
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 خالل افتتاح منتدى "مسك الجراح": جرحى غزة يصرون عمى حمل لواء المقاومة هنية

 سكتمندا تصدر تقريرا ينفي ادعاء اليهود بفمسطيناكنيسة 
  سرائيمي يعمن رسميًا الشروع في بناء كمية عسكرية في القدسوزير الدفاع اإلنائب 

 من خالل مبادرة السالم هدافهاأضغوطات واشنطن عمى الدول العربية حققت يديعوت: 
 مزّور  جواز السفر الفمسطيني لمقرضاويوزارة الداخمية في الضفة: 

شآآقت شآآبكة  "إسآآرائيل"هآآترتس": "
إلحبآآاط  شآآر ي القآآدسفآآي  طآآر 

  تقسيمهالي محاولة أ
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 تقسيمها لي محاولة أإلحباط  شر ي القدسفي  طر شقت شبكة  "إسرائيل": "سهترت" 1
أكػػػػد ي صيػػػػؽ صػػػػ افي نشػػػػريو صػػػػ ية  مىػػػػاريسم ا سػػػػرا يمي  أ ػػػػس أف ال كو ػػػػ  : أسػػػػلد يم  ػػػػي –الناصػػػػرة 

ا سرا يمي  ال الي  والسابص ، وخالفًا لم كو ػات السػابص  شػصت خػالؿ السػنوات ا خيػرة شػبك  طػرؽ فػي الصػدس 
ييا الغربػػي والشػػرلي ال  يػػؿ  يػػربط بػػيف ال سػػيوطنات شػػ اؿ الصػػدس وجنوبيػػا  ػػ  وسػػط الصػػدس الغربيػػ  )بشػطر 

والطرؽ الر يس  اليي يؤدي إلى يؿ أبيب عمػى ن ػو ي ػوؿ فػي ال سػيصبؿ، فػي  ػاؿ اليوصػؿ إلػى ايةػاؽ سػالـ 
را يمييف ي ػػػوؿ دوف بػػػيف إسػػػرا يؿ والةمسػػػطينييف، دوف ا نسػػػ اب  ػػػف الصػػػدس الشػػػرلي  ال  يمػػػ ، أو بمغػػػ  ا سػػػ

 إعادة يصسيـ ال دين  )ليكوف غربيا لمدول  اللبري  وشرليا لةمسطيف .
ونصمت الص ية  عف ر يس ال كو   بنيا يف نيانياىو لولو لدى ا  يةاؿ لبؿ أياـ بيدشيف شارع جديػد )شػارع 

 ال  يط بالصػدس  ػف   ي  ؿ اسـ والده ويربط بيف  سيوطن  مغةلات ز يؼم بالشارع الر يس غرب راـ اهلل20
ش اليا، إف  كو يو ميل ؿ في شكؿ  يواصػؿ و نيجػي  ػف أجػؿ ربػط الصػدس  ػ  نةسػيام. ورأى  لػد اليصريػر 

 أف شبك  الطرؽ الجاري إلا ييا ىي ب ثاب  مالصش  اليي يصصـ ظير  ؿ الدولييفم.
لػػذي يػػـ يدشػػينو يكسػػر ولػػاؿ ع ػػو م جمػػس السػػالـ وا  ػػفم الل يػػد فػػي ا  ييػػاط شػػاؤوؿ أري مػػي إف الشػػارع ا

ع ميًا يصميدًا غير  لمف  نذ سنوات كثيػرة  افظػت  ػف خاللػو ال كو ػات ال يلالبػ  والبمديػ  ا سػرا يمي  لمصػدس 
عمى ا ي اؿ مإعادة يصسػيـ ال دينػ م فػي إطػار ال ػؿ السػم ي فػي ال سػيصبؿ،   ػيةًا أف ا سػييطاف فػي الصػدس 

ف  بنيػػػًا عمػػػى أسػػػاس ال ةػػػاظ عمػػػى الةصػػػؿ بػػػيف ا  يػػػا  الشػػػرلي  ال  يمػػػ  كػػػاف عمػػػى  ػػػدار عصػػػود  ػػػف الػػػز 
ا سػػييطاني  وا  يػػا  الةمسػػطيني . ويػػاب  أف ال كو ػػات يلاطػػت  ػػ  الصػػدس ك ػػدينييف  نةصػػمييف لكػػؿ  ني ػػا 
خصوصػػيايو، وعمػػى رغػػـ أف أ يا ىػػا  يالصػػص  لكنيػػا ليسػػت  يداخمػػ ، إذ  افظػػت عمػػى اليواصػػؿ الجغرافػػي 

ذا ال بدأ ُكسر ع ميًا  ف طريؽ  نظو   ال واصالت ا سرا يمي  ماليي سػيراكـ ال نةصؿ لكؿ  نيا. ورأى أف ى
 صلوبات كثيرة عمى الةصؿ في ال سيصبؿم.

م الػػػذي يػػػـ شػػػصو وسػػػط بمػػػدة بيػػػت  نينػػػا 20ولػػػدـ الي صيػػػؽ الصػػػ افي أ ثمػػػ  عمػػػى ىػػػذا اليػػػداخؿ،  نيػػػا مشػػػارع 
م غػػػرب راـ اهلل. وسػػػييي  443مشػػػارع  الةمسػػػطيني  ليوصػػػؿ  سػػػيوطنيي مغةلػػػات ز يػػػؼم و مالنبػػػي يلصػػػوبم بػػػػ

الطريػػؽ الجديػػدة ل سػػيوطنات مشػػو روفم الوصػػوؿ إلػػى وسػػط الصػػدس الغربيػػ  بالسػػرع  الصصػػوى. ك ػػا يػػـ شػػؽ 
طريؽ  ف وسط بمدة بيت صةافا لميسييؿ عمى  سيوطني مغيموم و مغوش عيسيوفم جنػوب الصػدس الوصػوؿ 

 إلى الصدس.
الصػػػدس بصػػػدد شػػػؽ طػػػرؽ جديػػػدة فػػػي ال سػػػيصبؿ الصريػػػب فػػػي خد ػػػ  وأشػػػار اليصريػػػر إلػػػى أف ال كو ػػػ  وبمديػػػ  

ال سيوطنيف ي ر ىي ا خرى في لمب ا  يا  الةمسطيني . وأ اؼ أف شؽ الطرؽ  ثمو  ثػؿ يشػغيؿ الصطػار 
الخةيػػؼ الػػذي ي ػػر وسػػط أ يػػا  فمسػػطيني ، و ثػػؿ ال سػػيوطنات الصػػغيرة اليػػي ألي ػػت فػػي لمػػب أ يػػا  سػػمواف 

 ، ميساىـ في ياكؿ  بدأ الةصؿ بيف ا  يا  الةمسطيني  وا  يا  الييودي م.وراس الل ود وجبؿ ال كبر
إلػػى ذلػػؾ، أشػػار اليصريػػر إلػػى أف السياسػػ  ا سػػرا يمي  ىػػذه ييلػػارض ي ا ػػًا والسياسػػ  ا سػػرا يمي  ال يبلػػ  فػػي 

نييف ال ػػة  الغربيػػ   يػػث اسػػيث رت إسػػرا يؿ  بػػالش كبيػػرة لشػػؽ شػػوارع  ػػف أجػػؿ خمػػؽ فصػػؿ يػػاـ بػػيف الةمسػػطي
وال سيوطنيف. ويػرى زايػد اف أف إسػرا يؿ ميبػذؿ جيػدًا اسػيراييجيًا يشػ ؿ بنػا  الجػدار اللػازؿ وشػؽ بنػى ي ييػ  

 ويكثيؼ ا سييطاف بيدؼ رسـ  دود  ف جانب وا د بينيا وبيف فمسطيفم.
 11/5/2013، الحياة، لندن

 
 ء المقاومةيصرون عمى حمل لوا جرحى غزة: منتدى "مسك الجراح"خالل افتتاح هنية  
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  أّف 5-10أكد ر ػيس الػوزرا  الةمسػطيني إسػ اعيؿ ىنيػ   سػا  الج لػ  ): ال ركز الةمسطيني لإلعالـ - غزة
 جر ى غزة يصروف عمى   ؿ لوا  الجياد وال صاو   رغـ أّف طا رات ا  يالؿ أخذت بلً ا  ف أجزا يـ.

الجر ى ش اؿ غرب غزة إّف مىذا ال كاف ولاؿ ىني  خالؿ افيياح  نيدى م سؾ الجراحم في اسيرا   خاص  ب
 .ي كي لص  البطول  والةدا  والثبات لشلبنا ال جاىد لمذيف أصيبوا في ال ربيف ا خيرييف عمى لطاع غزةم

وشػػّدد ىنيػػ  عمػػى أّف جر ػػى غػػزة   يزالػػوف يمبسػػوف زي الصيػػاؿ رغػػـ أنيػػـ فصػػدوا أع ػػا ىـ، موىػػذا يػػدؿ عمػػى 
 الص ود والجيادم. طبيل  الليد والبيل     اهلل في

وأ اؼ منصؼ اليوـ أ اـ طبيل  جديدة  ف طبا   الرجاؿ الذيف يؤكدوف أّف ال وت ال صيصي لػيس  ػوت البػدف 
ن ا الصمب، وىذا ال كاف ي كي لص  جيؿ يجاىػد وشػلب يريػد أف يي ػرر  ػف ا  ػيالؿ، ويريػد أف يكػوف لػو  وا 

 دول  عمى كا ؿ اليراب الةمسطيني وعاص ييا الصدسم.
شار إلى أّننا نباىي ا    بشػيدا نا وجر انػا وأسػرانا الػذيف ىػـ فػي  صد ػ  الصػةوؼ، وعصػدنا اللػـز عمػى أ  وأ

يػػييي وفػػد خػػارجي أو شخصػػػي  رسػػ ي  وغيػػر رسػػ ي  إ  ويكػػػوف لػػو لصػػا   ػػ  أىػػػالي الشػػيدا  وا سػػرى و ػػػ  
 الجر ى، فيول ؾ عاشوا كر ا  و  بد أف يبصوا عزيزي الرأيم.

 10/5/2013يني لإلعالم، المركز الفمسط
 

 رالداخمية في الضفة: جواز السفر الفمسطيني لمقرضاوي مزوّ وزارة  3
  وزارة الداخمي  الةمسطيني ، أف راـ اهلل،  ف 10/5/2013 ،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(ذكرت 

يوسػؼ ]الشػي[[  ةادىػا أف  أرسمت رسا ؿ إلى ج يػ  الػدوؿ اليػي يليػرؼ بدولػ  فمسػطيف، [في ال ة  الغربي ]
 الصر اوي ي  ؿ جواز سةر فمسطينيا  زورا.

وطالبػػػت الػػػوزارة فػػػي رسػػػا ميا ج يػػػ  ىػػػذه الػػػدوؿ بايخػػػاذ ا جػػػرا ات الصانونيػػػ   ػػػف أجػػػؿ  ػػػبط  ا ػػػؿ الجػػػواز 
 واسيرداده وفؽ الصانوف الدولي، عمى  ا أفاد بياف لموزارة اليـو الج ل .

فػػي بيػػاف ليػػا: ميلصيبػػا عمػػى  ػػا صػػدر  ػػف  ،10/5/2013، فآآي غآآزة يةوزارة الداخميآآة الفمسآآطين ولػػ   ونشػػر
الداخمي  ال زورة اليابلػ  ل ركػ  فػي   ػوؿ جػواز سػةر الشػي[ اللال ػ  يوسػؼ الصر ػاوي، يصػري  صػادر عػف 

 وزارة الداخمي  الةمسطيني م:
ل ركػػ  فػػي  ىػػي  ميؤكػػد وزارة الداخميػػ  الةمسػػطيني  أف  ػػا صػػدر  ػػف يصػػري ات عػػف الداخميػػ  ال ػػزورة اليابلػػ 

يصػػري ات ول ػػ ، صػػادرة عػػف وزارة  ػػزورة يسػػي د وجودىػػا  ػػف ا  ػػيالؿ، لػػـ يػػييي بػػ رادة الشػػلب و لػػـ ييخػػذ 
 ثصييا  ف ال جمس اليشريلي و  ي ؽ ليا اني اؿ ىذه الصة  أو اليصري  ب وجبيام.

 
 رضوان لآ" دس برس": زيارة القرضاوي لغزة أشعرت الفمسطينيين أنهم ليسوا وحدهم 4

يوسػؼ إس اعيؿ ر واف، وزير ا ولػاؼ والشػؤوف الدينيػ  فػي غػزة، أف زيػارة اللال ػ   د.غزة )فمسطيف : أكد 
أثػر إيجػابي  الصر اوي ر يس ا ي اد اللال ي للم ا  ال سم يف و ػوالي خ سػيف عالً ػا لصطػاع غػزة، مكػاف ليػا

الةمسػػػطيني لػػػيس و ػػػده فػػػي  كبيػػػر عمػػػى شػػػ ذ ى ػػػـ الةمسػػػطينييف ال  اصػػػريف ورجػػػاؿ ال صاو ػػػ ، بػػػيف الشػػػلب
 ال لرك م.

  ووفد اللم ا  ال رافصيف لو لطػاع غػزة عبػر  لبػر رفػ  البػري، وذلػؾ 5|10وغادر الصر اوي عصر الج ل  )
 بلد زيارة اسي رت ثالث  اياـ،  يث عصد سمسم  اجي اعات ولصا ات رس ي  وشلبي  عم ي  وديني .
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ىػػذه الزيػػارة الياريخيػػ  والنوعيػػ  الكبيػػرة  ػػف  ج يػػا ونوعيػػا ولػػاؿ ر ػػواف فػػي يصي ػػو لمزيػػارة لػػػ ملػػدس بػػرسم: م
وييثيرىػػا السياسػػي والػػدعوي وا جي ػػاعي والجيػػادي أ يػػت شػػلبنا الةمسػػطيني، وعػػاش لطػػاع غػػزة أياً ػػا ج يمػػ  

 و ؤثرة خالؿ ىذه الزيارة لملال   يوسؼ الصر اوي وكوكب  اللم ا  ال رافصيف لوم.
ار ا يجابيػػ  فػػػي الجانػػػب السياسػػي فػػػي كسػػػر ال صػػار السياسػػػي وال صػػػار وأكػػد أنػػػو مكػػػاف ليػػذه الزيػػػارة ا ثػػػ

 الدعوي كذلؾ دع ا لم صاو   ولم صاو يف، وجا ت ليرد عمى ا  يالؿ وليلبد طريؽ الصدس والي ريرم.
 11/5/2013 دس برس، 

 
 مصطفى البرغوثي يدعو الفمسطينيين لشد الرحال إلى المسجد األ صى والقدس 5

 : دعػػػػػا النا ػػػػػب الةمسػػػػػطيني  صػػػػػطةى البرغػػػػػوثي ا  ػػػػػيف اللػػػػػاـ ل ركػػػػػ  ال بػػػػػادرة الوطنيػػػػػ  )د ب أ -راـ اهلل
شػد الر ػاؿ إلػى ال سػجد ا لصػى و دينػ  الصػدس لمػذود عػف   اى ػا واليصػدي “الةمسطيني ، الةمسطينييف إلى 

 ”.لم سيوطنيف وعدوانيـ
يوجػػد فػػي ال سػػجد ا لصػػى الج لػػ ، الةمسػػطيني  ال سػػيصم  عػػف البرغػػوثي الػػذي  ا خباريػػ ونصمػػت وكالػػ  ) لػػا  

   ن ياج إلى إذف  ف ا  يالؿ لدخوؿ الصدس.“لولو 
ج نا  ف ال ة  الغربي  إلى الصدس دوف يصاري  ودوف اذف  ف ا د لنوصؿ رسػالينا انػو   “ولاؿ البرغوثي: 

أو كنيسػ  شي  ي نلنا  ف الوصوؿ إلى الصدس وأننا لف نيخمى عف عاص   دولينػا أو عػف ال سػجد ا لصػى 
الصيا   أو عف أىمنا وشلبنا في ال دين  الذيف نصوؿ ليـ أنيـ ليسوا و دىـ في  واجي  ال خططات ا سرا يمي  

 ”.في الصدس بؿ اننا  ليـ وكؿ الشلب  ليـ
و ػػذر النا ػػب  صػػطةى البرغػػوثي  ػػف خطػػورة  ػػا ييلػػرض لػػو ال دينػػ  ال صدسػػ   ػػف خػػالؿ ا سػػييطاف وىػػدـ 

 ال نازؿ وطرد السكاف.
وجػػود ا  ػػيالؿ فػػي الصػػدس ىػػو وجػػود غيػػر شػػرعي واف الػػذي يجػػب اف ي نػػ   ػػف دخػػوؿ “وأكػػد البرغػػوثي أف 

 ”.الصدس ىو ا  يالؿ وال سيوطنوف
 11/5/2013القدس العربي، لندن، 

 

 : زيارة القرضاوي لغزة ال تكرس االنقسام والمبالغة في انتقادها "غير مفيد" عمرونبيل  6
رأى سػػةير السػػمط  الةمسػػطيني  السػػابؽ فػػي  صػػر وع ػػو ال جمػػس :   لػػدس بػػرسراـ اهلل )فمسػػطيف  ػ خد ػػ

الثػوري ل ركػ  مفػي م نبيػؿ ع ػرو أف ال بالغػ  فػي انيصػػاد زيػارة ر ػيس ا ي ػاد اللػال ي للم ػا  ال سػم يف الشػػي[ 
يوسػػؼ الصر ػػاوي، عمػػى رأس وفػػد  ػػف اللم ػػا  إلػػى لطػػاع غػػزة، مغيػػر  ةيػػدم، ونةػػى أي عاللػػ  بينيػػا وبػػيف 

 يس ا نصساـ.يكر 
ػػػػ  ودعػػػا ع ػػػرو فػػػي يصػػػري ات خاصػػػ  لػػػػملدس بػػػرسم إلػػػى  واصػػػم  الجيػػػود  ػػػف أجػػػؿ  صػػػال   فمسػػػطيني 

فمسطيني   صيصي ، ولاؿ: م  أرى لزو ا في ال بالغ  في انيصاد زيارة الصر اوي إلى لطاع غزة، رب ا   يلجبنا 
رس ا نصساـ، الذي يكرس ا نصسػاـ ىػو عػدـ الكثير  ف  والةو واجييادايو، ولكف ىذه الزيارة ليست ىي  ا يك

 الوصوؿ إلى  صال   فمسطيني  ػ فمسطيني م.
عمػػػى صػػػليد لخػػػرو لمػػػؿ ع ػػػرو  ػػػف إ كانيػػػ  الرىػػػاف عمػػػى جيػػػود وزيػػػر الخارجيػػػ  ا  ريكػػػي جػػػوف كيػػػري فػػػي 
 اسػػي ناؼ ال ةاو ػػات، ولػػاؿ: مإف إعػػادة ال ػػديث فػػي ال مػػؼ الةمسػػطيني بلػػد ىجػػره لةيػػرة طويمػػ  يليبػػر ع ػػالً 
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إيجابيا، ولكف   يجب أف نيول  نييج  سريل  و اس    ف خالؿ الجيد الذي يصوـ بو الوزير كيري، يجب أف 
 نصوـ بل ؿ كبير فمسطينيا وعربيا وي الةيا كي يصب  اليةاؤؿ بال ؿ   كنا و و وعيام، عمى  د يلبيره.

 10/5/2013 دس برس، 
 

 إساءة لشعبناالرش : مو ف السمطة من منح القرضاوي جواز سفر  7
أعػػرب عػػزت الرشػػؽ ع ػػو ال كيػػب السياسػػي ل ركػػ  م  ػػاسم عػػف بػػالش أسػػةو واسػػييجانو ملم ولػػؼ ال يشػػن  
لمسػػمط  فػػي راـ اهلل ولػػوزارة داخميييػػا ردًا عمػػى  ػػن  ا خ إسػػ اعيؿ ىنيػػ  ر ػػيس الػػوزرا  فػػي لطػػاع غػػّزة جػػواز 

 والكبيػػر فػػي خد ػػ  فمسػػطيف ول ػػايا ا  ػػ م.سػػةر فمسػػطينيا لملال ػػ  الػػدكيور الصر ػػاوي، يكري ػػا لػػدوره الرا ػػد 
واعيبػػػر الرشػػػؽ ىػػػذه اليصػػػرؼ مإسػػػا ة لمشػػػلب الةمسػػػطيني كافػػػ  وع ػػػاًل غيػػػر  بػػػّرر، وخروجػػػًا عػػػف ا عػػػراؼ 
وا خالؽ الةمسطيني  ا صيم ، ويساىـ في يل يؽ انصساـ الصؼ الةمسطيني، وي   عراليؿ جديدة في سبيؿ 

 إّ  أجندات  زبّي   ّيص م. إي اـ ال صال   الةمسطيني ، و  يخدـ
 10/5/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مقاومةمل االحتاللويطالب بفتح الجوالن سوريا لمرد عمى الهجوم الصهيوني األخير  يدعومموح  8

طالب ع و المجن  الينةيذيػ  ل نظ ػ  الي ريػر الةمسػطيني  نا ػب ا  ػيف اللػاـ لمجبيػ  الشػلبي   :راـ اهلل / س ا
ب ػرورة فػي  الجػو ف وكػؿ ال ػدود اللربيػ  ل صاو ػ   ،فػي يصػري ات  يمةػزة ير فمسطيف عبد الر يـ  مػوحلي ر 

 ا  يالؿ، داعيًا سوريا لمرد عمى اليجوـ الصييوني ا خير.
عػاـ لمػرد،  ف سػوريا افف فػي ىػذه ال ر مػ  ي ظػى  40وشدد  موح عمػى أى يػ  الػرد السػوري، وعػدـ انيظػار 

الج ػػاىير اللربيػػ ،  فيػػًا أنػػو اليصػػى الكثيػػر  ػػف النػػاس الػػذيف انخػػدعوا في ػػا ي ػػدث فػػي  بػػدعـ سياسػػي  ػػف كػػؿ
 سوريا، وبدأوا يغيروف  ولةيـ  ولناعاييـ بيف  ا يجري ىو  خطط لي طيـ الدول  السوري .

 واييـ  موح  رك    اس بينيا   يريد الي ا ف    سوريا في ىذا الولػت، خاصػ  بلػد ي الةاييػا الجديػدة  ػ 
 بلض الدوؿ اللربي ، و  او ييا ال ثيث  في  خطوط    أ ريكا والغرب.

وأكد  مػوح بػيف دولػ  ا  ػيالؿ بػدعـ أ ريكػي اسػيغمت  ػا يجػري افف فػي ال نطصػ  اللربيػ   و  ػاو ت إخػراج 
لػض سوريا  ف  لادل  الصراع، با  اف  لميةكؾ الةمسطيني الداخمي  نيا  الص ي  الةمسػطيني ،  شػيرًا أف ب

الدوؿ اللربي ، والةمسطينييف  سيلديف لالسيجاب  ليذه ال غوطات عبر يصديـ يناز ت، وىػذا سػيواجو ب ػغط 
 ورفض شلبي.

 10/5/2013، وكالة سما اإلخبارية
 
 
 

 هامسؤول فتح في لبنان: الدفاع عن سوريا واجب وطني ويجب حماية المخيمات في 9
صػػػا ؿ  نظ ػػ  الي ريػػر الةمسػػطيني  فػػػي لبنػػاف في ػػي ابػػػو دعػػا أ ػػػيف سػػر  ركػػ  مفػػي م وف :بيػػروت / وكػػا ت

اللػػردات، ا  ػػ  إلػػى مال راجلػػ  الكا مػػ  ل ػػا يجػػري عمػػى أرض سػػوريا  ػػف لبػػؿ الج يػػ   ف اللػػدواف يجػػب اف 
 يليد يص ي  البوصم م،  شددًا عمى اف م لركينا ىي    اللدواف و   إسرا يؿم.
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يػ  والةمسػطيني  وا سػال ي  لػدعـ سػوريا، شػدد عمػى اف مكػؿ وفي كم   لو خالؿ  ؤي ر ا  زاب والصوى الوطن
 واجي   د إسرا يؿ سنكوف في طميل  الذيف يػدافلوف عػف أي بمػد عربػي  ف سػوريا ىػي بمػد عربػي والػدفاع 
نسػػانيم، داعيػػًا إلػػى م شػػد كػػؿ الطالػػات ويغييػػب الصػػراعات  عنيػػا واجػػب وطنػػي وأخاللػػي ولػػو ي وعروبػػي وا 

 ػ  إسػػرا يؿ ولصػػّده، ىػي اليػػي ي لػػف فػي  ػػرب فمسػػطيف  ػف خػػالؿ  ػػرب  لمنػػ   الثانويػ  ل صػػم   الصػػراع
عمييػػا، فيصػػي ـ لواييػػا الصػػدس ويصػػوـ بل ميػػات ا غييػػاؿ وا عيصػػاؿ اليػػي طالػػت ال ػػدنييف والشػػي[    ػػد  سػػيف 

 البوطيم.
الةصػا ؿ ك ا أشار إلى اف من اؿ الشلب الةمسطيني جز   ف ن اؿ ا    اللربي م،   يةًا: مال طموب  ػف 

الةمسطيني  في لبناف سوريا اف يسلى إلى   اي  ال خي ات في سوريا ويطبيؽ  ا يـ ا يةػاؽ عميػو فػي سػوريا 
 ػػػف كػػػؿ الةصػػػا ؿ عبػػػر البرنػػػا   ال يةػػػؽ عميػػػو بخػػػروج ال سػػػم يف  ػػػف  خػػػيـ الير ػػػوؾ ي ييػػػدًا لملػػػودة اف نػػػ  

 لألىالي إلى ال خيـ والصدسم.
 10/5/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 منظمة التحرير تجدد الدعوة لتحييد مخيمات سوريا فصائل 10

أكػػدت فصػػػا ؿ  نظ ػػ  الي ريػػػر الةمسػػطيني   ػػػف جديػػد  ولةيػػػا الػػداعي إلػػػى ي ييػػػد  :ال يػػاة الجديػػػدة -راـ اهلل 
ال خي ػػات الةمسػػطيني  والةمسػػطينييف فػػي سػػوريا عػػف ا ز ػػ  الداخميػػ  اليػػي ي ػػر بيػػا الصطػػر السػػوري الشػػصيؽ، 

 و ا  ر إلى ا يراـ ىػذه الخصوصػي  الةمسػطيني ، وا يػراـ ر زيػ  ال خي ػات كشػاىد ر ػيس ودعت كؿ  ف يي
 عمى ل ي  الالج يف.

لالت الةصا ؿ فيو اف  ا يي يا ىو أف يؤكد دع يا و ساندييا لميي   ا ىمي   ،جا  ذلؾ في بياف صدر أ س
مسػطيني  ا ربلػ  عشػرة ويػدعو كػؿ  ػف الوطني  الةمسطيني  ل خػيـ الير ػوؾ اليػي يشػكمت ب ج ػاع الةصػا ؿ الة

يي و ا  ر إلى اليلاوف  ليا و ساعدييا لمصياـ بال ياـ ا نساني  اليي ي طم  بيا في اليخةيؼ عف ال لاناة 
 اليي يليشيا أىمنا في  خيـ الير وؾ.

 11/5/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 زة إال حا د أو مناكف سياسيالبردويل لآ" دس برس": ال يرفض زيارة القرضاوي إلى غ 11
فػي يصػري ات خاصػ   أشاد الصيادي في  رك  ال صاو   ا سال ي  م  اسم صػالح البردويػؿ: غزة )فمسطيف 

 ،  بالزيػارة اليػي لػاـ بيػا وفػد  ػف عم ػا  ال سػم يف بر اسػ  ر ػيس ا ي ػاد 5|10لػ ملدس برسم اليـو الج لػ  )
  اوي إلى لطاع غزة، ووصةيا بينيا مزيارة ياريخي م.اللال ي للم ا  ال سم يف الشي[ يوسؼ الصر 

ولمػػؿ  ػػف أى يػػ  اليجػػـو الػػذي شػػنيو ليػػادات فػػي السػػمط  الةمسػػطيني  فػػي راـ اهلل و ركػػ  مفػػي م عمػػى الزيػػارة، 
واعيبػػػر ذلػػػؾ جػػػز ا   ػػػا أسػػػ اه بػػػػ مال صػػػد السياسػػػيم الػػػذي ي ػػػرؾ ىػػػذه الصيػػػادات بليػػػدا عػػػف  صػػػم   الص ػػػي  

 الةمسطيني .
لسػػبب الجػػوىري فػػي اليجػػـو الػػذي يلر ػػت لػػو زيػػارة الشػػي[ الصر ػػاوي إلػػى لطػػاع غػػزة ىػػو البلػػد ورأى أف ا

 الديني الذي ي  مو ىذه الزيارة، 
وأشار البردويؿ إلى أف ليادات مفي م والسمط   سيلدوف  سيخداـ كاف  ا سم   في  واجي  م  اسم ب ا في 

يػػراف، ولػػػاؿ: مىػػـ  سػػيلدوف  سػػيخداـ كافػػ  ا سػػم   يلبيػػرا عػػػف  ذلػػؾ الوليلػػ  بػػيف م  ػػاسم وبػػيف سػػوري  وا 
 صػػدىـ السياسػػي،  يػػى أنيػػـ رفلػػوا صػػور زعػػيـ  ػػزب اهلل  سػػف نصػػر اهلل والػػر يس السػػوري بشػػار ا سػػد فػػي 
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يػػراف، وىػػي   ػػاو ت  كشػػوف    ينطمػػي عمػػى أ ػػد لػػـ ننسػػؽ ليػػا، فػػن ف    اولػػ  لموليلػػ  بيننػػا وبػػيف سػػوري  وا 
 لد وا إلى غزة  ي ا نيف    الشلب الةمسطينيم.  نةي وف عمى كؿ ال يوؼ الذيف

 10/5/2013 دس برس، 
 

 فتح تحّمل الشيخ القرضاوي مسؤولية االعتداء عمى "األ صى"حركة  12
لاؿ الناطؽ باسـ  رك  مفي م أسا   الصواس ي: مإف  ا جػرى فػي  دينػ  الصػدس  ػف عربػدة : راـ اهلل )فمسطيف 

وأ ػػاؼ فػػي بيػػاف  لشػػي[ يوسػػؼ الصر ػػاوي زيارييػػا وال سػجد ا لصػػىم.لم  يمػيف جػػا  نييجػػ   باشػػرة لي ػريـ ا
ص ةي نشريو وكال  ا نبا  الرس ي  اليابل  لمسمط  الةمسطيني  أنػو مفػي الولػت الػذي يصػوـ بػو دولػ  ا  ػيالؿ 
 ا سرا يمي ب شد كؿ طالاييػا وا  كانياييػا لينظػيـ الزيػارات الييوديػ  لمصػدس الشػرلي  وبا ػات ال سػجد ا لصػى
في   او ييـ ال سي رة لييويد الصدس، يصر الصر اوي عمى ي ريـ الزيارة وشد الر اؿ إلى ال سػجد ا لصػى 

 ال بارؾم.
ولػاؿ الصواسػػ ي مإف الصر ػاوي يػػدعو أ ريكػػا إلػى نصػػرة ال ػؽ فػػي سػػوري ، ودعػا ا طمسػػي لغػزو ليبيػػا ويل ػػؿ 

 مى  د لولو.افف أي ًا عمى ييويد الصدس ويكريس ا نصساـ الةمسطينيم، ع
 10/5/2013 دس برس، 

 
 "الديمقراطية" تدعو لو ف التنازالت عن األراضي الفمسطينية 13

دعػػت الجبيػػ  الدي صراطيػػ  لي ريػػر فمسػػطيف، جا لػػ  الػػدوؿ اللربيػػ  إلػػى ولػػؼ اليراجلػػات والينػػاز ت والػػدعوات 
ي، والي سػؾ ال م ػوس  ػ  إجػرا  يبػادؿ طةيػؼ با را ػ 1967إلى يلديالت  دود ا را ي الةمسػطيني  عػاـ 

 وعاصػ ييا الصػدس ال  يمػ . 1967ما عيراؼ بدولػ  فمسػطيف عمػى  ػدود  2012نوف بر  29بالصرار ا   ي 
ك ا دعت الجبي  في بياف ليا وصمت مفمسطيف أوف  يفم نسخ  عنو، اليػوـ، ا دارة ا  ريكيػ  إلػى خطػوات 

ييطاف وا جرا ات ا  ادي  الجانػب، ولػيس ا كيةػا  ع مي   لزاـ  كو   بنيا يف نينياىو لولؼ ع ميات ا س
و دة سكني  ليوسي   سيوطن  بيت  296ا عال ي بالينديد بالصرار ا سييطاني ا سرا يمي الرا ي إلى يسويؽ 

 إيؿ لرب راـ اهلل.
 10/5/2013، فمسطين أون الين
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سػػؤوؿ مإسػػرا يميم بػػارز أف مإسػػرا يؿم وافصػػت عمػػى يج يػػد، أو إبطػػا  وييػػرة البنػػا  ا سػػييطاني،  سػػي ال  أكػػد  
 الةمسطينييف لملودة إلى طاول  ال ةاو ات.

وأ ػػػاؼ ال سػػػؤوؿ ال طمػػػ  عمػػػى ال  ادثػػػات بػػػيف مإسػػػرا يؿم والو يػػػات ال ي ػػػدة، أنػػػو  ػػػف ال يولػػػ  اسػػػي ناؼ 
ومإسرا يؿم في يونيػو/ زيراف ال صبػؿ، ب سػب  ػا أورديػو صػ ية  ميػديلوت    ادثات اليسوي  بيف الةمسطينييف

 أ رونوتم الصييوني  في  ولليا ا لكيروني أ س.
وياب  ملد ت مإسرا يؿم لمو يات ال ي دة لا    با جرا ات اليي يبدي اسيلدادًا  يخاذىا، ب ػا فػي ذلػؾ يج يػد 

 ا سييطاني م. أو إبطا  وييرة البنا  ا سييطاني خارج الكيؿ
واسػػيطرد ال سػػؤوؿ مننيظػػر افف ردًا  ػػف الجانػػب الةمسػػطيني. ييلػػيف عمػػى الةمسػػطينييف أف يلربػػوا عػػف رأييػػـ 

 واسيلدادىـ ولكف اليوجو اللاـ ىو اسي ناؼ ال  ادثات في ال سيصبؿ الصريبم.
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 11/5/2013، الخميج، الشار ة
 

 من خالل مبادرة السالم دافهاهأواشنطن عمى الدول العربية حققت  ضغوطاتيديعوت:  15
نصمػػػػت صػػػػ ية  ميػػػػديلوت ا رونػػػػػوتم عػػػػف  سػػػػؤوؿ اسػػػػرا يمي لولػػػػػو:م اف : ا ػػػػاؿ شػػػػػ ادة -الصػػػػدس ال  يمػػػػ  

ال غوطات اليي ي ارسيا واشػنطف عمػى الػدوؿ اللربيػ   صصػت اىػدافيا، بلػد اعػالف الػدوؿ اللربيػ  اسػيلدادىا 
الدي غرافي  في ال ة  الغربي م، وفؽ  ػا فسػر ال سػؤوؿ  ، ب ا يلني اعيرافيا باليغييرات67لميةاىـ  وؿ  دود 

ا سػرا يمي اليلػػديالت   ػػيةا يصػوؿ:م أف يلػػديؿ ال بػػادرة سيسػيؿ عمػػى الةمسػػطينييف الينػازؿ عػػف  طمػػب ولػػؼ 
 البنا  ا سييطاني في كؿ ال ة  الغربي ، وىذا ب د ذايو سيسيؿ ع مي  ال ةاو اتم.

 11/5/2013، الحياة، لندن
 

  ائيمي لمغارات عمى سوريا: ترحيب... و م  من التداعياتتقييم إسر  16
أكثرت الص ؼ ا سرا يمي   ف اليلا ؿ  ػ  الغػارات، اليػي شػنيا سػالح الجػو ا سػرا يمي عمػى :  م ي  وسى

اللاص   السوري ،  ف دوف أف ينسب ذلؾ إلى م صادر أجنبيػ م بسػبب عػدـ إعػالف  كو ػ  بنيػا يف نينيػاىو 
ف ىػػػذه الغػػػارات. وكػػػاف   يػػػزًا يػػػوـ أ ػػػس  سػػػارع  صػػػ ية  مإسػػػرا يؿ اليػػػوـم ال صربػػػ   ػػػف رسػػػ يًا  سػػػؤوليييا عػػػ

في ال  ػ   ػف ا سػرا يمييف يؤيػدوف الغػارات عمػى سػوريا،  80ال كو   لنشر نيا   اسيطالع أظير أف  والي 
 وأف نجـ وزير الدفاع ا سرا يمي الجديد  وشي يلموف، صلد بلدىا.

م داف  رغميػت، الػذي أشػار إلػى أف مث ػ  وكاف اليبرير ا كبر لمغار  ات لد جا  بصمـ كبير  لمصي مإسرا يؿ اليػـو
 واجيػػات لػػيس  ػػف الصػػواب ا  جػػاـ عنيػػام. وأشػػار إلػػى أف مالشػػ اؿ السػػاخف بػػرد ىػػذا ا سػػبوع بلػػد ا  ػػّر 

ع سػالح الصيظ، إذ أظير ىجوـ  ف الجو في كانوف الثاني، ُنسب  سرا يؿ، أف ا خيرة لف يس   بدخوؿ أنوا
  يطور  ف ايراف الى لبناف  ف دوف أف يسيؿ رأي السيد )الى افف  بشار ا سدم، 

وفػػػي  صابمػػػ   ػػػ  ر ػػػيس ا سػػػيخبارات اللسػػػكري  ا سػػػػبؽ أوري سػػػاغي، الػػػذي ُيليبػػػر بػػػيف أبػػػرز ال خيصػػػػيف 
 ا سرا يمييف في الشيف السوري، طالب بال ذر عند اليلا ؿ    سوريا.

 يؿ ميصيػػرب  ػػف الخػػط ا   ػػر الػػذي   يلػػود بوسػػ  السػػورييف وا يػػرانييف عنػػده وفػػي نظػػر سػػاغي، فػػ ف إسػػرا
  بط أنةسيـ يجاه الل ميات الولا ي  ا سرا يمي  في سوريا ولبنافم. 

وفي نوع  ف الرد عمى ال زاج الشا   في الشارع ا سرا يمي بلد الغارات، لػاؿ سػاغي م سػنًا، بوسػ  ال ػواطف 
   و  يرى السياؽ، وىو راض عف ذلؾ، ولكف الو   لد يكوف خطيرًام.في الشارع أف يرى الل مي

وأيًا يكف ال اؿ، ف ف ال راسؿ اللسكري لػميديلوتم أليكس فيشػ اف اعيبػر الغػارات ا سػرا يمي  م ل وديػ  نػارم. 
وأشػػار إلػػى ي صيػػؽ   ػػرج جػػرى ىػػذا ا سػػبوع فػػي اللاصػػ   ا  يركيػػ  ل لرفػػ   ػػف لػػاـ بيسػػريب  لمو ػػات  ػػف 

لػػ  صػػديص  يةيػػد بػػيف اسػػرا يؿ ىاج ػػت فػػي نيايػػ  ا سػػبوع ال ا ػػي فػػي د شػػؽ شػػ ن  الصػػواري[ ا يرانيػػ  دو 
 ال رسم  الى م زب اهللم.

وب سػػػب رأي فيشػػػ اف، فػػػ ف ال ػػػرج فػػػي البنيػػػاغوف كػػػاف   ػػػاعةًا، مفمػػػـ ُيلػػػّرض يسػػػريب النبػػػي  صػػػال  دولػػػ  
ة فصط، بؿ إنو كاف في اسرا يؿ في يمؾ ا ياـ  صًا صديص ، وُيةسد عاللات الثص  بيف اسرا يؿ والو يات ال ي د

نا ػػب وزيػػر الػػدفاع ا  يركػػي لشػػؤوف السياسػػ  جػػي س  يمػػر. وكانػػت يمػػؾ زيػػارة ع ػػؿ عاديػػ ، وىػػي جػػز   ػػف 
ال وار ا سيراييجي بيف جيازي الدفاع. و ػف ال نطػؽ أف نةيػرض بػالطب  أف ا  ػداث فػي سػوريا كانػت ىػي 
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 ثات. وفي  يف كاف الطرفاف ييباد ف افرا  في سري ، باع شػخص  ػا  ػف ال و وع الساخف في يمؾ ال با
 يمؾ ال كايب في واشنطف، اليي يخدـ فييا  يمر، إسرا يؿ بث ف بخس، وأسوأ  ف ذلؾ أنو ُيلر يا لمخطرم.

يلمػؽ أ ا في ماسرا يؿ اليوـم، فكيػب أىػروف لبيػدوت  بينػًا الةػارؽ بػيف إسػرا يؿ والو يػات ال ي ػدة فػي كػؿ  ػا ي
بالل ػػػؿ اللسػػػكري فػػػي سػػػوريا. وأشػػػار عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص إلػػػى اليلصيػػػد الػػػذي وصػػػؼ بػػػو ر ػػػيس ا ركػػػاف 
ال شػػػيرك  ا  يركيػػػ  الجنػػػراؿ  ػػػارييف دي بسػػػي الػػػدفاعات الجويػػػ  السػػػوري  وكثافييػػػا، عمػػػى اعيبػػػار أنيػػػا مي ػػػد 

ؼ  بػػر ىػػذه الكم ػػات كانػػت جػػديم، واخيراليػػا   كػػف ملكنػػو ييطمػػب وليػػًا و ػػوارد كبيػػرةم. واعيبػػر أنػػو لبػػؿ جةػػا
 إسرا يؿ لد أغارت عمى أىداؼ في   يط د شؽ  ف دوف أف ييلرض  ي خسا ر.

وبلد ا يلرض لبيدوت يوجو سػوريا ن ػو يطػوير لػدراييا الصػاروخي  الدفاعيػ  واليجو يػ  عمػى  ػد سػوا  إزا  
ذلػػؾ  ميػػارات الػػدو رات.  إدراكيػػا للجزىػػا عػػف  جػػاراة اليةػػوؽ الجػػوي ا سػػرا يمي، أو ػػ  أنيػػا أنةصػػت  ػػف أجػػؿ

م الروسي  ال يصد   والدليص . ولكف إسػرا يؿ، فػي ال صابػؿ، ع ػدت 17و ؤخرًا بايت سوريا ي يمؾ  نظو   مساـ 
 إلى يطوير لدرات أخرى لادت فلميًا إلى خمؽ فجوة يصني  كبيرة    سوريا.

م سػػرا يؿ اليػػـو لػػدرة عمػػى أف  ونصػػؿ لبيػػدوت عػػف  سػػؤوؿ رفيػػ  ال سػػيوى فػػي سػػالح الجػػو ا سػػرا يمي لولػػو إف
ي ػػػرب ل ؼ ا ىػػػداؼ كػػػؿ يػػػوـ. واليػػػيليؼ بػػػيف ال لمو ػػػات ا سػػػيخباري  ولػػػوة النيػػػراف ي ن نػػػا لػػػدرة   يكػػػاد 

 طا رة فصط. 20طا رة يسيطػػي  اف يةػػلمو اليوـ عشر أو  120ييصورم. وي يؼ أف  ا فلميو في ال ا ي 
يت اف ىذا اليةوؽ اليصني لػيس نظريػًا، وأف لػو وجيػًا ع ميػًا جػدًا ويخمص لبيدوت إلى أف ما  داث ا خيرة أثب

أي ػػًام، فالغػػارة ا خيػػرة نةػػذت  سػػب اليصػػديرات بيصنيػػ  ُيلػػرؼ باسػػـ مصػػوابم، وبا نكميزيػػ  مسػػياند أوؼم، أي 
 اليجوـ  ف بليد. وباليالي ف ف صورة اليجوـ ىذه ُي ّكف  ف إلصا  ذخيػرة ذكيػ   ثػؿ صػاروخ بوبػاي  ػف انيػاج
رفا يػػؿ، فػػي  ػػيف   يكػػوف الطػػا رة يطيػػر فػػوؽ اليػػدؼ بػػؿ يطمصػػو  ػػف بليػػد ويصطػػ  طريصػػو الػػى اليػػدؼ بصػػورة 
 سػػيصم . وىكػػذا ي كػػف لطػػا رات سػػالح الجػػو أف يخيػػرؽ مأف ػػؿ دفػػاع جػػوي فػػي اللػػالـم  ػػوؿ  ػػوض د شػػؽ 

 ويلود الى لواعدىا بسالـ.
 11/5/2013، السفير، بيروت
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اعمػف الجػيش ا سػرا يمي انػو يل ػؿ عمػى انشػا  كميػ  عسػكري  لػو فػي الصػدس : ا ػاؿ شػ ادة -الصدس ال  يمػ  
الشرلي ، عمى اف يكوف جاىزة لالسػيخداـ فػي غ ػوف عػاـ. ووصػؼ نا ػب وزيػر الػدفاع، دانػي دانػوف، الػذي 

 يز الينةيذ، بنا  الكمي  بالخطوة ال ي   عمى طريؽ ا نيصػار اللسػكري، الػذي  اكد رس يا خروج الخط  الى
 ي صصو الجيش عمى كاف  ا صلدة، عمى  د يلبير دانوف.

ونصمت اذاع  الجيش ا سرا يمي اعالف دانوف اف الجرافات ا سرا يمي  سيباشر، في غ ػوف فيػرة لصػيرة، فػي 
لي ، لو ػ   جػر ا سػاس. ورأى نا ػب الػوزير ا سػرا يمي اف شؽ طريػؽ ن ػو جبػؿ ال كبػر، فػي الصػدس الشػر 

 الا   ىذه الكمي  سيدعـ الةكر الصييوني الداعي الى يلزيز  كان  الصدس ك دين  ييودي .
 11/5/2013، الحياة، لندن

 
 أراضي السمطة الفمسطينيةلى إالجديدة توجه السياح  اإلسرائيميةالضرائب  18

 ػذر الخبيػر السػيا ي ا سػرا يمي يوسػي فيشػر  ػف أف السياسػ   :ج   خاصػ ير  -الصدس دوت كوـ -راـ اهلل 
ال ريبي  الجديدة لوزير ال الي  ا سرا يمي يا ير لبيد سيدف  بالسػياح ا جانػب الػى ال بيػت فػي فنػادؽ السػمط  

 الةمسطيني .
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لصا ػي  بةػرض وأ اؼ في  صاؿ نشره في ص ية  يػديلوت ا رونػوت، انػو فػي  ػاؿ يبنػي ال وازنػ  الجديػدة ا
بال  ػ  عمػى الةنػادؽ ا سػرا يمي ، سػيدف  ا جانػب الػى السػيا   فػي  18 ػريب  الصي ػ  ال  ػاف  البػالش لي ييػا 

 اسرا يؿ وال بيت في الةنادؽ الةمسطيني .
 11/5/2013، السفير، بيروت

 
   مشاّدات بين متزمتين صهاينة وعممانيات في باحة "البرا "  19

ادات بػيف ال صػميف الييػود عمػى ال ػا ط الغربػي لم سػجد ا لصػى )البػراؽ  بلػد وللت، أ س،  شػ: )وكا ت 
أف  اوؿ ل ؼ ال ريديـ، أي الييود ال يز ييف دينيًا،  ن   ج وع   ا يسّ ى منسػا  ال ػا طم  ػف الصػالة فػي 

 ال كاف وفصًا لطريصييف.
ات فػي ال كػاف وفػؽ طػريصييف،  ف نسػا  ال ػا ط أل ػف صػمو  300وذكرت وسا ؿ إعالـ مإسرا يمي م أف  والي 

 اليي يش ؿ الغنا  وو   الشا ت اليي يصيصر اريداؤىا عمى الرجاؿ، في با    ا ط البراؽ.
وعمػػى  ػػو  ذلػػؾ أصػػدر  اخا ػػات ال ريػػديـ ا شػػكناز والشػػرلييف أوا ػػر  يبػػاعيـ باليواجػػد فػػي با ػػ  البػػراؽ، 

 ػػنيف  6000لػػى  ػػا ط البػػراؽ ولػػد وصػػؿ ن ػػو وطػػالبوا ال ؤسسػػات اليلمي يػػ  فػػي الصػػدس ب رسػػاؿ الطالبػػات إ
  دا  صالة  وازي  لصالة منسا  ال ا طم. 

 11/5/2013، الخميج، الشار ة
 

 االحتالل: هجمات عصابات "تدفيع الثمن"  د تفّجر األوضاع 20
أعربػػت  صػػادر عسػػكري  إسػػرا يمي ، عػػف لمصيػػا إزا  يصػػاعد اعيػػدا ات عصػػابات  ػػا ُيلػػرؼ بػػػميدفي  الػػث فم 

ي   د ال واطنيف الةمسطينييف و  يمكاييـ في ال ة  الغربيػ ، فػي ظػؿ يوللػات بيةّجػر ا و ػاع عمػى الييود
 خمةي  اعيدا ات ال سيوطنيف ال يواصم .

وأو  ت ال صادر في يصري ات ص ةي  نشرييا  وال  إعال ي  عبري ، أف  ج وع   ف ال يطرفيف الييود 
ساع   بكرة  ف صباح اليوـ، أرا ي زراعي  يابل  ل واطنيف  ف نشطا  عصابات ميدفي  الث فم ىاج وا في 

فمسػػػطينييف فػػػي لريػػػ  اليػػػواني واليملػػػوا  ػػػوالي  ا ػػػ  شػػػجرة زييػػػوف  ث ػػػرة، وخّمةػػػوا ورا ىػػػـ شػػػلارات عنصػػػري  
 وعبارات  لادي  لمةمسطينييف يدعو لػ ميدفيليـ الث فم.

 10/5/2013، فمسطين أون الين
 

 ت "تدفيع الثمن"  د تفّجر األوضاع في الضفة   الجيش اإلسرائيمي: هجمات عصابا 21
أعربت  صادر عسكري  إسرا يمي ، عف لمصيا إزا  يصاعد اعيدا ات عصابات  ا ُيلرؼ : الناصرة )فمسطيف 

بػ ميدفي  الث فم الييودي   د ال واطنيف الةمسطينييف و  يمكاييـ في ال ة  الغربي  ال  يم ، في ظؿ يوللات 
 ى خمةي  اعيدا ات ال سيوطنيف ال يواصم .بيةّجر ا و اع عم

 ، عمػى إيػالؼ اللشػرات  ػف 5|10وكانت  ج وع   ف ال سيوطنيف الييود لػد ألػد ت صػباح اليػـو الج لػ  )
أشػػجار الزييػػػوف ال ل ػػرة فػػػي أراضل زراعيػػ  فمسػػػطيني  واللػػػ  لػػرب لريػػػ  خربػػ  اليػػػواني ل ػػا  الخميػػػؿ جنػػػوب 

 ال ة  الغربي  ال  يم .
عسكري  إسرا يمي ، أف  ج وع   ف ال يطرفيف الييود  ف نشطا  عصابات ميدفي  الػث فم  وأو  ت  صادر

ىاج وا في ساع   بكرة  ف صباح اليوـ أراضل زراعيػ  يابلػ  ل ػواطنيف فمسػطينييف فػي لريػ  اليػواني واليملػوا 
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ينييف يػػػدعو لػػػػ  ػػػوالي  ا ػػػ  شػػػجرة زييػػػوف  ث ػػػرة، وخّمةػػػوا ورا يػػػـ شػػػلارات عنصػػػري  وعبػػػارات  لاديػػػ  لمةمسػػػط
 ميدفيليـ الث فم.

ولالت ال صادر مإف الجيش ا سرا يمي ينظر بخطورة بالغ  لل مي  إيالؼ ا شجار الةمسطيني ، ذلػؾ أف  ثػؿ 
 ىذه ال  ارسات يؤدي إلى  ل ل  ا  ف في ال نطص م، عمى  د اليصديرات ا سرا يمي .

 10/5/2013 دس برس، 
 

 ية التقت نتنياهو في تل أبيب مؤخرًا  مصدر إسرائيمي: ثالثة وفود أردن 22
كشػػؼ  صػػدر سياسػػي إسػػرا يمي كبيػػر، النصػػاب عػػف زيػػارات غيػػر  لمنػػ  لا ػػت بيػػا ثالثػػ  : الناصػػرة )فمسػػطيف 

 وفود أردني  إلى يؿ أبيب خالؿ الةيرة ا خيرة.
ف نينيػاىو وعػدد  ػف وأّكد ال صدر أف الوفود ا ردني  اليصت خالؿ زياراييػا بػر يس ال كو ػ  ا سػرا يمي  بنيػا ي

 كبار ال سؤوليف في وزارة الخارجي ، في  يف لـ يلمف عف ىوي  ىذه الوفود أو سبب الزيارات.
وفػػي السػػياؽ ذايػػػو، انيصػػد ال سػػػؤوؿ إسػػرا يمي اليصػػػري ات وال والػػؼ ال ناو ػػ  ليػػػؿ أبيػػب اليػػػي أطمصيػػا النػػػواب 

 ا سرا يمي  ف عّ اف.ا ردنيوف  ؤخرًا ويكّممت باليصويت الج اعي عمى طرد السةير 
 10/5/2013 دس برس، 

 
 فرض وا ع جديد في المنطقة عمى "األ صى" امن خالل اعتداءاته تحاول "إسرائيل"صبري: عكرمة  23

لاؿ خطيب ال سجد ا لصى ال بارؾ الشي[ عكر   صبري لػمفمسطيفم: مإف اليدؼ الذي : ج اؿ غيث -غزة
يدا ايو ال يكررة عمى ال سجد ا لصى ال بارؾ، ىو فرض وال  يسلى ا  يالؿ ا سرا يمي إليو  ف خالؿ اع

 جديد في ال نطص م.
وأ اؼ: مإف يكرار ا لي ا ات يؤكد النوايا اللدواني  ا سرا يمي  يجاه ا لصى ال بارؾ وىـ ي اولوف السيطرة 

صدي ال صدسييف عميو بيي طريص م،  ؤكًدا أف ا  يالؿ لـ يي كف  ف ينةيذ  خططاييـ اللنصري و بسبب ي
 ال رابطيف في ا لصى وطالب اللمـ ل  او يو.

وأو   أف ا  يالؿ  سي ر في الي ا ايو لم سجد ا لصى ال بارؾ، ويشييد عدد  ف ا بني  الجديدة في 
ال كاف واليي كاف لخرىا إلا    شروع  ج   مبيت شيرواسم في سا   البراؽ غربي ال سجد ا لصى، بلد 

افل عريص  يلود لمولؼ ا سال ي، وذلؾ  لا    خططات ييويدي  ع الل    ف سمسم  ىدـ واجيات ل ب
  شاري  ينوي ال ؤسس  ا سرا يمي  إلا ييا في ال سيصبؿ.

وشدد صبري عمى  رورة  واجي  جرا ـ ا  يالؿ ب ؽ الصدس ال  يم  واليصدي ليا،  طالًبا الدوؿ اللربي  
ويوفير الدعـ ال الي ل يزانيييا، وينةيذ  خرجات ويوصيات الص ـ  وا سال ي  بالولوؼ إلى جانب الصدس

 اللربي  السابص  الخاص  بيا لمص ود في وجو ا  يالؿ.
 10/5/2013، فمسطين أون الين

 
 من مخطط لتحويل المسجد األ صى إلى كنيس يهودي يحذر حزب التحرير 24

لصى إلى كنيس ييودي، بلد  ا عصد  ذر  زب الي رير  ف  خطط لي ويؿ ال سجد ا : ج اؿ غيث -غزة
لجن  الداخمي  اليابل  ملمكنيست م ا سرا يمي جمس  أ س،  ف أجؿ ي ويؿ ا لصى ال بارؾ إلى كنيس 

 ييودي ي ت  س ى يلديؿ ملانوف صالة الييود في جبؿ الييكؿم، ب ناسب  ذكرى ا يالؿ الصدس.
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ـ عمييا ا  يالؿ بوييرة  يصاعدة يييي   ف ورأى ال زب في بياف ص ةي، أّف ىذه ا ع اؿ اليي ُيصد
سمسم   يواصم  و سي رة  نذ سنوات  ف ا ع اؿ اليادف  إلى ييويد  دين  الصدس وي ويؿ  سرى رسوؿ اهلل 

 مصمى اهلل عميو وسمـم إلى كنيس ييودي.
طيف وا لصى واسينكر ال زب  ولؼ السمط  وال كاـ  ف ىذا اللدواف،  شيًرا إلى أّنيـ مييا روف عمى فمس

 ف خالؿ إعادة طرح  بادرة السالـ بصيغييا ال لّدل ، وايةاؽ السمط  والنظاـ ا ردني  ؤخًرا عمى نصؿ  ؽ 
ا شراؼ عمى ا  اكف ال صدس  ل مؾ ا ردف، وس ب السمط  البالغات ال صد   لميونسكو  وؿ اعيدا ات 

 ا  يالؿ عمى ال لمـ ا ثري واليراث ا نسانيم.
 10/5/2013، ون الينفمسطين أ

 
 بو منشارأيفرج عن عميد األسرى اإلداريين ضرار  اإلسرائيمي االحتالل 25

عاً ا   34أفرجت لوات ا  يالؿ ا سرا يمي عف ع يد ا سرى ا دارييف  رار أبو  نشار ): صةا –الخميؿ 
ث سنوات أ  اىا  ينصال  ف  دين  الخميؿ جنوب ال ة  الغربي  ال  يم ، بلد اعيصاؿ إداري اسي ر ل دة ثال

ولاؿ  دير ال ركز ال صولي أ رار فؤاد الخةش في بياف ص ةي السبت إف ا سير أبو  بيف عدة سجوف.
، ويـ ي ديد اعيصالو ا داري ست  رات، وسبؽ أف اعيصؿ خ س  11/5/2010 نشار اعيصؿ في ياري[ 

  رات، ول ى في سجوف ا  يالؿ ست أعواـ.
ؿ مصةام نسخ  عنو أف أبو  نشار  يزوج وأب لثالث  أطةاؿ لـ يي كف  ف اك اؿ وذكر الخةش في بياف وص

يلمي و الجا لي بسبب كثرة ا عيصا ت،  و  ا أف ا عيصاؿ ا داري سيؼ  سمط عمى رلاب ا سرى 
وطالب ال ؤسسات ال صولي  والدولي  والجيات الرس ي  بو   خط  اسيراييجي  لمدفاع عف  الةمسطينييف.

 ى وال ليصميف ا دارييف في سجوف ا  يالؿ وعدـ يركيـ فريس  ي ت نير ا عيصاؿ ا داري.ا سر 
 11/5/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 سرائيمياأل صى ضد التدنيس اإلالمسجد  ساحاتتظاهرة في  26

  بلد انييا  فمسطيني أ س في با   ال سجد ا لصى في  دين  الصدس ال  يم 300يظاىر ن و  :)أ ؼ ب 
ا يجاجًا عمى الزيارات ال يكررة لمييود إلى «   اس»صالة الج ل ، رافليف أعال ًا فمسطيني  ورايات  رك  

 ىذا ال ول .
. ولالت الناطص  باسـ  وعززت الشرط  ا سرا يمي  وجودىا في الصدس وفي طرلاييا وعند بوابات ال ـر

في ا لصى، ولـ يةرض الشرط  أي ليود عمى  ألؼ شخص صموا 30ن و »الشرط  لوبا الس ري أف 
انييت يظاىرة داخؿ با   ال ـر  ف دوف ا خالؿ »وأ افت:  «.ال صميف واكيةت بيكثيؼ وجودىا

ا ربلا  « يوـ يو يد الصدس»وجا ت ىذه اليظاىرة بلد يو يف  ف ا يةاؿ إسرا يؿ ب ا يس يو  «.با  ف
ا سرا يمييف إلى شوارع الصدس ورلصوا وا يةموا ب ـ ال دين  ب سب اليوليت اللبري، إذ نزؿ عشرات ل ؼ 

 .1967بلد ا يالليا عاـ 
 11/5/2013، الحياة، لندن

 
 التي جرت تحت شعار "نصرة األ صى" األسبوعية اإلصابات خالل  مع المسيرات عشراتالضفة:  27
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وب ا ت اخيناؽ بالغاز اصيب اللشرات  ف ال واطنيف وال ي ا نيف بالرصاص ال طاطي  :ا ياـ  ندوبو
ال ناى   لالسييطاف وجدار الةصؿ  ا سبوعي ال سيؿ لمد وع، جرا  ل   لوات ا  يالؿ لم سيرات السم ي  

 واليي نظ ت ىذا ا سبوع ي ت شلار منصرة ال سجد ا لصىم. ،اللنصري، في عدة  ناطؽ بال ة 
ل واطنيف بالرصاص ال طاطي وبا خيناؽ، فةي بمدة سمواد ش اؿ شرلي راـ اهلل، اصيب، أ س، عدد  ف ا

وفي  جرا  إطالؽ لوات ا  يالؿ لنابؿ الغاز ال سيؿ لمد وع، عمى ال يظاىريف عند ال دخؿ الر يسي لمبمدة.
 واطنا بالرصاص ال طاطي خالؿ  واجيات اندللت بيف الشباف وجنود ا  يالؿ  20اصيب  ،بمدة بيت أ ر

 ف ال صابيف الى  سيشةيات الخميؿ في ا يـ  3بالرأس، ك ا يـ نصؿ عصر ا س، بينيـ اثناف اصابيي ا 
  يدانيًا. 17 لالج  

ك ا ل لت لوات ا  يالؿ ا سرا يمي  سيرة ال لصرة ا سبوعي  واليي انطمصت  ف وسط الصري  ب شارك  
 شلبي  ودولي  يجاه جدار ال ـ واليوس .

ي بجروح وعشرات ال واطنيف وال ي ا نيف ا جانب أصيب، أ س، ص اف ،وفي لري  بمليف، غرب راـ اهلل
ب ا ت اخيناؽ شديد، جرا  إطالؽ لوات ا  يالؿ الرصاص ال لدني ال غمؼ بال طاط، ولنابؿ الغاز 
ال سيؿ لمد وع لص   ال شاركيف في  سيرة الصري  ا سبوعي  السم ي  ال ناى   لالسييطاف وجدار الةصؿ 

 بوع ي ت شلار منصرة ال سجد ا لصىم.اللنصري، واليي نظ ت ىذا ا س
ك ا أصيب، أ س، أربل   واطنيف بالرصاص ال لدني ولنابؿ الغاز بشكؿ  باشر خالؿ ل   لوات ا  يالؿ 

  سيرة لري  النبي صال  ا سبوعي  ال ناو   لالسييطاف.
، شرؽ لمصيمي ، أصيب، أ س، عشرات ال واطنيف ب ا ت اخيناؽ، وا  يرلت  ديص   نزؿ وفي لري  كةر لدـو

جرا  إطالؽ لوات ا  يالؿ لنابؿ الغاز ال سيؿ لمد وع لص   ال شاركيف في  سيرة الصري  ا سبوعي  السم ي  
ك ا اندللت  ال ناى   لالسييطاف وال طالب  بةي  الطريؽ الر يس لمصري  ال غمؽ  نذ أكثر  ف عشر سنوات.

، في شارع الصدس ب  اذاة  اجز  وارة اللسكري  واجيات بيف عشرات الشباف ولوات ا  يالؿ، أ س
 ف جي  ثاني ، شارؾ ال  ات  ف أىالي لري  عز وط، ش اؿ شرلي نابمس، أ س، في  جنوب  دين  نابمس.

  سيرة إلى أرا ييـ اليي سمبيا ال سيوطنوف شرؽ الصري  وأدوا صالة الج ل  ىناؾ.
دديف الييافات ال نددة بسياس  ا  يالؿ ا سييطاني ، ورف  ال شاركوف في ال سيرة ا عالـ الةمسطيني ،  ر 

 والداعي  إلى ي دي اليج   ا سييطاني  اليي يمييـ   ات الدون ات في الصري .
ك ا أصيب عصر ا س، جندياف إسرا يمياف خالؿ ال واجيات اليي اندللت في  خيـ اللروب ش اؿ  دين  

واخر بزجاج  فارغ  في  نطص  الرأس اثر ال واجيات ولاؿ شيود عياف, اف جنديا أصيب ب جر  الخميؿ.
 اليي اندللت عصب صالة الج ل     شباف ال خيـ وجنود ا  يالؿ عمى  دخؿ ال خيـ .

وأ اؼ ال صدر اف جنود ا  يالؿ بدأ ب طالؽ لنابؿ الغاز ال سيؿ لد وع بكثاف  عمى  نازؿ ال واطنيف بلد 
 إصاب  الجندييف.

 11/5/2013، األيام، رام اهلل
 

 شجرة جنوبي الخميل  70يقطعون  مستوطنون 28
ألد ت  ج وع   ف  سيوطني  سيوطن  ) اعوف  عمى يصطي   ا يصرب  ف : كا ؿ إبراىيـ -الصدس ال  يم  

 شجرة زييوف في خرب  اليواني جنوب   افظ  الخميؿ بال ة  الغربي . 70
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نوب الخميؿ رايب الجبور أّف ال سيوطنيف يسمموا وأفاد  نسؽ المجاف الشلبي  ل صاو   الجدار وا سييطاف ج
 إلى ال نطص  ليال، ولا وا بيصطي  ا شجار اليي يلود  مكيييا لمشصيصيف عايد وخ ر إبراىيـ الل ور.

 11/5/2013، الرأي، عّمان
 

 "األ صى"في انتهاك حرمة  "إسرائيل"هدَّد بتحريك الجيش إذا استمرت األردن : ممك "الشر " 29
لاؿ  صدر أردني إف بالده ىددت باسيخداـ الجيش لمرد عمى ا سيةزازات :  ي   اسن سا –ع اف 

ولاؿ  ا سرا يمي  بالي اـ  ـر ال سجد ا لصى و ن  ال صميف لميوـ الثالث عمى اليوالي  ف الصالة فيو.
عدة أياـ أف  إف ال مؾ ا ردني عبداهلل الثاني أبمش  سؤو  أوروبيا لبؿ« الشرؽ» صدر رفي  ال سيوى لػ 

الجيش ا ردني سيي رؾ خارج  دود بالده إذا اسي رت إسرا يؿ ب  ارساييا ا سيةزازي  واليلرض لم ـر 
 الصدسي الشريؼ.

وأو   ال صدر أف ييديد ا ردف باسيخداـ الخيار اللسكري يييي بلد أف يـ يولي  ايةالي  الدفاع عف الصدس 
وبيف  هلل الثاني وصيا وخاد ا لم سجد ا لصى بالصدس الشريؼ.الشير ال ا ي وأصب  ب وجبيا ال مؾ عبدا

سا ة بالغ   ال صدر أف دخوؿ جنود ا  يالؿ الصييوني ل ـر ال سجد ا لصى اعيبره ال مؾ ي ركا  ده وا 
 يلرض ليا شخصيا خاص  بلد إلرار ايةالي  الدفاع عف الصدس.

 10/5/2013، الشر ، الدمام
 

 بالنسبة لألردن "خط أحمر"عمى األماكن المقدسة ووصاية الممك : القدس جودة 30
أف الصدس بالنسب  لألردف وانطاللا  ف الرعاي  ا ردني ناصر جودة أكد وزير خارجي  : يغريد الرشؽ

جا  ذلؾ خالؿ  الياش ي ، ووصاي  ال مؾ عمى ا  اكف ال صدس  ا سال ي  وال سي ي  ىي مخط أ  رم.
 كي أوغمو أ س في ع اف. ؤي ر ص ةي  شيرؾ    نظيره الير 

جودة اعيدا ات ال سيوطنيف ا سرا يمييف عمى ال سجد ا لصى في الصدس ال  يم  أوؿ  ف أ س، واعيبر 
  يطورا خطيرا.

في ا فراج عف  ةيي الصدس والس اح لم صميف  يؿ ابيب كاف ليا دور وكشؼ عف اف السةارة ا ردني  في
لا   الدول  الةمسطين  عمى اليراب الوطني وأكد أنو   يص  بالني بدخوؿ ا لصىم. اي  ا  إ صاؽ ال ؽ وا 

و اسينادا إلى 1967الةمسطيني وعاص ييا الصدس الشرلي  عمى خطوط الراب   ف  زيراف )يونيو  اللاـ 
 ال رجليات الدولي  ال لي دة و بادرة السالـ اللربي .

يا، والا   الدول  الةمسطيني  ل ي   بد ي ، اوغمو أف فمسطيف ل ي    وري  بالنسب  ليرك كد ف جييوو ا
  لبرا عف يث يف بالده لجيود ا ردف في الل مي  السم ي  اليي يجب اف نركز عمييا.

ولاؿ منريد دول  فمسطيني  كا م  السيادة و سيصم م،  شددا عمى دعـ يركيا لجيود ا ردف في الدفاع عف 
 سيؽ الجيود في ىذا الجانب.الصدس الشريؼ، باعيبار أف ليا  ؽ وصاي ، وين

 11/5/2013، الغد، عّمان
 

 سفيرالأ مها طرد  "إسرائيل"أعضاء البرلمان مصرون عمى إجراءات حكومية ضد األردن:  نوابمجمس  31
بيف أع ا  البرل اف  صروف ’ الصدس اللربي‘أبمش نا ب ر يس  جمس النواب خميؿ عطي  : بساـ البداريف

 د إسرا يؿ ألميا طرد سةير الكياف الصييوني  شيرا  ف ال سجد ا لصى  عمى إجرا ات  كو ي  يصليدي 
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في وجداف ا ردنييف و  ي كف لمكياف الغا ب اللبث ب مؼ الصدس ويوجيو ىذه ا سيةزازات لمشلب ا ردني 
 الذي ييولى لياديو رعاي  ال صدسات بدوف رد فلؿ.

 ني  والشلبي  ينبغي أف يصوـ بواجبيا في   اي  وشدد عطي  عمى أف ال ؤسسات ا ردني  اللسكري  وا 
سرا يؿ يلبث ب صدسات.  ال سجد ا لصى لا ال: ىذه نصط   ساس  جدا لألردنييف وا 

 ؤكدا أنو شخصيا سي جب الثص  ’ يصليدي  وساخن ‘ويول  عطي  أف يكوف جمس  ا  د لمبرل اف ا ردني 
ي اليصدي  سرا يؿ  م  ا  ف ا جرا ات اليي ني دث عف ال كو   لو يرددت في إيخاذ إجرا ات  صيصي  ف

 عنيا   ف إ كانات الشلب ا ردني.
ويلمو صوت البرل اف ا ردني بصوة في وجو إسرا يؿ ىذه ا ياـ بلد ا عيدا ات ا خيرة عمى إيةالي  الو ي  

ى إسرا يؿ في ا طالب الديني  فصد طالب نواب اللاىؿ ا ردني ال مؾ عبد اهلل الثاني ب عالف ال رب عم
 لخروف بدخوؿ الجيش اللربي ا ردني ل  اي  ال سجد ا لصى والرد عمى ال سيوطنيف.

 ف  صدر  صرب  ف الديواف ال مكي ا ردني أف خيار  طالب  سةير إسرا يؿ ’ الصدس اللربي‘وعم ت 
  إسرا يؿ عف  ولةيا بال غادرة ويصليد ا  يجاج وس ب السةير ا ردني   زاؿ  طرو ا إذا لـ ييراج

ا خير بالصدس و  يط ال سجد ا لصى ولاؿ ال صدر: ال سيل  جدي  ىذه ال رة ويدرس فلال ويـ إبالغ 
ا  ريكييف بذلؾ. ويشلر  ؤسس  الصرار ا ردني  باف إسرا يؿ خططت   لاؼ إيةالي  الو ي  الديني  

يلدة لمرد ب ـز عمى ا سيةزاز ا سرا يمي ا ردني  عمى  صدسات الصدس  يث يبدو  ؤسسات ال كو    س
 لكف بطرؽ دبمو اسي .

 11/5/2013، القدس العربي، لندن
 

 اإلسرائيمية في القدس اإلجراءاتعمماء األردن تدين  رابطة 32
دانت رابط  عم ا  ا ردف ا عيدا  الصييوني ال الد عمى ال سجد ا لصى والصدس في  :بيرا –ع اف 

 ي اللالـ، وصورة وا    يلبر عف نوايا الصياين  في يدنيس ال سجد ا لصى اسيييار وا   بكؿ  سم
 وا عيدا  عمى ال صميف واعيصاؿ  ةيي الصدس الشي[    د  سيف.

وفندت الرابط  في بياف ليا صدر ا س الج ل   زاعـ ال خطط الصييوني بيف ىيكؿ سمي اف ىو في نةس  
و فيـ أص اب  ؽ في ال كاف لبؿ ال سم يف عمى الرغـ  ف أف ال كاف الذي فيو ال سجد ا لصى وبنا  عمي

ا سيل ار البريطاني لاـ بال ةريات  نذ عاـ  طم  الصرف ال ا ي ولـ يجد شي ًا  ف ىذه ال زاعـ، ان ا وجد 
 . ل ثار ال  ارات الصدي   الةرعوني  والرو اني  واليوناني  والةينيصي  والبابمي  والنبطي

إف الصياين  بةلميـ ىذا إن ا يصصدوف ىدـ ال سجد ا لصى وىذا ا  ر   يلني ب اؿ  »وجا  في البياف  
 ف ا  واؿ أف  ميارًا ونصؼ  ف ال سم يف سيسكيوف ولف يكوف ل ي  الصياين     الةمسطينييف و دىـ 
فال سجد ا لصى ىو لبم  ال سم يف ا ولى وأي  ساس فيو سيكوف لو ردود فلؿ عمى  سيوى اللالـ 

 «.بيسره
 11/5/2013، الرأي، عّمان

 
 تستنكر االعتداءات الصهيونية عمى المسجد األ صى األردنية المعممين نقابة 33
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اسينكرت نصاب  ال لم يف ا ردنييف ا عيدا  الصييوني عمى ال سجد ا لصى ال بارؾ  -بيرا  -ع اف 
 عيدا ات الصييوني  السافرة وال يواصم  عمى ىذه البصل  ال بارك  ,واعيبريو  مص  جديدة في  سمسؿ ا

 وال رب بلرض ال ا ط لمصوانيف وال واثيؽ الدولي .
 11/5/2013، الرأي، عّمان

 
 عمى المقدسات وتدعو لنصرة الفمسطينيين اإلسرائيميةمسيرات المحافظات تندد باالعتداءات  34

ندد ال شاركوف في ال سيرات اليي : أ  د الشوابك  -ي ات صابريف الطل - ىشاؿ الل ايم   -   افظات
جرت في اللديد  ف   افظات ال  مك  أ س عصب صالة الج ل  با جرا ات ا سرا يمي  وا عيدا  عمى 
ال سجد ا لصى واسيبا    ر يو، و ن  ال صميف  ف الصالة فيو، داعيف إلى طرد السةير ا سرا يمي  ف 

ك ا طالبت ال سيرات ال كو   بلدـ رف  ا سلار و  ارب   ردني في يؿ أبيب.ع اف وس ب السةير ا 
 الةساد و  اسب  الةاسديف وي صيؽ ا صال ات الشا م  في  خيمؼ ال جا ت.

وشيدت   افظ  الكرؾ أ س ينظيـ أربل  اعيصا ات ا يجاجي  شارؾ فييا   ات ال واطنيف في  خيمؼ 
ا عيدا ات الصييوني  عمى ال سجد ا لصى وا عيدا ات ال سي رة وندد ال ليص وف ب  ناطؽ ال  افظ .

 عمى أبنا  الشلب الةمسطيني. 
م  ف أ اـ ال سجد الياش ي في وسط ال دين ، 24وفي إربد انطمصت عصب صالة ج ل  أ س  سيرة مرفض 

جد ا جنبي عمى بايجاه دوار البريد، لم طالب  ب زيد  ف ا صال ات السياسي  والدسيوري ، ورف ا لميوا
 ا را ي ا ردني  وا عيدا  عمى ال سجد ا لصى.

غالؽ السةارة ا ردني  في إسرا يؿ،  وطالبوا ب لغا  ايةالي  وادي عرب  وطرد السةير ا سرا يمي  ف ع اف، وا 
 وا فراج عف الجندي أ  د الدلا س  ويكري و بدؿ  ف بصا و في السجف.

 سيرة انطمصت  ف أ اـ ال سجد الكبير وسط ال دين ، بلد صالة ظير ونظـ ال راؾ الشلبي في الطةيم  
الج ل ، ندد فييا ال شاركوف بسياسات الييويد وال  ارسات اليي يسييدؼ ال سجد ا لصى و دين  الصدس، 
 واللدواف عمى الدول  الشصيص  سوري ،  طالبيف با صالح بكاف  جوانبو و  ارب  الةساد و  اسب  الةاسديف.

عمى سوري ، وانيياؾ  ر   ا لصى  ف لبؿ الصياين ،  شدديف عمى  دوا با عيدا  ا سرا يمي ا خيروند
أف ييوجو السالح اللربي إلى ن ر الصياين  بد   ف يوجييو داخميا، داعيف إلى إغالؽ سةارة السةارة 

 ا سرا يمي  في ع اف وس ب السةير ا ردني  ف يؿ أبيب.
ي  وال راكات الشلبي  في الزرلا   أ س  سيرة مر يؿ الةسادم ل طالب  ب صال ات ونظ ت ال رك  ا سال 

وطالبوا الشلب ا ردني بكاف  أطيافو إعالف رف يـ، وبكؿ لوة، لوجود  شا م  و  ارب  الةساد بشكؿ  صيصي.
 لوات أجنبي  في ال  مك ، ك ا أدانوا ا عيدا ات ا سرا يمي  عمى ال سجد ا لصى.

 11/5/2013، انالغد، عمّ 
 

 عمى أرضه فقط  "إسرائيل"سميمان: حماية لبنان بالدفاع ضد اعتداء  ميشال 35
السيد  سف نصراهلل  وؿ ولوؼ  زبو الى جانب ال صاو   في «  زب اهلل»أثار كالـ ا  يف اللاـ لػ : بيروت

اسر لميوازف  ف سوري  الجو ف السوري ال  يؿ واسيلداده لميلاوف والينسيؽ  ليا، وليسمُّـ سالح نوعي ك
لمدفاع عف لبناف، ردود فلؿ عدة عمى الصليد المبناني الداخمي أ س، جا  أبرزىا  ف ر يس الج يوري  

 ا ي  ي لبناف ىو اعالف بلبدا »، إف « زب اهلل» يشاؿ سمي اف، الذي لاؿ  ف دوف أف يس ي نصراهلل أو 
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رى، واليصور ا سيراييجي، الذي نص عمى الذي نص عمى ال ياد وعدـ اليدخؿ في شؤوف الدوؿ ا خ
 «.عمى أر و فصط إسرا يميو   سالح ال صاو   بيصرؼ الجيش لمدفاع عف لبناف  د أي اعيدا  

 11/5/2013، الحياة، لندن
 

  اإلرهابأشخاص بتهمة تسعة : االدعاء عمى لبنان 36
صا ي صصر صصر، عمى يسل  ادعى  ةوض ال كو   لدى ال  ك   اللسكري  المبناني  ال: د ب أ -بيروت 

أع اؿ مأشخاص  ف جنسيات لبناني  وسوري  وفمسطيني  بيي   ا ني ا  الى ينظيـ  سم  بصصد الصياـ بػ
عمى يسل  أشخاص  ف جنسيات لبناني  ». ولاؿ  صدر ل ا ي لبناني إف الصا ي صصر إدعى مإرىابي 

 «.سوري  وفمسطيني 
عمى ا ني ا  الى ينظيـ  سم  بصصد الصياـ »ا  بيي   ا لداـ وأ اؼ أف ا دعا  عمى ا شخاص اليسل  ج

ا لداـ »واييـ الصا ي صصر ال ّدعى عمييـ بػ «. بيع اؿ إرىابي  واريكاب الجنايات عمى الناس وا  واؿ
عمى ي  ير ويجييز ويصني  و يازة ونصؿ عبوات ناسة   ف  خيـ ال ي  و ي  )لالج يف الةسطينييف جنوب 

«. دة )جنوب بيروت  والر اب في البصاع )شرؽ لبناف  بصصد اليةجير واسييداؼ بلض ال راكزلبناف  وخم
 ويـ ا دعا  عمى ا شخاص اليسل  ب وجب  واد ي  ؿ بيف طياييا عصوب  ا عداـ.

 11/5/2013، الدستور، عّمان
 

 غزة طاع يكتشف نفقا كبيرا بين مصر و  المصرياألمن  37
 ف ال صري نةصا جديدا بال نطص  ال دودي  ب دين  رف  يربط بيف  صر ولطاع اكيشؼ ا : د ب ا -الصاىرة  

يـ اللثور عمى نةػؽ كبيػر وجديػد  سػا  أ ػس يبػدو انػو يػـ انشػاؤه  نػذ فيػرة »غزة. ولاؿ  سؤوؿ أ ني  صري 
ي  يرا  ربلا بين ا يبمش ع صػو عشػرة أ يػار و يسػيخدـ فػ 16وأ افت ال صادر أف في   النةؽ يبمش «. لصيرة

 أغراض الييريب. 
نةصا عمى ال دود بيف  صر ولطاع غزة  154وكانت الصوات ال سم   أعمنت الثالثا  ال ا ي ليا يا بيد ير 

نةصا. وأ افت  276باسيخداـ ال لدات والغ ر بال ياه الجوفي . ك ا كشةت الصوات ال سم   عف عثورىا عمى 
  ؿ  ليا لكونيا  صا   أسةؿ  نازؿ.نةصا ييلذر اليلا 28أنيا ي كـ السيطرة عمى في ات 

 11/5/2013الدستور، عمان، 
 

 يطالبون بالتحرك لنصرة القدس متحدثون باألزهرفي مصر..  "نصرة القدس" مميونيةخالل  38
أكد الصيادي ب رك  م  اسم  نيػر سػليد أف  ركيػو لػف يولػؼ ال صاو ػ  : ال ركز الةمسطيني لإلعالـ - الصاىرة

ال سجد ا لصػى وكا ػؿ ا را ػي الةمسػطيني   ػف دنػس الصػياين ،  طالبػًا ا  ػ   و  ؿ السالح  يى ي رير
 با ي اد  ف أجؿ الص ي  الةمسطيني .

  إف الصػػػياين  5-10ولػػػاؿ سػػػليد فػػػي كم يػػػو بجػػػا   ا زىػػػر خػػػالؿ  ميونيػػػ  منصػػػرة الصػػػدسم يػػػـو الج لػػػ  )
 ػ   ػف الجػا   ا زىػر أف  م  ػاسم ي اولوف يصسيـ ا لصى وي نلػوف ال سػم يف  ػف الصػالة فيػو،  ؤكػدًا لأل

 سيواصؿ السير  يى نصمي ج يلًا فى ا لصى.
ليسػػت ل ػػي   ىػػيبج اعػػ  ا خػػواف ال سػػم يف، إف ل ػػي  الصػػدس  الصيػػادي   ػػد البميػػاجى  د. ػػف جانبػػو لػػاؿ 

  فصط، بؿ إنيا ل ي  ا   . ا سال ي زب و  ل ي  الييار  أيا خواف و  ل ي  
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 سػػػوب نا ػػػب ر ػػػيس  ػػػزب الوسػػػط ال صػػػري إف الصػػػدس ر ػػػز لكةػػػاح أ ػػػ   ػػػف أجػػػؿ    ػػػد   د.بػػػدوره لػػػاؿ 
ف عػودة  صػر أذاف  اسيخالص  صوليا أ اـ يلنت نظاـ دولى ظالـ يصيـ وعوده عمى  ساب  صوؽ الغير، وا 

 باسيلادة الصدس ومإف غدًا لناظره لريبم.
 10/5/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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ال سػػجد ا لصػػى، ودعػػت إلػػى  إلػػىيػػونس دخػػوؿ ال سػػيوطنيف ا سػػرا يمييف  اسػػينكرتيػػونس ػ يػػو بػػي اي: 
 الي رؾ ل  اي  الصدس  ف عبث ا  يالؿ الذي يريد ط س  لال يا الديني .

، ]أ ػس[ ناشوناؿ، نسخ   نو،  سا  الج لػ ووصةت وزارة الخارجي  اليونسي  في بياف يمصت يوناييد برس أنير 
وال  ارسػػػات  ما عيدا اتال سػػػجد ا لصػػػى بػػػػ إلػػػىدخػػػوؿ ال سػػػيوطنيف ا سػػػرا يمييف ولػػػادة أ ػػػزاب إسػػػرا يمي  

 .مال يكررة في  ؽ الشلب الةمسطيني، وج ي  الشلوب ا سال ي  ا سيةزازي 
 11/5/2013القدس العربي، لندن، 
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دعػػا ا  ػػيف اللػػاـ لأل ػػـ ال ي ػػدة بػػاف كػػي  ػػوف، إسػػرا يؿ إلػػى : وكػػا ت -ال يػػاة الجديػػدة -عواصػػـ -راـ اهلل 
طػػػػالؽولػػػػؼ بنػػػػا  ال سػػػػيوطنات  سػػػػراح ا سػػػػرى، واعيبػػػػر أف ىػػػػذه ال طالػػػػب شػػػػروط  ػػػػروري   سػػػػي ناؼ  وا 

 ال ةاو ات ال باشرة.
 ويليد كي  وف بػمع ؿ كؿ  ا في وسلوم  ف أجؿ اليسوي  السم ي  لص ي  الشرؽ ا وسط.

ووزيػر خارجييػو جػوف  أوبا ػاوعبر عف ثصيو باف يكوف الزيارات ا خيرة، اليي لاـ بيا الر يس ا  يركي باراؾ 
 كيري  افزا ليسوي  النزاع.

ملكػػي يصػػب  ىػػذا  وأ ػػاؼ ةاو ػػات ال باشػػرةم. خمػػؽ  نػػاخ  ث ػػر  سػػي ناؼ ال ،ولػػاؿ: معمػػى الجػػانبيف  اليػػا
طػػػػالؽلخمػػػػؽ ال نػػػػاخ ال ال ػػػػـ، واليخمػػػػي عػػػػف بنػػػػا   سػػػػيوطنات  إسػػػػرا يؿ  كنػػػػا، أدعػػػػو  سػػػػراح ال ليصمػػػػيف  وا 
 م.إسرا يؿالةمسطينييف في 

أنو أبمش وزيرة الص ا  ا سرا يمي  يسيبي ليةني خػالؿ لصا ػو بيػا مب ػرورة أخػذ ا  ػر    ػؿ الجػد.  إلىوأشار 
ؼ أف ىنػػاؾ شػػرطا لخػػر  سػػي ناؼ ال ةاو ػػات، وىػػو يصػػديـ الػػدعـ ال ػػادي والسياسػػي لمػػر يس    ػػود وأ ػػا

 عباس.
 11/5/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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يا، بلػد ا  ػداث ا خيػرة أعربت وزيرة خارجي  ا ي اد ا وروبي كاثريف لشيوف عف لمص: أ ؼ ب -بروكسؿ 
عالف  زيد  ف أع اؿ البنا  في  سيوطنات إسرا يمي  في ال ة  الغربي .  في با   ال سجد ا لصى وا 

لمصػ   ا وروبػيوأفاد  كيب لشيوف في بياف نشر في بروكسؿ أف مال  ثم  اللميا لمشؤوف الخارجي  في ا ي اد 
 دس الشرلي  وال ة  الغربي م. ياؿ ا  داث اليي جرت ا سبوع ال ا ي في الص

أعربت لشيوف في البياف عػف ما نزعػاج  ػف الصػدا ات اليػي جػرت الثالثػا  فػي با ػ  ال سػجد ا لصػى فػي و 
 الصدس، واعيصاؿ  ةيي الصدس وا را ي الةمسطيني     د  سيف لةيرة وجيزةم.
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كف ال صدسػ  فػي الصػدس ل  ارسػ  ولالت لشيوف إنو مينبغي  ػ اف ا  يػراـ الكا ػؿ   كػاف الػدخوؿ إلػى ا  ػا
 الشلا ر السم ي  لج ي  ا ديافم.

و ػدة سػكني  إ ػافي   296ك ا عّبرت عف مالصمؽ الشديد،  ياؿ  وافص  السػمطات ا سػرا يمي  أ ػس عمػى بنػا  
وذكػرت أف ما ي ػاد ا وروبػي أعمػف  ػرارًا أف ال سػيوطنات غيػر  في  سيوطن  بيت ايػؿ فػي ال ػة  الغربيػ م.

 في نظر الصانوف الدولي، ويشكؿ عا صًا أ اـ السالـم.شرعي  

 11/5/2013الحياة، لندن، 
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صػة ات نشػر ا سػبوع ال ا ػي، جػا   10ي يد عمػى  اصرير يكنيس  أسكيمندا : أصدرت س ا –الصدس ال  يم  

، «أرض إسرا يؿ لـ يكف أبدًا  ف ال ةروض أف ُيةيػـ بشػكؿ  رفػي الوعد ا ليي في شيف»فيو أف  ا يس ى بػ
 «.ليس  ف ال ةروض أف ُيسيخدـ اليوراة ليسوي  نزاعات في شيف السيطرة عمى أراض»وأنو 

وكػػاف  ػػف ال ةيػػرض أف يػػيـ  نالشػػ  الوثيصػػ  فػػي ا جي ػػاع اللػػاـ لمكنيسػػ ، الػػذي سػػييـ خػػالؿ الشػػير الجػػاري، 
، والػػػذي سػػػينالش مخطػػػوات ةع ػػػوا فػػػي ا جي ػػػاع الػػػذي سػػػيلصد فػػػي إدنبػػػر  723واليصػػػويت عمييػػػا  ػػػف لبػػػؿ 

لغػػا  اسػػيث ارات، وذلػػؾ عمػػى خمةيػػ   اليصػػادي  وسياسػػي   ػػد إسػػرا يؿ، ب ػػ نيا ال صاطلػػ  وفػػرض عصوبػػات وا 
 .ا سييطاف غير الشرعي في ال ة  الغربي م

ولػاؿ السػةير ا سػرا يمي ، سػرا يؿبينو ميشكؾ ب ػؽ الشػلب الييػودي بػيرض إ يووصةو أدانت إسرا يؿ اليصرير و 
في  اؿ يبني الكنيس  لموثيصػ ، فػ ف ذلػؾ يشػكؿ خطػوة لمػورا  بالنسػب  إلػى الصػوى اليػي يػدف  »في بريطانيا إنو 

الوثيصػ  يخػدـ  والػؼ سياسػي   يطرفػ ، ك ػا ينةػي عاللػ  »وأ اؼ أف «. بايجاه اليسا   والسالـ في ال نطص 
 «.صمؿ  ف لي   ىذه اللالل  بشكؿ جارحالييود الل يص  بيرض إسرا يؿ، وي

ىنػػػاؾ فر ػػػي  سػػػا دة وسػػػط ال سػػػي ييف »، أف «يػػػراث إبػػػراىيـ الخميػػػؿ»وي ػػػ ف الوثيصػػػ  اليػػػي ي  ػػػؿ عنػػػواف 
وكثيػػريف  ػػف الشػػلب الييػػودي  ةادىػػا أف اليػػوراة يػػدعـ دولػػ  إسػػرا يؿ كييوديػػ  فػػي ا سػػاس، لكػػف ذلػػؾ يثيػػر 

سياسػػػػ  إسػػػػرا يؿ ال اليػػػػ  يجػػػػاه الةمسػػػػطينييف يلػػػػزز ىػػػػذه  يسػػػػاؤ ت ييزايػػػػد  ػػػػ   ػػػػرور الولػػػػت، فػػػػي  ػػػػيف أف
 «.اليساؤ ت
يجب اسيةزاز الشلب الييودي لدفلػو إلػى اليولػؼ »عف  لدي الوثيص  لوليـ إنو « يديلوت أ رونوت»ونصمت 

عػف اعيبػػار نةسػو  ػػ ي  و الػ  خاصػػ ، وأف يليػرؼ بػػيف يلا مػو ال ػػالي  ػ  الشػػلب الةمسػطيني، والػػذي ىػػو 
ونصمت عف الناطؽ بمساف الكنيس  لولو إنو   ي كف اعيبػار «. ير عادؿ،   ي كف أف يسي رغير أخاللي وغ

، فيػػذه فر ػػي    أسػػاس ليػػا وي ػػس بالنصػػاش ال بػػد ي. وأ ػػاؼ أف « سػػا ي » ػػا جػػا  فػػي الوثيصػػ  عمػػى أنػػو 
ن ػػا اللكػػس، فيػػي يشػػكؾ بال» سياسػػ  اليػػي الكنيسػػ  لػػـ ينكػػر  ػػؽ إسػػرا يؿ فػػي الوجػػود، و  يةلػػؿ ذلػػؾ افف، وا 

ويػػػاب  أف «. يواصػػػؿ ال ةػػػاظ عمػػػى السػػػالـ فػػػي إطػػػار ال مػػػـ فػػػي إسػػػرا يؿ وفػػػي ا را ػػػي الةمسػػػطيني  ال  يمػػػ 
الوثيص  يركػز عمػى غيػاب اللدالػ  الػذي ييجمػى فػي اليلا ػؿ  ػ  الشػلب الةمسػطيني ويصسػيـ الػبالد، واعيبػر أف 

 «. ف الخطي اسيخداـ النصوص ال صدس  كيساس لمسيطرة عمى ا رض»
 11/5/2013وكالة سما اإلخبارية،   
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الةمسػطينييف، الشػييداف  ا عال ييفمنيوزييـم، يكريـ  لإلعال ييفلرر ال ي ؼ ا  يركي : وكا ت – 48عرب
 أثنػػػا ، الػػػذيف ليمػػػوا لإلعال يػػػيفال ػػػا ط اليػػػذكاري اسػػػ يي ا عمػػػى  ب  ػػػاف  سػػػاـ سػػػال  ، و   ػػػود الكػػػو ي، 

 وع ميـ الص ةي. ا خباري يغطيييـ 
وأ اؼ ال ي ؼ ال ذكور صور  صوري لناة ا لصػى الة ػا ي ، المػذاف اسيشػيدا خػالؿ اللػدواف ا سػرا يمي 

 عمى لطاع غزة اللاـ الةا ت، في ع مي  أطمصت عمييا سمطات ا  يالؿ اسـ معا ود الس ابم.
رؼ ال ي ػػؼ الشػػييديف، بيني ػػا  ػػف  صػػوري لنػػاة ما لصػػىم الة ػػا ي ، وسػػصطا فػػي غػػارة إسػػرا يمي  أثنػػا  وعػػ

صػاروخ سػياريي ا. ونصػؿ ال ي ػؼ عػف ف ػا ي   أصػابعمػى لطػاع غػزة، عنػد ا  ا سرا يمي يغطييي ا لم رب 
 سيارة يمةزيوني . أنياما لصىم أف السيارة كانت ي  ؿ شارة يظير 

 11/5/2013، 48عرب 
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عاد نياي  ا سبوع ال ا ي الجيش ا سػرا يمي إلػى ال الػ م الرويينيػ م اليػي سػبصت اللػدواف ا خيػر  :بيت ل ـ

عمػػى سػػوريا و الػػ  اليػػوير اليػػي أعصبيػػو، وبػػدأ ي  ػػر نةسػػو ل لركػػ   ػػف نػػوع أخػػر وصػػةيا  ولػػ  م  لػػاريؼم 
روني اليوـ م السبت م ب لرك  ال يزاني  الكبرى ال يول  أف يشيدىا ا  د الصادـ أرولػ  جمسػات ال كو ػ  ا لكي

 ا سرا يمي .
ول لرف  الكيةي  اليي يدير فييا الجيش ا سرا يمي  لرك  ال يزاني ، يجب أف نلود إلى  ا لبؿ أسبوعيف  يث 

ميػػ  إرسػػاؿ الطيػػارة دوف طيػػار اليػػي اعير ػػييا وأسػػصطييا بدايػػ  اليػػوير فػػي ال نطصػػ  الشػػ الي  اليػػي دشػػنييا ع 
  صايالت إسرا يمي  بال  سوا ؿ  دين   يةا.

ووفصا لم ول  ا لكيروني يلمـ الجيش جيدا ىوي  الجي  اليي أرسمت الطا رة، وليس بال رورة اف يكػوف  ػزب 
بوع داخؿ ا را ي السوري  إذ ي كف اهلل المبناني، لكف   عالل  بيف الطا رة والغارة اليي وللت  نيصؼ ا س

شصت طريصيا  ف طيراف إلى د شؽ ال  ط  لبؿ ا خيرة  110ا فيراض ىنا باف ال  ات  ف صواري[ الةاي  
ليدفيا النيا ي م  زب اهللم، وي  ؿ ىذه الصواري[ رؤوسا  ربي    يصؿ عف نصؼ طف ويي ي  بنظاـ يوجيو 

يصػؿ إلػى أ يػار  لػدودة عم ػا بػاف ىػذه الصػواري[ يل ػؿ بػالولود  ي كنيا  رب كؿ نصط  وسط إسرا يؿ بدل 
الصػػمب و   ولػػ  عمػػى  نصػػ  إطػػالؽ  ي ركػػ   ػػا يلنػػي إ كانيػػ  إطالليػػا خػػالؿ ولػػت لصػػير جػػدا سػػيجلؿ 

 . ي   سالح الجو ا سرا يمي ا عيرا ي أو اليادف  إلى ي ديد  والليا ويد يرىا و ن  إطالليا صلب  جدا
ي ػػػػديا  ػػػػخ ا وجػػػػديا ل نظو ػػػػ  الصبػػػػ  ال ديديػػػػ  خاصػػػػ  واف ع ميػػػػ  يزويػػػػد الجػػػػيش  ويشػػػػكؿ ىػػػػذه الصػػػػواري[

ا سػػرا يمي ب نظو ػػ  م اللصػػا السػػ ري  م الخاصػػ  بيػػد ير صػػواري[  يوسػػط  وبليػػدة ال ػػدى،   يػػزاؿ بليػػدة 
 ػا يلنػي عػدـ وجػود  2014ال ناؿ عم ا باف يطوير م اللصا الس ري  م كاف  ف ال ةيرض ا نييا   نو عاـ 

رص   صيص   سػييلاب ىػذه ال نظ ػ   ػ ف  نظو ػات الػدفاع الجػوي فػي اللػاـ الصػادـ، وىػذا ي ا ػا  ػا جلػؿ ف
يػراف، وسػبؽ  110نصؿ صواري[ الةاي   خطا إسػرا يميا ا  ػرا رسػ يو ال كو ػ  ا سػرا يمي  أ ػاـ لبنػاف وسػوريا وا 

  ريكػػي الػػذي زار إسػػرا يؿ اف  ػػاوؿ وزيػػر الجػػيش م يلمػػوف م رسػػـ ىػػذه الخطػػوط ويو ػػي يا لػػوزير الجػػيش ا
الشػػػير ال ا ػػػي، لكػػػف يبػػػدو أف الػػػوزير ا  ريكػػػي لػػػـ يسػػػيوعب الرسػػػال  ا سػػػرا يمي  ك ػػػا ينبغػػػي، ليػػػذا و ػػػ  
وصػػػوؿ الصػػػواري[ لالرا ػػػي السػػػوري  إسػػػرا يؿ أ ػػػاـ  ل ػػػم  ىػػػؿ ينةػػػذ ييديػػػداييا وييػػػاجـ شػػػ ن  الصػػػواري[ 

 وا سم   ا سيراييجي  أـ ييغا ى عنيا وييجاىميا.
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صا ل صادر أجنبي  وأ ريكي  اخيارت إسرا يؿ الخيار ا وؿ وشنت يـو الج ل  ال ا ي  غارة عمػى  ػا ليػؿ ووف
بينيا لافم  ينصؿ ا سم   الى  ػزب اهلل، ولبػؿ أف يسػيةيؽ الجانػب السػوري شػنت ا  ػد ال ا ػي غػارة أخػرى 

الغػارة ا ولػى اليػي كانػت   ةاج   وشديدة عمى جبػاؿ د شػؽ الشػ الي ،  يػث نصمػت الصػواري[ اليػي نجػت  ػف
 خطط  سمةا عمػى عكػس الغػارة الكبيػرة اليػي وللػت يػـو ا  ػد واليػي ليػؿ عنيػا بينػو  جػرد اسػيغالؿ لةرصػ  

 نجاح   ت با فؽ ولـ يكف  خطط  سمةا  سب يلبير  ول  م  لاريؼم اللبري.
را يؿ اسػػػيخد ت ج يػػػ  وأ ػػػاؼ م وبػػػدت الغػػػارة ا خيػػػرة كل ػػػؿ  ربػػػي  صيصػػػي وي كػػػف لنػػػا ا فيػػػراض بػػػاف إسػػػ

الوسػػػا ؿ ال يػػػوفرة لػػػدييا بدايػػػ   ػػػف الل ػػػال  والجواسػػػيس وصػػػو  الػػػى اليصػػػوير الجػػػوي واليجسػػػس ا لكيرونػػػي 
وع ميات الينصت عمى شبكات ا يصاؿ السػوري  ليػي كف  ػف ي ديػد  كػاف وز ػاف شػ ن  الصػواري[ وىػذا  ػا 

  في س ا  لبناف وال نطص  الش الي  لبيؿ الغػارات  ػا لد يةسر كثاف  الطملات اليي نةذييا ال صايالت ا سرا يمي
يلنػػػي بػػػاف ىػػػذه الطملػػػات كانػػػت لميصػػػوير واليجسػػػس ف ػػػال عػػػف اجػػػرا  سػػػالح الجػػػو ا سػػػرا يمي ىػػػذه ا يػػػاـ 

 ع ميات يصوير   ييولؼ أبدام.
 

 القذائف الذكية 
الطػػا رات   ي يػػاح ويبػػدو إف عػػدة أسػػراب أو وجبػػات م رباعيػػ  م  مصػػت وشػػنت الغػػارات لػػرب د شػػؽ، وىػػذه 

 خيراؽ ا جػوا  السػوري  أو  يػى المبنانيػ  ل ػرب سػوري  بػؿ يكةييػا الي ميػؽ فػوؽ  يػاه الب ػر لبالػ  السػا ؿ 
المبناني و ف ثـ يطمؽ لذا ةيا الذكي  اليي يلرؼ طريصيا جيدا ويصػؿ أىػدافيا عمػى بلػد عشػرات الكيمػو يرات 

م وىو  ف  SPICEه الذخا ر الذكي  وفي  صد ييا صاروخ م وسالح الجو ا سرا يمي ي يمؾ عدة أنواع  ف ىذ
إنيػػاج شػػرك  م رفا يػػؿم ا سػػرا يمي  والصػػادرة عمػػى رصػػد ويشػػخيص اليػػدؼ  ػػف خػػالؿ  صارنيػػو بصػػور سػػبؽ أف 
أدخمت إلى د اغو ا لكيروني، وىناؾ صاروخ اخر  ف إنياج الصناعات اللسكري  م ياعسم ويدعى صاروخ 

م  JDAMالي ميػػػؽ فػػػوؽ اليػػػدؼ  يػػػى ل ظػػػ   ياج يػػػو وىنػػػاؾ أي ػػػا  نظو ػػػ  م  م دليمػػػ  م وىػػػو لػػػادر عمػػػى
ا  ريكيػ  اليػي يػيـ إ ػافييا ويركيبيػا عمػى لنابػؿ م غبيػ  م يػزف طػف لي وليػا إلػى لنابػؿ  وجيػ  عبػر نظػاـ م 

 -اسم ويس   لمطا رات ال غيرة ب طالؽ ىذه الصنابؿ  ف اريةاعات شػاىص  ليوصػؿ الصنابػؿم الغبيػ  -بي-جي 
 لذكي م طريصيا إلى أىدافيا ليد رىا بدل  عالي .ا

و ي ػػا كػػاف نػػوع الػػذخيرة ال سػػيخد   فصػػد  ةػػرت نيػػا   الغػػارة ا سػػرا يمي  جيػػدا فػػي أذىػػاف الد شػػصييف، الػػذيف 
شاىدوا عاصة  الدخاف اليي انطمصت  ػف  والػ  الصػواري[ واسػي لوا إلػى أصػوات ا نةجػارات الثانويػ  اليا مػ  

 ا لكيروني.   سب يلبير ال ول 
لػػـ يسػػيط  ال كو ػػ  السػػوري  اليػػي يجاىمػػت الغػػارة ا ولػػى يجاىػػؿ اليجػػوـ الثػػاني واخيػػارت إصػػدار الييديػػدات 
والصوؿ باف اليجوـ يثبت يلاوف ال ي رديف    إسرا يؿ ا  ر الذي لـ ييخذه ال ؤسس  ا  ني  ا سرا يمي  عمى 

ال ي ػرديف  ػ  إسػرا يؿ و ػ  ذلػؾ ايخػذت خطػوة ا يياطيػ     ؿ الجد سوا  الييديدات أو ا دعػا ات بلاللػ  
ونشرت بطاري  الصبػ  ال ديديػ  فػي ال نطصػ  الشػ الي  وأجػرت يػدريبا عسػكريا واسػلا ي ػت اسػـ م زىػور الربيػ م 
ليؿ بينو يـ وفصا لخط   سبص  وسابص  لميجـو ويـ ىذا اليدريب عمػى شاشػات ال واسػيب فصػط  يػى   ييسػبب 

 في ال يداف إلى يويير الو   ال يوير أصال.ي ريؾ لوات بري  
و ػػػاوؿ رجػػػا ت ا سػػػد ا دعػػػا  بػػػاف ىػػػدؼ الغػػػارة ىػػػو  سػػػاعدة ال ي ػػػرديف بلػػػد اليصػػػدـ الػػػذي أ ػػػرزه الجػػػيش 
النظا ي وأصب ت يده ىي اللميػا فػي  يػداف الصيػاؿ الػداخمي وىػذا ا دعػا  لػيس دليصػا أي ػا إذ سػجؿ الجػيش 
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 ػػزب اهلل بلػػض النجا ػػات وا نجػػازات اليكييكيػػ  فػػي اللديػػد  ػػف  نػػاطؽ السػػوري ب سػػاعدة  كثةػػ   ػػف إيػػراف و 
 الصياؿ لكنو وبشكؿ عاـ في و   انس اب ويراج   سي ر  نذ عا يف.

وأخيرا يبصػى السػؤاؿم  ػاذا  ػ   ػزب اهلل   لصػد  ػافظ نصػراهلل عمػى  سػيوى  ػنخةض خػالؿ ا سػبوع ال ا ػي 
ا لػػػـ يكػػػف  خصصػػػ  ل زبػػػو  طمصػػػا  سػػػب يلبيػػػر  ولػػػ  م  ػػػدعيا بػػػاف الصػػػواري[ اليػػػي يػػػـ يػػػد يرىا فػػػي سػػػوري

  لاريؼم ا لكيروني.
 

 معركة الميزانية 
ي كػػف اج ػػاؿ نيػػا   الغػػارة ال نسػػوب   سػػرا يؿ بلػػدة نصػػاط أوليػػا ي سػػف لػػدرة الػػردع ا سػػرا يمي  وظيػػور  ػػدى 

اؿ ع ميػػات إسػػرا يمي  اسػػيلداد وجاىزيػػ  ا سػػيخبارات ا سػػرا يمي  سػػوا  لبػػؿ الغػػارة أو بلػػدىا لكػػف يبصػػى ا ي ػػ
 .جديدة  عادة رسـ الخطوط ال  را  أ را لا  ا وواللا

لكف  اليػا يةرغػت ليػادة الجػيش ا سػرا يمي لخػوض  لركػ  ىا ػ  وكبػرى  ػد وزارة ال اليػ  ىػذه ال ػرة ويشػكؿ 
 كايػػب ولاعػػات ال كو ػػ   يػػدانيا ا ساسػػي وسػػينطمؽ شػػػرارييا ا ولػػى ا  ػػد الصػػادـ مغػػدم فػػي سػػاعات بلػػػد 

 ميػػار شػػيكؿ أىػػـ  4الظيػػر وسػػيكوف رجػػاؿ وزارة ال اليػػ  ال لنيػػوف بيصمػػيص  يزانيػػ  الجػػيش ب ػػا   يصػػؿ عػػف 
أطرافيا يصابميـ ليادة الجيش اليػي سي  ػر الجمسػ  بكا ػؿ ىي ييػا ويشػكيمييا وذلػؾ للػرض خطييػا اليسػمي ي  

 اليي أطمصت عمييا اسـ م عوز م وشرح ا  يياجات ال الي  ليذه الخط .
يا لـ يكف خط  اليسمي  م عوز م خط  رس ي  بيي ولت  ف ا ولات  يث يل ؿ الجيش ا سرا يمي  دوف ع م

 يف انييى  ةلوؿ الخط  اليسمي ي  السابص  م ييةفم وكاف  ف ال صػرر  2010خط   يلددة السنوات  نذ عاـ 
خمةيػػػػػ   خطػػػػػ  يسػػػػػمي ي  بديمػػػػػ  باسػػػػػـ م  م ػػػػػيشم لكػػػػػف جػػػػػرى يج يػػػػػدىا عمػػػػػى 2011أف يػػػػػدخؿ فػػػػػي صػػػػػيؼ 

 .ا  يجاجات ا جي اعي  اليي شيدنيا شوارع إسرا يؿ في ذلؾ الولت
بمورة خط  م عوز م لكف لػـ يػيـ ال صػادل  عمييػا رسػ يا بسػبب إجػرا  ا نيخابػات ال بكػرة  2012وجرى عمى 

سػكري  ورغـ ذلؾ ابـر نا ب ر يس ا ركاف السابؽم يا ير نافي  م عيف ىذا ا سبوع  ػديرا عا ػا لمصػناعات الل
م صػػػةصات  ػػػخ    ػػػ  الصػػػناعات اللسػػػكري  اليػػػي شػػػرعت بينةيػػػذ عػػػدة  شػػػاري   ػػػا يلنػػػي رسػػػ يا يصػػػديـ ىػػػذه 

 ال ؤسس  لصروض  الي  لمجيش ووافصت عمى يصسيط اسي صالات  الي  اخرى  يى نياي  اللصد ال الي.
 اربا شرسا في  جػاؿ ال شكم  اف الجيش ا سرا يمي   ينظر لوزير الجيش ال الي م بوغي يلموفم بوصةو  

ال يزانيات وسبؽ لو إف اسيسمـ ل ػغوط وزارة ال اليػ  ولبػؿ بيصميصػات  ػادة فػي  يزانيػ  الجػيش أثنػا  إشػغالو 
 نصػػػب ر ػػػيس أركانػػػو بدايػػػ  اللصػػػد ال ػػػالي وأدت يمػػػؾ اليصميصػػػات الػػػى ولػػػؼ بػػػرا   يدريبيػػػ  كثيػػػرة وخةػػػض 

وال ديث  2006كبيرة خالؿ  رب لبناف الثاني  عاـ  سيويات  خزونات الذخا ر ا  ر الذي يجمت ييثيرايو ال
 ل ول  م  لاريؼم ا لكيروني.

 
 ثمن التقميصات المتو ع :

 ػػف ال صػػرر اف يصػػؿ م يلمػػوف م ا سػػبوع الصػػادـ إلػػى سػػا   النصػػاش ال صػػيري ي ػػت ظػػالؿ يصػػري ات سػػابص  
 2015-2014لجػػيش لألعػػواـ أدلػػى بيػػا أثنػػا  إشػػغالو  نصػػبو السػػابؽ بػػاف ىنػػاؾ إ كانيػػ  ليمصػػيص  يزانيػػ  ا

وذلػػػؾ عمػػػى  ػػػو  ا يياجػػػات ا ليصػػػاد ا سػػػرا يمي وىػػػذا اليصػػػري    يشػػػكؿ بالنسػػػب  لصيػػػادة الجػػػيش  ولةػػػا 
اسػػييالليا جيػػدا و ػػ  ىػػذا يبصػػى الةجػػوة بػػيف  ولػػؼ ال اليػػ  والجػػيش ع يصػػ  وكبيػػرة  يػػث يوافػػؽ م يلمػػوفم عمػػى 

سييـ اليطاعيا لخط  الجيش  يلددة السنوات خالؿ بشرط اعادة ا  واؿ اليي  2013/2014يصميص  يزاني  
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ا عواـ الصاد   في ا يي دث ال الي  ا سرا يمي  عف يصميص كبير وع يؽ لكف ييـ يلويض الجػيش عنػو  طمصػا 
عم ػػػا بػػػاف الػػػوزير ال ػػػالي يلمػػػوف   يي يػػػ  بصػػػدرات الػػػوزير السػػػابؽ م بػػػاراؾ م الػػػذي عػػػرؼ كيػػػؼ يليػػػد أ ػػػواؿ 

ميصػيا عبػر دفلػات  اليػ  إ ػافي  يصػب فػي خزينيػو فػي ا شػير اليػي يمػي ا ليطاعػات ال يزاني  اليي يػيـ يص
 وباليالي نج  بيلوض  ا خسره.

واخيرا سيشرع ا  د الصادـ ر يس لسـ اليخطيط في الجيش وال سيشار الصانوني لػر يس ا ركػاف ونا ػب ر ػيس 
ي اليصميصػػػات وسػػػيدعوف بػػػاف يصمػػػيص ا ركػػػاف ور ػػػيس ا ركػػػاف ذايػػػو لػػػوزرا  ال كو ػػػ   غػػػزى ويػػػاثير و لػػػان

ال يزاني  سي س وبشكؿ فوري ب خزوف الجيش ا  يياطي وب دى جاىزي  الصوات النظا ي  وا  يياطي  الذيف 
سػػيلانوف  ػػف يصمػػيص بػػرا   اليػػدريبات وسػػيمجي الجػػيش ولياديػػو الػػى طػػرح الكثيػػر  ػػف ا  ثمػػ  عمػػى ا  ػػرار 

اليػػػا ب ػػػرورة يصمػػػيص ال يزانيػػػ  بشػػػكؿ سػػػيؤثر عمػػػى بػػػرا   ابييػػػاع ال يوللػػػ  ليصمػػػيص ال يزانيػػػ   ػػػ  يسػػػمي يـ  
نصػػا ت الجنػػود الجديػػدة  ػػف نػػوع  يركافػػاه ال لروفػػ  باسػػـ م الن ػػرم لكػػف يبصػػى السػػؤاؿ ال طػػروح ييلمػػؽ ب جػػـ 
وع ؽ اليصميص ا  ر الذي سي س و ال كو   و دىا  ف خالؿ جمس  نصاش ال يزانيػ  ال صػرر عصػدىا ا ثنػيف 

كؿ  اؿ فاف أي رلـ سييـ طر و او ا يةاؽ عميو سػيبصى  ػادة لمجػدؿ والنصػاش الػذي سػييةجر  ػ   الصادـ وفي
 كؿ  ادث او و   ا ني يسيجد  سيصبال.

 11/5/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 مرحمة عنصرية إسرائيمية أخطر 45
 برىـو جرايسي

  جديدة  ف سف الصوانيف اللنصػري ، يشػكؿ با  كاف الصوؿ إف إسرا يؿ بدأت فلميًا، في ا ياـ ال ا ي ،  ر م
يصػػػليدا جديػػػدا. وفػػػي صػػػمب الجولػػػ  الجديػػػدة، السػػػلي إلػػػى فػػػي  ا بػػػواب أ ػػػاـ سػػػيطرة شػػػبو  طمصػػػ  لمي ػػػيف 

، ويوسػػي  رللػػ  نيػػ  كػػـ ا فػػواه. ويػػييي ىػػذا بلػػد 48ال يطػػرؼ عمػػى ال كػػـ،  ػػف خػػالؿ اسػػيبلاد فمسػػطينيي 
ت بال واطنػػ  وسػػمب ا را ػػي اللربيػػ ،  ػػرورا بػػالي ييز فػػي سمسػػم  دفلػػات  ػػف الصػػوانيف عمػػى  ػػر عصػػود، بػػدأ

يوزي  ال وارد وال يزانيات، ثـ يشديد لانوف ال واطن ، و ػرب أدوات  ريػ  اليلبيػر، وافف  ػا يسػ ى ماسػيصرار 
ال كـم.فصػػػد ألػػػر الكنيسػػػت يػػػـو ا ربلػػػا  ال ا ػػػي،  ػػػف  يػػػث ال بػػػدأ، لػػػانونيف يػػػدخالف فػػػي إطػػػار الصػػػػوانيف 

بيدؼ يصمػيص وزنيػـ  48ي ا  ا يس ى ملانوف اسيصرار ال كـم الذي يسييدؼ أساسا فمسطينيي اللنصري ، أول
السياسػػػيو والثػػػاني يوسػػػي  نطػػػاؽ لػػػانوف مالصػػػذؼ واليشػػػييرم، ب يػػػث ي نػػػ   ياج ػػػ  وانيصػػػاد جػػػيش ا  ػػػيالؿ 

زب مإسػػرا يؿ ا سػػرا يمي وا جيػػزة ما  نيػػ م كاف .ويػػدعي ال بػػادروف إلػػى سػػف لػػانوف ماسػػيصرار ال كػػـم،  ػػف  ػػ
عا ػػا لػػـ يكي ػػؿ أي دورة  25بيينػػام بزعا ػػ  أفيغػػدور ليبر ػػاف، أف اليػػدؼ ىػػو  ػػ اف اسػػيصرار ال كػػـ. إذ  نػػذ 

%، ل ػػػرب  شػػارك  ا  ػػػزاب  4% إلػػى 2برل انيػػ ، وليػػذا، فػػػ ف الصػػانوف يػػػدعو إلػػى رفػػػ  نسػػب  ال سػػـ  ػػػف 
  ال سػػـ ال صير ػػ ، ليكػػوف عمييػػا ، و  يصػػؿ إلػػى نسػػب48الصػػغيرة، وىػػي الناشػػط  با سػػاس بػػيف فمسػػطينيي 

الي ػػالؼ انيخابيػػا خػػالؿ ال  ػػالت ا نيخابي .وبطبيلػػ  ال ػػاؿ، فػػ ف ال بػػادريف إلػػى الصػػانوف ليسػػوا يػػواليف إلػػى 
، وكبػػػالي  جي لػػػات اللػػػالـ، فيػػػو يلدديػػػ  فكريػػػ  48مالو ػػدة اللربيػػػ م، بػػػؿ ىػػػـ يلم ػػػوف أف  جي ػػػ  فمسػػطينيي 

ركزيػ   يةصػػ  فػػي  ػػا بينيػػا عمػى  واجيػػ  سياسػػ  ال كو ػػ  ا سػػرا يمي ، وسياسػي ، عمػػى الػػرغـ  ػػف أف الصػػوى ال 
ويل ػػػؿ بينسػػػيؽ شػػػبو كا ػػػؿ داخػػػؿ الكنيسػػػت،  ػػػ  بلػػػض ا سػػػيثنا ات، خاصػػػ  بشػػػيف الص ػػػايا ا جي اعيػػػ  
وا ليصػػادي .ا  ر الثػػاني فػػي الصػػانوف، وىػػو ا خطػػر، ييلمػػؽ بنظػػاـ  جػػب الثصػػ  عػػف ال كو ػػ و فيػػو ي ظػػر 

ني  أو  ج وع  كيؿ يصديـ  شروع اليراح ب جب ثص  عف ال كو ػ ، إ  إذا  ػ نت  سػبصا عمى أي كيم  برل ا
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نا با. و ف ثـ، إذا لـ ينج  ا غمبي  في يشكيؿ  كو   بديمػ ، فػ ف ال كو ػ   120نا با  ف أصؿ  61أغمبي  
دا  ػػا فػػي ىػػـ  48 نزوعػػ  الثصػػ  يواصػػؿ ع ميػػا كال ليػػاد. وىػػذا  بنػػي عمػػى فر ػػي  أف نػػواب كيػػؿ فمسػػطينيي 

 لسكر  جب الثصػ  عػف ال كو ػ ، ولػف ين ػ وا إلػى أي  كو ػ  بديمػ ،  ػا يلنػي أف ا غمبيػ  اليػي يصصػدىا 
ال بادروف إلى الصانوف ىي أغمبي  صييوني  وديني  ييودي ، وليست أغمبي  برل اني  عاديػ . وىػذا الػني  الصػا ـ 

 ف دا رة الييثير.أ ا الصانوف  48خراج فمسطينيي في لوانيف أخرى،    جاؿ ليلدادىا ىنا، يلني السلي إلى إ
الثاني ال يلمؽ مبالصذؼ واليشييرم، فصد جا  في أعصاب فػيمـ مجنػيف جنػيفم، لم خػرج والةنػاف الةمسػطيني    ػد 

. إذ إف ال  ػػاكـ ا سػػرا يمي  لػػـ يجػػد لانونػػا يػػديف بكػػري 2003بكػػري، والػػذي ي كػػي روايػػ   جػػزرة جنػػيف اللػػاـ 
ليشييرم، ولذا جا  الصانوف بصيغ  الس اح  ي شخص ب صا اة شخص لخر بيي ػ  ميشػويو بيي   مالصذؼ وا

ن ػا أي ػا بالخطابػات والكيابػات. ف ييػاب  عػف  س ل م جيش ا  يالؿ وعناصر ا  فو ولػيس فصػط بػيفالـ، وا 
أف  ػػا  لػػرب  جريػػات ا  ػػور بيةاصػػيميا الدليصػػ  فػػي الكنيسػػت وفػػي ال مبػػ  السياسػػي  ا سػػرا يمي  ككػػؿ، يجػػد

يجػػري فػػي السػػنوات ا خيػػرة، ىػػو أف عصػػابات  يطرفػػ  يغمغمػػت ب جػػـ أكبػػر فػػي البرل ػػاف، وكافػػ   ؤسسػػات 
النظاـ، وىي يسلى بكؿ الطرؽ إلى إ كػاـ لب ػييا عمػى  صاليػد ال كػـ فػي ال ؤسسػييف السياسػي  واللسػكري . 

ليذا نجد ينسيصا بيف الجانبيف، وي ظى ىؤ   بدعـ غير ظاىر لملياف كميا،  يى افف،  ف سالطيف ال اؿ. و 
ي  ف لكؿ طرؼ  صػال و.والالفت لمنظػر ىػو أف  ػا يبصػى  ػف ييػار صػييوني عصا ػدي يلػي  صيصػ  أف ىػذا 

والذي   يطاؿ اللرب فصط، بؿ  يى  ج وعات صييوني  سياسي  خػارج السػرب -الني  ال يصاعد باسي رار 
شػػكمو  نػػذ اففو يصمػػب الكثيػػر  ػػف ال لػػاد ت.  سػػيصود الػػى انةجػػار  ػػف الصػػلب يصػػور -الصػػييوني ال يشػػدد

ولػػف نيوغػػؿ أكثػػر فػػي اليصػػديرات،  نلػػا  خػػيالؽ أوىػػاـ  سػػيلجم ، لكػػف ليػػذا يجػػد أف  الػػ  الصمػػؽ لػػدى الييػػار 
اللصا دي ييزايد، وبات يجاِىر أكثر ب لار يو، و نيـ  ػف بػات يةػاجت  يػى الكنيسػت،  ثػؿ يػولي أدلشػيايف، 

ؾ، ف ف اليصويت في الكنيست، خاص  عمى لانوف ماسيصرار ال كػـم أظيػر بػوادر ر يس الكنيست الجديد. كذل
أوليػػػ  وطةيةػػػ  لشػػػروخ فػػػي ا  ػػػيالؼ،  سػػػي ا داخػػػؿ ال ػػػزب الجديػػػد ميوجػػػد  سػػػيصبؿم، الػػػذي  ػػػّؿ ثانيػػػا فػػػي 

 ا نيخابات ا خيرة.
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 اس أبو ىالؿفر 
لةمسػطيف، ’ دول  غير ع و‘في إطار يرويجيا ال سي يت لةكرة اليوجو لأل ـ ال ي دة وال صوؿ عمى صة  

ولالت السمط ، ولاؿ ال دافلوف عػف  -لالت  نظ   الي رير الةمسطيني  ػ ىؿ يذكر أ د ىذا ا سـ بال ناسب  
سػات أ  يػ  ووكػا ت يابلػ  لأل ػـ ال ي ػدة،   الةكرة اف ىذه الصة  سي كف الةمسطينييف  ػف ا ن ػ اـ ل ؤس
 يسيطي  الةمسطينيوف  ف دوف ىذه الل وي  ا نيساب إلييا.

الوليػدة ’ الدولػ ’ولد أ ػاؼ بلػض ال ي  سػيف فا ػدة أخػرى  ػف ىػذه الل ػوي ، وىػي أنيػا سػيلطي الةرصػ  لػػ
الؿ ال سػي رة ب ػؽ الشػلب لميوجو إلى  ؤسسات  صولي  و  اكـ دولي  بيدؼ يصديـ دعػاوى  ػد جػرا ـ ا  ػي

عال يػ  انػو لػػف ي ػدث، خصوصػػا أف بلػض الػػدوؿ  الةمسػطيني، وىػو ا  ػػر الػذي لالػػت  صػادر دبمو اسػػي  وا 
اليػي صػويت لصػال  الصػرار كانػػت لػد اشػيرطت عمػى الةمسػطينييف ا  ينػػاع عػف اليوجػو لم  ػاكـ الدوليػ   ػػد 

  صابؿ يصويييا إلى جانبيـ.’ إسرا يؿ‘
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فػي ذلػؾ الولػت، وأكػدت أنيػا سػي يةظ ب صيػا باسػيخداـ كػؿ ’ ال ػزاعـ‘ر الةمسػطيني  ىػذه بالطب  نةت ال صػاد
ال يزات اليػي سي صػؿ عمييػا الةمسػطينيوف بلػد  صػوليـ عمػى ىػذه الصػة ، وايي ػت  ػف يروجونيػا ب  اولػ  

 ’.ا نيصار الوطني‘ا نيصاص  ف ىذا 
لمنػاس، خالةػت ىػذه الييكيػدات وبيسػرع ’ رة الصصػيرةالذاك‘ولكف السمط  الةمسطيني  اليي يبدو أنيا يراىف عمى 

’ ا نجػػاز اللظػػيـ‘  ػػا يولػػ  أكثػػر الةمسػػطينييف يشػػاؤ ا، ولػػد ت وعػػدا لػػإلدارة ا  ريكيػػ  بلػػد سػػي  أشػػير  ػػف 
ل ا يا، بؿ  يى بلدـ السلي ل جػرد ا ن ػ اـ ل ؤسسػات ووكػا ت ا  ػـ ’ إسرا يؿ‘ليس فصط بلدـ  ال ص  
ب عطػػا  فرصػػ  لػػدف  ال سػػيرة ‘لواشػػنطف، ولييكيػػد اليػػزاـ السػػمط  ’  سػػف نيػػ ‘بػػادرات ال ي ػػدة، ب جػػ  يصػػديـ  

 ’.السم ي 
ولد اريكبت السمط  الةمسطيني  بيذا الوعد خطي  زدوجػا، فيػي أو  ييخمػى عػف  ػؽ الةمسػطينييف ولػيس  صيػا 

’ ع ػػوغيػػر ‘كسػػمط  با ن ػػ اـ إلػػى ال ؤسسػػات الدوليػػ ، خصوصػػا أف  صػػوؿ فمسػػطيف عمػػى صػػة  دولػػ  
’ الدولػػػ ‘صػػػّور باعيبػػػاره انجػػػازا لةمسػػػطيف ولشػػػلبيا ولػػػيس لمسػػػمط ، وباليػػػالي فػػػ ف  ػػػف  ػػػؽ  ػػػف ليػػػؿ ليػػػـ اف 

سيلطييـ الةرص  لالن  اـ إلى ال ؤسسات الدولي  أف ي صموا عمػى ىػذه الةرصػ ، وا  يػيـ اليالعػب ب صيػـ 
 بيذه البساط  وبيذه السرع  وبيذا الث ف.

بػػو السػػمط ، فيػػو اسػػي رارىا بال سػػار اللبثػػي الصػػا ـ عمػػى يصػػديـ كػػؿ  ػػا ي مكػػو  ػػف أ ػػا الخطػػي الثػػاني الػػذي يريك
بشػكؿ  جػاني و ػف دوف ال صػوؿ عمػى  صابػؿ، إذ أننػا إذا يجاوزنػا الػرفض ال بػد ي  -لميم  با صػؿ –أوراؽ 

إنجػػازا الدولػػ ، فػػ ف ال طمػػوب عمػػى ا لػػؿ أف ‘ليخمػػي السػػمط  عػػف  ػػؽ الشػػلب الةمسػػطيني بال راك ػػ  عمػػى 
 ػػارس ليػػادة السػػمط  السياسػػ  واليةػػاوض ب رفيػػ ، ب يػػث   يصػػدـ  ثػػؿ ىػػذه الورلػػ   ػػف دوف أف ي صػػؿ عمػػى ي
  ف الجانب ا  ريكي أو  ف جانب دول  ا  يالؿ.’ يناز ت‘

و ػػف الوا ػػ  أف السػػمط  يليصػػد أف ذاكػػرة الةمسػػطينييف لػػف يسػػلةيـ ليػػذكر الوعػػود اليػػي لطلييػػا عنػػد ا لػػررت 
ال ي دة، وليذا ف نيا يصػدـ عمػى ىػذه الخطػوة  ػف دوف وجػؿ، وي ػيةيا إلػى خطػوات ألػؿ  ػا اليوجو إلى ا  ـ 

ي كػػف أف يوصػػؼ بيػػا أنيػػا  يػػازؿ دبمو اسػػي ، كػػاف لخرىػػا إلػػداـ السػػمط  عمػػى سػػ ب  شػػاري  الصػػرارات اليػػي 
جػاز يسػجؿ فػي اليونسػكو، و  اولييػا اليػروي  لسػ ب ىػذه الصػرارات عمػى أنيػا إن’ إسػرا يؿ‘يصد ت بيا  دانػ  

 لصال يا.
وفي إطار ال ديث عف ال يازؿ الدبمو اسي  لمسمط  الةمسطيني ، بؿ لم ج وع  اللربي  بر ييا،  بػد أف يػذكر 

بلدـ لانوني  بنػا  جػدار اللػزؿ اللنصػري، لػـ يجػر لػو أي  يابلػ   2004ىنا أف لرار   ك    ىاي في عاـ 
دة  ػػػػثال و  أي  ؤسسػػػػ   ػػػػف  ؤسسػػػػاييا، في ػػػػا   يػػػػزاؿ لانونيػػػػ ، ولػػػػـ يػػػػبف عميػػػػو باليوجػػػػو إلػػػػى ا  ػػػػـ ال ي ػػػػ

أف يصريػػر غولدسػػيوف الشػػيير أصػػب  طػػي  –عمػػى خػػالؼ  ػػا يليصػػد السػػمط   –الةمسػػطينيوف واللػػرب يػػذكروف 
 الكي اف ىو افخر.

 ػف نافمػػ  الصػوؿ اف ال سػػار الدبمو اسػي والصػػانوني   يلػوؿ عميػػو كثيػرا فػػي الص ػايا ال يلمصػػ  بدولػ  ا  ػػيالؿ، 
نيػػا ي ظػػى برعايػػ  أ ريكيػػ  وب والػػؼ أوروبيػػ   ا لػػ ، ولكػػف ىػػذا ال سػػار ي كػػف أف ي ثػػؿ خطػػوات صػػغيرة  

يسػيطي  الةمسػطينيوف واللػرب أف يبنػػوا عمييػا، لي صصػوا ال زيػد  ػػف اللزلػ  السياسػي  عمػى يػػؿ أبيػب فػي اللػػالـ، 
 ة.،  سب يصري ات لادييا ال يكرر ’إسرا يؿ‘وىو  ف أكثر ا سم   اليي يخشاىا 

الدبمو اسػي،   ’ الن ػاؿ’ويبصى الصوؿ إف السمط  الةمسطيني  اليي يلمف كؿ يـو اليزا يػا بال سػار السػم ي وبػػ
لمل ػؿ ’ ال رفيػ ‘ييرؾ أي فرص  ليصديـ الدليؿ يمو افخر عمى فشميا في ىذا ال سار، وعمى فصدانيا لػألدوات 
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،  راىنػ  بػذلؾ عمػى  ػا يليصػد أنػو ’إسرا يؿ’ ريكا والسياسي اليةاو ي،  ف خالؿ يصدي يا اليدايا ال جاني   
 ذاكرة لصيرة لمشلب الةمسطيني واللربي، وىو رىاف أثبت الثورات الشلبي  اللربي  أنو خاسر بال شؾ.
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يسػػػا لت عػػف  لنػػى ذىػػػاب وفػػد الجا لػػػ  اللربيػػ  إلػػػى   ،2013-4-26 -فػػي  صػػاؿ سػػػابؽ لػػي فػػػي )الخمػػي 
، طال ػا أف وزيػر الخارجيػ  ا  ريكيػ ، جػوف كيػري، اسػيبؽ الزيػارة ”لمب ث في  بادرة السالـ اللربي “واشنطف 

لبػػػؿ أف ينيػػػي جوليػػػو الثالثػػػ  ويغادرال نطصػػػ ، بػػػالصوؿ إنػػػو يل ػػػؿ  عػػػادة سػػػمط  راـ اهلل و كو ػػػ  نينيػػػاىو إلػػػى 
وبطبيلػػ  ال ػػاؿ لػػـ أكػػف أعػػرؼ  ػػا دار ورا  ”. ال بػػادرة اللربيػػ  لػػف يكػػوف أساسػػًا لم ةاو ػػاتلكػػف ”الطاولػػ ، و

الكواليس بيف جوف كيري والزع ا  اللرب ووزرا  خارجيييـ، الذيف اليصاىـ فػي زيارايػو، وخصوصػًا بينػو وبػيف 
  ريكػػي ووفػػد الػػر يس    ػػود عبػػاس وبنيػػا يف نينيػػاىو. لكػػف  ػػا خػػرج  ػػف يصػػري ات واجي اعػػات الػػوزير ا

الجا لػػ  اللربيػػ ، كشػػؼ الكثيػػر  ػػف ذلػػؾ الػػذي جػػرى،  يػػث يبػػيف أف كػػؿ شػػي  كػػاف  لػػدًا و ريبػػًا، ونييجيػػو 
 كانت  صررة سمةًا لبؿ أف يصؿ الوفد اللربي إلى اللاص   ا  ريكي .

-4-17ي[ ف ف نا ي ، وفي كم   لجوف كيري، ألصاىا أ اـ لجن  اللاللػات الخارجيػ  اليابلػ  لمكػونغرس، بيػار 
ب ػػا ييطمػػب الل ػػؿ بشػػكؿ طػػارى   ػػف أجػػؿ إعػػادة ” نافػػذة  ػػؿ الػػدولييف ينغمػػؽ“إننػػي أعيصػػد أف “لػػاؿ:  2013

وأخبػػػر كيػػػري المجنػػػ  أف الجا لػػػ  اللربيػػػ  ”.  ف الولػػػت ينةػػػد” “ا سػػػرا يمي “ -إ يػػػا  ال ةاو ػػػات الةمسػػػطيني 
أعيصػد أننػا إذا  ػا يصػد نا عمػى “أ ػاؼ: و ”. عمى وشؾ إرساؿ وفد وزاري إلى ىنػا )واشػنطف  ا سػبوع ال صبػؿ“

”. دول  عربي  واللديػد  ػف الػدوؿ ا سػال ي  الجػاىزة لم  ػور إلػى الطاولػ  لي صيػؽ السػالـ 19الطريؽ سنجد 
و ف نا ي  أخرى، سبؽ كم   كيري أ اـ الكونغرس، زيارة لاـ بيػا الػر يس    ػود عبػاس إلػى عّ ػاف يػـ فييػا 

عمػى ىػذه ا  ػاكف لػألردف. ” الوصػاي “، أعطيػت فييػا ”صػدس وا  ػاكف ال صدسػ ايةالي    اي  ال“اليولي  عمى 
عف  صادر أ ريكي ، لوليا إف ” ىاريس“ولبؿ وصوؿ وفد الجا ل  اللربي  إلى واشنطف بيياـ، نصمت ص ية  

يػػؾ الػػر يس ا  ريكػػي بػػاراؾ أوبا ػػا يسػػلى للصػػد ل ػػ  رباعيػػ  يج لػػو  ػػ  نينيػػاىو وعبػػاس وعبػػداهلل الثػػاني، لي ر 
 في ال نطص .” ع مي  السالـ“

خطػػوة “الػػذي اعيبػػره كيػػري “ بػػادرة السػػالـ اللربيػػ  “فػػي يمػػؾ ا جػػوا ، جػػا  يلػػديؿ وفػػد الجا لػػ  اللربيػػ  عمػػى 
، وجلػػؿ صػػييوني عييػػؽ، شػػغؿ  نصػػب وزيػػر ال ػػرب فػػي الكيػػاف الصػػييوني، الصيػػادي فػػي ” ي ػػ  إلػػى ا  ػػاـ

فرصػ  ياريخيػ ...  نػذ كػاف يافلػًا، “بف اليلازر، يليبػره أىػـ وع و الكنيست ال الي ، بنيا يف ”  زب الل ؿ“
لػػيس بػػا  ر الجديػػد... وىػػو يلكػػس “، اعيبػػره كبيػػر ال ةاو ػػيف الةمسػػطينييف صػػا ب عريصػػات ”عا ػػاً  50لبػػؿ 

 بالنسب  ل سيل  يبادؿ ا را ي.” ال ولؼ الةمسطيني الرس ي
وأعيػد طر يػا  2000 نػذ اللػاـ ،” ا را ػييبػادؿ “ ا لالو عريصات ص ي ،  ف  يث إنو سبؽ طػرح  سػيل  

ولـ يػيـ ا يةػاؽ بشػينيا، و ػف  يػث إف الطػرح  2009ولخر  رة في عيد إييود أول رت اللاـ ، 2008اللاـ ،
يلكػػس ال ولػػؼ الرسػػ ي لمسػػمط . لكػػف إعػػادة طػػرح  سػػيل  سػػبؽ طر يػػا   يكػػوف بػػال سػػبب، فم ػػاذا ” الجديػػد“

فػي ” يغيػراً “ ، أي ػا، لػـ يجػد 2013-5-1 -ي أفيدار، فػي ) لػاريؼأعيد طر يا في ىذا الولت بالذات  إيم
ال والؼ  نذ لخر  رة طر ت فييػا ال سػيل ، إذ   يػزاؿ عبػاس ونينيػاىو، فػي اللمػف، يي سػكاف ب ولةيي ػا  ػف 

اليةسػػػير يك ػػػف بالػػػذات فػػػي  ػػػلؼ الجا لػػػ  اللربيػػػ ، وفشػػػؿ ا دارة “ و ػػػوع اسػػػي ناؼ ال ةاو ػػػات، وأف: 



 
 
 

 

 

           29ص                                    2856العدد:                11/5/2013السبت  التاريخ:

، ”إسػػرا يؿ اليػػوـ“كػػذلؾ رأى داف  رغميػػت فػػي صػػ ية  ”.  ػػداث اخيػػراؽ فػػي ال سػػيرة السياسػػي ا  ريكيػػ  فػػي إ
إذا كػػاف فػػي ا  ػػر  ػػا يجػػدد ال  ادثػػات، فصػػد أصػػب  لكيػػري “، وأ ػػاؼ: ”لػػيس فػػي ذلػػؾ يجديػػد  صيصػػي“أنػػو: 

ف كػانوا يلم ػوف أنػو غيػر لػادر عمػى ي وجيػو وليةني و ولخو وصا ب عريصات  و وع يشػغموف أنةسػيـ بػو، وا 
 ”.سةين  اليةاوض إلى شاطى  ا  اف

يلػػػديؿ الجا لػػػ  ” الجبيػػػ  الشػػػلبي  لي ريػػػر فمسػػػطيف”و” الجيػػػاد ا سػػػال ي”و”   ػػػاس“وبين ػػػا رف ػػػت  ركيػػػا 
اللربي ، اعيبره البلض  صد   ليصةي  الص ي  الةمسطيني ، بصبوؿ بصا  الكيؿ ا سييطاني  الكبػرى، و ي يػ  أف 

، وأكػػد ” بادلػػ  ا رض“و، فصػػد ذىػػب إلػػى أبلػػد  ػػف ذلػػؾ عنػػد ا رفػػض فكػػرة . أ ػػا نينيػػاى1967ييغيػػر  ػػدود 
، وصػػرح فػػي ”نكيػػ “وكػػاف نينيػػاىو لػػد اعيبػػر الةكػػرة ”.  ػػف دوف شػػروط  سػػبص “ ولةػػو باسػػي ناؼ ال ةاو ػػات 
 ”.أراض ي كف أف نلطييا في إطار ىذه ال لادل ” إسرا يؿ“ليس لدى “يوليو/ي وز ال ا ي، بينو: 

  أف نصػػػوؿ،  ػػػ  أفيػػػدار و رغميػػػت وعريصػػػات، أف   شػػػي  يغيػػػر، خصوصػػػًا أف الػػػر يس وعميػػػو، ىػػػؿ نسػػػيطي
   ػػود عبػػاس، وع ػػوي المجنػػ  ال ركزيػػ  فػػي  ركػػ  فػػي     ػػد اشػػييو ونبيػػؿ شػػلث، أكػػدوا فػػي يصػػري ات 
جديدة أنو  ازاؿ  طموبًا  سي ناؼ ال ةاو ات ولؼ ع ميات ا سػييطاف وا عيػراؼ بالدولػ  الةمسػطيني  عمػى 

  بالييكيػد سػيكوف ذلػؾ يبسػيطًا ”يبادؿ ا را ػي“ك رجلي  لميةاوض، ثـ بلد ذلؾ يطرح  سيل   1967د ، دو 
شػػديدًا لأل ػػر، خصوصػػًا أف اليلػػديؿ لػػـ يػػذكر بنػػد عػػودة الالج ػػيف الةمسػػطينييف. لكػػف إذا لبمنػػا ىػػذا اليصػػور، 

ينػػزؿ عميػػو عبػػاس عػػف الشػػجرة،  ”سػػم اً “يكػػوف جػػوىر  ػػا فلميػػو الجا لػػ  اللربيػػ  بيلػػديميا ا خيػػر أنيػػا لػػد ت 
يػؤدي إلػى اسػي ناؼ  ةاو ػات ليػا  لنػى. ولكػف السػؤاؿ: إلػى ” اخيػراؽ“وغطت الةشػؿ ا  ريكػي فػي ي صيػؽ 

، يليد الو   إلى  ا كاف عميو لبؿ اليلديؿ، ب يث يصب  اليدؼ  نو ”لـ ييغير شي “أيف  إف ا لرار بينو 
ف كانوا يلم وف أنو غيػر لػادر  و وع لكيري وليةني و ولخو وصا ب عري“إيجاد  صات يشغموف أنةسيـ بو، وا 

 ، ك ا لاؿ داف  رغميت.”عمى يوجيو سةين  اليةاوض إلى شاطى  ا  اف
إف ذلؾ يلني، في أ سف ا  واؿ، إننا أ اـ اللودة إلى ط ػف ا وىػاـ والػدوراف  جػددًا فػي  مصػ  ال ةاو ػات 

سييطاف والييويد، في انيظار أف يظير ال صاصد ال صيصي  ال ةرغ ، بين ا يسي ر ع ميات  صادرة ا رض وا 
 دون ا اليباس.” ييغير ا شيا ”لميلديؿ، و
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ي، يسػي ر في الولت الذي ييجدد ال ػديث فيػو عػف   ػاو ت جديػدة يبػذؿ لميغمػب عمػى  الػ  ا نصسػاـ السياسػ
بنيػػػ  ا نصسػػػاـ فػػػي اليجػػػذر ب زيػػػد  ػػػف الخطػػػوات اليػػػي ييخػػػذ عمػػػى أرض الوالػػػ . وكػػػيف ا نصسػػػاـ أصػػػب  ىػػػو 
الصاعدة، وال صال   ىي ا سيثنا ، وللؿ ال ةارل  ىنا أف ا نجػاز الو يػد الػذي نجػ  فيػو الةمسػطينيوف طػواؿ 

اـ، ولػـ يلػد ىنػاؾ أي  ػرر  باشػر عمػى سنوات ا نصساـ وىي ليست لصيرة أنيـ لد يلايشوا    ىػذا ا نصسػ
ال الػػ  الةمسػػطيني  بكميييػػا باسػػثنا  الو ػػ  ال ػػالي الػػذي لػػد يلػػاني  نػػو ال ػػواطف الةمسػػطيني، واسػػي رار  الػػ  
ا نصساـ السياسي اليي ينلكس أي ًا عمػى  يػاة ال ػواطف فػي غػزة، بػؿ ويػيثر  يػاة ال ػواطف الةمسػطيني بيػذه 

 لدوؿ اللربي .ال ال   نلكاسيا عمى  والؼ ا
أ ػػا ال ػػديث عػػف الخيػػارات الةمسػػطيني ، فيبػػدو أف كػػؿ طػػػرؼ   يمز ػػو  الػػ  ا نصسػػاـ فػػي ال  ػػي فػػي ىػػػذه 
الخيػػػارات. لكػػػف يبػػػدو أف ل الػػػ  ا نصسػػػاـ بلػػػدًا لخػػػر عمػػػى أكثػػػر  ػػػف  سػػػيوى ا وؿ:  سػػػيوى يسػػػوي  الص ػػػي  
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لو يػات ال ي ػدة أف ىػذه ال ر مػ  لػد يكػوف الةمسطيني  اعيصادًا  ف أطػراؼ ولػوى إلمي يػ  ودوليػ  وعمػى رأسػيا ا
أف ػػػؿ ال را ػػػؿ لموصػػػوؿ إلػػػى يسػػػوي ، وأنيػػػا ال ر مػػػ  اليػػػي ي كػػػف فػػػرض يسػػػوي   ػػػا عمػػػى الةمسػػػطينييف وىػػػـ 
 نشػغموف فػي الصػراع عمػى ال كػـ والسػمط ، وبسػػبب الي ػو ت السياسػي  اليػي يشػيدىا ال نطصػ  اللربيػ  وىػػي 

 ثػػؿ ىػػذه يسػػوي . وال سػػيوى الثػػاني ييلمػػؽ ب والػػؼ الػػدوؿ ا لمي يػػ  ي ػػر ب ر مػػ  انيصاليػػ  لػػد يكػػوف ا ف ػػؿ ل
والدولي  وكيةي  يلا ميا    الصوى الةمسطيني  ال ينازع  وخصوصًا    السػمط  وفػي   ػف نا يػ ، و  ػاس  ػف 

 نا ي  أخرى.
ا نصسػػاـ ويػػريبط بيػػذه ال والػػؼ أف الص ػػي  الةمسػػطيني  لػػـ يلػػد أولويػػ  سياسػػي  ليػػذه الػػدوؿ، بػػؿ إف اسػػي رار 

السياسي لد ي ر ب والؼ ىذه الدوؿ، وي ليا فػي  ػيزؽ الصػرار السياسػي  ػ   ػف ييلا ػؿ  و ػ  أي سػمط   
ول ف يبلث  ساعداييا  وىنا يريبط ىذه ال والػؼ بلاللػات االػدوؿ ا لمي يػ  بلاللاييػا الدوليػ ، ال الػ  اليركيػ  

بلػد اعيػذار ا خيػرة ليػا، وىػو  ػا لػد ” إسػرا يؿ“ ػ   واللربي  ن وذجػًا عمػى ىػذه ال الػ ، فيركيػا يلػود بلاللاييػا
فصػط بػؿ اليػوازف فػي اللاللػ  بػيف يركيػا والو يػات ” إسػرا يؿ”يلنػي عػودة اليػوازف فػي اللاللػ  لػيس بػيف يركيػا و

ال ي ػػدة وأوروبػػا، وىنػػا يشػػكمذ  الػػ  ال صػػال   الةمسػػطيني ذ  يغيػػرًاذ وعػػا اًل  ػػؤثرًا فػػي أولويػػات ىػػذه الدولػػ ، 
بالنسػب  ل صػر ول ػػي  ال كػـ والسػمط  وا خػػواف ال سػم يف الػذيف يػدركوف أف أ ػػد أىػـ ال ػداخؿ ليػػذا وال ػاؿ 

اليدؼ أي ًا  ال  ال صال  ، فلمى الرغـ  ف اللالل  الوثيص  بيف  صر ا خواف و  اس غزة، لكف   ي كف 
يكػػي وا وروبػػي، وفػػي لمػػب اخيػزاؿ اللاللػػ  فػػي ىػػذا ا طػػار ال ػػيؽ، بػػؿ إف ىػذه اللاللػػ  ي ك يػػا الػػدور ا  ر 

 ”.ا سرا يمي“ىذه اللالل  يييي الدور 
ولمخروج  ف ىذه ال الػ  ال ينال ػو   بػد  ػف اليلا ػؿ  ػ  الكػؿ الةمسػطيني سػوا  كػاف  ػف خػالؿ السػمط  أو 
  اس. ال يـ أف يكوف اليلا ؿ    سمط  فمسطيني  وا دة. ولد ي يد ىذا الػدور لػدوؿ أخػرى  ثػؿ إيػراف اليػي 

م    باشرة في الييثير عمى ال ال  الةمسػطيني   صػال   أو انصسػا ًا،  نيػا أي ػًا لػد يكػوف  ةيا ػا أو ليا  ص
بالنسػب  لميلػايش  ػ  ال مػؼ النػووي ” إسػرا يؿ”أ د أىـ ال داخؿ لمييثير في  والؼ الو يات ال ي ػدة وأوروبػا و

ف ثػػػـ يبصػػػى الص ػػػي  الةمسػػػطيني  ب الػػػ  ا يرانػػػي،  دراؾ إيػػػراف أف اليػػػيثير السػػػوري فػػػي طريصػػػو لميراجػػػ ، و ػػػ
 ال صال   وا نصساـ ىي ال دخؿ ل لالج  كثير  ف أولويات ىذه الدوؿ.

في ىذا السياؽ يييي ال ديث عف دور ىذه الدوؿ، و ف ىي الدول  ا كثػر يػيثيرًا فػي ي ريػؾ  مػؼ ال صػال   
راني بصورة لد يكػوف  غػايرة. ىػذا الةمسطيني . ولذا نس   عف دور يركي جديد، ودور  صري ثابت، ودور إي

الدور لد يكوف دافلػا، ولػد يكػوف عا صػا فػي إنيػا  ال صػال  ، وىػذا ييولػؼ عمػى كيةيػ  رؤيػ  كػؿ  ػف السػمط  
وفي  و  اس ليذا الدور. فال شؾ أف دور ىذه الدوؿ لد اخيمؼ عنو لبؿ الثورة، أو لبؿ سصوط أنظ   ال كػـ 

بالنسب  ل رك    اس، ال يـ كيؼ يوظؼ ىذا الياثير  وفي أي ايجاه   السابص ، فدور  صر افف أكثر ييثيراً 
فالسمط  الةمسطيني  لد ينظر بليف  ف الشؾ ليذا الدور، وكذا الدور اليركي، الذي يربطو عاللػات   يػزة  ػ  
 ركػػػ    ػػػاس، لكػػػف يركيػػػا ي ػػػاوؿ فػػػي الولػػػت نةسػػػو أف ينػػػيي  سياسػػػ  أكثػػػر يوازنػػػًا فػػػي عاللاييػػػا بػػػالصوييف 

طينيييف، وىػػذا  ػػا دفػػ  الػػبلض إلػػى ال ػػديث عػػف ىػػذا الػػدور. وأ ػػا بالنسػػب  لبصيػػ  الػػدوؿ  ثػػؿ لطػػر فيػػذا الةمسػػ
 الدور ي ك و عوا ؿ و لطيات سياسي  جديدة، ب كـ اللالل  ا كثر ي يزًا     رك    اس.

اكسػ  و لطمػ  وأخيرًا ال شكم    يك ف في  ف يصػوـ بػدور ال صػال    ف اللاللػ  بػيف ىػذه ا دوار عاللػ   ل
 لكؿ  نيا، ال يـ كيؼ يرى الةمسطينيوف ىذا الدور 
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 عبد الباري عطواف
بات ا ردف وبةلؿ اليطورات ال لصدة وال يسارع  في بمد الجػار السػوري ي يػؿ  كانػ  بػارزة فػي دا ػرة ا ىي ػاـ 

ليس فصط باعيباره دول    ػر )يرانزيػت  وان ػا اي ػا باعيبػاره طرفػا اساسػيا فػي الصػراع، واف  اللربي والدولي،
  اولت  كو يو جاىدة اخةا  ىذه ال صيص  بادعا  ال ياد.

فػػي ا سػػبوع ال ا ػػي ا يػػؿ ا ردف اللنػػاويف الر يسػػي  فػػي الصػػ ؼ ونشػػرات اليمةػػزة لسػػببيف ر يسػػييف: ا وؿ 
ناصػػر جػػودة اليػػي يولػػ  فييػػا اف يشػػكؿ الالج ػػوف السػػوريوف نصػػؼ يلػػداد  يصػػري ات وزيػػر خارجييػػو السػػيد

سػػػكاف الػػػبالد فػػػي غ ػػػػػػوف عا ػػػػػػيف، او الػػػؿ او اكثػػػر، والثػػػاني يصػػػويت  جمػػػس النػػػواب ا ردنػػػي )البرل ػػػاف  
با ج اع عمى طرد السةير ا سرا يمي  ػف اللاصػ   ع ػاف، بسػبب ا لي ا ػات ا سػرا يمي  ال يكػررة لم سػجد 

 صى.ا ل
لنيػػػرؾ ال ػػػديث عػػػف الالج ػػػيف السػػػورييف ونسػػػبييـ فػػػي ا ردف جانبػػػا، ولػػػو  ؤليػػػا، لكػػػي نركػػػز عمػػػى اليطػػػور 
ا  ػػدث، وا كثػػر اى يػػ  فػػي رأينػػا، اي اليبػػ  اليػػي بػػدأت ييخػػذ لػػوة دفػػ   يزايػػدة، وا ليةػػات وبيػػذه الصػػوة الػػى 

 لصى عمى وجو الخصوص.الصدس ال  يم  و لال يا الديني ، ا سال ي  وال سي ي ، وال سجد ا 
‘ ‘ ‘ 

 ىناؾ يةسيراف ليذا ال راؾ الصوي وال يسارع يجاه ال دين  ال صدس :
*ا وؿ: يػرى انػو  ػػراؾ عةػوي يلكػػس  الػ  غ ػب  ينا يػػ  فػي اوسػػاط الشػارع ا ردنػي فّجػػره اعيصػاؿ الشػػي[ 

ييطاني  جديػػػدة،    ػػػد  سػػػيف، ا ػػػاـ ال سػػػجد ا لصػػػى، والػػػداـ اسػػػرا يؿ عمػػػى بنػػػا   سػػػيوطنات او ا يػػػا  اسػػػ
والي ػاـ ال سػيوطنيف لم سػجد، ويػوارد ا اديػث شػبو  ؤكػػدة عػف وجػود  خطػط اسػرا يمي ليصسػي و ب يػث يكػػوف 
جانػب  نػو لصػػالة الييػود، وجانػب لخػػر لم سػم يف، فػي يكػػرار  يطػابؽ لسػيناريو ال ػػـر ا براىي ػي فػي  دينػػ  

 الخميؿ ال  يم .
بيذا ال راؾ بسػبب اسػييا يا  ػف يجاىػؿ دور عاىميػا وال صػان   *الثاني: يليصد اف السمطات ا ردني  اوعزت

اليػػي يي يػػ  بيػػا عمػػى ا  ػػاكف ال صدسػػ ، ويزايػػد اليكينػػات  ػػوؿ يسػػوي  يجػػري طبخيػػا فػػي الغػػرؼ ا  ريكيػػ  
ال غمص  عمى يد جوف كيري وزير الخارجي  ا  ريكي يسيبلد اي دور لالردف فييا. وىناؾ  ف يصوؿ اي ا اف 

ي اراد ىذا ال راؾ لميغطي  عمى دور كبير و باشر ي كف اف يصـو بو فػي ال مػؼ السػوري، سػوا  ا ردف الرس 
 سػػػصاط النظػػػاـ، او ’ ال ليدلػػػ ‘يجػػػاه الا ػػػ   نطصػػػ  عازلػػػ  او  ظػػػر جػػػوي يكػػػوف نصطػػػ  انطػػػالؽ لم لار ػػػ  

 ل واجي  الج اعات ا سال ي  ال يشددة.
فػػا ردف يلػػيش  اليػػا فػػوؽ صػػةي  سػػاخف جػػدا، دوف اف كػػال اليةسػػيريف جػػا زاف سػػوا   نةػػرديف او  جي لػػيف، 

ي مػػؾ اي  صػػان  لويػػ  يجػػاه اي يطػػورات المي يػػ  او داخميػػ   ةاج ػػ ، بسػػبب ا ي ػػا ت  يزايػػدة ليةجػػر  مةػػي 
 ا ز ييف ال  يطييف بو وى ا سوري  وفمسطيف،  ثم ا ينب نا صة ات  ي    ف ياريخو ال ديث.

، اي يػػدفؽ اعػػداد 1967  ليمػػؾ اليػػي وللػػت فػػي اعصػػاب ىزي ػػ  عػػاـ ا ردف يلػػيش ىػػذه ا يػػاـ ظروفػػا  شػػابي
ىا م   ف الناز يف الى ار و، وعجز شبو كا ؿ ا ني واليصادي عف اليلاطي  لػو، نظػرا   كانيػات الػبالد 
ال  دودة، ويزايد اليدخالت الخارجي  ا لمي يػ  والدوليػ   سػيغالؿ ىػذا اللجػز، وي ثػؿ ىػذا بو ػوح فػي نشػو  

  صاو   الةمسطيني  وبالي الصص   لروف .ظاىرة ال
 ػف الصػلب عمينػػا الػيكيف بيكػرار السػػيناريو نةسػو فػي  ػػا ييلمػؽ بيػدفؽ الالج ػػيف السػورييف، واف كانػت ىنػػاؾ 
 ؤشػػرات عػػف بػػد   ػػدوث ا ػػطرابات  سػػباب عديػػدة، و ػػف غيػػر ال سػػيبلد وجػػود اعػػداد كبيػػرة  ػػف انصػػار 
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يػػيطيرىـ فػػي ج اعػػات او  نظ ػػات ييجػػو بانظارىػػا ن ػػو الشػػ اؿ  النظػػاـ فػػي اوسػػاط ىػػؤ   الالج ػػيف، لػػد يػػيـ
)سوري   او الغرب )فمسطيف ، خاصػ  اف ىنػاؾ يوجيػا لةػي  جبيػ  الجػو ف، وي ويػؿ سػوري  كميػا الػى جبيػ  

  صاو  .
ا ز   السوري  سي سػـ ليػذا الطػرؼ )النظػاـ  او ذاؾ )ال لار ػ   اف لجػال او عػاجال، وىػذا ال سػـ سػيؤدي 

عودة ال  ات او اف ؼ  ف ال جاىديف الى ا ردف،  ف ابنا و او  يوفو الذيف سػّيؿ  ػرورىـ الػى   ي ا الى
سػػوري ، فػػ ذا عػػاد ىػػؤ   فػػ نيـ لػػف ييصاعػػدوا  ي ػػا، وسيواصػػموف  سػػيرة الجيػػاد لةػػرض ايػػديولوجيييـ او لنيػػؿ 

 شرؼ الشيادة، وليس ىناؾ اكثر لداس   ف الشيادة عمى درب ال سجد ا لصى.
يخيمػػؼ ا  ػػر سػػوا  عػػادوا  نيصػػريف او   بطػػيف بسػػبب يػػا ر لػػوى عال يػػ   ػػدىـ  نيػػا  وجػػودىـ فػػي ولػف 

 سوري ، وكؿ ا  ي ا ت واردة.
السػػػمطات ا ردنيػػػ  اليػػػي يجاوبػػػت  ػػػ   ػػػغوط دوؿ المي يػػػ  ودوليػػػ  ابيزازيػػػ  لةػػػي   ػػػدودىا لشػػػ نات السػػػالح 

ميجػاوب  ػ   ػغط الشػارع الػذي يريػد  والػؼ اكثػر وال يطوعيف لدعـ الثورة السوري ، لد يجد نةسيا   طرة ل
 س ا يجاه اللدواف ا سرا يمي، ليس فصط في طرد السةير ا سرا يمي، وان ا الغػا   لاىػدة وادي عربػ  بر ييػا 

 اليي شّرعت وجوده وسةاريو وعم و في لمب اللاص   ا ردني .
‘ ‘ ‘ 

في ا سابي  ا خيرة، لد يمبس ثوبا جديدا  وؿ  ال راؾ السياسي ال طالب با صالح الذي خ دت  ديو لميال
ل ي  ي   انصسػاـ الشػارع ا ردنػي  ػوؿ سػوري  جانبػا، ا  وىػي اليصػدي  سػيةزازات ا  ػيالؿ ا سػرا يمي، 
واليطم  لي رير ال سجد ا لصى. فيذه ىي الص ي  ا برز اليي يو د ا ردنييف، اسػال ييف وغيػر اسػال ييف، 

 ينييف.شرؽ اردنييف او فمسط
الشػػارع ا ردنػػي،  ثػػؿ ج يػػ  الشػػوارع اللربيػػ  ا خػػرى، فػػي دوؿ وصػػميا الربيػػ  اللربػػي او لػػـ يصػػميا، بسػػبب 
انيكاسػػات اليصػػادي  واخػػرى عمػػى صػػليد يراجػػ  ال ريػػات وا ن ػػباط ا  نػػي، وغيػػاب اي دور عربػػي فاعػػؿ، 

 ويغّوؿ ا ذ ؿ ا سرا يمي واليي ن  ا  ريكي .
يػػرب  ػػف سػػصؼ اللشػػريف  ميػػار دو ر، وعجػػز فػػي ال يزانيػػ  يصػػؿ الػػى  ميػػاري دو ر فػػي ا ردف ديػػف عػػاـ يص

عمػػى ا لػػؿ، وغػػال  فػػا ش وبطالػػ   يةال ػػ ، وىػػّوة سػػ يص  بػػيف ا غنيػػا  والةصػػرا ، وبخػػؿ عربػػي خميجػػي غيػػر 
  سبوؽ، وىذه كميا  جي ل  يشكؿ وصة  لالنةجار.

ا، وي ويػػؿ ال ػػغوط الػػى ا  ػػيالؿ ا سػػرا يمي، فػػي الطريصػػ  ا  ثػػؿ لينةػػيس ىػػذا ا  يصػػاف ىػػي اليوجػػو غربػػ
 ػػرب  اسػػيبالي   ي   اولػػ   ػػف جانبػػو ليصػػدير از ايػػو ال صبمػػ  والوشػػيك ، اسػػينادا الػػى ال مػػؼ السػػوري، الػػى 

 ا ردف.
النػواب ا ردنيػػوف الوطنيػػوف، وكميػػـ كػػذلؾ، و ػػلوا خريطػ  طريػػؽ وا ػػ  ، لمشػػلب والسػػمطات، عنػػد ا الػػروا 

غربا، وطالبوا بطرد السةير ا سرا يمي والغا   لاىػدة وادي عربػ .. انيػا رؤيػ   يصد ػ  جػدا، با ج اع اليوجو 
 يجب عمى ال كو   يبنييا.

  11/5/2013، القدس العربي، لندن
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