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 يديناأيدينا وسيبقى بأنتنياىو: "جبل الييكل" قمب القدس ب 2
إف الت مػػي عػػف  ،فػػي سػػاعا متػػا رة مػػف مسػػاء امػػس الثنػػيف، قػػاؿ رسػػيس الػػوزراء السػػراسيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو

 السيطرة عمى المواقع المقدسا في القدس سيكوف " طأ قاتال".
وتتجاوز تصريحاتو في كمما أماـ البرلماف بعض الشيء سياسا اسراسيؿ القاسما منذ فترة طويما وىػي اعتبػار 

 دس "عاصمتيا الموحدة".الق
"لمػػف  ،وقػاؿ فػي مناقشػػا بمناسػبا الػػذكرس ال امسػا واسربعػػيف لسػتيالء إسػراسيؿ عمػػى القػدس الشػػرقيا و ػميا

يقترح أ ػذ قمػب القػدس .. جبػؿ الييكػؿ .. مػف أيػدينا اقػاسال  اف ىػذا مػف شػأنو أف يحػؿ السػالـ أقػوؿ إف ىػذا 
 ."ليس  طأ فحسب بؿ  طأ قاتؿ

المواقػػع المقدسػػا لمييػػود والمسػػمميف والمسػػيحييف تتمتػػع "بسػػالـ دينػػي راسػػع قػػاسـ ب  ػػؿ وحػػدة وقػػاؿ نتنيػػاىو إف 
 ."القدس تحت السيادة السراسيميا

وجبػػؿ الييكػػؿ ىػػو السػػـ الػػذي تطمقػػو اسػػراسيؿ عمػػى  وا ػػاؼ "جبػػؿ الييكػػؿ فػػي أيػػدينا... وسػػيظؿ فػػي أيػػدينا".
 الحـر القدسي الذي ي ـ المسجد القصى وقبا الص رة.

 00/5/0220، 48عرب 
 

 فشمت بتحقيق أىدافيا االحتاللىنية: استراتيجية  0
أكد رسيس الوزراء إسماعيؿ ىنيا، أف استراتيجيا الحتالؿ اإلسراسيمي فشمت في : جماؿ غيث -غزة

تحقيؽ أىدافيا  د الشعب ال مسطيني والحكوما، ولـ يتمكف الحتالؿ مف أف ينتزع منيا مواقؼ سياسيا 
لمت مي عف  طنا الستراتيجي في الجياد والمقاوما ولـ يرغموا أحدا أف يتنازؿ عف حؽ مف ولـ يدفعنا 

 حقوؽ الشعب وفي مقدمتيا حؽ عودة المشرديف والالجسيف إلى أر يـ وديارىـ اسولى التي ىجروا منيا.
ىي اآلف  : "إف غزة2022-5-22وأ اؼ ىنيا  الؿ استقبالو قافما "شدوا الرحاؿ" الت امنيا، اإلثنيف 

، سف العدو فشؿ 2009وبدايا  2008أقوس مما كانت عميو وقت الحرب اإلسراسيميا عمى غزة نيايا عاـ 
 في أف يمنع فصاسؿ المقاوما ال مسطينيا مف إعادة بنيتيا الجياديا رغـ الحصار".
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ؿ اإلسراسيمي ول ت إلى أف الق يا ال مسطينيا في مرحما الصعود في ظؿ الثورات العربيا، بينما الحتال
 في تياٍو، "ول مستقبؿ لمكياف اإلسراسيمي عمى اسرا ي ال مسطينيا".

وأشار إلى أف الحتالؿ اإلسراسيمي فشؿ في حصاره لقطاع غزة، رغـ الت اقيات التي وقعت بيف الوليات  
زوارؽ الحربيا المتحدة اسمريكيا والحتالؿ اإلسراسيمي التي تق ي بحصار القطاع مف  الؿ البوارج وال

في البحر المتوسط والبحر اسحمر ومالحقا الدوؿ التي مف الممكف أف تشكؿ عمقًا استراتيجيًا لصمود 
الشعب ال مسطيني في غزة ومقاومتو. وقاؿ: "إف الحتالؿ لـ ينجح في إيقاؼ عجما البناء الذاتي والعاـ 

 في قطاع غزة رغـ فر و لمحصار". 
أف اإسراسيؿ  لـ تكتؼ بجراسميا بحؽ الشعب ال مسطيني بؿ اعتقمت رسيس وأشار رسيس الوزراء، إلى 

 المجمس التشريعي ال مسطيني عزيز دويؾ والنواب المنت بيف. 
 2008وتابع قاساًل: "أما عمى الصعيد العسكري، فشنت قوات الحتالؿ الحرب عمى قطاع غزة، نيايا عاـ 

يما واإلرىاب الصييوني الذي صاحب الحرب". وأو ح ، ورأس العالـ وسمع حجـ الجر 2009وبدايا عاـ 
شييد،  2500أف الحتالؿ است دـ  الؿ حربو عمى غزة القوة الجويا والبريا والبحريا، ما نجـ عنيا 

بيت ومقر حكومي وأىمي بشكؿ  5000جريح مف بينيـ ألؼ جريح معاؽ بشكؿ داسـ، وتدمير  5000و
 مناطؽ المواجيا والتماس مع الحتالؿ. ألؼ أسرة ىجرت مف بيوتيا مف  20كامؿ و

وأكّد ىنيا عمى عدـ اعتراؼ حكومتو وحركا "حماس" بػاإسراسيؿ  وعدـ التنازؿ عف شبر واحد مف 
فمسطيف، "ولف نمقي البندقيا ولف نرفع الغطاء عف المقاوما وسنتعامؿ مع الت اقات بما يحقؽ مصالح 

 الشعب العميا ول ي ر بحقوقو وثوابتو". 
ـر رسيس الوزراء أع اء القافما وقدـ ليـ ىدايا ودروًعا تذكاريا. مف جانبيـ تبرع عدد مف أنصار القافما وك

 بمبالغ ماليا دعمًا لألقصى، سمميا رسيس الوزراء لصندوؽ دعـ اسقصى الذي يرأسو د.أحمد أبو حمبيا.
 02/5/0220، فمسطين أون الين

 
 إسرائيمية إستيطانية بوجود حكومة السالم: ال حديث عن عريقات 0

غزة: داف كبير الم او يف ال مسطينييف صاسب عريقات بشدة  طوة الحكوما اإلسػراسيميا المتطرفػا بػاقرار 
 الكنيست السراسيميا، قانوف اع اء مف ال ريبا لمف يتبرع المواؿ لممنظمات الستيطانيا اإلسراسيميا .

ت لألنبػاء   عمػى أف الحكومػا اإلسػراسيميا مازالػت وأكد عريقات فػي تصػريح  ػاص لمراسػما وكالػا قػدس نػ
مستمرة فػي ات ػاذ  طػوات متعاقبػا بشػأف توسػيع وتيػرة السػتيطاف بال ػ ا الغربيػا والػذي مػف شػانو يعيػؽ 
عمميا السالـ بالمنطقا. كما ونوه عمى أف اسراسيؿ بيػذه ال طػوة ا تػارت السػتيطاف والمسػتوطنات ولػيس 

سال: "نحمؿ اسراسيؿ المسؤوليا الكامما عػف انييػار السػالـ بالمنطقػا ونقػوؿ ليػا السالـ مع ال مسطينييف   قا
 ل حديث عف السالـ في ظؿ وجود حكوما اسراسيميا استيطانيا". 

وأقرت الكنيست السراسيميا، الميما الما يا، بالقراءتيف الثانيا والثالثا قانوف اع اء مف ال ريبا لمف يتبرع 
 تيطانيا اإلسراسيميا .المواؿ لممنظمات الس

 00/5/0220وكالة قدس نت، 
 

 السمطة تطالب األمم المتحدة والرباعية الدانة تصريحات وممارسات حكومة نتنياىو 4
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طالبػػت وزارة الشػػؤوف ال ارجيػػا  امػػس، المجنػػا الرباعيػػا الدوليػػا إلدانػػا مواقػػؼ  :منتصػػر حمػػداف–راـ اهلل 
الجانػػب السػػراسيمي المسػػؤوليا عػػف تعثػػر وفشػػؿ الم او ػػات،  الحكومػػا السػػراسيميا السػػت زازيا، ولتحميػػؿ

وتعطيؿ عمميا السالـ، وتطالبيا بات اذ اجراءات رادعا مف أجؿ وقؼ عمميات تيويد القدس والستيطاف، 
جبار إسراسيؿ لالنصياع لمقانوف الدولي ومرجعيات عمميا السالـ اسمميا.  واعتداءات المستوطنيف، وا 

ياف رسػمي صػادر عنيػا تعميقػا عمػى اعػادة اسػراسيؿ احػتالؿ القػدس الشػرقيا والمسػيرات واكدت الوزارة في ب
الست زازيا لمييود، ادانتيػا لتصػريحات رسػيس الػوزراء السػراسيمي التػي تتنػاقض مػع عمميػا السػالـ، وتػدمر 

ع عػػف مبػػدأ حػػؿ الػػدولتيف، وطالبػػت فػػي الوقػػت ذاتػػو اسمػػـ المتحػػدة ومنظماتيػػا الم تصػػا، بػػالتحرؾ لمػػدفا
القوانيف والمعاىدات الدوليا التي تػوفر الحمايػا لمشػعوب الراز ػا تحػت الحػتالؿ، وتحػافظ عمػى مقدسػاتيا 
وتراثيػػا وثقافتيػػا، ولمعمػػؿ مػػف أجػػؿ ف ػػح الطػػابع العنصػػري لالحػػتالؿ وممارسػػاتو، كمػػا طالبػػت اسمتػػيف 

وف اإلسػػالمي ال اصػػا بالق ػػيا العربيػػا واإلسػػالميا بتطبيػػؽ قػػرارات القمػػـ العربيػػا، وقػػرارات مػػؤتمر التعػػا
 ال مسطينيا، وفي مقدمتيا ال اصا بالقدس، والعمؿ ال وري لمدفاع عف القدس ومقدساتيا.
 00/5/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لمعالجة أي تطرف في المخيمات إلى بيروت عباسزام موفدًا من ع :"النيار" 5

وفػػػد المسػػػؤوؿ فػػػي الالجسػػػيف أ ،مسػػػطيني محمػػػود عبػػػاسعممػػػت "النيػػػار" اف الػػػرسيس ال :  ػػػاص –"النيػػػار"  
مػػػس ليجػػػري اتصػػػالت بقػػػادة أال مسػػػطينييف فػػػي لبنػػػاف عػػػزاـ الحمػػػد الػػػى بيػػػروت، التػػػي وصػػػميا مػػػف عمػػػاف 

جػػػػؿ السػػػػير عمػػػػى مكافحػػػػا ان ػػػػراط فمسػػػػطينيي الم يمػػػػات فػػػػي التيػػػػارات أالم يمػػػػات التػػػػابعيف لمسػػػػمطا مػػػػف 
ف المطمػوب ىػو البقػاء عمػى الطػابع العممػاني الػذي أوفي حػيف المتطرفا كي تؤثر عمى المف والستقرار، 

تميزت بو منظما التحرير ال مسطينيا. واو ح مصدر واسع الطالع اف الميما العاجما لعزاـ والتي انتدبػو 
ليا عباس، تقررت نتيجا التداوؿ الذي حصؿ بػيف وزيػر ال ارجيػا عػدناف منصػور والػرسيس ال مسػطيني فػي 

 مؤتمر "المنتدس القتصادي" الذي كاف عقد في العاصما القطريا السبت الما ي. الدوحا عمى ىامش
 00/5/0220، النيار، بيروت

 
 عمى مواردنا الطبيعية ىي السبب األساسي ألزمة المياه االحتاللفياض: سيطرة  6

يػاه وففػاؽ أزمػا الم« افتتػاح مػؤتمر  ،  ػالؿشدد رسيس الوزراء الدكتور سالـ فياض :مراد ياسيف -طولكـر 
في مدينا طولكـر بالشراكا »   وري«، الذي تنظمو جامعا فمسطيف التقنيا »التنميا الزراعيا في فمسطيف

عمػػى أف سػػيطرة الحػػتالؿ اإلسػػراسيمي عمػػى مواردنػػا الطبيعيػػا ىػػي السػػبب ، مػػع وزارة الزراعػػا وسػػمطا الميػػاه
اء ق ػػيا الميػػاه وتػػوفير الميػػاه الصػػالحا اسساسػػي لألزمػػا الماسيػػا فػػي فمسػػطيف، وأكػػد أف الحػػؿ الجػػذري إلنيػػ

لمشػػرب والزراعػػا يتطمػػب ال ػػالص مػػف الحػػتالؿ وسػػيطرتو عمػػى مواردنػػا، باإل ػػافا إلػػى تحقيػػؽ المزيػػد مػػف 
نشاء مشاريع ت مف المزيد مف الموارد الماسيػا بمػا فػي ذلػؾ مشػاريع تحميػا الميػاه، و اصػا  اإلدارة ال عالا وا 

حػػاد فػػي الميػػاه، بمػػا فػػي ذلػػؾ الميػػاه الصػػالحا لمشػػرب، حيػػث تبمػػغ فػػي قطػػاع غػػزة الػػذي يعػػاني مػػف نقػػص 
 % مف احتياجات أىمنا في القطاع. 20نسبتيا ما ل يتجاوز 

 00/5/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ": أطراف فمسطينية استفادت من السمطة وستحارب لبقائيابرسخريشة لـ"قدس  7
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: دعا الناسب الثاني لرسيس المجمس ا لتشريعي ال مسطيني الدكتور حسف  ريشػا إلػى دراسػا جػدوس طولكـر
وجػػػود السػػػػمطا ال مسػػػطينيا فػػػػي ظػػػػؿ مػػػا يجػػػػري عمػػػػى اسرض مػػػف جػػػػراسـ وانتياكػػػػات مػػػف قبػػػػؿ الحػػػػتالؿ 

  عمى أف "لحؿ السمطا 5|22اإلسراسيمي. وأكد  ريشا في تصريحات  اصا لػ"قدس برس" اليـو الثنيف ا
بيػػػا التػػػي سػػػتعود لصػػػالح المػػػواطف والق ػػػيا ال مسػػػطينيا ومػػػف أبرزىػػػا ال مسػػػطينيا كثيػػػر مػػػف اسمػػػور اإليجا

اسػتعادة الوحػدة الوطنيػا، وعػودة العالقػا مػع الحػػتالؿ إلػى طبيعتيػا كونيػا عالقػا تصػادميا ولػيس عالقػػا 
مصػػػالح مشػػػتركا كمػػػا ىػػػو حاصػػػؿ اليػػػوـ"، مشػػػيًرا إلػػػى أف "أطرافًػػػا فمسػػػطينيا سػػػتحارب قػػػرار حػػػؿ السػػػمطا 

ف كانػػػت سػػػمطا شػػػكميا تحػػػت  باعتبػػػار أنيػػػا حققػػػت ليػػػـ منػػػافع ومكاسػػػب كثيػػػرة،  وسػػػتعمؿ عمػػػى بقاسيػػػا وا 
الحتالؿ وتتعاوف معو"، حسب قولو. وقاؿ الناسػب عػف مدينػا طػولكـر بػأف "ىنػاؾ قػيـ جديػدة منػذ سػنوات 
اصبحت م رو ا عمى الشعب ال مسطيني ومػف  ػمنيا "الممػوؿ ىػو المقػرر"، فقػد كػاف ُيعتقػد سػابقا بػأف 

طا ىػو مػف يممػؾ القػرار بحميػا، ولكػف ىػذا العتقػاد سػقط منػذ عػدة سػنوات، فػاف أصػر الػرسيس رسيس السم
عباس عمى حؿ السمطا فاف المجتمع الدولي بزعاما الوليات المريكيا المتحػدة سػيوجدوف بػديال يجعمػوف 

 مف الماؿ السياسي طريقا لبتزاره وال غط عميو"، كما قاؿ. 
ة تػػرميـ منظمػػا التحريػػر ال مسػػطينيا واسػػتعادة الميثػػاؽ الػػوطني ال مسػػطيني ودعػػا الناسػػب  ريشػػا إلػػى "إعػػاد

الذي تـ إلغاؤه، وكذلؾ إد اؿ كؿ القوس ال مسطينيا فػي إطارىػا باعتبارىػا ممػثال لمشػعب ال مسػطيني"، كمػا 
طالػػب "بمحاسػػبا كػػؿ الرمػػوز التػػي أسػػاءت لمق ػػيا ال مسػػطينيا باعتبػػار أف المن ػػما ىػػي لمتحريػػر ولػػيس 

 سمطا يعموىا ال ساد والتنسيؽ والتعاوف مع الحتالؿ"، وفؽ تعبيره. منظما
 02/5/0220قدس برس، 

 
 الخضري: سرعة تنفيذ االتفاق بين فتح وحماس تطمئن الشارع الفمسطيني المحبط 8

رحب جمػاؿ ال  ػري الناسػب فػي المجمػس التشػريعي رسػيس المجنػا الشػعبيا لمواجيػا  :حسف دوحاف–غزة 
وطالػب ال  ػري فػي  الجديد بيف حركتي فتح وحماس برعايا مصػريا إلنيػاء النقسػاـ. الحصار بالت اؽ

تصريح لو باإلسراع في تن يػذ الت ػاؽ الميػـ بكافػا بنػوده سنػو ي ػع فليػات عمميػا لتن يػذ ات ػاؽ المصػالحا 
 ال مسطينيا وحتى يطمسف الشارع ال مسطيني المحبط مف التجارب السابقا.

 00/5/0220، اهللالحياة الجديدة، رام 
 

 تكرم الُمشاركين باإلضراب التضامني مع األسرى بغزة األسرىوزارة شؤون  9
، الُمشػػػػػػاركيف 2022-5-22كرمػػػػػػت وزارة شػػػػػػؤوف اسسػػػػػػرس والمحػػػػػػرريف، اإلثنػػػػػػيف : أدىػػػػػػـ الشػػػػػػريؼ -غػػػػػػزة

تجابا ال مسطينييف في اإل راب الت امني مع اسسرس الذيف  ا وا إ رابًا م توحًا عف الطعاـ وانتيى باس
ورحػػػب وزيػػػر شػػػؤوف اسسػػػرس والمحػػػرريف  سػػػمطات الحػػػتالؿ لمطػػػالبيـ بوسػػػاطا مػػػف السػػػمطات المصػػػريا. 

د.عطا أبو السبح، بالمشاركيف في ح ؿ التكريـ، موجيًا شػكره لكػؿ مػف شػارؾ فػي اإل ػراب الت ػامني مػع 
 اسسرس في محاولا لتشكيؿ  غط عمى سمطات الحتالؿ اإلسراسيمي. 

فػي كممػا لػو عمػى ىػامش ح ػؿ التكػريـ، عمػى أف الحػتالؿ اإلسػراسيمي يمػارس اإلجػراـ  ػد وأكد أبو السبح 
كػػؿ حػػر فمسػػطيني، ل سػػيما جراسمػػو  ػػد المقدسػػات اإلسػػالميا عبػػر مشػػاريع التيويػػد وتشػػريد ال مسػػطينييف. 

، لػػػـ وشػػػدأد أبػػػو السػػػبح عمػػػى أف الشػػػعب ال مسػػػطيني الػػػذي يمػػػارس الحػػػتالؿ بحقػػػو الجػػػراسـ والظمػػػـ والتشػػػريد
 يتوقؼ عف التصدي ليذا الحتالؿ. 
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إلى ذلؾ، حثأ وزير شؤوف اسسرس والمحرريف، ال مسطينييف عمى مقاتمػا الحػتالؿ اإلسػراسيمي حتػى تحريػر 
 كافا اسسرس مف دا ؿ سجوف الحتالؿ. 

ة بػدوره، أوصػػى اسسػير المحػػرر تيسػير البردينػػي فػي كممتػػو، بتوحيػد وزارتػػي شػؤوف اسسػػرس فػي كػػؿ مػف غػػز 
 وراـ اهلل، لتكوف وزارة واحدة تدافع عف اسسرس. 

مػػف جانبػػو، قػػاؿ أمػػيف الكػػردي، أمػػيف ال تػػوس فػػي الجميوريػػا المبنانيػػا، والػػذي وصػػؿ غػػزة عمػػى مػػتف قافمػػا 
 اسنصار المبنانيا: "جسنا مف لبناف، لنكوف معكـ في ق اياكـ التي ىي ق ايا اسما اإلسالميا".

ف أماـ جراسـ الحتالؿ، مشيدًا بصمود اسسػرس الػذيف  ا ػوا إ ػرابًا م توحػًا وثمف الكردي ثبات ال مسطينيي
عف الطعاـ سعيًا لتحقيؽ مطالبيـ التي أكد أنيا عادلا. وقاؿ م اطبًا ال مسطينييف: "فيكـ رجاؿ بكؿ ما فػي 

 الكمما مف معنى". 
: "سػػنبقى نحػػف اسسػػرس   د.عصػػاـ يوسػػؼ22وفػػي السػػياؽ ذاتػػو، قػػاؿ منسػػؽ قافمػػا أميػػاؿ مػػف البتسػػامات ا

 طالما أف اسسرس لـ يحرروا". 
وفػػػي  تػػػاـ الح ػػػؿ، سػػػمـ وزيػػػر اسسػػػرس دروع التكػػػريـ لممشػػػاركيف فػػػي اإل ػػػراب الت ػػػامني عػػػف الطعػػػاـ، 

 واستمروا في إ رابيـ الم توح إلى أف أعمف اسسرس دا ؿ السجوف فؾ اإل راب.
 02/5/0220، فمسطين أون الين

 
 جدية وفتح تحقيق عادل ضد تطرف المستوطنينالب "سرائيلإالسمطة تطالب " 22

القدس ػ ا ؼ ب: دعت السمطا ال مسطينيا اسراسيؿ الى التعامػؿ مػع حػادث نقػؿ عمػى مقطعػي فيػديو ويبػدو 
'بجديػا ، فيو جنود اسػراسيميوف وىػـ يق ػوف دوف تػد ؿ بينمػا يقػـو مسػتوطنوف بػاطالؽ النػار عمػى فمسػطينييف

 تديف الى العدالا'.وفتح تحقيؽ عادؿ لتقديـ المع
وقػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف السػػمطا بػػاف ' طػػورة المقطػػات ل تكمػػف فقػػط فػػي اسػػت زازات المسػػتوطنيف واطالقيػػـ 
ذ يرة حيا عمى سكاف غير مسمحيف بؿ اي ا فػي عػدـ مسػؤوليا الجنػود السػراسيمييف الػذيف وق ػوا يت رجػوف 

 عمى الحداث دوف اف يحاولوا حتى وقؼ المستوطنيف'.
السمطا المجتمع الدولي بال ػغط عمػى اسػراسيؿ 'لمتصػرؼ بحػـز وبسػرعا  ػد تطػرؼ المسػتوطنيف وطالبت 

 وىجماتيـ المميتا وتحري يـ  د ال مسطينييف'.
 00/5/0220، القدس العربي، لندن

 
 
 
 

 الدنمارك وجنوب أفريقيا بتمييز منتجات المستوطنات بمواقفإشادة فمسطينية  22
الشػؤوف ال ارجيػا فػي السػمطا ال مسػطينيا الثنػيف بمواقػؼ كػؿ مػف الػدنمارؾ  راـ اهلل ػ د ب أ: أشػادت وزارة

وجنػػػوب أفريقيػػػا ال اصػػػا بو ػػػع ممصػػػؽ وعالمػػػات  اصػػػا لتمييػػػز منتجػػػات المسػػػتوطنات عػػػف غيرىػػػا مػػػف 
 المنتجات اإلسراسيميا.

رات الشػرعيا وقالت الوزارة، في بياف صحافي ليا، إف الموق يف 'ينسجماف مع قوانيف حمايا المسػتيمؾ، وقػرا
 الدوليا، التي تنص عمى عدـ شرعيا ىذه المستوطنات المقاما عمى اسرا ي ال مسطينيا المحتما'.
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 00/5/0220، القدس العربي، لندن
 

 في بيروت التحرير في ذكرى النكبة لمنظمةميرجان  20
سػتيف لمنكبػا، تحػت داسرة شؤوف الالجسيف في لبناف الذكرس الرابعػا وال -أحيت منظما التحرير ال مسطينيا 

شػػػعار "سػػػنعود"، فػػػي احت ػػػاؿ مركػػػزي حاشػػػد فػػػي قاعػػػا رسػػػالت الغبيػػػري. وح ػػػر الحت ػػػاؿ سػػػ ير دولػػػا 
فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور، القنصؿ العاـ محمػود السػدي، رسػيس المجمػس السػالمي ال مسػطيني فػي 

 لبناف والشتات الشيخ محمد نمر زغموت.
بكػر "اف الشػعب ال مسػطيني لػف يت مػى عػف حػؽ العػودة واف فمسػطيف  وأكد ناسب مسؤوؿ الداسرة محمد ابو

سػػتبقى الوجيػػا اسولػػى وال يػػرة". وتػػاله ع ػػو قيػػادة حػػزب اهلل، احمػػد ممػػي، فػػاعتبر اف الربيػػع العربػػي ل 
 يمكف اف يكوف ربيعًا ال اذا كاف ربيعًا فمسطينيًا.

ردات، فػدعا الػى الوحػدة الوطنيػا ال مسػطينيا كمما فصاسؿ منظما التحرير وحركا فتح القاىا فتحي ابو العػ
لمواجيػػػػا العػػػػدو السػػػػراسيمي، مؤكػػػػدًا  يػػػػار منظمػػػػا التحريػػػػر المصػػػػالحا، داعيػػػػًا الشػػػػعب ال مسػػػػطيني الػػػػى 

 الستمرار في مطالبتيـ إلنجاز المصالحا بيف فتح وحماس.
التوطيف ست شؿ  ورأس اف اي شكؿ مف اشكاؿ التوطيف مرفوض فمسطينيًا واف كؿ ما يطرح مف محاولت

سنو غير وارد في  يارات الشعب ال مسطيني الذي ل يرس بدياًل عف عودتو، داعيًا الحكوما المبنانيا الػى 
اعطػػػػاء الحقػػػػوؽ المدنيػػػػا والنسػػػػانيا لمشػػػػعب ال مسػػػػطيني عمػػػػى قاعػػػػدة السػػػػياده لمدولػػػػا والحقػػػػوؽ لمشػػػػعب 

 ال مسطيني.
 00/5/0220المستقبل، بيروت، 
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وليد عوض: رحبت ال صاسؿ والوساط ال مسطينيا بالت اؽ الجديد بيف فتح وحماس، الذي وقعتاه  -راـ اهلل 
  .الميما قبؿ الما يا في القاىرة، في اطار التطبيؽ الكامؿ لت اؽ المصالحا الوطنيا

اف نجاح ىذا الت اؽ يتطمب  ،لسياسي بالجبيا الديمقراطياومف جيتو قاؿ صالح زيداف ع و المكتب ا
و ع المصمحا العميا والشراكا والمشاركا مف قبؿ الكؿ ال مسطيني عمى رأس اسولويات بعيدا عف الحزبيا 

 الثناسيا، كذلؾ بالتن يذ والتوافؽ عمى الحكوما المقبما.
دورنا سيكوف طرح ما يمكف أف يؤدي إلى نجاح  وعف دور الجبيا الديمقراطيا في إنجاح ىذا الت اؽ تابع:

ىذا الت اؽ مف  الؿ الشراكا والتوافؽ عمى حكوما الوفاؽ الوطنيا واستمرار ال غط الشعبي والجماىيري 
 اليجابي إلنياء النقساـ والمساعدة في إنجاح عمؿ المجاف لنجاز عمميا.

'نحف مع أي ات اؽ يؤدي إلى تقدـ لألماـ  ،لشعبيامف جيتو قاؿ رباح مينا ع و المكتب السياسي بالجبيا ا
في ق ايا إنياء النقساـ وتحقيؽ الوحدة'، م ي ا 'ل نريد أف نساىـ في بيع الوىـ سبناء شعبنا ال مسطيني، 

 لف التجارب السابقا  ير دليؿ، ولكف سنعمؿ عمى ال غط مف اجؿ تن يذ ىذا الت اؽ'.
إف البروتوكوؿ التن يذي لت اؽ المصالحا  ،لحركا فتح فيمي الزعاريرومف جيتو قاؿ ع و المجمس الثوري 

نياء النقساـ، باعتباره  الذي وقع في القاىرة برعايا مصريا، يشكؿ فرصا ىاما لنجاز مصالحا وطنيا وا 
مف أوا ر ال رص المتاحا، مشددا أف ال شؿ في التن يذ يعرض الق يا الوطنيا لم اطر ل يستطيع تحمؿ 

 يا اي فصيؿ وطني.تبعات
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أف ات اؽ حركتي فتح وحماس فاجأ الكثيريف  اصا  ،ومف جيتو اكد القيادي في حركا حماس أحمد يوسؼ
بعد تشكيؿ حكوما جديدة في ال  ا الغربيا، مشيرا اف ال امف لتن يذ ىذا الت اؽ الجديد ىو الرادة 

 ال مسطينيا والجيود المصريا المستمرة.
إلذاعا الرسميا ال مسطينيا الثنيف اف استمرار النقساـ اساء وا عؼ الق يا وقاؿ يوسؼ في تصريح ل

ال مسطينيا اماـ العالـ العربي والسالمي الذي ينظر الييا عمى انيا اىـ ق اياه، مشيرا الى وجود إجماع 
لذي دا ؿ حركتو عمى الم ي في  طوات إتماـ المصالحا ال مسطينيا مع حركا 'فتح' في  وء الت اؽ ا

 جرس التوصؿ إليو مساء الثنيف بوساطا مصريا.
الت اؽ بانو  طوة في التجاه الصحيح،  ،مف جانبو اعتبر رسيس تجمع الش صيات المستقما ياسر الواديا

 مطالبا في ذات الوقت حركتي فتح وحماس بتن يذ  طوات الت اؽ بجديا عمى الرض.
ـ بدعـ تن يذ الت اؽ لف الو ع اصبح ليحتمؿ اكثر مف ذلؾ، وقاؿ الواديا اف الكؿ ال مسطيني مطالب اليو 

مشيرا اف تشكيؿ حكوما انقاذ وطني برساسا عباس ك يما بحؿ ق ايا ومشاكؿ ومظاىر النقساـ التي 
 سادت.

واو ح الواديا اف المطموب مف الحكوما القادما اف تعيد توحيد مؤسسات الوطف واعمار غزة والتح ير 
 شريعيا والرساسيا والمجمس الوطني والمجالس المحميا.لالنت ابات الت

مف جيتيا رحبت الجبيا الشعبيا لتحرير فمسطيف في بياف رسمي بالجيود الجاريا لنياء النقساـ واستعادة 
الوحدة الوطنيا، واكدت اف مصداقيتيا تقترف بو عيا مو ع التطبيؽ عمى الرض ونقميا مف حيز 

في جدواىا الكثيريف مف ابناء الشعب ال مسطيني الى واقع الممارسا الممموس  العالنات التي بات يتشكؾ
لممواطف في حرياتو وحقوقو السياسيا والجتماعيا ووحدة المواجيا والمقاوما الوطنيا لالحتالؿ وم ططاتو 

 الراميا لتص يا الق يا ال مسطينيا.
ترحيبيا بالت اؽ، مؤكدة اف انياء النقساـ بات ومف ناحيتيا اعربت حركا المبادرة الوطنيا ال مسطينيا عف 

اولويا لمشعب ال مسطيني مف اجؿ استعادة الوحدة الوطنيا ومواجيا م ططات الحتالؿ بص وؼ موحدة في 
 ظؿ ما تتعرض لو الق يا الوطنيا.

رض واو حت الحركا اف المست يد الوحيد مف حالا النقساـ المؤذي ىي اسراسيؿ التي تسابؽ الزمف ل 
الوقاسع عمى الرض عبر الستيطاف وتيويد القدس والنق اض عمى حمـ حؿ الدولا ال مسطينيا المستقما 

 كامما السيادة.
ومف جيتيا ف مت حركا الجياد السالمي في فمسطيف 'ثالث اكبر ال صاسؿ' تأجيؿ اعالف موق يا تجاه ما 

معرفا كافا ت اصيؿ الت اؽ ودراستو ثـ تعمف  جرس في القاىرة بيف فتح وحماس، واكدت  رورة التريث حتى
 عف موق يا حتى ليصاب الشارع ال مسطيني باحباط جديد.

وقاؿ الناطؽ باسـ الحركا داود شياب في تقرير بثتو وكالا أنباء الشرؽ الوسط المصريا اف حركتو ليست 
را الى اف حركتو مع كافا  د المصالحا ال مسطينيا بؿ تدعميا وترس  رورة السراع في تطبيقيا، مشي

 الجيود لنياء النقساـ ال مسطيني.
ومف جيتو قاؿ القيادي في حركا فتح فيصؿ أبو شيال: اننا وأبناء الشعب ال مسطيني مممنا مف النقساـ ومف 
المقاءات بيف ال صاسؿ ال مسطينيا واإلعالف عف ات اقات دوف تن يذىا عمى أرض الواقع، معربًا عف أممو أف 

 وف الت اؽ الذي وقع بيف حركتو وحركا حماس في القاىرة أمس ف ر الت اقات ويرس النور عمى اسرض.يك
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وأ اؼ أبو شيما في تصريحات صح يا قاساًل:' نأمؿ في ىذه المرة أف يكوف ىناؾ فعال تطبيؽ عمى 
 اسرض لمو وع ات اؽ القاىرة الذي وقع بيف حركتي فتح وحماس.

ساـ ليس مجرد لقاءات إعالميا متكررة بيف الحركتيف، مؤكدًا أف ىناؾ ات اقات عمى وتابع أف انياء النق
 انياء النقساـ لكف ل يوجد تطبيؽ عمى اسرض. وطالب بتطبيؽ فعمي وعممي لالت اقات عمى اسرض.

 22/5/2012القدس العربي، لندن، 
 

 افرصة لتفعيل المصالحة إذا صدقت النواي القاىرةتفاق إالبردويل:  14
أشاد القيادي في حركا "حماس" صالح البردويؿ بالت اؽ الذي تـ التوصؿ إليو بيف حركتي "حماس" : غزة

  بالعاصما المصريا القاىرة، وأعرب عف أممو في أف يكوف فرصا جادة 5|20و"فتح"، مساء أمس اسحد ا
 لت عيؿ المصالحا وا  راجيا مف حالا الجمود التي تعيشيا منذ فترة.

ردويؿ في تصريحات  اصا لػ "قدس برس" تن يذ ات اؽ القاىرة الجديدة بشأف الحكوما ولجنا ورىف الب
النت ابات بوجود اإلرادة والنيا الحسنا لدس السمطا، وقاؿ: "ل شؾ أف ات اؽ القاىرة الذي وقعنا عميو مع 

المصالحا، لكنو يبقى    بح ور مصري، إيجابي باتجاه انياء النقساـ وانجاز5|20وفد "فتح" أمس اسحد ا
مرىونا بحسف النوايا وبقوة اإلرادة السياسيا لدس السمطا ال مسطينيا، فاذا أ مصت النيا وشدت مف إرادتيا 

 وتجاوزت ال غوط اسمريكيا واإلسمراسيميا وأقبمت عمى المصالحا فاف ىذا الت اؽ سيتـ تن يذه".
  لـ ي ؼ جديدا لالت اقات 5|20اؽ اسمس اسحد اوعف الجديد في ات اؽ القاىرة، قاؿ البردويؿ: "ات 

السابقا، وىو مجرد حديث عف فليات تن يذ ما تـ التوافؽ عميو، ىو تذكير بيذه اآلليات، وقد جاء ىذا 
 التوافؽ استجابا لدعوة مصريا رغبت في ىذا المقاء بعيدا عف اإلعالـ، وقد كانت نتاسجو مثمرة وجيدة".

 21/5/2012قدس برس، 
 

 "إقحام الفمسطينيين بالتجاذبات والصراعات الداخمية المبنانية انترفض وفتح منظمة التحرير ان:لبن 15
أدانت فصاسؿ "منظما التحرير ال مسطينيا" في لبناف، "ما جاء عمى لساف رسيس "حزب التيار العربي" شاكر 

مقره في الطريؽ الجديدة"، الذي اتيـ فيو بعض ال صاسؿ ال مسطينيا بالمشاركا بالعتداء عمى  ،البرجاوي
راف ا "إقحاـ ال مسطينييف في لبناف في التجاذبات والصراعات الدا ميا المبنانيا". وجددت تأكيد "موق نا 
الثابت الذي التزمنا بو منذ بدايا اسزما المبنانيا الدا ميا، بعدـ الد وؿ في التجاذبات الدا ميا المبنانيا، 

 واستداما التعايش السممي اسىمي في لبناف".والحرص عمى الستقرار اسمني 
كما أصدرت قيادة حركا "فتح" في لبناف بيانا عبرت فيو عف "أس يا واستياسيا مف تصريحات البرجاوي"، 
مؤكدة ن ييا الكامؿ "سيا مشاركا مف عناصرنا، سف قرارنا السابؽ والالحؽ ىو أننا لف نتد ؿ في الشؤوف 

ؿ أف نكوف طرفًا في أيا  الفات أو صراعات بيف م تمؼ القوس المبنانيا ح اظًا عمى الدا ميا لمبناف، ول نقب
 الق يا ال مسطينيا بعيدًة عف ال تنا".

 22/5/2012السفير، بيروت، 
 

طالق انتفاضة شعبية الفمسطينيةالييئة الوطنية  16  تدعو إلى حل السمطة وأجيزتيا األمنية وا 
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الحقوؽ الثابتا لمشعب ال مسطيني"، التي ت ـ فعاليات فمسطينيا  بيروت: دعت "الييسا الوطنيا لحمايا
واسعا، إلى حؿ السمطا ال مسطينيا وأجيزتيا اسمنيا، معتبرة أنيا ىي "العقبا الكأداء، أماـ الشعب 

 ال مسطيني في مقاوما الحتالؿ والستيطاف والتيويد".
المكتب التن يذي ولجنا التوجيو لمييسا في  وقالت في بياف صح ي صادر عف الجتماع الطارئ الذي عقده

 ، تمقت "قدس برس" نس ا عنو: "لقد أثبتت التجربا العمميا، وبصورة ل 5|11بيروت الجمعا الما يا ا
جداؿ فييا، أف السمطا ال مسطينيا التي تشكمت وفقا لت اؽ أوسمو الكارثي، وتمادت في مرحما محمود 

رسيس الحكوما في راـ اهلل  في سياسات الرتياف المالي والسياسي عباس ارسيس السمطا  وسالـ فياض ا
واسمني، ىي العقبا الكأداء، أماـ الشعب ال مسطيني في مقاوما الحتالؿ والستيطاف والتيويد، وىي التي 

 تمعب اآلف، دور المسؤوؿ اسوؿ عف تكريس النقساـ والجمود ال مسطيني القاسـ".
ؿ مسؤوليا المطالبا الجادة بحؿ السمطا ال مسطينيا، وت كيؾ اسجيزة اسمنيا وأ افت: "قرر الييسا تحم

طالؽ انت ا ا شعبيا،  مف إستراتيجيا وحدة وطنيا شامما تشتبؾ بقوات الحتالؿ. ويعززىا تأييد شعبي  وا 
سالمي وعالمي واسع، كما حدث بصورة أوليا مع اإل راب الشجاع، اسسطوري المنتصر لألسرس  عربي وا 

 اسبطاؿ.
 21/5/2012قدس برس، 

 
 حزب التحرير: دخول فرق رياضية عربية إلى فمسطين تحت االحتالل "تطبيع" 17

اعتبر "حزب التحرير" اإلسالمي في بياف تمقت "قدس برس" نس ا عنو أف قياـ السمطا ال مسطينيا  راـ اهلل:
الدولا"، بمشاركا فرؽ أجنبيا وفرؽ مف براـ اهلل بتنظيـ مباريات كرة قدـ دوليا تحمؿ شعار"مف النكبا إلى 

تحت حراب الحتالؿ وباذف منو، بدل مف إرساؿ الجيوش لتحرير  عدة دوؿ عربيا، "تطبيع وا ح 
 فمسطيف".

"مف يتباكى عمى ما حصؿ في النكبا كاف عميو أف يستن ر جيوش العالـ اإلسالمي  واشار البياف الى أف
ي احتمت في النكبا والتي بعدىا، ل أف يستن ر ال رؽ الريا يا لد وؿ ومنو العربي لتحرير فمسطيف كميا الت

فمسطيف تحت حراب الحتالؿ وباذف منو فيحصؿ التطبيع مع الحتالؿ وتحصر فمسطيف في اسرا ي التي 
 ".1691احتمت عاـ 

 21/5/2012قدس برس، 
 

 الجياد االسالمي في مخيم جنينمن أمن السمطة يعتقل عشرة ناشطين  18
ا ؼ ب: اعتقمت قوس المف ال مسطينيا أمس عشرة ناشطيف ينتموف الى حركا الجياد السالمي  -ف جني

في م يـ جنيف شماؿ ال  ا الغربيا بحسب ما اعمف مسؤوؿ في الحركا. وقاؿ غساف السعدي مسؤوؿ 
لناشطيف الحركا في م يـ جنيف انو ل يعرؼ سبب اعتقاليـ. واكد مسؤولوف امنيوف فمسطينيوف اعتقاؿ ا

 لكنيـ رف وا الدلء بمزيد مف الت اصيؿ.
اجيزة امف السمطا اقدمت صباح أمس عمى »وقالت حركا الجياد السالمي في بياف صحافي في غزة 

 «. اقتحاـ منازؿ عدد مف قيادات وكوادر حركا الجياد السالمي في م يـ جنيف وبمدة برقيف
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بالفراج »وطالبت السمطا ال مسطينيا « ان الت  طير»ت بانيا واعتبرت الجياد السالمي في بياف العتقال
تحمؿ الجيزة المنيا كامؿ المسؤوليا عف ىذا التعدي »وقالت الحركا انيا «. ال وري عف جميع ال وة

 «. ال طير عمى كوادر الحركا واقتحاـ المنازؿ اآلمنا
 22/5/2012الدستور،عمان، 

 
 نون "تشجيع االستيطان" بالقراءتين الثانية والثالثةقا اإلسرائيمي يصادق عمى الكنيست 29

ذكػػػرت إذاعػػػا الجػػػيش اإلسػػػراسيمي، عمػػػى موقعيػػػا عمػػػى النترنيػػػت أف الكنيسػػػت اإلسػػػراسيمي، أقػػػر مسػػػاء أمػػػس 
بػػػالقراءتيف الثانيػػػا والثالثػػػا قػػػانوف "تشػػػجيع السػػػتيطاف" الػػػذي قدمػػػو رسػػػيس السػػػتالؼ الحكػػػومي زسيػػػؼ إليكػػػيف 

تيطاف سواء كاف الحديث عف إقاما مستوطنات جديػدة أـ توسػيع مسػتوطنات قاسمػا. وييدؼ إلى تشجيع الس
 ع و كنيست فقط. 22ع و كنيست فيما عار و  33وصادؽ عمى القانوف 

وبحسب الموقع فاف القانوف الجديػد يمػنح تسػييالت  ػريبيا عبػر العتػراؼ بالتبرعػات التػي تػدفع لمؤسسػات 
بحسػػب القػػانوف الجديػػد سي ػػاؼ "ىػػدؼ تشػػجيع السػػتيطاف" مػػف أي عامػػا تعمػػؿ عمػػى تشػػجيع السػػتيطاف. و 

 نوع كاف وفي كؿ مكاف إلى قاسما "اسىداؼ العاما" المنصوص عمييا في قانوف  ريبا الد ؿ.
وأشػػار الموقػػع إلػػى أف مناقشػػا القػػانوف أمػػاـ لجنػػا الماليػػا لممصػػادقا عميػػو، أثػػارت "عاصػػ ا سياسػػيا" بعػػد أف 

ف ييػػدؼ عمميػػا إلػػى تشػػجيع السػػتيطاف فػػي ال ػػ ا الغربيػػا، بينمػػا أدعػػى إلكػػيف أف قالػػت المعار ػػا إف القػػانو 
القػػانوف يشػػمؿ كػػؿ اسػػتيطاف جديػػد تصػػادؽ عميػػو الحكومػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ "اسػػتيطاف غيػػر ييػػودي"  وا ػػطر 
مقدمو القػانوف إلػى إزالػا عبػارة "السػتيطاف الصػييوني" اعممػا انػو ل يوجػد اسػتيطاف غيػر ييػودي  مػف نػص 

وف بعد تد ؿ المستشار القانوني لمكنيست الذي أشػار إلػى أف التعبيػر المػذكور قػد يسػبب مشػكما قانونيػا القان
 في نص القانوف في سياؽ المساواة العاما.

 00/5/0220، 48عرب 
 

 ىي المدينة األولى لمشعب الييودي القدس: يزبير  شيمون 02
بػأف القػدس كانػت وسػتبقى المدينػا اسولػى  يػزبير  موفشػيصّرح الرسيس اإلسراسيمي : اإلذاعا اإلسراسيميا الثانيا
 الؿ المراسـ الرسػميا التػي جػرت فػي تمػا "ىتحموشػت" بمناسػبا مػا يسػمى يػـو  يزلمشعب الييودي، وقاؿ بير 

توحيػػد القػػدس: "إف القػػدس تتطمػػع لمسػػالـ، وعمينػػا القيػػاـ بكػػؿ شػػيء مػػف أجػػؿ تحقيقػػو... إننػػا سػػنحتـر اسمػػاكف 
بػأف المدينػا لػـ تكػف قػطن مدينػا  يزوأ اؼ بير  الدينيا، وكذلؾ حقيـ في حريا العبادة".المقدسا لكؿ الطواسؼ 

.  كبيرة ومتطورة ومن تحا ومزدىرة بالحياة كما ىي اليـو
 02/5/0220، 0292رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 

 
 
 

 لقدسى مدينة اعم "إسرائيل": ال يمكن المساس بسيادة اإلسرائيميوزير التعميم  02
صػػّرح وزيػػر التعمػػيـ اإلسػػراسيمي غػػدعوف سػػاعر بػػأف حػػديث : اإلذاعػػا اإلسػػراسيميا الثانيػػا، يػػوفؼ كركوفيسػػكي

رسػػيس الػػوزراء اإلسػػراسيمي السػػابؽ إييػػود أولمػػرت حػػديث أحمػػؽ، وأنػػو ليسػػت ىنػػاؾ أي قػػوة بامكانيػػا أف تمػػس 
 سيادة إسراسيؿ عمى عاصمتيا.
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لحػػاسط الغربػػي يحػػاسط البػػراؽ ، أو ػػح سػػاعر بػػأف القػػدس سػػتكوف و ػػالؿ مراسػػـ جػػرت يفيمػػا يسػػميو الييػػود  ا
 ا عا لسيادة واحدة، سواء فػي البمػدة القديمػا أو الحػـر القدسػي أو جبػؿ الزيتػوف وكػذلؾ مدينػا داود، وقػاؿ: 
"إف كؿ اسكاذيب التي يأتي بيػا أبػو مػازف، وأفكػاره التػي تتحػدث عػف احػتالؿ القػدس، يمكػف ت نيػدىا بواسػطا 

 التاري يا".الحقاسؽ 
 02/5/0220، 0292رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 

 
 نتنياىو يطالب الغرب "بعدم التنازل إليران" ومنعيا من تخصيب اليورانيوم 00

زعـ رسيس الحكوما اإلسراسيميا، بنياميف نتنياىو في مؤتمر عقدتػو وزارة ال ارجيػا اإلسػراسيميا، أمػس الثنػيف، 
بادة إسراسيؿ لـ تتغير". وجػاءت تصػريحاتو فػي الوقػت الػذي أف نوايا إيراف الحق يقيا بامتالؾ السالح النووي وا 

 ارتقب فيو العالـ نتاسج زيارة رسيس وكالا الطاقا الذريا الدوليا، يوكيا أمانو إليراف ونتاسجيا.
يراف تريد إبادة وونقمت صحي ا "معاريؼ" في موقعيا عمى الشبكا"عف نتنياىو قولو في المؤتمر المذكور إف إ

إسػػراسيؿ وتعمػػؿ عمػػى تطػػوير قػػدرات ذريػػا لتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػا. وادعػػى نتنيػػاىو أف إيػػراف تيػػدد إسػػراسيؿ والسػػمـ 
ل قاـ اإليرانيوف  العالمي كمو وأنو "إزاء ىذه النوايا عمى الدوؿ القاسدة في العامؿ أف تبدي تشددا في مواق يا وا 

 بمحو إسراسيؿ مف  ريطا العالـ".
ب نتنياىو فانو عمى الدوؿ العظمى أل تقدـ أيا تنازلت إليراف، بؿ عمييا أف تقدـ ليا مطالب وا ػحا وبحس

وصريحا: عمى إيراف أف توقؼ كؿ نشػاطات ت صػيب اليورانيػونـ، وأف ت ػرج مػف أرا ػييا الكميػات التػي تػـ 
 ا قـ.ت صيبيا لغايا اآلف وت كيؾ المنشآت الذريا التي أقامتيا تحت اسرض في منطق

وزعـ نتنيػاىو أنػو فقػط بيػذه الطريقػا يمكػف  ػماف عػدـ حصػوؿ إيػراف عمػى قنبمػا ذريػا، وأف ىػذا ىػو موقػؼ 
 إسراسيؿ "لـ ولف يطرأ عميو أي تغيير".

 00/5/0220، 48عرب 
 

 عالن حربإي محاولة لفرض الخدمة المدنية عمينا ىي بمثابة أ زعبي:حنين  00
لحكومػا السػراسيميا، بنيػاميف نتنيػاىو، السػاعيا الػى حشػر العػرب وص ت الناسبا حنػيف زعبػي محاولػا رسػيس ا

عنوة في مو وع النقاش الداسر حوؿ تجنيد الحريديـ او ما يعرؼ بايجػاد بػديؿ لقػانوف طػاؿ، ال ػاص بتجنيػد 
الحريػػدـ والػػذي تػػوج الت ػػاؽ الستالفػػي الجديػػد بػػيف موفػػاز ونتنيػػاىو، وصػػ تيا بالباسسػػا، معربػػا عػػف اسػػتغرابيا 

وجػددت زعبػي اعتبارىػا ل ػرض ال دمػػا  حػاـ العػرب ومحاولػا تمريػر تجنيػد الييػود الحريػػديـ عمػى ظيػورىـ،لق
 المدنيا عمى فمسطينيي الدا ؿ بانو ليس أقؿ مف إعالف حرب عميتا.

واشػػارت زعبػػي الػػى اف الدولػػا التػػي تعمػػف عػػف ن سػػيا ييوديػػا وت ػػرض عمينػػا ال دمػػا المدنيػػا بحجػػا " توزيػػع 
لجميع" ىي دولا عمياء وغبيا، تست ؼ بعقولنا وتدوس كرامتنا. فبعد أف تصادر أر نا وتبني اسعباء عمى ا

عمييا مساكف ومدنا "لمييود" فقط، وت صؿ الم ططات لسمبنا ما بقي مف اسرض فػي النقػب، وتشػرد عشػرات 
ييوديػا، "تطالبنػا الآلؼ مػف شػعبنا، وتمنػع إعػادة النػازحيف إلػى قػراىـ، وتحػوؿ مسػات القػرس العربيػا إلػى قػرس 

 بأف نشارؾ في اسعباء"، أي اعباء نشارؾ بيا 
وا ػػافت، لقػػد قامػػت كػػؿ الدولػػا ومػػا عمييػػا عمػػى أر ػػنا وأمالكنػػا، فيػػؿ ىنالػػؾ أكثػػر مػػف ىػػذه "المشػػاركا"  
المشػػاركا الحقيقيػػا ىػػي أف تعيػػد لنػػا الدولػػا ماليػػيف الػػدونمات التػػي سػػمبتيا، وتعيػػد لنػػا ماليػػيف الػػدولرات التػػي 

 تيا وتعيد بناء فلؼ البيوت التي ىدمتيا، ىذه ىي المشاركا. صادر 
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و مصت زعبي الى القػوؿ، اف م طػط ال دمػا المدنيػا ىػو م طػط بػديؿ عػف ال دمػا العسػكريا، وىػو ييػدؼ 
إلى فرض مصطمح الولء لمدولا عمى العرب، ونحف لف نكوف مواليف لمف ينكر حقنا عمى وطننا، ولمف يريد 

  صيا الوطنيا لشبابنا. تشويو ىويتنا والش
 02/5/0220، 48عرب 

 
 لحماية منشات الطاقة في قبرص ألف جندي  02الجيش اإلسرائيمي ينشر  مصادر إعالمية: 04

كشػػػ ت مصػػػادر اعالميػػػا اسػػػراسيميا اف رسػػػيس الحكومػػػا، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو ات ػػػؽ مػػػع نظيػػػره : أ ؼ ب -أنقػػػرة 
 بحػر المتوسػط ومػد انابيػب لمغػاز بػيف اسػراسيؿ وقبػرص،القبرصي عمى انشاء منصا لمتنقيب عف الغاز في ال

 عمى اف يتـ نشر عشريف الؼ جندي اسراسيمي مف وحدات الكوماندو لحمايا منشات الغاز والعامميف فييا.
وفػػػي مقابػػػؿ اشػػػتراط نتنيػػػاىو لنشػػػر ىػػػذه العػػػداد الكبيػػػرة مػػػف الجنػػػود السػػػراسيمييف طالبػػػو الػػػرسيس القبرصػػػي 

اؿ السػػػراسيمييف لنقػػػؿ اعمػػػاليـ مػػػف الشػػػطر التركػػػي غيػػػر المعتبػػػر بػػػو الػػػى دا ػػػؿ بال ػػػغط عمػػػى رجػػػاؿ العمػػػ
 الشطر القبرصي.

ورد فػي بيػاف لم ارجيػا اإلسػراسيميا، نشػرتو سػ ارة الدولػا العبريػا فػي أنقػرة: ىػذه اسنبػاء، و ن ت إسػراسيؿ أمػس، 
 «.ومًا قوات عمى أرض أجنبياىذه الدعاءات ل أساس ليا ول عالقا ليا بالواقع. إسرسيؿ لـ ولف تنشر ي»

ألػػؼ  20وكانػػت وكالػػا أنبػػاء اسنا ػػوؿ التركيػػا نقمػػت عػػف مسػػؤوؿ قبرصػػي يونػػاني أف إسػػراسيؿ تنػػوي نشػػر 
ألػؼ عامػؿ وفنػي إسػراسيمي سػيتوجيوف إلييػا لمعمػؿ  30جندي في الشطر اليوناني مف الجزيرة، ل ػماف أمػف 

 في التنقيب عف الن ط والغاز.
 00/5/0220، الحياة، لندن

 
 مستوطنين يطمقون النار عمى فمسطينيين حولشريط فيديو الجيش اإلسرائيمي يحقق في  05

القػدس ػ ا ؼ ب: اعمػف الجػيش السػراسيمي الثنػيف انػو يحقػؽ فػي حػادث نقػؿ عمػى مقطعػي فيػديو ويبػدو فيػو 
ووقػع الحػادث  جنود اسراسيميوف وىـ يق وف دوف تد ؿ بينما يقـو مسػتوطنوف بػاطالؽ النػار عمػى فمسػطينييف.

مساء السبت  الؿ مواجيات بيف مستوطنيف مف مستوطنا يتسيار المتطرفػا ومػزارعيف فمسػطينييف مػف قريػا 
 عصيرة القبميا قرب مدينا نابمس شماؿ ال  ا الغربيا.

 00/5/0220، القدس العربي، لندن
 
 
 

 ألف طالب صيني في جامعة تل أبيب.. و لعالقاتإلعادة ا  يزور بكين زغانت 06
أمس إلى العاصما الصينيا رسيس اسركاف اإلسراسيمي الجنراؿ بني غانتس لمقػاء نظيػره الصػيني تشػيف  وصؿ

 بيغيندا، الذي كاف غانتس قد است افو في إسراسيؿ  الؿ العاـ الما ي.
وأشارت الصحؼ اإلسراسيميا إلى استعادة إسراسيؿ الػدؼء فػي عالقاتيػا العسػكريا مػع الصػيف والتػي ت ػررت 

وط أميركيػػػا أجبػػػرت إسػػػراسيؿ عمػػػى التنػػػازؿ عػػػف عػػػدد مػػػف الصػػػ قات الميمػػػا فػػػي مجػػػاؿ طػػػاسرات ب  ػػػؿ  ػػػغ
  التجسس مع الصيف.
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وبحسػػػب وسػػػاسؿ اإلعػػػالـ اإلسػػػراسيميا فػػػاف الق ػػػيا المركزيػػػا المدرجػػػا عمػػػى جػػػدوؿ اسعمػػػاؿ فػػػي ىػػػذه الزيػػػارة 
 العسكريا والمقاء بيف رسيسي اسركاف ىي إيراف.

ـ نظيػره الصػيني الرؤيػا اإلسػراسيميا بشػأف التقػدـ فػي المشػروع النػووي اإليرانػي، ويتوقع أف يعرض غانتس أما
 في محاولا إلقناع الصينييف بدعـ العقوبات الدوليا  د إيراف. 

ومػػف جيػػا أ ػػرس أبرمػػت مدينػػا ننغيػػانج الصػػينيا ات اقػػًا مػػع جامعػػا تػػؿ أبيػػب يسػػمح بارسػػاؿ ألػػؼ مػػف كبػػار 
لػإلدارة فػػي جامعػا تػػؿ « ليػػب»امج دراسػي  ػػاص لممػدراء  ػػمف كميػا المػدراء ورجػػاؿ اسعمػاؿ فػػي إطػار برنػػ

 أبيب.
 00/5/0220، السفير، بيروت

 
 تتيم عباس بدعم اإلرىابترفض اتفاق فتح مع حماس و  "إسرائيل"المستقبل": " 07

أبػدت مصػادر إسػراسيميا  يبػا أمميػا مػف محػاولت الػرسيس ال مسػطيني محمػود : راـ اهلل ػ "المسػتقبؿ" ووكػالت
باس المستمرة لعزؿ إسراسيؿ دوليًا في الوقت الذي يتحػدث فيػو عػف إقامػا حكومػا وحػدة مػع حركػا "حمػاس" ع

 التي تنادي بزواؿ إسراسيؿ.
ونقمت إذاعا جيش الحػتالؿ اإلسػراسيمي عػف مصػادر مسػؤولا قوليػا أمػس "إف عبػاس ي اطػب العػالـ بمغتػيف 

ناصػر المتطرفػػا واإلرىابيػا عبػر دمجيػػا فػي حكومتػػو إحػداىما تػدعو لمسػػالـ، واس ػرس تعمػؿ عمػػى تشػجيع الع
عطاسيا شرعيا سياسػيا، مؤكػدة أف الػرسيس ال مسػطيني تكيػؼ ن سػيًا وفكريػًا مػع التغيػرات الجديػدة فػي العػالـ  وا 

 العربي ويعتقد بأنيا ستصب في  دما أىدافو".
الؿ قنػػوات عػػدة كػػاف وتابعػت المصػػادر إف رد عبػػاس عمػػى رسػالا نتنيػػاىو والػػذي وصػػؿ الػى تػػؿ أبيػػب مػػف  ػ

 سمبيًا لمغايا والذي يعني أنو غير معني بتحريؾ مسيرة السالـ بانتظار تغيرات كبيرة في محيط إسراسيؿ.
وأكدت المصادر أف الرسيس ال مسطيني الذي صنع ات اؽ "أوسمو" يتنكر ليذا الت ػاؽ ويبػدو ذلػؾ وا ػحًا مػف 

يسػمى بالنكبػا ال مسػطينيا عػف أف حػؽ العػودة مقػدس  حديثو في  طاب لشعبو في ذكػرس قيػاـ إسػراسيؿ أو مػا
 والذي يعني عمميًا الدعوة الى تدمير إسراسيؿ.

وأشارت المصادر اإلسراسيميا الى أف سقؼ عباس وتصمبو في ق يا حؽ العودة يتجاوز العديد مف ال صاسؿ 
ا جذريًا بما فييػا الدولػا ال مسطينيا حتى المتطرفا منيا حيث أنو يرفض أي ىدنا زمنيا الى حيف حؿ الق اي

 المؤقتا والتي عمييا إجماع كبير في إسراسيؿ اآلف.
 00/5/0220، المستقبل، بيروت

 
 
 

 من غزة ولبنان وسوريا نظام إسرائيمي لمواجية التيديدات الصاروخية "الورقة البيضاء" 08
اليـ بوست اإلسراسيميا صحي ا جيروز ، أف وكالت ، عف تؿ أبيب، مف  00/5/0220األىرام، القاىرة، ذكرت 

كش ت أمس أف القوات الجويا اإلسراسيميا تعمؿ عمي و ػع نظػاـ جديػد لعممياتيػا ييػدؼ إلػي تحسػيف قػدراتيا 
  . جو عبر أنحاء المنطقا المجاورة ليا  - لمواجيا انتشار صواريخ أرض
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يػد التطػوير فػي قطػػاع وأو ػحت الصػحي ا أف النظػاـ الجديػد أطمػؽ عميػو اسػـ الورقػػا البي ػاء  وىػو مػا زاؿ ق
العمميات بسالح الجو اإلسراسيمي  ويت مف تحميؿ عمي كؿ جبيا تواجييا إسراسيؿ مػف سػوريا ولبنػاف وقطػاع 

 جو الموجودة بالمناطؽ المتعددة مف نطاؽ العمميات. -كؿ أنظما صواريخ أرض ىغزة  إ افا إل
 27-ت إطالؽ صواريخ مػف نػوع إس إيػووأشارت الصحي ا إلي أف سوريا استممت العاـ الما ي عدة بطاريا

مف روسيا وفقا لت اقيا وقعت مند عدة أعواـ وجاىزة لالنطالؽ. وىذه البطاريات المعروفا أي ػا بنظػاـ بػوؾ 
 ألؼ قدـ. 40كيمومترا  وبامكانيا رصد عدة أىداؼ طاسرة عمي ارت اعات تصؿ إلي 30تمتد لمسافا
زعـ اف حػزب اهلل  الجيش اإلسراسيمي ، أف"وكالت" ، عفلقدسا، مف 00/5/0220، األيام، رام اهللوأ افت 

نجح في تطوير قدرات صواريخ "ساـ"  الؿ السنوات اس يػرة، وبأنػو يمتمػؾ كميػات كبيػرة مػف ىػذه الصػواريخ 
 وشاحنات متنقما مميسا بيا.

الصػػػواريخ ونقمػػػت صػػػحي ا "جيػػػروزالـ بوسػػػت" عػػػف تقريػػػر لمجػػػيش السػػػراسيمي، انػػػو يكثػػػؼ تدريباتػػػو لمواجيػػػا 
المتطػورة المتواجػػدة لػدس حػػزب اهلل وسػوريا دوف اف ي  ػػي  شػػيتو مػف قػػدرة صػواريخ كتػػؼ التػي يصػػؿ مػػداىا 

 الى ثالثيف كيمومترا وصمت الى غزة، حسب ما أوردتو الصحي ا.
ونقمػػت الصػػحي ا عػػػف مسػػؤوؿ عسػػكري اعتػػػراؼ الجػػيش بػػأف مػػػا سػػّماه "الت ػػوؽ الجػػػوي فػػي المنطقػػا لمجػػػيش 

بات ميددا واف الو ع الحالي يتطمب تبنى  طط عممياتيا جديدة تجعمو قػادرا عمػى العمػؿ رغػـ السراسيمي " 
 وجود انظما الصواريخ الم ادة لمطيراف في المنطقا".

وحسب المسؤوؿ العسكري، فاف معظـ طاسرات الحرب في اسراسيؿ تعمؿ وفؽ انظما الحرب اللكترونيا التي 
 اف تتعرض ليا في المستقبؿ". صممت لتحييد التيديدات التي يمكف

زاء ىذا الو ع يعمؿ الجيش عمى و ع  طوط وقواعد جديدة  اصا بالطيراف تعتمد بشػكؿ اساسػي عمػى  وا 
طبيعا منطقا العمميات التي ستحمؽ بيا المقاتالت الحربيا وانظما لمواجيا ىػذا ال طػر الػذي يدعيػو الجػيش 

و م ػػػادة لمطػػػاسرات تممكيػػػا جيػػػات م تم ػػػا فػػػي فيمػػػا يركػػػز  ططػػػو عمػػػى كي يػػػا مواجيػػػا صػػػواريخ ارض جػػػ
المنطقا والتعامؿ مع انتشػار انظمػا الصػواريخ مػف طػراز "سػاـ" والمتواجػدة الف فػي منػاطؽ عمميػات م تم ػا 

 بالنسبا لسراسيؿ، عمى حد ادعاسو ..
و كيمػػومترا ويمكنػػ 30وقالػػت "اف ىػػذا النظػػاـ الصػػارو ي يمتػػاز بقدرتػػو عمػػى الوصػػوؿ الػػى مػػدس يصػػؿ الػػى 

 الؼ قدـ". 40اعتراض اىداؼ متعددة تحمؽ عمى ارت اعات تصؿ الى نحو 
 

 عميا اإلسرائيمية تمزم الحكومة تقديم معمومات كاممة عن تشغيل الفمسطينيينمحكمة الال 09
القػػػدس ػ عبػػػد الػػػرؤوؼ ارنػػػاؤوط: طمبػػػت المحكمػػػا العميػػػا السػػػراسيميا مػػػف الحكومػػػا تقػػػديـ معمومػػػات جميػػػع 

 ا منح ال مسطينييف تصاريح الد وؿ والعمؿ في إسراسيؿ.اإلجراءات بشأف سياس
مسػػػػمؾ  وجمعيػػػػا ا ػػػػط العامػػػػؿ  -وجػػػػاء قػػػػرار المحكمػػػػا ردا عمػػػػى اللتمػػػػاس الػػػػذي قدمتػػػػو جمعيػػػػا ا يشػػػػاه

السػػراسيميتاف ب صػػوص الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات بشػػأف سياسػػا مػػنح العمػػاؿ ال مسػػطينييف تصػػاريح الػػد وؿ 
 والعمؿ في إسراسيؿ.

نوف حريا المعمومات طالبت الجمعيتاف بتو يح ما يمي: ما ىو عدد الحصص الم صصػا واعتمادا عمى قا
لمعمػػاؿ ال مسػػطينييف المسػػموح ليػػـ أف يعممػػوا فػػي إسػػراسيؿ  مػػا ىػػي اإلجػػراءات التػػي عمػػى العمػػاؿ المػػرور بيػػا 

 لمحصوؿ عمى تصريح د وؿ  ما ىي معايير د وؿ العماؿ؛ مثؿ تحديد العمر وما شابو 
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مسمؾ" ورقا معمومات "عمؿ ال مسػطينييف فػي إسػراسيؿ: ال رصػا -دد، فقد أطمقت جمعيا " يشاهوفي ىذا الص
مسمؾ" مف  الؿ عمميا الق اسي -ال اسعا والتصحيح الممكف" والتي كش ت معمومات توصمت إلييا " يشاه

الوثػاسؽ التػي  بالتعاوف مع " ط العامؿ"، وتو ح التناق ات الدا ميا وعدـ الدقػا والمعمومػات المنقوصػا فػي
 قدمتيا الدولا السراسيميا بيذا الشأف.

 00/5/0220، األيام، رام اهلل
 

 جامعات إسرائيمية تقرر منح مبارك وزوجتو شيادات فخرية 02
ذكرت صحي ا "الوفد" المصريا أف سوزاف مبارؾ، تمقت  طابًا بالنيابا عنو مف بعض الجامعات اإلسراسيميا، 

د مف الشيادات ال  ريا، "لتجديد الثقا في الشيادات ال  ريا التػي حصػؿ عميػو ت يد بقرار مشترؾ منحيما عد
."وكاف الرسيس السابؽ وزوجتو قد استقبال وفدًأ مف جامعات إسراسيميا جاء الى الػبالد 2006وزوجتو في عاـ 

 سػػػنوات، لتسػػػميميما شػػػيادة دكتػػػوراة ف ريػػػا فػػػي عمػػػوـ الطاقػػػا لحسػػػني مبػػػارؾ وأ ػػػرس فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ 6قبػػػؿ 
 الجتماع لزوجتو. 

الجػػدير بالػػذكر انػػو وفقػػًا لقػػانوف مػػنح الشػػيادة ال  ريػػا اإلسػػراسيميا مػػف أي جامعػػا لش صػػيا مػػف الش صػػيات 
السياسػػػيا أو العمميػػػا أو المشػػػيورة بشػػػكؿ عػػػاـ، أسػػػيمت "فػػػي  دمػػػا الشػػػعب الييػػػودي سػػػواء فػػػي إسػػػراسيؿ أو 

  سنوات. 3 ارجيا"، ينبغي اف تجدد ثقتيا بيذه الش صيا كؿ 
 روسيا اليوم  

 02/5/20،مركز القدس، 00نشرة أنباء اليوم،العدد 
 

 دونم حول األقصى والقدس القديمة 022القبور الييودية الوىمية فوق  آالفاالحتالل يزرع  02
: قالت مؤسسا اسقصى لموقؼ والتراث إفأ الحتالؿ اإلسراسيمي وأذرعو التن يذيا في القدس المحتما القدس

فيما بينيا لزرع فلؼ القبور الييوديا الوىميا حوؿ المسجد اسقصى المبارؾ والبمدة القديما  تبادر وتتعاوف
 دونما. 300بالقدس عمى مساحا قدرىا نحو 

وأفادت المؤسسا في بياف ليا أمس الثنيف أف الم طط يبدأ مف جبؿ الطور شرؽ المسجد اسقصى، مرورا 
ا جنوب غرب المسجد اسقصى المبارؾ، تن يذا لقرارات حكوميا بوادي سمواف جنوبا وانتياء بوادي الرباب

وأ افت أف أذرع الحتالؿ الم تم ا مف  منيا "جمعيا إلعاد الستيطانيا" وما يسمى بػ "سمطا  إسراسيميا.
الطبيعا والحداسؽ"، صعدت في اسياـ اس يرة مف زراعا ىذه القبور بادعاء "الترميـ والصيانا والستصالح 

 تحداث والمسح اليندسي واإلحصاء".والس
وأكدت مؤسسا اسقصى أّف الحتالؿ اإلسراسيمي يسعى مف  الؿ ىذا المشروع إلى تيويد كامؿ محيط 
المسجد اسقصى والقدس القديما، والسيطرة الكامما عمى كؿ اسرض الوق يا وال مسطينيا، وتحويميا إلى 

وأكدت مؤسسا اسقصى أفأ الحتالؿ يقـو  آت ييوديا.مقابر ومستوطنات وحداسؽ توراتيا وقوميا ومنش
بعمميات تزييؼ كبيرة لمجغرافيا والتاريخ واآلثار والمسّميات في سبيؿ شرعنا القبور الييوديا الوىميا 

 واصطناع منطقا ييوديا مقدسا.
 00/5/0220، األيام، رام اهلل

 
 تبعو قوات االحتالل بتيويد القدس الييئة اإلسالمية المسيحية: القبور الوىمية أسموب جديد ت 00
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حَذرت الييسا اإلسالميا المسيحيا مف أسموب جديد تتبعو قوات الحتالؿ بتيويد المدينا المقدسا، : القدس
 حيث تعمؿ عمى زرع فلؼ القبور الييوديا الوىميا حوؿ المسجد اسقصى المبارؾ والبمدة القديما بالقدس.

دونمًا، تمتد مف جبؿ الطور/الزيتوف شرؽ المسجد  300ا قدرىا نحو ويتـ زراعا ىذه القبور عمى مساح
 اسقصى، إلى وادي سمواف ووادي الربابا جنوب غرب المسجد اسقصى.

ويرافؽ زرع القبور الييوديا تجريؼ قبور مقبرة مأمف اهلل والتي تحوي في ثراىا رفاة كبار اسسما والصحابا، 
 لمحتما.وتعد مف معالـ عروبا مدينا القدس ا

وأكدت الييسا اإلسالميا المسيحيا عمى مشاعر الس ط والغ ب التي أثارىا  طاب رسيس وزراء الكياف 
اإلسراسيمي بنياميف نتنياىو أثناء احت اليـ ب ـ القدس، حيث قاؿ "اسراسيؿ بدوف القدس مثؿ الجسـ بدوف 

 قمب، ولف نقدـ عمى تقسيـ قمبنا تحت أي ظرؼ مف الظروؼ".
يسا استيتاًرا كبيًرا بالشعب ال مسطيني وبحقو باقاما دولتو المنشودة وعاصمتيا القدس الشريؼ، وعدتو الي

ويدؿ أي ًا عمى إنكار "إسراسيؿ" لحؽ العرب ال مسطينييف بالمدينا المقدسا ومقدساتيا وعمى رأسيا المسجد 
 اسقصى المبارؾ وكنيسا القياما.

 00/5/0220، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 % 4من "فمسطين التاريخية" سوى  يتبقلم تفكجي:  00

سميح الكايد: أشاد  ميؿ ت كجي  بير الستيطاف ومدير داسرة ال راسط في جمعيا الدراسات  -الدوحا 
بمواقؼ قطر المبدسيا في دعـ الق يا ال مسطينيا إقميمًيا ودولًيا  ،في حوار مع  الرايا ،العربيا بمدينا القدس

عمى نحو مكثؼ وعممي يعكس حقيقا جديا المواقؼ والعمؿ عمى  ،حافؿ والمنابر السياسياوعمى كؿ الم
 تجسيد الحؽ ال مسطيني.

: إذا أراد ال مسطينيوف إعالف الوتساءؿ ت كجي عف مكاف إقاما الدولا ال مسطينيا التي يتـ الحديث عنيا، قاس
"  .. إذا ما عممنا أف الجانب اإلسراسيمي لـ دولا فمسطينيا فعمى أي أرض سيعمنونيا "ىؿ ستقاـ في اليواء

في مدريد، مف  الؿ الستيطاف، عف فرض سياسا  2992يتوقؼ حتى في فترة السالـ التي بدأت منذ عاـ 
اسمر الواقع عمى اسرض وزاد عدد المستوطنيف في ال  ا الغربيا ومدينا القدس المحتما، ليصؿ الى 

 ألؼ. 500حوالي 
طار بالقوؿ: ىؿ ساىـ يوـ اسرض بتوحيد الشعب ال مسطيني في مواجيا المشاريع وتساءؿ في ىذا ال

، عندما لـ يتبؽ لم مسطينييف 2976الستيطانيا ومصادرة اسرض  .. في الحقيقا جاء يوـ اسرض في عاـ 
 % مف "فمسطيف التاري يا" في عاـ96شيء، عندما أعمف عف ولدة "يوـ اسرض" كاف يممؾ ال مسطينيوف 

وأ اؼ: في ال  ا الغربيا ما يممكو ال مسطينيوف وما يسيطروف عميو  % منيا.4واليوـ يممكوف  2948
ذا ا رجنا  5800% مف مساحا ال  ا الغربيا البالغا حوالي 42اآلف ل يعادؿ  كيمو متر مربع، وا 

ستوطنات التي تبمغ الم ططات الييكميا لممستوطنات والمناطؽ المبني عمييا مستوطنات والمجاؿ الحيوي لمم
% والجانب السراسيمي استغؿ مجموعا مف 42%، اذا ما تبقى لمدولا ال مسطينيا أقؿ مف 58حوالي 

 العناصر وأصدر مجموعا مف القوانيف بيدؼ السيطرة عمى اسرض ال مسطينيا.
 00/5/0220، الراية، الدوحة

 
  نادي األسير: ضرار أبو سيسي ما زال في العزل االنفرادي 04
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أكد محامي نادي اسسير، اليوـ اإلثنيف، أف إدارة سجف عسقالف ما زالت تحتجز اسسير  رار أبو : ـ اهللرا
دارة السجوف  سيسي مف غزة في العزؿ الن رادي بالرغـ مف الت اؽ الذي جرس بيف القيادة العميا لألسرس وا 

 والذي بموجبو سيتـ إنياء عزؿ جميع اسسرس.
 02/5/0220، مات الفمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمو 

 
 في القدس واعتقاالتمواجيات  05

راـ اهلل: واصؿ المستوطنوف اإلسراسيميوف، أمس، محاولا اقتحاـ المسجد اسقصى، بعد يوـ متوتر في 
 المدينا، احتؿ فيو عشرات اآللؼ منيـ شوارعيا، احت ال بذكرس احتالؿ الجزء الشرقي منيا و مو لمغربي.

د عياف إف مستوطنيف تسمموا بيف مجموعات سياحيا أجنبيا مف باب المغاربا، الممنوع عمى وقاؿ شيو 
جنديا إسراسيميا يقتحموف بشكؿ م اجئ ساحات  80العرب، ود موا إلى ساحات اسقصى، بينما كاف نحو 

 المسجد، إلجراء تدريبات كما يبدو أو لمبحث عف مطموبيف.
بحجا رشقيـ  ،ا اعتقالت في ص وؼ شباف صغار في القدسوكانت الشرطا اإلسراسيميا شنت حمم

مستوطنيف وقوات الشرطا، أوؿ مف أمس، بالحجارة، واستمرت ىذه العتقالت أمس، بعدما تجددت 
الشتباكات ليما اسحد حتى وقت متأ ر بيف الشباف ومستوطنيف وقوات الشرطا. وتحولت شوارع القدس إلى 

أ ذ الشباف يالحقوف مستوطنيف في المدينا، بينما راح الجيش يالحؽ ال تيا ساحات لممطاردة السا نا، إذ 
وعادة ما تشيد القدس مواجيات عني ا بيف ال ينا واس رس بيف شباف وقوات الشرطا،  مف شارع إلى شارع.

 بسبب محاولا مستوطنيف اقتحاـ اسقصى أو الستيالء عمى منازؿ في المدينا.
 00/5/0220، الشرق األوسط، لندن

 
 لرجل أعمال إسرائيمي " تنفي بيعيا عقارا في القدساألرثوذكسية"البطريركية  06

ن ى الناطؽ اإلعالمي باسـ البطريركيا اسرثوذكسيا اسب عيسى مصمح ما : ناديا سعد الديف –عماف 
اؿ إسراسيمي عف قياـ البطريركيا ببيع عقاٍر في القدس لرجؿ أعم ،أمس ،تناقمتو وساسؿ اإلعالـ اإلسراسيميا

 مالييف دولر. 20بقيما 
وقاؿ في تصريح أمس "نن ي ما جاء في ال بر ن يا قاطعًا، وقد فوجسنا بما ُنسب إلينا، ولـ نبع أراض ولـ 

وأكد مصمح أف "المستشاريف القانونييف لمبطريركيا  اطبوا الجريدة التي نشرت ال بر  نستمـ أيا مبالغ".
بكتاب رسمي أمس لكي تسحبو وتعتذر عنو، سننا لسنا طرفًا في كؿ ما ذكر"، متيميا "بتعمد النيؿ مف 

 سمعا البطريركيا، وا عافيا أماـ المستوطنيف".
 00/5/0220، الغد، عم ان

 
نياءمصداقية فتح وحماس بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة بشكك الشارع الفمسطيني ي 07  االنقسام  وا 

راـ اهلل ػ وليد عوض: ساد الشارع ال مسطيني الثنيف حالا مف الشؾ وعدـ الىتماـ بتوقيع حركتي فتح 
 عمى ات اؽ جديدة لتن يذ ات اؽ المصالحا واعالف الدوحا لنياء ،الميما قبؿ الما يا في القاىرة ،وحماس

وابدس معظـ المواطنيف الذيف التقتيـ 'القدس العربي' الثنيف في شوارع راـ اهلل عدـ  النقساـ ال مسطيني.
 قناعتيـ بالتزاـ الحركتيف بتن يذ الت اؽ الجديد.
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وقاؿ المواطف حسف الرمالوي الذي يعمؿ في السمطا الوطنيا لػ'القدس العربي' 'كمو كالـ فارغ' في اشارة الى 
الجديد، منوىا الى اف النقساـ والمصالحا ىما لعبا تمعبيا حماس وفتح لتحقيؽ مصالحيـ الحزبيا  الت اؽ

 مف  الليا. 
 00/5/0220، القدس العربي، لندن

 
 بتيمة إدخال ىواتف لألسرى 48محام من فمسطينيي  بسجنُحكم إسرائيمي  08

 عمي لثالث سنوات ونصؼ السنا، عمى أصدرت محكما إسراسيميا في بسر السبع حكًما بالسجف ال :الناصرة
، بتيما تيريب ىواتؼ نقالا 2948المحامي  الد الدسوقي، مف سكاف اسرا ي ال مسطينيا المحتما عاـ 

واتيـ الدسوقي، وىو محامي منظما "أنصار السجيف" مف دا ؿ  سسرس فمسطينييف بالسجوف اإلسراسيميا.
ء مف حركا "حماس"، حسب ادعاءات المحكما اإلسراسيميا اسرا ي المحتما، باد اؿ ىواتؼ نقالا لنشطا

  .5|20الصادر اسحد ا
 02/5/0220قدس برس، 

 
 اكتشاف مادة عالجية فعالة  انجاز عممي مشترك لشركة القدس وجامعة النجاح 09

أثمرت نتاسج البحث العممي المشترؾ بيف شركا القدس لممستح رات الطبيا وجامعا النجاح  :راـ اهلل
الذي ينمو في فمسطيف والذي كاف  "قيثار الحمار"ا إلى التوصؿ إلى است الص مادة فّعالا مف نبات الوطني

يستعمؿ قديما في الطب الشعبي لعالج أمراض البواسير والدوالي ونزيؼ اسنؼ، حيث تـ وسوؿ مّرة تحميؿ 
مى مرونا اسوعيا الدمويا المست مصا مف ن س النبتا واكتشاؼ مدس تأثيرىا ع” روتيف“أو ” فيتوليف“مادة 

وأشار مدير داسرة الجودة الدواسيا في شركا القدس لممستح رات الطبيا د. ماىر  في جسـ اإلنساف.
 ciences International Journal ofا ال اروؼ أف ىذا البحث العممي تـ نشره حديثا في مجّما

Pharmacy and Pharmaceuticalتي توصؿ إلييا البحث المشترؾ لتحميؿ متناول النتاسج ال ،  العالميا
وأكد ال اروؼ أف العمؿ عمى تطوير المادة ال عالا جاري ومستمر إلى حيف  ،المادة ال عالا مف ىذا النبات

 التوصؿ إلى تطوير مادة كيمياسيا فعالا تد ؿ في تركيب بعض أدويا اسوعيا الدمويا.
بيا قد ا ترعت عددا مف طرؽ التحميؿ كما ا ترعت ومف الجدير بالذكر أف شركا القدس لممستح رات الط

 تركيبات دواسيا نشرت جميعيا في المراجع الدواسيا العالميا.
 00/5/0220، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 " التجزئة والمعاناة التي يعيشيا الشعب الفمسطيني أساسالنكبة ىي عمان: ندوة بعنوان " 42

ج النكبا ال مسطينيا وتداعياتيا، وما رافقيا وتالىا مف صور ناقش متحدثوف نتاس: ىشاـ عودة -عماف 
لممقاوما المسمحا أو الشعبيا، وأكدوا  الؿ ندوة اقيمت مساء السبت الما ي في المنتدس العربي لمناسبا 
الذكرس الرابعا والستيف لمنكبا وال مسطينيا، اف النكبا ىي اساس التجزسا والمعاناة التي يعيشيا الشعب 

يني وانعكاسات ذلؾ عمى الو ع العربي، ليؤكد د. رياض النوايسا أف ال مسطينييف كانوا طميعا أبناء ال مسط
اسما في مقاوما مشروع الحتالؿ والستيطاف، وأ اؼ  الؿ تقديمو لمندوة والمتحدثيف فييا أف زواؿ أثار 

 النكبا ل يتـ إل بزواؿ أسبابيا.
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دـ ورقا تحثت حوؿ مشاىدات مف المقاوما في زمف النكبا وما الميندس سامي بيجت أبو غربيا الذي ق
قبميا، تناوؿ فييا محطات مف مقاوما الشعب ال مسطيني لممشروع الستيطاني الصييوني التي بدأت في 

، متوق ا عند محطات بارزة ل صيا في أربع محطات 2948العيد العثماني وصول الى عاـ النكبا عاـ 
، وىي انت ا ات وثورات قدـ فييا الشعب ال مسطيني 2936و 2933و 2929و 2920لممقاوما عاـ 

 ت حيات كبيرة دفاعا عف اسرض واليويا.
، تحدث غازي عبد القادر الحسيني، 2967وفي ورقتو التي تناولت مشاىد مف المقاوما الشعبيا بعد عاـ 

صول الى النت ا ا اسولى مت ذا مف مدينا القدس، وما حصؿ فييا مف مقاوما شعبيا بعد الحتالؿ، و 
والثانيا، وكذلؾ بدايا تشكيؿ المؤسسات الوطنيا في القدس، لي تتـ الحسيني في نيايا ورقتو الى مياجما 
سياسا السمطا ال مسطينيا في عالقتيا مع ىذه المؤسسات، مت ذا مف بيت الشرؽ الذي أسسو وترأسو شقيقو 

 الراحؿ فيصؿ الحسيني.
احثا فيحاء عبد اليادي دراسا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تناولت حياة المرأة وفي ورقتيا قدمت الب

ال مسطينيا منذ النكبا وما بعدىا في م يمات ومواقع المجوء، حيث أجرت دراسا عمى احدس عشرة امرأة 
رنا يقمف في عدة مناطؽ وبمداف، تحدثف عف المقاوما والصمود والمجوء الحياة السياسيا والجتماعيا، مقا

بيف المرأة الري يا والمدينا في العالقا مع الواقع السياسي والجتماعي، ودورىا في النتماء لحقا لمثورة 
 ومؤسساتيا.

فيما تناوؿ المحامي أنيس فوزي قاسـ نظرة القانوف الدولي لممقاوما، وما جاءت بو نصوص القانوف مف 
ما الحتالؿ والدفاع عف السيادة والستقالؿ، مت ذا انحياز وتأييد لحركات التحرر الوطني وحقيا في مقاو 

مف منظما التحرير ال مسطينيا نموذجا، التي وص يا بأنيا المنظما التي تميزت بح ور سياسي ودبموماسي 
رفيع في م تمؼ المنظمات الدوليا، وفي مقدمتيا اسمـ المتحدة، مؤكدا عمى أف القوانيف الدوليا تنظر الى 

 طينييف في حاؿ اعتقاليـ بأنيـ أسرس حرب.المقاوميف ال مس
الندوة التي أقيمت بالتعاوف بيف المنتدس العربي ولجنا يـو القدس رحب رسيس المنتدس الميندس وىداف 

واز والسكندروف ىلتي لحقت بالما في اسندلس والعويس في بدايتيا بالح ور، متحدثا عف ال سارات ا
ؿ العربيا حاليا، وكاف الباحث بشير ال  را قد رحب بالح ور وفمسطيف والعراؽ، وما يتيدد الدو 

 والمتحدثيف، بسبب أىميا المناسبا وتأثيرىا عمى الحياة العربيا بشكؿ عاـ.
الندوة ح رىا جميور مف الناشطيف والميتميف، وتأتي في اطار احياء المناسبا التي وص يا حا روف 

ننا لف ننسى، وأف العودة الى فمسطيف ىي حؽ مقدس ل يمكف بأنيا تمثؿ رسالا الى كؿ مف يميمو اسمر بأ
 التنازؿ عنو..

 00/5/0220، الدستور، عم ان
 
 
 

 يعرب عن قمقو الستمرار أعمال الحفريات السرية والعمنية في محيط المسجد األقصىاألردن  42
جيػد ممكػف لحمايػا  أكػد الممػؾ عبػد اهلل الثػاني أف اسردف مسػتمر فػي بػذؿ كػؿ :بترا  - فلء مظير - عماف

 اسماكف المقدسا في القدس الشريؼ، انسجاما مع دوره التاري ي في رعايا اسماكف المقدسا وحمايتيا.
 جاء ذلؾ  الؿ استقباؿ جاللتو أمس المديرة العاما لمنظما االيونسكو  إيرينا بوكوفا.
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التػػػزاـ السػػػمطات السػػػراسيميا  وشػػػدد الممػػػؾ عمػػػى أىميػػػا القػػػدس ستبػػػاع الػػػديانات السػػػماويا الػػػثالث، و ػػػرورة
بموجػػػب القػػػانوف الػػػدولي لتمكػػػيف اسردف مػػػف الح ػػػاظ عمػػػى بمػػػدة القػػػدس القديمػػػا وصػػػيانا المسػػػجد اسقصػػػى 
 المبارؾ، بما في ذلؾ إجراء عمميا إعػادة التػرميـ ال ػروري لطريػؽ بػاب المغاربػا والمصػمى المروانػي وتػرميـ

لح ػػػاظ عمػػػى التػػػراث واسمػػػاكف المقدسػػػا، التػػػي تعرقميػػػا جػػػدراف الحػػػـر القدسػػػي الشػػػريؼ مػػػف جممػػػا مشػػػاريع ا
 إسراسيؿ.

وأعػػرب عػػف قمقػػو العميػػؽ إلسػػتمرار أعمػػاؿ الح ريػػات اسثريػػا السػػريا والعمنيػػا،  صوصػػًا فػػي محػػيط المسػػجد 
 اسقصى المبارؾ.

صػا وتطرؽ البحث إلى الممارسات والسياسات اسحاديا التي تتبعيا إسراسيؿ فػي اسرا ػي ال مسػطينيا،  صو 
ما يتعمؽ باسماكف المقدسا، و رورة ت عيؿ جميع قواعد القانوف الػدولي واإلنسػاني ب صػوص حمايػا التػراث 

 الثقافي لمدينا القدس.
ايرينػػا بوكوفػػا، عػػف قمػػؽ اسردف العميػػؽ، جػػراء اسػػتمرار الجػػراءات ، وزيػػرا ال ارجيػػا ناصػػر جػػودةكمػػا عبػػر 

ىا استمرار أعمػاؿ الح ريػات اسثريػا السػريا والعمنيػا، وعمػى نحػو أحاديا الجانب التي تقوـ بيا إسراسيؿ، وأبرز 
  اص في محيط المسجد القصى المبارؾ، والتي تتعارض مع القانوف الدولي ومبادئ "اليونسكو".

ودعا إلى أىميا تمكيف اسردف مف القياـ بدوره في الح اظ عمى بمدة القدس القديما وصيانا المسجد اسقصى 
 ادا عمى القانوف الدولي.المبارؾ، استن

وأكػػد جػػودة التػػزاـ اسردف الكامػػؿ بػػدعـ "اليونسػػكو" فػػي واجباتيػػا ومياميػػا لحمايػػا مدينػػا القػػدس القديمػػا، كمػػا 
ستعمؿ الوزارة عمى تزويد "اليونسكو" بالتطورات في القدس وتقديـ توثيؽ منيجي لػ"اليونسكو" عما يحدث مػف 

 المدينا المقدسا. انتياكات م ال ا لمقوانيف الدوليا في
 وشدد الطرفاف عمى اىميا ت عيؿ قواعد القانوف الدولي والنساني، لحمايا التراث الثقافي لمدينا القدس.

مف جيتيا، أعربت بوكوفا عف تقدير منظما "اليونسكو"، ودعميا لمجيود الردنيا بقيادة الممؾ عبداهلل الثػاني 
 لمح اظ عمى القدس والمقدسات.

 00/5/0220 ،الغد، عم ان
 

 مميون دوالر 522ر ضبط نفقات قواتو المسمحة بنحو األردن يقر   40
أصدر رسيس ىيسا اسركاف المشتركا لمقػوات المسػمحا اسردنيػا ال ريػؽ مشػعؿ الػزبف، : محمد الدعما - عماف

 الؿ اجتماع ح ره كبار  باط القوات المسمحا أمس، تعميمات ب ػرورة  ػبط الن قػات بم تمػؼ أنواعيػا، 
يقػػػػاؼ شػػػػراء السػػػػيارات واسثػػػػاث واإلي ػػػػادات والزيػػػػارات الرسػػػػميا إل لم ػػػػرورة و   صوصػػػػا الوقػػػػود والكيربػػػػاء وا 

 القصوس.
وطمب الزبف  الؿ الجتماع وقؼ بعض المشاريع غير المستعجما  الؿ ىذه المرحما فػي ظػؿ العجػز الػذي 

 الحكوما اسردنيا.تشيده الموازنا العاما لمدولا، وانسجاما مع اإلجراءات التي ات ذتيا 
مميػوف  350وكاف مصدر نيابي قد كشؼ أف المجنا الماليا النيابيا في مجمس النواب طالبت بت  ػيض نحػو 

 مميوف دولر  سيتـ اقتطاعيا مف الميزانيا الم صصا لمقوات المسمحا. 500دينار انحو 
بالنسػبا إلػى قػوة اقتصػاده. وكػاف  يشار إلى أف اسردف يحتؿ المرتبا ال امسا عالميػا بحجػـ اإلن ػاؽ العسػكري

مجمػػس الػػوزراء اسردنػػي قػػد أقػػر السػػبت الما ػػي حزمػػا مػػف اإلجػػراءات والقػػرارات الماليػػا التػػي ستسػػاىـ فػػي 
 مميوف دولر . 423مميوف دينار ا 300الت  يؼ مف ت اقـ عجز الموازنا وتوفير ما قيمتو نحو 
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 00/5/0220، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيلالتي تحتميا "من العمل العربي المشترك لمعمل عمى عودة األراضي  أبو الفتوح: ال بد 40

: إف الس يرجريدة في مقابما مع ، المرشح لمرساسا المصريا، عبد المنعـ أبو ال توح .د: قاؿ وساـ متى
طيني الصراع العربي اإلسراسيمي بالنسبا لنا ىو أوًل ق يا أمف قومي مصري، وأي تيديد فيو لمشعب ال مس"

أو المبناني أو السوري ىو تيديد مباشر لألمف القومي المصري بحكـ التاريخ والجغرافيا والعروبا واإلسالـ؛ 
لذا فاننا نرس بو وح أف إسراسيؿ كياف غاصب محتؿ لألرض ال مسطينيا ولمجولف ولمزارع شبعا، ول بد مف 

 ."ا بكؿ السبؿ، بما فييا المقاوما المشروعاالعمؿ العربي المشترؾ لمعمؿ عمى عودة ىذه اسرا ي المغتصب
 00/5/0220السفير، بيروت، 

 
 إسرائيل""ال يعني إسقاط االتفاقية أو إعالن الحرب عمى "كامب ديفيد" تعديلصباحي: حمدين  44

كع و في المجتمع  ،حمديف صباحي أف مكانا مصر يامصر ال امرساسلأكد المرشح : إيياب كامؿ -القاىرة 
، وذلؾ عمييا احتراـ ات اقياتيا مف دوف شطحات سياسيا أو نزوات تيدد أمف مصر والمنطقا ت رض ،الدولي

مشيرًا، في حوار مع جريدة الراي، إلى أف  .باإلشارة إلى ات اقيا كامب دي يد التي وقعتيا مصر مع "إسراسيؿ"
ي بندود مجح ا سف الواقع أو التسميـ س ،المطمؽ اإلذعافمف  القبوؿ بالت اقيات الدوليا ل يعني نوعاً "

وبالتالي فاف أي ات اقيا يمر عمييا الزمف تصمح  السياسي واسمني يتغير باستمرار، وىذا مف طبيعا اسشياء.
الو ع اسمني في سيناء اآلف يحتاج إلى مزيد  لتعديؿ بعض بندودىا بما يتالءـ مع متغيرات الواقع، فمثالً 

لتسميح بما ي الؼ بنود ات اقيا كامب دي يد، والحديث عف ىذا ل يعني مف القوات المصريا وتغيير نوعيا ا
 ."إسقاط الت اقيا أو إعالف الحرب عمى إسراسيؿ

المشكما ليست في السالـ أو نوعيا الت اقيا ولكف المشكما في است داـ ذلؾ كشعار يعمي " وأكد صباحي أف
لصراع والييمنا، ولذلؾ إذا تحدثت إسراسيؿ عف السالـ أعيننا بينما يمارس الطرؼ اآل ر أشد أنواع العداء وا

عف ىذا السالـ بشكؿ عاجؿ ونحاسب الطرفيف عميو حتى ل تقوـ إسراسيؿ وتستأسد  فيجب أف ن ع م يوماً 
 ."عمى المنطقا وتمارس سياسا إ عافنا تحت شعارات كاذبا

 00/5/0220الراي، الكويت، 
 

 "احتمتيا إسرائيل"عميو فمن تبقى ىناك أرض إال وقد األمور كما ىي  استمرتإذا  ناصيف حتي: 45
 :ومندوب الجامعا لدس اليونسكو ،رسيس بعثا الجامعا العربيا لدس فرنسا ،ناصيؼ حتي .قنا: قاؿ د وكالا

"لقد أ عنا أكثر مف عشر سنوات فيما يعرؼ بادارة التسويا وليس في التوصؿ إلى تسويا، أي إدارة النزاع 
إلى أف إدارة النزاع  ،أمس  قنااونبو في حوار أجرتو معو وكالا اسنباء القطريا  ع تحديًدا".وليس تسويا النزا

تصب في مصمحا الطرؼ المعتدي الذي يريد الح اظ عمى ما ىو قاسـ وىو الطرؼ اإلسراسيمي، بينما تصب 
حا السمـ تسويا الصراع والنزاع في مصمحا الشعب ال مسطيني وحقو في دولتو، وتصب كذلؾ في مصم

واسمف عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي. وتابع "وجدنا أننا قد وصمنا إلى طريؽ مسدود، وأف المطموب ىو 
عادة تحريكيا  لدفع عمميا السالـ. "ما يعرؼ بتغيير المعبا وا 

عا حتي العرب إلى التوجو إلى العواصـ الدوليا والعمؿ عمى دعـ صمود الشعب ال مسطيني في أر و دو 
وشدد حتي عمى أف المصالحا ال مسطينيا  ،ا الوساسؿ ف اًل عف دعـ المصالحا الوطنيا ال مسطينيابكاف
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شرط  روري لمتحرؾ نحو تسويا شرعيا في المنطقا، لكنو رأس أىميا أف يتبعيا بعد ذلؾ بمورة إستراتيجيا 
إلى ربع الساعا "أعتقد أننا وصمنا  :عمؿ وطني فمسطينيا تصب في مصمحا الشعب ال مسطيني. وأ اؼ

ذا استمرت اسمور كما ىي عميو فمف تبقى ىناؾ أرض إل وقد احتمتيا إسراسيؿ  اس يرة قبؿ منتصؼ الميؿ وا 
 ."وأقامت عمييا المستوطنات ولف تبقى ىناؾ مياه... كما ولف تبقى ىناؾ بنيا تحتيا إلقاما دولا فمسطينيا

 00/5/0220الراية، الدوحة، 
 

 نتدى الدوحة: قطار الربيع العربي انطمق ولن يتوقف حتى تحرير القدسم أعمالفي جمسة ضمن  46
رسيس  ،سالـ الدقباسي، التي تحدث فييا سميح الكايد: ركزت الجمسا المساسيا لمنتدس الدوحا أمس -الدوحا 

اد وزيرة  ارجيا إسبانيا السابقا ترينيد، رسيس وزراء السوداف اسسبؽ ،الصادؽ الميدي، و البرلماف العربي
التي عقدت تحت شعار "الديمقراطيا.. تحديات الربيع العربي" عمى محاور تتعمؽ بم يـو و  ، مينيت

المواطنا في إطار التعدديا الدينيا ودور اسحزاب والمنظمات غير الحكوميا في بمورة مجتمع مدني نشط 
اء لمسمطا الجديدة. وأشار وبناء الديمقراطيات وفليا تداوؿ السمطا ودور اإلعالـ العربي في مرحما البن

المتحدثوف إلى أف الربيع الذي شيدتو بعض دوؿ المنطقا سيؤثر بال شؾ عمى السياسات ال ارجيا لمدوؿ 
 ."إسراسيؿ"العربيا  اصا فيما يتعمؽ بتعامميا مع 

وعدـ  ،دسواستمراره في تيويد الق ،التعنت اإلسراسيمي ترفضبمداًنا عربيا  وجدواعتبروا أف الحراؾ الشعبي سي
وتوافقت الرؤس لممتحدثيف حوؿ م يوـ أف منطقا  بوجود أسرس عرب في سجوف الحتالؿ. الَقبوؿ أي اً 

الشرؽ اسوسط لف تيدأ بعد الربيع العربي وستظؿ الشعوب في المنطقا تطالب وتنا ؿ إلى ف ر مدس مف 
تيا لتيويد القدس و ربيا في محاول "إسراسيؿ"أجؿ حقوقيا في فمسطيف، ل سيما مع استمرار سياسا 

المواثيؽ الدوليا عرض الحاسط. وأجمعوا عمى أف قطار الربيع العربي انطمؽ ولف يقبؿ ولف يتوقؼ حتى 
 يحقؽ أىدافو الكبيرة وعمى رأسيا تحرير القدس.

وفي معرض تركيزىـ عمى الو ع الشرؽ أوسطي والق يا ال مسطينيا والسياسا اإلسراسيميا المتعنتو حذروا 
أف إسراسيؿ يجب أف تدرؾ أف أماميا فرصا عظيما اآلف وىي اللتزاـ بالمواثيؽ الدوليا وتحرير  مف

طالؽ اسسرس الذي مكثوا سنوات طويما في سجونيا.  اسرا ي العربيا المحتما وا 
 00/5/0220الراية، الدوحة، 

 
 
 

 أننا ولدنا من جديدشعرنا ب القطاع" التضامنية مع غزة: عندما دخمنا الرحالرئيس قافمة "شد  47
رزؽ ناسب رسيس  ،الت امنيا مع غزة الشيخ حسف "شد الرحاؿ" : قاؿ رسيس قافما. في.بي.يوا -غزة 

جاءوا دعمًا لألقصى "دولا  224ش صًا مف  262الحركا اإلسالميا في السوداف، إف القافما  مت 
 الؿ  ،وأ اؼ ."المحشر والمنشرصمود الشعب ال مسطيني في أرض الرباط أرض ػ"، مشيدًا ب"والقدس وغزة

عندما د منا غزة " :، إسماعيؿ ىنيا، الثنيففي قطاع غزةرسيس الحكوما ال مسطينيا  ء أع اء القافما معلقا
 ."شعرنا بأننا ولدنا مف جديد، وودنا أف نصافح كؿ فرد في قطاع غزة ونقبؿ كؿ حبا رمؿ
 00/5/0220، لندن، القدس العربي
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 "إسرائيلبين تركيا و"عادة العالقات إل تل أبيبمبعوث ألردوغان في  :سرائيميالقناة العاشرة اإل 48
كش ت القناة العاشرة في التم زيوف اإلسراسيمي، أمس، النقاب عف وصوؿ مبعوث سري لرسيس الحكوما 

وأشار  التركيا رجب طيب أردوغاف إلى تؿ أبيب، إلجراء مقابالت مع عدد مف المسؤوليف اإلسراسيمييف.
إلى ما  "إسراسيؿ"تم زيوف إلى أف تركيا تحاوؿ إعادة العالقات السياسيا والقتصاديا، بؿ والعسكريا، مع ال

، ولكف ليس قبؿ أف تناؿ اعتذارًا عمنيًا مف تؿ أبيب. ويشدد المبعوث "مرمرة"كانت عميو قبؿ أزما س ينا 
ونقمت القناة عف مصادر  لعتذار.التركي عمى أف ا تراقًا عمى صعيد العالقات لف يحدث مف دوف ىذا ا

 تركيا قوليا إف المبعوث التركي التقى بعدد مف المسؤوليف، بينيـ رسيس الحكوما اإلسراسيميا بنياميف نتنياىو.
 00/5/0220السفير، بيروت، 

 
 تركيا تنفذ حزمة مشاريع تنموية وخدمية في فمسطين 49

أنيا أسيمت بتن يذ مشاريع  22/5اإلثنيف  يـو  تيكاا أعمنت الوكالا التركيا لمتنميا والتعاوف :اسطنبوؿ
وأ اؼ مدير مكتب التنسيؽ  أعواـ. سبعامميوف دولر أميركي  الؿ  228تنمويا في فمسطيف بنحو 

، وقمنا بدعـ 2005لمشاريع الوكالا كورشاد محمد لوكالا اسنا وؿ لألنباء: "بدأنا العمؿ في راـ اهلل العاـ 
 ا ل اسدة الشعب ال مسطيني في م تمؼ المناطؽ".مسات المشاريع التنموي

 7محطات "تحميا مياه" لممدارس في قطاع غزة، كما مّولت  شراء  عشرةمف جيا ثانيا افتتحت وكالا تيكا 
 مدرسا. 342شاحنات لنقؿ المياه المحالة إلى 

نشاء معصرة وفي سياؽ متصؿ، بحثت الوكالا مع بمديا عبساف الكبيرة في جنوب قطاع غزة، مشروع إ
وقاؿ رسيس البمديا مصط ى الشواؼ إف المشروع  زيتوف ت دـ محافظا  انيونس التي ت تقد لوجود معاصر.

 362ألؼ دولر، تساىـ الحكوما التركيا منيا ب  582يتمثؿ في إنشاء معصرة زيتوف بتكم ا تصؿ إلى 
أف تكوف المشاريع التي توافؽ عمى ألؼ دولر. وأكد الشواؼ أف وكالا التعاوف والتنميا التركيا تشترط 
ألؼ دولر  الؿ موسـ  82إلى  72تمويميا "ذات بعد تنموي، ومدرة لمد ؿ". وتابع: "سيدر المشروع مف 

 الزيتوف".
 02/5/0220المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 

 مظاىرة في لندن ضد زيارة وزير خارجية االحتالل 52
 "إسراسيؿ"يا وعدد مف المنظمات البريطانيا المناى ا لعنصريا يقيـ المنتدس ال مسطيني في بريطان :لندف

، الذي سيمقي محا رة في اإلسراسيمي ارجيا الوزير  ،دور ليبرمافيجاليوـ الثالثاء مظاىرة  د زيارة أف
عشاء  يري يقاـ في فندؽ "ذا بيالر" في منطقا "ىندوف" ذات الكثافا السكانيا الييوديا لصالح الصندوؽ 

 لييودي الذي يستيدؼ في برامجو دعـ عمميات التطيير العرقي  د ال مسطينييف.القومي ا
إف الزيارة  ،مسؤوؿ العالقات واإلعالـ في المنتدس ال مسطيني ،وفي تعميقو عمى الزيارة، قاؿ زاىر بيراوي

ويساريا غير مرحب بيا مف قبؿ شراسح كبيرة في المجتمع البريطاني، بما في ذلؾ مؤسسات ييوديا عممانيا 
أعربت بشكؿ عمني عف استياسيا مف الزيارة بسبب اإلحراج الذي تسببو مواقؼ ليبرماف العنصريا المتطرفا 
 د ال مسطينييف. ودعا بيراوي وزير ال ارجيا البريطاني إلى النأي بن سو وحكومتو عف مقابما ليبرماف، سف 
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السياسات العنصريا لدولا الحتالؿ في المجتمع مقابمتو ستشكؿ است زازا لمجاليا ال مسطينيا ولكؿ مناى ي 
 البريطاني.  

 00/5/0220المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 اإلسرائيميلسفير لنائب اجامعة في جنوب إفريقيا تمغي محاضرة  52
ألغت جامعا في جنوب إفريقيا بمدينا "نيموؾ"، محا رة كاف مف المقرر أف يمقييا ناسب س ير  :الناصرة

وزعمت اإلذاعا الصييونيا عمى لساف الناطقا باسـ الس ارة بأف جيات مؤيدة لم مسطينييف  ؿ.دولا الحتال
 لحياتو، حسب وصؼ إذاعا الحتالؿ. شرعت بحمما ت ويؼ  د محا رة ناسب الس ير، ما شكؿ تيديداً 

 00/5/0220المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 اآالف دوالر لألونرو  229 دولة ليشتنشتاين تتبرع بـ 50
ألؼ فرنؾ  200دولر أمريكي ا  209,232ذكرت وكالا اسونروا، أف ليشتنشتايف أعمنت عف تبرعيا بمبمغ 

عف  ، بيذا التبرع، معرباً 22/5سويسري  لموكالا. ورحب الم وض العاـ لألونروا فيميبو غراندي، اإلثنيف 
مف لجسي فمسطيف ولمجيات المانحا  تقديره ليذا الدعـ الذي يأتي في وقت يمتاز بتحدياتو القتصاديا، لكؿ

 عمى حد سواء. 
وقالت "اسونروا" في تصريح صح ي: "إف مارتف فريؾ مدير مكتب الشؤوف ال ارجيا في ليشتنشتايف أعرب 

 بدوره عف التزاـ بالده تجاه عمؿ اسونروا. 
ؿ عمى دعـ مجموعا متنوعا وبينت "اسونروا" أف ىذا التبرع الطوعي لميزانيا البرامج الرسيسا لموكالا سيعم

مف البرامج لالجسي فمسطيف، مثؿ تعميـ ما يقارب مف نصؼ مميوف ط ؿ في مدارسيا، وتقديـ الستشارات 
مالييف زيارة مر يا سنويا إلى جانب تقديـ الدعـ الغذاسي والمالي لما يقارب مف  20الطبيا سكثر مف 

 .ألؼ لجئ مف فمسطيف يعيشوف في حالا فقر شديد 300
 02/5/0220موقع فمسطين أون الين، 

 
 
 
 

 مراسمون بال حدود تندد بتوقيف مدير قناة تمفزيونية فمسطينية 50
لبياء  اإلسراسيمي"نديف بشدة توقيؼ الجيش  :منظما مراسموف بال حدود الثنيفلقاؿ البياف  . :ب.ؼ.اا

و حت أو  السجناء ال مسطينييف". إلى، وىو قناة ف اسيا تتوجو اسسيرمدير تم زيوف  ،اهلل موسى  يري عطا
 كومبيوتر وكاميرات ووثاسؽ. وأجيزةمعدات بث  واالجنود صادر  أف

 00/5/0220الحياة، لندن، 
 

 االقتصاد السوري عمى حافة الياوية؟ 54
ل أحد يعرؼ عمى وجو الدقا ما ىي حقيقا أو اع القتصاد السوري وكيؼ تؤثر فيو : إبراىيـ سيؼ

سوريا، والسبب الرسيس ىو احتكار المعمومات المتوافرة حوؿ المتغيرات القتصاديا اسحداث التي تمر بيا 
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مف قبؿ السمطات الرسميا، إلى جانب درجا عاليا مف عدـ اليقيف حوؿ بعض المؤشرات الذي يصدر مف 
لي الذي أعمف أ يرًا قد الدو ب ذلؾ عمى المؤسسات الدوليا مثؿ صندوؽ النقبؿ الجيات الرسميا. وينسح

تويات النمو في شكؿ حاد ىذا عمت ش يؽ، أنو يتوقع تراجع مسندوؽ نوعبر مساعدة المديرة العاما لمص
 العاـ مف دوف أف يتمكف مف الحديث عف أرقاـ محددة.

وعمى رغـ التعتيـ الشديد عمى البيانات الذي ت ر و السمطات السوريا ثما مؤشرات يمكف أف تعطي صورة 
التي تشير في و وح إلى عمؽ اسزما التي ل يمكف إنكارىا، وأبرز ىذه عف حقيقا اسو اع الصعبا 

في المسا وذلؾ  45المؤشرات واسىـ ربما يتعمؽ بتقديرات صندوؽ النقد ان  اض قيما الميرة السوريا بنحو 
ؿ منذ بدء اسحداث، مع ما يعنيو ذلؾ مف تبعات عمى المواطنيف، إذ يعني تراجعًا مماثاًل في قيما اسصو 

 النقديا والمد رات التي يحت ظ بيا المواطنوف.
وفي العادة يحاوؿ الناس اليروب مف عمما متذبذبا إلى أصوؿ ماديا أو إلى أسواؽ الماؿ، لكف في الحالا 
السوريا، ليس ال ياراف متاحيف، فالسمطات تمنع التحويؿ إلى عمما أ رس وو عت حدودًا لما يمكف ال رد 

الوداسع ما يعني أف   ض العمما يصبح أشبو بعقوبا جماعيا تمارسيا الدولا الوصوؿ إليو في ما  ص 
 د المد ريف أو المستثمريف، ويعني أف قطاع اسعماؿ سيرت ع صوتو عما قريب إذا استمرت ىذه الظروؼ 

ا، سوءًا التي ل يوجد ما يؤشر إلى أنيا ستتغير قريبًا. ول يقؿ ال يار الثاني المتمثؿ في الذىاب إلى البورص
في المسا مف قيمتيا منذ  40عف ال يار اسوؿ، فوفؽ تقديرات صندوؽ النقد فقدت سوؽ اسوراؽ الماليا نحو 

اندلع اسزما، ويكاد التداوؿ يكوف متوق ًا بسبب نقص السيولا وعدـ وجود رغبا في التداوؿ في اسوراؽ 
 الماليا في ظؿ ال بابيا الساسدة.

بعض المؤسسات اإلقميميا التأثيرات اإلقميميا المحتمما لستمرار اسزما السوريا، ول ي  ي صندوؽ النقد و 
فمف جيا تراجعت الصادرات في حدة وسيمتد تأثير اسمر إلى جيراف سوريا،  صوصًا العراؽ ولبناف، وفؽ 

سقرب لمعراؽ صندوؽ النقد، فمف جيا يعتَبر العراؽ الشريؾ التجاري اسوؿ لسوريا، وتعتَبر سوريا المن ذ ا
إلى البحر المتوسط، ويعطؿ استمرار أحداث العنؼ في سوريا ىذا الممر في تطور مف شأنو التأثير سمبًا 
في التجارة مع العراؽ. أما مع الشريؾ التجاري الثاني، تركيا، فتوق ت التجارة كذلؾ باستثناء بعض السمع 

وسوريا شبو شمؿ وتوق ًا لكثير مف النشاطات  اسساسيا، وتشيد المناطؽ الحدوديا المشتركا بيف تركيا
وفقدانًا كبيرًا ل رص العمؿ، وكانت ىذه المناطؽ مف البؤر النشطا في المجاؿ القتصادي لجيا توليد فرص 

 العمؿ والنشاطات السياحيا.
د وكانت ىناؾ كذلؾ حركا تجاريا رسميا وغير رسميا بيف مدينتي درعا السوريا والرمثا اسردنيا، ويكا

النشاط أف يكوف شبو متوقؼ نظرًا إلى طبيعا الم اوؼ اسمنيا الساسدة، والتي بسببيا تراجعت التبادلت 
وحركا انتقاؿ الركاب إلى أدنى مستوياتيا منذ عقود. وعمى الطرؼ اآل ر يبرز لبناف اسكثر تأثرًا مباشرة بما 

ني يكاد أف يكوف اسنشط في سوريا، وىو أعمف يجري، فالتبادلت بيف البمديف ميما والقطاع المصرفي المبنا
في كانوف الثاني ايناير  أنو سيمتـز العقوبات الدوليا بحؽ سوريا، ما يشمؿ تجميد أرصدة حكوميا وتعميؽ 
التعاوف مع المصرؼ المركزي السوري ومصارؼ أ رس، ما أثر كثيرًا في العمميات المصرفيا واسرباح التي 

ؿ إلى المصارؼ المبنانيا اسـ. ورافؽ ىذا الجمود تراجع غير مسبوؽ في منح كاف يحققيا ىذا القطاع  وتحوأ
المصارؼ »القروض والتسييالت الستمانيا، ما يعني تجميد السيولا. وتقوؿ ش يؽ في ىذا السياؽ إف 

 ، ما جعؿ حصوؿ السورييف عمى القروض«المبنانيا انسحبت جزسيًا مف سوريا لتكوف أقؿ تعر ًا لألزما
 أكثر تعقيدًا.
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ذا أ يؼ الحظر عمى صادرات الن ط والسمع اس رس، يت ح عمؽ اسزما القتصاديا، ويمكف ت سير  وا 
تراجع الحتياطات النقديا إلى النصؼ تقريبًا ما يثير عالمات الست ياـ حوؿ قدرة القتصاد السوري عمى 

 الصمود والستمرار بتحقيؽ نوع مف التوازف.
مؤشرات أعاله اسبعاد القتصاديا لتنعكس عمى أدوار ال اعميف السياسييف وموق يـ مما تتجاوز أىميا ال

يجري مف تطورات، فال اسر اسكبر مف تراجع قيما العمما والنشاطات القتصاديا ىو فسات الد ؿ المرت ع 
جعًا كبيرًا في قيما وأصحاب المد رات بالعمما المحميا، وىذه ال سات التي كاف يعتمد النظاـ عمييا تشيد ترا

مد راتيا وثرواتيا وىي تدفع ثمنًا إجباريًا لوقوفيا حتى اآلف عمى الحياد تقريبًا في اسحداث الجاريا، وليس 
وا حًا متى سيحدث التحوؿ في موق يا،  صوصًا ال سات المتوسطا منيا، فالمؤشرات اسوليا تشير إلى أف 

، وباتت ىناؾ رىانات عمى أف تعميؽ اسزما القتصاديا اسو اع لف تشيد تحسنًا في القريب العاجؿ
وتشديد الحصار يمكف أف يؤدي إلى نتاسج أف ؿ مف  يارات التد ؿ العسكري التي ل يوجد توافؽ دولي 

 حوليا.
يبقى أف كؿ مؤشرات القطاعات اإلنتاجيا وال دميا، ومف  منيا حوالت العامميف في ال ارج، تشير إلى 

اسداء القتصادي وحاؿ مف الرتباؾ في ما  ص أف ؿ السبؿ إلدارة الممؼ، وما ينجـ تدىور سريع في 
عف تدىور قيما العمما وما يرافقو مف ت  ـ وارت اع في اسسعار يشمؿ قطاعات عري ا، وحتى اآلف 

كاف نجحت السمطات نسبيًا في  بط أسعار المواد اسساسيا التي تستيمكيا بكثرة شراسح الد ؿ المتدني، و 
 ىذا عمى حساب احتياط العمالت اسجنبيا التي تتراجع بوتيرة متزايدة.

والسؤاؿ ىو إلى متى يمكف الصمود، فحتى مع التعتيـ المتعمد تشير المؤشرات المتاحا إلى أزما اقتصاديا 
  مقبما ل يوجد كثير مف ال يارات لمتعامؿ معيا.

 00/5/0220، الحياة، لندن
 

 "إعالن الدَّْوحة" مجدًدابدا..  عم اماذا عدا  55
 ىاني المصري
فجػػأًة، وبعػػَد أيػػاـٍ معػػدودة عمػػى إجػػراء تعػػديؿ واسػػع عمػػى حكومػػا سػػالـ فيػػاض؛ تػػـ مسػػاء اسحػػد الما ػػي 

 اإلعالف عف الت اؽ بيف "فتح" و"حماس" يق ي بتطبيؽ "إعالف الدأْوحا".
مػػػا الوفػػػاؽ الػػػوطني وبػػػدء لجنػػػا الجديػػػد فػػػي الت ػػػاؽ اس يػػػر أّنػػػو نػػػّص عمػػػى التػػػزامف مػػػا بػػػيف تشػػػكيؿ حكو 

النت ابات عمميا في قطاع غزة، وأزاؿ حجا كؿ طرؼ بمف يبدأ أوًل، وأ اؼ نقطا جديػدة أنػو فػي حػاؿ 
تعذر إجراء النت ابات في الموعد المت ؽ عميو نتيجػا أي سػبب  ػارج عػف إرادة اسطػراؼ يمتقػي الطرفػاف 

رساسػػا ش صػػّيا مسػػتقما يػػتـ التوافػػؽ عمييػػا، وت ػػّمف لبحػػث إمكانّيػػا تشػػكيؿ حكومػػا وحػػدة وطنّيػػا جديػػدة ب
 أيً ا إنجاز ممؼ الحريات العاما كاماًل في أسرع وقت ممكف قبؿ إجراء النت ابات وفؽ القانوف.

"مػػاذا عػػدا عمػػا بػػدا" حتػػى عػػاد "إعػػالف الدأْوحػػا" إلػػى الحيػػاة، ىػػؿ ىػػو مزحػػا، أـ جػػد، أـ تالعػػب بعواطػػؼ 
ل أحػػػد سيصػػػدؽ اسمػػػر حتػػػى يػػػتـ التطبيػػػؽ بػػػدًءا مػػػف تشػػػكيؿ الحكومػػػا وفمػػػاؿ ال مسػػػطينييف . أعتقػػػد أف 

وتسجيؿ النا بيف حتػى إجػراء النت ابػات بعػد تػوفير اسجػواء المناسػبا إلجراسيػا، فقػد سػسـ ال مسػطيني مػف 
 الت اقات التي لـ تطبؽ ومف الجداوؿ الزمنيا التي ل يتـ اللتزاـ بيا.
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لدوحػػا" السػػتدراكات التػػي و ػػعيا المكتػػب السياسػػي لػػػ"حماس" مػػف حيػػث الشػػكؿ مػػا منػػع تطبيػػؽ "إعػػالف ا
عميو، وجعؿ تطبيقو مستحياًل، ولػـ يحػدث جديػد، فانت ابػات "حمػاس" لػـ تسػتكمؿ، ولػـ يػتـ التجديػد ل الػد 

 مشعؿ أو ا تيار رسيس جديد لممكتب السياسي.
وق ػز عػف ق ػايا أساسػيا  أما مف حيث الجوىر فاف ما منػع تطبيػؽ إعػالف الدأْوحػا" أنػو عقػد عمػى عجػؿ،

مثػػؿ إعػػادة تشػػكيؿ المنّظمػػا والبرنػػامج السياسػػّي وتوحيػػد المؤسسػػات،  اصػػا اسجيػػزة اسمنيػػا، ورّكػػز فقػػط 
 عمى النت ابات وتشكيؿ الحكوما.

سػػأكت ي باإلشػػارة إلػػى غيػػاب البرنػػامج السياسػػّي عػػف الت ػػاؽ اس يػػر، فمػػا ىػػو برنػػامج الحكومػػا الوفاقّيػػا 
برنامج الرسيس، كما صّرح أبو مازف ُبعْيد التوقيع عمى "إعالف الدأْوحا"، أـ أنيا سػتكوف القادما ، ىؿ ىو 

ذا  مف دوف برنامج سياسي كما رددت "حماس"؛ سف السياسػا مػف ا تصػاص المنظمػا ولػيس السػمطا . وا 
سػػػراسيؿ وأطػػػراؼ مػػػؤثر  ة مػػػف اعُتِمػػػدت وجيػػػا نظػػػر "حمػػػاس"، فمػػػا الػػػذي سػػػيغير موقػػػؼ اإلدارة اسميركّيػػػا وا 

المجتمع الدولي التي ىددت داسًمػا بمقاطعػا الحكومػا وقطػع المسػاعدات عنيػا إذا لػـ تمتػـز بشػروط المجنػا 
 الرباعيا الدولّيا .

التجربػػػا الُمػػػرأة منػػػذ النقسػػػاـ وحصػػػيما الت اقػػػات التػػػي لػػػـ تن ػػػذ، والحػػػوارات التػػػي لػػػـ تنقطػػػع؛ تجعمنػػػا غيػػػر 
 مت اسميف إلى أف يثبت العكس.

 يفسر توقيع االتفاق: إًذا ما الذي
أوًل: لقد جاء رد نتنياىو عمى رسالا "أبو مازف" م ّيًبا تماما لآلماؿ، كما ىو متوقع، ولـ يقتصر عمػى رد 
مكتوب، بؿ ي اؼ إليو ما ين ذه عمى أرض الواقع مف فرض حقاسؽ احتالليا واستيطانيا، وسبقو التراجع 

يع حكومػػػا نتنيػػػاىو بمػػػا يجعميػػػا أقػػػوس حكومػػػا فػػػي تػػػاريخ عػػػف تبكيػػػر إجػػػراء النت ابػػػات اإلسػػػراسيمّيا وتوسػػػ
 إسراسيؿ بصورة سمحت بتسميا نتنياىو بػ"ممؾ إسراسيؿ".

كمػػا أف اإلدارة اسميركّيػػا ليسػػت بػػوارد ال ػػغط عمػػى إسػػراسيؿ،  صوًصػػا اآلف عشػػّيا النت ابػػات الرساسػػّيا 
ول تزاؿ تعارض أي توجػو فمسػطيني اسميركّيا، أو حتى تقديـ مقترحات قادرة عمى استسناؼ الم او ات، 

إلى اسمـ المتحدة لمحصوؿ عمى الع ػوّيا الكاممػا أو المراقبػا لدولػا فمسػطيف، عمػى أىمّيػا ىػذه المسػألا، 
 ولكنيا كانت حا رة عند تعديؿ حكوما فياض.

إف ىػػػػذه التطػػػػورات و ػػػػعت القيػػػػادة ال مسػػػػطينيا مجػػػػدًدا أمػػػػاـ الحػػػػاسط المسػػػػدود الػػػػذي وصػػػػؿ إليػػػػو  يػػػػار 
 او ػػػات، والػػػذي يػػػؤدي اسػػػتمراره إلػػػى تآكػػػؿ شػػػرعيتيا ومصػػػداقيتيا أمػػػاـ الشػػػعب ال مسػػػطينّي، كمػػػا أف الم

 تشكيؿ الحكوما الجديدة لـ يقدـ حاًل ول وعًدا بحؿ.
ثانًيػػا: إف "حمػػاس" راىنػػت أكثػػر ممػػا ينبغػػي عمػػى انعكػػاس الربيػػع العربػػي وصػػعود اإلسػػالـ السياسػػي فػػي 

تحسيف موقعيا في ال ارطا ال مسطينّيا، لت اجأ بأف رىانيا لػيس فػي  المنطقا عمى فمسطيف، بما مف شأنو
محمو، سف اإل ػواف المسػمميف لػيس مػف الم ػموف أف يحكمػوا مصػر وغيرىػا مػف البمػداف العربّيػا كمػا بػدا 
اسمػر فػي العػاـ اسوؿ عمػى انػدلع الثػورات العربيػا، فالسػتطالعات ل ت ػع مرشػحيـ محمػد مرسػي فػػي 

 عف أف نجاحو أو نجاح عبد المنعـ أبو ال توح ل يعني أف السمطا في مصر ستنتقؿ إلػى المقدما، ف اًل 
الرسيس الجديػد، بػؿ سػيبقى المجمػس العسػكري لعًبػا ميًمػا فػي مصػر بغػض النظػر عػف ش صػّيا الػرسيس 

 المقبؿ.
ممو ومػا يمكػف أف يكػوف قػد سػاىـ فػي إعػادة النظػر فػي موقػؼ "حمػاس" أف صػعود اإلسػالـ السياسػي وتسػػ

سػػػراسيؿ، لػػػذلؾ  السػػػمطا تطمّػػػب إزالػػػا عقػػػدة "حمػػػاس" مػػػف طريػػػؽ عالقاتػػػو مػػػع اإلدارة اسميركّيػػػا وأوروبػػػا وا 
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نصحت جماعا اإل واف المسمميف في مصر "حماس" بالعتداؿ والت ػاؽ مػع "فػتح" تحػت مظمػا الشػرعيا 
حاجػا إلػى الػدعـ ال مسطينيا، سف مصر بحاجا إلى وقت قد يطوؿ حتى تقؼ عمى قدمييا، سػتكوف فيػو ب

ال ػػػارجي ودعػػػػـ السػػػػتقرار اإلقميمػػػػي لتجػػػػاوز ال تػػػرة النتقالّيػػػػا بمتاعبيػػػػا اسمنّيػػػػا والقتصػػػػادّيا والسياسػػػػّيا 
 وتجاوز اس طاء المحدقا.

ثالثًػػا: لقػػد لعبػػت مصػػر عبػػر جيػػاز الم ػػابرات العامػػا دوًرا أساسػػياا فػػي عقػػد الجتمػػاع اس يػػر بػػيف "فػػتح" 
النتػػػاسج التػػػي توصػػػؿ إلييػػػا، فػػػالمجمس العسػػػكري بحاجػػػا إلػػػى إنجػػػاز عشػػػيا  و"حمػػػاس" فػػػي القػػػاىرة وفػػػي

 النت ابات الرساسّيا المصرّيا، لي تح مف  اللو نافذة لدوره في المرحما القادما.
إف نجاح الت اؽ الجديد القديـ مرىوف مرة أ رس بتوفر اإلرادة السياسػّيا لألزمػا لتطبيقػو، والسػتعداد لػدفع 

 ػػالؿ أوًل، بالتنػػازؿ عػػف المصػػالح والبػػرامج ال اصػػا، والسػػتعداد لتطػػويره بالت ػػاؽ عمػػى ثمػػف الوحػػدة مػػف 
برنامج سياسي يجسد القواسـ المشتركا أصمب مف برنامج "فتح" وأمرف مػف برنػامج "حمػاس"، يػنص عمػى 

ويػربط اللتػزاـ  اللتزاـ بالحقوؽ واسىداؼ ال مسطينّيا، ويستند إلى القػانوف الػدولي وقػرارات اسمػـ المتحػدة،
ل السػتعداد لتجػاوز أوسػمو  سػراسيؿ بػالتزاـ إسػراسيمي مقابػؿ بتطبيقيػا، وا  بالت اقات الموقعػا بػيف المنظمػا وا 

 وممحقاتو والتزاماتو كما كاف يجب أف يحدث منذ زمف.
صالح جذري شامؿ لمنظمػا التحريػر، بحيػث  وثانًيا، بالم ي في إعادة ىيكما وتشكيؿ وت عيؿ وتطوير وا 
ت ػػػػـ م تمػػػػؼ ألػػػػواف الطيػػػػؼ السياسػػػػي ال مسػػػػطيني؛ لتعػػػػود قػػػػوًل وفعػػػػاًل الممثػػػػؿ الشػػػػرعي الوحيػػػػد لمشػػػػعب 
ال مسػػػطيني أينمػػػا تواجػػػد ومرجعّيتػػػو السياسػػػّيا، عمػػػى أف يػػػدرج عمػػػى جػػػدوؿ أعمػػػاؿ المنظمػػػا و ػػػع ميثػػػاؽ 

وس والعبػر وطني يستميـ أف ؿ ما ىو موجػود فػي الميثػاقيف القػومي والػوطني السػابقيف ويسػت يد مػف الػدر 
 المست ادة وال برات والمستجدات والحقاسؽ الجديدة.

وثالثًػػػا، بتوحيػػػد المؤسسػػػات المدنّيػػػا واسجيػػػزة اسمنّيػػػا، وذلػػػؾ باعتمػػػاد  طػػػا متدرجػػػا تبػػػدأ بتوحيػػػد جيػػػازي 
الشرطا في ال  ا وقطاع غزة، حتػى تقػوـ لجنػا النت ابػات المركزّيػا باإلشػراؼ عمػى إجػراء النت ابػات، 

لى القتساـ.وحتى يقود   الت اؽ إلى إنياء النقساـ وليس إلى إدارتو والتعايش معو وا 
ورابًعػػػا، بقيػػػاـ شػػػراكا سياسػػػّيا حقيقّيػػػا تسػػػتند إلػػػى النت ابػػػات الدوريػػػا وتجسػػػيد الديمقراطّيػػػا عمػػػى م تمػػػؼ 
المستويات والقطاعات وليس إلى المحاصصا، وتعطي لكػؿ فصػيؿ مػا يسػتحقو فعػاًل دوف ىيمنػا أو ت ػرد 

و احتكػػار أو إقصػػاء سحػػد، باعتبارىػػا ىػػي ال ػػماف الحقيقػػّي لتحقيػػؽ الوحػػدة وحمايػػا الق ػػّيا ال مسػػطينّيا أ
 وسيرىا عمى طريؽ النتصار.

إف الوحدة الحقيقيا لف تقوـ إّل في سياؽ إحياء المشروع الوطني ال مسطيني الذي ي ترض إعادة العتبار 
ع عمػػى السػػمطا يمػػزؽ، ومػػا يقت ػػيو ذلػػؾ مػػف عػػدـ الػػربط بػػيف لممقاومػػا المثمػػرة التػػي توحػػد، بينمػػا الصػػرا

الوحػػدة وبػػيف تقػػدـ أو تػػأ ر مػػا يسػػمى "عممّيػػا السػػالـ" واسػػتسناؼ الم او ػػات أو تقػػدـ أو تػػأ ر الثػػورات 
العربيػػا، وظيػػور حكػػاـ لصػػالح ىػػذا الطػػرؼ ال مسػػطيني أو ذاؾ. فالوحػػدة  ػػرورة ل غنػػى عنيػػا وليسػػت 

سػػػيما  ػػػغط لسػػػتسناؼ الم او ػػػات أو تحسػػػيف شػػػروطيا أو لمق ػػػز لقيػػػادة  يػػػاًرا مػػػف ال يػػػارات، وليسػػػت و 
 السمطا أو لتحميؿ كؿ طرؼ لمطرؼ اآل ر المسؤوليا عف عدـ تحقيقيا.

فال مسػػطينيوف بحاجػػا إلػػى توحيػػد جيػػودىـ مػػف أجػػؿ تغييػػر ميػػزاف القػػوس بشػػكؿ جػػوىري، حتػػى يسػػتطيعوا 
يػاء الحػتالؿ دوف إىمػاؿ الحقػوؽ اس ػرس التػي ممارسا حقيـ في تقرير المصير؛ بالتركيز عمػى ىػدؼ إن

مف أبرزىا حؽ العودة، وحؽ ال مسطينييف في إقاما دولا مستقما ذات سيادة عاصمتيا القدس عمػى حػدود 
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فػي المسػاواة والحصػوؿ عمػى حقػوقيـ ال رديػا والقوميػا، وفمسػطينيي الشػتاب  48، وحؽ فمسػطينيي 2967
 ـ.في العيش بكراما حتى يعودوا إلى وطني

 00/5/0220، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 

 64في ذكرى إقامتيا الـ "إسرائيل"صورة  56
 عدناف أبو عامر
لػػـ يكػػف مصػػادفا أف يػػربط المػػؤرخ الصػػييوني الراحػػؿ بنتسػػيوف نتنيػػاىو والػػد رسػػيس الحكومػػا الحػػالي، بػػيف 

مناسػػبتاف متناق ػػتاف متعار ػػتاف تحػػالف وىمػػا -ذكػػرس النكبػػا ال مسػػطينيا ومػػا يسػػمى "اسػػتقالؿ" إسػػراسيؿ 
بمقولتو الشييرة "طالما أف ال مسػطينييف يعتبػروف يػوـ اسػتقاللنا يومػًا لنكبػتيـ، فػال مجػاؿ لحػؿ  -ىذه اسياـ

 الصراع بيننا وبينيـ"!
، وىي تجري كشؼ حساب ليا، مف  الؿ دراسا جمما مف 64ىذا العاـ، تحيي إسراسيؿ ذكرس تأسيسيا الػ

 مصاحبا ليا، باتت تؤرؽ صانع القرار فييا، اليـو وفي قادـ اسياـ.الظواىر ال
 التقمص الميداني

منذ قرف مف الزمف، وقع ا تيػار الصػياينا عمػى فمسػطيف إلقامػا دولػتيـ عمػى أر ػيا، ولػـ يكػف ال تيػار 
جػاءت  2948عبثيًا، اعتباطيًا، عشػواسيًا، بػؿ  ػمف التحديػد الصػييوني، باعتبػار أف الدولػا المقامػا عػاـ 

عمى جزء مف أرض إسراسيؿ، وأصبح إنجاز اليدؼ المتمثؿ في إقاما "إسراسيؿ الكبرس"، الميما اسساسػيا 
 إلسراسيؿ الصغرس.

مػف احػتالؿ مػا تبقػى مػف أراض فمسػطينيا فػي ال ػ ا  2967ووفؽ ىػذا المنطػؽ، فمػا أسػ رت عنػو حػرب 
 ؽ إنجاز اليدؼ الصييوني اسكبر.الغربيا وقطاع غزة، لـ َيْعُد أف يكوف  طوة أ رس عمى طري

ولمػػا ا ػػطرت إسػػراسيؿ لالنسػػحاب مػػف أجػػزاء م تم ػػا مػػف ىػػذه اسرا ػػي ب عػػؿ  ػػراوة المقاومػػا، تػػواترت 
اعترافػػات القػػػادة العسػػكرييف والم كػػػريف اإلسػػػراسيمييف بػػأف ال ػػػطرار لتن يػػػذ انسػػحابات ميدانيػػػا مػػػف أراض 

مشػػػػروع الصػػػػييوني الػػػػذي تجنػػػػد لمنيػػػػؿ مػػػػف الشػػػػعب عربيػػػػا وفمسػػػػطينيا محتمػػػػا، مثػػػػؿ تراجعػػػػًا وا ػػػػحًا لم
 ال مسطيني.

 وجاءت ىذه العترافات عمى النحو التالي:
الرسيس السابؽ لجياز الم ابرات اإلسراسيميا الدا ميا اشاباؾ  ففي دي تر يقوؿ: ل أحد يستطيع إنكػار  -

قطػاع غػزة بػدوف مقابػؿ سياسػي،  أف ال مسطينييف حققوا إنجازًا كبيرًا بدفع إسراسيؿ إل الء مستوطناتيا مػف
 وبالتالي فاف الستنتاج الذي توصؿ إليو ال مسطينيوف أف ن اليـ المسمح أثمر انتصارًا عمييا.

القاسػػد السػػابؽ لجيػػاز السػػت بارات العسػػكريا اإلسػػراسيميا اأمػػاف  الجنػػراؿ شػػمومو غازيػػت يػػرس أف عمػػى  -
ات مػف بعػض اسرا ػي العربيػا،  اصػا مػف فمسػطيف إسراسيؿ تعّمـ الدرس مف ا ػطرارىا لتن يػذ النسػحاب

ولبناف، وىو أنو عاجاًل أـ فجاًل ستكوف م طرة لمجالء عف اسرا ي ال مسطينيا المحتمػا، سنػو ل يمكػف 
 إعطاء توصيؼ ف ر لالحتالؿ غير ىذا المصطمح.. "الحتالؿ".

جػالء عػف بعػض اسرا ػي العربيػا وزير البنى التحتيا عوزي لنداو يقوؿ: إف ال ػطرار اإلسػراسيمي لم -
 وال مسطينيا في الوقت الذي تتواصؿ فيو المقاوما، يدؿ عمى انتصارىا وعمى ىزيما تاري يا إلسراسيؿ.
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رسيس الوزراء بنياميف نتنياىو يقػوؿ: إف  طػا فػؾ الرتبػاط عػف قطػاع غػزة تمثػؿ انتصػارًا ىامػًا لحركػا  -
أف يعّبروا عف فرحتيـ بيػذا النصػر الكبيػر الػذي لػـ يكػف لػو  حماس ول كرىا المقاوـ، وبامكاف ال مسطينييف

 مثيؿ في كؿ مواجيات دولا إسراسيؿ.
زعػػيـ المسػػتوطنيف فػػي قطػػاع غػػزة وع ػػو الكنيسػػت السػػابؽ تسػػي ي ىنػػدؿ يقػػوؿ: قػػالوا لنػػا داسمػػًا، دعػػوا  -

ذا كانػت الحكومػا تجعػؿ الجػيش ي ػر عمػى  الجيش ينتصػر، لكػف الػذي حػدث أف ال مسػطينييف انتصػروا، وا 
ىػػذا النحػػو الم ػػزي، فممػػاذا جعمونػػا نسػػتثمر كػػؿ ىػػذا الجيػػد فػػي بنػػاء المسػػتوطنات وتقػػديـ ت ػػحيات مػػف 

 أجميا 
المعمػػؽ السياسػػي فػػي صػػحي ا "معػػاريؼ" شػػالوـ يروشػػالمي طالػػب صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب بػػاإلقرار  -

سػػػتيطاني، مشػػػيرًا إلػػػى أف الحيػػػرة بالحقيقػػػا أمػػػاـ الػػػرأي العػػػاـ اإلسػػػراسيمي، والعتػػػراؼ بيزيمػػػا المشػػػروع ال
اسساسػػيا تكمػػف فػػي المسػػتوس المعنػػوي، فالنسػػحاب مػػف اسرا ػػي العربيػػا وال مسػػطينيا انتصػػار لممقاومػػا، 

 ول يمكف إنكار ذلؾ.
مستشار اسمف القومي الحالي الجنػراؿ المتقاعػد يعكػوؼ عميػدرور يعتبػر أف قػوة الػردع اإلسػراسيميا فػي  -

مسطينيا انيارت بعد تن يذ النسحابات مف أراض عربيا وفمسػطينيا، سف اسمػر الػذي مواجيا المقاوما ال 
بػػػػات معروفػػػػًا لم مسػػػػطينييف والعػػػػرب أف بامكػػػػانيـ الحصػػػػوؿ عمػػػػى منجػػػػزات سياسػػػػيا إذا واصػػػػموا اسػػػػت داـ 

 ال غط عمى إسراسيؿ، ولألسؼ فاننا ننسحب بعدما تبيف لم مسطينييف أنو باإلمكاف ىزيمتنا!
 أثير السياسيانكماش الت

تعتقد إسراسيؿ يأف المسوغ اسساسي لقياميا عمػى أنقػاض اسرض ال مسػطينيا، جػاء لتكػوف قاعػدة عسػكريا 
متقدما لممشروع الغربي في المنطقا العربيا، وفي مراحؿ لحقا تحولػت لتصػبح "حاممػا طػاسرات" بكػؿ مػا 

يا، ليس بال رورة حبًا فػي سػواد عيػوف تحمؿ الكمما مف معنى، مما جعميا "الط ؿ المدلؿ" لمعواصـ الغرب
 الييود، ولكف سنيـ يقدموف  دمات جميما "غير مجانيا" لتمؾ العواصـ.

وىػي تحيػي ذكػرس -ومع ذلؾ، فاف ال مع الثاني مف أ الع اسزما اإلستراتيجيا إلسراسيؿ إقميميػًا ودوليػًا 
ا المناطػػا بيػػػا منػػذ تأسيسػػيا، لسػػػيما يتمثػػػؿ فػػي شػػعورىا ب قػػػداف الػػدور والوظي ػػ -قياميػػا الرابعػػا والسػػتيف

 بالنسبا لمغرب.
وتمثػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي مػػػا عر ػػػتو شػػػعبا الت طػػػيط فػػػي ىيسػػػا اسركػػػاف العامػػػا لمجػػػيش، مػػػف تقػػػديرات متشػػػاسما 
لألو اع السياسيا واسمنيا بشكؿ استثناسي، واعتقادىا بأف الذكرس السنويا الحاليا لستقالؿ الدولا تشيد 

يجيا بشػػكؿ  طيػر، ممػا سػيجعميا تقػػؼ فػي و ػع بػالغ الصػػعوبا أكثػر مػف الو ػػع ت اقمػًا لبيستيػا اإلسػترات
 الحالي.

ويتزامف ىذا اسمر بصػورة وثيقػا بمػا يسػمى "تآكػؿ" المواقػؼ اسميركيػا فػي السػاحا العالميػا، ممػا سػيجعؿ 
 مف قدرتيا عمى تحقيؽ استقرار الشرؽ اسوسط مقيدة مقارنا بالما ي.

وظي ا الغربيا لمدولا اإلسراسيميا، تطالب تمػؾ اسوسػاط صػناع القػرار بالتصػدي ولمحاولا استدراؾ تراجع ال
لمتحديات العسكريا والسياسيا المناطقيا، ولمتآكؿ في أساس قوة ردعيا، سف ذلؾ سيتركيا فتػرة مػف الػزمف 

سػيا تقؼ بانتظار الحسـ في موا يع سياسيا وأمنيا جوىريا، وسيكوف ليا تأثير حتمي عمى الحمبػا السيا
 الدا ميا وال ارجيا.

فاسػػراسيؿ موجػػودة فػػي و ػػع يمكػػف فيػػو أف تيتػػز، وكػػؿ جيػػد لمنػػع ىػػذه الىتػػزازات سػػيكوف منوطػػًا بػػثمف 
 دبموماسي، وبصعوبا في استيعاب التحديات اسمنيا.
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 أما عمى الصعيد ال ارجي، فانيا تعيش فترة تتميز بت اقـ سريع لمتيديدات اسمنيا والسياسيا المحدقا بيا،
وتدىور و عيا اإلستراتيجي في ظػؿ الحػراؾ العربػي المتالحػؽ، وفقػدانيا سنظمػا شػكمت ليػا عمػى الػدواـ 

 م زونًا احتياطيًا عز نظيره.
والمثير أف سيطرة إسراسيؿ باتت محدودة عمى حجـ ىذه التغيرات وفثارىا، مما سيجعميا تجد ن سػيا عالقػا 

ات التػي تػؤثر فػي مكانتيػا السياسػيا وو ػعيا اسمنػي فػي في و ع ل تممػؾ فيػو ردودًا عمػى أكثػر التحػدي
 السنوات المقبما.

وربمػػا مػػا يزيػػد اسمػػور تعقيػػدًا وسػػوادًا لػػدس مراكػػز الت كيػػر اإلسػػراسيميا، مػػا تشػػيده العالقػػات مػػع الوليػػات 
ع المتحدة والتحاد اسوروبي مف أزما غير مسبوقا في حّدتيا حوؿ جمما مف المواقؼ، لعؿ أىميا الصػرا

مػػػػػع ال مسػػػػػطينييف، وجميػػػػػع المؤشػػػػػرات تقطػػػػػع بمػػػػػا ل يػػػػػدع مجػػػػػاًل لمشػػػػػؾ أف شػػػػػر ًا أصػػػػػاب "الحمي ػػػػػيف 
 اإلستراتيجييف"!

وىناؾ ت ّوؼ مػف أف تصػؿ العالقػات بػيف تػؿ أبيػب وبػاقي العواصػـ الغربيػا مرحمػا "الطػالؽ البػاسف"، فػي 
ا القاسما، بؿ في ال تالؼ العميؽ  وء أف اسزما الحاليا بينيما ل تتم ص في ال وارؽ السياسيا العميق

 في أو اعيما.
 فقدان الردع

عاما عمى تأسيسيا، سّممًا بيانيًا يميؿ إلى التراجع في م تمؼ  64يشيد المراقب لحالا إسراسيؿ بعد مرور 
المستويات السياسيا واس القيا والسكانيا. وتقت ي ال رورة العمميا اإلشارة إلى أف ىذه التراجعات باتت 

  الؿ العقود الما يا. -وكبيرة جدا-ى أبواب المستوس العسكري، رغـ أنو شيد ط رات كبيرة عم
وىو اسمر الذي وجد ترجمتو العمميػا والميدانيػا فػي نجػاح "جػيش الػدفاع اإلسػراسيمي" فػي تحقيػؽ نجاحػات 

وف "حػػػرب عسػػػكريا عػػػز نظيرىػػػا فػػػي التػػػاريخ الحػػػديث والمعاصػػػر، بػػػدًءا بمػػػا يسػػػميو المؤر ػػػوف اإلسػػػراسيمي
والتي شكمت العد التصاعدي لنكبا فمسطيف، وصول إلى "حرب اسياـ الستا" عػاـ  2948الستقالؿ" عاـ 

والتػػي نجحػػت  2982والتػػي أسػػماىا العػػرب "نكسػػا حزيػػراف"، وانتيػػاء "بحػػرب سػػالما الجميػػؿ" عػػاـ  2967
 إسراسيؿ مف  الليا في إ راج الثورة ال مسطينيا مف اسرا ي المبنانيا.

يتوقػػؼ  -ودولتػػو صػػاحبا القػػوة العسػػكريا الرابعػػا عمػػى مسػػتوس العػػالـ-كػػف، مػػا الػػذي جعػػؿ ذات الجػػيش ول
عف ذلؾ المسمسؿ مف النتصارات  وما الذي حؿ بو مف تراجعات وعيػوب وثغػرات  ولمػاذا وصػؿ قطػار 

 النتصارات اإلسراسيميا إلى محطتو اس يرة ليبدأ مسمسؿ اليزاسـ واإل  اقات 
رة إلى بعض ىذه الحقاسؽ الماديا الممموسا التي يأبى بعض العرب حتى المحظا اإلقرار بيا، يمكف اإلشا

، والعجػز المطبػػؽ عػف و ػع حػػد 2993-2987بػدًءا با  ػاؽ تػؿ أبيػػب فػي وقػؼ تمػػدد انت ا ػا الحجػارة 
، وصػول إلػى تواصػؿ مع ػما انت ا ػا اسقصػى ممثمػا فػي حركػات 2006لممقاوما المبنانيا  ػالؿ حػرب 

 .2008/2009مقاوما ال مسطينيا  الؿ حرب ال
عامػًا تعػاني مػف غيػاب حقيقػي لم يػوـ الػردع الػذي بنػت  64وىو مػا يػدفع إلػى القػوؿ بػأف إسػراسيؿ ذات الػػ

عميو أسطورة "الجيش الذي ل يقير"، بعدما ألغػت المقاومػا ال مسػطينيا مػف القػاموس اإلسػراسيمي مصػطمح 
ا أماـ ابتكارات المقػاوميف، ممػا دفػع قادتػو إلػى إعػالف عػدـ امػتالكيـ "الحدود اآلمنا"، ووقؼ جيشيا عاجزً 

حمػػوًل سػػحريا لقمعيػػا، ونجحػػت فػػي فػػرض المعانػػاة المباشػػرة عمػػى اإلسػػراسيمييف نتيجػػا سياسػػات حكومػػاتيـ 
 المتعاقبا.
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وبينػػت أف ا ػػتالؿ مػػوازيف القػػوس لصػػالح المحتػػؿ، لػػـ يحقػػؽ لػػو الحػػؿ الػػذي أراد، بػػؿ عمػػى العكػػس، فقػػد 
قمت مف أزمػا نظامػو السياسػي، وأقنعػت اسحػزاب الحاكمػا طػواؿ سػتا عقػود بػأف سياسػتيا القاسمػا عمػى فا

ال ػػـ واإللحػػاؽ بػػأرض "إسػػراسيؿ" الكاممػػا اصػػطدمت بعقبػػات جديػػا، رغػػـ تبنييػػا شػػعار اسمػػف أوًل! وعػػدـ 
 الت اوض في ظؿ العنؼ!

ىي عمر إسراسيؿ، حالا تػدىور و ػعيا  وعكست المقاومتاف ال مسطينيا والعربيا طواؿ عقود ستا ما يا
اسمنػػػي، وتراجػػػع القيمػػػا الردعيػػػا لجيشػػػيا،  اصػػػا الجػػػرأة المتزايػػػدة لممقػػػاوميف، ممػػػا أشػػػار إلػػػى ت طػػػيط 
واسػػتعداد لمواجيػػا مباشػػرة مػػع قػػوات اسمػػف، بعػػدما لػػوحظ تغيػػر فػػي أسػػاليب عمػػؿ  اليػػا المقاومػػا التػػي 

ترتػػدع عػػف  ػػوض صػػدامات مباشػػرة معيػػا، وبػػات أصػػبحت توجػػو مجيوداتيػػا  ػػد قػػوات الحػػتالؿ، ول 
 وا ًحا أف ىذه العمميات سبقتيا نشاطات است باريا وت طيط وجمع معمومات.

كمػػا شػػيدت المقاومػػا  ػػالؿ م تمػػؼ مراحميػػا وفػػي جميػػع جبياتيػػا الدا ميػػا وال ارجيػػا، صػػراًعا داميػػًا مػػع 
تمات المقاوموف في الصداـ عمى اعتبار الجيش اإلسراسيمي، اشتد مف الناحيتيف الكميا والنوعيا، حيث اس

أف موتيـ سيزيد حدة المواجيا، رغـ أف مجموعاتيـ المسمحا لـ يزد عػدد أفػراد الواحػدة منيػا عمػى أصػابع 
 اليد، تنطمؽ لالصطياد ولدييا سالح مصدره اسساسي م ازف جيش الحتالؿ!

أعػداؤنا بنجػاح عسػكري، ولشػؾ  ووصمت إسراسيؿ إلى قناعا جػاءت عمػى لسػاف أحػد قادتيػا بقولػو "حظػي
أف ىػػػذا النجػػػاح سػػػيثير شػػػييتيـ إلحػػػراز نجاحػػػات جديػػػدة.. لقػػػد ولػػػدت الحػػػرب الحػػػتالؿ، والحػػػتالؿ ولػػػد 
المقاومػػا، والمقاومػػا ولػػدت ال طػػوات الوقاسيػػا والقيػػود والعتقػػالت والتحقيقػػات، ومقابميػػا الػػردود، والػػردود 

النتقػػاـ، ومػػا ن ػػج مجػػدًدا ىػػو روح الكراىيػػا المتبادلػػا، عمػػى الػػردود، وحسػػابات الػػدـ متواصػػما، وأحػػالـ 
 وولدت النت ا ا والمقاوما الواسعا".

أ يػرًا.. فقػد أثبتػت أكثػر مػف سػتيف عامػًا مػف تػاريخ إسػراسيؿ عمػى اسرض ال مسػطينيا، أف المقاومػا  ػػالؿ 
لجيش لـ يقدر عمى م تمؼ مراحميا التاري يا أكدت فشؿ اليدؼ اإلسراسيمي نحو   ض مستوياتيا، سف ا

 وض حرب طويما، وليس ىناؾ في اسفؽ ما يشير إلى نيايتيا، وقد باتت أطوؿ حرب ي ػوض غمارىػا 
 "جيش الدفاع"!

 02/5/0220، الجزيرة نت، الدوحة
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جػػـز معظػػـ معمقػػي الصػػحؼ العبريػػا، أنيػػا سػػتتمحور موفػػاز التػػي ي -يبػػدو أف أولويػػات حكومػػا نتانيػػاىو 
، المتعمػػؽ ب دمػػا المتػػدينيف فػػي الجػػيش، تبتعػػد كثيػػرًا عػػف مربػػع مػػا «طػػاؿ»حػػوؿ سػػف قػػانوف بػػديؿ لقػػانوف 

تجػػػاه ال مسػػػطينييف وحقػػػوقيـ الوطنيػػػا المشػػػروعا، والتػػػي تقػػػـو عمػػػى « الثوابػػػت اإلسػػػراسيميا»يمكػػػف تسػػػميتو 
مناطؽ متنازع عمييػا. وبالتػالي، ل يمكػف العػودة إلػى حػدود  2967عاـ اسسس التاليا: اسرا ي المحتما 

؛ القػػػدس «حقػػػًا لإلسػػػراسيمييف»الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف ايونيػػػو ، أو وقػػػؼ السػػػتيطاف فػػػي ىػػػذه اسرا ػػػي كونػػػو 
الكبرس  ارج داسرة التداوؿ، وىي العاصما اسبديا لمدولا العبريا؛ منطقا الغػور التػي تصػؿ مسػاحتيا إلػى 

 ي ال  ا الغربيا المحتما، ىي جزء مػف اإلسػتراتيجيا اسمنيػا إلسػراسيؿ، ولػذلؾ فانيػا لػف تت مػى ثمث أرا
عنيا، وفي أف ؿ الحالت، ل تقبؿ بأقؿ مف استسجارىا لعشرات السنوات، باإل افا إلى  ػمانات أمنيػا 

ي العػودة إلػى يقدميا الجانب ال مسطيني؛ رفض البحث، بأي حاؿ مف اسحواؿ، بمو وع حػؽ الالجسػيف فػ
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دولػا إسػراسيؿ. ولعػؿ الالفػت ىنػا، وب ػالؼ الكثيػر مػف « ييوديػا»ديارىـ؛  رورة اعتػراؼ ال مسػطينييف بػػ 
التقػػديرات والتحمػػيالت المت اسمػػا، ىػػو إبػػداء الوليػػات المتحػػدة بجميوريييػػا وديموقراطيييػػا، اسػػتعدادًا متزايػػدًا 

الالـز وغير الالـز ل ػماف ت ػوؽ الدولػا العبريػا، وىػو  لتبني ىذه السياسات اإلسراسيميا، وتوفير كؿ الدعـ
ما فعمو الكونغرس اسميركي، مػؤ رًا، حػيف أصػدر تشػريعًا يمػـز اإلدارة بتقػديـ كػؿ الػدعـ المػادي والمعنػوي 

 إلسراسيؿ، وتوفير كؿ ما ي مف ت وقيا النوعي عمى كؿ مف حوليا.
ا بمغػػا ف  ا ػػا مرنػػا، والتػػي حػػاوؿ الػػبعض وسف رسػػالا نتانيػػاىو إلػػى الػػرسيس محمػػود عبػػاس، المصػػاغ
، لـ ت رج عف سياؽ «ل تشبو الجبف السويسري»ربطيا بحديث صاحبيا المتعمؽ بالدولا ال مسطينيا التي 

، ولػػـ تت ػػمف أجوبػػا وا ػػحا عػػف الق ػػايا التػػي تعطػػؿ الم او ػػات، وب اصػػا اسػػتمرار «الثوابػػت»ىػػذه 
، فقد انتظر الجميع مػف السػمطا 2967عتراؼ بحدود عاـ الستيطاف، ول سيما في القدس ومحيطيا، وال

ال مسطينيا ومنظما التحرير، المتيف تحولتا إلى وجييف لعمما واحػدة، أف تعمنػا رف ػيما الصػريح والمطمػؽ 
، وتتجيا نحو ت عيؿ عوامؿ القػوة «العمميا السياسيا»ليذا الموقؼ اإلسراسيمي، وأف تديرا الظير لما يسمى 

ح ار ال يارات التي جرس التمويح بيا في السابؽ، بما في ذلؾ سحب العتراؼ باسراسيؿ، الدا ميا، واست
عادة النظر في شكميا ووظاس يا والتزاماتيا، ووقؼ التنسػيؽ اسمنػي مػع الحػتالؿ، و ػخ  وحؿ السمطا، وا 

شػعبيا ثالثػا،  دماء جديػدة فػي شػراييف المقاومػا الشػعبيا، المجمػع عمييػا فمسػطينيًا، لتحويميػا إلػى انت ا ػا
والندفاع نحو إتماـ المصالحا الدا ميا، والتوجو، مف جديد، إلى اسمـ المتحدة. غير أف ما حدث ىو أف 
المجنػػا التن يذيػػا لمنظمػػا التحريػػر لػػـ تجػػد مػػا تقولػػو سػػوس اعتبػػار أف إسػػراسيؿ ل تريػػد أف تغيػػر نيجيػػا أو 

لوقػػت ومحاولػػا فػػرض الواقػػع بمزيػػد مػػف التوسػػع سياسػػاتيا، بػػؿ تريػػد اسػػتمرار التالعػػب والمنػػاورة، وكسػػب ا
إفشػػػػاؿ الجيػػػػود ال مسػػػػطينيا وجيػػػػود المجنػػػػا الرباعيػػػػا لسػػػػتسناؼ العمميػػػػا »والسػػػػتيطاف، مػػػػا ي  ػػػػي إلػػػػى 

 «.السمميا
وعميو، وب الؼ ما يجب وينبغي، وبالت اد مػع المصػمحا والمػزاج العػاـ ال مسػطيني المرَكػب الػذي ينػوس 

لػػذي حققتػػو معركػػا اسسػػرس، وعبػػور النكبػػا عتبتيػػا الرابعػػا والسػػتيف مػػف ا« النصػػر الجزسػػي»مػػا بػػيف حػػدي 
دوف أيػػا إنجػػازات وازنػػا تتػػرجـ الت ػػحيات الكبػػرس التػػي قػػدمت عمػػى مػػذبح التحػػرر الػػوطني والعػػودة، لػػـ 
تتورع السمطا ال مسطينيا عف إصدار بياف مشترؾ مع الجانب اإلسراسيمي أكد التػزاـ الجػانبيف العمػؿ عمػى 

الـ، وأعرب عف أمميما في أف يسيـ تبادؿ الرساسؿ بيف نتانياىو وعباس في دعـ ىذه الجيود، تحقيؽ الس
وذلػػػؾ قبػػػؿ أف تشػػػيد السػػػاحا السياسػػػيا ال مسػػػطينيا سمسػػػما مػػػف الجتماعػػػات لدراسػػػا الرسػػػالا اإلسػػػراسيميا 

 عاليػػا لتصػػحيح المنظمػػا المجنػػا الرباعيػػا الدوليػػا إلػػى التػػد ؿ ب« تن يذيػػا»و يػػارات الػػرّد عمييػػا، وتػػدعو 
زالػا العقبػات  مسار العمميا السياسيا، وتكريس اللتزاـ باسسس التي تستند إلييا لتمكينيا مف النطالؽ، وا 
التػػي ل تػػزاؿ تعتػػرض طريقيػػا، وقبػػؿ أف يؤكػػد الػػرسيس عبػػاس انػػو سػػيدعو لجنػػا المتابعػػا لمبػػادرة السػػالـ 

لمبحػػث فػػي رسػالا نتانيػػاىو وتحديػد الموقػػؼ العربػػي »العربيػا مػػف أجػؿ الجتمػػاع فػػي اسيػاـ القميمػػا المقبمػا 
 «.الموحد منيا قبؿ اإلجابا عنيا

وكما ىو الحاؿ عمى أرض الواقع، يمكف العثور عمى رزما مف اسسباب والحيثيػات التػي تقػؼ  مػؼ ىػذا 
ا، التمعثـ الرسمي ال مسطيني الذي يدفع لممراوحا في المكاف، واليروب مف مواجيا الستحقاقات الشا ص

، لعػػػػؿ أىميػػػػا غيػػػػاب اإلسػػػػتراتيجيا الوطنيػػػػا «الرباعيػػػػا الدوليػػػػا»ورمػػػػي الجمػػػػرة فػػػػي أح ػػػػاف الجامعػػػػا و 
الجامعا، وفقداف القدرة عمى تحديد التجاه وحسـ ال يارات والبداسؿ التي جرس التيديػد بيػا أكثػر مػف مػرة، 

اسػػي ال مسػػطيني، مػػا واسػػتيطاف حالػػا العجػػز وال ػػعؼ فػػي جسػػد وروح السػػمطا ومعظػػـ ألػػواف الطيػػؼ السي
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ي  ي إلى اعتماد سياسا النتظار الم توح إلى حيف حدوث تطورات وازنا مف شأنيا إ ػراج ال مسػطينييف 
مف المأزؽ الشامؿ الذي تمر بو ق يتيـ وحقػوقيـ الوطنيػا، وتيتػؾ المناعػا السياسػيا التػي لػـ تعػد قػادرة، 

والدوليا، ول سيما اسميركيا التي بدت جميا في في ما يبدو، عمى مواجيا ال غوط واإلمالءات اإلقميميا 
طمب وزيرة ال ارجيػا ىػيالري كمينتػوف مػف الػرسيس عبػاس عػدـ التسػرع فػي إصػدار اسحكػاـ عمػى الرسػالا 

 اإلسراسيميا، ودراستيا جيدًا.
 00/5/0220، الحياة، لندن
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 اليكيـ ىعتسني
الت النكبػػا، التػػي غطتيػػا وسػػاسؿ اإلعػػالـ، تنبػػو قميمػػوف فقػػط الػػى ال يػػؿ الػػذي مػػأل الغرفػػا، أعنػػي فػػي احت ػػ

". يوجػد مػنيـ مػف لػـ يػروا، سف عػددا ف ػر أ  ػاه 2948الكتابا التي ظيرت عمى أكثػر الالفتػات، وىػي: "
اف العػػرب ل  سػػنا ال يػػرة اذا اسػػتوعبنا فقػػط حقيقػػا 45. يسػػيؿ اف ن يػػـ الصػػراع كمػػو فػػي الػػػ 2967وىػػو 

وأف يتنازلوا لنا مقابؿ ذلؾ عما احتممنػاه  2967يقبموف اقتراح اليسار بأف يستردوا كؿ ما احتممناه في العاـ 
. فاز بيؿ كمينتوف في النت ابات مع شػعار "إنػو القتصػاد أييػا اسحمػؽ"، ول يكػؼ 2948نحف في العاـ 

حمػؽ". والػذيف يرف ػوف رؤيتػو ليسػوا حمقػى بػؿ ىػـ أييػا اس 2948العرب عف اإلشارة الينػا بشػعار: "انيػا 
 مصابوف فقط بأعراض النكار.

في برنامج تم از لم تياف تديره السمطا ال مسطينيا ظير الحوار التالي، وفيو يقوؿ مجري المقاء لبنت: "أنت 
يػؿ".  ". فأجابػت البنػت: "كنػت فػي ال م2948تسكنيف في القدس. فيؿ زرت المدف التي احتمت في العاـ 

وقاؿ مجري المقاء: "ل، المدف المحتما ىي مثؿ المد والرمما وحي ا وعكػا". بػؿ اف أبػو مػازف يػرفض شػعار 
لمشػػعب الييػودي. وي  ػؿ أل يقبػػؿ فػي ىػػذه  2948"دولتػاف لمشػعبيف"، سنػػو غيػر مسػتعد سف تكػػوف دولػا 

 بشرط أل ُيرس منكرا لميدؼ الحقيقي. 2967المرحما أرا ي 
 2967و 2948اؿ الشػػركاء العػػػرب  فػػػي أف أنػػػاس "حمػػاس" المتطػػػرفيف يطمبػػػوف ابػػػتالع أيػػف يظيػػػر اعتػػػد

بمساعدة  –ومنيا  2967بمقما واحدة وي  ؿ المعتدلوف مف راـ اهلل في المقابؿ لقمتيف: دولا في مناطؽ 
ة . والصورة معاكسا في الجانب الييودي: فكما نجحنا بعػد السػيطر 2948إلى  –اسدوات الرسميا الجديدة 

 2948لمق ػػػاء عمػػػػى "ارىػػػاب المنتحػػػػريف" الػػػذي أذاؽ دولػػػػا  2967مػػػف جديػػػػد عمػػػى جنػػػػيف ونػػػابمس فػػػػي 
اف نػػدافع عػػف اسغػػوار وعػػف أرا ػػي قمػػب  2967الػػويالت سنسػػتطيع فقػػط مػػف الجبػػاؿ فػػي عمػػؽ أرا ػػي 

 سدروت مف الغرب. –في وجو جيش غزو مف الشرؽ وفي مواجيا صواريخ وس ف غزة  – 2948دولا 
ىػػي الرمػػز والمركػػز لحػػرب ثقافيػػا فمسػػطينيا ل  2948عمػػؽ اسرض الػػى عمػػؽ التػػاريخ. اف وننتقػػؿ مػػف 

فقط بػؿ تحػاوؿ اف تسػمبيـ ما ػييـ وىػويتيـ أي ػا، وفػي المقابػؿ ل  2948تحاوؿ اف تسمب الييود دولا 
يوجػػد فػػي فمسػػطيف بػػيف البحػػر والنيػػر مكػػاف لشػػعبيف ل سف اسرض كميػػا ليػػـ فقػػط بػػؿ سف الييػػود ليسػػوا 
شعبا بؿ ديف فقط. ونحف نتناوؿ ىذا الزعـ باستيزاء، لكنيـ اسػت  وا ذات يػـو بالنظريػا العنصػريا النازيػا 

 اي ا، وىذا يعممنا اف النظريات الياذيا اي ا تستطيع اف ُتحدث محرقا.
ليػػذا ل ت ػػحكوا حينمػػا يػػزعـ أبػػو مػػازف اف القػػدس كػػاف ليػػا تػػاريخ اسػػالمي ومسػػيحي فقػػط، وحينمػػا يػػزعـ 

اسوقاؼ عنده اف المدينػا كانػت منػذ كانػت "عاصػما الشػعب ال مسػطيني" فقػط، وحينمػا ينكػر الم تػي  وزير
محمد حسيف انو كػاف فػي القػدس ذات يػوـ ىيكػؿ لمييػود. ول تسػتيينوا بػالكالـ الػذي يبػدو كمقػاطع سػا رة 
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مػػو مػػريـ ىػػي اسـ بػػأف الييػػود القػػدماء كػػانوا فمسػػطينييف واف المسػػيح كػػاف "محػػارب حريػػا فمسػػطينيا" واف أ
ال مسػػطينيا القديمػػا، واف البحػػر الحمػػر قطعػػو ال مسػػطينيوف، واف موسػػى كػػاف ... أحسػػنتـ الت مػػيف. وىػػـ 

 يقولوف ذلؾ ويربوف أولدىـ عميو بجديا كامما.
ليػػذا ليسػػت الحػػرب بيننػػا وبيػػنيـ عمػػى الرض فقػػط بػػؿ عمػػى جوىرنػػا باعتبارنػػا شػػعبا. ومحػػاولتيـ التغطيػػا 

 مسطينيا المشػكوؾ فييػا التػي ليسػت سػوس ظػؿ يصػاحب الوجػود الييػودي تقػـو عمػى محػو عمى ىويتيـ ال
ىويتنا القوميا. فاذا لـ نكف شعبا فانو يبطؿ مف تمقاء ذاتو الوعد الممنوح لعالف بم ور والنتداب إلنشاء 

 "وطف قومي لمشعب الييودي" في "أرض إسراسيؿ"، سنو إذا كاف ل يوجد شعب فال يوجد وطف.
فقػػط بػػؿ يعوزنػػا  2948لػػف نسػػتطيع النتصػػار فػػي ىػػذا الصػػراع الوجػػودي عمػػى حقيقػػا وجودنػػا مػػع دولػػا 

، والتػػي فييػػا فػػي اسسػػاس وكمػػا قالػػت وثيقػػا السػػتقالؿ "قػػاـ 2967الليػػاـ الروحػػي المسػػتمد مػػف أرا ػػي 
نسػػانيا الشػػعب الييػػودي وصػػيغت ش صػػيتو الروحيػػا والدينيػػا والسياسػػيا وأنػػتج ذ ػػاسر ح ػػاريا قوميػػا وا

 عاما وأورث العالـ كمو كتاب الكتب ال الد".
 02/5/0220، "يديعوت"
 00/5/0220، األيام، رام اهلل
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