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 حكومة وحدة كاديما ل وانضمام لمكنيست.. مبكرة : ال انتخاباتوموفاز يتفقاننتنياىو  2
توصؿ رئيس الوزراء االسػرائيمي  ننيػاميف نتنيػاهو  ليمػث الثبلثػاء  تلػق ات ػاؽ مػم فػا،وؿ مو ػاز  رئػيس  ػز  

 و دة وطنيث يضـ "كاديما". "كاديما" المعارض  عمق ائتبلؼ واسم لتفكيؿ  كومث
وجػػاء االت ػػاؽ نػػيف نتنيػػاهو ومو ػػاز تثػػر جمسػػث م ادثػػائ مكث ػػث  ػػي مدػػر رئػػيس ال كومػػث نالدػػدس   ونموا دػػث 

يمي يفاي.  الوزيريف اليمينييف أ يغدور لينيرماف وا 
ونػص االت ػػاؽ عمػق تيجػػاد بػانوف نػػديؿ لدػانوف "طػػاؿ"  تػق موعػػد أبصػا  فػػير ش / أ سػطس  وتغييػػر فػػكؿ 

  1022 كػػػـ ن يػػػ  تجػػػرا االنترانػػػائ النرلمانيػػػث الدادمػػػث و دػػػا لمفػػػكؿ الجديػػػد   ػػػي تفػػػريف أوؿ/ أكتػػػونر ال
 وست دد فكؿ ال كـ لجنث مرتصث يرأسيا  ز  كاديما ن س  االت اؽ.

وسػيكوف مو ػػاز نائنػػا لػػرئيس الػػوزراء ووزيػرا نػػبل  دينػػث و يػػدا عػػف "كاديمػا"  ػػي ال كومػػث  وعضػػوا  ػػي المجػػاف 
ألمنيػػػث  عمػػػق أف تضػػػـ ال كومػػػث ال دػػػا وزراء شرػػػريف مػػػف "كاديمػػػا"  كمػػػا أنػػػ  يتوبػػػم تسػػػمـ ال ػػػز  السياسػػيث ا

 المنضـ تلق االئتبلؼ جديدا رئاسث لجنث الماليث  ي الكنيسئ.
وات ػػػػؽ نتنيػػػػاهو ومو ػػػػاز أيضػػػػػا  أف يعمػػػػؿ رئػػػػيس الػػػػػوزراء عمػػػػق ت عيػػػػؿ العمميػػػػػث الدنموماسػػػػيث  والػػػػد م بػػػػػدما 

 .نالم اوضائ مم ال مسطينييف
وبضػػػق االت ػػػاؽ كػػػذلؾ أف تدػػػـو ال كومػػػث نطػػػري رطػػػث طػػػوارز ابتصػػػاديث  يتناسػػػ  مػػػم األزمػػػث االبتصػػػاديث 

 العالميث  وتسعق تلق تعزيز الطندتيف الضعي ث والمتوسطث.
يػػذكر أف الكنيسػػئ كانػػئ بػػد وا دػػئ االثنػػيف   ػػي الدػػراءة األولػػق  عمػػق ابتػػراي ال كومػػث ل ػػؿ الكنيسػػئ  وأف 

ث الكنيسػػئ لصػػيا ث بػػانوف الدػػراءتيف الثانيػػث والثالثػػث عمػػق االبتػػراي  ولكػػف االت ػػاؽ عمػػق االبتػػراي انتدػػؿ لمجنػػ
 تفكيؿ ال كومث تـ  ي الم ظث األريرة.

ويذكر أف رئيس لجنث الكنيسئ  يريؼ ل يف  كاف بد ماطؿ  ي تنياء نداش المجنث نصورة  ير معتادة  وهي 
صػؿ تليػ  مػف االئػتبلؼ ال كػومي أو مسػاعدي رئػيس رطوة بدر نعض المػرابنيف أنيػا مدصػودة  نعػد طمػ  و 

 الوزراء.
 8/5/1021، 28عرب 
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 عمى "إسرائيل" لالستجابة لمطالب األسرى لمضغطعباس: السمطة تجري اتصاالت  2
راـ اهلل: باؿ الرئيس م مود عناس  اليوـ اإلثنيف  تف السمطث الوطنيث تجري اتصاالئ مم كا ث األطراؼ 

ال كومث اإلسرائيميث لبلستجانث لمطال  األسرا العادلث  ولمتر يؼ مف معاناتيـ جراء الدوليث لمضغط عمق 
 تترذ ن ديـ.اإلجراءائ الدمعيث التي 

وطال  سيادت  لدا استدنال   ي مدر الرئاسث  المنعو  الصيني لعمميث السبلـ  ي الفرؽ األوسط ووسيك   
ي سجوف اال تبلؿ  والعمؿ عمق تطبلؽ سراي كا ث نالتدرؿ إلنداذ  ياة األسرا المضرنيف عف الطعاـ  

 والنساء واألط اؿ. 1994األسرا  وراصث الذيف اعتدموا بنؿ عاـ 
وأفار المنعو  الصيني تلق أن  نابش مم الرئيس عناس كي يث تجاوز العدنائ التي تعترض طريؽ مسيرة 

اصث األمـ المت دة والم ا ؿ الدوليث السبلـ  وأكد دعم  لمجيود ال مسطينيث  ي كا ث الم ا ؿ الدوليث  ر
األررا. وباؿ: 'أندينا اهتماما نالغا ندضيث األسرا ال مسطينييف  وأكدنا أف الصيف مستعدة أف تنذؿ جيودا 

 مم األطراؼ المعنيث ل ؿ هذ  الدضيث  ي أسرع وبئ ممكف'.
 7/5/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 أممية لتقصي الحقائق ومعاينة أوضاع األسرى لجنةكيل ىنية يدعو إلى تش 3

 زة: طال  رئيس ال كومث ال مسطينيث تسماعيؿ هنيث األميف العاـ لجامعث الدوؿ العرنيث ننيؿ العرني 
نترجمث برارائ الجامعث  يما يتعمؽ ناألسرا  ي سجوف اال تبلؿ  داعًيا لضرورة تفكيؿ لجنث أمميث لتدصي 

وضاع األسرا  ي سجوف اال تبلؿ. وأكد هنيث  ي تصريح ل  االثنيف ربلؿ زيارت  لريمث ال دائؽ ومعاينث أ
التضامف مم األسرا  ي سا ث الجندي المجيوؿ وسط مدينث  زة عمق ضرورة ت رؾ المجتمم الدولي نفكؿ 
عاجؿ مف أجؿ اال راج عف األسرا  ي سجوف اال تبلؿ. وأفار تلق وجود تواصؿ مستمر مم السمطائ 

 مصريث لمتانعث تن يذ اال تبلؿ التزامات  المنصوص عمييا  ي ص دث تنادؿ األسرا األريرة.ال
وباؿ: "سنجري اتصاالئ مم األميف العاـ لجامعث الدوؿ العرنيث والديادة المصريث مجددا  وكذلؾ مم األميف 

نياء العاـ لمنظمث الم،تمر اإلسبلمي وأوصمنا رسالث لرئيس وزراء تركيا لمعمؿ عمق مسا ندة األسرا وا 
معاناتيـ". ودعا مجمس جامعث الدوؿ العرنيث تلق السعي مف أجؿ عدد جمسث استثنائيث لمجمعيث العامث لؤلمـ 

 المت دة لمنابفث بضيث األسرا والمعتدميف ال مسطينييف والعر   ي سجوف اال تبلؿ.
سرا  ي سجوف اال تبلؿ وفدد رئيس الوزراء عمق أف رطوة اإلضرا  ستنجح تذا تو ر ليا صمود األ

وا تضاف الفع  ال مسطيني واألمث العرنيث وأ رار العالـ لمطالنيـ العادلث  مفيدًا نصمود وو دة األسرا 
 دارؿ السجوف  داعًيا تلق المزيد مف الصنر والثنائ لنيؿ مطالنيـ.

 7/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 سحب "المالية" من فياض ساعة: 48خالل  جديدةإعالن تشكيمة حكومية  4
عند الر،وؼ ارنا،وط: عممئ "األياـ" اف  كومث الدكتور سبلـ  ياض  8/5/2012األيام، رام اهلل،  ذكرئ

ستعدد اجتماعيا األرير اليوـ عمق أف يتـ اإلعبلف عف ال كومث نتفكيمتيا الجديدة  ي  ضوف اليوميف 
 د عناس نيايث هذا األسنوع.الدادميف لت،دي اليميف الدستوريث أماـ الرئيس م مو 

وذكرئ مصادر مطمعث أف التفكيمث الجديدة لم كومث ستتضمف نداء عدد مف الوزراء ال الييف  ي مناصنيـ 
مم تمكانيث تدراؿ تعديبلئ عمق ال دائ  الوزاريث التي يتولونيا وسط تأكيدائ عمق أف ال تغيير عمق 
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يتـ تسناد  دينث الماليث تلق الدكتور ننيؿ بسيس رئيس وزارائ الرارجيث والدارميث واألوباؼ  واف كاف س
 جامعث نيرزيئ السانؽ والذي سنؽ ل  تولي مناص  وزاريث.

وأفارئ المصادر تلق أف التفكيؿ الوزاري الجديد سيفمؿ رروج عدد مف الوزراء مف نينيـ عمق األرجح 
 جديدة. وزراء العدؿ والسيا ث والص ث والمواصبلئ لتتولق هذ  ال دائ  وجو 

واستنادًا الق المصادر  اف وجوهًا جديدة أيضًا ستدرؿ ال كومث لتولي  دائ  وزاريث فغرئ نتيجث استدالث 
 وزراء كوزارائ االبتصاد واالتصاالئ واألفغاؿ العامث والزراعث.

ون س  المصادر  اف مف  ير المرجح أي تعديبلئ عمق ال دائ  الوزاريث التي تتوالها فرصيائ ممثمث 
  صائؿ  مسطينيث.ل

وذكر مس،وؿ  ي  ركث ) تح( لػ "األياـ" أف الرئيس م مود عناس سي،كد عمق اف التفكيؿ ال كومي الجديد 
ال يعني التراجم عف ات اؽ المصال ث  وباؿ "سي،كد الرئيس عمق ان   اؿ ترتي  " ماس" ألوضاعيا 

ي لمجنث االنترانائ المركزيث نالعمؿ  ي  زة  الدارميث نإجراء االنترانائ ومف ثـ بنوؿ ات اؽ الدو ث والسما
 اف المفاورائ ستندأ لتفكيؿ ال كومث االنتداليث التي سيترأسيا الرئيس عناس ت ضيرًا لبلنترانائ و دًا 

 إلعبلف الدو ث".
ناديث سعد الديف: باؿ عضو المجنث  ندبًل عف مراسمتيا عماف مف 8/5/2012الغد، عّمان،  وأضا ئ

منظمث الت رير ال مسطينيث واصؿ أنو يوسؼ تف "التعديؿ الوزاري الم دود عمق  كومث سبلـ التن يذيث  ي 
 ياض ال يعني بطم الطريؽ أماـ المصال ث"  داعيًا  ماس تلق تسييؿ عمؿ لجنث االنترانائ  ي  زة. 

ال صائؿ وأضاؼ تلق "الغد" مف األراضي الم تمث تف "المصال ث ت تؿ دائمًا األولويث  وتنذؿ الدوا و 
والفرصيائ الوطنيث الجيود ال ثيثث مف أجؿ تنياء االندساـ وت ديؽ الو دة". ونيف أهميث "اإلرتداء تلق 
مستوا الت ديائ الراهنث  وبياـ  ماس نالسماي لمجنث االنترانائ المركزيث نت دي  سجؿ النارنيف  ي بطاع 

 ئيس م مود عناس". زة  مف أجؿ الذها  تلق تفكيؿ  كومث و اؽ وطني نرئاسث الر 
ول ئ تلق "عدـ سماي  ركث  ماس   تق اآلف  نعمؿ المجنث  ي  زة  معتنرًا أف "نداء الوضم عمق  ال  

وزارائ  ضمف تعديؿ م دود  6وتعطيؿ المصال ث يتطم  الدياـ نتعنئث الفوا ر  ي  كومث  ياض  وهي 
 يتيح ل كومث راـ اهلل ممارسث مياميا". 

ؼ  وهو منسؽ الدوا الوطنيث واإلسبلميث  تف "األريرة اجتمعئ أمس مف أجؿ ترتي  تلق ذلؾ  باؿ أنو يوس
 عاليائ جماهيريث عارمث دارؿ  مسطيف الم تمث ورارجيا لمتضامف مم بضيث األسرا  ي سجوف اال تبلؿ 

 والمطالنث ناإل راج عنيـ  تضا ث تلق ت ياء ذكرا النكنث التي تصادؼ األسنوع المدنؿ".
 

 المالية ليست خطيرة واألزمة "إسرائيل"ا: ال نبالي النتخابات شعث لـ مع 5
تدرير معا: باؿ الدكتور ننيؿ فع  لوكالث معا  أف الديادة ال مسطينيث ال تنالي  مف موا دث نتيناهو -نيئ ل ـ

اجراء انترانائ منكرة  ي فير ايموؿ المدنؿ الف رئيس وزراء اسرائيؿ ال يرطط اال لن س  ولمفروع  
سعي نعيدا عف مفروع السبلـ وال يريد اف يغض  ائتبل   ال سيما واف فعار ايراف الذي يستردم  التو 

 نتنياهو لـ يكف رطرا استراتيجيا كما كاف يزعـ.
واضاؼ": نتنياهو مرتاي ال ا د يضغط عمي  ويمارس ن س النظريث ويستغميا لسربث االرض  تق عندما 

هذ  ال ترة بد رمؽ  دائؽ جديدة عمق االرض لذلؾ عمينا مواصمث  ينوي العودة لم اوضائ  ديديث يكوف  ي
  فد الضغط الدولي ضد ".
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ال ارا انيا رطيرة الف االدارة االمريكيث تستغميا "و وؿ االزمث الماليث التي تمر نيا السمطث يدوؿ فع : 
ي ويندق العر   يـ ن اجث ككرناج ضدنا ولتروي نا ور ـ ذلؾ  انيا تد م كذلؾ اورونا مستمرة  ي الد م المال

 الق ضغط  ديدي كي يمتزموا".
وكفؼ فع  ان  سيزور بطاع  زة االسنوع المدنؿ لمداء بادة  ماس  ضبل عف دعـ الدادة الجدد الذيف تـ 

 تعيينيـ لديادة  تح  ي  زة.
 8/5/2012وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 2011االستثمار الفمسطيني لمعام  صندوقعباس يتسمم تقرير  6

راـ اهلل: تسمـ الرئيس م مود عناس  مساء اليوـ االثنيف  التدرير السنوي لصندوؽ االستثمار ال مسطيني 
  ربلؿ استدنال  رئيس صندوؽ االستثمار م مد مصط ق   ي مدر الرئاسث نمدينث راـ اهلل. 2011لمعاـ 

لت ديؽ التنميث االبتصاديث  ي  وأفاد الرئيس ناإلنجازائ الكنيرة التي  دديا الصندوؽ ربلؿ العاـ الماضي
األرض ال مسطينيث  ورمؽ  رص عمؿ لممساهمث  ي دعـ االبتصاد الوطني عمق طريؽ نناء الدولث 

 ال مسطينيث المستدمث.
وباؿ مصط ق لػ'و ا'  تف صندوؽ االستثمار مصمـ عمق توسيم نفاطات  االستثماريث  ي عدة بطاعائ 

ة والمتوسطث  نما  ي ذلؾ الفركائ العاممث ندطاعي الزراعث هامث  راصث  ي بطاع الفركائ الصغير 
والصناعث لتعزيز المنتج الوطني. وأفار تلق أف التدرير السنوي يددـ عرضا م صبل إلستراتيجيث الصندوؽ 

. وباؿ رئيس صندوؽ االستثمار  تف الصندوؽ  دؽ 2011ورطط  لبلستثمار  التي تـ تن يذها ربلؿ عاـ 
مميوف دوالر  ليرت م مجموع األرناي التي  دديا الصندوؽ  39صا يث بنؿ الضرينث نديمث أرنا ا  2011عاـ 

 مميوف دوالر. 800تلق  والي  2003منذ تنفائ  عاـ 
 7/5/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 "تمضيعًة لموقالمتحدة يعد " األمم إلى األسرىغازي حمد: نقل الجامعة العربية قضية  7

باؿ الدكتور  ازي  مد وكيؿ وزارة الرارجيث  ي ال كومث المدالث التي تديرها  ركث  أفرؼ اليور: - زة
 ماس اف ندؿ الجامعث العرنيث بضيث األسرا تلق األمـ المت دة يعد 'مضيعًث لموبئ  وم اولًث المتصاص 

  ض  األسرا  ي سجوف اال تبلؿ'.
مد بول  اف وضم األسرا  ي سجوف اال تبلؿ ي تاج ألف تدـو وندمئ موابم مدرنث مف  ركث  ماس عف  

الدوؿ العرنيث ناستدعاء س رائيا مف تسرائيؿ لػ 'الضغط عمييا لمرضوخ لمطال  األسرا'   اثًا الدوؿ العرنيث 
وفدد عمق  نػ 'اتراذ برارائ صارمث تعمؿ عمق تنصاؼ  دوؽ األسرا  ندال مف االستنكار والفج '.

الدوؿ العرنيث نأفعار تسرائيؿ نالروؼ مف المتغيرائ ورصوصا  ي ظؿ الرنيم العرني  ضرورة أف تدوـ 
 واتيـ كذلؾ األمـ المت دة التي توجيئ ليا الدوؿ العرنيث نػ 'العجز عف اتراذ أي برار يديف اال تبلؿ'.

 8/5/2012القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 لمنكبة 64ـفعاليات إحياء الذكرى ال انطالقعن ذكريا االغا يعمن  8
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زكريا األ ا رئيس المجنث الوطنيث العميا إل ياء  أعمف رئيس دائرة فئوف البلجئيف  ي منظمث الت رير د.
  انطبلؽ  عاليائ ت ياء الذكرا الرانعث والستيف لمنكنث  ي م ا ظائ 2012-5-7ذكرا النكنث  اإلثنيف 
 الض ث و زة والفتائ. 

ث راـ اهلل  تف المسيرة والميرجاف المركزي  ي م ا ظائ الض ث وباؿ األ ا  ي م،تمر ص  ي عدد  نمدين
مف جميم الم ا ظائ والدرا والمريمائ ناتجا  ميداف الفييد ياسر  15/5/2012الغرنيث سينطمداف  ي 

 عر ائ. 
ظيرًا مف  12( ثانيث عند تطبلؽ الصا رة الساعث 64ودعا جماهير الفع  ال مسطيني نالوبوؼ التاـ لمدة )

وتانم األ ا تف الدوا الوطنيث واإلسبلميث ات دئ عمق مسيرة مو دة ستنطمؽ ظير يـو  .15/5لثبلثاء يوـ ا
مف م ترؽ السرايا وسط مدينث  زة تلق مدر األمـ المت دة تفارؾ  ييا  ركتا  15/5/2012الثبلثاء الموا ؽ 

  تح و ماس وكا ث ال صائؿ ال مسطينيث. 
 7/5/2012فمسطين أون الين، 

 
 أعضاء السمك الدبموماسي عمى المستجدات في إضراب االسرى تطمعاهلل: "الخارجية" رام  9

النيرة:  مؿ ذوو األسيريف ثائر  بل مث و سف الص دي المجتمم الدولي المس،وليث الكاممث عف  ياة اننييما 
ؿ لداء دعئ الميددة نالرطر  ي زنازيف اال تبلؿ والذيف نافروا تضرانا م تو ا عف الطعاـ, جاء ذلؾ ربل

ل  وزارة الف،وف الرارجيث نعد ظير امس  ي مدر الوزارة  ي النيرة مم كا ث أعضاء السمؾ الدنموماسي 
العرني والدولي المعتمد لدا السمطث الوطنيث وذلؾ نمفاركث وزير الف،وف الرارجيث د.رياض المالكي ورئيس 

 . نادي األسرا بدورة  ارس ووكيؿ وزارة األسرا زياد انو عيف
واستعرض الوزير المالكي األوضاع الرطرة التي يمر نيا األسرا  ي معركث األمعاء الراويث مف اجؿ 
ال ريث والكرامث اإلنسانيث مطالنا المجتمم الدولي وبوا  الم،ثرة  وراصث األمـ المت دة  والم،سسائ ال دوبيث 

أسرا  ي سجوف اال تبلؿ منذ عاـ  204لمت رؾ ال وري والعاجؿ إلنداذ  ياة األسرا  مذكرا ناستفياد 
1967. 

واستعرض وزير الف،وف الرارجيث الجيود التي تدوـ الوزارة  ي كا ث الم ا ؿ العرنيث والدوليث وعنر نعثاتيا 
الدنموماسيث  ي العالـ ونراصث  ي نيويورؾ وجنيؼ لطري بضيث اسرا ال ريث والعمؿ عمق تدويميا ليصنح 

 ي استدرار  ي المنطدث.تطبلؽ سرا يـ فرطا أساسيا أل
 8/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ىي مخافة رب العالمين وثانيا السمطة القضائية أوالمرجعية النائب العام  المغني: 10

مف الم رر السياسي: أكد النائ  العاـ المستفار أ مد المغني عمق أف "مرجعيث النائ  العاـ أوال  –راـ اهلل 
مفيرا تلق أف النيانث العامث ت،مف ن ريث " ف وضمير  ال ي وثانيا السمطث الدضائيثهي مرا ث ر  العالمي

والنيانث ال تدوـ نمبل دث أي   الرأي والتعنير والندد ولكف ضد التفيير والدذؼ واتياـ الناس ندوف أي دليؿ
 فرص اال نناًء عمق فكوا مف المتضرر مف ذلؾ".

ونالتالي يطنؽ الدانوف   نيف  ريث الرأي والتفيير هي الدانوف وأفار تلق أف المسا ث ال اصمث وال يصؿ
 ومواد  عمق أي متيـ  ي  اؿ وجود فكوا لدا النيانث العامث.



 
 
 

 

 

           20ص                                    1295العدد:                8/5/1021 الثالثاء التاريخ:

و ي رد عمق أسئمث وجيئ ل  عنر منتدا م،سسائ المجتمم المدني اإللكتروني ووصمئ نسرث منيا ؿ 
ئ عمميا  دط بنؿ ثبلثث ھمداصد والمجنث أفكفؼ الندا  ان  "تـ تكميؼ لجنث  نيث لدراسث وضم مستف ق ال

يئث مكا  ث ال ساد  وذلؾ لمتانعث اإلجراءائ الدانونيث ھأياـ وتـ ت الث التدرير لؤلخ ر يؽ النتفث  رئيس 
  س  األصوؿ لؤلرتصاص".

 7/7/2012القدس، القدس، 
 

 تشير لتورط أجيزة أمنية بالفمتان في جنين أنباءمحافظ جنين: ال صحة ألية  11
يف: أكد م ا ظ جنيف المواء طبلؿ دويكائ  مساء اليوـ االثنيف  أن  ال ص ث أليث أنناء عنر وسائؿ جن

اإلعبلـ  تفير تلق تورط األجيزة األمنيث  ي  الث ال متاف األمني نجنيف. ودعا المواء دويكائ   ي  دي  
  التي يج  أف تكوف نناءة تص  لػ'و ا'  كا ث وسائؿ اإلعبلـ تلق توري الدبث  ي ندؿ المعمومث  أيا كانئ

 ي مصالح فعننا الوطنيث. وأضاؼ أف السمطث الوطنيث ت ار  ال وضق وال متاف األمني مف أي مصدر 
كاف  وستضر  نيد مف  ديد وستبل ؽ وت اس  كؿ مف ي اوؿ المس نأمف و ياة الوطف والمواطف  منينا 

اس الذي كم ني نيا  ينما تسممئ الم ا ظث رم ا 'أف هذ  التعميمائ الواض ث مف سيادة الرئيس م مود عن
 لمفييد الرا ؿ بدور  موسق'.

 7/5/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 نيسان الماضي معتقل فمسطيني في إبريل/ 300شيداء و : خمسةغزةبوزارة الخارجية  12
نيساف  تف بوائ اال تبلؿ بتمئ  ي تنريؿ/ بالئ وزارة الرارجيث والترطيط  ي ال كومث المدالث  أمس :  زة

شرريف  ي الض ث الغرنيث وبطاع  زة. وذكر مركز  50الماضي رمسث  مسطينييف وجر ئ  والي 
المعمومائ ودعـ اتراذ الدرار  ي وزارة الرارجيث والترطيط  ي  زة   ي نياف  أف بوائ اال تبلؿ واصمئ 

طبلؽ نار  ي بطاع سياساتيا الدمعيث ن ؽ الفع  ال مسطيني الفي ر الماضي  الذي فيد  ارائ جويث وا 
 زة  ي ررؽ  اضح لمتيدئث الدائمث. وأوضح المركز أف فييديف ارتديا  ي بطاع  زة  وثبلثث  ي الض ث  
ربلؿ اعتداءائ جويث وعمميائ ابت اـ واجتياي  ي المدف ال مسطينيث. كما واصمئ بوائ اال تبلؿ مبل دتيا 

طبلؽ النار عمييـ  واعتداؿ لمصياديف  ي عرض ال وأكد المركز أف اال تبلؿ  منيـ أثناء عمميـ. 7ن ر وا 
 واصؿ سياسث التوسم االستيطاني  ي الض ث نما  ييا الددس.

 8/5/2012الخميج، الشارقة، 
 
 أيام 10إلى القطاع ينتظر قرارًا مصرًيا منذ  القطريحكومة غزة: إدخال الوقود  13

نيث  ي  زة تف س ينث الف ف الدطريث  الم ّممث نالوبود المرسمث تلق بطاع  زة   زة: بالئ ال كومث ال مسطي
ال تزاؿ موجودة  ي ميناء السويس المصري منذ ن و عفرة أياـ  "نانتظار برار مف السمطائ المصريث نندء 

 عمميث الندؿ تلق معنر كـر أنو سالـ".
رث عن : "مف ربلؿ تواصمنا مم األطراؼ وبالئ وزارة الرارجيث  ي نياف ص  ي تمدئ "بدس نرس" نس

 المعنيث؛  إف الترتينائ جاهزة إليصاؿ الوبود تلق بطاع  زة"  معرنث عف أمميا  ي أف تسرع السمطائ 
المصريث  ي تعطاء التعميمائ البلزمث لمندء  ي عمميث ندؿ الوبود  "نظًرا ألف تأرير وصوليا ي ابـ مف أزمث 

 الكيرناء  ي الدطاع"  
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 7/5/2012رس، قدس ب
 

 حماس عمى عالقة طيبة باالردن وال نعمق اماال كبيرة عمى المجتمع الغربي الزىار:  14
اف  ركت  لـ تسم تلق الرصاـ مم   أ مد  ر : أكد الديادي النارز  ي  ركث  ماس م مود الزهار - زة 

واف ال ركث ت ا ظ   فعنا أي دولث عرنيث  ولـ ت اوؿ  ي يوـ مف األياـ اإلساءة تلق األردف ال  كومث وال
عمق العبلبث الطينث مم االردف وتددر التزامات   معرنا الزهار عف تددير  لما يدـو ن  المستف ق الميداني 

 االردني مف جيود ارويث مفكورة  ي  زة.
غير اننا ال نعوؿ كثيرا عمق اتصاالتنا الدوليث الجاريث  ي ا دا  تت  «الدستور»وباؿ الزهار  ي مدانمث مم 

 ي موابؼ الغر   انما هي م اوالئ لتوضيح ال كرة لمف ير    ومف ير   ناالستماع الينا نت د  تلي  
 لكف ال نعمؽ اماال كنيرة عمق المجتمم الغرني. 

ال صائؿ التي تتيمنا »  و وؿ اتياـ نعض ال صائؿ ل ركث  ماس نالصوـ عف ال عؿ المداوـ باؿ الزهار
دطئ باموس المداومث.. ومف يريد أف يعرؼ تذا ما كانئ  ركث  ماس عمق نيج نعدـ المداومث هي التي أس

 «.مف  ر  عمق  ركث  ماس 2008و 2006 ميدرأ التاريخ جيدا وليرا ما  د   ي   المداومث
فدد الزهار عمق أننا  ي ال ركث ال نض ؾ عمق   « كرة  ؿ الدولتيف»و يما يتعمؽ نال دي  عف تبلفي 

ناؾ  ؿ الدولتيف و ؿ الدولث الوا دة  الف  مسطيف هي دولث وا دة لم مسطينييف  ونالتالي الفع  ندولنا اف ه
وكيؼ تمزج وتدوؿ يمكف العيش   كيؼ يمكف ال دي  عف ا تبلؿ  ير فرعي وعف أص ا  ارض فرعييف

 ندولث وا دة هذا ال ؿ  ير وارد و ير منطدي.
الذي يضنط سياسث  ماس »أجا    برارها السياسيو يما يتعمؽ نرروج  ماس مف سوريا وتأثير ذلؾ عمق 

وال يرضم ال لمزماف وال   ليسئ سياسث  رديث أو فرصيث  لكف يتـ اإلجماع عمق أي أمر نالفورا
وتتمثؿ ناف     مفيرا الق ان  ومنذ نفأة  ماس  اف عبلباتيا مم الدوؿ العرنيث كانئ واض ث«لممكاف

ال يعني رروجنا مف سوريا مغادرة ال اضنث »بلمي. وباؿ الزهار ال ركث هي جزء مف العالـ العرني واالس
 «.اإليرانيث أو السوريث  نرنامج ال ركث ثانئ ويتمثؿ ننرنامج المداومث

 8/5/2012الدستور،عمان، 
 

 الرشق: مزاعم تسميم مشعل مختمقة وال أساس ليا 15
ما تنابمئ نعض الموابم عمق لساف عضو المكت  السياسي  ييا عزئ الرفؽ  نفدة  ن ئ  ركث  ماس

لم اولث تسميـ  ي العاصمث الدطريث بنؿ   اإلرناريث عف تعرض رالد مفعؿ رئيس المكت  السياسي لم ركث
 فير.

وباؿ الرفؽ   ي تصري ائ ل  نفرها عمق ص  ت   ي موبم التواصؿ االجتماعي " يسنوؾ"  مساء االثنيف 
رناريث عف تعرض األخ المجاهد رالد مفعؿ لم اولث (: "ليس ص يً ا ما تنابمت  نعض الموابم اإل5|7)

تسميـ  ي العاصمث الدطريث بنؿ فير"  م،كًدا عمق أف "هذ  األنناء عاريث عف الص ث تماًما وال أصؿ ليا  
 وهي مرتمدث مف أوليا تلق شررها".

 7/5/2012صفحة الرشق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

 مضربين اسريعمى حياة  أخطاروتحذيرات من  عداميمابإوحالحمة قرار  ذيابالجياد: رفض التماس  16
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وكاالئ: بالئ  ركث الجياد اإلسبلمي تف ر ض الم كمث العميا اإلسرائيميث االلتماسيف المددميف ناسـ 
يوما  ُيمثؿ برارًا نإعداميما  نعد  فؿ "م اوالئ العدو"  70األسيريف  بل م  وذيا  المضرنيف منذ 

يداؼ معركتيما النطوليث المتواصمث لمفير الثال  عمق التوالي.الم مومث لكسر عزيمتيما و   ا 
نسانيث  تت مؿ  كومث  واعتنرئ الجياد أف التسويؼ  ي التعامؿ مم بضيث  بل مث وذيا  جريمًث أربلبيث وا 
صرارًا عمق مواصمث معركتيما التي  اال تبلؿ كامؿ تنعاتيا. وأكدئ نأف الدرار سيزيد هذيف النطميف بناعًث وا 

ضيا  ييا انتصارًا لمكرامث وإلسداط سياسث االعتداؿ اإلداري. وطالنئ كا ث الجيائ المعنيث والمنظمائ م
 اإلنسانيث وال دوبيث نالت رؾ إلنداذ  ياة أسرانا بنؿ  وائ األواف.

 7/5/2012، 48عرب 
 

 المصالحةالقاىرة لم تفض لتحقيق تقدم لبدء تطبيق بمع حماس  االخيرةعزام االحمد: االجتماعات  17
اف   امس  د   ا: باؿ عزاـ األ مد عضو المجنث المركزيث ل ركث  تح وم وض ممؼ ال وار  ييا -راـ اهلل 

لـ ت ض لت ديؽ أي تددـ ناتجا  ندء   االجتماعائ األريرة مم  ركث  ماس  ي العاصمث المصريث الداهرة
أن   قلئلذاعث ال مسطينيث الرسميث  تل تطنيؽ ت اهمائ المصال ث ال مسطينيث. وافار اال مد   ي تصري ائ

لن   سنؿ تن يذ   ن ضور مس،وليف مصرييف  جرا عدد عدة اجتماعائ مم بيادائ مف  ركث  ماس
سواء تعبلف الداهرة أو تعبلف الدو ث  لكننا لـ نتمؽ  تق اآلف أي ردود مف   ت اهمائ المصال ث الدارميث

لمصال ث ال ي تاج تلق م اوضائ أو منا ثائ جديدة  أنمغنا  ركث  ماس اف تن يذ ا» ماس. وأضاؼ 
ناعتنار أف هناؾ ات ابا يج  تن يذ  نفكؿ دبيؽ وأميف  أما ال دي  عف لداءائ و وارائ وم اوضائ جديدة 

 «. يو مضيعث لموبئ وتضميؿ لمرأي العاـ ال مسطيني وم اولث لبلندبل  عمق ما ات ؽ عمي 
 8/5/2012الدستور،عمان، 

 بموقف أوروبي حاسم لضمان إنياء معاناة األسرى الفمسطينيينشعث يطالب  18
طال  عضو المجنث المركزيث ل ركث " تح"  وم ّوض العبلبائ الدوليث نال ركث ننيؿ فع   نموبؼ  راـ اهلل:

نياء  أوروني  اسـ "لضماف تأميف المطال  العادلث لؤلسرا ال مسطينييف  ي سجوف اال تبلؿ اإلسرائيمي وا 
 .معاناتيـ"

عد  لدائ  و دًا نرلمانيًا نريطانيًا مف  ز    (5|7وأكد فع   ي تصري ائ ص  يث ل  اليوـ االثنيف )
العّماؿ  نمكتن   ي راـ اهلل  عدالث مطال  األسرا المتعمدث ن ؽ الزيارة  والتعميـ  وعدـ بانونيث اإلعتداؿ 

مف المجتمم الدولي إلجنار تسرائيؿ  اإلداري  والعزؿ اإلن رادي  وفدد عمق ضرورة تتراذ رطوائ عمميث
و ّذر فع  مف تداعيائ المماطمث اإلسرائيميث  ي هذ  الدضيث عمق  ياة األسرا  عمق اإلستجانث لمطالنيـ.

 المضرنيف عف الطعاـ  ي زنازيف اال تبلؿ.
 7/5/2012قدس برس، 

 
 يؤكد دعمو لمعركة األسرى في الميدان  المجمس الثوري لحركة فتح 19

دعا المجمس الثوري ل ركث " تح"  المجتمم الدولي والم،سسائ الدوليث واأل زا   تلق التدرؿ : راـ اهلل
ال وري نالضغط عمق سمطائ اإل تبلؿ اإلسرائيمي لتن يذ كا ث المطال  العادلث لم ركث األسيرة  التي تروض 

 تضرانًا عف الطعاـ.
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( "صمود ال ركث األسيرة ال مسطينيث"  الذي 5|7و ّيا المجمس الثوري  ي نياٍف ص  ي ل  اليوـ االثنيف )
وص   نػ "األسطوري والنطولي"  ي تضرانيا الم توي عف الطعاـ إلعادة العديد مف ال دوؽ لؤلسرا التي تـ 

 .سمنيا مف ال ركث األسيرة ت ئ ذريعث بانوف فاليط
 7/5/2012قدس برس، 

 
 اإلطار القيادي لمنظمة التحرير من عمدا الى تعطيل اجتماع ىمارباح مينا: عباس ومشعل  20

اتيـ الديادي  ي الجنيث الفعنيث  رناي مينا  أمس  الرئيس م مود عناس ورئيس المكت  السياسي ل ركث 
رالد مفعؿ  نتعطيؿ اجتماع اإلطار الديادي الم،بئ لمنظمث الت رير  والذي مف المدرر عدد  «  ماس»

الرئيس عناس ومفعؿ هما مف عمدا الق تعطيؿ اجتماع »ف  ي الداهرة نيايث أيار الجاري. وباؿ مينا ت
  معتنرًا أف كؿ االجتماعائ التي تدور  ي الداهرة مف أجؿ ت ريؾ المصال ث هي «اإلطار الديادي لممنظمث

 إليياـ الفع  ال مسطيني نأف هناؾ رطوائ تيجانيث تجرا مف أجؿ تنياء االندساـ.
 8/5/2012االخبار، بيروت، 

 
 الجامعة العربية ليست كافية وغير قادرة عمى حماية االف االسرى مجمسعبية : قرارات الجبية الش 21

بالئ الجنيث الفعنيث  ي تصريح ص ا ي اف برارائ مجمس الجامعث العرنيث 'ليسئ  أفرؼ اليور: - زة
 كا يث و ير بادرة عمق  مايث شالؼ األسرا الذيف يتيددهـ رطر الموئ المنافر والنطيء'.

الجنيث جامعث الدوؿ العرنيث ومنظمث التعاوف اإلسبلمي لبلجتماع عمق مستوا وزراء الرارجيث وطالنئ 
'التراذ اإلجراءائ السياسيث واالبتصاديث والدنموماسيث عمق المستوا الرسمي والفعني لدعـ  ركث 

نداذ  يا تيـ التي األسرا'.و ثئ فنا  العر  لػ 'ر م الصوئ عاليا والت رؾ العاجؿ لنصرة األسرا وا 
 يتيددها الرطر'.

 8/5/2012القدس العربي، لندن، 
 

 كتائب القسام ُتعمن استشياد أحد مقاتمييا متأثرًا بجراح أصيب بيا خالل "التدريب واإلعداد" 22
أعمنئ "كتائ  عز الديف الدساـ"  الذراع العسكري ل ركث " ماس"  استفياد أ د مداتمييا  اليـو االثنيف :  زة
 ا نجروي رطرة أصي  نيا بنؿ أسنوع  ربلؿ بيام  نميمث تدرينيث  ي ر ح )جنو  بطاع  زة(.(  متأثرً 5|7)

 7/5/2012قدس برس، 
 
 

 أداة يستخدميا االحتالل لقمع شعبنا االسرائيميةقيس عبد الكريم: المحاكم  23
  ”انو ليمق“ريـ راـ اهلل: باؿ عضو المكت  السياسي لمجنيث الديمدراطيث لت رير  مسطيف النائ  بيس عند الك

التي يستردميا لدمم فعننا   اف الم اكـ االسرئيميث وت ديدا العسكريث منيا هي أداة مف ادوائ اال تبلؿ
 والتنكيؿ ن , وممارسث المزيد مف الجرائـ ن د  مف ربلؿ تمؾ الم اكـ.
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لداضي نر ض ا   ي تعدين  عمق برار ما يسمق الم كمث العميا االسرائيميث  واضاؼ النائ  انو ليمق
يوما, اف الدضاء االسرائيمي  71استئناؼ االسيريف نبلؿ ذيا  وثائر  بل مث المضرنيف عف الطعاـ منذ 

 ي،كد ان  اداة مف االدوائ التي يستردميا اال تبلؿ  ي م اولث من  لتفريم الجرائـ المرتكن  ن ؽ فعننا.
 8/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عن الطعام ال يحتمل الفشل اإلضراباألسير عباس السيد:  24

راص: أرسؿ الديادي الدسامي الميندس عناس السيد نيان  الثاني  ي اإلضرا  عف الطعاـ  نيَّف  ي  أهـ 
عناصر تنجاي اإلضرا  التي يج  عمق الفع  ال مسطيني الدياـ نيا  م،كدًا عمق أف "هذا االضرا  تـ 

  الذي كانئ نتيجت  2004وؿ والفامؿ نعد تضرا  عاـ سنوائ  وهو اإلضرا  األ 4الت ضير ل  منذ 
 م نطث لآلماؿ  لذلؾ ال ي تمؿ ال فؿ اليوـ".

وأفار الديادي عناس السيد  ي نياف أرسم   صريًا لػ "المركز ال مسطيني لئلعبلـ" تلق: "ضرورة ت عيؿ 
وأرجو مف االعبلـ استدعاء وتعاظـ دور االعبلـ نفكؿ متزايد يومًا يعد يوـ   يو مف أهـ عوامؿ النجاي  

كؿ الصور النفعث  ي تاريخ الصراع مف األياـ التي سندئ النكنث  تق يومنا هذا   يي عوامؿ تفكؿ 
 الضغط عمق الطرؼ اآلرر و ض  ".

وأكد الديادي األسير عمق: "ضرورة الضغط عمق الدوؿ التي ليا عبلبث مم الكياف الصييوني لتدود ندورها 
وال سيما وأف ليا الكثير مف األسرا عند هذا الكياف"  مفددا عمق:   ديؽ المطال  ي الضغط عمي  لت 

"أهميث دور الفع   ي ت ياـ العدو أف المعاناة ليا ثمف  وهذا أهـ دور عمق اإلطبلؽ  وال أدري لماذا كؿ 
روانيـ   هذا االنتظار نالذائ نعد األياـ الطواؿ  عمق األ نث ثائر  بل مث ونبلؿ ذيا  و سف الص دي وا 

 يؿ ينتظر الفع  ارتداء اروانيـ الق العمق ليدوموا نالرد عمق ذلؾ؟! تف ارتداء أي مف األ نث يفترؾ  ي 
 دم  كؿ مف نإمكان  أف ي عؿ فيئًا وما زاؿ مت رجًا والمس،وليث نددر الددرة واإلمكانيث".

 7/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 أعطى فرصة لمعدو ليمارس عدوانو ينيالفمسطحركة الجياد: االنقسام  25
 ي لنناف أنو عماد الر اعي  نعد لدائ  الفيخ ع يؼ النانمسي «  ركث الجياد االسبلمي»صيدا: اكد مس،وؿ 

االندساـ ال مسطيني أعطق  رصث لمعدو ليمارس عدوان  واستمرار  » ي صيدا عمق رأس و د  امس  أف 
« المررج لمواجيث هذ  األزمث هي نالو دة ال مسطينيث الدارميث»  معتنرًا أف «ال صار عمق أهمنا  ي  زة

ودعا الق «. أف تررجا مف  الث الركود تلق  الث الجديث  ي ال وار«  تح»و«  ماس»وطال   ركتي 
سبلمي مف بضيث األسرا ال مسطينييف»  «.موبؼ عرني وا 
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 السياسي الفمسطيني بطبيعة الرد اإلسرائيميالموقف  رىنالجبية الشعبية: من الخطأ  26
  أكد عضو المجنث المركزيث العامث لمجنيث الفعنيث لت رير  مسطيف  مس،وؿ  رعيا  ي  زة  كايد الغوؿ : زة

أف رهف الموبؼ ال مسطيني نالذها  تلق األمـ المت دة أو نأي رطوة أررا نطنيعث الرد اإلسرائيمي  هو 
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ضعاؼ "تعادة تعويـ لمدضايا  و  مف فأف ذلؾ أف يعطي العدو  رصث أكنر لمرادعث الرأي العاـ العالمي  وا 
 الموبؼ ال مسطيني أكثر  أكثر مما هو عمي  اآلف".

( لػ "تذاعث الفع "  الديادائ ال مسطينيث تلق "الت رؾ و ًدا 5|7ودعا الغوؿ   ي تصري ائ ل  اليوـ االثنيف )
أف يت دد الموبؼ والت رؾ ال مسطيني أساسًا مف مصم ث الفع  لمصالح الفع  ال مسطيني"  وباؿ: "يج  

والتي تكمف   ال مسطيني  وأف تسعق الديادة لمدياـ نالرطوائ واتراذ كؿ االجراءائ التي ت،َّمف هذ  المصم ث
بامث الدولث ال مسطينيث كاممث السيادة نعاصمتيا الددس. وعمي   مف الرطأ   ي تدرير المصير والعودة وا 

د  نؿ ومف الضرر أف ترهف أي رطوة بادمث نالذها  لبلمـ المت دة ارتناطًا نالرد اإلسرائيمي عمق الفدي
 الرسالث التي ارسميا الرئيس م مود عناس لنتنياهو".

 7/5/2012قدس برس، 
 

 انتخابات برلمانية مبكرة في "القراءة األولى" أقّرت الحكومة اإلسرائيمية 17
  و ػػددئ موعػػد الرانػػم 28ائيميث أمػػس تدػػديـ االنترانػػائ لمكنيسػػئ )النرلمػػاف( الػػػبػػررئ ال كومػػث اإلسػػر : راـ اهلل

مف أيموؿ )سنتمنر( المدنؿ موعدًا ليا. وباؿ نياف صادر عف مكت  رئيس الوزراء ننياميف نتنيػاهو تف المجنػث 
 الوزاريث لف،وف سف الدوانيف بدمئ مفروع بانوف ل ؿ الكنيسئ.

تمػػػاع  كومتػػػ  أمػػػس  وأكػػػد سػػػعي  لتفػػػكيؿ  كومػػػث موسػػػعث مػػػا أمكػػػف نعػػػد وبػػػد ت ػػػد  نتنيػػػاهو  ػػػي ندايػػػث اج
االنترانائ المدنمث  وتننق سياسث ترضي أ منيث الفع  اإلسرائيمي. وباؿ تن  "ربلؿ السػنوائ الػثبل  األولػق 
مػػف عمػػر هػػذ  ال كومػػث  انفػػغؿ الػػوزراء  ػػي اترػػاذ الدػػرارائ ولػػيس  ػػي االنترانػػائ  ولػػـ يمػػر عمػػق تسػػرائيؿ 

رائ السػنوائ  كومػث عمميػث وبػادرة عمػق تعطػاء ال مػوؿ مثػؿ هػذ  ال كومػث  ولكػف مػم ندايػث العػاـ ربلؿ عف
الرانػػم ليػػذ  ال كومػػث نػػدأئ تظيػػر نعػػض المفػػاكؿ  ػػي أ ػػزا  االئػػتبلؼ ال كػػومي  وهػػذا مػػا سػػيتـ  مػػ  مػػف 

  نتػائج سػمنيث ربلؿ الذها  الق االنترانائ وتدديـ موعدها  ألف االستمرار  ي الوضم الراهف سوؼ يكوف لػ
 عمق تسرائيؿ  ي جواننيا االبتصاديث واألمنيث".

وبد امتنػم وزراء  ركػث "فػاس" عػف التصػويئ عمػق تنكيػر موعػد االنترانػائ وكػذلؾ الػوزيرة اوريػئ نوكػد مػف 
"الميكود"  وعارض الدرار أيضًا الوزير الميكودي فالوـ سم وف  وبػد صػدر نعػد االجتمػاع مػف  ركػث "فػاس" 

 "ال ركث تدعـ االنترانائ المنكرة وأن  ساد سوء  يـ لدا وزرائيا أثناء اجتماع ال كومث". نياف أكد أف
وذكرئ وسائؿ تعبلـ تسػرائيميث أف  ػز  كػديما  دػط اعتػرض عمػق تجػراء االنترانػائ  ػي هػذا الموعػد   يػ  

 تونر( المدنؿ.كاف رئيس ال ز  فا،وؿ مو از بد دعا تلق تجرائيا  ي النصؼ الثاني مف تفريف األوؿ )أك
وبػػاؿ مو ػػاز رػػبلؿ مػػ،تمر صػػ ا ي عدػػد   ػػي الكنيسػػئ تنػػ  كػػاف ي ضػػؿ د ػػم بػػانوف نػػديؿ لدػػانوف طػػاؿ الػػذي 
يمػػػنح ال ريػػػديـ  أي الييػػػود المتػػػزمتيف دينيػػػًا  تع ػػػاءائ وامتيػػػازائ  ػػػي الردمػػػث العسػػػكريث  وهػػػو مػػػا تعارضػػػ  

 األ زا  ال ريديث.
وف طػػاؿ ولػػذلؾ سػػارعئ تلػػق  ػػؿ الكنيسػػئ" واصػػ ًا ذلػػؾ نأنػػ  وتػػانم مو ػػاز أف "ال كومػػث ال تريػػد تغييػػر بػػان

 "ردعث نتنث وتضميؿ لمجميور لـ ي د  مثم   ي الكنيسئ مف بنؿ" وأف "نتنياهو يتير  مف ال سـ".
كذلؾ هاجـ مو از رئػيس  ػز  العمػؿ فػيمي ي يمػو يتش بػائبًل تنيػا "ناعػئ ا تجاجػائ الػذيف يػ،دوف الردمػث 

لفرصػػيث وناعػػئ األيديولوجيػػث لصػػالح النػػوا "  ػػي تفػػارة تلػػق اسػػتطبلعائ العسػػكريث مػػف أجػػؿ مصػػم تيا ا
 الرأي التي تفير تلق أف  ز  العمؿ سيكوف ثاني أكنر  ز   ي االنترانائ المدنمث.
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ورد  ػػز  العمػػؿ  ػػي نيػػاف جػػاء  يػػ  "ي،سػػ نا أف مو ػػاز ي دػػد أعصػػان  نسػػن  ضػػائدت  الكنيػػرة ويصػػر عمػػق أف 
تاريخ الذي ي اوؿ ترجاء االنترانائ  وي ضؿ أف يتصرؼ مو ػاز مثػؿ  ػز  يكوف أوؿ رئيس معارضث  ي ال

 العمؿ ويركز مجيود  عمق اليجـو ضد نتنياهو وأال ييدر الطابث نالتبلسف مم فركائ   ي المعارضث".
 8/5/1021، المستقبل، بيروت

 
 ويدماالستيطاني وتميل الحكومة شيرين ل "ولباناة"أ حي ترفض فتح ممفالمحكمة العميا  18

ر ضػػئ الم كمػػث العميػػا اليػػـو االثنػػيف  طمػػ   ػػتح ممػػؼ ال ػػي االسػػتيطاني "اولنانػػاة"  ػػي مسػػتوطنث نيػػئ ايػػؿ 
لتن يػػذ اوامػػر اليػػدـ التػػي سػػنؽ واف التزمػػئ نتن يػػذها ضػػد   مجػػددا واميمػػئ ال كومػػث االسػػرائيميث مػػدة فػػيريف

 رمسث نيوئ مف ال ي المذكور.
وجنػػراف  انػػ   ػػي  ػػاؿ صػػدور بػػرار  كػػـ مػػف الم كمػػث  ػػاف ذلػػؾ وجػػاء  ػػي بػػرار الدضػػاة  ػػرونيس و و ممػػاف 

نمثانػػث نيايػػث لممػػداوالئ  ػػي موضػػوع الدػػرار  وال يمكػػف لبلطػػراؼ االدعػػاء مجػػددا  ػػي المواضػػيم التػػي  سػػميا 
 برار ال كـ.

واعتنرئ العميا ر نث ال كومث النظر مجددا  ي سياسػتيا  ذريعػث العػادة  ػتح ممػؼ انتيػق الن ػ   يػ   داعيػث 
ق ا تراـ برار العميا وتن يذ  ربلؿ  ترة زمنيث م ددة  كي ال يكػوف االجػراء الدضػائي مجػرد اجػراء وهمػي ال ال

 بيمث ل  نالذائ عندما يكوف هذا االجراء  ي الم كمث العميا.
وكاف بضاة الم كمث العميا االسرائيميث  بد انتددوا  ي الجمسث التي عددئ امس اال د  لمنظر نطم  ال كومث 

سرائيميث الن ػ  مجػددا  ػي االلتمػاس المتعمػؽ نتن يػذ اوامرهػدـ المنػاني الكائنػث  ػي  ػي "اولنانػاة" الوا ػم  ػي اال
مستوطنث نيئ ايؿ  ي الض ث الغرنيث  انتددوا ال كومث االسرائيميث. وباؿ الداضي عوزي  و مماف  ان  عندما 

 يتـ  الف هناؾ ا تراما متنادال نيف السمطائ.تدوؿ الدولث انيا ست عؿ فيئا  بل يرطر ننالنا اف ال عؿ لف 
واضاؼ الداضي  و مماف  انػ  ال توجػد سػاندث العػادة  ػتح ممػؼ وتغييػر سياسػث نعػد صػدور بػرار ال كػـ  لػـ 
اعرؼ فيئا كيذا  ي نيج الدضاء وال  ي أي نيج ارر  وهذا يعني ان   ي مئائ المم ائ تاتي الدولػث وتغيػر 

 عيائ واسعث  باؿ  و مماف.السياسث االمر الذي ل  تدا
مف جيت  وصػؼ ممثػؿ الممتمسػيف الم ػامي ميرائيػؿ سػ راد  تراجػم دولػث اسػرائيؿ عػف اعبلنيػا السػانؽ نيػدـ 
المنػػاني الدائمػػػث عمػػق اراض  مسػػػطينيث راصػػث  وصػػػ يا نػػاعبلف  ػػػر  عمػػق سػػػمطث الدػػانوف  مفػػػيرا الػػػق اف 

دـ االسػاس االربلبػي التػي تدػـو عميػ  الدولػث عمػق جمو يا ن و ابتطاع االراضي ال مسطينيث  اف اسرائيؿ تيػ
  د بول .

اعػبلف دولػث اسػرائيؿ المػذكور نعمميػث الت جيػر  دػد وصػؼ  سكرتير  ركث سبلـ االف  ياريؼ او نيػايمر  وأما 
الدسػػتوريث  مفػػيرا الػػق اف نتنيػػاهو ووزرائػػ  ينتيكػػوف نفػػكؿ  ػػظ و يػػر مسػػنوؽ التػػزاميـ الػػذي اعطػػو  لمم كمػػث 

وف المسػػػتوطنيف  ػػػوؽ الدػػػانوف  وانػػػ   ػػػي ل ظػػػث ال ديدػػػث تسػػػتديـ ال كومػػػث مػػػم سػػػربث االراضػػػي العميػػػا ويضػػػع
 وانتياؾ برارائ الم كمث ارضاء لممستوطنيف  اعضاء مركز الميكود.

نالمدانػػػؿ نػػػارؾ مسػػػتوطنو "اولنانػػػا" الدػػػرار ال كػػػومي ودعػػػوا الػػػق فػػػرعنث ال ػػػي االسػػػتيطاني  م،كػػػديف معر ػػػث 
 و دة استيطانيث ي ترض تفريعيا. 8000  يفكؿ طرؼ جنؿ الجميد  دط  واف هناؾ ال كومث االسرائيميث نان
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ا أف النظػػاـ األمنػػي اإلسػػرائيمي يرفػػق مػػف أف تضػػرا  األسػػر   ذكػػرئ صػػ ي ث "يػػديعوئ أ رونػػوئ": راـ اهلل
يمكف أف ي،دي تلق استفياد أ دهـ  األمر الذي سيفعؿ المنطدث. ون س  الص ي ث   إف مصم ث السجوف 
اإلسػػػرائيميث  التػػػي تجػػػري م اوضػػػائ مػػػم األسػػػرا لمرػػػروج مػػػف أزمػػػث اإلضػػػرا   كانػػػئ بػػػد وا دػػػئ عمػػػق عػػػدة 

رػراج األسػرا مػف العػزؿ االن ػرادي  تػق هػذ   تسييبلئ  تال أنيػا لػـ توا ػؽ عمػق وبػؼ االعتدػاالئ اإلداريػث وا 
 الم ظث  وهذا ما ير ض  األسرا الذيف يطالنوف نتن يذ مطالنيـ جممث وا دة.

 8/5/1021، االخبار، بيروت
 

 مميارات دوالر قيمة أمالك الالجئين الفمسطينيين  أربعةدراسة إسرائيمية تنفي حق العودة:  30
بيمػػث أمػػبلؾ البلجئػػيف ال مسػػطينييف  ػػي  مسػػطيف "األيػػاـ": لممػػرة األولػػق بػػدرئ ال كومػػث اإلسػػرائيميث  -الدػػدس 

مميارائ دوالر مدعيث نالمدانػؿ أف لمييػود امبلكػًا  ػي الػدوؿ العرنيػث تدػدر بيمتيػا اآلف نن ػو  3التاريريث نن و 
 مميارائ دوالر. 5

ف هاجروا وجاءئ التدديرائ  ي دراسث أعدتيا وزارة الرارجيث االسرائيميث لممطالنث نما تسمي   دوؽ الييود الذي
 500,000 ػػػوالي  2857مػػػف الػػػدوؿ العرنيػػػث  مدعيػػػث انػػػ   يمػػػا نمػػػن عػػػدد البلجئػػػيف ال مسػػػطينييف  تػػػق عػػػاـ 

الجئ وتمثؿ أجيػاليـ التاليػث اآلف  ػوالي نصػؼ عػدد سػكاف  740,000الجئ   دد نمن عدد البلجئيف الييود 
 دولث تسرائيؿ.

فػترؾ نػيف الػدوؿ العرنيػث والمجتمػم الػدولي لتػو ير و ي هذا الصدد  دد طالنػئ الػوزارة نػػ "وجػو  تيجػاد  ػؿ م
التعويضائ لبلجئيف ال مسطينييف والييود عمق  د سواء" وبالئ "ولنموغ هذا اليدؼ يتـ تنفػاء صػندوؽ دولػي 

  وهػو 1007المترذ عػاـ  274وبرار الكونغرس األميركي ربـ  1000يستند تلق ابتراي الرئيس كمينتوف لعاـ 
ائيؿ أيضػػا  ولػػو نفػػكؿ رمػػزي   سػػ   كمػػا يتػػولق الصػػندوؽ تعػػويض النمػػداف التػػي صػػندوؽ تفػػارؾ  يػػ  تسػػر 

سػػرائيؿ )نػػأثر رجعػػي(  وبػػد يػػتـ  عػػادة تػػأهيميـ  ومنيػػا األردف وا  ظمػػئ  عػػبل تعمػػؿ عمػػق اسػػتيعا  البلجئػػيف وا 
 تعويض لنناف أيضا   ي  الث استعداد  إلعادة تأهيؿ ذريث البلجئيف ال مسطينييف  ي أراضي ".

ومػػػف الواجػػػ  التأكيػػػد هنػػػا عمػػػق أف الداعػػػدة التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا التعػػػويض سػػػتكوف بيمػػػث ممتمكػػػائ واضػػػا ئ "
البلجئيف  ي  ينيا  والتي أظيرئ الدراسائ أنيا كانئ أكنر نكثير  ي  الث البلجئيف الييود  ما كانئ عمي  

ممتمكػػائ الييوديػػث  ػػي  الػػث البلجئػػيف ال مسػػطينييف" مفػػيرة الػػق "وجػػو  تعامػػؿ الصػػندوؽ أيضػػا مػػم بضػػيث ال
التي ما زالئ نأيد عرنيث و ي نمداف عرنيث  ولكف  ؽ العودة لف يسػري  تذ تف البلجئػيف الييػود  يػر معنيػيف 

 نالعودة تلق األماكف التي كانوا بد طردوا منيا".
واعتنػػرئ "اسػػت الث التوصػػؿ تلػػق  ػػؿ  ديدػػي لدضػػيث البلجئػػيف دوف ت مػػؿ جامعػػث الػػدوؿ العرنيػػث لمسػػ،وليتيا 

تاريريػػث عػػف دورهػػا  ػػي تيجػػاد بضػػيث البلجئػػيف الييػػود وال مسػػطينييف" مفػػددة عمػػق "عػػدـ بنػػوؿ دولػػث تسػػرائيؿ ال
نمندأ " ؽ العودة" لم مسطينييف  وت ضيؿ مػنح التعػويض مػف بنػؿ جيػث ثالثػث مرولػث  عممػا نػأف هػذا المطمػ  

 ل  سوانؽ مثؿ ال الث الدنرصيث".
نسػنث األمػبلؾ الييوديػث الم دػودة  ػي الػدوؿ  1007تجرا،هػا  ػي سػنث  وافارئ الوزارة الق ان  "بدرئ دراسػث تػـ

  عممػًا نػأف الديمػث اإلجماليػث لمػا  دػد  291العرنيث تلق األمبلؾ التي  ددها البلجئػوف ال مسػطينيوف نمػا يدػار  
لبلجئوف مميار دوالر ناألسعار ال اليث(   يما  دد ا 2.8مميوف دوالر )ما يعادؿ  340ال مسطينيوف نمغئ ن و 

مميػػارائ مػػف الػػدوالرائ  5مميػػوف دوالر  وهػػو مػػا يعػػادؿ ن ػػو  600الييػػود ممتمكػػائ نمغػػئ بيمتيػػا اإلجماليػػث 
 ناألسعار ال اليث".
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واضا ئ "لدد كرسئ الدوؿ العرنيث ت ئ بيادة الجامعػث العرنيػث مفػكمث البلجئػيف )ناسػتثناء األردف الػذي مػنح 
بلؼ ما  عمت  تسرائيؿ   ي  دمجئ البلجئيف الييود وضمنئ تعادة المواطنث لسكان  ال مسطينييف(  وذلؾ نر

تأهيميـ. ومما كرس أيضا مفكمث البلجئيف كاف ما أبدـ عمي  النظاـ الػدولي مػف تنفػاء "وكالػث األمػـ المت ػدة 
لغػػػو  البلجئػػػػيف العػػػر   ػػػػي الفػػػرؽ األوسػػػػط وتفػػػغيميـ" )األونػػػػروا(  ولكنيػػػا ليسػػػػئ مرولػػػث نإيجػػػػاد ال مػػػػوؿ 

 ث لمفكمث البلجئيف ال مسطينييف".المستدام
وتانعػػئ الدراسػػث التػػي افػػرؼ عمييػػا نائػػ  وزيػػر الرارجيػػث االسػػرائيمي دانػػي ايػػالوف "ونمدتضػػق المعػػايير التػػي 
وضعتيا األمـ المت دة نالنسنث لتعريؼ البلجئ   إف البلجئػيف الييػود يعتنػروف الجئػيف نكامػؿ معنػق الكممػث  

لػـ يػتـ التمييػز نػيف  2856 ي فير تفريف الثاني مف عاـ  131درار ربـ و يف تننق مجمس األمف الدولي ال
البلجئػػيف ال مسػػطينييف والييػػود.  يػػر أف البلجئػػيف ال مسػػطينييف أصػػنح مركػػزهـ كبلجئػػيف مكرسػػا   يمػػا ابنػػؿ 

 البلجئوف الييود مف الدوؿ العرنيث عمق نناء  ياة جديدة ألن سيـ".
وا يعيفوف  ي الفرؽ االوسػط وفػماؿ ا ريديػا بنػؿ بيػاـ الػدوؿ العرنيػث" % مف الييود كان80وتدعي الوزارة اف 

وبالػئ" كانػئ مجتمعػائ ييوديػث مزدهػػرة ميسػورة ال ػاؿ تعػيش  ػي الفػػرؽ األوسػط وفػماؿ ت ريديػا بنػؿ ظيػػور 
عاـ مف رروج الدوؿ العرنيث المعاصرة تلق الوجود. وكانئ هذ  المجتمعائ  1400اإلسبلـ نألؼ عاـ  وبنؿ 

امتدئ مف العراؽ  ي الفرؽ تلق المغر   ي الغر   تتمتم ن ياة  ا مث نالنفاط وكػاف ليػا تأثيرهػا  ػي والتي 
% مف ييػود العػالـ يعيفػوف 80ابتصاديائ النمداف التي كانئ تعيش  ييا. كاف  تق الدرف العافر الميبلدي 

  ي مناطؽ أصن ئ معرو ث اليـو نالنمداف العرنيث".
  تػـ تيجيػر األ منيػث السػا دث 2856يف أوارر األرنعينائ مف الدرف الماضػي وسػنث واضاؼ "و ي ال ترة ما ن

مف ييود الدوؿ العرنيث مف النمداف التي ولدوا  ييا   ي  اّم ئ معظػـ المجتمعػائ الييوديػث  ػي هػذ  النمػداف 
 مف الوجود  تاركث وراءها نضعث شالؼ مف الييود المتناثريف  ي عدد بميؿ مف المدف".

ا الصدد  دد دعئ الق "وجو  تثارة بضيث البلجئيف الييود  ي أي تطار لمت اوض السػممي  سػواء تػـ و ي هذ
تجرا،  مم ال مسطينييف أـ مػم ال كومػائ العرنيػث" و "تعػادة تأهيػؿ البلجئػيف ال مسػطينييف  ػي أمػاكف تبػامتيـ  

يؿ  عمػػق أف يتوبػػؼ  ػػورا تكػػريس تمامػػا كمػػا يػػتـ تعػػادة تأهيػػؿ البلجئػػيف الييػػود  ػػي مكػػاف تبػػامتيـ  وهػػو تسػػرائ
 بضيث البلجئيف ال مسطينييف".

 8/5/10212األيام، رام اهلل، 

 
 

 تبادل االتيامات بين باراك وأشكنازي عمى قضايا "فساد" 32
 ػػي تطػػور جديػػد لدضػػيث هرنػػاز المتعمدػػث نمنػػم تعيػػيف الجنػػراؿ "يػػ،اؼ  بلنػػئ" رئيسػػا ألركػػاف جػػيش  :وكػػاالئ

  نرسػػالث تلػػق المستفػػار 1021-4-5تبلؿ اإلسػػرائيمي أييػػود نػػاراؾ  األ ػػد اال ػػتبلؿ  نعػػ  وزيػػر جػػيش اال ػػ
الدانوني لم كومث ييودا  اينفتايف اتيـ ربلليا رئػيس األركػاف السػانؽ الجنػراؿ " ػاني أفػكنازي" نالضػموع  ػي 

 بضيث تمدي الرفاوا وارتكا  سمسمث مف المرال ائ الجنائيث. 
اؾ أكػػد  ػػي رسػػالت  ضػػموع أفػػكنازي نالضػػموع  ػػي تزويػػر وثيدػػث ون سػػ  صػػ ي ث "هػػارتس" العنريػػث   ػػإف نػػار 

هرناز وتفويش سير العدالث وتنسيؽ روايػائ وتمدػي الرفػوة عمػق رم يػث د ػم تعيينػائ ضػناط كنػار  ػي جػيش 
 اال تبلؿ. 
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وعد  أفكنازي عمق أبواؿ ناراؾ موجيًا ل  اتيامائ نم اولث الدياـ نمناورة تعبلميث نيدؼ منم تجػراء ت ديػؽ 
مػف جاننػ   أعمػف المستفػار  بضيث هرناز  واص ًا االتيامائ الموجيث تلي  نأنيا تأتي مػف نػا  اليػذياف.   ي

 الدضائي لم كومث أن  لف يدوـ  اليًا ن تح ت ديؽ جنائي جديد  ي بضيث هرناز. 
 7/5/1021، فمسطين أون الين

 
 عاموس يدلين يطالب داغان وديسكين بالصمت بعد إخالء منصبييما 31

   ػػي معيػػد وافػػنطف 1021-4-5ؽ رئػػيس اسػػترنارائ اال ػػتبلؿ السػػانؽ "عػػاموس يػػدليف" مسػػاء األ ػػد تطػػر 
نواليث  يرجينيا لمربل ائ الدائمث نيف رئيس  كومث اال تبلؿ ننياميف نتنياهو ووزيػر جيفػ  أييػود نػاراؾ ونػيف 

 يػث هجػوـ األريػريف عمػق رئيس الموساد السانؽ مائير دا اف ورئيس الفاناؾ السانؽ يو اؿ ديسػكيف عمػق رم
 كؿ مف ناراؾ ونتنياهو نفأف الموضوع النووي اإليراني. 

وندمئ ص ي ث "هارتس" العنريث عف "عاموس يدليف" بول : "تن  مف المعمـو  ي الديمدراطيث أف يكوف المينػي 
مػدة فجاعًا  ي عرض توصيات  لمديػادة مػف رػبلؿ  ػرؼ مغمدػث وعنػدما ينتيػي عممػ  يتوجػ  عميػ  السػكوئ ل

 عاـ عمق األبؿ كالجندي الذي ينيي الردمث اإللزاميث". 
و ػػوؿ تمكانيػػث ضػػر  تيػػراف بػػاؿ يػػدليف: "ربل ػػا لتديػػيـ زمبلئػػي  ػػي الننتػػا وف األمريكػػي  ػػإنني أعتدػػد أف الػػرد 
اإليراني عمػق اليجػوـ اإلسػرائيمي سػيكوف م ػدودًا جػدًا ولػف يكػوف مثيػرًا نالنسػنث لػػ) تسػرائيؿ( كمػا هػو تمكانيػث 

صوؿ تيراف تلق بدرائ نوويث"  داعيًا لمنابفث الممؼ اإليراني مػم ال كومػث األمريكيػث لمتنسػيؽ نػيف الجػاننيف و 
 عمق ما يج   عم   ي  اؿ استطاعئ تيراف امتبلؾ أسم ث نوويث. 

 7/5/1021، فمسطين أون الين
 

 لمتمويوة تظاىرات ونمقي الحجار الإقرار لممرة األولى بدور وحدة "المستعربين": نخترق  33
أكد ضانط تسرائيمي مف و دة "المستعرنيف" التانعث لسمطث السػجوف  أف الجنػود الػذيف يمنسػوف الػزي : الناصرة

العرني ويمكنوف العرنيث ويتغمغموف نيف المتظاهريف ال مسطينييف  يفاركوف  ي رفؽ جنود اال تبلؿ نال جػارة 
و دة "تزويد الجػيش المعمومػائ وتن يػذ اعتدػاالئ نوعيػث نيدؼ التموي  وعدـ االفتنا  نيـ  مضي ًا أف ميمث ال

 ن س  ال اجث"   ضبًل عف وجود "بوة تنداذ" تانعث لمو دة يرتدي أ رادها الزي العسكري.
وجػػاء هػػذا االعتػػراؼ أثنػػاء م اكمػػث رئػػيس "الجنيػػث الديموبراطيػػث لمسػػبلـ والمسػػاواة" م مػػد نركػػث ) ػػي م كمػػث 

جندي تسرائيمي لم يمولث دوف اعتداؿ نافط  مسػطيني أثنػاء تظػاهرة  ػي بريػث  تسرائيميث( نتيمث م اولت  "رنؽ"
. وهػذا اعتػراؼ هػو االوؿ مػف نوعػ   وي،كػد 1004نيسػاف )تنريػؿ( العػاـ  17نمعيف ضػد الجػدار ال اصػؿ  ػي 

الروايائ المتكررة لم مسطينييف عػف أف "مسػتعرنيف" يتغمغمػوف  ػي صػ وؼ المتظػاهريف ويدومػوف نرفػؽ جػيش 
 تبلؿ نال جارة نيدؼ التموي   وليرّد األرير عمييـ نالنيراف.اال 

ثػػؿ أمػػاـ الم كمػػث  وأ ػػادئ صػػ ي ث "هػػارتس" نػػأف أ ػػد أ ػػراد الو ػػدة الراصػػث )المسػػتعرنيف(  نرتنػػث ضػػانط  م 
لػػػئلدالء نإ ادتػػػ  مدنعػػػًا ومرت يػػػًا وراء السػػػتار لػػػئبل ُيكفػػػؼ وجيػػػ   أبػػػّر أنػػػ  ور ابػػػ  فػػػاركوا  ػػػي بمػػػم التظػػػاهرة 

ورة  ػػػي نمعػػػيف واعتدمػػػوا فػػػانيف  مسػػػطينييف. وردًا عمػػػق سػػػ،اؿ لم اميػػػث الػػػد اع أورنػػػا كػػػوهيف مػػػف مركػػػز المػػػذك
"عدالػػػث" الدػػػانوني عػػػف كػػػوف "المسػػػتعرنوف" يرفػػػدوف نال جػػػارة الجنػػػود الػػػذيف ي اصػػػروف المتظػػػاهريف أجػػػا : 

. يذكر أف م اكمث نركث "نعـ... الجنود يمدوف ال جارة لكف تلق أماكف م تو ث"  أي ليس عمق الجنود منافرة
 ستعاود مطمم أيموؿ )سنتمنر( المدنؿ.
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 سرائيمي يقود حممة غير مسبوقة لمنع اختطاف جنودالجيش اإل 32

طمػؽ الجػيش االسػرائيمي  ممػث  يػر مسػنوبث لمنػم ارتطػاؼ جنػود مػف رػبلؿ : أشمػاؿ فػ ادة -الددس الم تمث
عف الػن س ومنػم ارتطػا يـ ور ػم الػوعي نػيف الجنػود  ػوؿ رطػورة الظػاهرة  تدرينائ مكث ث  وؿ كي يث الد اع

وعدـ الصعود الق سيارائ عانرة عمق الطريؽ. ويروج الجيش ل ممت   ي مرتمؼ وسائؿ االعبلـ  المسموعث 
 والمدروءة والمرئيث. 

 يػػ  جنػػدي  وتػػـ نػػ  فػػريط  يػػديو ضػػمف ال ممػػث عمػػق موابػػم االنترنػػئ وفػػنكائ التواصػػؿ االجتمػػاعي  يدػػوـ
مرتطػػؼ ندػػراءة مػػا أمػػر  نػػ  رػػاط و . وبػػاؿ مصػػدر ر يػػم  ػػي الجػػيش اف هػػد نا هػػو الوصػػوؿ تلػػق كػػؿ الجنػػود 

 وعائبلتيـ وبادتيـ كي ي يموا أف هذا يمكف اف ي صؿ لكؿ وا د منيـ.
وضمف ال ممث الصػدئ ت ػذيرائ عمػق ال تػائ  ػي الفػوارع الرئيسػيث  ػي المػدف الكنيػرة و ػي م طػائ الدطػار 

لدر  مف الدواعد العسكريث  وبد كت  عمييا "ال ترك   ي وسائؿ مواصػبلئ عمػق الطريػؽ  هػذا يمكػف أف ونا
 يكوف مصيدة لؾ".

ون س  ادعاءائ اجيزة االمػف  دػد فػيدئ ال تػرة االريػرة ارت اعػا مم وظػا  ػي عػدد االنػذارائ لرطػؼ جنػود. 
 22عػاد فػاليط  مػف اسػر  مػاس  سػجمئ   نعػد اال ػراج عػف الجنػدي جم1022وتدعي التدارير ان  منػذ عػاـ 

م اولػػث رطػػؼ جنػػود وتزايػػدئ االنػػذارائ  ػػي األسػػػانيم األريػػرة منػػذ أف فػػدد األسػػرا ال مسػػطينييف تجػػػراءائ 
 اإلضرا  عف الطعاـ.

 8/5/1021، الحياة، لندن
 

  ىدف إطالق الصواريخ من غزة تشويش لمدولة وخمق ميزان ردع :سرائيميإأمني  35
سػػنوائ عمػػق االنسػػ ا   6الرنيػػر األمنػػي االسػػرائيمي "عػػاموس  منػػوع" تّنػػ  نعػػد مػػرور بػػاؿ : الدػػدس الم تمػػث

ألػػؼ صػػاروخ ومدذو ػػث صػػاروريث عمػػق المػػدف  21  سػػدط مػػا يزيػػد عػػف 1004العسػػكري مػػف بطػػاع  ػػزة عػػاـ 
 مستوطنيف. 20الجنونيث  أس رئ عف مدتؿ 

نػػار الصػػواريخ ال تمػػنح الرا ػػث لمسػػتوطني  وندمػػئ الدنػػاة العافػػرة لمتم زيػػوف االسػػرائيمي عػػف " منػػوع" بولػػ  أف 
الجنو   وال تسمح ليـ نالنـو ليبل  ر ـ أن  لـ يم ؽ  تق اآلف نيـ رسائر كثيػرة  لكػف ذلػؾ يكمػف  دػط  يمػا 
أسما  "عنصر ال ظ"  ألف المستدنؿ الدري  سيفيد تطورًا لزيادة مداها وبدرة تصانتيا  مم العمػـ نػأف أهػداؼ 

 تل اؽ الرسائر ناألرواي. الصواريخ ليسئ نالذائ 
 ويضيؼ: تكمف أهداؼ المنظمائ التي تطمؽ الصواريخ عمق مدف الجنو   ي هد يف أساسييف:

. تفػػويش ال يػػاة السػػميمث لمدولػػث  وجعػػؿ سػػيرها اليػػومي ال يطػػاؽ  وكممػػا كػػاف عػػدد السػػكاف الػػذيف يػػدرموف 2
المنػاطؽ أدا لوبػؼ النفػاط االبتصػادي  ػي لدائرتيا أكنر  يكوف العمؿ أكثر نجاعث  كما أف النار ن و هذ  

 الصناعث والزراعث ووبؼ التعميـ  وفوفئ كؿ مجاالئ ال ياة  وأضرئ نالمواصبلئ والمصانم.
ذا كانػئ الدولػث معنيػث نالعمػؿ ضػدها   إنيػا  .1 رمؽ ميزاف ردع  يػاؿ "تسػرائيؿ"    مػاس تدوليػا صػرا ث  وا 

اإلطػػػػبلؽ الصػػػػاروري الموجػػػػودة نأيػػػػدييا  وأوضػػػػح أف  سػػػت كر جيػػػػدا تذا كػػػػاف األمػػػػر مجػػػػديا  ػػػػي ضػػػػوء بػػػػدرة
االنس ا  مف  ػزة كػاف أمػرًا صػائنًا  ر ػـ أف بتػاؿ الدػوا المسػم ث ينػدو أكثػر نجاعػث نكثيػر  ػيف يجػري مػف 
الػػػدارؿ    ػػػػي مثػػػؿ هػػػػذ  ال الػػػث توجػػػػد بػػػػدرة أكنػػػر عمػػػػق جمػػػم المعمومػػػػائ االسػػػترناريث  وتن يػػػػذ اال ناطػػػػائ 

 تيري  السبلي.والنفاطائ العممياتيث  ومنم 
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 ي سياؽ متصػؿ  بػدمئ المجنػث الماليػث  ػي الكنيسػئ الصػييوني ابتػراي بػانوف لتعػويض المفػغميف والعػامميف 
الػػذيف تكنػػدوا رسػػائر جسػػيمث رػػبلؿ جولػػث التصػػعيد األريػػرة مػػم بطػػاع  ػػزة  نسػػن  تلغػػاء السػػمطائ الم ميػػث 

 لمتعميـ  ي المناطؽ الم اذيث لمدطاع.
 8/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 ال توجد أي حكومة قادرة عمى اتخاذ قرار باحتالل غزة ":حيتس"الرئيس السابق لمشروع  34

بػػاؿ د."عػػوزي رونػػيف"  الػػرئيس السػػانؽ لمفػػروع صػػواريخ ) يػػتس(  أف المضػػادائ الد اعيػػث : الدػػدس الم تمػػث
 ػػاؿ انػػدالع مواجيػػث  ػي "تسػػرائيؿ"  و ػػي مدػػدمتيا منظومػػث الدنػػث ال ديديػػث  لػػف تػػتمكف مػػف  مايػػث العمػػؽ  ػػي 

فاممث تتعرض ربلليا الدولث لدصػؼ صػاروري مػف عػدة جنيػائ  م،كػدًا عمػق أف المضػادائ الد اعيػث  يػر 
 بادرة  تق عمق صد الصواريخ الم ترضث التي سيدـو نإطبلبيا  ز  اهلل ناتجا  العمؽ الصييوني.

يػث األريػرة مػم التنظيمػائ ال مسػطينيث وأضاؼ: النجاي النسني الذي  ددت  منظومث الدنث ال ديديث  ي المواج
 ػي بطػاع  ػػزة  ال ُيمكػف أفح تنسػػ   عمػق المواجيػػث الدادمػث مػػم  مػاس و ػػز  اهلل  م ػذرا  ػػي الوبػئ ن سػػ  

 مف أف  الث النفوة التي أصانئ المستوييف السياسي واألمني  ي تؿ أني  كانئ  ي  ير م ميا.
تعداد األرير لممواجيث الكنرا  م ذًرا مف ابتناع السياسييف ورمص الدوؿ تلق تف الجولث األريرة لـ تكف االس

والمواطنيف مف ذلؾ  م،كدًا عمق أف مواصمث اعتراض الصواريخ ال مسطينيث أبؿ ثمًنا مف تعادة ا تبلؿ  زة  
ألنػػػ  ال توجػػػد أي  كومػػػث بػػػادرة عمػػػق اترػػػاذ بػػػرار نػػػا تبلؿ  ػػػزة نسػػػن  التػػػداعيائ اإلسػػػتراتيجيث واإلبميميػػػث 

 اديث.واالبتص
وأفار "رونيف" تلػق أف "تسػرائيؿ" سػتدتر  مػف  الػث منػم الصػواريخ مػف السػدوط  ػي أراضػييا  دػط تذا تػو رئ 

" والعصا الس ريث  ألف الدنث ال ديديث لـ ُتطور مف أجؿ المواجيث مػم 2و1لدييا منظومائ صواريخ " يتس 
  ز  اهلل أو تيراف  نؿ الد اع عف جنو  الكياف  دط.

 8/5/1021، إلخباريةوكالة سما ا 
 
 
 

 لمواجية مع غزة ال تشمل حماية الشواطئ الجنوبيةا :اإلسرائيميةالجبية الداخمية  37
بػػررئ الجنيػث الدارميػػث أال تكػوف الفػػواطئ  ػي المجمػػس اإلبميمػي " ػػوؼ أفػكيموف" ومػػدينتي : الدػدس الم تمػث

مػم بطػاع  ػزة  و ػذرئ مػف  "أفكموف وأسدود" م ميث أو م صنث مف جولػث تصػعيد متوبعػث الصػيؼ ال ػالي
سدوط أ د الصواريخ عمق منطدث مميئث نالسكاف  راصث وأف هذ  الفواطئ متواجدة  ي مرمق صواريخ يمتد 

كػػـ  ولػػذلؾ سػػيمنم تجػػراء نفػػاطائ أي كػػاف نوعيػػا  ػػي  ػػاالئ التصػػعيد األمنػػي  ألف الفػػواطئ  20لمسػػا ث 
 ستكوف مغمدث تمامًا أماـ الصياينث. 

 8/5/1021، يةوكالة سما اإلخبار 
   

 تربط إيالت بشبكة إنذار مبكر خوفًا من صواريخ مصرية بسيناء "إسرائيل" 38
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ذكرئ ص ي ث "معاريؼ" اإلسرائيميث  أن  عمق ضوء الت ذيرائ اآلرذة  ق االزدياد ترو ًا مف : م مود م يق
لمدينػػث نفػػنكث سػػدوط صػػواريخ مػػف فػػن  جزيػػرة سػػيناء عمػػق مدينػػث تيػػبلئ  يسػػتعد الجػػيش اإلسػػرائيمق لػػرنط ا

" لئلنذار المنكر ربلؿ األسانيم المدنمث.  "تسينم أدـو
وأضػا ئ الصػ ي ث العنريػػث  أف األجيػزة األمنيػػث ونمديػث تيػبلئ سػػتدرر تف كػاف سػػيتـ تفػغيؿ المنظومػػث أـ ال  
لكنيـ يرفوف مف أف ت،دا تنذارائ راطئث تلػق هػرو  السػائ يف مػف المدينػث التػق تعػد مػف المػدف السػيا يث 

 ولق  ق تسرائيؿ.األ
وأوض ئ معاريؼ أف مسئوليف  ق مجاؿ السيا ث يعارضوف تفغيؿ منظومث اإلنذار  ػق المدينػث  رو ػًا مػف 

 أف ت،دا اإلنذارائ الراطئث تلق هرو  المتنزهيف.
 8/5/1021، اليوم السابع، مصر

 
 ناء القناة العاشرة بالتمفزيون اإلسرائيمي: المصريون يفقدون السيطرة عمى صحراء سي 39

فػػن  زعمػػئ الدنػػاة العافػػرة نػػالتمي زيوف اإلسػػرائيمق أف المصػػرييف ي دػػدوف السػػيطرة عمػػق فػػن  : م مػػود م يػػق
 ولـ ينج وا  ق منم العمميائ ضد تسرائيؿ.جزيرة سيناء 

كتائػ  تضػا يث  6وأفارئ الدناة العافرة تلػق أف تػؿ أنيػ  كانػئ بػد سػم ئ لمصػر بنػؿ عػدة أسػانيم نإدرػاؿ 
 ػػإف  مصػػريوف يث مػػف أجػػؿ مواجيػػث المفػػكمث  ولكػػف ر ػػـ عمميػػائ التطييػػر التػػق بػػاـ نيػػا الوبػػوائ مفػػاة تضػػا

 النجا ائ كانئ بميمث جدا  عمق  د بوليا.
 8/5/1021، اليوم السابع، مصر

 
 "ردن ىو موطن الفمسطينييناأل نائب ييودي بالكنيست يطمق حممتو االنتخابية: " 20

اسػػتغبلؿ أ نيػػث لم نػاف الجمػػايكي العػػالمي نػػو  ينػػي  ػي الكنيسػػئ النائػػ  اليمبػػرر أرييػ  تلػػداد   :صػناي أيػػو 
تلػػداد رػػوض  ممتػػ  االنترانيػػث ال زنيػػث وبػػرر  ( مػػف أجػػؿ أهػػداؼ سياسػػيث انترانيػػث.2872ػػػػػ  2834مػػارلي )

 الفيير  ي أوائؿ السنعينيائ.المغني التي كتنيا وأداها  Iron Lion Zionعمق وبم أ نيث 
 يػػث لمػػػ" يديو كميػػ " السياسػػي الترويجػػي الػػذي نثػػ  عمػػق االنترنػػئ رػػبلؿ االسػػنوع اسػػتردـ تلػػداد األ نيػػث كرمو 

رّكز عمق اسم  )"أريي " يعني األسػد نالعنريػث(  وفػارك   يػ  أ  ػاد . وأضػاؼ النائػ  الػق الفػريط و الماضي. 
طينييف" وأنػػ  المصػػّور فػػعارات  االنترانيػػث اليمينيػػث المتطر ػػث التػػي تسػػّوؽ ل كػػرة أّف "االردف هػػو مػػوطف ال مسػػ

 إلسرائيؿ". يج  "معاداة اال تبلؿ العرني
األسػػد الػػذي نسػػن  تلػػداد تلػػق فرصػػ   و  تدػػّدس االمنراطػػور األ ريدػػي هػػيبل سيبلسػػي األوؿ هػػذ  األ نيػػث لكػػف 

يعػود ػ  سػ  األ نيػث ػ الػق الرمػز الػذي يتوسػط العمػـ اإلثيػوني ويػدّؿ عمػق االمنراطػور سيبلسػي. أمػا "زيػوف" 
Zion ّؿ ن س  مارلي والمعتددائ التي شمف نيػا "األرض الموعػودة" أي تثيونيػا... ولػيس تسػرائيؿ.    يي تمث

كما أّف مسيرة نو  مػارلي ال نيػث والدضػايا التػي دا ػم عنيػا رػبلؿ  ياتػ  كالمسػاواة  وم ارنػث العنصػريث ضػد 
ورصوصػًا األ كػار السود  والنضاؿ مف أجؿ كس  ال دوؽ  نعيدة كؿ النعد عف سياسػث تسػرائيؿ العنصػريث  

 السياسيث المتطر ث التي ي مميا تلداد ويرّوج ليا  ي فريط .
لكػػؿ هػػذ  األسػػنا   تضػػا ث الػػق عػػدـ  صػػوؿ تلػػداد عمػػق تػػرريص لنػػ  األ نيػػث  بػػرر ورثػػث مػػارلي مداضػػاة 

 النائ  االسرائيمي ومنم ن  فريط  عمق االنترنئ. 
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مػيس الماضػي  لكنيػا ظمّػئ متػوا رة عمػق يوتيػو . مف جيت   س   تلداد الفريط عف موبع  االلكترونػي الر
وصػػّري لمصػػ ا ث االسػػرائيميث نأّنػػ  "لػػـ يكػػف بصػػدنا سػػربث األ نيػػث"  مسػػتغرنًا رّدة  عػػؿ ورثػػث مػػارلي منػػررًا أف 

 "الكثير مف األمور المماثمث ت صؿ عمق االنترنئ هذ  االياـ".
 8/5/1021، االخبار، بيروت

 
 تالل يرد بالعزل وتمديد االعتقال اإلداريواالح احتجاجيماألسرى يصّعدون  22

نتصعيد   اعتنارا مف يوـ أمس  فرع األسرا المضرنوف عف الطعاـ  ي سجوف اال تبلؿ:  امد جاد - زة
وذلؾ تن يذا لما تعيدوا ناتراذ   ي وبئ سانؽ مف رطوائ   رطواتيـ اال تجاجيث ضد تدارة سجوف اال تبلؿ

 .10م  الػ تصعيديث  ي  اؿ تجاوز تضرانيـ يو 
"نالتزامف مم اجتماع ادارة السجوف مم الديادة   وبالئ المجنث اإلعبلميث لئلضرا   ي نياف اصدرت  أمس

ندأ مئائ األسرا  ي سجف ن  ث وراموف   المركزيث لئلضرا  متمثمث ناألسيريف جماؿ اليور وميند فريـ
 ندرع أنوا  السجف والتكنير نصوئ مرت م ونفكؿ جماعي".

أف  الث مف التوتر سادئ السجوف  ما اضطر تدارة السجوف تلق تعبلف  الث الطوارز   لنيافوأوضح ا
 ي م اولث منيا لمسيطرة عمق األسرا الذيف هددوا أف هذ    واستن ار واستدعاء بوائ كنيرة مف السجانيف

 ي  اؿ الرطوة التصعيديث ليا ما نعدها  وهي األولق مف ضمف رطوائ نوعيث عدة سيمجأوف تلييا 
 استمرئ تدارة السجوف  ي  طرستيا وعدـ مناالتيا نمعاناتيـ.

أف الدائد    ي  ضوف ذلؾ أعمنئ م،سسث التضامف ل دوؽ اإلنساف نمساف النا   لدييا ا مد النيتاوي
أصدر برارًا أمس نتجديد االعتداؿ اإلداري لمدد مت اوتث   العسكري اإلسرائيمي ونطم  مف جياز المرانرائ

مف نينيـ ص  ياف هما الص  ي وليد عمي مدير مكت    أسرا  مسطينييف  ي سجوف اال تبلؿ 20ن ؽ 
ص ي ث  مسطيف  ي الض ث الغرنيث والص  ي نواؼ العامر منسؽ النرامج  ي  ضائيث الددس نالض ث 

ث منينا أف  النيث األسرا مف المفاركيف  ي اإلضرا  الم توي عف الطعاـ الذي تروض  ال رك  الغرنيث
 عمق التوالي. 12األسيرة لميـو الػ 

عزلئ ادارة   و ي سياؽ متصؿ نما تدتر   تدارة سجوف اال تبلؿ مف ممارسائ تعس يث ن ؽ االسرا
السجوف أمس أرنعث أسرا مف ال اعميف  ي لجاف اإلضرا   ي سجف الجممث  وندمتيـ تلق زنازيف العزؿ 

 االن راديث  ي السجف ذات  كإجراء عداني.
 8/5/1021، عّمان الغد،

 
 ن ذياب وحالحمة والقرار بمثابة "حكم باإلعدام" ياالسير ترفض طمب استئناف اإلسرائيمية العمياالمحكمة  21

طمني استئناؼ تددـ نيما االسيراف ثائر   امس  ر ضئ الم كمث العميا اإلسرائيميث :وكاالئ –الددس 
نعد ا تجازهما  ي   بل راج عنيما مف السجفيوما ل 60 بل مث ونبلؿ ذيا  المضرناف عف الطعاـ منذ 

تف السمطائ األمنيث يج    تال أف الم كمث بالئ  ي  كميا الذي ندمت  وزارة الدضاء تسرائيؿ دوف م اكمث.
أف تدرس اال راج عنيما ألسنا  ص يث. ووص ئ الم كمث االسيريف  بل مث وذيا  نأنيما عضواف نفطاف 

  ي  ركث الجياد اإلسبلمي.
ألف   «فر ال ند من »لكن  « االعتداؿ اإلداري يسن  عدـ ارتياي لكؿ باض»ئ الم كمث  ي برارها تف وبال

لكف الم كمث ل تئ انتنا  السمطائ اإلسرائيميث تلق بانوف يمكف أف يتـ «. ت ار  اإلرها  ناستمرار»تسرائيؿ 
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دودة نتيجث لمرض  أو تذا كاف تذا كانئ أيام  عمق بيد ال ياة مع»نموجن  اإل راج عف السجناء نفروط 
 «.ا تجاز   ي السجف يعرض  يات  لرطر كنير

ر ضئ الم كمث العميا االسرائيميث اليوـ )االثنيف( »   بل مث وذيا  األسيريفوباؿ جميؿ الرطي  م امي 
الم اكـ »مفيرا الق اف « نغير المتوبم»ووصؼ الدرار «. المضرنيف عف الطعاـ األسيريفالتماس 
 وأضاؼ«. وكممث ال صؿ تندق لممرانرائ العامث  ال تتعامؿ نفكؿ ايجاني مم االعتداؿ االداري يميثاإلسرائ

 «. تق النيايث تضرانيماسيواصبلف » األسيريفاف 
واتيـ الم كمث نأف   « كـ ناإلعداـ»وفج  بدورة  ارس رئيس نادي األسير ال مسطيني الدرار ووص   نأن  

نالرطير »والم رريف عيسق برابم برار الم كمث  األسراليا دوا م سياسيث. مف جيت  وصؼ وزير ف،وف 
 ي السجوف و ي  األسراسيكوف ل  انعكاس كنير عمق صعيد »م ذرا  ي الوبئ ذات  مف ان    «جدا

 «.الرارج
 8/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 بعد رفض المحكمة اإلسرائيمية العميا لقرار استئنافو نع عن تناول الماء والدواءاألسير حالحمة يمت 23

أكد عائمث األسير ثائر  بل مث  المضر  عف الطعاـ منذ سنعيف يوًما  دروؿ اننيـ  ي مر مث : الرميؿ 
درار استئنا   ل اإلسرائيميث العميا نعد ر ض الم كمث  جديدة مف اإلضرا   نامتناع  عف تناوؿ الماء والدواء

عف ال كـ اإلداري الصادر ن د   وسط تدهور رطير  ي ص ت  أدا تلق ندم  لممستف ق مساء اليـو 
ون ئ مصادر  دوبيث ونادي االسير ما أفيم عف دروؿ األسير  بل مث  ي موئ سريري   ي  االثنيف.

 "  وأف العائمث تنتظر رنًرا أن  ندؿ مساء اليوـ الق مستف ق "هساؼ هار ي  "بدس نرس"  يف أكد فديد  لػ
 مف الصمي  األ مر  وؿ الوضم ال ديدي لص ت .

 7/5/1021قدس برس، 
 

 عميواالعتداء بعد مضرب عن الطعام  سيرألتعتذر  إدارة سجن نفحة 22
يوما متتاليث  ما  دا  12نكمئ ادارة سجف ن  ث نأسير  مسطيني مضر  عف الطعاـ منذ   سف جنر:

 تداء ليسود التوتر السجف لعدة ساعائ.ناألسير لمرد عمق االع
 اف   و ي ت اصيؿ ما جرا  ي سجف ن  ث الص راوي  اوؿ مف امس  كما ورد لػ"االياـ" مف مصادر متعددة

كاف ذاهنا لتمدي   مف  زة  الدضيث ندأئ عندما اعتدا ا د العامميف  ي عيادة السجف عمق اسير  مسطيني
ناؾ ناالل اظ النانيث واالعتداء عمي  نالضر   رد األسير وضرن   ما  تمد   الممرض ه  العبلج  ي العيادة

 د م ادارة السجف الق ا ضار بوة كنيرة مف ال راس والجيش.
وما  د  مم زميميـ باموا نالطرؽ عمق   نالمفكمث 21و 22و 20و 3وعندما عرؼ األسرا  ي ابساـ 

مث مم األسرا تددـ نعدها مدير السجف  ازاي جرئ  ي اعدانيا  وارائ عاج  االنوا  والصراخ نفكؿ كنير
 واعدا نندؿ ال ارس ومعابنت . واألسراناالعتذار مف األسير 

نعد اف برروا عدـ الرروج لمعيادة   وساد اليدوء السجف نعدها ليواصؿ األسرا اضرانيـ عف الطعاـ
 لرروج لم ورة.واالمتناع عف تناوؿ ال يتامينائ التي تددميا ادارة السجف اضا ث الق عدـ ا

 8/5/1021، األيام، رام اهلل
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 المجنة المركزية لإلضراب بقرارأسرى عوفر: سنمتزم  25
باؿ مدير الو دة الدانونيث  ي نادي األسير جواد نولس  ندبل عف أسرا عو ر  تنيـ 'سيمتزموف نكؿ  :راـ اهلل

عض مطالنيـ الراصث  تيمانا منيـ برار ستترذ  المجنث المركزيث لئلضرا   تق لو استجانث تدارة 'عو ر' لن
 نأهميث و دة الدرار  ي ال ركث األسيرة.

وأضاؼ نولس أف أسرا 'عو ر' أفاروا تلق أف تدارة السجف ومنذ ندء اإلضرا  لـ تدـ نإجراء أيث   وصائ 
 لؤلسرا المضرنيف عف الطعاـ ناستثناء بياس أوزانيـ.

 7/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 طمب األسير محمد التاج بمعاممتو كأسير حرب  ترفض"أدارة مصمحة السجون"  24
نأن  ر ض ولممرة الثانيث عمق التوالي مطم  لجنث   يوما 42األسير م مد التاج والمضر  منذ  أكد :راـ اهلل

ف ت ديد  ولـ مدعيث اف سدؼ مطمن  المتمثؿ  ي اعتنار  اسير  ر  ال يمك  مصم ث السجوف ايداؼ اضران 
وهو   امس األ د  وفري األسير لمم امي نولس الذي زار   ي سجف مستف ق الرممث يطمن  ا د مف بنؿ.

نأن  اعتدؿ وأديف »عمق كرسي مت رؾ منيؾ ومتع  ما  د  مع  اثناء مدانمت  لمجنث تدارة السجف وما بال  
ما دمتـ أييا اإلسرائيميوف تتيمونني »بائبًل   كعسكري  مسطينيي وهو نذلؾ يطال  نفيء ندييي ونسيط

وهذا الدانوف يممي عميكـ اف ت رجوا    عميكـ اف تن ذوا ما يممي  الدانوف الدولي  ي هذا الفأف  نأنني عسكري
ويج  اف تعامموني كعسكري ومكاني ليس  ي سجف مدني   عني  ي  الث انتياء االعماؿ العدائيث نيننا

 «.يتنم لمصم ث السجوف
 8/5/1021، لجديدة، رام اهللالحياة ا

 
دارة السجون تطمبان الحوار مع األسرى لجنتان من الشاباكاألسرى:  عنالمركز الفمسطيني لمدفاع  27  وا 

دارة   أكد المركز ال مسطيني لمد اع عف األسرا: الض ث الغرنيث أف لجنتيف تسرائيميتيف مف جياز الفاناؾ وا 
جمسث  واريث لمنابفث عدـ    ي سجف ن  ث الص راوي  طعاـطمنتا مف األسرا المضرنيف عف ال  السجوف

 تصعيد اإلضرا  الم توي عف الطعاـ.
أف األسرا ر ضوا االجتماع مم لجنث    ي رسالٍث ليـ االثنيف  وندؿ المركز ال مسطيني لمد اع عف األسرا

 س العرض الذي "ألف العرض الذي تـ عرض  مف بنؿ المجنث ن  "جناي" المكم ث نال وار  ي سجف ن  ث
أف األسرا المضرنيف طمنوا أف يتـ رروج   وأضاؼ المركز عرض األ د عمق المضرنيف  ي سجف مجدو".

ونعدها يتـ الجموس منافرة وال وار عمق نابي األسماء ووضم جدوؿ   األسرا المعزوليف العفرة الددامق
 " أنيا ستدرس األمر وتعود نرد. ردئ لجنث "جناي  زمني م دد ربلؿ فير أو فيريف لرروجيـ مف العزؿ

وذكر أف لجنث أررا مف استرنارائ الفاناؾ طمنئ مف األسرا عدـ تصعيد اإلضرا   ممم يف نوجود 
موا دث عمق نعض الفروط ال ياتيث  تال أف األسرا المضرنيف ر ضئ العرض وبالوا: "وضم السجوف 

ننا ال يمكف أف نعود تلق الوراء  وأننا  مصمموف عمق االستمرار  ي روض تضراننا ولف أصنح ال ي تمؿ وا 
 نتراجم".

 8/5/1021، السبيل، عّمان
 

 وزارة التربية تنظم مسيرات حاشدة في كافة المحافظات تضامنًا ونصرة لألسرى 28



 
 
 

 

 

           14ص                                    1295العدد:                8/5/1021 الثالثاء التاريخ:

تنظيـ   أعمنئ وزارة الترنيث والتعميـ العالي  ان  سيتـ اليوـ الثبلثاء  ي تماـ الساعث ال اديث عفرة :راـ اهلل
ئ تضامنيث  افدة و عاليائ  ي كا ث الم ا ظائ ال مسطينيث؛ تضامنًا ونصرة لم ركث األسيرة  مسيرا

ولممساهمث وطنيًا وترنويًا  ي ت ديؽ مطال  األسرا  نمفاركث كا ث أنناء األسرة الترنويث مف مديري المدارس 
مم ات اد المعمميف والمكات  والمعمميف واإلدارييف والطمنث والكفا ث والمرفدائ و يرهـ  وذلؾ نالتنسيؽ 

ونادي   واالجيزة االمنيث والم،سسائ ال كوميث واالهميث  والم ا ظيف و صائؿ العمؿ الوطني  ال ركيث  ييا
 االسير ال مسطيني ووسائؿ االعبلـ المرتم ث.

 8/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مة و بالل ذياب تضامنًا مع األسيران ثائر حالحميرجان ومسيرة في الخميل  29
نالتعاوف مم لجنث أهالي األسرا ووزارة ف،وف األسرا   الرميؿ: نظـ نادي األسير  ي م ا ظث الرميػؿ

ميرجانا جماهيريا انتصارا لؤلسير ثائر  بل مث ونبلؿ ذيا  المذيف   ومنتدا فارؾ الفناني والدوا الوطنيث
التي ت مؿ   ور عئ اإلعبلـ ال مسطينيث والبل تائ دربل يوميما السنعيف  ي تضرانيما الم توي عف الطعاـ.
وأررا تطال  س راء  مسطيف    بل مث وذيا يف فعارائ ت مؿ العالـ المس،وليث الكاممث عف  ياة االسير 

  ي ظؿ الصمئ الدولي.   ي العالـ نالت رؾ دوليا النداذ األسرا مف الجريمث التي ترتك  ن ديـ
 8/5/1021، األيام، رام اهلل

 
 الوطنية نصرًة لألسرى لمقوىفح: مسيرة موحدة ر  50

م مد الجمؿ: فارؾ مئائ المواطنيف  ي مسيرة جماهيريث  افدة  ليمث أوؿ مف أمس  دعئ تلييا  -ر ح 
 الدوا الوطنيث واإلسبلميث  نصرة لؤلسرا الذيف يروضوف تضرانًا م تو ًا عف الطعاـ.

وا السياسيث ال مسطينيث  وأعضاء مف المجمس وفارؾ  ي المسيرة بيادائ مف مرتمؼ ال صائؿ والد
وانطمؽ المفاركوف  ي المسيرة مف أماـ ميداف  التفريعي ال مسطيني  تضا ًث تلق  فود مف المواطنيف.

العودة وسط الم ا ظث  وبد ر عوا األعبلـ ال مسطينيث ورايائ  زنيث  نينما ر م شرروف صورًا لرموز ال ركث 
 وف.األسيرة الدانعيف  ي السج

مف جانن   ألدق صبلي أنو  سنيف  كممًث ناسـ الدوا الوطنيث واإلسبلميث ربلؿ المسيرة   ّيا مف ربلليا 
األسرا   ي معركتيـ  م،كدًا وبوؼ الفع  ال مسطيني نكا ث أطيا   السياسيث وال زنيث تلق جاننيـ   تق 

داومث وعمق رأسيا  ركث الجياد وأكد أنو  سنيف أف  صائؿ الم ي ددوا مطالنيـ العادلث والمفروعث.
اإلسبلمي  لف تدؼ مكتو ث األيدي  ي  اؿ أصي  أي أسير  مسطيني نمكرو   م،كدًا أف بضيث األسرا 

 ت تؿ مكانث ميمث نالنسنث تلق  صائؿ المداومث.
 8/5/1021، األيام، رام اهلل

 
 ذكرى النكبة إحياءتعمن فعاليات  واإلسالميةالقوى الوطنية  52

عددئ بيادة الدوا الوطنيث واالسبلميث اجتماعيا الدوري نابفئ  ي  شرر التطورائ السياسيث وبضايا : راـ اهلل
الوضم الدارمي وبد  ضر ندايث االجتماع اعضاء المجنث العميا ال ياء ذكرا النكنث والد اع عف  ؽ العودة 

 لمنابفث نرنامج  عاليائ النكنث المدتر ث  ي الوطف والفتائ.
 يمي: عمق ما  عمق ال عاليائ المركزيث ل ؽ العودة المدرة مف المجنث العميا ال ياء ذكرا النكنث وت،كد الدوا
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اماـ   22920يوـ الرامس عفر مف ايار و ي راـ اهلل التجمم عمق الساعث   ( التجمم  ي مراكز المدف2
ر ائ ال ياء ميرجاف لتنطمؽ المسيرة المركزيث الق ميداف الفييد ع  ضريح الفييد الرا ؿ ياسر عر ائ

ومسيرة مركزيث  افدة  ي  زة نناء عمق برار الدوا الوطنيث واالسبلميث تنطمؽ مف مسجد السرايا  العودة.
 الق االمـ المت دة.

ونداط   تنطمؽ جماهير فعننا الق ال عاليث المدرة اماـ معتدؿ عو ر اال تبللي  ي راـ اهلل  ( نعد الميرجاف1
 لمرتم ث.التماس  ي الم ا ظائ ا

 يعـ االراضي الم تمث وتر م االعبلـ السوداء وعمـ  مسطيف.  ظيرا 21الساعث ند ( اضرا  فامؿ ع2
لمتأكيد   م،كدة عمق ال عاليائ المدرة  ي هذا اليوـ ونمفاركث واسعث  37ئ الدوا اهمنا وفعننا دارؿ الػ و يّ 

و ي كؿ مريمائ  37لض ث والددس و زة والػ عمق  ؽ عودة فعننا نالعودة, لتتكامؿ ال عاليائ جميعيا  ي ا
 نالوبوؼ نفكؿ مو د متمسكيف ن ؽ فعننا نالعودة.  المجوء والفتائ

 8/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 لمحمية طبيعية العراقيبتحول قرية  "إسرائيل" 51
األفجار  نعد أف نزراعث أراضي بريث العرابي   ي ص راء الند  ن  ندأئ سمطائ اال تبلؿ أمس :الناصرة
مرة كاف شررها األسنوع الماضي وأعيد ننا،ها. وييدؼ اال تبلؿ مف ت ريج أراضي الدريث الق  26هدمتيا 

 منم أهالييا مف النداء  ي أراضييـ  واعتنارها م ميث طنيعيث.
 8/5/1021، الغد، عّمان

 
 نيسان/ أبريل  شير خالل انتياكا بحق صيادي غزة 15: اإلنسانالمركز الفمسطيني لحقوق  53

باؿ المركز ال مسطيني ل دوؽ اإلنساف تف بوائ الن ريث اإلسرائيميث  اعتدمئ  ي فير نيساف ال ائئ   : زة
عامًا(  أثناء مزاولتيـ مينث الصيد  ي ن ر بطاع  زة.  26صيادًا  نينيـ ط بلف ينمغاف مف العمر ) 21

 وا تجزئ ثبلثث بوار .
  1021نيساف/ أنريؿ  20شذار/ مارس و تق  2مؿ ال ترة الممتدة مف ووثؽ المركز  ي تدرير م صؿ  يف

 واد  تطبلؽ نار  ي  20انتياكًا ضد الصياديف عمق أيدي بوائ الن ريث اإلسرائيميث  وفممئ وبوع  14
 أمياؿ ن ريث. 2نطاؽ المسا ث التي يسمح نيا اال تبلؿ لمصياديف ركو  الن ر والصيد  والتي  ددئ نػ

ف االعتداءائ اإلسرائيميث ن ؽ الصياديف  ي  زة تمثؿ انتياكًا سا رًا لدواعد الدانوف اإلنساني وأفار تلق أ
الدولي  والدانوف الدولي ل دوؽ اإلنساف  والراصث ن مايث  ياة السكاف المدنييف وا تراـ  دوبيـ  نما  ييا 

  ؽ كؿ تنساف  ي العمؿ  وال ياة واألمف والسبلمث الفرصيث.
تلق أف هذ  االعتداءائ جاءئ  ي وبئ لـ يكف  ي  الصيادوف يمثموف رطرًا عمق الن ريث  ول ئ المركز

 اإلسرائيميث  وكانوا يمارسوف عمميـ وين ثوف عف مصادر رزبيـ.
وال ظ المركز أف كا ث عمميائ تطبلؽ النار تجا  الصياديف وبوار  صيدهـ كانئ تندرج  ي تطار 

وتضييؽ الرناؽ عمييـ نيدؼ ترويعيـ ومنعيـ مف التمتم ن ديـ  ي م ارنتيـ  ي وسائؿ عيفيـ الراصث  
 ركو  الن ر وممارسث الصيد ن ريث.

 8/5/1021، وكالة سما اإلخبارية
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 غزة: أكبر خريطة لفمسطين في العالم تدخل موسوعة "غينيس" 52
ر رريطث يستعد بطاع  زة لتسجيؿ دروؿ جديد  ي موسوعث " ينيس" لؤلرباـ الدياسيث نصنم أكن:  زة

 تاريريث ل مسطيف  مف المدّرر أف يسدؿ الستار عنيا يـو األرنعاء الدادـ.
وأعمنئ دائرة ف،وف البلجئيف  ي  ركث المداومث اإلسبلميث " ماس"  عف ميرجاف يداـ صناي يوـ األرنعاء 

ؿ الستار عف أوؿ الدادـ الموا ؽ التاسم مف أيار )مايو( الجاري  نرعايث رئيس الوزراء تسماعيؿ هنيث  إلسدا
 وأكنر رريطث  مسطينيث تاريريث  ي العالـ والتي سُتعرض عمق الواجيث الفربيث لمننق الكتينث  ي مدينث  زة.
ومف المدّرر أف يفارؾ  ي الميرجاف الذي ي مؿ اسـ "أكنر رريطث ل مسطيف  ي العالـ"  مندونيف عف 

 الرريطث ال مسطينيث الموسوعث العالميث.موسوعث " ينيس" لؤلرباـ الدياسيث  وذلؾ لتسجيؿ دروؿ 
 7/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 فمسطينيين من منزل ودكان في القدس إخالء أمر عمى تصادق اإلسرائيمية العميا محكمةال 55

باؿ الم امي م مد د مث "اف الم كمث العميا االسرائيميث صادبئ اليوـ عمق برار  وكاالئ: – 37عر 
كزيث الذي صدر  ي تفريف الثاني )نو منر( الماضي والداضي نارراج المواطف  ازي زلوـ مف الم كمث المر 

"  م،كدا 2837منزل  واسماعيؿ وزوز مف دكان   ي الددس الدديمث ن جث انيا كانئ امبلكا ييوديث بنؿ عاـ 
طنيف واضاؼ د م  "كما طمنئ الم كمث مف الموا اف تن يذ امر االربلء بد ي د   ي اي ل ظث.

 ال مسطينيف المترذ برار االربلء ن ديـ  د م كا ث تكاليؼ الم كمث واتعا  الم اماة لم امي المستوطنيف".
 7/5/1021، 28عرب 

 
 لمعرب في إسرائيل" في جامعة حيفا مشاركة عربية في مؤتمر "التطوع لمخدمة المدنية 54

ف مم صندوؽ " ريدخ تير "  دا الثبلثاء  العرني نالتعاو  –تنظـ جامعث  ي ا والمركز الييودي : رنيم عيد
" سيتـ ربلل  عرض نتائج تسرائيؿ ي جامعث  ي ا  م،تمرا ت ئ عنواف "التطوع لمردمث المدنيث لمعر   ي 

 ن   أكاديمي أفرؼ عمي  النا   اإلسرائيمي سامي سمو ث  نمفاركث فرصيائ عرنيث.
% مف 30ني عمق موبم جامعث  ي ا  إف برانث العر  –ون س  نتائج الن   التي نفرها المركز الييودي 

عاما( مستعدوف لمتطوع  ي مفروع الردمث المدنيث اإلسرائيميث  مم اإلفارة الق أف  11-27الفنا  العرني )
 لسمو ث. 1006و  1008النسنث انر ضئ مدارنث مم أن ا  ساندث عامي 

  الق مداطعث الم،تمر وعدـ مفاركث أصدر التجمم الطبلني الديمدراطي  ي جامعث  ي ا نيانا دعا  يو 
وأداف التجمم الطبلني مفاركث فرصيائ وبيادائ  الطبل  العر   ي  كون  يفو  الوابم وُيغرر نالفنا .

عرنيث  ي الم،تمر " ي الوبئ الذي  عنرئ  النيث  ي  فعننا ال مسطيني  ي الدارؿ عف ر ضيـ لمفروع 
 لق تفوي  هويث الفنا  العر  وتدجينيـ"  سنما جاء  ي النياف.الردمث المدنيث  كون  مفروع أسرلث ييدؼ ا

 7/5/1021، 28عرب 
 

 متحف وأرشيف لتوثيق نكبة فمسطين في أم الفحم إقامة ..عاما عمى النكبة 42بعد  57
عاما عمق النكنث معرض "ذاكرة وهجرة"  ي صالث العرض وال نوف  ي مدينث أـ ال  ـ  53: تو يؽ عند ال تاي

المعرض ال ني واألرفيؼ المدوف  ي منتصؼ الفير الجاري نالتزامف  ال تتاي هذا ؿ ت ضيراتياوالتي تواص
لمنكنث  و ي تطار االستعدادائ الجاريث استضا ئ صالث العرض العفرائ مف مديري  53مم الذكرا الػ
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روايث الفع   لتنادؿ الرنرائ  وؿ األعماؿ ال نيث والتاريريث التي توثؽ األورونيثالمتا ؼ مف النمداف 
 ال مسطيني.

 عاليائ المعرض التي ستستمر  تق نيايث الفير المدنؿ  تتضمف عرضا أل بلـ وثائديث عف  مسطيف  
المكاف" الذي يوثؽ التاريخ المصور لمدينث  عاـ عمق أـ ال  ـ"  وأرفيؼ "ذاكرة 700ومعرضا  نيا نعنواف "

 ويث مصورة لناجيف مف مجازر النكنث  ي العاـ ف فيادة 140اـ ال  ـ ووادي عارة والنكنث مف ربلؿ 
الق جان  مفاركث تيار جديد مف ال نانيف ال مسطينييف الذيف يعتمدوف ادوائ تعنير  نيث مرتم ث عف  2837

 الجيؿ التدميدي  ي تجسيد النكنث والذاكرة.
ف ر ـ مفيد وجاء ذلؾ ن س  الديميف عمق هذا المفروع  ي مساعي لتص يح الروايث المزورة ن ي  ا

الفع  ال مسطيني  تال أن  ندي  وابم   وما انتج مف ت رازائ عمق2837المجوء والفتائ واالستعمار منذ عاـ 
ليكوف را عث لمواجيث وت نيد الروايث التي دأنئ  يعيش  الث ارتياف لمنكنث دوف تأطيرها نمت ؼ أو أرفيؼ

 يث والتأريخ.لتفوي  وتزوير النكنث  ونالمدانؿ ترسيخ الذاكرة الجمع
 7/5/1021، 28عرب 

 
 "إسرائيل"تمارس تحريضا شديدا ضد  ةالحياة الجديدتقرير إسرائيمي: صحيفة  58

عف مرابنث ومتانعث الفأف ال مسطيني  تسرائيميثال تن ؾ م،سسائ ومراكز ن ثيث  :عيسق الفرناتي –الددس 
يث او ص ؼ يوميث,  ي  افارئ هذ  وراصث ما تغطي  وتنرز  وسائؿ االعبلـ المرتم ث مف بنوائ تم زيون

,  ي  ال تتوانق تسرائيؿتعتنر مف الجيائ االكثر ت ريضا ضد « ال ياة الجديدة»الق اف ص ي ث  المراكز
 «.ون  الكراهيث ضدها تسرائيؿوالصور والكاريكاتير وكؿ ما مف فأن  الت ريض ضد  اإلرنارعف نفر 

 8/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 منذ مطمع شير أيار/ مايوفمسطينًيا  83": االحتالل اعتقل أمامةبض الضفة الغربية "موقع ن 59
: رصدئ ت صائيث أسنوعيث  مسطينيث بياـ بوائ اال تبلؿ اإلسرائيمي ناعتداؿ ثبلثث وثمانيف مواطًنا راـ اهلل

وباؿ  أيار/ مايو(. مسطينًيا  ي مرتمؼ م ا ظائ الض ث الغرنيث الم تمث  وذلؾ منذ مطمم الفير الجاري )
موبم ننض الض ث الغرنيث "أمامث"  الذي يرصد االنتياكائ اإلسرائيميث  ي المناطؽ ال مسطينيث الم تمث: "تف 
بوائ اال تبلؿ اعتدمئ  ربلؿ األسنوع الماضي  ثبلثث وعفريف مواطنًا مف الرميؿ وسنعث عفر مف نانمس 

تدميف مف كٍؿ مف بمديميث وراـ اهلل  ومعتدميف اثنيف مف وثبلثث عفر مف جنيف وثبلثث عفر مددسييف وستث مع
 أري ا وثبلثث مف نيئ ل ـ .

وأفار الموبم تلق أف "مف نيف المعتدميف أرنعث مواطنيف  مسطينييف  كاف أ رج عنيـ مف سجوف األمف 
 التانعث لمسمطث ال مسطينيث  ي الض ث الغرنيث الم تمث.

 7/5/1021قدس برس، 
 

 في قطاع غزة األدوية تدق ناقوس الخطر أزمة": فمسطينالقدرة لـ"أشرف  40
أفرؼ الددرة  تف الرصيد الص ري لؤلدويث  باؿ الناطؽ ناسـ وزارة الص ث د.: يوسؼ أنو وط ث - زة

صن ًا مف المستيمكائ الطنيث  ما يعرض  127صن ًا مف األدويث و  275والمستيمكائ الطنيث وصؿ تلق 
 يف لمرطر وييدد  ياتيـ نفكؿ يومي.  ياة المئائ مف المرضق الغزي
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وأضاؼ الددرة  ي تصريح لػ" مسطيف أوف اليف": "األزمث تتد رج يومًا تمو شرر ومنذ التصعيد األرير أوائؿ 
% 4مارس المنصـر لـ نتمؽ أيًا مف مست دائ مرضق بطاع  زة  ي  لـ ترسؿ وزارة الص ث نراـ اهلل سوا 

 ير ضروريث ك نو  منم ال مؿ ومستمزمات ". مف ا تياجائ المرضق وهي ناألساس  
واستغر  السياسث التي تتعامؿ نيا وزارة ص ث راـ اهلل مم نظيرتيا ندطاع  زة  مستنكرًا تواصؿ سياسث 

 "التنديط" التي تدوـ نيا مستودعائ  كومث الض ث الغرنيث. 
 7/5/1021، فمسطين أون الين

 
 اإلسرائيميين في العودة إلى المفاوضاتيدعو لمساعدة الفمسطينيين و  األردني الممك 42

اهلل الثاني ضرورة تعاوف جميم األطراؼ اإلبميميث والدوليث  ي  عنداألردني أكد الممؾ  :)نترا(وكالث  –عماف 
العمؿ عمق مساعدة الجاننيف ال مسطيني واإلسرائيمي  لمعودة تلق طاولث الم اوضائ لن   جميم بضايا 

  والتي تعيش نأمف وسبلـ 2856تبامث الدولث ال مسطينيث المستدمث عمق رطوط  الوضم النيائي  وصواًل تلق
  ربلؿ استدنال  أمس و دًا مف منظمث )جي ستريئ( الممؾ األردنيوأفار  ."دولث تسرائيؿ"تلق جان  

ؼ األميركيث  ي الديواف الممكي اليافمي  تلق أف المس،وليث تدم عمق عاتؽ الجميم  ي السعي لتييئث الظرو 
 المناسنث إلطبلؽ الم اوضائ.

 8/5/1021الرأي، عّمان، 
 

 عن الطعام مفتوحاً  يبدأون إضراباً  اإلسرائيميةسجون الاألسرى في  معمتضامنون األردن:  41
عف  وصياماً  تضراناً مم األسرا  ي سجوف اال تبلؿ اإلسرائيمي  متضامناً  24ندأ : مجاهد تييا  -عماف 

 ي   وأعمف المتضامنوف .األردنيث سرا المدامث  ي مجمم الندانائ المينيثالطعاـ  ي ريمث التضامف مم األ
واستنكر المتضامنوف الموبؼ   عف الطعاـ سيكوف م تو ا   تضرانيـف أ "كمنا أسرا ال ريث" ممث  تطار

 العرني والدولي تجا  األسرا الذيف يروضوف معركث األمعاء الراويث.
األميف العاـ لؤلمـ المت دة واألميف العاـ لجامعث  تلقيف مذكرة وجيئ ندانث الم ام  وعمق صعيد متصؿ

ورئيس المجنث الدوليث  اإلنساف ورئيس مجمس  دوؽ   والم وض السامي ل دوؽ اإلنساف  الدوؿ العرنيث
 ييا عمق عدالث مطال  األسرا العر  ال مسطينييف واألردنييف المضرنيف عف  أكدئ  لمصمي  األ مر

واستيجنئ المذكرة صمئ المجتمم الدولي  ياؿ انتياؾ سمطائ  األمعاء الراويث. الطعاـ ضمف  ممث
 .اإلنسافاال تبلؿ الصييوني لمدانوف الدولي اإلنساني ولمفرعث الدوليث ل دوؽ 

 8/5/1021الدستور، عمان، 

 
 الوكالة الدولية يواصمون إضرابيم بعد فشل مباحثاتيم مع إدارة األونروا عاممواألردن:  43

 فؿ اجتماعاف عددا أمس نيف تدارة وكالث األونروا ولجاف العامميف  ي تنياء : ناديث سعد الديف - عماف
وبالئ مصادر مطمعث  األزمث الدائمث   يما يستمر اإلضرا  الم توي عف العمؿ اليوـ  ي كا ث الدطاعائ.
 ي بطاعائ المعمميف   ي األونروا تف "تدارة الوكالث عددئ اجتماعيف أمس مم ممثمي لجاف العامميف 

وأضا ئ  والعماؿ والردمائ والرئاسث العامث  لن   سنؿ الرروج مف األزمث الممتدة منذ الفير الماضي".
الغد أف "اإلدارة لـ تددـ فيئًا جديدًا أماـ المجاف   ي  طر ئ ن س الموبؼ السانؽ المتعمؽ نوضعيا  جريدةل

 %  اعتنارًا مف الفير المدنؿ".4أكثر مف نسنث  المالي الصع  وعدـ بدرتيا عمق زيادة الروات 
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وأكدئ المجاف  و ؽ المصادر  "االستمرار  ي تن يذ اإلضرا  الم توي  ا تجاجًا عمق تر يض الردمائ  
 دينار ندوف ابتطاع". 200والمطالنث نت ديؽ بضاياهـ المطمنيث  والتي مف أنرزها زيادة الروات  نمنمن 

 8/5/1021الغد، عّمان، 
 

 مجانية تقدم لالجئين الفمسطينيين السوريين خدمات إنسانية األردنيةحافظ إربد: الحكومة م 42
الغد أن  تمئ الموا دث منذ ندايث األ دا   ي  جريدةأكد م ا ظ ترند  ال  الفمايمث ل: مو ؽ كماؿ - الرمثا

شرريف تـ  216هناؾ مف  ممث الوثائؽ السوريث   يما ما يزاؿ   مسطينياً  الجئاً  44سوريث عمق تك يؿ 
 تر يميـ أمس تلق السكف الجديد "ساينر ستي".

 8/5/1021الغد، عّمان، 
 

 الشريط الحدودي وعدم وضع عوازل "إسرائيل"بعد إزالة  "يونيفيلالـ"الجيش المبناني يحتج لدى  45
ف )يوني يؿ(  نيروئ: اعترضئ بيادة الجيش المنناني لدا بيادة بوائ الطوارز الدوليث العاممث  ي جنو  لننا

األراضي عمق رم يث رصدها رروبائ جديدة  ي عمميث نناء الجدار اإلسمنتي ال اصؿ نيف لنناف و 
عمدئ الدوائ اإلسرائيميث أثناء بياميا نعمميائ   ي  بر  نوانث  اطمث. "تسرائيؿال مسطينيث التي ت تميا "

مف دوف وضم أي عوائؽ أو عوازؿ ن ي  ال  ر لنناء الجدار ال اصؿ  تلق تزالث ال اجز الفائؾ ال اصؿ  
 ناتئ ال دود مكفو ث.

نضرورة وبؼ األفغاؿ ل يف "الجان  اإلسرائيمي  "يوني يؿ"ونناء عمق اال تجاج المنناني  أنمغئ بيادة الػ
. ثـ  ضرئ تلق المكاف و دائ مترصصث "وضم عوازؿ  كتمؾ الموضوعث  ي الطرؼ الجنوني مف النوانث

وبامئ نوضم عوازؿ نفكؿ ستار عمق طوؿ مسا ث األفغاؿ اإلسرائيميث  ليستأنؼ الجيش مف الدوائ الدوليث 
 اإلسرائيمي مف نعدها عمميث نناء الجدار ال اصؿ.

 8/5/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة ومصر تمنعوقطاع ُيصر عمى دخول  العربوفد المستثمرين  44
منتدا رجاؿ   أف نرميف ساؽ اهلل  الداهرةت   ي ندبًل عف مراسم 7/5/1021موقع فمسطين أون الين، نفر 

الم تجز ناإلسماعيميث  ر  فن  جزيرة سيناء   األعماؿ ال مسطيني أكد تصرار و د المستثمريف العر 
مواصمث طريد  ن و بطاع  زة لممفاركث نممتدق االستثمار ال مسطيني  مفددًا عمق أف المنررائ   المصريث

". وباؿ أميف منتدا رجاؿ األعماؿ ال مسطيني  ي الرارج ـ. م مد  زاؿ المصريث لمنعيـ " ير ص ي ث
 تف الو د لف يغادر اإلسماعيميث تال تلق معنر ر ح النري و ؽ الترتينائ المت ؽ عمييا".  لػ" مسطيف أوف اليف"

ع  زة  وأفار تلق أف السمطائ األمنيث المصريث ال تزاؿ تمنم و د المستثمريف العر  مف التوج  تلق بطا
. 6/4/1021لممفاركث  ي ممتدق االستثمار ال مسطيني الذي كاف مف الم ترض أف تنطمؽ أعمال  اإلثنيف 

 صؿ عمق تأكيد رسمي  بدوطال   زاؿ السمطائ المصريث نالسماي لمو د نالتوج  تلق  زة. وذكر أف الو د 
 مق الجدوؿ. ع المصريث مف الس ير ال مسطيني  ي الداهرة عمق موا دث هذ  السمطائ

عف بمد  النالن تزاء استمرار منم السمطائ    ي نياف ل    ي سياؽ متصؿ  عّنر مركز الف،وف ال مسطينيث
 المصريث دروؿ و د المستثمريف الدولي لمدطاع. 
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المصري  ريد مجمس الفع  النائ   ي    أفالداهرةمف  7/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، وأضاؼ 
نث الد اع واألمف الدومي  انتدد منم السمطائ المصريث لو د مف المستثمريف العر  وعدـ تسماعيؿ  وكيؿ لج

  منم السمطائ المصريث الو د اإلثنيفواعتنر تسماعيؿ   ي نياف صادر عن   السماي ليـ ندروؿ بطاع  زة.
هانث لمثورة" طريد  تلق بطاع  زة  "ت  ياالستثماري  الدادـ مف ستث عفر دولث  مف اجتياز معنر ر ح 

 المصريث.
 

 عاكف: قضية األسرى عادلة والنصر حميفيمميدي اإلخوان المسممين  لجماعةالمرشد السابق  47
أف بضيث األسرا ال مسطينييف   المرفد السانؽ لجماعث اإلرواف المسمميف  أكد م مد ميدي عاكؼ :الداهرة

اال تبلؿ مف مداومث األسرا هو السن   أف روؼ بضيث عادلث سيكت  ليا اهلل النصر  ي النيايث  مفدداً 
 ي مدانمث راصث لممركز   عاكؼ طال و  ال ديدي لمتنكيؿ نيـ واعتداليـ مف بنؿ العدو الصييوني.

عمق الدور المصري  ي ضرورة  العالـ العرني واإلسبلمي ننصرة بضيث األسرا  مفدداً   ال مسطيني لؤلعبلـ
تدرمئ مصر إلتماـ الص دث األريرة التي تمئ عنر منادلتيـ كما   التدرؿ ال وري إلنياء أزمث األسرا

كما طال  عاكؼ  ركتي  تح و ماس نننذ ال ربث والتو د لت ديؽ المصال ث  نالجندي الصييوني فاليط.
 .وااللت ائ تلق ردمث فعنيـ

منذ بديـ تلق أف جماعث اإلرواف تر ض االعتراؼ نيا  وأكد ر ض  لما يسمق نات ابيث كام  دي يد  مفيراً 
تف مصر اليـو ن جميا ودورها ت تـر كؿ المعاهدائ واالت ابيائ الدوليث الساندث ": األزؿ  واستدرؾ بائبلً 
 والتي وبعئ نالماضي.

 7/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 ماليزيا تشيد سمسمة فعاليات تضامنية مع األسرى الفمسطينيين 48

سمسمث  عاليائ    ي  ضوف األياـ واألسانيم الدميمث الدادمث  امف المدرر أف تفيد ماليزي :كوااللمنور
عف  م تو اً  تضامنيث مم األسرا ال مسطينييف  ي سجوف اال تبلؿ اإلسرائيمي  الذيف يروضوف تضراناً 

 الطعاـ يدرؿ يوـ الثبلثاء أسنوع  الرانم عمق التوالي.

ممثمي ن و عفريف  عاليث فعنيث ماليزيث  مساء مم  ماليزيا" اجتماعاً  – دد عددئ منظمث " مسطيف لمثدا ث 
   ي  تـ االت اؽ عمق مواصمث  عاليائ ال ممث التضامنيث مم بضيث األسرا ال مسطينييف  التي 4|5األ د 

وباؿ رئيس المنظمث مسمـ أنو عمر   أطمدئ مم ندايث تضرا  األسرا ت ئ فعار "الجوع مف أجؿ ال ريث".
مف أهـ أهداؼ هذ  ال ممث هو ندؿ المعاناة التي يعيفيا  لمنور  "تف وا داً  ي م،تمر ص  ي عدد  ي كواال

األسرا ال مسطينيوف  عنر وسائؿ اإلعبلـ الماليزيث  تلق الفع  الماليزي ليواصؿ  عاليات  الداعمث 
 والمناصرة لدضايا الفع  ال مسطيني".

 7/5/1021قدس برس، 
 

 القدس يسى سيجعمنا نصمي فمر الرئاسة المصرية محمد  مرشحصفوت حجازي:  49
ص وئ  جازا  عضو مجمس الييئث الفرعيث لم دوؽ  .باؿ د: م مد سميماف - )مصر( ك ر الفيخ

م مد  .تال د  وسأطنؽ فرع اهلل تسبلمي يدوؿ أنا مرفح   ي مصر واإلصبلي  ما رأينا مرفح وا د لمرئاسث
م،تمر لمرسق  نك ر  ي  يضاؼ  جاز مرسق  ألن  سيطنؽ اإلسبلـ وأن  سيطنؽ زماف صبلي الديف. وأ
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الييئث الفرعيث  ينريد رجؿ   يالفيخ  أننا أيدنا  ليديـ  دود اهلل ليطعمنا  بلاًل ويرزبنا اهلل ن   السن  الثان
وال أمريكا  رجاؿ ليس مرنثوف وال يتمدوف أمواؿ  " تسرائيؿ"وال  ي ال يست رد ن  المجمس العسكر   ورائ  رجاؿ

 لنصمق نالنيئ المددس.مف الرارج أيدنا  
 7/5/1021اليوم السابع، القاىرة، 

 
 : وضع سيناء عمى شفا بركان وحديث مرشحي الرئاسة عنيا وعود انتخابيةاألسبق "إسرائيل"سفير  70

زعـ تس ي مزئيؿ  الس ير اإلسرائيمي األسنؽ  ي الداهرة  نأف الوضم  ي سيناء سيستمر  :الددس الم تمث
ظؿ يطمؽ  مم  السارنث عمق مصر. كما انتدد مزايدة الكثيريف وترديد ننرة عمق ف ا نركاف ثائر  سي

مساعدة سيناء دوف أف يددموا تلييا أي مساعدائ تذكر  تضا ث تلق أف  دي  مرف ي الرئاسث عنيا ال 
عف مصر   وا دة مف التدارير اإلستراتيجيث اإلسرائيميث  ييررج عف وعود انترانيث ليس أكثر. جاء ذلؾ 

و ممئ عنواف   6/4 لمدراسائ الجماهيريث والسياسيث صناي يوـ اإلثنيف األورفميميدر عف المركز الصا
ننرة مساعدة  "المصريوف والم اولث الصعنث لمسيطرة عمق سيناء"  أف الجميم  ي مصر يزايد ويردد كثيراً 

 سيناء دوف أف يددـ ليا أي مساعدة تذكر. 
ق االعتماد عمق السيا ث األجننيث أو التعاوف مم المنظمائ ويفير مزئيؿ تلق أف الندو يضطروف تل

أو النضائم  والسن  الرئيسي  األ اربثسواء لتيري   اإلسرائيميثال مسطينيث أو  تق مم نعض مف العصانائ 
تلق أف الريار الثاني عند سكاف  والتدهور االبتصادي الذي يعيفون   مفيراً  اإلهماؿوراء هذا هو  الث 

 . "تسرائيؿ"نالتعاوف مم  ماس أو  ما يكوف  مسطينياً  ماً سيناء دائ
وأف جذ  الندو مف جديد لم ضف المصري والنيوض    ي سيناء راصث األوضاعويدوؿ مزئيؿ أف استدرار 

 ي ظؿ   نأوضاعيـ ي تاج تلق ميزانيائ ماليث ضرمث  وهو أمر يست يؿ عمق ال كومث اآلف الدياـ ن 
والتي تتزايد نصورة يوميث وترهؽ الرزانث نفدة. ويستعرض مزئيؿ الكثير   اصمث عميياااللتزامائ الماليث المتو 

 مف المفاريم التي وعد كنار المسئوليف المصرييف نإبامتيا  ي سيناء. 
تف اليدوء لف يعرؼ طريد  تلق سيناء  وسيستمر توتر األوضاع نيا ل ترة  :ويرتتـ مزئيؿ تصور  بائبلً 

 40يناير تلق ما يدر  مف  14ابم األمنيث نصورة عامث  ي سيناء تعرضئ ومنذ ثورة طويمث  زاعما أف المو 
 اعتداء  وهي نسنث كنيرة لمغايث  وت،كد أف األوضاع لف تيدأ نسيولث  ي هذ  المنطدث.

 7/5/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

 إلى سيناء: شكوك حول تمويل إيراني لتيريب أسمحة ليبية لـ"الشرق األوسط" مصادر مصرية 72
  الفرؽ األوسطجريدة بالئ مصادر أمنيث مصريث ل: يسري م مد  عند الستار  تيتث - العريش  الداهرة
 وؿ تمويؿ تيراني م تمؿ لعمميائ تيري  أسم ث مف   تن  توجد فكوؾ لدا أجيزة أمنيث  ي الداهرة  أمس

األمف بر   دود مصر مم تؿ  مرم ائ الجيش الميني السانؽ  تلق سيناء  عنر مصر  مضي ث أف هفافث
 مف سيناء. انطبلباً  "تسرائيؿ"أني   تزيد مف الدمؽ مف هجمائ جديدة عمق 

 "تسرائيؿ"تمدئ  ي األسانيم األريرة تفارائ مف   مف جانن  أوضح مس،وؿ  ي ال كومث المصريث أف الداهرة
ي طم  عدـ تعري   ألن   ير لممس،وؿ ن س  الذ ومف دوؿ  رنيث  وؿ سيناء  لكف الجان  المصري  و داً 

الوضم  ي سيناء ت ئ السيطرة.. وزير الد اع كاف هناؾ.. ورئيس "تف  :مروؿ ل  الت د  لئلعبلـ  باؿ
 ."  ون ف مف يدرر ما ن عم   يياالوزراء أيضاً 
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لجماعائ جياديث تت رؾ  متزايداً  تف األجيزة المصريث المرتصث ترصد نفاطاً   وباؿ مصدر أمني مصري
ف أسم ث    مروراً "تسرائيؿ"تلق  دود مصر مم  انني ال دود المصريث مم  زة  وصوالً نيف ج نسيناء  وا 

ميرنث مف الجيش الميني  منيا صواريخ  راد وبذائؼ أررا  ظيرئ  ي أيدي جماعائ متطر ث نفكؿ 
 مم وظ ومتزايد منذ مطمم هذا العاـ.

م ث مف لينيا تلق  زة  تفير المصادر األمنيث ووسط فكوؾ عف ضموع أمواؿ تيرانيث  ي عمميائ تيري  أس
المصريث   ي الوبئ ال الي  تلق أف دولث مثؿ تيراف رنما كانئ تواصؿ م اوالتيا نال عؿ لرمؽ جنيث ممتينث 

مف سيناء  مفيرة دوف ذكر مزيد مف الت اصيؿ   عمق يد نعض الجماعائ المتفددة انطبلباً  " تسرائيؿ"مم 
يرانييف ي مموف جوازائ س ر  رنيث  نعد سدوط نظاـ تلق رصد ت ركائ  ي الد اهرة لرجاؿ أعماؿ تيرانييف وا 

 منارؾ.
 إن  ال عمـ ليـ نما تذا كاف هناؾ رجاؿ أعماؿ تيرانيوف يمولوف   وو دا لروايائ مس،وليف م مييف  ي ننغازي

  منيث  ي ننغازي  لكف نعض المصادر األ"تسرائيؿ"عمميائ تيري  أسم ث مف لينيا تلق  دود مصر مم 
تفير تلق وجود صبلئ نيف كتائ  عسكريث تانعث لجماعث اإلرواف المسمميف  تفكمئ نعد سدوط نظاـ 

سبلمييف مف مصر وبطاع  زة.  الدذا ي   ي تبميـ نربث فرؽ لينيا  وا 
 8/5/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 مدينة المقدسةة لمالمغرب يخصص حصة دراسي... و تضامنًا مع القدس دول سبعةحممة في  71
أصدرئ وزارة الترنيث الوطنيث  ي المغر    ي ساندث مف نوعيا  مذكرة رسميث تدضي : (.)أ.ؼ. 

نترصيص ساعث وا دة مف نعد  د الرميس لمددس   ي الم،سسائ التعميميث العامث والراصث كا ث. وبالئ 
ترنيث الوطنيث التراذ التدانير البلزمث الممؾ م مد السادس أعطق تعميمات  لوزير ال"تف  :الص ا ث المغرنيث

يبلء هذا ال د  ما يست ؽ مف عنايث . وتيدؼ هذ  "لئلعداد لم ممث الدوليث لكسر ال صار عف الددس  وا 
المنادرة  سنما ورد  ي المذكرة الرسميث لموزارة  تلق دعـ ال ممث الدوليث لكسر ال صار عف الددس التي 

لق تفراؾ التبلم لمددس مكانث راصث  ي "يذ وأساتذتيـ  ي هذ  ال ممث. وجاء  ي المذكرة أف ستنطمؽ  دًا  وا 
 ."ن وس كؿ المغارنث

ومف المنتظر أف يرصص النرلماف المغرني جمسث راصث ندضيث الددس و مسطيف  كما تفارؾ المساجد 
 استجانث لنرنامج ال ممث  نترصيص رطنث الجمعث المدنمث لم دي  عف الموضوع ن س .

 ممث التي تفمؿ سنعث نمداف تسبلميث وعرنيث  هي المغر  والجزائر والسوداف ومصر واألردف وتدوـ ال
ندونيسيا  عمق  كرة  الذي يفمؿ الدعـ السياسي والدانوني واالبتصادي  "الدعـ المتكامؿ لمددس"وماليزيا وا 

رئيس وزراء ماليزيا  واالجتماعي لمددس والمددسييف. وتفارؾ  ي ال ممث فرصيائ دوليث  مثؿ م مد مياتير
الر مف سوار الذه  الرئيس السوداني السانؽ  تلق جان  م،سسائ دينيث كجامم األزهر   السانؽ  وعند

 .وم،سسائ وهيئائ مدنيث وسياسيث ووسائؿ تعبلـ وم كريف
 8/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 في "إسرائيل" دية"مميار دوالر إضافية لتمويل منظومة "القبة الحدي ترصدالواليات المتحدة  73
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تف الكونجرس األمريكي أبر أمس االثنيف  ترصيص مميار دوالر    يديعوئ أ رونوئ جريدةبالئ 
. وأفارئ "تسرائيؿ"كمساعدائ أمريكيث لتطوير منظومائ د اعيث تضا يث مف طراز "الدنث ال ديديث"  ي 

تف عضو   ةجريدوبالئ ال دوالر.مميار  507الجريدة تلق أف مجمؿ ميزانيث األمف األمريكيث تصؿ تلق 
مميوف دوالر ليذ  الغايث   836الكونجرس األمريكي ستيؼ روطماف  أعمف أمس عف برار الكونجرس نرصد 

"أف تدا م عف مواطنييا" مف رطر الصواريخ  وتو ر  ي  "تسرائيؿػ"أف منظومث الدنث ال ديديث تتيح ل مدعياً 
 راتيجي البلـز لمدياـ نعمميائ مبلئمث "لضر  اإلرها  والدضاء عمي ".ال يز االست "تسرائيؿ"الوبئ ذات  لدادة 

ول ئ روطماف تلق أف هذا أكنر  د مف المساعدائ األمريكيث التي أبرئ هذا العاـ ت ئ نند "رطط تنداذ 
 مف هذا النوع".

مميارائ ثبلثث  ة تف هذ  المساعدائ األمريكيث تضاؼ لممساعدائ األمنيث السنويث النالغث أصبلً جريدوبالئ ال
 دوالر.

 8/5/1021، 28موقع عرب 
 

 لألسرى المضربين عن الطعاميعبر عن قمقو حول وضعيم الصحي الدولياألحمر الصميب  72
عف   مسأ األ مر أعرنئ المجنث الدوليث لمصمي  : وكاالئال  ال ياة الجديدة -م ا ظائ   الددس الم تمث

 أيمف أكدعف الطعاـ وراصث المضرنيف منذ  ترة طويمث. و  المضرنيف لؤلسرابمديا نفأف الوضم الص ي 
ف المجنث الدوليث "أ  ل رانس نرس   ي بطاع  زة األ مرالمت د  ناسـ المجنث الدوليث لمصمي    الفياني

تدوـ نزيارة ه،الء الم تجزيف وتتأكد مف وضعيـ الص ي ومف تمدييـ العنايث الص يث  األ مرلمصمي  
عف الطعاـ  ونفكؿ دوري يجتمم الصمي   اإلضرا يير الدوليث المرعيث  ي  الث ونموج  المعا األزمث
 ."نالسمطائ المس،ولث  نفكؿ ثنائي و ير عمني لن   نتائج الزيارائ األ مر

 8/5/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 لألسرى الفمسطينيين إضراب عن الطعام في موسكو دعماً  75
تنظـ مجموعث نفطاء مف ص ا ييف   أسرا  ي سجوف اال تبلؿ" كمنا…ت ئ فعار "كمنا  مسطينيوف 

لئلضرا  عف  "يوماً   22/4  يوـ الجمعث  ي موسكو ونفطاء  دوؽ تنساف ومناصريف لمدضيث ال مسطينيث
  مم األسرا ال مسطينييف والعر  المضرنيف عف الطعاـ  ي سجوف اال تبلؿ اإلسرائيمي الطعاـ"  تضامناً 

 مث التي يروضيا األسرا.ونصرة لمعركث الكرا
وتداـ ال عاليث التضامنيث  ي نا ث س ارة دولث  مسطيف  ي العاصمث الروسيث موسكو  وباؿ منظموف 

تف اليدؼ مف ال راؾ ل ئ أنظار العالـ لممعركث التي يروضيا األسرا ضد الغطرسث والتمييز   ونفطاء
سير يروضوف معركث األمعاء الراويث  واف أ 2500وم اولث لر م صوئ أكثر مف   العنصري اإلسرائيمييف

ال يترؾ ه،الء و دهـ دونما تأييد ومناصرة فعنيث ورسميث  راصث وأننا نرا أف " جـ ومستوا التضامف ال 
 يرتدي لممستوا الذي يتوبع  األسرا منا ومف كؿ أ رار العالـ".

 7/5/1021(، نوفوستي، )أنباء موسكووكالة 
 

 المناخ المناسب لعودة المفاوضات إيجادبالعمل عمى  "إسرائيل"البنا ط :لمسالم المبعوث الصيني 74
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  عد  باؿ المنعو  الصيني لعمميث السبلـ  ي الفرؽ األوسط ووسيك : و ا وكالث ق نائؿ موس -راـ اهلل 
التدينا مم الرئيس عناس  وندمئ تلي  ت يائ الدادة الصينييف وعمق رأسيـ  لدائ  رئيس السمطث ال مسطينيث:

عنرئ عف اهتماـ الصيف بيادة و كومث وفعنا ندضايا الفرؽ األوسط  "وأضاؼ  " الرئيس هو جينتاو
وأكد ت يـ  ."والعمميث السمميث  والجيود ال مسطينيث لد م عمميث السبلـ تلق األماـ  ي هذ  الظروؼ الصعنث

ـ  كذلؾ تدانث نبلد  لبلستيطاف وتأييد نبلد  لمجيود ال مسطينيث المتعمدث نعمميث السبلـ ود عيا تلق األما
 مف أجؿ تييئث الظروؼ لمعودة تلق الم اوضائ. اإلسرائيمي  ي األرض ال مسطينيث  وضرورة وب    وراً 

طالننا الجان  اإلسرائيمي نالعمؿ عمق رمؽ المناخ المناس  لعودة الم اوضائ نيف الجاننيف " :وباؿ
يطاف  ي األرض ال مسطينيث  ور م ال صار عف بطاع ال مسطيني واإلسرائيمي  نما  ي ذلؾ وبؼ االست

. وأكد دعم  لمجيود ال مسطينيث  ي كا ث الم ا ؿ الدوليث  راصث األمـ المت دة والم ا ؿ الدوليث " زة
 األررا.

ندضيث األسرا ال مسطينييف  وأكدنا أف الصيف مستعدة أف تنذؿ  نالغاً  أندينا اهتماماً " :وباؿ المنعو  الصيني
 ."مم األطراؼ المعنيث ل ؿ هذ  الدضيث  ي أسرع وبئ ممكف جيودا

 8/5/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 الجديد: غزة ال تمقى االىتمام المطموب وسنقوم بحممة لجمب االنتباه إلييا األونروامدير عمميات  77

لجم  االنتنا  تلق  الجديد  أن  سوؼ يدـو ن ممث األونرواأكد رونرئ تيرنر  مدير عمميائ وكالث  : زة
  تلق 6/4جاء ذلؾ ربلؿ زيارة تيرنر ونائن  كريس نورداؿ أمس االثنيف  األوضاع الصعنث  ي بطاع  زة.

وباؿ تيرنر: "تف  زة ال تمدق  م مد عوض. .وزير الرارجيث والترطيط  ي ال كومث ال مسطينيث نغزة د
الوكالث )األونروا( تمر نعدد مف المعيدائ أهميا  االهتماـ المطمو  وهذا هو واجننا لندوـ ن ". وأضاؼ: "تف

وأعر  تيرنر عف أمم   ي نناء عبلبائ تعاوف مم ال كومث ال مسطينيث  أزمث تدميص المساعدائ والتنرعائ".
 نغزة  ي سنيؿ التر يؼ مف معاناة الناس  ي بطاع  زة.

 8/5/1021قدس برس، 
 

 "4 شريان الحياة"ت" ضد قافمة االوي يعتزم مقاضاة جريدة عربية نشرت "مغالطاج 78

االوي جالندا  عف أف النائ  النريطاني جورج   كفؼ تجمم المجاف والروانط الفعنيث  ي لنناف :نيروئ
دعوا بضائيث ضد جريدة عرنيث كنيرة تصدر  ي الرارج  عمق رم يث نفرها مدااًل  يدوؿ نأن   تبامثينوي 

التي ت مؿ مساعدائ تلق بطاع  زة   "5"فرياف ال ياة  كاف مميئًا نالمغالطائ واالتيامائ ضد با مث
 ي تركيا  لتسمؾ طريديا تلق سوريث  األردف  أندرةالم اصر  والتي وصمئ مف نراد ورد  ي نريطانيا تلق 

مايو الجاري. وأفار تجمم المجاف  ي رنر ص  ي  أيار/ 24ومصر  دطاع  زة وتصم   ي يوـ النكنث  ي 
االوي نأن  اترذ مف البلذبيث مدرًا لمساعدة جتلق أف "المدالث المعنيث ناألمر تتيـ  4|6مكتو  ل  يوـ االثنيف 

 زة بنؿ  أهؿ زة نديبًل عف "اسطننوؿ"  وتّ رض أهؿ  زة عمق ر ض استدناؿ هذا المناضؿ الذي يعرؼ 
  يرهـ". 

 7/5/1021قدس برس، 
 

 االنتخابات باليونان تثير قمق الييود من "النازيين الجدد" 79
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بمد  مف دروؿ  زنيف سياسييف يص يـ نػ"معادييف لمييود"   أندا رئيس الجاليث الييوديث  ي أثينا: وكاالئال
جيروزاليـ نوسئ العنريث: "تف هم   جريدةتلق النرلماف اليوناني. وباؿ "ننياميف ألناالس" ربلؿ لداء مم 
لمانيث". وأضاؼ: "لؤلسؼ و ؽ استطبلعائ األكنر ي وؽ المتوبم نعد دروؿ أ زا  نازيث  ي االنترانائ النر 

الرأي   إف التنن،ائ نأف يتـ انترا   ز  "ال جر الذهني". هذا ليس تهانث لمفع  الييودي  دط ولكف لمنمد 
مستدركا: "تن  مف العار أف نسمح ليذ  ال  نث مف الناس نأف يصن وا أعضاء  ي النرلماف". وباؿ   ككؿ"

نسمث   4000 زنيف يفكبلف تيديدا أكنر عمق الجاليث الييوديث التي تضـ ن و الزعيـ الييودي: "تف هذيف ال
نما أنناء األبميائ والمياجريف والفواذ جنسيًا والعماؿ األجان "  عمق  د  وهـ ال يياجموف الييود  دط وا 

 بول .
مي  النازي يفار تلق أف  ز  "ال جر الذهني" هو  ز  بومي معاٍد لؤلبميائ العربيث, وفعار  يفن  الص

 % مف األصوائ.4وأفارئ استطبلعائ الرأي األريرة أن  سي وز نػ  المعدوؼ
وأظيرئ االستطبلعائ تددـ  ز  "الوس" لم،سس  "جورجيس كاتازا رس" المعروؼ نعدائ  لمييود ننسنث 

 بميمث مف األصوائ عف ساند . 
 7/5/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 "إسرائيلـ"ىوالند برئاسة فرنسا دعم لفمسطين وخسارة ل سياسي فيصل جمول: فوزالمحمل ال 80

أف  وز مرفح ال ز    رأا الكات  والم مؿ السياسي العرني المديـ  ي  رنسا  يصؿ جموؿ :ناريس
االفتراكي ال رنسي  رنسوا هوالند ناالنترانائ الرئاسيث ال رنسيث  سيغير  ي السياسائ ال رنسيث الدارميث 

وف هذا التغيير عمق فكؿ بطيعث  وأكد أف مف أهـ المم ائ المرف ث ألف تغير  رنسا والرارجيث دوف أف يك
أف هوالند رنما   بدس نرس وكالث ي تصري ائ راصث ل  رأا جموؿو  تجا  الممؼ ال مسطيني.  هو سياساتيا

ؾ تكوف ل  نصمت  الراصث  ال سيما  ي عبلبث  رنسا نالممؼ ال مسطيني  وباؿ: "مف المعروؼ أف هنا
تعاط ا مف اليسار ال رنسي عامث ومف ال ز  االفتراكي ت ديدا مم الدضيث ال مسطينيث  ورنما هذا ما ي سر 
أف اإلسرائيمييف مف أصؿ  رنسي أعطوا أصواتيـ لساركوزي وليس ليوالند  وهـ يعتنروف أف ساركوزي 

فتراكي أبر  لمضغط عمق رمصيـ مف الدذا ي وهو الذي يت د  نميجث متفددة ضد تيراف  وأف ال ز  اال
التي يعتنر ال ز  االفتراكي   تسرائيؿ من  تلق مساندتيا  ن كـ أف  ركث  تح عضو  ي االفتراكيث الدوليث

ال رنسي أ د أهـ أركانيا الكنار  ومعروؼ أف ال ز  االفتراكي أبر  تلق اليسار اإلسرائيمي من  تلق اليميف 
ف كاف ال يوجد  ي  رنسا مف يعادي تسرائيؿ ال اكـ اآلف  لذلؾ سيكوف هوالند رسارة  لم كومث ال اليث وا 

 ".تطبلباً 

 7/5/1021قدس برس، 
 

 
 في دول العالم اإلسالمي العالممن الجئي   51% 82

تندأ  دا  ي العاصمث التركمنستانيث عفؽ شناد االجتماعائ الت ضيريث   : هالث أ مد زكي  . د  - عفؽ شناد
ما يددر  - ي  تمثؿ نسنث البلجئيف و دا لمم وضيث. ف  ي العالـ االسبلميلمم،تمر الدولي  وؿ البلجئي

 % مف النسنث الكميث لبلجئيف  ي العالـ يتراو وف ما نيف طالني لجوء وناز يف وميجريف ومفرديف.41نػ
 8/5/1021، األىرام، القاىرة 
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ذا استمر غياب الغاز المصري س 1.4تتوقع  "إسرائيل" 81  نةبميون دوالر خسائرا 

تواصػػػؿ تسػػػرائيؿ جيودهػػػا السػػػتئناؼ ضػػػخ الغػػػاز المصػػػري تلييػػػا   ػػػي : شمػػػاؿ فػػػ ادة -الدػػػدس الم تمػػػث 
م اولػػػث لتسػػػويث الربل ػػػائ التجاريػػػث نػػػيف الفػػػركائ المعنيػػػث  تال أنيػػػا بػػػررئ  ػػػي الوبػػػئ ذاتػػػ  الن ػػػ  عػػػف 

عػػػدـ  مصػػػادر أرػػػرا وعػػػدـ انتظػػػار تسػػػويث الدضػػػيث و ػػػؽ األجنػػػدة المصػػػريث  تذ تػػػرا اف الدػػػاهرة ت ضػػػؿ
استئناؼ الضخ عمق ر ـ الرسائر الماديث ال اد ث. ونافرئ تسرائيؿ العمؿ عمق تػأميف نػدائؿ أرػرا تسػد 
ليػػا  اجتيػػا مػػف الغػػاز  ونػػائ اإلسػػرائيميوف يت ػػدثوف عػػف تصػػدير الغػػاز رػػبلؿ رمػػس سػػنوائ تلػػق مصػػر 

 والسمطث ال مسطينيث واألردف ودوؿ أررا.
اعتنر برار مصر تجميد ات اؽ تصػدير الغػاز تلػق تسػرائيؿ نتيجػث ومم اف رئيس ال كومث ننياميف نتنياهو 

لرػػػػػبلؼ تجػػػػػاري نػػػػػيف فػػػػػركتيف  وتوبػػػػػم اف تدتصػػػػػر تداعياتػػػػػ  عمػػػػػق المجػػػػػاؿ االبتصػػػػػادي  يػػػػػرا معظػػػػػـ 
سػػتراتيجيث أيضػػًا. ورأا رنػػراء اف ال  اإلسػػرائيمييف الػػذيف يتعػػاطوف الموضػػوع  أنػػ  بػػرار ذو أنعػػاد سياسػػيث وا 

بتصػاديث التػي سػتم ؽ نإسػرائيؿ  عمػق األبػؿ رػبلؿ سػنث  تال اف  سػانائ أوليػث مجاؿ لتدػدير الرسػائر اال
نميػوف دوالر(   ػي  ػيف أعمػف المػدير التن يػذي لػوزارة المػاؿ  1.5نبليػيف فػيكؿ ) 20ُتظير أنيػا سػتتجاوز 

دوريف كوهيف  أف األضرار ال تدتصر عمق تكاليؼ الغاز   س   تنما تفمؿ األضرار النيئيث المتوبم اف 
تم ػػؽ نإسػػرائيؿ والناجمػػث عػػف اسػػترداـ الػػديزؿ والننػػزيف نػػداًل مػػف الغػػاز  مدػػدرًا الرسػػائر اإلجماليػػث نثبلثػػث 

 نبلييف دوالر.
 قفزة في أسعار الكيرباء

ويتوّبم رنراء اف ي،دي الدرار تلق تغيير استراتيجيائ توليد الطابػث رػبلؿ عدػود  تذ تمدػي ال كومػث نأعنػاء 
ؿ المستيمكيف. وُيتوبَّػم اف تكػوف الرسػائر  اد ػث  وأف تعدنيػا موجػث ا تجاجػائ ارت اع التكاليؼ عمق كاه

كنيرة   ي  يف ر عئ فركث الكيرناء أسعارها ويتوبَّم استمرار ذلؾ. وأعمنئ الفركث أنيا سػتكوف مضػطرة 
تلق ترصيص سػتث نبليػيف فػيكؿ لتسػديد تكػاليؼ نػدائؿ الغػاز المصػري  مػا سػير م ديونيػا تلػق أكثػر مػف 

 ػػي المئػػث  وذلػػؾ سيسػػتمر  تػػق نيسػػاف )أنريػػؿ(  14نميػػوف فػػيكؿ  مػػا سيضػػطرها تلػػق ر ػػم أسػػعارها  60
   أي الموعد األبر  لندء ت عيؿ شنار الغاز اإلسرائيميث.1022

 ي المئث  تلق جانػ  تػأثيرائ أزمػث  2.4وتأثرئ سوؽ أوراؽ الماؿ أيضًا نالدرار  وتراجعئ النورصث ن و 
نترانائ ال رنسيث عمق الوضم  ي تسرائيؿ  تذ تف أورونا ُتعتنر أكنر سػوؽ إلسػرائيؿ الديوف األورونيث واال

 ػػػي االسػػػتيراد والتصػػػدير  مػػػا بػػػد يسػػػن  أزمػػػث  ديديػػػث لمنورصػػػث رػػػبلؿ األيػػػاـ المدنمػػػث  كمػػػا توبػػػم رنػػػراء. 
ويرفق اإلسػرائيميوف مػف اف يكػوف بػرار وبػؼ تصػدير الغػاز رطػوة تمييديػث تنتيػي نضػر  ات ػاؽ السػبلـ 
نيف النمديف  عمق ر ـ اف السن  المعمف لوبؼ التصدير كاف عدـ اإلي اء نالمنالن المطمونث وتراكـ الديوف 
المست دث لمجان  المصري  تال اف تسرائيؿ ومنذ عزؿ الرئيس  سني منارؾ العاـ الماضي  ندأئ الن   

تلػق الغػاز الطنيعػي  ومػػم  ػي المئػػث مػف  اجػث الدولػث العنريػػث  30عػف نػدائؿ   الغػاز المصػػري يسػد ن ػو 
  يا  هذ  الكميث بد تجد تسرائيؿ ذاتيا  ي أزمث  ديديث  ي مجاالئ الغاز والكيرناء والصناعائ الثديمث.

 بدائل وال إجماع
والسػػتدراؾ الوضػػم  يعمػػؿ اإلسػػرائيميوف عمػػق تػػأميف النػػديؿ  ػػي ابػػر  وبػػئ ممكػػف  والػػذي يتمثػػؿ  ػػي  دػػؿ 

  نينمػػا لػػف ينػػدأ ال دػػؿ الثػػاني 1022والػػذي ينػػدأ اإلنتػػاج  ػػي نيسػػاف  ػػي الن ػػر المتوسػػط « تامػػار»الغػػاز 
. وعمق ر ـ تأكيد تسرائيؿ أنيا لف تدنؿ نالتنازؿ 1026  الذي اكتفؼ أريرًا  اإلنتاج بنؿ عاـ «لي اياثاف»
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   ػػي أعدػػا  اعتػػراض لننػػاف لتداطعيمػػا مػػم مياهػػ  االبتصػػاديث  «تامػػار»و « لي اياثػػاف»عػػف  دمػػي الغػػاز 
ال تكت ػػي نيػذيف النػػديميف  نػؿ اترػػذئ تجػراءائ  وريػػث  منيػا اإلسػػراع  ػي أعمػػاؿ ننػاء مر ػػأ السػػتيراد  إنيػا 

الغاز الطنيعػي  كمػا طمنػئ مػف فػركائ التنديػ  تسػريم أعمػاؿ ال  ػر  ػي  دػوؿ اصػغر يمكػف اسػتغبلليا 
لمكيرنػػاء متندمػػث  المتمثػػؿ ناسػػتيراد أسػػطوؿ مولػػدائ« ال ػػؿ المننػػاني»نسػػيولث. وتعتػػـز تسػػرائيؿ المجػػوء تلػػق 

 لت ادي اندطاع الكيرناء.
ولـ تتضمف السيناريوهائ التي ُطر ئ  ي تسرائيؿ  ي التدديرائ الماليػث ليػذ  السػنث  ػي مػا رػص أسػعار 
الكيرناء والمواد الراـ التي تنتج منيا  تمكاف استيراد الغاز مف مصر  ورأا مس،ولوف  ي وزارة الماؿ اف 

عميػ  لػـ «ز المصري وأف ال دي  يدور عػف مصػدر نعيػد مػف المصػدابيث  وهناؾ مفكبلئ كنيرة مم الغا
  كمػػا أعمػػف مسػػ،وؿ  ػػي وزارة المػػاؿ. أمػػا نتنيػػاهو ووزيػػر المػػاؿ يو ػػاؿ فػػتاينيتس  «ُيفػػمؿ الغػػاز المصػػري

تفػاؾ « نو ػؿ تنرجػي» يضعاف ممؼ تأميف الغاز الطنيعػي عمػق رأس أولوياتيمػا  وات دػا مػم رئػيس فػركث 
 العمؿ نوتيرة عاليث لضماف ضخ الغاز مف اآلنار اإلسرائيميث  تق نيايث السنث.دا يدسوف عمق 

 خسائر صناديق التقاعد
وسي،ثر برار وبؼ الغاز المصري عمق المستثمريف  ي الفركث التي تزّود تسرائيؿ نالغاز  وستتكند فػركث 

« منػورا»ستتضػّرر كػؿ مػف  مميػوف دوالر  كمػا 200الرسارة األكنر   يي مفاركث ناسيـ بيمتيا « أمناؿ»
مميػػوف دوالر  مػػا سػػينعكس عمػػق صػػناديؽ التداعػػد التػػي تدػػدَّر رسػػائرها  200المسػػاهمتاف نػػػ « هرئيػػؿ»و 

و يرهػا « أمنػاؿ»مميوف دوالر. و ػي م اولػث لمتر يػؼ مػف هػذ  األضػرار  اترػذئ فػركث  240المتوبعث نػ 
لمػػػزودة لم صػػػوؿ عمػػػق تعويضػػػائ مػػػف مػػػف الفػػػركائ المسػػػتثمرة تجػػػراءائ بضػػػائيث دوليػػػث ضػػػد الفػػػركث ا

)تيغػػػاز(  كمػػػا اترػػػذئ تجػػػراءائ بضػػػائيث ضػػػد ال كومػػػث « الفػػػركث المصػػػريث الدانضػػػث لمغػػػازائ الطنيعيػػػث»
 المصريث  ي أعدا  الت جيرائ التي وبعئ  ي سيناء وأدئ تلق اندطاع الغاز عف تسرائيؿ.

طمػػػ  تعػػػويض مػػػف ال كومػػػث بػػػرروا « فػػػركث  ػػػاز فػػػرؽ المتوسػػػط»وكػػػاف المسػػػاهموف اإلسػػػرائيميوف  ػػػي 
المصػػريث يصػػؿ تلػػق ثمانيػػث مبليػػيف دوالر عػػف أضػػرار وبػػؼ تمػػدادائ الغػػاز الطنيعػػي نسػػن  ت جيػػر رػػط 

تلػق مكتػ  التجػارة الدوليػث « أمناؿ»أناني  الندؿ  ي سيناء. و ي أيموؿ )سنتمنر( الماضي توجيئ فركث 
  ومم الدرار األرير نوبؼ «تـ جي تي»لمت كيـ مم طم  تعويضائ كنيرة مف ال كومث المصريث وفركث 

 ػي المئػث مػف نسػنث  21.4ت تجػز « تي تـ جػي»اف فػركث « أمنػاؿ»تزويد تسرائيؿ نالغاز  أعمنػئ فػركث 
الفػػركث  ػػي الغػػاز  وأنيػػا نصػػدد الترطػػيط إلجػػراءائ بانونيػػث ضػػد ال كومػػث والم،سسػػائ المصػػريث. وأعمػػف 

تلػػق ال  ػػاظ عمػػق اسػػتثماراتيا المنافػػرة التػػي  يوسػػي ميمػػاف  اف فػػركت  تسػػعق« أمنػػاؿ»مػػدير عػػاـ فػػركث 
  وسػػتندأ وفػركث الكيرنػػاء اإلسػرائيميث تجراءاتيػا الدانونيػػث لػدا  ر ػػث «تي تـ جػي»سػاهمئ نيػا  ػػي فػركث 

 «.تيغاز»و « الييئث العامث المصريث لمنتروؿ»التجارة الدوليث ضد 
غاز ربلؿ العاـ الماضي   ػي الوبػئ مميوف دوالر لتو ير كميائ مف ال 45مدينث نػ « تي تـ جي»وفركث 

الػػػذي كانػػػئ تتعطػػػؿ  يػػػ  تمػػػدادائ الغػػػاز نسػػػن  االن جػػػارائ  ػػػي سػػػيناء. وُيعػػػد الغػػػاز الطنيعػػػي المصػػػدر 
األ ضؿ لتوليد الطابػث  ػي تسػرائيؿ   يػو األررػص نػيف المصػادر واأل ضػؿ  ػي الطابػث ال راريػث المنتجػث. 

الطابػث تلػق ال  ػـ سػيكمؼ ضػعؼ الكميػث مػف ال  ػـ أو وأظيرئ  سانائ تسرائيميث أوليث اف ت ويؿ تنتاج 
 ػػي المئػػث زيػػػادة  ػػي الكميػػػث المطمونػػث مػػػف النتػػروؿ  مػػا ينػػػرر الترطػػيط المسػػػتدنمي اإلسػػرائيمي لزيػػػادة  10

االعتماد عمق الغاز  تذ تفير التوبعائ الصادرة عف الييئػث الدوميػث لمغػاز ووزارة الننيػث الت تيػث تلػق زيػادة 
  1020نميوف متر مكع  سنويًا عاـ  25.7 ي المئث تلق  300از  ي العدديف المدنميف االعتماد عمق الغ



 
 
 

 

 

           20ص                                    1295العدد:                8/5/1021 الثالثاء التاريخ:

  مػػم ثنػػائ االعتمػػاد عمػػق ال  ػػـ وانر ػػاض أو االعتمػػاد عمػػق الػػديزؿ 1020نميػػوف عػػاـ  4.2 ػػي مدانػػؿ 
 والنتروؿ كمصادر لتوليد الكيرناء.

 7/5/1021، الحياة، لندن
 

 "المو صالحة" 83
 هاني المصري

مػرئ الػذكرا األولػق عمػق توبيػم ات ػاؽ الدػاهرة دوف اكتػرا  مػف المػواطف ال مسػطيني الػذي سػئـ منذ أيػاـ  
مػػف تكػػرار توبيػػم االت ابػػائ  ػػوؿ المصػػال ث مػػف دوف تطنيديػػا  وُأ ػػناط مػػف تنػػادؿ االتيامػػائ نػػيف " ػػتح" 

 و" ماس"  وؿ مف يت مؿ المس،ولّيث عف عدـ تطنيؽ ات ابائ المصال ث.
اهرة تـ تأجيؿ تطنيدػ  أواًل انتظػاًرا السػت داؽ أيمػوؿ الماضػي؛  تػق ال يػ،ثر عمػق  ػرص منذ توبيم ات اؽ الد

نجاي هذا االست داؽ  وثانًيا  انتظاًرا لما ستس ر عن  المتغيرائ العرنّيث  رصوًصا المصرّيث والسورّيث  نعد 
 صعود اإلسبلـ السياسي وانتصار   ي االنترانائ  ي عدة نمداف عرنّيث.

ف الدو ث"  الذي  ؿ مف  يػ  الفػكؿ عدػدة رئػيس ال كومػث ناالت ػاؽ عمػق تػر،س الػرئيس "أنػو نعد "تعبل
مازف ليا؛ عطمئ عددة أرػرا هػي الرػبلؼ عمػق "مػف ولػد أواًل الدجاجػث أـ النيضػث"  عمػق فػروع الػرئيس 

النػارنيف "أنو مازف" نتفػكيؿ ال كومػث أواًل  أـ سػماي سػمطث " مػاس" لمجنػث االنترانػائ المركزّيػث نتسػجيؿ 
 أواًل؟

 ػػي ال ديدػػث العاريػػث تف العدػػدة أكنػػر مػػف ذلػػؾ نكثيػػر   ػػالربلؼ عمػػق الرطػػوة األولػػق ير ػػي ربل ًػػا أعمػػؽ 
  وؿ عدد مف المسائؿ  أهميا مف األ ؽ نديادة ال مسطينييف " تح" أـ " ماس".
ونعػد تفػكيميا يسػتطيم أف " ماس" تدوؿ بواًل يندو منطديًّا لمغايث  نأف يدوـ الرئيس نتفكيؿ ال كومػث أواًل  

يصدر أمًرا نص ت  رئيس  كومث الو اؽ الوطني نفروع لجنث االنترانائ  ي تسجيؿ النارنيف  ولكف هػذا 
الدوؿ مردود عمييا  ألف األمر تذا كاف نيذ  النسػاطث   ممػاذا ال تسػمح نتسػجيؿ النػارنيف وسػ   الذريعػث 

ماس" لرئيس  كومث الو اؽ الوطني نعد تفكيميا؟. مف أيدي "أنو مازف"؟  وما الذي سيضمف استجانث " 
 ػػػاألمر الوابػػػم االندسػػػامي لػػػف ينتيػػػي نمجػػػرد تفػػػكيؿ ال كومػػػث   تفػػػكيميا مػػػف دوف تعػػػادة ننػػػاء وتفػػػكيؿ 
الم،سسػػائ  رصوًصػػا األجيػػزة األمنّيػػث  لػػف يغيػػر مػػف وابػػم االندسػػاـ  وسػػي،دي تلػػق بيػػاـ  كومػػث وا ػػدة 

 ض كما هي عمي  تلق أجؿ  ير مسمق.مو دة مف  وؽ ونداء األمور عمق األر 
" تح" أيًضا تدوؿ بواًل يندو منطديًّا لمغايث نإصرارها عمق ضرورة سماي " مػاس" نتسػجيؿ النػارنيف؛ لتػدلؿ 
عمػػق موا دتيػػا عمميًّػػا عمػػق تجػػراء االنترانػػائ رػػبلؿ مػػدة ال تزيػػد عػػف عػػدة أفػػير  ولكػػف هػػذا الدػػوؿ مػػردود 

انػػػائ  ػػػرة ونزييػػػث رػػػبلؿ عػػػدة أفػػػير  ػػػي ظػػػؿ اسػػػتمرار اندسػػػاـ عمييػػػا أيًضػػػا   كيػػػؼ يمكػػػف تجػػػراء انتر
الم،سسائ المدنّيث واألمنّيػث  واسػتمرار االعتدػاالئ واالسػتدعاءائ وال صػؿ الػوظي ي واسػتنكاؼ المػوظ يف 

 عف العمؿ و ي ظؿ الترافؽ اإلعبلمي نيف ال ركتيف؟
نعد نتائج انترانائ الجامعػائ  ػي  تذا تغمغمنا بميبًل  ي أعماؽ المفكمث  نجد أف " ماس" اآلف  رصوًصا

الض ث الغرنّيث  أكثر ت ّ ًظا عمق تجراء االنترانائ نسػرعث؛ ألنيػا ترفػق مػف الرسػارة والرػروج مػف ن ػس 
 النوانث التي درمئ تلق السمطث منيا  أي مف صناديؽ االبتراع.
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ترانػائ المدنمػث  ألف ويدوي مف  جث " ماس" تدراكيا أنيا لف تتمكف مف ال كـ  ػي  ػاؿ نجا يػا  ػي االن
  عندما  ازئ  ػي االنترانػائ التفػريعّيث 1005الوبائم عمق األرض  الًيا فنييث نما كانئ عمي   ي عاـ 

 دوف أف تتمكف مف ال كـ نسن  ال صار والمداطعث واعتداؿ النوا  والوزراء وتعطيؿ المجمس التفريعي.
عمػػػق الوبػػػئ  والتغييػػػرائ والثػػػورائ العرنّيػػػث  لػػػذا   ػػػػ" ماس" تػػػراهف عمػػػق اسػػػتمرار سػػػيطرتيا عمػػػق  ػػػزة  و 

رصوًصا ما يمكف أف يجري  ػي مصػر لصػال يا تذا  ػاز مرفػح جماعػث اإلرػواف المسػمميف  التػي تعتنػر 
 " ماس" امتداًدا ليا  ي  مسطيف.

لساف " ماس" يػردد  ػي السػر دائًمػا و ػي العمػف أ ياًنػا  أنيػا ال يمكػف أف ترسػر سػيطرتيا االن رادّيػث عمػق 
 اع  زة دوف أف يكوف ليا  رصث نال وز  ي االنترانائ  ي ظؿ ضمانائ نتمكينيا مف ال كـ.بط

نمػػػا نيػػػد  ونمػػػا أف هػػػذ  المسػػػألث متعػػػذرة ألنيػػػا ليسػػػئ  ػػػي يػػػد ال مسػػػطينييف لو ػػػدهـ  وال العػػػر  لو ػػػدهـ  وا 
تفػعار شرػر  " غػزة  تسرائيؿ أواًل والواليائ المت دة األميركّيث ثانًيا؛  ػ" ماس" ترا نتأجيػؿ المصػال ث  تػق

 ي اليد رير مف عفرة عصا ير  ػي الضػ ث والسػمطث والمنظمػث عمػق الفػجرة". أو  مػتكف المصػال ث نوًعػا 
 مف التداسـ والم اصصث  ي ظؿ استمراٍر  عميٍّ لبلندساـ تلق أفح يدضي  اهلُل أمًرا كاف م عواًل.

لنظػاـ السياسػي   ضػبًل عػف بيادتػ   أف بنػوؿ مفػاركتيا  ػي ا -وهػي تػدرؾ  عػبًل -عمق " ماس" أف تػدرؾ 
مفروطث ناستكماؿ عممّيث ترويضيا وبنػوؿ جميػم فػروط المجنػث الرناعّيػث. و" مػاس" تتصػرؼ مثػؿ الػذي 
يريػػد ولكنػػ  متػػردد   يػػي تسػػير رطػػوة أو اثنتػػيف تلػػق األمػػاـ وترجػػم رطػػوة تلػػق الرمػػؼ   اعتمػػدئ نرنامًجػػا 

مدئ المداومث مف ربلؿ بنوؿ وضماف تيدئث م تو ث  وتننئ سياسيًّا يتداطم كثيًرا مم نرنامج المنظمث  وع
المداومث الفعنّيث  وأنػدئ اسػتعداًدا لدنػوؿ "أنػو مػازف" لرئاسػث ال كومػث  وكػؿ ذلػؾ دوف جػدوا.  ػالمطمو  
هو االعتراؼ الذهني نإسرائيؿ و"ننذ العنؼ واإلرها " وليس وبؼ المداومث  دط  وااللتزاـ ناالت ابيائ وما 

 مف التزامائ. ترت  عمييا
لدد  عمئ " ماس" كؿ ذلػؾ دوف مدانػؿ  ديدػي   ػالمطمو  منيػا أكثػر مػف ذلػؾ  والمعػروض عمييػا مجػرد 
ذا وا دػئ سترسػر كػؿ فػيء  وسػتددـ مػثبًل أسػوأ مػف المثػؿ الػذي بدمتػ   ال ػوار معيػا أو االعتػراؼ نيػا  وا 

بامػػث منا سػػتيا " ػػتح".  ػػػ" تح" بػػدمئ مػػا بدمتػػ  مػػف تنػػازالئ كنػػرا مدانػػؿ اال عتػػراؼ اإلسػػرائيمي نالمنظمػػث وا 
  نينمػػا 2856سػػمطث  مسػػطينّيث عمػػق أرض  مسػػطيف   ػػيف كانػػئ تأمػػؿ نػػأف تت ػػوؿ تلػػق دولػػث عمػػق  ػػدود 

" مػػاس" مطالنػػث نػػأف ت عػػؿ كػػؿ ذلػػؾ مدانػػؿ مجػػرد االعتػػراؼ نيػػا  ػػي ظػػؿ معر ػػث ال مسػػطينييف جميًعػػا نعػػد 
بامػػث دولػػث  نػػؿ أف السػػمطث  ػػوالي عفػػريف عاًمػػا عمػػق ات ػػاؽ أوسػػمو  نأنػػ  لػػف يدػػود ت لػػق تنيػػاء اال ػػتبلؿ وا 

 االنتدالّيث المديدة نديود مج  ث هي ال ؿ النيائي الذي توا ؽ عمي  تسرائيؿ.
تف م تػػاي الرػػبلص يكمػػف  ػػي تدراؾ الجميػػم  رصوًصػػا " ػػتح" و" مػػاس"  أف طريػػؽ أوسػػمو أ مػػؽ تماًمػػا  

ع الػػوطني الػػذي يسػػتطيم  فػػد طابػػائ وأف المطمػػو  فػػؽ طريػػؽ سياسػػي جديػػد بػػادر عمػػق ت يػػاء المفػػرو 
وبوا الفع  ال مسطيني  والتعنير عف مصالح و دػوؽ كػؿ ال مسػطينييف  ػي جميػم أمػاكف تواجػدهـ  و ػي 
اإلببلع عف الن   عف المصال ث دوف معر ػث ومعالجػث جػذور وأسػنا  االندسػاـ.  ػالغرؽ  ػي الن ػ   ػي 

و تق لو فكمئ ال كومث  -ث والمنظمث وال كومث تفكيؿ لجنث االنترانائ وال ريائ والمصال ث المجتمعيّ 
لػػف يدػػود تلػػق مصػػال ث  ديدّيػػث تذا لػػـ تنػػتج عػػف نمػػورة تسػػتراتيجّيث جديػػدة بػػادرة عمػػق تو يػػد الفػػع   - عػػبًل 

ال مسػػطيني  ولػػيس  دػػط ال صػػائؿ  ولػػتكف عمػػق أسػػس ديمدراطّيػػث وفػػراكث  ديدّيػػث؛ تمكػػف مػػف تعػػادة ننػػاء 
تػػػي تمثػػػؿ ال مسػػػطينييف جميًعػػػا  ن يػػػ  تتننػػػق ميثابًػػػا وطنيًّػػػا يسػػػتند تلػػػق المنظمػػػث  الم،سسػػػث الجامعػػػث  ال

الميثابيف الدػومي والػوطني  ويسػعق تلػق تجديػدهما ناالسػت ادة مػف الػدروس والعنػر المسػت ادة مػف الرنػرائ 
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والوبػػائم وال دػػائؽ والمسػػتجدائ التػػي مػػرئ عمػػق الدضػػّيث ال مسػػطينّيث منػػذ تأسػػيس المنظمػػث و تػػق اآلف  
يضمف  دوبيـ التاريرّيث والوطنّيث  وتتننق كذلؾ نرنامًجػا سياسػيًّا يجسػد الدواسػـ المفػتركث  ويمّكػف ميثاؽ 

 مف التعامؿ مم الوابم السياسي الراهف مف أجؿ تغيير   وليس التسميـ ن  أو االستسبلـ ل !!
 8/4/1021، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 الحديدية تحتم العمل اليجومي لمقبة الدفاعيةالمحدودية  82

 د. عدنان أبو عامر
تت ػؽ أوسػاط عسػكريث وأمنيػث تسػرائيميث نػأف مػا تعتنرهػا المضػادائ الد اعيػث  و ػي مدػدمتيا منظومػث "الدنػػث 
ال ديديث"  ال ولف تتمكف مف  مايث العمؽ  ي  اؿ اندالع مواجيث فاممث تتعرض ربلليا دولث اال ػتبلؿ 

يائ  م،كػدًة عمػق أف المضػادائ الد اعيػث  يػر بػادرة عمػق صػد الصػواريخ لدصؼ صاروري مف عدة جن
 التي ستدـو نإطبلبيا المداومث المننانيث.

كمػػػا أف النجػػػاي النسػػػني الػػػذي  ددتػػػ  الدنػػػث  ػػػي المواجيػػػث األريػػػرة مػػػم التنظيمػػػائ  ػػػي  ػػػزة  ال ُيمكػػػف أفح 
ث منػم الصػواريخ مػف السػدوط  ػي تنس   عمق المواجيث الدادمث  تلق جان  أف تسرائيؿ ستدتر  مػف  الػ

و"العصػػا السػػ ريث"  ذلػػؾ أف  2و" يػػتس"  1أراضػػييا  دػػط تذا تػػو رئ لػػدييا منظومػػائ صػػواريخ " يػػتس" 
 الدنث تـ تطويرها مف أجؿ الد اع عف جنو  "تسرائيؿ"  دط.

د اع عػػف ونالتػػالي  ػػإف عػػدـ التكػػا ،  ػػي الدػػوا نػػيف "تسػػرائيؿ" وال مسػػطينييف يمػػنح األولػػق  رصػػث ممتػػازة لمػػ
ن سيا  مما يجعؿ مػف منظومػث "الدنػث ال ديديػث" مرصصػث لمػد اع عػف موابػم مرتػارة كالمطػارائ والمػدف  

 لكنيا كػ"بنث"  ال تغطي كؿ الرأس  وعمي   إنيا ال تسمق "روذة  ديديث".
نث ولذلؾ أوعزئ بيادة الجيش تلق هيئث الصناعائ العسكريث ناالستعداد لتصعيد تنتاج صواريخ منظومث ب

 ديديػػػػث سػػػػتكوف جػػػػزًءا مػػػػف الجػػػػدار ال ديػػػػدي العسػػػػكري ضػػػػد التيديػػػػدائ الناليسػػػػتيث عمػػػػق أنواعيػػػػا: مػػػػف 
الصػػواريخ والمدػػذو ائ الصػػاروريث  ويفػػمؿ الػػرد اإلسػػرائيمي مػػف النمػػوذج الجديػػد لمدنػػث ال ديديػػث اعتػػراض 

مريكػي واضػح  المدذو ائ وصواريخ " يػتس" العتػراض الصػواريخ نعيػدة المػدا  وهػو رد هػادؼ نتمويػؿ أ
وسػػػتنتمي هػػػذ  المنظومػػػث الجديػػػدة لمنظومػػػث الػػػػد اع الجػػػوي  المضػػػادة لمطػػػائرائ سػػػاندا  والمسػػػئولث عػػػػف 

 اعتراض الطائرائ والصواريخ عمق  د سواء.
وعمق مدا نضعث أياـ  تمكنئ "الدنػث ال ديديػث" مػف اعتػراض مدػذو ائ أكثػر ممػا تمكنػئ منظومػث أرػرا 

يخ "هػوؾ" مػثبًل  أسػدطئ طػائرائ عمػق مػدا وجودهػا  ػي الجػيش منػذ مف الد اع الجوي   منظومػث صػوار 
منتصػػؼ السػػتينيائ  أمػػا "الدنػػث ال ديديػػث"  اعترضػػئ مدػػذو ائ أصػػغر نكثيػػر مػػف الطػػائرة  لكنػػ  هػػدؼ ال 

 يمكف ل  أف يدا م عف ن س  مثميا  نالمناورة الجويث مثبًل.
 حرية النار• 

الصاروريث  يمكنيػا أف ت مػؿ وزنػا مػف الدنانػؿ أكثػر نكثيػر   وكما أف الطائرة ليسئ لمرة وا دة كالمدذو ث
وعمي   ما زاؿ أماـ منظومث "هوؾ" ما تتناهق ن   ر ـ أف انتفارا كامبل لمنظومث الدنث ال ديديث لػف يمػنح 
 طاء كامبل مف الصواريخ ال مسطينيث المنطمدث مف بطاع  زة  واألسنا  متنوعث: كنداط رمؿ  نيث كجزء 

 الط ولث" لممنظومث  واألرطاء النفريث.مف "أمراض 
ور ـ أف الدنث ال ديديث ي ترض نيا عند ال اجث اعتراض طائرائ  ي المدا الدصير  مما يمن يا التنوع  
لكنيا ال تستيدؼ تسداط طائرة ك يمث نأف ت تح النار  نؿ مدذو ث صاروريث ت مؿ بننمث توجػد  ػي الطريػؽ 
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د اعيػػث الصػػر ث لمنظومػػث الدنػػث ال ديديػػث  ت،كػػد أهميػػث " ريػػث النػػار" ن ػػو هػػد يا  مػػا يعنػػي أف الميمػػث ال
لبلعتػػػػراض واليجػػػػوـ عمػػػػق طػػػػوابـ  وموابػػػػم تطػػػػبلؽ المدػػػػذو ائ الصػػػػاروريث  و دػػػػًا لمػػػػا تسػػػػمق "العديػػػػدة 

 الكبلسيكيث لمجيش"  وما تعني  مف ندؿ الدتاؿ تلق أرض الرصـ.
لػػػيس  دػػػط ك ػػػيبًل نػػػأف ي دػػػؽ ذائ اليػػػدؼ   ومػػػم كػػػؿ الػػػوزف واألهميػػػث لبلعتػػػراض الػػػد اعي   ػػػإف اليجػػػوـ

كإ نػػاط ضػػرنث المدذو ػػث الصػػاروريث  نػػؿ والمػػس نمطماػػؽ المدػػذو ائ و ريدػػ   ألف نتيجػػث كيػػذ  ستوضػػح 
 لطوابـ تطبلؽ المدذو ائ نأن  ي تمؿ أال يتمكنوا مف النداء عمق بيد ال ياة نعد الميمث   تق لو تمئ.

ضػ يث نالػذائ   تػػق لػو وا دػوا عمػػق الرػروج لمميمػث   معميػػـ ونالتػالي  ػإف نعضػػيـ سػيمتنم مسػندا عػػف الت
يعممػػوف عمػػق عجػػؿ  ونفػػكؿ مفػػو  نالرمػػؿ  األمػػر الك يػػؿ نػػأف يفػػوش  نػػؿ وأف يمنػػم تطػػبلؽ النػػار.مم 
العمـ نأف بطاع  زة هو رميث أرض ضيدث نسنيًا م اطػث نكامميػا تدرينػا مػف الجػيش: نػرًا ون ػرًا  ونالتأكيػد 

تلػق جانػ  تطػوير مسػتوا منظومػث " ريػث النػار" ك يمػث نػأف ُتصػعد بػدرة "تسػرائيؿ"  مف الجو  وهذ  الميزة 
عمق أف تكفػؼ  ػي موعػد مسػنؽ  وُت ػدد نفػكؿ موضػعي وانتدػائي تطبلبػائ لممدػذو ائ  ػي ظػؿ الضػرر 

 األدنق لممدنييف.
ث النػار"  وعمػق وكؿ ذلؾ ي تـ تطوير وسائؿ الديادة  الربانث  الت كـ  االسترنارائ والنار  لمنظومث " ريػ

مػدا السػػنيف ركػػز الجػػيش عمػػق اليجػػـو عمػػق  سػا  الػػد اع  األمػػر الػػذي كػػاف منطديػػا لمػػرائ عديػػدة  وال 
يػػزاؿ تهمػػاؿ الػػد اع يكم نػػا ثمنػػا ناهظػػا  كمػػا  ػػي ندايػػث  ػػر  يػػـو الغ ػػراف  أمػػا اآلف  يجػػ  االمتنػػاع عػػف 

ه مػاؿ اليجػـو المتمثػؿ نمنظومػث " ريػػث وضػم تفػديد منػالن  يػ  عمػػق الػد اع  ػي تطػار "الدنػث ال ديديػػث"  وا 
 النار".

 7/5/1021، فمسطين أون الين
 

 .. تغيير التوازنات في المنطقة"إسرائيل"تركيا ومصر و 85
 سركان ديمرتاش
استضػػػا ئ العاصػػػمث التركيػػػث تسػػػطننوؿ اجتمػػػاعيف ميمػػػيف  ػػػي نيايػػػث األسػػػنوع الماضػػػي لمنابفػػػث بضػػػايا 

ا مػػ،تمر  ػز  الفػع  الجميػوري التركػػي الػذي  ضػر  عفػػرائ مرتم ػث تتعمػؽ نػالرنيم العرنػػي  كػاف أوليمػ
األكػػاديمييف والمفػػرعيف والصػػ ا ييف  ػػي الكثيػػر مػػف النمػػداف المسػػممث لمنابفػػث التػػداعيائ السياسػػيث لمرنيػػم 
العرني. وتمثؿ االجتماع الثاني  ي المنادرة التي أطمديا ات اد المداوليف األتراؾ  ناستضا ث أنػرز فػركائ 

ألورونيث لمنابفث االستثمار الم تمؿ  ي العالـ العرني. وتـ توجي  الدعوة تلق الس ير المصري المداوالئ ا
رطػار المدػاوليف األتػراؾ واألورونيػيف نػالتطورائ   ي تركيا عند الر مف صبلي الديف ل ضور االجتمػاع وا 

 .التي فيدتيا المنطدث  والتي مف فأنيا أف تددـ  رصا جديدة لممستثمريف الم تمميف
هػذا وجػ  شرػر لمرنيػم »و ي  ديث  لمجموعث مف المدعويف يػوـ الثبلثػاء الماضػي  بػاؿ السػ ير المصػري: 

  وأضاؼ أف المناخ السياسي الجديد  ي منطدث الفػرؽ األوسػط مػف فػأن  أف ي ػتح بنػوائ جديػدة «العرني
 نيف المنطدث ونابي دوؿ العالـ عنر تركيا.
لػديف عمػق أهميػث ت سػيف سػنؿ التعػاوف نػيف تركيػا ومصػر  وهمػػا و ػي مػا يتعمػؽ نيػذا الفػأف أكػد صػبلي ا

لدػػد ضػػاع نا  جػػـ التجػػارة النينيػػث تدرينػػا  ونأمػػؿ  ػػي »أكنػػر دولتػػيف  ػػي منطدػػث الفػػرؽ األوسػػط  وأضػػاؼ: 
وباؿ الس ير المصري تف أوؿ ر مػث لسػ ف ندػؿ الفػا نائ نػيف النمػديف «. تجاوز ربـ رمسث مميارائ دوالر

العفػريف مػف فػير أنريػؿ )نيسػاف( الماضػي نػيف مػدينتي مرسػيف التركيػث ونورسػعيد بد ندأئ  ي السػادس و 
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المصػػريث  وسػػوؼ يتنعيػػا ر مػػث أرػػرا نػػيف مدينػػث اإلسػػكندرونث التركيػػث واإلسػػكندريث المصػػريث  وأضػػاؼ: 
فػػا نث تلػػق دوؿ الرمػػيج العرنػػي كػػؿ يػػوـ. وال ت مػػؿ هػػذ  الفػػا نائ نضػػائم  2000سػػوؼ تصػػؿ ن ػػو »

نيا ت مؿ نضائم أورونيػث أيضػا  ولػف تعػود  ار ػث  عمػق مػا أعتدػد. وسػوؼ يػ،دي هػذا تركيث   س   ولك
 «.تلق تبامث طريؽ ندؿ  ي نيف الفرؽ األوسط وأورونا

وكانػػئ سػػ ف ندػػؿ الفػػا نائ بػػد وضػػعئ عمػػق جػػدوؿ األعمػػاؿ بنػػؿ عػػاـ مػػف اآلف  كجػػزء مػػف العبلبػػائ 
عد هػذ  السػ ف تركيػا عمػق الوصػوؿ تلػق دوؿ التجاريث المتناميث نيف تركيػا ومصػر  ولكػف اآلف سػوؼ تسػا

الرمػػيج العرنػػي مػػػف دوف المػػرور عمػػػق العػػراؽ وسػػػوريا  نسػػن  األزمػػائ السياسػػػيث التػػي يعػػػاني منيػػا كػػػبل 
 النمديف.

ويعود سن  التطػور الكنيػر  ػي العبلبػائ نػيف تركيػا ومصػر رػبلؿ  تػرة وجيػزة   سػ  تصػري ائ السػ ير 
تننػا نتمتػم نعبلبػائ راليػث »يػث لكػبل النمػديف. وبػاؿ صػبلي الػديف: المصري  تلق تػدارؿ السياسػائ الرارج

  وأفار تلق وجود تطػانؽ  ػي موابػؼ النمػديف  ػي مػا يتعمػؽ نالدضػايا الدوليػث الرئيسػيث  «مف أيث مفكبلئ
نمػػا  ػػي ذلػػؾ الرنيػػم العرنػػي والصػػراع العرنػػي اإلسػػرائيمي وعػػدـ انتفػػار األسػػم ث النوويػػث. وأضػػاؼ السػػ ير 

 «.ناؾ تمكانيائ كنيرة  وأعتدد أن  يج  ت ويميا تلق استثمارائ ندديثه»المصري: 
ونغػػض النظػػر عػػف العبلبػػائ االبتصػػاديث والسياسػػيث  كانػػئ هنػػاؾ تػػدرينائ عسػػكريث مفػػتركث لمنمػػديف  ػػي 

 منطدث فرؽ الن ر المتوسط  وهو ما اعتنر  كثيروف نمثانث استعراض لمدوة أماـ تسرائيؿ.
لمصري التركي  الذي وصػ   وزيػر الرارجيػث التركػي أ مػد داود أو مػو نأنػ  م ػور وبد أثار هذا التدار  ا

سػرائيؿ  وسػط مرػاوؼ مػف تبامػث معسػكر سياسػي  مصري تركي  عبلمائ الدهفث  ي الواليائ المت دة وا 
 جديد  ي مواجيث تسرائيؿ.

أو أي دولػػػث العبلبػػػائ التركيػػػث المصػػػريث ليسػػػئ ضػػػد تسػػػرائيؿ »وبػػػاؿ السػػػ ير المصػػػري نصػػػورة منافػػػرة: 
  وأفار تلػق أف العبلبػائ نػيف الدػاهرة وأندػرة تيػدؼ تلػق تعزيػز السػبلـ واالسػتدرار  ػي المنطدػث  ال «أررا

 تلق رمؽ توترائ جديدة.
 التركيث«  رييئ ديمي نيوز»ناالت اؽ مم ص ي ث 

 8/5/1021، الشرق األوسط، لندن
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لػػف تكػػوف االنترانػػائ الدرينػػث اسػػت تاًء لمفػػع   ػػي الدضػػاء عمػػق المنفػػائ النوويػػث اإليرانيػػث. ولػػيس يو ػػاؿ 
ديسكف رئيس "الفاناؾ" السػانؽ هػو الو يػد الػذي يػزعـ اف هجومػا تسػرائيميا سػي،رر تطػوير الدننمػث النوويػث 

مستفارا كنيرا لرئيس الواليػائ المت ػدة اإليرانيث سنتيف عمق األكثر.  دد ُسمم مف دنيس روس  الذي كاف 
نراؾ اوناما   ي المدة األريرة  تددير مفان   و ذر مف أف هذا اإلجراء سيزيد  ي عنػاد شيػائ اهلل. وتدػوؿ 
اسػػتطبلعائ الػػرأي تنػػ  تذا رمّػػد الجميػػور  كػػـ اليمػػيف  مػػف ي صػػؿ ننيػػاميف نتنيػػاهو عمػػق يػػد  ػػرة لمدضػػاء 

يراني  نؿ سيتـ ت ويض  نأف ي دؽ الرطث الثانيث التػي أفػار ديسػكف تلييػا  نالدوة عمق النرنامج النووي اإل
 وهي رطث الدضاء السياسي عمق الرئيس ال مسطيني  م مود عناس  ود ف  ؿ الدولتيف.
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استطاع نتنياهو  ي واليت  االولػق اف ي دػؽ جزئيػا وعػد  نالدضػاء عمػق ات ابػائ اوسػمو. وبػد رسػر ال كػـ 
ميػػ  المسػػ،وليث عػػف االزمػػث  ػػي المسػػيرة السياسػػيث. ويننغػػي اف ننسػػ  الػػق نينػػي نعػػد أف ألدػػق الجميػػور ع

  ضؿ أن  تعمـ الدرس.
استؿ نتنياهو  ي واليت  الثانيث رطنث نار ايبلف  ونمساعدة كممائ  ار ػث د ػرج التيمػث الػق نػا  عنػاس. 

بتػراع تػ،مف نػأف وتدوؿ اسػتطبلعائ الػرأي تف أ منيػث الجميػور التػي ستمضػي  ػي ايمػوؿ الػق صػناديؽ اال
نتنياهو مفتاؽ  دػا الػق تجديػد الت ػاوض ونػأف عنػاس هػو الػرا ض.  تػق اف فػيمي ي يمػو يتش ال ييميػا 
اف نتنيػػاهو لػػـ يسػػتج  لمموا دػػث ال مسػػطينيث الرسػػميث عمػػق تننػػي ابتػػراي اونامػػا نػػدء الت ػػاوض عمػػق أسػػاس 

  العمػػؿ  السػػنئ الماضػػي   ػػي وتنػػادؿ اراض مت ػػؽ عميػػ   ولػػوال ذلػػؾ لمػػا بالػػئ زعيمػػث  ػػز  2856 ػػدود 
سرائيؿ ال تريد ".  الدناة الثانيث تنيا "ال تدنؿ الدسمث الثنائيث التي تدوؿ اف ال مسطينييف يريدوف السبلـ وا 

التدطئ سػماعث الدنػاة العافػرة كػبلـ نتنيػاهو المتػنجح: "لػـ أرػش   1002ربلؿ زيارة عزاء لعو ر   ي العاـ 
هي أميركا  اف أميركا فيء يمكػف ت ريكػ  نسػيولث". وت ػد  شنػذاؾ كيػؼ  مناك ث كمينتوف"  و"أنا أعمـ ما

انتزع مف تدارة كمينتوف تصري ا رطيا نأف ُت دد تسرائيؿ و دها  دود "الموابم العسكريث"  ي الض ث التي 
 ستظؿ  ي  وزتيا. و ينما عّرؼ  ور االردف كم  نأن  موبم أمني أوضح "أوب ئ ات ابائ اوسمو".

. و ينمػا عػاد الػق السػمطث عػرؼ 2888و جراء هذ  ال يؿ مم األميركييف رسارة  ي انترانائ د م نتنياه
كيؼ ي رؾ أميركا الق اتجاه   ي السا ث ال مسطينيث دوف اف يد م لػذلؾ ثمنػا سياسػيا. اف اسػتدرار الػرأي 

ي الواليػػػائ عمػػػق تدػػػديـ موعػػػد االنترانػػػائ لمكنيسػػػئ واجرائيػػػا ُبنيػػػؿ انترانػػػائ الرئاسػػػث ومجمػػػس النػػػوا   ػػػ
 المت دة يضمف لنتنياهو فيري عسؿ  ي السا ث األميركيث.

هنػػاؾ درس ميػػـ شرػػر تعممػػ  نينػػي مػػف واليتػػ  االولػػق وهػػو اف مػػف الميػػـ تػػدليؿ ساسػػث  عػػاليف ت ولػػوا الػػق 
ر،سػػاء مصػػانيف نالممػػؿ.  دػػد تػػذكر نينػػي الندػػد الفػػديد الػػذي رمػػا  نػػ  عيػػزر وايزمػػاف نسػػن  جمػػود مسػػيرة 

ذ  المػػرة فػػغؿ رئػػيس الػػوزراء فػػمعوف نيػػريس ناتصػػاالئ مػػم عنػػاس  لكػػف  ينمػػا تنػػيف اف السػػبلـ. و ػػي هػػ
الػػرئيس ينظػػر الػػق ن سػػ  نجديػػث وهػػو يوفػػؾ اف يتوصػػؿ الػػق ت اهمػػائ مػػم نظيػػر  ال مسػػطيني  ذّكػػر نينػػي 
 ميندس ات ابائ اوسمو نأن  رئيس  ي تسرائيؿ ال  ي الواليائ المت دة. ونمعر ػث نتنيػاهو لنيػريس راهػف أف
الػػرئيس لػػف ي ػػي نوعػػد  نػػأف "يدػػوؿ ال ديدػػث لمفػػع " ونأنػػ  لػػف يرػػاطر نفػػعنيت   ػػي الػػنبلد ورسػػاالت  الػػق 

 الرارج  ي سف التاسعث والثمانيف.
سػػي وز نتنيػػاهو  ػػي االنترانػػائ  ػػي أيمػػوؿ ألف اونامػػا سػػيظؿ الػػق تفػػريف الثػػاني يتمػػو الكػػبلـ الػػذي سػػيكتن  

نأمف تسرائيؿ  ولف تُداؿ كممث وا دة عف ندػض  كومػث تسػرائيؿ  مستفارو انترانات  عف االلتزاـ األميركي
اللتزاميػا نػأف تعػرض مواب يػا مػف موضػوعي ال ػدود واالمػف. وبػد  انػئ المسػتوطنائ عػف رطنػ  أيضػػا  
وال فػػؾ  ػػي اف فرصػػا مػػا ذّكػػر  نمػػا  عمػػ  المصػػوتوف الييػػود  ػػي نػػوش األ  الػػذي تجػػرأ عفػػيث انترانػػائ 

 االبتصاديث إلسرائيؿ نتجميد االستيطاف.عمق افتراط المساعدة  2881
 ػي ذروة عمميػث "السػور الػوابي" سػألئ نيػريس الػذي كػاف شنػذاؾ وزيػر الرارجيػث  ػي  كومػث ارئيػؿ فػػاروف 
كيػػػػؼ يسػػػػاعد عمػػػػق الدضػػػػاء عمػػػػق ات ػػػػاؽ اوسػػػػمو الػػػػذي رعػػػػا . "كيػػػػؼ أسػػػػتطيم أف أعػػػػارض اجػػػػراء ي،يػػػػد  

كيػػؼ يسػػتطيم األميركيػػوف معارضػػث اجػػراء ي،يػػد  األميركيػػوف؟"  أجػػا  نيػػريس. ولػػـ ُيجننػػي عػػف سػػ،اؿ: "
 ال ائز نجائزة نونؿ؟".

 7/5/1021، "ىآرتس"
 8/5/1021، األيام، رام اهلل
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