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 استفتاء في حال التوصل إلى اتفاق سالم م  الفمسطينيين إجراءنتنياىو يعتزم  2
"بنيػػػاميف نتنيػػػاىو ب ػػػورة  اإلسػػػرائيليةرئػػػيس الم ومػػػة  أعػػػرب :ترجمػػػة ةا ػػػة -القػػػدس دوت  ػػػـو  - راـ اهلل
إتفػاؽ سياسػي مػل الفلسػطينييف ميػث فػاؿ "فػي مػاؿ  إلػ ة عف تأييده إلجراء االستفتاء في ماؿ التو ؿ علني

إلجػراء إسػتفتاء عػاـ علػ   اإلسػرائيلييفإتفػاؽ سياسػي سػيتـ دعػوة  إلػ والفلسطيني  اإلسرائيليتو ؿ الطرفاف 
 ىذا االتفاؽ" .

ىو ىػػذه جػػاءت فػػي اللقػػاء الػػذي عقػػده مػػل وزيػػر وفػػاؿ الموفػػل االل ترونػػي ل ػػميفة "معػػاريؼ"  اف افػػواؿ نتنيػػا
 ىذه االياـ . إسرائيؿالةارجية السويسري الذي يزور 

واضاؼ نتنياىو "اف االستفتاء لف يتـ عند  ؿ نقطة او فضية ُمةتلػؼ علييػا ول نػو سػيتـ مػوؿ نقطػة ممػددة 
 إتفاؽ مل الفلسطينييف". إل ىي "التو ؿ 

 3/5/1023، القدس، القدس
 

 الضفة عمى جيود إحياء عممية السالم وآفاق المصالحة ب المصريلسفير عباس يطم  ا 1
(  بمقػر الرئاسػة فػي مدينػة راـ اهلل  1/5استقبؿ رئيس السػلطة الفلسػطينية مممػود عبػاس  الةمػيس  : راـ اهلل

 السفير الم ري لدى فلسطيف ياسر عثماف  بمضور أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرميـ.
رسػػمي أف الػػرئيس عبػػػاس أطلػػل السػػفير عثمػػػاف  علػػ  عةػػر تطػػػورات ا وضػػاع فػػػي  ذ ػػر م ػػدر فلسػػػطيني

ا رض الفلسػػطينية  والجيػػود المبذولػػة إلميػػاء عمليػػة السػػ ـ المتعثػػرة.  مػػا جػػرى ةػػ ؿ اللقػػاء  بمػػث ملػػؼ 
يػؽ الم المة  والجيود المميزة التي تبػذليا جميوريػة م ػر العربيػة الةػقيقة إلنيػاء االنقسػاـ الفلسػطيني وتمق

 الومدة الوطنية.
 1/5/1023قدس برس، 

 
 ىنية: فمسطين ليست لممبادلة ونرفض المبادرة العربية 3

العربيػػة الجديػػدة التػػي  للمبػػادرةأ ػػد رئػػيس الػػوزراء الفلسػػطيني إسػػماعيؿ ىنيػػة علػػ  رفػػض الةػػعب الفلسػػطيني 
أرضػػيا ليسػػت عقػػارا  توافػػؽ علػػ  "تبػػادؿ أراضػػي" مػػل االمػػت ؿ اإلسػػرائيلي  مةػػددًا علػػ  "إف مػػدود فلسػػطيف

 للبيل أو المبادلة".
وفػػػاؿ ىنيػػػة ةػػػ ؿ اسػػػتقبالو لعػػػدد مػػػف الوفػػػود الدوليػػػة الةمػػػيس: "إف موفػػػؼ اللجنػػػة العربيػػػة تنػػػازال جديػػػدا بعػػػد 

  وسػػػوؼ يةػػػجل االمػػػػت ؿ علػػػ  اسػػػتمرار االسػػػتيطاف فػػػػي 1001المبػػػادرة العربيػػػة التػػػي طرمػػػت فػػػػي العػػػاـ 
فادة االمت ؿ بأدن  درجات الجدية أماـ ىذا التنػازؿ الجديػد  مةػيرا فلسطيف  في الوفت الذي لف يتعامؿ فيو 

 .67إل  أف فيادة سلطة راـ اهلل ىي أوؿ مف ةرع منطؽ التبادؿ عل  مدود عاـ 
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وأضاؼ: "ال تنازؿ وال تفريط عف ةبر مف أرض فلسطيف والقدس عا متيا و ػؿ مػا يقػوـ بػو االمػت ؿ فييػا 
القػػدس غرافيػػا وسػػتبق  عربيػػة إسػػ مية"  داعيػػا ا مػػة لوضػػل الةطػػط لممايػػة باطػػؿ ولػػف يزيػػؼ التػػاري  وال الج

 وأىليا.
وأ د رئيس الوزراء أف المقاومة ةيار استراتيجي الستعادة مقوفنػا الوطنيػة وفػاؿ: "مػا أةػذ بػالقوة ال يسػترد إال 

 لمقوؽ.بالقوة"  واعتبر أف المفاوضات مل االمت ؿ ليس طريؽ التمرير والمساومات ال تنتزع ا
وةدد ىنية عل  مؽ العودة ل جئيف الفلسطينييف وفاؿ :"ال تنازؿ عف ىذا المػؽ وال للتػوطيف أو التيجيػر أو 

 التعويض عف أرض فلسطيف".
وأةاد ىنية ب ػمود ا سػرى فػي سػجوف االمػت ؿ وةا ػة ا سػير سػامر العيسػاوي الػذي انت ػر فػي معر ػة 

 امتنا ولف ننساىـ وسنعمؿ مف أجؿ تمقيؽ مريتيـ"."ا سرى عنواف  ر  ا معاء الةاوية  وفاؿ:
 مػا أةػاد بوفػػود فافلػة الوفػػاء ا وروبيػة ووفػػد مؤسسػة تػػونس الةيريػة وفافلػػة الرممػة النمسػػاوية ووفػد المؤسسػػة 
الم رية للتعاوف واإلغاثة  معتبرا أف و وؿ ىذه الوفود إل  غزة تأ يد عل  تضامف ا مة معيا وأنيا ليست 

 ية العدواف  "وأننا  أمة بدأنا في االفتراب مف مسـ ال راع مل العدو".وميدة في مواج
 1/5/1023فمسطين أون الين، 

 
 فياض: يجب عمى "إسرائيل" أن تحترم قواعد القانون الدولي  4

فاؿ رئيس الم ومة المسػتقيؿ فػي الضػفة الغربيػة سػ ـ فيػاض  إف معيػار التقػدـ فػي الجيػود :  فا - راـ اهلل
 راىنة يتوفؼ عل  امتراـ "إسرائيؿ" لقواعد القانوف الدولي  وفرارات الةرعية الدولية.السياسية ال

  وتم ػػيف 2967وةػدد فيػاض علػػ  ضػرورة إنيػػاء االمػت ؿ اإلسػػرائيلي فػي  افػة ا راضػػي الممتلػة منػػذ عػاـ 
الةػػػعب الفلسػػػطيني مػػػف ممارسػػػة مقػػػو فػػػي تقريػػػر م ػػػيره  وتجسػػػيد سػػػيادتو الوطنيػػػة علػػػ  أرض فلسػػػطيف  

 وعا متيا القدس الةريؼ.
وجػػػػاءت أفػػػػواؿ فيػػػػاض ةػػػػ ؿ اسػػػػتقبالو  الليلػػػػة  فػػػػي م تبػػػػو بمدينػػػػة راـ اهلل  نائػػػػب الػػػػرئيس السويسػػػػري وزيػػػػر 

 الةارجية ديدييو بور ةالتر  والوفد المرافؽ لو بمضور وزير الةارجية بالضفة رياض المال ي.
فػػي ا رض الفلسػػطينية الممتلػػة   مػػا وأطلػػل فيػػاض الضػػيؼ السويسػػري  علػػ  تطػػورات ا وضػػاع السياسػػية 

 وضعو ب ورة االنتيا ات اإلسرائيلية المتوا لة ضد الةعب الفلسطيني ومقوفو الوطنية.
وأةػػار إلػػ  اسػػتمرار إسػػرائيؿ فػػي فػػرض نظػػاـ الػػتم ـ والسػػيطرة واسػػتيداؼ الوجػػود الفلسػػطيني فػػي أ ثػػر مػػف 

وة ر فياض سويسرا عل  دعميا للةعب  "ج".% مف ا رض الفلسطينية الممتلة وىي المناطؽ الُمسماة 60
 الفلسطينّي ومؤسسات دولة فلسطيف.

 3/5/1023وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 "مبادرة السالم العربية" كما اتفق عميو عربيًا   ناألمريكييعمى  عرضعريقات: وفد الجامعة  5
ية  ػػػائب عريقػػػات أف مػػػا  ػػػرح بػػػو رئػػػيس أ ػػػد عضػػػو اللجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التمريػػػر الفلسػػػطين: راـ اهلل

الػػوزراء القطػػري الةػػي  ممػػد بػػف جاسػػـ عؿ ثػػاني بةػػأف ف ػػرة "تبػػادؿ ا راضػػي" ال يةػػالؼ مػػا ورد فػػي المبػػادرة 
 العربية.

الفلسطينية  أف ما أراده الةي  ممػد ىػو  "موطني" إلذاعة( 1/5وأوضح عريقات في ت ريمات لو الةميس  
 عل  مبدأ الدولتيف  يم ف بمث ف رة تبادؿ ا راضي "بالقيمة والمثؿ".أنو في مالة موافقة إسرائيؿ 
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وأ د عريقات أنو فرأ جميل مماضر الجلسات التي تمت بيف الوفد العربي والمسؤوليف ا مري ييف  وأنو لـ ير 
 " لمة وامدة مةتلفة عف مبادرة الس ـ العربية".

ف عاـ جامعة الدوؿ العربية  عرضوا عل  وزير الةارجيػة وأةار إل  أف وفد "وزراء الةارجية العرب  مل أمي
ا مري ػػػي جػػػوف  يػػػري  ونائػػػب الػػػرئيس ا مري ػػػي جػػػو بايػػػدف  مبػػػادرة السػػػ ـ العربيػػػة  ومػػػا اتفقنػػػا عليػػػو فػػػي 

 الجامعة العربية".
مػف  وأضاؼ: "إف الوفد أ د للمسؤوليف ا مري ييف أف الس ـ ىو ةيارنا االستراتيجي  ول نػو لػف ي ػوف بػأي ث

  ومػػػف القػػػدس الةػػػرفية  والجػػػوالف  وبقيػػػة 2967مزيػػػراف  4السػػػ ـ يقػػػـو علػػػ  انسػػػماب إسػػػرائيؿ إلػػػ  ةػػػط 
 ا راضي اللبنانية".

  وفػػػػاؿ الوفػػػػد 1008وأوضػػػػح عريقػػػػات أف مسػػػػألة "تبػػػػادؿ ا راضػػػػي" أثيػػػػرت مػػػػف فبػػػػؿ فػػػػي مفاوضػػػػات عػػػػاـ 
  وتمققػػػت السػػيادة ال املػػػة للدولػػػة 67 الفلسػػطيني وفتيػػػا "إذا وافقػػت إسػػػرائيؿ علػػ  مبػػػدأ الػػدولتيف علػػػ  مػػدود

 الفلسطينية  وأرادت إسرائيؿ تبادال طفيفا لألراضي  ف  اعتراض لدينا عل  ذلؾ".
 1/5/1023قدس برس، 

 
 نياىو طمب من كيري تعديل مبادرة السالم العربيةنت: مسؤول فمسطيني 6

ر فػي واةػنطف تبػادؿ أراض للو ػوؿ إلػ  أثػار فبػوؿ وفػد لجنػة المتابعػة العربيػة الزائػ: مممد يػونس -راـ اهلل 
أف وزيػػػر الةارجيػػػة  "الميػػػاة"اتفػػػاؽ سػػػ ـ  جػػػداًل واسػػػعًا بػػػيف الفلسػػػطينييف  و ةػػػؼ مسػػػؤوؿ فلسػػػطيني رفيػػػل لػػػػ

ا مير ية جوف  يري ممؿ ىذا الطلب مف رئيس الػوزراء اإلسػرائيلي بنيػاميف نتانيػاىو إلػ  المسػؤوليف العػرب 
اـ بيا في المنطقػة. وفػاؿ إف نتانيػاىو طلػب مػف  يػري تعػديؿ مبػادرة السػ ـ الذيف التقاىـ في الجوالت التي ف

ا مػر المثيػر للقلػؽ فػي المطلػب اإلسػرائيلي "العربية لتةمؿ فبوؿ الجانب العربػي بتبػادؿ ا راضػي. وأضػاؼ: 
فتمػت ي ػعب المبادرة إذا "  مةيرًا إل  أف "ىو فتح مبادرة الس ـ العربية  وفبوؿ مبدأ إدةاؿ تعدي ت علييا

 ."إغ فيا
ووافؽ الجانب الفلسطيني عل  مبدأ فبػوؿ تبػادؿ ا راضػي ةػرط أف ي ػوف التعػديؿ  ػغيرًا  وأف تتسػاوى فيمػة 

 ا راضي المتبادلة بالمجـ والنوعية  ل نو رفض فتح مبادرة الس ـ العربية.
فبلنػػا مبػػدأ تبػػادؿ "اةػػنطف: وفػػاؿ وزيػػر الةارجيػػة ريػػاض المػػال ي الػػذي  ػػاف ضػػمف الوفػػد العربػػي الزائػػر إلػػ  و 

ا راضي منذ زمف طويؿ ةرط أف ي وف ممدودًا جدًا  ل ػف مسػألة تعػديؿ المبػادرة العربيػة ليسػت مػف ميمػات 
  ومؤتمر القمة ومػده 1001المبادرة العربية ُأفرت في مؤتمر القمة العربية في بيروت عاـ ". وأضاؼ: "الوفد

 ."الجية المةولة إجراء تعدي ت علييا
اإلسرائيلية فبػؿ نيايػة الةػير  -عد وزير الةارجية ا مير ي لتقديـ أف ار الستئناؼ المفاوضات الفلسطينية وي

الجػػاري. ويتوفػػل أف تسػػفر ىػػذه ا ف ػػار عػػف إعػػادة الطػػرفيف الفلسػػطيني واإلسػػرائيلي إلػػ  طاولػػة المفاوضػػات. 
ضػػات مػػل م ومػػة نتانيػػاىو فػػي مػػاؿ ل ػػف أيػػًا مػػف المسػػؤوليف الفلسػػطينييف ال يتوفػػل مػػدوث تقػػدـ فػػي المفاو 

 مدوثيا.
وفػػاؿ المػػال ي إف  يػػري أبلغػػو فػػي اللقػػاء فػػي واةػػنطف انػػو يعػػد أف ػػارًا السػػتئناؼ المفاوضػػات تقػػوـ علػػ  ث ثػػة 

 مسارات: سياسي وافت ادي وأمني.
 3/5/1023الحياة، لندن، 
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 ط صفيا الداخمي بمحاولة إعادة الفمتان لمقطاع وتطالبيا بضب فتحغزة تتيم  " فيداخمية"ال 7
ذرت وزارة الداةليػػة وا مػػف الػػوطني فػػي غػػزة  مر ػػة "فػػتح" مػػف مماولتيػػا إعػػادة مػػا و ػػفتو "الفلتػػاف : مػػغػػزة

  وذلػػػؾ مػػػف ةػػػ ؿ افتعػػػاؿ 1007- 1006ا منػػػي" إلػػػ  القطػػػاع مػػػف جديػػػد  مػػػا  ػػػاف عليػػػو المػػػالي عػػػامي 
مراؽ  إط ؽالمةا ؿ التنظيمية الداةلية  عبر موادث  سيارات ل وادر فتماوية   ما مدث فػي نار وتفجير وا 

 رفح مؤةرا.
مػارس الماضػي  النػار علػ  القيػادي فػي المر ػة جمػاؿ عبيػد / و اف عنا ر مف مر ػة فػتح أطلقػوا فػي عذار

مػراؽ واالعتػداء علػ  سػيارات ومنػازؿ لقػادة  وأ ابوه بجراح متوسطة ةػماؿ فطػاع غػزة  ومػف ثػـ تػـ تفجيػر وا 
 ابريؿ الماضي. /ة ؿ ةير نيساف مف المر ة في رفح جنوب القطاع

 1/5/1023قدس برس، 

 
 : ليس لدينا معتقمين عمى خمفية سياسية أو فكرية" في غزةالداخمية" 8

أ دت وزارة الداةلية وا مف الوطني عدـ وجود أي معتقؿ في سجونيا عل  ةلفيػة ف ريػة أو سياسػية  مةػددة 
  ةلفية اتياـ جماعات سلفية في غػزة باعتقػاؿ عػدد مػف جاء ذلؾ عل عل  أنيا "ال تعتقؿ أمًدا ليذا السبب".

 أن ارىا في غزة لقياميـ بإط ؽ ال واري .
وأوضػػح م ػػدر مسػػئوؿ فػػي وزارة الداةليػػة أف المعتقلػػيف الموجػػوديف لػػدى جيػػاز ا مػػف الػػداةلي تػػـ اعتقػػاليـ 

 بناء عل  فضايا أمنية وجنائية.
ف اثنيف عةريف اعػتق  علػ  وفاؿ: "إف أربعة مف المعتقليف ممتجزوف عل  ةلف ية سرفة  واري  للمقاومة  وا 

ةلفية زرع عبوة انفجارية في أمػد ا مػا ف أدت  ضػرار بةػرية وماديػة وفػد اعترفػوا جمػيعيـ بػالتيـ الموجيػة 
وأ د أنيػـ "يمترمػوف جميػل أبنػاء الةػعب الفلسػطيني ويتعػاملوف معيػـ وفػؽ القػانوف بغػض النظػر عػف  إلييـ".

ف الم لمة الوطنية فوؽ  ؿ اعتبار".المسميات والت  نظيمات  وا 
وأةػػار إلػػ  أف عمػػؿ جيػػاز ا مػػف الػػداةلي "ةاضػػل للمعػػايير القانونيػػة ولمرافبػػة الجيػػات التةػػريعية والمقوفيػػة 

 والرفابية".
 1/5/1023فمسطين أون الين، 

 
 سرية بين تسيفي ليفني ومشعل بوساطة قطرية لمباحثات: ال وجود مرزوقأبو  9

نف  نائب رئيس الم تب السياس  لمر ة مماس موس  أبو مرزوؽ ماتناولتو عدة موافل  :و االت \القاىرة 
وأضاؼ . ال ترونية عف وجود مبامثات سرية بيف ةالد مةعؿ وتسبن  لفني بوساطة وزير الةارجية القطري

اءات إل  أف ت ؿ االفتر  يابو مرزوؽ عبر  فمتو عل  موفل التوا ؿ اإلجتماع  "فيسبوؾ" مف المةز 
 ىذا المد مت  واف  اف ىناؾ ة ؼ سياسي ل ف يبق  ىناؾ أة ؽ ومدود ل ةت ؼ السياسي.
 3/5/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 لوقف االستيطاناالحتالل أن يطالب واشنطن بالضغط عمى الوفد العربي كنا نأمل من  البردويل: 10

القيادي في مماس فلقو إزاء مبادرة تبادؿ ا راضي أبدى الد تور   ح البردويؿ : أمؿ مبيب -الرسالة نت
مل االمت ؿ, موضمًا في موار ةاص لػ"الرسالة نت" بأف المر ة  انت تأمؿ مف الوفد الوزاري العربي أف 
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يطالب واةنطف بالضغط عل  االمت ؿ لوفؼ االستيطاف في ا راضي الممتلة وليس الستبداؿ ا راضي 
 معو.

", مضيفا: " نا نتوفل  2002البداية  اف لمماس تمفظ عل  المبادرة العربية منذ عاـ وفاؿ البردويؿ: "منذ 
أف جامعة الدوؿ العربية ستجمل عل  سمب المبادرة العربية  رد فعؿ عل  العنجيية  اإلسرائيلية(, ول ف 

 لسطيني.لألسؼ الةديد استمرت المبادرة ولـ تسمب رغـ  ؿ ما فاـ بو العدو مف عدواف عل  الةعب الف
ويرى القيادي بالمر ة أف المبادرة العربية انطوت عل  أمريف ةطيريف: أوليما االعتراؼ المةروط 
بػ إسرائيؿ( والثاني التنازؿ جزئيًا عف فضية ال جئيف, مبديًا استغرابو مف اإلضافة الما لة عل  المبادرة 

 العربية فيما يةص جزئية تبادؿ ا راضي.
لبردويؿ بأنو  اف مف المفترض أف تطالب  الدوؿ العربية واةنطف  الضغط عل  وفي ذات الجانب بيف ا

االمت ؿ لتف يؾ مستوطناتو ال أف تبارؾ االستيطاف ثـ تطالبو بتبديؿ ا راضي, مةددًا بأف عملية مبادلة 
 ا راضي عملية سياسية غير مقبولة وفييا ظلـ  بير.
لمزيد مف التنازالت في الثوابت الوطنية الفلسطينية, منبيًا وأوضح القيادي في مماس أف العدو يبمث عف ا

نما يسع  لفرض سياسة االستس ـ عل  الةعب الفلسطيني.  ال  أف االمت ؿ ال يريد الس ـ  وا 
و اف وفد اللجنة الوزارية لمبادرة الس ـ العربية فد أ د دعمو لمقترمات الرئيس باراؾ أوباما موؿ "تبادؿ 

 لألراضي يتفؽ عليو" بيف الجانبيف  اإلسرائيلي( والفلسطيني ويع س الوافل عل  ا رض.متماثؿ وممدود 
 2/4/2013الرسالة، فمسطين، 

 
  مالحقة االحتالل أمام المحافل الدولية تفريط في حقوق شعبنا الفمسطينيةالسمطة  تجميدالرشق:  11

تعيد السلطة الفلسطينية لوزير فاؿ عضو الم تب السياسي لمر ة "مماس" عزت الرةؽ: "إفَّ بيروت: 
الةارجية ا مري ي جوف  يري بعدـ م مقة سلطات االمت ؿ أماـ الممافؿ والمما ـ الدولية  بادرة مسف 

 نية تجاه االمت ؿ ولتمريؾ عجلة المفاوضات  ُيعد تةبطًا سياسيًا وتفريطا بمقوؽ ةعبنا".
وتنتيؾ مقدساتو  ويتعرض للقتؿ واالعتقاؿ وأضاؼ الرةؽ في ت ريح  مفي: " يؼ لمف امتلت أرضو  

يوميًا أف يبادر بتقديـ مسف نوايا تجاه االمت ؿ الغا ب  أال ي في فريؽ أوسلو عةروف عامًا مف عبث 
المفاوضات التي أو لت القضية إل  طريؽ مسدود  مت  يعود مف جديد لتقديـ التنازالت السياسية  بادرة 

غليا االمت ؿ دومًا لفرض المزيد مف الوفائل االستيطانية  وم ادرة مسف نوايا رغبة في مفاوضات يست
 ا راضي والتيويد للقدس".

 2/5/2013قدس برس، 
 

 وشمح يتنقل بين بيروت والقاىرة ..تنفي انحيازىا لمنظام السوري اإلسالميالجياد ": العربي"القدس  12
عاـ مر ة الجياد االس مي في فلسطيف  لندف: ا دت م ادر مقربة مف الد تور رمضاف عبداهلل ةلح اميف

نفيو اي ع فة لو في القتاؿ الدائر في سورية  واف المر ة تقؼ عل  المياد في ا زمة وال تساند طرفا ضد 
 عةر.

وفالت الم ادر نفسيا اف الد تور ةلح موجود ماليا في ايراف لمضور مؤتمر عف ال موة االس مية في 
ادة االيرانية وبعض اوساط المعارضة السورية مف اجؿ الو وؿ ال  تسوية طيراف  ويبذؿ جيودا مل القي

 سياسية.
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والمظ المرافبوف في المؤتمر اف اسامة ممداف عضو الم تب السياسي لمر ة مماس ىو الذي مثليا في 
ىذا المؤتمر والق   لمة باسميا  وفاـ الةي  سالـ س مة مندوب مماس في غزة بإلقاء البياف الةتامي 

 للمؤتمر بمضور الرئيس االيراني اممدي نجاد.
 اف الد تور ةلح زار بيروت فبؿ اسبوعيف  وىو يتنقؿ ماليا بينيا وبيف القاىرة.” القدس العربي“وعلمت 

 3/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 " ستقود الحركة لمرحمة اقتتال داخميخارجية: قيادة فتح بغزة تعمل لحساب "أجندة أحمد نصر 13
اتيـ عضو المجلس الثوري لمر ة "فتح" أممد ن ر  الييئة القيادية لمر تو في فطاع : ممد عيدم-غزة

وفاؿ ن ر  غزة  بالعمؿ لمساب "أجندة ةارجية ستقود المر ة لمرملة افتتاؿ داةلي ة ؿ ا ياـ القادمة".
ملة افتتاؿ داةلي؛ بفعؿ في ت ريح لػ"فلسطيف": "إف فيادة التنظيـ الجديدة ستقود عنا ر ونةطاء "فتح" لمر 

القرارات التعسفية واإلف ائية المباةرة والتي اتةذتيا مديثًا بمؽ التنظيـ وعنا ره  رغـ تأ يد اللجنة المر زية 
 لبط ف تلؾ القرارات فانونًيا".

وأضاؼ: "إف تلؾ القرارات أدت إل  ةلط ا وراؽ الداةلية  ونتج عنيا أمداث اعتداءات متفرفة عل  فادة 
 لمر ة"  عاًدا تلؾ الموادث بداية الةرارة ل فتتاؿ الداةلي.ا

وألق  ن ر  المسئولية ال املة عف االعتداءات ا ةيرة عل  الييئة القيادية الجديدة لمر تو  ودعاىا إل  
 تممؿ المسئولية الوطنية تجاه التنظيـ وعنا ره.

 3/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 تنتقد "التنازالت العربية" لالحتالل اإلسرائيمي" الفمسطينية المجاىدين"حركة  14
راـ اهلل: استن رت "مر ة المجاىديف الفلسطينية" موفؼ الدوؿ العربية إزاء القضية الفلسطينية والذي ترجمتو 

 اإلسرائيلي. المبادرة التي فّدمتيا لمبادلة ا راضي مل االمت ؿ
اهلل  في بياف  مفي تلّقتو "فدس برس" اليـو و ّرح عضو م تب ا مانة العامة للمر ة  سالـ عطا 

(  "فلسطيف  املة ىي أرض المسلميف جميعًا؛ ف  يملؾ أمد أف يتنازؿ عف ةبر منيا ف يؼ 5|2الةميس  
 بإجراء تبادؿ  رض ىي أرضنا مل أرض ىي مل نا ا ةرى".

 2/5/2013قدس برس، 
 

 لصراعات أكبر عمييا أو تأجيجيا بين مساعي السيطرة .. فتح الداخمية ": خالفاتبرسقدس " 15
دةلت الة فات الداةلية لمر ة "فتح" في فطاع غزة مرملة جديدة  وذلؾ بعد عبد الغني الةامي: -غزة

عمليات االستيداؼ المباةر لقادتيا بإط ؽ النار علييـ تارة   ما م ؿ في مةيـ جباليا ةماؿ القطاع  
مراؽ وتفجير سياراتيـ  ما م ؿ في رفح تا رة أةرى  في ظؿ تبادؿ االتيامات وتضارب الت ريمات وا 

 ال ادرة عف المر ة وفياداتيا.
ا  بر منذ سيطرة مر ة المقاومة اإلس مية "مماس" عل  فطاع غزة في  يؼ  وت اد ىذه الة فات ت وف

السلطة  التابعة للسلطة و"فتح" ميث سبؽ ذلؾ اةتبا ات وة فات فبؿ فدوـ ا منية ا جيزةوف ف ة  2007
 .1993عاـ 
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وتعود جذور ىذه الة فات إل  فرار الييئة القيادية العليا للمر ة في غزة وىي أعل  ىيئة فيادية للتنظيـ في 
القطاع وىي التي تدير أمره والتي  لفت مؤةًرا بقيادة الد تور ز ريا االغا عضو اللجنة المر زية للمر ة؛ 

لمر ة الثمانية في القطاع ببعض القيادات  التي  انت مستبعدة ميث تنص ىذه القرارات عل  دمج افاليـ ا
بسبب التجاذبات داةؿ المر ة  و ذلؾ إةراؼ أربعة مف أعضاء اللجنة المر زية للمر ة مف غزة عل  ىذه 

 االفاليـ ومتابعتيا لميف اجراء االنتةابات الداةلية للمر ة التي مف المتوفل أف ت وف ة ؿ ستة أةير.
رات أغضبت فادة ا فاليـ الثمانية والعةرات مف  وادر المر ة الذيف تظاىروا ة ؿ الةير الماضي ىذه القرا

اآلغا في مدينة غزة وطالبوه بعدـ تطبيؽ ىذه القرارات  نيا تضر بجسـ المر ة   أماـ منزؿ وم تب ز ريا
 ات معينة في التنظيـ.ومةالفة للقانوف االساسي والنظاـ الداةلي للمر ة  و ذلؾ لةدمة م الح فياد

ومف جيتو؛ فاؿ دياب اللوح الناطؽ الرسمي باسـ المر ة في غزة لو الة "فدس برس": "إنو مف مؽ أبناء 
و وادر وفيادات مر ة "فتح" في فطاع غزة التعبير عف عرائيـ ومعتقداتيـ تجاه ةطة الييئة القيادية العليا 

بدمج المنتةبيف بالم لفيف تجاه تسيير أعماؿ لميف إلعادة ترتيب أوضاع القطاع  ةا ة فيما يتعلؽ 
الذىاب إل  االنتةابات التنظيمية في سقؼ زمني ال يزيد عف ستة ةيور  عل  أف ي وف التعبير عف ذلؾ 

 في داةؿ االطر القيادية والبيت الفتماوي وال ي وف عبر المظاىرات امتجاجيا اماـ بيوت القيادات".
ة وعضو الييئة القيادية العليا للمر ة في غزة يمي  رباح مل مديث اللوح موؿ ولـ يتفؽ القيادي في المر 

أف ىذه القرارات ست وف في م لمة التنظيـ  رغـ أنو عضو في الييئة العليا إلدارة القطاع. ومّمؿ رباح 
رض ليا المسؤولية عف االعتداءات التي تع -وىو عضو فييا -الييئة القيادية العليا للمر ة في فطاع غزة 

 عدد مف  وادر المر ة جنوب القطاع بعد القرارات التي اتةذتيا.
وفاؿ رباح لػ "فدس برس": "إف القرارات "الرعناء" التي اتةذ مف أجؿ تن يب الييئة القيادية العليا للمر ة في 

 فطاع غزة سببت موجة االعتداءات عل  فيادات مف فتح في جنوب فطاع غزة". 
عف موادث االعتداء عل  فيادات فتماوية في رفح الةير الماضي ىـ نةطاء مف  وأضاؼ: "إّف المسئوؿ

 "فتح" يرفضوف التعدي ت ا ةيرة في المر ة في فطاع غزة". 
ودعا رباح فيادات مر ة "فتح" وأبنائيا إل  تغليب لغة الموار والعمؿ عل  توميد  فوؼ المر ة بالموار 

    ير.وليس بالعنؼ واالعتداء والمرؽ والتفج
 3/5/2013قدس برس، 

 
 كيري لعرض تحفظاتو إزاء المبادرة العربيةإلى واشنطن ومولخو لمقاء  ليفنينتنياىو يوفد  26

اعتبرت أوساط سياسية رفيعة في إسرائيؿ أف إيفاد رئػيس الم ومػة بنيػاميف نتنيػاىو : أسعد تلممي –النا رة 
يف تسػيبي ليفنػي ومستةػاره الةػاص اسػمؽ مولةػو لوزيرة القضاء المسؤولة عف ملؼ التفػاوض مػل الفلسػطيني

علػ  عجػؿ إلػ  واةػػنطف  ميػث التقيػا أمػػس وزيػر الةارجيػة ا مير يػػة جػوف  يػري  يع ػػس فلقػًا إسػرائيليًا مػػف 
مػل تبػادؿ أراض بنسػبة بسػيطة متفػؽ  2967امتماؿ أف تتبن  الواليات المتمدة المؿ القػائـ علػ  مػدود عػاـ 

ييف  وىػو المػؿ الػذي أعلنػو فػي واةػنطف ىػذا ا سػبوع وفػد الجامعػة العربيػة بعػد علييا بيف إسرائيؿ والفلسطين
اجتماعو ب يري. وأضػافت أف نتنيػاىو يريػد مػف ايفػاد ليفنػي ومولةػو إلػ  العا ػمة ا مير يػة اسػتبياف موفػؼ 

ليفنػي  يري مف اإلع ف العربي وةطتو الستئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والسلطة الفلسطينية. وتابعت أف 
 ومولةو عرضا عل   يري تمفظات إسرائيؿ مف اإلع ف العربي  ما أم ىا نتانياىو عل  موفدْيو.
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ونقلت  ميفة "ىآرتس" عف م در إسرائيلي ضػالل فػي فمػوى الممادثػات اإلسػرائيلية التػي تلػت إعػ ف وفػد 
ي المػس بػالموفؼ اإلسػرائيلي الجامعة العربية  فولو إف نتانياىو ومستةاريو يروف أف مف ةأف اإلع ف العربػ

في أي مفاوضات مستقبلية مػل الفلسػطينييف. وتػابل أف مستةػاري نتانيػاىو يقػّروف بػأف ثمػة "مر بػات ميويػة" 
في إع ف الجامعة العربية  مثؿ الرغبة في استئناؼ عملية الس ـ مل إسػرائيؿ  "ل ػف مػل ذلػؾ  ثمػة نقػائص 

 ةاطر ال امنة فيو أ بر مف الفرص التي يوفرىا". في اإلع ف تفوؽ اإليجابيات  ما يجعؿ الم
وأةارت "ىآرتس" إل  أف أوساط نتانياىو تتمفظ مف أف اإلع ف العربػي يتمػدث عػف تبػادؿ أراض طفيػؼ و 

 "مساو بالمسامة والقيمة". 
 3/5/1023، الحياة، لندن

 
 ة لمسالماإلسرائيمية: الحكومة ترحب بالمبادرة العربي الخارجيةوزارة  باسمالناطق  27

فػػاؿ يغػػآؿ بػػالمور النػػاطؽ باسػػـ وزارة الةارجيػػة اإلسػػرائيلية  لػػػ"الةرؽ ا وسػػط"  أمػػس  إف ت ػػريمات رئػػيس 
ف ترميػػب وزيػػرة القضػػاء تسػػيبي ليفنػػي بيػػا واعتبارىػػا بةػػرى مفرمػػة ىػػو موفػػؼ  الم ومػػة القطػػري إيجابيػػة  وا 

ف الػرئيس الم ومة اإلسرائيلية بأسرىا. ول نو في الوفت نفسو فاؿ إف "مسأل ة تبادؿ ا راضي ليست جديدة  وا 
ف  1000الفلسطيني الرامؿ  ياسر عرفات  اف فد وافؽ علييا في مفاوضاتو مل م ومػة إييػود بػاراؾ سػنة  وا 

الرئيس الفلسطيني المالي  مممود عباس  أبو مازف( وافؽ علييا فػي مفاوضػاتو مػل إييػود أولمػرت. والجديػد 
.. وىذا ميـ  ول نو ية ؿ ةطوة  غيرة في االتجػاه ال ػميح. وعلينػا أف نمػر ىو أف الجامعة العربية تتبناىا

بةطػػوات إضػػافية متػػ  ن ػػؿ إلػػ  المفاوضػػات المباةػػرة. وفقػػط فػػي المفاوضػػات المباةػػرة يم ننػػا التقػػدـ نمػػو 
 التسوية".

 3/5/1023، الشرق األوسط، لندن
 

 إزاء مبادرة السالم "رائيلإس"األسبق: غشاوة تغطي عيون قادة  اإلسرائيمي الداخميةوزير  28
إف "ىنػػاؾ غةػػاوة  أمػػس  وزيػػر الداةليػػة اإلسػػرائيلي ا سػػبؽ  مئيػػر ةػػطريت  : فػػاؿنظيػػر مجلػػي - تػػؿ أبيػػب

تغطي عيوف فادة إسرائيؿ في السنوات العةػر ا ةيػرة إزاء مبػادرة السػ ـ العربيػة و ػؿ مػا يرافقيػا مػف موافػؼ 
 ي". إيجابية تجاه عملية الس ـ في العالـ العرب

وأضاؼ ةطريت  الذي  اف يتمدث لإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية باللغة العبرية  "ريةت بيت"  أنو في بعػض 
ا ميػػاف ال ينػػاـ الليػػؿ وىػػو يرافػػب الموافػػؼ اإلسػػرائيلية. وتػػابل: "فػػي وفػػت مػػا   ػػاف العػػرب مةػػيوريف بسياسػػة 

الػػ ءات ا ربػػل. ل ػػف ةػػيئا مػػا تغيػػر لػػدى الػػ ءات  ومػػا زلػػت أذ ػػر فػػرارات القمػػة العربيػػة فػػي الةرطػػوـ؛ تلػػؾ 
ةرجوا بمبادرة جيدة مبنية عل  إفامة س ـ  امؿ وةامؿ بيف إسرائيؿ وجميل الدوؿ  1001العرب. وفي سنة 

دولػػة إسػػ مية إلػػ  ىػػذه  56. ثػػـ انضػمت 2967العربيػة  مقابػػؿ االنسػػماب مػػف ا راضػي الممتلػػة فػػي مػػرب 
مػوؿ تبػادؿ ا راضػي  ممػا يعنػي أف موفػؼ العػرب يتطػور باتجػاه عمليػة  المبادرة. واليوـ يأتوننػا بتعػديؿ ميػـ

 الس ـ. فماذا نمف فاعلوف؟ نثأثئ ونتلعثـ ونتيرب.. ىذا ىو العم  بعينو".
ييػود  و ةؼ ةطريت أنو  اف فد توجػو لرؤسػاء م ومػات إسػرائيؿ الث ثػة فػي ىػذه السػنوات  أرييػؿ ةػاروف وا 

عات معيػـ ممػاوال إفنػاعيـ بضػرورة فبػوؿ مبػادرة السػ ـ العربيػة أساسػا أولمرت وبنياميف نتنياىو وأمض  سػا
للمفاوضات. وأوضح: "فلت ليـ إف ىذه المبادرة ت وغ بم مة وذ ػاء  ػؿ ةػروط التسػوية  ومتػ  فػي فضػية 
ال جئيف الفلسطينييف تطرح م  معقوال يعطي إسرائيؿ مؽ الفيتو؛ إذ تتمدث عف مؿ عادؿ باالتفاؽ لقضية 
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يف. وفلت لةاروف  اترؾ ةطة الف ؿ عف فطاع غزة  فيذه لف تأتي بنتيجة جيدة إلسرائيؿ. ول نيـ لـ ال جئ
 يتجاوبوا. وأةة  أف يضيل نتنياىو الفر ة اليـو أيضا للتسوية".

 3/5/1023، الشرق األوسط، لندن
 

  من دون طيار قرب غزة  إسرائيمية طائرةتحّطم  29
تسػتعمؿ للعمليػات ” سػ ايلرؾ“مف دوف طيار  مف نوع ” رائيلية  غيرةإس“تمطمت  أوؿ أمس  طائرة :  معا(

ال ػػييوني عػػف فقػػداف الطػػائرة مػػف الجنػػود الػػذيف ” واال“االسػػتةبارية فػػي ممػػيط فطػػاع غػػزة . و ةػػؼ موفػػل 
  وأعلػػػف فػػػي مػػػا تسػػػم  القيػػػادة الجنوبيػػػة عػػػف مالػػػة ”الةػػػريط المػػػدودي“يةػػػغلونيا   سػػػباب لػػػـ تعػػػرؼ  فػػػوؽ 

وعلػػـ أف الطػػائرة سػػقطت بعػػد عةػػر دفػػائؽ مػػف إف عيػػا  ” . سػػقوط الطػػائرة بأيػػد معاديػػة“ف طػػوارئ  تةوفػػًا مػػ
 ”.ةبيات عل  المدود“عل  ةلفية وجود معلومات موؿ 

وتـ تمةيط المنطقة مت  العثور عل  الطػائرة . وأعلنػت سػلطات االمػت ؿ أنػو تبػيف مػف الفمػص ا ولػي أف 
الت نولوجيػا الموجػودة فػي ىػذه “اؿ م ػدر عسػ ري للموفػل  إّف الطائرة أ ػيبت بأضػرار نتيجػة سػقوطيا . وفػ

 ”.           الطائرة  اف مف المم ف أف تساعد مماس  ثيراً 

 3/5/1023، الخميج، الشارقة
 

  إسرائيمية عمى الحدود م  مصر  عسكريةتدريبات  10
يبات عسػػ رية فػػرب إجػػراء تػػدر ” اإلسػػرائيلي“بػػدأت ومػػدات مػػف جػػيش االمػػت ؿ  مممػػد سػػليـ سػػ ـ: -سػػيناء 

المدود الم رية مل ا راضي الفلسطينية الممتلة. وفاؿ ةيود عياف مف س اف المناطؽ المدودية  إف جيش 
االمػػت ؿ يسػػتةدـ أسػػػلمة مديثػػة فػػي التػػػدريبات  ميػػث ت ػػؿ أ ػػػواتيا إلػػييـ بوضػػوح  إلػػػ  جانػػب ةػػػعورىـ 

 بوضوح أيضًا.” اإلسرائيلييف“ باالىتزازات الناجمة عف التدريبات وسماعيـ أ وات  يمات الجنود
 3/5/1023، الخميج، الشارقة

 
  ولبنان ةسوريم  حدود عمى المناورات  ينيي اإلسرائيميالجيش  12

أنيػػ  الجػػيش اإلسػػرائيلي الةمػػيس منػػاورات اسػػتمرت ث ثػػة أيػػاـ فػػي المنطقػػة الةػػمالية المتاةمػػة لمػػدود سػػوريا 
إف المنػاورات انطلقػت علػ  ةلفيػة مػا سػماه الةطػر وفاؿ م ػدر عسػ ري إسػرائيلي فػي وفػت سػابؽ  ولبناف. 

أف المنػػاورة تيػػدؼ  -فػػي بيػػاف ةػػ  مػػف أي تفا ػػيؿ ممػػددة-وأوضػػح الجػػيش  الممػػدؽ فػػي الجبيػػة الةػػمالية.
إلػػ  التػػدرب علػػ  الت ػػدي لوضػػل يةػػيد "ت ػػاعدا سػػريعا". وفػػاؿ ضػػابط  بيػػر مػػف فيػػادة المنطقػػة اإلسػػرائيلية 

 ف نستعد لو وأف نمافظ عل  درجة االستعداد العالية".الةمالية إف "الوافل يتطلب منا أ
 1/5/1023، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ألقى بجنوده في الشارع بعد انتياء تدريب مفاجئ اإلسرائيمي ": الجيشأحرونوت "يديعوت 11

ذ رت  ميفة "يديعوت امرونوت" اف الجيش اإلسرائيلي استدع  السبت الماضػي العةػرات  :القدس الممتلة
ود االمتياط عبر أسلوب "اإلنذار الق ير" لتنفيذ تدريب ميداني مفاجئ في المنطقػة الةػمالية  وانتيػ  مف جن

ىػػػذا التػػػدريب الػػػذي أثػػػار ال ثيػػػر مػػػف الجػػػدؿ السياسػػػي وا منػػػي سػػػواء مػػػف ميػػػث التوفيػػػت أو منطقػػػة التػػػدريب 
 واةتيار المنطقة الةمالية المساسة والمتوترة ا ربعاء.
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بال ثير مف االىانة واالستيانة بيـ بعد أف فررت فيادة المنطقة الةمالية تسريميـ فػي وأضافت "ةعر الجنود 
الثامنة والن ؼ مساء بػدال مػف تػر يـ يبيتػوف ليلػتيـ فػي فواعػدىـ  وذلػؾ ليػتملص الجػيش مػف دفػل بػدؿ يػـو 

 امتياط عةر وبالتالي يوفر ال ثير مف ا مواؿ".
 مػف أف يتر ونػا نرتػاح ليلػة أةػرى لنغػادر القاعػدة فػي سػاعات ونقلت ال ميفة عف بعض الجنود فوليـ "بػدال

ال باح بعد أف نأةذ فسطا مف الرامة القوا بنا عل  فارعة الطريؽ في ساعات الليؿ وطلبوا منا تدبير أنفسنا 
 وتأميف سيارات تقلنا إل  منازلنا  لقد تر ونا في أما ف ال تمر فييا سيارات وطلبوا منا أف نتدبر أمرنا".

وفاؿ الناطؽ العس ري ردا عل  ىذه الفضيمة "سيجري تمقيؽ مينػي فػي الوافعػة لفمػص إم انيػة وفػوع ةطػأ 
 في طريقة تسريح الجنود ةا ة اف الجيش يقدر ويمتـر جنود االمتياط".

 3/5/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سالم  لموصول التفاق يطالب باستثمار التأثير العربي عمى حماس والسمطة نتنياىومكتب بتيار  13
راـ اهلل ػ وليد عوض: ا دت م ادر اسرائيلية الةميس باف ىناؾ تيارا داةؿ م تب رئيس الػوزراء االسػرائيلي 
بنيػػاميف نتنيػػاىو يطالػػب باسػػتغ ؿ التػػأثير القطػػري علػػ  مر ػػة ممػػاس والسػػلطة الفلسػػطينية المػػالي للو ػػوؿ 

لمبادلػػػة االراضػػػي بػػػيف الفلسػػػطينييف ’ مبػػػادرة فطػػػر‘ التفػػػاؽ سػػػ ـ ينيػػػي ال ػػػراع مػػػل الفلسػػػطينييف فػػػي ظػػػؿ
واسرائيؿ  االمر الذي يضمف بقاء ال تؿ االستيطانية ال بيرة في الضػفة الغربيػة وضػميا  مقابػؿ مػنح السػلطة 

 اراضي في مناطؽ النقب بالقرب مف غزة.
ديػدة للسػ ـ  التػي تقودىػا وذ رت الم ادر اف تباينا في اآلراء يسود م تب نتنياىو موؿ المبادرة العربيػة الج
 فطر والتي افرت الدوؿ العربية بموجبيا بمبدأ تبادؿ االراضي بيف السلطة واسرائيؿ.

ونقلت اذاعة جيش االمت ؿ االسرائيلي الةميس عف الفريؽ المؤيد للتبني الفوري في م تػب نتنيػاىو للمبػادرة 
تغ ؿ التػػأثير القطػػري ال بيػػر علػػ  مر ػػة ممػػاس انيػػا فر ػػة تاريةيػػة السػػرائيؿ واف علييػػا اسػػ"الجديػػدة فػػوليـ 

 مل الفلسطينييف. "والسلطة الفلسطينية ماليا واستثماره ل الح انياء ملؼ ال راع
 3/5/1023، القدس العربي، لندن

 
   مبنانلتل أبيب سممت واشنطن صورًا عن نقل أسمحة غير تقميدية من سورية : الكويتيةالسياسة  14

أ ػدت م ػادر اسػػتةباراتية إسػرائيلية ةارجيػة فػػي برو سػؿ, أمػس, أف االسػػباب  : تػب مميػد غريػػافي -لنػدف 
غيػػػر المعلنػػػة لبػػػدء الجػػػيش االسػػػرائيلي منػػػاورات جديػػػدة مفاجئػػػة, وعلػػػ  النطػػػاؽ االوسػػػل منػػػذ منت ػػػؼ العػػػاـ 
الماضي عل  طوؿ مدود لبناف وسورية, ىي تأ د تؿ أبيب مباةرة وعبر بعض االسػتةبارات الدوليػة مػف أف 

ات نقؿ االسلمة ال يماويػة السػورية الػ  "مػزب اهلل" بػدأت بالفعػؿ, وأف بعضػيا و ػؿ أمػا ف عمنػة فريبػة عملي
جنوب الليطاني" الممظور عل  وجود "مزب اهلل" بموجب ¯"مف ةطوط التماس بيف البلديف, في ما يسم  ب

منػػاطؽ ةػػماؿ فيمػػا و ػػلت  ميػػات أةػػرى فػػي  ػػياريج مة  ػػة أ ػػً  للػػنفط الػػ   2702القػػرار الػػدولي ,
البقاع اللبناني عبر المدود الةمالية اللبنانية, في الوامد والعةػريف مػف ابريػؿ الماضػي, وأفرغػت ممولتيػا فػي 

 مةازف في ةراج بعلبؾ وبعض القرى التابعة لممافظتيا.
ونقػػؿ ديبلوماسػػي بريطػػاني عػػف أمػػد  بػػار مػػوظفي ممطػػة "الموسػػاد" االسػػرائيلي فػػي برو سػػؿ, وىػػي اضػػةـ 

تةباراتية اسػػػرائيلية ةػػػارج الدولػػػة العبريػػػة, فولػػػو اف ت ػػػريمات وزيػػػر الػػػدفاع ا سػػػبؽ بنيػػػاميف بػػػف ممطػػػة اسػػػ
اليعازر عف بػدء نقػؿ االسػلمة ال يماويػة الػ  "مػزب اهلل" مػف سػورية, "مػا ىػي إال  ػدى للمعلومػات الرسػمية 
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يػة "سػي. اي. ايػو", ونقلػت االسرائيلية التي أرسػلت السػبت الماضػي الػ  و الػة االسػتةبارات المر زيػة االمير 
 ػور أفمػػار  ػػناعية و ػورًا السػػتةبارات بةػػرية فػي ريفػػي دمةػػؽ وممػص, عػػف عمليػػات نقليػا عبػػر معػػابر 
غيػػػر ةػػػرعية علػػػ  مػػػدود لبنػػػاف البقاعيػػػة فػػػي الةػػػماؿ, ومعػػػابر مماثلػػػة عبػػػر البقػػػاع الغربػػػي, واسػػػتقرت فػػػي 

 مستودعات في بعلبؾ وضوامييا وجنوب وةماؿ نير الليطاني".
 3/5/1023، ياسة، الكويتالس

 
 ربما كانت وراء الطائرة من دون طيار روسية سفن"إسرائيل ديفانس":  15

ذ ػر الموفػل اإلل ترونػي "إسػرائيؿ ديفػنس" التػابل لجػيش االمػت ؿ  أف ىنػاؾ امتمػااًل : راـ اهلل ػ أممد رمضػاف
بػػدوف طيػػار  والتػػي تػػـ إسػػقاطيا  أف السػػفف الروسػػية المتواجػػدة فبالػػة السػػوامؿ اللبنانيػػة ىػػي مػػف أرسػػؿ الطػػائرة
 ا سبوع الماضي  بيدؼ التجسس عل  المنةآت اإلسرائيلية في مدينة ميفا.

وأةار الموفل إل  أف سفنًا روسية مربية  انت تبمر في المياه اإلفليمية اللبنانية  وىو ما يتناسػب مػل مسػار 
طئ المدف اللبنانية " ور ػ  يدا" باتجػاه الطيراف التي مرت بيا الطائرة غير المأىولة  وذلؾ عف طريؽ ةوا

 ةليج مدينة ميفا.
 3/5/1023، المستقبل، بيروت

 
 البؤرة االستيطانية "افيتار" عمى حاجز زعترا ييدماالحتالل  16

فامت فوات  بيرة مف جيش االمت ؿ ومرس المدود االسرائيلي عل  ىدـ البؤرة االستيطانية التي  : بيت لمـ
لػػ  مػػاجز زعتػػرا جنػػوب نػػابلس  والتػػي مملػػت اسػػـ المسػػتوطف "افيتػػار" الػػذي فتػػؿ فػػي افاميػػا المسػػتوطنيف ع

 عملية الطعف الث ثاء الماضي.
 3/5/1023، وكالة معًا اإلخبارية

 
 تأمر احترازيا بوقف العمل بالجدار قرب بتير اإلسرائيمية العمياالمحكمة  17

ترازيػػا تمنػػل بموجبػػو سػػلطات االمػػت ؿ موا ػػلة أ ػػدرت المم مػػة العليػػا اإلسػػرائيلية أمػػرا ام -القػػدس الممتلػػة
وذ ػػر موفػػل "ىػػآرتس" أف ا مػػر االمتػػرازي يعنػػي وافعػػا اف  العمػػؿ ببنػػاء الجػػدار العن ػػري فػػرب فريػػة بتيػػر.

 أعماؿ البناء في ىذه المنطقة ستتوفؼ مت   دور فرار عةر يتعلؽ با مر.
 3/5/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 "لفيتان"حقل  الغاز في عن زيادة مخزون اإلعالن: "إسرائيل" 18
أعلػػػف وزيػػػر الطافػػػة والميػػػاه سػػػيلفاف ةػػػالـو أف الم ومػػػة اإلسػػػرائيلية ستمسػػػـ ةػػػ ؿ أسػػػبوعيف : ملمػػػي موسػػػ 

الموفػػؼ بةػػأف نسػػبة الغػػاز التػػي سػػيتـ ت ػػديرىا مػػف المقػػوؿ البمريػػة التػػي تػػـ ا تةػػافيا متػػ  اآلف. وفػػد تػػـ 
" بموالي تريليوني فدـ م عػب مػف الغػاز عمػا  ػاف مقػدرًا فػي السػابؽ  اإلع ف عف زيادة مةزوف مقؿ "لفيتاف

 تريليوف فدـ م عب. 29وبالتالي بات المةزوف في مدود 
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وأةػار ةػالوـ  أثنػػاء جولػة لػػو فػي ممطػات الطافػػة التابعػة لةػػر ة ال يربػاء القطريػة  إلػػ  أف الم ومػة "سػػتقدـ 
ةػذ بالمسػباف أيضػًا ا جيػاؿ المقبلػة  والماجػة إلػ  اجتػذاب افترامًا ي وف  ػائبًا مػف الناميػة االفت ػادية  ويأ

 مستثمريف إضافييف  وي وف  ميمًا  ذلؾ مف النامية االجتماعية".
ومعروؼ أف ىنػاؾ ة فػات ةػديدة فػي أوسػاط االئػت ؼ الم ػومي بػيف مػف يعارضػوف ضػياع "مػوارد الدولػة" 

عوائػػػد مناسػػػبة ل سػػػتثمار فػػػي فطػػػاع الغػػػاز  وذىابيػػا لجيػػػوب  بػػػار الرأسػػػمالييف  وبػػػيف مػػػف يطػػػالبوف بضػػماف
والػػنفط. ويتوفػػؼ علػػ  المسػػـ الم ػػومي ليػػذا الموضػػوع تػػوفر اسػػتثمارات لتطػػوير مقػػؿ "لفيتػػاف" مػػف عدمػػو  

في المئػة مػف امتيػاز المقػؿ. و انػت لجنػة م وميػة  30ة و ًا أف ةر ة "وودسايد" ا وسترالية تنوي ةراء 
ةاؤوؿ تسيمح فد مددت معايير لت دير الغػاز مػف المقػوؿ ال بيػرة  بميػث برئاسة المدير العاـ لوزارة الطافة 

ال تزيػػد نسػػبة الت ػػدير عػػف ن ػػؼ المةػػزوف. وعػػارض  ثيػػروف ىػػذه التو ػػيات  نيػػا  فػػي نظػػرىـ  مالػػت 
 لم لمة ةر ات التنقيب عف الغاز.

ـّ ةػػػر ات إسػػػرائيلية وأمير يػػػ ة عػػػدة  أف مجػػػـ مػػػف جيػػػة ثانيػػػة  أعلنػػػت ةػػػرا ة مةػػػروع "لفيتػػػاف"  والتػػػي تضػػػ
 27المةػػزوف فػػي المقػػؿ أ بػػر ممػػا  انػػت التقػػديرات فػػد أةػػارت إليػػو. وأوضػػمت أف التقػػدير اآلف ارتفػػل مػػف 

تريليػػػوف فػػػدـ م عػػب. وةػػػددت علػػػ  أف ىػػذه الزيػػػادة نجمػػػت عػػف تمليػػػؿ نتػػػائج  29تريليػػوف فػػػدـ م عػػػب إلػػ  
الةفيػػؼ  الػػذي يم ػػف اسػػتةراجو مػػف ". وزادت الةػػرا ة أيضػػًا تقػػديرىا  ميػػات الػػنفط 4المفريػػات فػػي "لفيتػػاف 

المقػػػؿ. ولتوضػػػيح معنػػػ  ىػػػذه الزيػػػادة فإنيػػػا تعػػػادؿ الغػػػاز الػػػذي  ػػػاف فػػػي مقػػػؿ "يػػػاـ تػػػاطيس"  والػػػذي وفػػػر 
 امتياجات إسرائيؿ لموالي عقد مف الزماف فبؿ أف ينضب مؤةرًا.

 3/5/1023، السفير، بيروت
 

 : القبة الحديدية "أسطورة".. فاشمة إسرائيميونخبراء  19
مل استمرار سقوط القذائؼ ال اروةية مف غزة عل  جنوب إسرائيؿ  لـ يعد : عماؿ ةمادة -دس الممتلة الق

بمقػػػدور اإلسػػػرائيلييف المػػػديث ا ثػػػر عػػػف نجاعػػػة منظومػػػة الػػػدفاع ال ػػػاروةية "القبػػػة المديديػػػة"  وال المطالبػػػة 
 بإط ؽ ال واري  باتجاىيا. بموازنة جديدة لضماف ةراء المزيد منيا  لن بيا في مةتلؼ المناطؽ الميددة

وفػد اعتبػػر مػػدير مر ػػز المػػوار االسػػتراتيجي فػػي نتانيػػا رؤوفػػيف بدييتسػػور أف "المعطيػػات التػػي نةػػرىا الجػػيش 
اإلسػػرائيلي تمسػػـ فةػػؿ ىػػذه المنظومػػة"   مػػا و ػػفيا بػػػ"ا سطورة". واعتمػػد بدييتسػػور فػػي و ػػفو ىػػذا  علػػ  

 ػواري   التػي أطلقػت ةػ ؿ عمليػة عػامود السػماب علػ  معطيات لسػ ح الجػو والجػيش اإلسػرائيلي مػوؿ ال
 غزة  مقارنة مل ال واري  التي أطلقت فبؿ ن ب القبة المديدية.

ا سػػػطورة  وبمسػػػب بدييتسػػػور فقػػػد "سػػػجلت القبػػػة المديديػػػة ةػػػ ؿ عمليػػػة عػػػامود السػػػماب  سلسػػػلة أسػػػاطير 
تعترض ال واري  الذي يطلقيا الفلسطينيوف ا ول  أف القبة المديدية تنقذ اإلسرائيلييف مف ال واري  بعد اف 

وتسقطيا فبؿ و وؿ اليدؼ".وفد أةار بدييتسور إل  أف المعطيات تؤ د أنو ال يوجد فرؽ بيف عػدد القتلػ   
 فبؿ استعماؿ القبة المديدية وبيف عددىـ وفت استعماؿ القبة المديدية". 

لل ػػػواري   إذ أف المعطيػػػات التػػػي نةػػػرىا  ورأى أف "ا سػػػطورة الثانيػػػة ت مػػػف فػػػي نسػػػبة اعتػػػراض المنظومػػػة
فذيفػػػة"  وأ ػػػد أف  479فذيفػػػة  ػػػاروةية مػػػف أ ػػػؿ  412الجػػػيش تةػػػير الػػػ  أف القبػػػة المديديػػػة اعترضػػػت 

"المعطيات عل  ا رض  ةفت مقيقة مغايرة"  و ةؼ أف "العدد المقيقي للقػذائؼ ال ػاروةية التػي أ ػابت 
 بة المديدية  ىو ضعؼ ما أبلغ عنو الجيش عل  ا فؿ".المناطؽ المأىولة  المفترض أف تت دى ليا الق

 في المئة  ما يدعي الجيش". 90وأةار إل  أف "نسب نجاح القبة المديدية ضئيلة جدًا وال ت ؿ إل  
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 وفد أ دت معطيات لمنظمة " يةؼ" اإلسرائيلية "تزوير تقارير الجيش للمقائؽ عل  أرض الوافل". 
أف "مػػا يم ػػؿ علػػ  أرض الوافػػل مػػف أضػػرار للسػػ اف  مغػػاير  ليػػًا لتقػػارير  مػػا بينػػت المنظمػػة فػػي تقريرىػػا 

الجيش". وتذ ر المنظمة تقارير ضريبة ا م ؾ منذ مرب لبناف الثانية ومتػ  "عػامود السػماب"  مةػيرًة إلػ  
 طلبًا بسبب أضرار لممتل ات في أعقاب سقوط ال واري ".  3265أنو "فدـ بعد العملية العس رية 

زاء ىذ فػي  90ه المعطيات يأتي االستنتاج أف "منظومة القبة المديديػة لػـ تمقػؽ ذلػؾ النجػاح الػذي يتجػاوز وا 
 المئة"  مسب تقارير الجيش اإلسرائيلي.

 3/5/1023الحياة، لندن، 
 

 الوض  الصحي لعدد من األسرى في سجون االحتالل تدىوراألسرى:  شؤونوزارة  30
أةير  ونقؿ بعد  9العيساوي  الذي ةاض إضرابًا عف الطعاـ لمدة  "ا يػاـ": و ؼ ا سير سامر -راـ اهلل 

تعليؽ إضرابو مف مستةف  " اب ف" إل  مستةف  سجف الرملة  بأف "مستةف  الرملة" ليس أ ثر مف مةتبر 
أسيرا في المستةف  بالمأساوية  ومعظميـ  16للتجارب الطبية عل  المرض  القابعيف فيو  وا فا ماالت 

 لمس نات وأوضاعيـ تسوء يوما بعد يوـ.يعيش عل  ا
ونقلت ممامية وزارة ةؤوف ا سرى مناف الةطيب عف العيساوي وعدد مف ا سرى المرض   أف ا سير 

ماالت مف ا سرى المرض  تـ إب غيا مف فبؿ  4رياض العمور المريض بالقلب والمم وـ بالمؤبد فاؿ إف 
ة عاجلة وىـ سامر عويسات إلزالة  يس بوؿ  وأممد عوض طبيبة السجف أنيا بماجة إل  عمليات جرامي

إلزالة  يس بوؿ ور ا ة بالرجؿ  ومعتز عبيدو إلزالة ةظايا في الع ب  و  ح الطيطي إلجراء عملية 
عاما(  مف مةيـ  32وو فت الممامية مالة االسير   ح الديف الطيطي   في ا عضاء التناسلية.
ضل ال عب ميث يعاني مف مة لة ةلقية ميث  انت أمةاؤه ةارج بالو  2012العروب والمعتقؿ منذ 

عمليات  ويعاني مف مةا ؿ بال ل  والمثانة وبا عضاء التناسلية  وال يتلق  أي  10بطنو  وأجريت لو 
 دواء.

عاما  30وبينت الةطيب أف الوضل ال مي لألسير المةلوؿ ن فيا من ور موفدة مف سلفيت ومم وـ بػ 
بعد ظيور وـر في منطقة الرفبة ويةة  أف ي وف ورما سرطانيا وفد تقرر إجراء ت وير  يسوء بة ؿ ةطير

.  أةعة لو لمعرفة طبيعة ىذا الوـر
 3/5/2013، األيام، رام اهلل

 
 

 يرفضون قرار وزارة شؤون االسرى بوقف دف  غرامات االعتقال لالحتالل األسرى أىالي: بيت لحم 31
سرى في سجوف االمت ؿ عبر و الة معا عل  القرار المتوفل بدء تنفيذه اةت   عدد مف اىالي اال :بيت لمـ

فريبا مف فبؿ وزارة االسرى باالمتناع عف دفل الغرامات المالية التي تفرضيا مما ـ االمت ؿ عل  االسرى  
 والتي بررتيا الوزارة بأف ىذه االمواؿ الفلسطينية تزيد مف امواؿ ةزينة دولة االمت ؿ.

ا درت وزارة ةؤوف االسرى والممرريف فرارا يقضي بإيقاؼ دفل الغرمات التي تقرىا مم مة و انت فد 
  بة ؿ نيائي  مت  ال يتسن  ل مت ؿ االستفادة مف 2013مزيراف  1االمت ؿ عل  االسرى  اعتبارا مف 

 امواؿ الدولة الفلسطينية.
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الدىيةة لػ معا بأنيا وعائلة االسير ضد ومف ضمف العائ ت  فالت زوجة االسير اممد المغربي مف مةيـ 
ىذا القرار  وا فة اياه "بالم يبة"  ميث انيا ترى بأنو مف مؽ االسرى عل  السلطة الوطنية بأف تدفل 
الغرامات المترتبة علييـ  فيـ ضموا مف اجؿ الوطف  ويجب عل  الوطف اف يقدـ ليـ ولو جزءا بسيطا 

ىا  اـ االسير فراس موس  مف بلدة الةضر  فالت أف ىذا القرار جائر وبدور . امتنانا ليـ عل  ىذه التضمية
 وال ي ب بم لمة االسرى ويدمرىـ نفسيا  فيـ ناضلوا الجؿ الوطف. 

 3/5/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 ةوض  حد لمأساة الفمسطينيين في سوري إلىالعضو في االئتالف الفمسطيني تدعو  "194المجموعة " 32
العضو في االئت ؼ الفلسطيني العالمي لمؽ العودة التي « 194المجموعة »دعت : يلحأنس  و  -عماف 

تعن  بقضية ال جئيف الفلسطينييف ومقيـ في العودة إل  ديارىـ وممتل اتيـ؛ المجتمل الدولي عبر مؤسساتو 
 اإلنسانية  للتدةؿ فورًا لوضل مد لمأساة ال جئيف الفلسطينييف في سوريا. 

في بياف ليا إف تيجير س اف مةيـ مندرات  عيف التؿ( فرب ملب  بسبب القتاؿ « 194موعة المج»وفالت 
الدائر ىناؾ  أضاؼ إل  مأساة ال جئيف الفلسطينييف في سوريا مأساة جديدة ةا ة بعد التيجير الذي 
 أ اب مةيـ اليرموؾ وعددًا عةر مف مةيمات دمةؽ ومةيـ درعا. وأ دت ضرورة العمؿ عل  

المةيمات الفلسطينية وعدـ الزج بيا في أتوف ا زمة التي تعيةيا سوريا الةقيقة  وفؾ الم ار عف  تمييد
المةيمات ووفؼ الق ؼ والقنص  وسمب  ؿ المسلميف منيا  والمفاظ علييا م ذًا عمنًا ومناطؽ استقرار 

 وىدوء.
 3/5/2013، الدستور، عّمان

 
 بالضفة والمستوطنون يواصمون اعتداءاتيم بمداتعدة  يقتحماالحتالل  33

افتممت فوات االمت ؿ امس فريتي مارس و فؿ مارس فضاء مدينة  : امؿ إبراىيـ -القدس الممتلة 
سلفيت وبيت سامور ومةيـ عايدة فضاء بيت لمـ وةرسا بالةليؿ وةوي ة بطول ـر واعتقلت تسعة 

ي فرية جليوف ةرؽ جنيف ة ؿ مناورات ودمرت دونما مف أراض 35وأمرفت فوات االمت ؿ  مواطنيف.
 جميل المزروعات مف الةعير في أرض القرية.

مف جانبيـ افتمـ مستوطنوف ييود فرية فلسطينية غرب مدينة راـ اهلل  واعتدوا عل  ممتل ات المواطنيف فييا 
 وةطوا ةعارات معادية للعرب والمسلميف عل  جدراف المنازؿ.

ح امس المر بات الفلسطينية جنوب مدينة نابلس. وأفاد مسؤوؿ ملؼ االستيطاف وىاجـ المستوطنوف   با
في ةماؿ الضفة الغربية غساف دغلس  اف المستوطنيف رةقوا عةرات المر بات الفلسطينية المارة بالقرب 

 بالمجارة.« يتسيار»مف مغت بة 
 3/5/2013، الرأي، عّمان

 
 في نابمس ب حاجز زعترةاستيطانية جديدة قر  بؤرةإقامة غسان دغمس:  34

ووضل المستوطنوف بيوتًا متنقلًة  نابلس: بدأ مستوطنوف  أمس  إفامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب نابلس.
 وربطوىا بالتيار ال يربائي عل  بعد عةرات ا متار مف ماجز زعترة.
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جرت إفامتيا مف  وذ ر مسؤوؿ ملؼ االستيطاف في ةماؿ الضفة الغربية غساف دغلس: أف البؤرة الجديدة
 ة ؿ تثبيت أ ثر مف عةرة " رفانات" متنقلة عل  عةرات الدونمات التي تعود لس اف فرية  بيتا(.

وأضاؼ: إف البؤرة الجديدة أفيمت فبالة ماجز  زعترة( العس ري الذي  اف ةيد  يوـ الث ثاء  مقتؿ 
مف فبؿ ا ىالي ونةطاء لجاف وأةار دغلس إل  أف امتجاجات  مستوطف طعنًا مف فبؿ ةاب فلسطيني.

المقاومة الةعبية يجري التمضير ليا إلط فيا فورًا ضد ىذه الةطوة التي تيدؼ إل  االستي ء عل  المزيد 
 مف ا راضي ذات ا ىمية البالغة عل  أطراؼ نابلس.

 3/5/2013، األيام، رام اهلل
 

   الحموة عبوة ناسفة في مخيم عين بانفجار جرحىلبنان: خمسة  35
انفجرت  مساء أمس  عبوة ناسفة في مي المنةية  في الةارع الفوفاني داةؿ مةيـ عيف الملوة  ما أدى 
إل  إ ابة ةمسة أةةاص ىـ: أياد وجميلة مناع  ميرنا ومنيف الةطيب  وىدية البني  وفد نقلوا إل  

 المستةفيات والمرا ز ال مية في  يدا والمةيـ.
 3/5/2013، السفير، بيروت

 
 اإلنسان يدحض مزاعم االحتالل بشأن تخفيف الحصار عن غزة لحقوقركز الفمسطيني الم 36

اتيـ المر ز الفلسطيني لمقوؽ اإلنساف في تقرير أ دره أمس م ومة االمت ؿ اإلسرائيلي : مامد جاد
التي تروج بمضاعفة عدد  إسرائيؿبموا لة إم اـ م ارىا المفروض عل  فطاع غزة  نافيًا  مة مزاعـ 

   منات البضائل المسموح بمرورىا إل  غزة عبر معبر  ـر أبو سالـ.ةا
والذي و فو بمعبر غير م ئـ لألغراض التجارية بعد أف أغلؽ االمت ؿ جميل المعابر التجارية  وأىميا 

  2009ومعبر  وفا في أوائؿ العاـ  2011معبر المنطار " ارني" منذ الثاني مف عذار مارس( العاـ 
الذي  اف مة  ًا إلمداد القطاع بالممروفات  2010جاعية " نامؿ عوز منذ مطلل العاـ ومعبر "الة

ولفت المر ز المقوفي ال  استمرار تةديد الم ار عل   افة أنةطة المر ة التجارية لقطاع  وغاز الطيي.
نوىًا ال  أف غزة بما في ذلؾ القيود المفروضة عل  تدفؽ الواردات أو ت دير منتجات القطاع إل  الةارج م

 غزة ما تزاؿ تعاني لألسبوع الرابل عل  التوالي مف أزمة مقيقية في غاز الطيي.
وتطرؽ التقرير ال  القيود التي يفرضيا االمت ؿ عل  مر ة ا فراد عبر معبر بيت مانوف  إيريز( مؤ دًا 

  وبعض التجار  وذلؾ أف االمت ؿ يسمح بمرور فئات ممدودة  المرض  والعامليف في المنظمات الدولية
وأ د التقرير أنو في اآلونة ا ةيرة برزت ظاىرة اعتقاؿ المرض  المتوجييف للع ج داةؿ  وسط فيود مةددة.

إسرائيؿ مف عل  المعبر المذ ور في تمد سافر لقواعد القانوف الدولي اإلنساني  وبدوف أية مراعاة للظروؼ 
ما تقـو تلؾ القوات بيف الميف واآلةر باعتقاؿ مدنييف   ال مية التي يعاني منيا الةةص المستيدؼ.

عةريف مف عل  المعبر  أثناء توجييـ إلسرائيؿ  أو الضفة الغربية  عل  الرغـ مف است دار ت اريح 
 مرور ليـ.

 3/5/2013، الغد، عّمان
 

 شرق رام اهلل شجرة زيتون في دير جرير 35مستوطنون يقطعون  37
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ةجرة زيتوف في فرية دير  35ائيليوف  اليوـ الةميس  عل  فطل وتمطيـ أفدـ مستوطنوف إسر  :راـ اهلل
: إف مستوطنا أفاـ  جرير  ةرؽ راـ اهلل. وفاؿ رئيس مجلس فروي دير جرير  عماد علوي  لػالقدسدوت  ـو

 بؤرة استيطانية  فرب القرية  ويتميف الفر ة ل عتداء عل  س اف القرية وأراضييا.
 3/5/2013، القدس، القدس

 
 تفتح معبر كرم أبو سالم  "إسرائيلرائد فتوح: " 38

ةامنة منوعة الممولة إل   380فتمت السلطات اإلسرائيلية معبر  ـر أبو سالـ  إلدةاؿ : يو بي عي -غزة 
 القطاع.

وفاؿ رئيس لجنة تنسيؽ إدةاؿ البضائل لقطاع غزة رائد فتوح  في بياف  إف "الةامنات ممملة ببضائل 
 منيا تممؿ مواد للبناء". 20ي والزراعي وفطاع الموا  ت والمساعدات  للقطاعيف التجار 

يةار إل  أف معبر  ـر أبوسالـ يعتبر منفذ غزة الوميد لدةوؿ البضائل والوفود  وفامت إسرائيؿ بإغ فو عدة 
 مرات في ا سابيل الفائتة.

 3/5/2013، الحياة، لندن
 

 عمى اليواء المضغوط بدال من البنزينابتكار فمسطيني جديد... محرك سيارة يعتمد  39
منذ ا ثر مف عاميف والةاب عماد مسونة   فلسطيني مف مدينة راـ اهلل( يةتبر تجربتو باةتراع ممرؾ 
للسيارة يعتمد عل  اليواء المضغوط بدال مف البنزيف في عملو  واستطاع اةيرا تمقيؽ ملمو وىو يعمؿ في 

 عةريف عاما.مجاؿ  يانة ممر ات الةامنات منذ نمو 
علما انو  يممؿ عماد براءة اةتراع مف فبؿ   ولفت عماد ال  اف الممرؾ يعمؿ مي اني يا عل  اليواء 

مترا ويطمح عماد أف  50السلطة الفلسطينية بعد نجامو في تطبيؽ اةتراعو عل  مر بة سارت مسافة 
ز مسافات بعيدة وبسرعة أ بر اذا يتم ف مف جعؿ ممرؾ السيارة يعمؿ لوفت ا بر لتتم ف السيارة مف اجتيا

 توفر الدعـ المادي في المستقبؿ. 
 LBC ،2/5/2013موق  تمفزيون 

 
    في لبنان تطمق فعالياتيا  "الحممة الدولية لمحفاظ عمى اليوية الفمسطينية. انتماء" 40

مف منطقة الجنوب أطلقت "المملة الدولية للمفاظ عل  اليوية الفلسطينية ػ انتماء" أول  فعالياتيا بيروت: 
اللبناني عل  مقربة مف منطقة النافورة  بمةار ة عدد مف المؤسسات المةار ة في المملة مف لبناف  سورية 
وا ردف وبمضور العةرات مف  بار السف وأبنائيـ وأمفادىـ  في ةطوة رمزية أ د مف ة ليا الماضروف 

 ويتو ومقو في العودة.عل  تمسؾ الةعب الفلسطيني بمةتلؼ أجيالو عل  تمس و بي
 2/5/2013قدس برس، 

 
 "األمعاء الخاوية"معركة  يبدؤون يةسرائيماإلسجون ال فياألسرى األردنيون  42

ا سرى ا ردنيوف في    أفتامر ال مادي  عمافنقً  عف مراسليا في  3/5/1023، الحياة، لندننةرت 
ع نيـ الدةوؿ في إضراب مفتوح عف الطعاـ ضد بإ "ا معاء الةاوية"أمس معر ة  أواالسجوف اإلسرائيلية بد
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الةعب ا ردني فالوا فييا إنيـ  إل لملفيـ مف جية الم ومة ا ردنية. ووجيوا رسالة  "تجاى ً "ما يعتبرونو 
 ."مت  اإلفراج عنيـ  مطلب رئيس ووميد"فرروا اإلضراب المفتوح 

التق ير المتعمد "نسةة منيا  الم ومة ا ردنية بػ "المياةجريدة " إل في الرسالة التي و لت   واتيـ ا سرى
. "التاري  الطويؿ الممتد لعقديف مف الزماف مف الوعود والمماطلة"  وىاجموا بةدة ما و فوه بػ"تجاه فضيتيـ

تتةذىا بيف الميف واآلةر للطعف بانتمائيـ لوطنيـ عبر " ما ىاجموا ةطوات فالوا إف الم ومة ا ردنية 
وطنية  وتيرب السلطات التنفيذية السابقة والمالية مف التزاماتيا تجاىيـ  فضً  عف إغفاؿ سمب أرفاميـ ال

. ومدد ا سرى مطالبيـ لوففيـ اإلضراب باإلفراج عنيـ "فضية المفقوديف ا ردنييف لدى ال ياف ال ييوني
دىور  مة أي منيـ المسؤولية ال املة عف استةياد أو إ ابة أو ت"   ما مملوا م ومتيـ " مطلب رئيس"

. وطالبوا الةعب ا ردني وفعالياتو المزبية والنقابية والعةائرية بالتمرؾ العاجؿ "ة ؿ معر ة ا معاء
 ."انت ارًا لقضيتيـ العادلة"

أعلنوا "وفاؿ عميد ا سرى ا ردنييف الممرريف مف سجوف االمت ؿ سلطاف العجلوني للمياة إف ا سرى 
نأمؿ في أال يطوؿ إضرابيـ  وأف ". وأضاؼ: "ف أي جيود م ومية تجاه فضيتيـإضرابيـ نتيجة يأسيـ م

سنعمؿ جاىديف مف أجؿ دعـ ". واستطرد فائً : "تتجو السلطات ا ردنية إل  االضط ع بدورىا تجاىيـ
 ."ا سرى ومنا رة مطالبيـ الممقة

إلفراج عف ا سرى المتيميف بالتسلؿ ا إل في المقابؿ  ا د وزير الةارجية ا ردني نا ر جوده سعي ب ده 
تتابل الوضل ال مي لألسرى مف "ف وزارتو إللقياـ بعمليات فتالية ضد المستوطنيف. وفاؿ:  "إسرائيؿ"إل  

 ."ة ؿ مراس تيا اليومية مل السلطات اإلسرائيلية
مف أ ؿ  سيراً أ 21   أفإيياب مجاىد  عمافنقً  عف مراسليا في  3/5/1023، الدستور، عّمانوأضافت 

عنيـ. وتوفعت اللجنة الوطنية  باإلفراجعف الطعاـ للمطالبة  مفتوماً  إضراباً  أمس أوابد أردنياً  أسيراً  14
 المقبلة. ا ياـة ؿ  لإلضراب ا سرىينضـ بافي  أفلألسرى 

ماـ مجمل أ راً وعةر الساعة الثانية ظيا ردني ماـ الديواف المل ي أ وستنفذ اللجنة  باح غد السبت اعت اماً 
 ماـ وزارة الةارجية يـو االثنيف المقبؿ.أ النقابات المينية وثالثاً 

  ا سػػػرى 1/5إدارة السػػػجوف اإلسػػػرائيلية  عزلػػػت الةمػػػيس    أفغػػػزة مػػػف، 3/5/1023قررردس بررررس،  ونقلػػػت
اف ليػا ا ردنييف بعد أف بدؤوا إضرابيـ المفتوح عف الطعػاـ  وفالػت جمعيػة "واعػد" لألسػرى والممػرريف فػي بيػ

السجوف اجتمعت ا ربعاء الماضػي مػل عػدد مػف ا سػرى ا ردنيػيف وىػددتيـ بػالعزؿ االنفػرادي مػاؿ  إدارةأف 
سػػيتـ  فػػي م ػػاف سػػجنو والمقػػاً  االنفراديػػةالعػػزؿ  أفسػػاـدةػػوليـ باإلضػػراب  وأف  ػػؿ أسػػير أردنػػي سػػيعزؿ فػػي 

 جمعيـ في فسـ وامد في السجف ذاتو.
 

 قترح مبادلة اإلسرائيمي الذي اجتاز الحدوداهلل ت عبد جورجحممة لبنان:  41

وجيت المملة الدولية إلط ؽ سراح اللبناني المعتقؿ في السجوف الفرنسية جورج عبد اهلل نداء إل  الرؤساء 
اللبنانييف الث ثة وفيادة الجيش لمبادلة اإلسرائيلي سايموف سعدتي الذي عبر المدود اللبنانية أوؿ مف أمس 

ثمة أسير إسرائيلي "ي عند معبر رأس النافورة بمجموعة مطالب. وفالت المملة في بيانيا: في منطقة اللبون
لدى الجيش اللبناني. بانتظار انتياء التمقيؽ معو وج ء وضعو  نطالب باالستفادة المةروعة مف وجود ىذا 

ط فو وا ل ةؼ عف ا سير مف أجؿ العمؿ عل  مبادلتو مقابؿ: ج ء وضل ا سير يمي  الس اؼ وا 
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المفقوديف اللبنانييف في السجوف اإلسرائيلية واستعادة رفات الةيداء الذي سقطوا في المواجيات البطولية مل 
ط ؽ سراح ا سير جورج عبداهلل المةطوؼ في فرنسا  . "العدو اإلسرائيلي وا 

 3/5/1023، الحياة، لندن

  
 م  "إسرائيل" بجرم التعامل محاكمة الشيخ مشيمش تعيدالتمييز العسكرية  محكمة :لبنان 43

نقضت أمس  مم مة التمييز العس رية في لبناف الم ـ ال ادر بمؽ الةي  مسف مةيمش ال ادر  :بيروت
عف المم مة العس رية والذي فض  بمبسو مدة ةمس سنوات أةغااًل ةافة بجـر االت اؿ باالستةبارات 

ديسمبر المقبؿ موعدًا إلعادة  / انوف ا وؿ 29ي اإلسرائيلية. ومددت رئيسة المم مة القاضية أليس ةبطين
 مما مة مةيمش بالجـر المنسوب إليو.

 3/5/1023، الحياة، لندن

 
 تسوية النزاع في الشرق األوسط ىي أساس العربية وزير خارجية مصر: مبادرة السالم 44

يػػػة مازالػػػت ىػػػي أ ػػػد وزيػػػر الةارجيػػػة الم ػػػري مممػػػد  امػػػؿ عمػػػرو  أف مبػػػادرة السػػػ ـ العرب :معػػػا –القػػػدس 
ا ساس الذي يرت ز عليو الموفؼ العربي إزاء تسوية النزاع في الةرؽ ا وسط دوف أي تعػديؿ أو تغييػر فػي 

  يغتيا ا  لية.
وأوضػػح المتمػػدث الرسػػمي لػػوزارة الةارجيػػة الم ػػرية السػػفير عمػػرو رةػػدي  فػػي بيػػاف  ػػمافي نقلتػػو الو الػػة 

ة يؤ د أف ىذه المبادرة  درت عف القمػة العربيػة فػي بيػروت الةميس  أف وزير الةارجي أمسالرسمية مساء 
 وبالتالي ال يم ف  ي جية أةرى إجراء أي تعديؿ علييا. 1001عاـ 

وأضػػاؼ  أف مػػا تػػردد مػػوؿ مسػػألة تبػػادؿ طفيػػؼ فػػي ا راضػػي بػػيف الجػػانبيف الفلسػػطيني واإلسػػرائيلي بةػػ ؿ 
نمػػا ىػػو متفػػؽ عليػػو ومتسػػاو فػػ  المجػػـ والقيمػػة  ال ع فػػة لػػو مػػف ف ريػػب أو بعيػػد بمبػػادرة السػػ ـ العربيػػة  وا 

 موفؼ تفاوضي فيما بيف الجانبيف سبؽ أف تبامثا مولو في إطار الجوالت السابقة للمفاوضات فيما بينيما.
 3/5/1023وكالة معا، اإلخبارية، 

 
 ويحذر من نتائجيا  "إسرائيل"دبموماسي عربي بالقاىرة ينتقد فكرة تبادل األراضي م   مصدر 45

عػف مةػػاوؼ مػػف الػػدةوؿ  الفلسػػطينية بالقضػػيةعبػر م ػػدر دبلوماسػػي عربػػي معنػي : العػزب الطيػػب الطػػاىر
مػػف فبػػؿ  واإلسػػرائيلييفبػػيف الفلسػػطينييف  ا راضػػيمػػف المسػػاومات  وذلػػؾ اثػػر افتػػراح تبػػادؿ  جديػػدةفػػي دوامػػو 

 إزاءةطػػوه تثبػػت جػػديتيا  أيعلػػي  إسػػرائيؿواةػػنطف  فػػي الوفػػت الػػذي لػػـ تقػػدـ فيػػو  إلػػ الوفػػد الػػوزاري العربػػي 
 .اإلسرائيلي -مؿ ال راع العربي 

يةػدـ  ىػذا االفتػراح ال أف إلػ  الةمػيس   عف اسمو في ت ػريح لػو يػوـ اإلف احولفت الم در الذي رفض 
نما  اإلسرائيلياالمت ؿ  إنياءاليدؼ الذي ذىب مف اجلو الوفد  وىو  فػي دوامػو مسػاومات  القضػيةيػدةؿ  وا 

 نتائج. أينفسو الذي اتبعو العرب مف فبؿ دوف  ا سلوبةيًئا  وىو  سرائيؿإمف  نأةذ أففبؿ 
علي  ا مري ية اإلدارةالط ع  بالدومة ا ةيرة العربية القمةالوفد ذىب بناء علي ت ليؼ مف  أف إل  ما نبو 

ن ػػارالسػػتمرار االسػػتيطاف   نتيجػػةالوضػػل الػػراىف لعمليػػو السػػ ـ والجمػػود الػػذي تعانيػػو   اإلسػػرائيليةدات القيػػا وا 
لػػـ يػػتـ  المباةػػرةعاًمػػا مػػف المفاوضػػات  26انػػو ةػػ ؿ  تأ يػػدتمثلػػت فػػي  ا ساسػػيةلمػػؿ الػػدولتيف  واف ميمتػػو 

الوفػت وتوظيفيػا لمما ػره فطػاع  إىػداروظفػت ىػذه السػنوات فػي  إسػرائيؿ إفنتػائج ممػدده بػؿ  إلػ التو ؿ 
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االمت ؿ  وليس الدةوؿ  إنياءىي  العربيةلنظر غزه وتيويد القدس وتوسيل االستيطاف  وبالتالي فاف وجيو ا
 .نيايةماال  إل في مفاوضات ومساومات 

الرئيس  أفومر و فتح ليذا الطرح   ما  الفلسطينية السلطة أوساطىناؾ رفًضا داةؿ  أف إل الم در  وأةار
 مؿ الدولتيف. إطارعليو في  الموافقةالفلسطيني مممود عباس اةترط 

 1/5/1023األىرام، القاىرة، 
 

 يدنة م  حماساللمحفاظ عمى  "إسرائيل": ضابطان مصريان زارا اإلسرائيمية"القناة السابعة"  46
إف م ػػر وممػػاس تبػػذالف جيػػوًدا "فػػاؿ موفػػل "القنػػاة السػابعة" اإلل ترونػػي اإلسػػرائيلي   :سػػما \القػدس الممتلػػة 

ةيرة عل  فطػاع غػزة  الفتػا  فػي الوفػت للمفاظ عل  اليدنة التي تـ التو ؿ إلييا مل إسرائيؿ بعد المرب ا 
 ."نفسو  إل  زيارة ضابطيف م رييف  بيريف مقر القيادة الجنوبية بالجيش اإلسرائيلي مؤةرا

وفاؿ الموفل إف م ر تبذؿ جيوًدا  بيرة مػف أجػؿ المفػاظ علػ  التيدئػة والتفاىمػات  التػي تو ػلت إلييػا مػل 
منػل دةػوؿ السػ ح  الوفػود  أةػياء أةػرى  وأضػاؼ موفػل  انتياء المرب ا ةيرة علػ  غػزة  وتعمػؿ مػف أجػؿ

مؤةًرا زاد التعاوف ا مني  وزار ضابطاف  بيراف م رياف مقػر القيػادة الجنوبيػة فػي الجػيش ": "القناة السابعة"
 ."اإلسرائيلي  إلجراء منافةات مل نظرائيـ في إسرائيؿ

مػافظوا علػ  المنطقػػة  ةا ػة بعػد المذبمػػة وتػابل الموفػل: الم ػريوف يفعلػػوف مػا فػي وسػعيـ  مػػف أجػؿ أف ي
 التي تعرض ليا جنود م ريوف في رفح  رمضاف الماضي.

 1/5/1023وكالة سما، اإلخبارية، 
 

 الخيرية في القدس منحة طبية إماراتية لمستشفى المقاصد 47
الطنيجػي  ة فلسػطيف أممػدلػالعربيػة المتمػدة فػي دو  اإلمػارات"ا ياـ": فػدـ رئػيس م تػب تمثيػؿ دولػة  -القدس 

وذلػؾ فػي امتفػاؿ مضػره  اإلسػ ميةمنمة مف المساعدات الطبية العينيػة لمستةػف  جمعيػة المقا ػد الةيريػة 
عرفػػػات اليػػػدمي رئػػػيس الجمعيػػػة والػػػد تور فػػػاروؽ عبػػػد  و د.وزيػػػر ةػػػؤوف القػػػدس الممػػػافظ عػػػدناف المسػػػيني 

 الرميـ المدير الطبي للمستةف  وعدد مف الطافـ الطبي والتمريض.
بالػدور اإلنسػاني ومسػاعدتو فػي  إليمانيػاىذه المنمة مقدمة مف جمعيػة الةػارفة  أفالممثؿ اإلماراتي  وأوضح

مستمقييا مف أبناء الةعب الفلسطيني في ظؿ الةناؽ الذي يفرضو االمت ؿ اإلسػرائيلي  إل إي اؿ ا دوية 
ؿ جػرى تقػديـ المنمػة إلدارة وفػي نيايػة المفػ عل   افة منامي المياة والذي يػؤثر بػدوره علػ  فطػاع ال ػمة.

 المستةف  ثـ جولة في أفسامو واالط ع عل  تطوره واإلنجازات الطبية التي مققيا.
 3/5/1023األيام، رام اهلل، 

 
 "إسرائيل"الخارجية األمريكية: كيري وليفني بحثا عممية السالم في الشرق األوسط وأمن  48

جيػة ا مري ػي جػوف  يػري مػل وزيػرة العػدؿ اإلسػرائيلية بمػث وزيػر الةار : و الة فػدس نػت لألنبػاء -واةنطف 
تسيبني ليفني  الم لفة بملؼ جيود الس ـ في الةرؽ ا وسط بالم ومة اإلسرائيلية  عملية الس ـ في الةرؽ 
ا وسػػط والع فػػة مػػل الفلسػػطينييف والمبػػادرة العربيػػة للسػػ ـ  فضػػ  عػػف الوضػػل ا منػػي ا وسػػل فػػي إسػػرائيؿ 

   جدوؿ أعماؿ اجتماع الوزيريف.الذي  انت عل
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الةارجيػػة ا مري يػػة باتريػػؾ فينتريػػؿ مػػوؿ االجتمػػاع الثنػػائي الػػذي  باسػػـجػػاء ذلػػؾ فػػي ت ػػريمات للمتمػػدث 
  أوضػػػح فييػػػا أف االجتمػػػاع يػػػأتي فػػػي إطػػػار ]أمػػػس  اسػػػتمر لمػػػدة ن ػػػؼ سػػػاعة بػػػيف الػػػوزيريف يػػػـو الةمػػػيس

إلسرائيلييف والفلسػطينييف والمسػئوليف العػرب وا وروبيػيف المنافةات التي يجرييا الوزير  يري مل المسئوليف ا
الػػذيف لػػدييـ دور ىػػاـ للقيػػاـ بػػو فيمػػا يتعلػػؽ باست ةػػاؼ السػػبؿ المم نػػة لمػػؿ ال ػػراع  مةػػيرا إلػػ  أف  يػػري 

 وليفني بمثا مجموعة  املة مف القضايا السياسية وا منية التي تواجو إسرائيؿ.
يش اإلسػػرائيلي بت ػػريمات رئػػيس الػػوزراء القطػػري ممػػد بػػف جاسػػـ ومػػوؿ إةػػادة ليفنػػي مػػف ةػػ ؿ راديػػو الجػػ

الثاني موؿ فبوؿ إم انية تبادؿ ا راضي وما إذا  انت فد  ػررت ذلػؾ مػل الػوزير  يػري  ومػا إذا  ػاف  يػري 
فد ةرج مف االجتماع بإمراز تقدـ ليس فقط مل الدوؿ العربية ول ف أيضا مل اإلسرائيلييف فيما يتعلؽ بإمياء 

 ات الس ـ  فػاؿ فينتريػؿ: " بةػ ؿ عػاـ مػا رأينػاه ىػو أنػو  انػت ىنػاؾ تطػورات إيجابيػة ىػذا ا سػبوع..مفاوض
وفد ةيدنا ت ريمات الوزيرة ليفن  في ال مافة.. والوزير  يري سيوا ػؿ المنافةػات التػي أجراىػا فػي الفتػرة 

 .القادمة"
 3/5/1023وكالة القدس نت، 

 
 لكترونية لياإخرائط  ينية وتعدّ شركة "غوغل" تعترف بالدولة الفمسط 49

  2/5/1023يػـو ا ربعػاء استبدلت ةر ة "غوغؿ" العالميػة  :الريش أبومممد  - وـ  تالقدس دو  -راـ اهلل 
انتةػارا فػي العػالـ   ا  ثػراسػـ دولػة فلسػطيف  علػ  ممػرؾ بمثيػا  إلػ الفلسػطينية ومولتػو  ا راضيت نيؼ 

 ة عل  تطبيقيا "مابس"وةرعت بإعداد ةرائط للموافل الفلسطيني
ىذا القرار مف ةر ة "غوغؿ" جاء بعد  أف  "القدس دوت  وـ"وزيرة االت االت  فاء نا ر الديف لػ وأةارت

مل الةر ة  وتـ تنفيذه مديثا بعد االعتراؼ بدولة فلسطيف   عواـات االت ومبامثات طويلة المدى استمرت 
 مدة.المت لألمـ دولة مرافبة في الجمعية العمومية 

  وتػػـ البمػػث فػػي عػػدة أسػػبوعيفمنػػدوب عػػف الةػػر ة   فػػايؽ عػػويس  ػػاف فػػي فلسػػطيف فبػػؿ نمػػو  أف وأةػػارت
علػي ممػرؾ البمػث وىػي "ةػرائط مػابس" االسترةػادية  والتػي  فللفلسػطينييتضاؼ  ةػدمات  أففضايا يم ف 

يػا  افػة الطرفػات للدولػة تساعد المواطنيف في التنقؿ بيف المدف الفلسطينية وتضـ الةػرائط الجػاري العمػؿ علي
 .2967الفلسطينية وفؽ القرار الدولي عل  مدود عاـ 

" يتيح ل ؿ فػرد فر ػة متابعػة موافػل معينػة فػي فلسػطيف غوغؿالعمؿ جار عل  برنامج مل ةر ة " أفوبينت 
   أولػػػػػ موافػػػػػل  تجربػػػػػة  3عػػػػػف تمديػػػػػد  اآلفال ػػػػػناعية  ويػػػػػتـ المػػػػػديث  ا فمػػػػػار مػػػػػا لػػػػػو انػػػػػو فييػػػػػا عبػػػػػر 

 
 
 

ذلػػؾ يم ػػف  أف وأوضػػمت .ا ةػػرى تالػػوزاراالعمػػؿ جػػاري علػػ  اةتيػػار الموافػػل بالتعػػاوف مػػل  أف إلػػ ة مةػػير 
و افت ػػػاد  أثريػػػةالعػػػالـ مػػػف التعػػػرؼ علػػػ  فلسػػػطيف ومياتيػػػا رغػػػـ االمػػػت ؿ  واف يػػػرى فييػػػا مضػػػارة وموافػػػل 

 وطني.
 3/5/1023القدس، القدس، 

 
 تحديات الحكومة الفمسطينية القادمة 50
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 نبيؿ السيلي
واتر المديث بعد استقالة الد تور س ـ فياض موؿ تة يؿ م ومة فلسطينية بمسميات مةتلفة  وذلػؾ رغػـ يت

عػػدـ إتمػػاـ  ػػفقة الم ػػالمة الفلسػػطينية بػػيف مر تػػي فػػتح وممػػاس. وىنػػا يبػػرز سػػؤاؿ جػػوىري عػػف التمػػديات 
 التي ستواجو الم ومة الفلسطينية القادمة.
ف أجؿ ترسي  الومدة الوطنيػة الفلسػطينية  وضػـ القػوى الفلسػطينية وي مف التمدي ا ىـ في ضرورة العمؿ م

إل  ال ػيغ الجديػدة  -ةة يات فلسطينية افت ادية وسياسية  وفعاليات وىيئات المجتمل المدني-ال امتة 
التي سػيتـ التوافػؽ علييػا  متػ  ت تمػؿ دوائػر القػوة  سػواء فػي إطػار السػلطة الوطنيػة الفلسػطينية  أوفػي أطػر 

التمريػػر الفلسػػطينية  ومؤسسػػاتيا ودوائرىػػا المةتلفػػة  ة و ػػًا وأف نظػػاـ المما  ػػة بػػيف ف ػػائؿ منظمػػة 
 ممددة أثبت فةلو ة ؿ الفترة السابقة.

وال فػػت أف فػػرص تعزيػػز الم ػػالمة وتوسػػيل مةػػار ة القػػوى ال ػػامتة فػػي اتةػػاذ القػػرار الػػوطني الفلسػػطيني 
ر الثػػورات العربيػػة  وان ةػػاؼ  ػػورة إسػػرائيؿ العن ػػرية ال ػػائب  سػػي وف أمػػرًا سػػيؿ المنػػاؿ  فػػي ظػػؿ اسػػتمرا

 أ ثر مف أي وفت مض .
 

 ماذا عن التحديات؟
أما بالنسبة لتمديات الم ومة الفلسطينية القادمة, فيناؾ رزمػة مػف التمػديات تنتظرىػا  وفػي مقػدمتيا مماولػة 

وديػة الدولػة  الػذي بػات يمثػؿ لترسػي  م ػطلح يي -ب افػة أذرعيػا السياسػية والعسػ رية-المؤسسة اإلسػرائيلية 
في اآلونة ا ةيرة جوىر ومضموف الغايات ا سم   وا ىداؼ ال برى إلسرائيؿ  ميث تمولػت مقولػة الدولػة 
الييوديػػة ب ػػػورة غيػػر مسػػػبوفة وال معيػػػودة إلػػ  القاسػػػـ المةػػترؾ بػػػيف مةتلػػػؼ التيػػارات  وال تػػػؿ  وا مػػػزاب  

 فية  في إسرائيؿ عل  مد سواء.واالتجاىات السياسية  واالجتماعية  والثقا
وبطبيعػػة المػػاؿ ىنػػاؾ أىػػداؼ متةػػعبة  تسػػع  إسػػرائيؿ لتمقيقيػػا مػػف وراء جعػػؿ ييوديػػة الدولػػة مقيقػػة علػػ  
ا رض  في مقدمتيا إنياء مػؽ ال جئػيف الفلسػطينييف فػي العػودة إلػ  وطػنيـ  سػتة م يػيف الجػئ فلسػطيني 

زامة ا ساس القانو 1023في العاـ  ني ليذا المؽ والملـ وا مؿ مف أجندة ا مـ المتمدة بدايػًة  (  وت فية وا 
 لةطب وت فية المؽ الفلسطيني ا ىـ في إطار المقوؽ الفلسطينية المةتلفة.

  22/21/2948ال ادر عػف الجمعيػة العامػة لألمػـ المتمػدة فػي  294ونق د ىنا العمؿ عل  ةطب القرار 
أفػرب فر ػة مم نػة  والتعػويض عػف ا ضػرار التػي لمقػت بيػـ  والداعي إل  عودة ال جئيف الفلسطينييف في

جػػراء اللجػػوء القسػػري فػػي العػػاـ المػػذ ور  ىػػذا فضػػً  عػػف مماولػػة تيمػػيش ا فليػػة العربيػػة فػػي داةػػؿ الةػػط 
 ا ةضر في  افة مجاالت المياة.

ي ظػػؿ م ومػػة ومػػف التمػػديات ا ةػػرى التػػي تواجػػو الفلسػػطينييف النةػػاط االسػػتيطاني  الػػذي ازدادت وتيرتػػو فػػ
نتنيػػاىو الماليػػػة  ميػػػث تةػػػير المعطيػػػات إلػػػ  ارتفػػػاع عػػػدد المسػػػتوطنيف فػػػي ا راضػػػي الفلسػػػطينية إلػػػ  نمػػػو 

( مسػػتوطنة  فػػي 252ألفػػا يتمر ػػزوف فػػي   350  مػػنيـ 1023( ألػػؼ مسػػتوطف إسػػرائيلي بملػػوؿ عػػاـ 550 
مدينػػػة القػػػدس الةػػػرفية  ( ألػػػؼ مسػػػتوطف فػػػي 100منػػػاطؽ جغرافيػػػة إسػػػتراتيجية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة  ونمػػػو  

( مسػػػػتوطنة  ولػػػػـ تةػػػػؼ المؤسسػػػػة 12إضػػػػافة إلػػػػ  طػػػػوفيف مػػػػف المسػػػػتوطنات موليػػػػا  ي ػػػػؿ عػػػػددىا إلػػػػ   
اإلسػػرائيلية المةططػػات اإلسػػتراتيجية مػػوؿ القػػدس  والتػػي تيػػدؼ إلػػ  م ػػادرة القسػػـ ا  بػػر مػػف مسػػامتيا  

% مػف سػ انيا  21ال تتجػاوز نسػبتيـ  وعقاراتيا  ومماليا التجاريػة  وجعػؿ العػرب أفليػة فػي مػدينتيـ  بميػث
 .1010بملوؿ عاـ 
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 الحكومة القادمة واالبتزاز األميركي

لػػـ يتوفػػؼ الضػػغط ا مير ػػي البتػػة علػػ  الفلسػػطينييف بغيػػة إةضػػاعيـ. ل ػػف بعػػد أف تًمػػت عمليػػة ربػػط فسػػري 
يػػة بعػػد اتفافيػػات ل فت ػػاد الفلسػػطيني بعجلػػة االفت ػػاد اإلسػػرائيلي  ومػػف ثػػـ اعتمػػاده علػػ  المسػػاعدات الدول

أوسػػلو  باتػػت السػػلطة الفلسػػطينية عرضػػة البتػػزاز أمير ػػي واضػػح. وتبعػػا لػػذلؾ سػػتواجو الم ومػػة الفلسػػطينية 
القادمػػة تمػػديات افت ػػادية مةتلفػػة  ةا ػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ اسػػتق لية االفت ػػاد الفلسػػطيني  وسػػيطرة إسػػرائيؿ 

 ينية.عل  دينامية واتجاىات التجارة الةارجية وفوة العمؿ الفلسط
ماجػػة السػػلطة الفلسػػطينية لمسػػاعدات ماليػػة ةػػيرية  -وفػػي مقػػدمتيا ا مير يػػة-ومػػا يزيػػد الضػػغوط الةارجيػػة 

 تقدر بنمو مائة وةمسيف مليوف دوالر  جليا يتـ  رفو  رواتب لعامليف في الوظائؼ المةتلفة.
% فػي 10إل  أ ثر مػف  وىناؾ تمديات ال تقؿ أىمية عف سابقاتيا  تتمثؿ في معدالت البطالة التي و لت

% فػػي فطػاع غػػزة بفعػػؿ الم ػػار المسػػتمر  فضػً  عػػف معػػدالت الفقػػر المرتفعػػة   60الضػفة الغربيػػة  ونمػػو 
 % مف الةعب الفلسطيني في فطاع غزة.65التي و لت إل  

ة وىذا يتطلب مف الم ومة الفلسطينية القادمة العمؿ عل  القيػاـ باسػتثمارات جديػدة للمػد مػف معػدالت البطالػ
والفقر. ومف الميـ اإلةارة إل  أف الم ومة الفلسػطينية لػف تػرى النػور فػي القريػب العاجػؿ  نظػرًا  ف الػرئيس 
مممػػود عبػػاس غيػػر مسػػتعجؿ لجيػػة تةػػ يليا  فيػػو ال يمػػانل فػػي أف تسػػتمر م ومػػة تسػػيير ا عمػػاؿ برئاسػػة 

وىػي تلػؾ الفتػرة التػي يمتاجيػا وزيػر لعدة أسػابيل إضػافية   -التي فبؿ استقالتيا مؤةراً -الد تور س ـ فياض 
الةارجيػػػػة ا مير ػػػػي جػػػػوف  يػػػػري لبلػػػػورة  ػػػػيغة أمير يػػػػة  وطرميػػػػا السػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات الفلسػػػػطينية مػػػػل 

 إسرائيؿ.
ميػػػث أ ػػػدت وسػػػائؿ إعػػػ ـ مةتلفػػػة بأنػػػو يمتػػػاج لةمسػػػة أو سػػػتة أسػػػابيل ليقػػػدـ ال ػػػيغة ا مير يػػػة للػػػرئيس 

 زراء اإلسرائيلي بنياميف نتنياىو الستئناؼ المفاوضات.الفلسطيني مممود عباس  و ذلؾ لرئيس الو 
ويبدو أف المديث بةأف الم ومة الفلسطينية سيسػتمر لعػدة أسػابيل  سػواء  انػت م ومػة ت نػوفراط أو م ومػة 
توافػػػؽ وطنػػػي فلسػػػطيني   نقطػػػة انطػػػ ؽ لترسػػػي  م ػػػالمة  وذلػػػؾ انتظػػػارا لمػػػا سػػػتقدمو واةػػػنطف السػػػتئناؼ 

 المفاوضات.
زاء عمليػػػة السػػػ ـ برمتيػػػا  إذ يجػػػب أف وىػػػذا يتطلػػػب  موففػػػا فلسػػػطينيا واضػػػما إزاء االسػػػتيطاف اإلسػػػرائيلي  وا 

ت ػػوف ىنػػاؾ مرجعيػػات دوليػػة  تتمثػػؿ بػػالقرارات الدوليػػة التػػي أ ػػدت علػػ  أف الضػػفة الغربيػػة بمػػا فييػػا القػػدس 
يػة والديمعرافيػة التيويديػة أراض ممتلة  فضً  عػف القػرارات التػي اعتبػرت  افػة اإلجػراءات اإلسػرائيلية الجغراف

 باطلة في ا ساس.
 
 

 الحكومة والتأكيد عمى الثوابت
ثمة إجماع بيف المملليف السياسييف عل  أف م ومة مستقليف مػف ال فػاءات الوطنيػة الفلسػطينية ىػي المةػرج 
ا ساسػػي لجميػػل الف ػػائؿ الفلسػػطينية  مػػف أجػػؿ تةػػ يؿ م ومػػة وطنيػػة تسػػتطيل رفػػل الم ػػار عػػف الةػػعب 

لفلسطيني  وتعمؿ في ذات الوفػت مػف أجػؿ مطالبػة المجتمػل الػدولي بوفػؼ النةػاط االسػتيطاني ال ثيػؼ فػي ا
ا راضي الفلسطينية  وبة ؿ ةاص في مدينة القدس  وتسع  جاىػدة ل نطػ ؽ بةػ ؿ سػريل إلعػادة إعمػار 
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ي تسػببت فػي تػدمير عالؼ ما دمرتو علػة المػرب اإلسػرائيلية أثنػاء االعتػداءات المت ػررة علػ  فطػاع غػزة  والتػ
 ا بنية الس نية وسقوط عالؼ الةيداء والجرم .

ويجب أف ت وف عملية ترسي  الومػدة الوطنيػة فػي  افػة الميػاديف أولويػة الم ومػة الفلسػطينية القادمػة  بغػض 
النظػر عػف تر يبتيػا  وذلػؾ بغيػة تجميػل القػػوى لمواجيػة التمػديات التػي تع ػؼ بالقضػية الفلسػطينية. ولػػذلؾ 
تمػػتـ الضػػرورة االتفػػاؽ علػػ  برنػػامج سياسػػي مةػػترؾ وجػػامل ل افػػة القػػوى الفلسػػطينية  يأةػػذ بعػػيف االعتبػػار 
المفػػػاظ علػػػ  الثوابػػػت الفلسػػػطينية  وعػػػدـ االعتػػػراؼ بةػػػروط اللجنػػػة الرباعيػػػة  التػػػي تػػػتلةص فػػػي االعتػػػراؼ 

سػػػرائيؿ  وىػػػي ةػػػروط بإسػػػرائيؿ واالتفافيػػػات الموفعػػػة معيػػػا  ووفػػػؼ المقاومػػػة تمػػػت مسػػػم  نبػػػذ العنػػػؼ ضػػػد إ
إسػػرائيلية ممنيجػػة  ميػػث امتنعػػت إسػػرائيؿ علػػ  الػػدواـ مػػف االعتػػراؼ بػػأي م ومػػة فلسػػطينية ال تعتػػرؼ بيػػا  

 وىذا ما يرفضو الةعب الفلسطيني وفواه المية.
ويبق  القوؿ بأف مواجية التمديات المةار إلييا تتطلب إرادة فلسطينية سياسية  ادفة  تتةطػ  المساسػيات 

ات الف ائلية الضيقة  للو وؿ إل  ا ىداؼ المرجوة  ل ف عقد الم المة الفلسطينية المقيقية يبق  والمساب
الرىػػاف ا  بػػر لمواجيػػة التمػػديات  التػػي تع ػػؼ بالمةػػروع الػػوطني الفلسػػطيني  ميػػث باتػػت مطلبػػًا جوىريػػًا 

لمةػروع الػوطني الفلسػطيني للةعب الفلسطيني وفواه المية في الداةؿ الفلسطيني وفي الةتات  بغية ممايػة ا
فامػػػػة الدولػػػػة الفلسػػػػطينية  وتمقيػػػػؽ ا ىػػػػداؼ ا سػػػػم   وفػػػػي مقػػػػدمتيا مػػػػؽ عػػػػودة ال جئػػػػيف الفلسػػػػطينييف  وا 

 وعا متيا القدس الةريؼ.
 1/5/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 طاىر النونو
ال أبػالغ إف فلػت أف غالبيػة ةػعبنا لػـ  لقد أ بمت الم المة  لمة ممجوجة  فقدت بريقيػا وجاذبيتيػا  بػؿ فػد

تعد ت ترث بيا او ت دفنا إذا ما تمدثنا عنيا او موؿ تفا يليا  بؿ لقد أ ػابتنا نمػف ذات المةػاعر و أننػا 
 أماـ معضلة جديدة ال مؿ ليا.

 2992إف االنقساـ ليس طارئا عل  السامة الفلسطينية  إذ بدأ يتبلور مل بداية مفاوضات التسوية في مدريد 
ورفضػيا مػػف فبػػؿ غالبيػة فػػوى ةػػعبنا االسػ مية والوطنيػػة وتةػػ يؿ ائػت ؼ القػػوى العةػػر  ثػـ ازداد الةػػرخ مػػل 
اتفافية اوسلو وتوابعيا  وبيف  ؿ مرملػة واةػرى  انػت جلسػات المػوار الػوطني تعقػد لتمقيػؽ توافقػات مرمليػة 

لسياسي والتعامؿ مل القػوى االةػرى بمنطػؽ ول ف لـ تمؿ جذر المة لة االساسية المتمثلة في التفرد بالقرار ا
 االستقواء والتيميش وةا ة في اطار منظمة التمرير التي تمولت ال  مؤسسات معطلة.

ةػػ لت انق بػػا فػػي طبيعػة الةارطػػة الداةليػػة ولػـ تعػػد مر ػػة فػػتح  1006غيػر اف نتػػائج االنتةابػػات التةػريعية 
مر ة مماس لترث القيادة وتستبدؿ معيا مقعد المعارضة  تة ؿ الغالبية االنتةابية واةتار الةعب الفلسطيني

فبدأت معر ة االف اء وت ريس المزيد مف التفرد بػالقرار  ول ػف مػا  ػاف مم نػا فبػؿ االنتةابػات لػـ يعػد  ػذلؾ 
 بعدىا.

ومػػرة اةػػرى بػػدا ىنػػاؾ منيجػػاف فػػي  ػػياغة الةارطػػة الوطنيػػة  منطػػؽ الةػػرا ة الػػذي رفعتػػو ممػػاس  ةيػػار 
االنقساـ و اف مف نتائجو م ومة الومدة  ل ػف منطػؽ المغالبػة واإلف ػاء لألسػؼ بقػي ماضػرا إلنياء عوامؿ 

عنػػػد مر ػػػة فػػػتح فانيػػػارت م ومػػػة الومػػػدة الوطنيػػػة ومنػػػذ ذلػػػؾ الوفػػػت ال زلنػػػا نػػػرى اف التفػػػرد و ػػػفة اساسػػػية 
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لموازيف القػوى  الستمرار االنقساـ وال يم ف اف ية ؿ عامؿ استقرار في السامة الداةلية واف فراءة موضوعية
 السياسية والةعبية واالفليمية ال تسمح باستعادة فتح لذات المنيج مت  واف  انت رغبة  إسرائيلية( امري ية.

ولقد ة ؿ اتفاؽ القاىرة مماولة جادة لتمقيؽ ةرا ة مقيقيػة فػي القػرار بمسػتوياتو السياسػية وا منيػة واإلداريػة 
تطبيؽ االتفاؽ تعنػي باةت ػار اسػتمرار الرغبػة فػي السػير بمنطػؽ عبر افسامو الةمس ول ف أي انتقائية في 

 المغالبة وىو الو فة الذىبية الستمرار االنقساـ وبقاء السامة مفتومة عل  أسوأ االمتماالت.
عنػػدما فػػدمت ممػػاس  بػػو مػػازف رئاسػػة الػػوزراء الػػ  جانػػب الرئاسػػة مقابػػؿ ةطػػوات جػػادة فػػي الةػػرا ة  انػػت 

لجيػود الوطنيػة فػي مواجيػة االمػت ؿ وتجسػيد العمػؿ الجمػاعي الػوطني والقضػاء  ادفة في ضػرورة توميػد ا
علػ  جػذور الةػػ ؼ ول ػف اال ػرار علػػ  االنتةابػات ومػدىا او تةػػ يؿ م ومػة جديػدة فقػػط دوف اعػادة بنػػاء 
النظػػاـ السياسػػي   ػػؿ فػػي اطػػار منظمػػة التمريػػر والسػػلطة وابقائيػػا علػػ  تةػػ يلتيا السػػابقة التػػي تتػػيح لف ػػيؿ 

 مد التفرد بالقرار يعني اال رار عل  ابقاء االنقساـ وعدـ الجدية في الةرا ة.وا
اف مر ة فتح لـ يعد بإم انيا استنساخ تجارب سػابقة أو فػرض رؤيتيػا علػ  الجميػل وضػرب عػرض المػائط 

ةػػػاؿ بأسػػس الةػػػرا ة والعمػػؿ الػػػديمقراطي واسػػتمرار االسػػػتقواء بػػاالمت ؿ واإلدارة االمري يػػػة عبػػر ممػػػاوالت اف
 تجربة الم ـ في غزة  ما ماولت طواؿ االعواـ الماضية والةيار الوميد ىو االيماف بالةرا ة.

فإذا ما افتنعت مر ة فتح بذلؾ وانو لـ يعد بإم انيا ومػدىا تمديػد مسػتقبؿ ةػعبنا وم ػيره واف ىنػاؾ ةػر اء 
نقػػدـ جميعػػا نموذجػػا مػػف العمػػؿ  ليػػا فػػي القػػرار فػػإف الةطػػوات التاليػػة لػػذلؾ ت ميليػػة وسػػيلة التنفيػػذ ويم ػػف اف

المةػػترؾ  بػػدءا مػػف ترتيػػب االولويػػات وتمديػػد اآلليػػات التػػي يم ػػف اف تمقػػؽ االىػػداؼ الجمعيػػة لةػػعبنا وعلػػ  
رأسػػيا التمػػرر مػػف االمػػت ؿ والعػػودة والبنػػاء المؤسسػػي القػػائـ علػػ  الةػػفافية والنزاىػػة وةلػػؽ مسػػتقبؿ افضػػؿ 

 لةعبنا.
 1/5/1023، الرسالة، فمسطين
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 عريب الرنتاوي
الػذي ” العػرض السػةي“في مبادرة السػ ـ العربيػة  بعػد ” معادلة تبادؿ ا رض”أما وفد أِمَف بنياميف نتنياىو لػ

” االبتػػزاز“  فقػػد عف أواف االنتقػػاؿ ةطػػوة لألمػػاـ فػػي مسػػيرة ”بليػػر ىػػاوس“فدمػػو وفػػد الجامعػػة لجػػوف  يػػري فػػي 
 التي دأبت إسرائيؿ عل  سلو يا في التعامؿ مل الفلسطينييف والعرب.” ت المتدرجةانتزاع التنازال”و
الػذي فدمػو رئػيس ” التنػازؿ المجػاني“  ى ذا يعقب نتنياىو عل  ”المة لة مل الفلسطينييف ليست في ا رض“

ولػيس ”..يوديػةدولػًة ي“الوزراء القطري باسـ الجامعة العربية..المة لة تتةلص فػي وجػوب اعتػرافيـ بإسػرائيؿ 
ىو عنػواف الميمػة التاليػة للوفػد العربػي  بعػد أف ت ػوف ” ييودية إسرائيؿ”مستبعدًا أف ي وف االعتراؼ العربي بػ

 دبلوماسية الماؿ واإلع ـ وأذرعتيا المتةعبة  فد ميدت الطريؽ ليا.
تيـ    ولػػوال ضػػغط ىنػػا ال تػػرتبط فقػػط باسػػقاط مػػؽ العػػودة  فػػالعرب أسػػقطوا ىػػذا فػػي مبػػادر ” ييوديػػة الدولػػة“

سػػوريا ولبنػػاف فػػي فمػػة بيػػروت  لمػػا أضػػيؼ ىػػذا البنػػد الةػػاص بػػال جئيف فػػي مػػتف المبػػادرة  والػػذي جػػاء رغػػـ 
ممارسػة “ذلؾ  مةروطا وُملّغمًا  وأعط  لدولة التيجير والترانسفير واالستيطاف واالفت ع والتبديد  المػؽ فػي 

  وب ػورة تلغػي أي مغػزى ”متفػؽ عليػو“ء يجػب أف ي ػوف عل  عودة ال جئيف  فأي مؿ لمة لة ىؤال” الفيتو
 .294أو مضموف  لقرارات الةرعية الدولية  والقرار 
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لمقػػػوفيـ ” التن ػػػر“  أو علػػػ  أفػػػؿ تقػػػدير  ”48فلسػػػطينيي “يفػػػتح البػػػاب لتيجيػػػر ” ييوديػػػة الدولػػػة”االعتػػػراؼ بػػػػ
الػػب د(  ل ػػأف إسػػرائيؿ ال ي فييػػا أف الفرديػػة والجماعيػػة   مػػواطنيف و أفليػػة فوميػػة   السػػ اف ا  ػػلييف ليػػذه 

بالمئػة مػف سػ انيا العػرب  بػؿ تريػد للعػرب والفلسػطينييف   10تمارس مةتلؼ  نوؼ التمييز العن ػري ضػد
 وتمفظيا.” ييوديتيا“إسرائيؿ في ممارسة التمييز  طالما أنيا بذلؾ تدافل عف ” مؽ”االعتراؼ بػ

لسػػطينييف والعػػرب  وىنػػا ال أف ػػد وفػػد الجامعػػة  فيػػؤالء علػػ  أف ا مػػر الػػذي ال يجػػب أف يغيػػب عػػف بػػاؿ الف
العربية للتاري   –ُيعدُّ عدوانًا سافرًا عل  الرواية الفلسطينية ” ييودية الدولة”ميؤوس منيـ(  ىو أف االعتراؼ بػ

” المػػؽ“القػػديـ والمديث..عػػدواف علػػ  ذا ػػرة ا جيػػاؿ المتعافبػػة مػػف ةعبنا/ةػػعوبنا  ومماولػػة لطمػػس فضػػية 
 اعيا مف عمؽ الضمير والوجداف العربييف.وانتز 

” تعريػب“وىي مماولة لفرض الرواية التلمودية وتعمػيـ ”.. تب التاري ”و” الذا رة”و” الرواية“ىي  راع عل  
ا ساطير المؤسسة للدولة اإلسػرائيلية..ُيراد لنػا أف نممضػيا  امػؿ تأييػدنا واعترافنػا  وأف نػدةليا فػي مناىجنػا 

نمػػا ” ن بػة“لػيس  2948ذلؾ لثقافػة أجيػاؿ المقػػة  تػؤمف بػأف مػا م ػؿ فػػي العػاـ الدراسػية  فنؤسػس بػ أبػدًا  وا 
الػػػذي منمػػػو اهلل  رب الييػػػود  ” ةػػػعب اهلل المةتػػػار“  وأننػػػا نمػػػف المعتػػػدوف علػػػ  ”ت ػػػميح للتػػػاري “عمليػػػة 

ويم ػػف أف ا رض الموعػودة مػػف المػػاء إلػػ  الماء..والمػػاء ىنػػا يم ػف أف ي ػػوف نيػػر ا ردف والبمػػر المتوسػػط  
 يتسل ويتمدد مف النيؿ إل  الفرات.

  وأف ”دوؿ جميػػػل أبنائيػػػا الييػػػود“ولػػػيس مسػػػتبعدًا  أف يبنػػػ  علػػػ  الةػػػيء مقتضػػػاه  فطالمػػػا أف إسػػػرائيؿ ىػػػي 
عػف مجػازر ” االعتػذار”العرب والفلسطينييف ىـ فوة العدواف الغاةمة  فقد نةيد بعد ذلؾ سيً  مف المطالب بػ

فػػػي ” مقػػػوؽ ىػػػؤالء ومعانػػػاتيـ“ًا بسػػػيؿ مػػػف المطالبػػػات بػػػالتعويض العػػػادؿ عػػػف العػػػرب ضػػػد الييػػػود  مةػػػفوع
 فلسطيف والدوؿ التي فدموا منيا  وبا ةص الدوؿ العربية.

فػػي تسػػويؽ وتسػػويغ المسػػتوطنات وعمليػػات الضػػـ ” الُمةتطفػػة“نتنيػػاىو بػػات مطمئنػػا لػػدور الجامعػػة العربيػػة 
  أمػا ”تبػادؿ ا راضػي“ذلؾ سيجري بػالطبل  تمػت عنػواف والتيويد الزامؼ لألرض والمقوؽ والمقدسات.. ؿ 

التفا يؿ  فمترو ة للمفاوضيف ميف يجتمعوف موؿ مائدة المفاوضات غير المةػروطة  ومػف دوف تػدةؿ أو 
إةػػػراؼ دولييف..مينيػػػا سػػػي وف بمقػػػدور إسػػػرائيؿ أف تقػػػرر مسػػػامة ا راضػػػي ونوعيتيػػػا علػػػ  ضػػػفتي عمليػػػة 

سػػػي وف ن و ػػػًا عػػػف ةػػػروط المبػػػادرة العربيػػػة ” العػػػرض اإلسػػػرائيلي“ف فبػػػؿ التبػػػادؿ  وأي َتَمّنػػػل فلسػػػطيني عػػػ
 ومرجعيات عملية الس ـ  يتممؿ الفلسطينيوف أوزاره.
  إنمػا  ػاف يرسػـ للجامعػة ”لب المة لة في ييودية الدولػة“والمؤ د أف رئيس الم ومة اإلسرائيلية  بتةةي و 

  غػدًا ”تبػادؿ ا راض“ عمػاؿ وا ولويػات..اليـو معادلػة والرئاسة عنواف ميمتيا ال مقة  ويضل ليػا جػدوؿ ا
 ودائما في مظلة وةب ة أماف عربيتيف.”..ييودية الدولة“وبعد غٍد ” مؽ العودة“إسقاط 

ما م ؿ فػي ” تقزيـ“مؤسٌؼ ىذا النفاؽ الذي ي در عف بعض ا وساط الفلسطينية في راـ اهلل التي تماوؿ 
العربػوف غيػر “الء يفعلػوف  مػا يفعػؿ بعػض اإلسػرائيلييف: يقللػوف مػف ةػأف بلير ىاوس والتقليػؿ مػف ةػأنو..ىؤ 

الذي فدمو ممد ل يري باسـ العرب وجامعتيـ..ل ف للطػرفيف أىػدافا مةتلفػة: النػاطقوف الفلسػطينيوف ” المسترد
الػػذيف تورطػػوا مػػف فبػػؿ بقبػػوؿ مبػػدأ تبػػادؿ ا راضػػي  وممضػػوا ممػػد مػػوافقتيـ علػػ  مػػا سػػيقوؿ أمػػاـ  يػػري  ال 
يستطيعوف اآلف فوؿ ةيء عةر  أما الجانب اإلسرائيلي ف  ي تفػي بيػذا التنػازؿ  إال  مقدمػة لتنػازالت جديػدة 

. 
الفعلػػة “ومؤسػػؼ أيضػػَا  يػػؼ أف بعػػض النػػاطقيف باسػػـ ممػػاس  مر ػػة وم ومػػة  الػػذيف استةػػاطوا غيظػػًا مػػف 

اسػمو ال ػريح  ف ػاف ىجػػوميـ المقيقػي ب” الفاعػؿ“  لػـ يجػرؤ أي مػنيـ علػػ  تسػمية ”الن ػراء فػي بليػر ىػاوس



 
 
 

 

 

           19ص                                    1848العدد:                3/5/1023الجمعة  التاريخ:

  ل ػف أمػدًا مػنيـ لػـ يقػؿ لنػا  ”المجموعة والجامعػة العػربيتيف“من بًا عل  السلطة ونيجيا التفاوضي  وعل  
مف الذي ةطط ومةد وفاد ونفذ ومػّوؿ..مف الػذي يقػود العمػؿ العربػي المةػترؾ فػي ىػذا االتجاه..والسػبب أف 

والوفػادة والمضػانة واإليواء..فػأي درؾ ىػذا الػذي بلغتػو القضػية  ممػدودة بالسػقاية” غيػر البيضػاء“أيادي فطر 
   ىو الناطؽ باسميا.”الممثؿ الةرعي الوميد“الفلسطينية  بميث ي بح ةيةًا فطريًا  وليس 

 3/5/1023، الدستور، عّمان
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 باتريؾ سيؿ

الماضػػي  أطلػػؽ أمػػد  بػػار الضػػباط اإلسػػرائيلييف  وىػػو المسػػؤوؿ عػػف ا بمػػاث فػػي نيسػػاف  أبريػػؿ(  13فػػي 
استةبارات الجيش  الجنراؿ اوتاي بروف  اتيامًا ةطيػرًا ضػد سػورية  إذ  ػّرح فػي مماضػرة ألقاىػا فػي معيػد 

أفضػػؿ مػػا نفيمػػو  مػػف وجيػػة نظػػر ممترفػػة  ىػػو أف النظػػاـ السػػوري »دراسػػات ا مػػف القػػومي اإلسػػرائيلي إف 
  ولـ «تةدـ أسلمة  يماوية فتّا ة ضد مسلميف  في سلسلة مف ا مداث ة ؿ ا ةير القليلة الماضية...اس

يوّفر الجنراؿ أي دليؿ عل  اتيامو  ولـ ُيقدـ أي إثبات ملموس  ول نو أضاؼ أف الجيش اإلسرائيلي يرى أف 
 عذار  مارس(. 29ممدد في سورية استعملت س ح غاز الساريف في مناسبات عّدة  بما في ذلؾ ىجوـ 

وجاء اتياـ الجنراؿ بروف لسورية ةػ ؿ زيػارة ث ثػة أيػاـ إلػ  إسػرائيؿ  فػاـ بيػا وزيػر الػدفاع ا مير ػي الجديػد 
وىو رجؿ ماوؿ داعمػو إسػرائيؿ فػي الواليػات المتمػدة منػل تعيينػو. و انػت بعػض المؤسسػات  –تةاؾ ىاغؿ 

 ػػد تعيينػػو إال عنػػدما فػػرر الت ػػّرؼ بتواضػػل. ومػػف الواضػػح اآلف أنػػو الييوديػػة تعتبػػره معاديػػًا للسػػامية. ولػػـ يتأ
 يأمؿ وضل مد ل راعو مل اللوبي المؤيد إلسرائيؿ في الواليات المتمدة.

وفي أوؿ زيارة لو إلػ  إسػرائيؿ ب ػفتو وزيػر دفػاع  أعلػف أف إسػرائيؿ تنتظػر تلقػي ترسػانة غنيػة مػف ا سػلمة 
-فػي»تزويػد الطػائرات بػالوفود فػي الجػو  ورادارًا عػالي التقنيػة  وطػائرة تةػمؿ ةزانػات ل –ا مير ية المتقدمة 

  التػػي رفضػػت الواليػػات المتمػػدة توفيرىػػا متػػ  اآلف  ي مػػف «تيلتروتػػور»متطػػورة مػػف طػػراز « أوسػػبري 11
ملفائيا اآلةريف. إال أف المبػادرة ال ريمػة التػي  ػدرت عػف ىاغػؿ  انػت غيػر مجديػة. ومػل أف مػف الواضػح 

 –يؿ ابتيجػت بم ػوليا علػ  ا سػلمة  لػـ يمنعيػا ذلػؾ مػف اتيػاـ سػورية باسػتعماؿ أسػلمة  يماويػة أف إسرائ
 ومف الواضح أنيا تأمؿ  مف ة ؿ ذلؾ  تمريض الواليات المتمدة عل  اليجـو عل  تلؾ الدولة.
لػف الػوزير وتلّق  ىاغؿ مفاجأة غير سارة عندما زعـ الجنػراؿ بػروف أف سػورية اسػتعملت أسػلمة  يماويػة  وأع

أنػو  ػاف نػافش موضػوع ا سػلمة النوويػة السػورية مػل  -نيسػاف  أبريػؿ(  14في  –االمير ي في اليوـ التالي 
رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتانيػػاىو  ووزيػػر الػػدفاع موةػػي يعلػػوف  إال أف أيػػًا منيمػػا لػػـ يقػػؿ إف سػػورية اسػػتعملت 

عتقػدت أف ىاغػؿ  الػذي ال يػزاؿ يتعػاف  مػف الةسػارة فعً  أسلمة مف ىذا النوع. ولعّؿ السلطات اإلسػرائيلية ا
 التي مناه بيا الفريؽ المؤيد إلسرائيؿ في واةنطف  لف يجرؤ عل  نقض التقييـ اإلسرائيلي.

ما الػذي  انػت إسػرائيؿ تسػع  الػ  تمقيقػو مػف ةػ ؿ مػض الواليػات المتمػدة علػ  ةػّف ىجػوـ علػ  سػورية؟ 
الرئيس بةار ا سد بةة ية أ ثر مرونًة. ول ف إسرائيؿ تةة  أيضًا مف المؤ د أنيا تتمّن  أف يتـ استبداؿ 

  إلػ  السػلطة  فػي مػاؿ أطػيح ببةػار. ومػف «القاعػدة»  وىي فرع عنيؼ مػف تنظػيـ «جبية الن رة»و وؿ 
ة ؿ اتياـ سورية باستعماؿ ا سلمة ال يماوية  يبدو أف ىدؼ إسرائيؿ يةّ ؿ مافزًا لتػدةؿ عسػ ري أمير ػي 

 «.جبية الن رة»تيف  ىما اإلطامة ببةار ومنل استبدالو بتنظيـ مب ر لغاي



 
 
 

 

 

           30ص                                    1848العدد:                3/5/1023الجمعة  التاريخ:

الذي سمب القوات ا مير ية مف العراؽ ويعتـز القياـ بالمثؿ في أفغانسػتاف  –وتدرؾ إسرائيؿ جيدًا أف أوباما 
ىػو ا  ثػر تقاعسػًا ميػاؿ إةػراؾ الجػيش ا مير ػي فػي مػرب أةػرى. ول ػف مػف ةػ ؿ  – 1024بنياية العػاـ 

ا سػػد باسػػتعماؿ ا سػػلمة ال يماويػػة   ػػاف مػػف الواضػػح أف إسػػرائيؿ تأمػػؿ اجتػػذاب أوبامػػا للمةػػار ة فػػي  اتيػػاـ
المملة عل  سورية  مل العلـ بأف أوباما أظير فػي الوافػل انفتامػو علػ  ىػذا النػوع مػف الضػغوط  عنػدما فػاؿ 

 ّط للةطوط الممر.إف أي استعماؿ مف جانب النظاـ السوري لألسلمة ال يماوية سي وف بمثابة تة
نيساف  أبريػؿ(   تػب فيػودور لو يػانوؼ  رئػيس تمريػر  18وسرعاف ما ىّبت روسيا للدفاع عف سورية. وفي 

ال تؤمف روسيا بامتماؿ لجوء ا سد إل  ا سلمة ال يماوية  فيو ليس «: »غلوباؿ أفيرز»المطبوعة الروسية 
 «.بالرجؿ المجنوف ليسع  ةلؼ ىذا النوع مف المةا ؿ

الوافل أف اىداؼ اسرائيؿ ربما  انت ابعد مف مجرد افتعاؿ ىجـو أمير ي عل  سورية. فيي راضية إل  مػد و 
  بير في الوفت المالي   ف معظـ جيرانيا العرب يواجيوف مةا ؿ جّمة.

 ألؼ نسمة عل  ا فؿ. 70* سورية غارفة في مرب أىلية م دت مت  اآلف مياة 
با ات  برى بيف السنة والةيعة  بينمػا يوا ػؿ سػلوؾ الطريػؽ ال ػعب للتعػافي * يبدو العراؽ مقبً  عل  اةت

 مف االمت ؿ ا مير ي الطويؿ.
 –باالسػتناد إلػ  أدلػػة ةػبو غائبػػة  –* تػرزح إيػراف تمػػت وطػأة عقوبػات مؤلمػػة   ف الواليػات المتمػدة تةػػتبو 

 بتطويرىا أسلمة نووية.
ا االفت ػػػادية الداةليػػػة  وال مػػػزاج ليػػػا بتيديػػػد اتفافيػػػة * م ػػػر علػػػ  فػػػدمييا تمػػػت ضػػػغط االنةػػػغاؿ بمةػػػا لي

 الس ـ التي أبرمتيا مل إسرائيؿ.
 * تزايد القلؽ في معظـ دوؿ الةليج مما تعتبرىا تيديدات ايرانية  منيا.

اإلسػرائيلي  –* يةعر اإلسرائيليوف بالسعادة أيضًا  نو بفضؿ توّسط الرئيس أوباما  عاد التمػالؼ ا مير ػي 
 تر ي إل  سابؽ عيده  ومف المفترض أف ية ؿ ىذا التمالؼ فوة نافذة في ةؤوف الةرؽ ا وسط.ال -

يممؿ ىذا  لو أةبارًا جيدة جدًا بالنسبة إل  إسرائيؿ. إال أف ىيمنتيا ليست ةػاملة. وىػي ال تػزاؿ تواجػو نوعػًا 
و عقوبػات فاسػية  فيػي ال ومت  لو  انػت إيػراف تواجػ«. مزب اهلل» –سورية  –مف التمدي مف ممور إيراف 

تػػػزاؿ بعيػػػدة  ػػػؿ البعػػػد مػػػف اليزيمػػػة. ومتػػػ  لػػػو  انػػػت سػػػورية ا سػػػد فػػػي ورطػػػة  بيػػػرة  ل نيػػػا ال تػػػزاؿ تقػػػاوـ  
الةيعي النافذ ربما يتعرض لضػغوط  بيػرة مػف « مزب اهلل»وتوا ؿ تلّقي دعـ فوي مف روسيا. و ميح أف 

 وذًا في لبناف.مجموعات سنية مقاتلة  ل نو ال يزاؿ القوة ا  ثر نف
فػػػي الػػػدفل بالواليػػػات  –فػػػي الوفػػػت الػػػراىف  –وفػػػي ظػػػؿ إدراؾ المسػػػؤوليف اإلسػػػرائيلييف أف ممػػػاوالتيـ فةػػػلت 

المتمػػػػدة إلػػػػ  إطػػػػ ؽ مواجيػػػػة مسػػػػلمة مػػػػل سػػػػورية  فقػػػػد بػػػػدأوا يتراجعػػػػوف منػػػػذ اآلف. وفػػػػي نيويػػػػورؾ  نقلػػػػت 
نيساف  أبريؿ(  فػاؿ فييػا:  19راتية  في ت ريمات عف يوفاؿ ستاينتز  وزير الةؤوف اإلستراتيجية واالستةبا

ـّ »وأضػاؼ أف «. لـ نطالب الواليات المتمدة يومًا ولـ نةجعيا عل  إط ؽ عملية عسػ رية ضػد سػورية» أىػ
 تتمثؿ بإيراف  وليس بسورية.« مة لة يواجييا جيلنا

 –اء الدولػػة العبريػػة تُبػػرز ىػػذه الموافػػؼ الجيػػود التػػي تقػػوـ بيػػا اسػػرائيؿ لتمػػريض الواليػػات المتمػػدة ضػػد أعػػد
و ذلؾ سرعة انسمابيا عندما ال تمقؽ الجيود الةفيػة التػي تبػذليا النتػائج المأمولػة. وتػدرؾ إسػرائيؿ جيػدًا أف 
الواليات المتمدة تتردد اآلف إل  مد  بير مياؿ ةف ىجوـ عل  أي مف إيراف أو سورية. وبالتالي  فػد ت تفػي 

في غياب مرب فعليػة. والمقيقػة ىػي أف إسػرائيؿ  –تيف الدولتيف إسرائيؿ بموا لة الضغط ا مير ي عل  ىا
في لبناف  ميػث « مزب اهلل»فد تعتقد فعً  أف أ بر عدو ييددىا اليوـ ال يتمّثؿ ال بإيراف وال بسورية  إنما بػ 



 
 
 

 

 

           32ص                                    1848العدد:                3/5/1023الجمعة  التاريخ:

  ليةػّ ؿ متػػ  1006أف ىػذا المػزب ىػػو الػذي مػػارب إسػرائيؿ و ػواًل إلػػ  مالػة مػػف ال مػرب وال سػلـ عػػاـ 
 نا ىذا أ ثر جيرانيا ةطورًة.يوم

ومف ال فت أف ي وف التدّةؿ اإلسرائيلي المسلح الوميد مت  اآلف في المرب ا ىلية السورية فد م ػؿ يػوـ 
فػي لبنػاف  « مػزب اهلل»نيساف  أبريؿ(  عندما ىاجمت اسرائيؿ مو بػًا  ػاف فػي الطريػؽ إلػ   17السبت  في 
فػي بػرزة فػرب دمةػؽ. ومػف الواضػح أف إسػرائيؿ تةةػ  أف « علميػةمر ز الدراسػات والبمػوث ال»انط فًا مف 

عل  ا سلمة ال يماوية السورية بمػنح المجموعػة الةػيعية اللبنانيػة م ػانة « مزب اهلل»يسمح أي استمواذ لػ 
  بيرة ضد اليجمات.

وف فػاـ ومف ة ؿ اإل رار علػ  أف الم ومػة السػورية اسػتعملت أسػلمة  يماويػة  يبػدو أف ىػدؼ الجنػراؿ بػر 
فػػي عف. وتتمنػػ  إسػػرائيؿ زواؿ  ػػؿ « مػػزب اهلل»علػػ  إفنػػاع الواليػػات المتمػػدة بتػػدمير النظػػاـ السػػوري ومليفػػو 

القيػػود التػػي تعرفػػؿ المريػػة الةارجػػة عػػف المػػألوؼ التػػي تمظػػ  بيػػا منػػذ وفػػت طويػػؿ بمياجمػػة جيرانيػػا متػػ  
أم ػف إفنػاع الواليػات المتمػدة بفعػؿ ةاءت  مف دوف أف تتلق  أي رّد. ومف وجية نظر إسػرائيلية  وفػي مػاؿ 

ف لػػػـ يم ػػػؿ ا مػػػر ىػػػذه المػػػرة  فػػػ  ةػػػؾ أف فر ػػػة جديػػػدة  ذلػػػؾ م انيػػػا  فسػػػي وف ا مػػػر أفضػػػؿ ب ثيػػػر. وا 
 ستتسّن  للقياـ بذلؾ.

 3/5/1023، الحياة، لندن
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ة أسػػاطير مػػاف الوفػػت اآلف بعػػد مػػرور أمػػدث التػػأثر بػػأداء القبػػة المديديػػة فػػي عمليػػة عمػػود السػػماب سلسػػل
ن ػػؼ سػػنة وبعػػد نةػػر معطيػػات اةػػرى عػػف عمػػؿ منظومػػة االعتػػراض وتمليليػػا  المتمانيػػا بامتمػػاف الوافػػل. 

 وسنمتمف اثنتيف منيا ىنا.
االسطورة االولػ : القبػة المديديػة تنقػذ النػاس  وُيبػيف الفمػص عػف المعطيػات انػو ال يوجػد أي فػرؽ بػيف عػدد 

مػػات القػػذائؼ ال ػػاروةية فبػػؿ اسػػتعماؿ القبػػة المديديػػة وبػػيف عػػددىـ وفػػت اسػػتعماؿ القبػػة القتلػػ  ةػػ ؿ ىج
 المديدية.

 1048سنة فياسية في  ؿ ما يتعلؽ باط ؽ القذائؼ ال اروةية مف غزة  فقد ُأطلؽ فييا  1008 انت سنة 
لقتلػػ  بيػذا االطػػ ؽ فذيفػة  ػػاروةية مػف القطػػاع. و انػت القبػػة المديػدة مػػا زالػت غيػػر موجػودة. و ػػاف عػدد ا

فذيفػػة  ػػاروةية  وُفتػػؿ بيػػذا االطػػ ؽ  1383ُأطلػػؽ مػػف غػػزة  1007 1002ةمسػػة اةػػةاص. وفػػي السػػنيف 
عةرة اةةاص. وفػي ايػاـ عمليػة عمػود السػماب ُأطلػؽ علػ  اسػرائيؿ عػدد أفػؿ مػف القػذائؼ ال ػاروةية بلػغ 

ي اف زعػـ اف القبػة المديديػة تنقػذ منيا عل  مناطؽ مأىولة(  ُفتؿ فييا ستة اةػةاص. أ 479فذيفة   2354
النػػاس ال ي ػػمد المتمػػاف الوافػػل  فالػػذي ينقػػذ النػػاس ىػػو الػػدةوؿ السػػريل الػػ  م جػػئ أو أفضػػية مم ػػنة ال 

 عمليات االعتراض. والنتائج متةابية مل القبة المديدية أو بغيرىا.
فذيفػػة  58ديػة مػف مقيقػة أف واالسػطورة الثانيػة: يم ػف اف نسػتدؿ علػػ  نسػب االعتػراض المدىةػة للقبػػة المدي

 اروةية فقط أ ابت مناطؽ مأىولة. فعل  مسب المعطيات التي نةرىا الجػيش االسػرائيلي  نجمػت القبػة 
في  90فذيفة التي أطلقت عل  مناطؽ مأىولة  نسبة  479فذيفة  اروةية مف  412المديدية في اعتراض 
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ئػػػـ معطيػػػات الجػػػيش. فعلػػػ  مسػػػب معطيػػػات المائػػػة نجػػػاح(. ل ػػػف المعطيػػػات علػػػ  االرض ىنػػػا ايضػػػا ال ت 
فػػذائؼ  ػػاروةية وفعػػت فػػي منػػاطؽ مأىولػػة فػػي  209المنطقػػة الجنوبيػػة للةػػرطة  اعتنػػ  مف  ػػوا ا لغػػاـ بػػػ 

سػقوط لقػذائؼ  ػاروةية  204منطقتيـ. وتبيف تقارير وسائؿ االعػ ـ فػي ايػاـ القتػاؿ أنػو مػدث علػ  ا فػؿ 
ضػيؼ الييػا القػذائؼ ال ػاروةية التػي أ ػابت منطقػة الوسػط  في مناطؽ مأىولة في الجنػوب. وينبغػي اف ن

أي أف العدد المقيقي للقػذائؼ ال ػاروةية التػي أ ػابت المنػاطؽ المأىولػة التػي دافعػت القبػة المديديػة عنيػا 
ىو ضعؼ ما أبلغ عنػو الجػيش علػ  ا فػؿ. ويتبػيف مػف ىنػا اف نسػب نجػاح القبػة المديديػة بعيػدة  ثيػرا عػف 

 في المائة. 90
ع مات سؤاؿ ايضا تتعلؽ ب دؽ تقارير الجيش االسرائيلي. ففػي ذروة عمليػة ’  يةؼ‘بيف فمص منظمة يُ 

 33أفػاد متمػدث الجػيش االسػرائيلي عػف وفػوع  1021تةريف الثػاني  27عمود السماب مث  في يـو السبت 
فػذائؼ سػقطت  4ادة فذيفػة  أي بزيػ 37فذيفة في منطقة مأىولة. وبعد ذلؾ بيػوميف أفػاد المتمػدث عػف وفػوع 

في مناطؽ مأىولة. ومف فمص التقارير الجارية في وسائؿ االعػ ـ تبػيف أنػو ُسػجؿ فػي ىػذيف اليػوميف علػ  
ا ابة مباةػرة لقػذائؼ  ػاروةية فػي منػاطؽ مأىولػة فػي عسػق ف وأسػدود وسػدروت وبئػر السػبل.  15ا فؿ 

 وينبغي اف نفترض اف متمدث الجيش االسرائيلي  اف يعرفيا.
طلبػػا بسػػبب  3265ار ع مػػات سػػؤاؿ اةػػرى بػػالنظر فػػي تقػػارير ضػػريبة االمػػ ؾ. فقػػد فُػػدـ بعػػد العمليػػة وتثػػ

 55فذيفػػة فقػػط فػػي منػػاطؽ مأىولػػة فػػاف المػػديث عػػف  58إضػػرار بممتل ػػات. أي أنػػو اذا  انػػت فػػد سػػقطت 
 ػابة دعوى بسػبب ا 2883دعوى وفوع فذيفة. وفي مقابؿ ذلؾ ُفدمت عل  أثر عملية الر اص الم بوب 

دعوى في المعدؿ عف  ؿ فذيفة  اروةية. وفي مرب لبناف الثانية وفػل فػي  7.4فذيفة  اروةية أي  155
فذيفة  اروةية  اف  ثير منيا أ بر  ثيرا مف التي ُأطلقت في عمػود السػماب  2400مناطؽ عىلة نمو مف 

 يػؼ سػببت القػذائؼ  دعػوى ل ػؿ فذيفػة  ػاروةية. فلػيس واضػما 12ألؼ دعػوى. أي بمعػدؿ  30وتـ تقديـ 
ال ػػػاروةية فػػػي عمػػػود السػػػماب ةا ػػػة ضػػػررا أ بػػػر بأضػػػعاؼ. أربمػػػا يةػػػيد ذلػػػؾ علػػػ  اف عػػػدد القػػػذائؼ 

 بؿ ىو أ ثر مف ذلؾ  ثيرا؟. 58ال اروةية التي أ ابت مناطؽ مأىولة ليس 
 1/5/1023ىآرتس 
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 :كاريكاتير 55

 



 
 
 

 

 

           33ص                                    1848العدد:                3/5/1023الجمعة  التاريخ:

 
 3/5/1023الخميج، الشارقة، 


