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 ا ستيطان "سرائيل"إ: مستعدون  ستئناف المفاوضات إوا أوقفت عباس 7
أكد رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، استعداد القيادة الفمسطينية الستئناؼ المفاوضات إذا قامت : القاىرة

 إسرائيؿ بوقؼ كؿ االنشطة االستيطانية في كؿ األرض الفمسطينية وبالذات في القدس.
خالؿ لقائو رؤساء تحرير الصحؼ المصرية، بقصر الضيافة بالقاىرة اليوـ الخميس، 'إف  عباساؿ وق

 األميركاف عبروا عف نيتيـ الصادقة فيما يتعمؽ بالسير نحو العممية السياسية'.
أوضحنا ليـ )االميركاف( ماذا نطمب وأبمغناىـ بطمباتنا وما ىي األسس التي يجب اف  عباس،وأضاؼ 
ف أجؿ استئناؼ المفاوضات بيننا وبيف اإلسرائيمييف، وتحدثنا في مواضيع أخرى مثؿ االقتصاد تتحقؽ م

 واألمف الحالي والمستقبمي فيناؾ بند خاص بقضايا المرحمة النيائية يتعمؽ باألمف.
النشطة وقاؿ 'طمبنا مف األميركاف اف يبمغوا االسرائيمييف اذا كانوا جاديف في عممية السالـ أف يوقفوا كؿ ا

االستيطانية في كؿ األرض الفمسطينية وبالذات في القدس، وعند ذلؾ يمكف اف نذىب الى المفاوضات، 
وكذلؾ اقترحنا اف يقؼ نتنياىو ليعمف بكؿ وضوح وصراحة موقفو مف رؤية الدولتيف عمى أساس حدود عاـ 

 لمفاوضات'.مع تبادلية متفؽ عمييا بالقيمة والمثؿ، عند ذلؾ يمكف اف نذىب الى ا 67
الغاز  في'طمبنا مف الواليات المتحدة أيضا الحصوؿ عمى حقوقنا االقتصادية وقمنا ليـ نريد حقوقنا  ،وتابع

الضفة الغربية، والدليؿ عمى ذلؾ أف إسرائيؿ تحفر عمى بعد مائة متر مف الحدود  فيأماـ غزة، والبتروؿ 
ونستخرج بترولنا ونحصؿ عمى حقوقنا في النفط  الضفة الغربية ونحف متأكدوف مف ىذا ونريد اف نحفر في

 وكذلؾ نريد اف نحصؿ عمى حقوقنا في البوتاس في البحر الميت'.
عاما ونحف  40وأشار إلى أف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو يريد اف يبقى في منطقة األغوار 

التقى وزير الخارجية األميركي جوف كيري  رفضنا وال يمكف اف نوافؽ اطالقا عمى ىذا العرض، الفتا إلى أنو
 مف الشير الجاري وسنبحث معو كافة ىذه القضايا. 26مرات وسيأتي الى المنطقة في  5

% مف األراضي بنفس القيمة والمثؿ 1% مقابؿ 1وأضاؼ، بالنسبة لموضوع تبادؿ األراضي نحف طرحنا 
سرائيؿ طرحت في بعض المرات اف تأخذ  % وىذا مرفوض تماما، 1ابؿ اف تعطينا % مف األراضي مق9وا 

 ونحف اعمنا منذ 'كامب ديفيد' موافقتنا عمى موضوع التبادلية ولكف يجب اف يكوف بنفس القيمة والمثؿ.
مف نيساف الماضي، وقاؿ 'إف الواليات المتحدة  29وتطرؽ الى زيارة الوفد الوزاري العربي الى واشنطف في الػ

السالـ، وتساءؿ سيادتو ىؿ األميركاف يستطيعوف؟، ىؿ ىـ يريدوف؟ ىذا ما  ابمغتنا بأنيا جادة في عممية
 ستكشؼ عنو االسابيع القميمة القادمة'.
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وحوؿ ما تردد عف تغيير في مبادرة السالـ العربية.. قاؿ الرئيس 'ال تستطيع اي دولة عربية اف تغير اي 
، وأضاؼ 'إف المبادرة العربية تعتبر أىـ ما قدمو بند مف بنود ىذه المبادرة إال بالرجوع الى القمة العربية'

 عاما األخيرة'. 50العرب لحؿ القضية الفمسطينية في غضوف الػ 
وتابع 'المبادرة العربية تنص عمى اعادة اسرائيؿ عمى كؿ األراضي العربية مقابؿ اقامة عالقات طبيعية 

العربية المصغرة التي اقترحت بقمة  وبخصوص القمة دولة اسالمية. 57معيا مف قبؿ الدوؿ العربية و
تماـ المصالحة، قاؿ الرئيس 'لـ تتحرؾ حتى اآلف'.  الدوحة بشأف انياء عممية االنقساـ وا 

وحوؿ زيارة الشيخ يوسؼ القرضاوي الى غزة قاؿ ، 'إنيا لـ تتـ بعممنا ونحف ضد أي زيارة الى غزة دوف 
 التنسيؽ معنا ألف ىذا يعطؿ أي جيد لممصالحة.

ا عمى سؤاؿ عما اذا كانت عالقات حماس باإلخواف ليا تأثير سمبي عمى المصالحة قاؿ الرئيس 'ال أحد ورد
ينكر أف حماس جزء ال يتجزأ مف حركة األخواف المسمميف، ولكف ما سمعتو اليوـ مف الرئيس محمد مرسي 

اجتمعا بالقاىرة واتفقا وأشار الى اف وفدي 'فتح وحماس'  بأف مصر ممتزمة بالمصالحة وتريد المصالحة'.
أشير ونحف مصمموف عمى المضي قدما وال يوجد ىناؾ أي ربط بيف  3عمى تشكيؿ حكومة في غضوف 

 مسار المصالحة ومسار المفاوضات.
وقاؿ 'برغـ العالقة القوية بيف حماس واألخواف فمـ أشعر بأي تغير مف موقؼ مصر باالنحياز لحماس ولو 

وردا عمى سؤاؿ عما اذا كاف يمكف اف تقوـ الدولة  في القاىرة اآلف'. شعرت بذلؾ لما كنت انا ىنا
الفمسطينية بدوف القدس قاؿ 'القدس ىي العاصمة األبدية لدولة فمسطيف وبدونيا ال توجد دولة فمسطينية، 
فإذا لـ نحصؿ عمييا فمف نقبؿ ونحف مصمموف عمى استرجاع كؿ اراضينا كما فعمت كؿ مف مصر 

 واألردف.
 16/5/2013ة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وكال

 
 الفمسطينية شمح آخر تطورات المصالحة يبحث مع  عباس 2

مقر إقامتو بقصر الضيافة بالقاىرة، اليـو  فيمحمود عباس،  الفمسطينيبحث الرئيس  :وكاالت -القاىرة
األوضاع عمى الساحة  الدكتور رمضاف شمح تطورات اإلسالميالخميس مع أميف عاـ حركة الجياد 

نياء االنقساـ. كما تـ خالؿ المقاء بحث دور حركة  الفمسطينية خاصة الجيود المبذولة لتنفيذ المصالحة وا 
الجياد اإلسالمى فى دعـ جيود المصالحة وسبؿ مواجية اليجمة الشرسة، التى تقوـ بيا إسرائيؿ لتيويد 

 القدس وتدنيس المسجد األقصى وبناء المستوطنات. 
 16/5/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لتطبيق بنود المصالحة اً الدويك يشكك بجدية اتفاق فتح وحماس األخير ويضع شروط 3

أبدى القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، الدكتور عزيز دويؾ تفاؤاًل حذرًا مف اتفاؽ  :راـ اهلل
مف المصالحة إال ممؼ االنتخابات وذلؾ المصالحة بيف حركتي "حماس" و"فتح" قائاًل: "إف فتح ال تريد 

 إلخراج حماس مف الباب الذي دخمت منو".
، التابعة لحركة االخواف المسمميف في مصر، عمى ضرورة 25وشدد دويؾ خالؿ برنامج بثتو قناة مصر 

ي، إنجاز ممفات المصالحة كرزمة واحدة "تشكيؿ الحكومة، واالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطن
 ومنظمة التحرير، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية".
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نجاز ممفات المصالحة  نجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطّمب ضرورة تفعيؿ وا  وتابع: "إف طي ممؼ االنقساـ وا 
 كافة، وعدـ اختزاليا في ممؼ أو ممفيف".

ة عمؿ لتحقيقيا، وحدد لذلؾ ثالثة وقاؿ الدويؾ إف المصالحة ستبقى تراوح مكانيا ما لـ يتـ وضع استراتيج
شروط "كؼ اليد الخارجية التي تسعى لتعطيؿ المصالحة، والتوافؽ عمى استراتيجية لتحقيقيا، إضافة إلى 
طالؽ الحريات بالضفة وغزة".  ضرورة تحقيؽ المصالحة المجتمعية وذلؾ بوقؼ االعتقاالت بكافة أشكاليا وا 

 16/5/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 رفح بعد عممية خطف الجنود المصريينبتعمن رسميا إغالق أنفاق األفراد الحدودية  "داخمية: "الغزة 4
عبػػػر األنفػػػاؽ الحدوديػػػة  والفمسػػػطيني المصػػػريداخميػػػة بغػػػزة عبػػػور األفػػػراد مػػػف الجػػػانبيف الغػػػزة أوقفػػػت وزارة 

ليػـو الخمػيس سػاعة مبكػرة صػباح ا فػيجوؼ األرض، بعػد عمميػة خطػؼ سػبعة جنػود مصػرييف  فيالمنتشرة 
تصػػريح  فػػي -وأكػػد إسػػالـ شػػيواف النػػاطؽ باسػػـ داخميػػة حمػػاس المنطقػػة الواقعػػة مػػا بػػيف العػػريش ورفػػح. فػػي

 لوكالة أنباء الشرؽ األوسط ، إغالؽ أنفاؽ األفراد الحدودية، إال أف أنفاؽ البضائع مازالت تعمؿ.
ىػذه القضػية.. قػاؿ شػيواف إف  فػيتػو وعما إذا كانت ىناؾ اتصاالت أجرتيا أجيزة األمف المصرية مػع داخمي

لممساعدة  المصريذلؾ لـ يحدث حتى اآلف، فيما جدد تأكيد داخمية حركتو عمى الجاىزية لمتعاوف مع األمف 
 كشؼ خيوط جريمة اختطاؼ الجنود. في

 16/5/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 األقصى لحمايتوالمسجد الحكومة بغزة تدعو لمنفير إلى  5
دعت الحكومة الفمسطينية بغزة، اليوـ الخميس، كؿ مف يستطيع مف أبناء الشعب : مبابيديأحمد ال -غزة

الفمسطيني لمنفير إلى المسجد األقصى المبارؾ، وذلؾ عقب دعوة الجماعات الييودية المتطرفة أنصارىا إلى 
النونو في بياف  وأكد الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة طاىر ما أسمتو "الحج الجماعي لألقصى".

صحفي عمى ضرورة شد الرحاؿ إليو لحمايتو مف محاوالت االحتالؿ فرض وقائع بتقسيمو زمانيا ومكانيا 
وكاف مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف دعا  وتيويده تدريجيا، وطالب األمة بتحمؿ مسؤولياتيا تجاىو.

المتصاعدة بحقو وإلعماره والصالة فيو،  أيضًا لشد الرحاؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ إلفشاؿ اليجمات
 واعتبر المجمس الدعوات الييودية تصعيًدا نوعًيا وخطيًرا.

 16/5/2013فمسطين أون  ين، 
 

 بالعمل لمسيطرة كميا عمى المسجد األقصى "إسرائيل"يتيم  رياض المالكي 6
المالكي الحكومة اإلسرائيمية  اتيـ وزير الشؤوف الخارجية في السمطة الفمسطينية رياض: راـ اهلل ػ ا ؼ ب

 اليـو الخميس بالعمؿ وفؽ مخطط مدروس لمسيطرة كميا عمى المسجد األقصى والمقدسات في القدس.
ىناؾ سياسة إسرائيمية ممنيجة تبمورت وتأخذ ‘وقاؿ المالكي، في مؤتمر صحافي عقده في راـ اهلل، إف 
واألماكف المقدسة ومحاولة لمسيطرة واالستيالء مظاىر واضحة في كيفية االستيالء عمى المسجد األقصى 

 ’.عمى المسجد وساحاتو وبواباتو
بدأ مف خالؿ دخوؿ المستوطنيف بحجة السياحة صباحا ومساء ثـ أصبحت الخطوة الثانية ‘وأضاؼ أف ذلؾ 

 ’.تتعمؽ بخطوات العبادة في الساحات وأخذت تتطور في ظؿ تيديد يومي مف قبؿ الجماعات المتطرفة
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د المالكي أىمية وصوؿ بعثة تقصى الحقائؽ المكمفة مف منظمة االمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة وأك
 )يونيسكو( إلى مدينة القدس الشرقية في العشريف مف الشير الجاري.

 17/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 اء عممية التسويةيدّمر الجيود األمريكية إلحي بالضفة ا ستيطانية: شرعنة البؤر أبو ردينة 7
اعتبر نبيؿ أبو ردينة، الناطؽ باسـ السمطة في تصريح صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو اليـو راـ اهلل: 
(، أف قرار شرعنة أربع بؤر استيطانية أصدرت المحكمة اإلسرائيمية العميا قرارًا بيدميا "يثبت 5|16الخميس )

يود التي تبذليا اإلدارة األميركية إلنقاذ عممية التسوية، مرة أخرى سياسة إسرائيؿ المستمرة بتخريب الج
وقاؿ أبو  وتحقيؽ االستقرار الذي يؤدي إلى قياـ دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس"، عمى حد تعبيره.

ردينة "إف االستيطاف اإلسرائيمي في األرض الفمسطينية بجميع أشكالو غير قانوني وغير شرعي، ويجب 
 ، كما قاؿ.وقفو فورًا"

 16/5/2013قدس برس، 
 

 لجيش وشرطة مصر   يحممون عداءً  الفمسطينيون: أبو مرزوق 8
طالػػب "موسػػى أبػػو مػػرزوؽ"، نائػػب رئػػيس حركػػة حمػػاس الفمسػػطينية، وسػػائؿ اإلعػػالـ بػػأال : حسػػاـ الشػػقويرى

كػدا أف كػؿ تستمع لمكالـ المرسؿ، حوؿ اتياـ "الحركة" بضػموعيا فػى اختطػاؼ الضػباط المصػرييف بػرفح، مؤ 
 ما يثار بدوف أدلة.

وشدد "أبو مرزوؽ" فى تصريحات خاصة لػ"اليـو السابع" عمى ىامش مؤتمر النكبة بنقابة الصحفييف، أنو ال 
يمكف أف يكوف لمشعب الفمسػطينى أى موقػؼ عػدائى تجػاه رجػاؿ الجػيش أو الشػرطة المصػرييف، حتػى يكػوف 

بػػيف مصػػر وغػػزة، لفػػت "أبػػو مػػرزوؽ" إلػػى أف الموضػػوع بسػػيط، وفيمػػا يتعمػػؽ باألنفػػاؽ  التعامػػؿ بيػػذه الطريقػػة.
وأف السبب األساسى وراء األنفاؽ يكمف فى وجود فراغ قانونى وسياسى لصياغة عالقة بيف أطػراؼ المنطقػة 
كميػػا، وعػػدـ وصػػوليـ لصػػية قانونيػػة يتعػػامموف بيػػا، مشػػيرا إلػػى أف األنفػػاؽ جػػاءت لمتعبيػػر عػػف ىػػذا الفػػراغ، 

ذا فتح المعبر انتيت القضية.مضيفا: "كؿ ما نبغ  يو أف يكوف ىناؾ عالقة طبيعية فوؽ سطح األرض"، وا 
 77/5/1073، اليوم السابع، مصر

 
 حماس تنفي تصريحات نسبت لمشعل 9

" : القػػػاىرة نفػػػى عػػػزت الرشػػػؽ عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس مػػػا زعمتػػػو صػػػحيفة "المصػػػري اليػػػـو
وزعمت  الد مشعؿ نقاًل عف مجمة "فوريف بوليسي" األمريكية.المصرية، عمى لساف رئيس المكتب السياسي خ

الصحيفة المصرية بأف مشعؿ قاؿ في حواره لممجمة: "بأف حماس مستعدة مف حيث المبدأ إلجراء مفاوضػات 
وقػػاؿ الرشػػؽ فػػي تصػػريح نشػػره عبػػر صػػفحتو عمػػى "الفيسػػبوؾ"، مسػػاء الخمػػيس: "إف حػػوار  مػػع )إرسػػرائيؿ(".

 يكية ال يتضمف مثؿ ىذه االفتراءات".مشعؿ مع المجمة األمر 
 76/5/1073، الرسالة، فمسطين

 
  باختطاف سبعة جنود مصريين في سيناءعالقتيا  تنفي "شورى المجاىدين مجمسغزة: " 70
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ػ أشػرؼ اليػور: نفػت مجموعػات "مجمػس شػورى المجاىػديف" وىػي جماعػة متشػددة تنشػط فػي قطػاع غػزة  غزة
 في سيناء. فمسؤوليتيا عف خطؼ سبعة جنود مصريي

ونقػػؿ عػػف المسػػؤوؿ فػػي الجماعػػة ويػػدعى أبػػو قتػػادة المقدسػػي، قولػػو "مجاىػػدونا فػػي قطػػاع غػػزة ال عالقػػة ليػػـ 
بحادثػػة اختطػػاؼ الجنػػود المصػػرييف فػػي مدينػػة العػػريش". وقػػاؿ اف بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ المصػػرية والعربيػػة 

، مضيفا "ىذا ال أساس لو مف الصحة تروج لوجود عالقة لمجاىدينا في غزة أو في سيناء بحادثة االختطاؼ
واليدؼ مف ىذه االتيامات تشػويو صػورة مجاىػدينا وتصػويرىـ بػأنيـ إرىػابيوف وأنيػـ يحػاولوف نشػر الفوضػى 

وأشػػار إلػػػى أف المسػػمحيف الػػػذيف ينتمػػوف لجماعتػػػو "ال ييػػدفوف إال لقتػػػاؿ  فػػي األمػػاكف التػػػي يتواجػػدوف فييػػػا".
 ض فمسطيف".أعداء اهلل الييود الذيف اغتصبوا أر 

 77/5/1073، القدس العربي، لندن
 

 ما حدث ليم مرغم بالبركة: الالجئون في لبنان ما زالوا عمى عيد المقاومة عمي  77
أكػد ممثػؿ حركػة حمػاس فػي لبنػاف عمػي بركػة أف الشػعب الفمسػطيني ىػو مػف صػنع الثػورات : غزة )فمسػطيف(

فمسػطينية وحػدىا مػف أعػادت القضػية إلػى موقعيػا وقاتؿ ولـ يبيع األرض كما يقوؿ الػبعض وأف االنتفاضػة ال
 الحقيقي.

وقاؿ بركة خالؿ لقاء سياسي بعنواف "العودة حؽ كالشمس" عقد في مسجد الرباط بمشروع بيػت الىيػا شػماؿ 
التػي  7976قطاع غزة:" إف مخيمات الالجئيف في لبناف معاناتيا مستمرة نتيجة الحرب األىمية المبنانية عػاـ 

مػف تػدمير لمخػيـ نيػر البػاردد مؤكػدًا أف الالجئػيف  1007مخػيـ "تػؿ الزعتػر" ومػا حػدث عػاـ  أدت الي تػدمير
 في لبناف ما زالوا عمى عيد المقاومة رغـ ما حدث ليـ.

وأوضػػح أف وجػػود مخيمػػات الالجئػػيف فػػي غػػزة وفػػي الشػػتات يجػػب أف تبقػػى حتػػى عػػودتيـ الػػى بالىػػـ التػػي 
مػف  1005ني في قطاع غزة وبإنجاز المقاومة التي احرزتو عاـ ىجروا منياد مشيًدا بصمود الشعب الفمسطي

اجبار االحتالؿ عمى االنسحاب مف القطاع، وتصدييا لمحروب التي تعػرض لػو القطػاع عمػى مػدار السػنوات 
 السابقة.

وبػػػدوره، أوضػػػح د. عػػػاطؼ عػػػدواف عضػػػو المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني عػػػف حركػػػة "حمػػػاس" أف المقاومػػػة 
عت أف تصؿ بالشعب الفمسطيني إلى بر األماف والمحافظة عمى حقوقو وثوابتو التي يتآمر الفمسطينية استطا

 عمييا البعض. عمى حد تعبيره. 
وشػػدد عػػدواف فػػي كممتػػو عمػػى أف الطريػػؽ الوحيػػد لمعػػودة ولتحريػػر فمسػػطيف ىػػو طريػػؽ المقاومػػة ولػػيس طريػػؽ 

 المفاوضات وحؽ العودة حؽ ثابت ال يمكف التنازؿ عنو.
 76/5/1073، قدس برس

 
 جنبي ومشاركة فمسطينية أبتمويل  "سرائيل"إفتح تكشف عن عمميات تطبيع تجري مع :العربيالقدس  71

كد نائب اميف سر المجمس الثوري لحركة فتح الدكتور صبري صيدـ لػ"القدس العربي" أراـ اهلل ػ وليد عوض: 
لتػػػي تواصػػػؿ اسػػػتيداؼ الفمسػػػطينييف مػػػع اسػػػرائيؿ ا "تطبيػػػع"الخمػػػيس بػػػأف حركتػػػو تػػػرفض اجػػػراء ايػػػة عمميػػػات 

ومقدساتيـ واالستيطاف في ارضيـ، مشددا عمى رفض حركتو قياـ ايػة جيػات فمسػطينية وصػفيا بػػ"القطاعية" 
 بالمشاركة في لقاءات ونشاطات مع االسرائيمييف تستغؿ في نياية االمر لتحسيف صورة االحتالؿ.
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الخمػػيس بػػأف حركػػة فػػتح تقػػوـ بحممػػة لمتصػػدي  "العربػػيالقػػدس "وجػػاءت اقػػواؿ صػػيدـ تعقيبػػا عمػػى مػػا عممتػػو لػػػ
 لعمميات تطبيع تجري مع اسرائيؿ حاليا بمشاركة جيات فمسطينية وبتمويؿ اجنبي.

وعممػػت "القػػدس العربػػي" الخمػػيس مػػف مصػػادر مطمعػػة فػػي حركػػة فػػتح بػػاف ىنػػاؾ عمميػػات تطبيػػع تجػػري مػػع 
الحركػػة لػػف تسػػمح باسػػتمرار ذلػػؾ التطبيػػع الػػذي اسػػرائيؿ بمشػػاركة فمسػػطينية وتمويػػؿ اجنبػػي، مشػػيرة الػػى اف 

يمحؽ ضررا بالغا بالمصالح العميػا لمشػعب الفمسػطيني، خاصػة واف التطبيػع يػأتي فػي حػيف يواصػؿ االحػتالؿ 
 االسرائيمي استيداؼ الفمسطينييف ومقدساتيـ والتنكر لمحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني.

 77/5/1073، القدس العربي، لندن
 

 "أسوأ من وعد بمفور"مبادرة السالم العربية س السيد: األسير عبا 73
راـ اهلل ػ وليد عوض: جددت حركة حمػاس الخمػيس مياجمتيػا لمبػادرة السػالـ العربيػة التػي بمورتيػا السػعودية 

مف "وعد بمفور" الذي اقر اقامة  أسوأ، واعتبرتيا 1001وأقرت في القمة العربية التي انعقدت في بيروت عاـ 
 ود في فمسطيف االمر الذي ادى لتشريد الشعب الفمسطيني.دولة لميي

وشػػدد رئػػيس الييئػػة القياديػػة ألسػػرى حمػػاس فػػي سػػجوف االحػػتالؿ االسػػرائيمي عبػػاس السػػيد الخمػػيس عمػػى أف 
مبادرة السالـ العربية "أسوأ مف وعد بمفور"، النيا "قامت بتطميف المحتؿ الغاصب باستمرار وجوده عمى ىذه 

عطائػػو  نيػػاء الطػػرح معػػو كنتيجػػة لحػػؿ ىزيػػؿ، ولػػو الحريػػة فػػي قبولػػو األرض، وا  شػػرعية وعالقػػات طبيعيػػة، وا 
لواشػنطف والموافقػة عمػى تبػادؿ  -بدوف سقؼ زمني، وما قاـ بو وفد لجنػة المتابعػة العربيػة فػي زيارتػو األخيػرة

قػػد تسػػتفيد منيػػا نػػراه كيديػػة لألمريكػػاف والصػػياينة، وال يسػػتفيد منيػػا الشػػعب الفمسػػطيني بشػػيء، و  –االراضػػي 
 جيات عربية في إطار العالقة مع األمريكاف".

عاًمػا عمػػى  71وتػابع السػيد فػي حػػوار لػو مػع مركػز أحػػرار لدراسػات األسػرى وحقػوؽ اإلنسػػاف بمناسػبة مػرور 
اعتقالو مف داخؿ سجف ىداريـ قػائال: وحتػى بمفيػـو التفػاوض ال يمكػف اعتبػار المبػادرة األصػمية ومػا تػـ فػي 

 خيرة إال تنازالت مجانية لتشجع الطرؼ الصييوني االستمرار عمى مواقفو".الزيارة األ
وأضاؼ: "أرى أف التركيبة الشعبية الحاليػة عنػد الصػياينة غيػر مؤىمػة لمػذىاب بحػؿ أو انفػراج سياسػي حيػث 
إف ما يؤثر عمى المحتؿ الصييوني ىو الخسائر في األمواؿ واألنفس، أي خسائر اقتصادية وخسائر بشرية، 
والوضع االقتصادي والبشري منذ عاـ ونصؼ وبفعؿ اليدوء بالضفة عمى خير حاؿ عندىـ، كما أف الطرؼ 
الفمسطيني المستعد لمتفاوض واضح وضوح الشمس عنػدىـ، وال أدري مػا ىػي الفائػدة التػي تحققػت بفعػؿ ىػذه 

رض وسػػػتحارب السياسػػػة الرافضػػػة لمجمػػػوس لممفاوضػػػات، والمعمنػػػة أنيػػػا لػػػف تفعػػػؿ أي شػػػيء مػػػؤثر عمػػػى األ
وتالحؽ كؿ مف ينوي الفعؿ، ورأينا في الفترة األخيرة توسع باالستيطاف واستمرار فػي تيويػد القػدس ومصػادرة 

 األراضي والمياه ودعـ أمريكي غير محدود وال مشروط ومتزايد".
 يمكػػف وقػػاؿ السػػيد المحكػػوـ بالمؤبػػد: إف المقاومػػة الشػػعبية ىػػي شػػكؿ راؽ ورائػػع مػػف أشػػكاؿ المقاومػػة لكػػف ال

 االكتفاء بيا، كما أف مف يممكوف القوة بالضفة يستخدمونيا لتخفيؼ االحتقاف فقط.
وحوؿ المصالحة الفمسطينية دعا السيد إلنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة عمى قاعدة برنامج يحتـر ويمارس 

لخػػارج، والضػػفة كػػؿ أشػػكاؿ النضػػاؿ، وكػػذلؾ فػػرص متكافئػػة لمجميػػع فػػي االنتخابػػات فػػي القػػدس المحتمػػة، وا
 الغربية، وقطاع غزة.

 77/5/1073، القدس العربي، لندن
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” عصػػافير“يمػػـز المعتقمػػوف الفمسػػطينيوف الحػػذر مػػف عناصػػر اسػػتخباراتية يطمقػػوف عمػػييـ اسػػـ : )ا .ؼ .ب(
في سجونيا لمحصوؿ عمى اعترافات منيـ بعد فشؿ محققييا في ىػذه الميمػة. وروى  بينيـ” إسرائيؿ“زرعتيـ 

”. لمناضػػميف“، بأنػػو اعتػػرؼ 7999عػػاـ ” إسػػرائيمية“الشػػاب عػػزاـ محمػػد أنػػو اعتقػػد عنػػدما أقػػر بػػإحراؽ حافمػػة 
 ”.عصافير“لكّنو اكتشؼ الحقًا أنيـ كانوا 

واعتقمػت مػف قبػؿ جػيش االحػتالؿ بتيمػة إحػراؽ  عامػاً  78كػاف عمػري حينيػا حػوالي “عامػًا(  30وقاؿ عزاـ )
 ”.وخضعت لمتحقيؽ لدى المخابرات لكنني لـ أعترؼ بشيء”. إسرائيمية“حافمة 

بعػػد ثالثػػة أيػػاـ مػػف التحقيػػؽ تػػـ نقمػػي الػػى غرفػػة فييػػا معتقمػػوف فمسػػطينيوف مػػنيـ مػػف أطمػػؽ لحيتػػو “وأضػػاؼ 
 ”.ومنيـ مف يؤدي الصالة في مواعيدىا

ىذه المعاممة وما سمعتو عف بطوالتيـ ضد االحتالؿ لػـ يكػف أمػامي سػوى أف أخبػرىـ مػا  بعد“وأكد عزاـ انو 
 ”.إسرائيمية“فعمت ورويت ليـ كيؼ قمت أنا وصديقي بإحراؽ حافمة 

أصػدرت عميػو حكمػا بالسػجف لػثالث سػنوات اسػتنادًا ” إسػرائيمية“وبعد ذلؾ بثالثة أياـ، نقؿ عػزاـ الػى محكمػة 
 ”.العصافير“إلى اعترافو في غرفة 

عمى الرغـ مف انتشار القصػة بيػنيـ وىنالػؾ مػف ” العصافير“ويقع الكثير مف األسرى الفمسطينييف في قبضة 
 يفمت منيـ بسبب معرفتو السابقة عنيـ.

فػػي سػػجوف االحػػتالؿ ” العصػػافير“وقػاؿ المحػػامي جػػواد بػػولس، رئػيس الوحػػدة القانونيػػة فػػي نػػادي األسػير، إف 
 ساـ وحتى يتـ زرعيـ بيف األسرى.موجودة في الغرؼ واألق
نمػا ” “إسرائيؿ“وأشار بولس الى اف  عمى األغمب ال تقػدـ اعترافػات المعتقمػيف لػدى العصػافير فػي المحكمػة وا 

يػػػتـ اسػػػتخداـ اعترافػػػاتيـ لمػػػواجيتيـ مػػػرة أخػػػرى عنػػػد التحقيػػػؽ بمػػػا اعترفػػػوا بػػػو، ومػػػف ثػػػـ ينتزعػػػوف اعترافػػػات 
فننػػػػت فػػػػي اسػػػػتخداـ العصػػػػافير داخػػػػؿ سػػػػجونيا، لمحصػػػػوؿ عمػػػػى ت” إسػػػػرائيؿ“وبحسػػػػب بػػػػولس فػػػػإف ”. رسػػػػمية

 ”.  اعترافات األسرى
 77/5/1073، الخميج، الشارقة
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أفرجػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، مسػػاء اليػػـو الخمػػيس، عػػف القيػػادي فػػي حركػػة : أحمػػد المبابيػػدي -غػػزة
بعػػد اعتقالػػو فػػي شػػير أبريػػؿ الماضػػي مػػف أمػػاـ حػػاجز ، شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة خالػػد الحػػاج مػػف جنػػيف حمػػاس

 مفاجئ نصبتو عمى مدخؿ قرية عرابة جنوب غرب مدينة جنيف.
 ويعتبر الحاج مف أبرز قيادات "حماس" بمنطقة جنيف وقد شغؿ منصب الناطؽ الرسمي في المدينة.

 76/5/1073، فمسطين أون  ين
 

 د الموقف!اتفاق المصالحة: الشك سيّ  76
، مػػػرة برعايػػػة مصػػػرية، وأخػػػرى «حمػػػاس»و« فػػػتح»تتواصػػػؿ اتفاقػػػات المصػػػالحة بػػػيف حركت ػػػي : محمػػػد كمػػػاؿ

 قطرية، وذلؾ وسط حالة مف االستياء الشعبي أدت إلى فقداف الثقة في كال الطرفيف لدى الشارع الفمسطيني.
مى أرض الواقػع، تؤكػد الحركتػاف كػؿ مػرة ومع استمرار توقيع مزيد مف االتفاقيات التي لـ يتحقؽ منيا شيئًا ع

عمػػى ضػػرورة إنجػػاز المصػػالحة، إال أف وخػػريف يػػروف أف كػػؿ االتفاقػػات التػػي وقعػػت بػػيف الطػػرف يف ىػػي مجػػرد 
 خداع لمجميور الفمسطيني.
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إسماعيؿ األشػقر إف االتفػاؽ األخيػر مػع « حماس»وقاؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة 
مصّرة وماضية في تحقيؽ المصالحة الفمسػطينية وفػؽ التوافقػات التػي تمػت « حماس»كد أف يؤ « فتح»حركة 

 في القاىرة والدوحة.
أكدنا عمى اتفاؽ الرزمة الواحدة، أي أف كؿ الممفات التي طرحػت، سػواء ممػؼ «: »السفير»وأوضح األشقر لػ

يرىػػا، سػتكوف حاضػرة دفعػة واحػػدة، تشػكيؿ الحكومػة ومنظمػة التحريػػر والمصػالحة المجتمعيػة واالنتخابػات وغ
 «.وىذا اتفقنا عميو مع حركة فتح

فيصػػؿ أبػػو شػػيال إف حركتػػو جػػادة فػػي تحقيػػؽ المصػػالحة، « فػػتح»وفػػي اإلطػػار ذاتػػو، قػػاؿ القيػػادي فػػي حركػػة 
وتسػػػعى لتنفيػػػذ كػػػؿ مػػػا تػػػـ االتفػػػاؽ عميػػػو مػػػؤخرًا، الفتػػػًا إلػػػى أف األشػػػير الثالثػػػة المقبمػػػة ستخصػػػص لتشػػػكيؿ 

نجػػاز المصػػالحة المجتمعيػػة والتحضػػير لالنتخابػػات الرئاسػػية والتشػػريعية، الحكومػػة وتفع يػػؿ لجنػػة الحريػػات وا 
صدار مرسوـ الحكومة الجديدة وتحديد موعد االنتخابات وفؽ ما تـ االتفاؽ عميو مع حركة   «.حماس»وا 

راء نحػػف جػػػّديوف ومعنيػػوف بالمصػػػالحة ونػػؤمف بضػػػرورة إجػػػ«: »وأوضػػح أبػػػو شػػيال، فػػػي حػػديث إلػػػى السػػػفير
االنتخابػػػات ألنيػػػا الطريقػػػة الديموقراطيػػػة ليقػػػوؿ المػػػواطف الفمسػػػطيني رأيػػػو فػػػي مػػػا يحػػػدث، ويختػػػار البرنػػػامج 

 «.السياسي الذي يالئمو
تبدي التزاميا بكؿ االتفاقيات التػي توقعيػا إلػى جانػب « حماس»وأشار أبو شيال، في المقابؿ، إلى أف حركة 

 حمة التنفيذ. ، لكنيا تعطؿ المصالحة عند مر «فتح»حركة 
أف تأجيػػؿ المشػػاورات « السػػفير»مػػف جيتػػو، اعتبػػر الكاتػػب والمحمػػؿ السياسػػي ىػػاني حبيػػب فػػي حػػديث إلػػى 

بشأف تشكيؿ الحكومة وباقي الممفػات ثالثػة أشػير يشػكؿ محاولػة إلعطػاء بعػض األطػراؼ المزيػد مػف الوقػت 
 ية المحتمة وقطاع غزة.لتعميؽ االنقساـ وتحويمو إلى انفصاؿ حقيقي وواقعي بيف الضفة الغرب

 77/5/1073، السفير، بيروت

 
 بؤر استيطانية في الضفة  أربعتشرعن  "إسرائيل" قرار اليدم.. من رغمبال 77

بػؤر  4حكومة إسرائيؿ قررت إضفاء الشرعية عمػى ، أف يو بي أي، عف 77/5/1073، الحياة، لندنذكرت 
بإخالئيػػا وىػػدميا بعػػد أف أقاميػػا مسػػتوطنوف مػػف اسػػتيطانية عشػػوائية فػػي الضػػفة الغربيػػة رغػػـ صػػدور قػػرارات 

 دوف قرار حكومي.
وأفػػادت إذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي اليػػوـ الخمػػيس بػػأف النيابػػة العامػػة سػػممت بالغػػًا إلػػى المحكمػػة العميػػا، أمػػس 
األوؿ، ردا عمػػػػى التمػػػػاس طالػػػػب بػػػػإخالء البػػػػؤر االسػػػػتيطانية، وقالػػػػت فيػػػػو إنيػػػػا تعتػػػػـز تحويػػػػؿ ىػػػػذه البػػػػؤر 

 ة إلى مستوطنات "قانونية".االستيطاني
ومف المتوقع أف تصدر المحكمة العميا اإلسرائيمية األسبوع المقبؿ قرارًا بشأف نيػة الحكومػة اإلسػرائيمية تحويػؿ 
البػػؤر االسػػتيطانية األربػػع إلػػى مسػػتوطنات أو االسػػتجابة لاللتمػػاس الػػذي قدمتػػو حركػػة "سػػالـ اآلف" وطالبػػت 

 بإخالئيا.
أف إضػػفاء صػػبغة  السػػالـ اآلف قالػػت فػػي بيػػاف، عػػف أ ؼ ب، أف 77/5/1073 ،الساافير، بيااروتوأضػػافت 

صػفعة لمجيػود التػي يقودىػا كيػري، وىػو بمثابػة طمأنػة »قانونية عمى المواقع لتصبح مستوطنات جديػدة، ىػو 
 «.لمصالح المستوطنيف، وتأكيد عمى عدـ التزاـ الحكومة بالسالـ أو بحؿ الدولتيف
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جفعػػػات »األوامػػػر الحكوميػػػة لبػػػدء شػػػرعنة البػػػؤر االسػػػتيطانية األربػػػع « رة المدنيػػػةاإلدا»تسػػػّممت مػػػا يسػػػمى بػػػػو 
ميتزبػي »ولـ يتحدد بعد مستقبؿ بػؤرتي «. ميتسبيو لخيش»و« معاليو ريحفعاـ»و« جفعات ىرؤيو»و« اساؼ
 «.رامات جيالد»و« يتسيار

السػت. وأصػدرت المحكمػة قػرارًا ، أكد أنػو يتوجػب إزالػة البػؤر 1005ُيذكر أف تقريرا حكوميا، صدر في العاـ 
ومف المقرر أف تستمع  فعاًل بإخالئيا، إال أف دعاوى االستئناؼ التي قدمتيا الحكومة أخرت عممية اإلخالء.

 مف شير أيار الحالي. 11حوؿ القضية في الػ« السالـ اآلف»المحكمة العميا اللتماس حركة 
 «:الـ اآلفالس»وفي اآلتي تفاصيؿ رد الحكومة بحسب موقع حركة 

لبػػدء عمميػػة شػػرعنة « إلدارة المدنيػػة»فػػي شػػرؽ بيػػت لحػػـ: أصػػدرت وزارة الػػدفاع أوامػػر لػػػ« معاليػػو ريحفعػػاـ«-
 «.أراضي الدولة»البناء في موقع اّدعت أنو يقع ضمف 

إجػػػراء مسػػػح ييػػػدؼ إلػػػى « اإلدارة المدنيػػػة»فػػػي شػػػماؿ راـ اهلل: طمبػػػت وزارة الػػػدفاع مػػػف « جفعػػػات ىرؤيػػػو«-
 ، في خطوة تيدؼ إلى شرعنة البؤرة.«أراضي دولة»األراضي التي تقع عمييا المستوطنة كػ اإلعالف عف

بحػث كافػة الخيػارات اليادفػة إلػى « اإلدارة المدنية»في شرؽ راـ اهلل: طمبت الحكومة مف « جفعات أساؼ«-
سػب رد الحكومػة، شرعنة البؤرة، وذلؾ بناء عمى ادعاءات المستوطنيف أنيـ اشػتروا جػزءًا مػف األراضػي. وبح

فإنػػو خػػالؿ األشػػير القميمػػة الماضػػية، اسػػتطاع المسػػتوطنوف شػػراء ثالثػػة أربػػاع األرض الفمسػػطينية التػػي تقػػع 
 عمييا المستوطنة.

)جنوب غرب الخميؿ(: أبمغت الحكومة السابقة المحكمة عػف أمميػا بشػرعنة الموقػع، ولكػف « ميتسبيو لخيش»
قػرارًا »ار إلػى الحكومػة الحاليػة. وبالتػالي ذكػرت الحكومػة فػي ردىػا أف بسبب االنتخابات التشريعية، تُػرؾ القػر 

ضػػفاء «بضػػـ البػػؤرة إلػػى أراضػػي مسػػتوطنة نيغوىػػوت سػػيؤخذ قريبػػاً  ، مػػا يعنػػي عػػـز الحكومػػة شػػرعنة البػػؤرة، وا 
 «.نيغوىوت»في مستوطنة « حي»عمييا صفة 

)شػػػرؽ « رامػػػات جػػػيالد»وب نػػػابمس( و)جنػػػ« ميتزبػػػي يتسػػػيار»أمػػػا فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالبؤرتيف الثػػػانيتيف، وىمػػػا 
 قمقيمية(، فاّدعت الحكومة أنو تمت إزالة غالبية البناء غير الشرعي داخميا، مف دوف تحديد مستقبؿ البؤرتيف.

 
 لتغيير تعميمات إطالق النار في الضفة اإلسرائيمي بنيت يدعو الجيش"معاريف": نفتالي  78

جػػػػب تغييػػػػر تعميمػػػػات إطػػػػالؽ النػػػػار لمجنػػػػود اإلسػػػػرائيمييف قػػػػاؿ نفتػػػػالي بنيػػػػت، رئػػػػيس "البيػػػػت الييػػػػودي" إنػػػػو ي
 والمستوطنيف، وذلؾ بزعـ "تمكينيـ مف الدفاع عف أنفسيـ".

وكانػػت "معػػاريؼ" قػػد نقمػػت فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة عػػف جنػػود نظػػامييف وجنػػود احتيػػاط فػػي جػػيش االحػػتالؿ 
 د قوليـ.زعميـ أنيـ معدمو الحيمة إزاء تعميمات إطالؽ النار الضبابية. عمى ح
 وانضـ بنيت في رده إلى أعضاء كنيست كثيريف يتبنوف الموقؼ ذاتو.

وقػػاؿ بنيػػت إف "الميمػػة األساسػػية لمحكومػػة ىػػي الػػدفاع عػػف مواطنييػػا، ولكنيػػا ال تقػػـو بػػذلؾ". ويضػػيؼ أف 
 السفر في شوارع الضفة الغربية في الشيور األخيرة قد تحوؿ إلى جحيـ.

بيدؼ "إعادة األمف لممستوطنيف في الضفة الغربية، قبؿ أف يكػوف قػد فػات وتعيد بنيت بأف يبذؿ كؿ جيودة 
 الوقت".

 77/5/1073، 48عرب 
 

 لم يوبخ من األردن وعاد بعد وفاة والده سفيرنا بعّمان"إسرائيل":  79
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قاؿ مسؤوؿ دبموماسي إسرائيمي أمس أف السفير اإلسرائيمي دانياؿ نيفو فػي عمػاف عػاد إلػى تػؿ أبيػب : عماف
ونفػى المسػؤوؿ اإلسػرائيمي فػي تصػريحات لصػحيفة "تػايمز اوؼ ذا إسػرائيؿ" نشػرتيا عمػى  بوفاة والػده. ليعزي

موقعيا عمى االنترنت أف يكوف قد تـ تأنيب السفير نيفػو وتوبيخػو مػف قبػؿ الحكومػة األردنيػة، لكػف المسػؤوؿ 
 اعترؼ بأف العالقة األردنية اإلسرائيمية تزداد سوءًا.

"وال نعمػـ إلػى إي مػدى يتعمػؽ بنػا أو انيػا  ة األردنية متصاعدة مؤخرا مع إسرائيؿ، وأضػاؼولفت إلى أف النبر 
 مسألة سياسية داخمية في األردف".

 77/5/1073، السبيل، عّمان
 

 مبنانمستمر ل األسمحةسيتواصل طالما أن تيريب " تيدد سورية: القصف إسرائيل" 10
ارات األميركية جوف برنر في زيارة مفاجئة وخاطفة الى وصؿ رئيس االستخب: وماؿ شحادة -القدس المحتمة 

اسرائيؿ مساء اليوـ الخميس، حيث التقى وزير الدفاع االسرائيمي موشيو يعػالوف، وتركػز البحػث عمػى "خطػر 
 نقؿ اسمحة متطورة وخطيرة مف سورية الى حزب اهلل في لبناف".

ائيؿ نقمػت رسػالة تيديػد، عبػر برنػر لسػورية، تؤكػد فييػا وأفادت القناة العاشرة في التمفزيوف االسرائيمي أف "اسػر 
وعػرض يعػالوف  اف القصؼ االسرائيمي عمى سورية سيتواصؿ طالما أف تيريب االسػمحة الػى لبنػاف مسػتمر".

امػػاـ برنػػر تقػػارير اسػػتخبارية اسػػرائيمية حػػوؿ وضػػع مخػػازف االسػػمحة السػػورية والمحػػاوالت المتكػػررة لنقميػػا الػػى 
 "حزب اهلل".

ة ثانيػػة رفػػض الجػػيش االسػػرائيمي التعقيػػب عمػػى صػػور التقطػػت لجنػػود اسػػرائيمييف عائػػديف مػػف سػػورية مػػف جيػػ
وفي حوزتيـ عتاد حربي، قيؿ انيـ عائدوف مف نشاط عسكري، غير اف الجيش اكد انو يواصؿ انتشاره عمى 

 خر مف الحدود.طوؿ منطقة الحدود في الجوالف السوري المحتؿ ومراقبتو عف كثب التحركات في الطرؼ اال
 77/5/1073، الحياة، لندن

 
 الفمسطينيين تجارالرسوم إسرائيمية جديدة عمى "ىآرتس": سحب اقتراح بفرض  17

كشفت تقارير إخبارية إسرائيمية أمس؛ طرح وزارتي الجيش والمالية فػرض رسػوـ جديػدة عمػى : القدس المحتمة
سرائيؿ، لتغطية العجز فػي الميزانيػة، وذلػؾ خػالؿ البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية بيف قطاع غزة وا  

عػػف مسػػؤوؿ « ىػػآرتس»ونقمػػت صػػحيفة  نقاشػػات الميزانيػػة العامػػة فػػي الحكومػػة اإلسػػرائيمية االثنػػيف الماضػػي.
اسرائيمي رفيع، رفض الكشؼ عف ىويتو، قولو إنو خالؿ النقاشات حوؿ الميزانية اإلسػرائيمية العامػة عرضػت 

رض رسػوـ جديػدة عمػى التجػار الفمسػطينييف، ولكػف وبعػد تػدخؿ وزيػرة العػدؿ تسػيبي وزراتي الجيش والماليػة فػ
ليفنػػي ومستشػػار األمػػف القػػومي عػػامي درور، تػػـ سػػحب االقتػػراح. ووفقػػًا لممسػػؤوؿ، فػػإف االقتػػراح نػػص عمػػى 

الضػفة إجراء تعديؿ عمى قانوف االتفاؽ المرحمي بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية فيما يتعمؽ بمعابر 
الغربية وقطاع غزة، بما يمنح صالحيات جديدة لوزير الجيش لتحديد قيمة الرسـو ومصاريؼ التشغيؿ، التػي 

سرائيؿ.  يجب جبايتيا مف التجار الفمسطينييف مقابؿ نقؿ البضائع بيف قطاع غزة وا 

 77/5/1073، البيان، دبي
 

 المستوطنين إرىابلمواجية  "إسرائيل"مشاورات في ": يديعوت" 11
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ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددىا الصادر اليوـ الخمػيس، اف إجتماعػًا : أسعد تمحمي –الناصرة 
يضـ كاًل مف وزيرة القضاء االسرائيمي تسيبي ليفني، ووزير الجبية الداخمية يتسحؽ اىارونوفتش، والمستشار 

مػػف العػػاـ "الشػػباؾ" لمناقشػػة طػػرؽ القضػػائي لمحكومػػة االسػػرائيمية، ييػػودا فاينشػػطايف ومسػػؤوليف فػػي جيػػاز اال
 التصدي لممارسات "دمغة الثمف".

وتضيؼ الصحيفة اف ىذا االجتماع يػأتي فػي اعقػاب االرتفػاع الممحػوظ فػي االعمػاؿ العدائيػة التػي يقػوـ بيػا 
نتشػػار الظػػاىرة لتشػػمؿ ممتمكػػات الفمسػػطينييف داخػػؿ  المسػػتوطنوف ضػػد الفمسػػطينييف فػػي االراضػػي المحتمػػة، وا 

 خضر، خصوصا بعد مصرع احد مستوطني يتسيار قبؿ نحو اسبوعيف عمى حاجز زعترة.الخط اال
وسػػيدرس االجتمػػاع إمكانيػػة تشػػديد االجػػراءات ضػػدد ممارسػػػي ىػػذه االعمػػاؿ، باإلضػػافة الػػى اصػػدار اوامػػػر 
 لالبعػػاد عػػف الضػػفة الغربيػػة، او تقػػديـ لػػوائح إتيػػاـ ضػػدىـ، كمػػا تنظػػر النيابػػة العامػػة فػػي إتخػػاذ إجػػراء يمنػػع

 المتيميف مف لقاء محامييـ كما ىو معموؿ بو مع المعتقميف الفمسطينييف.
باإلضافة الى ذلؾ تسعى النيابػة الػى تجفيػؼ مصػادر تمويػؿ ىػذه االعمػاؿ االرىابيػة، كمػا حصػؿ مػف خػالؿ 
سػػحب الػػدعـ السياسػػي عػػف مسػػتوطنة يتسػػيار، التػػي تعتبػػر قاعػػدة لتصػػدير االعمػػاؿ التحريضػػية فػػي اوسػػاط 

 ف.المستوطني
وتشير مصادر قضائية اسرائيمية، اف المحكمة العميػا إتخػذت فػي اآلونػة االخيػرة قػرارًا إسػتثنائيًا ايػدت بموجبػو 
موقػػؼ النيابػػة العامػػة بمنػػع ثالثػػة مػػف المتيمػػيف بحػػرؽ سػػيارة احػػد الفمسػػطينييف فػػي بمػػدة الظاىريػػة مػػف مقابمػػة 

حكمػػة العميػػا والنيابػػة العامػػة فػػي اسػػرائيؿ تجػػاه محػػامييـ، االمػػر الػػذي يشػػكؿ وفقػػًا لمصػػحيفة سياسػػة جديػػدة لمم
ممارسات "دمغة الثمف" ضد الفمسطينييف ومساواتيا باالعماؿ "االرىابيػة" التػي يقػوـ بيػا الفمسػطينيوف، حسػب 

 تعبير الصحيفة.
وفػػي ذات السػػػياؽ تعمػػػؿ وزارة المعػػػارؼ االسػػػرائيمية بالتنسػػػيؽ مػػػع جيػػػاز االمػػػف العػػػاـ "الشػػػاباؾ" عمػػػى إعػػػداد 

قناعيـ بالتراجع دورا ت تعميمية وتثقيفية ألفراد "دمغة الثمف" لثنييـ عف ممارسة االعماؿ التي يقوموف فييا، وا 
 عف مثؿ ىذه الممارسات.

 77/5/1073، الحياة، لندن
 

 يعادل مستوى دول العالم الثالث "إسرائيل"عدد المستشفيات في  :منظمة الصحة العالمية 13
الػؼ  700مستشػفى لكػؿ  0.6لمنظمة الصػحة العالميػة انػو يوجػد فػي اسػرائيؿ  اظير التقرير السنوي: راـ اهلل

مثػػػؿ مصػػػر وزمبػػػابوي وزامبيػػػا، واقػػػؿ مػػػف عػػػدد  اإلفريقيػػػة، كمػػػا ىػػػو عميػػػو الحػػػاؿ فػػػي بعػػػض الػػػدوؿ إسػػػرائيمي
والؼ  70سػػريرًا لكػػؿ  34واضػػاؼ التقريػػر اف ىنػػاؾ  المستشػػفيات فػػي كػػؿ مػػف لبنػػاف وكوريػػا الجنوبيػػة وليبيػػا.

سػريرًا وفػي  66والؼ نسػمة، وفػي بولنػدة  70سػريرًا لكػؿ  81حيف اف عدد االسرة في المانيػا ىػو  مريض في
ويفيد الموقع االلكتروني لػ "القناة العاشرة" الذي اورد الخبػر اف التقريػر خػرج بيػذه النتيجػة  سريرًا. 50سويسرة 

دولػػة االعضػػػاء فػػي المنظمػػػة  794مػػف خػػالؿ عقػػػد مقارنػػة بػػػيف عػػدد االسػػػرة بالنسػػبة لعػػدد المرضػػػى فػػي الػػػػ 
وتشير القنػاة الثانيػة اف نشػر ىػذا التقريػر يػأتي بعػد اسػبوع مػف نشػر مراقػب  والمنتشرة في جميع انحاء العالـ.

الدولة يوسؼ شبيرا تقريرًا إستعرض فيو خطػورة الوضػع فػي المؤسسػات الصػحية فػي اسػرائيؿ، وجػاء فػي ىػذا 
 وتوف سنويًا بسبب االمراض ذات العالقة بتموث المستشفيات.اسرائيمي يم 6000-4000التقرير اف ما بيف 

 77/5/1073، القدس، القدس
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 لبنان إلىتسمل  إسرائيمي ضدّ  تقدم  ئحة اتيام اإلسرائيميةالنيابة العامة  14
تقػػّدمت النيابػػة العامػػة االسػػرائيمي، اليػػوـ الخمػػيس، امػػاـ محكمػػة الصػػمح فػػي عكػػا بالئحػػة إتيػػاـ ضػػد : راـ اهلل

عامػػًا(، مػػػف سػػكاف الرممػػة بتيمػػػة الخػػروج مػػف اسػػرائيؿ بطريقػػػة غيػػر مشػػروعة، وذلػػػؾ  34سػػعداتي )سػػيموف 
 حسب ما اورده الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت".

 77/5/1073، القدس، القدس
 

 سورية ليس ثورة إنما حرب إقميمية بين األطراف الدولية المتنازعةب: ما يدور إسرائيميمحمل  15
زىير أندراوس: رأى محمؿ شؤوف الشرؽ األوسط في إذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي جػاكي حػوغي، أف  - الناصرة

ما يحصؿ في سورية ىو ليس ثورة أو تمردا، إنما حربا إقميمية بيف األطػراؼ الدوليػة المتنازعػة، التػي تسػتغؿ 
 يوجػد الشػرير أو الصػالح، سورية مف أجؿ إدارة المعركة عمػى أراضػييا، الفتػا إلػى أنػو فػي األزمػة السػورية ال

 ذلؾ أف جميع األطراؼ المتورطة والمشاركة ال تعرؼ الرحمة.
وتابع المحمؿ في مقاؿر نشره الخميس إف ما يجري في سورية ليس ثورة، إنما ىو حػرب إقميميػة، حػرب قامػت 

ضػػػة، كػػػؿ مػػػف السػػػعودية وقطػػػر وتركيػػػا بشػػػنيا ضػػػد سػػػورية، فقطػػػر والسػػػعودية تقومػػػاف بتسػػػميح قػػػوى المعار 
وتمػػويميـ، فػػي مػػا تقػػيـ تركيػػا ليػػـ معسػػكرات التػػدريب والتأىيػػؿ، وشػػدد حػػوغي عمػػى أف السػػواد األعظػػـ مػػف 
مقػػاتمي المعارضػػة ىػػـ مرتزقػػة، الػػذيف تقػػـو قطػػر والسػػعودية بتمػػويميـ، وأضػػاؼ أف ىػػدؼ المقػػاتميف ىػػو لػػيس 

مف قبؿ أثريػاء عػرب ومػف مخػابرات محاربة النظاـ الكافر في سورية، إنما جني األرباح المالية، وىـ ُيفعموف 
 عربية مختمفة، عمى حد قولو.

وتطػػرؽ المحمػػؿ اإلسػػرائيمي إلػػى دور فضػػائية الجزيػػرة وفضػػائية العربيػػة، التابعتػػاف لكػػؿ مػػف قطػػر والسػػعودية، 
مشػػددا عمػػى أنيمػػا تعمػػالف وبػػوتيرة عاليػػة ومنيجيػػة عمػػى شػػيطنة النظػػاـ السػػوري، وبالمقابػػؿ تقومػػاف بعػػرض 

لتػػػػي ُيحققيػػػػا رجػػػػاؿ المعارضػػػػة، ورأى أنػػػػو مػػػػف غيػػػػر الصػػػػعب فيػػػػـ الػػػػدوافع القطريػػػػة والسػػػػعودية اإلنجػػػػازات ا
الشػػيعي ىػػو فرصػػة  –وأصػػدقائيما، ذلػػؾ أف ىػػاتيف الػػدولتيف باتتػػا تعتقػػداف أف إسػػقاط النظػػاـ السػػوري العمػػوي 

التػػي سػػتبقى ذىبيػػة، ذلػػؾ إنػػو إذا تػػـ إسػػقاط دمشػػؽ وتنحيػػة األسػػد، فػػإف ىػػذا سػػُيعتبر ضػػربة قاصػػمة إليػػراف، 
وحيدة بدوف الحميؼ اإلستراتيجي القوي في الشرؽ األوسط، الفتا إلى أف إسقاط النظاـ السوري سُيمكف السنة 
مف إعادة الشيعة إلى مكانيـ وحجميـ الطبيعي، كما كانوا قبؿ والدة الجميورية اإلسالمية اإليرانية، عمى حد 

 قولو.
األرض السػػورية ىػػو النػػزاع األكبػػر واألخطػػر يبػػيف كػػؿ مػػف وأضػػاؼ المحمػػؿ حػػوغي قػػائال إف مػػا يجػػري عمػػى 

إيراف والمممكة العربية السعودية، إنو صراع بيف حضارات، بيف عرب وفرس، بيف سيطرة دينيػة وأخػرى، بػيف 
دولتيف عظمتيف في مجاؿ النفط، وىذا الصراع في جوىره ييدؼ في نياية المطػاؼ إلػى السػيطرة عمػى أكثػر 

ار مسػػمـ فػػي العػػالـ، وىػػذا النػػزاع، بحسػػب المحمػػؿ، كػػاف ومػػا زاؿ فػػي لبنػػاف والعػػراؽ مػػف مميػػار ونصػػؼ المميػػ
 واليمف والبحريف.

باإلضػافة إلػػى ذلػػؾ، تطػػرؽ المحمػؿ اإلسػػرائيمي إلػػى حػػزب اهلل المبنػػاني، الػذي تبػػرع بإرسػػاؿ عناصػػره لممحاربػػة 
اهلل، فػإف الحػديث يػدور عػف  إلى جانب النظاـ في سورية، ذلؾ أنو بالنسبة لألميف العػاـ لمحػزب حسػف نصػر

 معركة بقاء أو وجود، ذلؾ أف التيديد الذي يتعرض لو الحزب ىو تيديد وجودي، عمى حد وصفو. 
 77/5/1073، القدس العربي، لندن
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 بالتدىور األمنيالقوائف عمى الجو ن إطالق عن مسؤوليتيا  "حركة فمسطين"إسرائيل" تعّد إعالن " 16
اعتبر مسؤوؿ اسرائيمي ما بثو الجناح العسكري لحركػة "فمسػطيف الحػرة"، مػف : دةاماؿ شحا -القدس المحتمة 

صور الطالؽ قذيفتيف، صباح امس، عمى الجوالف السػوري المحتػؿ وتحممػو المسػؤولية، تصػعيدًا الحتمػاالت 
ة التدىور االمني في المنطقة الحدودية تجاه سورية، وتوقػع وصػوؿ حركػات فمسػطينية مسػمحة الػى نقػاط قريبػ

مػف اسػػرائيؿ مػف شػػانيا رفػػع حػدة الخطػػر. وكثػػؼ الجػيش دورياتػػو فػػي منػاطؽ اوسػػع فػػي الحػدود الشػػمالية، لػػـ 
 تكف ضمف قائمة المناطؽ المعرضة لمخطر.

 77/5/1073، الحياة، لندن
 

 "تمار"جديد قرب  غاز حقل اكتشاف :"إسرائيل" 17
عالئػػـ »اإلسػرائيمية أنيمػا اكتشػفتا « ديمػؾ»األميركيػػة وشػريكتيا « نوبػؿ إنرجػي»أعمنػت شػركة : حممػي موسػى
قبالة سواحؿ فمسطيف الشمالية. وتعتبر ىذه الحفرية أقرب إلى توسػعة « 7كاريش »في حفرية « غاز جوىرية

« الطبقػة المسػتيدفة»منيا إلى حقؿ جديد. وجاء اإلعالف بعدما وصؿ حّفار عمػى منصػة إلػى « تمار»لحقؿ 
 مترًا تحت سطح البحر. 4790بعمؽ 
حػػوؿ نسػػبة الغػػاز « تسػػيمح»ي ىػػذا اإلعػػالف فػػي ضػػوء اسػػتمرار الغمػػوض الػػذي يحػػيط بتوصػػيات لجنػػة ويػػأت

 المسموح تصديرىا مف الحقوؿ المكتشفة، وىو غموض يحوؿ دوف إبراـ اتفاقيات عدة حتى اآلف.
 77/5/1073، السفير، بيروت

 
 ةفمسطينيين في سوري خمسةاستشياد  18

، جراء استمرار عمميات القصػؼ 75/5/1073األربعاء ينييف مساء استشيد خمسة فمسط: فمسطيف أوف اليف
 .ةواليجمات عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوري

وقالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية في بياف مكتوب أمػس، إف أربعػة فمسػطينييف استشػيدوا فػي 
 .مخيـ اليرموؾ إثر قصؼ عنيؼ استيدؼ شارع لوبية

ف القصػػؼ أدى إلػػى سػػقوط عػػدد كبيػػر مػػف الجرحػػى، تػػزامف ذلػػؾ مػػع انقطػػاع لشػػبكة اإلنترنػػت وأشػػارت إلػػى أ
متػػأثًرا  وخػػرفمسػطيني  واالتصػاالت األرضػػية والخمويػة عػػف المخػػيـ والمحافظػات السػػورية، الفتػة إلػػى استشػػياد

 بجراحو جراء القصؼ عمى حي طريؽ السد بدرعا.
 76/5/1073، فمسطين أون  ين

 
 والقدس والحفاظ عمى وجييما الحضاري "األقصى"بالعمل لحماية لب يطا القدسمفتي  19

 واإلسػالميالفمسػطينية الشػيخ محمػد حسػيف العػالـ العربػي  واألراضػيطالب مفتػي القػدس : فمسطيف أوف اليف
 والقدس والحفاظ عمى وجييما الحضاري. األقصىوالشعب الفمسطيني بالعمؿ لحماية المسجد 

 ( التي تدعميـ".اإلسرائيميةمستيدؼ مف قبؿ المستوطنيف والحكومة ) قصىاألالمسجد  إفوقاؿ حسيف "
وأضػػاؼ: "يػػأتي نشػػاطيـ ضػػمف حممػػة صػػييونية شػػاممة )..( وذلػػؾ بػػإحالؿ عرقػػي لممسػػتوطنيف )الييػػود( فػػي 

 القدس بدال مف "المقدسييف" الفمسطينييف.
اإلسػالمي، وىػي "البعػد العربػي، والبعػد لحماية القدس ووجييا الحضاري  أبعادىناؾ ثالثة  أفاعتبر المفتي و 

لمتنظيمػات الفمسػطينية وخصوصػا حركتػي فػتح  األواففقػاؿ: "وف فيػو البعػد الفمسػطيني، أما عف البعد الثالػث 
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يتوحدوا وأف يمتحـ الشعب الفمسطيني في وحدة واحدة لمدفاع عػف المقدسػات والحفػاظ عمػى الثػرى  أفوحماس 
 الطاىر فال عذر ليـ ".

 76/5/1073، ون  ينفمسطين أ
 

 يحاول تقسيم المسجد األقصى اإلسرائيمي صالح: ا حتالل رائدالشيخ  30
إف  7948قػػاؿ الشػػيخ رائػػد صػػالح رئػػيس الحركػػة اإلسػػالمية فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ : فمسػػطيف أوف اليػػف

 اني"."االحتالؿ اإلسرائيمي يحاوؿ أف يقوـ بخطوات تقسيـ زمني لمدخوؿ لممسجد األقصى وتقسيـ مك
الخمػيس، مػف "خطػر قػادـ اذ  ]أمػس وحذر الشيخ في مؤتمر صحافي عقد فػي مدينػة القػدس المحتمػة، مسػاء 

يحاوؿ االحتالؿ إدخاؿ قوانيف عبر الكنيست لتقسيـ زمػاني ومكػاني لألقصػى، وتقسػيمو مثممػا فعمػوا بالمسػجد 
 اإلبراىيمي في الخميؿ بقوة السالح".
حػؽ زمنػي او مكػاني فػي االقصػى، ويحػاوؿ اف يػدعي بػاف مكػاف العبػادة وأضاؼ إف "االحػتالؿ ال يممػؾ اي 

 دونمػػا"، بحسػػب تعبيػػره. 744محػػدد بقبػػة الصػػخرة والقبػػة الغربيػػة، لكػػف المسػػجد حػػدوده بكػػؿ اسػػواره وحػػدوده 
 وتابع قائاًل "يحاوؿ االحتالؿ إخضاع ساحاتو إلى بمدية القدس المحتمة".

 76/5/1073فمسطين أون  ين، 
 

 بشكل نيائي في "األقصى" طمب رسميًا إغالق باب المغاربةيالقدس: األردن  المإعمركز  37
كشػػؼ مػػدير مركػػز إعػػالـ القػػدس محمػػد صػػادؽ عػػف قيػػاـ المممكػػة األردنيػػة بالطمػػب : أحمػػد المبابيػػدي -غػػزة

عػًا أف فيػو، متوق ةاألجنبيػرسميًا مف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بإغالؽ باب المغاربة نيائيػًا ووقػؼ السػياحة 
 تقـو حكومة االحتالؿ بالرد عمى الطمب األردني خالؿ األياـ القميمة القادمة.

وقاؿ صادؽ في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف":" إف ىذا المطمب أعقب تدخاًل مصريًا وأردنيًا قبؿ أيػاـ 
دًا عمى أف لدى حكومة االحتالؿ لوقؼ مسمسؿ اقتحاـ المسجد األقصى مف قبؿ جماعات المستوطنيف، مشد

مثػػػؿ ىػػػذه التحركػػػات العربيػػػة تشػػػكؿ داعمػػػًا أساسػػػيًا لصػػػمود المقدسػػػييف فػػػي دفػػػاعيـ عػػػف المسػػػجد األقصػػػى 
 ومدينتيـ المقدسة.

إلػػػى إغػػػالؽ بػػػاب المغاربػػػة ووقػػػؼ اقتحامػػػات  الخمػػػيس صػػػباح يػػػوـ اضػػػطرتوأوضػػػح أف شػػػرطة االحػػػتالؿ 
ردنػػػي باإلضػػػافة إلػػػى التواجػػػد المكثػػػؼ كنتيجػػػة مباشػػػرة لمتحػػػرؾ المصػػػري واأل األقصػػػىالمسػػػتوطنيف لممسػػػجد 

لممصميف والشباف المقدسييف مف فمسطيني الداخؿ، مؤكدًا فشؿ خطة المستوطنيف القتحاـ األقصى حسب ما 
وأشػار إلػى أف عػدد المسػتوطنيف الػذيف اسػتطاعوا التسػمؿ إلػى باحػات  كاف مخططو لو طيمة األياـ الماضػية.

 .مستوطف فقط 15األقصى اليـو يقدر بػ
 76/5/1073مسطين أون  ين، ف

 
 شجرة زيتون 600وتقتمع بيتًا لبدو النقب  78 تدمرإسرائيمية  جرافاتال 31

اقتحمػػػت جرافػػػات وزارة الداخميػػػة اإلسػػػرائيمية ترافقيػػػا قػػػوات كبيػػػرة ومعػػػززة مػػػف : "المسػػػتقبؿ" -النقػػػب العربػػػي 
فػي النقػب، وقامػت القػوات بيػدـ الشرطة والوحدات الخاصة ووليات اليدـ أمس قرية عتير غيػر المعتػرؼ بيػا 

خالئيا مف المكاف.، بيتًا ومبنى 78  حيث قامت شاحنات كبيرة بنقؿ ركاـ البيوت وا 
 .شرطي مف الوحدات الخاصة 500وشارؾ في عممية االقتحاـ نحو 
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شجرة زيتوف وقامت بإخالء األشػجار بعػد اقتالعيػا ألمػاكف  600إف الجرافات اقتمعت نحو  شاىد عيافوقاؿ 
دة فيما قاؿ الناطؽ باسـ دائرة أراضي إسرائيؿ: "نحف قمنػا باجتثػاث واقػتالع كػؿ شػيء عمػى وجػو األرض بعي

وقػاؿ الشػيخ  في ىذه المنطقة"، مػدعيًا بػأف "ىنػاؾ قػرارًا مػف المحكمػة اإلسػرائيمية بيػدـ ىػذه المبػاني والبيػوت".
. ر يشػػػكؿ جريمػػػة بحػػػؽ اإلنسػػػانيةأسػػػامة العقبػػػي مسػػػؤوؿ الحركػػػة االسػػػالمية إف "مػػػا شػػػاىدناه مػػػف ىػػػدـ ودمػػػا

وليس لنا سبيؿ سوى خيػار . وأضاؼ "نحف باقوف في الوقوؼ إلى جانب أىمنا وماضوف في تعزيز صمودىـ
 البناء والبقاء".

 77/5/1073المستقبل، بيروت، 
 

 ويؤدون طقوسًا تممودية في نابمس يقتحمون قبر يوسف نيمستوطنالمئات  33
مدينػة نػابمس وأدوا  أمساقتحـ مئات المستوطنيف الييود، فجر  :– إبراىيـكامؿ  –وكاالت  –القدس المحتمة 

طقوسًا تممودية في مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة، برفقة قوات عسكرية معززة مف جيش االحتالؿ الصييوني 
 لتأميف الحماية ليـ.

يػػػود اقتحمػػػت بمػػػدة وأفػػػادت مصػػػادر محميػػػة أف حػػػافالت وسػػػيارات اسػػػرائيمية تقػػػؿ المئػػػات مػػػف المسػػػتوطنيف الي
بالطػة شػرؽ نػابمس فػي سػاعة مبكػرة مػف فجػػر امػس، ترافقيػا أعػداد كبيػرة مػف اآلليػات العسػكرية الصػػييونية؛ 
 لتأميف حماية المستوطنيف الذيف قاموا بتأدية طقوس تممودية في مقاـ قبر يوسؼ باستخداـ مكبرات الصوت.

االحػػتالؿد عمػػى خمفيػػة قياميػػا بػػإطالؽ القنابػػؿ وأضػػاؼ أف مواجيػػات انػػدلعت بػػيف أىػػالي بمػػدة بالطػػة وقػػوات 
الغازيػػػة والصػػػوتية تجػػػاه منػػػازؿ الفمسػػػطينييفد الػػػذيف أصػػػيب عػػػدد مػػػنيـ بحػػػاالت اختنػػػاؽ، ورّدوا عمػػػى جنػػػود 

 االحتالؿ برشؽ الحجارة والزجاجات الفارغة.
 77/5/1073الرأي، عمان، 

 
 طفاًل خالل أسبوعين 18اعتقل  ا حتالل :تقرير 34

طفػػاًل قاصػػرًا فػػي الضػػفة  18كشػػؼ تقريػػر حقػػوقي فمسػػطيني أف قػػوات االحػػتالؿ اعتقمػػت  ”:لخمػػيجا“ -راـ اهلل 
الغربيػػة، خػػالؿ النصػػؼ األوؿ مػػف الشػػير الحػػالي، إضػػافة إلػػى إصػػابة العشػػرات مػػف الفتيػػة بجػػروح، نتيجػػة 

 .اعتداءات جنود االحتالؿ والمستوطنيف
فروانػػػة، فػػػإف قػػػوات االحػػػتالؿ منػػػذ بػػػدء انتفاضػػػة واسػػػتنادًا لمباحػػػث المخػػػتص بشػػػؤوف األسػػػرى، عبػػػد الناصػػػر 

وحتػػى السػػابع مػػف الشػػير الحػػالي اعتقمػػت قرابػػة تسػػعة والؼ وخمسػػمئة طفػػؿ، وال تػػزاؿ  1000األقصػػى عػػاـ 
طفػاًل  887عامػًا. وقػاؿ فروانػة إف  76طفاًل( تقؿ أعمػارىـ عػف  41طفاًل، بينيـ ) 143تحتجز في سجونيا 

طفػػاًل خػػالؿ  193. وأشػػار إلػػى اعتقػػاؿ 1077% عػػف 16بزيػػادة قػػدرىا اعتقمػػوا خػػالؿ العػػاـ الماضػػي فقػػط، 
 .الربع األوؿ مف العاـ الحالي

 77/5/1073الخميج، الشارقة، 
 

 لممستوطنين أراضييموجعل  باألغوارلتجميعيم  إسرائيميا البدو يرفضون مخططاً  :"ىآرتس" 35
 اإلسػرائيميدر يػـو الخمػيس، المخطػط تناولت صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصػا: القدس دوت كوـ -راـ اهلل 

، ومحاولػة تجمػيعيـ فػي مدينػة واحػدة، لمسػيطرة عمػى بػاقي المنػاطؽ التػي يسػكنوف فييػا، األغوارلتسكيف بدو 
 وتحويميا لخدمة المستوطنيف.
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الػرفض الػذي ابػداه البػدو فػي منطقػة  أعقػابالصحيفة عمػى لسػاف مراسػمتيا "عميػرة ىػاس"، انػو "فػي  وأضافت
ليذا المخطط الذي سيسمبيـ ارضيـ، ويمنعيـ مف التنقؿ فػي المنطقػة الواسػعة، جػاء دور مسػتوطني االغوار 
المدنيػػػة إلقامػػػة مدينػػػة فمسػػػطينية حتػػػى لػػػو كانػػػت لتجميػػػع البػػػدو  اإلدارةالػػػذيف رفضػػػوا مخطػػػط  األردفغػػػور 

 الفمسطينييف فييا، والتي ستحمؿ اسـ "النويعمة".
 . فة لضـ ثالث عشائر بدوية داخؿ ىذه المدينةوتخطط االدارة المدنية وفقًا لمصحي

دونػـ سيتضػمف مػنح مسػاحة نصػؼ دونػـ  7600المخطط الذي سيشػمؿ  أفالعشائر البدوية،  أبناءاحد  وأفاد
دونػـ لبنػاء  7500لكؿ عائمة لبناء وحدة سػكنية عمييػا، فػي حػيف تػـ مػنح المسػتوطنات الييوديػة فػي المنطقػة 

 وحدة سكنية عميو. 100
 77/5/1073القدس، القدس، 

 
 تشكيل حكومة وحدة وطنيةعباس أن عمى  من القيادات الفمسطينية ترى %81استطالع:  36

أظيػػػػر اسػػػػتطالع لمػػػػرأي، أجػػػػراه مركػػػػز العػػػػالـ العربػػػػي لمبحػػػػوث والتنميػػػػة "أوراد"، ـ: القػػػدس دوت كػػػػو  -راـ اهلل
ئػيس وزراء مسػتقؿ، خمفػا لمػدكتور ونشرت نتائجو يـو الخميس، أف غالبية القيػادات الفمسػطينية، تؤيػد تعيػيف ر 

 فياض، الذي قدـ استقالو لمرئيس محمود عباس، الشير الماضي.
% مػف المسػتطمعيف، يػروف أنػو عمػى الػرئيس 81قياديػا فمسػطينيا، فػإف  183وحسب االستطالع، الذي شػمؿ 

 عباس أف يركز جؿ اىتمامو عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية.
رة مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة، تمثػػػؿ العديػػػد مػػػف المؤسسػػػات الحكوميػػػة واألىميػػػة، وأوضػػػح المركػػػز أف العينػػػة المختػػػا

إضافة إلى نخبة مف األكاديمييف واإلعالمييف، وممثمي القطاع الخاص، وتـ اختيارىـ بعناية بحسب المنطقة 
 الجغرافية، مع مراعاة تمثيؿ كافة المحافظات في الضفة.

% 57فياض لف تؤثر عمى وضػع المصػالحة، فيمػا أشػار استقالة  أف% يروف 77 أف إلىوأشار االستطالع 
 مف المستطمعيف إلى أف استقالة فياض ستحدث تأثيرا سمبيا عمى الدعـ الدولي.

% 14% أف فياض ليس المسؤوؿ عف األزمة المالية، التي تمر بيا السمطة الفمسطينية، فيما حممو 44ورأى 
 المسؤولية.

% أف وضػػع الخػػدمات 65فػػي عيػػد حكومػػة فيػػاض، فيمػػا يػػرى % أف الوضػػع األمنػػي قػػد تحسػػف 70ويعتقػػد 
 العامة قد تحسف.

% انيػػػـ مػػػع 43% أنيػػػـ مػػع حكومػػػة وحػػدة، تضػػػـ كفػػػاءات مينيػػة وممثمػػػيف عػػف الفصػػػائؿ، وقػػاؿ 49ويؤكػػد 
 % فقط مع حكومة مف ممثمي الفصائؿ.6حكومة كفاءات، و 

% يؤيػدوف أف 77تقال )تكنػوقراط(، و % مف القيادييف أف رئيس الوزراء المقبػؿ يجػب أف يكػوف مسػ66ويشير
% مػع أف يكػػوف رئػيس الػوزراء مػػف بػيف أعضػػاء المجنػة المركزيػػة 6يتػرأس الػرئيس عبػػاس الحكومػة أيضػػا، و 

 في فتح.
% ممػػػف شػػػمميـ 78وفػػػي حػػػاؿ تعػػػذر تشػػػكيؿ حكومػػػة الوحػػػدة الوطنيػػػة، واسػػػتمر قبػػػوؿ اسػػػتقالة فيػػػاض: فػػػإف 

%، 71ة حكومػة الضػفة الغربيػة، يتبعيػا مصػطفى البرغػوثي بػػ االستطالع يؤيدوف تعييف حناف عشراوي لقياد
 % فقط لكؿ مف منيب المصري ورامي الحمد اهلل.4% لكؿ مف محمد مصطفى ومحمد اشتية، و 77و 

 77/5/1073القدس، القدس، 
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 تحت عنوان "الوضع الطبي في فمسطين بين الواقع والمأمول" ببروكسلمؤتمر  37
مػػػؤتمره بالعاصػػػمة ، 75/5/1073طبػػػاء الفمسػػػطينييف فػػػي أوروبػػػا األربعػػػاء عقػػػد تجمػػػع األ: أسػػػامة أبػػػو الػػػرب

البمجيكية بروكسؿ تحت عنواف "الوضع الطبي في فمسطيف بيف الواقع والمأموؿ"، وناقش فيو الواقػع الصػحي 
لمفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغػػزة وفػػي المجػػوء، وأكػػد عمػػى متابعتػػو لخطػػط إنشػػاء مركػػز لزراعػػة الكمػػى فػػي غػػزة 

 كوادرىا الطبية ليذه العمميات، باإلضافة إلرساؿ وفد لمخيمات الالجئيف الفمسطينييف بمبناف. وتأىيؿ
 77/5/1073الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 : التمسك بنيج المقاومة السبيل الوحيد لتحرير فمسطيناألردني ةدحزب الوح 38

يمي، مجمعيف عمى عبثية أكد حزبيوف وسياسيوف ضرورة التمسؾ بنيج مقاومة االحتالؿ اإلسرائ :عّماف
مسار التفاوض، فيما شددوا عمى أف ال تسوية في المنطقة بأسرىا، بدوف اإلقرار العالمي بالحقوؽ الوطنية 

 الكاممة لمشعب الفمسطيني، وفي مقدمتيا حؽ الالجئيف في العودة والتعويض.
النكبة الخامسة والستيف،  جاء ذلؾ خالؿ ميرجاف أقامو حزب الوحدة الشعبية أوؿ مف أمس، إحياء لذكرى

سعيد  .بمشاركة عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ليمى خالد، واألميف العاـ لمحزب د
 رياض النوايسة ورئيس نادي حي األمير حسف عمر قراقيش. .ذياب، ود

مة عميو، وأف وأكدت خالد أف فمسطيف ىي "وطف لمشعب العربي الفمسطيني، وال يحؽ ألي كاف المساو 
القضية الفمسطينية ما تزاؿ القضية المركزية العربية وقضية العالـ بأسره"، مؤكدة أف حؽ العودة ثابت وغير 

 قابؿ لممساومة أو المفاوضة، وكذلؾ حؽ المقاومة وحؽ تقرير المصير وعودة الالجئيف.
اومة المشروع الصييوني والغزو النوايسة عمى أف المقاومة ىي السبيؿ الوحيد لتحرير فمسطيف، ومق شددو 

 اإلمبريالي.

 77/5/1073الغد، عّمان، 
 

 اإلسرائيمي يفّرق بالقوة وقفة أمام سفارة الكيان األردنياألمن  39

عّماف: فّرقت قوات األمف والدرؾ في األردف بالقوة، الميمة قبؿ الماضية، وقفة أماـ سفارة الكياف الصييوني 
وؿ خالليا غاضبوف اقتحاـ المبنى احتجاجًا عمى اقتحاـ المسجد األقصى ضمف منطقة الرابية في عّماف حا

فيما أحرؽ عدد منيـ  "مفاتيح العودة"وتزامنًا مع إحياء ذكرى النكبة. ورفع ناشطوف وحزبيوف وسياسيوف 
العمـ اإلسرائيمي وتجاوز شباب حاجزًا أمنيًا موضوعًا في محيط السفارة صوب مدخميا قبؿ أف تفض القوات 
االعتصاـ بالقوة. وأكد مشاركوف إصابة عدد منيـ ونقميـ إلى المستشفى بينما نفى مصدر أمني ما تردد 

 بشأف حممة اعتقاالت طالت بعض المعتصميف.

 77/5/1073الخميج، الشارقة، 
  

 المضربون: ا حتالل يساوم األسير الريماوي عمى الدواء لفك إضرابواألردنيوناألسرى  40

المضربوف عف الطعاـ منذ أياـ في سجوف االحتالؿ  األردنيوفطالب األسرى  :شيخغادة ال -عّماف 
حقاؽ مطالبيـ المشروعة.  اإلسرائيمي، الحكومة بالتحرؾ إلنصاؼ قضيتيـ وا 

، وقالوا فييا أمسجاء ذلؾ عبر رسالة ليـ، مف خمؼ جدراف المعتقالت اإلسرائيمية، تمقت "الغد" نسخة منيا 
عشر لإلضراب المفتوح، والذي ننوي أي يستمر إلى أف يتحقؽ الفرج أو أف تصعد  "ىا ىو اليوـ الحادي

ما أف نموت في سجننا فنحيا في ضمائركـ". وبينوا  أرواحنا لمسماء، فإما أف نخرج لنعيش بينكـ ومعكـ، وا 
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سرائيميوف وضع األسير محمد الريماوي، المريض الذي يقوـ اإل إلىلالبتزاز، في إشارة  أنيـ يتعرضوف يومياً 
 بمساومتو في حاؿ فؾ إضرابو بمنحو الدواء.

 77/5/1073الغد، عّمان، 

 
 "إسرائيلا"أدين بالتجسس ل لمبنانيعامًا  75السجن  47

عامًا بحؽ المبناني يوسؼ  75أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكمًا غيابيًا بالسجف  .(:أي.بي.يو)
 رائيمي ودخوؿ بالده".سميماف وىبي بػ"جـر التعامؿ مع العدو اإلس

عادة المحاكمة في حاؿ استسمـ المتيـ لمقضاء أو تـ القبض عميو.  وىذا الحكـ قابؿ لالستئناؼ وا 

 77/5/1073الحياة، لندن، 
 

 يطالبان المجتمع الدولي بحماية المقدسات اإلسالمية في القدس  وعباسمرسي  41
وعقػد معػو ، القػاىرة أمػس الػرئيس محمػود عبػاساستقبؿ الرئيس محمد مرسي في : جيياف الحسيني -القاىرة 

جمسة محادثػات تناولػت ممػؼ المصػالحة الفمسػطينية وجيػود اسػتئناؼ عمميػة السػالـ، وكػذلؾ تطػورات األزمػة 
السػػػورية. وعقػػػب المقػػػاء، صػػػدر بيػػػاف عػػػف الرئاسػػػة المصػػػرية داف فيػػػو كػػػؿ مػػػف مرسػػػي وعبػػػاس االنتياكػػػات 

 اإلسالمية والمسيحية في القدس،  اإلسرائيمية في المسجد األقصى والمقدسات
كما طالبا المجتمع الدولي بتحمؿ مسؤولياتو لوقؼ ىػذه الجػرائـ ومنػع تكرارىػا مسػتقباًل. وأشػار البيػاف إلػى أف 
الرئيسْيف أكدا أىمية قياـ المجتمع الدولي بالتحرؾ الفػوري لوقػؼ سياسػات االسػتيطاف فػي األراضػي المحتمػة، 

سطيني، بما يسمح بتييئة الظروؼ المالئمة الستئناؼ جيود التسوية السممية، ورفع الحصار عف الشعب الفم
والتوصؿ إلى حػؿ عػادؿ وشػامؿ يعيػد إلػى الشػعب الفمسػطيني حقوقػو المشػروعة. وأوضػح أف مرسػي وعبػاس 
عالف الدوحة، كم ا بحثا الجيود التي تبذليا مصر مف أجؿ تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وفقًا لتفاىـ القاىرة وا 

استعرضا جيود استئناؼ التسوية السممية في إطار مبادرة السالـ العربية، ونتػائج زيػارة الوفػد الػوزاري العربػي 
 األخيرة لواشنطف، كما تناوال الجيود اإلقميمية والدولية المعنية في ىذا الشأف.

المصػػريوف عمػػػى وعمػػى صػػعيد تطػػورات الممػػؼ السػػػوري، تنػػاوؿ المقػػاء االتصػػاالت التػػػي يجرييػػا المسػػؤولوف 
المسػػتويات المختمفػػة مػػع مسػػؤولي الػػدوؿ المعنيػػة لتفعيػػؿ المبػػادرة الرباعيػػة فػػي ىػػذا الشػػأف، والتػػي تيػػدؼ إلػػى 
التوصػؿ إلػى تسػوية سياسػػية لألزمػة تحػافظ عمػى وحػػدة األراضػي السػورية، ووقػؼ نزيػػؼ الػدـ السػوري، ومنػػع 

 التدخؿ األجنبي.
 77/5/1073الحياة، لندن، 

 
 القادم يونيو/ حزيرانوباما: سأزور غزة والضفة نياية أقائو خالل ل ردوغانأ 43

وبامػا فػي أوردغػاف مػع مضػيفو األمريكػي بػاراؾ أقاؿ رئيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب  :وكاالت -واشنطف 
 القادـ. حزيراف/ يونيوحديقة البيت األبيض بأنو ينوي زيارة غزة بالضفة الغربية شير 

"حسػػب خطتػػي بػػات بحكػػـ  وبامػػاأبػػاراؾ  األمريكػػيمشػػترؾ مػػع الػػرئيس وأضػػاؼ اوردغػػاف فػػي مػػؤتمر صػػحفي 
المؤكد بأف ازور قطاع غزة تموز القادـ وىذه الزيارة ستكوف لمضفة الغربيػة أيضػا لمػا ليػذه الزيػارة مػف أىميػة 

 .في باب المساعدة عمى تحقيؽ السالـ والحفاظ عمى وحدة فمسطيف"
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زىيػد جػوؿ  التركػي الصػحفي، أف اإللكترونػيعمػى موقعيػا  اإلسػرائيميذلػؾ نقػت القنػاة الثانيػة بػالتميفزيوف  إلى
نقػػؿ عػػف مصػػادر مقربػػة مػػف رئػػيس وزراء تركيػػا رجػػب طيػػب أردوغػػاف أنػػو تجػػرى اآلف تنسػػيقات بػػيف القػػاىرة 

 وأنقرة لمقياـ بزيارة مشتركة بيف الرئيس محمد مرسى وأردوغاف لقطاع غزة. 
 والمحمى. الدوليرس ما ستسفر عنو الزيارة عمى الصعيد وأوضحت القناة، أف الرئيس محمد مرسى يد

 76/5/1073وكالة سما اإلخبارية، 
 

 جيود تبول لممصالحة الفمسطينية أليويؤكد دعمو عباس  يمتقي صباحيحمدين  44
مػػػع الػػػرئيس  المصػػػري الشػػػعبي، مؤسػػػس التيػػػار صػػػباحيالتقػػػى مسػػػاء اليػػػـو الخمػػػيس حمػػػديف : سػػػمر نصػػػر
الفمسطينية مع حموؿ  األراضي فيلقاء تشاوري لبحث أخر التطورات  فيو مازف محمود عباس أب الفمسطيني
 لمنكبة. 65الذكرى 

وعزاـ األحمػد، عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة  الشعبيحضر المقاء أميف اسكندر، عضو مجمس أمناء التيار 
اع الراىنػػػة فػػػي خػػػالؿ المقػػػاء األوضػػػ صػػػباحيواسػػػتعرض أبػػػو مػػػازف مػػػع  بالقػػػاىرة. الفمسػػػطينيفػػػتح والسػػػفير 

 المصالحة الوطنية. إتماـفمسطيف وجيود محاوالت 
ومف جانبو أداف حمديف االعتداءات الصييونية األخيرة عمػى المسػجد األقصػى وواقعػة اعتقػاؿ مفتػى القػدس، 

قضػػية العػػرب المركزيػػة وىػػى قضػػية توحػػد كػػؿ المصػػرييف عمػػى الحقػػوؽ  ىػػيمؤكػػدا أف القضػػية الفمسػػطينية 
مواجيػػػة  فػػػيوقػػػواه الوطنيػػػة لخيػػػار المقاومػػػة  المصػػػريوعة، مؤكػػػدا اسػػػتمرار دعػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطينية المشػػػر 

جيػػود تبػػذؿ لممصػػالحة الوطنيػػة الفمسػػطينية وتوحيػػد الصػػؼ  أليدعمػػو الكامػػؿ  صػػباحيكمػػا أكػػد  االحػػتالؿ.
 .الفمسطيني

 77/5/1071األىرام، القاىرة، 
 

 "األقصى"تدين تكرار المتطرفين اقتحام  العربية الجامعة 45
أدانت جامعة الدوؿ العربيػة أمػس قيػاـ عػدد مػف المسػتوطنيف والمنظمػات الييوديػة المتطرفػة  :)واـ( -القاىرة 

باقتحاـ باحة المسجد األقصى. وقػاؿ األمػيف العػاـ المسػاعد لشػؤوف فمسػطيف بالجامعػة العربيػة السػفير محمػد 
األقصػى لعشػرات المػرات فػي اآلونػة إف الجامعة سبؽ وأف حذرت مف تكرار عمميػات اقتحػاـ المسػجد "صبيح 
، وأضػػػاؼ أف مثػػػؿ ىػػػذه األعمػػػاؿ الطائشػػػة والخطيػػػرة مػػػف قبػػػؿ المتطػػػرفيف الييػػػود تضػػػر بالتسػػػامح "األخيػػػرة

 والتعايش الديني في المنطقة.
 77/5/1073ا تحاد، أبو ظبي، 

 
 جنود في سيناء  سبعةبعد خطف  ةالفمسطيني -عمى الحدود المصرية  عسكرياستنفار  46

شددت قوات الجيش المصري المنتشرة عمى طوؿ الحدود الفاصمة بػيف األراضػي األناضوؿ: وكالة  -رة القاى
. 7األمنية، بعد اختطاؼ  إجراءاتياالمصرية وقطاع غزة، صباح اليـو مف   مف جنودىا فجر اليـو

واألكمنػػة  وقػػاؿ شػػيود عيػػاف مػػف أىػػالي مدينػػة "رفػػح" المصػػرية "إف انتشػػارًا مكثػػؼ لمجػػيش شػػوىد عمػػى الطػػرؽ
القريبة مف المنطقة الحدودية مع قطاع غزة" وكذلؾ في منطقػة األنفػاؽ الحدوديػة فػي رفػح الواقعػة بػيف سػيناء 

 وقطاع غزة.
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بمباس مدني انتشرت. أيضًا في المنطقة، وذلؾ خشػية عمػى مػا  األمفوأضافوا أف وحدات سرية مف عناصر 
 رفح. أنفاؽر قطاع غزة عب إلىيبدو مف تيريب الجنود المخطوفيف 

ومػػػف جيػػػة ثانيػػػة، عػػػزّزت قػػػوات الشػػػرطة فػػػي قطػػػاع غػػػزة مػػػف قبضػػػتيا األمنيػػػة، حيػػػث أكػػػدت مصػػػادر أمنيػػػة 
فمسػػطينية مطمعػػة فػػي جنػػوب قطػػاع غػػزة قػػرب الحػػدود مػػع مصػػر أف وزارة الداخميػػة فػػي القطػػاع، شػػددت مػػف 

 حراساتيا عمى منطقة األنفاؽ، تحسبًا لتيريب الجنود لمقطاع.
در، إمكانية نقؿ الجنود لقطاع غػزة، نظػرًا لوجػود حممػة تفتػيش مشػددة تقودىػا الشػرطة، منػذ واستبعدت المصا

 عدة أياـ عمى األنفاؽ، ووجود سيطرة كاممة عمييا، بحسب قوليا.
جنػػػود  7الماضػػػية  ةالميمػػػاختطفػػػوا بعػػػد منتصػػػؼ  -يػػػرجح أنيػػػـ أىػػػالي سػػػجناء  -وكػػػاف مسػػػمحوف مجيولػػػوف 

 منطقة مجيولة. إلىصرية واقتادوىـ مصرييف في شبو جزيرة سيناء الم
مف الشرطة، وكانوا يستقموف حافمتي أجػرة تػـ  3مف الجيش و 4وقاؿ مصدر أمني إف الجنود المختطفيف ىـ 

أثنػػػاء سػػػيرىما عمػػػى طريػػػؽ دولػػػي يػػػربط مدينػػػة العػػػريش عمػػػى سػػػاحؿ البحػػػر المتوسػػػط بمدينػػػة رفػػػح  إيقافيمػػػا
خضػػر" شػػرؽ مدينػة العػػريش، تحػت التيديػػد بقػوة السػػالح ثػػـ الحدوديػة مػػع غػزة، وذلػػؾ عنػد منطقػػة "الػوادي األ

 جية غير معمومة. إلىاقتادىـ المختطفوف 
أف الخاطفيف لـ يقتربوا مف السائقيف وعدد أخر مف ركاب الحافمتيف، "ما يعني أنيـ كانوا  إلىوأشار المصدر 

 مدينة العريش قادميف مف رفح. إلىأف الجنود كانوا في طريقيـ  إلىيستيدفوف خطؼ الجنود فقط"، مشيرًا 
سػػاعات مػػف حػػادث االختطػػاؼ، تمكنػػت أجيػػزة األمػػف المصػػرية مػػف  3ووفقػػا لممصػػدر نفسػػو، فإنػػو "بعػػد نحػػو 

معرفػػػة ىويػػػة الخػػػاطفيف وتبػػػيف أنيػػػـ مػػػف ذوي سػػػجناء تمػػػت إدانػػػتيـ فػػػي أحػػػداث اليجػػػـو عمػػػى أقسػػػاـ شػػػرطة 
 أفػراد 5ـ لقي مػدني مصػرعو كمػا قتػؿ ، وخالؿ ىذا اليجو 1077بالعريش، وعمى مصرؼ خالؿ صيؼ عاـ 

 الشرطة.
 77/5/1073الحياة، لندن، 

 
 في إحراز تقدم حقيقي في المصالحة  فشمت المصرية –القمة الفمسطينية  :الدراوي إبراىيم 47

كشؼ رئيس مركػز الدراسػات الفمسػطينية فػي مصػر ابػراىيـ الػدراوي النقػاب فػي تصػريحات خاصػة لػػ : القاىرة
فشمت في إحداث  بيف الرئيس محمد مرسي ومحمود عباس القمة الفمسطينية ػ المصرية "قدس برس"، عف أف

تقدـ حقيقي وجوىري في مسار المصالحة، كما أنيػا لػـ تصػؿ إلػى أي خطػوة عمميػة لمواجيػة المخػاطر التػي 
 تيػػػدد المقدسػػػات الفمسػػػطينية ال سػػػيما فػػػي القػػػدس، وأنحػػػى بالالئمػػػة عمػػػى رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود

 ؤوليف عػرب ودوليػيف إلػى قطػاع غػزة.عباس، الذي قاؿ بأنو ال يزاؿ متحفظا عمى أي زيارات رسمية مػف مسػ
وأضػػاؼ: "لقػػد فشػػؿ الػػرئيس محمػػد مرسػػي فػػي إقنػػاع رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس بأىميػػة زيػػارة 

التػػالي فػػإف محمػػد قطػػاع غػػزة رفقػػة رئػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف لتعزيػػز جيػػود المصػػالحة، وب
 مرسي نفسو لف يزور غزة كما كاف متوقعا، بينما لف يستطيع عباس ثني أردوغاف عف زيارة غزة".
 76/5/1073قدس برس، 

 
 بمشاركة أبو مرزوق وشمحمؤتمر بالقاىرة حول وكرى النكبة  48

اىرة، بمشػػاركة تحػػت عنػػواف "فمسػػطيف توحػػدنا" عقػػد مػػؤتمر بنقابػػة الصػػحفييف المصػػرييف بالقػػ: صػػفا - القػػاىرة
 سياسييف فمسطينييف ومصرييف، وذلؾ ضمف سمسمة فعاليات إلحياء ذكرى النكبة.
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 .المؤتمر الذي عدة جيات بينيا المجنة المصرية الفمسطينية ولجنة العالقات الخارجية بالنقابة ونظـ
في تاريخ  وشدد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوؽ عمى أف نكبة فمسطيف ىي أكبر النكبات

اإلنسانية، وأشار إلى أنيا تسببت في طرد ثالثة أرباع مميػوف فمسػطيني إلػى خػارج ديػارىـ حيػث حػولتيـ إلػى 
رئيسػية وتحويميػا إلػى قريػة فمسػطينية فضػال عػف تػدمير المػدف ال 500الجئيف، كما تسببت في ىدـ أكثر مف 

مي الفمسػطيني رمضػاف شػمح أف الفمسػطينييف وبدوره، اعتبر األمػيف العػاـ لحركػة الجيػاد اإلسػال مدف ييودية.
، بعػد أف اقتمعػوا مػف وطػنيـ، مؤكػدا أف "مػا أخػذ بػالقوة ال بػد أف يسػترد بػالقوة"  ما زالوا يعيشوف النكبة كؿ يـو

 وأف فمسطيف مف رفح إلى رأس النافورة ىي أرض عربية إسالمية.
د صػػبيح فقػػد دعػػا إلػػى وقػػؼ االعتػػداءات أمػػا األمػػيف العػػاـ المسػػاعد لمجامعػػة العربيػػة لشػػؤوف فمسػػطيف محمػػ

اإلسػػرائيمية المتكػػررة عمػػى المسػػجد األقصػػى، وطالػػب المجتمػػع الػػدولي بالقيػػاـ بػػدوره لوقػػؼ ىػػذه االعتػػداءات 
وكػػذلؾ عمميػػات االسػػتيطاف واغتصػػاب األراضػػي الفمسػػطينية، وجميػػع الجػػرائـ التػػي يرتكبيػػا العػػدو الصػػييوني 

 بحؽ الفمسطينييف.
 77/5/1073مسطينية )صفا(، وكالة الصحافة الف

 
 

  إسرائيميطفمة سورية تعالج في مستشفى  49
سنوات، لعممية جراحية في القمب  أربعخضعت طفمة سورية، تبمة مف العمر : ماؿ شحادةو -القدس المحتمة 

 قمػب الطفػؿ". وتخضػع إنقػاذ" األمريكيػة – اإلسػرائيميةعبػر الجمعيػة  األردفتـ نقميا مػف  أف، بعد إسرائيؿفي 
وزراء  أمػػاـوكػػاف طمػػب نقػػؿ الطفمػػة قػػد طػػرح  .أبيػػبالطفمػػة لمعػػالج والمراقبػػة فػػي مستشػػفى "بمنسػػوف" فػػي تػػؿ 

كانػػػت قػػػد  إسػػػرائيميةمستشػػػفيات  أف، منػػػذ فتػػػرة، وبعػػػد بحػػػث مطػػػوؿ صػػػودؽ عمػػػى وصػػػوليا، عممػػػا إسػػػرائيمييف
جػػػراء  إصػػػابتيـبعػػػد منطقػػػة الحػػػدود فػػػي الجػػػوالف،  إلػػػىعالجػػػت عػػػددا مػػػف المقػػػاتميف السػػػورييف الػػػذيف وصػػػموا 

طفؿ عربػي، معظميػـ  يومائت والؼىذه الطفمة واحدة مف ثالثة  أفوكشؼ  المواجيات التي تشيدىا سورية.
 جراء مشاكؿ في القمب.  إسرائيميةمف قطر وقطاع غزة والضفة، عولجوا في مستشفيات 

 77/5/1073الحياة، لندن، 
 

 حرية في غزةتطمق برنامج تأىيل وصيانة القطع الب الخيريةقطر  50
أطمقػػت وزارة الزراعػػة وجمعيػػة قطػػر الخيريػػة اليػػـو الخمػػيس فػػي مدينػػة غػػزة : ريمػػا زنػػادة ومحمػػد جمػػاؿ - غػػزة

، وذلؾ ضمف المشروع (برنامج تأىيؿ وصيانة اليياكؿ ومحركات لمقطع البحرية لمصياديف )لنشات الشنشولة
طار برنامج تعزيز وحماية األمػف الغػذائي فػي الطارئ لقطاع الصيد البحري والثروة السمكية بقطاع غزة في إ

فمسطيف "أماف"، بتمويؿ مف وزارة الخارجية القطرية بعد أسبوعيف مف إنشػاء المشػاريع الصػغيرة المػدرة لمػدخؿ 
 عمى

 76/5/1073الشرق، الدوحة، 
 

 عن قمقو من التضييق عمى حرية العبادة لنتنياىوكي مون يعبر  بان 57
بنيػاميف نتنيػاىو عػف "قمقػو"  اإلسرائيميلألمـ المتحدة باف كي موف لرئيس الوزراء عبر األميف العاـ : وكاالت

المفروضػة عمػػى الوصػوؿ لألمػػاكف المقدسػػة لممسػمميف والمسػػيحييف فػي القػػدس الشػػرقية  اإلسػػرائيميةالقيػود  إزاء
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تحػدث باسػـ ادواردو ديػؿ بيػوي مسػاعد الم وأوضػح أمس متحدث باسـ األمـ المتحدة. أفادالمحتمة، حسب ما 
 اإلنسػػػانيةالقػػػوانيف  إزاء"احتػػػراـ واجباتيػػػا  اإلسػػػرائيميةبػػػاف كػػػي مػػػوف طمػػػب مػػػف السػػػمطات  أفالمتحػػػدة  األمػػػـ

عمميػة السػالـ  إحيػاءباف تباحث ىاتفيا مع الرئيس محمود عباس ونتنياىو بشأف جيػود  أف وأضاؼالدولية". 
يػرى  أفو"عبػر عػف األمػؿ فػي  1070نػذ أيمػوؿ وحثيما "بقوة" عمى استئناؼ المفاوضػات المباشػرة المتوقفػة م

وأكػػد بػػاف لنتنيػػاىو وعبػػاس "أىميػػة احتػػراـ حريػػة المعتقػػد لمجميػػع"  قريبػػا عمػػى الطاولػػة مبػػادرة سػػالـ جوىريػػة".
 عباداتيـ". أماكف إلىمؤكدا "انو يتعيف اف يتمكف المؤمنوف مف كؿ الديانات مف الوصوؿ 

 77/5/1073الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مقعد مؤقت في مجمس األمن "إسرائيل"منح  تحبطلمانيا أ 51
كشؼ التمفزيوف اإلسرائيمي النقػاب عػف أزمػة دبموماسػية حػادة بػيف إسػرائيؿ وألمانيػا، : البياف -القدس المحتمة 

 بسبب إفشاؿ األخيرة فرصة منح إسرائيؿ مقعدًا غير دائـ في مجمس األمف الدولي.
 

صادر سياسية مطمعػة، أف إسػرائيؿ قػدمت احتجاجػًا رسػميًا لػدى ألمانيػا عمػى ونقؿ التمفزيوف اإلسرائيمي عف م
 قياميا بإفشاؿ خطط منحيا منصب عضو مؤقت في مجمس األمف. 

 77/5/1073البيان، دبي، 
 

 "إسرائيل"األلماني يتوجو إلى  الخارجيةوزير  53
واألراضػػي الفمسػػطينية فػػي زيػػارة توجػػو وزيػػر الخارجيػػة األلمػػاني جيػػدو فيسػػترفيمو إلػػى إسػػرائيؿ : قنػػا -بػػرليف 

 تستمر ثالثة أياـ يزور بعدىا الجزائر.
ويمتقي الوزير األلماني غػدا الجمعػة بػالرئيس اإلسػرائيمي شػيموف بيريػز ورئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو وعػدد 

وتػؿ  وأوضحت وكالة اإلنباء األلمانية أف مباحثات فيسترفيمو، التي ستجري في القدس مف أعضاء الحكومة.
 أبيب، ستتركز عمى عممية السالـ في الشرؽ األوسط والحرب األىمية في سوريا وبرنامج إيراف النووي.

 76/5/1073الشرق، الدوحة، 
 

 أكاديمية اآلثار البريطانية في القدس ضدّ  إسرائيمية تحريضيةحممة  54
حممػػة  إلػػىة فػػي القػػدس، تعرضػػت أكاديميػػة اآلثػػار البريطانيػػ :ترجمػػة خاصػػة -القػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 

، الستضافتيا لقاء حوؿ "نشوء حركة المقاطعة وسحب االستثمارات" التي يطمقيا النشطاء إسرائيميةتحريضية 
 الدوليوف المناىضوف لمسياسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة.

حيفة "الجيػروزاليـ بوسػت"، وفي معرض ىجومو عمى المعيد، قاؿ عضو البرلماف األوروبي شارلز تانوؾ لص
بأنو "يعارض بشدة قياـ مؤسسػة تتمقػى أمػواؿ دافعػي الضػرائب البريطػانييف باستضػافة مناسػبة لمتػرويج لحممػة 

 الديمقراطية". إسرائيؿمعاقبة دولة صديقة لبريطانيا مثؿ 
 77/5/1073القدس، القدس، 
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 أسعد عبد الرحمف
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ذا لػػيس تالعبػػًا عبثيػػًا بالكممػػات، بػػؿ ىػػو حقيقػػة مػػف الحقػػائؽ التاريخيػػة المسػػتمدة مباشػػرة مػػف تػػاريخ قبائػػؿ ىػػ
الخازار الػذيف اتخػذوا اسػـ االشػكنازية، بعػد اعتنػاقيـ الديانػة الييوديػة فػي القػرف الثػامف المػيالدي. وىػو تػاريخ 

في عػاـ « االنسيكموبيديا الييودية»ركية في في الواليات المتحدة األمي« الييود المتجددوف»حرص عمى نشره 
1007. 

، والتي تعرؼ اليـو باسـ أوكرانيا، زمػف العصػور «أوروبا اآلسيوية»لقد أقاـ الخازار دولة مف أكبر الدوؿ في 
، الشرياف التجاري يف الصيف وأوروبا. وقد «طريؽ الحرير»الوسطى. ومعروؼ أف ىذه الدولة سيطرت عمى 

ر في أوكرانيا دورًا ىامًا كدولة بمثابػة الحػاجز العػازؿ بػيف اإلمبراطوريػة المسػيحية البيزنطيػة لعبت دولة الخازا
والدولػػػة األمويػػػة اإلسػػػالمية الناشػػػئة. وعنػػػدما بػػػدأت الدولػػػة األمويػػػة تيػػػدد القسػػػطنطينية، اسػػػتعاف البيزنطيػػػوف 

وانتيػى األمػر  641ار فػي عػاـ بالخازار كجنود مرتزقة لقػاء أمػواؿ طائمػة، فبػدأت الحػروب بػيف العػرب والخػاز 
 بإفشاؿ مخططات الدولة األموية اليادفة لدخوؿ القسطنطينية.

لػـ يمػض وقػت طويػػؿ حتػى قػرر الػبالط الممكػػي الخػازاري والنػبالء فجػأة، اعتنػػاؽ الديانػة الييوديػة عمػى أيػػدي 
التػػػردي »إلػػػى سػػػبب ذلػػػؾ االعتنػػػاؽ « االنسػػػيكموبيديا الييوديػػػة»حاخامػػػات مػػػف الييػػػود العػػػرب. وقػػػد أعػػػادت 

، والذي ىّدد بقاء الخازارية وتماسؾ المجتمع المدني فييػا. أمػا اختيػار «األخالقي الخازاري اليابط لمحضيض
 ممؾ الخازار لمديانة الييودية فجاء لألسباب اآلتية:

 مف كتابة الكينة وفيو قوانيف صارمة يجب اتباعيا حرفيًا.« تممود»لدى الييودية - 7
 عترؼ بو الديانتاف اإلسالمية والمسيحية، دوف اعتراؼ الييودية بكال الديانتيف.الييودية ديف ت- 1
اعتناؽ أي مف الديانتيف الكبيرتيف السػائدتيف كػاف سػيجمب عػداوة األخػرى ضػد الخػازار، لػذا جػاء اختيػار - 3

اسػػػتغالؿ  الديانػػػة الييوديػػػة متواكبػػػًا مػػػع تشػػػجيع الفػػػتف بػػػيف المسػػػيحييف والمسػػػمميف لكػػػي يسػػػتمر الخػػػازار فػػػي
 البيزنطييف األغنياء الخائفيف عمى مصالحيـ التجارية.

لقد اختفت دولة الخازار مف الوجود بعد االحتالؿ الروسػي فػي القػرف العاشػر المػيالدي، واختفػى اسػـ الخػازار 
 إلى األبد ليحؿ محمو اسـ األشكنازي. وعندما تـ تيجير الييود العرب مف إسبانيا، مع العرب المسمميف، أخذ

 الييود العرب اسـ الييود الشرقييف، وأصبح األشكنازيوف الييود الغربييف.
، وىػػو اسػػـ يػػذكر فػػي التػػوراة، وكػػاف يسػػتخدـ عنػػد األدبػػاء «األشػػكنازية»بعػػد ذلػػؾ، غّيػػر الخػػازار اسػػميـ إلػػى 

ريػػة الييػػود إشػػارة إلػػى ألمانيػػا، وعمػػى األخػػص المنطقػػة الواقعػػة عمػػى نيػػر الػػرايف. وقػػد كتػػب حاخامػػات الخازا
)األشكنازية( تممودًا جديدًا ألغوا فيو تممود العرب الييود، ووضػعوا فيػو قػوانيف أشػد وأقػوى لكػي يتبعيػا الشػعب 
الخػػازاري )األشػػكنازي( سػػػعيًا وراء الػػتخمص مػػف منظومػػػة عػػاداتيـ وأخالقيػػػـ السػػابقة. وقػػد ركػػػز ىػػذا التممػػػود 

نقص لػػدى األشػػكنازية المسػػتمدة مػػف الخازاريػػة المتكبػػرة لمحػػو عقػػدة الػػ« الشػػعب المختػػار»الجديػػد عمػػى مقولػػة 
بقيػػة األمػػـ عمػػى ىػػذه األرض قػػد خمقػػت »الوثنيػػة السػػابقة. وذىػػب التممػػود األشػػكنازي أبعػػد مػػف ذلػػؾ بقولػػو إف 

العػػػرؽ »أي « الشػػػعب المختػػػار»فأصػػػبحت األشػػػكنازية تعنػػػي «. ألجػػػؿ خدمػػػة الييػػػود ألنيػػػـ الشػػػعب المختػػػار
ولممفارقػػة، «. الشػػعب المختػػار»كػػي تعنػي « نازيػػة»إلػى « نازيػػة-شػػؾ األ»ومػػع الػػزمف، تػـ اختصػػار «. السػيد

فقد استمدت النازية الحقًا المعنى ذاتو حيف تحّدثت عف تفوؽ الجنس اآلري بحيث أصبحت عمى مّر األياـ، 
دوف عالقػػػة أو صػػػمة باألشػػػكنازية. كمػػػا أف حقػػػد ىتمػػػر وتنكيمػػػو بػػػالييود « العػػػرؽ السػػػيد»رمػػػزًا يجسػػػده معنػػػى 

، وفيمػا بعػد ييػود أوروبػا كميػا، كػاف مػرده اقتصػاديًا بحتػًا. فبعػد الحػرب العالميػة األولػى عانػت ألمانيػا األلماف
مف وضع اقتصادي مريع، جعؿ ممتمكاتيا ال تساوي شيئًا، فاستغؿ الييود األلمػاف الفرصػة واسػتعانوا بػبعض 

انيػا، الػذيف أرسػموا إلػييـ األمػواؿ الالزمػة المموليف الييود الكبار في الواليػات المتحػدة األميركيػة وفرنسػا وبريط
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ليشػػتروا الممتمكػػػات األلمانيػػػة بػػػأبخس األسػػػعار. وىػػػذا تمامػػػًا مػػا حػػػدث أثنػػػاء انييػػػار االتحػػػاد السػػػوفييتي حػػػيف 
اشػػترى الييػػود الػػروس بػػأمواؿ أتػػتيـ مػػف الخػػارج، وبالػػذات مػػف بعػػض ييػػود أميركػػا، شػػركات البتػػروؿ الروسػػية 

 «.األوليجاركية الييودية»ع ممولييـ أصحابًا لممميارات، وعرفوا باسـ بأبخس األثماف، فانقمبوا م
تػػاريخ البشػػرية، التػػي لػػـ تػػتعمـ مػػف تاريخيػػا، يكػػرر نفسػػو اليػػوـ. دولػػة الخػػازار التػػي وظفػػت نفسػػيا أجيػػرة لػػدى 
البيػػزنطييف لخػػوض الحػػروب عػػنيـ لقػػاء مػػاؿ وفيػػر ضػػّد األمػػوييف، ولػػدت مػػف جديػػد فػػي فمسػػطيف باسػػـ دولػػة 

أصػػػػبح مػػػػذىب « نازيػػػػة-األشػػػػؾ»الػػػػذي اعتنقػػػػو النػػػػازيوف مػػػػف « الشػػػػعب المختػػػػار»ئيؿ. وكػػػػذلؾ مػػػػذىب إسػػػػرا
سػػعيًا وراء محػػو الوجػػود « نػػازييف -األشػػؾ»الحاخػػامييف المتطػػرفيف وغيػػرىـ مػػف القػػومييف المتطػػرفيف الييػػود 

قػائؽ التاريخيػة التػي الفمسطيني، كما فعؿ النازيوف في ألمانيا لمحو الوجود الييودي مف الوجود. ىذا رغػـ الح
تؤكد تاريخ الخازار ومواطنيـ األصمية، والذيف تحولوا إلػى األشػكنازييف الييػود ولػـ يسػكنوا األراضػي المقدسػة 

حػؽ الرجػوع إلػى »الفمسطينية، ولػـ يغػادروا بػاإلكراه )كمػا فعمػوا مػع الفمسػطينييف العػرب( لكػي يطػالبوا مػثميـ بػػ
ـ لػػػػػـ تطػػػػػأ أرض فمسػػػػػطيف أبػػػػػدًا. وكمػػػػػا فعػػػػػؿ النػػػػػازيوف األلمػػػػػاف ، خاصػػػػػة أف أقػػػػػداـ أجػػػػػدادى«أرض األجػػػػػداد

المتطرفػػوف )حاخامػػات ومتػػدينوف، « نػػازيوف-األشػػؾ»باألشػػكنازييف، عنػػدما صػػادروا ممتمكػػاتيـ، يفعػػؿ كػػذلؾ 
 وقوميوف، ومتعصبوف( بالشعب الفمسطيني.

يف. فاالسػػػػتعمار المتمثمػػػػوف فػػػي غػػػػالة المسػػػػتوطنيف، أصػػػبحوا الخطػػػػر األكبػػػػر فػػػي فمسػػػػط« النػػػازيوف الجػػػػدد»
)االسػتيطاف(، تحػوؿ إلػى ثقافػة يوميػة كرسػت أنماطػًا جديػػدة مػف الحيػاة ضػد الفمسػطينييف: مػف جػدار الفصػػؿ 
العنصػػػػري، إلػػػػى اسػػػػتباحة المسػػػػتوطنيف اليمجيػػػػة لحيػػػػوات وأراضػػػػي ومػػػػزارع ومنػػػػازؿ الفمسػػػػطينييف، ولممسػػػػجد 

ية التػػي تشػػّرع االسػػتيطاف باعتبػػاره مسػػألة األقصػػى ىػػذه األيػػاـ. وىػػؤالء ال ينصػػاعوف حتػػى لمقػػوانيف اإلسػػرائيم
 خارج النقاش!

، كثيػروف ىػـ الػذيف يعتقػدوف أف غػالة المسػتوطنيف ىػؤالء يمارسػوف أفعػااًل شػبيية بممارسػات «إسػرائيؿ»وفي 
المسػتوطنيف »النازية. ويكفػي أف نػذكر مػا قالػو النائػب العػاـ اإلسػرائيمي األسػبؽ )ميخائيػؿ بػف يػائير( مػف أف 

، وىػو نفسػو الػذي وصػؼ المسػػتوطنات «سػرائيمي يشػاركوف فػي عمميػة سػمب األراضػي الفمسػطينيةوالجػيش اإل
إف سػػمب »يقػوؿ: « بػف يػػائير»بأنيػا الممارسػات األكثػػر ظممػًا وحماقػػة منػذ الحػرب العالميػػة الثانيػة. وقػػد كتػب 

والجػػػيش األراضػػػي الفمسػػػطينية عمميػػػة معقػػػدة امتػػػدت عمػػػى مػػػدى سػػػنوات طويمػػػة، وشػػػارؾ فييػػػا المسػػػتوطنوف 
اإلسرائيمي مف خػالؿ التنسػيؽ فيمػا بيػنيـ... ىكػذا ىػو األمػر فعػاًل، فالمشػروع االسػتيطاني عمػؿ سياسػي مػف 

 «.جانب دولة ضد شعب وخر، لذلؾ فيو العمؿ األكثر ظممًا وال أخالقية منذ نياية الحرب العالمية الثانية
 77/5/1073، ا تحاد، أبو ظبي

 
 يجيا والتكتيكتحالف قطر وحماس بين ا سترات 56

 أحمد عاـز
ثاق ة عالقة اإلخواف المسمميف مع النظاـ القطري ِسر معمف؛ لػيس مخفّيػا ولكنػو يحتػاج فػي بعػض الحػاالت،  و 
وليس ُكّميا، إلى بعض التدقيؽ، والتوصيؿ بيف النقاط المتباعدة حتى يتضح شػكؿ المشػيد. وعالقػة "حمػاس" 

 القطرية. مع الدوحة، جزء مف مشيد العالقة اإلخوانية
ولكف ىػؿ التحػالؼ، أو التعػاوف، اسػتراتيجي دائػـ أو مؤقػت، وىػؿ ىنػاؾ بػذور أو بػوادر خػالؼ؟ إذ عارضػت 
"حمػػاس" مػػثال المواقػػؼ التػػي قادتيػػا قطػػر مػػؤخرا، وىػػي عمػػى رأس وفػػد جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة إلػػى واشػػنطف، 

 يف والفمسطينييف.وتضمف اإلعالف الموافقة عمى تبادؿ محدود في األراضي بيف اإلسرائيمي
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عالقػػػة قطػػػر مػػػع اإلخػػػواف المسػػػمميف متشػػػعبة، فييػػػا شػػػؽ عالقػػػات شخصػػػية، تأخػػػذ شػػػكؿ احتضػػػاف ناشػػػطيف 
معينػػػيف مػػػف اإلسػػػالمييف. وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ الشػػػيخ يوسػػػؼ القرضػػػاوي، رئػػػيس االتحػػػاد العػػػالمي لمعممػػػاء 

فتخر بدوره في الثورة المصرية، المسمميف، المصري األصؿ، الذي يحمؿ الجنسية القطرية. والقرضاوي ذاتو ي
ومف ذلؾ ما كتبو عمى موقع عمى اإلنترنت بعنواف "الشيخ القرضػاوي والثػورة المصػرية" ويفتخػر بمػف قػاؿ لػو 
"إف مواقفؾ في تأييػد ىػذه الثػورة ومسػاندتيا، واالحتجػاج ليػا، والػدفاع عنيػا مػف أوؿ يػوـ، مػف الوضػوح والقػو ة 

طئيػا عػيف، وال تنكرىػا أذف، وال يجحػدىا مراقػب". بػؿ ويتحػدث مقػرا مػا يقػوؿ إّف والتنػوعع والكثػرة، بحيػث ال تخ
شّبانا "مف صناع الثورة" أخبروه بو: "نريد أف ُنسر  إليؾ بحقيقة لمسناىا بأنفسنا، وىي أف العدد الذي زاد عمى 

تماع إليػؾ، مػف أربعة ماليػيف فػي ميػداف التحريػر يػوـ جمعػة النصػر، مػنيـ عػدد كبيػر جػاء مػف أجمػؾ، واالسػ
اإلسكندرية والغربية وسائر محافظات الوجو البحػري والصػعيد". وىػو يعمػف أّنػو فػي مرحمػة مػا بعػد الثػورة يريػد 

 أف ينشر ("فقو الثورة( أو )فقو الثورات( لألمة" بالكتابة والنشر في ىذا الشأف.
اشػػد الغنوشػػي قائػػد حركػػة (، صػػير ر 1073 -1077ورفيػػؽ عبػػد السػػالـ، وزيػػر الخارجيػػة التونسػػي السػػابؽ، )

النيضػػة التونسػػية )الجنػػاح التونسػػي لإلخػػواف المسػػمميف(، الػػذي كػػاف رئػػيس قسػػـ األبحػػاث فػػي مركػػز الجزيػػرة 
لمدراسات الحكومي، في الدوحة. وىناؾ كذلؾ صير )زوج بنت( يوسؼ القرضاوي، ىشاـ مرسي، الذي كػاف 

أكاديميػػة التغييػػر، وبػػدأت منػػذ  1004نػػدف عػػاـ لػػو دور الفػػت فػػي بػػدايات الثػػورة المصػػرية، والػػذي أسػػس فػػي ل
بتقػػػديـ دورات داخػػػؿ مصػػػر عػػػف النضػػػاؿ الالعنفػػػي والعصػػػياف المػػػدني، وتجػػػارب إسػػػقاط حكػػػـ  1005العػػػاـ 

، واسػتمرت 1006، وانتقمػت األكاديميػة إلػى الدوحػة عػاـ 1000سموبداف ميمسػوفيتش فػي صػربيا بػالقوة، عػاـ 
 في النشاط أثناء وبعد الثورة.

 اة الجزيرة عددا ال يستياف بو مف اإلسالمييف الحركييف، الشباف، في مواقع قيادية.وضمت قن
ويعتقػػد القرضػػاوي أّنػػو صػػاحب أثػػر خػػاص فػػي الحركػػات الجياديػػة الفمسػػطينية، فيقػػوؿ "كػػاف اإلخػػوة القػػائموف 

والتمسعػػؾ بػو، مػػف  بػأمر الجيػػاد فػي العػػالـ العربػي، ميتمػػيف دائمػا بمػػوقفي، وضػرورة التنبعػػو لػو، والتنبيػػو عميػو،
أمثاؿ أبي الوليد خالد مشعؿ )رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"(، و )زعيـ حركة الجيػاد اإلسػالمي 
الفمسػػطينية(، رمضػػاف عبػػد اهلل شػػّمح، ومنيػػر شػػفيؽ، وبشػػير نػػافع، )كاتبػػات فمسػػطينياف إسػػالمياف معروفػػاف( 

 وم ف سار عمى دربيـ."
إلى قطاع غزة، مدى التبجيؿ الذي يحظى بو داخؿ "حماس"، وىو ما يمكػف وتعكس زيارة القرضاوي األخيرة 

 رؤيتو بالتوازي مع دور وقنوات وعالقات القرضاوي القطرية.
بطبيعة الحاؿ قطر ىي الراعػي العمنػي لحركػة "حمػاس" حيػث يقػيـ رئػيس مكتبيػا السياسػي وعػدد مػف قادتيػا، 

طػػر أوؿ زعػػيـ دولػػة يػػزور غػػزة تحػػت حكػػـ "حمػػاس"، وتعقػػد الحركػػة اجتماعػػات فػػي عاصػػمتيا، وكػػاف أميػػر ق
 وتعيد بضخ المزيد مف األمواؿ ىناؾ.

مػػؤخرا بػػرز تبػػايف بػػيف قطػػر و"حمػػاس" فػػي أكثػػر مػػف ممػػؼ؛ فػػي موضػػوع المبػػادرة العربيػػة لمسػػالـ، وضػػع د. 
رضػنا محمود الزىار، القيادي البارز في الحركة عبارة عمى صفحتو عمى "الفيسبوؾ" نّصيا "ىؿ نتنازؿ عف أ

لنرضي قطر؟". وأعمف قادة وخروف في "حماس" بوضوح رفض المبادرة. واعتبر الناطؽ باسـ الحركة، سامي 
« خطيػرة»أبو زىري، فكرة تبادؿ األراضي التي طرحيا الوفػد العربػي برئاسػة قطػر مػؤخرا فػي واشػنطف خطػوة 

مشػػعؿ: "حمػػاس تػػرفض تمػػؾ كبػػرى ارتكبػػت. وبػػدوره قػػاؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لمحركػػة، خالػػد « خطيئػػة»و
 المبادرات وسياسة التنازالت التي تصب في صالح إسرائيؿ".
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في الممؼ السوري، وأيضا عمػى صػفحتو عمػى "الفيسػبوؾ" قػاؿ موسػى أبػو مػرزوؽ، عضػو المكتػب السياسػي 
فػػػي الحركػػػة، تعميقػػػا عمػػػى الغػػػارة اإلسػػػرائيمية عمػػػى دمشػػػؽ، "أحسػػػنت المعارضػػػة السػػػورية بإدانػػػة ىػػػذه الغػػػارات 
اآلثمة"، مؤكدا أف رفض التدخؿ الخارجي في الشأف السوري يجػب أف يكػوف محػؿ إجمػاع لكػؿ الفرقػاء ولكػؿ 

 العرب. وبيذا يتبايف موقؼ "حماس" الرافض لمتدخؿ األجنبي مع موقؼ قطر الداعية إلى ذلؾ.
وقعػو فػي انتخابػات وفي حديث صحافي لصحيفة الدستور األردنية،دعا الّزىار، الذي تشير التقارير أّنو فقد م

المكتب السياسي األخيرة لمحركة، "المكتب السياسػي الجديػد لحركػة حمػاس بقيػادة رئػيس المكتػب خالػد مشػعؿ 
لالنحػػراؼ بالحركػػة الػػى اتجاىػػات أخػػرى"، مػػا يكشػػؼ وجػػود « الرضػػوات والجاىػػات»إلػػى عػػدـ التجػػاوب مػػع 

 ضغوط عمى "حماس" أىـ مصادرىا عمى األغمب ىو الدوحة.
السياسة ال تعرؼ عادة صداقات دائمة، وتقوـ عمى المصالح، والمصالح متغيرة، فإّف ىذا قد يعزز  إذا كانت

فكػػرة أّنػػو مػػف حيػػث المبػػدأ ال يوجػػد تحػػالؼ دائػػـ، بمػػا فػػي ذلػػؾ بػػيف "حمػػاس" والدوحػػة. وتجربػػة "حمػػاس" مػػع 
تحدث عف تقسػيـ العػرب إلػى النظاـ السوري، وحزب اهلل، تؤكد ذلؾ، فحتى قياـ الثورات العربية، كاف العالـ ي

فػػريقيف: "االعتػػداؿ" و"الممانعػػة". وكػػاف الفريػػؽ األخيػػر يضػػـ سػػوريا وحركػػات المقاومػػة فػػي لبنػػاف وفمسػػطيف، 
وأحيانا كاف يتـ ضـ ليبيا والجزائر، وكانت قطر داعمة ليذا المحور. وبالخالؼ حوؿ سوريا انتيى التحالؼ، 

 لذي يمثؿ المقاومة المبنانية ضد إسرائيؿ.بما في ذلؾ تدىور العالقة مع حزب اهلل، ا
تقود قطر جيود التسوية السياسية، وأعمف قبؿ أياـ عف زيارة متوقعة لمشيخ خميفة بػف جاسػـ وؿ ثػاني، رئػيس 
غرفة تجارة وصناعة قطر، في األشػير المقبمػة لبحػث التعػاوف مػع شػركات إسػرائيمية، ولممشػاركة فػي احتفػاؿ 

 ت التجارية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف متوقع في القدس قريبا.إطالؽ مركز لتحكيـ الخالفا
تبدي قيادات فػي "حمػاس" مرونػة فػي العمميػة السياسػية، ولكػف سػامي أبػو زىػري النػاطؽ باسػـ الحركػة، يقػوؿ 

، لكػف بفػارؽ واضػح، ىػو أف إقامػة الدولػة 7967نحف قبمنا التفاوض عمى أساس فكرة حػؿ الػدولتيف وحػدود »
وعػػدـ المطالبػػة  7948% مػػف أرض فمسػػطيف منػػذ 78ية ال يعنػػي االعتػػراؼ بػػاالحتالؿ الجػػاثـ عمػػى الفمسػػطين

بيا مستقبال وىو المراد مف الفكرة".  فيؿ تأتي لحظة يحػدث فييػا صػداـ بػيف "حمػاس" والدوحػة بشػأف مسػائؿ 
مػع "سػي أف مثؿ االعتراؼ، أـ أف الدوحة ستتولى تسػويؽ موقػؼ، حمػاس، خاصػة أّف خالػد مشػعؿ فػي لقػاء 

إف"، تعيد إّنو لف يمجأ لمعنؼ لممطالبػة بشػيء بعػد الحصػوؿ عمػى دولػة فمسػطينية. فيػؿ تحػاوؿ قطػر تسػويؽ 
 تسوية تتضمف عدـ اعتراؼ "حماس" بإسرائيؿ، ولكف مع تأكيد الموافقة عمى أي مواجيات عنيفة مستقبال؟.

ىوامش المناورة، والنقاط التي قد تؤدي اختالؼ "حماس" والدوحة في نقطة ما ممكف، ولكف ىناؾ الكثير مف 
إلػػػى تأجيػػػؿ أو منػػػع لحظػػػة االفتػػػراؽ. وأف يسػػػتمر تكتيػػػؾ التحػػػالؼ االسػػػتراتيجي بػػػيف الطػػػرفيف، فقطػػػر تحتػػػاج 

عالميا.  العالقة مع "حماس" لتعزيز دورىا اإلقميمي، واألخيرة تحتاج دعـ األولى ماليا وسياسيا وا 
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 نبيؿ عمرو
لػػو أف الثػػورة السػػورية تمكنػػت مػػف اإلطاحػػة بنظػػاـ األسػػد، بػػذات السػػرعة التػػي تحققػػت فييػػا أىػػداؼ الثػػورة فػػي 
تػػونس ومصػػر وليبيػػا وحتػػى الػػيمف، لظمػػت أميركػػا فػػي الػػوعي العربػػي وحتػػى العػػالمي، الدولػػة القػػادرة بإشػػارة 

مناطؽ العالـ، ولتمتعت إسرائيؿ حميفتيا األقرب بميزة القدرة عمى تحريؾ كالمية عمى تغيير الواقع في معظـ 
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األوضاع بصورة مباشرة وغير مباشرة عمى نحو يكرسيا كقوة مرعبة تستطيع أف تفعؿ مػا تشػاء، وقتمػا تشػاء 
 وكيفما تشاء.

وبفعػػػؿ طػػػوؿ أمػػػد يواجيػػاف  –إسػػػرائيؿ  –القػػدرة األميركيػػػة الماحقػػػة، وامتػػدادىا اإلقميمػػػي فػػػي الشػػرؽ األوسػػػط 
األزمػػة السػػورية وصػػعوبة انييػػار نظػػاـ األسػػد بػػذات القػػدر مػػف صػػعوبة إحػػراز تقػػدـ حاسػػـ لمثػػوار.. يواجيػػاف 

 معضالت استراتيجية، لـ تعد خافية عمى أحد، كما لـ يعد مف السيؿ إخفاؤىا أو التظاىر بعدـ وجودىا.
عػػاني مػػف وىػػف اإلرادة الػػذي يقػػود إلػػى ارتبػػاؾ أميركػػا وىكػػذا يقػػرأ خػػط قوتيػػا البيػػاني حمفاؤىػػا فػػي إسػػرائيؿ، ت

 ممحوظ في األداء السياسي والميداني تجاه سوريا، وذلؾ ينسحب تمقائيا عمى السياسة الفعمية تجاه إيراف.
ىنالؾ تسميـ بأف الواليات المتحدة ىي الدولة األقوى فػي العػالـ مػف كػؿ الجوانػب، إال أنيػا لػـ تعػد قػادرة عمػى 

درة ىػػذه القػػوة، سػػواء كانػػت ظػػاىرة أو كامنػػة، عمػػى إحػػداث إنجػػازات حاسػػمة فػػي أي وضػػع سياسػػات تجسػػد قػػ
 قضية ممتيبة في الشرؽ األوسط.

وفي إسرائيؿ تحديدا، يروف أف السياسة األميركية تبدو كطائر ينتقؿ مف موقؼ إلى وخر، وتيتـ بشراء الوقت 
يػػا مػػف خػػالؿ الفصػػؿ األخيػػر فػػي تحػػرؾ واالدعػػاء، أكثػػر بكثيػػر مػػف اىتماميػػا فػػي أمػػر الحسػػـ. ذلػػؾ يبػػدو جم

الػػوزير كيػػري بشػػأف األزمػػة السػػورية، والػػذي أنػػتج تفاىمػػا مػػع موسػػكو حػػوؿ الحػػوار مػػع األسػػد، بعػػد أف كػػاف 
 التوجو األميركي السابؽ يتركز عمى ضرورة وحتمية خروجو مف المشيد إما بالقوة أو بالتسوية.

رتبػػاؾ أدائيػػا إزاء األزمػػة السػػورية، يحفػػز دوائػػر القػػرار فػػػي وىػػذا الػػوعي المتنػػامي لػػوىف اإلدارة األميركيػػة، وا
إسرائيؿ عمى تجديد فكرة تقميؿ االعتمػاد عمػى الحميػؼ األميركػي فػي أمػر األمػف االسػتراتيجي لمدولػة العبريػة، 

 مع رفع مستوى القدرات الذاتية اإلسرائيمية لحماية الدولة وردع األخطار المحتممة التي تتيددىا.
ذا كاف وى ف العزيمة األميركية، وارتباؾ األداء في األزمة السورية يعتبر معضمة يعاني منيػا حمفػاء أميركػا، وا 

سػػرائيؿ فػػي المقدمػػة، إال أنػػو فػػي إسػػرائيؿ ذاتيػػا معضػػمة خاصػػة بيػػا، وىػػي ضػػعؼ الجيػػاز القيػػادي أوال فػػي  وا 
لناجعػة لمعالجػة التطػورات أمر قراءة التطورات الداخميػة فػي سػوريا وخالصػاتيا، وثانيػا فػي وضػع السياسػات ا

 عمى البوابة الشمالية لمدولة العبرية.
مثقفػػػو إسػػػرائيؿ وكتّابيػػػا، يسػػػخروف مػػػف اسػػػتنتاجات المسػػػتوى السياسػػػي التػػػي وصػػػمت إلػػػى حػػػد إعطػػػاء األسػػػد 
أسابيع قميمة لمسقوط، كاف ذلؾ منذ أشير، كمػا وصػمت إلػى حػد الطمأنينػة إلػى أف كػؿ مػا يجػري عمػى جبيػة 

 يصب في صالح إسرائيؿ حاضرا ومستقبال. ويعزو المفكروف السياسيوف البراغماتيوف فػي حزب اهلل –سوريا 
إسػػرائيؿ ىػػذا الوضػػع المختػػؿ، إلػػى ضػػعؼ قػػدرات الفريػػؽ السياسػػي الػػذي تحمػػؿ المسػػؤولية بعػػد االنتخابػػات 

ؿ معيػػا. فيػػـ األخيػرة، والػػذي ال يتمتػػع معظمػػو، إف لػػـ يكػػف جميعػػو، بػػالخبرة الكافيػػة فػػي فيػػـ األزمػػات والتعامػػ
يترحمػػوف عمػػى خػػروج داف مريػػدور وأمثالػػو مػػف مطػػبخ القػػرارات الرئيسػػة المسػػمى بػػالمطبخ الػػوزاري، ويحسػػوف 
بفداحػػة غيػػاب ذوي الخبػػرة عمػػى كػػؿ المسػػتويات عػػف دائػػرة القػػرار والتحميػػؿ، ويػػذكروف كػػذلؾ إبعػػاد شػػيمعوف 

ذلؾ موفػاز وديختػر.. وأسػماء كثيػرة بيريس صاحب الخبػرة الطويمػة فػي قػراءة التطػورات ووضػع السياسػات وكػ
 خرجت مف دائرة التحميؿ والقرار.

القػػراءة اإلسػػرائيمية لػػوىف اإلدارة األميركيػػة ال تقتصػػر فػػي تأثيرىػػا عمػػى الحيػػز السػػوري، بػػؿ تصػػؿ إلػػى مجمػػؿ 
الحركػػة األميركيػػة تجػػاه الشػػرؽ األوسػػط، وبوجػػو خػػاص تجػػاه الجيػػود المبذولػػة حاليػػا مػػف قبػػؿ الػػوزير كيػػري 

حػداث اختػراؽ فػي الجػدار الصػمب الػذي تتػرنح أمامػو عمميػة  -يط المفاوضات الفمسطينية لتنش اإلسرائيمية، وا 
 السالـ المحتضرة.
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إف يقيف إسرائيؿ المتنامي تجاه وىف اإلدارة األميركية، يممي عمى صناع القرار فييا كيفية التعاطي مع جيود 
األميركيػػة، إذ بوسػػع الساسػػة اإلسػػرائيمييف التعامػػؿ  كيػػري. فيػػـ ال يخشػػوف ضػػغوطا حاسػػمة مػػف جانػػب اإلدارة

بمنطػػػؽ تقػػػديـ التسػػػييالت الصػػػغيرة، مػػػف دوف أف يفػػػارقيـ الشػػػعور بحتميػػػة « المػػػتحمس والسػػػمس»مػػػع كيػػػري 
 اضطرار كيري لمتعامؿ مع المطالب اإلسرائيمية بقدر أعمى مف االقتناع واالستجابة.

فػػي أوج قوتيػػا وجبروتيػػا، أمػػا اآلف فإنيػػا، أي إسػػرائيؿ، لػػف  بقػػوة ألميركػػا وىػػي« ال»لقػػد كانػػت إسػػرائيؿ تقػػوؿ 
لمكثيػػر مػػف المقترحػػات األميركيػػة، بػػؿ إف لعابيػػا يسػػيؿ عمػػى توجيػػو الحركػػة األميركيػػة « ال»تتوقػػؼ عنػػد قػػوؿ 

 باتجاه أجنداتيا الخاصة.
الحػديث عػف عمى كؿ حاؿ، فإف األزمة السورية التي دخمت اآلف منعطفػا جديػدا خصوصػا بعػد ارتفػاع وتيػرة 

صػػػفقة سػػػالح جديػػػدة سػػػيقدميا الػػػروس لحمػػػيفيـ األسػػػد.. ىػػػذه األزمػػػة مرشػػػحة لمزيػػػد مػػػف التفػػػاعالت الجديػػػدة 
 وأبرزىا نقؿ األزمة السورية إلى مستوى أكثر سخونة عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي.

 77/5/1073، الشرق األوسط، لندن
 

 في سوريا؟ "إسرائيل" ضربتلماوا  58
 *د. جاف دبغي

ما اعتمت صرخات التنديد والتوعد والتيديد ضد اسػرائيؿ بعػد الضػربة الضػخمة عسػكريا ضػد سػوريا، لػيس مي
مرجحػا اف يحصػؿ رد مػف سػػوريا او مػف حػزب اهلل. تعزيػػز تػؿ أبيػب لػدفعاتيا الجويػػة ونقػؿ بطاريػات إضػػافية 

رائيؿ ردا وال تريػػػد مضػػػادة لمصػػػواريخ شػػػماؿ حيفػػػا ينػػػدرج فػػػي اطػػػار خطػػػوة احترازيػػػة وتحذيريػػػة. ال تنتظػػػر اسػػػ
اضافة جو درامي كما لو اف الحرب واقعة. انتقاؿ نتنيػاىو فػي زيػارة رسػمية لمصػيف غػداة الضػربة دليػؿ عمػى 
اف القيػػادة االسػػرائيمية ال تنتظػػر ردا وتعتبػػر اف دمشػػؽ وطيػػراف تمقتػػا الرسػػالة بػػاف الرىػػاف كبيػػر والمعبػػة خطػػرة 

 ستوى التحدي.ومعقدة وانو يجب اف تكوف الحسابات دقيقة بم
بػػػدليؿ، وحسػػػب المعمومػػػات المتػػػوفرة حتػػػى االف، اف اسػػػرائيؿ أقػػػدمت عمػػػى عمميػػػة دقيقػػػة وواسػػػعة وواضػػػػحة 
سياسيا. عسكريا كانت الضربة مركزة استخدمت فييا أسمحة حديثة ذات فاعمية عالية يعكس استعماليا رغبة 

المعبة خطرة وجدية ال تقبؿ المماحكػة.  في تحقيؽ اليدؼ العسكري بغارة واحدة كي ال يترؾ مجاال لمشؾ باف
وقد شممت الضربة مخازف وورشات ) مخازف لمصواريخ مف نوع الفاتح إيراني الصنع، ونػوع معػدؿ لمػدفاعات 
البحرية وصواريخ سكود باالضافة الى ورشات تجميع ومخػازف لموقػود الخاصػة لمصػواريخ( وتػـ تػدمير قواعػد 

اف الضػػربة شػػممت ألويػػة لمفرقػػة الرابعػػة والحػػرس الجميػػوري ورادارات صػػاروخية مضػػادة لمطػػائرات. ولقػػد ثبػػت 
ومراكز تنصت واتصاالت. حجـ الضربة وفداحة الدمار يعكساف الى حد بعيد الرىاف السياسي الذي تعاممت 

 معو اسرائيؿ.
وؿ شممت الضربة منطقة مساحتيا اكثر مف كيمو مترا مربعا اي انيا ىي اكثر مف منػع حػزب اهلل مػف الحصػ

عمى أسمحة نوعية، كما ركزت اسرائيؿ عبر تسريباتيا. الضربة اسػتراتيجية تػرتبط برؤيػة مفادىػا اف تػؿ أبيػب 
ترى اف ىناؾ تحوالت جيوبولتيكيػة تشػكؿ خطػرا اسػتراتيجيا عمييػا. الخطػر لػـ يعػد يػرتبط بنقاشػات عمنيػة فػي 

ة البػػػدائؿ المطروحػػػة لمػػػا بعػػػد االسػػػد، الصػػػحافة المرئيػػػة والمكتوبػػػة فػػػي اسػػػرائيؿ حػػػوؿ األزمػػػة السػػػورية ومسػػػأل
ومخاطر تحوؿ سوريا الى مأوى لمتيارات االسػالمية الراديكاليػة ، السػيما جبيػة النصػرة. باتػت المسػألة تػرتبط 
بتعاظـ النفوذ السياسي االيراني في العراؽ والوجود العسكري في سوريا ولبنػاف. انيػا قػراءة دقيقػة لرؤيػة ايػراف 

 طقة يعاد صياغتيا جيوبولتيكيا.لموقعيا ودورىا في من
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لقػػد خرجػػت طيػػراف مػػف غموضػػيا المفتعػػؿ حػػوؿ قبوليػػا بحػػؿ تفاوضػػي وانيػػا ال تتمسػػؾ باالسػػد لتقػػر بػػالعكس 
كما اكػد عمػي اكبػر واليتػي، المستشػار االعمػى لمرشػد الجميوريػة االسػالمية، بتصػريحو "انػو لػوال تػدخؿ ايػراف 

ظـ الوجػػود العسػػكري االيرانػػي ويؤكػػد عمػػى اف ايػػراف لػػف لمػػا صػػمد االسػػد" ، تصػػريح واضػػح يعكػػس مػػدى تعػػا
تقبػػؿ بسػػقوط االسػػد كمػػا اعمنيػػا صػػراحة السػػيد نصػػراهلل بعػػد زيػػارة سػػريعة الػػى ايػػراف ولقػػاء مرشػػد الجميوريػػة. 
التصػػريحات اإليرانيػػة كميػػا باتػػت اكثػػر وضػػوحا فػػي ىػػذا الشػػأف السػػيما تصػػريح نائػػب قػػوات الحػػرس الثػػوري 

 اف شرؽ المتوسط يدخؿ ضمف حدودىا األمنية".الجنراؿ حسيف سالحي: "
اذا بات واضحا اف ال تفاوض عمى مصير االسد، واف امف سوريا ولبناف )شرؽ المتوسط( ىو جزء مف امػف 
ايراف فيذا يعني اف ايراف قررت اجػراء تغييػر عمػى اسػتراتيجيتيا فػي التعػاطي مػع األزمػة السػورية، مػف إسػناد 

ى مشػاركة فعميػة تدريجيػة )مػف مشػاركة استشػارية فػي التخطػيط والتػدريب الػى )لوجستي ومالي واقتصادي( ال
غرفة أركػاف مشػتركة مػرورا بقيػادة عمميػات نوعيػة اسػتراتيجية(. لقػد اصػبح واضػحا منػذ اكثػر مػف شػيريف انػو 
جرى اعادة تصويب لالستراتيجية التي كانػت متبعػة مػف قبػؿ االسػد بوضػع اولويػات جديػدة لمحػراؾ العسػكري 

تمػػاـ االسػػتعدادات ) ميميشػػيات ( لمعركػػة طويمػػة. فػػي ىػػذا فػػي  ريػػؼ دمشػػؽ وريػػؼ حمػػص بشػػكؿ خػػاص، وا 
 السياؽ ال معنى لمتساؤؿ بشأف تسميـ أسمحة نوعية لحزب اهلل. الحزب بات داخؿ غرفة العمميات.

وازف العسكري لقد تـ االنتقاؿ التدريجي لمموقؼ االستراتيجي االيراني بعد اخفاؽ االسد في المحافظة عمى الت
لصػالحو بػػؿ لػػـ يػتمكف عبػػر اليجومػػات المضػػادة والمتتاليػة فػػي ريفػػي دمشػػؽ وحمػص مػػف تحقيػػؽ اي اختػػراؽ 
يػػذكر لممحافظػػة عمػػى ىػػامش لتحركػػو، مسػػتنفدا طاقػػة جيشػػو معتمػػدا اكثػػر فػػاكثر عمػػى قوتػػو الناريػػة المػػدمرة. 

نػػػػي. فػػػػي الوقػػػػت الػػػػذي لػػػػـ تحقػػػػؽ سػػػػرعة تقػػػػدـ المقاومػػػػة المسػػػػمحة ىػػػػي التػػػػي ادت الػػػػى تعػػػػاظـ التػػػػدخؿ االيرا
الديبموماسػػػية الدوليػػػة اي تقػػػدـ يػػػذكر، بػػػؿ العكػػػس وصػػػؿ الوضػػػع الػػػى طريػػػؽ مسػػػدود والػػػى حػػػرب قػػػد تطػػػوؿ 
ونياياتيا غير متوقعػة ، وقػد تكػوف خطيػرة. ال شػؾ اف تػردد واشػنطف فػي دعػـ المعارضػة، واسػتمرار موسػكو 

عادة صياغة نظاـ دولي جديػد عػزز مػف إرادة في استخداـ سوريا رافعة في عممية تقويض لمنفوذ االميرك ي وا 
 ايراف في المواجية.

في ىذا السياؽ، لـ يعد اليدؼ ىذه الشحنة مف الصواريخ او تمؾ. لقد تػـ ضػرب كػؿ المسػتودعات والمخػازف 
وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بكتائػػب الحمايػػة وأنظمػػة الػػدفاع عنيػػا. بيػػذا المعنػػى ىػػي ضػػربة اسػػتراتيجية تػػرتبط فعػػال بػػأمف 

ؿ وتوازنػػػات القػػػوى فػػػي المػػػدى القصػػػير والمتوسػػػط. تغيػػػر الرىػػػاف: القضػػػية ىػػػي امػػػف اسػػػرائيؿ بالدرجػػػة اسػػػرائي
االولى. لكف المعبة أيضػًا تغيػرت الف اسػرائيؿ اخرجػت واشػنطف مػف حيادىػا. السػؤاؿ ىػؿ كػاف ىػذا ىػو رغبػة 

 واشنطف؟
 في وزارة الدفاع الفرنسية ( باحث في مركز الدراسات واألبحاث*)

 77/5/1073، بيروت المستقبل،
 

 لمرجوب من الجيب يخرجرنب األ  59
 نداؼ ىعتسني

التمفزيونيػػة المبنانيػػة ىػذا االسػػبوع مقابمػػة أجرتيػػا مػػع جبريػؿ الرجػػوب فػػي بدايػػة الشػػير. ’ الميػػاديف‘نشػرت قنػػاة 
 االسػػرائيمي. فيػػو موقػػع عمػػى مبػػادرة’ معسػكر السػػالـ‘الكبػػار لقػػادة ’ المحبػػوبيف‘والرجػوب، لمتػػذكير، ىػػو احػػد 

 جنيؼ ويشكؿ شريكا قديما لمكثيريف مف زعماء اوسمو.



 
 
 

 

 

           33 ص                                   1861العدد:                77/5/1073الجمعة  التاريخ:

نحػػف الفمسػػطينييف أعػػػداء اسػػرائيؿ ولػػيس أي واحػػد وخػػػر. نحػػف مصػػدر قمػػػؽ ‘وىكػػذا قػػاؿ الشػػريؾ التػػػاريخي: 
اسػػرائيؿ، نحػػف نوجػػد عمػػى ىػػذه الػػبالد، وىػػذه الػػبالد ىػػي لنػػا. ىػػـ اعػػداؤنا ومعركتنػػا ىػػي ضػػدىـ. لػػيس فقػػط 

 ’.فكفمسطينييف، بؿ كعرب وكمسممي
حتػػى االف لػػيس لػػدينا )سػػالح( نػػووي، ولكػػف واهلل، لػػو كػػاف لنػػا )سػػالح( ‘ولمػػف ال يػػزاؿ لديػػو سػػوء فيػػـ، أعمػػف 

 ’.نووي الستخدمناه منذ الصباح
وقػػد جػػػاءت ىػػػذه التصػػػريحات فػػػي اثنػػاء زيػػػارة عقػػػدىا الرجػػػوب فػػػي لبنػػاف، وفػػػي اطارىػػػا التقػػػى ايضػػػا السػػػفير 

 االيراني في بيروت ردنفر أكبر.
لػػذي حصػػؿ فػػي أعقػػاب االرنػػب الػػذي خػػرج لمرجػػػوب مػػف الجيػػب، ىػػؿ الغػػى لػػو أحػػد مػػا بطاقػػة الػػػػ إذف مػػا ا

في.اي.بي. ىػؿ اعتقمػو احػد مػا حػيف عػاد الػى راـ اهلل؟ ىػؿ طمػب احػد مػا مػف رئيسػو أبػو مػازف وقػؼ الراتػب 
كػؿ  الذي يحصؿ عميو ويقيمو مف كؿ مناصبو في السمطة؟ ىؿ أي مف رجاؿ مبادرة جنيؼ أعمػف بانػو يقطػع

 عالقة مع جبريؿ الرجوب وشركائو؟ انتـ تعرفوف الجواب ال أحد.
إذف مػػػاذا سػػػيفعموف االف السػػػمطة االبومازنيػػػة؟ أضػػػحكتموني. ومػػػاذا سػػػيفعؿ نتنيػػػاىو لمػػػف يواصػػػؿ تشػػػغيمو؟ 
بالضػبط مػا يفعمونػػو ضػد كبػار رجػػاالت السػمطة الػذيف فػػي كػؿ يػـو يفتتحػػوف ميػدانا جديػدا فػػي المنػاطؽ عمػػى 

خرب او ذاؾ. سيفعموف بالضبط ضد مف يوعظ في وسائؿ االعالـ الرسمية لمسمطة ضد اسرائيؿ اسـ ىذا الم
والييػػػػود. مػػػػواعظ تتيمنػػػػا بكػػػػؿ جريمػػػػة ممكنػػػػة مػػػػف تسػػػػميـ االبػػػػار وحتػػػػى احتسػػػػاء دـ االطفػػػػاؿ الفمسػػػػطينييف. 

انو ال توجد سيعمموف بالضبط مثمما درجوا عمى عممو حتى اليـو ضد مف يعمـ تالميذ المدارس الفمسطينييف ب
عمػى االطػالؽ دولػػة اسػرائيؿ، ال تػؿ أبيػػب، ال رعنانػا وال كريػات أربػػع لػـ يفعمػوا شػػيئا، كالمعتػاد. وكيػؼ سػػترد 

، ومػػػاذا سػػػيقوؿ مػػػثال شػػػمعوف بيػػػرس؟ ىػػػؿ ’معسػػػكر السػػػالـ‘الشخصػػػيات المثيػػػرة لمشػػػفقة التػػػي يتشػػػكؿ منيػػػا 
 ريؾ الفمسطيني؟سيتراجع احد ما عف نظرياتو بشأف الفرص التي نفوتيا حياؿ الش

جبريؿ الرجوب لـ يغير فجأة جمدتو. فيو، زمالؤه ورؤساؤه يتحدثوف ىكذا لوسائؿ االعالـ العربية منذ األزؿ. 
، نػوع مػػف ’يخيػؿ لػػي‘بالضػبط مثػؿ ياسػػر عرفػات وأبػػو مػازف، ونحػػف فقػط نواصػػؿ خػداع أنفسػػنا ونمعػب لعبػػة 

 الروليتا الروسية الفتاكة عمى نحو خاص.
ير كنت في المحكمة المركزية في القدس، حيث تقرر باف الرجػوب مسػؤوؿ بشػكؿ شخصػي فقط قبؿ عدة اش

 عف اختطاؼ وتعذيب فمسطيني مف سكاف القدس اشتبو بو بالعمالة مع اسرائيؿ.
سنة، والرجوب وسمطتو يعمالف مثمما منذ قياميما، ونحف فقط نتجمد  74فقد اختطؼ ذاؾ الرجؿ وُعذب قبؿ 

فسنا. وبالفعؿ، الرجوب محؽ ىو وقادة الفمسػطينييف فػي المنػاطؽ )بمػف فػييـ محبػوب واعتدنا عمى تضميؿ أن
 الغرب الحالي سالـ فياض( ىـ حقا عدونا االخطر، وكمما تعززوا سيحاولوف المس واالضرار بنا اكثر.

وعميػػػو، فػػػالى أف نوقػػػؼ وجػػػود السػػػمطة الفمسػػػطينية سنواصػػػؿ تعػػػريض مصػػػير دولػػػة اسػػػرائيؿ لمخطػػػر والمعػػػب 
 وليتا الروسية الوطنية. ومف يدري فقد تفمت لنا رصاصة.بالر 

 76/5/1073معاريف 
 77/5/1073، القدس العربي، لندن
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