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 : سنستمر بالمظاىرات المنددة بالمفاوضاتاهلل"الشعبية" تدين االعتداء عمى تظاىرة رام 
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 بنشر تفاصيل االتفاق الفمسطيني االميركي بشنن إستئناف المفاوضات تنفرد" الفمسطينية "القدس 4
كشفت مصادر دبموماسية فمسطينية النقاب عف نص مسودة رسالة الدعوة التي  -منير عبد الرحمف  -عماف

 المفاوضات.سيوجيا وزير الخارجية االميركي جوف كيري الى الرئيس محمود عباس الستئناؼ 
وقالت المصادر التي طمبت عدـ الكشؼ عنيا خالؿ حديثيا مع مراسؿ القدس في عماف، اف نص مسودة 
الرسالة تـ التوصؿ الييا خالؿ المباحثات التي اجراىا د. صائب عريقات، كبير المفاوضيف الفمسطينييف في 

تضمف التزاـ اإلدارة األميركية بالعمؿ التاسع عشر مف الشير الجاري مع وزير الخارجية األميركي وطاقمو ي
مف أجؿ "سالـ عادؿ ودائـ عبر حؿ الدولتيف" مع الدعوة إلى استئناؼ المفاوضات عمى أساس المبادئ 

 التالية:
 

 أ ػ حؽ الشعب الفمسطيني في أف يحكـ نفسو بنفسو وأف يحقؽ تطمعاتو في دولة متصمة ذات سيادة.
سرائيؿ، سوؼ تحتـر االحتياجات األمنية لمدولة األخرى، وأف ب ػ إف كال مف الدولتيف فمسطيف وا  

 االحتياجات األمنية لمطرفيف سوؼ يتـ تأمينيا في إطار حؿ الدولتيف.
 

مع تعديالت متفؽ عمييا بحيث تقاـ  67ج ػ الحدود بيف إسرائيؿ وفمسطيف يجب أف ترتكز إلى خطوط 
 حدود آمنة ومعترؼ بيا لكمتا الدولتيف.

 صادر اف نص الدعوة يتحدث عف التزاـ أميركي بأف إسرائيؿ لف تعارض ما سبؽ ذكره.واوضحت الم
كدت ذات المصادر وجود اتفاؽ فمسطيني اميركي عمى مضموف جدوؿ االعماؿ الستئناؼ المفاوضات أو 

 بحيث يشمؿ القضايا التالية :
 
ايا الوضع الدائـ )القدس، ػ تبدأ المفاوضات بمناقشة قضيتي الحدود واألمف ولكنيا تشمؿ جميع قض 1

المستوطنات، الالجئيف، المياه( مع التأكيد عمى انو لف يكوف ىناؾ اتفاؽ دائـ إال مف خالؿ التوصؿ التفاؽ 
 بشأف جميع قضايا الوضع الدائـ.

 أشير. 9ػ  6ػ السقؼ الزمني لممفاوضات مف  2
 ػ ال حديث عف ترتيبات مؤقتة أو حموؿ انتقالية. 3
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ؾ مشاركة أميركية مباشرة في جوالت المفاوضات مف خالؿ الوزير كيري أو منسؽ أميركي ػ ستكوف ىنا 4
 جديد سيتـ تعيينو قريبا.

واشارت المصادر الى انو تـ االتفاؽ ايضا عمى اف يقوـ الوزير كيري باإلعالف عف الطرؼ الذي يعطؿ 
 المفاوضات، وذلؾ لمحيمولة دوف تكرار

 
 حدىم بالتعطيل كما دأبت اسرائيل عمى الترويج دائما.سيناريو اتيام الفمسطينيين و 

وفي سياؽ متصؿ، كشفت المصادر اف موضوع االستيطاف احتؿ حيزا كبيرا مف المباحثات التي اجراىا 
 وزير الخارجية االميركي جوف كيري مع الرئيس محمود عباس وصائب عريقات.

عيدا قدمو لو نتنياىو بشأف االستيطاف ويفيد بأف وقالت المصادر اف الوزير كيري نقؿ لمجانب الفمسطيني ت
( و"رامات شمومو" وبأنيا لف تصدر عطاءات جديدة E1إسرائيؿ لف تباشر البناء االستيطاني في المنطقة )

 لتوسيع المستوطنات خالؿ فترة المفاوضات.
ؼ المفاوضات واوضحت المصادر اف جيود كيري المتواصمة والتي مكنتو مف االعالف عف اتفاؽ الستئنا

في ختاـ جوالتو الست دفعتو الى إفراغ كؿ ما في جعبتو مف أجؿ الوصوؿ إلى ىذه النتيجة )اتفاؽ 
 الستئناؼ المفاوضات (

وقالت المصادر اف كيري اوصؿ رسالة لمطرفيف )الفمسطيني واالسرائيمي( مفادىا أف اإلدارة األميركية أكثر 
تمكف مف بدء المفاوضات وأنيا )االدارة االميركية(  إصرارا مف أي وقت مضى عمى الخروج بصيغة

استخدمت كؿ األساليب مف أجؿ إقناع الجانب الفمسطيني بشكؿ خاص بالموافقة عمى الصفقة التي طرحيا 
 كيري وطاقمو.

ووصفت المصادر نفسيا المقاءات الفمسطينية ػ األميركية بانيا كانت صعبة، حيث بقي الجانب األميركي 
بسبب عدـ الرضى عف قياـ القيادة الفمسطينية باي خطوة السياسية باتجاه األمـ المتحدة وتحقيؽ عمى توتره 

نجاح سياسي دبموماسي لجية رفع مكانة فمسطيف في المنتدى الدولي كدولة غير عضو واقعة تحت 
 االحتالؿ.

س محمود عباس عمى وكشفت المصادر اف كيري شدد خالؿ مباحثاتو مع القيادة الفمسطينية ممثمة بالرئي
ضرورة شطب مسعى التوجو نحو األمـ المتحدة ومؤسساتيا، معتبرا اف مثؿ ىذا المسعى يتناقض مع 

 الجيود التي تبذليا اإلدارة األميركية مف أجؿ دفع عممية التسوية السياسية نحو األماـ.
والوزير كيري في  كما كشؼ المصدر نفسو عف مضموف المباحثات التي جرت بيف القيادة الفمسطينية

الجوالت الخمس التي سبقت التاسع عشر مف تموز الجاري ، اي قبؿ اعالف كيري عف التوصؿ التفاؽ 
 يقضي بإستئناؼ المفاوضات ، حيث لخص المصدر مضموف ىذه المباحثات بما يمي :

 
 لمفاوضات.عرض الجانب الفمسطيني تصوره لألسس الواجب توافرىا كي تتـ الموافقة عمى استئناؼ ا -1
تركز الطرح الفمسطيني عمى ضرورة استئناؼ ىذه المفاوضات وفؽ مرجعية حدود الرابع مف حزيراف  -2

مع االستعداد لمقبوؿ بمبدأ تبادؿ األراضي شريطة اف يكوف ىذا التبادؿ محدودا ومتساويا في  1967)يونيو( 
 القيمة والمثؿ.

عمى أف تشمؿ المفاوضات  1967مف عمى أساس حدود أف تبدأ المفاوضات بمناقشة ممفي الحدود واأل -3
 جميع قضايا الوضع الدائـ.
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اكد الجانب الفمسطيني لموزير األميركي أف عضوية فمسطيف في المؤسسات الدولية ىو حؽ  -4
 لمفمسطينييف يمارسونو بالتدريج وفؽ المصالح الفمسطينية.

د الى اف ىذا النشاط غير شرعي مف حيث اكد الجانب الفمسطيني اف موقفو مف االستيطاف يستن -5
 األساس.

وحسب المصادر الفمسطينية فاف رد كيري عمى ىذا التصور تمخص في ابداء موافقتو عمى وجية النظر 
الفمسطينية، غير اف المصادر اشارت الى اف المسؤوليف الفمسطينييف اعتبروا ما سمعوه مف كيري مجرد 

ممزمة تشكؿ ضمانات جدية تعطي قيمة عممية لمتفيـ الذي أبداه الوزير موافقات شفيية ال ترقى إلى مواقؼ 
 كيري.

وبموازاة االجتماعات الماراثونية مع كيري في عماف وراـ اهلل، عقدت القيادة الفمسطينية ممثمة بالمجنة 
ركية تموز الجاري لدراسة الدعوة األمي 18التنفيذية وقيادات الفصائؿ اجتماعا موسعا في راـ اهلل في 

 لممفاوضات مف أجؿ بمورة موقؼ موحد مف ىذه الدعوة.
واوضحت المصادر اف المشاركيف في ىذا االجتماع بمف فييـ أعضاء المجنة المركزية لحركة "فتح" لـ 
يجدوا فيما طرحو الوزير األميركي أي جديد وأف المطموب أف يقدـ الوزير األميركي ردودا واضحة بشأف 

الجانب الفمسطيني مف اجؿ استئناؼ المفاوضات، حيث تـ تكميؼ الدكتور صائب األسس التي طالب بيا 
عريقات، مسؤوؿ دائرة المفاوضات في منظمة التحرير بنقؿ وجية نظر القيادة الفمسطينية التي اشترطت 
لقبوؿ الدعوة الستئناؼ المفاوضات قياـ واشنطف بتوجيو دعوة لمطرفيف الستئنافيا عمى أساس دولتيف 

سرائيمية وعمى أساس حدود الرابع مف حزيراف )يونيو( فمسط ، كما طالبت القيادة الفمسطينية 1967ينية وا 
 بالمزيد مف اإليضاحات بشأف القضايا التي طرحيا الوزير كيري.

وفي سياؽ اخر، كشفت ذات المصادر عف اف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو طمب مف الوزير 
يتدخؿ لدى االتحاد األوروبي القناعو بالتراجع عف القرار الذي اتخذه االتحاد بشأف  األميركي كيري أف

 مقاطعة المنظمات التي تنشط في المستوطنات أو عمى األقؿ تجميد ىذا القرار.
واكدت المصادر اف الجانب الفمسطيني أبدى اعتراضا شديدا عمى طمب نتنياىو وأوضح لموزير كيري أف أي 

 ذا االتجاه سيكوف بمثابة ضربة قاضية لجيود استئناؼ المفاوضات.جيد أميركي بي
 22/7/2013القدس، القدس، 

 
 يدعو حماس "لمتحشيد الشعبي" تجنبا لمعزلة إثر أحداث مصر ونةتمركز الزيل تقدير استراتيجي 

الفمسػطيني(،  قاؿ تقدير استراتيجي نشره مركػز الزيتونػة لمدراسػات واالستشػارات )مسػتقؿ ييػتـ بالشػأف :السبيؿ
إف أحػػداث مصػػػر، واالنقػػػالب ضػػد الػػػرئيس المنتخػػػب محمػػػد مرسػػي، يضػػػع قطػػػاع غػػزة، وحركػػػة حمػػػاس فػػػي 
"مأزؽ كبير"، داعيا الحركة إلى التحشػيد الشػعبي حوليػا "حتػى ال تقػع فػي حالػة مػف العزلػة التػي يػراد فرضػيا 

 عمييا مف قبؿ خصـو الداخؿ والخارج".
أبو عػامر عميػد كميػة ابداب والعمػـو اإلنسػانية فػي جامعػة األمػة فػي غػزة، وطالب التقدير الذي أعده عدناف 

لصالح المركز الذي يتخذ مف العاصػمة المبنانيػة بيػروت مقػرا لػو، حركػة حمػاس بػػ"إجراء مشػاورات مكثفػة مػع 
قػػوى المقاومػػة فػػي غػػزة، لتفويػػت الفرصػػة عمػػى إسػػرائيؿ فػػي اسػػتغالؿ االنشػػغاؿ المصػػري والعربػػي والعػػالمي 

 داث مصر وشف عدواف عسكري قاس عمييا".بأح



 
 
 

 

 

           4ص                                    9632العدد:                96/4/9043 اإلثنيف التاريخ:

وقاؿ التقرير إنو "يجب عمى حركة حماس القياـ بحالة مف التحشيد الشعبي واالصػطفاؼ الجمػاىيري حوليػا، 
حتػػى ال تقػػع فػػي حالػػة مػػف العزلػػة التػػي يػػراد فرضػػيا عمييػػا مػػف قبػػؿ خصػػـو الػػداخؿ والخػػارج، والقيػػاـ بكػػؿ مػػا 

 ؼ حدة الحصار التي زادت مع اإلجراءات المصرية".تستطيع مف إجراءات اقتصادية لتخفي
ودعػػا حركػػة "حمػػاس" إلػػى عػػدـ الوقػػوؼ فػػي حالػػة الػػدفاع عػػف الػػنفس أمػػاـ "حممػػة الشػػحف والتحػػريض، التػػي 

 تمارس عمييا وعمى الفمسطينييف في غزة مف قبؿ بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية".
ضػػادة تبػػرز حرصػػيا عمػػى األمػػف المصػػري، وجمػػع وطالػػب مركػػز الزيتونػػة الحركػػة بالمبػػادرة إلػػى شػػف  حممػػة م

توقيعػات مػف الػداخؿ المصػػري لتبرئػة سػاحتيا، ورفػع دعػػاوى قضػائية ضػد  مػف يتشػػي ر بيػا، ويتيميػا مػف غيػػر 
 سند قانوني.

وشػػػدد عمػػػى ضػػػرورة أف تخاطػػػب حمػػػاس "األطػػػراؼ الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، التػػػي سػػػعت السػػػتغالؿ 
يـ تقارير مشوىة وكاذبة حوؿ حماس والقطاع، لمطالبتيـ بالكؼ عف ذلؾ؛ االنقالب في مصر مف خالؿ تقد

 لما لو مف انعكاسات سمبية عمى ممؼ المصالحة، وعمى الشعب الفمسطيني في القطاع"، حسب قولو.
وقػػػاؿ التقػػػدير االسػػػتراتيجي إف "السػػػيناريو المحبػػػذ لقطػػػاع غػػػزة وحكومتػػػو ىػػػو عػػػودة الػػػرئيس محمػػػد مرسػػػي، 

رية فػػػي مصػػػر، غيػػػر أف ىػػػذا االحتمػػػاؿ ال يبػػػدو مرجحػػػًا تمامػػػًا فػػػي الوقػػػت الػػػراىف، وعمػػػى والشػػػرعية الدسػػػتو 
الحكومػػة التػػي تػػديرىا حمػػاس فػػي القطػػاع أف تضػػع فػػي اعتبارىػػا وجػػود حكػػـ غيػػر ود ي تجاىيػػا فػػي األشػػير 

 القادمة".
بيا مػف ىػذه وأضاؼ أنو "إذا ما استمرت الحممػة ضػد  )جماعػة( اإلخػواف المسػمميف، فػإف حمػاس سػتأخذ نصػي

 الحممة بسبب ارتباطيا باإلخواف".
ولفت إلى أف بعض القوى )التي لـ يسميا( قد تسعى الستغالؿ الوضع "لػدفع نظػاـ الحكػـ فػي مصػر التخػاذ 
إجراءات قاسية تجاه قطاع غزة وصواًل إلى محاولة إسقاط حكـ حماس لمقطاع؛ تحت ذرائع محاربػة اإلرىػاب 

 .وحماية األمف القومي المصري"
 95/4/9043السبيل، عمان، 

 
 فمسطينيين أسرى 104سيراح  إطالقترحب بقرار "إسرائيل"  السمطة  3

 104رحبت السمطة الفمسطينية االحد بقرار الحكومة االسرائيمية االفراج عف : وكاالت -القدس المحتمة
ومة االسرائيمية نرحب بقرار الحك»اسرى فمسطينييف. وقاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات 

باالفراج عف االسرى المعتقميف قبؿ اتفاؽ اوسمو ونعتبرىا خطوة ىامة ونأمؿ اف نتمكف مف استغالؿ الفرصة 
الطرفيف التي وفرتيا الجيود التي بذلتيا االدارة االميركية بالتوصؿ الى اتفاؽ سالـ دائـ وعادؿ وشامؿ بيف 

 «.الفمسطيني واالسرائيمي
عمى اساس دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس الشرقية، تعيش بامف وسالـ الى  نريد اتفاقا»واضاؼ 

 «.1967جانب دولة اسرائيؿ عمى حدود عاـ 
 22/7/2013الدستور، عمان، 

 
 
 

 تكميفو إلعادةلعباس عن تقديمو االستقالة وترتيبات  اعتذرالحمد اهلل "القدس العربي":  4
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مف مصادر فمسطينية مطمعة االحد باف الرئيس الفمسطيني ’ عربيالقدس ال‘وليد عوض: عممت  -راـ اهلل
محمود عباس يدرس امكانية اعادة تكميؼ رئيس الوزراء الفمسطيني المستقيؿ الدكتور رامي الحمد اهلل 

 بتشكيؿ حكومة جديدة خمفا لمحكومة المستقيمة والتي تعتبر حكومة تسيير اعماؿ لمنتصؼ الشير القادـ.
اس المكانية اعادة تكميؼ الحمد اهلل بتشكيؿ حكومة جديدة بعد اف قدـ االخير اعتذارا عف وتأتي دراسة عب

وحسب المصادر فاف اعتذار الحمد اهلل لعباس  تقديمو االستقالة، وما سببتو مف حرج لمرئاسة الفمسطينية.
ينية لالنتياء مف عف تقديـ استقالتو جاء في ظؿ السعي المتواصؿ في داخؿ اروقة مؤسسة الرئاسة الفمسط

اسابيع مف لحظة قبوؿ استقالتيا التي كانت  5ازمة الحكومة المستقيمة، والمكمفة بتسيير االعماؿ لمدة 
 بحزيراف )يونيو( الماضي.

ورجحت المصادر بأف اعتذر الحمد اهلل عف تقديـ استقالتو جاء كخطوة اولى مف اجؿ اف يدرس عباس 
الختيار وزرائيا باستثناء إلزامو ببقاء  الصالحياتة يتمنح فييا كاممة امكانية تكميفو بتشكيؿ حكومة جديد

 .مصطفى نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة القادمة
وحسب المصادر فاف اعادة تكميؼ الحمد اهلل بتشكيؿ الحكومة الجديدة سيضمف لو اختيار جميع وزرائيا 

قة، اال انو سيكوف ممزما بالحفاظ عمى مصطفى وغير ممزمة بالوزراء الذيف ورثيـ مف حكومة فياض الساب
 نائبا لرئيس الوزراء في حيف سيتـ التخمي عف الدكتور زياد ابو عمرو كنائب اوؿ لرئيس الوزراء.

 22/7/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "الجبية الشعبية" ضد المفاوضاتليرة ىرام اهلل: أجيزة السمطة تقمع تظا 5
الجبية الشعبية »طالب مئات الفمسطينييف خالؿ تظاىرة نظمتيا : ي صب احفتح -غزة  أ ؼ ب  -راـ اهلل 

في مدينة غزة الرئيس محمود عباس بعدـ العودة الى مائدة المفاوضات. وجاءت الوقفة « لتحرير فمسطيف
 أيضًا في مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية، واعتدت عمييا« الشعبية»تزامنًا مع مسيرة احتجاجية نظمتيا 

 األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية.
، مف 300وقاؿ شيود اف الشرطة الفمسطينية استخدمت العصي لمنع المتظاىريف الذيف بمغ عددىـ نحو 

الوصوؿ الى مقر الرئيس الفمسطيني في راـ اهلل حيث كاف يمتقي الحكومة الفمسطينية. كما أوقفت الشرطة 
، عمى بعد عشرات االمتار مف مقر الرئاسة الفمسطينية. «الشعبية»يـ الى المتظاىريف، الذيف ينتمي معظم

وقالت مصادر طبية فمسطينية اف مصابيف مف المتظاىريف والشرطة تمت معالجتيـ، لكف اصابتيـ كانت 
 طفيفة.
عمى المتظاىريف، ومف بينيـ « الضرب المبرح بالعصي واالعتداء الجسدي»في بياف « الشعبية»ودانت 
يعكس ثقافة »النائب خالدة جرار قرب مقر عباس، معتبرة اف االعتداء « الشعبية»المكتب السياسي لػ عضو 

باتخاذ التدابير »وطالبت السمطة «. االستيتار والالمسؤولية والخروح عمى القانوف والتقاليد الوطنية لشعبنا
المسيئة في حؽ النساء  ومساءلة المسؤوليف عف ىذا السموؾ الذي وصؿ حد استخداـ اقذع االلفاظ

، مسؤوؿ قيادتيا في الخارج ماىر «الشعبية»وداف عضو المكتب السياسي لػ  المشاركات في التظاىرة.
مف حؽ شعبنا أف يعبر عف إرادتو الحرة في رفضو العودة لممفاوضات »الطاىر بشدة االعتداء، وقاؿ إف 

سرائيؿ مف العودة لممفاوضات  واعتبر«. العبثية والرضوخ لمضغوط واإلمالءات األميركية أف ىدؼ أميركا وا 
منع انفجار الوضع داخؿ فمسطيف في وجو االحتالؿ، وقطع الطريؽ عمى المجوء لألمـ المتحدة ومحكمة »

ودعا الفمسطينييف داخؿ الوطف المحتؿ وخارجو إلى «. الجنايات الدولية لمحاكمة قادة اإلرىاب الصييوني
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دانة العودة» لممفاوضات نظرًا الى ما تحممو مف مخاطر عمى قضيتنا الوطنية وحقوؽ  التحرؾ لرفض وا 
 «.شعبنا التي لف يستفيد منيا إال العدو الصييوني وأميركا

عمؿ بالغ الخطورة »كما داف النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي احمد بحر االعتداء، واصفًا اياه بأنو و 
يعبر »واعتبر أف االعتداء «. التي يمثميا نواب المجمس التشريعي يمثؿ انتياكًا صارخًا لمحصانة البرلمانية

بوضوح عف روح العداء لمقانوف والدستور التي تحكـ سموؾ وأداء سمطة راـ اهلل وأجيزتيا األمنية، ويضيؼ 
 مزيدًا مف القناعة حوؿ االمتياف الكامؿ لمحريات العامة والخاصة، ومف بينيا حرية الرأي والتعبير في عمـو

الضفة التي تدار مف خالؿ نيج بوليسي استبدادي ضمف تبعية أمنية مع االحتالؿ بحيث ال تعرؼ لشعبنا 
 «.وحقوقو وثوابتو فييا مكانًا أو طريقاً 

 22/7/2013الحياة، لندن، 

 
 لحماس في رابعة العدوية عناصرأبو مرزوق ينفي وجود  3

مرزوؽ ما يترد د مف إشاعات بوجود عناصر  نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو
 لكتائب الشييد عز  الديف القسَّاـ الجناح العسكري لػ "حماس" في ميداف رابعة العدوية بالقاىرة.

وقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ فػػي تعميػػؽ لػػو عبػػر صػػفحتو الشخصػػية عمػػى موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فػػيس بػػوؾ": " ال 
 اف رابعة العدوية أو غيره مف مياديف مصر".فمسطيني، وال حمساوي، وال قسامي، في ميد

وأضػػػاؼ: "مػػػا ورد فػػػي صػػػحيفة اليػػػوـ السػػػابع؛ وغيرىػػػا مػػػف الصػػػحؼ والمواقػػػع المصػػػرية؛ مػػػف أفَّ " حمػػػاس" 
أصػػػدرت تعميمػػػات لعناصػػػر "كتائػػػب القسػػػاـ " باالنسػػػحاب مػػػف ميػػػداف رابعػػػة العدويػػػة، ىػػػي محػػػض افتػػػراءات 

زوؽ عمػى أف الفمسػطينييف بكػؿ اتجاىػاتيـ بعيػدوف كػؿ البعػد عػف وأكد أبو مر  وأكاذيب وال صحة ليا مطمقًا".
 التدخؿ في الشأف الداخمي المصري، كما قاؿ.

 95/4/9043، فمسطين أون الين
 

 حماس والمنطقة الستيدافمؤامرة  حمدان:أسامة  4
يػػا أكػػد أسػػامة حمػػداف رئػػيس العالقػػات الدوليػػة فػػي حمػػاس أف االتيامػػات التػػي تتعػػرض ل: محمػػود ىنيػػة -غػػزة

 حركتو جزءا مف مخطط ومؤامرة عدوانية تستيدؼ المنطقة برمتيا وفي مقدمتيا مشروع المقاومة.
وقاؿ حمداف في حديث لػ"الرسالة نت": "نعت المقاومة باإلرىاب ليس أمًرا جديًدا لكنو بدأ يثير تساؤالت كثيرة 

 ة".نظرا إلى صدوره عف جيات عربية مرتبطة إستراتيجًيا بالقضية الفمسطيني
وجدد موقؼ حماس الرافض لمتدخؿ في أي شأف عربي، مضيفا: "لـ نكف فػي يػـو مػف األيػاـ جػزءا مػف حالػة 

 الصراع العربي الداخمي".
وعد حمداف اتياـ الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي بالتخابر مع حماس  "أمرا يثير االستغراب والخجؿ 

 جديد في مصر ومزاعـ االحتالؿ )اإلسرائيمي(".عمى ضوء االنسجاـ التاـ بيف الموقؼ السياسي ال
وأعرب القيادي في حماس عف قمقو مف تنصؿ القيادة المصرية الجديدة مف دورىا الداعـ لمقضية الفمسػطينية 

عالمية ىناؾ.  عمى ضوء الحمالت اإلعالمية والسياسية المتصاعدة مف أطراؼ سياسية وا 
وشخصػػيات سياسػػػية فػػي مصػػػر مػػف أجػػػؿ احتػػواء األزمػػػة وأشػػار إلػػى وجػػػود اتصػػاالت بػػػيف حركتػػو وأطػػػراؼ 

المفتعمػػة ضػػد حركتػػو، الفتًػػا إلػػى مواقػػؼ سياسػػية مصػػرية مػػف أحػػزاب ليبراليػػة وعممانيػػة ثمنػػت موقػػؼ حركتػػو 
 وأكدت رفضيا االتيامات ضدىا.
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وفي سياؽ آخر، فإف حمداف نفى وجود خالفات عميقة مع إيراف موضًحا أف الخػالؼ حػوؿ المشػيد السػوري 
وقػػاؿ: "بػػدأنا تػػرميـ العالقػػة منػػذ مػػدة مػػع الجميوريػػة اإلسػػالمية، فػػنحف متفقػػوف عمػػى مػػا يخػػص القضػػية  .فقػػط

 الفمسطينية".
وأكد أف حركتو لف تشعر بالندـ في يـو مف األياـ عمى أي موقؼ سياسػي اتخذتػو مناصػرة لمشػعوب العربيػة، 

واالبتعاد عف القتؿ، "ألنو سياسػة ال يمجػأ  مناشًدا في الوقت نفسو السمطات المصرية لضرورة احتواء الموقؼ
 إلييا إال الظالموف"، وفؽ تعبيره.

ورفض حمداف المزاعـ التي تتحدث عف فتور في موقع حركتو في ظؿ االنقالب عمى جماعة اإلخواف وعزؿ 
 الرئيس مرسي.

تأكيػػػده أف مػػػا ورأى أف دور حركتػػو بػػػدأ يتعػػػاظـ عمػػػى ضػػػوء ازديػػػاد مصػػػداقيتيا لػػػدى جمػػػاىير األمػػػة، مجػػػدًدا 
 تتعرض لو حماس سيزيدىا صالبة وقوة.

وتػابع: "حمػػاس تعرضػػت لظػػروؼ أقسػػى مػف ىػػذه وحوربػػت مػػف األطػػراؼ كافػة فػػي أعقػػد الظػػروؼ التاريخيػػة، 
 ولـ يعيد أعداؤىا عمييا ضعًفا أو ىواًنا".

صػورتيا، واستيجف حمداف في السياؽ حمالت التحريض التي تشنيا السمطة وحركة فتح ضد حركتو لتشػويو 
داعيا فتح إلى وقؼ ىذه الحمالت والدخوؿ فػوًرا فػي أجػواء مصػالحة حقيقيػة تنيػي حالػة الخصػومة السياسػية 

 إلى األبد.
 96/4/9043، الرسالة، فمسطين

 
 فصائل فمسطينية ترفض اعتبار غّزة "جية معادية" لمصر 5

لحالييف، قطاع غزة بأنو "جية رفضت فصائؿ فمسطينية بشكؿ قاطع اعتبار قادة مصر ا: نبيؿ سنونو - غزة
معادية"، وىو ما جاء في إطار الئحة االتياـ التي وجييا القضاء المصري لمرئيس محمد مرسػي، وتضػمنت 

وأصػدر الئحػة االتيػاـ قاضػي التحقيػؽ المنتػدب  مػف الشػير الجػاري. 96اتياًما بػ"التخابر مػع المقاومػة"، فػي 
يوًمػا عمػى ذمػة  25ي قػرر أيًضػا حػبس الػرئيس مرسػي، مػدة مف محكمػة اسػتئناؼ القػاىرة، حسػف سػمير، الػذ

التحقيػػؽ بتيمػػة "التخػػابر" مػػع حركػػة حمػػاس و"اقتحػػاـ السػػجوف"، فيمػػا يتعػػرؼ بقضػػية الفػػرار مػػف سػػجف وادي 
 النطروف.

فقػػد اعتبػػر القيػػادي فػػي حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي أحمػػد المػػدلؿ، القػػرار المصػػري "جنايػػة عمػػى المقاومػػة التػػي 
إلسػػالمية والعربيػػة كرامتيػػا وعزتيػػا، وكانػػت الجػػدار الصػػمب ضػػد المشػػروع الصػػييوني، وسػػنًدا حفظػػت لألمػػة ا

 لجميورية مصر العربية".
وقاؿ المدلؿ لػ"فمسطيف"،: "إف ىذا القػرار يتنػاغـ مػع المقولػة الصػييونية األمريكيػة، التػي تسػعى إلػى إخضػاع 

ود المقاومػػة، فػػي ظػػؿ اإلمعػػاف الصػػييوني فػػي شػػعبنا الفمسػػطيني لحالػػة مػػف الػػذؿ والميانػػة فػػي حالػػة عػػدـ وجػػ
 التيويد واالستيطاف، وضياع فمسطيف".

كما أكد أنو "مف العيػب فػي ظػؿ ضػياع فمسػطيف أف تعتبػر أصػوات عربيػة المقاومػة التػي تحفػظ كرامػة األمػة 
 ية".جية معادية"، مشيًرا إلى أف "العكس ىو الصحيح فالمقاومة ىي السند الرئيس والحقيقي لألمة العرب

بدورىا، أكػدت حركػة األحػرار أف القػرار المصػري "الػذي يػزج المقاومػة الفمسػطينية وعمػى رأسػيا حركػة حمػاس 
 فيمػػا يحػػدث فػػي مصػػر واعتبػػار غػػزة جيػػة معاديػػة، ىػػو قػػرار مسػػمـو ويصػػب فػػي صػػالح العػػدو الصػػييوني".

وؿ عػػػف مصػػػر واألمػػػة وقػػاؿ المتحػػػدث باسػػػـ الحركػػػة ياسػػػر خمػػػؼ، لػػػ"فمسطيف": "إف المقاومػػػة خػػػط الػػػدفاع األ
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العربية واإلسالمية"، مشيًرا إلى أف االتياـ المصري يػأتي فػي ظػؿ "الزيػارات التػي يجرييػا رأس األفعػى محمػد 
وزاد خمػؼ بأنػو "عمػى  البرادعي )الذي يشغؿ نائب الرئيس المصري حالًيػا( إلػى )إسػرائيؿ("، عمػى حػد تعبيػره.

ادعي فػي زيارتػو التػي تصػب فػي صػالح االحػتالؿ، وعمػى قػادة الرغـ مف كؿ ىذا ال توجو االتيامات إلى البر 
 االنقالب في مصر أف يعمموا أف غزة والمقاومة ستبقى حامية لمصر".

لكف حركة فتح أكدت أف اعتبار مصر لنظيرتيا حماس بأنيا "جية معادية" ليا، ىو "أمر يمكػف تسػويتو بػيف 
انبيف"، مجػػددة التأكيػد عمػى موقفيػػا بعػدـ التػدخؿ فػػي حمػاس والمصػرييف فػػي إطػار العالقػات الثنائيػػة بػيف الجػ

وأشار القيادي في الحركة ذياب الموح، إلى أف "فتح بشكؿ خاص والشعب الفمسطيني بشكؿ  الشأف المصري.
 عاـ ال يتدخالف فيما يجري في مصر ألنو شأف داخمي مصري، وأننا نتمنى لمصر وشعبيا السالمة".

"فيمػػا يتعمػػؽ بالحممػػة اإلعالميػػة ضػػد قطػػاع غػػزة نحػػرص أف ال نكػػوف طرفًػػا  وتمػػـ فػػي تصػػريحاتو لػػػ"فمسطيف":
فييػػا ونطالػػب كافػػة األطػػراؼ اإلعالميػػة فػػي مصػػر بعػػدـ زج العنصػػر الفمسػػطيني فيمػػا يحػػدث فػػي مصػػر مػػف 

 شؤوف داخمية".
 95/4/9043، فمسطين أون الين

 
 ةالبردويل: ىناك مخطط صييوأمريكي يستيدف القضاء عمى الدولة المصري 6

أكػػػػػد الػػػػػدكتور صػػػػػالح البردويػػػػػؿ القيػػػػػادي البػػػػػارز فػػػػػي حركػػػػػة حمػػػػػاس وجػػػػػود مخطػػػػػط ػ: حبيػػػػػب أبػػػػػو محفوظػػػػػ
"صييوأمريكي"، ىدفػو القضػاء عمػى الدولػة المصػرية بمػا فييػا مؤسسػة الجػيش عبػر جرىػا إلػى معركػة خاسػرة 

نمػا مع شعبيا، موضحًا في تصريح لػ"السبيؿ" أف المستيدؼ لػيس فقػط تصػفية جماعػة اإلخػواف المسػم ميف، وا 
 الدولة المصرية برمتيا؛ خدمًة لممشروع الصييوني في المنطقة.

وقػػػاؿ إف مػػػا يسػػػمى المجتمػػػع الػػػدولي يمتػػػـز الصػػػمت إزاء المجػػػازر التػػػي ترتكػػػب بحػػػؽ الشػػػعب المصػػػري فػػػي 
الميػػػاديف والسػػػاحات المصػػػرية المطالبػػػة بعػػػودة الشػػػرعية لمػػػرئيس المنتخػػػب الػػػدكتور محمػػػد مرسػػػي، وأضػػػاؼ: 

 لدولي يسعى لكسب الوقت، وىو يرحب بأي ضربة لمنظاـ اإلسالمي"."المجتمع ا
يومػػًا عمػػى ذمػػة التحقيػػؽ فػػي التيمػػة  25وفيمػػا يتعمػػؽ بقػػرار القضػػاء المصػػري اعتقػػاؿ الػػدكتور محمػػد مرسػػي 

الموجية لو بالتخابر مع حركة حماس، قاؿ البردويؿ: "القضاء انجر تمامًا خمؼ الحممة اإلعالمية العنصرية 
ة التػػي تسػػتيدؼ األمػػة العربيػػة جمعػػاء، والشػػعب الفمسػػطيني عمػػى وجػػو الخصػػوص"، وقػػاؿ: "اإلعػػالـ والفاشػػي

 المصري يستخدـ الكذب المنظـ وسط دعـ مالي ىائؿ مػف عػدة شخصػيات ودوؿ وجيػات داخميػة وخارجيػة".
وضحًا وشدد الناطؽ باسـ حركة حماس عمى أف "قرار اعتقاؿ مرسي جاء "بصورة سياسية وليس قضائية"، م

أف القػرار موجػػو بالدرجػػة األولػػى إلػػى "إسػػرائيؿ" والغػػرب بػأف صػػراعنا ابف مػػع حركػػة حمػػاس وبشػػكؿ  مباشػػر، 
 وليس مع االحتالؿ اإلسرائيمي في معادلة مقموبة تمامًا".

وأضػاؼ: "مػف المعمػػـو أف الػدكتور محمػػد مرسػي وقػؼ إلػػى جانػب الشػػعب الفمسػطيني فػي الحػػرب التػي شػػنيا 
، وبالتالي تتـ ابف معاقبة الرئيس مرسػي عمػى موقفػو البطػولي فػي 9029اإلسرائيمي في عاـ عميو االحتالؿ 

 تمؾ الحرب، ووقؼ إلى جانب المقاومة الفمسطينية مف خالؿ افتعاؿ مثؿ ىكذا قضايا باطمة".
 96/4/9043، السبيل، عّمان

 
 حماس تكشف وثائق تورط عباس في تشويو صورتيا بمصر 40
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ئؽ قالػػت إنيػػا تثبػػت تػػورط حركػػة "فػػتح" والسػػمطة )جنػػاح الضػػفة الغربيػػة( فػػي تشػػويو كشػػفت حركػػة حمػػاس وثػػا
 صورتيا في اإلعالـ المصري.

ووزعت الحركة رسالتيف متبادلتيف قالت انيا حصمت عمييما؛ ما بيف جياد الحرازيف رئيس اقميميا في مصػر 
طالب فيو تجييز األوراؽ المتفػؽ عمييػا موجية إلى الطيب عبد الرحيـ اميف عاـ الرئاسة الفمسطينية، والذي ي

ضػػمف المجنػػة العميػػا لػػذلؾ لالسػػتعداد الجيػػد لمزيػػارة التػػي سػػيقـو بيػػا الػػرئيس عبػػاس إلػػى مصػػر ونشػػرىا عبػػر 
 وسائؿ االعالـ المصرية استباقا لذلؾ.

ؾ ورسػػالة ثانيػػة موجيػػة مػػف عبػػد الػػرحيـ إلػػى ماجػػد فػػرج مػػدير المخػػابرات المصػػرية لتجييػػز تمػػؾ االوراؽ وذلػػ
 استعدادا التياـ حركة حماس في قتؿ الجنود المصرييف قبؿ عاـ.

وقالت الحركة في بياف ليا: "بيف يدي زيارة عباس المزمعة إلى القيادة القائمة فػي مصػر تؤكػد حركػة حمػاس 
أف يدىا وقعت عمى وثائؽ خطيرة جدًا تكشؼ عف الدور التآمري بقيادة فتح في عممية شيطنة وتشويو حركػة 

المقاومة الفمسطينية، وذلػؾ مػف خػالؿ لجنػة عميػا خاصػة بتمفيػؽ األخبػار لتحػريض الشػعب المصػري حماس و 
وقيادتو عمى حماس األمر الذي بػدا واضػحًا فػي سػيؿ االتيامػات الباطمػة والقصػص الشػيطانية المفبركػة ضػد 

 حركة حماس والتي يتـ توظيفيا في اإلعالـ المصري".
يف يػػدي زيػػارة عبػػاس إلػػى القػػاىرة والتػػي سػػيكوف ىػػدفيا التحػػريض عمػػى وأضػػافت: "نحػػف نقػػدـ ىػػذه الوثػػائؽ بػػ

حركػػة حمػػاس ومػػف بػػيف ذلػػؾ دعػػوة القػػاىرة إلػػى اتيػػاـ حمػػاس رسػػميًا بقتػػؿ الجنػػود المصػػرييف فػػي سػػيناء زورًا 
 وتفميقًا وبيتانًا".

 95/4/9043، فمسطين أون الين
 

 أبو زىري: حرية األسرى حق ليم وال يجوز مقايضتيا بالثوابت 44
أكدت حركة حماس مجددًا رفضيا العودة لممفاوضات بيف سػمطة راـ اهلل واالحػتالؿ الصػييوني، معتبػرة : غزة

 أف المستفيد مػف ذلػؾ ىػو االحػتالؿ، حيػث يوظػؼ المفاوضػات كغطػاء السػتمرار جػرائـ االسػتيطاف والتيويػد.
سطيني لإلعالـ" نسػخة عنػو، وأضاؼ الناطؽ باسـ الحركة سامي أبو زىري، في بياف لو، وصؿ "المركز الفم

أنػػو ال يجػػوز اسػػتخداـ الوعػػود بػػاإلفراج عػػف مجموعػػة مػػف األسػػرى الفمسػػطينييف كذريعػػة لتمريػػر ىػػذا المخطػػط 
الذي يقوض القضية الفمسطينية، ألف حرية األسرى ىي حؽ ليـ, ومف غير المقبوؿ توظيفيا لممقايضة عمى 

 ثوابتنا الوطنية.
 95/4/9043، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 

 : سنستمر بالمظاىرات المنددة بالمفاوضات"الشعبية" تدين االعتداء عمى تظاىرة رام اهلل 49
عضػو المكتػب السياسػي لمجبيػة ، أف محمػد جاسػر غػزة، عػف 95/4/9043، فمسيطين أون اليينموقع ذكػر 

طة الفمسػطينية أكػدت أف الشػعب الفمسػطيني يػرفض عػودة السػم الشعبية لتحريػر فمسػطيف النائػب خالػدة جػرار،
برئاسػػػة محمػػػود عبػػػاس إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات مػػػػع االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، مشػػػددة عمػػػى ضػػػرورة اسػػػػتمرار 
المسيرات المنددة بالعودة إلى المفاوضات التػي وصػفتيا بػػ"العقيمة"، رغػـ اعتػداءات األجيػزة األمنيػة المتكػررة 

 بالضفة الغربية.
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ر فمسػػطيف قػد أصػيبوا بجػراح متفاوتػة اليػـو األحػد جػراء اعتػػداء وكػاف عػدد مػف نشػطاء الجبيػة الشػعبية لتحريػ
قوات األمف الفمسطيني عمييـ اثناء تنظيميـ لمسيرة رفضًا لقرار السمطة الفمسطينية استئناؼ المفاوضات مػع 

 )إسرائيؿ(، والضغط لوقؼ التفرد بالقرار الوطني واستعادة الوحدة الوطنية والتمسؾ بالمقاومة والصمود.
حت جػػػرار فػػػي تصػػػريح خػػػاص بػػػػ"فمسطيف أوف اليػػػف"، أف المسػػػيرة انطمقػػػت مػػػف وسػػػط مدينػػػة راـ اهلل، وأوضػػػ

متجيػػػة إلػػػى المقاطعػػػة، تفاجئنػػػا بوجػػػود حػػػاجز لألجيػػػػزة األمنيػػػة، مضػػػيفة: "حػػػدثت بعػػػض المناوشػػػات بػػػػيف 
صػػػيب المشػػاركيف وأفػػراد السػػػمطة، مػػا أدى إلػػػى تطػػور االعتػػػداء حيػػث قػػػاموا بضػػرب المشػػػاركيف بػػاليروات وأ

 العشرات مف بينيـ"، عمى حد قوليا.
وقالت: "إف الجبية الشعبية ترفض المفاوضػات المنفػردة والمباشػرة بالرعايػة األمريكيػة، وأف االشػتراطات التػي 
 تـ وضعيا مف قبؿ المجمس المركزي لبعض الفصائؿ بتحديد مرجعية ووقؼ كامؿ لالستيطاف تـ تجاوزىا".

عاًمػا بػأف المفاوضػات الثنائيػة لػـ تفضػي إلػى  90ج أوسػمو الػذي أثبػت بعػد وأضافت: "أف االستمرار في مػني
نتائج؛ تعطي االحتالؿ الفرصة لالستمرار فػي تكػريس سياسػتو اإلحتالليػة والعدوانيػة عمػى األرض مػف خػالؿ 

 بناء المستوطنات, وبالتالي نحف نرى أنو يجب التوقؼ عف ىذه المفاوضات".
الجبيػػة الشػػعبية مػػف راـ اهلل، أف  يوسػػؼ الشػػايب وحسػػف جبػػر، عػػف 96/4/9043، األيييام، رام اهللوأضػػافت 

لتحرير فمسطيف أدانػت إقػداـ أفػراد مػف األجيػزة األمنيػة والشػرطة عمػى االعتػداء والضػرب المبػرح لممتظػاىريف 
 فػػػي مدينػػػة راـ اهلل والػػػذيف انقضػػػوا عمػػػييـ بالعصػػػي واالعتػػػداء الجسػػػدي قبيػػػؿ وصػػػوليـ الػػػى مقػػػر المقاطعػػػة.

بػػرت الجبيػػة الشػػعبية سػػموؾ األجيػػزة األمنيػػة وبعػػض أفرادىػػا بالمبػػاس المػػدني وضػػربيـ لعػػدد مػػف النسػػاء واعت
والشػباب مػػف المتظػاىريف الػػذيف نزفػػت دمػاؤىـ فػػي مسػػيرة سػممية ضػػد اسػػتئناؼ المفاوضػات والموقػػؼ المتفػػرد 

فػة االسػتيتار والالمسػؤولية لمرئاسة، خالفًا لقرارات المؤسسات الوطنية بمػا فييػا المجمػس المركػزي، يعكػس ثقا
 والخروج عمى القانوف والتقاليد الوطنية لشعبنا.

وحػػذرت عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الشػػعبية الػػدكتورة مػػريـ أبػػو دقػػة مػػف قػػرار العػػودة إلػػى المفاوضػػات، 
مؤكػػدة أنػػو تجػػاوز خطيػػر لموقػػؼ اإلجمػػاع الػػوطني وقػػرارات مؤسسػػات منظمػػة التحريػػر دوف اعتبػػار لمموقػػؼ 

عبي والفصػػائمي، مػػا ينطػػوي عمػػى االسػػتعداد لتقػػديـ التنػػازالت والمػػس بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني وثوابتػػو الشػػ
ودعػػت أبػػو دقػػو إلػػى التراجػػع عػػف قػػرار اسػػتئناؼ المفاوضػػات الػػذي يخػػالؼ قػػرار المجمػػس المركػػزي  الوطنيػػة.

إلػػى مرجعيػػة قػػرارات بعػػدـ العػػودة لممفاوضػػات إال بشػػروط، تتمثػػؿ فػػي وقػػؼ االسػػتيطاف واسػػتناد المفاوضػػات 
 الشرعية الدولية ذات الصمة واإلفراج عف األسرى.
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غزة ػ أشرؼ اليور: نفت حركة حمػاس عمػى لسػاف النػاطؽ باسػميا سػامي أبػو زىػري صػحة مػا نشػرتو بعػض 

ة حوؿ اعتقاؿ مسػمحيف مػف حمػاس داخػؿ منػاطؽ مدينػة رفػح المصػرية، وقػاؿ اف الوسائؿ اإلعالمية المصري
 ذلؾ يتناقض مع مضموف الخبر بيف مصدر وآخر.

وجاء نفي أبو زىري بعد أف نشرت وسائؿ إعالـ مصرية عػف تمكػف أجيػزة األمػف المصػرية مػف اعتقػاؿ عػدد 
 .مف نشطاء حماس في مدينة رفح بعد دخوليـ عف طريؽ أنفاؽ التيريب

كػذلؾ اسػػتيجف النػاطؽ باسػػـ حمػاس اعتمػػاد عػدد مػػف وسػائؿ اإلعػػالـ المصػري فػػي معموماتيػا عمػػى مصػػادر 
، ونػػػدد باسػػػتمرارىا بػػػث مػػػا وصػػػفيا بػػػػ "ىػػػآرتس"االسػػػتخباراتي وصػػػحيفة ’ تيػػػؾ ديبكػػػا‘إسػػػرائيمية مثػػػؿ موقػػػع 
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تسػتند إلػى أي دليػؿ حػوؿ  أكاذيػب ال"وأكد أبو زىري أف ىػذه الوسػائؿ اإلسػرائيمية تبػث باسػتمرار  ."األكاذيب"
 ."المقاومة الفمسطينية

دلػػياًل قاطعػػًا عمػػى التنسػػيؽ "ورأى أف نقػػؿ اإلعػػالـ المصػػري معمومػػات صػػحافية عػػف اإلعػػالـ اإلسػػرائيمي يعػػد 
الكامػػؿ بػػيف ىػػذه الوسػػائؿ اإلعالميػػة المصػػرية وبػػيف اإلعػػالـ اإلسػػرائيمي لتشػػويو صػػورة المقاومػػة الفمسػػطينية 

 ."والتحريض عمييا
 96/4/9043، قدس العربي، لندنال

 
 "الديمقراطية" تدعو السمطة الفمسطينية لرفض "تفاىمات كيري" 41

دعت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف، السمطة الفمسطينية وفريقيا المفاوض إلػى رفػض "دعػوة وتفاىمػات 
عضػاء مػف الضػفة وشػددت الديمقراطيػة فػي ختػاـ دورة اجتماعػات حضػرىا األ كيري" السػتئناؼ المفاوضػات.

الفمسػػطينية وقطػػػاع غػػػزة ولبنػػػاف وسػػوريا ومنػػػاطؽ الشػػػتات برئاسػػػة أمينيػػػا العػػاـ نػػػايؼ حواتمػػػة، مػػػؤخرًا، عمػػػى 
َـّ اإلجمػػػاع عميػػو وطنيػػػًا بمػػا فػػػي ذلػػػؾ وقػػؼ االسػػػتيطاف، واعتمػػاد خطػػػوط  حزيػػػراف  4ضػػرورة "التمسػػػؾ بمػػا تػػػ

طػػػالؽ سػػػراح األسػػػر  وأكػػػدت الجبيػػػة رفضػػػيا أيػػػة  ى القػػػدامى".أساسػػػًا، وقػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة مرجعيػػػة، وا 
وجػددت  مفاوضات ال تتوفر فييا المتطمبػات الكفيمػة بضػماف الحقػوؽ الوطنيػة المشػروعة لمشػعب الفمسػطيني.

دعوتيا لتحييد مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا، وعدـ الزج بيا في األزمة، وسحب المسمحيف منيا، 
لغػػػاء المظػػػاىر المسػػػمحة فييػػػا، وفػػػ ؾ الحصػػػار عنيػػػا، ووقػػػؼ القصػػػؼ والقػػػنص والعػػػودة بيػػػا منػػػاطؽ أمػػػف وا 

 واستقرار.
 95/4/9043، فمسطين أون الين
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لػؼ دونػـ مػف أراضػي أ 800استنكارًا ورفضًا لمشروع بريفر الداعي الى مصادرة وتيويد ما يزيد عمى : صيدا
النقػػب الفمسػػطينية نفػػذت الجبيػػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػػطيف اعتصػػامًا عنػػد المػػػدخؿ الشػػمالي لمخػػيـ عػػػيف 
الحمػػػوة. ورأى عضػػػو قيػػػادة الجبيػػػػة خالػػػد يػػػونس "أف تصػػػاعد وتيػػػػرة المشػػػاريع اإلسػػػرائيمية مػػػف تيويػػػػد أراض  

إنمػػا يسػػتغؿ حالػػة االنقسػػاـ والتشػػتت التػػي  واسػػتيطاف وجػػدار عنصػػري، واإلمعػػاف بسياسػػة التمييػػز العنصػػري،
وقػػاؿ  تعيشػػيا السػػاحة الوطنيػػة الفمسػػطينية"، داعيػػًا الػػى "العمػػؿ الجػػاد مػػف أجػػؿ الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية".

مسػػؤوؿ حركػػة حمػػاس فػػي منطقػػة صػػيدا أبػػو أحمػػد فضػػؿ: "يجػػب تحييػػد المخيمػػات فػػي سػػوريا ولبنػػاف وعػػدـ 
والعمػػػؿ لمسػػػاعدة أىمنػػػا النػػػازحيف والضػػػغط عمػػػى "األونػػػروا" كػػػي تقػػػـو االنػػػزالؽ والتػػػدخؿ فػػػي شػػػؤوف ابخػػػريف 

بػػدورىا. إننػػا فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة نحيػػي أىمنػػا فػػي النقػػب وبئػػر السػػبع والقػػدس والضػػفة وغػػزة وكػػؿ فمسػػطيف 
 ونحيي أسرانا وأىالي األسرى".

عػيف الحمػوة مػف  وشدد مسؤوؿ حركػة فػتح فػي المخػيـ العقيػد مػاىر شػبايطة عمػى أف "مػا يحصػؿ فػي مخيمنػا
توتير لموضع األمني وبث لمشائعات وتحطػيـ عػـز النػاس ويجعمنػا نعػيش فػي قمػؽ، يضػعنا أمػاـ مسػؤولية أف 

 نجتمع عمى رأي واحد وقرار أوحد وىو تجنيب المخيـ كؿ المصائب والمصاعب التي تزرع لو".
حمػد ظػافر أكػد فييػا "تضػامف جػزيف أ -كما كانت كممة لمعتمد الحزب التقدمي االشتراكي فػي منطقػة صػيدا 

 الشعب المبناني مع نضاؿ الشعب الفمسطيني بوجو مشاريع تيويد األراضي الفمسطينية".
 96/4/9043، المستقبل، بيروت
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 حماس تّتيم السمطة باعتقال واستدعاء سّتة من أنصارىا 43
اء سػتة مػف أنصػارىا، اتيمت حركة حماس أمس أجيزة األمف الفمسطينية في الضفة الغربيػة باعتقػاؿ واسػتدع

بينمػػػا وقعػػػت مواجيػػػات باأليػػػدي بػػػيف قػػػوات مػػػف الشػػػرطة الفمسػػػطينية وفمسػػػطينييف تظػػػاىروا ضػػػد العػػػودة إلػػػى 
وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف إف  المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ، فػػي راـ اهلل، حسػػبما ذكػػرت وكالػػة األناضػػوؿ التركيػػة.

في « آخريف فى كؿ مف قمقيمية والخميؿ وسمفيت األمف الفمسطيني اعتقؿ ثالثة مف أنصارىا واستدعى ثالثة»
 الضفة.

 96/4/9043، األخبار، بيروت
 

 يرصد جوانب األزمة المالية لحماس عقب إغالق األنفاق مع مصر  إسرائيميتقرير  44

قػاـ الجػيش  ة أف حمػاس تعػاني مػف أزمػة مسػتحكمة فػي ابونػة األخيػرة، بعػد أفزعمت أوساط أمنية صػييوني  
/حزيراف، زاعمًة أف  المشػيد المصػري مػا يونيو 30أحداث  % مف أنفاؽ غزة، بعد80حوالي المصري بتدمير 

 فػػي سػػياؽ  بعػػد عػػزؿ الػػرئيس "مرسػػي" يبػػدو كأنػػو حػػرب شػػبو مفتوحػػة بػػيف الجػػيش المصػػري  وحركػػة حمػػاس. 
الواليػات ، أف  "جوناثػاف شػانزر" األرىػاب بػوزارة المالي ػة األمريكي ػة المحمؿ المتخصػص فػي تمويػؿ دمتصؿ، أك  

نطػػالؽ فػػي عمميػػة المفاوضػػات مػػف خػػالؿ المتحػػدة يمكنيػػا أف تشػػجع السػػمطة الفمسػػطينية و"إسػػرائيؿ" عمػػى اإل
قمػػػب األمػػػور لمصػػػمحتيا مػػػف خػػػالؿ اسػػػتيداؼ حركػػػة حمػػػاس بعػػػدما أصػػػبحت فػػػي أضػػػعؼ حػػػاؿ تبمغػػػو منػػػذ 

لتػي تسػتيدؼ األنفػاؽ فعمميػات الجػيش المصػري امعتبرًا أف  الضرر الحقيقي طاؿ "محفظة" الحركة،  سنوات،
 الرابطة بيف مصر وغزة، تقو ض عمى نحو كبير مالية حماس.

ي ظؿ  الجو  القائـ، % ف30- 90، أف  إيرادات حماس تراجعت بنسبة وؿ أمني صييونيؤ مسمف جيتو، زعـ 
كبيػػر كانػػت تعتمػػد عمػػى نحػػو  معتبػرًا أف  الحركػػةمميػػوف دوالر،  890ػحيػث تقػػد ر موازنتيػػا إلدارة قطػػاع غػػزة، بػػ

الحػرب األىميػة فػي سػوريا دفعػت بيػا  غيػر أف  ، عمى إيراف وسػوريا لمحصػوؿ عمػى الجػزء األعظػـ مػف أمواليػا
لتخفيػػؼ عالقاتيػػا مػػع ىػػذا المحػػور، حيػػث تراجػػع التمويػػؿ اإليرانػػي منػػذ ذلػػؾ الحػػيف، ممػػا أجبػػر الحركػػة عمػػى 

 400ي إلػػى أف  قطػػر تعيػػدت بػػدفع وأشػػار المسػػؤوؿ األمنػػ المجػػوء لتكتػػؿ اإلخػػواف المسػػمميف لتمبيػػة حاجاتيػػا.
مػف غيػر الواضػح مميػوف دوالر، الفتػًا إلػى أن ػو  300مميوف دوالر لمحركة، وتركيا قد مت دعمػًا إضػافي ًا وصػؿ 

كـ مف تمؾ األمواؿ مخصص لبيروقراطية حكومة حماس، وكـ منيا يذىب لبناء مساجد ومستشفيات وغيرىا 
 .وكػػـ منيػػا يصػػؿ ذراعيػػا العسػػكري   غػػزة،" عمػػى يسػػرائيماإل"ؼ القصػػمػػف البنػػى التحتيػػة التػػي تضػػررت نتيجػػة 

مميار دوالر سنويًا مف السمطة الفمسػطينية لغػزة، بػدفعيا رواتػب مػوظفي القطػاع العػاـ  2.4وأضاؼ أن و يصؿ 
الػػذيف فقػػدوا وظػػائفيـ بعػػد سػػيطرة حمػػاس عمػػى القطػػاع، كػػي ال يعممػػوا لصػػالح حمػػاس، وتػػدعـ بشػػكؿ مباشػػر 

 يربائية في غزة، وخدمات بمدية أخرى.إنتاج الطاقة الك

 تجويع غزة

إيراداتيػػا مػػف خػػالؿ فػػرض ضػػرائب عمػػى السػػمع التػػي تػػدخؿ عبػػر األنفػػاؽ بػػيف  مػػفزادت وأوضػػح أف  حمػػاس 
مميػػوف دوالر منيػػا فػػي عػػاـ واحػػد، لكػػف ذلػػؾ لػػـ يعػػد يجػػدي نفعػػًا مػػع  365قطػػاع غػػزة ومصػػر، حيػػث حققػػت 

ىػػػذه العمميػػػات صػػػع بت بشػػػكؿ كبيػػػر معظػػػـ عمميػػػات تيريػػػب  سػػػعي العسػػػكر المصػػػري إلغالقيػػػا، السػػػيما أف
 ة.ة حماس المالي  األمواؿ النقدية، العامؿ األساسي المساىـ في استقاللي  

"شػػانزر" جممػػة توصػػيات أمػػاـ واشػػنطف لزيػػادة الضػػغط عمػػى حمػػاس فػػي ىػػذه المرحمػػة فػػي ىػػذا السػػياؽ، يقػػدـ 
سػػتمرار بالعمميػات المصػػرية يع عمنػًا عمػى اإلالحرجػة مػف عمػػر الحركػة، عبػر بعػػض الخطػوات، أىميػا التشػػج
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نتقالية المعقدة، وعمى الكونغرس، الػذي ضد األنفاؽ، وتحم ؿ الجيش مسؤولية أعمالو وىو يخوض العممية اإل
مميوف دوالر سنويًا لمفمسطينييف، العمؿ بيدوء مع السػمطة الفمسػطينية لمحػد  مػف األمػواؿ التػي  500يخصص 

وقطػر لمحػد  أف  بإمكػاف الواليػات المتحػدة أف تسػتخدـ أي  نفػوذ تتمتػع بػو إلقنػاع تركيػا  ، معتبػراً تتدفؽ إلػى غػزة
 .مف تمويميما لحماس

تجػػاه إواشػػنطف ال تممػػؾ الكثيػػر لتقدمػػو ألنقػػرة والدوحػػة ىػػذه األيػػاـ، لكػػف بإمكػػاف الكػػونغرس أف يػػدفع بوأك ػػد أف  
، مضػيفًا أن ػو البمداف، حسب اتجاه المحادثػات تسريع أو كبح شحنات مف أنظمة األسمحة المتطورة يتوؽ إلييا

، أحػد أبػرز داعمػي حمػاس عمػى السػاحة الدوليػة، الػذي يصػر  عمػى "ردوغػاف"أرغـ استبعاد التمكف مػف إقنػاع 
حتمػػاالت أف تكػػوف الحركػػة جػػزءًا مػػف المعادلػػة السياسػػية عنػػد التفػػاوض حػػوؿ السػػالـ مػػع "إسػػرائيؿ"، تبقػػى اإل

يخطػو خطواتػو األولػى عمػى السػاحة الدوليػة، ويمكػف إقناعػو بتبنػي  ،"تمػيـ"ميػر ألزاؿ ا امػمفتوحة مع قطر، ف
 عتداؿ في الشرؽ األوسط.سياسات جديدة تدعـ اإل

بػأف  يزيػدوا الضػغط عمػى الجػيش المصػري  مػف تكثيػؼ عممي اتػو التػي "شانزر" صناع القػرار األمريكػي ونصح 
، وأف  تضغط عمى أحد المموليف لمحركة لتخفيؼ تمويموتستيدؼ األنفاؽ، والتي بدورىا تخنؽ حماس تدريجيًا 
، معتبػػػرًا أن ػػػو كممػػػا زاد امتعػػػاض الغػػػزييف مػػػف حكػػػاميـ ولػػػو حتػػػى قمػػػياًل، فػػػإف أزمتيػػػا الماليػػػة سػػػتتعمؽ أكثػػػر

ف لػػـ تنتبػػو حمػػاس اإلسػػالمييف،  فيػػا قػػد سػػقطت حكومػػة اإلخػػواف المسػػمميف بشػػكؿ غيػػر متوقػػع فػػي القػػاىرة، وا 
 وف التالية، وبالنسبة لػ"جوف كيري" ومبادرة السالـ، فيذه فرصة عميو أف يستغميا.جيدًا، فإف غزة قد تك

الصييوني معيد أبحاث األمن القومي  
 94/4/9043، 9544، العدد الترجمات العبرية

 
 وتنظيم استفتاء عام ممن اعتقموا قبل اتفاق أوسمو أسرى 401تقر إطالق  نتنياىو حكومة 45

وافقت عمى  اإلسرائيميةالحكومة ، أف أ ؼ ب - آماؿ شحادة، عف 96/4/9043، الحياة، لندنذكرت 
استئناؼ مفاوضات السالـ  إعادة إطارفي  أوسموفمسطينييف ممف اعتقموا قبؿ اتفاؽ  أسرى 204 إطالؽ

اي  إلىالمباشرة مع الفمسطينييف، كما أقرت مشروع قانوف ينص عمى تنظيـ استفتاء في حاؿ التوصؿ 
 فمسطينييف.اتفاؽ سالـ مع ال

وزيرًا  23فمسطينييف بغالبية  أسرى 204 إطالؽاف مجمس الوزراء وافؽ عمى  اإلسرائيمية اإلذاعةوقالت 
 مؤيدًا في مقابؿ سبعة وزراء معارضيف، بينما امتنع وزيراف عف التصويت.

اي »اف  وفي شأف االستفتاء، نقؿ بياف صادر عف مكتب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو عف االخير قولو
مف الميـ في قرارات تاريخية »، مؤكدًا اف «اتفاؽ قد يتـ التوصؿ اليو في المفاوضات سيتـ طرحو لالستفتاء

وأوضح اف الحكومة ترى «. مماثمة اف يدلي كؿ مواطف بصوتو مباشرة في قضية ستحدد مستقبؿ الدولة
 طمب مف الكنيست تسريع المصادقة عميو.، مؤكدًا انيا ست«عاجاًل وميماً »الموافقة عمى ىذا المشروع امرًا 

وفي حاؿ المصادقة عمى قانوف االستفتاء، فإف ذلؾ سيشكؿ التأييد االخير ألي اتفاؽ سالـ بعد تصديؽ 
الحكومة والكنيست )البرلماف اإلسرائيمي( عميو. ويعتبر مشروع القانوف بادرة لوزراء الحكومة مف اليميف 

 المتطرؼ المعارضيف ألي تنازالت.
ويستمـز اجراء استفتاء في الحاالت التي يتـ فييا، في اطار اي اتفاؽ سالـ او قرار حكومي، تنازؿ إسرائيؿ 
عف اراض تدعي سيادتيا عمييا. وىذا يتضمف اي جزء مف القدس الشرقية التي احتمتيا إسرائيؿ في حرب 

 وضمتيا في خطوة غير معترؼ بيا مف المجتمع الدولي. 2967عاـ 



 
 
 

 

 

           44ص                                    9632العدد:                96/4/9043 اإلثنيف التاريخ:

، قاـ نتنياىو بمزيد مف المشاورات مع بعض الوزراء «يديعوت احرونوت»نشر موقع صحيفة وبحسب ما 
المعارضيف في محاولة منو القناعيـ عمى األقؿ باالمتناع عف التصويت، مؤكدًا ليـ أف مف الضروري 

عف  الحصوؿ عمى موافقتيـ عمى الصيغة المقترحة أماـ الحكومة لمتصويت عمييا، والتي تتضمف االفراج
. كما أوضح لموزراء أف المجنة الوزارية الخاصة التي سيرأسيا، ستقرر 48أسرى فمسطينييف مف مناطؽ الػ 

، فسيتـ 48االسماء المنوي االفراج عنيا، وفي حاؿ تضمنت ىذه القائمة أسرى فمسطينييف مف مناطؽ الػ 
 عرض القائمة لمتصويت عمييا مجددًا أماـ الحكومة اإلسرائيمية.

نتنياىو توصياتو بأنو سيعمؿ عمى انياء الصراع القائـ والتفرغ لمتحديات االمنية التي تواجييا إسرائيؿ وبرر 
اف ىذه المحظات ليست سيمة عميو شخصيًا. كما اف القرارات ليست سيمة »اماـ ايراف وسورية، وقاؿ حرفيًا: 

لحظات عمى القادة اتخاذ قرارات صعبة  عمى وزراء إسرائيؿ، وكذلؾ العائالت اإلسرائيمية الثكمى، لكف ىناؾ
 «.مف اجؿ الدولة وبالذات في مثؿ ىذه المحظات

مجمس المستوطنات دعا، وزراء الحكومة إلى التصويت ضد اإلفراج عف أسرى فمسطينييف، وأضافت أف 
واصفًا ذلؾ بػ"الخطأ الخطير" مف الناحيتيف األخالقية والسياسية، كما جاء في بياف أصدره مجمس 

لمستوطنات حوؿ الموضوع. وذكر المجمس في بيانو، أنو "ال يجوز في أي حاؿ مف األحواؿ، الربط بيف ا
وأعمف حزب  اإلفراج عف أسرى وبيف أي قرار يتعمؽ بموضوع البناء في المستوطنات، أو أي موضوع آخر".

ييف فمسطينييف. ودعا "البيت الييودي" اليميني، أف "وزراءه الثالثة سيصوتوف ضد اإلفراج عف أسرى أمن
 رئيس الحزب الوزير نفتالي بينيت إلى قتؿ األسرى بدؿ اإلفراج عنيـ".

نتنياىو تمكف مف تسجيؿ نجاح سياسي داخمي في إمرار ، أف 96/4/9043، األخبار، بيروتونشرت 
يو أنو تمكف الموافقة عمى تحرير عشرات المعتقميف الفمسطينييف، خالؿ جمسة الحكومة. لكف األىـ بالنسبة إل

مف استبداؿ الثمف الذي كاف مف المفترض أف يقدمو الستئناؼ المفاوضات، إذ بداًل مف أف تكوف الضغوط 
ية نحو إجرائيا عمى أساس حدود عاـ  ، نجح في حرفيا نحو تحرير عشرات األسرى، الذي كاف مف 67موج 

الحكومة طاقمًا برئاسة نتنياىو، بموازاة ذلؾ، فو ضت  المفترض أف يتـ عمى األقؿ منذ اتفاؽ أوسمو.
وعضوية وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الدفاع موشيو يعموف ووزير األمف الداخمي يتسحاؽ 

وبرزت خالؿ الجمسة  أىارونوفيتش والوزير يعقوب بيري، بتحديد أسماء المعتقميف الذيف سيتـ اإلفراج عنيـ.
األسرى، إذ أكدت ليفني أف المستقبؿ سيحدد ما إذا كاف خالفات بيف عدد مف الوزراء حوؿ موضوع تحرير 

ىذا القرار تاريخيًا، واصفة الجمسة بأنيا األىـ بالنسبة إلى مستقبؿ إسرائيؿ. أما الوزير يسرائيؿ كاتس فقاؿ 
اإلفراج عف المخربيف ىو خطأ، كما كاف قرار تجميد أعماؿ البناء في المستوطنات خطأ في »لميفني إف 
 «.نو لـ يؤد  الى أي مفاوضاتحينو، إذ إ
رئيسة حزب العمؿ شيمي يحيموفيتش اعتبرت ، أف أ ؼ ب، عف 96/4/9043، السفير، بيروتوأوردت 

، ودعت نتنياىو إلى االستماع إلى الغالبية «القرار صعب، إال أنو خطوة لتقوية إسرائيؿ إستراتيجياً »أف 
« البيت الييودي»ومف جيتو، قاؿ وزير االقتصاد زعيـ  المؤيدة التفاؽ سالـ، وليس لممتشدديف في حكومتو.

في السابؽ أطمقنا إرىابيًا مقابؿ حياة جندي، ثـ »، مضيفًا «إنو يوـ صعب لمحكومة بأكمميا»نفتالي بينيت 
أطمقنا سراح مئات اإلرىابييف مقابؿ حياة جندي آخر، مف ثـ إرىابييف مقابؿ جنود قتمى، واليوـ مئة إرىابي 

 «.ممية )السممية(. نحف نعمـ العالـ أف كؿ شيء قابؿ لمتفاوض معنامف أجؿ الع
 

 تدرك أن غزة ستعود ألياميا الحالكة إذا اضطررنا لمعمل ضدىا حماس: زغانت 46
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أكد رئيس أركاف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس أمس أف حالة الفوضى  :الغد -الناصرة
ؿ تزيد مف التحديات في المنطقة الحدودية؛ إذ أف اليدوء الذي يسودىا التي تسود الدوؿ المجاورة إلسرائي

حاليا ىش، مؤكدا تييؤ الجيش ألي تطور عمى كافة الجبيات. ودعا غانتس حكومة لبناف إلى عدـ 
وشدد غانتس عمى أف إسرائيؿ غير معنية بالقياـ بأي تحرؾ عسكري  االنجرار إلى الحرب الدائرة في سورية،

وبخصوص حركة حماس قاؿ  الشمالية، معربا عف أممو أف يستمر اليدوء في ىذه المنطقة. عمى حدودىا
الجنراؿ غانتس إف الحركة تعمـ عمـ اليقيف أف قطاع غزة سيعود إلى أيامو الحالكة في حاؿ اضطرت 

ؿ وقا إسرائيؿ إلى العمؿ ضدىا، مشددا عمى أف منطقة الضفة تشيد اليدوء بفضؿ نشاط الجيش كؿ ليمة.
الجيش سينفذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي بخصوص إطالؽ سراح السجناء الفمسطينييف كما غانتز أف 

 كاف عميو الحاؿ في الماضي.
 96/4/9043، الغد، عّمان

 
 ن الشراكة اإلستراتيجية مع مصر ستتعاظم أاتيام مرسي بالتخابر مع حماس يعني بينيت:  90

محمد  ،حالة مف االحتفاء الصييوني بمحاكمة الرئيس المصريعاشت األوساط السياسية الصييونية 
 "مرسي"ف اتياـ أ ،بنياميف بف اليعازر، وزير الحرب األسبؽاعتبر عمى عالقتو بحماس، حيث  ،مرسي

فيما أشار وزير  .لغرباو لمكياف الصييوني مثابة رسالة طمأنينة مف عسكر مصر يتعد ببالتخابر مع حماس 
ف الشراكة اإلستراتيجية مع مصر أبالتخابر مع حماس يعني  "مرسي"اتياـ إلى أف نت، نفتالي بي، االقتصاد

بإمكاننا إرساؿ "إف  ، بالقوؿ:زئيؼ إلكيف، ستتعاظـ بشكؿ غير مسبوؽ، فيما تيكـ نائب وزير الخارجية
 ".عناصر حماس لمحاكمتيـ في مصر بعد اتياـ مرسي بالتخابر معيا

  القناة العاشرة
 94/4/9043، 9544عموماتي التقرير الم

 
 انتخابات الكنيستب% 1تصادق عمى رفع نسبة الحسم لي " والدستور القانون"لجنة  94

صادقت لجنة القانوف والدستور اإلسرائيمية، مساء امس، عمى البند  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
 %.4% إلى 9المتعمؽ بنسبة الحسـ في قانوف "الحكـ"، ما يعني رفع نسبة الحسـ مف 

أعضاء، واستمر النقاش حوؿ  6أعضاء كنيست عمى رفع نسبة الحسـ مقابؿ معارضة  7وقد صادؽ 
الموضوع خمس ساعات متواصمة. ومف المقرر أف يقدـ القانوف بعد التعديؿ إلى ىيئة الكنيست لممصادقة 

ة األحزاب الصغيرة، يشار إلى أف القانوف يعني حاجة األحزاب عامة، خاص عميو في القراءات الثالث.
 ومف ضمنيا العربية، إلى تجنيد الحصوؿ عمى عدد أكبر مف األصوات لعبور نسبة الحسـ.
 96/4/9043، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 الخاصة اإلسرائيمية تيدد بمياجمة اإلذاعات الفمسطينية االتصاالتوزارة  99

ياجمة مكاتب المحطات اإلذاعية الفمسطينية ىددت وزارة االتصاالت اإلسرائيمية بم :وكاالت –راـ اهلل 
 الخاصة بحجة تشويشيا عمى مجاؿ االتصاالت فوؽ مطار تؿ أبيب.

 96/4/9043، الغد، عّمان
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 سوريةب و: اإلعالن عن حزب اهلل تنظيما إرىابيا ىو رسالة سياسية قاسية ضد تدخمدراسة 93
ي معيد األمف القومي، التابع لجامعة تؿ قالت دراسة جديدة أعدىا باحثاف ف :زىير أندراوس -الناصرة 

أبيب، والمرتبط بالمؤسستيف األمنية والسياسية في الدولة العبرية، والتي جاءت تحت عنواف االنعكاسات 
، 9023تموز )يوليو(  99السياسية واالقتصادية والعسكرية لتصنيؼ حزب اهلل تنظيما إرىابيا، قالت إنو في 

 لحزب اهلل تنظيما إرىابيا.’ الجناح العسكري‘اعتبار قرر مجمس االتحاد األوروبي 
جاء ذلؾ بعد نقاشات داخمية طويمة ومعقدة، زاد في وتيرتيا اليجوـ الذي وصفتو باإلرىابي الذي وقع في 

وال سيما بعد التوصؿ إلى أدلة قاطعة تؤكد عمى أف  9029بورغاس )بمغاريا( في تموز )يوليو( مف العاـ 
 مبناني ىو المسؤوؿ عف ىذا اليجوـ. التنظيـ الشيعي ال

وعندما أعمنت حكومة بمغاريا في شباط )فبراير( مف العاـ الجاري أف حزب اهلل ىو الذي يقؼ وراء ىجـو 
بورغاس، تسارعت العممية التي قادتيا بريطانيا وىولندا بدعـ مف الواليات المتحدة األمريكية بيدؼ إعالف 

ت الدراسة قائمة إنو عمى الرغـ مف أف الحكومة البمغارية الحالية تراجعت حزب اهلل تنظيما إرىابيا. وتابع
وبرأي  بشكؿ جزئي عف االتياـ، إال أنو مف دوف شؾ أثر في سياسة االتحاد األوروبي بالنسبة لحزب اهلل.

الدراسة فقد أتضيؼ إلى ذلؾ عدد مف المعطيات األخرى مثؿ تزايد التقارير بشأف نشاطات حزب اهلل في 
أوروبا، وتوجيو االتياـ في آذار)مارس( الماضي إلى شخص يحمؿ جنسية مزدوجة لبنانية وسويسرية أتلقي 

بتيمة جمع معمومات عف الطائرات والسياح اإلسرائيمييف  9029القبض عميو في قبرص في تموز )يوليو( 
خير لمجمس دوؿ لحساب حزب اهلل، إلى جانب زيادة التدخؿ العسكري لمحزب في سورية، والقرار األ

والقاضي بإدراج حزب اهلل ضمف التنظيمات  9023تموز )يوليو(  27التعاوف الخميجي، الذي اتخذ في 
 اإلرىابية، عالوة عمى الضغط األمريكي واإلسرائيمي الكبير.

وقد ساىمت ىذه العوامؿ كميا في تجاوز تردد دوؿ االتحاد وخالفاتيا الداخمية ووضعت حزب اهلل عمى 
 التنظيمات اإلرىابية، عمى حد قوؿ الدراسة اإلسرائيمية.  قائمة

وساقت الدراسة قائمة إنو حتى تموز )يوليو( الجاري لـ يكف االتحاد األوروبي يعتبر حزب اهلل تنظيما 
)ومف الدوؿ التي اتخذت  9004إرىابيا، باستثناء ىولندا التي وضعت الحزب عمى الئحة اإلرىاب منذ سنة 

سرائيؿ والواليات المتحدة(.موقفا مشابيا   مف خارج دوؿ االتحاد ىناؾ البحريف وكندا وا 
وعمى الرغـ مف ذلؾ، أضافت الدراسة التي قاـ بترجمتيا )مؤسسة الدراسات الفمسطينية(، فقد اعتبر عدد 
مف الدوؿ األعضاء في االتحاد أف اتخاذ مثؿ ىذا القرار قد يشكؿ خطرا. وتخوؼ خبراء أوروبيوف مف 

سبانيا وأيرلندا عف تخوفيا عمى انعك اسات مثؿ ىذا القرار عمى استقرار لبناف، وأعربت دوؿ مثؿ إيطاليا وا 
أمف جنودىا العامميف في قوات اليونيفيؿ واحتماؿ تعرضيـ لخطر مباشر مف جانب الحزب، الذي مف شأف 

المبنانية التي يتمثؿ فييا. إدراجو في قائمة التنظيمات اإلرىابية أف يثير العديد مف المشكالت لمحكومة 
وبيدؼ إزالة ىذه المخاوؼ والتوصؿ إلى االتفاؽ المطموب، قرر االتحاد تبني وجية نظر بريطانيا 
)وأستراليا ونيوزيمندا(، أْي التمييز بيف جناحي الحزب العسكري والسياسي، ومقاطعة العسكري دوف 

 السياسي.
ي تجميد األمواؿ ومنع انتقاليا إلى أشخاص أو تنظيمات أو تقنيا، قالت الدراسة بإمكاف االتحاد األوروب

أطراؼ يفترض أف ليا عالقة بالجناح العسكري لحزب اهلل، كما ستتعاوف دوؿ االتحاد عمى الصعيد 
القضائي لدى توقيؼ أشخاص أو جيات ليا عالقة بالجناح العسكري لمحزب، وسيطمب مف المصارؼ 

بينيا عمى ىذا الصعيد. لكف لكي يستطيع االتحاد األوروبي القياـ بذلؾ والمؤسسات المالية التعاوف في ما 
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كمو، فإنو يحتاج إلى أف يثبت أف ىذه األمواؿ ليا عالقة واضحة بالجناح العسكري لحزب اهلل، وليس 
 بالمؤسسات االجتماعية لمحزب. ومف الواضح مدى صعوبة التأكد مف ىذا األمر.

مى الرغـ مف كؿ ذلؾ، فإف إصدار القرار رسالة تحذير سياسية واضحة وخمصت الدراسة إلى القوؿ إنو ع
تتعبر عف االستياء األوروبي حياؿ النشاط اإلرىابي لمحزب في األعواـ األخيرة، وحياؿ تدخمو السافر في 

 سورية ودعمو لنظاـ الرئيس السوري، د. بشار األسد، عمى حد تعبيرىا.
 96/4/9043، القدس العربي، لندن

 
 بعقد تحالفات جديدة مع روسيا والصين ألن سياسة واشنطن تعرضيا لمخطر  طالبةمرائيل" "إس 91

"إسرائيؿ" مطالبة في الظروؼ اإلقميمية المتالحقة في  ، بأف  غي بخورأوضح المستشرؽ الصييوني  
ى األكثر فيمًا ولضرورة اإلستراتيجي ة "اإلسرائيمي ة" أف تعقد أحالفًا مع قوى أخرى مف القوى العظم المنطقة،

مف خالؿ العرض عمييا أسعار  مف األمريكييف لممصمحة الصييوني ة. وألمح "بخور" إلى روسيا والصيف
لمتصدير الصيني، وكؿ ذلؾ دوف المس بالصداقة  "أسدود – يالت"إالغاز، والتقنيات العسكرية، وسكة حديد 

، معتبرًأ أف واشنطف قد فقدت قوتيا تمامًا في الشرؽ األوسط، وىو ما يعني أنيا اإلستراتيجية مع واشنطف
 تتعرض "إسرائيؿ" لمخطر اإلقميمي.

  موقع نيوز وف اإلخباري
 94/4/9043، 9544التقرير المعموماتي 

 
 " في القاىرةالمنصةبمجزرة "دعما لمرسي وتنديدا   15اإلسالمية في الي  لمحركةمسيرة  92

شارؾ ابالؼ مف فمسطينيي الداخؿ في المسيرة التي دعت إلييػا الحركػة اإلسػالمية فػي : لناصرةا –فمسطيف 
، بعنػػواف "مػػع الشػػرعية ضػػد االنقػػالب"، 48الػػداخؿ الفمسػػطيني، فػػي بمػػدة كفركنػػا شػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ 

العسػكري واألمنػي فػي تنديًدا بمجزرة "النصب التذكاري" في حي نصر في القاىرة، و التػي تػورط بيػا الجيػاز 
مصػػر بحػػؽ المتظػػاىريف السػػممييف المطػػالبيف بعػػودة الػػرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي، والتػػي سػػقط فييػػا نحػػو 

 شخص آخر. 4500شييد وجترح أكثر مف  900
"إف التػػاريط لػف يسػػجؿ  وقػاؿ نائػب رئػػيس الحركػة اإلسػػالمية الشػيط كمػػاؿ خطيػب فػي كممػػة لػو خػػالؿ المسػيرة

عربية، انتصػاًرا فػي معركػة إال معػركتيف اثنتػيف، أمػا األولػى فإن يػا انتصػاره عمػى أنفػاؽ  لقائد جيش أكبر دولة
غز ة المحاصرة وىدميا مف أجؿ أف يزيد غزة حصارا وجوًعا، وأما المعركة الثانية التي انتصر فييا ىذا القائد 

تصػاره عمػى السػاجديف وعمػى العسكري )وزير الدفاع المصري الفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسي( فإن يػا معركػة ان
 الصائميف في مجزرة أولى عند الحرس الجميوري وفي مجزرة قرب رابعة العدوية" وفؽ قولو.

 95/4/9043قدس برس، 
 

 : أىل القدس مواطنون وليسوا مقيمينمقدسيةىيئات  93
سػرائيمي عبَّػرت ىيئتػاف مقدسػيتاف عػف رفضػيما إلجػراءات حكومػة االحػتالؿ اإل: )وكػاالت( -القدس المحتمػة 

الجديػػػدة بحػػػؽ الفمسػػػطينييف مػػػف سػػػكاف مدينػػػة القػػػدس المحتمػػػة؛ حيػػػث بػػػدأت وزارة داخميػػػة االحػػػتالؿ بإصػػػدار 
 بطاقات اليوية الشخصية الجديدة ألىؿ القدس.
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وقالػت "الييئػػة اإلسػػالمية العميػا" و"مجمػػس األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػالمية" فػػي مدينػػة القػدس المحتمػػة، فػػي بيػػاف 
 قدس مواطنوف وليسوا مجرد مقيميف".ليما: "إف أىؿ ال

وكانػػت وزارة داخميػػة االحػػتالؿ بػػػدأت بإصػػدار بطاقػػات ىويػػػة جديػػدة لمفمسػػطينييف والعػػػرب فػػي مدينػػة القػػػدس 
وأضػػاؼ البيػػاف: "ىػػذا اإلجػػراء يعنػػي أف  تحمػػؿ صػػفة "مقػػيـ" وحػػددت مػػدة زمنيػػة معينػػة النتيػػاء صػػالحيتيا.

ممدينػة وأف إقامتػو فييػا محػددة، وأف ممتمكاتػو وبيوتػو وأراضػيو المواطف العربي في القدس أصبح مجػرد زائػر ل
وشػػػػددت الييئتػػػػاف عمػػػػى أف المقدسػػػػييف ىػػػػـ "مواطنػػػػوف متجػػػػذروف فييػػػػا،  معرضػػػػة لتصػػػػبح أمػػػػالؾ غػػػػائبيف".

 .والمواطنة لدييـ ليست بقرار مف سمطات االحتالؿ"
 96/4/9043الغد، عمان، 

 
 ئناف المفاوضاتضد استفي رام اهلل إصابات خالل تفريق تظاىرة  94

يػـو مسػيرة فػي راـ اهلل  إسػرائيؿنظـ معارضوف فمسطينيوف السػتئناؼ المفاوضػات مػع : ػ وليد عوض  راـ اهلل
 األمػػر، إسػػرائيؿتنديػػدا بقػػرار الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس بػػالعودة لطاولػػة المفاوضػػات مػػع  أمػػس األحػػد

 أوقػعمقػر الرئاسػة الفمسػطينية، ممػا  إلىف الوصوؿ الفمسطينية بالتصدي ليـ لمنعيـ م األمفالذي دفع قوات 
ووصػفت الجبيػة الشػعبية فػي بيػاف وزع خػػالؿ  عػدد مػف المصػابيف فػي صػفوؼ المتظػاىريف ورجػاؿ الشػرطة.

الػػػوطني وقػػػرارات  اإلجمػػػاعاسػػػتعداد لمتنػػػازؿ وتجػػػاوز خطيػػػر لموقػػػؼ ‘ بأنيػػػاالمفاوضػػػات  إلػػػىالمسػػػيرة العػػػودة 
 األراضػػيبحػػدود  إسػػرائيؿالرافضػػة لمعػػودة لممفاوضػػات قبػػؿ اعتػػراؼ ’ ةمؤسسػػات منظمػػة التحريػػر الفمسػػطيني

طػػػػالؽكمرجعيػػػػة لممفاوضػػػػات وكحػػػػدود لمدولػػػػة الفمسػػػػطينية  2967المحتمػػػػة عػػػػاـ  وخاصػػػػة  األسػػػػرىسػػػػراح  وا 
الػذي  األمػرالفمسطينية بما فييا القػدس الشػرقية،  األراضي، ووقؼ االستيطاف في جميع أوسموالمعتقميف قبؿ 
 مف اجؿ العودة لممفاوضات. إسرائيؿو لـ توافؽ عمي

 96/4/9043القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 في عمل األنفاق والسمع الضرورية تصل بكميات مقمصة طفيفرفح: تحسن  95
شػػػيد العمػػػؿ فػػي عػػػدد مػػػف أنفػػػاؽ التيريػػب تحسػػػنا محػػػدودا وطفيفػػػا، مػػؤخرا، وتػػػـ تيريػػػب سػػػمع  محمػػد الجمػػػؿ:

نت ومػػواد البنػػاء والوقػػود السػػائؿ، لكػػف األزمػػات مازالػػت تعصػػؼ متنوعػػة إلػػى قطػػاع غػػزة، فػػي مقػػدمتيا االسػػم
ويعتقػد كثيػر مػف مػالكي األنفػاؽ والعػامميف فييػا أف ىػذا التحسػف قػد يكػوف مؤقتػا، وأف تعػود  بحياة المواطنيف.

الجماعػػات "األمػػور لتسػػوء مجػػددا، خاصػػة بعػػد إطػػالؽ الجػػيش المصػػري عممياتػػو فػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء ضػػد 
رغـ توفر مواد البناء مجددا خاصػة االسػمنت بشػكؿ أفضػؿ فػي األسػواؽ مقارنػة بػالفترة الماضػية و  ."اإلرىابية

وانخفػض ثمػف  مازاؿ قطاع البناء شبو متوقؼ، بينما انحسر اإلقباؿ عمى شراء ىذه المػواد إلػى الحػد األدنػى.
ويؤكػد  .األزمػة شػيكؿ فػي ذروة 2200شيكؿ، بعػد أف تخطػى حػاجز الػػ  600الطف الواحد مف االسمنت إلى 

عدد مف مالكي األنفاؽ أف تراجع انتشار الجيش المصري وسوء األوضاع األمنية في شبو جزيرة سيناء خمؽ 
أجػواء مالئمػة لنقػؿ وتيريػػب ىػذه السػمع الثقيمػػة، وأوضػحوا أف األنفػاؽ التػػي تػنجح فػي تيريبيػػا عػادة مػا تكػػوف 

 فتحاتيا بعيدة عف تواجد قوات الجيش.
 96/4/9043، األيام، رام اهلل
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 "في مؤسسة "بيتسيمم متطوعًا فمسطينياً  يغمق بمدة في الخميل ويعتقل االحتالل 96

أغمقػت قػوات الجػيش اإلسػرائيمي، صػباح اليػـو بمػدة "إذنػا" غػرب الخميػؿ جنػوب : يو بػي آي -الضفة الغربية 
يف مػف بمػدة الرميػدة، فػي الضفة الغربية، بذريعة اإلخالؿ بالجػدار الفاصػؿ، فيمػا اعتقػؿ الجػيش أحػد الفمسػطين

وقػػاؿ مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني، إف "الجػػيش اإلسػػرائيمي نصػػب حػػواجز عسػػكرية عمػػى مػػداخؿ  المدينػػة نفسػػيا.
 فالفمسػطينييالبمدة، ومنع المواطنيف ومركباتيـ مف الخروج، بعد يوميف مف توزيعو لبياف، يػنص عمػى معاقبػة 

 الجدار الفاصؿ".في ىذه المنطقة بالعقاب الجماعي، في حاؿ اإلخالؿ ب
وفي سياؽ منفصؿ، اعتقؿ الجيش اإلسرائيمي متطوعًا فمسطينيًا في مؤسسة "بيتسيمـ" الحقوقيػة، يػدعى عمػاد 

مػو لحمايػة أبنائػو مػف اعتػداءات المسػتوطنيف عمػييـ بمحػاذاة مسػكنو فػي تػؿ 40أبو شمسيو )  عامًا(، بعػد تدخ 
 الرميده.

96/4/9043الحياة، لندن،   
 

 في نابمس تعود إلى العصر البيزنطي اعيةزر اكتشاف قرية  30
"األيػػػاـ": أعمػػف قسػػـ السػػياحة وابثػػار فػػي جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة بنػػابمس، أمػػس، أنػػو توصػػؿ إلػػى  -نػػابمس 

اكتشاؼ قرية زراعيػة تعػود إلػى العصػر البيزنطػي فػي نػابمس، مشػيرًا إلػى أنػو اكتشػؼ القريػة خػالؿ الحفريػات 
الزمنية بيف التاسع والعشريف مف حزيراف الماضي والرابع مف تمػوز الجػاري فػي  األثرية التي أجراىا في الفترة

أف العمػػػؿ فػػػي التػػػؿ اسػػػتمر خمسػػػة أسػػػابيع  ،أبػػػو السػػػعود مػػػف قسػػػـ السػػػياحة وابثػػػار د.وأوضػػػح  تػػػؿ صػػػوفر.
اسػتطاع فييػا الطػػاقـ األثػري لمحفريػػة اكتشػاؼ مجموعػة مػػف الصػوامع، وىػػي عبػارة عػف مبػػاف  دائريػة ونصػػؼ 

شدد أبو السعود عمى أف االكتشافات المذكورة تعػد فػي غايػة األىميػة،  ة كانت تستخدـ لتخزيف الحبوب،دائري
ـ، وأف اسػتخداـ 638 - 394حيث تعود بتاريخيػا إلػى العصػر البيزنطػي، أي تعػود بتاريخيػا إلػى الفتػرة بػيف 

 4500عصػر الحجػري النحاسػي )التؿ وما حولػو كػاف مسػكونا خػالؿ الفتػرات التاريخيػة المختمفػة ابتػداًء مػف ال
ؽ.ـ( وحتى الفترات اإلسالمية المختمفة، حيث شػيد نشػاطا زراعيػا واضػحا  2900-3200ؽ.ـ( والبرونزي )
فػي  Robert Bullـ وروبرت بوؿ 2932: أجرى كؿ مف العالـ األلماني بوىؿ العاـ ؿوقا في الفترة األخيرة.

فر دوف التػػدخؿ بػػالحفر فيػػو مػػف أجػػؿ دراسػػة الموقػػع فػػي تػػؿ صػػو  السػػتينيات مػػف القػػرف الماضػػي مسػػحا أثريػػا
 عمميا.

 96/4/9043األيام، رام اهلل، 
 

 درويش الشعرية... في كتاب نقدي محمودمراثي  34
تجربػة الشػاعر الراحػؿ محمػود درويػش، صػار بإمكػاف النقػد أف يحػد ؽ فػي « اكتممػت»منذ أف : راسـ المدىوف

كست في صور مرك زة نظرة الشاعر فػي ىػذه المرحمػة أو تمػؾ مػف وعوالـ ع« أقانيـ»جزئياتيا، أماًل في رؤية 
قػػػراءة مراثػػػي »مراحػػؿ حياتػػػو. وىنػػػا تصػػػبا فكػػػرة الكتػػاب الػػػذي أصػػػدره أخيػػػرًا الناقػػػد الفمسػػطيني سػػػمير الػػػزبف، 

)دار كنعػػػاف لمنشػػػر(، والتػػػي كتبيػػػا فػػػي رثػػػاء عػػػدد مػػػف المثقفػػػيف والسياسػػػييف الفمسػػػطينييف » محمػػػود درويػػػش 
يقػػـو الكتػػاب عمػػى مقدمػػة نقديػػة ميمػػة يكتػػب مػػف خالليػػا سػػمير الػػزبف رؤيتػػو لمعالقػػة بػػيف  يف.والعػػرب الػػراحم

محمػػود درويػػش والمأسػػاة الفمسػػطينية عمػػى نحػػو مختمػػؼ تمامػػًا. يبػػرع الشػػاعر مػػف خاللػػو فػػي مالمسػػة روح 
ا. يستيؿ  الزبف التجربة الشعرية، ألنو في األساس نجح في مالمسة روح التراجيديا اإلنسانية التي انتمت إليي
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كتابتػػو باإلشػػارة إلػػى تمػػؾ القصػػيدة المفصػػمية فػػي تجربػػة الشػػاعر، بعػػد خروجػػو مػػف فمسػػطيف أوائػػؿ السػػبعينات 
، ليػػرى بعػػد ذلػػؾ قصػػائد أخػػرى شػػكم ت محطػػات ومفاصػػؿ رئيسػػة فػػي «سػػرحاف يشػػرب القيػػوة فػػي الكافتريػػا»

ؿ الثالػث مػع ، التي يعتقد أنيا شكمت التحػوت «أحمد الزعتر»تجربتو كميا ومنيا  ؿ الثػاني، فػي حػيف جػاء التحػو 
. أم ا التحو ؿ 2989القصائد التي تمت قصيدتو عف االجتياح اإلسرائيمي لمبناف وعاصمتو بيروت صيؼ عاـ 

ـ  تو جيػػا بكتابػػو األجمػػؿ «الجداريػػة»، الػػذي أثمػػر 2998األخيػػر فجػػاء بعػػد مرضػػو الثػػاني عػػاـ  فػػي »، ومػػف ثػػ
 «.حضرة الغياب

 96/4/9043الحياة، لندن، 
 

 يحذر من اإلجراءات التي تستيدف التيجير القسري لممقدسييناألردني الممك  39

 الممؾ ، أفصالح الدعجة ،عماففي بترا مراسؿ وكالة نقاًل عف  ،96/4/9043، الرأي، عّماننشرت 
الكفيمة اهلل الثاني أكد، خالؿ لقائو شخصيات مقدسية أمس األحد، مواصمة األردف بذؿ الجيود  عبد األردني

بحماية ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، ودعـ صمود المقدسييف مسمميف 
ومسيحييف والحفاظ عمى حقوقيـ في المدينة المقدسة. وشدد عمى أف األردف لف يتوانى في بذؿ الجيود 

خي الذي يضطمع بو في حماية السياسية والدبموماسية والقانونية في ىذا المجاؿ، انطالقا مف الدور التاري
المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وفي ضوء االتفاقية التاريخية لموصاية عمى األماكف المقدسة في القدس، 

في  "إسرائيؿ"إلى أف استمرار  ممؾ األردفولفت  التي وقعيا جاللتو والرئيس الفمسطيني في آذار الماضي.
الذي يجب أف يستند إلى حؿ الدولتيف، ومبادرة السالـ  عمميات االستيطاف يقوض فرص تحقيؽ السالـ

القدس "إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا  العربية، وصوالً 
وحذر مف اإلجراءات التي تستيدؼ التيجير القسري  .2967عمى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ  "الشرقية

ف ومسيحييف وخطورة ذلؾ األمر عمى جيود تحقيؽ السالـ. كما استنكر ما يدعى لممقدسييف مف مسممي
بمخطط شرانسكي االستيطاني الرامي إلى دعـ خطة توسعة ساحة البراؽ عمى حساب ابثار واألوقاؼ 

 إجراءاتيا ليدـ ما تبقى مف طريؽ باب المغاربة. "إسرائيؿ"اإلسالمية، ومواصمة 
وفد  ئوخالؿ لقا ،اهلل الثاني أكد الممؾ عبد ، أفبترا، نقاًل عف وكالة 96/4/9043، الغد، عّمانوأضافت 

ثبات الموقؼ األردني  ، كاًل عمى حدة،كييمف مجمس النواب األمر  فداً ، وو مجمس العالقات العربية الدولية
نياء الصراع الفمسطين ي اإلسرائيمي تجاه مركزية القضية الفمسطينية، ومواصمة بذؿ الجيود لتحقيؽ السالـ، وا 

 إلى حؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربية.  استناداً 
  

 يعتصمون أمام رئاسة الوزراء "إسرائيل"في  األردنيين أىالي األسرى 33

األحد أماـ  أمسنفذ العشرات مف أىالي األسرى األردنييف في السجوف اإلسرائيمية اعتصاما ظير  :عماف
لمتضامنوف معيـ الفتات تدعو لمتحرؾ الشعبي والرسمي إلنقاذ حياة رئاسة الوزراء. وحمؿ أىالي األسرى وا

 الماضي. أيار/ مايواألسرى المضربيف عف الطعاـ منذ الثاني مف شير 
 96/4/9043، الدستور، عّمان
    

 جيش المبناني واليونيفيل: خروق إسرائيمية في جبل الشيخلم الرسميةالتحقيقات  31
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فريؽ مشترؾ مف الجيش المبناني واليونيفيؿ،  أجراىات الميدانية، التي أكدت التحقيقا :حمداف أبوطارؽ 
 990و 250الشرؽ مف بمدة شبعا، تراوحت بيف  إلىفي مرتفعات جبؿ الشيط  إسرائيميةوجود خروؽ برية 

 مترا.
 منتصؼ الشير الجاري، إسرائيميةقياـ قوة كوماندوس  أعقابالتحقيقات المبنانية الدولية ىذه، جاءت في 

باعتقاؿ وخطؼ كؿ مف يوسؼ زىرة ويوسؼ رحيؿ مف بمدة شبعا، خالؿ رعايتيما الماشية في مرتفعات 
 ساعة. 94داخؿ فمسطيف المحتمة، ليفرج عنيما بعد حوالي  إلىجبؿ الشيط، ونقميما 

 96/4/9043، السفير، بيروت
 

 "إسرائيل"يدة مع قد ينتج عنو فتح جبية جد لبنان لمقوات الدولية في جنوب تعرضفرعون: أي  32
 98مف قبؿ  اتخاذهىو توقيت سياسي". ورأى أف " األوروبي"توقيت القرار  أفاعتبر النائب ميشاؿ فرعوف 

مف التوافؽ  األدنىممؼ جدي"، مشيرا الى اف "القرار اعتمد صيغة تعكس الحد  إلىدولة ال بد انو يستند 
عربيا في مشاركتو في القتاؿ في سورية،  األحمرط بيف ىذه الدوؿ"، مشددًا عمى أف "حزب اهلل" تجاوز الخ

تعرض لمقوات الدولية في  أي"، محذرًا مف أف "اإلسرائيميوفي خوض معركة ال صمة ليا بالصراع العربي 
"تشارؾ دوؿ عدة في  :وتابع في تصريح لو أمس ".إسرائيؿالجنوب، قد ينتج عنو فتح جبية جديدة مع 

 اإلسرائيمييف تحمؿ لبناف ما تحممو منذ ثالثيف سنة مف تداعيات العدواف الحرب الجارية في سورية، في ح
 .والخالفات العربية والقضية الفمسطينية والمطامع السورية"

 96/4/9043، المستقبل، بيروت

 
 مرشد اإلخوان في مصر: أصابع صييونية تعبث في دول الربيع العربي  

ماعة "اإلخواف المسمميف" في مصر، كممة إلى المعتصميف محمد بديع، المرشد العاـ لج د.وجو : القاىرة
تأييدا لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي، في جميع محافظات مصر، انتقد فييا قادة االنقالب العسكري، 

 واعتبرىـ بأنيـ يعمموف في غير صالح الشعب، وحمميـ مسؤولية شمؿ الحياة العامة في البالد.
قالبيف الدموي يحاوؿ االنتصار لمعدو الصييوني بسمب دمائنا"، وأقسـ وقاؿ بديع في كممتو إف "نظاـ االن

بديع أنيـ "لف يفمحوا وستتحطـ مطامعيـ عمى صخرة مصر، إف شاء اهلل، شعبا وجيشا كما كنا عمى مدار 
وأشار إلى أف "نفس األصابع الصييونية تمتد إلى دوؿ الربيع العربي بنفس السيناريو الذي جربوه  التاريط".

ي مصر وظنوا أنو يحقؽ إسرائيؿ الكبرى.. إنيـ يسمطوف بعض القتمة في ليبيا وتونس ليغتالوا نشطاء ف
حالؿ  سياسييف معارضيف لمتيار اإلسالمي، وبعدىا مباشرة يبدأ حرؽ المقرات ومحاوالت إبعاد اإلسالمييف وا 

 غيرىـ مكانيـ".
 //قدس برس، 

 
 التيويدية "إسرائيل"تندد بسياسات  العربية الدول جامعة 

نددت جامعة الدوؿ العربية باستمرار االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف وسياستيا التيويدية في : قنا
القدس واألراضي العربية المحتمة، وذلؾ عمى ضوء قياـ إسرائيؿ باستبداؿ بطاقات ىوية الفمسطينييف 

وقالت الجامعة العربية "قطاع فمسطيف  سنوات. المقدسييف بتصاريح إقامة محددة بسقؼ زمني مدة 
واألراضي العربية المحتمة " في بياف ليا اليوـ األحد، "إف أوؿ ضحايا تطبيؽ ىذا اإلجراء العنصري سيكوف 
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أىؿ المدينة المقدسييف "قرابة مائة ألؼ" ممف عزليـ جدار الفصؿ العنصري عف القدس المحتمة، تنفيذًا 
ضحة، حيث تطالب سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية المقدسييف حصرًا، ضرورة إثبات لسياسة تطيير عرقي وا

مركز الحياة لممواطف المقدسي، وتقديـ ما يثبت ذلؾ بفواتير الضرائب والكيرباء إلى وزارة داخمية االحتالؿ، 
داف أربعة في حيف أف اإلسرائيمي مف دولة االحتالؿ معفي مف ذلؾ، وقد أدت ىذه المعوقات والعقبات لفق

 عشر ألؼ مقدسي بطاقات ىويتيـ خالؿ األعواـ الماضية".
 //الشرق، الدوحة، 

 
 أعداد المغادرين إلى مصر تقميصرفح: معبر  

األياـ: قمصت السمطات المصرية أعداد المغادريف مف خالؿ معبر العودة الحدودي برفح، خالؿ  -رفح 
 نسانية والمرضى فقط.األياـ الماضية، واقتصرت عمى الحاالت اإل

وأكدت مصادر مطمعة في المعبر أف أعداد المغادريف ال يتجاوز العشرات يوميا، معظميـ مرضى يحمموف 
تحويالت مرضية رسمية ويعانوف مف أمراض خطيرة ومستعصية، إضافة إلى عدد مف حممة اإلقامات في 

ر مف المسافريف وبينيـ طالب ومرضى وبينت المصادر نفسيا أنو يتـ إرجاع عدد كبي الخارج واألجانب.
يعالجوف عمى نفقتيـ الخاصة، كما يرفض الجانب المصري سفر الفمسطينييف الساعيف الستكماؿ إجراءات 

 الحصوؿ عمى الجنسية المصرية.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 السجون : ىناك فارق بين التواصل مع حماس وتيمة التخابر معيا القتحاممنصور دليمستشار ع 

قاؿ الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجميورية المؤقت، األحد: إف ىناؾ : محمد بصؿ
فارًقا بيف التواصؿ مع حماس، وىذه مسألة طبيعية مع األشقاء الفمسطينييف، وبيف تيمة التخابر معيا التي 

 مصرية.تعني اإلضرار بالمصمحة العميا لمبالد، ومنيا اقتحاـ السجوف ال
جاء ذلؾ، خالؿ مؤتمر صحفي عقده حجازي؛ لمرد عمى أسئمة وسائؿ اإلعالـ األجنبية في قصر االتحادية، 
وكاف مستشار الرئيس يرد عمى سؤاؿ عما إذا كانت تيمة التخابر مع حماس التي وجيت لمرئيس المعزوؿ 

 محمد مرسي ستؤثر عمى العالقات المصرية الفمسطينية.
 //الشروق، مصر، 

 
 مميون دوالر لتنفيذ مشاريع نوعية بغزة  يرصداليالل القطري  

إدارة اإلغاثة والتنمية الدولية باليالؿ األحمر –رئيس مكتب آسيا ، كشؼ السيد سعيد تجاني: ىديؿ صابر
النقاب عف جممة مف المشاريع التي يعكؼ اليالؿ األحمر القطري عمى تنفيذىا بقطاع غزة  -القطري
مميوف دوالر، تتضمف   إلىوف مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية، ومؤسسة الفاخورة، والتي وصمت قيمتيا بالتعا

 مشروعا. أكثر مف 
 //الشرق، الدوحة، 

 
 نظم إفطارًا جماعيًا في غزةي اإلماراتي اليالل األحمر 
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اليالؿ األحمر أمس األوؿ  نظـ اتحاد لجاف العمؿ النسائي الفمسطيني بالتعاوف مع ىيئة :)واـ( -غزة 
إفطار الصائـ الجماعي في حي الشيط رضواف بمدينة غزة، الذي استفادت منو العشرات مف األسر الفقيرة 

لبف مدير مكتب اليالؿ األحمر في غزة أىمية استمرار العمؿ والتعاوف المشترؾ  والمحتاجة. وأكد عماد أبو
لخدمة الشعب الفمسطيني وتخفيؼ األعباء االقتصادية عنو  بيف مكتب الييئة واتحاد لجاف العمؿ النسائي

 في ظؿ الحصار والفقر وسوء األوضاع االقتصادية.
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 أسرة يتيم في نابمس م مساعدات مالية ليدتق ىيئة األعمال اإلماراتية 

ألؼ درىـ  اليوـ األحد، مبمغ  ،اإلماراتيةالخيرية  األعماؿقدمت ىيئة  :القدس دوت كوـ - نابمس
جاء ذلؾ خالؿ لقاء ضـ كال مف:  أسرة يتيـ، مكفولة لدى زكاة نابمس المركزية. إماراتي، لصالح 

مدير مكتب ىيئة األعماؿ اإلماراتية في الضفة، إبراىيـ راشد، وممثؿ محافظة نابمس، عناف االتيرة، ورئيس 
 لجنة زكاة نابمس، محمد سامح طبيمة.

 //القدس، القدس، 
 

 تمتزم بتحديد مدة زمنية لممفاوضات وتقديم خارطة لمحدود الواليات المتحدة"الدستور":  
 إحياء بإعادةمف عماف بعدة التزامات تتعمؽ  األميركيةالتزمت الواليات المتحدة : نيفيف عبد اليادي - عماف

يد مدة زمنية لممفاوضات، وتقديـ خارطة لمحدود تحد أبرزىاكاف مف  اإلسرائيميةالمفاوضات الفمسطينية 
تنفيذ حزمة مساعدات اقتصادية لمضفة الغربية وقطاع  إلى إضافة إسرائيؿفي حاؿ لـ تقدميا  اإلسرائيمية

جوف كيري مؤخرا في  األميركيخالؿ لقاء وزير الخارجية  أخرىجاءت ىذه االلتزامات كافة وتفاصيؿ  غزة.
نبثقة عف لجنة مبادرة السالـ العربية، حيث قدـ خطة متكاممة وممزمة لمجانبيف عماف المجنة المصغرة الم

وفي التفاصيؿ وفؽ ما كشؼ عنو مصدر  عممية السالـ والمفاوضات. إحياء إلعادة واإلسرائيميالفمسطيني 
موضوع المفاوضات  إيصاؿالتي مف شأنيا  اإلجراءاتكيري في االجتماع عف حزمة مف  أعمفمأذوف فقد 

 األمريكيمرة بالتزامات مف الجانب  ألوؿتقدمت  أنياحالة انفراج قريبة، حيث اتسمت خطة كيري  لىإ
فاف خطة كيري  "الدستور"ووفؽ تصريحات ذات المصدر لػ تضمف نجاح مسارات السالـ. إجراءاتباتخاذ 

ت ما بيف ستة مرة حددت مدة زمنية لممفاوضا وألوؿ، واألمفىما الحدود  أساسييفركزت عمى موضوعيف 
 إلى باإلضافةتجميد غير معمف لالستيطاف خالؿ ىذه الفترة،  إلىخطتو  أشارتفي حيف  أشيرتسعة  إلى

خطة كيري تضمنت  أفوكشؼ المصدر  عف عدد مف المعتقميف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ. اإلفراج
بناء الميناء في  إعادةسيتـ  يشمؿ قطاع غزة كما يشمؿ الضفة، حيث أيضامرة  ألوؿبرنامجا اقتصاديا 

القطاع، فيما سيتـ تنفيذ مشاريع اقتصادية في قطاعات الطاقة والسياحة والبناء واالتصاالت وغيرىا مف 
لتسييؿ حركة  إجراءاتالقطاعات التي ستحدث حراكا اقتصاديا في الضفة والقطاع، كما شممت اتخاذ 

بتقديـ خارطة  إسرائيؿ بإلزاـتطرقت لجانب ىاـ جدا  خطة كيري أفوبيف المصدر ذاتو  الحدود والمعابر.
كيري  أكدموضوع االستيطاف، فيما  أبرزىالحدودىا وىذه الخطوة ستحسـ الكثير مف التفاصيؿ العالقة مف 

 .أميركاالخارطة ستقدميا  إسرائيؿانو في حاؿ لـ تقدـ 
 //الدستور، عمان، 
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 والفمسطينيين اإلسرائيمييناالجتماعات بين  أولىاالثنين والثالثاء  تحتضنواشنطن  
جينيفر بساكي في بياف مساء  األميركيةالمتحدثة باسـ وزارة الخارجية  : أعمنتالقدس دوت كـو -واشنطف 

والفمسطينييف مقررة  اإلسرائيمييفمفاوضات السالـ المباشرة بيف  إطارفي  األولىاالجتماعات  أف األحداليوـ 
"اليوـ تشاور وزير  األميركيةالخارجية  وأضافت ثنيف وصباح الثالثاء في واشنطف.اعتبارا مف مساء اال

بنياميف نتنياىو  اإلسرائيميالخارجية جوف كيري مع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء 
رسميا. واشنطف الستئناؼ المفاوضات المباشرة  إلىفريقييما مف المفاوضيف  إرساؿ إلىودعاىما شخصيا 

 تموز )يوليو( الجاري". يوليو والثالثاء / تموز مساء االثنيف  األولىوستعقد االجتماعات 
 //القدس، القدس، 

 
 بين الفمسطينيين و"إسرائيل" استئناف المفاوضات بإمكانيةفرنسا ترحب  

وضات، وقاؿ في بياف لو رحب وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس بإمكانية استئناؼ المفا: )وكاالت(
أتطمع إلى استئناؼ المفاوضات التي ستعقد الثالثاء في واشنطف، وأرحب بيذا التقدـ الكبير المحتمؿ الذي "

 .   "أعواـ مف التوقؼ، وآمؿ أف تؤدي المفاوضات إلى اتفاؽ يأتي بعد 
 //الخميج، الشارقة، 

 الكويتيالطائفة الشيعية أبرز الخاسرين في البرلمان  
نتائجيا تغييرًا  أعمنتأظيرت نتائج انتخابات مجمس األمة )البرلماف( الكويتي التي : حمد الجاسر -الكويت 

 مقعدًا. وفاز عدد كبير مف الوجوه الجديدة غير المصنفة سياسيًا. مف أصؿ  كبيرًا شمؿ 
 إلىنائبًا  انخفض عددىـ مف  ذإبرز الخاسريف أفي المئة مف الناخبيف  وكاف الشيعة الذيف يشكموف 

الرقـ األىـ  أنيـمقعدًا، مؤكديف  نواب، عمى رغـ مشاركة ناخبييـ بكثافة في االقتراع. وفاز القبميوف بػ 
إقباؿ الناخبات  أفاثنتيف، كذلؾ لوحظ  إلى في المعادلة البرلمانية. ومف المتغيرات تراجع عدد النساء مف 

 السابؽ بدرجة ممحوظة. عمى االقتراع كاف أقؿ مف
وجرى االقتراع في ظؿ مقاطعة القوى السياسية المعارضة، ترشيحًا وتصويتًا بسبب رفضيا قانوف االنتخاب. 

في المئة في انتخابات  في المئة مقارنة بػ وأفادت وزارة اإلعالـ بأف نسبة المشاركة ارتفعت إلى 
المعارضة أيضًا، غير أف مصادر إعالمية قدرت حجـ  كانوف األوؿ )ديسمبر( الماضي التي قاطعتيا

، وكاف مف أصؿ  عدد المقترعيف بمغ  أف أساسفي المئة، عمى  المشاركة بػ 
 في المئة. ورقة باطمة بنسبة  ىناؾ أيضًا 

المقاطعة  أف ىإلفي المئة، ما يشير  وكانت المعارضة قدرت المشاركة في االنتخابات السابقة بنحو 
خفت، والمشاركة ارتفعت بمقدار الثمث تقريبًا في انتخابات السبت وذلؾ لسببيف: األوؿ ىو االستقطاب 
الطائفي، خصوصًا في الدائرة االنتخابية األولى التي يتناصفيا السنة والشيعة، والسبب ابخر تغير مزاج 

تادت الكويت قبؿ توجو المعارضة إلى المقاطعة المشاركة. واع إلىالقبائؿ مف المقاطعة  أبناءشريحة مف 
 عمى نسب مشاركة تتعدى السبعيف بالمئة.

 والالفت في النتائج صغر سف النواب عمومًا، وكونيـ مف المغموريف. لـ يتجاوز نائب الدائرة الثالثة عبد
سنة،  عمرىا سنة. والعضو األكبر سنًا ىي معصومة مبارؾ )وزيرة سابقة لمصحة( و  الكريـ الكندري 
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حيف انتخاب الرئيس في  إلى "رئيسة السف"وبذلؾ سترأس جمسة افتتاح المجمس بعد أسبوعيف باعتبارىا 
 الجمسة ذاتيا، وىذه سابقة في الكويت.

مف القبائؿ )جميعيـ سنة(،  مف الشيعة و مف الحضر السنة و وبناء عمى التقسيـ الفئوي فاز 
لشمر لمرشايدة و لمصمبة و  لمطير و  لعتيبة و  لعنزة و واـز ولمع ومقاعد القبائؿ توزعت 

 لميرشاف. لميواجر ولمعدواف ولمظفير و لمسيوؿ و لمعجماف وو
 //الحياة، لندن، 
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اجػو مػف ، تػـ إنت Active Defense System(ADSىو عبػارة عػف نظػاـ دفػاعي نشػط ): خاص –المجد 
لتػػػػا  Rafaelخػػػالؿ شػػػركتي رفائيػػػؿ  الصػػػييونية، ومصػػػمـ لحمايػػػة نػػػػاقالت الجنػػػد والػػػدبابات مػػػػف  ELTAوا 

 األسمحة المضادة لمدروع المباشرة والموجية، عمى ىيئة حماية نصؼ كروية.
-R، كػػذلؾ يسػػمى ASPRO Aويطمػػؽ عميػػو عػػدة أسػػماء، وىػػي معطػػؼ الػػريح أو سػػترة الػػريح وأسػػبرو أي 

OWS ر لمجممػػة التاليػػة وىػػي اختصػػاRemote – Overhead Weapons Station  وتعنػػي محطػػة
 السالح الفوؽ رأسية المتحكـ بيا بالرموت.

 
 نبذة تاريخية

ـ، وكػاف 9020سنوات مف التجارب والبحث والتطوير دخؿ نظاـ تروفي الخدمة فعميًا في بداية عاـ  20بعد 
باز مع أف اليدؼ األساسي مف بناء ىذا النظػاـ  4 –ركافاأوؿ استخداـ ناجح بنسبة عالية جدًا عمى دبابة مي

 الصييونية. Strykerىو حماية ناقالت الجند الخفيفة ستريكر 
نظاـ تروفي لػـ يكػف أوؿ نظػاـ دفػاعي نشػط يحػاوؿ العػدو الصػييوني تصػنيعو، بػؿ سػبقو نظػاـ دفػاعي نشػط 

رية الصػػييونية، لكنػػو لػػـ يػػدخؿ ، وىػػو مػػف تصػػميـ الصػػناعات العسػػكIron Fistيسػػمى القبضػػة الحديديػػة 
 الخدمة فعميًا ألف بو كثير مف العيوب.

 
 آلية العمل

بداية عندما يكوف النظاـ مغمؽ بالدرع الواقي يكوف في وضع الراحة وغير فعاؿ، ولذلؾ تبدأ فعالية النظاـ  -
 بفتح غطاء الحماية وتشغيؿ الرادارات األربعة وجيوزية المنظومة.

دارات الخاصة بالمنظومة القذيفة المضادة لمدروع الميػددة تطمػؽ تحػذير صػوتي ضػوئي عندما تكتشؼ الرا -
 لمطاقـ عمى شاشة القائد.

بالتوازي مع تحذير الطاقـ تغذي الرادارات جياز الحاسوب الخاص بالمنظومػة بالمعمومػات التاليػة، مسػافة  -
تابعػػػة لممقػػػذوؼ أثنػػػاء حركتػػػو وتغذيػػػة وسػػػرعة واتجػػػاه المقػػػذوؼ المضػػػاد لمػػػدروع الميػػػدد، وتبقػػػى الػػػرادارات م
 الحاسوب بالمعمومات المحدثة أثناء انطالؽ المقذوؼ الميدد لمدبابة.

مباشػػرة يعطػػي الحاسػػوب أوتوماتيكيػػًا إشػػارة الجيوزيػػة إلػػى مجموعػػة اإلطػػالؽ وتػػذخير المنصػػة بالمقػػذوؼ  -
 الدفاعي.
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ذوؼ الػػدفاعي بنػػاء عمػػى اتجػػاه المقػػذوؼ بػػالتوازي مػػع الخطػػوة السػػابقة يقػػـو الحاسػػوب بحسػػاب اتجػػاه المقػػ -
الخاصػة بالمقػذوؼ  kill-zoneالميدد، والػزمف الػالـز الػذي يصػبح بػو المقػذوؼ الميػدد ضػمف منطقػة القتػؿ 

 متر. 30الدفاعي والذي ال تتعدى 
عند وصوؿ المقذوؼ الميدد إلى منطقة القتؿ الخاصة بالمقذوؼ الدفاعي يعطي الحاسوب األمر بانفجار  -

وؼ الػػدفاعي، ممػػا يعطػػي الحاسػػوب األمػػر بانفجػػار المقػػذوؼ الػػدفاعي، ممػػا يعطػػي العديػػد مػػف الكتػػؿ المقػػذ
المتشػػكمة انفجاريػػًا لتػػدمر الػػرأس الحربػػي الخػػاص بالمقػػذوؼ الميػػدد دوف انفجػػاره لمحفػػاظ عمػػى سػػالمة الدبابػػة 

 والقوات الصديقة إف وجدت خارج الدبابة.
 

 مميزات النظام
 لمناطؽ المفتوحة والمناطؽ السكانية الغير كثيفة.المنظومة فعالة في ا -
 ال يتـ إطالؽ المقذوؼ الدفاعي إال إذا كانت القذيفة المضادة لمدروع الميددة باتجاه الدبابة نفسيا. -
 أنتينا الرادارات األربعة وضعت بطريقة بحيث تغطي نصؼ كرة عموية لتغطية أي تيديد. -
 % بالمقارنة في حاؿ انفجار القذيفة الميددة.2محيط أقؿ مف انخفاض األضرار عمى الدبابة وال -
المنظومة تعمؿ بنفس الكفاءة سواء كانت الدبابػة ثابتػة أـ متحركػة، لكػف إذا كانػت سػرعة الدبابػة عاليػة قػد  -

 تحدث نسبة خطأ في المنظومة.
 ؿ مع أكثر مف ىدؼ.ثانية( في حاؿ التعام 0.4المنظومة تحتوي عمى آلية تذخير أتوماتيكية سريعة ) -
 الرادارات تعمؿ عمى كشؼ القذائؼ الميددة في جميع أجواء الطقس السيء. -
 منطقة القتؿ صغيرة جدًا وموجية باتجاه القذيفة فقط، حتى ال تؤذي القوات الصديقة القريبة مف الدبابة. -
الموجيػػة التػػي تقػػؿ سػػرعتيا المنظومػػة فعالػػة ضػػد كػػؿ أنػػواع القػػذائؼ المضػػادة لمػػدروع المباشػػرة والصػػواريط  -

 متر/ثانية. 340عف سرعة الصوت 
النظػػاـ مػػزدوج الفعاليػػة بمعنػػى يتعامػػؿ مػػع تيديػػديف مػػف اتجػػاىيف مختمفػػيف فػػي نفػػس المحظػػة، وىػػذه القػػدرة  -

جاءت مػف تركيػب منظػومتيف إطػالؽ عمػى بػرج الدبابػة، باإلضػافة إلػى حركػة حاضػف المقػذوؼ الػدفاعي فػي 
 درجة لكؿ منيما. 280تغطي زاوية  كؿ منظومة إطالؽ والتي

النظاـ لو أيضا مدفع رشاش مرتبط بو، والذي يمكف أف يحد د بدقة مصدر النيراف ويرد  آليا، وىذا يزيد مف  -
 إدراؾ الطاقـ لما يحدث في الخارج عند االشتباؾ .

 
 عيوب النظام

ت، وخصوصػًا القػذائؼ السػيمية ال يستطيع أف يتعامؿ مع المقذوفات التي تزيد سػرعتيا عػف سػرعة الصػو  -
 الحركية التي تطمقيا الدبابات األخرى المعادية.

مػػػف الثانيػػػة حتػػػى يسػػػتطيع أف يحػػػدد مصػػػدر اليػػػدؼ والتعامػػػؿ معػػػو لػػػذلؾ  0.4النظػػػاـ يحتػػػاج عمػػػى األقػػػؿ  -
القػػذائؼ التػػي تصػػؿ اليػػدؼ قبػػؿ ىػػذا الوقػػت ال يسػػتطيع أف يتعامػػؿ معيػػا، بمعنػػى إذا أطمقػػت قذيفػػة ابربجػػي 

متر ال تستطيع منظومة تروفي تفادي الضربة، كذلؾ إذا  80ممـ مف مسافة  85مف عيار  PG-7Vعادية ال
متػػر ال تسػػتطيع منظومػػة تروفػػي تفػػادي الضػػربة،  60مػػف مسػػافة  PG-7Rأطمقػػت قذيفػػة ابربجػػي التانػػدـو 

طالؽ قذيفة أخرى بشرطيف:  كذلؾ في حاؿ توجيو أي قذيفة خداعية تدمرىا منظومة تروفي وا 
 ثانية. 0.4الشرط األوؿ: أف يكوف الفارؽ الزمني بيف القذيفتيف ال يتجاوز  -
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الشرط الثاني: أف تكػوف القذيفػة الثانيػة مػف اتجػاه ميػت بالنسػبة لمنظومػة اإلطػالؽ الموجػودة عمػى الطػرؼ  -
 ابخر مف البرج، في ىذه الحاؿ ال تستطيع منظومة تروفي إحباط الضربة.

، ولػػػذلؾ يفكػػػر العػػػدو ببيػػػع 9-وميركافػػػا 2-تروفػػػي عمػػػى الػػػدبابات القديمػػػة ميركافػػػاال يمكػػػف تركيػػػب نظػػػاـ  -
 الدبابات مف الجيميف.

تكمػػف قػػوة النظػػاـ وفاعميتػػو، فػػي منظومتػػو الراداريػػة، والتػػي يمكػػف مواجيتيػػا برشػػقات ناريػػة ألسػػمحة صػػغيرة  -
يػػرة متشػػظية، يمكػػف أف تفػػي ممػػـ مػػع ذخ 29.7العيػػار، مػػف أمديػػو بعيػػده لتحييػػدىا بنػػادؽ القػػنص مػػف العيػػار 

 بالغرض.
 95/4/9043، المجد االمني
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 د. عدناف أبو عامر
بػػات واضػػحًا فػػي ضػػوء التطػػورات السياسػػية المتالحقػػة فػػي مصػػر، والػػدعـ الػػدولي واإلقميمػػي الػػذي يحظػػى بػػو 

لحػاؿ الػذي يفػرض عزلػة اقتصػادية وسياسػية عمػى االنقالب، أف سياسة الواليات المتحدة الحاليػة تػدعـ واقػع ا
 قطاع غزة، لنزع الشرعية، وتقويض قيادة حماس.

وبعػد أف راىنػت أوسػاط فمسػػطينية وعربيػة ودوليػة، وقبميػػا إسػرائيمية، أف عػزؿ غػزة مقابػػؿ دعػـ الضػفة الغربيػػة 
صبح أكثر قوة، ممػا دفػع اقتصاديًا وسياسيًا سيدفع سكاف القطاع إلسقاط حكـ حماس، فإذا بالحركة تنمو، وت

، خوفػػًا مػػف انتشػػار 9029، و9009بػػػ"إسرائيؿ" ألف تتخمػػى بشػػكؿ فع ػػاؿ عػػف ىػػدؼ إسػػقاطيا كميػػًا بعػػد حربػػي 
 الفوضى التي قد تنتج إذا أطيح بحماس.

ولػػذلؾ ىنػػػاؾ قناعػػػات متزايػػػدة داخػػؿ تمػػػؾ األوسػػػاط بضػػػرورة أف تعتػػػرؼ بطبيعػػة اليزيمػػػة الذاتيػػػة نتيجػػػة عػػػدـ 
غػػزة، ممػػا يتطمػػب منيػػا أف تتحػػوؿ إلػػى اسػػتراتيجية جديػػدة: اجتماعيػػًا واقتصػػاديًا وسياسػػيًا، النجػػاح فػػي عػػزؿ 

لمتخفيؼ مف قبضة حماس عمى غزة، عبر إعادة إدماجيا مف خالؿ عدد مػف الخطػوات، لعػؿ أىميػا تشػجيع 
رة المسػموح "إسرائيؿ" والسػمطة الفمسػطينية عمػى إعػادة تأسػيس الػروابط التجاريػة مػع غػزة، وتوسػيع حجػـ التجػا

عادة فتح التجارة مف الضفة.  بيا مف أراضييا، وا 
كمػػػا تػػػرى بعػػػض األوسػػػاط إمكانيػػػة السػػػماح لسػػػكاف غػػػزة بفػػػتح ممػػػر لمتصػػػدير مػػػف خػػػالؿ "إسػػػرائيؿ"، يخضػػػع 
لإلجراءات األمنية نفسيا المطبقة فعميًا في مكاف الواردات، وسيسمح لتدفؽ البضػائع بػيف غػزة والضػفة إعػادة 

 ة بعيدًا عف تجارة األنفاؽ مع مصر، بعد إغالقيا في األسابيع األخيرة.توجيو اقتصاد غز 
إضػػافة لػػذلؾ، ىنػػاؾ حػػديث يػػتـ ترسػػيبو فػػي ابونػػة األخيػػرة بتشػػجيع "إسػػرائيؿ" لمعمػػؿ مػػع السػػمطة الفمسػػطينية 
ف عمى إعادة تأىيؿ ممر العبور المتوقؼ، والذي يسمح لمفمسػطينييف بالتنقػؿ بػيف الضػفة وغػزة، السػماح لسػكا

 القطاع بزيارة الضفة، والعكس بالعكس.
مػػع العمػػـ أف مثػػؿ ىػػذه الخطػػوات قػػد تعتبرىػػا الحكومػػة اإلسػػرائيمية والواليػػات المتحػػدة وبعػػض حمفػػائيـ العػػرب 
مكافػأة دوف مبػػرر أو فػػتح البػػاب لتفاعػػؿ أكبػػر مػػع حمػػاس، لكػف ىػػذه التػػدابير تػػوف ر وسػػيمة لمخػػروج مػػف مػػأزؽ 

 يس وسيمة إلضفاء الشرعية عمييا.غزة الذي تستفيد منو حماس، ول
ف كػػاف  وكمػػا تقػػوؿ أوسػػاط إسػػرائيمية وأمريكيػػة مقربػػة مػػف دوائػػر صػػنع القػػرار، فػػإف تغييػػر السياسػػات الحاليػػة وا 
يشكؿ خطرًا، إال أف الخطر األكبر واألكثر دقة ىو في إدامة الوضع الػراىف الػذي يتفيػد حمػاس، أمػا المقاربػة 

 خالؿ تقميؿ سيطرتيا عمى الحياة االقتصادية في غزة.الجديدة فيي إلضعاؼ الحركة مف 
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وتضػػيؼ تمػػؾ األوسػػاط: بينمػػا سػػتحاوؿ حمػػاس اسػػتغالؿ ىػػذه التغييػػرات فػػي السياسػػات لمسػػيطرة عمػػى الضػػفة 
الغربيػػة، فػػإف العكػػس ىػػو األرجػػح مػػف ذلػػؾ بكثيػػر: لقػػد أثبػػت التعػػرض لحمػػاس واسػػتيدافيا ومحاولػػة ضػػربيا 

 تيا، وقد أثبتت حماس قدرة عمى الحكـ.عسكريًا أنو أفضؿ ترياؽ لشعبي
كمػػػػا تػػػػدرؾ جميػػػػع األوسػػػػاط المعاديػػػػة لحركػػػػة حمػػػػاس، أف ىػػػػدؼ تمػػػػؾ اإلجػػػػراءات ىػػػػو تعزيػػػػز "المعتػػػػدليف" 
الفمسػػطينييف، والػػذيف عندئػػذ سػػيكونوف فػػي وضػػع أفضػػؿ لتحقيػػؽ السػػالـ، ولػػف يكػػوف ىنػػاؾ أي تخفيػػؼ مػػف 

 ماس.شروط حجب االتصاؿ المباشر بيف الواليات المتحدة وح
أمػػا الحركػػة ذاتيػػا، فمػػف ترغػػب بػػأي  جيػػد قػػد يقػػو ض سػػيطرتيا عمػػى قطػػاع غػػزة، لكنيػػا ال تسػػتطيع االعتػػراض 
عمنًا عمى العالقات االقتصادية المسػتجدة، وقػد يكػوف فريػؽ االتصػاؿ قػادرًا عمػى إقنػاع حمػاس بخػالؼ ذلػؾ، 

في الدعـ المحمي، وزيػادة العزلػة حيث إف استمرار رفضيا لممشاركة سيؤدي عمى األرجح لمزيد مف الخسائر 
 مف ِقبؿ عدد قميؿ مف حمفائيا اإلقميمييف.

وبالتالي، فإف تعامؿ الواليات المتحدة األمريكية و"إسػرائيؿ" مػع غػزة ككيػاف منبػوذ، وتػدعـ عزلتػو فػي محاولػة 
ي لتقػػويض سػػمطة حمػػاس، يػػأتي بنتػػائج عكسػػية، فعػػزؿ غػػزة يقػػوي فقػػط قبضػػة حمػػاس، ويػػديـ الركػػود السياسػػ

 الفمسطيني، ويساعد عمى الحيمولة دوف قياـ دولة فمسطينية وسالـ مع "إسرائيؿ".
عػػػػادة المؤسسػػػػات الوطنيػػػػة  مػػػػا يعنػػػػي أف إعػػػػادة ربػػػػط قطػػػػاع غػػػػزة مػػػػع الضػػػػفة الغربيػػػػة سياسػػػػيًا واقتصػػػػاديًا، وا 
 المشروعة، أمر ضروري لمتوصؿ إلى اتفاؽ دبموماسي إسرائيمي فمسطيني مسػتمر، ولػذلؾ تصػدر التوصػيات
في األسابيع األخيرة، أنو بداًل مف االستمرار في خنػؽ حمػاس، وحصػار غػزة، يجػب تشػجيع وضػع حػد لعزلػة 
غزة االقتصادية، وتعمػؿ عمػى تشػكيؿ مجموعػة اتصػاؿ إقميميػة لتعزيػز المصػالحة الفمسػطينية، دوف أف يعنػي 

يػػر عمػػى السػػطح ، رغػػـ مػػا إنيػػاء العزلػػة الدبموماسػػية لحركػػة حمػػاس، التػػي لػػـ تفمػػح حتػػى ابف رغػػـ مػػا قػػد يظ
 تبذلو واشنطف و)تؿ أبيب( وعدد مف العواصـ العربية!

 96/4/9043، فمسطين أون الين
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 حممي موسى
مػػف المقػػرر أف تبػػدأ المفاوضػػات اإلسػػرائيمية الفمسػػطينية فػػي العاصػػمة األميركيػػة غػػدا. وبداىػػة أف ىػػذه ليسػػت 

لمرة األولى التي تجري فييا مفاوضات حتى بوجود حكومة يقودىا بنياميف نتنياىو. كما أف ىذه ليست المرة ا
األولى التي ستجري فييا المفاوضات الالحقة تحت عنواف البحث عف التسوية النيائيػة لمصػراع بػيف إسػرائيؿ 

ة تجػػري فػػي ظػػؿ ظػػروؼ فمسػػطينية والسػػمطة الفمسػػطينية. وربمػػا الجديػػد فػػي الموضػػوع أف المفاوضػػات الحاليػػ
سرائيمية داخمية وظروؼ إقميمية ودولية أشد تعقيدا مف أي وقت مضى.  وا 

فمممرة األولى تجري مفاوضات التسوية النيائية والفمسطينيوف منقسموف عمى أنفسػيـ انقسػاما رسػميا وجغرافيػا 
فمسػطينييف مختمفػيف: أحػدىما لـ يسبؽ لو مثيؿ، حيث يعيش الفمسطينيوف فػي الضػفة والقطػاع تحػت حكمػيف 

يرى المفاوضات حالاًل وابخر يراىػا حرامػًا. ولممػرة األولػى تجػري المفاوضػات الفمسػطينية مػع إسػرائيؿ تقريبػا 
مػػف دوف مسػػاندة عربيػػة فعميػػة فػػي ظػػؿ االنشػػغاؿ العربػػي المنيػػؾ بالصػػراعات الداخميػػة. فػػال محػػور االعتػػداؿ 

مجنة متابعة المبادرة العربية. وال محػور المقاومػة قػادر عمػى إبػداء قادر عمى توفير الدعـ رغـ كؿ ما يسمى ب
 الرفض بفاعمية أو تقديـ ما ىو أكثر مف الدعـ المفظي لمعارضي التسوية.
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نمػػا داخػػؿ أحزابيػػا الرئيسػػية أيضػػا يمػػيف  كػػذلؾ الحػػاؿ فػػي إسػػرائيؿ التػػي يسػػيطر لػػيس فقػػط عمػػى حكومتيػػا وا 
وينظػر أغمػب النافػذيف فػي الميكػود «. أرض إسػرائيؿ»إلػى تقسػيـ متطرؼ ال يػؤمف بػأي شػيء يمكػف أف يقػود 

والحكومة إلى حؿ الدولتيف عمى أنو حؿ تدميري غير مقبوؿ وأف التعامؿ معو ليس سوى ألغػراض تكتيكيػة. 
ويرفض معظـ ىؤالء تقديـ أية مبادرات حسف نية تجاه الفمسطينييف بما فييا اإلفراج عػف األسػرى القػدامى أو 

يطاف. ومػػف شػػبو المؤكػػد أف آخػػر مػػا يمكػػف أف يصػػؿ إليػػو قػػادة اليمػػيف الحػػاكموف ابف ىػػو حػػؿ وقػػؼ االسػػت
فػي المئػة مػف أراضػي  86وال يتجاوز دولة فمسػطينية منزوعػة السػالح عمػى حػوالي « مؤلما»إقميمي يعتبرونو 

بقػاء المجػاؿ الضفة الغربية. واألمر يعني عدـ إدخاؿ القدس وغور األردف والكتؿ االسػتيطانية فػي التسػو  ية وا 
 الجوي والمخزونات المائية الفمسطينية تحت اإلمرة اإلسرائيمية.

ومػػف المؤكػػد أف اإلدارة األميركيػػة ليسػػت اليػػـو أشػػد عزمػػا لتحقيػػؽ التسػػوية ممػػا كانػػت عميػػو، عمػػى األقػػؿ، فػػي 
ي وزير الخارجية مستيؿ والية باراؾ أوباما األولى. وىناؾ أحاديث عف برودة أوباما والمقربيف منو مف مساع

جػػػوف كيػػػري وأنيػػػـ يعتقػػػدوف فػػػي أحسػػػف األحػػػواؿ أنػػػو سػػػوؼ يعػػػود لالصػػػطداـ بالجػػػدار المسػػػدود. وفػػػي كػػػؿ 
 األحواؿ، ال يبدو أف نجاح كيري في إعالف العودة إلى المفاوضات مقدمة الختراؽ كبير في التسوية.

ئناؼ المفاوضػػػات سػػػيقود إلػػػى صػػػحيح أف ىنػػػاؾ فػػػي الجػػػانبيف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي مػػػف يؤمنػػػوف بػػػأف اسػػػت
التسوية النيائية أو إلى تسوية مرحمية. وصحيح أف بيف ىؤالء مف يعتقػدوف أف أي اتفػاؽ سػيتـ التوصػؿ إليػو 

والصػػحيح أكثػر ىػو أف ىنػػاؾ «. نيايػػة المشػروع الصػييوني»أو « االنتحػار الفمسػطيني»ىػو أمػر يتػراوح بػػيف 
ميف اإلسرائيمي رغما عنػو لإلقػرار بػالواقع بعػد أف أقػرت القيػادة مف يؤمنوف بأف المفاوضات ىذه المرة تقود الي

مػػع تعػديالت حدوديػػة. ومػع ذلػػؾ مػف شػػبو  2967الفمسػطينية بػالواقع واقتنعػػت بفكػرة الدولػػة عمػى حػػدود العػاـ 
 لـ تحف بعد.« لحظة الحقيقة»المؤكد أف 

المطموبػػة. وال « التنػػازالت»تقػػديـ فػػال الواقػػع الػػدولي، حتػػى ابف، يشػػكؿ ضػػاغطا عمػػى الحكومػػة اإلسػػرائيمية ل
الوضع الداخمي اإلسرائيمي، رغـ االستطالعات المتناقضة، يضغط عمى نتنياىو وحكومتو مف أجؿ التوصػؿ 
لحػػؿ. كمػػا أف أوراؽ الضػػغط الفمسػػطينية ليسػػت ابف فػػي أشػػد حاالتيػػا قػػوة وىػػي تعتمػػد حاليػػا عمػػى الرضػػى 

 وى الذاتية والعربية.األوروبي أكثر مما تعتمد عمى الق -األميركي 
ولذلؾ يصعب التقدير بأف المفاوضات التي ستبدأ غدا سوؼ تقود إلى انفراجة كبيرة في العالقات اإلسرائيمية 
الفمسطينية. وىذا يدفع كثيرا مف المعمقيف إلى التخوؼ مما سوؼ يحدث الحقا، خصوصػا أف إسػرائيؿ ليسػت 

الغربيػػة. ويػػرى ىػػؤالء فػػي مػػا حػػدث بعػػد فشػػؿ مفاوضػػات  تواقػػة حاليػػا لرؤيػػة انفجػػار األوضػػاع داخػػؿ الضػػفة
كامب ديفيد مف نشوب االنتفاضة الثانية تصويرا لما سيحدث ىذه المرة مف انتفاضة ثالثة. وال يقمؿ مف قيمة 

وخصوصػػا اإلفػػراج  –عمػػى طريػػؽ اسػػتئناؼ المفاوضػػات « تنػػازالت»ذلػػؾ أف بػػيف دوافػػع قبػػوؿ إسػػرائيؿ بتقػػديـ 
 مف أف الجمود سيقود إلى انتفاضة ثالثة. الخشية -عف معتقميف 

وما يزيػد الوضػع تعقيػدا ىػو القناعػة المتزايػدة بػأف الواقػع يتجػو نحػو تجػاوز نقطػة الالعػودة. ولػيس صػدفة أف 
بػػػػيف القيػػػػادات الفمسػػػػطينية التػػػػي قػػػػادت مفاوضػػػػات أوسػػػػمو باتػػػػت تيػػػػدد بحػػػػؿ الدولػػػػة الواحػػػػدة وبحػػػػؿ السػػػػمطة 

ديد مف القوى في إسػرائيؿ باتػت تػرى فػي المشػروع االسػتيطاني أخطبوطػا الفمسطينية. كما ليس صدفة أف الع
 ييدد الدولة العبرية ذاتيا ألنو يصادر ىوامش الحركة التي كانت تتمتع بيا.

وفػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ، مػػػف الواضػػػح أف اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات لػػػـ يػػػنجـ عػػػف قناعػػػة لػػػدى الطػػػرفيف اإلسػػػرائيمي 
فػػاف مػػرغميف إلػػى طاولػػة المفاوضػػات ألف األميركػػي يعتقػػد أف ىػػذا والفمسػػطيني بضػػرورة ذلػػؾ. فقػػد ذىػػب الطر 

ضروري لو في المحظػة الراىنػة. وأيػا يكػف الحػاؿ، فمػف شػبو المؤكػد أف اسػتئناؼ المفاوضػات ال يعنػي التقػدـ 
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ذا كانت المتاعب تعترض معتقميف يريد بعض الوزراء قتميـ بدؿ اإلفػراج  نحو الحؿ. فتعقيدات الحؿ ىائمة، وا 
 فإف المتاعب أكثر عند الحديث عف انسحابات أو عف ترتيبات أمنية.عنيـ، 

96/4/9043، السفير، بيروت  
 

 الفمسطينيين الالجئينتعريب المسؤولية عن  20
 نقوال ناصر
في لقائو مع صحيفة "الرأي" األردنيػة يػوـ اإلثنػيف الماضػي لػـ يػأت الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس بجديػد 

مػػػا بػػأف "مسػػػألة الالجئػػػيف سػػتبحث وفػػػؽ المبػػػادرة العربيػػة لمسػػػالـ"، وبػػػالحكـ عمػػػى بػػؿ كػػػرر مػػػا كػػاف يعمنػػػو دائ
األفعػػػاؿ والظػػػواىر، ولػػػيس عمػػػى النوايػػػا والسػػػرائر فيػػػذه عمميػػػا عنػػػد اهلل، فػػػاألرجح أنػػػو كػػػاف يقصػػػد الالجئػػػيف 
"الفمسطينييف" وليس "الالجئيف" عمى اإلطالؽ كمػا وردت فػي نػص قػرار مجمػس األمػف الػدولي سػيء الصػيت 

الذي يكرر الرئيس أيضا اعترافو بو كواحد مف أسػس "عمميػة السػالـ" التػي تحولػت إلػى اسػتراتيجية  949رقـ 
لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية التػػػي يرأسػػػيا، وىػػػو القػػػرار الػػػذي تتخػػػذ منػػػو دولػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي مرجعيػػػة 

 مفاوض المنظمة قضية الجئييا. ومدخال إلثارة قضية "الالجئيف الييود" مف األقطار العربية كمما أثار
لقػػد غرقػػت ىػػذه الجزئيػػػة مػػف لقػػاء عبػػاس الصػػػحفي فػػي خضػػـ الجػػدؿ السػػػاخف حػػوؿ جيػػود وزيػػر الخارجيػػػة 
األميركػػي جػػوف كيػػري المسػػتمرة لمتوصػػؿ إلػػى توافػػؽ بػػيف مفاوضػػي المنظمػػة ودولػػة االحػػتالؿ عمػػى مرجعيػػة 

بػػػيف الجػػػانبيف، حيػػػث أف المفاوضػػػات السػػػرية وآليػػات وجػػػدوؿ زمنػػػي السػػػتئناؼ المفاوضػػػات العمنيػػػة المباشػػػرة 
 المباشرة وغير المباشرة لـ تنقطع.

لكف قضية الالجئيف الفمسطينييف كانت وال تزاؿ وسوؼ تستمر ىي السبب الرئيسي لفشؿ "عممية السالـ" بعد 
ت عشريف عاما مضت عمى إنطالقيا، وىي السػبب الرئيسػي كػذلؾ فػي االنقسػاـ الػوطني األكبػر حػوؿ اتفاقيػا

أوسػػمو الػػذي مػػزؽ وحػػدة النضػػاؿ الفمسػػطيني قبػػؿ وقػػت طويػػؿ مػػف االنقسػػاـ األصػػغر الػػراىف سياسػػيا وجغرافيػػا 
أكثػػػر مػػػف ثمثػػػي سػػػكانو، وبػػػيف الضػػػفة الغربيػػػة  2948بػػػيف قطػػػاع غػػػزة المحاصػػػر، الػػػذي يمثػػػؿ الجئػػػو نكبػػػة 

 المحتمة.
حكػػوـ عمييػػا مسػػبقا بالفشػػؿ وبغػػض النظػػر عػػف النوايػػا، ومػػع أف مفاوضػػاتيا قػػد انيػػارت وىػػي إف اسػػتؤنفت م

مجػػددا، ألسػػباب واضػػحة غنيػػة عػػف البيػػاف تتعمػػؽ بإصػػرار دولػػة االحػػتالؿ عمػػى أف تكػػوف نتيجتيػػا استسػػالما 
فمسػػطينيا ال سػػالما أكثػػر ممػػا تتعمػػؽ بصػػدقية مفػػاوض المنظمػػة فػػي االلتػػزاـ بيػػا، فػػإف "عمميػػة السػػالـ" القائمػػة 

مر الواقع، استنادا إلى ما يسمى "حؿ الدولتيف" كأساس ليا، اسما في الظاىر ابف قد تحولت عمميا بحكـ األ
إلى مبادلة جزء مف جغرافيا الوطف الفمسطيني التاريخي المحتػؿ بأكممػو بثمثػي الشػعب الفمسػطيني مػف الجئػي 

 .2948نكبة 
ذا مػا قػدر لممفاوضػات أف تسػتأنؼ وؿ"عمميػػة السػالـ" أف تػنجح بتوقيػع اتفػاؽ عمػػى حػؿ "نػزاع الحػدود" بػػي ف وا 

"الدولتيف" المفترضػتيف "ينيػي الصػراع" عمػى الوجػود فػي فمسػطيف التاريخيػة، سػتكوف ىػذه أكبػر عمميػة "تبػادؿ 
ديموغرافي" في التػاريط المعاصػر تقتمػع أىػؿ الػبالد األصػمييف مػف وطػنيـ، بموافقػة "الممثػؿ الشػرعي والوحيػد" 

 ليـ، لتحؿ محميـ جمعا مف المستوطنيف الغزاة.
" عف اتفاؽ عمى "تبادؿ األراضي" مف حيث المبدأ بيف "الدولتيف" المفترضتيف، والحػديث إف الحديث "الرسمي

"غيػػر الرسػػمي" عػػف "تبػػادؿ ديمػػوغرافي" جزئػػي فػػي إطػػاره لمقايضػػة وضػػع مسػػتوطني القػػدس والضػػفة الغربيػػة، 
صػمييف مػف عػرب المخالؼ لمقانونيف الدولي واإلنساني وميثاؽ األمـ المتحدة وقراراتيا، بوضػع أىػؿ الػبالد األ
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فمسطيف الذيف فرضت دولة االحتالؿ جنسػيتيا عمػييـ، ىػو حػديث يثيػر ابف جػدال وضػجيجا سياسػيا ووطنيػا 
 صاخبا صخبا يغرؽ في خضمو "التبادؿ الديموغرافي" األخطر الكامف في نجاح "حؿ الدولتيف".

فارقػات ال يمكػف المػرور عمييػا ويحمؿ "بحث مسألة الالجئيف وفؽ مبادرة السالـ العربية"، كما قػاؿ عبػاس، م
مػرور الكػػراـ، فترحيػػؿ المرجعيػػة لقضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف مػػف ميثػػاؽ منظمػػة التحريػػر إلػػى مبػػادرة السػػالـ 

بشأنيا إلى قضية يتـ، حسػب المبػادرة  294العربية يحوليا مف قضية مطموب "تنفيذ" قرار األمـ المتحدة رقـ 
ميو" ليا مع دولة االحتالؿ التي تعد "عودة" الالجئيف الفمسطينييف خطا العربية، "التفاوض" عمى "حؿ متفؽ ع

 أحمر يقوض "ييوديتيا" وكيانيا.
ناىيػػؾ عػػف كػػوف ترحيػػؿ المنظمػػة لمسػػؤوليتيا عػػف قضػػية الجئييػػا إلػػى مسػػؤولية عربيػػة، فػػي وقػػت تتصػػاعد 

قطػػػار فػػػي توثيػػػؽ معارضػػػة العػػػرب لتػػػوطينيـ فػػػي األقطػػػار العربيػػػة بقػػػدر مػػػا تنشػػػط بعػػػض حكومػػػات ىػػػذه األ
تفاصػػػػيؿ األعبػػػػاء التػػػػي تحممتيػػػػا نتيجػػػػة الستضػػػػافتيا ليػػػػـ تمييػػػػدا لممطالبػػػػة يتعويضػػػػات عنيػػػػا، ىػػػػو ترحيػػػػؿ 

 لممسؤولية يمقى معارضة وطنية فمسطينية شبو إجماعية.
كما يثير تساؤالت جادة عف مصير "القرار الفمسطيني المستقؿ" الذي رفع في حينو في مواجية وضػع عربػي 

يصر عمػى تحمػؿ مسػؤولياتو القوميػة تجػاه القضػية الفمسػطينية ويعػدىا القضػية "المركزيػة" لألمػة  ايجابي كاف
ليتـ ابف التنػازؿ عػف "اسػتقاللية" ىػذا القػرار فػي وضػع عربػي لػـ يعػد يعػدىا مركزيػة ويتنصػؿ مػف مسػؤولياتو 

ب"أصػدقاء إسػرائيؿ" أولويػة القومية تجاىيا ويمنح "تغيير" أنظمػة عربيػة و"الجيػاد" مػف أجػؿ تغييرىػا اسػتقواء 
 فحسب. 2967عمى تغيير وضع االحتالؿ األجنبي الجاثـ عمى أرض فمسطيف منذ النكبة وليس منذ عاـ 

وىي مفارقة كذلؾ أف تتعد  مبادرة السالـ العربية مرجعية لحؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف بينمػا أقرىػا مػؤتمر 
لراحػػؿ ياسػر عرفػػات الػذي كػاف محاصػػرا فػي راـ اهلل آنػػذاؾ قمػة عربيػة عجػػز عػف إشػػراؾ الػرئيس الفمسػطيني ا

فػػي المػػؤتمر حتػػى عػػف طريػػؽ "الفيػػديو كػػونفرنس"، ولػػوال إصػػرار الػػرئيس المبنػػاني آنػػذاؾ، اميػػؿ لحػػود، عمػػى 
 المبادرة مف دوف ىذا البند. 9009إضافة البند المتعمؽ بالالجئيف الفمسطينييف ألقرت قمة بيروت عاـ 

تعتمػػد مرجعيػػة ليػػا لحػػؿ قضػػية الالجئػػيف مبػػادرة لػػـ تشػػارؾ فػػي صػػياغتيا وال شػػارؾ  أي أف منظمػػة التحريػػر
رئيسػػيا فػػي القمػػة العربيػػة التػػي أقرتيػػا، فيػػؿ ىػػذا تنصػػؿ مػػف المسػػؤولية عػػف قضػػية تعػػرؼ المنظمػػة ورئاسػػتيا 

ررات ومفاوضوىا أف "حؿ الػدولتيف" الػذي تسػعى إليػو لػف يمػر إال إذا كػاف بػديال عػف حميػا حػال عػادال ينفػذ قػ
األمػػـ المتحػػدة بشػػأنيا، وتػػرحيال ليػػذه المسػػؤولية إلػػى وضػػع عربػػي ال يخفػػي اسػػتعداده لتصػػفيتيا باسػػـ السػػالـ 

 والمبادرة العربية لو !
عمػػى ذمػػة القػػدس العربػػي يػػـو االثنػػيف الماضػػي، يػػنص بروتوكػػوؿ ممحػػؽ باتفاقيػػة تفاىمػػات الػػوزير األميركػػي 

د عػػف تفاصػػيميا، عمػػى مناشػػدة دوؿ الخمػػيج العربيػػة المميئػػة كيػػري السػػتئناؼ المفاوضػػات، التػػي لػػـ يفصػػح بعػػ
ماليػػا تمويػػؿ "صػػندوؽ" ؿ "العػػودة" لتسػػييؿ "التعػػويض" و "اليجػػرة" لالجئػػيف الفمسػػطينييف و"تجنسػػييـ" و"إعػػادة 
تػأىيميـ" و"جمػع شػمؿ" الػبعض مػنيـ فػي قطػػاع غػزة والضػفة الغربيػة، أي أف "الوسػيط" األميركػي يسػعى إلػػى 

ذا كػػػاف تقريػػػر القػػػدس العربػػػي صػػػحيحا تكػػػوف ىػػػذه ىػػػي عنػػػاويف تصػػػفية تصػػػفية قضػػػيتيـ  بتمويػػػؿ عربػػػي، وا 
قضيتيـ، ولـ يصدر عف دوؿ الخميج العربية أي نفي أو توضيح ليذا التقرير أو لغيره مػف التقػارير المماثمػة، 

 وال صدر نفي ليا مف منظمة التحرير.
ولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، فػػي فيػػؿ يكػػوف فػػي ىػػذا السػػياؽ مسػػتغربا أف يعمػػف رئػػيس وزراء د

الحادي والعشريف مف الشير الجػاري أف "اسػتئناؼ عمميػة السػالـ مصػمحة اسػتراتيجية حيويػة لدولػة إسػرائيؿ"، 
وأف يفسر "حيويتيا" بأىداؼ مركزية تتوخاىا دولتػو منيػا فػي رأسػيا "منػع قيػاـ دولػة ثنائيػة القوميػة .. تعػرض 
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لمخطػػر"، فػي إشػارة واضػػحة إلػى مػا يسػػميو الصػياينة "الخطػر الػػديموغرافي" الفمسػطيني الػػذي الدولػة الييوديػة 
 ييدد دولتيـ، خصوصا في حاؿ السماح ألىؿ فمسطيف الالجئيف بممارسة حؽ العودة ؟!

94/4/9043الوطن، الجزائر،   

 
 من جديد اإلسرائيميالعامل  24

 باسؿ أبو حمدة
بػػات منكسػػرا، ال يكمػػف فػػي تفضػػيؿ حػػزب سياسػػي عمػػى آخػػر أخطػػر مػػا تتعػػرض لػػو مخرجػػات ربيػػع عربػػي 

ووصوؿ ىذه القوة السياسية أو تمؾ مف عدمو إلى سدة الحكـ، أخطر ما يواجو موجػة التفػاؤؿ بػالخالص مػف 
االستبداد وأنظمتو الممتدة بالطوؿ والعرض في العالـ العربي يكمف في ما ذىبت إليو تقارير أمنية استراتيجية 

ة العبريػػة، تتحػػدث صػػراحة عػػف ذلػػؾ الخطػػر وتحػػدده بضػػرورات القضػػاء عمػػى القػػوة الناعمػػة قادمػػة مػػف الدولػػ
التػػي يمكػػف أف تحسػػـ معركػػة األحػػزاب والقػػوى السياسػػية فػػي صػػراعيا عمػػى كرسػػي الحكػػـ فػػي مصػػر فػػي ىػػذه 

عمػى آليػة  الحالة، تمؾ القوة الناعمة التي تعني في ما تعنيو آلية العمؿ الديمقراطي ذاتيا التي تنطػوي بػدورىا
طبيعيػػة لتػػداوؿ السػػمطة، حيػػث يشػػير أحػػد تمػػؾ التقػػارير، الػػذي أعػػده قسػػـ األبحػػاث فػػي شػػعبة االسػػتخبارات 
العسػػػكرية االسػػػرائيمية )أمػػػاف(، وقتػػػدـ ألعضػػػاء لجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف التابعػػػة لمكنيسػػػت، إلػػػى أف الحمػػػاس 

سػػػػكرية المصػػػػرية، ال يرجػػػػع لمرضػػػػا اإلسػػػػرائيمي إلنجػػػػاح الخطػػػػوة األخيػػػػرة التػػػػي أقػػػػدمت عمييػػػػا المؤسسػػػػة الع
اإلسرائيمي عف التخمص مف حكـ اإلخواف المسمميف، بؿ ألف االنقالب يؤذف بالقضاء عمى ما وصفو التقرير 
بػػػالقوة الناعمػػػة التػػػي كػػػاف يمكػػػف أف يراكميػػػا نجػػػاح مػػػا اعتبػػػره التقريػػػر، أوؿ تجربػػػة ديمقراطيػػػة فػػػي أكبػػػر بمػػػد 

 العربي.
القوة الناعمة مف بواكير تشكؿ آلية العمؿ الديمقراطي فػي بمػداف عربيػة، فإنػو  عندما يرغب االسرائيمي بتنحية

يعرب في المقابؿ عف حاجتو إلى بديؿ يمثمو في ىذه الحالة مجموع القوى غير الناعمة بالطبع، وعمى رأسيا 
يػة آمنػة مطمئنػة تمؾ القوى التي تعتقد بأنيا تمسؾ بزماـ األمور، وكأف لساف حالو يقوؿ إف بقػاء الدولػة العبر 

عامػػا، مػػا كػػاف لػػو أف يكػػوف إال بفضػػؿ سػػيطرة القػػوة غيػػر الناعمػػة  65عمػػى النحػػو الػػذي ىػػي عميػػو منػػذ نحػػو 
 عمى انظمة الحكـ في البمداف العربية عموما، وفي دوؿ الجوار لفمسطيف عمى وجو الخصوص. 

رجيػة األمريكػي جػوف كيػري، منػذ ومثمما ىو حاؿ الجوالت المكوكيػة والجيػود المضػنية التػي يبػذليا وزيػر الخا
االسػػػرائيمية بسػػػقفيا الػػػواط  الػػػذي لػػػف يتعػػػدى فػػػي أحسػػػف  -توليػػػو منصػػػبو، الحيػػػاء المفاوضػػػات الفمسػػػطينية 

األحواؿ محاولة ادخاؿ بعض التحسينات االقتصادية في حيػاة المجتمػع الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة، وفػي 
سية لمعممية السياسية العقيمة القائمة بيف سمطة الحكػـ الػذاتي الضفة الغربية وحدىا، مع تنحية الجوانب السيا

، عنػػدما تػػـ التوقيػػع سػػرا وعبثػػا عمػػى اتفاقاقػػات 2993الفمسػػطينية والحكومػػات االسػػرائيمية المتعاقبػػة منػػذ عػػاـ 
 أوسػػمو، فػػإف حػػاؿ الرؤيػػة االسػػرائيمية لمػػآالت الثػػورات العربيػػة المعاصػػرة ال يختمػػؼ كثيػػرا، إف لػػـ يكػػف متطابقػػا
تمامػػا، فػػي ظػػؿ دعػػوة تمػػؾ التقػػارير إلػػى وضػػع خطػػة مارشػػاؿ لمشػػرؽ األوسػػط، عمػػى غػػرار الخطػػة األمريكيػػة 
القديمة الشييرة التي ىدفت إلى إعادة بناء رأس الماؿ في أوروبػا إليقػاؼ المػد الثػوري التحػرري، وابقػاء القػارة 

 ة.العجوز تدور في فمؾ السياسة الخارجية لالدارات األمريكية المتعاقب
تأبى الدولة العبرية أال تتنكر لمصالحيا وأال تغمػض عينييػا أمػاـ األخطػار الحقيقيػة التػي تحػدؽ بيػا وتػذكرنا 
دائمػػػا بمسػػػممات تعيشػػػيا الشػػػعوب العربيػػػة منػػػذ اغتصػػػاب فمسػػػطيف، وتعيػػػدنا بػػػذلؾ دائمػػػا إلػػػى المربػػػع األوؿ 

إلػػى اسػػتنتاج يغفمػػو بعػػض العػػرب عمػػدا، باضػػالعو األربعػػة الممطخػػة بػػألواف العمػػـ االسػػرائيمي، وتػػدفعنا دفعػػا 
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وآخػػروف تجػػاىال، مػػع أف مالمحػػو تتػػدلى كشػػجيرة العميػػؽ واضػػحة مػػف جنبػػات مختمػػؼ أوجػػو حيػػاة المػػواطف 
العربػػي أينمػػا كػػاف حتػػى فػػي الميػػاجر القريبػػة والبعيػػدة عمػػى حػػد سػػواء. اسػػتنتاج اف حالفػػو الحػػظ وأخػػذ عمػػى 

مسػارىا السػميـ، ومػف شػأنو ايضػا أف يعيػد مجمػوع القضػايا  محمؿ الجد، فإف مف شأنو أف يعيػد البوصػمة إلػى
العربية، وعمى رأسيا القضية الفمسطينية، التػي أصػبحت كػوارث مسػتدامة، إلػى الوقػوؼ عمػى أقػداميا بعػد أف 
بقيػت عيػػودا واقفػػة بػػالمقموب عمػػى رؤوسػػيا، ومػػا مػػف شػػأنو كػػذلؾ أف يضػػع مسػػتقبؿ ىػػذه الشػػعوب عمػػى سػػكة 

 النحرافات واالىتزازات غير المتوقعة والغريبة عف مجمؿ آليات حراكيا الذاتي.طبيعية ال مكاف فييا ل
ذلؾ االستنتاج يػتمخص أوال وأخيػرا بػأف مجمػوع الكػوارث والمآسػي والنكبػات والنكسػات التػي عصػفت وال تػزاؿ 

سػميا بالشعوب العربيػة ومصػائرىا مردىػا فػي المقػاـ األوؿ إلػى زرع حالػة سػرطانية مستعصػية عمػى العػالج ا
الدولة العبرية، التي تشكؿ مصالحيا أولوية األولويات عند صػناع القػرار فػي العػالـ الغربػي، الػذيف ال يسػتقيـ 
ادعػػاؤىـ الحضػػارة والتقػػدـ ألنفسػػيـ وانكارىػػا عمػػى ابخػػريف، مػػا يعنػػي تاليػػا، أف أي تحميػػؿ أو اسػػتنتاج عمػػى 

مػى عالقػة ايضػا بمػا يجػري فػي الدولػة العبريػة عالقة بمجريات األحػداث فػي البمػداف العربيػة ىػو بالضػرورة ع
وخطط وتوجيات صناع القرار فييا وفي الدوائر الحميفػة ليػا، ومػا دوف ذلػؾ أو بعيػدا عنػو مػف محػاوالت فيػـ 
تعثػػر الثػػورات العربيػػة عمػػى ىػػذا النحػػو الفػػادح والكػػابح، سػػيبقى يعػػاني الشػػمؿ والتخػػبط بينمػػا تسػػتمر المشػػاكؿ 

 والمعاناة عمى حاليا. 
ال بػػد مػػػف التػػذكير ىنػػػا ولممػػرة األلػػػؼ أف المسػػألة ليسػػػت عاطفيػػة البتػػػة، بػػؿ إنيػػػا مسػػألة تسػػػتند إلػػى الوقػػػائع و 

وتتصػػؼ بموضػػوعية جارحػػة فػػي كػػؿ الحػػاالت ولػػيس بعضػػيا، والسػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو، أو ال بػػد مػػف أف 
نيػا لػػـ تبتػؿ بالسػػرطاف يطػرح: مػاذا كػػاف يمكػف أف يكػوف شػػكؿ أو اشػكاؿ الحكػـ فػػي بمػداف العػالـ العربػػي لػو أ

الصييوني؟ وماذا سيكوف حاليا عندما تنتيي مسوغات استفحالو في جسد المنطقة ومصػائر شػعوبيا؟ ومػاذا 
لػػو أضػػيؼ إلػػى ىػػذا الػػبالء حػػاؿ مػػف العمػػى السياسػػي الطػػوعي الػػذي يحػػوؿ دوف رؤيػػة الحقيقػػة كمػػا ىػػي؟ أال 

لى الدوس عمى بنود ميمة مف اتفاقػات كامػب يجب أف نتساءؿ حوؿ األسباب التي دفعت جنراالت إسرائيؿ إ
ديفيػد، المقدسػػة فػػي عيػػونيـ، والسػماح لقػػوات مػػف مشػػاة الجػيش المصػػري بالػػدخوؿ إلػػى منػاطؽ فػػي سػػيناء مػػا 
كانوا يحمموف في الدخوؿ إلييا يوما، حتى عندما كانت العالقات المصرية االسرائيمية في أحسف حاالتيا، أو 

ي بػالتحميؽ فػي أجػواء قطػاع غػزة، أو السػماح لقػوات النظػاـ السػوري بالتوغػؿ السماح لمطيراف الحربي المصػر 
 في مناطؽ مف الجوالف لطالما كانت محظورة عمييا طواؿ عقود مف الزمف.

حتى لبناف ليس مسػتثنى مػف الوبػاء االسػرائيمي الػذي أصػيب بػو غيػر مػرة، والحبػؿ عمػى الجػرار، فمػف يمكنػو 
في أروقة مجمس األمػف الػدولي، القاضػي بحػؿ جميػع المميشػيات  2559تصديؽ أف القوى التي فرضت قرار 

المبنانية ونزع سالحيا وباحتراـ الحدود االقميمية المبنانية، ويدعو إلى عدـ اختراقيا وخروج أي قوة أجنبية مف 
رىػا لبناف انطالقا مف قواعد القانوف الدولي الذي يحظر تجاوز حدود أي بمد، ىػي نفسػيا التػي لػـ تكمػؼ خاط

أف تػػدرج قضػػية دخػػوؿ قػػوى أجنبيػػة وعمػػى رأسػػيا ميميشػػيات حػػزب اهلل المبنانيػػة عمػػى خػػط الحػػرب التػػي يشػػنيا 
النظػػاـ السػػوري ضػػد الشػػعب السػػوري، فػػي قػػرار ادراج مػػا قيػػؿ انػػو الجنػػاح العسػػكري ليػػذا الحػػزب فػػي قائمػػة 

اـ أنيػا سياسػة الكيػؿ بمكيػاليف  االرىاب الخاصة باالتحاد األوروبي؟ عمػى أي أسػاس اتخػذ االتحػاد قػراره إذا؟
 أو أكثر تطؿ مف جديد عمى المنطقة؟

غفػػاؿ العامػػؿ االسػػرائيمي فػػي معػػادالت  المقػػدمات الخاطئػػة تػػؤدي بالضػػرورة إلػػى نتػػائج خاطئػػة كمػػا يقػػاؿ، وا 
التغييػر العربيػػة مػا ىػػو بالفعػػؿ إال دفػف لمػػرأس فػػي الرمػاؿ، بينمػػا سػائر الجسػػد معػػرض لكػؿ العوامػػؿ المحيطػػة 

كمة لمجموع القضايا العربية المستعصية، وفي مقدمتيا التصدي الستحقاؽ التغيير نفسو، الذي ال يمكػف المش
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أف يػػرى النػػور بمعػػزؿ عػػف التعامػػؿ مػػع ذلػػؾ العامػػؿ الػػدخيؿ وثقيػػؿ الظػػؿ، الػػذي يعػػد، شػػئنا أـ أبينػػا، العامػػؿ 
، مقولػة شػييرة تفيػد بأنػو مػا الحاسـ في كؿ األحواؿ وعمػى كافػة المسػتويات. الغريػب أننػا نسػمع صػباح مسػاء
اسػرائيمي، لكػف عنػدما نفػتح  -مف ممؼ يتعمؽ بالمنطقة يمكف أف يمضي قدما مف دوف ضوء أخضر أمريكي

تمػػؾ الممفػػات ونحركيػػا نعمػػد إلػػى تنحيػػة ىػػذا المعطػػى الحاسػػـ بطريقػػة مػػف شػػأنيا أف تزيػػد مػػف منسػػوب تفػػاقـ 
 عمى حاليا في أحسف األحواؿ.  المشاكؿ التي يعاني منيا العالـ العربي أو ابقائيا
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 اليكس فيشماف
يتجػػاوز رئػػيس الػػوزراء، بنيػػاميف نتنيػػاىو، كػػؿ "الخطػػوط الحمػػر" التػػي بقيػػت فيمػػا يتعمػػؽ بػػاإلفراج عػػف سػػجناء 

ج فييػػا اسػػرائيؿ عػػف سػػػجناء عػػرب مػػف مػػػواطني أمنيػػيف مػػف السػػجوف االسػػػرائيمية. سػػتكوف ىػػذه أوؿ مػػرة تفػػػر 
تفضػاًل عمػى السػمطة الفمسػطينية. أتفػرج فػي صػفقة شػاليت فػي الحقيقػة  –قتموا إسرائيمييف أو ييػودًا  –إسرائيؿ 

عػػف سػػتة سػػجناء أمنيػػيف مػػف سػػكاف اسػػرائيؿ، لكػػف ذلػػؾ كػػاف جػػزءًا مػػف صػػفقة لإلفػػراج عػػف أسػػير، ولػػـ يكػػف 
عموـ ال يتعترؼ بيـ سػجناء أمنيػيف فمسػطينييف، وليػذا لػيس ليػـ الحػؽ فػي تفضال. إف "عرب اسرائيؿ" عمى ال

زيارات الصميب األحمر ما عدا سكاف شرقي القدس الػذيف ليػـ الحػؽ فػي ذلػؾ، حسػب اتفػاؽ خػاص. وحينمػا 
تتفرج إسرائيؿ عف قاتميف إسرائيمييف قتموا اسرائيمييف وييودا مف أجؿ التفضػؿ عمػى كيػاف سياسػي أجنبػي فانيػا 

 خمى عف سيادتيا، وال توجد سابقة كيذه في أية دولة في العالـ.تت
تريد اسرائيؿ اف تأتي الى التفػاوض فػي واشػنطف بيػديف نقيتػيف، باعتبارىػا تفػي بالتزاميػا بػاالفراج عػف سػجناء 
ما قبؿ "أوسمو". وتريد اسرائيؿ ايضا أف تعزز أبو مازف، وىذا ميػـ. لكػف مػا صػمة ذلػؾ بػاالفراج عػف سػجناء 

بديف إسػرائيمييف قتمػوا اسػرائيمييف؟ صػحيح أنػو يوجػد احتمػاؿ مرتفػع أال يكػوف الحػديث يػدور عػف "مجػرميف" مؤ 
يعاودوف النشاط "االرىابي" في اسرائيؿ، لكف لقضػية ردع "عػرب اسػرائيؿ" أىميػة حاسػمة، ألف الحػديث يػدور 

 عف مواطنيف يعيشوف بيننا مع بطاقات ىوية اسرائيمية وسيارات اسرائيمية.
سيكوف مف الصعب بال ردع وعقاب شديد صد "المخرب" االسرائيمي القادـ. وىذه سابقة أيضا بشأف عشػرات 
السػػجناء األمنيػػيف مػػف "عػػرب اسػػرائيؿ" الػػذيف تػػـ اعتقػػاليـ اثنػػاء االنتفاضػػة الثانيػػة، وكػػانوا مشػػاركيف فػػي نقػػؿ 

ف ىػؤالء فػي "التفضػؿ" التػالي الػذي "منتحريف" ومساعدة "منتحريف" وأعمػاؿ قتػؿ. فمػف يضػمف لنػا أال يتفػرج عػ
سيطمبو األميركيوف والفمسطينيوف منا؟ إف نتنياىو باستقرار رأيػو عمػى االفػراج عػف سػجناء أمنيػيف مػف "عػرب 

 اسرائيؿ" يتدخؿ أمف دولة اسرائيؿ الداخمي في منزلؽ دحض.
تتفػرج اسػرائيؿ قػط فػي اطػار "عرب اسرائيؿ" ليسوا السابقة الوحيػدة فػي التفضػؿ الحػالي عمػى الفمسػطينييف. لػـ 

تفضؿ عف قاتمي مواطنيف اسرائيمييف أو ييود. وقد أفرجت عف قاتميف فمسطينييف بأعػداد ضػخمة مػع التوقيػع 
عمى اتفاؽ اوسمو، لكف ال أحد منيـ قتؿ اسرائيميا أو ييوديا. بؿ قتموا كميـ فمسطينييف )ليذا بقػي فػي السػجف 

 ف ممف يتعرفوف بأنيـ سجناء ما قبؿ "اوسمو"(.أولئؾ السجناء الذيف قتموا اسرائيميي
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أفرجػت اسػػرائيؿ فػػي صػفقة جبريػػؿ عػػف مئػات مػػف قػػاتمي سػكاف "المنػػاطؽ" مقابػػؿ أسػرى وجثػػث. وأفرجػػت بعػػد 
ذلػػؾ عػػف "مخػػربيف" مقابػػؿ جثػػث فقػػط. وأتفػػرج فػػي صػػفقة شػػاليت عػػف مئػػات مػػف قػػاتمي سػػكاف مػػف "المنػػاطؽ" 

قامػػت اسػػرائيؿ بتفضػػؿ، فقػػد أمػػر رئػػيس الػػوزراء  9007ي العػػاـ مقابػػؿ أسػػير واحػػد. وبعػػد مػػؤتمر أنػػابوليس فػػ
سػػجيف مػػف "فػػتح" و"الجبيػػة الشػػعبية" لػػـ يكػػف ألحػػد مػػنيـ دـ عمػػى  400آنػػذاؾ، اييػػود اولمػػرت، بػػاإلفراج عػػف 

 األيدي.
 
 
 
 
 

وتجميػد البنػاء واالفػراج عػف سػجناء.  2967اشترط الفمسػطينيوف ثالثػة شػروط لػدخوؿ التفػاوض وىػي: حػدود 
األميركيػوف الفمسػطينييف بقبػوؿ شػػرط ونصػؼ فقػط وىمػا: تجميػد صػػامت خػارج الكتػؿ االسػتيطانية كػػي  وأقنػع

تستطيع اسرائيؿ إنكاره واالفراج عف سجناء مػا قبػؿ اوسػمو. وىػذاف الشػرطاف يسػيؿ عمػى االئػتالؼ الحكػومي 
فرج اسػػرائيؿ عػػف اف ييضػػميما، وسػػتكوف اجازتيمػػا أسػػيؿ عمػػى نتنيػػاىو. بحسػػب االتفػػاؽ مػػع األميػػركييف، سػػت

السػػجناء عمػػى أربػػع جػػوالت، واحػػدة كػػؿ شػػيريف. نأمػػؿ اف تكػػوف السػػوابؽ الخطيػػرة التػػي نشػػأت ىنػػا مسػػاوية 
 لمرىاف الذي راىنو رئيس الوزراء كي ال يراه األميركيوف رافضًا لمسالـ.

95/4/9043، "يديعوت"  
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