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*** 
 
 لمواجية التيديدات غير التقميدية زية الدولة اليبرية داخمياً و جي عدمتقرير رسمي إسرائيمي يؤكد  .0

التقرير السنوي الصادر عف مكتب وزارة الجبية الداخمية اإلسرائيمية لعاـ  زىير أندراوس: كشؼ -الناصرة 
، عف عدـ جاىزية الدولة العبرية أماـ تيديدات غير تقميدية، في الوقت الذي يتزايد فيو الحديث عف ٕٕٔٓ

مويح أقطاب األسمحة الكيميائية السورية ومواصمة الجميورية اإلسالمية اإليرانية تطوير برنامجيا النووي، وت
 دولة االحتالؿ بشف ىجـو عسكري عميو لتدميره.

وأوضح التقرير الذي نشره الموقع اإلخباري العبري )القناة السابعة( عمى الشبكة، صباح الجمعة، أف جاىزية 
المكاتب الحكومية والسمطات لمواجية تيديدات غير تقميدية متدنية جدا أو متوسطة. ولفت التقرير إلى أف 

عؼ في مستوى االستعداد، يأتي في ظؿ أف احتمالية استعماؿ جيات معادية إلسرائيؿ أسمحة ىذا الض
كيميائية غير تقميدية بات اليـو عاليا جدا. وحسب التقرير فإف تدني مستوى الجاىزية يتركز في األساس في 

 واقية.بالمئة مف اإلسرائيمييف فقط مف يمتمكوف كمامات  ٓٙنقص الكمامات الواقية، حيث أف 
وأفاد التقرير أف مخزوف االحتياط لمكمامات الواقية فارغ تماما، بسبب عدـ تخصيص ميزانية كافية، إلى 
جانب نقص إضافي في الكمامات الواقية التجارية التي تباع في المحاؿ، ويتركز النقص في أوسط 

 المتدينيف المتزمتيف جدا )حريديـ(.
استيداؼ المنشآت النووية اإليرانية أكثر تعقيدا مف قصؼ المفاعؿ  ويعتقد خبراء عسكريوف إسرائيميوف أف

، حيث أف مياجمة ٕٚٓٓ، والمفاعؿ النووي السوري في دير الزور عاـ ٜٔٛٔالنووي العراقي عاـ 
أىداؼ عمى األقؿ في الوقت نفسو، باإلضافة إلى غياب عامؿ  ٗالمنشآت النووية اإليرانية تتطمب قصؼ 

إيراف. عالوة عمى ذلؾ، جدير بالذكر أف تقريرا أصدره مراقب الدولة العبرية، يوسؼ  المفاجأة مف ِقػبؿ
ألؼ مواطف إسرائيمي ال تتوفر لدييـ مالجئ خاصة، كما ال توجد في  ٓٓٚشابيرا، ذكر أف أكثر مف 

ة إسرائيؿ مالجئ لحماية المعاقيف وذوي االحتياجات الخاصة، فيما تعاني المالجئ اإلسرائيمية العام
الخاصة، مف إىماؿ متواصؿ منذ حرب لبناف الثانية، فيما أعمنت بمدية تؿ أبيب أنيا  ٕٓٓٓٓ، والػٜٓٓٙالػ

بصدد تحويؿ عدد مف مواقؼ السيارات تحت األرض إلى مالجئ عامة في حاؿ الطوارئ. وفي ما يتعمؽ 
لف تشمؿ أسمحة غير تقميدية: باألقنعة الواقية، فبالرغـ مف التوقعات اإلسرائيمية باف أي ىجمات صاروخية 

مميوف قناع  ٕ.ٗبيولوجية أو كيماوية، إال أف تزويد المواطنيف بتمؾ األقنعة يمنحيـ شعورا باألماف، غير أف 
بالمئة مف سكاف إسرائيؿ، تؤشر عمى النقص الحاد في األقنعة  ٖ٘التي تـ توزيعيا حتى اآلف عمى 

سكاف إسرائيؿ. وتشير التقارير اإلسرائيمية إلى نقص في عدد أفراد بالمئة فقط مف  ٓٙالمتوفرة، والتي تكفي لػ
الشرطة في حالة الطوارئ، والذيف يتوجب عمييـ العمؿ مع الجيش والحفاظ عمى محاور السير متاحة أماـ 
حركة مرور قوات الجيش أثناء تنقميا، والتصدي لمظاىرات واحتجاجات مف قبؿ العرب والمواطنيف 

الحرب، فيما تبدو أجيزة اإلطفاء غير قادرة عمى االستجابة لحرائؽ قد تندلع في وقت واحد  اإلسرائيمييف ضد
 وفي أماكف عدة.
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وأشارت تقارير متفرقة خالؿ األسابيع القميمة الماضية إلى أف معظـ مباني المستشفيات اإلسرائيمية غير 
، حيث أوصت تمؾ ٕ٘ٔٓـ محصنة ضد الصواريخ، وأف العمؿ عمى تحصينيا لف ينتيي قبؿ حموؿ عا

 التقارير ببناء مواقؼ سيارات أسفؿ المستشفيات بحيث يمكف تحويميا الحقا إلى مستشفيات طوارئ.
وبالرغـ مف العديد مف التماريف التي أجريت خالؿ األشير الماضية عمى تعزيز حماية الجبية الداخمية، فإف 

مية عينيا، والتي تعتقد أف عدـ جاىزية الجبية الوضع ال زاؿ مقمقا، بحسب المصار العسكرية اإلسرائي
الداخمية سيشكؿ عامال أساسيا في إجبار صناع القرار اإلسرائيمييف عمى تأجيؿ موعد ضرب إيراف، السيما 
أف الصدمة مف حرب لبناف الثانية ال تزاؿ حاضرة في أذىاف اإلسرائيمييف، فضال عف التكمفة الكبيرة التي 

 مميوف دوالر. ٖٖٚسرائيمي المترنح، والبالةة يوميا سيتكبدىا االقتصاد اإل
عمى اإلنترنت الجمعة أف شمومو بوحبوط ’ يديعوت أحرونوت‘عمى صمة بما سمؼ، أفاد موقع صحيفة 

رئيس مركز السمطات المحمية اإلسرائيمية ورئيس بمدية معموت، الواقعة في الشماؿ، حذر مف خالؿ رسالة 
راء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، بثتيا إذاعة الجيش، صباح الجمعة، مف عدـ عاجمة أرسميا إلى رئيس الوز 

 جاىزية الجبية الداخمية لمواجية حالة حرب محتممة.
وطمب بوحبوط في رسالتو مف نتنياىو عقد اجتماع عاجؿ لمناقشتو في الموضوع، ومطالبتو بتعييف لجنة 

الجبية الداخمية، كما سيتناوؿ االجتماع موضوع  عمؿ مف موظفي السمطات المحمية لمعالجة القصور في
النقص الشديد في الكمامات الواقية وأىميتيا لخدمة الجميور مف كبار السف واألطفاؿ. ونقمت إذاعة الجيش 
اإلسرائيمي عف بوحبوط قولو: لقد انيينا عاـ كانت تحوـ حولو رياح الحرب، وأنا ال أريد أف أطرح أسئمة، 

الدروس والعبر المستخمصة مف حرب لبناف الثانية، وفحص مدى جاىزية الجبية الداخمية  فقط أريد أف نتعمـ
 واستعداداتيا، عمى حد تعبيره.

 81/5/7083القدس اليربي، لندن، 
 
 عاما في أي اتفاق سالم ربيينغور األردن لـ أل  عمىتطالب بالسيطرة  "إسرائيل:"حسين الشيخ .2

مف مصادر فمسطينية رسمية الجمعة بأف إسرائيؿ طمبت ” العربيالقدس “وليد عوض: عممت  - راـ اهلل
عاما مف خالؿ استئجاره في أي اتفاؽ سالـ  ٓٗبشكؿ رسمي السيطرة عمى منطقة غور األردف لمدة 

 مستقبمي مع الفمسطينييف، االمر الذي رفضتو السمطة بشكؿ قاطع.
الجمعة بأف طمب السيطرة واالستئجار ” العربي القدس“واكد حسيف الشيخ وزير الشؤوف المدنية الفمسطينية لػ

اإلسرائيمي لألغوار قدـ مف اكثر مف جية إسرائيمية رسمية في ظؿ ادارة الرئيس األمريكي باراؾ اوباما 
منذ سنوات والطرؼ اإلسرائيمي يطالب بالسيطرة “ :وتابع الشيخ قائال االولى، االمر الذي رفض فمسطينيا.

 ”.ما في أي اتفاؽ مستقبمي، وىذا كاف مرفوضا فمسطينياعا ٓٗعمى االغوار لمدة 
سرائيؿ واجراء التنسيؽ بشأنيا  وتابع الشيخ المسؤوؿ عف االتصاالت التي تجري بيف السمطة الفمسطينية وا 

إسرائيؿ بعد الرفض الفمسطيني لممقترح اإلسرائيمي الذي قدـ عمى اكثر مف مستوى بدأت باتخاذ “قائال 
، محذرا مف النية اإلسرائيمية ”الواقع فيما يتعمؽ بموضوع االغوار ببناء المستوطناتخطوات فرض االمر 

لبناء مدينة استيطانية في االغوار تضـ عشرات أالؼ المستوطنيف لحسـ قضية السيطرة عمى تمؾ المنطقة 
 واالردف، وفرض األمر الواقع. ٜٚٙٔالحدودية بيف االراضي المحتمة عاـ 

عاما  ٓٗيؿ تريد فرض ما تـ طرحو سابقا بالسيطرة اإلسرائيمية عمى غور االردف لمدة إسرائ“وتابع قائال 
، معتبرا ”وتحويؿ غور االردف الى منطقة استيطانية صناعية مف الدرجة االولى تخدـ االقتصاد اإلسرائيمي
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واشار  واإلسرائيمييف.ذلؾ التوجو اإلسرائيمي مقتال لعممية السالـ التي وصفيا بالميتة اصال بيف الفمسطينييف 
عاما قدـ خالؿ ادارة  ٓٗحسيف الى اف الطمب اإلسرائيمي باستئجار غور االردف والسيطرة عميو لمدة 

ىذا الموضوع طرح مف جيات رسمية إسرائيمية اكثر مف مرة “الرئيس األمريكي باراؾ اوباما االولى، وقاؿ 
ية لف توافؽ عمى بقاء إسرائيؿ في شبر واحد مف القيادة الفمسطين“، مضيفا ”ورفض فمسطينا رفضا قاطعا

 .ٚٙاراضي الػ
ونوه الشيخ  الى اف إسرائيؿ ما زالت تواصؿ الرفض في الرد عمى المطمب الفمسطيني السماح لمسمطة 
والقطاع الخاص الفمسطيني باقامة بعض المنشآت السياحية عمى شاطئ البحر الميت الواقع ضمف حدود 

 .ٜٚٙٔاالراضي المحتمة عاـ 
نحف طالبنا منذ سنوات مف الجانب اإلسرائيمي اف يتـ السماح لمسمطة ومستثمريف فمسطينييف “واضاؼ 

، وما زاؿ ٜٚٙٔوعرب باقامة منشآت سياحية عمى البحر الميت في حدود  االراضي التي احتمت عاـ 
نا خرائط وكؿ ما يمـز ليذا وىذا الطمب قدمناه منذ سنوات وقدم“، متابعا ”الرفض اإلسرائيمي ىو سيد الموقؼ

الموضوع، ولكف لالسؼ الشديد ىذا الموضوع حتى ىذه المحظة لـ يمؽ تجاوبا إسرائيميا، ولـ نأخذ أي موافقة 
 ”.إسرائيمية ال مبدئية وال غيرىا عمى اقامة مثؿ ىذه المشاريع عمى البحر الميت

مى البحر الميت قدـ في اطار ما يسمى مشاريع سياحية ع بأنشاءواشار الشيخ الى اف الطمب الفمسطيني 
ذلؾ كاف في اطار ما يسمى باجراءات حسف الثقة التي لـ ينفذ منيا شيء “بمبادرات حسنة النية، وقاؿ 

واستبعد الشيخ اف توافؽ إسرائيؿ عمى انشاء مدينة فمسطينية جديدة بالقرب  ”.وتقديري انو لف ينفذ منيا شيء
، مشيرا الى ما تتناقمو ”نبمغ بشكؿ رسمي مف قبؿ الجانب اإلسرائيميولكف نحف لـ “مف اريحا، مضيفا 

وسائؿ االعالـ اإلسرائيمية  عف اعتزاـ حكومة إسرائيؿ الحالية باقامة مدينة إسرائيمية ضخمة تضـ عشرات 
ا ان“االؼ مف المستوطنيف في منطقة االغوار المحاذية لمحدود مع االردف والمعروفة بةور االردف ، ومضيفا 

اعتقد بأف ذلؾ يأتي في اطار الرد اإلسرائيمي بانو ال تنازؿ عف غور االردف مف الجانب اإلسرائيمي حتى في 
إسرائيؿ تسعى لتيويد االغوار، وفرض االمر الواقع في أي حؿ مستقبمي، “واضاؼ  ”.أي حؿ مستقبمي

 “.واستبعاد السيطرة الفمسطينية المطمقة عف غور االردف 
 81/5/7083لندن، القدس اليربي، 

 
 وببحث ميو آخر التطورات في األراضي الفمسطينية يستقبل أمين عام الجامية اليربية عباس .3

استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، في مقر إقامتو بقصر الضيافة في القاىرة، اليـو  :القاىرة
 الجمعة، أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي.

مقاء حوؿ آخر التطورات في المنطقة خاصة في األرض الفمسطينية في ظؿ استمرار وتركز البحث في ال
فشاؿ  إسرائيؿ باالستبطاف واالقتحامات المتكررة لممسجد األقصى، والتي سيؤدي الى تقويض حؿ الدولتيف وا 

 النقساـ.الجيود الدولية لمتوصؿ إلى سالـ شامؿ وعادؿ في المنطقة، إضافة إلى الجيود المبذولة إلنياء ا
وقاؿ العربي في تصريح لػ'وفا' إف المقاء مع الرئيس عباس كاف مثمرا، وتركز حوؿ األوضاع الجارية في 
نياء االحتالؿ، كما تناوؿ المقاء ممؼ المصالحة.  المنطقة، والجيود التي تبذؿ إلحياء عممية السالـ وا 

 وأعرب عف اممو اف تتـ بأقرب وقت .
تي سترسميا اليونسكو لمقدس، قاؿ العربي متسائال: ىؿ تستطيع ىذه المجاف وحوؿ لجنة تقصي الحقائؽ ال

 الدخوؿ إلى القدس؟ إسرائيؿ ترفض دائما دخوؿ لجاف تقصي الحقائؽ الدولية حتى ال تفضح ممارساتيا.
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 86/5/7083وكالة األنباء والميمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 في أي شبر من أرضوباسم نييم: الشيب الفمسطيني لن يقبل التفريط  .4

القاىرة: أكد وزير الصحة األسبؽ بفمسطيف، باسـ نعيـ، أف الشعب الفمسطيني لف يقبؿ التفريط في أي شبر 
مف أرضو، الفتًا إلى دماء الشيداء التي ارتوت بيا األرض طيمة السنوات الماضية وضرورة تحرير كامؿ 

تقوـ بيا أطراؼ عربية أو دولية تستيدؼ إقرار حؿ  التراب الوطني الفمسطيني، رافضًا كؿ المحاوالت التي
الدولتيف عمى أرضنا العربية، ونبو أنو ال يحؽ ألي شخص أو دولة أف تتنازؿ عف الحؽ الثابت في أرض 
فمسطيف التاريخية، كما أعمف رفض كؿ فمسطيني لكافة الممارسات التي يرتكبيا العدو الصييوني بحؽ 

 لتي تعد جرائـ حرب.المواطف العربي في فمسطيف وا
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 

 
 آخر التطورات السياسية واألمنيةىنية يتمقى اتصااًل ىاتفيًا من مرسي لبحث  .5

تمقى رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية، الميمة، اتصاال ىاتفيا مطوال مف رئيس جميورية مصر : غزة
 العربية محمد مرسي.

في الحكومة الفمسطينية  في بياف مقتضب الميمة  إف مرسي وىنية بحثػا آخر  وقاؿ مكتب رئاسة الوزراء
 المستجدات السياسية، وخاصة ممؼ المصالحة الفمسطينية الداخمية، وكذلؾ األوضاع األمنية والميدانية.

ؿ الممفات وأكد البياف أف مرسي وىنية اتفقا في ختاـ المكالمة الياتفية عمى استمرار التواصؿ فيما بينيما حو 
 المختمفة.

 81/5/7083المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 واستيادة الوحدة والتنفيذ لما اتفق عميو في الدوحة والقاىرة االنقسام"إنياء أشرق دبور يدعو إلى  .6

دعا سفير دولة فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور الفمسطينييف الى "إنياء اإلنقساـ فورًا، واستعادة  :خالد موسى
والتنفيذ لما اتفؽ عميو في الدوحة والقاىرة"، مشددًا عمى اف "أمف لبناف مف امف فمسطيف وقوة لبناف الوحدة 

 ىي قوة لكؿ الفمسطينييف".
لمنكبة الفمسطينية في إحتفاؿ حاشد أقامتو منسقية تيار  ٘ٙكالـ دبور، جاء خالؿ إحياء الذكرى الػ 

 مركز العناية بالطفؿ واألـ فرداف. "المستقبؿ" في بيروت ومكتب القدس في التيار، في
وقاؿ دبور: "عندما افتقد الشعب الفمسطيني والعربي وحدتو، نتج خمؿ في موازيف القوى، ووصمت إسرائيؿ 

، ٜٚٔٔ، مرورًا بوعد بمفور عاـ ٜٚٛٔلما خططت لو الحركة الصييونية، بدءًا مف مؤتمر بازؿ عاـ 
عممية التطيير العرقي والتدمير والطرد لمشعب صاحب ، و ٜٛٗٔوصواًل الى الجرح الكبير في العاـ 

حالؿ شعب آخر مكانو. نتج عف ذلؾ المأساة الكبرى لمشعب الفمسطيني "النكبة"، بكؿ معاني  األرض، وا 
 ىذه الكممة مف اغتصاب لموطف، مف قبؿ سمطة اإلنتداب وتسميميا الى الصياينة".

تفض مف ركاـ النكبة واليزيمة، وحمؿ السالح معمنًا أنو ولفت الى أف "الشعب الفمسطيني، رغـ كؿ ىذا، ان
 حي ال يموت، 
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ىو أخطر ما تعرضت لو القضية الفمسطينية عبر الزمف، والمستفيد الوحيد منو  االنقساـأف " واعتبر
، والمتضرر األوؿ ىو شعب الوطف الواحد فمسطيف"، الفتًا الى أف "فمسطيف بذكرى جرحيا، ليا االحتالؿ
 فورًا، واستعادة الوحدة والتنفيذ لما اتفؽ عميو في الدوحة والقاىرة". االنقساـياء ىذا عمينا إن

وتوجو بػ "التحية والتقدير الى لبناف، المحتضف لمقضية والشعب الفمسطيني، المصمـ عمى العودة الى وطنو، 
تجمعنا مع أشقائنا  والرافض لمتوطيف، لمبناف العيد بأف نبقى المحافظيف عمى العالقات األخوية التي

المبنانييف والداعميف لألمف والسمـ األىمي في ىذا البمد الحبيب لبناف"، مشددًا عمى أف "أمف لبناف مف أمف 
 فمسطيف وقوة لبناف ىي قوة لجميع الفمسطينييف".

 81/5/7083المستقبل، بيروت، 
 
 الزىار يدعو مصر لسرعة فتح ميبر رفح .7

كػػة حمػػاس، السػػمطات المصػػرية إلػػى سػػرعة فػػتح معبػػر رفػػح البػػري جنػػوب دعػػت حر : أحمػػد المبابيػػدي - غػػزة
.  وقػػاؿ عضػػو القيػػادة السياسػػية لمحركػػة د. قطػػاع غػػزة فػػي كػػال االتجػػاىيف، بعػػد أف تػػـ إغالقػػو صػػباح اليػػـو

"فيسػػبوؾ"، إف مصػر مطالبػػة بالتػػدخؿ العاجػػؿ  االجتمػػاعيمحمػود الزىػػار عبػػر صػفحتو عمػػى موقػػع التواصػؿ 
 ت المسافريف الفمسطينييف العالقيف عمى معبر رفح البري في كال االتجاىيف بشكؿ فوري".إلنياء معاناة مئا

 86/5/7083فمسطين أون الين، 
 
 : ال صمة لنا بما أعمنتو سمطات والية نيويوركالرشق .8

أكَّػػد عػػزت الرشػػؽ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس"، أنػػو ال : الرسػػالة نػػت - غػػزة
شخصػػا التيػػاميـ  ٘ٔحركتػػو بمػػا أعمنتػػو سػػمطات واليػػة نيويػػورؾ مسػػاء الخمػػيس حػػوؿ القػػبض عمػػى صػػمة ل

وأوضػػح الرشػػؽ فػػي تصػػريح نشػػره عمػػى صػػفحتو بالػػػ"  بػػػ"إدارة خميػػة" لتيريػػب سػػجائر غيػػر مدفوعػػة الضػػرائب.
 فيسبوؾ" الجمعة أف ىذه المحاوالت بائسة ىدفيا تشويو صورة شعبنا الفمسطيني ونضالو المشروع.

شخصا مف أصػؿ فمسػطيني التيػاميـ  ٘ٔوكانت سمطات والية نيويورؾ أعمنت أمس أنيا ألقت القبض عمى 
بػ"إدارة خمية" لتيريب سجائر بمالييف الػدوالرات فػي نيويػورؾ، وزعمػت ىػذه السػمطات أف بعػض المشػتبو فػييـ 

 ليـ صالت بحركة حماس.
 86/5/7083الرسالة، فمسطين، 

 
 لتحييد المخيماتفي لبنان  يجابياً إ رأفت مرة: نميب دوراً  .9

أحيت رابطة المعمميف الفمسطينييف في مدينة صور المبنانيػة الػذكرى الخامسػة والسػتيف لنكبػة الشػعب : بيروت
 الفمسطيني، مؤكدة عمى الثوابت وحؽ العػودة والمقاومػة، والتشػديد عمػى أف "العػودة لػف تتحقػؽ إال بالمقاومػة".

(، شارؾ فييا رأفػت مػرة المسػؤوؿ ٘/ٚٔاسًيا بمناسبة ذكرى النكبة، يوـ الجمعة )فقد أقامت الرابطة ممتقى سي
 اإلعالمي لحركة "حماس" في لبناف والشاعر الفمسطيني محمود عاطؼ وبمشاركة مف عدد مف المعمميف.

وأكػػد مػػرة، فػػي محاضػػرة لػػو تناولػػت صػػورة الوضػػع اإلقميمػػي لممنطقػػة، أف الكيػػاف الصػػييوني "ال يسػػتطيع فػػتح 
بيػػات فػػي لبنػػاف أو غػػزة، ألنػػو يمػػر بأزمػػة، وكػػذلؾ انسػػداد أفػػؽ المفاوضػػات"، الفتًػػا النظػػر إلػػى أف الواليػػات ج

المتحدة األمريكية، التي تحاوؿ إحياء ممؼ مفاوضات التسوية، "تمػر بأزمػة اقتصػادية داخميػة  وعسػكرية فػي 
 افةانستاف".
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مي فػػي لبنػػاف، وقػػاؿ: "نحػػف معنيػػوف بالحفػػاظ مػػف جيػػة أخػػرى  حػػّذر مػػرة مػػف إدخػػاؿ المخيمػػات بالشػػأف الػػداخ
عمػػػى أمػػػف واسػػػتقرار المخيمػػػات ومنػػػع إدخػػػاؿ العنصػػػر الفمسػػػطيني فػػػي االختالفػػػات السياسػػػية، وعمينػػػا النػػػأي 

 بالنفس عف الوضع في لبناف وعدـ زج الفمسطيني في التجاذبات الداخمية".
ضػػػػد طػػػػرؼ آخػػػػر، ونػػػػرفض    وأكػػػػد عمػػػػى أمػػػػف واسػػػػتقرار لبنػػػػاف، موضػػػػًحا: "نحػػػػف ضػػػػيوؼ ولسػػػػنا مػػػػع طػػػػرؼ

الخطػػػاب الطػػػائفي". وقػػػاؿ: "نحػػػف فػػػي حمػػػاس نمعػػػب دوًرا إيجابيػػػا فػػػي لبنػػػاف مػػػف خػػػالؿ التواصػػػؿ مػػػع جميػػػع 
 المبنانية والتأكيد عمى تحييد المخيمات". اإلطراؼ

 86/5/7083المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 من أعضائيا أربيةتتيم السمطة باعتقال  حماس .01
مف أعضائيا فػي الضػفة  ٗحماس، أمس، األجيزة األمنية التابعة لمسمطة باعتقاؿ  اتيمت حركة: يو بي آي

 .آخريف ٘الةربية واستدعاء 
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 

 
 تدعو إلى مد الشيب الفمسطيني بالسالح ال بـ"المبادرات المشبوىة" "الشيبية" .00

طيف مسؤوؿ قيادتيا في الخارج الدكتور دعا عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمس: القاىرة
 ماىر الطاىر لضرورة مد الشعب الفمسطيني بالسالح، ال بالمبادرات المشبوىة.

وأكد الطاىر خالؿ كممة لو في مؤتمر التجمع العربي اإلسالمي لدعـ مقاومة فمسطيف والذي انطمقت 
لذكرى الخامسة والستيف لمنكبة، أف خيار ( بالقاىرة ، والذي يتزامف مع ا٘/ٙٔفعالياتو مساء أمس الخميس )

الكفاح المسمح ىو الطريؽ الوحيد السترجاع األرض وفمسطيف والكرامة العربية مف دولة الكياف الصييوني، 
 رافضًا ما ُطرح مف مبادرة مبادلة األراضي، واصفًا إياىا بػ ""المبادرة المشبوىة.

ة أرضيـ مف البحر إلى النير بمقدساتيا ومساجدىا وشدد الطاىر عمى حرص ودور الفمسطينييف الستعاد
 وكنائسيا وكؿ شبر فييا، الفتًا إلى أف أي حموؿ استسالمية وانيزامية ال تمثؿ فمسطيف.

وأشاد الطاىر بالشعب السوري، الذي وصفو بػ "العظيـ" وقاؿ بأنو "صامد في وجو المؤامرة التي تحيط 
  وخرابًا وظالمًا بدماء الشعب السوري". بسورية، واأليدي السوداء التي تمعف قتالً 

 86/5/7083قدس برس، 
 

 " تطالب بفتح ميبر رفح وترفض الزج بالفمسطينيين في أحداث مصرالديمقراطية" .02
أكدت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف رفضيا القاطع الزج بالفمسطينييف في األحداث الداخمية : غزة

 ة.الجارية في مصر أو أي دولة عربي
واستنكر زياد جرغوف عضو المكتب السياسي لمجبية في تصريح مكتوب لو، تمقت "قدس برس" إقداـ 

وطالب جرغوف بفتح فوري لمعبر  عناصر مف الشرطة المصرية عمى إغالؽ معبر رفح في كال االتجاىيف.
أعداد المسافريف رفح دوف تردد، باعتباره المنفذ الوحيد لقطاع غزة عمى العالـ الخارجي، وخاصة تزايد 

 المةادريف إلى قطاع غزة والقادميف إليو لقضاء إجازة الصيؼ بيف عوائميـ.
 81/5/7083قدس برس، 

 



 
 
 

 

 

           80ص                                    7173اليدد:                81/5/7083السبت  التاريخ:

 8491وثيقة تدحض الرواية اإلسرائيمية عن نزوح الفمسطينيين خالل حرب  .03
مستند أبدت استةرابيا لعدـ قياـ المؤسسة عف  كشفت صحيفة ىآرتس أمس، :أسعد تمحمي -الناصرة 
" الرواية اإلسرائيمية"في شأف  ٜٔٙٔيتضمف مداوالت حكومة بف غوريوف عاـ ، بإخفائواإلسرائيمية األمنية 
 .ٜٛٗٔنكبة العاـ  ألحداث

وأشار الكاتب في الصحيفة شاي حزقاني في بداية استعراضو مضموف ذلؾ المستند إلى حقيقة أنو بعد 
ترحيؿ الفمسطينييف "إغالؽ األرشيؼ الذي يتطرؽ إلى  ، تقرر"المؤرخوف الجدد"الصدى الكبير الذي أحدثو 

لى المذابح التي نفذت بحقيـ وجرائـ االغتصاب التي ارتكبيا جنود إسرائيميوف ٜٛٗٔأثناء الحرب ) ( وا 
. وتابعت أف "وسائر األحداث التي ترى فييا المؤسسة الحاكمة محرجة، وتـ تصنيفيا كميا سرية لمةاية

، وتـ وضعو أوائؿ "ٜٛٗٔاليروب عاـ "أعيف المؤسسة ىو ذلؾ الذي يحمؿ عنواف  مف" أفمت"المستند الذي 
وتةميفيا بةالؼ  ٜٛٗٔفي محاولة لتعزيز الرواية اإلسرائيمية ألحداث عاـ "ستينات القرف الماضي 

أبرز المؤرخيف والمستشرقيف مف موظفي الدولة توفير أدلة ". وأشارت إلى أف بف غوريوف طمب مف "أكاديمي
. وطبقًا لممستند، فإف بف غوريوف أراد استباؽ "ثبت أف الفمسطينييف ىربوا في ذلؾ العاـ ولـ يتـ ترحيميـت
عف األحداث، متوقعًا أف تكوف ىذه القضية في صمب المعركة الديبموماسية التي تنتظر  "رواية فمسطينية"
 في الحمبة الدولية. "إسرائيؿ"

طنية الفمسطينية في إقناع العالـ بأنو حصمت عممية تيجير لنحو كما رأى أنو في حاؿ نجحت الحركة الو 
بينما إذا تركوا أو "ألؼ فمسطيني، فإف المجتمع الدولي سيرى في مطالبتيـ بالعودة إلى وطنيـ عادلة،  ٓٓٚ

نظر ىربوا طوعًا، أو أقنعيـ زعماء العرب بالمةادرة ليعودوا الحقًا بعد االنتصار عمى إسرائيؿ، فإف العالـ سي
. ووفؽ الكاتب، فإف المستندات التي تـ الكشؼ عنيا في الماضي واعتمدىا "بشكؿ مةاير إلى مطمب العودة

ف لـ يتـ الكشؼ عف مستندات أخرى كثيرة، أشارت إلى أنو تـ تيجير  المؤرخوف اإلسرائيميوف الجدد، وا 
مى يد القوات العسكرية تـ ىدميا الحقًا( ع ٖٓ٘قرية فمسطينية عمى األقؿ )مف مجموع  ٕٓٔأىالي 

الييودية، بينما ىرب سكاف نصؼ عدد القرى منيا ليبتعدوا عف المعارؾ لكف لـ ُيسمح ليـ بالعودة، وفقط 
في بعض القرى استجاب السكاف لنداءات مف زعامات عربية بالمةادرة لمعودة الحقًا بعد انتياء الحرب 

رقاـ كانت وراء مخاوؼ بف غوريوف. وزادت أف بف . وتابع الكاتب أف ىذه األ"إسرائيؿ"واالنتصار عمى 
، الدولية حينيا غوريوف عقد اجتماعًا طارئًا في مكتبو بحضور كبار وزرائو لبحث سبؿ تخفيؼ الضةوط

موا. "إعالـ جيد وصحيح"معتقدًا أنو يمكف حؿ المشكمة مف خالؿ   يقنع العالـ بأف الفمسطينييف ىربوا ولـ يرحَّ
أف حاضريف لـ يقتنعوا بحديث بف غوريوف، وكانوا عمى قناعة بناء لمتفاصيؿ التي  وأشارت الصحيفة إلى
. وقدمت مثااًل عمى ذلؾ بأف وزير الزراعة في حينو "أقؿ ما يقاؿ فيو إنو ليس دقيقاً "في حوزتيـ أف حديثو 

كنًا أف يدحض لكنو لـ يكف مم"الجنراؿ موشيو دياف كاف شخصيًا وراء إصدار األوامر بترحيؿ بدو النقب، 
 ."أقواؿ رئيس حكومتو

بداعي أف  "الرواية اإلسرائيمية"وتقرر في االجتماع التوجو إلى مركز أبحاث أكاديمي ليقوـ بميمة إعداد 
تقريره سيمقى احتراـ قرائو في العالـ كونو صادرًا عف مركز أكاديمي. لكف العنواف الذي حدده بف غوريوف 

، أعطى عمميًا مؤشرًا واضحًا إلى المركز لالستنتاجات التي "زوح العربجمع معمومات عف ن"لممركز، وىو 
إنما قرر مسبقًا أف ما حصؿ ىو  "ٜٛٗٔأحداث عاـ "يريدىا بف غوريوف، إذ لـ ُيطمب إعداد بحث عف 

نزوح وليس تيجيرًا، وما عمى الباحثيف سوى تقديـ إثباتات لذلؾ. وفعاًل كانت ىذه خالصة استنتاجات 
، وأنيـ تمقوا المستندات مباشرة مف "موظفي دولة"لكف يتبيف اليوـ مف المستند أف الباحثيف كانوا  الباحثيف،
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أجيزة المخابرات التي كانت صاحبة القرار في الكشؼ أو عدمو عف ىذا المستند أو ذاؾ، أي أنو تـ تمقينيـ 
مدادىـ بالمواد التي   الرواية كما أرادىا بف غوريوف. "تثبت"وا 

لـ ُيسمح لو وألترابو بمعاينة مجموعة مف المستندات، "د المشاركيف في البحث المذكور، أنو ويقّر أح
خصوصًا التي تضمنت بروتوكوالت جمسات الحكومة أثناء الحرب التي تناولت ضمف موضوعات أخرى 

 ."نزوح الفمسطينييف وأحيانًا طردىـ عمى يد الجيش اإلسرائيمي
، يعترؼ ىذا الباحث بأف  استنتاجات مركز األبحاث لـ تكف موضوعية تمامًا، ويشير مثاًل إلى مسألة واليـو

لـ يتـ إثبات االدعاء بأف زعماء عربًا ناشدوا "سنة، وىي أنو  ٕ٘ميمة لـ تتضمنيا استنتاجات البحث قبؿ 
مؤرخيف إلى أف معظـ ال "ىآرتس". ويشير الكاتب في "الفمسطينييف بالرحيؿ ليعودوا الحقًا بعد ىـز إسرائيؿ

الذيف تعمقوا في بحث الموضوع، أظيروا إثباتات بأف بف غوريوف كاف عمى عمـ وبشكؿ مباشر بعمميات 
ترحيؿ فمسطينييف، بؿ صادؽ عمييا. ويضيؼ أف الباحثيف الذيف كمفوا مف جانب بف غوريوف وضع البحث، 

 في خمؽ قضية الالجئيف. "إسرائيؿ"لـ يقدموا صورة كاممة عف مساىمة 
 81/5/7083، ة، لندنالحيا

 
 وزير إسرائيمي يدعو لتوسيع أوامر إطالق النار عمى الفمسطينيين .04

دعا الوزير اإلسرائيمي المتطرؼ نفتالي بينيت رئيس حزب المستوطنيف العنصري : برىوـ جرايسي -الناصرة 
يود عنيـ إلطالؽ "البيت الييودي" في نياية األسبوع، إلى "منح" جنود االحتالؿ تعميمات أوسع وتخفيؼ الق

النار عمى المتظاىريف الفمسطينييف، وىذا في أعقاب مزاعـ عصابات المستوطنيف، وجيات متطرفة، أف 
 .التعميمات مشددة، وتجعؿ الجنود يقفوف أماـ المتظاىريف الفمسطينييف، فاقديف القدرة

عنؼ في المناطؽ وزعـ المتطرؼ بينيت، أف جنود جيش االحتالؿ "يواجيوف مصاعب في مواجيتيـ لم
 والدفاع عف أنفسيـ، وأف الميمة األكثر أساسية لحكومة إسرائيؿ ىي حماية حياة سكانيا. 

وقاؿ قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالؿ نيتساف الوف، إنو أصدر "أمرا لمقادة في الجبية أوضح فيو 
ة الى مواصمة تدريب القوات أف أنظمة فتح النار صحيحة وتعطي نتيجة، ولكنو شدد عمى أنو توجد حاج

 التي تصؿ الى االعماؿ عمى نماذج مختمفة كي يتـ استيعاب األنظمة".
 81/5/7083الغد، عمان، 

 
 
 

 لسورية أسمحةليفني تندد ببيع روسيا  .05
ا ؼ ب: نددت تسيبي ليفني وزيرة العدؿ اإلسرائيمية وعضو الحكومة االمنية فييا، الجمعة ببيع  -القدس

اف تسميـ اسمحة لسورية ليس بالتاكيد عنصرا ايجابيا وال يساىـ في ‘وقالت ليفني  لى سورية.روسيا اسمحة ا
واكدت ليفني بعد اجتماعيا بتؿ ابيب مع وزير الخارجية االلماني غيدو  استقرار المنطقة، بؿ بالعكس.

 ’.مف حؽ إسرائيؿ اف تدافع عف نفسيا‘فيسترفيمي 
 81/5/7083القدس اليربي، لندن، 

 
 : روسيا تقامر بكل ما لدييا لصالح بشار األسد غبيىن .06
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نقمت ىآرتس العبرية عف النائب مف حزب )ليكود( تساحي ىنةبي، عضو لجنة الخارجية واألمف التابعة 
لمكنيست، قولو أمس الجمعة إنو يأمؿ أْف يدرؾ الروس أف استمرار تزويد أكثر منطقة متفجرة وحساسة عمى 

اريخ ليس حاًل، وبحسبو فإف روسيا تقامر بكؿ ما لدييا لصالح الرئيس السوري سطح الكرة األرضية بالصو 
 بشار األسد، بدوف أف يكوف السبب واضحا،عمى حد تعبيره.

وفي لقاء مع اإلذاعة اإلسرائيمية الرسمية بالمةة العبرية )ريشيت بيت( قاؿ النائب ىنةبي إف الدولة العبرية 
داخمي في سورية، وجاء ىذا الحديث عمى خمفية ما نشرتو صحيفة ليست معنية بالتورط في الصراع ال

نيويورؾ تايمز األمريكية، نقاًل عف مصادر أمريكية رفيعة المستوى والتي قالت أمس الجمعة لمصحيفة إف ‘
 أف روسيا قامت بتزويد سورية بصورايخ متطورة مضادة لمسفف.
)ياخونت( والتي سبؽ وأف تـ تزويد سورية ووفؽ المصادر نفسيا فإف الحديث عف صورايخ مف طراز 

بنماذج قديمة منيا، بيد أف الصواريخ المتطورة تحتوي عمى رادار متطور يرفع مف مستوى أداء الصاروخ، 
 وقادر عمى عرقمة أي محاولة لفرض حصار بحري عمى سورية.

 81/5/7083القدس اليربي، لندن، 
 

 سداألقوة نظام  في تقدير أخطأنامسؤول إسرائيمي:  .07
إسرائيمي قولو  نقمت صحيفة اىآرتس ا اإلسرائيمية في موقعيا االلكتروني الجمعةت عف مسؤوؿوكاالت: 

 بشأف وتيرة سقوط االسد في سورية. مؤخرا في محادثات مةمقة إف إسرائيؿ اخطأت في تقديراتيا
قوة االسد وقوة الدائرة  ونقمت الصحيفة عف المسؤوؿ، الذي لـ تكشؼ عف ىويتو، القوؿ إف إسرائيؿ قممت مف

الداخمية لمنظاـ السوري. واضافت اف ىناؾ خالفات في الرأي داخؿ المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية بشأف ما 
 يمكف توقع حدوثو في سورية وماىي النتائج التي مف شأنيا أف تصب في مصمحة إسرائيؿ.

 81/5/7083القدس اليربي، لندن، 
 

 تفضل بقاء األسد في السمطة "إسرائيل"مسؤول استخباري إسرائيمي:  .08
نقمت "تايمز" المندنية، الميمة الفائتة، عف "مسؤوؿ استخباري إسرائيمي كبير" قولو إف إسرائيؿ تفضؿ بقاء 

 الرئيس السوري بشار األسد بعد الحرب األىمية في سورية، وليس سيطرة منظمات إسالمية متطرفة.
فو أفضؿ مف األشباح مف كافة أطراؼ العالـ العربي تسيطر عمى ونقمت عنو قولو إف "الشيطاف الذي نعر 

 سورية"، مضيفا أف نظاـ األسد كامال وحتى لو كاف ضعيفا أفضؿ بعدة مرات مف البدائؿ. عمى حد تعبيره.
كما نقمت "تايمز" عف مصدر أمني إسرائيمي آخر قولو إف تقديرات إسرائيؿ تشير إلى أف النظاـ السوري 

. وقاؿ "لـ نقدر في البداية قوة األسد عمى شعبو بشكؿ كاؼ، واعتقدنا أف قوة المعارضة أكبر سينيار بسرعة
مما ىي عميو"، مؤكدا أف إسرائيؿ تفضؿ "أف يبقى الطرفاف منشةميف بالصراع ضد بعضيما البعض بدال 

 مف الحرب ضد إسرائيؿ".
 81/5/7083، 91عرب 

 
 صرف بمسؤولية تجاه إسرائيل..يسيطر عمى السالح ويت األسدمياد: عاموس ج .09



 
 
 

 

 

           83ص                                    7173اليدد:                81/5/7083السبت  التاريخ:

، في حديثو اإلسرائيمية معاد، رئيس الطاقـ السياسي األمني في وزارة األمفجقاؿ جنراؿ االحتياط عاموس 
إف الرئيس السوري يسيطر عمى األسمحة في سورية، وأنو يتصرؼ  مع اإلذاعة اإلسرائيمية )ريشيت بيت(

 قوتيا.بمسؤولية بكؿ ما يتصؿ بإسرائيؿ، ويدرؾ حجـ 
معاد إف إسرائيؿ ال تعمؿ بشكؿ متعمد ضد النظاـ السوري. وادعى أف ىجمات الجيش اإلسرائيمي جوقاؿ 

 عمى سورية كانت بدافع "الرغبة والواجب في الدفاع عف النفس". عمى حد تعبيره.
 وأضاؼ أف "سورية ىي كياف عنيؼ لديو وسائؿ قتالية كثيرة تبدد بعض منيا".

اف فقاؿ إنيا "عامؿ مدمر في الشرؽ األوسط، وأنيا مصممة عمى حيازة أسمحة نووية، وتدعـ أما بالنسبة إلير 
 المنظمات اإلرىابية، وتمارس اإلرىاب في كافة أنحاء العالـ". عمى حد قولو.

 86/5/7083، 91عرب 
 

 "فوكس نيوز": شريط يصور فرقة كوماندو إسرائيمية عائدة من عمميات في سورية .21
ىآرتس" نقال عف شبكة "فوكس نيوز" اإلخبارية أنو جرى تصوير شريط لفرقة كوماندو أبرزت صحيفة "

 إسرائيمية وىي عائدة مف سورية.
 وبحسب "فوكس نيوز" فإف قوات الكوماندو اإلسرائيمية كانت عائدة مف "نشاط عمالني" في داخؿ سورية.

 81/5/7083، 91عرب 
 

 يةضد الخدمة اليسكر  األرثوذكستظاىرة لمييود  .20
تظاىر اآلالؼ مف الييود االرثوذكس مساء اوؿ مف امس في القدس الةربية : أ ؼ ب -القدس المحتمة 

تجمع »احتجاجًا عمى مشاريع تيدؼ الى ارغاميـ عمى أداء الخدمة العسكرية. وقاؿ ناطؽ باسـ الشرطة: 
، مضيفًا اف «كري في القدسألفًا عمى االقؿ مف الييود الحريديـ )المتشدديف( اماـ مكتب التجنيد العس ٘ٔ

 مف دوف اف يعتقؿ احد منيـ.« أشياء اخرى»المتظاىريف رشقوا قوات االمف بالحجارة و 
، اي المدارس «الجيش لف يأخذ طالب اليشيفوت»، و «التوراة فوؽ كؿ شيء»وىتؼ المتظاىروف: 

ف مف مياجمة مكتب تجنيد التممودية. وتـ نشر أعداد كبيرة مف قوات الشرطة في المكاف لمنع المتظاىري
 «.لف نسمح بحدوث إخالؿ خطير باألمف العاـ»الجيش. وقاؿ الناطؽ باسـ الشرطة ميكي روزنفيمد: 

 81/5/7083الحياة، لندن، 
 

 األردنلقاء إسرائيمي أردني لتأىيل منطقة جنوب نير  :"ىآرتس" .22
مشروع إعادة التأىيؿ البيئي لممقطع قررت سمطة المياه اإلسرائيمية البدء ب :ترجمة موسى قوس -راـ اهلل 

 الجنوبي مف نير األردف، وذلؾ بالتنسيؽ مع االردف، وبعيدا عف مشاركة الفمسطينييف.
ويقوـ المشروع الذي عقد وفداف، إسرائيمي واردني، لقاء حولو امس الخميس، عمى االنتظاـ في ضخ المياه 

قامة مشاريع سياحية. مف بحيرة طبريا، نحو المقطع الجنوبي مف نير االردف،  وا 
وفي المرحمة األولى مف المشروع اإلسرائيمي الذي ينفذ باالتفاؽ والتنسيؽ مع السمطات األردنية، فانو سيتـ 

 ٖٓمتر مكعب مف الماء في النير كؿ ساعة، وفي مرحمة الحقة سترتفع الكمية لتصؿ الى  ٓٓٓٔضخ 
 مميوف متر مكعب في العاـ.
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تيا صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصادر اليوـ الجمعة، فاف المشروع اإلسرائيمي وفي التفاصيؿ، كما أورد
 ييدؼ الى تحسيف جودة مياه نير األردف، واقامة مشاريع لتطوير السياحة في المنطقة.

وخالؿ العقود الماضية، تراجعت مياه جنوب نير األردف بشكؿ كبير، بعد حبس السدود لتدفؽ المياه مف 
ر اليرموؾ، األمر الذي انعكس عمى جودة مياه النير بسبب تصريؼ مياه الصرؼ الصحي بحيرة طبريا وني

 مف التجمعات السكانية في المنطقة نحو مجرى النير.
وكانت مياه بحيرة طبريا ُتضُخ الى جنوب نير األردف، فقط عندما يصؿ منسوب المياه في البحيرة الى 

 ضانات في السدود.أعمى الخط األحمر، اي مف اجؿ تجنب حدوث في
وحسب "ىارتس" فقد التقى الطرفاف، اإلسرائيمي واألردني، يوـ امس الخميس، لبحث المشروع الذي ستنفذه 
السمطات اإلسرائيمية، حيث مثؿ الجانب اإلسرائيمي، رئيس سمطة المياه اليكس كوشنير، ومثؿ الجانب 

 كة سعد ابو حمور.اإلسرائيمية المشتر  -األردني، رئيس لجنة المياه األردنية
ىذا وانتقد جيدعوف برومبيرغ، مدير مجموعة "أصدقاء أرض الشرؽ األوسط البيئية"، جيدعوف برومبيرغ، 
عدـ اشراؾ الفمسطينييف في ىذا االجتماع، لكف كوشنير رد عميو بالقوؿ: "ال يمكننا التعامؿ مع القضايا 

 قضايا تأخير العمؿ.السياسية اآلف"، حيث أف مف شأف التعامؿ مع مثؿ ىذه ال
وعبر الممثؿ األردني ابو حمور، عف اعتقاده بأف عدـ إشراؾ الفمسطينييف لف يساىـ في القضاء عمى تموث 

 النير في القسـ الجنوبي قرب البحر الميت.
يشار الى اف المقاء نظمتو "السمطة اإلسرائيمية لروافد جنوب نير األردف والصرؼ الصحي"، التي كشفت 

أف الصيؼ القادـ، سيشيد قياـ السمطة اإلسرائيمة بإزالة األلةاـ وتنظيؼ تمؾ المنطقة منيا،  النقاب عف
كـ بجانب النير، لمسماح بوصوؿ الجميور الى أجزاء مف النير، كانت  ٖٓإضافة الى السياج الممتد نحو 

 في السابؽ محظورة اماميـ.
سياحية، ومائية في المنطقة، تتضمف مشاريع لتحمية ويذكر اف السمطات اإلسرائيمية تنوي اقامة عدة مشاريع 

 المياه، وتكرير المياه العادمة
 81/5/7083القدس، القدس، 

 
 
 
 

 زيادة حجم السياحة اإلسرائيمية لتركيا "بيد االعتذار" :تقرير .23
جابية ذكر تقرير إخباري، أمس، أف عدد سائحي "إسرائيؿ" الذيف يزوروف تركيا قد ارتفع، نتيجة اي: )د.ب.أ(

مايو/أيار عاـ  ٖٔالعتذار رئيس الوزراء "اإلسرائيمي" بنياميف نتنياىو ألنقرة عف عدواف مرمرة الذي وقع في 
ٕٓٔٓ. 

في  ٔٔٔووفقًا لبيانات وزارة السياحة والثقافة التركية، ارتفع عدد السائحيف "اإلسرائيمييف" إلى تركيا بنسبة 
 ، بحسب ما أوردتو صحيفة "توداي زماف" التركية.المئة منذ شير يناير/كانوف الثاني الماضي

% بيف شيري يناير/كانوف الثاني ٕ،ٔٔٔوأضافت الوزارة أف عدد سائحي "إسرائيؿ" لتركيا ارتفع بنسبة 
 سائحًا.                ٕٛٙألفًا و ٕٓومارس/آذار الماضييف، مقارنة بنفس الفترة مف العاـ الماضي، عندما سجموا 

 81/5/7083قة، الخميج، الشار 
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 اسم عبد الناصر وعرفات عمى شوارع في سخنين إطالقريجف ترفض  .24

عبرت رئيسة لجنة الداخمية التابعة لمكنيست، عضو الكنيست مف الميكود ميري ريجؼ، عف رفضيا لطمب 
المجمس المحمي ولجنة األسماء في بمدة سخنيف، إطالؽ اسمي كؿ مف "جماؿ عبد الناصر" و"ياسر عرفات" 

 ى شارعيف في البمدة، حسبما ذكر الموقع االلكتروني لمقناة السابعة في التمفزيوف اإلسرائيمي.عم
وأضافت ريجؼ عمى صفحتيا عمى موقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ"، صباح اليوـ الجمعة: "إف ىذا 

عف قيميا كأمة ليس حممًا، ولكف ىناؾ مف يظف بأنو تحت شعار حرية التعبير يمكف إلسرائيؿ أف تتنازؿ 
 ييودية صييونية".

وأشارت إلى أنيا عممت قبؿ أياـ أف المجمس المحمي في بمدة سخنيف، وأعضاء لجنة األسماء يعتزموف 
طالؽ اسـ ما وصفتو بػ"أبو المخربيف والقتمة" ياسر  التقدـ بطمب لتةيير أسماء بعض الشوارع الرئيسة، وا 

الرئيس المصري الذي قاد الخط المتطرؼ تجاه إسرائيؿ، عرفات عمييا، وكذلؾ اسـ جماؿ عبد الناصر 
 ودعا إلى إبادتيا، وأغمؽ قناة السويس وشف حرب حزيراف ضد إسرائيؿ"، عمى حد وصفيا.

 86/5/7083، 91عرب 
 

 فضائية جديدة لـ"تبّيض" صورتيا تستيد إلطالق "إسرائيل" .25
"أخبار الشرؽ األوسط" وسجمتيا في قامت شركة "ىوت" اإلسرائيمية لالتصاالت بتأسيس شركة اسميا 

لوكسمبورغ، بةية العمؿ عمى إطالؽ ثالث قنوات إخبارية باالنكميزية والفرنسية والعربية، ستكوف استوديواتيا 
 الرئيسة في مدينة يافا.

وتعمؿ الشركة عمى تجنيد صحافييف كبار لمعمؿ في إسرائيؿ إلدارة األخبار بما يتالءـ وسياسة القناة، 
" ولكنو استقاؿ مف منصبو ٕٗىذه الشركة، فرانؾ مّموؿ، وىو ييودي فرنسي، أدار لفترة قناة "فرانس  ويترأس

 قبؿ فترة.
 وتود إسرائيؿ مف خالؿ القنوات، منافسة القنوات العربية. 

 81/5/7083المستقبل، بيروت، 
 
 
 

 ازية في ألمانيا"إسرائيل" تبتّز ألمانيا حول تيويض عمال غيتوىات الييود إبان الحقبة الن .26
صعدت "إسرائيؿ" مف حدة ليجتيا تجاه الحكومة األلمانية في الخالؼ حوؿ تعويض عماؿ : )وكاالت(

غيتوىات الييود إباف الحقبة النازية في ألمانيا. وكتب وزير شؤوف المسنيف "اإلسرائيمي"، أوري أورباخ، في 
الناجيف مف الةيتوىات يستحقوف "أف يروا خطاب حصمت مجمة "دير شبيجؿ" األلمانية عمى نسخة منو أف 

في حياتيـ أف )المسؤولية التاريخية( ليست مجرد تعبير نمطي" . وناشد أورباخ الحكومة األلمانية التصرؼ 
عالمي" .  سريعًا، بداًل مف تصاعد األمر ؿ"جدؿ عمني وا 

معاشاتيـ بأثر رجعي سوى تجدر اإلشارة إلى أف كثيرًا مف الناجيف مف غيتوىات الييود لـ يحصموا عمى 
 ألربعة أعواـ بسبب فقرة مثيرة لمجدؿ في قانوف الشؤوف االجتماعية في ألمانيا .

 81/5/7083الخميج، الشارقة، 
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لندف ورئيس مؤتمر فمسطينيي أوروبا أكد رئيس مركز العودة في العاصمة البريطانية  :أحمد المبابيدي -غزة
، جاء في ظؿ متةيرات سياسية في العالـ تدلؿ ٘/ٛٔ السنوي ماجد الزير، أف مؤتمره المزمع انعقاده، السبت

 بما ال شؾ فيو عمى قرب العودة إلى فمسطيف وانحسار المشروع الصييوني تمييدًا إلى اندثاره.
االجتماعي "فيسبوؾ" أنو تـ االنتياء مف جميع  وقاؿ في تصريح عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ

التحضيرات الالزمة إلطالؽ المؤتمر الحادي عشر لفمسطيني أوروبا في العاصمة البمجيكية بروكسؿ ولمدة 
سيكوف يومًا ىامًا في تاريخ القضية الفمسطينية. وأوضح أف المؤتمر سيشمؿ عددًا  ويوـ واحد فقط، مؤكدًا أن

 مثؿيات التي تناقش القضايا المركزية، واليامة بالنسبة لكافة أبناء الشعب الفمسطيني، مف األنشطة والفعال
ستكوف مف أبرز القضايا التي قضية الالجئيف وحقيـ في العودة باإلضافة إلى القدس وقضية األسرى 

 الحاضرة في المؤتمر.
ية باإلضافة إلى عدد مف األسرى وأكد أف المؤتمر سيحضره ىذا العاـ عدد مف الشخصيات العربية واإلسالم

المحرريف منيـ محمود السرسؾ وصالح الحموري وأيمف الشراونة، معتقدًا أف عدد حاضري المؤتمر مف أبناء 
الجاليات العربية والفمسطينية في أوروبا سيكوف باآلالؼ. وشدد عمى أف المشاركة العارمة لفمسطينيي أوروبا 

ة حؽ مقدس ال يمكف التنازؿ عنو عمى اإلطالؽ وال يسقط بالتقادـ، مبينًا ستوجو رسالة مباشرة بأف حؽ العود
 أنو تـ اختيار شعار المؤتمر بػ"ىمت بشائر العودة" داللًة عمى اقتراب العودة لكامؿ فمسطيف.
 81/5/7083، فمسطين أون الين

 
  ": عشرات األسرى في عزل انفرادي بـ"ايشل" بشكل غير قانونيىآرتس" .28

ذكرت صحيفة "ىآرتس" عمى موقعيا االلكتروني أمس أف عشرات  -معا -الحياة الجديدة -تمةالقدس المح
وفي ظروؼ اعتقاؿ منافية األسرى يقبعوف في العزؿ االنفرادي، بسجف ايشؿ في بئر السبع، بشكؿ متواصؿ 

 لمقانوف.
السجوف  مف جانب آخر قاؿ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات اف الوحدات الخاصة التابعة لمصمحة

جرت حممة تفتيش واسعة اتمفت خالليا أفي سجف النقب و  ٕٗاالسرائيمية اقتحمت مساء الخميس قسـ 
 أغراض األسرى وممتمكاتيـ الشخصية.

 81/5/7083، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يحدثون ثغرة في الجدار اليازل قرب القدس فمسطينيون .29
طعًا مف جدار العزؿ اإلسرائيمي في بمدة العيزرية قرب ىدـ متظاىروف فمسطينيوف، أمس، مق: )د .ب .أ(

مدينة القدس المحتمة. وقالت مصادر فمسطينية إف قوات االحتالؿ حاصرت منطقة الجدار وأطمقت 
الرصاص المطاطي وقنابؿ الةاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ المتظاىريف في محاولة لمنع الشباف مف الدخوؿ 

 .إلى مدينة القدس
 81/5/7083، ارقةالخميج، الش

 
 في القدس االحتاللبين شبان فمسطينيين وقوات  مواجيات .31



 
 
 

 

 

           86ص                                    7173اليدد:                81/5/7083السبت  التاريخ:

ىاجمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس، تظاىرة كبيرة : عالء مشيراوي، عبدالرحيـ حسيف )غزة، راـ اهلل(
انطمقت مف ساحات المسجد األقصى المبارؾ عقب صالة الجمعة، احتجاجًا عمى اقتحامات المستوطنيف، 

 يداؼ االحتالؿ لممسجد.واست
مف جانبو، أكد رئيس الييئة اإلسالمية العميا الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، أف المسجد األقصى 
خط أحمر بالنسبة لكؿ المسمميف في كافة أرجاء المعمورة، مشددًا عمى رفض المسمميف لكافة المخططات 

 ف فرضيا عمى المسجد.التي تحاوؿ سمطات االحتالؿ، بالتعاوف مع المستوطني
واعتصـ عدد مف أبناء القدس قبالة مقر الصميب األحمر في المدينة المقدسة بمناسبة ذكرى النكبة، وذلؾ 
تأكيدًا عمى حؽ العودة وتشبث الشعب الفمسطيني بوطنو، ورفضًا لإلجراءات االحتاللية بحؽ القدس 

 ومقدساتيا وشعبيا. 
 81/5/7083، االتحاد، أبو ظبي

 
 في الضفة الغربيةاألسبوعية  المسيرات السمميةاليشرات خالل قمع االحتالل  ةإصاب .30

كتب مندوبو "األياـ"، "وفا": أصيب، أمس، عشرات المواطنيف ومتضامنوف أجانب خالؿ قياـ قوات االحتالؿ 
ؿ الةربية احتجاجًا عمى سياسات االحتال بقمع المسيرات السممية األسبوعية في عدة مناطؽ في الضفة

 .بمصادرة األراضي الفمسطينية وجدار فصؿ العنصري
 81/5/7083، األيام، رام اهلل

 
 تواصل إغالق ميبر رفح لميوم الثاني عمى التوالي .32

أكد مدير عاـ ىيئة المعابر والحدود بةزة ماىر أبو صبحة أف معبر رفح البري مةمؽ اليوـ السبت : رفح
 اىيف.( لميـو الثاني عمى التوالي في االتج٘-ٛٔ)
 

معبر مف الوأشار أبو صبحة إلى أّف معتصميف مف أفراد الشرطة والجيش المصري الزالوا معتصميف قبالة 
 .احتجاجًا عمى خطؼ زمالء ليـ بالعريش المصرية بشكؿ كامؿ والجية المصرية، ويةمقون

 81/5/7083، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ألفًا  53النازحون الفمسطينيون من سوريا : األونروا .33
لى لبناف مف الالجئيف الفمسطينييف في سوريا إف عدد النازحيف أمس أ" األونرواأعمنت ىيئة ": بيار عطااهلل

ألفًا، لكف المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ االنساف )شاىد(، التي أشارت قبؿ حوالي الشير ونصؼ  ٖ٘بمغ 
الذي أوردتو "االونروا" ليس نيائيا وانو الى ألفًا، أكدت اف العدد  ٖ٘الشير الى اف عدد النازحيف يقدر بػ

ارتفاع كؿ يوـ نتيجة الظروؼ المأسوية التي تعانييا المخيمات في سوريا خصوصًا مخيـ اليرموؾ الذي نزح 
وتوزعوا عمى المخيمات الفمسطينية االخرى  ألفًا، ٓٚٔ، الذيف يبمةوف حوالي في المئة مف سكانو ٓٚحوالي 

والبمدات السورية او يمموا شطر االردف وتركيا، أسوة بمئات اآلالؼ مف السورييف،  في سوريا او في المدف
 لكف القسـ االكبر منيـ اختار النزوح في اتجاه لبناف.

ف ىناؾ ثالثة مصادر لمتمويؿ ومساعدة النازحيف الفمسطينييف أالناطؽ باسـ "شاىد" محمود الشولي وأوضح 
التضامف بيف األىالي الفمسطينييف الذيف  باإلضافة إلىلمجتمع المدني ىيئات او "االونروا"  ىيالى لبناف، 
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يعانوف اصاًل، خصوصًا بعدما طالت األزمة، فضاًل عف غالء االسعار واالزمات االقتصادية والمعيشية 
 التي يواجيونيا.

 81/5/7083، النيار، بيروت
 

 يداىم منزل النائب دحبور في بمدة عرابة اإلسرائيمي االحتالل .34
داىمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، الميمة قبؿ الماضية، منزؿ النائب ابراىيـ دحبور في بمدة  :وفا –جنيف 

. وفي السياؽ ذاتو، أغمقت قوات يف آخريفزؿ مواطناواستجوبتو. كما داىمت من، عرابة جنوب غرب جنيف
االحتالؿ عدة طرؽ مؤدية الى مدينة جنيف والبمدات المجاورة ليا، فيما انتشر عشرات المستوطنيف المقبميف 

 مف مستوطنة "مابودوثاف"، في محيط بمدة كفيرت ووجيوا الشتائـ لممواطنيف عبر مكبرات الصوت.
 81/5/7083، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الفمسطيني ناصر الدين النشاشيبي والصحافيالكاتب وفاة  .35

عامًا بعد  ٜٗتوفي أمس، الكاتب والصحافي الفمسطيني المخضـر ناصر الديف النشاشيبي عف عمر يناىز 
مسيرة حافمة بالعطاء في خدمة األمة العربية والقضية الفمسطينية ومشوار طويؿ واجو خاللو بقممو وفكره 

وأنيى دراستو الثانوية في  ٜٜٔٔحتالؿ. ولد النشاشيبي في مدينة القدس عاـ االنتداب البريطاني واال
مدرسة الرشيدية في المدينة المقدسة قبؿ أف ينتقؿ إلى لبناف حيث التحؽ بالجامعة الوطنية في عاليو وتخرج 

مـو ثـ دخؿ الجامعة األمريكية في بيروت حيث حصؿ عمى شيادة البكالوريوس في الع ، ٖٜٛٔفييا عاـ 
 السياسية واالقتصاد.

عاد النشاشيبي إلى القدس حيث انتسب إلى كمية الحقوؽ فييا ولـ يتسف لو إنياء تعميمو فييا بسبب نشوب 
. عمؿ في إذاعة القدس، ثـ في ديواف األمير عبد اهلل الذي صار ممكًا لألردف، ثـ انتقؿ ٜٛٗٔحرب عاـ 

وكاف مقربًا مف الرئيس المصري  ،ٕٜ٘ٔورية" بعد ثورة إلى القاىرة وعمؿ رئيسًا لتحرير صحيفة "الجمي
جماؿ عبد الناصر. عيف في القاىرة سفيرًا متجواًل لمجامعة العربية بإيعاز مف الرئيس عبد الناصر، وغادر 

كتابًا بيف السياسة  ٓ٘العاصمة المصرية بعد أف تسمـ الرئيس الراحؿ أنور السادات الرئاسة. ألؼ أكثر مف 
 تراجـ.واألدب وال
النشاشيبي تعمقو الشديد بمدينة القدس التي كاف يتحدث عنيا في كؿ لقاءاتو الصحفية. اختمؼ  عرؼ عف

مع السمطة الفمسطينية في وجيات النظر السياسية وانتقدىا، ما أدى إلى مياجمتو في الصحافة مف قبؿ 
 بعض رموز السمطة.

 81/5/7083، الخميج، الشارقة
 

 الطيبةمدينة ظبي إلقامة قصر الثقافة في  أبورة تفاىم مع وقع مذكحمد الطيبي يأ .36
قبؿ عدة أياـ مف أبو ظبي النائب العربي في الكنيست  فمسطيف المحتمةالناصرة مف زىير أندراوس: عاد إلى 

وقع مذكرة تفاىـ باسـ جمعية )النور لمثقافة والتنمية( مع محمد سيؼ الذي اإلسرائيمي، احمد الطيبي 
ر عاـ صندوؽ أبو ظبي لمتنمية وذلؾ إلقامة مركز ثقافة عصري وحديث في مدينة الطيبة السويدي مدي

 داخؿ الخط األخضر يعتبر األكبر مف نوعو في البالد.
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ومف المتوقع أف يبدأ العمؿ في ىذا المشروع خالؿ األشير المقبمة بعد إعداد الخرائط الالزمة والحصوؿ 
مالييف دوالر  ٙاحمد الطيبي قد نجح قبؿ عدة سنوات في تجنيد  عمى التراخيص المناسبة. وكاف النائب

 وأقاـ إستاد الدوحة في سخنيف وىذا ىو المشروع الثاني واألكبر لو عمى اإلطالؽ.
 81/5/7083، القدس اليربي، لندن

 
 "وادي عربة"بإلغاء  وتطالب ميرجانات ومسيرات بذكرى النكبة تؤكد قدسية حق اليودةاألردن:  .37

أمس أردنية أحيت فعاليات حزبية وشبابية وشعبية  :رامي عصفور وأحمد الحراوي - محافظاتاف، عمّ 
ذكرى النكبة الفمسطينية، حيث نظمت ميرجانات ومسيرات ووقفات أكدت حؽ العودة واستمرار النضاؿ 

ف األسرى ع لإلفراجالفمسطيني. وطالب المشاركوف في الفعاليات بإلةاء معاىدة وادي عربة وضرورة التحرؾ 
في  اإلسرائيميةاتخاذ موقؼ حاـز تجاه الممارسات واالنتياكات  إلى، ودعوا اإلسرائيميةفي السجوف  األردنييف
 الفمسطينية، مشدديف عمى الوحدة الوطنية ورفض الوطف البديؿ. واألراضيالقدس 

المسجد الحسيني  أماـمف  أمسكما نظـ ائتالؼ األحزاب القومية واليسارية مسيرة بعد صالة الجمعة يوـ 
حياء لذكرى نكبة فمسطيف الخامسة والستيف"باتجاه ساحة النخيؿ تحت شعار   ."نعـ إللةاء وادي عربة وا 

كما نظمت فعاليات شعبية وناشطوف سياسيوف مستقموف وقفة احتجاجية أماـ النصب التذكاري لشيداء 
 معركة الكرامة في الشونة الجنوبية مساء أمس.

عبد الرحمف كساب إف ىذه  .د "مسيرة الزحؼ نحو فمسطيف"مسيرة التي انطمقت تحت عنواف وقاؿ منسؽ ال
المسيرة جاءت بمناسبة ذكرى النكبة في محاولة إلعادة بوصمة الصراع إلى وجيتيا األصمية باتجاه العدو 

 الصييوني الةاشـ.
ة مدرسة الوكالة إلحياء ذكرى في مادبا نظمت لجنة شباب مخيـ مادبا بعد صالة العشاء ميرجانا في ساح

عاما ووقؼ الحضور عمى إضاءة الشموع لقراءة الفاتحة عمى أرواح شيداء  ٘ٙالنكبة التي مر عمييا 
 فمسطيف والتأكيد عمى حؽ العودة.

عمى حؽ عودة الالجئيف  األوؿ،مساء أمس  ،أكدت ندوة حوارية نظميا نادي أسرة القمـ الثقافي في الزرقاءو 
 األراضي التي ىجروا منيا. إلى الفمسطينييف

 81/5/7083، الدستور، عّمان
 

 رفض الوطن البديل والتطبيعو  فمسطينتحرير  يؤكد في ذكرى النكبة عمى حمزة منصور .38
في مخيـ  حاشداً  نظمت الحركة اإلسالمية مساء أمس ميرجاناً  :حابس العدواف وطالؿ غنيمات -البمقاء 

تحت شعار "ميرجاف العودة الثالث" بحضور قيادات مف  فمسطيف كرى نكبةالبقعة بمواء عيف الباشا إحياء لذ
 وفاعميات شعبية. اإلسالميةالحركة 

أيار مف كؿ عاـ، ىو  ٘ٔوقاؿ أميف عاـ جبية العمؿ اإلسالمي الشيخ حمزة منصور إف "احتفالنا في 
سطينية المحتمة، فاألىالي ال لمتأكيد عمى ثوابتنا برفض الوطف البديؿ ورفض التطبيع وتحرير األراضي الفم

أف "ىناؾ مشاريع استسالمية  إلىيزالوف يحتفظوف بمفاتيح بيوتيـ التي أخرجيـ منيا المحتؿ. وأشار منصور 
جديدة يقدميا المفرطوف، آخرىا كاف ما قدمتو بعثة جامعة الدوؿ العربية في أميركا بالتنازؿ عف المبادرة 

ليـ إننا لـ نفوضكـ ولـ نقبؿ بكـ ولف نتنازؿ عف شبر واحد مف "، مضيفا "نقوؿ ٕٕٓٓالعربية العاـ 
 األراضي الفمسطينية".
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العزيز الرنتيسي ولمناشط فارس  وتضمف الميرجاف كممات لزوجة الشييد القيادي في حركة حماس عبد
براىيـ أبو السيد نائب رئيس شعبة اإلخواف المسمميف في البقعة وقصيدة لماجد المجالي، وفقرة لكبار  الفايز وا 

 السف تحدث فييا الحاج إبراىيـ الفالوجي عف ذكريات فمسطيف والنكبة.
 81/5/7083، الغد، عّمان

 
 مخيم النصربفي ذكرى النكبة  " األردنإخوانـ"ل "شبيبة فتح" ييتدون عمى مسيرة": السبيل" .39

عة مف أماـ مسجد نظمت جماعة اإلخواف المسمميف في منطقة النصر وقفة بعد صالة الجم :مؤيد باجس
د المشاركوف ىتافات منددة بتدنيس األقصى مف دلمنكبة. ور  ٘ٙالرحمة في مخيـ النصر بمناسبة الذكرى الػ

 قبؿ المستوطنيف.
فتح باالعتداء عمى الفعالية وتمزيؽ حركة ممف ينتموف ل "الشبيبة"فيما قاـ عدد ممف يطمقوف عمى أنفسيـ 

نيائيا تحسباً  إلى "خواف"اإلقيادات . مما اضطر عدد مف "اإلخواف"رايات   سحب المشاركيف في الفعالية وا 
مف الشتائـ لممشاركيف في الفعالية وىـ في طريقيـ لمخروج  سيالً  "الشبيبة"لوقوع أي مصادمات الحقة. ووجو 

 مف المخيـ، مؤكديف عدـ قبوليـ بأي فعالية تقاـ داخؿ المخيـ، بحجة أف مثؿ ىذه الفعاليات ستؤثر سمبا
 عمى المنطقة.

مع إحدى قيادات اإلخواف في المنطقة أكد خاللو أف مف اعتدى عمى  "السبيؿ"وفي اتصاؿ ىاتفي أجرتو 
أنيـ مدفوعوف مف قبؿ جيات أخرى بيدؼ إبطاؿ أي فعالية تذكر  الوقفة ال يمت لفمسطيف بصمة، مؤكداً 

 بحؽ العودة.
 81/5/7083، السبيل، عّمان

 
 
 

 ميش حكومتنا لمياناتنا أقسى من ممارسات االحتاللاألردنيون: تي األسرى .41
أكد األسرى األردنيوف المضربوف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي استمرارىـ في إضرابيـ  :غزة

 المفتوح "حتى تحقيؽ مطالبيـ أو الشيادة".
ؿ لػ"مركز أسرى جاء ذلؾ خالؿ رسالة وجييا األسرى األردنيوف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتال

اشتكوا في رسالتيـ مف استمرار تيميش الحكومة  األردنييففمسطيف لمدراسات"، والذي أوضح أف األسرى 
األردنية لمعاناتيـ المتفاقمة، ووصفوىا بأنيا "أقسى عمييـ مف ممارسات االحتالؿ بحقيـ"، مؤكديف بأف 

 ني.مطالبيـ إنسانية وعادلة وتتفؽ مع القانوف الدولي اإلنسا
مفتوح عف الطعاـ حتى نيؿ حقوقنا، ولف نتراجع  إضرابرسالتيـ: "قررنا خوض  فياألردنيوف  األسرىوقاؿ 

 عف ىذه الخطوة حتى لو خرجنا جثث ىامدة مف السجوف".
 81/5/7083قدس برس، 

 
 : التخاذل عن األسرى تخاذل عن دماء شيداء الكرامةاألردنيوناألسرى  أىالي .40
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شاركوف في االعتصاـ الذي نظمتو تنسيقية المجاف العاممة لألسرى ولجنة أىالي األسرى أكد الم :خميؿ قنديؿ
والمفقوديف األردنييف أماـ مسجد الكالوتي بعد ظير أمس مطالبيـ بتحرؾ رسمي فاعؿ وجاد تجاه قضية 

 .يوماً  ٙٔالمضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ منذ  األردنييف األسرى
، وطالبت بإغالؽ سفارة األسرىلفعالية ىتافات نددت بالموقؼ الرسمي تجاه قضية وردد المشاركوف في ا

بإطالؽ اسـ  األردنييف األسرىأف قرار  إلىخضير  أبوالمحرر انس  األسيرالكياف الصييوني. وأشار 
 ليوصموا رسالة بأف الفمسطيني واألردني الذيف اختمطت دماؤىـ في إضرابيـعمى  "إضراب شيداء الكرامة"

في سجوف االحتالؿ  األردنيوف األسرىمعركة الكرامة فداء لألردف وفمسطيف أدوا نفس الدور الذي يؤديو 
ف مف يتخاذؿ عف قضية  فيو متخاذؿ عف دماء الشيداء الذيف سقطوا في معركة  األسرىالصييوني، وا 

 الكرامة.
 81/5/7083، السبيل، عّمان

 
 لى سجني إيشل والجممةمرعي والبرغوثي إ األردنيين األسيريننقل  .42

 اإلسرائيميةنقؿ الفريؽ اإلعالمي لدعـ األسرى عف محامي األسرى األردنييف المعتقميف في السجوف  :عماف
فواز الشمودي أنو تـ نقؿ األسير منير مرعي المحكوـ بخمسة مؤبدات إلى سجف ايشؿ في بئر السبع، ونقؿ 

لى سجف الجممة في شماؿ فمسطيف المحتمة الذي قرر البدء مؤبدا( إ ٚٙاهلل البرغوثي ) األسير األردني عبد
باالمتناع عف شرب الماء نظرًا لسياسة الظمـ والتعسؼ مف قبؿ إدارة السجوف بحقو واستمرار إىماؿ الحكومة 

 إلضرابيـ.
 81/5/7083، الدستور، عّمان

 
 و: كل مقاومة تستخدم أمكنة وأزمنة خاطئة مشبوىة في خدمة اليدالحريريأحمد  .43

أحمد الحريري أف "كؿ مقاومة ال تتجو  المبناني اعتبر األميف العاـ لتيار المستقبؿ :خالد موسى -بيروت 
إلى فمسطيف، وال تعبر عف مصالح ونضاالت شعبيا، تفقد المشروعية، وقد تمسي مشبوىة في خدمة العدو 

القوى، التي تستخدـ شعارات زائفة،  اإلسرائيمي، في استخداـ ألمكنٍة وأزمنٍة خاطئة، كما ىي حاؿ العديد مف
خدمًة ألغراض ال تمت إلى المصمحة الفمسطينية بصمة"، مشددًا عمى أف "فمسطيف كانت وستبقى البوصمة، 

لمقضية الفمسطينية التي تربينا عمييا، وعمى  أوفياءوىي في قمب "تيار المستقبؿ"، الذي يعاىد عمى البقاء 
 ا القضية األـ، ومحور القضايا العربية".النضاؿ مف أجميا وليا، باعتبارى

أقامتو منسقية تيار "المستقبؿ"  احتفاؿلمنكبة الفمسطينية في  ٘ٙكالـ الحريري، جاء خالؿ إحياء الذكرى الػ 
جانب  إلىحضر الحفؿ و  في بيروت ومكتب القدس في التيار، في مركز العناية بالطفؿ واألـ فرداف.

 ممثؿ حركة حماس رأفت مّرة.و لبناف أشرؼ دبور، الحريري سفير دولة فمسطيف في 
واعتبر الحريري أف "ذكرى النكبة ستظؿ ماثمة في الذىف والوجداف، لتكوف عبرًة لنا دائمًا، في مسيرة النضاؿ 
لتحقيؽ األىداؼ الوطنية لمشعب الفمسطيني، في الحرية والكرامة واالستقالؿ، وضماف حؽ العودة"، مشددًا 

المستقبؿ" كاف وسيبقى، إلى جانب أخوتنا الفمسطينييف، في السراء والضراء، وندعوىـ، مف عمى أف " "تيار 
ىنا، إلى التمسؾ بالحقوؽ التاريخية المشروعة، وبالثوابت الوطنية، ونحثيـ عمى مزيٍد مف التوحد، ألف 

، خصوصًا وأف حتالؿاالالوحدة الفمسطينية تصنع القوة وتعيد الحؽ، بينما التشرذـ يولد الضعؼ، ويطيؿ أمد 
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الوضع عمى  إبقاءالعدو اإلسرائيمي يتعنت بإزاء عممية السالـ، ويتبع سياسة المماطمة والتسويؼ رغبة في 
 جديدة، واستيطاف". أراضما ىو عميو، ال دولة، وال حقوؽ، وسياسات عنصرية، وتيويد واستيالء عمى 

وياتو، ىو مف يستحضر قضية فمسطيف "غب وشدد عمى أف "مف ال يضع المسجد األقصى والقدس في أول
الطمب"، دفاعًا عف نظاـ أفتى بأف أمنو مف أمف إسرائيؿ"، معتبرًا أف "مف ال يضع تحرير فمسطيف في صمب 
أولوياتو، ىو مف يقوـ بػ"واجبو الجيادي" في سورية، وفي العراؽ، ىو مف يقود لبناف إلى الياوية، ىو مف 

 نار الفتنة في األقطار العربية". ييندس الخراب ويصب الزيت عمى
 81/5/7083، المستقبل، بيروت

 
 أمر مفصمي الفمسطينيةوالمصالحة  76 حدود أساس: ال بديل عن حل الدولتين عمى أردوغان .44

قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء التركػػي، رجػػب طيػػب أردوغػػاف الػػذي يقػػوـ حاليػػا بزيػػارة رسػػمية  :سػػعيد عريقػػات - واشػػنطف
 وأضػاؼضية الفمسطينية ىي بكؿ المعايير قضية محمية بالمعنى الػوطني التركػي. لواشنطف، الجمعة، أف الق

أردوغاف ردًا عمى سؤاؿ لػ القدس خالؿ ندوة نظميا معيد بروكنجز لو في العاصمة واشنطف "نحف فػي تركيػا 
سرائيؿ عبر  تحقيػؽ نقؼ مع عدالة القضية الفمسطينية ونعمؿ مف أجؿ حؿ الصراع القائـ بيف الفمسطينييف وا 

 واإلقرار بحقوؽ الفمسطينييف وىذا الحؿ ليس لو بديؿ". ٜٚٙٔحؿ الدولتيف عمى أساس حدود عاـ 
أردوغاف أف "تحقيؽ المصالحة بيف حركتي فػتح و حمػاس تشػكؿ المفصػؿ األساسػي فػي تحقيػؽ حػؿ  أكدكما 

يمػػا وتصػػميب الػػدولتيف، ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ نحػػف نعمػػؿ مػػع فػػتح ونعمػػؿ مػػع حمػػاس مػػف اجػػؿ جسػػر اليػػوة بين
 الموقؼ الفمسطيني الموحد لتعزيز المساعي مف أجؿ تحقيؽ السالـ".

وقاؿ أردوغاف "لقد اوضحت لمسؤوؿ المجنػة الرباعيػة تػوني بميػر أنػو مػف الصػعب تجاىػؿ حركػة حمػاس وانػو 
لف يكوف ىناؾ مفاوضات ناجحة تؤتي أكميا إال بمشػاركة حمػاس وجمبيػا الػى طاولػة المفاوضػات، وقػد أتفػؽ 

عػػي فػػي ىػػذا الشػػأف ولكػػف عنػػد تنظػػيـ االجتماعػػات يػػتـ التخمػػي عػػف ذلػػؾ حسػػب التصػػريحات المعمنػػة تجػػاه م
 حركة حماس".

واستطرد قػائاًل " إف حػؿ الػدولتيف يجػب أف يقػوـ عمػى أسػاس قبػوؿ الطػرفيف بيػذا الحػؿ  الفمسػطينيوف يقبمػوف 
صػؿ لتفػاىـ يقػػـو عمػى ضػرورة تنفيػػذ بػذلؾ، ولكػف إسػرائيؿ تػػرفض ذلػؾ حتػى ىػػذه المحظػة. لقػد تمكنػا مػػف التو 

ُُ لمػوزراء فػي إسػرائيؿ وىػو لألسػؼ الحػؿ حػؿ الػدولتيف الػذي لػـ  حؿ الدولتيف عندما كاف إييود أولمرت رئيسًا
 يقتنع بو رئيس وزراء إسرائيؿ الحالي بنياميف نتنياىو عمى ما يبدو".

"إف المصالحة بيف فتح وحماس أمػر  وأعاد أردوغاف التأكيد عمى ضرورة تحقيؽ المصالحة الفمسطينية. وقاؿ
يصػػعب التقػدـ فػي مسػيرة السػػالـ دونػو، ونحػف فػي تركيػػا نحػتفظ بعالقػات طيبػة مػػع  ألنػوبػالغ الدقػة واألىميػة 

 الطرفيف ونحشد جيودنا مف أجؿ تحقيؽ ىذا المصالحة التي أعتقد أنيا تتقدـ".
عمػػى تقػػديـ مبادرتيػػا الخاصػػة لتحقيػػؽ وفػػي إطػػار رده عمػػى الشػػؽ اآلخػػر مػػف سػػؤاؿ القػػدس بشػػأف قػػدرة تركيػػا 

السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى أساس حؿ الدولتيف في حاؿ استمرار العجز األمريكي في إنعػاش 
عممية السالـ، قاؿ أردوغاف "كما قمت أف القضية الفمسطينية ىي قضية ميمة لنا جميعًا فػي تركيػا وتركيػا لػـ 

 ف أجؿ تحقيؽ السالـ بما في ذلؾ طرح األفكار الضرورية في ىذا المجاؿ".ولف توفر جيدًا في مساعييا م
 86/5/7083القدس، القدس، 

 
 فاس بمشاركة وفد عممي إسرائيمي في مؤتمر  يرفضالمغرب  .45
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أعمنػػت الحكومػػة المةربيػػة رفضػػيا مشػػاركة وفػػد عممػػي "إسػػرائيمي" فػػي مػػؤتمر تحتضػػنو  وكػػاالت:ال - الربػػاط
قمػػت الصػػحؼ الصػػادرة فػػي الربػػاط، أمػػس، عػػف ديػػواف وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث مدينػػة فػػاس الةربيػػة. ون

اهلل  العممي المةربي، أف المؤتمر العممي المنعقد بكمية العمـو والتقنيات التابعػة لجامعػة سػيدي محمػد بػف عبػد
 بمدينة فاس شير يونيو المقبؿ لف يستضيؼ باحثيف "إسرائيمييف" ضمف ُمشاركيو الثمانمئة.  
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 

 
 من زمالئيم 6عمى اختطاف  المصرية تغمق ميبر رفع احتجاجاً  الشرطةعناصر  .46

أغمقػػت عناصػػر مػػف الشػػرطة المصػػرية أمػػس معبػػر رفػػح الحػػدودي مػػع قطػػاع : محمػػد حسػػف شػػعباف - القػاىرة
سػمطات لإلفػراج جنود أوؿ مػف أمػس لمضػةط عمػى ال ٚغزة احتجاجا عمى قياـ مسمحيف إسالمييف باختطاؼ 

عػػف متشػػدديف صػػدرت بحقيػػـ أحكػػاـ باإلعػػداـ والمؤبػػد، فيمػػا تواصػػمت المفاوضػػات مػػع المختطفػػيف إلطػػالؽ 
 إف قيادات سمفية دخمت عمى خط المفاوضات الجارية.« الشرؽ األوسط»سراح الجنود. وقالت مصادر لػ

وضػػعوا أسػػالكا شػػائكة عنػػد وقػػاؿ شػػيود عيػػاف إف جنػػودا وأمنػػاء شػػرطة مصػػرييف أغمقػػوا معبػػر رفػػح أمػػس، و 
مػدخؿ المعبػػر، كمػا أغمقػػوا البوابػػات بالسالسػؿ تػػاركيف مئػػات الفمسػطينييف عػػالقيف عمػػى المعبػر عمػػى جانبيػػو. 

، مشػيرا إلػى «تتػابع األمػر حاليػا»إف القيادات « الشرؽ األوسط»واكتفى مسؤوؿ رسمي بوزارة الداخمية بقولو لػ
 الجنود المختطفيف. أف الجيود منصبة عمى كؿ األصعدة لتحرير

وعمقػػػت عناصػػػر الشػػػرطة المحتجػػػة أوراقػػػا تحمػػػؿ مطػػػالبيـ عمػػػى أبػػػواب معبػػػر رفػػػح. وقػػػاؿ المحتجػػػوف إنيػػػـ 
 مستمروف في االعتصاـ حتى تحرير الجنود المختطفيف.

وىتفوا ضد الرئيس محمد مرسي، وحركة المقاومة اإلسالمية حمػاس، التػي نفػت أوؿ مػف أمػس أي صػمة ليػا 
أمػس إف ثالثػة مػف الجنػود السػبعة المختطفػيف كػانوا يعممػوف فػي « الشػرؽ األوسػط»مصػدر لػػ بالحادث. وقػاؿ

 معبر رفح.
 81/5/7083الشرق األوسط، لندن، 

 
 عاما فمماذا أغضب جوازي "فتح"؟ 67: أعمل لفمسطين منذ القرضاوي .47

عػػف بػػالغ أسػػفو  ،فرئػػيس االتحػػاد العػػالمي لعممػػاء المسػػممي ،عبػػر فضػػيمة الػػدكتور يوسػػؼ القرضػػاوي: الدوحػػة
أياـ  ٖوحزنو مف المواقؼ التي قابمت بيا حركة فتح زيارتو إلى غزة، أواخر األسبوع الماضي التي استةرقت 

 دولة. ٙٔعالما مف  ٓ٘خطب أثناءىا في المسجد العمري بةزة، وكاف معو في ىذه الزيارة أكثر مف 
اليػػوـ لقػػد وجػػدت فػػي زيػػارتي لةػػزة شػػعبا  وقػػاؿ فضػػيمتو فػػي خطبػػة الجمعػػة بجػػامع عمػػر بػػف الخطػػاب بالدوحػػة

منسجما يحب بعضو بعضا متعاونيف متفاىميف مع قيادتيـ، وقد أعطاني اإلخوة ىناؾ جواز سفر فمسطينيا، 
 لكف ىذا التصرؼ لـ يرؽ لإلخوة في فتح وقالوا "أعطى مف ال يممؾ لمف ال يستحؽ".

 ٘ٔإني ألعمؿ لصالح القضية الفمسػطينية وأنػا ابػف  وتأثر الشيخ القرضاوي بيذه المواقؼ، قائال بحزف: واهلل
وطػواؿ ىػذه المػدة وأف أخطػب وأقػود المظػاىرات وأصػمي وأدعػو وىػذا مػا أقػدر عميػو  ٚٛعاما وأنا اآلف في الػ

فيناؾ مف يتبرع بالماؿ وىناؾ مف يحرؾ القضايا وىناؾ مف يقاتؿ، كؿ يساعد بقدر قوتػو ومكانػو.. وقػاؿ أنػا 
أسػػتعممو وأتحػػرؾ بػػو وال أحتػػاج لمجػػواز الفمسػػطيني ولكنػػو تكػػريـ يشػػكروف عميػػو، داعيػػا  معػػي الجػػواز القطػػري

 جميع الفصائؿ لموحدة ألف االنقساـ شر وكذلؾ الفرقة واالختالؼ.
 86/5/7083الشرق، الدوحة، 
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 تؤكد عدم القبول بشرعية االستيطان واشنطن .48

جػػيف بسػػاكي أف واشػػنطف ال تقبػػؿ بشػػرعية النشػػاط  أكػػدت المتحدثػػة باسػػـ وزارة الخارجيػػة األمريكيػػةالوكػػاالت: 
االسػػتيطاني المسػػتمر، مشػػددة عمػػى أف ىػػذا األمػػر يػػأتي بنتػػائج عكسػػية لعمميػػة التسػػوية. وسػػئمت بسػػاكي عػػف 

بػػػؤر اسػػػتيطانية عشػػػوائية فػػػي الضػػػفة  ٗموقػػػؼ الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف قػػػرار "إسػػػرائيؿ" إضػػػفاء الشػػػرعية عمػػػى 
 ىو أننا ال نقبؿ بشرعية النشاط االستيطاني "اإلسرائيمي" المستمر". الةربية، فأجابت "موقفنا واضح و 

وأضػػافت "فػػي مػػا يتعمػػؽ بػػالظروؼ الحاليػػة، نحػػف نعػػي أف اسػػتمرار النشػػاط االسػػتيطاني يػػأتي بنتػػائج عكسػػية 
ف لعمميػة "السػالـ" وأنػو ال بػػد مػف قيػاـ فمسػطيف مسػػتقمة ورسػـ حػدود واقعيػػة ليػا، وقمنػا مػرارًا نحػػف نعتقػد أنػو مػػ

الميـ لكػال الطػرفيف التحػرؾ لبنػاء الثقػة التػي ال بػد أف يبنػى عمييػا "السػالـ" الػدائـ". وردًا عمػى سػؤاؿ إف كػاف 
بػػؤر اسػػتيطانية عشػػوائية فػػي الضػػفة، أجابػػت بسػػاكي "نحػػف  ٗأحػػد مػػف وزارة الخارجيػػة طػػرح مسػػألة شػػرعنة 

 لتحديد".نطرح المسألة، بشكؿ أوسع، دائمًا وال عمـ لي بطرح ىذا الموضوع با
مف جية أخرى، سئمت بساكي عف موقػؼ أمريكػا مػف عػـز رئػيس الػوزراء التركػي رجػب طيػب أردوغػاف زيػارة 
غػػزة، فأجابػػت "نحػػف نعػػارض التواصػػؿ مػػع حركػػة "حمػػاس"، وىػػي منظمػػة إرىابيػػة أجنبيػػة مػػا زالػػت تشػػكؿ قػػوة 

 تزعزع االستقرار في غزة والمنطقة".
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيل"تؤكد عمى الصداقة مع لمانيا أ .49

أعمػػف وزيػػر الخارجيػػة األلمػػاني جيػػدو فيسػػترفيمو دعمػػو الكامػػؿ لمواليػػات  :وكػػاالتال ،إبػػراىيـكامػػؿ  -عواصػػـ 
 المتحدة في مبادرتيا الجديدة مف أجؿ تسوية الصراع في الشرؽ األوسط.

 ."في مرحمة صعبة لممنطقة" سرائيؿوا  التي تربط بيف بالده  "الصداقة" أواصرفيسترفيمو مف جديد عمى  وأكد
احػػػرص فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة "بنيػػػاميف نتنيػػػاىو  اإلسػػػرائيميوقػػػاؿ الػػػوزير االلمػػػاني قبػػػؿ لقػػػاء مػػػع رئػػػيس الػػػوزراء  

 ."الصديؽ العزيزػ"واصفا نتنياىو ب إسرائيؿ"الى جانب شريكتيا  ألمانياالصعبة عمى تاكيد وقوؼ 
 81/5/7083الرأي، عمان، 

 
 في عمان منتصف األسبوع القادمكيري يمتقي عباس  .51

جوف كيري  األمريكيةوزير خارجية الواليات المتحدة  أفمف مصادر رفيعة المستوى  "الدستور"عممت : عماف
وبينػػػت المصػػػادر فػػػي  سػػػيمتقي الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس فػػػي عمػػػاف بعػػػد منتصػػػؼ األسػػػبوع القػػػادـ.

 إحيػػاءلمحاولػػة  األمريكيػػة اإلدارةلمسػػاعي التػػي تبػػذليا ا إطػػارالمقػػاء يػػأتي فػػي  أف "الدسػػتور"تصػػريح خػػاص لػػػ
مكانيةعممية السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف   العودة لممفاوضات بيف الطرفيف. وا 

 81/5/7083الدستور، عمان، 
 

 "إسرائيل" باالمتناع عن "عمل منفرد" في سورية يطالب CIAمدير  .50
كالػػػة االسػػػتخبارات المركزيػػػة األمريكيػػػة )سػػػي.آي.إيو( جػػػوف ذكػػػرت صػػػحيفة "إسػػػرائيمية"، أمػػػس، أف رئػػػيس و 

برينػػاف، التقػػى خػػالؿ زيػػارة خاطفػػة إلػػى الكيػػاف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر الحػػرب موشػػيو يعمػػوف 
 ورئيس أركاف جيش االحتالؿ بيني غانتس، وطالبيـ باالمتناع عف شف عمميات عسكرية منفردة في سورية.
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وت أحرونػوت" إف زيػػارة برينػػاف المفاجئػة الخمػػيس، جػػاءت عمػى أثػػر التخػػّوؼ األمريكػػي وقالػت صػػحيفة "يػػديع
مف تصعيد في المنطقة عمى خمفية "تيديدات نصر اهلل بالعمؿ ضػد "إسػرائيؿ" فػي ىضػبة الجػوالف، والشػعور 

ر المتصػاعد األمريكي بأف "إسرائيؿ" خائبة األمؿ مف عجز إدارة الرئيس األمريكػي بػاراؾ أوبامػا حيػاؿ التػدىو 
فػػي سػػورية". وأضػػافت أف التقػػديرات ىػػي أف اإلدارة األمريكيػػة أرسػػمت برينػػاف "بيػػدؼ تنسػػيؽ سياسػػة مشػػتركة 

 ومنع "إسرائيؿ" مف العمؿ منفردة في سورية".
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 

 
 لبيض أفرادىا "صالت باإلرىاب" فمسطينياً  85السمطات األمريكية تفكك خمية من  .52

شخصػػػًا مػػػف أصػػػوؿ  ٘ٔطات األمريكيػػػة فػػػي واليػػػة نيويػػػورؾ خميػػػة لتيريػػػب السػػػجائر واعتقمػػػت فككػػػت السػػػم
 ".اإلرىابفمسطينية لدى بعضيـ "صالت بػ 

وقاؿ المدعي العاـ لوالية نيويورؾ اريؾ شنايدرماف ومفوض شرطة المدينػة راي كيممػي إف الرجػاؿ المتػورطيف 
 .أمريكيمميوف دوالر  ٘٘ة في الخمية باعوا سجائر غير مدفوعة الضرائب بقيم

وأضػػػاؼ شػػػنايدرماف "تػػػـ تيريػػػب ىػػػذه السػػػجائر مػػػف واليػػػة فرجينيػػػا، إال أننػػػا ال نعػػػرؼ أيػػػف ذىبػػػت كػػػؿ ىػػػذه 
 األمواؿ"، مشيرًا "نعمـ بأف بعض عناصر ىذه المجموعة ليا عالقات مع شخصيات خطيرة".

يػـ جنػوا أمػوااًل طائمػة جػراء بيػع القػبض عمػى بعػض مػنيـ وبحػوزتيـ أسػمحة، ونحػف نعمػـ أن إلقػاءوأوضح "تػـ 
 ".األمواؿىذه السجائر، لكننا لـ نستطع استرداد إال جزءًا يسيرا مف ىذه 

ويحػػاوؿ المحققػػوف معرفػػة وجيػػة كػػؿ تمػػؾ األمػػواؿ، ويضػػيفوف أف خميػػة مشػػابية، تورطػػت فػػي السػػابؽ بإرسػػاؿ 
 أمواؿ إلى حماس في غزة، وحزب اهلل في لبناف.

 ىذه الخمية قيد االحتجاز حاليا، ولـ يستطع أي شخص مقابمتيـ.والرجاؿ "المتورطوف" في 
 األردفواعتقؿ في ىذه القضية شخص آخر يدعى ربيع عواضة مػف غػاتبرنيغ فػي نيوجيرسػي، وكػاف قػد زار 

 منذ بضعة أسابيع.
حػاؿ  المتيميف العديد مف التيـ مف بينيا: غسيؿ األمواؿ وجرائـ تتعمؽ بالضػرائب والفسػاد، وفػي إلىووجيت 
 عامًا. ٕ٘فإنيـ يواجيوف أحكاما تصؿ إلى  إدانتيـ

 86/5/7083ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
 

 خطة مارشال لفمسطين؟ .53

 د. صبري صيدـ

تتداوؿ بعض وسائؿ اإلعالـ وبصورة متصاعدة الحديث حوؿ خطة اقتصادية شاممة، ربما تطرحيا اإلدارة 
تنسيؽ مع االتحاد األوروبي والمجنة الرباعية وبعض األطراؼ الفاعمة األمريكية خالؿ الفترة المقبمة بال

 اقتصاديًا في فمسطيف والعالـ.

وقد يتصاعد الحديث خالؿ األسابيع القادمة حوؿ ىذه الخطة الى أرضيات قطاعية ومؤشرات جديدة 
إذا ما رأى النور  لالقتصاد الوطني الفمسطيني، بحيث ترفع أداء القطاعات بصورة مضاعفة. كؿ ىذا الجيد

لف يةني الشارع الفمسطيني عف مطمبو األوؿ القاضي بتحقيؽ الخطوات العممية المطموبة عمى المسار 
ال سنعود جميعًا لمربع نتنياىو في مفيوـ السالـ االقتصادي.  السياسي بإنياء االحتالؿ، وا 
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ي، لكنو يعي تمامًا أف المسبب فالشعب الفمسطيني يعيش أزمة مالية مستدامة، وحاجة ممحة لمدعـ الماد
الرئيس ليذا الحاؿ ىو استدامة االحتالؿ، وىو بالتالي ال يرى الحؿ بمشاريع تنموية مختمفة وتصاريح أكثر 
نما في انتياء االحتالؿ عمى أرضية أف الرخاء االقتصادي لف يكوف مف دوف الخالص الفعمي مف  لمتنقؿ، وا 

 المحتؿ.

طة مارشاؿ لفمسطيف لف تجدي نفعًا ولف تحقؽ أىدافيا دونما خطوات لذا فإف أي حديث متقدـ عف خ
متوازية تقضي باالنعتاؽ الكامؿ مف االحتالؿ. فخطة مارشاؿ التي جاءت إلعمار أوروبا بعد الحرب 
نما جاءت في جٍو مفعـ بالرغبة في بناء ما ىدمتو الحرب  العالمية الثانية لـ تأت تحت حراب االحتالؿ، وا 

 مسمح. بعد عدواف

وبما أف الشعب الفمسطيني ما زاؿ يعاني مف استدامة العدواف المسمح عمى أراضيو يحتاج بنفس الروحية 
 إلزالة العدواف والطةياف الذي يشكمو االحتالؿ قبؿ الدخوؿ في الخطط التنموية.

عاميف القادميف ومع تصاعد الحديث عف رؤية أمريكية إلنياء الصراع، التي عمى ما يبدو قد اقترنت بمدة ال
المذيف سبؽ لوزير الخارجية كيري أف تحدث عنيما، باعتبار أف عدـ إقامة الدولة الفمسطينية خالليما 
سيعني عدـ وجود أية إمكانية إلقامة تمؾ الدولة، وتعمؿ إسرائيؿ عمى تمويث األجواء لجر األمور إلى حيز 

تدمير جيود حميفتيا األولى في العالـ. ويأتي المواجية آممة في إحباط أية مسوغات لمضةط عمييا وحتى 
ىذا الجيد تارة مف خالؿ عصابات المستوطنيف، التي اعتدت وتعتدي عمى المسجد األقصى ودور عبادة 
المسيحييف والمسمميف، وتياجـ القرى والمزارع وتسعى لترويع اآلمنيف، وتارة أخرى مف خالؿ خنؽ 

 يع مستوطنات، كبيت إيؿ وغيرىا.الفمسطينييف في مدنيـ باإلعالف عف توس

ولف يكوف مف المستةرب أف تختار إسرائيؿ، في خضـ الحديث عف موافقة لجنة المتابعة العربية عمى مفيـو 
تبادؿ األراضي، تصعيد ىجوميا عمى األرض تمامًا كما فعمت إباف اإلعالف عف المبادرة العربية عاـ 

ا وانيالت بصواريخ طائراتيا عمى غزة. أي أف درىـ مبادرات ، عندما ىاجمت الضفة الةربية بدباباتيٕٕٓٓ
عربية سيقابؿ دائمًا بقنطار التخريب اإلسرائيمي. لذا فإف خطة مارشاؿ المتوقعة لفمسطيف بنسختيا األممية 
، ربما تبادر إسرائيؿ لمسعي لتقديميا بنسختيا األوروبية القديمة، بحيث تدمر كؿ شيء، ثـ تسعى  اليـو

العالـ إعمار ما ستبقيو لمفمسطينييف مف كانتونات محدودة الجةرافية بعد أف تستكمؿ مشروعيا  لمطمب مف
االستيطاني اإلحاللي وتبقي لمفمسطينييف فتات الجةرافية المتقطعة السبؿ وربما الممحقة بدوؿ الجوار. فعف 

 أية نسخة مف خطة اإلعمار والتنمية نتحدث؟

 81/5/7083، لندن، القدس اليربي
 
 حماية األقصى عمى األقل .54

 بشارة مرىج

اقتحاـ المسجد األقصى لـ يعد احتمااًل يخشاه المواطف الفمسطيني ويحذر مف حدوثو بصورة شبو يومية عبر 
المواقؼ والنداءات والمجابيات. واقتحاـ االقصى لـ يعد طموحًا خياليًا يتطمع إلى تحقيقو المستوطف 

اوروبا الشرقية وسواىا. فالمسجد األقصى كما نعرؼ جميعًا ػ وربما الصييوني الذي جاء باالمس مف مدف 
كما نتجاىؿ جميعًا ػ يتعرض اليوـ كما باالمس إلى اقتحامات دورية في اطار خطة مدروسة تـ وضعيا منذ 
زمف بعيد، وتتعاوف عمى تنفيذىا أجيزة حكومية وقوى صييونية وعالمية آلت عمى نفسيا إسقاط كؿ 

سياسية والحواجز المعنوية التي تحوؿ دوف احتالؿ أولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف االعتبارات ال
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بالتزامف مع عممية محمومة مستمرة لتيويد القدس وتةيير معالميا وتزوير ىويتيا وتيجير اىميا وصواًل إلى 
 ة.تيويد االراضي الفمسطينية كميا وبناء الدولة الييودية عمى ارض فمسطيف التاريخي

لقد اصبح معروفًا لدى القاصي والداني، خصوصًا ألتباع واشنطف وزوار تؿ ابيب، اف األقصى لـ يكف يومًا 
في دائرة الحـر أو القداسة لدى الطرؼ االسرائيمي االميركي حتى يجنبو اقداـ الجنود وطمقات البنادؽ وانما 

تقويضو عمى مراحؿ تمييدًا لبناء الييكؿ  ينبةي التصويب عميو والعمؿ عمى« دائماً »كاف وال يزاؿ ىدفًا 
 مكانو.

وانطالقًا مف ىذه السياسة الثابتة اصبح االنتياؾ ىو القاعدة، وترويع المصميف أو منعيـ مشيدًا عاديًا، 
 والحفر تحت المسجد عماًل يوميًا.

حفريات واعتداءات لـ والمفارقة المؤلمة انو بعد كؿ ىذه العقود مف االستباحة لألقصى التي تخممتيا حرائؽ و 
يتقدـ الموقؼ العربي الرسمي خطوة واحدة لمواجية الجريمة الصييونية المتمادية إال بالكممات المحنطة 
والتنازالت الفعمية التي كاف آخرىا مبادرة التنازؿ عف اراٍض فمسطينية، تمؾ المبادرة المذّلة التي حمميا مف ال 

 شعب الفمسطيني.يممؾ تفويضًا إلى مف احترؼ العداء لم

ومف المفجع اف انظمة وقوى عربية واسالمية وديموقراطية عدة تتعامؿ مع االعتداءات عمى األقصى وكأنيا 
احداث عادية ال تستدعي الرد حتى بتنا نشاىد مجموعات التعصب واالفكار الصييونية تنقض يوميًا عمى 

ميع فتطمؽ النار وتعتقؿ وتخطؼ واثقة مف اف المقدسات ورجاؿ الديف والمفتيف والمصميف عمى مرأى مف الج
أحدًا مف سفراء الدوؿ المعنية بالقدس، ناىيؾ بمجمس االمف والمجنة الرباعية، لف يحاسبيا ولو معنويًا أو 
سيتقدـ عمى االقؿ لشجب القمع االسرائيمي الممنيج واعتباره مخالفة صريحة لشرعة حقوؽ االنساف واتفاقيات 

ة الدولية، وكأف اضطياد الفمسطينييف، واالساءة إلى مقدساتيـ، ومصادرة اراضييـ، جنيؼ ومبادئ العدال
في المئة تحت خط الفقر(، ومنعيـ مف التواصؿ، أو التنقؿ، أو  ٓٛوسرقة مياىيـ، وصمب اطفاليـ )

 الزواج، أو العمؿ، ليست جرائـ يمحظيا القانوف الدولي الذي يقؼ أبكـ اماـ االرىاب الصييوني.

أخطأت فصائؿ الحركة القومية العربية عندما قدمت في المرحمة الماضية ىدفًا عمى آخر فأجمت تحقيؽ لقد 
الديموقراطية بحجة التنمية، ووضعت القضية الفمسطينية عمى الرؼ بذريعة البناء الداخمي. واليوـ تكرر 

مسطينية في الثالجة وتنحي حركات اسالمية تتولى السمطة أو تنشط خارجيا الخطأ نفسو إذ تضع القضية الف
قضية الحريات جانبًا، في حيف اف ال معنى حقيقيًا ألي نضاؿ في منطقتنا خارج فضاء الديموقراطية 
وفمسطيف المتيف تشكالف قضية واحدة بمواجية الحركة الصييونية باعتبارىا أعمى مراحؿ االستعمار 

مقياس ومف اراد بوصمتو في االتجاه الصحيح توجو والعنصرية. فالقدس، بمقدساتيا واكنافيا، ىي المرجع وال
 اواًل لحماية االقصى مف الذئاب التي تنيش في صرحو بال توقؼ.

 81/5/7083السفير، بيروت، 
 

 عاماً  75تيريب النكبة عمى مدى  .55

 عصاـ نعماف

عامًا.  ٘ٙ"احتفؿ" الفمسطينيوف في الوطف المحتؿ والشتات بذكرى النكبة التي حّمت بيـ )وبالعرب( منذ 
الةاية مف االحتفاؿ تذكير أنفسيـ بنكبة اغتصاب فمسطيف مف قبؿ الييود الصياينة، وتجديد العـز عمى 

 تحريرىا وعودة شعبيا إلى دياره.
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الحقيقة أف النكبة ال تخّص الفمسطينييف وحدىـ. العرب عمومًا وعرب الجوار خصوصًا معنيوف بيا أيضًا. 
اينة، وعانوا تشريد مجاميع مف شعبيـ، وتضرروا مف مفاعيؿ زرع جسـ ىـ خسروا أراضَي اغتصبيا الصي

 غريب ومعاٍد في قمب وجودىـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي.

لبناف خسر منطقة في جنوبو الشرقي تتألؼ مف بمدات وقرى ومزارع وأنيار وخزاف ىائؿ لمياه جوفية تتفّجر 
 والوزاني، فضاًل عف احتضانيا سكانًا بعشرات اآلالؼ. في مجاري أنيار األردف والحاصباني

سوريا خسرت معظـ محافظة الجوالف الجنوبية التي تةتسؿ أطرافيا الةربية ببحيرة طبرية، وتزخر بالمياه 
المعدنية الحارة، فضاًل عف مساحات شاسعة مف األراضي الزراعية الخصبة الصالحة إلعاشة عشرات 

 اآلالؼ.

اٍت واسعة في منطقة األغوار الجنوبية، وقد "استردىا" نظريًا بموجب معاىدة وادي عربة، األردف خسر مساح
 لكف "إسرائيؿ" احتفظت بيا بموجب عقد إيجار طويؿ يربطيا بالدولة الجارة!

لكف منقوصَة  ٖٜٚٔوقد "استردتيا" نظريًا بعد حرب  ٜٚٙٔمصر خسرت شبو جزيرة سيناء في حرب ،
"كامب ديفيد" الذي مزقيا إلى ثالث مناطؽ يتفاوت فييا الوجود العسكري المصري السيادة بموجب اتفاؽ 

جندي تابعيف  ٕٓٓٓالرقيؽ، وحظر فييا إنشاء مطارات وموانئ عسكرية، وأرغـ مصر عمى "استضافة" 
 لحمؼ "الناتو" لمراقبة الوضع عمى نحٍو يؤّمف أمف "إسرائيؿ"!

 ألكبر مف عرب الجوار عمى امتداد المشرؽ.ىكذا يجري "تعريب" النكبة لتشمؿ العدد ا

 ٘ٙالعرب، السيما عرب المشرؽ، معنيوف، إذًا، شأف الفمسطينييف، بتذكير أنفسيـ بالنكبة التي ضربتيـ منذ 
ذا كانت "إسرائيؿ" تحظر عمى سكانيا العرب استخداـ كممة "نكبة" في أحاديثيـ وأدبياتيـ،  عامًا، ومازالت. وا 

ر سكاف الضفة الةربية وقطاع غزة بأف النكبة مازالت حّية، متحركة ومتمادية في حاضرنا فإنيا ما فتئت تذكّ 
 مف خالؿ االستيطاف بما ىو عممية قضـ وىضـ متواصؿ لألرض العربية بكؿ خيراتيا ومواردىا.

ذ تنوء فمسطيف، مف النير إلى البحر، بثقؿ االحتالؿ الصييوني االستيطاني االقتالعي، يتكّشؼ الم شيد وا 
السياسي الفمسطيني عف مأساة مزمنة ومتمادية ىي عجز القيادات والقوى الوطنية عف توليد جبية تحرير 
وطني ببرنامج سياسي وكفاحي متكامؿ ومقاومة ميدانية ومدنية فاعمة لمواجية العدو الصييوني وحمفائو 

بية والبرنامج والمقاومة بَنَفس طويؿ عمى مدى جيؿ أو جيميف. فمنظمة التحرير عجزت عف تجسيد الج
المرتجاة، إذتحّولت مجرد سمطة أو نظاـ ينضاؼ إلى جممة السمطات والكيانات التي تشّكؿ فيما بينيا النظاـ 

قوًة إقميمية  ٜ٘ٗٔالعربي الرسمي الذي أخفؽ بدوره في تحويؿ العرب، مّذ قياـ جامعة الدوؿ العربية العاـ ،
 وازنة ومتماسكة.

العربي الشامؿ، تفّجرت انتفاضات شعبية في أقطار عربية عّدة، وواكبتيا آماؿ عريضة مف عمؽ ىذا الوىف 
بأف تتحوؿ تدريجًا إلى حركة نيوض واسعة ومتجذرة. لكف سرعاف ما انزلؽ أصحاب االنتفاضات إلى 
 صراعات ساخنة عمى السمطة، ضاعت معيا المبادئ واألىداؼ األصمية واألصيمة لالنتفاضات الواعدة عند

 إطاللتيا.

إف نظرة متأنية إلى المشيد العربي الراىف تكشؼ حااًل محزنة مف االحتداـ واالضطراب واالشتباؾ والتناحر 
بيف قوى الثورة المرتجاة. ولعؿ أسوأ جوانب المشيد المحزف لوحة الصراع الساخف بيف القوى العروبية والقوى 

اإلسالمية نفسيا وجنوح بعضيا إلى التعامؿ والتعاوف  اإلسالمية، ثـ ذلؾ الصراع الساخف أيضًا بيف القوى
 مع قوى خارجية كانت دائمًا متربصة باألمة ووحدتيا وتحررىا ونيوضيا وارتقائيا.
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كؿ ىذه المخاطر والتحديات والمعّوقات تجعؿ مف عالـ العرب اليوـ منطقة صراع مفتوحة وسائبة بيف قوى 
عدة، ال تتوانى عف أف تتخاصـ أو تتصالح عمى حساب العرب، دولية نافذة وقوى إقميمية غير عربية صا

 أرضًا وموارَد ومصالح ومواقع.

في غمرة مخاض العرب الطويؿ، تنعقد اآلماؿ، رغـ قسوة الظروؼ والتحديات، عمى القوى الحية في األمة، 
القوى الحية في ترتجي منيا أفكارًا وبرامج ومناىج نيضوية لمخروج مف المحنة. كما ينعقد الرىاف عمى 

مصر، كبرى دوؿ العرب، البتداع الفكر والنيج واآلليات والقيادات النيضوية القادرة عمى إنجاب استراتيجيا 
رساء تجربة جديدة في العمؿ الوطني والسياسي واالجتماعي لبناء الدولة المدنية الديمقراطية،  متكاممة وا 

 ر المقاومة في مواجية أعداء األمة. وحكـ القانوف، والعدالة، والتنمية، واعتماد خيا
 81/5/7083الخميج، الشارقة، 
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 ليكس فيشمافأ
في أثناء األسابيع التي سبقت بت أمر الميزانية األمنية عرض رئيس ىيئة االركاف عمى الجنراالت، في 

سرائيمي وال سيما الجيش البري لقاءات شخصية خصوصا، خطة مصوغة جدا يفترض اف تحوؿ الجيش اإل
إلى شيء مختمؼ تماما. ولـ تكف تمؾ مفاجأة خالصة لمزمالء في ىيئة القيادة العامة فقد عمموا اف شيئا ما 
ُيطبخ عند غانتس. وقد أتـ في الشيريف األخيريف لقاءات متقاربة مع نائب رئيس ىيئة االركاف المواء غادي 

ع ساعات طويمة. وكاف وزير الدفاع الجديد موشيو يعموف ايضا شريكا في آيزنكوت مرتيف أو ثالثا كؿ اسبو 
االسئمة المحيرة منذ اسبوعو األوؿ في منصبو وىو الذي أعطى لةانتس الموافقة عمى االنطالؽ بأفكاره إلى 

 األماـ.
حد القريب. سيوضع الحجر األساسي لبناء القوة البرية الجديدة لمجيش اإلسرائيمي بصورة رمزية في يوـ اال

ولف تكوف ىناؾ مراسـ وال مباركات. لكنو منذ ىذه المحظة فما يمييا سيكوف الجيش كمو في دأب لتحصيؿ 
ىذا اليدؼ لسنيف طويمة. وقد قّدـ المجمس الوزاري المصةر عالمة البدء حينما أجاز خطة عمؿ الجيش 

الحقيقة في عادتيـ المعروفة مف مياجمة اإلسرائيمي لسنيف متعددة. وقد استمر الوزراء وموظفو المالية في 
 مخصصات التقاعد العسكرية لكنيـ أضاعوا الشيء األساسي. وتـ االتفاؽ عمى االمور مسبقا.

الءـ قرار الحكومة المتعمؽ باالقتطاع مف الميزانية االمنية مالءمة كاممة الخطة التي عرضيا وزير الدفاع 
ائيما األوؿ قبؿ أكثر مف شير. وتحدث يعموف عف ُمسايرة المالية يعموف عمى وزير المالية يئير لبيد في لق

في السنتيف القريبتيف في الفترة االنتقالية وعف رفع لميزانية األمف مف جديد لتستقر عند مقدارىا الحالي بؿ 
اعات أكثر. وستتـ تةطية الفجوة التي ستنشأ في الفترة االنتقالية كميا أو أكثرىا بػ"قرض جسر" تقدمو الصن

 االمنية الكبيرة بكفالة الحكومة.
ولما كانت قد وجدت تفاىمات مف قبؿ عمى الشؤوف المالية، أرىؽ الجيش المجمس الوزاري المصةر 

ولـ يكف ذلؾ بالصدفة. فقد كاف اىتماـ  –بمحاضرات طويمة عف بناء قوة المستقبؿ لمجيش اإلسرائيمي 
دة السنيف ألنو لف يستطيع مف غيرىا اف يبدأ االصالح. وقد الجيش بالماؿ أقؿ وأراد موافقة عمى خطة متعد

عمى تةيير وجو  –عف عمـ أو عف غير عمـ  –وافؽ وزراء المجمس الوزاري المصةر في مطمع االسبوع 
 الجيش البري. وُأعطيت الموافقة وسيبدأ الجيش في يـو االحد سباقو الماراثوني نحو اليدؼ.
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 الرأس في الجدار
واقع االمر مشةوال منذ تشريف الثاني األخير بتجنيد قيادة الجيش العميا مف اجؿ ىذه الثورة كاف غانتس في 

التي قد تثير غير قميؿ مف المعارضة ألنيا تريد أف تنقض الكثير جدا مف التصورات العامة الجامدة، 
الفقري لمجيش البري فسيكوف مف الصعب جدا مثال إقناع أجياؿ مف القادة في الجيش اإلسرائيمي بأف العمود 

ليس ىو الدبابة بالضرورة وأف سالح المدافع الذي يطمؽ نارا احصائية ليس ىو بالضرورة ممؾ المعركة بؿ 
 الصاروخ والقذيفة الصاروخية الدقيقة.

والحديث عف حبة بطاطا ساخنة تُنقؿ منذ سنيف طويمة مف رئيس اركاف إلى آخر. ولـ يكف أي رئيس اركاف 
مستعدا لممخاطرة برفعيا. أضاؼ بعضيـ لبنة، وأضاؼ آخر رقعة وجمد ثالث اجراءات.  سوى داف حموتس

وىكذا أصبح الجيش البري في صورتو الحالية ذا صمة أقؿ وأصبح يشبو ديناصورا ثقيال ال يمكف مالءمتو 
 مع التةييرات السياسية والتيديدات الجديدة.

مرونة االستعماؿ. فيو يعرؼ أف يفعؿ ما كاف يعرفو في إف بنية الجيش البري غير المنظمة ال ُتمّكف مف 
ال ما يجب اف يفعمو في حرب لبناف الثالثة. وىو ليس مييًأ لمعركة متزامنة  ٕٜٛٔحرب لبناف االولى في 

جوي  –تشمؿ عدة جيود في جبية واحدة، ألنو ُيحتاج لذلؾ مف ضمف ما ُيحتاج اليو إلى قدرات نقؿ 
لى تدريب مختمؼ. والجيش في بنيتو بمقادير تختمؼ،  –وبحري  والى تفكير مختمؼ والى صيانة مختمفة وا 

 الحالية مييأ لمعركة سحؽ فقط بأف يضرب رأسو بالجدار.
في الماضي حينما واجو الجيش اإلسرائيمي تيديد جيوش تقميدية، مّكنتو القدرة االستخبارية والقدرة النارية 

ى مراكز ثقؿ العدو فيضرب ويصوغ ويشكؿ الواقع، لكننا اليوـ في المتقدمة التي امتمكيا مف أف يتعرؼ عم
مكاف مختمؼ. فقد تةير العدو منذ كاف الربيع العربي وأصبحت التيديدات التي تُنشئيا الوسائؿ القتالية التي 

عادية  يممكيا مختمفة. يمتمؾ الجيش اإلسرائيمي اليوـ تفوقا جويا وتفوقا استخباريا في الميداف، ولو قدرة غير
عمى استعماؿ نار دقيقة في الجو والبحر. لكف الجيش البري متخمؼ في الوراء. فمو أف جنراال أميركيا نظر 

 في الخطط القتالية في جبيات مختمفة في الشماؿ لتحرؾ بعدـ ارتياح كبير في مقعده.
 يبدأوف بأقصى اندفاع

ت وُعمداء في مناصب رئيسة، شعر بأنو في لقاءات شخصية أجراىا غانتس منذ تشريف الثاني مع جنراال
جندىـ لمثورة. بيد أف ىذه الحماسة قد بردت شيئا ما حينما ووجيوا بكمفة ذلؾ. فقد تبيف أف الثورة ستقتضي 
تةييرا في ترتيب األولويات، ولما كانت الميزانية في السنتيف القريبتيف لف تكوف سخية بصورة مميزة 

يسيموا أكثر مف أجنحتيـ مف أجؿ ىذا الحمـ. إف كؿ واحد منيـ فسيضطر جنراالت مخصصوف إلى أف 
 يؤيد التةيير لكنيـ يريدوف اف يكوف عمى حساب جناح آخر.

لكف ىذه معارضة في الحد األدنى. أما في الحقيقة فسيكوف جنراالت الماضي ىـ الذيف يقفزوف إلى السقؼ 
طنية. وحينما يعمموف أف غانتس يريد أف يضائؿ وىـ الذيف ما زالوا يروف أنفسيـ يتحمموف المسؤولية الو 

حجـ القوات الثقيمة ويةمؽ أطرا قتالية سيعمو الصراخ بسبب التخمي عف أمف الدولة. ولف يدع قدماء سالح 
 المدرعات وجماعات ضةط الصناعات االمنية ىذا العمؿ يمر في ىدوء.

ة عميقة واقتطاع مف مخصصات األمف يبدو ىذا داحضا لكف المباحثات ىذا االسبوع في ازمة اقتصادي
وقعت في يدي رئيس ىيئة االركاف مثؿ ثمرة ناضجة. فقد أصبحت االزمة الميزانية عنده أداة ووسيمة ضةط 
لمدفع قدما باصالحات ولتعويؽ كؿ التشويشات المحتممة. إف التعمؿ بأف "الوضع صعب ونحف مجبروف 

ىو  –لبري وبناء قوة برية عمى ىيئة تختمؼ عف الماضي" عمى االقتطاع وليذا ال مفر مف تصةير الجيش ا
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سالح يكسر التعادؿ مع جماعة الضةط ىذه ومع كؿ معارضة. ويستطيع غانتس إلى ذلؾ اف يستعمؿ 
 ضيؽ الميزانية كي ُيعجؿ اجراءات تصةير الجيش.

سيقوده رئيس االركاف إف االقتطاع مف الميزانية ىو ذريعة في الحقيقة، فال صمة ألبتة بيف االصالح الذي 
في سنة واليتو الرابعة وبيف الوضع االقتصادي. بدأ غانتس يمقي بأفكاره االصالحية في تشريف الثاني مف 
السنة الماضية حينما كانت إسرائيؿ ما زالت تعتبر معجزة اقتصادية. وقد خطط لتقديـ خطة مصوغة إلى 

 تبدؿ آنذاؾ وانتقمت الحقيبة الوزارية إلى يعموف. وزير الدفاع اييود باراؾ في آذار، لكف وزير الدفاع
وزادت الزعزعة في العالـ العربي في حدة ادراؾ أف الجيش البري غير مرف بصورة كافية ليرد عمى تطورات 
سريعة غير متوقعة. وفي مباحثات داخمية ومحاضرات قدميا غانتس كرر قولو: سنضطر إلى بناء قوات 

ؽ ارض العدو، وتعرؼ كيؼ تكوف مرتبطة بشبكة التوجيو وتكوف مستقمة. مرنة تعرؼ كيؼ تتجوؿ في عم
وعاد غانتس وتحدث عف عيد أصبحت الحروب فيو في واقع االمر تشبو عمميات قصيرة مثؿ "عمود 
السحاب". ويميز ىذه العمميات أنيا تبدأ بانطالؽ قوي لجعؿ الحرب قصيرة. وليس مف الصدفة أف قرر 

ألؼ شخص. فقد أراد اف يفحص  ٓٚالسحاب" أف يجري تدريب تجنيد جماعي لػ غانتس في عممية "عمود
كيؼ ينجح في جمع قوة برية في زمف قصير. وليس مف الصدفة ايضا أنو في التوجييات التي صدرت عف 

 ".ٕٕالطائرة لنقؿ القوات "في –رئيس االركاف والمتعمقة بالشراء مف الواليات المتحدة فضؿ المروحية 
ؿ الزعزعة االقميمية قبؿ أقؿ مف سنتيف، عرضت قيادة الذراع البرية عمى ىيئة القيادة العامة خطة وفي مقاب

تتناوؿ مالءمة الجيش البري لتيديدات المستقبؿ. وقد تابعت جيات البحث في الذراع البرية ما يجري في 
التي تتحدث ايضا عف  –جيوش اجنبية وكتبت كراسة تصؼ احتياجات قوة برية حديثة. لكف ىذه الكراسة 

لـ تحظ بمعاممة ُمحبة في حينو ألنيا عرضت  –تصةير األطر الثقيمة القديمة وتطوير األجيزة الباقية 
 الحاجة إلى زيادة عمى الميزانية.

 فمماذا اذا لـ يتبف غانتس قبؿ سنتيف فكرة اعادة تنظيـ الجيش البري؟.
ي ُيثبت نفسو وُيثبت منصب رئيس االركاف باعتباره يبدو اف رئيس االركاف كاف يحتاج إلى ىذا الوقت ك

مركز قوة، وأصبح اليوـ مستقرا بصورة جيدة. وقد كاف محتاجا نحو الجيش في الداخؿ إلى االيحاء 
باالستقرار بعد عواصؼ سمفو. ويبدو اف الجيش لـ يكف ناضجا حتى ذلؾ الوقت لزعزعات تنظيمية كبيرة 

يير الجيش البري أصعب ألنو يمزمو االستعداد الفوري. أو بعبارة اخرى جدا. وأوضح غانتس بعد ذلؾ اف تة
ُيحتاج إلى نافذة فرص سياسية كافية واسعة ُتمّكف مف المخاطرة وخفض مستوى استعداد الجيش في المراحؿ 
االنتقالية مف الجيش القديـ الذي سُينقض ليصبح الجيش الجديد الذي سُيبنى وىذا قرار غير سيؿ ألف 

تحت إنذار استراتيجي بتحوؿ سياسي سمبي في الساحة المصرية وبحدود  ٕٔٔٓش كاف يعمؿ منذ الجي
 سيئة الحاؿ وىشة في الجبية السورية.

والى ذلؾ فاف غانتس قد مر بصدمة الزعزعة في الجيش البري في فترة رئيس ىيئة األركاف داف حموتس. 
بيد أنو اتخذ قرار تنفيذ التةيير الكبير بضربة  وقد تعرؼ حموتس تعرفا صحيحا عمى أمراض الجيش البري

سيؼ واحدة. وآمف أنو اذا نشبت ازمات في المرحمة التي بيف بناء الجيش القديـ ليصبح الجيش الجديد فانو 
يوجد سالح جو قوي يةطي الفرؽ. وكاف يرى انو ُيحتاج إلى ىيئة قيادة عامة صةيرة وذكية والى أذرع 

وتس في الحقيقة اف يخمؽ جيشا جديدا وآمف أنو يجب فعؿ ذلؾ سريعا بأف ينظـ ثخينة ونشيطة. وأراد حم
 االشخاص واألطر أنفسيـ في اثناء الحركة. لكف جاءت حرب لبناف آنذاؾ وأفسدت كؿ شيء.
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كاف غانتس وقت اصالح حموتس قائد الذراع البرية التي لـ تكف قادرة عمى ىضـ الميمات التي ألقاىا 
ف عمييا. وقد آمف بالحاجة إلى تةيير الجيش البري تةييرا جوىريا، لكف طريقتو مختمفة رئيس ىيئة االركا

فيو ال يريد اف يخمؽ جيشا جديدا بؿ يريد اف ينفذ اصالحا تدريجيا، ويتعمؽ ىذا ايضا ببنية الشخصية. 
 يرة فقط.فميس مف الصدفة انو لـ يفعؿ ذلؾ في "االياـ المئة االولى" مف واليتو بؿ في السنة االخ

 وعد ىيةؿ
يحتاج الجيش في غضوف شير ونصؼ إلى شيريف أف يرجع إلى المجمس الوزاري المصةر مع خطة عمؿ 
متعددة السنوات مفصمة. وقد أصبح نائب رئيس االركاف ورئيس قسـ التخطيط ورجاليما غارقيف في األرقاـ. 

د لرئيس ىيئة االركاف ووزير الدفاع لقاء وكي يستطيع وزير الدفاع اف يتابع التةييرات ويؤثر مف قريب ُحد
خاص في كؿ يوـ خميس بعد النقاش في تقديرات الوضع وقبؿ التباحث في العمميات والطمعات الجوية. 
وسيكوف ىذا التباحث بينيما وحدىما مف غير مساعديف. ويؤيد كالىما التةيير لكف تأكيداتيما ليست 

التوجو إلى المجمس الوزاري المصةر مع الخطة المفصمة إلى  متشابية بالضرورة. وسيضطراف إلى أف يكوف
 تسوية االمور بينيما.

إف الميمة الفورية التي ما زالت تنتظر المجمس الوزاري المصةر ىي البدء بتوجيو تفقات مف اجؿ 
االصالح. وستشتةؿ بيذا الجمسة االولى عند نائب رئيس االركاف غادي آيزنكوت في صباح يوـ االحد. 

ظير في خطة العمؿ المتعددة السنوات القريبة مضاءلة لحجـ الفيالؽ الكبيرة الكمفة. وسيتـ توحيد طائفة وت
أو يتـ تصةيرىا. وسيؤدي ىذا المسار أصال إلى  –في ىيئة القيادة العامة ايضا  –مف مقرات القيادة 

ي ايضا بسبب قرار تصةير كبير لجيش االحتياط. وفي مستقبؿ أبعد شيئا ما سيصةر الجيش النظام
 تقصير مدة الخدمة بأربعة أشير.

بحيث  ٕٙٔٓوظيفة حتى  ٜٙ٘ٔإف الجيش متجو إلى تقميص القوة البشرية في الخدمة الدائمة، فُيمحى 
مميوف شيكؿ. لكف ىذه ىي الخطة التي كانت صحيحة إلى آب في  ٖٓٓيستطيع في السنة القريبة تخمية 

رضت فيو أوؿ مرة. وينوي الجيش اليوـ اف ُيعجؿ بتصةير الجيش السنة الماضية وىو الموعد الذي عُ 
 الثابت كي يخمي قدرا أكبر مف النفقات وبصورة أسرع.

ومع ذلؾ فاف الجيش غير مستعد إلى اآلف ألف يسمح باجراء أكثر حدة يمكف اف ُيخرج مف الجيش الثابت 
ى الخبراء النفسييف واالقتصادييف والحقوقييف. منظومات كاممة مف الميف: ابتداء مف اطباء االسناف انتياء إل

والحديث عف آالؼ االشخاص الذيف يستطيع الجيش شراء خدماتيـ في السوؽ المدنية بمستوى أعمى مف 
غير اف يمتـز بمخصصات تقاعد أو شروط خدمة أو ترؾ مبكر لمعمؿ. وسيبقى ناس اختصاص مف ىذا 

ف االقتطاع الحالي مف  القبيؿ في النظـ القتالية فقط وستعتبر ىذه ىي الثورة الحقيقية في القوة البشرية. وا 
القوة البشرية في ىذه االثناء ليس أكثر مف تصحيح النحراؼ نمو غير مراقب لمجيش الثابت بعد حرب 
لبناف الثانية. وستتجو القوة البشرية الرئيسة التي سيستوعبيا الجيش الثابت في السنوات القريبة إلى 

 االستخبارية والسايبر، وىي التي ستنشأ بقفزات إلى جانب االصالح لمجيش البري.المنظومات 
سيبدأ قسـ التخطيط في يـو االحد القريب اجراء تةييرات في رسـ تدريبات الجيش. وسيتـ استدعاء رجاؿ 
الخدمة االحتياطية بصورة أقؿ في السنتيف القريبتيف. ويفحصوف اآلف عف خطة بديمة لتدريب جيش 

حتياط مف اجؿ مضاءلة االضرار بقدرتو. وسيشةؿ جنود الجيش النظامي اماكف ناس الخدمة االحتياطية اال
في النشاط الجاري وىو شيء يستمـز إضرارا باالستعدادات القصيرة لمجيش النظامي وتقصير دورات تعميمية 

 طويمة.
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ويات االحتياطية فيو والحديث في ومف اجؿ تحويؿ ماؿ لبناء القوة سيضر الجيش اإلسرائيمي ايضا بالمست
بحسب التزاـ وزير الدفاع تشاؾ  –األساس عف قطع الةيار والذخيرة، ويفترض اف تزيد االدارة األميركية 

حجـ المعدات العسكرية األميركية الموضوعة في إسرائيؿ وىو ما سُيمكف الجيش  –ىيةؿ الذي زار البالد 
زف االحتياطية في حاالت الطوارئ تعويضا عف انخفاض شراء اإلسرائيمي مف االستفادة مف ىذه المخا

 القنابؿ الذكية في الفترة القريبة.
وىناؾ مجاؿ آخر يكمؼ الجيش اإلسرائيمي مميار شيكؿ كؿ سنة ويسمى "االستثمار في الفرد". والحديث عف 

. وسيضطر الجيش دراسات اكاديمية وحث عمى الخدمة الثابتة والتميز ورحالت وانفاؽ عمى رياض اطفاؿ
 ىنا ايضا إلى تحويؿ نفقات لفترة ما.

لكف ليست ىذه ىي المميارات الكثيرة التي يحتاجيا الجيش لمسير بخطتو إلى أف تعيد وزارة المالية تحويؿ 
فما يمييا. إف الماؿ الكثير الذي سُيمكف مف البدء بتحريؾ  ٕ٘ٔٓزيادات عمى الميزانية االمنية في 

 ف الصناعات االمنية الكبيرة التي سُيطمب الييا اف تفرز دفعات.االصالحات سيأتي م
بدأت اآللة العسكرية حركتيا نحو نقطة بعيدة لكنيا محددة جدا. واذا لـ تحدث مواجية عسكرية أو تةيير 
سياسي كبير في الشرؽ االوسط يوقؼ القاطرة التي بدأت بالخروج ببطء مف المحطة فسيترؾ غانتس عمال 

 ة اركاف اثنيف عمى األقؿ يأتياف بعده.لرئيسي ىيئ
 أحرونوتيدييوت 
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