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 األسرىنحو نتحمل مسؤولياتنا  نحنو  ...الالجئينحرق بيد يىنية: الذي يتالعب بحق العودة سوف  2
ف الػذي أ ، أكػد،إسػماعيؿ هييػر رسػيس حكومػر غػزة، أف غػزةمػف  21/5/1021، ة سـما اإلخباريـةوكالذكرت 

وقػػاؿ  يتالعػػب بحػػؽ العػػودة سػػوؼ يحػػرؽ وتحػػرؽ يػػد  بيػػد الالجسػػيف، مجػػددا تفكيػػد  عمػػى ال وابػػت ال مسػػطييير.
تمسػػؾ لميكبػػر الجمعػػر "رسػػالر ال 49هييػػر لػػالؿ منرجػػاف يظمتػػم حركػػر حمػػاس بملػػيـ الشػػاط  بالػػذكر  اؿ 

بالحقوؽ وقؼ كؿ المشاريع النزيمر التي تستندؼ حؽ العودة م ؿ ات اقير جييؼ والندؼ، واف الذي يتالعػب 
 بحؽ العودة سوؼ يحرؽ وتحرؽ يد  بيد الالجسيف".

وأضاؼ أف فمسطيف لف تكوف إال ألصحابنا األصمييف ولشػعبنا ال مسػطييي والعربػي والمسػمميف، موضػحا أف 
وقاؿ "سيمضي في صراعيا مع االحتالؿ حتػى يحػرر األرض  دس واإليساف واألرض.عيواف الصراع هي الق

واإليساف ويعيد القدس والمقدسات" مؤكدا إف غػزة التػي حاصػروها وتػفمروا عمينػا سػتكوف اقصػر الطػرؽ يحػو 
 القدس واألقصى".

صاالت مع مصػر وفي ممؼ األسر  قاؿ يحف يتحمؿ مسؤولياتيا كاممر وال يمكف أف تتلمى عينـ، ويجر  ات
إللػػػزاـ االحػػػتالؿ ببيػػػود ات ػػػاؽ صػػػ قر تبػػػادؿ األسػػػر "، مؤكػػػدا أف هيػػػاؾ حراكػػػا ايجابيػػػا يجػػػري ا ف فػػػي ممػػػؼ 

 األسر  المضربيف.
هييػػر، كشػػؼ ، أف يوسػػؼ أبػػو وط ػػر ، عػػف مراسػػمناغػػزة، مػػف 22/5/1021، فمســطين أون اليــنوجػػاف فػػي 

جايػػب اإلسػػراسيمي لت عيػػؿ كافػػر بيػػود صػػ قر تبػػادؿ اليقػػاب عػػف تك يػػؼ المسػػؤوليف المصػػرييف اتصػػاالتنـ مػػع ال
، فػي ليمػر التضػامف مػع األسػر  1021-5-22وأشػار هييػر لػالؿ لطبػر الجمعػر  األسر  "وفاف األحػرار".

المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ المقامػػػر فػػػي سػػػاحر الجيػػػدي المجنػػػوؿ وسػػػط مدييػػػر غػػػزة، إلػػػى وجػػػود حػػػراؾ إيجػػػابي 
 صرير و)إسراسيؿ( مف أجؿ إلزاـ األليرة بتي يذ بيود ص قر التبادؿ.واتصاالت ولقافات رسمير بيف القيادة الم
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وأوضح أّف القػرارات التػي صػدرت عػف اجتمػاع جامعػر الػدوؿ العربيػر األليػر قػرارات جيػدة تؤكػد عمػى ت اعػؿ 
الواقع العربي الرسمي فضال عف الواقع الشعبي مع قضير األسر . وأشار إلى أّف ذلؾ الت اعػؿ العربػي الػذي 

ضػػيؼ لجيػػر المحػػرريف يػػدؿ عمػػى وجػػود اهتمػػاـ عربػػي رسػػمي بقضػػير األسػػر ، "وهػػو مػػا لػػـ يكػػف يتوقعػػم يست
و ّمف هيير دور تويس ال ورة التي دلؿ فينا المسات إضراًبا عف الطعاـ تضامًيا مع األسر ، وفي  االحتالؿ".

 مقدمتنـ وزراف مف الحكومر.
وبػػا رسػػمًيا وشػػعبًيا لػػـ تت اعػػؿ مػػع قضػػير األسػػر  عبػػر وعمػػى الصػػعيد الػػدولي واألوروبػػي، أكػػّد هييػػر أف أور 
شلصير رسمير مف  200وأشاد هيير بتوقيع أك ر مف  تاريلنا المعاصر كما تت اعؿ معنا في ال ترة الحالير.

 بيينـ وزراف ويواب ورؤساف أحزاب عمى و يقر تطالب بتحرير هؤالف واعتبارهـ أسر  حرب.
 تشتيت شعبنا 

يسػػعى إلػػى تشػػتيت جمػػوع الشػػعب ال مسػػطييي مػػف حػػوؿ األسػػر  وت ريػػؽ قػػو  المقاومػػر وأوضػػح أّف االحػػتالؿ 
عػػف حمػػؿ لواسنػػا فػػي قضػػير األسػػر ، ليجعمػػوا مػػف سياسػػر التعيػػت والصػػدود مػػدلال لنزيمػػر تحػػط فػػي رحػػاب 

ول ت اليظر إلػى أف قضػير األسػر  أعػادت المحمػر ألبيػاف شػعبيا ال مسػطييي،  األسر  وفي ساحات فمسطيف.
دة الشعب ال مسػطييي فػي االلت ػاؼ حػوؿ قضػيتنـ، مشػيًرا إلػى أّف تمػؾ الوحػدة تػدؿ عمػى أف الشػعب و مف وح

 يتياسى الجراحات الدالمير واللالفات السياسير في حاؿ ايتناؾ أي قضير مف القضايا الوطيير. 
تكـ وقػػػػاؿ فػػػػي ينايػػػػر لطبتػػػػم موجنًػػػػا كممتػػػػم لجسػػػػر ن "يممػػػػؾ االسػػػػتعداد والجاهزيػػػػر ليضػػػػحي مػػػػف أجػػػػؿ حػػػػري

وتػػال هييػػر لػػالؿ اللطبػػر بيايػػا صػػادًرا عػػف المجيػػر المركزيػػر لقيػػادة إضػػراب األسػػر ، أكػػد فيػػم أف  وكػػرامتكـ". 
 الساعات القادمر ستشند لطوات بشفف رفع الحصار عف األسر .

 
 عمى مصالحيا شخصيات فمسطينية تعزز االنقسام الداخمي حفاظاً ىناك خريشة:  1

تور حسػف لريشػر ياسػب رسػيس المجمػس التشػريعي ال مسػطييي لػػلالقدس العربػيل كد الدكأراـ اهلل ػ وليد عوضن 
ضاؼ لريشػر قػاسال أو  الجمعر باف هياؾ شلصيات فمسطييير تعزز االيقساـ الدالمي ح اظا عمى مصالحنا.

ف أ ،بػػو مػػازف )محمػػود عبػػاس(أقصػػد الػػرسيس أاف لالمطمػػوب مػػف القيػػادة ال مسػػطييير وهيػػا  ،لػػػلالقدس العربػػيل
جيػدات المقػربيف والمحيطػيف وحػدي ي اليعمػر أ جاهػدا بعيػدا عػف ف يعمػؿأدث وبشكؿ واضح ال لبس فيػم و يتح

مف المست يديف مف استمرار االيقساـ، لتقصير عمر االيقساـ واف ال يصػبح االيقسػاـ قػدرا عمييػال، مشػككا فػي 
 جنود السمطر ال مسطييير في مكافحر ال ساد.

 نولالطالع عمى يص الحوار
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11qpt957.htm&arc=data\2012\0

5\05-11\11qpt957.htm 
 21/5/1021، القدس العربي، لندن

 
 األسرىالقرضاوي بعد التطرق لقضية  يتيم الشيخاليباش  3

الرساسر بمديير في مقر  تطرؽ لطيب الجمعر وزير األوقاؼ والشؤوف الدييير محمود النباش،ن راـ اهلل / سما
لػػػى معاياتػػػم وتشػػػريد ، والتػػػي ال زاؿ شػػػعبيا يتجػػػرع أالمنػػػا ومرارتنػػػا،  ،راـ اهلل إلػػػى يكبػػػر الشػػػعب ال مسػػػطييي واو

وقاؿن اليكبر شردت المالييف مف شعبيا في كؿ أرجاف الػدييا، وأصػبح شػعبيا إمػا مشػردا مػف أرضػم أو مشػردا 
ف األردف والعراؽ ومصر، مؤكػدا أف عزيمػر شػعبيا لػف في أرضم، اليكبر طالت األمر برمتنا، فسقط شنداف م

 ..تميف ولف تكسر.
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وأضاؼ النباشن القرضاوي لـ يتحدث عف قضير األسر ، ولـ يتطػرؽ لقضػيتنـ إطالقػا، ولكػف عيػدما يكػوف 
فمسػػطييي يسػػتؿ سػػي م لييحػػر طػػرؼ لصػػالح طػػرؼ، ولكػػف ال يتحػػدث عػػف  -األمػػر يتعمػػؽ بلػػالؼ فمسػػطييي

 و  القرضاوي حوؿ تحريـ زيارة القدس.االحتالؿ، مذكرا ب ت
واستطرد النباش قاسالن أسرايا في هذ  األياـ يعميوف تجدد اليضاؿ ال مسطييي الذي لـ يتوقػؼ ميػذ أك ػر مػف  

ف مف يدعوف الجناد اليوـ كايوا يرقدوف في بيوتنـ وجمساتنـ الحزبير، ولـ يكػف هيػاؾ مػف ي كػر  49 عاما، واو
 يياتايضاؿ مف أجؿ فمسطيف ومف أجؿ ال ورة، حتى ميتصؼ ال ممينـ في إعالف الجناد والي

والتتـن دعاة االيقساـ وااليقالب وال رقر يجب أف يشير إلينـ بإصبع االتناـ في موضوع ال رقر، يعػـ يػتنمكـ 
 في اللياير. وتراث ميظمر التحرير يجب أف يبقى ويتعزز.

 22/5/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 مطموبين كبار في جنين أربعة"معا": اعتقال مني يكشف لـأمصدر  4
ربعػر مػف كبػار أميي لوكالر "معا" اعتقػاؿ االجنػزة االمييػر فػي الضػ ر ال ربيػر لػػ أكشؼ مصدر  نمعا -يابمس

وتـ يقؿ المعتقميف الى سجف  المطموبيف لمعدالر في جييف قرب الجدار في عممير عسكرير فجر اليوـ الجمعر.
ف اليػػػاطؽ باسػػػـ االجنػػػزة االمييػػػر المػػػواف عػػػدياف الضػػػميري كشػػػؼ امػػػس اف االجنػػػزة الجػػػدير بالػػػذكر ا اريحػػػا.

االميير تمكيت مف اعتقاؿ مطمقي اليار عمى ميزؿ محافظ جييف السابؽ قدورة موسى والذي توفي بيوبر قمبير 
. 

 22/5/1021، وكالة معًا اإلخبارية
 

 رب واسعة باتجاه غزة أو لبنانتييئة البيئة اإلقميمية لح تحاول "إسرائيلأسامة حمدان: " 5
أكَّد مسؤوؿ العالقات الدولير في حركر المقاومر اإلسالمير حماس أسامر حمداف أف االستالؼ ن بيروت

ستراتيجير قد يكوف الليار العسكري عمى رأسنا.  "اإلسراسيمي" الجديد ُييبىف بقرارات مصيرير واو
رب "اإلسراسيمير" لف تكوف في اتجا  إيراف، مبييًا أف ورأ  حمداف في تصريحات صح ير اليـو السبت, أف الح

هياؾ ات اؽ عقد بيف رسيس الوزراف االحتالؿ بيياميف يتيياهو والرسيس األميركي باراؾ أوباما لالؿ الزيارة 
 األليرة لواشيطف؛ "بفف ال حرب واسعر في اإلقميـ قبؿ االيتلابات األميركير".

د يحاوؿ تنيسر البيسر اإلقميمير لحربم الواسعر، مف لالؿ عدواف قد وأوضح أف االحتالؿ "اإلسراسيمي" ق
 يصوب باتجا  غزة أو لبياف.

 12/5/2012، الرسالة، فمسطين
 

 : إستراتيجيتنا لنصرة األسرى تقوم عمى المقاومة الشعبيةالعالول 6
ات م توحر أماـ الشعب "أّف كافر الليار  ،أكد عضو المجير المركزير لحركر "فتح"، محمود العالوؿن راـ اهلل

والقيادة ال مسطييير ليصرة هدؼ الحرير لجسر  وقضيتنـ العادلر، وأّف ال عاليات وحجـ المشاركر الرسمير 
 والجماهيرير ستزداد يومًا بعد يوـ حتى تمبى مطالبنـ وتحقؽ الحرير كاممر لنـ".

جير الحركر "تقوـ عمى أساس (، أف استراتي5|11وأوضح العالوؿ في تصريح صح ي لم اليوـ الجمعر )
المقاومر الشعبير والحراؾ السياسي النادؼ إلى عزؿ سياسر إسراسيؿ اإلحتاللير واإلستيطايير، وتعمؿ عمى 
ت عيؿ قضير األسر  في المحافؿ الدولير وتصعيد المقاومر الشعبير"، وشدد عمى أّف "الوحدة الوطيير هي 
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حؽ العودة، وأينـ يعمموف عمى تذليؿ العقبات في طريؽ المصالحر أهـ المتطمبات الرسيسر والداسمر لتجسيـ 
 إليناف اإليقساـ إلى األبد".

وأضاؼن "إّف اإليتصار لحرير األسر  وقضاياهـ أولوير أساسير لد  القيادة والشعب ال مسطييي، فاألسر  
 ضّحوا بحريتنـ مف أجميا ومف أجؿ إيتصار القضير".

حد يتليؿ مد  معاياة األسر  في ُمعتقالت اإلحتالؿ، فالضمير اإليسايي ال وأشار العالوؿ إلى أيم "ال أ
 يومًا"، عمى حد تعبير . 55يحتمؿ إضراب آالؼ األسر  عف الطعاـ بعضنـ ليحو 

 11/5/2012قدس برس، 
 

 ذياب وحالحمة  األسيرينحياة  إلنقاذبمناورات مصمحة السجون وتدعو  االنخداعتحذر من  "الشعبية" 7
مف االيلداع بمياورات مصمحر السجوف التي درجت عمى  ،حذرت الجبنر الشعبير لتحرير فمسطيفن وكاالت
وعود ما تمبث اف تتراجع عينا، كما حصؿ مع االت اؽ الذي تعندت بموجبم ايناف العزؿ االي رادي  إطالؽ

يوما مع تي يذ  22الذي توقؼ بعد  ،مف ال صاسؿ الوطيير وأسر الجبنر الشعبير  أسر  إضرابفي اعقاب 
 ص قر شاليط برعاير الجايب المصري.

ضرورة توفير ضمايات جادة ومشاركر ورقابر دولير  ،اإلعالـوأكدت الشعبير في تصريح عممتم عمى وساسؿ 
عيد التوقيع عمى اير ات اقات مع  ،الدولي والميظمات ذات الصمر األحمرمف المجير الدولير لمصميب 

 العادلر والمشروعر. اإليسايير األسر لب مصمحر السجوف تستجيب لمطا
ويوهت الجبنر الشعبير الى ملاطر االيسياؽ وراف تقييمات مت اسمر سابقر ألواينا وال تجدي ي عًا، مؤكدة عمى 

 األسيريفمواصمر الحراؾ والتحشيد الوطيي بشتى السبؿ الممكير والتحرؾ العربي والدولي الح يث إليقاذ حياة 
وآالؼ  ،الم توح عف الطعاـ األسطوري إضرابنـالذيف دلموا شنرهـ ال الث في  ؛اقنـذياب وحالحمر ورف

واستنتار  ،الرابع في ظؿ ايتناكات وحشير لمقايوف الدولي واإليسايي أسبوعنـالذيف يدلموف  األسر 
 .اإليساييردرجر ترتقي لجراسـ حرب وضد  إلىاالحتالؿ واستل افم بحياتنـ 
وميظمر  ،األحمروالمجير الدولير لمصميب  ،لالميف العاـ لجمـ المتحدة ؛اجؿوتوجنت الجبنر بيداف ع

 اإلقميميروكؿ الميظمات والمؤسسات  اإليسافومجمس حقوؽ  ،واالتحاد البرلمايي الدولي ،الصحر العالمير
ينـ وكسر الصمت عشير الكار ر المحدقر باألسر  وذو  ،لمتحرؾ والذ زماـ المبادرة ،والدولير ذات الصمر

إليقاؼ الجريمر الزاح ر في وقت تحؿ فيم الذكر  الرابعر والستيف لميكبر  ،وأسرهـ والشعب ال مسطييي
دوف تمكيف الشعب ال مسطييي مف ييؿ حقوقم في العودة وتقرير المصير والدولر المستقمر  ،المستمرة

 وعاصمتنا القدس.
 11/5/2012، 88عرب 

 
 الضفة الغربية وقطاع غزة تضامنًا مع األسرىي حركة الجياد اإلسالمي تنظم مسيرات ف 8

مسيرات جماهيرير حاشدة في عدة مدف في  ،ظنر امس  ،يظمت حركر الجناد اإلسالمين حامد جاد -غزة 
وتيديدًا  ،عمى التوالي 22تضاميًا مع األسر  المضربيف عف الطعاـ لميـو  ،الض ر ال ربير وقطاع غزة

 اؿ اإلداري وايتناؾ القواييف الحقوقير واإليسايير والدولير بحقنـ.بسياسر العزؿ االي رادي واالعتق
أف األسر  في سجوف االحتالؿ لاصر المضربيف مينـ عف  ،وأكد عضو المكتب السياسي لمحركر يافذ عزاـ
يويس  مشددا في كممر لم أماـ حشد غ ير في مديير لاف ،الطعاـ يقربوف ساعر اللالص مف االحتالؿ
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، أف االحتالؿ يت يف في ممارسر أبشع أيواع التعذيب واإلذالؿ والقنر بحؽ األسر  مف جيوب قطاع غزة
حباط معيوياتنـ إلفشاؿ إضرابنـ.  أجؿ كسر إرادتنـ واو

 12/5/2012، الغد، عّمان
 

 محررًا ويمدد اعتقال آخر  يعتقلحماس: أمن الضفة  9
جنزة األميير ال مسطييير في الض ر ال ربير قالت حركر المقاومر اإلسالمير "حماس" إف األن الض ر ال ربير

 المحتمر صعدت حممتنا بحؽ األسر  المحرريف مف سجوف االحتالؿ.
أف األجنزة األميير اعتقمت  ،في بياف صح ي تمقت "السبيؿ" يسلر ميم امس الجمعر ،وذكرت الحركر

ؽ سراحم مف سجوف األسير المحرر معتصـ حييي مف بمدة بيت فوريؾ، قبؿ أف يمر شنراف عمى إطال
كما مددت محكمر الصمح في يابمس اعتقاؿ األسير السياسي رامي  سيواٍت. 9االحتالؿ التي أمضى فينا 

 أبو إحويؿ مف مليـ عسكر والمعتقؿ لد  جناز الوقاسي ميذ  ال ر أسابيع.
 12/5/2012، السبيل، عّمان

 
 ألسرى تضامنًا مع ا البدوي في طرابمس مخيماعتصام لفتح في  لبنان: 10

مقر  إماـ ،اإلسراسيميرفي السجوف  األسر اقامت حركر "فتح" في الشماؿ اعتصاما تضامييا مع ن طرابمس
والقو  وفاعميات مف  واألحزابحضر  مم موف لم صاسؿ ال مسطييير  ،مدير لدمات "االيروا" في مليـ البداوي
 مليمي البداوي والبارد وطرابمس والميير.

وتحدث اميف سر  ،يحيى سكاؼ" األسير وأصدقافجماؿ سكاؼ كممر باسـ "لجير ولالؿ االعتصاـ ألقى 
العاـ لالمـ المتحدة  األميفوبعد ذلؾ رفع المعتصموف مذكرة الى  حركر "فتح" في الشماؿ "ابو جناد" فياض.

عبر مدير لدمات مليـ البداوي، طالبو  فينا بػ"الض ط عمى حكومر العدو الم تصب  ،باف كي موف
 ال مسطييييف والعرب وعددهـ اك ر مف لمسر آالؼ". األسر عف  اإلفراجال مسطييير مف اجؿ  لجرض

 12/5/2012، النيار، بيروت
 

 في كل العالمتعمل  قواتنالسالح الجو اإلسرائيمي:  القائد الجديد 22
يؿ وتنميػؿ تؿ أبيبن تحوؿ ح ؿ تسمـ الجيراؿ أمير أيشؿ، ميصب قاسد سالح الجو اإلسراسيمي، إلى ح ؿ تبج

لمطػػاسرات وطيارينػػا اإلسػػراسيمييف. وقػػاؿ القاسػػد الجديػػدن إف قواتػػم تعمػػؿ لػػيس فقػػط فػػي سػػماف إسػػراسيؿ والشػػرؽ 
 األوسط بؿ في كؿ العالـ.

الذي قد يتولى قيادة النجوـ عمػى إيػراف، »وقد قدمت وساسؿ اإلعالـ اإلسراسيمير الجيراؿ أيشؿ عمى أيم القاسد 
ولذلؾ، فقػد احتػؿ ح ػؿ تبػادؿ قيػادة سػالح الجػو اإلسػراسيمي حيػزا واسػعا «. اليووي في إطار ميعنا مف التسمح
 مف ت طياتنا الصحافير.

وقػػاؿ إينػػود بػػاراؾ وزيػػر الػػدفاع اإلسػػراسيمين إف سػػالح الجػػو هػػو الػػذراع األساسػػير إلسػػراسيؿ ورأس الزاويػػر فػػي 
هػػو م ػػؿ الطػػاسرات الحدي ػػر المقاتمػػرن معركػػر الػػردع التػػي تلوضػػنا ضػػد أعػػداسنا فػػي العشػػريف السػػير ال استػػر. و 

سريع ودقيؽ وكاسح، يلترؽ جدار الصوت رمزا اللتراؽ الطبيعر. وقػاؿ بييػي غػايتس رسػيس أركػاف الجػيشن 
 إف في إسراسيؿ يوجد أفضؿ سالح جو في العالـ عمى اإلطالؽ. 
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فػي كػؿ يػـو وفػي كػؿ  وأما عيدو يحوشتاف قاسد سػالح الجػو السػابؽ، فقػاؿن إف سػالح الجػو اإلسػراسيمي يعمػؿ
وهػػو داسػػـ »يومػػا فػػي السػػير مػػف دوف توقػػؼ، للدمػػر مصػػالح إسػػراسيؿ األمييػػر. وأضػػاؼن  545دقيقػػر، طيمػػر 

 «.الحضور في سماف إسراسيؿ والشرؽ األوسط، وليس فقط، بؿ أيضا في سماوات العالـ أجمع
 21/5/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 عمى المنشآت النووية اإليرانيةالعسكري  : موفاز يؤيد نتنياىو في اليجوم"معاريف" 21

 أف ،عف مصدر سياسي إسراسيمي رفيع المستو  تفكيد معاريؼ يقمت جريدة ن أسعد تمحمي -الياصرة 
والمؤيد شف هجـو عسكري عمى الميشآت اليووير  اإليرايي"،موفاز مت ؽ مع يتيياهو تمامًا في الممؼ "

ذا صّح ذلؾ، فإف لمسر مف  ، باتوا "إسراسيؿ"، وهي أعمى هيسر حكومير في "هيسر الوزراف التسعر"اإليرايير. واو
 في مقابؿ معارضر أربعر. إيرافيؤيدوف عماًل عسكريًا ضد 

 21/5/1021الحياة، لندن، 
 

 "ىآرتس": عباس يمتقي مبعوث نتنياىو األسبوع المقبل لتسّمم الّرد عمى رسالتو  23
الوزراف اإلسراسيمي، يتسحاؽ موللو، لالؿ األياـ القميمر مف المقّرر أف يتوّجم مبعوث رسيس تؿ ابيبن 

وبحسب ما أوردتم صحي ر  المقبمر إلى راـ اهلل بالض ر ال ربير لمقاف رسيس السمطر ال مسطييير محمود عباس.
فقد أينى رسيس الحكومر اإلسراسيمير بيياميف يتيياهو ومستشاريم صياغر مذكرة الّرد عمى رسالر  ،هآرتس

ي بعث بنا مؤلرًا إلى يتيياهو، وتتضّمف المتطمبات الواجب توافرها إلعادة إطالؽ الم اوضات عباس الت
 اإلسراسيمير.-ال مسطييير

وأضافت الصحي ر يقاًل عف مصادر سياسير إسراسيمير وص تنا بمطمعر، أف لقاًف  ياسيًا ُيعقد في راـ اهلل 
مبعوث يتيياهو، الذي سيقوـ بتسميـ الجايب األسبوع المقبؿ سيجمع بيف رسيس السمطر ال مسطييير و 

ال مسطييي مذكرة الّرد اإلسراسيمي التي تتضمف موقؼ تؿ أبيب مف أي عممير تسوير مستقبمير مع 
يما  ال مسطييييف. ووفقًا لممصادر، فإف "الّرد اإلسراسيمي عمى رسالر عباس ال يتضمف أير اقتراحات جديدة، واو

يير بتجديد الم اوضات مع السمطر ال مسطييير بدوف شروط مسبقر"، حسب تكرارًا لمقولر أف إسراسيؿ مع
 تفكيدها.

 21/5/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 نتنياىو يشرف شخصيًا عمى استعداد الجبية الداخمّية : "معاريف" 24
أف رسػػػيس الػػػوزراف اإلسػػػراسيمي، بييػػػاميف يتييػػػاهو، يجػػػري مػػػداوالت ح ي ػػػر بشػػػفف « معػػػاريؼ»ذكػػػرت صػػػحي ر 

عداد الجبنػػػر الدالميػػػر، تشػػػمؿ اجتماعػػػًا أسػػػبوعيًا السػػػتعراض االسػػػتعدادات اللاصػػػر عمػػػى هػػػذا الصػػػعيد. اسػػػت
وبحسب الصحي ر، فإف يتيياهو وبالتشاور مع وزير الجبنر الدالمير، متاف فمياسي، بادر إلػى تكػريس اجتمػاع 

ي وقاسػػد قيػػادة الجبنػػر أسػػبوعي  ابػػت يرأسػػم هػػو، ويحضػػر  عػػدد مػػف المسػػؤوليف المعييػػيف، مػػف ضػػمينـ فميػػاس
الدالمير في الجيش، آياؿ آيزيبرغ، ورسيس مجمس األمف القومي، يعقوب عميدرور. ويبحث االجتماع مجمػؿ 
 الموضػػػػػػػػػوعات المتعمقػػػػػػػػػر بتحصػػػػػػػػػيف الجبنػػػػػػػػػر الدالميػػػػػػػػػر إزاف هجمػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػارولير مك  ػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف جبنػػػػػػػػػات 
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وفقًا لتقديرات إسراسيمير، فإف جولر قتالير ملتم ر، بدفًا مف ملازف االحتياط، وصواًل إلى حاؿ البيى التحتير. و 
 قتيؿ. 1000إلى  500كنذ  قد تؤدي إلى وقوع ما بيف 

 21/5/1021، ، بيروتاألخبار
 

 ديما" يياجمون موفاز ويطالبون بدفع العممية السمميةانواب في "ك 25
رسػيس حػزبنـ  أمس الجمعػر، ،ديما"اهاجـ عدد مف أعضاف الكييست مف حزب "كن برهوـ جرايسي -الياصرة 

شاؤوؿ موفاز لقرار  االيضماـ إلى حكومر بيياميف يتيياهو، وطػالبوا بتوظيػؼ الجنػود لػدفع عمميػر السػالـ مػع 
ال مسطييييف، محذريف مف استمرار الجمود، لييضـ الػينـ فػي هػذا الموقػؼ، عػدد مػف اليػواب واليػواب والػوزراف 

زز هػػػذ  التصػػػريحات االيبػػػاف التػػػي ظنػػػرت فػػػي وتعػػػ السػػػابقيف، المحسػػػوبيف عمػػػى جيػػػاح اليسػػػار الصػػػنيويي.
اليوميف الماضييف، حوؿ احتماؿ حدوث ايشقاؽ في حزب "كديما" تقود رسيسػر الحػزب السػابقر تسػيبي لي يػي، 
ومعنػػػا رسػػػيس المجمػػػس المركػػػزي لمحػػػزب المسػػػتقبؿ هػػػذا األسػػػبوع حػػػاييـ رامػػػوف، ومعنمػػػا شلصػػػيات الػػػر ، 

الميكػػود الحػػاكـ إلػػى إل ػػاف قػػايوف بػػادر لػػم قبػػؿ  ػػالث  وجػػر  امػػس حػػديث عػػف سػػعي حػػزب وأعضػػاف كييسػػت.
سيوات، مف اجؿ إفساح المجاؿ لشاؤوؿ موفاز في حييم االيشقاؽ عف حزبم وااليضماـ إلى حكومر يتيياهو، 

 وكما يبدو يتلوؼ يتيياهو اليـو مف أف ما "طبلم" في حييم لتسيبي لموفاز، سيذوؽ طعمم موفاز ذاتم.
 21/5/1021، الغد، عّمان

 
 ىل يؤدي إلى كارثة بحرية؟ :"1لفيتان " موقع فشل الحفر في 26

بعػػد اكتشػػافات ال ػػاز والػػي ط فػػي البحػػر المتوسػػط، لػػـ يعػػد بوسػػع إسػػراسيؿ اعتبػػار ي سػػنا دولػػر فقيػػرة بمواردهػػا 
 الطبيعير. ولكف زيادة هذ  الموارد ت تح الباب أماـ تعاظـ الملاطر، ليس فقط السياسير بؿ أيضا البيسير.

، وأف الحكومػػر اإلسػػراسيمير ألزمػػت شػػركر «1ل يتػػاف »تػػـ اإلعػػالف مػػؤلرا عػػف فشػػؿ الح ريػػات فػػي موقػػع  وقػػد
 مميوف دوالر. 500إلى  100بإغالؽ الموقع بشكؿ سميـ، ما يتطمب تكم ر تتراوح بيف « يوبؿ أيرجي»

احبر االمتيػاز قد يكمػؼ الشػركات صػ« 1ل يتاف »وأشارت صحؼ اقتصادير إسراسيمير إلى أف فشؿ الح ر في 
« إجراف ترؾ»بتي يذ « يوبؿ أيرجي»مميوف دوالر. فقد قررت وزارة الطاقر اإلسراسيمير إلزاـ  500-100ما بيف 

تاـ لمموقع، حيث توقؼ العمؿ هياؾ فعميا قبؿ أك ر مف سير، بعد أف بدأت الميا  في التسرب ولمقت اينيػارا 
كػػاف سػػيؤدي إلػػى اينيػػار واسػػع فػػي فتحػػر الح ػػر وغػػرؽ  عميقػػا فػػي قعػػر البحػػر. ويقػػاؿ بػػفف اللمػػؿ الػػذي وقػػع

ميصػػػر الح ػػػر، مػػػا قػػػاد الشػػػركر إلػػػى تػػػرؾ الموقػػػع. غيػػػر أف تػػػرؾ الموقػػػع ال ي يػػػر مػػػف حجػػػـ اللطػػػر المتوقػػػع 
الحتماؿ أف ييشف في عمػؽ األرض، بسػبب ضػ ط الميػا ، يػوع مػف الم ػارة التػي سػتينار الحقػا محد ػر كار ػر 

 بيسير أو حتى اهتزازات أرضير.
العمػؿ عمػى تقػديـ مشػروع لػالؿ أسػبوع لسػد البسػر بشػكؿ « يوبػؿ إيرجػي»وبياف عميم طمبت وزارة الطاقػر مػف 

مياسػب، ولكػف الشػركر تصػر عمػى أيػم ال لطػر مػف تػرؾ الموقػع. وبػديني أف الشػركر التػي لسػرت الماليػيف 
 بشكؿ مياسب.في الح ر ال اشؿ ال تريد أف تلسر مسات المالييف مف الدوالرات في إغالؽ البسر 

بعػػد االكتشػػافات فػػي  ،مػػف جنػػر ألػػر ، ترفػػع إسػػراسيؿ تقػػديرات عواسػػدها مػػف قطػػاعي ال ػػاز والػػي ط الواعػػديف
مميػػػار دوالر. ولكػػػف هػػػذا االرت ػػػاع، وفػػػؽ المحاسػػػب العػػػاـ  200لتصػػػؿ إلػػػى مػػػا يقػػػرب مػػػف  ،البحػػػر المتوسػػػط

مميػار دوالر. وكايػت مػداليؿ  900اإلسراسيمي، يترافؽ مع عجز فػي رأسػماؿ دولػر إسػراسيؿ يصػؿ إلػى حػوالي 
. 200حوالي  1022الدولر العبرير قد بم ت في العاـ   مميار دوالر، حوالي  م ينا مف الضراسب والرسـو
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ولالفػػا لاليطبػػاع السػػاسد بػػفف إسػػراسيؿ دولػػر فقيػػرة بػػالموارد الطبيعيػػر، وغييػػر بمواردهػػا البشػػرير، يشػػرح تقريػػر 
مميارات  9ف الضراسب عمى التعديف والحجارة والرماؿ حاليا تبمغ حوالي المحاسب العاـ أف عاسدات اللزيير م

دوالر سػػيويا، غالبيتنػػػا مػػف ال وسػػػ ات وال ػػاز. ولكػػػف هػػذ  العواسػػػد سػػتزداد بشػػػكؿ كبيػػر مػػػع بػػدف إيتػػػاج حقمػػػي 
 مميػار شػيكؿ 500وتتوقع وزارة المالير أف تضخ حقوؿ الي ط وال از إلى اللزييػر حػوالي «. ل يتاف»و« تمار»

 في العقود ال ال ر المقبمر.
 21/5/1021، السفير، بيروت

 
  "لعيون األسرى"بعنوان في بمدة كفركنا  ميرجاناً تنظم الحركة اإلسالمية  27

التتـ مساف اليـو الجمعر المنرجاف السيوي الذي تيظمم الحركر اإلسالمير في الدالؿ ال مسطييي ن أيور أمارة
ر  يكبر الشعب ال مسطييي، والذي حمؿ هذا العاـ عيواف "لعيوف عمى أرض ممعب ك ركيا تزامًيا مع ذك

 األسر " تضامًيا مع أسر  الحرّير الذيف يلوضوف معركر الكرامر واألمعاف اللاوير في السجوف اإلسراسيمير. 
 لالؿ كممتم في منرجاف "لعيوف األسر " لجسر ن ،الشيخ كماؿ لطيب ياسب رسيس الحركر اإلسالمير وقاؿ
األبطاؿ األسر ، اصبروا وصابروا يا شرؼ األمر، يا تاج رأسيا جميعًا واطمسيوا أف هذا الميؿ سييجمي  "أينا

 ."ويطمع الصبح وفجر  باذف اهلل
الذيف هـ ضيوؼ الشرؼ لنذا المنرجاف  ،وحيا الشيخ كماؿ لطيب أهالي األسر  واألسر  المحرريف ،هذا
سالمير قد أعميت عف "يوـ اللميس القادـ يوـ صياـ لمتقرب كما وأشار الشيخ كماؿ لطيب أف الحركر اال،

 الى اهلل والتضامف مع األسر  الذيف يجوعوف مف أجؿ الكرامر والحرير".
لجسر   قاؿ محمد زيداف رسيس لجير المتابعر لمجماهير العربير ،في كممتم في منرجاف لعيوف األسر و 

وبعد أف فقدوا سالحنـ جاؤوا بسالح األمعاف  ،إليارة الوطف أينـ األمؿ وأينـ كالشموع يذوبوف، ال مسطييييف
اللاوير فعمييا أف "ينتـ بنـ، هـ الذيف يذوبوف إلضافة طريقيا فإذا استشند  اسر وبالؿ فإف هذ  األمر 

أسير في سجوف اإلحتالؿ يتمووف جوعًا فيجب أف ال ييساهـ".  1000ستيجب ألؼ  اسر والؼ بالؿ، هياؾ 
الذي سيكوف يـو حداد وستقاـ  25/5قرارات لجير المتابعر باليسبر الحياف ذكر  اليكبر في  واستعرض زيداف

 قرير رمزير عمى أطالؿ قرير المجوف.
كرمت الحركر االسالمير االسير المحرر سامي يويس مف عار  عميد االسر  ال مسطييييف واالسير المحرر و 

جوف االسراسيمير وقدـ التكريـ فضيمر الشيخ راسد عاما مف الس 12ملمص برغاؿ مف المد والذي امضى 
هذا  صالح رسيس الحركر االسالمير والشيخ يضاؿ ابو شيلم رسيس مؤسسر يوسؼ الصديؽ لرعاير السجيف.

وقد قدـ عميد االسر  سامي يويس لمشيخ راسد صالح تح م صيعنا بيد  في السجوف االسراسيميم تكريما 
 مم وتحديد ممؼ االسر .لجنود الشيخ في يصر  قضايا اال

والتتمت بم، الى احبابيا، الى االسر   ،منرجافاللالؿ  -رسيس الحركر اإلسالمير-قاؿ الشيخ راسد صالح و 
واالسيرات، يا مف وضعتـ راحتكـ عمى أكّ كـ، يا مف شنرتـ سالح الجوع في وجم سجف جوايتايامو 

، أيتـ استاذة الصمود، اقولنا بال ترددن ليس بعيًدا سيقؼ االسراسيمي، أيتـ أستاذة الحرير، أيتـ استاذة الكرامر
كّؿ أحرار الدييا تالميذ لم كـ أينا المضربوف عف الطعاـ في السجوف االسراسيمير، كّؿ أحرار الدييا سيبيت 
عيدكـ طالب في مدرستكـ، ولف يطوؿ الزماف بعد يوـ أو بعد أسبوع أو شنر أو سير، اذا كاف هياؾ شيف 

ة يوبؿ لمحرير ففيتـ أّولى الياس بنا، أيتـ يا أسريا أولى الياس بنذ  الجاسزة، ففلؼ تحير لكـ، الؼ اسمم جاسر 
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تحير ألمناتكـ، الؼ تحير  باسكـ، ألؼ تحير لزوجاتكـ، الؼ تحير ألبياسكـ، وسيسير لم كـ، سيردد لم كـ 
 العالميف". سوًيا ليقوؿ لكؿ الدييان سجوف الظمـ االسراسيمي لدمار بإذف اهلل ربّ 

ولمص قاسالن "هذا العرس الكبير، يطمع بعرس أكبر وسيكوف اف شاف اهلل يـو أف يحت ؿ مرحبيف بلروج كؿ 
 أسرايا إف شاف اهلل، كّؿ ليعود الى بيتم والى أسرتم والى اهمم وسمً ا يقوؿ يحف أهمنـ".

 21/5/1021، كل العرب
 

 العظم ونمتنع عن شرب الماء : سندخل خالل أيام مرحمة كسرراليو  جمال األسير 28
لالؿ التقاف بمحامي وزارة  ،أكد األسير القاسد جماؿ النور عضو المجير المركزير لقيادة اإلضرابن غزة

ف كمؼ ذلؾ أرواحنـ جميعًا،  ،األسر  ب زة أف األسر  ماضوف بإضرابنـ حتى تحقيؽ كافر مطالبنـ واو
اـ القادمر ما لـ تتـ االستجابر لمطالبنـ، وقد تصؿ موضحًا أينـ سيدلموف في لطوة تصعيدير لالؿ األي

 االمور إلى حد اإلضراب عف شرب الماف والمرحمر األليرة مرحمر كسر العظاـ وعض األصابع.
أف األمور دالؿ السجوف دلمت مرحمر اللطر الشديد يتيجر لطورة الحالر الصحير، التي  ،وبيف النور

رهـ إلى اليزوؿ لمعيادات حيث تـ مقاطعر إجراف ال حوصات وصؿ إلينا عدد كبير مف األسر  واضطرا
 الطبير الروتييير، وتمت مقاطعر تياوؿ حبر ال يتامييات كلطوة تصعدير لإلضراب.

باؾ ومدير مصمحر السجوف مف ياحير اوقيادة الش ،وكشؼ النور عف عقد لقاف بيف قيادة األسر  مف ياحير
مدير مصمحر السجوف أيم تـ إلراج األسيريف محمود عيسى  ألر  واستمر لساعات الميؿ، وقد ألبرهـ

رقى لمستو  تال تمبي الحد األديى وال  رووليد لالد مف العزؿ، وتـ التفكيد عمى أف هذ  اللطوة المطروح
 ال مف الذي دفعم األسر  بالتالي تـ رفض الموضوع جممر وت صيال.

ضى إال بحؿ قضير المعزوليف حال جذريا، لف ير  ،يـو مف اإلضراب 15وشدد النور أيم بعد مرور 
عادة ظروؼ حياتيا إلى ما كايت عميم قبؿ  ولف يرضى  1000وموضوع زيارة غزة والمميوعيف مف الض ر، واو

 بفيصاؼ الحموؿ.
 22/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 بأطول إضراب في التاريخ "غينيس"موسوعة يدخالن وذيابحالحمة األسيران  29

لؿ األسيراف ال مسطييياف  اسر حالحمر وبالؿ ذياب أمس موسوعر غيييس لجرقاـ القياسير دن القدس
يومًا في اإلضراب الم توح عف الطعاـ. وهما يعايياف مف وضع صحي صعب  49بتجاوزهما حاجز الػ 

توح عف ولطير، وقد تجاوزا األسير االيرليدي بوبي سايدز الذي توفي في السجوف البريطايير بعد إضراب م 
 يومًا. 49الطعاـ 

 21/5/1021، البيان، دبي
 
 
 

 أسرى مضربين عن الطعام سبعةخطر الموت يتيدد  10
يواجم سبعر مف األسر  ال مسطييييف المضربيف عف الطعاـ احتجاجًا عمى ظروؼ اعتقالنـ في ن القدس

 حالحمر وبالؿ دياب. يومًا  اسر 45، لصوصًا األسيراف المضرباف ميذ «لطر الموت»السجوف اإلسراسيمير 
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عبر لي طبيب السجف )الرممر( مساف امس، عف «ن »فرايس برس»وقاؿ المحامي جواد بولص لوكالر 
لشيتم الحقيقير عمى حياة االسر  السبعر الذيف توق وا عف تياوؿ السواسؿ وباتوا يواجنوف لطر الموت. لقد 

اسر  مضربيف عف الطعاـ موجوديف  4»اف  واوضح«. توجم الطبيب الّي بندؼ تقديـ المساعدة بطريقر ما
 اف عف تياوؿ السواسؿ ويعتمدوف عمى تياوؿ الماف فقط، مينـ دياب في مستش ى سجف الرممر، توق وا ال ال

شباط )فبراير( الماضي  14المذاف أعميا اضرابنما عف الطعاـ في « عاما( 59عاما( وحالحمر ) 14)
طوؿ اضراب عف الطعاـ ألسر  فمسطييييف. واضاؼ اف االسر  احتجاجًا عمى اعتقالنما االداري، في أ

حسف الص دي وعمر ابو شالؿ وجع ر عز الديف ومحمود سرسؾ ومحمد تاج، ومينـ مف »الباقيف هـ 
الجناز الطبي في مستش ى السجف عبر عف »واكد اف «. يومًا في اضرابم عف الطعاـ 42تلطى الػ 

 «.الص دي ملاوفم الكبيرة عمى حياة االسير حسف
 21/5/1021، الحياة، لندن

 
 نفرادي محمود عيسى من العزل اال  خروج عميد األسرى المعزولينالخفش:  12

أعمف مدير مركز أحرار لدراسات األسر  وحقوؽ اإليساف فؤاد الل ش لروج عميد األسر  ن وكاالت
د أف أمضى  ال ر عشر المعزوليف محمود عيسى مف العزؿ االي رادي في سجف ريموف الى سجف هداريـ بع

( إف هذا ايتصار كبير 5-22وقاؿ الل ش في تصريحات صح ير الجمعر ) عاما في العزؿ االي رادي.
وجديد يسجؿ لمحركر األسيرة ال مسطييير التي استطاعت أف تجبر االحتالؿ عمى الراج محمود عيسى مف 

يـو  15اـ تلوضم الحركر األسيرة ميذ العزؿ االي رادي، بعد معركر امعاف لاويم واضراب م توح عف الطع
 بشكؿ متواصؿ.

 22/5/1021، 48عرب 
 

 خطير عمى القدس واألقصى 1021الشيخ رائد صالح: عام  11
الشيخ راسد  2492ص ان أكد رسيس الحركر اإلسالمير في األراضي المحتمر عاـ  -ُمحمد ليري –الياصرة 

لمبارؾ وهو تحت االحتالؿ اإلسراسيمي لـ تعد إال صالح أف زيارة عمماف المسمميف إلى المسجد األقصى ا
بيتاسج سمبير لم اير عمى المسجد األسير ولـ تصب إال في صالح االحتالؿ اإلسراسيمي الذي يسعى إلى 

 فرض سيطرتم وسيادتم وشرعيتنا.
وقاؿ الشيخ صالح في مقابمر حصرير مع "ص ا"ن إف "االحتالؿ يسعى إلى يقؿ القضير مف قضير مسجد 

حتؿ يجب أف يجتمع العالـ واألمر عمى يصرتم إلى تعريؼ ميسوخ وكفف األقصى حقوؽ دييير ال مايع م
لديم مف أف يعطينا لممسمميف تحت السيادة اإلسراسيمير المستمرة، ولذلؾ وجبت معارضر زيارة العمماف إليم". 

وتيرة االستيطاف والتنويد عاـ لطير عمى المسجد األقصى المبارؾ حيث ارت عت  1021ويبم إلى أف "عاـ 
واللروقات اإلسراسيمير"، مشيرا إلى أف المسجد في لطر حقيقي قد يقع عميم لالؿ العاـ الجاري، وذلؾ 

 استياًدا إلى وقاسع عمى األرض إلى جايب تصريحات أذرع أميير إسراسيمير.
ضير األسر  التي أكد وتياوؿ الشيخ لالؿ المقابمر مواضيع ملتم ر، عمى صعيد فمسطيف، عمى رأسنا ق

حياسنا. 49عمى وجوب يصرتنا عالمًيا ومحمًيا، إلى جايب الذكر  الػ  ليكبر الشعب ال مسطييي واو
 21/5/1021وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
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 الشيخ خضر عدنان: مخابرات االحتالل تتصل بذوي األسرى لمنيل من معنوياتيم 13
سالمي واألسير المحرر الشيخ لضر عدياف ذوي األسر  حذر القيادي في حركر الجناد اإلن جييف

ال مسطييييف في سجوف االحتالؿ، مف التعاطي مع أير اتصاالت مجنولر المصدر، لوقوؼ الملابرات 
وقاؿ الشيخ لضر عدياف في تصريح لاص لمراسؿ "المركز ال مسطييي لإلعالـ" مساف  الصنيويير لم نا.

تالؿ تعمؿ عمى االتصاؿ بذوي األسر ، مف أرقاـ لاصر غير واضحر (ن "إف ملابرات االح22/5الجمعر )
المصدر، وتبم نـ بمعمومات م موطر عف أبياسنـ األسر ، فيما يتعمؽ باإلضراب عف الطعاـ، مست مر 
ايقطاع االتصاؿ وعدـ وجود زيارات بيينما، وذلؾ في محاولر إلرباؾ األهالي والييؿ مف عزيمتنـ، أو 

 لمعمومات لمض ط عمى األسر ".لمحصوؿ عمى بعض ا
 22/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 فروانة: األيام المقبمة مفصمية بشأن إضراب األسرى 14

قاؿ األسير المحرر والملتص بشؤوف األسر  عبد الياصر فرواير، إف األياـ القميمر ن أحمد المبابيدي -غزة
ذ  األسر  دالؿ السجوف اإلسراسيمير في حركر احتجاج القادمر م صمير وحاسمر باليسبر لإلضراب الذي يي 

 ييساف/ إبريؿ ضد االيتناكات والقرارات العيصرير بحقنـ.  24جماعير بدأت في 
وأوضح فرواير لػ"فمسطيف أوف اليف" أف الحكومر اإلسراسيمير باتت قمقر مف تصاعد التعاطؼ الدولي عمى 

الؿ السجوف، مضي ًا أف )إسراسيؿ( ال يمكينا االستمرار الصعيديف الرسمي والشعبي مع إضراب األسر  د
 في رفض مطالب األسر  "العادلر". 

واعتبر أف الحراؾ الذي رافؽ األسر  المضربيف عف الطعاـ عمى كافر المستويات الشعبير والرسمير والدولير 
شكؿ إحراجًا لػ)إسراسيؿ(، باإلضافر إلى ما قامت بم الجاليات ال مسطييير في أوروبا مف فعاليات احتجاجير 

 موضحًا أف األليرة تحاوؿ اللروج مف األزمر التي وضعنا فينا األسر  المضربيف عف الطعاـ. 
 22/5/1021، فمسطين أون الين

 
 جنوبي مدينة القدس" جيمو"ثالثة مخططات استيطانية لتوسيع مستوطنة  15

قدس المحتمر تسارعا ممموسا في تي يذ تشند مستوطير جيمو جيوبي مديير ال نعيسى الشرباتي -القدس 
المشاريع االستيطايير. وقاؿ الباحث المتلصص في شؤوف االستيطاف أحمد مصط ى صب لبف اف لجاف 
التلطيط والبياف االسراسيمير تسعى حاليا لممصادقر عمى  ال ر ملططات استيطايير جديدة لتوسيع المستوطير 

لمستوطير يحو الجيوب باتجا  الولجر وبيت جاال والشماؿ وحدة جديدة تضمف توسع ا 1191عبر اضافر 
 باتجا  بمدة بيت ص افا.

 11االسراسيمير أمس عمى أحد هذ  الملططات وستعمؿ في « المجير المواسير لمتلطيط والبياف»وصادقت 
 أيار الحالي عمى مياقشر االعتراضات التي قدمت مف قبؿ الجمنور عمى ملططيف آلريف. وبعد المصادقر

لالعتراض العاـ ومف  ـ  25142عمى الملطط األوؿ سيتـ طرح المشروع الذي يحمؿ الرقـ النيكمي 
وحدة استيطايير عمى مرحمتيف االولى تتضمف  2191الحصوؿ عمى المصادقر اليناسير والبدف في بياف 

 وحدة. 500وحدة وال ايير  491االولى بياف 
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قاسـ حاليا عمى ممكير األراضي التي ستقاـ عمينا المرحمر وتـ تقسيـ المشروع الى مرحمتيف بسبب لالؼ 
ال ايير مف المشروع وهي في طبيعر الحاؿ اراض فمسطييير صودرت بداير السبعيييات باالضافر الى اراض 

 تدعي بعض الشركات االسراسيمير اينا حصمت عمينا عبر ص قات بيع مشبوهر.
وع الذي قدمتم ما تسمى سمطر تطوير القدس ممموؾ مف ووفقا لت اصيؿ الملطط فاف جزفا مف أرض المشر 

االسراسيمير وهي احد  الشركات التابعر لمصيدوؽ القومي الينودي الذي يمقى دعما « همييوتا»قبؿ شركر 
ماديا واسعا مف قبؿ الجمنور األميركي. وكاف لناتيف المؤسستيف دور بارز في االستيالف عمى عقارات 

 ف المقدسير لاصر في سمواف.فمسطييير في قمب األحيا
 دويما. 144وسيتـ بياف الوحدات االستيطايير عمى اراض تعود لبمدتي بيت جاال والولجر تبمغ مساحتنا 

وحدة جديدة، ويحمؿ أحدهما  2000اما الملططاف ا لراف فيشتمالف عمى توسيع المستوطير عبر بياف 
وحدة استيطايير في  400مدة بيت جاال عبر اضافر باتجا  ب« جيمو»ويتضمف توسيع  25254الرقـ النيكمي 

 بيايات مف ا يي عشر طابقا، ستبيى بشكؿ متدرج.
أما المشروع األلير فيتضمف توسيع المستوطير باتجا  بمدة بيت ص افا عبر إضافر  الث بيايات شاهقر 

 .25140وحدة استيطايير. ويحمؿ هذا الملطط الرقـ النيكمي  200تشمؿ 
 21/5/1021، دة، رام اهللالحياة الجدي

 
 وحدة استيطانية في الشيخ جراح في القدس  24مخطط إلقامة  " اإلسرائيمية:أسبوعية "يروشاليم 16

 29كش ت أسبوعير "يروشاليـ" االسراسيمير إف ملططًا ُقّدـ األسبوع الماضي لبمدير القدس إلقامر ن وكاالت
وذلؾ عمى أيقاض مبيًى مكوف مف طابقيف تـ "شراؤ "  وحدة استيطايير في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقير،

مؤلرًا. وتحوؿ حي الشيخ جراح في السيوات األليرة إلى ساحر مواجنر بيف أعضاف اليميف الذيف "اشتروا" 
مساكيًا هياؾ في محاولر لتجديد االستيطاف الينودي في الحي، وبيف يشطاف اليسار الذيف يروف ذلؾ 

 تحرشًا. 
 22/5/1021، 48عرب 

 
 لممرة الثانية رفع العمم الفمسطيني فوق مبنى المحكمة المركزية اإلسرائيمية في القدس 17

رفع متظاهروف ظنر اليوـ الجمعر، لممرة ال ايير عمى التوالي لالؿ  ال ر أياـ، العمـ ال مسطييي ن وكاالت
اح في مديير القدس، فوؽ مبيى المحكمر المركزير اإلسراسيمير في شارع صالح الديف قرب حي الشيخ جر 

وذلؾ بعد لروج المسات مف المصميف بعد ايتناف صالة الجمعر في تظاهرة مف "األقصى" دعمًا لجسر  
 المضربيف عف الطعاـ. 

 22/5/1021، 48عرب 
 
 
 

 تضامنا مع األسرى "عوفر"إصابات في مواجيات قرب معسكر  18
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بااللتياؽ، في مواجنات مع قوات أصيب يحو عشرة شباف بالرصاص المطاطي، وآلروف  نراـ اهلل
االحتالؿ أماـ معسكر لعوفرل المقاـ غرب راـ اهلل، بعد ظنر اليوـ الجمعر، ضمف ال عاليات المتواصمر 

 لمتضامف مع األسر  المضربيف عف الطعاـ لميـو اللامس والعشريف عمى التوالي.
صيبوا في عدة أماكف مف الجسـ، وقالت مصادر طبير إف عددا مف المصابيف وصموا المستش يات، حيث أ

بالرصاص المطاطي، والمعديي الم مؼ بالمطاط، إلى جايب معالجر عدد آلر ميداييا، يتيجر استيشاقنـ 
ال از المسيؿ لمدموع الذي أطمقتم قوات االحتالؿ بك افر لالؿ قمعنا لممتظاهريف، الى جايب استلدامنا 

 جارة عمى القوات المتواجدة أماـ المعسكر.الميا  العادمر، فيما رد الشباف بإلقاف الح
 22/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 درجة تضرب االراضي الفمسطينية دون إصابات أو أضرار 5.5رضية بقوة أىزة  19

درجر حسب مقياس ريلتر،  5.5تعرضت االراضي ال مسطييير، مساف امس، لنزة أرضير ل ي ر بقوة  نجييف
 بنا بوضوح سكاف جييف ويابمس وبعض السكاف في مياطؽ راـ اهلل وغزة. وشعر

وقاؿ مدير مركز التلطيط الحضري والحد مف ملاطر الكوارث ومدير وحدة هيدسر الزالزؿ في جامعر 
حسب مقياس ريلتر،  5.5اليجاح الوطيير د. جالؿ الدبيؾ، إف الميطقر تعرضت إلى زلزاؿ بم ت قوتم 

 كمـ جيوب شرؽ الرياكا في قبرص. 29ي أماـ السواحؿ المبيايير، عمى بعد وكاف مركز  السطح
وكاف مركز  عميقا يسبيا بحدود  59.5ولط عرض  59.24واوضح اف مركز الزلزاؿ يقع عمى لط طوؿ 

كمـ عف سطح األرض، مشيرا الى اف تف ير  عمى المياطؽ ال مسطييير كاف محدودا كوينا تبتعد عف  90
 ولـ ييجـ عيم أير إصابات أو أضرار.مركز الزلزاؿ، 

 21/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 جامعة حيفا تمنع نشر صور لألسرى في حرميا 30
، ميع إدارة الجامعر يشر 2492استيكرت لجير الطالب العرب في جامعر حي ا في الدالؿ المحتؿ عاـ 

سراسيمير، وذلؾ ضمف معرض بمياسبر مجموعر مف الصور لجسر  التي تعكس معاياتنـ دالؿ السجوف اإل
 ذكر  يكبر فمسطيف. 

 22/5/1021، فمسطين أون الين
 

 عاما 24طبيب من غزة يعيد النطق لسيدة بعد  32
استطاع الدكتور أحمد سعيد الجدبر التصاصي األيؼ واألذف والحيجرة في مستش ى الش اف  نغزة

عاما جراف تعرضنا لصدمر  29ما" فقدتم ميذ عا 49ال مسطييي، أف يعيد اليطؽ لسيدة تبمغ مف العمر "
 عصبير، وذلؾ في حاد ر هي األولى مف يوعنا في القطاع.

 21/5/1021، الغد، عّمان
 
 
 

 اتحاد الكتاب واألدباء: قاطعوا كاسري المقاطعة في "ميرجان الكتَّاب الدوليين" بالقدس  31
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مى وساسؿ االعالـ، يدعو فيم إلى مقاطعر "منرجاف عمـ "االتحاد العاـ لمكتّاب واألدباف ال مسطييييف" بيايا ع
مشكيوت شعياييـ"، وييدد بإصرار بعض الكتاب العالمييف عمى المشاركر بم رغـ  -الكتاب الدولييف 

الدعوات المتكررة لنـ بالمقاطعر أليم برمج لصيًصا ليتزامف مع احت االت إسراسيؿ بػ "عيد استقاللنا"، ذكر  
 .2492المستمرة ميذ عاـ  يبكر الشعب ال مسطييي

وجاف أيًضا" ولـ يكتؼ بعض هؤالف الكتَّاب، مف كاسري المقاطعر والراقصيف عمى الجرح ال مسطييي مف 
أم اؿ األمريكير تريسي شي مير، والبوسيي ألكسايدر هيموف، بالقدوـ رغـ يدافات المقاطعر، بؿ وطمبوا مف 

في راـ اهلل، ‘ محمييف’فات بيينـ وبيف كتاب فمسطييييف المدير العاـ لممنرجاف أوري درومي، ترتيب لقا
 لرؤير ال مسطييييف."‘ الشرقير’وجوالت في القدس 

 22/5/1021، 48عرب 
 

 مع األسرى الفمسطينيين تضامناً  األردنتظاىرات في  33
 اإلسالميرالحركر ، أف يبيؿ غيشاف ،عمافيقاًل عف مراسمنا في  21/5/1021الحياة، لندن، يشرت 

، سار في مقدمنا المراقب العاـ لجماعر "أال ت نموف"ديير يظمت تظاهرة في عماف أمس تحت شعار األر 
 األسر ، وأعميوا تضامينـ مع اإلسالمياإللواف المسمميف هماـ سعيد وقادة الجماعر، وحزب جبنر العمؿ 

 ال مسطييييف المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسراسيمير.
وارتد  العشرات مف  مف عماف. اإلسراسيمياف معاهدة وادي عربر وطرد الس ير المتظاهروف بإل  طالبو 

 .اإلسراسيميالعمـ  وتـ إحراؽ. األسر "متضامف مع  "أياالشباب قمصايًا بيضًا كتب عمينا 
شبيبر حزب الوحدة الشعبير ومجموعر مف القو  أف  ،عمافمف  21/5/1021الغد، عّمان، وأضافت 

مع األسر   تضاميياً  يظمت أمس، عقب صالة الجمعر، أماـ مسجد الكالوتي، اعتصاماً الشبابير والطالبير 
 وال مسطييييف والعرب المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسراسيمير، ضمف حممر أطمقتنا مؤلراً  األرديييف

 "إضرابنـ يعريكـ". تحت عيواف
ا إف طرفّي االيقساـ في الساحر ال مسطييير ياسب األميف العاـ لحزب الوحدة الشعبير د. عصاـ اللواج قاؿو 

يتحمالف مسؤولير اعتقاؿ آالؼ األسر  وتراجع مكاير القضير ال مسطييير، باعتبارها القضير المركزير 
لجمر"، ودعا كافر القو  السياسير وال عاليات الشعبير، إلى توحيد جنودها، وتك ي نا مف أجؿ الض ط باتجا  

غالؽ الس ارة إل اف معاهدة وادي عربر  وطرد س يرها. اإلسراسيمير، واو
مف جايبم، أكد الميسؽ العاـ لحممر جماعر الكالوتي "جؾ" د. إبراهيـ عموش، أف "أي بوصمر ال تشير إلى 

الصنيويير، التي تندد  - فمسطيف، هي بوصمر مشبوهر، مشددًا عمى ضرورة التصدي لممؤامرات األميركير
 الميطقر العربير.
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تقترب مف حافر احتجاجات  أيناوكيؼ  األردف، أوضاعاردياف عف جفي ال يكتب اياف بالؾ تقريرا مطوالً 
ييقؿ بالؾ في تقرير  مف عماف وجنات يظر قريبر مف و  .ألر محتممر كتمؾ التي حد ت في دوؿ عربير 

 .أياـفي البالد التي شندت ت يير الحكومر قبؿ  األوضاعر حوؿ مف قطاعات المعارض وألر  ،الحكومر
 إلى أطرافناتصؿ  أفيبش في قضايا فساد يمكف  بفيمبحكومر عوف اللصاوير  اإلطاحرويعمؽ الكاتب عمى 

 قصر الممؾ.
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كما  .المعارض في الط يمر، المديير الجيوبير ال قيرة األردييمممح منـ وهو يشاط الحراؾ  إلىويشير التقرير 
، لف يعارضوا الحكـ فمسطييير، وهـ يصؼ السكاف تقريباً  أصوؿمف  األرديييفباف  األردييتقدير الحكـ  أف

 .أغراضمربما يكوف استي د 
 21/5/1021ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(، 

 
 ستيدم مقابمو مبان في تل أبيب الجنوبية لبيروت كل مبنى سييدم في الضاحية اهلل: نصر 35

هدؼ حرب تموز كاف سحؽ المقاومر ولـ يكف الستعادة أسيريف،  إفقاؿ األميف العاـ لػ"حزب اهلل" ن روتبي
يراف، إلقامر شرؽ  وأيضاً  كاف إللضاع لبياف كجزف مف تحضير الميطقر لوضع يطاؿ فمسطيف وسورير واو

لحاؽ لبياف بمشروع  ؿن "لماذا يمجف العدو العربي، لكف هذا المشروع فشؿ". وسف االستسالـأوسط جديد، واو
هذا الحجـ مف التدمير عيدما يواجم مقاومر؟ ولماذا ال يكت ي باستنداؼ اليقاط العسكرير أو  إلىاإلسراسيمي 

القتاؿ في الميداف؟ لماذا تدمير البيوت، المدارس، البيى التحتير؟ هؿ لحاجات عسكرير؟"، ووص نا بػ"جراسـ 
ي مقاومر، وأف تدفع  مف ليارها في حماير المقاومر. العدو تدمير البيسر الحاضير أل إلىحرب تندؼ 

 جحيـ، وليستسمموا ويقبموا بال تات". إلىاإلسراسيمي يتعمد تحويؿ حياة الياس 
عبر شاشر ضلمر، لالؿ احت اؿ "الوعد  22/5الجمعر  مساف يوـ لالؿ لطاب ألقا  ،اهلل وكشؼ يصر

 بإمكاييا"كاف ن عمار الضاحير الجيوبير والذي يظمم حزب اهللإ إلعادةاألجمؿ" لمياسبر إيجاز مشروع "وعد" 
 أهداؼتجيب العاصمر بيروت، لكييا اليوـ يمكييا ضرب  أرديا، لكييا 1004في العاـ  أبيبيضرب تؿ  أف

. لقد ايتنى الزمف الذي ينجر فيم وال ينجروف وايتنى الزمف الذي يلاؼ فيم وال يلافوف أبيبمحددة في تؿ 
اليد التي عمرتـ معنا موجودة عمى  إفزواؿ"، وقاؿن " إلىـ جاف الزمف الذي سيبقى فيم وهـ لك أقوؿبؿ 

معادلر جديدة، وكؿ مبيى سيندـ في الضاحير ستندـ مقابمم مباف في تؿ  اإلسراسيميالزياد لت رض عمى 
 ".أبيب

بيوتنـ. وطالب  إعمار دةإلعاغزة  أهؿتمكيف  إلىالدوؿ العربير والقو  الحير  واستحضر بيوت غزة داعياً 
 األسر وهـ قادروف عمى ذلؾ". وقاؿن "عيدما دلؿ آالؼ  أمورهـبتقديـ الماؿ ألهؿ غزة وهـ يتدبروف 

 المتحدة ساكياً  واألمـوالعالـ  األوروبيحد مف العرب واالتحاد أعف الطعاـ لـ يحرؾ  إضرابال مسطييييف في 
هـ  أيفمعتقؿ عبد النادي اللواجر في البحريف، ساساًلن "حد الأوهذا محزف، وعيدها فنمت كيؼ لـ يياصر 

 ".اإلسراسيميرفي السجوف  األسر  إزافالعرب والمسمموف 
امؿ و االيتناف مف إعمار مليـ ينر البارد، آس ا "لربط هذ  المماطمر بالع إلىودعا الحكومر المبيايير 

جالير ألف في ذلؾ إل اف لحؽ العودة ولدمر  ىإلمف مشروع تحويؿ ال مسطييييف في لبياف  السياسير"، محذراً 
 لم مسطييييف كالجسيف في لبياف. اإليسايير. وطالب بإعطاف الحقوؽ لػ"إسراسيؿ"

سراسيؿوال رب  أميركاوأكد عمى قياعاتم بفف " مينا  تريد تدمير سوريا  فراً  اإلقميميروبعض الجنات  واو
 روع بوش الشرؽ أوسطي".لمساعدتنا المقاومر في لبياف وفمسطيف، وأودت بمش

 21/5/1021الحياة، لندن، 
 

 الفمسطينيين حق التممك قد يصرف نظرىم عن العودة إعطاء :محمد الصفديالمبنانيوزير المال  36
 أف ،عيد الكالـ عمى أوضاع الالجسيف ال مسطييييف في لبياف ،محمد الص دي المبيايي كرر وزير الماؿ

 عف العودة.حؽ التممؾ قد يصرؼ يظرهـ  إعطافهـ
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 21/5/1021النيار، بيروت، 
 

 األطول زمًنا بالعالم وحقوقيم مغتصبة نالفمسطينييالالجئين  مشكمةإحسان أوغمو:  37
أكد أكمؿ الديف إحساف أوغمو، األميف العاـ لميظمر التعاوف اإلسالمي، ضرورة معالجر مشكمر  نجدة

ى أف حالتنـ األطوؿ أمًدا في العالـ حيث تمتد ميذ الالجسيف ال مسطييييف وما يتعرضوف لم مف ظمـ، الفتًا إل
يناير أربعيييات القرف الماضي. قاؿ أوغمو، في كممتم التي وجننا لمجمسر االفتتاحير لممؤتمر الوزاري الدولي 

بالعاصمر التركمايستايير "عشؽ  22/5ايطمقت أعمالم يوـ الجمعر  يالذ ،حوؿ الالجسيف بالعالـ اإلسالمي
آباد"، إف حقوؽ الالجسيف ال مسطييييف ستظؿ م تصبر، ما لـ يتـ التوصؿ إلى تسوير سياسير مف لالؿ 

إلى أف مشكمر الالجسيف  قرارات األمـ المتحدة، والمبادرة العربير التي ستضمف لنـ حقوقنـ المشروعر، مشيراً 
سيف فحسب، بؿ قضير سياسير وييب ي معالجتنا عمى هذا األساس. ال مسطييييف ليست مشكمر إيسايير لالج

وأضاؼ أف ميظمر التعاوف اإلسالمي قررت تفسيس شراكر مع مكتب الم وضير السامير لجمـ المتحدة 
 لشسوف الالجسيف، قبيؿ عقد المؤتمر.

 22/5/1021وكالة سما اإلخبارية، 
 

قامة دولتيمحق الفمسط افييمعاىدة "كامب ديفيد" مرسي: محمد  38  ينيين في تقرير مصيرىم وا 
فبيف "محمد مرسي لقاف مسؤوليف إسراسيمييف،  .ال يمايع المرشح لرساسر مصر دن أحمد مصط ى –القاهرة 

سراسيؿ ات اؽ سالـ وعالقات ديبموماسير وسياسير، ويحيا يحتـر االت اقات الدولير لكّف اإلسراسيمييف  ،مصر واو
يحف أعميا في السابؽ ويؤكد ا ف أييا يحتـر ن "الحياةجريدة  إلىفي حديث ؿ وقا ."ال يحترموف االت اقات

االت اقات الدولير، ويحف يقوؿ ا ف لإلسراسيمييف ال بد أف تدركوا أف مصر الجديدة ملتم ر عف ذي قبؿ. 
لميطقر، والواليات المتحدة أيضًا مسؤولر، فإذا كاف االت اؽ ييص عمى السالـ الشامؿ والعادؿ لكؿ شعوب ا

 ."يسفؿ أيف السالـ العادؿ لكؿ شعوب الميطقر؟ ال يوجد
قامر دولتنـ، ففيف هذا الحؽ "فيم  مع "إسراسيؿ" االت اؽوأكد عمى أف  حؽ ال مسطييييف في تقرير مصيرهـ واو

عامًا أو أك ر؟ ما الذي ي عمم اإلسراسيميوف مع مصر عيدما يتـ العدواف عمى الحدود المصرير  50بعد مرور 
و قتؿ بعض الجيود المصرييف أو إ ارة زوابع في بعض األماكف؟ يحف يذكر أف أرييؿ شاروف )رسيس وزراف أ

إسراسيؿ السابؽ( هدد مصر وقاؿن مصر تحتاج إلى ضربر وقد يضرب السد العالي بسالح يووي. هذا كالـ 
ذا كايوا يريدوف احترامًا الت اؽ السالـ يجب أف يكوف احترامًا  ال ُيقبؿ وال يمكف أف يقبؿ عمى اإلطالؽ، واو

يجب أف يدرؾ الجميع هذا، يحف أتييا برسالر سالـ ولسيا دعاة حرب، ولكف إذا كاف هياؾ ... متبادالً 
ات اقات دولير فيجب احتراـ االت اقات باليسبر إلى مصر والمصرييف وباليسبر إلى فمسطيف وال مسطييييف. هذا 

 ."كالـ واضح
 21/5/1021الحياة، لندن، 

 
 

 عمى األسرى الفمسطينيين ياقمقتعرب عن تركيا  39
عف قمقنا إزاف حالر األسر  ال مسطييييف في السجوف  ،أمس ،أعربت وزارة اللارجير التركير ن)واـ(

 ،عف الطعاـ حتى ييالوا حقوقنـ اإليسايير. وقاؿ بياف صدر عف الوزارة الذيف يي ذوف إضراباً  ،اإلسراسيمير



 
 
 

 

 

           10ص                                    1499العدد:                21/5/1021 السبت التاريخ:

لاصر أف الحالر الصحير لسبعر مينـ  ،ف ك ب وبقمؽ شديد أوضاع هؤالف األسر إف تركيا تتابع ع ،أمس
يومًا. ودعا البياف المجتمع الدولي إلى مزيد مف االهتماـ بقضيتنـ والتحرؾ  40في تدهور مستمر ميذ 

وشدد  ،قبؿ أف تؤ ر سمبيًا عمى االستقرار واألمف في الميطقر ،بالسرعر الممكير إليقاذهـ وحؿ هذ  األزمر
ضمف الحقوؽ  ،وفؽ المسؤولير الواقعر عمى عاتقنا "إسراسيؿ"عمى أف تركيا تيتظر بفهمير بال ر أف تتحرؾ 

طالؽ سراحنـ في أقرب  وقت ممكف. الدولير لمعاممر األسر  واو
 21/5/1021االتحاد، أبو ظبي، 

 
 عن الطعام مع األسرى المضربين فعاليات تركية تضامناً  40

مظاهرة حاشدة  ،مف مسجد محمد ال اتح وسط اسطيبوؿ 22/5صالة يوـ الجمعر ايطمقت بعد  ناسطيبوؿ
تضاميا مع األسر  ال مسطييييف في سجوف االحتالؿ الصنيويي، الذيف دلموا أسبوعنـ الرابع في معركر 

 األمعاف اللالير ضد السجاف الصنيويي.
عمى رأسنا جمعير أوزغور  ،كيرويظمت مجموعر مف الميظمات الحقوقير ومؤسسات المجتمع المديي التر 

المسيرة الحاشدة التي جابت الشارع الرسيسي  في ميطقر  ،الياشطر في الدفاع عف الحريات العامر ،دار
 ال اتح الشنيرة.

باسمنـ المحرر موسى عكاري كممر ييابر عف المحرريف  وألقىالمحرروف فعاليات المظاهرة،  األسر وشارؾ 
 كيا.والجالير ال مسطييير في تر 

 22/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 مع األسرى اعتصام في كوااللمبور تضامناً ماليزيا:  42
المتحدة  األمـمكاتب  أماـ ،وق ر 22/5ماليزيا يوـ الجمعر  - يظمت ميظمر ال قافر ال مسطييير نكوااللمبور

وشارؾ في الوق ر  الصنيويي.مع األسر  المضربيف في سجوف االحتالؿ  تضامياً  ،في العاصمر كوااللمبور
ومم موف عف عدد مف المؤسسات والجمعيات والميظمات  ،العشرات مف أفراد الجالير ال مسطييير في ماليزيا

مكتب األمـ  ،ووفد مف المشاركيف في الوق ر ،رسيس الميظمر ،وسمـ مسمـ أبو عمر .هياؾغير الحكومير 
لاذ إجرافات عممير لوقؼ الممارسات وااليتناكات الصنيويير ضد فيم النيسر األممير الت ادعو  ،المتحدة بياياً 

 األسر  ال مسطييييف في سجوف االحتالؿ.
 22/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 إسرائيمية بتبادل السجناء -صفقة مصرية ": األىرام" 41

راسيمي عودة أف ص قر مبادلر الجاسوس اإلس  أكدت مصادر أميير رفيعر المستو  محمد يوسؼ تنامين
وقاؿ عضو  سوؼ تدلؿ حيز التي يذ لالؿ ساعات. "إسراسيؿ"ترابيف بعدد مف السجياف المصرييف في 

 اهلل أبو جنامر، إف الجايب المصري ت اوض حالياً  عف محافظر شماؿ سيياف عبدالمصري مجمس الشعب 
ووصؼ أبو جنامر  ،مصرياً  45لإلفراج عف أكبر عدد مف السجياف الذيف قد يتجاوز عددهـ أك ر مف

 بالجادة. "إسراسيؿ"الم اوضات التي تجري بيف مصر و
 21/5/1021األىرام، القاىرة، 
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 : أبو الفتوح مخيف وموسى حكيم"إسرائيل"تميفزيون  43
أعرب التمي زيوف اإلسراسيمي في تقرير لم أف التصريحات التي  نعالف المشنراوي - غزة، القدس المحتمر
 "إسراسيؿ"لوص م  ملي ر، يظراً  "إسراسيؿ"اسي المصري عبد الميعـ أبو ال توح ضد أدلى بنا المرشح الرس

مطالبر أبو ال توح "أف  ،واعتبر التمي زيوف في تقرير لم يشر  عبر موقعم عمى اإليتريت بالدولر العدو.
 ،والقمؽسيوات أمر م ير لملوؼ واالضطراب  5بضرورة إعادة اليظر في ات اقير السالـ مع إسراسيؿ، كؿ 

 ،أف أبو ال توح طالب بفف ييظر البرلماف في أمر هذ  المعاهدة، وهذا في حد ذاتم أمر ي ير الريبر لصوصاً 
 ."لصوصا أف غالبير يواب البرلماف هـ مف اإللواف المسمميف أو مف حزب اليور السم ي المتشدد

عمى فنـ سياسي، حيث صرح حكيمر وتدؿ  ،في الوقت ذاتم ،وأشار التمي زيوف إلى أف تصريحات موسى
 أف االت اقير معنا ستظؿ سارير. مؤكداً  "إسراسيؿ"بفيم ييوي إعادة اليظر في العالقر مع 

 21/5/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 

 اإلسرائيميةخدمة لألطماع  وباج شعمياحرب ت إلىان: لن ننجر السفير السوداني في عمّ  44
الحكومر السودايير تحرص عمى  إف ،عماف ع ماف حمادقاؿ الس ير السودايي في ن مجاهد إيناب -عماف

الستيزافم وتحقيؽ  إليناوالذي تحاوؿ حكومتم جر السوداف  ،أال تدلؿ في معركر واسعر مع جيوب السوداف
الصراع مع  إفالسودايي  األرديي اإللاففي محاضرة لم بدعوة مف جمعير  وأضاؼ .اإلسراسيمير األطماع

هيجميج  أفوبيف  ،تحرير هيجميج زاد مف تماسؾ الجبنر الدالمير أفحماد  وأكد ،الجيوب سوؼ يستمر
تيبع  أهميتناعميم محكمر الهاي، واف  أكدتما  ميطقر سودايير وليست محط يزاع حدودي مع الجيوب وهو

 % مف الي ط السودايي.50مف كوينا تيتج 
 21/5/1021الدستور، عمان، 

 
 نيتو المشاركة في "ميرجان الكتّاب الدولي" في القدسيعمن الروائي الجزائري بوعالم صنصال  45

أعمف الرواسي الجزاسري بوعالـ صيصاؿ ن يجواف درويش ،عالوة حاجي، سعيد لطيبي -القدس  ،الجزاسر
 في القدس المحتمر.  "منرجاف الكتّاب الدولي"زيارة تؿ أبيب والمشاركر في ييتم عف 

ي عمى موقؼ الجزاسر ال ابت ميذ سيوات تجا  القضير كتّاب جزاسريوف وص وا لطوة صيصاؿ بالتعدّ 
ال مسطييير، مطالبيف باعتذار رسمي يتقّدـ بم صيصاؿ إلى الشعبيف الجزاسري وال مسطييي. ودعوا السمطات 

 ."عدـ السماح بدلوؿ الكاتب التراب الوطيي في حاؿ مشاركتم في التظاهرة وزيارتم إسراسيؿ"الجزاسرير إلى 
 
 
 

االتحاد "، واألماير العامر في "الحممر ال مسطييير لممقاطعر األكاديمير وال قافير إلسراسيؿ"صدرت أمف جنتنا، 
، بياييف مي صميف، أدايتا فينما مشاركر الرواسي الجزاسري في منرجاف "العاـ لمكتاب واألدباف ال مسطييييف

 الكتّاب الدولي في القدس.
 21/5/1021األخبار، بيروت، 

 
 خطوات حقيقية لدفع عممية السالم نتون تطمب من نتنياىوكمي ":ىآرتس" 46
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 ،أفادت تقارير صحافير عبرير أمس أف وزيرة اللارجير األميركير هيالري كمييتوفن أسعد تمحمي –الياصرة 
أكدت في المكالمر النات ير التي أجرتنا مع رسيس الحكومر اإلسراسيمير بيياميف يتيياهو، غداة ضمم حزب 

كومتم وتوسيع قاعدتنا البرلمايير، أف اإلدارة األميركير تفمؿ مف الحكومر الموسعر في اتلاذ ديما إلى حاك
 لطوات حقيقير تدفع العممير السياسير مع ال مسطييييف قدمًا.

ة جريدوبييما اكت ى مكتب يتيياهو بإصدار بياف مقتضب عف المحاد ر جاف فيم أينا كايت لمتنيسر، يقمت 
في وزارة اللارجير األميركير قولنا لنا إف المحاد ر تطرقت أيضًا إلى  "يعر المستو مصادر رف"هآرتس عف 

مستقبؿ عممير السالـ مع ال مسطييييف، وأف كمييتوف حّيت يتيياهو عمى تضميف ات اقم مع موفاز بيدًا يقوؿ 
ات المتحدة لتقديـ ، وأكدت استعداد الوالي"عممير سالـ تتحمى بالمسؤولير"ستدفع يحو  "حكومر الوحدة"إف 

الدعـ لمجايبيف اإلسراسيمي وال مسطييي في أي جنود يبذالينا لمتوصؿ إلى ات اؽ عمى أساس حؿ الدولتيف. 
ة أف كمييتوف است سرت لد  يتيياهو عف برامجم المتعمقر بالعممير السياسير مع ال مسطييييف، جريدوأضافت ال

باس، مشددًة عمى وجوب استمرار االتصاالت الداسمر بيف وعف موعد رسالتم الجوابير إلى الرسيس محمود ع
حتى إف لـ تؤد هذ  االتصاالت إلى التراؽ في الجمود، فإف الواليات "ميدوبيف إسراسيمييف وفمسطييييف، وأيم 

المتحدة تتميى أف توفر دييامّير تحوؿ دوف حدوث أي تصعيد في الوضع األميي في الض ر ال ربير حتى 
 ."يوفمبر المقبؿ /ت الرساسير األميركير في تشريف ال اييموعد االيتلابا

وذّكرت الجريدة بفف يتيياهو تذرع في السيوات ال الث األليرة أماـ األميركييف بفف استسياؼ الم اوضات مع 
الرسالر التي يقمتنا كمييتوف في  أفال مسطييييف يعّرض استالفم الحكومي )اليمييي( إلى االينيار، مضي ر 

احتماالت  أفديما الوَسطي. وبرأي األميركييف، فإيم رغـ امع ايضماـ ك "الذراسع ايتنت"اضح تقوؿ إف شكؿ و 
أف يتيح  "إسراسيؿ"تحقيؽ اي راجر في االتصاالت ضسيمر، لكف ييب ي عمى االستالؼ الحكومي الواسع في 

 القياـ بلطوات حقيقير لتعزيز السمطر ال مسطييير.
 21/5/1021الحياة، لندن، 

 
 واشنطن تطمب إيضاحات من نتنياىو حول موقف الحكومة الجديدة من الممف اإليراني"معاريف":  47

األميركير طمبت مف إسراسيؿ  اإلدارةقالت جريدة معاريؼ اإلسراسيمير أمس، إف ن برهوـ جرايسي -الياصرة 
هو أف  اإلدارةي حكومر الوحدة. وأف التلوؼ األكبر ف إقامرعف معيى اللطوة السياسير مف  إيضاحات

 – / سبتمبرلنجـو في إيراف في شنري أيموؿ تني الحكومر  إلىشاؤوؿ موفاز  اكاديماللطوة لضـ رسيس 
. وقالت / يوفمبر، قبؿ االيتلابات الرساسير في الواليات المتحدة في تشريف ال ايي/ أكتوبرتشريف األوؿ

في العاصمر، مايكؿ أورف. كما  اإلسراسيمي ير الجريدة، إف موظ يف في واشيطف تحاد وا حوؿ األمر مع الس
في تؿ أبيب، داف شبيرو، مع يظراسم في وزارة الحرب  األميركيأف محاد ات مشابنر أجراها الس ير 

واشيطف، والتي  إلىالمقبؿ  األسبوعومكتب رسيس الوزراف. وفي زيارة وزير الحرب إينود باراؾ  اإلسراسيمير
وف جباراؾ بإعطاف ت سيرات لمموضوع ليظراسم في البيتا إينودوحدة، سُيطالب لطط لنا قبؿ تشكيؿ حكومر ال

 .األبيضوالبيت 
 21/5/1021الغد، عّمان، 

 
 يدعو لجمسة طارئة لمجمس حقوق اإلنسان لبحث إضراب األسرى الفمسطينيين "األورومتوسطي" 48
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الدوؿ األعضاف في مجمس دعا "المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإليساف"، ومقر  الرسيس جييؼ،  نجييؼ
حقوؽ اإليساف الدولي، إلى العمؿ عمى طمب جمسر است ياسير لممجمس تلتص بمياقشر قضير إضراب 

وقاؿ المرصد  األسر  ال مسطييييف في السجوف اإلسراسيمير، المتواصؿ لميوـ السادس والعشريف عمى التوالي.
وب أف تقوـ الدوؿ األعضاف وفي مقدمتنا قدس برس يسلر عيم، أّف المطموكالر في بياف صح ي تمقت 

الدوؿ العربير اللمس في المجمس أو إحداها، بقيادة الجنود لطمب عقد جمسر طارسر، لمياقشر تعاطي 
إسراسيؿ السمبي مع إضراب األسر  ال مسطييييف في سجوينا، واتلاذ لطوات عممير مف قبؿ الميظمر 

بحؽ القواييف والمواسح الدولير والمعايير الدييا لمعاممر السجياف  األممير إلجبار إسراسيؿ عمى وقؼ ايتناكاتنا
 ".2444و 2454المقرة عامّي 

 21/5/1021قدس برس، 
 

 إلزالة األسباب التي دفعت باألسرى لإلضراب عن الطعام "إسرائيل"روسيا تدعو  49
وسيا تدعو السمطات ر " أعمف المتحدث الرسمي باسـ اللارجير الروسير الكسيدر لوكاشي يتش، أف نموسكو

 ."اإلسراسيمير إلى إزالر األسباب التي دفعت بالسجياف ال مسطييييف في إسراسيؿ إلى اإلضراب عف الطعاـ
الوضع المتعمؽ بإعالف ال مسطييييف الموجوديف في "، إف 22/5 وقاؿ لوكاشي يتش، في بياف يـو الجمعر

 ."لدييا ل اً با السجوف اإلسراسيمير اإلضراب عف الطعاـ ي ير قمقاً 
 22/5/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 منظمة الصحة العالمية تطالب "إسرائيل" بتأمين رعاية مناسبة لألسرى لمضربين 50

 "ضماف رعاير صحير فورير مياسبر"إلى  "إسراسيؿ"دعت ميظمر الصحر العالمير، أمس، ن (.)أ.ؼ.ب
وقالت  الطعاـ في معتقالتنا والسماح بيقمنـ إلى مستش يات مديير.لجسر  ال مسطييييف المضربيف عف 

معتقؿ وأسير فمسطييي مضربيف عف  2400قمقر لم اير عمى صحر أك ر مف "الميظمر، في بياف أمس، إينا 
إضافر إلى  "بضماف رعاير صحير فورير مياسبر لممضربيف عف الطعاـ" "إسراسيؿ"وطالبت الميظمر  ."الطعاـ

ال يجب إعطاف أي عالج طبي ". وشددت عمى ايم "يقؿ األسر  المحتاجيف لعالج إلى المستش ىالسماح ب"
احتراـ حؽ كافر السجياف "ودعا البياف سمطات االحتالؿ أيضًا إلى  ."أو القياـ بفي إجراف دوف موافقر األسر 

مير لكؿ األسر  كوينا عيصرًا بالسماح بالزيارات العاس". وطالبت "لمجميع أساسياً  في الصحر الذي يعتبر حقاً 
 ."أساسيًا في الصحر العقمير لممعتقميف

 21/5/1021الخميج، الشارقة، 
 
 
 

 تبدي قمقيا البالغ عمى حياة األسيرين الفمسطينيين حالحمة وذيابحقوقية شبكة أوروبية  52
قمقنا البالغ عمى أبدت "الشبكر األوروبير لمدفاع عف حقوؽ األسر  ال مسطييييف"، ومقرها أوسمو،  نأوسمو

حياة األسيريف ال مسطييييف بالؿ ذياب و اسر حالحمر، المضرباف عف الطعاـ لميـو الرابع والسبعيف عمى 
وحّممت الشبكر، في بياف صح ي تمقت  التوالي، في ظؿ تحذير أطباف قاموا بزيارتنما بوفاتنـ في أي لحظر.

ي المسؤولير عف تردي الوضع الصحي لكؿ مف قدس برس يسلر عيم، سمطات االحتالؿ اإلسراسيموكالر 
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كما دعت الشبكر األوروبير ميظمر الصميب األحمر الدولير بزيارة األسيريف، والتعرؼ عمى  ذياب وحالحمر.
الحالر الصحير التي وصؿ إلينا األسيريف، في ظؿ تحذير طبيب السجف اإلسراسيمي مف أف حياة األسيريف 

 في لطر كبير.
 22/5/1021قدس برس، 

 
 في أسبانيا تقر عدة فعاليات دعمًا لألسرىشبكة التضامن مع فمسطين 51

( في أسباييا لالؿ اجتماع لنا، مجموعر مف RESCOPأقرت لجير مف شبكر التضامف مع فمسطيف )
اليشاطات وال عاليات التي ستقوـ بنا الشنر الحالي دعمًا لجسر  في سجوف االحتالؿ اإلسراسيمي المضربيف 

، عمى تيظيـ مسيرة تضاميير 22/5اـ. وات ؽ المجتمعوف وفؽ بياف صادر عف المجير يشر الجمعر عف الطع
رساؿ رسالر عف  في ال ايي عشر مف الشنر الجاري في ساحر  سبيميس وسط العاصمر مدريد، وصياغر واو

اصمر األسر  والتضامف مع قضيتنـ، واإلضراب عف الطعاـ في اللامس عشر مف الشنر الحالي وسط الع
)ساحر سوؿ(. كما ستيظـ الشبكر ورشات عمؿ ويشاطات في التاسع عشر والعشريف مف الشنر الجاري في 
حديقر الريتيرو بمدريد، ومواكبر ايطالؽ الميتد  االجتماعي بمدريد مف لالؿ ورشات وعروض تتـ في 

الحصار، واألسر ، حديقر قصر الكريستاؿ، الذي سيتحدث فيم عدد مف اليشطاف والمشاركيف عف غزة، و 
 والجدار، واالستيطاف. 

وأشار البياف إلى أيم سيقدـ في السادس عشر مف الشنر الجاري كتاب "فمسطيف... ص حات مف الذاكرة" 
لمصح ير األسبايير تيريزا اراي وريف، بمشاركر المستشرؽ بدرو مارتيييث، والياسب غاسبار ياما اريس، في 

 مكتبر ايكرفي بمدريد. 
لشبكر رسالر عمى وساسؿ اإلعالـ والنيسات الرسمير حوؿ قضير األسر  ال مسطييييف، جاف فينا أف ووزعت ا

)إسراسيؿ( بممارستنا ضد األسر ، إضافر إلى االعتقاؿ اإلداري، تيتنؾ القايوف الدولي اإليسايي، وات اقير 
طبؽ عمى األشلاص الذيف جييؼ الرابعر وكذلؾ ات اقير حقوؽ األط اؿ، هذ  االت اقيات التي يجب أف ت

 يعيشوف تحت االحتالؿ العسكري. 
 22/5/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 اعتصام تضامني مع األسرى في بمغاريا 53

، اعتصامًا تضامييًا مع األسر  ال مسطييييف في سجوف 22/5شندت العاصمر البم ارير صوفيا، الجمعر 
البرلماف البم اري. وحضر االعتصاـ عدد كبير مف أبياف االحتالؿ، يظمم أبياف الجالير ال مسطييير أماـ 

الجاليات ال مسطييير والعربير والصديقر، وكادر مف س ارة دولر فمسطيف في بم اريا، باإلضافر إلى مواطييف 
رساسؿ متطابقر حوؿ  ى االعتصاـبم ار مياصريف لقضير الشعب ال مسطييي. وسمـ وفد مف القاسميف عم

لى رسيس الوزراف. األسر ، إلى رسيسر لى رسيس جمنورير بم اريا، واو  البرلماف البم اري واو
 22/5/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 في شيكاغو "األطمسي"لممشاركة في قمة  "إسرائيل"دعوة  م تتمل الناتو:األمين العام لحمف  54

روكسؿ أمس، عدـ أعمف األميف العاـ لحمؼ شماؿ األطمسي ايدرس فوغ راسموسيف، في بن )ا ب، ا ش ا(
أيار الحالي، والتي  12لممشاركر في أعماؿ قمر شيكاغو المتوقع عقدها في  "إسراسيؿ"توجيم الدعوة إلى 
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وقاؿ راسموسيف إف الدعوة قد وجنت ألربع دوؿ عربير، هي قطر ودولر اإلمارات  دولر وميظمر. 40تضـ 
حمؼ في ليبيا. وي ى أف تكوف تركيا تقؼ وراف واألردف والم رب، يظرا لمشاركتنا في العمميات العسكرير لم

 ميع إسراسيؿ مف المشاركر في القمر.
 21/5/1021السفير، بيروت، 

 
 كيري يرفض تحرر مصر من "كامب ديفيد" والقروضجون  55

اعترؼ رسيس لجير العالقات اللارجير بمجمس الشيوخ األمريكي السيياتور جوف ن حياف البدري - واشيطف
 "ياشيوياؿ جورياؿ"تيشرها كاممر مجمر  أفمف المقرر  ،ات مع مصر، وأدلى بتصريحاتكيري بوجود لالف

م يرة لمجدؿ حوؿ اإللواف المسمميف ومستقبؿ العالقات األمريكير  ،في عددها الذي يصدر اليـو السبت
 مف النيمير عمى السمطر في مصر، وذهب كيري أبعد إلى تحذير مصر "اإللواف"المصرير في حاؿ تمكف 

وردًا عمى سؤاؿ حوؿ تفييد  لقرار وزيرة  )كامب دي يد(. "إسراسيؿ"مع  "ات اقير السالـ"مف فعؿ ما يمس 
أيا أبم ت المصرييف بميتني " ناللارجير هيالري كمييتوف باستمرار المساعدات العسكرير لمصر، قاؿ

ماتيا ويتوقع الم ؿ مينـ، اراـ التز يؤمف بفهمير هذ  العالقر ولدييا اليير الحسير ومستعدوف الحت أيياالوضوح 
قاموا فجفة بشد البساط مف تحت  ات اقير السالـ مع إسراسيؿ، أو  إذالكف إذا لـ ي عموا فكؿ شيف محتـ. 

ذاوضعوا فجفة قواييف مقيدة،  قرض صيدوؽ اليقد الدولي، فإييا ساعتنا  إبراـأصبحوا غير قادريف عمى  واو
 ."سيبدأ في التساؤؿ عما ي عمم

 21/5/1021خميج، الشارقة، ال
 

 يتطمع لنقل الغاز من الحقول اإلسرائيمية والقبرصية المكتشفة إلى إيطاليا "آي.تي.جي.آيمشروع " 56
قاؿ الرسيس التي يذي لمشروع لط األيابيب ن محمد عبد العاؿ نتحرير ،عبد الميعـ هيكؿ إعدادن –صوفيا 

ياف إيم يتطمع ليقؿ ال از الطبيعي مف الحقوؿ اإلسراسيمير آي.تي.جي.آي الذي يربط بيف ايطاليا وتركيا واليو 
وقاؿ إليو روجيري  والقبرصير المكتش ر في ا وير األليرة لكيم لـ ي قد األمؿ في يقؿ ال از مف أذربيجاف.

يم جاهز ليقؿ أي غاز يفتي مف ميطقر بحر قزويف أو  يوـ الجمعر إف المشروع ليس مصمماً  لمورد واحد واو
 وسط أو شرؽ البحر المتوسط.الشرؽ األ

 22/5/1021وكالة رويترز، 
 
 
 

 "اإلسرائيمي" االستراتيجيالمأزق  57
 محمد السعيد ادريس

التػػي جػػافت وفػػؽ حسػػابات ” إسػػراسيؿ“عمػػى قػػرار مصػػر بوقػػؼ ضػػخ ال ػػاز إلػػى ” اإلسػػراسيمير“ردود ال عػػؿ 
لػػػى درجػػػر كبيػػػرة، المػػػفزؽ دقيقػػػر تتعمػػػؽ بػػػإدارة العالقػػػات مػػػع مصػػػر لػػػـ تػػػفت مػػػف فػػػراغ، ولكينػػػا تكشػػػؼ، واو 

االستراتيجي الذي يزداد ت اقمًا، يومًا بعػد يػوـ، دالػؿ الكيػاف أواًل، ولكػف األهػـ هػو مػا يحػدث مػف تحػوالت 
في البيسر اإلقميمير جراف ال ورات واألحداث العربير المتالحقر مف ياحير، وجراف تطورات ألر  تتعمؽ بكؿ 

 مف إيراف وتركيا.
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مصػر بوقػؼ تصػدير ال ػاز إلػى الكيػاف الصػنيويي طموحػًا وطييػًا ليسػت لػم حػدود، لقد كاف وما زاؿ قرار 
لصوصًا بعد أف تكشؼ حجـ اللساسر المصرير مف تصدير هذا ال از إلػى الكيػاف بسػعر يقػؿ ك يػرًا عػف 

مميوف جييم،  59مالييف دوالر يوميًا أي حوالي  4تكم ر ايتاجم، وهي لساسر حسبنا البعض بفينا تعادؿ 
بمػػغ يك ػػي لبيػػاف عشػػرات المػػدارس والمستشػػ يات فػػي وقػػت تشػػتد فيػػم األزمػػر االقتصػػادير فػػي الػػبالد، وهػػو م

وبعد أف ت اقمت أزمر توفير ال از والبيزيف والسوالر لالستنالؾ المحمي لالؿ األشنر الماضير، م ؿ هذ  
ر والػذيف لػدع معظمنػـ األمور لمقت يقييًا لد  مالييف المصرييف، الذيف لـ تكػف لنػـ أيػر عالقػر بالسياسػ

بمقولر السالـ ويبذ الحرب التي ركػزت عمينػا أجنػزة إعػالـ مبػارؾ طيمػر عقػود  ال ػر مضػت، أينػـ لػدعوا 
طيمػػر تمػػؾ العنػػود، وايحػػازوا بعػػد ال ػػورة إلػػى مطمػػب إل ػػاف تصػػدير ال ػػاز ومراجعػػر االت اقيػػات الموقعػػر مػػع 

 الكياف الصنيويي.
صري لـ يدركم المجمس العسكري الحاكـ فقط، ولكف أدركتم حكومر هذا التحوؿ في موقؼ الرأي العاـ الم

الكياف الصنيويي، ولذلؾ بمقدار ما كاف األوؿ حريصًا عمػى تحقيػؽ إيجػاز ي يػد  فػي صػراعم الحػالي مػع 
جماعر االلواف المسمميف ضمف الصراع الداسر عمى السمطر، ومف  ـ دفع بقرار قطع ال از ضمف إطػار  

العالقات التجارير دوف السياسر بعيدًا عف أير أبعاد سياسير، كايت ال ايير حريصر جدًا المحدود المحكوـ ب
عمػػى احتػػواف مػػا أ يػػر مػػف أزمػػر دالػػؿ الكيػػاف ولصوصػػًا تصػػريحات وتنديػػدات وزيػػر اللارجيػػر افي ػػدور 

” لحكـمف إيراف بسبب ال ورة المصرير وت يير ا” إسراسيؿ“ألطر عمى “ليبرماف التي اعتبر فينا أف مصر 
عيػػػد الحػػػدود معنػػػا ” اإلسػػػراسيمي“. ليبرمػػػاف لػػػـ يكتػػػؼ بػػػذلؾ لكيػػػم طالػػػب بحشػػػد المزيػػػد مػػػف قػػػوات الجػػػيش 

)مصػػر(، ولكػػف وبعػػد تػػدلؿ مػػف رسػػيس الحكومػػر بييػػاميف يتييػػاهو عقػػب اتصػػاالت مػػع الحكومػػر المصػػرير 
، واهػػتـ ”سػػيمػػف اللطػػف تحويػػؿ ذلػػؾ مػػف يػػزاع تجػػاري إلػػى يػػزاع سيا“تراجػػع عػػف هػػذا التشػػدد واعتبػػر أيػػم 

حريصػر عمػى الح ػاظ عمػى ات اقيػر كامػب دي يػد مػع مصػر، وأف األمػر يصػب ” إسػراسيؿ“بالتفكيد عمى أف 
 أيضًا في المصمحر المصرير.

بػفف إل ػاف ات ػاؽ ال ػاز مػرد  اللػالؼ التجػاري بػيف ” اإلسػراسيمير“هذا التراجع مف ليبرماف واقتياع الحكومر 
ميػر مصػرير لػم لم ياتػم التػي أشػريا إلينػا، وهػي أف حكومػر الكيػاف وشركات حكو ” إسراسيمير“شركر لاصر 

ليسػػت ا ف فػػي تػػرؼ الػػتالؽ أزمػػر مػػع مصػػر، ولعػػؿ هػػذا مػػا ي سػػر حػػرص يتييػػاهو عمػػى تفكيػػد أمػػريف، 
تممػؾ ” إسػراسيؿ“و ايينمػا أف ” ال ييبػع مػف تطػورات أو قػرارات سياسػير“أولنما أف قرار إل اف ات اقيػر ال ػاز 

لنا استقاللير في مجاؿ الطاقر ليس فقط مف ال از المصري بؿ عف كؿ مصدر آلػر، حقوؿ غاز ستوفر 
وبيػاف عميػم فإييػا مطمسيػوف جػدًا مػف “بؿ وستحولنا إلى واحدة مف الدوؿ األكبر المصدرة لم از في العػالـ 

 ”.هذ  الياحير
بما يمكف أف تػؤوؿ ليست ا ف في ترؼ افتعاؿ أزمر مع مصر فإينا ليست عمى يقيف ” إسراسيؿ“وكما أف 

إليم األزمر الراهير في سوريا. فنـ ا ف دالؿ الكياف يلشػوف غمػوض سػيياريوهات المسػتقبؿ السػوري، إذ 
ممػا ” إسػراسيؿ“ال يوجد أي يقيف يؤكد أف سوريا بعد يظاـ األسد ستكوف أفضؿ مف ميظور أمػف ومصػالح 

دوفًا غيػر مسػبوؽ عمػى جبنػر الجػوالف رغػـ كايت عميم طيمر العقود األربعر الماضير التي وفرت لمكياف ه
كػػػؿ االرباكػػػات التػػػي سػػػببتنا السياسػػػر السػػػورير ولاصػػػر دعمنػػػا لممقاومػػػر ولياراتنػػػا وتحال نػػػا مػػػع إيػػػراف 

 ومياوأتنا لتيار االعتداؿ العربي.
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وطموحاتنػا ” إسػراسيؿ“اللوؼ مف السيياريوهات السورير المربكر ال ييافسم إال الضيؽ مف تضػاؤؿ فػرص 
مير الميشآت اليووير اإليرايير، ويجاح إيراف في فرض استمرارير الحػوار مػع ال ػرب كليػار يصػعب في تد

 ”.اإلسراسيمييف“تجاوز  بعد م اوضات اسطيبوؿ التي أ ارت استياف 
والػػدور التركػػي المتصػػاعد إقميميػػًا مػػف لػػالؿ األزمػػر ” اإلسػػراسيمير“ -يػػفتي التراجػػع فػػي العالقػػات التركيػػر 

السػػعودي ليزيػػد مػػف صػػعوبر فػػرص إيػػراف فػػي التفسػػيس لبيسػػر إقميميػػر  -ذات التيسػػيؽ التركػػي السػػورير وبالػػ
ملرجػًا جديػدًا لمملادعػر والمراوغػر لػػيس فقػط فػي عالقاتنػا االقميميػر بػػؿ ” إسػػراسيؿ“مواتيػر مػف شػفينا مػيح 

اف وتراجػػع والدوليػػر أيضػػًا، وهػػذا مػػا جػػر  تممسػػم مػػف الحػػرص األمريكػػي لليػػار اسػػتمرارير الحػػوار مػػع إيػػر 
فػػػرص الضػػػ ط عمػػػى االدارة األمريكيػػػر لاليلػػػراط فػػػي الليػػػار العسػػػكري ضػػػد طنػػػراف مػػػف ياحيػػػر، والتػػػردد 

 األمريكي واألوروبي الواضح في تبيي ليار التدلؿ العسكري في األزمر السورير.
م غيػر في مفزؽ استراتيجي حقيقػي لػـ تجػد أي ليػار بػديؿ لمواجنتػ” إسراسيؿ“هذ  األجواف االقميمير تضع 

ليػػار حكومػػر الوحػػدة الوطييػػر الموسػػعر كبػػديؿ لليػػار االيتلابػػات التشػػريعير المبكػػرة التػػي كػػاف يتييػػاهو قػػد 
تحدث عينا في األسبوع الماضي، وهي الحكومر التي شكمت م اجفة لجحزاب الميافسر التػي بقيػت لػارج 

 التبكير بااليتلابات. هذ  الحكومر ولاصر حزب العمؿ الذي كاف يفمؿ في تحسيف أوضاعم في حالر
ياسبػًا فػي الكييسػت لكػف األهػـ  210ياسبػًا( مػف اجمػالي   49الحكومر الجديدة باتت تحظػى بفغمبيػر قويػر )

هو دلوؿ حزب كاديما بزعامر شاؤوؿ موفاز كطرؼ أساسي وجديد في هذ  الحكومر. موفػاز الػذي سػبؽ 
قوة في الحكومر إذا توافؽ مع كػؿ مػف وزيػري أف تولى رساسر األركاف ووزارة الدفاع يمكف أف يكوف عامؿ 

الػػدفاع اينػػود بػػاراؾ ووزيػػر اللارجيػػر أفي ػػدور ليبرمػػا،ف لكػػف يمكػػف أف يكػػوف عامػػؿ ضػػعؼ إذا دلػػؿ فػػي 
ميافسػػر مػػع كػػؿ مينمػػا، حيػػث سػػيتولى ميصػػب ياسػػب رسػػيس الػػوزراف، الميافسػػر واردة مػػع كػػؿ مػػف ليبرمػػاف 

كواحػدة مػف شػػروط تفسػيس هػذ  الحكومػػر ولكػف التيػػافس حػوؿ تجديػد الم اوضػػات مػع السػمطر ال مسػػطييير 
 األهـ يمكف أف يكوف مع باراؾ.

هػػػػذا ال مػػػػوض اللػػػػاص بمسػػػػتقبؿ الحكومػػػػر يقمػػػػؿ مػػػػف قيمتنػػػػا ووزينػػػػا فػػػػي إيجػػػػاد حمػػػػوؿ حقيقيػػػػر لممػػػػفزؽ 
 االستراتيجي مع ما يؤكد أف هذا المفزؽ مرجح أف يت اقـ.

 21/5/1021، الخميج، الشارقة
 
 
 
 
 

 لن ترىب المقاومة في غزة تحالفات العدو 58
 د.عصاـ شاور
قػػػد تسػػػتفيؼ الم اوضػػػات ال مسػػػطييير اإلسػػػراسيمير فػػػي أيػػػر لحظػػػر ، فالسػػػيد الػػػرسيس محمػػػود عبػػػاس مسػػػتعد 
لمت اهـ مع رسػيس الػوزراف اإلسػراسيمي بييػاميف يتييػاهو بشػفف " ات ػاؽ لمسػالـ فػي الشػرؽ األوسػط" إذا اقتػرح 

 حسب ما قالم الرسيس لػ"رويتر". األلير " أي شيف" واعد أو إيجابي، 
التصػػريح المشػػار إليػػم يظنػػر وكفيػػم أل ػػض سػػق ا مػػف الرسػػالر التػػي أرسػػمنا الػػرسيس محمػػود عبػػاس إلػػى 
يتييػػػاهو الشػػػنر ال اسػػػت، وقػػػد تكػػػوف م اجػػػفة االسػػػتالؼ الحكػػػومي القػػػادـ ليكود كاديمػػػا أو يتيياهو موفػػػاز 
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االسػػتيطاف، باعتبػػار أف الحكومػػر االستالفيػػر  أضػػع ت آمػػاؿ الطػػرؼ ال مسػػطييي فػػي تحقيػػؽ السػػالـ ووقػػؼ
المقبمر هي " حكومر حرب" ال " حكومر سالـ"، وذلػؾ ربمػا يحمػؿ فػي طياتػم م ػامرات عسػكرير إسػراسيمير 
جديػػدة ضػػد قطػػاع غػػزة والك يػػر مػػف المسػػتوطيات والوحػػدات السػػكيير الجديػػدة لممحتمػػيف اإلسػػراسيمييف فػػي 

الضػ وط الماليػر واالقتصػادير عمػى كاهػؿ السػمطر ال مسػطييير وربمػا الض ر ال ربيػر،وفوؽ ذلػؾ المزيػد مػف 
 بعض التضييؽ عمى شلص الرسيس ومف حولم. 

تقػػارير فمسػػطييير شػػطحت ففكػػدت عمػػى أف حركػػر المقاومػػر اإلسػػالمير حمػػاس هػػي أحػػد "اللاسػػريف" مػػف 
مػػػػاس والمقاومػػػػر تحػػػػالؼ يتيياهو موفػػػػاز واف إعػػػػالف تحػػػػال نـ يعتبػػػػر يوًمػػػػا أسػػػػود باليسػػػػبر لنػػػػا، وكػػػػفف ح

ال مسػػطييير وشػػعبيا الصػػامد فػػي قطػػاع غػػزة لػػـ يمرغػػوا أيػػؼ جػػيش االحػػتالؿ فػػي التػػراب عيػػدما فشػػؿ فػػي 
تحقيؽ أي مف أهدافػم العسػكرير والسياسػير فػي حربػم " رصػاص مصػبوب" رغػـ اسػتلدامم فينػا كػؿ أيػواع 

لػف يحػظ بنػا العػدو مػرة ألػر   األسمحر ال تاكر والمحرمر دولًيا ب طاف دولي وتلاذؿ عربػي وأجػواف تآمريػر
ولاصػر بعػػد الربيػػع العربػػي وسػػقوط يظػػاـ مبػػارؾ.ف زة لػػف تضػػيع والمقاومػػر ال مسػػطييير لػػف يػػرؼ لنػػا ج ػػف 
سػػواف حكػػـ يتييػػاهو أو موفػػاز أو مػػف هػػو أشػػد إجرامػػا، ألف المؤسسػػر العسػػكرير اإلسػػراسيمير تعمػػؿ بكامػػؿ 

 أبيب. طاقتنا ضد الشعب ال مسطييي ب ض اليظر عمف يحكـ تؿ 
رغػػـ صػػمود قطػػاع غػػزة وقدرتػػم عمػػى رد الصػػاع صػػاعيف لالحػػتالؿ الصػػنيويي فإييػػا يػػرفض أي اعتػػداف 
عميػػم، وكػػذلؾ يؤكػػد عمػػى وجػػوب تمسػػؾ السػػيد الػػرسيس محمػػود عبػػاس بشػػروطم الت اوضػػير  رغػػـ رفضػػيا 
 لمبػػػدأ الت ػػػاوض عمػػػى أسػػػاس ات اقيػػػر أوسػػػمو  ولكػػػف بإضػػػافر شػػػرط عػػػدـ االعتػػػداف عمػػػى قطػػػاع غػػػزة وفػػػؾ
الحصػػار عيػػم، أليػػم ال يجػػوز ال صػػؿ بػػيف الضػػ ر وغػػزة وال يتصػػور أف يكػػوف الت ػػاوض مػػع العػػدو وهػػو 

 يحاصر غزة ويقتؿ شعبنا حتى لو التـز بشروط الرسيس كالتعند بوقؼ االستيطاف ولالفم.
 22/5/1021، فمسطين أون الين

 
 48تحديات فمسطينيي  59

 برهـو جرايسي
لميكبػػر. وتحػػؿ هػػذ  الػػذكر  عمػػى  49يحيػػي فيػػم ال مسػػطيييوف الػػذكر  الػػػبعػػد أيػػاـ قميمػػر، يحػػؿ اليػػـو الػػذي 

، في الوقت الذي يجدوف فيم أي سنـ أماـ مرحمر مف التحديات المصيرير. وهذ  هػي الحػاؿ 92فمسطيييي 
عمػػػى مػػػد  العقػػػود السػػػتر وييػػػؼ، التػػػي لػػػـ تتوقػػػؼ فينػػػا التنديػػػدات لنػػػـ، بػػػؿ تتصػػػاعد باسػػػتمرار وتشػػػتد 

المرحمػر األلطػػر فػػي السػػيوات األولػى بعػػد اليكبػػر.وفي األيػاـ األليػػرة، اكتمػػؿ فعػػال  لطورتنػا، بعػػد تلطػػي
االسػػتالؼ اليمييػػي لحكومػػر إسػػراسيؿ، باسػػت ياف أربعػػر يػػواب مػػا يزالػػوف لارجػػم، ولكػػينـ يػػدوروف فػػي فمكػػم، 

 210 ياسبا مف أصؿ 49وذلؾ بايضماـ حزب "كديما" إلى الحكومر، لتصبح القاعدة االستالفير مكوير مف 
 2ياسبػػا، والبػػاقي  42ياسبػػا. وفػػي القضػػايا السياسػػير اليميييػػر، سػػيجد أف االسػػتالؼ يرتكػػز عمػػى األقػػؿ عمػػى 

ياسبػػا مػػف الكتػػؿ  22يػػواب مػػف حػػزب "ميػػرتس" )يسػػار صػػنيويي(، و 5يػػواب مػػف حػػزب العمػػؿ )وسػػط(، و
وكػفف الموقػؼ السػاسد  .لقد ساعد االستالؼ الجديد عمى إزالر آلر وهـ،92ال الث الياشطر بيف فمسطيييي 

في "كديما" هو "وسطي". فينج يواب "كديما" عمى مد  السيوات الست الماضير، لـ يكف باإلمكاف تمييػز  
ك يػػػرا عػػػف يػػػواب الميكػػػود واليمػػػيف، فنػػػـ أيضػػػا بػػػادروا إلػػػى سمسػػػمر مػػػف القػػػواييف العيصػػػرير الشرسػػػر التػػػي 

لسابقر في "ال د"، يػـو اللمػيس الماضػي، عمى وجم اللصوص.استمرارا لممقالر ا 92استندفت فمسطيييي 
يجدر االيتبا  إلى يػص االت ػاؽ الػذي أبػـر بػيف "كػديما" بزعامػر شػاؤوؿ موفػاز، وحكومػر بييػاميف يتييػاهو. 
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، م ػػؿ مسػػفلر فػػرض مػػا يسػػمى 92ف ػػي  ال ػػر بيػػود مػػف أصػػؿ أربعػػر، هيػػاؾ اسػػتنداؼ واضػػح ل مسػػطيييي 
مر العسكرير؛ وت يير طريقر االيتلابػات فػي إسػراسيؿ لضػرب ، كبديؿ لملد92"اللدمر المديير" ل مسطيييي 

. وحتػى البيػد ال الػث الػذي يتحػدث عػف موازيػر طػوارئ 92الكتؿ الص يرة، واللاسػر األكبػر هػـ فمسػطيييو 
، كوينـ يشػكموف 92لمعاـ المقبؿ، بمعيى توجيم ضربات لمشراسح ال قيرة، يتضمف أيضا ضربر ل مسطيييي 

 92% مف السكاف.لقد بات واضػحا باليسػبر ل مسػطيييي  22ؿ، رغـ أينـ أقؿ مف % مف فقراف إسراسي 95
أف "لـ شمؿ" اليميف كميا فػي إسػراسيؿ فػي اسػتالؼ ضػلـ كنػذا، سػيطمؽ يػد المؤسسػر اإلسػراسيمير فػي تي يػذ 
مشػػاريع وملططػػات جػػاهزة ميػػذ زمػػف فػػي أروقػػر الحكػػـ، ولكػػف كايػػت حالػػر مػػف التػػردد، أو جنػػات أك ػػر 

.ولكػف فػي المقابػؿ، هيػاؾ مػف يػر  92صي بالتفيي، وعدـ اإلسراع في الصػداـ مػع فمسػطيييي عقاليير تو 
اللطػػر االسػػتراتيجي األكبػػر عمػػى إسػػراسيؿ، وهػػذا مػػا قالػػم يتييػػاهو قبيػػؿ تسػػممم ميصػػب  92فػي فمسػػطيييي 

لطػط ، والشلص ذاتم يمسؾ بمقود القيادة دوف ميافس، وال بد أيم ي1004رسيس الحكومر في ربيع العاـ 
سياستم لمواجنر "اللطر االستراتيجي األكبر" الذي يندد الكياف المسمى في القاموس االسراسيمي والحركػر 
الصػػنيويير "دولػػر ينوديػػر وديمقراطيػػر". ولنػػػذا رأييػػا يتييػػاهو فػػي هػػذ  الػػػدورة البرلماييػػر يعطػػي دفعػػر قويػػػر 

ييف فػػػي العػػاـ المتبقػػػي لحكومتػػػم، لمتشػػريعات العيصػػػرير. ومػػػا مػػف شػػػؾ أيػػػم سػػيدفع بالمزيػػػد مػػػف هػػذ  القػػػوا
لاصر أف ال وزف لممعارضػر لحكومتػم.عمى الػرغـ مػف اللالفػات الدالميػر، التػي هػي إفػراز طبيعػي لحالػر 

، إال أينػـ فػػي المجمػؿ متحػػدوف فػي العمػػؿ الػػوطيي 92التعدديػر ال كريػػر والسياسػير فػػي مجتمػع فمسػػطيييي 
عميػا، هيػػاؾ مػػف يطالػب بػػفف تكػػوف ميتلبػر مػػف قبػػؿ تحػت سػػقؼ لجيػر المتابعػػر العميػػا، وهػي لجيػػر تيسػػيؽ 

الجمنػػػور، إال أف ليويػػػر تركيبتنػػػا الحاليػػػر، رغػػػـ مػػػا فينػػػا مػػػف يػػػواقص وسػػػمبيات، تؤهمنػػػا السػػػتيعاب هػػػذ  
التعدديػػػػر بشػػػػكؿ أفضػػػػؿ، ألف معادلػػػػر "أقميػػػػر وأغمبيػػػػر" فػػػػي هػػػػذ  الحالػػػػر سػػػػتكوف وصػػػػ ر مػػػػدمرة لميضػػػػاؿ 

. ولكف، كما في كؿ مرحمر، وحتػى 92سد بيف أوساط فمسطيييي المشترؾ.ال مبال ر في القوؿ إف القمؽ سا
في السيوات األولى بعد اليكبر، لـ يكف القمؽ مدعاة لملوؼ والرهبر. ولو كاف لوفا، لما بقييا عمػى أرض 
ا بػاف واألجػداد يصػوف النويػر وااليتمػاف.إف متطمبػػات المرحمػر تقتضػي االرتقػاف بمسػتو  مواجنػر السياسػػر 

وبقػػدر كبيػػر مػػف المسػػؤولير التػػي تسػػتوعب متطمبػػات السػػاعر وقػػدرات الجمػػاهير واحتياجاتنػػا،  اإلسػػراسيمير،
بعيػػػدا عػػػف أجػػػواف الم ػػػامرة، ولكػػػف بكػػػؿ اإلصػػػرار والحسػػػـ.إف المؤسسػػػر الصػػػنيويير تعػػػرؼ تمامػػػا أف كػػػؿ 
رة األدوات والوسػػاسؿ التػػي تػػـ اسػػتلدامنا تكسػػرت عمػػى صػػلرة البقػػاف، وهػػذ  الصػػلرة مػػا تػػزاؿ صػػامدة وقػػاد

 عمى أف تتحطـ عمينا كؿ المؤامرات اإلسراسيمير والصنيويير.
 21/5/1021، الغد، عّمان

 
 واحتماالت تفجير المنطقة؟« الربيع اإلسرائيمي»ماذا عن  60

 عادؿ مالؾ
« إدارة أزمػػر»بعػػد ايقضػػاف أربعػػر عشػػر شػػنرًا مػػف األزمػػر فػػي سػػورير، يبػػدو المشػػند العػػاـ وكفيػػم يتجػػم إلػػى 

 سـ بيف اليظاـ وال اسريف عميم في وقت قريب.أك ر مينا عممير ح
وألف الشرارة التي أطمقت  ورة ال اسريف في سورير بوجػم يظػاـ بشػار األسػد لػـ يػتـ تصػعيد وقاسعنػا الدراميػر 
كي تقؼ ا ف وعيد هذا الحد، أي المكاف الذي بم تم حتى ا ف وكفينا تستعير الشعار المبيايي الذي بقي 

وُيسػتدؿ مػػف تواصػؿ المواجنػات واتسػاع رقعتنػا اف المعركػر سػػتطوؿ «. وال م مػوبال غالػب »شػعارًا وهػو 
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إذا لـ يظنر أي عامؿ م اج  ي ير المعادلر القاسمر حيث لف ييتني األمر بموقؼ ضبابي ماسع، بػؿ إلػى 
 وجود م موب وم موب أك ر، وال مجاؿ لوجود غالب إال مف الوجنر ال فرير.

سقوط جميع الرهايات التي اشعمت شػرارة األحػداث والصػراع مػا زاؿ عمػى  ومرة جديدة تؤكد أحداث سورير
 «.الحؿ العربي والدولي»و « الحؿ األميي»أشد  بيف 

 ما الذي يحدث في سورية ىذه األيام؟
المقترحػر مػف جايػب اليظػاـ « االصػالحات»فالحرب مسػتمرة ومتواصػمر و «. ماشي»يحدث اف كؿ شيف 

وطبيعػػي مػػا لػػال بعػػض الجيػػوب والعياصػػر غيػػر الميضػػبطر « ادئ جػػداً هػػ»ماشػػير أيضػػًا. وكػػفف الوضػػع 
 التي تعيث في األرض فسادًا وفؽ قاموس وم ردات اليظاـ وأهمم.

والعػػالـ كمػػم )تقريبػػًا( يطالػػب بصػػرؼ رسػػيس الجمنوريػػر العربيػػر السػػورير مػػف اللدمػػر، واليظػػاـ مػػاٍض فػػي 
عمػى مػا هػي عميػم وال ػارؽ الوحيػد هػو تواصػؿ  شؤوف الدولر. وأعماؿ القتؿ فػي سػورير مػا زالػت« تسيير»

أعمػػاؿ القتػػؿ فػػي حضػػور المػػراقبيف الػػدولييف كمػػا كػػاف عميػػم الوضػػع قبػػؿ وصػػوؿ هػػؤالف المػػراقبيف، والػػذيف 
تعرض موكبنـ يـو اللميس ال است إلى مت جرات لالؿ توجننـ بقيادة قاسد ال ريػؽ الجيػراؿ مػود فػي درعػا 

لالجتمػػاع فػػي مػػا بيػػينـ والعمػػؿ  -جميػػع السػػورييف  –عيػػًا السػػورييف الػػذي أكػػد اسػػتمرار أعمػػاؿ العيػػؼ، دا
 عمى حؿ اإلشكاالت القاسمر.

لكف لو كاف بإمكاف السورييف عمى التالؼ مشػاربنـ المقػاَف والبحػث فػي ملػرج لجزمػر لػـ يكػف األمػر فػي 
إينػػا »ذر قػػاساًلن األمميػػر كػػوفي ايػػاف يحػػ -حاجػػر إلػػى وجػػود المػػراقبيف الػػدولييف وصػػاحب المبػػادرة العربيػػر 

وحػػذر األمػػيف العػػاـ السػػابؽ لجمػػـ «. ال رصػػر األليػػرة لت ػػادي حػػرب أهميػػر قػػد تػػؤ ر عمػػى الميطقػػر بفكممنػػا
ينػػج »ليسػػت فرصػػر م توحػػر إلػػى مػػا ال ينايػػر، وربمػػا يػػفتي يػػـو يتعػػيف فيػػم تبيػػي »المتحػػدة مػػف اف منمتػػم 

 «.عف لطتم« ملتمؼ
ألل ػاـ ال يعمػـ هػو وغيػر  متػى تي جػر فػينـ، عػاماًل عمػى وتقضي منمر كوفي ايػاف بالسػير فػي حقػؿ مػف ا

دراسػػر كػػؿ كممػػر يصػػرح بنػػا كػػي ال ي نػػـ مينػػا ايحيػػاز  ل ريػػؽ اليظػػاـ أو ل ريػػؽ المعارضػػر وال ػػوار كػػالقوؿ 
اف الوضػع ال يمكػػف اف يسػػتمر مػف دوف تحميػػؿ القػػوات الحكوميػر والمعارضػػر عمػػى »عمػى سػػبيؿ الم ػػاؿن 

 لكف هؿ اف ت جيرات درعا ترمي إلى اغتياؿ لطر اياف؟«. يؼالسواَف مسؤولير تواصؿ الع
عمى اف التحذير مف سقوط سورير في فخ الحرب األهمير يبدو وكفيم احتماؿ بعيد، فيما األحداث اليوميػر 
تؤكد وجود هذا اليوع مف الحروب ولو في شكؿ غير معمف، فما يجػري مػف تصػ يات واقتتػاؿ فػي ملتمػؼ 

س هػػو يػػوع مػػف الحػػرب األهميػػر؟ ومػػا هػػي مواصػػ ات الحػػرب األهميػػر أك ػػر مػػف المحافظػػات السػػورير ألػػي
ايقساـ الياس واليظاـ عمى أي سنـ وعمى بعضنـ الػبعض، وبلاصػر الت جيػرات المريعػر التػي حصػمت فػي 

 «.العرقير»قمب دمشؽ في الساعات األليرة بما يذكر بػ 
عػالف التركيػب الجديػد لمجمػس وفيما يتصرؼ اليظاـ وكفيم األمر ال يعييم كاجراَف االيت لابات البرلمايير واو

الشػػعب، والسػػؤاؿن إلػػى أي مػػد  سػػتكوف يتػػاسج هػػذ  االيتلابػػات هػػي صػػالحر ومقبولػػر وشػػرعير مػػف جايػػب 
 القو  المعارضر؟

ذا لرجيا قمياًل مف سورير إلى الديار العربير المجاورة لمعرفر مػا الػذي يجػري فينػا هػذ  األيػاـ لوجػديا مػا  واو
 يفتين
ع في العراؽ مت جر ييقمب فيم ياسب الرسيس عمى رسيس الحكومػر يػوري المػالكي. ويتطػور األمػر إلػى وض

طػارؽ  -حتػى كتابػر هػذ  السػطور  –مذكرة توقيؼ بحؽ ياسب الرسيس العراقي « االيتربوؿ»إصدار دواسر 
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ؤوليف عػراقييف. الناشمي والػذي اتنمػم رسػيس الػوزراَف المػالكي بالضػموع فػي عمميػات إرهابيػر اسػتندفت مسػ
ولجػػف الناشػػمي إلػػػى كردسػػتاف العػػػراؽ حيػػث لقػػػي كػػؿ ترحيػػػب، وهػػو ا ف فػػػي تركيػػا، التػػػي رفضػػت طمػػػب 

 تسميـ الناشمي منما كمؼ األمر.« االيتربوؿ»
ويبدو اف السيد رجب طيب أردوغاف قد أسقط في يد  في ما يتصػؿ بفحػداث سػورير ولػـ يػتمكف مػف تي يػذ 

يمكػػف أف  -ربمػػا  –ر التركػػي فػػي هػػذ  القضػػير بايتظػػار تطػػورات ألػػر  ملططػػم، لػػذا يالحػػظ تراجػػع الػػدو 
 تحدث عمى الصعيد اإلقميمي.

أميركيػػر وتجمػػت  -مطػػاردة إيراييػػر »فػػي هػػذا الوقػػت شػػندت العاصػػمر المبياييػػر فػػي األيػػاـ القميمػػر الماضػػير 
فيمتماف )ايا (، فبدا بوجود ياسب الرسيس اإليرايي حسف رحيمي، ومساعد وزيرة اللارجير األميركير جي ري 

المشند فولكموريًا بعض الشيف مف حيث مقابالت المسؤوليف اإليرايي واألميركي إلى المسؤوليف المبيايييف 
اللاصػػػر لكػػػؿ مػػػف الطػػػرفيف كاجتمػػػاع فيمتمػػػاف « التحركػػػات»هػػػي ي سػػػنا بوجػػػم اإلجمػػػاؿ، مػػػا عػػػدا بعػػػض 

يحدث لممرة األولى، مقابؿ توجػم رحيمػي  آذار، وعدد مف الزعماف الروحييف وهو األمر الذي 29بجماعر 
السيد حسػف يصػراهلل، وزيػارة الجيػوب المبيػايي إلػى أقػرب يقطػر مػف « حزب اهلل»إلى مقابمر األميف العاـ لػ 

العدو اإلسراسيمي الذي أقاـ سورًا كبيرًا عمى طوؿ الحدود تقريبًا بارت اع عشرة أمتار في سعي مػف إسػراسيؿ 
م ترضػػػر مػػػف الجايػػػب المبيػػػايي. ولكػػػف مػػػع ظػػػاهر هػػػذ  المطػػػاردة، تحػػػد ت لحمايػػػر ي سػػػنا مػػػف هجمػػػات 

بػيف الواليػات المتحػدة والجمنوريػر اإليراييػر  -إلػى حػد مػا  –معمومات عف سير األمور في اتجػا  إيجػابي 
اإلسالمير حوؿ موضوع السالح اليووي، ويبدو اف بعض المساعي التي بذلت تواصمت إلى عقػد اجتمػاع 

 ي العراؽ لالؿ األياـ القميمر المقبمر في سعي لتحقيؽ التراؽ ما في هذ  المسفلر.بيف الجايبيف ف
وبايتظػػار معرفػػر يتػػاسج هػػذا المقػػاَف المرتقػػب طمعػػت إسػػراسيؿ بم اجػػفة مػػف العيػػار ال قيػػؿ، مػػع إعػػالف رسػػيس 

يػد شػاؤوؿ الحكومر بيياميف يتايياهو قياـ استالؼ كبير مع زعػيـ حػزب كػديما المعػارض بقيػادة رسيسػم الجد
موفاز، وتفليؼ حكومر استالفير تحصؿ عمى تفييد أك ػر مػف تسػعيف صػوتًا مػف أصػوات الكييسػت، وبػذلؾ 

 تلطت إسراسيؿ أزمر إجراَف ايتلابات مبكرة.
 لكن ما ىي أبعاد الخطوة اإلسرائيمية؟

مػػا يجػػري أو اف مػػا حػػتـ قيػػاـ هػػذا التحػػالؼ العػػريض هػػو مواجنػػر « الربيػػع اإلسػػراسيمي»الػػبعض وصػػ نا بػػػ 
حاليػػػًا فػػػي العػػػالـ العربػػػي وبصػػػورة لاصػػػر فػػػي مصػػػر واحتمػػػاؿ تػػػف ير ذلػػػؾ عمػػػى إمكاييػػػر طمػػػب الحكومػػػر 

إعػادة الت ػاوض عمػى  -هذا إذا جرت هذ  االيتلابػات  -المصرير الجديدة، التي ستظنر بعد االيتلابات 
 بعض االت اقيات المعقودة مع إسراسيؿ )كمب دي يد وغيرها(.

فنػػػي تضػػػمر السػػػوف لمجايػػػب « اتحػػػاد وطيػػػي»ؿ فػػػي كػػػؿ مػػػرة تمجػػػف إلػػػى تػػػفليؼ حكومػػػر ومعمػػػـو اف إسػػػراسي
إلػػى « صػػقر»ال مسػػطييي والعربػػي، حيػػث يصػػعب التصػػور اف يتاييػػاهو قػػد تحػػوؿ بػػيف ليمػػر وضػػحاها مػػف 

يعمػػؿ عمػػى فػػتح الم اوضػػات المتوق ػػر مػػع ال مسػػطييييف أو أف يقػػدـ تيػػازاًل عربيػػًا فػػي مكػػاف مػػا « معتػػدؿ»
وهو األمر المستبعد مف جايب إسراسيؿ، والمنػـ باليسػبر إلينػا أينػا بنػذا التحػالؼ العػريض  وعمى جبنر ما

قػػد ايقػػذت ي سػػنا مػػف ايتلابػػات برلماييػػر كايػػت سػػتجري قريبػػًا، وال يعػػرؼ كيػػؼ سػػتكوف عميػػم يتيجػػر هػػذ  
 االيتلابات.

ي الطروحػات المتداولػر مف ياحير الت يير والتبػديؿ فػ« ربيع إسراسيمي»ويتحدث بعض المراقبيف عف وجود 
اإلسػػراسيمير مػػف المػػفزؽ الػػذي تعاييػػم، أو االسػػتجابر لطمػػب  -فػػي سػػعي إللػػراج الم اوضػػات ال مسػػطييير 

سػراسيؿ فػي  الحكـ الجديد في مصر فتح م اوضات جديدة حوؿ ات اقات كمب دي يػد الموقعػر بػيف مصػر واو
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المعقػػد دسػػتوريًا وسياسػػيًا فػػي مصػػر،  فػػي القػػرف الماضػػي. لكػػف األمػػر يبػػدو مرتبطػػًا بالوضػػع 2444العػػاـ 
قبػػؿ ينايػػر شػػنر أيػػار  -مبػػدسيًا  –األمػػر الػػذي ينػػدد بتعطيػػؿ إجػػراَف ايتلابػػات الرساسػػر فػػي مصػػر والمقػػررة 

)مايو( الجاري. لكف الصػراع الياشػب بػيف المحكمػر الدسػتورير والمجيػر المكم ػر بدراسػر أوضػاع المرشػحيف 
لابػػات الرساسػػير فػػي مصػػر تحػػت أسػػباب واهيػػر، األمػػر الػػذي ينػػدد ربمػػا أد  إلػػى عػػدـ تمكػػيف إجػػراَف االيت

بوجػػود حالػػر مػػف ال ػػراغ الرساسػػي يميػػي االلػػواف أي سػػنـ تسػػمـ أحػػد مرشػػحيحنـ لمميصػػب، لممػػرة فػػي تػػاريخ 
مصر، كما تميى بعض الميبرالييف والمستقميف أم اؿ عمرو موسى، أو المواَف أحمد ش يؽ مف بموغ الرساسر 

 في مصر.
ليس هياؾ في العالـ العربي مف اقصا  إلى اقصا  ما يدعو إلى بعض الت ػاؤؿ، بػؿ اف البوصػمر وبعد... 

تشير إلى احتماؿ غرؽ الميطقر بالمزيد مف التلبط قبؿ تبيف الليط األبيض مف الليط األسود في  ورات 
أمػر لطيػر، في إسراسيؿ ييب  بحدوث « اتحاد وطيي»ومف ميطمؽ اف قياـ أي حكومر «. الربيع العربي»

 فالكالـ يجري عمى االحتماالت التاليرن
توجيػػم ضػػربر عسػػكرير إليػػراف طػػاؿ الحػػديث عينػػا مػػع العمػػـ بتعقيػػد اإلقػػداـ عمػػى م ػػؿ هػػذ  اللطػػوة مػػف  -

 حيث إشعاؿ الميطقر بكاممنا.
 وقطاع غزة ُتساهـ في إرباؾ ال مسطييييف أك ر ففك ر.« حماس»توجيم ضربر موجعر لػ  -
تحديػدًا لتوجيػم ضػربر شػديدة عمػى أسػاس أينػا عمميػر ال ػفر لنزيمػر « حزب اهلل»و لبياف و االستدارة يح -

 .1004إسراسيؿ في عدواف العاـ 
أمػػا الحالػػر السػػورير فػػال تػػزاؿ تشػػكؿ التصػػدع األكبػػر فػػي الواقػػع العربػػي بوجػػم اإلجمػػاؿ وسػػط يظػػاـ تجػػاوز 

قاتمر اليظاـ بشتى أيواع األسمحر والتي مرحمر تقديـ التيازالت للصومم الذيف يصروف عمى المضي في م
 بدأت تتدفؽ إلى سورير عبر ميافذ بعضنا معروؼ وبعضنا ا لر مجنوؿ.

وتتحػد وف يػػا سػػادة عػػف الملػاوؼ مػػف سػػقوط سػػورير فػي حػػرب أهميػػر... لكػػف مػا الػػذي يجػػري فينػػا حاليػػًان 
 أليس هو الحرب األهمير بعيينا؟

 21/5/1021، الحياة، لندن
 
 
 
 

 و"حكومة الوحدة" "إسرائيل" 62
 غازي العريضي
ات ػؽ بييػػاميف يتييػػاهو وشػػاؤوؿ موفػػاز عمػػى تشػػكيؿ حكومػػر وحػػدة وطييػػر فػػي إسػػراسيؿ، بعػػد أف كػػاف األوؿ 
يحػػاوؿ الػػدعوة إلػػى ايتلابػػات ييابيػػر مبكػػرة إلحػػراج لصػػومم والمزايػػديف عميػػم شػػعورًا ميػػم بفيػػم قػػادر عمػػى 

يقود إلى تركيبر يكوف فينا قويػًا، محققػًا توازيػًا فػي دالمنػا تحقيؽ أك رير مرتاحر. فجفة ظنر االت اؽ الذي 
 في وجم الذيف يمارسوف سياسر االبتزاز لم ومتحكمًا في الوقت ذاتم باليسبر األعمى مف القرار فينا.

الحدث كما عممتيا التجارب ليس عاديًا. فعيدما تشكؿ حكومات مف هػذا اليػوع فػي إسػراسيؿ فنػذا يعيػي أف 
ألمػػر مػػا، يسػػتوجب قػػرارًا وطييػػًا يجػػب أف يشػػارؾ فيػػم الجميػػع ليشػػكؿ غطػػاف وحمايػػر لنػػذا   مػػر اسػػتعداداً 
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األمر! ما هو هذا األمر؟! حماير دالمير؟ إيقػاذ وضػع اقتصػادي؟ أـ حػرب فػي اللػارج؟ حػرب ضػد َمػف؟ 
 أين؟ كيف؟ لماذا؟ضد إيراف؟ ضد لبياف مجددًا؟ تحرؾ في مكاف آلر؟ 

حجاـ عينا. إسػراسيؿ تريػد قػبض  مػف كػؿ مع إسراسيؿ كؿ االحتماالت وا ردة. إقداـ عمى حرب أو ابتزاز واو
 شيف يجري حولنا لتقبض عمى كؿ شيف عيدها.

هي تريد اإلمساؾ بكؿ م اصؿ القضير ال مسطييير لتص يتنا. ولجسؼ ما يجري اليـو حولنا، والمت يػرات 
، وغيػاب الرؤيػر العربيػر، وغػرؽ األيظمػر الحاصمر في العالـ العربي، وتيامي الحاالت المذهبير، والتطرؼ

في مشاكمنا الدالمير أو في مشاكؿ بيف بعضنا البعض، يتيح إلسراسيؿ أف تبّتز الجميع وأف تندد الجميع 
 وأف ت عؿ ما تشاف في التوقيت الذي ترا  مياسبًا.

توسػع. مصػادرة ولجسؼ أيضًا فإينا تحقؽ لطوات متقدمر عمى هذا الصعيد، اسػتمرار فػي االسػتيطاف وال
أراٍض. تنجير فمسطييييف، تبرير قمعنـ وضربنـ واعتقالنـ واغتيالنـ وتفكيد عمى ينودير الدولػر. ايدفاعػر 
غير مسبوقر في المشروع اإلسػراسيمي التوسػعي عمػى األرض. "مػوت رحػيـ" عبػر التجويػع الم ػروض قسػرًا 

ميذ أياـ ألصحاب "األمعاف اللاويػر" عمى األسر  ال مسطييييف في سجوف االحتالؿ. إضراب عف الطعاـ 
سراسيؿ ال تقيـ اعتبارًا لشيف، وتيتنؾ حقوؽ اإليساف والسيادة هيا وهياؾ وتمارس سياسر الترهيب وتقػيـ  واو

 جدارات ال صؿ العيصري في الدالؿ و"الحماير" عمى الحدود مع اللارج!
ال مبال ػػر فػػي القػػوؿ، إيػػؾ قػػد ال تجػػد  واألهػػـ، أيػػؾ عيػػدما تقػػرأ الصػػحؼ اليوميػػر أو تتػػابع شاشػػات التم ػػزة،

 أحيايًا لبرًا، وال أقوؿ تحمياًل أو موق ًا أو مقااًل أو تعميقًا عف كؿ هذا الذي يجري!
 أليست ىذه ىي الفرصة الذىبية إلسرائيل؟

العرب لارج داسرة القرار والتف ير، والمعبر لعبر مصير يقرر  غيرهـ. هـ في داسرة اللطر واالستنداؼ. في 
صر،  مر ايش اؿ دالمي. قمؽ، وتوتر، عدـ استقرار، لطر عمى الدولر ومؤسساتنا. وجيش ميش ؿ في م

محيط وزارة الدفاع في مواجنات مع الياس. وفػي سػوريا المشػند أك ػر لطػورة. ايزلقػوا بسػوريا إلػى الحػرب 
اويػر ومركػز القػرار األهمير. كايت سوريا الالعب أصبحت الممعب والمعبر الدموير . كايت سػوريا حجػر الز 

األوؿ أصػػبحت سػػوريا فػػػي الزاويػػر والقػػػرار لارجنػػا والحمايػػػات المتػػوافرة ليظامنػػػا هػػي عياصػػػر فػػي بػػػازار 
السياسر الدولير الم توح. بيي الجيش العربي السوري عمى أساس عقيدة قتالير عربير لمقاومر إسراسيؿ فإذا 

ورير. المنجروف السوريوف في الػدالؿ بمسػات ا الؼ. بدباباتم وطاسراتم وأسمحتم تدّمر المدف والبمدات الس
وال رز مذهبي عمى األرض. واليازحوف إلى اللارج با الؼ. والحقد يتعمؽ. والساحر م توحر لكؿ أشػكاؿ 
التػػدلؿ. مػػف قبػػؿ الػػذيف تػػدلؿ بنػػـ اليظػػاـ فػػي العػػراؽ وعػػادوا ليتحركػػوا فػػي سػػوريا . ومػػف لػػالؿ قيػػوات 

لنػؤالف ميػػذ سػيوات بسياسػػر تشػاطر أو تػذاٍؾ بػػدأت ترتػد سػػمبًا عمػى أصػػحابنا التنريػب والتسػريب الم توحػػر 
تمامػػًا كمػػا حصػػؿ مػػع غيػػر سػػوريا فػػي بػػدايات تكػػويف "طالبػػاف" و"اإلسػػالمييف" وغيػػرهـ، والحػػدث السػػوري 

 ليس حد ًا عاديًا.
دات المتبادلػر. وماذا تريد إسراسيؿ أفضؿ مف هذا المشند السياسي العربي، اللالفػات وااليقسػامات والتنديػ

وايػػػزالؽ بسػػػوريا إلػػػى حػػػرب أهميػػػر بسػػػبب إصػػػرار قػػػادة يظامنػػػا عمػػػى الحػػػؿ األميػػػي ميػػػذ البدايػػػر! العيػػػاويف 
السياسير والصػح ير واإلعالميػر ترّكػز عمػى هػذ  المسػاسؿ أك ػر ممػا ترّكػز عمػى إسػراسيؿ فمػف يتحسػب لمػا 

الوحػػدة الوطييػػر فػػي سػػوريا. سػػوريا  يمكػػف أف تقػػوـ بػػم حكومػػر الوحػػدة الوطييػػر فػػي إسػػراسيؿ فػػي ظػػؿ ت ّسػػخ
الموقع األساسي في الميطقر، وفي ظؿ إصرار البعض عمى زعزعر هذ  الوحدة واالسػتقرار فػي لبيػاف مػف 
لالؿ يبش قبور الماضي وفتح الذاكرة الجماعير عمى مآسي الحرب التػي عاشػنا لبيػاف، والتػي كايػت فػي 
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صػػػراع الػػػدوؿ وتبػػػادؿ رسػػػاسمنـ عمػػػى األرض المبياييػػػر معظػػػـ مراحػػػؿ تطورهػػػا وأحػػػدا نا جػػػزفًا أساسػػػيًا مػػػف 
وأرضًا لمت اوض في سوؽ البازار اإلقميمي، وكاف المست يد إسراسيؿ. وال مف الكبيػر دفعػم المبيػاييوف. ألػيس 
في كؿ ما يجري لدمر إلسراسيؿ أو تسنيؿ لما تيػوي القيػاـ بػم؟ ك يػروف ال يػدركوف أينػـ يقعػوف فػي داسػرة 

 األحقاد وعياصر القوة التي ال تدوـ. ويعمي أبصارهـ اإلدعاف والحقد وال رور. هذا اللطر. تفلذهـ
وعيدما يصبح المرف أسير موقؼ أو شعور أو قرار أو قياعر أو سياسر معيير ال يعػود قػادرًا عمػى الت كيػر 

ضػدها.  بعقاليير والتصرؼ بمروير وهذا حاؿ ك يريف اليـو مف الذيف عاشوا ضد إسراسيؿ وقاوموهػا وتربػوا
لكف إدارة األمور واإلداف السياسي ال يعّبراف بدقر عف حكمر في التعاطي مع اللطر اإلسراسيمي اليوـ فػي 

 دالؿ بعض دوليا.
سراسيؿ ترّكز جنودها عمى حكومات وحدة حقيقير. و مر فػي دوليػا مػف  إسراسيؿ تستعد لكؿ االحتماالت. واو

تنديػد اسػتقرار دالمػي ولطػر اإلطاحػر بالوحػدة الوطييػر أطاح بحكومات الوحدة الوطيير، ليؤدي ذلؾ إلػى 
ذاتنػا. و مػر آلػروف فػي ظػػؿ القمػع والقتػؿ والتنجيػر وعػدـ االسػػتقرار يجػروف ايتلابػات ال يسػتوعبنا عقػػؿ 
ويريدوف تركيب حكومر وحدة وطيير ال عالقر لنا بنذا األساس ألف هذ  الوحػدة ومػع هػذ  الحمايػات هػي 

 بؿ قاسـ عمى الحؿ األميي كما في سوريا تمامًا.في لطر واإلصرار في المقا
ايتنػػػت االيتلابػػػات ال ريسػػػير. وتسػػػمـ بػػػوتيف الرساسػػػر فػػػي موسػػػكو، وبقيػػػت االيتلابػػػات الرساسػػػير األميركيػػػر 
وأماميػػا أشػػنر حاسػػمر. لاللنػػا اجتماعػػات لقمػػر ال مػػايي وغيرهػػا، وحركػػر دوليػػر ياشػػطر. واألبػػواب م توحػػر 

سػراسيؿ تريػد أف تبقػي  عمى كؿ االحتماالت، وفي هذا التوقيت تفتي حكومػر الوحػدة الوطييػر اإلسػراسيمير. واو
 كؿ هذ  األبواب م توحر لنا وأمامنا وكؿ الليارات متاحر وال مف سيدفعم ال مسطيييوف والعرب.

 21/5/1021، االتحاد، أبو ظبي
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اإلسػراسيمير غامضػر، واللػالؼ بشػفينا واسػع. « الوحػدة الوطييػر»الػدوافع الحقيقيػر لتشػكيؿ حكومػر  ال تزاؿ
، تلشػػػػى مػػػػف أف هػػػػذ  الحكومػػػػر تزيػػػػد مػػػػف «معػػػػاريؼ»ومػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف اإلدارة األميركيػػػػر، وفػػػػؽ صػػػػحي ر 

ؼ احتمػػػاالت النجػػػـو العسػػػكري اإلسػػػراسيمي عمػػػى إيػػػراف. غيػػػر أف لبػػػراف إسػػػراسيمييف يجزمػػػوف بػػػفف التلػػػو 
األميركػػػي هػػػذا لػػػيس أك ػػػر مػػػف صػػػ ير عابػػػث، وأيػػػم فػػػي ظػػػؿ اعتػػػراض قػػػادة األذرع األمييػػػر والك يػػػر مػػػف 
الوزراف، واألهـ اعتراض الرسيس األميركي باراؾ أوباما، فإيم ال مجاؿ لنجوـ إسػراسيمي سػواف كػاف شػاؤوؿ 

 موفاز في الحكومر أـ لارجنا.
مف إسراسيؿ توضيحات بشفف معيى اللطوة السياسير  إلى أف اإلدارة األميركير طمبت« معاريؼ»وأشارت 
شػاؤوؿ « كػديما»وقالػت إف التلػوؼ األكبػر لػد  اإلدارة هػو أف ضػـ رسػيس «. حكومػر الوحػدة»مف إقامػر 

تشػريف األوؿ، قبػؿ االيتلابػات الرساسػير  –موفاز إلى الحكومر يني  لنجػوـ عمػى إيػراف فػي شػنري أيمػوؿ 
ل ػػايي المقبػػؿ. وأوضػػحت أف معاهػػد البحػػث ووسػػاسؿ اإلعػػالـ الراسػػدة فػػي فػػي الواليػػات المتحػػدة فػػي تشػػريف ا

 الواليات المتحدة طرحت تساؤالت مشابنر حوؿ معيى تشكيؿ حكومر الوحدة.
إف موظ يف في واشيطف تحد وا في ذلؾ مع الس ير اإلسراسيمي في العاصمر األميركيػر « معاريؼ»وقالت 

في تؿ أبيب داف شابيرو محاد ات مشابنر مع يظراسم فػي وزارة مايكؿ اورف. كما أجر  الس ير األميركي 
الػدفاع وديػواف رسػيس الػوزراف. وفػي زيػػارة وزيػر الػدفاع األسػبوع المقبػؿ إلػػى واشػيطف، التػي لطػط لنػا قبػػؿ 
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تشػػكيؿ حكومػػر الوحػػدة، سػػيطالب اينػػود بػػاراؾ بإعطػػاف ت سػػيرات لمموضػػوع ليظراسػػم فػػي البيتػػاغوف والبيػػت 
 األبيض.
هػػذا األسػػبوع ف ػػي المقػػافات التػػي عقػػدها رسػػيس الحكومػػر بييػػاميف يتييػػاهو مػػع « معػػاريؼ»فػػي  وكمػػا يشػػر

موفاز اال ييف الماضي، بحث الرجالف في المسفلر اإليرايير بتوسػع. وقػد سػعى يتييػاهو ألف ي نػـ إذا كػاف 
 موفاز يؤيد السياسر التي يقودها مف أجؿ وقؼ إيراف في الطريؽ إلى اليووي.

لمػػرسيس األميركػػػي توقيتػػًا حتػػى اللريػػػؼ المقبػػؿ ليحػػػؿ « حػػػدد»قػػػد يشػػرت أف يتييػػاهو « ريؼمعػػا»وكايػػت 
بالطرؽ الدبموماسير المسفلر اليووير اإليرايير. الجدوؿ الزميي اإلسػراسيمي لنجػوـ عسػكري يوجػد فػي محػيط 

يتلمػى عػف  تشريف األوؿ، ويسبؽ الجدوؿ الزميػي األميركػي. وقػد أوضػح يتييػاهو ألوبامػا بفيػم ال –أيموؿ 
الجدوؿ الزميي اإلسراسيمي، وذلؾ أليم إذا تلمى عيم، فمعيى األمر أف إسػراسيؿ تتلمػى عػف حقنػا وقػدرتنا 

 عمى حؿ المشكمر بوساسؿ عسكرير.
ووافؽ يتيياهو عمى إدلاؿ موفاز إلى المح ؿ الوزاري غير الرسػمي الضػيؽ )ال ماييػر( حيػث يوجػد لػرسيس 

ايب وزراف بييػي بػي ف، داف مريػدور، بػؿ وربمػا موشػيم بػوغي يعمػوف، الوزراف معارضر غير بسيطر مف ج
 المعارضيف لمنجـو عمى إيراف. وعميم فإف لموقؼ موفاز في هذ  المسفلر معيى كبير.

غيػػر أف لبػػراف حػػزبييف إسػػراسيمييف يؤكػػدوف أف موفػػاز كػػاف يعػػارض عميػػا النجػػـو اإلسػػراسيمي عمػػى إيػػراف 
ر. ويعتقدوف بفف مصاعب يتيياهو في هذا الشفف ازدادت ألف موفاز ويصعب أف يكوف غير رأيم في دقيق

زاد مف حصر « التساعير»صار شريكًا لباراؾ ويتيياهو في المشاورات. وأف موفاز أيضًا بايضمامم لنيسر 
المعارضيف. ولذلؾ يعتقد هؤالف أف التلوؼ األميركي ال يرتكز ألساس. ومػع ذلػؾ لػيس مػف المسػتبعد أف 

ؿ ذاتنا توحي بنذ  الملاوؼ لجميػركييف كيػوع مػف الضػ ط لميػع ال ػرب مػف التوصػؿ الت ػاؽ تكوف إسراسي
 مع إيراف، يتعارض مع المصالح اإلسراسيمير، في االجتماع المقبؿ في ب داد.

إلػى إجػراف يتييػاهو مػؤلرًا مػداوالت ح ي ػر فػي « معاريؼ»عمومًا وفي إطار متابعتنا لنذ  المسفلر أشارت 
الجبنػػػر الدالميػػػر، فػػػي ظػػػؿ إقامػػػر محافػػػؿ لاصػػػر تعيػػػى فػػػي المجػػػاؿ. مػػػرة فػػػي األسػػػبوع  موضػػػوع جاهزيػػػر

تعػػرض عميػػم سمسػػمر مػػف المواضػػيع المتعمقػػر بإمكاييػػر ضػػربر شػػديدة لمتجمعػػات السػػكايير والبيػػى التحتيػػر، 
ولالسػػػتعداد المسػػػبؽ لحالػػػر يػػػار مػػػف الصػػػواريخ والمقػػػذوفات الصػػػارولير يحػػػو إسػػػراسيؿ. وقالػػػت إيػػػم بعػػػد 

يحات النجوميػػر عمػػى إمكاييػػر النجػػـو عمػػى إيػػراف، يػػفتي أيضػػا االيشػػ اؿ بالوجػػم الػػدفاعي، أغمػػب التصػػر 
الظػػف ايطالقػػًا مػػف ال نػػـ بػػفف كػػؿ عمميػػر ضػػد الميشػػآت اليوويػػر اإليراييػػر سػػتلمؽ رد فعػػؿ ذا م ػػز  ضػػد 

 الجبنر الدالمير اإلسراسيمير.
 21/5/1021، السفير، بيروت
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