
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 بإغالق المعابر.. وما عالقة الخطف معروفون المصريين : خاطفو الجنودالزىار

  ن تكون لمفمسطينيينأال يمكن  "القدس الشرقية".. ويائير لبيد: عباس غير قادر عمى السالم
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 حول شرعنة بؤر استيطانية حاتإيضاوطمب  "إسرائيل""ىارتس": كيري وبخ سفير 

"القددددددس العربدددددي": عبددددداس يددددددرس 
إمكانيدددة أن تعمدددن المجندددة التنفيذيدددة 
لمنظمة التحريدر عدن نفسديا حكومدة 

  لدولة فمسطين
 

 5... ص 

 1866 12/5/1023 الثالثاء



 
 
 

 

 

           1ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

  السمطة:
 5 "واىية ومرفوضة"  يمنع وصول بعثة اليونسكو إلى القدس "إسرائيل" مبررات :رياض المالكي  2

 6 قراقع ينفي قيامو بتيريب ىواتف خميوية لألسرى  3

 6 ر االقتصاد في حكومة غزة: تأجيل ممتقى االستثمار في فمسطين بسبب إغالق معبر رفحوزي  4

 6 أن ال مصداقية لإلسرائيميين يثبت اليونسكو لمقدس نمر حماد: إلغاء زيارة  5

 7  سالخضري يستنكر منع االحتالل زيارة وفد اليونسكو لمقد  6

 7 رئيس جياز الشرطة الفمسطينية السابق يعود لرام اهلل بعد حصولو عمى عفو رئاسي وبراءة ذمة   7

 7 "حزب التحرير": السمطة تسير بصورة منيجية في إفساد أىل فمسطين  8

  
  المقاومة:

 8 اس: إغالق معبر رفح غير مبررحم  9

 8 بإغالق المعابر.. وما عالقة الخطف معروفون المصريين : خاطفو الجنودالزىار  01

 8 عباس إلى التحرك لحل مشكمة العالقينوتدعو "الديمقراطية" تطالب مصر بفتح معبر رفح   00

 9 : السمطة تعتقل المقاومين وال تعمل شيًئا لمواجية االحتالل والمستوطنينالجبية الشعبية  02

 9 حماس تتيم السفارة الفمسطينية في القاىرة بالتحريض عمى حصار غزة  03

 01 لالحتالل لمنع زيارة وفد اليونسكو لمقدسمان أحماس: السمطة الفمسطينية وفرت شبكة   04

 01  عين الحموةلبنان: الفصائل الفمسطينية تبحث اشتباكات مخيم   05

 00 في لبنان الحموة في مخيم عينحماس تجري سمسمة اتصاالت لوقف االشتباكات   06

 00 "نير البارد"مخيم حماس تدعو لبنان لاللتزام بمسئولية إعمار   07

 02 "العرب اليوم": مجموعة من قدامى فتح يؤّيدون بناء دولة ثالثية األديان مع عودة الالجئين  08

 02 لمصر دحالن شارك في ىروب عناصر من القاعدةالشرق القطرية:   09

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 03  ن تكون لمفمسطينيينأال يمكن  "القدس الشرقية".. ويائير لبيد: عباس غير قادر عمى السالم  21

 04 "إسرائيل"ليفني تنتقد تشكيك لبيد بجدية عباس لمتوصل إلى سالم مع   20

 04 الخارجية اإلسرائيمية تطالب بميزانيات جديدة لحماية سفاراتيا"معاريف":   22

 04 معزيًا الرئيس التركي عبد اهلل غول: تفجيرا الريحانية دليل عمى الحاجة إلى التعاون بيننا يزبير   23

 05 ال تستطيع العيش بدون عدو تؤلب عميو المجتمع الدولي "ئيلإسرا"الطيبي: أحمد   24

 05 يدمر موقعا لمجيش السوري في الجوالن اإلسرائيميجيش ال  25

 06 قائد المنطقة الوسطى يرفض المثول أمام الكنيست لإلدالء بشيادتو بحضور مستوطنين  26

 06 تمغي زيارة بعثة "اليونسكو" بعد وصوليا القدس "إسرائيل"  27

 06 واألردن بعيدا عن الفمسطينيين "إسرائيل"اتفاق مائي بين "ىآرتس":   28

 07  ئيميجيش اإلسرامتطرفون ييود ينكمون باثنين من جنود ال"يديعوت":   29

 07 إزاء األزمة السورّية "السّيئ واألسوأ"بين خبراء: "إسرائيل"   31

 08 في بئر السبع قتمى وجرحى في سطو عمى مصرف "إسرائيل": سبعة  30



 
 
 

 

 

           3ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

 08 حيفامطار اصطدام طائرة خفيفة بمروحيتين في "يديعوت":   32

 08 تجري تمرينا عسكريا في إيالت "إسرائيل"  33

  
  األرض، الشعب:

 09 وّجو صفعة لمسمطة الفمسطينية واألردن بمنعو وفدًا لميونسكو من زيارة القدس يالخطيب: االحتالل   34

 09 يسارع في طمس المعالم اإلسالمية لممسجد األقصى اللاالحت  35

 09 مقدسيًا خالل أسبوعين أربعيناالحتالل يعتقل   36

 21 يبدؤون إضرابا عن الطعام الفمسطينية معتقمين سياسيين في سجون السمطة عشرة  37

 21  فمسطيني من أىالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائيم في سجن نفحة مئةل يسمحاالحتالل   38

 21 غزة: وقفة تضامنية مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام  39

 20 فة% من اإلسرائيميين يؤيدون التوسع االستيطاني في الض60استطالع:  41

 20  الذكرى السادسة لنكبة مخيم نير البارد.. المطالب لم تتغير واإلعمار لم يتحققلبنان: في   40

 20 اعتصام لمنازحين الفمسطينيين من سورية عند مدخل مخيم البداوي  42

 20 واحدة"وجيان لعممة " الصييونية ومعاداة الساميةزية" تسحب مقااًل يظير "الجزيرة اإلنكمي  43

ًً  األولىفمسطين في المراتب   44  22 في استخدام الد"فيسبوك" عالميًا

 22 يةوالد الطفل محمد الدرة يبدي استعداده لفتح قبر نجمو أمام لجنة تحقيق دول  45

 23 أصغر طبيبة في العالمكموسوعة "غينيس" تدخل  إقبال األسعدالفمسطينية   46

 23 فمسطيني يتيح لمن يعاني شماًل رباعيًا قيادة السيارة بحركة العين اختراع  47

  

  : صحة

 24 إبريلنيسان/  عمميات جراحية خالل 303غزة يجري  في مستشفى العيون  48

  

  : ثقافة

 24 يرفض الرؤى الدينية لمصراع العربي اإلسرائيمي .. كتاب"مممكة داوود وسميمان"  49

 24 السينمائين فيمم فمسطيني ينافس عمى السعفة الذىبية بميرجان كا  51

  

  األردن: 

 25 وزير الخارجية األردني: تحرك دولي إلحياء مفاوضات السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين  50

 25 السنوي عمى لجان الخدمات في المخيمات الفمسطينية األردني توزيع الدعم الحكومي  52

 25 األردني أمام رئاسة الوزراءالمضربين اعتصام تضامني مع األسرى   53

 25 مركز حقوقي: االحتالل يتعّمد إىانة أسير أردني ُمسن  54

  

  لبنان: 

 26 شبعا وكفرشوبا والجوالن كمنطقة "عمميات واحدة""حزب اهلل" بدأ بدراسة لوجستية لمناطق الراي:   55

 27 ةفي سوري "إسرائيل"باستنساخ جرائم  "حزب اهلل"الحريري يتيم سعد   56



 
 
 

 

 

           3ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

  

  عربي، إسالمي:

 27 لعربيةفي مواجية مباشرة مع الشعوب ا "إسرائيل"قطر: الربيع العربي وضع  أمير  57

 28 األخيرةاحتواؤىا في المحظة  تمّ  لمغرببين السمطة الفمسطينية وا "القدس العربي": أزمة  58

 28 أو حماس لتحرير المخطوفين في سيناء "إسرائيل"الرئاسة المصرية: ال تنسيق مع   59

 28 في مجمس الشورى المصري يطالبون مرسي بقطع العالقات مع "إسرائيل" نواب  61

 29 في معبر رفح ة مؤقتة لمفمسطينيين العالقين: إقامافظة شمال سيناءمح  60

 29 نالدراوي: أمن الدولة السابق و"الوقائي" وراء خطف الجنود المصرييإبراىيم   62

 29 "مفكرة اإلسالم": سياسيون مصريون يتيمون دحالن بالوقوف وراء خطف الجنود المصريين  63

 31 "إسرائيل"شخصًا إلى  22مصر تحبط محاولة تسمل   64

 31 باط إسرائيميين جنائياعائالت ضحايا السفينة مرمرة تتعيد بمالحقة ض  65

 31 الفمسطينيين بأحداث مصر "سياسة رخيصة" : استمرار زجّ مصري خبير  66

 30 لتدريب عناصر أصوليةإلى مخيم عين الحموة وصل قيادي أصولي يمني "العرب اليوم":   67

 30 ظاىرة حاشدة في ذكرى النكبةت نيجيريا:  68

  

  دولي:

 30  االتحاد األوروبي ينفي تأجيل وضع ممصقات عمى منتجات المستوطنات  69

 32 حول شرعنة بؤر استيطانية إيضاحاتوطمب  "إسرائيل""ىارتس": كيري وبخ سفير   71

 32 بوقف استخدام الفسفور األبيض دون استثناءات "إسرائيل""ىيومان رايتس ووتش" تطالب   70

 32 تمنع فيممًا إلسرائيمي يشكك بييودّية القدس "بي بي سي"  72

 33 تحقيق إسرائيمي حول مقتل محمد الدرة صحفي فرنسي يشكك في نتائج  73

 33  منظمة حقوقية عربية في بريطانيا تدعو مصر لفتح معبر رفح  74

 33 كيةييوما لفمسطين في مدينة باترسون األمر  / مايو"أيار 21"  75

  
  حوارات ومقاالت:

 34 أبو ىالؿ وائؿ ...تغريبة َسناِبل الفمسطينية  76

 36 فيمي ىويدي... سيناء ىي المخطوفة  77

 39 ىاني المصري... مصير حكومة سالم فّياض  78

 40 افرايـ ىميفي... الجبية السورية والتوقع االسرائيمي  79

 42 إنشؿ بابر... ة العسكرية الروسية لألسدالمساعد  81

  
 45 :كاريكاتير

*** 
 



 
 
 

 

 

           5ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

لقدددس العربددي": عبدداس يدددرس إمكانيددة أن تعمددن المجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر عددن نفسدديا حكومددة "ا 2
 فمسطينلدولة 

ذية لمنظمة التحرير الفمسطينية كد الدكتور واصؿ ابو يوسؼ عضو المجنة التنفيأ: وليد عوض -راـ اهلل
االثنيف بأف ىناؾ مقترحات عديدة تدرس حاليا بشأف تشكيؿ حكومة فمسطينية جديدة خمفا ’ القدس العربي’لػ

 لحكومة الدكتور سالـ فياض.
وفي الوقت الذي يجب اف تكوف ىناؾ حكومة جديدة لمسمطة في الثالث مف الشير المقبؿ اي بعد انتياء 

ية عمى استقالة الحكومة السابقة وتسييرىا لالعماؿ، اوضح ابو يوسؼ باف الجميع في مأزؽ وال المدة القانون
بد مف البحث عف مخارج، خاصة بعد اتفاؽ فتح وحماس في اجتماعيـ االخيرة بالقاىرة عمى الشروع 

 3ا بعد بتشكيؿ حكومة كفاءات برئاسة الرئيس محمود عباس بعد شير، عمى اف يتـ االنتياء مف تشكيمي
 شيور.

وفي ضوء ذلؾ االتفاؽ بات الزاما عمى القيادة الفمسطينية اف تجد حال لخالفة الحكومة المستقيمة برئاسة 
فياض والتي ينص القانوف االساسي الفمسطيني عمى اف يتـ تكميؼ رئيس وزراء جديد لتشكيؿ حكومة في 

 اسابيع مف استقالة الحكومة السابقة. 5غضوف 
ؼ بأف ىناؾ خيارت يجري تداوليا، مثؿ تشكيؿ حكومة انتقالية لحيف تشكيؿ حكومة اوضح ابو يوسو 

 الكفاءات برئاسة عباس وفؽ اعالف الدوحة لتنفيذ اتفاؽ القاىرة لممصالحة الوطنية.
وبشأف امكانية اف تعتبر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نفسيا كحكومة لدولة فمسطيف لحيف التوافؽ عمى 

ىذا الخيار مطروح عمى ’ ‘القدس العربي’ومة كفاءات النياء االنقساـ الداخمي، قاؿ ابو يوسؼ لػتشكيؿ حك
 اضافة لخيارات اخرى.’ طاولة البحث والتشاور

بأف عباس يدرس امكانية اف تعمف ’ القدس العربي‘ويدور في االوساط الفمسطينية الرسمية وفؽ ما عممت 
أعمى اطار قيادي لمفمسطينييف عف نفسيا حكومة لدولة فمسطيف لحيف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ك

 انياء االنقساـ الداخمي وتشكيؿ حكومة توافؽ وطني واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فمسطينية.
واشار ابو يوسؼ الى انو سيعقد اجتماع لمتنفيذية خالؿ االياـ القادمة لبحث االمر بشأف تشكيؿ حكومة 

حكومة فياض، التي وفؽ القانوف االساسي، ممزمة القيادة بتشكيؿ حكومة جديدة بعد انقضاء جديدة خمفا ل
 المدة القانونية عمى استقالة الحكومة وقبوليا رسميا. 

 21/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "واىية ومرفوضة"  يمنع وصول بعثة اليونسكو إلى القدس "إسرائيل" مبررات :المالكيرياض  2
قاؿ الدكتور رياض المالكي، وزير الشؤوف الخارجية، لػ "األياـ": إف المبررات التي  ؼ ارناؤوط:عبد الرؤو 

أوردتيا الحكومة اإلسرائيمية لمنع لجنة تقصي حقائؽ مشكمة مف منظمة)اليونسكو( مف الوصوؿ إلى القدس 
ي مكتب المديرة العامة الشرقية المحتمة "واىية ومرفوضة" مشيرا الى أف اجتماعا سيعقد غدا األربعاء ف

 لمنظمة)اليونسكو( في باريس لتقييـ التزاـ األطراؼ بشأف اتفاؽ سابؽ حوؿ إيفاد المجنة إلى القدس.
وقاؿ المالكي: نحف أصال لـ نكف متفائميف بأف يمضي ىذا الموضوع حتى نيايتو ألف إسرائيؿ أخمت دائما 

ة ترفض منذ زمف فدوـ المجنة إلى القدس إذ مف المعمـو بوعودىا والتزاماتيا، وأيضا أف الحكومة اإلسرائيمي
سرائيؿ ترفض السماح لمجنة )اليونسكو( بالتحقيؽ في انتياكاتيا في القدس. 2004انو منذ العاـ   وا 
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ولكف المالكي قاؿ" في حاؿ أصروا عمى وضع العوائؽ والموانع أماـ المجنة فإننا سنضع كؿ أعضاء 
إلسرائيمي ونحمؿ الجانب اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف عرقمة عمؿ )اليونسكو( في صورة الموقؼ ا

 المجنة وما يترتب عمى ذلؾ مف إجراءات وخطوات".
 21/5/2013األيام، رام اهلل، 

 
 قراقع ينفي قيامو بتيريب ىواتف خميوية لألسرى 3

لتي تناولتيا صحيفة قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، إف األخبار ا :وكاالت -راـ اهلل
"ىآرتس" اإلسرائيمية حوؿ تيريبو ىواتؼ خميوية لألسرى في سجوف االحتالؿ، تحريض عمى السمطة الوطنية 

 واألسرى، وادعاءات مفبركة ومفتعمة، تأتي في سياؽ التحريض اإلسرائيمي عمى المعتقميف.
اطا مف إدارة السجوف ىربوا األجيزة ونفى قراقع ما ورد مف ادعاءات باطمة، مؤكدا أف إسرائيؿ اعتقمت ضب

 الخميوية إلى األسرى.
 21/5/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  حكومة غزة: تأجيل ممتقى االستثمار في فمسطين بسبب إغالق معبر رفح فيوزير االقتصاد  4

قى االستثمار"، غزة: أعمف الدكتور عالء الديف الرفاتي، وزير االقتصاد الوطني في حكومة غزة، تأجيؿ "ممت
(؛ بسبب إغالؽ الجانب المصري 5|20المقرر عقده في قطاع غزة صباح اليوـ االثنيف ) الذي كاف مف

 معبر رفح البري.
: "إف إغالؽ الجانب المصري معبر رفح ومنع  وقاؿ الرفاتي في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، اليـو

 ا، دفعنا لتأجيؿ موعد الممتقى".عضوً  250عبور وفد رجاؿ األعماؿ العرب البالغ عددىـ 
وذكر أف وفد رجاؿ األعماؿ يتواجد اآلف في العاصمة المصرية القاىرة، وكاف باألمس قد عقد اجتماًعا 
أعمف خاللو تأسيس صندوؽ لالستثمار في قطاع غزة؛ مف أجؿ دعـ المشاريع الصغيرة، مبيًنا أف الوفد 

 وف دوالر قيمة الصندوؽ.أودع مبمغ مائتي ألؼ دوالر مف أصؿ خمسة ممي
 20/5/2013قدس برس، 

 
 أن ال مصداقية لإلسرائيميين يثبت اليونسكو لمقدس نمر حماد: إلغاء زيارة 5

الفمسطينية محمود عباس، أف قرار السمطات  راـ اهلل: أكد نمر حّماد، المستشار السياسي لرئيس السمطة
وـ بيا وفد منظمة التربية والعمـ والثقافة التابعة لألمـ اإلسرائيمية إلغاء الزيارة التي كاف مف المقرر أف يق

المتحدة )اليونيسكو( لتفقد مواقع تراثية وأثرية في مدينة القدس المحتمة، "يشكؿ تحد لممجتمع الدولي، ويؤكد 
 عمى أف المنظمات الدولية يجب أف تقـو بدورىا فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية".

( "إلغاء زيارة وفد اليونيسكو يثبت أنو ال 5|20لػ"قدس برس" اليوـ االثنيف ) ةتصريحات خاص وقاؿ حماد في
مصداقية لإلسرائيمييف وأف الحكومة االسرائيمية مستمرة في نفس السياسات التي اتبعتيا خالؿ السنوات 

 الماضية، حيث سبؽ ومنعت لجاف مماثمة مف مجمس حقوؽ اإلنساف واليونيسيؼ".
 20/5/2013قدس برس، 

 
 الخضري يستنكر منع االحتالل زيارة وفد اليونسكو لمقدس 6
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غزة: استنكر النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار منع االحتالؿ اإلسرائيمي وفد 
مف منظمة التربية والعموـ والثقافة التابعة لألمـ المتحدة )اليونيسكو( زيارة القدس المحتمة لتفقد مواقع تراثية 

 ثرية.وأ
أف إسرائيؿ تخشى إطالع الوفد عمى ممارساتيا  (20/5وأكد الخضري في بياف صحفي اليوـ االثنيف )

 واعتداءاتيا بحؽ المقدسات والمواقع األثرية في القدس والتي تتصاعد بشكؿ يومي.
وشدد عمى حؽ اليونسكو اإلطالع عمى ما تمارسو إسرائيؿ وعمى ضرورة أف يصؿ وفدىا إلى المدينة 

.  المقدسة ليشاىد عف كثب الوضع المتأـز
وقاؿ الخضري إف االحتالؿ نفذ أعماؿ حفر في ساحة البراؽ ومنطقة القصور األموية جنوب المسجد 

 األقصى المبارؾ في اليوـ الذي كاف مقررًا وصوؿ الوفد فيو.
 20/5/2013قدس برس، 

 
 ولو عمى عفو رئاسي وبراءة ذمة السابق يعود لرام اهلل بعد حص الفمسطينيةرئيس جياز الشرطة  7

االثنيف بأف رئيس جياز الشرطة الفمسطيني السابؽ المواء ’ القدس العربي‘وليد عوض: عممت  -راـ اهلل
غازي الجبالي عاد الى راـ اهلل بعد حصولو عمى عفو مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس تـ بموجبو وقؼ 

 جية لو سابقا.مالحقتو قضائيا بشأف اية تيـ فساد كانت مو 
وفيما وصؿ الجبالي االراضي الفمسطينية الخميس عائدا مف الخارج ويقيـ باحد فنادؽ راـ اهلل تحت حراسة 

االثنيف اف يكوف الجبالي ’ القدس العربي’امنية، نفى رفيؽ النتشة رئيس ىيئة مكافحة الفساد الفمسطينية لػ
سطيني السابؽ تمت بعد مشاركة ىيئة مكافحة الفساد في مطموبا لمييئة، ونافيا اف تكوف عودة المسؤوؿ الفم

صفقة مع النائب العاـ الفمسطيني تقضي بوقؼ مالحقة الجبالي والسماح لو بالعودة لالراضي الفمسطينية، 
 ’.ىذا الكالـ كمو غير صحيح ال مف قريب وال مف بعيد‘مضيفا 

نحف عندما يكوف ىناؾ ‘الفساد، قاؿ النتشة وحوؿ اذا ما ىناؾ شكاوى فساد ضد الجبالي لدى ىيئة مكافحة 
 ’.شكاوى ضد احد ال نتحدث عنيا ، ونحف ال نطالب بو، وغير صحيح اننا عممنا صفقة

 20/11/2002االثنيف بأف براءة الذمة التي حصؿ عمييا الجبالي تعود الى ’ القدس العربي‘وعممت 
 الفمسطيني. وموقعة مف الرئيس عباس ، ومرسمة نسخة منيا لمنائب العاـ

 21/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 تسير بصورة منيجية في إفساد أىل فمسطين السمطة"حزب التحرير":  8
راـ اهلل: استنكر "حزب التحرير" اإلسالمي في فمسطيف، استضافة السمطة )جناح الضفة الغربية( لتصفيات 

( ولمدة أسبوع، معتبًرا أف السمطة 5|21ثاء )بطولة كأس آسيا لمسيدات، التي تقاـ اعتباًرا مف يوـ غد الثال
بيذا الفعؿ "تصّر عمى تحدي مشاعر األمة وقيميا واألحكاـ الشرعية، وتبرىف أنيا تسير بصورة منيجية في 

 إفساد أىؿ فمسطيف".
وقاؿ عضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير عالء أبو صالح في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة 

، وتحٍد لمشاعر أىؿ عنو اليوـ االث نيف: "إف ىذه المباريات منكرة، فيي كشؼ لمعورات واختالط محـر
فمسطيف المسمميف الذيف يرفضوف كشؼ عورات بناتيـ، ويروف في المرأة عرضًا يجب أف يصاف، وألجؿ 

 حمايتو وصيانتو يبذلوف األرواح والميج رخيصة".
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فمسطيف في فكرىا ومشاعرىا وسيرىا في وأضاؼ أبو صالح "لكف السمطة التي انفصمت عف أىؿ 
المخططات الغربية االستعمارية، لـ تكتؼ بّما جرتو مف كوارث سياسية واقتصادية عمى فمسطيف وأىميا، بؿ 
ىا ىي تسير بصورة منيجية ثابتة في طريؽ إفساد الناس، تارة عبر ميرجانات ممكة الجماؿ وأخرى عبر 

 اريات كرة القدـ النسائية".عروض األزياء وثالثة األثافي عبر مب
واعتبر أبو صالح أف "استضافة السمطة لفريؽ ميانمار التي تمغ في دماء المسمميف في أبشع مجازر تشيدىا 
البشرية في وقتنا الراىف، ىو جريمة. فبدؿ أف تحتج عمى ىذا اإلجراـ الذي ترتكبو الحكومة الميانمارية بحؽ 

ي باستضافتو وترحب بو بيف ظيراني المسمميف دوف أف تحفظ كرامة المسمميف ىناؾ، تكافئ فريقيا النسو 
 لدماء المسمميف التي تراؽ.

 20/5/2013قدس برس، 
 

  معبر رفح غير مبرر إغالقحماس:  1
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشػؽ أي صػمة لمشػعب الفمسػطيني بخطػؼ : حمزة حيمور

أف إغػالؽ معبػر رفػح غيػر مبػرر، « السػبيؿ»في تصػريح خػاص لػػ  وأكد الرشؽ الجنود المصرييف في سيناء.
 وأف االتصاالت مع الجانب المصري ما زالت متواصمة مف أجؿ معاودة فتحو.

 12/5/1023، السبيل، عّمان
 

 بإغالق المعابر.. وما عالقة الخطف معروفون المصريين الجنود: خاطفو الزىار 20
س السػػػابؽ، إف "كػػػؿ إنسػػػاف يرتكػػػب جريمػػػة فػػػي سػػػيناء تػػػتيـ قػػػاؿ محمػػػود الزىػػػار، وزيػػػر خارجيػػػة حركػػػة حمػػػا

حمػػاس"، مشػػيرا إلػػى أف المتيمػػيف فػػي خطػػؼ الجنػػود السػػبعة معروفػػوف، متسػػائال عػػف عالقػػة خطػػؼ الجنػػود 
 بإغالؽ المعابر.

وأضاؼ الزىار، خالؿ مداخمة ىاتفية لبرنامج "ىنا العاصػمة" إف إغػالؽ معبػر رفػح لػـ يكػف قػرار دولػة، لكنػو 
 لمعامميف بالمعبر، مشيرا إلى أف إغالؽ المعبر يكمؼ الدولة أمواال كثيرة. موجة غضب

وأشػار إلػى أف التعػاوف االسػتخباراتي بػيف مصػر وحمػاس موجػود منػذ النظػاـ السػابؽ، ولػـ يثبػت أي تػػدخالت 
مف الجانب الفمسطيني باألحداث األمنية، مشيرا إلى أف حماس تقـو بجيػد كبيػر مػف أجػؿ ضػبط الحػدود مػع 

 صر؛ حتى تتيـ بالتواطؤ في أعماؿ إرىابية مف اإلعالـ.م
 12/5/1023، الوفد، الجيزة

 
 عباس إلى التحرك لحل مشكمة العالقينوتدعو "الديمقراطية" تطالب مصر بفتح معبر رفح  22

طالب القيادي في الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف طالؿ أبو ظريفة السمطات المصرية باإلسراع في فتح 
رفح الشرياف الوحيد لقطاع غزة؛ لوضع حػد لمعانػاة آالؼ العػالقيف مػف أبنػاء قطػاع غػزة عمػى الجػانبيف  معبر

 الفمسطيني والمصري، خاصة أف أعداًدا كبيرة مف المسافريف مف المرضى.
وعد أبو ظريفة في بياف لو وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اختطاؼ الجنود وأفراد الشرطة المصرييف 

ميف بمعبػػر رفػػح "عمػػاًل مػػداًنا ويتنػػاقض مػػع كػػؿ القػػيـ واألخػػالؽ واألعػػراؼ، خاصػػة أف ىػػؤالء العناصػػر العػػام
 يمثموف صماـ أماف لمصر الشقيقة وحماية أمنيا القومي.
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وشدد القيادي في الجبية الديمقراطية عمى أف الفمسطينييف ليسوا طرًفا في أي نزاعات داخمية، مؤكًدا الموقؼ 
 ي إلى تحييد الفمسطينييف عف أية صراعات داخمية في أي دولة عربية أو إسالمية.الفمسطيني الداع

وطالب أبو ظريفػة رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس والقيػادة الفمسػطينية بصػفتيـ المسػؤوليف عػف كػؿ 
لعالقيف فمسطيني بالتحرؾ السريع والعاجؿ عمى المستويات الرسمية المصرية كافة؛ لوضع حد لمعاناة آالؼ ا

أياـ، في ظؿ ظروؼ إنسانية وصحية كارثية تنذر بمخاطر جمة تيػدد حيػاة  4عمى معبر رفح منذ أكثر مف 
 عدد كبير مف المواطنيف.

 10/5/1023، فمسطين أون الين

 
 : السمطة تعتقل المقاومين وال تعمل شيًئا لمواجية االحتالل والمستوطنين   الجبية الشعبية 21

ت "الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف" أجيػزة األمػف التابعػة السػمطة الفمسػطينية )جنػاح اتيمػ: نابمس )فمسطيف(
الضػػفة الغربيػػة( باعتقػػاؿ أحػػد عناصػػرىا فػػي مدينػػة نػػابمس الواقعػػة فػػي شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة بحجػػة مقاومػػة 

 االحتالؿ.
الؿ الصػػييوني ( أنػػو "مػػع اسػػتمرار االحػػت5|10وقالػػت الجبيػػة فػػي بيػػاف صػػحفي تمقتػػو قػػدس بػػرس" االثنػػيف )

وقطعاف مستوطنيو بكؿ األعماؿ اإلرىابية ضد شعبنا وأرضنا، أقّدـ جياز األمف الوقائي عمى اعتقاؿ الرفيؽ 
محمد بساـ نصار مف قرية مادمػا بحجػة مقاومتػو لالحػتالؿ وىػو موقػوؼ منػذ يػوميف وسػيتـ تقديمػو لممحكمػة 

 بير البياف.لتمديد توقيفو عممًا بأنو طالب ثانوية عامة"، عمى حد تع
إلى أف "ىذا االعتقاؿ يعكس بوضوح الحالة التي وصمت إلييا السمطة وأجيزتيا األمنية التي  وأشارت الجبية

 ال تعمؿ شيئا لمواجية اعتداءات االحتالؿ وغالة المستوطنيف، سوى التفرج واعتقاؿ المقاوميف"، كما قالت. 
 10/5/1023وكالة قدس برس، 

 
 في القاىرة بالتحريض عمى حصار غزة مسطينيةالفحماس تتيم السفارة  23

إتيمت حركػة "حمػاس" السػفارة الفمسػطينية فػي القػاىرة بأنيػا تمػارس التحػريض ضػد قطػاع : يو بي أي -غزة 
غػػزة لتشػػديد الحصػػار عمييػػا، منتقػػدة تصػػريحات أدلػػى بيػػا السػػفير الفمسػػطيني بركػػات الفػػرا داعيػػًا الػػى إغػػالؽ 

 اإلنفاؽ.
مػػػاس" سػػػامي أبػػػو زىػػػري، فػػػي بيػػػاف، أف "تصػػػريحات السػػػفير الفمسػػػطيني فػػػي القػػػاىرة ورأى النػػػاطؽ باسػػػـ "ح

)بركػػات الفػػرا( التػػي دعػػا خالليػػا إلػػػى إغػػالؽ األنفػػاؽ عمػػى حػػدود القطػػػاع ىػػي اسػػتمرار لمػػدور السػػيئ الػػػذي 
 تمارسو السفارة الفمسطينية في القاىرة في التحريض عمى غزة وتشديد الحصار عمييا".

د مجػػددًا عمػػى دور السػػفارة الخبيػػث فػػي تغذيػػة بعػػض األقػػالـ ووسػػائؿ اإلعػػالـ بمواقػػؼ وأضػػاؼ إف ذلػػؾ "يؤكػػ
 تحريضية ومعمومات مفبركة يدفع ثمنيا الشعب الفمسطيني".

  12/5/1023الحياة، لندن، 

 
 مان لالحتالل لمنع زيارة وفد اليونسكو لمقدسأوفرت شبكة  الفمسطينية السمطة :حماس 23

ؤ «: »قػػدس بػػرس»ىػػوـ النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس فػػي تصػػريح لوكالػػة قػػاؿ فػػوزي بر  : حمػػزة حيمػػور إف تجػػر 
؛ نتيجػة ]مف زيػارة القػدس[ بيذه الطريقة عمى منع لجنة التحقيؽ التي انتدبتيا اليونسكو]اإلسرائيمي[ االحتالؿ 
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قبػػػؿ شػػػير عمػػػى سػػػحب خمسػػػة مشػػػاريع قػػػرارات كانػػػت تػػػديف ]الفمسػػػطينية[ طبيعيػػػة لمػػػا أقػػػدمت عميػػػو السػػػمطة 
 «.حتالؿ في اليونسكواال

تعمية حقيقية عمى الػرأي العػاـ، ومحاولػة إخفػاء لحجػـ الجػرائـ واالنتياكػات بحػؽ القػدس »واعتبر ذلؾ بمثابة 
وأىميا ومعالميا وطمس ىويتيا، وتجرؤ عمى قرارات المؤسسات الدولية واستخفاؼ بمسؤوليتيا ودورىا المناط 

 «.بيا تجاه ما يجري
وؿ العربيػػة ومنظمػػة التعػػاوف اإلسػػالمي واألمػػـ المتحػػدة، العمػػؿ الفػػوري عمػػى فػػرض وطالػػب برىػػوـ جامعػػة الػػد

العقوبػػػػات الرادعػػػػة عمػػػػى االحػػػػتالؿ الصػػػػييوني واسػػػػتخداـ كػػػػؿ أوراؽ الضػػػػغط عميػػػػو؛ لردعػػػػو ووقػػػػؼ جرائمػػػػو 
وانتياكاتو والعمػؿ عمػى إنقػاذ القػدس وأىميػا والشػعب الفمسػطيني؛ مػف االحػتالؿ وسياسػاتو العنصػرية الخطيػرة 

 المتطرفة.
إنكػـ «حينما نددنا بسحب السمطة لمشاريع إدانة االحتالؿ في اليونسكو خرج عمينا قادتيا يقولػوف:»وأضاؼ: 

ننا انتزعنا قراًرا دولًيا بالسماح لمجنة اليونسكو بدخوؿ القدس  «.ال تعرفوف شيًئا في الدبموماسية وا 
وتنجػػو مػػف المالحقػػة الدوليػػة كػػذلؾ، بعػػدما تضػػرب عػػرض الحػػائط بيػػذا القػػرار، « اسػػرائيؿ»ىػػا ىػػي »وتػػابع: 

 «.أصبحت في مأمف مف ىذه المالحقة ولمدة عاـ قابمة لمتجديد، فماذا يمكف لمسمطة أف تفعؿ بذلؾ؟!

 10/5/1023وكالة قدس برس، 
 

  عين الحموةالفمسطينية تبحث اشتباكات مخيم  الفصائللبنان:  25
مػوة، الفصػائؿ الوطنيػة واإلسػالمية فػي المخػيـ، أمػاـ وضػعت االشػتباكات األخيػرة فػي عػيف الح: محمد صػالح

مأزؽ كبير، بعدما بينت االشتباكات أف بإمكاف أي كاف، كالناشط اإلسالمي بالؿ بدر أو المسؤوؿ الفتحاوي 
 طالؿ األردني، أف يأخذ المخيـ إلى حيث يريد. 

« حركػة فػتح»العػردات، ضػـ في لبناف فتحػي أبػو « المنظمة»و« فتح»وعقد اجتماع أمس، برئاسة أميف سر 
الجيػاد »، وحركتػي «لجنػة المتابعػة»، و«األمػف الػوطني الفمسػطيني»وفصائؿ المنظمػة، والقػوى اإلسػالمية، و

حيث جػرى بحػث »وخرج االجتماع ببياف تقميدي «. األمف الوطني»وذلؾ في مقر «. حماس»، و«اإلسالمي
. وقد خمص المجتمعوف إلى تشكيؿ لجنة مف فصائؿ أسباب االشتباؾ في عيف الحموة، والسبؿ الكفيمة بمنعيا

منظمة التحرير الفمسطينية والقوى االسالمية ميمتيا، التواصؿ مع كؿ مف العقيد طالؿ ومػع بػالؿ بػدر، مػف 
بقػاء االجتماعػات  أجؿ الوقوؼ عمى أسػباب اإلشػكاؿ وحميػا، وحصػر األضػرار التػي نتجػت عػف االشػتباؾ، وا 

 «.مفتوحة
واالجتماعػػات التػػي تعقػػد بػػيف فصػػائؿ المنظمػػة والقػػوى اإلسػػالمية، وقػػوى التحػػالؼ ولجنػػة  واسػػتكماال لمقػػاءات

، حيػػث عقػػد اجتمػػاع مماثػػؿ فػػي مخػػيـ الميػػة وميػػة، «حمػػاس»و« الجيػػاد اإلسػػالمي»المتابعػػة الفمسػػطينية، و
كيفيػػػة ضػػػبط الوضػػػع األمنػػػي فػػػي عػػػيف الحمػػػوة وأسػػػباب االشػػػتباكات وتحصػػػيف السػػػاحة »خصػػػص لمناقشػػػة 

األمػػػػف الػػػػوطني »ينية، فػػػػي ظػػػػؿ الظػػػػروؼ الصػػػػعبة التػػػػي تعيشػػػػيا المنطقػػػػة. مػػػػف جيتػػػػو اعتبػػػػر قائػػػػد الفمسػػػػط
صبحي أبو عرب أف ىناؾ مف يستيدؼ امف واستقرار المخيمات الفمسػطينية « الفمسطيني في مخيمات لبناف

ا وخاصػػػػة مخػػػػيـ عػػػػيف الحمػػػػوة لرمزيتػػػػو واعتباريتػػػػو المعنويػػػػة، كونػػػػو عاصػػػػمة مخيمػػػػات الشػػػػتات، ويػػػػأتي ىػػػػذ
االستيداؼ مف خالؿ زعزعة أمنو واستقراره وتغذية بذور الفتنة بيف األخوة في المخيـ. وأكػد المػواء أبػو عػرب 
عمى أف ىناؾ أشخاصًا خارجوف عف القػانوف والنسػيج الفمسػطيني، يعممػوف عمػى زرع الفتنػة بػيف نسػيج أىمنػا 
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سالمية تتمثؿ بمجنة المتابعػة في المخيـ. وىناؾ صيغ توافقية تعمؿ مف خالليا القوى والفصائؿ م ف وطنية وا 
 الفمسطينية، والقوة األمنية، لكْف ىناؾ متضرروف مف التوافؽ ومف الوفاؽ الفمسطيني.

 12/5/1023، السفير، بيروت
 

 في لبنان الحموة في مخيم عينسمسمة اتصاالت لوقف االشتباكات  تجريحماس  22
مسػػمة اتصػػاالت مػػع القػػوى الوطنيػػة واإلسػػالمية فػػي أجػػرت حركػػة حمػػاس، أمػػس، س: إبػػراىيـ الشػػامي -بيػػروت

 مخيـ عيف الحموة جنوب األراضي المبنانية؛ لوقؼ االشتباكات العنيفة التي اندلعت في المخيـ ليمة السبت.
وقاؿ المسؤوؿ السياسي لحركة حماس في المخيـ أبو أحمد فضؿ: "إف ما يحدث في مخيـ عيف الحمػوة لػيس 

مي ضد المخيمات الفمسػطينية، وينػدرج فػي إطػار زج المخيمػات فػي صػراعات ال بعيًدا عف التحريض اإلعال
 دخؿ ليا بيا".

وعػػد فضػػؿ فػػي تصػػريح خػػاص بػػػ"فمسطيف" مػػا يجػػري بػػالمخيـ اسػػتيداًفا لمقضػػية الفمسػػطينية وقضػػية الالجئػػيف 
 المقيميف داخمو. وحؽ العودة، مؤكًدا ضرورة توحد القوى الفمسطينية لحماية أىؿ المخيـ والنازحيف مف سوريا

وشممت االتصاالت قائد قوات األمف الوطني المواء صبحي أبو عرب، والقيادي في حركة فتح العميد محمود 
عيسى )المينو(، إضافة إلى القوى الوطنية واإلسالمية، بحسب ما ذكر القيادي في "حماس"، إلى جانب تمقيو 

 اتصاالت مف القوى المبنانية.
متابعػة لمفصػػائؿ الوطنيػة واإلسػػالمية فػػي مخػيـ عػػيف الحمػوة بعػػد اجتمػاع طػػارئ ليػػا، إلػى ذلػػؾ، دعػت لجنػػة ال

أمس، إلى اإلضراب العاـ في المخيـ؛ احتجاًجا عمى االستخفاؼ بػأرواح المػدنييف، والػدمار الػذي طػاؿ عػدًدا 
 مف المنازؿ والمحاؿ في المخيـ.

 10/5/1023، فمسطين أون الين
 

 "نير البارد" مخيم سئولية إعمارلبنان لاللتزام بم تدعوحماس  27
دعت حركة حماس الحكومة المبنانية إلى الوفاء بالتزاماتيا تجػاه إعػادة إعمػار مخػيـ نيػر البػارد الواقػع شػماؿ 

عادة أىمو إليو، واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بعودة الحياة الطبيعية لو.  لبناف، وا 
صحفي وصؿ "فمسطيف" نسخة عنػو، بمناسػبة ذكػرى  وطالب القيادي في الحركة ببيروت رأفت مرة، في بيافٍ 

المعػارؾ التػػي شػيدىا المخػػيـ قبػػؿ سػت سػػنوات؛ وكالػػة غػوث وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػطينييف )أونػػروا( بتػػوفير 
األمواؿ الالزمة إلعادة إعمار المخيـ، وتأميف المساعدات اإلنسػانية والصػحية والتعميميػة واإلغاثيػة لألىػالي؛ 

حيػػاتيـ بشػػكؿ طبيعػػي، وليتجػػاوزوا آثػػار المعػػارؾ العنيفػػة التػػي دمػػرت المخػػيـ وشػػردت  ليتمكنػػوا مػػف مواصػػمة
 أبناءه قبؿ ست سنوات.

وقػػاؿ مػػرة: "أىػػالي مخػػيـ نيػػر البػػارد مثػػؿ كػػؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف متمسػػكوف بيػػويتيـ الوطنيػػة، 
حريصوف عمػى األمػف واالسػتقرار،  وبالعودة إلى فمسطيف، ويرفضوف سياسة التمييز والتيجير والتوطيف، وىـ

 وبوصمتيـ تتجو دائًما نحو فمسطيف".
 10/5/1023، فمسطين أون الين

 
 "العرب اليوم": مجموعة من قدامى فتح يؤّيدون بناء دولة ثالثية األديان مع عودة الالجئين 26

بنػػاء دولػػة ثالثيػػة  حركػػة فػػتح يػػروف ىتناولػػت وسػػائؿ اإلعػػالـ اإلسػػرائيمية تقريػػرًا يفيػػد بػػأف مجموعػػة مػػف قػػدام
االديػاف دوف تمييػز عمػى اسػػاس الجنسػية او العػرؽ او الجػػنس تضػمف حػؽ الالجئػػيف الفمسػطينييف فػي العػػودة 
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بعادىـ، ال سيما واف اليدؼ مف ىذه الفكرة ىو تحقيؽ  ألراضييـ مع ضماف عدـ تيجير العائالت الييودية وا 
وثيقػػة الدولػػة تكػػوف بمثابػػة حػػؿ وسػػط وصػػياغة لحػػؿ مصػػالحة تاريخيػػة بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف، واف 

 الصراع.
 12/5/1023، العرب اليوم، عّمان

 
 دحالن شارك في ىروب عناصر من القاعدة لمصر: القطريةالشرق  21

أطمعػت حركػة "حمػاس" خػالؿ اليػوميف الماضػييف، أجيػزة أمنيػة مصػرية سػيادية عمػى : بوابة الشرؽ -القاىرة 
براتيػػػػة التػػػػي حصػػػػمت عمييػػػػا بعػػػػد دخوليػػػػا مقػػػػار األمػػػػف الوقػػػػائي والمخػػػػابرات جػػػػزء كبيػػػػر مػػػػف الوثػػػػائؽ المخا

 الفمسطينية، إثر إزاحتيا حركة "فتح" المنافسة ليا مف القطاع بالقوة.
وقالػػػت المصػػػادر، حسػػػب مػػػا نقمتػػػو "مػػػأرب بػػػرس"،  إف تمػػػؾ الوثػػػائؽ تضػػػمنت معمومػػػات كشػػػفت عػػػف تػػػورط 

مع المخابرات اإلسرائيمية واألمريكية بشكؿ منتظـ, وعف  مجموعة محمد دحالف ورشيد أبو شباؾ في التعاوف
محاولتيما إغراؽ مصر بالمخدرات الميربة مف إسرائيؿ عبر قطاع غزة، باإلضافة إلػى تػرويج مئػات اآلالؼ 

 مف الدوالرات المزيفة في المناطؽ السياحية بسيناء لضرب السياحة ىناؾ.
حريض بدو سيناء عمى التيديد بػالمجوء السياسػي إلسػرائيؿ, وأشارت أيًضا إلى "دور" دحالف ومجموعتو في ت

وتػورط عناصػره فػي تيريػب أعضػػاء مػف "تنظيمػات إرىابيػة"، إلػى داخػػؿ سػيناء لمقيػاـ بعمميػات ضػد المنشػػآت 
السػػياحية المصػػرية ىنػػاؾ، بيػػدؼ ضػػرب السػػياحة المصػػرية لصػػالح السػػياحة اإلسػػرائيمية, فضػػاًل عػػف محاولػػة 

 س" بزعـ أف ىذه العناصر مواليو لتمؾ الحركة.الوقيعة بيف مصر و"حما
 معمومات استخباراتية

وقالػػػت المصػػػادر نفسػػػيا إف الوثػػػائؽ كشػػػفت أيًضػػػا، أف دحػػػالف كمػػػؼ عػػػدًدا كبيػػػًرا مػػػف عناصػػػر حركػػػة "فػػػتح" 
العاممة بالدوؿ العربية، ومف بينيا مصر لجمع معمومات استخباراتية عف تمػؾ الػدوؿ، وكػاف يقػدميا لمموسػاد, 

 برات األمريكية.والمخا
وعمػػى  ،وكشػػفت عػػف قيػػاـ دحػػالف، بإعطػػاء أوامػػر لرجالػػة بالتنصػػت عمػػى البعثػػة الدبموماسػػية المصػػرية بغػػزة

باإلضػػافة إلػػى تورطػػو فػػي خطػػؼ أحػػد  ،وكػػذا التنصػػت عمػػى الوفػػد األمنػػي المصػػري ،اتصػػاالتيا مػػع القػػاىرة
قبػػؿ أف يػػتـ اإلفػػراج عنػػو بضػػغوط  أعضػػاء الوفػػد فػػي غػػزة، وىػػو العقيػػد حسػػاـ الموصػػمي فػػي العػػاـ الماضػػي،

 مصرية.
وأشػػارت الوثػػائؽ إلػػى تػػورط دحػػالف وأبػػو شػػباؾ فػػي اإليقػػاع بعػػدد مػػف رمػػوز حركػػة "حمػػاس" حيػػث كػػاف يػػزرع 
أجيزة تنصت متقدمة تمكف الطائرات اإلسرائيمية مف تحديػد أمػاكف تواجػدىـ الغتيػاليـ, كمػا حػدث مػع الشػي  

تيسػػي وغيرىمػػا، وعػػف تورطػػو مػػع "الموسػػاد" بػػدس سػػـ بطػػيء لمػػرئيس أحمػػد ياسػػيف والػػدكتور عبػػد العزيػػز الرن
 الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات بغرض التخمص منو.

 األراضي الفمسطينية
وأوضحت الوثائؽ أف مف بيف المياـ التي ُكمفت بيا أجيزة األمف الوقائي الفمسػطيني فػي غػزة، ىػي التجسػس 

لعتاد, وكذا رصد أي عناصر أمنية مصرية قد تكوف متواجدة عمى القوات المصرية بسيناء مف حيث العدد وا
 في األراضي الفمسطينية مستترة.

وأظيرت تورطيا في تدبير محاولة الغتيػاؿ إسػماعيؿ ىنيػة رئػيس الػوزراء المقػاؿ عنػد عودتػو مػف معبػر رفػح 
 اس" ومصر.مف األراضي المصرية في ديسمبر الماضي، إلحراج أجيزة األمف المصرية ولموقيعة بيف "حم
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 12/5/1023، الشرق، الدوحة
 

  ن تكون لمفمسطينيينأال يمكن  "القدس الشرقية".. ويائير لبيد: عباس غير قادر عمى السالم 10
في  قاؿوزير المالية االسرائيمي "يائير لبيد" زعيـ حزب يش عتيد ، أف 12/5/1023، القدس، القدسذكرت 

عترؼ ارائيؿ غير ممزمة بتغيير سياساتيا تجاه المستوطنات، و "بأف اس اوؿ تصريح لو لوكالة انباء اجنبية،
بأنو ال يعتـز وقؼ تمدد المستوطنات الطبيعي، باإلضافة الى انو ال يؤمف بتقسيـ القدس" حسب ما اوردتو 

 صحيفة "معاريؼ" عمى موقعيا االلكتروني.
ًا بتقسيـ القدس، بقولو: "ليس وتضيؼ "معاريؼ" اف لبيد صّرح لصحيفة "نيويورؾ تايمز" انو ال يؤمف ابد

سيال وصولنا الى ىناؾ )القدس("، اال انو مقتنع بأنو سيتـ في المستقبؿ إقتالع آالؼ الييود مف 
 المستوطنات المبعثرة".

واشار لبيد الى "اف اسرائيؿ غير مستعدة لتغيير سياساتيا تجاه االستيطاف مف اجؿ تجديد عممية 
إلخراج ىذه المفاوضات مف الطريؽ المسدود التي وصمت اليو، وبأنو لف  المفاوضات مع الفمسطينييف، او

 يعمؿ عمى تقميص الحوافز التي تُقّدـ لمف يرغب بالسكف ىناؾ )المستوطنات(".
وفيما يتعمؽ بالقدس قاؿ لبيد "اف القدس الشرقية يجب اف تبقى بأيدي اسرائيمية، وال يمكف اف تصبح عاصمة 

 نصؿ لممدينة بشكؿ مجاني، فالقدس ليست مكانًا بؿ ىي فكرة وىي عاصمة اسرائيؿ". لمدولة الفمسطينية، فمـ
ويرى لبيد في حؿ الدولتيف حاًل حاسمًا لممحافظة عمى ييودية دولة اسرائيؿ، متمنيًا لوزير الخارجية 

 االميركي الذي سيصؿ المنطقة النجاح في مساعيو لتحريؾ العممية السممية.
 "انني غير متعجؿ في ذلؾ". بخالفة نتنياىو ولكنو قاؿ ولـ ُيخؼ لبيد رغبتو

لبيد رأى، أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس غير قادر عمى ، أف 12/5/1023، االخبار، بيروتونشرت 
، إف إسرائيؿ تريد السالـ وتحقيؽ األمف، «نيويورؾ تايمز»التوصؿ إلى سالـ مع إسرائيؿ. وقاؿ لصحيفة 

سطيني السالـ وتحقيؽ العدالة، وىذا فرؽ كبير. وشّدد عمى عدـ استعداد إسرائيؿ فيما يريد الجانب الفم
لمتنازؿ عف القدس؛ لكونيا عاصمة اسرائيؿ، مشيرًا إلى أّف باإلمكاف العودة إلى المفاوضات واالستمرار في 

 البناء االستيطاني.
لمستوطنات المعزولة بالضفة، أقر بضرورة إجالء سكاف ا، أف لبيد 12/5/1023، الشرق، الدوحةواضافت 

ة بؿ يجب حاليًا تركيز الجيود عمى إقامة دولة فمسطينية بحدود مؤقتة في  إال أنو رأى أف القضية غير ممحَّ
ولدى تطرقو لممؼ  مناطؽ خالية مف الييود، فيما يتعيف تأجيؿ قضية الحدود الدائمة لثالث أو أربع سنوات.

لقدس لف تكوف عاصمة لمفمسطينييف، وأف أجزاء كبيرة مف أحيائيا الشرقية القدس، أكد الوزير اإلسرائيمي أف ا
 ستبقى تحت السيادة اإلسرائيمية.

 
 "إسرائيل"ليفني تنتقد تشكيك لبيد بجدية عباس لمتوصل إلى سالم مع  12

ي اعتبرت وزيرة القضاء اإلسرائيمية رئيسة طاقـ المفاوضات مع الفمسطينييف تسيب: اسعد تمحمي –الناصرة 
الوسطي يئير لبيد، التي شكؾ فييا بجدية نيات « يش عتيد»ليفني تصريحات زميميا وزير الماؿ زعيـ حزب 

الرئيس الفمسطيني محمود عباس لمتوصؿ إلى سالـ مع إسرائيؿ، بأنيا ال تساىـ في دفع عممية السالـ مع 
 «.جوف كيري إلى المنطقة بالذات في ىذا األسبوع الذي يصؿ وزير الخارجية األميركي»الفمسطينييف 

 12/5/1023، الحياة، لندن
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 اإلسرائيمية تطالب بميزانيات جديدة لحماية سفاراتيا الخارجية"معاريف":  11

العبرية، في عددىا الصادر أمس االثنيف، نقاًل عف ’ معاريؼ‘زىير أندراوس: قالت صحيفة  -الناصرة 
ة الخارجية اإلسرائيمية قد طالبت الييئة األمنية التابعة مصادر سياسية وصفتيا بالعميمة في تؿ أبيب إف وزار 

لوزارة االمف بزيادة تمويؿ تكاليؼ حراسة وحماية السفارات اإلسرائيمية، والتي تصؿ تكمفة حمايتيا وتشديد 
 الحراسة عمييا عشرات مالييف الشواكؿ سنويا.

ية المطروحة فإنيا طمبت ىي األخرى مف ووفقًا لما جاء في الصحيفة فإف وزارة المالية ومف خالؿ الميزان
كافة ممثميات جياز الموساد )االستخبارات الخارجية( والجيش اإلسرائيمي والشرطة اإلسرائيمية المساىمة في 
تمويؿ حماية السفارات في الخارج، مشيرة إلى أنو ولممرة األولى يمكف لمييئة األمنية المشاركة في تكاليؼ 

بالذكر بأف ىذه الخطوة تأتي، كما أكدت المصادر عينيا، في أعقاب اإلنذارات  حماية السفارات. الجدير
والمحاوالت التي قامت بيا بعض الجماعات المسمحة لمقياـ بعمميات ضد أىداؼ إسرائيمية في الخارج مف 

اية عمى قد قاـ بزيادة نظاـ الحم 1022ضمنيا السفارات، كما أف قسـ األمف التابع لوزارة الخارجية في عاـ 
السفارات اإلسرائيمية، األمر الذي يجعميا تشكؿ حماًل وعبئا عمى وزارة الخارجية والتي تعاني مف أزمة 

 شديدة.
ويشار ىنا إلى أف قسـ األمف التابع لوزارة الخارجية ىو في األساس يتبع لجياز األمف العاـ )الشاباؾ(، في 

ى فإف ميزانية الخارجية اإلسرائيمية قد ارتفعت خالؿ ىذا حيف وبحسب الصحيفة فإنو وخالفًا لموزارات األخر 
 مميوف شيكؿ. 80العاـ بزيادة 

 12/5/1023، القدس العربي، لندن
 

 معزيًا الرئيس التركي عبد اهلل غول: تفجيرا الريحانية دليل عمى الحاجة إلى التعاون بيننا يزبير  13
رس، رسالة شخصية إلى الرئيس التركي عبد اهلل وّجو الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بي: يو بي أي -إسرائيؿ 

غوؿ، عّزاه فييا بضحايا تفجيري الريحانية في تركيا، واعتبر أنيما يثبتاف الحاجة إلى "تعزيز التعاوف بيف 
 إسرائيؿ وتركيا".

ونشرت صحيفة )ىآرتس( اإلسرائيمية مقتطفات مف الرسالة، التي بعث بيا بيرس يوـ الجمعة الماضي إلى 
ه التركي، وقاؿ فييا "أود أف أعرب عف ألمي العميؽ لسماعي أخبار اليجوـ اإلرىابي الدموي في نظير 

 الريحانية. وباسمي واسـ شعب إسرائيؿ، أقّدـ تعازَي الصادقة لعائالت الضحايا وشعب تركيا بشكؿ عاـ".
كومة إصدار رسالة وكشفت الصحيفة أنو بعد تفجيرات الريحانية نصحت وزارة الخارجية مكتب رئاسة الح

 تعزية باسـ الحكومة أو أف يوجو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو رسالة إلى نظيره التركي.
 12/5/1023، الحياة، لندن

 
 ال تستطيع العيش بدون عدو تؤلب عميو المجتمع الدولي "إسرائيل"الطيبي: أحمد  13

ربية لمتغيير في الكنيست اإلسرائيمي الدكتور أحمد قاؿ النائب العربي ورئيس الحركة الع: بترا –عماف 
الطيبي "اف الوصاية األردنية عمى المقدسات الفمسطينية وبخاصة المسجد األقصى المبارؾ تحصيف لمدفاع 

 والفمسطيني بالنسبة لعممية السالـ حاضرًا ومستقباًل". األردنيعنيا، وتوحيد لمموقفيف 
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ات اماـ حؿ الدولتيف بسمبيا األرض الفمسطينية عبر بناء وحدات سكنية وأكد الطيبي أف إسرائيؿ تضع العقب
 استيطانية او مصادرتيا، او بناء جدار الفصؿ العنصري.

نما عمى المقدسييف؛ لذلؾ تقمع أي حركة احتجاجية ترفض  وقاؿ:" إف عيف إسرائيؿ ليس عمى القدس فقط، وا 
 األمف مستتب في القدس الشرقية". احتالؿ القدس لترسؿ رسالة مضممة لمعالـ تفيد بأف

 "أنو اذا لـ تكف القدس عاصمة لفمسطيف فمف توجد دولة فمسطينية. وأشار الطيبي إلى:
وذكر اف اعاقة رئيس وزراء اسرائيؿ بنياميف نتنياىو لحؿ الدولتيف يفتح المجاؿ أماـ فكرة طرح الدولة 

اقع عمى ما ىو عميو يعمؽ مف حالة الفصؿ العنصري وأكد الطيبي أف بقاء الو  الواحدة مف البحر إلى النير.
اف العالـ سيضطر عاجاًل أـ آجاًل لمتعامؿ مع ىذه الحالة،  2967الموجودة في األراضي التي احتمت عاـ 

وبالنسبة لمتحذير  مبينا أف إسرائيؿ ال يمكف أف تبقى الطفؿ المدلؿ لمعالـ ميما فعمت وارتكبت مف جرائـ.
و بأف إسرائيؿ في خطر، قاؿ الطيبي "إف إسرائيؿ ال تستطيع العيش دوف عدو تؤلب عميو الذي أطمقو نتنياى

 الرأي العاـ اإلسرائيمي والمجتمع الدولي".
وحوؿ سياسة إسرائيؿ تجاه السكاف العرب أكد الطيبي أنيا سياسة قائمة عمى عدـ المساواة في اي مجاؿ 

و التعميـ أو الثقافة أو التشغيؿ ويوجد فرؽ شاسع بيف حياتي سواء في الجانب االقتصادي أو السياسي أ
 البنى التحتية في البمدات اإلسرائيمية والعربية.

وقاؿ الطيبي إف إسرائيؿ مرتاحة لما يجري في سورية، وتريد استنزاؼ دوؿ المنطقة وال تريد حسمًا لمقتاؿ، 
 ألنيا تريد سورية ضعيفة.

 12/5/1023، الغد، عّمان
 

 يدمر موقعا لمجيش السوري في الجوالن ئيمياإلسراجيش ال 15
رد الجيش االسرائيمي باطالؽ صاروخ مف نوع "تموز" صباح اليوـ عمى موقع سوري في  :معا –بيت لحـ 

وبحسب ما  ىضبة الجوالف بعد عممية اطالؽ نار نحو دورية عسكرية اسرائيمية كانت تقوـ باعماؿ الدورية.
اليوـ الثالثاء فقد أصيبت سيارة عسكرية اسرائيمية كانت تقـو باعماؿ  نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"

الدورية بالقرب مف الشريط الحدودي، نتيجة عممية اطالؽ نار مف الجانب السوري والتي كانت موجية 
 حسب تقديرات الجيش االسرائيمي.

باطالؽ صاروخ "تموز"، ولـ وأضاؼ الموقع اف الجيش قاـ بتدمير الموقع السوري الذي أطمقت منو النيراف 
 تقع اصابات في صفوؼ الجيش االسرائيمي نتيجة عممية اطالؽ النار.

 12/5/1023، وكالة معًا اإلخبارية
 

 الوسطى يرفض المثول أمام الكنيست لإلدالء بشيادتو بحضور مستوطنين المنطقةقائد  12
وف" المثوؿ أماـ لجنة الخارجية واالمف رفض قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي "نيتساف ال

التابعة لػ)الكنيست( لإلدالء بشيادتو بحضور ممثميف عف المستوطنيف، حوؿ التقارير التي تناولتيا وسائؿ 
االعالـ االسرائيمية لما يتعرض لو الجنود مف شعور بالميانة بسبب عدـ وضوح التعميمات التي يتمقونيا 

ضطرارىـ لإلختباء اماـ وابؿ الحجارة التي يرشقيا بخصوص إطالؽ النار عمى المتظ اىريف الفمسطينييف وا 
 عمييـ المتظاىريف.

 10/5/1023، فمسطين أون الين
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 تمغي زيارة بعثة "اليونسكو" بعد وصوليا القدس "إسرائيل" 17

تربية والعمـو ذكرت مصادر اعالمية اسرائيمية اف الحكومة االسرائيمية الغت زيارة بعثة مف منظمة ال :راـ اهلل
.  والثقافة التابعة لممنظمة الدولية )اليونسكو( لمدينة القدس، كانت مقررة اليـو

وادعت مصادر في وزارة الخارجية االسرائيمية كما ذكرت االذاعة االسرائيمية اف "القرار اُتخذ بعد أف خنث 
ونيسكو( بأنو "يشكؿ لجنة تحقيؽ الجانب الفمسطيني بوعوده السابقة بعدـ تسييس الزيارة" وصوَّر وفد )الي

وكانت بعثة "اليونسكو" وصمت الى القدس أمس األحد لفحص مواقع الحفريات التي تجرييا  دولية".
ونوه  السمطات اإلسرائيمية، االمر الذي اعقبو صباح اليوـ االثنيف اعالف اسرائيؿ الغاء زيارة البعثة الدولية.

ية الذي وصؼ الزيارة بأنيا مينية وغير سياسية، الى أف الوفد لف يزور أحد مسؤولي وزارة الخارجية اإلسرائيم
الحـر القدسي الشريؼ، ولف يتعامؿ مع قضية جسر باب المغاربة. ويشار الى اف وزارة الخارجية اإلسرائيمية 

طبقا  -ىي التي تستضيؼ البعثة، "طالما اف إسرائيؿ ىي المسؤولة عف المواقع األثرية والمحافظة عمييا، " 
 لما ذكره المسؤوؿ. االسرائيمي.

 10/5/1023، القدس، القدس
 

 واألردن بعيدا عن الفمسطينيين "إسرائيل"اتفاق مائي بين "ىآرتس":  16
قالت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية في عددىا الصادر الجمعة الماضي إف سمطة المياه اإلسرائيمية قررت 

بعيدا عف   ، بالتنسيؽ مع األردف  ، ع الجنوبي مف نير األردفالبدء في مشروع إعادة التأىيؿ البيئي لممقط
  . وذلؾ خالؿ لقاء أردني ػ إسرائيمي يـو الخميس الماضي  ، مشاركة الفمسطينييف
قامة  ىويقوـ المشروع عم االنتظاـ في ض  المياه مف بحيرة طبرية، نحو المقطع الجنوبي مف نير االردف، وا 
األولي مف المشروع اإلسرائيمي الذي ينفذ باالتفاؽ والتنسيؽ مع السمطات  وفي المرحمة مشاريع سياحية.

متر مكعب مف الماء في النير كؿ ساعة، وفي مرحمة الحقة سترتفع  2000 األردنية، فإنو سيتـ ض 
وييدؼ المشروع اإلسرائيمي الي تحسيف جودة مياه نير  مميوف متر مكعب في العاـ. 30 الكمية لتصؿ إلي

قامة األردف،  مشاريع لتطوير السياحة في المنطقة. وا 
 12/5/1023، األىرام، القاىرة

 
 جيش اإلسرائيمي ييود ينكمون باثنين من جنود ال متطرفون"يديعوت":  11

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددىا الصادر اليوـ االثنيف انو في اعقاب المظاىرة العنيفة 
المتطرفوف الييود إحتجاجًا عمى تجنيد طالب المدارس الدينية، الؼ مف  30والضخمة التي ضّمت حوالي 

حادثة وصفتيا 10/5/1023وأدت إلصابة العشرات مف افراد الشرطة والمتظاىريف، وقعت يـو األجد 
وفي التفاصيؿ، ذكرت الصحيفة انو اثناء مرور  الصحيفة بالخطيرة كادت اف تودي بحياة إثنيف مف الجنود.

ف الجنود في الجيش وىـ يرتدوف المالبس العسكرية في حي مئة شعاريـ في مدينة القدس، إثنيف مف المتديني
بدأ عشرات المتدينييف برشقيـ بالحجارة واالعتداء عمييـ اال انو ولحسف حظيما حسب الصحيفة نجحا في 

 الفرار مف المكاف.
 10/5/1023، فمسطين أون الين
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 إزاء األزمة السورّية "السّيئ واألسوأ"بين " إسرائيلخبراء: " 30
في ظؿ التطورات الميدانية التي تشيدىا سوريا حاليًا، يجري البحث عّما ىو أفضؿ إلسرائيؿ، : عمي حيدر

« يديعوت أحرونوت»ولو عمى قاعدة االختيار بيف السيئ واألسوأ. فقد شدد المعمؽ العسكري في صحيفة 
كمف في االمتناع بأي ثمف عف )بقاء( المواجية اليكس فيشماف، عمى أف المصمحة اإلسرائيمية العميا ت

انتشار الفوضى قد يؤدي إلى انتقاؿ »وسبب ىذا الرأي بنظر فيشماف ىو أف  العسكرية مستمرة في سوريا.
اإلرىاب إلى الحدود اإلسرائيمية عبر منظمات يحركيا الحرس الثوري اإليراني وحزب اهلل وجيات أخرى، 

 «.إلى حرب ال ترغب فييااألمر الذي قد يجّر إسرائيؿ 
المصمحة اإلسرائيمية التالية تكمف في منع نقؿ أسمحة كيميائية إلى حزب اهلل أو إلى أي »أضاؼ فيشماف أف 

بعاد اإليرانييف  ضعاؼ حزب اهلل وا  منظمات معادية أخرى. والمصمحة الثالثة التي تتمثؿ بكسر محور الشر وا 
بقاء الرئيس األسد في منصبو ال يخدـ أيًا مف ىذه المصالح.  ولفت فيشماف إلى أف «.عف الساحة السورية

ذا ما كانت إسرائيؿ تبحث عف االستقرار في سوريا،  فميس األسد ىو العنواف لذلؾ، بؿ العكس ىو »وا 
الصحيح، فاستمرار توليو الحكـ يعزز العناصر المتطرفة بيف المتمرديف ويبعد احتماؿ التوصؿ إلى تسوية 

 «.ورياما داخمية في س
بقاء األسد ونظامو سيبقيو تيديدًا عمى »أيضًا، أف « يديعوت»مف جيتو، رأى يوسي شايف في صحيفة 

إسرائيؿ، انطالقًا مف كونو جزءًا مف المحور اإليراني. وبالرغـ مف بقائو أضعؼ، مما كاف، لكنو عمى طوؿ 
يس لدى إسرائيؿ أجوبة جيدة عف ىذا وأكد شايف أف ل «.الوقت لف يكوف ضمانًا لمسالـ عمى الحدود السورية

عمينا أف نتعاوف كالعب ثانوي بتصرؼ »الواقع، األمر الذي ال يسمح ليا بأف تكوف العبة متصدرة، بؿ 
 «.الغرب تجاه سوريا

أنو ليس مف شأف « يديعوت أحرونوت»مف جيتو، رأى الرئيس السابؽ لمموساد، افرايـ ىاليفي، في صحيفة 
في دمشؽ، فضاًل عف أف ليس لدييا القدرة عمى الحسـ حوؿ أي بديؿ « متوج مموؾ» إسرائيؿ أف تقوـ بدور

ىو األفضؿ ليا. ورأى أف أحداث السنتيف األخيرتيف أثبتت أف قدرة إسرائيؿ عمى تقدير احتماالت بقاء األسد 
أسابيع  محدودة، بؿ حتى غير قائمة، واستشيد عمى ذلؾ بأف كؿ النبوءات عف نيايتو القريبة، في غضوف

 أو بضعة أشير، تبددت.

 12/5/1023، االخبار، بيروت
 

 في بئر السبع قتمى وجرحى في سطو عمى مصرف "إسرائيل": سبعة 32
إسرائيؿ أصيبت بالصدمة يوـ أمس عندما ، أف حممي موسى ، عف12/5/1023، السفير، بيروتذكرت 

في مدينة بئر « ىبوعميـ»فرع مصرؼ  تبيف أف أربعة أشخاص قتموا وأصيب ثالثة آخروف أثناء تواجدىـ في
سابؽ « حرس حدود»السبع في النقب. وازداد الشعور بالصدمة حيف تبيف أف الفاعؿ ليس سوى ضابط 

ضاقت بو السبؿ في ظؿ الضائقة االقتصادية العامة، فآثر االنتقاـ مف المصرؼ. وبعدما احتجز القاتؿ 
 إلقداـ عمى االنتحار بإطالؽ النار عمى نفسو.رىينة لفترة مف الوقت عمد إلى اإلفراج عنيا، وا

وزير االمف الداخمي اسحؽ اىارونوفيتش قاؿ لراديو الجيش ، أف 12/5/1023، الحياة، لندنوأضافت 
االسرائيمي "نتحدث فيما يبدو عف شخص بمفرده اتى الى البنؾ في ساعات الصباح وطمب غطاء لديف 

وجد انو ال يمكنو سحب نقود مف ماكينة الصرؼ االلي، واضاؼ "بعدما  وقرض ولـ يحصؿ عمى طمبو".
 عاد الرجؿ بمسدس وقتؿ اربعة اشخاص بالرصاص مف موظفي البنؾ والعمالء".
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وتابع مف دوف اف يكشؼ عف ىوية المسمح "اخذ رىينة واحتجزىا لما يقرب مف ساعة او اكثر. ولحظة 
 اقتحاـ الشرطة اطمؽ الرصاص عمى نفسو وانتحر".

االمر وصفت الشرطة الحادث بأنو سرقة لكنيا قالت الحقا اف المياجـ كاف يعرؼ ضحاياه فيما  وفي بادئ
ونقمت وسائؿ اعالـ اسرائيمية عف شيود قوليـ اف المسمح قتؿ  يبدو وقتميـ مف دوف اف يطمب اي امواؿ.

لمتأكد مف حارس البنؾ في البداية ثـ قتؿ ثالثة اشخاص كانوا يرقدوف عمى االرض وجس نبض احدىـ 
ووصؼ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو الحادث بأنو "مأساة كبيرة" السرائيؿ التي يعد فييا  وفاتو.

وقاؿ نتنياىو في اجتماع لمكتمة  حمؿ الجنود لمسالح مشيدا مألوفا لكف القانوف يقيد ذلؾ لالفراد العادييف.
ثا مألوفا في اسرائيؿ. يتعيف عدـ السماح بتكرار ىجوـ مثؿ البرلمانية لحزبو ليكود في الكنيست "انو ليس حد

 ىذا". 

 
 حيفامطار اصطدام طائرة خفيفة بمروحيتين في "يديعوت":  31

ايضًا في ” إسرائيميتيف“اصطدمت بمروحتيف ” إسرائيمية“ذكر تقرير إخباري أف طائرة خفيفة : )د .ب .أ(
” يديعوت أحرونوت“. وقالت صحيفة 48حتمة عاـ مدرج مطار حيفا الواقع في المدينة الفمسطينية الم

الصييونية في موقعيا اإللكتروني إف مالبسات حادث االصطداـ لـ تتضح بعد. وأضافت أف راكبيف أصيبا 
 بجراح طفيفة وتقـو فرؽ اإلنقاذ بعالجيما. 

 12/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 تمرينا عسكريا في إيالت تجري "إسرائيل" 33
قاؿ مصدر مسؤوؿ في القوات المسمحة األردنية اف الجانب االسرائيمي أجرى أمس تمرينا : )بترا( -عماف 

ظيرا وصدرت عف تمؾ  21صباحا وحتى  20عسكريا بالمنطقة الحدودية غرب أيالت امتد مف الساعة 
اظا التفجيرات أصوات انفجارات وىمية. وكاف تـ التأكيد عمى الجانب االسرائيمي مراعاة وسائؿ األماف حف

 عمى السالمة العامة لممواطنيف.

 12/5/1023، الغد، عّمان
 

 زيارة القدسمن ميونسكو ل اً واألردن بمنعو وفد الفمسطينية مسمطةل ةصفعيوّجو  االحتاللالخطيب:  33
الشػي   48قاؿ نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ : حمزة حيمور - السبيؿ

ف االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي وجػػػو صػػػفعة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية واألردف بمنعػػػو وفػػػدًا مػػػف منظمػػػة كمػػػاؿ الخطيػػػب إ
السػمطة واألردف تغنتػا باالتفاقيػة مػع االحػػتالؿ "وتػابع:  اليونسػكو الدوليػة لمتربيػة والعمػـو والثقافػة زيػارة القػػدس.

جميػػػػػع المواثيػػػػػؽ  ووصػػػػفتاه باإلنجػػػػػاز، إال أف االحػػػػتالؿ ضػػػػػرب بعػػػػرض الحػػػػػائط ىػػػػػذا االتفػػػػاؽ، حالػػػػػو حػػػػاؿ
 ."واالتفاقيات األخرى

مػػف وقػػع القػػرار)األردف والسػػمطة الفمسػػطينية( باسػػتدراؾ الموقػػؼ وعػػدـ  "السػػبيؿ"وطالػػب فػػي حػػديث خػػاص لػػػ
عمػى االتفاقيػات والمواثيػؽ مػع االحػتالؿ اإلسػرائيمي، كمػا حػث الطػرفيف عمػى مراجعػػة  الػذىاب بعيػدًا بالتعويػؿ

 معيود والمواثيؽ.اتفاقياتيما معو ردًا عمى نكثو ل
وكانػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية كشػػفت أف إسػػرائيؿ توصػػمت إلػػى اتفػػاؽ مػػع األردف والسػػمطة الفمسػػطينية بوسػػاطة 

منظمػة، مقابػؿ الأمريكية، ينص عمى شطب مشاريع قرارات ضدىا كاف مف المفروض التصػويت عمييػا لػدى 
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جراء جولة تفقدية ف ي عدة مواقع أثرية في البمدة القديمة مف القػدس السماح لوفد مف اليونسكو بزيارة القدس وا 
 المحتمة.

 12/5/1023السبيل، عمان، 
 

 يسارع في طمس المعالم اإلسالمية لممسجد األقصى االحتالل 35
يواصػػؿ أعمػػاؿ  اإلسػػرائيميفػػي بيػػاف ليػػا صػػدر مػػؤخرا أف االحػػتالؿ  "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث"أفػػادت 

ويشػػػّغؿ عشػػػرات الحفّػػػاريف يوميػػًا لتعجيػػػؿ تييئػػػة فراغػػػات الطريػػػؽ ، اربػػػةالحفػػر والتػػػدمير فػػػي طريػػػؽ بػػاب المغ
 كنس ييودية وربطيا بباقي ساحة البراؽ. إلىالجوفية 

والمخطػط الحكػومي بخصػوص منطقػة البػػراؽ،  "خطػػة شيرانسػكي"إف مػا نشػر عػف  األقصػى"مؤسسػة "قالػت و 
 .تابعة لممسجد األقصى المبارؾ ميةإسالفيو مخطط في الحقيقة يسعى الى تدمير وطمس ما تبقى مف آثار 

بالخػػادع، وحػػّذرت مػػف التعػػاطي معػػو وكأنػػو خػػالؼ بػػيف تيػػارات  "خطػػة شيرنسػػكي" وصػػفت المؤسسػػة مخطػػط
 .دينيػػػة وسياسػػػية فػػػي أذرع االحػػػتالؿ، مؤكػػػدة اف ال حػػػؽ لالحػػػتالؿ فػػػي كػػػؿ المسػػػاحة التػػػي تشػػػمؿ المخطػػػط

دي ىو جزء مف المخطط الشػامؿ لتيويػد منطقػة التيوي "مجمع شتراوس"أف مشروع  األقصىمؤسسة  وأشارت
، ومخطػػط "المتحػػؼ التممػػودي -بيػػت الجػػوىر"ومخطػط مشػػروع  "مصػػعد بػػاروخ"مخطػػط  إليػػو، ُيضػػاؼ "البػراؽ

، ونوىػػت المؤسسػػة أف بيػػدييا وثػػائؽ وخػػرائط لمجمػػؿ المشػػاريع التيويديػػة المػػذكورة، "مركػػز الػػزوار ديفدسػػوف"
اعتبارىػا مرافػؽ  إلػىياـ القريبة، منوىػة أف ىػذه المشػاريع يعمػؿ االحػتالؿ ستنشر تفاصيميا تباعًا في األ وأنيا

الييكػؿ المزعػـو عمػى  إقامػةتسػريع  إلػىلمييكؿ المزعوـ، في وقت تتصاعد فيػو حّمػى أذرع االحػتالؿ بالػدعوة 
 .األقصىحساب المسجد 

 12/5/1023الدستور، عمان، 
 

 مقدسيًا خالل أسبوعين أربعيناالحتالل يعتقل  32
قاؿ محامي نادي األسير مفيد الحاج إف االعتقاالت األخيرة التي جرت في القدس  :القدس دوت كوـ -فجني

مقدسػػيًا خػػالؿ  40المحتمػػة ىػػي األكثػػر عنفػػًا وحػػدة ضػػد المػػواطنيف المقدسػػييف منػػذ بدايػػة العػػاـ، حيػػث طالػػت 
 .ييفسمطات االحتالؿ استخدمت أساليب تنكيؿ متعددة بحؽ المقدس أفوأضاؼ  أسبوعيف.

الحػػاج بػػأف محكمػػة صػػمح االحػػتالؿ فػػي القػػدس تعاممػػت بعنصػػرية معمنػػة مػػع المقدسػػييف وذلػػؾ بتمفيػػؽ  وأفػػاد
وأشار الى انو تـ تأجيػؿ النظػر فػي إصػدار قػرار المحكمػة الخػاص بطمػب اإلفػراج عػف . النيابة تيما لبعضيـ

 المعتقميف.
 12/5/1023القدس، القدس، 

 
 يبدؤون إضرابا عن الطعام الفمسطينية سمطةمعتقمين سياسيين في سجون ال عشرة 37

أعمنػت لجنػة أىػالي المعتقمػيف السياسػييف فػي سػجوف السػمطة الفمسػطينية بالضػفة الغربيػػة : فمسػطيف أوف اليػف
المحتمػػة، أف عشػػرة معتقمػػيف محتجػػزيف فػػي سػػجف األمػػف الوقػػائي فػػي بيتونيػػا بمدينػػة راـ اهلل، أعمنػػوا دخػػوليـ 

 تى تحقيؽ مطالبيـ باإلفراج عنيـ.إضرابا مفتوحا عف الطعاـ ح
ونقمت المجنة عف مصادر مقربة مف عائالت عدد مف المضربيف قوليا إف "نية خوض اإلضراب كانػت لػدى 
المعتقمػػيف منػػذ فتػػرة، لكػػف أعطيػػت فرصػػة لمحػػّؿ عػػدة مػػرات بعػػد أف تمقّػػى المعتقمػػوف وعػػودًا بػػاإلفراج عػػنيـ إال 



 
 
 

 

 

           10ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

يوًمػا، األمػر الػذي  45مضربيف وىػو الصػحفي محمػد عػوض مػدة محكمة تابعة لمسمطة مددت اعتقاؿ أحد ال
 أّكد أف وعود اإلفراج ليست إال محاوالت لممماطمة".

 10/5/1023، فمسطين أون الين
 

 فمسطيني من أىالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائيم في سجن نفحةمئة ل يسمحاالحتالل  36
فمسػػطيني مػػف أىػػالي أسػػرى قطػػاع غػػزة  200ػ سػػمحت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي أمػػس لػػ :)واـ(  -غػػزة 

بزيارة أبنائيـ في سجف نفحة الصحراوي. وقاؿ ناصر النجار مسػؤوؿ اإلعػالـ فػي مقػر الصػميب األحمػر فػي 
أسػػػيرا مػػػف أسػػػرى القطػػػاع. وكػػػاف  49لزيػػػارة  أمػػػسطفػػػال توجيػػػوا صػػػباح  23فمسػػػطينيا يػػػرافقيـ  87غػػػزة، إف 

طاع بعد منع داـ ست سنوات بموجب االتفاؽ الذي وقع بيف قيادة االحتالؿ سمح باستئناؼ زيارات أىالي الق
دارة مصمحة السجوف بعد معركة األمعاء الخاوية  خالؿ شير مايو الماضي “ سنحيا كراما “الحركة األسيرة وا 

1021. 
 12/5/1023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 غزة: وقفة تضامنية مع األسرى األردنيين المضربين عن الطعام 31

شػػػارؾ أمػػػس عػػػدد كبيػػػر مػػػف ذوي األسػػػرى وممثمػػػوف عػػػف الفصػػػائؿ الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  :غػػػزة :حامػػػد جػػػاد
ومتضػػامنوف فػػي وقفػػة تضػػامنية مػػع األسػػرى األردنيػػيف والفمسػػطينييف والعػػرب المضػػربيف عػػف الطعػػاـ نظمتيػػا 

 في مدينة غزة. األحمرأمس جمعية واعد لألسرى المحرريف قبالة مقر المجنة الدولية لمصميب 
عمػػى ضػػرورة التحػػرؾ عمػػى ثالثػػة مسػػتويات  مػػدير جمعيػػة واعػػد لألسػػرى والمحػػرريف صػػابر أبػػو كػػرش وشػػدد

مترابطػػة، وىػػي المسػػتوى الرسػػمي مػػف خػػالؿ توجػػو السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى محكمػػة الىػػاي، كػػذلؾ المسػػتوى 
 سػرائيمييفإالشػعبي وتوسػيع دائػرة المشػاركة فػي الفعاليػات، إضػافة إلػى تفعيػؿ دور المقاومػة فػي خطػؼ جنػود 

 ومبادلتيـ بأسرى.
 12/5/1023الغد، عمان، 

 
 

 % من اإلسرائيميين يؤيدون التوسع االستيطاني في الضفة60استطالع: 30
العبريػػة والػػذي أظيػػر أف األغمبيػػة  "أرئيػػؿ"نشػػرت صػػحيفة التػػايمز اإلسػػرائيمية نتػػائج اسػػتطالع أجرتػػو جامعػػة 

فػػي منػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة، لتشػػمؿ أغمػػب أو كػػؿ  "ئيؿإسػػرا"السػػاحقة مػػف اإلسػػرائيمييف يؤيػػدوف توسػػع سػػيادة 
 أراضي الضفة الغربية، إما مف طرؼ واحد أو كجزء مف اتفاؽ.

% مػػف المسػػتطمعة آراؤىػػـ يؤيػػدوف ضػػـ كافػػة منػػاطؽ 35وتشػػير الصػػحيفة بحسػػب نتػػائج االسػػتطالع إلػػى أف 
ب ضػػـ الكتػػؿ االسػػتيطانية % قػػالوا يجػػ14الضػػفة الغربيػػة تحػػت سػػيطرة الحكومػػة اإلسػػرائيمية، فػػي حػػيف يػػرى 

% 21% يجب أف يكوف أي ضـ جػزء مػف اتفػاؽ مػع الفمسػطينييف، فػي حػيف يػرى 10فقط، في حيف يقولوف 
 % فقط رفضوا الرد عمى السؤاؿ.9ليست بحاجة لضـ أي مف األراضي ليا، كما أف  "إسرائيؿ"أف 

% مػف الجميػور يؤيػدوف توسػيع 80والي ووفقًا لمنسبة اإلجمالية حوؿ تأييد التوسع في الضفة الغربية، فإف ح
 السيادة اإلسرائيمية عمى أراضي الضفة الغربية.

 12/5/1023الدستور، عمان، 
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 واإلعمار لم يتحقق المطالب لم تتغير ..لباردا مخيم نيرلنكبة  الذكرى السادسةلبنان: في  32

الجيػػات الػػثالث المعنيػػة، " نػػافالالجئػػوف الفمسػػطينيوف فػػي لبفػػي الػػذكرى السادسػػة لنكبػػة مخػػيـ البػػارد، طالػػب 
األونػػروا والدولػػة المبنانيػػة ومنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بمضػػاعفة الجيػػود لتػػوفير األمػػواؿ المطموبػػة السػػتكماؿ 

وحي جنػيف واإلفػراج عػف  39عممية إعمار المخيـ والتعويض عمى العائالت والتجار ومعالجة مشكمة العقار 
. وعػػدا المطالػػب التػػي يكررىػػا "والشػػروع فػػي إعمػػار المبػػاني الميدمػػة كميػػاً  اليبػػة اإليطاليػػة التػػي طػػاؿ انتظارىػػا

. "أف نسػجؿ الجئػيف فػي المخيمػات"أبناء البارد مف عػاـٍ إلػى آخػر، كانػت األمنيػة األسػاس إنيػاء الممػؼ قبػؿ 
ر وعمى ىامش الوقفة التي نظميا األىالي وفصائؿ المقاومة الفمسطينية وىيئة المناصرة، نظّػـ معػرض لمصػو 

 عف النكبة الفمسطينية ومأساة مخيـ نير البارد. 
 12/5/1023األخبار، بيروت، 

 
 عند مدخل مخيم البداوي ةاعتصام لمنازحين الفمسطينيين من سوري 31

أمػس عنػد مػدخؿ مخػيـ البػداوي. وقػد طالػب المعتصػموف  ةاعتصـ النازحوف الفمسطينيوف مف مخيمات سػوري
. وبعيػػدًا عػػف السػػمطة، توجػػو "إلػػى لبنػػاف ومعػػاممتيـ أسػػوة بالسػػورييفباحتضػػاف مػػف حضػػر المبنانيػػة  السػػمطة"

ىؤالء إلى وكالة األونروا، مطالبيف إياىا بتحمؿ مسؤولياتيا تجاه الالجئػيف الفمسػطينييف مػف مخيمػات سػوريا، 
لجيػػة تػػوفير بػػدؿ اإليجػػار الشػػيري والمعونػػة الدوريػػة. كمػػا كانػػت دعػػوة أخػػرى لممؤسسػػات اإلنسػػانية الدوليػػة 

 المحمية إلى معاممة الفمسطيني أسوة بالالجئ السوري.و 
 12/5/1023األخبار، بيروت، 

 
 واحدة"وجيان لعممة " الصييونية ومعاداة السامية"الجزيرة اإلنكميزية" تسحب مقااًل يظير  33

األحػػػػػػد  اإلنكميزيػػػػػػة لضػػػػػػغوط المػػػػػػوبي الصػػػػػػييوني أّوؿ مػػػػػػف أمػػػػػػس "الجزيػػػػػػرة"رضػػػػػػخت قنػػػػػػاة : نػػػػػػاديف كنعػػػػػػاف
األميركيػػة جوزيػػؼ  "جامعػػة كولومبيػػا"أعمػػف الكاتػػب والباحػػث واألكػػاديمي الفمسػػطيني فػػي  يػػثح،29/5/1023

آخػر "الماضػي ويحمػؿ عنػواف  مػايور/أّيا 24مسعد أّف الموقػع اإللكترونػي لمقنػاة سػحب مقالػو الػذي نشػر فػي 
وانتقػادات  ( بعػد رضػوخ إدارة المؤسسػة اإلعالميػة القطريػة لضػغوطThe last of the semites) "السػامييف
 صييونية.

أزيؿ المقاؿ عف الموقع صباح األحد الماضي، بعدما حصد نسبة عالية مف القراءة والمشاىدة كمػا تػـ تداولػو 
لـ يتـ إبالغي مػف قبػؿ "أّنو  "األخبار"عمى تويتر، فيما لـ تقّدـ القناة أي توضيح لما حصؿ. وأوضح مسعد لػ

 ."نشرىا بسحب مقالتي بعد خمسة أياـ عمى "الجزيرة"
في مقالو األخير، أظير جوزيؼ مسعد أّف إسرائيؿ والصػياينة تشػاركوا معػاداة السػامية نفسػيا التػي اسػتيدفت 

 ."الصييونية ومعاداة السامية ىما وجياف لعممة واحدة"الييود األوروبييف، مشددًا عمى أّف 
 12/5/1023األخبار، بيروت، 

 
 تخدام الد"فيسبوك"عالميًا في اس األولىفمسطين في المراتب  33

الفمسػػطيني، بػػاف فمسػػطيف تعتبػػر  لإلحصػػاءجيػػاز المركػػزي القػػاؿ  :مينػػد العػػدـ - القػػدس دوت كػػوـ - راـ اهلل
دوؿ العػػالـ اسػػتخداما لمفيسػػبوؾ، واف نصػػؼ مسػػتخدمي االنترنػػت الفمسػػطينييف تعرضػػوا لتيديػػدات  أكثػػرمػػف 
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صػفاء ناصػر الػديف، ورئيسػة  د.االتصػاالت  جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صػحفي عقدتػو وزيػرة معموماتية مختمفة.
الفمسػػػػطيني، عػػػػال عػػػػوض، فػػػػي راـ اهلل، بمناسػػػػبة اليػػػػـو العػػػػالمي لالتصػػػػاالت  لإلحصػػػػاءالجيػػػػاز المركػػػػزي 

 وتكنولوجيا المعمومات.
: %،  5337  نسػػبة مسػػتخدمي االنترنػػت فػػي فمسػػطيف، وصػػمت  أف إلػػى وقالػػت عػػوض لػػػ القػػدس دوت كػػـو

اضػػػعة لقطػػػاع المعموماتيػػػة واالتصػػػاالت فػػػي االقتصػػػاد الػػػوطني، حيػػػث بمػػػغ وبينػػػت اف ىنػػػاؾ مسػػػاىمات متو 
مميػػػػوف دوالر، فيمػػػػا تقػػػػدر قيمػػػػة الػػػػواردات  40%، واف قيمػػػػة الصػػػػادرات مػػػػف المعموماتيػػػػة، وصػػػمت 7حجميػػػا

 مميوف سنويا. 200الفمسطينية منيا بنحو 
 إف%. وقالػت: 2لػـ تتجػاوز  اإلجمػاليمساىمة البحػث والتطػوير فػي النػاتج المحمػي  إجمالي أف إلى وأشارت
 األسػػر%، حيػػث وصػػمت نسػػبة 25عمػػى سػػوؽ المعموماتيػػة واالتصػػاالت الفمسػػطينية تقػػدر بػػػ  إسػػرائيؿسػػيطرة 

 %.10 إسرائيميالتي تمتمؾ نقاؿ 
الفمسػطينية  األسرفإف نصؼ  ،الفمسطيني، ووزارة االتصاالت لإلحصاءالجياز المركزي  أصدرهوحسب بياف 

% مػػف االسػػر 3132% بالقطػػاع، واف  4431بالضػػفة و % 5531ز حاسػػوب، بواقػػع %(، لػػدييا جيػػا 5234)
 % مف االسر الفمسطينية لدييا خط ىاتؼ.40لدييا اشتراؾ انترنت، فضال عف اف 

% مػػػف مسػػػتخدمي االنترنػػػت تعرضػػػوا لتيديػػػدات معموماتيػػػة متنوعػػػة، وبفػػػروؽ  5337 أف إلػػػىالبيػػػاف  وأشػػػار
% عمػى التػوالي، فػي  6239% و  4932التميبػغ فػي قطػاع غػزة عػف واضحة بػيف الضػفة والقطػاع، حيػث تػـ 

%، 2332%، ونشر محتويات غير الئقػة 47، حيث كانت دخوؿ فيروسات مف خالؿ االنترنت 1022العاـ 
%، وسػػرقة بطاقػػات ائتمػػاف بمػػا نسػػبتو 733%، وسػػرقة بيانػػات شخصػػية 933وتخريػػب معمومػػات اوالعبػػث بيػػا 

232.% 

 10/5/1023القدس، القدس، 

 
 والد الطفل محمد الدرة يبدي استعداده لفتح قبر نجمو أمام لجنة تحقيق دولية 35

أعمف جماؿ الدرة والد الطفؿ الشييد محمد الػدرة الػذي قضػى بنيػراف إسػرائيمية فػي أوائػؿ : أشرؼ اليور -غزة 
تحقيػػؽ دوليػػة،  عامػػا، باسػػتعداده لمتعػػاوف وفػػتح قبػػر نجمػػو أمػػاـ لجنػػة 23أيػػاـ انطالقػػة انتفاضػػة األقصػػى قبػػؿ 

إلثبػػات وفاتػػو بنيػػراف إسػػرائيمية، وذلػػؾ فػػي أعقػػاب تشػػكيؾ الحكومػػة اإلسػػرائيمية فػػي تقػػارير صػػحافية تمفزيونيػػة 
أكػػدت وفاتػػو. وقػػاؿ جمػػاؿ الػػدرة فػػي تصػػريحات صػػحافية انػػو مسػػتعد لفػػتح قبػػر ابنػػو محمػػد أمػػاـ لجنػػة تقصػػي 

ي رأيت الرصاص يخرج مف الموقػع اإلسػرائيمي أنا بأـ عين"مضيفا  حقائؽ دولية، يكوف فييا مسؤولوف عرب.
 ".وينطمؽ صوبي وصوب ابني

 12/5/1023القدس العربي، لندن، 
 

 أصغر طبيبة في العالمكموسوعة "غينيس" تدخل  إقبال األسعدالفمسطينية  32
التػػػي يعيشػػػيا الالجػػػئ الفمسػػػطيني فػػػي لبنػػػاف اقتحمػػػت  الصػػػعبةظػػػروؼ الرغػػػـ : جيػػػاد أبػػػو العػػػيس -بيػػػروت 
عامػػػا( بنبوغيػػػا موسػػػوعة "غينػػػيس" لألرقػػػاـ القياسػػػية مػػػرتيف: األولػػػى  10ية إقبػػػاؿ محمػػػود األسػػػعد )الفمسػػػطين

 بتسجيميا كأصغر طالبة جامعية، والثانية بتخرجيا مف كمية الطب كأصغر طبيبة في العالـ.
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نػت مػف عامػا، تمك 23إقباؿ التي دخمػت كميػة "وايػؿ كرونيػؿ" لدراسػة الطػب بقطػر قبػؿ أف يتجػاوز عمرىػا الػػ 
اختصار صفوؼ دراستيا السابقة في سيؿ البقػاع بتفػوؽ مكنيػا مػف أف تنػاؿ عػف جػدارة لقػب الطبيبػة األولػى 

 عالميا مف حيث السف.
وتتذكر يوـ عممػت بخبػر حصػوليا عمػى منحػة  شرحت لمجزيرة نت كيؼ كانت مراحؿ نبوغيا األولى بالقوؿو 

، لكوني حصمت عمى منحة شاممة الشيخة موزا، حـر أمير دولة قطر، وتقوؿ "غمرتني ا لسعادة في ذلؾ اليـو
 ".1006مع جميع المصاريؼ عاـ 

وتضػػػيؼ "أنػػػوي إف شػػػاء اهلل التخصػػػص فػػػي طػػػب األطفػػػاؿ، ولػػػذلؾ سػػػأتجو فػػػي يونيػػػو /حزيػػػراف المقبػػػؿ إلػػػى 
 "كميفالند كمينيؾ" في والية أوىايو األميركية، حيث قبمت ىناؾ لمعمؿ والدراسة بصفة طبيبة مقيمة".

 10/5/1023جزيرة نت، الدوحة، ال
 

 فمسطيني يتيح لمن يعاني شماًل رباعيًا قيادة السيارة بحركة العين اختراع 37
فػػاز الشػػباف، زيػػاد درعػػاوي، ونشػػأت الطويػػؿ، ومحمػػد  :عبػػد الػػرحمف يػػونس - القػػدس دوت كػػوـ - بيػػت لحػػـ

ة بجامعػة الػدوؿ العربيػة، وذلػؾ عػف السنباطي، بالمرتبة الثالثة، في منتدى المخترعيف العػرب لمتنميػة التكامميػ
 بحاالت شمؿ رباعي، قيادة السيارة، والتحكـ بيا بواسطة حركة العيف. لممصابيفبراءة اختراع يتيح 

االختػػراع ىػػو عبػػارة عػػف نظػػارة الكترونيػػة، توضػػع عمػػى  أفدرعػػاوي فػػي حػػديث لػػػ القػػدس دوت كػػوـ،  وأوضػػح
 أو، اإلعاقػةويتـ استخداـ ىذه النظارة، لتحريؾ كرسي ذوي  .العيف، ويتـ بواسطتيا التحكـ بالكرسي المتحرؾ

 .السيارة العادية، والتحكـ بيا، بحركة العيف
، مف المصػابيف بالشػمؿ الربػاعي، وتػـ عرضػيا اإلعاقةانو تـ تطبيؽ ىذا االختراع عمى كرسي لذوي  وأوضح

 ".1021الطمبة في جامعة البوليتكنؾ في الخميؿ عاـ  إبداعفي معرض "
، بػػراءة اختػػراع الشػػباف الثالثػػة )نظػػارة 1021انػػت وزارة االقتصػػاد الفمسػػطينية، اعتمػػدت فػػي آب الماضػػي وك

 التشغيؿ(، وسجمتيا كبراءة اختراع باسميـ.
، الباىظػة باألسػعاردوالر( مقارنػة  2200أف كمفػة النظػارة والكرسػي المتحػرؾ، لػـ تتجػاوز ) ويوضح درعاوي،

 آالؼ دوالر. 20يا )اآللية منيا( ليذه المقاعد التي يصؿ ثمف بعض
سرائيميةوتقدمت عدة شركات ومؤسسات أجنبية   .رفض ذلؾ ولتمويؿ المشروع، غير أن وا 

 12/5/1023القدس، القدس، 
 

 إبريلنيسان/  عمميات جراحية خالل 303غزة يجري  في مستشفى العيون 36
عمميات جراحية خالؿ شير  403أجرت الكوادر الطبية في مستشفى العيوف بمدينة غزة : فمسطيف أوف اليف

 إبريؿ الماضي، وفؽ ما جاء في بياف صدر عف المستشفى.
عمميػة ذات ميػارة عاليػة، وخػالؿ  90وبيف مدير المستشفى د.عبد السػالـ صػباح أف مػف بػيف ىػذه العمميػات 

لػى قسػـ االسػتقباؿ والطػوارئ  3831ة الخارجيػة الشير نفسو بمغ عدد المتردديف إلى العيػاد  7433مريًضػا، وا 
 مريًضا.

 10/5/1023، فمسطين أون الين

 
 يرفض الرؤى الدينية لمصراع العربي اإلسرائيميكتاب  .."مممكة داوود وسميمان" 31
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ىػػوت يقػػوؿ أحمػػد عػػزت سػػميـ، فػػي كتابػػو "مممكػػة داوود وسػػميماف العبريػػة.. دراسػػة نقديػػة فػػي ال: العػػرب اليػػوـ
العنصػػرية اإلسػػرائيمية" إف الػػرؤى الدينيػػة تحػػدد االسػػتراتيجيات العسػػكرية لػػػ"إسرائيؿ" وفييػػا يخػػتمط األسػػطوري 
بػػالواقعي والماضػػي بالحاضػػر، حيػػث "يصػػير التػػاري  الىوتػػا والالىػػوت تاريخػػا" انطالقػػا مػػف اقتنػػاع مؤسسػػي 

 ورد موقع اليـو السابع اإللكتروني.وقادة "إسرائيؿ" أنيـ ورثة مممكة داوود وسميماف القديمة، كما أ
ويضػػيؼ "تحويػػؿ الصػػراع إلػػى صػػػراع دينػػي يشػػكؿ مػػف الخطػػورة الكبػػػرى التػػي تيػػدد كيػػاف المجتمػػع العربػػػي 
وتفضػػي إلػػى تغييػػب حقيقػػة الكيػػاف الصػػييوني العنصػػري ككيػػاف اسػػتيطاني إحاللػػي ذي وظيفػػة قتاليػػة وقاعػػدة 

 استعمارية إستراتيجية لمغرب".
بقػػوؿ تيػػودور ىرتػػزؿ أبػػرز القػػادة الييػػود منػػذ المػػؤتمر الصػػييوني األوؿ فػػي مدينػػة بػػازؿ  ويستشػػيد عمػػى ذلػػؾ

إف "الييػػود عنػػدما يعػػودوف إلػػى وطػػنيـ التػػاريخي )فمسػػطيف التاريخيػػة( سػػيفعموف ذلػػؾ  2897السويسػػرية عػػاـ 
 بوصفيـ ممثميف لمحضارة األوروبية".

يقػػع  2948عػػالف قيػػاـ دولػػة االحػػتالؿ فػػي حزيػػراف والكتػػاب يتػػزامف مػػع الػػذكرى السػػنوية الخامسػػة والسػػتيف إل
 صفحة كبيرة القطع وأصدرتو الييئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية. 184

 12/5/1023العرب اليوم، عمان، 
 

 السينمائين فيمم فمسطيني ينافس عمى السعفة الذىبية بميرجان كا 50
فػػيمـ قصػػير فػػي  ألفضػػؿالفمسػػطيني عمػػى جػػائزة السػػعفة الذىبيػػة  "ـ ليػػدكونػػدو "ينػػافس فػػيمـ : رويتػػرز –بػػاريس 

عمػاف بميزانيػة  األردنيػةميرجاف كاف السػينمائي، والفػيمـ قميػؿ التكمفػة جػرى تصػويره فػي يػـو واحػد بالعاصػمة 
عمى قطاع غػزة أواخػر عػاـ  إسرائيؿدوالر. واشتؽ اسـ الفيمـ مف الحرب التي شنتيا  آالؼقدرت بنحو سبعة 

 2400. والقػى زىػاء "كونػدـو ليػد" إلػىفحوره صػانعو الفػيمـ  "كاست ليد"تحت اسـ  1009وأوائؿ عاـ  1008
المشػػترؾ الشػػقيقاف أحمػػد  األردنػػيحػػتفيـ فػػي تمػػؾ الحػػرب. وأخػػرج الفػػيمـ الفمسػػطيني  إسػػرائيميا 23فمسػػطيني و

حيػػث أقامػػا وأخرجػػا فػػيمـ  بػػاألردفومحمػػد أبػػو ناصػػر المػػذاف غػػادرا قطػػاع غػػزة ليشػػاركا فػػي ميرجػػاف سػػينمائي 
 ."كوندـو ليد"

 12/5/1023الدستور، عمان، 
 

 : تحرك دولي إلحياء مفاوضات السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيمييناألردني وزير الخارجية 52

دوليا إلحياء  وتحمساً  أكد وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف ناصر جودة أف ىناؾ تحركاً  :بتراوكالة  –عّماف 
السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، تفضي في النياية إلى تحقيؽ اليدؼ المنشود المتمثؿ مفاوضات 

، ومعالجة "القدس الشرقية"وعاصمتيا  2967بإقامة الدولة الفمسطينية عمى خطوط الرابع مف حزيراف العاـ 
 قضايا الحؿ النيائي كحؽ العودة وتعويض الالجئيف الفمسطينييف.

رعايتو حفؿ توزيع شيكات الدعـ المالي الحكومي السنوي عمى لجاف الخدمات واألندية  خالؿ ،وأكد جودة
االثنيف في عّماف، أف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب  أمسالرياضية في المخيمات الفمسطينية، 

 الوطني الفمسطيني، ىو مصمحة أردنية مثمما ىو مصمحة فمسطينية.
 12/5/1023، الغد، عّمان

 
 السنوي عمى لجان الخدمات في المخيمات الفمسطينية األردني توزيع الدعم الحكومي 51
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شيكات الدعـ المالي الحكومي  ت فيووزع حفالً  األردنية دائرة الشؤوف الفمسطينيةأقامت  :بتراوكالة  –عّماف 
نيف في غرفة تجارة االث أمسالسنوي عمى لجاف الخدمات واألندية الرياضية في المخيمات الفمسطينية، 

ألؼ  950محمود العقرباوي، أنو تـ توزيع دعـ مالي لممخيمات بقيمة  .دائرة ـالمدير عاـ  وأوضحاف، عمّ 
ألؼ دينار  200دينار عمى لجاف المخيمات، وىو دعـ ُيقدـ سنويًا مف موازنة الدولة، فيما تـ توزيع مبمغ 

ة ممكية سامية بيدؼ تنفيذ مشاريع خدماتية، وصيانة لألندية الرياضية في المخيمات، والذي يأتي كمكرم
دامتيا، وتحسيف اإلنارة، فضاًل عف مشاريع أخرى في المخيمات.  ُبنى تحتية وا 

مالييف  6مميوف دينار، منيا  25مخيمات بقيمة  20وأشار العقرباوي إلى أنو تـ تنفيذ مشاريع خدماتية في 
سرية إلنشاء شبكات صرؼ صحي في مخيـ سوؼ بمحافظة مالييف منحة سوي 5كمبادرات ممكية سامية، و

مميوف دينار مف منظمات ألمانية وايطالية لتأىيؿ مساكف في ثالثة مخيمات. كما لفت إلى  335جرش، و
 مميوف دينار في العاـ الحالي. 211ارتفاع ميزانية وكالة األونروا إلى 

 12/5/1023، الغد، عّمان

 
 األردني أمام رئاسة الوزراءربين المضاعتصام تضامني مع األسرى  53

نظـ الحراؾ الشبابي األردني لمتضامف مع األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ  :غادة الشي  -عّماف 
أماـ مبنى رئاسة الوزراء في عّماف، لمتنديد بالصمت الرسمي إزاء قضية  عصر أمس، اعتصاماً  اإلسرائيمي

 ألمعاء الخاوية منذ عشريف يوما.األسرى األردنييف الذيف يخوضوف معركة ا
 12/5/1023، الغد، عّمان

 
 مركز حقوقي: االحتالل يتعّمد إىانة أسير أردني ُمسن 53

اتيـ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات سمطات االحتالؿ، ممثمة بضباط وجنود إدارة السجوف اإلسرائيمية،  :غزة
(، عـ الشييد يحيى عياش عاماً  62) بػ"تعّمد إىانة األسير األردني المسف الشي  عطا ساطي عياش

 .48)القيادي في كتائب القساـ( في مركز تحقيؽ بتاح تكفا وسط فمسطيف المحتمة عاـ 
 10/5/1023قدس برس، 

 
 
 

 "حزب اهلل" بدأ بدراسة لوجستية لمناطق شبعا وكفرشوبا والجوالن كمنطقة "عمميات واحدة"الراي:  55
سد وعد األ ]بشار[ الرئيس"ف أالراي  صحيفةل" المبناني حزب اهلل"كشؼ مصدر قيادي كبير في  :خاص

ساسًا، بؿ أال نعترؼ بيذه الجممة  أنناالكاسرة لمتوازف، مع  األسمحةووفى، وبدأ حزب اهلل يتسّمـ ما يسميو 
التي نستطيع الحصوؿ عمييا بما يتناسب مع حركتنا الخفيفة والمتحّركة  األسمحةنحاوؿ الحصوؿ عمى كؿ 

ضغوط عمى سورية، وخصوصًا بعد تعرضيا لمغارة  أيروسيا لف تمارس " أف، مؤكدًا ض"األر عمى 
 .اإلسرائيمية"

 أعمنت أنياوحزب اهلل، وىذا يعني  إليرافتابعة  أسمحةقصفت  أنياعمنت أ "إسرائيؿف إ :وقاؿ المصدر
البادئة في  بأنيارفت وحزب اهلل وضربت مصالحيما خارج وجودىما الجغرافي، وتاليًا اعت إيرافالحرب عمى 

يعني ذلؾ إفالتيا  أفاالعتداء، كما ىو حاليا دائمًا، وقد أضيؼ ىذا االعتداء عمى دفتر الحسابات مف دوف 
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مف المحاسبة، فيي قصفت عاصمة عربية وقتمت جنودًا سورييف، وصرحت عف ذلؾ بنفسيا. ونحف ُنمزميا 
 .يـ"أنفسألزموىـ بما ألزموا بو "بما قالتو عمى قاعدة: 

شيء ال  أياهلل مشيود لو بصدقو ولـ يقؿ يومًا  العاـ لمحزب السيد حسف نصر "األميفف إوقاؿ المصدر 
باعتبار مناطؽ شبعا وتالؿ كفرشوبا )جنوب لبناف( والجوالف  أعطيتتعميمات "ف أ، كاشفًا عف "ينفذه

المقاومة بدأت تحت "ف ألى إشيرًا ، م")السورية( مثمثا واحدا ومنطقة عمميات واحدة ومسرحا عممياتيا واحدا
مف ىذا المثمث عبر دراسة منطقة العمميات وتحديد الجوانب التكتيكية وكيفية  لإلفادةميدانيًا  األرض

القتالية التي يمكف القياـ بيا، والمعابر النفوذية والنقاط الحساسة  األعماؿ، وتحديد األرضاستغالؿ 
 ."المقاومة الشعبية السورية وطاقاتيا إمكاناتقدير ت إلى إضافةواالرتفاعات والمنخفضات، 
ىذا التحرؾ المستحدث، ومف  إسرائيؿترصد  أفمف الطبيعي "ف أ إلى "حزب اهلل"ولفت القيادي البارز في 

، ومف غير "تنشر مراكز مراقبة ومواقع محصنة ودفاعات محصنة لمنع تسمؿ قوات المقاومة أفالمتوقع 
قوات جديدة مف جيشيا، كوحدات النخبة تتناسب مع التيديد  إسرائيؿتوّجو " أف المستبعد في تقويـ الحزب

الحزب الخبرات  إليياالمستجّد مف قوات المقاومة التابعة لحزب اهلل والمقاومة الشعبية السورية، والتي سينقؿ 
 .إسرائيؿ"عامًا مف حروبو مع  30العمالنية التي اكتسبيا عمى مدى 

دراسة انتشار العدو وترتيباتو القتالية ومناطؽ  األخيرة األياـحزب اهلل بدأ في " أفوكشؼ المصدر عف 
، الفتًا "المستوطنات، ورصد الدوريات الروتينية وغير الروتينية ومتابعة حركة قوات حفظ السالـ )اندوؼ(

، "المنتقاة األىداؼتحديد بنؾ مف  إلىبعد تجميع كؿ تمؾ المعطيات في بنؾ المعمومات سيصار "انو  إلى
 إسرائيؿمنطقة العمميات المستحدثة ال تختمؼ كثيرًا عف مناطؽ جنوب لبناف التي كانت تحتميا " أفمعتبرًا 

المناطؽ التي يشمميا حزب اهلل باىتمامو " إفوقاؿ  ."قميـ التفاحا  مثؿ سجد، بئر كاّلب، الرادار، مميتا و 
نطقة الغجر، القنيطرة، بقعاتا )السورية(، مسعدة، ويعتبرىا مسرح عمميات ىي: جبؿ الشي ، مزارع شبعا، م

ترسانتو،  إلىالئحة األسمحة النوعية التي ستصؿ قريبًا  عفوكشؼ المصدر  ."بانياس، مجدؿ شمس وغيرىا
المسّمحة بصواري  لضرب طيراف االستطالع  pantsir "بانتسير"عربات  ومنيا، بحسب ما قالو:

 "الياخونت"صواري  و المتطور المضاد لمدبابات،  "الكورنيت"نظاـ و  تةالثاب "5ساـ "صواري  و والمروحيات، 
 لضرب السفف وحركة المالحة في كؿ المتوسط.

 26/5/1023الراي، الكويت، 
 

 ةفي سوري "إسرائيل"باستنساخ جرائم  "حزب اهلل"الحريري يتيم سعد  52

أف "حزب اهلل يستنس  الجرائـ  ،مسسعد الحريري، في بياف أصدره ألمحكومة المبنانية  األسبؽ رئيسالأكد 
مدينة القصير السورية وقرى ريؼ حمص، بعدما تحوؿ رأس  أىؿ، ليطبقيا عمى وأىموبحؽ لبناف  اإلسرائيمية

 حربة في جريمة موصوفة ينفذىا النظاـ السوري ضد شعبو".
رائيؿ وفؽ ما يحصؿ رأى نائب رئيس "تيار المستقبؿ" النائب السابؽ انطواف اندراوس، أف "إسومف جانبو، 

إذاعة "الشرؽ" أمس:  إلىفي المنطقة تبدو مرتاحة، بسبب غرؽ "حزب اهلل" في الحرب". وقاؿ في حديث 
"الخسائر التي يتحمميا "حزب اهلل" صارت أكبر مف خسائره مع إسرائيؿ وربما تدخؿ "حزب اهلل" لف يقتصر 

ة وىذا كمو خدمة إلسرائيؿ، فيناؾ مصالح عمى سورية فقط، فربما يكوف في البحريف وفي بقية المنطق
مشتركة بيف إيراف وبيف إسرائيؿ لتقسيـ المنطقة ولحروب أىمية بيف السنة والشيعة. إسرائيؿ وفؽ ما يحصؿ 

 في المنطقة تبدو مرتاحة فحزب اهلل غارؽ في الحرب والشرؽ كمو ميدد باإلرىاب وبالحروب األىمية".
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 12/5/1023المستقبل، بيروت، 

 
 في مواجية مباشرة مع الشعوب العربية "إسرائيل": الربيع العربي وضع قطر يرأم 57

بػػروز سػػمطة الشػػعوب فػػي إطػػار  أف أمػػسقطػػر الشػػي  حمػػد بػػف خميفػػة آؿ ثػػاني  أميػػرقػػاؿ  :معػػا - بيػػت لحػػـ
فػػػي "مواجيػػػة مباشػػػرة مػػػع الشػػػعوب العربيػػػة" وجعػػػؿ حػػػؿ الصػػػراع  إسػػػرائيؿانتفاضػػػات "الربيػػػع العربػػػي" وضػػػع 

 .إلحاحا أكثرالفمسطيني  ياإلسرائيم
فػػػي افتتػػػاح منتػػػدى الدوحػػػة الثالػػػث عشػػػر "كنػػػا نسػػػمع فػػػي الماضػػػي بػػػأف اإلصػػػالح لػػػيس أمامػػػو إال  وأضػػػاؼ

االنتظػػار حتػػػى تتحقػػؽ التسػػػوية السػػػممية لمصػػراع مػػػع إسػػرائيؿ ولكػػػف ينبغػػػي أف يػػدرؾ الجميػػػع بػػأف مثػػػؿ ىػػػذا 
 ."التفكير أصبح فاقدا لألساس بعد ثورات الربيع العربي

"السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ ىػػػو أف ثػػػورات الربيػػػع العربػػػي جعمػػػت إسػػػرائيؿ اليػػػـو فػػػي مواجيػػػة مباشػػػرة مػػػع  إف ضػػػاؼوأ
الشعوب العربية ولػيس مػع حكاميػا فقػط فيػذه الشػعوب لػف تقبػؿ بعػد اليػـو بػأف تكػوف المفاوضػات أو العمميػة 

 ."السياسية غايات في حد ذاتيا
عػػد إيجػػاد حػػؿ عػػادؿ لمقضػػية الفمسػػطينية واالنسػػحاب مػػف وقػػاؿ "إف منطقتنػػا لػػف تعػػرؼ االسػػتقرار واألمػػف إال ب

لى حؽ الشػعب  2967جميع األراضي العربية المحتمة عاـ  باالستناد إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية وا 
 ."الفمسطيني في ممارسة كافة حقوقو الوطنية الثابتة عبر إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ

لممبػادرة التػي طرحيػا  إشػارةائيؿ أف ال تضيع الفرصػة المتمثمػة بمبػادرة السػالـ العربيػة" فػي "عمى إسر  وأضاؼ
دولة  إقامة إلىوتيدؼ  1001عنيا في القمة العربية في بيروت عاـ  وأعمفالعاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل 

ىضبة الجوالف السورية مف  اإلسرائيميوعودة الالجئيف الفمسطينييف واالنسحاب  2967فمسطينية عمى حدود 
 وتطبيع العالقات معيا. بإسرائيؿالمحتمة مقابؿ اعتراؼ الدوؿ العربية 

يتبػػػػادؿ الفمسػػػػطينيوف  أف إلمكانيػػػةقبػػػػوؿ الجامعػػػػة العربيػػػة الشػػػػير الماضػػػػي  إلػػػىلكػػػف الشػػػػي  حمػػػد لػػػػـ يشػػػػر 
المحتمػة  راضػياألاتفاؽ سالـ حتى يمكػف أف تصػبح المسػتوطنات الييوديػة فػي  أيفي  أراضي واإلسرائيميوف

 .إسرائيؿجزءا مف 
 12/5/1023وكالة معا اإلخبارية، 

 
 األخيرةاحتواؤىا في المحظة  تمّ  لمغرببين السمطة الفمسطينية وا العربي": أزمة القدس" 56

مػػف مصػػادر فمسػػطينية االثنػػيف بأنػػو تمػػت تسػػوية أزمػػة سػػفير  "القػػدس العربػػي"وليػػد عػػوض: عممػػت  -راـ اهلل 
تموز )يوليػو( المقبػؿ ومنحػو وسػاما  إلىدكتور احمد صبح بعودتو لمرباط إلكماؿ واليتو فمسطيف في الرباط ال

 مغربيا تقديرا لجيوده عمى أف يغادر بعد ذلؾ المغرب.
وكانػػت وزارة الشػػؤوف الخارجيػػة والتعػػاوف المغربيػػة طمبػػت مػػف صػػبح مػػؤخرا مغػػادرة التػػراب الػػوطني المغربػػي 

المغػػرب والسػػمطة الفمسػػطينية التػػي سػػارعت إلرسػػاؿ شخصػػية رفيعػػة  األمػػر الػػذي أدى الزمػػة دبموماسػػية بػػيف
 المستوى لمرباط الحتواء األزمة الدبموماسية الناشئة.

واسػػتطاعت الشخصػػية الفمسػػطينية التػػي أرسػػمت لمربػػاط االتفػػاؽ مػػع الخارجيػػة المغربيػػة عمػػى أف يعػػود صػػبح 
تمػوز )يوليػو( المقبػؿ، حيػث يقػاـ لػو حفػؿ تكػريـ لعممو كسفير لدولة فمسطيف لحيف انتياء واليتو القانونية فػي 
 مف قبؿ المغرب ويمنح وساما قبؿ مغادرتو التراب المغربي.



 
 
 

 

 

           16ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

باف وزارة الشؤوف الخارجية والتعاوف المغربية أبمغت صبح مؤخرا بأنو شخصػية غيػر  "لقدس العربي"اوعممت 
ممػؾ المغػرب، لػدعـ المدينػة المقدسػة مرغوب بيا في المغرب، وذلؾ اثر مطالبتو بتفعيؿ لجنة القدس برئاسػة 

 وما تتعرض لو مف انتياكات إسرائيمية طالت مؤخرا المسجد األقصى وتدنيسو مف قبؿ المستوطنيف. 
وكػػاف نقػػؿ عػػف مصػػدر بػػوزارة الشػػؤوف الخارجيػػة والتعػػاوف المغربيػػة تأكيػػده صػػحة األنبػػاء التػػي تحػػدثت عػػف 

 ر مرغوب فيو. اعتبار المغرب سفير فمسطيف لديو، أحمد صبح، غي
 12/5/1023القدس العربي، لندن، 

 
 أو حماس لتحرير المخطوفين في سيناء "إسرائيل": ال تنسيق مع المصريةالرئاسة  51

أكدت رئاسة الجميورية المصرية إنو ال وجود ألي تنسيؽ مع إسرائيؿ أو حركة حمػاس : يو بي أي -مصر 
 مف أجؿ تحرير جنود مصرييف مخطوفيف في سيناء.

النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الرئاسػػة عمػػر عػػامر، فػػي تصػػريحات لمصػػحافييف إف "أزمػػة اختطػػاؼ الجنػػود فػػي  وقػػاؿ
سيناء ىي قضية مصرية خالصة وال يوجد أي تنسيؽ مع إسرائيؿ أو حماس أو أي طرؼ خارجي في عممية 

 تحرير المجنديف".
البػًا وسػائؿ اإلعػالـ وأضاؼ عامر "الموضوع مصري أصيؿ، ومصػر ىػي التػي ستحسػمو ولػيس غيرىػا"، مط

 بػ"مساندة الدولة المصرية في ىذه األزمة حتى يتـ حميا".
وأضاؼ أف "موضوع المعابر فػي إطػار اىتمامػات الرئاسػة وتحػرص عمػى العمػؿ بػو فضػاًل عػف أنػو تػـ اليػوـ 

 بالفعؿ فتح معبر كـر أبو سالـ، ويجري حاليًا العمؿ عمى حؿ األزمة وفتح معبر رفح".
 12/5/1023 الحياة، لندن،

 
 نواب في مجمس الشورى المصري يطالبون مرسي بقطع العالقات مع "إسرائيل" 20

الشػػػرؽ األوسػػػط: وصػػػؿ إلػػػى مطػػػار القػػػاىرة الػػػدولي أمػػػس السػػػفير اإلسػػػرائيمي لػػػدى مصػػػر يعقػػػوب  -القػػػاىرة 
ورى القادمة مف تؿ أبيب. وكاف عدد مف نواب مجمس الش "إير سيناء"أميتاي، وذلؾ عمى متف طائرة خطوط 

قد طالبوا الرئيس محمد مرسي بقطع العالقات السياسية واالقتصادية مع تؿ أبيب، اعتراضا عمى االنتياكات 
 اإلسرائيمية عمى الفمسطينييف والمسجد األقصى.

 12/5/1023الشرق األوسط، لندن، 
 

 في معبر رفح ة مؤقتة لمفمسطينيين العالقين: إقامافظة شمال سيناءمح 22
عالقات العامة بمحافظة شماؿ سيناء عالء عطوة، أنو تـ تػوفير سػيارات لنقػؿ الفمسػطينييف أعمف مدير عاـ ال

 العالقيف أماـ ميناء رفح البري إلى المدينة الشبابية الدولية وتوفير اإلقامة واإلعاشة المجانية ليـ.
الفمسػطينييف العػالقيف الفتاح بنقػؿ  وأكد عطوة أف الخطوة جاءت بعد قرار محافظ شماؿ سيناء المواء سيد عبد

مػػػف أمػػػاـ مينػػػاء رفػػػح بسػػػبب إغالقػػػو إلػػػى المدينػػػة الشػػػبابية الدوليػػػة بػػػالعريش، واستضػػػافتيـ بيػػػا لحػػػيف إعػػػادة 
 االفتتاح.

 12/5/1203البيان، دبي، 
 

 الدراوي: أمن الدولة السابق و"الوقائي" وراء خطف الجنود المصريينإبراىيم  21
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ات الفمسػطينية فػي القػاىرة إبػراىيـ الػدراوي جيػازي مباحػث أمػف ىػـ رئػيس مركػز الدراسػ: محمػد جاسػر - غزة
الدولػة المصػري السػابؽ واألمػف الوقػائي التػابع لمسػمطة الفمسػطينية بػالوقوؼ وراء عممػة اختطػاؼ سػبعة جنػود 
غػالؽ معبػر رفػح البػري الواصػؿ بػيف مصػر وقطػاع غػزة لميػوـ الرابػع عمػى  مصرييف في شبة جزيرة سػيناء، وا 

 التوالي.
ؿ الديراوي في حديث لػ"فمسطيف أوف اليف"، إف مف يغمقوف المعبر ىـ أفراد مف جياز مباحث أمػف الدولػة وقا

السابؽ ونظاـ الرئيس المصري المخموع محمد حسني مبارؾ، مشيرًا إلى أف ىؤالء "ال يريدوف أف تكوف ىناؾ 
 يئة جدًا تصؿ لحد القطيعة".مرونة في العالقة بيف مصر والقطاع، ويريدوا أف تكوف العالقة بينيما س

 10/5/1023فمسطين أون الين، 
 

  المصريين دحالن بالوقوف وراء خطف الجنوديتيمون سياسيون مصريون  ":اإلسالممفكرة " 23
: اتيـ سياسيوف ونشطاء مصريوف القيادي في حركة فتح "محمػد دحػالف" بػالوقوؼ وراء عمميػة اإلسالـمفكرة 

 جزيرة سيناء، بالتعاوف مع الفريؽ أحمد شفيؽ المرشح الرئاسي الخاسر. اختطاؼ الجنود السبعة في شبو 
آالؼ  6وقاؿ "سميماف صالح، النائب البرلماني السابؽ عف حػزب "الحريػة والعدالػة" بشػماؿ سػيناء: إف ىنػاؾ 

شػػخص يتبعػػوف محمػػد دحػػالف ػ مسػػئوؿ األمػػف الوقػػائي بقطػػاع غػػزة سػػابًقا ػ يعبثػػوف بػػاألمف فػػي شػػبو جزيػػرة 
 ء". سينا

وأضػػػاؼ أف ىػػػؤالء يعممػػػوف لصػػػالح المسػػػئوؿ األمنػػػي السػػػابؽ بالسػػػمطة الفمسػػػطينية، والػػػذي يعػػػد أحػػػد أشػػػير 
المتعػػاونيف مػػع االحػػتالؿ الصػػييوني ضػػد المقاومػػة الفمسػػطينية، وحممػػو مسػػئولية الجػػزء األكبػػر فػػي األحػػداث 

 التي تمر بيا سيناء وحاالت الخطؼ والقتؿ لمجنود مف قبؿ. 
ف مػػػا تشػػػيده أمػػػر طبيعػػػي كسػػػائر المحافظػػػات األخػػػرى، وأف موقعيػػػا وأكػػػد أف "الوضػػػ ع فػػػي سػػػيناء آمػػػف، وا 

 الجغرافي بجوار العدو الصييوني ىو سبب التضخيـ ولفت األنظار إلييا"، حسبما ذكر موقع الدستور. 
بعد كما قاؿ الناشط السياسي أحمد المغير عبر صفحتو عمى موقع التواصػؿ االجتمػاعى "تػويتر"، إنػو ال يتسػ

تورط محمد دحالف والفريؽ ضاحى خمفاف قائد شرطة دبى والمرشح الخاسػر فػى انتخابػات رئاسػة الجميوريػة 
 الفريؽ أحمد شفيؽ، وبعض األجيزة السيادية فى التخطيط لخطؼ الجنود المصرييف برفح. 

أمػس، والشػكؿ  ومف جانبو، أوضح الكاتب والباحث السياسي "مجدي داود" أف الفيديو الذي ظير فيػو الجنػود
الذي كاف عميو الجنود، ىو فيديو جاء الستفزاز المصرييف جيشا وشعبا، فميس مف عادة الخاطفيف إذا كانت 

 لدييـ مطالب يسعوف لمحصوؿ عمييا، أف ييينوا المخطوفيف بيذا الشكؿ. 
مميـ خيػر معاممػة، وأشار إلى أف الجماعات الجيادية، لـ تعتد أف تعامؿ الرىائف الكفار بيػذا الشػكؿ، بػؿ تعػا

 وىو ما شيد بو بعض الرىائف بعد تحريرىـ. 
وأضاؼ أنو ليس مف المستبعد وقوؼ ذلؾ العميؿ الصييوني "محمػد دحػالف" وراء تمػؾ العمميػة، لزيػادة تعقيػد 
المشػػيد السياسػػي المصػػري، وزيػػادة حالػػة الفوضػػى األمنيػػة فػػي الػػبالد، ودؽ األسػػافيف بػػيف الجػػيش المصػػري 

مرسػي، وكػذلؾ بػيف الجػيش وحركػة حمػاس فػي قطػاع غػزة، لتشػديد الحصػار المفػروض عمػى والرئيس محمػد 
 القطاع. 

 10/5/1023موقع مفكرة اإلسالم، 
 

 "إسرائيل"شخصًا إلى  22محاولة تسمل  تحبطمصر  23
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شخصػا معظميػـ أفارقػة إلػى  26، محاولػة تسػمؿ االثنػيفأحبط األمف المصري اليػـو : بوابة الشرؽ –العريش 
 جنوب معبر كـر أبو سالـ بالقرب مف قرية الماسورة برفح. 9، بالقرب مف العالمة الدولية رقـ إسرائيؿ

 10/5/1023الشرق، الدوحة، 
 

 مرمرة تتعيد بمالحقة ضباط إسرائيميين جنائيا السفينةعائالت ضحايا  25
يػػة بولنػػت يمػػدريـ قػػاؿ رئػػيس ىيئػػة اإلغاثػػة والمسػػاعدات اإلنسػػانية الترك: الشػػرؽ األوسػػط - لنػػدف -إسػػطنبوؿ 

التػي كانػت تحمػؿ مسػاعدات إلػى قطػاع عػاـ  "السفينة مرمرة"أمس إف أىالي ضحايا اليجوـ اإلسرائيمي عمى 
، لف يتراجعوا عف المالحقة القانونية ضد أربعة مف ضباط الجػيش اإلسػرائيمي المتيمػيف بسػب إعطػاء 1020

الخامسة لممحاكمػة فػي إسػطنبوؿ أمػس أف عػائالت  وذكر يمدريـ قبؿ انعقاد الجمسة األوامر لمداىمة السفينة.
الضحايا وىيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية لف يتراجعػوا عػف القضػية وسيواصػموف االحتجػاج ضػد إسػرائيؿ 

 ."عف فمسطيف"حتى ترفع الحصار 
 12/5/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الفمسطينيين بأحداث مصر "سياسة رخيصة : استمرار زجّ مصري خبير 22

وصؼ الخبير السياسي المصري، ومدير مركز يافا لمدراسات الفمسطينية في القاىرة، : أحمد المصري - غزة
د.رفعت السيد أحمد، استمرار اتياـ الفمسطينييف بأحداث مصر الداخمية بػ"السياسة الرخيصػة"، التػي تمارسػيا 

 بعض الجيات واألطراؼ السياسية واإلعالمية المصرية.
حديث مع "فمسطيف": "إف فموؿ النظػاـ السػابؽ، وخصػوـ جماعػة اإلخػواف المسػمميف، يجعمػوف  وقاؿ أحمد في

مف الفمسطينييف في قطاع غزة، شماعة ألي أحداث تجري، وىي شكؿ مف أشكاؿ االبتزاز والكسب السياسي 
 الرخيص مف غير أي وجو حؽ".

 10/5/1023فمسطين أون الين، 
 

 لتدريب عناصر أصوليةإلى مخيم عين الحموة وصل  قيادي أصولي يمني": اليوم"العرب  27
وصؿ قيادي أصولي مف أصؿ يمني قبؿ مدة إلى مخيـ عيف الحموة بجنوب لبناف يشػرؼ عمػى : عماد الدبؾ

 العناصر األصولية في المخيـ التي تشتبؾ بيف الحيف واآلخر مع مقاتمي حركة فتح.
 12/5/1023العرب اليوم، 

 
 ي ذكرى النكبةحاشدة ف ظاىرةتنيجيريا:  26

قػػاد أمػػيف عػػاـ جماعػػة تعػػاوف المسػػمميف فػػي نيجيريػػا الداعيػػة داوود عمػػراف مالسػػا مسػػيرة النكبػػة يػػـو الجمعػػة 
 عقب خطاب الشي  بالمسجد الجامع لمجمعية بمدينة ايوو أكبر مدف إسالمية في جنوب نيجيريا.

ميمػػة فػػي معظػػـ مػػدف جنػػوب وكمػػا تػػـ قػػراءة دعػػاء القنػػوت فػػي صػػالتي المغػػرب والعشػػاء فػػي عػػدة مسػػاجد 
 نيجيريا.

 وفي يـو السبت أصدر المكتب اإلعالمي لجماعة تعاوف المسمميف بيانا صحفيا، جاء فيو:
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، النظػػر فػػي تحركػػات مشػػبوىة السػػرائيؿ فػػي نيجيريػػا إعػػادةإلػػى  نطالػػب ونػػدعو الحكومػػة النيجيريػػة الفيدراليػػة
وحقػوقيـ والػدفاع عػػنيـ  يالفمسػطيندعػـ الشػعب ، و كبػػةالن إلنيػاءبالنكبػة الفمسػطينية وبحػؽ العػودة  واالعتػراؼ
 .واستقالليـ

وكمػػػػا نطالػػػػب ونػػػػدعو الػػػػدوؿ العربيػػػػة واإلسػػػػالمية إلػػػػى دعػػػػـ القضػػػػية الفمسػػػػطينية بالمػػػػاؿ والسػػػػالح واإلعػػػػالـ 
يقػػاؼوالدبموماسػػية وكمػػا نػػدعو الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى . القتػػاؿ الجػػاري فػػي سػػوريا واختيػػار الحػػؿ السػػممي ، وا 
 ونبذ الفرؽ واالختالؼ واالنقساـ. توحيد الصؼ

وتنتيػػي فعاليػػات النكبػػة فػػي نيجيريػػا بمحاضػػرة عامػػة فػػي مقػػر جماعػػة تعػػاوف المسػػمميف بمدينػػة ايػػوو، جنػػوب 
 .1023مايو،  29نيجيريا، وذلؾ يوـ األحد 

 26/5/1023نيجيريا،  –المكتب اإلعالمي، جماعة تعاون المسممين  
 

 ممصقات عمى منتجات المستوطنات  ينفي تأجيل وضع األوروبياالتحاد  21
نفى االتحاد األوروبي، أمػس، تأجيػؿ قػراره وضػع ممصػؽ تجػاري عمػى منتجػات المسػتوطنات فػي : )أ ؼ ب(

 الضفة الغربية والقدس عمى اثر معمومات نشرتيا الصحافة اإلسرائيمية.
لػـ ” إسػرائيمييف“سػؤوليف الصييونية اليومية نقمت عف مصادر دبموماسية أوروبيػة وم "ىآرتس"وكانت صحيفة 

تكشػػؼ ىويػػاتيـ األحػػد أف االتحػػاد األوروبػػي وافػػؽ عمػػى تأجيػػؿ ىػػذه الخطػػوة حتػػى نيايػػة يونيػػو/ حزيػػراف بنػػاء 
خالفػًا لمػا ذكرتػو "إال أف بعثػة االتحػاد األوروبػي فػي الكيػاف أعمنػت، فػي بيػاف،  عمى طمػب الواليػات المتحػدة.

إرجػػػاء تنفيػػذ القػػػانوف األوروبػػي حػػػوؿ وضػػع ممصػػػؽ تجػػاري عمػػػى  أخيػػرًا وسػػائؿ اإلعػػػالـ اإلسػػرائيمية، لػػػـ يػػتـ
 ."لـ يطمب أيضًا مف االتحاد األوروبي تأخير ىذه الخطوة". وأضاؼ البياف "منتجات المستوطنات

 12/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 حول شرعنة بؤر استيطانية إيضاحاتوطمب  "إسرائيل""ىارتس": كيري وبخ سفير  70
سػػػػرائيؿاألمريكيػػػػة  اإلدارةصػػػػفتيا بأنيػػػػا المواجيػػػػة األولػػػػى بػػػػيف فػػػػي مػػػػا و  :سػػػػما -غػػػػزة  حػػػػوؿ البنػػػػاء فػػػػي  وا 

المستوطنات، أفادت صحيفة "ىارتس" في موقعيا عمى الشػبكة اليػوـ الثالثػاء، اف وزيػر الخارجيػة األمريكػي، 
، عمػى فػي واشػنطف اإلسػرائيميجوف كيػري، بعػث االسػبوع الفائػت برسػالة احتجػاج شػديدة الميجػة الػى السػفير 

 خمفية نية اسرائيؿ شرعنة أربع بؤر استيطانية كانت قد أصدرت ضدىا اوامر باليدـ سابقا.
الصػحيفة نقمػػت عػػف مسػؤوؿ اسػػرائيمي كبيػػر، رفػض الكشػػؼ عػػف ىويتػو قولػػو، انػػو بعػد وصػػوؿ تقػػارير لكيػػري 

ايكػػؿ أورف، يػػـو حػػوؿ نيػػة اسػػرائيؿ شػػرعنة البػػؤر االسػػتيطانية المػػذكورة اتصػػؿ شخصػػيا بالسػػفير االسػػرائيمي م
الخميس الماضي، وطمب منو ايضاحات حوؿ الموضوع، مؤكدا أمامو أف ىذه الخطوة تمػس بجيػوده الراميػة 

 الى استئناؼ المفاوضات بيف اسرائيؿ والفمسطينييف.
 12/5/1023وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ثناءاتبوقف استخدام الفسفور األبيض دون است "إسرائيل""ىيومان رايتس ووتش" تطالب  72

إسػرائيؿ بحظػر كػؿ أشػكاؿ اسػتخداـ ذخػائر » ىيومف رايتس ووتش«طالبت منظمة : الحياة الجديدة -راـ اهلل 
الفسػػفور األبػػيض ألغػػراض عسػػكرية عمػػى ىيئػػة مقػػذوفات فسػػفور أبػػيض ُمتفجػػرة جػػوًا فػػوؽ المنػػاطؽ المأىولػػة 

 بالسكاف، دوف استثناء.



 
 
 

 

 

           31ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

أيػػار الجػػاري، فػػي دعػػوى مقدمػػة مػػف منظمػػات حقػػوؽ  23ـو وكانػػت المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية قػػد نظػػرت يػػ
إنساف وُمنظمات مجتمع مدني إسرائيمية ُتطالػب فييػا بفػرض حظػر عمػى اسػتخداـ الجػيش اإلسػرائيمي لػذخائر 

 ُمعينة مف الفسفور األبيض في المناطؽ المأىولة بالسكاف.
داـ الفسػفور األبػيض فػي المنػاطؽ التػي حظػر اسػتخ«وفي أثناء نظر الدعوى، اقترح النائػب العػاـ اإلسػرائيمي 

، فػي جمسػػة »تحتػوي عمػى ُمنشػػآت فػي الوقػت الػػراىف، ولكػف باسػتثناءيف اثنػػيف محػدوديف تػـ تقػػديميما لمقضػاة
استماع منفصمة دوف حضور الُمدعيف، حيث لـ تسمح المحكمة بحضور مقدمي الدعوى ومحامييـ لمراجعة 

 ة لـ يتـ الكشؼ عنيا.االستثناءات الُمقترحة، وذلؾ ألسباب أمني
مف »: «ىيومف رايتس ووتش«وقالت سارة ليا ويتسف المديرة التنفيذية لقسـ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في 

الجيد أف يقرر الجيش اإلسرائيمي أخيرًا تقميؿ استخداـ ذخائر الفسفور األبيض، التي تصػيب بػال تمييػز حػيف 
كػػف ىػػذه الػػذخائر قاتمػػة وعمػػى إسػػرائيؿ أال تػػؤخر فػػرض الحظػػر يػتـ إطالقيػػا مػػف الجػػو عمػػى منػػاطؽ مدنيػػة، ول

 ».عمى استخداميا غير المشروع، وأال تتيرب عف طريؽ وضع حدود زمنية غامضة، واستثناءات سرية
 12/5/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 تمنع فيممًا إلسرائيمي يشكك بييودّية القدس "بي بي سي" 71

القدس: »، وثائقيًا بعنواف «ىيئة اإلذاعة البريطانّية»تعرض القناة الرابعة في  كاف مف المقّرر أف: جوي سميـ
نيسػاف الماضػي. لكػف، قبػؿ أيػاـ مػف موعػد العػرض، اختفػى الفػيمـ  15دقيقة(، فػي  59« )قصة المغز األثري

رائيمي مف جدوؿ العروض عف موقع القناة االلكتروني، مف دوف أي تبرير. يحمؿ الشريط توقيع المخرج اإلس
إيػػالف زيػػؼ، ويشػػكؾ فػػي روايػػة تػػدمير ىيكػػؿ سػػميماف، وتشػػتيت الييػػود، األسػػطورة الدينّيػػة التػػي تبنػػي عمييػػا 

داعيػًا إلعػادة »، في احتالؿ فمسطيف. ويسػتند الفػيمـ فػي ذلػؾ عمػى عمػـ اآلثػار، «التاريخي»الصييونّية حقيا 
قػػة تاريخيػػة )...( مػػا يػػدفعنا اليػػـو لطػػرح التفكيػػر فػػي قضػػية اليجػػرة، باعتبارىػػا أقصوصػػة دينيػػة، وليسػػت حقي

 «.أسئمة أخالقية حوؿ قضايا الشرؽ األوسط، وحقيقة الصراع في المنطقة
« بي سي سي»عمى مدونتو يقوؿ إيالف زيؼ إّف السبب الحقيقي إللغاء الفيمـ، مغاير لمتبريرات التي أوردتيا 

تعػػػّرض لمرقابػػػة والحػػػذؼ، نتيجػػػة لضػػػغوط  فػػػي الػػػردود عمػػػى رسػػػائؿ المشػػػاىديف المستفسػػػرة. ويػػػرى زيػػػؼ أّنػػػو
«. ىػػذا مػػا يحصػػؿ عنػػدما يتجػػرأ أحػػٌد عمػػى طػػرح أسػػئمة حػػوؿ قضػػايا تعتبػػر مػػف المحرمػػات»سياسػػية، قػػائاًل: 

القػػدس: قصػػة المغػػز »، إلػػى «اليجػػرة: أسػػطورة تنكشػػؼ»وكانػػت القنػػاة عػػّدلت عنػػواف الشػػريط األصػػمي، مػػف 
 تمغيو. ، لتبرمجو ضمف فقراتيا األثرّية، ثـّ «األثري

 "اليجرة: أسطورة تنكشؼ"رابط لمفيمـ الترويجي لوثائقي 
http://www.youtube.com/watch?v=EMe1s3xoPks 

 10/5/1023السفير، بيروت، 

 
 تحقيق إسرائيمي حول مقتل محمد الدرة يشكك في نتائج فرنسيصحفي  73

نشرت الحكومة اإلسرائيمية نتائج تحقيؽ خػاص، زعمػت فيػو أف الطفػؿ الفمسػطيني، : نظير مجمي - تؿ أبيب
، ال 1000محمد الدرة، الذي بثت القنوات التمفزيونية صورتو وىو يقتؿ برصاص الجيش اإلسرائيمي في سنة 

يعيػػد إلػػى األذىػػاف صػػورة وأثػػار ىػػذا التقريػػر انتقػػادات واسػػعة حتػػى فػػي إسػػرائيؿ، ألنػػو  يػػزاؿ عمػػى قيػػد الحيػػاة. 
إسػػرائيؿ السػػيئة. فبينمػػا شػػكؾ الصػػحافي الفرنسػػي، تشػػارؿ أنػػدرالف الػػذي خمػػد مشػػيد مقتػػؿ الطفػػؿ محمػػد مػػع 

http://www.youtube.com/watch?v=EMe1s3xoPks
http://www.youtube.com/watch?v=EMe1s3xoPks
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المصػػور الفمسػػطينية طػػالؿ أبػػو رحمػػة، وفضػػح الجريمػػة، فػػي ىػػذا التحقيػػؽ، وتسػػاءؿ عػػف سػػبب عػػدـ إشػػراؾ 
 تعاونا في ذلؾ.مينييف محايديف وعدـ إشراكو شخصيا في التحقيؽ مع أنو أبدى 

 12/5/1023الشرق األوسط، لندن، 
 

 منظمة حقوقية عربية في بريطانيا تدعو مصر لفتح معبر رفح  73
االثنػيف،  أمػسيو بي اي: دعػت المنظمػة العربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف فػي بريطانيػا، الحكومػة المصػرية،  -لندف 

إف "وقالػػت المنظمػػة  إلػػى قطػػاع غػػزة. الرىػػائف فػػي سػػيناء بػػالطرؽ السػػممية، وفػػتح معبػػر رفػػح أزمػػةإلػػى إنيػػاء 
بحصػػػار قطػػػاع غػػػزة بػػػأي وسػػػيمة، ىػػػو ضػػػرب مػػػف ضػػػروب  االسػػػتمرارعمػػػى  اإلسػػػرائيمي االحػػػتالؿمسػػػاعدة 

أف النظاـ الجديد الذي نشأ فػي  وأضافت ."العقوبات الجماعية التي ُتعتبر مف الجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية
مػػف شػػأنيا تشػػديد  بػػإجراءاتيعمػػؿ عمػػى فػػؾ الحصػػار، بػػؿ قػػاـ لػػـ "ينػػاير  كػػانوف الثػػاني/ 15مصػػر بعػػد ثػػورة 

لفػتح معبػر رفػح بشػكؿ كامػؿ وطبيعػي  بػإجراءاتالحصار مف أبرزىا ىدـ عدد كبير مف األنفاؽ وعػدـ القيػاـ 
 ."أماـ حركة األفراد والبضائع

 12/5/1023القدس العربي، لندن، 
 

 كيةييوما لفمسطين في مدينة باترسون األمر  / مايو"أيار 21" 75
مػػايو مػف كػػؿ عػػاـ / أيػػار 29أعمنػت مدينػػة باترسػػوف بواليػة نيوجيرسػػي األميركيػػة يػـو  :نيوجيرسػػي - وكػاالت

تػػػـ إعػػػالف ذلػػػؾ فػػػي احتفػػػاؿ رسػػػمي أمػػػاـ مبنػػػى بمديػػػة المدينػػػة بمشػػػاركة رئػػػيس بمديػػػة  يومػػػا سػػػنويا لفمسػػػطيف.
مػػـ المتحػػدة. وعػػدد مػػف باترسػػوف جيفػػري جػػونس، والسػػفير ريػػاض منصػػور المنػػدوب الػػدائـ لفمسػػطيف لػػدى األ

 .قيادات المدينة، والجالية الفمسطينية
 12/5/1023الغد، عمان، 

 
 تغريبة َسناِبل الفمسطينية 72

 وائؿ أبو ىالؿ
قبؿ أياـ ُدِفَنت سنابؿ شكري أحمد أبو بكر، بعد معاناة مع مرٍض ُوِلد معيا وُوِلدت معو منذ خمسػة وعشػريف 

 .عامًا في الواليات المتحدة األمريكية
ُتدَفُف سنابؿ وُيحَرـ شكري مف ضـ فمذة كبده أو َلْثـ جبينيا أو تقبؿ العزاء فييػا أو مواسػاة زوجتػو فػي ابنتيمػا 
أو تعزية والده ووالدتو الثمانييف، المذيف نذرا نفسييما ألف يعيشا بالقرب مف سػنابؿ وأميػا وأخواتيػا فػي داالس 

بحكػـ جػائر ظػالـ لمػدة خمسػة وسػتيف عامػًا، ال شػيء  تدفف سنابؿ وشكري معتقؿ في السػجوف األمريكيػة… 
إال ألنػػو كػػاف مػػديرًا لصػػندوؽ األرض المقدسػػة الػػذي كػػاف يجمػػع التبرعػػات )مػػف المسػػمميف وغيػػرىـ( ويرسػػميا 

 لمؤسسات رسمية في فمسطيف.
يور جد سنابؿ  كيٌؿ ثمانيني يحكي قصة الفمسطيني المشرد المكافح المناضؿ المظموـ المق –أحمد أبو بكر 

يبػػػدأ مشػػػواره مػػػع ىػػػذه المعانػػػاة منػػػذ ىػػػاجر فػػػي بدايػػػة الخمسػػػينات إلػػػى أمريكػػػا … المحػػػروـ الغريػػػب الُمغتػػػِرب
راـ اهلل ويسػػتقر فػػي البرازيػػؿ ويتػػزوج ىنػػاؾ مػػف  –الجنوبيػػة بحثػػًا عػػف الػػرزؽ لعائمػػة ممتػػدة جػػذوُرىا فػػي سػػمواد 

 برازيمية رافقتو تغريبتو وتُنِجب لو جماؿ وشكري.
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وشكري مف ضياع ىويتيما العربية اإلسالمية، فيطمب مف ابنو أحمد أْف يعود بالولديف إلػى يخاؼ جد جماؿ 
سمواد ويذىب ىو أينما يريد فيستجيب االبف، فيترؾ تجارة ومااًل ويعيدىما إلػى سػمواد، ويبػدأ ىجػرًة أخػرى ىػو 

 ماء.’ َتْنَكر‘وزوجتو إلى الكويت يكد في صحرائيا الالىبة عمى 
 جرتو األولى إثر النكبة يمحقو ولداه إلى الكويت مياِجرْيف إثر النكسة.وكما ىاجر ىو ى

يكبػػر جمػػاؿ وشػػكري فػػي البيئػػة الطالبيػػة الفمسػػطينية اإلسػػالمية فػػي الكويػػت، فيشػػارؾ شػػكري أحمػػد أبػػو بكػػر 
ضػػمف كتمػػة إسػػالمية فػػي أوؿ انتخابػػات لالتحػػاد العػػاـ لطػػالب فمسػػطيف فػػي ثانويػػة حػػولي )التابعػػة لمنظمػػة 

 *)مػػع محسػػػف صػػالح رئػػيس مركػػز دراسػػات الزيتونػػة حاليػػػا(يػػر الفمسػػطينية(، فيكػػوف ىػػو أوؿ إسػػالمي التحر 
 يدخؿ االتحاد، وأوؿ اختراؽ إسالمي ليذه المؤسسة الفمسطينية.

افس أيضا بعد سنة؛ جماؿ أحمد أبو بكر يشارؾ خالد عبد الرحيـ )مشعؿ( في قائمة الحؽ اإلسالمية التي تن
لممرة األولى في انتخابات اتحاد طالب فمسطيف في جامعة الكويت، فتعطؿ رئاسة االتحاد االنتخابات لثالث 
سػػنوات، خوفػػػا مػػػف فػػػوز الكتمػػػة اإلسػػػالمية الناشػػػة )منػػػذ ذلػػػؾ الوقػػػت ونحػػػف بحاجػػػة لمصػػػالحة(، فيؤسػػػس فػػػي 

معػة الكويػت، لتكػوف ثػاني رابطػة مػف فػي جا’ الرابطة اإلسالمية لطمبة فمسطيف‘( مع ثمة مف زمالئو 2980)
( التػػي كػاف مػػف مؤسسػػييا شػػكري أحمػػد 2979فػػي بريطانيػػا )’ الرابطػػة اإلسػػالمية لطمبػة فمسػػطيف‘نوعيػا بعػػد 
 أبو بكر.

ييػػػػاجر شػػػػكري أحمػػػػد أبػػػػو بكػػػػر إلػػػػى أمريكػػػػا )لػػػػـ يعػػػػد ُيعػػػػرؼ عػػػػدد اليجػػػػرات( فيشػػػػارؾ مػػػػع ثمػػػػة كريمػػػػة مػػػػف 
 في أمريكا الشمالية.’ سالمي لفمسطيفاالتحاد اإل‘الشخصيات العربية في تأسيس 

ينشػػػط شػػػكري فػػػي العمػػػؿ الفمسػػػطيني فػػػي أمريكػػػا فيؤسػػػس مػػػع زمالئػػػو المؤسسػػػات ويقػػػيـ األنشػػػطة الداعمػػػة 
، ’صػػندوؽ األرض المقدسػػة‘لفمسػػطيف وقضػػيتيا فػػي الػػداخؿ والخػػارج؛ ومػػف أىػػـ المؤسسػػات التػػي تأسسػػت: 

وتدعـ مؤسسات رسمية وقانونيػة فػي فمسػطيف )حتػى  مؤسسة رسمية شرعية وفؽ القوانيف األمريكية، تتواصؿ
وتػدعـ اإلرىػابييف، ثػـ ’ إرىابيػة‘وفؽ قوانيف الكياف الصييوني( إلػى أف جػاء بػوش االبػف فيقػرر أنيػا مؤسسػة 

ُتغمؽ وُيطارد العامموف فييا ومف ضمنيـ مػديرىا شػكري أحمػد أبػو بكػر )قصػة مؤسسػة األرض المقدسػة فييػا 
نا(. يطػوؼ شػكري الػبالد العربيػة بحثػًا عػف مػأوى، فينصػحو كػؿ مػف رآه أال يعػود تفصيؿ كثير ليس مقامو ى

واحة الحرية األمريكية، إال أف حنينو لفمػذة كبػده سػنابؿ يغمبػو، فيػي المريضػة بالتالسػيميا منػذ والدتيػا ’ لُظمـ‘
ت خوفػػو عمػػى وال يجػػد ليػػا عالجػػًا إال ىنػػاؾ، فيغػػامر ويعػػود ليحتضػػف سػػنابؿ إلػػى صػػدره، عاطفػػة األبػػوة غمبػػ

 نفسو مف اعتقاؿ ظالـ محتـ.
خوانو ويحكـ عمييـ بأحكاـ جائرة فريدة حتى في التاري  األمريكي يصؿ حكـ شػكري الػى  ُيعتقؿ شكري ىو وا 
خمسة وستيف عامًا بتيمة األعماؿ الخيرية التي كاف يسقي سنابميا في فمسطيف ويوَدع السػجف الظػالـ لُيحػَرـَ 

 رة قبؿ دفنيا.مف ضمة سنابؿ لممرة األخي
جمػػاؿ أحمػػد أبػػو بكػػر الػػذي ُيِعػػد لُعػػرس ابنػػو الثػػاني إبػػراىيـ يػػوـ الجمعػػة القػػادـ يسػػتقبؿ خبػػر وفػػاة سػػنابؿ ابنػػة 
شقيقو المعتقؿ يوـ الثالثاء يقؼ صامدًا صابرا كالجبؿ يستقبؿ التعازي بسنابؿ يوـ الثالثاء، ويؤكد في العػزاء 

 الجمعة. عمى دعوة الحضور إلى حفؿ عرس إبراىيـ يوـ
جماؿ أحمد أبو بكر فقد ابنو الِبكر أحمد قبؿ ثالث سنوات قبػؿ أسػبوع مػف زفافػو، ووقػؼ نفػس الِوقفػة صػابرًا 

 صامدا محتسبًا، رجاًل دوما كاف جماؿ، ففي الشدائد تعَرؼ الرجاؿ.
عامػًا،  65دة عامًا، شكري أحمد أبو بكر معتقٌؿ في أمريكا لم 62أحمد أبو بكر بدأ ىجرتو إلى البرازيؿ قبؿ 

دوف أف يراىا أبوىا، جمػاؿ أحمػد أبػو بكػر موضػوع عمػى  65سنابؿ شكري أبو بكر ُتدفف في ذكرى النكبة اؿ
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قوائـ اإلرىابييف بتيمة االنتماء لحماس، الجدة البرازيمية التي رافقت ىذه العائمة قدرىا أف تترع مف كػأس اليػـ 
وسػيط بجمػاؿ فيسػتأذنو أف يػزؼ سػنابؿ شػكري أبػو  عامًا. يتصػؿ شػكري مػف سػجنو عبػر 60الفمسطيني منذ 

بكر إلى أحمد جماؿ أبو بكر في الجنة، كما نطقػت سػنابؿ وىػي فػي النػزع األخيػر ثػالث مػرات لمػف حوليػا: 
 ال تحزنوا أنا رايحة عند أحمد عمى الجنة.

 ىؿ تختصر ممحمة آؿ أبي بكر بعضًا مف معاناة الفمسطيني عمى مدى قرٍف مف الزماف؟ 
خوانػػو، أو عمػػى رحػػـ  اهلل سػػنابؿ وجعػػؿ موتيػػا بدايػػة عمػػٍؿ مػػف كػػؿ ذي قػػدرة أف يسػػعى لإلفػػراج عػػف شػػكري وا 

 األقؿ إلثارة قضيتيـ المنسية.
 21/5/1023، القدس العربي، لندن

 *توضيح من الدكتور محسن صالح:
وكػػاف 2976كانػػت فػػي ربيػػع  فػػي الكويػػت ف انتخابػػات اتحػػاد طمبػػة فمسػػطيف فػػي ثانويػػة حػػوليفػػإفقػػط لمتػػاري  

وحصػؿ عمػى الترتيػب  ،ضمف الفائزيف الخمسة األخ شكري الذي كاف رئيسا لمجماعة االسالمية فػي المدرسػة
الثاني بفارؽ ثالثة أصوات، وفاز معو مف قائمة "الشباب المسمـ" التي تمثؿ الجماعة االسالمية في المدرسػة 

عشػرة أصػوات، والثالثػة اآلخػريف كػانوا مػػف  األوؿالفػائز وكػاف بينػو وبػػيف  ،شػاب اسػمو سػميماف وجػاء خامسػاً 
 قائمة فتح. وكاف التنافس شديدا جدا.

أما محسف صػالح فكػاف ضػمف مرشػحي الجماعػة اإلسػالمية الخمسػة، ولكنػو لػـ يفػز ضػمف الخمسػة األوائػؿ، 
  حيث حؿ احتياطا ثالثا وكاف ما يزاؿ في الصؼ األوؿ ثانوي.

 سنتيف وليس ثالثة. تـ تعطيؿ االنتخاباتفقد في الجامعة أما 
 

 سيناء ىي المخطوفة 77
 فيمي ىويدي
نحف إزاء قضيتيف ال قضية واحدة. قضية اختطاؼ سبعة مف الجنود المصرييف في سيناء، وقضية اختطاؼ 
سػيناء ذاتيػا مػف مصػر. وحػيف نركػز عمػى األولػػى دوف الثانيػة فإننػا بػذلؾ نوجػو اىتمامنػا بػالعرض وننصػػرؼ 

 عف بيت الداء وأصؿ المرض.
 (2) 

خالؿ العاميف األخيريف بوجو أخص حفمت سيناء بالحوادث التي بدا االحتكاـ إلى السالح فييا واضحا، كما 
ظيرت في األفؽ مؤشرات االشتباؾ مػع السػمطة وتحػدييا، وال أعنػي أف سػيناء كانػت سػاكنة قبػؿ ذلػؾ، ولكػف 

ذ أزعـ أف رياح التمػرد ظمػت تيػب أعني أف منسوب العنؼ وتحدي السمطة ارتفع بصورة أوضح بعد الثورة. إ
عمى سيناء طوؿ الوقت، بسبب السياسة األمنية التي حكمت البالد طػواؿ العقػود األخيػرة، والتػي تعاممػت مػع 
أىػػالي سػػيناء باعتبػػارىـ مشػػتبيا بيػػـ. إذ حػػيف وقعػػت بعػػض التفجيػػرات فػػي المنػػاطؽ السػػياحية )شػػـر الشػػي  

منػػػي سػػػاقت المئػػػات مػػػف أبنػػػاء سػػػيناء األبريػػػاء إلػػػى السػػػجوف مػػػثال( فػػػإف مدرسػػػة "التمشػػػيط" فػػػي الجيػػػاز األ
والمعتقالت، عميا تجد الفاعميف بينيـ. وىناؾ عاممتيـ بصورة ميينة ووحشية الستنطاقيـ، متجاىمة أف ىؤالء 
ينتمػػوف إلػػى قبائػػؿ وعشػػائر ال سػػمطاف لمدولػػة عمييػػا، األمػػر الػػذي كػػاف لػػو دوره الرئيسػػي فػػي تنػػامي مشػػاعر 

 سمطة، واختزاف مشاعر الثأر واالنتقاـ منيا.النقمة عمى ال
كػػاف العػػـ أمػػيف ىويػػدي وزيػػر الحربيػػة ورئػػيس المخػػابرات األسػػبؽ يحػػتفظ بعالقػػات طيبػػة مػػع عػػدد مػػف شػػيوخ 
القبائؿ في سيناء، منذ كاف ضابطا في سػالح الحػدود. وظمػت تمػؾ العالقػات مسػتمرة معػو إلػى مػا قبػؿ وفاتػو 



 
 
 

 

 

           32ص                                    1622العدد:                12/5/1023الثالثاء  التاريخ:

و وجيػة نظػػر فػػي التعامػؿ مػػع سػيناء خالصػػتيا أنػػو منػذ دخمػػت الشػػرطة ، وكانػػت لػػ1009رحمػو اهلل فػػي عػاـ 
عمى الخط، وتحولت سيناء إلى حالة أمنية توالىا جياز أمف الدولة )سابقا(، فسدت عالقة السمطة بػالمجتمع 
السػػيناوي، حيػػث رأى الجميػػع ىنػػاؾ وجيػػا فظػػا وغميظػػا لمدولػػة المصػػرية لػػـ يػػألفوه، فنفػػروا منػػو واشػػتبكوا معػػو 

قتيـ. وكػػاف رأيػػو أف الجػػيش فػػي سػػيناء كػػاف حارسػػا لمحػػدود وودودا مػػع النػػاس، أمػػا الشػػرطة فقػػد تعاممػػت بطػػري
أف تراجعػت سػمطة  -حسػب تعبيػره-معيـ باعتبارىـ متيميف واستخدمت معيـ أساليب القمع. وكانت النتيجة 

 بنائيا.الدولة التي أصبحت جيازا قمعيا. وتنامت سمطة القبيمة التي أصبحت ىي الحامية أل
 26خالؿ السػنتيف األخيػرتيف حفػؿ سػجؿ االشػتباؾ والتمػرد بحػوادث عػدة، توالػت عمػى النحػو التػالي: تػـ قتػؿ 

ثػػـ ىجػػـو آخػػر عمػػى حػػي الزىػػور -ىػػوجـ معسػػكر القػػوات الدوليػػة لحفػػظ السػػالـ -ضػػابطا وجنػػديا فػػي رفػػح 
ىػػوجـ مصػػنع -الجرحػػى ىػػوجـ كمػػيف لمجػػيش فػػي منطقػػة العوجػػة أدى إلػػى إصػػابة سػػبعة مػػف -بالشػػي  زويػػد 

استشيد ضابط شرطة وأصيب أحػد الجنػود فػي ىجػـو عمػى -لإلسمنت تابع لمقوات المسمحة في وسط سيناء 
وأخيػػرا تػػـ اختطػػاؼ الجنػػود السػػػبعة -تعػػرض كمػػيف لمجػػيش لميجػػـو فػػي مطػػار العػػريش -قسػػـ شػػرطة نخػػؿ 

 بالقرب مف العريش.
(1) 

صػػػبحت سػػػيناء فييػػػا مجػػػرد حالػػػة أمنيػػػة، ظمػػػت تضاريسػػػيا طػػػواؿ العقػػػود األربعػػػة األخيػػػرة عمػػػى األقػػػؿ التػػػي أ
االجتماعية مجيولة لدى السمطة، عمما بأف بعض تضاريسيا الجغرافيػة أيضػا غيػر معمومػة إال ألبنػاء سػيناء 
الذيف يحفظوف دروبيا وىضابيا ومخابئيا. وبسػبب غيػاب السػمطة فػإف المعمومػات ظمػت شػحيحة عػف حقيقػة 

مػرة دوف أف تعػرؼ بالضػبط  24أف أنبػوب الغػاز الموصػؿ إلسػرائيؿ تػـ تفجيػره  ما يجرى فييا. آية ذلؾ مػثال
 األطراؼ الفاعمة في تمؾ العمميات.

 
وكػػاف طبيعيػػا أف تنمػػػو ىنػػاؾ بػػؤر التيريػػػب واإلجػػراـ، إضػػافة إلػػػى الجماعػػات التػػي توصػػػؼ بأنيػػا سػػػمفية أو 

ذلؾ، إال أنيا لـ تكف تعرؼ شيئا عػف جيادية. وفي حدود عممي فإف األجيزة المعنية في القاىرة كانت تدرؾ 
بػؤرة جياديػة لكػف أحجاميػا وأماكنيػا لػـ  26األحجاـ واألوزاف، فضػال عػف األمػاكف. وقيػؿ لػي مػثال إف ىنػاؾ 

 تكف معمومة عمى وجو الدقة.
بسػػبب الغمػػوض الػػذى أحػػاط بمجمػػؿ األوضػػاع والخػػرائط االجتماعيػػة فػػي سػػيناء، فػػإف عػػددا غيػػر قميػػؿ مػػف 

كػانوا يستسػيموف الػربط بػيف سػيناء وقطػاع غػزة فػي خمػط  -فضال عػف وسػائؿ اإلعػالـ-اسييف المحمميف والسي
بيف الجغرافيا والسياسة، حيث ظؿ الغمز دائمػا فػي عالقػة حمػاس بمػا يجػرى ىنػاؾ. لػذلؾ فػإف مػا يجػرى فػي 

كػرر فػي سيناء كاف يػرد عميػو بػإغالؽ معبػر رفػح وتشػديد حممػة تػدمير األنفػاؽ. وىػو مػا حػدث ىػذه المػرة، وت
أغمػػب المػػرات السػػابقة. بػػؿ إف بعػػض التصػػريحات الرسػػمية كانػػت تسػػارع إلػػى اتيػػاـ حمػػاس بالضػػموع فػػي أي 

ضػابطا وجنػديا فػي العػاـ الماضػي. وقػد تػـ اتخػاذ اإلجػراء  26حادث يقع في سيناء. كما حدث عقػب قتػؿ اؿ
موعػػػة مػػػف جنػػػود األمػػػف ذاتػػػو بعػػػد خطػػػؼ الجنػػػود السػػػبعة، إذ أغمػػػؽ المعبػػػر بقػػػرار إداري، فضػػػال عػػػف أف مج

 المركزي توجيوا إلى المعبر إلحكاـ إغالقو، ورفعوا شعارات معادية لحماس.
بالتالي فقد كتػب عمػى قطػاع غػزة وحمػاس أف يػدفعا ثمػف الجػوار وتػدىور األوضػاع فػي سػيناء، ولػوال أف كػؿ 

 -الخاطفيف أنفسػيـحتى باعتراؼ -القرائف دلت عمى أف حادث االختطاؼ األخير كاف شأنا سيناويا خالصا 
لمػػا اسػػتبعد المحممػػوف والمنػػابر اإلعالميػػة دور حمػػاس والفمسػػطينييف فػػي الحػػادث. وىػػو مػػا سػػجمتو تصػػريحات 

 التي قاؿ فييا إنو ال عالقة لحماس أو غزة بالموضوع. 27/5المتحدث العسكري المصري في 
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 (3) 
ى مصػػػر. إذ كمػػػا أف السياسػػػة ال نسػػػتطيع أف نفصػػػؿ الحاصػػػؿ فػػػي سػػػيناء عػػػف مجمػػػؿ األجػػػواء المخيمػػػة عمػػػ

األمنيػػة التػػػي عاشػػػت فػػػي ظميػػػا الػػبالد ألقػػػت بظالليػػػا عمػػػى عالقػػػة السػػمطة بػػػالمجتمع فػػػي سػػػيناء، فػػػإف حالػػػة 
ىػػػدار  االنفػػػالت التػػػي شػػػيدتيا مصػػػر بعػػػد الثػػػورة ومػػػا استصػػػحبتو مػػػف جػػػرأة عمػػػى السػػػمطة وتحػػػد لييبتيػػػا وا 

اـ، ىذه أيضا كانت ليا أصداؤىا ىنػاؾ، بػؿ إننػي ال لمؤسساتيا، إلى جانب اإلطاحة بقيـ القانوف والنظاـ الع
أسػتبعد أف تكػوف تمػؾ األجػواء قػد شػكمت عنصػرا مشػػجعا عمػى رفػع منسػوب التحػدي واالسػتيانة بالسػمطة فػػي 
سيناء. ذلؾ أف ما حدث ىناؾ مؤخرا ال يختمػؼ كثيػرا عمػا نػراه بصػورة شػبو يوميػة فػي أنحػاء مصػر )القػاىرة 

عيد مػثال( مػع اخػتالؼ بسػيط تمثػؿ فػي أف الػذيف تعرضػوا لالختطػاؼ ىػـ جنػود واإلسكندرية والسػويس وبورسػ
 وليسوا مواطنيف عادييف.

في ىذا السياؽ، ال بد أف تثير دىشتنا مواقؼ النخب ووسائؿ اإلعالـ المصرية إزاء الحدث األخير. إذ سارع 
وـ عميو لتعزيػز المواقػع فػي البعض إلى توظيفو لصالح توجيو االتياـ إلى الرئيس محمد مرسي وتكثيؼ اليج

االسػػػتقطاب الحاصػػػػؿ. وفػػػي الوقػػػػت ذاتػػػو فػػػػإنيـ فسػػػػروا الحػػػادث باعتبػػػػاره جػػػزءا مػػػػف مػػػؤامرة. حيػػػػث تعػػػػددت 
تصػػريحات الناشػػطيف السياسػػييف الػػذيف دأبػػوا عمػػى القػػوؿ بػػأف الػػرئيس مرسػػي ىػػو المسػػؤوؿ األوؿ عمػػا جػػرى، 

لحمايػػة الجنػػود، أو ألنػػو أصػػدر عفػػوا عػػف بعػػض  سػػواء باعتبػػاره قائػػدا عامػػا لمقػػوات المسػػمحة لػػـ يفعػػؿ شػػيئا
المحكػػـو عمػػػييـ فػػػي قضػػػايا سياسػػية، ومػػػنيـ أنػػػاس اعتبػػػرىـ النظػػػاـ السػػابؽ إرىػػػابييف وىػػػؤالء التحقػػػوا بسػػػيناء 
وعػػادوا إلػػى نشػػاطيـ القػػديـ. ومػػنيـ مػػف قػػاؿ إف الػػذيف قػػاموا بعمميػػة الخطػػؼ ىػػـ مػػف إخػػواف وعشػػيرة الػػرئيس 

 منسوبا إلى أحد ممثمي القوات المسػمحة ذكػر فيػو أف الػرئيس مرسػي إمػا مرسي. وأبرزت إحدى الصحؼ قوال
ما أف يستقيؿ مف منصبو.  أف يثبت جديتو في التعامؿ مع الحدث، وا 

ساعة مػف مظػاىرات الػدعوة  14الذيف تبنوا سيناريو المؤامرة قالوا إف خطؼ الجنود السبعة في سيناء تـ قبؿ 
ثنػػػػيف، وكػػػػأف الخطػػػػؼ تػػػػـ بترتيػػػػب مسػػػػبؽ لصػػػػرؼ االنتبػػػػاه عػػػػف إلسػػػػقاط الػػػػرئيس مرسػػػػى، وربطػػػػوا بػػػػيف اال

المظاىرات. ومنيـ مف قاؿ إف الخطػؼ اسػتيدؼ إحػراج الجػيش وتشػويو صػورتو، بعػد أف تعػددت المطالبػات 
فػػي اآلونػػػة األخيػػػرة باسػػػتدعائو لتسػػػمـ السػػمطة، بحيػػػث تحػػػوؿ إلػػػى منقػػػذ لمبمػػد، ولػػػذلؾ جػػػرت محاولػػػة تجريحػػػو 

ظياره بمظير الضعيؼ والع  اجز عف أداء وظيفتو األساسية.وا 
الفكرة التي ترددت كثيرا في ىذا الصدد ىي أف عمميػة الخطػؼ بمثابػة حيمػة لمػتخمص مػف الفريػؽ عبػد الفتػاح 

ضػابطا وجنػديا فػي رفػح،  26السيسي، تستميـ ما فعمو الػرئيس مرسػي فػي السػابؽ حػيف وقعػت حادثػة قتػؿ اؿ
المجمس العسكري. وجسدت إحدى الصحؼ الفكرة في عنواف وفي أعقابيا أقاؿ الرئيس الفريؽ طنطاوي وحؿ 

رئيسي عمى الصفحة األولػى ذكػر أف "اإلخػواف ينتيػزوف الفرصػة لإلطاحػة بالسيسػي"، ونقمػت صػحيفة أخػرى 
عما وصفتو بأنو مصدر عسكري قولو: الجيش لف يسمح باإلطاحػة بالسيسػي، وسػيناريو طنطػاوي لػف يتكػرر 

 تحت ذريعة خطؼ الجنود.
(4) 

 أربع مالحظات عمى المشيد ىي: لي
* أف التجػػاذب والصػػراع السياسػػي الحاصػػؿ فػػي مصػػر لػػـ يسػػمحا بتػػوفير رؤيػػة وطنيػػة واضػػحة لمتعامػػؿ مػػع 

وظفػػت مػػا جػػرى مػػف أجػػؿ كسػػب  -ومعيػػا المنػػابر اإلعالميػػة المعارضػػة-الحػػدث. بػػؿ إف النخػػب السياسػػية 
وح ىو كيؼ يحؿ اإلشكاؿ بحيث ال يتكػرر مػا المعركة السياسية التي تخوضيا. بحيث ما عاد السؤاؿ المطر 

جػرى مػػرة أخػرى، وتسػػتعيد الدولػة ىيبتيػػا فػي سػػيناء؟ بػؿ بػػدا أف الفكػرة التػػي ظمػت مييمنػػة طػوؿ الوقػػت ىػػي: 
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ضػػعاؼ صػػورتو، بحيػػث توظػػؼ فػػي ىػػدؼ  كيػػؼ يمكػػف اسػػتثمار الحػػدث فػػي إحػػراج الػػرئيس محمػػد مرسػػي وا 
سقاطو. وىو تحميؿ إذا صح فإ نو يصبح كاشفا عف مدى الخمؿ الذي تعػاني منػو البيئػة سحب الشرعية منو وا 

 السياسية في مصر.
وىػى مسػألة محوريػة فػي -* أف فكرة اختطاؼ سيناء وغياب السيادة المصػرية الحقيقيػة عمػى كامػؿ أراضػييا 

لػػـ تنػػؿ مػػا تسػػتحقو مػػف الػػذكر فػػي الجػػدؿ الػػدائر حػػوؿ الحػػدث. كأنمػػا شػػغؿ الجميػػع بالتفاصػػيؿ  -الموضػػوع
ف الرؤية اإلستراتيجية المتمثمة في تمؾ الحقيقة الجوىرية التي تجنب كثيروف الخػوض فييػا. وأغمػب الراىنة ع

الظف أف السكوت عمى مصدر البالء وأصػؿ الػداء راجػع إلػى التخػوؼ مػف إثػارة الموضػوع الػذى ال بػد لػو أف 
أوضػػاع تحتػػاج إلػػى  يفػػتح األبػػواب لمحػػديث عػػف اتفاقيػػة السػػالـ الموقعػػة مػػع إسػػرائيؿ، ومػػا أسػػفرت عنػػو مػػف

مراجعػػة مػػف نظػػاـ مػػا بعػػد الثػػورة المصػػرية. وربمػػا تصػػور ىػػؤالء أف فػػتح الممػػؼ لػػو تداعياتػػو التػػي يفضػػموف 
السكوت عمييا ويػؤثروف تجاىميػا. مػع العمػـ بأنػو ال حػؿ لمسػألة التعامػؿ الجػاد مػع األوضػاع المضػطربة فػي 

 سبيؿ إلى تحقيؽ ذلؾ إال بإعادة النظر في اتفاقية سيناء إال بعودة السيادة المصرية كاممة عمى أراضييا. وال
 السالـ بما يجعميا لصالح األمف المصري وليس األمف اإلسرائيمي وحده.

* أننا في المحظة الراىنة أحوج ما نكوف إلػى أمػريف أساسػييف ىمػا: إرادة سياسػية شػجاعة، تتعامػؿ بحػـز مػع 
الناس بما يجب فعمػو إزاء مػا يجػري، وبحقيقػة الظػروؼ  مظاىر العدواف عمى ىيبة الدولة وكرامتيا، وتصارح

التي تكبؿ يد السمطة وتحوؿ دوف تمكينيا مػف الػدفاع كمػا يجػب عػف المصػمحة الوطنيػة العميػا. األمػر الثػاني 
يتمثػػػؿ فػػػي حاجتنػػػا إلػػػى معارضػػػة وطنيػػػة واعيػػػة ومسػػػؤولة، ترتفػػػع فػػػوؽ مراراتيػػػا وحسػػػاباتيا لتعمػػػي مػػػف شػػػأف 

ا، منحازة في ذلؾ إلى فكػرة المعارضػة البنػاءة واإليجابيػة، ولػيس المعارضػة االنقالبيػة المصمحة الوطنية العمي
 التي يشغميا ىاجس واحد يتمثؿ في إسقاط النظاـ والحموؿ مكانو، حتى ولو تـ ذلؾ بأسموب غير ديمقراطي.

ىمػاؿ الحػؿ السياسػي. وأرجػو أف نكػوف قػد  * أخيرا فػإنني أحػذر مػف التعويػؿ عمػى الحػؿ العسػكري واألمنػي وا 
ىماؿ السياسػة فػي الموضػوع، ألنػو يخمػؼ مػرارات وثػارات  تعممنا شيئا مف دروس التعويؿ عمى الحؿ األوؿ وا 
وضػػغائف تعقػػػد المشػػػكمة وال تحميػػػا، رغػػػـ أنػػػو يبػػػدو لموىمػػة األولػػػى أسػػػيؿ وأجػػػدى فػػػي الحسػػػـ. ومشػػػكمة الحػػػؿ 

الضػػاغطة الراىنػػة أف نتغاضػػى  السياسػػي أنػػو يتطمػػب سياسػػة وحكمػػة وبعػػد نظػػر، وأخشػػى فػػي ظػػؿ األوضػػاع
عف كؿ ذلؾ، بحيث نتبنى شعار القمع ىو الحؿ. وأرجو أف يظؿ واضحا في أذىاف أصحاب القرار أف آخر 

 الدواء ىو الكى. وأخشى في ظؿ االنفعاؿ والتعبئة التي نشيدىا أف نبدأ بما يجب أف ننتيى بو.
 12/5/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 ىاني المصري
جاء االتفاؽ الجديد بػيف "فػتح" و"حمػاس" عمػى تأجيػؿ تطبيػؽ مػا تػـ االتفػاؽ عمػى تطبيقػو مػف "اتفػاؽ القػاىرة" 
و"إعالف الدوحة" لمػدة ثالثػة أشػير أخػرى، ليؤكػد مػرة أخػرى أف إنيػاء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػدة متعػذر حتػى 

 في إطار إدارة االنقساـ ال إنيائو.
 ؿ عمى مصير حكومة سالـ فّياض وليس عمى الجدوؿ الزمني الجديد.سيركز ىذا المقا

فػي نيايػة نيسػاف الماضػي، ُأعِمػف أف الػرئيس بػدء التشػاور لتشػكيؿ حكومػة جديػدة خمفًػا لحكومػة سػالـ فّيػػاض 
 .23/4وقبمت في  7/4ثـ جددت الطمب في  13/1التي قدمت استقالتيا ألوؿ مرة في 
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رض أف يقػـو الػرئيس بتكميػؼ شػخص آخػر لتشػكيؿ حكومػة تخمػؼ الحكومػة وفؽ القانوف األساسي، مف المفت
المسػػتقيمة بعػػد أسػػبوعيف عمػػى اسػػتقالتيا كحػػد أقصػػى، عمػػى أف يقػػـو رئػػيس الحكومػػة المكمػػؼ بتشػػكيميا خػػالؿ 
مدة أقصاىا خمسة أسابيع، وستنتيي ىذه المدة في الثاني مف حزيراف المقبؿ، بينمػا مػف المفتػرض أف تشػكؿ 

، وىػذا األمػر يعنػي أف ىنػاؾ فتػرة تبػدأ 24/8اؽ الوطني خالؿ ثالثة أشير، أي في مػدة أقصػاىا حكومة الوف
مػػف الثػػاني مػػف حزيػػراف المقبػػؿ وحتػػى إشػػعار آخػػر، ومػػف المفتػػرض أف ُيمػػأل الفػػراغ الحكػػومي فييػػا مػػف خػػالؿ 

 أحد ثالثة احتماالت:
قانوف األساسي، إلى أف تشكؿ حكومة الوفاؽ أف يبقى سالـ فّياض رئيًسا لمحكومة، خالًفا لم االحتمال األول.

الوطني، وسيتـ تبرير ىذا االنتياؾ الجديد لمقانوف ب"المصػمحة الوطنيػة العميػا" التػي ليػا أولويػة عمػى كػؿ مػا 
عداىا، وبحجة أف القانوف معطؿ في ظؿ االنقساـ، إلػى حػد أف الػرئيس والمجمػس التشػريعي قػد تجػاوزا الفتػرة 

 منذ سنوات مف دوف االحتكاـ إلى الشعب مرة أخرى. القانونية لواليتييما
وىذا االحتماؿ لف يبقى وارًدا إذا استمر إصرار سالـ فّياض عمى االستقالة وعمى ترؾ المنصب خػالؿ الفتػرة 
نمػػا نتيجػػة أزمػػة وخالفػػات تفاعمػػت فييػػا العوامػػؿ الداخميػػة  القانونيػػة، خصوًصػػا أف اسػػتقالتو لػػـ تكػػف عاديػػة، وا 

 رة تجعؿ بقاء الحكومة مييًنا لجميع األطراؼ.والخارجية بصو 
أف يكمػػؼ الػػرئيس شخصػػية مسػػتقمة بتشػػكيؿ حكومػػة أو أف يرأسػػيا بنفسػػو بقواميػػا الحػػالي،  االحتمددال الثدداني.

وىػػذا صػػعب جػػًدا، ألنػػو يضػػع كػػؿ المسػػؤوليات بيػػد الػػرئيس لفتػػرة غيػػر معمومػػة، وألف ال أحػػد يصػػدؽ حقًػػا أف 
منتصػؼ آب المقبػؿ، ألف ىنػاؾ مواعيػد كثيػرة تػـ تجاوزىػا، فػال يوجػد مػا  حكومة الوفاؽ الػوطني ستشػكؿ فػي

يجعػػؿ ويضػػمف أف يكػػوف الموعػػد الجديػػد مقدًسػػا، ويمكػػف أف تكػػوف إحػػدى الشخصػػيات التػػي يػػتـ تكميفيػػا مػػف 
ضػػػمف الحكومػػػة الحاليػػػة، مثػػػؿ نبيػػػؿ قسػػػيس المسػػػتقيؿ مػػػف وزارة الماليػػػة أو غيػػػره، ألف ىػػػذا ال يعنػػػي تشػػػكيؿ 

 ؛ أو مف خارجيا، مثؿ: محمد مصطفى، رامي الحمد اهلل، زياد أبو عمرو، منيب المصري.حكومة جديدة
تكميؼ شخصية فتحاوية بتشكيؿ حكومة يشارؾ فييا ممثموف عف فصائؿ أخرى ومستقموف،  االحتمال الثالث.

 ولكنيا ستكوف حكومة "فتح" ال حكومة تشارؾ فييا مثمما حدث منذ وقوع االنقساـ وحتى اآلف.
مثؿ رغبة الرئيس، وىو صاحب القرار، في إعالنو أف سػالـ فّيػاض سيسػتمر فػي الفتػرة االنتقاليػة إلػى حػيف تت

إجراء االنتخابات، ويمكف أف ُيَكمَّؼ مرة أخرى بتشكيؿ الحكومة، وىذه الرغبة الرئاسية مستمدة مف أف فّياض 
ف تحّمؿ اإلدارة بكؿ عجرىا وبجرىا طواؿ مقبوؿ دولًيا، وتحديًدا مف أميركا، وأنو حمؿ العبء عف الرئيس حي

الفترة الماضية منذ وقوع االنقساـ وحتى اآلف، وأنو إذا كمؼ نفسو أو شخًصا آخر برئاسة الحكومة ميما كاف 
مستقاًل أو فتحاويا سيرسؿ رسالة إلى أف االتفاؽ عمى تشكيؿ حكومة وفاقية خالؿ أشير ليس جدًيا وال يتمتع 

 بأي مصداقية.
ًذا في ممعب فّياض، وىؿ يقبؿ االستمرار في رئاسة حكومة تسيير األعماؿ حتى إشعار آخر أـ يصر الكرة إ

عمى مغادرة المنصب مع انتياء الفترة القانونية لتشكيؿ حكومة جديدة؟ ىو يستطيع إذا أراد أف يعمف أف اليوـ 
يػداـو فػي اليػػـو التػالي وعمػػى  الثػاني مػف شػػير حزيػراف المقبػؿ ىػػو آخػر يػـو لػػو فػي رئاسػػة الحكومػة، وأنػو لػػف

 الرئيس أف يتعامؿ مع ىذا األمر.
فياض مصر عمى المغادرة، كما ينقؿ المقربيف منو، وأنو لف يتراجع ىذه المرة، وبدأ يتصرؼ عمى أساس أنو 
جػراء لقػاءات غيػر رسػمية، ولكػف السياسػة ال تعػرؼ الثبػات، فيػي  راحؿ، مف خالؿ حصػر لقاءاتػو الرسػمية وا 

خصوًصػا إذا حصػؿ عمػى  -ضوء المتغيرات والمصالح، فإذا رأى فّياض أف بقاءه فػي الحكومػة  متحركة في
دعػػـ وغطػػاء الػػرئيس فػػي مواجيػػة اليجمػػات الفتحاويػػة المتالحقػػة عميػػو، بحيػػث يكػػوف رئػػيس حكومػػة صػػاحب 
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سيسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ طموحػػػو السياسػػػي  -صػػػالحيات ولػػػيس موظفًػػػا عنػػػد الػػػرئيس بدرجػػػة رئػػػيس حكومػػػة 
ذا رأى أف بقػػػاءه سيعرضػػػو لػػػنفس اليجمػػػات السػػػابقة المسػػػتقب مي، فإنػػػو يمكػػػف أف يبقػػػى مػػػع أف ىػػػذا صػػػعب، وا 

وسيضر بمستقبمو السياسي فإنو سيصر عمى الرحيؿ، خصوًصا فػي ظػؿ التشػاؤـ الػذي ُنِقػؿ عنػو عػف فػرص 
 نجاح جيود كيري.

بمؤشػرات عديػدة، الطموح السياسي حؽ لكؿ شخص، وطموح فّياض ىػو لعػب دور سياسػي مسػتقبمي واضػح 
آخرىػػػا إعالنػػػو بأنػػػو يفكػػػر فػػػي خػػػوض االنتخابػػػات القادمػػػة وسيواصػػػؿ العمػػػؿ السياسػػػي بعػػػد مغػػػادرة منصػػػبو 
الحالي، ونفيو أنو قبؿ منصًبا في صندوؽ النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخػرى، حتػى كيػري بنفسػو الػذي 

سػتقالة وقبوليػا مػف الػرئيس، بعػد التػدخؿ ساىـ مػف خػالؿ إصػراره السػري والعمنػي عمػى بقػاء فّيػاض بتقػديـ اال
 األميركي الفظ لصالح استمراره، أعمف أف فّياض سيواصؿ العمؿ السياسي.

إصرار فّياض عمى الرحيؿ وارد، خصوًصا أف األسباب التي أدت إلى االستقالة ال تزاؿ قائمة، وىي ضػرورة 
برلماني(، مثمما ظير بعد اسػتحداث  –ئاسي أف يعرؼ أف النظاـ الفمسطيني عممًيا رئاسي، وليس مختمًطا )ر 

جػػػػراء التعػػػػديالت عمػػػػى القػػػػانوف األساسػػػػي؛ وعػػػػدـ رحيمػػػػو وارد مػػػػع أنػػػػو مسػػػػتبعد،  منصػػػػب رئػػػػيس الحكومػػػػة وا 
خصوًصا في ظؿ رغبة الرئيس وأطراؼ عربية ودولية واإلدارة األميركية، التي أبمغػت القيػادة الفمسػطينية بػأف 

حكومػة جديػد مناسػب، ولكػف المشػكمة عنػد الكػونجرس الػذي مػف المشػكوؾ ال مشكمة لدييا لمتعامؿ مع رئيس 
 فيو أف يتعامؿ مع أي شخص آخر بدياًل مف فّياض.

إف إصػػرار فّيػػاض عمػػى الرحيػػؿ بعػػد اإلعػػالف عػػف االتفػػاؽ عمػػى تشػػكيؿ حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني خػػالؿ ثالثػػة 
 أشير سيظيره بعديـ المسؤولية وكأنو ىو المعرقؿ لممصالحة.

زز بقػػاء فّيػػاض عمػػى األقػػؿ خػػالؿ شػػير حزيػػراف المقبػػؿ أف مصػػير جيػػود كيػػري ستتضػػح خػػالؿ ىػػذه ومػػا يعػػ
ذا فشػػؿ سيسػػرع فػػي رحيمػػو ويزيػػد مػػف  الفتػػرة، فػػإذا حققػػت تقػػدًما سػػيعزز احتمػػاؿ بقائػػو وسػػيبعد المصػػالحة، وا 

مػػؿ المتػػوازي احتمػػاؿ تشػػكيؿ حكومػػة وفػػاؽ وطنػػي )ال تعنػػي بالضػػرورة إنيػػاء االنقسػػاـ إذا لػػـ تترافػػؽ مػػع الع
والمتػػزامف عمػػى توحيػػد المؤسسػػات، خصوًصػػا األجيػػزة األمنيػػة، واالتفػػاؽ عمػػى برنػػامج سياسػػي يجسػػد القواسػػـ 

عادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بحيث تضـ مختمؼ ألواف الطيؼ السياسي واالجتماعي(.  المشتركة، وا 
يػػي تتعمػػؽ بشػػعب وأرض واقعػػيف المشػػكمة كانػػت وسػػتبقى أعمػػؽ وأكبػػر مػػف تشػػكيؿ حكومػػة ومػػف سيرأسػػيا، ف

نجػاز االسػتقالؿ الػوطني، والعػودة،  تحت االحتالؿ، وتتعمؽ بالحاجة إلى طريؽ قادر عمى إنياء االحػتالؿ، وا 
 وتقرير المصير.

فطريؽ المفاوضات الثنائية برعاية أميركية مف دوف أوراؽ قوة وبال مرجعيات وضمانات حقيقية وآليػة تطبيػؽ 
؛ فشؿ سابًقا ومحكوـ عميو بالفشؿ، كما أف نجاحػو يعنػي شػيًئا واحػًدا وىػو تصػفية ممزمة وجدوؿ زمني قصير

القضػػية الفمسػػطينية عبػػر حمػػوؿ انتقاليػػة أو نيائيػػة، وعنػػدما يػػتـ اختيػػار طريػػؽ جديػػد، طػػاؿ انتظػػاره، يػػتـ فػػي 
بحاجػة  ضوئو النظر فيما إذا كنا بحاجة إلى تشكيؿ حكومة وفػؽ مػا تػـ منػذ تأسػيس السػمطة وحتػى اآلف، أو

عادة النظر في التزاماتيػا، وعنػدىا سػيتـ اختيػار رئػيس الحكومػة  إلى حؿ السمطة أو تغيير شكميا ووظائفيا وا 
 أو عدـ اختياره بما يناسب الوضع الجديد.

 12/5/1023، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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سألة أي نظاـ في سورية ىو االفضؿ بالنسبة السرائيؿ ليس في مكانو لسببيف. االوؿ، ليس مف النقاش في م
شػأف اسػرائيؿ أف تقػوـ بػدور متػوج الممػوؾ فػي دمشػػؽ، ولػيس ليػا القػدرة عمػى أف تحسػـ اي بػديؿ افضػؿ ليػػا: 

تت اف قدرة اسرائيؿ استمرار حكـ االسد اـ استبدالو بآخر، فضال عف ذلؾ، فاف احداث السنتيف االخيرتيف اثب
 عمى تقدير احتماالت بقاء االسد محدودة، وحتى غير قائمة. 

تبػػددت. خيػػر نفعػػؿ اذا مػػا بقينػػا فػػي ’ فػػي غضػػوف أسػػابيع أو بضػػعة اشػػير’كػػؿ النبػػوءات عػػف نيايتػػو القريبػػة 
الظػػػؿ فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػالتنبؤ بمسػػػتقبؿ دمشػػػؽ. وبػػػدال مػػػف ذلػػػؾ، نحسػػػف صػػػنعا اذا مػػػا أعػػػدنا النظػػػر فػػػي 

 الحنا الحقيقية وفكرنا في سياستنا اليومية في ضوئيا. مص
 السرائيؿ مصمحة مركزية في تحقيؽ سالـ مع جارىا الشمالي. 

منذ انشغؿ بذلؾ اسحؽ رابيف حػاوؿ أربعػة مػف خمفائػو  رؤسػاء الػوزراء شػمعوف بيػرس، بنيػاميف نتنيػاىو )فػي 
دؼ مػف دوف نجػاح. وعمػى مػدى كػؿ ىػذه الفتػرة واليتيػو(، اييػود بػاراؾ واييػود اولمػرت  الوصػوؿ الػى ىػذا اليػ

 الطويمة حكـ في دمشؽ حافظ االسد وابنو بشار. 
في ظؿ عدـ وجود سالـ كانػت السػرائيؿ مصػمحة مركزيػة فػي أف تضػمف اال تبػدأ سػورية فػي معركػة ضػدىا، 

قػػد . ل2974واف تحػػافظ عمػػى اتفػػاؽ الفصػػؿ الػػذي تحقػػؽ بوسػػاطة وزيػػر الخارجيػػة ىنػػري كيسػػنجر فػػي العػػاـ 
حافظ االسد االب واالسد االبف عمى ذلؾ بعناية، حتى في الوقت الذي قاتػؿ فيػو الجػيش االسػرائيمي والجػيش 

، وكػذا فػي أثنػاء 2981السوري الواحد ضد االخػر عمػى محػور بيػروت  دمشػؽ فػي حػرب لبنػاف االولػى، فػي 
سػورية. فػي ىػذا السػياؽ، عنػدما ضػرب الجػيش االسػرائيمي حػزب اهلل، حميػؼ  1006حرب لبناف الثانية، فػي 

 مف الميـ أف يكوف السرائيؿ شريؾ مستقبمي في المفاوضات عمى التسوية الدائمة بيف الدولتيف.
المصمحة الثانية السرائيؿ ىي منع ايراف مف أف يكػوف ليػا معقػؿ دائػـ فػي سػورية. ىزيمػة ايرانيػة سػتؤثر جػدا 

ي سػػػاحات اخػػػرى. فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ السػػػرائيؿ عمػػػى مكانتيػػػا وتبػػػث شػػػعاعيا عمػػػى تطمعاتيػػػا تجػػػاه اسػػػرائيؿ فػػػ
مصػػمحة مركزيػػة اخػػرى: منػػع السػػالح كاسػػر التعػػادؿ عػػف حػػزب اهلل، الػػذراع الطويمػػة اليػػراف حيػػاؿ اسػػرائيؿ. 
اسػػرائيؿ تكػػافح، وعػػف حػػؽ مػػف ناحيتيػػا، فػػي سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى قػػدرتيا عمػػى احبػػاط ىػػذه النيػػة بكػػؿ الوسػػائؿ 

 التي تحت تصرفيا. 
لعمػػػؿ فػػػي اطػػػار مجػػػاؿ مػػػف عػػػدـ اليقػػػيف لمحفػػػاظ عمػػػى مصػػػالحيا الحقيقيػػػة. ولمعبػػػة القػػػوى اسػػػرائيؿ مطالبػػػة با

العظمػػى الواليػػات المتحػػدة وروسػػيا تػػأثير كبيػػر عمػػى مػػا يكنػػو المسػػتقبؿ. فالواليػػات المتحػػدة ترغػػب فػػي رحيػػؿ 
ة بالحفػاظ عمػى بشار االسد، ولكنيا تقيد نفسيا بالوسائؿ التي تستعد لتكريسيا ليذا اليدؼ؛ أما روسيا فممتزمػ

ىػػذا النظػػاـ، ولكنيػػا تممػػح بانيػػا غيػػر متمسػػكة بيػػذه الشخصػػية أو تمػػؾ فػػي العصػػبة العمويػػة. وىكػػذا تختمػػؼ 
 روسيا عف ايراف، الممتزمة شخصيا ببشار االسد. 

مثممػػا كػػرس رئػػيس الػػوزراء نتنيػػاىو فػػي لقائػػو مػػع بػػوتيف، وقتػػا وجيػػدا ليعػػرض معنػػى التيديػػد فػػي توريػػد سػػالح 
ات كاسػػر لمتعػػادؿ الػػى سػػورية، وعبرىػػا الػػى حػػزب اهلل، ينبغػػي االمػػؿ فػػي أف يكػػوف كمػػؼ نفسػػو مضػػاد لمطػػائر 

عناء االيضاح لمضيفو باقي مصالح اسرائيؿ ومجاالت المناورة في جوانػب اخػرى مػف الواقػع السػوري. بػذات 
ر فػي المنطقػة القدر ينبغػي االمػؿ فػي أال يكػوف الػرئيس بػوتيف اكتفػى بتحػذير اسػرائيؿ بعػدـ تعػريض االسػتقرا

 لمخطر، بؿ ايضا بسط اماـ ضيفة مجاالت مناورتو، بقدر ما تتعمؽ باحتياجات اسرائيؿ.
السرائيؿ، لمواليات المتحدة ولروسيا مصمحة في الوصوؿ الى اتفاؽ سالـ بيف اسرائيؿ ودمشػؽ، منػع السػباؽ 

وسػط، ممػا سػيجرؼ واشػنطف االيراني نحو سالح نووي ومنع االخػالؿ المتطػرؼ بميػزاف القػوى فػي الشػرؽ اال
 وموسكو نحو مواجية مسمحة في المنطقة.
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 12/5/1023، القدس العربي، لندن
 

 المساعدة العسكرية الروسية لألسد 60
 إنشؿ بابر

 ما ىي الصواري  الحديثة التي وردت األنباء مؤخرا بأف روسيا تنوي إمداد سورية بيا؟.
"، وىػػي طػػراز متقػػدـ مػػف منظومػػة صػػواري  لمػػدفاع الجػػػوي 300ولػػى "إسيػػدور الحػػديث عػػف منظػػومتيف؛ اال

طُػػورت فػػي نيايػػة سػػبعينيات القػػرف الماضػػي لكػػف زيػػد فػػي تطويرىػػا جػػدا فػػي تسػػعينيات القػػرف الماضػػي. وؿ 
" عػػدة ميػػزات تفػػوؽ مئػػات بطاريػػات صػػواري  الػػدفاع الجػػوي مػػف انتػػاج سػػوفييتي وروسػػي، فيػػي أوال 300"إس

كـ. وىي تستطيع ثانيا أف تعمػؿ فػي مواجيػة عشػرات األىػداؼ فػي 100ا عمى بعد تستطيع اف تصيب أىداف
الوقػت ذاتػو. والػػى ذلػؾ فػاف المنظومػػة متحركػة وُتحمػػؿ عمػى سػيارات ثقيمػػة، وىػو شػيء يجعػػؿ تحديػد موقعيػػا 

ى وتدميرىا صعبا. ُنشرت في الماضي عدة أنباء عف إمداد سورية وايراف بيذه المنظومػة. وقػد تػـ التوقيػع عمػ
عمى تعميؽ  1020لكف الروس استجابوا لطمبات اسرائيمية واميركية ووافقوا في العاـ  1007الصفقة في العاـ 

الصفقة. وُيبيف الػروس اآلف أنيػـ ينػووف "إتمػاـ الصػفقة"، لكػنيـ ال ُيبينػوف متػى سػينقموف بالضػبط البطػاريتيف 
 المتيف طمبتيما سورية.

" المسػػػماة "يحػػػونط" وىػػػو صػػػاروخ بحػػػري مضػػػاد لمسػػػفف ُأدخػػػؿ الػػػى 800وأمػػػا المنظومػػػة الثانيػػػة فيػػػي اؿ "بػػػي
سنة. ويستطيع اؿ "يحػونط" أف يطيػر بسػرعة تفػوؽ ضػعفي سػرعة  23الخدمة العممياتية في روسيا قبؿ نحو 

كغػػـ. وقػػد أمػػدت روسػػيا 150كػػـ مػػع رأس متفجػػر يبمػػغ وزنػػو 300الصػػوت ويصػػيب أىػػدافا بحريػػة عمػػى بعػػد 
صػػاروخ "يحػػونط" قبػػؿ سػػنة ونصػػؼ السػػنة، وتتجػػو النيػػة اآلف إلمػػدادىا  71 سػػورية مػػف قبػػؿ ببطػػاريتيف مػػع

بمنظومػػة راداريػػة متقدمػػػة ُتحسػػف دقػػة الصػػػواري . وقػػد أفػػػادت صػػحيفة "نيويػػورؾ تػػػايمز"، االسػػبوع الماضػػػي، 
بحسب مػا قالػو مسػؤولوف كبػار فػي واشػنطف أف روسػيا نقمػت الػى سػورية شػحنة مرسػمة جديػدة مػف الصػواري  

 از.مف ىذا الطر 
 

 كيف ستؤثر الصواريخ في ساحة القتال؟
إذا ممكت سورية منظومات الصواري  ىذه فسيصعب عمى اسرائيؿ )وكؿ قػوة عسػكرية اخػرى( أف تيػاجـ مػف 

" مف الصعب ايضػا اسػتعماؿ 300الجو أىدافًا داخؿ سورية أو أف تنفذ اجتياحا مف البحر. وسيجعؿ اؿ "إس
والواليات المتحدة واسمحة جوية اخرى )وىػو سػالح دقيػؽ ُيطمػؽ مػف  صواري  موجية عف بعد تممكيا اسرائيؿ

طػػائرة حربيػػػة تطيػػػر عمػػى بعػػػد عشػػػرات الكيمػػػومترات عػػف اليػػػدؼ وتيػػػرب مػػػف تيديػػد أكثػػػر منظومػػػات الػػػدفاع 
الجوي(. بؿ إف المنظومة قد تصػيب صػواري  بالسػتية. أمػا اؿ "يحػونط" فقػد يقيػد حريػة حركػة سػفف اسػرائيمية 

واحؿ سػػورية ويجعػػؿ عمميػػة بحريػػػة موجيػػة ضػػدىا وضػػد لبنػػاف صػػعبة. إف مػػدى الصػػػاروخ وغربيػػة قبالػػة سػػ
 البحري قد يكوف تيديدا ايضا لطوافات التنقيب عف الغاز في حقوؿ الغاز الطبيعي قبالة سواحؿ اسرائيؿ.

 
 ىل الجيش االسرائيمي قادر عمى مواجية الصواريخ؟
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المواء )احتياط( عاموس يادليف، في نياية االسبوع إف سالح  قاؿ رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابؽ،
". وأفػػادت وسػػائؿ االعػػالـ االجنبيػػة فػػي الماضػػي اف سػػالح 300الجػػو االسػػرائيمي قػػادر عمػػى مواجيػػة اؿ "إس

الجو االسرائيمي قد تدرب مف قبؿ عمى مواجية منظومات مشابية موجودة عند حميفات مثؿ اليوناف وقبرص 
نجح سالح الجو في السنيف االخيرة في اختراؽ منظومة الدفاع الجوي السورية الكثيفة ثػالث وأذربيجاف. وقد 

" اذا نشر في سورية حقا يتوقع أف يجعؿ الميمة في المستقبؿ صعبة لكف 300مرات عمى األقؿ. إف اؿ "إس
 لف يكوف عائقا.

كالية ألف سػالح الجػو االسػرائيمي وفي مقابؿ ذلػؾ فػاف إمػداد ايػراف المحتمػؿ بيػذه الصػواري  سػيكوف أكثػر اشػ
غير قادر عمى ارساؿ عدد كبير مف الطػائرات الحربيػة ووسػائؿ الحػرب االلكترونيػة الػى ايػراف كمػا يمكنػو أف 

 يفعؿ ذلؾ بسورية المجاورة.
وفي الميداف البحري تـ منذ ُأصيبت السفينة حاممة الصواري  "حنيت" في حرب لبناف الثانية تحسػيف القػدرات 

عيػػة لسػػالح البحريػػة االسػػرائيمي جػػدا. ُأصػػيبت السػػفينة آنػػذاؾ بصػػاروخ مػػف صػػنع الصػػيف أطمقػػو رجػػاؿ الدفا
الحرس الثوري االيراني مف سواحؿ لبناف. وتشتمؿ المنظومات الدفاعية اليػوـ، ضػمف مػا تشػتمؿ عميػو، عمػى 

لصػػػػواري  ". وفػػػػي ىػػػػذه الحػػػػاؿ أيضػػػػا سػػػػيكوف اؿ "يحػػػػونط" عامػػػػؿ تيديػػػػد آخػػػػر لحػػػػامالت ا9صػػػػواري  "بػػػػراؾ
 االسرائيمية لكف خطره غير كاٍؼ لمنع عمميا قبالة سواحؿ سورية.

 
 ما احتماالت إمداد االسد حقا بيذه الصواريخ؟

أصػػبحت صػػواري  "يحػػونط" منشػػورة كمػػا يبػػدو فػػي منطقػػة مينػػاء طرطػػوس عمػػى سػػاحؿ البحػػر المتوسػػط، فػػي 
رض انػػو فػػي الوقػػت الػػذي مضػػى منػػذ قمػػب المنطقػػة العمويػػة حيػػث يسػػودىا ىػػدوء نسػػبي. ومػػف المنطػػؽ اف نفتػػ

كمػػا يبػػدو( وصػػمت الػػى مسػػتوى عمميػػاتي ومػػف المحتمػػؿ جػػدا أف يكػػوف تقنيػػوف وضػػباط  1022ُنصػػبت )فػػي 
روس موجػػػوديف ىنػػػاؾ كػػػي يرشػػػدوا القػػػوات السػػػورية. ومػػػع ذلػػػؾ فػػػاف الوجػػػود الروسػػػي قػػػد يحػػػد مػػػف اسػػػتعماؿ 

 السورييف لمصواري .
ؿ وضػػوحا. فمػػيس واضػػحا مػػف أيػػف سػػتأتي المنظومػػة ألف الشػػركة " فػػاف الوضػػع أقػػ300وفيمػا يتعمػػؽ بػػاؿ "إس

المنتجة في روسػيا أعمنػت فػي السػنة الماضػية أنيػا سػتغمؽ خػط االنتػاج. وقػد تنقػؿ روسػيا منظومػة تسػتعمميا 
 اآلف في دفاعيا الجوي.

 الػذي ُأصػيب اصػابة بالغػة فػي سػنتي حػرب –السؤاؿ الػذي ىػو أكثػر احراجػا: كيػؼ سػينجح الجػيش السػوري 
فػػػي أف  –أىميػػػة وبيػػػروب عشػػػرات اآلالؼ مػػػف المنشػػػقيف والػػػذي عػػػانى قبػػػؿ ذلػػػؾ ايضػػػا نقصػػػا مػػػف المػػػوارد 

يستوعب في صفوفو منظومة متقدمة ومعقدة تشتمؿ عمى ثالثة أنواع مف الرادارات مختمفة وجعميا عممياتية. 
ممكػػف ارسػػاؿ اؿ يصػػعب اف نػػرى السػػورييف يصػػمدوف ليػػذه الميمػػة فػػي وضػػعيـ الحػػالي، وقػػد يكػػوف الحػػؿ ال

" مع مستخدميف روس، لكف يصػعب اف نػرى روسػيا ُتعػرض ناسػيا لمخطػر وسػط ميػداف القتػاؿ. إف 300"إس
 " يبدو اآلف تيديدًا روسيًا أكثر مف كونو امكانا محسوسا.300االمداد ب "إس

 
 ما سبب القمق الكبير من الصواريخ في اسرائيل؟
بيػػرا جػػدا مػػف القمػػؽ فػػي الجانػػب االسػػرائيمي، وىػػؿ كانػػت زيػػارة ىػػذا سػػؤاؿ جيػػد. لػػيس واضػػحا لمػػاذا نػػرى قػػدرا ك

بنيػػاميف نتنيػػاىو العاجمػػة لمػػرئيس بػػوتيف، االسػػبوع الماضػػي، ذات أمػػؿ )بحسػػب عػػدد مػػف التقػػارير كانػػت تمػػؾ 
مبػػادرة روسػػية فبػػوتيف ىػػو الػػذي دعػػا نتنيػػاىو ليحػػذره مػػف ىجمػػات اخػػرى عمػػى سػػورية(. مػػف الممكػػف جػػدا اف 
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ميػة ترمػي الػى خدمػة عػدد مػف االىػداؼ. إف نتنيػاىو، مثػؿ كثيػريف آخػريف فػي الحكومػة تكوف ىذه حيمة اعال
وجيػػاز األمػػف، قمػػؽ جػػدًا مػػف اسػػتيالء متمػػرديف جيػػادييف عمػػى سػػورية ومػػف نقػػؿ سػػالح متقػػدـ وكيميػػائي الػػى 

ف بقػاء "حزب اهلل". وبرغـ أعماؿ القتؿ التي ينفػذىا األسػد ضػد شػعبو يبػدو أنػو يوجػد فػي اسػرائيؿ مػف يعتقػد أ
سمطتو قػدر المسػتطاع أفضػؿ. إف نشػر خبػر صػفقة الصػواري  الروسػية قػد يقػوي االسػد ويبػرز حقيقػة انػو مػا 

 زاؿ يحظى بتأييد روسي كبير.
إف وجود صواري  متقدمػة فػي سػورية سػيقوي مػف يعارضػوف فػي واشػنطف تػدخال عسػكريا لصػالح المتمػرديف. 

ة دفاعػا جويػا وبحريػا أفضػؿ كثيػرا ممػا كػاف يممػؾ النظػاـ فمعارضو التدخؿ يزعموف منػذ زمػف بعيػد أف لسػوري
في ليبيا، وليذا سيكوف اليجوـ عمال خطيرا. وزعزعت اليجمات االسرائيمية االخيرة ىذا الزعـ وسيعود ظيور 

 " لتقويتو.300"إس
ا لمغػرب إف أكبر الرابحيف مف جولػة األنبػاء المنشػورة )عػدا نظػاـ االسػد( ىػـ الػروس الػذيف يريػدوف أف ُيظيػرو 

وإلسػػرائيؿ أنيػػػـ لػػػف يتخمػػػوا عػػػف األسػػػد وأنيػػػـ يػػروف محاولػػػة التػػػدخؿ العسػػػكري الغربػػػي ُمضػػػرة أضػػػرارا مباشػػػرا 
 بالمصمحة الروسية.

 
 لماذا ما زال الروس يساعدون االسد؟

إف األنباء التي نشرت عػف االمػداد بالصػواري  ىػي جػزء مػف اجػراء أوسػع الظيػار تأييػد روسػي لالسػد. وىػي 
سفينة حربية روسية في ىذه االياـ في شرؽ البحر المتوسط غير  22تدريب بحري اجتمعت فيو  ُتضاؼ الى

بعيد عف الساحؿ السوري. وىو أكبر تػدريب لالسػطوؿ الروسػي فػي البحػر المتوسػط منػذ كػاف سػقوط االتحػاد 
 السوفييتي.

بػػي ال يعتبػػر حميفػػا لػػالدارة إف الػػروس شػػديدو االىتمػػاـ ببقػػاء االسػػد، فيػػو آخػػر حػػاكـ عممػػاني فػػي العػػالـ العر 
االميركية أو مؤيدا لمحركات االسالمية المتطرفة التػي تيػدد السػيطرة الروسػية عمػى مناطقيػا الشػرقية. واالسػد 
ىو آخر مركز واضح لمتأثير الروسي في الشرؽ االوسط، وبرغـ انو اقترب جدا مف المحور االيراني الشيعي 

ة خاصة أكثر خضوعا لرحمة موسكو. إف االسطوؿ الروسي يسػتعمؿ في العقد االخير، جعمتو الحرب األىمي
مينػػػاء طرطػػػوس السػػػوري باتفػػػاؽ ايجػػػار بعيػػػد األمػػػد، وىػػػو اليػػػـو مػػػوطئ القػػػدـ العسػػػكري لروسػػػيا فػػػي البحػػػر 
المتوسػػط. وحتػػى لػػو انيػػار النظػػاـ فػػي دمشػػؽ فػػاف طرطػػوس يتوقػػع اف تصػػمد فتػػرة اخػػرى بسػػبب وجودىػػا فػػي 

روسػػيا واالسػػد مصػػمحة مشػػتركة فػػي حمايػػة الشػػريط السػػاحمي كمػػا يشػػيد عمػػى ذلػػؾ قمػػب االقمػػيـ العمػػوي. إف ل
 االمداد بصواري  "يحونط".

 10/5/1023، "ىآرتس"
 12/5/1023، األيام، رام اهلل
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