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 0نتنيااىو يضاع شااروطاً الساتئناف المفاوضاات :دولااة فمساطينية منزوعاة السااالح تعتارف بالدولاة الييوديااة
وترتيبات أمنية
غ ػزة ػ ػ أفػػرؼ اليػػورو و ػػي رئػػيس الاإلومػػي اإل ػرائينيي بنيػػاميف ن نيػػاىو فػػروطا ت ػ ئناؼ الم او ػػات مػػي
ال ن طينييف ،أ ا يا إنفاء دولي فن طينيي منزوعي ال الح ع ػرؼ ب ػ’الدولػي الييوديػي’ ،وذلػؾ بعػد أف ا ػ بؽ
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م ػؤوؿ إلبيػػر فػي و ازرة الجػػيش زػدوـ وزيػػر الخارجيػي ا مريإلػػي جػوف إليػػري لنمنط ػي فػػي جولػي خام ػػي يباػػث
فييا بؿ إطالؽ م او ات جديدة مي ال ن طينييف ،باإلعالف عف رفض بالده مبدأ ‘اؿ الدول يف’ ،وىو مػا
يبدد فرص نجاح الم اعي ا مريإليي.
وزاؿ ن نياىو في م ػ يؿ جن ػي اإلوم ػو أمػس أنػو ػي ادث ىػذا ا ػبوع مػي إليػري ل ػ ‘إيجػاد طريػؽ ػيؤدي
ت ئناؼ الم او ات مي ال ن طينييف مف اجؿ ال وصؿ ل ويي ع مد عنى مبدأ الدولي ال ن طينيي المنزوعي
ال الح ال ي ع رؼ بالدولي الييوديي مي ر يبات أمنيي ار خي ع مد عنى زوة الجيش اإل رائيني’.
وزاؿ انو مف أجؿ ا يؽ ىذا اليدؼ ي عيف عنى الاإلومي العمؿ إلإل ني واادة وال رإليز عنى الخطوات اليامي
دوف اتنفغاؿ في أمور ازبيي صغيرة
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 1عباس يشكر الكويت عمى تقديم  41مميون دوالر لدعم موازنة السمطة
راـ اهللو فإلر الرئيس مامود عباس اليوـ ا اد ،دولي الإلويت ،وعنى أر يا أمير البالد الفيخ صباح
ا امد الجابر الصباح ،عنى برعيا بمبنغ  00منيوف دوتر لصالح دعـ الموازني ال ن طينيي.
وزاؿ الرئيس إف أمير دولي الإلويت ي ي ال يي ال ن طينيي عنى رأس أولويا و ،وت ي وانى عف ديـ جميي
أفإلاؿ الدعـ إلى دولي فن طيف والى الفعب ال ن طيني ،م منيا لدولي الإلويت والفعب الإلوي ي الف يؽ مزيدا
مف الرخاء وال دـ في ظؿ ال يادة الاإليمي مير البالد.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/6/9 ،
 2ىنية يفتتح مخيمات "جيل العودة" ويؤكد عمى تراجع المشروع اإلسرائيمي وتخاذلو
غزة -أفرؼ اليورو أإلد إ ماعيؿ ىنيي رئيس الاإلومي الم الي ال ي ديرىا ارإلي اماس في زطاع غزة أف
المفروع اإل رائيني يفيد ‘ راجعا و خاذت’ ،وجدد موزؼ ارإلي اماس الرافض لالع راؼ بإ رائيؿ.
وزاؿ ىنيي في إلنمي أل اىا أماـ منزلو خالؿ اف ااو مفروع مخيمات صي يي لن يي وا ط اؿ نظميا ارإلي
اماس في ال طاع ‘إف المفروع اإل المي ال ن طيني في االي نيوض م واصؿ ،فيما يفيد المفروع
اإل رائيني ،وإلؿ مف يدعمو االي راجي و خاذؿ’.
وأإلد ىنيي الذي نـ خالؿ اتا اليي م ااا زديما يعود لمنزؿ فن طيني فرد أىنو مف زبؿ العصابات
الصييونيي في العاـ  1491اف ارإلي اماس لف ع رؼ بإ رائيؿ.
ورفي ىنيي الم اح ال ديـ بيده ،فيما إلاف ىناؾ أط اؿ مف المفارإليف في المخيمات يامنوف تف ات مإل بوب
عنييا أ ماء المدف ال ن طينيي.
وجرى نيـ ىنيي الم اح لي وـ ب نيمو ط اؿ المخيمات الصي يي ال ي أطنؽ عنييا ا ـ ‘جيؿ العودة’ في
إفارة مف ارإلي اماس عنى بطالف إدعاء إ رائيؿ أف الإلبار الذيف ىجروا مف بيو يـ وزراىـ يمو وف
والصغار ين وف.
وأإلد ىنيي عنى دور مخيمات ‘جيؿ العودة’ في ‘ر ـ م ار العودة ،و ربيي ا جياؿ وصناعي اتن صارات’.
وأفار إلى اف ىذه المخيمات يدؼ إلى ‘بناء ال رد ال ن طيني الم نـ وبث روح الجياد و عزيز ا خالؽ في
ن وس المفارإليف’ ،مؤإلدا عنى أنو لف يإلوف ىناؾ أي نازؿ أو ريط با رض ،وزاؿ مخاطبا ا ط اؿ
المفارإليف ‘ىذا الجيؿ ىو جيؿ النصر وال ارير’.
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واث ىنيي ال ائميف عنى المخيمات عنى بذؿ الجيود واإلمإلانيات ل ماف ا يؽ ا ىداؼ المطنوبي ،مف
خالؿ ‘بناء جيؿ زوي ي اىـ في ارير فن طيف مف اتا الؿ’.
القدس العربي ،لندن2013/6/10 ،
 3صحيفة التايمز اإلسرائيمية :عباس رفض عرضاً باإلفراج عن  41أسي ارً مقابل استئناف المفاوضات
إلف ت صاي ي "ال ايمز اإل رائينيي" أف رئيس الوزراء "بنياميف ن نياىو" عرض في العاـ الما ي عنى رئيس
ال نطي ال ن طينيي مامود عباس ،اإلفراج عف  00جيناً أمنياً فن طينياً مف الذيف ـ اع اليـ زبؿ ا ازيي
أو نو في أوائؿ عاـ  ،1440م ابؿ ا ئناؼ الم او ات بيف الجانبيف.
ون نت الصاي ي عف م ئوؿ فن طيني بارز زولو أف رئيس ال نطي عباس رفض العرض ،وطالب باإلفراج
عف  101مف زدامى المااربيف ،وأف يإلوف معظميـ ممف صن يـ إ رائيؿ بأصااب "ا يدي المنطخي
بالدماء".
وأ اؼ الم ئوؿ ال ن طيني الذي رفض الإلفؼ عف ا مو ،ويع بر أاد الم ربيف لعباس إف اإلفراج عف
جميي ا رى ال ن طينييف الذيف اع نوا زبؿ ا ازيي أو نو يع بر فرط ا ار يجياً لن نطي ال ن طينيي.
و ابي بال وؿ أف عباس لف يوافؽ لنعودة إلى طاولي الم او ات إذا واصنت إ رائيؿ بناء الوادات
ات يطانيي في مناطؽ ال ي الغربيي ،أو زبؿ أف رج إ رائيؿ عف ا رى المع نيف زبؿ ا ازيي أو نو.
وأو ات الصاي ي أف از راح ن نياىو إلاف إطالؽ راح  00جيناً مف أصااب المؤبدات الذيف ـ
اع اليـ زبؿ ا ازيي أو نو ،وإلاف اتز راح ي مف اإلفراج عف ا رى عنى ثالثي مرااؿو  20جيناً ثـ
 10جيناً ثـ  10جناء.
عكا اون الين2013/6/10 ،
" 4يديعوت" :السمطة الفمسطينية تسعى إلقامة مشاريع عمرانية كبيرة في أراضي الضفة الرربية
راـ اهلل -إل اح زبوفو زالت صاي ي «يديعوت أارونوت» اإل رائينيي إف ال نطي ال ن طينيي عى إلى إزامي
مفاريي عمرانيي إلبيرة في أ ار ي ال ي الغربيي ،بيدؼ خنؽ واصؿ جغرافي بيف المدف ال ن طينيي ،مف
جيي ،وخنؽ فرص عمؿ لن ن طينييف مف جيي ثانيي.
و فمؿ ىذه المفاريي إزامي مدف جديدة بأإلمنيا ،ومطاريف دولييف ،ومصاني وفنادؽ وم ف يات ،وجامعي،
وفبإلي طرؽ جديدة مف فأنيا وصؿ المناطؽ بع يا ببعض.
وزالت مصادر مطنعي لػ«الفرؽ ا و ط» إف الخطي زديمي ،و يدؼ إلى ال يطرة عنى مناطؽ «ج» ال ي
خ ي أمنيا ومدنيا لن نطات اإل رائينيي با ب ا اؽ أو نو.
و ظير خرائط المخطط مااولي ال نطي خنؽ واصؿ جغرافي في ال ي ،وال يطرة عنى م اصؿ الطرؽ
الرئي يي ،م ابؿ زطي الطريؽ عنى ال واصؿ ات يطاني.
مف اصيؿ الخطي ال ن طينيي تا الؿ المناطؽ المصن ي
وأإلدت «يديعوت» أنيا اصنت عنى وثي ي
«ج» ،وىي خطي و عيا رئيس الوزراء الم يؿ الـ فياض .ويريد ال ن طينيوف إزامي مدف زرب راـ اهلل
وجنيف ونابنس وعنى اؼ البار الميت ،إلى جانب مطار في غور ا ردف ومطار آخر فماؿ ال دس.
ومف بيف المفاريي المو وعي عنى الطاولي مناطؽ صناعيي إلبيرة وماطات ن يي وجامعات وم ف ى
وفبإلي طرؽ جديدة.
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الشرق األوسط ،لندن2013/6/10 ،
" 5الشرق األوسط" :مصادر مطمعة تكشف عن مطالبات داخل حكومة ىنية إلقالة وزير الداخمية
راـ اهلل -إل اح زبوفو زالت مصادر مطنعي في زطاع غزة ،لػ«الفرؽ ا و ط» ،إف ثمي مطالبات م زايدة
داخؿ ارإلي اماس إلزالي وزير الداخنيي ف اي اماد ،بعد إلرار اوادث ال ؿ في زطاع غزة ،وا ياـ وزار و
با خداـ ال وة بفإلؿ م رط ،إلى جانب فف امالت غير زانونيي أ رت ب معي الارإلي داخنيا وخارجيا.
وبا ب المصادر الما وبي عنى اماس ،فإف زيادات ونوابا عف الارإلي في زطاع غزة ،يطالبوف با بداؿ
اماد ،وخصوصا بعد اادثي م ؿ أاد عناصر إل ائب ال اـ المعروفيف في بندة بيت تىيا في فماؿ زطاع
غزة زبؿ  9أياـ ،بالخطأ ،في امني أمنيي إلانت يدؼ جار مخدرات.
وزالت المصادرو «زادت ال غوط عنى رئيس الوزراء (الم اؿ) إ ماعيؿ ىنيي إلزالي اماد ،في ظؿ ار اع
معدؿ الجريمي في ال طاع .ل د ز ؿ  1في غ وف أ بوعيف ،بينيا االي وزعت بالخطأ ،خالؿ عمنيي مطاردة
عناصر مف الفرطي ل جار مخدرات في بندة بيت تىيا وز ؿ بالخطأ أاد عناصر ال اـ».
واماد المعروؼ ب صرياا و المثيرة لنجدؿ ،زريب إلى إل ائب ال اـ ،ويفإلؿ ىذا مصدر زو و ا ا يي،
ويؤجؿ ذلؾ وفؽ المصادر إزال و ا ى اآلف ،إذ ياظى أي ا بدعـ زيادات يا يي ومف إل ائب ال اـ في
فماؿ زطاع غزة ،ايث ي إلف .وطالب ىؤتء بعدـ إزال و وانما اتإل اء ب فإليؿ لجاف ا يؽ في اوادث
مخ ن ي وماا ب و ف ط عنى أي أخطاء أو زصور.
الشرق األوسط ،لندن2013/6/10 ،
 6عبد ربو يؤكد عدم وجود رغبة لدى أطراف الحكم في "إسرائيل" لمتوصل لسالم استنادا لحل الدولتين
ال دس الما ني  -وإلاتتو أإلد أميف ر النجني ال ن يذيي لمنظمي ال ارير ال ن طينيي يا ر عبد ربو عدـ
وجود رغبي لدى أطراؼ اتئ الؼ الااإلـ في إ رائيؿ في ال وصؿ ت اؽ الـ عنى أ اس اؿ الدول يف.
وزاؿ عبد ربو ،لإلذاعي ال ن طينيي الر مييو «ت يوجد في اتئ الؼ الااإلـ بإ رائيؿ مف يرغب فعال في اؿ
الدول يف وزياـ دولي فن طينيي م ني وعاصم يا ال دس « .وأ اؼ عبد ربوو «عنى العإلس ماما ،فيذا
اتئ الؼ ي عى لمني زياـ الدولي ال ن طينيي مف خالؿ فرض ا ائؽ عنى ا رض ،وىو أمر ت يمإلف ن يو
بمجرد صرياات إعالميي».
وزا ؿ عبد ربو إف الجانب ال ن طيني ي طني لناصوؿ عنى أجوبي مف إليري خص ال ايا ال ي ـ طرايا
خالؿ الن اءات الما يي.
وفدد عبد ربو عنى أف إليريو «ليس أمامو وزت م وح وت اع د أنو يرغب في أف ت يري ن ائج منمو ي
لجيوده خصوصا مي جاوز الميني الم ؽ عنييا لمدة فيريف دوف ا يؽ إنجازات بفأف إطالؽ عمنيي
ال الـ» .و ابي زائالو «لأل ؼ ت وجد دتئؿ ومؤفرات عنى أف دما أو غي ار في الموزؼ اإل رائيني
ممإلف أف ي ود إلى انطالؽ عمنيي ال يا يي ،فالموزؼ اإل رائيني ين ؿ مف يئ إلى أ وأ با زواؿ وا فعاؿ
خاصي الم عنؽ منيا بالبناء ات يطاني».
الدستور ،عمان2013/6/10 ،
 7محمد مصطفى :أولويتنا الحفاظ عمى المواطن والدفاع عنو ..وما حصل في بيت لحم مؤسف
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راـ اهلل ػ -وليد عوضو ع ب الدإل ور مامد مصط ى نائب رئيس الوزراء لنفؤوف اتز صاديي ،الناطؽ با ـ
الاإلومي ال ن طينيي لػ’ال دس العربي’ اتاد عنى اادثي اع داء مراف و وزير اتز صاد الدإل ور جواد ناجي
ب رب مواطف جراء ال نو معو في مؤ مر لم اطعي ا رائيؿ ع د في جامعي بيت لاـ ال بت ،زائال
‘ أولوي نا الا اظ عنى المواطف ولف ن ياوف في الدفاع عنو ،وما اصؿ في بيت لاـ مؤ ؼ’ ،مفددا عنى
‘اف الاإلومي ع بر الا اظ عنى المواطف واتن صار لو اذا إلاف عنى اؽ ىي أولوي يا اتولى’.
وفيما عبر مصط ى عف ا و لناادث اإلد بأف ‘الاإلومي لف ياوف في ال يي’ ،مفي ار الى اف الاإلومي
ع د اج ماعيا اتوؿ غدا الثالثاء وعنى رأس اولويا يا أميف الاياة الإلريمي لنمواطف ال ن طيني واا راـ
ا وؽ اتن اف والدفاع عنيا ،م ي ا لػ’ال دس العربي’ ‘ال انوف فوؽ الجميي واف المواطف أثمف ما منإلو
فن طيف’  ،معب ار عف ا و لما عرض لو المواطف نزار بنات مف اع داء ع ب خروجو مف جن ات مؤ مر
م اطعي ا رائيؿ الذي ع د ال بت في بيت لاـ.
ون ي و ازرة اتز صاد ازداـ مراف ي الوزير عنى رب المواطف بنات و أإليد اتخير بانو عرض لن رب
منيـ ،طالبت ‘ارإلي وطف ‘ال ي ين مي ليا بنات الاإلومي الجديدة اتاد ب فإليؿ لجني ا يؽ لمعرفي
الا ي ي.
القدس العربي ،لندن2013/6/10 ،
 9بحر يستقبل وفداً تضامنيًّا من ليبيا
ا بؿ د.أامد بار النائب ا وؿ لرئيس المجنس ال فريعي ال ن طيني في مإل بو بغزة ،وفداً امنياً ليبياً
برئا ي د .عبد المنعـ خريفي ،وذلؾ با ور النائب يونس أبو دزي والنائب ىدى نعيـ.
وراب د.بار بالوفد النيبي الف يؽ وبممثؿ وزير رعايي أ ر الفيداء والم وديف في الاإلومي النيبيي الفيخ
عنى ال دور ،مؤإلدا أف ليبيا ؼ مي ال يي ال ن طينيي بإلؿ صدؽ ،تف اً النظر إلى اجـ ال عاطؼ والدعـ
عنى الم وى الفعبي والمؤ ا ي الذي اظي بو ال يي ال ن طينيي مف زبؿ اإلخوة في ليبيا الف ي ي.
وثمف بار زيارة الوفد وال ي أ ي ل ؤإلد عنى م اني عالزات اإلخوة بيف الفعبيف الف ي يف.
فمسطين أون الين2013/6/10 ،
 10الحكومة في رام اهلل تدعو لمقاطعة سباق "فورميال  "1يجريو االحتالل في القدس
راـ اهللو ا نإلرت و ازرة اإلعالـ في الاإلومي ال ن طينيي براـ اهلل نظيـ نطات اتا الؿ اإل رائيني ل باؽ
يارات دولي "فورميال  "1في مديني ال دس الما ني ،يومي الخميس والجمعي الم بنيف ،بمفارإلي فريؽ "فراري"
دادا لارب اتا الؿ الم واصني ال ي يدؼ بيت
وبرعايي فرإلي "إلا بر إلاي" العالميي ،واع بر و "ام ً
الم دس منذ ات يالء عنييا".
غطاء عنى جرائـ اتا الؿ ،وا غالت ل مرير مخططات
وزالت الو ازرة في بياف لياو "ت يمإلف أف إلوف
ً
ال يويد العننيي ،و زوير الا ائؽ" ،مفيرة إلى أف "ا ولى بالريا ي أف إلوف ر الي الـ ت ان ي في ن ني
الارب واإلزصاء وفرض ا مر الوازي".
ودعت الريا ييف العالمييف ،وعنى أر يـ جاف فيزيإليال ،إلى "م اطعي اتا الؿ" ،معربي عف أمنيا أف عدؿ
الفرإلي الراعيي عف المفارإلي في ال باؽ ودعمو" ،واتناياز لم اصد المناف ات الريا يي النظي ي ال ي
عارض مي اتا الؿ" ،إلما زالت.
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ومف الم وزي أف فارؾ ما بيف عفر إلى ثالثي عفر يارة مف نوع "فراري" بال باؽ ،الذي ينطنؽ مف
أاياء الفطر الغربي مف ال دس إلى أاياء الفطر الفرزي و دور في مايط ور البندة ال ديمي.
قدس برس2013/6/9 ،
 11قراقع :لم نتمق أي رد إسرائيمي بخصوص اإلفراج عن األسرى
راـ اهللو صرح وزير فؤوف ا رى والمارريف عي ى زرازي أف ال نطي ال ن طينيي لـ نؽ أي رد ر مي
بخصوص اإلفراج عف أ رى مف جوف اتا الؿ اإل رائيني.
وزاؿ ،إف الرئيس أبو مازف وال يادة ال ن طينيي طالبت بفإلؿ وا ح باإلفراج عف إلافي ا رى المع نيف ما
زبؿ ا ازيات أو نو ،واإلفراج عف دفعي إلبيرة مف المع نيف وفؽ ات اؽ ال ابؽ بيف الرئيس أبو مازف ورئيس
الاإلومي اإل رائينيي ا بؽ أييود اولمرت ،واف ىذا المطنب امنو وزير الخارجيي ا ميرإلي إلى
اإل رائينييف.
األيام ،رام اهلل2013/6/10 ،
 12حماس تنفي عالقتيا باقتحام السجون المصرية في أثناء ثورة  25يناير
ا نإلرت ارإلي اماس ال صرياات ال ي أدلى بيا وزير الداخنيي المصري ا بؽ ،مامود وجدي ،اوؿ
عاونيا مي جماعي "اإلخواف الم نميف" في از ااـ جوف مصريي خالؿ ثورة  14يناير ،ودعت مصر إلى
ال وزؼ عف الزج بالارإلي في الخالفات الداخنيي لنبالد ،ومااإلمي إلؿ مف بب ب ؿ أو اع اؿ فن طيني
دوف وجو اؽ في ال جوف المصريي.
وزاؿ الناطؽ با ـ الارإلي ،امي أبو زىري ،في صر ٍ
ياات صا يي ،يوـ ا اد ،إف ىذه صرياات "ت
أ اس ليا مف الصاي وفارغي الم موف" ،واع برىا "جزءاً مف النعبي ال يا يي ال ي جري بمصر والزج
بالارإلي في نؾ الخالفات ".وأإلد عنى أف اماس "ليس ليا أي عالزي با اداث ال ي جرت بمصر خالؿ
أاداث الثورة مف از اامات لن جوف ومفارإلي جماعي اإلخواف الم نميف في اإلفراج عف مع نيف فن طينييف
ومصرييف إلانوا بداخنيا ".وأو ح أف "عدد مف ال ن طينييف الذيف ىربوا مف ال جوف المصريي خالؿ ف رة
الثورة زاـ الجيش المصري باع اليـ ،وأعاد النظر في من ا يـ ثـ زرر اإلفراج عنيـ وادخاليـ ل طاع غزة،
بعد ال أإلد مف ز اررات اإلفراج ال ي صدرت با يـ".
ول ت أبو زىري إلى أف زيادات مف عيد نظاـ ا ني مبارؾ إلانوا يرف وف اإلفراج عف المع نيف
ال ن طينييف ،رغـ صدور ز اررات مف المااإلـ المصريي باإلفراج عنيـ ،مفي اًر إلى أف أاد المع نيف
ال ن طينييف زد وفى جراء ال عذيب داخؿ ال جوف المصريي.
عرب 1102/5/8 ،37
 13البردويل :تدخل حزب اهلل في األزمة السورية "خطأ جسيم" ..وعالقتنا بطيران تأثرت ولم تنقطع
الرياض  -ىدى الصالحو أإلدت ارإلي اماس ا مرار عالزا يا مي إيراف ،عنى الرغـ مف ما يجري مف
أاداث في وريي ،و دخؿ طيراف وازب اهلل إلى جانب النظاـ ال وري ،وصرح د .صالح البردويؿ،
الم ادث الر مي با ـ الارإلي في ا صاؿ ىا ي مي جريدة الفرؽ ا و ط أف العالزات بيف اماس وايراف
لـ ن طي باع بار ال يي ال ن طينيي فأنا إ المياً وعربياً ،وت يمإلف الوزوؼ بوجو إلؿ مف يدعميا ،وزاؿو
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"ت أ طيي أف أزوؿ إف العالزي مي إيراف ان طعت وانما أثرت" ،م ي او "أف اماس غير معنيي بإثارة ارب
مي إيراف أو ازب اهلل واربنا مبافرة ف ط مي إ رائيؿ".
ون ى البردويؿ ما ناول و و ائؿ اإلعالـ بفأف صرياات مرواف عي ى ،زائد الجناح الع إلري بإل ائب
ال اـ ال ي ذإلر فييا اناياز اماس إلى إيراف وازب اهلل ،واع برىا مجرد فبرإلات إعالميي .وأ اؼ زائالً
"ت يمإلف لمرواف عي ى أف يدلي بأي صرياات لو ائؿ اإلعالـ و واء أإلاف ذلؾ اًر أو عنناً لعدـ دخنو
بالفأف ال يا ي ومعرف و اخ صاصو بفإلؿ جيد" ،وزادو "مرواف عي ى ت ي دخؿ بالفأف ال يا ي باع باره
زائدا ع إلريا وال يادة الع إلريي نصاع بوجو عاـ لن يادة ال يا يي".
وفي ما ي عنؽ ب وزؼ ال مويؿ اإليراني عف اماس اإل ى البردويؿ بال وؿ إف موزؼ اماس مما يادث في
وريي اخ نؼ عف وجيات نظر إيراف وازب اهلل ،النذيف اصط ا إلى جانب النظاـ ال وري ،م ابؿ رفض
اماس الوزوؼ إلى جانب ال يادة ال وريي ،باع بار أف لاماس ا ابا يا الوطنيي و جاربيا المريرة وأف
ز ي يا ا ا يي ىي م اومي "إ رائيؿ".
واع بر البردويؿ أف "بوصني" اماس إلمف في وادة ا مي العربيي واإل الميي ومواجيي العدواف اإل رائيني
مي رفض أي اروب طائ يي وان ياإلات لا وؽ اإلن اف العربي والم نـ إ افي إلى ال دخؿ بالفؤوف الداخنيي
ي بند ،م ي ا أف العالج يإلمف بالاإلمي والاوار وليس بالصراع.
وفدد البردويؿ عنى أف اماس "بمواز يا المعنني ت صد إم اؾ العصا مف المن صؼ ما بيف إلؿ أطراؼ
ال يي ،وانما ىي ز يي مبادئ" ،مؤإلدا رفض الارإلي لنمذابح واثارة النعرات الطائ يي و رورة إي اؼ ؾ
الدماء ،وزاد "إنما ذلؾ إلنو ت بد أف يإلوف ب جنيب الفعب ل ن طيني بعات ا اداث" م ابعاو "ت نريد فريد
وذبح ال ن طينييف أو أف يإلوف طرفا في ىذه الارب الطااني".
وأفار البردويؿ إلى ل اء خالد مفعؿ ،رئيس المإل ب ال يا ي لارإلي اماس ،بالرئيس ال وري بفار ا د
منت بدء الاوار و عديؿ الد ور
ووزير الخارجيي ال وريي ونائبو ،ايث دـ اينيا بثالثي م راات
واإلفراج عف المع نيف ال يا ييف.
وبفأف وط زناع الم اومي عف وجو ازب اهلل با ب صرياات يا ييف وم ؤوليف وبا خص في أع اب
دخؿ ازب اهلل بمديني ال صير ال وريي اديثا ،أفاد البردويؿ أنو ت يمإلف الجزـ بخديعي ازب اهلل لنعرب
والم نميف فذلؾ بينو وبيف اهلل عالى وف ا ل عبيره .وعنؽ زائالو "ل د عيدنا ازب اهلل عندما اارب إ رائيؿ إت
أنو ار إلب خطأ ج يما بال دخؿ في ا زمي ال وريي مما خ ض أييده وانيار إلامال" ،م ي ا أنو ت يمإلف
لاماس أف دـ فيادات بمف ياارب بنيي صاياي وغيرىا ،ول ت إلى أف الازب فيد لو إلم اوـ لػ"إ رائيؿ"
إلما فيد إليراف دعميا الم اومي ،إت أف ذلؾ ت يخوؿ اماس ب ديـ فيادات صإلوؾ غ راف في ما ي عنؽ
بإلؿ ما يجري وما جرى في وريي مف أخطاء زا ني .وأإلد الم ادث با ـ ارإلي اماس "إف دخؿ ازب اهلل
يعد خطأ بالغا وإلاف ا ارى بو عدـ ال دخؿ في ىذه المعمعي ال ي أف د و نصيبو مف ال أييد الفعبي وال ي
ببت في الفؾ باع باره ازب م اومي".
وبفأف م رح دوؿ مجنس ال عاوف الخنيجي بإدراج ازب اهلل عنى زائمي اإلرىاب فدد عنى أف اماس ت
مني عنى أاد مواز و ،مع ب ار ذلؾ رأيا خاصا رغـ إف لدى اماس في الوزت ذا و ا ا يي مف إلنمي إرىاب،
إذ ىي بذا يا اع برت ارإلي إرىابيي مف زبؿ المج مي الدولي الغربي ا ى با ت إلنمي ممجوجي لما ليا مف
معايير م بايني ،م يدا أنو ت يمإلف لاماس ال عنيؽ عنى ىذا الموزؼ.
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
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 14حمدان :نقف إلى جانب أىمنا في سورية ...وما يجري في لبنان ال دخل لنا فيو
نفرت المستقبل ،بيروت 1102/15/16 ،مف إزنيـ الخروب في جبؿ لبناف ،أف الجماعي اإل الميي أزامت
في جبؿ لبناف اا اتً دينياً بمنا بي ذإلرى اإل راء والمعراج ،في فايـ ،ادث خاللو م ؤوؿ العالزات
الدوليي في ارإلي اماس أ امي امداف وزاؿو "ال دس ات اتا الؿ ،وىذه ا رض لف ياررىا إت مف ي ير
عنى خطى المصط ى (ص) ومف يؤمف أف الديف زد بعث فيو النبي مواداً لنعالميف وانو ت عدواف فيو إت
عنى الظالميف واف ال وة ىي بمواجيي العدواف ووزؼ اتع داء ولندفاع عف الاؽ ولرفض الظنـ عف
المظنوميف".
وأ اؼ امداف زائالًو "اليوـ ام نا نيض مف جديد ،وناف نعنف أننا ن ؼ إلى جانب ام نا ،وز نا إلى جانب
أىننا في ونس واليمف ومصر وليبيا واليوـ ن ؼ إلى جانب أىننا في وريي نؤإلد ا يـ لإلي يإلونوا أا ار اًر
أعزة إلراماً وا يـ في أف ي ود بينيـ د ور ينظـ ايا يـ بالعدؿ ويعطييـ الاريات ال ي ي ا يا إلؿ إن اف
ويرفي الظنـ عنيـ ،ن ؼ إلى جانب ىذا الفعب الذي وزؼ إلى جانب فن طيف وم اوم يا".
وخ ـ زائالًو "إف ما يجري في لبناف ت دخؿ لنا فيو ،إنما ن وؿ إلنمي واء "ا وا اهلل في بندإلـ" ،وناف في
اآلوني ا خيرة تاظنا أف البعض يااوؿ إزاامنا في إلؿ ما يجري ،وأنا أزوؿ ناف في اماس موز نا وا ح
باف ت نإلوف طرفا في مفإلني في ىذا البند وت ب ني بيف أبنائو وىو ال زاـ ثابت عندنا".
وأ افت الحياة ،لندن 1102/5/01 ،أف أ امي امداف رأى أنو "إذا اصؿ بايف بيف أىؿ البند وأىؿ
البيت ،فنرجو أف ياؿ ذلؾ وفؽ مؤ ا و الد وريي مف دوف إزااـ ال ن طينييف فيو ،ف لدينا جيداً نبذلو،
وعنينا م ؤوليي نريد دعمإلـ فييا وىي ارير فن طيف وال دس والعودة إلييا".
 04مروان البرغوثي :الواليات المتحدة وسيط "غير نزيو" ..ليس ىناك إرادة حقيقية لممصالحة الفمسطينية
راـ اهللو اع بر ع و النجني المرإلزيي لارإلي ف ح مرواف البرغوثي أف الوتيات الم ادة ا مريإليي "و يط غير
نزيو" في الم او ات مي "إ رائيؿ" .وامؿ البرغوثي مف داخؿ جف (ىداريـ) اإل رائيني في رد عنى أ ئني
لوإلالي أنباء فينخوا ن نيا لو مااميو إلياس صباغ ،الوتيات الم ادة ففؿ عمنيي ال ويي خالؿ ا عواـ
الما يي ب بب اتناياز ال اـ لػ"إ رائيؿ" واتى ماـ بإدارة ا زمي أإلثر مف ا يؽ ال الـ.
وزاؿ إف "الرئيس ا مريإلي باراؾ أوباما إلاف مخيبا آلماؿ إلثيرة في العالـ وا ى اآلف عنى زاعدة ال ياس
بالن ائج ف د ففؿ في إج بار إ رائيؿ عنى اتل زاـ بم طنبات نجاح عنميي ال الـ ولـ يظير إرادة ا ي يي ا ى
الناظي في ن يذ ز اررات الفرعيي الدوليي" .واع بر أف أوباما "ىو الذي عطؿ اؽ فن طيف في اتن ماـ
لنوإلاتت الدوليي بعد الاصوؿ عنى ص ي دولي مرازب غير ع و في ا مـ الم ادة في نوفمبر الما ي،
وىو مف عطؿ الاصوؿ عنى الع ويي الإلامني في المنظمي الدوليي" .وأ اؼ أف أوباما وادار و "ي دموف
إل رائيؿ إلؿ أنواع الدعـ ال يا ي والع إلري الذي وصؿ إلى ذرو و في عيده" ،مع ب ار أف أمامو "فرصي في
ا يؽ ال الـ خالؿ وتي و الثانيي إذا أظير عزما وارادة لمواجيي ال طرؼ اإل رائيني أوت".
وزاؿ البرغوثي إف وزير الخارجيي ا مريإلي جوف إليري عنيو أف "يطنب مف إ رائيؿ إنياء اتا الؿ وازامي
دولي إلامني ال يادة" ،مع ب ار أف "ىذا ىو م اح ال الـ واف لـ ي عؿ فإف ال فؿ اني و بال أإليد".
وأ اؼ أف عنى إليري اإلدراؾ بأف ال ن طينييف ت يطالبوف وت ين ظروف ا ف نوايا مف زبؿ إ رائيؿ ،وانما
ا وزا وطنيي م د ي وثاب ي وت ي بنوا بمفروع ال الـ اتز صادي عنى ا اب الاريي والعودة وات الؿ،
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مع ب ار أف " جربي ال الـ اتز صادي ففنت ففال ذريعا في ا عواـ الما يي نو مف الوىـ اتع اد بإمإلانيي
ال نميي وبناء از صاد وطني في ظؿ اتا الؿ وات يطاف".
ورأى البرغوثي أنو "إذا زررت ال يادة ال ن طينيي الذىاب لنم او ات زبؿ ال زاـ إ رائيؿ بوزؼ وا ح وصريح
بإنياء اتا الؿ واتن ااب لادود  ،0856وازامي الدولي الم ني إلامني ال يادة وعاصم يا ال دس الفرزيي،
و ماف اؽ الالجئيف ال ن طينييف بالعودة إلى ديارىـ وبالدىـ طب ا لن رار الدولي  ،083و ارير إلافي
ا رى والمع نيف ،فإف ذلؾ يناؽ ر اًر بالغاً بالمصالح الوطنيي العنيا".
وان د البرغوثي إعالف وفد عربي برئا ي رئيس وزراء زطر ووزير خارجي يا امد بف جا ـ اؿ ثانى ،في
وافنطف أخي ار ،أف ا اؽ ال الـ مي "إ رائيؿ" ينبغي أف ي ند إلى اؿ الدول يف عنى أ اس خط الرابي مف
يونيو  0856مي إمإلانيي بادؿ ط يؼ م ؽ عنيو ،م او وم بادؿ لأل ار ي .وزاؿ إف الوفد العربي الذي
ذىب إلى وافنطف "ليس مخوت وليس مف ا و ديـ ال نازتت" ،مع ب ار أف م ألي عديؿ الادود و بادؿ
ا ار ي "أمر مرفوض ويمس بالثوابت ال ن طينيي والعربيي ،وي ح فييي إ رائيؿ عنى مزيد مف ال نازتت
العربيي" .وأ اؼ أف ذلؾ يمثؿ "مااولي ل فريي ات يطاف الذي يرف و ال انوف الدولي جمني و صيال،
عنى اع بار أف ليس لال يطاف وت ي م وطف مإلاف عنى ا ار ي ال ن طينيي".
وأعرب عف فاؤمو اياؿ الوصوؿ إلى اؿ نمي مي "إ رائيؿ" في ظؿ اإلـ اليميف فييا بزعامي بنياميف
ن نياىو ،مع ب ار أف الم او ات مي إ رائيؿ "لف جدي ن عا في غياب فعؿ م اوـ عنى ا رض ،وفي ظؿ
الخنؿ في موازيف ال وى ،وفي ظؿ اإلومي إ رائينيي م طرفي معاديي لن الـ".
وزاؿ إف رىاف الرئيس ال ن طيني مامود عباس "الذي يعمؿ مخنصا مف أجؿ ال الـ منذ وليو زيادة الفعب
ال ن طيني زبؿ ثمانيي أعواـ عنى الم او ات مي إ رائيؿ وصؿ إلى طريؽ م دودة ب بب الموزؼ
اإل رائيني الم طرؼ وغياب الفريؾ" .ورأى البرغوثي أف المطنوب مف ال يادة ال ن طينيي ىو "العودة لألمـ
الم ادة لناصوؿ عنى ع ويي إلامني ل ن طيف وال وزيي عنى إلافي المواثيؽ وات ازات الدوليي وال وجو
لماإلمي الجنايات الدوليي ،والعمؿ مي المج مي الدولي عنى عزؿ إ رائيؿ وم اطع يا وفرض ع وبات عنييا
ا ى ن اب إلى ادود ."0856
وأ اؼ أف المطنوب إلذلؾ "م اطعي فن طينيي لالا الؿ از صاديا وأمنيا واداريا و او يا و يا يا ،والعمؿ
عنى صعيد الم اومي الفعبيي و و يي دائر يا عنى أو ي نطاؽ ،وانخراط جميي ال صائؿ وال يادات فييا
والم ندة إلى خطي لنم اومي الفامني لالا الؿ".
ودعا البرغوثي إلى مفارإلي الصيف في ع ويي النجني الرباعيي الدوليي ال ي ـ إلؿ مف الوتيات الم ادة
ا مريإليي ورو يا وات ااد ا وروبي وا مـ الم ادة وال ي وص يا "بالمفنولي والعاجزة ا ى إلوف أإلثر فعاليي
و وازنا".
وثمف البرغوثي دعوة الرئيس الصيني في جيف بينغ لػ"إ رائيؿ" ،باتن ااب لادود  0856وزياـ دولي
م ني إلامني ال يادة ،مفي ار إلى أف الصيف لدييا إمإلانيات إلبيرة لإل ياـ في دعـ اتز صاد ال ن طيني
و طويره ،إلما أنو يمإلف ات ادة مف ال جربي الصينيي الغنيي والمدىفي في إلثير مف المجاتت.
وفي الفأف ال ن طيني الداخني ،رأى البرغوثي أنو ليس ىناؾ إرادة ا ي يي لنمصالاي ال ن طينيي ا ى اآلف،
مع ب ار أنو "لو وفرت اإلرادة ل ا ت المصالاي والوادة الوطنيي ال ي نع برىا زانوف اتن صار لارإلات
ال ارر ولنفعوب الم يورة" .ودعا ارإل ي اماس وف ح ،إلى أف ي اوت لفريإليف ا ي ييف في زيادة الفعب
ال ن طيني بمفارإلي ال صائؿ والفخصيات وال عاليات والمؤ ات ،مع ب ار أنو "مخطئ مف يع د أف بإمإلانو
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ال رد بمصير الفعب ال ن طيني" .وزاؿ إف فراإلي اماس عنى زاعدة ال اىـ وات اؽ ات ار يجي ىي
"خفبي" اإلن اذ لنو ي ال ن طيني مي مفارإلي إلافي ال وى وا ازاب ات فعار الوطف لنجميي والجميي
لنوطف مي اا راـ إرادة الفعب بالعودة إلى ان خابات ارة ونزييي مي ا اؽ م بؽ عنى مثيؿ الجميي في
النجني ال ن يذيي والاإلومي وبازي الييئات المن خبي.
واوؿ ز يي ا رى في ال جوف اإل رائينيي ،ا يـ البرغوثي ال يادة وال صائؿ ال ن طينيي بعدـ "إيالئيا
اتى ماـ الذي ا و ما ي ر وجود ىذا العدد الإلبير في ال جوف ممف ز وا نوات طويني" .واع بر أف
ال يادة ال ن طينيي "ار إلبت خطئا زا ال عندما وزعت ا اؽ أو نو مي إ رائيؿ لن الـ المراني عاـ 0882
و رإلت آتؼ ا رى في جوف اتا الؿ".
واع بر أف إبعاد "إ رائيؿ" بعض ا رى مف م ط أر يـ في ال ي الغربيي إلى زطاع غزة م ابؿ اإلفراج
عنيـ "زرار خاص بيـ مي ال أإليد أف غزة ىي جزء ت ي ج أز وجزء أصيؿ مف الوطف".
وبفأف و ي ارإلي ف ح ،ان د البرغوثي عمؿ النجني المرإلزيي طيني ا ربعي أعواـ ا خيرة ،مع ب ار أنو "غير
مر ي وجاء مخيبا لآلماؿ ودوف ال وزعات .واع بر أف الارإلي " عر ت تن إلا ات و ربات إلبيرة في
غياب الرئيس الرااؿ يا ر عرفات في ظؿ عجز زياد يا و رىنيا ب بب غياب الاياة ال نظيميي وغياب
ال جديد" .ودعا البرغوثي ارإلي ف ح إلى " رإليز الجيود عنى م اومي اتا الؿ ،والخروج مف االي ات إلاؿ
عنى عإلازة الم او ات ،ومواجيي ادي اتن اـ ا ود وانجاز المصالاي والوادة الوطنيي واتن خابات،
و عزيز زوة وعن واف الارإلي".
وكالة أنباء شينخوا1102/5/01 ،

 16عباس زكي :حل الدولتين تالشى بالمقياس اإلسرائيمي ..ولسنا أسرى لمقرار األمريكي
امزة ايمورو زاؿ ع و النجني المرإلزيي لارإلي ف ح عباس زإلي إف اؿ الدول يف ان يى و الفى بالم ياس
اإل رائيني ،م ائالً عف أي دول يف ادث "إ رائيؿ" في ظؿ م إليا بال دس عاصمي أبديي وا مرارىا
بات يطاف .واع بر زإلي ،في اديثو لػ"ال بيؿ" أنو مف المإلابرة الاديث عف اؿ دول يف ،م ي اً أف الموزؼ
ا مريإلي منااز لػ"إ رائيؿ" ،وأف وزير الخارجيي ا مريإلي جوف إليري طنب مف ال نطي مين يف مف أجؿ
إزناع "إ رائيؿ" بالعودة لنم او ات وفؽ فروط ال نطي ال ن طينيي ،إت أف المين يف ان ي ا دوف زبوؿ
اتا الؿ ب جميد ات يطاف .وعف خيارات ال نطي في ظؿ ان داد أفؽ ال ويي ،زاؿ زإلي ناف ل نا أ رى
لن رار ا مريإلي أو اإل رائيني وعنينا أف ننا ؿ لإلنس اتا الؿ عف أر نا ،واص اً مف ين ي بالم اومي
خارج دائرة الصراع بالجاىؿ.
وبما يخص آخر م جدات المصالاي ،رىف زإلي نجاح المصالاي ب خنص طرفييا (ف ح واماس) مف
الرىاف عنى أمريإلا ومصر ،مع ب اًر أف المصالاي راوح مإلانو وت يوجد أفؽ زريب لرأب اتن اـ.
السبيل ،عمان1102/5/01 ،
" 06الجبية الشعبية" تدعو إلى إعادة نظر جذرية في اتفاقات "أوسمو" والتزاماتيا
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راـ اهللو اع برت الجبيي الفعبيي ل ارير فن طيف بأف الخيار الم ب ي الوايد أماـ الفعب ال ن طيني ،ىو
إعادة نظر جذريي في ا اؽ أو نو بإلافي ال زاما و ،وباف ما يواجو ال ن طينيوف ليس خيارات وىميي وانما
اديات يا يي مثؿ في دار اتا الؿ وات يطاف و ارير ا رى و ج يد ا وزيـ الوطنيي وفي الم دمي
دولي فن طيف وعاصم يا ال دس عنى ا رض إلما أزر يا ىيئي ا مـ الم ادة ،و أميف الامايي الدوليي المؤز ي
لنفعب ال ن طيني ات إفرافيا ل مإلينو مف ب ط ياد و الوطنيي و ن يذ ز اررات ا مـ الم ادة ذات الصني
في الاريي وات الؿ والعودة.
ورأت "الجبيي الفعبيي" في بياف ليا يوـ ا اد  5/8أنو وفي ظؿ المااوتت المامومي لجر الطرؼ
ال ن طيني لياويي الم او ات واتنخراط فييا ات إغراءات وظالؿ ما ي مى بال الـ اتز صادي وا مني
واتن الت ال طبيعي ،بأف ال ادي المصيري ىو إففاؿ المااوتت ال آمريي الغربيي الراميي ل ص يي ز يي
ال ارر الوطني ال ن طيني عنى يد ن ر مف أبنائيا مف ال ن طينييف والعرب ،وزالت بأف "ىذا ىو ما يجب أف
ض م اجي ال يادات ال ن طينيي ذات الصني ،وليس ال يو في خيارات خياليي مى الدولي الواادة
ي ّ
والدول يف".
قدس برس1102/5/8 ،
 18حركة الجياد :المقاومة السبيل األمثل إلطالق األسرى
غزةو زاؿ ال يادي في ارإلي الجياد اإل المي أامد المدلؿ إف خيار الم اومي ىو ال بيؿ ا مثؿ لإل ر زيد
ا رى ال ن طينييف ،وأإلد المدلؿ خالؿ اتع صاـ ا بوعي لن امف مي ا رى والمع نيف ال ن طينييف
والعرب في جوف اتا الؿ اإل رائيني أماـ م ر الصنيب ا امر في زطاع غزة أف "زوى الم اومي وارإلا يا
خطط بذإلاء وابداع إلي ينعـ إخواننا وأبناؤنا خنؼ ال باف بالاريي والخالص" .وعبر المدلؿ عف امنو
مي ا رى ا ردنييف الخم ي الذيف يخو وف إ راباً م وااً عف الطعاـ منذ مطني الفير الما ي
اا جاجاً عنى وء أو اعيـ اإلن انيي ،ولن غط عنى بالدىـ بغيي ال ارؾ لإلفراج عنيـ.
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
 19لجنة األسرى التابعة لمقوى الوطنية واإلسالمية تدعو المقاومة ألسر جنود إسرائيميين لمبادلتيم
غزةو دعا ممثؿ لجني ا رى ال ابعي لن وى الوطنيي واإل الميي مصط ى م نماني ،خالؿ اتع صاـ
ا بوعي لن امف مي ا رى والمع نيف ال ن طينييف والعرب في جوف اتا الؿ اإل رائيني أماـ م ر
ر جنود إ رائينييف بغيي
الصنيب ا امر في زطاع غزة ،الم اومي إلى أف " م فؽ بنادزيا و خطط
مبادل يـ با رى ف العالـ ت ي مي لإلنما نا مف دوف أف يإلوف بيف أيدينا أوراؽ زوة".
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
 20اإلفراج عن أسير من "الجبية الشعبية" قضى عشرين عاماً بالسجون
غزةو أفرجت نطات اتا الؿ ،ظير يوـ ا اد  ،5/8عف ا ير رياض عيد عي ى ( 30عاماً) مف
نفطاء الجبيي الفعبيي ل ارير فن طيف ،ومف إلاف مديني رفح جنوب زطاع غزة ،بعد أف أنيى ف رة
ماإلومي و البالغي عفريف عاماً.
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ووف ا لمرإلز أ رى فن طيف لند ار ات ،فإف عي ى أاد زدامى ا رى في جوف اتا الؿ ،واع ؿ في
 ،0882/5/01واإلـ عنيو بال جف  11عاماً ب يمي اتن ماء لنجبيي الفعبيي ،و ن يذ عمنيات م ناي د
اتا الؿ خالؿ اتن ا ي ا ولى ،وأم ى ماإلومي و بالإلامؿ .وأفار المرإلز إلى أف اتا الؿ رفض
إطالؽ رااو مف العديد مف ص ات ا ف النوايا ال ي مت ع ب ا اؽ أو نو.
القدس ،القدس1102/5/01 ،
 21نابمس :قوة من "المستعربين" تخطف أحد نشطاء حماس
الوإلاتتو اخ ط ت زوة مف "الم عربيف" ،أاد نفطاء ارإلي اماس خالؿ زياد و لمرإلب و في فارع ؿ
بمديني نابنس .وزالت مصادر أمنيي فن طينيي إف اافني مف نوع مر يدس بي اء النوف إلاف ي نيا عدد مف
أفراد ال وات الخاصي "الم عربيف" داىموا يارة مامد نمر عصيدة ( 21عاماً) وىو أاد نفطاء اماس مف
زريي " ؿ" خالؿ زياد و ل يار و واخ ط وه.
وزاؿ فيود عياف إف زوات إلبيرة مف جيش اتا الؿ والمخابرات اإل رائينيي از امت منزؿ المواطف عصيدة
في زريي ؿ ،وزامت ب يش المنزؿ والعبث بما ويا و.
الخميج ،الشارقة1102/5/01 ،
" 22ألوية صالح الدين" تُعمن استشياد أحد مقاتمييا في "ميمة جيادية"
غزةو وفي يوـ ا اد  5/8أاد م ا ني ألويي الناصر صالح الديف ،الذراع الم نح لنجاف الم اومي الفعبيي،
أثر بجرااو ال ي أصيب بيا الفير الما ي في "ميمي جياديي" .ونعت ا لويي في بياف ليا الفاب مامد
م ًا
فإلري اجازي مف مديني غزة م أث ار بجراح أصيب بيا في .4/02
قدس برس1102/5/8 ،

 12ليفني :تصريحات دانون حول حل الدولتين تمس بصورة "إسرائيل"
غػزة ػ أفػػرؼ اليػػورو ان ػػدت وزيػرة العػػدؿ اإل ػرائيني ػػيبي لي نػػي صػرياات نائػػب وزيػػر الػػدفاع اإل ػرائيني
وال طب النيإلودي داني دانوف اوؿ رفض مفروع اؿ الدول يف ،وزالت وىي الم ؤولي عف منؼ الم او ػات
اف ىذه ال صرياات ‘ مس بصػورة إ ػرائيؿ ت ػيما وأنيػا اػاوؿ إزنػاع العػالـ بأنيػا ريػد ا ػا ا ػ ئناؼ عمنيػي
ال الـ’.
وأفػػارت فػػي ص ػرياات لإلذاعػػي اإل ػرائينيي إلػػى أنيػػا إلانػػت زػػد ان ػػابت مػػف اػػزب ‘النيإلػػود’ فػػي ال ػػابؽ
‘ب بب يا ي الرفض ال ي إلاف ي بعيا’ ،م ي ي ‘ال ؤاؿ الذي يطرح ن و اآلف ىو ىؿ مف ادد م بؿ
إ رائيؿ ىي عناصر م طرفي داخؿ النيإلود’.
ورأت أف اخ بار رئيس الوزراء بنياميف ن نياىو يإلوف بػ ‘ا فعاؿ وليس با زواؿ’ ،وزالت أي ا انو إذا رغب
في مرير زرار ىاـ في الاإلومي فبإمإلانو ال ياـ بذلؾ.
وطالػػب ع ػػو الإلني ػػت عػػف اػػزب العمػػؿ ي ػػااؽ ىر ػػوغ ن نيػػاىو بإزصػػاء دانػػوف فػػورا ،ل ػػببو فػػي ػػرر
خطي ػػر بجي ػػود إلي ػػري .وطال ػػب ىر ػػوغ اإلوم ػػو ب ػػأف ‘ ػػرر موز ي ػػا الا ي ػػي ف ػػي ى ػػذه ال ػػيي المص ػػيريي
و و او أماـ الفعب في إ رائيؿ والمج مي الدولي’.
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القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 13نتنياىو :لن نتدخل في سورية إال إذا وجو السالح ضدنا
ؿ أبيب  -نظير مجنيو أإلد رئيس الػوزراء اإل ػرائيني بنيػاميف ن نيػاىو أف بػالده لػف نجػر إلػى الاػرب ال ػي
يخو يا نظاـ الرئيس بفار ا د إت إذا وجيت النيراف ليػا ،فػي رد مبافػر عنػى ال ػارير اإل ػرائينيي ال ائنػي
بأف دمفؽ عى لجر ؿ أبيب إلى الدخوؿ بفإلؿ أإلبر في الصراع الدائرة رااه عنى ا ار ي ال وريي منػذ
أإلثر مف ن يف.
وإلفػؼ ن نيػػاىو ،الػػذي طػػرؽ إلػػى المو ػي ال ػػوري فػػي م ػ يؿ جن ػػي لاإلوم ػو انع ػػدت فػػي ال ػػدس الما نػػي
أمس ،أنػو اػدث نيايػي ا ػبوع الما ػي مػي الػرئيس الرو ػي فالديميػر بػو يف ،اػوؿ ز ػايا عنػؽ ب ػوريا،
مإل يا بال وؿ إف «ا و اع صبح أإلثر ع يدا يوما بعد يوـ .وفاىدنا بالعيف المجردة في ا بوع الما ػي
المعارؾ ال ي اندلعت بال رب مف ادودنا في الجوتف (الما ؿ) .إ رائيؿ ت دخؿ في الارب ال ي ػدور فػي
وريا ما دامت النيراف ت وجو دنا».
وفػػي ػػوء ال يديػػدات اإل ػرائينيي الع ػػإلريي بػػاا الؿ «منط ػػي الا ػراـ» ال ػػي صػػؿ بػػيف ال ػوات اإل ػرائينيي
وال ػػوريي ف ػػي مر ع ػػات الجػػوتف الما ػػؿ ،ف ػػي ا ػػاؿ إلػػؾ ال ػ ػوات الدولي ػػي المرابطػػي ىن ػػاؾ ،ز ػػاؿ ن ني ػػاىو إف
« فػػرذـ ز ػوات ا مػػـ الم اػػدة فػػي الجػػوتف يو ػػح بمػػا ت ي بػػؿ الفػػؾ أف إ ػرائيؿ ت ػ طيي أف عنػػؽ أمنيػػا
عنى وجود زوات دوليي» .وأ اؼو «يمإلف ل وات دوليػي أف إلػوف جػزءا مػف ا ازيػات ،ولإلنيػا ت ػ طيي أف
فإلؿ الدعـ ا ا ي مف إ رائيؿ» .وأإلد أنو ػي ادث فػي المو ػوع مػي وزيػر الخارجيػي ا ميرإلػي ،جػوف
إليري ،الذي يصؿ إلى المنط ي ىذا ا بوع.
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
 14نتنياىو :نتعاون مع واشنطن لصد ىجمات السايبر اإليرانية
إلفؼ رئيس الاإلومي اإل رائينيي ،بنياميف ن نياىو ،الن اب عف ازدياد اليجمات اإللإل رونيي ال ػي فػنيا إيػراف
وازب اهلل واماس ،د أىداؼ ومنظومات ايويي في إ ػرائيؿ خػالؿ الفػيور ا خيػرة ،وأإلػد فػي إلنمػي أمػس
ػػي نطاز ػاً إلنمػػا ػػدمت ال إلنولوجيػػا الرزميػػي» ،وأ ػػاؼ
فػػي جامعػػي ػػؿ أبيػػب ،أف «اليجمػػات اإللإل رونيػػي
ن نياىو «إذ إننا بااجي الى زبي اديديي أخرى إلإل رونيي».
وأ ػػاؼ ن نيػػاىو إف «اػػرب ال ػػايبر با ػػت جػػزءاً مػػف ميػػداف المعرإلػػي ،وىػػي لي ػػت ارب ػاً م ػ بنيي ،بػػؿ ىػػي
اػػرب ػػدور ىنػػا واآلف ،ومػػف الم وزػػي أف ازيػػد نوعيػػي وعػػدداً» ،مفػػي اًر الػػى أف «ا ػرائيؿ بنػػي ال ػػدرة عنػػى
ال عامؿ مي ىذه اليجمات ،وليذا الغرض زمنا ب أ يس ىيئي ال ايبر الوطنيي».
في ال ياؽ ن و ،أعربت ماافػؿ ا ػ خباريي ا ػرائينيي وأميرإليػي لصػاي ي «معػاريؼ» أمػس ،عػف خفػي يا مػف
ال طور المناوظ لن درات اإللإل رونيي اإليرانيي ،مفيرة الى أف «منفأ ال نؽ ىو مف طور ا ناي اتلإل رونيي
لدى ايراف ،وال ادرة عنى عطيؿ البنيي ال ا يي ال ائمي في البنداف ا جنبيي».
االخبار ،بيروت1102/5/01 ،
 15تل أبيب تنفي مشاركة مستعربين في الجيش اإلسرائيمي في المعارك في سورية
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ؿ أبيب  -نظيػر مجنػيو ردت مصػادر يا ػيي إ ػرائينيي عنػى ا نبػاء ال ػي نفػر يا مصػادر ػوريي ر ػميي،
وبيني ػػا الم ف ػػارة اإلعالمي ػػي لنػ ػرئيس بف ػػار ا ػػد ،بثين ػػي ف ػػعباف ،ال ػػي زال ػػت فيي ػػا إف م ػ ػ عربيف (جن ػػود
إ ػرائينيوف ي نػػوف العربيػػي) فػػارإلوا فػػي المعػػارؾ ال ػػوريي الداخنيػػي إلػػى جانػػب المعار ػػي واف إل ابػػات عبريػػي
ظيػػرت عنػػى العديػػد مػػف ال ػػيارات والمعػػدات ال اليػػي والػػذخيرة .وبعػػد أف ن ػػت ذلػػؾ بفػػإلؿ زػػاطي ،زالػػت ىػػذه
المصادر إف «النظاـ ال وري ي عى لجر أزداـ إ رائيؿ إلى الارب الداخنيي ىناؾ».
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
 16المخابرات اإلسرائيمية تعد معركة القصير داللة عمى ضعف السياسة األمريكية
ػػؿ أبيػػب  -نظيػػر مجنػػيو نفػػرت صػػاي ي «معػػاريؼ» ري ػ ار ن نػػت فيػػو انطباعػػات ات ػ خبارات الع ػػإلريي
اإل ػرائينيي عػػف االػػي ا ػػد ،ف الػػت إنػػو «بػػدا مابطػػا ومإل ئبػػا فػػي ا ػػابيي الما ػػيي عنػػدما زصػ ت إ ػرائيؿ
أىػػدافا ز ػػرب دمف ػػؽ ،ولإلػػف معنويا ػػو ار ع ػػت مػ ػرة وااػػدةي ب ػػؿ ى ػػي اآلف (مر ع ػػي لنغايػػي) بع ػػد ان ص ػػاره ف ػػي
ال صػػير ..فػػي الم ابػػؿ ،اطمػػت معنويػػات المعار ػػي بعػػد رفػػض الغػػرب مػػنايـ ال ػػالح ،ولػػوت أنيػػـ ػػيطروا
عن ػػى مخ ػػازف أ ػػناي م ػػف الج ػػيش ال ػػوري لم ػػا مإلنػ ػوا م ػػف مواص ػػني ال ػػاؿ ،وال ػ ػرار (النظ ػػري) م ػػف ات ا ػػاد
ا وروبي ب زويد المعار ي بال الح جاء لعدـ ز ؿ الروح المعنويي عندىـ بعد ىزيمي ال صير».
وأ اؼ ال ريرو «صايح أف المخابرات اإل رائينيي رى أف معرإلي ال صير إل يإليي ولي ت مصيريي و ا ػـ
الاػػرب ،لإلنيػػا عبػػرت عػػف ػػعؼ ال يا ػػي الخارجيػػي ا ميرإليػػي» .ون نػػت الصػػاي ي عنػػى ل ػػاف م ػػؤوليف
إ رائينييف أف إدارة أوباما واف ت عنى أجيؿ ن ؿ ا ناي إلى الم مرديف في المنازفات اوؿ م بؿ وريا،
وأف م ػػا ول ػػو الص ػػاافي الرو ػػيي ص ػػايح ،اي ػػث إف ا ػ ػالـ ا ميػ ػرإلييف لألم ػػر الواز ػػي يف ػػجي المزي ػػد م ػػف
ال غوط عنى المعار ي .وزاؿو «يمإلف لإلػؿ إن ػاف فػي العػالـ العربػي فيػـ أاػداث ال ػنوات ال نينػي الما ػيي
وأف رو يا من زمي جاه ان ائيا و اارب معيـ بإلؿ ال وة ،أإلثر بإلثير مما عنو الوتيات الم ادة ال ػي خنػت
عف مبارؾ فو ار ودوف أف ؼ معو إطالزا».
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
 17الطيبي لنتنياىو :أمامك خياران إما قيام دولة فمسطينية أو زوال "إسرائيل"
الناصػرة ػ زىيػػر أنػػدراوسو ع ػػدت الإلني ػػت جن ػػي ن ػػاش خاصػػي اػػوؿ مبػػادرة الجامعػػي العربيػػي وذلػػؾ ب ػػرض
مفارإلي رئيس الاإلومي بنيػاميف ن نيػاىو فػي أع ػاب وزيػي  31ع ػو إلني ػت مػف المعار ػيُ ،يفػار إلػى أف
ىذه ىي المرة ا ولى ال ي ع د فييا الإلني ت جن ي اوؿ المبادرة العربيي.
وأل ى النائب أامد الطيبي ،ال ائمي الموادة والعربيي لن غيير ،رئيس الارإلي العربيي لن غيير ،خطاباً طرؽ فيو
إلى مااوتت وزير الخارجيي ا مريإلي ،جوف إليري ،ال ي بدو مفاىد م إلررة فاىدناىا مف زبؿ بدوف ن ائج،
وزػػاؿ م وجيػاً لن نيػػاىوو أنػػت جن ػػت مػػي الػرئيس مامػػود عبػػاس ولػػـ ػػدـ فػػيئاً يمإلػػف أف يػػدفي با جػػاه ػػويي
يا يي ،ولـ رد عنى أي ؤاؿ.
ف اؿ ن نياىوو أنا أي اً ألت أ ئني ثازبي  ،مف اؽ الطرفيف أف ي أت ،ي مونو خذ وأعط ،وليس ف ط أعط.
فرد عنيو الطيبػي زػائالً إنػو فػي ىػذه الاالػي يوجػد طػرؼ وااػد ىػو الػذي اا ػؿ ا ار ػي عػاـ  56وت يعيػدىا،
أخذ ـ ا رض ولـ عيدوىا.
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و ابي الطيبيو أنػت زنػت فػي خطػاب بػار ايػالف دولػي فن ػطينيي منزوعػي ال ػالح ،ولػـ ػؿ دولػي م ػ ني ذات
يادة ،ال ن طينيوف يريدوف دولي م ني مي اوا ػيب ومػدارس وجامعػات وت ي ػعوف إلػى فػإليؿ ػالح جػو
م ػػي  211ط ػػائرة اربي ػػي .لإلن ػػؾ ت ػػؤمف بمب ػػدأ ال ػػدول يف .وازاء رؤي ػػا ال ػػدول يف أو رؤي ػػا الدول ػػي الواا ػػدة دائمػ ػاً
خ اروف الخيار الثالث وىو اإلب اء عنى الو ي الراىف بدوف أي دـ.
ودار ن ػػاش بػػيف الطيبػػي ون نيػػاىو ،وزػػاؿ الطيبػػيو اػػاول ـ إلػػؿ فػػيء ،إلإعػػادة ر يػػب اتا ػ الؿ ،ولإلػػنإلـ لػػـ
جرب ػوا فػػيئاً وااػػداً وىػػو إنيػػاء اتا ػ الؿ .عنػػى عا ػػؾ م ػػؤوليي اريخيػػي إل ػرئيس اإلومػػي لنم ػرة الثالثػػي ،لإلػػف
الر الي ال ي صؿ إلى ال ن طينييف بأف ت ن يجي إت بػال وة ،مثنمػا نجاػت امػاس فػي إطػالؽ ػراح ا ػرى
بوا طي خطؼ جنود ،بينما ت ي ـ ذلؾ بوا طي ال اوض.
وفي نيايي خطابو زاؿ الطيبي لن نياىوو إما إزامي دولي فن طينيي أو زواؿ إ رائيؿ ،عنى اد عبيره.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 18وثائق تنشر ألول مرة" :إسرائيل" عرضت عمى السادات مفاوضات سالم قبل حرب 0862
ؿ أبيبو أفرجت الاإلومي اإل رائينيي ،أمس ،عف  16وثي ي عنؽ بماادثات إلانت زد أجر يا رئي ي الػوزراء
اإل رائينيي ال اب ي ،جولدا مائير ،مي الم فار ا لماني ا بؽ ،ويني ب ارنػدت ،زبيػؿ ثالثػي أفػير مػف اػرب
أإل ػػوبر  ،0862وعر ػػت خالليػػا البػػدء بم او ػػات ػػالـ مػػي الػرئيس المصػػري ا ػػبؽ أنػػور ال ػػادات ،مػػف
وراء الوتيػػات الم اػػدة ومػػف دوف معرف يػػا ،عنػػى أ ػػاس إعػػادة غالبيػػي ػػيناء وفػػرط عػػدـ العػػودة إلػػى اػػدود
 .0856إت أف مصر رف ت ىذا العرض وواصنت اإلعداد لنارب.
وجاء ىذا الإلفؼ مػي از ػراب مػرور  31عامػا عنػى اػرب أإل ػوبر ،وبعػد أفػير زنينػي مػف نفػر وثػائؽ ا يمػت
غولدا بأنيا فو ت ال رصي إلدارة م او ات مي ال ادات و ػببت بػذلؾ فػي اػرب أإل ػوبر .وأىػـ ىػذه الوثػائؽ
إلفؼ عف ل اء بيف غولدا وبراندت ،ع د في  8يونيو (ازيراف)  0862فػي م ػر رئا ػي الاإلومػي فػي ال ػدس
الغربيي .وزد جؿ في أعنى الوثي ي « ري جدا  -ياظر ال عميـ».
و ػػمف الوثي ػػي صػ ػرياا لرئي ػػي ال ػػوزراء اإل ػ ػرائينيي ػػوؿ فيي ػػا لنم ف ػػار ا لم ػػاني ب ارن ػػدت إف بإمإلان ػػو
اتج مػػاع بػػالرئيس ال ػػادات وال ػػوؿ إنػػو خػػرج بانطبػػاع مػػف ل ائيػػا بػػأف إ ػرائيؿ معنيػػي بال ػػالـ ولي ػػت معنيػػي
باتا اظ بإلامؿ يناء وت بنصؼ يناء وت بغالبيي يناء ،لإلنيا في الوزت ن و لي ػت م ػ عدة لالن ػااب
عنى ادود  .0856وىي م عدة إلعادة غالبيي يناء لمصر ،ور ـ الادود ما بيف ادود  0856وبػيف خػط
وزؼ إطالؽ النار مف ارب ذلؾ العاـ.
وزالػػت إنيػػا ػ يـ مصػػاعب ال ػػادات فػػي العػػالـ العربػػي ولػػذلؾ ت طنػػب ماادثػػات عننيػػي ،وم ػ عدة لبػػدء
م او ات اوؿ ىذه المبادئ ،بفإلؿ ري.
وفي وثي ي أخرى ي ح أف براندت لـ ي امس إلثي ار لن إلػرة ،ولػـ يإلػف لديػو ا ػ عداد لن ػ ر بن ػو إلػى مصػر،
فأر ؿ دبنوما يا بدرجي منخ ي ،ىػو ػإلر ير و ازرة الخارجيػي ،لو ػار تف ،إلػى ال ػاىرة .وطنػب ا خيػر ل ػاء
م فار الرئيس ال ادات لألمف ،لإلف ىذا لـ ي جب .فال ى الم فار العاـ اافظ إ ػماعيؿ .ولػذا ف ػد أبنػغ
الر الي عنى م ض.
ولإلف المااوتت ا لمانيػي ا ػ مرت فيمػا بعػد ،وفػي نياي يػا رفػض إ ػماعيؿ از ػراح إ ػرائيؿ ب ػ«فظاظػي» وزػاؿ
إف ىذه م او ات «لمجرد الم او ات» واف مصر غير م عدة لن اوض مي إ رائيؿ إت بعد أف عيد بأف
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ن اب مف ا ار ي العربيي ال ي اا نت ني  .0856و جنت إادى الوثائؽ عنى ل اف إ ػماعيؿ زولػو إف
العرب أصباوا مف اآلف فصاعدا يمنإلوف إراد يـ.
وجػػاء نفػػر الوثػػائؽ فػػي إ ػرائيؿ بػػال زامف مػػي نفػػرىا فػػي ألمانيػػا ،ىػػذه ا يػػاـ ،يػ يـ فييػػا ب ارنػػدت بأنػػو صػػرؼ
بإىماؿ وأ اع فرصي لم اعدة فعوب الفرؽ ا و ط ب ا يؽ ال الـ ومني الارب.
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
" 21إسرائيل" تفجر براميل ممرمة عمى طول الحدود مع غزة لالشتباه بوجود أنفاق
غزةو ذإلرت مصادر فن طينيي مطنعي أف إ رائيؿ فرعت أخي ار في ن يذ جيػرات أر ػيي عنػى طػوؿ الاػدود
ال اصني بينيا وزطاع غزة لن أإلد مف خنو المنط ي مف ا ن اؽ ال ػي زػد ػ عمؿ فػي عمنيػات ال ػنؿ .ونوىػت
المصادر بأف جيش اتا الؿ ن ؿ أخي ار براميؿ مف الم جرات وزرعيا إلى الفرؽ مف الاػدود مػي زطػاع غػزة
في عمؽ ا رض ،ومف ثـ فجرىا ل دمير أي أن اؽ يف بو بوجودىا.
الشرق األوسط ،لندن1102/5/01 ،
 20تل أبيب :االتحاد األوروبي لن ُيعمن حزب اهلل منظمة إرىابية
الناصرة ػ زىير أندراوسو إلف ت صاي ي ‘معاريؼ’ العبريي في عددىا الصادر أمس ا اد الن اب ،ن الً عف
دبنوما ػػييف وم ػػؤوليف فػػي الاإلومػػي اإل ػرائينيي ،أف ات اػػاد ا وروبػػي لػػف ي خػػذ ز ػ ار ار يعنػػف مػػف خاللػػو أف
الجنػػاح الع ػػإلري لاػػزب اهلل النبنػػاني نظػػيـ إرىػػابي ،ب ػػبب معار ػػي فػػديدة ل ػرار إليػػذا مػػف ايرلنػػدا وال ػػويد،
إلمػػا أإلػػدوا عنػػى أف بريطانيػػا وفرن ػػا لػػف ػػناا المعار ػػي فػػي ػػوريي خػػالؿ الفػػيريف الم بنػػيف ،عنػػى اػػد
عبيرىـ.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 21االحتالل يعوض عائمتي عاممين قتال في مستوطنة برزة في 1114
غزةو زررت لجني خاصي في و ازرة الػدفاع اإل ػرائينيي م ػاء أمػس ا اػد ،ب ػديـ عوي ػات ماليػي ل ن ػطينييف
ز ال جراء وط صواريخ فن طينيي عنى م وطني ا رائينيي بغزة عاـ  1114زبؿ اتن ااب ات رائيني.
ووف ا لنموزي اتلإل روني لصاي ي يديعوت أارونوت ،فإف النجني وـ ب عويض العائن يف بمنيوف فيإلؿ لإلؿ
منيما ،مفي ار إلى أف الاادثي وزعت في يونيو  1114وأدت لم نيما باإل افي لعامؿ ثالػث صػيني الجن ػيي،
إلما جرح خم ي عماؿ فن طينييف آخريف إلانوا يعمنوف داخؿ الم وطني.
القدس ،القدس1102/5/01 ،
 22أفيخاي أدرعي لمحمد عساف :أنت رائع ..وحماس ما زالت تتطفل في شؤون أىالي غزة
ال بيؿ  -مؤيد باجسو أثنى افيخاي أدرعي النػاطؽ با ػـ الجػيش اإل ػرائيني عبػر صػ ا و الفخصػيي بموزػي
ال واصؿ اتج ماعي ''في بوؾ'' عنى المطرب ال ن طيني مامد ع اؼ المفارؾ في البرنامج الغنائي ''عػرب
ايدوؿ'' الذي ُيبث عنى زناة الػ"."MBC
أدرعػػي بالم ابػػؿ وجػػو ا يامػػات لارإلػػي امػػاس اػػوؿ مػػا أ ػػماه ''ال ط ػػؿ'' وال يػػود ال ػػي ر ػػيا الارإلػػي عنػػى
أىالي ال طاع ،وإلاف آخرىا بمني عنيؽ صور ع اؼ عنى المااؿ ال جاريي وال يارات ،وار اؿ يديدات لػو،
ولذويو ب رورة ان ااب ابنيـ مف البرنامج والعودة فو ار ل طاع غزة ،عنى اد زعمو.
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وأفار ادرعي انو مطني بفإلؿ دائـ عنى البرنامج ،ولإلنػو لػـ يعػد اياديػا إلمػا فػي ال ػابؽ ،بعػد أف أصػبح مػف
المعجبيف بمامد ع اؼ ،مبر ار ذلؾ بال ييؽ الذي يعانيو ع اؼ مف زبؿ ما أ ماىـ راف ي الرأي اآلخر.
وخ ـ ادرعي اديثو بات فياد بثناء أاالـ الفام ي المطربػي اإلما ار يػي وع ػو لجنػي ال اإلػيـ فػي البرنػامج،
ايف زالت لع اؼو ''أنت إلالما ي'' ،م ي ا أدرعيو ''وأنا أزوؿ ..أنت رائي رائي رائي يا ع اؼ''.
السبيل ،عمان1102/5/8 ،
 23ىآرتس :واحد من كل ستة رجال إسرائيميين ال يخدمون عسكريًّا
أظير إاصاءات خاصي بالمؤ ي ا منيي والع إلريي اإل رائينيي ،أف جنديا وااػدا مػف بػيف ػ ي جنػود رجػاؿ
ي ـ جنيدىـ لنخدمي اإللزاميي ،ي رب أو ي ر مف ص وؼ الجيش زبؿ ان ياء ف رة جنيده.
وزالت صاي ي "ىآر س" اإل رائينيي ،في عددىا الصادر اليوـ ا اد ،وف ا لإلاصائيات ،أف ن ػبي الم ػربيف
الرجاؿ مف الخدمي الع إلريي اإللزاميي وصنت إلى  ،%05فيما وصنت ن بي الن اء إلػى  ،%6.4واف غالبيػي
أ باب ال رب عنؽ بعدـ ا ىنيي ومفاإلؿ صايي ون يي.
وأفارت معطيات جنيد عاـ  1101إلى عدـ نبيي واادة مف إلؿ يد يف ييودي يف أمر ال جنيػد ،فيمػا لػـ يػ ـ
جنيد وااد مف إلؿ أربعي رجاؿ ييود %5 ،منيـ لـ ي جندوا ب بب إع اء طبي ،و  %1.7ب بب وجود جؿ
جنائي ،و  %1.7ل واجدىـ خارج إ رائيؿ ،و  %02.7باب عنؽ ب ناعا يـ وايمانيـ الديني .
نسبة المجندين في تراجع مستمر
و فػػير معطيػػات الجػػيش اإل ػرائيني اإلاصػػائيي أي ػػا إلػػى ارجػػي ن ػػب الفػػباف الييػػود الػػذيف يػػؤدوف الخدمػػي
الع ػإلريي ،عنػػى مػدار الع ػػود الثالثػػي ا خيػرة ،ايػػث جنػػد عػاـ  %63.6 0881مػػف مجمػػوع الفػباف فػػي ػػف
ال جنيد ،فيما راجعت ىذه الن بي عاـ  1111إلى  ،%61.0و واصؿ ال راجي وصوت إلى عاـ  ،1101ايث
جنػػد أزػػؿ مػػف ثنثػػي الفػػباف المطنػػوبيف لن جنيػػد ،وىػػذه معطيػػات ػ ثني الفػػباف العػػرب الػػدروز الػػذيف ػػرض
عنييـ الخدمي الع إلريي.
وي وزي الجيش اإل رائيني أف واصػؿ ظػاىرة ارجػي أعػداد المجنػديف ،خاصػي فػي ظػؿ ال غيػرات الديموغرافيػي
واإلع اءات عنى خن يي الديف ،خاصي لنن اء ،ويرى ا نادا ليذه ال انيؿ وصوؿ ن بي المجنديف عاـ 1104
إلى  %53.4ل راجي عاـ  1111إلى .%50.0
عرب 1102/5/8 ،37
" 24إسرائيل" اعتقمت شاب ييودي عشر مرات بسبب رفضو الخدمة العسكرية
وإلالي (د .ب .أ)و زامت "إ رائيؿ" اع ؿ بػالف  01مػرات منػذ نوفمبر /فػريف الثػاني الما ػي ،ل ػرات ػراوح
بػػيف أ ػػبوعيف وثالثػػي أ ػػابيي ،الفػػاب اإل ػرائيني نا ػػاف بػػالف ،الػػذي يػرفض الخدمػػي الع ػػإلريي اإللزاميػػي ،وزػػد
و ػػي فػػي ال ػػجف الع ػػإلري رزػػـ  5فػػي “ع نيػػت” فػػي اي ػػا ،ا ػػى ػػـ إعػػالف عػػدـ صػػالاي و داء الخدمػػي
الع إلريي وأطنؽ رااو الثالثاء الما ي.
وأو ح بالف أف ال بب الرئي ي وراء موز و ىو اا الؿ “إ رائيؿ” لن ي الغربيي  .وزػاؿ لصػاي ي “ىػآر س”
إف ال نوؾ غير الديم راطي ؿ “إ رائيؿ” وعدـ الم اواة بيف “اإل رائينييف” وال ن طينييف ىو ال بب ا ا ي
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الذي ي وـ عنيو اع ار و عنى أداء الخدمي الع إلريي .وبرر بالف ز ارره بعدـ الخدمػي فػي الجػيش ب ولػو “لػدينا
فعباف في بند وااد ،ولإلف فعب وااد ف ط لو الاؽ في ال صويت”.
الخميج ،الشارقة1102/5/01،
" 25إسرائيل" تمنع الرجوب من دخول أراضي الا 37
راـ اهلل ػ وليد عوضو منعت نطات اتا الؿ ات رائيني جبريؿ الرجوب رئيس ات ااد ال ن طيني لإلرة ال دـ
ع ػػو النجن ػػي المرإلزي ػػي لارإل ػػي فػ ػ ح اتا ػػد م ػػف دخ ػػوؿ ات ار ػػي الما ن ػػي ع ػػاـ  0837الم ام ػػي عنيي ػػا دول ػػي
ا ػرائيؿ .واإلػػدت مصػػادر ا ػرائينيي بػػأف و ازرة الػػدفاع ات ػرائيني والجيػػات ا منيػػي ات ػرائينيي رف ػػت مػػنح
الرجوب صريح دخوؿ ت رائيؿ لنمفارإلي في مؤ مر لازب "مير س" ات رائيني الذي ع د اتاد.
وجػاء الػرفض ات ػرائيني وف ػػا لمػػا صػػرات بػػو زعيمػػي الاػػزب زىافػػا جػػالوف لالذاعػػي ات ػرائينيي "ريفػػت بيػػت"
نيايي ات بوع الما ي ،جزءا مف إلميـ ا فواه خاصي لفخصيات دعـ ال الـ مثؿ جبريؿ الرجوب.
وت بد مف الذإلر بأف الم ؤوليف ال ن طينييف اصػباوا بااجػي ل صػريح دخػوؿ ت ػرائيؿ اي لنػدخوؿ لال ار ػي
الما ني عػاـ  0837وال ػدس الفػرزيي الما نػي عػاـ  0856بعػد اف ػابت ػنطات اتاػ الؿ بطازػات ‘’VIP
مف العديد منيـ إلرد ع ػابي عنػى وجػو الجانػب ال ن ػطيني الػى ا مػـ الم اػدة لناصػوؿ عنػى اع ػراؼ بدولػي
فن طيف.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 26قوات الطوارئ بالجوالن :المواجية العسكرية بين سورية و"إسرائيل" كانت قريبة بالقنيطرة
الناص ػرة  -زىيػػر أنػػدراوسو ُإلفػػؼ الن ػػاب أمػػس فػػي ػػؿ أبيػػب عػػف أف رئػػيس ال ػػـ فػػي ز ػوات ا ػػظ ال ػػالـ
ال ابعي لألمـ الم ادة ،ىارفو تد و ،زاؿ فػي اج مػاع طػارئ ومغنػؽ فػي مجنػس ا مػف الػدولي ،فػي لينػي يػوـ
الجمعػػي الما ػػي فػػي نيويػػورؾ إف إ ػرائيؿ ىػػددت بمياجمػػي زػوات الجػػيش العربػػي ال ػػوري ،عنػػى الاػػدود مػػي
وريي ،خالؿ المعرإلي ال ي دارت ىناؾ بيف الجيش النظامي ال وري وبيف المعار ي الم ناي ،يوـ الخميس
صبااا ،عنى معبر ال نيطرة اإل ار يجي.
وبا ػػب الم ار ػػؿ لنف ػػؤوف ال يا ػػيي ف ػػي ص ػػاي ي "ى ػػآر س" ،ب ػػاراؾ رافي ػػد ،ال ػػذي أورد النب ػػأ ،فػ ػإف المواجي ػػي
الع إلريي بيف الجيش العربي ال وري وبيف جػيش اتاػ الؿ اإل ػرائيني إلانػت عنػى زػاب زو ػيف ْأو أدنػى مػف
أف ي.
ْ
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 27ارتفاع دراماتيكي في حوادث العنف العائمي في "إسرائيل"
إلفؼ رير صادر عف مإل ب خػدمات الرفػاة اتج ماعيػي فػي "إ ػرائيؿ" ،عػف ار ػاع د ارمػا يإلي فػي اػوادث
العنػػؼ ػػد الن ػػاء فػػي ػػؿ أبيػػب ،ايػػث ػػجنت منػػذ بدايػػي العػػاـ الاػػالي  00االػػي ز ػػؿ فػػي ص ػ وؼ الن ػػاء
اإل رائينيات عنى أيدي أزواجيف.
وأو ح ال رير أف العديد مف اػاتت العنػؼ باػؽ الن ػاء فػي الدولػي العبريػي ت يػ ـ ػجينيا ،ب ػبب خػوفيف
مػف ػػديـ فػػإلوى ػد أزواجيػػف لػػدى الفػػرطي اإل ػرائينيي وال ػػنطات المخ صػػي ،ا مػر الػػذي أدى إلػػى ار ػػاع
في ااتت العنؼ في "إ رائيؿ" إلى ثالثي أ عاؼ.
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ون نػػت صػػاي ي "معػػاريؼ" عػػف عناصػػر رفيعػػي الم ػ وى فػػي مجػػاؿ الرفػػاه اتج مػػاعي زوليػػاو" مػػف المعطيػػات
ال ي جمعت خالؿ ا عواـ لدى ػنطات الرفػاه اتج مػاعي والفػرطي ،بػيف ػمنيا أف الغالبيػي العظمػى مػف
الن اء ت ي دمف بفإلوى لنفرطي ،وت ي وجيف لطنب م اعدة نطي الخدمي اتج ماعيي".
وبدورىا زالت "رفإلا نيوماف" وال ي دير ز ـ ل طوير مإلاني المرأة و" إف ظاىرة العنؼ د الن اء وا ػعي جػداً
وأبعػد جػداً عمػػا يمإلػف صػوره المعطػػى الموجػود فػي إ ػرائيؿ أف ىنػاؾ  111ألػؼ امػرأة مع ػدى عنػييف ،وىػػذا
إلاف في أعواـ ال بعينيات ،وعندما نأخذ المعطيات ىذه ،ون ـ إلييا  511امرأة مع دى عنييا إلؿ عػاـ فإننػا
يمإلننا أف ن يـ اجـ المفإلني".
فمسطين أون الين1102/5/01 ،
 28يدلين :التطورات السورية تحدث شرخاً لمحور إيران  -حزب اهلل وتصب في صالحنا
ال دس الما ني  -اماؿ فاادةو إع بر رئيس ىيئي ات خبارات الع إلريي ات رائينيي ال ابؽ عػاموس يػادليف،
ما يجري عنى ال ااي ال وريي طو اًر إيجابياً بالن بي إل رائيؿ.
وعنػػى رغػػـ ص ػرياات م ػػؤوليف امنيػػيف و يا ػػييف بػػاف ااػػداث ال صػػير وال نيط ػرة ا ػػمت فػػي اف ال ػرئيس
ال ػػوري بفػػار ات ػػد ،ػػيب ى فػػي الاإلػػـ ل ػرة طوينػػي ات اف يػػدليف راى بػػاف ابعػػاد الاػػدثيف ،خاصػػي ال صػػير،
ػ نعإلس بفػػإلؿ ػػنبي عنػػى ػػوريي و ػ إلوف فػػي صػػالح ا ػرائيؿ ،لمػػا ػ ادثو ال طػػورات مػػف فػػرخ ل اػػالؼ
الماور "ايػراف و ػوريي واػزب اهلل" ،الػذي ييػدد امػف ا ػرائيؿ .ويػرى يػدليف اف اا مػاؿ ػ وط النظػاـ ال ػوري
ينعإلس ايجاباً عنى مجمؿ اتو اع ات ار يجيي ،اي ا.
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
 31الجيش اإلسرائيمي ينيي تدريبات استمرت خمسة أيام في معسكري "إلياكيم"
ال دس الما ني  -اماؿ فاادةو انيى الجػيش ات ػرائيني ػدريبات ا ػ مرت خم ػي ايػاـ فػي مع ػإلر "اليػاإليـ"،
فػي الفػػماؿ ،و اػػاإلي ااػ الؿ زػػرى لبنانيػػي .ورإلػزت ال ػػدريبات عنػػى إلي يػي فػػف ىجػػوـ عنػى عناصػػر وم ػػا ني
ازب اهلل .وزد اعد الجيش ال اعدة بفإلؿ يفابو البيئػي النبنانيػي وزودىػا بثالثػي ان ػاؽ ار ػيي ماصػني ،ادعػى
الجيش اف ازب اهلل اعد ان ازاً فبييي بيا ي خدميا عناصره في ن ؿ ات ناي والمؤف.
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
" 30إسرائيل" تقر بناء  201وحدات استيطانية ومدرسة في القدس
ال ػػدس الما نػػي ،جػػدة « -الايػػاة» ،ػػما ،معػاو صػػادزت النجنػػي «النوائيػػي لن خطػػيط والبنػػاء» اإل ػرائينيي أمػػس
عنػػى بنػػاء واػػدات ا ػ يطانيي جديػػدة ومدر ػػي فػػرؽ مدينػػي ال ػػدس الما نػػي .وزالػػت ال نػػاة ال ػػابعي اإل ػرائينيي
عنى موزعيا اإللإل روني إف «النجني النوائيي صادزت عنى بناء  201وادات ا يطانيي جديدة ومدر ي فػرؽ
ال دس».
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
 31القبة الحديدية بين الكذب والحقيقة
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زور الا ػائؽ الم عن ػي بمػا يعػرؼ با نظمػي
اي ا  -وديي عواودةو يد د ار ي إ ػرائينيي أف الجػيش اإل ػرائيني ّ
الدفاعيػػي لن بػػي الاديديػػي ال ػػي ا ػ خدميا خػػالؿ عػػدواف "عمػػود العنػػاف" عنػػى غ ػزة زبػػؿ فػػيور ،و ػػط واطػػؤ
و ائؿ إعالـ إ رائينيي مرإلزيي.
و ذإلر الد ار ي أف ال بي الاديديي زد ا ت مجدىا وذاع صي يا خالؿ عدواف "عمود العناف" عنى غزة زبػؿ
فػػيور ،اينمػػا أعنػػف الجػػيش أنيػػا أ ػ طت  %81مػػف ص ػواريخ الم اومػػي ،وىػػي ن ػػبي غيػػر م ػػبوزي بال ػػاريخ
الع إلري اإل رائيني.
وبخػػالؼ مػػا نفػػر و إ ػرائيؿ بمؤ ػػا يا واعالميػػا ،إلفػػؼ الد ار ػػي أف مزيجػػا بػػيف اع بػػارات الاػػرب الن ػػيي،
والمص ػػالح الم عن ػػي بالم ػػاؿ وال ػػوة ال يا ػػيي ،و بن ػػي الص ػػا ييف رواي ػػي الج ػػيش ،ز ػػد أدى ل ػػنيؿ الجمي ػػور
بمعنومات خاطئي و ط غياب لن داوؿ بيا وب بعا يا.
 %01نجاح
وبدأت الد ار ي الصادرة عف مرإلز "إليفؼ" لامايي الديم راطيي ،غداة نفػر م ػاؿ بصػاي ي "ىػآر س" بال ا ػي
مف مارس/آذار الما ي نازش باثا لبروف ور ثيودور فو طوؿ مف جامعي "إـ أي ي" ا ميرإليي اػوؿ ال بػي
الاديديي.
وفي باثو ي ػر فو ػوؿ أف ن ػبي نجػاح ال بػي الاديديػي ي ػراوح بػيف  %4و %01ف ػط ا ػ نادا لمفػاىدة أفػرطي
فيػػديو إلثيػرة جػػدا ل ػػازط الصػواريخ فػػي نػػؾ الاػػرب ،وال ػػي ػ ط بع ػػيا لنمػرة ا ولػػى عنػػى ػػؿ أبيػػب وأثػػار
االي مف الرعب فييا.
مػػف جانبيػػا بػػادرت جمعيػػي "إليفػػؼ" لباػػث المو ػػوع بعمػػؽ ،و وصػػنت ت ػ ن اج مطػػابؽ ،ودلنػػت عنػػى ذلػػؾ
با ائؽ وأرزاـ ظير ناز ات إلبيرة في المعطيات اإل رائينيي.
وفػػي ػػبيؿ الإلف ػػؼ ع ػػف ن ػػبي النج ػػاح الا ي ي ػػي لن بػػي الاديدي ػػي ،ن ػػوه الد ار ػػي أف الج ػػيش اإل ػ ػرائيني ف ػ ّػغؿ
ا نظمي الدفاعيي ف ط عند خطر إصابي الصواريخ ال ن طينيي لمناطؽ مأىولي.
تقارير كاذبة
الناطؽ با ـ الجيش يدعي منذ نيايي "عمود العناف" أف  47صاروخا فن طينيا ط بالمناطؽ ال إلنيي داخؿ
إ رائيؿ لإلف و ائؿ إعالميا أفارت ل وط  013صواريخ إليذه ،فػي اػيف ػوؿ الفػرطي إنيػا عالجػت 018
اوادث إليذه.
وى ػػذا م ػػا ي ف ػػؼ م ػػف مجم ػػؿ عمني ػػات الجم ػػي وال ّثب ػػت ال ػػي أجر ي ػػا الد ار ػػي م ػػف خ ػػالؿ مراجع ػػي غطي ػػات
الصاافي اإل رائينيي لنارب ا خيرة عنى غزة.
إلما إلفػؼ الد ار ػي عػف المعطيػات الإلاذبػي مػف خػالؿ مراجعػي ػارير مػا يعػرؼ بييئػي ػريبي ا مػالؾ ال ػي
أف ػػادت أف اإل ػ ػرائينييف رفعػ ػوا  2054دع ػػوى ع ػػويض م ػػف الدول ػػي جػ ػراء ا ػ ػرار الناجم ػػي ع ػػف الصػ ػواريخ
ال ن طينيي.
الرصاص المصبوب
و إلفػػؼ الد ار ػػي أف ىػػذه الػػدعاوى أإلبػػر مػػف نػػؾ ال ػػي زػػدمت خػػالؿ اػربيف ػػاب يف فػػ"الرصاص المصػػبوب"
نيايي  1101وارب لبناف الثانيي عاـ  1115وفييما لـ إلف "ال بي الاديديي" زد صنعت بعد.
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إلما أف عدد ال نى والجراى فػي إ ػرائيؿ خػالؿ عمنيػي "عمػود العنػاف" لػـ يخ نػؼ عمػا إلػاف عنيػو فػي عػدواف
"الرصاص المصبوب".
فخالؿ عمنيي "الرصاص المصبوب" أطن ت الم اومي ناػو أل ػي صػاروخ ػببت ب ػؿ خم ػي إ ػرائينييف ،أمػا
فػػي "عمػػود العنػػاف" فأطن ػػت ناػػو  0411صػػاروخ خن ػػت ػ ي ز نػػى فػػي صػ وؼ اإل ػرائينييف وأصػػابت 131
فخصا بجراح.
نجاح عمى الورق
و يـ الد ار ي الناطؽ بن اف الجيش بال نيؿ في اريره عف ال بي الاديديي ايث خ ّض عدد إخ ازات ال بػي
الاديديي بالنصؼ .وعن ت بال وؿ "ىإلذا نجات ال بي الاديديي عنى الورؽ بفإلؿ ت ي الءـ مي الوازي".
و ػػرى الد ار ػػي أف عمنيػػي ال ػػنيؿ ن يجػػي لعػػدة اع بػػارات أخػػذ يا بالا ػػباف المؤ ػػي ا منيػػي بإ ػرائيؿ منيػػا
ا ػ ػ خداـ ال ػػنيؿ ل ػػرب معنوي ػػات ارإل ػػي الم اومػ ػػي اإل ػػالميي (ام ػػاس) خ ػػالؿ الا ػػرب ورف ػػي معنويػ ػػات
اإل رائينييف عنى الجبيي الداخنيي.
ػنـ عػف رغبػي إ ػرائينيي بػال رويج لن بػي الاديديػي مييػدا ل صػديرىا لػدوؿ أخػرى،
إلما أفارت إلػى أف ال ػنيؿ ي ّ
وعف طمي بزيادة الدعـ ا ميرإلي نظمي ع إلريي دفاعيي وىجوميي زيد ال طوير بإ رائيؿ.
"ىآرتس" وحيدة
لإلػػف عػػدا صػػاي ي ىػػآر س ،جاىنػػت و ػػائؿ اإلعػػالـ اإل ػرائينيي ا مػػر ،ولػػـ ا ػػؽ مػػف أرزػػاـ النػػاطؽ بن ػػاف
الجيش خالؿ الارب .وع بت عنى المعطيات ع و الإلني ت زىافا غالئوف رئي ي الازب الصييوني الوايد
الذي عارض العدواف عنى غزة ،بال وؿ إف "ال بي الاديديػي" لػيس الإلذبػي الوايػدة فػي عمنيػات ال ػنيؿ خػالؿ
"عمود العناف".
وأو ات غالئوف لنجزيرة نت أف إ ػرائيؿ فػنت الاػرب بعػدما ا ػ خدمت ال ػنيؿ المػنظـ مػف خػالؿ إر ػاؿ
ػررت "اتم صػاص وعػدـ فػف
الوزير بينػي بػيغف لإلعػالـ لي ػوؿ زبيػؿ ػاعات مػف مياجمػي غػزة إف إ ػرائيؿ ز ّ
ارب".
وى ػػي ػػؽ م ػػي م ػػا ول ػػو الد ار ػػي بأن ػػو ز ػػد ػ ّػـ ال غري ػػر ب ػػالمواطنيف اإل ػ ػرائينييف م ػػف زب ػػؿ أص ػػااب مص ػػالح
م ناز ي اع مدوا اع بارات الارب الن يي والربح المالي وال وة ال يا يي.
الجزيرة نت ،الدوحة1102/5/7 ،
 43رئيس لجنة األسرى في "التشريعي" يطالب بأسر الجنود والمستوطنين إلطالق سراح األسرى
غزة /ىدى بارود  -أ ماء صرصورو زػاؿ رئػيس لجنػي ا ػرى فػي المجنػس ال فػريعي د .مامػد فػياب إفو
" 3611أ ير فن طيني ت يزالوف ي بعوف في ال جوف اإل رائينيي ،منيـ  361أ ي ار مف غزة ،و 124ط ال لـ
ػغ عػػدد عمػػداء ا ػػرى ممػػف ز ػوا أإلثػػر مػػف
ي جػػاوزوا الثامنػػي عف ػرة مػػف العمػػر إ ػػافي إلػػى  03أ ػػيرة ،وبنػ َ
عفريف عاما في ا ر  56أ يرا".
وأفػػار النائػػب فػػي المجن ػػس ال ف ػريعي فػػي ا ػػديث ل ػػ"فن طيف"و إلػػى أف ا ػػرى الع ػػرب الػػذيف اع ن ػوا أثن ػػاء
دفاعيـ عف فن طيف ت يزالوف ي عر وف لذات اتن ياإلات ال ي ي عرض ليا ا رى ال ن طينيوف إ افي إلى
أنيـ ماروموف مف زيارة ذوييـ أو ات صاؿ بيـ وار اؿ ر ائؿ و ط اعس اإلوما يـ عف نصر يـ.
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وفيما ي عنؽ باع اؿ ا ط اؿ ال صر ما دوف الثامني عفرة ،زاؿ د.فياب إفو" إ رائيؿ خ طؼ ا ط اؿ مػف
أا اف أىنيـ و ن ييـ في أزبيي ال جوف المظنمي و عػذبيـ و نإلػؿ بيػـ فػي مؤفػر خطيػر عنػى ا ػ يداؼ ىػذا
الجيؿ الصغير وزرع الخوؼ فيو".
وعف اتع اؿ اإلداري ،زػاؿ "إ ػرائيؿ ع ػؿ  02نائبػا مػف المجنػس ال فػريعي فػي ال ػ ي الغربيػي رأاػد عفػر
منيـ مف إل ني ال غيير واإلصػالح" ،وأفػار إلػى أف النػواب ي عر ػوف لن نإليػؿ واإلىانػي مػف زبػؿ إدارة ال ػجوف
بفػػإلؿ م صػػود بيػػدؼ إذتؿ رمػػوز الفػػعب ال ن ػػطيني ،تف ػػا إلػػى أف بعػػض الن ػواب اخ طػػؼ أإلثػػر مػػف م ػرة
واع ؿ بعد ان ياء ماإلوم يو ربي نوات إداريي.
ودعا إلى و ي ز يي ارير ا ػرى عنػى رأس ػنـ ا ولويػات ال ن ػطينيي فػي إلػؿ منا ػبي وعنػد أي ػاىـ
دولػػي ،وال رإليػػز عنػػى اع بػػار إلػػؿ الخيػػارات والو ػػائؿ وعنػػى أر ػػيا خيػػار ال ػػوة وال ػػداء فػػي ػػبيؿ خنػػيص
ا رى مف زب ي اتا الؿ اإل رائيني.
ول ػػت إلػػى أف ا ولويػػي يجػػب أف إلػػوف لنجيػػاد الع ػػإلري ،إذ إنػػو مطنػػوب مػػف فص ػائؿ الم اومػػي ال ن ػػطينيي
فإليؿ جبيي م اومي موادة ومجموعات ع إلريي مخ صػي إلػوف ميم يػا الرئي ػي اريػر ا ػرى والمع نػيف،
مػػي ال رإليػػز عنػػى خيػػار أ ػػر جنػػود العػػدو وم ػ وطنيو بيػػدؼ مبػػادل يـ بأ ػرانا ،فيػػو خيػػار مفػػروع مػػف بػػاب
المعامني بالمثؿ.
فمسطين أون الين1102/5/01 ،
 44حركة "السالم اآلن" :البناء االستيطاني في الضفة يسجل أعمى نسبة منذ سبع سنوات
ال ػدس ػ "اتيػاـ"و إلفػ ت ارإلػي "ال ػػالـ اآلف" اإل ػرائينيي الن ػاب أف الثنػػث ا وؿ مػف ىػػذا العػاـ فػػيد ار ػػاع
بن بي  %065في أعماؿ بدايي البناء في الم وطنات ليصؿ إلى الرزـ ا عنػى خػالؿ  6ػنوات ،فػي الاػيف
أف البنػػاء فػػي داخػػؿ إ ػرائيؿ انخ ػػض بن ػػبي  % 7.8عنػػى الػػرغـ مػػف ا ػ مرار الغ ػػب الفػػعبي بفػػأف زيػػادة
المصاعب اتز صاديي و إلن ي ال إلف.
وزالت في رير م اء أمػس" وف ػا اػدث معطيػات الجيػاز المرإلػزي لإلاصػاء فػي إ ػرائيؿ ،فػاف البنػاء فػي
ال ػ ي الغربيػػي ار ػػي خػػالؿ الربػػي ا وؿ مػػف عػػاـ  .1102عنػػى الػػرغـ مػػف أ ػػطورة " جميػػد ات ػ يطاف" أو
'" ػػبط الػػن س" ،ف ػػد واصػػؿ البنػػاء دوف ان طػػاع ،ف ػػي ال ػرة مػػا بػػيف إلػػانوف الثػػاني  1102وآذار  1102ػػـ
الفروع في بناء  754وادة ا يطانيي جديدة ،وىو ما يمثؿ ثالثػي أ ػعاؼ م ارنػي مػي الربػي ن ػو مػف العػاـ
الما ػػي (م ػػف إل ػػانوف الث ػػاني إل ػػى آذار  ،)1101واذا م ػػا زورن ػػت ى ػػذه ا رز ػػاـ م ػػي الرب ػػي ا خي ػػر م ػػف الع ػػاـ
الما ي (مف فريف ا وؿ إلى إلانوف ا وؿ  ،)1101فإف الزيادة مذىني و صؿ إلى ."% 244
واع برت "ال الـ اآلف" انو"طالما ت يوجد جميد إلامؿ لال يطاف ف وؼ ي مر النمو إلى اد إلبير" وزالػت"
إف أي اإلومي ن زـ بال الـ وؼ لف مح ولف مر في بناء الم وطنات ،الذي ي ر ت ماالي ب رص
ال الـ"وأ ػ ػػافت" ػ ػػوفر ىػ ػػذه الن ػ ػػائج دلػ ػػيال إ ػ ػػافيا عنػ ػػى يا ػ ػػي الاإلومػ ػػي الم ػ ػ مرة فػ ػػي إعطػ ػػاء ال و ػ ػػي
ات يطاني ا ولويي ،عنى ا اب الغالبيػي مػف المػواطنيف اإل ػرائينييف ،إف الم ػ وطنيف ىػي مجػرد  %3مػف
ال ػػإلاف لإلػػنيـ ن ػوا زيػػادة  %065فػػي بػػدايات البنػػاء ،فػػي اػػيف ن ػػى ال ػػـ ا خػػر والػػذي يعػػادؿ  %85مػػف
المواطنيف اإل رائينييف انخ اض بن بي  %7.8في بدايات البناء".
األيام ،رام اهلل1102/5/01 ،
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 45الييئة اإلسالمية المسيحية تدين اقتحامات المستوطنين لممسجد األقصى
فن ػ ػػطيف أوف تيػ ػػفو أدانػ ػػت الييئػ ػػي اإل ػ ػػالميي الم ػ ػػيايي لنص ػ ػرة ال ػ ػػدس والم د ػ ػػات إص ػ ػرار الم ػ ػ وطنيف
والم طػرفيف عنػػى از اػػاـ الم ػػجد ا زصػػى المبػػارؾ و ػػدنيس بااا ػػو ،ونػػددت الييئػػي فػػي بيػػاف ليػػا وصػػؿ إلػػى
"فن طيف" ن خي عنو ،اع ػاؿ زػوات اتاػ الؿ يع ػوب الخػالص أاػد العػامنيف فػي الم ػجد ا زصػى المبػارؾي
ب بب صديو لنم وطنيف.
واذر ا ميف العاـ لنييئي د.انا عي ى مف إبعاد نطات اتا الؿ ما ي ارب  14موظ ًا يعمنوف في الم جد
ا زصى ،مفػي اًر إلػى خطػورة ىػذه الخطػوة ال ػي ػأ ي فػي ػياؽ إفػراغ الم ػجد مػف رواده المصػنيف مػف خػالؿ
نصب الاواجز والم اريس ،واخالئو مف موظ يو العامنيف داخنو عف طريؽ اتع اؿ واإلبعاد.
فمسطين أون الين1102/5/8 ،
" 46عائدون" يعقد ندوة في بيروت لتدارس تداعيات األزمة السورية عمى الفمسطينيين بسورية
ع ػػد مرإل ػػز ا ػػوؽ الالجئ ػػيف /عائ ػػدوف ف ػػي لبن ػػاف ومجموع ػػي عائ ػػدوف ف ػػي ػػوريي ،وبال ن ػػيؽ م ػػي اتئػ ػ الؼ
ال ن طيني العالمي لاؽ العودة ،نػدوة فػي بيػروت يػوـ  ،1102/4/21ل ػدارس ػداعيات ا زمػي ال ػوريي عنػى
ال ن ػػطينييف فػػي ػػوريي ،ػػمف الماػػاور الرئي ػػي ال اليػػيو الو ػػي الػراىف لن ن ػػطينييف فػػي ػػورييي ومعانػػا يـ
واا ياجا يـي الم ؤوليي الدوليي والعربيي ،والم ؤوليي ال ن طينيي.
اػػدث فػػي النػػدوة ممثنػػوف عػػف الييئػػي العامػػي لالجئػػيف ال ن ػػطينييف العػػرب /ػػوريي وا ونػػروا  /ػػوريي وو ازرة
الفؤوف اتج ماعيي  /لبناف ،وال صائؿ ال ن طينيي في وريي ،وممثنوف عف
عػدد مػف منظمػات المج مػي ا ىنػي ال ن ػطيني فػي ػوريي ولبنػاف وا ردف .وا ػر النػدوة ممثنػوف عػف لجنػػي
الاوار النبناني  -ال ن طيني ،وال صائؿ ال ن طينيي في لبناف ،وعدد مف الييئات ا ىنيي ال ن طينيي والنبنانيي
والدوليي.
و وافؽ المفارإلوف عنى رفي ال وصيات واتز رااات ال الييو
 -0دعوة ال صائؿ ال ن طينيي لمواصني العمؿ مف أجؿ اييد المخيمات ال ن طينيي في وريي وجعنيا أماإلف
آمنػػي خاليػػي مػػف ال ػػالح والم ػػنايف ،وعػػودة ػػإلانيا إلييػػا ،باع بارىػػا المنطنػػؽ لعػػود يـ إلػػى وطػػنيـ .وإلػػذلؾ
دعو يا ل فإليؿ ىيئات أىنيي مانيي في المخيمات إلافي ،بافراؼ الييئػي العامػي لالجئػيف ال ن ػطينييف العػرب،
تدارة فؤونيا في ظؿ ظروؼ ا زمي.
 -1دعوة منظمي ال ارير ال ن طينيي ل إلثيػؼ ارإليػا ال يا ػي لػدى الػدوؿ ال ػي ليػا ػأثير عنػى المجموعػات
الم ناي في المخيمات لالن ااب منيا و اييدىا.
 -2منافدة إلافي الجيات المعنيي أميف دخوؿ المواد اتغاثيي لنمخيمات إلافي و ييؿ وصوليا لم ا ييا.
 -3ات ػاؽ عنػى ػرورة ػأليؼ ىيئػي ن ػيؽ عامػي فػي لبنػاف ػـ ممثنػيف عػف منظمػي ال اريػر ال ن ػطينيي
وال ص ػػائؿ ال ن ػػطينيي ولجن ػػي الاػ ػوار ال ن ػػطيني النبن ػػاني  /ال ن ػػطيني و ازرة الف ػػؤوف اتج ماعي ػػي ،وىيئ ػػات
المج مي ا ىني ال ن طيني المعنيي لم ابعي أو اع النازايف ال ن طينييف مف وريا إلى لبناف.
 -4دعوة الجيات المعنيي في لبناف إلى عدـ ال مييز فػي ػديـ الخػدمات اإلغاثيػي بػيف النػازايف ال ن ػطينييف
والنازايف ال ورييف.
 -5ػػدير موزػػؼ ال ػػنطات النبنانيػػي فػػي ػػييؿ دخػػوؿ النػػازايف ال ن ػػطينييف مػػف ػػوريي ومطالب يػػا إع ػػاؤىـ
مف فروط اإلزامي ور وميا.
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 -6دعػػوة البنػػداف الػػدوؿ الماناػػي وخاصػػي الػػدوؿ العربيػػي لإلي ػػاء بال زاما يػػا فػػي دعػػـ ا ونػػروا و ػػديـ دعػػـ
ا ثنائي ليا بما يم ّإلنيا مف عيؿ دورىا في إغاثي النازايف ال ن طينييف.
 -7دعػػوة المنظمػػات غيػػر الاإلوميػػي الدوليػػي إلػػى ػػديـ المزيػػد مػػف ال برعػػات الػػدعـ ل ػػأميف الااجػػات الماليػػي
والغذائيي والدوائيي لالجئيف ال ن طينييف في وريي.
1102/5/3
 47نابمس :حرائق المستوطنين تمتيم مساحات من "جبل بالل" وتحرق  900شجرة زيتون
نػػابنس ػ "وفا""،ا يػػاـ"و أ ػػت ا ارئػػؽ ،خػػالؿ ال ػػاعات الما ػػيي ،عنػػى م ػػااات وا ػػعي مػػف جبػػؿ بػػالؿ فػػرؽ
مدينػػي نػػابنس بال ػ ي الغربيػػي .وزػػاؿ فػػيود عيػػافو إف الني ػراف أ ػػت عنػػى ثنثػػي الجبػػؿ مػػف الناايػػي الفػػماليي
المطني عنى زريي الباذاف ال ياايي ومجموعي زرى النصاريي والع ربانيي وعيف فبني .ولـ يعرؼ بب اف عاؿ
النيراف ،لإلف مواطنيف مف زريػي البػاذاف زػالوا إف النػار بػدأت م ػد مػف أطػراؼ م ػ وطني 'ألػوف موريػو' الم امػي
عنى زمي الجبؿ.
في وزت تاؽ أإلد م ؤوؿ منؼ ات يطاف في فماؿ ال ي الغربيي غ اف دغنس ،أف الم وطنيف ىـ مف
ببوا بإفعاؿ النيراف في المنط ي .وزاؿ إف النيراف أ ت عنى مئات الدونمات مف أ ار ي زرى عزموط ودير
الاطب ،مفي ار إلى أف النيرات أإلنت أإلثر مف  811فجرة زي وف.
األيام ،رام اهلل1102/5/01 ،
" 48إسرائيل" تقر بناء  310وحدات استيطانية ومدرسة في القدس
ال ػػدس الما نػػي  -جػػدة – ػػما – معػػاو زالػػت ال نػػاة ال ػػابعي اإل ػرائينيي عنػػى موزعيػػا اإللإل رونػػي إف النجنػػي
النوائيي لن خطيط والبناء صادزت عنى بناء  201وادات ا يطانيي جديدة ومدر ي فرؽ ال دس.
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
 49شركات إسرائيمية تقوم بتزوير ممكية األراضي الفمسطينية في سمفيت لبناء المستوطنات
ال ػػدس الما نػػي  -وإلػػاتت ا نبػػاءو إلفػػؼ م ػػؤوؿ منػػؼ الجػػدار وات ػ يطاف فػػي ال ػػنطي ال ن ػػطينيي مامػػد
اليػػاس ن ػزاؿ عػػف زيػػاـ بعػػض الف ػرإلات اإل ػرائينيي الم خصصػػي ببنػػاء الواػػدات ال ػػإلانيي داخػػؿ الم ػ وطنات
اإل ػرائينيي فػػي ال ػ ي الغربيػػي ب زويػػر منإليػػي ا ار ػػي ال ن ػػطينيي ون نيػػا لإل ػرائينييف بيػػدؼ البنػػاء عنييػػا.
وزاؿ نزاؿ لم ار ؿ (ب را) في راـ اهلل أف ال نطي ال ن طينيي ا طاعت خػالؿ ا فػير ال نينػي الما ػيي الإلفػؼ
ع ػػف  14ص ػ ػ ي زويػ ػػر لبيػ ػػي ا ار ػ ػػي ون ػ ػػؿ منإلي يػ ػػا لف ػ ػرإلات إ ػ ػرائينيي بي ػػدؼ بنػ ػػاء وا ػػدات ا ػ ػ يطانيي
لنم وطنيف في ماافظي ن يت .وأ اؼ الياس أف خمس ص ات اإل ف ت في زريي مردا في مدينػي ػن يت
لوادىا وفي مدينػي زن ينيػي أي ػا واف ال ػنطي ال ن ػطينيي عمػؿ بجميػي الو ػائؿ ال انونيػي لإلفػؼ ىػذا ال زويػر
والباث في إمإلانيي م اومي الو ائؿ ال ي نجأ إلييا الفرإلات اإل رائينيي.
الدستور ،عمان1102/5/01 ،
 50جمعية عطرات كوىنيم االستيطانية تكشف عن مشاريع استيطانية بالقدس
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ال ػػدس الما نػػي-المرإلػػز ال ن ػػطيني لإلعػػالـو إلفػػؼ آريػػو إلينػػغ ع ػػو جمعيػػي عط ػرات إلػػوىنيـ ات ػ يطانيي
والذراع ال ن يذي لنمنيونير الصييوني ا مريإلي ارفيف مو إلوفيش عف مجموعي مف المفاريي ات يطانيي في
الفيخ جراح وفي مير ميس وفي الطور ورأس العامود وفي البنايي ال ديمي في ا ف ريي في بيت انينا .زاؿ
عبػر صػ ا و الخاصػي عنػى موزػي ال واصػؿ اتج مػػاعي "في ػبوؾ" إف المرانػي الم بنػي فػيد إطػالؽ ن ػػني
مف المفاريي العظيمي -ا ب وص و -في بيت انينا وفي رأس العامود.
وأ ػػاؼ إف جن ػػي ػ ع د فػػي الماإلمػػي فػػي الثالػػث عفػػر مػػف الفػػير الاػػالي لباػػث منػػؼ إخػػالء أربػػي عفػرة
عائني فن طينيي مف مديني ال دس ،ومصادرة  3311م ر مربي لن ياـ بمفروع يعزز ال يطرة عنى ال ػدس إلمػا
زعـ.
وزػػاؿ عيػػدا جديػػد فػػيده ال ػػدس ،وأف جن ػػي الماإلمػػي ػ إلوف جن ػػي ل ن يػػذ اإلخػػالء ا إلبػػر ػػد العػػرب فػػي
ال دس ،مف ع ارات إلن يا عائالت ييوديي في مرااؿ زمنيي مخ ن ي" عنى اد مزاعمو.
المركز الفمسطيني لإلعالم1102/5/8 ،
 51محاكم االحتالل تمدد اعتقال  38أسي ارً وتحكم عمى آخر
راـ اهلل " -ا يػاـ"و زاؿ نادي ا ير ،أمس ،إف مااإلـ اتا الؿ مػددت اع ػاؿ عػدد مػف ا ػرى ،وأصػدرت
اإلماً عنى مواطف .وأفار النادي في بياف صاافي ،أف ماإلمي اتا الؿ في " الـ" مددت اع ػاؿ إلػؿ مػفو
المواطني دينا وأإلد ،وو يـ عميرة ،ورامي البري ،وخالد ا عد ،و ػالـ الزغػؿ ،وا ػف عالريػي ،ومعمػر ف يػاء،
ونػادر فػايز ،إلمػا زامػت ب مديػد اتع ػاؿ لإلػؿ مػػف المػواطف أ ػعد ا ػعد ،ومامػود ا ػعد ،ومامػد ا ػػعد،
و يؼ أبو يع وب لنيايي اإلجراءات ال ائيي.
وأو ح البياف أف ماإلمي اتا الؿ في "الم إلوبيي" مددت اع اؿ إلؿ مفو بياء صالح ،ورفيد عني ،وعبادة
مطػور ،وتفػي عػػوض ،و ارئػد عبػػد العزيػز ،وأف ماإلمػي اتاػ الؿ فػي "عػػوفر" اإلمػت عنػى ا ػػير فػادي أبػػو
عراـ بال جف  20يوماً وغرامي ماليي  0111فيإلؿ.
األيام ،رام اهلل1102/5/01 ،
 52عشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقصى واعتقال أحد عامميو
راـ اهلل  -ال ػػدس دوت إلػػوـو از ػ اـ عف ػرات الم ػ وطنوف م طرفػػوف صػػباح ا اػػد بااػػات الم ػػجد ا زصػػى
المبػػارؾ مػػف جيػػي بػػاب المغاربػػي و ػػط ا ار ػػي أمنيػػي مفػػددة مػػف زبػػؿ فػػرطي اتا ػ الؿ ،فيمػػا اع نػػت ز ػوات
اتا الؿ ااد العامنيف في الم جد.
واع نػػت عناصػػر مػػف الواػػدات الخاصػػي فػػي فػػرطي اتا ػ الؿ يع ػػوب الخػػالص أاػػد العػػامنيف فػػي الم ػػجد
ب بب صديو لنم وطنيف ،وفؽ ما ذإلرت وإلالي ا نباء الر ميي "وفا".
يػػذإلر أف ػػنطات اتا ػ الؿ أبعػػدت ا ػػى اآلف ناػػو  14موظ ػاً بالم ػػجد ا زصػػى عػػف أمػػاإلف عمنيػػـ فػػي
الم جد.
القدس ،القدس1102/5/01 ،
 53اكتشاف موقع أثري كنعاني بين المطرون والرممة يعود إلى ما قبل  3600سنة
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راـ اهلل  -ال ػدس دوت إلػػوـ  -رجمػػي خاصػػيو اإل فػػؼ مػػؤخ ار موزػػي أثػػري بػػيف منط ػػي النطػػروف والرمنػػي يعػػود
لن ػرة الإلنعانيػػي .وأعننػػت ػػنطي الطبيعػػي والاػػدائؽ العامػػي فػػي إ ػرائيؿ يػػوـ ا اػػد عػػف اإل فػػاؼ الموزػػي الػػذي
يعود إلى ما زبؿ  2511ني ،وذلؾ في الموزػي ا ثػري "جػازر أبيػب" الػذي ي ػي بػيف منط ػي النطػروف والرمنػي
وفؽ ما ذإلر الموزي اتلإل روني لفبإلي اإلذاعي اإل رائينيي .والموزي المإل فؼ ىو نظػاـ لنػري عنػى فػإلؿ زنػاة
بطػوؿ  41م ػ اًر وار ػػاع  6أم ػار وعػػرض  3أم ػار .ووف ػاً لنػدإل ور « ػ يإلا ػػور» عػالـ اآلثػػار مػف « ػػنطي
اماي ػػي الطبيع ػػي» بإ ػ ػرائيؿ ف ػػإف ال ن ػػاة المإل فػ ػ ي ى ػػي "ا إلب ػػر م ػػف نوعي ػػا ف ػػي الع ػػالـ م ػػف اي ػػث آث ػػار ال ػ ػرة
الإلنعانيي ،وال ي دؿ زيا ا يا عنى معرفي عنميي وا عي".
القدس ،القدس1102/5/01 ،
 54فوز فمسطين بعضوية "تنفيذية االتحاد الدولي لمصحفيين"
عمػػاف  -الد ػ ور  -إلمػػاؿ زإلارنػػيو فػػازت ن ابػػي الصػػا ييف ال ن ػطينييف بع ػػويي النجنػػي ال ن يذيػػي لال اػػاد
الػػدولي لنصػػا ييف فػػي اتن خابػػات ال ػػي جػػرت فػػي مػػؤ مر ات اػػاد فػػي العاصػػمي اتيرلنديػػي دبنػػف أمػػس ا وؿ
،واصػػنت ن ابػػي فن ػػطيف عنػػى  172صػػو اً مػػف مجمػػوع ا صػوات  258صػػو اً ،وبمفػػارإلي  021دولػػي اػػوؿ
العالـ.
وبعد اتن خابات اصدر مػؤ مر ات اػاد الػدولي لنصػا ييف فػي دبنػف زػ ار اًر يطالػب اتاػ الؿ اإل ػرائيني بوزػؼ
اغ ياؿ ومالا ي الصا ييف ال ن طينييف ،وأداف ز ؿ الفيداء ا اـ المي ،مامد أبو عيفي ،مامود الإلرمي
أثناء العدواف عنى زطاع غزة بارب «عػامود ال ػااب  .1101 - 17-10ودعػا ات اػاد الػدولي إلػى إلفػؼ
مصير الصا ييف ال ن طينييف بفار زدومي ،ومييب النوا ي النذيف ف دت آثارىما في وريا.
الدستور ،عمان1102/5/01 ،
 55وزارة الداخمية في غزة 2867 :مولوداً جديداً بالقطاع خالل أيار /مايو
أفادت اإلدارة العامي لألاواؿ المدنيي في و ازرة الداخنيي في الاإلومي في زطاع غزة بأف عدد مواليد ماافظات
زطػػاع غ ػزة خػػالؿ فػػير أيػػار الما ػػي بنػػغ  1756مولػػوداً جديػػداً ،فيمػػا بنػػغ عػػدد الوفيػػات  118االػػي وفػػاة.
وذإلػػرت الػػدائرة أف ماافظػػي غػزة ػػجنت  0111مولػػوداً جديػػداً ن يػػا ماافظػػي خػػاف يػػونس  507مولػػوداً .فيمػػا
ػجنت ماافظػػي الفػماؿ  417مولػػوداً جديػداً ،وانػػت الماافظػي الو ػػطى فػي المر بػػي الرابعػي ب ػ  278مولػػوداً،
وجاءت رفح خام ي بػ  221مولوداً جديداً.
واػػوؿ معػػدؿ الوفيػػات ،ػػجنت ماافظػػي غػزة أعنػػى معػػدؿ وفيػػات خػػالؿ الفػػير المنصػػرـ ب ػ  011االػػي وفػػاة،
ن يا خاف يونس  35االي وفاة ،والو طى  ،22والفماؿ  ،17ورفح  11االي.
فمسطين أون الين1102/5/01 ،
 56نشطاء فمسطينيون يطمقون حممة " 20عاما من أوسمو تكفي"
راـ اهلل (فن طيف)  -خدمي زدس برسو أطنؽ نفطاء فن ػطينوف امنػي أ ػموىا " 11عامػا مػف أو ػنو إل ػي"،
وذلػػؾ زامنػػا مػػي الػػذإلرى العف ػريف ل وزيػػي ا ػػاؽ "أو ػػنو" بػػيف منظمػػي ال اريػػر ال ن ػػطينيي و ػػؿ أبيػػب ،ال ػػي
اؿ في الثالث عفر مف فير أينوؿ ( ب مبر) مف إلؿ عاـ.
وأو ػػح أامػػد أبور يمػػي صػػااب المبػػادرة فػػي ص ػريح لػ ػ "زػػدس بػػرس" أف الامنػػي يػػدؼ إلػػى " عزيػػز الػػوعي
ال ػػوطني ال ن ػػطيني بخط ػػورة ا ػػاؽ أو ػػنو ال ػػذي ب ػػات عبئ ػػا عن ػػى مف ػػروع ال ا ػػرر ال ػػوطني ،وأص ػػبح إني ػػاؤه
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وا اطو مف الوعي ال ن طيني ومف الوازي ال يا ي ىي م دمي روريي لنخالص مف اتاػ الؿ ،ايػث إلبػؿ
ات ػاؽ الم اومػي فػي ال ػ ي الغربيػي وزطػاع غػزة ،إلمػػا أدر إلػى ارجػي مناػوظ فػي الثوابػت ال ن ػطينيي ومنيػػا
ز يي الالجئيف" ،إلما زاؿ .وذإلػر أف "ىػذا ات ػاؽ ىػو الم ػبب الػرئيس لإلػؿ نإلبػات الفػعب ال ن ػطيني ،ومػا
آلت إليو ال يي.
قدس برس1102/5/8 ،
 57لبنان :تشكيل لجان داخل المخيمات الفمسطينية لمالحقة الشركات التي تدعم "إسرائيل"
ن ػ ج عػػف الن ػػاء الػػذي جمػػي النافػػط فػػي «امنػػي م اطعػػي داعمػػي إ ػرائيؿ فػػي لبنػػاف» الإلا ػػب ػػماح إدريػػس
مخيـ فا يالً ،فإليؿ لجاف داخؿ المخيمات لمالا ي الفرإلات ال ي ػدعـ إ ػرائيؿ ،والباػث
والعديد مف أبناء ّ
عف بديؿ ليا.
ورأى إدريػػس ،ف ػػي الن ػػاء ال ػػذي نظّم ػػو «مرإل ػػز ا ط ػػاؿ وال ػػوة» ،أف ف ػػي ى ػػذا الخي ػػار «طري ػػي لنخ ػػروج م ػػف
ػث أفإلػار
اإلاباط الذي يفعر بو أبناء
المخيمات» .إلمػا أ ّإلػد أنػو «لمػس رغبػي عنػد الالجئػيف فػي ال واصػؿ وب ّ
ّ
معيني مف خالؿ ىذه النجاف».
وإل ػاف إدريػػس ،العربػػي الوايػػد الػػذي ا ػ ّؿ ػػي اً مػػف خػػارج فن ػػطيف الما نػػي ،عنػػى «المػػؤ مر العػػالمي ال اربػػي
لم اطعي ا رائيؿ» ،الذي ُع د أمس في جامعي «بيت لاـ» ،وفػارؾ فيػو عبػر برنػامج « ػإلايب» .ودعػا إلػى
ال رإليز عنى الفرإلات ات يالإليي ال ي دعـ اتز صاد اإل رائيني ،و اديد معػايير ىػذا الػدعـ» .واع بػر أف
المنطؽ ال ائؿ إف «الم اطعي ت جدي ن عاً ،وأف ال الح ىػو الاػؿ» ،ىػو «موزػؼ أإلثريػي الم ازيػديف الػذيف ت
ي اوموف وت ي اطعوف».
السفير ،بيروت1102/5/01 ،
 58الالعب التشيمي لويس خيمينيز يحصل عمى الجنسية الفمسطينية
اص ػػؿ ال ػػدولي ال ف ػػيني ال ػػابؽ ل ػػويس خيميني ػػز عن ػػى الجن ػػيي ال ن ػػطينيي و يف ػػارؾ إلالع ػػب آ ػػيوي ف ػػي
ص وؼ ا ىني بطؿ إلػأس اإلمػارات لإلػرة ال ػدـ فػي المو ػـ الم بػؿ با ػب مػا أعنػف رئػيس إدارة ا خيػر عبػد
اهلل الن ػػابودة .وز ػػاؿ الن ػػابودة ف ػػي ا ػػديث م ػػي الص ػػاافييف عن ػػى ى ػػامش اا ػػاؿ ا ىن ػػي ب وجي ػػو بن ػػب إل ػػأس
اإلمػػاراتو «خيمينيػػز نػػاؿ الجن ػػيي ال ن ػػطينيي وناػػف نن ظػػر ان يػػاء بعػػض اإلجػراءات الر ػػميي ل يػػده إلالعػػب
آ يوي في المو ـ الم بؿ» .و ػابيو «اإل فػ نا أف لخيمينيػز اصػوتً فن ػطينيي ،وىػو لعػب لنػادي بات ػ ينو فػي
فيني منذ صغره ،وزد عمننا عنى ا رجاع الجن يي لو».
األخبار ،بيروت1102/5/01 ،
 59وفد نيابي أردني يصل إلى رام اهلل في زيارة تضامنية تستمر عدة أيام
راـ اهلل  -مصط ى الرياتتو وصؿ الوفد النيابي الذي ي ـ رئيس واع اء لجني فن طيف النيابيي الى راـ
اهلل في زيارة مر عدة اياـ لدعـ صمود اتف اء زي فن طيف في مواجيي اتا الؿ الصييوني واتطالع
عنى واز ي الاياة اليوميي لنفعب ال ن طيني ..وإلاف في ا باؿ الوفد لدى وصولو الى ماافظي ارياا
واتغوار نائب الماافظ ومدير المعابر وم ؤولوف وفخصيات ر ميي فن طينيي ،ا افي الى ال ائـ باعماؿ
المإل ب ال مثنيي في راـ اهلل الدبنوما ي مامد الفبار .وين ي الوفد النيابي الذي ي أر و النائب اعطيوي
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المجالي م اء اليوـ اتثنيف الرئيس ال ن طيني مامود عباس .وع د النواب مبااثات مي اع اء في النجني
ال ن يذيي ال ن طينيي م اء امس ،اإلد فييا النواب دعـ اتردف زيادة وفعبا واإلومي لنفعب ال ن طيني في
ن الو العادؿ مف اجؿ انياء اتا الؿ وازامي الدولي ال ن طينيي الم ني.
الى ذلؾ ،لـ نح العرازيؿ ال ي و ع يا ال نطات ات رائينيي لناينولي دوف دخوؿ الوفد النيابي ،ايث
عمنت ال نطات ات رائينيي عنى الج ر لناينولي دوف دخوؿ الوفد النيابي والوفد الصا ي المرافؽ ايث
زامت ب عطيؿ دخوؿ الوفد اربي اعات ،ايث رف ت في البدايي ال ماح لنزمالء الصا ييف بمراف ي الوفد.
وبعد ا صاتت مإلث ي اجراىا نواب مي الم ؤوليف اتردنييف عنى ج ر المنؾ ا يف ـ ال ماح لنوفد
الصا ي المرافؽ لنوفد النيابي بالدخوؿ لال ار ي ال ن طينيي با ثناء الزميؿ وليد ا ني مف صاي ي العرب
اليوـ.
الدستور ،عمان1102/5/01 ،
" 60القدس العربي"" :حزب اهلل" أزال ألراماً في أراضي القصير كان الحزب قد أعطاىا لحماس سابقاً
دمفؽ  -إلامؿ ص رو زالت مصادر م ربي مف ازب اهلل النبناني ،الذي فارؾ المئات مف عناصره في
ارب ال صير ،أف وادة اليند ي ال ابعي لنازب ال ي زامت مي وادات ىند يي ابعي لنجيش ال وري ب ع ّب
وازالي ألغاـ أر يي إلاف م ا نو المعار ي زد زرعوىا داخؿ مديني ال صير ،عثرت عنى عفرات ا لغاـ ال ي
إلاف ازب اهلل زد زود ارإلي اماس بيا في ا عواـ  1116و .1117وزالت نؾ المصادر اف طري ي زرع
ىذه ا لغاـ و مويييا ىي ذات الطري ي ال ي ينصب فييا عناصر ازب اهلل ألغاميـ في المناطؽ الم دمي
مف جنوب لبناف ،وىي الطري ي ال ي جرى دريب عناصر مف إلوادر اماس عنييا مف زبؿ خبراء ازب اهلل.
المصادر لمات إلى أف إلوادر مف اماس ربما إلوف زد أفرفت عنى عنيـ إل ائب الوليد وإل يبي ال اروؽ،
أإلبر ذراعيف ابع يف لنمعار ي ال وريي الم ناي بريؼ امص عنى زراعي ا لغاـ في مديني ال صير وعدد
مف زراىا.
ن ؿ ذات المصادر عف عنصر مف ازب اهلل زولوو “إلاف بإمإلاني أف أنزع ا لغاـ في مناطؽ ال صير وأنا
مغمض العينيف ،نني إلنت أفعر وإلأنني أنا مف زرع نؾ ا لغاـ” ،في إفارة منو إلى أف طري ي زرع ىذه
ا لغاـ ىي طري ي ازب اهلل ال ي دربت عنييا عناصر اماس ف ط.
نؾ المعطيات غير المؤإلدة ر مياً مف زيادة ازب اهلل ،ربما يمإلف أف اطي مي انباء مؤإلدة اصنت عنييا
“ال دس العربي” عف إغالؽ مإلا ب اماس في ال اايي الجنوبيي ببيروت ،بعد أياـ زنيني مف بدء معرإلي
ال صير ،رغـ ن ي ارإلي اماس ىذا النبأ .الجدير ذإلره أنو يصعب ال ا ؽ مف صاي ىذه المعنومات أو
عدميا مف ارإلي اماس ،ب بب مغادرة زيادا يا وجميي إلوادرىا ا ار ي ال وريي باعا خالؿ ا فير
الما يي ،واغالؽ ال نطات ال وريي جميي مإلا ب اماس في العاصمي دمفؽ.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 61جيش االحتالل اإلسرائيمي يواصل أعمالو االستفزازية في محور الوزاني
طارؽ ابو امدافو واصؿ جيش اتا الؿ اإل رائيني اعمالو ات اززيي في ماور الوزاني ،لنمرة الثالثي عنى
ال والي في ازؿ مف ا بوع .فعند اوالي ال اعي الػ 00مف زبؿ ظير امس ،اج ازت دوريي مفاة زواميا
03عنص ار مدعمي ب يار يف مص ا يف مف طراز «ىامر» ال ياج ال ني الفائؾ عند مر عات الوزاني،
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با جاه ال ي الفرزيي لمجرى النير ،ولم افي بنغت اوالي  041م را .وزد مإلثت لمدة اعي عمنت خالليا
عنى مرازبي الم نزىات خصوصا من جي الاصف.
وفي ال ياؽ عينو ،أفارت زيادة الجيش ػ مديريي ال وجيو ،إلى أف طائرة ا طالع ابعي لنعدو اإل رائيني
خرزت ا جواء النبنانيي مف فوؽ بندة النازورة ،ون ذت طيرانا دائريا فوؽ منط ي الجنوب ،ثـ غادرت ا جواء
عند ال اعي  03,11مف فوؽ بندة رميش» .وأ افتو «خرزت  3طائرات اربيي ابعي لنعدو اإل رائيني
ا جواء النبنانيي مف فوؽ البار م ابؿ مديني صيدا وبندة إل رإلال ،ون ذت طيرانا دائريا فوؽ إلافي المناطؽ
النبنانيي ،ثـ غادرت باعا ا ى ال اعي  03,34مف فوؽ بندة عنما الفعب».
السفير ،بيروت1102/5/01 ،
" 62الحياة" :وثيقة لألمم المتحدة تكشف وجود تنسيق بين الجيشين السوري واإلسرائيمي في الجوالن
نيويػػورؾ  -وإلػػاتتو إلف ػ ت وثي ػػي ر ػػميي فػػي ا مػػـ الم اػػدة وجػػود ن ػػيؽ ميػػداني بػػيف ال ػوات الاإلوميػػي
ال ػػوريي والجػػيش اإل ػرائيني فػػي الجػػوتف عبػػر زػػوة مرازبػػي فػػؾ اتف ػ باؾ ( -أنػػدوؼ) ،إذ لبػػت إ ػرائيؿ طنػػب
الجيش ال وري بأف ت ي ػوـ الجػيش اإل ػرائيني «بػأي اػرؾ» ػد الػدبابات ال ػوريي ال ػي دخنػت منط ػي فػؾ
اتف باؾ الخميس الما ي « نيا مخصصي اص اًر لمااربي العناصر الم ناي في المعار ي».
وفػػي الوثي ػػي ال ػػي ػػمنت ريػ اًر زػػدـ الػػى مجنػػس ا مػػف م ػػاء اوؿ مػػف امػػس (الجمعػػي) زػػاؿ م ػػاعد ا مػػيف
العاـ لألمـ الم ادة لعمنيات ا ػظ ال ػالـ إيرفيػو تد ػوس إف « ػابط ات صػاؿ الرفيػي فػي الجػيش ال ػوري،
الماػػاور الرئي ػػي مػػي أنػػدوؼ فػػي الجانػػب ال ػػوري مػػف منط ػػي فػػؾ اتف ػ باؾ ،أبنػػغ الخمػػيس زائػػد أنػػدوؼ أف
وجود الدبابات (ال وريي) مخصص اصػ اًر لغػرض مااربػي ا ع ػاء الم ػنايف فػي المعار ػي وطنػب أف ت
ي وـ جيش الدفاع اإل رائيني بأي عمؿ» دىا .وأ اؼ تد وس ،وفؽ الوثي ي ن يا ،أف «الجيش ال وري
ت ي ػزاؿ يب ػػي أربػػي دبابػػات وثػػالث نػػازالت جنػػد مدرعػػي فػػي منط ػػي فػػؾ اتف ػ باؾ ،فػػي ان يػػاؾ ت ازيػػي فػػؾ
اتف باؾ» مي إ رائيؿ.
وعرض تد وس أماـ المجنس ،وفؽ ديبنوما ييف ،ري اًر ميدانياً اوؿ اتف باؾ الذي وزػي الخمػيس الما ػي
بػػيف زػوات النظػػاـ ال ػػوري والمعار ػػي فػػي ال نيطػرة وأدى الػػى إصػػابي جنػػدي فينيبينػػي وآخػػر ىنػػدي ػػابعيف لػ ػ
«أنػػدوؼ» .وزػػاؿ إف «إ ػرائيؿ أبنغػػت أنػػدوؼ أف الجػػيش اإل ػرائيني زػػدـ عالجػاً طبيػاً طارئػاً الػػى  06م ػػنااً
مػػف المعار ػػي ،وأعيػػدوا جميعػاً الػػى الجانػػب ال ػػوري» مػػف الجػػوتف ،واف الجػػيش ال ػػوري أبنػػغ «أنػػدوؼ» أف
«عناصػر واػػدة ات صػاؿ ال ػػوريي عر ػوا إلصػػابات» أثنػاء اتفػ باؾ ،مػف دوف أف ياػػدد اجميػا .وأإلػػد أف
م ناي المعار ي مإلنوا مف ال يطرة عنى معبر ال نيطرة زبؿ أف عيد ال وات الاإلوميي ال يطرة عنيو.
الحياة ،لندن1102/5/8 ،
" 63أميال من االبتسامات  "21يمتقي رئيس الوزراء إسماعيل ىنية
غػزة – المرإلػػز ال ن ػػطيني لإلعػػالـو ا ػ بؿ رئػػيس الػػوزراء إ ػػماعيؿ ىنيػػي زافنػػي "أميػػاؿ مػػف اتب ػػامات "10
ال ي وصنت زطاع غزة زبؿ أياـ لنمفارإلي في م يرة ال دس العالميي وال ي ـ عددا مػف الجن ػيات العربيػي
واإل الميي وا جنبيي.
مف جي وي أإلد من ؽ عاـ زوافؿ "أمياؿ مف اتب امات" الدإل ور عصاـ يو ؼ أف ال وافؿ واصؿ بال ػدوـ
لغزة امنا مي أىنيا ونصرة ليػـ ،مؤإلػدا أنػو فػي فػير ازيػراف الاػالي ػ أ ي زافنػي أخػرى مػف زوافػؿ أميػاؿ
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مػػف اتب ػػامات ،وأو ػػح أف الم ػػامنيف فػػي ال وافػػؿ دومػػا يإلونػػوف ػ راء ل ن ػػطيف ولغ ػزة بعػػد مغػػادر يـ،
مفي ار إلى اجـ الم امنيف الإلبير الذيف يودوف في إلؿ مرة زيارة غزة.
بػػدورهي أإلػػد رئػػيس الوفػػد النيبػػي فػػي ال افنػػي عبػػد المػػنعـ بافػػي ي اصػػط اؼ الفػػعب النيبػػي إلػػى جانػػب الفػػعب
ال ن طيني ،مفي ار إلى ال عاليات ال امنيي ال ي جري في ليبيا بفإلؿ م مر.
المركز الفمسطيني لإلعالم1102/5/8 ،
 64الكويت تقدم خمسين مميون دوالر لدعم موازنة السمطة الفمسطينية
الإلويتو أعنف ير ال نطي ال ن طينيي لدى دولػي الإلويػت ارمػي طيبػوب أف الإلويػت ز ّػدمت مبنػغ  41منيػوف
دوتر لصالح دعـ الموازني ال ن طينيي ،بناء عنػى عنيمػات أميػر الدولػي ،بعػد زيػارة رئػيس ال ػنطي ال ن ػطينيي
مامود عباس إلى الإلويت في ني اف (إبريؿ) الما ي.
ون ؿ مصدر ابي لن نطي ال ن طينيي عف طيبوب أإليػده ا اػد ( )5/8أف و ازرة الخارجيػي الإلوي يػي زػد أبنغ ػو
ب رار مجنس الوزراء الإلوي ي بالمصادزي عنى اويؿ ىذا المبنغ إلجزء مف الدعـ الإلوي ي لدولي فن طيف.
وزاـ عباس في ني اف (أبريؿ) الما ي بزيارة لنإلويت اف ح خالليا ارة لن نطي ال ن طينيي ،وطوى صػ اي
الخالفات مي الإلويت عنى خن يي عدـ نديد الزعيـ الرااؿ يا ر عرفات بغزو العراؽ لنإلويت عاـ .0881
قدس برس1102/5/8 ،
 65صحيفة إسرائيمية :وفد أندونيسي رفيع المستوى ازر الكنيست س ارً
ال ػػدس الما نػػي  -ػػماو إلف ػ ت صػػاي ي ي ػرائيؿ ىػػايوـ الصػػادرة اليػػوـ اتثنػػيف عػػف اف وفػػدا اندوني ػػيا رفيػػي
الم وى زار الإلني ت ات بوع الما ي ار واج مي مي رئيس الإلني ت يولي ادلف يف.
وبا ب الصاي ي ات ػرائينيي ف ػد نظػـ الزيػارة منظمػي ييوديػي ا ػ راليي مفػيرة الػى اف ىػذه الزيػارة ىػي اتولػى
لوفػػد رفيػػي مػػف اندوني ػػيا ال ػػي عػػد اإلبػػر دولػػي ا ػػالميي فػػي العػػالـ ت ػػيـ عالزػػات دبنوما ػػيي مػػي ا ػرائيؿ.
وزالت الصاي ي اف الوفد اتندوني ي ـ صا ييف ورؤو اء ارير واع اء في البرلماف اتندوني ي.
وكالة سما اإلخبارية1102/5/01 ،
 66نائب كويتي يسأل عن مناقصة تنفذىا شركة وكيل لا"سنستار" اإلسرائيمية
وجػػو النائػػب فيصػػؿ الدوي ػػاف ػؤاتً الػػى النائػػب اتوؿ ل ػرئيس مجنػػس الػػوزراء وزيػػر الداخنيػػي الفػػيخ أامػػد
الامػػود جػػاء فيػػوو زامػػت و ازرة الداخنيػػي بطػػرح منازصػػي عامػػي ل وريػػد و رإليػػب نظػػاـ غيػػر مرئػػي اػػت اترض
لإلفؼ اتىداؼ ال ي جاوز خط الادود بم افي ( 61إلػـ) ػمف برنػامج عمػؿ الاإلومػي (ال صػؿ ال فػريعي
الثالػػث عفػػر) لػػالدارة العامػػي تمػػف الاػػدود البريػػي بػػو ازرة الداخنيػػي وذلػػؾ ب ػػاريخ /3/2ر 1100وزػػد ػػـ ر ػػيي
المنازصػي عنػى فػرإلي الدامػي العالميػي لن جػارة العامػي والم ػاوتت ذ.ـ.ـ وإليػؿ فػرإلي SENSTAR CORP
الإلنديي.
وزد جاءنا إل اب مف نائب رئيس مجنس الوزراء وزير الماليي مصط ى جا ػـ الفػمالي ردا عنػى إل ػاب رئػيس
مجنس اتمي رزـ  2312المػؤرخ  06مػارس  1102بو ػي فػرإلي SENSTAR STELLAR CORP -
والػػذي ػػمف رد المإل ػػب الرئي ػػي لم اطعػػي ا ػرائيؿ  -اتمانػػي العامػػي لجامعػػي الػػدوؿ العربيػػي ايػػث جػػاء فػػي
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البند (ثالثاً)و ي بيف مما ورد اعاله اف الفرإلي ات رائينيي  SENSTAR- STELLAR CORPإلنديي "مما
يجعؿ ىذه الفرإلي خا عي اإلاـ المادة (/023د) مف المبادئ العامي لنم اطعي بفأف الميوؿ الصييونيي".
وزد جاء مف ن س إل اب نائب رئيس مجنس الوزراء وزير الماليي إل اب مصدؽ مف فػرإلي SENSTAR
 STELLAR CORPي يػػد بػػاف عنػوانيـ فػػي إلنػػدا ىػػوو JOHN CAVANAUGH DRIV 008
.CARP. ON K . A1 10 T: 613-839-5572
وىػو ذات عنػواف فػرإلي  SENSTAR STELLAR CORPون ػس رزػـ اليػا ؼر واف الموزػي اتلإل رونػي
ليػذه الفػرإلي ىػػو ذات الموزػػي اتلإل رونػػي لفػرإلي  SENSTAR CORPوزػػد أوردت الصػػاؼ اتميرإليػػي
ب ػػاريخ  01يونيػػو  1117غيػػر ا ػػـ فػرإلي  SENSTAR STELLAR CORPالػػى SENSTAR
 CORPعنػػى ل ػػاف رئػػيس الف ػرإلي  BRIAN RICHوانػػو زػػد ػػـ غييػػر اؿ¯ logoوات ػػـ لػػيعإلس وازػػي
ال رف الاادي والعفريف.
لػػذا يرجػػى موافا نػػا بال ػػاليو مػػا مػػآؿ المنازصػػي المػػذإلورة بعػػد اف بػػيف اف الف ػرإلي المن ػػذة لنمفػػروع زػػد ثبػػت
منإلي يا لفرإلي  MAGALات رائينيي ا ب إل اب نائب رئػيس مجنػس الػوزراء وزيػر الماليػي ،مػا اتجػراءات
ال انونيي ال ي ـ ا خاذىا لاؽ فرإلي الداني العالميي لن جارة العامي والم اوتت بعد اف اعننت انيا وإليؿ فرإلي
ن ػ ارر وبػذا خال ػت ال ػانوف رزػػـ  0853 /10فػي فػأف م اطعػي ا ػرائيؿ ،مػػا مصػير منازصػي اخػرى ػػمف
ن ػػس الخطػػي ػػـ ر ػػي يا عنػػى فػرإلي الدانػػي العالميػػي لنم ػػاوتتر وب يمػػي نػػاىز خم ػػي ماليػػيف دينػػار ا ػ إلمات
لمفػػروع مرازبػػي الاػػدود؟ ىػػؿ ػ وـ الػػوزارة بإعػػادة طػػرح المنازصػػي مػػف جديػػد بعػػد اف بػػيف ليػػا اف الف ػرإلي
الإلنديي مو وع ال ؤاؿ ىي ممنوإلي لفرإلي ا رائينيي.
السياسة ،الكويت1102/5/01 ،
 67ىيئات حقوقية مرربية تطالب بنكيران بالتدخل ضد شركة مسؤولة عن تعذيب فمسطينيين
الرباط  -مامود معروؼو وجيت العديػد مػف الييئػات الا وزيػي المدينػي والن ابيػي المغربيػي ر ػالي م واػي إلػى
رئػيس الاإلومػي عبػد اإللػػو بنإليػراف ،طالبػو فييػػا بال ػدخؿ ػد فػرإلي مخ صػي ب ػديـ خػػدمات أمنيػي لعػدد مػػف
الفرإلات والمؤ ات المغربيي ،رغـ أف ىذه الفرإلي م ؤولي عف عذيب العديد مف ال ن طينييف.
وذإلرت الر الي أف ىذه الفرإلي العامني اليوـ فوؽ ا ار ي المغربيػي ،م ػؤولي عػف اع ػاؿ إداري جػؿ غيػر
ماػػدد وعػػف عػػذيب واع ػػاؿ ا ط ػػاؿ ،فػػي زنػػب جيػػاز ‘أمػػف’ ػػنطات اتا ػ الؿ ،وأف ف ػرإلي ‘جػػي  3إس،
أصبات أاد أعمدة نظاـ الما ؿ في فن طيف.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 68وزير الداخمية المصري األسبق :حماس ساعدت اإلخوان عمى اقتحام السجون أثناء ثورة  25يناير
ال ػػاىرة  -روي ػػرزو ن ػػت ارإلػػي امػػاس ا اػػد ص ػرياات أدلػػى بيػػا وزيػػر الداخنيػػي المصػػري ا ػػبؽ مامػػود
وجػػدي اػػوؿ ‘ عاونيػػا مػػي جماعػػي اإلخ ػواف الم ػػنميف فػػي از اػػاـ ػػجوف مص ػريي’ خػػالؿ ثػػورة  14إلػػانوف
ثاف/يناير .1100
وإلانت مصادر زالت اف وجدي فيد ال بت أماـ ماإلمي بمديني اإل ماعينيي فرزي ال اىرة بأف ارإلي اماس
ال ػػي ػػدير زطػػاع غ ػزة وجماعػػي اإلخ ػواف الم ػػنميف عاون ػػا تز اػػاـ ػػجوف خػػالؿ اتن ا ػػي ال ػػي أطااػػت
بالرئيس ال ابؽ ا ني مبارؾ عاـ .1100
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وزاؿ مصدر إف وجدي الذي فغؿ المنصب بعػد أيػاـ مػف انػدتع اتن ا ػي ‘أبنػغ ماإلمػي جػنح اإل ػماعينيي
بأف المخابرات العامي المصريي رصدت معنومات يد ال واصػؿ بػيف اإلخػواف وارإلػي امػاس بفػأف المفػارإلي
في جمعي الغ ب (رابي أياـ اتن ا ي) واز ااـ ال جوف’.
وزػػاؿ الم فػػار خالػػد ماجػػوب رئ ػػيس الماإلمػػي إف فػػيودا جػػددا ػػيدلوف بف ػػياد يـ .ومػػف بػػيف مػػف أطن ػػؽ
راايـ بعد از ااـ ال جوف آنذاؾ  23ع وا زياديا في جماعي اإلخػواف الم ػنميف بيػنيـ مامػد مر ػي الػذي
ان خب رئي ا لمصر في ازيراف العاـ الما ي .إلما أطنػؽ ػراح عػدد مػف أع ػاء امػاس واػزب اهلل عػادوا
إلى زطاع غزة ولبناف ىاربيف .وزاؿ المصدر إف م نايف مدربيف ىـ مف أطن وا راح ىؤتء الما جزيف.
القدس العربي ،لندن1102/5/01 ،
 69مصر :رفض منح الجنسية لثمانية فمسطينيين
ال اىرة  -الخنيجو أصدر وزير الداخنيي المصري النواء مامد إبراىيـ ،ز ار اًر بمنػي اصػوؿ  7فن ػطينييف عنػى
الجن يي المصريي .وفمؿ ال رار إلالً مف مامػود إبػراىيـ العبػد ،وعبػد الإلػريـ ػنيماف نوفػؿ ،وفػؤاد عبػد ال ػادر
مامد ماارب ،يا ر مامد نيماف الفاعر ومامػد وليػد امػداف أبػو ادايػد وريػاض فػؤاد عنػي بػدوي ومامػد
أامد مامد الفاعر وخالد عبد اهلل نيماف مخيمر ،وجميعيـ فن طينيو الجن يي ،مف اإل اب جن يي والد يـ
المصريي.
الخميج ،الشارقة1102/5/01 ،
 70الخارجية األلمانية :تسميح المعارضة السورية سيشكل تيديداً لا"إسرائيل" وطيرانيا
عػػرب 37و اػػذر وزيػػر الخارجيػػي ا لمػػاني ،غيػػدو في ػ رفينو ،فرن ػػا وبريطانيػػا ،مػػف بعػػات ػػنيح المعار ػػي
ال وريي ،مؤإلدا وجود إرىابييف في وريي ي يدفوف ليس دمفؽ ف ط ،إنما إ رائيؿ أي ا.
وزاؿ في يرفينو في م ابني مي صػاي ي "فينػت آـ زون ػاغ" ا لمانيػي ،نفػرت فػي عػددىا الصػادر اليػوـ ا اػدو
"في وريا إرىابيوف لأل ؼ ت ي يدفوف دمفؽ وا ب ،بؿ وإلذلؾ إ رائيؿ".
و ابي زولوو "ومف ىذا المنطنؽ ثارت عندي إلؿ غرائز الامايي صدزائنا وفػرإلائنا اإل ػرائينييف ،فػا مر ىنػا
ت ي عنػػؽ بأ ػػناي مػػا ،بػػؿ بأنظمػػي دفػػاع جػػوي اديثػػي ،واذا وزعػػت ىػػذه ا ػػناي فػػي ا يػػدي الخطػػأ فإنػػو مػػف
الممإلف أف ينطوي ىذا عنى خطر إلبير إل رائيؿ ولنطيراف المدني بأإلمنو".
إلما ل ت الوزير ا لماني الذي إلاف زد ال ى وزير الخارجيػي الرو ػي ،ػيرغي تفػروؼ ،منػذ يػوميف ،إلػى أف
مو ػإلو ت خطػط فػي الوزػت الػراىف ل وريػد صػواريخ إلػى دمفػؽ ،زػائالو "أو ػات لػو (لالفػروؼ) مامػا أننػػا
نع بػػر أف ىػػذا ا مػػر م ػػر و ػػيإلوف لػػو أثػػر عإل ػػي ،و ولػػد لػػدي انطبػػاع بأنػػو لػػيس ىنػػاؾ فػػي الوزػػت الػراىف
خطيط ل وريد صورايخ إس  211الدفاعيي مف رو يا إلى وريا".
عرب 1102/5/8 ،37
 71المجنة الدولية لمسيرة القدس العالمية :شعوب العالم تتقدم خطوة أخرى نحو التحرير
لندفو زالػت النجنػي الدوليػي لم ػيرة ال ػدس العالميػي إف فػعوب العػالـ ػدمت خطػوة أخػرى ناػو اريػر ال ػدس
جنب ػ ػػا إل ػ ػػى جن ػ ػػب م ػ ػػي
والم ػ ػػجد ا زص ػ ػػى ،مع بػػ ػرة أف خ ػ ػػروج الجم ػ ػػاىير ال ن ػ ػػطينيي والعربي ػ ػػي واإل ػ ػػالميي ً
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الم ػػامنيف الػػدولييف ،اػػت فػػعارو فػػعوب العػػالـ ريػػد اريػػر ال ػػدس" ،دليػػؿ عنػػى عالميػػي ز ػػيي ال ػػدس،
وعنى اجـ ال عاطؼ وال أييد الذي اظى بو المديني الم د ي لدى ىذه الفعوب".
وأ افت النجنػي ،فػي بيػاف صػا ي ن ػى "المرإلػز ال ن ػطيني لإلعػالـ" ن ػخي عنػو "ل ػد أر ػنت فػعوب العػالـ
ر ػػال يا الوا ػػاي وال ويػػي لإلػػؿ مػػف يعنيػػو ا مػػر ،وجعنػػت باراإليػػا الإلبيػػر يػػوـ الجمعػػي ال ػػابي مػػف ازي ػراف
يومػػا ي ػػجنو ال ػػاريخ إلخطػػوة أخػػرى عنػػى طريػػؽ ال اريػػر ،وأف ال ػػدس -رغػػـ إلػػؿ ماػػاوتت
(يونيػػو) الجػػاري ً
فرض ا مر الوازي وال يويد -فإنيا ب ى عاصمي ل ن طيف ،و ب ى ىوي يػا عربيػي إ ػالميي ،و ػ ظؿ ميػدا
لنديات ال ماويي ومديني لن الـ ،ولف بؿ فعوب العالـ ب يويدىا أو اوينيا إلى أورفنيـ العنصريي.
وف ػ ػػي الوز ػ ػػت ذا ػ ػػوي أإل ػ ػػدت النجن ػ ػػي الدولي ػ ػػي لنم ػ ػػيرة أف ارإل ػ ػػات الف ػ ػػعوب عب ػ ػػر المظ ػ ػػاىرات والم ػ ػػيرات
واتع صػػامات "ت ع ػػي ا نظمػػي العربيػػي واإل ػػالميي واإلومػػات العػػالـ والمنظمػػات الدوليػػي ذات العالزػػي مػػف
م ؤولي يا عف امايي المديني الم د ػي" ،مطالبػي إياىػا بالمبػادرة إلػى ا خػاذ خطػوات عمنيػي لوزػؼ اتع ػداءات
"اإل رائينيي" عنى ال دس وأىنيا وىوي يا العربيي اإل الميي ،وم د ا يا اإل الميي والم يايي.
المركز الفمسطيني لإلعالم1102/5/8 ،
 72حممة الوفاء األوروبية تقدم مساعدات جديدة لمنازحين الفمسطينيين من سورية إلى لبنان
بي ػػروتو أإل ػػدت "امن ػػي الوف ػػاء ا وروبي ػػي لع ػػوف منإل ػػوبي ػػوريي" أني ػػا م ػ ػ مرة ف ػػي ارإلي ػػا إلغاث ػػي الن ػػازايف
إلمات لمػا زامػت بػو فػي داخػؿ ا ار ػي ال ػوريي فػي
ال ن طينييف الذيف فروا مف ػوريي إلػى لبنػاف ،وذلػؾ ا ػ ً
من صؼ الفير الما ي (أيار /مايو).
وزػػاؿ من ّ ػػؽ الامنػػي ،أمػػيف أبػػو ارفػػد ،فػػي ص ػريح صػػا ي لػػو ،ن ػػت "زػػدس بػػرس" ن ػػخي عنػػوو "إف امنػػي
جمعا لنمؤ ػات اإلن ػانيي فػي أوروبػا ،زامػت خػالؿ ا يػاـ الما ػيي ب ن يػذ الجػزء الثػاني
الوفاء ،ال ي ف ّإلؿ ً
مف ارإليا في لبناف لصالح النازايف والالجئػيف مػف ػوريي" .وأ ػاؼ أف الامنػي ،ال ػي ا ػ مرت أربعػي أيػاـ
وال ػػي خصصػػت لننػػازايف مػػف ػػوريي ،رإلػػزت فػػي المخيمػػات ال ن ػػطينيي وم ارإلػػز اإليػواء فػػي إلػػؿ مػػف صػػور
وصػيدا وبعنبػػؾ وبيػػروت ،مؤإلػ ًػدا أف ذلػػؾ يػأ ي "مػػف منطنػػؽ إيماننػػا ب ػػرورة دعػـ صػػمود الالجئػػيف فػػي داخػػؿ
وارصا عنى الم اىمي في م اعدة إخو نا بف ى ال بؿ".
فن طيف والف ات،
ً
قدس برس1102/5/8 ،
 73برلماني بريطاني لمجندة إسرائيمية :أنت ييودية قذرة
زاؿ ع و البرلماف البريطاني با ريؾ مير ر في م ابني ن زيونيي مي ماطي الػ  BBCانو وجد فػي "ا ػرائيؿ"
مؤ ي امنيي وليس دولي ،ا ب ما اوردت صاي ي "معاريؼ" في عددىا الصادر اليوـ.
و اػ ّػدث مير ػػر عػػف مفػػاىدا و لػػدى زيار ػػو لػ ػ "ا ػرائيؿ" وعػػف اػػديث لػػو مػػي مجنػػدة ا ػرائينيي بنػػغ مػػف العمػػر
( 07عام ػاً) ،و ر ػػدي الإلثيػػر مػػف ات ػػاور والمجػػوىرات المجنونػػي مػػي اػػذاء "صػػندؿ" م ػػوح ،زامػػت بإفػػيار
مجنػدة ،وا ػاؼ "ات اننػي لػـ ارى
بندزي يا في وجيو عندما أليا " مف إلونيف باؽ الجايـ؟" واجاب ػو بانيػا ّ
مجنػػدة نيػا ت بػػدو إلػػذلؾ ،ف نػت ليػػا انػت ييوديػػي زػػذرة" .وا يمػت الصػػاي ي مير ػر ( 46عامػاً) بػػال وه
فييػا ّ
بعبارات عنصريي ،وانيػا لي ػت المػرة اتولػى لػو ،وانػو إلػاف زػد ادلػى ب وىػات ػاب ي لػو ػد جنػود بريطػانييف
مف غير البيض ،با ب زعـ الصاي ي.
فمسطين أون الين1102/5/01 ،
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 74الخطاب اإلعالمي العربي في حرب ال ...67عاطفي وتعبوي ووحدوي
صحيفة القدس نموذجاً
الكاتب خالد العمايرة :الجماىير العربية وقعت حينيا تحت تأثير الدعاية اليستيرية
لبابي ذوزاف وديما الااج يو ؼو ت يفإلؾ أاد في الدور الػذي ؤديػو و ػائؿ اإلعػالـ عنػى اخػ الؼ أفػإلاليا
خالؿ ف رات الاروب والنزاعات ،بؿ إنيا زد إلوف الااً يفارؾ بطري و الخاصي في جبيات المعرإليي ف ارة
يإلفؼ عف ارإلات العدو ،ومرة ي نط ال وء عنى اجـ ات عدادات وال أىػب لنمعرإلػي ،و ػارة أخػرى يػؤدي
دو اًر عبوياً في فاف ن وس المواطنيف ومعنويا يـ لي مإلنوا مف صػد العػدواف الم رزب.وميمػا ػدمت ال ػنوات
ػؽ اإلعػػالـ ػػالااً "م ػ يدفاً" مػػف الطػػرؼ اآلخػػر ،فياػػاوؿ إل ػ ـ صػػو و واجػػب الا ي ػػي ال ػػي
أو ػػأخرت ،يبػ َ
ي ػػعى إلػػى إبرازىػػا ،مام ػاً إلمػػا اػػدث فػػي اػػرب ازي ػراف عػػاـ 0856ـ ،أو مػػا عػػرؼ ب"النإل ػػي" ،ايػػث منػػي
اتا الؿ إصدار صاي ي ال دس اليوميي منذ الخامس مف ازيراف –أي مي بدايي الارب  -وا ى أواخر عاـ
.0857
وفػػي ز ػراءة أجر يػػا "العػػودة" عػػداد صػػاي ي ال ػػدس ا ربعػػي الصػػادرة فػػي فػػير ازي ػراف عػػاـ  ،56أي زبيػػؿ
اندتع الارب بأياـ زنيني ،لواظ مدى ال رإليز عنى وادة الصػؼ العربػي لصػد العػدواف ،واجػـ ال رإليػز عنػى
فػػاف المعنويػػات وافػػد الم طػػوعيف مػػف الػػوطف العربػػي ومخ نػػؼ منػػاطؽ الممنإلػػي ا ردنيػػي ب ػ ييا الفػرزيي
والغربيي في اينيا.
ولعؿ أبرز ما ناول و ا عداد الصادرة في ا ياـ ا ربعي ا ولى مف فير ازيراف عاـ  56ىػو ات ازيػي ال ػي
وزّعيا المنؾ الا يف وجماؿ عبد الناصر في ال اىرة ،وال ي أصػبح بم ػاىا الجيفػاف العربيػاف فػي الممنإلػي
ا ردنيػػي اليافػػميي والجميوريػػي العربيػػي الم اػػدة جيف ػاً وااػػداً ىدفػػو ا يػػؽ آمػػاؿ ا مػػي العربيػػي فػػي ال اريػػر
والعودة ،و صدر العدد ا وؿ مف ازيػراف اينيػا مانفػيت "الا ػيف يبعػث بنػداء الواجػب إلػى ال ػوات الم ػناي
ا ردنييو عرفإلـ العالـ مثاتً لنجرأة والوعي واإلزداـ والماافظي عنى أخالؽ الجنديي ،ل د أديت واجبي وا ت
آمالإلـ ل ؼ أم نا ب وا يا الم ناي وفعبيا الوااد في مواجيي العدو".
إل ػػذلؾ امػ ػ ألت أع ػػداد الص ػػاي ي بال صػ ػرياات م ػػف مخ ن ػػؼ الزعم ػػاء والم ػػؤوليف ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي را ػػب
بالوادة العربيي ،إل صريح لنرئيس جمعػي زػاؿ فيػوو "إذا إلػاف  04أيػار يػوـ عػار فػي ػاريخ ا مػي العربيػي فيػوـ
 21أيار غ ؿ ذلؾ العار".
و مف العدد ذا و اصيؿ وص يا بالميمي عف طورات أزمي الفرؽ ا و ط ،ىيو
الجيش الجزائري يدعـ الجيد الع إلري المف رؾ ،فيصؿو وجود إ رائيؿ د طبيعي ا فػياء ،ال ػوات العرازيػي
صػػؿ إلػػى الجميوريػػي العربيػػي الم اػػدة ،و رإليػػا لػػف ػػمح با ػ خداـ ال واعػػد ا منيػػي ػػد العػػرب ،وزطػػي مػػف
ا طوؿ الرو ي دخؿ البار الم و ط ،وايباف يصؼ إ رائيؿ بالرفاص الم غوط.
ولـ يخؿ العدد ا وؿ لفير ازيراف مف ا خبار ال ي اػدث عػف الجػيش العربػي ،ايػث عنػوف أاػد ا خبػار
الرئي يي بالص اي ا ولى ب"ال ػدريب الع ػإلري لنم طػوعيف فػي جميػي أناػاء الممنإلػي ..الجػيش العربػي بافػر
ب ػػدريب الم ط ػػوعيف م ػػف المػ ػواطنيف عن ػػى ا ػ ػ خداـ إلاف ػػي أنػ ػواع ا ػػناي ا ػ ػ عداداً لمعرإل ػػي اري ػػر ال ػػوطف
ال نيب".
و مف العدد أخبا اًر مطمئني إلى الو ي ال مػويني فػي الممنإلػي ،وزيػارة المنػؾ ا ػيف لن ػوات الم ػناي ،ودفػي
روا ب إلافي المإلن يف الخدمي.
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دور تعبوي
وزػػد أدت نػػؾ ا خبػػار بمجمنيػػا دو اًر إلبي ػ اًر فػػي عبئػػي الجميػػور ورفػػي المعنويػػات ودفػػي الفػػباب إلػػى ال طػػوع
ػاء و و ػػياات عػػف ال جييػزات
بػػالجيش العربػػي ل اريػػر فن ػػطيف ،فػػي الوزػػت الػػذي لػػـ ػػورد فيػػو الصػػاي ي أنبػ ً
الع ػإلريي والمخططػػات اإل ػرائينيي ػػوى أخبػػار صػػغيرة وغيػػر بػػارزة ونػػادرة فػػي ا عػػداد الصػػادرة زبيػػؿ انػػدتع
الارب.
وزخػػرت أعػػداد الصػػاي ي نػػؾ بأخبػػار ال يػػانئ ال ػػي انيالػػت عنػػى المنػػؾ الا ػػيف بعػػد وزيػػي ا ازيػػي الػػدفاع
المفػ رؾ مػػي جمػػاؿ عبػػد الناصػػر مػػف مخ نػػؼ الػػدوؿ العربيػػي ،ايػػث أوردت الصػػاي ي خب ػ اًر بعنػوافو " رايػػب
عربػػي فػػامؿ با ػػاؽ الػػدفاع المف ػ رؾ بػػيف ا ردف ومصػػر" ،وآخػػر بعن ػوافو "ات ازيػػي جػػاءت بن ػػماً لنج ػراح
العربيي".
وفي إطار رفي المعنويات ،برز خبر آخر ،ربما إلاف لو وزي خاص في ن وس المواطنيف آنذاؾ امؿ عنوافو
"ال وات العربيي ػؼ عنػى ام ػداد  841إلػـ اػوؿ إ ػرائيؿ" ،إ ػافي إلػى أخبػار عػف ا ػ عدادات الػدوؿ العربيػي
إلنبنػػاف والج ازئػػر والعػراؽ والإلويػػت ومصػػر لػػدعـ الجػػيش العربػػي والمفػػارإلي بصػػد العػػدواف .وأوردت الصػػاي ي
أي اً أخبا اًر عف موازػؼ بعػض الػدوؿ مػف العػدواف مثػؿو "في نػاـ الفػماليي ؤيػد العػرب ،و اػذير ػوفيا ي مػف
العدواف عنى العرب ،ومنؾ أفغان اف ويورغورني يؤيداف العرب في ا زمي الااليي".
وعف موزؼ الجانب ا ميرإلي اينيا ،أفار خبر إلى أف "أمريإلا رح عنى مجنس ا مف وجيػو نػداء تل ػزاـ
نداء يوثانت واتب عاد عف روح الارب و جنب ال و ر".
وفػػي مػػا ي عنػػؽ بالصػػور ،أورد العػػدد ا وؿ صػػو اًر لن ػػاء الػػذي جمػػي الرئي ػػيف المصػػري وا ردنػػي خػػالؿ وزيػػي
ا ازيػي الػدفاع المفػ رؾ عنػى صػ ا يا ا ولػى ،وفػي صػ اي أخبػار مػػف العػالـ العربػي ،نفػرت صػورة لطنيعػػي
ال وات الإلوي يي إلى أاد المطارات الع إلريي زرب ال اىرة.
وفي إطار نفػر ا خبػار ال ػي مػف فػأنيا إرفػاد المػواطنيف واعػدادىـ لمػا ىػو ٍ
آت ،أوردت الصػاي ي خبػ اًر فػي
ص اي "أخبار ا ردف" ؤإلد فيو "ا مرار ات عدادات ل ويي أجيزة الدفاع المدني ،واج ماعات ىامي م اليي
مدف الممنإلي ل وعيػي المػواطنيف و ػدريبيـ ،إ ػافي إلػى ال نويػو با ػ مرار ال بػرع بالػدماء ،و ػدريب الممر ػات،
و دريب المواطنيف عنى اإل عافات ا وليي ،والدعوة لن طوع وال دريب بالجيش".
ولـ غ ؿ الصاي ي دور الجانب ا دبي في نؾ الا بي "ال وداء" في اريخ ال يي ال ن طينيي ،ايث ُجِّي َفت
ال صػػائد فػػي ذات اليػػدؼ ال عبػػوي لنجمػػاىير ،وفػػي صػػا يا ا خي ػرة مػػف العػػدد ا وؿ مػػف ازي ػراف ،ربعػػت
زصػػيدة بعن ػواف "مػػف واػػي المعرإلػػي" ف ػ ح اهلل ال ػػنوادي ،غنػػى فييػػا بن ػػاء الرئي ػػيف الع ػربييف و ػػرؾ الخالفػػات
جانباً وال باىي ب وايد الصؼ العربي.
عدد  1حزيران 0856
أم ػػا الع ػػدد الث ػػاني م ػػف ازيػ ػراف ع ػػاـ  56لص ػػاي ي ال ػػدس ،ف ػػد ص ػػدر مانف ػػيت بعنػ ػواف "إبػػراـ ا ػػاؽ ال ػػدفاع
المف رؾ بيف ا ردف والم ادة  ..وزي ار خارجيي الدول يف ي بادتف وثائؽ اإلبراـ بال اىرة" ،إلما برز عنواف آخر
عنى الص اي ا ولى بعنواف و" ارؾ الجيش النيبي با جاه الادود الفرزيي في ان ظػار بػدء المعرإلػي لنمفػارإلي
في الجيد العربي.
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و ناولػػت الص ػ اي ا ولػػى بفػػإلؿ عػػاـ ا ػػيرات الجيػػوش العربيػػي ال ادمػػي ل ن ػػطيف إلػػوداع الجػػيش الع ارزػػي
الم جو ناو الخطوط ا ماميي ،والجيش ال ػوداني والػدعـ المصػري لنجػيش ،إ ػافي لخبػر اػوؿ موزػؼ إيػراف
مف ا زمي ،أعربت خاللو عف "أمنيا باؿ ا زمي الااليي في الفرؽ ا و ط بصورة نميي ومف طريؽ ا مػـ
الم ادة".
ولـ غ ؿ الصاي ي دور "أذني الصاي ي" بإبراز بعض العبارات المار ي عنى ال اؿ وال جييش ،وا ى ذإلػر
اآليات ال رآنيي ال ي اض عنى ال اؿ والجياد في بيؿ اهلل.
وفي ل ي غيػر بػارزة وبأخبػار باجػـ صػغير ،أوردت الصػاي ي أخبػا اًر عػف الطػرؼ اآلخػر فػي المعرإلػي ،ىػيو
إ ػرائيؿ اػػاوؿ أف رفػػي معنويا يػػا المنيػػارة ،الغواصػػات المص ػريي اػػيط باامنػػي الطػػائرات ا ميرإليػػي ،زعػػـ
إ رائيؿ عف إطالؽ نار ،اامني الطائرات ا ميرإليي لـ وزؼ في البار ا امر.
ولعؿ ال ارئ ل نؾ العناويف دوف الخوض ب اصػينيا ا ػى ،يفػعر مػف ن ػاء ن ػو أف العػرب م ػيطروف عنػى
ااي المعرإلي ،وأف عدوىـ أ ػعؼ مػف أف ي ػؼ ػد الزاػؼ العربػي الما ّفػد ػد اتاػ الؿ  ،ولعننػا أي ػاً
نعي لماذا ميت ارب اؿ 56نإل ي.
وفػػي ص ػ اي أخبػػار العػػالـ العربػػي ليػػذا العػػدد ،أوردت الصػػاي ي ص ػرياات "رنانػػي" لػػوزير اإلرفػػاد وا نبػػاء
الإلوي ي ،جاءت إلاآل يو "لف نإل ي بما زدمناه ا ى اآلف ل يي العرب ،يفيد العػالـ عنػدما اػيف ال ػاعي
مزيداً مف البذؿ وال ػايي ،ل ػاء الا ػيف وعبػد الناصػر بػادرة خيػر أذىنػت العػالـ" ،وواصػنت الصػاي ي نفػر
أخبار الجيش العربي ،منيا زدوـ مئات الم طوعيف لنجيش العربي ،ووصوؿ برعات لنجيش.
وفػػي مػػا ي عنػػؽ بأخبػػار الطػػرؼ اآلخػػر مػػف النػزاع ،أورد العػػدد فػػي صػ اي "اػػوؿ العػػالـ" جػػاء مػػا يػػأ يو "إلبػػار
أع ػػاء الاإلومػػي ا ميرإليػػي يطنعػػوف مجنػػس الفػػيوخ عنػػى ال طػػورات بالفػػرؽ ا و ػػط ،وطنػػب إلمامػػات غػػاز
إل رائيؿ يثير نزاعاً وا عاً في الاإلومي ا لمانيي ،و مف أخبا اًر م نوعي عف ارإلي الموانئ العربيي والخنيج،
وخب اًر ي يد بأف رو يا جد إغالؽ الم ائؽ مو وعاً ثانوياً في ال و ر".
ولػػـ يخػ ُؿ العػػدد الثػػاني مػػف ازيػراف  56مػػف أخبػػار ال يػػانئ وال بريإلػػات ال ػػي إلانػػت صػػؿ إلػػى المنػػؾ الا ػػيف
ل وزيعو ا ازيي الدفاع المف رؾ مي الرئيس جماؿ عبد الناصر.
وفػػي "الفػػؤوف الث افيػػي" ػطّرت فػػي صػػدر الص ػ اي زصػػيدة بعن ػوافو "فػػعر العػػودة" لنفػػاعر أامػػد مصػػط ى
الصافي ،وبإلؿ أإليد إلانت م عمي بالمفاعر الجيافي ن رإلإلـ مي مطنعياو
ز ماً برب الإلائنات..
أظؿ ثائ اًر لنممات..
فن ت أخفى العا يات..
ز ماً أماو عف دياري..
عصبي الغدر والف ات..
ز ماً أماو المغادر المإلار عنيا والطغاة ..( ..إلى نيايي ال صيدة)
وفػػي زصػػيدة امنػػت عنػواف "مػػف واػػي المعرإلػػي" غ ػػبي العػػرب ..ت فػػؾ أنػػو إلػػاف لوزػػي إلنما يػػا أثػػر إلبيػػر..
وإلاف مطنعياو
غ ب العرب وااف ا جؿ وز ى اليزؿ وجد العمؿ
ورجعنا لزماف اافز وادة في الصؼ ت نخذؿ
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و ػػمف العػػدد ريػ اًر امػػؿ عنػوافو "المواطنػػوف العػػرب فػػي جاػػيـ إ ػرائيؿ ..عػػرض و صػػوير لمأ ػػاة العػػرب
بالمنط ي الما ني" ،إ افي إلى خبػر إجػراءات طارئػي لنصػنيب ا امػر إذا نفػب ال ػاؿ ،وعر ػت الصػاي ي
أي اً صريااً لنمطربي أـ إلنثوـ ،زالت فيوو "أمني ي أف أغني مف ؿ أبيب بعد النصر".
وفػػي الزاويػػي ال ػػي ردىػػا صػػاي ي ال ػػدس لعػػرض وجيػػي نظرىػػا فػػي ز ػػيي مػػا ،أإلػػدت ال ػػدس ػػرورة ال رإليػػز
عنػى ز ػي يف ميم ػػيفو ا ولػى ،إصػرار بعػػض الػدوؿ ات ػ عماريي عنػػى اع بػار م ػائؽ يػراف ممػرات دوليػػي
ب وجيو مف الصػييونيي العالميػي .والثانيػي ،اع بػار مػا يجػري فػي الػوطف العربػي عػدواناً عنػى إ ػرائيؿ بال ػنيـ
بالوجود اإل رائيني عنى أ س زانونيي اريخيي ،مؤإلدة عروبي فن طيف و رورة ال رإليز عنى عروب يا واعادة
الفعب المفرد إلييا.
وفي زراءة لنعدديف ا خيريف زبؿ الارب ،الصػادريف ب ػاريخ  3-2ازيػراف عػاـ  ،56وىمػا ا خيػراف زبػؿ منػي
الصػػاي ي مػػف اإلصػػدار ا ػػى أواخػػر عػػاـ  ،57لػػواظ أف "ال ػػدس" لػػـ ػػذإلر فػػي ا خبػػار أو فػػي الم ػػاتت مػػا
م ػػدى ا ػ ػ عدادات و جييػ ػزات اتاػ ػ الؿ لخ ػػوض الا ػػرب ،ون ػػاد اًر م ػػا إلان ػػت ن ػػؿ صػ ػرياات ز ػػادة اتاػ ػ الؿ
اإل ػرائيني بفػػأف الاػػرب ،واف ن نػػت فيػػي فػػي إطػػار ال ػزيـ مػػف اجػػـ العػػدو الصػػييوني ،وال نيػػؿ مػػف زػػو يـ
و جيي از يـ ،ولعؿ ذلؾ يبرز با خداـ العبارات "خفيي الصيايني" ،آماؿ الصيايني بالنصر".
إلمػػا ا ػ مرت الصػػاي ي بأ ػػنوبيا بالافػػد وال عبئػػي وال وجيػػو أإلثػػر مػػف ن ػػؿ ا خبػػار والمعنومػػات ،ايػػث أذنػػيف
الصاي ي في الص اي ا ولى في العدد الثالث جد عنى اليمػيف ر ػالي المنػؾ ا ػيف إلػى فػعب ا ردنػي بػأف
يإلونوا واعيف عنى زدر الم ؤوليي وياذرىـ مف العمالء ،وفي ا ذيف ا ي ر جد ر مو لجندي يم ؾ الااً
والإلنمات المراف ي ليا ىي الدعوة إلى ال برع بالدماء مف أجؿ الجيش العربي.
العدد  2حزيران 0856
الخبر الرئي ي في الص اي ا ولى في العدد الثالث ىو "الا يف يفإلر أ ر و ا ردنيي عنػى موز يػا ال ػومي،
ويطنػػب ال زاميػػا بالفػػعور بالم ػػؤوليي ..مػػا زمنػػا بػػو ىػػو موزػػؼ ع ػػوي طبيعػػي مػػف أعمػػاؽ زنوبنػػا ومػػف إيماننػػا
بإخوة الجياد والن اؿ" ،يذإلر المنؾ ا يف في نص ر ػال و المطولػي ىػذا الجػزء "ميمػا إلانػت خالفا نػا فػناف
أخوة في الجيػاد والن ػاؿ مػف أجػؿ ا مػاني ال وميػي" .يظيػر بو ػوح مخاطبػي المنػؾ ا ػيف لفػعبو بالطري ػي
العاط يي ،وذلؾ با خداـ إلنمات مثؿ "أعماؽ زنوبنا ،أخوة ،أماني زوميي ،ع وي" .فير إلنمي ع وي إلػى أنػو
لػػـ ُي َ َخػػذ ز ػرار ات ػػاؽ بػػيف ا ردف ومصػػر بناػػو مخطػػط ومػػدروس ،بػػؿ بناػػو ع ػػوي طبيعػػي ،وأُرفػػؽ الخبػػر
بصورة لجنػود الا ػيف مػف ػالح اليند ػي يزرعػوف ألغامػاً ػد المػدرعات الث ينػي فػي مإلػاف مػا مػف الجبيػي،
وىذه الصورة واي مدى زوة ا عدادات الجيش ا ردني لنارب.
ا خدمت صاي ي ال دس مصطناات في ا خبار والم اتت لندتلي عنى ارب  ،0856وىي "منامي الافد
العربي ،المعرإلي الاا مي ،ال در العظػيـ ،معرإلػي المصػير ،اػرب ،ظػرؼ وطنػي دزيػؽ واا ػـ ،أزمػي" ،ايػث
ا ػ ػ ُخدـ مص ػػطنح أزم ػػي لوص ػػؼ الا ػػرب وعالز ي ػػا بال ػػدوؿ الخارجي ػػي ،بينم ػػا ب ػػازي المص ػػطناات ا ػ ػ ُخدمت
لألخبار اإلزنيميي ،ايث نرى مبالغي و خيماً في ا خداـ المصطناات با خداـ ا نوب ال عبوي.
عػػددت ا خبػػار عػػف ال ظػػاىرات ،طػػوع الػػدوؿ المجػػاورة ،ا ػ عدادات الػػدوؿ العربيػػي ،موازػػؼ الػػدوؿ ا جنبيػػي،
مثؿ عناويف ا خبار ال اليي في اليوـ الثالث مف ازيرافو
"ألمانيػػا الف ػرزيي ؤيػػد العػػرب وم ػ عدة لم ػػاعد يـ"" ،أو ػ راليا ػرفض ػ ر الييػػود إل ػرائيؿ"" ،بولنػػدا ؤيػػد
ػػمف ات ػ باتت
الم اػػدة ػػد إ ػرائيؿ"" ،بريطانيػػا ن ػػي إنايازىػػا إلػػى إ ػرائيؿ" .باإل ػػافي إلػػى أخبػػار
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واتج ماعات ،اذيرات ،والزيارات ،وال ينئات ب بب ات ازيي المف رإلي بيف ا ردف ومصر و وريا .إلػؿ ىػذه
ا خبار واي لن ارئ أف الفعب العربي يخوض معرإلي مصيرىا ال وز الماػ ـ بػال أي جػدؿ أو مجػاؿ لفػؾ،
وذلؾ ل صيؿ أعػداد الم طػوعيف فػي الجػيش العربػي ،ومػا مػدى الػدعـ وال أييػد الػذيف ياصػنوف عنيػو ،وليجػي
الخطاب مف زادة العرب بال يديد وال اذير با خداـ مصطناات "ار ياح عربي ،العرب يطنبوف ،ظير بأنيـ
الطرؼ ا زوى في النزاع وىـ مف ي ي الفروط.
فػي العػدد الثالػث أي ػاً ىنػاؾ م الػػي بعنػواف "مػف م إلػرة ال ػبت" اػػدثت عػف ازديػاد أعػداد الميػاجريف با رزػػاـ
إل ػ ػرائيؿ ،ورأى الإلا ػػب أني ػػا ىزيم ػػي ونإلب ػػي ،وأف ػػادت م ال ػػي بعنػ ػواف "إلنم ػػات" بموز ػػؼ دول ػػي الإلوي ػػت وف ػػإلر
الجزائر ،و ادث عف ا تعيب أمريإلا في ادعائيا الاؿ ال نمي.
ورأي ال دس "الر الي والم يرة" ي ناوؿ ال عنيؽ عنى ر الي المنؾ ا يف لفعبو ،مي دعوة الفعب ا ردني إلى
المثابرة والعمؿ الجاد ،لو يغ و العدد أي اً ال صائد الفعريي ال ي طوعت لافد الناس لنارب.
وباإلػػـ بعيػػي ال ػ ي الغربيػػي لننظػػاـ ا ردنػػي إلػػاف اى مػػاـ الصػػاي ي بأخبػػار ا ردف بفػػإلؿ إلبيػػر ،وا ػ خداـ
مصطناات خيميي لنمنؾ ا يف.
و نطت الصاي ي ال وء عنى دور المرأة في نؾ ال رة ،ايث عر ت خب اًر بعنواف "المرأة في نابنس عد
لخػػوض المعرإلػػي" ،وىػػذا يػػدؿ عنػػى دور الم ػرأة فػػي المج مػػي ال ن ػػطيني ومفػػارإل يا لنايػػاة ال يا ػػيي ،وىنػػاؾ
صورة ل يات يفارإلف بم يرة مطالبي بالعودة.
العدد األخير قبل الحرب
أمػػا فػػي العػػدد ا خيػػر الصػػادر زبػػؿ الاػػرب وزبػػؿ منػػي الصػػاي ي مػػف اإلصػػدار ،وىػػو ال اربػػي مػػف ازي ػراف فػػي
ِ
ػب َعنَ ْػي ُإل ُـ اْل ِ َػا ُؿ َو ُى َػو ُإل ْػرهٌ لَ ُإل ْػـ
صاي ي ال دس ،ف د امؿ ا ذيف ا يمف فػي الصػ اي ا ولػى اآليػي ال رآنيػي " ُإل َ
وع ى أَف َ ْإلرىوا َف ْيئاً وىو َخ ْير لَ ُإلـ وع ى أ ِ
َ
ػوف" .وذلػؾ
َ َُ ٌ ْ َ َ َ ْ
ََ َ ْ َُ
َف ُاُّبوا َف ْػيئاً َو ُى َػو َف َػر لَ ُإل ْػـ َوالنػوُ َي ْعنَ ُػـ َوأ َْنػ ُ ْـ ت َ ْعنَ ُم َ
لاث النػاس عنػى ات ػ ن ار والمفػارإلي فػي المعرإلػي ،بينمػا فػي ا ذيػف ا ي ػر اػث ودعػوة عنػى ال بػرع بالػدـ
لنجيش العربي.
يظيػػر فػػي ىػػذا العػػدد بناػػو إلبيػػر ا خبػػار ال ػػي ػػدعو إلػػى ال بػػرع ،وذإلػػر البيانػػات بأإلمنيػػا ،و" ػرأس الا ػػيف
اج ماع ػاً لمجنػػس الػػوزراء ،اج مػػاع مجنػػس وزراء ا ردف واز ػ ارره بإنفػػاء صػػندوؽ لػػدعـ الجميػػور" ،ىػػو الخبػػر
الرئي ػػي فػػي الص ػ اي ا ولػػى بيػػذا العػػدد ،و ػػدور ا خبػػار اػػوؿ دعػػـ و أييػػد ال ػػوداف وليبيػػا ومفػػارإل يا فػػي
المعرإلي ،و برعات أىالي دمفؽ ومصر لنجيش ،و فإلؿ مينيفيا فعبيي في الجزائر لم اندة الجيش العربي.
وجاء خبر بعنواف "أزنعي الغاز مف ألمانيػا إل ػرائيؿ" فػي دليػؿ عنػى نجػاح الدعايػي الصػييونيي ال ػي أدت إلػى
إل ػػب ال أييػػد ا وروبػػي ليػػا ،إ ػػافي إلػػى نػػاوؿ أخبػػار دوليػػي أخػػرى ،مثػػؿ "مجنػػس ا مػػف ي ػػابي النظػػر فػػي
ا زمي"" ،ففؿ أميرإلا مي عبد الناصر في رفي الاصار عف الع بي".
وفي عمود رأي ال دس في العدد الرابي ،إل بػت م الػي اػت عنػواف "ال رصػي الذىبيػي" ،عنػؽ الإلا ػب فييػا عنػى
عيػػيف موفػػي دايػػاف وزيػػر دفػػاع لنمنط ػػي الما نػػي ،ووص ػ و بعػػدة أوصػػاؼ مثػػؿ " بجاػػات ،رجػػؿ العصػػابات
ال افػػؿ ،رجػػؿ العصػػابات المعػػروؼ" .ي ػػوؿ الإلا ػػب إف و ػػي العػػرب اليػػوـ يخ نػػؼ إلنيػاً عػػف أو ػػاع 0837
و ،0846وأ اؼ أف "النإلبي إلرر ،ولإلف بفإلؿ معإلوس" .لإلنو لـ يػذإلر إليػؼ اخ نػؼ و ػي العربػي ومػا
ىي ا دلي ال ي فير إلى غير الظروؼ العربيي وإليؼ ػ ن نب النإلبػي عنػى رؤوس الييػود فػي عػاـ 0856؟
ووصؼ إ رائيؿ بأنيا إلياف ىزيؿ مصطني ذروه الرياح غداً ،وخ ـ م ال و بيذه العبػارةي "فيػذه ىػي ال رصػي
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الذىبيػػي لن ػػاء عنػػى أ ػػطورة البطػػوتت الصػػييونيي الدونإليفػػو يي الزائ ػػي" ،وىػػذا يػػدؿ عنػػى ا ػ خ اؼ الإلا ػػب
بدرج ػػي إلبيػ ػره بالع ػػدو اإل ػ ػرائيني ال ػػذي اا ػػؿ فن ػػطيف ع ػػاـ  ،0837اي ػػث اف ػػر إل ػػى ال ػ ػوازف ف ػػي الط ػػرح
والمو وعيي.
مح عا اًر ،واث النػاس
وفي إطار الاث عنى ال برع ،أورد أاد الم اتت عبارة لنإلا ب زاؿ فيياو "ادفي دوت اًر ُ
عنى ال برع بالماؿ والدـ والإلنمي".
اػػدث إلي ػػاس جري ػػات ف ػػي م الػػو ا ػػت عنػ ػواف (مػػا وراء ا ا ػػداث دبنوما ػػيي البػ ػوارج) عمػػا ػ ّػماه بخي ػػوط
الم ػؤامرة الغربيػػي ػػد الوجػػود العربػػي ،وعػػف ػػاريخ ا زمػػي بػػيف الػػدوؿ العربيػػي وا ػرائيؿ ،وبػػأف الػػدوؿ العربيػػي
نن ظر ال اعي الص ر ليزيمي إ رائيؿ ومف يعا دىا.
وف ػػي الصػ ػ اي الرابع ػػي الخب ػػر الرئي ػػي فيي ػػا " ج ػػار العاص ػػمي ي ػػعوف إمإلاني ػػا يـ ا ػػت ص ػػرؼ الاإلوم ػػي"
موظ ػػوف وعمػػاؿ ي برعػػوف ب ار ػػب يػػوـ لنمفػػارإلي بعمنيػػي الافػػد .و ػػمنت الص ػ اي ا ػ عداد إلػػؿ مػػف المػػدف
ال اليػػي فػػي مواجي ػػي الط ػوارئ مثػػؿ ن ػػابنس زرزػػاء ال ػػدس عم ػػاف زن ينيػػي ،وخبػػر ع ػػف انخ ػػاض أ ػػعار المػ ػواد
الغذائيي.
إعالم ميووس ..وجماىير سكارى!
وفػػي ع يبػػو عنػػى ال غطيػػي اإلعالميػػي لنصػػاؼ واإلذاعػػات العربيػػي إبػػاف اػػرب اؿ ،56أفػػار البااػػث والإلا ػػب
ال ن طيني خالد العمايرة إلى أف العالـ العربي إلاف يعيش آنذاؾ االي مف اليوس بالناصريي وال وميي العربيي،
ايث إلانت الجماىير العربيي ومنيا ال ن طينيي وازعي ات أثير الدعايي الي يريي اآل يي مف و ائؿ اإلعالـ
العربيي الم مثني بالصاؼ واإلذاعات ،وت يما إذاعي صوت العرب ودمفؽ وبغداد وغيرىا.
وأ ػػاؼ فػػي م ابنػػي خاصػػي مػػي "العػػودة"و "لأل ػػؼ ،انطنػػت نػػؾ الدعايػػي عنػػى ز ػػـ إلبيػػر مػػف الجمػػاىير بمػػف
فػػييـ الصػػا يوف واإلعالميػػوف الػػذيف إلػػاف مػػف الم ػػرض أف يإلونػوا أإلثػػر وعي ػاً .فػػي ذلػػؾ الوزػػت إلانػػت ن ػػبي
ا ميػي عاليػي جػداً ،صػؿ مػا بػيف  ،%71-61والمػ اص لمػا إلانػت إل بػو و ػائؿ اإلعػالـ العربيػي يمإلػف أف
يخرج بنيايي وؿ إف العرب في ذلػؾ الوزػت إلػانوا ػإلارى ،إلػاف النػاس يعيفػوف بػوىـ إلبيػر ،وإلػذلؾ اإلعػالـ
والصػػاؼ ،ولػػـ يإلػػف ىنػػاؾ أي مجػػاؿ ي انيػػؿ مو ػػوعي ووازعػػي ي ػػوـ ب ف ػ يؼ الو ػػي العربػػي بطري ػػي
عنميػػي مو ػػوعيي دزي ػػيي ف ىػػذا ا مػػر إلػػاف ػػيجعؿ النعنػػات وات يامػػات بالخيانػػي مطػػر عنػػى مػػف يجػػرؤ
باإل ياف بيذا ال انيػؿ المو ػوعي ،لػذلؾ انج ّػر معظػـ الصػا ييف والماننػيف إلػى الدعايػي الناصػريي ،ولػـ يإلػف
مف ال يؿ أف ي ؼ اإلعالـ أماـ ال يار الجارؼ".
و ابيو "في ارب اؿ 56لـ يإلف عمػري ي جػاوز ال ػي ػنوات ،لإلػف لػـ أإلػف أميػز ا مػور لصػغر ػني ،لإلػف
مف خالؿ د ار ا ي وأبااثي الالا ي وما عنؽ بذىني مف اإلعالـ اإلذاعػي خػالؿ نػؾ ال ػرة الزمنيػي ،أإلػد لػي
أف ال أري العاـ العربي إلاف ميوو اً و إلراف ،إلاف ي خيؿ أف ارير يافا واي ا م ألي اعات ،إلما إلاف ينظر
إلػػى عبػػد الناصػػر بأنػػو مػػالؾ )...( ،نػػؾ ال ػرة إلانػػت مخزيػػي ب ػػاريخ العػػرب ،الاػػديث إلػػاف يغنػػب عنيػػو صػ ي
الديماموغيي وصػ ي المبالغػات الإلبيػرة جػداً ،ا ػى إف الزعمػاء العػرب إلػانوا ي إلػروف بالطري ػي ال ػطايي ذا يػا،
وىو ما ي ر اليزيمي ال اصمي ال ي عرض ليا العرب ،ومػي ذلػؾ خرجػوا بػالمالييف فػي اليػوـ الثػاني لنيزيمػي
في فارع ال اىرة أييداً لبعػد الناصػر ،رغػـ اليزيمػي و ػياع ال ػدس و ػيناء وىزيمػي ػالح الطيػراف المصػري،
وا ي ي لـ ييزـ العرب بيذا الاجـ مف اا الؿ الصنيبييف لن دس".
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رقابة عسكرية عمى اإلعالم
وفي ما ي عنؽ بالصاؼ ال ن طينيي ،أفار الخبير والإلا ب اإلعالمي إلى أنيا إلانت خ ي لنرزابي الع إلريي
ا ردنيػػي ،ومػػا ي ػرأه المػواطف بالصػػاؼ ي ػػمعو باإلذاعػػي ،وإلػػؿ إلنمػػي إل ػػب بالصػػاي ي إلانػػت مػػر مػػف خػػالؿ
الرزيػػب الع ػػإلري ا ردنػػي ،الػػذي أص ػ و اينيػػا بأنػػو غبػػي ،وال ػػارئ الم ن ػػي إلػػاف جػػاىالً ،فالاإلومػػي ا ردنيػػي
اينيا إلانت اإلومي مخابرات ،وما زالت إلذلؾ لإلف بفإلؿ أإلثر ان اااً.
وأرجي العمايرة اندفاع الناس و اعنيـ مي ا نباء ال ي إلانت وردىا الصاؼ واإلذاعات زبؿ الارب وخالليا
إلػػى إلػػونيـ ي ػػدوف لنػػوعي الإلػػافي ،زػػائالًو "النػػاس لػػـ إلػػف عنػػى ذلػػؾ الم ػ وى العػػالي المث ػػؼ لي مإلن ػوا مػػف
ال ري ػػؽ ب ػػيف المو ػػوعيي والمبالغ ػػي وا إلاذي ػػب والدعاي ػػي الم ػػنني ،فالن ػػاس إلان ػػت زن ػػوبيـ م ػػي عب ػػد الناص ػػر
وع وليا معطني ،ا ى إنيـ إلانوا ي ولوف اهلل في ال ماء وعبد الناصر با رض ".
وفػػي مػػا ي عنػػؽ بمػػا وصػ و صػػاي ي ال ػػدس اينيػػا ب"الوثي ػػي ال اريخيػػي" وثي ػػي الػػدفاع المفػ رؾ بػػيف الجيفػػيف
المصػػري وا ردنػػي ،ل ػػت العمػػايرة إلػػى أف المنػػؾ الا ػػيف وبعػػد ان يػػاء الاػػرب نػػدـ نػػدماً فػػديداً عنػػى إبراميػػا،
ػب طمػػوح ا ردنيػػيف والعػػرب ،ولػػـ يإلػػف يمنػػؾ ال ػػوة الإلافيػػي ال ػػي إلػػاف
مفػػي اًر إلػػى أف الجػػيش المصػػري لػػـ ينػ ّ
أف المنػػؾ ا ػػيف لػػدى إب ارمػػو نػػؾ ات ازيػػي إلػػاف مجب ػ اًر عنػػى خيػػار مػػف
يصػػورىا اإلعػػالـ لننػػاس ،مفػػي اًر إلػػى ّ
اثنيفو إما أف يعطي مجاتً لالن الب عنيو و امؿ م ؤوليي اليزيمي واده ،أو المفارإلي بالارب بفإلؿ وايداً
مي عبد الناصر والعرب ،مي العنـ أف الجيش ا ردني ىػو أف ػؿ جػيش عربػي زا ػؿ فػي اػرب اؿ  ،56وىػو
أإلثر جيش ألاؽ خ ائر بالجانب اإل رائيني.
وعػػاد العمػػايرة ليؤإلػػد الا ي ػػي المػرة اينيػػا اػػوؿ ا داء اإلعالمػػي العربػػي زػػائالو "الصػػاؼ إلانػػت إلػػذب مثنمػػا
ػػن س ،ن ػػؿ صػ ػرياات ال يا ػػييف ،وال يا ػػيوف ت يعنم ػػوف م ػػاذا ي ػػدور ا ػػوليـ ،إل ػػاف الغب ػػاء اإلعالمػػػي
وال يا ي وا ااً ب نؾ ال رة ".
مجمة العودة ،لندن ،حزيران/يونيو1102 ،
 75حوار مع د .محسن صالح عن القضية الفمسطينية :واقعيا ومآالتيا
االيا ،وانعإلا ات الثورات عنييا ،وعف الوازي الصييوني في ظؿ الم غيرات
عف وازي ال يي ال ن طينيي ً
اإلزنيميي والدوليي ،وعف م بؿ ال يي ودور ا مي وواجبيا جاه فن طيف ...يادثنا مدير عاـ مرإلز
الزي وني لند ار ات وا بااث د .ما ف صالح.
« .0منبر الداعيات»و إليؼ رؤوف وازي ال يي ال ن طينيي في ظؿ الم غيرات اإلزنيميي الدوليي؟
إلز رئي ًيا عنى الصعيد اإلزنيمي والدولي ،وميما
د .ما ف صالحو ما زالت ال يي ال ن طينيي ا ؿ مر ًا
برزت أاداث أو م غيرات ىنا أو ىناؾ ،فإف ال يي عود مف جديد ل صدر دائرة اتى ماـ والم ابعيي وذلؾ
ف ال يي ال ن طينيي والصراع مي العدو الصييوني يمثّؿ َ
لب الصراع في منط نا العربيي واإل الميي،
ؽ رئي ي (إف لـ يإلف المعوؽ الرئي ي) لني ي أم نا وواد يا وا عادة
و ف المفروع الصييوني ىو ُم ِّ
عو ٌ
عز يا وإلرام يا.
« .1منبر الداعيات»و ما ىي انعإلا ات الثورات عنى م بؿ ال
الاا ني لن يي وأىنيا عما إلانت عنيو في الما ي؟ وما مؤفر ذلؾ؟
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إيجابا عنى ال يي
د .ما ف صالحو بفإلؿ عاـ ،فإف الثورات وال غيرات ال ي فيدىا المنط ي نعإلس
ً
ال ن طينييي نيا امؿ في طيا يا ثالثي م غيرات رئي يي ،أولياو في اإلن اف الذي إل ر ااجز الخوؼ
عاجال
وعبر عف عز و وإلرام و ،وواجو ا بداد ا نظمي وف ادىاي وثانيياو النظاـ ال يا ي الذي ي غير إف
ً
ّ
آجال لصالح ا مي واراد ياي وثالثياو ال اء اإل ار يجي المايط ب ن طيف الذي ي اوؿ بإذف اهلل إلى
أو ً
ف اء داعـ لنم اومي وا ف دافئ وم اند ل يي فن طيف ،ولعؿ ما ادث في مصر نموذج عنى ذلؾ.
غير أننا ما زلنا في مراني ان اليي ،وىناؾ اديات ىائني واجو الثورات ،وىناؾ مااوتت مف ا نظمي
ال ا دة ومف «ال نوؿ» لال مرار في اإلم اؾ بزماـ ا مور ،إلما أف ىناؾ مااوتت دخؿ خارجي
(وخصوصا أمريإلي  -إ رائيني) إلفراغ الثورات مف ما واىا واعادة وجيييا لخدمي مصالح ال وى الغربيي،
ً
بؿ وربما يت المنط ي عنى أ س طائ يي وعرزيي .ولذلؾ فما زاؿ ىناؾ الإلثير أماـ الفعوب الثائرة ل عمنو،
ل طي الطريؽ عنى ا نظمي ال ا دة وعنى ال وى الخارجيي.
«.2منبر الداعيات»و في ياؽ زيار و لنفرؽ ا و ط امؿ وزير الخارجيي ا مريإليي جوف إليري معو منؼ
عرفوف ال راء بيا ،وب أثي ار يا عنى المصالح ال ن طينيي؟
الإلون يدراليي ا ردنيي ال ن طينييو لو ّ
د .ما ف صالحو مفروع الإلون دراليي مر بط ب فإليؿ دولي واادة جمي ا ردف ومناطؽ ال ي الغربيي
وزطاع غزة في نظاـ يعطي صالايات وا عي لإلال الطرفيف ،ويإلوف ات اإلـ منؾ ا ردف .وىو مفروع
زديـ ي جدد بيف ني وأخرىي ييدؼ منو اإل رائينيوف وا مريإليوف أف يمنعوا ال ن طينييف في نيايي ا مر مف
وخصوصا اماس مف
أف إلوف ليـ دول يـ الخاصي بيـ ،إلما ييدفوف إلى مني زوى الم اومي ال ن طينيي
ً
بال ا مرار الم اومي ل ارير ما ب ى
ال يطرة عنى الدولي ال ن طينيي في ااؿ إلوينيا ،ف ذلؾ يعني م ً
أي ااؿ فإف الوادة ىي ىدؼ إل ّؿ عربي وم نـ ،ولإلنيا ت
مف فن طيف الما ني ني  ....0837وعنى ّ
ينبغي أف ـ عنى أ اس إلغاء أي مف ا وؽ الفعب ال ن طيني ،ويجب أف إلوف عنصر زوة ت عادة
الا وؽ وليس إل اع يا أو إلغالؽ من ا يا.
«.3منبر الداعيات»و اتع راؼ ب ن طيف في ا مـ الم ادة دولي بص ي مرازبو بماذا ين ي ال يي وأىنيا؟
دوليا؟ وىؿ ليذه الص ي مف أثيرات في اا ر وم بؿ دولي فن طيف «الا ي يي»؟
وىؿ مف اع بار لو ً
د .ما ف صالحو اتع راؼ م يد إلى ٍّ
اد ما مف ناايي نفاط ىذه «الدولي» في الماافؿ الدوليي و عري يا
ب ن طيف وز ي يا مف مخ نؼ زواياىا .غير أنو يجب اتن باه إلى أف دولي فن طيف في ال ي الغربيي
اؽ عودة الالجئيف ،وأف فعب فن طيف
وزطاع غزة ت عني إطالزًا ال نازؿ عف فن طيف ال اريخيي ،وت عف ّ
في الداخؿ والخارج ىو أإلبر مف مجرد مثيؿ ىذه الدولي لن ن طينييف الم يميف فييا.
عاما عنى النإلبي؟ وما م ِّومات
يي ال ن طينيي بعد مرور ً 54

« .4منبر الداعيات»و إليؼ َرْوف م بؿ ال
نيو يا؟ وىؿ نوح ان راجات في ا فؽ؟
ماما إلى ارير فن طيف مف نيرىا إلى بارىا ،وعود يا إلى
د .ما ف صالحو ناف مطمئنوف إف فاء اهلل ً
آجال ،وىذا مصداؽ وعد اهلل باانو ،إلما أنو مصداؽ ننو باانو .والإلياف الصييوني
أىنيا إف
عاجال أو ً
ً
ال ائـ عنى الغصب وال ير والظنـ ا ًما إلى زواؿ ،وىذه طبيعي ارإلي ال اريخ .ولف يب ى الصيايني أزوياء
إلى ا بد ،ولف يب ى العرب والم نموف ع اء إلى ا بد.
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إف الثورات في العالـ العربي ،وصعود ال يارات اإل الميي ،والم اومي ال ن طينيي البطوليي ال ي ود
جدا إلما
اتن ا ات و صمد في وجو اتا الؿ و ن نو درو ً ا زا يي ،بالرغـ مف عمنيا في ظروؼ صعبي ً
في زطاع غزة ...ىي مؤفرات عنى أف ىذه ا مي بدأت عيد عافي يا بإذف اهلل.
« .5منبر الداعيات»و دور ا مي في ُنصرة فن طيف وا زصىو إليؼ ي جنى؟ وما ىي أبعاده؟
د .ما ف صالحو نصرة فن طيف وال دس وا زصى أصبات فرض عيف ،ولـ عد فرض إل ايي ،و ـ النصرة
بالو ائؿ الممإلني الم ااي إلافي .واذا لـ إلف ثمي ظروؼ االيي عيف عنى المفارإلي ال عنيي بالجياد ،فال أزؿ
مف الدعـ ال يا ي والمالي والخيري وال انوني واإلعالمي وال عبوي ...إل َؿ با ب ا طاع و وامإلانا و .وعنى
أدوميا
الجميي أف ي دـ ما ا طاع ميما إلاف ً
دائما وم ً
زنيال ،فرط أف يإلوف عطاؤه ً
مرا ،فخير ا عماؿ َ
واف َز َؿ.
مجمة منبر الداعيات ،العدد  -077رجب  /0323حزيران 1102
 76قراءة "إسرائيل" لصعود اإلسالميين في المنطقة العربية

د .عدناف أبو عامر
ىي زيار ي ا ولى إلى ونس ،والرابعي إلى زطر ،وزد تاظت مجموعي مف ال مات والخصائص ال ي ميػز
بند الثورات ا وؿ ،وعايفت عف زرب االي ات طاب ال يا ي عنػى أفػده بػيف الم ناف ػيف والخصػوـ ،وىػو
عنى إلؿ ا اواؿ االي صايي ،ولو طرفت بعض الفيء لدى بعض ال وى ال ون يي.
لإلػػف مػػا ػػأورده فػػي ال ػػطور ال ادمػػي يػػر بط بصػػورة وثي ػػي بػػال ييـ اإل ػرائيني لاالػػي الصػػعود اإل ػػالمي فػػي
المنط ي العربيي ،ومنيا ونس ومصػر بفػإلؿ خػاص ،ت ػيما وأف ىػذا الصػعود زػد ييػدد ات ػ رار فػي بعػض
الدوؿ العربيي ا خرى ،ال ي عيش فييا ا نظمي ال يا يي واتز صاديي االي مف ال غط الداخني ب ػبب زيػاـ
جيات ت ي ياف بيا مف المواطنيف ب ادي النخبي الااإلمي.
لإلػػف زيػػار ي ا خػػرى إلػػى زطػػر ،أظيػػرت لػػي أنيػػا وال ػػعوديي ،البا ػريف ،الإلويػػت ،و ػػنطني ُعمػػاف ،مػػرت فػػي
جارب مػف ىػذا ال بيػؿ ،عنػدما زامػت جيػات معار ػي باتا جػاج ،لإلػف أغنػب ىػذه ال ارإلػات لػـ ػ مإلف مػف
ا طاب المؤيديف ،وب يت ُمثؿ جيات ػي ي مػف المػواطنيف ،ايػث نجاػت ىػذه ا نظمػي الااإلمػي فػي ىػذه
الدوؿ ،وعبر ان ياج إ ار يجيات ب اءو داخنيي وخارجيي ،في الماافظي عنى ىذا ات رار.
أف ػ ػػأثير العامػ ػػؿ الػ ػػديني فػ ػػي المنط ػ ػػي العربيػ ػػي لػ ػػيس جديػ ػػداً ،لإلػ ػػف ص ػ ػرفات
و ػ ػػزعـ ا و ػ ػػاط اإل ػ ػرائينيي ّ
"المفػػيخات" واإلمػػارات والممنإلػػات فػػي اآلونػػي ا خي ػرة طػػي الفػػؾ بػػالي يف بأنيػػا خفػػى جػػداً مػػف ال يديػػدات
ال ادمي مما ع بره ا جػاه اإل ػالـ ال يا ػي ،الػذي بػات ُيفػإلؿ خطػ اًر إلبيػ اًر عنػى اإلميػـ ،وىػي فػير ىنػا إلػى
ن ػػني المااإلمػػات ال ػػي جػػري فػػي بعػػض دوؿ الخنػػيج ػػد مػػا ص ػ يا خاليػػا "اإلخ ػواف الم ػػنميف" ،وزػػاموا
ب دريب عناصر مانيي ل نب نظاـ الاإلـ.
وىنػػا بالػػذات ،يمإلػػف إجػراء م ارنػػي بػػيف مػػا اػػدث فػػي الػػدوؿ العربيػػي ،ومنيػػا ػػونس ومصػػر ،ال ػػي عمػػت فييػػا
اتا جاجػػات ،و ػػـ زن ػب نظػػاـ الاإلػػـ فييػػا ،وبػػيف الو ػػي فػػي دوؿ الخنػػيج يعمػػؿ لصػػالح الاإلػػاـ الخنيجيػػيف،
بأف ُيواصنوا الا اظ عنى ات اؽ غير المإل وب بينيما.
الذيف ي دروف عنى إزناع مواطنييـ ْ
ولذلؾ فإف م ابع ي ل ير ا و اع في دولي مثؿ زطر ،أفارت لي إلى أف ا نظمي الااإلمي في دوؿ الخنػيج
ػوـ بػدعـ جميػي الخػػدمات ،وم ابػؿ ذلػؾ يم نػي المواطنػػوف عػف المفػارإلي فػي أي عمنيػػي يا ػيي ،لإلػف يب ػػى
التاريخ :اإلثنين 1102/5/01

العدد1775 :

ص 34

أمر ماظور في الا ابات ال يا يي عنؽ بأنو إذا نجح نظاـ الاإلـ الجديد في مصر و ػونس فػي الم ػ بؿ
ال ريب ،فإف ذلؾ يعود نباً عنى أنظمي الاإلـ في الخنيج ،ال ي ُ يـ بأنيا ُعارض الديم راطيي.
أف ىػػذه الػػدوؿ وعػػدت بػػإجراء الإلثيػػر مػػف اإلصػػالاات ،لإلنيػػا لػػـ ُن ػػذ إت النػػزر الي ػػير ،مػػا يعنػػي أف
إلمػػا ّ
أف ال عيدات لف إلوف إلافيي ،وعندىا ي ا ـ عنى نظػـ الاإلػـ و ػي
الدتئؿ في المرة ال ادمي زد ت فير إلى ّ
خريطي طريؽ ل ا يؽ اإلصالاات ال يا يي ،وليس اتإل اء بذر الرماد في عيوف المواطنيف.
إ رائيؿ مف جي يا ،ع بر أف الخطر ا إلبر الذي ُيفإلنو اإل الميوف عنى ما ب ى مف أنظمي الاإلـ العربيػي
إلامف في أنو ي رح طري ي أخرى وبدينػي لمبنػى ا نظمػي الااإلمػي الااليػي ،وبموجبيػا مػنح اريػي يا ػيي إلػى
جانػػب فػػرعني الػػديف ،أي أف العالزػػي الوطيػػدة ال ػػي ي رايػػا عػػف طريػػؽ ال ػوازف بػػيف اإل ػػالـ والدولػػي ،يجعنػػو
مناف اً زويا لألنظمي الااإلمي.
وبمػػا أف ارإلػػات إ ػػالميي إلثي ػرة نجاػػت فػػي الوصػػوؿ ل ػػدة الاإلػػـ عػػف طريػػؽ ان خابػػات ديم راطيػػي فػػارإلت
فييا ،إلما جرى في ونس ومصر ،فإنو عمنياً ُيفإلؿ بديالً جماىيرياً م بوتً عنى المػواطنيف ،ورغػـ أف الاإلػاـ
الذيف وصنوا ال ػنطي عبػر الارإلػات اإل ػالميي ان يجػوا ا ػى اآلف يا ػي براغما يػي ،فإنػو مػف الما مػؿ جػدا
أف واصػػؿ الػػدوؿ الخنيجيػػي ان يػػاج ن ػػس ال يا ػػي ال ػػي ان يج يػػا منػػذ بدايػػي الربيػػي العربػػي فػػي مااولػػي لإلػػبح
ْ
جمػػاح اتا جاجػػات ،ومنػػي الجي ػػات المعار ػػي مػػف رف ػػي أر ػػيا ،ل ثبيػػت ا م ػػف وات ػ رار ،وبم ػوازاة ذل ػػؾ،
مواصني ال عاوف وال ن يؽ والدعـ لنارإلات اإل الميي في الدوؿ العربيي ا خرى.
وبغض النظر عػف مػدى ا ازنػا أو اخ الفنػا مػي ىػذا ال يػيـ اإل ػرائيني ،لإلػف مػف الميػـ ال ػوؿ إف معظػـ دوؿ
الخنػػيج غيػػر مر ااػػي مػػف نجػػاح اإلخ ػواف الم ػػنميف ،فال ػػعوديي ُريػػد إ ػ اط ال ػرئيس ال ػػوري ا ػػد بيػػدؼ
إ ػػعاؼ إي ػراف ،لإلنيػػا مػػف الناايػػي ا خػػرى ،خفػػى مػػف ار ػػاع فػػعبيي اإلخ ػواف فػػي ػػوريي ،ممػػا زػػد يػػؤدي
ل يطر يـ عنى عدة دوؿ عربيي ،وىو مما رف و ال عوديي ،نظ ار لنخالؼ الجوىري مي الوىابييف فييا.
ولػػذلؾ زام ػت الػػدوؿ الخنيجيػػي بخط ػوات ا ػ بازيي لمنػػي اإل ػػالمييف مػػف ال غنغػػؿ أإلثػػر فػػي الػػدوؿ عػػف طريػػؽ
اتع اتت ،وال دخؿ في الجياز ال ائي ،ومني مؤ ػات المج مػي المػدني مػف العمػؿ ،لإلػف ىػذه الخطػوات
لف ُ ػعؼ ا نظمػي الااإلمػي فييػا ،ف موجػي اتا جاجػات ال ػي عمػت المنط ػي العربيػي لػـ عػط ف ػط ل ػإلاف
ىػػذه الػػدوؿ أمػالً بإاػػداث ال غييػرات ال يا ػػيي ،بػػؿ إنيػػا جعنػػت مػػف ميمػػي النخبػػي الااإلمػػي صػػوير المعار ػػي
بأنيا عدو الفعب ،وا ى لو مإلنت الدوؿ الخنيجيي مف فإليؿ جبيي موادة د اإلخواف الم نميف ،فإنو ت
يمنايا اصاني ،ولف مإلف مف مني ازدياد فعبي يـ فييا.
فمسطين أون الين1102/5/8 ،
" 77إسرائيل" تصمي لمتظاىري تقسيم

فيمي ىويدي
لػ ػػي عػ ػػدة مالاظػ ػػات عنػ ػػى ا اػ ػػداث الجاريػ ػػي فػ ػػي رإليػ ػػا ،بع ػ ػػيا ي عنػ ػػؽ بالفػ ػػإلؿ والػ ػػبعض اآلخػ ػػر ي عنػ ػػؽ
خص الفإلؿ ا وز ني ما ينيو
بالمو وع .فيما ّ
 بثّت اإلذاعي العبريي في  5/4صرياا لموفػيو فػايغنيف رئػيس الإلني ػيت ،زػاؿ فيػوو « ّإننػا نصػني مػف أجػؿأف واصػؿ المظػاىرات فػي رإليػا ا ػى ي ػ ط أردوغػاف .فيػو معػاد لن ػاميي و ػيء إل ػرائيؿ ،إلمػا ّأنػو ي ّبنػػى
موازؼ معاديي لنا ،رغـ الفوط الذي زطعناه في ال صالح معو والذي ان يى ب ديـ اع ذار ر مي».
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صرح لن ني زيوف اإل رائيني م اء  ،5/6زائالو
 رئيس لجني الخارجيي وا مف في الإلني يت افيغدور ليبرماف ّأنني ت أ طيي أف أخ ي عاد ي بما يادث ىناؾ».
« ّإننا ل نا معنييف بال دخؿ في الفأف ال رإلي ،إتّ ّ
إف
 فػػي ص ػريح إلذاعػػي الجػػيش اإل ػرائيني م ػػاء اليػػوـ ذا ػػو ،زػػاؿ وزيػػر البنػػي ال ا يػػي ػػين اف فػػالوـو « ّػأي ط ػػور يخنّص ػػيا م ػػف اإل ػػـ
ييمي ػػا ا ػػيف العالز ػػات م ػػي رإلي ػػا ،لإلنن ػػا ف ػػي الوز ػػت ذا ػػو ّ
نرا ػػب ب ػ ّ
إ ػ ػرائيؿ ّ
العثمانييف الجدد».
في زاوي و اليوميي بصاي ي الاياة النندنيي رصد ا اذ جياد الخازف يوـ  5/7بعض ال عني ػات ال ػي نفػر يا
أف ال ػالـ بػيف
الصاؼ الغربيي عف أاداث رإليا ،إلاف منيا ما ذإلر ػو مجنػي إلػومن ري النيإلوديػي ال ػي أ ّإلػدت ّ
الاإلومػػي ال رإليػػي واػػزب العمػػاؿ الإلرد ػ اني ي فػػؿ نيػػا (المجنػػي) وليإلػػود «إ ػرائيؿ» ي منيػػاف ذلػػؾ .وزػػد
أف اإلومػػي اػػزب
أف مػػف ا ػػباب ال ػػي أثػػارت ال ظػػاىرات فػػي ا ػ نبوؿ وبعػػض المػػدف ّ
أفػػارت المجنػػي إلػػى ّ
العدالي زررت بناء م جد في ميداف يـ (وىذا خطأ نيا بصدد بناء دار لألوربػرا) ثػـ ّأنيػا أصػدرت زانونػا
أف ال ػانوف ي ػي بػذلؾ أي ػا بالن ػبي لنمػدارس
يبعد بيي الخمور عف الم اجد بم ااي مئي م ػر ،ولػـ ػذإلر ّ
ادثت المجني أي ا ب عاطؼ عف م ارني ا ػ رار
إف ذلؾ أمر معموؿ بو في العديد مف الدوؿ ا وروبييّ .
ثـ ّ
ا ػني مبػػارؾ فػي مصػػر بال ظػػاىرات ال ػي خرجػػت ػػد أردوغػاف فػػي رإليػا ،وعنّػػؽ الإلا ػػب عنػى ذلػػؾ ب ولػػوو
أمػا رإليػا اػت زيػادة أردوغػاف
«ّ
إف مبارؾ جاوز الثمانيف وإلاف مري ػا يعمػؿ نصػؼ ػاعي ف ػط فػي اليػوـّ .
إف دخؿ ال ػرد ار ػي مػف ثالثػي آتؼ دوتر فػي
فإف از صادىا زاد بن بي  011بالمئي خالؿ عفر نوات ،ثـ ّ
ّ
ال ني إلى  00أل ا».
أف أاد رموز ليإلود أمريإلا دانياؿ بايبس إل ب م ات ا يرا ،الوصؼ لػو ،ىنػؿ فيػو لمػا
أ اؼ ا اذ الخازف ّ
اػػدث فػػى ا ػ نبوؿ ونفػره اػػت عنػواف «أخبػػار طيبػػي مػػف رإليػػا» .أفػػار أي ػػا إلػػى موزػػي إلإل رونػػي ليإلػػودي
ادث عف صيؼ رإلي اخف وا ّيـ أردوغاف بأ نمي رإليا ،ا مر الػذي جعنػو يواجػو ان جػار برإلػاف غ ػب
ّ
ادث عف عنواف في جريدة الديني نجراؼ البريطانيي ،إلاف إلال اليو « رإليػا ػ يـ ب افػيي
الفعب ده ،إلما ّ
إ الميي في ال عامؿ مي بيي الخمور» ،وايف ز أر الإلا ب الخبر وجػده من ػوبا إلػى مالػؾ م جػر لبيػي الخمػور،
إف صااب خمارة أصبح مرجعا في ال اف يي اإل الميي المزعومي.
وعنّؽ عنى ذلؾ ب ولو ّ
ورابػػت بمػػا اع بر ػػو ا ػػطرابات يػػدد
رغػػـ ان ػػاده لن عني ػػات ال ػػنبيي ال ػػي صػػدرت عػػف ا طػراؼ الصػػييونيي ّ
ػإف الإلا ػػب ال ػػذي ام ػػدح دور أردوغ ػػاف ان ػػد في ػػو فردي ػػو وع ػػدـ رايب ػػو بالن ػػد م ػػف جان ػػب
النظ ػػاـ ال رإل ػػي ،ف ػ ّ
منػػى أف ػػرده ال ظػػاىرات إلػػى أرض الوازػػي ،لإلػػي يػػرى منػػو فػػيئا مػػف ال وا ػػي فػػي
ا ص ػوات المعار ػػي ،و ّ
الم بؿ.
فػػي عػػدد جريػػدة الايػػاة الػػذي صػػدر أمػػس ا اػػد  5/8وصػػؼ م ار ػػنيا فػػي ا ػ نبوؿ الزميػػؿ يو ػػؼ الف ػريؼ
إف ػػااي الميػػداف ازدامػػت بالخيػػاـ ال ػػي نصػػبيا الما جػػوف مػػف مخ نػػؼ
المفػػيد فػػي ميػػداف ػػيـ ب ولػػوو « ّ
ات جاىات( ،فخيمي العنوييف جاورىا خيمي ا إلػراد مػف أنصػار اػزب العمػاؿ الإلرد ػ اني وزػربيـ الفػيوعيوف
ي بعيـ الي اريوف» .وفي م ابنيـ خيمي ال ومييف وآخروف ،إلما يزور الميداف نافطوف مف جماعي اإل المييف
الثورييف الذيف يعادوف اإلمبرياليي ا مريإليػي وال أر ػماليي .فػي الوزػت ذا ػو مػألت ا فػؽ صػور مصػط ى إلمػاؿ
أ ػػا ورؾ ونػػاظـ اإلمػػت ودنيػػز غيػػزميش و فػػي جي ػػارا ،إلمػػا غطّػػت الصػػور مرإلػػز ا ػػا ورؾ الث ػػافي الػػذي يم ػػد
عنى أاد أ الع الميداف والذي أعنف رجب طيب أردوغاف ّني و ىدمو ل فييد مبنى لألوبرا).
ابعػػت اإلعػػالـ ال ػػوري الفػػامت ودفاعػػو الاما ػػي عػػف الاريػػي والديم راطيػػي فػػي رإليػػا .وفػػاىدت زنػػاة العػػالـ
اإلي ارنػػي وىػػي واصػػؿ الفػػما ي و ص ػ يي ا ػػابات طي ػراف مػػي أن ػرة ج ػراء م ػػاند يا لنجػػيش ال ػػوري الاػػر،
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وعنمت ّأنيا غطت عنى م ار نيا في أن رة لإلي ي ادث عف ثورة ا ػراؾ وىبػوب ريػاح الربيػي عنػى ػ اؼ
البو ػ ور ،ا مػػر الػػذي رف ػػو وا ػػطره لال ػ الي مػػف عمنػػو .واػػدثني أصػػدزاء عػػف رفػػض إاػػدى ال ن ػوات
ػافي خصػوـ أردوغػاف دوف غيػرىـ.
ال رن يي ن ؿ الصورة الماايػدة لنااصػؿ فػي ميػداف ػيـ و رايبيػا با
وا ػػيف وج ػػدت بع ػػض من ػػابر وزنػ ػوات اإلع ػػالـ المص ػػري ا ػػاوؿ صػ ػ يي ا ػػابا يا م ػػي اإلخ ػػواف م ػػف خ ػػالؿ
أف النػدد فػي الخصػومي ت اػدود
اتن ماـ إلى مواإلب الفام يف والميننيف ا ى إذا إلػانوا إ ػرائينييف ،أدرإلػت ّ
لو ،ت أخالزيي وت وطنيي.
ن ادث فى المو وع يوـ ا ربعاء بإذف اهلل.
السبيل ،عمان1102/5/01 ،
 78كسر الجمود

جياد الخازف
مبادرة إل ر الجمود ال ي جمي بعض أبرز رجاؿ ا عماؿ ال ن طينييف واإل ػرائينييف لي ػت بػديالً مػف عمنيػي
ال الـ ،وانما مااولي لػدعـ العمنيػي .ا خ منيػب المصػري ،رئػيس من ػدى فن ػطيف الػذي إلػاف وراء فإلػرة إل ػر
الجمود ،أعنف في مؤ مر صاافي با ور اوالى ألؼ مف الذيف فارإلوا في مؤ مر الفرؽ ا و ػط لنمن ػدى
اتز صػػادي العػػالمي عنػػى الباػػر الميػػت ،رفػػض ال طػػاع الخػػاص ال ن ػػطيني ،وإلػػذلؾ المفػػارإليف فػػي المبػػادرة
مف الجانب اإل رائيني ،فإلرةَ ال الـ اتز صادي.
ألت ا خ منيب وناف نفارؾ في المؤ مر عف فإلرة إل ػر الجمػود ،ووجػدت ال اصػيؿ إلثيػرة وميمػي فطنبػت
إلي ر الي عف المو وع ،وىو فعؿ وما أإل ب يع مد عنى المعنومات ال ي م يا الر الي.
منو أف ير ؿ ّ
بمػػا أف وزيػػر الخارجيػػي ا ميرإليػػي جػػوف إليػػري طػػرح أفإلػػا اًر ل نفػػيط اتز صػػاد ال ن ػػطيني ،فػػإنني أرى ل ازمػاً أف
أ ػػجؿ فػػي البدايػػي أف فإلػرة إل ػػر الجمػػود ػػب ت ال إلػرة ا ميرإليػػي بأفػػير ،وجػػاءت زبػػؿ أف ي ػػنـ ال ػػيد إليػػري
وزارة الخارجيي ا ميرإليي.
ال يد منيػب المصػري وزمػالؤه ػمعوا فػي مػؤ مر الفػرؽ ا و ػط لنمن ػدى اتز صػادي العػالمي فػي ا ػطنبوؿ
ػػني  1101رئػػيس وزراء رإليػػا رجػػب طيػػب أردوغػػاف وال ػرئيس ال ن ػػطيني مامػػود عبػػاس ،ورئػػيس المن ػػدى
البروف ػػور إلػػالوس فػواب ،ي ولػػوف إف عمنيػػي ال ػػالـ أصػػبات مجمػػدة ،فإلػػاف أف از ػػرح رجػػاؿ ا عمػػاؿ عنػػى
البروف ور فواب أف يرعى المن دى مبادرة رجاؿ ا عماؿ ل اريؾ عمنيي ال الـ ،وىو راب بال إلرة.
رجػاؿ ا عمػػاؿ ال ن ػػطينيوف يريػػدوف ال عػػاوف مػػي نخبػػي مػف رجػػاؿ ا عمػػاؿ اإل ػرائينييف ودفعيػػـ إلػػى ال ػػغط
عنى اإلوم يـ ل اريؾ عمنيي ال الـ واؿ الدول يف ،والجيد مبني عنى أ س ،أىمياو
 المبادرة لف دخؿ في بنود الاؿ ال يا ي و اصينو و رؾ ال ايا الجوىريي لن يا ييف. ىنػ ػػاؾ ن ػ ػػيؽ مػ ػػي الجيػ ػػات الر ػ ػػميي ذات العالزػ ػػي ،وزػ ػػد ُزِّوَد الم ػ ػػؤولوف المعنيػ ػػوف بماا ػ ػػر الجن ػ ػػاتواتج ماعات إلافي ،والطرؼ الر مي فارؾ في جميي مرااؿ جيود رجاؿ ا عماؿ.
 ػػـ ات ػػاؽ منػػذ اتج مػػاع ا وؿ عنػػى جنػػب الػػدخوؿ فػػي مفػػاريي از صػػاديي مف ػ رإلي وعنػػى رفػػض مبػػدأال الـ اتز صادي ،واإلصرار عنى أولويي الاؿ ال يا ي.
 ا ؽ الطرفاف ال ن طيني واإل رائيني عنى أف يب ى نفاطيما مف إطار نداء عاجؿ لن اػرؾ فيمػا ياػ ظإلػػؿ مػػف الطػرفيف بالمبػػادئ والموازػػؼ ال يا ػػيي الخاصػػي بػػو ،وذلػػؾ لعػػدـ ال ػػدرة عنػػى الخػػروج بموازػػؼ مواػػدة
فو اًر ،فيا ظ الجانب ال ن طيني بثواب و ،ولإلف يف رؾ الطرفاف في النداء العاجؿ الخالي مف موازؼ يا يي.
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ا خ منيػػب زػػاؿ لػػي إف عػػدـ بنػػي موزػػؼ يا ػػي مف ػ رؾ جػػاء عنػػى خن يػػي عػػدـ ن ػػوج ا مػػور بعػػد لػػدى
الجانب اإل رائيني الذي يا اج إلى وزت ل طوير موز و ،واج ذاب فخصيات إ رائينيي أخرى ليا زدرة ال ػأثير
فػي أصػااب ال ػرار ،مػي العنػـ أف المبػادرة بػدأت بخم ػي مػف الجانػب اإل ػرائيني أصػباوا اآلف  ،041وىنػػاؾ
مثنيـ مف رجاؿ ا عماؿ ال ن طينييف في المبادرة ،أي أنيا ـ اوالى  211فخصيي ،ويمثؿ إلؿ فريؽ 14
في المئي مف اإلن اج الماني في منط و.
جػػوف إليػػري عػػرض أفإلػػاره اتز صػػاديي لأل ار ػػي الما نػػي فػػي المإلػػاف ن ػػو والوزػػت ن ػػو ،مػػا جعػػؿ إلثي ػريف
يربطػػوف بػػيف المبػػادر يف ،وت ربػػط ىنػػاؾ أبػػداً ،فرجػػاؿ ا عمػػاؿ ال ن ػػطينيوف واإل ػرائينيوف ػػب وا باػوالى ػػني
الوزير ا ميرإلي ،وىذا رجؿ ا ف النيي يااوؿ جيده ،لذلؾ أجػد أف ال ػزامف خػالؿ مػؤ مر الباػر الميػت جػاء
صدفي.
منيب المصري امؿ ال يي ال ن طينيي عنى إل يو صغي اًر وإلبي اًر ،وث ي بو مف ث ي بن ي ،فالمبادرة إلنيا
يدؼ إلى دعـ عمنيي ال الـ ،و فجيي رجاؿ ا عماؿ اإل رائينييف عنى ال غط عنى اإلػوم يـ لن ػير عنػى
طريؽ ال الـ بعد  11ني مف ال فؿ الم واصؿ.
ت أزوؿ إف ا خ منيب ورفازو ينجاوف ،وانما عنى المرء أف ي عى وىـ ي عوف.
غػػداً أإلمػػؿ بأفإلػػار جػػوف إليػػري ال يا ػػيي واتز صػػاديي ،وت ػػبب عنػػدي لنفػػؾ فػػي نوايػػاه ،فما ػػيو معػػروؼ،
ومثنو الػرئيس بػاراؾ أوبامػا ونائبػو جػو بايػدف .المفػإلني اإلومػي إ ػرائيؿ الم طرفػي ،وت أزيػد ،ننػي أاػاوؿ أف
أب ى إيجابياً اليوـ.
الحياة ،لندن1102/5/01 ،
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عاموس ىرئيؿ
أص ػػداء الا ػػرب اتىني ػػي ف ػػي ػػوريي ػػمعت أم ػػس عن ػػى م ػػافي أز ػػرب م ػػف أي وز ػػت م ػػى م ػػف ات ار ػػي
ات ػرائينيي ،اػػيف زا ػػؿ جػػيش ات ػػد وواػػدات الثػ ػوار عنػػى مدينػػي ال نيطػػرة ،المااذيػػي لنا ػػدود عنػػى ى ػػبي
الجػػوتف .رجػػاؿ المعار ػػي ،فػػي مااولػػي لعػػرض انجػػاز ػريي بعػػد ال فػػؿ فػػي المعرإلػػي عنػػى بنػػدة ال صػػير
ات ار يجيي ىاجموا منذ اعات الصباح ال نيطرة ومعبر الادود المجاور ليا.
منذئذ دور ىناؾ معارؾ فديدة ،ومرازبو اتمـ الم ادة ،الػذيف يا ظػوف بصػعوبي با ػ اإلاما يـ فػي الطػرؼ
ال وري مف الادود ،ي إلػروف اتف بجديػي باتن ػااب وال م ػرس فػي الطػرؼ ات ػرائيني ،ا ػى اف إلػاف اتمػر
ي ر بما ب ى ليـ مف دور إل وة فصؿ بػيف الػدول يف .وزػد أعننػت النم ػا منػذ ظيػر امػس انيػا زػررت اخػالء
رجاليا في زوة المرازبيف في وء الخطر عنى ايا يـ.
صعيد الارب في معارؾ الادود ىو ػبب ل نػؽ ا ػرائيني .فار ػاع م ػ وى الث ػي بػالن س لػدى الػرئيس بفػار
ات ػػد بعػػد ان صػػاره فػػي ال صػػير ،المجػػاورة لناػػدود ال ػػوريي النبنانيػػي ،زػػد يفػػجعو عنػػى مواصػػني الطريػػؽ الػػى
عمنيات رد د ا رائيؿ ،اذا ما ا ت ىذه يديدىا وىاجمت في الم بؿ زوافػؿ ن ػؿ و ػائؿ ز اليػي م طػورة
مف وريي الى ازب اهلل .وت بد أف ات ػد فػعر بن ػو مػدينا جػدا تيػراف ولاػزب اهلل عنػى الم ػاىمي الميمػي
ال ي زدميا م ا نو المنظمي النبنانيي لنجااو في ال صير.
مػػي ذلػػؾ ،يػػدعي م ػػؤولوف فػػي جيػػاز اتمػػف بانػػو ػػيإلوف مػػف الخطػػأ المبالغػػي فػػي زيمػػي ان صػػار النظػػاـ فػػي
ال صير .وعنػى اػد زػوليـ ،فػاف النجػاح جػاء بعػد ن ػني اخ ازػات طوينػي فػي ال ػن يف اتخيػر يف ،خ ػر فييػا
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ات ػد ال ػيطرة عنػى اإلثػر مػف نصػؼ ات ار ػي ال ػػوريي .وفػي ىػذه الناظػي ت يمإلػف لننجػاح أف يػرجح الإل ػػي
في صالاو بفإلؿ يؤدي الى ىرب الثوار الم نايف الى مناطؽ منعزلي وبعيدة.
و طنػػي عيػػوف إلػػؿ اتطػراؼ ػ نظػػاـ ات ػػد ،الثػوار و ن ػػني مػػف الػػدوؿ المؤيػػدة لنمع ػػإلريف الخصػػميف ػ الػػى
المؤ مر الدولي عف م بؿ وريي ،الذي وجد نيي لع ده ىذا الفير.
و ع بػػر ال صػػير فػػي ا ػرائيؿ إلخطػػوة إل يإليػػي ،ورزػػي اخػػرى ين ييػػا النظػػاـ عنػػى الطاولػػي ،الػػى جانػػب الػػدعـ
الرو ي الم ازيػد و يديػد مو ػإلو ب زويػد دمفػؽ بمنظومػات صػواريخ م ػادة لنطػائرات م طػورة مػف طػراز اس
 .211ومف الجيي اتخرى يدد ال وى العظمػى المعار ػي لننظػاـ بػاوراؽ خاصػي بيػاو رفػي الاظػر اتوروبػي
عف وريد ال الح لنمعار ي ال وريي و ريب الخطي اتمريإليي تن ياج مناطؽ ماظورة الطيراف عنػى م ربػي
مف الادود بيف وريي وجيرانيا.
وت يدور الاديث اتف ف ط عف الادود ال رإليي ،بؿ وعف الادود اتردنيي اي ا .ف ػد نفػرت الوتيػات الم اػدة
ىػػذه اتيػػاـ ز ػوات وا ػػعي ن ػػبيا وبطاريػػات م ػػادة لنطػػائرات مػػف نػػوع بػػا ريوت فػػي فػػماؿ اتردف ،فػػي اطػػار
منػػاورة مف ػ رإلي .و وجػػد امإلانيػػي تف ب ػػى البطاريػػات عنػػى ات ار ػػي اتردنيػػي ،ا ػػى بعػػد ان يػػاء المنػػاورة،
إلخطوة اولى تن ياج منط ي اظر طيراف (واف إلانت ااجي ل ر و بمعوني طائرات اع راض).
اتردف ،مثؿ بعض الجيراف اتخريف ل وريي ،يعيش في ىني في ػوء ع ػد الاػرب اتىنيػي ىنػاؾ .وي ػطر
اتردنيوف عنى أي ااؿ الى اا مػاؿ عػبء نصػؼ منيػوف تجػئ ػوري عنػى اتزػؿي ناىيػؾ عػف ناػو منيػوف
تجئ عرازي في اتردف ،وىو معطى يمإلف أف يزداد في وء موجػي العنػؼ الم جػددة ال ػي ػرب العػراؽ،
الذي ي أثر ىو اي ا بالارب في وريي .ولإلف الجار اتإلثر زن ا ىو عنى ما يبدو لبناف.
ازب اهلل لـ يعد يخ ي دخنو العميؽ في الارب في وريي ،وي ن ى عنى ذلؾ ان ادا فديدا مف خصومو فػي
لبنػػاف .وفػػي المعار ػػي ال ػػوريي ادع ػوا ىػػذا ات ػػبوع اف المنظمػػي بعثػػت بناػػو  04الػػؼ م ا ػػؿ لنمفػػارإلي فػػي
المعارؾ ،الإلثير منيـ لن اؿ في ال صير ،وال دير يبدو مبالغا فيو لػالذف ات ػرائينيي ،ولإلػف يا مػؿ أف يإلػوف
الم صػػود الم طػػوعيف ،رجػػاؿ المينيفػػيات الفػػيعيي فػػي لبنػػاف ،المر بطػػي جزئيػػا ف ػػط باػػزب اهلل .امػػا المنظمػػي
ن يا فدفعت بما ت ي ؿ عف  2اتؼ م ا ؿ مف وادا يا المخ ارة الى وريي .وال دير ال ائد انو خ ر ا ى
تف أإلثر مف  111مف م ا نيو في الارب ىناؾ.
فػػي الميػزاف اتولػػي ات ػرائيني ،وجػػد ليػػذا آثػػار ايجابيػػي و ػػنبيي عنػػى اػػد ػواءو اػػزب اهلل ي آإلػػؿ فػػي ال ػػاؿ
وي د عددا ميما مف رجالو ،ولإلف في ن س الوزت يجمي جربي إلبيرة ال يمي في ز اؿ مػديني مرإلػب يمإلػف لػو
أف ي ػ خدميا فػػي الم ػ بؿ اي ػػا فػػي الص ػراع ػػد الجػػيش ات ػرائيني .فػػي ىػػذه الناظػػي ،يبػػدو أف ال ػػرر
لنمنظمػػي أإلثػػر مػػف المن عػػي ،ولإلػػف يجػػب أت ن جاىػػؿ اي ػػا المإل ػػب المعنػػوي الػػذي ينالػػو ،إلمػػف ياظػػى اتف
بالاظوة عنى ا ـ المعرإلي في ال صير.
ف ي الخن يي ط أر طورات م اجئي اخرى راىا ا رائيؿ بعيف اتيجاب .وىإلذا مثال ،الصدع العننػي بػيف ايػراف،
وريي وازب اهلل وبيف اماس ،ال ي فرت مػف مع ػإلرىـ فػي ػوء المذباػي باػؽ اخوانيػا ال ػني فػي ػوريي.
ويدعو عدد مف م ؤولي اماس مػؤخ ار عننػا ات ػد تع ػزاؿ منصػبو ،بينمػا يوث ػوف العالزػات مػي زطػر ،ال ػي
ااوؿ اف بدو في صورة ال يد لارإلات اتخواف الم نميف في إلؿ ارجاء الفرؽ اتو ط.
بالم ابػػؿ ،فػػاف زػػادة الػػذراع الع ػػإلريي لامػػاس فػػي غػزة زن ػػوف مػػف الصػػدع مػػي ايػراف ،ويخفػػوف مػػف أف اتمػػر
ي ر ب وريد ال الح الى المنظمي في غزة .ولإلػف اتيػرانييف وت ػيما رجػاؿ اػزب اهلل ،يجػدوف صػعوبي فػي
اف يغ روا لنإلنمي اتخيرة ال ي ال اىا يو ؼ ال ر اوي في زطر ،ودعا م معيو الى امؿ ال الح ػد أبنػاء
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الفيطاف مف ازب اهلل .وإلاف يجنس بيف الجميور بالمنا بي زعيـ اماس خالد مفػعؿ ،الػذي إلػاف ا ػى زبػؿ
وزت زنيؿ م ى ي ا مرغوبا فيو في دمفؽ وفي طيراف.
ىآرتس 1102/5/6
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