
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 الف مقاتل 15: حماس تممك ثمانية آالف صاروخ و)الشاباك(رئيس الشين بيت
 حزيران المقبل /يونيو 20في  الفمسطيني اإلعالن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطنيالشرق األوسط: 

 غزة ورام اهلل إلىشييدا وىي في طريقيا  رفاة  تتسمم الفمسطينية السمطة
 ومؤتمر االمن القومي منصة تحريض عمى ايران "سرائيل"إأربعة تحديات تواجو 

 سراحو إطالقمن  أسبوعد المحرر زىير لبادة من نابمس بع األسيراستشياد 

باراك يدعو إلى االنسحاب من 
 طرف واحد من الضفة الغربية

 ذا فشمت المفاوضاتإ
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 ذا فشمت المفاوضاتإ باراك يدعو إلى االنسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية 3
دعػػا وزيػػر الػػدفاع السػػراهيميب إيكػػود بػػاراؾب لكومتػػف إلػػا التفكيػػر فػػي إمكانيػػ  : نظيػػر ميمػػي - تػػؿ أبيػػب

مػػف الةػف  اليربيػ  فػػي لػاؿ االسػػتمرار فػي اليمػود فػػي مفاوةػات السػػ ـ أو االنسػلاب مػف طػػرؼ والػد 
معكػػد »الفشػػؿ فػػي اػػذا المفاوةػػات فػػي لػػاؿ اسػػتهنافكا. وكػػاؿ بػػاراؾب فػػي كممتػػف فػػي المػػؤتمر السػػنو  لػػػ

عةػػػو كنيسػػػت فػػػي االهػػػت ؼ  49نلػػػف نتمتػػػر ب ك ريػػػ  »فػػػي تػػػؿ أبيػػػبب أمػػػس: « دراسػػػات ا مػػػف ال ػػػومي
ناهبا(ب وعمينا أف ن دـ عما خطوات عمي   لتسوي  الصراع مر الفمسػطينييف.  310اللكومي )مف ميموع 

وأةاؼ أنػف «. اذا او الوكت لمبادرة إسراهيمي  نلو عممي  سياسي  تيير مف صورة ا وةاع في المنط  
فػػي لػػاؿ لػػـ يكػػف بالمكػػاف التوصػػؿ إلػػا اتفػػاؽ بشػػ ف اللػػؿ الػػداهـ مػػر الفمسػػطينييفب ييػػب دراسػػ  إمكانيػػ  

 ياـ بتسوي  مؤكت  أو لتا ال ياـ بعممي  انسلاب مف يانب والد. ال 
وكاؿ م ربوف مف باراؾ إف مبادرتف اذا تنسيـ مر مواكؼ رهيس لزب كديماب شاؤوؿ موفازب الذ  يطػرح 
تسػػػوي  مؤكتػػػ  مبنيػػػ  عمػػػا االنسػػػلاب مػػػف منػػػاطؽ يديػػػدة فػػػي الةػػػف  اليربيػػػ  تيعػػػؿ السػػػمط  الفمسػػػطيني  

عػ ف دولػ  فمسػطيني  عميكػاب  90اهػ  مػف ا رض )بػدال مػف في الم 00مسيطرة عما  فػي الماهػ  ا(ف(ب واال
مر االستعداد السراهيمي لمتعكػد باالنسػلاب مػف ب يػ  مسػال  الةػف  اليربيػ  فػي ختػاـ خمػس سػنوات مػف 

 المفاوةات المباشرة بيف الدولتيفب إسراهيؿ وفمسطيف.
ات ميمػػػدة والمسػػتوطنوف يوسػػػعوف االسػػػتيطافب ويػػرب بػػػاراؾ أف اسػػتمرار الوةػػػر اللػػػالي ليػػث المفاوةػػػ

نلػػف نعػػيش اليػػـو فػػي وكػػت ةػػاهر. »يخمػػؽ وةػػعا متفيػػرا فػػي كػػؿ للظػػ . وكػػاؿ بػػاراؾ فػػي كممتػػف أمػػس: 
والػػػبعض يػػػرب فيػػػف وةػػػعا م اليػػػا. لكننػػػا إذا واصػػػمنا اليمػػػوس اكػػػذا مكتػػػوفي ا يػػػد ب ستصػػػطدـ رؤوسػػػنا 
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في إطار النذار والتلػذيرب لكػي ال ن ػوؿ فيمػا بعػد: لػـ باللاهط وسندفر  منا بااظا. وأنا أكوؿ اذا الك ـ 
 «.نر ولـ نسمر ولـ نعرؼ

وكػػد أ ػػارت تصػػريلات بػػاراؾ ردود فعػػؿ واةػػب  فػػي أوسػػاط المسػػتوطنيف فػػي الةػػف  اليربيػػ  والسياسػػييف 
 الذيف اعتادوا مناف تكـ في ا(ون  ا خيرة. 

الميكػود(ب إف اكتػراح بػاراؾ خطيػر لميايػ  ف اؿ وزير المعارؼ في لكومتفب يدعوف ساعر )واو مف لزب 
 1000ويشػػػكؿ دعػػػوة مسػػػتكين  لتكػػػرار االنسػػػلاب المكػػػروؿ مػػػف لبنػػػاف الػػػذ  كػػػادا بػػػاراؾ نفسػػػف فػػػي سػػػن  

 . 1005واالنسلاب مف كطاع وزة الذ  كادا أرهيؿ شاروف في سن  
منكػا. فكػػو ال  إف بػػاراؾ لالػ  ميهػػوس»وكػاؿ رهػيس ميمػػس المسػتوطنات فػػي الةػف  اليربيػػ ب دانػي ديػاف: 

يرب وال يسمر وال يفكـ ما يير  انا خ ؿ سبر سنواتب منذ االنسلاب اليرامي مػف كطػاع وػزة وشػماؿ 
 «. الةف  اليربي . فإف ذلؾ االنسلاب كاف كار   لسراهيؿ ولف نسمح لف بتكراراا

فف رأسػػكا فػػي انػػاؾ مػػف يريػػد لسػػراهيؿ أف تظػػؿ تػػد»ورد م ربػػوف مػػف بػػاراؾ عمػػا اػػذا الكيػػوـ بػػال وؿ إف 
الرمؿ وال تػرب مػا يلػيط بكػا مػف تطػورات. اػؤالن يعرفػوف كيػؼ ينػدبوف بعػد الكار ػ ب ونلػف نريػد أف نمنػر 
الكار   الملدك  بنا. ولملوا إلا أف التلرؾ الييابي فػي كةػي  الصػراع السػراهيمي الفمسػطينيب سيسػااـ 

 نوو  اليراني.في تعزيز التلالؼ الدولي والكميمي في المعرك  ةد التسمح ال
 13/5/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 الدول العربية لنداء الصمود الفمسطيني تستجيبفياض: آن األوان كي  

 ا زم مف خطورة  ا ربعانوليد عوض: لذر رهيس الوزران الفمسطيني الدكتور س ـ فياض  -راـ اهلل 
 الشعب الفمسطيني.  بناننفيذ المشارير الليوي  الذ  عركؿ ت ا مرالمالي  التي تعانيكا السمط  الفمسطيني  

الملمي  عما أنف ال يمكف تيااؿ  الذاعاتالمويك  لمفمسطينييف عبر  ا سبوعي شدد فياض في كممتف و 
السمط  أ رت بصورٍة واةل  عما كدرتكا في تنفيذ مشارير التنمي  " ل ي   أف ا زم  المالي  التي تمر بكا

 ودعـ الصمود.
ياض ا ش ان العرب نيدة الشعب الفمسطيني وتمكيف السمط  مف تنفيذ البرامج والمشارير التي مف وناشد ف

أناشد "ش نكا تعزيز صمود المواطنيف وكدرتكـ عما ال بات والب ان عما أرةكـ وتمكينكـ مف لمايتكاب وكاؿ: 
ر الدعـ المالي لمواصم  تنفيذ أش اننا العربب ومف موكر العرفاف بمساندتكـ الداهم  لشعبنا ول وكفب لتوفي

 ."المشارير التنموي  الكفيم  بدعـ صمودا
نعـب ل د آف ا وافب أيكا ا خوة وا ش ان العربب ل ستياب  لندان شعب فمسطيفب وتوفير "وتابر فياض: 

دا المكانات التي تساعدا في تعزيز صمودا ودعـ نةالف الستعادة ل وكف الوطني ب وتمكينف مف ت بيت ويو 
عما أرةفب سيما في ال دس الشركي ب والمناطؽ الُمكددة مف اليدار واالستيطاف في ساهر أنلان الةف  

 ."اليربي ب وكذلؾ توفير متطمبات البدن باعمار ما دمرا العدواف عما كطاع وزة
 //القدس العربي، لندن، 
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 عمى جمسة لمبرلمان بحر: التوافق عمى تشكيل الحكومة يجب أن يتبعو توافقأحمد  
بارؾ الدكتور ألمد بلر رهيس الميمس التشريعي بالناب  مساعي تشكيؿ لكوم  التوافؽ الوطني بيف : وزة

لركتي فتح ولماسب مؤكدا أف التوافؽ الوطني الفصاهمي عما تشكيؿ اللكوم  ينبيي أف يتبعف توافؽ عما 
 طاع وزة.ع د يمس  مولدة لمميمس التشريعي في الةف  اليربي  وك

( عما أف "أ  لكوم  -وشدد بلر في بياف وصؿ لػ"المركز الفمسطيني لإلع ـ" نسخ  عنفب ا ربعان )
لـ تنؿ ال    مف الميمس التشريعي فكي وير دستوري "ب داعيا إلا إليان دور الميمس التشريعي المعطؿ في 

وال طاع تمكيدا لمنح اللكوم  اليديدة  الةف  اليربي  والسراع في ع د يمس  مولدة لمتشريعي في الةف 
 ال    خ ؿ ا ياـ ال ادم .

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 تؤدي إلى قيام دولة ذات حدود مؤقتة مرفوضة أحاديةأبو ردينة: أي خطوات  

كياـ دول  ذات  كاؿ الناطؽ باسـ الرهاس  نبيؿ أبو ردين ب إف أ  خطوات إسراهيمي  ألادي  تؤد  إلا :راـ اهلل
ا ربعانب إف اذا السياس  تؤد  إلا  "وفا"وأةاؼ أبو ردين  في تصريح لػ لدود مؤكت  اي مرفوة .

نلف ممتزموف بلؿ داهـ "وأردؼ كاه ب  استمرار الصراع وال تؤد  إلا لؿب بؿ تنكي فكرة لؿ الدولتيف.
 ."لف يكوف اناؾ شين م بوؿوال دس عاصم  لكا ودوف ال دس  وعادؿ لدول  ت ـو عما لدود 

وكاف وزير ا مف السراهيميب أيكود باراؾب كد اكترح اتخاذ إيرانات ألادي  اليانب في الةف  اليربي  إذا ما 
 مر اليانب الفمسطيني. "المفاوةات"فشمت 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ونية" في حال لم تنل ثقة المجمس التشريعيخريشة: حكومة التوافق المقبمة "غير قان 

"إف لكوم  التوافؽ  كاؿ الناهب ال اني لرهيس الميمس التشريعي د. لسف خريش :: ملمد ياسر - وزة
الم بم  ستكوف وير شرعي  ووير كانوني  في لاؿ لـ تنؿ     ا ومبي  مف أعةان الميمس التشريعي 

 الفمسطيني". 
ب أف الميمس التشريعي ممر --فمسطيف أوف اليف"ب ا ربعان واعتبر خريش  في تصريح لػ"

إيبار  لكؿ لكوم  م بم ب وفي لاؿ تيييبف سيؤد  إلا إعطان دفع  كوي  بعدـ المشارك  في االنتخابات 
 الم بم  لمميمس التشريعي. 

مف وير كصد"ب معتبرًا  "أعت د أف اناؾ أطرافًا فمسطيني  ويبت دور الميمس التشريعي سواًن ب صد أو وكاؿ:
"لألسؼ ال يويد أ  دور لمتشريعي في المصالل  الفمسطيني   وأةاؼ: أف اناؾ التفافًا عما دورا الطبيعي. 

بيف لركتي لماس وفتح"ب متمنيًا أف يكوف لف دور في السنوات الم بم  " ننا وصمنا إلا الميمس عبر 
 صناديؽ االكتراع". 

 //فمسطين اون الين، 
 
 لحكومة التوافق الوطني ة"شبو فارغ"ميزانية السمطة ستنقل "القدس العربي":  

مف مصادر مطمع  ب ف اناؾ خشي  لدب ال يادة  ا ربعان "ال دس العربي"عممت  وليد عوض: -راـ اهلل 
ل ادم  ا ا شكرالفمسطيني  باف لكوم  التوافؽ الوطني المرت ب  ستعيز عف تسديد التزاماتكا المالي  خ ؿ 
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المصادر ب ف الميزاني  الفمسطيني   وأوةلت المالي  الخان   التي تمر بكا السمط  الفمسطيني . ا زم يران 
مف كبؿ لكوم  فياض التي ستست يؿ لاؿ تشكيؿ اللكوم   "شبف فارو "ستن ؿ للكوم  التوافؽ الوطني 

 اليديدة برهاس  عباس.
دـ كدرة اللكوم  المرت ب  عما دفر فاتورة رواتب ولسب المصادر فاف اناؾ مخاوؼ يدي  بش ف ع

مميوف دوالر شكريا يران الن ص اللاد في ميزاني  السمط  التي  الموظفيف اللكومييف البالي  لوالي 
يران  أراةيكـتعاني لاليا مف عدـ م درتكا عما دعـ المواطنيف لموايك  المخططات االستيطاني  عما 

 المالي . ا زم 
 //لعربي، لندن، القدس ا 

 
 الفمسطينيين محاوالت إنياء قضية الالجئين منُتحّذر  "منظمة التحرير" 

اتكمت منظم  التلرير الفمسطيني  الموبي الصكيوني في الواليات المتلدة بالعمؿ عما إنكان كةي  ال يهيف 
 ي  الدولي .الفمسطينييفب مؤكدة تمسؾ اؤالن بلؽ العودة إلا دياراـ وفؽ كرارات الشرع

وأعمنت المنظم  أمس رفةكا كرار ميمس الشيوخ ا ميركي الذ  صدر مؤخرًا والخاص بإعادة النظر في 
اذا الملاوالت ا ميركي  والتي ترب »ب مشددة عما أف "أونروا"التمويؿ الذ  ت دمف الواليات المتلدة لوكال  

الموبي الصكيوني "ليست يديدةب مؤكدة أف  "يهيفال"أف أبنان ال يهيف الفمسطينييف ال يلمموف اذا الوصؼ 
 ."واي الوكال  الدولي  المختص  بخدم  ال يهيف "اونروا"في الواليات المتلدة يعمؿ عما إنكان عمؿ 

صوت "إذاع   ا واوأبمغ عةو المين  التنفيذي  لممنظم  ومسؤوؿ داهرة ال يهيف فيكا الدكتور زكريا 
تخمد كةي  ال يهيف باستمرار عممكا بما يعني ب اناا واو ما "ب نكا  "ونرواا"يتكموف  أنكـأمس  "فمسطيف

 ."وال الواليات المتلدة إسراهيؿيعتبرونف انف ليس في صالح 
 //البيان، دبي، 

 
 المتحدة بتخصيص ميزانية "لألونروا" األممعدوان يطالب عصام  

عدوافب منظم  التلرير الفمسطيني  بالطمب مف  عصاـ بطالب رهيس داهرة شؤوف ال يهيف في لرك  لماس
 ا مـ المتلدة بتخصيص ميزاني   ابت  لصالح وكال  "ا ونروا". 

ب تع يبًا عما --يان ذلؾ في بياف صلفي وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخ  عنف ال   ان 
الذ  يكدؼ  بلمساعدات الخاريي كرار ميمس الشيوخ ا مريكي لوؿ إكرارا باليماع بتعديؿ كانوف ميزاني  ا

 لت ميص الدعـ المالي الم دـ مف الواليات المتلدة ا مريكي  لصالح وكال  )ا ونروا(. 
وكاؿ:" إف أاـ خطوة رادع  لم ؿ اذا التنكر مف كبؿ الواليات المتلدة او أف تت دـ منظم  التلرير 

بمشروع كرار  بمراكب في ا مـ المتلدة بصف  أف فمسطيف عةو بالفمسطيني  ورهيس السمط  ملمود عباس
بطمب إلا ا مـ المتلدة بتخصيص ميزاني   ابت  مف  بمدعوـ بالميموع  العربي  والدوؿ الس مي  والصدي  

 ميزاني  ا مـ المتلدة لصالح وكال  ووث وتشييؿ ال يهيف الفمسطينييف "ا ونروا". 
 لواليات المتلدة ا مريكي  لمةيط وبكاف  ا شكاؿ لنكان وتابر: ")إسراهيؿ( تسعا مف خ ؿ أذرعكا في ا

 
أ  ما يعادؿ في ميموعف  ب% مف ميزاني  ا ونرواعمؿ ا ونروا ليث ت دـ الواليات المتلدة ما كيمتف 

 مميوف دوالر( سنويًا لصالح الوكال  الدولي ".  )
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 //فمسطين اون الين، 
 
 غزة ورام اهلل إلىشييدا وىي في طريقيا  ة رفا تتسمم الفمسطينية السمطة 

شكيدا  اليانب الفمسطيني تسمـ صباح اليوـ رفاة  أفوزير الشؤوف المدني  لسيف الشيخ  أكد :راـ اهلل
 الع ـوسيكوف اناؾ مكرياف مركز  في راـ اهلل تمؼ فيف الي اميف في  وزة وراـ اهلل. إلاواي في طري كا 

ذويف في مدف وكرب ومخيمات الةف   إلاكا ص ة الينازة كبؿ ن ؿ كؿ ي ماف الفمسطيني  ويصما عمي
 اليربي ."

ي   لشكدان فمسطينييف ملتيزة في م ابر سري  تابع  ل وات االلت ؿ التي رفةت عند  وكانت رفاة 
 ا ردفشكيدا بشالنات فمسطيني  مف م برة في وور  وتن ؿ رفات  الي اميف. أااليكـاستشكاداـ تسميـ 

مراسـ  إيرانراـ اهلل ليث ينو  الرهيس ملمود عباس  إلا آخريف فيما سيتـ ن ؿ رفات  بكطاع وزة إلا
 رسمي . 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 حطم سياسة العزل األسرى إضرابقراقع:  

نوعيًا وعظيمًا  أكد وزير شؤوف ا سرب والملرريف الفمسطيني عيسا كراكر أف إةراب ا سرب ل ؽ إنيازاً 
 أسيرًا فمسطينيًا عاشوا في كبور مظمم  سنوات طويم . بإنكان عزؿ 

وأشار كراكر إلا أف سياس  العزؿ االنفراد  كانت مف أخطر السياسات والع وبات التي طب ت بلؽ ا سرب 
انفرادي ب ليث  ب وأف ادفكا تدمير ا سير يسديًا ومعنويًا بإب اهف سنوات طويم  في زنازيفمنذ عاـ 

 عاما كا سير لسف س م  وملمود عيسا وألمد الميربي وويراـ. كةا بعةكـ 
يانت أكواؿ كراكر خ ؿ زيارتف مر وفد مف وزارة ا سرب إلا عاهم  ا سير الفمسطيني عبد اهلل البروو ي في 

 .كري  بيت ريما كةان راـ اهلل
 //البيان، دبي، 

 
 المجمس الوطني االثنين المقبل في عمان انتخاباتد لجنة الزعنون يؤكد انعقا 

انع اد ايتماع لين  نظاـ انتخابات  أمسأكد رهيس الميمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف  :عماف
الميمس الوطني الفمسطيني اال نيف الم بؿ في م ر رهاس  الميمس الوطني في العاصم  ا ردني  عمافب 

 ولمدة      أياـ.
أف ايتماعات المين  ت تي بالتزامف مر استهناؼ عمؿ لياف المصالل ب الستكماؿ  إلار الزعنوف وأشا

مناكش  مشروع نظاـ انتخابات الميمسب والبنان عما ما تـ انيازا خ ؿ االيتماعيف الساب يف لمين  المذيف 
معظـ ال ةايا المكم   ع دا في كانوف ال اني وشباط الماةييف في عماف وال اارةب ليث تـ التوافؽ عما

 كعدد أعةان الميمس وع ك  التشريعي بالوطني وويراا مف ال ةايا.
االيتماع بمشارك  مم ميف عف كؿ  وكاؿ الزعنوف: إنف سيتـ اليوـ توزير دعوات  عةان المين  للةور اذا

ا فيكا لماس الفصاهؿ وال وب الموكع  عما اتفاؽ المصالل  في أيار مف العاـ الماةي في ال اارة بم
 واليكاد الس مي والمست موف بيرض االنتكان مف إعداد نظاـ االنتخابات الخاص بالميمس.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 يدعو لتشكيل المجمس األعمى لمعدالة الفمسطينيةوزير العدل بحكومة فياض  

ا عما لمعدال  الفمسطيني ب بليث يةـ  راـ اهلل: دعا وزير العدؿ عمي مكّناب أمسب إلا تشكيؿ الميمس
 ميموع  مف المؤسسات العدلي  تةر الرؤب والسياسات المناسب  لمتعامؿ مر كطاع العدال  في فمسطيف.

وكاؿ مكّنا خ ؿ ل اهف بريييتا تازلر مم م  مممك  اولندا لدب السمط  الوطني ب إف اناؾ العديد مف 
 رة في كطاع العدال ب ولكف ما زاؿ اناؾ يكد أك ر يمكف بذلف.االنيازات التي تمت في السنوات ا خي

وشدد مكّنا عما أامي  الشراك  والتعاوف والتكامؿ بيف مؤسسات كطاع العدال ب ليث إف اناؾ ع ك  طيب  
بيف أركاف العدال  ولكنكا بلاي  إلا مزيد مف الم سس . وشدد الوزير عما أامي  است  ؿ ال ةان ليك  

 ؽ النساف واللفاظ عما كرامتف.التراـ ل و 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 لن يثق بالمصالحة إال إذا رآىا واقًعا الفمسطينينبيل عمرو: الشعب  

أكد السفير الفمسطيني السابؽ في مصر نبيؿ عمرو في تصريلات خاص  لػ"كدس برس"أف الشعب : راـ اهلل
اتكا عما ا رضب "إال إذا تل  تب ولف يصدؽ أف الفمسطيني لف ي ؽ في المصالل  التي بدأت خطو 

االنتخابات ستير  إال إذا تمت واكًعا"ب وأرير ذلؾ إلا طبيع  الع ك  الكش  التي الزالت تلكـ بيف لركتي 
 "فتح" و"لماس" وعدـ ويود سمط  مركزي  تستطير ت ميف االتفاؽ إلا النكاي .

 //قدس برس، 
 
 مرة" تفتح الباب مشرعًا لمعمل المكثف إلنياء حصار غزةالخضري: ذكرى "مر النائب  

أكد الناهب يماؿ الخةر ب رهيس المين  الشعبي  لموايك  اللصار أف ذكرب ميزرة السفين  التركي  : وزة
"مرمرة" ييب أف تفتح الباب مشرعًا العمؿ المك ؼ لنكان اللصار السراهيمي عما كطاع وزة. وليا 

فين  مرمرة وعواهمكـ وتركيا رهاس  ولكوم  وشعب وخاص  رهيس الوزران ريب الخةر  أرواح شكدان س
 طيب أردوواف لمواكفف الكبيرة والداعم  لمشعب الفمسطيني.

//قدس برس، 
 

 البردويل: حماس وفتح ستضعان بعض المعايير الختيار وزراء حكومة التوافق 15
لبردويؿ الن اب عف أفَّ لركتف تواف ت في ل اهكا وزة: كشؼ ال ياد  في لرك  "لماس" الدكتور ص ح ا

( مر مم مي لرك  ''فتح''ب عما وةر بعض المعاييرب 5|22ال اني الذ  ع دتف في ال اارة الميم  الماةي  )
والشروط يتـ عما أساسكا اختيار وزران لكوم  التوافؽ الم بم ب والتي سيرأسكا رهيس السمط  الفمسطيني  

 ملمود عباس.
(ب نشراا المكتب الع مي للرك  5|30البردويؿ في تصريلات صلفي  لف اليوـ ا ربعان )وأوةح 

"لماس" عما موكعف اللكترونيب أفَّ مف أاـ تمؾ المعايير أاّل يكوف الوزير في اذا اللكوم  التواف ي  كد 
"فتح"ب أو "لماس" عمؿ مف كبؿ في لكومتي وزة أو راـ اهللب وأف يكوف مست ً  ال يتبر أّ  فصيؿ سوان 

 ويتمتر بالكفانة والمكني  التي تناسب الوزارة التي سيتوالاا.
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ولوؿ بلث تعييف ناهب لرهيس اللكوم  الم بم ب كاؿ البردويؿ: "إفَّ يمس  المشاورات لـ تتطرؽ إلا اذا 
 ف بشكؿ ا مرب وأفَّ اناؾ يمس  مشاورات أخرب ستع د في ال اارة ال   ان الم بؿ سيتـ خ لكا الع

 تفصيمي عف أسمان الوزرانب وطرح تعييف ناهب رهيس الوزران".
َـّ التوافؽ عميفب وكاؿ: "كاف اناؾ تسكي ت  َـّ إنياز ما ت ووصؼ البردويؿ المشاورات ب نَّكا كانت إييابي ب وت

فَّ اناؾ كبيرة مف وفد لرك  "فتح" الذ  رلَّب ببدن عمؿ لين  االنتخابات المركزي  في كطاع وزةب كما أ
 عددًا مف الممفات لـ يتـ لسمكا خ ؿ اذا المشاوراتب وأفَّ اناؾ يدواًل زمنيًا كد وةر للمكا".

وعف ممؼ التنسيؽ ا مني بيف سمط  راـ اهلل وااللت ؿ الصكيوني الذ  ترفةف "لماس" بشدَّةب كاؿ 
َـّ استلةارااب وورك  المصالل  البردويؿ : "إننا خ ؿ الم ان لـ نبدأ مناكشات مف الصفرب فيمير الممفا ت ت

تطّركت لعادة ايكم  ا يكزة ا مني  في الةف  ووزةب وبناهكا عما أسس مكني  وطني ''ب مؤّكدًا أفَّ كؿَّ اذا 
َـّ إنيازااب لكف المطموب او تلريؾ عمؿ اللكوم  لبدن تطبيؽ ما اتفؽ عميف.  ا مور كد ت

لنتاهج المشاورات بيف "فتح" و"لماس"ب او التواصؿ مر رهيس ورأب البردويؿ أفَّ مف ا شيان المكم  
الميمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف؛ لكي يباشر الدَّعوة إلا ع د ل ان لمين  إعداد كانوف انتخابات 
 الميمس الوطني الفمسطينيب واعتبر البردويؿ ذلؾ خطوة مكمَّ  لعادة صياو  منظم  التلرير الفمسطيني .

سيتـ أيةًا دعوة لين  اللرياتب والتي تعمؿ في الةف  ووزة لتفصؿ في ال ةايا العال   التي تكـ وأةاؼ: "
 كؿ طرؼ م ؿ كةي  اللرياتب ول وؽ النسافب وذلؾ لتا يتـ تكيه  ا يوان ل نتخابات الفمسطيني ".

ي ستعمؿ في وزةب أوةح ولوؿ ما تردَّد أفَّ "لماس" طمبت انةماـ عناصراا لمين  االنتخابات المركزي  الت
البردويؿ أنَّف كاف لدب "لماس" م لظ  عما أعةان المين  ب ف ال يويد مف بينكـ ألد مف "لماس"ب وربما 

موظفًا؛ لكف لد ت  12كانوا مف "فتح"ب واذا يعني أفَّ اناؾ خمً  ما في تركيب  المين ب وعدد أعةاهكا 
 آخريف.  11ا أفَّ المين  بلاي  إلا طم ن  مف المين  ب نَّكـ مست موفب منّواًا إل

 30/5/2012المركز الفمسطيني لالعالم، 
 

 أمور متوازية ووثيقة الوفاق الوطني ىي البرنامج السياسي ثالثعزام األحمد: نعمل عمى  16
أكد عزاـ ا لمدب عةو المين  المركزي  للرك "فتح"ب في لديث ؿ"ا ياـ" عما أف  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

بش ف تشكيؿ لكوم  فمسطيني  يديدة برهاس  الرهيس ملمود عباس كد بدأت بيف )فتح(  المشاورات
و)لماس(ب ولكف شدد عما انف لف يير  اللديث في تفاصيؿ ما يير  مف لواراتب واف كاف نفا أف يكوف 

عف طرح موةوع تعييف ناهب لرهيس الوزران وكاؿ" بدأنا المشاورات بش ف تشكيؿ اللكوم ب ولكف ما تردد 
 ناهب لرهيس الوزران لـ يطرح وال أساس لف".

بعد تشكيؿ اللكوم  سيبدأ تنفيذ اتفاؽ ال اارة بتفاصيمف بما في ذلؾ ا مفب نافيا ويود  وأعمف ا لمد انف
خ ؼ لوؿ اذا ا مرب كما كشؼ الن اب أف و ي   الوفاؽ الوطني اي البرنامج السياسيب واف كاف شدد 

 لكا بالعمؿ السياسي الذ  او مف اختصاص منظم  التلرير الفمسطيني .عما أف اللكوم  ال ش ف 
ووصؼ ا لمدب المتوايد في ال اارةب اللوارات الياري  في ال اارة ب "اليدي " مشددا عما انف يار العمؿ 

مواةير متوازي ب واي لين  تشكيؿ اللكوم  وكياـ لين  االنتخابات بتلديث السيؿ االنتخابي في  3عما 
 وانع اد لين  وةر نظاـ انتخابات الميمس الوطني الفمسطيني التي ستبدأ مطمر ا سبوع ال ادـ . وزة
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"اناؾ و ي   الوفاؽ الوطني التي ب وعف ما يتردد ب نف لـ يتـ االتفاؽ عما البرنامج السياسي كاؿ ا لمد
ني اليديد او صالب ال رار تستند إليكا الورك  المصري ". وأشار ا لمد إلا أف الميمس الوطني الفمسطي

 بالنظر في البرنامج .
 31/5/2012األيام، رام اهلل، 

 
 المقبليونيو  /حزيران  20الشرق األوسط: اإلعالن عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفمسطيني في  17

وزة ذكرت مصادر فمسطيني  مطمع  أف لركتي فتح ولماس تواف تا عما أف يتـ الع ف عف تشكيؿ 
يونيو )لزيراف( الم بؿب في ختاـ ايتماع الرهيس الفمسطيني ملمود عباس  20لوفاؽ الوطني في لكوم  ا

برهيس المكتب السياسي للرك  لماس خالد مشعؿ. وأشارت المصادر إلا أف مم مي اللركتيف اتف ا عما 
أف أكبر إنياز  تواصؿ الم انات والمشاورات الستكماؿ كؿ التفاصيؿ المتعم   بتشكيؿ اللكوم ب مشيرة إلا
 تـ تل ي ف في ل انات ال اارة ا خيرة او التوافؽ عما معايير اختيار الوزران في اللكوم .

وأوةلت المصادر أنف تـ االتفاؽ عما أال تةـ اللكوم  أيا مف الوزران الذيف شاركوا في أ  لكوم  
 تشكمت بعد االن ساـ.

ؽ عما مواصم  ا يكزة ا مني  في الةف  اليربي  ولسب المصادر فإنف تـ االتفاؽ عما أف يتـ التواف
وكطاع وزة عممكا مف دوف أ  تييير. واستدركت كاهم  إف اناؾ تلديات يدي  توايف التطبيؽ العممي لما تـ 
التوصؿ إليفب إذ مف المتوكر أف تبرز الك ير مف المعة تب عما رأسكا مكان  وزير الداخمي  في اللكوم  

يكزة ا مني  في الةف  اليربي  وكطاع وزةب واؿ ستتعاطا ا يكزة في الةف  وال طاع اليديدة بالنسب  لأل
مر تعميمات الوزير بنفس المستوب. وكالت المصادر إف الت دـ في تشكيؿ اللكوم  كد تسنا في أع اب 
ت سماح لكوم  وزة برهاس  إسماعيؿ اني  لمين  المركزي  ل نتخابات بالبدن في عممي  تلديث سي 

 الناخبيف.
 31/5/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 وجو تنفيذ اتفاق المصالحة الفمسطينية فيلن تقف  :الجياد اإلسالمي 18

وزة: أكد ال ياد  في لرك  اليكاد الس مي نافذ عزاـب أف لركتف لف ت ؼ لايزًا أماـ تنفيذ اتفاؽ 
يير  مف ل انات واستنتايات بيف لركتي المصالل  الوطني  الفمسطيني ب بالروـ مف عدـ اط عكا عما ما 

 لماس وفتح.
ما يرب في ال اارة خ ؿ الساعات الماةي ب لـ نعمـ عنف شينب إال ما »وأةاؼ عزاـ في لديث متمفز أف 

نشر عبر الع ـب ولكف بالروـ مف اذا فإف لرك  اليكاد الس مي تريد دفر عيم  المصالل ب ولف تةر 
 العراكيؿ أمامكا".

 31/5/2012ن، دبي، البيا
 

 الف مقاتل 15: حماس تممك ثمانية آالف صاروخ و)الشاباك(رئيس الشين بيت 19
االربعان اف لرك   بال دس  ا ؼ ب: اعمف يوراـ كوايف رهيس يكاز االمف الداخمي االسراهيمي )الشيف بيت(

الؼ  15ولماس التي تسيطر عما كطاع وزة تممؾ نلو  ماني  االؼ صاروخ كصير ومتوسط المدب 
 م اتؿ.
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'لرك  لماس في وزة  بوكاؿ كوايف اماـ لين  الدفاع والشؤوف الخاريي  في الكنيست )البرلماف( االسراهيمي
تممؾ  ماني  االؼ صاروخ يتراوح مدااا ما بيف اربع  واربعيف كيمومترا واناؾ اشاعات تفيد ب ف بعةكا كد 

 ف كطاع وزة.يصؿ الا تؿ ابيب' التي تبعد نلو خمسيف كيمومترا ع
صواريخ مف كطاع وزة عما اسراهيؿ منذ بداي  العاـ بلسب الييش االسراهيمي الذ   310واطمؽ اك ر مف 

 يرد عادة بشف وارات يوي .
الؼ م اتؿ مسمح'ب موةلا اف  15وتابر كوايف 'تمتمؾ لماس كدرات عسكري  شبيك  بالتي تممككا دوؿ مر 

االرااب اما عف طريؽ خبران دخموا ال طاع ومف بينكـ ايرانيوف او اليماعات المسمل  في وزة 'تتدرب عما 
بالخروج لمتدرب خاريا' عف طريؽ االنفاؽ تلت اللدود المصري . ووف ا لكوايف فإف تكريب االسمل  الا 
ال طاع ي تي والبا عف طريؽ ليبيا التي اصبلت 'بواب  يديدة لميليـ' مر كميات كبيرة مف كاذفات 

 مول  والصواريخ.الصواريخ المل
واةاؼ 'توايف اسراهيؿ ومصر وةعا امنيا خطيرا في سينان ليث يريد االراابيوف ةربنا منكا خاص  عف 
طريؽ اط ؽ الصواريخ عما اي ت' عما البلر االلمر. واوةح رهيس الشيف بيت انف تـ اعت اؿ الفي 

ومبكا مرتبط بلماس كانت تخطط خمي  ا 22مشتبف فمسطيني العاـ الماةيب مشيرا الا انف تـ تفكيؾ 
لخطؼ اسراهيمييف. وفيما يتعمؽ بالكيمات االلكتروني  اكد كوايف انف 'كاف اناؾ سباؽ تسمح منذ سنوات 

 عما المستوب الدوليب وكؿ دول  تسعا لبنان كدراتكا في اذا المياؿ'.
مؤسسات البنا التلتي   بةماف امف 2004وشدد اف اللكوم  االسراهيمي  عكدت الا يكاز الشيف بيت عاـ 

 و المؤسسات المالي . أاالسراهيمي  اللساس  كشبك  المياا 
 31/5/2012القدس العربي، لندن، 

 
 انتياك صارخ التفاق األسرى "االعتقال اإلداري" فترة االحتاللسمطات  حماس: تجديد 20

الدار " )دوف تكم  أو  اعتبرت لرك  "لماس" أف تيديد سمطات االلت ؿ الصكيوني فترة "االعت اؿ: وزة
 ملاكم ( لألسرب الفمسطينييف في سيوف االلت ؿ ُيعد انتكاًكا صارًخا التفاؽ ا سرب".

وكالت اللرك  في بياف صادر عف المكتب الع ميب وصؿ "المركز الفمسطيني لإلع ـ" نسخ  عنفب"إنَّنا 
َـّ التوص ارخ لما ت ؿ إليف مف اتفاؽ يمـز االلت ؿ تنفيذ مطالب في لرك  لماس نديف بشدَّة اذا الخرؽ الصَّ

ا سرب الفمسطينييف في نيؿ ل وككـ النساني  المشروع ب ونؤّكد أفَّ انتكاكات االلت ؿ المستمرة لف ت ني 
 مف عزيمتكـ وصموداـ في موايك  السّياف الصكيوني".

كاتف المستمرة ةد أسرانا ولّممت "لماس" االلت ؿ الصكيوني المسؤولي  الكامم  عف تداعيات انتكا
ا بطاؿب داعي  "الش ي   مصر راعي  االتفاؽ إلا التدخؿ والةيط عما االلت ؿ لمنعف مف  تيديد 
االعت اؿ الدار   ةد أسرانا"ب كما دعت المؤسسات الل وكي   والنساني  وألرار العالـ إلا تفعيؿ تلّرككـ 

 ييف. لوكؼ  انتكاكات االلت ؿ بلؽ ا سرب الفمسطين
 31/5/2012المركز الفمسطيني لالعالم، 

 
 الوطني مشاورات تشكيل حكومة التوافقببإشراك الفصائل الفمسطينية  تطالبالجبية الديمقراطية:  21

أكدت اليبك  الديم راطي  لتلرير فمسطيف عما ةرورة مشارك  الفصاهؿ وال وب الفمسطيني  في : وزة
 رافة  استمرار اللوارات ال ناهي  بيف لركتي "فتح" و"لماس".مشاورات تشكيؿ لكوم  التوافؽ الوطنيب 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1538دد: الع               13/5/1031 الخميس التاريخ:

ورلبت اليبك  الديم راطي ب عما لساف عةو مكتبكا السياسي ط ؿ أبو ظريف ب ب دوـ لين  االنتخابات 
المركزي  إلا كطاع وزة لمبدن بعممكا وتلديث وتوليد سيؿ الناخبيفب مطالب  بةرورة ت ديـ كؿ التسكي ت 

 يز البني  التلتي  والمويستي ب تمكيدا ليران االنتخابات الرهاسي  والتشريعي .لعممكا وتيك
 30/5/2012قدس برس، 

 
 اتفاق القاىرة نقمة من إدارة االنقسام إلى إنيائو يكونماىر الطاىر: المطموب أن  22

التي تـ  رلب مم ؿ اليبك  الشعبي  لتلرير فمسطيف في الخارجب الدكتور ماار الطاار بالخطوات: دمشؽ
كطعكا بيف لركتي "لماس" و"فتح" في العاصم  المصري  ال اارة باتياا المصالل ب وأعرب عف أممف في أف 
يكوف التوافؽ عما البدن بمشاورات تشكيؿ لكوم  التوافؽ الوطني التي سيرأسكا الرهيس ملمود عباس ن م  

 ارتف.نوعي  في السياسي  الفمسطيني  باتياا إنكان االن ساـ وليس إد
 30/5/2012قدس برس، 

 
 انتفاضة فمسطينية ثالثة يعيقعباس زكي: االنقسام  23

تدمير أ  »د ب أ: اتكـ عةو المين  المركزي  للرك  فتح عباس زكي أمس إسراهيؿ بالعمؿ عما  -راـ اهلل 
  مف خ ؿ سياسات مصادرة ا راةي الفمسطيني« فرص لتنفيذ لؿ الدولتيف ونسؼ عممي  الس ـ برمتكا

وتك يؼ أنشطتكا االستيطاني . وكاؿ زكي إف ما يعيؽ اندالع انتفاة  فمسطيني   ال   في موايك  السياسات 
السراهيمي  اللاصم  او استمرار االن ساـ الفمسطيني الداخمي الذ  اعتبر أنف يصيب رد الفعؿ الفمسطيني 

 لسراهيؿ لممةي في خططكا.« ادي  ال ت در ب مف»بالشمؿ وي دـ 
سراهيؿ مطمر تسعينات ال رف الماةي ور  لـ يعد »أب زكيب أف عممي  الس ـ التي انطم ت بيف الفمسطينييف واال

 «. لكا ويود لاليا
,كاؿ زكيب إف لرك  فتح ذات الميوؿ العمماني  ال تشعر ب   كمؽ مف صعود اليماعات الس مي  إلا سدة 

ي التي ييب أف تتشكؾ مف ال ورات العربي  وليس بؿ نعتبر أف إسراهيؿ ا»اللكـ في دوؿ الربير العربي 
 «.نلفب  ننا مرتالوف لإلرادة الشعبي  العربي  ووا  وف ب ف دعـ العرب لفمسطيف لف يعود لموران
 31/5/2012الدستور،عمان، 

 
 من عدوان يستيدف غزة تحذركتائب المجاىدين  24

ةر لعدواف يديد عما الشعب ملمد ياسر: لذرت كتاهب الميااديفب مف أف االلت ؿ يل - وزة
 الفمسطيني وكادة وكوادر الفصاهؿ الفمسطيني ب داعي  الا دخوؿ المعرك  الم بم  مر االلت ؿ بشكؿ مولد. 

ب أف الخيارات مفتول  أمامكا 2012-5-30وأكدت الكتاهب خ ؿ مؤتمر صلفي في مدين  وزةب ا ربعان 
عبر كصؼ المستوطنات والمدف السراهيمي بالصواريخ  لمرد عما ةرب  يويككا االلت ؿ إلا كطاع وزةب

 لدب الم اوم .
 31/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 االسالمية وضع المخيمات بمبنان الجماعةعمي بركة يبحث مع  25
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في لبناف عمي برك  يولتف السياسي  في صيداب طارلا خ لكا « لماس»ملمد صالح: واصؿ مم ؿ لرك  
ليماع  »ليامر في مخيمات لبناف. والت ا برك ب امسب المسؤوؿ السياسي ؿكةي  الطار الفمسطيني ا

اللرص عما أمف لبناف واست رارا »وأكد برك  «. اليماع »في الينوب بساـ لمود في مكتب « االس مي 
 « .وةرورة تلصيف السال  االس مي  وتمتيف الع كات المبناني  الفمسطيني 

 «.الست رار في المخيمات اما صنواف ل مف واالست رار في صيدا ولبنافا مف وا»بدوراب أعمف لمود اف 
 31/5/2012السفير، بيروت، 

 
 ألي عممية تستيدف األمن المبناني وال مقراً  فتح: مخيم عين الحموة لن يكون ممراً  26

عممي   اف مخيـ عيف اللموة لف يكوف ممرا وال م را   »في لبناف « فتح»ملمد صالح: أعمنت كيادة لرك  
اذا «. تستكدؼ ا مف المبناني او ا  فرد لبناني في اذا البمد  ف امف المخيـ او يزن مف ا مف المبناني

الموكؼ يان عما لساف اميف السر ل يادة السال  المبناني  في اللرك  ومنظم  التلرير الفمسطيني  فتلي ابو 
ي ميدليوف امسب بلةور سفير فمسطيف في لبناف خ ؿ ل اهف الناهب  بكي  اللرير  في دارتكا ف بالعردات

 الموان صبلي ابو عرب.« كوات ا مف الوطني الفمسطيني»اشرؼ دبور وكاهد 
اامي  وس م  الموكؼ الفمسطيني المتم ؿ بوكوفنا كشعب فمسطيني وفصاهؿ »وشدد ابو العردات عما 

الفمسطينييف معنيوف بكؿ »يرا الا أف ب مش«فمسطيني  وكوب وطني  واس مي  عما مساف  والدة مف اليمير
ما يير  في اذا البمد لكونكـ يعيشوف فيف واـ تلت س ؼ ال انوف والنظاـ ويرفةوف ا  شكؿ مف اشكاؿ 

 «.التوطيف ويصروف عما ل كـ في العودة الا وطنكـ وارةكـ
تن  التي يراد لكا أف أننا سنكوف دعاة ولدة ونرفض كؿ شكؿ مف اشكاؿ الف»ولفت ابو العردات االنتباا الا 

 «.تكوف في اذا البمد
 31/5/2012السفير، بيروت، 

 
 الجبية الديمقراطية تدعو لتنظيم الوضع الفمسطيني في لبنان 27

برهاس  عمي فيصؿ الرهيس عمر « كيادة اليبك  الديموكراطي  لتلرير فمسطيف»ملمد صالح: زار وفد مف 
تنظيـ الوةر الفمسطيني في إطار لين  تنسيؽ » ان الا كرامي في دارتف في بيروتب ودعا فيصؿ بعد الم

وسمـ الوفد كرامي نسخ  مف ميمد «. وتعزيز المكان  التم يمي  لمنظم  التلرير ولتلصيف وةر المخيمات
 الذ  يو ؽ لمتاريخ العسكر  لميبك  ولشكداهكا.« عاشوا مف ايؿ فمسطيف»

 31/5/2012السفير، بيروت، 
 

 ومؤتمر االمن القومي منصة تحريض عمى ايران "سرائيل"إأربعة تحديات تواجو  18
تلوؿ مؤتمر معكد االمف ال ومي في تؿ ابيبب الذ  بلػث فػي التلػديات : اماؿ شلادة -ال دس الملتم  

االمنيػ  لم ػرف الوالػد والعشػريفب الػا منصػ  تلػريض عمػا ايػراف وملاولػ  لتينيػد دولػي ةػد المفاوةػػات 
 لوؿ المشروع النوو  االيراني.

عتبر نتنيااو اف التلػديات التػي توايككػا بػ دا يمكػف اف تةػير مػا إ بل ااا في المؤتمرأوفي الكمم  التي 
ربعػػػ  أيعتبػػػرا االسػػػراهيميوف التفػػػوؽ فػػػي الميػػػاالت العسػػػكري  واالمنيػػػ  والسياسػػػي . وبلسػػػب نتنيػػػااو انػػػاؾ 

ا اليانػػب طالػػب نتنيػػااو العػػالـ . وفػػي اػػذيتلػػديات توايػػف اسػػراهيؿ فػػي الوكػػت الػػرااف اولكػػا النػػوو  االيرانػػ
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باتخػػاذ ايػػرانات لاسػػم  وفوريػػ  لوكػػؼ عمميػػ  تخصػػيب اليورانيػػـو فػػي ايػػراف وابػػادة مػػا تػػـ تخصػػيبف وفػػؾ 
المنش ة النووي  في مدين  كػـب مشػيرًا إلػا أف اػذا الخطػوة ال تتطمػب مفاوةػات. ورفػض نتنيػااو تخفػيض 

 لبت الدوؿ العظما مف ايراف ودعا الا وكفف كميا.في المه   كما طا 1.5مستوب تخصيب اليورانيوـ الا 
وبلسػب ادعاهػف فػاف  اما التلد  ال اني بالنسب  لنتنيااو فكي الصواريخ التي تكدد ب دا مػف وػزة ولبنػاف.

الييش االسراهيمي يعمؿ عما موايك  اذا التلػد  مػف خػ ؿ منظومػ  ال بػ  اللديديػ  ومنظومػات دفاعيػ  
تيكيػػز منظومػػات إنػػذار ستصػػؿ لكػػؿ إسػػراهيميب كمػػا كػػاؿ نتنيػػااو. وشػػدد  اخػػرب كمػػا تعمػػؿ لكومتػػف عمػػا

رهيس اللكوم  االسراهيمي  اف كوة الدفاع ال تكفي لمنر تكديد الصوارخ عمػا اسػراهيؿ فكنػاؾ لايػ  لتعزيػز 
 ال وة الكيومي  ال ادرة عما منر التكديد".

وكػػاؿب فػػي اػػذا اليانػػبب اف بػػ دا ت ػػـو  امػػا السػػايبرب فبلسػػب نتنيػػااو يشػػكؿ تكديػػدا  ال ػػا عمػػا اسػػراهيؿ.
بتطػػوير وتلسػػيف ال ػػدرات الدفاعيػػ  فػػي اػػذا الميػػاؿ مػػدعيا انكػػا سػػتكوف بػػيف ال ػػوب الخمػػس العظمػػا فػػي 
ميػػاؿ السػػػايبر خػػػ ؿ السػػػنوات الم بمػػػ . امػػػا التكديػػػد الرابػػػر عمػػػا اسػػػراهيؿ فكػػػي مسػػػتودعات االسػػػمل  فػػػي 

 كوب متطرف  كد تويف اذا ا سمل  عما اسراهيؿ.ااو عف تخوفف مف اف يالمنط  . وانا اعرب نتن
مػػف يكتػػف ادعػػا بػػاراؾ ب خػػ ؿ المػػؤتمرب اف التلػػديات الكبيػػرة التػػي ت ػػؼ أمػػاـ ال يػػادة السػػراهيمي  صػػعب  
بشكؿ ويػر مسػبوؽ مػا يسػتدعيكا الػا  اتخػاذ كػرارات مػف الصػعب المباليػ  بااميتكػا. وتػابر بػاراؾ ي ػوؿ:" 

مػػب ردا أمنيػػا مناسػػبا واػػي مويػػودة فػػي دواهػػر كريبػػ  وبعيػػدة بمػػا فيكػػا تكديػػد التلػػديات ك يػػرة وفوريػػ  وتتط
 الرااب والتلد  اليراني وتشابؾ الوةر في الشرؽ ا وسط".

وفي يانب الممؼ االيراني كػاؿ بػاراؾ اف ايػراف تسػعا الػا كسػب الوكػت السػتكماؿ تلصػينكا بمػا يةػمف 
كػت ي ررونػف. وشػف بػاراؾ ايومػا عمػا ال يػادة االيرانيػ  لكا ال ػدرة عمػا الت ػدـ تيػاا سػ ح نػوو  فػي أ  و 

وبرايف فاف خميناهي ويماعتف ليسوا أوبيان ويفكموف أنكـ ألرار إلا ا(ف ولكف اؿ اناؾ مف يستطير أف 
"اف  وواصػػؿ  ايومػػف عمػػا ايػػراف بػػال وؿ: بي ػػرر عمػػؿ شػػين مػػف أيػػؿ المخػػاطرة بت ػػدمكـ  تسػػانؿ بػػاراؾ

اؿ ممنكج ويسير بخطا وا    وف ط عندما يكوف اناؾ عدـ كدرة عمػا ال يػاـ عمؿ اليرانييف في اذا المي
 بعمؿ عسكر  كبير ةداـ سيناكش اليرانيوف رفر برناميكـ النوو  دري  أخرب".

ولذر باراؾ مف اف التكديد النوو  اليراني كبير وال يمكف التياةي عنف والكػدؼ اػو وكػؼ إيػراف مػف أف 
" أنػا ونتنيػااو ال نتخػذ ال ػرارات لولػدنا  أ  خيار مطروح عما الطاول  وكػاؿ:تكوف دول  نووي  وعدـ رفر 

 في ورف  ميم   إنما ننتظر الملظ  المناسب  لوكؼ البرنامج النوو  اليراني".
 13/5/1031، الحياة، لندن
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كاز االستخبارات السراهيمي  العام  )شاباؾ( يػوراـ كػوايف الفتػرة وصؼ رهيس ي: أسعد تملمي –الناصرة 
مةػيفًا أنكػا « عدـ الي يف بشينب مر بروز أنماط يديػدة لإلراػاب»اللالي  التي يعيشكا الشرؽ ا وسط بػ 

« ال درات السػيبراني »وكاؿ إف يكازا يكرس يكودًا خاص  في مياؿ تطوير  «.فترة مف البركاف المتفير»
ملاولػػ  « فػػي الملظػػ  ا خيػػرة»أف يكػػازا ألػػبط العػػاـ الماةػػي « كشػػؼ»فيػػروس االلكترونػػي(. و)ةػػد ال

 فمسطيني  لخطؼ ينود إسراهيمييف.
وكػػاؿ كػػوايفب أ نػػان استعراةػػف ميمػػؿ ا وةػػاع عمػػا السػػالتيف الفمسػػطيني  والدوليػػ  أمػػاـ لينػػ  الخارييػػ  

ة مػػف عػػدـ الي ػػيف بشػػينب إنكػػا فتػػرة يمكػػف إننػػا فػػي الشػػرؽ ا وسػػط نعػػيش فتػػر »وا مػػف البرلمانيػػ  أمػػسب 
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منػذ فتػرة تتسػـ منط ػ  »وأةػاؼ: «. وصفكا بالبركاف المتفير الذ  يكدد بمواصم  االنفيار فػي المسػت بؿ
الشرؽ ا وسط بانعداـ ا مف والُلكـ المركز  وتعاظـ ا صولي  الس مي  وتكريب الوساهؿ ال تالي ب وكؿ 

 «. اذا أنماط يديدة لإلرااب
باتػػػت تطػػور كػػػدرات صػػاروخي  تةػػػااي كػػدرات دوؿ فػػػي اػػذا الميػػػاؿب « المنظمػػػات االراابيػػ »ابر أف وتػػ
 ولدب لماس واليكاد الس مي ولزب اهلل ترسان  ااهم  مف الصواريخ بليـ ترسان  دوؿ...»

لػرأ  لكنف يت  ر با يوان فػي الشػارع والعػ ـ وا»ووصؼ التنسيؽ ا مني مر السمط  الفمسطيني  بالييدب 
التي تتلرؾ ةد كواعد الرااب تعمؿ »وأةاؼ اليكات ا مني  في السمط  «. العاـ والوةر االكتصاد 

وأةاؼب أف اذا اليكات  «.أساسًا عما التكده  والتلذير لكنكا في شكؿ عاـ ال تعت ؿ أو ت دـ لمملاكم 
منعكػا لدراككػا أف ذلػؾ فػي  عندما نويف تبمييًا ملددًا عف عممي  وشػيك  فتعمػؿ عمػا»تتلرؾ كما ينبيي 

 «.مصملتكا
أف رفػػػػػض رهػػػػػيس السػػػػػمط  الفمسػػػػػطيني  ملمػػػػػود عبػػػػػاس )أبػػػػػو مػػػػػازف( اسػػػػػتهناؼ « شػػػػػاباؾ»ورأب رهػػػػػيس 

تسػػببا فػػي »المفاوةػػات مػػر إسػػراهيؿ وتويكػػف الػػا مؤسسػػات ا مػػـ المتلػػدة لنيػػؿ اعتػػراؼ بدولػػ  فمسػػطيني  
يدرؾ اليـو كدرتف الملدودة عما العػودة إلػا « زفابو ما»وأف «. أذي  لمسمط  الفمسطيني  أك ر مف المنفع 

 «. ف المصالل  تبدو بعيدة اليـو عف تل ي كا»كطاع وزة 
وتطرؽ كوايف إلا االعتدانات التي ينفذاا المستوطنوف المتطرفوف ةد الفمسطينييف ولرككـ مسػايد فػي 

وا منػػػي البػػػالغ بإسػػػراهيؿب ا راةػػػي الفمسػػػطيني  الملتمػػػ  ب ولػػػف إف اػػػذا ا فعػػػاؿ تملػػػؽ الةػػػرر السياسػػػي 
 متوعدًا ب ف يعمؿ يكازا ما في وسعف ةد المعتديف لوكؼ اذا ا فعاؿ.

 13/5/1031، الحياة، لندن
 
 
 
 

 سقوطو لن يكون سريعاً و : األسد باٍق تقديرات أمنية إسرائيمية 10
ؾ بعػػد أشػػكر عمػػا صػػدور مواكػػؼ وتصػػريلات إسػػراهيمي ب سياسػػي  وأمنيػػ ب عػػف سػػ وط وشػػي: يليػػا دبػػوؽ

ب لمػػرهيس السػػور  بشػػار ا سػػدب بػػّدلت المؤسسػػ  ا منيػػ  السػػراهيمي  رأيكػػاب وبػػات ت ػػديراا «خػػ ؿ أسػػابير»
 االستخبار  ميايرًا: ال س وط وشيكًا لألسدب بؿ سيب ا في اللكـ لسنوات. 

يػػػـو « معػػاريؼ»وأعربػػت مصػػادر اسػػتخباري  إسػػراهيمي  عػػف ت ػػديرات يديػػدةب فػػي لػػديث نشػػرتف صػػليف  
فاداا أف المؤسس  ا مني  في إسراهيؿ وّيرت ت ديراتكا الماةي  لياؿ كرب سػ وط النظػاـب وباتػت أمسب م

ب بػ ف ا سػد سػيب ا «ميمػاد»تتبنا موكفػًا ميػايرًاب يتبنػاا مركػز ا بلػاث التػابر لػوزارة الخارييػ  السػراهيمي  
ب فػي ا شػكر الماةػي . وكػاؿ سنوات عدةب وأف س وطف لف يكوف سريعًاب كما يرب الع ف عنف إسراهيمياً 

كانػػت »إف ت ػػديرات شػػعب  االسػػتخبارات العسػػكري  « معػػاريؼ»مصػػدر سياسػػي إسػػراهيمي رفيػػر المسػػتوب لػػػ
 ب وكاف ييدر بكا أف تكوف أك ر لذرًا.«ساب    وانكا

 لتا لو استيركت العممي  مزيػدًا مػف الوكػتب»في الم ابؿب أكدت مصادر استخباري  لمصليف  نفسكاب أنف 
الرهيس السور  في مسار س وطب وخ ؿ سنوات »ب مةيف  إف «إال أف ا سد لف يب ا في نكاي  المطاؼ

 «.كميم  لف يكوف في اللكـ
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وتوّصػػؿ مركػػز أبلػػاث الخارييػػ  السػػراهيمي ب واػػو الػػذراع االسػػتخباري  لمػػوزارةب الػػا ت ػػدير بػػ ف ا سػػد لػػف 
تخباري  المختمفػ  فػي إسػراهيؿب إذ رأب المركػز أف عاهمػػ  يسػ طب واػذا الت ػدير ال يتوافػؽ مػر الت ػديرات االسػ

 ا سد باكي ب مر التماؿ كبير يدًا ب ف يب ا النظاـ متماسكًا.
الػا ذلػؾب تتواصػؿ المسػاام  السػراهيمي  فػي اليكػود الدوليػ  والعربيػ  ةػد النظػاـ فػي سػوريا. ودعػا وزيػر 

ؼ أك ػػر تشػػددًا إزان ا سػػدب معربػػًا عػػف تشػػكيكف بػػ ف الػػدفاع السػػراهيمي إيكػػود بػػاراؾب العػػالـ الػػا اتخػػاذ موكػػ
يكوف الػرهيس السػور  كػد تػ  ر يػران طػرد سػفراهف مػف سػبر دوؿ وربيػ ب عمػا خمفيػ  ا لػداث فػي سػورياب 

وأةػاؼ فػي كممػ  أل ااػاب يػػوـ أمػسب فػي معكػد أبلػاث ا مػف ال ػومي فػي تػػؿ «. ميػزرة اللولػ »وتلديػدًا 
ب ولفػت إلػا «أف ييبر العػالـ عمػا التلػرؾب وعػدـ االكتفػان بػا كواؿما يير  في سوريا ييب »أبيبب إف 

الميتمػػر الػػدولي بػػ ف ال ي ػػؼ مكتػػوؼ »أف مػػا يلصػػؿ فػػي اػػذا البمػػد اػػو يػػراهـ ةػػد النسػػاني ب مطالبػػًا 
 «.ا يد 

 13/5/1031، االخبار، بيروت
 

 "جيروزاليم بوست": تل أبيب تعارض عقوبات عمى األردن خوفًا عمى نظام الحكم 13
كشػػػفت مصػػػادر صػػػلفي  إسػػػراهيمي ب الن ػػػاب عػػػف تويكػػػات يػػػاّدة لػػػدب الدارة ا مريكيػػػ  ل طػػػر : الناصػػػرة

 المساعدات المالي  المخّصص  لألردفب التيايًا عما رفةف تعييف سفير يديد لف في تؿ أبيب.
ي عمػػػػا موكعكػػػػا اللكترونػػػػيب ن ػػػػً  عػػػػف مسػػػػؤوليف إسػػػػراهيمييف رفيعػػػػ "ييػػػػروزاليـ بوسػػػػت"وأوردت صػػػػليف  

المستوب كولكـ "إف إسراهيؿ ال تروب بتدخؿ الواليات المتلدة في الةيط عما ا ردف لعادة سفيراا إلا 
تؿ أبيبب لملفاظ عما مستوب الع كات الطبيعي  بيف اليانبيف"ب موةل  أف الع كات ال ناهي  في مياؿ 

"ع مػػػ  ليسػػػت ييػػػدة"ب وفػػػؽ  ا مػػػف واالسػػػتخبارات ييػػػدةب إال أف عػػػدـ إيفػػػاد سػػػفير أردنػػػي لتػػػا ا(ف يعػػػدّ 
 الصليف .

وأوةػػػلت أف اللكومػػػ  السػػػراهيمي  تمػػػارس ةػػػيوطًا عمػػػا الدارة ا مريكيػػػ  للممكػػػا عمػػػا الترايػػػر عػػػف 
مميػوف دوالرب خشػيً   000مخططكا ومواصم  رفد ا ردف بالمساعدات المالي  السنوي ب والتػي ت ػدر بنلػو 

الػػذ  كػػد يتزعػػزع بسػػبب كػػرار إيفػػاد سػػفير دبموماسػػي إلػػا منكػػا عمػػا اسػػت رار النظػػاـ اللػػاكـ فػػي ا ردف و 
وأةػاؼ المسػؤولوفب "إسػراهيؿ تػود أف تػرب السػفير ا ردنػي لػديكاب ولكنكػا  الدول  العبريػ ب لسػب ت ػديراا.

متفكمػػ  بػػ ف ذلػػؾ سيسػػّبب مويػػ  مػػف الػػرفض الشػػعبي فػػي ا ردفب وأف اػػذا ا مػػر كػػد يكػػّدد اسػػت رار نظػػاـ 
 اللكـ فيكا".

 10/5/1031، قدس برس
 

 يعمون: إيران تواصل تطوير قدراتيا الذرية وتخدع الغرب 11
كػػاؿ ناهػػب رهػػيس اللكومػػ  السػػراهيمي ب وزيػػر الشػػؤوف السػػتراتييي ب بػػووي يعمػػوفب أمػػس االربعػػان خػػ ؿ 
خطابف أماـ مؤتمر معكد ا مف ال ومي في تؿ أبيبب إف إيراف تواصؿ تخصػيب اليورانيػـو وخػداع اليػرب 

وكػػاؿ يعمػػوف إف المعطيػػػات المتػػوفرة فػػي ت ريػػػر لموكالػػ  الدوليػػػ   موصػػػوؿ إلػػا ال نبمػػ  الذريػػػ .فػػي طري كػػا ل
لمطاك  الذري  تشػير الػا إف إيػراف تمكنػت منػذ شػكر شػباط الماةػيبعبر اسػتي ؿ يػوالت الملاد ػات مػر 

% مػػػف ميمػػػؿ كميػػػات 30% أ  مػػػا يػػػواز  1.5كيػػػـ مػػػف اليورانيػػػـو بدريػػػ   050اليػػػرب مػػػف تخصػػػيب 
كيػػػـ مػػػف اليورانيػػػـو  10نيػػػـو المخصػػػب المويػػػود بلوزتكػػػا. وبلسػػػب يػػػاعموف إف إيػػػراف تممػػػؾ أيةػػػا اليورا
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كيـ إةافي  مف اليورانيـو بكذا  31%ب وأف اليرانييف ي وموف كؿ شكر بتخصيب 10المخصب بمستوب 
 المستوب.

سػػراهيمي السػػابؽ فػػي الم ابػػؿ ن مػػت الذاعػػ  السػػراهيمي  صػػباح اليػػـو الخمػػيس أف رهػػيس أركػػاف اليػػيش ال
الينراؿ وابي إشكناز ب كولف إف التمويح بالخيار العسكر  يزيد مف عدان النظاـ فػي إيػرافب معت ػدا أنػف ال 
يػزاؿ انػػاؾ متسػر كبػػؿ اللػديث عػػف خيػػار عسػكر ب وأنػػف لتػا فػػي لػػاؿ تمكنػت إيػػراف مػف تصػػنير ال نبمػػ  

 الذري  فإنكا لف تسارع إلا إشعاؿ المنط  .
 13/5/1031، 48عرب 

 
 : إقرار قانون مكافحة البرنامج النووي اإليراني"إسرائيل" 11

ب بكػػػدؼ «كػػػانوف مكافلػػػ  البرنػػػامج النػػػوو  اليرانػػػي»صػػػادكت المينػػػ  الوزاريػػػ  السػػػراهيمي  لمتشػػػرير عمػػػا 
إةػػفان طػػابر كػػانوني عمػػا السياسػػ  السػػراهيمي  ةػػد البرنػػامج النػػوو  اليرانػػي. وبلسػػب ال ػػانوف المعػػّدب 

ؿ إلػػا ت ييػػػد االسػػت مارات السػػراهيمي  فػػػي الشػػركات التػػي ت ػػيـ ع كػػػات عمػػؿ يواريػػ  مػػػر سػػتبادر إسػػراهي
إيراف. وي ترح ال انوف تشكيؿ ايه  ع وبات في وزارة المػاؿب واللكػـ بالسػيف عمػا مػف لػـ ي ػدـ ت ريػرًا عػف 

 أعمالف مر إيراف أو يواصؿ ع كاتف معكا مف سن  إلا   ث سنوات.
 13/5/1031، االخبار، بيروت

 
 زحالقة: الشبيبة العربية تفضل السجن عمى الخدمة المدنية 14

طرح الناهب يماؿ زلال  ب رهيس كتم  التيمر البرلماني ب خ ؿ ن اش ليب ال    عػف اللكومػ ب ال   ػان 
ب موةوع ني  اللكوم  فرض الخدم  المدني  اليباري  عما الشباب العربػي الفمسػطيني فػي 14.5.1031

زلال ػػ : "ل ػػد أعمػػف معظػػـ رؤسػػان الػػوزران السػػاب يف نيػػتكـ فػػرض الخدمػػ  المدنيػػ  اليباريػػ  وكػػاؿ  الػػداخؿ.
عمػػا المػػواطنيف العػػػربب وكمكػػـ ترايعػػػوا عػػف الفكػػرة.  ل ػػػد أعمػػف أريهيػػػؿ شػػاروف أنػػف يةػػػر كةػػي  فػػػرض 
الخدمػ  عمػػا العػرب فػػي رأس سػػمـ أولويػات لكوماتػػفب لكنػػف وبعػد أف فلػػص الموةػػوع بعمػؽب تخمػػا عػػف 

لا تمػرد وعصػياف مػدني.. أنػا الفكر  ةب إذ تبيف لف أنكا ستؤد  إلا موايك  مفتول  مر اليمااير العربي  واال
 أنصح نتنيااو أف يراير مواكؼ ساب يفب ويتراير عف موكؼ فرض الخدم  عما العرب."

وأةاؼ زلال  : "عما نتنيااو أف يفكـ أف إصرارا عما فػرض الخدمػ  سػيؤد  إلػا صػداـ مػر المػواطنيف 
للػػاؽ ال عػػرب.. شػػبابنا يفةػػؿ السػػيف عمػػا الخدمػػ  المدنيػػ ب فكػػي معػػدة أصػػً  لتشػػويف الكويػػ  الوطنيػػ  واال

الشباب العرب بمشارير ا سرل .  اذا الخدم  مرفوة  أيًةا  نكا ت تي ةمف إطػار الػربط الخبيػث بػيف 
  إلا ال وؿ: "مف وخمص زلال  الل وؽ والوايباتب واي تعني عمميًّا تلويؿ ل وكنا إلا ل وؽ مشروط ."

 ا فةؿ أف ييير نتنيااو موكفف مف الخدم  المدني ب فنلف لف نيير موكفنا!".
 10/5/1031، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيمي ينقل عتاده إلى مواقع سرّية: جيروزاليم بوست 15

ب أمسب أف الييش السػراهيمي بػدأ بتوزيػر كطػر ويػار ومعػدات التيػاط «ييروزاليـ بوست»ذكرت صليف  
مػػػػا مواكػػػػر عسػػػػكري  سػػػػرّي  فػػػػي الشػػػػماؿب خشػػػػي  تعػػػػرض المراكػػػػز وال واعػػػػد العسػػػػكري  المختمفػػػػ  لكيػػػػوـ ع

صاروخي في أّ  لرب مست بمي  مر لزب اهلل. وأشارت الصليف  إلا أف عممي  التوزير بػدأت منػذ عػاـب 
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بليػػث تلػػت إشػػراؼ سػػ ح المدفعيػػ ب وييػػر  إيػػداعكا فػػي مواكػػر سػػري  فػػي أنلػػان مػػف اليػػوالف واليميػػؿب 
تكػوف كريبػػ  مػف اليبكػػ  الشػمالي ب بعيػػدًا عػف المواكػػر وال واعػد التػػي سيسػتكدفكا لػػزب اهلل بصػواريخفب فػػي 

 اللرب الم بم .
 13/5/1031، ، بيروتاألخبار

 
 األميركيينتدفع رواتب حاخامات الييود  "إسرائيل" 16

رواتػػػب اللاخامػػػات الػػػذيف ال سػػػت ـو اللكومػػػ  االسػػػراهيمي  لممػػػرة ا ولػػػا بػػػدفر  :ا ؼ ب -ال ػػػدس الملتمػػػ  
ينتمػػػوف لمتيػػػارات االصػػػولي  اليكوديػػػ  اللاليػػػ ب بػػػؿ لمتيػػػاريف االصػػػ لي والملػػػافظب ووػػػالبيتكـ مػػػف اليكػػػود 

وأعمػػف المستشػػار ال ػػانوني لملكومػػ   االميػػركييفب فػػي كػػرار وصػػفتف وسػػاهؿ االعػػ ـ االربعػػان "بالتػػاريخي".
ت ػدـ بػف مم مػو اللػركتيف لػدفر رواتػبكـ. ولتػا االفب كانػت   انب ردا عما طمباالسراهيمي  عف ال رار ال  

كؿ مف وزارة الشؤوف الديني  واللاخامي  الكبربب باالةاف  الا الميالس الديني  الملميػ  خاةػع  لسػيطرة 
 التيارات االصولي  اليكودي  التي التكرت كةايا الزواج والط ؽ.

 35  فػػي اسػػراهيؿ الذاعػػ  اليػػيش االسػػػراهيمي اف وكػػاؿ اللاخػػاـ يمعػػاد كػػاريؼ رهػػيس اللركػػػ  االصػػ لي
لاخامػػا مػػف التيػػار االصػػ لي والملػػافظ فػػي الكيبوتسػػات وال ػػرب الصػػييرة سيلصػػموف عمػػا رواتػػبكـ مػػف 

لكػػنكـ لػػف يتم ػػوا رواتػػبكـ مػػف وزارة الشػػؤوف الدينيػػ  التػػي يسػػيطر عميكػػا لػػزب شػػاس االر ودوكسػػي  الدولػػ .
 اة .المتشدد بؿ مف وزارة ال  اف  والري

 13/5/1031، الحياة، لندن
 

 محاكمة صحافي إسرائيمي لكشفو وثائق عن جرائم االحتالل 17
ب أمػػسب إلالػػ  صػػلافي لمملاكمػػ  بتكمػػ  ليػػازة و ػػاهؽ سػػري  ”السػػراهيمي“أعمػػف الناهػػب العػػاـ : )د .ب .أ(

ؽ سػري  تكم  ليازة و اه” اآرتس“لصؿ عميكا مف يندي  ساب   . ويوايف أور  ب و الصلافي بصليف  
 3500مػػف دوف تصػػريحب دوف أف تسػػند لػػف تكمػػ  تعمػػد الةػػرار بػػا مف ال ػػومي. وتم ػػا بػػ و أك ػػر مػػف 

و ي ػػ  سػػري  مػػف الينديػػ  السػػاب   عنػػات كػػاـب عنػػدما كانػػت  110و ي ػػ  شػػديدة السػػري  و 350و ي ػػ  بينكػػا 
. وكامػػػت 1000و 1005المسػػؤوؿ عػػف الةػػف  اليربيػػ  بػػيف ” السػػػراهيمي“تعمػػؿ فػػي مكتػػب كاهػػد اليػػيش 

بعد اذا بنشر سمسم  مف الم االت اسػتنادا إلػا اػذا الو ػاهؽب ومػف بينكػا م ػاؿ نشػر فػي نػوفمبر ” اآرتس“
ووصػػػػؼ ايتماعػػػػا لمسػػػػؤوليف بػػػػالييش يخططػػػػوف لتصػػػػفي  ناشػػػػط ” رخصػػػػ  كتػػػػؿ“ولمػػػػؿ عنػػػػواف  1005

ة عمػػا م ػػؿ يةػػر كيػػودًا مشػػدد 1000فمسػػطيني بالمخالفػػ  للكػػـ كةػػاهي صػػادر عػػف الملكمػػ  العميػػا عػػاـ 
 اذا العمميات.

 13/5/1031، الخميج، الشارقة
 

 بإجراء اتصاالت بينيم في أكثر من سجن لدراسة العودة لإلضراب شرعواقراقع: األسرى  18
أعمف وزير ا سرب لدب السمط  الفمسطيني  عيسا كراكر أف ايتماعا مف الم رر ع دا : لامد ياد -وزة 

دارة سيوف االلت ؿ لبلث انتكاكات االلت ؿ ل تفاؽ اليوـ "الخميس" بيف لين  كيادة إةرا ب ا سرب واال
 يومًا. 15المتعمؽ بإنكان إةراب ا سرب الذ  استمر 
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مكاني  ليون ا سرب لخيار  ولذر كراكر في تصريلات إذاعي  امس مف خطورة الوةر ال اهـ في السيوف واال
نيازاتكـ وذلؾ في ل  اؿ فشؿ اليكود لتطبيؽ االتفاؽ.الةراب مرة أخرب لفاظا عما نةالكـ واال

وأشار كراكر إلا أف ا سرب شرعوا فعميا بإيران اتصاالت بينكـ في أك ر مف سيف لدراس  العودة لإلةرابب 
مشددا عما أف أ  إةراب يديد كد يخوةف ا سرب اذا المرة سيكوف أك ر زخما واستفادة مف التيرب  

 الساب  .
 13/5/1031، الغد، عّمان

 
 ذوييملالزيارات احتجاجا عمى التفتيش العاري  يرفضون "نفحةتقل "معأسرى  19

أعمف ناد  ا سيرب اليوـ ا ربعانب أف أسرب 'نفل 'ب وتلديدا أسرب ال دس والداخؿب رفةوا الخروج : راـ اهلل
س  لم ان ذويكـ وكرروا إليان زيارتكـب بعد التفتيش العار  الذ  تعرض لف ذوواـب وتلديدا النسانب وممار 

 إيرانات مذل  ومكين  بلي  'ا مف'.
وكاؿ مدير ناد  ا سير في ال دس ناصر كوسب إف اليةب ينتاب ذو  ا سرب تياا سياسي  التفتيش 
العار  التي تنتكيكا إدارة السيوفب والتي تكدؼ إلا إذاللكـب مطالبا في الوكت ذاتف كاف  المؤسسات 

وأوةح ناد  ا سير في بياف لفب أف موكؼ ا سرب  الخطيرة. الل وكي ب بةرورة وةر لد لكذا االنتكاكات
 يان كخطوة التيايي  عما ما يرب في ظؿ إيرانات تصعيدي  تمارس بل كـ.

 10/5/1031، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 راحومطالبا بإطالق سبسجون السمطة  طعامالعن  العكر يواصل اإلضراب اهللاألسير السياسي عبد  40
واصؿ ا سير السياسي في سيوف السمط  الفمسطيني  في الةف  اليربي  عبد اهلل العكر : الةف  اليربي 

 عاًما( خوةف إةراًبا عف الطعاـ لميوـ الرابر عما التواليب وذلؾ لممطالب  بإط ؽ سرالف. 14)
ابف لتا الفراج عنف ونيؿ وأكد العكر في رسال  لف ن مكا بعض المعت ميف معف في السيف أنف ماض في اةر 

 لريتف, واو ي بر في سيف ينيد لمشكر ال   يف عما التوالي ويوايف لكما بالسيف لخمس  أعواـ.
وأوةح رفاؽ ا سير العكر أنكـ لـ يعودوا كادريف عما التواصؿ معف منذ فترة, ليث كامت إدارة السيف 

 اكبوف.بن مف إلا كسـٍ يلتيز فيف عناصر ا يكزة ا مني  المع
وكانت الكتم  الس مي  في يامع  النياح الوطني  طالبت مؤسسات ل وؽ النساف والمنظمات الط بي  
بالتدخؿ لإلفراج عف العكر, ولؿ كةيتفب وكد لالت االعت االت المتكررة والطويم  لف في سيوف السمط  

 دوف تخريف مف اليامع .
 13/5/1031، السبيل، عّمان

 
 سراحو إطالقمن  أسبوعزىير لبادة من نابمس بعد  المحرر األسيراستشياد  43

راـ اهلل: أكد مدير المستشفا الوطني في مدين  نابمس لساـ اليوار ب نب  استشكاد ا سير الملرر زاير 
عاما( صباح اليوـ الخميس. وكاؿ اليوار ب إف ا سير لبادة دخؿ إلا المشفا في لال  ويبوب  53لبادة  )

ف الخميس الماةيب وكاف في وةر صلي خطيرب ليث كاف يعاني مف فشؿ كمو  وكبد ب بعد الفراج عن
وكد لاوؿ طاكـ المشفا وا طبان ت ديـ كؿ ما يمـز مف الرعاي  والعناي  الصلي  والطبي ب خ ؿ ا سبوع 
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الماةيب إال أف مةاعفات صلي  خطيرة لد ت عما لالتف الصلي  إلا أف استشكد صباح اليـو 
 الخميس.

وأةاؼ اليوار  أف إدارة المشفا كامت بإب غ عاهم  لبادة بالةاف  إلا ملافظ نابمس بنب  استشكادا  
لتا يتـ عمؿ اليرانات ال زم . يذكر أف ا سير لبادة واو ألد مبعد  'مرج الزاور'ب واعت ؿ منذ شكر 

 ف الرمم . كانوف ا وؿ في العاـ الماةيب وكةا فترة كبيرة مف اعت الف في مشفا سي
 13/5/1031وكالة سما اإلخبارية، 

 
 في الضفة وغزة متضامين إسرائيميين باعتداءات جديدة ثالثةبينيم  معتقالً  36جرحى و أربعة 41

واصمت كوات االلت ؿ السراهيمي وعصابات المستوطنيف اليكود : عبدالرليـ لسيف -ع ن المشكراو  
لملتم  وكطاع وزةب ليث أسفرت اعتداناتكا اليديدة عف إصاب  أمسب كمر الفمسطينييف في الةف  اليربي  ا

 متةاميف إسراهيمييف. 1آخريف و 31فمسطينييف بيروح واعت اؿ  9
وكاؿ منسؽ اللمم  الشعبي  لم اوم  االلت ؿ واالستيطاف اليكود  في ملافظ  بيت للـ ملمود زواارةب إف 

ولت منر أاالي كري  ت وع ينوب شرؽ بيت للـ ميموعات مف المستوطنيف بلماي  كوات إسراهيمي  لا
وعشرات المتةامنيف الفمسطينييف والسراهيمييف مف استص ح وف ل  ا راةي المكددة بالمصادرة اناؾ 

دعاة س ـ  1فمسطينييف و 1وأةاؼ أف كوات االلت ؿ اعت مت  واندلعت اشتباكات بيف اليانبيف.
يروح يران اعتدان ينود إسراهيمييف ومستوطنيف عميكـ بالةرب فمسطينييف ب 1إسراهيمييفب فيما ُأصيب 

 المبرح. كما فويئ ا االي بزراع  ا شواؾ لوؿ أشيار الزيتوف. 
” مطموبوف“فمسطينييف في أنلان الةف  اليربي  بدعوب أنكـ  5وأعمف ييش االلت ؿ أف كواتف اعت مت 

 متل يؽ معكـ.وألالتكـ إلا اليكات ا مني  السراهيمي  المختص  ل
وذكر شكود عياف أف ميموعات مف المستوطنيف وكوات إسراهيمي  اكتلمت كري  النبي صموهيؿ شماؿ ورب 

أنا ألب “ال دس الشركي  ومنعت ا االي مف زراع  ل ولكـ وطمبت مف الشباف الركص والينان وال وؿ: 
ف عددًا مف الشباف ملاواًل داسكـ ب فرفةوا ذلؾ ومف  ـ اعتدت عميكـ بالةرب. كما طارد مستوط”إسراهيؿ
وكاؿ المتلدث باسـ المين  العميا لإلسعاؼ والطوارئ الطبي  في كطاع وزة أداـ أبو سممي  إف شابًا  بسيارتف.

فمسطينيًا ُأصيب بيروح متوسط  الخطورة في كدمف اليمني برصاص كوات إسراهيمي  توومت نلو شرؽ مدين  
 لنار.دير البمح شماؿ ال طاع وأطم ت ا

 13/5/1031، االتحاد، ابوظبي
 

 اغتيال بريبمخطط أسماؤىم  وردتمع متيمين  اتحقيق مخيم عين الحموة أجرتبالقوى اإلسالمية  41
أبميت كيادات فمسطيني  ألد أعةان المكتب السياسي للرك  أمؿ أف ال وب الس مي  في مخيـ عيف اللموة 

ـ في ال هل  التي سّممكا رهيس ميمس النواب نبيف بر  أيرت تل ي ًا مر ا نيف مف الذيف وردت أسماؤا
لمسؤوؿ الممؼ المبناني في لرك  فتح عزاـ ا لمدب والذيف وردت معمومات عف إعداداـ الوتياؿ بر . 

 وكاؿ المسؤولوف الفمسطينيوف إف مف يرب التل يؽ معكما نفيا أ  ع ك  لكما بال ةي .
 13/5/1031، ، بيروتاألخبار

 
  أسرى ثمانيةدين تجديد اإلداري لياإلنسان  لحقوقلفمسطيني المركز ا 44
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 5دانت منظم  ل وكي  فمسطيني ب أمسب تيديد سمطات االلت ؿ االعت اؿ الدار  ؿ: )يو .بي .آ (
وكاؿ المركز ” . لماس“معت ميف فمسطينييفب بينكـ عةو في الميمس التشريعي الفمسطيني عف لرك  

معت ميف  5إف سمطات االلت ؿ مددت ال   ان االعت اؿ الدار  ؿ“في بيافب الفمسطيني لل وؽ النسافب 
لفترات متفاوت ب بينكـ الناهب في الميمس التشريعي عف كتم  التييير والص حب ملمد ماار بدرب مف 

وطالب المركز الميتمر الدولي بالةيط عما االلت ؿ لنكان ”. شكور أخرب 1مدين  الخميؿ الذ  مدد لف 
وأشار إلا أف اذا التطورات ”. الذ  ينتكؾ اللؽ ا ساسي في ملاكم  عادل “سياس  االعت اؿ الدار  

االلت ؿ ومصمل   ت تي بعد مرور نلو أسبوعيف عما االتفاؽ المبـر بيف المعت ميف الفمسطينييف في سيوف
م ابؿ االستياب   1031يو ما 39السيوفب الذ  أنكا بمويبف المعت موف إةرابكـ المفتوح عف الطعاـ في 

 لعدد مف مطالبكـ . 
 13/5/1031، الخميج، الشارقة

 
  فمسطينية جديدة إلنياء االنقسام  حممة "الزم تزبط" :رام اهلل 45

أطم ت ميموع  مف المؤسسات ومنظمات الميتمر المدني الفمسطينيب لمم   منتصر لمداف: -راـ اهلل 
ب لمةيط عما صناع ال رار السياسي لدب السمط  الفمسطيني  "زبطالـز ت"يديدة لنكان االن ساـ تلت اسـ 

تماـ المصالل . وخصص ال اهموف عما اللمم   1ولركتي لماس وفتح لتطبيؽ اتفاؽ ال اارة  أياـ  30واال
 لنياز مكامكا بتطبيؽ بنود االتفاؽ.

 13/5/1031، الخميج، الشارقة
 

 ة مدخنون% من البالغين في األراضي الفمسطيني11اإلحصاء:  46
أصدر "اليكاز المركز  لإللصان الفمسطيني" ووزارة الصل  بياف صلفي بمناسب  "اليوـ العالمي ل متناع 

(: إف أعما نسب  لممدخنيف سيمت في ملافظ  ينيف 5|13عف التدخيف" والذ  يصادؼ يوـ الخميس )
 في الماه (. 33.1في الماه (ب وأدنااا في ملافظ  شماؿ وزة ) 11.1)

سن  في ا راةي الفمسطيني  بميت  05إلا  35رت البيانات إلا أف نسب  المدخنيف الذكور مف عمر وأشا
 في الماه . 1.0في الماه ب ونسب  المدخنات  10.0

وذكرت اللصاهي  أف "التدخيف يمعب دوًرا مباشرا في الصاب  بسرطاف الره ب ليث ي تي سرطاف الره  في 
في الماه  مف ميموع  30.5لاالت السرطاف المبمغ عنكا في فمسطيف وبنسب  المرتب  ال اني  مف ليث عدد 

 .1030لاالت السرطاف المبمغ عنكا في العاـ 
 1033ونوات بيانات وزارة الصل  الفمسطيني  إلا أف لاالت السرطاف اليديدة التي سيمت في العاـ 

 .1030ارتفعت بنسب  ألد عشر في الماه  عما كانت عميف في العاـ 
وأكد اللصاهي  أف أمراض السرطاف اي المسبب ال اني لموفيات لدب الفمسطينييفب ليث أصبلت نسبتكا 

في الماه  مف ميموع الوفياتب بعد أف كاف السرطاف لسنوات عديدة مةت او المسبب ال الث  31.5
  في الماه  مف ميموع وفيات الفمسطينييف. 33لموفيات بيف الفمسطينييف وبنسب  ت ؿ عف 

ودلت المعطيات عما أف "التدخيف السمبي يشكؿ خطًرا كبيًرا عما صل  اليكاز التنفسي لدب ا طفاؿ"ب 
مشيرة إلا أف عيادات الرعاي  الصلي  ا ولي  التابع  لوزارة الصل  في الةف  اليربي  ومف خ ؿ برنامج 
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ف وخمس سنوات يعانوف مف ألؼ طفؿ أعماراـ ما بيف شكري 00الرعي  المتكامم  لمطفؿ عاليت لوالي 
 .1033التكابات رهوي  وصعوبات في التنفس في العاـ 

وأةافت أف التدخيف ي ؼ عما رأس كاهم  ا سباب المؤدي  لن ص وزف المواليد اليددب كما يؤد  التدخيف 
وفيات في الماه  مف  9.0وير المباشر إلا الوفاة المفايه  لدب الرّةرب ليث شكمت اذا الوفيات ما نسبتف 

 الرةر في ا راةي الفمسطيني .
 10/5/1031الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

 
 منح أبناء أردنيات من أصول فمسطينية الجنسية يمغي حق العودة: المرأةوزيرة شؤون  47

أكدت وزيرة شؤوف المرأة ناديا العالوؿ أف اللكوم  تعتـز منح أبنان ا ردنيات : رانيا الصرايرة -عماف 
متزويات مف أيانب ل وكا مدني ب تفةي إلا استفادتكـ مف التعميـ والع ج الميانييفب وويراما مف ال

وأةافت  الخدمات المتوفرة لممواطنيفب مشيرة إلا أنكا ستتابر اذا ا مر في رهاس  الوزران إلا ليف تل ي ف.
دنيات المتزويات مف ايانب العالوؿ لػ"اليد" أف اناؾ "صعوب " في الوكت اللالي لعطان أبنان ا ر 

 الينسي ب نظرا لكوف ذلؾ "يتعارض مر كانوف الينسي ب كما أف الظروؼ السياسي  الراان  تلوؿ دوف ذلؾ".
وأوةلت العالوؿ أف إعطان الينسي   بنان ا ردنيات المتزويات مف فمسطينييفب يعني "ف دانكـ لينسيتكـ 

كـ في "التفريط بلؽ العودةب وتفريغ ا رض الفمسطيني  مف ا صمي "ب مشيرة إلا أف ذلؾ مف ش نف أف يس
 أبناهكا".

 13/5/1031، الغد، عّمان
 

 دونما في ديرعال 350لتسببيا بحرق  "إسرائيل"مقاضاة  يعتزماتحاد المزارعين  48
يعتـز اتلاد المزارعيف في واد  ا ردف تسييؿ كةي  رسمي  ةد ييش : عبد اهلل الربيلات -عماف 

دونما مف ا راةي الزراعي  الزوري  في منط   دير  350السراهيميب لتسببف بلرؽ ما مسالتف االلت ؿ 
ت ؼ مزروعاتكا مف ال مح والزيتوف وأشيار اللمةيات الترا ي  وشبكات الر ب بالةاف  إلا  ع ب واال

 .ا ةرار البيهي  النايم  عف تمؾ اللراهؽ المفتعم  بذراهر مراكب  اللدود ومنر التسمؿ
 13/5/1031، الغد، عّمان

 
 "إسرائيلـ"مقاومة التطبيع تثمن رفض صحيفة الغارديان االعتراف بالقدس عاصمة للجنة  49

 مف رهيس لين  م اوم  التطبير الن ابي   الزميؿ عودة عودة موكؼ صليف  "الياردياف" البريطاني  في  :عماف
ودة "أف المين  بصدد إرساؿ كتاب شكر إلا وأوةح الزميؿ ع ل دس عاصم  لسراهيؿ.با االعتراؼ رفةكا

 الصليف  عما اذا الموكؼ المكني الكبير والرافض لتزوير الل اهؽ لوؿ ال ةي  الفمسطيني ".
 13/5/1031، الغد، عّمان

 
 تشكل لجنة لدعم مستشفى المقاصد بالقدس األطباءاألردن: نقابة  50

لدعـ مستشفا الم اصد الخيري  في  ا طبانب تشكيؿ لين  برهاس  ن ي ا طبانكرر ميمس ن اب  : عماف
اذا ال رار ي تي نتيي  تعرض المستشفا  إفالدكتور المد العرموطي  ا طبانمدين  ال دسب وكد اكد ن يب 

 الا ازم  مالي  خان   تكدد بإو كف. 
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 13/5/1031، السبيل، عّمان
 

 إسرائيمية خططت لتفجير أىداف في "باكو" من ضمنيا خميةأذربيجان: اعتقال  53
ا سبوع الماةيب بشبك  تخطيطكـ لتنفيذ عمميات  شخصاً  90أعمنت السمطات ا ذربيياني  عف اعت اؿ 

تفييري  في العاصم  باكوب عشي  مساب   ا وني  ا وروبي  "ا رفيزيوف"ب ومف ةمنكا أاداؼ ومصالح 
أف الخمي  خططت لتنفيذ ب 10/5 لرونوتب يوـ ا ربعانأوبلسب ما نشر موكر يريدة يديعوت  إسراهيمي .

المشارك  في المساب   ا وروبي ب وكذلؾ  السراهيمي عمميات تفييري  في كنيس يكود  وفندؽ ت يـ فيف البع   
وأشار الموكر ب ف  مكايم  دور عبادة مختمف  وفنادؽب بالةاف  إلا أماكف سيالي  لتوايد ا يانب فيكا.

عشيف مساب   ا وني  ا وروبي  في الفندؽ الذ  سيستةيؼ المساب  ب  الخمي  خططت لتنفيذ عممي  كبيرة
 والذ  يتوايد فيف الوفد السراهيمي.

 10/5/1031، 48موقع عرب 
 

 أدينا بحيازة أسمحة حاوال تيريبيا لسيناء لفمسطينيينالمؤبد مصر:  51
ا فمسطينييف أدينا بليازة يسر  ملمد: كةت ملكم  ينايات السماعيمي  بالسيف المؤبد عم -السماعيمي  

أسمل  كناص  بال رب مف كناة السويس في طري كما لتكريبكا إلا سينان. وكشفت أوراؽ ال ةي  التي تعود 
كطر أسمل  آلي     ثديسمبر العاـ الماةي إلا أف المتكميف ةبطا وبلوزتكما  /لشكر كانوف ا وؿ

 كي  ل ناة السويس.أ نان ملاول  عبوراما لمةف  الشر  "تميسكوب"وكناص  
 13/5/1031الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 حذر الواليات المتحدة و"إسرائيل" من أي مغامرة تجاه سورية ألن نيايتيا "ستكون صعبة"تإيران  51
الواليات ب أمسعمي الرييانيب  إيراففي  الس ميلذر رهيس ميمس الشورب  :ألمد أميف -طكراف 

فمسطيفب وستطاوؿ شظاياا الكياف  إلاالنموذج الميبي في سوري ب سينير ف تكرار "أمف  المتلدة ا مريكي 
ف ميمس أوشدد عما  ."لعب  خطيرة إنكاعميكـ االنتبااب "بال وؿ:  ا بيضالبيت  ب مخاطباً "الصكيوني
 ."ف خاتمتف ستكوف صعب  بالت كيدأ إالالبدن بكذا الميامرة كد يبدو سك ب  أفيلذر مف " الس ميالشورب 

السابؽ عمي اكبر  اليرانيلمشؤوف الدولي  وزير الخاريي   ا عماف نالي   اني ب اكر مستشار ال اهد م
لكنف  "الديموكراطي  في سوري  لـ تكف بالمستوب المطموب"ف أ مصرياً  إع مياً  واليتيب لدب است بالف وفداً 

سراهيؿ أميركافي ال ورة المصري ب بدت ": أةاؼ صؿب ولو توفرت لكما الخيارات ل ما إزانملبطتيف  واال
 ." ا سدبشار  بإس اطما الذ  ييعمكما في ال ةي  السوري  تطالباف  إذاعما لسني مبارؾب   ب يتا
باتياا االستفسار عف سر بروز  النسافسيدفر  لألموراالستنتاج الع مي  أفمما الشؾ فيف ": وأوةح

سراهيؿ  ميركامصمل  مشترك    ."النظاـ السور  إس اطوكطرب في وتركيا والسعودي   واال
 13/5/1031الراي، الكويت، 

 
 مساعدات لمصحة دوالرمميون  65منظمات عربية يصل غزة ويحمل من وفد  54
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ُيم ؿ  شخصاً  33وصؿ إلا كطاع وزة عبر مينان رفح البر  مسان ا ربعان وفد مف  :ااني الشاعر -رفح 
تلاد  –تعاوف الس ميب والوا   الس مي    ث منظمات عربي  إوا ي  وخيري  اي "منظم  ال بريطانياب واال

"الزيارة التي تستيرؽ ست  أياـ ليزة  ا طبان العرب. وكاؿ ُمنسؽ الوفد ملمد أبو ال مبز لوكال  صفا: إفّ 
يانت لتطبيؽ توصيات المؤتمر الذ  نظمتف إدارة الشؤوف النساني  بمنظم  التعاوف الدولي وبمشارك  

ب العاصم  المصري  ال اارة". ولفت 14/9/1031س مي  عبر العالـ واتلاد ا طبان العربب بػ الوا   ال
أبو ال مبز إلا أّف أبرز ما سي ـو بف الوفد خ ؿ يدوؿ زيارتف او زيارة ال طاع الصلي الُمتةرر ا كبر 

مميوف  05ر بلوالي مف اللصار والعدوافب إلا يانب كطاعات أخرب ذو أامي ب تمكيًدا لت ديـ دعـ ُي د
 دوالرب تـ إكرارا بالمؤتمر.

 10/5/1031نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 سنوات خمسمميون درىم خالل  38.5األحمر اإلماراتي لقطاع غزة بمغت  الياللمساىمات ىيئة  55
ع وزة لتوفير ا مف اليذاهي لسكاف كطا الماراتيبميت مساامات ايه  الك ؿ ا لمر : )واـ(وكال  

 ألؼ دراـ. 105و مميوناً  35بفمسطيف خ ؿ السنوات الخمس الماةي  
عما السال  النساني   الماراتي أشادت ا ونروا باليكود النساني  التي تةطمر بكا ايه  الك ؿ ا لمرو 

وض العاـ المف بوكاؿ فيميبو يراند  في فمسطيفب م من  مبادراتكا النبيم  المويك  لمساندة سكاف كطاع وزة.
 1ب يم   تبرعاً  أف ايه  الك ؿ ا لمر كدمت مؤخراً  بفي تصريلات صلفي  في ينيؼ ا ونروابلوكال  

 في كطاع وزة. م ييف دراـب لصالح توفير مواد وذاهي  ل يهيف الفمسطينييف ا شد ف راً 
 13/5/1031االتحاد، أبو ظبي، 

 
 

 يح البحر األحمر والسودان جزء من اىتمامياتستب "إسرائيل": يحزب المؤتمر الوطني السودان 56
ربير عبد العاطي . اتكـ ال ياد  في لزب المؤتمر الوطني اللاكـ في السوداف د :الخرطوـ بأديس أبابا

 أف "إسراهيؿ لـ تعد لميفاً  بتك يؼ توايداا في إفري يا الوسطا والتدخؿ في الش ف السودانيب معتبراً  "إسراهيؿ"
وكاؿ عبد العاطي في  في مراكب  البلر ا لمر". أساسياً  في الينوب بؿ طرفاً  ف ط لملرك  الشعبي 
كدس برس: "إسراهيؿ تتمتر بع كات كوي  مر اللرك  الشعبي  في الينوبب ولكا  وكال تصريلات خاص  ل

( ب وكذلؾ في شرؽ إفري ياب واي )إسراهيؿع كات كوي  في إفري يا الوسطاب وفي منط   البليرات تلديداً 
كالولش المفترس والشرطي عما البلر ا لمرب واي تصوؿ وتيوؿ فيفب ال سيما بعد االةطرابات 
المويودة في اليمف وسوري  والمنط   العربي ب والسوداف لـ يعد إال يزنا مف ااتمامات إسراهيؿ التي أصبح 

 ا لمر سال  مستبال  لكا"ب عما لد تعبيرا.
 10/5/1031قدس برس، 

 
 ان: حكومتنا ترفض إعادة تعريف الالجئ الفمسطينيميركية في عمّ السفارة األ 57

أكدت السفارة ا ميركي  في عمافب أف وزارة الخاريي  ا ميركي  "ال تعارض" التعريؼ : تيريد الرشؽ -عماف 
 الذ  تتبعف وكال  ا ونرواب والذ  يشمؿب كذلؾ "نسؿ وألفاد ال يهيف".
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اليدب لوؿ موكؼ الخاريي  ا ميركي  مف تعديؿ م ترحب ت دـ بف يريدة ليان ذلؾ في رد لمسفارة عما سؤاؿ 
لموزارةب والذ  يكدؼ إلا  1031السيناتور مارؾ كيرؾب في خةـ البلث بمس ل  مخصصات السن  المالي  

"إعادة تعريؼ ال يئ الفمسطيني"ب ولصر إعطان وصؼ "اليئ" بالفمسطينييف الذيف ايروا في العاـ 
كما أكدت أف الخاريي  ا ميركي  تعتبر أف وةر  ست نان س ستكـ مف وصؼ "الميون".ف طب وا 3495

ال يهيف الفمسطينييف او مف "أك ر المساهؿ لساسي  فيما يخص كةايا الوةر النكاهيب التي توايف 
سراهيؿ". تظكر وشددت عما أف الخاريي  ا ميركي  "تعارض" التعديؿب  نف "سييعؿ أميركا  الفمسطينييف واال

ب وت رر نتيي  لكذا ال ةي  اللساس ب والتي ييب أف تلؿ ف ط عف مسب اً  أماـ العالـب وك نكا تصدر لكماً 
 طريؽ المفاوةات المباشرة بيف الفمسطينييف والسراهيمييف".

 13/5/1031الغد، عّمان، 
 

 عسكريبمعرض "يوروأستروي" ال "إسرائيل"باريس إللغاء مشاركة  تدعومنظمة حقوقية لندن:  58
رأت المنظم  العربي  لل وؽ النساف في بريطانيا أف مشارك  ييش االلت ؿ السراهيمي تلت أ   :لندف

في باريسب "وصم  عار عما المبادئ وا خ ؽ التي  1031مسما في معرض "يوروأسترو " العسكر  
ودعت  .ن اذا المشارك  فوراً ت وـ عميكا اليمكوري  الفرنسي "ب ودعت اللكوم  الفرنسي  إلا العمؿ عما إليا

كدس برس التلاد ا وروبيب الذ  كالت  وكال أرسمت نسخ  منكا ل 5|10المنظم  في بياف لكا يوـ ا ربعان 
وانتكاكاتكا في ا راةي الفمسطيني  دوف أ   "إسراهيؿ"ب نف يصدر صباح مسان البيانات المنددة ب فعاؿ 

 مف مرلم  ال وؿ إلا مرلم  الفعؿ. نت اؿاالب إلا االلت ؿاستياب  تذكر مف دول  
 10/5/1031قدس برس، 

 
 
 

 بوقف االعتقال اإلداري بحق نظرائيم الفمسطينيين "إسرائيل"إللزام  يدعونبرلمانيون دوليون  59
دعت اللمم  الدولي  لإلفراج عف النواب الفمسطينييف المختطفيف في سيوف االلت ؿب  المنظمات  :وزة

  إلا التلرؾ العايؿ للزاـ سمطات االلت ؿ بوكؼ سياس  االعت اؿ الدار  بلؽ النواب البرلماني  الدولي
إلا رؤسان كؿ  10/5وأكد رهيس اللمم  الناهب مشير المصر ب في رساهؿ ويككا يوـ ا ربعان  المختطفيف.

ي الدوليب أف استمرار مف البرلماف العربي والبرلماف ا وروبي واالتلاد البرلماني العربي واالتلاد البرلمان
"او تعبير عف عدـ التراـ  االنتكاكات التي يمارسكا االلت ؿ بلؽ النواب الفمسطينييف المنتخبيف ديم راطياً 

 ال انوف الدولي وعدـ التزاـ بال رارات الدولي ". 
 10/5/1031قدس برس، 

 
 تريميون دوالر 3.3سالمية اإل المصرفيةاألصول  60

أكد خبران مصرفيوف ومؤسسات ت ويـ عالمي ب اف التمويؿ الس مي يعتبر والدًا : دالؿ ابو وزال  -دبي 
في المه  سنويًاب عما روـ ا زم  المالي   10و 35مف ا سرع نموًا في ال طاع المالي العالميب اذ زاد بيف 

 العالمي  ومشكم  الديوف في أوروبا.
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إرنست آند »الصادر عف مؤسس  « 1033العالمي  ال درات التنافسي  لممصارؼ الس مي  »وتوكر ت رير 
 3.3اف يصؿ ليـ ا صوؿ المصرفي  الس مي  لدب المصارؼ التياري  عما مستوب العالـ إلا « يونغ

ليث بميت  1030في المه  عف مستويات عاـ  11تريميوف دوالر اذا السن ب ما يم ؿ كفزة كبيرة نسبتكا 
 بميونًا. 510كيم  ا صوؿ 
لنمو الكبير لكذا ال طاعب اكد خبران اف سوؽ التمويؿ االس مي توايف تلديات كبيرةب اامكا فكـ وفي ظؿ ا

اللايات المتيّيرة لممستخدميف النكاهييف لكا وبنان كدرات يديدةب وتطوير منتيات وخدمات يديدة لدعـ 
وي  بيف ا سواؽ الرهيسي  لايات ا سواؽ الناةي  واليديدةب ما يتطمب بدورا تكامً  وع كات اكتصادي  ك

 لمتمويؿ الس مي.
بادليسياا عبدالينيب الا اف االسواؽ الرهيس  في « سي آ  إـ بي الس مي»واشار الرهيس التنفيذ  لبنؾ 

آسيا والشرؽ ا وسط تشكد نموًا وتوسعًا سريعًاب وتلتاج االكتصادات التي تمر بمرلم  انت اؿ سرير إلا 
سواؽ المصرفي  وأسواؽ رأس الماؿب كما تلتاج الص لات التنظيمي  ومعايير استياب  مما م  مف ا 

اللوكم  والكياكؿ الةريبي  إلا مواكب  التدويؿ السرير لصناع  التمويؿ الس ميب ما يوفر فرصًا 
 لممعام ت عبر اللدود.
دوؿ عدة في ا(ون  االخيرة في ظؿ كياـ « : المؤتمر العالمي لممصارؼ الس مي »وكاؿ المدير التنفيذ  لػ 

بتك يؼ اليكود لتطوير أسواككا المالي  الس مي ب سُي مر تعزيز التعاوف بيف اذا الدوؿ تسكيً  لممبادرات 
طار العمؿ الذ  سيسااـ بدورا في تل يؽ مزيد مف  العابرة لملدودب الرامي  إلا تعزيز البني  الصناعي  واال

 ولي  التي ت دمكا تمؾ الدوؿ.التوّسر في المنتيات والخدمات الد
وال ينكر خبران اف الدوؿ تتلوؿ إلا أسواؽ الماؿ الس مي ب لتا باتت معظـ المؤسسات المالي  الدولي  

 الكبرب نشط  وفّعال  في الخدمات المصرفي  الس مي .
بميوف  10.5  بػبميوف دوالرب م ارن 99في المه  اذا السن  إلا  00ويتوكعوف أف تنمو سوؽ الصكوؾ بنسب  

ب فةً  عف أف إلصانات ميمس التعاوف الخمييي تظكر أف لص  التمويؿ الس مي في سوؽ 1033عاـ 
في  15إلا  1000في المه  خ ؿ العاـ  31.5تمويؿ المشارير تةاعفت خ ؿ ا عواـ الست  ا خيرةب مف 

 .1031المه  في 
المؤتمر العالمي لممصارؼ الس مي : »دوؿ عدة لع د وفي اطار التويف العالمي الا اذا ال طاعب تستعد 

مف كادة الصناع  لمتداوؿ في تعزيز التواصؿ العالمي  950في سنيافورةب بلةور « 1031كم  آسيا 
 واستي ؿ الفرص المتال  عبر اللدود في التمويؿ الس مي.

يسرًا مكمًا يربط آسيا »بصفتف ويتوكر أف تنطمؽ االسبوع الم بؿ فعاليات المؤتمر الذ  يستمر يوميفب 
 والشرؽ ا وسط بالتمويؿ الس مي.

مف ليث ليمف ومكانتفب واو  1030وتطور المؤتمر العالمي الس مي لممصارؼ منذ انط كف في عاـ 
ُيعتبر منبرًا لكذا ال طاع لمػػناكش  االتيااات وتبادؿ الخبرات واستكشاؼ الفرص المتال  ل ستفادة مف 

 لكامم  لمتمويؿ الس مي.ال درات ا
 13/5/1031الحياة، لندن، 

 
 أصوات "فتحاوية" تطّوق حكومة فياض 63
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في كاربيف مختمفيفب وفي بلريف ” لماس”و” فتح“بعد أف أبلرت كؿ مف لركتي  راهد الفي: -وزة 
ر عاصفيف مت طميفب وبعد أف عانتا مف دوار البلر ومف صعوب  الوصوؿ إلا بر ا مافب في ظؿ اللصا

والتلديات الداخمي  والخاريي ب كررتا أخيرًا وةر آليات يدي  لتنفيذ اتفاؽ المصالل  مف خ ؿ البلار في 
كارب والد وفي االتياا ذاتفب ومف خ ؿ تيديؼ مشترؾب لعمف يتسنا لكما الوصوؿ إلا شاطئ ا مافب 

طينييف الذيف عانوا مف االن ساـب السيما وأف وصوؿ اللركتيف إلا الكدؼ المنشودب يشكؿ وصواًل لكؿ الفمس
 ننا نتلدث عف االتياايف الرهيسيف المؤ ريف الفاعميف عما السال  الفمسطيني ب المذيف إذا الت يا عما اللد 
ا دنا مف ال واسـ المشترك ب فإنكما يعطياف دفعًا وكوة لم ةي  الفمسطيني ب أما إذا ب يا مختمفيف 

لدمار. ليث يصبح الوطف كؿ الوطف فريس  سكم  لمف يلتموف أرةنا ومتصارعيفب فالنتيي  الخراب وا
 وينتشوف وينتعشوف مف استمرار تشرذمنا وتبع رنا.

الشعب الفمسطيني الذ  أوكر بف االن ساـ شديد الةررب يتطمر إلا وطف والد مولدب وال يرب في الكيانات 
ريكاتوري  عما ارض سيين  مكبم  تهف في الصييرة المتنالرة سوب ت زيـ لملمـ وتيسيد لرسوـ سمطوي  كا

 اللصار ومف اللصار.
أدخؿ االن ساـ ال ةي  في متااات ويّر عميكا وي ت ووي ت ويعؿ المن سميف يظنوف في مرلم  منكفه  
ولزين ب أف الدول  ت اـ بميرد إط ؽ الشعاراتب واف الدول  يمكف أف تُبنا في ا ذااف وليس عما ا رضب 

ؿ او تمريف نظر  ال يلتاج إلا تيميس عما أعمدة  ابت  مف واكر. وفي اذا ا يوان تـ واف االست  
التوصؿ إلا اتفاكات لـ تطبؽب  سباب باتت معروف  لم اصي والدانيب مر أف كؿ طرؼ راح يلّمؿ الطرؼ 

شل  ا(ف ا(خر مسؤولي  الفشؿب لكف أعت د أف ا(ليات التي وةعت مؤخرًا لتنفيذ اتفاؽ المصالل ب مر 
 لمصمود واالستمرار لميموع  مف ا سبابب يمخصكا الكاتب الدكتور لسف عبد اهلل في ا(تي:

إف التلديات التي توايف ال ةي  ك يرة ويسيم ب واي اكبر مف إمكانات طرؼ بعينفب وتلتاج إلا يكد  -3
ال فإف أماـ كؿ بيت فمسطيني عما اذا ا رض ستنتصب بؤ  رة استيطاني ب وبيف وطني شامؿ ومتواصؿب واال

 كؿ مواطف فمسطيني وآخر سيزرع مستوطف يمنر الفمسطيني مف التواصؿ مر أخيف.
اللالي  المتخندك  في اليميف والمتمترس  خمؼ أيديولويي  اليميفب والمبرمي  وفؽ ” السراهيمي “اللكوم   -1

اؿ ةربًا مف ةروب طرولات اليميفب توصد بإلكاـ باب الس ـب وتيعؿ مف الت دـ في اذا المي
المستليؿب واي ك نكا ت وؿ لكؿ والد منا: إنؾ أيكا الفمسطيني ييب أف تظؿ صاورًا مكسورًا تلت نير 

 االلت ؿب تدفر مف كوتؾ وكرامتؾ  مف استمرارا كابةًا عما عنؽ لريتؾ و روات ب دؾ.
تلت   ؿ أزمات اكتصادي  إف العالـ العربي مشيوؿ ب وةاعف الداخمي ب واف الدوؿ العربي  تترنح  -1

وسياسي  وفكري ب وأصعب اذا ا زماتب أزم  الكوي  بعد أف تراير ال ومي لصالح ال طر  والكميمي 
والملميب وأف االنعكاس االييابي ل نتفاةات العربي  عما ال ةي  الفمسطيني  سوؼ يلتاج إلا سنواتب 

بشكؿ ممح بالياب  عف ميموع  كبيرة مف ا سهم   ف الدوؿ التي نيلت في تييير أنظم  اللكـب مطالب  و 
 المع دة التي ربما في بعض اللاالت تركا إلا ا سهم  الويودي .

عالـ ال طب الوالدب يلتاج أيةًا إلا سنواتب لتيتالف التعددي . وروـ بروز م دمات تتم ؿ في روسيا  -9
ب ما ”إسراهيؿ”ر في تشكيؿ مظم  لماي  دولي  ؿوالصيف والبرازيؿ والكندب إال أف تركيب ال طب الوالد سيستم

 ييعمكا بمن ب عف ع وبات دولي  كريب .
اذا عينات مف أسباب فرةت عما ا طراؼ المعني ب النزوؿ عف شيرة االشتراطات واالنشداد لمذات. 
والمطموب ا(ف وبشكؿ سرير مف كؿ ال وب والفعاليات الوطني ب وبصرؼ النظر عف أليامكا دعـ 
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لل  وتعزيزاا. المطموب مف المست ميف ومنظمات الميتمر الوطني ومف الم  فيف والمبدعيف ومف المصا
ا كاديمييف والن ابييفب ومف ا طر النسوي  والشبابي ب مساندة االتفاؽب وممارس  ركاب  مسؤول  عميفب 

ملاباة أو خوؼب  والمياارة بال وؿ والفعؿ لدب أ  خرؽب ووةر ا صبر عما الخط  أو التياوز مف دوف
فكذا الفرص  التاريخي  السانل ب إف نيلت سيستمر ال ارب يبلر في االتياا الصليحب أما إذا أةاعكا 

 الفمسطينيوف فمف المؤكد أنكـ سيعيشوف سنوات أخرب موشل  بسواد التآكؿ والةمور الداخمي.
 الموقف من حكومة فياض

ع ف الدول ب شكؿ س ـ فياض  وعما وكر اذا االتفاؽ اليراهي الذ  رسـ آليات تطبيؽ اتفاؽ ال اارة واال
لكومتف اليديدةب أو يمكف ال وؿ إنف أيرب تعديً  واسعًا عما لكومتف الساب   باستبعاد وزران وتعييف 
آخريفب وتدوير البعض ا(خر بتكميفكـ بوزارات يديدة وير تمؾ التي كانوا يلمموف ل اهبكا في اللكوم  

 الساب  .
ب وفي اذا الصدد ي وؿ ال ياد  ”فتح“ديؿ اللكومي اليديد لـ يرؽ  كطاب كيادي  في لرك  اذا التع

الفتلاو  الدكتور سفياف أبو زايدة إنف ليس مف المعروؼ كـ يومًا سيكوف عمر لكوم  فياض اليديدة بعد 
ةاؤاا وأداؤاا ليس عما آليات تنفيذ التفاؽ الدول . مدة اللكوم  وبرناميكا وأع” لماس“أف تـ االتفاؽ مر 

او الموةوع اناب ليث مف الطبيعي أف يكوف اناؾ تييير وتعديؿ لكوميب ومف الطبيعي أيةًا عندما يتـ 
تشكيؿ لكوم  يديدة أف يتـ استبداؿ وزران ب شخاص آخريف وتلريؾ وزران مف موكر إلا آخر وف ًا 

 ت د ومف او سعيد ومف او لزيف.لمةرورة والمؤا تب ومف الطبيعي أف يكوف اناؾ مف يعترض ومف ين
ل د تـ تشكيؿ لكومات في السابؽ ذات طابر سياسي ولزبيب ولكومات ذات طابر مكنيب واناؾ لكومات 
مختمط ب واي مزيج مف االعتبارات السياسي  واللزبي  والمكني  والييرافي  والكميمي  والدولي ب وبالتالي مف 

 أساسف اختيار اذا الشخص أو ذاؾ. السكؿ أف يتـ فكـ االعتبار الذ  تـ عما
في نظرة سريع  عما لكوم  فياض اليديدةب يرب أبو زايدة أف اناؾ أمورًا ليس لكا أ  تفسير منط ي في 
آلي  اختيار الوزرانب ليس اناؾ تفسير لماذا اذا الوزير كد تـ استبدالف وذاؾ الوزير كد ب ي في مكانف أو تـ 

ناؾ تفسير لماذا ف ف تـ اختيارا وزيرًا ولـ يتـ اختيار شخص آخر بداًل ن مف مف وزارة إلا أخربب ليس ا
منفب اؿ اي الكفانة التي يتمتر بكا اذا الشخص ب اؿ او التاريخ الطويؿ مف النيازات التي ل  كا في 

 العمؿ العاـ وبالتالي مف المفيد أف يتـ االستفادة مف خبراتف 
ف الكفانات العممي  والداري  ما يستلؽ االلتراـ والت ديرب ولكف ال شؾ أف لكوم  فياض اليديدة تمتمؾ م

كيؼ يمكف فكـ تعييف أشخاص كوزران لـ يسبؽ لكـ أف كاموا ب   عمؿ كياد  أو سياسي أو مكنيب وا ك ر 
مف ذلؾ لـ يسمر بكـ الناس مف كبؿ... مف الذ  يختاراـ  ومف اي اذا ال يادة السري  التي ت ود الشعب 

ني والتي ت تي ب سمان وتصنر منكـ وزران وكيادات بعد أف تترؾ خمفكا اذا الييش مف الكوادر الفمسطي
والكفانات الوطني ب خاص  الفتلاوي  منكا  ولكي ال يكوف اللديث عامًا استدؿ أبو زايدة عما صدكي  موكفف 

 ببعض الم لظات:
مسكا ال ور  لـ يتـ استشارتكما في عممي  الرسمي ب واي المين  المركزي  ومي” فتح“أواًل: مؤسسات لرك  

تسمي  الوزران. اذا ا مر ليس اختياريًاب ليث النظاـ الداخمي لملرك  الذ  تـ اعتمادا في المؤتمر السادس 
اي التي تسمي الوزران ومف  ـ يتـ عرض ا سمان عما الميمس ” فتح“يؤكد أف المين  المركزي  للرك  
المعايير المتفؽ عميكا. اذا ا مر لـ يلدثب ربما  ف أصلاب ال رار ال ال ور  لممصادك  عميكا وفؽ 
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يعتبروف أف اناؾ أ  كيمف سوان كاف لمين  المركزي  أو لميمسكا ال ور ب وبالتالي ال يستطير الد أف يدعي 
 ”.فتح“أف اذا اللكوم  اي خيار لرك  

ـ فياض كرهيس لموزرانب ولكف اؿ اناؾ تفسير  انيًا: ليس مف الصعب الفكـ لماذا يتـ التمسؾ بالدكتور س 
عما سبيؿ الم اؿ ” فتح“لدب أ  شخص لماذا يتـ التمسؾ بالدكتور رياض المالكي وزيرًا لمخاريي   اؿ 

خاوي  مف شخصي  سياسي  لديكا الكفانة وال درة عما إشياؿ اذا المنصب  اؿ  نف يتمتر بإمكانات خارك  
  اؿ  نف معادلف سياسي  أو إكميمي   اؿ او مطمب دولي  أـ خمفف فصيؿ لارك  ال يمكف االستينان عنكا

 يرار ييب أخذ وزنف و  مف بعيف االعتبار 
ال تذابوا بعيدًا أيكا السادةب ا مر أبسط مما تتوكعوفب فكو تنطبؽ عميف كؿ المواصفات المطموب  في اذا 

لف ت  ير يذكر في تعييف السفران ون مكـ   صلاب الش فب او ليس” ال“المرلم ب مطير يدًا وال ي وؿ 
 وعزلكـب او ال يتدخؿ في المفاوةاتب باختصار ويودا مريح يدًا.

 ال ًا: اؿ اناؾ ألد يستطير أف يعطي تفسيرًا منط يًا يدخؿ الع ؿ كيؼ يتـ تعييف ملمد أبو رمةاف وزيرًا 
كفانة تخطيطي  عالي ب الريؿ ليس لف  لمتخطيط  الريؿ عما الصعيد الشخصي ملتـر يدًاب واو لـ يّدع أنف

ع ك  في السياس  واو ريؿ أعماؿ في ألسف ا لواؿب وعندما طمب منف أف يكوف وزيرًا لمتخطيط بكؿ 
 تواةر كاؿ إنف ليس لديف تيربف أو خبرا في اذا المياؿ.

الفمسطيني في ش ي  ل د تـ تعيينفب بلسب أبو زايدةب ف ط  نف مف وزة التي تم ؿ أربعيف بالمه  مف الشعب
الوطفب ومطموب تزييف اللكوم  ببعض ا شخاص الذيف ال يدعوف ب ف لكـ ماةيًا وال يطملوف في 
مست بؿ ومعافيف تمامًا مف أ  ع كات مشبوا  مر الذ  ال يسما )كاصدًا عةو المين  المركزي  المفصوؿ 

كؿ ذلؾ لظف السعيد ربما يربطف ملمد دل ف(. وير مشاكسب يرةا بال ميؿ. إةاف  ل” فتح“مف لرك  
 بع كات مر مف لديكـ خاتـ سميماف.

رابعًا: ل د تـ استبداؿ الدكتور سعد  الكرنز بالدكتور عمي أبو زار  في وزارة المواص ت. مف النالي  
المنط ي  اذا أمر سميـب يكفي الدكتور سعد  ما عممف كوزيرب ل د شبر مف المسؤولي ب عما الروـ أنف كاف 

يرًا نايلًا في عممف. ما يؤلـ أنف لـ يتـ تيييرا مف منطمؽ ال اعدة التي ت وؿ تييير الويوا رلم ب لو كاف وز 
ا مر كذلؾ ال نطبؽ عما )وزير التربي  والتعميـ العالي( لميس العممي والمالكي ووزير العمؿ ألمد 

 ما اةمف.الميدالني وآخريف. ل د تـ تيييرا ف ط  ف أصلاب الش ف وير كادريف ع
وفي يدا ال رار يتنازؿ طوعًا عف وزارات التربي  والتعميـ ” فتح“خامسًا: اؿ اناؾ مف او لريص عما 

ييب ” فتح“والتعميـ العالي والصل  والشؤوف االيتماعي  وويراا مف الوزارات الخدمي  والسيادي   ال أكوؿ أف 
ولكف ما الذ  يميز لميس العممي عف  كؿ شين في وزةب” لماس“أف ت خذ كؿ شين في الةف  كما أخذت 

ا كاديمي  والعممي  لييعمكا وزيرة لمتربي  والتعميـ أك ر مف خمس سنوات  ” فتح“ويراا مف ا(الؼ مف كوادر 
االستنتاج الذ  يلؽ لكؿ إنساف أف يستخمصف او أف أصلاب ال رار في ا مر والنكي ال يعتبروف أف 

البيتكـ عبارة عف ميموعف مف المفرويف والعب ييف والفاسديفب منكـ مف تـ في و” فتح“التعميـ مكـ وأف كوادر 
 فتح ممفات فساد لف ومنكـ مف ينتظر.

ومؤسساتكا لـ تعد تطاؽ. المزايي  التي تتلكـ ” فتح“إف الطري   التي تدار بكا ا مور مف تكميش  بنان 
ليسوا ” فتح“الش ف لـ تعد ملتممف. أبنان في اتخاذ ال رارات ولال  الشخصن  التي تتلكـ في سموؾ أصلاب 

خوفًا مف فزاع  الناهب العاـ الذ  داهمًا تلت الطمب أو فزاع  ” ماع“كال طير لتا ال تستطير أف ت وؿ 
 ”.لماس“المنصب واالمتيازات أو فزاع  التساوؽ مر االلت ؿ ومر 
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اس لممناصب الرفيع ب بؿ في كيفي  المطموب تييير يذر  في النكج والسموؾب ليس ف ط في آلي  تعييف الن
التعامؿ مر مؤسسات اللرك  والترامكاب  نكا اي التي تتوج الرؤسان والزعمان وبدونكا لما وصموا إلا ما 

 وصموا إليفب وأف المراان  عما سكوت الناس وخوفكـ وك نف معموؿ لكـ عمؿ اي مراان  ميموط .
 13/5/1031الخميج، الشارقة، 
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 صالح النعامي
ال خ ؼ بيف النخب اللاكم  ودواهر الت دير الستراتييي في إسراهيؿ عما أف مكان  الواليات المتلدة في 
المنط   كد ترايعت بشكؿ واةح في أع اب تفير  ورات التلوؿ الديم راطي في العالـ العربي. وكد كاف 

يكود باراؾ ا وةح في تعبيرا عف مشاعر المرارة بسبب التداعيات الخطيرة لتراير الدور وزير اللرب إ
ا ميركي في المنط   عما "ا مف  ال ومي" السراهيميب لدري  أنف طالب بإعادة صياو  الع يدة ا مني  

 السراهيمي  بليث ت خذ بعيف االعتبار اذا التلوؿ.
ات المتلدة كما ترصداا إسراهيؿب وانعكاساتكا عما أمنكا "ال ومي" وآليات فما اي مظاار تراير مكان  الوالي

 العمؿ التي ترب تؿ أبيب أف عميكا اتباعكا لت ميص ا ةرار النايم  عف اذا الواكر 
 

 مظاىر تراجع الدور األميركي
  ب وعما رأسكا: يرصد السراهيميوف يمم  مف المظاار التي تعكس تراير مكان  الواليات المتلدة في المنط

عيز الواليات المتلدة عف اللفاظ عما ا نظم  العربي  التي كانت تدور في فمككاب والتي كانت تسكـ في 
 تل يؽ المصالح ا ميركي  والسراهيمي  في المنط  ب سيما نظاـ الرهيس المصر  المخموع لسني مبارؾ.

يمي  المتلالف  مر الواليات المتلدةب وكاف يؤد  ف د كاف اذا النظاـ يم ؿ رأس اللرب  في المنظوم  الكم
يمم  مف ا دوار الوظيفي ب عما رأسكا التصد  لمنفوذ اليراني في المنط  . ومما زاد ا مور تع يدًا بالنسب  
لإلسراهيمييف اةطرار الدارة ا ميركي  ليران لوارات رسمي  مر مم مي اللركات الس مي  التي صعدت 

ي في طري كا لملكـ في الدوؿ التي التةنت ال ورات العربي ب ليث إف ا ميركييف رأوا في لملكـ أو الت
 اللوار مر الس مييف ملاول  لت ميص ا ةرار النايم  عف س وط أو إةعاؼ ا نظم  المتلالف  معكـ.

اتب عما وعما الروـ مف أف إسراهيؿ الرسمي  كد عبرت بشكؿ واةح وصريح عف انزعايكا مف اذا اللوار 
اعتبار أف إةفان شرعي  دولي  عما ممارس  الس مييف اللكـ يم ؿ تلواًل خطيرًا في البيه  الستراتييي  

 لسراهيؿب إال أف ا ميركييف أوةلوا أنف ليس في لكـ الوارد لديكـ التراير عف اذا التويف.
والوف لميرب عما يد لكوم  ريب طيب ويرب السراهيميوف أف الةرب  التي تم ااا كادة العسكر في تركيا الم

أردووافب دوف أف تتمكف واشنطف مف التدخؿ لمدفاع عنكـب اي مظكر آخر مف مظاار الةعؼ ا ميركي. 
والمفارك  التي تييظ السراهيمييف تتم ؿ في أف مكان  أردوواف تلديدًا كد تعاظمت إلا لد كبير في أع اب 

ا ميركي باراؾ أوباما كد صرح مؤخرًا ب ف أردوواف مف زعمان العالـ تفير ال ورات العربي ب لتا أف الرهيس 
 ال  هؿ الذيف يلرص عما االتصاؿ بكـ في فترات مت ارب  يدًا.

ويعد السراهيميوف أف نياح لزب اهلل ولمفاهف في تشكيؿ لكوم  في لبناف وتوصؿ لركتي فتح ولماس 
ميركيب مؤشراف إةافياف عما تراير الدور ا ميركي. التفاؽ لنكان لال  االن ساـب روـ االعتراض ا 
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صليح أف اتفاكات المصالل  الفمسطيني  لـ تيد طري كا لمتطبيؽب إال أف ميرد يرأة رهيس السمط  ملمود 
 عما تراير واةح في ت  ير الواليات المتلدة. -في نظر السراهيمييف –عباس عما التوصؿ لكا تدلؿ 

 
 العامل االقتصادي

سراهيميوف أف ا سباب التي ت ؼ وران مظاار الةعؼ ا ميركي التي تمت الشارة إليكا مرتبط  يعي ال
بتلوالت ذاتي  في المنط  ب ليث إنف لـ يكف بوسر الدارة ا ميركي  الليمول  دوف تفير  ورات التلوؿ 

وأصاب أبو مازف باللرج  الديم راطي في العالـ العربيب واو ما أفةا تبعًا لذلؾ إلا تعاظـ مكان  تركياب
ف أةمر في كرارة نفسف عدـ إنيازاا.  ودفعف نلو التوكير عما المصالل  لتا واال

لكف السراهيمييف يعوف أيةًا أنف ال يمكف تيااؿ العامؿ االكتصاد  كملدد لفكـ تراير الدور ا ميركي في 
 ميركي  اللالي  باتت لساس  يدًا المنط  . فبسبب ا زم  التي تعصؼ باالكتصاد العالميب فإف الدارة ا

    تطور ترب أنف كد يؤ ر سمبًا عما االكتصاد ا ميركي.
ونظرًا  ف ا ميركييف باتوا متويسيف مف كدرة الصيف عما زيادة ت  يراا في منط   ينوب شرؽ آسياب 

ف الرهيس أوباما كد وملاولتكا إم ن سياكات ملددة في المنط   تكدد المصالح االكتصادي  ا ميركي ب فإ
استنتج أف مصالح أميركا الليوي  باتت مكددة بالخطر في اذا المنط  ب واذا ما دفعف لن ؿ مركز االاتماـ 
مف الشرؽ ا وسط إلا ينوب شرؽ آسيا. والذ  يدلؿ عما اذ التويف بشكؿ واةح او كرار أوباما ن ؿ 

 ا ينوب شرؽ آسيا.يزن كبير مف ال وات ا ميركي  المتمركزة في أوروبا إل
 

 انعكاسات التراجع عمى إسرائيل
م ؿ التلالؼ مر كوة عالمي  كبيرةب دومًا إلدب ركاهز نظري  ا مف السراهيمي ب ليث تـ التعامؿ مر الع ك  
مر الواليات المتلدة كذخر إستراتييي مف الطراز ا وؿ. ويسود اعت اد في دواهر الت دير الستراتييي في 

 تراير مكان  الواليات المتلدة ودوراا سيؤد  إلا:إسراهيؿ أف 
أواًل: المس ب وة الردع السراهيمي ب ليث إف إسراهيؿ ال تعتمد في ردعكا  عداهكا عما كوتكا العسكري  ف طب 
بؿ أيةًا عما عواهد الع ك  مر الواليات المتلدة. فنظرًا لدراؾ ا طراؼ الخاريي  طابر الع ك  الخاص  

هيؿ والواليات المتلدةب فإنكا ستلسب ألؼ لساب كبؿ اتخاذاا كرارا بمكايم  إسراهيؿب عما اعتبار بيف إسرا
 أف اذا كد يؤد  إلا تدخؿ أميركي مباشر أو وير مباشر يةمف خروج إسراهيؿ منتصرة مف اذا المعرك .

في عزل  إكميمي ب ليث إف  انيًا: أدب تراير مكان  الواليات المتلدة في المنط   بالفعؿ إلا ورؽ إسراهيؿ 
بعض دوؿ الكميـ كانت تلرص عما تلسيف ع كاتكا مر إسراهيؿب عما اعتبار أف اذا اي الوسيم  
ا نير لموصوؿ إلا واشنطف. ومر تراير مكان  واشنطف ودوراا لـ يعد اناؾ ما يير  اذا الدول  بمواصم  

العربي  التي لـ تشكد  وراتب والتي ارتبطت  اذا النكج. واناؾ خشي  يدي  في إسراهيؿ أف تةطر الدوؿ
 بع كات خاص  مر إسراهيؿب لعادة ت ييـ ع كاتكا مر إسراهيؿ بعد أف لمست ت  ير تراير الدور ا ميركي.

 ال ًا: زيادة ا عبان الستراتييي  عما كااؿ إسراهيؿب وت مص اامش المناورة أمامكا. فم د تمكنت إسراهيؿ 
ت عسكري  ةد أطراؼ عربي  بسبب لرص دوؿ عربي  عما توفير الظروؼ مف شف لروب ولم 

 الكميمي  المناسب  لذلؾ مف منطمؽ اللرص عما استرةان لمواليات المتلدة.
ب مما يعني أف تراير مكان  1005واللرب عما وزة  1000وخير م اؿ عما ذلؾ اللرب عما لبناف 
ستراتييي  لسراهيؿ وي مص كدرتكا عما العمؿ ةد أعداهكا. الواليات المتلدة سيؤ ر سمبًا عما البيه  ال
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ومما ي  ؿ عما كااؿ إسراهيؿ انةماـ الرأ  العاـ كعامؿ مؤ ر عما دواهر صنر ال رار في العالـ العربي في 
أع اب ال ورات العربي ب بليث إف إسراهيؿ باتت ترب أنف يتويب عميكا كبؿ الشروع في عمؿ عسكر  ما أف 

 االعتبار ردة الرأ  العاـ العربي عميكا.ت خذ بعيف 
رابعًا: نسفت ت  يرات تراير مكان  الواليات المتلدة في المنط   صل  االفتراض الذ  لاولت إسراهيؿ 
ولمفاؤاا في اليرب تسوي ف ب نكا تم ؿ ذخرًا إستراتيييًا لميرب وتلديدًا لمواليات المتلدةب إذ تبيف بشكؿ ال 

او الصليح. بدليؿ أف إسراهيؿ اي الطرؼ ا ك ر تةررًا مف تراير مكان  الواليات  ي بؿ الت ويؿ أف العكس
المتلدة. واذا ما يشير إليف بشكؿ واةح كؿ مف البالث السراهيمي في الشؤوف الستراتييي  عومر 

 ينندلرب وكبير المعم يف العسكرييف في صليف  "يديعوت ألرونوت" روف بف يشا .
 

 ائيميآليات التحرك اإلسر 
يتبيف مف اليدؿ الداخمي في إسراهيؿ أف تؿ أبيب تستنفر لموايك  تبعات تراير مكان  الواليات المتلدة في 

 المنط   عبر ميموع  مف آليات التلرؾ:
شراك  إستراتييي  مر ال وب الصاعدة: ليث ترب ملافؿ الت دير الستراتييي في إسراهيؿ أنف يتويب الدفر -

راتييي  مر كوب دولي  صاعدةب وعما ويف الخصوص روسيا والكند والصيف. وترب اذا نلو بمورة شراك  إست
الملافؿ أف الكياف الصكيوني سينةـ كريبًا إلا ناد  الدوؿ المصدرة لمياز في العالـ إ ر اكتشاؼ 
التياطات الياز الةخم  مؤخرًا بال رب مف شاطئ البلر ا بيض المتوسطب وعميكا توظيؼ ذلؾ في تعزيز 

 مكانتكا لدب ال وب الصاعدة.
وعما سبيؿ الم اؿ يرب الينراؿ المت اعد إسراهيؿ زيؼب الرهيس السابؽ لشعب  التخطيط في الييش 
السراهيميب أف إسراهيؿ بإمكانكا أف ت ترح عما الروس التعاوف في مياؿ تسويؽ الياز. وفي الوكت ذاتف 

إلا دول  مصدرة لمياز سيرفر مكان  إسراهيؿ لدب كؿ مف ترب دواهر الت دير الستراتييي أف تلوؿ إسراهيؿ 
 الصيف والكندب في الوكت الذ  تت مص فيف مكان  إيرافب التي تعتبر مصدر الياز الرهيس لكاتيف الدولتيف.

واناؾ في إسراهيؿ مف يدعو إلا التوسر في مياؿ تصدير الت نيات المت دم  السراهيمي  لم وب العالمي  
تعاظـ مكان  إسراهيؿ العالمي . وفي الوكت ذاتف شرعت إسراهيؿ بالفعؿ في توسير نطاؽ  لتوظيؼ ذلؾ في

تلالفاتكا مر دوؿ البم اف كرد عما تداور ع كاتكا مر تركياب لكف في أع اب تراير مكان  الواليات المتلدةب 
 فإف تطوير الع كات مر اذا الدوؿ بات يكتسب أامي  كبيرة.

الح مر ال وب الكميمي : ترب الك ير مف الملافؿ السراهيمي  أنف يتويب ملاول  استي ؿ الت ان المص-
كناعكا ب ف  التوصؿ لتفاامات سري  مر ا طراؼ العربي  التي تةررت مف تراير مكان  الواليات المتلدة واال

موايك  صعود الت ان المصالح بينكا وبيف إسراهيؿ يمكف أف يشكؿ أساسًا لمتعاوف الكميميب سيما في مياؿ 
 اللركات الس مي  لملكـ في أع اب ال ورات العربي .

فصناع ال رار في تؿ أبيب يعوف تمامًا أف عددًا مف الدوؿ العربي ب وبعةكا دوؿ مؤ رة وير مرتال  تمامًا 
 لصعود الس مييف لملكـ في أع اب ال ورات العربي ب ومعني  بإفشالكـب كما او اللاؿ بالنسب  لسراهيؿ.
فعما سبيؿ الم اؿ دعا "مركز أبلاث ا مف ال ومي" السراهيمي إلا توظيؼ يكد دولي لكناع الدوؿ العربي  
اليني  بعدـ ت ديـ المساعدات لمدوؿ التي يصعد الس ميوف لملكـ فيكا. ومف نافم  ال وؿ إف السراهيمييف 

عض الدوؿ العربي  في ملاصرة النفوذ ينطم وف مف افتراض مفادا أف اناؾ روب  مشترك  بيف إسراهيؿ وب
 اليراني في المنط  .
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 إصالح العالقة مع تركيا

ترب الك ير مف دواهر صنر ال رار في إسراهيؿ أنف يتويب العمؿ عما إص ح الع ك  مر ا تراؾب ولو ب مف 
ب وذلؾ مف 1030االستياب  لمطمب التركي باالعتذار عف الكيوـ عما أسطوؿ اللري  أواخر مايو/أيار 

 أيؿ التخفيؼ مف لدة تبعات تراير الدور ا ميركي.
وليس سرًا أف وزير اللرب السراهيمي إيكود باراؾ ي ود تيارًا داخؿ اللكوم  السراهيمي  يدعو إلا بذؿ كؿ 
يكد مف أيؿ إص ح الع ك  مر ا تراؾ. ويدرؾ السراهيميوف أنف لتا لو استيابت تؿ أبيب لمطالب أن رةب 

نف ال أمؿ أف تعود الع كات معكا لسابؽ عكدااب لكف في الم ابؿب اـ ي مموف أف يؤد  ذلؾ إلا وكؼ فإ
ال فإف ليـ التلديات التي توايككا إسراهيؿ سيتعاظـ ف ط.  تداورااب واال

كصارب ال وؿب تدرؾ إسراهيؿ خطورة التبعات النايم  عف تراير مكان  الواليات المتلدة في المنط   وتسعا 
ميص ا ةرار النايم  عف ذلؾب لكف نيالكا في ذلؾ ال يتوكؼ ف ط عما مخططاتكا ويكوداا. فمما ال لت 

شؾ فيف أف الربير العربي يسمح لمعرب باستعادة زماـ المبادرة وكد ي نر ال وب العالمي  بخطورة وةر بيةكا 
 في السم  السراهيمي .

 19/5/1031موقع الجزيرة.نت، 
 

 الفمسطيني الربيعتأخر  أسباب 61
 عمي السنيد 
ال يمكف اخ ن السال  الفمسطيني  مف ذات الدوافرب والتويكات التي لركت مختمؼ فهات الشارع العربي في 
موايك  انظم  االستبدادب وطمبا لمتلرر الوطنيب واستعادة لل وؽ الشعوب المنكوب ب والتي ادت الا تيييرات 

د المنط   منذ اك ر مف عاـ انكيارا متواص  في يدار السمط  يواري  في عديد مف الدوؿ العربي  ليث تشك
العربي ب وخاص  في اليمكوريات بفعؿ ادان االنساف العربي الياةب في السالاتب والمياديفب والشوارعب 

 وخيـ االعتصاـ.
ففة  عف االلت ؿ اليا ـ عما ارض فمسطيفب وما ي تةيف مف تلرؾ شعبي عاـر عما االرض 

يلرج الموكؼ الدولي الذ  كدـ نفسف عما اساس انف داعـ ومساند لل وؽب ومطالب الشعوب  الفمسطيني 
العربي  الم موع  في موايك  االستبداد السياسي الداخمي. ويمكف مف خ ؿ اعتماد وساهؿ التعبير السممي 

نظم  اللكـ والتي ا بتت فعاليتكا في ت ويضب وزعزع  بعض ا -مف المظاارات واالعتصامات المميوني  
موايك  االلت ؿ االسراهيميب ووةر مطالب الشعب الفمسطيني عما طاول  المرلم   -العربي  االستبدادي 

الدولي ب وعدـ السماح بتياوز تةليات الع ود الفمسطيني  الماةي ب واعفان االلت ؿ االسراهيمي مف 
كؿ بذات ال در الذ  توايكف السمطات الملاسب  عما الظمـب وباستي هف عما ل وؽ الفمسطينييف عما اال

 العربي  الملشورة اليـو في الزاوي .
وانالؾ مف يك   اني  سمط  سياسي  في راـ اهللب واخرب بصورة واكعي  في وزة فشمتا في النكوض بمتطمبات 

مي   الشعب الفمسطيني تلت االلت ؿب وشكمتا نوعا مف االسته ار بالسمط ب ووكؼ التييير. وانالؾ لال  ع
مف الفساد كانت اتكمت فيكا السمط  الفمسطيني ب ومطالبات بالتييير الط ؽ اللال  الفمسطيني  مف اساراا 

 التي وةعتكا فيكا ما سمي بالعممي  السممي  والمفاوةات.
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واو ما ي ير يمم  مف التساؤوالت لوؿ مسببات انخفاض مستوب الفعؿ الفمسطيني في اذا الملظ  
ري  بليث اف الشوارع العربي  ت دمت عما فعالياتب وزخـ الشارع الفمسطيني الذ  تعتبر التاريخي  المصي

كةيتف اك ر اللالاب ويعتمد ب اؤاا في صدارة االلداث عما لال  الفعؿ الفمسطينيب واامي  استي ؿ 
 الفمسطينييف لملظ  الخاص  لمفت انظار العالـ الا كةيتكـب وعدـ ترككا يمفكا النسياف.

شين يدعو لمليرة إف ماؿ الفمسطينيوف في اذا الظروؼ التي تعززت فيكا فرص التييير الا التكده ب واو 
وعزفوا عف استي ؿ المرلم  التاريخي  باالستفادة مف الروح ال وري  التي تعـ المنط  ب واستخداـ وساهؿ 

وةاع ااده  سوان في موايك  التعبير التي انتيتكا اللال  الشعبي  العربي ب واب ا الفمسطينيوف عما اال
االلت ؿ االسراهيميب او النظاـ السياسي الذ  تكوف في فمسطيف كبؿ اف يتل ؽ التلرر الوطني. ولعؿ 
موكؼ لماس التنظيـ اليكاد  المنب ؽ عف يماع  االخواف المسمميف او االك ر وراب  ليث يرب اي اؼ 

صولف الا السمط  في وزةب واو اليوـ ينفصؿ بالسال  لال  الفعؿ اليكاد  في السال  الفمسطيني  بميرد و 
الفمسطيني  عف ميريات التييير التي يتيلكا الربير العربي لصالح الشعب الفمسطينيب والذ  تعد كةيتف 

 ملور التييير الل ي ي في المنط  .
ساب اب  وعما العكس مف ذلؾ ت ترب لماس مف موكؼ فتح المتكم  بعض كياداتكا بالفساد مف كبؿ لماس

وبكونكا المفرط  بالل وؽ الفمسطيني  ليعمؿ الطرفاف في اطار مياير اطمؽ عميف المصالل  الفمسطيني ب 
وباتياا تكويف لكوم  مشترك ب وربما يكوف ذلؾ م دم  لملؿ وفؽ التصور العربي الرسمي لنكايات 

 .وتسويات ال ةي  الفمسطيني  عما اوب ورواهبب ومتطمبات العدو االسراهيمي
 13/5/1031الدستور، عمان، 

 
 بيبي ينتظر سيطرة حماس وطرد سفرائنا من الدول العربية! 64

 عكيفا الدار
تفيد الت ارير االخيرة عف يول  الملاد ات مر إيرافب التي انع دت االسبوع الماةي في بيدادب ب ف شلذ 

يانب آيات اهلل لياؿ ال وب  السيوؼ مف يانب بنياميف نتنيااو ال يخيؼ االيرانييف ل ا. فير ا ريؿ مف
العظما الست  يترافؽ ومساعَي لتعميؽ موطئ كدمكـ في لبناف. اّدد شريككـ ا كبرب ا ميف العاـ لػ "لزب 
اهلل" لسف نصراهللب باشتعاؿ الشماؿ. االنياز الكبير لػ "االخواف المسمميف" في اليول  االولا مف االنتخابات 

اهييف عف نيتكما إعادة فتح اتفاؽ الس ـ مر إسراهيؿ ال تبشر بالخير في مصر وتصريلات المرشليف النك
في اليبك  الينوبي  ايةا. واذا كانت اليول  اليديدة مف الملاد ات بيف "فتح" و"لماس" ستنتكي بتل يؽ 
االتفاؽ بإكام  لكوم  ولدة لمةف  ووزة وتلديد موعد كريب ل نتخاباتب في الوكت الذ  تبتعد فيف 

فستبدو االنتفاةتاف ا ولا وال اني  كمطر صيفي م ارن  مر العاصف   –ةات عما االتفاؽ الداهـ المفاو 
 التي ست ر في لّينا.

يمكف أف نعزو لتصريلات لكوم  إسراهيؿ ت  يرا وير مباشرب اذا اذا كاف اناؾ ت  ير عما االط ؽب عما 
لملتم  ت  ير مباشر عما الواكر في كؿ المنط  . سموؾ ايراف. بالم ابؿب  م  لسموؾ إسراهيؿ في "المناطؽ" ا

فاللـز والتصميـ المذاف تبديكما لكوم  بنياميف نتنيااو بالنسب  لمبنان في المستوطناتب وال سيما في شركي 
ال دسب يخركاف أماـ ناظر الييراف عما خمفي  ير أريمكا في المسيرة السياسي . في اذا المياؿب خ فا 

 بوسر لكوم  إسراهيؿ أف تيير الواكر السياسي واالمني. لمسال  االيراني ب
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ب ليف تسيطر "لماس" عما الةف  اليربي ب ويعيد الرهيس ملمود عباس المعداتب وتعيد  مر لموؿ اليـو
مصر السفير الا ال اارة وي طر ا ردف الع كات الدبموماسي .. لف تتمكف إسراهيؿ مف االختفان خمؼ 

ا ما تشكمت في لينف لين  تل يؽب فاف الو اهؽ التي سيرفعكا رهيس المخابراتب يوراـ "التكديد اليراني". اذ
كوايفب ستعزز الرواي  التي عرةكا سمفف يوفاؿ ديسكف في كفار سابا: ادعان نتنيااو باف عباس يرفض 
لمس ـ اي كصص اليدة. في االستخبارات العسكري  سيويد ةباط يدعوف بانكـ ايةاب م ؿ ديسكفب 

 مف أنف "في كؿ يوـ يمر تيدو المشكم  اصعب". 1031روا في ربير لذ
ُسّيؿ اذا الفكـ الملبطب الخميس الماةيب في دفاتر اعةان وفد صيير لملفؿ منظمات الس ـ الذيف 
زاروا راـ اهللب بينكـ د. روف بوندب والسفير السابؽ اي ف باروخ والبروفيسورات واليا ووالفب داف يع وبسوفب 

يؿ بارتاؿ. وكد سمر اؤالن مف أعما المستويات في "فتح" عف االستعداد للموؿ وسط بعيدة اال ر في وداني
المياؿ السياسي ك ف يكوف االنسلاب السراهيمي عما بةر سنواتب وعما اساس خط  شاؤوؿ موفازب 

 ولتا المواف   عما اب ان بعض المستوطنات عما لالكا )تلت سيادة فمسطيني (.
وؼ عما خراهط مفصم ب اشار فيكا الفريؽ الفمسطيني المفاوض الا أراض في سفوح يبؿ اطمر الةي

الخميؿ وفي اليمبوعب والتي يطمبكا الفمسطينيوفب م ابؿ اراض في الةف  يمكف لسراهيؿ أف تةمكا. وكرر 
مسب ا مر الةيوؼ صيي  اليامع  العربي  بالنسب  للؿ مشكم  ال يهيفب وبمويبكا كؿ تسوي  يتفؽ عميكا 

إسراهيؿ. وكادوا يستيدوف: كولوا لنتنيااو أف يعطينا طرؼ خيط. سن بت أنف يويد لكـ شريؾ. إيمانكـ باف 
نتنيااو سيستييب لكـ يشبف أممكـ في اف يخاطر اوباما مف أيمكـ بموايك  مر "ايباؾ". ولتا في المليط 

وؿ الا الشارع ل يادة عصياف وير عنيؼ. ا كرب لعباس يعتبروف بفشؿ الخيار السياسي ويل ونف عما النز 
 عباس ممتنرب خشي  أف يؤد  رد فعؿ إسراهيمي عنيؼ الا سفؾ دمان.

ودان الوفد مر كادة ا يكزة ا مني  الفمسطيني  كاف ملبطا ب در ال ي ؿ. "الا متا تعت دوف ب ف ريالنا 
وا لكـ إسراهيمييف ةاليفب م ؿ ذاؾ سيواف وف عما أف ي وموا بداًل منكـ بالعمؿ ال ذر لياؿ لماس ويعيد

الراهد الذ  ان ذناا منذ زمف وير بعيد مف ايد  يمكور ملرض " تسانؿ الينراالت لماذا نتنيااو وير مباؿ 
تياا خطر اف تيرؽ روح الربير العربي وموة  ا سمم  "المناطؽ" الملتم  أيةا. ولذروا مف أنف إذ لـ 

 فاف السمط  الفمسطيني  ستتلطـ عميناب نلف السراهيمييف. تطرأ انعطاف  في المسيرة السياسي ب
مف ليس شريكا لمس ـ ال يمكنف اف يكوف شريكا لألمف. بعد اتفاؽ اوسمو شارؾ نتنيااو في المظاارات التي 
رفعت فيكا يافطات التياج ت وؿ: "مف أعطااـ البنادؽ " عندما سيعود "الرااب" لينطمؽ مف الةف ب 

يااو أف يلمؿ يافطات ت وؿ: "مف أخذ منكـ البنادؽ " اذا السؤاؿ سيتعيف عميف أف يويكف سيتعيف عما نتن
 الا نفسف.

 
 غمئون والداد

يصنر ناهب رهيس الكنيستب الناهب والب ميادل ب التاريخ. فالمندوب العربي للزب العمؿ يمر تواكير آريف 
ناهبا  51شروع كانوف مشترؾ. ك اما يزن مف الداد مف "االتلاد الوطني" وزاافا ومهوف مف "ميرتس" عما م

مف اليميف واليسارب االهت ؼ والمعارة ب ممف استيابوا الا مبادرة ميادل  لتشبيف فترة والي  رهيس الملكم  
 الشرعي  ل ستهناؼ بوالي  رؤسان ملكم  الصمحب المركزي  والعمياب مراكب الدول  وويراـ.
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ي  رهيس الكيه  االس مي  العميا مف عشر سنوات الا سبر؛ بؿ يسعا الا ال يكتفي ميادل  بت صير فترة وال
سن  كرهيس  35سن ب منكا  15تطبيؽ التعميؿ عما الرهيس اللاليب المد ناطورب الذ  يعمؿ كاةيا لنلو 
 سن  اخرب لتا اعتزالف. 33لمملكم . االست نان الذ  ت رر بالنسب  لم اةي يسمح لف باف يتولا منصبف 

ردد ميادل  في تلد  ال اةيب الذ  يعتبر م ربا مف لين  المتابع  لػ "عرب إسراهيؿ". وعما لد كولف: ال يت
"يستلؽ اليمكور العربي زعام  مناسب ب تخةر لكؿ كواعد االدارة السميم  وال تخوف مكامكا يران التآكؿ 

مياؿ للكـ والد ينطبؽ عما اليكود  الزاهد". ست رر المين  الوزاري  لشؤوف التشرير اليوـ )أمس( اذا كاف  م 
 ولكـ آخر ينطبؽ عما المسمميف.

 
 عن "ىآرتس"
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 األجوف اإلسرائيميالجيش  65
 ابراموفيتش أمنوف

في اذا الصيؼ يمر    وف سن  عما لرب لبناف االولا وست سنوات عما لرب لبناف ال اني . وال يويد 
متا ستنشب لرب لبناف ال ال  . ال ييب اف تكوف لكيمًا كي ُتخمف وتُ در وتتوكر  لكيـ يستطير اف ي وؿ

 اف تنشب والدة اخرب ككذا في يـو مف االياـ ذات صيؼ.
اف ما ييب اف نعممف ويلسف اف نتذكرا انف لـ يتيير أ  شين في الع ود ال     االخيرة. فالبلر او البلر 

العرب الذيف أمراـ ليس في أيدينا. والشين الم مؽ ومف المؤكد انف  الذ  يخةر ل وب الطبيع . والعرب اـ
 في أيدينا أف الييش السراهيمي او الييش ذاتفب واو أيوؼ ووير مدرب ووير مستعد.

نشرتب أوؿ مف أمسب رسال  ل ادة كتاهب. ولمرسال  كسماف. أما ال سـ االوؿ فيلاسب اللكوم  والكنيست 
ُأعطيت لمف يخدموف الخدم  االلتياطي . ف د أعمنت اللكوم  بصوت يكور  عما نكث يمير الوعود التي

ووعدت وواف ت عما لوافز وتسكي ت لـ ينفذ أ  شين منكا. والا انا ال سـ المخيؿ مف الرسال . أما 
ال سـ الم مؽ فيتناوؿ المنظم  ال الفرد والنظري  ال التطبيؽ. وُيبمغ كادة الكتاهب عف ويود ن ص في أياـ 

 التدريب وأنكـ ال يعرفوف ينوداـ وال يعرؼ الينود الس ح الذ  في لوزتكـ.
كبؿ زمف ما أيرت صليف  "اآرتس" م ابم  مر الموان التياط البروفيسور يشا  بار الذ  شبف ييش البر 
بشيؾ ب  رصيد. وتلدث عف ييش وير مدرب ووير ذ  خبرة ووير مستعد لمكامف. وخصص ُيؿ انت ادا 

 ييش البر  وكوات االلتياط وألوي  المدرعات.وألمف لم
عشي  لرب لبناف ال اني  لؿ ةيفًا عما ايه  ال يادة العام  رهيس الوزران ووزير الدفاع آنذاؾ ايكود اولمرت 
وعمير بيرتس. وفي ن اش طويؿ ميكد ابتدع الموان اسلؽ ارهيؿ آنذاؾ مصطمح "ييش أيوؼ". واتسر 

 لاؿ داهمًا ليبمغ ميزاني  الدفاع.الن اش آنذاؾ وُمط كما اي ال
ويدت ذات مرة لين  بروديت لمفلص عف ميزاني  الدفاع. ووكفت المين  عما ن اط مكم  وكاف الممخص 
أاـ مف كؿ شين. فمـ تتلدث لين  بروديت عف الييش السراهيمي ف ط بؿ عف وزارة الدفاع ايةًاب ولـ 

تكا وترتيب ا ولويات. وكةت المين  ب نف ينبيي ت ميؿ تتلدث عف م دار الميزاني  ف ط بؿ عف استعماال
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ليان الوظاهؼ المزدوي  داخؿ الييش السراهيمي وفي وزارة الدفاع وبينكما  ال وة البشري  وعماؿ المكاتب واال
وتنفيذ توليد أطر واكتطاع كبير مف كسـ الت ايؿ وكسـ البنان وت ميؿ عدد الوظاهؼ في ال يادات وفي شعب 

 دة العام ب أ  كاف ذلؾ باختصار ان  بًا اداريًا ل ي يًا.ايه  ال يا
رأت لين  بروديت مف المكتب االرض واالسباب والصور التي يرااا الينود وكادة الكتاهب في الميداف. اف 
ميزاني  أمف ةخم  توزع عرةًا وال توزع طواًل تعزز بيروكراطي  ال كوة ملارب  وتنشئ شلمًا في موةر 

 كتم  عةؿ.
ا لرب االياـ الست  فّرؽ الخطاب االمني بيف االعداد )االمف اليار ( واالستعداد )لملرب(. وكمما زادت لت

كوة ال بة  عما "المناطؽ" وزاد مشروع االستيطاف عم ًا وسع  أخذ االستعداد ُيستوعب في االعداد. ولـ يعد 
وازاة ذلؾ ييش الت ؿ وكوة الييش السراهيمي ييش دفاع ف ط بؿ اةطر الا اف يصبح ايةًا وفي م

شرطي . ويعت د الموان يشا  بارب واو خريج معكد ديني كانو  ويعتمر كبع  ديني ب اف استعماؿ الييش 
 السراهيمي في المناطؽ "ُمفسد" و"ل ير".

يندرج في اذا الميموع المع د اليدؿ في مكايم  ايراف. ويتلدث الطرفافب مف يؤيدوف الكيوـ ومف 
صوت يكور وبصورة مباشرة وبوساط  متلد يف. وكؿ شين واةحب يكاد كؿ شين يكوف يعارةونفب ب

واةلًا في دعاوب مؤيد  الكيوـ باست نان شين والد او الت اراـ ليوـ الصياهر. فبعد الكيوـ عما ايراف 
 كد يكايـ "لزب اهلل" و"لماس" ومنظمات "الرااب" إسراهيؿب فمف الذ  سيرد عميكـ الصاع صاعيف ومف

 الذ  سيسعا الا ميابكتكـ ويكًا لويف .
كبؿ بةر سنيف است ر رأ  شرط  إسراهيؿ عما نصب سيارات شرط  مف الورؽ الم وب عما يوانب 
الشوارعب وبدت اذا السيارات الوامي  راهع ب ف د بركت ولمعت الا مكاف بعيدب وتبيف بعد ذلؾ أنكا ب  ادؼ 

السراهيمي والمركبات اللربي  مر ن ص مستوب التدريب واالعداد وال كدرة عما الب ان. اف دبابات الييش 
 المختؿ ال تختمؼ ك يرًا عف سيارات الورؽ الم وب تمؾ.

 عن "يديعوت"
 13/5/1031، رام اهلل، األيام
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