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 المفاوضات مع الفمسطينييناإلسرائيمية حول  يديولوجية داخل الحكومةإ خالفاتليفني: يوجد  2
تسيبي ليفني المكمفة بإدارة ممؼ  اإلسرائيميكزيرة القضاء أف ، 44/5/4023، القدس، القدسذكرت 

ع الفمسطينييف ذكرت، أنو "لف يتـ تغييب المفاكضات مع الفمسطينييف عف جدكؿ اعماؿ المفاكضات م
 الحككمة"، حسبما اكردتو شبكة االذاعة االسرائيمية "ريشت بيت" عمى مكقعيا االلكتركني.

كاضافت ليفني التي كانت تتحدث مع الشبكة ضمف برنامج "صباح الخير" أف "إلسرائيؿ اىتماـ كبير بتقّدـ 
عممية السممية مع الفمسطينييف"، مؤكدة أف "رئيس الحككمة بنياميف نتنياىك شريؾ كامؿ بجميع االتصاالت ال

كحكؿ الكضع في سكريا، قالت ليفني إف "اسرائيؿ قمقة مف نقؿ السالح السكرم الى  التي تتـ بيذا الصدد".
 ايدم حزب اهلل االمر الذم يشكؿ ضرران عمى أمف إسرائيؿ".

يكجد خالفات »ليفني قالت لالذاعة العامة ، أف كامؿ ابراىيـ، عف 44/5/4023، ي، عّمانالرأكنشرت 
ال يخدـ سكل »، مشيرة الى اف تعثر المفاكضات منذ اكثر مف ثالث سنكات «ايديكلكجية داخؿ الحككمة

جديد )في  اكلئؾ الذيف يعتقدكف كؿ يـك اف بامكانيـ االستيطاف عمى ارض )في الضفة الغربية( كبناء منزؿ
 «.مستكطنة( كبانو بيذه الطريقة يمكف منع التكصؿ الى اتفاؽ

 ككانت ليفني تشير الى لكبي المستكطنيف كايضا الى شركاء اخريف ىاميف في االئتالؼ الحاكـ. 
الكسطي الذم ركز في حممتو االنتخابية عمى مكضكع اعادة « الحركة»كاعترفت ليفني التي تتراس حزب  

 «.الكحيدة التي تقاتؿ مف اجؿ ىذا المكضكع»السالـ بانيا  اطالؽ محادثات
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ليفني رجحت أف تككف االسابيع القريبة حاسمة بالنسبة ، أف 43/5/4023وكالة قدس برس، كأضافت 
( في ختاـ اجتماع 5|43كأعربت ليفني في تصريحات ليا اليكـ الخميس ) الحتماؿ استئناؼ المفاكضات. 

ع كزير الخارجية البريطاني كلياـ ىيغ، عف أمميا في أف يعمؿ الجانب م عقدتو في القدس المحتمة
الفمسطيني ما ىك مطمكب الستئناؼ عممية التفاكض مؤكدة اف اقامة الدكلة الفمسطينية لف تتـ اال مف خالؿ 

 تحقيؽ السالـ. 
 
 عباس وكيري يبحثان خطة سالم أمريكية في طور االعدادعريقات:  

الرئيس محمكد عباس أكد المكقؼ أف  ،راـ اهللمف  24/5/2013رام اهلل، الحياة الجديدة،  ذكرت
اإلسرائيمي إلقامة الدكلة  -الفمسطيني الستئناؼ المفاكضات الجادة التي تقكد إلى إنياء الصراع الفمسطيني

، كأشار إلى أف االستيطاف في األرض 1967الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس عمى حدكد عاـ 
ينية، كاالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ضد الشعب الفمسطيني كمقدساتو، إضافة إلى االعتداءات الفمسط

 اليمجية التي يقكـ بيا المستكطنكف، تشكؿ عقبة أماـ نجاح الجيكد الدكلية الرامية إلى إنقاذ عممية السالـ.
ف كيرم ككزير الخارجية البريطاني في مقر الرئاسة براـ اهلل أمس كزير الخارحية األميركي جك  عباسكالتقى 

 كلياـ ىيغ كال عمى حدة.
كجرل خالؿ اجتماع الرئيس ككيرم، استكماؿ ما تـ بحثو بينيما خالؿ األسابيع الماضية، حكؿ الجيكد 

 المبذكلة إلحياء عممية السالـ.
ة إلنقاذ حؿ كأكد الرئيس المكقؼ الفمسطيني إزاء متطمبات استئناؼ عممية مفاكضات جادة كذات مصداقي

مجددا، قضايا استمرار االستيطاف، كاالعتداءات االسرائيمية في مدينة القدس  عباسالدكلتيف. كما أثار 
 المحتمة، كاعتداءات المستكطنيف، كاستمرار اعتقاؿ األسرل.

 كأعمف عريقات أف الرئيس ككيرم بحثا خطة سالـ يقكـ كزير الخارجية األميركي باعدادىا.
ككالة فرانس برس عقب المقاء "الخطة ما زالت حتى اآلف في مرحمة االعداد كاالتصاالت مع كقاؿ عريقات ل

كافة األطراؼ الفمسطينية كاالسرائيمية كالعربية كاالكركبية كركسيا ككافة األطراؼ الدكلية المعنية بالسالـ 
 كاالستقرار في منطقتنا".

كاسعة لمكصكؿ الى صيغة لخطتو" مشيرا الى انو  كحسب عريقات فاف "كيرم يقكـ بجكالت مكثفة كاتصاالت
"ال يكجد طرؼ في العالـ يستفيد مف السالـ كما يستفيد الشعب الفمسطيني كال يكجد طرؼ يخسر مف 

 استمرار االحتالؿ كما الشعب الفمسطيني".
كأكد عريقات اف "دكلة فمسطينية مستقمة ذات سيادة متصمة مف دكف استيطاف ىي ليست شركطا بؿ 

 التزامات لتحقيؽ السالـ".
مساء أمس بمقر الرئاسة في راـ اهلل، كزير الخارجية البريطاني كليـ ىيغ، حيث اطمع عمى  عباسكاستقبؿ 

 آخر مستجدات العممية السممية، كالجيكد الدكلية المبذكلة إلحيائيا.
-اء الصراع الفمسطينيكأكد الرئيس المكقؼ الفمسطيني الستئناؼ المفاكضات الجادة التي تقكد إلى إني

 .1967اإلسرائيمي إلقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا القدس عمى حدكد عاـ 
كأشار الرئيس إلى أف االستيطاف في األرض الفمسطينية، كاالعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ضد الشعب 

لمستكطنكف، تشكؿ عقبة أماـ نجاح الفمسطيني كمقدساتو، إضافة إلى االعتداءات اليمجية التي يقـك بيا ا
 الجيكد الدكلية الرامية إلى إنقاذ عممية السالـ.



 
 
 

 

 

           6ص                                    4869العدد:                44/5/4023الجمعة  التاريخ:

مصدر سياسي ، أف كفاح زبكف نقالن عف راـ اهلل مف 24/5/2013الشرق األوسط، لندن،  كأضافت
قاؿ إف كيرم بحث مع أبك مازف كنتنياىك إمكانية إطالؽ مبادرة جديدة « لشرؽ األكسط»فمسطيني مسؤكؿ لػ

إنو )كيرم( كتكـ كال يريد تسريب معمكمات، كيبحث األمكر منفردا »ي يكنيك )حزيراف( المقبؿ. كأضاؼ: ف
حتى اآلف كاضح أنو لـ »كتابع القكؿ: «. )مع الزعيميف(، عمى أمؿ إقناعيـ بإطالؽ مفاكضات مف جديد

لشير المقبؿ، يفترض أنو حتى السابع مف ا»، مستطردا «يستطع إقناع اإلسرائيمييف، لكنو مستمر في جيكده
 «.سيطمؽ مبادرتو

إضافة إلى مبادرة السالـ، يبحث كيرم خطة اقتصادية لدفع عجمة االقتصاد الفمسطيني، كىي جزء مف 
خطتو المتكاممة. كأكد مسؤكؿ رفيع بالخارجية األميركية لمصحافييف أف كيرم بحث فعال دفع السالـ كأفكارا 

مسطيني. كمف غير المعركؼ عمى ماذا ستستند مبادرة كيرم؛ إذ يحسـ ذلؾ لخطة اقتصادية لتعزيز النمك الف
 نتيجة لقاءاتو مع أبك مازف كنتنياىك.

 
 دليل عمى فشل لقاءات المصالحة يونيو المقبل/ إعالن فتح تشكيل حكومة جديدة بداية حزيران :خريشة 3

إعالف حركة فتح تشكيؿ حككمة عد النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي حسف خريشة : جماؿ غيث-غزة
يكنيك المقبؿ؛ "دليالن عمى فشؿ كؿ المقاءات التي عقدت بيف حركتي "فتح" ك"حماس" / جديدة بداية حزيراف

 لتشكيؿ حككمة التكافؽ، كتنفيذ اتفاؽ المصالحة".
عف كأضاؼ خريشة لػ"فمسطيف": "إف تشكيؿ الحككمة يعد خطكة انفرادية مف قبؿ حركة فتح، بغض النظر 

 القكؿ إنيا حككمة انتقالية إلى حيف تنفيذ اتفاؽ المصالحة التي ال تزاؿ تراكح مكانيا منذ قرابة خمسة أعكاـ".
كتابع: "إف تشكيؿ أم حككمة في راـ اهلل ىي بمنزلة حككمة دائمة، كليست حككمة مؤقتة أك انتقالية"، عادًّا 

 كغير دستكرية، كحاؿ حككمة سالـ فياض. أم حككمة ال تحظى بثقة المجمس التشريعي غير قانكنية
 

 23/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 مواطن خمسينغزة والضفة ورجل أمن لكل  إلدارةوزيرا  48خريشة:  4
القدس ’اكد الدكتكر حسف خريشة النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني لػ: كليد عكض -راـ اهلل
الفمسطينية جيش مف الكزراء بسبب قياـ السمطة منذ انشائيا عاـ  الخميس بانو بات في االراضي’ العربي
حككمة، أخرىا حككمة الدكتكر سالـ فياض التي قدمت استقالتيا قبؿ اسابيع لمرئيس  14بتشكيؿ  1994

ليصبح عندنا جيش مف الكزراء، ندفع ‘ 15الفمسطيني محمكد عباس، الفساح المجاؿ لتشكيؿ الحككمة رقـ 
 ’.لحياة، مف االمكاؿ التي ينبغي اف تذىب السر الشيداء كالجرحى كالفقراءركاتبيـ لمدل ا

في االراضي الفمسطينية جراء ’ انشاء جيش مف الكزراء‘كطالب خريشة الرئيس عباس بكقؼ مسمسؿ 
مكاصمة تشكيؿ الحككمات كخاصة في ظؿ الحديث عف اعتزامو تشكيؿ حككمة جديدة خمفا لحككمة فياض، 

 ’.مكاطف رجؿ أمف 50االؼ فمسطيني كزير، كلكف  10بات لكؿ ‘مشيرا الى انو 
 24/5/2013القدس العربي، لندن، 

 
 

 لم يحقق بعد أي تقدم في اتصاالتو مع الجانبين اإلسرائيمي والفمسطيني كيري"الحياة":  5
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عد أم قاؿ مسؤكلكف فمسطينيكف إف كزير الخارجية األميركي جكف كيرم لـ يحقؽ ب: محمد يكنس -راـ اهلل 
تقدـ في اتصاالتو مع الجانبيف اإلسرائيمي كالفمسطيني كالرامية إلى إعادة إطالؽ العممية السممية. ككشؼ 

أف الجانب الفمسطيني طمب مف كيرم الحصكؿ عمى تعريؼ الحككمة اإلسرائيمية « الحياة»مسؤكؿ رفيع لػ 
 كنو لـ يحقؽ أم تقدـ بعد في ىذا االتجاه.لحدكد الدكلة الفمسطينية، كتجميد االستيطاف داخؿ ىذه الحدكد، ل

كأكد المسؤكؿ استعداد الجانب الفمسطيني لمعكدة فكران إلى المفاكضات في حاؿ كافقت الحككمة اإلسرائيمية 
رئيس الحككمة اإلسرائيمية »حدكدان لمدكلة الفمسطينية المقبمة. كأضاؼ:  1967عمى تعريؼ حدكد عاـ 
عترؼ بحؽ الفمسطينييف في إقامة دكلة مستقمة، ككؿ ما نريده منو ىك أف يقكؿ بنياميف نتانياىك يقكؿ انو ي

كيتكقع «. لنا أيف ىي حدكد تمؾ الدكلة، كلماذا يجرم بناء المستكطنات كتكسيعيا في قمب الضفة الغربية
الفمسطينيكف أف تتمخض جيكد كيرم عف تقديـ حكافز اقتصادية لمسمطة مف اجؿ العكدة إلى المفاكضات 
مف دكف مضمكف سياسي حقيقي. لكف مقربيف مف الرئيس محمكد عباس يؤكدكف انو لف يعكد إلى 

 المفاكضات مف دكف كقؼ االستيطاف أك تعريؼ حدكد الدكلة الفمسطينية.
لماذا نعكد إلى المفاكضات مف دكف االتفاؽ عمى تعريؼ لحدكد الدكلة »كقاؿ أحد المقربيف مف الرئيس: 

كيقر المسؤكلكف  «.طاف؟ ىؿ الميـ ىك المفاكضات أـ نياية ىذه المفاكضات؟كمف دكف كقؼ االستي
لدل كزير الخارجية األميركي نية حسنة إلعادة إطالؽ المفاكضات، كأف الرئيس عباس »الفمسطينيكف أف 

 «. مرتاح جدان في التعامؿ معو، لكف المشكمة تكمف في الجانب اإلسرائيمي
السؤاؿ ليس ىك نية كيرم في «: »الحياة»منظمة التحرير حناف عشراكم لػ كقالت عضك المجنة التنفيذية ل

نما في الحككمة اإلسرائيمية التي حددت أكلكياتيا في التكسع االستيطاني كمصادرة  التكصؿ إلى اتفاؽ، كا 
 السؤاؿ األكبر ىك عف السياسة األميركية، فيؿ تظؿ أميركا»كأضافت: «. األراضي كعدـ التكصؿ إلى اتفاؽ

كبدأ كيرم  «.تتبع سياسة التكيؼ مع السياسة اإلسرائيمية، أـ حاف الكقت لمعمؿ عمى إلزاميا القانكف الدكلي؟
جيكده الستئناؼ المفاكضات قبؿ اكثر مف شيريف، كحدد األسبكع األكؿ مف حزيراف )يكنيك( المقبؿ ميمة لو 

كلكف فمسطينيكف إف تكقعاتيـ مف جيكد لتقديـ أفكار إلعادة الطرفيف إلى طاكلة المفاكضات. كيقكؿ مسؤ 
ال تكجد لدينا تكقعات غير كاقعية، فالحككمة اإلسرائيمية كاضحة، »كيرم متكاضعة. كأكضحت عشراكم: 

كتتجو القيادة  «.كبرنامجيا كاضح، كالمطمكب ىك ضغكط أميركية عمى إسرائيؿ كليس محاكالت إقناع
دة في حاؿ فشؿ جيكد كيرم في استئناؼ المفاكضات. الفمسطينية إلى العكدة إلى خيار األمـ المتح

لدل الفمسطينييف خياراتيـ، كفي مقدميا تعزيز صمكد الناس كاالنضماـ إلى »كأكضحت عشراكم أف 
نما مساءلتيا أيضان   «.المنظمات كالمكاثيؽ الدكلية التي تمكننا ليس فقط مف كبح جماح إسرائيؿ كا 
 24/5/2013الحياة، لندن، 

 
 : "تبادل األراضي" التفاف عمى القرارات الدوليةغزة فيدل وزارة الع 6

أكدت دراسة أعدتيا اإلدارة العامة لمشؤكف القانكنية بكزارة العدؿ في غزة عف مدل الخطكرة الكبيرة التي 
تكمف في فكرة تبادؿ األراضي مع االحتالؿ، مف الناحيتيف القانكنية كالسياسية، معتبرة ذلؾ "محاكلة لمخداع 

 لتفاؼ عمى القرارات الدكلية التي تعتبر أف األراضي الفمسطينية محتمة".كاال
كرأت الدراسة أف محاكلة تمرير ىذا االقتراح عبر اتفاؽ سياسي "يأتي إلضفاء صفة الشرعية لالحتالؿ مف 

ظيار  يجاد مخرج لالحتالؿ أماـ الرأم العاـ الدكلي، كا  ه بأنو خالؿ صفقة مشبكىة، باإلضافة لقمب الحقائؽ كا 
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خراجو مف  يسعى مف أجؿ التكصؿ إلى تسكية مع الفمسطينييف كما أنيا تأتي إلنقاذ المحتؿ مف مأزقو كا 
 عزلتو السياسية الدكلية كرفع الحرج عنو".

أنيا أرض "محتمة" كليست "متنازعان  1967كأكضحت أف الكضع القانكني لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 أصدرتوـ بيانو بما ال يدع مجاؿ لمشؾ في الرأم االستشارم المشيكر كالذم عمييا"، كىذا الكضع قد ت

حيث جاء منسجمان مع عدد كبير مف القرارات  2004محكمة العدؿ الدكلية في التاسع مف تمكز )يكليك( 
ىك كجكد محتؿ  األرضفي ىذه  إسرائيؿالتي اتخذىا مجمس األمف كالجمعية العامة باإلجماع كأف كجكد 

 .عسكرم
كتناكلت الدراسة األبعاد السياسية، معتبرة أف ىذا اإلعالف "خطير جدان ككنو يعتبر تدخَؿ في الشؤكف 

في  80السياسية الفمسطينية، باإلضافة إلى انو يعترؼ بشرعية االستيطاف كيفرض تنازالن عف أكثر مف 
ـ في تكسيع المستكطنات المائة مف مساحة القدس الشرقية كالتي تضـ مناطؽ تاريخية ىامة، مما يساى
 كيزيد مف نيب المكارد الطبيعية كمصادر المياه كتمكيث البيئة الفمسطينية كتدميرىا.

كأضافت أف "القبكؿ بفكرة تبادؿ األراضي يعني تجزئة كفصؿ المناطؽ الفمسطينية عف بعضيا البعض عمى 
بقاء عمى الكجكد العسكرم اإلسرائيمي شكؿ كانتكنات معزكلة ال يمكف التكاصؿ فيما بينيا، باإلضافة إلى اإل

 بذريعة تكفير الحماية لممستكطنات.
 23/5/2013، فمسطين أون الين

 
 مأساوية في سجون االحتالل اً : األسرى يعانون ظروفبعد االفراج عنو فتحي القرعاوي 7

ؿ اإلسرائيمي قاؿ النائب في المجمس التشريعي كاألسير المحرر مف سجكف االحتال: أحمد المبابيدم - غزة
فتحي القرعاكم، اف األسرل يعانكف ظركؼ مأساكية نتيجة المعاممة السيئة ليـ مف قبؿ إدارة مصمحة 
السجكف اإلسرائيمية، الفتان إلى أنو ال يكاد يمر يـك دكف حدكث اقتحاـ لغرؼ األسرل مف قبؿ القكات 

 الخاصة اإلسرائيمية.
أكف اليف": "االحتالؿ بات يتعمد التضييؽ عمى األسرل  كأضاؼ القرعاكم في اتصاؿ ىاتفي مع "فمسطيف

في كؿ شئ لمضغط عمييـ نفسيان بعدما فشؿ في تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ سجنيـ في سجكف تفتقر ألدنى 
متطمبات الحياة اإلنسانية"، منكىان إلى أف االحتالؿ يحاكؿ بشتى الكسائؿ قير األسير الفمسطيني الذم أرغـ 

 إلضراب عف الطعاـ الذم خاضيا األسرل النتزاع حقكقيـ.أنفو مف خالؿ معارؾ ا
كأفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، اليكـ الخميس، عف النائب القرعاكم بعد أف اعتقؿ ضمف حممة شنتيا 

، عقب انتياء الحرب عمى قطاع غزة، كالمسيرات التي خرجت في 23/11/2012قكات االحتالؿ في 
 قطاع.الضفة الغربية لمتضامف مع ال

 23/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 لمتيمين بالتخابر مع االحتالل والمؤبد لثالث باإلعدام اً تصدر حكم محكمة عسكرية في غزة 8
أصدرت محكمة عسكرية في غزة، صباح اليكـ الخميس، حكما باالعداـ شنقا عمى اثنيف مف المتيميف  :غزة

 األعماؿ الشاقة.بالتخابر مع االحتالؿ، كعمى ثالث بالسجف المؤبد ك 
، إنو تـ رفض االستئناؼ ضد الحكـ السابؽ بإعداـ )ح.  كقاؿ مصدر مف داخؿ المحكمة لػ القدس دكت كـك
خ( مف سكاف رفح، بتيمة التخابر مع االحتالؿ كالمشاركة في قتؿ كتصفية االحتالؿ لمقاكميف فمسطينييف، 
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الكرامة بتيمة التخابر كالمشاركة كالتدخؿ  فيما صدر حكـ أكلي قابؿ لالستئناؼ بحؽ )ا.ق( مف سكاف حي
 في قتؿ مقاكميف.

كأصدرت المحكمة حكما بحؽ معتقؿ ثالث )ؼ.ـ( مف سكاف حي الشجاعية، بالسجف المؤبد لمرة كاحدة 
 عاما( مع األعماؿ الشاقة. 20)

 24/5/2013القدس، القدس، 
 

 الدرةتطالب بمجنة دولية لتقصي الحقائق حول اغتيال  في غزة الحكومة 9
طالبت الحككمة الفمسطينية في غزة، منظمة األمـ المتحدة كالمجتمعيف الدكلي كالعربي بتشكيؿ لجنة تقصي 
حقائؽ، حكؿ المزاعـ اإلسرائيمية المتعمقة بعدـ المسؤكلية عف حادثة اغتياؿ الطفؿ الفمسطيني محمد الدرة 

 .2000بداية انتفاضة االقصى في ايمكؿ )سبتمبر( مف عاـ 
الدكتكر عطا اهلل أبك السبح كزير العدؿ في الحككمة الفمسطينية في غزة في تصريح مكتكب اليـك  كقاؿ

 الخمس "إف دكلة االحتالؿ مستمرة في سياسية الكذب كالمراكغة التي تنتيجيا منذ إنشائيا"، 
 23/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 المقاومة والمجرم منستي" حول عدوان غزة غير منصف ويساوي بينأ: تقرير "حماس 20

أشرؼ اليػكر: رفضػت حركػة حمػاس التػي تسػيطر عمػى قطػاع غػزة يػكـ أمػس بشػدة تقريػرا صػدر عػف  -غزة 
منظمة "أمنستي" التي تعنػى بحقػكؽ اإلنسػاف، كالػذم اتيػـ الحركػة كفصػائؿ المقاكمػة بارتكػاب "جػرائـ حػرب"، 

 طاع غزة.كما إسرائيؿ، خالؿ الحرب األخيرة التي شنيا جيش االحتالؿ ضد ق
كقػاؿ  كردت حركة حماس بانتقاد "امنستي" بشدة، كقالت اف تقريرىػا "غيػر منصػؼ كيفتقػر إلػى المكضػكعية".

فكزم برىكـ المتحدث باسـ الحركػة فػي تصػريح صػحافي تمقػت "القػدس العربػي" نسػخة منػو أف اتيػاـ أمنسػتي 
ائيمي خالؿ الحرب األخيػرة عمػى قطػاع لممقاكمة الفمسطينية في غزة بارتكاب جرائـ حرب كما االحتالؿ اإلسر 

غزة يعد "تكصيؼ غيػر منصػؼ كيفتقػر إلػى المكضػكعية حيػث سػاكل بػيف المقاكمػة المشػركعة المدافعػة عػف 
المدنييف الفمسطينييف، كبيف المجـر اإلسرائيمي الذم تعمد قصؼ كقتؿ المدنييف الفمسطينييف كتناست أمنستي 

 أف االحتالؿ ىك مف بدأ ىذه الحرب".
تطػػػرؽ برىػػػكـ حػػػكؿ مػػػا كرد فػػػي التقريػػػر بشػػػأف أحػػػكاؿ سػػػكاف القطػػػاع المحاصػػػر كاألسػػػرم الفمسػػػطينيكف فػػػي ك 

سػػجكف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، كأحػػكاؿ سػػكاف الصػػفة الغربيػػة المحتمػػة، كقػػاؿ انػػو "قميػػؿ جػػدا مقارنػػة بمػػا يجػػرل 
طاف كالخطػؼ كاالعتقػاؿ عمى األرض مف معاناة كعذابات لشعبنا كألسرانا في ظؿ الحصار كالعػدكاف كاالسػتي

كرد عمػػػى اتيامػػات حمػػػاس باعتقػػاؿ كتعػػػذيب  كمػػف جػػرائـ ضػػػد اإلنسػػانية ترتكػػػب يكميػػا بحػػػؽ أسػػرانا كأىمنػػا".
كأشػار إلػى  المعارضيف في غزة بالقكؿ انو "ال يسػتند إلػي أم مصػداقية أك معمكمػات حقيقيػة عمػى اإلطػالؽ".

أكد مف معمكماتيا كتقاريرىا، كقػاؿ اف ىػذا التقريػر مػع أف منظمة "أمنستي" لـ تمتؽ مع المسؤكليف في غزة لمت
كافة التقارير األخرل التي ذكرتيا مؤسسات حقكقية كدكلية زارت غزة كالتقػت بالمسػئكليف كالنػاس فييػا، حيػث 

 أنيـ أكدكا عمى عدـ كجكد معتقميف سياسييف في سجكف الحككمة في غزة.
 44/5/4023القدس العربي، لندن، 

 
 سرائيمية وليست ىي الرؤية الفمسطينيةبو مازن توثيقية لمرؤية اإلأطة خري العالول: 22
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قاؿ محمكد العالكؿ عضك المجنة المركزية لحركػة فػتح، اف الخريطػة التػي رسػميا  :دكت ككـ القدس -راـ اهلل
 مف ايمػكؿ 26الرئيس محمكد عباس عقب اجتماعو مع رئيس الكزراء االسرائيمي االسبؽ اييكد اكلمرت في الػ

 ، تعتبر تكثيقان لما عرض عميو في االجتماع، كليست ىي الرؤية الفمسطينية التفاؽ سالـ مستقبمي.4008
كتتضمف الخريطة التي رسميا الرئيس عباس تبادالن لالراضي كفؽ رؤية اسرائيمية التفػاؽ سػالـ بػيف الطػرفيف 

 كاف قد رفضيا ابك مازف في حينو.
اكلمػػػػرت لرئاسػػػػة الػػػػكزراء شػػػػيدت تمػػػؾ الفتػػػػرة تقػػػػدمان باالتجػػػػاه العػػػػاـ  انػػػػو خػػػػالؿ فتػػػػرة تػػػكلي كاكضػػػح العػػػػالكؿ:

لممفاكضػػات، كاالتفػػاؽ مػػثالن عمػػى مبػػدأ "دكلتػػيف لشػػعبيف" بتبػػادؿ لالراضػػي بالقيمػػة كالمثػػؿ، مػػع كجػػكد خػػالؼ 
عمى التفاصيؿ مثؿ نسبة االراضػي المعركضػة لمتبػادؿ، مضػيفان اف نتنيػاىك لػـ يعتػرؼ بػأم مػف األمػكر التػي 

 قدمان في المفاكضات بعد استالمو لرئاسة الكزراء.شيدت ت
كرفض أمػيف سػر المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ياسػر عبػد ربػو التعميػؽ عمػى المكضػكع خػالؿ 

.  اتصاؿ ىاتفي لػالقدس دكت كـك معو صباح اليـك
  44/5/4023القدس، القدس، 

 
 المقبل يونيويران/ حز مقبول: تشكيل حكومة جديدة في رام اهلل بداية  24

أعمػػف أمػػيف سػػر المجمػػس الثػػكرم لحركػػة فػػتح أمػػيف مقبػػكؿ أف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية : جمػػاؿ غيػػث-غػػزة
محمكد عباس سيشّكؿ حككمة جديدة فػي راـ اهلل بػدالن مػف حككمػة سػالـ فيػاض، بدايػة شػير حزيػراف )يكنيػك( 

 المقبؿ، إلى حيف تشكيؿ حككمة التكافؽ الكطني.
ػ"فمسطيف": "إف المدة القانكنية لبقاء حككمة فياض تنتيي في الثاني مف حزيراف )يكنيك( المقبؿ، كقاؿ مقبكؿ ل

كسيعقبيا إعالف حككمػة جديػدة إلػى حػيف تشػكيؿ حككمػة التكافػؽ الػكطني، المتفػؽ عمييػا فػي حػكارات القػاىرة 
 مع حركة حماس".

 جاريػة، كسػيختار الػرئيس عبػاس شخصػية كأضاؼ مقبكؿ: "إف مشاكرات تشكيؿ الحككمة الجديدة في راـ اهلل
كبػيف أنػو  لترؤسيا"، متابعنا: "كنا نتمنى التكافؽ عمى تشكيؿ حككمة التكافؽ؛ إلعالنيا في الثػاني مػف يكنيػك".

اتُّفؽ في الجمسة المنصرمة التػي عقػدت األسػبكع الماضػي فػي القػاىرة بػيف حركتػي فػتح كحمػاس؛ "أف يسػتمر 
قػػكانيف االنتخابػػات المتعمقػػة بػػالمجمس الػػكطني، كالتشػػريعي، كالتشػػاكر حػػكؿ  عقػػد المقػػاءات؛ مػػف أجػػؿ إنجػػاز

 األسماء المقترحة لحككمة التكافؽ الكطني".
كقاؿ: "تـ إعطاء مدة تقارب ثالثة أشػير إلنجػاز مشػاكرات حككمػة التكافػؽ"، مشػيرنا إلػى أف لجنػة االنتخابػات 

 ألخيرة بشأف كضع قانكف االنتخابات.في المجمس الكطني تجتمع بشكؿ مستمر؛ لكضع الممسات ا
 43/5/4023، فمسطين أون الين

 
 صفحة االنقسام : فتح وحماس غير جادتين في طيّ "معا"أبو عماد الرفاعي لد" الجياد"ممثل  23

قالػػت حركػػة الجيػػاد االسػػالمي اف اجتماعػػات لجنػػة اعػػداد نظػػاـ انتخابػػات المجمػػس الػػكطني التػػي  :بيػػت لحػػـ
 الجارم باألردف لـ تتكصؿ الى ام نتائج. 44ك 42عقدت عمى مدار يكمي 

كأضػػاؼ ممثػػؿ الجيػػاد فػػي لجنػػة إعػػداد نظػػاـ االنتخابػػات أبػػك عمػػاد الرفػػاعي لككالػػة معػػا اف االجتمػػاع عقػػد 
لبحػػث عالقػػة المجمػػس التشػػريعي بػػالمجمس الػػكطني، كدكائػػر المجمػػس الػػكطني، مؤكػػدا عػػدـ التكصػػؿ التفػػاؽ 

 الفصائؿ المشاركة. حكؿ النقطتيف لكجكد كجيتي نظر بيف
 كأكد الرفاعي عمى عدـ جدية حركتي فتح كحماس في طي صفحة االنقساـ كتحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
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كقاؿ الرفاعي كىك ممثؿ حركة الجياد اإلسالمي في لبناف اف االجتماعػات التػي تعقػدىا الحػركتيف ليسػت إال 
 مضيعة لمكقت اماـ الرأم العاـ الفمسطيني.

 تي فتح كحماس معنيتاف بإضاعة الكقت كتراىناف عمى المتغيرات التي تجرم بالمنطقة.كأكد اف حرك
كاستبعد الرفاعي اجراء انتخابات قادمة، الفتا انو في حاؿ اجػراء االنتخابػات فػاف حركػة الجيػاد ستشػارؾ فػي 

االنتخابػػػات انتخابػػػات المجنػػػة التنفيذيػػػة كالمجمػػػس الػػػكطني، مشػػػددا عمػػػى مكقػػػؼ الجيػػػاد بعػػػدـ المشػػػاركة فػػػي 
 الرئاسية كالتشريعية.

كأعمػػف عػػف كقػػكؼ حركتػػو الػػى جانػػب كافػػة الػػدكؿ التػػي تتعػػرض ألم عػػدكاف اسػػرائيمي، مشػػددا انػػو سػػيككف 
 لمجياد الحرية بالرد الذم تراه مناسبا.

كاعتبػػر الرفػػاعي القصػػؼ االسػػرائيمي االخيػػر عمػػى سػػكرية مقدمػػة لعػػدكاف شػػامؿ سػػيطاؿ سػػكريا كقطػػاع غػػزة 
يراف.  كا 

 دد نفي حركتو بالقتاؿ في سكريا، مؤكدا عمى ضركرة الحؿ السياسي بيف االطراؼ السكرية.كج
 44/5/4023، وكالة معًا اإلخبارية

 
 سنوات باألسر معظميا بالعزل االنفرادي ثماني  قائد "كتائب القسام" بالضفة يتمّ  24

مػػاس " فػػي الضػػفة الغربيػػة األسػػير دخػػؿ قائػػد "كتائػػب القسػػاـ" الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة "ح: راـ اهلل )فمسػػطيف(
 عاما(، عامو الثامف في سجكف االحتالؿ أمضى منيا ست سنكات في العزؿ اإلنفرادم. 28إبراىيـ حامد )

( إف 5|43كقػػػاؿ مركػػػز "أحػػػرار لدراسػػػات األسػػػرل كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف" فػػػي بيػػػاف تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" الخمػػػيس )
سرائيمي بالرجؿ األخطر كالعقؿ المدبر لمعديػد لكثيػر االسير حامد مصنؼ حسب تقييمات جياز "الشاباؾ" اإل

األعمػػاؿ الفدائيػػة، كسػػبؽ أف كصػػفتو بالشػػبح كاألسػػطكرة، بعػػد أف جيػػكد حثيثػػة فػػي الكصػػكؿ إليػػو. كأضػػاؼ 
 المركز بأف االحتالؿ رفض كؿ ضغكط المقاكمة التي سعت لإلفراج عنو في صفقة "كفاء لألحرار".

يكمػا متكاصػمة  250كقػد أمضػى  2998بػدأت مػف شػير أيمػكؿ )سػبتمبر( ك اعتقؿ حامد بعد مطػاردة طكيمػة 
ألؼ صفحة، حيث اعتبر الممؼ االكبر فػي تػاري   22في التحقيؽ، قبؿ أف يقدـ بحقو ممؼ إدانة مكّكف مف 

 الكياف اإلسرائيمي. بحسب ما أكرده البياف.
 43/5/4023قدس برس، 

 
 "سرائيل"إة عمى أىبة االستعداد لمواجيتؤكد أنيا  "الجياد" 25

أكػػػدت حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي كجناحيػػػا العسػػػكرم سػػػرايا القػػػدس اسػػػتعدادىا الكامػػػؿ لمػػػدخكؿ فػػػي أم : غػػػزة
 مكاجية مع االحتالؿ اإلسرائيمي "أف فكر باالعتداء عمى الشعب الفمسطيني".

ناحيػػا كقػػاؿ أبػػك احمػػد مػػف اإلعػػالـ الحربػػي لسػػرايا القػػدس فػػي حػػديثد خػػاص لػػػ معػػا :"الجيػػاد اإلسػػالمي كج
العسكرم عمى أىبة االستعداد لمكاجية العدك اإلسرائيمي الذم شرد كىجر أباء كأجداد الشعب الفمسطيني مػف 

 "، محذران الجانب اإلسرائيمي كجيشو مف تنفيذ أم عممية عسكرية ضد قطاع غزة.28أراضيو كقراه عاـ 
ا الكحػػدة كتػػرؾ االنقسػػاـ كالنػػزاؿ، ككجػػو أبػػك احمػػد دعػػكة لحركتػػي فػػتح كحمػػاس "طرفػػي النػػزاؿ" فػػي غػػزة مفادىػػ

 مشيران إلى دعـ حركتو لممصالحة الفمسطينية كلحمة الحركتيف عمى أساس المصمحة الكطنية
 44/5/4023، وكالة معًا اإلخبارية
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 حيدر القدرة يقدم استقالتو مين سر فتح بوسط خانيونسغزة: أ 26
انيكنس حيػدر القػدرة، أف القػدرة قػدـ أمػس قالػت مصػادر مقربػة مػف أمػيف سػر حركػة فػتح بػإقميـ كسػط خػ :غزة

كتأتي االستقالة بعد قرار المفكض العاـ لفتح بغزة زكريا األغا،  األكؿ األربعاء استقالتو مف ميمتو التنظيمية.
 دمج األقاليـ الجديدة كالسابقة في إدارة كاحدة.

"الخمػػؿ اإلدارم الكبيػػر الػػذم  كبينػػت المصػػادر لػػػ القػػدس دكت كػػـك أف القػػدرة أشػػار فػػي كتػػاب االسػػتقالة إلػػى
 تسببت بو عممية الدمج العامة التي أعمف عنيا في كافة األقاليـ، كخاصةن كسط خانيكنس".

 44/5/4023القدس، القدس، 
 

 سنة من االعتقال  25بعد  من كتائب القساماالحتالل يفرج عن أسير  27
(، عػػف أسػػير فمسػػطيني مػػف 5|43مػػيس )أقرجػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، اليػػـك الخ: الخميػػؿ )فمسػػطيف(

الخميػؿ الكاقعػػة فػػي جنػكب الضػػفة الغربيػػة، أمضػى خمسػػة عشػػر سػنة فػػي سػػجكف االحػتالؿ بتيمػػة االنتمػػاء لػػػ 
 "كتائب القساـ"، الجناح العسكرم لحركة "حماس".

ء لػػ كاألسير مجدم إبراىيـ عاىد الجعبرم اأنيى خمسة عشر سنة كنصؼ السنة فػي االعتقػاؿ بتيمػة اإلنتمػا
"كتائب القساـ"، كالعمؿ مع الشييد محمكد أبك ىنكد كمحاكلػة أسػر جنػكد إسػرائيمييف لمقيػاـ بعمميػة تبػادؿ كىػك 

 (، كقضى فترة األسر بيف سجكف "نفحة" كالنقب ك"ريمكف".2997-22-42معتقؿ منذ )
 43/5/4023قدس برس، 

 
 قطاعالستدعاءات لكوادرىا في احممة  بشنّ  الحكومة في غزةفتح تتيم  28

فػتح" كمسػؤكؿ ممفيػا  -قاؿ عضك الييئة القيادية العميا لػ "حركة التحرير الكطني الفمسػطيني : غزة )فمسطيف(
االعالمػػي فػػي قطػػاع غػػزة، ديػػاب المػػكح، إف حركتتػػو "تسػػتغرب حممػػة االسػػتدعاءات غيػػر المبػػررة التػػي تشػػنيا 

 ترة األخيرة".أجيزة حماس في قطاع غزة ضد قيادات كككادر كنشطاء الحركة في الف
 43/5/4023قدس برس، 

 
 مع الفمسطينيين لدينا رغبة باستئناف المفاوضاتنتنياىو:  29

 رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك، أف أشرؼ اليكر، عف 44/5/4023، القدس العربي، لندنذكرت 
فاكضات مع الجانب لدينا رغبة باستئناؼ الم‘قاؿ كيرم  جكف األميركيه مع كزير الخارجية خالؿ لقاء

الفمسطيني كنحف ندعـ جيكدؾ التي تبذليا، كيمكف العكدة إلى المفاكضات المباشرة مع الجانب الفمسطيني، 
نما لدل الجانب الفمسطيني أيضا. كأشار نتنياىك أف كاشنطف تعمؿ عمى  اذا تكفرت الرغبة، ليس فقط لدينا كا 

الكزير األمريكي بالمساعي الجادة التي يبذليا نتنياىك كأشاد  استئناؼ المفاكضات مع الجانب الفمسطيني.
 إليجاد اآللية المناسبة لمعكدة إلى المفاكضات المباشرة مع الفمسطينييف.

نتنياىك أبمغ، كيرم في لقائيما أمس، في ، أف حممي مكسى، عف 44/5/4023، السفير، بيروتكنشرت 
سية مع الفمسطينييف. كلكف ىذه الرغبة تتصادـ ليس القدس المحتمة رغبة حككمتو في تحريؾ العممية السيا

نما أساسان مع ازدياد القناعة في  فقط مع كاقع تسكيغ المزيد مف المستكطنات كتكسيع عدد آخر منيا، كا 
الحككمة اإلسرائيمية ذاتيا بتالشي فرص قياـ دكلتيف عمى أرض فمسطيف. كفي ىذه األثناء، كفي مستيّؿ 

مف رئيس الحككمة اإلسرائيمية أف الغرض مف االجتماع ليس فقط الحديث عف تحريؾ لقاء نتنياىك ككيرم، أع
نما أيضان  «. عف إيراف كأعماؿ الذبح الفظيعة كانعداـ االستقرار في سكريا»التسكية مع الفمسطينييف، كا 
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ىك قرار كأعرب عف أممو أف يككف الفمسطينيكف يريدكف، مثمو كمثؿ كيرم، تحريؾ المفاكضات. كامتدح نتنيا
الككنغرس األميركي الكقكؼ إلى جانب إسرائيؿ إذا ىاجمت إيراف، كتكسيع العقكبات ضد األخيرة، كاعتبر 

 «.استثنائيان »ىذا القرار 
كقد انتقد كيرم في لقائو مع نتنياىك تسكيغ البؤر االستيطانية األربع بعدما كاف قد انتقد ذلؾ قبؿ بضعة أياـ 

أميركي إف لقاء كيرم كنتنياىك، بحضكر ليفني، تركز عمى إجراء  في اتصاؿ ىاتفي. كقاؿ مسؤكؿ
كشّدد المسؤكؿ األميركي «. إيجابية»اتصاالت ىادئة مع الطرفيف اإلسرائيمي كالفمسطيني، كأف النتائج كانت 
 .مع ذلؾ عمى أف كزير الخارجية ال يحمؿ معو أم خطة سالـ أميركية

مصادر اسرائيمية إستبعدت أف ينجح كيرم فػي ، أف اؿ شحادةآم عف، 44/5/4023، الحياة، لندن كأضافت
 "الحصكؿ عمى تقدـ في عممية المفاكضات" مع الفمسطينييف "في زيارتو الحالية عمى األقؿ".

كأكضحت ىذه المصادر أف كيرم "لـ ينجح في اقناع رئيس الحككمة االسرائيمية، بنياميف نتانياىك، بثالثة 
، كىي قؼ البناء االستيطاني في الضفة كالقدس كالحصكؿ عمى خارطة مطالب الستئناؼ المفاكضات

طريؽ تكضح الخطكط التي يراىا نتانياىك لتطبيؽ حؿ الدكلتيف كانطالؽ مفاكضات حؿ الدكلتيف عمى 
 ".67اساس العكدة الى حدكد 

جية البريطانية كشددت المصادر عمى أف المسؤكليف االسرائيمييف سيركزكف مباحثاتيـ مع كيرم ككزير الخار 
 كلياـ ىيغ، المتكاجد في اسرائيؿ، عمى الممفيف السكرم كااليراني.

كأضافت إف نتانياىك سيؤكد حؽ اسرائيؿ في منع نقؿ اسمحة سكرية متطكرة الى حزب اهلل، بمختمؼ الكسائؿ 
ة، اذا ما تمت المتاحة ليا، مشيرة إلى أف القيادة االسرائيمية لف تتردد في تكرار عمميات القصؼ في سكري

 عممية نقؿ اسمحة.
كأكضحت أف المسؤكليف اإلسرائيمييف ستؤكد اماـ كيرم كىيغ، عدـ االستمرار بما تسميو "سياسة ضبط 
النفس"، اذا ما تكررت عمميات سقكط قذائؼ سكرية الى الجانب االسرائيمي، حتى كاف كاف مصدرىا 

 محدكد.المكاجيات التي تشيدىا البمدات السكرية المحاذية ل

 
 غزة عاجاًل أم آجالً في المخالة  "غوش قطيف"مجمع مستوطنات إلى  سنعود: أوري أرئيل 40

ىدد كزير البناء كاإلسكاف اإلسرائيمي أكرم أرئيؿ كىك أحد قادة مجمس المستكطنات الييكدية في  :راـ اهلل
« غكش قطيؼ»نات الضفة الغربية المحتمة أمس بعكدة قكات االحتالؿ اإلسرائيمية إلى مجمع مستكط

 المخالة في قطاع غزة عاجالن أـ آجالن.
كقاؿ أرئيؿ، خالؿ مشاركتو كزير االقتصاد اإلسرائيمي نفتالي بينيت في مراسـ تدشيف مصادرة أراضي بدك 

سابقان بعد االنسحاب « غكش قطيؼ»فمسطينييف في النقب جنكبي فمسطيف المحتمة خصصت لمستكطني 
اتعيد بالعمؿ لمعالجة أمر كؿ أسرة مف مستكطني غكش قطيؼ مف »، 4005 اإلسرائيمي مف القطاع عاـ
لقد ناضمنا كثيران لكي ال يتـ طردكـ مف غكش قطيؼ، كقد استغرؽ »كأضاؼ  «.اجؿ الحصكؿ عمى بيت

األمر ألفي عاـ حتى عاد شعب إسرائيؿ إلى أرضو )فمسطيف(، كسنذكر غكش قطيؼ كنرجع إلييا عاجالن أـ 
 «.د ماضيو، يمقى حاضرهآجالن. فمف يج

 44/5/4023، االتحاد، أبو ظبي
 

 إعالم بريطانية تيدد عالقتنا مع لندن وسائل :يوفال ستاينتز 42
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الذم تظيره كسائؿ االعالـ « العداء»اعرب كزير اسرائيمي كبير عف قمقو مف : ككاالت –القدس المحتمة 
« بمعاداة متخفية لمسامية»ة العبرية ككصفيا البريطانية كالمنظمات غير الحككمية كاالكاديمييف ضد الدكل

كقاؿ كزير االستخبارات كالشؤكف االستراتيجية االسرائيمي  في مقابمة نشرتيا صحيفة ديمي تمغراؼ امس.
عمى العالقات بيف البمديف عشية زيارة كزير الخارجية البريطاني كيمياـ ىيغ الى « قمؽ»يكفاؿ ستاينتز بانو 
تقميديا، كانت لدينا عالقات جيدة مع بريطانيا )كلكننا( قمقكف »مسطينية. كشرح ستاينتز اسرائيؿ كاالراضي الف

عمى العالقات مما نراه مف العداء كبعض التحريضات في بريطانيا في كسائؿ االعالـ التي تقكـ بيا بعض 
 «.المنظمات غير الحككمية ضد اسرائيؿ

 44/5/4023، الدستور، عّمان
 

 دد بالتصويت ضد قانون "المساواة في العبء" إذا لم يتضمن تجنيد العربيي" نايسرائيل بيت" 44
طالب حزب "يسرائيؿ بيتينك" بأف يتـ إجراء تغييرات جكىرية في القانكف المسمى "قانكف المساكاة : ػرب28عػػػ

انية ػرب(، كيتـ تحديد بنكد في الميز 28عػػ –في العبء" بحيث يتضمف تجنيد "األقميات" )اإلشارة لمعرب 
كقاؿ ممثؿ  لتنظيـ كتفعيؿ القانكف. كىدد الحزب بالتصكيت ضد اقتراح القانكف إذا لـ يتضمف ىذه التغييرات.

"يسرائيؿ بيتينك" في المجنة ككزير األمف الداخمي يتسحاؾ أىركنكفيتش، يكـ أمس الخميس، إنو بالرغـ مف 
منيا تمديد مدة خدمة الجنكد الحريدييف إدخاؿ تعديالت ميمة أصر عمييا حزبو، "يسرائيؿ بيتينك"، كبض

كتحديد عقكبات عمى المتيربيف مف الخدمة، فإف القانكف ال يزاؿ يفتقد إلى مركبات ميمة، مثؿ مصادر 
الميزانيات لتمكيؿ اقتراح القانكف بكؿ ما يتصؿ بػ"األقميات"، مشيرا إلى أنو يجب أف يتضمف القانكف فترة 

كتتضمف القكانيف كالقرارات  سنكات ليتـ تجنيدىـ بعدىا. عمى حد قكلو. 5انتقالية لتطبيقة ال تزيد عف 
الجديدة قكاعد جديدة لما يسمى بػ"المساكاة في العبء"، مف خالؿ تعريؼ تجنيد تالميذ المدارس الدينية 

طالة مدة تجنيد ا 34بكاسطة قانكف الخدمة األمنية، كتقصير مدة الخدمة العسكرية )لمذككر( لػ لنساء شيرا، كا 
 شيرا. 48لػ

 44/5/4023، 48عرب 
 

 بركة: قانون "جنين" ضوء أخضر الستباحة الدم الفمسطينيمحمد عضو الكنيست  43
اعتبر عضك الكنيست اإلسرائيمي كرئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ كالمساكاة : احمد المبابيدم -الناصرة

جنيف" بالقراءة األكلى، بمثابة "ضكء  –محمد بركة، مصادقة الكنيست االسرائيمي عمى القانكف "جنيف 
أخضر" لجنكد االحتالؿ الستباحة الدـ الفمسطيني، مؤكدان أف ىذا القانكف سيساىـ في حماية الجنكد الذيف 

 يقكمكف بقتؿ كارىاب المدنييف العزؿ أثناء العمميات العسكرية اإلسرائيمية.
أف قانكف "جنيف" سيساىـ بشكؿ مباشر في  أكد بركة في تصريحات عبر الياتؼ لػ"فمسطيف أكف اليف"،

تعزيز مبدأ عدـ خضكع قكات االحتالؿ اإلسرائيمي لكافة قكاعد القانكف الدكلي التي تنظـ تصرفات الجيكش 
خالؿ العمميات العسكرية، مبينان أف ىذا القانكف يجعؿ جنكد االحتالؿ ينكمكف بالشعب الفمسطيني دكف رقيب 

 كتيرة العنؼ ضد الفمسطينييف العزؿ. أك حسيب األمر الذم سيرفع
 43/5/4023، فمسطين أون الين

 
 اتفاق سالم مع الفمسطينيين إلىفني متشائم حول إمكانية التوصل يل مستشار"معاريف":  44
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نقمت صحيفة "معاريؼ" قي مكقعيا عمى الشبكة، اليكـ الخميس، انو بالرغـ مف التصريحات : ككاالت
يرة القضاء تسيبي ليفني، المكمفة بإدارة ممؼ المفاكضات مع الفمسطينييف، حكؿ المتفائمة التي ادلت بيا كز 

اعرب المستشار السياسي لمكزيرة ليفني المكمفة بممؼ المفاكضات طاؿ بكر، في فقد تجديد المفاكضات، 
يف خالؿ السنت احاديث مغمقة، عف تشاؤمو الشديد حكؿ إمكانية التكصؿ الى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف،

كأشارت الصحيفة إلى اف اقكاؿ بكار تأتي عشية كصكؿ كزير الخارجية االميركي جكف كيرم الى  القادمتيف.
المنطقة اليكـ الخميس، في إطار جيكد يبذليا لتجديد العممية التفاكضية التي كصمت الى طريؽ مسدكد منذ 

 اكثر مف عاـ كنصؼ.
ائيمية شعكر قكم بأف رئيس السمطة الفمسطينية محمكد كبرر بكار ذلؾ بقكلو "بأنو تسكد االكساط االسر 

كنقمت  عباس غير متحمس بالعكدة لممفاكضات"، كذلؾ نتيجة المعارضة الشديدة التي تبدييا عناصر فتح.
الصحيفة عف بكار قكلو، اف الضغكط االميركية عمى ابك مازف قد تنجح بإقناعو لمعكدة الى التفاكض، النو 

ركاف، كخكفان مف تحميمو مسؤكلية الفشؿ في تجديد المفاكضات، لكف احتماالت ال يريد إغضاب االمي
 التكصؿ الى اتفاؽ منخفضة جدان.

 44/5/4023، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيمي يعزز مواقعو المتقدمة عمى جبيتي مزارع شبعا والجوالن 45
ة، بتعزيزات جديدة إلى الماضي 42دفع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ الساعات الػ: طارؽ ابك حمداف

، إضافةن إلى «ميركافا»المكاقع المتقدمة عمى جبيتي مزارع شبعا كالجكالف المحتّؿ، شممت دبابات مف نكع 
 آليات مدرعة كناقالت جند كأجيزة استكشاؼ كمراقبة.

مي، ىذه التعزيزات، جاءت في أعقاب التكتر الحاصؿ عمى جبية الجكالف، بيف الجيشيف السكرم كاإلسرائي
بعد حادث تدمير آلية اسرائيمية حاكلت اجتياز السياج الحدكدم الفاصؿ باتجاه الجانب السكرم، كما أعقب 

 ذلؾ مف رد اسرائيمي باتجاه احد المكاقع العسكرية السكرية في الجكالف.
ي كفي سياؽ متصؿ، كاصؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، لميكـ الثالث عمى التكالي، أعماؿ القصؼ المدفع

كالتفجيرات عمى طكؿ الخط الحدكدم الممتد مف مرتفعات الكزاني كحتى حدكد الجكالف. كأحصي أمس أكثر 
انفجاران قكيان، خالؿ الفترة الممتدة بيف التاسعة صباحان كالنصؼ كالكاحدة مف بعد الظير، سمع دكييا  43مف 

 في القرل المحررة المحاذية لمخط الحدكدم.

 44/5/4023، السفير، بيروت
 

 : أكثر من مميون لغم في ىضبة الجوالنعسكريمسئول  46
نقؿ المكقع االخبارم "بازاـ" عف أحد الضباط الكبار في سالح اليندسة التابع لجيش  :عكا أكف اليف

االحتالؿ اإلسرائيمي معمقان عمى حادثة مقتؿ الجندم اإلسرائيمي في انفجار لغـ في ىضبة الجكالف قبؿ 
ا يبدكا فإف الحديث ناتج عف خطأ تقني أدل النفجار المغـ عندما أراد الجندم يكميف بالقكؿ "عمى م

 معالجتو"
كخالؿ مقابمة المكقع لمضابط أضاؼ "إف ىضبة الجكالف مف المناطؽ األكثر خطران عمى حياة الجنكد 

الفتان إلى أف اإلسرائيمييف ال سيما أنو يكجد بيا أكثر مف مميكف لغـ أرضي جزء منيا منذ عشرات السنكات"، 
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المجمكعة التي كانت في المكاف كانت في مرحمة تدريب متقدمة كأف مثؿ ىذه التدريبات تجرم في العادة 
 كجزء مف تأىيؿ المقاتميف.

مف جانبو أكضح نائب رئيس قسـ إخالء األلغاـ في كزارة الجيش العقيد "مارسؿ أبيب" بأنو مف المبكر 
مميكف لغـ  4ذم أكدل بحياة الجندم، مشيران إلى أنو يكجد ما يقارب الػالحكـ عمى نتائج حادث االنفجار ال

 في المنطقة الشمالية، نصفيا مكجكد في ىضبة الجكالف.
 43/5/4023، عكا اون الين

 
 : تل أبيب تستعد لصّد ىجوم إلكتروني ضخم "معاريف" 47

، أف إسرائيؿ تستعد لصد اإلسرائيمية، في عددىا الصادر أمس« معاريؼ»ذكرت صحيفة : القدس المحتمة
ىجكـ إلكتركني ضخـ ضدىا مف قبؿ قراصنة إنترنت غدا )السبت(، حسب تيديد القراصنة الدكلييف 

أف « معاريؼ»، كذلؾ احتجاجا عمى معاممتيا لمفمسطينييف. كأكضحت «أنكنيمكس»المعركفيف باسـ 
نفيذ ىجـك إلكتركني ضخـ ضد اآلالؼ مف قراصنة االنترنت اعمنكا عمى الشبكة العنكبكتية عزميـ ت»

إسرائيؿ ككحداتيا »كأشارت الصحيفة ألى أف «. المكاقع اإلسرائيمية، كخاصة العبرية منيا يكـ السبت
اإللكتركنية المختصة بيذا الشأف ككافة أجيزتيا تعتبر ىذا كابكسا جديدا، كبمثابة حرب مف نكع آخر عمى 

مف عدة دكؿ، أبرزىا األردف كلبناف كالفمبيف كجنكب  أف اليجمات ستنطمؽ« معاريؼ»كذكرت «. إسرائيؿ
 مكقع إسرائيمي بينيـ مكاقع حككمية كأمنية كاقتصادية.  3000أفزيفيا، متكقعة أف يتضرر حكالي 

 44/5/4023، البيان، دبي
 

 اإلسرائيمية لسورية رسالة مباشرة لألسد التيديدات: "يديعوت" 48
يفة "يديعكت أحركنكت"، ركف بف يشام، في مكقع الصحيفة كتب المعمؽ العسكرم لصح ة:القدس المحتم

عمى الشبكة، اليكـ الخميس، أف التصريحات التي كصفيا بػ"القتالية" لكبار المسؤكليف في األجيزة األمنية 
اإلسرائيمية تجاه سكرية في األياـ الثالثة األخيرة لـ تأت صدفة. كبحسبو فإف تصريحات كزير األمف مكشي 

ئيس أركاف الجيش بني غنتس، كقائد سالح الجك أمير إيشيؿ، كانت بمثابة "دبمكماسية عامة يعالكف، كر 
إعالمية" بيدؼ منع حصكؿ تصعيد حربي بسبب "أخطاء في تقديرات الكضع كفيـ النتائج مف قبؿ الرئيس 

 السكرم بشار األسد".
الحدكد في الجكالف، أك نقؿ أسمحة  كأضاؼ أف مخمص الرسالة اإلسرائيمية كاف "ال تتحدكننا.. التصعيد عمى

نكعية لحزب اهلل، أك نقؿ أسمحة كيماكية إلى أيد أجنبية، سيتـ الرد عميو مف قبؿ إسرائيؿ بشكؿ ىجكمي 
كسريع كيسبب أضرارا شديدة، كربما قاصمة، لؾ كلمنظاـ". كلفت بف يشام إلى أنو مف أجؿ تكفير الغطاء 

 فع الجاىزية لرد رادع كسريع كشامؿ.لمثؿ ىذه التصريحات بادر الجيش إلى ر 
ككتب أيضا أنو بالرغـ مف إدراؾ إسرائيؿ لألضرار الشديدة التي ستتمقاىا نتيجة لحصكؿ تصعيد حربي مع 
سكرية، فإنيا لف ترتدع عف تفعيؿ قكة عنيفة عمى نطاؽ شامؿ، لككنيا غير مستعدة لحرب استنزاؼ طكيمة 

 ي  عمى الجبيتيف الداخمية كالعسكرية.األمد تتساقط فييا عشرات آالؼ الصكار 
كعمى صعيد آخر، يطرح بف يشام التساؤؿ "لماذا قررت إسرائيؿ التدخؿ في الحرب األىمية في سكرية؟"، 
كيجيب بأف الكاليات المتحدة طمبت منيا ذلؾ. كيتابع أف الرئيس األمريكي باراؾ أكباما ال يستطيع العمؿ 
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داخمية، كلذلؾ "أطمؽ كالب اليجكـ اإلسرائيمية عمى األسد"، عمى حد في سكرية ألسباب سياسية أمريكية 
 تعبيره، بينما المقابؿ الذم تحصؿ عميو إسرائيؿ يككف في السياؽ اإليراني. 

 44/5/4023، وكالة سما اإلخبارية
 

 خالل مناورات لمجيش إسرائيميةاندالع نيران في دبابة القناة الثانية اإلسرائيمية:  49
كر المكقع االلكتركني لػ"القناة الثانية" في التمفزيكف االسرائيمي اف دبابة اسرائيمية مف طراز مركافاه ذ: راـ اهلل

مف الجيؿ الثالث، اندلعت فييا النيراف يكـ الثالثاء الماضي اثناء المناكرات التي اجراىا سالح المدرعات في 
مف داخؿ الدبابة لحظة اندالع النيراف بعد  كأضافت القناة اف طاقـ الدبابة ىرب بأعجكبة .إسرائيؿجنكب 

 محاكالت فاشمة إلخمادىا.
كأشارت القناة إلى اف الحادثة كقعت في نفس اليكـ الذم لقي فيو جندم اسرائيمي مصرعة نتيجة انفجار لغـ 

 ارضي في ىضبة الجكالف.

 44/5/4023، القدس، القدس
 

 م مستقبمي عمى سورية سيكون ثمنو باىًظا بأن أي ىجو  "إسرائيل": روسيا أفيمت إسرائيميباحث  30
أجمع المحممكف في إسرائيؿ، إْف كانكا مف السياسييف أك األمنييف في تؿ أبيب عمى أف زيارة : زىير أندراكس

رئيس الكزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىك، إلى مكسكك األسبكع الماضي كاجتماعو بالرئيس الركسي، 
فاشمة لمغاية، حيث رفض بكتف الطمب اإلسرائيمي بعدـ تزكيد سكرية بصكاري  فالديمير بكتف، كانت زيارة 

كما فعؿ قبؿ أربع سنكات عندما أقنع صناع القرار في مكسكك بإلغاء  300متقدمة كمتطكرة مف طراز أس ػ 
، صفقة أسمحة مع الجميكرية اإلسالمية اإليرانية، كفي ىذا السياؽ قاؿ رئيس مجمس األمف القكمي السابؽ

إف ما يحدث في سكرية تحكؿ إلى ’ يديعكت أحركنكت‘الجنراؿ غيكرا ايالند، في مقاؿ نشره في صحيفة 
محطة أساسية في المكاجية بيف مكسكك ككاشطف، كبدأ يتضح أكثر فأكثر أف ركسيا تؤيد األسد، كىك ما 

  يشكؿ سببان لمقمؽ في تؿ لبيب ككاشنطف عمى حدد سكاء، عمى حد قكلو.
فقد عبر الباحث يفتاح شابير مف مرككز  S300يتعمؽ بتزكيد ركسيا سكرية بمنظكمة الصكاري   أما في ما

أبحاث األمف القكمي عف شكككو في أْف تقكـ مكسكك بتزكيد سكرية بيذه المنظكمة، الفتنا إلى أف التيديدات 
الرئيس األسد، كأْف تُفيـ الركسية في ىذا الشأف ىدفيا تكجيو رسالة إلى العالـ بأف مكسكك سُتكاصؿ تأييد 

إسرائيؿ بأف أم عدكاف آخر عمى سكرية سيككف ثمنو باىظنا لمغاية، كساؽ شابير قائالن إف تفعيؿ ىذه 
، كىك األمر 2970المنظكمة يتـ فقط عف طريؽ إرساؿ خبراء ركس إلى سكرية، كما حدث في مصر عاـ 

 الذم استبعده الباحث شابير.
 44/5/4023، القدس العربي، لندن

 
 "استفزاز الرئيس السوري"وسائل إعالم إسرائيمية تدعو حكومة نتنياىو لوقف  32

حذرت كسائؿ إعالـ إسرائيمية مف كقكع إسرائيؿ أسيرة تيديداتيا لسكريا كقيادة المنطقة نحك : حممي مكسى
استفزازان كفى »ىذا التحذير في افتتاحيتيا الرئيسية يكـ أمس، تحت عنكاف « ىآرتس»حرب شاممة. كحممت 

كأشار معمقكف إسرائيميكف إلى أف ارتفاع حدة التيديدات اإلسرائيمية لسكريا تنبع أيضان مف إدراؾ «. لألسد
 لفشؿ ركسيا في إيصاؿ التحذيرات اإلسرائيمية لمقيادة السكرية.
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في ما  أف السيناريك الذم بات يتكرر عمى ألسنة القادة اإلسرائيمييف« يديعكت أحركنكت»مف جيتيا، رأت 
يتعمؽ بالجبية السكرية يدّؿ عمى مقدار التكتر كالتخكؼ مف تدىكر الكضع إلى مكاجية شاممة. كقالت إف 
كالـ قائد سالح الجك الجنراؿ أمير إيشؿ، حكؿ الحرب المباغتة التي قد تقع في أم لحظة، ككالـ كزير 

يشيد عمى ىذه « عقب دفعة كاحدة الكاقع الذم قد ينقمب رأسان عمى»الدفاع مكشي يعمكف أمس األكؿ عف 
األجكاء. كقد سبؽ ىؤالء رئيس األركاف الجنراؿ بني غانتس، الذم حذر الرئيس السكرم بشار األسد مف أنو 

الجيش اإلسرائيمي يكاجو سيناريك حقيقيان لصداـ متعدد »سيتحمؿ عكاقب أم تسخيف لجبية الجكالف. كقاؿ إف 
 «.الجبيات

أليكس فيشماف ترجمة كالـ إيشؿ كالتصريحات اإلسرائيمية األخرل، « يديعكت»كحاكؿ المعمؽ العسكرم لػ
الجيش اإلسرائيمي جاىز لحرب مباغتة مع سكريا كأف ىناؾ خططان عممياتية مقّرة »فكتب أف ىذا يعني أف 

 إيصاؿ رسالة تيديد لسكريا.»كأكد أف ىذا الكالـ يعني «. يتدرب عمييا
، كتب أبرز الخبراء اإلسرائيمييف «طبكؿ حرب ال يريدىا أحد»تحت عنكاف ، ك «إسرائيؿ اليـك»كفي صحيفة 

إزاء طكفاف التيديدات ىذا »في الشأف السكرم البركفيسكر إياؿ زيسر عف التيديدات اإلسرائيمية، قائالن إنو 
منع نقؿ  يبدك أف إسرائيؿ تشبو ذاؾ الذم يريد أف يأكؿ الكعكة كيبقييا كاممة. أجؿ إف إسرائيؿ مصّممة عمى

سالح الى حزب اهلل، لكنيا تريد في الكقت ذاتو أف تخفض قدر المستطاع ليب النار التي قد تشتعؿ إثر 
عممية اسرائيمية كيذه. كتريد إسرائيؿ أيضان أف ُتضعؼ األسد، كأف تمنع مثالن كصكؿ سالح ركسي متقّدـ 

الى تدخؿ اسرائيمي عميؽ في ما يجرم  إليو، لكنيا معنية في الكقت ذاتو بمنع نشكب حرب شاممة قد تفضي
 «.في سكريا، بؿ إلى سقكط النظاـ السكرم

 44/5/4023، السفير، بيروت
 

 في المرتبة األقل إيجابية في العالم "إسرائيل" :"بي بي سيلد" استطالع 34
أقؿ الدكؿ أظير استطالع دكلي جديد لمرأم اف ايراف كاسرائيؿ كككريا الشمالية كالباكستاف مف : بترا –لندف 

 التي ينظر الييا بإيجابية في العالـ.
 45ألؼ شخص مف  46كقالت ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( كالتي أجرت االستطالع كشارؾ فيو 

دكلة في العالـ، كنشرت نتائجو أمس، أف ألمانيا تصدرت  26دكلة، كاستطمعت آراءىـ بشأف نظرتيـ ؿ 
ة مف آراء المشاركيف الذيف تحدثكا عف تأثيرىا اإليجابي في العالـ، في في المائ 59القائمة بحصكليا عمى 

 25حيف احتمت كندا المرتبة الثانية كجاءت بريطانيا في المركز الثالث، كاحتمت ايراف المرتبة االخيرة بنسبة 
 بالمئة بعد اسرائيؿ كككريا الشمالية كالباكستاف.
 58ف تراجع تصنيفيا مف المرتبة األكلى العاـ الماضي بنسبة كأضافت أف الياباف تراجعت ىذا العاـ بعد أ

بالمائة. كأشارت الييئة إلى تدني النظرة اإليجابية  52بالمائة إلى المرتبة الرابعة ىذا العاـ بحصكليا عمى 
لكؿ مف اليند كالصيف خالؿ العاـ الماضي، كما انخفضت لالتحاد األكربي إلى أدنى مستكل ليا، حيث 

 بالمئة. 29ذا العاـ عند مستكل استقرت ى

 44/5/4023، الدستور، عّمان
 

 4023اعتداء منذ بداية  280حو بمغت ن عمى الفمسطينيين المستوطنيناعتداءات  33
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ذكػػرت إذاعػػة جػػيش االحػػتالؿ، أمػػس، أف حصػػيمة اعتػػداءات المسػػتكطنيف عمػػى الفمسػػطينييف فػػي : )أ ؼ ب(
ان حػػػػادان فػػػػي األشػػػػير األخيػػػػرة. كقالػػػػت اإلذاعػػػػة إف عػػػػدد سػػػػجمت ارتفاعػػػػ 28الضػػػػفة الغربيػػػػة كفمسػػػػطينيي اؿ 

اعتػداء منػذ بدايػة العػاـ، مقابػؿ نحػك مئتػي  280اعتداءات المستكطنيف ارتفع فػي األشػير األخيػرة كبمػغ نحػك 
 اعتداء لمعاـ الماضي بأكممو.

عػػف  مػػف جيػػة أخػػرل، كشػػفت كزارة شػػؤكف االسػػتيطاف كالجػػدار عمػػى مكقعيػػا اإللكتركنػػي إحصػػائيات تتحػػدث
انتياكػػات جػػيش االحػػتالؿ كاعتػػداءات المسػػتكطنيف معػػان. كبمػػغ عػػدد ىػػذه االعتػػداءات منػػذ بدايػػة العػػاـ الحػػالي 

كشػػممت ىػػذه االعتػػداءات اقػػتالع  فمسػػطينيان بجػػركح. 26أدت إلػػى إصػػابة  385كحتػػى نيايػػة الشػػير الماضػػي،
حراؽ أشجار زيتكف كمصادرة أراض كىدـ بيكت كتجريؼ أراض كىدـ آبار مف قبؿ الجيش كىدـ بيكت في  كا 

 القدس المحتمة. 
كآخػػر ىػػذه االعتػػداءات حػػدث، أمػػس، جنػػكب القػػدس المحتمػػة حيػػث ثقػػب مسػػتكطنكف إطػػارات خمػػس سػػيارات 

 عمى السيارات ” إرىاب الحجارة”ك” تدفيع الثمف“كرشكا شعار 
 44/5/4023الخميج، الشارقة، 

 
 من األطفال المقدسيين يعيشون تحت خّط الفقر %85 :المواطنحقوق  جمعية 34

داخؿ فمسطيف المحتمة،  خدمة قدس برس: أظير معطيات نشرتيا جمعية "حقكؽ المكاطف" - القدس المحتمة
مػنيـ تحػػت  فػي المائػة 79نسػمة، كيعػيش  372,822بػاف عػدد الفمسػطينييف فػي شػرؽ مدينػة القػػدس المحتمػة 

مػف عػدد السػكاف، الػذيف يعيشػكف فػي فقػر مػدقع،  فػي المائػة 85مػا نسػبتو  خط الفقر، كيشكؿ األطفػاؿ ىنػاؾ
 نتيجة السياسات كاإلجراءات اإلسرائيمية بحقيـ.

فػي  كيبيف التقرير مدل اإلىماؿ لمسكاف الفمسطينييف، حيث ال يكجد سكل ثالثة مكاتب لمخدمات االجتماعية
مكتبنػػا  28كجػػارم التحضػػير لمكتػػب رابػػع، مقابػػؿ الشػػطر الشػػرقي مػػف المدينػػة تعػػالج مػػا يقػػارب ثمػػث السػػكاف، 

لمخدمات االجتماعية في القدس الغربّية؛ كعاممة اجتماعية كاحدة في القدس الشرقية تعالج رقمان مضاعفان مػف 
 العائالت لذلؾ الذم تعالجو عاممة اجتماعية في القدس الغربية.

طفػػال مػػف  86، اخػػراج 4024تػػـ فػػي عػػاـ طفػػال تحػػت دائػػرة الخطػػر، كقػػد  7,728كيػػذكر التقريػػر بػػأف ىنػػاؾ 
 بيكتيـ كتكجيييـ إلى مراكز الطكارئ بسبب حاالت عنؼ أك إىماؿ.

فػػي  26كبخصػػكص التعمػػيـ فػػي شػػرؽ القػػدس، فيشػػير التقريػػر إلػػى الػػنقص فػػي الغػػرؼ التدريسػػية، حيػػث أف 
ريسية يفكؽ األلػؼ مف الطالب يتعممكف في المدارس البمدية، كىناؾ نقص مستمر في عدد الغرؼ التد المائة

 غرفة دراسية في نظاـ التعميـ الرسمي.
 43/5/4023قدس برس، 

 
 لد"إسرائيل"بيع أجزاء من مخطوطات البحر الميت  يعرضفمسطيني  35

قالػػػت ككالػػػة األسكشػػػيتدبرس اف عائمػػػة فمسػػػطينية )عائمػػػة  :ترجمػػػة مكسػػػى قػػػكس -القػػػدس دكت كػػػكـ -راـ اهلل
حػػر الميػػت لبػػاحثيف كمؤسسػػات، تعػػرض حاليػػا أجػػزاء مػػف ىػػذه كنػػدك(، كانػػت باعػػت باألصػػؿ مخطكطػػات الب
 عاما في خزنة بأحد البنكؾ السكيسرية كما قالت الككالة. 70المخطكطات لمبيع، عمما انيا تحتفظ بيا منذ 
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فػي خربػة  2956ك  2926ككانت المخطكطات اكتشفت عمى أيدم أحد الرعاة في الفتػرة الكاقعػة بػيف عػامي 
ميت. كتحتكم مخطكطات البحر الميت عمى نصكص مف العيد القػديـ تعػكد الػى الفتػرة قمراف شماؿ البحر ال

 الكاقعة ما بيف القرنيف الثاني كاألكؿ الميالدييف.
كقبػػؿ االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لمضػػفة الغربيػػة، كػػاف متحػػؼ اآلثػػار الفمسػػطيني )رككفمػػر( يحتػػؼ بػػأجزاء مػػف تمػػؾ 

 ما لبثت اف قامت بنقميا الى متحؼ في القدس الغربية. المخطكطات، لكف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
كقاؿ كيمياـ كندك الذم كاف جالسا داخػؿ محػؿ "القػدس لمتحػؼ"، الػذم كرثػو عػف كالػده، فػي مدينػة بيػت لحػـ، 
بأنػػو عػػرض بقايػػا المخطكطػػات لمبيػػع لسػػمطة اآلثػػار اإلسػػرائيمية، كغيرىػػا مػػف المؤسسػػات اإلسػػرائيمية، إال أنيػػا 

 ( لـ تدفع الثمف المطمكب.سرائيميةاإل)المؤسسات 
كقػػػاؿ كنػػػدك: "اذا كػػػاف ىنػػػاؾ أم ميػػػتـ، فػػػنحف عمػػػى اسػػػتعداد لمبيػػػع"، كىػػػذا مػػػا آثػػػار غضػػػب سػػػمطة اآلثػػػار 

 "ىي العنكاف الكحيد لتمؾ الخرائط". إسرائيؿاإلسرائيمية التي يرأسيا أمير غانكر، ألف 
الخامس قبؿ الميالد، كتركم قصة يكسؼ، كتتضمف المخطكطات نصكصا مف سفر التككيف تعكد الى القرف 

مميػػكف دكالر مقابػػؿ بيػػع مػػا بحكزتػػو مػػف مخطكطػػات، اك  20لكػػف الصػػفقة لػػـ تػػتـ بسػػبب مطالبػػة كنػػدك بمبمػػغ 
 قصاصات.

 44/5/4023القدس، القدس، 
 

 عدوان عمى سوريةال تظاىروا ضدّ  48فمسطينيي  من تعتقل نشطاء اإلسرائيميةالشرطة  36
زىير أندراكس: قامت الشرطة اإلسرائيمية باعتقاؿ عدد مف أفراد المجنة الشعبية  - "ربيالقدس الع" -الناصرة 

ػ فمسطيف المحتمة، بالقرب مف مدينة شفاعمرك، كذلؾ بحجة التجمير غير القانكني. كرفع  لمدفاع عف سكرية
ى مركز شرطة عكػا، حيػث تبر عمـ دكلة عدك لمدكلة العبرية، كقد تـ اقتياد النشطاء إلعالعمـ السكرم، الذم يُ 

 تـ التحقيؽ معيـ.
ككاف النشطاء قد تجميركا عمى مفترؽ الناعمة بالقرب مف شػفاعمرك، منػدديف باالعتػداءات اإلسػرائيمية عمػى 
سػػكرية فػػي الفتػػرة األخيػػرة، كحممػػكا العمػػـ السػػكرم كرددكا الشػػعارات المؤيػػدة لنظػػاـ الػػرئيس بشػػار األسػػد، كبعػػد 

اج عػػػنيـ فػػػي اليػػػكـ التػػػالي، بكفالػػػة ماليػػػة، كمػػػف المنتظػػػر أف تُقػػػرر النيابػػػة العامػػػة انتيػػػاء التحقيػػػؽ تػػػـ اإلفػػػر 
 اإلسرائيمية في ما إذا كانت سُيقدـ ضد النشطاء لكائح اتياـ. 

 44/5/4023القدس العربي، لندن، 

 
 أسير فمسطيني يوقف إضرابو عن الطعام مقابل إبعاده إلى قطاع غزة 37

 22ي أيمػػػػف أبػػػػك داكد مػػػػف الخميػػػػؿ، أمػػػػس، إضػػػػرابان عػػػػف الطعػػػػاـ منػػػػذ أكقػػػػؼ األسػػػػير الفمسػػػػطين: )ككػػػػاالت(
إبريؿ/نيساف الماضي مقابؿ اتفاؽ مع سمطات االحتالؿ يتـ بمكجبو إبعاده إلػى قطػاع غػزة بعػد ثالثػة أشػير، 

 .كفقان لكزير شؤكف األسرل كالمحرريف عيسى قراقع
يكمػػػان فػػػي اعتقالػػػو السػػػابؽ لػػػدل  77 كأعمػػػف األسػػػير الفمسػػػطيني ثػػػائر حالحمػػػة، الػػػذم أضػػػرب عػػػف الطعػػػاـ ؿ
، كأنو معػرض ”التياب الكبد الكبائي“سمطات االحتالؿ، أف إدارة مصمحة السجكف أبمغتو أنو مصاب بمرض 

 .لمكفاة إذا لـ يقدـ لو العالج المناسب
 44/5/4023الخميج، الشارقة، 
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 عامعن الطإضراب مفتوح في السجون اإلسرائيمية ييددون ب اإلداريوناألسرى  38
يعتـز األسرل اإلداريكف في سػجكف االحػتالؿ تصػعيد فعاليػاتيـ االحتجاجيػة ضػد مكاصػمة  :حامد جاد -غزة 

االحتالؿ اعتقاليـ اداريان كتمديد فترة محككمياتيـ حيث كشؼ مركز أحرار لدراسات األسػرل كحقػكؽ اإلنسػاف 
مقدمتيا اإلضراب المفتكح عف الطعاـ،  أمس النقاب عف نية المعتقميف اإلدارييف القياـ بخطكات تصعيدية في

 احتجاجان عمى استمرار اعتقاليـ إداريان، كارتفاع نسب كأعداد تمديدات االعتقاؿ الصادرة بحقيـ.
كنقؿ مركػز أحػرار عػف الصػحفي المعتقػؿ عػامر أبػك عرفػة قكلػو " إف األسػرل عػاكفيف كبشػكؿ حثيػث كيػكمي 

معػػتقالن  440يعمػػؿ عمػػى كقػػؼ معانػػاة مػػا يزيػػد عمػػى عمػػى كضػػع برنػػامج احتجػػاجي كبمػػكرة مكقػػؼ جمػػاعي 
 إداريان.

كقاؿ الحقكقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار " لف يككف ىناؾ حؿ لمشكمة المعتقميف اإلداريػيف دكف خطػكات 
نضالية تشرع فييا الحركة األسيرة الفمسطينية، في ظػؿ عػدـ قيػاـ المؤسسػات الرسػمية كالحقكقيػة بكاجبيػا إزاء 

 مف االعتقاالت ". ىذا النكع
 44/5/4023الغد، عمان، 

 
 يفي المستشفى حاولوا تصفيت نيالجنود الذين يحرسونأسير فمسطيني:  39

كشػؼ األسػير الجػريح سػالـ أسػعد زغػؿ، كالػذم اعتقػؿ بعػد إصػابتو : الككػاالت –البيػاف  -األراضي المحتمة 
الػػذيف يحرسػػكنو فػػي المستشػػفى برصػػاص جنػػكد االحػػتالؿ بعػػد تمكنػػو مػػف قتػػؿ مسػػتكطف مسػػمح، أف الجنػػكد 

الحػراس الػذيف كػانكا يحرسػكنو فػي »كقاؿ األسير، لمحامية كزارة األسرل حناف الخطيػب: إف  .حاكلكا تصفيتو
نػو سػمع أحػد الجنػكد يتحػدث مػع جنػدم آخػر  مستشفى بتيح تكفا اإلسرائيمي رفضكا إعطػاءه مياىػان لمشػرب، كا 

كأفػػاد زغػػؿ بأنػػو أجريػػت لػػو عمميتػػاف بػػالبطف «. نػػو ينػػكم قتمػػوعػػف كجػػكد كػػاميرا فػػي غرفػػة المستشػػفى أـ ال، أل
كالرجػػؿ اليسػػرل بعػػد إصػػابتو برصاصػػات متعػػددة مػػف قبػػؿ قػػكات االحػػتالؿ، كبأنػػو مكػػث فػػي المستشػػفى تحػػت 

لػػـ يػػتـ عرضػػو عمػػى طبيػب عظػػاـ لغايػػة اآلف كلػػـ تػػكفر سػػمطات »الحراسػة كمقيػػد اليػػديف كالقػػدميف. كقػػاؿ إنػو 
، مشػػيران إلػػى أنػػو بحاجػػة إلػػى طبيػػب أعصػػاب كأف «مشػػي رغػػـ عػػدـ قدرتػػو عمػػى الحركػػةاالحػػتالؿ لػػو عكػػازان لم

 بطنو ما زاؿ مفتكحان بسبب العممية كتخرج منو السكائؿ.
 44/5/4023البيان، دبي، 

 
 احتجاجًا عمى زيارة كيري لرام اهلل يعتصمونالفمسطينيون  40

مكد عباس يػـك الخمػيس، مػع كزيػر الخارجيػة اجتمع الرئيس مح :محمد ابكالريش -القدس دكت ككـ -راـ اهلل
جكف كيرم بمقر المقاطعة في راـ اهلل، لمتباحث حكؿ بمكرة خطة سالـ جديدة، ضمف جكلتو الشرؽ  األمريكي
 .أكسطية

 مقر المقاطعة، احتجاجا عمى الزيارة. أماـفي الكقت ذاتو، اعتصـ العشرات مف المكاطنيف 
مزيارة ككنيا لف تضيؼ شيئا لمقضية الفمسطينية في ظؿ استمرار الدعـ كاكد المشارككف في المسيرة رفضيـ ل

 ، حسب كصفيـ.اإلسرائيميةلمثكنة العسكرية  األمريكي
 44/5/4023القدس، القدس، 

 
 القطاعأنابيب التخدير إلى مستشفيات ب ساماً  ترسل غازاً  "إسرائيلغزة: " فيوزارة الصحة  42
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، أمػػس، أف إسػػرائيؿ حاكلػػت قتػػؿ المرضػػى الفمسػػطينييف قطػػاع غػػزة أكػػدت كزارة الصػػحة فػػي ”:الخمػػيج“ -غػػزة 
 في القطاع، مف خالؿ استبداؿ غاز النيترككسيد الخاص بتخدير المرضى بغاز أكسيد الكربكف الساـ.

عنايػة اهلل تػدخمت "عف كزير الصحة فػي غػزة مفيػد المخمالتػي، خػالؿ مػؤتمر صػحفي إف  "آم بي يك"كنقمت 
لعالية لألطباء في مجمع الشفاء، لتمنع كقػكع كارثػة جػراء اسػتبداؿ غػاز النتيػركز الخػاص ثـ الكفاءة المينية ا

 ".بتخدير المرضى بغاز أكسيد الكربكف الساـ
كأضاؼ أف كزارتو شكمت لجنة تحقيؽ عاجمة خمصت إلى أنو جرل استبداؿ غاز النتيرككسيد الُمخّدر كالػذم 

لكربػػكف السػػاـ، الفتػػان إلػػى أف إسػرائيؿ كفػػي ظػػؿ الحصػػار عمػػى يسػتخدـ فػػي العمميػػات الجراحيػػة، بغػػاز أكسػيد ا
غػػزة تحظػػر عمػػى كزارة الصػػحة تعبئػػة مثػػؿ ىػػذا الغػػاز فػػي القطػػاع. كأشػػار إلػػى أنػػو يػػتـ اسػػتيراد األسػػطكانات 
ُمغمفة مف داخؿ إسرائيؿ. كأكد أف كزارتو أرسػمت بشػكؿد عاجػؿ إلػى منظمػة الصػحة العالميػة، كىيئػة الصػميب 

تطالبيمػا بضػػركرة التحقيػؽ فػػي ىػذه القضػػية كفحػص أسػػطكانات غػاز النيترككسػػيد الػكارد إلػػى األحمػر الػػدكلي 
 غزة.

ككاف الناطؽ باسـ كزارة الصحة في غزة أشرؼ القدرة، قاؿ في تصريح سابؽ، إف إسرائيؿ تضع غػاز أكسػيد 
إصػػابات خطيػػرة  3الكربػكف بػػدؿ غػػاز النيترككسػػيد فػػي أنابيػػب التخػػدير المرسػػمة إلػػى غػػزة. كأضػػاؼ أف ىنػػاؾ 

 في مجمع الشفاء الطبي جراء ذلؾ.
 44/5/4023الخميج، الشارقة، 

 
 حق العودة ورفض ادعاءات الوطن البديل عمىيؤكد  األردنيرئيس مجمس األعيان  44

حزب اإلصالح  وميرجاف نظم، خالؿ طاىر المصرم األردني قاؿ رئيس المجمس األعياف :بترا –عماف 
الكحدة الكطنية شعارنا "ي الذكرل الخامسة كالستيف لنكبة فمسطيف، بعنكاف ف أمسمساء  "حصاد"كالتجديد 

نقؼ أماـ ىذه الذكرل المؤلمة التي أصيب بيا الشعب الفمسطيني خاشعيف أماـ الشيداء الذيف " ":إلى النصر
قضية فمسطيف ىي قضية شعب ظمـ  إفضحكا بأركاحيـ، مؤكديف اإلصرار عمى تحرير فمسطيف حيث 

 .أرضو"كطرد مف 
كالحفريات  "الكبرل إسرائيؿدكلة ػ"كحذر المصرم مف الممارسات كالمخططات اإلسرائيمية إلقامة ما يسمى ب

عمى مكقؼ الشعبيف األردني كالفمسطيني الثابت بحؽ العكدة كتقرير المصير  ، مؤكدان األقصىتحت المسجد 
 كرفض ادعاءات الكطف البديؿ.

 أميف. كقاؿ األردف"ف كؿ ثكرة في فمسطيف كاف ليا ثكرة في "إ :عمبة أبككقالت أميف عاـ حزب حشد عبمة 
 أرضولكقؼ معاناة الشعب الفمسطيني في تيكيد  األكاف آفانو "كالتجديد مازف لاير  اإلصالحعاـ حزب 

المبارؾ كتحدم مشاعر المسمميف  األقصىبتضافر جيكد األمة العربية، لكقؼ التعدم عمى المسجد 
 انو ال تنازؿ عف حؽ العكدة كال قبكؿ لممراكغة في التفاكض. ، مؤكدان "كالعرب

 44/5/4023، الدستور، عّمان

  
 بإضرابيم عن الطعام 42 االحتالل يدخمون يوميم الد سجونأسرى أردنيون في  43

 مفتكحان  إضرابان  كفيخكض أردنييفأسرل ستة  ، أفبترا نقالن عف ككالة 44/5/4023، الدستور، عّماننشرت 
كقاؿ  اهلل البرغكثي. اـ منذ الثاني مف الشير الحالي في سجكف االحتالؿ عمى رأسيـ األسير عبدعف الطع
األسرل األردنييف  إفالبرغكثي لمحامية كزارة شؤكف األسرل كالمحرريف الفمسطينييف حناف الخطيب  األسير



 
 
 

 

 

           43ص                                    4869العدد:                44/5/4023الجمعة  التاريخ:

عاما كمنذ أف أعمف إضرابو عف  22انو لـ ير كالدتو منذ  إلى حرمكا منذ فترة طكيمة مف زيارة ذكييـ، مشيران 
الطعاـ خالؿ كجكده في سجف جمبكع تـ كضعو في زنازيف العزؿ ثـ نقؿ إلى تحقيؽ سجف الجممة، كجرل 
التحقيؽ معو عمى مدار أربع جكالت حكؿ أسباب إضرابو عف الطعاـ ما دفعو إلى إعالف التكقؼ عف شرب 

 الرممة كعزلو عف العالـ الخارجي. الماء بسبب ىذا التحقيؽ ما دفعيـ إلى نقمو إلى سجف

 األسير أفمصادر خاصة مف داخؿ السجكف الصييكنية نقمت ، أف 44/5/4023، السبيل، عّمانكأضافت 
منير مرعي يمتنع عف شرب الماء بسبب تجاىؿ الحككمة األردنية لمطالبيـ كعدـ السماح ألىالييـ  األردني

 فداء(.) اإلعالمي األسرلبزيارتيـ. بحسب فريؽ دعـ 
 

 األردن يعتقل مجموعة ييودية تسممت عبر وادي عربة 44
بأف قكات حرس الحدكد في  األردنيةبترا صرح مصدر مسؤكؿ في القيادة العامة لمقكات المسمحة  -عماف 

عمى عائمة ييكدية  األربعاء األكؿ أمسمنطقة كادم عربة شماؿ مدينة العقبة، ألقت القبض مساء يـك 
 ابناء، كقد تـ تحكيميـ لمجيات المختصة. 6ـ كمككنة مف األب كاأل

 44/5/4023، الدستور، عّمان

 
 عاماً  25إلقفال المعتقل: شاىد عمى جرائم االحتالل في  23الد  الذكرى"مركز الخيام" في  45

 أفمعتقؿ الخياـ، اعتبر فيو  إلقفاؿ 23أصدر مركز الخياـ لتأىيؿ ضحايا التعذيب بيانا لمناسبة الذكرل 
كشرد كقتؿ كعذب لكنو قاكـ كقاتؿ كصمد حتى  أرضو"يختصر قضية شعب بكاممو احتمت  المعتقؿ

المعتقؿ عمى مدل خمسة  إلىلبناني كبعض المعتقميف العرب دخمكا  ألفيأف  إلىالنصر". كأشار البياف 
 امرأة كفتاة. 500بينيـ  عشر عامان 

 44/5/4023، المستقبل، بيروت

 
 وفد اليونسكو من زيارة القدس دليل عمى حجم جرائميا " رائيلإس"جامعة الدول العربية: منع  46

قػرار إسػرائيؿ بإلغائيػا زيػارة  ،43/5الخمػيس  ليػابيػاف  فػي  أدانت األمانة العاـ لجامعة الدكؿ العربية: القاىرة
اؿ المدينػة لجنة الخبراء التابعة لممنظمة الدكلية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )اليكنسكك( إلى القدس بيدؼ دراسة ح

كاعتبػػرت ذلػػؾ  – 292كأسػػكارىا كاألمػػاكف التاريخيػػة كالدينيػػة فييػػا، تنفيػػذان لقػػرار مجمسػػيا التنفيػػذم فػػي دكرتػػو 
دلػػيال عمػػى مػػدل اسػػتخفافيا بػػإرادة المجتمػػع الػػدكلي كاسػػتمرار نيجيػػا المتكاصػػؿ فػػي انتيػػاؾ قػػرارات الشػػرعية 

. 2967مركران بعاـ  2928اـ الدكلية كقكانينيا كاتفاقياتيا كاستيتارىا بيا منذ ع  كحتى اليـك
 43/5/4023قدس برس، 

 
 منع لجنة اليونسكو من الوصول لمقدس  "إسرائيل""التعاون اإلسالمي" تدين قرار  47

أعرب األميف العاـ لمنظمة التعاكف اإلسالمي، البركفيسكر أكمػؿ الػديف إحسػاف أكغمػك، فػي تصػريحات : جدة
، منػػػع زيػػػارة لجنػػػة الخبػػػراء التابعػػػة االحػػػتالؿ، قػػػكة إسػػػرائيؿديدة لقػػػرار عػػػف إدانتػػػو الشػػػ ،(43/5لػػػو الخمػػػيس )

التاريخيػػة فييػػا، مؤكػػدان أف ىػػذا  كاألمػػاكفلميكنسػػكك إلػػى مدينػػة القػػدس المحتمػػة، لدراسػػة حالػػة المدينػػة كأسػػكارىا 
صػػرارىاالقػػرار يكشػػؼ مػػدل اسػػتخفاؼ إسػػرائيؿ بػػإرادة المجتمػػع الػػدكلي،  بيػػا عمػػى طمػػس الجػػرائـ التػػي ترتك كا 

 بحؽ األماكف التاريخية كالدينية في القدس الشريؼ. 
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كأّكد أكغمك مف جديد عمى ضركرة العمؿ عمى إنفاذ ميمة ىذه البعثة األممية، كالتي مف شػأنيا أف تسػيـ فػي 
كضػػع حػػد لالنتياكػػات التػػي تقػػـك بيػػا "إسػػرائيؿ" ضػػد األمػػاكف كالتاريخيػػة كالمقدسػػات فػػي القػػدس شػػريؼ، كمػػا 

 قاؿ.
 43/5/4023 قدس برس،

 
 في حركة حماس ةالفمسطينيأن تختزل القضية  مقبولتياني الجبالى: غير  48

قالت المستشارة "تيػاني الجبػالي" نائػب رئػيس المحكمػة الدسػتكرية السػابقة: إف قضػية فمسػطيف : أحمد الجندل
 ينبغي التفريط فييا. أمف قكمي لألمة العربية كلمصر خاصة كال

"مباشػػر مػػف العاصػػمة" أنػػو غيػػر مقبػػكؿ أف تختػػزؿ  خػػاص مسػػاء اليػػـك ببرنػػامجكأضػػافت الجبػػالي خػػالؿ لقػػاء 
 "حماس ليست كؿ فمسطيف". في حركة حماس قائمة ةالفمسطينيالقضية 

 43/5/4023الوفد، الجيزة، 
 

 الوطني السوري ينص عمى إنشاء دولة فمسطينية مستقمة الميثاق"السفير": مشروع  49
السكرية  الديمقراطيةح عمى النقاش عمى مجمكعة مف قكل المعارضة نص مشركع أكلي سيطر  "السفير"تنشر 

 المؤيدة لمحؿ التفاكضي، في إطار التمييد لتككيف كفد مشترؾ إلى جنيؼ.
كالػػػنص مرشػػػح ليكػػػكف كرقػػػة أساسػػػية تحػػػدد مبػػػادئ كمضػػػمكف المرحمػػػة االنتقاليػػػة، كمػػػا انػػػو مقتػػػبس مػػػف عيػػػد 

 "تيػار بنػاء الدكلػة"في مؤتمر حمبكف، كيشكؿ جػزءا مػف منطمقػات  "ىيئة التنسيؽ"الكرامة كالحقكؽ الذم أقرتو 
النظرية. كيعكػس الػنص مػرة ثانيػة الكثيقػة األساسػية لمعيػد الػكطني الصػادر عػف المػؤتمر الػكطني لممعارضػة 
السكرية في القاىرة. كيأخذ بعيف االعتبار مكاقؼ األحزاب الكردية كاألحزاب غير اإلسالمية التي تصر عمػى 

 المدني لمدكلة السكرية.الطابع 
يمتػـز الشػعب السػكرم دعػـ الشػعب الفمسػطيني كحقػو فػي " :"الميثػاؽ الػكطني السػكرم"نػص مشػركع كجاء فػي 

 ."إنشاء دكلتو الحرة السيدة المستقمة، كعاصمتيا القدس
 44/5/4023السفير، بيروت، 

 
  مميون دوالر 35برنامج دول مجمس التعاون يدعم بمديات غزة بد  50

إلعػادة إعمػار غػزة تمكيمػو مشػاريع تأىيػؿ كصػيانة شػكارع  كاصؿ برنامج دكؿ مجمس التعاكف الخميجيغزة: ي
 مميكف دكالر، مف خالؿ البنؾ اإلسالمي لمتنمية بجدة. 3557كطرؽ في قطاع غزة كدعـ البمديات بتكمفة 

فػي "بكػدار"، فػي بيػاف كأكضح الميندس كائؿ صالح المدير العاـ لإلدارة العامة لتنسيؽ كتسييؿ المسػاعدات 
(، أف المشػػاريع الممكلػػة فػػي ىػػذا الجانػػب شػػممت العديػػد مػػف 43/5تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو الخمػػيس )

 الطرؽ كالشكارع التي كانت بحاجة إلى تأىيؿ كصيانة لتصبح صالحة لحركة السير كمنع الحكادث.
يع"، مؤكػدا اىتمػاـ البرنػامج بقطػػاع كقػاؿ "إنػو جػرل مراعػاة اسػتفادة معظػـ محافظػات القطػػاع مػف ىػذه المشػار 

 الطرؽ لما لو مف انعكاس ميـ عمى حياة الناس كحركة المكاطنيف.
 43/5/4023قدس برس، 

 
 غزة: وصول وفد من رجال األعمال العرب واألتراك رغم إلغاء "ممتقى االستثمار"     52
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غػزة فػي زيػارة لػدعـ صػمكد ( إلػى قطػاع 43/5كصؿ كفد مف رجاؿ األعماؿ العرب كاألتػراؾ الخمػيس ): رفح
رجػؿ أعمػاؿ فػي معبػر  39الشعب الفمسطيني كاإلطػالع عمػى معاناتػو. ككػاف فػي اسػتقباؿ الكفػد المكػكف مػف 

 رفح البرم مع مصر ككيؿ كزارة االقتصاد الكطني حاتـ عكيصة كعدد مف المسئكليف الفمسطينييف. 
تي أعمػف مطمػع ىػذا األسػبكع، تأجيػؿ )ممتقػى ككاف كزير االقتصاد الكطني في حككمػة غػزة عػالء الػديف الرفػا

االستثمار(، الذم كاف مف المقرر عقده في غزة االثنيف الماضي بسػبب إغػالؽ الجانػب المصػرم معبػر رفػح 
 البرم.

 43/5/4023قدس برس، 
 

  وشفيتز" في بولنداأفي معسكر "الييود ضحايا المسممون ُيصمون ألرواح  أئمة ":القدس" 54
، األربعػاء أمس، إسالميةأئمة مساجد مف عدة بمداف  أقاـ :ترجمة مكسى قكس - كت ككـالقدس د - راـ اهلل

ضػحايا المحرقػة الييكديػة،  أركاحالصالة أماـ جدار المكت في معسكر "اكشفيتز" في بكلندا، كذلؾ مػف أجػؿ 
 ".لممعسكر، كصفتيا ككالة الصحافة الفرنسية بػ"المؤثرة أياـخالؿ زيارة يقكمكف بيا منذ عدة 

ألمانيػػػا النازيػػػة جنػػػكب بكلنػػػدا، أئمػػػة مسػػػاجد مػػػف فمسػػػطيف،  أقامتػػػوكأدل الصػػػالة فػػػي معسػػػكر المػػػكت الػػػذم 
 .كاندكنيسيا، كالسعكدية، كالبكسنة، كاليند، كاألردف

، بأف بعض األئمة ذرفكا الدمكع خالؿ لقائيـ مػع بعػض أجنبية إخباريةالفرنسية، كمكاقع  األنباءكقالت ككالة 
الييكد مف عمميػات اإلبػادة  إنقاذف مف المحرقة، كالرىباف الكاثكليؾ البكلندييف، الذيف ساىمكا في الييكد الناجي

 ىذا، الشي  بركات حسيف مف راـ اهلل. األئمةكضـ كفد  تمؾ.
كعف الشي  بركات عف انطباعاتػو عػف ىػذه الجكلػة كمػا نقمػت عنػو ككالػة الصػحافة الفرنسػية:"عندما شػاىدت 

حاكلػػت حػػبس الػدمكع فػػي أعينػػي، ألنػػو مػف الصػػعب رؤيػػة عػدد األشػػخاص الػػذيف قتمػػكا  مػا حػػدث لمنػػاس ىنػا،
عامػا كحتػى اآلف، كبػالطبع أحػس مػع  65كأضػاؼ قػائال: "أنػا مػف فمسػطيف كشػعبي يعػاني منػذ  بدكف سبب".

 اآلخريف الذيف يعانكف".
"ما الذم يمكنػؾ قكلػو؟.. ال  كبدكره تساءؿ رئيس الجمعية اإلسالمية لشماؿ أميركا، اإلماـ محمد ماجد قائال:

ىػػػذه، ضػػػمف حممػػػة تكعيػػػة بالمحرقػػػة  األئمػػػةكتػػػأتي زيػػػارة  تسػػػتطيع الكػػػالـ.. مػػػا تػػػراه يفػػػكؽ الخيػػػاؿ البشػػػرم".
 الييكدية، التي يشارؾ في تنظيميا مكتب كزارة الخارجية األميركية لمحريات الدينية الدكلية.

 44/5/4023القدس، القدس، 
 

 سنفاجئكم بنجاح مسيرة المفاوضاتوزير الخارجية األمريكي:  53
نظيػػر مجمػػي: اختػػتـ كزيػػر الخارجيػػة األميركػػي جػػكف كيػػرم، محادثػػات  -كفػػاح زبػػكف  -تػػؿ أبيػػب  -راـ اهلل 

منفصػػمة أمػػس مػػع الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػكد عبػػاس، كرئػػيس الػػكزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىك، مػػف دكف 
 إعالف نتائج عمى المأل.

فبراير/ شػباط  2امسة لكيرم منذ تكليو منصب كزير الخارجية خمفا لييالرم كمينتكف في كىذه ىي الزيارة الخ
 الماضي.

كرد كيرم، عمى منتقديو كالساخريف مف جيكده لدفع مسيرة سالـ، كقػاؿ بعيػد اجتماعػو مػع نتنيػاىك إنػو راض 
تقدكف كال يثقػكف كىنػاؾ عف نتائج محادثاتو المتكاصمة في الشيريف الماضييف. كقاؿ: "أعرؼ أف ىناؾ مف ين

مف يشكككف كيسخركف. لكنني أقكؿ لكـ، كليس مف باب الػدفاع، سػكؼ تفاجػأكف بنتػائج ىػذه المحادثػات فػي 
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االتجاىات اإليجابية". كأضاؼ أنو ممتـز تجاه الشعب الييكدم كبكقكؼ بالده إلى جانب إسرائيؿ في مكاجية 
ف إحدل أىـ الركائز ألمف إسرائيؿ كسالمتيا ىك في التحديات كاألخطار ككذلؾ في صنع السالـ، مكضحا أ

تحقيػػػؽ تسػػػكية سياسػػػية مػػػع الفمسػػػطينييف ثػػػـ مػػػع سػػػائر العػػػرب. كأكضػػػح: "لقػػػد عقػػػدنا جمسػػػات كثيػػػرة كطكيمػػػة 
كنقاشات جادة كمعمقػة كدخمنػا فػي أدؽ التفاصػيؿ كال نػزاؿ. المسػألة تحتػاج إلػى صػبر كأنػاة. كثقتػي كبيػرة أف 

 باء كسنفاجئ الجميع".ىذا الجيد لـ كلف يذىب ى
 44/5/4023الشرق األوسط، لندن، 

 
 ىارتس: واشنطن ُتعّين جنرااًل لبحث االحتياجات والترتيبات األمنية اإلسرائيمية 54

القػػػدس المحتمػػػة: ذكػػػرت صػػػحيفة "ىػػػآرتس"، اليػػػكـ الجمعػػػة، أف اإلدارة االميركيػػػة عّينػػػت الجنػػػراؿ جػػػكف ألػػػكف 
 اإلسرائيمييف كالفمسطينييف. مبعكثان خاصان لممفاكضات األمنية بيف

كأشارت الصحيفة إلى أف ألكف لف يشارؾ فػي المفاكضػات بػيف الطػرفيف بػؿ سػيعمؿ فػي الجانػب اإلسػرائيمي، 
لبمػػػكرة المكاقػػػؼ األميركيػػػة تجػػػاه االحتياجػػػات األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية كالترتيبػػػات األمنيػػػة بػػػيف الدكلػػػة الفمسػػػطينية 

سرائيؿ.  "المستقبمية" كا 
س" إف تعيػػػيف ألػػػكف جػػػاء مػػػف قبػػػؿ كزيػػػر الػػػدفاع االميركػػػي تشػػػاؾ ىيجػػػؿ، كبالتنسػػػيؽ مػػػع كزيػػػر كقالػػػت "ىػػػآرت

الخارجيػػة االميركػػي جػػكف كيػػرم، الػػذم يحػػاكؿ إعػػادة الطػػرفيف اإلسػػرائيمي كالفمسػػطيني لطاكلػػة المفاكضػػات. 
ر الجػػيش كأضػػافت أف ألػػكف زار إسػػرائيؿ االسػػبكع الماضػػي، كالتقػػى بػػرئيس الحككمػػة بنيػػاميف نتنيػػاىك، ككزيػػ

مكشػػػػيو يعمػػػػكف، كضػػػػباط كبػػػػار فػػػػي الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي، حيػػػػث تمقػػػػى فػػػػي ىػػػػذه االجتماعػػػػات تمخيصػػػػان عػػػػف 
 االحتياجات األمنية إلسرائيؿ في حاؿ تـ التكصؿ الى اتفاؽ دائـ مع الفمسطينييف.

فيمػا يتعمػؽ كتعقيبان عمى تعييف ألكف، قاؿ مصدر إسرائيمي: "إف ميمة ألكف تتمثؿ بتكفير شبكة أماف أميركية 
باالحتياجػػات األمنيػػػة اإلسػػرائيمية، بنػػػاء عمػػى رغبػػػة أميركيػػة لمكصػػػكؿ إلػػى تنسػػػيؽ تػػاـ مػػػع اإلسػػرائيمييف بيػػػذا 

 الخصكص".
 44/5/4023وكالة سما اإلخبارية، 

 
  ال يمكن أن يصمد طويال فالظروف تتغير "حل الدولتين: "البريطاني الخارجيةوزير  55

مسػػػاء أمػػػس بمقػػػر  محمػػػكد عبػػػاس اسػػػتقبؿ الػػػرئيس: ككػػػاالت -اة الجديػػػدة الحيػػػ -القػػػدس المحتمػػػة  -راـ اهلل 
الرئاسة في راـ اهلل، كزير الخارجيػة البريطػاني كلػيـ ىيػغ، حيػث اطمػع عمػى آخػر مسػتجدات العمميػة السػممية، 

 كالجيكد الدكلية المبذكلة إلحيائيا.
عبػاس العديػد مػف القضػايا الميمػة، بدكره، قاؿ ىيغ، في تصريح لمصحفييف عقب المقػاء: "ناقشػنا مػع الػرئيس 

كنحف نعبر عف تقديرنا الكبير لرجؿ السالـ )الػرئيس عبػاس( الػذم كقػؼ دكمػا ضػد العنػؼ، كبحػث عػف حػؿ 
سممي كفػؽ حػؿ الػدكلتيف". كأضػاؼ: "ننظػر باىتمػاـ بػالغ لمتعػاكف مػع كزيػر الخارجيػة األميركػي، الػذم يػزكر 

عاما لدعـ السالـ".  40األميركي بمضاعفة جيكده المستمرة منذ المنطقة لممرة الرابعة، كنحف طالبنا الجانب 
كتابع: "أنا سعيد جدا بالطاقة الكبيرة التي يبدييا الكزير كيػرم، كنحػف نػدعـ كبريطانيػا كاتحػاد أكركبػي جيػكده 

 في ىذا المجاؿ".
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حػػدكد عػػاـ  اإلسػػرائيمي كفػػؽ مبػػدأ حػػؿ الػػدكلتيف عمػػى -كقػػاؿ: "نحػػف نػػؤمف بضػػركرة حػػؿ الصػػراع الفمسػػطيني 
، مع تبادؿ لألراضي متفؽ عميو، كالقدس عاصمة لمدكلتيف، مع إيجاد حؿ عادؿ كمتفػؽ عميػو لقضػية 2967

 الالجئيف".
كأضػػاؼ ىيػػغ: "ىػػذا مػػا يجػػب أف يكػػكف القاعػػدة األساسػػية لحػػؿ الصػػراع، المسػػتند عمػػى رؤيػػة الػػدكلتيف، كىنػػا 

تغير، كلـ يتبؽ الكقت الكثيػر أمػاـ تطبيقػو عمػى أؤكد أف حؿ الدكلتيف ال يمكف أف يصمد طكيال، فالظركؼ ت
 أرض الكاقع، لذلؾ ىي قضية عاجمة كطارئة جدا".

كأشػػار إلػػى أف بريطانيػػا تعمػػؿ مػػع الجانػػب األميركػػي، كالطػػرفيف الفمسػػطيني كاإلسػػرائيمي، لمحػػديث عػػف أمػػف 
 نكقشت مع الرئيس عباس. إسرائيؿ، كقضية الدكلة الفمسطينية الحرة القابمة لمحياة، مكضحا أف ىذه الممفات

كقاؿ: "أكدنا أننا نريد أف تبدأ المفاكضػات عمػى أسػاس القاعػدة التػي أشػرنا إلييػا سػابقا، لكػف مػف الكاضػح أف 
 ىذه القضية ما زالت في مكانيا، كنتمنى أف تنطمؽ خالؿ األسابيع المقبمة".

بناء المستكطنات في تمػؾ المنطقػة  " كاطمع عمى مدل األثر االستراتيجي الذم يسببو2كزار ىيغ منطقة "ام 
" 2عمى صالحية حؿ الدكلتيف. كمػا زار ىيػغ تجمعػا لمبػدك الفمسػطينييف فػي الخػاف األحمػر قػرب منطقػة "ام 

كاسػػتمع إلػػى عػػدد مػػنيـ حػػكؿ أثػػر االحػػتالؿ عمػػى ىػػذه التجمعػػات الفمسػػطينية الميمشػػة، كخطػػر ىػػدـ البيػػكت 
 كىجمات المستكطنيف.

 إلحاحػا"لقد صرحت مرارا في األشير السػابقة أنػو ال يكجػد أم أكلكيػة عالميػة أكثػر  كقاؿ ىيغ، عقب لقاءاتو:
مف البحث عف السالـ في الشرؽ األكسط، إف الكضع عمى األرض يػزداد سػكءا، ككمػا شػاىدت بنفسػي اليػـك 
فػػإف اسػػتمرار تكسػػػع المسػػتكطنات اإلسػػرائيمية يشػػػكؿ مصػػدر قمػػػؽ حقيقػػي، حيػػث أف ىػػػذه المسػػتكطنات غيػػػر 

 كنية حسب القانكف الدكلي".قان
كأضػػػاؼ: "بعػػػد االسػػػتماع إلػػػى قصػػػص سػػػكاف الخػػػاف األحمػػػر شػػػعرت بمػػػدل صػػػعكبة الحيػػػاة التػػػي تعيشػػػيا 

 التجمعات الفمسطينية في تمؾ المنطقة، كبضركرة تحقيؽ تقدـ في عممية السالـ".
المنطقػػة.  إلػػىخػػالؿ زيارتػػو كالفمسػػطينييف ىػػك "أكلكيػػة"  إسػػرائيؿالسػػالـ بػػيف  أفكقبيػػؿ لقائػػو نتنيػػاىك أكػػد ىيػػغ 

 ممحة لممممكة المتحدة كلمعالـ". أكلكيةكقاؿ ىيغ لمصحفييف "عممية السالـ في الشرؽ األكسط ىي 
الػػرئيس )بػػاراؾ( اكبامػػا خػػالؿ  أظيػػرهمحادثػػات السػػالـ( الػػذم  إلحيػػاءىيػػغ "نرحػػب بػػااللتزاـ القػػكم جػػدا ) كأكػػد

 ".أخرلنا مرة ىنا كالكزير كيرم المكجكد ى إلىزيارتو األخيرة 
األمػاـ  إلػىكأضاؼ "زيارتي ىنا ىي لدعـ ىذه الجيكد" مؤكدا "نحػث كافػة األطػراؼ عمػى دفػع عمميػة السػالـ 

عطاء  السالـ "ضركرم كعادؿ كممكف". أفقيادة قكية كمصممة ستسمح بنجاح ذلؾ". كأكد  كا 
 44/5/4023المستقبل، بيروت، 

 
 إيران  لمتحدة بدعم "إسرائيل" ضدّ عمى قرار يمزم الواليات ا المصادقةواشنطن:  56

صكت مجمس الشيكخ األمريكي الذم يرأسػو الػديمقراطييف، بأغمبيػة أعضػائو عمػى قػرار   :ككاالت -كاشنطف 
يمػػػـز الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة بػػػدعـ "إسػػػرائيؿ" إذا مػػػا اضػػػطرت لمػػػدفاع عػػػف نفسػػػيا مػػػف التيديػػػد النػػػككم 

 مريكي "باراؾ أكباما" عمى تعزيز تطبيؽ العقكبات الحالية عمى إيراف.اإليراني، كحث القرار أيضان الرئيس األ
كفػػي كقػػت سػػابؽ مػػف الخمػػيس، كافقػػت لجنػػة ممثمػػي مجمػػس النػػكاب األمريكػػي "الكػػكنغرس"، عمػػى تشػػريعات 
تسػػعى لفػػرض عقكبػػات أكثػػر صػػرامة عمػػى إيػػراف، كأخرىػػا جيػػكد الكػػكنغرس إلبطػػاء تطػػكير البرنػػامج النػػككم 

 اإليراني.
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 43/5/4203سما اإلخبارية، وكالة 
 

 لشركة إسرائيمية "النيضة سدّ "توزيع وتسويق كيرباء  تسند إثيوبيا"األىرام":  57
سالـ فرحات النقػاب أمػس، عػف أف الحككمػة اإلثيكبيػة  "ألىراـ"اكشفت مصادر مكثكقػة لػػ  : محمد العجركدم كا 

بيا، كمنيا الكيرباء المنتجة مف سد النيضة أسندت لشركة إسرائيمية ميمة إدارة كتكزيع كنقؿ الكيرباء في إثيك 
كأضػافت المصػادر، أف ىػذا معنػاه أف ىػذه الشػركة اإلسػرائيمية سػتتحكـ فػي  الجارم تنفيذ مرحمتو األكلي اآلف

عمميػة تسػكيؽ كتكزيػع الكيربػػاء المنتجػة مػف السػد، كتحديػػد كميػات الميػاه المنصػرفة المسػػمكح تػدفقيا إلػي كػػؿ 
 عف كميات المياه المخزنة في بحيرة السد ىناؾ.مف مصر كالسكداف، فضال 

بأف عدة دكؿ كبرم كخميجية تقدمت بمقترحات إلقامة  -التي لـ تشأ اإلفصاح عف ىكيتيا-كأفادت المصادر 
اسػػتثمارات زراعيػػة كبػػرم، فػػي مئػػات اآلالؼ مػػف اليكتػػارات تعتمػػد عمػػي الميػػاه المحتجػػزة خمػػؼ البحيػػرة، التػػي 

يميا، بما سيؤثر بشكؿ سمبي كبير عمي حصة مصر مف مياه النيػؿ الػكاردة مػف سيككنيا السد في رم محاص
 المنابع اإلثيكبية.

كأكضحت المصادر أف ىذا التكجو اإلثيكبي سكؼ يعزز الكجكد اإلسرائيمي في منابع النيؿ، مما سيؤثر عمي 
ألػؼ مكظػؼ  30 عيػيفاألمف القكمي المصرم، كأنو في ضكء ىذه المؤشرات، خاصة ما أعمنتو إثيكبيا عف ت

قامػةجديد لخدمة مشركع السد في مراحمو اإلنشائية األكلي، فإنو مػف المؤكػد أف إثيكبيػا ماضػية فػي تدشػيف   كا 
 السد، بصرؼ النظر عف نتائج كتكصيات المجنة الدكلية الثالثية لتقييـ آثار سد النيضة.

 44/5/4023الغد، عمان، 
 

 مميون دوالر 55 "التنمية الفمسطينية"البنك الدولي يمنح  58
أكصػى مجمػػس المػػديريف التنفيػذييف لمبنػػؾ الػػدكلي، الخمػيس، مجمػػس المحػػافظيف، بالمكافقػة عمػػى تجديػػد مػػكارد 

مميػػكف دكالر، كذلػػؾ مسػػاندةن لالسػػتثمار فػػي الخػػدمات البمديػػة  55صػػندكؽ قطػػاع غػػزة كالضػػفة الغربيػػة بمبمػػغ 
 عية كالتعميـ.كالطاقة كالمياه كالصرؼ الصحي، ككذلؾ الحماية االجتما

كقالػػػت المػػػديرة القطريػػػة بالبنػػػؾ الػػػدكلي لمضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة مػػػريـ شػػػيرماف: "إف برنػػػامج التعػػػاكف مػػػع 
 الشعب الفمسطيني ييدؼ إلى مساندة التنمية المستدامة لمقطاعيف الخاص كالعاـ عمى السكاء".
 43/5/4023فمسطين أون الين، 

 
 قضية الفمسطينيةعمى "فيم" ال "إسرائيل"ساركوزي يحث  59

عمػػػى "فيػػػـ" رغبػػػة  اإلسػػػرائيمييفحػػػث الػػػرئيس الفرنسػػػي السػػػابؽ نيكػػػكال سػػػارككزم الخمػػػيس  :القػػػدس –القػػػدس 
شػمعكف بيػرس  اإلسػرائيميكقػاؿ سػارككزم خػالؿ لقائػو بػالرئيس  الفمسطينييف في الحصكؿ عمى دكلة مستقمة.

 عمى فيـ القضية الفمسطينية". األقدر"الشعب الييكدم انتظر طكيال دكلتو، كىك  إففي القدس 
 إلػى، أبيبقرب تؿ  األكاديميعمى شيادة فخرية مف معيد نتانيا  األربعاءسارككزم، الذم حاز مساء  كأشار

الفػػكز بالسػػالـ"، مكضػػحا انػػو "لػػـ يفػػت  اآلفالتػػي لػػدييا القػػكة لمفػػكز فػػي الحػػركب يتكجػػب عمييػػا  إسػػرائيؿ" أف
 مسطينية".بعد لطرح السؤاؿ عف الدكلة الف األكاف
بالخطابػات  أكال ينشػغؿ بالسياسػة  بأنػو" لبيػرس، إلسػرائيؿسػارككزم، الػذم كصػؼ نفسػو "بصػديؽ دائػـ  كأكػد

 ".إسرائيؿفي  أككفعندما  إال"
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 44/5/4023القدس، القدس، 
 

 " تصل غزة40أميال من االبتسامات "قافمة  60
أميػاؿ مػف االبتسػامات "المسػاعدات  كصػمت إلػى قطػاع غػزة عبػر معبػر رفػح، أمػس، قافمػة الخمػيج: -القاىرة 

، كذلؾ برفقة كفد دكلي تضامني رفيع المستكل. كقالت مصادر حدكدية إف القافمة كصمت إلى غزة عبر "40
األراضػػي المصػػرية، كذلػػؾ لتقػػديـ المسػػاعدات كفػػؾ الحصػػار المفػػركض عمػػى قطػػاع غػػزة منػػذ سػػت سػػنكات 

متضػػامنان مػػف مختمػػؼ الػػدكؿ العربيػػة كاألجنبيػػة، إذ  28كنصػػؼ السػػنة. كأضػػافت المصػػادر أنػػو يرافػػؽ القافمػػة 
سػػػيقـك أعضػػػاء القافمػػػة بمقػػػاء مسػػػؤكليف فمسػػػطينييف مػػػف أعضػػػاء الحككمػػػة بقطػػػاع غػػػزة كمسػػػؤكلي المنظمػػػات 

 الدكلية كالقيادات الشعبية.
 44/5/4023الخميج، الشارقة، 

 
 في منظومة التيديدات العسكرية العربية لد "إسرائيل" التغيردراسة:  62

مس لمدراسات اإلسرائيمية: التحكالت السياسية العميقة التي تشيدىا الدكؿ العربية كتحديدان المسماة بػ "دكؿ أط
الطػػكؽ" كالتػػي ال زالػػت مسػػتمرة كال زالػػت رياحيػػا لػػـ تيػػدأ بعػػد مػػع احتمػػاؿ كصػػكليا إلػػى دكؿ أخػػرل؛ أشػػبو 

تقضػي عمػى  -التػي لػـ تيػدأ بعػد  -ببركػاف ينفجػر عمػى مراحػؿ عبػر فتحػات عديػدة، ىػذه التحػكالت الكبيػرة 
مرحمػػة طكيمػػة مػػف االسػػتكانة كاالسػػتقرار، كعمػػى تحالفػػات كمعسػػكرات، كتعمػػؿ عمػػى اعػػادة تشػػكيؿ الخارطػػة 
السياسػػية لممنطقػػة فػػي ظػػؿ احتػػداـ صػػراعات اقميميػػة كدكليػػة قديمػػة جديػػدة، كنػػبش صػػراعات مذىبيػػة عرقيػػة 

أف ينقشع الغبار عف سػاحات الصػراع بػدا كاضػحان بيدؼ تكظيفيا في خدمة أجندات أقطاب الصراع، كقبؿ 
عمػػػى األقػػػؿ عمػػػى مسػػػتكل الصػػػراع العربػػػي اإلسػػػرائيمي أف تغيػػػران كبيػػػران قػػػد حػػػدث عمػػػى المالمػػػح المسػػػتقبمية 
لمصراع العسكرم، كعمى طبيعة التيديدات األمنية ألمف دكلة االحتالؿ؛ األمر الذل بات يفرض نفسو عمى 

قكمي اإلسرائيمي"، كبدأ يتضح مف خالؿ خطط قيػادة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي ما يسمى بػ "مفاىيـ االمف ال
اليادفة الى مالئمة جيشيا لمتغيرات التيديدات األمنية الناتجة عف التغيرات السياسية كاألمنية في المنطقة، 

 كذلؾ عبر ادخاؿ تغييرات كبيرة عمى بنية الجيش تسميحان كتشكيالن.
إلسػػرائيمي بشػػكؿ أساسػػي لمكاجيػػة خطػػر انػػدالع حػػرب كالسػػيكية مػػع الجيػػكش فيمػػا مضػػى؛ اسػػتعد الجػػيش ا

النظاميػػة العربيػػة، فقػػد كانػػت مثػػؿ ىػػذه الحػػرب تشػػكؿ التيديػػد األكبػػر الػػذل اسػػتعد كتمػػرف كتسػػمح لػػو الجػػيش 
، كقػػد شػػكؿ الطيػػراف كسػػالح الػػدبابات 73اإلسػػرائيمي رغػػـ اف آخػػر حػػرب مػػع الجيػػكش النظاميػػة كانػػت عػػاـ 

لثقيمة السػالح األىػـ ليػـز العػدك كالسػيطرة عميػو، كمػا أف اتفاقيػة السػالـ مػع مصػر كتحػكؿ جبيػة كالمدفعية ا
سيناء عمى مدار عقكد طكيمة الى جبية غير معاديػة أدل الػى مػا يشػبو تفكػؾ المػكاء الجنػكبي المػرابط عمػى 

لميػربيف كتجػار حدكد سيناء، مما جعؿ الحدكد تخترؽ بشكؿ يكمي عبػر مجمكعػات كبيػرة مػف الميػاجريف كا
البشػػػػر كالمخػػػػدرات، كالتػػػػدفؽ الكبيػػػػر لمميػػػػاجريف األفارقػػػػة كتداعياتػػػػو عمػػػػى البنيػػػػو االجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية 

مميػػػار شػػػيكؿ عمػػػى بنػػػاء أطػػػكؿ جػػػدار مػػػف االسػػػالؾ الشػػػائكة  4اإلسػػػرائيمية، جعمػػػت حككمػػػة نتنيػػػاىك تنفػػػؽ 
 المزكدة بكسائؿ الكتركنية متطكرة.

مية لمػػػدكر العسػػػكرم المسػػػتقبمي لمصػػػر؛ أف مصػػػر ترغػػػب باالنشػػػغاؿ بنفسػػػيا كيبػػػدك حسػػػب القػػػراءة اإلسػػػرائي
كعػػالج أزماتيػػا الداخميػػة، كالمحافظػػة عمػػى عػػدـ التصػػعيد كالتسػػخيف مػػع اسػػرائيؿ عسػػكريان، مػػا يبقػػى الجبيػػة 
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الجنكبية لسنكات طكيمة أخرل بعيدة عف أف تشكؿ تيديد عسكرم كالسيكي، أم أف شبح الحرب مع مصر 
 رائيؿ أمر غير كارد عمى االقؿ في المستقبؿ المنظكر.بالنسبة إلس

أما عمى صعيد الجبية السكرية اإلسرائيمية؛ فقد مثؿ الجيش العربي السكرم الػى كقػت قريػب مضػى التيديػد 
العسػػكرم الكالسػػيكي الكحيػػد، حيػػث اف الجػػيش السػػكرم حظػػي برعايػػة كاىتمػػاـ القيػػادة السػػكرية، كقػػد أنفقػػت 

مكاردىػػا الماليػػة عمػػى تسػػميحو كتدريبػػو كتجييػػزه كسػػعييا لمػػا عػػرؼ بالكصػػكؿ لمتػػكازف الدكلػػة السػػكرية معظػػـ 
االسػػتراتيجي، كعمػػى األقػػؿ إعالميػػان اىتمػػت سػػكريا أف تؤكػػد دكمػػان أف جيشػػيا يسػػتعد لمعركػػة تحريػػر الجػػكالف 

يػة، ال السكرم؛ األمر الذم كاف معو الجيش اإلسرائيمي مضطران ألف يأخذ ىػذه التيديػدات عمػى محمػؿ الجد
عػدكان شرسػان كخطػران كبيػران  -عمػى الػرغـ مػف ىػدكء جبيػة الجػكالف  -سيما كأف اسرائيؿ رأت فػي نظػاـ األسػد 

فػػػي ظػػػؿ تحالفػػػو كدعمػػػو لحػػػزب اهلل كعالقاتػػػو الكطيػػػدة مػػػع جميكريػػػة إيػػػراف، كنظػػػران أيضػػػان لحجػػػـ الترسػػػانة 
 العسكرية التي يممكيا.

يػؤدم عمميػان الػى تفكػؾ الدكلػة السػكرية كانتشػار الفكضػػى، إال أف مػا تشػيده سػكريا مػف صػراع دمػكم عنيػؼ 
كاحتماليػة أف تفػرض مػػآالت الصػراع السػػكرم تقسػيمات جغرافيػػة كمذىبيػة كعرقيػػة، كمػا يعانيػػو اليػـك الجػػيش 
السػكرم مػػف حػػرب اسػػتنزاؼ كانشػػقاقات كبيػػره كتفكػػؾ فػي تشػػكيالتو كقياداتػػو كفقدانػػو الكبيػػر لنسػػبة كبيػػرة مػػف 

ة كتػػدمير مكاقعػػو كانسػػحابو مػػف الكثيػػر منيػػا؛ كػػؿ ذلػػؾ يجعمػػو جيشػػان مفككػػان ضػػعيفان منيكػػان، ترسػػانتو التسػػميحي
كيضػػع عمػػى مسػػتقبؿ قدراتػػو الكثيػػر مػػف عالمػػات االسػػتفياـ، ممػػا يجعمػػو خػػارج معادلػػة الصػػراع كبعيػػدان عػػف 

ت األمنيػػة دكره كميماتػػو التقميديػػة، كىػػك ألمػػر محػػزف أف يخػػرج آخػػر الجيػػكش العربيػػة مػػف منظكمػػة التيديػػدا
 إلسرائيؿ.

كبعد أف دمر الجيش العراقي سابقان، كخرج الجػيش المصػرم مػف المكاجيػة، كمعػو األردنػي، كاليػكـ السػكرم، 
فػػإف التيديػػدات العسػػكرية العربيػػة إلسػػرائيؿ أصػػبحت صػػفران، كىػػذا مػػا كػػاف يفكػػر بػػو قائػػد األركػػاف اإلسػػرائيمي 

غيػػػرت، حيػػػث قػػػاؿ: "اف التيديػػػدات الكبيػػػرة كالكاسػػػعة بينػػػي غػػػانتس عنػػػدما قػػػرر أف منظكمػػػة التيديػػػدات قػػػد ت
كالمستقرة التي ميزت السنكات األربعيف الماضػية قػد تغيػرت بقػدرات ناريػة لمسػافات طكيمػة كبأعمػاؿ ارىابيػة 

 كتخريبية معادية".
مشػاة، كاستنادان الى ىذا الفيـ لمتغيرات التيديدات األمنية؛ بدأ الجػيش اإلسػرائيمي يسػتثمر أكثػر فػي سػالح ال

كالتكسػػع فػػي التشػػكيالت القتاليػػة المبينػػة أساسػػان مػػف الكحػػدات الخاصػػة، كالتقميػػؿ مػػف أىميػػة دبابػػات المركفػػاه 
كالمدفعيػػة الثقيمػػة، كالتػػأقمـ مػػع حػػركب الصػػكاري  كقتػػاؿ المجمكعػػات المسػػمحة، كىػػك مػػا يسػػمييا بالتيديػػدات 

كـ بفتح جبيات جديدة قد تشكؿ حرب استنزاؼ التكتيكية التي اكتكل بنيرانيا عمى أكثر مف جبية، كتيدد الي
 طكيمة المدل تدخؿ الييا جبيات جديدة طالما ظمت صامتو.
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مـ مػػػع لػػػـ يتفػػػاءؿ كثيػػػر مػػػف الفمسػػػطينييف عنػػػدما ذاعػػػت أنبػػػاء تؤكػػػد نيػػػة القيػػػادة الفمسػػػطينية تكقيػػػع اتفػػػاؽ سػػػ
إسػػػرائيؿ. كتعػػػددت كجيػػػات النظػػػر، كتصػػػاعدت حػػػدة اختالفػػػات الػػػرأم مػػػا بػػػيف التأييػػػد كاالعتػػػراض، إال أف 

. كبمكجػػب ذلػػؾ 2993منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كقعػػت فػػي النيايػػة عمػػى اتفاقيػػة أكسػػمك مػػع إسػػرائيؿ عػػاـ 
 في االراضي الفمسطينية. االتفاؽ قامت، كألكؿ مرة منذ عيد طكيؿ، سمطة فمسطينية تمارس دكران اداريان 
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كبعد عشريف عاما مف تكقيع اتفاقية أكسمك، أثبتت التجربة صحة تنبكءات المتشائميف، فالقضية الفمسػطينية 
عالقة في نفؽ مظمـ، تعاني مأزقا قائمان كحالة مػف الجمػكد المستعصػي، فمػيس ىنػاؾ مؤشػرات عمػى االرض 

ية مسػػتقمة ذات مقكمػػات متعػػارؼ عمييػػا، كلػػـ يعػػد مسػػتقبؿ الفمسػػطينية تػػدؿ عمػػى امكانيػػة قيػػاـ دكلػػة فمسػػطين
العمميػػة السػػممية التفاكضػػية مػػع إسػػرائيؿ غامضػػان، بػػؿ أصػػبحت العمميػػة السػػممية مػػع إسػػرائيؿ برمتيػػا عمميػػة 

 مضممة كمستحيمة مف كجية نظر غالبية الفمسطينييف 
أكسػػمك، التػػي غيػػرت كاقػػع القضػػية اسػػتطاعت إسػػرائيؿ عبػػر اقنػػاع أك ارغػػاـ الفمسػػطينييف عمػػى تكقيػػع اتفاقيػػة 

الفمسطينية باقتدار كبير، كأنتج تكقيع االتفاقية كتبعاتو، نجاح إسرائيؿ في تحكيؿ كاقع االراضػي الفمسػطينية 
المحتمػػة قانكنيػػان، مػػف أراض محتمػػة يتعػػاطؼ معيػػا المجتمػػع الػػدكلي برمتػػو، إلػػى أراض متنػػازع عمييػػاُ يحسػػـ 

لـ أمػػاـ االنتياكػػات االسػػرائيمية لمحقػػكؽ الفمسػػطينية طػػكاؿ االعػػكاـ مصػػيرىا عبػػر المفاكضػػات. فصػػمت العػػا
 العشريف الماضية، عمى أساس أنيا قضايا يجب الحسـ فييا عبر المفاكضات. 

نجحت إسرائيؿ كذلؾ كمف خالؿ تكقيع اتفاقة أكسمك في اخماد االنتفاضة الفمسطينية االكلى، التػي انطمقػت 
حرجػػت إسػػرائيؿ سياسػػيان كأخالقيػػان، كرسػػخت حقيقػػة ككنيػػا دكلػػة احػػتالؿ ، تمػػؾ االنتفاضػػة التػػي أ2987عػػاـ 

تمػػػارس العنػػػؼ ضػػػد أبريػػػاء عػػػزؿ. كمػػػا ألحقػػػت أضػػػراران بالغػػػة بيػػػا اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة، ككصػػػفت خسػػػائر 
إسرائيؿ آنذاؾ مف جراء المقاطعة الفمسطينية لمنتجاتيا، كاضراب حكالي مئة ألؼ عامؿ فمسطيني كتكػاليؼ 

 ة، بالخسارة اليائمة. قمع االنتفاض
كجػػاء االنجػػاز األىػػـ السػػرائيؿ بفعػػؿ تكقيػػع اتفاقيػػة أكسػػمك، عنػػدما قامػػت بتصػػفية الػػدكر النضػػالي لمنظمػػة 
التحرير الفمسػطينية، ذلػؾ الػدكر الػذم تبنتػو المنظمػة لعقػكد عديػدة، فانتيػت المقاكمػة المسػمحة ضػد إسػرائيؿ 

ية عمميان في مقاكمة إسرائيؿ، كتحممت السمطة الفمسطينية مف الخارج، كانتيى دكر منظمة التحرير الفمسطين
مياـ المنظمة فعميان، مػع بقػاء السػمطة الفمسػطينية مكبمػة ببنػكد اتفاقيػات مػع إسػرائيؿ تحػدد ليػا االطػار العػاـ 

 لسياستيا. 
يؿ إف قضاء إسرائيؿ عمى المقاكمة الفمسطينية القادمة مف خارج االرض المحتمػة، ىػدؼ طالمػا سػعت إسػرائ

مدعكمة مف قبؿ حميفتيا االمريكيػة لتحقيقػو. بػدأ تحقيػؽ ذلػؾ اليػدؼ بػاخراج المقاكمػة الفمسػطينية مػف لبنػاف 
، بعد أف أقنعتيا الكاليات المتحدة في البداية بتكقيع اتفاؽ لكقػؼ اطػالؽ النػار، الػذم تطػكر بعػد 2984عاـ 

يػػػػاح إسػػػػرائيؿ لمبنػػػػاف كطػػػػرد المقاكمػػػػة ذلػػػػؾ الػػػػى اسػػػػتدراج إسػػػػرائيؿ لمفمسػػػػطينييف لخرقػػػػو، كمػػػػا تبعػػػػو مػػػػف اجت
الفمسػػطينية منيػػا، كانتيػػػى بتكقيػػع اتفاقيػػة أكسػػػمك مػػع منظمػػة التحريػػػر الفمسػػطينية، لسػػدؿ السػػػتار عنػػد آخػػػر 

 فصكؿ المقاكمة الفمسطينية القادمة مف خارج الكطف المحتؿ.
استغالؿ تبعاتو، فقضت  كلـ تكتؼ إسرائيؿ بما أنجزتو بتكقيع اتفاؽ أكسمك مع الفمسطينييف، بؿ عممت عمى

عمػػى المقاكمػػة المسػػمحة فػػي االراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، إمػػا باغتيػػاؿ العديػػد مػػف المقػػاكميف الفمسػػطينييف 
بكحشػػػية، مػػػف دكف محاسػػػبة أك مسػػػاءلة، أك بأسػػػر المتبقػػػي مػػػنيـ، فػػػي ظػػػؿ صػػػمت دكلػػػي جػػػائر. كباتػػػت 

منزكعػة السػػالح، كمضػػبكطة أمنيػان إلػػى حػػد  االراضػي الفمسػػطينية المحتمػة فػػي الضػػفة الغربيػة عمميػػان أراضػػي
كبير لمصمحة إسرائيؿ، في ظؿ استمرار إسرائيؿ في تكسيع مستكطناتيا في أراضي الضفة الغربيػة، كزيػادة 

 عدد المستكطنييف القاطنيف فييا كتسميحيـ كدعميـ كحمايتيـ. 
كنػو خطػر مػف نػكع جديػد، فيػك إف الكضع االمني في أراضي الضفة الغربيػة المحتمػة اليػـك ينبػئ بػالخطر، ل

ليس ذلؾ الخطر االمني الذم طالما تحججت بو إسرائيؿ كتعيدت بضمانو الكاليات المتحدة االمريكية، إنػو 
الخطػػر الػػذم تجسػػده االعتػػداءات اليكميػػة المتكػػررة لممسػػتكطنييف عمػػى أركاح كأراضػػي كبيػػكت الفمسػػطينييف 
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بمػػػػا فييػػػػا مدينػػػػة القػػػػدس. فكيػػػػؼ يمكػػػػف أف يحمػػػػي العػػػػزؿ، فػػػػي جميػػػػع منػػػػاطؽ الضػػػػفة الغربيػػػػة المحتمػػػػة، 
الفمسطينيكف أنفسيـ اليكـ في ظؿ عجز متعدد االبعاد. كلعؿ مػف الصػعب عمػى المقاكمػة السػممية، التػي لػـ 
يعد يمتمؾ الفمسطينيكف غيرىا في الضفة الغربية المحتمة، أف تدافع عف حياتيـ كأرضيـ مف تطػرؼ كعنػؼ 

كالمحميف مف قبؿ جيش االحتالؿ االسرائيمي، أك أف تقؼ في كجو تكسيع اعتداءات المستكطنيف المسمحيف 
االستيطاف االسرائيمي الذم يأكؿ االرض الفمسطينية يكما بعد يكـ، أك حتى في كجو تػدنيس المقدسػات. إف 
العجػػػػػز الفمسػػػػػطيني عػػػػػف ردع ممارسػػػػػات جػػػػػيش االحػػػػػتالؿ االسػػػػػرائيمي كالمسػػػػػتكطنيف المكجػػػػػو ضػػػػػد العػػػػػزؿ 

 سر تمادم االحتالؿ في ممارساتو، كىي قضية لـ تعد مقبكلة.الفمسطينييف يف
إف الكاقع الفمسطيني اليكـ ينبئ بمزيد مف التشاؤـ، ليس في اطار حياة الفمسطينييف اليكمية فقط في الضفة 
نمػػا باتجػػاه القضػػية الفمسػػطينية كمسػػتقبميا عمكمػػان. فحالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني التػػي  الغربيػػة كقطػػاع غػػزة، كا 

عبػػر سػػنكاتيا السػػت، كاقعػػا فمسػػطينيان مشػػكىان تعػػايش فعميػػان مػػع كجػػكد مجتمعػػيف كنظػػاميف فمسػػطينييف  خمقػػت
مختمفيف، يجعؿ مف الصػعب عمػى الفمسػطينييف الكقػكؼ فػي كجػو التصػعيد االسػرائيمي، سػكاء كػاف ذلػؾ فػي 

تكطنيف كتيديػػد الضػػفة الغربيػػة عبػػر التكسػػع االسػػتيطاني كسػػمب مزيػػد مػػف االرض الفمسػػطينية، كعربػػدة المسػػ
 أمف الفمسطينييف، أك كاف ذلؾ في قطاع غزة عبر الحصار كاالجتياح كاالغتياؿ كاليجمات العسكرية.

كما أف الكاقع العربي العاـ اليكـ يرجح الرؤية المتشائمة، ففي ظؿ ثكرات الربيع العربي، كتصػاعد االحػداث 
ر ضػػد الفمسػػطينييف فػػي االراضػػي الفمسػػطينية فييػػا، تمضػػي اسػػرائيؿ قػػدمان فػػي تنفيػػذ مخططاتيػػا بتصػػعيد أكبػػ

المحتمة، مسػتغمة انشػغاؿ العػالـ عػف ممارسػاتيا. فتصػاعد االسػتيطاف االسػرائيمي إلػى أربعػة أضػعاؼ خػالؿ 
، كمػػا تصػػاعدت اعتػػداءات المسػػتكطنيف بشػػكؿ أصػػبح يشػػكؿ خطػػران مػػف 4022عنػػو فػػي عػػاـ  4024عػػاـ 

يف التحػرؾ بشػكؿ مختمػؼ كعػدـ التعكيػؿ عمػى المكقػؼ الصعب تجاىمو، االمر الذم يفػرض عمػى الفمسػطيني
العربي. لـ يعد االنقساـ ككجكد قيادتيف لمشعب الفمسطيني مقبكال، كلـ يعد العمؿ ضمف نطاؽ اتفاقية أكسمك 
كذلؾ مفيكمان، خصكصان بعد أف أعمف الفمسطينيكف دكلتيـ في الجمعية العامة العاـ الماضي، كأصبح طرح 

أمػػران مركزيػػان. ككاجػػب عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني أف يقػػرر اليػػكـ كقػػؼ االنقسػػاـ ككقػػؼ قضػػية تحريػػر فمسػػطيف 
اعتداءات المستكطنيف، كالكقكؼ في كجو االستيطاف، في اطار دكلة محتمة تسعى مػف أجػؿ االسػتقالؿ فػي 

نكبػة ظؿ قيادة فمسطينية مكحدة، كالبحث عف بدائؿ تتعدل حدكد المقاكمػة السػممية. كليتػذكر الفمسػطينيكف ال
ىذا العاـ بطريقة مختمفة تخرج عف نطاؽ البكاء عمػى االطػالؿ، إلػى البحػث فػي سػبؿ كاسػتراتيجيات جديػدة 

 السترجاع االماؿ.
 44/5/4023، القدس العربي، لندن
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 نبيؿ عمرك
رئاسػػػية كتشػػػريعية فػػػي كقػػػت محػػػدد،  عنػػػدما يقػػػرر الفمسػػػطينيكف، كتحديػػػدا أطػػػراؼ االنقسػػػاـ إجػػػراء انتخابػػػات

ف كضػعا فمسػطينيا جديػدا كمختمفػا سينشػأ مػف جػكؼ صػندكؽ  ساعتئذ يمكف القكؿ إف االنقساـ قػد انتيػى، كا 
 االقتراع.

كما داـ قرار كيذا لـ يتخذ رغـ مركر سنكات طكيمة عمى االنقساـ، فإف كؿ ما يجرم عمى ىذا الصعيد ىك 
رسالة رفع عتب لمفمسطينييف، بأف جيكد إنياء االنقساـ تبذؿ كبقكة، كأف فعاليات غير مجدية، ىدفيا تكجيو 
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فرقػػػاء االنقسػػػاـ يجػػػدكف فػػػي المقػػػاءات كالحػػػكارات منبػػػرا لمتبػػػارم فػػػي التنصػػػؿ مػػػف المسػػػؤكلية عػػػف اسػػػتمرار 
 االنقساـ، كنظـ القصائد كالمطكالت حكؿ إخطار استمراره عمى الشعب كالقضية.

، تمػؾ البيانػات المشػتركة حػكؿ اتفػاؽ نيػائي تػارة يػتـ فػي الدكحػة ليػكدع فػي لقد أصبحت ظاىرة الفتة لمنظػر
الثالجة قبؿ أف يجؼ حبره، كتارة أخرل فػي القػاىرة لُينسػى فػي اليػكـ التػالي، إال أف الحقيقػة الراسػخة تقػكؿ، 

 إف الحكارات كاالتفاقات تتكاثر كاالنقساـ يتكرس كيتعمؽ.
 الكاقع أقرب إلى المستحيؿ؟ فمماذا تبدك المصالحة عمى ضكء قراءة

 ىنا تجدر قراءة المكقؼ بيف حماس كفتح، كحسابات كؿ منيما.. كلنبدأ بحماس.
رغػػػـ كػػػؿ الكػػػالـ الجميػػػؿ كالمػػػتحمس، الػػػذم يصػػػدر عػػػف قادتيػػػا حػػػكؿ المصػػػالحة كحتميتيػػػا، كاالنتخابػػػات 

غػػالؽ ممػػؼ االنقسػػاـ، كأىميتيػػا، إال أف حسػػابات حمػػاس المضػػمرة كشػػبو العمنيػػة، ال تػػرل الظػػرؼ مناسػػبا إل
بمػػا يػػؤثر سػػمبا عمػػى سػػمطتيا المطمقػػة فػػي غػػزة، فممػػاذا يقػػدمكف غػػزة لػػراـ اهلل تحػػت عنػػكاف الكحػػدة؟ كلمػػاذا 
التضػػحية بإمػػػارة نػػػاجزة لمصػػمحة سػػػمطة منيكػػػة كغامضػػة المصػػػير فػػػي راـ اهلل؟ ثػػـ إف حمػػػاس ال تػػػرل فػػػي 

، المصالحة بكابػة لػدخكؿ عػريض إلػى المعادلػة السياسػية، فيػي تعمػ ـ أف دخػكؿ المعادلػة مػرتبط بشػرط جػاـز
كىك إعالف االلتزاـ بما التزمػت بػو منظمػة التحريػر، كالعػالـ كمػو يعتبػر االلتػزاـ المفصػمي عمػى ىػذا الصػعيد 

 «.الرباعية الدكلية»ىك االعتراؼ بإسرائيؿ، كاالنسجاـ مع قكاعد المعبة كما حددتيا 
نتخابػػات، فمػػا حصػػمت عميػػو حمػػاس فػػي االنتخابػػات كمكقػػؼ حمػػاس ىػػذا كحسػػاباتيا تنسػػحب كػػذلؾ عمػػى اال

السابقة لف تحصؿ عميو في الجديدة، كلقد كانت مميكنية انطالقة فػتح فػي غػزة بمثابػة الضػكء األحمػر الػذم 
ف كانكا جميعا ليسكا  نبو حماس إلى أف شعبيتيا في تراجع مستمر، كأف الذيف خرجكا في ذكرل االنطالقة كا 

 قد أجمعكا عمى أمر كىك عدـ التصكيت لحماس.أعضاء في فتح، إال أنيـ 
كال شػػؾ أف حمػػاس تكاجػػو كضػػعا ممتبسػػا، إذ إنيػػا تػػراىف عمػػى تعػػكيض مػػا فقدتػػو فػػي غػػزة، بمػػا تظػػف أنيػػا 
تكسبو في الضفة. ذلؾ أف حماس فقدت الكثير مػف رصػيدىا الجمػاىيرم فػي غػزة بفعػؿ أنيػا تسػممت سػمطة 

يكػػف بفعػػؿ سػػكء أداء سػػمطة حمػػاس، فبسػػكء األمػػر الكاقػػع الػػذم مطمقػػة فػػإذا بالقطػػاع يعػػاني األمػػريف إف لػػـ 
 ينسب لمحركة مف كؿ الجكانب.

إف مػػػكاطني غػػػزة يشػػػعركف بفداحػػػة الكضػػػع المفػػػركض عمػػػييـ ىنػػػاؾ، فاالقتصػػػاد المعتػػػؿ الػػػذم يقػػػـك عمػػػى 
 اإلنفاؽ، كالحصار شبو المطمؽ الذم ال تممؾ حماس التنصؿ مف حقيقة أنػو تػـ فػي عيػد حكميػا، ال بػد أف
يػػؤدم إلػػى تراجػػع فػػي المػػزاج الشػػعبي تجاىيػػا، إذ لػػـ يعػػد منطقيػػا تحييػػد سػػمطة مباشػػرة فػػي غػػزة عػػف كػػؿ مػػا 

 يجرم ىناؾ.
أما حكاية الضفة، فحماس التي ال تزاؿ تتخػذ كضػع المعارضػة فػي الجػزء اآلخػر مػف الػكطف، تظػف أف كػؿ 

 لى رىاف الجماىير مجددا عمييا.إخفاؽ تقع فيو السمطة في راـ اهلل يصب تمقائيا في مصمحتيا، كيؤدم إ
إف ىذه المعادلة بحاجة إلى إعادة قراءة كتدقيؽ، ذلؾ أف غزة ال تقع في كككب آخر، بحيث ال يعػرؼ أىػؿ 
الضفة ما يجرم ىناؾ. إف الغالبية العظمى مف الناس في الكطف بجناحيػو، ال يػركف حكػـ حمػاس نمكذجيػا 

رات المقاكمػػة التػػي حممتيػػا قبػػؿ سػػنكات إلػػى السػػمطة ال تػػزاؿ يصػػمح لالقتػػداء بػػو. كمػػا أنيػػـ ال يػػركف أف شػػعا
تحتفظ بمصداقيتيا، فالجميكر ال يقبؿ شعارا يرفع في غزة ليطبؽ في الضفة فقػط، كسػمككا يحظػر المقاكمػة 

 في غزة كيحرض عمى إطالقيا في الضفة.
أمرىػػا كضػػحت إذف لمػػاذا المصػػالحة كفػػؽ ىػػذا المنطػػؽ، كمػػا النفػػع الػػذم سػػيعكد عمػػى حمػػاس لػػك حسػػمت 

 بامتيازاتيا مف أجؿ ما يسمى بمصمحة الكطف؟!



 
 
 

 

 

           34ص                                    4869العدد:                44/5/4023الجمعة  التاريخ:

أمػػا فػػتح التػػي تريػػد حقػػا إنيػػاء االنقسػػاـ، ألنػػو يعيػػد ليػػا بػػالحكار مػػا فقدتػػو بالقتػػاؿ أم غػػزة، كألنػػو كػػذلؾ يػػكفر 
لتمثيميا لمشعب الفمسطيني عبر منظمة التحرير، مصداقية فعمية بعد الشػركخ التػي أصػابت ىػذه المصػداقية 

نمػا بفعػؿ عػدـ قػدرة فػتح بفعؿ اال نقساـ، إال أنيا خائفة مف االنتخابات، ليس بفعؿ قكة حمػاس التصػكيتية، كا 
ذا كانت فتح تتجمع فػي احتفػاؿ ذكػرل مجيػدة  عمى إنياء أك تجميد أك تخفيؼ حدة الصراع الداخمي فييا. كا 

فػي إدارتيػا لالنتخابػات كما حدث في مميكنيػة غػزة، إال أنيػا تتفػرؽ حػكؿ صػندكؽ االقتػراع، كلقػد ظيػر ذلػؾ 
المحمية، حيث الخسارات الفادحة في المدف الرئيسة كعمى يد مف؟ عمى يػد صػراعيا الػداخمي بػالطبع، الػذم 

 أدل إلى عجزىا عف تشكيؿ قكائـ جاذبة لمجميكر، كنجاح قياداتيا الرسمية في تشكيؿ قكائـ طاردة.
صػػكرة التػػي رأيناىػػا، أصػػبحت تخػػاؼ مػػف نفسػػيا، إف فػػتح الرسػػمية التػػي أدارت االنتخابػػات المحميػػة عمػػى ال

كىذه كممة السر في التردد في أمكر كثيرة، بما في ذلؾ التكرط في أمر الرقص عمى إيقاع حماس، كالجػرم 
كراء الحكار الالمتناىي معيا، كىي تدرؾ أنيا بذلؾ تمنح حماس الكقت المطمكب لترسػي  كضػعيا، كتسػمب 

 يا عمى تمثيؿ الفمسطينييف كقيادة مشركعيـ الكطني.مف فتح فرص تجديد مصداقية قدرات
 

 الحل:
أف الجزء األكبر مػف فػتح، مػع الجػزء األكبػر مػف الشػعب الفمسػطيني، يريػد إجػراءات شػجاعة إلخػراج الحالػة 
الفمسػػػػطينية كميػػػػا مػػػػف مسػػػػتنقع االنقسػػػػاـ، كاإلجػػػػراءات الشػػػػجاعة تعنػػػػي أكال التمػػػػرد عمػػػػى الػػػػنمط القػػػػديـ فػػػػي 

 كد إلى عدـ اتخاذ القرارات.الحسابات التي تق
إف بكسع فتح دعكة المجمس الكطني إلى االنعقاد، بكصػفو ال يػزاؿ مصػدر الشػرعية األىػـ كاألعمػى، لتراجػع 
ىػػذه الييئػػة البرلمانيػػة الكضػػع الػػداخمي الفمسػػطيني، كتتخػػػذ قػػرارات ممزمػػة لمخػػركج منػػو، كأكؿ ىػػذه القػػػرارات 

لرئاسية، بحيث ال نحتاج إلى حكارات تبدأ مػف الصػفر، لػك قررنػا تحديد مكعد دكرم لالنتخابات التشريعية كا
إجراء انتخابات مجمس قركم، كساعتيا مف يقؼ فػي كجػو صػندكؽ االقتػراع سػيتحمؿ المسػؤكلية كاممػة عػف 
مكقفو، مع أنني أستطيع القكؿ إف في حمػاس مػف العقػالء مػا يكفػي لمتجػاكب مػع ىػذا القػرار، خصكصػا إذا 

 حرير حسما ال تردد فيو في أمر االنتخابات.ما أظيرت منظمة الت
 قد يقاؿ إف دعكة المجمس الكطني لالنعقاد كاتخاذ قرارات سكؼ يكرس االنقساـ لك قاطعتو حماس.

الجػػكاب المنطقػػي أف مػػا يكػػرس االنقسػػاـ أكثػػر كبصػػكرة أعمػػؽ، ىػػك بقػػاء الكضػػع عمػػى حالػػو، أم حػػكار ثػػـ 
 ء كتراجعا.حكار ثـ، كال نتيجة سكل أف الكضع يزداد سك 

 45/5/4023، الشرق األوسط، لندن
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 إياؿ زيسر
ال يمر يكـ دكف تصػريح حػاد جديػد عمػى لسػاف مسػؤكؿ اسػرائيمي كبيػر مػا يكػكف مجيػكؿ االسػـ فػي األكثػر 

ا رد عمػى محاكالتيػا عما يجرم في سكرية. فُيتحدث يكما عف تيديد تسقط فيو اسػرائيؿ نظػاـ بشػار االسػد اذ
منػػع نقػػؿ سػػالح متقػػدـ الػػى "حػػزب اهلل"، كُيتحػػدث فػػي الغػػد عػػف صػػافرة تسػػكيف تقػػكؿ إف اسػػرائيؿ معنيػػة بػػأف 

 يبقى بشار في سدة الحكـ في دمشؽ.
يكـ االحد الماضي أعمف رئيس الكزراء، بنياميف نتنياىك، أف اسرائيؿ سػتظؿ تعمػؿ، كيعنػي ىػذا ضػمنا أنيػا 

نقػؿ سػالح الػى "حػزب اهلل"، أمػا، أكؿ مػف أمػس، فػأعمف قائػد سػالح الجػك، المػكاء أميػر ستياجـ سكرية لمنع 
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ايشؿ، اف عمى اسرائيؿ اف تسػتعد المكانيػة حػرب مفاجئػة فػي ىضػبة الجػكالف كانييػار مفػاجئ فػكرم لمنظػاـ 
 السكرم.

قييػا كاممػة. اجػؿ كبازاء طكفاف التصريحات ىػذا يبػدك اف اسػرائيؿ تشػبو ذاؾ الػذم يريػد اف يأكػؿ الكعكػة كيب
إف اسػػػرائيؿ مصػػػممة عمػػػى منػػػع نقػػػؿ سػػػالح الػػػى "حػػػزب اهلل" لكنيػػػا تريػػػد فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو اف تخفػػػض قػػػدر 
المستطاع ليب النار التي قد تشتعؿ إثر عممية اسرائيمية كيذه. كتريد اسرائيؿ ايضػا اف ُتضػعؼ االسػد كاف 

ذاتو بمنع نشكب حرب شاممة قد تفضي  تمنع مثال كصكؿ سالح ركسي متقدـ اليو، لكنيا معنية في الكقت
 الى تدخؿ اسرائيمي عميؽ فيما يجرم في سكرية، بؿ الى إسقاط النظاـ السكرم.

راىنت اسرائيؿ في عممياتيا االخيرة في سكرية عمى ضعؼ األسد. كُيرل الرئيس انو غارؽ في صراعو مف 
فتػػػراض انػػػو سػػػيمتنع عػػػف االنجػػػرار الػػػى أجػػؿ البقػػػاء فػػػي كجػػػو المتمػػػرديف الػػػذيف ثػػػاركا عميػػػو، كلػػذلؾ كػػػاف اال

 مكاجية عسكرية مع اسرائيؿ قد تجمب نيايتو.
إف ضعؼ بشار فتح، اذان، نافذة فػرص السػرائيؿ، لكنػو أحػدث فػي الكقػت ذاتػو، مركػز عػدـ يقػيف بػؿ أحػدث 
تيديػػدا لنػػا. ألف الحػػاكـ الضػػعيؼ الػػذم ليسػػت لػػو أمػػالؾ مثػػؿ بشػػار يمكنػػو اف يشػػعر بأنػػو أكثػػر تحػػررا كأف 
مجاؿ حيمتو بازاء اسرائيؿ أكسع. كقد دمر المتمردكف أصال كؿ منشآت البنى التحتية فػي بمػده التػي حػرص 
عمى حمايتيا مػف اسػرائيؿ. فمػـ يبػؽ السػرائيؿ فػي كاقػع االمػر سػكل سػالح يػـك القيامػة كىػك التيديػد باسػقاط 

ميػػع الخيػػارات ال إثػػر اطػػالؽ نظػػاـ بشػػار االسػػد. لكػػف ىػػذا السػػالح ُيسػػتعمؿ فػػي يػػكـ القيامػػة حينمػػا تفنػػى ج
خاطئ أك متعمد عمى دكرية لمجيش االسرائيمي في ىضبة الجكالف أك اطالؽ صاركخ عمى طػائرات لسػالح 

 الجك االسرائيمي.
إف أـ مشػػػكالت اسػػػرائيؿ ىػػػي انػػػو بخػػػالؼ الحػػػـز الػػػذم تُبينػػػو تصػػػريحات المسػػػؤكليف الكبػػػار، فػػػاف السياسػػػة 

زمػا ككضػكحا. كلػـ يسػتقر رأم القػدس بعػد أىػي معنيػة باسػقاط االسػد أـ االسرائيمية المتعمقػة بسػكرية أ قػؿ ح
ىػي معنيػة الػػى جانػب ايػػراف ك"حػزب اهلل" كركسػػيا ببقائػو عمػػى كرسػيو. كلػػـ يسػتقر رأييػػا بعػد ىػػؿ ُيسػكغ منػػع 
كصػػػكؿ صػػػكاري  لػػػػ "حػػػزب اهلل" تزيػػػد عمػػػى عشػػػرات اآلالؼ التػػػي قػػػد ُنقمػػػت الػػػى المنظمػػػة مػػػف قبػػػؿ مخػػػاطرة 

حػػػرب شػػػاممة مػػػع السػػػكرييف، كىػػػي حػػػرب يبػػػدك أف ال أحػػػد يريػػػدىا، لكػػػف دائػػػرة رعػػػب عمميػػػة  بالتػػػدىكر الػػػى
اسرائيمية ثـ رد سكرم كىكذا دكاليؾ قد تفضي بنا الييا. كعمى كؿ حػاؿ لػف تكػكف حػرب كيػذه حربػا مفاجئػة 

 كما ُيحذر المكاء إيشؿ بؿ ستككف حربا متكقعة مسبقا.
 43/5/4023، "إسرائيل اليوم"

 44/5/4023، م اهللاأليام، را
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 اليكس فيشماف
إذا كانػت دمشػؽ كالعػػالـ ال يعرفػاف حتػى أكؿ مػػف أمػس مػػا ىػي خطػط اسػػرائيؿ بشػأف سػكرية، فقػػد جػاء قائػػد 

 سالح الجك، أمير ايشؿ، ليبدد الغمكض.
سػػكرية، أم أنػػو تكجػػد خطػػط فقػػد كشػػؼ ايشػػؿ النقػػاب عػػف اف الجػػيش االسػػرائيمي جػػاىز لحػػرب مفاجئػػة مػػع 

عممياتية، مقرة، يتدرب عمييا الجيش. كتحدث بيف السػطكر عػف حػرب قصػيرة تبػدأ بضػربة ناريػة كبيػرة. بػؿ 
انػػو ألمػػػح إلػػػى اكضػػػاع تعمػػػؿ فييػػػا اسػػػرائيؿ بػػػالقكة داخػػؿ سػػػكرية: اختفػػػاء االسػػػد عمػػػى نحػػػك مفػػػاجئ كفقػػػداف 

ىػػذا السػػيناريك معنػػى، ذلػػؾ انػػو اذا كػػاف ىػػدؼ  السػػيطرة عمػػى ترسػػانة السػػالح االسػػتراتيجي السػػكرم. كلمثػػؿ
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اليجػػـك ىػػك ترسػػانة السػػالح، فػػال يػػدكر الحػػديث عػػف عمميػػة جكيػػة مكضػػعية، بػػؿ عػػف ىجػػـك عمػػى عشػػرات 
 االىداؼ عمى طكؿ كعرض سكرية.

ككيفما نظرنا الى ذلؾ، فاف ايشؿ نقؿ، أكؿ مػف أمػس، رسػالة تيديػد إلػى سػكرية. كىػك لػـ يكػف الكحيػد. ىػذه 
نضػػـ الػػى سمسػػمة تيديػػدات أطمقيػػا مسػػؤكلكف اسػػرائيميكف كبػػار فػػي االسػػابيع االخيػػرة. بػػدءان بتسػػريب الرسػػالة ت

"المسؤكؿ الكبير" الى "نيكيكرؾ تايمز" عف أف االسد لف يبقػى اذا ىػاجـ اسػرائيؿ، عبػر كزيػر الػدفاع كانتيػاء 
يػػػػاـ خطػػػػكة سػػػػرية بػػػػرئيس االركػػػػاف. كيمكػػػػف لممػػػػكاطف العػػػػادم اف يفتػػػػرض انػػػػو فػػػػي سػػػػكرية تجػػػػرم ىػػػػذه اال

 كدراماتيكية، تؤدم الى مكاجية عسكرية قريبة مع اسرائيؿ.
ليس ىذا. فميس معركفا عف أف سكرية تعتـز اليجـك عمى اسرائيؿ، كاسرائيؿ، مػف جيتيػا، ال تعتػـز اليجػـك 
عمػػى سػػكرية. العكػػس ىػػك الصػػحيح. فػػي غضػػكف عشػػرة ايػػاـ سػػيمدد مجمػػس االمػػف بشػػكؿ تمقػػائي التفػػكيض 

مػػـ المتحػػدة فػػي ىضػػبة الجػػكالف، كفػػي االسػػابيع االخيػػرة لػػـ يحصػػؿ ام شػػيء جديػػد فػػي الشػػماؿ لمراقبػػي اال
يبرر ارتفاع درجة الحرارة المفظية. فسكرية تتفكؾ، كىذا كضع متفجر، كدائـ. كالػى داخػؿ الحريػؽ يمكػف أف 

كضػع مػف . فػي مثػؿ ىػذا الS-300تقفز في االشير القريبػة القادمػة عناصػر جديػدة، مثػؿ كصػكؿ صػكاري  
المعقػػكؿ أف تسػػتخدـ اسػػرائيؿ القػػكة. كىػػذه الرسػػائؿ تمقاىػػا السػػكريكف حتػػى االف مػػف كػػؿ القنػػكات. امػػا االف، 

 فاننا في كاقع االمر ال نسخف إال أنفسنا.
في نياية حزيراف سينعقد مؤتمر دكلي في جنيؼ في محاكلة القتحاـ الطريؽ السكرم المسدكد. كفي االردف 

تمر أصدقاء سػكرية الػذم يضػـ ممثمػيف عػف فصػائؿ الثػكار كالػدكؿ المؤيػدة ليػـ. كمػا بدأ، أكؿ مف أمس، مؤ 
أف كزراء الخارجيػػة االكركبيػػػيف سػػػيمتقكف، ىػػػذا الشػػػير، كػػػي يبمػػػكركا مكقفػػػا. كفػػػي ىػػػذه االثنػػػاء تنضػػػج خطػػػة 
ركسػػػية أميركيػػػة يفتػػػرض أف تقػػػدـ جكابػػػا أيضػػػا عمػػػى الخػػػكؼ االسػػػرائيمي مػػػف الفكضػػػى. كفػػػي قمػػػب الخطػػػة: 

ظ عمى الصيغة الحالية لمجػيش السػكرم، كعػدـ تكػرار االخطػاء التػي كتبػت فػي العػراؽ. كيفتػرض بيػذا الحفا
أف يقػػدـ حػػال، فػػي الفتػػرة االنتقاليػػة، لمسػػألة تسػػرب السػػالح االسػػتراتيجي كالقػػدرة عمػػى التصػػدم لممتطػػػرفيف 

 اإلسالمييف.
 44/5/4023، "يديعوت"
 44/5/4023، األيام، رام اهلل
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