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وتطالـب وفـد  ..ضـيف"المن القائد " تفرض حظرا  بريا  وجويا  على االحتالل حتى إشعار آخر القسام .0

 ا  القاهرة بالعودة فور 
حذرت كتائب الشهيد عز الدين القسام شركات الطيران منن الوصنول لمطنار بنن غورينون ابتندا  : غزة

(، مشنددة عىنأ  ن المبنادرة المصنرية لو ن  8-12من صباح يوم غد الخمنيس   من الساعة السادسة
 إطالق النار  برت مع الشهيد الطفل عىي ضي .

ووعد النناطق باسنم كتائنب الشنهيد عنز الندين القسنام خنالل خطناب بنا فني تمنام السناعة السنابعة منن 
الضني  ونو القائند العنام لىجني  (،  ادة االحتالل بأن يكون القائد العام محمند 8-10مسا  األربعا   

يومناو منن بند  المعركنة ال تسنتطيعون  44الذي سيدخل المسجد األ صنأ المبنارك محنرراو، و نال:  بعند 
 سوى  تل النسا  واألطفال..   نتم  فشل من  ن تطالوا محمد الضي  .

نازلهم، مطالبة و صدرت الكتائب  مراو لىمستوطنين القاطنين في  غال   طاع غزة  بعدم العودة إلأ م
المضطر منهم لىبقا  التزام المالجئ وعدم الخروج منها، كمنا حنذر  بنو عبيندة منن  ي تجمعنات كبينرة 

 لجمهور العدو في مدارات صواريخ القسام وخاصة في مالعب كرة القدم.
و وضح  بو عبيدة بأن كل التعىيمات التي تعطأ وتحذر الكيان سارية المفعول حتأ إشعار جديد من 

 القسام محمد ضي . العام لكتائبلقائد ا
وطالب  بو عبيدة الوفد الفىسطيني المفاوض باالنسحاب من المفاوضات في القاورة، مشندداو عىنأ  ن 
مننا يجننري لننن يكننون مىزمنناو لىكتائننب عىننأ األ ننل، و ننال:  المبننادرة المصننرية تننم  بروننا اليننوم مننع الشننهيد 

 الفىسطيني عىي محمد ضي  .
 م  ن المفاوضات في القاورة لم تجِن ما يريده ويستحقه شعبنا .و ضا :  كنا نعى
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ليكم نص خطاب كتائب القسام كامال  ..  وا 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ولمن انتصر بعد ظىمنه فأولئنك منا عىنيهم منن سنبيل إنمنا السنبيل عىنأ النذين يظىمنون النناس ويب نون 

 في األرض ب ير الحق  ولئك لهم عذاب  ليم 
 شعبنا المرابط الصامد .. يا  متنا .. يا كل العالم .. يا  بنا

كذب العدو وغدر، وال در والخديعة شيمته التي ُجبل عىيها، فأ دم باألمس عىأ خرق التهدئة وارتكب 
جريمننة بشننعة عبننر سىسننىة مننن ال ننارات وعمىيننات القصنن  الهمجنني، التنني كننان  برزوننا بنناألمس  صنن  

وان بعدد من صواريخ الحقد وال ندر، وكنان  نادة العندو ينتظنرون منزل عائىة الدلو في حي الشيخ رض
ل لهنننم بنننأن لحظنننة االحتفنننال  بشنننوق خىننن  المكاتنننب والشاشنننات، فيمنننا كاننننت مخنننابراتهم و جهنننزتهم تسنننو 

  ريبة.
بداية نقول لىعندو: خبنتم وخناب فنألكم، فمنرةو بعند منرة تنبتنون  نكنم مجموعنة منن الفاشنىين، فبعند خمسنة 

بنند  المعركننة فنني ظننل كننل عمىكننم االسننتخباري فننعن كننل الننذي تسننتطيعونه وننو  تننل و ربعننين يومنناو مننن 
بننعذن هللا  –النسننا  واألطفننال، إنكننم  فشننل و عجننز مننن  ن تطننالوا القائنند العننام  بننو خالنند محمنند الضنني  

 بو خالد الذي جعل فشىكم وعجزكم عىأ مدار ما يزيد منن ربنع  نرن واضنحاو وضنوح الشنمس  -تعالأ
 ر.في رابعة النها

 بو خالد الضي  الذي بد  من بداية االنتفاضة األولنأ، وبنات مطىوبناو لكنم طيىنة ونذه السننوات، وظنل 
شاوداو عىأ عجزكم وفشىكم، وحقيقة  نكم مجرد  كذوبة كبيرة، فهل كان  بو خالد الضي   و غيره من 

  يادة المقاومة في منزل  آل الىوح( اليوم؟  و في بقالة حي الزيتون؟!
د الضنني ، الننذي بنند  مننن الحجننر، وانتقننل لىبند يننة، نننم لىعمىيننات االستشننهادية، حتننأ غط ننت  بننو خالنن

صواريخ الكتائب تحت  يادته كل الوطن الحبيب السنىيب، و دخىنتكم كنالفئران المنذعورة إلنأ المالجنئ، 
وكتائننب القسننام تعنندكم  ن محمنند الضنني  سننيكون بننعذن هللا القائنند العننام لىجنني  الننذي سننيدخل باحننات 

 لمسجد األ صأ فاتحاو محرراو، وحتأ نطه ر  رضنا كل   رضنا من دنس آخر المحتىين.ا
 ال فىيعىم المحتىون  ن  بو خالد محمد الضي ، ومن خىفه كتائب القسام وسائر فصائل المقاومنة ونم 

  در هللا عىيكم الذي تأذ ن ليبعنن عىيكم إلأ يوم القيامة من يسومكم سو  العذاب.
 متنا يا كل العالم ...يا شعبنا يا  
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تأتي وذه الجريمة وما اد عناه االحنتالل منن إطنالق الصنواريخ بناألمس، ليبنرر عدواننه وخر نه لىتهدئنة، 
ووننو يظننن   ن يننده  نند و عننت عىننأ الصننيد النمننين، ليسننج ل صننورة النصننر ونهايننة المعركننة بينمننا كانننت 

نا مو فننا منهنا مننذ الىحظنة األولنأ،  ر صة العفاريت  فيما سنمي بالمفاوضنات فني القناورة، والتني حندد
وكننا ننننق  نهنا لننن تفضني أليننة نتننائش ممنا يطمننح شنعبنا لننه، وممننا يتناسنب مننع حجنم تضننحيات شننعبنا 
و وىنننا، ورغننم ذلننك فقنند  عطينننا القيننادات السياسننية لحركتنننا وشننعبنا  كنننر ممننا يىننزم مننن الو ننت لمحاولننة 

 يد اإلعمار.الوصول إلأ اتفاق يو   العدوان ويرفع الحصار ويع
وبعد وذه األسابيع الطويىة من المفاوضات العبنينة، وبعند جنرائم العندو فعنننا نقنول  ن ونذه المبنادرة  ند 

 ولدت ميتة، واليوم تم  بروا مع الشهيد الطفل  عىي محمد الضي (.
سنار بعند لذلك فعىأ الوفد الفىسطيني االنسحاب فوراو من القاورة وعدم العودة إليهنا، فنال عنودة لهنذا الم

اليننوم، و ي حننراك عىننأ وننذا المسننار ال ُيىزمنننا بننالمطىق، ونحننب  ن ندك نند  ن  العنندو  نند ضنني ع فرصننة 
ذوبية لىوصول إلأ ات فاق لو   إطالق النار، بسق  مطالب  دنأ مما يجب عىيه  ن يدفع اليوم بعند 

 جرائمه وفشىه.
وزيادة، ورغنم فشنل  جهنزة  منن العندو وفي ظل جرائم العدو، وبعد  ن منحنا المفاوضات الو ت الالزم 
 وجيشه في اغتيال القائد العام لكتائب القسام، فعننا نعىن ما يىي:

: نحذ ر شركات الطيران العالمية من الوصول إلأ مطنار بنن غورينون، وعىيهنا و ن  رحالتهنا مننه أوال  
ليننه، ابتنندا و مننن السنناعة السادسننة مننن صننباح يننوم غنند الخمننيس الموافننق الحننادي و  العشننرين مننن شننهر وا 

 .1024 غطس لعام 
: ُتمننننع  ينننة تجمعنننات كبينننرة لجمهنننور العننندو فننني المنننديات التننني تصنننىها صنننواريخ كتائنننب القسنننام، ثانيـــا  

 وخاصة الحشود في المالعب في دوري كرة القدم، وغيروا من األماكن المفتوحة.
لنأ بينوتهم، وعىنأ منن يظنل  : ُيمنع عىأ سكان ما يسمأ ب ال  غنزة والمندن القريبنة منن العنودة إثالثا  

نة.  منهم لىضرورة البقا  داخل المالجئ والمناطق المحص 
: يظل  كل ما سبق ساري المفعول حتنأ إشنعار رسنمي آخنر منن القائند العنام لكتائنب الشنهيد عنز رابعا  

الدين القسام، وعىأ الجميع  ن يحذروا من تصريحات ووعود  نادة العندو غينر المسنئولة بهنذا الصندد، 
 تي ال تراعي مصالحهم و منهم الشخصي.وال

: عىأ المحتىين وعىأ العالم  جمع  ن يدرك حقيقنة منا يطالنب بنه شنعبنا، فكنل منا نريند ونو  ن خامسا  
ينصر  االحتالل عن  وتنا وعن حىيب  طفالنا، وعن و ودنا، ولكن ه يصر  بنأن يظنل ممسنكاو بعقابننا، 
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وبالقدر الذي يشا ، ولنن ُيسنمح لنه باسنتمرار ذلنك بعند يخنقنا متأ شا  ويسمح لنا بالتنفس متأ يشا  
 اليوم بعذن هللا تعالأ.

ن ه لجهاد نصر  و استشهاد  وا 
 فىسطين –كتائب الشهيد عز الدين القسام 

 ون2414شوال  14األربعا  
 م10/08/1024الموافق 
 25/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وقف إطالق النار انهيارولية رياض منصور: الطرف اإلسرائيلي يتحمل مسؤ  .2

حمل الدكتور رياض منصور، المرا ب الدائم لدولة  :صيام الحميد عبد-المتحدة االمم-نيويورك
فىسطين لدى األمم المتحدة، الطر  اإلسرائيىي مسدولية انهيار و   إطالق النار ومفاوضات 

ن عىأ  طاع غزة. و ضا  القاورة التي كانت ترمي إلأ تحقيق اتفاق دائم وشامل لو   العدوا
لقد  بدى الطر  الفىسطيني مرونة عالية فيما يتعىق بجميع « »القدس العربي»منصور في تصريح لن 

 بنود اتفا ية إطالق النار المطروحة لىنقا  بوساطة مصرية.
 «.والطر  اإلسرائيىي وو الذي بقي متعنتا ويقدم طىبات تعجيزية كي يضمن فشل المفاوضات

ل ان مطالبة الوفد اإلسرائيىي بنزع سالح المقاومة  وال مقابل الحديا عن المينا  كان وتابع القو 
بمنابة الحجة التي استخدمها الوفد اإلسرائيىي لىتمىص من بقية بنود االتفا ية التي تدعو إلأ و   

إلنسانية إطالق نار مستدام وفتح المعابر ورفع الحصار وتوسيع الحدود المائية والسماح لىمساعدات ا
 ومواد البنا  بالدخول إلأ غزة إلعادة اإلعمار.

و كد انه سيقوم بعبالغ الجهات المعنية في األمم المتحدة عن  سباب انهار المفاوضات واستعداد 
 الوفد الفىسطيني الستئنافها.

 21/5/2512القدس العربي، لندن، 
 
 ن على غزةوا: يدعو أوروبا للتدخل عبر مجلس األمن لوقف العدالحمد هللا .3

التقأ رئيس الوزرا  الفىسطيني رامي الحمد هللا، في مكتبه برام هللا، ممنل   بو سعدى: فادي-رام هللا 
االتحاد األوروبي جون راتر، لبحا تداعيات استئنا  االحتالل اإلسرائيىي عدوانه اإلجرامي عىأ 

  طاع غزة.
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لو   العدوان اإلسرائيىي اإلجرامي »ن وشدد عىأ ضرورة تدخل االتحاد األوروبي عبر مجىس األم
 «.عىأ  بنا  شعبنا في غزة، والذي يستهد  المدنيين العزل وبشكل خاص األطفال والنسا  والمسنين

من جانبه  كد راتر عىأ دعم االتحاد األوروبي الكامل لىمبادرة المصرية، مشددا عىأ استعداد 
ية المساومة في اعادة اعمار القطاع، وبشكل االتحاد األوروبي في حال التوصل إلأ تهدئة نهائ

 خاص  طاع الكهربا  والما .
 21/5/2512القدس العربي، لندن، 

 
 لوقف محاوالتها تهويد القدس "إسرائيل"عريقات يطالب العالم بالضغط على  .4

وجه عضو الىجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفىسطينية، وكبير المفاوضين الفىسطينيين  :رام هللا
الدكتور صائب عريقات رسالة إلأ المجتمع الدولي طالب فيها  اتخاذ اإلجرا ات الالزمة والضرورية 
ردا عىأ السياسة اإلسرائيىية السافرة واالستفزازية عىأ نحو متزايد بالسماح لىمتطرفين اليهود بدخول 

ن دخول المسجد باحات المسجد األ صأ في القدس الشر ية المحتىة، في حين يمنع الفىسطينيين م
 والصالة فيه .

 25/5/2512قدس برس، 
 

 إخضاع الشعب واإلبقاء على االنقسام  الوحشية "إسرائيل" تسعى من خالل المجازرقريع:  .5
 ال عضو الىجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفىسطينية،  حمد  ريع، إنه في الو ت  :وفا –القدس 

ت والمدفعية، فعنها لم تتو   لىحظة عن تدمير القدس الذي تضرب فيه إسرائيل  طاع غزة بالطائرا
 وبا ي الضفة ال ربية بالتوسع االستيطاني والطرق االلتفافية.

و ضا   ريع خالل لقائه، القنصل األميركي العام في القدس مايكل راتني، برفقة عضو الفريق 
ئيل تستمر في تهجير ، بمكتبه في  بو ديس،  ن ٍإسرا مساألميركي المفاوض ديفيد ماكوفسكي، 

المقدسيين األمر الذي يدمر ما تبقأ من بصيص  مل في التوصل إلأ تسوية سياسية  ادرة عىأ 
 إنها  االحتالل، وتحقيق السالم العادل الذي يضمن األمن واالستقرار لىمنطقة.

و وضح  ريع  ن الهد  الذي تسعأ إسرائيل إلأ تحقيقه من خالل وذه المجازر الوحشية وو 
خضاع شعبنا واإلبقا  عىأ االنقسام ب ية إخراج القطاع من دائرة الصراع لالستفراد بالضفة ال ربية، إ

وتحديدا القدس إلكمال مشروعها االستيطاني واإلجهاز عىأ إمكانية إنها  االحتالل و يام الدولة 
 الفىسطينية.
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فة األرض الفىسطينية المحتىة و ال إن إنها  الصراع يقترن فقط بعنها  االحتالل بشكل كامل عن كا
و ولها القدس، ولن يقبل  ي فىسطيني إال بدولة فىسطينية مستقىة عىأ حدود الرابع من  2631عام 

 كأساس إلنها  الصراع. 2631حزيران 
 21/5/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 العام الدراسي بغزة إجراءاتقرار بتجميد تصدر  وزارة التربية .6

رت وزارة التربية تجميد اية اجرا ات مرتبطة بعودة المدارس او عقد امتحان االكمال  ر : رام هللا
 لىنانوية العامة في غزة حتأ اشعار آخر.

و الت الوزارة في بيان مقتضب ان  رار التجميد جا   بسبب تجدد العدوان عىأ اوىنا في محافظات 
 غزة، وبعد التنسيق مع وكالة ال وا .

 21/5/2512القدس، القدس، 
 
 "اللجنة التنفيذية" تنعى شاعر المقاومة الفلسطينية سميح القاسم .7

نعت الىجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفىسطينية شاعر المقاومة الفىسطينية سميح القاسم،  :رام هللا
 عاماو بعد صراع مع المرض، مخىفاو إرناو شعرياو و دبياو  14الذي توفي مسا  النالنا ، عن عمر يناوز 

ذكا  روح المقاومة والدفاع عن الحق واألرض والحرية.  ومسيرة حافىة باإلبداع والعطا  الوطني وا 
و الت الىجنة التنفيذية انها ووي تنعأ شاعر فىسطين الكبير سميح القاسم،  تدكد حرصها عىأ 

لحق مواصىة حمل رسالته اإلبداعية والوطنية، وتوارنها من جيل إلأ جيل، ليبقأ صوته وصوت ا
 الفىسطيني عالياو شامخاو .

 21/5/2512القدس، القدس، 
 
 في قصف إسرائيلي القادة محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم : استشهادالقسام .8

من  برز  ادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجنناح العسنكري لحركنة  1استشهد فجر اليوم الخميس 
صنقة فني حني تنل السنىطان غنرب مديننة رفنح جننوب  طناع حماس إنر استهدا  مجموعة منازل متال

ونعت الكتائب في بينان مقتضنب الشنهدا  القنادة وونم: محمند  بنو شنمالة، ورائند العطنار، ومحمند  غزة.
 برووم، و الت إنهم:  ارتقوا في  ص  منزل عائىة كالب في حي تل السىطان برفح .
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بجنراح مختىفننة، فيمنا ال ينزال البحنا عننن  آخنرون 14مننواطنين و صنيب  1كمنا ارتقنأ فني ذات ال نارة 
 مفقودين متواصال.

 21/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أبو مرزوق: ال تفاوض حول نزع سالح المقاومة.. ونتنياهو كذب مرتين .9
كش  الدكتور موسأ  بو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركنة : سوسن  بو حسين - القاورة

المفاوضنات التني ترعاونا القناورة بنين الفىسنطينيين واإلسنرائيىيين لو ن  العندوان حماس،  سباب تعىينق 
عىأ  طاع غنزة، وانسنحاب الوفند اإلسنرائيىي  نننا  عمىينة التفناوض. و نال فني حنديا خناص لنن الشرق 
األوسط  إن  الوفد اإلسرائيىي تسىم منن مصنر ور نة فىسنطينية تحمنل الحند األدننأ لمطالبننا ويجنب  ن 

 ون تعديل ووي حقوق الشعب الفىسطيني وننتظر الرد .يقبىها د
واتهم  بو مرزوق رئيس الوزرا  اإلسرائيىي بنيامين نتنياوو بن الكذب  عىأ واشنطن مرتين، منرة عنندما 
حمننل حركننة حمنناس مسنندولية خننرق الهدنننة األخيننرة، واألخننرى بشننأن خطنن  حمنناس جننندي إسننرائيىي 

 ن جديد عىأ غزة.فاعتبرتها ذريعة لو   الهدنة وشن عدوا
إسنرائيل كنذبت عىنأ المجتمنع الندولي وعىنأ كنل األطنرا  عنندما  عىننت  ال  بنو منرزوق فني حديننه:  

انطالق نالنة صواريخ من غزة  ننا  المفاوضات، ووذا لم يحدا ولم تطىق المقاومة الفىسطينية طىقة 
منناطق خالينة  فني غنزة( واحدة باتجاه إسرائيل ولم يطىق  ي صواريخ. في حنين  ن تنل  بينب  صنفت 

فنني بدايننة األمننر نننم  صننفت منننزل عائىننة النندلو ظنننا منهننا  ن محمنند الضنني    ائنند كتائننب عننز النندين 
القسننام( موجننود بهننذا المكننان وكانننت النتيجننة  تننل األطفننال والنسننا . والوا عننة النانيننة التنني كننذب فيهننا 

حتنأ يبنرر تمرينر اسنتهدا  بعنض  نتنياوو عندما  عىن  ن الجندي اإلسرائيىي اختط  فنأل أ التهدئنة
 . الشخصيات في غزة

حتأ وذه الىحظة لم توافق إسرائيل عىأ مطالب الشعب الفىسطيني وحقوق المواطنين. و ن و ضا :  
 بننرز  ضننية حنناولوا االبتعنناد عنهننا ونني اسننتمرار حصننار  طنناع غننزة وتقنننين فننتح المعننابر وعنندم وجننود 

 ربيننة. ووننذا دليننل عىننأ رغبننتهم فنني اسننتمرار الحصننار مينننا  ومطننار  و حتننأ اتصننال غننزة بالضننفة ال
وفصنننل غنننزة عنننن الضنننفة ولنننذا ونننم حولوونننا إلنننأ بركنننة دمنننا  وكومنننة منننن الحجنننارة ولنننم يننندفعوا الننننمن، 
والمجتمع الدولي يتفرج والضمير العالمي نائم نوما عميقا ولذا ال يجب  ن يظل الوضع وكذا إلأ يوم 

 . القيامة
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التمديد كان رغبة من اإلخوة فني مصنر و ند اسنتجبنا ال  بو مرزوق:     ساعة 14الهدنة وعن تمديد 
لمنا ترينند، كمننا سنىمنا مصننر ور ننة تفنناوم ووني تعتبننر الحنند األدنننأ لمطالنب الشننعب الفىسننطيني. وحمننل 

ورفننض  بننو  . الوفنند اإلسننرائيىي وننذه الور ننة معننه إلننأ تننل  بيننب ولننم يصننىنا  ي رد عىيهننا حتننأ السنناعة
 تفاوم لىتفاوض في وسائل اإلعالم وعىأ الهات . عن ور ةمرزوق الحديا 

لو كان المطىب  و الشرط له عال نة بسنالح المقاومنة فىنن ينتم التفناوض، ألن سنالح المقاومنة وتابع:  
ذا زال االحننتالل لكننل حننادا حننديا كننل شنني  متو نننع ألن  ،حننق مشننروع ووجننوده بسننبب االحننتالل وا 

 . في حالة انعقاد دائمالجانب اإلسرائيىي انسحب والوفد الفىسطيني 
،  جناب من زيارة جون كيري وزير الخارجية األميركي المرتقبة لىمنطقة األسبوع المقبنل وحول تو عاته
ال عىم لي بها. وال  دري ما سيحمىه، لكن الواضح بالنسبة لنا  ننه ال وسنيط إال الوسنيط  بو مرزوق:  

والجهود األميركية يجب  ن تكون في سياق  المصري. مصر وي المعنية وجهودوا مقدرة بالنسبة لنا،
الض ط عىأ إسرائيل و ال تتسرع واشنطن في موا فهنا ألنهنا  عطنت الحنق بقصن  غنزة لىمنرة العشنرين 
دون وجننه حننق. كمننا  ن إسننرائيل كننذبت عىننأ واشنننطن مننرتين فنني غضننون عشننرة  يننام، ولىمننرة النانيننة 

طريقننة ال يمكننن  بولهننا عىننأ اإلطننالق. مننن كننذب نتنينناوو وخرجننت اإلدارة األميركيننة لتنندين حمنناس ب
 . المفترض  ن تكون اإلدارة األميركية حيادية ونحن نعىم صعوبة  ن تكون كذلك

وحول لقا  الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحمناس خالند مشنعل،  نال  بنو منرزوق: 
لرئيس محمود عباس وجدول ال عىم لي بشي  من وذا، وما  عىمه وو  ن الحركة لديها اجتماع مع ا 

جرا ات المصالحة  . األعمال يتعىق بالشأن الفىسطيني واستكمال خطوات وا 
مفتوحننة. ومننع ذلننك نحننن منفتحننون عىننأ ]حننول األيننام القادمننة  كننل االحتمنناالت وخننتم  بننو مننرزوق:  

كننل  الجهننود المصننرية الكبيننرة التنني  امننت بهننا طيىننة األسننابيع الماضننية، لكننن إسننرائيل تحنناول إفشننال
 . المساعي الرامية لو   إطالق النار

 21/5/2512الشرق األوسط، لندن، 
 
 الحصار إلسقاطعلى حرية غزة بحرا  وجوا  وبرا   اإلصرارالمطلوب  مروان البرغوثي: .01

دعننا عضننو الىجنننة المركزيننة لحركننة فننتح، األسننير مننروان البرغننوني كافننة  بنننا  شننعبنا و بنننا   :رام هللا
التمسك بخيار المقاومة الشامىة وفنا  لندما  الشنهدا  وعنذابات األسنرى ومنن  إلأحركة فتح خصوصا 

  جل تحقيق آمال شعبنا في الحرية واالستقالل.
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نواجنه احنتالال جباننا ال يريند السنالم  إنناو كد البرغوني في رسالة له  مس من داخل سجون االحتالل 
سننطينيين عبينندا، وان وننذا االحننتالل لننن واألمننن واالسننتيطان، وسننالما يجعننل مننن الفى األرضبننل يرينند 

 مشروع خاسر وباوظ النمن ماليا وا تصاديا وسياسيا وماديا وعسكريا. إلأيرحل ما لم يتحول 
، وعهنند المناضننىين لىمناضننىين، وعهنند الوفننا  لألحننرار األحننرارو ننال البرغننوني فنني رسننالته: وننذا عهنند 

  نفني العنالم، ونو العهند  واألصند ا  واألحنراررب ، وعهنداو لىفتحناويين ولكنل الفىسنطينيين والعنلألوفيا 
ناروننا حركننة فننتح الرائنندة فنني يننناير   شننعىتنواصننل كفاحنننا ومسننيرتنا النضننالية الظننافرة، المسننيرة التنني 

، وننذه الشننعىة التنني سننتظل متو نندة تتننووش بنندما  المناضننىين وعننذابات الفىسننطينيين حتننأ نيننل 2634
 حقو نا الوطنية المشروعة.

شهور  ىيىة ستحتفل حركتنا الرائدة باليوبيل الذوبي عىأ انطال تها المجيدة، انها مفجنرة ، بعد و ضا 
رصاصنتها األولنأ وشنر   ينادة الننورة  إطالقالنورة الفىسطينية المعاصرة التي كان لحركة فتح شر  
 و يادة  م.ت. ( وشر   يادة االنتفاضتين المجيدتين.

تمننون لحركننة عظيمننة  نندمت نهننراو مننن النندم وجبننال مننن الشننهدا  تن واإلخننوة األخننوات  يهننا إنكننموتننابع: 
وعشننرات افال  مننن الجرحننأ، وتنتمننون لىحركننة الوطنيننة الفىسننطينية األصننيىة  األسننرىوكواكننب مننن 

 .اإلنسانيةالتي وي جز  ال يتجز  من األمة العربية المجيدة كما  نها جز   صيل من 
تكنننون  ائننندة لىشنننعب الفىسنننطيني،   ن، و ننندروا حركنننة فنننتح وننني حركنننة الشنننعب الفىسنننطيني  نو كمنننل 

ويترتب عىأ ذلك استحقا ات كبينرة، عىنأ ر سنها  ن تندفع نمنن اسنتحقاق القينادة ونذا دمناو وعنذاباو و لمناو 
تواجه وذه التحنديات الكبنرى وان تكنون الطىيعنة والقندوة كمنا فعىنت   نواستشهاداو و سراو، وعىأ الحركة 
 وا  امنةاالحنتالل واالسنتيطان وانجناز الحرينة والعنودة واالسنتقالل،  هنا إندوماو، وفي مقدمة ذلك تحندي 

الدولننة الفىسننطينية المسننتقىة كامىننة السننيادة وعاصننمتها القنندس، وممارسننة الالجئننين حقهننم المقنندس فنني 
 .األسرىالشامل عن كافة  واإلفراجدياروم،  إلأالعودة 

  نعننندما ينندرك  إالرائننق، واالحننتالل ال يرحنل عننندما تشنتعل الح إالالعنالم ال يتحننرك بقنوة وفاعىيننة  إن
النمن بناوظ وان ال مسنتقبل لنه، وونو احنتالل واونن، وونو مسنتفيد منن غيناب المقاومنة الفاعىنة خاصنة 

، ومنن حالنة االنقسنام والضنع  والعجنز لىنظنام السياسني الفىسنطيني بكنل األخيرةخالل العشر سنوات 
الكرامة الجديدة التي خاضها شعبنا وفصائىه المقاومة في فقد جا ت معركة  اإلطار، وفي وذا إفرازاته

التكنولوجينننا الجديننندة   ننننواع طننناع غنننزة الحبينننب لتكشننن  وشاشنننة العننندو وعجنننز جيشنننه المننندجش بكنننل 
  دا صنمود ونبنات المقاومنة التني  ندمت   منامالمتطورة، فقد و   وذا الجني  عناجزاو فاشنالو  واألسىحة

صنننهيوني بالنننذوول وجعىنننه يتخنننبط ويفشنننل فننني عدواننننه وفننني تحقينننق الجننني  ال  صننناب ياديننناو احترافيننناو 
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، و د  كدت وذه المعركة صحة وصواب خيار المقاومة وجدارتها، األمر الذي  كدنا عىينه منراراو  ودافه
ونننننادي بنننه دومننناو وونننو الجمنننع الخنننالق بنننين العمنننل السياسننني والدبىوماسننني والمقاومنننة الشنننامىة وحشننند 

 لها. اإلمكانيات
ن يشمر الفتحاويون عنن سنواعدوم واالنخنراط فني  وسنع مقاومنة شنامىة، وفنق حان الو ت أل و ال: لقد
المطىوب االستفادة منن المعركنة الكبنرى فني   نالمناسبة والتي تحقق الهد ، كما  واألشكالاألساليب 

االحننتالل والحصننار، ولتشننكل وننذه  إلسننقاطعىننأ حريننة غننزة بحننراو وجننواو وبننراو  اإلصننرارغننزة مننن خننالل 
 المعركة رافعة لمواصىة كفاحنا الوطني ووحدة الوطن وتحقيق االستقالل.

غنزة  إلنأتعزينز حكومنة الوفناق النوطني واسنتكمالها بكفنا ات جديندة ومسناندتها ونقنل عمىهنا  إلأودعا 
القادمة لقيادة معركة توحيد المدسسات ومعركة االعمار، وكذلك تفعينل  األشهروتواجدوا وناك خالل 

انتخابنننات  إلجنننرا ادي لنننن  م.ت. ( بمشننناركة كافنننة الفصنننائل والشخصنننيات، والتحضنننير القيننن اإلطنننار
تشننريعية ورئاسننية ولعضننوية المجىننس الننوطني لبنننا  نظننام سياسنني فىسننطيني جدينند  ننادر عىننأ مواجهننة 

 تبين ضع  وعجز وذا النظام.  نالتحديات الكبرى بعد 
الشنبيبة وني ضنمير الحركنة وعنفوانهنا،  إن بننا  حركنة الشنبيبة فني كنل مكنان و نال:  إلأووجه رسالة 

  نوونني ربيننع فننتح المتجنندد وونني طىيعننة الحركننة فنني المواجهننة والمينندان وفنني كننل مكننان، وونني مدوىننة 
حركنة مقاومنة شنعبية شنامىة وفاعىنة ومدروسنة، وبقينادة   وسع إطالقتشكل ر س الحربة الفتحاوية في 

 .ةاإلسرائيىيحمىة مقاطعة لىبضائع والمنتوجات   وسع
حركننة فننتح ونني حركننة تحننرر وطننني وحركننة مقاومننة وان المقاومننة ونني روح حركننة فننتح   نو كنند عىننأ 

 الحركة من وذا المضمون الجووري. إلخراجمحاوالت   ية  حداولن تنفع  واستمراروا،وسبب وجودوا 
 بل سنق  فنتح كنان وسنيظل السيادة،سىطة فىسطينية منزوعة   بداوشدد عىأ انه لن يكون سق  فتح 

نسانيوذه البالد لنا ووذه األرض لنا ولنا فيها حق تاريخي و ومي ووطني وديني   ن و انوني، وان  وا 
آجننالو   مزوال عنناجالو  إلننأ ضننيتنا ونني  عنندل  ضننايا الكننون بأسننره، وان مصننير االحننتالل الصننهيوني 

وسنيىقي  منن مصنير االسنتعمار والفاشنية واالسنتبداد، بأفضنل صر، ولن يكنون مصنيره   مطال الزمن 
 مزبىة التاريخ. إلأشعبنا العظيم بهذا االحتالل 

يسننتعدوا لىمرحىننة الجدينندة، مرحىننة النهننوض، مرحىننة التو نن    نوخننتم بننالقول: حننان الو ننت لىفتحنناويين 
عننننن ووننننم تحقيننننق االسننننتقالل والحريننننة مننننن خننننالل مفاوضننننات عقيمننننة، نبننننت فشننننىها وشننننكىت غطننننا  

النظر في مهام السنىطة كافنة، بمنا يخندم  إلعادةحان الو ت لالستيطان والتهويد ولتكريس االحتالل، و 
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تكننون السننىطة جسننراو لىعبننور نحننو االسننتقالل والدولننة ال   ن  رادمعركننة الصننمود والمقاومننة الن شننعبنا 
 جسراو يعزز االحتالل واالستيطان.

 21/5/2512، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 في القاهرة اتفاق التهدئةكلمات عرقلت  عشرقيس أبو ليلى:  .00

 يس عبد الكريم   بو ليىأ( وفيصنل  بنو في القاورة،  ال عضوا الوفد المفاوض : كفاح زبون -رام هللا
شنهال لنن الشرق األوسننط  إن الوفند الفىسنطيني مننا زال يعند نفسننه فني خضنم العمىيننة التفاوضنية بانتظننار 

 دعوة مصر لألطرا  مجددا.
سحاب اإلسرائيىيين ال ينهي بالنسبة لنا العمىية التفاوضية. ما و ال  بو ليىأ:   بى نا المصريين بأن ان

ن عىقننت مد تننا. و ىنننا لهننم فنني الو ننت الننذي تننراه مصننر مناسننبا  زالننت وننذه العمىيننة جاريننة بالنسننبة لنننا وا 
 ومهيئا من حيا المناخ سنعود .

قنننديم ور نننة واتهنننم  بنننو ليىنننأ اإلسنننرائيىيين بنننالتخطيط إلفشنننال المفاوضنننات، مضنننيفا:  بعننند سننناعة منننن ت
فىسننطينية تتضننمن مننن المرونننة مننا يكفنني اختىننق اإلسننرائيىيون  صننة صننواريخ مننن غننزة وانسننحبوا عىننأ 
عجنل وصننعدوا عىنأ األرض.  عتقنند  ن موا فننا  حرجننت الوفنند اإلسنرائيىي، وعجىننت فني  ننرار الحكومننة 

قننا مننا فشننىوا فيننه فنني اإلسننرائيىية باالنسننحاب . وتننابع:   رادوا كمننا يبنندو  ن يفرضننوا بننالقوة العسننكرية الح
 السياسة، لكنها محاولة ال  عتقد  نها ستحظأ بالنجاح .

و كنند  بننو ليىننأ  ن المبننادرة المصننرية التنني كانننت  سنناس التفنناوض مننا زالننت  ائمننة وال توجنند مبننادرات 
  خرى. بينما اتهم  بو شهال اإلسرائيىيين بالتشنش وعدم إعطا  الفىسطينيين   ي شي  .

كىمننات .  20ي كننان فنني خضننم المفاوضننات:  كننل مننا كننان يحتاجننه االتفنناق وننو و ننال  بننو ليىننأ الننذ
كىمات مصنيرية تحندد التفاصنيل . و وضنح  نائال:  مننال نحنن نريند حرينة الحركنة  20و ضا :  لكنها 

وونم يرينندون تسنهيل الحركننة، نمنة فننارق مهننم ل نوي وفنني المعننأ والمنندلوالت والنتنائش ، و ضننا :  يرينند 
فنننتح المعنننابر بيلينننات يتفنننق عىيهنننا الحقنننا منننع السنننىطة، ونريننند نحنننن  ن يجنننري ذلنننك اإلسنننرائيىيون ربنننط 

 بالتنسيق مع السىطة من دون  يود .
  21/5/2512الشرق األوسط، لندن، 
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 رفضت تعديالت فلسطينية طفيفة على الورقة المصرية "إسرائيل"الحياة": " .02
صيل الساعات األخيرة من انهيار مفاوضات كش   عضا  في الوفد الفىسطيني لن  الحياة  تفا: القاورة

 و    اإلسرائيىيمتواصىة. و ال رئيس الوفد عزام األحمد ان الوفد   سابيعالقاورة التي استمرت نالنة 
نالننننة  إطنننالقالمحادننننات عنننند الرابعنننة عصنننراو، وغنننادر بعننند تىقينننه تعىيمنننات منننن رئاسنننة الحكومنننة بعننند 

 .إسرائيلصواريخ من  طاع غزة عىأ 
جاريننة مننن  مكنفننةالمفاوضننات بنند ت فنني العاشننرة والنصنن  صننباحاو السننتكمال مفاوضننات   ن و وضننح

رفننض فنني اليننومين األخيننرين التزحننزح عننن مطالبننه، وان  اإلسننرائيىيالوفنند   ن و ضننا اليننوم السننابق. 
كان يعيدوا ومعها صياغات جديندة  اإلسرائيىيالجانب الفىسطيني  دم عشرات الصياغات، لكن الوفد 

 قبولة.غير م
الوسنيط المصنري  إلنأالمو  ، و عند ور نة سنريعة  ندمها  إنقاذالوفد الفىسطيني حاول  إن األحمدو ال 

منع تعنديالت طفيفنة ال تتعندى تعنديل عشنر كىمنات  األساسنيةتمنل من حيا الجوور الور ة المصرية 
 الخيار العسكري. إلأ، لكن األخير لم يرد وذوب اإلسرائيىيليعرضها عىأ الجانب 

  ان الور ننة الفىسننطينية المقترحننة تضننمنت فننتح اإلسننالميوكشنن  عضننو فنني الوفنند مننن حركننة  الجهنناد 
سنننرائيلالمعنننابر وفنننق االتفا نننات المو عنننة بنننين منظمنننة التحرينننر  ، وتأجينننل لمننندة شنننهر لبحنننا  ضنننايا وا 

فة التي اتخذت بحق ناشنطي حركنة  حمناس  فني الضن اإلسرائيىيةالعقابية  واإلجرا اتالمطار والمينا  
وجنننا  واألسننرىحزيننران  يوليننو( الماضنني،  21ال ربيننة عقننب خطنن  و تننل المسننتوطنين النالنننة فنني 

 الجنود.
وتضننمنت المبننادرة ايضننا جمىننة غامضننة تنننص عىننأ ان يجننري بعنند شننهر بحننا شننروط تنبيننت التهدئننة 

اع الذي كان يطالب بعدراج بند ينص عىأ بحا نزع سالح الفصائل في  ط اإلسرائيىيالوفد  إلرضا 
لنم ينرد عىنأ المبنادرة الفىسنطينية، وذونب النأ خينار  اإلسنرائيىيغزة. و ال عضو الوفند:  لكنن الجاننب 

 الحرب .
و ننال عضننو الوفنند مننن حركننة  حمنناس  عننزت الرشننق ان الجانننب االسننرائيىي وضننع فنني كننل بننند فنني 

: و ضننا . االتفناق المقتننرح جمىننة تبقنني يننده العىينا فنني كننل شننأن مننن شندون الحركننة واالعمننار فنني غننزة
 ربنط الجاننب اإلسننرائيىي بينده كنل حركننة لألفنراد والبضنائع مننن تصندير واسنتيراد وصننيد بحنري وزراعننة 
في المنطقة الحدودية . واضا :  االتفاق كان يعني شيئاو واحداو وو ان نعود الأ اوىنا في غزة ونقول 

ائيىي . وتنننابع ان لهنننم كنننل حركنننة منننن منننواطن او تننناجر او صنننياد او منننزارع فننني حاجنننة النننأ اذن اسنننر 
 إسنننرائيل ارادت تو ينننع الفىسنننطينيين عىنننأ ونيقنننة استسنننالم، وونننو منننا اوصنننل المفاوضنننات النننأ طرينننق 
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مسدود . و ال ان الجانب المصري لم يضع اي لنوم عىنأ الوفند الفىسنطيني، واننه اصنيب بعحبناط منن 
 المماطىة اإلسرائيىية.

بيت التهدئة. و الت مصادر في  حماس  وتعهدت مصر مواصىة االتصاالت مع الجانبين من اجل تن
ان الجانب الفىسطيني لن يمدد التهدئة، ولن يعطي الجانب اإلسرائيىي تهدئنة مجانينة، لكننه لنن يطىنق 

نار. واضافت:  في حال تو فت إسرائيل عن وجماتها عىأ غزة، فعن ال  إلطالقتعرض  إذاالنار اال 
ك لن نبادر الأ القيام بهجمات، وسننفتح الطرينق امنام مصىحة لنا في القطاع بالعودة الأ الحرب، لذل

 حكومة الوفاق الوطني لتتولأ اعادة االعمار والحركة عىأ المعابر .
وتابعنت:  وننناك سنيناريوات  خننرى، منهنا  يننام مصنر بنندعوة الجنانبين الننأ و ن  النننار، او  ينام مجىننس 

نبادر الأ شن وجمات اال اذا تعرضنا االمن بعصدار  رار بهذا الشأن، وفي جميع الحاالت، فعننا لن 
لننذلك . ولننم تسننتبعد  يننام إسننرائيل بحننرب اسننتنزا  عىننأ  طنناع غننزة، لكنننه  ننال ان لنندى الحركننة اسننىحة 

 رادعة في حال تعرضت الأ وجمات.
كمننا لننم يسننتبعد التعننرض الننأ وجننوم بننري، لكنننه  ننال ان احتمنناالت وننذا الهجننوم غيننر كبيننرة نظننراو الننأ 

 تي تعرض اليها جي  االحتالل عىأ االرض في وذه الحرب.التجربة القاسية ال
و بنندى جميننع اعضننا  الوفنند الفىسننطيني اسننتعداده لىعننودة الننأ القنناورة مجنندداو فنني حننال تىقنني دعننوة الننأ 

تىقينا دعوة من  إذامواصىة التفاوض. و ال عضو في الوفد من  حماس :  بالتأكيد سنعود الأ القاورة 
 ي ت ييننر فنني المو نن  اإلسننرائيىي، لكننن كننل التقننديرات يشننير الننأ ان مصننر، سنننأتي ونفحننص مجنندداو 

الجانب اإلسرائيىي ال يريد التوصل الأ اتفاق تهدئة وانما يريد اتفاق استسالم من جانب غزة، ووو ما 
 لن يحدا  بداو .

 21/5/2512، الحياة، لندن
 
 ةت القاهر من مفاوضا وفد االحتالل تكشف سر  انسحاب "القدس العربي" .03

ننننن  عىنننني الصننننالح: كشننننفت مصننننادر فىسننننطينية مطىعننننة لننننن  القنننندس العربنننني  السننننر ورا  انهيننننار  لننننندن
مفاوضات القاورة غير المباشنرة بنين الوفندين الفىسنطيني واإلسنرائيىي لىتوصنل النأ اتفناق شنامل ودائنم 

 لو   اطالق النار في  طاع غزة، بعدما كان التو يع عىيه وشيكا.
طنالقية المطىعنة ان إسنرائيل اختىقنت رواينة الخنرق الفىسنطيني لىتهدئنة و الت المصادر الفىسنطين  1 وا 

صواريخ عىأ منطقة خالية في محيط بئر السبع  بل سناعات فقنط منن انتهنا  التهدئنة المد تنة الرابعنة 
منتصنن  الىيىنننة  بننل الماضنننية، كذريعنننة لتحننل نفسنننها منننن خننرق التهدئنننة، بعننند حصننول اجهنننزة االمنينننة 
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معىومات تفيد بمكان وجود محمد ضي  القائد العام لكتائب القسنام الجنناح العسنكري اإلسرائيىية عىأ 
 لحركة حماس.

لنننم تنتظنننر تفسنننيرا او تبرينننرا لىخنننرق المزعنننوم النننذي لنننم يعىنننن اي منننن  إسنننرائيلوحسنننب المصنننادر فنننعن 
طائراتهنا الفصائل الفىسطينية مسدوليته عنه، كما كانت العادة في المرات السابقة، لكي تطىق العننان ل

ضني  القائند العنام  بوجنود محمندالتي كانت اولأ غاراتها عىأ مننزل عائىنة الندلو النذي تىقنت معىومنة 
وناك. واستهدفت المنزل بنالنة صواريخ خار نة  و سرتهلكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 

طننائرات فنني ذات  1 ا طىقتهنن، ولننيس صنناروخا واحنندا كمننا فنني االسننتهدافات السننابقة لىمنننازل، لىمالجننئ
الو ت، فقتىت زوجة ضي  وطفىهما الرضيع وستة اخرين من اول المنزل. ونجا ضي  الذي لم يكن 

 وفق ما  الته المصادر.   صالموجودا 
 21/5/2512، القدس العربي، لندن

 

 هموقتل لحماس تعلن مسؤوليتها عن أسر مستوطني الخلي .04
ولية كتائنب د العناروري، مسنا  األربعنا ، عنن مسن  عىن عضو المكتنب السياسني لحركنة حمناس صنالح

يونيننننو/ حزيننننران  21القسننننام عننننن  سننننر و تننننل المسننننتوطنين النالنننننة فنننني الضننننفة ال ربيننننة المحتىننننة فنننني 
 الماضي.

و ال العاروري خالل مدتمر عقده االتحاد العالمي لعىما  المسىمين بعنوان  دور العىما  في النهوض 
ولة عنننننن العمىينننننة البطولينننننة بأسنننننر د كينننننة، إن كتائنننننب القسنننننام مسنننننباألمنننننة ، فننننني مديننننننة اسنننننطنبول التر 
و ضنننا  العننناروري  ن العمىينننة جنننا ت نصنننرة لألسنننرى فننني سنننجون  المسنننتوطنين النالننننة فننني الخىينننل.

االحتالل اإلسرائيىي خالل إضرابهم عن الطعنام، مشنيرا إلنأ  ن الهند  األساسني لىعمىينة كنان مبادلنة 
 المستوطنين النالنة بأسرى.

 21/5/2512، أون الين فلسطين
 
 الرشق: عائالت القادة ترخص فداء للوطنعزت  .05

 نننال القينننادي فننني حركنننة حمننناس عنننزت الرشنننق إن عنننائالت  ينننادات المقاومنننة تنننرخص فننندا  : الدوحنننة
 لىوطن، مشيداو بالقادة الذين  دموا ال الي والنفيس عىأ طريق الجهاد والمقاومة.
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(  ن القائنند محمنند الضنني  8-10يس بننوك  األربعننا   و ضننا  الرشننق فنني عنندة ت رينندات لننه عىننأ  الفنن
وعائىته ورجال القسام كىهنم جنز م منن الجسند الفىسنطيني النذي تسنري فينه روح المقاومنة والتضنحية فني 

 مواجهة اإلرواب الصهيوني.
واعتبر  ن  عائالت القادة خىينل الحينة ومحمند الضني  مننل كنل عنائالت  بننا  شنعبنا تضنحي وتقناوم 

 ادوم ودما  كل شهدا  شعبنا غالية لكنها ترخص لىوطن .وتستشهد، دم
من جانب آخر،  كد الرشق  ن عين المقاوم التي تحرس الن ور وي ذاتها عين السياسني التني تحمني 

 النوابت؛ وكالوما  مين عىأ الشعب واألرض والمقدسات.
شنجاعة وانتصنرت عىينه، و شار إلأ  ن  القسام والمقاومة واجهت العدو عسكريا في الميدان ببطولنة و 

 والعدو وجيشه يواجهها بمزيد من اإلرواب ضد األطفال والمدنيين .
 25/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أخرى "تحريض" تبتنظيماالزهار: حماس حركة وطنية وربطها  .06

رفض عضو المكتنب السياسني لحركنة حمناس محمنود الزونار، ربنط رئنيس وزرا  االحنتالل اإلسنرائيىي 
يامين نتنياوو بين الحركة وتنظيمات  خرى، مدكدا عىأ المسار الفىسطيني لن حماس  كحركة تحنرر بن

 وطني.
و ال الزونار فني بينان  ذاعتنه  نناة األ صنأ الفضنائية، مسنا  الينوم األربعنا : إن  حمناس حركنة تحنرر 

  .2648وطني ودفها تحرير األراضي الفىسطينية المحتىة منذ عام 
 ال في مدتمر صحفي مسا  األربعا ، إنه ال يوجند فنرق بنين سياسنية حركنة حمناس  وكان نتنياوو  د

 وتنظيم الدولة اإلسالمية  داع  ، متهما إياوا بممارسة اإلرواب المرفوض عالميا.
و ضنننا   ن  حمننناس  واعتبنننر الزونننار التصنننريح اإلسنننرائيىي   كذوبنننة تسنننتهد  تحنننريض العنننالم عىيهنننا .

 اصر لتوفر له ال ذا  والدوا  والكهربا  وحرية الحركة .تدافع عن مصالح شعبها المح
 25/5/2512، فلسطين أون الين

 
 أبو زهري: خطاب نتنياهو محاولة يائسة لترميم النفسية الصهيونية .07

(  خطنناب نتنينناوو بالمحاولننة 8-10وصننفت حركننة المقاومننة اإلسننالمية حمنناس اليننوم األربعننا   : غننزة
 نية.اليائسة لترميم النفسية الصهيو 
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و ال الندكتور سنامي  بنو زونري فني تصنريح مقتضنب وصنل  المركنز الفىسنطيني ل عنالم  نسنخة عننه 
و كند  بنو زونري  ن  إن التهديد باالغتياالت يدلل عىأ مدى دموية االحتالل وعندم جديتنه فني التهدئنة.

 وذه التهديدات ال تخي   ادة حماس وال تروبهم.
 21/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الضيف محمد في محاولة اغتيال "25جي بي يو ـ " صاروخالجيش اإلسرائيلي استخدم  .08

خمسنننة صنننواريخ منننن الطينننران إن الجننني  اإلسنننرائيىي اسنننتخدم  مصنننادر  منينننة فىسنننطينية:  النننت غنننزة
(، وونني مننن القنابننل األميركيننة الخار ننة 18ن  GBU  18الحربنني  حنندوا  نبىننة مننن نننوع جنني بنني يننو ن 

عائىننة النندلو فنني حنني الشننيخ رضننوان غربنني مدينننة غننزة فنني فنني  صنن  منننزل مالجننئ، لىتحصننينات وال
، وذلننك مننن  جننل التأكنند مننن  تننل المسننتهد  فنني القصنن   ائنند و ننت متننأخر مننن مسننا   ول مننن  مننس

كتائننب القسننام محمنند الضنني ، إال  ن العمىيننة  دت إلننأ استشننهاد زوجننة الضنني  وابنننه الرضننيع عىنني 
  مننن محاولننة االغتيننال؛ حيننا  نننه لننم يكننن فنني المنننزل المسننتهد  وآخننرين، فيمننا نجننا محمنند الضنني

 بحسب ما ذكر الناطق باسم الكتائب  بو عبيدة.
 21/5/2512األخبار، بيروت، 

 
  أريحا إلى إبعادهاجرار ترفض تنفيذ قرار االحتالل خالدة  .09

جننر  مننس،  بى ننت سننىطات االحننتالل عضننو المجىننس التشننريعي خالنندة جننرار ف: نائننل موسننأ –رام هللا 
 ننراراو عسننكرياو يقضنني بعبعادوننا عننن منزلهننا بمدينننة رام هللا إلننأ مدينننة  ريحننا بادعننا   نهننا تشننكل خطننرا 

 عىأ  من المنطقة. 
وخالل اعتصام تضامني نظم  منام منزلهنا القرينب منن مقنر الرئاسنة،  النت جنرار انهنا رفضنت التو ينع 

 رفننض اإلبعنناد كننان  ننرارا سياسننيا شخصننيا وتننرفض  ننرار اإلبعنناد. و ضننافت:  اإلسننرائيىيعىننأ القننرار 
 القيادة السياسية لىجبهة الشعبية وسائر القوى الوطنية واإلسالمية تدعمه .  ناتخذته، واعتقد 

منواطن فىسنطيني عنن منزلنه ومكنان إ امتنه فني  إبعنادوتسا لت جرار عنن الم نزى السياسني ورا   نرار 
لقهر. واعتبرت  ن ما يقوم بنه االحنتالل الصنهيوني منطقة      خرى غير اإلمعان في ا إلأمنطقة     

مننن إجننرا ات إجراميننة بحننق شننعبنا مننن  تىننه لألطفننال والنسننا  والشننيوخ، والعننودة لمسىسننل ونندم البيننوت 
بننأوامر عسننكرية، واالعتقننال اإلداري، وا  ننرار  وامننر جدينندة ذات عال ننة باإلبعنناد خننارج السننكن والبقننا  
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حننتالل ال يرينند لىشننعب  ن يرفننع صننوته ضنند االحننتالل وينندعم اال  نتحننت ر ابننة خاصننة، ينندلل عىننأ 
 المقاومة.

 21/5/2512الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 قادة من حماس على قائمة االغتيال .21
نشنننرت صننحيفة  ينننديعوت احرونننوت  العبرينننة الىيىننة، بعنننض األسننما  البنننارزة فنني حركنننة حمننناس : غننزة

 ال سنحت لها الفرصة ذلك.وكتائب القسام ممن تعدوم  إسرائيل  لالغتيال ح
وتشمل القائمة  ائد كتائب القسام محمد الضي  والذي  النت الصنحيفة إننه نجنا منن محاولنة االغتينال 

 الخامسة مسا   مس األول النالنا .
وحسنننب مراسنننل الصنننحيفة لىشنننئون الفىسنننطينية   ليننندور ليفننني ؛ فنننعن  إسنننرائيل كاننننت تبحنننا مننننذ بداينننة 

كتصننفية شخصننية كبيننرة فنني حمنناس ولكنهننا لننم تنننجح ل ايننة افن، فقنند الحننرب عننن إنجنناز اسننتراتيجي 
 اختفأ  ادة حماس عميقاو تحت األرض منذ بداية الحرب حتأ ال يكونوا لقمة سائ ة لن إسرائيل .

و شننار ليفنني إلننأ  ن الهنند  المركننزي لننن إسرائيل  فنني القطنناع وننو نائننب رئننيس المكتننب السياسنني فنني 
إسماعيل ونية حيا واجمت الطائرات بيته في بداية الحرب، مضنيفا حماس ورئيس الحكومة السابق 

 .1004إن ونية نجا من محاولة اغتيال مع مجموعة من  ادة حماس في العام 
كما لفت ليفي إلأ  ن  إسرائيل  ترغب في ردية القيادي في حركة حماس محمود الزوار بين األموات 

سنننابقة واشنننتباك منننع الجننني  حينننا حاولنننت  إسنننرائيل   والنننذي فقننند انننننين منننن  بنائنننه فننني عمىينننة اغتينننال
 تصفيته  كنر من مرة.

و ال ليفي إن وزير الداخىية األسبق في حماس فتحي حماد  يضاو عىأ  ائمة  إسرائيل  لالغتيال ووو 
 المسئول عن منظمة  حماة األ صأ  في القطاع.

القسام ولكنه القائد الفعىي لىكتائب وعدت الصحيفة  يضاو مروان عيسأ ووو نائب القائد العام لكتائب 
بعد إصابة الضي  ويدعأ  بنو البنرا  وكنم ترغنب إسنرائيل فني رديتنه وونو فني  نفاسنه األخينرة بحسنب 

 .1003الصحيفة، في حين نجا من محاولة اغتيال عام 
وشمىت القائمنة  يضناو اسنم رائند العطنار وونو  ائند القسنام فني رفنح حينا حناول الجني  تصنفيته خنالل 

حننرب ولكنننه نجننا فنني حننين تننم  صنن  بيتننه ووننو مننن المسننئولين عننن عمىيننة اختطننا  الجننندي جىعنناد ال
 .1003شاليط عام 
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كمننا واجمننت  إسننرائيل  ايضنناو منننزل محمنند  بننو شننمالة   بننو خىيننل  ووننو  ائنند لننوا  جنننوب القطنناع فنني 
  بننو انننس   حمنناس والمسننئول عننن األنفنناق فنني رفننح، باإلضننافة لقائنند لننوا  شننمال القطنناع  حمنند غننندور

 والذي كان مساعداو لىجعبري، وخالد منصور  ائد الجناح العسكري لىجهاد اإلسالمي في القطاع.
واختتمننت الصننحيفة تقريروننا باإلشننارة أليمننن نوفننل الننذي وصننفته بقائنند القسننام فنني وسننط القطنناع و الننت 

لفتننرة فننني سننننوات حيننا جننرى اعتقالننه  3الصننحيفة إنننه المسننئول عننن تفجينننر الحنندود مننع مصننر  بننل 
 السجون المصرية وورب من السجن في  حداا اإلطاحة بمبارك.

 21/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في عدد الصواريخ قياسيا   من القتال: المقاومة تسجل رقما   يوما   22بعد  .20
دا فني يوما من القتنال سنجىت المقاومنة الفىسنطينية ر منا  ياسنيا جدين 44 الت تقارير إسرائيىية إنه بعد 

 ساعة. 14عدد الصواريخ و ذائ  الهاون التي تطىق من  طاع غزة باتجاه إسرائيل خالل 
صاروخا و ذيفة واون طيىنة ينوم  منس، األربعنا ،  ي بعند ينوم منن محاولنة  238وجا   نه تم إطالق 

نبنا  عنن وبحسنب التقنارير اإلسنرائيىية فعننه لنم تنرد   اغتيال القائد العام لكتائنب القسنام محمند الضني .
نما عن  ضرار مادية. كما تم اعتراض   صاروخا منها بواسطة  القبة الحديدية . 11و وع إصابات، وا 

 21/5/2512، 25عرب 
 
 وفد حماس يغادر إلى قطر بعد فشل مفاوضات القاهرة .22

المباحننات غيننر المباشنرة مننع االحننتالل  فننيغنادر، فجننر الينوم الخمننيس، وفند حركننة حمنناس، المشنارك 
 طنناع غننزة، مصننر متوجهننا إلننأ العاصننمة القطريننة الدوحننة  فننيىي لىتوصننل إلننأ اتفنناق تهدئننة اإلسننرائي

 وذلك بعد فشل المباحنات في التوصل إلأ تهدئة، بسبب الخرق اإلسرائيىي.
و ننال مصنندر  مننني فنني مطننار القنناورة إن  الوفنند ضننم عننددا مننن  عضننا  حمنناس برئاسننة موسننأ  بننو 

 أ  طر .مرزوق القيادى بالحركة، وتوجهوا إل
 21/5/2512، فلسطين أون الين

 

 األول عالميا   "#كلنا_حماس" "هاشتاج"على نتنياهو.. ردا   .23
ردا عىأ تصريحات رئيس الوزرا  الصهيوني بنيامين نتنيناوو والتني  نال فيهنا إن  العنالم العربني : غزة

ناشننننننطون عننننننرب عىننننننأ موا ننننننع التواصننننننل االجتمنننننناعي واشننننننتاج   ؛ دشنننننننكىننننننه ضنننننند حركننننننة حمنننننناس
 _حماس .#كىنا
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وحقننق الهاشننتاج المركننز األول عربيننا فنني مو ننع  تننويتر  وحننل نانيننا فنني الترننند العننالمي خننالل سنناعات 
  ىيىة ليحل  وال بعد ذلك في  عقاب خطاب نتنياوو  مس األربعا .

وتفاعنننل آال  العنننرب والمسنننىمين منننع الهاشنننتاج وعبنننروا عنننن دعمهنننم وتضنننامنهم الكامنننل منننع حركنننة 
 ات نتنياوو وبالموا   العربية المديدة له ضد  طاع غزة.حماس، ومنددين بتصريح

وذكر حساب متخصص بالمرا بة واإلحصا   ن  واشتاج #كىنا_حماس  نشنط فني السناعات األخينرة، 
  ل  ت ريدة. 14محققوا آال  الت ريدات في و ت  ياسي، بما يزيد عن 

يران، زاعموا  ن وكان نتنياوو  ال مسا   مس إنه ال يوجد  حد يدعم حركة حماس س وى  طر وتركيا وا 
  العالم العربي كىه  صبح ضدوا بسبب  عمالها اإلروابية ، عىأ حد  وله.

 21/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 النصر لنا وعائدون قريبا  للميدان في كتائب القسام:جريح  .24

ك، وكىمنات الحمند والنننا  عىنأ االبتسامة التي ال تفارق وجهه الذي تمىده الجروح والنندبات تبهنر : غزة
هللا التنني ال ينقطننع عننن تردينندوا طننوال الو ننت تجعننل الحيننرة تتمىكننك، وتبسننيطه لحالننة جراحننه ال ننائرة 
وكأنهنننا ليسنننت موجنننودة تجعىنننك تتسنننا ل بيننننك وبنننين نفسنننك خجنننالو عنننن سنننر ونننذا الصنننمود األسنننطوري 

 واإلرادة الفوالذية.
ة، ووننو  حنند مجاونندي كتائننب الشننهيد عننز النندين   بننو عمنناد  شنناب فىسننطيني عشننريني مننن  طنناع غننز 

القسننام، و حننند  فننراد وحننندة اإلشننارة فننني إحنندى كتائبهنننا المنتشننرة عىنننأ طننول القطننناع وعرضننه،  صنننيب 
بجنراح خطيننرة بعنند  صنن  المكننان النذي تواجنند فيننه مننع مجموعننة منن إخوانننه منننذ اننندالع شننرارة معركننة 

  العص  المأكول  ولم يخرجوا منه عىأ اإلطالق.
و عماد  الذي ال يزال يتىقأ العالج في  حد مستشفيات  طاع غزة يدكد  ن معية هللا كانت  كنر ما   ب

يبعا في نفوسهم الطمأنينة، ويزيدوم يقيناو بأن النصر حىيفهم و نه  ريب، ويقنول:  لنم يكنن لندينا شنك 
معركنة، وونو منا كنان  ن ما  عدته كتائب القسام بعد توكىها عىنأ هللا يمكنهنا منن االنتصنار فني ونذه ال

 بفضل هللا .
وحسب المعىومات المتوفرة؛ فعن وحدة اإلشارة القسامية وني وحندة تعننأ بالتواصنل منع كافنة الوحندات 
المقاتىننة فنني المينندان وربطهننا ببعضننها الننبعض والتنسننيق بينهننا، وحسننب المعىومننات المتننوفرة فننعن وننذه 

دين القسام، وبرز دوروا الفعال خالل االجتياحات الوحدة  د تم تفعيىها حديناو في كتائب الشهيد عز ال
 الصهيونية والحربين السابقتين عىأ  طاع غزة.
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وتعرضت الوحدة القسامية خالل المعركنة األخينرة لمالحقنات كنينرة واسنتهدافات متعنددة لكنهنا وحسنبما 
 عىأ  كمل وجه.يدكد  بو عماد ال تزال في الميدان تتألق بعمىها الجهادي وتددي دوروا المنوط بها 

الجنننريح القسنننامي   بنننو عمننناد  يدكننند  ننننه ز  لىمجاوننندين فننني الميننندان عشنننرات البشنننريات السنننارة عنننن 
عمىيات المقاومة الفىسطينية الناجحة والتي  نخنت في  نوات االحنتالل التني حاولنت التقندم إلنأ داخنل 

قساميين كالفئران المذعورة  طاع غزة لكنها با ت بالهزيمة والتراجع ووربت  مام ضربات المجاودين ال
 حسب وصفه.

خواننننه خنننالل المعركنننة ونننو اسنننتهدا  االحنننتالل لمننننازل المنننواطنين المننندنيين، لكننننه  و كننننر منننا آلمنننه وا 
يستدرك  نائالو:  رغنم ذلنك كننا عىنأ يقنين  ن شنعبنا صنابر محتسنب وسنيق  صنامداو طنوداو شنامخاو فني 

 ن األحوال .وجه اإلجرام الصهيوني ولن يخذل مقاومته بأي حال م
وببريننق واضننح فنني عينيننه يشنندد   بننو عمنناد  عىننأ  ن االحننتالل سننيركع صنناغراو  مننام المقاومننة وسننيو ع 
ن راوغ وماطل، لكنه في النهاية لن يستطيع الصمود  كنر وو وجبهته الداخىينة  عىأ شروطها حتأ وا 

 المنهارة  مام مفاجيت رجال المقاومة و بطال القسام، وفق تعبيره.
ر الىحظات صعوبة عىيه  ننا  العدوان؛ ذكر  نها تىك التي عىم بتهديد  وات االحتالل ألوىه وعن  كن

بالغهننم بم ادرتننه تمهيننداو لقصننفه، لقنند كانننت لحظننات عصننيبة، لننم ينندخل الخننو  والفننزع إلننأ  ىبنني  وا 
خنواني  بسبب ودم البيت وضياع المسكن وحاضنة الذكريات الجميىة، ولكن خوفي كان عىأ والندي  وا 

 الص ار.
ويقول:  لم  صدق حينها  نني ال  ستطيع  ن  كون معهم  خف  عنهم و زيل عنهم الخطر و بعد عنهم 
 لنننم الحرمنننان منننن مسنننكنهم وبينننتهم الجمينننل، لكنننن عزا ننننا  ن هللا عنننز وجنننل يكتنننب لننننا  جنننر المنننرابطين 

 الصابرين، وبيتنا وو بيت الخىود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مىيك مقتدر .
منا عننن  جمنل الىحظننات؛ فيقنول  بننو عمناد إنهننا كنيننرة لكنن  روعهننا حسنب وصننفه وني الىحظننات التنني  

خننرج فيهننا القائنند العننام لكتائننب الشننهيد عننز النندين القسننام ليىقنني خطابنناو وادئنناو متوازننناو  لقننأ الرعننب فنني 
  ىوب األعدا  وما تاله من تصوير لعمىية ناحل عوز البطولية.

ضة تزين محياه:  لقد ضحكنا كنيراو ليىتها عىأ جبن جنود االحتالل وكم كانت ويقول واالبتسامة العري
فرحتنا كبيرة بشجاعة  بنا  النخبة القسامية لقد  ذلوا الجي  الذي كان يزعم  نه ال يقهر، وتبين  نه ال 

 يحتاج لتدريبات من  جل  تاله فهو  جبن من  ن يواجه  طفال غزة ، حسب  وله 
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د شي  في وا عه الحالي سوى  نه بعيد عن ميندان العمنل الجهنادي بسنبب إصنابته، وال يزعش  بو عما
ويعبر عن  منيته  ن يشفيه هللا  ريباو ليعود إلأ ن نره النذي تركنه ويقضني و تنه بنين إخواننه المجاوندين 

 عامالو مجاوداو في سبيل هللا ورفعة دينه وتحرير األرض والمقدسات.
مجاودي القسام الجرحأ الذين بذلوا جز او من صحتهم ودمائهم فدا  هلل    بو عماد  ليس إال واحدوا من

عننز وجننل وينتظننرون عىننأ  حنننر مننن الجمننر  ن يعننودوا إلننأ ميننندان العمننل الجهننادي و ن يتحقننق لهنننم 
 وإلخوانهم المجاودين وشعبهم الصابر المحتسب ما وعدوم هللا من النصر والتمكين.
 25/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

   

 والد زوجة الضيف: لم أره سوى مرة واحدة في حياتي عندما تزوج ابنتي .25
ال يعر  بعد ما إذا تمكن محمد الضي    بو خالد( القائد العام لكتائب القسام : كفاح زبون - رام هللا

التابعة لحماس من توديع زوجته وابنه الص ير عىي  م ال. ولكن  غىب الظن  ن االحتياطات األمنية 
مشننددة والعاليننة التنني يفرضننها الرجننل عىننأ تحركاتننه منعتننه مننن ذلننك. ووننذه االحتياطننات األمنيننة ونني ال

. عننندما شننوودت كننل  يننادات 1022التنني منعتننه كننذلك مننن توديننع والدتننه فنني يننناير  كننانون الننناني( 
 حماس في الجنازة، إال  بو خالد، الوحيد الذي لم يعر  آنذاك ول حضر  م ال؟

لننم يظهننر الضنني  فنني  منناكن عامننة، وحتننأ اإلسننرائيىيون الننذين يسننعون ورا ه ال  ومنننذ نحننو عقنندين،
 يمىكون صورة له. 

ويضرب الضي  جدارا من السرية حول تحركاته وشخصيته وحتأ صورته. وينأتي ذلنك عىنأ حسناب 
 عال اته بأوىه، وحتأ   رب الناس إليه ال يعرفون  ين يقيم الضي   و عائىته.

عامننا:  34والنند وداد، زوجننة الضنني  التنني  ضننت  مننس، ويبىنن  مننن العمننر و ننال مصننطفأ عصننفورة، 
. كنننت  تو ننع 1001 ابنتنني كانننت تعننر   نهننا مشننروع شننهيدة عننندما تزوجننت محمنند الضنني  فنني عننام 

خبر استشهادوا في  ي لحظة . و وضح مصطفأ عصفورة  نه شناود الضني  منرة واحندة فني حياتنه، 
 ووي عندما تزوج ابنته. 

كن عىأ دراية حتأ بمكان سكن ابنته بسبب الترتيبات األمنية البال ة السرية التني تحنيط وبعدوا، لم ي
 بالضي  وتحركاته لتجنب استهدافه من  بل إسرائيل.

 واتضح  مس  ن وذه اإلجرا ات كانت لها  سبابها بعدما  تىت إسرائيل زوجته وابنه الص ير.
مسندولي القسنام افخنرين يسنكنون وعنوائىهم مننازل وتعد وذه اإلجرا ات األعىأ عىأ اإلطنالق، إذ  ن 

معروفة لىناس في األو ات العادية، لكنهم ي ادرون و ت الحروب إلنأ  مناكن مجهولنة، ويشناركهم فني 
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وذا بعض المسدولين السياسيين فني حمناس. وفيمنا يخىني المسندولون العسنكريون مننازلهم وعنائالتهم، 
 .يتصر  السياسيون وفق تقديراتهم الشخصية

وفنني وننذه الحننرب منننال  خىننأ إسننماعيل ونيننة نائننب رئننيس المكتننب السياسنني لحمنناس منزلننه مننع جميننع 
 فراد عائىته، وال يعر  إلأ  ين ذوبوا، فيمنا غنادر عضنو المكتنب السياسني خىينل الحينة المننزل وحنده 

 و بقأ عائىته. 
ابننن الحيننة و حفنناده و صننفت إسننرائيل الحقننا المنننزلين، فىننم يصننب  حنند فنني منننزل ونيننة المخىننأ و تننل 

 وزوجة ابنه و صيبت زوجته. 
ومنذ  تل  بنا  الحية  خىأ جميع السياسيين عائالتهم من منازلهم. كما  صفت مننازل محمنود الزونار 
وفتحننني حمننناد وآخنننرين معنننروفين فننني حمننناس ومننننزل  نننادة فننني القسنننام مننننل رائننند العطنننار و بنننو عبيننندة 

 وآخرين.
شرق األوسننط  إنننه فنني الحننرب تخىننأ منننازل القينناديين السياسننيين و الننت مصننادر  منيننة فىسننطينية لننن ال

الننذين تعرضننوا سننابقا لمحنناوالت اغتيننال  و يعتقنند  ن إسننرائيل  نند تىجننأ الغتيننالهم  و عىننأ األ ننل تنندمير 
 منازلهم. 

و ضننافت:  يننذوبون إلننأ منننازل  خننرى آمنننة . وتابعننت:   مننا عناصننر القسننام فننعنهم يتخننذون إجننرا ات 
 وال  حد يعر  عنها شيئا .مختىفة وسرية 

ولم يشاود مسدولو حماس السياسيون والعسكريون في الشوارع منذ بد ت الحنرب، ولكنن لجمينع وندال  
 في النهاية منازل معروفة يعودون إليها وعائالتهم بعد الحرب، بخال  الضي .

إذا كننان النننمن وال تتننوانأ إسننرائيل عننن  صنن  المنننازل حتننأ إذا كننان فيهننا عنندد كبيننر مننن المنندنيين، 
 اغتيال مسدول كبير.

صنناروخا عىننأ بنايننة رصنند فيهننا  ائنند  23 سننقطت طننائرة إسننرائيىية مقاتىننة مننن نننوع إ   1001وفنني 
  طفال. 8آخرين من المدنيين بينهم  28القسام األسبق صالح شحادة فقتىته مع 

منن زوجاتنه  1منع   تىت إسرائيل نزار ريان القيادي فني حمناس المقنرب منن القسنام 1006وفي يناير 
 من  بنائه في منزله. 6و

 ونجحت مسألة إخال  المنازل والتخفي في منع إسرائيل من استسهال اغتيال مسدولين في حماس.
و بننل سنننوات  ىيىننة كننان وننذا  سننهل بكنيننر عىننأ إسننرائيل التنني اغتالننت  حمنند الجعبننري، رئننيس  ركننان 

خ موجننه  طىننق نحننو سننيارته، وسننعيد صننيام بصننارو  1021كتائننب القسننام فنني نننوفمبر  تشننرين الننناني( 
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بصنناروخ عىننأ  1006يننناير  24الننذي تننولأ وزارة الداخىيننة واألمننن فنني حكومننة حمنناس فنني غننزة فنني 
 بصاروخ عىأ سيارته.  1004 بريل  نيسان(  21منزله، و ائد حماس عبد العزيز الرنتيسي في 

ووننو خننارج مننن مسننجد،  1004كمننا اغتالننت  حمنند ياسننين، زعننيم حمنناس ومدسسننها فنني مننارس  آذار( 
، 1001يولينننو  تمنننوز(  11وصنننالح شنننحادة، رئنننيس النننذراع العسنننكرية لحمننناس فننني  طننناع غنننزة، فننني 

 بصاروخ عىأ منزله.
بواسطة وات  جوال  2663و بل ذلك اغتالت يحيأ عيا  مدسس القسام والرجل األخطر آنذاك في 

 مفخخ.
  21/5/2512، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"بدع في المسرح إلى قائد القسام الذي يؤرق الضيف.. من ممحمد  .26

لننندن: نجننا محمنند الضنني ،  ائنند كتائننب عننز النندين القسننام الجننناح العسننكري لحركننة المقاومننة  -غننزة 
اإلسنننالمية  حمننناس(، النننذي  تىنننت زوجتنننه وابننننه فننني غنننارة جوينننة إسنننرائيىية لينننل النالننننا ، منننن خمنننس 

 سرائيل خصما خطيرا.محاوالت إسرائيىية الغتياله، وتعتبره إ
والضننني ، النننذي  نننام عىنننأ مننندى  كننننر منننن عشنننرين عامنننا، كمنننا يقنننول الجننني  اإلسنننرائيىي، بنننالتخطيط 
لعمىيننات كبننرى ضنند إسننرائيل مننن خطنن  جنننود ووجمننات انتحاريننة باإلضننافة إلننأ إطننالق الصننواريخ 

إسنرائيىية.  بعند اغتينال صنالح شنحادة فني غنارة 1001وحفر األنفاق،  صبح  ائدا لكتائب القسنام فني 
ووو يحمل شهادة بكالوريوس في عىم األحيا  من الجامعة اإلسالمية في غزة، وتبنأ فكر حماس في 

 بداية النمانينات.
، لكنننه تمكننن مننن الفننرار مننع بدايننة االنتفاضننة 1000و نند اعتقىتننه السننىطة الفىسننطينية فنني مننايو   يننار( 

 منها، لكنه  صيب في عينه و دميه.  الفىسطينية النانية. وتعرض لخمس محاوالت اغتيال نجا
مننن  صننن  اسننتهد  سننيارة كننان يسننتقىها فنني منطقننة الشنننيخ  1001ونجننا فنني سننبتمبر   يىننول( عننام 

رضننوان شننمال غننزة. وذكننرت موا ننع إخباريننة فىسننطينية  ن وننذه اإلصننابة  جعىتننه مقعنندا ، لكننن ذلننك لننم 
يظهنر فيهنا وجهنه عابسنا ونحيفنا  يدكد  بدا. وال يوجد لىضي  سوى صورة التقطت  بل عشنرين عامنا،

 وغير مىتح.
و ال مسدول في حماس، طالبا عدم كش  اسنمه، لوكالنة الصنحافة الفرنسنية، إن الضني  ال يسنتخدم 
 يا من وسائل التكنولوجيا الحدينة، مشيرا إلأ  نه  يحيط نفسه بسرية ال منيل لها وال يسنتخدم  ي ننوع 

 يه سرعة بديهة غير عادية، وذكي جدا .من  نواع التكنولوجيا ودائم الحذر، ولد
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فننني مخنننيم خنننان ينننونس لالجئنننين  2634ولننند الضننني ، واسنننمه الحقيقننني محمننند ديننناب المصنننري، فننني 
الفىسننننطينيين جنننننوب  طنننناع غننننزة. وسننننمي بالضنننني  ألنننننه  ال يسننننتقر فنننني  ي مكننننان  صننننال ، بحسننننب 

، لكننه نشنيط جندا المسدول في حماس. ويص  الضي  بأنه كان  مبدعا فني العمنل المسنرحي والفنني
فنني التطننوع وخدمننة الطننالب الفقننرا  خصوصننا ، مشننيرا إلننأ  نننه كننان يمكننن وصننفه حينهننا بأنننه  شنناب 
خجول ومددب دما الخىق، صوته دائما منخفض، وناد  بطبيعتنه ومتواضنع، ويحنب القنرا ة والعمنل 

 الخيري، ومولع بالعمل العسكري منذ  ن كان مراوقا .
شهرا في  23مع مئات من عناصر و ادة حركة حماس و مضأ  2686اعتقل الضي  مرة  ولأ في 

االعتقال اإلداري دون محاكمة. وتولأ مساعده  حمد الجعبري  يادة عمىينات كتائنب القسنام. واغتالنت 
نننوفمبر  تشننرين الننناني( فنني بدايننة العمىيننة العسننكرية عىننأ  طنناع غننزة فنني  24إسننرائيل الجعبننري فنني 

 ها اسم  عمود السحاب  واستمرت لنمانية  يام.التي  طىقت إسرائيل عىي 1021
و ال المسدول الكبير في حماس  بعد استشهاد الجعبري الذي كان نائب الضي  و ائدا تنفيذيا يشر  
عىأ العمل العسكري، تنم اإلعنداد لترتيبنات جديندة فني تشنكيالت  القسنام(  عندوا الضني  لكنهنا سنرية 

 جدا .
بندفع  الننمن باوظنا  إذا فكنرت فني شنن حنرب  1021إسنرائيل فني وظهوره اإلعالمي نادر. و ند حنذر 

 برية عىأ غزة. 
وفي كىمة نادرة مسجىة بنت مسنا  النالننا ،  كند الضني   ننه ال و ن  إلطنالق الننار منع إسنرائيل منن 
دون و نن   العنندوان ورفننع الحصننار ، وذلننك فنني مو نن  يعىنننه لىمننرة األولننأ منننذ بنند  المسنناعي إلرسننا  

اإلسنرائيىيون إن الضنني  ونو الننذي يقن  ورا  خطنن  و تنل الجننندي اإلسنرائيىي نحشننون تهدئنة. ويقننول 
 .2664فاكسمان في 

ويقول مو ع الجي  اإلسرائيىي إن الضي  تولأ دور  مهنندس كتائنب عنز الندين القسنام  بعيند اغتينال 
 تيال يحيأ عيا ، إذ خطط لسىسىة عمىيات انتقاما لمقتل  مهندس  حماس  و عت  كنر من خمسين 

 إسرائيىيا.
وتعتبر إسرائيل  ن الضي  وو من يق  ورا  سىسنىة التفجينرات االنتحارينة التني نفنذتها حركنة حمناس 
واسننتهدفت حننافالت و منناكن عامننة فنني تننل  بيننب والقنندس فنني االنتفاضننة الفىسننطينية النانيننة، وتحمىننه 

  شخصيا مسدولية موت عشرات المدنيين .
  21/5/2512، الشرق األوسط، لندن
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 وداد الضيف.. زوجة قائد كتائب عز الدين القسام .27
سنوات ونص ، ُ خبنرت الشنابة وداد عصنفورة،  ن القائند العنام لكتائنب عنز  1 بل : األناضول –غزة 

النندين القسننام، الجننناح المسننىح، لحركننة المقاومننة اإلسننالمية  حمنناس ، محمنند الضنني ، يرغننب بننالزواج 
وجا لها سيجعىها مستهدفه من  بل إسرائيل، فعنها لم تأبه كنينرا ورغم يقينها بأن  بول الضي  ز  منها.

 ومنذ ذلك الو ت، حمىت عصفورة، اسم الضي ، و نجبت له األبنا  الذين تمناوم. لهذا المصير.
، ألسننرة تقطننن فنني مخننيم 2683تشننرين الننناني/ نننوفمبر  4ولنندت وداد مصننطفأ حننرب عصننفورة فنني 

 جباليا لالجئين شمال  طاع غزة.
ب مصادر مقربة من حركة حماس، فعن عصفورة، كانت  رمىنة لقائند مينداني فني كتائنب القسنام، وحس

 14، حينمنننا كنننان يبىننن  منننن العمنننر  1003ينندعأ بنننالل  بنننو  صنننيعة،  تنننل فننني  ينننار/ منننايو منننن عنننام 
 عاما(.

 ، وسط إجرا ات  منية مشددة لى اية.1022وتزوجها الضي ، في عام 
لأ جانب الخو  من المصير ال محتوم، عانت وداد، من الوحدة والعزلة، عىأ مدار سنوات زواجهنا وا 

 من الضي ، بسبب اإلجرا ات األمنية المشددة التي تحيط به.
وكشننفت مصننادر مقربننة مننن حمنناس،  ن وداد،  نجبننت بنتننين لىضنني ، إلننأ جانننب ابنهننا عىنني، الننذي 

 استشهد معها.
 ، المختصة في رعاية األسرى والشهدا .وسبق  ن عمىت عصفورة باحنة ميدانية، في جمعية النور

 21/5/2512، "21موقع "عربي 
 
  الحرب على غزة مستمرةو  عزلةفي تعيش وهي  حماس نتنياهو: العالم العربي ضد   .28

رئيس الوزرا  اإلسرائيىي بنيامين نتنياوو  كد  ن ،  ن 25/5/2512، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 
لم تنته، و نها مستمرة حتأ إعادة  -مسماة  الجر  الصامد وال-الحرب اإلسرائيىية عىأ  طاع غزة 

الهدو  إلأ إسرائيل، مشيرا إلأ  ن بالده ستتخذ كافة الوسائل لىوصول لذلك، واعتبر  ن حركة 
 المقاومة اإلسالمية  حماس( تعي  في عزلة. 

عىون،  ال وخالل مدتمر صحفي عقده في تل  بيب األربعا  مع وزير الدفاع اإلسرائيىي موشيه ي
نتنياوو إن مفاوضات التهدئة في القاورة فشىت لتصميم إسرائيل عىأ مطىب نزع سالح حركة 

 حماس، متوعدا بتصفية  ادتها.
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ولفت نتنياوو إلأ  نه خالل الحرب تم إضعا  حماس عسكريا،  من خالل تدمير شبكة األنفاق التي 
نها  ترسانتها العسكرية، وخاصة مخز  ونها من الصواريخ التي كانت تقذفها عىأ كانت تستخدمها، وا 

 المدن اإلسرائيىية، و شار إلأ إحباط العديد من العمىيات لىهجوم عىأ إسرائيل بالبحر والبر والجو.
واعتبر نتنياوو  ن حماس  تعي  في عزلة عالمية تامة، وخاصة من محيطها العربي ، مضيفا  نه 

يران التي تق  إلأ جانب فصائل المقاومة ليست لىحركة عال ة سوى بكل من  طر وتركيا  وا 
 وخالل كىمته  ننأ نتنياوو عىأ مصر، و در مو فها وسعيها إلنها  الحرب. الفىسطينية.

ذا لم يفهموا وذا األمر اليوم  وحذر من  نه  إذا  طىقت حماس الصواريخ فسنرد بقوة  كبر، وا 
ذا لم يحصل ذلك غدا فسيحصل بعد غد .  فسيفهمونه غدا، وا 

وُسئل نتنياوو عن استهدا  إسرائيل القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري 
لحماس محمد الضي ، فأجاب  ن   ادة المنظمات اإلروابية وم  ودا  مشروعة، ال  حد في منأى 

 من نيراننا .
ائيل، محمال حماس من جهته،  ال يعىون إن الجي  يعمل بحزم إلعادة الهدو  واألمن لجنوب إسر 

 المسدولية عن كل من يقتل  و يصاب في غزة  و بناية تتهدم، و كد استمرار مالحقة  ادة حماس.
 واتهم يعىون  ادة حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية وال سيما في المستشفيات.

  ، و ن و ضا   ن عمىية  الجر  الصامد  مستمرة، و ن  الوضع معقد جدا وبحاجة إلأ رباطة جأ
 كل االحتماالت مفتوحة بما فيها عمىية برية جديدة عىأ غزة.

نتنياوو تعهد، في مدتمر صحفي عقده في مقر وزارة األمن ،  ن 25/5/2512، 25عرب و ضافت 
في تل  بيب، مسا  اليوم األربعا ، ببىورة محور إ ىيمي ضد المقاومة الفىسطينية في  طاع غزة، فيما 

 ني إلأ محاولة اغتيال  ائد كتائب القسام، محمد الضي ، الىيىة الماضية.رفض التطرق بشكل عي
و ال نتنياوو إن  وناك ت يرات إ ىيمية دراماتيكية جدا في المنطقة وليس كىها سىبية  و ن  ال اية وي 

يران .  تحقيق  فق سياسي جديد ، معتبرا  ن  العالم العربي يق  ضد  طر وتركيا وا 
إلأ  نه يرى بمصر والسعودية ودول خىيجية  خرى والسىطة الفىسطينية، التي  و شار نتنياوو بذلك

 تصفها إسرائيل بأنها  دول معتدلة  ستشكل محورا ضد المقاومة.
و ال نتنياوو إن  عمىية الجر  الصامد لم تنتِه، والصراع ضد اإلرواب مستمر منذ سنوات طويىة 

 إليهم مدخرا داع  . ضد حزب هللا وحماس والجهاد اإلسالمي، و ضي 
و ال إنه ال توجد  زمة بين بينه وبين الواليات المتحدة و نه تحدا باألمس مع وزير الخارجية 

 األميركي، جون كيري.
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 بينيت: أعداؤنا في لبنان يتطلعون إلى أدائنا في غزة ويرصدون نقاط ضعفنا .29

ة والسياسية، نفتالي بنيت، كىمة  لقأ وزير اال تصاد، عضو المجىس الوزاري المص ر لىشدون األمني
المدسسة السياسية اإلسرائيىية خالل إحيا  الذكرى السنوية النامنة لقتىأ جي  العدو الذين سقطوا في 

ن كان وادئاو  ، محذراو من  ن 1003العدوان عىأ لبنان عام  الوضع القائم عىأ الحدود مع لبنان، وا 
. واد عأ بنيت   دائنا في  طاع غزة، ويرصدون نقاط ضعفنا منياو، إال  ن  عدا نا وناك يتطىعون الأ 

ألنهم يهود، ومن يحاول  ن يجد سبباو منطقياو الختطا  اننين من   ن حزب هللا يقتل االسرائيىيين 
الجنود اإلسرائيىيين، فعنه سيفشل، إذ إنهم خطفوا الجنديين و تىووما فقط ألنهما يهوديان ويعيشان في 

 . ة في  رض إسرائيلدولة يهودية مستقى

 21/5/2512، األخبار، بيروت
 
 ليفني لجنود "غوالني": استعدوا الحتمال اجتياح بري لقطاع غزة .31

 الت وزير القضا  اإلسرائيىية وعضو المجىس الوزاري المص ر لىشدون السياسية : 48عرب 
ألربعا ،  ن يستعدوا واألمنية  الكابينيت(، تسيبي ليفني، لجنود من لوا   غفعاتي ، مسا  اليوم ا

 الحتمال شن اجتياح بري لقطاع غزة.
ونقىت وسائل إعالم إسرائيىية عن ليفني  ولها  إني  ادمة من اجتماع الكابينيت. ولن   ول لكم إذا ما 

 كنا سنعود إلأ الدخول  إلأ غزة(، لكن كونوا مستعدين لىقيام بذلك مرة  خرى لدى صدور األمر .
ل مشاركتها في المراسم السنوية لتخىيد ذكرى جنود لوا   غوالني  القتىأ، وجا ت   وال ليفني خال

 والذي   يم عند مفترق  غوالني   رب طبريا.
 25/5/2512، 25عرب 

 
نما مع جهات دولية  ليفني: مفاوضات .30   القاهرة ال تجري مع حماس وا 

ح االربعا  عن وزيرة نقىت صحيفة يديعوت  حرونوت عىأ مو عها االلكتروني صبا: زوير  ندراوس
القضا  في الحكومة اإلسرائيىي ة تسيبي ليفني،  ولها  ن  المفاوضات مع حركة حماس كانت خطأ، 
نني ال  عتقد  ن ه ُيمكن و   حركة حماس عن طريق عمىية سياسية، عىأ حد  تعبيروا. وتابعت  وا 

ماس، حتأ ُتدرك  ن ها ال تستطيع  ْن الوزيرة اإلسرائيىي ة  ائىةو إن ه يتحت م االستمرار في ردع حركة ح
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نم ا ستخسر، مشد د ةو عىأ  ن ه طالما لم ُت ي ر حماس جووروا  ُتحقق  كنر باستخدام اإلرواب، وا 
، عىأ حد   ولها.  األيديولوجي  الداخىي  فعننا سنبقأ  مام تنظيم إروابي 

ا عن مى   المفاوضات في الحكو  مة اإلسرائيىي ة،  ردفت  ائىةو و ردفت الوزيرة ليفني، المسدولة  يضو
إن ها ال تعتقد  ن ه بواسطة عمىية سياسية يمكن و   حركة حماس، و نها لن تطىب موافقة حماس 
عىأ ما تقترحه، الفتةو إلأ  ن  وناك منظمة إروابي ة  يديولوجي ة إسالمية ال تعتر  بوجود إسرائيل، 

عل إسرائيل ذلك. وتطر  ت ليفني إلأ المفاوضات مقابل جمهور إسرائيىي  موح د ونا ويدرك لماذا تف
التي تجري في القاورة برعاية مصري ة و الت إن ها ال تجري مفاوضات سياسية مع حركة حماس، 
نم ا مع جهات دولية، وبحسبها فعن  السدال الجووري الذي تعتبره استراتيجيوا وو ول إطالق النار  وا 

ندما تتو  ؟، وبحسبها فعن ه عىأ الجمهور الفىسطيني   ْن وو الذي يجعل إسرائيل تدفع  كنر حتأ ع
يختار بين  يادة تستطيع  ْن ُتحقق له حياة جي دة، وبين  يادة ال تستطيع ذلك، ُمشد د ة عىأ  ن  

 الجمهور الفىسطيني  يدعم المقاومة.
ال  ن ها ورفضت ليفني التحدا عن محاولة االغتيال الفاشىة لقائد كتائب القسام، محمد ضي ، إ

نما مطىوبوا، مضيفة  نها تدعم   الت: كل من ينش ل باإلرواب فعن اغتياله ليس شرعيوا فحسب، وا 
 اغتيال  ادة اإلرواب، عىأ حد   ولها.

 25/5/2512، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن  
 
 "داعش": المحادثات مع حماس كأنها مع جدعون ساعر .32

الداخىية جدعون ساعر، المفاوضات مع حماس منل  وزير: وص  كفاح زبون - رام هللا
 . المفاوضات مع داع  

حماس منظمة خطيرة ويجب عدم منحها إنجازات لتعتقد  نها حققتها نتيجة معركة  و ال ساعر إن 
 ، ودفع باتجاه الحسم مع حماس بدل المفاوضات. عسكرية ضد إسرائيل

 21/5/2512، الشرق األوسط، لندن
 
 و منشغل بعالقاته المهتزة مع وزرائههرتسوغ: نتنياه .33

انتقد رئيس حزب العمل والمعارضة اإلسرائيىية يتسحاق ورتسوغ، رئيس حكومة إسرائيل : 48عرب 
إن  مواطني إسرائيل وخاصة سكان غال  غزة لم يحصىوا وذا المسا  عىأ  بنيامين نتنياوو، و ال
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دنا رئيس حكومة منش ل  كنر  ي جواب من رئيس الحكومة  عىأ إطالق الصواريخ(. وشاو
 من االنش ال بتوفير حىول لىجمهور اإلسرائيىي .  كابينيت بالعال ات المهتزة مع  عضا  

و ضا  ورتسوغ إنه  ال يوجد  ي  فق  و  مل بالتسوية ولن يحدا  ي شي  جديد. والجمهور 
بمسدولية مشتركة  اإلسرائيىي حصل عىأ صورة محزنة وذا المسا  لحكومة غير  ادرة عىأ التصر 

 يتم إلحا ه بأمن دولة إسرائيل . استراتيجيحتأ في و ت الحرب، ووذا ضرر 
و شار ورتسوغ إلأ  ن  وذه الحكومة نفسها التي فشىت في المحادنات مع السىطة الفىسطينية  معتبرا 

  نه  يجب الذواب إلأ خطة سياسية شجاعة بدعم دولي من  جل خنق حماس ومديديها .

 25/5/2512، 25عرب 
 
 ليس أمامنا سوى السيسي.. فال هزيمة عسكرية لحماسمصادر سياسية للقناة الثانية:  .34

 ال مراسل القناة النانية اإلسرائيىي ة لىشدون السياسي ة، اودي سي ال، نقالو عن مصادر : زوير  ندراوس
  عىأ منظمة  يديولوجي ة سياسي ة وصفها بأن ها رفيعة المستوى في تل  بيب،  ال إن ه ال ُيمكن القضا

منل حماس بالوسائل العسكرية ولكن يمكن إضعافها، ويجب است الل وجود الرئيس المصري  عبد 
 الفت اح السيسي في وذا المجال بشتأ الوسائل، بما فيها الدبىوماسي ة، كما  الت المصادر.

 25/5/2512، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
 
 الكابينيت" يقومون بتسريب المعلومات الحساسة لإلعالمعميدرور: وزراء في " .35

ليس سروا  ن  الحكومة اإلسرائيىي ة دخىت في مأزٍق لم تستطع الخروج منه بسبب : زوير  ندراوس
العدوان عىأ غز ة، عالوة عىأ ذلك، فعن  الخالفات داخل المجىس الوزاري  السياسي  واألمني  الُمص  ر 

لىجميع،  ال مستشار األمن القومي  اإلسرائيىي  السابق، الجنرال في   الكابينيت( باتت معروفة
االحتياط يعقو  عميدرور، إلذاعة الجي  اإلسرائيىي  إن ه من المستحيل  ْن يتمك ن الكابينيت من 
اتخاذ  رارات ومن منا شة التقارير السري ة التي تُقد م إليه من  بل  جهزة المخابرات، ألن  العديد من 

، الذي الوز  ة ل عالم اإلسرائيىي  را  في وذا المجىس الُمص  ر يقومون بتسريب المعىومات الحساس 
 يكش  عن عمق الشرخ في الموا   داخل الكابينيت، عىأ حد  تعبيره.

 25/5/2512، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن  
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 ال بعيدا  الجيش اإلسرائيلي: استقرار لبنان ال يز بقائد المنطقة الشمالية  .36
 كد  ائد المنطقة الشمالية في جي  االحتالل االسرائيىي الىوا  يائير غوالن، ضرورة االستعداد 

جهات تعمل  العسكري واليقظة عىأ الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، لمواجهة  ي وجوم تنفذه 
 ، انطال او من واتين الساحتين. عىأ اإلضرار بعسرائيل
في الجىيل ال ربي، خالل إحيا  الذكرى السنوية النامنة لقتىأ جي    جبل ادير وفي كىمة  لقاوا في 

الوا ع الجديد ننن القديم » ،  شار غوالن الأ  ن1003العدو الذين سقطوا في العدوان عىأ لبنان عام 
عىأ الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان زاد تعقيداو بعد سيطرة تنظيم داع  عىأ مناطق واسعة من 

يا والعراق، ما يدفع الأ الجاوزية واليقظة الكامىتين لمواجهة  ي سيناريو وتصعيد  مني محتمل سور 
 في سوريا ال تزال  ائمة وبكل  وتها.  الحرب االوىية . ولفت الأ  ن  في كال الجبهتين

ن وذا البىد، االستقرار ال يزال بعيداو ع  ما لجهة الساحة الىبنانية، فأكد تقديرات الجي  االسرائيىي  ن 
األمر الذي يدعو الأ مزيد من اليقظة، إذ واجهت إسرائيل في األشهر االخيرة تحديات  منية، من 
نذارات استخبارية تتعىق  بينها إطالق صواريخ وتفجير عبوات ناسفة، فضالو عن وجود معىومات وا 

ون يقظين من خالل بجهات مختىفة، ونا ووناك، تسعأ ل ضرار بعسرائيل. ولهذا يجب عىينا  ن نك
 . تجهيز البنية التحتية العمىياتية وتدريب القوات وتأويل القىوب الشجاعة وشحذ األفكار

الجبهة الشمالية ستبقأ وادئة وساكنة وجميىة، إذا ساعدنا وذا الوضع عىأ تعزيز  ور ى غوالن  ن 
سوا  عىأ مستوى الجي  نفسه، من خالل استعدادنا المهني وتدريبنا الذي يحاكي الوا ع الحقيقي، 

والمدسسة االمنية،  و عىأ مستوى الجبهة الداخىية المدنية، التي يجب فحصها والتأكد من  نها عىأ 
 . مستوى التحديات المقبىة

 21/5/2512، األخبار، بيروت
 

 سرائيلي: منشأة تنقيب الغاز الطبيعي لم تتضررجيش اإلال .37
الحتالل اإلسرائيىي البريجادير موتي  لموز  ن  ي  كد الناطق بىسان جي  ا:  د ب  (-تل  بيب

منشأة إسرائيىية لىتنقيب عن ال از الطبيعي في عرض البحر لم تتعرض ألذى، بحسب االذاعة 
وجا  ذلك تعقيباو عىأ ما  عىنته حماس من  نها  طىقت صواريخ باتجاه منشأة الستخراج  االسرائيىية.

كما  كدت شركة  نوبل  نين كيىومتراو من سواحل  طاع غزة.ال از الطبيعي تقع عىأ بعد حوالي نال
 إينيرجي( التي تمتىك المنشأة  ن المنشأة تعمل بصورة اعتيادية ولم تتعرض ألي إصابة.

 21/5/2512، القدس العربي، لندن
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 تأجيل دوري كرة القدم في "إسرائيل"القناة الثانية اإلسرائيلية:  .38

تأجيل دوري كرة القدم في  إسرائيل  بسبب األوضاع ، عن النانية سرائيىية عىنت القناة اإل: غزة
األمنية، مشيرة إلأ اإلعالن عن تعىيق عمل حافالت النقل العام ابتدا و من الىيىة في المنطقة 

و ال اتحاد كرة القدم الصهيوني إنه تقرر إل ا  مباراتين كانتا مقررتين الىيىة بسبب تواصل  الجنوبية.
المقاومة من  طاع غزة، مضيفاو إن مصير األسبوع المقبل من الدوري الصهيوني تسا ط صواريخ 

 الممتاز المنتظر يوم السبت المقبل ال يزال مجهوالو.
 25/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 خبير إعالمي: نتنياهو ظهر في حالة مكابرة ومشهد يعالون كأنه في جلسة مساءلة .39

 ظهر تحىيل لى ة الجسد  ام به خبير إعالمي في بروكسيل،  ن ظهور رئيس الوزرا  : بروكسيل
، في حالة 1024آب   غسطس(  10اإلسرائيىي بنيامين نتنياوو في مدتمره الصحفي ليل األربعا ، 

يما اته مع نفسي ته الداخىية.  م ا  مكابرة واضحة، وبدا متصنِ عاو وغير متوافق في ظاور حركاته وا 
ير موشيه يعالون فتشك ىت إشارات توحي وكأنه في جىسة مسا لة في خري  المنصب الرسمي، الوز 

محاوالو التمى ص من حالة حرج إزا  الجمهور، مع محاوالت حنينة منه لم تنجح في ضبط انفعاالت 
 نصفه األعىأ الظاور فوق الطاولة. 

 25/5/2512قدس برس، 
 

صابة  فلسطينيا   29استشهاد  .41  شهيدا   2588 وحصيلة العدوان:سلسلة غارات بن آخري 158وا 
طائرات كنفت االحتالل منذ فجر ، ان حامد جاد، عن مراسىها 21/5/2512 هللا، رام األيام،نشرت 
، غاراتها التي طالت  ودافاو مدنية في مناطق مختىفة من  طاع غزة ما  دى إلأ األربعا   مس

ىة واحدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الشهدا  الذين ارتقوا مواطناو من بينهم نمانية من عائ 11استشهاد 
منذ  ن خرق االحتالل التهدئة مسا   ول من  مس بمحاولته الفاشىة الغتيال محمد الضي  القائد 

شهيداو من بينهم زوجة الضي  وابنه  14العام لكتائب القسام  الذراع العسكرية لحركة حماس  إلأ
 مدينة غزة.بحي الشيخ رضوان بمنزل عائىة الدلو   نقاضدا تحت الطفل الرضيع عىي الىذان استشه

مواطناو  11القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة في حديا لن  األيام  الأ  ن   شر  د.و شار 
لترتفع بذلك ، آخرون منذ  ن خرق االحتالل التهدئة مسا   ول من  مس 240استشهدوا و صيب 
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 141طفال و 441شهيداو منهم  1046وان عىأ غزة بحسب القدرة الأ حصيىة الشهدا  منذ بد  العد
صابة  63امر ة و  مسناو. 138سيدة و 2610 طفال و 1203جريحاو منهم  20114مسناو وا 

طائرات االحتالل ارتكبت في ساعة مبكرة ،  ن 21/5/2512موقع فلسطين أون الين، و ضا  
ب  طاع غزة جرا   ص   حد األحيا  السكنية من فجر اليوم الخميس، جريمة جديدة في رفح جنو 

 جريحاو، جىهم من األطفال والنسا . 44شهدا  و 3مو عة 
و فادوا  ن القص  استهد  منزالو يعود لعائىة كال ب والمكون من خمسة طوابق حيا تم تسويته 

 س.باألرض، في حين تدمرت منازل  خرى بجواره تعود لعوائل عدوان، و بو سنيمة وعطية، ويون
و ال سكان محىيون،  ن حجم الدمار كبير في المنطقة وان العدد األولي لىشهدا  الذين سقطوا وو 

ا، وان العدد مرجح لىزيادة لوجود ضحايا تحت  نقاض المنازل المستهدفة. 44ستة شهدا ، و  جريحو
  ال ارات يوماو عدوانا مدمراو عىأ  طاع غزة، وذلك بشن آال 44ويشن االحتالل اإلسرائيىي، منذ 

مدنياو فىسطينيوا و صيب  كنر  1044الجوية والبرية والبحرية عىأ المدنيين، حيا استشهد جرا  ذلك 
 آال ، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة. 20من 
 
 ددموجة نزوح جماعية في رفح ومراكز اإليواء تكتظ بمشردين ج   .40

رق مدينة رفح ب ارات جوية متتالية، شنت  بيل فوجئ افال  من سكان مناطق ش محمد الجمل:
انتها  التهدئة األخيرة بنحو نماني ساعات، ما خى  حالة من الخو  والقىق، وتسبب في موجة 

 نزوح جماعية.
فما وي إال د ائق معدودة بعد سماع دوي االنفجارات مسا   ول من  مس، حتأ بد  افال  ي ادرون 

ت دراجات نارية وعربات كارو ومركبات مكتظة بالمواطنين، منازلهم فرادى وجماعات، وشوود
 ي ادرون مناطق شرق مدينة رفح، متجهين إلأ مراكز المدينة.

وفي ساعات الصباح،  جبر من باتوا ليىتهم في منازلهم عىأ إخالئها من جديد، بعد ال ارات العنيفة 
 التي شنت عىأ مختى   نحا  شرق مدينة رفح.

تحولت إلأ مراكز إيوا  مكتظة بالنازحين، بعد  ن كانت  عداوم تراجعت خالل  وبدت المدارس التي
 . يام التهدئة، نظرا لعودة غالبية النازحين إلأ منازلهم

21/5/2512األيام، رام هللا،   
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 األقصى يمر  بمرحلة مفصلية تستدعي األمة التحرك العاجل إلنقاذهالمسجد  مؤسسة األقصى: .42
توافق الذكرى الن   ،12/8/1024 ،يوم الخميس ىو   والتراا في بيان لها الت مدسسة األ صأ ل

بتدبير من االحتالل  دينيس مايكل رووان لجريمة إحراق المسجد األ صأ المبارك، عىأ يد 44
  .االسرائيىي، والتي  دت الأ إحراق  جزا  واسعة من المسجد األ صأ

بمرحىة مفصىية، إذ وصل منسوب االعتدا ات  في األشهر األخيرة يمر  المسجد األ صأ المبارك
والمخاطر والمخططات التي تستهدفه حدوداو و شكاالو غير مسبو ة، فكنرت وتصاعدت ا تحامات 

ا تراحات  وانين وجىسات متكررة  ، تزامناو اال صأ وتدنيسه من  بل المستوطنين والجماعات اليهودية
اني بين المسىمين واليهود، ووضعت لوائح وخرائط فرض التقسيم الزماني والمكلفي الكنيست تسعأ 

رواصات محاولة فرض وذه السيناريو باتت  كنر وضوحاو من ذي  بل.و لتحقيق وذا المخطط،   ا 
كل وذه المعطيات والمستجدات والتطورات مجتمعة تدلل وتدكد  ن المسجد األ صأ يمر  بمرحىة 

حركاو إسالمياو عربياو فىسطينياو، واسعاو ومتواصالو مفصىية، ستدنر عىأ مستقبىه، األمر الذي يستدعي ت
 .يرتقي الأ مستوى المرحىة

21/5/2512مؤسسة األقصى للوقف والتراث،   
 
 الهيكل المزعوم بناء لتسريعهدفت  المسجد جريمة إحراقهيئات مقدسية بذكرى إحراق األقصى:  .43

ربعون لجريمة إحراق المسجد األ صأ اليوم الذكرى الخامسة واأل توافق :زياد الشخانبة ،بترا – عمان
بعد عامين من  2636التي نفذوا اليهودي دينيس مايكل رووان في الحادي والعشرين من آب عام 

 .االحتالل الصهيوني لىقدس، وحتأ وذه الىحظة يعاني المسجد من التدنيس واالعتدا ات
سىهب  ال ان احراق المسجد رئيس مجىس االو ا  االسالمية في القدس فضيىة الشيخ عبد العظيم 

اال صأ جريمة مست مشاعر المسىمين كىهم، واضا  ان إغالق المسجد امام المسىمين ليىة القدر 
 .بشهر رمضان وذا العام ما وو إال سابقة خطيرة لم تحدا منذ بداية االحتالل

 صأ جريمة من  ال  مين عام الىجنة المىكية لشدون القدس عبدهللا كنعان إن إحراق األمن جهته، 
 بشع االعتدا ات بحق الحرم القدسي ودفت إلأ تشكيل خطوة تهويدية فعىية نحو بنا  الهيكل 

 .المزعوم
مدير عام  و ا  القدس وشدون المسجد اال صأ الشيخ  محمد عزام  الخطيب  ال: بعد مضي  ما 

نيانيا وتاريخيا في ظل خمسة و ربعين عاما عىأ الحريق تزداد المخاطر التي تهدد اال صأ دينيا وب
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الحفريات االسرائيىية في محيط المسجد اضافة الأ االنفاق التي تقوم بها  وات االحتالل في البىدة 
 القديمة وتأنير ذلك عىأ بقا  المدارس األنرية التاريخية اإلسالمية.

21/5/2512الغد، عمان،   
 
 شقق سكنية في سلوان جنوب المسجد األقصى خمسةأوامر بهدم  .44

منزل عائىة صيام   مسدومت طوا م مشتركة من بىدية االحتالل والقوات اإلسرائيىية : القدس المحتىة
في حي عين الىوزة ببىدة سىوان جنوب المسجد األ صأ، وسىمت العائىة  رارات ودم إدارية بحجة 

 البنا  من دون ترخيص في  راٍض خضرا .
قيقين حمودة ومهران  وامر ودم إدارية لبنايتين و وضحت عائىة صيام ان طوا م البىدية سىمت الش

سنوات، األولأ  20سكنيتين بحجة بنائهما من دون ترخيص. وكانت عائىة صيام بنت البنايتين  بل 
 فرداو. 10شقق(، والنانية  شقة واحدة(، ويعي  فيهما نحو  4مدلفة من طبقتين  

شيكل، كما   ل  340فات بنا  بى ت  يمتها ولفتت العائىة الأ ان بىدية االحتالل فرضت عىيها مخال
حاولت العائىة استصدار رخصة بنا  من البىدية وتنظيم المنطقة، اال ان البىدية رفضت طىبهم بحجة 

 . اراٍض خضرا  انها 
21/5/2512الحياة، لندن،   

 
 فلسطينيا  في الضفة 18عتقل يهدم منازل في نابلس و ياالحتالل  .45

بالتوازي مع التصعيد العسكري في  طاع غزة، صعدت سىطات االحتالل : فادي  بو سعدى -رام هللا 
اإلسرائيىية حمىتها ضد الفىسطينيين في الضفة ال ربية المحتىة، فهدمت منازل واعتقىت عدداو من 

 المواطنين بحجة انهم مطىوبون، ورحىت  يادات من مدنها.
ديمة، في خربة الطويل شرق نابىس، ،  ربعة منازل  األربعا  وودمت  وات االحتالل، فجر  مس

من مئة عام، ووو األمر الذي   كنربعدما ا تحمت الخربة، وودمت  ربعة منازل يعود بنادوا إلأ 
 اعتبره الفىسطينيون مدشروا خطيروا باستهدا  وذه المنازل القديمة.

، ولكنها وذه المرة  الزينكو وكانت  وات االحتالل غالباو ما تقوم بهدم المساكن المبنية من صفائح 
 استهدفت بنايات  ديمة تعود مىكيتها لىشقيقين انور ومحمد صالح.

 كما ودمت منزلين في  رية العقبة شرق محافظة طوباس، بعد ات ا تحمت القرية وحاصرتها.
21/5/2512القدس العربي، لندن،   
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 االحتالل يهجر عائالت بدوية عقب هدم مساكنها شمال شرق رام هللا .46

(، مساكن ومنشيت بدوية  رب 8|10ودمت جرافات االحتالل اإلسرائيىي، صباح األربعا   : رام هللا
 رية الطيبة، شمال شرق مدينة رام هللا، الوا عة وسط الضفة ال ربية المحتىة، عقب ا تحام الجرافات 

 لىمنطقة تحت حراسة دوريات وآليات عسكرية تابعة لالحتالل.
فىسطينية  ن المساكن البدوية المهدمة تعود لعرب  بدو الكعابنة  و وضحت المصادر المحىية ال

القريبة من نقطة تفتي  عسكرية تابعة لجي  االحتالل تدعأ  كرمئيل ، مشيرة إلأ  ن االحتالل 
ولفتت المصادر النظر إلأ  ن االحتالل فرض طو او  منياو عىأ المكان ومنع  وج ر سكان المنطقة.

 المقاومة الشعبية، ونصب حواجز في محيط  رية الطيبة.دخول الصحفيين ونشطا  
25/5/2512، قدس برس  

 
 تقريرها السنوي "عين على األقصى" للعام الثامن على التواليت صدر  مؤسسة القدس .47

 صدرت مدسسة القدس الدولية تقريروا السنوي  عين عىأ األ صأ  لىعام النامن عىأ التوالي. 
مع الذكرى الخامسة واألربعين إلحراق المسجد األ صأ تناول  برز التقرير الذي يصدر بالتزامن 

تقسيم المسجد زمنيوا لتطورات االعتدا ات التي تمارسها دولة االحتالل عىأ األ صأ ومساعيها 
ومكانيوا باإلضافة إلأ  برز الموا   العربية واإلسالمية والدولية حيال وذه التطورات بين 

 .2/8/1024و 2/8/1021
التقرير إلأ تطور مشروع التقسيم الزمني لأل صأ وتعزيز الخطاب السياسي اإلسرائيىي الداعم  و شار

لىتقسيم بالقياس عىأ  النجاح  في تطبيق سيناريو التقسيم في المسجد اإلبراويمي بالخىيل باإلضافة 
تقرير إلأ محاوالت فرض التقسيم كأمر وا ع عبر فرض  واعد الدخول إلأ المسجد. كما سى ط ال

الضو  عىأ التصاعد المستمر لما تعر  بن  منظمات المعبد  ضمن رعاية ودعم سياسي مشيروا إلأ 
 تهافت المستوطنين عىأ ا تحام المسجد في ظل دعوات في  الكنيست  بعدم تقييد اال تحامات.
الوصاية  وتو    التقرير عند التطور األخير المتمن ل بطرح نائب رئيس  الكنيست  اإلسرائيىي نزع

األردنية عن األ صأ ووضعه تحت السيادة اإلسرائيىية. وذكر التقرير  ن االحتالل ماٍض في بنا  
 41مدينة يهودية  نرية  سفل األ صأ وفي محيطه من خالل شبكة الحفريات واألنفاق التي بى ت 

ككل من  ، كما  نه يعمل عىأ إضفا  الطابع اليهودي عىأ منطقة األ صأ2/8/1024حفرية حتأ 
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خالل بنا  الُكنس والمتاح  والحدائق والمراكز السياسية وال سيما في منطقة ساحة البراق غرب 
 األ صأ حيا يكن   االحتالل من مشاريعه التهويدية.

25/5/2512مؤسسة القدس الدولية، بيروت،   
 
 غزة أسلحة كيميائية في عدوانها على "إسرائيل"بالتحقيق في استخدام  طالب" تالضمير" .48

طالبت منظمة حقو ية فىسطينية، بالتحقيق حول تنامي الشكوك بشأن استخدام دولة االحتالل : غزة
و نر ذلك عىأ اإلنسان الفىسطيني، وعىأ  اإلسرائيىي ألسىحه كيميائية خالل عدوانها عىأ غزة،

 عناصر البيئة الفىسطينية كافة
(: إنه 10/8األربعا     ىقته   دس برس و الت مدسسة  الضمير  لحقوق اإلنسان في بيان صحفي ت

الشكوك لدى المواطنين والجهات المختصة وبشكل  منذ اليوم األول لىعدوان عىأ غزة بد ت تتنامي
استخدام  وات االحتالل لقذائ  وصواريخ يددي انفجاروا إلأ انتشار  خاص األطبا  والممرضين،

 نها تقوم باستخدام  اعد عن حرق القمامة، كماحد كبير رائحة الدخان المتصلكيميائية تشبه  غازات
الكيميائية، حيا استمرت وذه الطائرات القيام  الطائرات بدون طيار لر  و ذ  منل وذه ال ازات

 مازال المواطنون خاصة من سكان المناطق الحدودية والمحاذية لساحل البحر حيا ،بهذا األمر
طائرات  ولأ تىك الروائح، التي تنشروايشتمون بعد منتص  الىيل وحتأ ساعات الفجر األ

 .االستطالع في المحيط لتمتىئ بها البيوت ويستنشقها األطفال والكبار
25/5/2512قدس برس،   

 
 لغارات االحتالل في غزة  فهداأاألسرى المحررون  .49

 كد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية األسرى والمحررين بحركة فتح في  طاع غزة  ن  :غزة
ان الهمجي الذي شنته الطائرات والدبابات والبوارج الحربية اإلسرائيىية عىأ  طاع غزة، وطال العدو 

و سرى ما  بل  وسىو المحررين وفق االتفاق السياسي مع « شاليط»منازل عدد من محرري صفقة 
 السىطة الوطنية الفىسطينية.

يوما استهد  شقة  43غزة منذ و ضا   ن العدوان اإلسرائيىي الهمجي الجوي المتواصل عىأ  طاع 
بعد « شاليط»األسير المحرر المبعد إلأ غزة والل محمد  حمد جرادات والذي تحرر في صفة تبادل 

عاما حيا تم  ص  شقته السكنية في  حد  براج مدينة  11 ن  مضأ في السجون اإلسرائيىية 
 الزورا  وسط مدينة غزة ما  لحق  ضرارا كبيرة في مكان السكن.
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/  1/  11استهدفت غارات االحتالل منزل األسير المحرر محمد جابر يوس  نشبت من مواليد  كما
ومن سكان منطقة شارع صالح الدين بالنصيرات في وسط « السوافير»وبىدته األصىية  2632

 طاع غزة حيا خىفت  ذائ  الدبابات العدوانية اإلسرائيىية  ضرارا جزئية والذي  مضأ في سجون 
 .1021/  8/  24و فرج عنه في  2660/  6/  10عاما وكان  د اعتقل في  11 االحتالل

و وضح الوحيدي  ن العدوان استهد  منزل األسير المحرر في الدفعة األولأ ألسرى ما  بل  وسىو 
 يمن طالب محمد  بو ستة الكائن بمنطقة الزوايدة في المنطقة الوسطأ بقطاع غزة بشكل كىي حيا 

 .1024/  1/  10وي في طاله القص  الج
باالضافة لمنزلين بمخيم البريش  حدوما شرق المخيم وافخر في الوسط، وكش  عن  ن االحتالل 
اإلسرائيىي استهد  منزل األسير المحرر في الدفعة النانية لصفقة شاليط ياسر ماور شعبان 

في شرق مخيم دير البىح  النمروطي حيا تسبب صاروخ الطائرة الزنانة مع  ذائ  الدبابات المتمركزة
بأضرار جزئية في منزل األسير المحرر النمروطي. وذا إلأ جانب منزل األسير المحرر رسمي 

 إبراويم محمود الخالدي في نفس المنطقة والذي  صيب بأضرار جزئية.
21/5/2512الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "هداريم"إعالن الطوارئ في سجن  ى:وزارة األسر  .51

 عىنت منذ   وداريم والمحررين الفىسطينية  مس  ن إدارة سجن  ىكدت وزارة شدون األسر :  رام هللا
 ساعات صباح  مس حال الطوار  في   سام السجن، وبد ت بعجرا ات تفتي  بشكل مفاجئ وموسع.

وذكر محامي وزارة شدون األسرى  شر  الخطيب  ن حال الطوار   عىنت ألسباب لم تعر  بعد، 
 ة باشرت من خالل  واتها الخاصة عمىية تفتي  موسعة في معظم   سام السجن.و ن اإلدار 

21/5/2512الحياة، لندن،   
 
 ماألسرى المرضى في الرملة يطالبون بتفعيل قضيته :نادي األسير .50

تقديم العالج الالزم لألسرى المرضأ برام هللا: تستمر مصىحة سجون االحتالل، بالمماطىة 
ان سنوات مرت  نادي األسير، لمحامي ، و ال األسير رياض العمور  لرمىةعيادة ا المحتجزين في 
جسده منذ اعتقاله ومن بمعاناته وذلك بت يير جهاز تنظيم د ات القىب الذي زرع  بعنها عىأ مطالبته 

سنوات لم يتم ذلك رغم مطالبته  20سنوات، إال انه ومنذ  كنر من  4المفترض ان يتم ت يره كل 
 . المتكررة



 
 
 

 

 
           22ص                                     3313 العدد:     21/5/2512الخميس  التاريخ:

 

 
فقد طالب من جهته بضرورة تحريك مى  األسرى   ما األسير ناوض األ رع من مخيم األمعري،

المرضأ، وان يكون وناك تدخل عىأ األصعدة كافة النها  حالة الموت البطي  الذي يعيشون، 
مشيراو إلأ انه في حال استمر الوضع عىأ ما وو عىيه، فانهم سيتخذون إجرا ات حتأ لو كىفهم 

 هم.ذلك حيات
21/5/2512القدس العربي، لندن،   

 
 لى لبنان عبر السياج الشائكإعبر ي 25من الـ فلسطيني  .52

ويدعأ إبراويم زيدات، الشريط الشائك الفاصل عىأ الحدود  48اجتاز مواطن فىسطيني من عرب 
 ووصل إلأ منطقة الوزاني، حيا  و فه الجي  الىبناني لىتحقيق معه.  إسرائيل بين لبنان و

21/5/2512ير، بيروت، السف  
 
 طالب مصر بالتنازل عن العريش للفلسطينييني يإسرائيل : مقترح"هآرتس" .53

عن ا تراح لىحكومة اإلسرائيىية يتضمن تنازل مصر  األربعا    اإلسرائيىية يومويرتسكشفت صحيفة  
 غزة. عن  جزا  من شبه جزيرة سينا  حتأ مدينة العري ، ومنحها لىفىسطينيين لضمها إلأ  طاع

وبحسب الصحيفة، فعن المقترح تم منا شته خالل الشهر الجاري في وزارة البيئة اإلسرائيىية حول 
طرق حل مشكىة غزة وتوفير متنفس بحري لىقطاع، في إطار منا شة ونيقة تحت عنوان  مينا  

 حل غزة . –العري  
لعري  التي تبعد عن جنوب رفح بنحو بديالو في مدينة ا بحرياو  وتقترح الونيقة منح الفىسطينيين متنفساو 

كيىو متر، وفق الصحيفة، مشيرة إلأ  ن مينا  العري  شهد خالل العامين الماضيين  40–44
 سدود.  عمال تطوير وتوسعات كبيرة، بحيا يصبح مينا  تجاري ذو مياه عميقة عىأ غرار مينا  

نتها  من  عمال التطوير في العري  وتقدر ويئة البحار والشواطئ في وزارة البيئة اإلسرائيىية اال
مىيار دوالر تشمل تطوير البنية التحتية المحيطة بالمينا  البحري،  1سنوات، بتكىفة تبى   1خالل 

 سدود. مضيفة  نه بعد اكتمال عمىية التطوير وناك سينافس مينا  
غزة، ال  يينيين فتمنحها مصر لىفىسط يوا ترحت الونيقة  ن يتم ضم مطار العري  إلأ الصفقة الت

 كيىومترات فقط عن المينا . 20سيما  ن المطار يبعد مسافة 



 
 
 

 

 
           23ص                                     3313 العدد:     21/5/2512الخميس  التاريخ:

 

، خاصة و ن المينا  الذي سيخدم  إسرائيلن واعتبرت  ن تنفيذ وذا المخطط سيكون وو األفضل ل
 بعكس إنشا  مينا  ومطار غزة.  إسرائيل الفىسطينيين سيكون في العري   ي بعيد عن 

 ذ فكرة كهذه تحتاج ردية سياسية تفتقدوا حكومة نتنياوو.ووفق الصحيفة، فعن تنفي
 21/5/2512موقع وطن يغرد خارج السرب، 

 
 "إسرائيل"و المصري بدعوى تعاونهم مع األمن مصريين أربعةتذبح  "بيت المقدس" .54

من  بيىتأ  مصريين 4سينا   ن جماعة  نصار بيت المقدس اختطفت  ي كدت مصادر  بىية ف
بالغها عن تحركات عناصروا، وحققت السواركة والرميال ت، بدعوى تخابروم مع األجهزة األمنية وا 

نفذت    نصار بيت المقدس و الت المصادر إن  معهم لمدة يومين  بل  ن تصفيهم جسدياو.
بالغها عن عمىيات  إسرائيل التعامل مع  ياالختطا  بعدما  نبتت تحرياتها تورط المختطفين ف ، وا 

سيارة كانت تحمل   إسرائيل أ الحدود اإلسرائيىية، ما  دى إلأ  ص  إطالق الصواريخ عى
 عىأ حد زعم  عضا  الجماعة. -من  يادات  نصار بيت المقدس 1صاروخين وبها 

 21/5/2512المصري اليوم، القاهرة، 
 
 "إسرائيل"مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين مصر و 125اإلسرائيلي: إلحصاء امكتب  .55

المركزي ل حصا  اإلسرائيىي، عن حجم التبادل التجاري بين القاورة وتل  بيب، حيا  كش  المكتب
اال تصادية اإلسرائيىية، فعن نسبة التراجع   كالكاليست وحسب صحيفة  مىيون دوالر. 240بى  نحو 
من  %16، حيا تشكل المنسوجات ومستىزمات المالبس 1020عما كان عىيه  %30بى ت 

، التي تشترط وجود مكون  الكويز ىية إلأ مصر، والتي تتم في إطار اتفا ية الصادرات اإلسرائي
إسرائيىي في المنسوجات المصرية، كشرط لتصديروا إلأ الواليات المتحدة، فضالو عن إعفائها من 

 %21من إجمالي الصادرات اإلسرائيىية، مقابل  %11الجمارك، فيما تمنل الكيماويات وتكرير النفط 
لىسيارات  %1لىتعدين والمحاجر، و %1لألناا وورق الطباعة، و %1ام والبالستيك، ولىمواد الخ

 لمنتجات متنوعة. %4ومستىزماتها، و
 %21، و إسرائيل من إجمالي الصادرات المصرية إلأ  %14في المقابل، تقدر الكيماويات بن 

 %8لمعدنية، ولىمنتجات ا %20لألغذية والشروبات والتب ، و %21لىمنسوجات والمالبس، و
لىمحاصيل الزراعية والمنتجات النباتية، ومنتجات  خرى متنوعة تشكل  %8لىبالستيك والمطاط، و

 من إجمالي الصادرات.  %14نسبة 
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مىيون دوالر، مقابل  210، بى  1021ولفتت الصحيفة إلأ  ن إجمالي الصادرات اإلسرائيىية، خالل 
نحو  1021، ليكون حجم التبادل التجاري في  ائيلإسر  من الصادرات المصرية إلأ  مىيوناو  80

 . 1022مىيونا، خالل  424، و1020مىيون دوالر، مقابل نص  مىيار دوالر عام  100
سرائيل  ي تطور في المستقبل  واستبعدت الصحيفة  ن تشهد العال ات اال تصادية بين مصر وا 

 . إسرائيلن المنظور، بداعي عدا  الشعب المصري ل
 21/5/2512يغرد خارج السرب، موقع وطن 

 
 وقف النارلاتصاالتها مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي  تعلن استمرارمصر  .56

لندن:  عربت مصر يوم األربعا ، عن  سفها الستئنا  القتال في  طاع غزة، و كدت وزارة الخارجية 
ا عىأ االلتزام مجددا بو   تواصل اتصاالتها الننائية مع الجانبين.. لحنهم المصرية في بيان،  نها 

إطالق النار واالستمرار في االنخراط بشكل إيجابي في المفاوضات بما يفتح الباب لىتوصل إلأ 
اتفاق يضمن الو   الدائم إلطالق النار وتحقيق مصىحة الشعب الفىسطيني خاصة فيما يتعىق بفتح 

 . المعابر وا عادة اإلعمار
 21/5/2512الشرق األوسط، لندن،  

 
 لعدوان على غزةايدعو لتكثيف الجهود لوقف يلتقي عباس و الملك األردني  .57

محمننود عبنناس  ةالفىسننطيني السننىطة هللا الننناني، خننالل لقائننه رئننيس عبنند األردننني  كنند المىننك: بتننراوكالنة 
لىوصنننول إلنننأ و ننن  نهنننائي لىعننندوان  ودوليننناو  ينننوم األربعنننا ، ضنننرورة تكنيننن  الجهنننود المبذولنننة إ ىيميننناو 

عىنننأ  طننناع غنننزة، وضنننمان إيصنننال المسننناعدات اإلنسنننانية واإلغانينننة والطبينننة إلنننأ  بننننا   اإلسنننرائيىي
عىنننأ ضنننرورة تحمنننل المجتمنننع الننندولي  وشننندد المىنننك القطننناع، وبننند  إعنننادة إعمنننار منننا دمنننره العننندوان.

 تعرض له غزة من تدمير لىبنية التحتية والخدمات.تضو  ما بلمسدولياته تجاه الفىسطينيين، السيما 
إلننننأ ضننننرورة تكنينننن  المسنننناعي الدوليننننة باتجنننناه إعننننادة اسننننتئنا   عبنننند هللا ة ذلننننك دعننننا المىننننكوبمننننوازا 

كمنننا حنننذر منننن عوا نننب اسنننتمرار السياسنننات  المفاوضنننات التننني تعنننالش جمينننع  ضنننايا الوضنننع النهنننائي.
 واإلجرا ات اإلسرائيىية األحادية في األراضي الفىسطينية المحتىة.

عىنننأ آخنننر المسنننتجدات فننني مباحننننات الهدننننة التننني  ألردننننيا منننن جانبنننه،  طىنننع النننرئيس عبننناس المىنننك
 تستضيفها مصر.

  21/5/2512 ،الغد، عم ان
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 كي مهم في إعادة الزخم لعملية السالمي: الدور األمر األردني الملك .58

مننس األربعننا  رئننيس لجنننة الر ابننة واإلصننالح فنني  هللا الننناني  عبنند األردننني اسننتقبل المىننك: بتننراوكالننة 
وجننرى خننالل الىقننا  اسننتعراض تطننورات األوضنناع فنني المنطقننة،  يكنني داريننل عيسننأ.الكننونجرس األمر 

لىوصننول إلننأ و نن  نهننائي لىعنندوان اإلسننرائيىي عىننأ  طنناع  ودولينناو  خصوصنناو الجهننود المبذولننة إ ىيمينناو 
إلننأ  وميننة النندور األمريكنني فنني تهيئننة الظننرو  إلعننادة الننزخم لعمىيننة  المىننك األردنننير اشنن  . و نندغننزة

 يسهم فأ التوصل إلأ حل عادل ودائم لىقضية الفىسطينية وفق حل الدولتين. السالم بما
 21/5/2512الرأي، عم ان 

  
 جامعة الحسين تلغي حفل التخريج تضامنا  مع غزة .59

طننه  . ننرر مجىننس عمنندا  جامعننة الحسننين بننن طننالل برئاسننة األسننتاذ د :وننارون ال خطنناب -معننان 
ميننع مظنناور االحتفنناالت بمننا فيهننا حفننل تخننريش الفننوج مننس األربعننا  إل ننا  ج الخمننيس فنني اجتماعننه 

وبمنا  نوبين  ن وذا القرار جا  انسنجاماو منع القنرار الرسنمي والشنعبي لنألرد الخامس عشر لهذا العام.
 يحدا في غزة من اعتدا  غاشم عىأ  وىنا وإلظهار مدى العال ة التي تربط الشعبين.
 21/5/2512 ،الرأي، عم ان

 
 "إسرائيلـ"سنوات أدين بالتجسس ل عشربسجن أردني محكمة مصرية تقضي  .61

بمعا بنة الجاسنوس األردنني، بشنار  المصنرية  ضت محكمة جنايات  من الدولنة العىينا طنوار  القاورة:
سننننوات، والمدبننند غيابيننناو ألوفينننر ونننراري ضنننابط المخنننابرات اإلسنننرائيىي  20إبنننراويم  بنننو زيننند، بالسنننجن 

 ت المصرية الدولية، وتمريروا لصالح  إسرائيل .الهارب، بتهمة التجسس عىأ المكالما
وكانت نيابة  من الدولنة العىينا  ند وجهنت إلنأ المتهمنين تهمنة تمرينر المكالمنات الدولينة المصنرية إلنأ 
داخل  إسرائيل ، بهد  تمكين  جهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيىية بالتنصنت عىيهنا، واالسنتفادة بمنا 

كن تواجنند وتمركنز القننوات المسنىحة و نوات الشننرطة و عندادوا وعتادوننا تحمىنه منن معىومننات ورصند  منا
بالغها إلأ  إسرائيل  عىأ نحو يضر باألمن القومي .  وا 

وعقننب صنندور الحكننم  ننال المحننامي  حمنند الجنننزوري، الموكننل لىنندفاع عننن الجاسننوس األردننني إن وننذا 
كننم فنني حالننة الحننرب لكننان الحكننم الحكننم يعتبننر بمنابننة البننرا ة لموكىننه، ألنننه لننو كننان  نند صنندر وننذا الح

الصننادر ضننده وننو اإلعنندام، و نننه ينتظننر إعننالن حينيننات الحكننم خننالل األيننام القادمننة لدراسننتها، كمننا 
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سيتوجه إلأ السجن لزيارة موكىه لبحا ما إذا كان يرغب في الطعن عىأ الحكم  مام محكمة الننقض 
  م  نه سيكتفي بتنفيذ تىك العقوبة .

 21/5/2512الخليج، الشارقة، 
 

 مسؤولية انهيار التهدئة يسرائيلاإل االحتالل لاألمين العام لجامعة الدول العربية يحم   .60
نبيل العربي، يوم األربعا ،  .حمََّل األمين العام لجامعة الدول العربية د: مراد فتحي -القاورة 

لفىسطيني، فيما ، مسدولية انهيار المفاوضات غير المباشرة وكسر الهدنة مع الجانب ا إسرائيل 
 يخص تحقيق التهدئة في  طاع غزة .

و ال العربي، في تصريحات  دلأ بها  بيل م ادرته القاورة متوجها إلأ جني  لىمشاركة ضمن الوفد 
 إن الجامعة العربية ترغب في الوصول إلأ الهدنة الدائمة، في  :الوزاري العربي المتواجد في سويسرا
حا في الخطوات المستقبىية الواجب اتخاذوا إلنها  االحتالل   رب و ت ممكن، حتأ يمكن الب

 اإلسرائيىي لألراضي الفىسطينية والعربية المحتىة، ووو الهد  الذي تسعأ إليه الجامعة العربية .
من  رار  22 و ضا   ن الوفد الوزاري العربي يسعأ، خالل زيارته إلأ سويسرا، إلأ تطبيق الفقرة الن

يوليو الماضي، والذي يطالب باالتصال بالحكومة  24عرب، الصادر في وزرا  الخارجية ال
بشأن توفير الحماية  4السويسرية والىجنة الدولية لىصىيب األحمر، وذلك لتنفيذ اتفا ية جني  الن

 لىمدنيين الفىسطينيين خالل الحروب.
 21/5/2512 ،الشرق، الدوحة

 
 أمير قطر يلتقي عباس ومشعل الخميس .62

يىتقي  مير دولة  طر الشيخ تميم بن حمد آل ناني الخميس في الدوحة الرئيس : وكاالتال ،الجزيرة
الفىسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ومن المتو ع  ن 
يبحا الىقا  تطورات األحداا في  طاع غزة والسبل الكفيىة بدعم الشعب الفىسطيني في ظل العدوان 

 المستمر. اإلسرائيىي
الذي وصل الدوحة  ،ونقىت رويترز عن السفير الفىسطيني في الدوحة منير غنام  وله إن عباس

ن المحادنات ستتركز عىأ رفع الحصار عن غزة والمشهد السياسي  ،األربعا  سيىتقي الشيخ تميم، وا 
 الذي سيىي ذلك، نم الحاجات الضرورية لىشعب الفىسطيني في ظل الخسائر المأساوية.
 25/5/2512الجزيرة.نت، 
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 بوتفليقة يجدد إدانته للعدوان اإلسرائيلي على غزة .63

دان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفىيقة مجدداو،  مس، العدوان اإلسرائيىي عىأ  طاع  :كوناوكالة 
 غزة مدكداو سعي الجزائر إليقا  نزي  دم األبريا  من  بنا  الشعب الفىسطيني.

ىمة بمناسبة  اليوم الوطني لىمجاود  تالوا نيابة عنه المستشار لدى رئاسة وشدد بوتفىيقة في ك
الجمهورية محمد عىي بوغازي عىأ  ن الجزائر  ترجمت موا فها المعهودة  والو وعمالو سوا  من خالل 
المساعي مع األشقا  واألصد ا  إليقا  نزي  دم األبريا   و من خالل الدعم المادي والعيني 

ي فىسطين الجريحة . و كد  نه  ال حل في وذا البىد المنتهك األرض واإلنسان من  بل ألشقائنا ف
الكيان الصهيوني إال بع امة دولة فىسطين المستقىة كامىة السيادة وعاصمتها القدس فوق  رضها 

 التاريخية المشروعة .
 21/5/2512 ،الخليج، الشارقة

 
 تتعرض لمؤامرةسوري: نحن مع المقاومة وغزة الوزير االعالم  .64

 ناة الميادين، ان  غزة تتعرض مع  ر ى وزير االعالم السوري عمران الزعبي في حديا تىفزيوني
الأ ان  المال القطري ال يستطيع انارة  لمدامرة كبيرة و طر وتركيا تدعمان حركة حماس فقط ، مشيراو 

 و ود .نقرة تزودان الطائرات اإلسرائيىية بال الكهربا  في غزة، والدوحة و 
ن  ال تبديل في مو   سورية فيما يتعىق بمساندة الشعب الفىسطيني ب ض النظر  واكد الزعبي 

ان  كل من يشهر سالحه  بوجود حماس في غزة او ان كانت تقود المعركة في وناك ، مضيفاو 
 ويدافع عن فىسطين والشعب الفىسطيني ضد العدو اإلسرائيىي نق  الأ جانبه وندعمه .

 21/5/2512يغرد خارج السرب،  موقع وطن
 
 "إسرائيل""العربية لحقوق اإلنسان" تطالب الحكومة البريطانية بوقف تدفق األسلحة إلى  .65

اإلسرائيىي جدد  االحتالل الت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا  إن كيان  :لندن
 االحتالل يام، و ن طائرات اعتدا اته عىأ  طاع غزة بعد خرق ودنة  خيرة استمرت   ل من ستة 

ب ارات عىأ  طاع غزة مستهدفة منازل  26/8 مس النالنا  ] ول  بد ت عمىياتها عصر يوم 
المدنيين من بينها منزل عائىة الدلو مما  دى إلأ مقتل سيدتين ورضيعه و صيب العشرات والعدد 

 مرشح لىزيادة مع استمرار ال ارات .
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 رسىت نسخة منه لن  دس برس :  إن حكومة  10/8ربعا  م األو ضافت المنظمة في بيان لها يو 
رخصة تسمح إلسرائيل بالحصول عىأ معدات  21بو    21/8الممىكة المتحدة تعهدت بتاريخ 

يوليو الماضي، حيا  تل  كنر من  /تستخدم في الهجمات التي شنتها إسرائيل منذ السابع من تموز
 . تهم العظمأ من المدنيينآال  شخص غالبي 20مدني و كنر من  1000

و كدت المنظمة  ن استمرار تزويد الحكومة البريطانية  سىحة لدولة تمارس اإلرواب والقتل والمجازر 
تها الدولية وعىأ وجه الخصوص اتفا يات جني  اعىأ ردوس األشهاد يشكل خر ا جسيما اللتزام

التي صاد ت عىيها  االتفا ياتووي  واتفا ية روما المنشئة لىمحكمة الجنائية الدولية 2646لعام 
 الممىكة المتحدة.

وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية باإليفا  بتعهدوا المذكور آنفا وبالتزاماتها الدولية والعمل بشكل 
من الفتك بالشعب الفىسطيني والتي يقدر   إسرائيل فوري عىأ إل ا  كافة رخص األسىحة التي تمكن 

 مىيار جنيه استرليني. 8يمة رخصة بق 400عددوا بن 
 25/5/2512قدس برس، 

 
 تؤكد أن االستمرار في انتهاك المقدسات لن يمر بسالمالعربية الجامعة  .66

 دانت جامعة الدول العربية الممارسات واإلجرا ات اإلسرائيىية المتصاعدة لتهويد مدينة : وكاالتال
و ال  طاع فىسطين واألراضي العربية  القدس بالتزامن مع عدوان جي  االحتالل عىأ  طاع غزة.

المحتىة في األمانة العامة لىجامعة في بيان، إن تنفيذ وذا المخطط الممنهش يجري تحت ستار 
العدوان عىأ  طاع غزة الذي استخدمت فيه آلة الحرب اإلسرائيىية   صأ درجات الترويع والتدمير، 

قطاع وودم المنازل عىأ ردوس ساكنيها، في من خالل العدوان عىأ الممتىكات والبنية التحتية لى
 جريمة يندى لها جبين العالم.

وحذر من م بة استمرار  إسرائيل  في غيها، و ال إن سىطات االحتالل بد ت بفرض تقسيم زماني 
لىمسجد األ صأ، إذ حددت ساعات لىمسىمين وساعات لىمتطرفين اليهود، وتدرس دوائر إسرائيىية 

ا التوجه العدواني الخطر ومنها الىجنة الداخىية في  الكنيست اإلسرائيىية  رسمية تشريع وفرض وذ
 مسودة  رار صالة اليهود في جبل الهيكل  المزعوم نالتي سبق  ن  عىنت عن نيتها طرح ما يسمأ ب

 ووي التسمية  اإلسرائيىية  لىمسجد األ صأ المبارك.
  21/5/2512 ،الخليج، الشارقة
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 يعتقد أنها الثالثة "إسرائيللـ"خرى أفرغ حمولة تناقلة للنفط الكردي  .67
 ظهرت : تحرير مصطفأ صالح ،إعداد عبد المنعم درار لىنشرة العربية، من جوليا بين -لندن 

بيانات لتتبع حركة السفن تنشروا رويترز  ن نا ىة لىنفط الخام المنتش في إ ىيم كردستان العراق 
األراضي من سواحل  كيىومتراو  10فة نحو  غسطس عىأ مسا /آب 26عاودت الظهور في 

 لكن ووي فارغة.، 2648  منذ سنة إسرائيلالفىسطينية التي تحتىها  
في المنطقة خالل نحو  سبوعين ووي محمىة   كاماري ووذه وي المرة النانية التي تظهر فيها النا ىة 

شمالي سينا  المصرية  ئياو محمىة جز   كاماري وكانت بيانات الرصد  ظهرت النا ىة  بالنفط الكردي.
 26 غسطس  بل  ن ت ىق جهاز االتصال باأل مار الصناعية حتأ و ت مبكر من  /آب 21في 
ولم يتسن عىأ الفور الحصول عىأ تعىيق من متحدا باسم وزارة الموارد الطبيعية   غسطس. /آب

 بل بيع نفط إلأ بحكومة إ ىيم كردستان العراق يوم األربعا . وكانت حكومة اإل ىيم نفت من 
وتم تحميل النا ىة بالخام الكردي في مينا  جيهان التركي في  بشكل مباشر  و غير مباشر.  إسرائيل 

من شحنتها إلأ كرواتيا عن طريق النقل إلأ سفينة   غسطس وسىمت جز او  /حوالي النامن من آب
  خرى األسبوع الماضي.

 25/5/2512 وكالة رويترز،
 
 يعبر عن القلق الستئناف العنف في قطاع غزةالدولي  األمنمجلس  .68

عنن  القىنق البنال   السنتئنا  االعمنال  األربعنا المتحدة اليوم  لألممالتابع  األمنعبر مجىس  :رويترز
والفىسطينيين ودعا الطرفين الني العنودة الني المفاوضنات لىتوصنل  إسرائيلالعدائية في  طاع غزة بين 

 النار . طالقإلعىأ وجه السرعة الي  و   دائم 
و ال مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى االمم المتحندة ورئنيس مجىنس االمنن لىشنهر الحنالي ان 

عضوا دعا ايضا الطرفين الي  الحيىولة دون تصعيد الوضع والوصنول الني  24المجىس المدل  من 
 . اإلنسانية لألغراضالنار  إلطالقو   فوري 

 25/5/2512وكالة رويترز، 
 

 ن كي مون يدين خرق وقف إطالق الناربا .69
دان األمنننين العنننام ألمنننم المتحننندة بنننان كننني منننون،  منننس، بشننندة خنننرق و ننن  إطنننالق الننننار بنننين  :كوننننا

و عرب بان في بيان، عن  مصرية.الفىسطينيين و اإلسرائيىيين   بل انتها  مدة الهدنة المعىنة بوساطة 
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ئية  بين الفىسطينيين و إسرائيل ، وذكر بأن الجنانبين خيبة  مىه الشديدة من العودة إلأ  األعمال العدا
مسنندوالن لىعمننل بعنندم السننماح لتصنناعد األوضنناع، مشننيراو إلننأ  ن  آمننال الشننعب فنني غننزة وننو مسننتقبل 

   . فضل
 21/5/2512الخليج، الشارقة، 

 
 الرئيس الفرنسي: أي اتفاق يجب أن يتضمن نزع سالح القطاع ورفع الحصار .71

دعا الرئيس الفرنسني فرانسنوا  ولونند الجنانبين الفىسنطيني واالسنرائيىي إلنأ  :كومالقدس دوت  -باريس 
الننننار فننني غنننزة،  نننائال  إن  ي اتفننناق يجنننب  ن  إلطنننالقاسنننتئنا  محادننننات الهدننننة بعننند انهينننار و ننن  

 يتضمن نزع سالح القطاع ورفع الحصار عنه .
تديند فرنسنا الوسناطة المصنرية.  واضا   ولوند في مقابىة مع صحيفة لوموند  نحن فني نقطنة حرجنة.

 ال يمكن  ن تبقأ غزة وكذا. يجب  ن يكون الهد  وو نزع السالح ورفع الحصار. 
ور ى الرئيس الفرنسني اننه  ال يمكنن تنفينذ ننزع السنالح إال تحنت رعاينة السنىطة الفىسنطينية. يمكنن  ن 

ة سنجنا مفتوحنا وال  اعندة تساعد فرنسا و وروبنا فني رفنع الحصنار فني معبنر رفنح. ينب ني  ال تكنون غنز 
و ضننا   نننه إذا كانننت المفاوضننات  نند فشننىت فننعن المجتمننع النندولي يجننب  ن يتننولأ زمننام  عسننكرية. 

 المبادرة اليجاد حل.
 إليجادوتابع  يجب  ن نفعل كل شي  لضمان استئنا  المفاوضات بين إسرائيل والسىطة الفىسطينية 

 وجود دولتين تعيشان جنبا إلأ جنب. حل لىصراع. نعىم النوابت.. الحل الوحيد وو 
 25/5/2512القدس، القدس، 

 
 روسيا تدعو إلى استئناف محادثات التهدئة .70

دعت وزارة الخارجية الروسية، السىطات  اإلسرائيىية  والفىسطينيين إلأ اسنتئنا  المحادننات : ا   ب
النوزارة، فني بينان  و النت غنزة.حول و   إطالق النار طويل المدى فني   نرب و نت ممكنن فني  طناع 

 إن روسيا تعرب عن  ىقها جرا  تصعيد  عمال العن  مجددا حول  طناع غنزة، وونو منا حندا بسنبب 
خرق االتفا يات الخاصة بالهدنة اإلنسانية التي تم التوصل إليها من  بل عبر مفاوضات غير مباشرة 

   .بين الفىسطينيين و اإلسرائيىيين  في القاورة
 21/5/2512الخليج، الشارقة، 
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 "إسرائيل"استقالة نائبة كندية من حزبها بسبب تأييده  .72
، النائبنة فني البرلمنان االتحنادي الكنندي عنن ”سننا  حسنينية“ عىنت : سيد آيدوغان األناضول -  وتاوا

الحزب الديمقراطي الجديد، استقالتها من الحزب بسنبب سياسنته المديندة إلسنرائيل فني عندوانها األخينر 
 عىأ غزة.

، فنني منندونتها عىننأ اإلنترنننت، عننن حزنهننا لالسننتقالة مننن الحننزب، الننذي يعتبننر ننناني ”حسننينية“بنت و عر 
، الداعمننة ”تومنناس مكىيننر“ كبننر حننزب فنني كننندا، وعننزت السننبب إلننأ موا نن  وسياسننات رئننيس الحننزب 

 إلسرائيل، موضحة  ن الت يير في موا   حزبها جا ت عىأ خىفية ض وط داخىية وخارجية.
نننا منننن العمنننر، ووننني منننن  صنننول تونسنننية،  نهنننا ستواصنننل  16نينننة الكندينننة البال نننة و عىننننت البرلما عامو

 مشواروا نائبةو مستقىةو في البرلمان إلأ حين إجرا  االنتخابات القادمة العام المقبل.
، فني بينان  دلنأ بنه عقنب إعالنهنا ”حسنينية“، اتهامنات ”تومناس مكىينر“من جانبه نفأ رئيس الحنزب، 

ل إنننه يدينند حننل النندولتين مننن  جننل إنهننا  النننزاع اإلسننرائيىي الفىسننطيني، مضننيفوا  ن عننن االسننتقالة، و ننا
 ال تديد وذه السياسة.” حسينية“

 21/5/2512رأي اليوم، لندن، 
 
 "زل ة لسان" السفيرة الهولندية أثارت استياء فلسطينيا   .73

ي مخيم عين الحىوة، كالم السفيرة الهولندية استير سومسن لدى وجودوا ف :  ناراحمد منت  -صيدا 
عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها فني وجنه المقاومنة الفىسنطينية، اسنتيا  فني الوسنط الفىسنطيني، 
الأ حد  دعوة عدد من  عضا   الىجان الشعبية  عبر وسائل التواصل االجتماعي الأ طردوا فورا من 

مو فها، خالل لقائها ممنىي المخيم. اال ان مصادر فىسطينية اكدت ان سومسن عادت وتراجعت عن 
 الفصائل الفىسطينية.

وكانت سومسن تفقدت المخيم بعد ا ل من اسنبوع منن زينارة السنفيرة البىجيكينة كولينت تاكينه، واطىعنت 
الخطينب ومندير المخنيم فنادي  مإبنراويبرفقة مدير وكالة غوا الالجئين وتش يىهم  االونروا  في صنيدا 

الجتماعية واالنسانية في المخيم، اضافة الأ اوضاع الالجئين اليه الصالح، عىأ االوضاع االمنية وا
 من سوريا.

وتفقنندت مدرسننة بيسننان والعيننادة الحيننة وعنندداو مننن المنننازل المتصنندعة التنني تحتنناج الننأ اعننادة تننرميم، 
وبعننض العننائالت الالجئننة مننن سننوريا،  بننل ان تىتقنني فنني مركننز الشنندون االجتماعيننة التننابع لىوكالننة، 

ائل منظمننننة التحريننننر الفىسننننطينية و تحننننال  القننننوى الوطنيننننة ، فنننني غينننناب ممنىنننني القننننوى ممنىنننني فصنننن
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االسالمية. وتركزت اسئىتها عىأ عدد سكان المخنيم ومسناحته وسنبل الحفناظ عىنأ الوحندة الفىسنطينية 
 واالستقرار االمني، بعد نشر  القوة االمنية المشتركة .

عمىهننا فنني  إطننارمىيننون دوالر سنننويا فنني  10بنحننو  وكانننت اشننارت الننأ ان حكومتهننا تنندعم  االونننروا 
جميع اال اليم وليس في لبنان فقط، كما اشارت الأ التعاون مع جمعية  نبع  من اجنل توعينة الشنباب 

 عىأ الو اية من المخدرات.
 21/5/2512النهار، بيروت، 

 
 غزةالنرويج تتبرع بعشرة ماليين كرون لعالج جرحى في قطاع  .74

 عىنن وزينر خارجينة الننرويش بنورغ برينندة امنس االول ان بنالده سنتقدم دعمنا  :ة الجديدةالحيا -رام هللا 
اضنننافيا لعنننالج الجرحنننأ فننني غنننزة لتعزينننز  ننندرات المدسسنننات الصنننحية الفىسنننطينية  لعنننالج الضنننحايا 

 الفىسطينيين في حرب غزة . و ال برينده في بيان صحفي ان الوضع االنساني في غزة خطير.
( عمىنننت وبتنسنننيق منننع السنننىطة الفىسنننطينية عىنننأ اخنننال  WHOلصنننحة العالمينننة  و نننال ان منظمنننة ا

الجرحننأ مننن  طنناع غننزة الننأ الضننفة والقنندس الشننر ية واألردن. ومنحننت الحكومننة النرويجيننة فنني تمننوز 
مىينننون كنننرون نرويجننني كمسننناعدة انسنننانية اسنننتننائية النننأ  طننناع غنننزة، النننذي صنننر   ساسنننا عىنننأ  10

. Norwacخالل منظمة الصحة العالمية، والصنىيب األحمنر ومدسسنة المساعدة الطبية الطارئة من 
 كما ساومت النرويش  يضا في تعزيز جهود اخال  الجرحأ لمنظمة الصحة العالمية.

 21/5/2512، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 "إسرائيلـ"وسع المقاطعة األوروبية ليغزة  العدوان على .75

 تصناديون  ن  نرار دول االتحناد األوروبني حظنر اسنتيراد يدكند ا: محمند محسنن وتند - القدس المحتىة
الدواجن واأللبان من المستوطنات اإلسرائيىية يأتي في إطار المساعي الدولية لىضن ط عىنأ تنل  بينب 

 إلنها  الحرب عىأ غزة، وتجديد المفاوضات مع السىطة الفىسطينية.
وروبية في شهر فبراير/شباط الماضي، ويأتي  رار الحظر بموجب العقوبات التي   رتها المفوضية األ

والتي  ضت بعدم االعترا  بالخدمات البيطرية اإلسرائيىية والمنتجات الزراعية والىحوم التني مصندروا 
 المستوطنات المقامة عىأ األراضي الفىسطينية المحتىة والقدس ووضبة الجوالن.
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بتنننل  بينننب  ن تتواصنننل حمنننالت وتخشنننأ كبنننرى شنننركات التسنننويق والقطاعنننات التجارينننة واال تصنننادية 
المقاطعة، حيا ال تستبعد  ن يتدحرج الحظر األوروبي ليكون ككرة النىش، ليشمل مختىن  الصنادرات 

 اإلسرائيىية.
و بننندت  وسننناط بالحكومنننة اإلسنننرائيىية مخاوفهنننا منننن اتسننناع دائنننرة المقاطعنننة العالمينننة، وكنفنننت إسنننرائيل 

 ننيها عن  راروا.جهودوا واتصاالتها مع الحكومات األوروبية ل
 25/5/2512نت،  الجزيرة

 
 قبرص وسلوفاكيا تعلقان رحالتهما إلى "تل أبيب" .76

 عىننت كنلم منن  بنرص وسنىوفاكيا مسنا   منس األربعنا  : المركز الفىسطيني ل عنالم -القدس المحتىة 
 ( عن تعىيق رحالتهما الجوية إلأ  تل  بيب .1-8 

كتائب القسام لشركات الطيران بالسفر إلأ مطنار الىند فني  ويأتي وذا اإلعالن بعد ساعات من تحذير
 (.8-12تل  بيب، منذ الساعة السادسة من فجر اليوم الخميس  

 25/5/2512، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 خضير أبوتستهدف عائلة الشهيد  "إسرائيل"واشنطن:  .77

بانهنا تسنتهد  عائىنة الشنهيد  اتهمت الوالينات المتحندة االربعنا  اسنرائيل :القدس دوت كوم -واشنطن 
الفتننأ محمنند ابننو خضننير الننذي خطفننه مسننتوطنون فنني مطىننع تمننوز واحر ننوه حيننا، وذلننك بعنند اعتقننال 

 سىطات االحتالل اننين من ابنا  عم القتيل يحمالن ايضا الجنسية االميركية.
من نالنة   كنرذ وذين االعتقالين رغم انه تم من  حدكما نددت واشنطن بعدم تبى ها من اسرائيل بأمر 

 اسابيع.
تمنوز منن شنعفاط فني القندس المحتىنة ليعننر  1عامنا( خطن  فني  23وكان الفتأ محمد ابو خضنير  

 عىيه بعد ساعات جنة متفحمة في غابة في القدس ال ربية.
و الت المتحدنة باسم الخارجية ماري وار  في بيان  بوسعنا ان ندكد ان محمد ابنو خضنير، منواطن 

تمننوز  فنني اسننرائيل، مشننيرة الننأ ان  القنصننىية العامننة لىواليننات المتحنندة فنني  18ل فنني اميركنني، اعتقنن
آب  فننني السنننجن واتصنننىت  24القننندس تننندمن لنننه المسننناعدة القنصنننىية. لقننند زاره مسننندول  نصنننىي فننني 

 القنصىية العامة ايضا بعائىته ومحاميه.
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دس لنم تتبىن  منن جاننب الحكومنة واضافت وار   يقىقننا ان القنصنىية العامنة لىوالينات المتحندة فني القن
 االسرائيىية بتو يفه .

وتابعت المتحدنة  نحن  ىقون ايضا لوا ع ان السىطات االسرائيىية تقوم كما يبندو باسنتهدا  افنراد منن 
 عائىة ابو خضير بعينهم .

 25/5/2512القدس، القدس، 
 
 إبداع يوناني في التضامن مع غزة .78

ال  السنننياح القنننادمين منننن جمينننع  نحنننا  العنننالم ينننزورون  ىعنننة بينمنننا كنننان آ: شنننادي األينننوبي -  نيننننا
 كروبولوس التاريخية في  نينا ظهر النالنا ، ظهرت الفتة ضنخمة عىنأ  حند جندران السنور الخنارجي 

 لىقىعة كتب عىيها   و فوا جرائم إسرائيل في غزة .
منننن  نننوات األمنننن ووسنننط دوشنننة السنننياح النننذين سنننارعوا اللتقننناط صنننور لالفتنننة، تحركنننت  عنننداد كبينننرة 

اليونانيننة وتجمعننت  مننام منندخل القىعننة، واعتقىننت نالنننة مننن النشننطا  الننذين  نناموا بتعىيقهننا، بينمننا نجننح 
 زمال  لهم في الخروج من المكان بسالم.

 و د تم  إطالق سراح النشطا  المعتقىين بعد ساعات من اعتقالهم لعدم وجود  ي دعوى بحقهم.
 زة عىأ معىم تاريخي مهم منل  ىعنة  كروبولنوس  منرا سنهالو، حينا تمننع وال يعد رفع الالفتة المديدة ل

القننوانين اليونانيننة رفننع الشننعارات السياسننية والحزبيننة  و األعننالم فنني المكننان، ممننا يجعننل مننن العمىيننة 
 م امرة تعرض صاحبها لىمسا لة القانونية.

القىعة التاريخية، بعدما ازدادت  و د نشطت السىطات اليونانية في مكافحة رفع الشعارات السياسية في
 الظاورة في الفترة األخيرة.

 
دانة  تضامن وا 
ظهنار  -عنر  نفسنه باسنم ذيميتنريس- حد النشنطا    نال لىجزينرة ننت  حركتننا ونذه وني مجنرد تحينة وا 

تضامن من طرفنا تجاه صمود غزة في وجه العدوان واالحتالل اإلسرائيىي، ووذا شأن كل إنسان حنر 
 في العالم .

و ضنننا  ذيميتنننريس إننننه سنننبق لىنشنننطا   ن رفعنننوا عىمننناو فىسنننطينيا ضنننخماو عىنننأ جننندران القىعنننة العنننام 
 الماضي، ووم يدكدون من جديند عىنأ نبنات تضنامنهم منع غنزة ومقاومتهنا ضند االحنتالل اإلسنرائيىي.

داننة االحنتالل اإلسنرائ يىي و ال إن وذا النشاط يبعا رسالة في اتجاه واحد وونو التضنامن منع غنزة، وا 
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معتبنراو  ن األعنالم والالفتنات التني تعىنق عىنأ جندران  ىعنة  وكل المتعناونين معنه فني المنطقنة والعنالم.
 األكروبولوس توصل رسالة إلأ آال  السياح، والعشرات من وسائل اإلعالم العالمية.

ورات و خننذ التضننامن اليوننناني مننع غننزة خننالل العنندوان الحننالي عىيهننا  شننكاالو متعننددة، فقنند خرجننت تظننا
عارمننة فنني العاصننمة  نينننا خننالل فتننرة العنندوان عىننأ القطنناع لىتندينند بنناالحتالل، كمننا   يمننت عشننرات 

الشنموع حننداداو عىنأ ضننحايا   ضنا واالتظناورات فني المنندن والجنزر اليونانينة، ونظمننت و فنات ألطفننال 
 العدوان اإلسرائيىي.

ونشننطا  حقننوق اإلنسننان، كمننا  ويشننارك فنني تىننك التظنناورات طينن  واسننع مننن  نصننار اليسننار اليوننناني
يشننارك فيهننا مواطنننون غيننر منتمننين ألحننزاب وتيننارات سياسننية، بننل حننركتهم فظاعننات جننرائم االحننتالل 

 فسارعوا لىتنديد بها.
 

 حلف جديد
ضافة إلأ إيصال رسنالة تضنامن منع غنزة والتنديند بناالحتالل اإلسنرائيىي، يشندد النشنطا  اليوننانيون  وا 

، وونو التنديند بحكومنة  نطونينوس سناماراس التني يعتبنرون  نهنا جنز  مننن عىنأ بعند آخنر الحتجاجناتهم
سرائيل إضافة إلأ دول عربية.  حى    يم مدخراو في منطقة شرق المتوسط، ويضم  اليونان و برص وا 

وعوضننا عننن التندينند التقىينندي بالواليننات المتحنندة، يننندد الناشننطون اليونننانيون خننالل تظنناوراتهم بمو نن  
 بي، الذي يتهمونه بمحاباة مو   االحتالل اإلسرائيىي. االتحاد األورو 

وكننان نشننطا  يوننننانيون بننددوا خنننالل الفتننرة الماضنننية حمىننة لجمنننع األدويننة لصنننالح القطنناع المنكنننوب، 
  سهمت فيها  طاعات واسعة من الشعب اليوناني.

 25/5/2512نت،  الجزيرة

 
 "رائيلإس"الغارديان: تبادل اتهامات بين النائب جاالوي وسفير  .79

 الننت صننحيفة  ال ارديننان  إن الشننرطة البريطانيننة حققننت مننع النائننب عننن حننزب :  12عربنني  -لننندن 
 ريسبيكت  جورج جاالوي،  و نه تىقأ تحذيرات منها بعد تصريحاته التي  طىقها معتبرا مدينة برادفورد 

 التي تسكنها جالية مسىمة من  صول باكستانية  محور حر محرم عىأ إسرائيل .
عامنا( تحندا منع الشنرطة طوعنا بعند شنكاوى تىقتهنا  46النت شنرطة يوركشناير إن النائنب جناالوي  و 

منننن خطابنننه فننني مديننننة ليننندز ونننذا الشنننهر، والنننذي  نننال فينننه:  ال نريننند بضنننائع إسنننرائيىية،  و خننندمات 
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ىيين كني إسرائيىية، وال نريد  كناديميين إسنرائيىيين كني ينأتوا لىجامعنات والكىينات، وال نريند سنياحا إسنرائي
 يأتوا لبرادفورد حتأ لو فكر  حدوم بالحضور .
 العام بعد استكمال التحقيقات. األمر لىمدعيو ال متحدا باسم الشرطة إنه سيتم تحويل 

 25/5/2512، 21موقع عربي 
 

 منذ بدء العدوان على غزة %855ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في بريطانيا بنسبة  .81
تقرينرا حنول معناداة السنامية  140تىقنأ صنندوق األمنن االجتمناعي : «وناليننالشرق األوسط  »لندن: 

وارتفنع عندد حنوادا معناداة السنامية فني الممىكنة المتحندة بنسنبة  في بريطانينا فني شنهر يولينو  تمنوز(.
عىأ إنر بد  العمىية العسكرية اإلسرائيىية في غزة، حسبما صرح صندوق األمن االجتماعي  400%

 .لمو ع  بز فيد 
وكننان وننناك العدينند مننن حننوادا معنناداة السننامية فنني شننهر يوليننو  تمننوز( بمفننرده  كنننر ممننا سننجل فنني 
الشهور الخمسة السابقة مجتمعة، وذلك طبقا لصنندوق األمنن االجتمناعي، والنذي يعمنل عىنأ تسنجيل 

 حوادا معاداة السامية.
 .1006الناني( عام وتعد اإلحصا ات المسجىة وي األعىأ من نوعها منذ شهر يناير  كانون 

منن جانبنه، صنرح السنيد جننوني نينوتن، المتحندا الرسنمي باسننم صنندوق األمنن االجتمناعي  ننائال: إن 
االرتفنناع المىحنننوظ فننني تىنننك الحنننوادا يتبنننع حالنننة العننندوان االسنننرائيىي ونننذا الصننني  عىنننأ  طننناع غنننزة. 

( وننو نتيجننة واضننا ،  إن االرتفنناع الننذي شننهدناه فنني شننهر يوليننو  تمننوز( وفنني شننهر  غسننطس  آب
مباشننرة لمننا يجننري عىننأ األرض فنني منطقننة الشننرق األوسننط، و نند شنناودنا ذلننك مننن  بننل. عىننأ سننبيل 

حادنة لمعناداة السنامية، وونو النر م األعىنأ  186، حيا سجىنا 1006المنال في شهر يناير من عام 
 منذ بد نا في تىقي البالغات وتسجيىها .

لسنامية التني انتشننرت فني جمينع  نحنا  الممىكنة المتحنندة وجنا ت األر نام لتعبنر عنن موجننة منن معناداة ا
 و وروبا؛ ففي األسبوع الماضي،
حادنة معادية لىسامية وذا العام، ووي تتىقأ البالغات من خالل  100و د سجىت المنظمة  كنر من 

المو ع االلكتروني الخاص بها، وعن طريق الهات ، والبريد االلكتروني  و من خنالل وسنائل اإلعنالم 
 االجتماعية كذلك.

 21/5/2512الشرق األوسط، لندن، 
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 ترتيبات صهيونية لتأسيس وضع جديد في غزة يحضر السلطة الفلسطيني ة ويقصي حماس .80
 تصريحات سياسي ة

دعا وزير الخارجي ة الصهيوني   في دور ليبرمان  إلأ السنعي لحسنم سنريع لىحنرب عىنأ  طناع غنزة،  •
منىنة بنن ودو  مقابنل وندو   خاطئنة منن األسناس. و ضنا   ليبرمنان   ن نه معتبراو  ن  سياسة الحكومة المت

ال ينب ي إجرا  مفاوضات منع حمناس إال  ووني مذعننة، افن ينب ني السنعي لحسنم سنريع منع حمناس. 
  مو ع وزارة الخارجي ة الصهيوني ة(

 
، مباركنةو محاولنة دعت وزيرة القضا  الصهيوني ة  تسيفي ليفني  لو   نهائي لىمفاوضات في القاورة •

اغتيال  محمد ضني  ، مبدينهو تأييندوا الكامنل لسياسنة االغتيناالت لقينادة حمناس العسنكرية والسياسني ة. 
و شارت  ليفني  إلنأ  ن  اسنتمرار المفاوضنات منع حركنة حمناس منن خنالل الجاننب المصنري ال تخندم 

ويجننب عنندم العننودة لهننا، مصننالح  إسننرائيل ، ولننم يعنند لهننا  ي مصننىحة فنني اسننتمرار وننذه المفاوضننات 
الفتنناو إلننأ  ن   إسننرائيل  تننرى  ن نمننة فرصننة لخىننق ترتيننب جدينند فنني القطنناع مننن خننالل دمننش العبننين 
آخنننرين، ومنننن بنننين األمنننور المىحنننة والفورينننة المسنننتوجب ضنننمانها افن بنننأي اتفننناق مننننع تعننناظم القنننوة 

ىننأ  ن تسننتعيد مننع الو ننت العسننكري ة لىمنظمننات الفىسننطينية، ومنننح السننىطة مننوطئ  نندم فنني القطنناع، ع
شرعية الحكم فيه،  ما عىأ المدى البعيد، فسنعمل عىأ تجريد  طاع غزة من السالح، و إسرائيل  لنن 
تتنننردد فننني النننرد العسنننكري عىنننأ  ي  صننن  تتعنننرض إلينننه بىنننداتها منننن القطننناع.  معهننند  بحننناا األمنننن 

 القومي الصهيوني(
 
ه ال يمكنن مواصنىة التهنرب منن مسندولية وضننرورة  نال وزينر اال تصناد الصنهيوني  نفتنالي بيننت  إن ن •

عىيهننا، زاعمنناو  ن  رد  ننوي وشننديد مننن الجنني  الصننهيوني، عننندوا  واالنتصننارإخضنناع حمنناس و هروننا 
 ستجد  إسرائيل  نفسها مضطرة لهزيمة حماس واخضاعها.  صحيفة  يديعوت  حرونوت  العبري ة(

 
أ التحتينة لىعنن  والسنيطرة التامنة عىنأ تحوينل األمنوال  ال وزينر المالينة  ينائير لبيند  إن تفكينك البنن •

الموجهننة إلعننادة تأويننل القطنناع شننرطان سنننبقأ نطالننب بهمننا فنني المسننتقبل، مكننرراو فكرتننه لعقنند منندتمر 
إ ىيمنني بمشنناركة الوالينننات المتحنندة واالتحننناد األوروبنني ومصننر والسنننىطة الفىسننطينية والسنننعودية ودول 

عنادة تأويىنه. واعتبنر  لبيند   ن  مندتمراو كهنذا الخىيش لخىق خطة تدمش بين تجري د القطاع منن السنالح وا 
مننن شننأنه  ن يشننكل غالفنناو دولي نناو  وسننع لتحقيننق المطىبننين، وينب نني عقنند المنندتمر  بننل منندتمر الننندول 
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المانحننة الشننهر المقبننل الننذي لننن يكننون سننوى منندتمر إلعننادة تأويننل القطنناع دون  ن نحصننل عىننأ  ي 
 باحتياجاتنا األمني ة.  القناة السابعة لىمستوطنين(مقابل  و ضمان يتعىق 

 
 تصريحات عسكري ة

 ننال رئننيس مجىننس األمننن القننومي الصننهيوني السننابق  غيننورا  يالننند  إن عىننأ  إسننرائيل   ن تعتننر   •
في غزة، معتبراو  ن  البدائل المتاحة  مام حكومنة  نتنيناوو  ضنيقة، و ن هنا  منام  االنتصاربأنها لم تحقق 

ن: إمنننا التوصنننل إلنننأ اتفننناق سياسننني طوينننل األمننند،  و تشنننديد الحصنننار عىنننأ القطننناع. و وضنننح خيننناري
  يالند   ن   إسنرائيل  تندرس فعىيناو نقنل ال نذا  والمنا  والكهربنا  ل نزة، إلنأ حنين عنودة الهندو  كمنا كنان 

 في السابق.  القناة النانية العبري ة(
 

 تحليالت عسكري ة
ي   لنيكس فيشنمان  بصنحة تصنريحات المقاومنة الفىسنطيني ة، منن  ن   ر  المحىل العسنكري الصنهيون •

عىيهننا بننين الطننرفين، الفتنناو إلننأ  ن  مننن  االتفنناق إسننرائيل تراجعننت عننن بعننض النقنناط التنني كننان  نند تننم 
 وجد وذه الهوة بين ما تم االتفاق عىيه، وما تم طرحه وو وزير الخارجينة   في ندور ليبرمنان ، بعند  ن 

عن بنود وتفاصنيل الور نة المصنري ة، التني ُعرضنت عىنأ  إسنرائيل . و شنار  فيشنمان  كش   ليبرمان  
المصري كمسودة اتفاق نهائي نة، لىمصناد ة عىيهنا، ولكنن  نام  اال تراحإلأ  ن   نتنياوو   راد  ن يعرض 

ا ودورونا،  ليبرمان  بكش  الور ة  مام  الكابنيت   بل الموافقة عىيها نهائياو، حيا فقندت الور نة  وميتهن
وعننناد الوفننند الصنننهيوني إلنننأ القننناورة، األحننند، وفننني جعبتنننه  تعنننديالت ، وشنننروط، وننني نتننناج ضننن وط 

 نفتننننالي بنيننننت  و جىعنننناد  ردان  و  في نننندور ليبرمننننان .  لالتفنننناقوموا نننن  الننننوزرا  النالنننننة المعارضننننين 
صنحة مقولنة  و وضح  ن  الخالفات الداخىية في  الكابنيت  وي التي حسمت األمر و كندت منن جديند،

 ن  ال سياسة خارجي ة لن إسرائيل ، إنما وني محصنىة لىسياسنة والتجاذبنات الداخىي نة.  صنحيفة  ينديعوت 
  حرونووت  العبري ة(

 
اعتبر المحىل العسكري   مير  ورن   ن  انهيار المفاوضات والتهدئة يمنح حكومة  نتنيناوو  والجني   •

م يتم في الدورة السابقة من المواجهة،  ي حسم المعركة منع الصهيوني فرصة نانية إلنها  وتنفيذ ما ل
حركة حماس عسنكري او، الفتناو إلنأ  ن  الوضنع الجديند يتنيح لنن إسرائيل  المبنادرة إلنأ استصندار  نرار منن 
مجىس األمن الدولي، لو   إطالق النار، ُينتش آليات دولية لضبط الهدو  واستنمار التنسيق والتعاون 
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ىفائها في عنزل حمناس، وتحسنين وضنع  إسنرائيل  دولي ناو . و شنار   ورن  إلنأ  ن نه حتنأ بين إسرائيل وح
ن لم يدد  القرار إلأ و   القتال، إال   نه يحشر حماس في زاوية، ُتىزمها باتخاذ  رار مصيري لجهنة  وا 

ري ة. وجهتهننننا المسننننتقبىي ة، خصوصنننناو إذا رافننننق القننننرار آليننننات لمنننننع إعننننادة بنننننا  الحركننننة لقوتهننننا العسننننك
  صحيفة  ويرتس  العبري ة(

 
اعتبنر المحىننل العسننكري الصنهيوني  رون بننن يشنناي   ن نه يجننب عىننأ  إسنرائيل   ال  تنجننر إلننأ حننرب  •

اسننتنزا ، حتننأ لننو كننان النننمن إدخننال  ننوات بري ننة إلننأ  طنناع غننزة، الفتنناو إلننأ  ن  تجنند د القتننال يضننع 
د انتهنننا  الحنننرب فننني  الجنننر  الصنننامد، و ن  حكومنننة  نتنيننناوو  فننني اختبنننار الحنننزم الحقيقننني األول بعننن

 إسرائيل  تىمح لىفىسطينيين بأنها لنن توافنق عىنأ إجنرا  المفاوضنات بينمنا يسنتمر إطنالق الننار، و نهنا 
 ليست عىأ استعداد لىدخول في حرب استنزا  مع فصائل المقاومة الفىسطيني ة. 

ضات اصطدمت بعقبات ألن   إسرائيل  لنم و شار  بن يشاي  إلأ  ن ه كانت وناك معىومات بأن  المفاو 
تكن عىأ استعداد لالستجابة لمطالب حركة حماس بشأن التسوية التي عرضنتها مصنر عىنأ مسنتوى 

عىنننأ تسنننوية عىنننأ  سننناس و ننن   مبننندئياالبياننننات وعىنننأ مسنننتوى المضنننامين، زاعمننناو  ن  حمننناس وافقنننت 
دخننال مسنناعدات إنسنناني ة عىننأ نطنناق واسننع  إلننأ  طنناع غننزة، ولكنهننا رفضننت إطننالق نننار متبننادل، وا 

مطالب  إسرائيل   ن تشر   جهزة  من السىطة الفىسطينية ومنظمات دولي نة عىنأ إدخنال المسناعدات. 
و وضنح  ن  حمنناس طىبننت فنتح معبننر رفننح فننوراو، فني حننين  ن  إسننرائيل  لننم تكنن عىننأ اسننتعداد لىتنننازل 

زة.  صنحيفة  ينديعوت  حروننوت  عن  المطالب األمنية ، ولنم توافنق عىنأ فنك الحصنار عنن  طناع غن
 العبري ة(

 
 ننال الكاتننب والمحىننل الصننهيوني  يئيننر فرجننون  إن ننه  نند تبننين بنندس الروننان عىننأ النندور المصننري فنني  •

تنبيت التهدئة، و ن  مصر لم توفر البضاعة المطىوبة منها، مما يستدعي التوجه لوسيط آخر، مقترحاو 
 ن  العدا  المسنتحكم بنين مصنر وحركنة حمناس يحنول دون  ن يتم التوجه لقطر. وشد د  فرجون  عىأ 

، ممننا يسننتدعي التوجننه لىدولننة التنني تحننتفظ بتننأنير عىننأ  يننادة الحركننة، وعننرض خطننة التفنناقالتوصننل 
 شامىة لو   إطالق النار.  صحيفة  إسرائيل  اليوم العبري ة(

 
جننه لألمننم المتحنندة والطىننب منهننا دعننا المحىننل السياسنني  بنناراك رافينند  حكومننة  نتنينناوو  لىمبننادرة والتو  •

التنندخل، معتبننراو  ن  إسننرائيل  ارتكبننت خطننأو فادحنناو عننندما اعتقنندت  نننه باإلمكننان تمريننر خطننة  الهنندو  
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مقابل الهدو  . و وضح  رافيد   ن فشل المفاوضات في القاورة كنان متو عناو، مشنيراو إلنأ  ن   صنأ منا 
ا يطالننب بننه  خالننند مشننعل . وشننندد عىننأ  ن  سياسنننة يمكننن  ن يتنننازل عننننه  نتنينناوو  ال يىبننني  دنننأ مننن

 نتنينناوو   دت عمىينناو إلننأ تعزيننز حركننة حمنناس الدولي ننة وتكننريس عزلننة  إسننرائيل ، باإلضننافة إلننأ  ن هننا 
مسنننت بنننرئيس السنننىطة الفىسنننطينية  محمنننود عبننناس ، و ن   نتنيننناوو  سنننمح لحمننناس بنننأن تمىننني األجنننندة 

اولة الندفع نحنو تمرينر  نرار فني مجىنس األمنن عىنأ غنرار السياسية لىكيان الصهيوني. وحا  عىأ مح
، النننذي  نهنننأ حنننرب  لبننننان النانينننة ، و ن مننننل ونننذه الخطنننوة يمكنننن  ن تفضننني إلنننأ عزلنننة 2102 نننرار 

األوروبني النذي دعنوا إلنأ  االتحنادعىنأ  نرار وزرا   االعتمنادحماس، الفتاو إلنأ  ن   إسنرائيل  بعمكانهنا 
توافنننق عىنننأ تشنننكيل ويئنننة دولينننة لضنننمان مننننع تعننناظم  نننوة حمننناس إعنننادة إعمنننار  طننناع غنننزة مقابنننل ال

 العسكري ة.  صحيفة  ويرتس  العبري ة(
 
 النننت المحىىننننة العسننننكري ة الصننننهيوني ة  كننننرميال منشننننه  إن  جميننننع الخيننننارات العسننننكرية المتاحننننة  مننننام  •

حنننرب  نتنيننناوو  بال نننة الصنننعوبة، مشنننيرةو إلنننأ  ن  نجننناح حركنننة حمننناس فننني جنننر الجننني  الصنننهيوني ل
استنزا  يعني بشكل واضح فشل الحنرب عىنأ غنزة فني تحقينق  ي منن  وندافها. و شنارت  منشنه  إلنأ 

وو إعادة احنتالل القطناع، وونو منا سنيورط الكينان الصنهيوني فني  المتبقي ن  الخيار العسكري الوحيد 
لجنننود المسننتنقع ال ننزي بشننكل عميننق، باإلضننافة إلننأ  ن ننه سننيكون مرتبطننا بسننقوط مئننات القتىننأ مننن ا

الصننهاينة، فضننالو عننن كىفتننه السياسننية الباوظننة، حيننا سننتكون  إسننرائيل  مسنندولة عننن إغانننة سننكان 
  طاع غزة.  اإلذاعة العامة العبري ة(

 إعداد وترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية
25/5/2512، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3123الترجمات العبرية   

 
 وسلوأغزة.. رد على فشل انتصار  .82

 فاروق القدومي
عننا  شننعبنا المقنناوم تجربننة مأسنناوية رغننم معارضننتنا الشننديدة، وتحننذيرنا مننن م ب ننة المضنني فيهننا لمننا 
تحويننه مننن منالننب تمننس جننوور  ضننيتنا وتنننازالت ورضننوخ إلمننال ات العنندو الصننهيوني، و نند اسننتمر 

أ تحقيننننق شنننني  يفينننند، خاضننننوا  صننننحاب مشننننروع  وسننننىو المشنننندوم فنننني مسنننناعيهم لعىهننننم يصننننىون إلنننن
مفاوضننات مارانونيننة لننم تحننرز  ي تقنندم فنني  ي مسنننألة مطروحننة، بننل ازداد العنندو فنني تعن تننه وطىباتننه 
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التي ال تنتهي، وانسا ت  يادة السىطة و ركانها ورا  وذا السنراب عىنأ  منل تحقينق بعنضم منن مطالنب 
 شعبنا العادلة.

رغننم المفاوضننات العبنيننة  و بنناألحرى الىقننا ات الحميمننة لننم تسننتطع القيننادة الخننروج مننن المربننع األول 
والوعنننود اإلسنننرائيىية الكاذبنننة، لقننند اسنننتجابت  ينننادة السنننىطة لىمطالنننب األمريكينننة منننن خنننالل المبنننادرات 
المتتاليننننة والمنننندتمرات اإلعالميننننة وخريطننننة الطريننننق التنننني  فرغننننت مننننن مضننننمونها مننننن خننننالل رسننننالة 

 السابق بو  لرئيس وزرا  الكيان الصهيوني شارون. الضمانات التي  دمها الرئيس األمريكي
رضخت السىطة لكل المطالب األمريكية، وكان التنسيق األمني تحت  ينادة الجننرال األمريكني دايتنون 
بمعاونننة ضننباط مننن دول عىننأ عال ننة جينندة مننع الكيننان الصننهيوني، فأحيننل الضننباط والرجننال األكفننا  

هم بالنوابننت الوطنيننة وبالمقاومننة، ُزج  برجننال المقاومننة فنني عىنأ التقاعنند، و نهننت خنندمات آخننرين لتمسننك
السنننجون وُصنننودرت األسنننىحة تحنننت حجنننة عننندم عسنننكرة المقاومنننة،  عطنننأ التنسنننيق األمنننني الحصنننانة 
نا  دى إلنأ مالحقنة رجنال  الكامىة لقوات االحتالل و طعانه المسنتوطنين،  ي لقند شنرعن االحنتالل، مم 

بحجننة الحفنناظ عىننأ  -لىكننوادر، وزيننادة الحننواجز األمنيننة والعسننكرية المقاومننة، والقيننام بعمىيننات اغتيننال
وتقطيننننع  وصننننال الضننننفة ال ربيننننة بعنشننننا  الطننننرق االلتفافيننننة والتوسننننع فنننني االسننننتيطان وبنننننا   -األمننننن

المسننتوطنات وا  امننة الجنندار العنصننري الفاصننل، وزيننادة عنندد المسننتوطنين فنني الضننفة إلننأ  كنننر مننن 
 ننا فىسطين.نص  مىيون مستوطن غريب عن وط

بجاننننب ونننذا فقننند  وحنننت اإلدارة األمريكينننة والكينننان الصنننهيوني بنننأن المفاوضنننات القائمنننة تسنننير بشنننكل 
نها  حالة الصراع، ممنا  دى إلنأ ابتعناد االوتمنام  إيجابي وستددي إلأ إحالل السالم وتحقيق العدل وا 

ال نننات منننع العننندو العربننني بقضنننية فىسنننطين، بنننل  ن بعنننض األنظمنننة العربينننة ننننأت بنفسنننها و  امنننت ع
الصهيوني و نظمة  خرى لها عال نات سنرية، و امنت بنعجرا  لقنا ات عىنينة وحضنور مندتمرات إ ىيمينة 
ودولية، و  امت بعض الدول الصديقة والمديدة لقضية فىسطين عال ات منع دولنة االحنتالل ظنناو منهنا 

إلننأ تحقيننق طموحننات   ن المفاوضننات تسننير وفننق مبنناد  الشننرعية الدوليننة و نهننا سننتددي فنني النهايننة
 ومطالب شعبنا الصامد.

لقد رفض الكيان الصهيوني االلتزام بما وعد به كاإلفراج عن األسرى وو ن  االسنتيطان، واسنتمر فني 
 مخططه االستيطاني.

لحاق الهزيمنة بقنوات االحنتالل ال ازينة، واسنترداد   درك شعبنا  ن المقاومة وي القادرة عىأ التصدي وا 
كنان الحاضننن النوفي لرجنال المقاومننة األوفينا  البواسنل، والحننامي لهنم وتحمنل  وىنننا الحقنوق الوطنينة، ف

 في القطاع الصامد الجراح والدمار و دموا آال  الشهدا  ولم يرفعوا إال رايات فىسطين.
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 فتحية إكبار واعتزاز لشعبنا في القطاع المقاوم والضفة النائر وفي فىسطين الم تصبة.
 ا األبرارالمجد والخىود لشهدائن

 الشفا  العاجل لجرحانا الميامين
 وعاشت فىسطين

 وزير خارجية فىسطين
25/5/2512، رأي اليوم، لندن  

 
 وصفة إسرائيل لوقف الحرب وتجذير االنقسام الفلسطيني .83

 صالح النعامي
يبنندو  ن صننمود المقاومننة الفىسننطينية األسننطوري، خننالل الحننرب عىننأ غننزة،   نننع بعننض دوائننر صنننع 

الكيان الصهيوني بفشل رواناتها عىأ دور النورات المضادة في العالم العربي، في مساعدة القرار في 
تل  بيب عىأ تحقيق  ودافها من الحرب، ما اضطر وذه الدوائر لىتفكير في البحا عن آلياِت تحرٍك 
 خنننرى. فىنننيس سنننراو  ن إصنننرار تنننل  بينننب عىنننأ  ن تكنننون مصنننر تحدينننداو  الوسنننيط  المخنننو ل بمحاولنننة 

وصل إلأ اتفاق يضمن انتها  الحرب، جا  اللتقا  المصالح منع القناورة فني حرمنان حركنة حمناس الت
ز مننن مكانننة الحركننة سياسننياو. ووننناك مننا يدشننر إلننأ  ن  فنني نهايننة الحننرب مننن تحقيننق  ي إنجنناز يعننز 
بعننض  وسنناط الحكننم فنني تننل  بيننب باتننت، حالينناو، تننرى فنني  الوسنناطة  المصننرية  يننداو يضننمن، فقننط، 

الحرب بشكٍل ال يخندم المصنالح الصنهيونية، حينا إننه، فني  عقناب فشنل الندور المصنري، لنم  تواصل
 يعد  مام تل  بيب من ناحيٍة عسكريٍة سوى خيارين،  حالوما مر. 

األول،  ن تندلع حرب اسنتنزا  بنين المقاومنة والكينان الصنهيوني، تتمن نل فني تكنين  إسنرائيل غاراتهنا 
ق الصننواريخ، حيننا يفضننح وننذا السننيناريو الفشننل فنني تحقيننق  وننم ونندفين الجويننة، ورد المقاومننة بننعطال

لىحنرب، ومننا: ردع المقاومننة وضننمان  منن مسننتوطنات جنننوب الكيننان الصنهيوني منندة طويىننة. ويتمن ننل 
ننه الجنني  الصننهيوني إلننأ إعننادة احننتالل القطنناع، مننا يعننني توريطننه فنني الوحننل  الخيننار الننناني فنني توج 

عن النمن البشري الذي ستدفعه إسرائيل، وما سيترتب عىأ ونذه الخطنوة ال زي سنوات طويىة، ناويك 
منننن تهننناوي مكانتهنننا الدولينننة، بسنننبب ضنننخامة عننندد الضنننحايا منننن المننندنيين الفىسنننطينيين. منننن وننننا، 
تعاظمنت األصنوات داخنل تنل  بينب، لىتوجنه إلننأ مجىنس األمنن، ومحاولنة تمرينر مشنروع  نانون دولنني 

. ويقن  خىن  ونذه 1003الذي  نهأ حرب لبنان النانية عام  2102ينهي الحرب، عىأ غرار القرار 
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النندعوة وزرا  يمنىننون الوسننط فنني حكومننة نتنينناوو، منننل وزيننرة القضننا ، تسننيبي ليفننني، ووزيننر الماليننة، 
 يائير لبيد، وغيروما.

ويرصد اإلسرائيىيون عدة  مزايا  إلصدار  رار من مجىس األمن بشأن و   إطالق النار في القطاع، 
فصننندوره سيسننناعد نتنيننناوو عىنننأ تمرينننر  نننرار بو ننن  الحنننرب داخىيننناو، حينننا ينننرفض وزرا  اليمنننين فننني 
ن كانننت غيننر مباشننرة، عىننأ اعتبننار  ن  حكومتننه، مننن حيننا المبنند ، إجننرا  مفاوضننات مننع  حمنناس ، وا 
ز مكانننة الحركننة سياسننياو، فضننالو عننن  ن  ي  تنننازالت  تقنندمها إسننرائيل فنني  منننل وننذه المفاوضننات تعننز 

مفاوضات يعتبروا ساسة اليمين الصهيوني مجنرد  مكافنأة  لحمناس عىنأ  إروابهنا . فني الو نت ذاتنه، ال
يأمل المتحمسون لو   الحرب عبر صدور  رار من مجىس األمن بتضمينه بنوداو تضمن ننزع سنالح 

مكانينة المقاومة،  و عىأ األ ل، مننع تعناظم  وتهنا العسنكرية. وممنا ي نري اإلسنرائيىيين بالرونان عىنأ إ
تضننمين  ننرار مجىننس األمننن منننل وننذا البننند، حقيقننة  ن وزرا  خارجيننة دول االتحنناد األوروبنني  وصننوا 
بععادة إعمار  طاع غزة، في مقابل ضنمان و ن  تسنىيح المقاومنة الفىسنطينية، منا يعنني  ن دعنم ونذه 

ر  ننرار مننن النندول والواليننات المتحنندة لهننذه الخطننوة مضننمون. فنني الو ننت ذاتننه، فننعن المتحمسننين لصنندو 
مجىس األمن يراونون عىأ توظيفنه فني ت يينر الوا نع السياسني واألمنني فني  طناع غنزة بشنكل جنذري، 
بالتخىص من حركة حماس، كقوة رئيسنة فني القطناع، منا يعنني تقىنيص  ندرتها عىنأ إعنادة بننا   وتهنا 

عىنأ عنودة  العسكرية. وحسب ليفني، فعنه باإلمكان تضمين  رار مجىنس األمنن بننداو يننص، بوضنوح،
السىطة الفىسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، إلدارة مقاليد األمور في  طناع غنزة. وسنبق لىيفنني 
 ن  عىنت عن خطة متكامىة إلعادة السىطة إلأ القطناع، والنتخى ص منن حكنم  حمناس ، بالتعناون منع 

 مصر و معسكر االعتدال  العربي. 
سية في  طاع غزة سيفضي، حتمناو، إلنأ ت يينر البيئنة األمنينة في إسرائيل، يرون  ن ت يير البيئة السيا

فنني القطنناع ومحيطننه الصننهيوني، حيننا يفترضننون  ن اسننتتباب األمننور لىسننىطة سيفضنني إلننأ تقىننيص 
وام  المناورة  مام  وى المقاومة الفىسطينية، حيا ستكون السنىطة مىتزمنة بمواجهنة المقاومنة، تمامناو 

ة ال ربية، لكن ممنىي اليمين في حكومة نتنياوو يتحفظون عىنأ التوجنه كما تقوم به، حالياو، في الضف
إلننأ مجىننس األمننن، إْن كننان مقترننناو بععننادة السننىطة الفىسننطينية إلننأ إدارة شنندون  طنناع غننزة. فمعظننم 
وزرا  اليمين يخشون  ن تسعأ القوى الدولية التي ستديد صدور  رار مجىس األمن إلأ تضمينه بننداو 

المفاوضنات بشنأن مصنير الضنفة ال ربينة.  وب نض النظنر عنن مندى تحقنق مخناو   يتعىق باستئنا 
ممنىي اليمين الصهيوني، يتوجب عىأ الجانب الفىسطيني االستعداد لصدور منل وذا القرار، و ن يتم 

 تفعيل كل  شكال التحرك السياسي والدبىوماسي، لىتأنير عىأ صي ة القرار.
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السيناريو الصهيوني يعنني عنودة االنقسنام الفىسنطيني إلنأ المربنع عىأ الفىسطينيين  ن يعوا  ن تحقق 
األول. ويتوجب عىأ  يادة السىطة  ن تعىن، بوضوح وصنراحة،  نهنا لنن تتعناون منع  ي تحنرك دولني 
يهننند  إلنننأ ننننزع سنننالح المقاومنننة فننني و نننت يتواصنننل فينننه االحنننتالل الصنننهيوني، عنننالوة عىنننأ وجنننوب 

وبية، الطالعها عىأ التداعيات الخطيرة لمكافنأة الكينان الصنهيوني تحركها دبىوماسياو لدى الدول األور 
عىنننأ عدواننننه عىنننأ الشنننعب الفىسنننطيني. فننني الو نننت ذاتنننه، ونننناك حاجنننة لتحنننرك لننندى الننندول العربينننة 

عىننأ خطننورة  ي  ننرار  ممنني يسننتهد  سننالح المقاومننة، فنني و ننت يتواصننل فيننه  الطالعهنناواإلسننالمية 
طاع غزة، بل فني الضنفة ال ربينة المحتىنة. يتوجنب عىنأ الجاننب العدوان الصهيوني، ليس فقط عىأ  

الفىسننطيني  ن يطالننب بعصنننرار  ن تتحمننل إسننرائيل، ولنننيس  ي طننر  سننواوا، مسننندولية إعننادة إعمنننار 
 طننناع غنننزة، فنننال يعقنننل  ن يعينننا الصنننهاينة خرابننناو فننني غنننزة، ننننم يجعىنننون منننن إعنننادة إعمارونننا مجننناالو 

 لىمساومة عىأ سالح المقاومة.
21/5/2512، ي الجديد، لندنالعرب  

 
 فرصة ثانية لضرب "حماس" .84

 اليكس فيشمان
المحاولنننة المصنننرية لتمديننند الهدننننة كاننننت إحينننا  لجننننة ميتنننة. فىنننم يكنننن الطرفنننان، إسنننرائيل و حمننناس ، 
يقصدان في الحقيقة التوصل الأ اتفاق. فمن األكنر راحة لهما  ن يعنودا كني يفعنال منا ُيحسننان فعىنه 

 و محاولة  ن يقتل بعضهما بعضا في حرب استنزا . كنر من غيره وو
إذا عدنا الأ إطالق النار فعن ويئنة القينادة العامنة فني الجني  اإلسنرائيىي ستحصنل وننا عىنأ إمكانينة 
موعد نان. فهذه فرصتها لتأتي المجىس الوزاري المص ر بخطة  كنر  صالة و كنر جنر ة، تسنتطيع  ن 

ك  عن إلقا   طنان من القنابنل غينر الفعالنة عىنأ آبنار  نذائ  تدنر حقا في سىوك  حماس . وربما ت
صناروخية تنم إطال هنا منن  بنل، وعىنأ مبنان لننم يعند رجنال  حمناس  فيهنا، و ن تجهند  كننر فني الحيىننة 

 والمفاجأة والمراوغة.
عادت  البئر  لىعمل،  ول من  مس، حسب ساعة عمىياتية لىحرب، فكانت تقديرات وضع عنند رئنيس 

كننان، وموافقننة عىننأ خطننط ونشننر مجنندد لفننرق  تاليننة مننن  لويننة حننول القطنناع. وُ رسننىت  ول ويئننة األر 
موجة من طائرات سالح الجو اإلسرائيىي،  ول منن  منس، نحنو موا نع اإلطنالق التني ُ طىقنت القنذائ  
منهنننا عىنننأ بئنننر السنننبع و سننندود وعسنننقالن ونتيفنننوت، لكنننن ذلنننك كنننان النننرد األول. ومنننع الموافقنننة عىنننأ 

بد  الجننني  فننني تطنننوير خطنننة تننندمير االوننندا  بحسنننب التطنننورات السياسنننية والعسنننكرية الخطنننط، سننني
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الميدانية، و د تكون وذه فرصة إلتمام تدمير عدة  نفاق اخرى، ووذا بالضبط وو الفيىم الذي شاودناه 
  بل عشرة  يام. إن نشاط الجي  جد شفا  وجد متو ع، حتأ إن  حماس  تتنا ب في  نفا ها.

البريننة فنني عمىيننة  الجننر  الصننامد  فنني  ساسننها تحقيقننا لىخطننة الدفاعيننة لقيننادة الجنننوب  كانننت العمىيننة
 –النذي نقن  افن عىنأ شنفاه  –التي شمىت ايضا تعطيل االنفاق. فعذا ُوجد في الفصل الناني ايضنا 

عمىيننة بريننة فيفتننرض  ن تكننون عمننال وجوميننا. ارتجننل الجنني  فنني الحقيقننة العمننل النندفاعي فنني آخننر 
كننن عنننده خططنناو متنندرباو عىيهننا لىعمننل الهجننومي مننع  وامننر عسننكرية منظمننة ووسننائل ألفضننل لحظننة، ل

ن المستوى السياسي وو النذي سنيقرر ونل سنتنفذ ونذه الخطنة، لكنن المسنتوى السياسني متنأنر  تنفيذ. وا 
 بباعا المستوى العسكري وتصميمه.

بصنورة نهائينة كمنا يبندو،  ولما كانت تسوية سياسية ما تشنارك فيهنا  حمناس  سنقطت،  ول منن  منس،
فعن البديل الدبىوماسي الذي يتم التباحا فيه افن بين اسرائيل ومصر وو إحداا سىسىة اتفا ات بين 
طننرفين: بننين اسننرائيل ومصننر، وبننين اسننرائيل والسننىطة الفىسننطينية وبننين السننىطة الفىسننطينية ومصننر. 

طينية ومصنر وفننتح المعنابر الننأ القطنناع ولمنا كننان فنتح معبننر رفننح متعىقنا بالتسننوية بنين السننىطة الفىسنن
متعىقنننا بتسنننوية بنننين السنننىطة واسنننرائيل، فقننند  صنننبحت السنننىطة الفىسنننطينية المحنننور المركنننزي فننني ونننذا 
الشنأن، و حمناس  فني الخنارج. ومننذ ونذه الىحظنة فمننا يىيهنا تُبىن  اسنرائيل ومصنر السنىطة فني الحقيقننة 

تنننأتي بموافقنننة كنننل الفصنننائل فننني القطننناع عىنننأ  نهنننا وننني العننننوان الوحيننند، و نهنننا وننني التننني ينب ننني  ن 
 التسوية. فعذا لم تأت بها فسنعود الأ وضع الرد عىأ النار بالنار والرد عىأ الهدو  بالهدو .

ليس عرضاو  ن جا ت روح التفادل التي بشرت، االننين الماضي، بتسوية  ريبة من مكان واحد فقط: 
غبنة عنند منن تولنوا دورا جديندا ومركزينا فني الشنرق ممن وم حول  بو مازن. ولم يكنن ذلنك  كننر منن ر 

االوسط. وافن، و د انهار كل شي  بنل صنبت اسنرائيل الزينت عىنأ الننار حينمنا كشنفت عنن محاولنة 
 االنقالب عىيه، انقسمت الجبهة الفىسطينية الأ اننتين مرة اخرى.

لم ُيرجحوا نجاحها. فقد  جروا  ونقول بالمناسبة إنه حتأ المصريون الذين بادروا الأ تمديد مدة الهدنة
ايىول لىتباحا في  8اتصاالت بحكومة النرويش لتأجيل موعد المدتمر الذي كان يفترض  ن ُيعقد في 

تعمير غزة. و درك المصريون ايضا  ن االمر متجه النأ فشنل، فنال داعني الضناعة الو نت، ووكنذا تنم 
 تأجيل المدتمر الأ  جل غير مسمأ.

مينننل شنننبه وسواسننني النننأ القنننا  التهمنننة عىنننأ خالننند مشنننعل باعتبننناره مسننندوال عنننن فننني إسنننرائيل الرسنننمية 
الموا   غير المهادنة و المتطرفة  التني تعرضنها  حمناس ، وكأننه يعمنل خالفنا لمطالنب  حمناس  فني 
غزة التي تستجدي التسوية. ووذا الوسواس اإلسرائيىي خطأ يىتزمه الجهاز االستخباري كنيرا حتنأ إننه 
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يدعه. فمن الصعب عىيه  ن يعتنر  بنأن مشنعل يفعنل بالضنبط منا تتو عنه مننه ذراع  يصعب عىيه  ن
 حمنناس  العسننكرية. فهننو، الننذي كننان يتننولأ  مننر وننذه الننذراع، يعمننل اليننوم بروحهننا واسننمها كنني ال يفقنند 

 مكانته في المنظمة.
و نت. فقند وحينما يفهمون ذلك في اسرائيل سيدركون  يضا  ن كنل الكنالم عىنأ التسنوية كنان إضناعة 

كانت  حماس  العسكرية  بنل الهجنوم،  ول منن  منس، غينر ُمهينأة ببسناطة لىتسنوية، وجنا ت بمطالنب 
غير ممكنة ألنه لم يصبها ما يكفي من الضرب. فقد ُضربت غزة، لكن ذراع  حماس  العسكرية بقيت 

الخننادق،  صباح  ول مكن  مس، وا فة عىأ رجىيها. وظهر وْوم تنبدات  ن يخرج رجال  حمناس  منن
فيروا الخراب، فُي شأ عىيهم من األسأ. يجب  ن نعتر  بأن الجي  االسرائيىي حتأ  ول من  مس، 
لننم يضننرب  حمنناس  بقنندر كننا ، ولننم يسننبب لهننا األلننم المطىننوب. و نند يكننون الجنني  افن فنني الموعنند 

 الناني  د طور الخطط واألدا .
تفا ات التي التزمنت بهنا فني ظناور االمنر تزعم  حماس  من جهتها  ن اسرائيل نكصت عن بعض اال

فنني جولننة المحادنننات السننابقة. وتننزعم  حمنناس ، فيمننا تننزعم،  ن اسننرائيل شننددت موا فهننا مننن الشننروط 
كنم. ولنيس ذلنك اختال نا  10ومدة االنسحاب من المنطقنة االمنينة ومنن توسنيع منطقنة الصنيد لتصنبح 

يىي، النذي عناد منن القناورة، الخمنيس الماضني، ألن من  حدا الفرق بين ما وافنق عىينه الوفند االسنرائ
وبين ما  خذه معه حينما عاد الأ وناك يوم االحد وو وزير الخارجية ليبرمان، الذي كش  عن ونيقة 
التسوية المصرية التي ُعرضت عىأ اسرائيل. و د فكر نتنياوو كما يبدو في  ن يعرضها بصفة ونيقة 

 –الىحظنة التني كشن  عنهنا ليبرمنان لىمجىنس النوزاري المصن ر ُمنتهأ منها لىموافقة عىيهنا، لكنن مننذ 
لننم تعنند وننذه الونيقننة موجننودة وعنناد وفنند اسننرائيل الننأ القنناورة وفنني  –حتننأ  بننل  ن يننتم االتفنناق عىيهننا 

جعبتنننه تعنننديالت وضننن وط بحسنننب منننا ينننراه بينينننت وليبرمنننان و ردان. فالصنننراع فننني المجىنننس النننوزاري 
ت مقولننة كيسنننجر  ن اسننرائيل ليسننت لهننا سياسننة خارجيننة، بننل المصنن ر وننو الننذي حسننم االمننر، و نبتنن

 سياسة داخىية فقط،  نبتت نفسها مرة  خرى.
وبرغم كل ذلك لن نعجب إذا حدنت  بيل االسبوع القادم مرة اخرى محاولة لجمع االطرا  جميعا فني 

 القاورة.
 "يديعوت"

21/5/2512، األيام، رام هللا  
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 األمم المتحدةيجب على نتنياهو أن يتجه إلى  .85
 براك ربيد

فنني  طنناع غننزة، فشننال  األمنندكننان انهيننار التفنناوض فنني مصننر بننين اسننرائيل وحمنناس فنني ودنننة طويىننة 
معىومنا مسننبقا. وُيحتنناج النأ تفننادل مفننرط  و الننأ  نرا ة غيننر صننحيحة بصنورة مفرطننة لىوا ننع السياسنني 

وا نن  خالنند مشننعل فنني الحنند العتقنناد  ن موا نن  بنيننامين نتنينناوو فنني الحنند اال صننأ يمكننن  ن تال نني م
 األدنأ.

مننندنيين اسنننرائيىيين، وبعننند اسنننبوعي محادننننات فننني  4جننننديا و 34بعننند انقضنننا  شنننهر  تنننال،  تنننل فينننه 
النننار وال يسننتطيع سننكان البىنندات فنني  إطننالقالقنناورة، عنندنا الننأ نقطننة البنند . فحمنناس مسننتمرة عىننأ 

 .المالجئالجنوب ويخرجون من الجبهة األمامية العودة الأ بيوتهم، ويدخل مىيون مواطن في 
كننان اختيننار نتنينناوو سننبيل التسننوية مننع حمنناس التنني فشننىت مننرارا كنيننرة جنندا فنني الماضنني، كننان خطننأ 
ذريعا سبب ضررا سياسيا كبيرا. وبدل انتهناز الفرصنة لتجنيند المجتمنع الندولي النأ جاننب اسنرائيل زاد 

المنظمننة االروابيننة شننرعية اخنننرى  الخننال  مننع الواليننات المتحنندة، وبنندل عننزل حمننناس منننح التفنناوض
 و ضع  الرئيس الفىسطيني محمود عباس  كنر.

سياسي يخدم  من اسنرائيل القنومي، ُجنر رئنيس وزرا  اسنرائيل ووزينر  بعجرا وبدل المبادرة والدفع  دما 
دفاعهننا الننأ مسننار  ْمىننت حمنناس برنننامش عمىننه. وتحىىننت اسننرائيل روينندا روينندا مننن مطالننب منننل نننزع 

الهندو  مقابنل »نع التسىح والر ابة الدولية و صبحت مستعدة لالكتفا  بأدنأ  اسم مشنترك لنن السالح وم
 ، كي تكسب فقط بضعة  شهر بال  ذائ  صاروخية.«الهدو 

، فقد  تيحت لنتنيناوو إلسرائيلوبسبب كل ذلك خاصة  صبح انهيار التفاوض في القاورة  خبارا طيبة 
القنننذائ  الصننناروخية  إطنننالقسياسنننيا إن لنننم ُيفنننض النننأ و ننن   فرصنننة نانينننة ليحننناول  ن يصنننوغ اجنننرا و 

فسننيمنح اسننرائيل عىننأ األ ننل انجننازات سياسننية فنني السنناحة الدوليننة. ويجننب عىننأ رئننيس الننوزرا  بنندل 
التسوية في مقر االستخبارات المصرية في القاورة، يجب عىيه  ن يوجه جهوده منذ وذا الصنباح النأ 

 مقر االمم المتحدة في نيويورك.
النذي  2102افن  ن تبادر الأ  نرار فني مجىنس االمنن كنالقرار  إلسرائيلن االمكانات التي تعرض م

 نهأ حرب لبنان النانية.  رار ال يفضي فقط الأ انها  الحرب في غزة بل يدسس ايضا اجهنزة دولينة 
يعنزل حمناس مسارا طويل األمد لت يير الوا نع فني  طناع غنزة ت يينرا يخندم اسنرائيل وحىيفاتهنا و  ويبتد 

 ووكيالتها.
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دولننة مننن االتحنناد االوروبنني فنني يننوم الجمعننة االخيننر  ساسننا  18يمكننن  ن يكننون  ننرار وزرا  خارجيننة 
تعمير  طناع غنزة عنوض جهناز دولني لمننع تسنىح  مبادئهلمنل وذا القرار في مجىس األمن. وستكون 

فني المعنابر الحدودينة،  حماس مجددا، ووضع  وة منرا بين اوروبينة  كبنر و  نوى ولهنا صنالحيات  كبنر
وطىبنننا دولينننا لنشنننر  نننوات  منننن السنننىطة الفىسنننطينية فننني القطننناع ودعنننوة النننأ تجريننند غنننزة منننن القنننذائ  

 الصاروخية.
النننار  و الننأ ت ييننر ميننداني  إطننالق ن يفضنني  ننرار مجىننس االمننن الننأ و نن   البتننةلننيس مننن المدكنند 

نح مطالبهننا االمنيننة دعمننا دوليننا ويعننزل فننوري. لكنننه  نند ُيحسننن مننع ذلننك مكانننة اسننرائيل فنني العننالم ويمنن
ذاحماس ويجعل المنظمة تواجه معضىة  اسية فيما يتعىق باستمرار طريقها.  استمرت عىنأ اطنالق  وا 

 النار فستحظأ اسرائيل بشرعية دولية  كبر مما كانت تمىك  ط لتعمل عىيها بوسائل عسكرية.
هدنننة لنم يكننن   نل مننن مندو ، فقنند تناولننت وونناك نقطننة اخنرى وونني  ن النرد االمريكنني عىنأ انهيننار ال

 إلبرا نائبة متحدنة وزارة الخارجية في واشنطن ماري وار  وذا االمر في التوجيه اليومي وكأن ذلك 
الذمنننة، وكنننأن الحنننديا عنننن وا عنننة غينننر مهمنننة عىنننأ الحننندود بنننين انيوبينننا واريتيرينننا، وكاننننت الرسنننالة 

بتم االمريكية الأ القدس بين السطور: لم تعد تىك  مشكىتنا. فأنتم لم تريدوا  ن نتدخل وواجمتمونا وسر 
  نبا ا عىينا فسووا  موركم افن وحدكم.

25/5/2512هآرتس   
21/5/2512، القدس العربي، لندن  

 
 تفاوضوا مع قطر… ردوا على حماس .86

 يئير فرجون
فننني فننني ونننذه النقطنننة الزمنينننة، بعننند  ن تبنننين لننننا عجنننز مصنننر، عىيننننا  ن نشنننرك  طنننر بشنننكل مباشنننر 

 –االتصنناالت الدبىوماسننية، النهننا ونني التنني تنندير خالنند مشننعل، ولهننا الننوزن لىحسننم. وفنني وننذه االننننا  
 عىأ الجي  االسرائيىي  ن يرد عىأ النار بكل القوة وبشكل  وي.

ولكنننا ال نتىقنأ « مفاوضنات»وان كنان الحنديا يندور عنن  –مصر وي محور ونام لننا، ولكنن عمىينا 
 ال حتأ الهدو . بحيا  ن ليس لمصر نقطة النقل في وذا الشأن.شيئا من الطر  االخر، و 

وبالتننالي عىينننا  ن نشننرك االن  طننر فنني الدبىوماسننية وان نطىننب منهننا بشننكل موضننوعي: منىمننا يتجننر  
الفىسننطينيون عىننأ طىننب مطننار ومينننا  يتعننين عىينننا  ن نطىننب انتهننا  المقاطعننة العربيننة، واضننافة الننأ 

هاجمتنننا بشننكل جننار  وتىقننائي. مننن المهننم االيضنناح بننان وننذا خطنناب عننن م« الجزيننرة»ذلننك ان تكنن  



 
 
 

 

 
           39ص                                     3313 العدد:     21/5/2512الخميس  التاريخ:

 

واٍع ونظرة يقظة وبال  ووام. وضمن امنور اخنرى سننطىب منن  طنر مسناعدة ا تصنادية لمصنر بهند  
 تعزيز المحور المعتدل.

في  عقناب اسنتمرار الننار، عىنأ وندفنا  ن يكنون وا عينا، وبى نة الشنعب:  ريند  ن  تحندا منع المسندول 
 حمننناس(، النننذي لنننيس لنننه تفكينننر مسنننتقل  و حكمنننة كنننبح جمننناح « الولننند الصننن ير»لنننيس منننع   طنننر( و 

التي ستشنر  عىنأ المنال النذي ينقنل النأ غنزة، منن نناحيتي يمكنن لمصنر  ن  لآلليةحقيقية. وبالنسبة 
 تكون المسدولة عنه، ووكذا نعززوا بطريقة اخرى، نرغب فيها ل رض تعزيز المحور المعتدل.

ال  تو ننع الكنيننر منهننا. فهننذه عصننبة مننن االشننخاص لننيس لننديها احتننرام لىنننفس، وال وبالنسننبة لحمنناس، 
 يمكن االتفاق معها عىأ شي  ومن ونا ينشأ الفهم بان عىينا ان نخرج من لعبة وذه الدائرة.

وحتننننأ العننننودة الننننأ  – حينننني رئننننيس الننننوزرا  بنيننننامين نتنينننناوو الننننذي  عنننناد الوفنننند، وفنننني وننننذه المرحىننننة 
يجنب  ن نضنرب حمناس بقنوة؛ الجني  االسنرائيىي يقنوم بالعمنل جيندا  –الجيد لننا  المفاوضات بالشكل

 ووو يعر  كي  يعمل بالقدر المطىوب.
 عسقالن شاطئرئيس مجىس *

25/5/2512إسرائيل اليوم   
21/5/2512القدس العربي، لندن،   
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 كتائب القسام محمد الضي ل العام قائدالجة وابن و ز جنازة 

52/5/2512المركز الفلسطيني لإلعالم،    
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 محمد الضي  اننا  تشييعه في غزةالطفل عىي 

25/5/2512المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

 
 بدير البىح بقطاع غزةبقص  منزلهم  فراد عائىة الىوح النمانية الذين استشهدوا 

25/5/2512نت، الدوحة،  الجزيرة  
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25/5/2512فلسطين اون الين،   


