
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 قبل أن تبدأ أبو مرزوق: خطة كيري الستئناف المفاوضات فاشمة
 األسرىقضية بيتيم القيادة الفمسطينية بالقصور و لبرغوثي يطالب بإعالن فشل المفاوضات مروان ا

  سنضربيم  و ب الحجارة ينضم إلى إرىاب الصواريخ.. لن نخضع لما دون البشر نتنياىو: إرىا
 سعة معموماتيا مميار "جيغا" االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي "أمان": ةشعب

 عمى زيارة بيرد لشرقي القدس ة المصرية تستدعي ممثل كندا بالقاىرة لالحتجاجيالخارج

بيريزززز: عبزززاس شزززريك حقيقزززي فزززي 
عمميززة السززالم والسززمطة واألردن لززن 
يسمحا بسيطرة حماس عسكريًا عمزى 

 الضفة
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           1ص                                    1836العدد:                66/4/1063الثالثاء  التاريخ:

  السمطة:
 5 الكويت ويصفيا بز"المحظة التاريخية" فييفتتح سفارة فمسطين  عباس  

 6 األمريكية"المبادرة "ما بعد تقديم  إلىتشكيل الحكومة الجديدة بعباس يتجو لمتروي : ""القدس العربي  

 7 األحمد: المجنة التنفيذية لممنظمة تعتمد قانون انتخاب "الوطني الفمسطيني" الخميس  

 7 رزقة: زيارة أردوغان لغزة سيكون ليا تداعيات سياسية بعيدة المدىيوسف   

 8 لز"إسرائيل" تحمل رسالة تحدي ً  زةزيارة أردوغان لغ :مستشار ىنية  

 8 عزام األحمد ينتقد إعالن أردوغان عن عزمو زيارة غزة ويعّدىا تعزيزا لالنقسام الفمسطيني  

 9 السمطة الفمسطينية تستنكر تمديد االحتالل قانون "حظر لم الشمل"  

 9 أسر جنود إسرائيميينوزير األسرى في غزة يدعو إلى   

 9 خريشة: الخالف بين عباس وفياض شخصي وليس سياسياً حسن   

 60 "التشريعي" ينظم وقفة تضامنية مع األسير البرغوثي رام اهلل:   

 60 تشرع بحممة اعتقاالت ضد عمالء االحتالل في غزة الداخمية""  

 60 السماح لحاممي الجواز الدبموماسي الفمسطيني بدخول اليمن دون تأشيرةالمالكي:   

 60 محاكم السمطة تطالب أربعة أسرى في سجون االحتالل بتسميم أنفسيمالضفة:   

 66 غزة: فرار ثالثة موقوفين متيمين بجرائم قتل  

  
  المقاومة:

 66 قبل أن تبدأ أبو مرزوق: خطة كيري الستئناف المفاوضات فاشمة  

 66  األسرىبقضية  لقيادة الفمسطينية بالقصوريتيم ايطالب بإعالن فشل المفاوضات و مروان البرغوثي   

 63 روحي مشتيى: ال يجب أن يينأ االحتالل باألمن حتى يشعر بو أسرانا  

 63 خير عمى غزةاليجوم األبالغارات دموية  بأكثرغالق التحقيق إحماس تنتقد قرار الجيش االسرائيمي   

 63 حماس: المسيرات التيويدية حول األقصى لن تطمس الحقائق  

 64  المضي قدمًا في المصالحة و  االستفادة من استقالة فياض عزام األحمد يدعو إلى  

 64 بسجون "القيادة العامة" في قوسايا والسمطان يعقوب عشرات المعتقمين الفمسطينيين: "المستقبل"  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 64  سنضربيم  و نتنياىو: إرىاب الحجارة ينضم إلى إرىاب الصواريخ.. لن نخضع لما دون البشر   

 65 إلى القيام بعممية عسكرية جديدة في القطاع غانتز: استمرار الخروقات في غزة قد يؤدي  

 66 تعرض وألول مرة وثيقة وعد بمفور األصمية في تل أبيب قريًبا "إسرائيل"  

 66 "عموماتيا مميار "جيغاسعة م االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي "أمان": ةشعب"  

 68 الجيش اإلسرائيمي يخشى من تحول الجوالن إلى صورة جديدة من قطاع غزة  

 68 تقّر إنشاء صندوق الستيعاب العائدات والضرائب عمى إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي "إسرائيل"  

 69 "سرائيل"إاستطالع: بن غوريون األكثر تأثيرًا في تاريخ   

 69 صحفية إسرائيمية تكشف حقيقة ييود تحولوا لإلسالم والمسيحية من أجل البقاء بمصر  

 10  سقوط األسد "إسرائيل" تستعد لمجابية "حزب اهلل" عقب مصادر إسرائيمية:  



 
 

 

 

 

           3ص                                    1836العدد:                66/4/1063الثالثاء  التاريخ:

 10 تكشف عن مخترعات جديدة في عالم التقنّية العسكرّية واإلبتكارات القتالّية "إسرائيل"  

  
  األرض، الشعب:

 11 خمسة شيداء جراء استمرار اليجمات والقصف عمى مخيمات الالجئين الفمسطينيين بسورية  

 11 6967% من سكان الضفة تعرضوا لالعتقال منذ سنة 10دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى:   

 13 مصابون بالسرطان 15أسير مريض بينيم  6000الييئة العميا لمتابعة شؤون األسرى: أكثر من   

 13 بوع يشرعون بعدة خطوات تضامنية مع العيساويأسرى جم  

 13 المحامي جواد بولس: األسير العيساوي يجدد رفضو ألي مقترح إسرائيمي لنفيو خارج القدس  

 14 مخططات لبناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس المحتمة : عكرمة صبري  

 14 سمطات االحتالل اإلسرائيمي تواصل تشديد قبضتيا ضد قطاع غزة  

 15   غزة: الجئون يعتصمون أمام مقر "األونروا" احتجاجًا عمى تقميص خدماتيا   

 15  ئيمية احتجاجًا عمى تمديد قانون المواطنة العنصريتظاىرة فمسطينية أمام مقر الحكومة اإلسرا  

 15 6993سنة  أوسموخبراء: حل الدولتين لم يكن خيارا استراتيجيا بالنسبة لز"إسرائيل" منذ اتفاق   

 16 يحيون اليوم ذكرى النكبة 48فمسطينيو   

 16 رتس: العرب يعانون من التمييز العنصري في "إسرائيل"آى  

 17  تظاىرة ييودية في القدس اليوم لممطالبة بضم المسجد األقصى إلى "إسرائيل"  

 17 امقدسي 640087عن  "اإلقامة الدائمة"ألغت  "إسرائيلحنا عيسى: "  

 17 موظفا لمطالبتيم بحقوقيم 10يفصل  الفمسطيني اليالل األحمرجنين:   

 18 اإلضراب "يشل" الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة: بي بي سي  

 18 ينة القدس تحولوا إلى الجئين بمدينتيم: أبناء مدمؤسسة "القدس لمتنمية"  

  

  األردن: 

 19  الممك ىو صاحب الوصاية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس:يوزراء األردنالرئيس   

 19 سريةنقاشات الكونفدرالية ومفاوضات وفيتو عمى  "كامل التراب"األردن: دولة فمسطينية عمى   

  

  لبنان: 

 30 "إسرائيل"سنوات وعمى نمساوي باإلعدام بتيمة التعامل مع  خمسالحكم عمى لبناني بالسجن   

 30 صيدا ومخيماتيا تحيي "ليمة في رحاب القدس"  

  

  مي:عربي، إسال

 36 ة المصرية تستدعي ممثل كندا بالقاىرة لالحتجاج عمى زيارة بيرد لشرقي القدسيالخارج  

 36 لشرقي القدسجامعة الدول العربية تنتقد زيارة وزير خارجية كندا   

 36 أىالي غزة يرفضون التوطين في سيناء  الدول العربية:المساعد لجامعة  األمين  

 31 المقبلأيار/ مايو  أردوغان يؤكد زيارتو لغزة نياية شير  

 31 "مرمرة"في تعويض ضحايا  "المساومة القذرة"من  "إسرائيل""حريت" التركية: تركيا تحذر   



 
 

 

 

 

           4ص                                    1836العدد:                66/4/1063الثالثاء  التاريخ:

 31 لمزارعي الضفة الغربية "خمف الحبتور لألعمال الخيرية"ألف دوالر من  680  

 33 الثالث لمعمارة والفنون اإلسالمية بغزة العالميرابطة الجامعات اإلسالمية تنظم المؤتمر   

 33 في أقصر وقت ممكن حذر من قدرة بالده تدمير تل أبيب وحيفامسؤول عسكري إيراني ي  

  

  دولي:

 33 وتأمل ببناء الثقة مع خميفتو استقالة فياضواشنطن تتأقمم مع   

 34 ية لمسمطة الفمسطينيةكية تطمب من الكونغرس المصادقة عمى تقديم المساعدات المالياإلدارة األمر   

 35 بعد استقالتو فياضباريس تشيد بانجازات   

 35 في كافة أنحاء العالمإلى القدس في السابع من حزيران/ يونيو القادم  مسيرة عالمية  

  
  :تقارير

 35 : صرخة المعتقمين اإلداريين ومعاناة القاصرين"عوفر"ال في معسكر االعتق  

  
  حوارات ومقاالت:

 38 هاني المصري... ما قبل استقالة فّياض وما بعدىا  

 46 ماجد كيالي... ليس لمفمسطينيين الالجئين من يمثميم  

 43 فراس أبو هالؿ... مركزية الصراع العربي اإلسرائيمي  

 47 ألوؼ بف... الحرب القادمة  

  
 49 :كاريكاتير

*** 
 
عمزى  والسمطة واألردن لن يسمحا بسزيطرة حمزاس عسزكرياً  شريك حقيقي في عممية السالمبيريز: عباس  

 الضفة
أعػػرب الػػرايس ائيػػراايميو  ػػيمزوف بيريػػزو عػػف الناعتػػ  بػػئف يػػالما بػػيف إيػػراايؿ : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب

والفميػطينييف يػينجز بزػد  مػس يػنواتو عنػدما تستفػػؿ إيػراايؿ بػذكرل اليام.ػا اليػبزيف. وأةػاؼ فػي م ابمػػ  
ؿ مػػف  ػػالؿ الػػراءة مػػص صػػسيف  "يػػديزوت أسرونػػوت" أمػػسو أف تفاؤلػػ  هػػذا ن ينبػػص مػػف التمنيػػات فسيػػبو بػػ

واالزي  لألوةاع في المنط  . وأكد أف المفاوةات التي جرت مػص الفميػطينييف ستػآل ا فو أنجػزت تفاهمػات 
 في مزظـ ال ةايا الكبرل الم.م .

ورفػػض بيريػػز موالػػؼ راػػيس الػػوزراء ائيػػراايميو بنيػػاميف نتنيػػاهوو وميػػرل مػػف الػػادة اليمػػيف الػػذيف ي ػػككوف فػػي 
ي مسمػػود عبػػاس  أبػػو مػػازف . والػػاؿ: إف الػػرايس الفميػػطيني هػػو  ػػريؾ س ي ػػي فػػي الػػدرات الػػرايس الفميػػطين

عمميػػ  اليػػالـو ولديػػػ  ال ػػوة والم ػػػدرة عمػػآل ات ػػػاذ ال ػػرارات الصػػػزب  ولػػيس كمػػػا يسػػاوؿ الػػػبزض فػػي السكومػػػ  
ائيراايمي  ال وؿ بئن  مير  ريؾو ميتطردا "ليس صسيسا ما ي اع عف تراجص الوة الرايس أبػو مػازفو ولػيس 
صسيسا ما تثيرل السكوم  ائيراايمي  مف م اوؼ بييطرة سماس عيكريا عمآل الةف  الغربي  كما سدث فػي 
الطاع مزةو عمآل الزكس مف ذلؾ فإف سماس ف دت  زبيت.ا في مزةو واليمط  الفميطيني  واألردف لف ييمسا 
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لتيف ل ػزبيف وات ػذ بييطرة سمػاس عيػكريا عمػآل الةػف و وفػي أكثػر مػف منايػب  أكػد عبػاس عمػآل  يػار الػدو 
مواالؼ  جاع  ستآل عمآل الصزيد ال  صيو ومن.ا ما ي.دد سياتػ  بػال طرو مثػؿ الولػ  إنػ  ابػف مدينػ  صػفد 
 فػػي أعػػالي الجميػػػؿ فػػي ال ػػماؿ ائيػػػراايمي و لكنػػ  ن ي طػػط لمزػػػودة إلػػآل صػػفد عنػػػد التيػػوي و ألف التيػػػوي  

 ؿ".يت ـو عمآل أياس دولتيف لم زبيف وصفد يتكوف جزءا مف إيرااي
وفػػي رد عمػػآل يػػؤاؿ سػػوؿ كيفيػػ  تزامػػؿ نتنيػػاهو مػػص هػػذا الموةػػوعو الػػاؿ بيريػػزو إف "الجميػػص يتسػػدثوف عػػف 
م كم  الميتوطنات والس ي   أف الم كم  هي الميتوطنوف الب ر ولػيس األرضو ف ةػي  األرض هػي الةػي  

ؿ إلآل سمػوؿ ب ػئن.ا مياس و وتسديدا ما هو سجـ األرض التي يجب التنازؿ عن.ا. وهذل الةي  يمكف التوص
 مص الميؿ مف ال ياؿ وائبداع.

وسػػوؿ  ػػروط ايػػتاناؼ المفاوةػػاتو الػػاؿ بيريػػز إف إيػػراايؿ ميػػتزدة لمتجػػاوب مػػص  ػػروط الفميػػطينييف مثػػؿ 
ائفراج عف أيرلو واننيساب مف مناطؽ فػي الةػف  الغربيػ  وةػم.ا إلػآل سػدود اليػمط  الفميػطيني و ولكػف 

ني  أيةػػػا مثػػػؿ "انعتػػػراؼ بي.وديػػػ  الدولػػػ  أو المواف ػػػ  عمػػػآل ب ػػػاء مػػػور هػػػذا يجػػػب أف ي ابمػػػ   طػػػوات فميػػػطي
 األردف تست الييطرة ائيراايمي ". وأةاؼ: "إذا تجاوب الفميطينيوف فييتغير الوةص تماما".

وك ؼ بيريز أف السكوم  ائيػراايمي  مطمانػ  اليػوـ أكثػر لمموالػؼ األميركػي تجػال إيػراف مػف ذي البػؿ. والػاؿ: 
رل يزرؼ س ي   الموالؼ األميركي ويزرؼ أن  موالؼ ساـز وصاـر "لكف األميركييف ن يزبػروف إن  سيب ت دي

عػػف مػػوالف.ـ الصػػريا ألي كػػاف. وهػػذا يزػػود أليػػباب مف.ومػػ  مثػػؿ انعتبػػارات األمنيػػ  وائب ػػاء عمػػآل عنصػػر 
 المفاجئة".

و كاف الم ا ب دة مػف تبزػات والاؿ بيريز إن  عندما أعمف رفة  أف ت ـو إيراايؿ بتوجي  ةرب  عيكري  ئيراف
ذلؾ. ولكن  يرل اليـو أف رايس السكومػ  نتنيػاهو أيةػا بػات يػتف.ـ أكثػر الموالػؼ األميركػي. وتػابص: "الوةػص 
ا ف عمػػآل الجب.ػػ  ائيرانيػػ  ائيػػراايمي  بػػات أالػػؿ الم ػػا لػػي. ف.نػػاؾ الناعػػ  واةػػس  بػػئف ةػػرب  إيػػراايمي  ئيػػراف 

ويطو فإما ينػتأ أعػداؤنا اليػالح النػووي بئنفيػ.ـ أو ي ػترون  مػف يت ود إلآل يباؽ تيما نووي في ال رؽ األ
 آ ريف.

 66/4/1063، الشرق األوسط، لندن
 
 الكويت ويصفيا بز"المحظة التاريخية" فييفتتح سفارة فمسطين  عباس 

م ر يػفارة دول  فميطيف لدل الكويتو والمد أمير دول   أمسافتتا الرايس مسمود عباس  :وفا-الكويت 
ت ال يخ صباح األسمد الجابر الصباحو وياـ ال دس مف الدرج  الزمياو فيما المد ال يخ الصباح الرايس الكوي

عباس وياـ مبارؾ الكبيرو في ميت.ؿ جمي  مباسثات بين.ما. وع د الرايس يميم  ل اءات في الكويت مص 
ابر الصباح ومص رايس مجمس رايس مجمس الوزراء الكويتي بائناب و وزير الدا مي  ال يخ أسمد السمود الج

 األم  الكويتي عمي ف.د الرا دو ومص يفراء اليمؾ الدبمومايي الزربي.
والاؿ عباسو إف افتتاح م ر يػفارة دول  فميطيف لدل الكويتو "لسظ  تاري ي  لمزالالات بيف البمديفو تمؾ 

  بسفؿ انفتتاح عف ف رل الزالالات التي تةرب في جذورها إلآل ع ود طويم  مف التاريخ". وأعرب في كممت
بموالؼ الكويت الذي كاف دااما وأبدا مص ال ةي  الفميطيني  باستةان   نؼ مؤلف  مف أبناء  زبنا 

 الفميطيني.
"ن ننيآل أبدا أف النةاؿ الفميطيني ومنظم  التسرير الفميطيني  وسرك  فتا بدأت مف هذا البمد  عباسوالاؿ 

هذل المسظ  هي امتداد ل.ذا التاريخ الزريؽ الذي  إفؿ". وأةاؼ "وترعرعت بفةؿ سكام.ا و زب.ا األصي
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ن دـ في  اليوـ كؿ ال كر والت دير لصاسب اليمو أمير دول  الكويتو ولسكومت  ول زب الكويت كم  عمآل 
هذل المكرم  الزظيم  التي تبمورت اليوـ وهي إسدل المكرمات التي مررنا ب.ا وهي افتتاح يفارة فميطيف 

يت". وتمنآل لدول  الكويت انزدهار والت دـ وألميرها ال يخ صباح األسمد الجابر الصباح كؿ الززة لدل الكو 
 واليزادة والصس  الداام .

مف جانب و أعرب نااب رايس مجمس الوزراءو وزير ال ارجي  الكويتي ال يخ صباح ال الد السمد الصباحو 
المنايب و م يرا إلآل أف مبزث يزادت  كوف اليوـ  .د في كممت  عف يزادت  بالترسيب بالييد الرايس ب.ذل 

أوؿ زيارة ريمي  لمرايس عباس إلآل الكويت بزد سصوؿ فميطيف عمآل صف  دول  مير عةو "مراالب" في 
 الجمزي  الزام  لألمـ المتسدة.

و مص أمير الكويتو الزالالات الثنااي  ويبؿ تززيزهاو وأطمز  عمآل آ ر تطورات ال ةي  عباسوبسث 
فميطيني  بم تمؼ جوانب.او والمصالس  الفميطيني و ويرع  تس ي .او وانتصانت األ يرة مص ائدارة ال

األميركي و إةاف  إلآل آ ر ميتجدات الزممي  الييايي و واننت.اكات ائيراايمي  بسؽ الم ديات ائيالمي  
 والمييسي  في مدين  ال دس.

جمس الوزراء الكويتي بائناب و وزير الدا مي  ال يخ أسمد وايت بؿ الرايس عباسو في الصر بيافو رايس م
السمود الجابر الصباح. وايت بؿ رايس مجمس األم  الكويتي عمي ف.د الرا د. وايت بؿ يفراء اليمؾ 

 الدبمومايي الزربي.
ووةز.ـ جميزا في صورة تطورات ال ةي  الفميطيني  بم تمؼ جوانب.او والمصالس  الفميطيني  ويرع  

ي .او وانتصانت األ يرة مص ائدارة األميركي و إةاف  إلآل آ ر ميتجدات الزممي  الييايي و تس 
 واننت.اكات ائيراايمي  بسؽ الم ديات ائيالمي  والمييسي  في مدين  ال دس.

 66/4/1063الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 األمريكية"المبادرة "ما بعد تقديم  إلىتشكيل الحكومة الجديدة بعباس يتجو لمتروي "القدس العربي":  

التروي في ت كيؿ سكوم  فميطيني   إلآليتج  الرايس الفميطيني مسمود عباس : وليد عوض -راـ اهلل 
ما بزد ت ديـ  إلآلجديدة يواء كانت  مفا لسكوم  الدكتور يالـ فياض او ستآل سكوم  توافؽ وطني براايت  

و التي وائيراايمييفنيتاناؼ المفاوةات بيف الفميطينييف  األمريكي "  الصيغ أوالمبادرة " أوباماباراؾ  إدارة
 الم بم . األيابيصجوف كيري بمورت.ا لت ديم.ا  الؿ  األمريكييواصؿ وزير ال ارجي  

لت كيؿ ’ مير ميتزجؿ‘مف مصدر فميطيني رفيص الميتول فاف عباس  "ال دس الزربي"ووفؽ ما عممت 
التي البؿ -برااي  الدكتور يالـ فياض  األعماؿتيتمر سكوم  تييير  أفص في سكوم  جديدة وان  ن يمان
 أميركي و وهي تمؾ الفترة التي يستاج.ا كيري لبمورة صيغ  إةافي  أيابيصلزدة -ايت الت.ا اليبت الماةي 

 .إيراايؿوطرس.ا نيتاناؼ المفاوةات الفميطيني  مص 
لي دـ  الل.ا وزير  أيابيص ٛلممنط   تسدث عف فترة  أل يرةا الؿ زيارت   أوباما أف إلآل المياوؿ وأ ار

 .أياي.انيتاناؼ المفاوةات عمآل  أمريكي "صيغ   أومبادرة " ارجيت  
 األمريكي لي دـ الصيغ   أيابيص ٙ أو ٘ان ةت واف كيري يستاج ربما لػ  أيابيص ٖونول المصدر بئف سوالي 

 تاناؼ المفاوةات.لزباس ولرايس الوزراء بنياميف نتنياهو ني
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 أيابيصالسكوم  الجديدة يييتمر السديث ب ئن.ا عدة "الذي فةؿ عدـ ذكر ايم  الااال:  المياوؿ وأةاؼ
سكوم  التوافؽ الوطنيو وذلؾ انتظارا لما يت دم  وا نطف  أويواء كانت سكوم  تكنوالراط ’ إةافي 

 نيتاناؼ المفاوةات.
ت دـ  أفلمجن  التنفيذي  لمنظم  التسرير الفميطيني  انثنيف وفي ذلؾ انتجال ايتبزد سنا عميرة عةو ا

 وا نطف صيغ  نيتاناؼ المفاوةات م بول  فميطينيا.
صيغ  م بول  نيتاناؼ المفاوةات  أي األمريكافي دـ  أفايتبزد  "أنا: "ال دس الزربي"وتابص عميرة الااال لػ

يمزبوف في المياف  التي ما بيف  األمريكييفف تتةمف والؼ الن اطات انيتيطاني و وايتبزد ذلؾ ب وة ن
جراءاتالوةص السالي   ."بناء الث   وا 

ما بزد طرح  إلآلبئف عباس يتج  لمتروي ب ئف ت كيؿ سكوم  جديدة  "ال دس الزربي"وب ئف ما عممت  
يا ن كؿ هذل ال ةا"نيتاناؼ المفاوةات الاؿ عميرة:  األمريكي المبادرة  أوالصيغ   األمريكيالجانب 
عمي.ا ستآل اجتماع المجن  التنفيذي  ال ميس الم بؿ لبسث موةوع ايت ال  السكوم  وت كيؿ  ائجاب ايتطيص 

 ."سكوم  جديدة
الرار ت كيؿ سكوم  التوافؽ  أفرايس وفد فتا لمسوار مص سماس  األسمدعزاـ  أكدوعمآل ذلؾ الصزيد 

بزد عودت  مف زيارت  لمكويت التي بدأها  األمورعباس ييسيـ  أف إلآلالوطني لـ يتةا بزدو م يرا 
 انثنيف.

 66/4/1063القدس العربي، لندن، 
 
 األحمد: المجنة التنفيذية لممنظمة تعتمد قانون انتخاب "الوطني الفمسطيني" الخميس 

مف المنتظر أف "يتـ اعتماد م روع الانوف انت اب المجمس الوطني الفميطيني : نادي  يزد الديف-عماف 
ماع المجن  التنفيذي  لمنظم  التسرير المزمص ع دل بزد مد ال ميس في األراةي المستم "و بسيب  الؿ اجت

 ال يادي في سرك  فتا عزاـ األسمد.
والاؿو لػ"الغد" مف فميطيف المستم و إف "المجن  التنفيذي  لممنظم  يتجتمص يوـ ال ميسو سيث مف المتوالص أف 

جمس الوطنيو وذلؾ بزدما أساؿ الرايس مسمود عباس إلي.ا مؤ رًا يتـ  الل  اعتماد الانوف انت ابات الم
وأةاؼ األسمدو وهو عةو المجن  المركزي  لسرك  فتاو  ميودة الم روع الن.ااي  لدرايت  ومف ثـ إالرارل".

إف "المجن  التنفيذي  يت ر م روع ال انوفو ع ب انت.اء لجن  تفزيؿ المنظم  من و وذلؾ بناء عمآل توجي.ات 
ايس عباس وفي ةوء ت رير رايس المجمس الوطني يميـ الزعنوف". وما تزاؿ هناؾ ن طتا تبايف لـ الر 

تسيم.ما المجن و التي تةـ ال ول والفصااؿ الفميطيني  والمجن  التنفيذي  لممنظم  ورااي  المجمس الوطني 
 و  صيات وطني  ميت م و سيث ترؾ البت في.ما لمرايس عباس والمجن  التنفيذي .

 66/4/1063الغد، عمان، 
 
 
 
 
 رزقة: زيارة أردوغان لغزة سيكون ليا تداعيات سياسية بعيدة المدىيوسف  
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اعتبرت السكوم  الفميطيني  في مزة الزيارة المرت ب  لرايس الوزراء التركي رجب طيب أردوماف ل طاع : مزة
 ت ييايي  بزيدة المدل".مزة ن.اي  ال .ر الم بؿ بئن.ا "تاري ي و وييكوف ل.ا تداعيات وتئثيرا

والاؿ الدكتور يويؼ رزال  الميت ار الييايي لرايس السكوم  الفميطيني  في مزة لوكال  "الدس برس: "إف 
السكوم  وال زب الفميطيني في الطاع مزة ييكوف يزيد في هذل الزيارة ويتكوف زيارة تاري ي  ويتكوف 

ا   بم اـ هذا ال ااد الكبير رجب طيب اردوماف زيارة ريمي  و زبي  في كاف  الميتوياتو بسيث تبدو ن
الذي والؼ إلآل جانب ال زب الفميطيني أثناء السرب و الؿ السصار ومازاؿ يدعـ ال زب الفميطيني في 

 مواالف ".
أف سكومت  يتةص بيف يدي هذل الزيارة وأماـ اردوماف عناصر السصار وأ كاؿ السصار التي رزال  وك ؼ 

 رفزت ". أن.افي  داع.ا لمزالـ  إيراايؿتزعـ ن تزاؿ الاام  و"التي 
 65/4/1063قدس برس، 

 
 لز"إسرائيل" تحمل رسالة تحدي ً  زيارة أردوغان لغزة :مستشار ىنية 

أكد د. عصاـ الدعاليس ميت ار رايس الوزراء الفميطيني إيماعيؿ : سمزة أبو الطرابيش-الريال  نت 
 ".إيراايؿب أردوماف إلآل الطاع مزةو تسمؿ ريال  تسدي لػ "أف زيارة رايس الوزراء التركي رجب طي وهني 

والاؿ الدعاليس في تصريا  اص لػ "الريال  نت"و مياء انثنيفو إف الريال  التي يسمم.ا أردوماف في 
 ".إيراايؿزيارت  لغزةو تمثؿ كيرًا لمسصار المفروض عمي.ا منذ يت ينواتو األمر الذي اعتبرل تسديًا لػ"

 66/4/1063ين، الرسالة، فمسط
 
 تعزيزا لالنقسام الفمسطيني  غزة ويعّدىاعالن أردوغان عن عزمو زيارة إ ينتقدعزام األحمد  

اليمط  و أف كفاح زبوف و راـ اهللن ال عف مرايم.ا مف  66/4/1063الشرق األوسط، لندن،  ن رت
أيار / مزة ن.اي  مايو الفميطيني  رفةت زيارة رايس الوزراء التركي رجب طيب أردومافو الم ررة إلآل

الم بؿ. والاؿ ميؤولوف في.ا إف الرايس الفميطيني مسمود عباس ييمت ي  في أن رة  الؿ أياـ ويطمب من  
 إلغاء الزيارة سفاظا عمآل وسدة التمثيؿ الفميطيني.

ها وانت د عزاـ األسمد عةو المجن  المركزي  لسرك  فتاو إعالف أردوماف عف عزم  زيارة ال طاعو واعتبر 
أي ميؤوؿ يزور الطاع مزة دوف "تززيزا لالن ياـ الفميطيني. والاؿ األسمد لإلذاع  الفميطيني  الريمي و إف 

. وبسيب األسمد فإف "التنييؽ مص ال يادة الفميطيني  ال رعي  فإن  يدعـ ويزمؽ انن ياـ بيف الةف  ومزة
 ."آمؿ أف ن تتـ"ذل الزيارة. وتابص ال وؿ: الرايس الفميطيني ييزور أن رة  الؿ أياـ وييبسث مص أردوماف ه

ت.مؿ »وهاجـ األسمد يزي سماس نيت باؿ ميؤوليف في مساول  لتس يؽ اعتراؼ بسكم.ـ لم طاع. والاؿ: 
 ."سماس ألي فرد يزور مزة ويزتبروف أن.ـ س  وا اعترافا بال طاع

ال دس " و أفوليد عوض وراـ اهللن ال عف مرايم.ا مف  66/4/1063القدس العربي، لندن، وذكرت 
زيارة رايس الوزراء التركي رجب طيب  ئرجاءعممت انثنيف بئف هناؾ مياعي فميطيني  ريمي   "الزربي

ن.اءالمصالس  الوطني   إتماـالطاع مزة لسيف  إلآلاردوماف  انن ياـو وذلؾ عمآل مرار الرار الرايس  وا 
وسيب  غزة بناء عمآل رمب  ال يادة الفميطيني .زيارت  ل أيابيصالبؿ  أرجئالتونيي منصؼ المرزوالي الذي 

لثني اردوماف  أتراؾمصادر فميطيني  ريمي  فاف هناؾ اتصانت فميطيني  عالي  الميتول مص ميؤوليف 
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بناء عمآل طمب مف الرايس  أيابيصزيارت  لغزة البؿ  أرجئعف زيارت  لغزةو كما جرل مص المرزوالي الذي 
 الفميطيني مسمود عباس.

 
 الفمسطينية تستنكر تمديد االحتالل قانون "حظر لم الشمل"السمطة  

ندد عةو المجن  التنفيذي  لمنظم  التسرير الفميطيني و صااب عري اتو ب رار السكوم  ائيراايمي  : راـ اهلل
تمديد الانوف المواطن و والذي يسظر عمآل الفميطينييف إعادة لـ  مؿ عااالت.ـ في ال دس ال رالي  المستم  

 .ٜٛٗٔفميطيف المستم  عاـ  ودا ؿ
والاؿ عري ات في بياف صسفي تم ت "الدس برس" ني   عن : "إف مصادال  السكوم  ائيراايمي  عمآل هذا 

ري لمزااالت يال انوف الزنصري هو مساول  لت وي  النييأ انجتماعي الفميطيني ومماري  الت.جير ال 
 الفميطيني ".

 65/4/1063قدس برس، 
 

 أسر جنود إسرائيميينزة يدعو إلى وزير األسرى في غ 
عطااهلل أبو اليبا إلآل أير جنود  مزةدعا وزير  ؤوف األيرل والمسرريف في سكوم  : السياة –مزة 

 إيراايمييف لمبادلت.ـ بئيرل فميطينييف.
ن يجوز أف يتذوؽ أو ي زر ائيراايمي المغتصب بئي نوع مف األمف واألماف في " دد أبو اليبا عمآل أن  و 
ميطيفو فما داـ هناؾ أيير واسد دا ؿ أالبي  الزنازيف وجب عمينا أف نزمؿ يويًا لتسريرل بكؿ اليبؿ ف

 ."المتاس و ب اص  أير الجنود ائيراايمييف
 66/4/1063الحياة، لندن، 

 
 خريشة: الخالف بين عباس وفياض شخصي وليس سياسياً حسن  

س المجمس الت ريزي الفميطيني سيف  ري   أف أكد النااب الثاني لراي :سبيب أبو مسفوظ - اليبيؿ
ال الؼ الساصؿ بيف مسمود عباس ويالـ فياض هو  الٌؼ   صي عمآل الصالسيات أكثر من   الؼ 
يياييو والاؿ في تصريا لػ"اليبيؿ" أف عباس وفياض يتف اف عمآل رؤي  ييايي  واالتصادي  واسدةو وهما 

 يزمالف وفؽ المن.جي  األمريكي  في المنط  .
والاؿ:"إذا كاف عباس فزاًل  ةص لةغوط اليادات سرك  فتا ل بوؿ ايت ال  فياضو فإف عمي  الذهاب فورًا 

 ئتماـ ممؼ المصالس  الفميطيني  وفؽ رؤي  وطني  واةس ".
وأةاؼ  ري   أف مسمود عباس أماـ فرص  تاري ي  ئنجاز المصالس  وت كيؿ سكوم  وسدة وطني و 

مزمب رايس اليمط  الفميطيني  إذا كانت لدي  الني  الصادال  لتس يؽ المصالس و موةسًا أف الكرة ا ف في 
فإف عمي  أف يذهب ليزمف عف ت كيؿ سكوم  وسدة وطني  فميطيني و مف فتا وسماس وب ي  الفصااؿ 

 الفميطيني  األ رل.
 66/4/1063السبيل، عمان، 

 
 غوثي "التشريعي" ينظم وقفة تضامنية مع األسير البر رام اهلل:  
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والف   أمسالمجمس الت ريزي  وأعةاءنظمت هيا  الكتؿ وال وااـ البرلماني  : السياة الجديدة -راـ اهلل 
تةامني  مص األيير النااب مرواف البرموثيو أماـ المجمس الت ريزي في مدين  راـ اهللو لمنايب  الذكرل 

 ن تطاف . ٔٔالػ
 إلآل بائةاف الت ريزي بسةور زوجت  فدول البرموثي  أعةاءو ارؾ في الوالف  التةامني  عدد كبير مف 

عييآل الراالص ومسافظ  راـ اهلل والبيرة ليمآل مناـ ووزيرة  ؤوف المرأة ربيس  ذياب ووزير الزراع   األيرلوزير 
 وليد عياؼ وعدد آ ر مف ال يادات الفميطيني . 

بزيارة وفد برلمانيو إلآل األراةي  والاؿ رايس كتم  فتا البرلماني  عزاـ األسمد إف الرارا دوليا ي ةي
لالتساد  ٕٛٔالفميطيني  لمتابز  الةي  األيرل في يجوف انستالؿو الد ات ذ  الؿ اجتماعات الجمزي  الػ

 البرلماني الدولي في ائكوادورو نئمؿ أف ينفذ في ال ريب الزاجؿ. 
 66/4/1063الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 اعتقاالت ضد عمالء االحتاللتشرع بحممة  في غزة "الداخمية" 

أعمنت وزارة الدا مي  واألمني الوطنيو أن.ا  رعت في سمم  اعت انت : المركز الفميطيني لإلعالـ -مزة 
في صفوؼ عمالء انستالؿو الالت إن.ا يتتيص الريبًاو بزد سمم  أ رل كانت بدأت.ا بزد انت.اء الم.م  

  ميس الماةي.الممنوس  لتيميـ المت ابريف ألنفي.ـ يـو ال
والاؿ مدير الزالالات الزام  وائعالـ في الوزارة إبراهيـ صالح في تصريسات ن رها موالص "الدا مي " اليـو 

  إف "المت ابر الذي لـ ييتغؿ فرص  التوب  فمف ييتغؿ أي  فرص  أ رل"و نفتًا إلآل أف ٗ-٘ٔانثنيف  
 في صفوؼ الزمالء ويتبا ر بسمم  أكبر.األج.زة األمني  با رت سمم  اعت انت األيبوع الماةي 

 65/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 السماح لحاممي الجواز الدبموماسي الفمسطيني بدخول اليمن دون تأشيرةالمالكي:  

أعمف وزير ال ؤوف ال ارجي  رياض المالكيو أف الرايس اليمني عبد رب  منصور هاديو  :وفا-راـ اهلل 
يماح لساممي جواز اليفر الدبمومايي الفميطيني بد وؿ األراةي اليمني  دوف أي  أصدر تزميمات  بال

 تئ يرة.
و ب.ذا ال رارو وأكد أن  يئتي كثمرة لزيارة الرايس مسمود عباس األ يرة أمسورسب المالكي في بياف صسفي 

مص نظيرل اليمني ومف  إلآل الجم.وري  اليمني و والتي الاـ المالكي بمتابزت.ا مف  الؿ انتصانت المبا رة
  الؿ الج.د الكبير الذي بذل  يفير فميطيف لدل اليمف بايـ ا ما.

 66/4/1063الحياة الجديدة، رام اهلل، 
  
 
 محاكم السمطة تطالب أربعة أسرى في سجون االحتالل بتسميم أنفسيمالضفة:  

ينيو وفي تصزيٍد وانت.اٍؾ جديدو بالتزامف مص يوـ األيير الفميط: المركز الفميطيني لإلعالـ -راـ اهلل 
ن رت مسكم  بداي  الم يمي  إعالنات ريمي  في الصسؼ المسمي  تطالب مف  الل.ا أربز  أيرل في يجوف 

ت.ـ بت.ـ اننتماء لمجموعات ميمس  مانستالؿ بتيميـ أنفي.ـ  الؿ مدة أالصاها ع رة أياـو مف أجؿ مساك
 تابز  لسرك  سماس.
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عامًا" مف ينيرياو و مالؾ نزار  ٕٖالؿ هـ كؿٌّ مف: أسمد صادؽ عبد اهلل الزمر "واأليرل في يجوف انست
عامًا" مف عزب  يممافو و سارث مسمود أسمد عاصي مف الراوة بني سيافو ورامي  ٜٔيويؼ الزمار "

 مصباح عمر أسمد مف عزوف عتم .
 65/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 بجرائم قتل غزة: فرار ثالثة موقوفين متيمين 

ثالث  موالوفيف عمآل ذم  الةايا جنااي  " أففي بياف أمس  مزةوزارة الدا مي  في  : أعمنتأ ؼ ب  -مزة 
وذكرت مصادر  ."تمكنوا مف الفرار فجر انثنيفو ميتغميف ال ياـ بإصالسات وصيان  دا ؿ اليجف

 المت.ميف الثالث  كانوا مت.ميف في الةي  التؿ. أففميطيني  
 66/4/1063دن، الحياة، لن

 
 قبل أن تبدأ أبو مرزوق: خطة كيري الستئناف المفاوضات فاشمة 

و أف الوة األم   نااب رايس المكتب الييايي لسرك  سماس أكد الدكتور مويآل أبو مرزوؽ, : ال اهرة
ووسدت.ا مرتبط بتسرير ال دس الذي يزد عنوانا ل.او مزتبرا المفاوةات التي تسيي.ا أمريكا بمثاب   ط  

 لتيايس ال زب الفميطيني مف السصوؿ عمآل س  .
 الؿ م.رجاف "األيير الفميطيني.. ألـ وأمؿ" بجامز  األزهر: إف  ط  وزير ال ارجي  و والاؿ أبو مرزوؽ

األمريكي جوف كيري نيتاناؼ المفاوةات فا م  البؿ أف تبدأو مةيفا: "كيري يريد بيزنا مزيدا مف الوهـ 
جتماعات التي ن طااؿ من.ا, نسف مررنا بمفاوةات ايتمرت ألكثر مف وكيب والت جديد بمزيد مف ان

ينواتو وتـ تئجيؿ ال ةايا الرايي   السدود والميالو وال دسو  ٘ين  كاف المفروض أف تنت.ي بزد  ٚٔ
 والالجايف  وهي ال ةايا الجوهري  ولـ تسؿ أي من.ا ستآل ا ف".

 65/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 األسرىقضية بيتيم القيادة الفمسطينية بالقصور و لبرغوثي يطالب بإعالن فشل المفاوضات ا مروان 

مػػػرواف البرمػػػوثيو ال يػػػادي الفميػػػػطيني  و أفمجػػػػد يػػػمسافأ عػػػف، 66/4/1063، السزززفير، بيزززروتذكػػػرت 
بػإعالف والنااب األيير أطؿَّ مف زنزانت  أمسو ليوج  ثالث ريااؿ أيايي  لم زب الفميطيني. ويطالػب في.ػا 

ف ػػؿ طريػػؽ المفاوةػػات ن يػػيما وأف سكومػػ  بنيػػاميف نتنيػػاهو ن تريػػد اليػػالـو وبػػإطالؽ م اومػػ  فميػػطيني  
  امم و وبذؿ المزيد مف الج.د لإلفراج عف األيرل.

عامػػًا عمػػآل اعت الػػ  أمػػسو  ٔٔوفػػي ريػػال  ن ػػرت.ا "السممػػ  ال ػػزبي  لمػػدفاع عػػف البرمػػوثي"و لمنايػػب  مػػرور 
يػ   عن.ػاو طالػب ال يػادي الفميػطيني بوالػؼ المفاوةػات مػص إيػراايؿ فػورًاو وعػدـ المراهنػ  وتم ت "اليػفير" ن

عمػػػآل السكومػػػ  ائيػػػراايمي . والػػػاؿ إف "نتنيػػػاهو يصػػػر عمػػػآل مواصػػػم  انسػػػتالؿ وانيػػػتيطاف وت.ويػػػد ال ػػػدسو 
و فةػػػاًل عػػػف رفػػػض عػػػودة الالجاػػػيف وتسريػػػر األيػػػرلو فػػػئي ا تبػػػار ٜٚٙٔورفػػػض اننيػػػساب لسػػػدود الزػػػاـ 

 تستاج ل  هذل السكوم  وهذل المواالؼ؟".
عامػػًا مػػف إن.ػػاء انسػػتالؿ وانيػػتيطاف وتسريػػر  ٕٓوأةػػاؼ البرمػػوثي أف المفاوةػػات لػػـ تػػتمكف عمػػآل مػػدار 

الامػػ  الدولػػ و وبالتػػالي "ن ساجػػ  لمفاوةػػات جديػػدة ت ػػكؿ إةػػاع  لموالػػت ومطػػاء  األيػػرل وعػػودة الالجاػػيف وا 
 لمزدواف وانستالؿ وانيتيطاف".
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ال يادي الفميطيني مف أهمي  الج.ود األميركي  التي ي ودها وزير ال ارجيػ  جػوف كيػري ئطػالؽ عمميػ   والمؿ
اليالـ. وأ ػار إلػآل أنػ  "البػؿ كيػريو ُع ػدت ماػات انجتماعػات والم ػاءات والمػؤتمرات تسػت يافطػ  مػا ييػمآل 

لػػػف ت تمػػػؼ عػػػف يػػػاب ات.او بزمميػػػ  اليػػػالـو مػػػف دوف أف ي ػػػود ذلػػػؾ ئن.ػػػاء انسػػػتالؿ. ج.ػػػود كيػػػري وجونتػػػ  
 والزودة إلآل نفس التجرب  تفت د لمسكم ".

كذلؾو هاجـ البرموثي زيارة الرايس األميركي باراؾ أوباما األ يرة إلآل األراةي الفميطيني و عمآل اعتبػار أف 
يميو هدف.ا "تسييف صورت  وم اطب  الرأي الزػاـ ائيػراايميو وتئكيػد التسػالؼ ائيػتراتيجي األميركػي ائيػراا

بائةاف  إلآل تنييؽ موالؼ م ترؾ ةد إيراف وسوؿ يػوريا". وأةػاؼ أف "الزيػارة لػـ تيػفر عػف نتػااأ ب ػئف 
الصػػراع الفميػػػطيني ائيػػراايميو ونسظنػػػا تراجػػص موالػػػؼ أوبامػػػا عػػف المطالبػػػ  بوالػػؼ انيػػػتيطاف واننيػػػساب 

 يتيطاني".و والزيارة ت كؿ دعمًا لمموالؼ ائيراايمي الزدواني انٜٚٙٔلسدود الزاـ 
وطالػب البرمػوثيو الػذي سكمػػت عميػ  يػمطات انسػػتالؿ باليػجف المؤبػد  مػس مػػرات وأربزػيف عامػًا إةػػافي  
بداعي ميؤوليت  عف م تؿ وجرح إيراايمييفو ال زب الفميطيني ببدء م اوم   امم  ةد انستالؿ و"فػي كػؿ 

 المجانت طب ا لما نّصت عمي  وثي   الوفاؽ الوطني".
ل الوثي  و بالنيب  لمبرمػوثيو "هػو اليػبيؿ ئن.ػاء انن يػاـ وبػدء م اومػ   ػامم  إف تػوفرت ائرادة والتميؾ ب.ذ

الييايػػي "و سيػػػث أف "الم اومػػػ  يجػػػب أف تكػػوف فػػػي إطػػػار  طػػػ  إيػػػتراتيجي   ػػامم و ولػػػيس فػػػي إطػػػار عمػػػؿ 
تسػدة ووكانت.ػاو انت ااي و طوات متفرال و لت مؿ  ػوض مزركػ  ييايػي  وديبمومايػي  متواصػم  فػي األمػـ الم

ومػػف  ػػالؿ المسػػاكـ الدوليػػ  والػػدعوة لم اطزػػ  إيػػراايؿ وعزل.ػػا ومزاالبت.ػػا ريػػميًا و ػػزبيًا وفػػي كػػؿ المجػػانتو 
ووالؼ  امؿ لكاف  أ كاؿ التنييؽ األمني وائداري والتفاوةي مص انستالؿو وتنظيـ م اطز  ريمي  و زبي  

يػػػيص دااػػػرة الم اومػػػ  ال ػػػزبي  وانن ػػػراط في.ػػػا عمػػػآل أويػػػص  ػػػامم  لكافػػػ  البةػػػااص والمنتجػػػات ائيػػػراايمي و وتو 
 نطاؽو وتوفير الدعـ الالـز ل.او والكؼ عف مساونت سصرها وزج.ا في نطاؽ مسدود".

ناابػػًا فميػػطينيًا فػػي  ٕٓوايػػتغرب البرمػػوثي مػػا وصػػف  بػػػ"الصمت الريػػمي والػػدولي" عمػػآل اعت ػػاؿ أكثػػر مػػف 
كتااب  .داء األالصآل" الجناح الزيكري لسرك  فػتاو ببػذؿ المزيػد يجوف انستالؿ. وطالب ال يادي األيير "

أيػػير فميػػطيني فػػي يػػجوف انسػػتالؿو ن يػػيما  ٓٓٓ٘مػػف الج.ػػود الريػػمي  وال ػػزبي  ئطػػالؽ يػػراح نسػػو 
 عامًا في األير. ٖٓالمرةآل من.ـو فةاًل عف المزت ميف البؿ اتفاؽ أويموو ومةآل عمي.ـ أكثر مف 

م ابم  إن  "لـ ُيبذؿ الج.د والةغط الالبرموثي الاؿ في  و مف مزةو أف66/4/1063الحياة، لندن، وأةافت 
الكافي ئرماـ إيراايؿ عمآل ائفراج عني وعف األيرل في  كؿ عاـو ف ةي  األيرل لـ تكف أولوي  عمآل 

 .طاول  المفاوةات طواؿ الز ريف عامًا الماةي "
ًا أن  "ساف الوالت لمتزامؿ بميؤولي  وطني  مص هذل ال ةي  وات.ـ ال يادة الفميطيني  بال صور وائهماؿو مزتبر 

الوطني  الم.م و وأف يتوالؼ التزاطي ال كمي مز.او ويجب أف يؤ ذ الرار ايتراتيجي بإن.اء هذا الممؼ 
 .وتسرير األيرل جميزًا"

 وسوؿ األوةاع في اليجوفو أوةا أف "السرك  األييرة تزيش في ساؿ صراع ميتمر عمآل مدار الياع 
مص يمطات انستالؿ ومصمس  اليجوفو وهي تواصؿ ج.ودها لمةغط مف اجؿ ائفراج عف األيرل 
وتسريرهـ باعتبار ذلؾ األولوي  ال صولو كما تزمؿ عمآل تززيز وسدة السرك  األييرة وتنظيـ صفوف.ا 
اة وتجاوز ما ترك  انن ياـ البغيض مف آثار يمبي و ومواصم  النةاؿ مف اجؿ تسييف  روط السي

ائنياني  وائعداد في  كؿ داليؽ لمزرك  ائالرار وانعتراؼ بوةص جديد لأليرل وف ًا لم وانيف والمواثيؽ 
 .وانتفاالات الدولي  باعتبارهـ أيرل سرب وم اتميف مف اجؿ السري "
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 : ال يجب أن يينأ االحتالل باألمن حتى يشعر بو أسرانامشتيىروحي  

كتب الييايي لسرك  سرك  "سماس"و عمآل ةرورة عدـ  زور  دد روسي ُم ت.آلو عةو الم: مزة
انستالؿ باألمف واألماف "ما لـ يز   األيرل في يجوف انستالؿ واالًزا"و مطالًبا بالزمؿ عمآل تسريرهـ "بكؿ 

 الوة".
  جمزي  "واعد" لأليرل ٗ-٘ٔوالاؿ ُم ت.آلو عمآل هامش عرض فني نظمت  مياء اليـو انثنيف  

مركز ر اد ال وا الث افي بغزة بزنواف: "ُأوبريت.. السري  تغني": "الوالت ن يتيص  والمسرريف في الاع 
نيتمرار انستالؿ بانت.اؾ س وؽ أيرانا في الزنازيف التي تمثؿ أرواسًا بال صورو ون يجب أف ي.نئ 

 انستالؿ بئمف واطماناف ستآل ي زر أيرانا بذلؾ".
ئ ذ دورها في الدفاع عف األيرل والوالوؼ أماـ انستالؿ الذي ودعا األم  الزربي  وائيالمي  إلآل "أف ت

لآل ت كيؿ صؼ الوي مف البؿ الفصااؿ الفميطيني  والمؤييات الس والي   ُيغالي كؿ يوـ في ياديت و وا 
 وائنياني  لمزمؿ عمآل تسرير األيرل".

 65/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 خير عمى غزةاليجوم األبالغارات دموية  بأكثرالتحقيق  غالقإ اإلسرائيميالجيش  قرارحماس تنتقد  

مزة  انراةي الفميطيني   ػ ا ؼ ب: انت دت سرك  سماس التي تييطر عمآل الطاع مزة انثنيف الرار 
الجيش انيراايمي امالؽ التس يؽ في اكثر مارة دموي  الاـ ب.ا  الؿ الزممي  الزيكري  ان يرة ةد الطاع 

 ’.ت جيص عمآل ايتمرار التؿ الفميطينييف‘ نوفمبر  الماةيو مزتبرة ان  مزة في ت ريف الثاني 
  صا  ٕٔوالاؿ المتسدث بايـ السرك  فوزي برهوـ في بياف اف امالؽ ممؼ هذل الغارة التي اودت بسياة 

مزاف في الجريم  بؿ وجريم  مركب  ت جص عمآل ايتمرار التؿ الفميطينييف وانت.اؾ إ‘بين.ـ  مي  اطفاؿ 
ت ريف الثاني  ٛٔفميطينيا بين.ـ ع رات مف افراد عاام  الدلو واثناف مف جيران.ـ في  ٕٔوالتؿ  ’.سرمات.ـ

الزيكري  انيراايمي  ةد الطاع مزة. ’ عمود اليساب‘ نوفمبر و في اسدل ا د الةربات فتكا في عممي  
ط  سرك  سماس عاما  الذي كاف يزمؿ في وسدة تابز  ل ر  ٜٕومف بيف الةساياو مسمد جماؿ الدلو  

 ’.ارهابي‘ميؤول  عف انمف وسماي  ال  صيات والذي وصف  الجيش انيراايمي بان  
 …  لون الصمت الدولي والدعـ والغطاء انميركي لما تجرأ انستالؿ عمآل الدـ الفميطيني ‘ورال برهوـ ان  

  يجب ان يتـ تجاهم.ا مف اي هذل الجريم  وميرها مف الجرااـ الموث   هي جرااـ سرب وجرااـ ةد اننياني
 ’.طرؼ وتيتدعي رفص دعاول الةااي  عمآل فورا عمآل الزدو انيراايمي

 66/4/1063القدس العربي، لندن، 
 
 التيويدية حول األقصى لن تطمس الحقائق المسيراتحماس:  

دي  سذرت سرك  الم اوم  ائيالمي  "سماس" أمس انثنيف مف ايتزداد جماعات ي.و : ال دس المستم 
متطّرف  تنظيـ مييرة اليوـ الثالثاء تنطمؽ مف أماـ منزؿ رايس سكوم  انستالؿ في ال دس المستم  بنياميف 

 نتنياهو وصوًن إلآل الميجد األالصآل المبارؾ.
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و ددت السرك  في بياف صسفي عمآل  طورة هذل المييرةو مسمم  الميؤولي  لالستالؿ مف مغّب  تنظيم.ا 
ص المتطّرفيفو مزتبرة ذلؾ عماًل ايتفزازيًا ومساول  يااي  لف تفما في فرض أمر تست سمايت  وتواطا  م

 واالصو وطمس المزالـ وتغييب الس ااؽ.
وأكَّدت أفَّ "الميجد األالصآل المبارؾ ييب آل والفًا إيالميًا  الدًاو وال دس عاصم  أبدي  لفميطيف"و داعيً  في 

 اتؼ صفًا واسدًا والتصّدي لم اريص انستالؿ وم ططات .الوالت ذات  جماهير ال زب الفميطيني إلآل التك
 66/4/1063السبيل، عمان، 

 
 المضي قدمًا في المصالحةو  االستفادة من استقالة فياض إلىو ععزام األحمد يد 

دعا عةو المجن  المركزي  في سرك  فتا عزاـ األسمدو أمسو إلآل انيتفادة مف ايت ال  رايس  ب  ؼ.  أ.
و فيما نب  منيؽ ”سماس”و” فتا“طيني يالـ فياض لممةي الدمًا في المصالس  بيف سركتي الوزراء الفمي

األمـ المتسدة لزممي  التيوي  في ال رؽ األويط روبرت ييري إلآل أف المكتيبات التي س  .ا فياض 
و وذلؾ  الؿ ل اا  رايس الوزراء الفميطيني ”ل طر كبير في مياب أفؽ ييايي يميـ“تتزرض ساليا 

 ميت يؿ.ال
بالبدء بم اورات ت كيؿ سكوم  “وفي تصريسات لإلذاع  الريمي  الفميطيني و أعرب األسمد عف أمم  

التوافؽ الفميطيني  تطبي ًا لبنود المصالس  الوطني  بسيب اتفاالي ال اهرة والدوس  الذي ينص عمآل ت كيؿ 
 ”.سكوم  توافؽ وطني فميطيني برااي  الرايس الفميطيني مسمود عباس

 66/4/1063الخميج، الشارقة، 
 
  في قوسايا والسمطان يعقوب "القيادة العامة"سجون ب عشرات المعتقمين الفمسطينيين: "المستقبل" 

 ابا فميطينيا في أالبي   ٘ٙتك فت أمسو في الب اعو مزمومات مؤكدل عف وجود نسو : الب اع ػ "الميت بؿ"
في الويايا الةاء زسم  وفي نفؽ مزيكر الجب.  في مسصن  تست انرض في مزيكرات "ال يادة الزام " 

 وادي اليمطاف يز وب الةاء الب اع الغربي .
وتسدثت مزمومات أمني و مف م يـ اليرموؾ وعف سمالت اعت اؿ متتالي  نفذها فريؽ أمني تابص لػ "ال يادة 

يبؽ ل.ا وان  ت عف الزام " و بمؤازرة ةباط مف الم ابرات اليوري و  ممت عناصر مف "ال يادة الزام " 
اليادة جبريؿ بيبب موالف  الداعـ لمنظاـ اليوري ومف بيف هؤنء كوادر يسمموف رتبا عيكري  عالي  أ ةزوا 
لجميات تزذيب وتس يؽ في أالبي  النظاـ اليوري ومف ثـ تيممت.ـ الجب.  انيبوع الماةي ون مت.ـ الآل 

 لآل يجوف المزيكرات في الب اع.مزيكرات.ا في الب اعو مف دوف اف تتك ؼ  مفي  ن م.ـ ا
وأكدت المزمومات اف يجوف الجب.  ال زبي  ال يادة الزام  في الويايا واليمطاف يز وبو تةـ ع رات 

 .المزت ميف الفميطينييف المناوايف لمنظاـ اليوري ولن.أ زعيـ الجب.  اسمد جبريؿ
 66/6/1063المستقبل، بيروت، 

  
  وسنضربيم لن نخضع لما دون البشرإرىاب الصواريخ.. ينضم إلى  الحجارة رىابإنتنياىو:  

اكػػد راػػيس الػػوزراء انيػػراايمي بنيػػاميف نتانيػػاهو اف ايػػراايؿ لػػف ت ةػػص "لمػػا دوف الب ػػر" : ا ؼ ب -ال ػػدس 
لكن.ا يتةرب.ـ فػي اي مكػاف تجػدهـ فيػ و وذلػؾ فػي  طػاب بمنايػب  اسيػاء ذكػرل الجنػود الػذيف يػ طوا فػي 

 الذيف التموا في هجمات.المزارؾ وذكرل ان  اص 
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والاؿ نتانياهو في استفاؿ ريمي في م برة جبؿ هرتيؿ "اف كاف اسدكـ بساج  لذلؾ فاننا نذكركـ بػاف السجػر 
مػػف اذار/مػػارس الماةػػي بجػػروح  ٗٔهػػو يػػالح الاتػػؿ" فػػي ا ػػارة الػػآل الطفمػػ  اديػػؿ بيتػػوف التػػي اصػػيبت فػػي 

 في  ماؿ الةف  الغربي . طيرة بزد اطالؽ سجارة عمآل ييارة والدت.ا الميتوطن  
واةػػػاؼ اف "ارهػػػاب السجػػػارة ينةػػػـ الػػػآل ارهػػػاب الزجاجػػػات السارالػػػ  وارهػػػاب اليػػػكاكيف وارهػػػاب الصػػػواريخ 

 وانج.زة المتفجرة وتفجير الييارات والتفجيرات اننتساري ".
 نا مف بالدنػا".واعتبر نتانياهو باف كؿ هذا "ي.دؼ الآل التمنا وزرع ال وؼ وانرتباؾ لزعزع  امننا  ...  لطرد
انرهػاب لػيس  وتابص "لكننا لػف نتراجػص ولػف نيتيػمـ. يػنالسؽ انرهػابييف بػال توالػؼ ونةػرب.ـ فػي اي مكػاف.

 ةرب  مف انعمآل  ...  ان  عمؿ الب ر او ما دوف الب ر".
 مػػف ج.تػػ و الػػاؿ وزيػػر الػػدفاع انيػػراايمي مو ػػي  يزػػالوف فػػي سفػػؿ فػػي م بػػرة تػػؿ ابيػػب الزيػػكري  اف اليػػالـ ن

ورأل يزالوف اف "ال.جمات انرهابي  واطالؽ الصواريخ عمآل اليكاف المدنييف وسمػالت ازالػ   يموح في انفؽ.
ال رعي  هي التسػديات التػي ت ػؼ امامنػا فػي اليػنوات الم بمػ  ويػتراف نا فػي الميػت بؿ ال ريػب ويػتجبرنا عمػآل 

 انيتجاب  ب وة".
 الثامنػػ  ت غ  لمػػدة دالي تػػيف فػػي ا ػػارة لبػػدء مرايػػـ فػػي  ٓٓ,ٔٔواطم ػػت صػػفارات اننػػذار انثنػػيف اليػػاع  

 مدافف الجنود والمراكز الزيكري  انيراايمي  الكبرل في ذكرل ان اء الدول  الزبري .
وابتداء مف مياء انثنيف وطيم  يوـ الثالثاء يستفؿ انيراايميوف بػذكرل ان ػاء دولػ  ايػراايؿ فػي الرابػص ع ػر 

 تتزامف مص اليادس ع ر مف نيياف/ابريؿ بسيب الت ويـ الزبري.و والتي ٜٛٗٔمف ايار/مايو 
 66/4/1063، الحياة، لندن

 
 غانتز: استمرار الخروقات في غزة قد يؤدي إلى القيام بعممية عسكرية جديدة في القطاع 

الػػاؿ راػػيس أركػػاف جػػيش انسػػتالؿ الجنػػراؿ بينػػي مػػانتس اف الجػػيش الػػادر عمػػآل ةػػرب المن ػػات النوويػػ  فػػي 
 بمفردل إذا اُت ذ الرار ب.ذا ال ئف. ايراف 

وأكد ب كؿ ن ي بؿ التئويؿ أف لدل جيش انستالؿ ال درات الزيػكري  وعنػدما يػيت ذ ال ػرار فإنػ  ييػتطيص أف 
ينفذلو مةيفًا أف الجيش يئ ذ بزيف انعتبػار الػردود والنتػااأ المستممػ  لمثػؿ هػذل الةػرب و وأنػ  يجػب النظػر 

 طمؽ ايتراتيجي.الآل الممؼ انيراني مف من
أما بالنيب  لموةص في الطػاع مػزة فسػذر الجنػراؿ مػانتس مػف أف ايػتمرار ال روالػات لتفاهمػات والػؼ اطػالؽ 

 النار الد يؤدي إلآل ال ياـ بزممي  عيكري  جديدة في ال طاع الد تكوف اويص مف عممي  "عامود اليساب". 
ة انيت رار إلآل المنط   إن أف الميؤولي  مم ػاة والاؿ إف مصر تبذؿ في األيابيص ال يرة ج.ودًا إيجابي  ئعاد

 في ن.اي  انمر عمآل اليادة سماس في مزة.
وايتبزد مانتس ن وب انتفاة  ثالث  في الةف  الغربي  المستم  مير أن  توالص أف تكوف التسديات الميت بمي  

نكر الػػادة الميػػتوطنيف فػػي الةػػف  م تمفػػ  عمػػا واج.تػػ   إيػػراايؿ  فػػي الماةػػيو مزربػػًا عػػف أممػػ  فػػي أف ييػػت
 عمميات تدفيص الثمف عمما بئن.ا تمس بيمز   إيراايؿ  وبالميتوطنيف انفي.ـ.

وفيمػػا ي ػػص انوةػػاع عمػػآل السػػدود األراةػػي الفميػػطيني  المستمػػ  واليػػوري  الػػاؿ راػػيس األركػػاف إف جػػيش 
نستمػاؿ فػي الوالػت انستالؿ عمآل ايتزداد نستماؿ ن وب سرب مص يػوريا بػئي لسظػ  إن أنػ  ايػتبزد هػذا ا

 ال ريب. 
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وأةػػاؼ أنػػ  بيػػبب التغييػػرات ائالميميػػ  تواجػػ   إيػػراايؿ  ألوؿ مػػرة منػػذ ع ػػود طويمػػ  واالزػػا جديػػدًا سيػػث الػػد 
ووردت االػػواؿ مػػانتس هػػذل  ػػالؿ م ابمػػ   اصػػ  مػػص ائذاعػػ   تةػػطر إلػػآل مواج.ػػ  مزركػػ  متزػػددة الجب.ػػات.

 الزام  لالستالؿ. 
 66/4/1063، فمسطين أون الين

 
 تعرض وألول مرة وثيقة وعد بمفور األصمية في تل أبيب قريًبا "إسرائيل" 

نػػوفمبر عػػاـ  آلاعمنػػت ايػػراايؿ ريػػمًيا اف وثي ػػ  "وعػػد بمفػػور" انصػػمي و التػػي يزػػود تاري .ػػا الػػ: مزتػػز أسمػػد
يتزرض ونوؿ مرل في ايراايؿ  الؿ المزرض ال اص الذي يي اـ فيما يزرؼ بػ"دار انيت الؿ" في  ٜٚٔٔ

 ابيب لدي انت.اء عمميات ترميم.ا.تؿ 
والاؿ عوفير جندلماف المتسدث بايـ بنياميف نتنياهو رايس السكومػ  انيػراايمي  اف تيػفي هػاؤزير امػيف عػاـ 

المواف ػػ  المبدايػػ  ندارل المكتبػػ  الوطنيػػ  البريطانيػػ  ب ػػاف  آلمجمػػس الػػوزراءو سصػػؿ  ػػالؿ انيػػاـ ان يػػرل عمػػ
    ولفترل مسدودل في ايراايؿو وذلؾ وف ا ل روط المكتب  البريطاني .اليماح باف يتـ عرض هذل الوثي

واةاؼ جندلماف في بيػاف لػ  صػدر صػباح اليػوـ اف "وعػد بمفػور" يزتبػر اوؿ انجػاز ييايػي ممسػوظ لمسركػ  
الصػػ.يوني و كػػوف هػػذل الوثي ػػ  الػػد االػػرت ب ػػرعي  الطموسػػات الصػػ.يوني  نالامػػ  دولػػ  ي.وديػػ  سيػػث اعتمػػدها 

راء البريطاني آنذاؾ. والد اصبا "وعد بمفور" ايايًا لصؾ اننتداب البريطاني في ارض ايراايؿو مجمس الوز 
 فيما بزد الي الياـ دول  ايراايؿ". لالذي اد

اف وثي   "وعد بمفور" انصمي  لـ تغادر الط انراةي البريطاني و سيث ان.ا اريػمت اصػاًل  آلونب  جندلماف ال
المتسػػؼ البريطػػاني  آلي فػػولتير روت ػػيمدو ثػػـ تبرعػػت عاامػػ  روت ػػيمد بالوثي ػػ  الػػالمػػورد البريطػػاني الي.ػػود آلالػػ

 المكتب  الوطني  البريطاني . آلالذي اسال.ا بدورل ال

 66/4/1063، األىرام، القاىرة
 
 "سعة معموماتيا مميار "جيغا االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيمي "أمان": ةشعب" 

لممرة األولآل تجد أرالامًا ُتوةا لػؾ عمػاًل ايػت باريًا. فاألرالػاـ فػي جوهرهػا اليمػ  عدديػ و ت ػير : سممي مويآل
إلػػآل الكػػـو ولكن.ػػاو  صوصػػًا عنػػدما تػػزاسـ بزةػػ.ا وتتكثػػؼو تتسػػوؿو وفػػؽ المنطػػؽ ال.يغمػػي  الجػػدلي و إلػػآل 

بارات ي ػػدؾ رممػػًا عنػػؾ ل راءتػػ و اليمػػ  نوعيػػ . ولممػػرة األولػػآل تجػػد عنوانػػًا فػػي صػػسيف  "هػػ رتس" عػػف انيػػت 
بالرمـ مف أن  ي ير إلآل اليم  كمي  ولييت نوعيػ . ف.ػو ي ػوؿ "مميػار جيغػا: يػز  ت ػزيف  ػزب  انيػت بارات 
الزيكري و وهي ت ب  يز  ت زيف مومؿ وفاييبوؾ". وبزيدًا عف مزارؼ األ صػااييف تزػرؼ أف مميػار جيغػا 

 جديد.يزني أيةًا "إيكيا"و اسفظوا هذا الرالـ ال
وأ ػػارت مجمػػ  "ذي مػػاركر" انالتصػػادي  التابزػػ  لػػػ"ه رتس" أنػػ  عنػػدما تُ ػػاس المزمومػػات انيػػت باري  بالػػػ"تيرا 
بايػػت"و فػػإف  ػػزب  انيػػت بارات الزيػػكري  فػػي الجػػيش ائيػػراايمي هػػي مركػػز ت ػػزيف المزمومػػات األكبػػر فػػي 

عػالف دولػ ٘ٙإيراايؿ. ولمنايػب  الػذكرل الػػ   إيػراايؿو ن ػر الجػيش ائيػراايمي مزطيػات لمنكبػ  الفميػطيني  وا 
 جديدة ت ير إلآل الزمؽ التكنولوجي لورش التكنولوجيا الزالي  الدال  المسمي .

وهكػػذا فػػإف  ػػزب  انيػػت بارات الزيػػكري   أمػػاف  ن تجنػػد يػػول واسػػد مػػف كػػؿ  ميػػ  مر ػػسيف لم دمػػ  في.ػػا. 
 ٖٓٗيػػايبر  اننترنػػت . وي ػػدـ في.ػػا ساليػػًا مجنػػدًا لمزمػػؿ فػػي مجػػاؿ ال ٔٛوت تػػار واسػػدًا ف ػػط مػػف بػػيف كػػؿ 

ألػػؼ جنػػدي  ٗٔجنػػديًا سريػػديًا فػػي إطػػار  طػػ   اصػػ . وتػػنظـ ال ػػزب  فػػي الواعػػدها دورات  اصػػ  يسةػػرها 
 دورة مت دم . ٓٙٔدورة أيايي و وأكثر مف  ٓٚوةابط ينويًا في نطاؽ 
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عامػًاو وهػي  ٕٔو ٛٔمػا بػيف فػي الماػ  ممػف ي ػدموف فػي  ػزب  انيػت بارات الزيػكري   ٓٙوتتراوح أعمار 
ينوات ال دم  ائلزامي . أما متويط عمر مف ي غموف منظومػات األالمػار الصػناعي  فػي  ػزب  انيػت بارات 

فػي الػدوؿ الغربيػ . وعمػآل األالػؿ أن ػئ  ريجػو  ػزب  انيػت بارات ائيػراايمي  مػا ن  ٖ٘عامػًا م ابػؿ  ٕٓف.ػو 
  رك  تكنولوجيا عالي  الدال . ٓ٘ٔي ؿ عف 

سيػػػب الصػػػسيف و فػػػإف عمميػػػات  ػػػزب  انيػػػت بارات التػػػي تػػػتـ مالبػػػًا بزيػػػدًا عػػػف أةػػػواء ائعػػػالـ وأعػػػيف وب
الجم.ػورو أةػػفت عمػآل ال ػػزب  والزػامميف في.ػػا مكانػػ  مامةػ . وسظػػي  ريجػو ال ػػزب  بالمجػد عنػػدما أن ػػئوا 

بماػات الماليػيف مػف   ركات تكنولوجي  ايتندت إلآل ال برات التي راكموها أثنػاء  ػدمت.ـ الزيػكري و وباعوهػا
الػػػدونرات. والمزمومػػػات التػػػي تك ػػػؼ عن.ػػػػا ال ػػػزب  تظ.ػػػر عمػػػوّدي أيػػػػاس ال ػػػزب : ال ػػػوة الب ػػػري  النوعيػػػػ  

 ومنظوم  تكنولوجي  متطورة.
إف  ػػزب  انيػػت بارات ائيػػراايمي و بػػيف الُ ػػزب األكبػػر فػػي الجػػيش ائيػػراايميو وهػػي تتكػػوف مػػف يميػػم  مػػف 

" ٜٜٓٓيريًاو وأ رل مزروف  بئ ػكاؿ م تمفػ  وبئيػماا.ا الكوديػ و مثػؿ "وسػدة  الوسدات التي ن يزاؿ بزة.ا
"  ايػػػػت بارات ائ ػػػػارة و لػػػػواء األبسػػػػاث أو لػػػػواء "سيتيػػػػب" ٕٓٓٛ ايػػػػت بارات ظاهريػػػػ  وجغرافيػػػػ  و "وسػػػػدة 

 ايػػػت بارات عمنيػػػ  . وتتػػػولآل  ػػػزب  انيػػػت بارات ميػػػؤولي  جمػػػص المزمومػػػات انيػػػت باري  وتسميم.ػػػاو ب.ػػػدؼ 
يف صػػورة وةػػص داعمػػ  لم ػػرارات الييايػػي  والزيػػكري . وييػػتفيد ال ػػباف الػػذيف ي ػػدموف فػػي هػػذل ال ػػزب  تكػػو 

 وين رطوف بزد تيريس.ـ مف ال دم  ائلزامي  في ال ركات التكنولوج  المسمي .
تُ اس في   وتولي إيراايؿ منذ تئييي.ا اهتمامًا  اصًا بانيت بارات التي توفر ل.ا تفوالًا ايتراتيجيًا. وفي ع.د

المزمومػػات بالػػػ"جيغا بايػػت" والػػػ"تيرا بايػػت"و مػػف الواةػػا أف  ػػزب  انيػػت بارات هػػي الج.ػػ  التػػي تممػػؾ أكبػػر 
 يز  ت زيف في إيراايؿو وهي يز  تزيد عف كؿ يزات  ركات ائعالـ وانتصاؿ أو اننترنت.

  التواصؿ األكبر في الجيش.   ييت دم.ا ب كؿ منتظـ وتمثؿ  بكIP"آي بي"   ٖٓوتممؾ ال زب  أكثر مف 
جيغػا.  ٕٖج.از "آيبػاد" كػؿ من.ػا بسجػـ  ٕٖٓوتيت دـ يوميًا ما يزادؿ ما  "تيرا بايت" أي الدرة تزادؿ يز  

كمػػػا أن.ػػػا تممػػػؾ مركػػػز مزمومػػػات ميػػػت ال يسػػػوي ويػػػدير أكثػػػر مػػػف "هيكيػػػا بايػػػت"  مميػػػار جيغػػػا بايػػػت  مػػػف 
سايػػػوب بيتػػػي. وبغػػػرض الم ارنػػػ و فػػػإف "مومػػػؿ"  المزمومػػػات. وهػػػي يػػػز  ت ػػػزيف تزػػػادؿ أكثػػػر مػػػف مميػػػاري

و"فاييبوؾ"و وهما  ركتاف تديراف مزمومات مميارات مف الميت دميفو تستفظاف بمراكز مزمومات م اب.  في 
 يزت.ا.

كذلؾو فإف واالص أف  زب  انيت بارات هي ميت.مؾ المزمومات األكبر في إيراايؿو ولدي  السواييب األكبرو 
 ٕٖٔطاال  راييي ب كؿ يؤثر عمآل الطاع الك.رباء فػي الدولػ  الزبريػ . وتيػت.مؾ ال ػزب   فإن  أيةًا ميت.مؾ

 مميوف كيمو وات ينويًا.
ولكف ُينظر إلآل المزمومات وال براتو التي تتراكـ في  زب  انيػت بارات وتتيػرب من.ػا نس ػًا إلػآل انالتصػاد 

"و Big Dataالرااػدة فػي ميػداف التكنولوجيػا و"المػدني ائيػراايميو عمػآل أن.ػا سولػت إيػراايؿ إلػآل إسػدل الػدوؿ 
وهػػو ميػػداف يجػػذب ميػػتثمريف مػػف كػػؿ أرجػػاء الزػػالـ. ويتزػػذر عمػػآل أي باسػػث أف يت يػػؿ كيػػؼ كانػػت يػػتبدو 
الصناعات التكنولوجي  ائيراايمي  مف دوف مراكز المزمومات التي ن ئت في  زب  انيت بارات في مياديفو 

 نتصاؿ.مثؿ تئميف المزمومات أو  بكات ا
فػػي الماػػ  مػػف ميزانيػػ  الم ػػتريات فػػي  ػػزب  انيػػت بارات مكريػػ   ٓ٘وي مػػص ت ريػػر "ذي مػػاركر" إلػػآل أف 

لموسدات الفني . والػد تويػزت هػذل الوسػدات ب ػكؿ هااػؿ فػي الز ػديف األ يػريف. وعمػآل يػبيؿ المثػاؿو فيمػا لػـ 
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فػي الوالػت ذاتػ  يوميػًاو تمتمػػؾ  اتصػانً  ٓٛٗيكػف بويػص  ػزب  انيػت بارات فػي التيػزينات تيػجيؿ أكثػر مػف 
 ال زب  ساليًا ال درة عمآل تيجيؿ ع رات مالييف انتصانت يوميًا.

 66/4/1063، السفير، بيروت
 
 الجيش اإلسرائيمي يخشى من تحول الجوالن إلى صورة جديدة من قطاع غزة 

ي يزتبػػر أف إيػػراف تمثػػؿ  د ب أ : ذكػػرت ت ػػارير إيػػراايمي  انثنػػيف أنػػ  رمػػـ أف الجػػيش ائيػػراايم -تػػؿ أبيػػب
الجػػػونف “م ػػػكم  لممجتمػػػص الػػػدوليو إن أف المؤييػػػ  الزيػػػكري  ت  ػػػآل بصػػػورة أكبػػػر مػػػف إمكانيػػػ  أف يتسػػػوؿ 

 إلآل ني   جديدة مف الطاع مزة.” اليوري
وأوةػػست صػػسيف   هػػ رتس  فػػي تسميػػؿ ن ػػرت  انثنػػيف أنػػ  بػػالرمـ مػػف تئكيػػد راػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاهو 

ورة امػػتالؾ إيػػراف ليػػالح نػػوويو إن أف األمػػر يبػػدو م تمفػػا بزػػض ال ػػيء بالنيػػب  لكبػػار المتكػػرر عمػػآل  طػػ
الميؤوليف في الجيش عنػ  بالنيػب  لكبػار الميػؤوليف فػي مكتػب راػيس الػوزراءإذ أنػ  ينظػر إلػآل إيػراف البزيػدة 

تبدو أكثر الوة “دود أي لمونيات المتسدة و لكف الم اطر عبر الس -”المجتمص الدولي”عمآل أن.ا تمثؿ م كم  لػ
 ”. اص  وأف  طر انفجارها في وجوهنا يبدو و يكا بصورة أكبر

عامػػا فػػي  ٓٗال طػػر الراييػػي ي تمػػر فػػي يػػوري و سيػػث بػػدأ ال.ػػدوء الػػذي ايػػتمر منػػذ “وأةػػافت الصػػسيف : 
د اع اب سرب يوـ الغفراف في األفوؿ. وبرمـ أف ب ار األيد ن يػزاؿ فػي منصػب و فػإف ع.ػد مػا بزػد األيػد الػ

بدأ بالفزؿ. ل د تدهور الجيش ليصبا في وةص الممي يا الراييي  ويط مجموع  مف ال ول التي تت اتػؿ عمػآل 
ميػػت بؿ يػػوري . ن اسػػد يزػػرؼ مػػا إذا كانػػت يػػتظؿ دولػػ  واسػػدة أـ أن.ػػا يػػتتفكؾ إلػػآل جيػػوب البميػػ . ن أسػػد 

 ”.يزرؼ المدة التي يتيتغرال.ا المرسم  اننت الي  والصراع الدا مي
اليػػػيناريو الم مػػػؽ فػػػي ال ػػػماؿ هػػػو أنػػػ  بزػػػد رسيػػػؿ األيػػػد يػػػتتزرض إيػػػراايؿ إلػػػآل هجػػػوـو “رت إلػػػآل أف وأ ػػػا

ويػػػيتسوؿ الجػػػػونف اليػػػوري إلػػػػآل نيػػػ   جديػػػػد مػػػف الطػػػػاع مػػػزةو ويصػػػػبا الجنػػػوب المبنػػػػاني الاعػػػدة ئطػػػػالؽ 
يػتـ جػر  الصواريخ وال ذااؼ. هذا هو ما ي مؽ كبار اليادات الجيش. ييطرة األيػد عمػآل الجػونف تتفكػؾ سيػث

 ”.الوات  إلآل مزارؾ سايم  سوؿ دم ؽ وال تاؿ لمييطرة عمآل المطار الدولي لممدين 
وأةػػافت أف سػػوادث إطػػالؽ النػػار مػػف يػػوري  تجػػال إيػػراايؿ عمػػآل مػػدار األيػػابيص ال ميمػػ  الماةػػي  لييػػت إن 

 ”.الم .د انفتتاسي لمييناريو الذي يمثؿ ت.ديدا“
 66/4/1063، القدس العربي، لندن

 
 نتاج وتصدير الغاز الطبيعيإصندوق الستيعاب العائدات والضرائب عمى  تقّر إنشاء سرائيل""إ 

أالػػرت السكومػػ  ائيػػراايمي  يػػـو أمػػسو إن ػػاء صػػندوؽ نيػػتيزاب الزااػػدات والةػػرااب عمػػآل انتػػاج وتصػػدير 
بنػػود الػػواردة فػػي الغػػاز الطبيزػػي الميػػت رج مػػف الس ػػوؿ البسريػػ  المكت ػػف . وجػػاء هػػذا ائالػػرار تنفيػػذًا ألسػػد ال

و كجػزء مػف توصػيات لجنػ  " ي نيػكي" لزيػادة ٕٔٔٓالانوف أرباح الغازو الذي أالرل الكنييػت فػي آذار الزػاـ 
سصػػ  السكومػػ  فػػي انكت ػػافات الغازيػػ  والنفطيػػ . وتسػػاوؿ إيػػراايؿ عبػػر هػػذا ائالػػرار أف تيػػير عمػػآل  طػػآل 

ئفػػادة األجيػػاؿ الم بمػػ  مػػف عااػػدات نفط.ػػا. بزػػض الػػدوؿو و صوصػػًا النػػرويأو التػػي أن ػػئت صػػندوالًا يػػياديًا 
في الما  مػف عااػدات الصػندوؽ يػتسوؿ إلػآل الميزانيػ  الزامػ و ولكػف  ٘,ٖومص ذلؾ فإف ال رار ي ير إلآل أف 

ليس البؿ أف يمتمئ الصندوؽ بممياري دونر عمآل األالؿ. وكاف هذا الصندوؽ موةص نزاع بيف وزارتي المالي  
 لتزامؿ مز .والدفاع سوؿ يبؿ إن اا  وا
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ويزتبر إن ػاء صػندوؽ عااػدات الغػاز والػنفط مساولػ  مػف جانػب الدولػ  الزبريػ  لمساربػ  "المػرض ال.ولنػدي"و 
سينمػا اكت ػػؼ الغػاز البػػؿ  ميػيف عامػػًا فػػي هولنػدا فغػػرؽ االتصػاد البمػػد بالزممػػ  األجنبيػ و مػػا الػاد إلػػآل تػػدهور 

ث ذلؾ ت رر إن اء الصندوؽ. والػد ُولػد فػي نطػاؽ اليم  الزمم  المسمي  والناتأ الصناعي. ومف أجؿ منص سدو 
 ت ريص توصيات " ي نيكي"و وب.دؼ التئكد مف أف مدا يؿ الغاز لف تةر بانالتصاد ائيراايمي.

والػػد أجريػػت عمػػآل ال ػػرار تزػػديالت فػػي المسظػػ  األ يػػرةو مػػف بين.ػػا جػػواز ايػػت داـ أمػػواؿ الصػػندوؽ ف ػػط بزػػد 
عةػوًا فػي األصػؿ. كمػا أف الصػندوؽ يين ػئ ويػدار مػف جانػب  ٔٙعةػوًا فػي الكنييػتو ولػيس  ٘ٙمواف ػ  

المصرؼ المركزي ائيراايمي عمآل أف تةـ لجن  انيتثمار في  مندوبيف عف راايػ  السكومػ و وزارة الماليػ و 
 مصرؼ إيراايؿ ووزارة الطاال .

انتػاج س ػؿ  مميػوف  ػيكؿ مػف ٖٓٓوستآل اليوـ كيػبت ال زينػ  ائيػراايمي  ةػرااب مػف  ػركات الغػاز ب يمػ  
مميػػوف  ػػيكؿ ةػػرااب ستػػآل أيػػار الزػػاـ  ٕٓٓ"يػػاـ تػػاطيس" المو ػػؾ عمػػآل النفػػاذو والمتوالػػص أف يس ػػؽ أيةػػًا 

. وبيػبب عػدـ وجػود صػندوؽ لمغػازو فػإف المبػػالف التػي دفزػت تبػددت ةػمف أمػواؿ الةػرااب األ ػػرل ٕٗٔٓ
 في تغطي  الميزاني  الزام .

 66/4/1063، السفير، بيروت
 
 "سرائيل"إيون األكثر تأثيرًا في تاريخ استطالع: بن غور  

 ٘ٙجػػري فػػي ايػػراايؿ بمنايػػب  الػػذكرل الػػػ أظ.ػػر ايػػتطالع : أترجمػػ   اصػػ  -ال ػػدس دوت كػػـو  -راـ اهلل 
وؿ ديفيػػد بػػف موريػػوفو وراػػيس الدولػػ  ل يام.ػػاو اف مالبيػػ  الميػػتطمزيف يػػروف اف راػػيس الػػوزراء انيػػراايمي األ

 اف األكثر تئثيرًا في تاريخ الدول  الزبري .السالي  مزوف بيرسو هما ال  صيت
% مف الميتطمزيف صػّوتوا الػآل جانػب بػف ٜ.ٕ٘وذكرت صسيف  "يديزوت اسرونوت" التي اوردت ال بر اف 

موريوف ردًا عمآل يؤاؿ مف هو رايس الوزراء انكثر تئثيرًا في ايراايؿ؟ في سيف إستػؿ منػاسيـ بػيغف المرتبػ  
%و اما نتنياهو فمـ يسصؿ يول عمآل نيب  ٙ.٘ٔرابيف المرتب  الثالث  بنيب  % وايسؽ ٚ.ٕٕالثاني  بنيب  

 %.٘.ٓ% وايسؽ  امير ٛ.ٓ% ومولدا ماير ٔ% ومو ي   اريت  ٛ.ٕ% يمي  اريايؿ  اروف بنيب  ٖ
واةػػافت الصػػسيف  انػػ  لػػدل يػػؤاؿ الميػػتطمزيف عػػف راػػيس الدولػػ  انكثػػر تػػئثيرًاو سصػػؿ الػػرايس انيػػراايمي 

% ثـ إيػسؽ نػافوف ٘.ٜٔ% يمي  اوؿ رايس لمدول  ساييـ هرتصوغ بنيب  ٔ.ٖٖف بيرس عمآل السالي  مزو 
 % ويئتي في المرتب  ان يرة الرايس انيراايمي انيبؽ ساييـ هرتصوغ.ٚ.ٚٔ

 66/4/1063، القدس، القدس
 
 صحفية إسرائيمية تكشف حقيقة ييود تحولوا لإلسالم والمسيحية من أجل البقاء بمصر 

مػف  ةال ػاوف الزربيػ و يػمدار بيػريو واسػد ةك فت صسيف  "يديزوت اسرونوت" في م اؿ لمسػرر : دمزتز أسم
  و الميػيسيأالي.ػود الػذاابيف فػي مصػرو او الي.ػود الػذيف يػدينوف ا ف بانيػالـ   و وهي الةي يرار الم.ماأل

 ي.وديت.ـ في مصر. التي يببت.ا ل.ـ  و وذلؾ مف اجؿ ال.روب مف الةغوط النفيي والموب.ـ مازالت ي.ودي
ال ػػاوف الزربيػػ  فػػي صػػسيف  يػػديزوت اسرونػػوتو كػػارمف  ةجػػاء ذلػػؾ فػػي مزػػرض نزػػي يػػمدار بيػػريو مسػػرر 

 الي.ود المصرييف.  وين تايفو زعيم  طااف
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الن ػػاعو وكانػػت تسػػب ايػػراايؿ يػػًرا فػػي المب.ػػا وتسػػرص فػػي  آلوالالػػت بيػػري: اف وين ػػتايف كانػػت مصػػري  ستػػ
و ان اف بيري لفتت في مزػرض رثاا.ػا عػف وين ػتايف ةت.ا وع  .ا لتراب ال اهر الوالت ذات  التاكيد عمي مصري

 . الي.ود الذاابيف في مصرو او الي.ود الذيف يدينوف ا ف بانيالـ او المييسي  مف ايرار الةي ةواسد آلال
ايػراايؿ مصيرهـ ومصير سيات.ـ بزد اليػاـ  آلوالالت بيري: "اف هؤنء الي.ود ولدوا في مصر ولكن.ـ  افوا عم

الب ػاء  آلمصر الوصؼو انمػر الػذي دفز.ػـ الػ آلالي.ود المصرييف الي.ا وفاؽ سنين.ـ ال ةوتزايد مزدنت هجر 
والزواج مف الميمميف او المييسييف المصرييف فػي زواج   و وا تاروا الذوباف وانبتزاد عف الي.وديةفي ال اهر 
 م تمط".

داامػػا بالمزبػػد الي.ػػودي اثنػػاء اعيػػاد ايػػراايؿو  ةي ال ػػاهر واةػػافت بيػػري "يسػػرص هػػؤنء الي.ػػود عمػػي التجمػػص فػػ
 ن يتـ الك ؼ عن.ف". آلوجوه.ف  مارا يغطي مالمس.ف ست آلوتةص النياء في الغالب عم

 66/4/1063، األىرام، القاىرة
 
 "إسرائيل" تستعد لمجابية "حزب اهلل" عقب سقوط األسد  مصادر إسرائيمية: 

"إيػػراايؿ" تيػػتزد لمجاب.ػػ  "سػػزب اهلل" ع ػػب يػػ وط النظػػاـ اليػػوري أو  ك ػػفت مصػػادر ييايػػي  إيػػراايمي  أف
أثناء ان غاؿ السزب بامتصاص تداعيات التغيير في يورياو م يرًة إلآل أف الةرب  "انيػراايمي " يػتوّج  الػآل 
ميػػػتودعات الطػػػوارئ الصػػػارو ي  التػػػي يمتمك.ػػػا السػػػزبو سيػػػث ت.ػػػتـ ال يػػػادة الزيػػػكري  ائيػػػراايمي  ال ػػػمالي  

تدريب فرؽ عمآل ايتزماؿ النار الكثيف  مف الجو ب.دؼ  ّؿ اليالح الكيماوي الذي ن مت دم ؽ بزةػ  الػآل ب
 بسر.  –أرض أو أرض  –جنوب لبنافو أو ب.دؼ  ّؿ الدرات الصواريخ أرض 

اؽ ذاتػػ و أوةػػست مسافػػؿ عيػػكري  إيػػراايمي  أف كميػػ  الصػػواريخ المتوالػػص أْف تتيػػاالط عمػػآل الزمػػؽ يوفػػي اليػػ
يو إةاف  لمػداها ونوعيت.ػاو يػُتستـ عمػآل الػادة الجػيش الت طػيط لزمميػ  بريػ  وايػز  بمػوازاة ال صػؼ الص.يون

والمنػػػاورة الجويػػػ و ولػػػذلؾ الػػػاـ الجػػػيش بتسويػػػؿ الريػػػ  "المغػػػار" فػػػي الجميػػػؿ األيػػػفؿو إلػػػآل ميػػػرح لمتػػػدرب عمػػػآل 
ود إلي.ػػاو كون.ػػا  ػػبي.  جػػدًا المواج.ػػ  ال ادمػػ  مػػص "سػػزب اهلل"و ودفػػص بالػػدبابات والزتػػاد الزيػػكري الث يػػؿ والجنػػ

 ب رل لبناف الجنوبي و كما تـ تزويد جنود انستياط بج.از جديد يتـ عف طري   ايتدعاؤهـ بيرعٍ  فاا ٍ .
 موقع الجيش الصييوني )عن العبرية، ترجمة المركز(

 65/4/1063، 1784 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 تقنّية العسكرّية واإلبتكارات القتالّيةتكشف عن مخترعات جديدة في عالم ال "إسرائيل" 

أفاد مدير البسث وتطػوير ويػااؿ ال تػاؿ والبنيػ  التستّيػ   مبػات  فػي وزارة السػرب الصػ.يونّي  "أوفيػر  ػاهاـ"و 
أّف الجػػيش الصػػ.يونّي يػػيممؾ فػػي مةػػوف بةػػص يػػنيف عػػددًا مػػف الم.ػػاـ "الزممياتّيػػ " ذات التػػئثيرو كمركبػػات 

ذات  طػػر كبيػػرو سيػػث يمكػػف لتمػػؾ المركبػػات أف تصػػؿ لمنػػاطؽ بزيػػدة دا ػػؿ  بػػدوف ب ػػر لمواج.ػػ  أهػػداؼ
طػالؽ النػار. وأ ػار " ػاهاـ" إلػآل أّف لػدل "إيػراايؿ" م ػروع مركبػ   "أرض الزدو"و ويتكوف م.مت.ا المراالب  وا 
ن ي ػػغم.ا ب ػػرو وتيػػتزمؿ ا ف فػػي الػػدورّيات ائيػػتطالعّي  عمػػآل سػػدود الطػػاع مػػزةو لكػػف الػػدرات.ا مسػػدودةو 

تزمؽ بالت طيط الميبؽ لميارهاو بائةاف  إلآل أّف الجيش الص.يونّي ييممؾ ويااؿ لوجيتّي  يػتـ تيػييرها وت
عف بزدو وويػااؿ ت تػرؽ الزوااػؽو وتت فػآل أمػاـ ويػااؿ ائيػتطالع والمتابزػ  وائ تػراؽ إلػآل منػاطؽ  طػرةو 

 وت ص تست الت.ديد وجمص مزمومات ايت بارّي  لت ديـ مياعدة لوجيتّي .
أّكػػد أّف تسػػدي ايػػتزماؿ الرجػػاؿ ا ليػػيف فػػي البػػر أصػػزب مػػف التسػػدي فػػي الجػػوو ف ػػد توصػػمت الصػػناعات و 

الصػػ.يونّي  إلػػآل ذلػػؾ فػػي الجػػو البػػؿ يػػنيف مػػص منظومػػ  الطػػاارات بػػال طيػػاريف الوايػػز  التػػي ييػػتزمم.ا يػػالح 
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األرضو ألف تثبيت  ػط  الجو وال وات البرّي و مزتبرًا أّف ائتصاؿ في البر بالويااؿ أصزب بيبب تةاريس
رؤيػػ  مبا ػػرة أصػػزب. وزعػػـ " ػػاهاـ"و أّف مػػا وصػػف.ا بػػػ"نجاسات" اعتػػراض منظومػػ  "ال بػػ  السديدّيػػ " موث ػػ  
ومصػػورة بتجػػاربو وبائيػػتزماؿ الزمميػػاتيو كمػػا ُيػػدار الم ػػروع تسػػت رالابػػ  مالصػػ   مػػف ائدارة األمريكّيػػ و 

مزطيػػات وأفالمػػًا الصػػيرة عػػف نجاسػػات "ال بػػ  السديدّيػػ " نفتػػًا إلػػآل أّف ج.ػػاز األمػػف الصػػ.يونّي يػػرفض ن ػػر 
بسج  أّف ذلؾ الد يياعد "األعداء"و رمـ أّف مزطيات النجاح في عممي  "عامود اليػساب" ظػاهرة لمزيػافو ولػـ 

% مػف النجػاح الػذي ُيػجؿ ٗٛنزرؼ هؿ ينصؿ النيب  التي وصمنا إلي.ا في التجاربو لكننا راةوف عف الػػ
 والت الزممي .

 ٘" اهاـ" بالتزجيؿ بإي اع إنتػاج  ػرك  "رفاايػؿ" لمنظومػات أ ػرل مػف "ال بػ  السديدّيػ "و متوالزػًا ن ػؿ  وطالب
بطاريػػػات أ ػػػرل فػػػي مةػػػوف يػػػنتيفو فيمػػػا يػػػُيزمف أّف المنظومػػػ  ائعتراةػػػّي  لممػػػدل المتويػػػط "الصػػػولجاف 

يػنوات يُييػتكمؿ  ٗ. وأةػاؼ أّنػ  فػي مةػوف الػػٕ٘ٔٓأو مطمص  ٕٗٔٓاليسري" يتصبا عممياتّي  ن.اي  
"و ويجػب تػذكر ٖالميتول األعمآل ئعتراض صواريخ بزيدة المدلو وهػو الطػراز المت ػدـ مػف صػاروخ "سيػتس

أّف الدفاع الجػوي لػيس ُمسكػـ ائمػالؽو سيػث توجػد داامػًا نيػب ف ػؿو لكػف هػذا الت ػ يص ذو صػم   اصػ  
 ".بالت.ديد مف إيراف الذي يغطي مدل صواريخ  .اب كؿ مياس  "إيراايؿ

وأوةػػػا أّف الت ػػػدـ فػػػي مجػػػاؿ اعتػػػراض الصػػػواريخ هػػػو إجػػػراء تكميمػػػي لمتطػػػويرات الت نّيػػػ  اليػػػاب   فػػػي مجػػػاؿ 
الطاارات بال طياريف واألالمار الصناعّي و مبػديًا ف ػرل بػػ"نةأ عمميػاتي  ػارج عػف المػئلوؼ" لويػااؿ الطيػراف 

 يرة عدد أكبر مػف طمزػات طػاارات بػال التي ن ي غم.ا ب رو ف د أصبا يوجد لدل "إيراايؿ" في الينوات األ
طيػػػاريف فػػػي يػػػالح الجػػػو مػػػف طمزػػػات الطيػػػاريف. وأّكػػػد أف تطػػػوير الطػػػاارات بػػػال طيػػػاريف واسػػػدًا مػػػف أفةػػػؿ 
ايتثمارات "إيراايؿ"و ف د أفةآل لتطوير بني  تستّيػ  ت نّيػ  ةػ م  في.ػاو ومػف الم.ػـ أف تسػافظ عمػآل مكانت.ػا 

فتػػاح التطػػوير فػػي الس ػػب التاليػػ  أيةػػًاو سيػػث تبػػذؿ ج.ػػدًا تيػػوي ّيًا كبيػػرًا فػػي م دمػػ  الت نّيػػ  الزالمّيػػ و ألنػػ  م
لتصػدير طػػاارات بػػال طيػاريفو أو لإلنتػػاج الم ػػترؾ ل.ػػا مػص دوؿ أجنبّيػػ و كا ػػفًا عػف وجػػود صػػف ات مػػص دوؿ 

 وينغافورة . كثيرة من.ا  الونيات المتسدة وألمانيا وفرنيا وايتراليا وتركيا وال.ند وكندا وبريطانيا وايبانيا 
كما تزتبر "إيراايؿ" في مجاؿ األالمار الصناعي  الدول  الثامن  فػي الزػالـ التػي أطم ػت المػرًا صػناعّيًا لمفةػاء 
ال ارجيو مبدّيًا اهتمام  باألهمّي  الزممياتّي  لموجود في الفةاء ال ارجيو سيث ُصغنا الدرة عمآل التغطي  في 

منػػاطؽ التػػي ت.ػػـ "إيػػراايؿ"و وتػػـ تواليػػص صػػف   مػػص ايطاليػػا بػػئف الن.ػػار والميػػؿ بم تمػػؼ المجيػػات فػػي كػػؿ ال
ت ػػتري مػػف مػػف "إيػػراايؿ" المػػرًا صػػناعّيًا ايػػت بارّيًاو بائةػػاف  إلػػآل أّف "إيػػراايؿ" يػػتت دـ فػػي األجيػػاؿ التاليػػ  
بتسيػػيف نػػوع الصػػورو وتويػػيص التغطيػػ  والمكػػاف والزمػػافو وتطػػوير الػػدرة عمػػآل الزمػػؿ فػػي الميػػؿو وفػػي ظػػروؼ 

 صزب .جوّي  
في يياٍؽ متصػؿو ك ػؼ " ػاهاـ" أف هياػ  "مبػات" م ػغول  فػي المػدة األ يػرة بمجػاؿ سمايػ  "اليػايبر"و عبػر 
إن ػػاء مديرّيػػ  جديػػدة فػػي الػػوزارةو فكرت.ػػا األيايػػّي  توثيػػؽ الصػػم  بالصػػناعات فػػي "إيػػراايؿ" لتطػػوير ويػػااؿ 

ويوجػػد ا ف زيػػادة سػػادة فػػي التزػػاوف بين.ػػاو دفاعّيػػ  ت ػػدـ الج.ػػات األمنّيػػ و كػػالجيش و"ال ػػاباؾ" و"المويػػاد"و 
عبر ايػتيزاب  ػباب ألمزيػيف فػي وظػااؼ بسػث وتطػوير بزػد إريػال.ـ لدرايػات أكاديمّيػ  فػي الزمػوـ الدالي ػ . 
وأةػػاؼ أّنػػ  يجػػب تفةػػيؿ الت نّيػػ  فػػي تجنيػػد الجنػػود ال ميمػػيف ذوي المزطيػػات المالامػػ  وتصػػنيف.ـو لكػػف مػػف 

 جميص الجوانب األ رل. الم.ـ سفظ تفةيؿ الم اتميف في
 مجمة "بمحانيو" العسكرّية

 65/4/63، 1784، العدد الترجمات العبرية
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 والقصف عمى مخيمات الالجئين الفمسطينيين بسورية اليجماتستمرار اخمسة شيداء جراء  

فميطينييفو امس انثنيفو جراء ايتمرار ال.جمات وال صؼ عمآل م يمات الالجايف  ٘مزة: ايت .د 
 ينييف بيوريا.الفميط

و إف ال ابيف فادي منصور و عباد عثمافو الد ايت .دا جراء  والالت مصادر  اص  لػال دس دوت كـو
الصؼ تزرةت ل  مناطؽ م تمف  في م يـ اليرموؾ لالجايف جنوب الزاصم  اليوري  دم ؽو في سيف 

يكاف م يـ  ايت .د ال اب عدي النديؿو متئثرًا بجراس  في الصؼ تزرض ل  الم يـ أمسو وهو مف
السييني . وأوةست المصادر أف ال ابيف أسمد مرعي و مسمد الايـ ايت .داو جراء الصؼ تزرض ل  
م يـ  اف ال يا بريؼ دم ؽ. فيما أ ارت ذات المصادر إلآل أف م يـ سندرات  مالي سمبو يتزرض 

د الطبي  لسصار  انؽ منذ ما يزيد عف  .ر ونصؼو ويط تدهور األوةاع ائنياني  مص ن ص الموا
 واأليايي  بالم يـ.

 66/4/1063القدس، القدس، 
 
  6967% من سكان الضفة تعرضوا لالعتقال منذ سنة 10دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى:  

أن  ومنذ  التابز  لميمط  الفميطينيو أظ.ر ت رير ن رت  داارة ائسصاء بوزارة األيرل والمسرريف راـ اهلل:
ألؼ سال  اعت اؿ لفميطينييف مف  ٓٓٛو ُيجؿ أكثر مف ٜٚٙٔستالؿ عاـ ي وط الةف  الغربي  تست ان

 مف الفميطينييف الم يميف في الةف  الغربي  المستم . %وٕٓالبؿ انستالؿ ائيراايميو وهـ ي كموف الراب  
هناؾ    إلآل أن  مف بيف مجموع تمؾ السانتٗ|٘ٔوبّيف الت رير الذي تم ت" الدس برس" ني   عن  انثنيف  

و بين.ـ ٕٓٓٓفي أيموؿ  يبتمبر   ألؼ سال  اعت اؿ ُيجمت منذ بدء انتفاة  األالصآل التي اندلزت ٛٚ
آنؼ طفؿو وأكثر مف  مييف برلمانيا ووزيرًا ياب ًاو بائةاف  إلآل  ٜ فميطيني و وأكثر مف ٜٓ٘الراب  

 ماات ال يادات الييايي  واألكاديمييف والصسفييف.
 انت "لـ تكف يومًا مماري  عفوي  أو ايتثنااي و وانما موريت كيياي  ثابت  وأكد الت رير الآل أف انعت

 ب.دؼ ائذنؿ وائهان  وائنت اـو وأميت ظاهرة يومي  مؤلم  وم م  " بسيب تزبير الت رير.
وأوةا الت ريرو أف عدد األيرل الفميطينييف في مزت الت انستالؿ ستآل مطمص نيياف  إبريؿ  الجاريو بمف 

ناابًا في  ٗٔو و أييرة ٗٔأييرًا مف األطفاؿو و ٖٕ٘مزت ؿو بين.ـ  ٚٔو أييراو في أكثر مف ٜٓٓٗ
 المجمس الت ريزيو بائةاف  إلآل وزيريف ياب يف.

 65/4/1063قدس برس، 
 
 مصابون بالسرطان 15أسير مريض بينيم  6000الييئة العميا لمتابعة شؤون األسرى: أكثر من  

يا  الزميا لمتابز   ؤوف األيرل والمسرريف أميف  وهاف في راـ اهللو أف أكثر مف ألؼ راـ اهلل: أكد رايس ال.
 من.ـ يسمموف مرض اليرطاف دا ؿ يجوف انستالؿ. ٕ٘أيير يزانوف مف أمراض م تمف  و

   إف "األيرل يواج.وف إهمان طبيا متزمدا ٗ-٘ٔوأةاؼ  وهاف في مؤتمر صسفي اليوـ انثنيف  
ف ي ياي  انستالؿ تريد إ راج كامؿ األيرل مسموليف في توابيت كما سدث مص ال .يد أ رؼ ومدروياو وا 

أبو ذريص وعرفات جرادات ومييرة أبو سمدي ". وأ ار إلآل أف انستالؿ يماطؿ بانيتجاب  في الةي  األيير 
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  األييرة ومف يامر الزيياوي بزد ف م  في إبزادل إلآل دوؿ أوروبي و وهذل اليياي  مرفوة  مف البؿ السرك
 أبناء ال زب الفميطيني.

 65/4/1063المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 أسرى جمبوع يشرعون بعدة خطوات تضامنية مع العيساوي 

ب ار درامم : أفادت مؤيي  التةامف لس وؽ ائنياف أف األيرل في يجف جمبوع أعمنوا البؿ  –نابمس 
  ديي المةرب عف الطزاـ يامر الزيياوي.يوميف البدء بزدة  طوات تةامني  مص األيير الم

ون ؿ مسامي المؤيي  عف األيير مسمد صبس  أف األيرل في جمبوع ارجزوا اليبت الماةي وجب  طزاـو 
 كما ييرجزوا وجب  ثاني  في ذكرل يـو األيير يوـ مدو كما يي وموا األسد ال ادـ بإرجاع وجبتيف.

لزيياوي يي مؿ أيةا عمآل تيميـ ريااؿ استجاجي  لمدير وأ ار صبس  إلآل أف البرنامأ التةامني مص ا
مصمس  اليجوف ائيراايمي  ومراالب الدول و إةاف  إلآل تالوة بيانات تةامني  في الياس  وفزاليات أ رلو 

وطالب  نفتا إلآل أف يجف جمبوع ل   صوصي  تتمثؿ بوجد عدد كبير مف أيرل ال دس والدا ؿ الفميطيني.
يوما  بيبب  ٕٓٙج الفوري عف األيير الزيياوي المةرب عف الطزاـ منذ أكثر مف  صبس  بةرورة ائفرا

 تردي سالت  الصسي  ووجود  طر س ي ي عمآل سيات .
 66/4/1063الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 المحامي جواد بولس: األسير العيساوي يجدد رفضو ألي مقترح إسرائيمي لنفيو خارج القدس 

الوسدة ال انوني  في نادي األيير المسامي جواد بولس أف الم ترح ائيراايمي الريمي  راـ اهلل : صّرح مدير
 الوسيد المزروض عمآل األيير يامر الزيياوي هو النفي إلآل مزة أو إلآل دول  أ رل ي تارها يامر.
 وأةاؼ بولسو في بياف صسافي امسو اف األيير الزيياوي جدد رفة  ل.ذا الم ترح وأف  يارل الواسد

 والوسيد هو ائفراج عن  إلآل بيت  في الزييوي  ولف يياـو عمآل هذا الموالؼ.
ولفت بولس الآل أن  وب صوص انفراج عف الزيياوي الآل راـ اهللو فإف األيير الزيياوي وافؽ عمآل ذلؾ في 
يياؽ إعادة تئهيم  صسيا ولتفةيم  أف يتـ دا ؿ ميت فآل فميطيني ئجراء عممي  تئهيؿ صسي  كامم  

 عودت  بزد ذلؾ مبا رة إلآل الزييوي  مي ط رأي .و 
 66/4/1063األيام، رام اهلل، 

 
 مخططات لبناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس المحتمة : عكرمة صبري 

عكرم  صبريو مف  سذر رايس "ال.يا  ائيالمي  الزميا" و طيب الميجد األالصآل المبارؾ ال يخ ال دس:
انيتيطاني في مدين  ال دس المستم و ب كؿ لـ ت .دل المدين   فميطيني  والتويصتصاعد مصادرة األراةي ال

 .ٜٚٙٔعاـ  منذ انستالؿ ائيراايمي
جم.وري  كرواتيا ةـ نا طيف في    وفدًا ن ابيًا مفٗ/٘ٔصبري لدل ايت بال  اليوـ انثنيف   والاؿ ال يخ

ص المدنيو إف لجن  التنظيـ والبناء ائيراايمي و ومؤييات المجتم المراكز الجماهيري  وانتسادات ال زبي 
ئالام  آنؼ الوسدات اليكني  في الميتوطنات المبني  دا ؿ المدين   أعمنت مؤ رًا عف م ططات جديدة

وجبؿ المكبرو ويموافو  ومسيط.ا وعمآل أراةي ال رل والبمدات الم ديي  مثؿ: الزعيِّـو والزيياوي و الم دي 
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الم ديييف لبناء وترميـ بيوت.ـو وايتيفاء ريـو  بينما يتـ فرض  روط الايي  عمآل وصور باهرو وعناتاو
  .الالزم  لذلؾ باهظ  من.ـ لمسصوؿ عمآل الر ص

مف يت  ميالؾ عمآل أراةي بيت صفافاو ب.دؼ  وا ار إلآل الرار بمدي  انستالؿ ب ؽ  ارع ة ـ يتكوف
 الميتوطنيف إلآل ال دسو ما يسوؿ هذل البمدة إلآل المدين و وتي.يؿ سرك  ربط الميتوطنات الجنوبي  بمركز

 .كنتونات" منفصم "
 66/4/1063القدس، القدس، 

 
 سمطات االحتالل اإلسرائيمي تواصل تشديد قبضتيا ضد قطاع غزة 

مف أ رؼ ال.ور:  ددت اليمطات ائيراايمي  مف إجراءات.ا الز ابي  ةد الطاع مزةو ’ ال دس الزربي‘مزة ػ 
أهداؼ عمآل سدود ال طاعو في الوالت الذي أمم ت في  المزابر التجاري  ومنزت أهالي  وهاجمت في  عدة

 األيرل لأليبوع ال امس عمآل التولي مف زيارة أبناا.ـ في اليجوف.
و نت الوات انستالؿ المتمركزة عمآل السدود ال رالي  لويط الطاع مزة هجمات باأليمس  الر ا   الث يم  

ني  الواالص عمآل سدود م يـ البريأ. كما أطم ت الوات انستالؿ النار عمآل هجمات عمآل األراةي الفميطي
 إيرز  ماؿ ال طاع.‘مكاتب انرتباط الفميطيني  ال ريب  مف مزبر بيت سانوف 

كذلؾ هاجمت الزوارؽ السربي  باأليمس  الر ا   الوارب صيد  الؿ إبسارها في منط   الريب  مف يواسؿ 
 يف عمآل الزودة لم اطئ   ي  عمآل سيات.ـ. ماؿ ال طاعو ما أجبر الصياد

وأعادت يمطات انستالؿ إمالؽ مزابر ال طاع بما في.ا مزبر كـر أبو يالـ التجاري جنوب الطاع مزةو 
وذلؾ بزد يوـ واسد ف ط مف فتس.او ويتيتمر الزممي  ستآل مياء اليوـ الثالثاءو بيبب عطم  أسد األعياد 

 الي.ودي .
 66/4/1063القدس العربي، لندن، 

 
  غزة: الجئون يعتصمون أمام مقر "األونروا" احتجاجًا عمى تقميص خدماتيا  

 أ .ؼ .ب : تظاهر ماات الفميطينييف أمسو أماـ م ر وكال  موث وت غيؿ الالجايف الفميطينييف  أونروا  
بدال.ا بفرص في مدين  مزةو استجاجًا عمآل الرار والؼ المياعدات الن دي  لما  ألؼ نجئ في ال طاعو وايت

 عمؿ مؤالت  مسدودة.
و إن أف ال رط  ”أونروا“وساوؿ المتظاهروف الذيف رددوا  زارات تطالب بإلغاء هذا الت ميصو االتساـ م ر 

 منزت.ـ مف االتساـ البواب  الرايي .      
 66/4/1063الخميج، الشارقة، 

 
 يد قانون المواطنة العنصري تظاىرة فمسطينية أمام مقر الحكومة اإلسرائيمية احتجاجًا عمى تمد 

أمس تظاهرة أماـ « سب في زمف األبارت.ايد»مسمد يونس: نظـ ن طاء فميطينيوف مف سمم   -راـ اهلل 
م ر السكوم  ائيراايمي  في ال دس المستم  استجاجًا عمآل تمديد الزمؿ في الانوف المواطن  الزنصري لمدة 

 لزواج  ئن  في ذلؾ  ئف الي.ودي في الدول  الزبري .ين  أ رلو ومطالب  بسؽ الفميطيني في السب وا
إف هذا ال انوف هو »التي تدافص عف س وؽ الفميطينييف في إيراايؿ في بياف ل.ا « عدال »والالت مؤيي  

أكثر ال وانيف عنصري  في كتاب ال وانيف ائيراايميو ون يوجد ل  أي مثيؿ في الدوؿ التي تزتبر نفي.ا 
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ت عف أمم.ا بئف يئ ذ المجتمص الدولي دورل وميؤوليت  بالةغط عمآل السكوم  وأعرب«. ديموالراطي 
 «.الجاار«ائيراايمي  لسمم.ا عمآل إلغاء هذا ال انوف الذي وصفت  بػ

 66/4/1063الحياة، لندن، 
 
 6993سنة  أوسموخبراء: حل الدولتين لم يكن خيارا استراتيجيا بالنسبة لز"إسرائيل" منذ اتفاق  

عبداهلل رياف: السؿ الن.ااي أو الدااـ؛ سمـ أميركي إيراايمي تسطمت عمآل عتبات  عظاـ السكومات  -راـ اهلل 
المتزاالب  الراكة  في ممزب م اريص التيوي  ائيراايمي  الفميطيني و بسثا عف سؿ ين.ي الصراع ويمبي 

بؿ سكـ إداري فميطيني هزيؿ عمآل ب ز  الطموح ائيراايمي ورمبت  الجامس  في دول  إيراايمي  ي.ودي و م ا
 جغرافي  م يم  يفصؿ بين.ا الجدار الم اـ والسواجز والمزابر والسدود ائيراايمي  المزعوم .

وستآل  ٖٜٜٔويرل مسمموف أف سؿ الدولتيف لـ يكف  يارا ايتراتيجيا بالنيب  ئيراايؿ منذ اتفاؽ اويمو عاـ 
  جديدة في الةف  عمآل مرار اننيساب الجزاي وال كمي مف الطاع ا فو م يريف إلآل  ط  انطواء ايراايمي

 مزة.
تبسث عف التويص وانستفاظ بئراةي الةف  الغربي  ولـ »ويؤكد المسمؿ الييايي طالؿ عوكؿ أف إيراايؿ 

و مةيفًا «ت غؿ نفي.ا بالبسث عف سؿ ل ةي  الالجايف الفميطينييف وميرها مف الةايا ال الؼ الراييي 
هناؾ ما ييمآل سؿ اليالـ ألف المناورة انيراايمي  ت ـو عمآل أياس ايتثمار الوالت وايتغفاؿ  ليس»إن  

الفميطينييف مف أجؿ  مؽ أمر واالص يم.د إلآل تطبيؽ  ط  اننطواء الثاني  عمآل  اكم  ال ط  انولآل وهي 
تترؾ الج.تاف لت رير اننيساب مف الطاع مزةو وبالتالي يصبا جزءًا مف الةف  الغربي  كساؿ ال طاعو ثـ 

 «.مصيرهما والميؿ باتجال مصر بالنيب  لغزة وباتجال انردف بالنيب  لمةف  الغربي 
واعتبر عوكؿ أف كيري ن يسمؿ أي جديد وأميركا لـ تئت بئي سؿ ولـ تغير أيًا مف الناعات.ا وتوج.ات.او 

 «.ل.ذا ليس هناؾ ما يدعو إلآل التفاؤؿ
الجانب الفميطيني لـ ير »لتنفيذي  لمنظم  التسرير الفميطيني  سنا عميرة أف ومف جانب و يرل عةو المجن  ا

و مؤكدا أف الموالؼ الفميطيني ن يزاؿ «ستآل ا ف أي دليؿ عممي ي ير إلآل وصؼ مباسثات كيري بالمثمرة
 «.كما هو رافةًا ألي مفاوةات دوف والؼ انيتيطاف وانيتناد لمرجزي  واةس  و ط  زمني 

ف أف التوجس الفميطيني مف التسرؾ األميركي يكمف في اننجرار مرة جديدة إلآل مفاوةات مير يرل مراالبو 
 مةمون  النتااأو وبالتالي الزودة باتجال يراب سؿ الدولتيف والزممي  التفاوةي . 

 66/4/1063البيان، دبي، 
 

 يحيون اليوم ذكرى النكبة 48فمسطينيو  
لنكب   زب.ـو وذلؾ في اليوـ الذي تسيي في   ٘ٙـو الثالثاء الذكرل الي ٛٗبرهوـ جراييي: "يسيي فميطينيو 

ايراايؿ ذكرل إعالف اليام.او بموجب ال زار الذي رفص البؿ ينوات: "يوـ ايت الل.ـ يوـ نكبتنا"و فيزور 
الفميطينيوف الراهـ المدمرةو لي رجوا في مييرة جماهيري  سا دة استجاجا عمآل ييايات ال مص والتنكيؿ 

 ري  ائيراايمي . ويي رجوف اليـو مف  الري  " بيزة" الواالز   رؽ جنوب يميم  جباؿ الكرمؿ.والزنص
 66/4/1063الغد، عّمان، 

 
 رتس: العرب يعانون من التمييز العنصري في "إسرائيل"ىآ 
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مزة: الالت صسيف  ه رتس الزبري و في ت رير ل.ا امس انثنيفو إف الزرب في إيراايؿ "يزي وف تمييزا 
 ريا ن يطغي عمي  أي  داع لمنفسو وأف سال.ـ يزداد يوًء عمآل الدواـ في دول  تدعي أن.ا ديم راطي ".عنص

% مف ٕٓويتياءؿ الصسفي "ايساؽ لياور" في ت ريرلو "هؿ توجد دول  في الغرب ن تظ.ر أيماء 
ي المدف الكبيرة؟ .. ن مواطني.ا بيف مرايمي التمفاز والصسؼ وفي الزمـو وانكاديمي  وفي ديواف الموظفيف ف

 !و بؿ ويزداد التمييز  دة عمآل الدواـ".ٓٔإلآل  ٔبؿ ون بنيب   ٓٔإلآل  ٕبنيب  
%و وكانت األجرة الس ي ي  عف ٚوأةاؼو "تبمف نيب  الزامميف الزرب مف مجموع عماؿ إيراايؿ نسو 

يوجد ف ط عدد أكبر  % مف أجرة الي.ود ويتدهور الوةصو وليسٓٗأالؿ بنسو مف  ٜٕٓٓالياع  لمزرب في 
 مف الف راء بيف الزرب بؿ إن.ـ أف ر أيةًا مف الف راء الي.ودو ويزيد ف رهـ عمآل مر الزمف".

وتابص "دول  ي.ودي  .. ول.ذا فاف األوند الزرب ييتس وف التزميـ ب در أالؿو ول.ذا فاف وفيات األطفاؿ الرةص 
يد الف ر نفي  ةزفيف أو ثالث  .. ويي.ؿ عمآل أكبرو ول.ذا أ ذت ال رل تصبا أكثر ازدساما ول.ذا يز 

ائيراايمييف أف ي دعوا أنفي.ـ ب ئف المناطؽ المستم و فال يوجد لمسكـ انيتبدادي الزيكري المظمـ هناؾ 
أي رادع لكن   مؤالت  إلآل أف يوجد السؿو ولما كانوا  ن يريدوف سال و فػ  نسف عمآل سؽ و وهذل لذة يامي  

 ولغوي ".
ماذا ب ئف الف ر الزربي في إيراايؿ؟ ينبغي أف نبدأ بالز ارات؛ فميس لمبيوت في ال رل والبمدات وواصؿو "و 

اليم  االتصادي  وكمما زاد عدد اليكاف وُمنزوا أف يبنوا ألنفي.ـ بيوتا  ارج الغيتو  المسبس  الذي ُ صص 
س لم    اليم  بيص و راء و فاتيص البيت نفي  لي تمؿ عمآل   ؽ ممس   لزااالت مويز و وليٜٛٗٔل.ـ في 

ون يمكف تئجيرها مف أجؿ الزمؿ في المدين و فانرتباط بمكاف اليكف والبطال و كؿ ذلؾ جزء مف اليجف في 
المسبسو وهذا لف ر دول  إيراايؿ".وي ير الصسفي لياور إلآل م روع وزير المواصالت انيراايميو "إيراايؿ 

يؿ و ؽ الطريؽ إلي.ا مف أماـ ال رل الزربي  الكبيرة كاتس"و بإن اء مسط  الطارات يريز  في الجم
والمزدسم  باليكاف مص سرماف الزرب مف ايت دام.او في وؿ: "كاتس عنصري الديـ وليس هو وسدلو فمف 

ُت ؽ ال وارع  –وهذل يياي  عنصري  ظاهرة ن يرفص أسد صوت  استجاجا عمي.ا  –أجؿ ي.ود الجميؿ 
وال ارع  ٓٚالرل ن يجوز ذكرها باعتبارها  واهد عمآل النكب و فال ارع  اليريز  في أماكف كانت ذات مرة

 يدوياف مف أربز  اتجاهات في الري  البروة التي هي الري  مسمود درويش مثاًل". ٘ٛ
 66/4/1063القدس، القدس، 

 
 تظاىرة ييودية في القدس اليوم لممطالبة بضم المسجد األقصى إلى "إسرائيل"  

أعمنت جماعات ي.ودي  متطرف  أمس تنظيـ مييرة إلآل الميجد األالصآل اليـو الثالثاء السياة:  –راـ اهلل 
 و إلآل إيراايؿ.«جبؿ ال.يكؿ»لمطالب  السكوم  ائيراايمي  بةـ الميجد األالصآلو الذي تطمؽ عمي  ايـ 

عادة بناء ما ت يمي  وسممت الدعوة التي وج.ت.ا هذل الجماعات التي تيزآل إلآل الييطرة عمآل الميجد وا 
والالت في بياف ل.ا إف المييرة يتنطمؽ مف أماـ منزؿ «. ايت اللي  ي.ودي  لجبؿ ال.يكؿ» زار « ال.يكؿ»

رايس السكوم  بنياميف نتنياهو في ال دس الغربي  إلآل الميجد الواالص في ال دس ال رالي  المستم . وطالب 
تاس  سري  منظمو المييرة السكوم  ائيراايمي  باليماح لمي.ود بد وؿ الميج  ل.ـ في .« الزبادة»د وا 

 66/4/1063الحياة، لندن، 
 
 يا مقدس 640087عن  "اإلقامة الدائمة"ألغت  "إسرائيلحنا عيسى: " 
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الاؿ أيتاذ ال انوف الدولي سنا عييآل إف آ ر إسصااي  صادرة عف يمطات انستالؿ توةا ان.ا : راـ اهلل
ن.اي   إلآل ٜٚٙٔينيا م دييا  الؿ الفترة مف ين  فميط ٚٛٓ,ٗٔالامت بإلغاء 'ائالام  الداام ' عف 

ٕٓٔٔ. 
 65/4/1063، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 موظفا لمطالبتيم بحقوقيم 10يفصل  الفمسطيني اليالل األحمرجنين:  

زاؼ ةابط إي ٕٓايتنكر عامموف في ال.الؿ األسمر في جنيف اليوـ إالداـ إدارة ال.الؿ عمآل فصؿ : جنيف
ةابط  ٕٓ  ٗ-٘ٔوطردت إدارة ال.الؿ بجنيف اليـو انثنيف   لمجرد مطالبت.ـ بتطبيؽ س وؽ وظيفي  ل.ـ.

إيزاؼ مف الم ر رمـ  دمت.ـ لينوات طويم و لمجرد سمم.ـ يافطات تطالب ائدارة بانلتزاـ بس وال.ـ كما 
 الامت بتمزيؽ اليافطات.

الةباطو وتطبيؽ جدوؿ عالوة مالء المزي   عف ين   ويطالب ةباط ائيزاؼ بجنيف بانعتراؼ ب .ادة
التي لـ تصرؼو وصرؼ المواصالت ل.ـ.والاؿ الناطؽ بايـ ةباط ال.الؿ األسمر أسمد جبريؿ  ٕٕٔٓ

 الؿ انعتصاـ إن.ـ يطالبوف بتوفير مكاف آمف ل.ـ بزد إالداـ ائدارة الزام  في جمزي  ال.الؿ األسمر 
 هـ جميزا مف م ر الجمزي  في جنيف. بالت.جـ عمآل ةباط ائيزاؼ وطرد

 65/4/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 " الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةيشلاإلضراب ": بي بي سي 

 .دت يبص جامزات وكميات فميطيني  في الةف  الغربي  والطاع مزة منذ مطمص : راـ اهلل - إيماف عري ات
داري الزاـ الجاري يميم  إة رابات جزاي  و طوات استجاجي  ألكثر مف ألؼ وأربزماا  موظؼ أكاديمي وا 

 أعةاء انتساد الفميطيني لمزامميف في الجامزات والكميات السكومي . -
ويطالب انتساد منذ ثماف ينوات بتزديؿ أجورهـ بما يتنايب مص مالء المزي   ومياواة رواتب.ـ مص نظراا.ـ 

 ل اص .في الجامزات الزام  وا
وكانت سكوم  تصريؼ األعماؿ الفميطيني  الررت  الؿ الزاـ الماةي رفص عالوة الزامميف في الطاع 

كما  صصت السكوم  مبمف مميوني دونر لسؿ هذل  التزميـ الزالي بنيب  تصؿ الآل ثالثيف في الماا .
 بمف لـ يصرؼ ستآل المسظ .انزم و لكف اتساد الزامميف في الجامزات والكميات السكومي  ي وؿ إف ذلؾ الم

وأكدت سكوم  تصريؼ األعماؿ الفميطيني  أف أزم  الجامزات والكميات السكومي  عمآل رأس أولويات.ا وأن.ا 
 .ٜٕٓٓت.تـ ب.ذل ال ةي  منذ ن.اي  عاـ 

وتيببت األزم  المالي  التي واج.ت ون تزاؿ السكوم  الفميطيني و عمآل سد التزبير الريمي الفميطينيو في 
 ئ ر تسويؿ المبمف الم صص لمزامميف الفميطينييف.ت

 65/4/1063، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 
 : أبناء مدينة القدس تحولوا إلى الجئين بمدينتيممؤسسة "القدس لمتنمية" 

: ايتنكرت مؤيي  م ديي  تصاعد سمم  هدـ البيوت التي ت ودها بمدي  انستالؿ في ال دس ال دس المستم 
لمستم و والتي باتت ت.دد ب كؿ مبا ر سياة المواطف الم ديي وتيمب من  أبيط سؽ في السياة إن وهو ا

 سؽ الميكف.
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والالت "مؤيي  ال دس لمتنمي " في بياف صسفي تم ت "الدس برس" ني   عن  "إف المجوء لـ يزد بالنيب  
س هـ ةسايا عمميات هدـ البيوت ألبناء ال دس كما هو مزروؼ بالرسيؿ إلآل بمد آ رو فالالجاوف بال د

المتزمدة مف البؿ بمدي  انستالؿ في.ا, والتي تمارس مف  الؿ م ططات أيديولوجي  ال.دؼ من.ا ترسيؿ 
 الم ديييف والتغّير الديمغرافي لممدين ".

وأةافت أف ال طاب الييايي لألسزاب اليميني  ائيراايمي  والسكوم  يزكس مدل السمم  ال ري  ةد أبناء 
ال دس وممتمكات.ـ, والتي يزمن.ا الزديد مف ال  صيات ائيراايمي و مف أف ال دس هي الزاصم  األبدي  
لمي.ود ويجب أف ن يتجاوز عدد الفميطينييف في.ا ثالث  في الماا  كي تتس ؽ أسالم.ـ التويزي  بجزؿ 

 ال دس  الي  مف الفميطينييف.
ل دس زادت في ا ون  األ يرة ب كؿ كبير ومت.ّور مير وأ ارت إلآل أف وتيرة هدـ البيوت في مناطؽ ا

 مكترثيف بائدانات الفميطيني  والدولي , تست سج  البناء بدوف تر يص.
و وهذا يوّةا أف ٚٙمنزن بال دس منذ عاـ  ٕٕٖٔولفتت النظر إلآل أف يمطات انستالؿ هدمت أكثر مف 
 ٕٓييايي جديد بال دس, بائةاف  إلآل أكثر مف "إيراايؿ تيابؽ الزمف ل مؽ واالص ديمغرافي وجغرافي و 

 ألؼ أمر هدـ تست التنفيذ".
 66/4/1063قدس برس، 

 
 ىو صاحب الوصاية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الممك: يوزراء األردنالرئيس  

الوثي   التي والز.ا  فأاهلل النيور  عبد .د األردني أكد رايس الوزراء: بتراوكال  و  وجمز  ال وابك  -عماف 
هو صاسب  الممؾ أفتؤكد  اهلل الثاني ورايس دول  فميطيف مسمود عباس في عماف أ يراً  الممؾ عبد

 والمييسي  في ال دس ال ريؼ. ائيالمي الوصاي  والرعاي  لألماكف الديني  الم دي  
مغزل يتزمؽ  أيف ل.ا يكو  أفنافيا  ووالاؿ رايس الوزراء هذل الوثي   واةس  ن مموض ون لبس في.ا

 بزض الكتاب والمسمميف. إلي ما  اب  ذلؾ مثمما ذهب  أوبصف ات ييايي  مثؿ الكونفدرالي  
 األويطال دس الث افي ال امس الذي تنظم  جامز  ال رؽ  أليبوع الؿ رعايت  أمس  النيورو وأةاؼ
 واألماكف "ال دس ال رالي "مآل ف الييادة عئب وسايماً  وواةساً  صريساً  ف الوثي   تتةمف نصاً أ وبزماف

ولفت  الفميطيني . األردني ف يزبث في الزالال  أ ألسدن  ن ينبغي أ الم دي  في.ا هي لدول  فميطيف مؤكداً 
 األردني بموجب الوثي   يتةافر مص النص الموجود في مزاهدة اليالـ  الممؾف عالال  أ إلآلالنيور 

 األردنيوبذلؾ يصبا الدور  وبالنيب  لالماكف الم دي  األردفب ئف مكان   ٜٜٗٔالموالز  عاـ  ائيراايمي 
هذا هو المكيب الكبير "و وائيراايميالم دي  مجمص عمي  مف الجانبيف الفميطيني  وأماكن.اعمآل ال دس 

 ."في ال دس موةص  مؿ األردنيسيث ن يكوف السةور 
 66/4/1063الدستور، عمان، 

 
 سريةوفيتو عمى نقاشات الكونفدرالية ومفاوضات  "الترابكامل "األردن: دولة فمسطينية عمى  

لرايس الوزراء األردني  انيتماعكؿ أدبيات الم اوم  الفميطيني  عند  ايتذكاربياـ البداريف: يمكف  -عماف 
هلل النيور وهو ييت دـ عبارة  كامؿ التراب الفميطيني  وهو يتسدث في البياف الوزاري الذي الدم  ا عبد

 األسد عف بالدل وال ةي  الفميطيني .لمبرلماف 
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متصم  جغرافيا وكامم  الييادة والابم  لمسياة وعمآل   فميطينيالنيور فاجئ ال براء ف ط وهو يتسدث عف دول  
 وليس  كؿ ال دس . "ال دس ال رالي "كامؿ التراب الوطني وعاصمت.ا 

الموزع عمآل أعةاء البرلماف ون بتزثر  ن يتزمؽ األمر بالةرورة ب طئ مطبزي ورد في كتاب البياف الوزاري
لفظي أو هفوة  طابي  فالنيور أسد أكثر ال  صيات دال  في الن ب  الييايي  والمسمي  وعمآل األرجا ثم  

 لزبارة مف هذا النوع كما ي در يياييوف  براء. ايتزمال يبب ي ؼ  مؼ 
 ألن.االتراب الوطني الفميطيني صيغ  كامؿ  ٜٜٗٔولوف األردنيوف منذ عاـ ؤ لـ ييت دـ المي عممياً 

 وادي عرب . اتفاالي التي والص مز.ا األردف  "إيراايؿػ"ب انعتراؼبالمزنآل المغوي المبا ر تزني عدـ 
الالفت أكثر عمآل صزيد ما يجري في ميئل  المفاوةات هو ائ ارة التي أطم .ا الرايس النيور عمآل 

ساـز ال وع سوؿ ةرورة عزؿ يياؽ  .ير األيبؽ دهامش مئدب  ع اء أالام.ا ل  عةو البرلماف والوز 
يزني ذلؾ أف التفاهمات يتكوف عمآل األالؿ ستآل إنةاج.ا  المفاوةات هذل المرة عف أعيف ائعالـ.

 مكتوم  أو يري .
لمسكوم  األردني  في الواالص مصمس  في ذلؾ بيبب سيايي  الن ا ات المسمي  التي تثيرها ميئل  مف وزف 

ر األردني في المفاوةات الن.ااي  وهي ميئل  تطرؽ ل.ا األ واف الميمموف عندما تفزيؿ وتن يط الدو 
 سزب.ـ عمنا عمآل أي دور أردني مامض أو مير واةا في ممؼ المفاوةات. اعترض

في الوالت نفي  برزت مؤ رات ت وؿ في.ا اليمطات ةمنيا بئن.ا ن تفةؿ أي ن اش البؿ األواف كما تـ 
والمفصم  وراء الكواليس مؤالتا ع ي  زيارة هام  ي اؿ أف الزاهؿ األردني يي ـو  السيوي  انتصانتإ فاء 

 ب.ا لوا نطف في اليادس والز ريف مف ال .ر الجاري.
 .ا فعمآل الكونفدرالي  والتطرؽ ل.ا  انعتراضبزض أوياط ال رار الالت بوةوح وب  ون  أن.ا ن تستمؿ 

ر مف ميرل فيما يبدوو لكف المؤيي  األردني  ن تبدو  موسدة  في النيور يمت ط الريااؿ بإنتاجي  فزال  أكث
متيارع ئنتاج تفاهمات عمآل األرض تيتبؽ ما ي وؿ المسمؿ الييايي عامر  ايتس اؽالتزاطي مص أي 

 مف المبادرة الزربي  ال .يرة. يبايم  أن  إيتراتيجي  الطري  لصيام  مبادرة جديدة لزممي  اليالـ بدنً 
ةبابي  في الم .د تبرز ممزة النيور الييايي  وهو يتسدث عف تئييد بالدل لدول  فميطيني  ويط هذل ال

عمآل كامؿ التراب الوطني الفميطيني في جمم  تكتيكي  عمآل األرجا تمنص المزاودة عمآل األردف البؿ الد وؿ 
لتيوي  ستآل ولو مف عمآل طاول  المفاوةات وا منايباً  لزماف م زداً  ت.يئفي تفاصيؿ المرسم  الم بم  أو 

 باب م اطب  إعالمي  ييايي  هادف  تممس وجداف جميص المتسدثيف عف فميطيف التاري ي .
وتوسي بئف األردف يت.يئ  األجواء عموما ن زالت توسي بئف ممؼ تفاهمات وتصورات الكونفدرالي  يتيارع.

الص   التكتيكي  وما تمما ل  ةمنياً ما ت ول  جمم  النيور  هذا سصرياً  …لمرسم  ما عمآل الصزيد الفميطيني
المفاوةات بمنئل عف ائعالـ واألهـ ما تصادؽ عمي  سزم  الػ فيتو  المفروة  بزدة لغات في عماف عمآل 

 كؿ مف يزترض ميب ا عمآل التيارع المريب في الم .د.
 66/4/1063، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"عدام بتيمة التعامل مع سنوات وعمى نمساوي باإل خمس بالسجنالحكم عمى لبناني  

مف الطااف    المبناني ال يخ سيف م يمش المبناني دانت المسكم  الزيكري  . : أأي.بي.يو  –بيروت 
 بس   الةآل بيجن   مس ينوات. وجاهياً  سكماً  وأصدرت "إيراايؿ"وبت.م  التجيس لصالا   ال يزي 

 .بائعداـريد مي اؿ جورج كما سكمت ميابيا بالت.م  نفي.ا عمآل النمياوي ييفغ
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مف البؿ النياب  الزام   أوالزيكري  مف البؿ م يمش  مسكم  التمييز أماـوهذا السكـ الابؿ لالعتراض 
ال ي  أوالمسكم  الزيكري  في ساؿ ايتيمـ لم ةاء  أماـالمداف النمياوي تزاد مساكمت   أفالزيكري وكما 
 ال بض عمي .

 66/4/1063الحياة، لندن، 
 

 تحيي "ليمة في رحاب القدس" خيماتياومصيدا  
"ليم  في رساب ال دس" عا ت.ا مدين  صيدا مص فرال  سنيف لألمني  الفميطيني  في أوبريت منااي : صيدا

وم .ديات  زري  عّبرت عف فميطيفو أرض ا باء واألجداد والم دياتو ايتةافت.ا ثانوي  رفيؽ السريري 
انتساد الزاـ لمفنانيف الفميطينييف في لبناف وبالتزاوف  إلي.اودعا برعاي  رايس بمدي  صيدا مسمد اليزودي 

مص ال بك  المدريي  لصيدا والجوار. وت اركت صيدا وجوارها وم يمات.ا ألكثر مف ياع  ونصؼ الياع  
اليوـ الزالمي  إطارفي استفالي  ال دس عاصم  داام  لمث اف  الزربي  والسمم  الوطني  لدعـ ال دس وفي 

امف مص ال زب الفميطيني. والد عبر  الل.ا فنانو الفرال  عف تاريخ وتراث ال زب الفميطيني ومييرة لمتة
عادةوم ديات  وفي م دم.ا ال دس ورفض ت.ويدهاو  أرة نةال  مف اجؿ تسرير   نجاي . وا 

 66/4/1063، بيروت، المستقبل
 

 رة بيرد لشرقي القدسة المصرية تستدعي ممثل كندا بالقاىرة لالحتجاج عمى زيايالخارج 
 و يػـو انثنػيفبال ػاهرةكنػدا  ليػفارة باألعمػاؿايػتدعت ال ػااـ  أن.ػا المصػري  ال ارجيػ الالت وزارل : ربيص  اهيف

 السكومػػ  أعةػػاءبز ػػد ل ػػاء ريػػمي مػػص اسػػد  الكنػػدي جػػوف بيػػرد ال ارجيػػ و وذلػػؾ رًدا عمػػي اليػػاـ وزيػػر ]أمػػس 
 .المستم  الفميطيني  الزاصم ع د هذا الم اء في  بأيبانيتيةاح و  ال رالي وبال دس  ائيراايمي 

ن ػؿ لمميػاوؿ  ال ارجيػ ميػاعد وزيػر  أفو الوزارةوالاؿ الوزير المفوض عمرو ر ديو المتسدث الريمي بايـ 
كمػػا ايػػتزرض  ب ػػان . إيةػػاساتمصػر ل.ػػذا الم ػػاء وتطمز.ػػا لمسصػػوؿ عمػي  ده ػػ تزبػػر عػػف  ريػػال الكنػدي 

 ال رعي استالؿ لمس وؽ  كيمط  "إيراايؿ"الد تجزؿ كندا  ريك  في انت.اكات  التي ال طوةتداعيات مثؿ هذل 
ع ػػد هػػذا انجتمػػاع الػػد يزػػد اعترافػػًا ةػػمنيًا بالمسػػاونت  "إفو مةػػيفا المستمػػ لم ػػزب الفميػػطيني فػػي ال ػػدس 

 .إيراايؿ" عاصم واعتبارها جزءا مف  ال رالي لةـ ال دس  ال رعي مير  ائيراايمي 
 المتسػػدة األمػػـفػػي ت نػػيف وةػػص ميػػر  ػػرعي بموجػػب جميػػص الػػرارات  أيةػػاييػػاهـ انجتمػػاع واعتبػػرت أف هػػذا 

وكؿ اتفااليات ال انوف الدولي  الدولي وكذلؾ الرارات مسكم  الزدؿ  الزام  والجمزي  األمفعف مجمس  الصادرة
 .الفميطيني  لألراةي ائيراايميبانستالؿ  الصم ذات 

66/4/1063األىرام، القاىرة،   
 
 زيارة وزير خارجية كندا لشرقي القدس تنتقدعة الدول العربية جام 

ال اهرة ػ الدس برس: أعربت األمان  الزامػ  لجامزػ  الػدوؿ الزربيػ  عػف ايػتياا.ا ال ػديد مػف الم ػاء الػذي جمػص 
 وزير  ارجي  كندا مص ميؤوليف إيراايمييف في ال دس ال رالي  المستم .

اـ لمجامز  الزربي  اليفير ناصيؼ ستي في تصريا صسفي ل  ميػاء وعد المتسدث الريمي بايـ األميف الز
"انت.اكًا فاةسًا لم انوف الدولي ولم ػرارات ذات الصػم  الصػادرة عػف  و هذا الموالؼ يزتبرٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔاألسد 
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 مجمس األمف والجمزي  الزام  لألمـ المتسدةو و روجًا عمآل التزاـ كندا باستراـ اتفاالي  جنيؼ الرابز  ال اصػ 
 بسماي  المدنييف زمف السرب".

وأةاؼ: "إف هذا الموالؼ يزمؿ أيةًا عمآل إةفاء ال رعي  عمآل انستالؿ ائيراايميو وي جص إيراايؿ عمآل 
المةي في يياي  انستالؿ وعدـ استراـ ال انوف الدولي وال رارات الدولي  ذات الصم ". وأوةا ستػآل أف مػا 

.ػػود اليػػالـ عبػػر ت ػػجيص إيػػراايؿ عمػػآل تكػػريس انسػػتالؿ. ودعػػا يزيػػد مػػف م ػػاطر هػػذا الموالػػؼ أنػػ  يزرالػػؿ ج
سكوم  كنػدا إلػآل استػراـ ال ػرارات الدوليػ  ومبػادئ وأسكػاـ ال ػانوف الػدولي فيمػا يتزمػؽ ب ةػي  فميػطيفو  دمػً  

 لألمف وانيت رار ولتس يؽ اليالـ ال امؿ والزادؿ في المنط  و كما الاؿ.
65/4/1063قدس برس،   

 
 
 أىالي غزة يرفضون التوطين في سيناء  لجامعة الدول العربية: المساعد األمين 

الميػػاعد لجامزػػ  الػػدوؿ الزربيػػ  ل ػػاوف  األمػػيفأكػػد اليػػفير مسمػػد صػػبيا : كتبػػت جي.ػػاف عبػػد اليػػالـ عػػوض
ي بم  أبدا أهالي ال طاع  يتردد سوؿ توطيف أهالي مزة في ييناء وهـ كبير ويرفة  ب دة ون أف ما  وفميطيف

ي ػاع  "إيػراايؿ"واف هذل األصوات والػدعوات مصػدرها و  بوطن.ـ ويزتزوف بجيران.ـ المتميكيف لزعزعػ  الث ػ  وا 
 لألمػـوأةػاؼ فػي نػدوة ع ػدت.ا الجمزيػ  المصػري  و الفتف وا  اع  الكراهي  بيف ال ػزب المصػري والفميػطيني

أف هنػاؾ  و"المتسػدة األمػـالمتسدة سوؿ التسرؾ الفميطيني عربيا ودوليا بزد البوؿ فميػطيف عةػوا مراالبػا فػي 
أهػػػالي ال طػػػاع نظمػػػوا  أفلتػػػوطيف أهػػػالي مػػػزة فػػػي يػػػيناء إن  ٜ٘٘ٔةػػػغوطا مربيػػػ  عمػػػي مصػػػر منػػػذ عػػػاـ

 ."مظاهرات في ذلؾ الوالت رافةيف الفكرة والت مي عف أرة.ـ
66/4/1063األىرام، القاىرة،   

 
 المقبل أيار/ مايو أردوغان يؤكد زيارتو لغزة نياية شير 

أعمػػف راػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب أردومػػاف أنػػ  يػػيزور مػػزة فػػي ن.ايػػ   ػػ.ر أيػػار  -ة مػػز : سامػػد جػػاد
 الم بؿو مجددا دعم  لم زب الفميطيني والةيت  الزادل .

عبػػر دااػػرة تمفزيونيػػ  مغم ػػ  مػػص المػػزارعيف وجمزيػػ   ؤٖٕٓ/ٗ/ٗٔاألسػػد والػػاؿ أردومػػاف فػػي مكالمػػ  أجرهػػا 
وأ ػاد  هلل ينزور مزة في ن.اي  أيار الم بؿو وينزانؽ بزةنا بزةا"."بإذف ا وال.الؿ األسمر التركي في مزة

أردومػػػاف بػػػالج.ود التػػػي تبػػػذل.ا المؤييػػػات التركيػػػ  فػػػي دعػػػـ ال طاعػػػات السيويػػػ  فػػػي مػػػزةو ونيػػػيما ال طػػػاع 
 الزراعيو مثمنًا التي.يالت الم دم  ل.ذل المؤييات في مزة ئنجاز عمم.ا ائنياني.

لبػػث ومبا ػػر ألسػػد إنجػػازات  األتػػراؾم ػػاهدت  ويػػط م ػػارك  عػػدد كبيػػر مػػف  وجػػاءت كممػػ  أردومػػاف  ػػالؿ
المياعدات التركيػ  فػي ال طػاع الزراعػيو وذلػؾ فػي إسػدل األراةػي الزراعيػ  التػي تػـ تطويرهػا عمػآل السػدود 

 ال رالي  لمدين  مزة.
66/4/1063الغد، عمان،   

 
 "مرمرة"في تعويض ضحايا  "ةالمساومة القذر "من  "إسرائيل""حريت" التركية: تركيا تحذر  

مػف مغبػ  ال يػاـ بنػوع مػف  "إيػراايؿ"إيطنبوؿ ػ د ب أ: ذكر ت رير إ باري انثنيف أف أن رة تريػؿ تسػذيرا إلػآل 
 ."مافي مرمرة"أثناء مناال   دفص تزويض إلآل ةسايا يفين   "المياوم "
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تتسوؿ مسادثػات التزػويض بػيف  التركي  عف ميؤوليف في أن رة الول.ـ إن  ن يجب أف "سريت" ون مت صسيف 
يراايؿ ب ئف الياـ األ يرة ب تؿ تيز  مواطنيف أتراؾ عمآل يفين  مافي مرمرة والتػي كانػت متج.ػ  إلػآل  تركيا وا 

وأةػػاؼ الميػػؤولوف األتػػراؾ أنػػ  يتزػػيف عمػػآل إيػػراايؿ أف تيػػتزد لػػدفص مبمػػف كبيػػر  ."ميػػاوم  الػػذرة"مػػزة إلػػآل 
 لزااالت الةسايا.

66/4/1063 القدس، العربي، لندن،  
 
 لمزارعي الضفة الغربية "خمف الحبتور لألعمال الخيرية"ألف دوالر من  680 
ا تتمت وكالػ  األمػـ المتسػدة ئماثػ  وت ػغيؿ الالجاػيف الفميػطينييف "أونػروا" المرسمػ  : واـ –الةف  الغربي   

دونر لػػػدعـ  ألػػػؼ ٓٛٔاألولػػػآل لم ػػػروع ممػػػوؿ مػػػف مؤييػػػ   مػػػؼ أسمػػػد السبتػػػور لألعمػػػاؿ ال يريػػػ  ب يمػػػ  
المػػزارعيف الػػذيف يزػػانوف مػػف انزػػداـ األمػػف الغػػذااي بفػػرص عمػػؿ فػػي منط تػػيف فػػي الةػػف  الغربيػػ  تواج.ػػاف 

 ب كؿ  اص ت.ديدات التويص انيتيطاني وعنؼ الميتوطنيف.
ويػػػد ؿ هػػػذا الم ػػػروع ةػػػمف برنػػػامأ إيجػػػاد فػػػرص الزمػػػؿ الػػػذي تنفػػػذل األونػػػروا فػػػي الةػػػف  الغربيػػػ  والتػػػي 

عامػػؿ مػػف المجتمػػص المسمػػي لػػدعـ الم ػػاريص المجتمزيػػ  ال اصػػ  بالمػػاء والزراعػػ   ٓٓٔؼ ايػػتطاعت توظيػػ
والتي تززز الوصوؿ إلآل الماء وتززيز صمود تمؾ التجمزات في وجػ  الت.جيػر ال يػريو وذلػؾ بوايػط  دعػـ 

 مصادر رزال.ـ ومنص مصادرة األراةي مف  الؿ تئهيم.ا لاليتصالح المنظـ.
66/4/1063البيان، دبي،   

 
 الثالث لمعمارة والفنون اإلسالمية بغزة العالميرابطة الجامعات اإلسالمية تنظم المؤتمر  

 ائيػػالمي والفنػػوف  الزمػػارة –مؤتمرهػػا الزػػالمي الثالػػث  ائيػػالمي تز ػػد رابطػػ  الجامزػػات : أسمػػد عبػػد الفتػػاح
بغػزل وذلػؾ فػي رسػاب كميػ   مي ائيال الجامز و بالتزاوف مص "عمارل المياجد بيف الثوابت والمتغيرات"بزنواف 
 ابريؿ الجاري. ٕٗ إلآل ٕٔمف  الفترةو  الؿ بالجامز  ال.ندي 
 والسةػػػػارة الث افػػػػ فػػػػي انهتمػػػػاـ بفػػػػروع  ائيػػػػالمي هػػػػذا المػػػػؤتمر انطالالًػػػػا مػػػػف دور رابطػػػػ  الجامزػػػػات  يػػػػئتي

 الفاا ػػ  الزنايػػ مػػدي  ئظ.ػػارمػػزل وفميػػطيف  أهػػؿالتةػػامف مػػص  إلػػآلب داب.ػػا وفنون.ػػاو كمػػا ي.ػػدؼ  ائيػػالمي 
 الص رة. والب  األالصآلالتي تةـ الميجد  الب ز في تمؾ  ائيالمي  والزمارةبالفنوف 
تطػػػوير إلػػػآل بػػػاف المػػػؤتمر ي.ػػػدؼ  ائيػػػالمي الزػػػاـ لرابطػػػ  الجامزػػػات  األمػػػيفجزفػػػر عبػػػد اليػػػالـ  د.وصػػػرح 

و ائيػػػالمي ا مػػػف الثوابػػػت ب.ػػػا انطالالًػػػ المتصػػػم  المزماريػػػ الفنػػػوف  ودرايػػػ ببنػػػاء الميػػػاجد  المزنيػػػ الدرايػػػات 
 .المزاصرة السياةوتما ًيا مص ميتجدات 

66/4/1063األىرام، القاىرة،   
 
 في أقصر وقت ممكن مسؤول عسكري إيراني يحذر من قدرة بالده تدمير تل أبيب وحيفا 

الػػادرة ط.ػػراف ػ يػػو بػػي اي: سػػّذر ميػػاعد راػػيس األركػػاف الزامػػ  فػػي ال ػػوات الميػػمس  ائيرانيػػ و مػػف أف بػػالدل 
 عمآل تدمير تؿ أبيب وسيفا في أالصر والت ممكف.

ائيرانيػػ و عػػف الزميػػد مسمػػد سجػػازيو الولػػ  عمػػآل هػػامش الم.رجػػاف الزممػػي البسثػػي  "م.ػػر"ون مػػت وكالػػ  أنبػػاء 
الواتنا الميمس  جػاهزة بكامػؿ الوت.ػاو لتنفيػذ ت.ديػدات الااػد الثػورة  عمػي  ػامناي   "إفالرابص لسرس الثورةو الول  

وكػػاف سجػػازيو يػػرد عمػػآل يػػؤاؿ سػػوؿ مػػدل  ."ن يرتكبػػوا  الصػػ.اين   هكػػذا سماالػػ  أفونئمػػؿ  بئالصػػر والػػت..
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فػي سػاؿ ارتكػاب إيػراايؿ "فػي تنفيػذ ت.ديػد  ػامناي بتػدمير تػؿ أبيػب وسيفػا  ائيرانيػ ج.وزي  ال وات الميػمس  
 ."أي  سماال 

ب وسيفػػػا إذا مػػػا ارتكبػػػت وكػػػاف مر ػػػد الثػػػورة ائيرانيػػػ  عمػػػي  ػػػامناي سػػػذر ال ػػػ.ر الماةػػػي بتػػػدمير تػػػؿ أبيػػػ
 أي  سماال  ةد إيراف. "إيراايؿ"

66/4/1063القدس العربي، لندن،   
 
 
 
 
 وتأمل ببناء الثقة مع خميفتو استقالة فياضواشنطن تتأقمم مع  

سػػوؿ ايػػت ال  راػػيس الػػوزراء الفميػػطيني  الػػاؿ وزيػػر ال ارجيػػ  األميركػػي جػػوف كيػػري: جػػويس كػػـر -وا ػػنطف 
أف وا ػنطف "فيما الاؿ ميؤوؿ فػي ال ارجيػ   "ثر مف   ص يمكف أف نتزامؿ مز هناؾ أك"أف  يالـ فياضو

 ."تتطمص لم يادة الفميطيني  لدعـ النمو انالتصادي وبناء الدول  واألمف لمفميطينييف
الونيػػات المتسػػدة يتيػػتمر "والػػاؿ كيػػري فػػي تصػػريسات لمصػػسافييف  ػػالؿ زيارتػػ  طوكيػػو أوؿ مػػف أمػػس إف 

يتيػتمر بالزمػؿو "وأةػاؼ أف وا ػنطف  لتززيػز التنميػ  انالتصػادي  فػي الةػف  الغربيػ . "بمبادرت.ا م.ما كػاف
ونئمؿ أف يجد الرايس الفميطيني مسمود عباس ال  ص المنايب لمزمؿ مز  في المرسم  اننت الي  ولػػػػمزمؿ 

 ."مزنا لبناء الث  
لوةػػص عػػف كثػػبو وتػػدرؾ أهميػػ  الػػدور تتػػابص ا"أف وا ػػنطف  "السيػػاة"وأكػػد ميػػؤوؿ فػػي ال ارجيػػ  األميركيػػ  لػػػ 

الػػذي يمزبػػ  كػػؿ مػػف الػػرايس عبػػاس وراػػيس الػػوزراء  الميػػت يؿ  فيػػاض وت ػػدر ج.ودهمػػا فػػي دعػػـ بنػػاء دولػػ  
كػػاف  ػػريكًا الويػػًا لممجتمػػص الػػدولي والياديػػًا فػػي تززيػػز "وأ ػػار إلػػآل أف فيػػاض  ."فميػػطيني  ميػػت م  والابمػػ  لمسيػػاة

مف لم زب الفميطيني... ونسف نتطمص لجميص ال يادات الفميطيني  لدعـ النمو انالتصادي وتئييس الدول  واأل
 ."هذل الج.ود

66/4/1063الحياة، لندن،   
 
 كية تطمب من الكونغرس المصادقة عمى تقديم المساعدات المالية لمسمطة الفمسطينيةياإلدارة األمر  

 ٓٗٗعمػآل ت ػديـ ميػاعدات ب يمػ   طمبػت ائدارة األميركيػ  مػف الكػونغرس المصػادال : عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
م ػػػػػروع الموازنػػػػػ  اليػػػػػنوي   ميػػػػػودة وذلػػػػػؾ ةػػػػػمف ٕٗٔٓمميػػػػػوف دونر لميػػػػػمط  الفميػػػػػطيني  لميػػػػػن  الماليػػػػػ  

التػي تػـ تسويم.ػا إلػآل الكػونغرس األميركػي  ولػػ"األياـمن   الذي وصمت ني  و لممياعدات األميركي  ال ارجي 
 البؿ أياـ.

بزػػد أف أوالفػػت  "اليونييػػكو" ركيػػ  طمبػػت تمكين.ػػا مػػف ت ػػديـ الػػدعـ لمنظمػػ وفػػي هػػذا المجػػاؿ فػػاف ائدارة األمي
 الونيػات المتسػػدة ميػػاهمات.ا الماليػػ  فػػي هػػذل المنظمػػ  البػؿ عػػاميف اثػػر مػػنا فميػػطيف الزةػػوي  الكاممػػ  في.ػػا.
والالػػت "تيػػػزآل ائدارة لكيػػب الػػػدعـ مػػف الكػػػونغرس لت ػػػريص مػػف  ػػػئن  أف يمكػػف رفػػػص ال يػػود الت ػػػريزي  التػػػي 

ظر دفص مياهمات الونيات المتسدة إلآل وكانت األمـ المتسدة المت صص  التػي تمػنا الفميػطينييف نفػس تس
المكانػػ  التػػي تمػػنا لمػػدوؿ األعةػػاء أو عمػػآل الزةػػوي  الكاممػػ  كدولػػ . فػػي سػػاؿ تمريػػر الكػػونغرس ذلػػؾو فػػإف 

ت اليونييػكو لميػن  الماليػ  يػيغطي ت ػديرا ٕٗٔٓالتمويؿ المطموب مف البؿ اليونييػكو لتغطيػ  اليػن  الماليػ  
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يػػتغطي المتػػئ رات الميػػتس   فػػي اليػػن   ٕٗٔٓو ٖٕٔٓومتطمبػػات التمويػػؿ الطاراػػ  لميػػن  الماليػػ   ٕٗٔٓ
 ".ٖٕٔٓوالين  المالي   ٕٕٔٓالمالي  

 ٖٓٚف.ػػي مػػف اليػػميف األوؿ ب يمػػ   ٕٗٔٓأمػػا ب ػػئف الميػػاعدات التػػي تػػـ طمب.ػػا لمفميػػطينييف لميػػن  الماليػػ  
مميػػوف دونر فػػي  ٓٚميػػاعدة اليػػمط  الفميػػطيني  والميػػاعدات ائماثيػػ  أمػػا الثػػاني ف.ػػو ب يمػػ  مميػػوف دونر ل
 مجاؿ األمف.

مميػػوف دونر فػػاف "طمػػب الميػػاعدة لميػػن   ٖٓٚوأ ػارت ميػػودة م ػػروع الموازنػػ  إلػػآل انػػ  فيمػػا ي ػػص مبمػػف الػػػ
راايمي الفميػػطيني. ويػػيتـ يييػػاعد فػػي دفػػص عجمػػ  التفػػاوض سػػوؿ سػػؿ الػػدولتيف لمصػػراع ائيػػ ٕٗٔٓالماليػػ  

أيةػػًا ت ػػديـ ائماثػػ  ائنيػػاني  الممسػػ  لمفميػػطينييف الػػذيف يزي ػػوف فػػي الطػػاع مػػزة مػػف  ػػالؿ ت ػػديـ الميػػاعدة 
 عبر األمـ المتسدة والمنظمات مير السكومي  كث ؿ م ابؿ لػ"سماس". 

الميػػاعدة فػػي الةػػف   مميػػوف دونر ف الػػت ب ػػئن  "يتواصػػؿ ٓٚأمػػا مػػا ي ػػص الميػػاعدة ل طػػاع األمػػف ب يمػػ  
دامػ  وصػيان  الػدرات الػوات األمػف التػي ايػتفادت مػف التػدريب الو   طاع التركيز عمػآل إصػالح الطػاع األمػفو وا 

 .والمزدات والبني  التستي  الم دم  مف السكوم  األميركي . وزيادة التركيز عمآل المياعدة الت ني 
66/4/1063األيام، رام اهلل،   

 
 بعد استقالتو ضفياباريس تشيد بانجازات  

عػػف  وأعربػػتفرنيػػا بانجػػازات راػػيس الػػوزراء الفميػػطيني الميػػت يؿ يػػالـ فيػػاض  : أ ػػادتا ؼ ب -بػػاريس 
والػػاؿ فيميػػب نليػػو المتسػػدث بايػػـ وزارة  تجػػاوز " الفػػات.ـ الدا ميػػ ". إلػػآليتوصػػؿ الفميػػطينيوف  أففػػي  األمػػؿ

  يػػالـ فيػػاض فػػي بنػػاء مؤييػػات الدولػػ  ن ػػيد بميػػاهم أفال ارجيػػ  الفرنيػػي  فػػي نػػدوة صػػسافي  "نرمػػب فػػي 
 الفميطيني  الم بم ".

المػؤتمر الػدولي لمبمػداف  ٕٚٓٓ"هذا هو الزمػؿ الػذي تف ػر فرنيػا بالميػاهم  فيػ  عبػر تنظيم.ػا فػي  وأةاؼ
اليػمط  الفميػطيني  الامػت ب طػوة  أفلممؤييػات الماليػ  الدوليػ  التئكػد  أتػاحالمانس  لمدول  الفميػطيني و الػذي 

 الزام ". األمواؿ إدارةبانجازات يالـ فياض عمآل صزيد  أيةادول  متطورة"و مةيفًا "ن يد  الام ئسايم  
عمميػ  اليػالـو تئمػؿ  ئسيػاءالمتسدث بايـ وزارة ال ارجيػ  الفرنيػي  "فيمػا تتةػاعؼ الج.ػود الدوليػ   وأوةا

لمبسػػث عػػف انيػػت رار  ولويػػ األيجػػد الفميػػطينيوف الويػػااؿ لتجػػاوز  الفػػات.ـ الدا ميػػ  ويزطػػوف  أففرنيػػا فػػي 
 والوسدة".

66/4/1063الحياة، لندن،   

 
 في كافة أنحاء العالمإلى القدس في السابع من حزيران/ يونيو القادم  مسيرة عالمية 

: أعمنت المجن  الدولي  المنظمػ  لمميػيرة الزالميػ  إلػآل ال ػدس عػف الرارهػا تنظػيـ الميػيرة هػذا الدس برسلندف ػ 
اء الزػػػالـ فػػػي يػػػـو الجمزػػػ  اليػػػابص مػػػف سزيػػػراف  يونيػػػو  الم بػػػؿو وهػػػي الػػػذكرل الياديػػػ  الزػػػاـ فػػػي كافػػػ  أنسػػػ

واألربزػػيف نسػػػتالؿ الجػػزء ال ػػػرالي مػػػف المدينػػ  الم ديػػػ  بمػػػا في.ػػا الميػػػجد األالصػػػآل المبػػارؾ وب يػػػ  األمػػػاكف 
منػ  لػػ "الػدس و أريػمت نيػ   ٖٕٔٓ/ٗ/٘ٔالم دي . وأكدت ال يادة الدولي  لممييرة في بيػاف ل.ػا يػـو انثنػيف 

بػػػرس"و أف تنظػػػيـ الميػػػيرة يػػػئتي بيػػػبب ايػػػتمرار انسػػػتالؿ لممدينػػػ  الم ديػػػ  وبيػػػبب تمػػػادي دولػػػ  انسػػػتالؿ 
ائيراايمي في انت.اكات.ا لممدين  الم دي  ويكان.ا األصمييف مف الزرب ميمميف وميػيسيفو وبيػبب ايػتمرار 

 وال وانيف الدولي  ومص ال انوف الدولي ائنياني.مماريات.ا الزنصري  التي تتنافآل مص الرارات األمـ المتسدة 
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65/4/1063، قدس برس  
 
 : صرخة المعتقمين اإلداريين ومعاناة القاصرين"عوفر"معسكر االعتقال في  

لػػـ تصػػمد ألكثػػر مػػف يػػاع  روايػػ  ةػػابط يػػجف "عػػوفر" انستاللػػيو : أيػػزد تمسمػػي –يػػجف عػػوفر  راـ اهلل  
مزت ػػؿ فميػػطينيو عمػػآل ميػػامص ممثمػػي ويػػااؿ ائعػػالـ األجنبيػػ  عػػف أيػػير و  ٓٓٚالػػذي ي بػػص فيػػ  أكثػػر مػػف 

"انمتيازات ال اص  وال دمات الطبي " التي يسظآل ب.ا المزت موفو أماـ س ي   ما يجري عمآل وراء ال ةػبافو 
سػػيف بػػّيف متسػػدثوف بايػػـ األيػػرل أف ظػػروف.ـ الالإنيػػاني  ن ت تمػػؼ عمػػا يزانيػػ  أ ػػوت.ـ األيػػرل فػػي يػػاار 

 ئيراايمي و إف لـ تكف تفوال.ا يوءًا.اليجوف ا
ين   مػف الريػ  كػوبرا فػي الةػاء ال ميػؿ فػي الت ػبي  بػيف  ٓٙولـ يتردد األيير ال يخ عمر صالا البرموثي  

 هذا المزيكر و "مزيكر إبادة"و م تكيًا بئعمآل صوت : "إيراايؿ ت يـ هنا أو فيتس جديدًا".
مف ممثمي ويااؿ ائعالـ األجنبي  الزامميف في إيراايؿ  ٓٚجاء ذلؾ  الؿ جول  الصيرة في المزيكر لنسو 

نظم.ا "مكتب الصساف  السكومي" أوؿ مف أمس إلآل مزيكر "عوفر" ال ػابص عمػآل أراةػي الريػ  بيتونيػا مػرب 
 مدين  راـ اهلل المستم .
 يػػاـ مػص انػػدنع اننتفاةػ  األولػػآل سػيف زج انسػػتالؿ بػ نؼ الفميػػطينييف فػي  ٜٛٛٔأالػيـ هػػذا اليػجف عػػاـ 

المستمػ . ومنػذ  ٜٚٙٔتست ال مس السارال  والياوة ال تاءو وهو اليجف الوسيػد الموجػود دا ػؿ أراةػي عػاـ 
ن مػػت ميػػؤولي  ائ ػػراؼ عميػػ  مػػف جػػيش انسػػتالؿ إلػػآل وزارة األمػػف الػػدا مي ائيػػراايمي . وكػػاف  ٕٙٓٓعػػاـ 

ت.ـ التػػي لػػـ تزػػد تطػػاؽو فئاليمػػت ال يػػاـ التػػي البزػػوا في.ػػا استجاجػػًا عمػػآل مزانػػا ٕٛٓٓالمزت مػػوف أسرالػػوا فػػي 
 مكان.ا مرؼ اعت اؿ. والرب اليجف أيةًا مسكم  عيكري  إيراايمي .

مزػػت اًل إداريػػًاو أي  ٓ٘يػػن   و ٛٔ-ٗٔالاصػػر   ٓٓٔفميػػطينيًاو بيػػن.ـ  ٓٔٚي بػػص فػػي مزت ػػؿ عػػوفر اليػػـو 
تـ الفرز  كما في يػاار الذيف اعت موا مف دوف أي إجراء الانوني. وتـ ت ييـ اليجف إلآل يت  أجنس و بزد أف 

يجوف انستالؿ  بيف المزت ميف بسيب انتماءات.ـ الييايي   ل مػس منظمػات فميػطيني  و و صػص الجنػاح 
 اليادس لم اصريف.

اهتـ المةيفوف بسيف الةياف  لممثمي ويااؿ ائعالـو ويوادهـ األعظـ مػف دوؿ أوروبيػ و لكػف ائجػراءات 
ا كانػػت  ػػبي.  بػػد وؿ ثكنػػ  عيػػكري . فسْمػػؿ ال.واتػػؼ الن الػػ  ممنػػوعو التػػي ات ػػذت مػػص د ولنػػا و ػػالؿ تجوالنػػ

والتصػػوير أيةػػًا أو تيػػجيؿ أي كػػالـو كػػذلؾ التجػػواؿ دا ػػؿ اليػػجف مسظػػور إذ أسػػاط بنػػا اليػػجانوف مػػف كػػؿ 
األطراؼ. كذلؾ الم اء مص األيرل تـ مص مف ا تػارت.ـ إدارة مزيػكر انعت ػاؿ مػف متسػدثيف بايػم.ـ ولػدالااؽ 

 مزدودة.
 

 آالف أسير في سجون االحتالل خمسة
فػػي بدايػػ  الم ػػاء الػػاؿ ممثػػؿ يػػمط  اليػػجوف نفتػػالي  ػػموايموفتش أف عػػدد األيػػرل األمنيػػيف الفميػػطينييف فػػي 

فػي الماػ  موالوفػوف  ٖٖفي الما  ي ةوف مسكوميػات لفتػرات متفاوتػ و و ٗٙو بين.ـ ٜٜٛٗيجوف انستالؿ 
 ٕٖٕ٘فػي الماػ  مزت مػوف إداريػًا. وأةػاؼ أف  ٖونيػ  بس .ػـو وأو مزت مػوف إلػآل سػيف انت.ػاء ائجػراءات ال ان

أيػيرًا ي ةػوف أسكامػًا باليػجف لمؤبػٍد أو  ٕ٘٘أييرًا مزّرفوف عمآل أف "أيادي.ـ ممط ػ  بػدماء إيػراايمييف" وأف 
 أكثر.
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وادعػػػآل  ػػػموايموفتش أف مػػػرد ائجػػػراءات المت ػػػددة التػػػي تنت.ج.ػػػا يػػػمط  اليػػػجوف مػػػص أالػػػارب األيػػػرل هػػػو 
ت المتكررة مف عدد من.ـ لت.ريب أج.زة هواتؼ ن ال  لأليرل وأمػراض أ ػرل مسظػورة. وأةػاؼ أف المساون

دالي ػ  مػف دوف  ٘ٗمصمس  اليجوف تيما ألالارب األيير مف الدرج  األولآل بزيارت  مرة كؿ أيبوعيف لمػدة 
اليجوف ائيػراايمي   أف يكوف ل اء جيدي بين.ـ بايتثناء ل اء أطفال  لز ر دالااؽ. كما ادعآل أف األيرل في

يسظوف ب دمات طبي  "عمآل مدار الياع "و لكن  ارتبؾ سيف ياؿ عف كيؼ ييتوي هذا الكػالـ مػص ايت ػ.اد 
 األييريف عرفات جرادات ومييرة أبو سمدي  دا م.ا نتيج  ائهماؿ الطبي.

ي "يتمتػص ب.ػا" األيػرل أما ةابط اليجف يز وب  الـو ففا ر بػ "انمتيازات ال اص " و "الس ػوؽ الكاممػ " التػ
 ٓٔٔ ػػيكؿ/ نسػػو  ٓٓٗ"الػػذيف يػػديروف بئنفيػػ.ـ مطػػبخ اليػػجفو ويتم ػػوف دعمػػًا  ػػ.ريًا يػػ يًا مػػف اليػػمط   

دونرًا "و مةيفًا أف "مرف.ـ مميا  بالمواد الغذااي "و مساوًن  ٖٓ٘نسو  - يكؿ  ٖٓٓٔدونرات  ومف ذوي.ـ  
"عػوفر" ن ي ػػاركوف عػػادة فػي ائةػػراب الزػػاـ لميػػجناءو الت ميػؿ مػػف مزنػػآل إةػراب اليػػجناء ب ولػػ  إف أيػػرل 

وأن  "عندما يدور السديث عػف إةػراب عػف الطزػاـ فػإف ذلػؾ يزنػي رفةػ.ـ تم ػي وجبػات األكػؿ التػي ي ػدم.ا 
اليػػػجفو "لكػػػف لػػػدي.ـ مػػػف المزمبػػػات والمػػػئكونت فػػػي مػػػرف.ـ مػػػا يكفػػػي.ـ لفتػػػرات طويمػػػ "و مةػػػيفًا أف األيػػػرل 

 رفوف أننا الد نزاالب.ـ إذا أةربوا بإمالؽ المطبخ".الم اركيف في ائةراب "يز
وأالّر بئف األيرل مسروموف مف انتصاؿ مص الزالـ ال ارجي "بايتثناء سػانت  اصػ  إنيػاني و ي ػوـ  الل.ػا 
يػػػجانوف بانتصػػػاؿ مػػػص األهػػػؿ أو المسػػػاميف لتبمػػػيغ.ـ ريػػػال  مػػػف المزت ػػػؿ". وأةػػػاؼ أف األ ػػػباؿ المزت مػػػيف 

رفتي تدريس". وادعآل أن  توجد في كػؿ مػف األجنسػ  اليػت  عيػادة طبيػ . وهنػاؾ طبيػب "يتزمموف يوميًا في م
واسد في اليجفو مةيفًا بزنج.ي  أف "ال دمات الطبي  التي يسظػوف ب.ػا أيػرع مػف التػي يسظػآل ب.ػا مػواطف 

 عادي".
 

 حقيقة مغايرة
الت ينػا البروفييػور فػي ال.نديػ  وبزد الكالـ المزيوؿو د منػا جنػاح أيػرل "سمػاس"و بنػاء ل ػرار إدارة اليػجف ف

زاؿ ا ػتكآل مػالمزماري  في جامز  النجاح في نابمس مسمد مزاؿ وهو مزت ػؿ إداريػًا منػذ عػاـ ونصػؼ الزػاـ. 
وةص المزت ميف ائدارييف الذيف ن يزرفوف الت.ـ الموج.  إلي.ـو "ن نسف ون المساموف. المسكم  تتبنآل رواي  

رًا عمػآل أمػف إيػراايؿ ويمػددوف لنػا فتػرة انعت ػاؿ كػؿ يػت  أ ػ.ر". وأةػاؼ: األمف بئننا إرهابيوف ون كؿ  طػ
"ما يسصؿ في المسكم  أثناء تمديد اعت النا ميرسي . ال اةي ييمزنا لكنػ  ن يصػغي لنػا ون يتػد ؿ بػداعي 

 أف المزمومات التي في سوزة ج.از األمف يري  مف دوف الطمب مف األ ير ت ديـ أدل  تثبت ال ب.ات".
يػػجوف  ٗ-ٖ.ػػزأ مػػزاؿ عنػػدما نيػػئل  عػػف "ال ػػدمات الطبيػػ  المتػػوافرة فػػي هػػذا المزت ػػؿ" في ػػوؿ: "كنػػت فػػي وي

والتزامؿ ذات . كاف مزروفًا أف أبو سمدي  ييموت لكن.ـ لـ يتيسوا ل  تم ي الزػالج فػي الوالػت المنايػب. هػذل 
ؿ يمط  اليجوف سوؿ زيػارة األالػارب رابص سال  وفاة. الم كم  هي في طري   التزامؿ مزنا"و مفندًا ادعاء ممث

 .رًا  منذ اعت ال   الت آل زوجت  مرتيف ف ػط "ومػا زالػوا يمنزػونني  ٚٔمرة كؿ أيبوعيفو م يرًا إلآل أن   الؿ 
 مف رؤي  ابنتي".

 ػػػ.ر ويزػػػاني أمراةػػػًا فػػػي  ٓٓٔيػػػن   المزت ػػػؿ إداريػػػًا منػػػذ  ٓٙمػػػف ج.تػػػ  يةػػػيؼ عمػػػر صػػػالا البرمػػػوثي  
اري جرح نازؼ. هنا مزيكر إبادة جديد. إيراايؿ أسيت البؿ أياـ ذكػرل المسرالػ  النازيػ  ال مب: "انعت اؿ ائد

ومزيكرات ائبادة لكن.ا ت يـ هنا او فيتس جديدًا". وعف ال دمات الطبي  ي ػوؿ: "يػئتي طبيػب وي ػيس ةػغط 
 الدـ ونبض ال مبو ويغادر. أعاني الروماتيـز وأتم آل تيز  أنواع مف األدوي ".
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 الميميالتشويش 

فػػي اليػػػـ ال اصػػػريف أسةػػػرت إدارة اليػػػجف بالغػػػًا ليتسػػػدث بايػػػم.ـ لكػػػف األ ػػػباؿ الػػػذيف ايػػػتمزوا إليػػػ  تػػػد موا 
والطزػػوا كالمػػ  لي ػػكوا مػػف مزانػػات.ـ ال ػػديدة مػػف صػػداع الػػرأس نتيجػػ  الةػػج  التػػي ت ّمف.ػػا أج.ػػزة الت ػػويش 

باليػػرطاف. أسػػد ال ػػباب هنػػا ائلكترونيػػ  المنصػػوب  لرصػػد أي اتصػػاؿ مػػف هػػاتؼ ن ػػاؿو "ن  ػػآل أف نصػػاب 
 مصاب باليرطاف نتيج  هذل األج.زة"و الاؿ أسدهـ.

يػن   مػف الريػ   ٘ٔيػن   ويويػؼ وجيػ    ٗٔيػن   ونػور ماجػد يز ػوب   ٚٔوُي يـ مسمد أبو ينيد عطيػ   
الفجػػار الةػػاء بيػػت لسػػـ بػػئن.ـ ن يزممػػوف يػػبب اعت ػػال.ـ. وكػػاد األ يػػر يػػذرؼ دموعػػًا عمػػآل أنػػ  يرتػػدي نفػػس 

س منػػذ اعت الػػ  البػػؿ  ػػ.ر. ثالثػػت.ـ م ػػتاالوف لػػذوي.ـ الػػذيف لػػـ يػػروهـ منػػذ اعت ػػال.ـ البػػؿ أيػػابيص. أمػػا المالبػػ
الةابط  المراف   فادعت أف الت ويش هو مف نصيب اليجانيف أيةًاو فرد عمي.ا أسد ال باف بال وؿ: "كيػؼ 

واـ إلآل منازلكـو ونسف مف ت ارنيف وةزنا مص اليجانيف. أنتـ ن ت بزوف في مرؼ صغيرةو تنصرفوف بزد الد
 يب آل هنا تست وطئة الت ويش".

 
 الضابط منزعج

انت.ػػت الزيػػارة بزػػد ثػػالث يػػاعات مػػف بػػدا.او لكػػف مغادرتنػػا اليػػجف تتطمػػب اننتظػػار إلػػآل سػػيف عػػّد األيػػرل 
  ي  أف يكوف أسدهـ اندّس بيف الصسافييفو إذ بسيب الةابط في تم يص : "نسف ن نثؽ باأليػرل. إن.ػـ 

 وف بامتيازات كثيرة وهـ يزمموف أن  يجدر ب.ـ اليموؾ السيف لاال ي يروها".يتمتز
وأةػػاؼ منزعجػػًا: "لػػـ ن ػػِؼ عػػنكـ  ػػياًا لكػػنكـ  ػػالفتـ األوامػػر بزػػدـ السػػديث إلػػآل أيػػرل بايػػتثناء المتسػػدثيف 

 بايم.ـ. نرجو أف تن موا ما رأيتـ بئمان "... وها نسف نن م.ا.
 66/4/1063، الحياة، لندن

 
 ل استقالة فّياض وما بعدىاما قب 

 هاني المصري
أ يػػًرا ايػػت اؿ يػػالـ فّيػػاض واَلبِػػَؿ الػػرايُس انيػػت الَ و ولكػػّف السكايػػ  لػػـ تنتػػ  عنػػد هػػذا السػػدو ألف الطمػػب مػػف 
فّيػػاض أف تيػػتمر سكومتػػ  فػػي تيػػيير األعمػػاؿو وفػػي ظػػؿ عػػدـ الت ػػدـ عمػػآل طريػػؽ تطبيػػؽ اتفػػاؽ المصػػالس  

س  ػػػ  كيػػػري بزػػػد أف منسػػػ  الػػػرايس م.مػػػ   ػػػ.ريف لزمػػػ  يػػػنجا فػػػي ايػػػتاناؼ وسالػػػ  اننتظػػػار لمػػػا يمكػػػف أف ي
المفاوةػػات؛ يطػػرح استمػػاًن بػػئف تب ػػآل سكومػػ  تيػػيير األعمػػاؿ لفتػػرة الػػد تمتػػد ليػػبز  أيػػابيصو إذا تػػـ انلتػػزاـ 
بال انوف األياييو وفترة أطوؿ إذا وافؽ فّياض عمآل ذلؾ أو عمآل إعادة تكميف  بت ػكيؿ السكومػ  مػرة أ ػرلو 

 بالرمـ مف نفي  ل.ذا انستماؿ عمآل أياس أن  لـ ييت ؿ ستآل يزود  الؿ فترة الصيرة. 
لػػػـ يكػػػف ممكًنػػػا بزػػػد التػػػد ؿ األميركػػػي الم.ػػػيف مػػػف أجػػػؿ ائب ػػػاء عمػػػآل فّيػػػاض يػػػول أف يصػػػر فّيػػػاض عمػػػآل 

لػ آل أيػػف انيػت ال و وأف ي بم.ػا الػرايسو ولكػف األيػام  التػي بساجػ  إلػآل إجابػ  عن.ػا: لمػاذا سػدث مػا سػدث؟ وا 
 ينيير بزد انيت ال ؟ 

إف انيت ال  والبول.ا بزد يميم  أزمات و الفاتو كانت في البداي  بيف أوياط مف "فتا" وفّيػاضو وأصػبست 
ذا أراد  بػػيف "فػػتا" وفّيػػاضو ألف "فػػتا" تزتبػػر أف مػػف س .ػػا أف تسكػػـ الةػػف  مػػا دامػػت "سمػػاس" تسكػػـ مػػزةو وا 

 يزرؼ أن  موظؼ عندها بدرج  رايس سكوم .فّياض أف يكوف رايًيا لمسكوم ؛ عمي  أف 
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بزػػد والػػوع انن يػػاـ كانػػت "فػػتا" تسػػت والػػص صػػدم   يػػران.ا الطػػاع مػػزةو فواف ػػت بيػػ.ول  مػػص وجػػود أصػػوات 
مزارةػ  عمػآل تػػولي فّيػاض راايػ  السكومػػ و ستػآل يػن.ض ب.ػػاو ولكػف عمػآل أيػػاس أف هػذل السكومػ  سكومػػ  

مػ  براايػ  "فػتا" أو ب يادت.ػا بوجػود راػيس سكومػ  ميػت ؿ طوارئ تيتمر لفترة الصيرةو يتـ بزدها ت ػكيؿ سكو 
ولػػو كػػاف "فّيػػاض" نفيػػ و ولكػػف لػػـ تجػػر الريػػاح بمػػا ت ػػت.ي يػػفف أويػػاط فػػي "فػػتا"و وذلػػؾ ألف الػػرايس مػػنا 
فّياض كؿ ث ت و ألن  ينيجـ مص التوج.ات الييايّي  الراايّي  ورؤي  آفاؽ واستمانت السؿ الييايػيو ويتمتػص 

وبم.نّي  ممتازةو واألهـ تمتز  بث   ن مسدودة مف األميركافو بما يمكنػ  مػف السصػوؿ عمػآل  بدعـ دولي عاؿٍ 
دعـ مالي ميت رو ولكون    صّي  ميت م  يتيا هامً ا مف المناورة لمرايسو ألف وجود مركز ث ؿ إلآل جانب 

الػػرايس هامً ػػػا  "فػػتا" والفصػػااؿ األ ػػرل المنةػػوي  فػػي إطػػار المنظمػػ  و"سمػػاس" والج.ػػاد ائيػػالمي يمػػنا
 وايًزا لمسرك .

ل ػػػد وصػػػمت ث ػػػ  الػػػرايس ودعمػػػ  لفّيػػػاض إلػػػآل أف  ّولػػػ  بزػػػض صػػػالسيات و  صوًصػػػا عمػػػآل بزػػػض األج.ػػػزة 
 األمنّي  التي مرجزيت.ا الرايس وفً ا لم انوف األيايي.

ي بػدأ الػػرايس بيػػسب الغطػػاء الييايػػي عػف فّيػػاض عنػػدما   ػػزر أنػػ  بػػات الوًيػا وطموًسػػا أكثػػر ممػػا ينبغػػيو فػػ
ظػػػؿ ةػػػزؼ دور "فػػػتا"و والفصػػػااؿو والمنظمػػػ و وميػػػاب المجمػػػس الت ػػػريزي الػػػذي مػػػنا الػػػرايس صػػػالسيات 
ت ريزّي  إةاف  إلآل صالسيات  التنفيذّي و وبزد أف أ ذ يتصرؼ بصورة ميت م  ومتزايدة عف الرايسو كما بدا 

  لممصػالس  مػف دوف في عدة مسطػاتو أبرزهػا ال ػالؼ عمػآل التوجػ  نسػو األمػـ المتسػدةو وبزػدما طػرح  طػ
ت ػػاور مػػص الػػرايسو وبزػػد أف  ػػزر الػػرايس أف "فيػػاض" مفػػروض عميػػ  ولػػيس ميػػتمًرا فػػي منصػػب  با تيػػارلو 
و اص  عندما تد مت ائدارة األميركّي  في كؿ مرة يتـ في.ا تواليص اتفاؽ عمآل المصالس و لم وؿ إن.ا متميك  

واليص اتفاؽ ال اهرةو لدرج  أف وزيرة ال ارجّي  األميركّيػ  بب اء فّياض رايًيا لمسكوم و ستآل في مرسم  ما بزد ت
آنذاؾو هيالري كمينتوفو اعترةت في مكالم  هاتفّي  مػص الػرايس عمػآل ايػتبزاد فّيػاض فػي "إعػالف الدوسػ "و 
الذي ينص عمػآل تػولي الػرايس م.مػ  راايػ  السكومػ  الوفاالّيػ و وعنػدما اسػتأ الػرايس الػاااًل ل.ػا: إف السكومػ  

اايػػت  وبرنامج.ػػا يػػيكوف برنامجػػ و الالػػت إف هػػذا  ػػئف دا مػػيو ولكن.ػػا يػػارعت بزػػد ذلػػؾ بػػإبالغ يػػتكوف بر 
 موالؼ أميركا بانعتراض عمآل "إعالف الدوس ".

فػػي ظػػؿ مػػا يػػبؽو بػػدأ أبػػو مػػازف بتجريػػد فّيػػاض مػػف صػػالسيات  ومراكػػز الوتػػ  مػػف  ػػالؿ زيػػادة عػػدد الػػوزراء 
نء لفّيػاضو ثػـ فػي ايػتزادة اليػيطرة عمػآل أج.ػزة األمػف ستػآل المسيوبيف عمػآل الػرايسو الػذيف ن يػدينوف بػالو 

التػػي ةػػمف صػػالسيات السكومػػ و ثػػـ فػػي تزيػػيف وزيػػًرا لممالّيػػ  رمًمػػا عػػف إرداة فّيػػاضو وهػػذا األمػػر أدل إلػػآل 
تػػداعيات أبرزهػػا ايػػت ال  نبيػػؿ اليػػيسو الػػذي عػػانآل مػػف التجػػاذب بػػيف الػػرايس وراػػيس السكومػػ و ومػػف ات ػػاذ 

مالّي  مف دوف عمم ؛ ما دفز  إلآل انيت ال  التي البم.ا فّياض عمآل الفور بػالرمـ مػف رفػض  الرارات ل.ا أعباء
 الرايس ل.او وكانت هذل ال    التي الصمت ظ.ر البزير.

الم ػكم  لييػت فػػي ايػت ال  وزيػػر المالّيػ و ولكػػف فػي وجػود يػػمط  مرت.نػ  لمميػػاعدات ولالتفاالػات وانلتزامػػات 
ي اليػػػمط و ييػػػاعد عمػػػآل بروزهمػػػا التػػػد الت ال ارجّيػػػ و ونابزػػػ  مػػػف النظػػػاـ المجسفػػػ و وفػػػي بػػػروز رأيػػػيف فػػػ

الييايي الفميطيني الم تمط  راايي برلماني و الذي فرض عمينػا بزػد تػد الت  ارجّيػ  ايػت.دفت ايػتسداث 
منصػػب راػػيس السكومػػ  فػػي يػػياؽ إةػػزاؼ الػػرايس الراسػػؿ يايػػر عرفػػاتو ألنػػ  بػػات يمثػػؿ "اليػػادة إرهابّيػػ "و 

كما الاؿ جورج بوش انبف إيجاد اليادة فميطينّي  جديدة وم تمفػ  تسػارب ائرهػاب بصػورة ن هػوادة  والمطموب
 في.ا.
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ل د  رب فّياض مف الكئس التػي  ػرب من.ػا الػرايس "أبػو مػازف" سينمػا كػاف رايًيػا لمسكومػ و وكػاف عميػ  أف 
 ي تار بيف أف يكوف موظًفا بدرج  رايس وزراء أو أف يرسؿ.

انيػػت ال  منػػذ يػػنواتو ويػػبؽ وأف الَػػدَّْمُت لػػ    صػػي ا هػػذل النصػػيس  مػػرتيفو ع ػػّي  ومػػداة  كػػاف عمػػآل فّيػػاض
و وكػػاف عميػػ  انيػػت ال  فػػي نفػػس اليػػـو الػػذي بػػرز فيػػ  أف ٕٔٔٓتواليػػص اتفػػاؽ المصػػالس  فػػي الرابػػص مػػف أيػػار 

ا ال ػالؼ هػو ال الؼ بيف "فتا" و"سماس" سػوؿ أف يكػوف هػو راػيس سكومػ  التوافػؽ الػوطني أـ نو وأف هػذ
 إسدل الز بات أماـ المصالس و ولكف جرل تصويرل وكئن  الز ب  الراييّي و مص أف الس ي   لييت كذلؾ.

كػػػاف عميػػػ  أف ييػػػت يؿ بزػػػد تواليػػػص اتفػػػاؽ المصػػػالس و وب ػػػكؿ أكثػػػر إلساسػػػا بزػػػد "إعػػػالف الدوسػػػ " فػػػي  ػػػباط 
اض لػػـ يزػػد يسظػػآل بالغطػػاء و الػػذي نػػص عمػػآل ت ػػكيؿ سكومػػ  براايػػ  الػػرايسو وعنػػدما بػػرز أف فّيػػٕٕٔٓ

الييايػػي مػػف "فػػتا" والػػرايسو  صوًصػػا أنػػ  ن يجػػب أف ي بػػؿ إصػػرار ائدارة األميركّيػػ  عمػػآل تصػػويرل بئنػػ  
 مفروض عمآل الفميطينييف.

ثبػػات الجػػدارة ئن.ػػاء انسػػتالؿ عػػف  كػػاف عمػػآل فّيػػاض انيػػت ال  عنػػدما ف ػػؿ برنامجػػ  فػػي إالامػػ  المؤييػػات وا 
دولي وأميركػػػا بالميػػؤولّي  عػػف إجبػػار إيػػراايؿ عمػػػآل تيػػوي و وعنػػدما لػػـ يتس ػػػؽ طريػػؽ اةػػطالع المجتمػػص الػػ

و وذهب مف أجؿ تس يػؽ وعػدل إلػآل ٖٕٔٓبرنامج  لاليتغناء عف المياعدات ال ارجّي  كمًيا مص سموؿ الزاـ 
فػػػرض ةػػػرااب سممػػػت المػػػواطف أعبػػػاء إةػػػافّي  تزامنػػػت مػػػص الز وبػػػات األميركّيػػػ  وائيػػػراايمّي  عمػػػآل  مفّيػػػ  

ننةػػماـ الفميػػطيني إلػػآل اليونييػػػكو وانعتػػراؼ األممػػي بالدولػػػ  المراالبػػ و مػػا أدل إلػػػآل عجػػز مػػالي وديػػػوف ا
 متراكم  وعدـ انتظاـ في دفص الرواتب.

هػػؿ يتسمػػؿ فّيػػاض الميػػؤولّي  عمػػا جػػرل مػػف إنجػػازات وا  فاالػػات لوسػػدل؟ ن بالتئكيػػدو بػػؿ يتسمػػؿ الميػػؤولي  
السيات وائمكانػات وال ػرعّي  التػي يتمتػص ب.ػاو و اصػ  أف برنػامأ الرايس والمنظم  و"فتا" كػؿ بسيػب الصػ

 فّياض اليياييو ب كؿ عاـو ينيجـ تماًما مص برنامأ الرايس.
جذر المئزؽ الفميطيني الزاـ ن يزود في جوهرل إلآل ال الؼ بيف "فتا" والرايس وفّياضو بسيث يكػوف السػؿ 

السكوم  ال ادـ ن ي تمؼ مػف سيػث التوجػ  الييايػي  برسيؿ فّياضو  صوًصا وأف المطموب أف يكوف رايس
عف فّياضو ألن  يجب أف يكوف منايًبا لمتزامؿ مص ائدارة األميركّي  وممتزًمػا ب ػروط المجنػ  الرباعّيػ  واتفػاؽ 
أويموو بالرمـ مف أف إيراايؿ لـ تزد ممتزم  ب و وأف متطمبات السصوؿ عمآل الدول  المراالب  ت تةػي ييايػ  

 تمف  عما البم.ا جذرًيا.جديدة م 
هػػػؿ يػػػنب آل بانتظػػػار نجػػػاح ج.ػػػود كيػػػري وتس يػػػؽ المصػػػالس و أـ يػػػتـ اعتمػػػاد إيػػػتراتيجّي  جديػػػدة بديمػػػ  مػػػف 
ائيػػػتراتيجيات المزتمػػػدة ستػػػآل ا فو إيػػػتراتيجّي  ن يمكػػػف أف تكػػػوف مػػػف دوف البػػػوؿ "فػػػتا" والػػػرايس تسديػػػًدا 

ك ػركاء س ي يػػيف فػي المنظمػ  واليػػمط و بسيػث يئ ػػذ لػػ"سماس" وب ّيػ  الفصػػااؿ ومكونػات ال ػزب الفميػػطيني 
كؿ طػرؼ مػا ييػتس   وف ػا لوزنػ  الس ي ػي عمػآل األرضو ت ػـو عمػآل أيػاس مراجزػ  التجربػ و واأل ػذ ببرنػامأ 

 جديد م تمؼ وأكثر صالب  مف برنامأ المفاوةات كطريؽ وسيد.
اـ الييايػػػي مػػف دوف الرهػػاف عمػػػآل وعمػػآل "سمػػاس" أف ت بػػؿ بػػػئف تكػػوف جػػزًءا مػػػف الوطنّيػػ  الفميػػطينّي  والنظػػ

التغييرات الزربّي  والمرجزيات األ رل. نظػاـ تزػددي ديم راطػي يػؤمف بالميػاواة بػيف المػواطنيف بغػض النظػر 
عػػػف المػػػوف والجػػػنس والػػػديفو ويػػػدافص عػػػف س ػػػوؽ ائنيػػػاف وسرياتػػػ  األيايػػػّي و ويػػػؤمف بالفصػػػؿ بػػػيف الػػػديف 

 والمؤييات المدنّي  والييايّي .
ي يػياؽ انتفػػاؽ عمػآل إعػػادة بنػاء المنظمػػ  بوصػف.ا المرجزّيػػ  وائطػار والكيػػاف والممثػؿ ال ػػرعي يػئتي ذلػؾ فػػ

والوسيدو الذي يياعد انتفاؽ عمي.ا عمآل سؿ كؿ ال الفات المتب ّي و كما يمكف انتفاؽ بزد ذلؾ عمآل ت كيؿ 
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تـ المواف   عمي.ػا رةػوً ا  سكوم  وسدة وطنّي  ت ارؾ في.ا الفصااؿ والميت موفو وليس سكوم  ميت ميف ف ط
لمةغوط ال ارجّي و بسيث ت وـ بت.يا  الظػروؼ ئجػراء انت ابػات سػرة ونزي.ػ  تجزػؿ إمكانّيػ  تزطيػؿ إجراا.ػا 

 ومصادرة نتااج.ا مف انستالؿ في أةيؽ  نطاؽ ممكف.
و يػواء ن يمكف عزؿ ما جرل ب صوص فياض عػف المنافيػ  عمػآل وراثػ  ال يػادة الفميػطيني  بزػد "أبػو مػازف"

دا ؿ "فتا" أو بين.ا وبيف "سماس". إف األزم  أزم  ف داف األفؽ الييايي وعدـ وجود  يار جديد الادر عمػآل 
 اننتصار.

 66/4/1063، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 
 ليس لمفمسطينيين الالجئين من يمثميم 

 ماجد كيالي
جاػػيف الفميػػطينييف فػػي يػػوري  فػػي دااػػرة انيػػت.داؼ بػػػدرجات منػػذ بدايػػ  ثػػورة اليػػورييفو باتػػت م ّيمػػات الال

متفاوت و مثؿ م تمؼ المدف وال رل في هذا البمدو ب ػْدر الرب.ػا أو بزػدها مػف المنػاطؽ اليػا ن و نتيجػَ  انت.ػاج 
 النظاـ السؿَّ األمني في مواج.   زب .

 ػػدـ الم يمػػات التػػي تزّرةػػت هكػػذا كانػػت م يمػػات الالجاػػيف فػػي درعػػا والالذاليػػ   وسمػػص بدرجػػ  أالػػّؿ  فػػي م
لأل طار الناجم  عف أعماؿ ال صؼ وال نص والتنكيؿو األمر الذي  مؿ ب ي  الم ّيماتو بزد تصاعد وتيػرة 
الصػػراع الميػػماو مػػص ايػػت داـ النظػػاـ يػػالح المدفزيػػ  والػػدبابات والطػػااراتو فػػي مساولتػػ  زيػػادة كمفػػ  الثػػورة 

زيكري و بزد أف باتت تفرض ذات.ا ويػيطرت.ا عمػآل عػدد يتزايػد وت ويض سواةن.ا المجتمزي  وكير بنيت.ا ال
 باّطراد مف المناطؽو مف سمب إلآل دم ؽو نييما منذ صيؼ الزاـ الماةي.

واةا أف النظاـو الذي لـ يػوّفر الم يمػات ولػـ يستػـر  صوصػيات.او وهػو أمػر بػدهي ممػف يمزػف فػي  ػزب  
 يطينييف وتدمير م يمات.ـ.وبمدل نفيي.ما التاًل وتدميرًاو لف ي.م  م تؿ فم

الواالص ا ف أف مزظـ الم ّيمات باتت تست السصار وتست النارو وهػذا ينطبػؽ عمػآل م يمػات سنػدرات  فػي 
سمب  ودرعا و اف ال يا ويبين  واليت زينب والسييني  واليرمػوؾ فػي دم ػؽ وريف.ػاو الػذي بػات منػذ تمػوز 

مرارو ما أّدل إلػآل يػ وط الز ػرات مػف الاطنيػ و كمػا  يوليو  الزاـ الماةي يتزّرض لم صؼ الصارو ي بايت
تزػػّرض ل صػػؼ مػػف طػػاارات الميػػف مػػرارًاو مػػا اةػػطّر مزظػػـ يػػكان  إلػػآل المغػػادرة فػػي منتصػػؼ كػػانوف األوؿ 

  دييمبر   وفًا مف بطش النظاـو نييما بزد ييطرة جماعات الجيش السّر عمي .
ي بمػداف المجػوءو يزػاني السصػار الم ػّدد منػذ أربزػ  والساؿ أف هذا الم يـو الذي يزتبر عاصم  الم يمػات فػ

أ ػػ.رو وبػػات الػػد وؿ إليػػ  ينطػػوي عمػػآل أ طػػار جّمػػ و مػػص وجػػود سػػاجز أمنػػي يػػتسّكـ بالػػدا ميف وال ػػارجيفو 
فػػي الماػػ  مػػف يػػكان    ٕ٘وي ػػّنف د ػػوؿ المػػواد التموينيػػ  والطبيػػ و فةػػاًل عػػف ايػػتمرار تزػػرض البػػااليف فيػػ   

رصػػاص ال ناصػػ  الػػذيف يزتمػػوف البنايػػات الزاليػػ  المطمػػ  عميػػ و والػػذيف ذهػػب ألهػػواؿ ال صػػؼ الصػػارو ي و 
 ةسي  إجرام.ـ الز رات.

هذل هي أسواؿ م يمات الفميطينييف في يوري  اليوـو لكف ما يجب تئكيدل أف هذل هي أيةًا ساؿ اليػورييف 
ميرها كاف يجري مثم  في مزظـ مناط .ـو بمزنآل أف ما يجري في م يمات اليرموؾ وسندرات و اف ال يا و 

منذ أكثر مف عاـ في داريا وبرزة وال ابوف ودوماو وفي سمب وسمص ودرعاو بسيػث مػدت سػاؿ الفميػطينييف 
 كساؿ اليورييفو ومصيرهـ مرتبطًا بمصيرهـ.
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فػػي هػػذا الوةػػصو مػػا عػػاد ممكنػػًا بػػالطبص التمّيػػؾ بػػالموالؼ الفميػػطيني المتزمّػػؽ بتجنيػػب الم يمػػات التػػداعيات 
عف الثورة اليوري و ونييما من.ا تداعيات الصراع الميماو لصالا تكريس دورها كمناطؽ آمن  ت ػدـ الناجم  

 -الصااب مػف الناسيػ  النظريػ  ف ػط  -المئول والرعاي  لميورييف مف أهالي المناطؽ المنكوب و ف.ذا الموالؼ 
صػػرار النظػػاـ لػػـ يزػػد لػػ  مزنػػآلو ولػػـ يزػػد مجػػديًا مػػف الناسيػػ  الزمميػػ و وذلػػؾ بيػػبب استػػداـ  الصػػراع الميػػما وا 

 عمآل انت.اج السؿ األمنيو وبيبب التسّوؿ إلآل الصراع عمآل الييطرة عمآل كؿ  بر في يوري .
الم كم  أف ال ّص  ن تنت.ي هناو إذ إف فميطينيي يوري  الذيف باتوا ن يتمايزوف عف اليورييف في مزانػات.ـ 

ييػز فػي المزاممػ  فػي ائطػارات الزربيػ  وائالميميػ  والدوليػ و وآنم.ـ وتةػسيات.ـ وآمػال.ـو بػاتوا يتزّرةػوف لتم
 رمـ أف يبب النزوح وظروف  وأ طارل واسدة لمجميص.

مثاًلو في األردف ُوةص النازسوف مف فميطينيي يوري  في م يمات أيوأ مف تمػؾ التػي وةػص في.ػا النػازسوف 
  ال انونيػ  ل.ػـ. فبينمػا بإمكػاف اليػوري اليوريوفو وفي كػؿ مػف مصػر وتركيػا جػرل التمييػز فػي تسديػد المكانػ

الد وؿ الآل هذيف البمديف مف دوف تئ يرة ومػف دوف عوااػؽو مػص التمتّػص بسريػ  ال ػروج والػد وؿو فػإف النػازح 
الفميػػطيني ن يممػػؾ أّيػػًا مػػف ذلػػؾو والفميػػطيني يستػػاج إلػػآل تئ ػػيرة د ػػوؿ إلػػآل تركيػػا ومصػػرو ومػػف ايػػتطاع 

او فإف عمي  تيوي  وةػز  ال ػانوني ب ػئف ائالامػ  والدرايػ  والزمػؿو وهػي الد وؿو في ظرؼ ما أو بطري   م
ن تمنسػ  سػّؽ ال ػروج والػد وؿو فػإذا  ػرج ن  -مػثالً -عممي  صزب  ومز دة ومةني و فةاًل عػف أف مصػر 

 ُييما ل  بالزودة.
جتماعيػػ و ومػػا وفػي لبنػػاف أيةػػًا ثمػ  م ػػكالت مػػف هػذا النػػوعو نيػػيما بيػبب ظػػروؼ هػػذا البمػد الييايػػي  وان
  ّفؼ سّدة أزم  النازسيف الفميطينييف إلي  هو ايتيزاب أ  اا.ـ الالجايف إياهـ في م يمات.ـ.

ثمػػ  تمييػػزو أيةػػًا مػػف جانػػب المنظمػػات الدوليػػ  ب ػػئف التزامػػؿ مػػص النػػازسيف مػػف فميػػطينيي يػػوري و إذ إف 
فو فػػي زمػػف السػػرب وفػػي ميرهػػاو ن "المنظمػػ  الدوليػػ  اليػػامي  ل ػػؤوف الالجاػػيف" التػػي ترعػػآل  ػػؤوف الالجاػػي

 تزتبر الالجايف الفميطينييف ةمف ونيت.ا ستآل وهـ نازسوفو مثم.ـ مثؿ اليورييف.
وعند هذل المفوةي  الوني  عمآل الالجايف الفميطينييف ت ص عمػآل عػاتؽ "وكالػ  الغػوث"و رمػـ عمم.ػا بػئف هػذل 

لييايػي  والمدنيػ و ولػيس ل.ػا يػمطات فػي تركيػا أو الوكال  ن تتزامؿ مػص ال ةػايا المتزم ػ  بس ػوؽ الالجاػيف ا
مصر. وبالنتيج و ف د ف مت كؿ مساونت النازسيف مف فميطينيي يوري و في مصر أو ميرهاو في م اطبػ  
هػػػذل المفوةػػػي  ولْفػػػت انتباه.ػػػا إلػػػآل أوةػػػاع.ـ ومزانػػػات.ـو األمػػػر الػػػذي يفتػػػرض مػػػف جميػػػص األطػػػراؼ بػػػذؿ 

هذل المنظم و ب ػئف التزامػؿ مػص الةػايا الالجاػيف الفميػطينييفو وهػي ثغػرة الةغوط ليّد هذل الثغرة في وني  
ن ػػئت مػػص إالامػػ  "وكالػػ  الغػػوث" مػػف دوف أي صػػم  بػػالس وؽ المدنيػػ  وائنيػػاني  التػػي نّصػػت عمي.ػػا المزػػايير 

 والمواثيؽ الدولي .
نػب مػا يفتػرض أنػ  كيػان.ـ ما يفاالـ األمػر أف الظمػـ والتنّكػر والالمبػانة لفميػطينيي يػوري  تػئتي أيةػًا مػف جا

الييايػي الجػػامصو منظمػػ  التسريػػرو التػػي طالمػػا اعتبػػرت بمثابػػ  الممثػػؿ ال ػػرعي والوسيػػد لم ػػزب الفميػػطينيو 
 في كؿ أماكف وجودل.

والم كم  أف هذا يسصؿ لالجايف الفميػطينييفو ومػف ةػمن.ـ فميػطينيو يػوري و الػذيف دفزػوا ثمنػًا باهظػًا فػي 
يبيؿ صزود سركت.ـ الوطني  منذ أوااؿ اليتينات إلػآل أوااػؿ الثمانينػاتو ف.ػؤنء  يبيؿ الةيت.ـ و زب.ـو وفي

هـ الذيف أعطوا منظم  التسرير مكانت.او ودفزوا النفس والنفيس في يبيؿ ترييخ وةز.ا ممثاًل  رعيًا وسيدًا 
 .لم زب الفميطينيو ن ييما في وج  مساونت النظاـ اليوري ال.يمن  عمآل ال رار الفميطيني
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والساؿ أن  لـ يكف مطموبًا مف هذل المنظم  ون مف فصاام.ا انن راط في سرب ةد النظاـ اليوريو ف.ذا لـ 
يطمب  أسدو ن مف الفميطينييف ون مف أطراؼ الثورة اليوري و فةاًل عف أف أوةاع.ا ن تيما بذلؾ. كذلؾ 

اعتػػداءات النظػػاـ عمػػآل الم يمػػاتو ون مػف المف.ػػـو أف هػػذل المنظمػػ و مػػص كػػؿ فصػػاام.او لػيس بإمكان.ػػا والػػؼ 
رفص السصار المفروض عمي.او ون إعادة النازسيف إلي.ا. كاف المطموب من.ا ف ط أف تكوف بميتول الةيت.او 
نيػػػاني ن يتنّكػػػر لطمػػػب اليػػػورييف السريػػػ   وهػػػي الةػػػي  تسػػػّررو بمزنػػػآل أف المطمػػػوب مجػػػّرد موالػػػؼ ييايػػػي وا 

 و ن مف اليورييف ون مف الفميطينييف.والكرام  والزدال و ون يتجاهؿ الةسايا
وهكػػذاو فػػإف المنظمػػ  وفصػػاام.ا لػػـ تف ػػؿ فػػي هػػذا ان تبػػار فسيػػبو بسكػػـ تماثم.ػػا مػػص النظػػاـ الزربػػي ال ػػديـ 
نمػػا ف ػػمت ستػػآل فػػي الػػدفاع عػػف  وان.يػػار م ػػروع.ا لمتسػػّرر الػػوطني وتسّول.ػػا الػػآل يػػمط  تسػػت انسػػتالؿو وا 

 يطينييف.مكانت.ا ممثاًل  رعيًا وسيدًا لمفم
فإذا لـ يكف بإمكاف المنظم  بذؿ الج.ود لوالؼ انعتداءات الوس ي  عمآل الم يمات ون رفص السصػار عن.ػاو 
فإنػػػ  كػػػاف بإمكان.ػػػا ائظ.ػػػار لفميػػػطينيي يػػػوري  أن.ػػػا مزنيػػػ  ب.ػػػـو وأن.ػػػا تتػػػئلـ لمزانػػػات.ـ وآنم.ػػػـو كمػػػا كػػػاف 

  المزنيػػػ  لمت فيػػػؼ مػػػف مئيػػػاة الفميػػػطينييف بإمكان.ػػػا بػػػذؿ الج.ػػػود والتواصػػػؿ مػػػص الػػػدوؿ والمنظمػػػات الدوليػػػ
 النازسيف مف مناط .ـ.

م اطبػػػ  ال يػػادتيف التركيػػػ  والمصػػري  لتيػػػوي  وةػػص النػػػازسيف  -ون يػػزاؿ-وفػػي هػػذا ائطػػػارو كػػاف بإمكان.ػػػا 
ف بصورة موالت و كما التواصؿ مص األردف لوةص سد ل.ذل لممزامم  التمييزي  الم.ين  لمنازسيف  الفميطينييفو وا 

ف فميػػطينيي يػػوري . ستػػآل اليػػفارات الفميػػطيني و فػػي تركيػػا ومصػر وعمػػاف ولبنػػاف لػػـ ت ػػـ بػػدورهاو فػػي هػػذا مػ
 المجاؿ.

في المسصم و بات الفميطيني في يوري  يزاني م كمتيف: األولآل أن  يكابد مثؿ   ي   اليوري مف تػداعيات 
 الصراع الداميو ومف الزنؼ ائجرامي الذي ينت.ج  النظاـ.

 و أن  بات مك وفًاو فميس ثمػ  ج.ػ  مسػددة ميػؤول  عنػ و أو مزنّيػ  بػ و فػال الػول الثػورة اليػوري  الػادرة والثاني
عمآل ذلؾو ون يبدو أن.ا واعي  أو متنّب.  ل.ذا األمرو ون الممثؿ ال رعيو أي منظم  التسرير وفصاام.ا ت وـ 

دنػآل مػػف التزػاطؼو مػص مػا يزانيػ  هػػذا بمػا يوجبػ  عمي.ػا الوةػصو وفػؽ إمكانات.ػػاو وةػمف ذلػؾ إبػداء السػد األ
 الجزء مف  زب فميطيف.

وهكػػذاو لػػيس لمفميػػطينييف الالجاػػيف مػػف يمػػثم.ـو وُي  ػػآل فػػي إطػػار ذلػػؾ أنػػ  لػػـ يبػػؽ ثمػػ  لممنظمػػ  مػػا تزنيػػ  
 باعتبارها ممثاًل لمفميطينييفو طالما أن.ا ن تفزؿ  ياًا في يبيؿ ذلؾ.

 66/4/1063، الحياة، لندن
 
 العربي اإلسرائيميمركزية الصراع  

 فراس أبو هالؿ
ثم  ن اش ليس جديدا يدور في أروال  ائعالـ وفي ويااؿ التواصؿ انجتماعي سوؿ مركزي  الصراع الزربي 
ائيػػراايمي أو مػػا يطمػػؽ عميػػ  الػػبزض "ال ةػػي  الفميػػطيني " ولكػػف الجديػػد فػػي هػػذا الن ػػاش هػػو ارتفػػاع صػػوت  

و سيػث أصػػبا ٕٓٔٓبيػ  منػذ ن.ايػ  دييػمبر/كانوف األوؿ مػف الزػاـ وسدتػ  مػص ا ػتزاؿ الثػورات ال ػزبي  الزر 
ائنيػػاف الزربػػي أكثػػر ان ػػغان ب ةػػي  السريػػاتو وبميػػت بؿ الػػبالد التػػي  ػػ.دت ون تػػزاؿ ت ػػ.د سراكػػا  ػػزبيا 

 ارتكز في مجمم  عمآل الةايا مطمبي  "اُلطري " في هذا البمد أو ذاؾ.
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مركزيػػػ  لألمػػ  الزربيػػ ؟ ومػػا الػػػذي يمكػػف أف يػػدفص المػػػواطف ف.ػػؿ ن يػػزاؿ الصػػراع الزربػػػي ائيػػراايمي الةػػي  
 فميطيف؟ -الزربي المث ؿ ب.موم  "الوطني " لاللتفات كثيرا لما يسصؿ في أرض الصراع

 
 خمفيات الجدل

البػػؿ البدايػػ  فػػي ن ػػاش التيػػاؤنت المطروسػػ  فػػي الجػػدؿ سػػوؿ مركزيػػ  الصػػراع الزربػػي ائيػػراايميو نبػػد مػػف 
لجدؿو و مفيات و والفاات التي تطرس و والتي يمكف ت ييم.ا إلآل ثالث فاات ت تمؼ في تسديد منطم ات هذا ا

 أيديولوجيات.ا ومنطم ات.ا وزوايا نظرها لمميئل .
وأولآل هذل الفاات هي تمؾ "الن ب" التي كفرت منػذ زمػف لػيس بال صػير بال وميػ  وانسػازت ونظػرت لم طريػ و 

ب عربػي لمبسػث عػف سمػوؿ لم ػكالت  الدا ميػ  بػدن مػف التفكيػر ودعت في أدبيات.ػا إلػآل أهميػ  تفػرغ كػؿ  ػز
 في الصراع الزربي ائيراايمي.

والد وجدت هذل الفا  ةالت.ا ببزض المظاهر التي راف ت الثورات ال زبي  الزربي و والتي الرأهػا الػبزض عمػآل 
طرسػت فػي المظػاهرات  أن.ا دليؿ عمآل تمكف ال.مػـو المسميػ  مػف ال ػزوب الزربيػ و بػدليؿ أف ال ػزارات التػي

وانستجاجات كانت في أممب.ا ميكون  بال.ـ الدا ميو متنايي  أف الجماهير في  ةـ صراع.ا مص أنظمت.ا 
انيػػتبدادي  لػػـ تػػنس فميػػطيف فػػي بزػػض الفزاليػػات وال ػػزاراتو ك ػػزار "ال ػػزب يريػػد تسريػػر فميػػطيف " الػػذي 

و أسػػػداث اليػػػفارة ائيػػػراايمي  فػػػي ال ػػػاهرةو أو تغنػػػآل بػػػ  التونيػػػيوف فػػػي أوؿ استفػػػانت.ـ بيػػػ وط بػػػف عمػػػيو أ
المظاهرات التي  رجت في أكثر مػف بمػد عربػي عنػد بدايػ  الزػدواف ائيػراايمي عمػآل الطػاع مػزة فػي نػوفمبر/ 

 ت ريف الثاني الماةي.
أمػا الفاػػ  الثانيػػ  ف.ػي أولاػػؾ ال ػػباب أو الن ػطاء الػػذيف يػػاموا مػف ايػػت داـ بزػػض األنظمػ  الزربيػػ  ال ػػمولي  

 ةي  فميطيف كمبرر لكؿ أنواع الف ؿ عمآل الصزيد الدا ميو و صوصا تمؾ األنظم  األكثر بؤيا والمزي  ل
 في يوريا وليبيا/ال ذافي.

عمػػآل -وتب ػآل الفاػ  الثالثػ  وهػي ت ػمؿ بزػض ائيػالمييف الػذيف يرفزػوف  ػزارات أمميػ و ويػروف أف فميػطيف 
هػػي بمػػد ميػػمـ مثػػؿ أي بمػػدو ولػػذلؾ فػػال يجػػوز إعطاؤهػػا  -أهميت.ػػا الدينيػػ  المتمثمػػ  بال ػػدس والميػػجد األالصػػآل

أهمي  أكبر مف صػراعات وهمػوـ إيػالمي  أ ػرل مثػؿ الةػي  ال ػزب اليػوري والنػزاع ال ػيزي اليػني والةػي  
ك مير وأفغانيتاف وميرها مف األمثم  التي يزاني في.ا الميمموف مف صراعات واةط.اد فػي م تمػؼ أنسػاء 

 المزمورة.
 مفيػػات لطػػرح هػػذا الجػػدؿو إن أنػػ  يب ػػآل جػػدؿ م ػػروع نبػػد مػػف ن ا ػػ  ب ػػكؿ عممػػيو وبغػػض النظػػر عػػف ال

 صوصػػا ونسػػف نزػػيش فػػي مرسمػػ  صػػناع  "النظريػػ " أو األيػػس الجديػػدة لمػػبالد الزربيػػ  فػػي عصػػر مػػا بزػػد 
 الثوراتو ول.ذا فإف ال زارات ال وميػ  لػـ تزػد كافيػ  ل ػرح مركزيػ  فميػطيفو إذ أف هػذل المركزيػ  ترتكػز أيةػا
عمآل أيس ع الني  تتزمؽ ب يم  "إيراايؿ" ائيتراتيجي  لمم روع انيتزماري الغربي في المنط  و وبكوف هذل 
الدولػ  منطم ػا لكثيػر مػف الصػػراعات الزربيػ  الزربيػ و وبتئثيرهػا فػي صػػنص بزػض الييايػات الدا ميػ  فػػي دوؿ 

 المنط  .
 

 رأس الحربة



 
 

 

 

 

           44ص                                    1836العدد:                66/4/1063الثالثاء  التاريخ:

ةػزاؼ المنط ػ و ولػذلؾ منذ إن اا.او كانت "إيراايؿ" رأس السرب  ف ي الم روع الغربي الياعي إلػآل تفتيػت وا 
ف ػػد سظيػػت الدولػػ  الوليػػدة برعايػػ  ائمبراطوريػػ  البريطانيػػ  ا  ػػذة فػػي األفػػوؿ فػػي ذلػػؾ الوالػػتو كمػػا سصػػمت 

 عمآل اعتراؼ يريص جدا مف الدولتيف الزظميتيف الصاعدتيف آنذاؾ أميركا وانتساد اليوفياتي.
براطوري البريطاني وبروز السرب الباردة بيف المزيكريف ال رالي والغربيو أ ذت هذل ومص ن.اي  الزصر ائم

الدولػػ  أهميػػ  جديػػدة بالنيػػب  لمونيػػات المتسػػدةو التػػي تزاممػػت مز.ػػا كسميػػؼ إيػػتراتيجي وأداة ايػػتزماري  فػػي 
 المنط  .

يؿ" ائيػتراتيجي  لوا ػنطف وعمآل الرمـ مف الجدؿ الذي  .دت  الياس  الييايي  األميركي  سػوؿ أهميػ  "إيػراا
فػػػي األربزينيػػػات وال ميػػػينياتو إن أف هػػػذا الجػػػدؿ سيػػػـ ب ػػػكؿ  ػػػب  تػػػاـ بزػػػد نكيػػػ  سػػػرب سزيػػػرافو سيػػػث 
ايػػػتطاعت تػػػؿ أبيػػػب بزػػػد هػػػذل السػػػرب أف ت نػػػص كافػػػ  دوااػػػر صػػػناع  ال ػػػرار فػػػي وا ػػػنطف أن.ػػػا سميػػػؼ يمكػػػف 

مويػكو فػي المنط ػ  الزربيػ  وهمػا مصػر انعتماد عميػ و بزػد أف هزمػت ب ػكؿ م.ػيف دولتػيف مػف أهػـ سمفػاء 
 ويوريا.

ومنػذ ذلػػؾ الوالػت وستػػآل يومنػا هػػذاو ت ػ.د الونيػػات المتسػدة سالػػ  الػد تصػػؿ إلػآل ائجمػػاع سػوؿ كػػوف إيػػراايؿ 
دول  إيتراتيجي  هام  فػي الييايػ  األميركيػ  فػي المنط ػ و وعمػآل الػرمـ مػف وجػود بزػض األصػوات الرافةػ  

اؿ تمثػػػؿ صػػوتا  افتػػػا بم ابػػؿ الطػػػرؼ ا  ػػرو الػػػذي ن ينظػػر ف ػػػط إلػػآل أهميػػػ  ل.ػػذا ائجمػػاعو إن أن.ػػػا ن تػػز 
 "إيراايؿ" في المنط  و بؿ يتجاوز ذلؾ بوصؼ تؿ أبيب كسميؼ واسد ووسيد لوا نطف في ال رؽ األويط.

ل ػػد والفػػت "إيػػراايؿ" مػػص الونيػػات المتسػػدة فػػي كػػؿ سروب.ػػاو وتزاونػػت مز.ػػا ايػػت باريا فػػي مجػػانت متزػػددةو 
وت دـ ل.ا تزاونا عيكريا مير مسدودو بؿ إف وا نطف تدير الواعد عيكري  أميركي  ب كؿ مبا رة في  والدمت

"إيػػراايؿ"و كمػػا أف األ يػػرة ت ػػكؿ الاعػػدة لتصػػنيص بزػػض األنػػواع الدفاعيػػ  مػػف األيػػمس  التػػي ايػػتفادت من.ػػا 
 الونيات المتسدة بزد استالل.ا ألفغانيتاف والزراؽ.

التزمػت "إيػػراايؿ" تمامػػا بمػا طمبتػػ  أميركػػا  ٖٕٓٓو ٜٜٔٔسػػدة عمػػآل الزػراؽ عػػامي وفػي سربػػي الونيػات المت
بزدـ التد ؿ ب.دؼ السفاظ عمآل التسالؼ األميركي مص الدوؿ الزربي  ةد الرايس الراسؿ صداـ سييفو وفي 

الصػػفت "إيػػراايؿ" المفاعػػؿ النػػووي الزراالػػيو وهػػو مػػا اعتبػػر نس ػػا كم دمػػ  يػػ.مت مػػف الزمميػػ   ٜٔٛٔعػػاـ 
كما يرل المنظروف ألهمي  إيراايؿ ائيتراتيجي  مثؿ ديؾ ت ينينااب الرايس  ٕٜٜٔلزيكري  األميركي  عاـ ا

 اليابؽ.
ايتطاعت "إيراايؿ" أيةا ت كيؿ ردع طويؿ المدل لمػدوؿ المثيػرة ل مػؽ الونيػات المتسػدة وعمػآل رأيػ.ا يػوريا 

سكومي  مناوا  لمم روع األميركي في المنط    والزراؽ البؿ انستالؿو وتولت أيةا ج.ود التسجيـ ل ول مير
مثؿ سزب اهلل والول الم اوم  الفميطيني و كما أبدت ايتزدادها لمياعدة سمفاء وا نطف عيكريا سينما دعػت 

 .ٜٔٚٔو ٜٓٚٔالساج  كما سصؿ مص األردف عندما تزرض لت.ديد يوري عامي 
ف كاف بزة.ا مسؿ ن اش بيف داعمي إيراايؿ وأعداا.ا في الونيػات المتسػدةو إن أن.ػا  إف األمثم  الياب  و وا 

تظ.ػػر ب ػػكؿ واةػػا أهميػػ  هػػذل الدولػػ  المزروعػػ  بالمنط ػػ  فػػي تس يػػؽ أهػػداؼ الونيػػات المتسػػدة األميركيػػ  
انيتزماري و التي ت.دؼ أيايا ئةزاؼ أي م روع ن.ةوي عربيو ونيتمرار الييطرة عمػآل منػابص الطاالػ  

 وؿ عالميا.في المنط   األمنآل بالبتر 
 

 فتش عن إسرائيل!
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منذ إن اء دوؿ انيت الؿ الزربي  بزد تفكيؾ انيتزمار األوروبػيو  ػ.دت هػذل الػدوؿ صػراعات متزػددة فيمػا 
 بين.او ون تزاؿ بزض هذل الصراعات ميتمرة ستآل ا ف.

ت الزربيػػ  وعمػػآل الػػرمـ مػػف تزػػدد أيػػباب هػػذل الصػػراعاتو إن أف "إيػػراايؿ" كانػػت ساةػػرة فػػي مزظػػـ ال الفػػا
الزربي  ب كؿ مبا ر أو مير مبا رو دوف أف يزني ذلؾ أن.ػا كانػت الميػؤول  عػف كػؿ الزالالػات اليػيا  بػيف 
الػػدوؿ الزربيػػ و إذ أف ا ػػتالؼ المصػػالا بػػيف أنظمػػ  هػػذل الػػدوؿ كػػاف يػػببا راييػػيا آ ػػر فػػي الصػػراعات فيمػػا 

 بين.ا.
سػػد أهػػـ األيػػباب المؤججػػ  لم الفػػات بػػيف الػػدوؿ ل ػػد كػػاف الموالػػؼ مػػف الصػػراع الزربػػي ائيػػراايمي مػػثال هػػو أ

الزربيػػ و وهػػو الػػػذي أدل لظ.ػػور الصػػػراع والتةػػاد بػػػيف مػػا كػػاف يزػػػرؼ بػػػ" الجم.وريػػػات الثوريػػ  الت دميػػػ " و 
"الممكيػات الرجزيػ " وأعػاؽ اليػاـ عالالػ  صػسي  بػيف هػذل الػدوؿ. كمػا أدل التنػافس أسيانػا بػيف الػدوؿ "الثوريػ " 

ع مص "إيراايؿ" إلآل  الفات عمي   بيف هذل الدوؿو كال الفات بيف عبػد الكػريـ الايػـ نفي.ا عمآل اليادة الصرا
 وجماؿ عبد الناصر.

ون تزاؿ ت ييمات المساور في المنط   الزربي و الاام  أيايا عمآل الموالؼ مف الونيات المتسدة والصػراع مػص 
بمسػػػور الم اومػػػ  والممانزػػػ   إيػػػراايؿو وهػػػو الموالػػػؼ الػػػذي أدل إلػػػآل ظ.ػػػور الصػػػراعات بػػػيف مػػػا كػػػاف يزػػػرؼ

ومسػػور انعتػػداؿو والػػاد إلػػآل سػػدوث  الفػػات جذريػػ  فػػي المنط ػػ  أعاالػػت الوصػػوؿ إلػػآل أي نػػوع مػػف أنػػواع 
 التوافؽ بيف الدوؿ الزربي .

ومػػػف المبػػػررات التػػػي تػػػدعو لم ػػػوؿ بمركزيػػػ  الصػػػراع الزربػػػي ائيػػػراايميو هػػػو أف هػػػذا الصػػػراع كػػػاف أداة فػػػي 
الكبيػػرة لتس يػػؽ نفػػوذ ييايػي عمػػآل سيػػاب دوؿ أ ػػرلو كمػػا سصػػؿ فػػي مساولػػ   مساولػ  بزػػض الػػدوؿ الزربيػػ 

ايت داـ بزض الدوؿ لمنظم  التسرير لتس يؽ نفوذ ل.ا في األردف البؿ سرب أيموؿ األيودو أو في انيت داـ 
 اليوري لوجود الم اوم  الفميطيني  في لبناف لمزب في يياي  هذا البمد والييطرة عمي  لز ود طويم .

ب ػػآل ال ػػوؿ إف الصػػراع الزربػػي ائيػػراايمي أدل إلػػآل  يػػارة أهػػـ دولػػ  عربيػػ  هػػي مصػػرو التػػي  رجػػت مػػف وي
منظومػػ  الزمػػؿ الزربػػي بزػػد تواليز.ػػا نتفااليػػ  كامػػب ديفيػػدو ود مػػت فػػي صػػراعات طويمػػ  مػػص الػػدوؿ الزربيػػ  

يػ و وهػو الػدور الػذي بيبب هذا الموالؼو ولـ تزد ستػآل ا ف إلػآل دورهػا المنػوط ب.ػا كػئكبر دولػ  عربيػ  مسور 
 يطما الزرب بزودت  بزد أف تيتزيد مصر عافيت.ا بفزؿ ثورة يناير الزظيم .

إف الصػراع الزربػػي ائيػػراايمي كمػػا تظ.ػر األمثمػػ  اليػػاب   كػػاف يػػببا أيايػيا فػػي الصػػراعات الزربيػػ  الزربيػػ و 
 " التي تدعو لتراجص انهتماـ ب و وهو ما يؤكد مركزي  هذا الصراعو وأهمي  إن.اا و بدن مف الدعوات "الُ طري

 ف.ذا الصراع هو أس الصراعات األ رلو عمآل الرمـ مف كؿ مزاعـ أصساب النظريات ال وفيني .
 

 أثر الوجود اإلسرائيمي عربيا
إةػاف  إلػػآل تػػئثير الوجػػود ائيػػراايمي فػي المنط ػػ  الزربيػػ  عمػػآل الصػػراعات بػيف دوؿ هػػذل المنط ػػ و ف ػػد لزػػب 

يمبيا في اليياي  الدا مي  لألنظم  الزربي و مما يؤكد مركزي  هذا الصراعو وةػرورة تظػافر هذا الوجود دورا 
 الج.ود الزربي  لسم.ا بطري   عادل  تزيد الس وؽ الزربي .

 وفيما يمي أهـ عناصر تئثير الوجود انيتزماري ائيراايمي عمآل الييايات الدا مي  الزربي :
تذرع األنظم  الزربيػ  بئهميػ  ائنفػاؽ عمػآل الػدفاع لمواج.ػ  إيػراايؿو مػص  تراجص فرص التنمي  الس ي ي  بيبب

 أف هذل األنظم  لـ تبف تنمي  ميتدام  ون دفاعا الويا.
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ايت داـ الصراع الزربي ائيراايمي مف البؿ األنظمػ  الزربيػ  لمنػص اليػاـ سكػـ ر ػيد ديم راطػيو بذريزػ  "أف ن 
إلػآل ف ػؿ ذريػص فػي مزركتػي السوكمػ  والصػراع مػص إيػراايؿ  صوت يزمو فوؽ صوت المزركػ "و وهػو مػا أدل

 عمآل سد يواء.
التػػػذرع بػػػالوجود الفميػػػطيني الممثػػػؿ بػػػالالجايف فػػػي بزػػػض الػػػدوؿ الزربيػػػ  كمبػػػرر لتػػػئ ير ال يػػػاـ بإصػػػالسات 
س ي ي و والمزب بالوةص الديمغرافي السياس في بزض الدوؿ مف  الؿ هػذا الوجػودو و صوصػا فػي األردف 

 ولبناف.
ت داـ الورال  الفميطيني  في الصراعات الييايي  واأليديولوجي  بيف األطراؼ الييايي  الم تمف  فػي بزػض اي

الدوؿ الزربي و كمػا سصػؿ بات.ػاـ الدولػ  اليػوري  لمفميػطينييف بافتزػاؿ األسػداث فػي بدايػ  الثػورةو وانيػت داـ 
ولت.ا ئةزاؼ وت ػوي  الػرايس مريػي الم زي لبزض أطراؼ المزارة  المصري  لمورال  الفميطيني  في مسا

مػػف  ػػالؿ الػػربط بػػيف أسػػداث أمنيػػ  مثػػؿ جريمػػ  رفػػا وسركػػ  سمػػاس بيػػبب الرب.ػػا األيػػدويموجي مػػص الػػرايس 
 المنتمي لجماع  ائ واف.

وأ يرا يتفؽ بزض الداعيف لت.ميش ال ةػي  الفميػطيني  أو الصػراع الزربػي ائيػراايمي عمػآل كثيػر مػف الن ػاط 
بؿ وييت دمون.ا لمتدليؿ عمآل أف انهتماـ بالصراع الزربي ائيراايمي هو الػذي يػبب هػذل المطروس  ياب او 

 اليمبيات في الواالص الزربي.
ولكف التسميؿ الزميؽ ل.ذل الزالال  المت ابك  بيف ايت رار المنط   وبػيف الصػراع الزربػي ائيػراايمي ي ػود إلػآل 

ر مركزي  وجوهري و وأف الطريؽ الوسيد ئن.ػاء التػئثيرات نتيج  واسدة ووسيدةو وهي أف هذا الصراع هو األكث
اليػػػمبي  لػػػ  عمػػػآل الواالػػػص والميػػػت بؿ الزربػػػي هػػػو باننغمػػػاس ب ػػػكؿ أكبػػػر بالمزركػػػ  مػػػص الم ػػػروع ائيػػػراايمي 
انيتزماريو والزمؿ عػؿ سمػ  ب ػكؿ يزيػد كافػ  الس ػوؽ الفميػطيني  الوطنيػ و وا  ػراؾ ال ػزب الفميػطيني فػي 

ن.ةوي الزربي بمواج.  م روع انيتزمار الجديدو والزودة إلػآل أولّيػات وجػذور الصػراعو صناع  الم روع ال
 بدن مف الدعوات ال وفيني و التي لف تئتي لمدوؿ الزربي  بئي  ير.

فالصراع هو صراع عربي ولػيس فميػطينيا إيػراايمياو وعمػآل مػف ينكػر ذلػؾ أف يزػود ل ػراءة التػاريخ والجغرافيػا 
 واليياي  مف جديد.

 65/4/1063، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 الحرب القادمة 

 ألوؼ بف
"إف مجموعػػ  م.ػػػددات ايػػػراايؿ أكبػػػر ممػػا كانػػػت فػػػي الماةػػػي"و سػػذر أمػػػس  انوؿ  راػػػيس الػػػوزراء بنيػػػاميف 
نتنيػػاهو وأيػػرع ي.ػػدئ جئ ػػنا ب ولػػ : "إف الجػػيش انيػػراايمي وأذرعنػػا انمنيػػ  أالػػول ممػػا كانػػت فػػي الماةػػي". 

تسذيرا ايبوعيا مف ال طر الذري انيراني ويكثر السديث عن  في سةػرة يايػ  اجانػبو ووعػد  ين ر نتنياهو
 في مياء يـو المسرال  بئن تيمـ ايراايؿ مصيرها   ريف ستآل ون أفةؿ اصدالاا.ا.

إف ذكرل المسرال  ت غؿ رايس هيا  انركاف بنػي مػانتس ب ػدر ن ي ػؿ عػف نتنيػاهوو لكػف انمػور فػي ال يػادة 
يػػا لمجػػيش انيػػراايمي تبػػدو م تمفػػ   ػػياا مػػا عمػػا هػػي عميػػ  فػػي ديػػواف راػػيس الػػوزراء. فػػايراف البزيػػدة تػػرل الزم

م كم  لػ "المجتمص الدولي"و أي لمونيات المتسدةو وتبدو األ طػار وراء السػدود أكثػر مسيويػي  وتكػاد تنفجػر 
 في وجوهنا.
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ين  ال.دوء الذي ياد بزد انت.اء سرب يـو  ٓٗإف ال طر الرايس يطبخ في يوريا سيث بمغت الن.اي  هناؾ 
الغفراف. ما زاؿ ب ار انيد في الصرل لكف الزصر الذي يمي  الد بدأ ألف الجيش الد تدهور وةز  الآل وةص 
عصاب  ميمس  مت دم  بيف  تآل ال ول التي تتسارب عمآل ميت بؿ يوريا. ون يزمـ أسد هؿ تب آل دول  واسدة 

  . ون يزمـ أسد كـ مف الوالت يتيتمر الفترة اننت الي  والصراع الدا مي.أو تنت ض فتصبا جيوبا البمي
إف اليػػيناريو الم مػػؽ فػػي ال ػػماؿ هػػو أف ت.ػػاجـ ايػػراايؿ بزػػد انصػػراؼ انيػػدو واف يصػػبا الجػػونف اليػػوري 

يش م اب.ا ل طاع مزة وجنوب لبناف والاعدة نطالؽ ال ذااؼ الصارو ي  والصواريخ. وهذا ما ي مؽ اليادة الج
الزميا. إف ييطرة انيد عمآل الجونف أ ذت تتال آل كمما د مت الوات  في مزارؾ السيـ سوؿ دم ؽ والاتمت 
مػػػف اجػػػؿ اليػػػيطرة عمػػػآل مطارهػػػا الػػػدولي. إف أسػػػداث اطػػػالؽ النػػػار فػػػي انيػػػابيص ان يػػػرة هػػػي ف ػػػط منػػػذرة 

 بالييناريو الم.دد.
 ػػط الفصػػؿ بػػيف ال ػػوات فػػي الجػػونف لػػـ يزػػد هػػو مػػاذا تيػػتطيص ايػػراايؿ اف تفزػػؿ؟ تيػػتطيص أون اف تػػدرؾ اف 

السد ال.اديء الذي عرفنال في الز ود انربز  ان يرةو وما زالت هذل المزرفػ  لػـ تتغمغػؿ الػآل وعػي الجم.ػور. 
تمت في الين  ان يرة ت وي  انيتزداد الزيكري عمػآل طػوؿ ال ػط وسمػت ال ػوة النظاميػ  مسػؿ انستيػاط وتػـ 

والسػػواجز بميػػاعدة الػػدروس مػػف بنػػاء الجػػدراف عمػػآل سػػدود لبنػػاف وفػػي الةػػف  الغربيػػ   تطػوير ويػػااؿ المراالبػػ 
لزػاد بػروح "التيػاوي فػي عػبء ال دمػ   وفي الن ب. وسينما يػيجند ال ػباب مػف بنػي بػاراؾ ومػوديزيف الزميػا وا 

 الزيكري " فان.ـ ير سون.ـ لم.مات األمف الجاري عمآل السدود. السريديوف عمآل الجدراف.
ل الثػػاني ييايػػيو ف ػػد الػػوت ايػػراايؿ السمػػؼ مػػص انردف وسػػدودها مػػص الجػػونف اليػػوري أطػػوؿ بكثيػػر والميػػتو 

وتيػػار الالجاػػيف مػػف ال ػػماؿ ي مػػؽ الادت.ػػا. ويصػػؼ الممػػؾ عبػػد اهلل الػػذي هػػاجـ نتنيػػاهو فػػي الماةػػي ب ػػدةو 
انثنػػاء يػػراو يزمم.ػػا يصػػف  ا ف بئنػػ  ييػػ.ـ فػػي انيػػت رار. وتػػتـ الم ػػاءات بػػيف الممػػؾ وراػػيس الػػوزراء فػػي هػػذل 

انردنيػوف بػالجمود الييايػي بػيف ايػراايؿ والفميػطينييف. واعتػذرت ايػراايؿ لتركيػا عػف الةػي  "مرمػرة" وعممػت 
الدولتاف تسييف الزالالات بين.ما ب وف.ما الم ػترؾ مػف الوةػص فػي يػورياو لكػف انعتػذار لػـ يتػرجـ بزػد الػآل 

  طوات عممي  لمتزاوف األمني.
ثر جرأةو ان اء صم  بفريؽ مف المتمرديف بغرض ةماف اف يوجد مف يتسدث مز  في يوريا تـ انجراء األك

بزػػد يػػ وط انيػػد لمةػػاءل   طػػر تػػورط عيػػكري. وتنكػػر ج.ػػات ايػػراايمي  الػػدعاول التػػي ن ػػرت فػػي ويػػااؿ 
 انعالـ الزربي  أف ايراايؿ يمست المتمرديف.

يؿ نفيػ.ا فػي الم ػكم  المزروفػ  عمػآل سػدود مػزة ولبنػاف لكف اذا لـ تكف هذل انجػراءات كافيػ  ف ػد تجػد ايػراا
وهي كيؼ يتـ اسراز هدوء وردع مف مير اجتياح واستالؿ اراض وراء السدود أو تدهور الوةص الآل مواج.  
عيكري  وايز . فميس عند الجيش انيراايمي  .وة كبيرة الآل ان اء " ريط أمني" في الجػونف اليػوري. وهػـ 

ة مسمي  تغمب ال.دوء عمآل انرض وتسبط اطالؽ الصواريخ وال ذااؼ الصػارو ي  عمػآل يفةموف اف يجدوا الو 
ايراايؿ. ويمكف اف ن ػدر أف هػذل ال ةػي  ت ػـو فػي مركػز المسادثػات الثالثيػ  انيػراايمي  انميركيػ  انردنيػ . 

 هو.ومف الواةا أن.ا يتستؿ مكانا مركزيا في مباسثات المجمس الوزاري المصغر الجديد لنتنيا
65/4/1063، ىآرتس  
66/4/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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