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 عمى ىجماتيا تيدد بإسقاط األسد إذا رد   "إسرائيل"نيويورك تايمز: 
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 لمنكبة مع إصرار عمى حق العودة 65الفمسطينيون يحيون الذكرى الـ  6
امس  واحيالفمسطينيوف في الداخؿ والخارج أإبراىيـ، أف كامؿ عف ، 66/5/1063، الرأي، عم انذكرت 

الذكرى الخامسة والستيف لمنكبة بمسيرات وميرجانات ومؤتمرات، وسط تأكيد عمى حؽ العودة ورفض كؿ 
 مشاريع التوطيف والوطف البمديؿ، ومطالبات بإتماـ المصالحة الفمسطينية.

 وبدأت فعاليات إحياء الذكرى عقب انطالؽ مسيرة حاشدة مف أماـ ضريح الشييد ياسر عرفات وبمشاركة
وأطمقت صفارات اإلنذار إيذانا ببدء فعاليات  االؼ الفمسطينييف باتجاه ميداف الشييد أبو عمار وسط راـ اهلل.

 ثانية في جميع فمسطيف. 15النكبة، وتوقفت الحركة لػ
وتخمؿ الميرجاف المركزي الحاشد الذي اقيـ في ميداف الشييد عرفات القاء العديد مف الكممات وتقديـ فقرات 

 ىادفة.فنية 
 15وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ، في كممتو باسـ المنظمة: تمر الذكرى الػ

لمنكبة وشعبنا يؤكد تمسكو بحقو لمعودة إلى دياره التي شرد منيا، ىذا الحؽ الذي ال يسقط بالتقادـ باعتباره 
 جوىر القضية الفمسطينية.

ذكرى النكبة أعمنت عف إقامة ثالث فعاليات مركزية في راـ اهلل وغزة وبيروت، وكانت المجنة العميا إلحياء 
 بمشاركة كافة القوى الوطنية واإلسالمية وأبناء الشعب الفمسطيني في الشتات.

وفي مدينة غزة، شارؾ المئات في الميرجاف المركزي الذي نظمتو المجنة العميا إلحياء ذكرى النكبة بمشاركة 
 الفمسطينية.كافة الفصائؿ 

ورفع المشاركوف األعالـ الفمسطينية في المسيرة التي انطمقت مف ساحة الجندي المجيوؿ وسط مدينة غزة، 
باتجاه مقر األمـ المتحدة غرب المدينة، وسط ترديد شعارات تؤكد عمى حؽ الفمسطينييف في العودة 

درات عربية أو دولية لمتنازؿ عف حؽ ، والتشديد عمى رفضيـ ألي مبا6491لألراضي التي ىجروا منيا عاـ 
 العودة أو التفريط باألراضي الفمسطينية.

وشيدت مدارس قطاع غزة، صباح امس إطالؽ صفارات االنذار فييا، إحياًء لذكرى النكبة فيما شارؾ 
العشرات مف الطالب في كافة المدارس بإلقاء كممات عبر اإلذاعة المدرسية لمتذكير بنكبة الشعب 

 .6491ني عاـ الفمسطي
وفي القدس المحتمة رفعت الشرطة والجيش اإلسرائيمي مف حالة التأىب في صفوؼ عناصرىا امس، 

وسّيرت الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني المحتؿ مف خالؿ  لمنكبة الفمسطينية. 15بمناسبة الذكرى 
طيني، لنقؿ الفمسطينييف مف حافمة مف عدة مدف في الداخؿ الفمس 10مؤسسة البيارؽ صباح امس، نحو 

وحمؿ  أقصى الشماؿ والجنوب إلى مدينة القدس والمسجد األقصى المبارؾ، إلحياء ذكرى النكبة.
المتظاىروف اعالما فمسطينية ومفاتيح العودة باالضافة الى الفتات تحمؿ اسماء القرى الميجرة خالؿ 

ؤدية لحي أحفاد يونس المقاـ عمى أراضي بمدة ومنعت قوات االحتالؿ المتمركزة عمى المداخؿ الم النكبة.
العيزرية شرؽ القدس المحتمة، المواطنيف والمتضامنيف مف إدخاؿ األعالـ الفمسطينية لمحي، إحياء لذكرى 

 النكبة.
 لمنكبة التي جابت شارع المدينة. 15وفي بيت لحـ، قمع جنود االحتالؿ مسيرة سممية بمناسبة الذكرى الػ

مواجيات عند مناطؽ االحتكاؾ مع قوات االحتالؿ في عدة مناطؽ في الضفة منيا عوفر الى ذلؾ اندلعت 
وترمسعيا )راـ اهلل(، وقمنديا والراـ )القدس( وقبر راحيؿ )بيت لحـ( وبيت أمر والطبقة )الخميؿ(، وأصيب 

 عدد مف المتظاىريف باالختناؽ بسبب إطالؽ جنود االحتالؿ الغاز المسيؿ لمدموع.
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المواطنوف العرب في إسرائيؿ ، اف نظير مجمي عف، 66/5/1063، شرق األوسط، لندنال ونشرت
، الذكرى السنوية الخامسة والستيف، أمس، بسمسمة نشاطات جماىيرية حذروا فييا مف وا( أحي91)فمسطينيو 

نيي نكبة أخرى تعدىا السمطات اإلسرائيمية بواسطة مشاريع ترحيؿ جديدة بحؽ مواطنييا العرب، وفمسطي
 الضفة الغربية أو في إسرائيؿ نفسيا.

أبناء الشعب الفمسطيني في لبناف ومنظمات شبابية ، مف بيروت، أف 66/5/1063، األيام، رام اهللوأضافت 
لمنكبة، ونظمت مسيرات وميرجانات خطابية عمت المخيمات  15، أمس، الذكرى الػوافمسطينية ولبنانية أحي

 دت التمسؾ بالحرية والعودة واالستقالؿ الوطني.الفمسطينية ومناطؽ لبنانية أك
حيث عمت المسيرات والمظاىرات الحاشدة مخيمات لبناف إحياء ليوـ النكبة، أكدت أف نكبة شعبنا العاـ 

 ستبقى ذكرى أليمة في ذاكرة األجياؿ القادمة حتى تحقيؽ أىداؼ شعبنا في الحرية واالستقالؿ. 6491
 
 ة مع رئيس المخابرات المصريةعباس يبحث المصالحة والتسوي 

التقى رئػيس السػمطة محمػود عبػاس، فػي مقػر إقامتػو بالقػاىرة، مسػاء أمػس األربعػاء، رئػيس جيػاز المخػابرات 
العامة المصرية الوزير رأفت شحاتو، وكيؿ جيػاز المخػابرات المػواء محمػد إبػراىيـ، ورئػيس الممػؼ الفمسػطيني 

 مد عبد الخالؽ.بالجياز المواء نادر األعصر، والعميد أح
وتنػػػػاوؿ المقػػػػاء اخػػػػر تطػػػػورات األوضػػػػاع فػػػػي األرض الفمسػػػػطينية، والجيػػػػود المبذولػػػػة إلحيػػػػاء عمميػػػػة السػػػػالـ 
المتعثػرة، باإلضػػافة إلػػى بحػػث ممػؼ المصػػالحة والجيػػود المميػػزة التػػي تبػذليا جميوريػػة مصػػر العربيػػة الشػػقيقة 

 إلنياء االنقساـ الفمسطيني وتحقيؽ الوحدة الوطنية.
 66/5/1063ن أون الين، فمسطي

 
 يروي حكاية تيجير عائمتو من "صفد" عباس 3

نشػػر الػػرئيس محمػػود عبػػاس، فػػي صػػفحتو عبػػر موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فيسػػبوؾ" فيػػديو  يوسػػؼ الشػػايب:
 يستذكر فيو تيجيره وأسرتو مف صفد في الداخؿ الفمسطيني المحتؿ.

تربػت منػا، فكػاف الػرأي إلػى أف تػأتي الجيػوش العربيػة، : بدأنا في اخر األياـ نشعر بأف الحرب اقعباسوقاؿ 
 الشعب يدافع عف البمد بمقدار ما يستطيع، "واألوالد والنسواف يرحموا".

وأضاؼ "كاف في عنا بصراحة رعب".. كنت أكبر مف رحموا برفقػة زوجػة أخػي، وأوالد أخػي االثنػيف.. "بػدىـ 
 يرحمونا.. لويف نروح؟".

تسػػاءلت بينػػي وبػػيف نفسػػي "بػػإيش راح أطمػػع" .. "كػػاف عنػػدي بػػال مؤاخػػذة كنػػدرتيف  وتػػابع سػػاردًا: أتػػذكر أننػػي
 :واحدة جديدة والثانية عتيقة، فقمت

خميني أطمع بالعتيقة، والجديدة خمييا لنرجع"، وضحؾ بأسى، قبؿ أف يضيؼ: أتذكر أننػي نظػرت إلػى البمػد، 
: "يػػػا تػػػرى بشػػػوؼ البمػػػد مػػػرة ثانيػػػة وال مػػػا نظػػػرة كأنيػػػا نظػػػرة الػػػوداع .. كانػػػت بالفعػػػؿ نظػػػرة حسػػػرة، وتسػػػاءلت

 بشوفيا؟".
وأكد، خرجنػا عمػى أمػؿ العػودة، و"أخػذونا باتجػاه شػرؽ صػفد إلػى نيػر األردف" .. أذكػر أف "النيػر كػاف عاليػًا 
جػػدًا .. حػػوالي متػػر أو متػػر ونػػص وال يمكػػف نطمعػػو .. جابولنػػا واحػػد معػػاه حصػػاف، ركبنػػا وراه ويحمػػؿ أوالد 

 ثنتيف .. وكاف الوضع خطير .. أي غمطة بيروح الولد فييا"، خاصة أف "النير واسع".اخوتي عمى يده اال
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حيػاة قاسػية جػدًا،  6451: تمرمرنا كثيرًا في المخيمات وعشػنا أيامػًا صػعبة .. عشػنا حتػى العػاـ عباسوشدد 
نا "نشتغؿ أي ما أجبرنا عمى العمؿ .. كنت حينيا في سف الثالثة عشرة، وشقيقي في سف الحادية عشرة .. ك

 شغؿ حتى نالقي قوت اليوـ".
.. "وعشػػت التنػػاقض مػػا بػػيف انػػؾ تػػتعمـ ومػػا بػػيف انػػؾ اطعمػػي أىمػػؾ. ضػػحيت بسػػنة، وحصػػمت عمػػى وأضػػاؼ

الشػػيادة اإلعداديػػة، وبعػػد اإلعداديػػة صػػرت معممػػًا، ثػػـ موظفػػًا، ومػػف ثػػـ تابعػػت المسػػيرة حتػػى أنييػػت دراسػػتي 
 ا العائمية تتحسف، وكذلؾ المي حولينا".الجامعية"، وفي ىذه األثناء "بدأت أمورن

: إف شاء اهلل القضية ستحؿ، وستكوف الدولة الفمسطينية، و"راح يكوف في عػودة لالجئػيف"، و"إف عباسوختـ 
 شاء اهلل نضاؿ الشعب الفمسطيني مش راح ينتيي".

 66/5/1063األيام، رام اهلل، 
 

 زيارة أردوغان ستحقق نتائج غير متوقعة.. و ورياسبلتحييد الفمسطينيين عما يحدث  جيوداً  نبذل: ىنية 4
"إف زيػػارة نظيػػره التركػػي رجػػب  قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء الفمسػػطيني إسػػماعيؿ ىنيػػة:: محمػػود ىنيػػة -الرسػػالة نػػت 

طيػػب أردوغػػاف إلػػى قطػػاع غػػزة، سػػتحقؽ نتػػائص غيػػر متوقعػػة لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية"، مؤكػػًدا أف الزيػػارة 
 ستجري في موعدىا.

ية في تصريح خاص لػ "الرسالة نت"، مساء االثنيف، عف شوقو لزيارة رئيس الوزراء التركػي ولقائػو وأعرب ىن
 في غزة، ُمرحًبا في الوقت ذاتو بالزيارة التي وصفيا بػ "الحدث التاريخي".

 إلى غزة، سػيكوف ليػا أثػًرا كبيػًرا عمػى الصػعيديف السياسػي -األولى مف نوعيا–وشدد عمى أف زيارة أردوغاف 
 أعواـ. 1واإلنساني، في ظؿ الحصار المفروض عمى القطاع منذ أكثر مف 

 .وأكد أردوغاف مؤّخًرا، بقاءه عمى موقفو مف زيارتو المرتقبة في نياية ايار/مايو المقبؿ إلى غزة
وأشار ىنية إلى أف أردوغاف سيؤكد مف خػالؿ زيارتػو عمػى مشػروعية حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني وثباتيػا، فػي 

 لى عدـ التنازؿ عنيا بأي حاؿ، الفًتا إلى أنو سيعزز دوره في المنطقة برّمتيا.إشارة إ
أف أردوغػػػاف سػػيفتتح المزيػػػد مػػػف المشػػاريع التنمويػػػة لصػػػالح القطػػاع، مبّيًنػػػا أف "الحكومػػػة بغػػػزة  ىنيػػػةوأوضػػح 

 ستعرض عدًدا اخر مف المقترحات ونأمؿ الموافقة عمييا".
اف التػػي تػػأتي فػػي ضػػوء التطػػورات المتصػػاعدة التػػي تشػػيدىا المنطقػػة، وأعػػرب عػػف تطمعاتػػو إزاء زيػػارة أردوغػػ

 وحاجة الشعب الفمسطيني إلى سند وعمؽ إسالمي ودولي؛ لموقوؼ بجانبو.
، مزيػػًدا مػػف الجيػػود الحثيثػػة الراميػػة إلػػى مناصػػرة القضػػية واإلسػػالميةوشػػّدد عمػػى ضػػرورة بػػذؿ الػػدوؿ العربيػػة 
 .6491ى ديارىـ وأراضييـ المحتمة عاـ الفمسطينية، وتمكيف عودة الالجئيف إل

وأكد ىنية حاجة الشعب الفمسطيني إلى الدعـ القانوني واإلنساني والمادي مف األطراؼ العربيػة الدوليػة عمػى 
األصػػعدة كافػػة، داعًيػػا لمسػػاعدة الفمسػػطينييف فػػي تحقيػػؽ وحػػدتيـ الوطنيػػة، وفػػؽ مػػا جػػرى االتفػػاؽ عميػػو فػػي 

 القاىرة مؤّخًرا.
لتحييػد  -مػف ضػمنيا إيػراف-لسوري، شدد عمى أف حكومتو تبػذؿ جيػوًدا مػع أطػراؼ معنيػة عػدة وفي الشأف ا

يقاؼ المذابح بحقيـ.  الالجئيف الفمسطينييف عما يحدث في سوريا، وا 
ودعػػا ىنيػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية إلػػى ضػػرورة تجنػػب الصػػراعات السياسػػية القائمػػة فػػي سػػوريا والتػػزاـ الحيػػاد، 

 و ووقوفيا إلى جانب تطمعات الشعب السوري.مشدًدا عمى دعـ حركت
 63/5/1063الرسالة.نت، 
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 ن طرد السفير اإلسرائيمي من األردنتثم   في غزة الحكومة 5

ثمػػػف رئػػػيس المكتػػػب اإلعالمػػػي الحكػػػومي إييػػػاب الغصػػػيف، موقػػػؼ المممكػػػة األردنيػػػة : محمػػػد جاسػػػر - غػػػزة
 بػ"المتقدمة جدا". ف، واصفا القرارة بطرد سفير االحتالؿ اإلسرائيمي مف العاصمة عّمايالياشم

 "تؿ أبيب". إلىوكاف األردف، األربعاء، قد أعمف رسميًا مغادرة السفير اإلسرائيمي دانييؿ نيفو، عّماف متوجيًا 
وطالب الغصيف في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، الدوؿ العربية واإلسالمية وعمى رأسيا مصر، بطرد سفير 

 لؾ استجابة لرغبة الشعوب العربية.االحتالؿ مف أراضييا، وذ
 65/5/1063فمسطين أون الين، 

 
 دويك: المقاومة أثبتت عدم تنازل الفمسطيني عن أرضو 6

رئػيس المجمػس ، أف أحمػد المبابيػدي غػزةنقػال عػف مراسػمو مػف  66/5/1063فمسطين أون اليـن، نشر موقع 
يف باتوا أقرب لمعودة إلى وطنيـ وديػارىـ ممػا كد  أف الالجئيف الفمسطينيأ التشريعي الفمسطيني د.عزيز دويؾ

يتصػػوره الػػبعض الػػذي حػػاوؿ طيمػػة السػػنوات الماضػػية تشػػويو صػػورتيـ عمػػى أنيػػـ مػػف بػػاعوا أرضػػيـ وتنػػازلوا 
عنيا لصالح االحتالؿ اإلسرائيمي، مشيرًا إلى أف المقاومة الفمسطينية أثبتت عكس ذلؾ تمامًا ليس مف خالؿ 

نما األفعاؿ وا  لتي كاف اخرىا انتصارىا في معركة األياـ الثمانية "حجارة السجيؿ".األقواؿ وا 
لمنكبػة ىػػذا العػػاـ  15، إف الشػػعب الفمسػطيني يحيػػي الػذكرى الػػػ15وقػاؿ دويػػؾ خػالؿ برنػػامص بثتػو قنػػاة مصػر 

وقػػد تػػـ تحقيػػؽ إنجػػازات عظيمػػة سػػاىمت بشػػكؿ مباشػػر بتقريػػب المسػػافة مػػف فمسػػطيف، مشػػيرًا إلػػى أف بفضػػؿ 
 مف النيؿ إلى الفرات. "إسرائيؿ"سطينييف تراجع المشروع الصييوني القائـ عمى أساس قياـ دولة صمود الفم
أبػدى تفػاؤال حػذرًا مػف اتفػاؽ أف الػدويؾ حمػزة حيمػور نقػال عػف مراسػميا  66/5/1063السبيل، عمان، وذكػرت 

االنتخابػػات وذلػػؾ  المصػػالحة بػػيف حركتػػي "حمػػاس" و"فػػتح"، وقػػاؿ: "إف فػػتح ال تريػػد مػػف المصػػالحة إال ممػػؼ
 الخراج حماس مف الباب الذي دخت منو".

وشػػػدد دويػػػؾ فػػػي تصػػػريح خػػػاص لػػػػ"السبيؿ" عمػػػى ضػػػرورة إنجػػػاز ممفػػػات المصػػػالحة كرزمػػػة واحػػػدة )تشػػػكيؿ 
الحكومػػػػػة، واالنتخابػػػػػات الرئاسػػػػػية والتشػػػػػريعية والمجمػػػػػػس الػػػػػوطني، ومنظمػػػػػة التحريػػػػػر، والحريػػػػػات العامػػػػػػة، 

 والمصالحة المجتمعية(.
نجاز ممفات المصالحة وتابع:  نجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطّمب ضرورة تفعيؿ وا  "إف طي ممؼ االنقساـ وا 

 كافة، وعدـ اختزاليا في ممؼ أو ممفيف".
 

 "األقصى"تستيدف  التيالمخططات اإلسرائيمية إسماعيل رضوان يحذر من خطورة  7
سػماعيؿ رضػواف، مػف خطػورة المخططػات ، الػدكتور إالفمسػطينيحذر وزيػر األوقػاؼ : أحمد بديوى - القاىرة

تسػتيدؼ المسػجد األقصػى، مشػيرًا إلػى أنػو يجػرى التحضػير حاليػا القتحػاـ المسػجد األقصػى  التياإلسرائيمية 
 حماية قوات االحتالؿ. فيواحتاللو مف قبؿ المستوطنيف 

سػػانية" المنعقػػد فػػي ضػػوء الثوابػػت اإلن فػػيخػػالؿ كممػػة ألقاىػػا أمػػاـ مػػؤتمر "الثوابػػت الفمسػػطينية  رضػػوافوأكػػد 
عمى التمسؾ بخيار المقاومة، مقمال مما وصفو بػ"المياترات والمفاوضات العبثية". وقاؿ: "نعاىد أمتنػا  القاىرة

وشعبنا عمى أف نظؿ أوفيا وأف نحافظ عمى ثوابتنا الفمسطينية وقضيتنا مف أجؿ فمسطيف تمؾ األرض الوقؼ 
 لمعرب والمسمميف".
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 65/5/1063فمسطين أون الين، 
 

 ": االحتالل ييدف الستمرار تعطيل التشريعي بتمديد اعتقال النواب واإلصالح"التغيير  8
نػددت كتمػة "التغييػر واإلصػالح" البرلمانيػة، التابعػة لحركػة "حمػاس" فػي المجمػس التشػريعي الفمسػطيني، : غػزة

 جديدة. أشيرلستة  أعضائياألربعة مف  اإلداريبشدة بتمديد االحتالؿ االعتقاؿ 
وكانت محاكـ االحتالؿ العسكرية مددت في وقت سابؽ اعتقاؿ أربعة مف نواب حركة "حماس" وىـ: محمػود 

 سر المجمس، وياسر منصور، والنائب المقدسي أحمد عطوف، وباسـ الزعارير. أميفالرمحي 
 واإلصالحتغيير نائبا مف كتمة ال 66وتعتقؿ قوات االحتالؿ في سجونيا ثالثة عشر نائًيا فمسطينًيا مف بينيـ 

 ونائباف مف "فتح" والجبية الشعبية.
 65/5/1063قدس برس، 

 
 غزة تيني رئيس الوزراء الماليزي بفوزه في االنتخابات األخيرة في حكومة ال 9

نأت الحكومة الفمسطينية فػي غػزة رئػيس الػوزراء المػاليزي الػدكتور نجيػب عبػد الػرزاؽ، بإعػادة انتخابػو : ىغزة
 صبو، في االنتخابات األخيرة التي جرت ىناؾ.لوالية ثانية في من

إييػاب الغصػيف رئػيس المكتػب اإلعالمػي الحكػومي مػع ريػزاؿ منصػػور  أجػراهجػاء ذلػؾ خػالؿ اتصػاؿ ىػاتفي 
 المستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء الماليزي، حيث بارؾ لو الفوز الذي تحقؽ خالؿ ىذه االنتخابات.

 65/5/1063قدس برس، 
 

  متحف أمريكييدين رفع صور شيداء فمسطينيين من الحكومي  اإلعالميالمكتب  60
ندد المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة بقرار السمطات األمريكية برفػع صػورة مصػوري قنػاة "األقصػى" : غزة

لغػػػاءالفضػػػائية الشػػػييديف محمػػػود الكػػػومي وحسػػػاـ سػػػالمة مػػػف المتحػػػؼ األمريكػػػي ل عالميػػػيف "نيػػػوزييـ"،   وا 
لغػاء التكػريـ جػاء تمبيػة لمطالبػة منظمػات ييوديػة  أفالمكتب في بياف لػو واعتبر  تكريميما. رفػع الصػورتيف وا 

 وجماعات ضغط "صييونية".
وكاف الكومي و سالمة استشيدا خالؿ العػدواف األخيػر عمػى قطػاع غػزة فػي تشػريف ثػاني )نػوفمبر( الماضػي 

 الرغـ مف حمميا شارة الصحافة.وذلؾ بعدما قصفت طائرات االحتالؿ السيارة التي كانت تقميما عمى 
 65/5/1063قدس برس، 

 
 في العالم إثر التصعيد اإلسرائيمي في القدس رياض المالكي يراسل وزراء الخارجية 66

بعػػػث وزيػػػر الخارجيػػػة الفمسػػػطيني ريػػػاض المػػػالكي رسػػػائؿ إلػػػى : وكػػػاالت –كامػػػؿ ابػػػراىيـ  -القػػػدس المحتمػػػة 
أوضح فييا أبعاد التصعيد اإلسرائيمي الخطيػر ضػد مدينػة القػدس نظرائو وزراء الخارجية في كافة دوؿ العالـ 

وطالػب  المحتمة، عاصمة دولة فمسطيف واليادفة إلى استكماؿ تيويدىا وتغييػر ىويتيػا وتفريغيػا مػف سػكانيا.
 في رسائمو نظراءه بالتحرؾ مف أجؿ إدانة ىذه الممارسات والعمؿ مف أجؿ وقفيا فورًا.

لى األميف العاـ لألمـ المتحػدة بػاف كػي مػوف، شػرح فييػا طبيعػة اليجمػة التيويديػة كما بعث المالكي برسالة إ
 .التي تتعرض ليا المدينة المقدسة

 66/5/1063الرأي، عمان، 
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 استمرار نكبة الشعب الفمسطيني وصمة عار عمى جبين المجتمع الدوليمنظمة التحرير:  61

ذيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية صػػائب عريقػػات أف أكػػد عضػػو المجنػػة التنفي :عبػػد الػػرحيـ حسػػيف - راـ اهلل
عامػا، وصػمة عػار مسػػتمرة عمػى جبػيف المجتمػع الػػدولي.  15اسػتمرار نكبػة ومأسػاة الشػعب الفمسػػطيني لمػدة 

مػع تواصػؿ النشػاطات االسػتيطانية واإلمػالءات،  6411وذكر أف النكبة تستمر عبر االحتالؿ الذي بدأ عاـ 
 تمة وما حوليا.خاصة في القدس الشرقية المح

وشدد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ في كممة بالميرجاف المركػزي فػي 
راـ اهلل عمى تمسؾ القيادة الفمسطينية بحؽ العودة والتعويض لالجئيف الفمسطينييف، داعيػا األمػـ المتحػدة إلػى 

انػو حػؽ مقػدس جمػاعي وفػردي ال يمكػف التنػازؿ أو التفػريط تطبيؽ قراراتيػا الخاصػة بعػودة الالجئػيف، مؤكػدا 
طػػالؽ سػػراح ”فيػػو ، الفتػػا إلػػى أف المنظمػػة لػػف تقبػػؿ العػػودة إلػػى المفاوضػػات قبػػؿ االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطينية وا 

، مشددا عمى أف االتفاؽ عمى حؿ نيائي ال يمكف القبوؿ بو إال بحؿ عادؿ وشامؿ لقضية الالجئيف ”األسرى
 يـ إلى ديارىـ.والمتمثؿ بعودت

 66/5/1063االتحاد، أبو ظبي، 
 

 في ذكرى "النكبة" تنظم جولة لمقناصل في القدس منظمة التحرير 63
األيػػاـ: نظمػػت دائػػرة شػػؤوف المفاوضػػات فػػي منظمػػة التحريػػر بالتعػػاوف مػػع مركػػز دراسػػات القػػدس  -القػػدس 

نطقػة مػأمف اهلل( إلػى قريػة الولجػة التابع لجامعة القػدس جولػة فػي حػي الشػيح جػراح مػرورا بالقػدس الغربيػة )م
 في الذكرى الخامسة والستيف لمنكبة.

وضػػػـ الوفػػػد قناصػػػؿ وسػػػفراء الػػػدوؿ المعتمػػػدة فػػػي دولػػػة فمسػػػطيف: الينػػػد، البرازيػػػؿ، فرنسػػػا، ألمانيػػػا، سويسػػػرا، 
 قبرص، بريطانيا، مصر، باإلضافة إلى ممثؿ عف األمـ المتحدة.

 66/5/1063األيام، رام اهلل، 
 

 طيني يحذ ر من "نكبة جديدة" تيد د المسجد األقصى مسؤول فمس 64
دعػػا مسػػؤوؿ فمسػػطيني بػػارز، إلػػى حمايػػة المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف "نكبػػة جديػػدة" تيػػّدده بشػػكؿ : راـ اهلل

رئيسي بفعؿ ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي ومستوطنيو الراميػة إلحكػاـ السػيطرة الييوديػة عميػو تمييػدًا ليدمػو 
قامة "الييكؿ " عمى أنقاضو. وا   المزعـو

ودعا رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في فمسطيف، يوسؼ ادعيس، المواطنيف المقدسييف وفمسطينيي 
الداخؿ إلػى الربػاط الػدائـ فػي المسػجد األقصػى، فػي محاولػة لمتصػدي لالقتحامػات الييوديػة المتكػررة لباحػات 

 األقصى مف قبؿ المستوطنيف وجماعات ييودية متطرفة.
 65/5/1063قدس برس، 

 
 ... وحماس ستستمر في المقاومة العسكريةساسو االحتاللأ "سرائيل"إمع  الصراع: مشعل 15

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ أف حركتو ليست حركة "متعطشة لمدماء"، وال : راـ اهلل
 "معادية" لمييود.
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ميركية، رفضو القبوؿ بحؿ الدولتيف وانتقد زيارات وزير وجدد مشعؿ في مقابمة مع مجمة "فوريف بوليسي" اال
الخارجية االميركي جوف كيري االخيرة والتي تيدؼ العادة احياء عممية السالـ. وقاؿ "كيري ال يممؾ 
مشروعًا او رؤية جدية, والمجتمع الدولي يجب أف يركز عمى المشكمة الحقيقية ىنا وىي أف اسرائيؿ تحتؿ 

أبشع انواع القتؿ واف ىناؾ مشاكؿ يجب التركيز عمييا قبؿ العودة لمحادثات السالـ وىي االرض... وتقـو ب
 مشكمة تيويد القدس".

لكف مشعؿ يقوؿ " لسنا ضد االسرائيمييف ألف معتقداتيـ مختمفة او ألنيـ مف عرؽ مختمؼ... واف الصراع 
 مع اسرائيؿ اساسو االحتالؿ".

مشعؿ أف حماس ستستمر في المقاومة العسكرية، بينما تستمر فتح وبخصوص العالقة مع حركة فتح، ألمح 
في مساعييا الدبموماسية. وأوضح "المقاومة العسكرية التي تمارسيا حماس ىي وسيمة لغاية، فيي ليس 
اليدؼ بذاتو, والمقاومة الشعبية ىي خيار اخر، وكذلؾ الدبموماسية، لجعؿ االحتالؿ يدفع ثمف جرائمو 

 بشكؿ قانوني".
وحوؿ تقييمو لمنظاـ السوري، كشؼ مشعؿ انو اقترح خطة سياسية عمى الرئيس السوري بشار االسد الحتواء 

"اف نظاـ االسد اخذ القرار الخاطئ...كانوا مخطئيف في رؤيتيـ لمصراع، ليس  االزمة لكنو تجاىميا. وقاؿ
 فقط لمصراع الداخمي في سوريا ولكف رؤيتيـ لمربيع العربي كامال".

مشعؿ عف أسفو الف الرئيس السوري لـ يختر طريؽ الديمقراطية والجيود السياسية التي كانت ستدعـ  وعبر
سمطة الدولة، وتقوي الروابط بيف الشعب والقيادة، فضال انو اقترح عمى االسد خطة سياسية مكونة مف سبع 

 ميا.خطوات كي تساعد في ايجاد حموؿ سممية لمنزاع مع الثوار، اال اف االسد تجاى
وقاؿ مشعؿ إف تطمعات الشعوب لمديمقراطية والحرية يجب أف تقابؿ مف خالؿ ترتيبات سياسية، مف شأنيا 

 تمبية جميع تطمعاتيـ المشروعة وىو ما يعزز قوة الدولة، كذلؾ الروابط بيف الشعوب وقادتيـ.
 16/5/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لرئيس عباس يقبميا أو يرفضيااشأن  بو مرزوق: حكومة فياض واستقالتيا ىيأ 16

المكتػػب السياسػػي  ، أف عضػػووكػػاالتنقػػاًل عػػف ال القػػاىرةمػػف  15/5/2013وكالــة ســما اإلخباريــة،  ذكػػرت
قاؿ أف "حكومة سػالـ فيػاض واسػتقالتيا ىػي شػأف لمػرئيس أبػو مػازف يقبميػا  لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ

 .أو يرفضيا أو يتشاور بشأنيا فيو أمر يرجع لو"
أبػو مػرزوؽ أثنػى أف  ،أشرؼ اليورنقاًل عف مراسميا  غزةمف  16/5/2013القدس العربي، لندن،  وأوردت

كثيرا عمى جبريؿ الرجوب عضو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح، فػي أعقػاب تصػريحات األخيػر التػي قػاؿ فييػا 
 انو لو كاف لدى الفمسطينييف أسمحة نووية الستخدموىا ضد إسرائيؿ.

ال يمكػػف أف تمػػر تصػػريحات ” “مػػرزوؽ عمػػى صػػفحتو عمػػى موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي الفيسػػبوؾوكتػػب أبػػو 
األخ جبريػػؿ رجػػوب دوف تنويػػو والتػػي إعادتنػػا إلػػى مواقػػؼ فػػتح والتػػي ذكػػر فييػػا أف الكيػػاف الصػػييوني العػػدو 

 ”.المركزي لنا ولمعرب والمسمميف وأكد عمى حقنا في المقاومة
تؤيػد وتػدعـ كافػة أشػكاؿ النضػاؿ لكػف “اف حركػة فػتح ” الميػاديف“لقنػاة وكاف الرجػوب قػاؿ ضػمف تصػريحات 

 ”.المقاومة الشعبية أكثر فعالية في ىذه المرحمة
 وأشار أيضا إلى اف إسرائيؿ ىي العدو المركزي لمفمسطينييف والعرب والمسمميف.
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 قميميةفمسطين تتعرض لمتصفية تحت وطأة التسوية السياسية والمبادرات اإل قضيةالزىار:  17
أكد القيادي في حركة حماس، د. محمود الزىار، أف قضية فمسطيف تتعرض لمتصفية : أحمد بديوى -القاىرة

يجرى طرحيا"، لكنو بشر بفشؿ ىذه الخطوات  التي"تحت وطأة التسوية السياسية والمبادرات اإلقميمية، 
 تستيدؼ الثوابت الفمسطينية". التي"

أماـ مؤتمر "الثوابت الفمسطينية فى ضوء الثوابت اإلنسانية" المنعقد في  وقاؿ الزىار خالؿ كممة ألقاىا
القضاء عمى عزيمة األجياؿ  فيعاما عمى احتالؿ فمسطيف وتشريد شعبيا لـ يفمح  56القاىرة: "إف مرور 

 الحريصة عمى ثوابتيا الوطنية، والعازمة عمى اتماـ مشروع التحرير".
ابت الفمسطينية الذى تستضيفو القاىرة ينعقد فى ظؿ متغيرات إقميمية وأشار الزىار إلى أف مؤتمر الثو 

 ودولية، بالتزامف مع الصحوة اإلسالمية "التى صارت واقعا عمميا فى اإلدارة والحكـ فى المنطقة"
وحذر القيادي في حركة "حماس"، مف أف "العودة الى المفاوضات بدوف خيارات أو شروط مف جية ال تممؾ 

 فيوتعاونت مع االحتالؿ ضد المقاومة وفرطت  الوطنيبعدما ألغت الميثاؽ  الفمسطينيب تمثيؿ الشع
 % مف مساحة فمسطيف، ييدد بضياع ما تبقى مف فمسطيف".00

 16/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 الفرا يستقيل من الييئة القيادية العميا لفتح بغزة 18
األربعاء، استقالتو مف عضوية الييئة القيادية العميا  قدـ القيادي في حركة فتح، أسامة الفرا، اليوـ :غزة

 لحركة فتح بغزة، مرجعا ذلؾ الى أسباب خاصة لـ يفصح عنيا.
وقاؿ الفرا عبر صفحتو الشخصية عمى موقع "الفيس بوؾ"، إنو يؤمف بأف موقعو "تكميؼ وليس تشريؼ، 

ؼ خاصة لف تمكني مف التفرغ لذلؾ، وحيث أف النجاح فيو يتطمب العمؿ الدؤوب والتفرغ لو، ونظرا لظرو 
 فإنني تقدمت لقيادة الحركة، باعتذاري عف تكميفي في مفوضية المحافظات الجنوبية".

 وأضاؼ الفرا قائال: "سنبقى الجنود األوفياء لحركة فتح، وستبقى الحركة رائدة وحامية المشروع الوطني".
 16/5/2013القدس، القدس، 

 
 

 تتوحد في مسيرات حاشدة بذكرى النكبةغزة: الفصائل الفمسطينية  19
أمس  واالفمسطينيوف أحي، أف حامد جادنقاًل عف مراسميا  غزةمف  16/5/2013الغد، عمان،  ذكرت

لمنكبة، بمسيرات جماىيرية حاشدة انطمقت في مختمؼ المدف الفمسطينية، ففي مدينة غزة  56الذكرى الػ 
 ظمتيا المجنة العميا إلحياء ذكرى النكبة.شارؾ االؼ مف أىالي القطاع في مسيرة حاشدة ن

حيث شارؾ فييا ممثمو القوى الوطنية واالسالمية وسط التـز كافة الفصائؿ بعدـ رفع الرايات الحزبية 
 والتزاميـ برفع األعالـ الفمسطينية. 

ير في وأكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح زكريا اآلغا ورئيس دائرة شؤوف الالجئيف في منظمة التحر 
كممة ألقاىا قبالة مكتب األمـ المتحدة في غزة ضرورة العمؿ عمى تعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية، معربًا 
عف أممو في أف يكوف االتفاؽ األخير بيف حركتي فتح وحماس بمثابة فرصة أخيرة لتحقيؽ الوحدة. وطالب 

بتعاد عف توتير األجواء وصوال إلجراء انتخابات اآلغا القوى الوطنية واإلسالمية بانجاز اتفاؽ المصالحة واال
 حرة وديمقراطية تشمؿ االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني.
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وقاؿ اآلغا "سنواصؿ النضاؿ جياًل بعد جيؿ لحيف العودة إلى فمسطيف، وقضية الالجئيف جوىر الصراع 
لحقوؽ والثوابت الوطنية وفي مقدمتيا حؽ وحؽ مقدس غير قابؿ لممقايضة"، مشددًا عمى تمسؾ حركتو با

 .80عودة الالجئيف لمدنيـ وقراىـ التي ىجروا منيا العاـ 
مف جيتو، قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس خميؿ الحية في كممة القاىا باسـ القوى الوطنية 

ف المصالحة ونأمؿ أف واإلسالمية "إّف حركتو تستبشر خيًرا بما تـ التوافؽ عميو مع حركة فتح أخيرا بشأ
تكوف الفرصة األخيرة، ألنّنا بأمس الحاجة إلنياء االنقساـ وتحقيؽ وحدة حقيقية لشعبنا" منوىا الى ما تـ 
التوافؽ عميو بشأف إنياء ممؼ الحريات بالضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر أف تحقيؽ خطوات المصالحة 

جاز المشروع التحرري يستوجب وحدة حقيقية تبدأ تحتاج إلى احتضاف وصدؽ مف الجميع مؤكدًا أف ان
بإنياء االنقساـ الذي طاؿ أمده، والذي يجب أف ينتيي بأقصر وقت مرورا بإعادة ترتيب البيت الداخمي، 

 والتوافؽ عمى برنامص سياسي يحفظ حؽ المقاومة ضد االحتالؿ، ويحفظ حؽ تحرير األرض والعودة.
 .جراءات التي تنادي بالوطف البديؿ واستبداؿ األراضيوجدد الحية رفض حركة حماس لكؿ اإل

الشيح خضر حبيب القيادي في حركة الجياد االسالمي الذي أف  15/5/2013قدس برس، وأضافت 
شارؾ في المسيرة طالب عمى رفض حركتو التاـ لمشاريع "التفريط والتنازؿ" التي ترعاىا لجنة المبادرة 

 العربية.
: "إف قناعتنا الراسخة ببطالف وجود االحتالؿ وبضرورة مقاومتو ومجابيتو بكؿ وقاؿ حبيب لػ "قدس برس"

الُسبؿ والوسائؿ المتاحة ستبقى الدافع لنا بالعمؿ عمى ضربو، وعدـ السماح لو باالستقرار، وميما كاف حجـ 
 بتحرير أرضنا التضحيات فإنو يبقى ىينًا أماـ القياـ بيذا الواجب والحؽ الذي ال انفكاؾ عنو حتى يأذف اهلل

 ومقدساتنا".
ودعا إلى تضافر جميع الجيود، والعمؿ عمى مجابية كؿ السياسات اليادفة إلى تكريس وجود االحتالؿ، 

 وتحصيف الوعي العاـ بالحقوؽ والثوابت الوطنية، واألولويات العميا لمشعب الفمسطيني وقضيتو.
حدة غرب مدينة غزة، سمـ ممثموف عف القوى الوطنية وفي نياية المسيرة اماـ مقر المنسؽ الخاص لالمـ المت

واالسالمية مذكرة إلى ممثؿ االميف العاـ لالمـ المتحدة باف كي موف موجو اليو طالبوه فيو باستمرار تقديـ 
 االونروا خدماتيا لالجئيف.

رىـ التي وشددت المذكرة عمى رفض كافة مشاريع التوطيف وعمى اضرار الالجئيف عمى حؽ العودة إلى ديا
 ىجروا عنيا.

 
 ستواصل نيج الجياد والمقاومة حتى التحرير والعودةكتائب القسام : عبيدةأبو  20

أكد أبو عبيدة المتحدث باسـ كتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس في ذكرى : غزة
 النكبة أف الكتائب ستواصؿ نيص الجياد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

وشدد في تصريح لموقع القساـ اليوـ األربعاء, أف العودة ال تكوف بالحموؿ اليزيمة والمفاوضات الكارثية التي 
وقاؿ أبو عبيدة إف االحتالؿ "االسرائيمي" الذي أقيـ عمى بحر مف  زادت مف نكبات الشعب الفمسطيني.

 56اء كتائب القساـ في الذكرى الػولفت إلى أف عدد شيد الدماء ال يزوؿ إال بالتضحيات وبذؿ االرواح.
 شييدًا قساميًا. 1480لمنكبة بمغ 

 15/5/2013الرسالة، فمسطين، 
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 "إسرائيلـ"في حماس يدعو إلعدام كل من يعترف ب قيادي 21
كؿ مف يعترؼ ” إعداـ“في غزة إسماعيؿ األشقر، أمس، إلى ” حماس“دعا النائب عف حركة  غزة:
اعتبار كؿ “في غزة إسماعيؿ األشقر، إلى ” حماس“دعا النائب عف حركة و  خائنًا".“باعتباره ” إسرائيؿ”ب

، مطالبًا بعدـ االعتراؼ بأي قرارات ”، بأنو مرتكب لمخيانة ويستحؽ حكـ اإلعداـ”إسرائيؿ“مف يعترؼ ب 
في المجمس التشريعي ” حماس“وقاؿ األشقر، في مداخمة أماـ نواب  الفمسطيني.تنتقص مف حقوؽ الشعب 

إف منظمة التحرير التي وجدت لتحرير األراضي التي احتمت عاـ “لمنكبة،  56سة في الذكرى اؿ خالؿ جم
عمى أرض فمسطيف، وىذا يمثؿ تآمرًا عمى حؽ ” اإلسرائيمي“ىي نفسيا تقـو اآلف باالعتراؼ بالكياف  1480
 ”.العودة

 16/5/2013الخميج، الشارقة، 
 

 بالصواريخ المحتل صف الجوالنتبنى قتالشييد عبد القادر الحسيني  كتائب 22
أعمنت كتائب الشييد المجاىد عبد القادر الحسيني الجناح العسكري لػ "حركة فمسطيف حرة"  :بيت لحـ

وذكرت كتائب الحسيني في بياف أصدرتو بيذا الشأف أنيا  مسؤوليتيا عف قصؼ الجوالف بالصواريح.
ف مف الصواريح في تماـ الساعة الخامسة فجرًا استيدفت المرصد اإلسرائيمي في الجوالف المحتؿ برشقتي

وقاؿ البياف: "نحف ال نحتفؿ بؿ نثأر لشيدائنا ونقوؿ لمعدو الصييوني انيا  )االربعاء( في ذكرى النكبة.
وأعطت سوريا الضوء األخضر لمفصائؿ الفمسطينية لمياجمة إسرائيؿ في الجوالف بعد  معركة فتح الحساب".

 أوقع ضحايا في صفوؼ قوات النظاـ. إسرائيميفي دمشؽ لقصؼ  تعرض موقع لمجيش السوري
 16/5/2013وكالة معًا االخبارية، 

 
 في لبنان تزداد سوءا الفمسطينيين: أحوال الالجئين "معا"بمبنان لـ حماسممثل  23

عاما  56أكد ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة أف الالجئيف الفمسطينييف في لبناف ومنذ  :غزة
بأرضيـ في فمسطيف وبترابيا وما زالوا يرفعوف راية المقاومة، ومعنوياتيـ عالية، ولـ تستطع الية  متمسكوف

 الحرب االسرائيمية أف تغتاؿ عزيمتيـ وكسر إرادتيـ الصمبة.
وأضاؼ بركة في لقاء خاص لػ معا : "إف عقد مؤتمر متحدوف مف أجؿ العودة في غزة دليؿ عمى أنيا بداية 

وانتصار لحؽ عودة الالجئيف، واألسرى والقدس، فقضية فمسطيف ىي قضية أرض وشعب  لتحرير فمسطيف،
 ومقدسات، وحميا العادؿ عودة األرض إلى أىميا األصمييف".

ودعا بركة إلى وضع استراتيجية واحدة تعمؿ مف أجؿ عودة الالجئيف ترتكز عمى الثوابت الوطنية ونيص 
الالجئيف بالعودة إلى مدنيـ وقراىـ التي ىجروا منيا قسرًا تحت المقاومة، الختصار الطريؽ وتحقيؽ حمـ 

 وطأة الظمـ )اإلسرائيمي(.
وأوضح بركة في تصريحاتو لػ معا أنو عمى الحكومة الفمسطينية بضرورة إعادة تعريؼ الالجئ الفمسطيني 

 الذي فقد وحـر وبالتحديد حؽ التممؾ وحؽ العمؿ السيما بعد توقيع اتفاقية أوسمو.
اؿ بركة أف الحكومة المبنانية تنظر لممخيمات الفمسطينية بمبناف كبؤر سكنية باإلضافة إلى تراجع وق

الخدمات التي تقدميا منظمة التحرير ليـ بعد االجتياح االسرائيمي في لبناف الذي اغمقت عمى إثره 
 مستشفيات اليالؿ االحمر وتوقفت المؤسسات االقتصادية واالجتماعية عف دعميـ.
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الؼ  600ردؼ بركة :"أف ىناؾ سوءا وترديا الحواؿ الالجئيف الفمسطينييف في لبناف وخاصة بعد انضماـ وأ
 المخيمات المبنانية األمر الذي زاد مف معاناتيـ". ىالجئ فمسطيني في سوريا إل

 15/5/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 كة حماسلاللتحاق بالمخيمات الصيفية لحر  يستعدونغزة: مئة ألف طالب  24
غزة: انيت حركة "حماس" استعداداتيا إلطالؽ مخيماتيا الصيفية ليذا العاـ، والتي ستشمؿ جميع مناطؽ 

 قطاع غزة مف رفح جنوًبا حتى بيت حانوف شمااًل.  
الحركة ورئيس المجنة المركزية لممخيمات الصيفية، في بياف تقمت "قدس  وقاؿ موسى السماؾ القيادي في

(: "إف أكثر مف مائة ألؼ طالب وطالبة مف المنتظر أف يشاركوا في 16/6ليوـ األربعاء )برس" نسخة عنو ا
ىذه المخيمات، التي تستيدؼ طمبة المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية، باإلضافة لطالب الجامعات 

 والمؤسسات الشبابية واألندية الرياضية".
 15/5/2013قدس برس، 

 
 المسجد األقصى بأنظمة تتعمق بأداء الصالة من قبل ييود  : سنقدمئيميةالدينية اإلسرا الشؤون 15

أعمػػف مػػدير عػػاـ مػػا تسػػمى وزارة الشػػؤوف الدينيػػة اإلسػػرائيمية الحنػػاف غػػالت، خػػالؿ : عبػػداهلل ريػػاف - راـ اهلل
أنظمػػة جديػػدة جمسػػة لجنػػة الداخميػػة البرلمانيػػة اإلسػػرائيمية الثالثػػاء، أف وزارتػػو سػػتقدـ إلػػى الحكومػػة اإلسػػرائيمية 

تتعمؽ بأداء الصالة مف قبؿ ييود في المسجد األقصى بيدؼ إقرارىا، عممًا اف األنظمة المتبعػة حاليػًا تسػمح 
 لمييود بدخوؿ الحـر بدوف أداء صالة فيو.

كيؼ نقبػؿ بحقيقػة انػو لػيس مػف حػؽ الييػود »عمى الصعيد ذاتو، قاؿ عضو الميكود المتطرؼ موشيو فيغميف 
، فيما زعمػت رئيسػة المجنػة البرلمانيػة فػي الكنيسػت االسػرائيمي «اف االكثر قدسية بالنسبة ليـالصالة في المك

منػػػع الييػػػود مػػػف الصػػػالة عمػػػى جبػػػؿ الييكػػػؿ ىػػػو تمييػػػز ال يمكػػػف احتمالػػػو وخػػػرؽ لحريػػػة »ميػػػري ريغيػػػؼ اف 
 «.العبادة

أي »ريػػدا يوفػػاؿ مػػف أف مػػف جيتيػػا، تحػػذر نائبػػة مػػدير قسػػـ شػػؤوف األردف فػػي وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية ف
تغيير في الوضػع القػائـ فػي الحػـر القدسػي سػيثير ردود فعػؿ عالميػة، مثممػا حػدث عقػب الزيػارة التػي قػاـ بيػا 

 «.رئيس الوزراء األسبؽ اريئيؿ شاروف لممكاف، وعقب افتتاح األنفاؽ
الشػػرطة ووزارة الخارجيػػة اال أف الكنيسػػت اإلسػػرائيمي بػػدأ فعميػػا مػػداوالت شػػارؾ فييػػا مسػػؤولوف إسػػرائيميوف مػػف 

 اإلسرائيمية ونواب برلمانيوف لبحث إعداد ترتيبات تسمح لمييود بأداء الطقوس الدينية في المسجد.
 66/5/1063، البيان، دبي

 
 عمى ىجماتيا تيدد بإسقاط األسد إذا رد   "إسرائيل"تايمز:  نيويورك 16

ربعػػاء أف إسػػرائيؿ ىػػددت الػػرئيس السػػوري ذكػػرت صػػحيفة نيويػػورؾ تػػايمز األمريكيػػة اال )د ب أ(:-تػػؿ أبيػػب
ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ إسرائيمي بارز رفض الكشؼ عف ىويتو، القػوؿ: إسػرائيؿ  بشار االسد بإسقاطو.

إف وصػػػوؿ ىػػػذه االسػػػمحة لحػػػزب اهلل … عازمػػػة عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي منػػػع وصػػػوؿ أسػػػمحة متقدمػػػة لحػػػزب اهلل
 طر.سيزعزع استقرار المنطقة بأسرىا، ويعرضيا لمخ
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ذا رد الػػػػػرئيس السػػػػػوري )بشػػػػػار( األسػػػػػد بمياجمػػػػػة إسػػػػػرائيؿ، أو محاولػػػػػة ضػػػػػربيا عبػػػػػر وكالئػػػػػو  وأضػػػػػاؼ: وا 
 االرىابييف، سيخاطر بإسقاط نظامو، الف إسرائيؿ سترد.

ورفػػػض مػػػارؾ ريجيػػػؼ  وتعجبػػػت الصػػػحيفة فػػػي تقريرىػػػا مػػػف إصػػػدار ىػػػذا التحػػػذير فػػػي ىػػػذا الوقػػػت بالػػػذات.
ائيمي بنياميف نتنيػاىو، مناقشػة مػا أدلػى بػو المسػؤوؿ االسػرائيمي وقػاؿ: لػف المتحدث باسـ رئيس الوزراء االسر 

 نعمؽ عمى ىذا الموضوع.
 66/5/1063، القدس العربي، لندن

 
 تشتكي لممراقبة الدولية وتغمق محيط جبل الشيخ بعد سقوط قذيفتين سوريتين "إسرائيل" 17

ألراضػي اإلسػرائيمية فػي منطقػة جبػؿ الشػيح )د ب أ(: سقطت قذيفتا ىاوف صباح األربعاء داخػؿ ا-تؿ أبيب 
بشػػػػماؿ ىضػػػػبة الجػػػػوالف بعػػػػد إطالقيمػػػػا مػػػػف الجانػػػػب السػػػػوري مػػػػف الحػػػػدود، حسػػػػبما أفػػػػادت تقػػػػارير إخباريػػػػة 

 إسرائيمية.
وأوضػػحت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت واإلذاعػػة اإلسػػرائيمية فػػي موقعييمػػا اإللكتػػرونييف أف القػػذيفتيف سػػقطتا 

 نظامية السورية والمعارضة المسمحة.خالؿ اشتباكات بيف القوات ال
وأضػػافتا أنػػو لػػـ تقػػع إصػػابات جػػراء ذلػػؾ، وأف قيػػادة المنطقػػة الشػػمالية قػػررت إغػػالؽ محػػيط جبػػؿ الشػػيح أمػػاـ 

 كما تقدمت إسرائيؿ بشكوى إلى قوة المراقبة الدولية العاممة عمى الحدود السورية. الزائريف.

 66/5/1063، القدس العربي، لندن
 

 يحقق في تجاوزات مالية لعائمة نتنياىو لةالدو مراقب  18
تؿ أبيب: بعد الضجة الكبرى التي أثارتيا وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية، قرر مراقب الدولة، يوسػؼ شػبيرا، فػتح 

واتضػح أف ىػذا البنػد «. بيت وعائمة رئيس الحكومة»ممؼ تحقيؽ في البند الذي أضافو نتنياىو عمى ميزانية 
 %.300 – 100% عمف سبقو، وفي بعض البنود وصمت الزيادة إلى 13بة يشمؿ مصاريؼ تزيد بنس

وحػػاوؿ نتنيػػاىو إخفػػاء ىػػذه الحقيقػػة ورفػػض كشػػؼ تفاصػػيؿ مصػػاريفو البيتيػػة، التػػي تػػدفع مػػف خزينػػة الدولػػة، 
إلػى التوجػو لمحكمػة العػدؿ العميػا كػي تجبػره عمػى ذلػؾ. وعندئػذ « الحركػة مػف أجػؿ طيػارة الحكػـ»فاضػطرت 

، 1061كشػػؼ حسػػاباتو، فتبػػيف أنػػو أنفػػؽ عمػػى بيتػػو فػػي القػػدس نحػػو مميػػوف دوالر فػػي سػػنة  فقػػط وافػػؽ عمػػى
 550ألؼ دوالر عمى بيتػو الخػاص فػي قيسػاريا، بينمػا سػابقو إييػود أولمػرت اكتفػى بمبمػغ  600يضاؼ إلييا 

ييود باراؾ  915ألؼ دوالر، وارييؿ شاروف مف قبميما اكتفى بمبمغ   ألفا في السنة. 311ألفا، وا 
ألػػؼ دوالر فػػي الشػػير،  11ألػػؼ دوالر إلػػى  61ويتبػػيف أف عائمػػة نتنيػػاىو رفعػػت نفقػػات تنظيػػؼ البيػػت مػػف 

 دوالر، وىكذا. 3000إلى  100ألؼ دوالر في الشير، واألثاث مف  61إلى  1ونفقات الطعاـ مف 
زوجتو، بػؿ لػو ويتبيف أيضا أف نتنياىو يوظؼ أربع نساء يعممف في قص الشعر والماكياج، وذلؾ ليس فقط ل

نفسو. فيو ال يغادر بيتو إلى العمؿ قبؿ أف يصفؼ شػعره ويضػع الماكيػاج عمػى وجيػو، خصوصػا إذا كانػت 
واعترؼ مكتب نتنياىو بيذه النفقات، لكنو قاؿ إنيا تشمؿ المقاءات  ىناؾ جمسات ولقاءات تستدعي تصويره.

في العالـ. وأثار ىذا النشر ردود فعؿ غاضبة  التي يقيميا في بيتو لضيوفو الكثيريف مف الزعماء والمسؤوليف
أو ساخرة في وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية. وراح صحافيوف يكتبوف عػف تجػاربيـ مػع رؤسػاء حكومػات سػابقيف 
اتسموا بالتواضع، مثؿ مناحـ بيغف وديفيد بف غوريوف، المذيف حرصػا عمػى أف يكونػا مػثال أعمػى فػي اإلنفػاؽ 



 
 
 

 

 

           67ص                                    1866العدد:                66/5/1063الخميس  التاريخ:

فية عمػػػى تبػػػذير نتنيػػػاىو، فظيػػػر أف حاشػػػيتو خػػػالؿ الزيػػػارة األخيػػػرة إلػػػى الصػػػيف القميػػػؿ. وعرضػػػوا أمثمػػػة إضػػػا
 موظفا. 61إلى نفس البمد بحاشية مف  1001موظفا، بينما سابقو أولمرت سافر سنة  36ضمت 

 66/5/1063، الشرق األوسط، لندن
 

  "فع الثمند"تكثيف الجيود إللقاء القبض عمى مرتكبي اعتداءات  حكومة نتنياىو يطالبالطيبي  19
ػ زىير أندراوس: توّجو النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربيػة لمتغييػر، رئػيس الحركػة العربيػة  الناصرة

لمتغييػػػر، برسػػػالة مسػػػتعجمة إلػػػى وزيػػػر األمػػػف الػػػداخمي يتسػػػحاؽ أىرونػػػوفيتش يطالبػػػو فييػػػا باتخػػػاذ اإلجػػػراءات 
ارات )دفػػع الػػثمف( عمػػى جػػدار مسػػجد أـ القطػػؼ فػػي الفوريػػة إللقػػاء القػػبض عمػػى األشػػخاص الػػذيف كتبػػوا شػػع

وادي عارة، باإلضافة إلى حرؽ سيارات تابعة لسكاف القرية، وبموازاة ذلؾ أيضًا كتابة شعارات معادية لمعرب 
وجػػاء فػػي رسػػالة الطيبػػي: إف التقػػاعس عػػف إلقػػاء القػػبض عمػػى  عمػػى جػػدراف عمػػارة سػػكنية فػػي مدينػػة صػػفد.

دوا فػي الماضػي عمػى مسػاجد وكنػائس ومقػابر، حػاؿ دوف وجػود رادع لعػدـ تكػرار المتطرفيف الييود الذي اعت
مثػػؿ ىػػذه الجػػرائـ العنصػػرية، وبنػػاء عميػػو نطالبػػؾ ونطالػػب جيػػاز الشػػرطة العمػػؿ بجديػػة وحػػـز لموصػػوؿ إلػػى 
 مرتكبي ىذه االعتداءات واتخاذ اإلجراءات القانونية ضدىـ. وأضاؼ الطيبي: نحف ال نقتنع بحجة أنيـ أفراد
ويصعب الوصوؿ إلييـ، فيؤالء جزء مػف عصػابات ومجموعػات متطرفػة أصػبح االعتػداء عمػى العػرب وعمػى 
المقدسػػات اإلسػػالمية والمسػػيحية بالنسػػبة ليػػا ىػػدفًا ممنيجػػًا، واالعتػػداء عمػػى العػػرب عامػػة يتكػػرر فػػي اآلونػػة 

توجب خطػػة عمػػؿ شػػاممة األخيػػرة فػػي الشػػارع ومحطػػة القطػػار وأمػػاكف الترفيػػو والمجمعػػات التجاريػػة، ممػػا يسػػ
 قطرية.

 ووّجو النائب ذات الرسالة إلى المفتش العاـ لمشرطة اإلسرائيمية الجنراؿ يوحناف دنينو. ومف جية أخرى 
 

أوعػز النائػػب الطيبػػي لمػػدائرة الطالبيػػة فػػي الحركػػة العربيػػة لمتغييػػر، لمتابعػػة أوضػػاع الطػػالب العػػرب فػػي كميػػة 
تػػػداءات العنصػػػرية، حتػػػى يكونػػػوا بأمػػػاف ومسػػػاعدتيـ فػػػي كػػػؿ مػػػا صػػػفد ألنيػػػـ المقصػػػوديف والمعرضػػػوف لالع

 يحتاجونو لضماف سالمتيـ وأمنيـ أثناء سنوات دراستيـ في الكمية.

 66/5/1063، القدس العربي، لندن
 

 بالنالى مستشفى كإيطالب بالتدخل الفوري والعاجل لنقل العيساوي  غطاسالنائب  30
ى وزيػػػر األمػػػف الػػػداخمي يتسػػػحاؾ أىرونػػػوفيتش مطالبػػػا إيػػػاه وجػػػو النائػػػب د. باسػػػؿ غطػػػاس رسػػػالة عاجمػػػة إلػػػ

بالتػدخؿ الفػوري لنقػؿ األسػير سػامر العيسػاوي مػف مستشػفى سػجف الرممػة الػذي يرقػد بػو حاليػا، إلػى مستشػفى 
"كػػابالف" المػػدني فػػي الرممػػة الػػذي كػػاف يرقػػد فيػػو تحػػت العنايػػة المشػػددة أثنػػاء معركػػة األمعػػاء الخاويػػة التػػي 

 أشير. 1وزت خاضيا لفترة تجا
وأوضح غطاس لوزير األمف أف رقود سامر عيساوي في مستشػفى سػجف الرممػة كػاف سػببا فػي تػردي صػحتو 
وتراجع تفاعمو مع العالج، حيث ال يتوفر داخؿ مستشفى السجف كافة العالجات المطموبة والالزمة مف أجػؿ 

 تعافيو وتماثمو لمشفاء.
 65/5/1063، 48عرب 

 
 عمى بين الدول المتقدمة األ "إسرائيل"ر في : معدل الفقOECDتقرير  36
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"، أف معػػدؿ الفقػػر فػػي "إسػػرائيؿ" OECDكشػػؼ تقريػػر منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة ": عكػػا أوف اليػػف
% فػي 16، و6445% فػي عػاـ 6301%، مقابػؿ 1004يعتبر األكبر بيف الدوؿ المتقدمة، مسجاًل مػا نسػبتو 

 %.66ر في الدوؿ المتقدمة حوالى ، عمما إف متوسط نسبة الفق1060عاـ 
وأوضح التقرير أف "إسرائيؿ" تحتػؿ المركػز الخػامس مػف حيػث التفػاوت فػي الػدخؿ بػيف األغنيػاء والفقػراء بػيف 

، مبينًا أف فجوات الدخؿ في "إسرائيؿ" ىي االعمى بيف دولة المنظمة، مػع اسػتمرار عػدـ 35دوؿ المنظمة الػ 
 زمة االقتصادية، وأف الطبقات الضعيفة ىي المتضرر االكبر.المساواة في المدخوالت نتيجة لأل

لـ يسجؿ تقريبًا تغيير في قياس "جيني لعدـ المساواة"، وزاد الفقر  1060 - 1001وبيف التقرير أف منذ عاـ 
 6445ارتفػع الفقػر منػذ عػاـ  OECDفي وسط االطفػاؿ والشػباب، وىبطػت وسػط كبػار السػف، وحسػب تقريػر 

 %.16% لػ 69في "إسرائيؿ" مف 
وذكرت صحيفة "ىآرتس" في ممحقيػا االقتصػادي "مػاركر" والػذي أورد النبػأ، أنػو لػـ يطػرأ فػي "إسػرائيؿ" تقريبػًا 

 %.600، والتي سجمت إنخفاضًا بنسبة 1066 - 1001أي تغيير في الفجوات بيف األعواـ 
فػي مخصصػات االطفػاؿ مػف  وقاؿ مدير عاـ التأميف الوطني البروفيسور "شمومو مار يوسؼ": أف التقمػيص

ألؼ طفؿ إضافي سيدخموف تحت  90الى  30المتوقع أف يزيد عدد العائالت الفقيرة، مضيفًا: أف حوالي مف 
 سمـ الفقر.

كمػػػا ربػػػط البروفيسػػػور "مػػػوحي داىػػػاف" رئػػػيس مدرسػػػة السياسػػػات الجماىيريػػػة فػػػي الجامعػػػة العبريػػػة، والمعيػػػد 
"اسػػػرائيؿ"، بالمسػػػاعدات التػػػي تعطػػػى لمطبقػػػة الضػػػعيفة فػػػي أعقػػػاب  اإلسػػػرائيمي لمديمقراطيػػػة، زيػػػادة الفقػػػر فػػػي

 .1003الخطة االقتصادية التي قادتيا الحكومة االسرائيمية عاـ 
وحسػػب داىػػاف، إحػػدى أسػػس الخطػػة كػػاف التقمػػيص فػػي المخصصػػات، مػػف خػػالؿ االعتقػػاد أف الطبقػػة الفقيػػرة 

 تنجح في تغطية فقداف مصدر الدخؿ.يمكف أف تزيد مف مشاركتيا في سوؽ العمؿ، ولكف الخطة لـ 
" ىػػي منظمػػة دوليػػة مكونػػة مػػف مجموعػػة مػػف البمػػداف OECDيػػذكر أف منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة "

 المتقدمة التي تقبؿ مبادئ الديمقراطية التمثيمية واقتصاد السوؽ الحر.
 66/5/1063، عكا اون الين

 
 ؤمنون بالتعايش مع الفمسطينيين : أكثر من ثمث اإلسرائيميين ال يرأياستطالع  31

أظيػػر اسػػتطالع الػػرأي الػػذي أجػػراه مركػػز البحػػوث األمريكػػي أف أكثػػر مػػف ثمػػث الييػػود اإلسػػرائيمييف القػػاطنيف 
، ال يؤمنػػوف بإمكانيػػة التعػػايش السػػممي بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف 6491داخػػؿ األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 
 ئة يعتقدوف بإمكانية تحقيؽ ذلؾ.في الما 50ضمف وجود الدولتيف، مقابؿ 

كما ظير أكثر مف نصؼ اإلسرائيمييف مؤيدًا لمواقؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بيناميف نتنياىو، حيث حصػؿ 
 في المائة(. 51األخير عمى تقييمات إيجابية مف أكثر مف نصؼ األشخاص المستطمعة اراؤىـ )

الع عػف انقسػاـ فػي الػرأي العػاـ الييػودي اإلسػرائيمي أما حػوؿ مسػألة إنشػاء المسػتوطنات؛ فقػد كشػؼ االسػتط
فػي المائػة(، ومعظميػـ مػف التيػػار  35تجػاه تمػؾ القضػية، حيػث تبػيف أف أكثػر مػف ثمػػث الييػود اإلسػرائيمييف )

العمماني، يعتقدوف بأف االسػتمرار فػي بنػاء المسػتوطنات يضػر بػأمف الكيػاف اإلسػرائيمي، فػي حػيف تػرى نسػبة 
ئة(، تنتمي الغالبية فييا إلى التيار الديني الييودي، بأف ىػذا األمػر يسػاعد عمػى تحقيػؽ في الما 36مشابية )

 أمف الكياف.
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وحػػػوؿ موقػػػؼ اإلسػػػرائيمييف مػػػف السياسػػػة الخارجيػػػة لمبيػػػت األبػػػيض، أظيػػػر االسػػػتطالع أف الواليػػػات المتحػػػدة 
مي، فقػد ارتفعػت نسػبة الييػػود األمريكيػة حصػمت عمػى تقييمػات إيجابيػػة لمغايػة مػف جانػب الػرأي العػػاـ اإلسػرائي

، الذيف يمتمكوف وجية نظػر إيجابيػة تجػاه مػف يعتبرونيػا 91اإلسرائيمييف، مف القاطنيف في االراضي المحتمة 
حميفػػة بالدىػػـ، مقارنػػة مػػع ارائيػػـ فػػي الشػػأف ذاتػػو قبػػؿ نحػػو عػػاميف، حسػػب تقريػػر أصػػدره المعيػػد حػػوؿ نتػػائص 

 االستطالع.
فػػي المائػػة( مػػف الييػػود اإلسػػرائيمييف تقييمػػات إيجابيػػة  40ت الغالبيػػة العظمػػى )وطبقػػًا لنتػػائص االسػػتطالع منحػػ

فػػػي المائػػػة مػػػنيـ أف عالقػػػات جيػػػدة تجمػػػع بػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة   43ألداء اإلدارة األمريكيػػػة، كمػػػا اعتبػػػر 
 األمريكية والكياف اإلسرائيمي.

 65/5/1063قدس برس، 
 

 حديوم األمنذ  ةفمسطينيا في سوري 63استشياد  33
فمسطينيا، منذ بداية األسبوع الجاري في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف بسوريا، جراء  63استشيد : غزة

. وسقط خمسة مف ىؤالء فالفمسطينيياستمرار اليجمات الذي يستيدؼ ويطاؿ مخيمات وتجمعات الالجئيف 
 الشيداء اليـو األربعاء.

، بأف  طينييف استشيدوا في قصؼ تعرض لو تقاطع شارع فمس 9وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كـو
اخريف بجراح  66لوبية مع شارع حيفا، في مخيـ اليرموؾ، جنوب العاصمة السورية دمشؽ، فيما أصيب 

 مختمفة، بعضيـ وصفت اصابتيـ بانيا خطيرة.
 66/5/1063، القدس، القدس

 
 ئية لتفتيتياتحقن صخور المسجد األقصى بمواد كيميا "إسرائيل: "تيسير التميمي 34

قاضي قضاة فمسطيف ورئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي سابقا، سماحة : قاؿ حاورتو: سمية سعادة
الدكتور تيسير التميمي، في حوار مع "الشروؽ" في محاولة لتنبيو كؿ مف ييمو األمر، وخاصة المسمميف 

المعمومات المتوفرة لدينا  أفيا اليونسكو، والمسيحييف، والييئات الدولية المعنية بالتراث العالمي، وعمى رأس
تقوؿ بأف ىذه المواد تحقف في الشقوؽ الدقيقة في الصخور، فتؤدي إلى تفتيتيا وتحويميا إلى تراب، ىذا ما 
توفر لدينا عبر ما ينشر في الصحافة اإلسرائيمية، فنحف ممنوعوف مف أف نصؿ إلى أماكف الحفريات تحت 

بارؾ لالطالع عمييا، وقد طالبنا منظمة "اليونسكو" منذ سنوات بإرساؿ لجاف أساسات المسجد األقصى الم
تقصي حقائؽ لمعرفة حقيقة ما يجري، وما زلنا نطالبيا بذلؾ، إال أنيا لـ تستجب، ولكف ىناؾ دالئؿ 
ومشاىدات واضحة لمعياف، وىي فتح شبكة أنفاؽ تحت أساسات المسجد األقصى المبارؾ، وحدوث انييارات 

 احاتو وانبعاجات في جدرانو، مما يدؿ عمى إذابة الصخور التي يقـو عمييا بنياف المسجد.في س
ىناؾ ، وقاؿ أف تدمير المسجد األقصىل ىناؾ أكثر مف سيناريو تعد لو إسرائيؿوحذر الشيح التميمي مف أف 

كمية مف صواريح أكثر مف سيناريو لذلؾ، فقد أعمنت إسرائيؿ في فترات متفاوتة أف جيشيا اكتشؼ فقداف 
"الو" مف مخازنو استولت عمييا جماعات ييودية متطرفة، وحذر مف إمكانية استخداميا في قصؼ المسجد 
األقصى المبارؾ، وبعد الحفريات المتواصمة تحت أساسات المسجد الذي أصبح معمقا في اليواء يمكف أف 

ى بنيانو، ومف الممكف حدوث مؤثر تقوـ إسرائيؿ بإرساؿ طائرات إلجراء عمميات تفريغ صوت تؤثر عم
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طبيعي كاليزة األرضية أو الزلزاؿ حتى يبدو انييار المسجد وكأنو جاء بسبب ذلؾ العامؿ الطبيعي، وكؿ 
قامة الييكؿ المزعوـ في مكانو.  ذلؾ ييدؼ إلى ىدـ المسجد وا 

 65/5/1063، الشروق اون الين، الجزائر

 
 المسجد األقصى  يوسف ادعيس يحذ ر من "نكبة جديدة" تيد د 35

راـ اهلل: دعا رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في فمسطيف يوسؼ ادعيس، إلى حماية المسجد 
األقصى المبارؾ مف "نكبة جديدة" تيّدده بشكؿ رئيسي بفعؿ ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي ومستوطنيو 

قامة "الي " عمى أنقاضو.الرامية إلحكاـ السيطرة الييودية عميو تمييدًا ليدمو وا   يكؿ المزعـو
ودعا ادعيس، المواطنيف المقدسييف وفمسطينيي الداخؿ إلى الرباط الدائـ في المسجد األقصى، في محاولة 

 لمتصدي لالقتحامات الييودية المتكررة لباحات األقصى مف قبؿ المستوطنيف وجماعات ييودية متطرفة.
(، إلى أف المسجد األقصى يشيد 5|65ليوـ األربعاء )وأشار ادعيس في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو ا

اقتحامات يومية لباحاتو بحماية مف شرطة االحتالؿ، محذرًا مف ارتكاب مجزرة داخؿ األقصى تمييدًا 
 لتقسيمو عمى غرار ما حدث في الحـر اإلبراىيمي الشريؼ.

ار حاخامات الييود بدعـ مف وأضاؼ "ىناؾ مخطط تـ وضعو واالنتياء منو مف قبؿ قادة المستوطنيف وكب
المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية لتقسيـ األقصى الذي ىو جزء مف عقيدة أكثر مف مميار ونصؼ المميار 

 مسمـ، وىو مسجد خالص لممسمميف وال حؽ لمييود فيو"، كما قاؿ.
 65/5/1063قدس برس، 

 
 "األقصى"الدفاع عن إلى  العربية الحركة اإلسالمية في فمسطين تدعو الحكومات والشعوب 36

دعا الناطؽ باسـ الحركة اإلسالمية بالداخؿ الفمسطيني المحامي زاىي نجيدات : حمزة حيمور -السبيؿ
الحكومات والشعوب العربية إلى ىبة جماىيرية لمدفاع عف المسجد األقصى وعدـ االكتفاء ببيانات الشجب، 

 –اؿ ألطفاليـ فيو بمناسبة "عيد الشفعوتوذلؾ في ظؿ دعوات صييونية القتحاـ االقصى وتنظيـ احتف
 البواكير" العبري اليـو الخميس.

وقاؿ نجيدات إف المسجد األقصى يمر بمرحمة حرجة مف خالؿ المحاوالت المتكررة لالحتالؿ اإلسرائيمي 
 لمسيطرة عميو، وذلؾ في ظؿ انشغاؿ دوؿ الربيع العربي بترتيب أوراقيا الداخمية.

يسعى مف وراء االقتحامات المتكررة، إلى تقسيـ األقصى بيف المسمميف والييود زمانيًا وتابع: "إف االحتالؿ 
ومكانيًا عمى غرار الحـر اإلبراىيمي، مضيفًا أف مشيد االقتحامات المتكررة ىدفو تخدير الناس وتعويدىـ 

لدينا  وأضاؼ نحف في الداخؿ الفمسطيني عمى ىذا المشيد، إال أف يتـ الوصوؿ إلى ساعة الصفر.
استراتيجية دائمة لمدفاع عف األقصى مف خالؿ الرباط الدائـ بالمسجد واالستمرار بمشروعي البيارؽ 

 ومصاطب العمـ.
 66/5/1063، السبيل، عم ان

 
 "شاىد": تصفية األونروا ىي دليل تخمي المجتمع الدولي عن الالجئين الفمسطينيين 37

" مف أف أي إجراء لتصفية وكالة األونروا الدولية سيكوف حذرت المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف "شاىد
 دليال إضافيا لالجئيف الفمسطينييف عمى أف المجتمع الدولي قد تخمى عف قضيتيـ.
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لمنكبة الى العمؿ الجاد دوليا وعربيًا ومحميًا لممحافظة عمى  15ودعت في بياف ليا اليوـ لمناسبة الذكرى الػ
غاثة وجود األونروا ىيئة دولية قا ئمة عمى أسس القانوف الدولي والقرارات الدولية المخصصة لمساعدة وا 

 الالجئيف الفمسطينييف.
واعتبرت اف وجود األونروا يشكؿ الشاىد عمى األبعاد األخالقية والقانونية واإلنسانية والسياسية لوجود مشكمة 

 .6491دوا منيا عاـ الالجئيف الفمسطينييف وااللتزاـ بضرورة عودتيـ إلى ديارىـ التي طر 
ودعت الدوؿ المضيفة لالجئيف الفمسطينييف وخاصة في لبناف إلى ضرورة احتراـ حقوؽ اإلنساف الفمسطيني 
الفتة الى اف التمسؾ برفض التوطيف والحفاظ عمى اليوية الوطنية الفمسطينية ال يسوغ لمدوؿ المضيفة 

 تماعية واالقتصادية.واالج حرماف الالجئيف الفمسطينييف مف حقوقيـ المدنية
وطالبت المجتمع الدولي والحكومة السورية وقوات المعارضة المسمحة تحييد المخيمات عف الصراع الدائر 

 ىناؾ واعتبار المخيمات الفمسطينية مناطؽ مدنية امنة بموجب أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني.

 66/5/1063، النيار، بيروت
 

 6993إلى سنة  6967ىاجروا من سنة  يألف مسيحي فمسطين 63حنا عيسى:  38
، فقد 6491لـ يكف مسيحيو فمسطيف بمنأى عف النكبة التي حمت بالشعب الفمسطيني عاـ : عوض الرجوب

 تعرضوا لمتشريد والتيجير والمالحقة أسوة بالمسمميف.
وا لمتيجير ووفؽ أميف عاـ الييئة اإلسالمية المسيحية حنا عيسى، فإف مف بيف الفمسطينييف الذيف تعرض

ما بيف أربعيف وخمسيف ألفا مف المسيحييف العرب، الذيف كانوا  -عاما 15قبؿ -وعاشوا تجربة المجوء 
 .6491يشكموف أكثر مف ثمث السكاف المسيحييف في فمسطيف عاـ 

وقاؿ عيسى في بياف تمقت الجزيرة نت نسخة منو إف عدد السكاف المسيحييف كاف يتجاوز ثالثيف ألؼ 
 ، ثـ تراجع عددىـ تدريجيا ليصبح اليـو أقؿ مف خمسة االؼ نسمة.6499القدس عاـ  مسيحي في

إلى األردف، وسكنوا العاصمة عّماف  6411وأوضح أنو بفعؿ االحتالؿ ىاجر الكثير مف المسيحييف سنة 
س لتوفر فرص حياة أفضؿ ليـ. وأشار إلى أف عدد المسيحييف الفمسطينييف في أستراليا أكبر منو بالقد

 الشرقية، وأف عدد المسيحييف بمدينة راـ اهلل في الواليات المتحدة األميركية أكبر منو براـ اهلل.
ىاجر ما يقارب  6443وحتى نياية سنة  6411وحسب المسؤوؿ الفمسطيني، فإنو منذ بدء االحتالؿ سنة 

االؼ مف الضفة ونحو ثالثة عشر ألؼ مسيحي فمسطيني مف الضفة الغربية وقطاع غزة، منيـ نحو ثمانية 
 خمسة االؼ مف قطاع غزة.

% مف تعداد الفمسطينييف حوؿ العالـ، 10ووفؽ رئيس الييئة، فإف الحضور المسيحي يشكؿ اليـو قرابة 
% مف تعداد سكاف األراضي 6مميوف نسمة، لكنيـ ال يشكموف أكثر مف  6601الذيف يقدر عددىـ بنحو 

 الشرقية وقطاع غزة.الفمسطينية في الضفة الغربية والقدس 
 65/5/1063، الجزيرة نت، الدوحة

 
  "اليرموك"مخيم إطالق نار عمى مسيرة العودة لـسورية:  39

بمناسبة ذكرى النكبة الخامسة والستيف، دعت فصائؿ المقاومة الوطنية الفمسطينية إلى مسيرة جماىيرية 
شير األمر الذي دفع العديد مف أمس لمعودة إلى المخيـ الذي دخمتو مجموعات مسمحة منذ نحو ستة أ

لـ تكتمؿ مسيرة عودة أىالي مخيـ اليرموؾ لالجئيف و األىالي إلى النزوح مف منازليـ إلى المناطؽ المجاورة. 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1866العدد:                66/5/1063الخميس  التاريخ:

الفمسطينييف جنوب دمشؽ إلى المخيـ يوـ أمس حيث تعرض المشاركوف إلطالؽ نار كثيؼ عمى مدخؿ 
نسخة منو، المجموعات « الوطف»سورية في بياف ليا تمقت المخيـ، واتيمت فصائؿ الثورة الفمسطينية في 

فتح نيراف أسمحتيا تجاه المشاركيف، ما أدى إلى استشياد وجرح عدد »المسمحة التي تتحصف داخؿ المخيـ بػ
مطالبتيا بخروج المسمحيف مف المخيـ فورًا وعودتو امنًا »، مؤكدة «مف النساء والرجاؿ العائديف إلى المخيـ

 «.السالح والمسمحيف خاليًا مف
 66/5/1063، الوطن، سوريا

 
 األقصى المسجد يدنسون باحات "الحريديم" عشراتمؤسسة األقصى:  40

 10إف حوالي ” صفا“قاؿ المنسؽ اإلعالمي لمؤسسة األقصى لموقؼ والتراث محمود أبو العطا لوكالة 
ألسود عمى شكؿ مجموعات، وتجولوا المتشدديف اقتحموا المسجد األقصى بمباسيـ ا” الحريديـ“مستوطًنا مف 

 في أنحاء متفرقة منو مؤديف بعض الشعائر التممودية والتوراتية.
شيد حالة استنفار قصوى في ظؿ تواجد عدد كبير مف ضباط االحتالؿ، وتشديد يوأوضح أف األقصى 

الشديد  ممحوظ عمى طالب مصاطب العمـ الذيف يتواجدوا بالمئات داخؿ المسجد، وسط حالة مف الغضب
 بسبب االقتحامات المتكررة لألقصى، خاصة في األياـ األخيرة.

سالمي عاجؿ يتوازى “وأضاؼ أبو العطا  نحف مقبموف عمى أياـ صعبة بحاجة لعمؿ جدي وتحرؾ عربي وا 
 ”.مع حجـ االقتحامات واالعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى

 65/5/1063، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 عالمية لجمع مميون توقيع لدفع بريطانيا لالعتذار عن وعد بمفور حممة 46
في مسعى لدفع بريطانيا إلى تقديـ اعتذار عف المآسي التي تسببت بيا لمشعب الفمسطيني : جياد أبو العيس

وعمى رأسيا وعد بمفور الذي أفضى لمنكبة، واصؿ نشطاء فمسطينيوف واخروف مؤيدوف لمحقوؽ الثابتة 
 الفمسطيني حممتيـ العالمية لجمع مميوف توقيع لتحقيؽ ىذا الغرض. لمشعب

لمنكبة التي توافؽ اليـو  15وكثؼ النشطاء مف حممة التواقيع في مختمؼ مناطؽ العالـ بحموؿ الذكرى الػ
األربعاء، وسط اماؿ عريضة بتأييد كبير ومكثؼ لمحممة التي انطمقت بتنظيـ وتنسيؽ مف مركز العودة 

 ي ومقره لندف.الفمسطين
وقاؿ عمي ىويدي منسؽ المنطقة العربية بالحممة، ومدير عاـ منظمة ثابت لحؽ العودة، إف اليدؼ الرئيس 
مف الحممة الدولية ىو جمع أكثر مف مميوف توقيع عالمي في فترة خمس سنوات، بيدؼ بث التوعية لدى 

 لفمسطيني بشكؿ مستمر.الرأي العاـ األوروبي والعالمي الذي يزداد تعاطفو مع الشعب ا
ولفت ىويدي في حديث لمجزيرة نت إلى أف نياية التوقيعات سترفع بصورة رسمية لمحكومة البريطانية 

 لمطالبتيا بشكؿ رسمي باالعتذار واالعتراؼ بخطاياىا بحؽ الشعب الفمسطيني.
قبائؿ "الماو الماو" وشدد عمى أف تحقيؽ الحممة ليدفيا ورؤيتيا ممكف التحقؽ مع وجود سابقة قانونية ل

الكينية، حيث تعرضت لتيجير واضطياد مماثؿ لما تعرض لو الشعب الفمسطيني، وبعد حممة ناجحة عمى 
 مستوى الرأي العاـ البريطاني، نجحت الحممة بدفع الحكومة لالعتراؼ بأفعاليا وما ينبني عميو.

نو دفع عجمة نجاحيا إلى األماـ نظرا وقاؿ ىويدي إف تكثيؼ الحممة خالؿ الذكرى الحالية لمنكبة مف شأ
 لمرابط الوثيؽ بيف وعد بمفور والنكبة الفمسطينية.
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 65/5/1063، الجزيرة نت، الدوحة
 

 االجتماعي ساحة جديدة إلحياء ذكرى النكبة التواصلرفح : مواقع  41
بوؾ"  نجح ناشطوف وشباف مف الجنسيف في تحويؿ مواقع التواصؿ االجتماعي خاصة "فيس محمد الجمؿ:

 إلى ساحات جديدة إلحياء الذكرى الخامسة والستيف لمنكبة.
وقد نشرت خالؿ األياـ القميمة الماضية عمى صفحات ىذه المواقع عشرات اآلالؼ مف الصور والخرائط 

، فنشر أحدىـ خريطة 6491والمعمومات عف بمدات ومدف وقرى فمسطينية ىجر أىميا منيا عنوة في العاـ 
التي ىجر أجداده منيا، ونشرت أخرى صورا قديمة ألطالؿ بمدتيا، وانفرد اخر بنشر  تظير موقع بمدتو

 معمومات عف موقع قريتو وعدد سكانيا وحرفيـ األساسية.
ولـ تغب الشعارات الوطنية عف مشيد مواقع التواصؿ االجتماعي، التي غصت بالشعارات والعبارات التي 

 و.تؤكد التمسؾ بحؽ العودة ورفض التفريط ب
 66/5/1063، األيام، رام اهلل

 
 أطفال فمسطين يدعون األمين العام لألمم المتحدة لمعمل عمى عودة الفمسطينيين إلى وطنيمغزة:  43

وجو أطفاؿ فمسطيف رسالة إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف، دعوا فييا إلى عودة : ميسرة شعباف
التي ىجروا منيا وتعويضيـ عف األضرار المادية والنفسية التي الالجئيف الفمسطينييف إلى وطنيـ وأرضيـ 

جاء ذلؾ،  أصابتيـ، وضرورة تأميف الحماية لالجئيف وأطفاليـ في مناطؽ عمميات الػ"اونروا" وخارجيا.
خالؿ وقفة احتجاجيو لألطفاؿ حممت عنواف "أجياؿ عمى طريؽ العودة" نظمتيا اإلدارة العامة لمطفولة أماـ 

لمنكبة التي  15ـ المتحدة اليوـ في غزة، وضمف فعاليات المجنة الوطنية العميا إلحياء الذكرى الػمقر األم
 تترأسيا وزارة الشباب والرياضة والثقافة. 

وأطمؽ األطفاؿ بالونات تحمؿ أسماء مدف وقرى فمسطينية محتمة، مشيريف إلى أف حؽ العودة حؽ شخصي 
مثيؿ أو التنازؿ عنو ألي سبب في أي اتفاؽ أو معاىدة وىو حؽ في أصمو ال تجوز فيو النيابة أو الت

 جماعي أيضًا.
 66/5/1063، المستقبل، بيروت

 
 "نين" داخل الخط األخضرمتطرفون يحرقون سيارتين ويخط ون شعارات عنصرية في قرية  44

القريبة مف مدينة « نيف»أحرؽ متطرفوف ييود سيارتيف تعود ممكيتيا لمواطنيف فمسطينييف في قرية : راـ اهلل
 «.دفع الثمف»العفولة داخؿ الخط األخضر، وقاموا بخّط شعارات عمى بعض جدراف المنازؿ تحت شعار 

اإللكتروني أمس، تفاجأ سكاف القرية بقياـ متطرفيف « يديعوت أحرونوت»وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
لشرطة اإلسرائيمية عمى عمـ بقياـ ييود بحرؽ السيارات داخؿ القرية، في حيف أكد أحد المواطنيف أف ا

المتطرفيف بتمؾ األعماؿ المتكررة، ولكف دوف أف تضع حدًا ليـ، مشيرًا إلى أف سكاف القرية لف يقفوا مكتوفي 
 األيدي حياؿ ذلؾ.

 66/5/1063، البيان، دبي
 

عدامات ميدانية جماعية خالل النكبة : تسعةتقرير فمسطيني 45  آالف أسير وا 
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في  6491االؼ أسير فمسطيني وعربي اعتقموا خالؿ النكبة عاـ  4مسطيني، أمس، أف قدر تقرير ف غزة:
 65لمنكبة، التي تصادؼ اؿ  15وأوضح التقرير الصادر بمناسبة الذكرى اؿ ”. إسرائيمية“خمسة معسكرات 

، واحتجز مف مايو سنويًا، أنو تـ تشريد السكاف الفمسطينييف مف قراىـ ومدنيـ عمى يد العصابات الصييونية
وقاؿ التقرير إف معظـ األسرى الذيف احتجزتيـ ”. إسرائيمية“االؼ أسير في خمسة معسكرات  4ما يقارب 

الميميشيات الصييونية ىـ مف السكاف المدنييف، الذيف اقتمعوا وشرودا مف قراىـ، أو ألقي القبض عمييـ أثناء 
كف االعتقاؿ واالحتجاز لو األولوية، بؿ كانت محاولتيـ العودة إلى منازليـ. وكشؼ أنو خالؿ الحرب لـ ي

عداميـ ميدانيًا وجماعيًا ىي السياسة القائمة بشكؿ رئيس.  عممية التخمص مف األسرى وا 
 66/5/1063، الخميج، الشارقة

 
 تغمق التحقيق في جرائم حرب غزة "إسرائيل"الميزان": " 46

لنائب العسكري اإلسرائيمي، رفض التحقيؽ في بأف ا، قاؿ مركز الميزاف لحقوؽ اإلنساف في قطاع غزة :غزة
شكوى تقدـ بيا المركز، لمتحقيؽ في جرائـ حرب وقعت ضد المدنييف بدوف مبرر، خالؿ الحرب األخيرة  61

 عمى غزة، التي استمرت ثمانية أياـ.
عمقة بجريمتي وقاؿ المركز في بياف لو، اليوـ األربعاء:"إف رد النائب العسكري اإلسرائيمي عمى الشكاوى المت

قتؿ عائمة سمماف" وقتؿ المواطف حساـ عبد الجواد، بأف ذلؾ يأتي كيدؼ مشروع في ظؿ عممية حربية 
 مشروعة، وال يتحمؿ الجنود أي مسؤولية جنائية وعميو يغمؽ الممؼ".

 66/5/1063، القدس، القدس
 

 "انبي الخط األخضرسياسات التيجير القسري لمفمسطينيين من ج" يصدر تقريرًا بعنوان "عدالة" 47
، أمس، ذكرى النكبة المناسبةبالحقوقي، فيمما وثائقيا قصيرا « عدالة»عرض مركز : نظير مجمي -تؿ أبيب

، يبيف فيو أف السمطات اإلسرائيمية تنفذ سياسة الترحيؿ عمى طرفي «مف العراقيب إلى سوسيا»تحت عنواف 
وىي قرية في صحراء النقب جنوبا أىميا « العراقيب»الخط األخضر. ويحكي الفيمـ قصة قريتيف فمسطينيتيف 

مف الضفة الغربية المحتمة « ج»التي تقع في المنطقة « سوسيا»مف الفمسطينييف المواطنيف في إسرائيؿ، و
، ويعرض الفيمـ تطابؽ سياسات التيجير واالقتالع اإلسرائيمية في كمتا الحالتيف، كما يعرض 6411عاـ 

إحياء ذكرى النكبة ال يستدعي التطرؽ »د التيجير. وجاء في تعريؼ الفيمـ أف صمود األىالي ونضاليـ ض
لمكارثة التي حمت بالشعب الفمسطيني مف عمميات القتؿ والتيجير فحسب، بؿ يستدعي أيضا فضح 

 «.السياسيات اإلسرائيمية المستمرة القتالع الفمسطينييف مف أراضييـ حتى يومنا ىذا
سياسات التيجير القسري لمفمسطينييف مف جانبي الخط »را تحت عنواف تقري« عدالة»وأصدر مركز 

، يعرض مف خاللو المعطيات الدقيقة المتعمقة بقصة القريتيف المعروضة في الفيمـ. ويظير مف «األخضر
الشخص بيف  6900بيت وىجر أكثر مف  10100التقرير التشابو الكبير بيف منطقة النقب التي ىدـ منيا 

شخص في المنطقة ج بيف عامي  1100مبنى وطرد نحو  6000مف جية، وىدـ نحو  1066و 1001
. كذلؾ، تطرؽ التقرير إلى المخططات المستقبمية لتيجير الفمسطينييف والتي بموجبيا سيتـ 1060و 1001
الذي سيتـ بموجبو تيجير « قانوف برافر»، كما شدد عمى مشروع Cقرية فمسطينية في المنطقة  31تيجير 
 فمسطيني مف أراضييـ في النقب. 10000

 66/5/1063، الشرق األوسط، لندن
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 ة يطالبون نبيل العربي بالتدخل لتسييل إقاماتيم في مصرسوري من ونالفمسطيني ؤونالالجالقاىرة:  48

طالب وفد مف الجئي فمسطيف بسوريا اليوـ األربعاء، الدكتور نبيؿ العربي األميف : مراد فتحي –القاىرة 
جراء اتصاالت مع الجيات المعنية في مصر لتسييؿ أقاماتيـ نظرا العاـ لم جامعة العربية بالتدخؿ وا 

 لظروفيـ الصعبة ومعاناتيـ التي فرضتيا األوضاع المتدىورة في سوريا.
واطمع الوفد األميف العاـ عمى األوضاع المأساوية التي يعيشونيا بعد اضطرارىـ لمقدـو إلى مصر كمالذ 

تسييؿ األمور المتعمقة باإلقامة واإلغاثة اإلنسانية مف قبؿ منظمة غوث وتشغيؿ الالجئيف ليـ مطالبيف ب
وصرح عبد الجبار بالؿ أحد الالجئيف أف األميف العاـ لمجامعة أبدى تعاونا ووعد  الفمسطينييف "األونروا".

الخارجية المصرية بإجراء اتصاالت مع وزارة الداخمية المصرية مف أجؿ تسييؿ إجراءات اإلقامة ومع 
 لتسييؿ الجانب اإلغاثي وأزمة المساعدات الطبية والغذائية لمعائالت الفمسطينية.

 66/5/1063، الشرق، الدوحة
 

  "فايسبوكموقع "إذاعة شبابية في غزة عمى  49
مف غرفة صغيرة شرؽ بمدة عبساف القريبة مف الحدود مع إسرائيؿ في خاف يونس جنوب : أ ؼ ب -غزة 

ينشط صحافيوف شباف في طرح قضاياىـ عبر أوؿ إذاعة إلكترونية أطمقوىا عمى موقع  قطاع غزة،
 «.فايسبوؾ»

، عف أىداؼ اإلذاعة التي أنشئت في «صوت الفايسبوؾ»تقوؿ إيماف ورش اغا مقدمة البرامص في إذاعة 
كثيرة نريد مناقشتيا  مممنا السياسة واإلذاعات الحزبية، لدينا قضايا شبابية معقدة»شباط )فبراير( الماضي: 

« عمى اليواء مباشرة إليجاد حموؿ ليا، مثؿ البطالة والحريات الشخصية والزواج المبكر واالنقساـ
 الفمسطيني.

جميعنا متطوعوف ال أمواؿ معنا وال أحد »سنة( التي تسكف في بمدة بيت الىيا:  11وتضيؼ إيماف ) 
ؿ رسالتنا. الدعـ المعنوي مف مستمعينا يتزايد في فمسطيف والعالـ يدعمنا ماليًا، لدينا إرادة فوالذية ونريد إيصا

 «.العربي
 66/5/1063، الحياة، لندن

 
  الفمسطينيين ال تعتقد بإمكانية التعايش بسالم مع اإلسرائيميين ضمن دولتين غالبيةاستطالع:  50

كشؼ استطالع لمرأي أجراه مشروع التوجيات العالمية التابع لمركز "بيو" لمبحوث في الواليات : واشنطف
في المائة( القاطنيف  16المتحدة األمريكية، وىو مؤسسة مستقمة لمدراسات والبحوث، إف غالبية الفمسطينييف )

تحقؽ التعايش السممي بيف يمكف أف  الضفة وقطاع غزة، طبقًا لحجـ العينة، ال يعتقدوف بوجود طريقة في
 في المائة يؤمنوف بإمكانية حدوث ذلؾ. 69دولة فمسطينية والكياف اإلسرائيمي، مقابؿ 

كما أظير االستطالع الذي نشرت نتائجو في التاسع مف شير أيار )مايو( الجاري، بالتزامف مع ذكرى نكبة 
ف في أراضي السمطة الفمسطينية، في المائة( الذي يقطنو  95، أف نحو نصؼ الفمسطينييف )6491عاـ 

في المائة يؤيدوف  65يروف بأف المقاومة المسمحة تمثؿ أفضؿ السبؿ لموصوؿ إلى دولة لمفمسطينييف، مقابؿ 
 خيار المقاومة غير المسمحة كأفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ ىذا األمر.
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 65يف، فمـ تتجاوز نسبتيـ أما مف يروف أف المسار التفاوضي يمثؿ الطريؽ األفضؿ إلقامة دولة لمفمسطيني
في المائة(، أف الطريؽ األمثؿ  11في المائة. في حيف اعتبر ربع األشخاص المستطمعة اراؤىـ تقريبًا )

لموصوؿ إلى دولة لمفمسطينييف ىو الجمع بيف المقاومة المسمحة والمقاومة باالشكاؿ السممية )مقاومة غير 
 مسمحة(.

ستطالع األخير، والذي ُأجري عمى عينة ممثمة لمفمسطينييف في المدف تجدر اإلشارة ىنا إلى أف نتائص اال
والقرى ومخيمات الالجئيف داخؿ الضفة الغربية والقطاع، جاءت مخالفة لما أظيره استطالع لمرأي أجراه 

(، والذي 1063مركز القدس ل عالـ واالتصاؿ في القدس الشرقية، خالؿ شير اذار )مارس( الماضي )
ع الفمسطينييف فقط يفضموف المجوء إلى خيار المقاومة المسمحة، في حيف أظير االستطالع أظير أف رب

في المائة مف الفمسطينييف يعتقدوف بأف العودة إلى المسار التفاوضي، ىي أفضؿ سبيؿ  3101ذاتو أف 
قامة دولة لمفمسطينييف، حسب تقرير صدر عف المركز.  إلنياء االحتالؿ وا 

الدوؿ العربية في مجاؿ بذؿ الجيود لمساعدة الفمسطينييف عمى إقامة دولة ليـ، في ظؿ وفيما يتعمؽ بأداء 
في المائة( في الشارع الفمسطيني، وفقا لحجـ العينة، اف ما  15وجود الكياف اإلسرائيمي، اعتبر الغالبية )

 تقوـ بو الدوؿ العربية في ىذا المجاؿ ىو قميؿ جدًا.
في المائة( تقييمات سمبية لمواليات  14فقد منحت الغالبية مف الفمسطينييف )أما بشأف اإلدارة األمريكية؛ 

في المائة( مف الفمسطينييف القاطنيف في األراضي التابعة لمسمطة  11المتحدة، كما قالت غالبية ) 
 الفمسطينية، انيـ ال يثقوف بأداء الرئيس األمريكي باراؾ أوباما تجاه التعامؿ مع القضايا العالمية.

في المائة( مف الفمسطينييف، عف شعورىا بأف سياسات الواليات المتحدة منحازة  45وعبرت غالبية عظمى )
 لصالح اإلسرائيمييف.

في  96وحوؿ الدور األمريكي في حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ اعتبر أقؿ مف نصؼ الفمسطينييف )
 يود اكبر لتحقيؽ ىذا األمر.المائة(، أف عمى الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بذؿ ج

في المائة( عف ميميـ ألف يتراجع الدور األمريكي في  11) كما عبر ربع األشخاص المستطمعة اراؤىـ تقريباً 
 بذؿ جيود أقؿ.  باراؾ أوباما إدارة الرئيس ىذا الشأف، حيث قالوا بأف عمى

المقدمة، حيث أظير استطالع الرأي وحوؿ التعاطؼ األوروبي مع القضية الفمسطينية برزت بريطانيا في  
الذي شمؿ أربع دوؿ أوروبية )بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وروسيا( أف نسبة الذيف قالوا أنيـ يتعاطفوف أكثر مع 

 في المائة(. 64في المائة(، تفوؽ بكثير نسبة مف قالوا أنيـ أكثر تعاطفًا مع اإلسرائيمييف ) 35الفمسطينييف )
طالع عف ما يمكف وصفو بانقساـ في الرأي العاـ الفرنسي تجاه مسألة التعاطؼ مع وفي فرنسا كشؼ االست
في المائة مف األشخاص في العينة أنيـ يتعاطفوف مع اإلسرائيمييف بدرجة أكبر،  90اإلسرائيمييف، حيث قاؿ 

 في المائة قالوا أنيـ يتعاطفوف أكثر مع الفمسطينييف. 99مقابؿ 
ي عمى تقييمات سمبية بنسبة واضحة في الدوؿ األوروبية المشمولة في الدراسة، كما حصؿ الكياف اإلسرائيم

حيث تـ منح الكياف اإلسرائيمي تقييمات سمبية مف أكثر مف نصؼ االشخاص المستطمعة اراؤىـ في فرنسا 
ائة(، في الم 99في المائة(، في حيف قاربت تمؾ النسبة النصؼ في بريطانيا ) 11في المائة( وألمانيا ) 15)

 في المائة. 31كما وصمت النسبة في روسيا إلى 
 65/5/1063قدس برس، 

 
  أربع" يقتحم المسجد األقصى عمى رأس مجموعة من المستوطنين كرياتحاخام " 56
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أفادت مصادر محمية مقدسية أف الحاخاـ الييودي المتطرؼ "يسرائيؿ أرئيؿ" شارؾ في القدس المحتمة: 
(، مف جية باب المغاربة، عمى رأس مجموعة مف 5|61ؾ، الخميس )اقتحاـ المسجد األقصى المبار 

 المتطرفيف الييود مف مستوطنة "كريات أربع" بمدينة الخميؿ.
وأوضحت المصادر أف مجموعات المستوطنيف الييود اقتحمت األقصى صباح اليوـ وسط حراسة مشددة 

 واؿ في باحات األقصى.مف قبؿ شرطة االحتالؿ، الذيف أّمنوا لممستوطنيف الحماية لمتج
وتابعت المصادر أنو أحاطت بالحاخاـ مجموعة مف عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالؿ والتي 

 وّفرت لو الحماية والحراسة خالؿ تجوالو في باحات االقصى المبارؾ.
تحاـ ورد المصموف وطالب العمـ في المسجد األقصى بتعالي صيحات التكبير والتيميؿ احتجاجًا عمى اق

 األقصى مف قبؿ الحاخاـ المتطرؼ ومف رافقو مف المستوطنيف.
 66/5/1063قدس برس، 

 
 .. بين الحقائق والتضميل" لمكتاب عدنان عبد الرزاقفي القدس الييودحارة " 51

ال شؾ في أف الحديث عف مدينة القدس المحتمة، ناىيؾ عف الحديث عف فمسطيف، تشوبو الكثير : زياد منى
وطنية والقومية، وبالطبع الدينية أيًضا. كتاب عدناف عبد الرزاؽ يؤرخ لتاريح مدينة مف خالؿ مف العواطؼ ال

متابعة قسـ منيا ىو ما يعرؼ باسـ "حارة الييود" الواقعة اآلف في جنوبي المدينة قرب الحـر الشريؼ الذي 
 يضـ كاًل مف مسجد قبة الصخرة والمسجد األقصى.

ني عمؿ طوياًل في قسـ فمسطيف باألمـ المتحدة في نيويورؾ ومحاضًرا في المؤلؼ، باحث وأكاديمي فمسطي
جامعات أميركية عدة، إضافة إلى الجامعة العبرية وجامعة بيت لحـ، قسـ كتابو إلى جزأيف أثراىما بكثير 
مف الصور الدالة وذات العالقة المباشرة بالموضوع، إضافة إلى سجالت وبيانات عقارية، وىو ما منح 

 تاب طبيعة تاريخية عممية.الك
 الكتاب: حارة الييود في القدس.. بيف الحقائؽ والتضميؿ-
 المؤلؼ: عدناف عبد الرزاؽ.-
 631عدد الصفحات: -
 الناشر: دار منشورات الرماؿ، نيقوسيا، قبرص-

 1063الطبعة: األولى/ 
 65/5/1063، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ث يونس طو" لمباحالقديم والحديث الفمسطينياألدب " 53

)ال ذكر لدار « األدب الفمسطيني القديـ والحديث»ُيحّدد الباحث يونس الشيح طو )أبو العبد يونس( دراستو 
نشر(، بالتركيز عمى اإلطار التاريخي وعمى الحركة األدبية الفمسطينية، مختارًا أسماء عديدة ممف صنعوا 

ب مختمفة مف الكتابات الميتمة بفمسطيف، والمؤّسسات ىذا األدب قديمًا وحديثًا، بمقاالت تناولت أيضًا جوان
 العممية الباحثة في الشؤوف الفمسطينية كّميا.

 66/5/1063، السفير، بيروت
 

 األردن يعمن رسميًا مغادرة السفير اإلسرائيمي عم ان 54
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ؤوف وزير الدولة لش ، أفعماد السعايدةنقاًل عف مراسميا في  66/5/1063، العرب اليوم، عم اننشرت 
بعد  "إسرائيؿ"محمد المومني قاؿ إف السفير اإلسرائيمي في عماف غادر إلى  .د األردني واالتصاؿ اإلعالـ

أف استدعتو وزارة الخارجية وأبمغتو رسالة شديدة الميجة لحكومتو مشيرًا إلى أنو لـ يعد إلى عماف منذ ذلؾ 
اسة الوزراء أف األردف لدية خيارات في دار رئ أمسوأكد المومني خالؿ مؤتمر صحافي عقده  الوقت.

 سياسية ودبموماسية وقانونية في موضوع االعتداءات عمى القدس.
قاؿ المومني إف الحكومة تتابع مف خالؿ  "إسرائيؿ"وفيما يتعمؽ بموضوع األسرى والمعتقميف األردنييف في 

 .موضوع األسرى والمعتقميف "إسرائيؿ"وزارة الخارجية والسفير األردني في 
مصادر أردنية أف  ،تامر الصمادي ،عمافنقاًل عف مراسميا في  66/5/1063الحياة، لندن، وجاء في 

ال يتعمؽ بتوجيات البرلماف أو قرارات " "إسرائيؿ"الحياة إف ممؼ العالقات مع  جريدةرفيعة المستوى قالت ل
نما ىو أحد الممفات التي يشرؼ عمييا العاىؿ األردني الممؾ   ."اهلل الثاني بنفسو عبدالحكومة، وا 

 
 غير وارد اآلن "إسرائيل"طرد سفير و كارثة  الفمسطينية" الدولة"عبد اهلل النسور: الكونفدرالية قبل  55

القدس التي وقعت مؤخرا  اتفاقيةالنسور بأف رئيس الوزراء األردني عبد اهلل بساـ البداريف: كشؼ  -اف عمّ 
بشأنيا بدأت قبؿ عاميف مما يدلؿ  فاالتصاالتست وليدة المحظة بيف العاىؿ األردني والرئيس الفمسطيني لي

عمى أنيا ال عالقة ليا بالعديد مف السياقات التي تشير ليا بعض التقديرات بما في ذلؾ ما تقرر في قمة 
 الدوحة األخيرة.

اية سأؿ عف خيار الدبابات في مسألة حميعندما  ، في حواره مع صحيفة القدس العربي،يبتسـ النسورو 
ف الجميع يعرؼ توازنات القوى، لكنو لـ يسمع إطالقا بصفة رسمية عف ما تردد حوؿ أ إلىالقدس مشيرا 

موظؼ أردني يديروف  900إرساؿ قوة مف الشرطة األردنية تتولى حماية المسجد األقصى ويتحدث عف 
وغير مطروح في ىذه  أوقاؼ القدس ويقوموف بواجبيـ أما بخصوص طرد السفير اإلسرائيمي فيو خيار معقد

 المرحمة.
أف ممؼ  كونفدرالي معتبراً  اندماجالقدس وأي مقدمات لتأسيس  اتفاقيةلكف النسور يرفض الربط بيف 

ال يوجد شيء عمى الطاولة بالخصوص وقناعتي بأف أي ، مشددًا عمى أف "الكونفدرالية لـ يبحث إطالقاً 
ويمس ’ تفريط‘السيادة وعاصمتيا القدس ينطوي عمى  حديث بالكونفدرالية قبؿ الدولة الفمسطينية كاممة

 ."بمصالح الشعبيف وىو كارثة حقيقية
 66/5/1063القدس العربي، لندن، 

 
 بالحق الشرعي لمشعب الفمسطيني بذكرى النكبةيؤكد تمسكو  األردني مجمس النواب 56

ب الفمسطيني الشرعي في أمس أف األردف يتمسؾ بحؽ الشع األردني أكد مجمس النواب وكالة بترا: – عماف
 األردففي  إننا" :العودة ونيؿ حقوقو الوطنية كاممة. وقاؿ رئيس مجمس النواب الميندس سعد ىايؿ السرور

سنبقى متمسكيف بالحؽ الشرعي لمشعب الفمسطيني، الذي ندعمو ونؤيده ونعمؿ كؿ ما بوسعنا مف اجمو ومف 
 جؿ نيؿ حقوقو المشروعة".أ

الفمسطينية، رغـ تعنت  األرضس النواب الشعب الفمسطيني الصامد والمرابط عمى باسـ مجمالسرور وحيا 
بداية  ألقاىا، في كممة وأضاؼوالمقدسات.  واألرض اإلنسافالعنصري عمى  اإلسرائيميوظمـ االحتالؿ 

مناسبة الذكرى الخامسة ، باهلل النسور  عبد .د األردني ، بحضور رئيس الوزراءأمسجمسة مجمس النواب 
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العدو "لـ يكتؼ باحتالؿ فمسطيف التاريخية، وما زاؿ حتى اليوـ طامعا في أف  :والستيف لمنكبة الفمسطينية
 ورفاىنا وقوتنا وكرامتنا وحاضرنا ومستقبمنا". وأرضنا أمننا

 66/5/1063الغد، عم ان، 
 

 فاعميات شعبية ونقابية تحيي ذكرى النكبةعم ان:  57

فمسطيف النقابية وائتالؼ أبناء الشتات )عودة(، بالتعاوف مع فاعميات نظمت لجنة  :محمد الكيالي -عماف 
، بعد عصر أمس سمسمة بشرية، أماـ مقر األمـ المتحدة في عماف، وذلؾ إحياء لمذكرى أردنية نقابية وحزبية

الغتصاب فمسطيف ونكبتيا. وحمؿ المشاركوف في السمسمة الفتات تؤكد عمى عروبة فمسطيف، وعمى  15 الػ
، وعمى "ال وطف بديال عف كامؿ تراب فمسطيف"سؾ الشعب الفمسطيني بحؽ العودة، مشدديف عمى أنو تم

 وحدة الشعبيف األردني والفمسطيني في مواجية العدو المشترؾ الذي يتربص باألمة.
فمسطيف مف البحر الى النير، ولف تعود "وبيف رئيس لجنة فمسطيف النقابية الدكتور مظفر الجالمدة أف 

 ".المفاوضات، بؿ بالمقاومة، التي ال بديؿ عنياب
لى ذلؾ، أكدت نقابة األطباء أف فمسطيف كانت وستبقى قضية العرب والمسمميف األولى، وأف حؽ العودة إ

. وشددت عمى أف أرض "حؽ ال نقاش فيو وال تراجع عنو، وال يممؾ أحد حؽ التنازؿ عنو"والتعويض ىو 
مساومة عمييا وال نقاش حوليا، وأف الصراع مع العدو صراع وجود ال  ال"فمسطيف ىي أرض وقؼ إسالمي 

 ."صراع حدود
 66/5/1063الغد، عم ان، 

 
 : المقاءات السرية الفمسطينية الصييونية تشكل غطاء لمتوسع االستيطانياألردنيجبية العمل  58

أيو في عدد مف القضايا عقد المكتب التنفيذي لحزب جبية العمؿ اإلسالمي اجتماعو الدوري وبيف ر  :عماف
، فحوؿ موضوع الموافقة عمى تبادؿ األراضي مع العدو الصييوني استنكر حزب جبية واإلقميميةالمحمية 

العمؿ اإلسالمي موافقة بعض الفصائؿ الفمسطينية عمى مبدأ تبادؿ األراضي مع العدو الصييوني، ويؤكد 
 لمشعب العربي الفمسطيني.أف ىذه الخطوة خطوة تفريطية جديدة بالحقوؽ الثابتة 

تحمؿ األخبار بيف الفينة واألخرى أنباء لقاءات سرية بيف "وعف المقاءات السرية الفمسطينية الصييونية قاؿ 
بعض المسؤوليف في السمطة الفمسطينية وبعض الصياينة، إف ىذه المقاءات تجيء استمرارًا لمسمسؿ 

الستيطاف والتيويد، وتتناقض مع ما أكدتو السمطة مف المفاوضات العبثية التي شكمت غطاء لمتوسع في ا
 اشتراط وقؼ االستيطاف لمتفاوض مع االحتالؿ.

 66/5/1063الدستور، عم ان، 

 
 ألقصىممسجد اوقف دخول المتطرفين ل "إسرائيل"األردن يطالب  59

رة الخارجية أكد السفير األردني في تؿ أبيب وليد عبيدات خالؿ اتصاالت مع وزا :محمد الدعمة - افعمّ 
اإلسرائيمية ومكتب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، ضرورة الوقؼ الفوري لدخوؿ المتطرفيف الييود إلى باحات 

 الحـر القدسي الشريؼ.
وقالت وزارة الخارجية األردنية في بياف صحافي أمس، إف السفير دعا إلى تحمؿ الحكومة اإلسرائيمية 

لقائمة باالحتالؿ في مدينة القدس، في منع مثؿ ىذه االعتداءات الممنيجة مسؤولياتيا كاممة بصفتيا القوة ا
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لمقرارات والمواثيؽ الدولية ذات الصمة وتقويضا لمجيود المبذولة  عمى األماكف المقدسة، التي تعد خرقاً 
 لتحقيؽ السالـ وتؤجص مشاعر المسمميف في العالـ اجمع.

 66/5/1063الشرق األوسط، لندن، 

 
 كد رفضو المطمق لقرار االحتالل ىدم توسعة مسجدين في القدساألردن يؤ  60

القاضي بيدـ  األخير اإلسرائيميرفضو المطمؽ لقرار سمطات االحتالؿ  األردفأكد  :بترا وكالة -عماف 
توسعة مسجد محمد الفاتح في رأس العامود وتوسعة مسجد خالد بف الوليد في حي الطور في القدس 

ال يستند إلى شرعية و إف القرار باطؿ  األربعاءفي بياف صحفي أصدرتو أمس  الشريؼ. وقالت الحكومة
. ودعت الحكومة سمطات االحتالؿ األوقاؼال والية ليا عمى  إحتالليةقانونية حيث إنو صادر عف جية 

تنفيذ القرار الصادر عف محكمتيا وكبح جماح المتطرفيف لدييا، والعمؿ عمى اتخاذ  إيقاؼضرورة  إلى
 الوقفية عمى ما ىي دوف مساس. األمالؾالتي تكفؿ بقاء  اءاتاإلجر 

 66/5/1063الدستور، عم ان، 

 
 

 : االقتحام األخير لألقصى رسالة موجية لألردناألردنيرئيس مجمس األعيان  66
ألقصى، ما تزاؿ اكانت تداعيات االنتياكات اإلسرائيمية، في باحات المسجد  :محمد خير الرواشدة - عماف

طاىر المصري، وكاف ما يزاؿ  األردني مى األرض، ونحف ندلؼ لمنزؿ رئيس مجمس األعيافتتفاعؿ ع
 يستقبؿ ضيوفو عند الباب، وظؿ يناقشيـ في الممر إلى مكتبو، حوؿ أف أزمة األقصى لـ تغط عربياً 

سالمياً  سالمياً  . ذىنو كاف مشغوال في أسئمة تراجع األقصى والقدس كأولوية، عربياً وا  شغاؿ ! وسط انوا 
 األمتيف بأحداث ربيعيا، وفي تقسيمات مجتمعاتيا.

ما قامت بو إسرائيؿ ىو رد عمى االتفاقية الموقعة ِوشدد المصري، في حوار مع صحيفة الغد، عمى أف "
أف توقيت اقتحاـ األقصى رسالة موجية لألردف بالذات، وأف ... و بيننا وبيف السمطة الوطنية الفمسطينية

 ."تعطميـ في السير بخططيـوصايتنا عمييا، لف 
حراؾ عربي مؤثر في دعـ القضية الفمسطينية والقدس واألقصى، سوى ما يقـو " يال يوجد أ وشدد عمى أنو
 ."بو جاللة الممؾ

 66/5/1063الغد، عم ان، 
 

 "إضراب شيداء الكرامة" يطمقون عمى إضرابيم اسماألسرى األردنيون  61

المضربوف عف الطعاـ منذ الثاني مف الشير  اإلسرائيمياالحتالؿ  أطمؽ األسرى األردنيوف في سجوف :عماف
الجاري عمى إضرابيـ اسـ )إضراب شيداء الكرامة(. وقاؿ محامي األسرى األردنييف فواز الشمودي لفريؽ 

األردنييف إف األسرى أطمقوا ىذا االسـ تيمنا بشيداء معركة  لألسرىدعـ األسرى اإلعالمي الذي قاـ بزيارة 
 امة التي اختمطت فييا دماء أبناء األردف وفمسطيف.الكر 

 66/5/1063الدستور، عم ان، 

 
 مناشدة لمعاىل األردني التدخل لإلفراج عن أسرى بالده من المعتقالت اإلسرائيمية 63
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ناشدت منظمة حقوقية فمسطينية العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني التدخؿ العاجؿ والفوري  :راـ اهلل
واعتبرت منظمة  عاناة األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ في معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي.إلنياء م

، أف ممؼ األسرى 65/5قدس برس نسخة عنو يوـ األربعاء وكالة "أنصار األسرى" في بياف صحفي تمقت 
لقضيتيـ بعد سنوات  األردنييف في المعتقالت اإلسرائيمية "ُميمؿ" وبحاجة إلى إعادة لفت ألنظار المعنييف

 طويمة قضوىا في سجوف االحتالؿ.
 65/5/1063قدس برس، 

 
 أمين عام الجماعة اإلسالمية في لبنان: دول الربيع العربي منشغمة بنفسيا عمى حساب فمسطين 64

 أداءىاتتابع  "إسرائيؿ"المصري عف أسفو ألف  إبراىيـأعرب أميف عاـ الجماعة اإلسالمية في لبناف  :بيروت
لمجاؿ العسكري واألمني عمى حساب المقاومة الفمسطينية والعربية في الدوؿ المحيطة بيا، لكنو أكد أف في ا

الرىاف معقود عمى المقاومة اإلسالمية في القطاع والضفة مف أجؿ أف تستمر في مسيرتيا نحو تحرير 
 األرض والمقدسات.

لمنكبة الفمسطينية، إلى أف  15كرى قدس برس بمناسبة الذ وكالةوأشار المصري في تصريحات خاصة ل
، وقاؿ: "معروؼ أف الكياف الصييوني تراجع موقع القضية الفمسطينية في دوؿ الربيع العربي سيكوف مرحمياً 

في المجاؿ العسكري واألمني عمى حساب المقاومة الفمسطينية والدوؿ العربية المحيطة  أداءهيتابع 
أكثر أمنا مف قبؿ فيذا بات أمرا واقعا، ألف العالـ العربي حوؿ بفمسطيف. أما أف الكياف الصييوني بات 

فمسطيف مشغوؿ بيموـ صغيرة والمقاومة ىي األخرى كذلؾ مشغولة بيموـ جانبية، لكنني أرى أف إسرائيؿ 
 في ىذا الوضع العربي المشتت تشعر أنيا أكثر أمنا مف السابؽ".

ف القضية الفمسطينية ليست متعمقة بيذا القطر أو ذاؾ وأضاؼ: "أرجو أف تكوف ىذه المرحمة انتقالية، أل
نما ىي متعمقة بالمقاومة التي باتت فييا عدة منظمات إسالمية تتابع  وجيادىا حتى التحرير،  أداءىاوا 

واألياـ القميمة الماضية أثبتت أف غزة شكمت نموذجا راقيا في المقاومة وفي الضفة إف شاء اهلل في 
 المستقبؿ".

 65/5/1063قدس برس، 
 

 لقطاع غزةبرفقة أردوغان  مرسي تناقش زيارة المصريةالرئاسة  65
كشػػؼ مسػػؤوؿ مصػػري رفيػػع المسػػتوى، أف ممػػؼ زيػػارة الػػرئيس محمػػد مرسػػي : نػػادر الصػػفدي -الرسػػالة نػػت

 لقطاع غزة برفقة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف نياية الشير الجاري قيد الدراسة والمناقشة.
:" تػػـ وضػػع ممػػؼ زيػػارة مرسػػي لغػػزة، عمػػى ،65/5/1063 وؿ المصػػري لػػػ"الرسالة نػػت"، األربعػػاءوقػػاؿ المسػػؤ 

 طاولة الرئاسة، والرئيس يبحث الممؼ وينظر إليو بجوانبو السياسية واألمنية كافة".
وأوضػػح أف موافقػػة الػػرئيس المصػػري عمػػى زيػػارة غػػزة، ليسػػت مسػػتبعدة، ولكػػف تحتػػاج لػػبعض الوقػػت والدراسػػة 

 الدقيقة.
وأكػػد المسػػؤوؿ المصػػري، أف بػػالده تبػػذؿ كػػؿ الجيػػود لتخفيػػؼ الحصػػار )اإلسػػرائيمي( المفػػروض عمػػى قطػػاع 
غػػزة، قػػائاًل: "مصػػر رئاسػػة وشػػعًبا تبػػذؿ جيػػوًدا كبيػػرة مػػع أطػػراؼ عربيػػة ودوليػػة لتخفيػػؼ الحصػػار عػػف غػػزة، 

 ومساعدة الفمسطينييف في تخطي أزماتيـ الداخمية".
 65/5/1063الرسالة، فمسطين، 
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 بـ"الغطرسة والعداوة المتجذرةيتيم "إسرائيل"  المصريوزير األوقاف  66

، أف 65/5/1063األربعػػػاء  ، يػػػوـعفيفػػػيطمعػػػت  د.، المصػػػريأكػػػد وزيػػػر األوقػػػاؼ : أحمػػػد بػػػديوى - القػػػاىرة
 "الييود سيظموف خميرة عكننو لمشعوب"، متيما إسرائيؿ بػ"الغطرسة والفساد والعداوة المتجذرة".

تستضػػيفو القػػاىرة حاليػػا، إف  الػػذيضػػوء الثوابػػت اإلنسػػانية"  فػػياح مػػؤتمر "الثوابػػت الفمسػػطينية افتتػػ فػػيوقػػاؿ 
 "النصر قادـ ميما طاؿ الصراع بيف الحؽ والباطؿ".

تشػارؾ فيػو نخبػة مػف العممػاء والمفكػريف والسياسػييف، الشػعوب واألنظمػة  الػذيخػالؿ المػؤتمر  عفيفيوطالب 
وأشػار إلػى أف  الجميع يقيف ال يتزعػزع بػأف الحػؽ سػوؼ يعػود ألصػحابو. بإصالح ذات البيف وأف يكوف لدى

في  أصيؿنتائص ىذا المؤتمر يجب أف تصؿ لمجميع عبر التعريؼ والتفسير والتسويؽ باعتبارنا أصحاب حؽ 
 فمسطيف.

 65/5/1063فمسطين أون الين، 
 
 

 الفمسطينيين في دولة مستقمة اإلسالمي تؤكد حق   التعاونمنظمة  67
طالػب األمػػيف لمنظمػػة التعػػاوف اإلسػالمي، أكمػػؿ الػػديف إحسػػاف أوغمػي المجتمػػع الػػدولي بضػػرورة : ب .أ()د .
باالمتثػػاؿ لقواعػػد الشػػرعية الدوليػػة، ورفػػع الظمػػـ الػػذي مػػازاؿ واقعػػًا عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني،  "إسػػرائيؿ"إلػػزاـ 

القدس. وقاؿ إحسػاف أوغمػي،  ومنحو حقوقو المشروعة وحقو في إقامة دولتو المستقمة عمى أرضو وعاصمتيا
إف ىػذه المناسػبة تتػزامف مػع تصػعيد  15 الفمسػطينية رقػـ، "النكبػة"في بياف بمناسبة مػا يسػمييا العػرب ذكػرى 

خطػػر فػػي سياسػػات إسػػرائيؿ قػػوة االحػػتالؿ القائمػػة عمػػى االسػػتيطاف والحصػػار وتيويػػد القػػدس بيػػدؼ طمػػس 
فراغيػػػا مػػػف مواطنييػػػا األصػػػمييف وعزليػػػا عػػػف محيطيػػػا معػػػالـ المدينػػػة وتغييػػػر طابعيػػػا العربػػػي اإلسػػػالمي وا  

 الفمسطيني.
 66/5/1063الخميج، الشارقة، 

 
 محق استرداد أراضييب لمفمسطينيينيؤكد دعمو  بمصر النكبة.. "الحرية والعدالة" ذكرىفي  68

الكامؿ لنكبة الشعب الفمسطيني، دعمو  15جدد حزب الحرية والعدالة في الذكري الػ : أحمد عبدالعظيـ عامر
 في حؽ استرداد أراضيو، وتحريرىا مف االحتالؿ الصييوني. لو

 وأكد الحزب عمى حؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة إلى ديارىـ ووطنيـ باعتباره حقا مقدسا وتاريخيا.
عمػػي رفضػػو التػػاـ لكػػؿ المحػػاوالت التػػي تحػػاؾ ضػػد  ،65/5/1063األربعػػاء شػػدد الحػػزب فػػي بيػػاف لػػو يػػـو و 

مسػطيني مػف أجػؿ التنػازؿ عػف حقوقػو أو التفػريط فػي شػبر واحػد مػف أراضػيو، ورفضػو لفكػرة تبػػادؿ الشػعب الف
األراضػػػي الفمسػػػطينية بػػػأراض فمسػػػطينية أخػػػرى، محػػػذرا مػػػف خطػػػورة ىػػػذه المحػػػاوالت عمػػػى مسػػػتقبؿ القضػػػية 

 الفمسطينية.
رة النضػػاؿ التػػاريخي ودعػػا الحػػزب كافػػة الفصػػائؿ الفمسػػطينية إلػػى الوحػػدة ولػػـ الشػػمؿ مػػف أجػػؿ اسػػتكماؿ مسػػي

 صفا واحدا في مواجية أعدائيـ.
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الدوؿ العربية واإلسالمية بضػرورة أف تحظػى القضػية الفمسػطينية بكػؿ و كذلؾ طالب الحزب المجتمع الدولي، 
صور الدعـ مف أجؿ حصوؿ الشعب الفمسطيني عمى حقوقو المشروعة في إقامة دولتو الحػرة المسػتقمة عمػى 

 كامؿ أراضييا.
 66/5/1063القاىرة،  األىرام،

 
 بذكرى النكبةمؤتمر القوى الوطنية أحزاب وشخصيات مصرية تبدي مواقفيا من "إسرائيل" في  69

المينػػػدس عبػػػد الحكػػػيـ عبػػػد الناصػػػر، نجػػػؿ الػػػرئيس الراحػػػؿ "جمػػػاؿ عبػػػد : قػػػاؿ محمػػػد رضػػػا -عمػػػى حسػػػاف 
 العربػػػينظمػػػو التجمػػع  والػػذي، الصػػييونيلمقػػوى الوطنيػػػة لػػرفض الكيػػػاف  الصػػحفيالناصػػر، خػػالؿ المػػػؤتمر 

لدعـ خيار المقاومة بالتعاوف مع اتحاد المحاميف العرب، مساء األربعاء، بمعيد إعداد القػادة، أف  واإلسالمي
 فػػي العربػػيفمسػػطيف قضػػية مصػػرية، وقضػػية عربيػػة، وتحػػالؼ االسػػتعمار والػػرأس ماليػػة ىػػو مػػف ىػػـز الجػػيش 

 .6491حرب 
وتوقيع اتفاقية كامػب ديفيػد، والتفػاوض  الصييونيلجموس مع الكياف حدثت يـو ا الفمسطينية وقاؿ، إف النكبة

 مؤتمر أوسمو. فيعمى األرض، واكتممت النكبة 
 العربػيلدعـ خيار المقاومة، إف إرادة الشػعب  واإلسالمي العربيجماؿ زىراف، المنسؽ العاـ لمتجمع  د.وقاؿ 

صػراع وجػود ولػيس  الصػييونيراع مع العػدو سوؼ تفرض كممتيا وتتخذ قراراتيا مف أجؿ مستقبميا ألف الص
 صراع حدود.

لػػدعـ خيػػار المقاومػػة، القيػػادة المصػػػرية،  واإلسػػالمي العربػػييحيػػى غػػدار، األمػػيف العػػاـ لمتجمػػع  د.وطالػػب 
أف تكػوف النمػوذج لتثبيػت األمػف والػدفاع عػف قضػية  المصػريبالقياـ بدورىا بحفػظ السػيادة والكرامػة لممػواطف 

 تحقيؽ أىدافو. في الصييونيمحور سيناء، وعدـ السماح لمعدو  فيختراقات فمسطيف ومواجية اال
ومػػف جانبػػو قػػاؿ الشػػيح مظيػػر شػػاىيف، المنسػػؽ العػػاـ لجبيػػة حمايػػة األزىػػر، إف ذكػػرى النكبػػة ليسػػت عمػػى 

وأضػػػاؼ قػػػائاًل، "األزىػػر الشػػػريؼ مػػػازاؿ ينػػادى بنصػػػرة القضػػػية . فمسػػطيف فقػػػط بػػػؿ عمػػى األمػػػة العربيػػػة كميػػا
 .ةنيالفمسطي

مؤتمر، الجرجس صالح، ممثؿ الكنيسة، وأمػيف عػاـ مجمػس كنػائيس الشػرؽ األوسػط، خػالؿ كممتػو بػ د.نقؿ و 
المحبػػػػة لمعػػػػالـ، والقػػػػدس مدينػػػػة مقدسػػػػة، ولكػػػػف مػػػػع  وانطػػػػالؽأف فمسػػػػطيف شػػػػيدت والدة المسػػػػيحية األولػػػػى، 

 لمقدس حدثت تغييرات سياسية واقتصادية أثرت عمييا. اإلسرائيمياالحتالؿ 
، إف الشعوب العربيػة متوحػدة المصري الشعبيبالتيار  والقيادي، وزير الصحة السابؽ، حمميعمرو  د. قاؿو 

 .، وتحرير فمسطيفاإلسرائيميحوؿ مقاومة االحتالؿ 
بجبيػػة  والقيػػاديالمينػػدس أحمػػد بيػػاء الػػديف شػػعباف، المنسػػؽ العػػاـ لمجمعيػػة الوطنيػػة لمتغييػػر  مػػف جيتػػو قػػاؿ

، ألنيػػا واجػػب المصػػريليسػػت ىبػػة مػػف الشػػعب  ىػػيامف مػػع القضػػية الفمسػػطينية، ، إف التضػػالػػوطنياإلنقػػاذ 
 قضية مركزية. ىي، مؤكدًا أف القضية الفمسطينية المصري القوميودفاع عف األمف 

 66/5/1063اليوم السابع، مصر، 
 

 في ذكرى النكبة القضية الفمسطينية لمتضامن مع " تصل معبر رفحاإلسالميقافمة "الحزب  70
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لتنظػػػيـ الجيػػػاد، إلػػػى مينػػػاء  السياسػػػي، الػػػذراع اإلسػػػالميوصػػػمت، قافمػػػة الحػػػزب : حسػػػيف طػػػال - وارنػػػ رامػػػي
تضـ أعضاء الحزب وأعضاء حركة أمتنػا وحركػة ثػوار مسػمموف، بعػد أكثػر مػف  والتي، الحدوديومعبر رفح 

 .69/5/1063 ساعات مف انطالقيا مف ميداف لبناف صباح يـو األربعاء 1
، والشػػيح أسػػامة قاسػػـ، اإلسػػالمييرأسػػيا محمػػد أبػػو سػػمرة، األمػػيف العػػاـ لمحػػزب  التػػي وفػػور وصػػوؿ القافمػػة،

ذكرى يػـو النكبػة  في الفمسطينيالقافمة أماـ معبر رفح لمناصرة الشعب  فيمفتى الجياد، تظاىر المشاركوف 
 اإلسرائيمي.لتأييد تحركاتيـ ضد العدو 

يػػػا صػػػورة لمسػػػجد قبػػػة الصػػػخرة ومكتػػػوب عمييػػػا كممػػػة الوقفػػػة "تيشػػػرتات بيضػػػاء" عمي فػػػيوارتػػػدى المشػػػاركوف 
 "قادموف"، حامميف األعالـ الفمسطينية".

ودولػػة إسػػرائيؿ: "نحػػف أمػػة ال تمػػوت وال  الصػػييونيوقػػاؿ أسػػامة قاسػػـ، مفتػػى الجيػػاد، موجيػػا حديثػػو لمكيػػاف 
 . يةمتوقعًا أف تشيد الفترة القادمة خدمة كبيرة لمقضية الفمسطين. تتوقؼ عف أنجاب األبطاؿ

ال  الحػػاليمحمػػد مرسػػى فػػى الوقػػت  د.الػػذراع السياسػػية لتنظػػيـ الجيػػاد، أف  اإلسػػالميواعتبػػر رئػػيس الحػػزب 
نرى  والتيموقؼ تجاه القضية الفمسطينية، نظرًا النشغالو بعممية بناء الدولة،  أييستطيع أحد أف يطمب منو 

وتػػتمكف مػػف مواجيػػة ىػػذا العػػدو الغاشػػـ،  أنيػػا تحتػػاج إلػػى الكثيػػر والكثيػػر مػػف الوقػػت حتػػى تسػػتعيد عافيتيػػا،
 إال بالقوة حتى تعود الحقوؽ ألصحابيا. ينتييمؤكدًا أف الصراع مع إسرائيؿ لف 

 65/5/1063اليوم السابع، مصر، 
 
 

 أسمحة وأجيزة اتصاالت إسرائيمية في مطار الجزائر مصادرة 76
بالعاصػمة الجزائػر، مسدسػات اليػة صػادرت مفتشػية الجمػارؾ بمطػار ىػواري بومػديف الػدولي : )يو .بػي .اي(

 وأجيزة اتصاالت إسرائيمية الصنع كانت تنقؿ عبر رحالت جوية مختمفة.
قطعػة سػالح  10، أمس، عف مسؤوؿ في الجمارؾ، قولو إنو تمػت مصػادرة "الشروؽ المحمية"ونقمت صحيفة 

كمغ،  60ذات المصالح ب ممـ، وكمية معتبرة مف الذخيرة قدرتيا 4الي وكالسيكي غازي عيار  "بيا"مف نوع 
إسػرائيمية الصػنع، مقبمػة مػف الصػيف عبػر مطػار  "موتػوروال"جياز راديػو السػمكي مػف نػوع  100كما ضبطت 

الدوحػػػػة، مػػػػف دوف الحصػػػػوؿ عمػػػػى رخصػػػػة مػػػػف وزارة الػػػػدفاع الجزائريػػػػة باعتبارىػػػػا أجيػػػػزة يمكػػػػف اسػػػػتعماليا 
 لمتجسس.

رحػالت مقبمػة مػف  3ف فػي سػاعات متقاربػة، عبػر وأوضح المسؤوؿ أف المصادرات تمت بعمميػات متفرقػة لكػ
بباريس، وعممية واحدة مقبمة مف روما، حيث تـ ضبطيا بحوزة جزائرييف، خالؿ عممية ” شارؿ ديغوؿ“مطار 

التفتيش وتمرير األمتعة عبر جياز سكانر، كما أسفرت العممية عف مصادرة كمية معتبػرة مػف الػذخيرة قػدرت 
 كمغ. 60ب 

 66/5/1063 الخميج، الشارقة،
 

 من قضية فمسطين يمالعرب لمراجعة مواقف المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تدعو 71
دعػػت المنظمػػة العربيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي بريطانيػػا العػػرب والمسػػمميف، حكامػػًا ومحكػػوميف، إلػػى )أ ؼ ب(: 

 والستيف لمنكبة.مراجعة حقيقية لمواقفيـ مف القضية الفمسطينية بمناسبة الذكرى الخامسة 
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إف ىػػػذا الموقػػػؼ أصػػػبح باىتػػػًا ال يرقػػػى إلػػػى مسػػػتوى الجػػػرائـ التػػػي يرتكبيػػػا “وقالػػػت المنظمػػػة فػػػي بيػػػاف أمػػػس 
االحػػتالؿ يوميػػًا بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني ومقدسػػاتو وأصػػبحت أمػػرًا روتينيػػًا، واسػػتمرأ عمػػى تصػػعيدىا بسػػبب 

 ”.الصمت وعدـ القياـ برد يتناسب وحجـ ىذه الجرائـ
سػتظؿ ثابتػة ال تقبػؿ التصػرؼ يحمييػا إصػراره عمػى اسػتعادتيا. “مػى أف حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني وشددت ع

  .”في ظؿ المشاريع الكثيرة التي يجري الترويص ليا بيف الحيف واآلخر لتصفية القضية الفمسطينية
 66/5/1063الخميج، الشارقة، 

 
 لدعم مكتباتيا كتباً  "لفمسطينيةالبيارة ا"ييدي  اإلماراتي وثائق والبحوثلمالمركز الوطني  73

أىػػػدى المركػػػز الػػػوطني لموثػػػائؽ والبحػػػوث فػػػي وزارة شػػػؤوف الرئاسػػػة، مجموعػػػة مػػػف الكتػػػب  -أبػػػوظبي )واـ( 
لػدعـ مكتباتيػا العامػة فػي دولػة فمسػطيف. جػاء ذلػؾ خػالؿ زيػارة عمػار  "البيارة الثقافيػة"والدوريات إلى جمعية 

ية وعدد مف مرافقيػو لممركػز الػذي سػمـ عػدد مػف مسػؤوليو الكتػب لوفػد الكردي رئيس الييئة اإلدارية في الجمع
 الجمعية.

دارات المركز الوطني لموثائؽ والبحوث في وزارة شؤوف الرئاسة واطمػع عمػى ، وتجوؿ الوفد في بعض أقساـ وا 
 مقتنياتيػػػا وخػػػدماتيا المتخصصػػػة بشػػػكمييا الػػػورقي واإللكترونػػػي واسػػػتمع إلػػػى شػػػرح حػػػوؿ اىتماميػػػا بػػػالبحوث

 العممية األكاديمية ذات الصمة بتاريح الدولة ومنطقة الخميص.
 66/5/1063االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مشرف في غزةحكومة اللـ"اليوم السابع": أداء  السرجانىراغب  74

فػػػي حكومػػػة التصػػػريح خػػػاص لػػػػ"اليـو السػػػابع"، موقػػػؼ  فػػػيوصػػػؼ الداعيػػػة راغػػػب السػػػرجانى، : أمػػػؿ صػػػالح
لجنسية الشرفية لمشيح يوسؼ القرضاوى، بأنو تعنػت غيػر مفيػوـ، ومحاولػة ا حكومة غزة، مف إعطاء الضفة

 .المياه العكرة فيالضفة الغربية االصطياد  فيمف جانب السمطة الفمسطينية 
القػاىرة، أنػو راض   فػيضػوء الثوابػت اإلنسػانية المقػاـ اليػـو  فػئوأكد، عمى ىامش مؤتمر الثوابت الفمسػطينية 

، الفمسطينيمف الشعب  شرعيبدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أنيا حكومة منتخبة بشكؿ  في غزةحكومة العف أداء 
حػػػد ذاتػػػو أمػػػر  فػػػي "إسػػػرائيؿ"مؤكػػػدًا أف اسػػػتمرارية الحكومػػػة بيػػػذا الثبػػػات طػػػواؿ فتػػػرة االعتػػػداءات مػػػف جانػػػب 

 حكومة، وصمودىا فى ظؿ ىذه األوضاع يعتبر صمودا مشرفا.ميحسب ل
 65/5/1063اليوم السابع، مصر، 

 
 آمنة نسبًيا بسبب االنقسام الفمسطيني والضعف العربي "إسرائيل"أكاديمي سعودي:  75

رأى أسػػتاذ التػػاريح بجامعػػة الريػػاض العضػػو السػػابؽ فػػي مجمػػس الشػػورى السػػعودي : الريػػاض ػ قػػدس بػػرس
لسابؽ، محمد عبد اهلل الزلفة، أف إسرائيؿ في الذكرى الخامسة والستيف لمنكبة أكثر أمنا مما كانت عميو في ا.

"بسػػػبب حالػػػة االنقسػػػاـ والضػػػعؼ التػػػي تميػػػز الحالػػػة الفمسػػػطينية خاصػػػة والعربيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ"، لكنػػػو أكػػػد أف 
"تحسف الوضع األمني إلسرائيؿ ليس نيائيا ألف انقساـ وضعؼ الفمسطينييف والعرب ليس واقعا محتوما ولػف 

 يستمر إلى ما ال نياية".
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س" شػعور إسػرائيؿ بػاألمف إلػى طبيعػة المرحمػة السياسػية التػي وأرجع الزلفة فػي تصػريحات خاصػة لػػ"قدس بػر 
يعيشيا الفمسطينيوف والعرب، وقاؿ: "لألسؼ الشديد ال بد مف اإلقػرار بػأف إسػرائيؿ تشػعر أنيػا أكثػر أمنػا مػف 

 .قبؿ أماـ ظروؼ االنقساـ التي يعيشيا الفمسطينيوف
والعربيػػة ليسػػت دائمػػة، وقػػاؿ: "إف إسػػرائيؿ لػػـ  ودعػػا إسػػرائيؿ إلػػى االنتبػػاه إلػػى أف حالػػة الضػػعؼ الفمسػػطينية

تحسب حسابيا لممستقبؿ وتراعي أف ىذه الخالفات الفمسطينية والضعؼ العربي لف يستمر إلػى مػا ال نيايػة، 
وتعمؿ باتجاه استغالؿ فرصة استمرار العرب في مد يدىـ لمسالـ، فإنيا بالتأكيد ستخسر عمى المدى البعيد، 

غير، وستجد إسرائيؿ نفسيا في يوـ مػا معزولػة، ألف دواـ القػوة أليػة جيػة فػي العػالـ ألف مواقؼ الشعوب ستت
 ليست واقعا محتوما".

 65/5/1063قدس برس،   
 

 "تقرير"..المفاوضات.. سالح واشنطن وتل أبيب الوحيد لقتل وحدة الفمسطينيين 76
ف كيػػػري، لزيػػػارة األراضػػػي مػػػف / نػػػادر الصػػػفدي: مػػػف المقػػػرر أف يعػػػود وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػػي جػػػو  -غػػػزة

الفمسػػطينية واإلسػػػرائيمية فػػي الحػػػادي والعشػػريف مػػػف الشػػير الجػػػاري لمقػػاء الػػػرئيس الفمسػػطيني محمػػػود عبػػػاس 
حيائو  ورئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، في محاولة رابعة وجديدة منو إليجاد مخرج لمشروع "التسوية" الميت وا 

 يي حالة االنقساـ الحاصمة منذ سنوات.مف جديد، وقتؿ أي توجو فمسطيني داخمي ُين
وقػػد اجتمػػع كيػػري حتػػى اآلف أربػػع مػػرات مػػع الػػرئيس عبػػاس ونتنيػػاىو فيمػػا عقػػد اجتماعػػات أخػػرى مػػع عضػػو 
المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر صػػػائب عريقػػػات، ومػػػؤخرا فػػػي العاصػػػمة االيطاليػػػة رومػػػا مػػػع وزيػػػرة العػػػدؿ 

ي ليفنػػػي ومستشػػػار رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي المحػػػامي اسػػػحؽ اإلسػػػرائيمية المكمفػػػة بممػػػؼ المفاوضػػػات تسػػػيب
 مولخو.

وقاؿ جوف كيري أثناء إعالنو عف زيارتو الرابعػة التػي يقػـو بيػا إلػى المنطقػة ىػذا العػاـ:" إف واشػنطف تحػاوؿ 
إحيػػػاء محادثػػػات السػػػالـ اإلسػػػرائيمية الفمسػػػطينية خػػػالؿ فتػػػرة قصػػػيرة، مؤكػػػدًا أف "جميػػػع األطػػػراؼ تعمػػػؿ فػػػي 

 ائؿ األولية والتحضيرية بالتزاـ متجدد".المس
اإلسػػػرائيمية فػػػي شػػػير  -وأكػػػد دبموماسػػػي غربػػػي، أف كيػػػري سػػػيقدـ خطتػػػو السػػػتئناؼ المفاوضػػػات الفمسػػػطينية

حزيراف/يونيو المقبؿ، وقاؿ: "لقد ابمغ وزير الخارجية األمريكي األطراؼ بأنػو سػيقدـ خطتػو فػي شػير حزيػراف 
 بيا في الشير الجاري".بعد أف كاف مف المقرر أف يتقدـ 

المخػػتص بالشػػأف اإلسػػرائيمي محمػػد مصػػمح، أكػػد وجػػود تحركػػات أمريكيػػة جديػػدة فػػي المنطقػػة تيػػدؼ بشػػكميا 
 األساسي إلعادة إحياء مشروع المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي مف جديد.

ى االتفػػاؽ عمػػى بعػػض المبػػادئ وقػػاؿ:" كيػػري سػػيعود لممنطقػػة وفػػي يػػده تصػػورات جديػػدة، تسػػاعد الطرفػػاف عمػػ
 التي ستساعد في العودة لطاولة المفاوضات مف جديد بيف الجانبيف".

وقػػاؿ دبموماسػػي غربػػي " كيػػري يعمػػؿ بجديػػة وسػػرية تامػػة مػػع األطػػراؼ لوضػػع خطػػة متكاممػػة مػػف النػػواحي 
قيػا مسػتفيدا مػف السياسية واالقتصادية واألمنية مف اجؿ ضػماف نجػاح العمميػة السػممية فػي حػاؿ إعػادة انطال

األخطاء التي وقع فييػا الجانػب األمريكػي واألطػراؼ المعنيػة فػي الماضػي ولػذلؾ فيػو يركػز أيضػا عمػى دور 
عربي حقيقي في المفاوضات، موضحًا أنو يعكؼ عمى بمػورة سمسػمة مػف خطػوات بنػاء الثقػة التػي مػف شػأنيا 

 عمى الفمسطينييف واإلفراج عف معتقميف".أف تشجع عمى نجاح المفاوضات منيا تخفيؼ القيود اإلسرائيمية 
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وفػػي السػػياؽ، أشػػارت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" العبريػػة، إلػػى أف الواليػػات المتحػػدة تمػػارس ضػػغوطا عمػػى 
 السمطة الفمسطينية وعمى الدوؿ العربية لمعودة إلى طاولة المفاوضات.

 66/5/1063وكالة قدس نت، 

 
 دراسة: أيادي الموساد في الشرق األوسط 77

لػػـ تتػػرؾ المخػػابرات الصػػييونية مػػوطئ قػػدـ فػػي ىػػذا العػػالـ إال وكػػاف لػػذراعيا )الموسػػاد( يػػد : خػػاص –لمجػػد ا
تعبث فيو، رغـ أف التركيز عمى الشرؽ األوسط ودوؿ الطوؽ كاف لػو نصػيب األسػد، وىنػا نتنػاوؿ مػف خػالؿ 

 ىذا المبحث عرض ألىـ مواطف عمؿ الموساد في بعض الدوؿ ومنيا التالي:
 

 الموساد في مصر أيادي
بطريقػة محمومػػة تحػػاوؿ دولػػة الكيػاف ومخابراتيػػا اختػػراؽ األراضػػي المصػػرية, وذلػؾ يعػػود لعػػدة أىػػداؼ أىميػػا 
تأميف حدودىا ومنع اليجمات ضدىا فػي ظػؿ الخطػر المتنػامي, وليػذا وضػعت العديػد مػف الخطػط لالختػراؽ 

و التحوؿ لمعمميات التحريضية لجعميا في واستيداؼ بعض النشطاء الذيف يحاولوا مياجمتيا, لكف األخطر ى
 حالة عدـ االستقرار.

لقد وضع الموساد خطة تحمؿ اسـ "الردع المتقدـ عمى الحدود المصرية"، تتضمف الػدفع بعناصػر كثيفػة مػف 
فػػػرؽ االسػػػتطالع، والتكثيػػػؼ األمنػػػي مػػػف قػػػوات خاصػػػة عاليػػػة التػػػدريب والتجييػػػز، ووحػػػدات المسػػػتعربيف فػػػى 

اإلسػػػػماعيمية وبورسػػػػعيد لتكػػػػوف قواعػػػػد اسػػػػتطالع متقدمػػػػة بيػػػػدؼ رصػػػػد أى أنشػػػػطة أو محافظػػػػات السػػػػويس و 
 تحركات باتجاه سيناء ومنيا إلى الحدود الصييونية.

ىذه الخطة الصييونية تعتمد عمػى وحػدات مراقبػة عمػى اتصػاؿ بأقمػار صػناعية وطػائرات بػدوف طيػار لتنفيػذ 
اإلسػماعيمية، وشػماؿ  -األمني في محور السويس  عمميات سريعة، ومف ناحية أخرى تشمؿ الخطة التكثيؼ

 وجنوب وعمؽ سيناء.
باإلضػافة إلػى تركيػػب منظومػة إنػػذار متطػورة ومنظومػػة صػواريح اعتراضػية مػػف طػرازات مختمفػػة عػالوة عمػػى 
تركيػػب رادار متطػػور لرصػػد كػػؿ التحركػػات متصػػال باألقمػػار االصػػطناعية التجسسػػية الصػػييونية مػػف بينيػػا 

 واقع فى سيناء. قمراف يرصداف ال
وقػد زرع الموسػػاد عػػددًا مػػف الجواسػػيس لػػدييـ اتصػػاالت عاليػة مػػع المجموعػػات الجياديػػة، وقػػد نجحػػوا بالفعػػؿ 

ضباط مف الموساد تسمموا مف منطقة الحدود إلى قرية خريزة واغتالوا احد األشػخاص ثػـ عػادوا  9في معاونة 
 مرة أخرى برفقتيـ أحد البدو وزوجتو خوفا مف تصفيتو.

متيمػا، أغمػبيـ مصػريوف،  61وقد كشفت مصادر أمنية مصرية رفيعة أفَّ جيات سػيادية ألقػت القػبض عمػى 
خاليػا تجسػس لحسػاب الموسػاد الصػييوني، منػذ الثػػورة  9فػي أمػاكف متفرقػة بالقػاىرة والسػويس؛ لتػورطيـ فػي 

 وحتى بعد تولى الرئيس محمد مرسى.
زىػا إثػارة المصػرييف ضػد الحكومػة والرئاسػة واسػتغالؿ اإلعػالـ وتمتد األيادي الصييونية عبر عدة أعماؿ أبر 

وبعػػض األشػػخاص الفاسػػػديف، باإلضػػافة لمقيػػػاـ بػػبعض عمميػػػات التخريػػب عبػػر عػػػدد مػػف الوحػػػدات التػػي تػػػـ 
 اإلعالف عنيا مسبقًا.

ف" مػػف أبػػرز الوحػػدات السػػرية التابعػػة لشػػعبة االسػػتخبارات العسػػكرية فػػي دولػػة الكيػػاف "أمػػا 636وتعػػد الوحػػدة 
 والتي عممت خارج دولة الكياف لمقياـ بمياـ أمنية تخريبية وتفجيرية واستخبارية بيدؼ زعزعة أمف الدوؿ.
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وىذه الوحدة تـ تفعيميا في الػدوؿ العربيػة التػي شػيدت الثػورات العربيػة لمقيػاـ بأعمػاؿ تخريبيػة وزعزعػة األمػف 
ف خالفػًا لألنظمػة السػابقة، وىػو مػا يحػدث فػي الداخمي فييا في ظػؿ صػعود تيػارات ثوريػة معاديػة لدولػة الكيػا

 جميورية مصر العربية.
التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية تعمػؿ عمػى جمػع المعمومػات األمنيػة مػف سػيناء  1100وبيف أف الوحدة 

بيػػدؼ دعػػـ العمػػؿ األمنػػي الػػذي تقػػوـ بػػو وحػػدات الموسػػاد ىنػػاؾ وأيضػػًا بيػػدؼ وضػػع خطػػط أمنيػػة إلسػػقاط 
 جدد. وتجنيد عمالء

 
 أيادي الموساد في العراق

مػػف جيػػة أخػػرى كشػػؼ صػػحفي أمريكػػي عػػف مخطػػط "صػػييوني" لالسػػتيطاف فػػي العػػراؽ، مؤكػػدًا أف الكيػػاف 
 الصييوني يطمح في السيطرة عمى أجزاء مف العراؽ تحقيقًا لحمـ "إسرائيؿ الكبرى"، حسب وصفو.

يحمػػؿ اسػػمو، معمومػػات لػػـ تُنشػػر فػػي وتضػػمف التقريػػر الػػذي نشػػره الصػػحفي ويػػف مادسػػف عمػػى موقعػػو الػػذي 
السػػابؽ حػػوؿ مخطػػط نقػػؿ الييػػود األكػػراد مػػف "دولػػة الكيػػاف" إلػػى مدينػػة الموصػػؿ ومحافظػػة نينػػوى فػػي شػػماؿ 

 العراؽ تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات الييودية القديمة.
، فػي شػراء األراضػي 1003عػراؽ عػاـ ولفت التقرير إلى أف الييود األكراد قد بدئوا منػذ االحػتالؿ األمريكػي لم

 في المنطقة التي يعتبرونيا ممكية ييودية تاريخية.
واستعرض الكاتب األمريكي أسباب "االىتماـ الخاص الذي يوليو الصياينة ألضرحة "األنبياء" ناحـو ويونس 

مى أنيا جزء مػف ودانياؿ، وكذلؾ حزقيؿ وعزرا وغيرىـ"، موضًحا أف الكياف الصييوني ينظر إلييا جميعيا ع
 "إسرائيؿ الكبرى"، حاليا حاؿ القدس والضفة الغربية التي يسّمييا "ييودا والسامرة".

أف فػرؽ جيػاز المخػابرات الصػييونية "الموسػاد" قػد شػّنت  -الػذي نشػرتو عػدة مواقػع عراقيػة  -ويؤكد التقريػر 
ى المسػيحييف الكمػدانييف العػراقييف مع مجموعات مف "المرتزقة" بالتنسيؽ مع الميميشيات الكردية، ىجمػات عمػ

فػػي كػػؿ مػػف الموصػػؿ وأربيػػؿ والحمدانيػػة وتػػؿ أسػػقؼ وقػػره قػػوش وعقػػره، وغيرىػػا، وألصػػقتيا بتنظػػيـ "القاعػػدة"؛ 
فراغ المنطقة التي تخطط "دولة الكياف" لالستيالء عمييا.  بغية تيجيرىـ بالقوة، وا 

ييػػدؼ إلػػى تػػوطيف الييػػود األكػػراد محػػؿ  وأضػػاؼ الصػػحفي األمريكػػي ويػػف مادسػػف :"أف المخطػػط الصػػييوني
الكمػداف واآلشػورييف"، واتيػػـ ىػذا المخطػػط الػذي يقػـو عمػػى تنفيػذه ضػػباط مػف الموسػاد بعمػػـ ومباركػة القيػػادات 
السياسية في الحزبيف الكردييف الكبيػريف )االتحػاد الػوطني بزعامػة جػالؿ الطالبػاني والحػزب الػديمقراطي الػذي 

 يتزعمو مسعود البرازاني(.
وكانػػت دراسػػة عراقيػػة معػػّززة باألسػػماء واألرقػػاـ والعنػػاويف، قػػد كشػػفت معمومػػات وصػػفت بالمذىمػػة عػػف تغمغػػؿ 

 "اإلخطبوط الصييوني" في العراؽ المحتؿ منذ قرابة الست سنوات.
 

 أيادي الموساد في السودان
اسػػتخداـ األقميػػات  يقػػوؿ التػػاريح إف العػػدو الصػػييوني وقادتػػو قػػد خططػػوا ورسػػموا ألجيػػاليـ الالحقػػة بضػػرورة

عػػف مركػػز ديػػاف ألبحػػاث الشػػرؽ األوسػػط وأفريقيػػا  1001العرقيػػة المختمػػؼ ، وفػػي كتػػاب وثػػائقي صػػدر عػػاـ 
بجامعة تػؿ أبيػب لمعميػد فػي المخػابرات الصػييونية "موشػي فرجػي" بعنػواف "الكيػاف الصػييوني وحركػة تحريػر 

لفرضػػية رئيسػػية أقػػاـ عمييػػا الصػػياينة جنػػوب السػػوداف"، يوضػػح الكاتػػب أف "بػػف جوريػػوف" أسػػس االنطالقػػة 
 تعاونيـ ودعميـ غير المحدود لألقميات العرقية والدينية في الوطف العربي. 
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لالتصػاؿ بزعامػات األقميػات فػي العػراؽ والسػوداف  -انػذاؾ -وقد أصدر بػف جوريػوف أوامػره إلػى أجيػزة األمػف
قامة عالقات مختمفة معيا، وقد سبؽ ذلؾ إيجاد محطات اتصاؿ   في كؿ مف إثيوبيا، أوغندا، كينيا، زائير. وا 

ىػػػذا القػػػرار الصػػػييوني المػػػس أمػػػاني وأىػػػداؼ قائػػػد حركػػػة التمػػػرد الجنػػػوبي جػػػوف قرنػػػؽ الػػػذي سػػػمح لشػػػبكات 
 الموساد التمدد في الجنوب السوداني حيث ُقدـ لو الدعـ العسكري والسياسي واالقتصادي واإلعالمي 

ورة عسكرية خاصة في كمية األمف القومي الصييوني، وقرنؽ نفسو وتمقى دورات عسكرية فييا، إضافة إلى د
ـ قػػاؿ فػي أسػػمرة العاصػػمة اإلريتريػة أثنػػاء زيارتػػو ليػا ولقائػػو مػػع مسػئوؿ صػػييوني كبيػػر فػػي 1001فػي العػػاـ 

وزارة الدفاع، معترفًا بفضؿ الكياف الصييوني عميو وعمػى حركتػو: "أنػتـ ظيػر الجماعػات واألقميػات المقيػورة، 
كـ لما تحرر األكراد مف العبودية العربية، ولما نفض الجنوبيوف في السوداف عف كاىميـ غبار الخضوع ولوال

والخنػوع والػػذؿ والعبوديػػة، ونحػػف نتطمػػع إلػى اسػػتمرار ىػػذا الػػدور، حتػػى بعػد أف يػػتمكف الجنوبيػػوف مػػف تشػػكيؿ 
 كياف سياسي وقومي خاص بيـ متسمحًا ومنفصالً عف سيطرة الشماؿ". 

نتنيػاىو(، كمػا أف ضػباط  -شػامير -مر ىػذا الػدعـ الصػييوني بكػؿ أنواعػو فػي ظػؿ حكومػات )رابػيفوقد است
ـ ، تولػػوا ميمػػة تػػدريب الجػػيش الشػػعبي 1001مػػف أصػػؿ إثيػػوبي يخػػدموف فػػي الجػػيش الصػػييوني منػػذ عػػاـ 

ذ السػػوداني وتسػػميحو، وُوضػػعوا تحػػت تصػػرؼ قرنػػؽ وىػػـ مػػف ييػػود الفالشػػا، ىػػاجروا إلػػى األرض المحتمػػة منػػ
 منتصؼ الثمانينيات. 

ويؤكػػد "فرجػػى" أف دور دولػػة الكيػػاف بعػػد انفصػػاؿ الجنػػوب وتحويػػؿ جيشػػو إلػػى جػػيش نظػػامي سػػيكوف رئيسػػيا 
عػػداده صػػناعة كاممػػة مػػف قبػػؿ الصػػياينة، وسػػيكوف التػػأثير الصػػييوني  وكبيػػرا، ويكػػاد يكػػوف تكوينػػو وتدريبػػو وا 

الجنوب، بؿ سيمتد إلى كافة أرجائو ليتحقؽ الحمػـ  عميو ممتدًا حتى الخرطوـ، ولف يكوف قاصرًا عمى مناطؽ
اإلستراتيجي الصييوني في تطويؽ مصػر، ونػزع مصػادر الخطػر المسػتقبمي المحتمػؿ ضػدنا، وىػذا تقريبػا مػا 
جرى, وعنػدما حػاوؿ )قرنػؽ( أف يعتػرض أو يعػدؿ مسػار التوظيػؼ الصػييوني، تخيػر مصػالح الجنػوبييف فػي 

 أوغندا، كما صرحت بذلؾ زوجتو.  الوحدة تـ اغتيالو، بالتنسيؽ مع
ولـ يقتصر الدور الصييوني في الجنوب فقط، بؿ امتد أيضا إلى دارفور، وفي ىذا السياؽ نػذكر مػا قالػو د. 

ـ، لبحػث أزمػة 1009مصطفى عثماف إسماعيؿ فػي االجتمػاع الطػارئ لػوزراء الخارجيػة العػرب بالقػاىرة عػاـ 
ب دور رئػيس فػي تصػعيد األحػداث فػي دارفػور، حيػث قػاؿ: "إف دارفور، حيث اتيػـ دولػة الكيػاف صػراحة بمعػ

المعمومات التي لدينا تؤكد ما تردد في أجيزة اإلعالـ مػف وجػود دعػـ صػييوني، وأف األيػاـ القادمػة ستكشػؼ 
 عف الكثير مف االتصاالت الصييونية مع المتمرديف". 

ي األمـ المتحدة عندما تحدث عف الجػدار ولعؿ أبرز دليؿ عمى ذلؾ، ما قالو سفير دولة الكياف الصييوني ف
الفاصؿ في الضفة الغربية، حيث بدأ حديثو عف دارفور وما يفعمو العرب ىناؾ، إضافة إلى تحػرؾ الجاليػات 

 الييودية إلثارة األقاويؿ عف أحداث دارفور. 
يػػا ستسػػاعد ـ أف حكومت5/1001/ 19بػػؿ إف وزيػػرة الخارجيػػة الصػػييونية "تسػػيبي ليفنػػي"، أعمنػػت بتػػبجح فػػي 

في إيجاد حؿ لألزمة في إقميـ دارفػور السػوداني، وذلػؾ خػالؿ لقػاء جمعيػا مػع عػدد مػف السػفراء األفارقػة فػي 
 تؿ أبيب، حيث ناقشت معيـ األزمة في اإلقميـ.

 
 أيادي الموساد في سوريا

 يػة السػورية،لعؿ مف أبرز العمميات التي قػاـ بيػا الموسػاد ومعػو وحػدات أخػرى عمػى أراضػي الجميوريػة العرب
مف مرحمة العميؿ إيمي كوىيف "كماؿ أميف ثابت" وحتى عممية إغتياؿ الضابط السوري الكبير محمد سػميماف 
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وقبميػػا عمميػػة إغتيػػاؿ عمػػاد ُمغنيػػة فػػي قمػػب العاصػػمة السػػورية   1001فػػي الثػػاني مػػف شػػير اب اغسػػطس 
الصػػييونية واألجنبيػػة وحتػػى وفػػؽ المصػػادر  –، مػػرورا بقصػػؼ المفاعػػؿ النػػووي 1001شػػباط  61دمشػػؽ فػػي 

"زرع " عميػػؿ فػػي ىيئػػة اإلذاعػػة والتمفزيػػوف فػػي منصػػب كبيػػر وعمميػػات أخػػرى مثػػؿ ترحيػػؿ فتيػػات سػػػوريات 
ييوديات مف سوريا مف قبؿ وحدات الموساد قامت بالتنقػؿ بحريػة تامػة عمػى أراضػي سػوريا بعػد سػبع سػنوات 

كشػفة حتػى االف وربمػا تتكشػؼ االيػاـ عػف  . ىػذا مػا تػـ 6415كػانوف ثػاني  19مف كشػؼ إيمػي كػوىيف فػي 
 عمميات اخرى وربما تبقي البعض طي الكتماف وربما لف تُنشر بتاتًا لحساسيتيا.

ىذا يؤكد كؿ مف بار زوىار ومشعاؿ أصحاب كتاب "الموساد العمميات الكبرى" أف عمميات قصؼ المفاعػؿ 
ميماف والقيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس محمػػػود النػػووي السػػوري، واغتيػػاؿ عمػػاد مغنيػػة والضػػابط الكبيػػػر محمػػد سػػ

المبحوح )عممية االغتياؿ عمى األراضي السورية فشمت لكف عمالء الموسػاد قػاموا بتتبػع المبحػوح فػي طريقػو 
 مف سوريا إلى دبي حيث تمت عممية اغتيالو ىناؾ ( لـ يتبناىا الموساد أو أي جية رسمية 

 
لمفاعػػؿ النػػووي الصػػييوني وقضػػية "فعنونػػو"  ىػػي وفػػؽ صػػييونية بػػؿ "وفػػؽ مصػػادر أجنبيػػة" ، وحتػػى وجػػود ا

مصػػادر أجنبيػػة.أي ال وجػػود العتػػراؼ رسػػمي صػػييوني بيػػذه العمميػػات رغػػـ طنطنػػة وسػػائؿ اإلعػػالـ المحميػػة 
 والعالمية بيا وتأليؼ العديد مف المؤلفات حوليا بما في ذلؾ ىذا الكتاب" الموساد العمميات الكبرى".

 65/5/1063، المجد االمني
 

 وحل  الدولتين "إسرائيل"ييودية دولة  78
 محمد بركة
طُػػرح شػػرط االعتػػراؼ بييوديػػة إسػػرائيؿ ألوؿ مػػرة فػػي إطػػار المفاوضػػات اإلسػػرائيمية الفمسػػطينية فػػي مػػػؤتمر 

مػػف قبػػؿ حكومػػة أييػػود اولمػػرت وبمباركػػة الػػرئيس األميركػػي األسػػبؽ جػػورج  1001/ 66/ 11انػػابوليس فػػي 
 بوش.

، قػاؿ الػرئيس اإلسػرائيمي، شػيموف 1001/  66/  63، أمػاـ البرلمػاف التركػي، فػي وفي خطابو بالمغة العبريػة
إف ىػػػدفنا ىػػػو إقامػػػة دولتػػػيف لشػػػعبينا، دولػػػة فمسػػػطينية لمشػػػعب الفمسػػػطيني، ودولػػػة ييوديػػػة لمشػػػعب »بيريػػػز، 
 «.الييودي

سمع وزير خارجيػة بينما ذىبت وزيرة الخارجية اإلسرائيمية، تسيبي ليفني في حينو، إلى أبعد مف ذلؾ، عمى م
فرنسا، الذي كاف ضيفيا، عندما أكدت أف الدولة الييودية ىي الحػؿ القػومي لكػؿ الييػود، والدولػة الفمسػطينية 
ىػػي الحػػؿ القػػومي لكػػؿ الفمسػػطينييف، بمػػف فػػييـ الفمسػػطينيوف المواطنػػوف فػػي دولػػة إسػػرائيؿ، والالجئػػيف الػػذيف 

 ُىجروا مف بيوتيـ خالؿ نكبة الشعب الفمسطيني.
اإلقػرار »إلى اشػتراط « ييودية الدولة»ما رئيس الوزراء اإلسرائيمي الحالي بنياميف نتانياىو فقد تجاوز تعبير أ

كمػا جػاء فػي خطابػو المشػػيور « الفمسػطيني العمنػي والممػـز والصػادؽ بإسػرائيؿ كدولػة قوميػػة لمشػعب الييػودي
بجػػػوىر األيديولوجيػػػة الصػػػييونية  ، بمعنػػػى االعتػػػراؼ الفمسػػػطيني1004/ 1/ 69فػػػي جامعػػػة بػػػار أيػػػالف فػػػي 

الييػػودي مػػف كػػؿ أنحػػاء العػػالـ وفػػي نفػػس الوقػػت يطالػػب نتانيػػاىو الفمسػػطينييف « الشػػتات»العممػػي وىػػو جمػػع 
 الخطاب نفسو(.« ) بالموافقة عمى أف تجد مشكمة الالجئيف الفمسطينييف حاًل ليا خارج حدود دولة إسرائيؿ»

( بالتزلؼ لمصييونية عمومًا 1063/  3/ 16أفرط في خطابو األخير ) أما الرئيس األميركي باراؾ أوباما فقد
 ولييودية إسرائيؿ عمى طريؽ سمفو بوش.
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بالمقابؿ يتحدث المسؤولوف اإلسرائيميوف عف حؿ الدولتيف وكأف دولة إسرائيؿ لـ تقـ بعػد، وكػأف الالجئػيف لػـ 
عمػػى  6491، وكػػأف إسػػرائيؿ لػػـ تقػػـ فػػي يقػػذفوا خػػارج وطػػنيـ، وكػػأف موجػػات اليجػػرة الييوديػػة لػػـ تكػػف أصػػالً 

 .6411مساحة تجاوزت قرار التقسيـ ثـ استكممت االستيالء عمى ما تبقى مف فمسطيف في العاـ 
لقػػد جػػرى اعتمػػاد قػػرار التقسػػيـ فػػي األمػػـ المتحػػدة إلنيػػاء االنتػػداب البريطػػاني، فػػي ظػػؿ اسػػتحالة إقامػػة دولػػة 

ف بسػػبب مخططػػات الحركػػة الصػػييونية ودعػػـ االسػػتعمار واحػػدة ديموقراطيػػة ومشػػتركة لجميػػع سػػكاف فمسػػطي
 البريطاني ليا، وتواطؤ الرجعية العربية.

وجرت صياغتو في ظؿ اإللحاح عمػى الضػمير الغربػي بعػد جػرائـ النازيػة الفظيعػة التػي ارتكبػت بحػؽ الييػود 
 ، ليس في إطار المجتمعات التي عاشوا فييا.«لحؿ المسألة الييودية»والسعي 
ولكنػو  -أىػؿ الػبالد األصػمييف وغالبيػة سػكانيا السػاحقة -التقسيـ ىو قرار مجحؼ بحؽ الفمسػطينييفإف قرار 

 جاء لضماف إمكانيات الحياة ألىؿ البالد.
تحدث عف إقامة دولتيف: دولة ييودية ودولة عربية، ولكف القرار لـ يكػف ىكػذا سػطرًا  616صحيح أف القرار 

فػػي المئػػة مػػف مسػػاحة فمسػػطيف، وتشػػكؿ صػػحراء النقػػب غالبيػػة  51شػػمؿ ت« الدولػػة الييوديػػة»واحػػدًا، فحػػدود 
 في المئة مف مجموع السكاف. 93مساحتيا، ويشكؿ الفمسطينيوف الذيف كاف مف المفترض أف يعيشوا فييا 

، وليست إسرائيؿ في 6491أيار )مايو(  65إف الدولة الييودية في قرار التقسيـ ىي ليست دولة إسرائيؿ في 
 «.نظيفة مف العرب»، وليست دولة إسرائيؿ التي أرادىا مؤسسوىا 6411)يونيو(  حزيراف 66

فػي المئػة مػف  11فػي قػرار التقسػيـ ليسػت دولػة الالجئػيف وليسػت دولػة عمػى أقػؿ مػف « الدولػة العربيػة»بينما 
 مساحة فمسطيف، وليست دولة االستيطاف وليست دولة الجدار.

، ال تمػت إلػى لذلؾ فإف استعارة المسؤوليف اإلسػرائي مييف لمصػطمحات قػرار التقسػيـ السػتعماليا فػي واقػع اليػـو
تضػػمف بنػػودًا واضػػحة، تكفػػؿ الحريػػات  616قػػرار التقسػػيـ بػػأي صػػمة. لػػيس ىػػذا فحسػػب، فقػػرار التقسػػيـ رقػػـ 

 والحقوؽ األساسية والثقافية والدينية لألقمية في كؿ مف الدولتيف، وباألخص في الفصميف الثاني والثالث.
حرية المرور المطمقػة بػيف الػدولتيف، وتضػمف البنػد الثػامف مػف الفصػؿ الثػاني عػدـ جػواز  616القرار  تضمف

 نزع ممكية األرض مف أي مواطف، وتضمف تثبيت مواطنة كؿ مواطف في الدولة التي يعيش فييا.
وموحػػدًا  إقامػػة مجمػػس اقتصػػادي مشػػترؾ يػػدير اقتصػػادًا مشػػتركاً  -قػػرار التقسػػيـ  - 616لقػػد تضػػمف القػػرار 

لمدولتيف. أما البند الحػادي عشػر مػف الفصػؿ األوؿ، فقػد تحػدث بصػراحة عػف أف شػروط إقامػة الػدولتيف ىػي 
، أي أف الشػػػروط ىػػػي مكػػػّوف «يجػػػب إقرارىػػػا فػػػي الػػػدولتيف فػػػي إطػػػار قػػػانوف أساسػػػي»شػػػروط صػػػارمة، ألنػػػو 

 دستوري مف مكونات كمتا الدولتيف.
المعروؼ بقرار التقسيـ لـ يقر عمى اإلطالؽ بإنشاء دولة عرقية أو  616وىذا يعني أف قرار الجمعية العامة 

عمى أساس ديني ولـ يقر عمى اإلطالؽ تيجير غالبية الشعب الفمسطيني، ولـ يقر جواز ضـ أراضي الدولة 
 )إسرائيؿ الحقًا(.« الييودية»الفمسطينية )العربية( إلى الدولة 

(، جاء أف مػف ضػمف األسػس التػي 6491/  5/  69االستقالؿ  في مقدمة إعالف إقامة دولة إسرائيؿ )وثيقة
، وعندما تقدمت إسرائيؿ لعضوية األمـ المتحدة فػي العػاـ 616قامت عمييا إسرائيؿ ىو قرار الجمعية العامة 

، كشرط لقبوليا، ولذلؾ فإف الشرعية الدولية لقيػاـ إسػرائيؿ وحتػى 616تعيدت بتنفيذ قرار التقسيـ رقـ  6494
نضػػػماميا إلػػػى العائمػػػة الدوليػػػة، ضػػػمف مػػػا تعيػػػدت ىػػػي بػػػو، تظػػػؿ منقوصػػػة وحتػػػى الغيػػػة بػػػالمفيـو شػػػرعية ا

 القانوني طالما لـ تقـ الدولة العربية الفمسطينية التي تشكؿ مركبًا عضويًا لقرار التقسيـ.
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أف فػي مطػّب مفػاده بػ -في سػياؽ تبريػر الػرفض الطبيعػي ليػذا االشػتراط غيػر المسػبوؽ  -مف السيؿ الوقوع 
 تعريؼ إسرائيؿ ىو شأف داخمي إسرائيمي...

لكػػف كيػػؼ يمكػػػف االعتػػراؼ بييوديػػػة إسػػرائيؿ فمسػػػطينيًا ودوليػػًا بينمػػػا قامػػت إسػػػرائيؿ عمػػى مسػػػاحة أكبػػر مػػػف 
ييوديتيػا مػف « اكتسػبت»، وكيؼ يمكف االعتراؼ بييودية إسرائيؿ طالما 616المساحة المعدة ليا في القرار 
خالء بالده منو؟تيجير غالبية الشعب الفمسط  يني، وا 

طالما لـ تقـ الدولة المستقمة، ولـ تحؿ قضية الالجئيف فإف تعريؼ إسرائيؿ ليس شأنًا داخميًا، إنما ىو متعمؽ 
 بشأف قضية الالجئيف. 649بشأف الدولة الفمسطينية، والقرار  616بتطبيؽ الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 

ي مػػف طػػرح مسػػألة ييوديػػة الدولػػة؟ ىػػؿ ىػػي فعػػاًل بحاجػػة إلػػى اعتػػراؼ ويسػػأؿ السػػؤاؿ: مػػا اليػػدؼ اإلسػػرائيم
 المفاوض الفمسطيني بطابع دولة إسرائيؿ؟

إف الحفاظ عمى الطابع الييودي وعمى األغمبيػة الييوديػة ومطالبػة الفمسػطينييف بػاالعتراؼ بيػا كدولػة ييوديػة 
 يأتياف لألىداؼ التالية:

مػػا يسػػمى جمػػع الشػػتات وأف إسػػرائيؿ ىػػي الحػػؿ القػػومي لكػػؿ مػػف تبريػػر مبػػدأ الصػػييونية األساسػػي وىػػو  -6
 يديف بالييودية في أي مكاف في العالـ.

ألػػػؼ مسػػػتوطف فػػػي  100وضػػػـ غالبيػػػة القػػػدس العربيػػػة بحكػػػـ وجػػػود  -تبريػػػر ضػػػـ الكتػػػؿ االسػػػتيطانية  -1
رائيؿ فػػي واالعتػػراؼ بالجػػدار الػػذي أقػػيـ عمػػى أسػػاس العػػزؿ العنصػػري كحػػدود سياسػػية ألطمػػاع إسػػ -محيطيػػا

 الضفة الغربية المحتمة.
تكػػريس وضػػع المػػواطنيف العػػرب الفمسػػطينييف فػػي دولػػة إسػػرائيؿ كمػػواطنيف مػػف الدرجػػة الثالثػػة ومواصػػمة  -3

 التمييز والعنصرية ضدىـ.
لـ َيُعْد ىػذيانًا فػي « الترانسفير»والتبادؿ السكاني عممًا أف « الترانسفير»التمويح بسيؼ تطبيؽ مخططات  -9

الػذي أقّرتػو « مشروع برافر»لسياسة اإلسرائيمية إنما جزء مف التيار المركزي الحاكـ في إسرائيؿ، وما ىامش ا
ألػؼ دونػـ مػف  100حكومة نتانياىو السابقة في جمستيا األولى بعد االنتخابات األخيػرة، لمصػادرة أكثػر مػف 

عبيػر فػظ وصػارخ عػف ىػذه العقميػة ألفػًا مػنيـ إال ت 30أراضي المواطنيف العرب فػي النقػب وتيجيػر اكثػر مػف 
 االقتالعية.

مػػف جيػػة أخػػػرى سػػيعمؿ االئػػػتالؼ الحػػالي برئاسػػة نتانيػػػاىو وفػػؽ بنػػػود االتفػػاؽ االئتالفػػي عمػػػى إقػػرار قػػػانوف 
لتثبيػػت سياسػػة التمييػػز العنصػػري التػػي « إسػػرائيؿ دولػػة الشػػعب الييػػودي»أساسػػي فػػي الكنيسػػت تحػػت عنػػواف 
 يو وفي البدء إلغاء مكانة المغة العربية كمغة رسمية.تمارس ضد المواطنيف الفمسطينييف ف

 إغالؽ الباب كميًا أماـ حؽ العودة وأماـ حؿ قضية الالجئيف. -5
بنػػاء عميػػو فػػإف دولػػة إسػػرائيؿ تريػػد اعترافػػًا فمسػػطينيًا ودوليػػًا بيػػا كدولػػة ييوديػػة، وبفعػػؿ ذلػػؾ يجػػري إسػػقاط كػػؿ 

 الحدود واالستيطاف( حتى قبؿ بدء التفاوض.قضايا مفاوضات الحؿ الدائـ )القدس والالجئيف و 
ومع الظمـ التاريخي الػذي »، ما يمي: 6411/ 66/  65جاء في وثيقة إعالف استقالؿ فمسطيف الصادرة في 

عػاـ  616لحؽ بالشعب الفمسطيني بتشريده وحرمانو مػف حػؽ تقريػر المصػير، إثػر قػرار الجمعيػة العامػة رقػـ 
تيف عربية وييودية، فإف ىذا القرار مػا زاؿ يػوفر شػروطًا لمشػرعية الدوليػة ، الذي قّسـ فمسطيف إلى دول6491

 تضمف حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني في السيادة واالستقالؿ الوطني.
إف احػػتالؿ القػػوات اإلسػػرائيمية لػػألرض الفمسػػطينية وأجػػزاء مػػف األراضػػي العربيػػة واقػػتالع غالبيػػة الفمسػػطينييف 

خضػاع البػاقيف مػنيـ لالحػتالؿ واالضػطياد ولعمميػات تػدمير وتشريدىـ عف ديػارىـ، ب قػوة اإلرىػاب المػنظـ، وا 
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معػػالـ حيػػاتيـ الوطنيػػة، ىػػو انتيػػاؾ صػػارخ لمبػػادئ الشػػرعية ولميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ولقراراتيػػا، التػػي تعتػػرؼ 
عمػى أرضػو  بحقوؽ الشعب الفمسطيني الوطنية بما فييا حؽ العودة وحؽ تقرير المصير واالستقالؿ والسػيادة

 «.ووطنو
نمػا  إف اإللحاح اإلنساني والدولي يجب أف يكوف منصبًا اآلف ليس عمػى إعػادة صػياغة الكيػاف اإلسػرائيمي، وا 

 عمى توفير أسس الحياة والكرامة واالستقالؿ لمشعب الفمسطيني.
ي ُغّيبػت عػف القضية ليست إقامة إسرائيؿ مف جديد وتعريفيا، بؿ إف القضية األساس ىي إقامة فمسػطيف التػ

التاريح و الجغرافيا والحيػاة، لػذلؾ يجػب عػدـ الوقػوع فػي الشػرؾ اإلسػرائيمي إلسػقاط شػعار الػدولتيف لمشػعبيف، 
 ألف تنفيذ ىذا القرار يعني اليـو واآلف، بشكؿ واضح ضرورة إقامة دولة فمسطينية مستقمة.

الدوليػػة واإلقميميػػة لمتوصػػؿ إلػػى سػػالـ إف لعبػػة الوقػػت والمماطمػػة اإلسػػرائيمية تتطمػػب توحيػػد وتصػػعيد الجيػػود 
لى حؿ القضية الفمسطينية عمى أساس الشرعية الدولية كمرجعية أساس.  وا 

إف االعتراؼ بفمسطيف كدولة غير عضو في األمـ المتحدة يعتبر إنجازًا ميمًا لمحقػوؽ الفمسػطينية ألنػو يػدفع 
دولػػة عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة ولػػيس فػػي اتجػػاه إجػػراء المفاوضػػات عمػػى سػػبؿ تنفيػػذ االنسػػحاب مػػف أراضػػي 

 «.متنازع عمييا»التفاوض عمى مستقبؿ أراض 
إف القبوؿ الفمسػطيني بحػؿ الػدولتيف وقبولنػا نحػف الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ بحػؿ الػدولتيف ال يعنػي بػأي شػكؿ 

ئيف وال مف األشػكاؿ الموافقػة عمػى ضػرب الحقػوؽ القوميػة والمدنيػة لمفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ، فحػف لسػنا طػار 
 مياجريف وال مستوطنيف.

في ىذا السياؽ عمى العالـ الغربي أف يتحمؿ مسؤولياتو وبخاصة عدـ تحميؿ الفمسطينييف عمومًا وفي داخؿ 
ضػػميره جػػراء الجػػرائـ التػػي ارتكبيػػا ضػػد « لتطييػػر»إسػػرائيؿ خصوصػػًا وزر دعػػـ الغػػرب لممشػػروع الصػػييوني 

 ـ.الييود بتحميؿ الفمسطينييف ثمف تمؾ الجرائ
 65/5/1063، الحياة، لندن

 
 65النكبة في ذكراىا الـ  79

 فايز رشيد
يونيػػػو مػػػف كػػػؿ عػػػاـ, يػػػـو اسػػػتولت الحركػػػة  65, ىػػػذه التػػػي نحيييػػػا فػػػي 15أمػػػس صػػػادؼ ذكػػػرى النكبػػػة الػػػػ

الصييونية عمى أغمب مناطؽ فمسطيف, وبمساعدة بريطانيا أقامت دولتيا عمى أرضنا. ما بيف األمس واليػـو 
ـ تزدد فييا إسرائيؿ إال عدوانية وصمفا, عنجيية وعربدة, عنصرية وحقدا, غطرسة وتعنتا في سنوات طويمة, ل

مػف  6491رفض حقػوؽ شػعبنا الوطنيػة. لقػد قامػت إسػرائيؿ بسػف قػوانيف جديػدة: تمنػع أىمنػا فػي منطقػة عػاـ 
 إحياء ذكرى النكبة تحت طائمة المسؤولية والسجف سنوات طويمة.

ياينة يحيي ىذه الذكرى األليمة في كؿ مواقعو, بما في ذلؾ في فمسطيف المحتمػة لكف شعبنا ورغـ أنوؼ الص
 .91عاـ 

عامػػا عمػػى إنشػػائيا؟ سػػؤاؿ برسػػـ اإلجابػػة عنػػو مػػف كػػؿ فمسػػطيني  15مػػا الػػذي تطػػور فػػي إسػػرائيؿ بمضػػي 
 وعربي. نتحدى أف يكوف التطور بغير المظاىر تمؾ التي عددناىا في السطور السابقة.

ذه السنوات يمكف القوؿ وبراحة ضمير: إف المتغيرات اإلسرائيمية خالؿ ىذه العقػود تتمظيػر بعد مضي كؿ ى
في جممة مف الحقائؽ اإلسرائيمية عمى صعيد السياستيف الداخميػة والخارجيػة, المسػتندة إلػى خمفيػة أيديولوجيػة 

ت سالـ مع إسرائيؿ، ولصاغوا توراتية. ىذه الحقائؽ لو أدركيا الساسة الفمسطينيوف والعرب لما طرحوا مبادرا
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إستراتيجية وتكتيكا سياسيا جديػديف متػوائميف مػع ىػذه الحقػائؽ مػف حيػث مجابيتيػا ولػيس التأمػؿ معيػا كػأمر 
 واقع, ولعؿ مف أبرز المتغيرات يتمخص فيما يمي:

مثػؿ أف المشروع الصييوني لممنطقػة العربيػة وبفعػؿ مسػتجدات واكبػت تطػور الصػراع فييػا، وبحكػـ حقيقػة تت 
فػػي فشػػؿ إسػػرائيؿ فػػي إقنػػاع غالبيػػة ييػػود العػػالـ فػػي اليجػػرة إلييػػا, فػػإف مشػػروع إسػػرائيؿ فػػي بنػػاء دولتيػػا مػػف 
ف غػػػاب فػػػي أذىػػػاف الساسػػػة )حاليػػػا( باسػػػتبدالو مػػػف االحػػػتالؿ الجغرافػػػي إلػػػى السػػػػيطرة  الفػػػرات إلػػػى النيػػػؿ وا 

رائيمييف المرشػحيف الزديػاد قاعػدة وىػـر االقتصادية وبالتالي السياسية, لكنو يتعمؽ في أذىػاف المتطػرفيف اإلسػ
 تأثيرىـ في الحياة السياسية اإلسرائيمية.

إف التحػوالت الجاريػة فػػي داخػؿ إسػرائيؿ مذىمػػة فػي اسػتطالعاتيا وكميػػا تشػي بارتفػاع نسػػبة األصػولييف بػػيف  
نتائجيػا  الييود إلى مستويات قياسية عالية، فقد قاؿ أبحػاث أجرتيػا جامعػة حيفػا ومعاىػد متخصصػة ونشػرت

% مػف الشػارع 15-11فإف نسبة المتدينيف الييود سترتفع إلى  1030التي تقوؿ في غالبيتيا: إنو وفي العاـ 
اإلسرائيمي. ىػذا مػا رأينػا بعضػا منػو فػي االنتخابػات التشػريعية األخيػرة وتمػؾ التػي سػبقتيا قبػؿ بضػعة أعػواـ. 

التداعيات في الحيػاة االجتماعيػة, ولكػف بالضػرورة  ىذا سيؤثر عمى الحياة المدنية اإلسرائيمية, ليس مف حيث
الصػييوني. -أيضًا عمى االنعكاسات عمى السياستيف الداخمية والخارجية وتحديػدًا الصػراع الفمسػطيني العربػي

إذا مػػػا بقيػػػت إسػػػرائيؿ حتػػػى ذلػػػؾ الػػػزمف فسػػػنواجو إسػػػرائيؿ جديػػػدة. ىػػػذا ال يعنػػػي عمػػػى اإلطػػػالؽ االسػػػتيانة 
السابقة والحالية، ولكف المقصود القوؿ: إننا سنشػيد تشػددًا إسػرائيميًا أضػعاؼ أضػعاؼ  بالسياسات اإلسرائيمية

 التشدد السابؽ والحالي.
إف المتتبع لمسيرة الداخؿ اإلسرائيمي يمحظ وبال أدنى شؾ أف إسرائيؿ تتفنف تمامػًا فػي المزاوجػة بػيف القوننػة  

فيمػػا يتعمػػؽ بالصػػراع مػػع أعػػدائيا، وأدلجػػة السياسػػة  والسياسػػة بمػػا معنػػاه: أدلجػػة السياسػػة الخارجيػػة بقػػوانيف
الداخميػػة بقػػوانيف تعمػػؿ عمػػى تحصػػيف إسػػرائيؿ مػػف تػػأثيرات العػػرب بػػداخميا مػػف جيػػة، ومػػف جيػػة أخػػرى تعّبػػد 
األرضية لبقاء ىيمنة ييودية في محاولة استباقية لمتغمب عمى إمكانية قيػاـ أغمبيػة عربيػة فػي إسػرائيؿ )مثممػا 

(. بالتػػالي ىػػي تفػػرض مجموعػػة مػػف 1015عات التػػي تتنبػػأ بحصػػوؿ ذلػػؾ فػػي العػػاـ تشػػير بعػػض االسػػتطال
مميزيف في فرض القوانيف  1063و 1061القوانيف العنصرية )بقراءاتيا الثالث في الكنيست(، وكاف العاماف 

)منػػػع العػػػرب مػػػف االحتفػػػاؿ بػػػذكرى النكبػػػة، إمكانيػػػة سػػػحب الجنسػػػية مػػػنيـ...إلح(، إضػػػافة إلػػػى خمػػػؽ واقػػػع 
 اجتماعي يصبح استمرار العربي في العيش في بمده مستحياًل وبالتالي فميس أمامو سوى اليجرة.-صادياقت
الغريػػػب أف إسػػػرائيؿ ورغػػػـ قوننتيػػػا لمعنصػػػرية )عمػػػى شػػػاكمة النظػػػاـ العنصػػػري األبػػػيض السػػػابؽ فػػػي جنػػػوب  

الوقت الذي أداف فيو العػالـ إفريقيا( تبقى في عرؼ الدوؿ الغربية والكثيريف اآلخريف )دولة ديموقراطية(، ففي 
 .   عنصرية جنوب إفريقيا وروديسيا يقؼ صامتًا أماـ العنصرية اإلسرائيمية!

لقػػػػد سػػػػبؽ لػػػػدوؿ عديػػػػدة أف اعترفػػػػت بػػػػػػػ)ييودية دولػػػػة إسػػػػرائيؿ( ووفقػػػػًا لمػػػػا ورد عمػػػػى لسػػػػاف نتنيػػػػاىو والقػػػػادة  
بػؿ التطبيػع اإلسػرائيمي لمعالقػات معيػـ اإلسرائيمييف اآلخريف أصبح ىذا شرطا عمػى الفمسػطينييف  والعػرب مقا

 وإلنجاز حتى التسوية المذلة )ليـ ( معيـ.
ليؤكد ىذا اليدؼ )ييودية الدولة(، وكذلؾ نػص قػرار التقسػيـ لألمػـ المتحػدة  6461جاء وعد بمفور في عاـ  

 عمى إنشاء ىذه الدولة. 6491في عاـ 
عار العتبػػارات تكتيكيػػة لػػيس إاّل، عنوانيػػا: ترسػػيح إسػػرائيؿ فػػي بدايػػة تكوينيػػا لػػـ تركػػز عمػػى تحقيػػؽ ىػػذا الشػػ

دعائـ دولتيا أواًل ومف ثـ وحيف تتحسف الظروؼ: تطرح الشعار لالعتراؼ بو دوليًا، وذلػؾ لمتغطيػة عمػى أي 
( مػف كػؿ حقػوقيـ وصػواًل إلػى 91خطوات عنصرية مستقبمية تقوـ بيا تجػاه حرمػاف العػرب فييػا )فػي منطقػة 
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يجػػػاد الحمػػػوؿ المالئمػػػة والمناسػػػبة إلخػػػراجيـ مػػػف وطػػػنيـ، إمػػػا عػػػف طريػػػؽ تبػػػادؿ إجػػػراء الترانسػػػفير بحقيػػػ ـ وا 
 األراضي أو بطرؽ أخرى.

ثبػػت بػػالممموس أف إسػػرائيؿ تػػرفض فػػي صػػميـ األمػػر حػػؿ الػػدولتيف، فيػػي تػػرى فػػي وجػػود الدولػػة الفمسػػطينية  
 المستقمة كاممة السيادة )عمى شاكمة الدوؿ كافة( نقيضًا لوجودىا.

خر فإف تحقيؽ شعار ييودية الدولة يقطػع الطريػؽ عمػى كافػة الحمػوؿ المطروحػة األخػرى: الدولػة مف جانب ا
 الديمقراطية العممانية الواحدة، الدولة ثنائية القومية، وحتى حؿ الدولة لكؿ مواطنييا.

تأثيرات كثيرة ىي المتغيرات في إسرائيؿ مع مضي كؿ ىذه السنوات عمى إنشائيا, ومف أبرزىا أيضا: زيادة  
الجناح الػديني عمػى الحيػاة فػي إسػرائيؿ إف بالمعػاني السياسػية واالقتصػادية أو االجتماعيػة, وىػذا ممػا سػيدفع 
أيضػػا الدولػػة نحػػو سياسػػات أكثػػر تطرفػػا وعدوانيػػة عمػػى الفمسػػطينييف والعػػرب خػػالؿ السػػنوات القريبػػة القادمػػة. 

لتوراتيػػػة والتمموديػػػة التػػػي جعمػػػت منيػػػا الحركػػػة ومنيػػػا أيضػػػا: المزيػػػد مػػػف االسػػػتناد فػػػي السياسػػػة إلػػػى األسػػػس ا
الصػػييونية أيػػديولوجيا معتنقػػة متطػػورة باسػػتمرار. تػػدعيـ أواصػػر التحػػالؼ اإلسػػتراتيجي واالرتبػػاط الوثيػػؽ مػػع 

 اإلمبريالية وأشكاؿ االستعمار الجديد والعنصرية.
خػرى العربيػة لػف تتحقػؽ ضػمف لمنكبة يمكف القوؿ إف عودة الحقػوؽ الوطنيػة الفمسػطينية واأل 15في الذكرى  

نمػػػا تصػػػبح واقعػػػًا عنػػػدما يجػػػري فرضػػػيا عمػػػى ىػػػذه الدولػػػة الصػػػييونية المشػػػبعة  االعتػػػراؼ اإلسػػػرائيمي بيػػػا وا 
بالتعػػاليـ التوراتيػػة فرضػػًا! ىػػذه أبػػرز المتغيػػرات التػػي تحػػتـ عمػػى الفمسػػطينييف والعػػرب اتبػػاع نيػػص إسػػتراتيجي 

 كياف.وسياسي تكتيكي جديد في التعامؿ مع دولة ال
 66/5/1063، الشرق، الدوحة

 
 رفع رأسك أنت فمسطينيإ 80

 سمير الحجاوي
بظمػػػت اليويػػػة بالنسػػػبة لمفمسػػػطينييف مسػػػألة محيػػػرة، ذلػػػؾ الف الفمسػػػطينييف وفقػػػا الدوارد سػػػعيد قػػػد ابعػػػدوا مػػػف 

عػػة ديػػارىـ، وبالنتيجػػة تبعثػػروا فػػي العػػالـ، وباسػػتنادا إلػػى المقػػاييس التػػي تسػػتعمؿ فػػي الغالػػب لتعريػػؼ مجمو 
اثنيػػة، وىػػي الثقافػػة والمغػػة والػػديف والعػػرؽ واألرض، فػػاف الفمسػػطينييف يمثمػػوف لغػػزا. لقػػد أصػػبحوا يعيشػػوف فػػي 
جميع دوؿ المنطقة وسواىا وال يقطنوف أرضا واحدة، ولعػؿ العامػؿ األىػـ فػي تطػور ىويػة وطنيػة مميػزة لػدى 

نية ومشروعيا المتمثؿ بوطف ييودي الفمسطينييف ىو الخطر عمى طابع فمسطيف العربي المتمثؿ في الصييو 
قػػومي فػػي فمسػػطيف، كمػػا تقػػوؿ الكاتبػػة بيسػػاف عػػدواف، وقػػد تضػػافرت عػػدة عوامػػؿ لػػربط الفمسػػطينييف بعضػػيـ 
بػػبعض تمييػػزا ليػػـ عػػف المجموعػػات األخػػرى فػػي دوؿ الممجػػأ العربػػي، منيػػا فقػػداف الػػوطف وفقػػداف القػػدرة عمػػى 

مػى التقاليػد والتػاريح وتعزيزىمػا، عمػى الػرغـ مػف التعثػر فػي ممارسة حؽ تقرير المصير، والسعي لممحافظػة ع
 المنفى والرغبة في العودةا

تتبػػػايف وجيػػػات نظػػػر البػػػاحثيف الفمسػػػطينييف حػػػوؿ بػػػدايات تشػػػكؿ اليويػػػة الفمسػػػطينية، فمػػػنيـ مػػػف يرجػػػع ىػػػذه 
إقامػػة دولػػة البػػدايات إلػػى ثػػورة الفالحػػيف الفمسػػطينييف عمػػى الحكػػـ العثمػػاني، أو إفشػػاؿ مشػػروع محمػػد عمػػي ب

واحػتالؿ بريطانيػا لفمسػطيف، أو ثػورة الشػيح عػػز  6461موحػدة فػي مصػر والشػاـ، ووعػد بمفػور المشػؤـو عػاـ 
واإلضػػراب الفمسػػطيني الكبيػػر الػػذي يعتبػػر أطػػوؿ إضػػراب فػػي التػػاريح، بينمػػا يػػرى  6431الػػديف القسػػاـ عػػاـ 

ربعينيػػػات، حيػػث تبمػػػور وعػػػي جمعػػػي اخػػروف اف اليويػػػة الوطنيػػػة الفمسػػطينية كانػػػت فػػػي أوج تمثالتيػػا فػػػي األ
قامػػة تعبيػػػرات  عميػػؽ بػػالخطر الصػػييوني، والتأكيػػد عمػػى اسػػتقالؿ فمسػػطيف وبنػػاء دولػػة ديمقراطيػػة واحػػدة، وا 
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سياسية كيانية تمثيمية، كاف أبرزىا المجنة القومية العميا، واألحزاب السياسػية واالتحػادات النقابيػة والمؤسسػات 
والتعبيرات الثقافية، كػالمجالت والمطبوعػات، فيمػا يػرى الػبعض أف النكبػة عػاـ  الشعبية واالجتماعية المختمفة

شكمت عنصرا أساسيا مكونا لميوية الفمسطينية وبقعة في الذاكرة الفمسطينية الجماعيػة التػي تػربط كػؿ  6491
جػػدا عمػػى ، واف ىػػذه النكبػػة واإلعػػالف عػػف إقامػػة دولػػة إسػػرائيؿ اثػػرا بشػػكؿ كبيػػر ’الفمسػػطينييف بنقطػػة معينػػة

 إعطاء حدود جغرافية جديدة لواقع اليوية الفمسطينية ومستقبميا.
وجػػد الفمسػػطينيوف أنفسػػيـ يعيشػػوف فػػي واقػػع جديػػد ميػػزه عػػدـ وجػػود قيػػادة  6491لكػػف مػػع انتيػػاء حػػرب عػػاـ 

سػػػرائيؿ، واجبػػػر جػػػزء كبيػػػر مػػػف  فمسػػػطينية موحػػػدة، وعاشػػػوا تحػػػت ثالثػػػة أنظمػػػة حكػػػـ وىػػػي األردف ومصػػػر وا 
عمى مغادرة فمسطيف والمجوء إلى الػدوؿ المجػاورة والعػيش الجئػيف فػي مخيمػات الشػتات والضػفة  الفمسطينييف

الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، وقػػد لعػػب المجػػوء دورا كبيػػرا فػػي بنػػاء اليويػػة الفمسػػطينية، خصوصػػا فػػي كيفيػػة تعريػػؼ 
ـ جاءت النكسة عاـ الفمسطيني لنفسو، وبات ىذا المفيـو مالزما لكؿ فمسطيني، وجزءا مف ىويتو الوطنية، ث

التػػي وحػػدت جميػػع الفمسػػطينييف وبتػػركتيـ جميعػػا بػػدوف وطػػف، بسػػيطرة الكيػػاف اإلسػػرائيمي عمػػى كػػؿ  6411
 فمسطيف.

بطبيعػػػة الحػػػاؿ انتقػػػؿ الفمسػػػطينيوف مػػػف الحالػػػة السػػػمبية إلػػػى التعامػػػؿ مػػػع واقػػػع اليزيمػػػة، فانطمقػػػت المقاومػػػة 
، ولػػػـ يطػػػؿ الوقػػػت حتػػػى ’بيوية فمسػػػطينية مقاومػػػةواسػػػتطاعت أف ترسػػػح وجودىػػػا كػػػػ 6415الفمسػػػطينية عػػػاـ 

جػػػاءت معركػػػة الكرامػػػة فػػػي غػػػور األردف، التػػػي انتصػػػرت فييػػػا المقاومػػػة الفمسػػػطينية والجػػػيش االردنػػػي عمػػػى 
، وأدى ذلػػػؾ إلػػػى تصػػػاعد الشػػػعور الزاىػػػي باليويػػػة الفمسػػػطينية، ورفػػػض ’االجػػػيش اإلسػػػرائيمي الػػػذي ال يقيػػػر

، لكػف المقاومػة الفمسػطينية التػي تصػدت ’أف افمسطيف ارض بػال شػعباإلقصاء، ودحر المقوالت الصييونية 
لمجػػيش اإلسػػػرائيمي سػػرعاف مػػػا وجػػدت نفسػػػيا الحقػػا فػػػي مواجيػػات مػػػع النظػػاميف االردنػػػي والسػػوري وحمفائػػػو 

 المبنانييف، مما عرض الفمسطينييف إلى حالة مف اإلقصاء المزدوج في األردف ولبناف.
اومة اسػػػػػػتطاعت اف تجتػاز عتبػة اإلقصػاء الكامػػؿ لمنظػاـ األردنػي، بقيػادة الممػػؾ لكػف اليويػة الفمسػطينية المػػػػق

حسيف والسػػػوري بقػػػػيادة بشار األسد وحمفػػػػائو مف القوات المبنانية والكتائب وحركة امؿ، وخاض الفمسػطينيوف 
مػة الفمسػطينية عمػى الخػروج ، وعمى الرغـ مف اجبػار المقاو 6411ممحػػػمة كبيرة ضػػػد الجيش اإلسرائيمي عاـ 

مػف لبنػاف فػػي النيايػة، فقػػد ترسػخت اليويػة الفمسػػطينية بقػوة، وأضػػحى الشػعب الفمسػطيني حقيقػػة قائمػة بػػذاتيا 
 وليس ممحقا بيذا البمد او ذاؾ.

وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد، إلى ترؾ الفمسطينييف  6413وأدى جنوح العرب لمتسوية مع إسرائيؿ بعد حرب 
مواجيػػة إسػػرائيؿ، وتسػػبب اعتػػراؼ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمػػى أنيػػا وحػػدىـ فػػي 

، إلػػى نفػػض العػػرب أيػػدييـ مػػف القضػػية الفمسػػطينية 6419الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني عػػاـ 
رس اليويػػة عمميػا، وأصػبح تحريػر فمسػطيف مسػؤولية الفمسػطينييف فقػػط، وعمػى الػرغـ مػف أف ىػذا االعتػراؼ كػ

الفمسػػطينية المسػػتقمة، ووقػػؼ اعتبػػار الفمسػػطينييف ممحقػػا بيػػذا البمػػد العربػػي او ذاؾ، إال أف األثػػر السػػمبي ليػػذا 
االعتػػراؼ كػػاف تػػرؾ الفمسػػطينييف وحػػدىـ فػػي العػػراء فػػي مواجيػػة المخططػػات الصػػييونية، واسػػتمر مسمسػػػؿ 

تفػػاؽ أوسػػمو بعػػد ذلػػؾ، واعتػػراؼ منظمػػة وتوقيػػع ا 6441السػػقوط بعػػد ذلػػؾ بعقػػد مػػؤتمر مدريػػد لمسػػالـ عػػاـ 
 التحرير الفمسطينية بإسرائيؿ، مما فتح الباب أماـ إعادة تعريؼ الشعب الفمسطيني واليوية الفمسطينية.

ويمخػػػص الكاتػػػب الفمسػػػطيني ماجػػػد الكيػػػالي الوضػػػع الحػػػالي لمفمسػػػطينييف وىػػػويتيـ بقولػػػو: لقػػػد فعمػػػت ااتفاقيػػػة 
ة، أشياء كثيرة وخطيرة، إذ جّوفت حركة التحرر الفمسػطينية، التػي صػاغت ، المذّلة والناقصة والمجحف’أوسمو

زاحتيا منظمة التحرير الكيػاف  ىوية الفمسطينييف وجعمتيـ شعبًا، بتحويميا إلى مجّرد سمطة تحت االحتالؿ، وا 
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السياسػػػػي الجػػػػامع لمفمسػػػػطينييف.. وكػػػػاف مػػػػف نتائجيػػػػا الخطيػػػػرة أيضػػػػا وضػػػػع اليويػػػػة الفمسػػػػطينية وتجمعػػػػات 
 فمسطينييف الوطنية ورؤيتيـ لذاتيـ كشعب عمى مسار التفّككب.ال

وىنػػػا يكمػػػف الخطػػػر إذ أف السػػػمطة الفمسػػػطينية وكػػػؿ مشػػػاريع التسػػػوية لػػػـ تعمػػػؿ إال فػػػي مسػػػار تفكيػػػؾ اليويػػػة 
الفمسطينية، والتعامؿ مع الفمسطينييف عمى أنيـ فائض بشري في المنطقة أو حالة إنسانية ال أكثر، لكف ىذه 

لسػوداوية توازييػا نظػرة ايجابيػة، وىػي تمسػػؾ الشػعب الفمسػطيني بوطنػو وأرضػو، فقػد أثبتػت األيػػاـ أف النظػرة ا
األجياؿ الفمسطينية الجديدة أكثر حرصا عمى فمسطينيتيا مف اآلباء واألجداد، وأنيـ ال ينسونيا أبدا رغـ عدـ 

إلى وطنيـ فمسطيف، وبالتالي فاف مف زيارتيـ ليا، وىذا يعني أف الحؿ الوحيد الممكف ىو عودة الفمسطينييف 
يفكر بإمكانية التوصؿ إلى تسوية أو سالـ بدوف إنياء االحتالؿ وعودة جميع الالجئيف فيو كمف يحػرث فػي 
البحر، فالشعب الفمسطيني اليـو يؤمف بفمسطينيتو أكثر مف أي وقت مضػػػػى، فيو مؤمف بيويتو وعودتو إلى 

عامػػا مػػف االحػتالؿ والنكبػػة لػػـ تػػثف الفمسػػطينييف عػػف اإلعػػالف عػػف  15 وطنػو ميمػػا طػػاؿ الػػزمف.. ويكفػػي أف
ىػػويتيـ الفمسػػطينية.. فمسػػطينيوف كنػػا.. فمسػػطينيوف مػػا زلنػػا.. فمسػػطينيوف سػػنبقى إلػػى األبػػد، ال وطػػف لنػػا إال 

 فمسطيف ارض اآلباء واألجداد. ففي كؿ مكاف ييتؼ الفمسػػطينيوف: ارفع رأسؾ أنت فمسطيني.
 65/5/1063، لندن القدس العربي،

 
 خوف من نشوب فتنة طائفية في تركيا 86

 تسفي برئيؿ
"أييا السوريوف إنصرفوا مف ىنا"، صاح في يـو السبت مواطنوف أتراؾ في مدينة الريحانية موجييف ذلؾ الى 
الجئيف تجمعوا لمساعدة جرحى تفجير السيارات المفخخة. وُطمب الى اطباء سػورييف يعممػوف فػي المستشػفى 

مػػي اف يعػػودوا سػػريعا الػػى بيػػوتيـ وُطمػػب الػػى سػػائقيف جػػاءوا الػػى المدينػػة مػػف سػػوريا بسػػياراتيـ أف يزيمػػوا المح
شخصػا جعمػت مئػات مػف الجنػود  91ألواح التعريؼ السورية. إف العمميات التفجيرية التي ُقتؿ فييػا نحػو مػف 

ة اعمػػاؿ عنيفػػة ال توجػػو عمػػى ورجػػاؿ الشػػرطة االتػػراؾ ييبػػوف سػػريعا الػػى المدينػػة عمػػى الحػػدود السػػورية خشػػي
 االؼ الالجئيف فقط، بؿ خشية نشوب حرب طائفية في اقميـ ىتاي.

إف ىذا االقميـ في شرؽ تركيا عمى حدود سوريا ىو فسيفساء طوائؼ ولغات. يسكنو مواطنوف أتراؾ يتحدثوف 
العمويػػة السػػورية(، وأكػػراد  المغػػة العربيػػة، وسػػنيوف وعمويػػوف )مػػف أبنػػاء الطائفػػة العمويػػة التػػي ال تماثػػؿ الطائفػػة

وأقميػات اخػػرى نجحػت فػػي اف تعػيش حياتيػػا عشػرات السػػنيف، بػػرغـ أف عػددا منيػػا مػا زالػػوا يػروف ىػػذا االقمػػيـ 
 .6434جزءا مف سوريا "ُسمبتو" حينما ضمتو تركيا الييا في سنة 

وىػـ جػزء مػف مئػات  وقد انضـ الى الطوائؼ التػي تسػكف ىػذا االقمػيـ فػي السػنتيف الماضػيتيف االؼ الالجئػيف
ألفػػا( الػػذيف تستضػػيفيـ تركيػػا، والػػذيف بػػدأوا فػػي زعػػـ سػػكاف االقمػػيـ يتصػػرفوف  350 – 300االؼ الالجئػػيف )

 كأنيـ أصحاب االرض ال ضيوؼ.
"تناولوا الطعاـ في مطاعـ دوف اف يدفعوا، وحصموا عمى عالج طبػي عمػى حسػاب مػواطني االقمػيـ فػي حػيف 

تظػػػار. وجػػػاءوا معيػػػـ بػػػأمراض المجتمػػػع السػػػوري ومنيػػػا الػػػدعارة والتجػػػارة اضػػػطر مواطنػػػوف أتػػػراؾ الػػػى االن
 بالمخدرات"، زعـ سكاف أتراؾ أماـ صحفييف.

وأخذ التوتر بيف الالجئيف والمواطنيف يقوى حينما اتيػـ مواطنػوف الالجئػيف الػذيف يتمتعػوف بحريػة تنقػؿ كاممػة 
سػاس بتػوازف االقمػيـ السػكاني، فػأكثر الالجئػيف بأعماؿ سرقة وسطو، وبمضايقة النساء وبػأنيـ ُيخمػوف فػي األ
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ف جػػزءا كبيػػرا مػػف سػػكاف االقمػػيـ عمويػوف يؤيػػدوف االسػػد خالفػػا لموقػػؼ الحكومػػة بػػؿ قػػاموا  مسػمموف سػػنيوف، وا 
 بعدة تظاىرات تأييد لمنظاـ السوري.

أو ليكونػػوا  وزعػػـ مواطنػػوف اتػػراؾ سػػنيوف اف نظػػاـ االسػػد يحػػاوؿ اف يجنػػد العمػػوييف االتػػراؾ لمحػػرب فػػي سػػوريا
عمػػى األقػػؿ عمػػالء اسػػتخبارات يقػػدموف تقػػارير عػػف حركػػة الالجئػػيف السػػورييف. وكانػػت النتيجػػة اف بػػدأ التػػوتر 
والشػػػؾ المػػػذاف ميػػػزا العالقػػػات بػػػيف الالجئػػػيف واالتػػػراؾ ينػػػتقالف الػػػى العالقػػػات بػػػيف االتػػػراؾ العمػػػوييف واالتػػػراؾ 

 لجزئيف مف السكاف االتراؾ.السنييف وسببا عددا مف الصدامات العنيفة بيف ىذيف ا
وُأضيؼ الى خميط التػوتر ىػذا فػي المػدة االخيػرة مبػادرة مصػالحة حكومػة تركيػا لحػزب العمػاؿ الكػردي، وىػي 
التػػي تثيػػر معارضػػة عنػػد جيػػات قوميػػة تركيػػة ومتطػػرفيف أكػػراد. وعمػػى حسػػب خطػػة المصػػالحة بػػدأ مسػػمحوف 

دأ تفاوض في رزمة الحقوؽ التي سيحصؿ عمييا االكراد أكراد يتركوف الدولة وحينما سينتيي ىذا االجراء سيب
لتعزيز ىويتيـ الثقافية. وىي خطة تراىا دوائر قومية خضػوعا تركيػا لالرىػاب و"تخميػا عػف الػدـ الػذي ُسػفؾ"، 

 لف تأتي لمدولة باليدوء والسكينة.
ر والبرىػاف عمػػى اف يؤمنػوف فػي حػػزب العدالػة والتنميػػة بػأف ىػػذه الجيػات ليػػا مصػمحة فػػي االضػرار باالسػػتقرا

االرىػػاب فػػي الدولػػة مسػػتمر. وفػػي الحقيقػػة وقبػػؿ اف يوجػػو رئػػيس الػػوزراء اردوغػػاف أمػػس إصػػبع االتيػػاـ الػػى 
"جيات سورية" أو الى االستخبارات السورية قاؿ إنو يوجػد مػف يريػد اف يزعػزع المصػالحة وىػو المسػؤوؿ عػف 

 العمميات التفجيرية.
خبارات التركيػػة أصػػبحت تعػػرؼ مػػف الػػذيف نفػػذوا العمميػػات وأنيػػـ مواطنػػوف وأفػػاد نائبػػو بشػػير أتػػاالي أف االسػػت

اتراؾ ال سوريوف. وأفاد نائب اخر ىػو بوالنػت اريػنص فػي المقابػؿ اف ىويػة منفػذي العمميػات مػا زالػت فػي قيػد 
االستيضػاح. لكػف ليسػت ىويػػة المنفػذيف ىػي الميمػػة بػؿ مػف الػػذي بػادر الػى العمميػػات ولمػاذا. وتوجػو إصػػبع 

تياـ الى سوريا بأنيا ليػا مصػمحة مباشػرة فػي تصػدير الحػرب الػى جاراتيػا وال سػيما تركيػا واالردف لمبرىػاف اال
عمى زعـ االسد اف المنطقة ستحترؽ كميا مف غيػره. لكػف حتػى لػو كػاف ىػذا التخمػيف صػحيحا فسػيوجد غيػر 

مميػػا السياسػػي وىػػذا مػػا يخشػػاه قميػػؿ مػػف الجيػػات التركيػػة التػػي تريػػد اسػػتغالؿ العمميػػات لتػػدفع قػػدما ببرنػػامص ع
 اردوغاف الذي يستعد لرحمتو الى واشنطف التي سيمقى فييا الرئيس اوباما في يـو الخميس القريب.

سيحاوؿ اردوغاف اف يقنع اوباما بتوسيع التدخؿ العسكري االمريكي وباعالف انشاء مناطؽ حظر طيػراف فػي 
جئػيف السػورييف. وُيقػدر اردوغػاف انػو يمكػف بػذلؾ فقػط داخؿ سوريا ويساعد بذلؾ عمى اقامة منػاطؽ لجػوء لال

البػدء باعػػادة الالجئػػيف السػورييف مػػف الػػدوؿ المجػػاورة وكػؼ الجبػػؿ البركػػاني الػػذي يوشػؾ اف ينفجػػر فػػي لبنػػاف 
وتركيػػا واالردف. وقػػد يسػػتطيع ىػػذه المػػرة اف يقنػػع اوبامػػا بعػػد أف اعترفػػت ادارتػػو بالحاجػػة الػػى تقػػديـ مسػػاعدة 

ضػػة وفػػي وقػػت ال تشػػجع فيػػو احتمػػاالت عقػػد مػػؤتمر دولػػي كمػػا اقتػػرح جػػوف كيػػري وسػػيرجيو عسػػكرية لممعار 
 الفروؼ في اقتراحيما المشترؾ.

 63/5/1063 -ىآرتس
 63/5/1063، وكالة سما اإلخبارية
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