
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 لغاء قرارات تدينيا في اليونيسكومقابل إالقدس بتسمح بمراقبة حفرياتيا  "إسرائيلصفقة: "
 ينيينمشروع قانون إسرائيمي لمتسييل عمى المستوطنين إطالق النار عمى الفمسطالكنيست: 

 إلحياء العممية السممية / مايوجديدة من اإلدارة األمريكية حتى منتصف أيار اشتية: ننتظر أفكاراً 
 االختالس وغسل األموال واستغالل الوظيفة أبرز أشكال الفساد في السمطة الفمسطينيةتقرير "أمان": 

 الالجئينت جراء استمرار القصف عمى مخيماة فمسطينيين في سوري تسعةاستشياد 

 وحماس والجياد في غزةحكومة ال
سحب مشاريع قرارات تدين  تستنكر

 "إسرائيل" في اليونسكو
 

 4... ص 
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  السمطة:
 6  جيود إحياء عممية السالميبحث مع سيري  عباس  

 6 من الدوحة ىنية يصل إلى القاىرة قادماً  إسماعيل  

 6 "مصمحة لكل الفمسطينيين": إتمام زيارة أردوغان إلى غزة في غزةحكومة ال  

 7 عريقات: إنجاز المصالحة يكون عبر تشكيل الحكومة  

 7 ونسكو"     السمطة الفمسطينية تياجم الفصائل وتتيميا بـ"النيل من إنجازاتيا" في "الي  

 7 شروط ستةعمى  "إسرائيل"وافقنا عمى إرسال لجنة "اليونسكو" إلى القدس بعد موافقة  :المالكي  

 8 في تركيا لطمب المساعدة في تطوير عمل وزارة الداخميةفتحي حماد   

 8 مدن بقطاع غزة خمسمع المغرب لتوسيع  غزة تعمن اتفاقاً  الحكومة في  

 8 "التشريعي" يندد بتصاعد الدعوات اإلسرائيمية لمييود بأداء طقوسيم في "األقصى"   

 8 د في السمطة الفمسطينيةاالختالس وغسل األموال واستغالل الوظيفة أبرز أشكال الفساتقرير "أمان":   

 20 عباس محبط من زيارة كيري": إسرائيل تايمز"  

 20 منازل ال يمكن أن تتواصل دون مساءلة أو محاسبةالسياسة ىدم تيسير خالد:   

 22 دولية بالتدخل لحماية األطفال من اعتداءات االحتالل"التربية" تطالب المنظمات الالضفة:   

 22 الخضري: سنقدم مشروع تشغيل ميناء غزة ألردوغان خالل زيارتو القطاع النائب   

  
  المقاومة:

 22 إلحياء العممية السممية / مايوأيارجديدة من اإلدارة األمريكية حتى منتصف  اشتية: ننتظر أفكاراً   

 25 "االعتقاالت المزدوجة" حماس: نتيجة انتخابات جامعة النجاح تأكيد عمى فشل  

 25  الرشق: األسير العيساوي أرغم االحتالل عمى اإلذعان إلرادتو الصمبة  

 25 في غزة احتفاء بانتصار األسير العيساوي اً جماىيري اً ميرجانالجبية الديموقراطية تنظم   

 23 لضّم قطاع غزة إلى مصر حازم أبو إسماعيلالجياد ترفض الدعوة التي أطمقيا   

 23 لبنان سيبقى عامل استقرار أبو عماد الرفاعي: الشعب الفمسطيني في  

 23  شمال قطاع غزة باألسمحة الثقيمة المقاومة تتصدى لقوة إسرائيمية  

 24 فتح تفوز في انتخابات جامعتي بيت لحم والبوليتكنك  

 24 تخابات جامعة القدس"الكتمة اإلسالمية" تقاطع ان  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 24 لغاء قرارات تدينيا في اليونيسكومقابل إالقدس بتسمح بمراقبة حفرياتيا  "إسرائيلصفقة: "  

 26 ى الفمسطينيينمشروع قانون إسرائيمي لمتسييل عمى المستوطنين إطالق النار عمالكنيست:   

 27  األسمحة الكيماوية تتراجع عن اتيام األسد باستخدام "إسرائيل"  

 27 عرب "إسرائيل"% من قتمى حوادث السير في 35: حصاء المركزيةدائرة اإل  

 28 سرىأفراج عن إلمريكي لأسرائيمي لوجود ضغط إنفي   

 28   نيةييناقش اإلبادة األرم الكنيست اإلسرائيمي  

 28 انتياء مناورات إسرائيمية قبرصية مشتركة  
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 29 "سرائيل"إ إلىياح الداخمين لكتروني لمسالمستشار القضائي يصرح لمشاباك تفتيش البريد اإل   

 29 كمية نتانيا تمنح ساركوزي شيادة فخرية لنصرتو الشعب الييودي  

 29 ةلتدريبيم عمى القضايا األمنيسرًا وزراء "الكابينت" اإلسرائيمي يزورون مقر الموساد   

 50 "إسرائيل"ذكرى إنشاء  فينتنياىو يحضر برنامج يسخر منو   

 50 "إسرائيل"موقع غموبس اإلسرائيمي: الغاز في لبنان يفوق ما ىو موجود في   

 50           السفارة اإلسرائيمية في عّمان تقيم حفل استقبال بمناسبة "ذكرى االستقالل"  

 52 عدم العمل إلخراجو يتيم تل أبيب ب "الترابينبالسجون المصرية "عودة الجاسوس اإلسرائيمي   

 52 48عضو "كنيست": جمعيات استيطانية توجو حكومة نتنياىو في تعامميا مع فمسطينيي   

  
  األرض، الشعب:

 55 الالجئينت جراء استمرار القصف عمى مخيماة فمسطينيين في سوري تسعةاستشياد   

 55 الفمسطينيينالالجئين ضاعف مأساة  ةبسوريالفمسطيني  حمود: غياب التمثيل السياسيطارق   

 53 سرى في سجن عسقالن يعيشون ظروفًا مأسويةاألنادي األسير:   

 53 االحتالل ينكل باألسرى المعزولين وأوضاعيم تزداد سوءا  

 53 مركز "بيارق": وضع األسيرات الفمسطينيات في سجون االحتالل "سيء لمغاية"  

 54 بكيرات: "اليونسكو" تقاعست عن حماية المقدساتجح نا  

 54   ااالحتالل يخطر عشرات العائالت الفمسطينية في األغوار بإخالء مساكني  

 54 والضفة يدم منازل ومحالت تجارية بالقدسي الجيش اإلسرائيمي  

 54 ُحكم إسرائيمي بالسجن مدى الحياة عمى فمسطيني بتيمة رشق الحجارة   

 55  سبعة جرحى بانفجار قذيفة من مخمفات الحرب في مخيم نير الباردلبنان:   

 55 العائالت الفمسطينية "لّم شمل"مواقع إلكترونية لـ  

 55 حممة "المخيمات أصل الحكايات" عمى موقع الفيسبوك  

 55  نابمس: ضبط منتجات غذائية من المستوطنات تحتوي حشرات  

 56 يونسكوالقدس" بعد سحب مشاريع اإلدانة في ال تشكك بـ"اتفاقية مؤسسة القدس الدولية  

  

  األردن: 

 56 لترميم بيوت البمدة القديمة في القدس "فمنشعل قناديل صمودىا"حممة  عّمان: إطالق  

 56 طرف آخر باتجاه سورية الجوي أمام "إسرائيل" أو أيّ  نافتح مجالن: لن حكومي أردنيمصدر   

  

  لبنان: 

 57 "إسرائيل"الشيخ صبحي الطفيمي: "حزب اهلل" يقاتل في سورية بقرار إيراني ولمصمحة   

 57 الحكومة المبنانية باإلسراع في إقرار حقوق الفمسطينيينتطالب جبية العمل اإلسالمي : لبنان  

  

  :عربي، إسالمي

 57 ضمن المنحة القطريةعبر معبر رفح  شاحنة مواد بناء إلى غزة 68 إدخال  
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 57 من مخمفات الحروب العربية اإلسرائيمية لممتفجرات مخزناً تضبط أجيزة األمن المصرية   

 58 إلى مصر مرسي لضم غزة ئيسر الو يدع حازم أبو إسماعيل  

 58 ماليين لاير لدعم القطاع الطبي بغزة عشرةالسفير السعودي لدى مصر: مساعدات بقيمة   

 58 تركيا تبدي استعدادىا لدعم وزارة الداخمية في غزة والتعاون معيا  

 58 ل"إسرائي"ستخدم السالح الكيماوي وال حتى ضد تلن  سورية تؤكد أنيا وكالة انترفاكس:  

 59 وأنيرا األمريكية يبحثان مساعدة الالجئين الفمسطينيين األحمر اإلماراتي اليالل  

 59 أضر بأىداف الفمسطينيين ـ"ىولوكوست"مل نجاد نفي لمرئاسة اإليرانية:مرشح   

 59 بدء الحج الييودي وسط إجراءات أمنية مشددةل استعدادات تونس:  

  

  دولي:

 30 حول استخدام سورية أسمحة كيماوية الواليات المتحدة تطالب "إسرائيل" بأدلة قاطعة  

 30 ةالفمسطينيين النازحين من سوريتطمق نداء استغاثة جديد لدعم األونروا وكالة   

 30 الجئ في غزة ألف 700ونروا تبدأ توزيع غذاء عمى وكالة األ   

 32 قدس القديمة منتصف أيار المقبلترسل خبراء لتقييم حالة صون ال "اليونسكو"  

 32 سي الفمسطينيينآإيالن بيبيو: الصييونية وراء م ييوديالمؤرخ ال  

  
  :تقارير

 32 التسوية الكبرى في سورية انطالقمن تسونامي الكونفدرالية بعد  أردنيةمخاوف    

  
  االت:حوارات ومق

 33 منير شفيؽ... حول استقالة سالم فياض  

 35 أمجد عرار... العيساوي معجزة الممح  

 36 مأموف كيواف... االفتراضيتان 5068 "إسرائيل"و 5055" إسرائيل"  

 37 حممي موسى... األميركي مرن؟ "الخط األحمر"قمقة: ىل  "إسرائيل"  

 39 حمد فودةأ... في زمن اإلخوان "إسرائيل"التعاون األمني مع   

  
 42 :كاريكاتير

*** 
 
 اريع قرارات تدين "إسرائيل" في اليونسكوسحب مش تستنكر وحماس والجياد في غزةحكومة ال 

وقػػػؼ مشػػػلريا قػػػرارات رػػػديف دولػػػس  -أكػػػدت الحكومػػػس الفمسػػػطينيس فػػػي غػػػزة  اعراػػػلر السػػػمطس فػػػي راـ اه: غػػػزة
  "انرصػلر كايػر لمداموملسػيس الفمسػطينيس"ن اأنػ  -االحرالؿ النرهلكلرهل في مدينػس الدػدس فػي منظمػس اليونسػكو

 عمى مشلركس السمطس في اعملؿ رهويد المدينس المددسس". "اسرخفلؼ في العدوؿ  ورأكيد
إسػػملعيؿ راػػواف  وزيػػر افوقػػلؼ فػػي حكومػػس غػػزة  فػػي رعديػػ  عمػػى رصػػريحلت المػػللكي لػػػ "قػػدس  .وقػػلؿ د

اػػرس": "اػػذا اسػػرخفلؼ اػػللعدوؿ ومحلولػػس لمرذطيػػس عمػػى اػػذي الجريمػػس والرنسػػيؽ اػػيف االحػػرالؿ والسػػمطس اػػد 
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سػػرمرار فػػي رهويػػد مدينػػس الدػػدس والمسػػجد االقصػػى". وأاػػلؼ: "ال قيمػػس لهػػذي مصػػمحس شػػعانل الفمسػػطيني ولال
المجػػلف جلجػػلف لزيػػلرة االمػػلكف المددسػػس  ازاد اػػذي االعرػػدادات االجراميػػس مػػف قاػػؿ االحػػرالؿ الصػػهيوني  واػػي 
محلولػػػس كػػػذلؾ السػػػرمرار رهويػػػد المدينػػػس المددسػػػس والدػػػدس والمسػػػجد االقصػػػى فػػػي ظػػػؿ اعطػػػلد غطػػػلد وسػػػرلر 

 ني لهذي الجرائـ والمملرسلت اد المسجد االقصى".قلنو 
واعرار مل رـ اأن  إحدى النرلئج االولى لزيلرة الرئيس االمريكي الراؾ اوالمػل لممنطدػس والػدعـ الػال محػدود لرػؿ 
أايب "ومحلولس اعلدة الحرارة لمرنسيؽ االمني ايف السمطس واالحػرالؿ الصػهيوني واػذا يػدلؿ عمػى خطػورة اػذي 

 اآلثلر المررراس عميهل إلى المنطدس"  وفؽ قول .الزيلرة و 
ونػػدد راػػواف اشػػدة اموقػػؼ السػػمطس اعػػدـ الموافدػػس عمػػى ادانػػس االحػػرالؿ فػػي اليونسػػكو وموافدرهػػل عمػػى سػػحب 
مشلريا االدانس  "ممل يػدلؿ عمػى خاػوعهل لماػعوط االمريكيػس والدوليػس"  داعًيػل إلػى إدانػس الدولػس العاريػس فػي 

 يس.كلفس المحلفؿ الدول
ومف جهرهل أكدت حركس حملس اف اقداـ السمطس الفمسطينيس عمػى الموافدػس عمػى سػحب مشػلريا قػرارات رػديف 
 االحرالؿ في مدينس الددس المحرمس يسردعي اصالح كؿ المؤسسلت المناثدس عف منظمس الرحرير الفمسطينيس.

وعّملف لوقؼ مشلريا ادانس لمدولس  وكلنت االذاعس العاريس اكدت وجود ارفلؽ ثالثي ايف راـ اه ورؿ اايب
 العاريس في اليونسكو  االمر الذي لـ رنفي  أي مف االطراؼ الثالثس  او اليونسكو.

ونددت النلطؽ الرسمي السـ حركس "حملس" الدكرور سلمي ااو زاري في رصريحلت خلصس لػ "قدس ارس" 
لمدررح اإدانس االحرالؿ اإلسرائيمي في الالجراد الذي ارخذر  السمطس الفمسطينيس اللموافدس عمى سحب ا

اذا االجراد مسرهجف  "اليونسكو" حوؿ انرهلكلر  في مدينس الددس  وقلؿ ااو زاري: "رعرار حركس "حملس"
وغير مارر واو مل يسردعي اصالح كؿ المؤسسلت المناثدس عف منظمس الرحرير في ظؿ مثؿ اذي 

 الفمسطينيس"  عمى حد رعايري. االجرادات المسرهجنس والري ال رصب في المصمحس
كمل طللات حركس الجهلد االسالمي جملاير الشعب الفمسطيني وافمس العراي واإلسالميس ارفض االرفلؽ 

واالحرالؿ اإلسرائيمي وافردف اشط مشلريا قرارات لفي منظمس  الثالثي ايف منظمس الرحرير الفمسطينيس
 لمددسلت االسالميس في مدينس الددس المحرمس."اليونسكو" رديف رؿ أايب العردادارهل عمى ا

وندد مصدر مسؤوؿ في الحركس اشدة اهذا االرفلؽ الثالثي  مشيًرا إلى أن  يراد رسويد  رحت عنلويف "العمؿ 
 عمى حمليس الددس"  ووصف  اأن  ارفلؽ "العلر الجديد".

لذي وفر الذطلد وايأ لالحرالؿ فرصًل واعرارت الحركس أف االرفلؽ احد ذار  "اسرمرار لنهج الرفلوض العديـ ا
ومنلخًل مشجعًل لرهويد المددسلت ومزيدًا مف االنرهلكلت لمرراث الفمسطيني". وأواحت أف صدور قرارات 
إدانس لالحرالؿ مف قاؿ منظمس "اليونسكو" ال يمذي ركميؼ المنظمس لجلنًل مخرصس لمرلاعس الشكلوى المرفوعس 

  معرارة خطوة سحب مشلريا الدرارات غير ماررة عمى اإلطالؽ.  وقللت لهل والدرارات الري صدرت عنهل
حركس الجهلد: "لدد رعهدت السمطس اموجب ارفلؽ "العلر الجديد" اعدـ ردديـ شكلوى جديدة لميونسكو لمدة علـ 

 كلمؿ  مل يعني روفير غطلد لالحرالؿ ليدوـ امزيد مف االنرهلكلت احؽ المددسلت والرراث الفمسطيني". 
 55/4/502ٖ-54قدس برس، 

 
 
  جيود إحياء عممية السالميبحث مع سيري  عباس 
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  منسؽ افمـ المرحدة أمساسرداؿ الرئيس محمود عالس  في مدر الرئلسس امدينس راـ اه  :وفل -راـ اه 
لعمميس السالـ في الشرؽ افوسط روارت سيري  وأطمع  عمى آخر مسرجدات افوالع في فمسطيف  

 الري راذلهل الديلدة الفمسطينيس إلحيلد عمميس السالـ وفؽ المرجعيلت الدوليس. والجهود
مف جلنا   واا منسؽ افمـ المرحدة  الرئيس عالس في صورة الجهود الري راذلهل افمـ المرحدة لدعـ 

 صمود الشعب الفمسطيني مف خالؿ مؤسسلرهل العلممس في فمسطيف.
ي مدر الرئلسس امدينس راـ اه  سفير المممكس افردنيس الهلشميس لدى   فأمسواسرداؿ الرئيس عالس  مسلد 

 دولس فمسطيف عواد خللد عيد السرحلف  الذي جلد مودعل لمنلساس انرهلد مهلم .
وقمد لرئيس عالس السفير السرحلف وسلـ نجمس الددس مف الدرجس الوسطى  ردديرا لجهودي في رعزيز 

مسطيف  وأعرب عف أمنيلر  ل  اللمزيد مف النجلح والروفيؽ في حيلر  العالقلت افخويس ايف افردف وف
 العمميس.

 55/4/5023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 من الدوحة إلى القاىرة قادماً  يصلىنية  إسماعيل 

وصؿ إلى مطلر الدلارة الدولي  مسلد اليوـ افراعلد  نلئب رئيس المكرب السيلسي : أيمف قنلوي -الدلارة 
وقلؿ مصدر مسئوؿ إف انيس  س حملس إسملعيؿ انيس قلدمل مف قطر  عدب زيلرة اسرذرقت عدة أيلـ.لحرك

سيجرى خالؿ زيلرر  إلى الدلارة مالحثلت ما مسئولي المخلارات العلمس حوؿ عدد مف الممفلت منهل افمنيس 
 والمصللحس الفمسطينيس.

دطري الشيخ رميـ اف حمد آؿ ثلني  كمل شلرؾ في وكلف انيس قد الردى خالؿ زيلرر  لدطر ما ولى العهد ال
 اجرملعلت المكرب السيلسي لحركس حملس.

 55/4/5023الشرق، الدوحة، 
 
 "مصمحة لكل الفمسطينيين"زيارة أردوغان إلى غزة  إتمام: في غزةحكومة ال 

رجب طيب قلؿ مسؤوؿ في حكومس غزة أمس إف إرملـ زيلرة رئيس الوزراد الرركي : الشرؽ افوسط - غزة
. وقلؿ وكيؿ وزارة الشؤوف الخلرجيس في الحكومس "رمثؿ مصمحس لكؿ الفمسطينييف"أردوغلف إلى الدطلع 

سركوف حدثل رلريخيل "المدللس غلزي حمد لوكللس افنالد افلملنيس إف زيلرة أردوغلف في حلؿ إرملمهل إلى غزة 
مثؿ رسللس دعـ ورالمف قويس ما الشعب سر".ورأى حمد أف مثؿ اذي الزيلرة "والمل لكؿ الفمسطينييف

الفمسطيني وقاير  ورسللس قويس كذلؾ اد االحرالؿ اإلسرائيمي الذي فرض ومل زاؿ الحصلر عمى قطلع 
 ."غزة

رركيل امل رمثم  مف حاور إقميمي كاير وعالقلت دوليس واسعس سرمثؿ زيلرة رئيس وزرائهل "وشدد عمى أف 
س المعلنلة الفمسطينيس خصوصل مل يرعمؽ اللحصلر اإلسرائيمي عمى إلى غزة فرصس لمفت افنظلر لطايع

 ."الدطلع وارورة إنهلئ  اشكؿ كمي
 55/4/5023الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 يكون عبر تشكيل الحكومة المصالحةعريقات: إنجاز  
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خميس ال يرـ أكد عاو المجنس الرنفيذيس لمنظمس الرحرير الفمسطينيس صلئب عريدلت  أف إنجلز المصللحس الدا
إال عار رشكيؿ حكومس ارئلسس رئيس السمطس محمود عالس واإجراد انرخلالت رئلسيس ورشريعيس وأخرى 

 لممجمس الوطني.
وقلؿ عريدلت خالؿ لدلد ل  في أريحل  افراعلد: "إف المصللحس مصمحس فمسطينيس عميل  يجب أف ررـ مف 

ومس ارئلسس عالس مف مسردميف لمدة ثالثس أشهر  رجري خالؿ رنفيذ ارفلقلت الدلارة والدوحس  أي رشكيؿ حك
 يومًل االنرخلالت الرئلسيس والرشريعيس والمجمس الوطني". ٜٓعند اندالد فررة الػ

 54/4/5023فمسطين أون الين، 
 
 السمطة الفمسطينية تياجم الفصائل وتتيميا بـ"النيل من إنجازاتيا" في "اليونسكو"      

ؤوف الخلرجيس في حكومس رسيير افعملؿ الفمسطينيس في راـ اه  ريلض المللكي  شف وزير الش: راـ اه
اجوًمل عنيًفل عمى كؿ الفصلئؿ الفمسطينيس  مرهًمل إيلال اػ"النيؿ مف اإلنجلزات الري رحددهل دولس فمسطيف"  

 معراًرا مل حديث في اليونسكو "انرصلر داموملسي".
رر  وكللس افنالد الرسميس الرلاعس لمسمطس الفمسطينيس: "نرمنى مف كؿ وقلؿ المللكي  في ايلف صلدر عن  نش

فدط مف أجؿ النيؿ مف  -كمل اي علدرهـ-الفصلئؿ واففراد الذيف الردطوا اإلدعلد اإلسرائيمي ورامموا ا  
 إنجلزات دولس فمسطيف وآخرال اذا اإلنجلز النوعي المرراط امدينس الددس  روخي الحذر  وقرادة مل صدر
عف منظمس اليونسكو  إذا لـ يرغاوا السردلد معموملرهـ مف دولرهـ ومصلدرال الرسميس ادؿ االندفلع 

 الالمحدود لراني االدعلد اإلسرائيمي ودوف سلاؽ معرفس أو اطالع عمى فحوى اإلنجلز العلـ الذي رحدؽ".
 55/4/5023قدس برس، 

 
 شروط ستةعمى  "إسرائيل"دس بعد موافقة "اليونسكو" إلى الق لجنةوافقنا عمى إرسال  :المالكي 

الموافدس عمى  إفقلؿ د.ريلض المللكي  وزير الشؤوف الخلرجيس  في حديث لػ"افيلـ"   عاد الرؤوؼ أرنلؤوط:
 إلىلجنس ردصي حدلئؽ  افمميسعار المديرة العلمس لمنظمس "اليونسكو" اإيفلد المنظمس  إسرائيميعرض 

وامالركس المجموعلت  افردفمطللب فمسطينيس قدمت اللرنسيؽ ما  ٙعمى  إسرائيؿالددس جلد اعد موافدس 
 .وافوروايسالجنوايس  وأميركلوعدـ االنحيلز  واإلفريديس واإلسالميسالعرايس 
  أف يرـ رحديد موعد وصوؿ المجنس واف يكوف أوال: امدلاؿ اذا العرض فإننل رددمنل اعدة شروط واي وأالؼ

اجرملع "اليونسكو"   إلىثلنيًل  أف يرـ رحديد موعد انرهلد عمؿ المجنس وردديمهل ردريرال الرلريخ قرياًل جدًا  و 
يكوف لهذي المجنس الحريس  أفنكوف نحف مف يحدد طايعس عمؿ المجنس والمهلـ المنوطس اهل ورااعًل   أفوثللثًل  

  وال ررذيب كمل حصؿ سرائيؿإرحار  أفرأخير  وخلمسًل   أوعرقمس  أيودوف  أرادت أينملالمطمدس اللرحرؾ 
 لجنس ردصي الحدلئؽ". إلي امل سرخمص  إسرائيؿرمرـز  أففي الملاي  لدى منلقشس الردرير  وسلدسًل  

 55/4/5023األيام، رام اهلل، 
 
 
 
 في تركيا لطمب المساعدة في تطوير عمل وزارة الداخميةفتحي حماد  
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لوزارة الداخميس في الحكومس ادطلع غزة لمددس  اإلعالـالاـز مدير مكرب  إيلد : أكدوليد عوض -راـ اه 
رركيل في زيلرة رسميس لطمب المسلعدة  إلى افراعلداأف وزير الداخميس فرحي حملد وصؿ  افراعلدالعراي 

 الرلاعس لهل. وافجهزةوزارة الداخميس اللدطلع  أدادفي رطوير 
مطلر اسطناوؿ  افراعلدملد خالؿ وصول  ظهر الاـز الف نلئب والي اسطناوؿ كلف في اسردالؿ ح وأواح

 وعمى رأسهـ وزير الداخميس. افرراؾلعدد لدلدات ما المسؤوليف  أندرة إلىالذي غلدري الحدل 
الرحايرات لزيلرة ارودغلف لدطلع غزة نهليس  إطلرمل كلنت زيلرة حملد لرركيل حلليل رأري في  إذاوحوؿ 

في -الزيلرة اي لاحث الرعلوف في رطوير عمؿ وزارة الداخميس  "لعرايالددس ا"الشهر الدلدـ  قلؿ الاـز لػ
الرعلوف ما وزارة الداخميس الرركيس  ولكف مواوع زيلرة رئيس الوزراد الرركي ممكف  آفلؽوفرح  -قطلع غزة

 ."واحثهل إليهليرـ الرطرؽ  أف
 55/4/5023القدس العربي، لندن، 

 
 مدن بقطاع غزة خمسب لتوسيع مع المغر  الحكومة في غزة تعمن اتفاقاً  

  المهندس محمد الفرا  أن  رـ روقيا ارفلؽ في غزةأعمف وزير الحكـ المحمي في الحكومس  :االرحلد -غزة 
مدف في قطلع غزة خالؿ زيلرر  المذرب افساوع الملاي  لاحث ساؿ دعـ الدطلع. وقلؿ الفرا   ٘لروسيا 

ؽ ما المذرب  يداي اروسيا مدف غزة وخلف يونس وجالليل جرى روقيا ارفل"خالؿ ارنلمج إذاعي في غزة 
. وأالؼ أن  احث ما نلشطي عدد "ورفح  ودير الامح  امف مشلريا انلد رنفذال الرالط دعمًل لدطلع غزة

مف الفصلئؿ المذرايس الداعمس لفمسطيف ساؿ دعـ الدايس الفمسطينيس وافسرى الفمسطينييف في سجوف 
نلشد المذرب الردخؿ العلجؿ إلندلذ حيلة افسرى المراي والمارايف عف الطعلـ االحرالؿ اإلسرائيمي. و 

 داخؿ رمؾ السجوف
 55/4/5023االتحاد، أبو ظبي، 

 
 الدعوات اإلسرائيمية لمييود بأداء طقوسيم في "األقصى"  بتصاعد"التشريعي" يندد  

وف اإلسرائيميوف ايف الفينس وافخرى ندد المجمس الرشريعي الفمسطيني اللدعوات الري يطمدهل السيلسي: غزة
 ردعو اليهود إلقلمس طدوسهـ الروراريس داخؿ الحلت المسجد افقصى المالرؾ.

وقلؿ خميس النجلر  رئيس لجنس الددس والمسجد افقصى في المجمس الرشريعي في رصريح مكروب رمدت 
في المجمس الرشريعي الفمسطيني "قدس ارس" نسخس عن : "إننل في لجنس الددس والمسجد افقصى المالرؾ 

ونلشد  نحذر واشدة مف خطورة اذي الدعوات الصهيونيس الري رمس امشلعر المسمميف في شرى ادلع العللـ".
النجلر افمس اإلسالميس والعرايس "اللرحرؾ العلجؿ لحمليس الددس المحرمس والمسجد افقصى المالرؾ ممل 

 س مف قاؿ االحرالؿ اإلسرائيمي".يرعرض ل  يومل مف جرائـ رهويديس وعنصري
 54/4/5023قدس برس، 

 
 أبرز أشكال الفساد في السمطة الفمسطينية الوظيفةالختالس وغسل األموال واستغالل "تقرير "أمان": ا 

جأملف   أف أارز أشكلؿ  "االئرالؼ مف أجؿ النزااس والمسلدلس"اّيف الردرير السنوي لػ: محمد يونس -راـ اه 
سلدة االئرملف  واسرذالؿ الوظيفس "المجرما الفمسطيني الفسلد في  اخرالس الملؿ العلـ  وغسؿ افمواؿ  وا 
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العلمس فغراض خلصس  والواسطس  واسرمرار غيلب نظلـ رسمي يحدد حلالت رالرب المصللح وآليلت 
 ."الحد منهل في إدارة الشأف العلـ

ئيس حكومس رسيير افعملؿ الدكرور سالـ فيلض  واسرند الردرير  الذي أعمف أمس في مؤرمر كاير حاري ر 
الجرائـ "قايس. وجلد في الردرير أف  ٔٗإلى الحلالت الري نظرت فيهل محكمس جرائـ الفسلد  والاللذس 

سلدة ائرملف   المنظورة أملـ المحكمس رظهر وجود جرائـ اخرالس ملؿ علـ  وغسؿ أمواؿ  ورزوير  وا 
وأشلر إلى أف اعض المرورطيف فيهل مف كالر الموظفيف ورؤسلد دوائر . "واسرذالؿ الوظيفس فغراض خلصس

قايس مف اذي الداليل علـ  ٕٔحكوميس  الالشرراؾ ما موظفيف آخريف. وكلنت المحكمس أصدرت حكمًل في 
ٕٕٓٔ. 
إادار الملؿ العلـ... رفلايس ال يرحممهل الواقا "مؤرمري السنوي اذا العلـ رحت شعلر  "أملف"وعدد 
زيلدة المالحدس لمصحلفييف والكرلب والمدونيف  ٕٕٔٓلوحظت خالؿ ". وجلد في الردرير أن  "طينيالفمس

مواقا  ٛواسرجوااهـ مف النيلاس العلمس وردديـ اعاهـ لممحلكـ في الافس الذرايس أو قطلع غزة  ورـ إغالؽ 
 ."إنررنت

عمى ادر الملؿ العلـ  مشيرًا إلى  وقلؿ االئرالؼ إف إعلدة انلد صرح الرئيس الراحؿ يلسر عرفلت نموذج
سنوات عمى االنرهلد مف  ٗأف العيوب والمشلكؿ ادأت في الظهور في أركلف المانى اعد ماي أقؿ مف 

انلد المشروع الذي امذت كمفر  نحو مميوف ونصؼ المميوف دوالر. واعرار أف الخطوط الجويس الفمسطينيس 
مجمس اإلدارة غلئب منذ رسا سنوات  وموظفي "مشيرًا إلى أف رشكؿ نموذجًل آخر عمى إادار الملؿ العلـ  

   كمل طللب اللرقلاس عمى السفلرات."موظفًل ال يعمموف ٕٕٓالشركس الاللغ عدداـ 
. وأشلر إلى أن  "جيد  لكن  مل زاؿ مدمدلً  ٕٕٔٓنظلـ النزااس في المؤسسس افمنيس علـ "وخمص إلى أف 

زارة المواصالت ارهـ الفسلد  وأف اعض الجلمعلت الفمسطينيس ال جرت محلكمس عدد مف المسؤوليف في و 
يعمؿ اشفلفيس  وال يخاا لممسلدلس. ورلاا أف اعض المؤسسلت الحكوميس يعمؿ مف دوف مرجعيس  مثؿ 

 جاكدار   وسمطس الميلي الفمسطينيس وغيرال. "مجمس الرنميس واإلعملر"
علمس لمؤسسلت السمطس الوطنيس الرجلي ردميص عدد ودعل االئرالؼ إلى إعلدة النظر في الهيكميس ال

رذيير السيلسلت الملليس الفمسطينيس الرجلي وقؼ "المؤسسلت العلمس غير الوزاريس  مشددًا عمى ارورة 
صدار نظلـ يحدد حلالت رالرب المصللح وآليلت اإلفصلح عند وجودال  اسرنزاؼ أمواؿ الخزينس العلمس  وا 

 ."دلؿ الموظفيف مف الدطلع العلـ إلى الخلصفي الدطلع العلـ  وعند انر
وطللب اوقؼ شراد المركالت الحكوميس ووقؼ اسرئجلرال وايا فلئض المركالت في افجهزة افمنيس  

 وارورة محلساس المسؤوليف الذيف يرفاوف الرزاـ رنفيذ قرارات محكمس العدؿ العميل.
غذيس الفلسدة  في ظؿ عدـ وجود عدوالت رادعس  اسرمرار وجود ظلارة افدويس واف"وأشلر الردرير إلى 

. وطللب اللرعلمؿ معهل العرالرال جريمس فسلد  ورطايؽ قلنوف "والرعلمؿ ما اذي الجرائـ العرالرال جنحلً 
نشلد إدارة علمس لسالمس الذذاد والدواد. واعرار ٕ٘ٓٓحمليس المسرهمؾ لسنس    الذي يوفر عدوالت رادعس  وا 

ـ معللجس ظلارة الديوف الخلصس السرهالؾ الميلي والكهرالد عمى الامديلت وشركلت روزيا الردرير اسرمرار عد
 ."ادر الملؿ العلـ"الكهرالد  مثلاًل وااحًل عمى مل اسملي 

النرلئج أظهرت أف واقا النزااس في فمسطيف "الدكرورة حنلف عشراوي  إف  "أملف"وقللت رئيسس مجمس إدارة 
الداخمي  والسرمرار رعطؿ المجمس الرشريعي نريجس لهذا الندسلـ  واعدـ إجراد رأثر السرمرار االندسلـ 

 مشيرة إلى أف ذلؾ أادى السمطس الرنفيذيس مف دوف مسلدلس. "االنرخلالت العلمس
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وأواحت أف أارز المؤشرات اإليجلايس إلى نظلـ النزااس الوطني يرمثؿ في: الرددـ الذي حصؿ في إجراد 
في الافس الذرايس  والروسا في ردديـ إقرارات الذمس الملليس  والرحسف في شفلفيس  االنرخلالت المحميس

العطلدات الري رعددال مديريس المواـز العلمس اوزارة الملؿ  ومصلدقس مجمس الوزراد عمى مدونس سموؾ 
مجمس الوزراد الوظيفس العموميس  ورشكيؿ لجنس وطنيس لمرلاعس االلرزاـ اللمدونس  الإلالفس إلى صدور قرار 

يسرعد إلنشلد مرصد لمرقلاس عمى  "أملف"اإلذلد شرط السالمس افمنيس إلشذلؿ الوظلئؼ العلمس. وأالفت أف 
صدار ردلرير ردويم  لهل خالؿ افشهر المدامس.  الموازنس العلمس ورحميمهل  وا 

 55/4/5023الحياة، لندن، 
 
 محبط من زيارة كيري عباس": إسرائيل تايمز" 

عف مسؤوؿ فمسطيني  قللت إن  مدّرب مف الرئيس الفمسطيني محمود عّالسن  "إسرائيؿ رليمز"فس صحي ندمت
ف عالس يشعر الإلحالط الشديد في أعدلب زيلرة وزير الخلرجيس افميركي لممنطدس  الري لـ ررمخض عف أ

 أي رددـ في عمميس المفلوالت.
أي شيد مهـ  وال نرلئج جديدة  وكؿ مل ندم  إف المحلدثلت لـ رسفر عف "وأالؼ المسؤوؿ الفمسطيني: 

كيري او مواصمس رفض إسرائيؿ لشروط الفمسطينييف المسادس لمعودة إلى طلولس المفلوالت  واي الرزاـ 
 . "  ورجميد الانلد في مسروطنلت الافس الذرايسٜٚٙٔإسرائيؿ حّؿ الدولريف عمى أسلس حدود علـ 

مسرعدة لردديـ اعض الرسهيالت االقرصلديس  واإلفراج عف عدد قميؿ وأواح المسؤوؿ الفمسطيني أف إسرائيؿ 
مف السجنلد مف ذوي افحكلـ العلليس السرئنلؼ المفلوالت  دوف ردديـ أي رنلزالت جواريس أو الخاوع 
لشروط السمطس الفمسطينيس. وأشلر إلى أف حللس اإلحالط الفمسطينيس نلاعس مف أف الديلدة الفمسطينيس ليس 

 اسرراريجيس وااحس أو خطس لرنرهجهل إف قررت إسرائيؿ وقؼ المفلوالت ما السمطس. لديهل 
إف الواا االقرصلدي ال يظهر عمي  أي عالملت رحسف  ومحلدثلت المصللحس ما حملس راكدة "ورلاا: 

لفررة طويمس مف الزمف  وقد اسردلؿ رئيس الحكومس في راـ اه سالـ فيلض  ولدد سئمت مف السيلسس 
اخميس الدذرة لحركس فرح  عالس ليس لدي  اسرراريجيس وااحس حرى اآلف  وصلئب عريدلت ياحث عف الد

 ."قرارات مصيريس ليس لهل شيد عمى افرض مف افاميس
 55/4/5023األخبار، بيروت، 

 
 زل ال يمكن أن تتواصل دون مساءلة أو محاسبةامنالىدم  سياسةتيسير خالد:  

ريسير خللد  عاو المجنس الرنفيذيس لمنظمس الرحرير الفمسطينيس  عاو المكرب دعل : وليد عوض - راـ اه
في المنلطؽ المسملة  اإلسرائيميسمواجهس سيلسس الهدـ  إلىالسيلسي لمجاهس الديمدراطيس لرحرير فمسطيف 
    والري رملرسهل حكومس االحرالؿ عمى نطلؽ واساأوسموجب ج  في الافس الذرايس وفؽ ردسيملت ارفلؽ 

المسلدلس  إلىالعرالرال المعار الحديدي عف سيلسس االالررهليد والرطهير العرقي  الري رعرض مف يدوـ اهل 
 والمحلساس وفدل لمدوانيف والمواثيؽ الدوليس.

 وافغوارمل يجري مف سيلسس ادـ لايوت الفمسطينييف وخلصس في محلفظري الددس  أفريسير خللد  وأكد
والرالعيس  افمريكيس اإلدارةوب الخميؿ  الت يرطمب مف الديلدة الفمسطينيس دعوة الفمسطينيس وفي منلطؽ جن

لوقؼ سيلسس االالررهيد  إسرائيؿالردخؿ ومملرسس الاذط عمى حكومس  إلىالدولي  افمفالدوليس ومجمس 
اس ارأسيس كدولس اسرثنلئيس فوؽ الدلنوف  والمطلل إسرائيؿوالرطهير العرقي  والروقؼ عف الرعلمؿ ما دولس 
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  لألارارالمرحدة  افمـسجؿ لحصر أارار المنلزؿ  الري قلمت دولس االحرالؿ اهدمهل عمى غرار سجؿ 
الف سيلسس ادـ منلزؿ  إسرائيؿالري رررات عمى انلد جدار الفصؿ العنصري  في رسللس وااحس لدولس 

االررهيد ورطهيرا عرقيل يجب  الفمسطينييف ال يمكف أف ررواصؿ دوف مسلدلس أو محلساس العرالرال سيلسس
 رحمؿ راعلرهل ونرلئجهل. إسرائيؿعمى حكومس 

 55/4/5023القدس العربي، لندن، 
 
 "التربية" تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لحماية األطفال من اعتداءات االحتاللالضفة:  

س والدوليس إلى الردخؿ العلجؿ افيلـ: دعت وزارة الررايس والرعميـ  أمس  كلفس المؤسسلت الرسمي -راـ اه 
لى مسلدلس إسرائيؿ ومدلالرهل أملـ  لحمليس أطفلؿ فمسطيف مف اعردادات االحرالؿ اإلسرائيمي اليوميس وا 
المحلكـ الدوليس وفاح مملرسلرهل خلصس فيمل يرعمؽ اجريمرهل الالأخالقيس احؽ الطللب الطفؿ أحمد جواارة 

لعروب افسلسيس الري رعمؿ رحت إشراؼ وكللس الذوث لالجئيف علمًل مف مدرسس ا ٖٔالاللغ مف العمر 
 وكذلؾ القي الطماس افطفلؿ المعردميف.

 55/4/5023األيام، رام اهلل، 
 
 الخضري: سنقدم مشروع تشغيل ميناء غزة ألردوغان خالل زيارتو القطاع النائب  

المجنس الشعايس لمواجهس الحصلر  قلؿ النلئب في المجمس الرشريعي الفمسطيني جملؿ الخاري  رئيس : غزة
إف زيلرة رئيس الوزراد الرركي رجب طيب أردوغلف إلى قطلع غزة سركوف "فرصس لشرح مشروع رأايؿ 

 ورشذيؿ مينلد غزة الاحري".
سالميس ارمويؿ إعلدة انلد ورأايؿ ورشذيؿ  وأكد الخاري في رصريحلت لػ "قدس ارس" وجود وعود عرايس وا 

يعمؿ كمينلد رجلري  في حلؿ رـ الروافؽ عمى رشذيم  حسب مدررح المجنس اإشراؼ مينلد غزة الاحري  ل
 طرؼ ثللث جرركيل   مل يعني رفا الحصلر الاحري عف غزة  كمل قلؿ.

 54/4/5023قدس برس، 
 
 إلحياء العممية السممية / مايواألمريكية حتى منتصف أيار اإلدارةاشتية: ننتظر أفكارا جديدة من  

قلؿ عاو المجنس المركزيس لحركس فرح محمد اشريس إف "الديلدة الفمسطينيس رنرظر : سعد الديف نلديس –عملف 
مف اإلدارة افمريكيس الرددـ اأفكلر جديدة حرى منرصؼ شهر أيلر جمليو  المداؿ إلحيلد العمميس السمميس  

ن  "مف المفررض أف يأري وأالؼ  لػ"الذد" مف فمسطيف المحرمس  إ وادوف ذلؾ سرذاب إلى افمـ المرحدة".
وزير الخلرجيس افمريكيس جوف كيري اأفكلر جديدة حرى منرصؼ الشهر المداؿ السرئنلؼ المفلوالت"  وفؽ 

وأواح اأن  "يجري الحديث حلليًل عف اعض اففكلر االقرصلديس  ولكف  مل جرى االرفلؽ عمي  سلادًل.
 ولويس  ارغـ أامير ".الجلنب الفمسطيني ال يرى في المواوع االقرصلدي اف

ولفت إلى ارورة أف "رنصب الجهود نحو فرح مسلر سيلسي جدي ونلجح  عنوان  الرئيسي وقؼ 
قلمس الدولس الفمسطينيس المسردمس عمى حدود العلـ   ٜٚٙٔاالسريطلف  امل يؤدي إلى إنهلد االحرالؿ وا 

 وعلصمرهل الددس الشريؼ".
 55/4/5023الغد، عمان، 
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 "االعتقاالت المزدوجة" النجاح تأكيد عمى فشل جامعةخابات حماس: نتيجة انت 
غزة: وصفت حركس المدلومس اإلسالميس "حملس" حصوؿ ذراعهل الطالاي جالكرمس اإلسالميس  في جلمعس 

 مدعًدا لحركس "فرح" اػ "االنرصلر الكاير". ٖٗمدعًدا مدلاؿ  ٖٖالنجلح الوطنيس انلامس عمى 
اذي النساس اأنهل  لسـ الحركس في رصريح مكروب رمدت "قدس ارس" نسخس عن واعرار فوزي اراـو النلطؽ ا

"الرفلؼ ورأييد طالاي وجملايري لارنلمج مف يحميهـ ويدافا عنهـ وياحي مف أجمهـ رغـ كؿ سنوات 
الرصفيس والحرملف". وقلؿ: "اذا اإلنجلز الكاير رأكيد عمى فشؿ سيلسس االعردلالت والمالحدلت المزدوجس مف 

 ؿ أجهزة أمف السمطس واالحرالؿ في كسر إرادة الجملاير والنيؿ مف عزيمرهل  قا
 54/4/5023قدس برس، 

 
 العيساوي أرغم االحتالل عمى اإلذعان إلرادتو الصمبة األسيرالرشق:  

جّدد عاو المكرب السيلسي لحركس "حملس" عزت الرشؽ رأكيد حركر  عمى أف قايس افسرى في ايروت: 
كلنت وسرادى عمى رأس أولويلرهـ الوطنيس حرى رحرير آخر أسير فمسطيني وعراي مف  سجوف االحرالؿ

سجوف االحرالؿ الصهيوني. والرؾ الرشؽ لألسير العيسلوي حرير  المررداس الري انرزعهل اأمعلئ  الخلويس 
اراب عف الطعلـ داـ نحو ثملنيس أشهر  قلؿ اأف سلمر أرغـ فيهل االحرالؿ الصهيو  ني عمى اعد صمود وا 

 اإلذعلف إلرادر  الصماس  رعايرًا عف إرادة افسرى الرواقَّس لمحريس".
ورددَّـ الرشؽ اللشكر والرحيس لعلئمس افسير سلمر العيسلوي الري رحّممت وصمدت أملـ الاذوط االجرملعيس 

في سجوف  وافمنيس والنفسيس الهلدفس لثني سلمر العيسلوي عف موقف  الاطولي. كمل وحيل الرشؽ افسرى
 االحرالؿ وقوى الشعب الفمسطيني الذيف رالمنوا ما سلمر العيسلوي حرى نيم  الحريس.

 54/4/5023قدس برس، 
 
 في غزة احتفاء بانتصار األسير العيساوي اً جماىيري اً ميرجانالجبية الديموقراطية تنظم  

صلر افسير سلمر العيسلوي   نظمت الجهس الديمدراطيس امس مهرجلنل جملايريل حلشدا  احرفلد النر :غزة
وقلؿ مرحدثوف أف اإلنجلز الذي حدد  االسير العيسلوي انرصلر لفمسطيف ولشعاهل. وقلؿ عاو المكرب 
السيلسي لمجاهس الديمدراطيس صللح نلصر في كممر  إف انرصلر سلمر العيسلوي جلد حصيمس لصمودي 

للر  الهلدفس إلى إرسلد الوحدة وواا كؿ افسطوري والرفلؼ أانلد الشعب الفمسطيني حوؿ قاير  ورس
 الخالفلت جلنال  فف االندسلـ او طريؽ ايلع الحدوؽ وراديدال.

ودعل السرمرار الحركس الجملايريس ورصعيدال عمى كلفس الصعد لنصرة افسرى  ولمواصمس الحراؾ السيلسي 
دديـ قلدة االحرالؿ لمحلكمس دوليس. والداموملسي لردويؿ قايس افسرى والروج  لمحكمس الجنليلت الدوليس لر

وقلؿ الديلدي في حركس الجهلد اإلسالمي خللد الاطش في كممس الدوى الوطنيس واإلسالميس إف افسير 
العيسلوي كلف ايف الحيلة والموت  لكف صمودي وصاري أجارا االحرالؿ إلى االسرجلاس لشروط  اللعودة إلى 

والاذوط الري رملرس عمي   وأسدط مادأ اإلاعلد الذي شرعن  العيسلويس اللددس ورفض كؿ اإلغرادات 
االحرالؿ. ودعل إلى اسرراريجيس وطنيس وااحس إلطالؽ سراح كلفس افسرى  وشكر كؿ الجهلت الري 

 سلعدت عمى إنجلح صفدس االنرصلر لسلمر العيسلوي.
 55/4/5023الغد، عمان، 
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 لضّم قطاع غزة إلى مصر اعيلحازم أبو إسمأطمقيا  التي"الجياد" ترفض الدعوة  
أعمنت حركس "الجهلد اإلسالمي" في فمسطيف رفاهل المطمؽ لمدعوة الري أطمدهل رئيس "حزب العدالس" 

 المصري  حلـز أاو إسملعيؿ  لاـ قطلع غزة إلى مصر.
مس  وأكد عاو المكرب السيلسي لمحركس  نلفذ عزاـ  عمى أف "قطلع غزة او جزد ال يرجزأ مف فمسطيف المحر

ومف الاروري أف رادى جاهس المدلومس مفروحس في مواجهس العدو الصهيوني"  مواحل أف مثؿ اذا االقرراح 
 سيكوف امثلاس اراس كايرة لمدايس الفمسطينيس وصمود الشعب الفمسطيني اشكؿ علـ.

وشدد عزاـ عمى "ارورة أف نسعى وأف يسعى إخواننل المصريوف عمى دعـ صمود الفمسطينييف حرى 
اسرعلدة حدوقهـ وطرد الذزاة مف أراايهـ المحرمس  وليس منح إسرائيؿ الراحس مف أعالد االحرالؿ ومسؤولير  

 عمل يجري فاؿ قطلع غزة."
وأواح أف غزة ليست مشكمرهل في الانزيف والسوالر والكهرالد والسما  ولكنهل مشكمس كرامس وحؽ  ومشكمس 

 فاميس روفير السما الري يفرددال الفمسطينيوف في غزة.أرض مددسس يحرمهل أعداؤنل  ما ردديرنل 
 54/4/5023، 48عرب، 

 
 الفمسطيني في لبنان سيبقى عامل استقرار الشعبأبو عماد الرفاعي:  

أكد ممثؿ حركس الجهلد اإلسالمي في لانلف أاو عملد الرفلعي  أف الشعب الفمسطيني في لانلف سيادى علمؿ 
 محلوالت الزج ا  في أروف الصراعلت الطلئفيس والمذاايس.اسردرار  ولف ينجر وراد كؿ 

وشدد الرفلعي خالؿ اسردالل  يـو افراعلد  وفدًا مف جاهس العمؿ اإلسالمي عمى أف قايس فمسطيف اي 
قايس العرب والمسمميف المركزيس  مشيًرا إلى أف العدو اإلسرائيمي يسعى إلى اسرذالؿ الصراعلت في 

  فف كيلن  المصطنا ال يعيش إال في ايئس ماطراس  عمى حسلب دملد شعوب المنطدس اهدؼ رصفيرهل
ودعل الرفلعي كلفس الدوى وافحزاب في افمس إلى روجي  اوصمرهل الرجلي فمسطيف ومدلومس العدو  المنطدس.

اإلسرائيمي  اوصف  العدو الذي يدنس المددسلت اإلسالميس والمسيحيس  ويعيث في افرض فسلدًا  خدمس 
 لمشروع غراي اسرعملري ردودي اإلدارة افمريكيس.

 54/4/5023فمسطين أون الين، 
 
 شمال قطاع غزة باألسمحة الثقيمة المقاومة تتصدى لقوة إسرائيمية 

   لروغؿ قوات االحرالؿ اإلسرائيمي شملؿ ٗ|ٕٗغزة: رصدت المدلومس الفمسطينيس  صالح اليوـ افراعلد ج
 قطلع غزة.

ميس مكونس مف عدة دالالت وآليلت قد روغمت صالح اليوـ افراعلد شرؽ امدة ايت حلنوف وكلنت قوة إسرائي
شملؿ قطلع غزة  وقلمت ارجريؼ أراض زراعيس اللرزامف ما إطالؽ النلر رجلي منلزؿ وأرااي  الواقعس في

 المواطنيف انلؾ.
حرير فمسطيف أف مدلرميهل اشراكوا وأعمنت "كرلئب المدلومس الوطنيس" الجنلح العسكري لمجاهس الديمدراطيس لر

 اللسالح الثديؿ ما قوات إسرائيميس راجمس أثنلد روغمهل شرؽ ايت حلنوف صالح اليـو افراعلد.
 54/4/5023قدس برس، 

 
 فتح تفوز في انتخابات جامعتي بيت لحم والبوليتكنك 



 
 
 

 

 

           24ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

رحلد الطماس في جلمعس ايت لحـ فلزت كرمس "الددس والعودة" الفرحلويس النرخلالت مجمس ا :الخميؿ  ايت لحـ
وأعمف عميد شؤوف الطماس في جلمعس ايت لحـ محمود حملد  فوز  .ٖٔمدعدا مف أصؿ  ٛٔاحصولهل عمى 

مدعدا  فيمل حصمت كرمس وطف اليسلريس رحللؼ الجاهريف الشعايس والديمدراطيس  ٛٔكرمس الددس والعودة اػ
طللال  ٜٚٙٔطماس الذيف يحؽ لهـ الرصويت امغ وأشلر إلى أف عدد ال مدعدا. ٖٔوحزب الشعب عمى 

ورقس. يشلر إلى أف الكرمس  ٖٓٔ  وافوراؽ الايالد ٜٗ٘ٔوطللاس  وامغ مجموع افوراؽ الصحيحس 
 اإلسالميس أعمنت انسحلاهل مف االنرخلالت.

الت مجمس وفلزت "كرمس شهداد االقصى" الرلاعس لحركس الشاياس الطالايس المحسواس عمى حركس فرح في انرخل
مدعدًا  في االنرخلالت الري جرت  ٚٔارحلد طماس جلمعس اوليركنؾ فمسطيف امدينس الخميؿ احصولهل عمى 

أمس وخلارهل أراا كرؿ طالايس مف اينهل "كرمس فمسطيف المسممس" الرلاعس لمكرمس االسالميس المحسواس عمى 
سواس عمى الريلر اليسلري عمى وحصمت "كرمس وطف" المح مدعدًا. ٖٔحركس حملس  الري حصمت عمى 

 مدعد واحد  ولـ رسرطا "كرمس فمسطيف لمجميا" مف اجريلز نساس الحسـ.
مدعد لممجمس في اجواد وصفت اػ "الديمدراطيس والهلدئس والمنظمس"   ٖٔوجرت االنرخلالت لمرنلفس عمى الػ 

 %.ٔٚوامذت نساس االقرراع 
 55/4/5023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 انتخابات جامعة القدس تقاطعمة اإلسالمية" "الكت 

أعمنت الكرمس اإلسالميس في جلمعس الددس  الذراع الطالاي لحركس "حملس"  مدلطعرهل : الددس المحرمس
لالنرخلالت الطالايس المدررة في الجلمعس افساوع المداؿ  وذلؾ احرجلجًل منهل عمى مل وصفر  "رعنت إدارة 

 مطللب الطالايس الاللرزاـ اانود دسرور االنرخلالت في الجلمعس".الجلمعس في الرعلطي ما ال
 : "إف قرار المدلطعس ارخذ ٗ|ٕٗوقللت الكرمس في ايلف صحفي رمدت "قدس ارس" نسخس عن  اليـو افراعلد ج

انلًد عمى رعنت إدارة الجلمعس المرخاطس في كؿ ممفلرهل الحسلسس اارداًد ارعميدلت الدواـ خالؿ الفصؿ 
اي ومرورًا اأزمرهل المرجددة ما الندلاس  وليس انرهلًد اإصرارال عمى منح حؽ ليس فام  المرمثؿ المل

في  -غير المسرفيديف ولو واحد في الملئس مف خدملت مجمس الطماس  -اللسملح لطماس الدراسلت العميل 
 المشلركس في االنرخلالت دونًل عف جلمعلت الوطف كمهل".

 54/4/5023قدس برس، 
 

 لغاء قرارات تدينيا في اليونيسكومقابل إالقدس بتسمح بمراقبة حفرياتيا  "إسرائيلفقة: "ص 
كشؼ المندوب اإلسرائيمي في اليونيسكو  نمػرود اركػلف  أمػس  عػف صػفدس أارمػت : نظير مجمي - رؿ أايب

ارات مطروحػس ايف الحكومس اإلسػرائيميس ومنظمػس اليونيسػكو فػي اػلريس  يػرـ اموجاهػل إلذػلد خمسػس مشػلريا قػر 
لماحػػث اػػد المملرسػػلت اإلسػػرائيميس فػػي الدػػدس الشػػرقيس المحرمػػس  مدلاػػؿ سػػملح الحكومػػس لوفػػد مػػف اليونيسػػكو 
اللدػػدـو إلػػى الدػػدس فػػي مطمػػا الشػػهر المداػػؿ واالطػػالع عمػػى الحفريػػلت وغيراػػل مػػف المملرسػػلت فػػي المدينػػس 

 المددسس.
إف اػذي الصػفدس ناػجت لمروقيػا  اعػد مفلواػلت سػريس وكمل أفلدت مصلدر في وزارة الخلرجيس اإلسرائيميس  ف

دامت ثالثس أشهر اينهل وايف قيلدة منظمس الررايس والعمـو والثدلفس جاليونيسكو  الرلاعس لهيئس افمـ المرحدة في 
اػػلريس. وأعمػػف اركػػلف عػػف اػػذي الصػػفدس خػػالؿ اجرمػػلع المجنػػس اإلداريػػس لممنظمػػس الدوليػػس  مؤكػػدا أنهػػل جػػلدت 
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رة سيلسيس إسرائيميس. وجلد أن  في ديسمار جكلنوف افوؿ  الملاي روج  إلى كالر المسػؤوليف فػي نريجس مالد
شعاس المنظملت الدوليس في وزارة الخلرجيس  وحذر مف أن  سيكوف مف الصػعب منػا إصػدار إدانػس حػلدة اػد 

 س .جأم ٖٕٔٓإسرائيؿ في اجرملع المجنس اإلداريس لميونيسكو في أاريؿ جنيسلف  مف علـ 
وحسػػب اػػذي المصػػلدر  فػػإف اليونيسػػكو كلنػػت سػػررخذ قػػرارا فػػي أكرػػوار جرشػػريف افوؿ  الملاػػي اإرسػػلؿ وفػػد 
يفرض عمى إسرائيؿ  لمراقاػس مملرسػلرهل فػي الدػدس الشػرقيس  واشػكؿ خػلص محلوالرهػل رذييػر المعػللـ العرايػس 

 لت  وفي مددمرهل الحس افقصى.لممدينس  ورنفيذ حفريلت خطيرة فيهل رحت افرض ورحت الكثير مف المددس
ولكف إسػرائيؿ رمكنػت فػي المحظػس افخيػرة رملمػل  مػف منػا إصػدار الدػرار  الػذي راػمف أياػل إدانػس السيلسػس 
اإلسػػرائيميس فػػي المدينػػس. ولػػـ يصػػدر قػػرار الإلدانػػس فػػي أعدػػلب اقرػػراح طرحرػػ  مندواػػس روسػػيل فػػي اليونيسػػكو  

  أمػػس  فدػػد «اػػتررس»الدػػرار سػػرس أشػػهر. وحسػػب صػػحيفس يراػػمف حػػال وسػػطل رػػـ اموجاػػ  إرجػػلد إصػػدار 
أواح اركلف لكالر المسؤوليف في الخلرجيس اإلسرائيميس أن  مػف أجػؿ منػا صػدور قػرارات إدانػس قلسػيس  يجػب 

 عمى إسرائيؿ أف رمجأ إلى مالدرة داموملسيس رجلي اليونيسكو.
ارة الخلرجيػػس  اػػدأت االرصػػلالت مػػا مدػػر وفػػي ينػػلير جكػػلنوف الثػػلني  الملاػػي  واعػػد مالحثػػلت داخميػػس فػػي وز 

وفػػػي إطػػػلر الماػػػلدرة  اليونيسػػػكو فػػػي افمػػػـ المرحػػػدة وروسػػػيل ودوؿ االرحػػػلد افورواػػػي والصػػػيف ودوؿ أخػػػرى.
 :اإلسرائيميس جلد

مػليو جأيػلر  المداػؿ  ٜٔأوال سرسمح إسرائيؿ لاعثس اليونيسػكو اللوصػوؿ إلػى الامػدة الدديمػس فػي الدػدس فػي  -
   اشرط أال ردخؿ سلحس الحـر  وأال رنشذؿ في قايس جسر المذلراس.«ؿ الررميـأعمل»لمراقاس 

ثلنيػػل روافػػؽ إسػػرائيؿ  فػػي إطػػلر الماػػلدرة  عمػػى المشػػلركس فػػي جمسػػس خاػػراد فػػي مدػػر اليونيسػػكو فػػي مػػليو   - 
 .  ررركز حوؿ جسر المذلراس الذي يصؿ حلئط الاراؽ جحلئط الماكى  اسلحس الحـر

سطينيوف عمى الرأجيؿ لمدة سرس أشهر  إصػدار خمسػس قػرارات رػديف إسػرائيؿ  كػلف يفرػرض ثللثل يوافؽ الفم -
أف رعػػرض لمندػػلش والرصػػويت عميهػػل فػػي اليونيسػػكو خػػالؿ افسػػاوع الجػػلري  وررصػػؿ الدػػرارات اسػػلحس الحػػـر 

 والامدة الدديمس وايت لحـ والخميؿ.
ت الرػي رػديف إسػرائيؿ  والرػي كػلف مػف المروقػا أف رااعل يؤجؿ الفمسطينيوف لمدة سنس كػؿ اقرراحػلت الدػرارا - 

 رطرح في جمسس لجنس الرراث العللميس الرلاعس لميونيسكو في شهر يونيو جحزيراف  المداؿ. 
عف مسؤوؿ في الخلرجيس اإلسرائيميس قول  إنػ  جػرت ارصػلالت داموملسػيس مكثفػس فػي افيػلـ « اتررس»وندمت 

ف المنػدوب الفمسػطيني حػلوؿ قاػوؿ  العشرة افخيرة في مدر اليونيسكو في الريس حوؿ االقرراح اإلسػرائيمي  وا 
ف منػػدوب  االقرػػراح اإلسػػرائيمي اشػػكؿ جزئػػي ورأجيػػؿ اثنػػيف مػػف اػػيف الدػػرارات الخمسػػس الرػػي رػػديف إسػػرائيؿ  وا 
الواليلت المرحدة في اليونيسكو  ديفيد كيميوف  ملرس اذوطل عمػى الفمسػطينييف  وجنػد منػدوايف آخػريف إلػى 

 لنب المديرة العلمس لميونيسكو إيرينل اوكوال لماذط عميهـ.ج
كمػػػل أشػػػلرت إلػػػى أف وزيػػػر الخلرجيػػػس افميركيػػػس  جػػػوف كيػػػري  كػػػلف لػػػ  دور فػػػي االرصػػػلالت  وأف الواليػػػلت 
المرحدة أواحت لمفمسطينييف أنهـ حصموا عمى رعهدات اوقؼ كؿ اإلجرادات مف جلنب واحػد اػد إسػرائيؿ 

حدة حرى نهليس مػليو  وعميػ  فػإنهـ يروقعػوف الموافدػس عمػى رأجيػؿ الدػرارات. وخمصػت في مؤسسلت افمـ المر
الصحيفس إلى أف الفمسطينييف اسرجلاوا في النهليس  ووافدوا عمى صيذس االرفلؽ  في إطلر رجلواهـ ما جهود 

 كيري السرئنلؼ المفلوالت حوؿ الرسويس.
 55/4/5023، الشرق األوسط، لندن
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 قانون إسرائيمي لمتسييل عمى المستوطنين إطالق النار عمى الفمسطينيينمشروع الكنيست:  
الايػػت »ي أوؿ مشػػروع قػػلنوف لػػدعـ المسػػروطنيف فػػي الاػػفس الذرايػػس  طرحػػت نلئاػػس مػػف حػػزاهـ فػػرػػؿ أايػػب: 
  الشػػػػػريؾ فػػػػػي االئػػػػػرالؼ الحكػػػػػومي  عمػػػػػى جػػػػػدوؿ أعمػػػػػلؿ الكنيسػػػػػت اإلسػػػػػرائيمي  اقرراحػػػػػل يرػػػػػيح «اليهػػػػػودي

طمدوا الرصلص عمى فمسطينييف يعرددوف اأنهـ يهلجمونهـ عمى خمفيس قوميس  ويحسب اػذا لممسروطنيف أف ي
 اإلطالؽ دفلعل عف النفس  أيل كلنت نرلئج .

واعرمػػػدت صػػػلحاس االقرػػػراح  عمػػػى أحػػػد الدػػػوانيف العنصػػػريس الرػػػي سػػػنت فػػػي الكنيسػػػت السػػػلاؽ  وعػػػرؼ السػػػـ 
لص دفلعل عف الػنفس فػي حػلؿ رعراػ  لسػطو   الذي يريح لصلحب مزرعس أف يطمؽ الرص«قلنوف درومي»

   فػػي أعدػػلب إطػػالؽ مػػزارع يهػػودي يػػدعى شػػلي درومػػي فػػي ٕٛٓٓمسػػمح. والدػػلنوف سػػف فػػي حينػػ  جسػػنس 
  كلنػػل ينويػػلف سػػرقس ٕٚٓٓفػػي سػػنس  ٜٛٗٔمنطدػػس الندػػب  الرصػػلص عمػػى شػػلايف عػػراييف مػػف فمسػػطينيي 

لػػػد افطػػػرش وأصػػػيب الثػػػلني واسػػػم  أيػػػوب اعػػػض المواشػػػي وافادػػػلر مػػػف مزرعرػػػ . وقرػػػؿ أحػػػدامل  واسػػػم  خل
الهواشمس. فلعردؿ درومي وحوكـ ارهمس الدرؿ غيػر المرعمػد  لكنػ  اػريد اػدعوى الػدفلع عػف الػنفس  فسػلرعت 

 قوى اليميف الحلكـ إلى سف قلنوف يجعؿ رصرؼ درومي شرعيل.
الجيش اإلسػرائيمي  الرػي  وحلوؿ المسروطنوف رطايؽ اذا الدلنوف أيال عميهـ في الافس الذرايس  ولكف قيلدة

رعراػػػػر صػػػػلحاس صػػػػالحيس الحكػػػػـ جالسػػػػمطس الرنفيذيػػػػس  إلسػػػػرائيؿ انػػػػلؾ  اعرراػػػػت. وواػػػػعت قيػػػػودا عمػػػػى 
المسروطنيف في إطالؽ الرصلص عمى فمسطينييف. فهي رعرؼ كـ او علؿ االحردلف في الافس الذرايس ايف 

لػػؾ اػػللدوؿ صػػراحس  إف سػػريلف قػػلنوف السػػمطلت اإلسػػرائيميس ومػػل يمثمهػػل  وخصوصػػل المسػػروطنيف. وفسػػرت ذ
درومي في الافس الذرايس سيؤدي إلى اررفلع كاير في عػدد الدرمػى الفمسػطينييف اأيػدي المسػروطنيف ويرسػاب 

 في رصعيد الرورر.
واليػػوـ  مػػا زيػػلدة قػػوة حػػزب المسػػروطنيف فػػي الكنيسػػت  ردػػدمت النلئاػػس أوريػػت سػػرروؾ  واػػي مسػػروطنس فػػي 

سػلري « قػلنوف درومػي»نجال  امشروع قلنوف يجعؿ  ٔٔوجهل وأوالدال الاللغ عداـ مدينس الخميؿ سويس ما ز 
المفعػػوؿ أياػػل فػػي الفاػػس الذرايػػس. وفسػػرت ذلػػؾ اػػللدوؿ إف انػػلؾ اررفلعػػل فػػي العمميػػلت المسػػمحس الفمسػػطينيس 
اػػػد المسػػػروطنلت ويناذػػػي مػػػنح المسػػػروطنيف الحػػػؽ فػػػػي الػػػدفلع عػػػف أرواحهػػػـ وأرواح أطفػػػللهـ مثممػػػل مػػػػنح 

طللمػػػل الدولػػػس ررػػػيح لممػػػواطف أف يحمػػػي نفسػػػ  مػػػف »مواطنػػػوف اإلسػػػرائيميوف اآلخػػػروف اػػػذا الحػػػؽ. وقللػػػت: ال
لصػػوص  يجػػب أف ررػػيح لممػػواطف فػػي المسػػروطنلت أف يحمػػي نفسػػ  مػػف إراػػلاييف  يػػأروف ليدرمػػوا المسػػروطف 

افعمػػلؿ وطرحػػػ   وقػػػررت لجنػػس الداػػلد والدسػػػرور الارلملنيػػس  أمػػػس  قاػػوؿ االقرػػراح لجػػػدوؿ «.لكونػػ  يهوديػػل
  فػريج عيسػلوي  «ميػررس اليسػلري»لماحث في افساوع الدلدـ. واعررض عمى ذلؾ النلئب العراي فػي حػزب 

قلنوف درومي يريح لصلحب مزرعس أف يحمي ممرمكلر   ولكف في حللس المسروطنيف  فإنهـ يسطروف »قلئال: 
وأشػػلر عيسػػلوي إلػػى أف «. اػػيف افمػػريف عمػػى أمػػالؾ فمسػػطينيس ليسػػت لهػػـ. ولػػذلؾ  ال يوجػػد مكػػلف لممدلرنػػس

المسػػروطنيف يطمدػػوف الرصػػلص وينفػػذوف اعرػػدادات كثيػػرة عمػػى الفمسػػطينييف مػػف دوف اػػذا الدػػلنوف  وأف سػػف 
 قلنوف كهذا سيزيداـ رشجيعل عمى ارركلب الجرائـ.

 55/4/5023، الشرق األوسط، لندن
 

  ماويةاألسمحة الكي تتراجع عن اتيام األسد باستخدام "إسرائيل" 
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لندف: رراجعت إسرائيؿ عف ارهلمهل لدوات نظلـ الرئيس اشلر افسد السرخداـ افسمحس الكيملويس اػد شػعا   
وذلؾ في أعدلب موقؼ أميركي غلاب ومشكؾ في صحس اذا الرحميؿ  الذي يسردعي مف واشنطف الردخؿ 

 «.طل أحمرخ»في سوريل  ال سيمل أنهل رعرار أي اسرخداـ فسمحس كيملويس في سوريل 
وكلنػػت اػػذي الداػػيس أثيػػرت عنػػدمل أكػػد الجنػػراؿ إيرػػلي اػػروف  رئػػيس قسػػـ افاحػػلث فػػي شػػعاس االسػػرخالرات 

افسػد اسػرخدـ »العسكريس في الجيش اإلسرائيمي  أوؿ مف أمس  في مؤرمر لمعهد احوث افمف الدػومي  أف 
 «.أسمحس كيملويس قلرمس اد الثوار السورييف

جنػػراؿ اإلسػػرائيمي  قػػلؿ وزيػػر الخلرجيػػس افميركػػي جػػوف كيػػري  أمػػس  فػػي مػػؤرمر ورعدياػػل عمػػى رصػػريحلت ال
نػ  رحػدث مػا رئػيس الػوزراد اإلسػرائيمي انيػلميف  صحلفي  إن  ال يممػؾ أدلػس رؤكػد حديدػس اػذي الرصػريحلت  وا 

 نرنيلاو الرفيل عف الرصريحلت  لكف افخير لـ يؤكد ادوري مل قلل  المسروى افمني.
العسكريوف في إسرائيؿ  أمس  عمى أف اروف لـ يصرح اهػذي المعمومػلت افخيػرة سػهوا  إنمػل  وارفؽ المحمموف

  فػػإف رئػػيس «مشػػروع إسػػرائيؿ»جػػلدت رصػػريحلر  محسػػواس اعػػد فحػػص دقيػػؽ. وكمػػل جػػلد فػػي ردريػػر لمنظمػػس 
 وف.ايئس افركلف ايني غلنرس  ووزير الدفلع موشي  يعموف  كلنل عمى عمـ مساؽ امل قلل  الجنراؿ ار 

وحسب اؤالد المحمميف فإف افسئمس المفروحس في اذا الشأف ردور حوؿ الرنسيؽ افمني ايف الواليلت المرحػدة 
سػػػرائيؿ فيمػػػل يرعمػػػؽ اللشػػػأف السػػػوري  وكػػػذلؾ حػػػوؿ الرنسػػػيؽ اػػػيف المسػػػروى افمنػػػي فػػػي إسػػػرائيؿ والمسػػػروى  وا 

 السيلسي  خلصس أف نرنيلاو لـ يؤكد رصريحلت الجنراؿ أملـ كيري.
سػػرائيؿ حػػوؿ قاػػيس اسػػرخداـ السػػالح الكيمػػلوي و  أاػػلؼ الردريػػر أف جػػوار الخػػالؼ اػػيف الواليػػلت المرحػػدة وا 

يعود إلى نوع افسمحس الري اسرخدمت  وليس إلى حديدس اسرخداـ أسمحس كيملويسن ففي حػيف أكػدت إسػرائيؿ  
رػػػلؾ  وذكػػػر اسػػػـ غػػػلز وعمػػػى وجػػػ  الرحديػػػد المسػػػروى افمنػػػي فيهػػػل  اسػػػرخداـ سػػػالح كيمػػػلوي مػػػف النػػػوع الف

  ررفض اإلدارة افميركيس ردػديرات أف السػالح اػو سػالح كيمػلوي فرػلؾ  ورػدرس إمكلنيػس أنػ  سػالح «سيريف»
 «.المعيؽ»مف النوع 

والنػلطؽ السػػلاؽ امسػلف الجػيش اإلسػػرائيمي  روف « يػػديعوت أحرونػوت»وقػلؿ المحمػؿ العسػػكري فػي صػحيفس  
دت اعمـ المسرويلت افمنيس الرفيعس في إسرائيؿ  واػي رصػريحلت اف يشلي  إف رصريحلت الجنراؿ اروف جل

لهػػػل اػػػدفهل  واػػػو صػػػنا صػػػدى عػػػللمي يػػػدفا الواليػػػلت المرحػػػدة إلػػػى مواجهػػػس الرطػػػورات الخطيػػػرة فػػػي سػػػوريل  
وأعػػرب اػػف  واإلجلاػػس عػػف السػػؤاؿ الممػػح إف كػػلف افسػػد رجػػلوز الخػػط افحمػػر مػػف المنظػػور افميركػػي أـ ال.

ف نرنيلاو يرخذ موقؼ قسـ افاحلث في االسرخالرات العسكريس  لكن  فاػؿ أف ال يحػرج يشلي عف اعردلدي أ
 اإلدارة افميركيس  رادا عمى سؤاؿ وزير الخلرجيس افميركي اأن  غير مرأكد.

 55/4/5023، الشرق األوسط، لندن

 
 عرب "إسرائيل"% من قتمى حوادث السير في 35: حصاء المركزيةدائرة اإل 

لت دائرة االحصلد المركزيس االسػرائيميس أمػس  إف عػدد الدرمػى فػي حػوادث السػير فػي إسػرائيؿ فػي قل: النلصرة
علمػػل  رغػػـ راػػلعؼ اعػػداد السػػكلف   ٜٗقرػػيال  واػػو العػػدد افدنػػى منػػذ  ٖٕٙ  امػػغ ٕٕٔٓالعػػلـ الملاػػي 

%   ٕٖ% مػف السػػكلف  فػإف نسػػارهـ مػف اػػيف الدرمػى امذػػت  ٛٔيشػػكموف  ٛٗولكػف فػي حػػيف أف فمسػطينيي 
واػػي نسػػاس دائمػػس  ولعػػدة اسػػالب منهػػل سيلسػػس الرمييػػز العنصػػري الرػػي رحػػرمهـ مػػف ميزانيػػلت رطػػوير الانػػى 

 الرحريس وشاكلت الطرؽ.



 
 
 

 

 

           28ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

وكلنػػت سمسػػمس مػػف الردػػلرير الرػػي ظهػػرت فػػي السػػنوات افخيػػرة  قػػد أكػػدت عمػػى أف اػػؤس الانػػى الرحريػػس فػػي 
%  ٓٚرفلع عدد الدرمى اػيف العػرب  ياػلؼ اليهػل  أف المنلطؽ والامدات العرايس  رشكؿ علمال مركزيل في ار 

مف الدوى العلممس العرايس راطر يوميل الى مذلدرة امدارهل لمسفر اعيدا الى العمؿ  مدلاػؿ نسػاس ال رصػؿ إلػى 
% اػػيف الدػػوى العلممػػس اليهوديػػس  واينػػت افاحػػلث  أف السػػفر فػػي سػػلعلت الصػػالح الاػػلكر وفػػي سػػلعلت  ٓٔ

 طويؿ ومراؽ  رررفا فيهل مخلطر حوادث الطرؽ الدلرمس.المسلد اعد يـو عمؿ 

 55/4/5023، الغد، عّمان
 
 سرىأفراج عن إلمريكي لأسرائيمي لوجود ضغط إنفي  

نفػػى نلئػػب الػػوزير "اوفيػػر اكػػونيس" االناػػلد الرػػي رحػػّدثت عػػف  :ررجمػػس خلصػػس -الدػػدس دوت كػػـو  -راـ اه 
عػف معردميػيف كاػلدرة حسػف نيػس رجػلي الفمسػطينييف  حسػب وجود اذط اميركي ُيملرس عمى اسػرائيؿ لففػراج 

 مل اوردي الموقا االلكرروني لػ "الدنلة السلاعس" في الرمفزيوف االسرائيمي.
وجلدت اقواؿ "اكونيس" الذي رحػّدث اإسػـ الحكومػس  اثنػلد ندػلش لمكنيسػت اليػوـ  ردًا عمػى اقرػراح ردػّدمت اػ  

سػرروؾ"  لجػدوؿ اعمػلؿ الكنيسػت لمنلقشػس االناػلد الرػي رحػّدثت عاوة الكنيست مػف الايػت اليهػودي "اوريػت 
ونفػػى اكػػونيس فػػي  عػف مملرسػػس الاػػذوط عمػػى اسػػرائيؿ مػػف قاػػؿ الواليػػلت المرحػػدة إلطػػالؽ سػػراح المعردمػػيف.

 معرض رّدي وجود مثؿ اذي الاذوط عمى اسرائيؿ  واالؼ حرى ولو وجدت فإنهل لف ُرجدي.

 55/4/5023، القدس، القدس

 
  نية ييناقش اإلبادة األرم ت اإلسرائيميالكنيس 

نيػػس مػػف جلنػػب رركيػػل يافرم” اإلاػػلدة“الصػػهيوني  الثالثػػلد  جمسػػس لمنلقشػػس ” الكنيسػػت“خصػػص : جا .ؼ .ب 
زاالفػػل غػػللوف ” الكنيسػػت“عمميػػس ردػػلرب مػػا أندػػرة. وقللػػت عاػػو ” إسػػرائيؿ“فيمػػل اػػدأت  ٜٚٔٔو ٜ٘ٔٔاػػيف 

دولػػس  ٕٚاػػللمجزرة احػػؽ افرمػػف عمػػى غػػرار ” إسػػرائيؿ“ت لرعرػػرؼ حػػلف الوقػػ“الرػػي دعػػت إلػػى اػػذي المنلقشػػس 
حػػػوؿ رعػػػويض ” إسػػػرائيؿ”غػػػداة الاػػػدد امفلواػػػلت حسلسػػػس اػػػيف رركيػػػل و” الكنيسػػػت“ورػػػأري جمسػػػس ” . أخػػػرى

  روفػػػيف ريفمػػػيف أاميػػػس ”الكنيسػػػت”وأكػػػدت الرئيسػػػس السػػػلادس ؿ ”.إسػػػرائيؿ“عػػػلئالت رسػػػا شػػػهداد أرػػػراؾ قرمػػػرهـ 
ورركيػػل  مػػا رشػػديدال عمػػى وجػػوب أف ال يحصػػؿ ذلػػؾ عمػػى حسػػلب افرمػػف خشػػيس ” ؿإسػػرائي“المصػػللحس اػػيف 

 المعنوي مف قايس المحرقس. ” إسرائيؿ“الرأثير في موقؼ 
  55/4/5023، الخميج، الشارقة

 
 انتياء مناورات إسرائيمية قبرصية مشتركة 

وطني" منلورات مشػرركس قاللػس أنهت قوات مف الجيش اإلسرائيمي والجيش الدارصي "الحرس ال: قنل –نيدوسيل 
وأعمف في نيدوسيل  شواطئ مدينس ليملسوؿ الدارصيس رـ خاللهل الردرب عمى مخرمؼ وسلئؿ االنرشلؿ والنجدة.

أف اذي المنلورات أثارػت اسػرعداد الجيشػيف لمواجهػس أي احرمػلؿ فػي الميػلي اإلقميميػس لجزيػرة قاػرص والمنػلطؽ 
 الدرياس منهل.

 55/4/5023، الشرق، الدوحة
 

 "سرائيل"إ إلىالمستشار القضائي يصرح لمشاباك تفتيش البريد االلكتروني لمسياح الداخمين  
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لينشػػػطيف االجػػػرادات الرػػػي يسػػػرطيا رجػػػلؿ "الشػػػلالؾ" فأيػػػد المسرشػػػلر الداػػػلئي لمحكومػػػس االسػػػرائيميس يهػػػودا 
 ئيؿ.امدرالال أف رفريش الاريد االلكرروني لممسلفريف افجلنب لدى دخولهـ إلى إسرا

وأوردت صحيفس  "الررس" في موقعهػل عمػى الشػاكس  مسػلد أمػس االراعػلد  اف فلينشػطيف قػلؿ فػي سػيلؽ ردي 
عمػػى روجػػ  جمعيػػس حدػػوؽ المػػواطف االسػػرائيميس الرػػي اعرراػػت عمػػى االجػػراد ."إف خطػػر اسػػرخداـ مػػواطنيف 

كرروني الشخصي ال يجري إاّل أجلنب فغراض إرالايس أصاح نزعس آخذة في االزديلد." وأف رفريش الاريد اإلل
 في حلالت اسرثنلئيس انلًد عمى وجود معموملت رثير الشاهلت حوؿ الشخص المدصود.

ويجري الرفريش احاور صلحب الاريد اإللكررونػي  كمػل أنػ  ال يسػمح لاػالط المخػلارات اطمػب كممػس السػر 
 الخلصس اللاريد اإللكرروني لمشخص المشرا  ا   حسب قوؿ أفود.

 55/4/5023، 48عرب 
 

 كمية نتانيا تمنح ساركوزي شيادة فخرية لنصرتو الشعب الييودي 
قػػررت كميػػس "نرلنيػػل" اإلسػػرائيميس  مػػنح الػػرئيس الفرنسػػي السػػلاؽ نيكػػوالي سػػركوزي  شػػهلدة فخريػػس  اصػػفر  أحػػد 

 الذيف وقفوا إلى جلنب الشعب اليهودي. ٕٔأاـ الدلدة في العللـ السيلسي في الدرف الػ
نسػػلنير   وصػػداقر  وجػػلد فػػي  قػػرار مجمػػس أمنػػلد الكميػػس أف مػػنح الشػػهلدة الفخريػػس لسػػلركوزي يػػأري "لديلدرػػ  وا 

لدولػس إسػرائيؿ والشػعب اليهػودي  ووقوفػ  اشػجلعس اػد العنصػريس والالسػلميس  واػد المخػلطر الموجػودة فػػي 
 .ٖٕٔٓأيلر / مليو  ٕٕأوروال والعللـ اأسري"  عمًمل أن  سيحصؿ عمى الشهلدة يوـ 

اػػدوري قػػلؿ رئػػيس الكميػػس  رسػػفي أراد  إف "كميػػس نرلنيػػل فخػػورة اردػػديـ شػػهلدة الشػػرؼ لػػرئيس الجمهوريػػس الفرنسػػيس 
 السلاؽ  عمى صداقر  إلسرائيؿ".

 54/4/5023، 48عرب 
 

 ًا لتدريبيم عمى القضايا األمنيةوزراء "الكابينت" اإلسرائيمي يزورون مقر الموساد سر  
ائيمييف افعاػػػلد فػػػي المجمػػػس الػػػوزاري المصػػػذر لمشػػػؤوف افمنيػػػس والسيلسػػػيس زار الػػػوزراد اإلسػػػر : ايػػػت لحػػػـ

"الكلاينػػت" الجمعػػس الملاػػيس واشػػكؿ سػػري مدػػر قيػػلدة جهػػلز الموسػػلد وسػػط إسػػرائيؿن اهػػدؼ االطػػالع عمػػى 
طريدػػس عمػػؿ الموسػػػلد ورمدػػي شػػػرحًل عػػف طايعػػػس نشػػلطلر  وأخػػر الردييمػػػلت افمنيػػس والسيلسػػػيس وفدػػل لصػػػحيفس 

 حرونوت" الري كشفت سر الزيلرة يوـ الثالثلد."يديعوت ا
وفػػي نهليػػس الزيػػلرة وقػػا الػػوزراد عمػػى وثيدػػس سػػريس يرعهػػدوف عاراػػل اعػػدـ رسػػريب أيػػس معمومػػلت اطمعػػوا عميهػػل 

 افمر الذي جعؿ الوزراد يرفاوف الرطرؽ حرى الى ناأ قيلمهـ اللزيلرة ذارهل.
الذي يحلوؿ رأايؿ الوزراد اأسرع وقت ممكف وواعهـ في  ورأري الزيلرة وفدل لمصحيفس نريجس سيلسس نرنيلاو

صورة افمور السريس ومنحهـ افدوات الالزمس الري رسلعداـ عمى ارخلذ الدرارات المرعمدػس اللداػليل "افمنيػس" 
 الحسلسس.

 54/4/5023، وكالة معًا اإلخبارية
 

 "إسرائيل"ذكرى إنشاء  فينتنياىو يحضر برنامج يسخر منو  
انيػػلميف نرنيػػلاو  اإلسػػرائيمييف احاػػوري حمدػػس مػػف الارنػػلمج  يفلجػػأ رئػػيس الػػوزراد اإلسػػرائيم: خرانػػىالشػػـ الف

وذكػػرت  السػػلخر "أررػػس نهػػدرت"  والػػذى ينردػػد وزراد اللحكومػػس اإلسػػرائيميس  اػػؿ يسػػخر مػػف شػػخص نرنيػػلاو.
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عمػػى أنػػ  سػػيرـ صػػحيفس "معػػلريؼ" اإلسػػرائيميس أف الحمدػػس الملاػػيس خصصػػت لمسػػخريس مػػف رئػػيس الحكومػػس  
علمػػػل عمػػػى إنشػػػلد إسػػػرائيؿ   ٘ٙرجسػػيد شػػػخص نرنيػػػلاو  اواسػػػطس أحػػػد العػػػلمميف اللارنػػلمج  احرفػػػلال امػػػرور 

وأواػحت الصػحيفس أف  فحار نرنيلاو الحديدى اذي الحمدس مػف الارنػلمج وسػط رصػفيؽ حػلد مػف الجمػلاير.
د عمػػى افسػػئمس  وطمػػب مػػف مدػػدـ رئػػيس الحكومػػس كػػلف أكثػػر كوميديػػس مػػف مدػػدـ الارنػػلمج ومػػف مدمػػدي فػػى الػػر 

 الارنلمج أف يعزم  عمى آيس كريـ.
 54/4/5023، اليوم السابع، مصر

 
 "إسرائيل"موقع غموبس اإلسرائيمي: الغاز في لبنان يفوق ما ىو موجود في  

ندؿ موقا غمواس اإلسرائيمي المرخصص في الشؤوف االقرصلديس عف الخاير النفطي نيؿ اودسذوف قول  إف 
حرملاًل كايرًا لمعثور عمى مخزونلت اخمس مف الذلز مدلاؿ السػواحؿ المانلنيػس اكميػلت أكاػر مػف الرػي انلؾ ا

المػػػذيف رندػػػب إسػػػرائيؿ فيهمػػػل قاللػػػس الشػػػواطئ الفمسػػػطينيس. وقػػػلؿ « لفيرػػػلف»و« رمػػػلر»عثػػػر عميهػػػل فػػػي حدم ػػػي 
احؿ المانلنيػس مملثمػس فػي عمراػل لدد اعرددنل في الادايس أف الطادػس الرئيسػيس الموجػودة مدلاػؿ السػو »اودسذوف: 

أاػلؼ «. في إسرائيؿ  لكننل اكرشفنل أف انلؾ طادريف  واذي أخاػلر طياػس« لفيرلف»و« رملر»لرمؾ الخلصس اػ
الخاير العلمؿ في شركس سايكررـو الاريطلنيس أف مف المحرمؿ وجػود مخزونػلت أكاػر مػف الذػلز الطايعػي فػي 

 منهل أكثر سهولس. الطادس السفمى  وافاـ او أف اسرخراج 
 ٕٕكمػـ مراػا جمػف نحػو  ٖٓٓٓوقّدر اودسػذوف حجػـ الكميػلت الرػي يحرمػؿ العثػور عميهػل اػمف مسػلحس الػػ

ألؼ كمـ مراا اي المسلحس اإلجملليس لممنطدس االقرصلديس الخللصس لمانلف  الري جرى مسحهل حرى اآلف امل 
رريميػوف قػدـ  ٚٔو« رمػلر»نلت قػدـ مكعاػس فػي رريميو  ٓٔرريميوف قدـ مكعاس  مدلرنس ما نحو  ٓٗو ٖٓايف 

 «.لفيرلف»مكعاس في 
كمػػـ  فػػي حػػيف  ٘.ٖوأشػػلر غمػػواس إلػػى أنػػ  مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى الطادػػس العميػػل يناذػػي الحفػػر حرػػى عمػػؽ 

 كمـ لموصوؿ إلى الطادس السفمى. ٚحرى  ٙيجب الحفر إلى عمؽ 
احريػس المفرراػس اعمميػلت مسػح زلزاليػس ثالثيػس % مف مسلحلت الرنديػب الٓٚووفدًل لهودسذوف  فإن  رـ مسح 

% ٜ٘رعرػـز اسػركملؿ مسػح نحػو « سػايكرروـ»افاعلد مف النػوع الػذي يعطػي صػورة موثوقػس. وأشػلر إلػى أف 
مػػػف المسػػػلحلت  معمنػػػًل أف الشػػػركس سػػػوؼ ررػػػزّود افسػػػاوع المداػػػؿ اػػػللرجهيزات المنلسػػػاس لػػػذلؾ. وقػػػلؿ الخايػػػر 

ر كمػػل يناذػػي  فػػإف لانػػلف سػػيكوف قػػلدرًا عمػػى اسػػرخراج الػػنفط فػػي عػػلـ الاريطػػلني إنػػ  فػػي حػػلؿ جػػرت افمػػو 
 .ٕٕٓٓأو  ٜٕٔٓ

 55/4/5025، االخبار، بيروت
 
 
 السفارة اإلسرائيمية في عّمان تقيم حفل استقبال بمناسبة "ذكرى االستقالل"           

   حفػؿ ٗ|ٕٗاليـو افراعػلد ج أقلمت السفلرة االسرائيميس في العلصمس افردنيس عمَّلف : قدس ارس -النلصرة 
اسػػػػردالؿ امنلسػػػػػاس حمػػػػوؿ الػػػػػذكرى الخلمسػػػػس والسػػػػػريف إلنشػػػػلد إسػػػػػرائيؿ فػػػػي فمسػػػػػطيف جذكػػػػرى نكاػػػػػس الشػػػػػعب 

 الفمسطيني .
واحسػػػب مػػػل أوردرػػػ  وسػػػلئؿ اإلعػػػالـ العاريػػػسن فػػػإف السػػػفلرة أقلمػػػت حفػػػؿ االسػػػردالؿ امنلسػػػاس "عيػػػد االسػػػردالؿ 

 الخلمس والسريف لدولس إسرائيؿ"  حيث رـ دعوة عدد مف الشخصيلت افردنيس لحاور اذا الحفؿ.



 
 
 

 

 

           52ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

حفػػاًل اهػػذي المنلسػػاس  وفػػي السػػيلؽ ذارػػ ن ذكػػرت اإلذاعػػس اإلسػػرائيميس أف سػػفلرة رػػؿ أايػػب فػػي الدػػلارة لػػـ ردػػـ 
وعممػػت ذلػػؾ اػػأف السػػفلرة ال يوجػػد لهػػل مدػػر دائػػـ فػػي مصػػر  وذلػػؾ منػػذ الثػػورة وسػػدوط نظػػلـ الػػرئيس المصػػري 

 محمد مرسي.
 54/4/5023قدس برس، 

 
 عدم العمل إلخراجو يتيم تل أبيب ب "الترابينالمصرية "عودة  بالسجونالجاسوس اإلسرائيمي  

ايػػر أنػػدراوس: ارهػػـ الجلسػػوس اإلسػػرائيمي عػػودي الرػػراايف  واػػو مػػف الندػػب  ز  - "الدػػدس العراػػي" -لنلصػػرة ا
المسػػجوف فػػي مصػػر ارهمػػس الرجسػػس  الدولػػس العاريػػس انكػػث وعوداػػل  وعػػدـ العمػػؿ امػػل يكفػػى إلخراجػػ  مػػف 

 السجف  وخلصس أنهل رعمـ اأن  اريد.
دػوب أميرػلي  أوردرهػل اإلذاعػس وحث الجلسوس الرراايف في رسػللس اعػث اهػل إلػى سػفير إسػرائيؿ فػي الدػلارة يع

العاريس الرسميس اللمذس العاريس جريشيت ايت  أمس افراعلد رئيس الػوزراد اإلسػرائيمي  انيػلميف نرنيػلاو  عمػى 
الردػػػدـ اشػػػكوى إلػػػى مجمػػػس افمػػػف الػػػدولي اػػػد مصػػػر  ورفػػػا قاػػػيس فػػػي محكمػػػس العػػػدؿ الدوليػػػس فػػػي الاػػػلي 

 لممطللاس اإطالؽ سراح .
رائيمي الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػى قػػلئاًل إنػػ  لػػـ يحػػظ امحلكمػػس علدلػػس  محمػػاًل وخلطػػب الجلسػػوس اإلسػػ

نرنيػػلاو والػػرئيس مرسػػى المسػػؤوليس عػػف حيلرػػ . وقػػد شػػرع الرػػراايف فػػي إاػػراب مفرػػوح عػػف الطعػػلـ حرػػى يػػرـ 
إطالؽ سراح   فيمل حذرت مصلدر سيلسيس مسؤولس في رؿ أايب مف أف اإلاراب عف الطعلـ يعػرض حيػلة 

 يف لمخطر  مطللاس اإطالؽ سراح  فورا.الرراا
علمػًل  وينرمػي لدايمػس الرػراايف المنرشػرة فػي سػينلد   ُٕٛيشلر إلى أف الجلسوس عودي الرراايف يامغ مف العمػر 

علًمل في مصر ارهمس ندؿ معموملت عسكريس حسلسس إلسرائيؿ  انلد عمػى أدلػس واػراايف  ٘ٔويماى عدواس 
مػػى رػػراايف اللسػػجف خمسػػس عشػػر علمػػل إلدانرػػ  اللخيلنػػس العظمػػى لمػػوطف قويػػس حكمػػت محكمػػس أمػػف الدولػػس ع

 اللرجسس إلسرائيؿ.
 55/4/5023القدس العربي، لندن، 

 
 48عضو "كنيست": جمعيات استيطانية توجو حكومة نتنياىو في تعامميا مع فمسطينيي  

طمػػب أاػػو عػػرار إف جمعيػػلت قػػلؿ النلئػػب العراػػي فػػي "الكنيسػػت" جالارلمػػلف  اإلسػػرائيمي : النلصػػرة جفمسػػطيف 
 .ٛٗيهوديس مرطرفس اي الري روج  الحكومس اإلسرائيميس في رعلممهل ما فمسطينيي 

   أف "خيػر دليػؿ عمػى ٗ|ٕٗوأالؼ عرار في ايػلف صػحفي رمدػت "قػدس اػرس" نسػخس عنػ  اليػـو افراعػلد ج
ولػوزيرة الداػلد رسػياي ليفنػي  ذلؾ روجهػلت الجمعيػلت الحدوقيػس لػرئيس الػوزراد اإلسػرائيمي انيػلميف نرنيػلاو  

لعػػػدـ الاػػػت فػػػي مسػػػودة قػػػلنوف "ارافػػػر  اػػػيذف"  مػػػف قاػػػؿ المجمػػػس الػػػوزاري اإلسػػػرائيمي  والػػػذي يمهػػػد لمصػػػلدرة 
 عشرات آالؼ الدونملت مف أرااي المواطنيف العرب في الندب  حيث  لـ رجدي اذي الروجهلت نفعل".

طلنيس المرطرفس النلشطس في مسروطنلت الافس الذرايس وكشؼ أاو عرار الندلب عف أف جمعيس "رغايـ" االسري
المحرمػػس  اػػي الرػػي ردػػؼ مػػف وراد مخطػػط "غولػػدارغ  ارافػػر"  ووزيػػر الانػػلد واإلسػػكلف أوري ارئيػػؿ المرطػػرؼ  
والػذيف منعػػوا مجمػػس الػػوزراد اإلسػػرائيمي مػػف الاػػت فػي المواػػوع  وذلػػؾ احجػػس أف الدولػػس العاريػػس  رنػػوي مػػنح 

  افمػػر غيػػر المعدػػوؿ عمػػى حػػد رعايػػراـ  وطػػللاوا الرأجيػػؿ ليرمكنػػوا مػػف خفػػض نسػػاس ألػػؼ دونػػـ ٗٙٔالاػػدو 
 افرااي الممنوحس لمادو  كمل يدولوف  مشيرا إلى أف المخطط غير مداوؿ أصال عمى عرب الندب.



 
 
 

 

 

           55ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

 54/4/5023قدس برس، 

 
 الالجئينت جراء استمرار القصف عمى مخيماة في سوري فمسطينيين تسعةاستشياد  

  جراد اسرمرار الدصؼ والهجملت عمى مخيملت الالجئيف ٗ/ٕٗ فمسطينييف  يوـ افراعلد ٖسرشهد ا: غزة
 ٙالفمسطينييف في سوريس  فيمل ذكرت الجاهس الشعايس الديلدة العلمس في ايلف لهل اأف مسمحيف قرموا 

هداد الفمسطينييف عدد الش إجملليفي مخيـ حندرات في حمب يـو امس مل يرفا الى رسعس  آخريففمسطينييف 
 رسعس شهداد. إلىسلعس الملايس  ٛٗالذيف سدطوا خالؿ اقؿ الػ

 54/4/5023، القدس، القدس
 
 الفمسطينيينالالجئين ضاعف مأساة  ةبسوريالفمسطيني  حمود: غياب التمثيل السياسيطارق  

لرمثيؿ أكد منسؽ مجموعس العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريس طلرؽ حمود  أف غيلب ا: أحمد المصري
السيلسي الفمسطيني الحديدي اسوريس العؼ مف حجـ "مأسلة" الالجئيف في المخيملت المخرمفس  وزاد مف 

وقلؿ حمود لػ"فمسطيف": "مل يررؾ الفمسطيني عرا  لرعسؼ أطراؼ  وريرة اسرهدافهـ عمى كلفس الصعد.
الرمثيؿ الررفعت الدايس عمى النزاع والمملرسلت الميدانيس او غيلب رمثيؿ حديدي سيلسي  ولو وجد اذا 

 أكثر مف صعيد  ورـ فاح مملرسلت مف يدـو السرهداؼ وقرؿ الالجئيف".
وأالؼ أف اذا الذيلب فرض عمى الفمسطينييف الدرؿ والرشريد  مشددا عمى ارورة أف يرحمؿ الممثؿ 

 معلنلة اليوميس الجلريس.الرسمي جزدا مف المسؤوليس في الدملد الري رسيؿ ليؿ نهلر  وفي الرشريد والنزوح وال
وذكر حمود أف منظمس الرحرير وفصلئمهل  ال ردـ اأي شيد لوقؼ مل يجري مف أحداث  وأف اعض 
المملرسلت السيلسيس الري ُقدمت كلنت جزدا مف "الب رفا العرب وليس مف الب االنخراط الكمي لدعـ 

 فمسطينيي سوريس المنكوايف".
يس فمسطينيي سوريس "معدوؿ نوعل مل"  "لكن  ال يماي الحلجس المطمواس ورأى أف الرعلطي اإلعالمي رجلي قا

وال ينسجـ ما الدملد المرسلقطس"  مرلاعل :"لو أف حجـ الدملد النلزفس في المخيملت كلف في الافس أو غزة 
 ما ردديرنل لهمل سيكوف اإلعالـ مسرنفرا اكلمؿ طلقر ".

إعالمي وسيلسي في ذات الوقت رجلي اذي الدايس  عمى وشدد حمود عمى ارورة أف يكوف انلؾ اسرنفلر 
اعرالر أنهل جزد أصيؿ مف الدايس الفمسطينيس  والري عملدال الالجئوف  الفرل إلى أف عدد الشهداد في 

 المخيملت ألؼ وملئرلف وسرس وثالثوف شهيدا.
ؿ لروايس النظلـ السوري"  وأف وأواح أف موقؼ منظمس الرحرير وفصلئمهل :"ادأ يشهدا اندالال الرجلي رافٍّ كلم

ذلؾ سركوف ل  نرلئج كلرثيس عمى مسرداؿ الفمسطينييف الالجئيف في سوريس  مشددا عمى ارورة عزلهل كمل 
 رـ ما مواقؼ الجاهس الشعايس الديلدة العلمس.

مف نلحيس أخرى  اعرار حمود أف جذرافيل المخيملت الفمسطينيس ووجودال في قمب الصراع ايف النظلـ 
السوري والمعلراس  قد واعهل في قمب افحداث السلخنس واالسرهداؼ  وجعمهل جزدا مف المأسلة الحلصمس  
 إلى جلنب أف أطراؼ النزاع يحلوؿ كؿ منهل اجرذاب الفمسطينييف الرجلي معيف واسرخدامهـ في الصراع.

لر جيش  وواا الدنلصس وايف أف النظلـ السوري يدوـ أيال امحلولس رأديب المخيملت الفمسطينيس  احص
عمى أطراؼ المخيملت  والري ردنص كؿ مل يرحرؾ فيهل  وأف ذلؾ يندرج امف العدلب الجملعي الذي 

 يرخذي  احجس وجود أفراد مف الجيش الحر اداخمهل.
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 54/4/5023، فمسطين أون الين
 
 األسرى في سجن عسقالن يعيشون ظروفًا مأسويةنادي األسير:  

فرات إدارة سجف عسدالف المركزي عدوالت مشددة عمى االسرى في أعدلب إقداـ : سمحمد يون -راـ اه 
أحداـ  واو محمود زاراف  عمى مهلجمس أحد االط السجف. وقلؿ نلدي االسير الفمسطيني في ايلف ل  

غالؽ الفسحس اليوميس   رىلألسأمس اف االجرادات العدلايس رمثمت في: منا الزيلرات الداخميس ايف الذرؼ  وا 
 في الحلت السجف  وقطا الكهرالد  ومصلدرة كؿ الممرمكلت الشخصيس.

اقرحمت السجف واي مدججس « اليملز»و « درور»و « ميرسلدي»وقلؿ النلدي اف قوات خلصس مف وحدة 
الالسمحس الرشلشس ومعززة اللكالب الاوليسيس  واعردت عميهـ اعد ردييداـ ورعريرهـ ورفريشهـ اصورة مذلس  

افسرى في سجف عسدالف يعيشوف ظروفًل مأسويس  اذ »لى اصلاس عدد منهـ اجروح. وأالؼ: مل ادى ا
أصاحت غرفهـ أشا  ازنلزيف ال رحروي عمى شيد اعد إفراغهل مف محرويلرهل ومصلدرة افدوات الكهرالئيس 

 «.مالاس الشخصيسوالرمفلز والراديو وغيرال  الإلالفس إلى المواد الذذائيس  حرى وصؿ الحلؿ إلى مصلدرة ال
 55/4/5023، الحياة، لندن

 
 وأوضاعيم تزداد سوءا المعزوليناالحتالل ينكل باألسرى  

أعمنت مؤسسس الرالمف الدوليس لحدوؽ اإلنسلف أف إدارة سجوف االحرالؿ ندمت افسيريف : حلمد جلد
س أشد سودًا مف رمؾ المعزوليف في زنلزيف انفراديس ارار أاو سيسي وعوض الصعيدي إلى زنلزيف انفرادي

وأواح محلمي الرالمف محمد العلاد في ايلف صحفي أمس أف إدارة السجوف  الري كلنل يرواجداف فيهل.
ندمت ادايس الشهر الحللي افسير الصعيدي مف عزؿ سجف ايال إلى عزؿ سجف ايشؿ  في حيف ندمت 

 اوامي كيدار. أشهر مف عزؿ سجف عسدالف إلى عزؿ سجف ٖافسير أاو سيسي قاؿ حوالي 
 55/4/5023، الغد، عّمان

 
 مركز "بيارق": وضع األسيرات الفمسطينيات في سجون االحتالل "سيء لمغاية" 

راـ اه: قلؿ مركز "ايلرؽ" المخّرص اشؤوف افسرى إف واا افسيرات الفمسطينيلت في معردالت االحرالؿ 
كلفس االرفلقيلت والمواثيؽ  لمطللاهف الري كفمرهل لمذليس  في ظؿ عدـ اسرجلاس إدارة السجوف اإلسرائيمي سيد

المدصؼ اسرخداـ و  الدوليس  فااًل عف قيلمهل افرض المزيد مف العدوالت عميهف ررمّثؿ امنا الزيلرة
   أف ٗ|ٕٗ"الكلنرينل". وأالؼ المركز في ايلف صحفي رمدت "قدس ارس" نسخس عن  اليوـ افراعلد ج

االحرالؿ والاللغ عدداـ أراعس عشر  يعلنيف جميعًل مف رهميش مسرمر  افسيرات الفمسطينيلت في سجوف
 لدايرهف مف قاؿ اإلعالـ والمحلفؿ الفمسطينيس الرسميس والشعايس.

 54/4/5023قدس برس، 
 
 " تقاعست عن حماية المقدساتاليونسكوبكيرات: "ناجح  

كيرات مف قيمس ارفلقيلت ايف افردف قمؿ مدير المسجد افقصى المالرؾ الشيخ الدكرور نلجح ا: محمد جلسر
والسمطس  معماًل ذلؾ افشمهل في كاح جملح االحرالؿ اإلسرائيمي اللمملرسلت الرهويديس احؽ مدينس الددس 
والمسجد افقصى المالرؾ  واصفًل دور منظمس اليونسكو اػ "المردلعس" كونهل ال رددـ أي نوع مف الحمليس 
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وأواح اكيرات في رصريح خلص اػ"فمسطيف أوف اليف"  افراعلد   إلسالميس.الثدلفيس والرلريخيس لممددسلت ا
أف الدرارات الصلدرة مف منظمس اليونسكور لف روقؼ االعردادات اإلسرائيميس عمى الددس ولف روقؼ 

 الحفريلت رحت المسجد افقصى الإلالفس إلى ادـ الب المذلراس.
 54/4/5023، فمسطين أون الين

 
  اعشرات العائالت الفمسطينية في األغوار بإخالء مساكنياالحتالل يخطر  

علئمس اللرحيؿ عف مسلكنهل اارداد مف يـو  ٓٓٔأخطرت سمطلت االحرالؿ اإلسرائيمي  اليوـ افراعلد  نحو 
 االثنيف الدلدـ إلجراد ردريالت عسكريس في منلطؽ سكنلاـ امنطدس افغوار الشملليس.

لح علرؼ دراغمس  إف جيش االحرالؿ أامغ رمؾ العلئالت اإخالد وقلؿ رئيس مجمس محمي وادي المل
 مسلكنهل اشكؿ مؤقت  مشيرًا إلى أف اذا الررحيؿ اإلجالري سيدفا رمؾ العلئالت إلى الخالد.
 54/4/5023، فمسطين أون الين

 
 والضفة منازل ومحالت تجارية بالقدس يدمي الجيش اإلسرائيمي 

ادمت جرافلت االحرالؿ االسرائيمي امس منلزؿ سكنيس ومحالت رجلريس قيد : كلمؿ إاراايـ -الددس المحرمس 
 االنشلد في حي خمس العيف ادريس الطور شرؽ مدينس الددس الدديمس احجس الانلد دوف ررخيص.

وذكرت مصلدر فمسطينيس اف قوات اسرائيميس كايرة حلصرت مكلف الهدـ ومنعت المواطنيف والصحفييف مف 
دس ثـ شرعت ارنفيذ عمميس الهدـ الري طللت ثالث شدؽ سكنيس وثالثس محالت رجلريس قيد الوصوؿ الى المنط

واواح المصدر اف المللكيف فوجئوا ادرار رنفيذ عمميس الهدـ رغـ اف احوزرهـ أمر روقيؼ ادـ  االنشلد.
رؼ وفي جنوب الافس الذرايس ادمت جرافلت االحرالؿ عددا مف منشتت لذ لذليس شهر أيلر المداؿ.

 ومنشتت في مخّيـ العروب لالجئيف شملؿ محلفظس الخميؿ اللافس الذرايس المحرمس.
 55/4/5023، الرأي، عّمان

 
 مدى الحياة عمى فمسطيني بتيمة رشق الحجارة بالسجنُحكم إسرائيمي  

سنس  ٛ٘حكمت المحكمس العسكريس االحرالليس في سجف عوفر  اليوـ افراعلد  اللسجف المؤاد مرريف و
 لفيس عمى الشلب الفمسطيني وائؿ العرجس  مف حمحوؿ شمللي الخميؿ  ازعـ قيلم  ادرؿ مسروطف وطفم .إا

 54/4/5023، فمسطين أون الين
 
 
 
 نير الباردجرحى بانفجار قذيفة من مخمفات الحرب في مخيم  سبعةلبنان:  

أشخلص اصياوا اجروح جراد  ٚ" الرسميس أف لفعالـأفلدت "الوكللس الوطنيس : الوكللس الوطنيس لفعالـ
وأواحت أف "قذيفس مف مخمفلت اشرالكلت  انفجلر قذيفس قديمس في مخيـ لالجئيف الفمسطينييف شملؿ لانلف.

  انفجرت اللدرب مف ٕٚٓٓنهر الالرد جايف الجيش المانلني وجملعلت اسالميس مرطرفس في أيلر/مليو 
اطفلؿ مف طالب  ٗى أف "االنفجلر رساب الصلاس وأشلرت إل مدرسس جاؿ طلاور في مخيـ نهر الالرد".

 مدرسلت ندموا جميعل الى مسرشفى الخير في المنيس لممعللجس". ٖالمدرسس و
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 55/4/5023، الحياة، لندن
 
 العائالت الفمسطينية "لّم شمل"مواقع إلكترونية لـ 

رنلقؿ أخالراـ ومسرجدات وجد الفمسطينيوف في المواقا االلكررونيس العلئميس وسيمس جديدة ل: محمد كملؿ
لى افرااي الفمسطينيس  إذ رحولت رمؾ المواقا  حيلرهـ االجرملعيس  خصوصًل في ظؿ صعواس الرندؿ مف وا 
لمحط أخالر وصور وردلرير ايف أانلد العلئمس في داخؿ فمسطيف وكلفس أنحلد العللـ. وسلامت رمؾ المواقا 

 يس.فعاًل في روطيد العالقلت االجرملعيس الفمسطين
ويركوف الموقا العلئمي مف عنلويف رئيسيس كلفخالر والمواليد والوفيلت  فااًل عف الصور الري رخص 
مسرجدات العلئمس  والشخصيلت الالرزة فيهل  الإلالفس إلى منرديلت حواريس ومواقا أخرى مرراطس اللعلئمس  

 وأيدونلت خلصس احممس الشهلدات  وروااط لمواقا فمسطينيس مخرمفس.
 55/4/5023، لسفير، بيروتا

 
 حممة "المخيمات أصل الحكايات" عمى موقع الفيسبوك 

عمى موقا الفيساوؾ حممس اعنواف  مخّيـ اليرموؾ مفأطمؽ النلشط الفمسطيني عاداه الخطيب : نور ااو فراج
الُيرـ عف شعور الفمسطيني اللعزلس و »رهدؼ الحممس احسب الخطيب لمرعاير ". المخّيملت أصؿ الحكليلت"

في جميا المخيملت الفمسطينيس داخؿ سوريس  إالفس لمديمس المعنويس الكايرة الري يرمرا اهل المخيـ في كؿ 
رؤكد الحممس أّف المخّيـ او أصؿ الحكليس  او المكلف »ويايؼ: «. مكلف عمى اعرالري جعلصمس المجود 

لرسميط الاود عمى مل يجري داخؿ الوحيد الذي يحمؿ الشروط المطمواس لمنهوض اواقا سيلسي جديد  و 
 «.المخيملت مف انرهلكلت احّؽ أانلئهل

 55/4/5023، السفير، بيروت
 
  غذائية من المستوطنات تحتوي حشرات منتجاتنابمس: ضبط  

 ٓ٘ٗقللت وزارة االقرصلد الوطني في راـ اه إف طواقـ حمليس المسرهمؾ الرلاعس لهل ااطت : نلامس
لمررديال" الري رايف خالؿ معلينرهل عدـ صالحيرهل لالسرهالؾ اآلدمي لوجود حشرات كيموغراًمل مف لحوـ "ا

 في المنرج  واي مف انرلج المسروطنلت اليهوديس".
 54/4/5023قدس برس، 

 
 
 
 القدس" بعد سحب مشاريع اإلدانة في اليونسكو تشكك بـ"اتفاقية مؤسسة القدس الدولية 

عف اسرهجلنهل الاللغ لّمل ُأثير إعالميًل حوؿ ارفلؽ ثالثي ايف افردف  ايروت: أعرات "مؤسسس الددس الدوليس"
فػػػي منظمػػػس اليونسػػػكو اػػػد  والسػػػمطس الفمسػػػطينيس والجلنػػػب اإلسػػػرائيمي  اشػػػأف شػػػطب مشػػػلريا قػػػرارات إدانػػػس

 إسرائيؿ  معرارًة أف ارفلقًل كهذا يرمي إلى "الرذطيس عمى جرائـ االحرالؿ".
سسػػس الدػػدس  فػػي رصػريحلت صػػحفيس رمدّػػت "قػػدس اػرس" نسػػخس عنهػػل  يػػوـ وقػلؿ يلسػػيف حمػػود مػػدير عػلـ مؤ 

  "إننػل نسػرذرب رػرّدد السػمطس الفمسػطينيس فػي اسػرخداـ عنلصػر الدػوة الرػي رمكنهػل مػف ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٗافراعلد 



 
 
 

 

 

           56ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

دانرػػ  دوليػػًل  خلصػػس اعػػد حصػػولهل عمػػى دولػػس اصػػفس مراقػػب فػػي افمػػـ المرحػػدة  كمػػل أف  مواجهػػس االحػػرالؿ وا 
هد الفمسطيني وافردني أملـ الاذوط افمريكيس والدوليس واإلسرائيميس مف خالؿ الموافدس عمى سحب رراجا الج

 مشلريا إدانس االحرالؿ في اليونسكو  يعطي غطلد السركملؿ ردمير رراث الددس"  عمى حد ردديري.
 54/4/5023قدس برس، 

 
 دة القديمة في القدسلترميم بيوت البم "فمنشعل قناديل صمودىا"حممة  عّمان: إطالق 

 أثيرعمى  أمس افردنييف جؿ فمسطيف والددس في ندلاس المهندسيفأطمدت لجنس مهندسوف مف أ :عملف
جؿ ررميـ ايوت ألجما رارعلت مف  "فمنشعؿ قنلديؿ صمودال"وفالئيس اليرموؾ حممس  أـ أؼحيلة  إذاعس

 وأعمفجهس محلوالت رهويد المدينس المددسس. في موا أامهلسعيهل لرثايت  إطلرالامدة الدديمس في الددس في 
 دينلر لصللح الحممس. آالؼاه عايدات في ادايس الحممس عف رارع الندلاس امامغ خمسس  نديب المهندسيف عاد

ررميـ عشرة مالني ومواقا في الامدة الدديمس اللددس رصؿ كمفس ررميمهل  إلىف الحممس رهدؼ إ عايدات وقلؿ
عمميلت الررميـ في الامدة الدديمس والري ادأرهل الندلاس قاؿ نحو ثالثس  أف وأالؼ. نيأرد نحو مميوف دينلر

 منزال اكمفس مميوف دينلر. ٛٔشممت  أعواـ
والفالئيس ومدر الندلاس في عملف والمحلفظلت وحسلالت الندلاس في  اإلذاعسورسرداؿ رارعلت الحممس في مدر 

فرع الشميسلني حسلب  اإلسالمي  والانؾ العراي ٜٜ٘ٔٗجفرع الشميسلني عمى حسلب  اإلسالميالانؾ 
  .ٖٖٓ٘ٓ٘فرع الشميسلني حسلب رقـ ج اإلسالمي  وانؾ داي ٔٓٚ/ٖٔ٘٘رقـ ج

 55/4/5023، الدستور، عّمان

 
 طرف آخر باتجاه سورية الجوي أمام "إسرائيل" أو أيّ  نافتح مجالن: لن حكومي أردنيمصدر  

مسؤوؿ أف افردف "لف يفرح" مجلل  الجوي أملـ  أردني حكومي أكد مصدر :محمود الطراونس -عملف 
أو أي طرؼ آخر  الرجلي سوريس  نلفيًل ارهلملت إيرانيس لممممكس اهذا الشأف. وسخر المصدر مف  "إسرائيؿ"

ارهلملت ومزاعـ رئيس الديلدة العلمس فركلف الدوات المسمحس اإليرانيس المواد حسف فيروز آالدي  الري سلقهل 
مس اد افردف  وادعى فيهل اأن  "فرح حدودي لعاور" عنلصر مف رنظيـ الدلعدة إلى سوريس  فااًل عف أ

وقلؿ المصدر الحكومي     وذلؾ حسامل ندمت عن  وكللس "مهر" اإليرانيس."إسرائيؿ""فرح مجللهل الجوي" أملـ 
  فيمل "إسرائيؿ"ردف افرح أجوائ  أملـ لػ"الذد"  إف سيلؽ الخار "يخللؼ المنطؽ  إذ إن  ال داعي فف يسمح اف

سرائيؿ".  روجد حدود مالصدس ايف سوريس وا 
 55/4/5023، الغد، عّمان

 
 
 "إسرائيل": "حزب اهلل" يقاتل في سورية بقرار إيراني ولمصمحة الطفيميالشيخ صبحي  

رياًل لػ"حزب اه" ق ٖٛٔالشيخ صاحي الطفيمي عف "سدوط المانلني  العلـ السلاؽ لػ"حزب اه" افميفكشؼ 
في سوريس وعشرات الجرحى"  مؤكدًا أف "اعض الديلدات في "حزب اه" اد اذي الحرب وادوة  لكف انلؾ 

 يرانيًل اللمشلركس واذي فرنس ايف المسمميف".إقرارًا 
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 أوأف "كؿ الدعوات الجهلديس فرنس سواد مف قاؿ الشيعس   لى "المسرداؿ" أمسإفي حديث  الطفيمي  ورأى
اإلسرائيميس افمريكيس  والدرلؿ في سوريس ليس سوى  افجندةالدملر جميعل وينفذ  إلىيؤدي انل  أمرلسنس واو ا

 مف كلف ما إسرائيؿ". إالمصمحس إسرائيميس  وال يفعم  
 ؟]في سوريس[ الدصير إلىفمسطيف وحررنل الددس حرى نذاب  أندذنل: "اؿ الطفيمي وسأؿ

 55/4/5023، المستقبل، بيروت

 
 الحكومة المبنانية باإلسراع في إقرار حقوق الفمسطينيينتطالب  اإلسالميجبية العمل : لبنان 

 ممثؿ حركس الجهلد اإلسالميل المانلنيس مف جاهس العمؿ اإلسالمي وفد  خالؿ زيلرة أكد الشيخ االؿ شعالف
الفمسطينيس  وروحيد الجهود  عمى أاميس الرواصؿ ما كلفس الديلدات  في لانلف أاو عملد الرفلعي الفمسطينيس

نحو العدو اإلسرائيمي واد كؿ أعداد افمس  مشددًا عمى ارورة رفعيؿ الرالمف ما افسرى الفمسطينييف 
في سجوف االحرالؿ. وشدد عمى أف فمسطيف سرادى اي اوصمس الجهلد والمدلومس  مطللًال الحكومس المانلنيس 

ييف  وارورة إيالد الظروؼ االجرملعيس واإلنسلنيس الالغطس الدلدمس الإلسراع في إقرار حدوؽ الفمسطين
 لمشعب الفمسطيني في لانلف افولويس الري رسرحؽ  اعد عدود طويمس مف الحرملف. فمسطيف أوف اليف

 54/4/5023، فمسطين أون الين
 
 ضمن المنحة القطريةعبر معبر رفح  بناء إلى غزة موادشاحنة  68 إدخال 

 ٛٙ  إدخػلؿ ]أمػس[ قلؿ مصدر مسئوؿ امينلد رفح الاري إنػ  رػـ  مسػلد يػـو افراعػلد: يأيمف قنلو  -الدلارة 
شػػػلحنس مػػػواد انػػػلد إلػػػى قطػػػلع غػػػزة عػػػف طريػػػؽ المينػػػلد اػػػمف المنحػػػس الدطريػػػس لرػػػوفير مػػػواد الانػػػلد الالزمػػػس 

 لمشروعلت إعلدة إعملر غزة.
ر رػػػوفير مػػػواد الانػػػلد الالزمػػػس طادػػػل لمرنسػػػيؽ اػػػيف السػػػمطلت المصػػػريس والدطريػػػس عمػػػى رػػػولى مصػػػيػػػأري اػػػذا 

 لمشروعلت إعلدة إعملر غزة  مف أسمنت وحديد وزلط وحجلرة وحصمس وغيرال مف مواد الانلد.
 54/4/5023الشرق، الدوحة، 

 
 من مخمفات الحروب العربية اإلسرائيمية لممتفجرات مخزناً  تضبطأجيزة األمن المصرية  

مػف المصػريس  أمػس  مخزنػًل أراػيًل سػريًل لممرفجػرات امنطدػس ااطت أجهػزة اف ”:الخميج“ - سينلد -الدلارة 
صػػحراويس فػػي مدينػػس العػػريش  علصػػمس محلفظػػس شػػملؿ سػػينلد. وقللػػت مصػػلدر أمنيػػس  إنػػ  رػػـ العثػػور داخػػؿ 

شػػديدة االنفجػػلر  ” رػػي .إف .رػػي“سػػـ وكميػػس مػػف مػػلدة ٕٔالمخػػزف عمػػى مدػػذوؼ مػػدفا مجهػػوؿ العيػػلر اطػػوؿ 
 ”.اإلسرائيميس“مخمفلت الحروب العرايس  مشيرة إلى أف محرويلر  مف 

 55/4/5023الخميج، الشارقة، 
 
 إلى مصر مرسي لضم غزةالرئيس  يدعو حازم أبو إسماعيل 

طللب رئيس حزب "العدالس" المصري  حلـز أاو إسملعيؿ  الرئيس المصري  محمد مرسي  ااػـ : ػربٛٗعػػ
إف مصر لف رواج  أي مشػلكؿ إذا اػمت قطػلع  إسملعيؿ ووقلؿ أا قطلع غزة إلى جمهوريس مصر العرايس.

وقػػلؿ خػػالؿ لدلئػػ  اارنػػلمج  غػػزة ليكػػوف جػػزدا صػػذيرا منهػػل  وقلمػػت ادعمػػ  اللسػػوالر وكلفػػس السػػما المصػػريس.
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: "غػػػزة مدينػػػس صػػػذيرة وال يرعػػػدى عػػػدد ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٕ "مصػػػر الجديػػػدة" عمػػػى فاػػػلئيس "النػػػلس" مسػػػلد االثنػػػيف
 مميوف مصري." ٜٓلف يرأثر مميوف  لو امهل مرسى لمصر  ٘.ٔسكلنهل 

 54/4/5023، 48عرب 
 
 ماليين لاير لدعم القطاع الطبي بغزة عشرةالسفير السعودي لدى مصر: مساعدات بقيمة  

أواح السػفير أحمػد اػف عاػد العزيػز قطػلف  سػفير السػعوديس لػدى مصػر منػدوب : «الشرؽ افوسط»الدلارة: 
لمسػػلعدات والمسػرمزملت الطايػس الرػػي أمػر اهػػل خػلدـ الحػػرميف المممكػس الػدائـ لػػدى جلمعػس الػػدوؿ العرايػس  أف ا

ماليػػيف    ٓٔالشػػريفيف الممػػؾ عاػػد اه اػػف عاػػد العزيػػز آؿ سػػعود  لردػػديمهل لمسرشػػفيلت قطػػلع غػػزة امامػػغ 
عمػى مػرف طػلئرات   ٖٕٔٓ/ٗ/ٜٕ سرادأ اللوصوؿ إلى مدينس العريش المصريس يـو االثنيف المداػؿ  سعودي

 د.وقػلؿ السػفير قطػلف  فػي رصػريح لػ   أمػس  إف وفػدا مػف وزارة الصػحس مػف اػالدي ارئلسػس  الندؿ السعوديس.
طػػػلرؽ العرنوسػػػي وكيػػػؿ الػػػوزارة سػػػيرولى اإلشػػػراؼ عمػػػى المسػػػلعدات  اينمػػػل يوجػػػد فريػػػؽ سػػػعودي عمػػػى مػػػدار 

أدويػس »السلعس لفشراؼ عمػى رسػممهل ورسػميمهل لألشػدلد الفمسػطينييف عاػر معاػر رفػح  ماينػل أف المسػلعدات 
 «.ومحلليؿ ومسرمزملت طايس

 55/4/5023الشرق األوسط، لندن، 
 

 وزارة الداخمية في غزة والتعاون معيا لدعمتركيا تبدي استعدادىا  
لمرعػػلوف المشػػررؾ مػػا نظيررهػػل  قػػدس اػػرس: أاػػدى وزيػػر الداخميػػس الرركػػي معمػػر غػػولر جلازيػػس وزاررػػ  - أندػػرة

 غزة ودعمهل. الفمسطينيس في قطلع 
  مػا وزيػر الداخميػس الفمسػطيني فػي غػزة فرحػي ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٗؾ خالؿ لدػلد غػولر مسػلد يػـو افراعػلد جلد ذل

 حملد في مدر وزارة الداخميس الرركيس اأندرة.
وأشػػػلر وزيػػػر الداخميػػػس الرركػػػي إلػػػى أف اػػػالدي اػػػذلت كػػػؿ جهوداػػػل لرصػػػاح فمسػػػطيف عاػػػو مراقػػػب فػػػي افمػػػـ 

راػلمف الشػعب  عهل حرى رصػاح فمسػطيف عاػو دائػـ  مؤكػًداالمرحدة  وأف االدي سرادى راذؿ كؿ مل في وس
الرركػػػي اكلفػػػس أطيلفػػػ  قماػػػًل وقللاػػػًل مػػػا الداػػػيس الفمسػػػطينيس. وطللػػػب الػػػوزير اسػػػرعس إنهػػػلد االندسػػػلـ وانجػػػلز 
المصللحس الفمسطينيس  مؤكدًا "أف االدي مسرمرة في دعـ الشػعب الفمسػطيني ولػف رروقػؼ حرػى يرفػا الحصػلر 

 الكلمؿ عف غزة.
 54/4/5023، دس برسق

 
 ل"إسرائي"ستخدم السالح الكيماوي وال حتى ضد تلن  تؤكد أنيا سورية وكالة انترفاكس: 

ندمت وكللس انررفلكس الروسيس لألنالد عف وزير اإلعالـ السوري عمراف الزعاػي قولػ  فػي : رويررز –موسكو 
 س فمػف رسػرخدمهل الديػلدة والجػيشكممس في جلمعس فػي موسػكو إنػ  حرػى لػو كلنػت سػوريس رممػؾ أسػمحس كيملويػ

سػػػواد اػػػد السػػػورييف أو اػػػد اإلسػػػرائيمييف فسػػػالب أخالقيػػػس فػػػي المدػػػلـ افوؿ ثػػػـ فسػػػالب قلنونيػػػس  السػػػوري
 "إسػرائيؿ"وأاػلؼ أف سػوريس لػف رمجػأ إلػى اسػرخداـ افسػمحس الكيملويػس حرػى فػي حللػس الحػرب مػا  وسيلسيس.

 واسرخداـ كؿ الموارد المرلحس.
 55/4/5023، الحياة، لندن
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 وأنيرا األمريكية يبحثان مساعدة الالجئين الفمسطينيين األحمر اإلماراتي اليالل 
احثػػت ايئػػس الهػػالؿ افحمػػر ومؤسسػػس أنيػػرا افمريكيػػس لمسػػلعدة الالجئػػيف فػػي الشػػرؽ افدنػػى  مجػػلالت : جواـ 

سػػػطينيس لمحػػػد مػػػف وطػػػأة رعزيػػػز الشػػػراكس اإلنسػػػلنيس فػػػي فمسػػػطيف  وسػػػاؿ الرعػػػلوف الميػػػداني عمػػػى السػػػلحس الفم
 المعلنلة اإلنسلنيس  ورحسيف حيلة النلزحيف والالجئيف والمرأثريف مف افحداث انلؾ.

عمػى اػرورة إيجػلد آليػس مشػرركس لمرنسػيؽ  وارفؽ الجلنالف خالؿ االجرملع الذي عدد في مدػر الهػالؿ افحمػر
لرػي ينفػذال الجلناػلف لرعزيػز جهػود الرنميػس ايف الجلنايف ورالدؿ الخارات والمعموملت حوؿ الارامج والمشلريا ا

وراػػلدؿ الجلناػػلف وجهػػلت النظػػر الرػػي مػػف شػػأنهل أف ررردػػي اماػػلميف العمػػؿ اإلنسػػلني  الاشػػريس فػػي فمسػػطيف.
 وروفر حمليس أكار لمنلزحيف والمرأثريف مف افحداث في فمسطيف.

 55/4/5023الخميج، الشارقة، 
 
 أضر بأىداف الفمسطينيين "ىولوكوست"ـملنجاد  نفي لمرئاسة اإليرانية:مرشح  

وّج  رئيس امديػس طهػراف محمػد اػلقر قللياػلؼ والػرئيس السػلاؽ لمجمػس الشػورى جالارلمػلف  : «الحيلة» -لندف 
نجػلد  خصوصػًل فػي الممػؼ النػووي وقاػيس  الػرئيس اإليرانػي احمػدي غالـ عمػي حػداد عػلدؿ  انردػلدات لػنهج

 االيرانيس. لسس. واالثنلف مرشحلف لمرئ"اولوكوست"الػ
إلػى أيػف أخػذرنل قاػيس الهولوكوسػت؟ لػـ نكػف أاػدًا "  مرسػلئاًل: "اولوكوسػت"إلػى نفػي نجػلد الػػ ورطّرؽ قلليالؼ

سػنس  ولكػف افاػؿ  ٖٓاد اليهوديس  فهي ديف. نحف ننلاض الصهيونيس  وكنل أارز مؤيدي فمسػطيف طيمػس 
سلميس. وفجأة ومف دوف اعراػلر لمنرػلئج والرػداعيلت  حكمس اإلملـ الخميني وخلمنئي  لـ يرهمنل أحد امعلداة ال

 ."ُأثيرت مسألس الهولوكوست. كيؼ أفلد ذلؾ الثورة جاإليرانيس  أو الفمسطينييف؟
ألػػػػّد أعػػػػدائنل الصػػػػهلينس  وأاػػػػّر اأاػػػػداؼ  أيػػػػديذريعػػػػس فػػػػي "أصػػػػاح  "اولوكوسػػػػت"ورأى قللياػػػػلؼ أف نفػػػػي الػػػػػ

 ."لسرنل الخلرجيس  وأاّر اهل كثيراً الفمسطينييف. نفي الهولوكوست ليس جزدًا مف سي
 55/4/5023الحياة، لندن، 

 
 بدء الحج الييودي وسط إجراءات أمنية مشددةل استعدادات تونس: 

راػػدأ يػػوـ غػػد الجمعػػس فػػي جزيػػرة جراػػس  جنػػواي شػػرقي رػػونس  مراسػػـ الحػػج اليهػػودي السػػنوي إلػػى : جأ ؼ ب 
 إجرادات أمنيس مشددة. كنيس الذرياس واو أقدـ معاد يهودي في أفريديل  وسط

وروقػػػا كػػػؿ مػػػف وزيػػػر السػػػيلحس الرونسػػػي جمػػػلؿ قمػػػرة ورئػػػيس كنػػػيس الذرياػػػس ايريػػػز الطراامسػػػي مشػػػلركس ألػػػؼ 
 يهودي  أغماهـ مف أوروال  في حج اذا العلـ.

 55/4/5023السفير، بيروت، 
 
 
 
 ةحول استخدام سورية أسمحة كيماوي الواليات المتحدة تطالب "إسرائيل" بأدلة قاطعة 

حػػػوؿ  لنػػػدف: قػػػلؿ جػػػلي كػػػلرني  المرحػػػدث السػػػـ الايػػػت افاػػػيض  إف واشػػػنطف رأخػػػذ االرهلمػػػلت اإلسػػػرائيميس
قاػؿ ارخػلذ قػرار اشػأف مػل « أدلػس قلطعػس»مأخذ الجد  ولكنهػل رريػد  اسرخداـ سوريس أسمحس كيملويس اد شعاهل
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اػت اػذا االسػرخداـ. لكنػ  لػـ نروصػؿ إلػى نريجػس رث»  ماػيفل: سإذا كلنت سرماي قدمل في الردخؿ في سػوري
 «.أمر يثير قمدل كايرا لدينل ولدى شركلئنل  واللطاا غير مداوؿ مثممل أواح الرئيس الراؾ أوالمل

قػػػلؿ وزيػػػر الخلرجيػػػس افمريكػػػي جػػػوف كيػػػري  أمػػػس  فػػػي مػػػؤرمر صػػػحلفي  إنػػػ  ال يممػػػؾ أدلػػػس رؤكػػػد حديدػػػس و 
سػػػػرخالرات العسػػػػكريس فػػػػي الجػػػػيش رصػػػػريحلت الجنػػػػراؿ إيرػػػػلي اػػػػروف  رئػػػػيس قسػػػػـ افاحػػػػلث فػػػػي شػػػػعاس اال
افسػد اسػرخدـ أسػمحس كيملويػس قلرمػس "اإلسرائيمي  أوؿ مف أمس  في مؤرمر لمعهد احػوث افمػف الدػومي  أف 

ن  رحدث ما رئيس الوزراد اإلسرائيمي انيلميف نرنيلاو الرفيل عف الرصريحلت  لكػف "اد الثوار السورييف   وا 
 وى افمني.افخير لـ يؤكد ادوري مل قلل  المسر

 55/4/5023الشرق األوسط، لندن، 
 
 ةالفمسطينيين النازحين من سورياستغاثة جديد لدعم  نداءتطمق األونروا وكالة  

الالجئػػػيف  واللحػػػديث عػػػف أعػػػداد  افونػػػروا اػػػدى السػػػمرا وكللػػػس مػػػديرة قسػػػـ اإلعػػػالـ فػػػي : قللػػػتراجلنػػػل حميػػػس
مرخمػػس امػػل أصػػاحت جعاػػس افونػػروا ممحػػوظ  "إف الرػػي راػػلعفت اشػػكؿ  الفمسػػطينييف النػػلزحيف مػػف سػػوريس 

يكفػػي امطللػػب الالجئػػيف المرراكمػػس عمػػى مػػدى سػػنوات. واػػذا مػػل قػػد يػػدفا افونػػروا إلػػى رركيػػب نػػداد اسػػرذلثس 
إذ سػػّجؿ وحػػدي   فػػي آذار الملاػػي ذرورهػػل قػػد امذػػت الهجػػرةوأاػػلفت " جديػػد  اعػػدمل صػػلر الدػػديـ اػػال جػػدوى.

ألفػًل. وعمػى أسلسػ  سرصػوغ  ٕٗذا الػرقـ يصػاح عػدد الالجئػيف الفمسػطينييف دخوؿ مل يدلرب عشػريف ألفػًل. اهػ
افونروا ندادال الجديد الذي مف المفررض أف رطمد  في غاوف افيلـ المدامس  آخذة فػي الحسػالف جممػس مػف 

حلجػػػلت الالجئػػػيف افسلسػػػيس ورمػػػؾ اإلاػػػلفيس أو الطلرئػػػس  واػػػي الرػػػي ررررػػػب عمػػػى حلجػػػلرهـ »افمػػػور منهػػػل 
 .«داـ في المخيملتووجو 

ألػػؼ  ٖٓٓمميونػػًل و ٖٔواػػذي الحلجػػلت الطلرئػػس رزيػػد عمػػى الكمفػػس افسلسػػيس الرػػي كلنػػت قػػد قػػدررهل افونػػروا اػػػ
ألفػػػًل مػػػا حلجػػػلت إاػػػلفيس   ٕٗألفػػػًل. أمػػػل وقػػػد وصػػػؿ إلػػػى  ٕٓدوالر  عنػػػدمل كػػػلف اإلحصػػػلد يدرصػػػر عمػػػى 

جػس ممحػس إلػى ماليػيف كثيػرة إاػلفيس لػـ رحسػـ فهنل رارز الحل«. في خار كلف»مميونًل الت  ٖٔفللحديث عف 
 افونروا إلى اآلف.« كميرهل»

 55/4/5023األخبار، بيروت، 
 
 الجئ في غزة ألف 700عمى  غذاءونروا تبدأ توزيع وكالة األ  

  أف المنظمػس افونػرواأعمف النلطؽ السـ وكللس غوث ورشذيؿ الالجئيف الرلاعس لألمػـ المرحػدة ج: جا .ؼ .ب 
 ألؼ الجئ فمسطيني مف قطلع غزة. ٓٓٚس  روزيا مواد غذائيس عمى ادأت  أم

عمميػػلت روزيػػا المػػواد الذذائيػػس عمػػى الالجئػػيف فػػي مخرمػػؼ منػػلطؽ غػػزة اػػػدأت “وقػػلؿ عػػدنلف ااػػو حسػػنس إف 
ألفػًل رػوزع  ٕٓٛالػؼ الجػئ فمسػطيني مػف أصػؿ  ٓٓٚيسػرفيد مػف اػذي الػدورة “  مواحًل أنػ  ]أمس[ افراعلد

 ”.مركزًا في مخرمؼ منلطؽ الدطلع ٕٔيس في عميهـ مواد غذائ
 55/4/5023الخميج، الشارقة، 

 
 حالة صون القدس القديمة منتصف أيار المقبل لتقييمترسل خبراء  "اليونسكو" 
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أنهػل سررسػػؿ  افراعػلدمنظمػس افمػـ المرحػدة لمررايػس والعمػـ والثدلفػس  اليونسػكو  أمػس  : أعمنػتارػرا –نيويػورؾ 
ي منرصػػؼ أيػػلر المداػػؿ  لدراسػػس حللػػس صػػوف مدينػػس الدػػدس الدديمػػس وأسػػوارال الرػػي رمثػػؿ اعثػػس مػػف الخاػػراد فػػ

 موقعًل مف مواقا الرراث العللمي.
وانلًد عمى طمب المجمػس الرنفيػذي لميونسػكو  أجػرت المػديرة العلمػس لممنظمػس مشػلورات مػا العديػد مػف الػدوؿ 

 لاعثس.افعالد لموصوؿ إلى ارفلؽ ما افطراؼ المعنيس إلرسلؿ ا
ورـ الروصؿ اللفعؿ إلى اػذا االرفػلؽ  كمػل ُأعمػف عنػ  فػي المجمػس الرنفيػذي فػي الثللػث والعشػريف مػف نيسػلف 

وحسػػػب اليونسػػػكو سػػػيعمؿ أعاػػػلد اعثػػػس الخاػػػراد مػػػا افطػػػراؼ المعنيػػػس لرحديػػػد اآلليػػػلت وافسػػػلليب  الجػػػلري.
عمػػػؿ اليونسػػػكو مػػػف أجػػػؿ مدينػػػس الدػػػدس الرنفيذيػػػس والملليػػػس المنلسػػػاس لرعزيػػػز الرعػػػلوف الردنػػػي فػػػي إطػػػلر خطػػػس 

 الدديمس.
 55/4/5023الدستور، عمان، 

 
 الفمسطينيين يسمآإيالن بيبيو: الصييونية وراء  ييوديالمؤرخ ال 

اعراػر المػؤرخ اليهػودي إيػالف ايايػ  أف مل سػي الشػعب الفمسػطيني منػذ عػػلـ : اػراغ -أسػلمس عاػلس  -الجزيػرة 
نظػػػلـ الصػػػهيوني لحدػػػوقهـ المشػػػروعس  عاػػػر حمػػػـ قيػػػلـ دولػػػس وحرػػػى اليػػػوـ رػػػرمخص فػػػي ااػػػطهلد ال ٜٛٗٔ

عنصريس يهوديس الطلاا رمرد مف الاحر إلى النهر  جػلد ذلػؾ خػالؿ كممػس ألدلاػل اكميػس الفمسػفس اجلمعػس كػلرؿ 
واّيف اياي  أف الحؿ الوحيد إلنهلد رمؾ المل سي يكمف في إقلمس دولػس واحػدة  الشهيرة اللعلصمس الرشيكيس اراغ.

ويػرى المػػؤرخ أف الروسػػا . ف  اػػمف أسػس ديمدراطيػػس ودسػػرور يكفػؿ جميػػا الحدػوؽ المدنيػػس دوف رميػػزلمشػعاي
االسريطلني وغيلب الاذط العللمي الجّدي  وخلصس افمريكي غير الفعلؿ عمى قلدة إسرائيؿ  جعػؿ افخيػرة 

 ررملدى في ااطهلد الشعب الفمسطيني.
لعنصػػػري قػػػلئـ منػػػذ رأسسػػػت إسػػػرائيؿ عمػػػى خمػػػؽ المشػػػلكؿ وقػػػلؿ ايايػػػ  لمجزيػػػرة نػػػت إف النظػػػلـ الصػػػهيوني ا

 السرمرار  وواا العدالت أملـ أي حؿ يامف إعلدة الحدوؽ المشروعس لمفمسطينييف.
 54/4/5023الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 التسوية الكبرى في سورية  انطالقتسونامي الكونفدرالية بعد  من أردنيةمخاوف  
الفمسطيني محمود عالس فسالب مفهومس عمى روقيا سريا وغير  اسلـ الاداريف: حرص الرئيس - عملف

الددس الشهيرة الري ركرس واليس دينيس لمعلاؿ افردني عمى افملكف  ارفلقيسعمني قاؿ أكثر مف شهر عمى 
 المددسس في مدينس الددس.

س حرص عالس عمى السريس وصؿ لحد عدـ وجود معموملت لدى طلقـ مكرب الرئيس حوؿ زيلرة خلطف
 سيدوـ اهل لعملف عمى مرف مروحيس أردنيس أرسمت ل  اسرعس.

الوفد المرافؽ لعالس في اذي الزيلرة الري أثلرت انرلئجهل الكثير مف الجدؿ عمى وزير افوقلؼ  واقرصر
 الفمسطيني محمود االش وطلقـ حراسس عالس الشخصي.

قاؿ  اسرذراا رذطيس الخار وعار عف عالس اوجود عشرات اإلعالمييف والصحلفييف ل فوجئلذلؾ وفي عملف 
 أف يرايف اأف عملف رحرلج فغراض رخصهل لهذي الرذطيس.
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دفا الكثير مف دوائر الرحميؿ لمراط  االرفلقيسعنصر المفلجأة في المسألس وعدـ ردديـ شروحلت مسادس لروقيا 
افردني وايف مشروع  الري راا اإلشراؼ عمى المواقا الدينيس كلمال ايف أحالف الدصر االرفلقيسايف 

 كونفدرالي كلف عالس قد كمؼ وفدا ثنلئيل لدراسر  وواا رصورات اخصوص . اندملج
 "الددس العراي"كالامل الرئيس الفمسطيني والعلاؿ افردني حسب مصدر داموملسي غراي مطما رحدث لػ

لذي رطمب مف الطرفيف يخشى أجندة إسرائيميس وأمريكيس الغطس جدا عميهمل في المحظس افخيرة  افمر ا
واا إطلر فكري وسيلسي لرصورات محرممس ردرس مسادل أجندة العالقس افردنيس الفمسطينيس مسرداال وراا 

 ورركهف افرايلت. احرملالت
المشرركس أارزال الموقؼ افردني الذي ارز عمى المش زيلرة الممؾ عاد ’ المخلوؼ‘ثمس عدة أدلس عمى اذي 

موسكو حيث خلطات عملف الرئيس الروسي اوريف معراس عف رطمعهل لدعم  في عمميس اه الثلني افخيرة ل
 السالـ اللشرؽ افوسط.

حلوؿ كثيروف رفكيؾ رموز الطمب افردني الذي يادو غريال مف أحد أاـ حمفلد واشنطف لمدطب الثلني في 
 العللـ.

اللالعب الروسي واي  لنساالسرعالرفسير المرجح حسب مراقايف او وجود مخلوؼ في عملف رطمات 
 فرض رصورات عمى افردنييف والفمسطينييف. واحرملالتمخلوؼ مرراطس عمى افرجح اعمميس السالـ 

اعد حلدثس موسكو زار الرئيس افمريكي الراؾ أوالمل المنطدس وروقؼ في عملف ورؿ أايب ثـ رفرغ وزير 
 لت شلممس لـ رعرؼ أو رحدد أسرارال اعد.خلرجير  جوف كيري لمطرفيف وادأ يمهد إلطالؽ عمميس مفلوا

في افثنلد رصد رئيس الوزراد افردني عاد اه النسور واو يرحدث عمى المش مأداس عشلد أقلمهل ل  
عاو الارلملف الدكرور حلـز قشوع عف رغاس أوالمل وافمريكييف اأف رسير عمميس المفلوالت ايف إسرائيؿ 

 سلئؿ اإلعالـ وفي الدنوات الداموملسيس والسريس وفي إطلر مف الكرملف.وفمسطيف اددر اإلمكلف اعيدا عف و 
النسور لـ يدؿ في نفس المنلساس الف اذا الحرص عمى الكرملف في ممؼ عمميس السالـ مف الجلنب 

 عملف ويوحي اأف طاخس مل ررحار. ارريلبافمريكي يثير 
ودة الف افردف يناذي أف يكوف مسرعدا..لكف لذلؾ يدلؿ في أوسلط وزير الخلرجيس افردني النشط نلصر ج

 لملذا رحديدا؟.. ال أحد يعرؼ في الواقا.
وثمس مف يدوؿ في أروقس الدرار افردنيس اأف واا رصورات ذات اعد ذاري ووطني مفيد في اذي المرحمس 

 ايب.في سينلريو يأري مف واشنطف أو رؿ أ االسرسالـعمى أمؿ المسلامس في صنلعس الحدث ادال مف 
اذي النظريس عمى افرجح اي الري ردفا المؤسسس افردنيس لمرفلعؿ خمؼ الكواليس ما الحوار الرفصيمي 
اعنواف الكونفدراليس المنرظرة الذي رخوا  ااود أخار مف راـ أه وعملف مجموعرلف سيلسيرلف يدود 

وادي عرا   ارفلقيسافردنييف نجـ  السـرجؿ افعملؿ منيب المصري ويدود الثلنيس  فالفمسطينيي السـافولى 
 الدكرور عاد السالـ المجللي.

مف المجموعريف رشير إلى روصمهمل لوثيدس مكرواس وكلممس الرفلصيؿ واي ورقس  "الددس العراي"معموملت 
والسيلسي والرشريعي  االجرملعيمطروحس عمى الشعايف والديلدريف وررامف رفصيالت مرعددة لمشكؿ 

 موذج يمكف رسويد  شعايل لعالقس ايف افردف ودولس فمسطيف النلشئس.المدررح إلقلمس ن
العلاؿ افردني ال يرغب اللرورط اأي مشروع ل  عالقس اللدايس  أفكؿ المعطيلت قاؿ ذلؾ كلنت رشير إلى 

 الفمسطينيس والافس الذرايس.



 
 
 

 

 

           33ص                                    5840العدد:                55/4/5023الخميس  التاريخ:

دايس الفمسطينيس ورشير أيال إلى أف عملف حرى المحظس مروجسس مف فرض أجندة محددة عمى صعيد ال
 الرسويس النهلئيس الري يادو أنهل ردررب لمممؼ السوري. انطالؽمالشرة اعد 

الددس وادأت ررشلاؾ ما الرفلصيؿ والرصورات  الرفلقيسفعملف رحمست  اآلفلكف افحواؿ يادو أنهل ررذير 
اصورة مركزيس حجـ ونوع اه الثلني وأوالمل  ويفررض أف يحسـ المدلد المرردب خالؿ سلعلت ايف الممؾ عاد

 ومسروى الدور افردني.
واللروازي رروسا قنلعس افردنييف الف رسويس مالغرس وخلطفس لمدايس الفمسطينيس قد ردفز إلى واجهس افحداث 

ايف روسيل وواشنطف عمى مل يسمي  مراقاوف اللرسويس الكارى في سوريل واو سيلؽ  االرفلؽاسرعس امجرد 
أمريكي اإسرائيؿ  اارملـالمراقب العلـ لجملعس افخواف المسمميف واو يرحدث عف يرفؽ ما اعض جوانا  

 فدط وليس اأي شيد أخر.
ررريب مسرداؿ العالقس ما افردف عمى المش  ارجليعمى جاهس راـ اه يادو عالس مسرعدا لدفزة كايرة في 

ورخشى عمى حد رعاير  والرريلبس إطالؽ عمميس المفلوالت الشلممس. عملف ادورال ررددـ ااطد نحو العممي
 أحد الوزراد رسونلمي المشروع الكونفدرالي إذا مل جمس الفرقلد عمى طلولس الرسويس الشلممس في سوريس.

 55/4/5023القدس العربي، لندن، 
 
 حول استقالة سالم فياض 

 منير شفيؽ
لادًل ودائمًل  اأف سالـ فيلض جلد رد الفعؿ الرسمي افميركي والمعمف عمى اسردللس فيلض ليؤكد المؤكد س

 عمى رأس ممثمي أمريكل في السمطس الفمسطينيس في راـ اه.
فللرجؿ ااط عمى السمطس امظمس أمريكيس ليمعب في الادايس دور الرقيب عمى يلسر عرفلت والالاط 

أو في أي مف  لرصرفلر  الملليس  وقد كلف مف الكوادر المدراس في الانؾ الدولي  اال رلريخ ناللي في فرح 
فصلئؿ المدلومس  اؿ لـ ُيسأؿ أحد مف الذيف يعرفون  مف مرحمس الجلمعس إاّل واعراري خلرج الصؼ الفمسطيني 

 سيلسس وفكرًا وموقفًل.
وقد رالعؼ الدور الذي يمعا  أمريكيًل عندمل ردّمد اصورة غير شرعيس  ومخللفس لمنظلـ الداخمي  مدلليد 

ف نيؿ الثدس مف قاؿ المجمس الرشريعين إذ كلف يكفي أف يعّين  الرئيس محمود رئلسس حكومس راـ اه مف دو 
 عالس  المنرهيس والير  ادوري  حرى يادى عمى رأس الحكومس  غصاًل فكثر مف ست سنوات.

كلف اإلنجلز افاـ لمسيد سالـ فيلض قد رمثؿ الالرفلؽ افمني  والمذطى أياًل مف محمود عالس. اذا 
صهيوني  واقراى أف  -ي كلف قد أشرؼ عمى صْوغ  وررجمر  عمى افرض روافؽ أمريكي االرفلؽ افمن

 يرولى رنفيذي الجنراؿ افمريكي كيث دايروف اكؿ رفلصيم  مف أصذر جندي في  فعمى رراس في قيلدر .
ليل أمل الهدؼ فكلف قما كؿ خاليل المدلومس مف أي فصيؿ كلنت  امل في ذلؾ مف حركس فرح  وال سيمل اد

كرلئب شهداد افقصى. وكلف سالـ فيلض سلارًا ما دايروف عمى الرنفيذ اذطلد محمود عالس وحملير . 
عممًل أف انلد افجهزة افمنيس الخلصس اهذا االرفلؽ حّؿ مكلف افجهزة افمنيس الرلاعس لحركس فرح  اؿ قلمت 

عف السمطس وأجهزرهل  قدر اإلمكلف ارجريد فرح مف سالحهل افمني  كمل قلمت حكومس فيلض السراعلدال 
 اللطاا.

ولمل كلف لهذي افجهزة افمنيس أف رسرفحؿ في قما المدلومس  ونشر جو مف اإلرالب الشديد في الافس 
الذرايس  راح سالـ فيلض يشكؿ أنصلرًا ل  مف فموؿ فرح وفصلئؿ ـ.ت.ؼ  أو قؿ مف كؿ مف يداؿ لنفس  
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رفلؽ افمني حرى لو كلف ذلؾ عمى حسلب الوالد الشكمي لمحمود عالس أف يكوف فمواًل لفيلض وأمريكل واال
أو فصيم . فدد حدثت انل عمميس مثلارة ممنهجس في الرجنيد وراد سالـ فيلض  وحدث مثمهل مف ِقا ؿ اعض 

 الوجوي المجرمعيس ممف سهؿ شراؤال اشكؿ أو اتخر  ولهذا فإف إزاحس سالـ فيلض ارورة احّد ذارهل.
ـ  في السمطس رحت الرايس افمريكيس فسالـ فيلض افوروايس لمكلفحس الفسلد أثات أن  ُمْفِسٌد مف  –الذي ُأقِح

الطراز افوؿن فف الفسلد واإلفسلد في السمطس السيلسيس وافمنيس في الافس شرط رذطيس االسريطلف ورهويد 
اّل فكيؼ كلف مف الممكف أف يسرشري ا السريطلف إلى حد لـ ياؽ مف الددس  والسير في ركلب أمريكل  وا 

الافس الذرايس غير جزر مف افرض مرنلثرة  أو أف يسرفحؿ الرهويد لمددس وصواًل إلى الامدة الدديمس ومل 
حوؿ المددسلت اإلسالميس والمسيحيس  لوال زمر الفلسديف في السمطس وافجهزة افمنيس  وافاـ لوال أفكلر 

والرسويس  وناذ كؿ مدلومس رحت شعلر منلااس العنؼ  عدا  سالـ فيلض ومحمود عالس حوؿ المفلوالت
الري ال ردررب مف قوات االحرالؿ أو المسروطنيف  أو في « المدلومس الشعايس»عف اخرراع مل سّموي زورًا 

أحسف حلالرهل ررظلار ادعـ أاؿ امعيف في احرجلجلرهـ اّد الجدار. وذلؾ مل داـ االحرجلج في جزد 
جز جالمحلسيـ  والمسروطنلت ودوريلت قوات االحرالؿ رررا احمليس افجهزة افمنيس  معزواًل فيمل الحوا

ادلد سيؼ اإلرالب مسمطًل عمى الرقلب.    وررحرؾ كمل رريد  امل في ذلؾ في المداامس واالعردلؿ وا 
سالـ فيلض ومحمود عالس يعمنلف حرى ُاّح صورهمل أنهمل اّد اندالع انرفلاس شعايس ُرواِج  قوات 
االحرالؿ والمسروطنيف  ولو اللحجلرة أو سّد الطرقلت في وج  رحّركهل. فللمسألس انل لـ رعد مذطلة رحت 

نمل اي مسألس حمليس قوات «مدلومس شعايس»حّجس منلااس المدلومس المسمحس  أو حّجس ارالع اسرراريجيس    وا 
المسروطنيف  ولو اللصدور العلريس االحرالؿ والسريطلف حرى مف انرفلاس شعايس ررصّدى لدوات االحرالؿ و 

 والحجلرة.
أوروايس إلى وصوؿ سمطس راـ اه إلى  –أّدت السيلسس الري اراعرهل حكومس سالـ فيلض وامالركس أمريكيس

حللس الرفسخ واالنحالؿ والعفف  وأصاح الواا اعموم  ال يطلؽ في ظؿ رملدي قّوة االحرالؿ واسرشراد 
روف مف الدوات افمنيس لكؿ حراؾ شعاي جلد حرى لو كلف اجرملعًل في قلعس االسريطلف  ورصّدي أيرلـ داي

 مذمدس.
فكلف مف عالملت ذلؾ مل حدث في أعمى السمطس مف صراع ايف سالـ فيلض ومحمود عالس حوؿ 
الصالحيلت  وليس حوؿ السيلسس  أو الرخمي عف السيلسلت الري أوصمت افمور إلى الرفّسخ واالنحالؿ ما 

علـر عمى االحرالؿ  كمل ادا في الحراؾ اعد اسرشهلد عرفلت جرادات رحت الرعذيب  أو اعد  غاب شعاي
اسرشهلد الدلئد ميسرة أاو حمديس في السجف  أو مف قاؿ في الرالمف ما المدلومس في قطلع غزة في حرب 

 اس.الثملنيس أيلـ  أو في االحرجلجلت اّد سيلسلت سالـ فيلض االقرصلديس المدّمرة والمشاو 
الخالؼ حوؿ الصالحيلت ال السيلسلت دليؿ قلطا عمى الرفّسخ واالنحالؿ والعفف والفشؿ في أعمى موقعيف 
في السمطس  إن  دليؿ عمى فشؿ رسميـ مصير الافس الذرايس والدايس الفمسطينيس لمرعليس افمريكيس 

عمى فشؿ سالـ فيلض  والسيلسلت افمريكيس الري اي السيلسلت الصهيونيس في جوارال. إن  الدليؿ
السيلسي رحت غطلد الخالؼ عمى الصالحيلت  كمل او دليؿ عمى فشؿ سيلسس محمود عالس الري غطت 
سالـ فيلض عمى مدى ست سنوات  وقامهل اّد يلسر عرفلت الذي اسرشهدن اساب رفا  رمؾ السيلسلتن 

 واساب دعم  االنرفلاس الثلنيس والمدلومس المسمحس.
ارب ارأس ْي سمطس راـ اه ال يدّؿ عمى االنهيلر لنظلـ حكـ الافس الذرايس منذ ست إف االندسلـ الذي 

نمل يدّؿ أياًل عمى أف سلعس الرذيير قد حلنت. والمدصود اللرذيير انل الرذيير في  سنوات فحسب  وا 
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رمايس السيلسلت المرعمدس اللموقؼ مف االحرالؿ والمسروطنلت ورهويد الددس  الدلئمس عمى المهلدنس  و 
الرغالت افمريكيس في الرمسؾ النرهلج اسرراريجيس الرفلوض ثـ الرفلوض إلى أف يرـّ عمميًل رهويد الددس  
واسريطلف مل شلد نرنيلاو اسريطلن  في الافس الذرايس. وذلؾ اراني سيلسلت ررّج  إلى مواجهس االحرالؿ 

اّل السرراريجيس االنرفلاس والمدلومس حرى واالسريطلف والرهويد  وال يكوف ذلؾ في ظروؼ الافس الذرايس إ
دحر االحرالؿ ورفكيؾ المسروطنلت  واسرندلذ الددس ورحرير كؿ افسرى  اال قيد أو شرط. واعيدًا عمل 

 يسّمى حّؿ الدولريف الرصفوي الكلرثي.
ندئذ يمكف اكممس يجب أف رعود الافس الذرايس والددس كمل علد قطلع غزة  محّرررْيف اال قيود أو شروط. وع

 أف يفرح الواا الفمسطيني كم   اؿ العراي واإلسالمي  عمى مشروع رحرير فمسطيف كؿ فمسطيف الرلريخيس.
أمل إذا اسرادؿ محمود عالس آخر افيلض  شاهًل ل   مف حيث الحيمولس دوف اندالع االنرفلاس فسيظؿ 

ة قوات االحرالؿ ورهويد الددس الصهيونيس  وسيماي االسريطلف  وسيطر  –الواا امف المظمس افمريكيس
 اال رادع إلى أف ينفجر الواا النرفلاس رعيد افمور إلى نصلاهل.

ُمفّرغس « مدلومس شعايس»فال حّؿ صحيحًل ونلجعًل إاّل االنرفلاس  وال ي ْخد ع ّف أحد نفس  اأوالـ الرسويس  أو 
 هل.وشكميس  أو رصحيح أوالع سمطس في ظؿ االحرالؿ  أـ عمى قموب أقفلل

 55/4/5023السبيل، عّمان، 
 
 العيساوي معجزة الممح 

 أمجد عرار
أملـ أسير أعزؿ إال مف سالح مف طراز إرادة . سلمر العيسلوي اسـ دخؿ الرلريخ ” إسرائيؿ“أخيرًا ركعت 

مف اوااس معركس الجوع افطوؿ في الرلريخ . مئرلف وساعس وساعوف يومًل رنلوؿ فيهل المالح فدط مف الدلنوف 
لدولي  الملد والممح واعض الحاوب المدويس  رغـ أف الدلنوف الدولي يفرض عمى السجلنيف إعطلد الحميب ا

لألسير المارب عف الطعلـ . ركا الكيلف الذي وصف  نيكوال سلروزي امعجزة الدرف العشريف لمعجزة الملد 
في مل فشموا في   نجح” . إسرائيؿ“والممح . انرصر سلمر اعد أطوؿ حرب يخواهل طرؼ عراي اد 

مسرخدمًل سالح افمعلد الخلويس أملـ عدو مدّجج اكؿ وسلئؿ الدهر خمؼ الداالف . سلمر رفض اإلاعلد 
يداي ” حالً “إلى غزة رغـ أنهل جزد مف الوطف الفمسطيني الواحد  رفض فن  اد مادأ اإلاعلد . لـ يداؿ 

 مف جزار قلنل شمعوف ايريز .” عفو“عمى  ردين  اموافدر  ثـ يحصؿ” إسرائيميس“اللمثوؿ أملـ لجنس 
سلمر كلف محكومًل اللسجف ثالثيف سنس في سجوف االحرالؿ  وخرج اعد أف أماى عشر سنوات في 

لكف االحرالؿ الذي ال يحرـر ارفلقلت أو الرزاملت  أعلد اعردلل  ادرار يداي اأف يكمؿ ” . صفدس شلليت“
سطوري وادأت حللر  الصحيس ررداور الرجلي الموت  واو مدة اعردلل  . وعندمل خلض سلمر إاراا  اف

أمر محرج لكيلف يزعـ زورًا واهرلنًل أن  واحس ديمدراطيس وسط غلاس مف االسراداد  حلوؿ االحرالؿ مسلومر  
 عمى حيلر   وعرض عمي  اإلاعلد إلى غزة أو أوروال مدلاؿ فؾ اإلاراب عف الطعلـ .

رالؿ لرطويا سلمر ودفع  إلنهلد إاراا   فشمت فشاًل ذريعًل  وكؿ أسلليب كؿ المحلوالت الري قلـ اهل االح
المراوغس والخداع وااللرفلؼ عمى مطللب سلمر المحّدس  راخرت عمى صخرة صمود سلمر . لـ يكف أملـ 

حرى ال ” إسرائيؿ“سوى أحد خيلريف: إمل ررك  يموت فيشعؿ انرفلاس فمسطينيس علرمس ال رريدال ” إسرائيؿ“
مل أف روافؽ عمى حؿ ليس لهل في  سوى اعض ملد الوج   رؤ  ّثر في مل يجري في المنطدس اد مصللحهل  وا 

لـ رأخذ مف االرفلؽ سوى رأجيؿ إطالؽ سراح سلمر ثملنيس أشهر يخرج سلمر اعدال إلى منزل  في قدس 
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 افقداس  زارة المدائف  وليس إلى أي مكلف آخر .
لري خلاهل سلمر  ومل زاؿ يخواهل عدد مف رفلق   أقصر مف اذي كلف يمكف أف ركوف معركس الجوع ا

الفررة المميرس  لو كلف انلؾ موقؼ عراي رسمي وشعاي يشعر االحرالؿ أف سلمرًا ليس وحيدًا . كلف يمكف 
مخرمفريف عمى كؿ شيد السرثنلد االندسلـ . لـ ” حملس”و” فرح“أف ركوف المعركس مخرمفس لو لـ ركف حركرل 

  ولـ ”ثوار الرايا“لموقؼ مف النظلـ الرسمي العراي  ولـ نسما ارلفًل واحدًا لألسرى مف حنلجر نر ذلؾ ا
نشهد حدًا أدنى مف الرحرؾ مف جلنب مؤسسلت حدوؽ اإلنسلف الري ررالكى لياًل ونهلرًا عمى حدوؽ الدطط 

 في دوؿ خلرج السرب افمريكي .
ى آخروف مل زالوا مارايف عف الطعلـ  وانلؾ أسرى قد وعمى أيس حلؿ  المعركس لـ رنر  اعد . انلؾ أسر 

يمرحدوف الإلاراب في أيس لحظس . انلؾ أسرى مراى  اعاهـ يعلني أمرااًل خطرة جدًا . مل زاؿ الوقت 
مالئمًل لكؿ الجهلت والدوى الري رركت سلمرًا يواج  اأمعلئ  واكّف  العزالد مخرز االحرالؿ . معركس افسرى 

  وافمرلف العرايس واإلسالميس  الفسلس  مطللارلف اموقؼ اميري ينرشمهمل مف قلع مل زالت محردمس
الردصير والرواطؤ . أمل إذا أصرت افمرلف عمى معلركهمل الداخميس المرخمفس  فإف افسرى يعرفوف وسلئمهـ  

 وسيسيروف عمى طريؽ سلمر العيسلوي  معجزة الملد والممح .
 55/4/5023الخميج، الشارقة، 

 
 االفتراضيتان 5068 "سرائيلإ"و 5055" إسرائيل" 

 مأموف كيواف
إلنشلد إسرائيؿ. وشكمت الذكرى منلساس إلجراد جردة حسلب شلممس  ٘ٙاحرفؿ اإلسرائيميوف أخيرًا اللذكرى الػ

لدى كثير مف المفكريف وكرلب افعمدة الذيف حلولوا أو قدموا إجلالت عف أسئمس مف الطراز اآلري: اؿ 
إسرائيؿ ديموقراطيس اعد عشر سنيف؟ واؿ يسرطيا أحد أف يامف اذا؟ واؿ سركوف دولس عمملنيس سركوف 

 أـ دولس شريعس يهوديس؟ واؿ ركوف دولس رفلي أـ دولس رأسملليس؟
 ٕٓٔحرى »  اآلري: ٖٕٔٓ/ٗ/ٗٔ« جمعلريؼ»واخرلر الكلرب علموس جماوع أف يكوف عنواف مدلل  في 

قوؿ الرئيس الجمهوري جورج اوش االاف أملـ أعالد الكنيست  خالؿ زيلرر     الذي يعيد إلى افذالف«سنس
أروقا أف رحرفؿ إسرائيؿ اعيد اسرداللهل المئس والعشريف وقد أصاحت »الثلنيس إسرائيؿ في فررة والير  الثلنيس: 

 «.مف أعظـ النظـ الديموقراطيس في العللـ  وطف قومي آمف ومزدار لمشعب اليهودي
أي في  ٕٓٔناذ الرذني الإلنجلزات والحملسس  وروقا أف ررمكف إسرائيؿ في ذكرى ميالدال الػ وفاؿ جماوع

حرب اإلالدة المسرمرة اد إسرائيؿ والنلاعس مف »  مف مواجهس رهديدات وأخطلر خلرجيس  لخصهل اػ ٕٛٙٓ
فدداف الثدس اعدالس »ي:   وداخميس ررمثؿ ف«االسالمي –اليهودي اإلسرائيمي  –الجذور العميدس لمنزاع العراي 

الطريؽ الصهيوني: عمى ملذا ُندرؿ وعمى ملذا ُنكلفح  الكراايس العلاثس المرحمسس والكراايس الذاريس المدمرة  
عالدة افصنلـ  السجود افعمى فرض االد إسرائيؿ مف جهس واإليملف المسيحي اللسالـ الحديدي السريا 

 «.لدلد أي ثمف
ووفؽ كؿ االعرالرات سركوف  ٕٕ٘ٓارشفيمد روقا في دراسس مسرداميس أن  في وكلف الاروفيسور يلئير 

في المئس مف سكلف غير يهود أكثريرهـ مف العرب والعملؿ افجلنب يميهـ  ٘ٗإلى  ٓٗإسرائيؿ مؤلفس مف 
 المهلجروف الروس واإلثيوايوف.

 وحيلؿ اذا الواا انلؾ سينلريوات كثيرة أامهل:
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ميني اللسمطس يرمسؾ اللرموز اليهوديس ويحـر العرب وغير اليهود حدوقهـ كلفس  اسرئثلر حزب يهودي ي -ٔ
 مل يجعؿ إسرائيؿ دولس أالررهليد أو إسالرطس الشرؽ افوسط الجديد.

رئيس الدولس العاريس ورئيس الكنيست مف العرب اعد أف يكوف قد رـ الرنلزؿ عف  ٕٕ٘ٓأف يصاح في  -ٕ
. لكْف  عمى رغـ االعرراؼ اوزنهـ الديموغرافي لف يرعلطوا في شؤوف الدفلع الرموز اليهوديس مف قاؿ الجميا

والخلرجيس اإلسرائيميس  إنمل سيسهروف عمى نيؿ حدوقهـ  واهذا رنحصر المنلزعس ايف العرب واليهود في 
ريو رحوؿ رموز الدولس ال غير  كللنشيد الوطني والعمـ الوطني والمذس والسيرة الرلريخيس. ويشررط اذا السينل

إسرائيؿ في الادايس إلى دولس مزدوجس الدوميس. ويادو أف الدلسـ المشررؾ ايف اذيف السينلريويف أنهمل 
 افرراايلف شأنهمل في ذلؾ شأف محلولس زمرة مف الهلكرز محو إسرائيؿ مف الفالد السيايري/ اإللكرروني.

ت اأي صمس إلى عللـ السيلسس ومدرايلت أي أنهل سينلروالت مرخيمس اوصمرهل رغاس ذاريس طوالويس ال رم
 المصللح االسرراريجيس والجيواوليريؾ.

 * كلرب سوري
 55/4/5023الحياة، لندن، 

 
 األميركي مرن؟ "الخط األحمر": ىل قمقة "إسرائيل" 

 حممي موسى
الخط »ز أصلب الحرج واإلرالؾ اإلدارة افميركيس اعدمل أعمف قلئداف عسكريلف إسرائيميلف أف انلؾ مف اجرل

  وأف واشنطف لـ رحرؾ سلكنًل. وليس صدفس أف الرصريحيف صدرا في اليـو ذار   وعمى منصس «افحمر
اإلسرائيمي في جلمعس رؿ أايب  الذي ُيعرار افشهر ايف مراكز افاحلث « مركز دراسلت افمف الدومي»

عميد إيري الروف أف سوريل اجرلزت اإلسرائيميس. فدد أعمف رئيس لواد افاحلث في االسرخالرات العسكريس ال
افميركي السرخدامهل سالحًل كيميلئيًل  او غلز السلريف اد معلرايهل. كمل أف رئيس « الخط افحمر»

شعاس االسرخالرات العسكريس السلاؽ  ورئيس المركز  الجنراؿ علموس يلدليف شدد عمى أن  إذا لـ ركف إيراف 
 النووي  فإنهل سرجرلزي قاؿ حموؿ الصيؼ المداؿ.« الخط افحمر»قد اجرلزت حرى اليـو 

وكمل او معروؼ  الدر وزير الخلرجيس افميركيس جوف كيري إلى اإلعالف اأن  ارصؿ ارئيس الحكومس 
اإلسرائيميس انيلميف نرنيلاو  الذي لـ يؤكد رملمًل مل ذاب إلي  الجنراؿ الروف. وجلد اذا اإلعالف السريا مف 

الكيميلئي  افمر الذي ال يدراي ارخلذ أي إجرادات « الخط افحمر»سوريل اجرلزت جلنب كيري لينفي أف 
ولكف الموقؼ «. خط أحمر»علجمس. وكلنت أميركل وروسيل أياًل قد أعمنرل أف اسرخداـ السالح الكيميلئي 

  افميركي يخرمؼ عف الموقؼ الروسي عمى افقؿ في المعسكر الذي يدفلف في : أحدامل داعـ لمنظلـ
والثلني داعـ لممعلراس. وفي كؿ افحواؿ واعت اإلدارة افميركيس اذا االرهلـ في مواا االّدعلد الذي 

 يحرلج إلى إثالت  اللرغـ مف إعالف كؿ مف اريطلنيل وفرنسل أف لديهمل افدلس الالزمس.
حلليًل إلى ردديرارهل  وعلد المرحدث السـ الايت افايض جلي كلرني ليشدد عمى أف اإلدارة افميركيس رسرند 

نحف نشلرؾ اوسلئؿ اخرى في الرقلاس عمى ندؿ السالح الكيميلئي في »وأواح «. الرخمينلت»وال ردخؿ في 
سوريل. ولكف ال يمكنني أف أدخؿ في رفلصيؿ اخرى. نحف ناحث عف دليؿ قلطا  اذا كلف مثؿ اذا الدليؿ 

 «.قلئملً 
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اردديرنل  يسرخدـ النظلـ في سوريل »  لمواا في سوريل أن  وكلف الجنراؿ الروف قد أعمف في معرض ردييم
في سوريل روجد ررسلنس الئمس مف السالح الكيميلئي  »وأالؼ «. سالحًل كيميلئيًل  أغمب الظف غلز سلريف

 «.مجرد اسرخدام  مف دوف رد منلسب مف جلنب العللـ يمكف أف يؤشر اأن  شرعي
شمعوف شيفر الندلب عف أف إسرائيؿ عرات عمى الرئيس  «يديعوت»وكشؼ المراسؿ السيلسي لصحيفس 

افميركي الراؾ اوالمل  عند زيلرر  الى إسرائيؿ الشهر الملاي  أدلس مخرمفس رعزز االّدعلد اشأف اسرخداـ 
افسمحس الكيميلئيس. كمل عرات عمى وزير الدفلع افميركي رشلؾ اليذؿ  لدى زيلرر  افخيرة منذ أيلـ  

غير أف ادارة اوالمل  الري حددت اسرخداـ جالرئيس السوري اشلر  افسد »ياًل. وكرب شيفر أدلس مشلاهس أ
لمسالح الكيميلئي خطًل أحمر  ررفض االقرنلع. فلفميركيوف غير مسرعديف فف ردرر إسرائيؿ لهـ مرى 

ف يدرروا واعرار أف افميركييف ال ياحثوف عف أدلس  ويفاموف ا«. سيرسؿ جنود أميركيوف إلى سوريل
اأنفسهـ مرى رناج الظروؼ لمردخؿ. واـ يدولوف لنظرائهـ إنهـ ال يزالوف ياحثوف عف أدلس ذاريس مف 

 «.ال رشوشوا لنل العدؿ. نحف ندرر مرى نردخؿ»الميداف  أو ارعاير آخر: 
عمومًل اعرارت صحؼ إسرائيميس أف رد نرنيلاو عمى كيري يظهر عدـ وجود رنسيؽ ايف رئلسس الحكومس 

يمكف »عمير رالاورات أف أقواؿ الجنراؿ الروف « معلريؼ»والجيش اإلسرائيمي. ورأى المعمؽ العسكري في 
وشدد عمى أف «. أف رجعؿ اإلدارة رادو كدوة واانس ال ررعلطى اجديس ما الخطوط الحمراد الري رطرحهل

ايؽ في حدقس »خدـ عالرة الروف لـ يزّؿ لسلن   وأن  قلؿ مل قلؿ اوعي وعف ثدس امعموملر   ولذلؾ اسر
اؿ قيؿ مل قيؿ عف قصد »الاحليل كمؤشرات عمى ذلؾ. ورسلدؿ رالاورات « العيف وزاد يخرج مف فـ

 «.لمملرسس اذط عمى افميركييف لمعمؿ اد السورييف أو إلحراجهـ؟
اسرخالرات  ورأى رالاورات أف الحديث يدور عف رددير مهني  الحرملليس علليس جدًا  رشلرؾ في  أياًل أجهزة

أخرى في الذرب جفي اريطلنيل مثاًل . ويحاذ افميركيوف  فسالب محفوظس لديهـ  الرشديد عمى أن  ال يوجد 
   يمكف أف يكوف مرنًل.«خط احمر»  وفي واقا افمر كؿ «الخط افحمر»ارالف كهذا. وافمر يجسد أف 

اسرائيؿ إليراف في كؿ مل يرعمؽ اارنلمجهل اآلخر الذي اجريز  فهو الخط الذي واعر  « الخط افحمر»أمل 
النووي  احسب يلدليف. والحديدس أف يلدليف خللؼ اموقف  الروف نفس   واو الذي قلؿ إف إيراف ليست قرياس 

« زمف االخرراؽ»يشدد عمى أف « السفير»لكف يلدليف  كمل نشر أمس في «. زمف االخرراؽ»خالؿ علـ مف 
لالت اإليرانيس. وأشلر إلى أف لدى إيراف قدرة رخصيب يورانيـو  ولديهل محدود اشهريف امل موعد االنرخ

خالؿ أساوع يمكف لهذي الملدة أف »اإلسرائيمي  و« الخط افحمر»الملدة الخلـ  واي حذرة مف اجريلز 
 «.ررحوؿ إلى ملدة لمدنامس النوويس

لي إيراف مرف اددر ال يدؿ عف اإلسرائيمي النووي رج« الخط افحمر»أف « معلريؼ»والحظ رالاورات في 
 الكيميلئي افميركي رجلي سوريل.« الخط افحمر»مرونس 

  المدراس مف حكومس نرنيلاو  فكرب رااطًل ايف رصريحي الروف ويلدليف «إسرائيؿ اليـو»أمل داف مرغميت في 
ؽ  فمف يامف لمعللـ روجد عالقس ايف الواقعريف. اذا لـ ركف أميركل صلدقس في رحذيرال ورهديدال لدمش»أن  

الحر أف ركوف أكثر حزمًل ورصميمًل عمى مواجهس طهراف الري ررجلاؿ رهديدات اوالمل؟ إف اذا الواا ُيثدؿ 
عمى الحوار الدياموملسي الذي يرمي الى منا إيراف مف الحصوؿ عمى السالح الذري. إف اوالمل في 

ف انسحلؽ خطوطهمل الحمراد في سوريل وفي الملاي ووزير دفلع  الذي زار رؿ أايب رشلؾ اليذؿ  يريل
إيراف أياًل كمل يادو  ويفاالف أف يسمكل سموؾ مصلايف اعمى ألواف  فهمل ال يريلف وال يعررفلف  لكف م ف 

 «.في العللـ ال يفهـ صورة الواا؟
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ايعس ومثممل رادو االمور مف انل  فإف لدى اسرائيؿ سااًل وجيهل لمدمؽ. مف ط»عمومًل  يرى شيفر أن  
الخطوط الحمراد  كمل يرايف  أنهل ررمدد حرى درجس الرذيير اإلسرراريجي لمواقا. اوالمل سيسمح لمطرؼ 
االسرائيمي اللمحلولس والإلقنلع  ولكف الدرارات سررخذ في نهليس المطلؼ في الذرفس الايالويس ال في رؿ 

 «.أايب
 55/4/5023السفير، بيروت، 

 
 في زمن اإلخوان "إسرائيل"التعاون األمني مع  

 حمد فودةأ
كلف مف أارز المواوعلت الري رنلولهل لدلد الرئيس محمد مرسي عمى قنلة الجزيرة الدطريس  الرعلوف افمني 
ما إسرائيؿ ومدى االخرالؼ عمل كلف في زمف المخموع حسني مالرؾ. وقد أكد الرئيس أف الرعلوف افمني 

ـ عمى أسلس النديس في الرعلمؿ واحرراـ والحفلظ عمى مسرمر ولكف في ظؿ ظروؼ وشروط مخرمفس  ردو 
المصللح العميل لمدولس المصريس  واو افمر الذي لـ يكف موجودا قاؿ الثورة  حيث كلنت مصر الحلرس 

 افميف لمحدود والمصللح اإلسرائيميس.
اس لكؿ المسوغلت وقد جلدت ردود الفعؿ مف قاؿ كثيريف منددة السرمرار الرعلوف افمني ما إسرائيؿ  راف

الري طرحهل الرئيس السرمرار اذا الرعلوف  مسردعيس مواقؼ جملعس اإلخواف الري ينرمي إليهل الرئيس  والري 
 كلنت ررفض مثؿ اذا الرعلوف قاؿ الثورة ورخرج في مظلارات منددة اللرئيس المخموع وارحللف  ما إسرائيؿ.

رفاوي لـ يفهموا مل أرادي ادول  إف اسرمرار الرعلوف لكف عند رمحيص كالـ الرئيس جيدا نجد أف الذيف 
مشروط ارحديؽ مصللح الدولس المصريس  فذلؾ او افمر الحلكـ لكؿ دوؿ العللـ حيث المصللح اي الري 
رحدد مدى الرعلوف فيمل اينهل  خلصس إذا كلنت اذي الدوؿ مرجلورة جذرافيل حيث رجار أحكلـ الجذرافيل 

 ليس حدودال ومصللحهل المردلطعس.الدوؿ عمى الرعلوف لحم
وليس معنى أف إسرائيؿ اي العدو افوؿ واالسرراريجي لمصر وفدل لرؤيس الرئيس واإلخواف وكؿ المصرييف 
الشرفلد  أف يرـ إعالف الحرب عميهل اآلف  خلصس في ظؿ الظروؼ الصعاس الري رعلني منهل الاالد في 

خلرج عمى محلولس عرقمس عمميس الرحوؿ الديمدراطي الجلريس شرى المجلالت اساب رحللؼ أعداد الداخؿ وال
فيهل  فنهـ يعمموف جيدا أن  إذا أصاحت مصر دولس ديمدراطيس  قرارال ايد شعاهل  فسيرررب عمى ذلؾ 
حدوث رذيرات  ليس فدط في منطدس الشرؽ افوسط  اؿ في العللـ كم .. فرمؾ اي حكمس الرلريخ الري دونهل 

 أكثر مف مرة.
غـ رمؾ الظروؼ الصعاس  إال أف الرئيس يصر عمى رطايؽ رمؾ الشروط الري رحمي مصللح مصر ور 

وحدودال ما اذا العدو ويرخذ الدرارات والمواقؼ الري رحدؽ ذلؾ. ولعؿ موقؼ الرئيس خالؿ حرب غزة في 
قؼ  رحديؽ نهليس العلـ الملاي خير شلاد عمى ذلؾ  حيث اسرطلعت المدلومس الفمسطينيس افاؿ اذا المو 

 أوؿ انرصلر عسكري كلمؿ لهل اد إسرائيؿ.
وكذلؾ افمر فيمل يرعمؽ اللداض عمى شاكس رجسس رعد اي افاـ إلسرائيؿ في شا  جزيرة سينلد  حيث 
كلنت رمدال اللمعموملت المهمس عف الجملعلت الجهلديس المعلديس إلسرائيؿ  والري كلنت ردـو ايف الحيف 

هل عار الحدود أو مسلعدة الفمسطينييف في الديلـ اعمميلت اسرشهلديس اد وحدات واآلخر اروجي  الارالت ل
 عسكريس إسرائيميس.
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وقد اعررفت صحيفس "جيروزاليـ اوست" اإلسرائيميس اذلؾ حيث أشلرت إلى أف "مصر حطمت حمدس رجسس 
الداض عمى  إسرائيميس كلنت رعمؿ في شملؿ سينلد وراـ مصرييف ويهود عرب  ورـ الروصؿ إليهل عدب

أحد المشرا  اهـ مف سكلف مدينس رفح والذي اعررؼ عمى اديس أعالد الشاكس. وكلف يدير الشاكس الدسـ 
العراي في الموسلد اإلسرائيمي  وكلف يرولى االط الموسلد الذيف يجيدوف المذس العرايس روجي  العمالد داخؿ 

 طلعوا رجنيد عدد مف المصرييف".سينلد ودخموا إليهل وارصموا مالشرة اأعالد الشاكس  واسر
وذلؾ فاال عف رخفيض مسروى االرصلالت السيلسيس والعسكريس ايف الامديف إلى الحدود الدنيل. ولعمنل 
نرذكر انل الشكوى الري أطمدهل وزير الدفلع اإلسرائيمي لفعالـ انلؾ مف أف نظيري المصري يرفض الرد 

ي رفض وسلطلت كثيرة مف الرئيس افمريكي وغيري مف قلدة عمى ارصلالر  الهلرفيس. كمل أف الرئيس مرس
 العللـ لمرواصؿ ما رئيس الوزراد اإلسرائيمي.

مف المؤكد أف موقؼ رجؿ الدولس يخرمؼ عف موقؼ السيلسي مف دوف مسؤوليس  حيث يسعى افوؿ إلى 
لس الري يدودال.. واذا او مل الموازنس ايف مواقف  المادئيس وايف مسؤوليلر  ومل يرررب عميهل رجلي مصللح الدو 

 يفعم  الرئيس مرسي.
 55/4/5023الشرق، الدوحة، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :كاريكاتير 
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 55/4/5023الدستور، عّمان، 


