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  في الضفة الغربية طاءات االستيطانع بتجميدنتنياىو يجمر  7
رئيس الوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاهو أمػر بتجميػد اسػتدراجات ، أف 0/5/1873، الخميج، الشارقةذكرت 

العػػروض لبنػػاء و ػػدات اسػػتيطانيو نػػي مسػػتوطنات اللػػفو القربيػػو لعػػدـ كعا ػػو الجهػػود األمريكيػػو الراميػػو كلػػ  
عمػػػ  مػػػا أوردت وسػػػائؿ اإلعػػػرـ ومنظمػػػو ايػػػر  كوميػػػو "كسػػػرائيميو".  ت ريػػػؾ المفاولػػػات مػػػن الفمسػػػطينييف،

وأولػػ ت كذاعػػو جػػيش اأ ػػترؿ أف نتنيػػاهو أبمػػب  ػػرارم  بػػؿ بلػػعو أيػػاـ كلػػ  وزيػػر اأسػػتيطاف اوري اريئيػػؿ 
 العلو ني "البيت اليهودي"، ال زب الداعي كل  مواصمو اأستيطاف.

مسػووليف كبػار أف نتنيػاهو وعػد وزيػر الخارجيػو األمريكػي وذكر مو ن ص يفو "هآرتس" الصهيونيو نقػًر عػف 
أسػبوعًا  21كلػ   8جوف كيري ني مػارس/ ذذار "ب صػر" اأسػتيطاف. ووانػؽ نتنيػاهو عمػ  اأنتظػار مػا بػيف 

  ت  منتصؼ يونيو/ زيراف المقبؿ،  بؿ طرح عطاءات جديدة.
ــدنوألػػانت  نتنيػػاهو اصػػدر تعميمػػات ، أف والقػػدس الم تمػػمػػف مػػاؿ اػػ ادة ، عػػف ذ0/5/1873، الحيــاة، لن

 جراءات البناء اأستيطاني ني اللفو. كلوزير البناء واأسكاف، اوري اريئيؿ، طالبه نيها بالعمؿ عم  تجميد 
واثارت تعميمات نتنيػاهو هػذم معارلػو اػديدة بػيف بعػض ا ػزاب اأئػترؼ وذكػرت اذاعػو الجػيش اأسػرائيمي 

ليهودي" لف يدعـ ماروع الميزانيو ني  ػاؿ لػـ تنفػذ ال كومػو تعهػداتها اف الوزير ارئيؿ هدد اف  زبه "البيت ا
نػػػػي بنػػػػاء المئػػػػات مػػػػف الو ػػػػدات السػػػػكنيو نػػػػي المسػػػػتوطنات، التػػػػي سػػػػبؽ واتخػػػػذتها ردا عمػػػػ  توجػػػػه السػػػػمطو 

 الفمسطينيو ال  اأمـ المت دة لم صوؿ عم  مكانو دولو.
 

 "إسرائيل"مع غيير في معادلة الصراع تكامل الدور السوري والمصري يعني تصالح: محسن الدكتور  1
أكد مدير عاـ مركز الزيتونو لمدراسات واأستاارات م سف صالح أف التدخؿ : م مد أبو ا مو -ازة

اإلسرائيمي ني أ داث سوريا يعود كل   مقها الكبير مف تداعيات التقيير التي  د تسبؽ سقوط النظاـ، وخونها 
جماعات مسم و تعتبرها )كسرائيؿ( معاديو لها  د تتمكف مف نرض  مف و وع أسم و متطورة ونتاكو بأيدي

 معادلو جديدة ني المنطقو.
و اؿ صالح ني  ديثه لػ"نمسطيف" عبر الهاتؼ كف :"الكياف الصهيوني ي اوؿ مف اآلف ترتيب األمور 

ت  د للماف  يامه بمنطقو عازلو عم  طوؿ  دودم من سوريا، وذلؾ مف أجؿ  مايو  دودم مف أي لربا
 توجه كليه، خصوًصا تو عه بأف النظاـ القادـ بعد باار األسد ياكؿ خطر عميه".

وانت الطائرات ال ربيو اإلسرائيميو أربن اارات ليؿ السبت األ د موا ن عسكريو  رب دماؽ وتقوؿ 
ستمر منذ )كسرائيؿ( :"كنها استهدنت أسم و ل زب اهلل المبناني، اثارت مخاوؼ جديدة مف امتداد النزاع الم

 اهرا ني سوريا ال  مناطؽ اخرى". 12
]يميؿ ال [ وألاؼ صالح كف "اأ ترؿ اإلسرائيمي سيطرح ماروع بعد سقوط نظاـ الرئيس باار األسد هو 

تقسيـ سوريا والمنطقو عم  أسس عر يو وطائفيو، ولكف عندم مخاوؼ مف أف عمميو التفتيت ستودي كل  
 . الو مف الفول   د تلر بمصال ه"

وأولح أف  يادة اأ ترؿ اإلسرائيمي تريد بعد سقوط نظاـ الرئيس األسد وجود نظاـ ني سوريا لعيؼ أ 
دارة األمور الداخميو والم ميو لائوف البرد ألنه سيكوف ممز   ااجتماعي ايستطين اأعتماد عم  نفسه وا 

 مايو ال دود اإلسرائيميو السوريو ، ولكف اأ ترؿ يريد أف يكوف هذا النظاـ  ادر عم  اا تصادي اومدمر 
 ولبط الجماعات المسم و.
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 حسم لمخيارات
"لكف الاعب السوري سيس ـ خياراته وسيستوعب المعادأت ويفهـ الوا ن  وأكمؿ م سف  ديثه بالقوؿ:

ا الدولي وسيفوت عم  اإلسرائيمييف والوأيات المت دة نرص اأمرءات الخارجيو، وسيعيد بناء سوريا بماليه
نااء نظاـ  ر وديمقراطي يعبر عف كرادة اعبها".  العربي المارؽ وبدور أكبر، وا 

منها الاعب السوري باكؿ  ]أ  ّدر اهلل[ يعاني د "بعد سقوط النظاـ ستمر سوريا بمر مو انتقاليو  وتابن أنه:
ء عم  أف أكبر مف اآلف لمفترة،  يث سيتخممها بعض  اأت الفول ، وصراعات طائفيو وستسيؿ الدما

إلدارة الولن القائـ ني ]لمتاثير ني[ يستقر الولن، كما سي اوؿ اإلسرائيميوف واألمريكاف الدخوؿ عم  الخط 
 سوريا".

وعف انعكاسات األ داث ني سوريا عم  المنطقو العربيو ني  الو  دوث ت الؼ عربي جديد، أاار مدير 
يا  مب برد الااـ والااـ  مب ماروع ت رير نمسطيف عاـ مركز الزيتونو لمدراسات واأستاارات كل  أف سور 

الم تمو، وتكامؿ الدور السوري والمصري يعني تقيير ني معادلو الصراع من اأ ترؿ اإلسرائيمي وهو ما 
 يتخوؼ منه اأ ترؿ لمما  د تترتب عميه مف تقييرات.

تعمؿ بجهد مكثؼ عم  اأنلماـ كل   [كسرائيؿ]و وؿ ما نقمته ص يفو الصانداي تايمز البريطانيو، عف أف 
ما يسم  بال مؼ الدناعي لد كيراف من عدد مف الدوؿ العربيو المعتدلو، ذكر صالح أف هذا ال ديث ليس 

نما  ديـ وتـ طر ه عدة مرات ني موتمرات دوليو وهي رابو األمريكاف واإلسرائيمييف.  جديًدا وا 
لرنلماـ كل  كؿ مف الدوؿ اآلتيو "تركيا، األردف،  وكانت الص يفو  د أكدت أف الدولو العبريو تسع 

المممكو العربيو السعوديو، جمهوريو اإلمارات العربيو، وذلؾ بهدؼ خمؽ ارؽ أوسط جديد معتدؿ أو ما 
 أطمقت عميه الص يفو "هرلي معتدؿ".

 
 أمة بخير

كرادتها عم  اإلسرائيمييف، أتزاؿ بخير وستستطين أف تفرض  ]واأسرميو[ أف األمو العربيو]أولح[ وبيف 
، ونوز  ركو  ماس ني انتخابات عاـ 1000، وانتفالو األ ص  عاـ 2881نانتفالو ال جارة األول  عاـ 

مكانيو ت قيقها لرنتصار عم  )كسرائيؿ( أ يزاؿ ممكنًا.1002  ، يعطي أمًر عف  وة األمو وا 
ولكف يوجد صراعات كرادات بيف الاعوب  وأولح أف األمو العربيو ني طور اإلعداد وتقيير األولاع،

ونموؿ يريدوف أف يرجعوا مف جديد كل  سدة  وفالعربيو التي تطمح لمتقير وأنظمو ناسدة يرأسها  ادة مستبد
 ال كـ، ولكف كرادة الاعوب هي التي ستنتصر.

اأرالي يعطي وعف مبادرة السرـ العربيو التي تتلمف مبادرة اأرالي  اؿ صالح كف :"تو يت طرح تبادؿ 
يعني أف هناؾ كمكانيو لسمسمو طويمو مف التنازأت العربيو تجام نمسطيف، ني مقابؿ  [إلسرائيؿ]كاارة خاطئو 

 عدـ وجود أي مبادرات مف جانب اأ ترؿ، وهو ما سيعطيهـ دنعو أكثر بالتهويد واأستيطاف ني نمسطيف".
ب بالمزيد مف التنازأت المجانيو مف العرب  بؿ الاروع وأولح أف هذم المبادرة ستدنن )كسرائيؿ( كل  المطال

 بأي عمميو تفاوليو. 

 1/5/1873، فمسطين أون الين
   7691 عباس: ال مانع لدي من لقاء نتنياىو بعد أن يعترف بحدود 



 
 
 

 

 

           1ص                                    1053العدد:                0/5/1873األربعاء  التاريخ:

الػػرئيس م مػػود عبػػاس أاػػار كلػػ  كنػػه أ أف  رويتػػرز نقػػر عػػفبكػػيف مػػف  0/5/1873الحيــاة، لنــدن، ناػػرت 
تمػػػاع بػػػرئيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتانيػػػاهو أثنػػػاء وجودهمػػػا نػػػي الصػػػيف لكنػػػه ألػػػاؼ أف يمػػػانن اأج

 .2821نتانياهو يجب أف يعترؼ ب دود عاـ 
و ػػاؿ  ألػاؼ عبػاس لمجموعػػو مػف الصػػ فييف الصػينييف نػي بكػػيف أنػه لػػـ يػتـ اأتفػاؽ عمػػ  مثػؿ هػػذا المقػاء.

 بؿ تعزيز التعاوف اأ تصادي.عباس كنه نا ش من الزعماء الصينييف بالتفصيؿ س
نتػػػائل الت اليػػػؿ الخاصػػػو بونػػػاة الػػػزعيـ مػػػف بكػػػيف أف عبػػػاس كاػػػؼ أف  0/5/1873البيـــان، دبـــي، وذكـــرت 

 الفمسطيني الرا ؿ ياسر عرنات ستظهر خرؿ اهر أو أكثر  ميًر.
 

 نتطمع ليوم إنياء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية قياديًا في فتح:يزور  ىنية 8
عاد رئيس الوزراء كسػماعيؿ هنيػو، القيػادي نػي  ركػو "نػتح" عبػد العزيػز اػاهيف، نػي : مد المصريأ  - ازة

 مستاف  القدس بمدينو ازة، برنقو وزير الص و د. مفيد المخمرتي، والمت دث باسـ ال كومو طاهر النونو.
ف  القدس، بعد أف كػاف و اؿ هنيو ني كممو له عقب الزيارة أماـ ماف  القدس: كف ااهيف تـ نقمه كل  مستا

ير د ني مستاف  الافاء،  يث تمكػف األطبػاء مػف القيػاـ بكػؿ مػا يمػـز إلعػادة  التػه الصػ يو لرسػتقرار بعػد 
 تدهورها باكؿ  اد.

"مف خرؿ هذم الزيػارة نوكػد عمػ  و ػدة اػعبنا، وأف ذأمنػا وذمالنػا وا ػدة باعتبػار أننػا اػعب يعػيش  وألاؼ:
"كننػا نتطمػن جميًعػا لميػوـ الػذي ننهػي نيػه اأنقسػاـ السياسػي ون قػؽ الو ػدة  ا: ليو وطنيػو وسياسػيو"، ملػيف

 الوطنيو".
 1/5/1873فمسطين أون الين، 

 
 بحر: "تبادل األراضي" تفريط خطير بالحقوق والثوابتأحمد  5

أكػػد النائػػب األوؿ لػػرئيس المجمػػس التاػػريعي د.أ مػػد ب ػػر أف  بػػوؿ الجامعػػو العربيػػو : أ مػػد المصػػري - اػػزة
بمبدأ تبادؿ األرالي من اأ ترؿ ياكؿ تنازأ مجانيا وتفريطػا خطيػرا بػال قوؽ والثوابػت الوطنيػو الفمسػطينيو 

 "أ يمكف تمريرم أو القبوؿ به بأي  اؿ مف األ واؿ".
، نػػي مقػػر المجمػػس بمدينػػو اػػزة: "كف ال قػػوؽ والثوابػػت ]الثرثػػاء[ و ػػاؿ ب ػػر نػػي مػػوتمر صػػ في عقػػدم اليػػوـ

رسػػوخ الجبػػاؿ وايػػر  ابمػػو لمتنػػازؿ أو التصػػرؼ، وأ تتقيػػر أو تتبػػدؿ لرابػػو هػػذا أو ذاؾ، وأ  الوطنيػػو راسػػخوٌ 
دخالها بازار  تخلن ألمزجو وأهواء هذم الجهو أو تمؾ، وليس مف  ؽ أي جهو كانت الترعَب والعبث بها وا 

 المساومات السياسيو الرخيصو".
رعنو خطيرة لرستيطاف اإلسرائيمي، عم  األرض وألاؼ كف مصطمح تبادؿ األرالي من اأ ترؿ ياكؿ ا

نقػاِذ اأ ػترِؿ  الفمسطينيو، و"م اولو خبيثو" لخداع وتلميؿ الرأي العاـ العالمي عبر  مب  قػائؽ الصػراع، وا 
ودعػا ب ػر الجامعػو العربيػو كلػ  التراجػن عػف هػذا "التنػازؿ و  مف مأز ه وعزلته السياسػيو الدوليػو "بأيػٍد عربيػو".

دـ التسػػػاوؽ مػػػن الموا ػػػؼ والسياسػػػات األمريكيػػػو المعاديػػػو ل قػػػوؽ اػػػعبنا الفمسػػػطيني وطمو اتػػػه الخطيػػػر" وعػػػ
عادة تقييـ جدوى التمسؾ بما يسم  مبادرة السرـ العربيو.  الماروعو، وا 

 1/5/1873فمسطين أون الين، 
 

 المعمى ما قيل عن تجميد االستيطان: ما نحتاج إليو ىو األفعال وليس فقط الك رداً عريقات  9



 
 
 

 

 

           0ص                                    1053العدد:                0/5/1873األربعاء  التاريخ:

التػػي ت ػػدثت عػػف نيػػو كسػػرائيؿ تجميػػد البنػػاء نػػي  اإلسػػرائيميوردا عمػػ  التقػػارير  :الم ػػرر السياسػػي -راـ اهلل 
المستوطنات،  اؿ الدكتور صائب عريقات كبير المفاوليف الفمسطينييف "كف كسرائيؿ ممتزمو بموجب القانوف 

 ت  هذم الم ظو أيو تقييرات ممموسو عم  الدولي، أف تو ؼ نورا جمين األناطو اأستيطانيو. ن ف لـ نرى 
مخططات كسرائيؿ اأستعماريو، بما ني ذلؾ البناء الجػاري نػي عاػرات المسػتوطنات اإلسػرائيميو نػي أرالػي 

 دولو نمسطيف الم تمو، بما نيها القدس الم تمو عاصمو دولو نمسطيف".
 1/5/1873القدس، القدس، 

 
 قبال القرضاويفي غزة تنيي استعداداتيا الست الحكومة 1

أاػػرؼ الهػػور: أنهػػت ال كومػػو نػػي  طػػاع اػػزة كانػػو اسػػتعداداتها أسػػتقباؿ الػػدكتور يوسػػؼ القرلػػاوي  -اػػزة 
ووند اأت اد العالمي لعمماء المسمميف الذي يصؿ  طػاع اػزة مسػاء اليػـو األربعػاء،  يػث سػي ظ  باسػتقباؿ 

مهرجاف جماهيري  ااػد، نػي ظػؿ مقاطعػو ينظـ له  أفرسمي ني معبر رنح، وسيمتقي بأركاف ال كومو  بؿ 
 نصائؿ منظمو الت رير لهذم الزيارة.

زيػػارة القرلػػػاوي والونػػد المرانػػؽ معػػه جػػاءت تمبيػػو لػػدعوتنا التػػػي  كفو ػػاؿ وزيػػر األو ػػاؼ كسػػماعيؿ رلػػواف 
عالمػػًا يمثمػػوف العديػػد مػػف الػػدوؿ  55وجهناهػػا لػػه خػػرؿ زيارتنػػا لدولػػو  طػػر ماػػيرًا كلػػ  أف الونػػد مكػػوف مػػف 

 العربيو واإلسرميو.
زيػػارة الونػػود تعيػػد لاذهػػاف الػػدور الػػذي يجػػب أف يقػػوـ بػػه العممػػاء تجػػام القػػدس واألسػػرى "و ػػاؿ رلػػواف كف 

 ."والقليو الفمسطينيو وكسر ال صار السياسي المفروض عم  ال كومو الفمسطينيو
 0/5/1873القدس العربي، لندن، 

 
 قسام وغير مرحب بياغزة تعمق االن إلىاليباش: زيارة القرضاوي  0

رنلػت السػمطو الفمسػطينيو زيػارة الاػيف يوسػؼ القرلػاوي، رئػيس اأت ػاد العػالمي لعممػاء  :معػا -بيت ل ػـ 
 ، و الت هذم الزيارة اير مر ب بها.األربعاء طاع ازة  كل المسمميف 
ح، نػاف اي زيػارة مو ؼ السمطو وال كومو الفمسطينيو وال كفم مود الهباش لوكالو معا  األو اؼو اؿ وزير 

ت مؿ مقزى سياسي يعترؼ بارعيو سػمطو  مػاس نػي اػزة، تعتبػر لػارة ولػد مصػم و الاػعب الفمسػطيني 
  وتعمؽ اأنقساـ باكؿ كبير وتاجن ا د طرني اأنقساـ عم  اأستمرار ني ذات السموؾ".

لفاءتعميؽ اأنقساـ  كل  كأزيارة القرلاوي  ائمو عم  نظرة نئويو و زبيو وأ تهدؼ  أفالهباش  وألاؼ  وا 
 كمكانيػػاتتعطيػػؿ  كلػػ نػػي  طػػاع اػػزة، وتػػودي  ك امتػػه"الكيػػاف اأنفصػػالي" التػػي ت ػػاوؿ  مػػاس  كلػػ الاػػرعيو 

نهاءالمصال و   انجازم بكؿ السبؿ. كل اأنقساـ التي تسع  منظمو الت رير والقيادة  وا 
 أطمقهػػاكػػؿ النصػػوص الاػػرعيو التػػي يسػػ ب الفتػػوى السػػيئو المخالفػػو ل كفعمػػ  القرلػػاوي  األولػػ "كػػاف  و ػػاؿ

  ".كسرائيميوت ت اأ ترؿ، نها هو يدخؿ ازة بموانقو  أنهاموخرا لت ريـ زيارة القدس ب جو 
 

المنطقو ني دوامو عنؼ كبيػر  إلدخاؿعم  دماؽ مقدمو  اإلسرائيمي، اعتبر الهباش القصؼ أخرىمف جهو 
وتستفيد مف  الو  األوراؽخمط  كل تسع   كسرائيؿ فأ ت  يتهرب اأ ترؿ مف اأست قاؽ السياسي، موكدا 

 اأنقساـ والتارذـ العربي لرستفراد ني المنطقو ونرض هيمنتها العسكريو عم  الدوؿ العربيو.
 1/5/1873وكالة معا اإلخبارية، 
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 غزة: قانون "برافر" ترانسفير جديد ويكشف الوجو القبيح لالحتالل في حكومة ال 6

مػػػو الفمسػػػطينيو نػػػي اػػػزة  ػػػانوف "برانػػػر" اإلسػػػرائيمي،  انوًنػػػا عنصػػػرًيا يػػػودي كلػػػ  عمميػػػو اعتبػػػرت ال كو : اػػػزة
 "ترانسفير" جديدة ويكاؼ الوجه القبيح لر ترؿ ورابته ني تر يؿ أبناء الاعب الفمسطيني عف أرلهـ".

تمػن الػدولي ( نػي مقرهػا بقػزة المج1/5ودعت ال كومو ني بياف لها عقب اجتماعها األسػبوعي ليػؿ الثرثػاء )
، ومنن تهجيػرهـ، وم اكمػو 2858لو ؼ هذم الجريمو ب ؽ أبناء الاعب الفمسطيني ني األرض الم تمو عاـ 

 ػػادة اأ ػػترؿ عمػػ  جػػرائمهـ ب ػػؽ الاػػعب الفمسػػطيني منػػذ النكبػػو كلػػ  اليػػوـ، معتبػػرة أف "تػػزامف كصػػدار هػػذا 
 تها  ت  يومنا ال الي".القرار ني ذكرى النكبو دليؿ جديد عم  استمرار النكبو وتداعيا

ونددت ال كومو ني ازة "بالهجوـ العدواني الػذي اػنته  ػوات اأ ػترؿ لػد سػوريا"، واعتبرتػه "تػدخًر خطيػًرا 
 وعدوانا سانًرا يستوجب مف األمو الو وؼ أمامه واتخاذ اإلجراءات المناسبو لمواجهته".

أو أي مػف الػدوؿ العربيػو واإلسػرميو ت ػت وأكدت أنها ترنض باكؿ  اطن أي عػدواف كسػرائيمي عمػ  سػوريو 
أي مبػػررات أو ذرائػػن يسػػو ها اأ ػػترؿ لتسػػويب جرائمػػه، داعيػػو جامعػػو الػػدوؿ العربيػػو أف تتخػػذ مو فػػا  ازمػػا 

 ومو دا "لمنن اأ ترؿ مف القياـ بأي عدواف أو استبا و ني أي تجام كاف".
 يػاء المبػادرة العربيػو ومػنح تػؿ أبيػب اأعتػراؼ مف جهو أخرى؛ اعتبرت ال كومو أف الم اوأت األمريكيو إل

مف  بؿ الدوؿ العربيو والتطبين معهػا، وكػذلؾ كلػانو الػدعوة كلػ  مػا يسػم  بتبػادؿ األرالػي، "خطػوة خطيػرة 
"كنا نتو ن مف الدوؿ العربيو تبنػي مطالػب اػعبنا الماػروعو بعػزؿ اأ ػترؿ واتخػاذ  و اؿ البياف: ومرنولو".

ه جػراء عدوانػه و تمػه ألبنػاء اػعبنا وتصػ يح المسػار السياسػي السػابؽ الػذي وصػؿ كلػػ  كجػراءات عقابيػو ب قػ
طريػػؽ مسػػدود وناػػؿ كبيػػر بػػدؿ اأنجػػرار وراء األوهػػاـ األمريكيػػو التػػي تسػػع  كلػػ   مايػػو الكيػػاف الصػػهيوني 

ن أو وتػػونير األمػػف والديمومػػو لػػه عمػػ   سػػاب اػػعبنا و قو ػػه، وتوكػػد ال كومػػو أف نمسػػطيف ليسػػت عقػػارا لمبيػػ
 المبادلو أو المتاجرة".

 0/5/1873قدس برس، 
 

 األقصى "جريمة مستفزة" اقتحام: "التشريعي" 78
مسػتوطًنا كسػرائيميًا صػباح  50استنكرت لجنػو القػدس واأل صػ  نػي المجمػس التاػريعي والػوزارات  يػاـ  ػوالي 

وعتيف، مػػػف بيػػػنهـ الثرثػػػاء، با ت ػػػاـ با ػػػات المسػػػجد األ صػػػ  المبػػػارؾ مػػػف بػػػاب المقاربػػػو عمػػػ  اػػػكؿ مجمػػػ
 أعلاء و يادات كسرائيميو مف  زب الميكود اإلسرائيمي، ت ت  راسو ارطيو كسرائيميو مكثفو.

و الػػت المجنػػو نػػي بيػػاف صػػ في الثرثػػاء، "كف هػػػذا اأ ت ػػاـ لسػػا ات المسػػجد األ صػػ  مػػف بػػاب المقاربػػػو، 
عامػػػو،  يػػػث يرانقهػػػا منػػػن واأعتػػػداء عمػػػ  المصػػػميف ُيعػػػد جريمػػػو جديػػػدة تمػػػس وتسػػػتفز ماػػػاعر المسػػػمميف 

 المسمميف مف الدخوؿ لبا ات المسجد األ ص  لتأميف ال مايو لقطعاف المستوطنيف،
 1/5/1873فمسطين أون الين، 

 
 : االحتالل يسعى إلشعال حرب دينية عبر االعتداء عمى "األقصى" رضوانإسماعيل  77

ني ازة لػ" دس برس": "نديف بادة ا ت ػاـ والاووف الدينيو  األو اؼ اؿ الدكتور كسماعيؿ رلواف وزير : ازة
واأعتداء عم  المصميف ني سياسو ممنهجو مػف  بػؿ اأ ػترؿ  األ ص  طعاف المستوطنيف با ات المسجد 

 وا ن". أمرالصهيوني لتهويد القدس ونرض 
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نػي  ياإلجرامػوهذا التطػور  األ ص عم  المسجد  اإلجراميوألاؼ: "ننظر بخطورة بالقو كل  هذا اأعتداء 
التػي مػف  اإل ػداث، ون مؿ اأ ترؿ الصهيوني المسػئولو الكاممػو عػف تػداعيات هػذم األ ص تهويد المسجد 

واأعتػػداء عمػػ  المقدسػػات ويػػدلؿ عمػػ  العقميػػو الصػػهيونيو التػػي أ  اإلسػػرميوخرلهػػا يػػتـ اسػػتفزاز الماػػاعر 
 . رب دينيو ني المنطقو" كاعاؿتومف باألخر يات وأ القيـ وتستهدؼ 

 1/5/1873قدس برس، 
 

 الخضري: الصمت العربي والدولي يشجع االحتالل عمى توسيع عمميات اقتحام األقصى  71
أكد رئيس المجنو الاػعبيو لمواجهػو ال صػار بقػزة النائػب جمػاؿ الخلػري، أف الصػمت العربػي والػدولي : ازة

 ات لتصبح باكؿ يومي.ياجن اأ ترؿ اإلسرائيمي عم  ا ت اـ المسجد األ ص  وتوسين هذم العممي
( تمقت " دس برس" نسخو عنه، عم  أف هذا الصمت أدى لتوسين 1/5وادد الخلري ني بياف له الثرثاء )

دائرة اأستهداؼ اإلسػرائيمي لتصػبح مسػيرات منظمػو ومعمػف عنهػا بماػاركو وزراء واخصػيات سياسػيو كبيػرة 
 وليس كما كاف سابقًا بصور نرديو.

 1/5/1873قدس برس، 
 

 الغول: عمل المجمس التشريعي قانوني حتى انتخاب مجمس آخرنائب محمد ال 73
أكػػػد رئػػػيس المجنػػػو القانونيػػػو نػػي المجمػػػس التاػػػريعي النائػػػب م مػػػد نػػػرج القػػػوؿ أف : أسػػػماء صرصػػػور - اػػزة

اػػرعي ا كلػػ   ػػيف  يػػاـ انتخابػػات  ،ونػػؽ القػػانوف األساسػػي الفمسػػطيني، المجمػػس التاػػريعي يعػػد  تػػ  الم ظػػو
 يدة، بخرؼ الولن القانوني لمرئيس م مود عباس.تاريعيو جد

وبػػيف النائػػب عػػف كتمػػو التقييػػر واإلصػػرح التابعػػو ل ركػػو  مػػاس، نػػي  ػػوار خػػاص بػػػ"نمسطيف"؛ أف القػػانوف 
األساسػػي الفمسػػطيني بنصػػه الصػػريح ياػػير كلػػ  أف الػػرئيس بعػػد مػػرور أربػػن سػػنوات تنتهػػي وأيتػػه دوف وجػػود 

(: "مػدة رئاسػو السػمطو الوطنيػو الفمسػطينيو هػي أربػن سػنوات، وي ػؽ لمػرئيس 32تمديد له، بنص المػادة ر ػـ )
ترايح نفسه لوأيو رئاسيو ثانيو، عم  أأ ياقؿ منصب الرئاسو أكثر مف دورتيف متتػاليتيف"، وُت ػاؿ الرئاسػو 

(: "كذا اػػػقر مركػػػز رئػػػيس السػػػمطو 31/1بػػػنص المػػػادة ) ،أي د.عزيػػػز دويػػػؾ، كلػػػ  رئػػػيس المجمػػػس التاػػػريعي
وطنيو ني أي مف ال اأت السابقو؛ يتول  رئيس المجمس التاريعي الفمسطيني مهاـ رئاسو السمطو الوطنيو ال

مو ًتا مدة أ تزيد عم  ستيف يوًما، تجري خرلها انتخابات  رة ومبااػرة أنتخػاب رئػيس جديػد"، ونقًػا لقػانوف 
 اأنتخاب الفمسطيني.

 1/8/1873فمسطين أون الين، 
 
 

 مصرية لتذليل عقبات السفر عمى معبر رفح  -باحثات فمسطينية "قدس برس": م 78
كاؼ مسووؿ نمسطيني ني ازة النقاب عف لقاءات نمسطينيو ػ مصريو لتذليؿ العقبات التي تواجه سفر : رنح

عامػػًا نػػي معبػػر رنػػح  50و 28الفمسػػطينييف مػػف  طػػاع اػػزة كلػػ  مصػػر خصوصػػًا ممػػف تتػػراوح أعمػػارهـ بػػيف 
 البري. 
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عػػاـ اإلدارة العامػػو لممعػػابر وال ػػدود نػػي  طػػاع اػػزة مػػاهر أبػػو صػػب ه، نػػي تصػػري ات خاصػػو لػػػ و ػػاؿ مػػدير 
" دس برس": "كف وندًا نمسطينيًا مف وزارتي الداخميو والخارجيو التق  مطمن هػذا األسػبوع بمسػووليف مصػرييف 

 وب ثوا تدليؿ العقبات التي تواجه سفر الفمسطينييف". 
مق  وعػود كيجابيػو مػف الجانػب المصػري وينتظػر تطبيقهػا نػي المسػتقبؿ المنظػور، وبيف أف الوند الفمسطيني ت

معربػػًا عػػف أممػػه بػػأف يسػػير العمػػؿ نػػي المعبػػر دوف عوائػػؽ خػػرؿ نصػػؿ الصػػيؼ، مولػػ ًا أف كدارة المعػػابر 
 ولعت خطو لتنظيـ العمؿ ني المعبر خرؿ األاهر الثرثو المقبمو.

 1/5/1873قدس برس، 

 
 االقتصادي التركي العربي بغزة يجتي في سياق كسر الحصار  الرفاتي: الممتقى 75

 اؿ الدكتور عػرء الػديف الرنػاتي وزيػر اأ تصػاد الػوطني ب كومػو اػزة "كف الممتقػ  اأ تصػادي التركػي : ازة
العربي المقرر عقدم ني  طاع ازة الاهر الجاري، ربما يتزامف من زيػارة رئػيس الػوزراء رجػب طيػب أردواػاف 

 لقزة".
اف عبد السرـ صياـ أميف عاـ مجمس الوزراء بقزة  د أعمف أف  كومو هنيػو سػترع  الممتقػ  اأ تصػادي وك

التركي العربي، بمااركو مائتي اخصيو ا تصاديو ورجاؿ أعماؿ عرب، و اؿ "كف الممتقػ  سيسػاهـ نػي دعػـ 
  طاع ازة وكسر ال صار المفروض عميه".

بػػػػرس" أف الممتقػػػػ  اأ تصػػػػادي التركػػػػي العربػػػػي يػػػػأتي لتعزيػػػػز  ورأى الرنػػػػاتي نػػػػي تصػػػػري اته خاصػػػػو لػػػػػ" دس
األواصر من األاقاء العرب، مليفًا: "األتراؾ مف طر وا عمينا أف ُيْعقد نػي  طػاع اػزة، ون ػف نػي ال كومػو 

 ر بنا بذلؾ".
 0/5/1873قدس برس، 

 
 ةمسيرة لمتنديد بالعدوان عمى سوري الشرطة في غزة تفرق 79

و التابعو ل كومو ازة اليـو الثرثاء، تظاهرة لمجبهو الاػعبيو نػي مدينػو خػاف يػونس نّر ت الارط :سما -ازة 
 لمتنديد بالعدواف اإلسرائيمي عم  سوريا.

نظمػػت نػػي مدينػػو خػػاف يػػونس جنػػوب  طػػاع اػػزة اليػػـو  أنهػػاو الػػت الجبهػػو نػػي بيػػاف لهػػا وصػػؿ وكالػػو "سػػما" 
دات وكوادر وأعلػاء مػف الجبهػو، و يػادات مػف القػوى الثرثاء و فو تلامنيو من سوريا الاقيقو، بمااركو  يا

 والفصائؿ واخصيات وطنيو واعتباريو.
و د  مؿ المااركوف أعرـ نمسطيف وسػوريا الاػقيقو ورايػات الجبهػو والاػعارات المنػددة بالعػدواف الصػهيوني، 

واألمػػيف العػػاـ  والمتلػػامنو مػػن سػػوريا، وصػػور األمػػيف العػػاـ لمجبهػػو الاػػعبيو لت ريػػر نمسػػطيف أ مػػد سػػعدات،
 اهلل. ل زب اهلل السيد  سف نصر

ال كػومي بقػزة عػف رنلػه وأسػفه الاػديديف بخصػوص  اإلعػرـالقصيف رئػيس مكتػب  كيهابمف جانبه عبر 
مػػػا تػػػـ مػػػف أ ػػػداث مسػػػاء اليػػػـو نػػػي م انظػػػو خػػػاف يػػػونس، وممػػػا  امػػػت بػػػه الاػػػرطو مػػػف ا تجػػػاز لعػػػدد مػػػف 

 القياـ بعممهـ. أثناءالص فييف 
عػرـ داخميػو اػزة تػابعوا  و اؿ القصيف نػي صػف ته عمػ  مو ػن التواصػؿ اأجتمػاعي كف المكتػب ال كػومي وا 

 .كنهائهال دث منذ بدايته وعمموا عم  
 1/5/1873وكالة سما اإلخبارية، 
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 وأي دولة عربية ال يعني أن تكون حماس جزء منيا "إسرائيل"حرب بين  اندالعأبو مرزوق:  17

ي البارز ني  ركو  ماس موس  أبو مرزوؽ اف اندأع  رب بيف رأى القياد :خاص معا -بيت ل ـ
كسرائيؿ وأي دولو عربيو أ يعني أف  ماس ستكوف طرنا ني هذم ال رب، نيما ادد عم  أف موا ؼ  ركته 

 اأستراتيجيو ثابتو ولف تتقير بتقيير الدولو المليفو لقيادة ال ركو.
مقابمو من وكالو معا "كف  ماس ليست دولو، و اؿ أبو مرزوؽ علو المكتب السياسي ل ماس ني 

 واأ ترؿ ياف عدوانه باستمرار عم  بعض الدوؿ العربيو، نهؿ يعني ذلؾ تدخؿ  ماس؟".
وباأف القارات اأسرائيميو عم  سوريا، رأى أف النظاـ السوري مطالب برد  وي لمجـ العدواف، و اؿ: "ما داـ 

 ني وجه اسرائيؿ بدأ مف أف يوجهها كل  اعبه".لدى النظاـ صواريف نر بد أف يستخدمها 
واتهـ أبو مرزوؽ كسرائيؿ التي وصفها بالدولو العدوانيو كل  السعي لت ييد  وة سوريا اأستراتيجيو، وجعمها 

 دولو لعيفو منزوعو السرح.
طالبا ودعا الدوؿ العربيو كل  تو يد  وتها والصمود ني وجه اأعتداءات التي تستهدؼ بعض الدوؿ، م
 با ياء اتفاؽ الدناع العسكري الماترؾ بيف الدوؿ العربيو والو ؼ ني وجه اسرائيؿ ني أي هجـو  ادـ.

وردا عم  بعض التقاير التي ت دثت عف "كنذار"  طري لقيادة  ماس بتصويب مو فها السياسي مف التعديؿ 
أ مواجهو الطرد مف الدو و ،  اؿ أبو مرزوؽ "كف هذم المعمومات الذي طرأ عم  المبادرة العربيو لمسرـ وا 

 اير ص ي و اطر ا، وأ يوجد انذار وأ مر ظات  طريو عم  مو ؼ ال ركو بخصوص تبادؿ اأرالي".
وتابن "مو ؼ ال ركو بخصوص تبادؿ اأرالي كاف  بؿ تصري ات رئيس وزراء خارجيو  طر، مو ؼ 

 يه ني المالي". ماس ثابت ني مولوع تبادؿ اأرالي منذ تـ التوانؽ عم
كاف ارطا أساسيا أف تكوف اللفو والقدس  67وألاؼ أنه  ت  بقبوؿ  ركو  ماس لمدولو عم   دود 

 خاليو مف اأستيطاف.
وأكد أف العر ات التي تقيمها  ركته من الدوؿ أ تعني أف تتطابؽ الرويو السياسيو لم ركو من هذم الدوؿ، 

 ركو الموجودة ني مصر لمعديد مف الموا ؼ المصريو، مف طار ا مثاأ عم  معارلو بعض  يادات ال
 بينها  ليو اأنفاؽ واأتفا يات المو عو من الجانب اأسرائيمي.

و اؿ "ن ف لـ نتعود التاهير بأي دولو ي دث بيننا وبينها خرؼ سياسي، ن ماس ُطردت مف األردف ولـ 
ني سياؽ ذخر استنكر أبو  لو وؼ معنا".تعترض عميها، ناكر مف يساعدنا ونتمن  ممف أ يساعدنا ا

مرزوؽ اعتداء بعض عناصر أمف المقالو عم  مسيرة ني خاف يونس مساء الثرثاء، و اؿ "انه أ يجوز 
 اأعتداء عم  أي مسيرة مهما كاف هدنها، وأف مف  ؽ المواطنيف التظاهر والتعبير عف ذرائهـ".
 8/5/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل"ونفدرالية ىي الوطن البديل الذي تريده الزىار: الك 18

 اؿ القيادي ني  ركو  ماس الدكتور م مود الزهار، العلو السابؽ ني المكتب : د.  سيف العموش -ازة 
التنفيذي لم ركو، اف الكونفدراليو المزعومو بيف اأردف ونمسطيف أ يمكف اف تتـ عم  ارض الوا ن. والاؼ 

اف م مود عباس سمن وعودا اميركيو اير  قيقيو با امو دولو نمسطينيو، « ستورالد«ني تصريح خاص لػ
 مايرا ال  اف الكونفدراليو ما هي اأ الوطف البديؿ الذي تريدم اسرائيؿ لمفمسطينييف.
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أ قا، اف الخرؼ الفمسطيني  وؿ الكونفدراليو من « الدستور»وزاد ني سياؽ مقابمو موسعو ستنارها 
ف تطويقه، وسيت وؿ مف خرؼ من اسرائيؿ ال  خرؼ بيف الفصائؿ الفمسطينيو مف جهو اأردف أ يمك

وبيف الفمسطينييف واأردنييف مف جهو أخرى. وتساءؿ الزهار عف مقازي التو يت ني طرح الكونفدراليو اأف، 
ت ديدا الفمسطيني معتبرا اف ذلؾ يأتي ني سياؽ  ياـ اسرائيؿ بتصدير أزمتها الداخميو ال  الجانب العربي و 

 واأردني. وااار ال  اف  ماس ومعها الاعب الفمسطيني أ يمكف اف توانؽ عم  الكونفدراليو.
و وؿ مستقبؿ عر و ال ركو من اأردف،  اؿ الزهار اف طبيعو العر و اأخويو التي تربط الاعبيف 

 دة المصير.الفمسطيني واأردني توكد دائما عم  تميزها وتر يها عم  اأخوة وو 
 8/5/2013الدستور، عمان، 

 
 حماس: سرقة األراضي لن تجخذ الشرعية بقانون "برافر" االحتاللي 19

أعمنت  ركو " ماس" رنلها لمصاد و السمطات اإلسرائيميو عم   انوف "برانر" الذي القدس الم تمو: 
أراليهـ ني "النقب" ألؼ نمسطيني مف بيوتهـ و  35بموجبه سيتـ مصادرة ذأؼ الدونمات وتهجير ن و 

 جنوب نمسطيف الم تمو، وأكدت بأف هذا القانوف "سر و ولف تأخذ الارعيو".
نرنض سياسو اأ ترؿ وتاريعاته الجائرة؛ نما يسم    ( "كنَّنا ني5|7اليوـ الثرثاء ) لم ركو  و اؿ بياف

 قوؽ اإلنساف الفمسطيني؛ نما بقانوف برانر، كنما هو م اولو مكاونو لارعنو سر و األرالي وانتهاؾ جديد ل
 بني عم  باطؿ نهو باطؿ".

وألاؼ البياف: "كفَّ سياسات اأ ترؿ اأستيطانيو المتواصمو، لتوكد مف جديد عم  أهميو التمسؾ بنهل 
المقاومو سبيًر أستعادة ال قوؽ، و مايو األرض الفمسطينيو مف السر و والتهويد. كنَّنا نعتبر كؿ  ديث عف 

ت كنما هو عبث جديد بمستقبؿ القليو الفمسطينيو، مف اأنه التقطيو عم  جرائـ اأ ترؿ المفاولا
 وم اوأته المتواصمو لسر و وتهويد األرض والمقدسات"، عم   د تعبير البياف.

 8/5/2013قدس برس، 
 

 بالشرق األوسط في عممية التسويةلن تقبل بدور ديكوري  الصينأسامة حمدان:  20
مسووؿ العر ات الخارجيو ني  ركو " ماس" أف تقدـ جمهوريو الصيف الاعبيو عم  بيروت: استبعد 

المقامرة بدور سياسي ني عمميو التسويو ني الارؽ األوسط، وأكد أف الصيف ب جمها ودورها الدولي لف 
 تقبؿ بدور ديكوري ني أيو عمميو تسويو مرتقبو بيف السمطو الفمسطينيو وال كومو اإلسرائيميو.

 مداف ني تصري ات خاصو لػ " دس برس" ني استلانو الصيف لكؿ مف عباس ونتنياهو م اولو  ورأى
أستكااؼ نرص نجاح أي دور سياسي صيني ني الارؽ األوسط، و اؿ: "أ اؾ أف الصيف كدولو كبرى 

و د تاعر بجممو مف الت ديات من الوأيات المت دة األمريكيو وت اوؿ أف تمعب دورا ك ميميا ودوليا، 
استجابت لمطالب مف طرؼ السمطو الفمسطينيو باستلانو لقاء من نتنياهو، لكنني أعتقد أف األمور تذهب 
كل  ب ث امكانيو دور يمكف أف تمعبه الصيف ني المنطقو، وأعتقد أف الجانب الصيني لف يقامر بدور 

 ديكوري أو بدور م كوـ عميه بالفاؿ مسبقا".
ميو ما أسمام بػ "الموامرات" التي ت اؾ لد المقاومو سواء كاف ذلؾ عم  صعيد ذخر  مؿ  مداف مف أه

 عبر عمميو التسويو أو ايرها.
 7/5/2013قدس برس، 
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 " صفعة جديدة لممبادرة العربيةبرافر"الجياد": قانون " 21

اعتبرت  ركو الجهاد اإلسرمي ني نمسطيف، مصاد و اأ ترؿ عم   انوف تهجير المواطنيف ني النقب 
 بو صفعو جديدة لػ"دعاة السرـ وأص اب المبادرة العربيو".بمثا

و اؿ المت دث باسـ ال ركو داود اهاب ني تصريح مكتوب تعقيبًا عم  مصاد و المجنو الوزاريو اإلسرائيميو 
ألؼ مواطف نمسطيني مف أراليهـ وبيوتهـ ني النقب:  35عم   انوف "برانر" الذي يتـ بموجبه تر يؿ ن و 

ر هو كعرف  رب جديد عم  هويو األرض وتاريخها"، وألاؼ: "هذا رد اأ ترؿ عم  تمسؾ "هذا القرا
 الجامعو العربيو بمبادرة السرـ".

و ذر "مف اأنسياؽ وراء كعرف تجميد اأستيطاف ني مناطؽ مف اللفو الم تمو"، ماددًا عم  أف "هذم 
اللفو، نكؿ نمسطيف أرض م تمو ومهددة ت ت األرض كمها لماعب الفمسطيني وأ نرؽ بيف النقب ومناطؽ 

 وا ن اأستيطاف والعدواف وال صار".
 8/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 محمد اشتية: نرفض االعتراف "بييودية الدولة" وال نقبمو شرطا إسرائيميا لمعممية السممية 22

و ؼ الفمسطيني الثابت مف ناديو سعد الديف: أكد علو المجنو المركزيو ل ركو نتح م مد ااتيو الم –عماف 
 رنض اأعتراؼ "بيهوديو الدولو"، وعدـ  بوله ارطًا كسرائيميًا لمعمميو السمميو.

و اؿ، لػ"القد" مف نمسطيف الم تمو، كف "الجانب الفمسطيني يرنض باكؿ مطمؽ "يهوديو الدولو" لما لذلؾ مف 
 انعكاسات سياسيو مستقبميو خطيرة".
تستهدؼ مف وراء ااتراط اأعتراؼ الفمسطيني "بيهوديو دولو كسرائيؿ"، وألاؼ أف "سمطات اأ ترؿ 

اإلدعاء بأف هذم الدولو يهوديو، بما يترتب عميه مف تبعات كسقاط  ؽ عودة الرجئيف الفمسطينييف كل  
. وأولح أف "هذا المولوع 1948ديارهـ وأراليهـ"، التي ُهّجروا منها بفعؿ العدواف الصهيوني العاـ 

، ني ظؿ مخطط 1948مخاطر جسيمو ب ؽ المواطنيف الفمسطينييف ني نمسطيف الم تمو العاـ ي مؿ 
كسرائيمي لتنفيذ برنامل تهجير لدهـ بقض النظر عف اكمه، ألنها ني هذم ال الو ستدّعي أنها "دولو 

 يهوديو".
 8/5/2013الغد، عمان، 

 
 لشرعية الفمسطينيةالقرضاوي الى غزة ألنيا لم تجت من بوابة ا زيارةفتح ترفض  23

اعتبر القيادي ني  ركو نتح ي ي  رباح أف زيارة الايف يوسؼ القرلاوي رئيس ات اد :  امد جاد -ازة 
تندرج ني كطار الزيارات المثيرة لمجدؿ، معربًا عف رنض   طاع ازة عمماء المسمميف الذي اليوـ "اأربعاء 

ها ب سبه لـ تأت مف بوابو الارعيو الفمسطينيو وتأتي مف  ركته لهذم الزيارة أو التعامؿ معها انطر ا مف أن
 منطمؽ الب ث عف دور والعبث بالقليو الفمسطينيو".

 8/5/2013الغد، عمان، 
 

 مزيد من التنازالتلم تجمب طوال سنوات سوى " إسرائيل"السمطة و: المفاوضات بين فمسطينيةفصائل  24



 
 
 

 

 

           75ص                                    1053العدد:                0/5/1873األربعاء  التاريخ:

مف المساعي المبذولو أستئناؼ المفاولات بيف   ذرت نصائؿ نمسطينيو ني ازة: لياء الك موت-ازة 
سرائيؿ، موكدة أف المفاولات لـ تجمب طواؿ سنوات سوى المزيد مف التنازأت.  السمطو الفمسطينيو وا 

ونبه  ياديوف ني  ديث لمجزيرة نت كل  أف العودة لمتفاوض تمنح القطاء إلسرائيؿ لمواصمو جرائمها 
أ تبادؿ األرالي من كسرائيؿ، ومطالبيف بو ؼ القطاء العربي الممنوح وسياساتها التوسعيو، رانليف مبد

 لمسمطو الفمسطينيو.
و اؿ الناطؽ باسـ  ركو  ماس سامي أبو زهري كنهـ يرنلوف أي عودة لمتفاوض من اأ ترؿ اإلسرائيمي، 

 لفمسطينييف.مايرًا كل  أف التفاوض يونر نرصو لر ترؿ لتبييض صف ته بعد جرائمه المتواصمو ب ؽ ا
وألاؼ أبو زهري لمجزيرة نت أف التفاوض يوّنر القطاء إلسرائيؿ لمزيد مف الجرائـ وتوسين المستوطنات، 

 منوهًا كل  أف التفاوض يعد خروجا عف المو ؼ الفمسطيني الوطني الرانض لمتنازأت والمفاولات.
داعيًا السمطو الفمسطينيو أدخار الو ت وذكر أف التفاوض سينتهي مثؿ كؿ مرة بالفاؿ ولف يوتي أيو نتائل، 

 والجهد وعدـ منح اأ ترؿ هذم الفرص المجانيو.
وادد أبو زهري عم  عدـ اعور  ماس بقمؽ تجام ما يجري ألف السمطو تدور ني  مقو مفراو، ستكتاؼ 

ف منح القطاء أ قًا أنها لـ ت قؽ أي كنجازات مف خرؿ المفاولات، داعيًا األطراؼ العربيو كل  التو ؼ ع
 لممفاولات  رصًا عم  ال قوؽ الفمسطينيو.

ومف جانبه يرى القيادي ني  ركو الجهاد اإلسرمي الايف خلر  بيب أف استئناؼ المفاولات يتـ 
بتعميمات أميركيو لصالح "الكياف الصهيوني" ولفرض  ؿ يتماا  من رابات اإلدارتيف األميركيو 

 واإلسرائيميو.
نت كف المفاولات تأتي نقط للماف أمف كسرائيؿ ولد المصالح الفمسطينيو و قوؽ و اؿ  بيب لمجزيرة 

الاعب، معتبرًا ني الو ت ذاته أف كسرائيؿ هي المستفيد الو يد مف هذم المساعي ألنها ستبيض وجهها 
 وستعطيها القطاء لمااريعها التوسعيو.

لسنوات الماليو لـ ت قؽ أي ايء وكانت وبيّف  يادي الجهاد اإلسرمي بقزة أف المفاولات عم  مدار ا
نتائجها صفرا، وأف أي جولو جديدة هي مليعو لمو ت وجري وراء السراب، رانلًا القطاء العربي 

 لممفاولات والتنازأت الممنوح لمسمطو الفمسطينيو.
األميركيو  وصؼ علو المكتب السياسي لمجبهو رباح مهنا المفاولات بالعبثيو واللارة، موكدًا أف اإلدارةو 

 من ازة إلسرائيؿ وليست راعيو لممفاولات.
وطالب مهنا الرئيس الفمسطيني م مود عباس بالتو ؼ عف المفاولات والعودة لخيار الاعب الفمسطيني، 
باستخداـ كؿ وسائؿ المقاومو المتا و، ماددًا عم  أف الجبهو داخؿ ُأطر منظمو الت رير تعمف موا فها 

 و التفاوليو.الرانلو لتوجهات السمط
وجدد علو المكتب السياسي لمجبهو الاعبيو لت رير نمسطيف رنض الفصائؿ الفمسطينيو لمبدأ تبادؿ 
األرالي الذي اعتبرم لربًا ألساس مف أساسات الارعيو الدوليو، م ذرًا مف أف سقؼ التنازأت سيكوف 

 كبيرًا كذا منح العرب دعما لعباس.
 7/5/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 من سورية فتح: المقاومة ال تعمل بضغطة زر   25
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وهو يرد بعد أنباء أنادت ‘أارؼ الهور:  اؿ أ مد عساؼ الناطؽ باسـ نتح ني تصري ات ص انيو  -ازة 
بأف النظاـ السوري  رر السماح لمفصائؿ الفمسطينيو بتنفيذ هجمات لد كسرائيؿ، ردا عم  ااراتها األخيرة 

 ’.أ تعمؿ بلقطو زر‘ينيو لد دماؽ، أف المقاومو الفمسط
المقاومو الفمسطينيو، أ تعمؿ بلقطو زر مف  بؿ أي دولو أو جهو، من ا ترامنا لسوريو ‘و اؿ عساؼ 

 ’.ومكانتها
وأكد أف الاعب الفمسطيني، ونصائمه تقدر مت  ترد وكيؼ ترد وأساليب الرد عم  اأعتداءات اإلسرائيميو، 

 ’.ليست ردات نعؿ، أو ور و بيد أي جهو مهما كانت‘ني موكدا عم  أف مقاومو الاعب الفمسطي
 8/5/2013القدس العربي، لندن، 

 
 ممفات ساخنة ةثالثعزام األحمد في بيروت وبجعبتو الراي الكويتية:  26

المارؼ عم  السا و الفمسطينيو عزاـ « نتح»اف علو المجنو المركزيو ل ركو « الراي»عممت : بيروت
ني « نتح»زيارة لـ يعمف عنها مسبقًا،  يث ترأس اجتماعا أعلاء  يادة اأ مد وصؿ ال  بيروت ني 

السا و المبنانيو وذلؾ ني مقر السفارة الفمسطينيو ني بيروت ب لور سفير نمسطيف ني لبناف علو 
المجمس الثوري اارؼ دبور وأميف سر ال ركو ني لبناف نت ي ابو العردات، و ائد  وات اأمف الوطني 

اف اأ مد  مؿ ني جدوؿ اعماؿ زيارته « الراي»وابمقت مصادر نمسطينيو ال   ابو عرب. المواء صب ي
وارتباط ت ركات عقيمو علو المجنو المركزيو لم ركو « نتح»ثرثو موالين رئيسيو، اولها الولن الداخمي لػ 

انتتاح ماارين ني سابقًا م مد د رف، جميمو د رف التي تزور المخيمات الفمسطينيو منذ اياـ و يامها ب
مخيمي نهر البارد والبداوي با تماؿ اصدار  رارات بفصؿ بعض المسووليف واعطاء انذارات آلخريف 
يتعاونوف معها خرنا لقرار ال ركو بمقاطعتها، وثانيها ارح مو ؼ المنظمو والسمطو الفمسطينيو مف مسألو 

لعربيو، ومتابعو التطورات السياسيو واأمنيو ونؽ ما ا ر ني جامعو الدوؿ ا« اسرائيؿ»تبادؿ اأرالي من 
ني لبناف وسوريو واولاع الناز يف الفمسطينييف ني المخيمات ني لوء  رار المنظمو دنن مساعدات بقيمو 

 الؼ دوأر اهريًا لمتخفيؼ مف معاناتهـ اأنسانيو. 200
 8/5/2013الراي، الكويت، 

 
  توازن ديمغرافي في القدسإسرائيل" تفشل في إيجاد : ""أحرونوت"يديعوت  11

بيف تقرير نارته "يػديعوت أ رونػوت" أف م ػاوأت اأ ػترؿ خمػؽ تػوازف ديمقرانػي نػي القػدس تفاػؿ، بسػبب 
مػػا أسػػمته "الت ػػوؿ كلػػ  ال ريديػػو" كلػػانو كلػػ  "نمػػط ال يػػاة البطػػيء نسػػبيا"، األمػػر الػػذي يػػدنن الطػػرب الػػذيف 

رتهػػا مػػن انتهػػاء التزامػػاتهـ، وبالتػػالي نػػلف "الهجػػرة سػػمبيو" يدرسػػوف نػػي موسسػػات التعمػػيـ نػػي القػػدس كلػػ  مقاد
 باتجام وا د.

وكتبت الص يفو أف ما يسم  بػ"يـو القدس" )األربعاء( بات يوما اكميا تطمؽ نيه التصري ات السياسيو التي 
 تت دث عف أهميو المدينو.

نػػي العػػاـ المالػػي درس نػػي القػػدس وبينػػت معطيػػات مػػا تسػػم  بػػػ"الدائرة المركزيػػو لئ صػػاء" اإلسػػرائيميو أنػػه 
 طالب نقط البقاء نيها. 213300ألؼ، ولكف اختار  31أكثر مف 
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ونقمػػت "يػػديعوت أ رونػػوت" عػػف المػػديرة العامػػو لجمعيػػو "روح جديػػدة"  ولهػػا كنػػه نػػي سػػنوات السػػبعينيات كػػاف 
بسػبب "العمميػات وبسػبب الاباب يأتوف لمدراسو ني القػدس ويبقػوف نيهػا، أمػا اليػـو نػلف هػذا اأتجػام  ػد تقيػر 

 عمميو الت وؿ كل  ال ريديو".
اػهد "هجػرة سػمبيو" مػف  1022وبينت معطيات نارها ما يسػم  بػػ"معهد أوراػميـ لدراسػات كسػرائيؿ" أف العػاـ 

كسرائيمي، ني  يف اػادر تػؿ أبيػب كلػ  القػدس  2500المدينو،  يث اادر المدينو كل  تؿ أبيب و دها ن و 
 اخص. 200ما يقؿ عف 

ياير التقرير كل  أنه مف بيف األسباب الرئيسػيو لػذلؾ هػو أف مسػتوى اػرء المعياػو نػي القػدس مماثػؿ لتػؿ و 
أبيب، ني  يف أف األخيرة مناسبو أكثر مف  يث أماكف وظروؼ العمؿ، راـ جهود بمديػو اأ ػترؿ لت ويػؿ 

 المدينو كل  مركز جذب لمطرب والاباب.
ؿ، كلػػانو كلػػ  هيئػػات أخػػرى مثػػؿ "عيػػر أكاديميػػت" و"نقابػػو الطػػرب نػػي كمػػا بػػيف التقريػػر أف بمديػػو اأ ػػتر

الجامعو"، تعمػؿ عمػ  خمػؽ أمػاكف عمػؿ وسػكف مرئػـ وأمػاكف ترنيػه و يػاة ثقانيػو، كأ أف اتجػام الهجػرة يبقػ  
 سمبيا.

 1/5/1873، 80عرب 
 

 عمى تعويضات لضحايا "أسطول الحرية"  "إسرائيل"تركيا و بيناتفاق قريب  10
أكػػػدت رئاسػػػو الػػػوزراء اإلسػػػرائيميو أف التوصػػػؿ كلػػػ  اتفػػػاؽ نػػػي اػػػأف التعػػػويض : أ ؼ ب -لم تمػػػو القػػػدس ا

لملػػػ ايا األتػػػراؾ جػػػراء الهجػػػـو اإلسػػػرائيمي عمػػػ  سػػػفينو "مػػػاني مرمػػػرة" لػػػمف "أسػػػطوؿ ال ريػػػو" لممسػػػاعدات 
تقػػػدـ نػػػي  متو ػػػن "نػػػي القريػػػب العاجػػػؿ" بعػػػد ت قيػػػؽ 1020اإلنسػػػانيو المتجهػػػو كلػػػ  اػػػزة نهايػػػو أيػػػار )مػػػايو( 

 اأجتماع بيف مسووليف مف البمديف.
وأعمػػف مكتػػب رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتانيػػاهو نػػي بيػػاف مسػػاء اأثنػػيف أف "المقػػاء كػػاف كيجابيػػًا )...( الفريقػػاف 
توصػػر كلػػػ  ماػػروع )اتفػػػاؽ(، لكػػػف أ يػػزاؿ هنػػػاؾ  اجػػػو إليلػػا ات نػػػي اػػػأف بعػػض الموالػػػين. الجانبػػػاف 

 القريب العاجؿ". يتو عاف التوصؿ كل  اتفاؽ ني
 0/5/1873، الحياة، لندن

 
 

 خاص لمطائرات من دون طيار إنذار: "إسرائيل" 16
لممرة األول  ني تاريف كسرائيؿ، وبعػد تزايػد كرسػاؿ طػائرات مػف دوف طيػار خصوصػًا مػف لبنػاف، تقػرر تفعيػؿ 

 .صانرات كنذار خاصو ني المناطؽ الوا عو ني المسار المفترض لهذا النوع مف الطائرات
" المقربػػو مػػف  كومػػو بنيػػاميف نتنيػػاهو كلػػ  أنػػه بسػػبب الخاػػيو مػػف اسػػتخداـ  وأاػػارت صػػ يفو "كسػػرائيؿ اليػػـو
منظمات وصفتها بػ"اإلرهابيو" هذم الطائرات لتفجيرها نوؽ أهداؼ مدنيػو تسػتعد  يػادة الجبهػو الداخميػو لتفعيػؿ 

 ماء.كنذار مبكر يسمح لممدنييف ني مسار الطائرة اتخاذ ال يطو واأ ت
وب سػػب الصػػ يفو، نلنػػه ونقػػًا لممخطػػط، سػػيتـ تفعيػػؿ اإلنػػذار باػػكؿ يػػدوي، وتنػػذر المػػدنييف ونػػؽ وتيػػرة تقػػدـ 
الطػػائرة. وأاػػارت الصػػ يفو كلػػ  أف جهػػاز اإلنػػذار هػػذا لػػيس نػػي الخدمػػو العممياتيػػو بعػػد، ولكػػف يجػػري بنػػاوم 

 وتطويرم.
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هي أف الطائرة، وخرنًا لمصاروخ، أ تتخذ مسار  وأول ت "كسرائيؿ اليوـ" أف الماكمو التي تواجه المطّوريف
طيػراف م ػدد وتت ػرؾ نػي اتجاهػات ايػر متو عػو ويتعػذر الػتكهف بهػا سػمفًا. ولػذلؾ، ومػا داـ لػـ يػتـ اعتػػراض 
الطائرة، يتـ كعطاء اإلنذار ونؽ مسار الطائرة باكؿ يسػمح بو ػت كػاؼ لممػدنييف الػوا عيف نػي نطػاؽ الخطػر 

 و.لمدخوؿ كل  منطقو  ماي
 وب سب المخطط لف تكوف هناؾ صانرات مختمفو ني  اؿ الطائرة عف تمؾ التي تطمؽ ني  اؿ الصواريف.

 0/5/1873، السفير، بيروت
 

 في النقب  80سرائيمية تعمن الحرب عمى فمسطينيي : الحكومة اإلمحمد بركة الكنيستعضو  38
 راطيػػو لمسػػرـ و ميئػػيس كتمػػو الجبهػػو الد ػػذر النائػػب العربػػي نػػي الكنيسػػت ور : امػػاؿ اػػ ادة -القػػدس الم تمػػو 

والمساواة م مد بركو، مف ا رار المجنو الوزاريو لاووف التاريعات نػي الكنيسػت اأسػرائيمي وباأجمػاع، تنفيػذ 
 مف سكاف البدو ني النقب. 58خطو "برانر" الهادنو ال  ا ترع وتهجير نمسطينيي 

وهػػذم الاػػري و باػػكؿ خػػاص، وخطػػوة  58نمسػػطينيي واعتبػػر بركػػو القػػرار بمثابػػو اعػػرف  ػػرب عمػػ  عمػػـو 
 تمهيديو لجريمو ترانسفير لعارات اأؼ العرب ني النقب.

وكاف بركو  د تطرؽ ني الكنيست لهذا المولوع  ائًر:" اف اأجمػاع نػي المجنػو الوزاريػو لاػووف التاػريعات، 
وا عمػ  جريمػػو بهػػذا ال جػػـ، يػدؿ عمػػ  أف هػػذم ال كومػو لػػيس نيهػػا مػف العقػػرء ممػػف يفتػرض بهػػـ أف يعترلػػ

الؼ عربػي. وتػابن بركػو  ػائر، كف ال ػديث يػدور  ػوؿ خطػو لنهػب أكثػر مػف نصػؼ مميػوف  35ب ؽ  والي 
دونـ، هي ما تبق  مف مئات ذأؼ الػدونمات التػي يممكهػا العػرب منػذ أجيػاؿ عديػدة، الػ  جانػب تنفيػذ خطػرة 

 ."تهجير  سري لمفمسطينييف
 0/5/1873، الحياة، لندن

 
 : المصالحة مع تركيا سمحت بشن الغارات ضد سوريةإسرائيميونسؤولون م 37

ػ يو بي ذي:  اؿ مسوولوف سياسيوف وأمنيوف كسرائيميوف كف كنهاء األزمو ني العر ات بيف كسػرائيؿ  تؿ أبيب
وتركيا والمصال و بيف الدولتيف كانت مف بيف األسباب التي سػم ت إلسػرائيؿ باػف اػارات لػد أهػداؼ نػي 

 يو خرؿ األياـ الماليو.سور 
الثرثاء عف المسووليف السياسييف واألمنييف اإلسرائيمييف  ػولهـ كف تقػديـ ’ يديعوت أ رونوت‘ونقمت ص يفو 

ناػػطاء أتػػراؾ اػػاركوا نػػي أسػػطوؿ  8رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاهو اأعتػػذار لتركيػػا عمػػ  مقتػػؿ 
عمؿ ب ريو أكبر ني الاماؿ مػف دوف التخػوؼ مػف  ػدوث مواجهػو  د أثبت نفسه وسمح إلسرائيؿ بال‘ال ريو 
 ’.من تركيا

تعاوف مستقبمي ني المنطقو لد كيراف والجهات ‘وألاؼ المسوولوف اإلسرائيميوف أف المصال و ستودي كل  
 ’.اإلرهابيو

أسػػهمت أيلػػا نػػي  صػػوؿ كسػػرائيؿ عمػػ  دعػػـ هائػػؿ مػػف جانػػب المجتمػػن ‘وأاػػاروا كلػػ  أف هػػذم المصػػال و 
الػدولي نػػي مػا يتعمػػؽ بالقػارات المنسػػوبو لهػا، وخاصػػو مػف الوأيػػات المت ػدة وبريطانيػػا وألمانيػا التػػي صػػر ت 

 ’.باكؿ والح بأف مف  ؽ كسرائيؿ الدناع عف نفسها
 0/5/1873، القدس العربي، لندن
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 "إسرائيل": ال نتدخل في الصراع الدائر في سورية ولكننا لن نسمح بنقل أسمحة لحزب اهلل 31
ني الو ت الذي واصمت نيه كسرائيؿ تهدئو التوتر عم  ال دود نمـ ترد عم   صؼ : نظير مجمي - ؿ أبيبت

صػػاروخي ن ػػو  واعػػدها نػػي هلػػػبو الجػػوأف الم تمػػو، أمػػس وأوؿ مػػف أمػػػس، كاػػفت مصػػادر سياسػػيو نػػػي 
كسػػرائيؿ كسػػرائيؿ عػػف أف تػػدخؿ الػػرئيس الروسػػي نرديميػػر بػػوتيف باأل ػػداث األخيػػرة منػػن ناػػوب  ػػرب بػػيف 

 وسوريا.
وعمػػ  أثػػر ذلػػؾ، وونقػػا لػػػ"يديعوت أ رونػػوت"، وجهػػت ال كومػػو اإلسػػرائيميو كلػػ  الػػرئيس األسػػد، عبػػر طػػرؼ 

 ثالث، رسالو مف أجؿ تهدئو التوتر وعدـ انزأؽ األمور كل   رب ك ميميو.
مػف الصػبيانيو  و اؿ مسووؿ سياسي كبير سابؽ نػي ال كومػو اإلسػرائيميو لػػ"الارؽ األوسػط"، أمػس، كف "اػيئا

ساد تصرنات القادة اإلسرائيمييف والسورييف ني هػذم المعركػو، وكػاف أ بػد مػف أخ كبيػر ينقػذهـ مػف ورطػتهـ. 
نالتصػرؼ اإلسػػرائيمي انطػػوى عمػػ  عربػدة مػػدمرة  تػػ  لممصػػالح اإلسػرائيميو، كذ كف القصػػؼ لمصػػواريف يػػومي 

تصرؼ السوري كاد يتدهور كلػ  عصػبيو صػبيانيو الجمعو واأل د ت وؿ كل  استفزاز مهيف لمرئيس األسد. وال
أ تعرؼ كيؼ تدير المعارؾ بأعصاب باردة وعقؿ  كيـ. و د جاء تدخؿ بوتيف ليلن  دا لمتدهور،  بؿ أف 

 يتفا ـ كل   رب ك ميميو مهولو ني الارؽ األوسط".
الصػػػراع الػػدائر نػػػي  كلػػ  ذلػػؾ،  ػػػاؿ وزيػػر الػػػدناع اإلسػػرائيمي مواػػيه يعػػػالوف أمػػس، كف بػػػردم "أ تتػػدخؿ نػػي

سوريا". ونقمت اإلذاعو اإلسرائيميو عف الػوزير القػوؿ: "كسػرائيؿ أ تتػدخؿ نػي سػوريا، كأ أنهػا لػف تسػمح بنقػؿ 
وسائؿ  تاليو متقدمو وأسم و كيماويو كلػ  منظمػو  ػزب اهلل المبنانيػو"، ماػددا عمػ  أف "ذلػؾ يعػد خطػا أ مػر 

كل  "القوات المرابطو عم  ال ػدود الاػماليو بػالرد عمػ  أي كطػرؽ بالنسبو إلسرائيؿ". وألاؼ أنه تـ اإليعاز 
نػػار مػػف الجانػػب السػػوري وبتػػدمير مصػػادر النيػػراف  تػػ  مػػف دوف تصػػريح مبااػػر منػػه أو مػػف رئػػيس أركػػاف 

 الجيش أو  ائد المنطقو الاماليو".
 0/5/1873، الشرق األوسط، لندن

 
 ة وطائفيةإلى دويالت إثني ةتفكيك سورييدعو إلى  عوزي ديان 33

دعا النائب األسبؽ لرئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي، الجنراؿ المتقاعد عوزي دياف، : نظير مجمي - تؿ أبيب
وهػػو مػػف المقػػربيف مػػف نتنيػػاهو، كلػػ  تأييػػد تفكيػػؾ سػػوريا كلػػ  دويػػرت كثنيػػو وطائفيػػو نيهػػا، مثػػؿ دولػػو لاكػػراد 

عمػ  مػدى صػ و القػرار بػرنض التفػاوض معهػػا  وأخػرى لمػدروز، ملػيفا أف األ ػداث األخيػرة نػي سػوريا تػػدؿ
لمتوصؿ كلػ  سػرـ يقػـو عمػ  كعػادة هلػبو الجػوأف. و ػاؿ ديػاف، نػي  ػديث لػه مػن كذاعػو المسػتوطنيف، كف 
عمينا أف نصمي ليؿ نهار ألف المفاولات القديمو مػن سػوريا  ػد ناػمت. نتصػورا لػو أف الجػوأف اليػـو بأيػدي 

 ب طبريا والصواريف تهوي عم  كسرائيؿ مف جباؿ الجوأف الااهقو.السورييف، لكانت المعارؾ تجري  ر 
 0/5/1873، الشرق األوسط، لندن

 
 يعني وقفو في أوجو ووقف العطاءات ال االستيطان"السالم اآلن":  38

 الػػت  ركػػو "السػػرـ اأف"، بػػأف اعػػرف  كومػػو نتنيػػاهو تػػأخير : ترجمػػو خاصػػو -القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 
ني مسػتوطنات اللػفو أ يعنػي و ػؼ اأسػتيطاف، واف موجػو البنػاء اأسػتيطاني "نػي اوجهػا"  عطاءات البناء
 باللفو والقدس.
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وردًا عمػػػ  تصػػػري ات وزيػػػر اأسػػػكاف اأسػػػرائيمي، اوري اريئيػػػؿ، الػػػذي  ػػػاؿ بػػػأف نتنيػػػاهو يعمػػػؿ عمػػػ  تػػػأخير 
ـ اآلف" يػاريؼ اوبنهػايمر: عطاءات البناء ني مستوطنات اللػفو القربيػو والقػدس،  ػاؿ سػكرتير  ركػو "السػر

"اف و ؼ العطاءات أ يعني و ؼ البناء اأستيطاني، نػراـ ال ػديث عػف تػأخير العطػاءات نػلف موجػو البنػاء 
 ني مستوطنات القدس واللفو القربيو، عم  اوجها بدوف ال اجو ال  هذم العطاءات".

بيت" عم  مو عها األكتروني بعد ظهػر والاؼ اوبنهايمر كما نقمت عنه ابكو اأذاعو اأسرائيميو " ريات 
 اليـو الثرثاء:" بدوف تجميد اامؿ لئستيطاف نلف الو ائن عم  اأرض لف تتقير" .

 0/5/1873، القدس، القدس
 

 حق في زرع أراضي قرية العراقيب ال"إسرائيل"  تمنحالمحكمة العميا  35
مته  ػػؽ "كسػػرائيؿ" نػػي زرع أرالػػي  ريػػو صػػاد ت الم كمػػو العميػػا "اإلسػػرائيميو"، أمػػس، عمػػ  مػػا أسػػ: )معػػا(

سػػمطات اأ ػػترؿ نػػي  2855العرا يػػب المصػػادرة باألاػػجار. ويتنػػاوؿ القػػرار األرالػػي التػػي صػػادرتها عػػاـ 
. و ػدـ أبنػاء عاػيرة العقبػي المهجػريف مػف أرلػهـ دعػوى  لػائيو لػد "كسػرائيؿ"، كأ 58النقب الم تػؿ عػاـ 

مصػػػادرة األرض  -ت الػػػدعوى وأبقػػػت نػػػي  رارهػػػا الولػػػن القػػػائـ أّف الم كمػػػو المركزيػػػو نػػػي بئػػػر السػػػبن رنلػػػ
 وتسجيمها بصورة رسميو باسـ "دائرة عقارات "كسرائيؿ"".

و ػػاـ أصػػ اب األرض مػػف عاػػيرة العقبػػي، الػػذيف تػػـ تهجيػػرهـ مػػف أرلػػهـ نػػي العرا يػػب كلػػ  المنطقػػو التػػي 
ناؼ كلػ  الم كمػو العميػا لػد القػرار، يسكف بعض مػنهـ نيهػا اليػـو بجانػب بمػدة  ػورة نػي النقػب، بتقػديـ اسػتئ

  بؿ ن و عاـ. 
 0/5/1873، الخميج، الشارقة

 
 تيدد بقصف سيارات إسرائيمية لنقميا مصابين سوريين دمشقىآرتس:  39

ذكرت ص يفو "هآرتس" اإلسرائيميو، أف سوريا أرسمت تهديدات لمجيش اإلسرائيم  مفادها أف : هااـ الفخران 
 بنقؿ المصابيف السورييف المنتميف لمجيش السورى ال ر ستتعرض لمقصؼ نورًا. أى سيارة كسرائيميو ستقوـ

وألػػػانت الصػػػ يفو أف التهديػػػدات ستاػػػمؿ كػػػذلؾ  صػػػؼ المستاػػػف  الميػػػدان  اإلسػػػرائيم  بػػػالجوأف، وسػػػيارة 
 اإلسعاؼ اإلسرائيميو، الت  عميها نجمو داود ال مراء الت  تنقؿ المصابيف السورييف.

 الو منذ مارس  28عدد المصابيف السورييف، الذيف تـ معالجتهـ ن  كسرائيؿ  وال   وأول ت الص يفو أف
 المال .

 1/5/1873، اليوم السابع، مصر
 

 حالة من االنييار وتفشي ظاىرة اليروب واالنتحار  سرائيمياإل الجيشتقرير: 31
اأنت ػار و التراجػػن وكػاأت: يعػػيش الجػيش الصػهيوني  الػػو مػف اأنهيػػار وتفاػي ظػاهرة الهػػروب و  –المجػد 

نػػي عػػدد الجنػػود العػػامميف نػػي الجػػيش نقػػد أمػػاط  ائػػد اػػعبو التخطػػيط نػػي جػػيش اأ ػػترؿ الصػػهيوني، المػػواء 
ذأؼ  120ألػػؼ، بيػػنهـ  ػػوالي  100"نمػػرود اػػيفر"، المثػػاـ عػػف أف عػػدد الجنػػود نػػي جػػيش اأ ػػترؿ وصػػؿ 

تراجػػن نسػػبو الاػػباب الصػػهاينو الػػذيف % ا تيػػاط، وأبػػدى  مقػػه مػػف  10جنػػدي نظػػامي نقػػط، ماػػيًرا كلػػ  أف 
 يتجندوف لمجيش.
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و اؿ ايفر خرؿ الموتمر السنوي لمعهد أب اث األمف القومي نػي جامعػو تػؿ أبيػب أف  جػـ القػوات المقاتمػو 
% نقػػط مػػف الجنػػود معرنػػوف 5 - 3عامػػا، واف مػػا بػػيف  30نػػي الجػػيش الصػػهيوني هػػو نصػػؼ  جمهػػا  بػػؿ 

بجيػػوش أخػػرى، وهنػػاؾ نقػػص بػػآأؼ الجنػػود بػػيف مػػا هػػو مطمػػوب ومػػا هػػو  كمهنيػػيف، وهػػذا  ميػػؿ جػػًدا  ياًسػػا
 موجود لمتجنيد ني ظؿ عدـ تقدـ الاباب المتدينيف لمخدمو ني الجيش الصهيوني.

وأردؼ: "اأنخفاض ني نسب التجنيد هو ت ٍد اجتماعي لمدولو"، نهناؾ جنود أ ؿ يت سسوف هذا الػنقص مػف 
المثػػاؿ يوجػػد نقػػص نػػي  جػػـ  ػػوات ال ػػرب اإللكترونيػػو نػػي اإلنترنػػت،  خػػرؿ الممارسػػو اليوميػػو، وعمػػ  سػػبيؿ

وهذا ما أظهرم هجـو السػايبر األخيػر عمػ  دولػو الكيػاف، والقبػو ال ديديػو وهػي المنظومػو الملػادة لمصػواريف 
 القصيرة المدى.

نهـ اػخص مػف بيػ 500وأاار الكاتب "أاموف أدرت" بص يفو يديعوت أ رونػوت الصػهيونيو كلػ  أف  ػوالي 
 مجندوف ينت روف سنوًيا داخؿ الكياف وال كومو الصهيونيو ت اوؿ كخفاء ذلؾ.

وأولػػح أف خبرتػػه داخػػؿ النظػػاـ العسػػكري الصػػهيوني جعمتػػه يعػػي جيػػًدا أف انت ػػار الُمجنػػديف لػػيس مػػف  بيػػؿ 
 الصدنو نهـ يمروف بم نو  قيقيو والجيش ي اوؿ تخفيض هذا العدد مف الُمنت ريف.

مسمسػػؿ اأنت ػػار داخػػؿ الجػػيش الصػػهيوني يػػو   باألزمػػو النفسػػيو العميقػػو التػػ  خمقتهػػا  وأاػػار أف اسػػتمرار
بداخمهـ  كومتهـ وأنظمتهـ العسكريو  يث تنػتهل و اػيو وهمجيػو تجػام الاػعب الفمسػطيني األعػزؿ، أسػيما 
ظػػاهرة هػػػروب بعػػػض المجنػػػديف مػػػف الخدمػػو نػػػ  الجػػػيش الصػػػهيوني والتػػػي تمثػػؿ أزمػػػو  قيقيػػػو أيًلػػػا داخػػػؿ 

 الكياف.
مف جهو أخري نقد سػادت  الػو مػف التػذمر واأ تجاجػات بػيف أوسػاط الجػيش بعػد ارتفػاع عػدد الهػاربيف مػف 
"لواء جيفعاتي" ا د أهـ ألويو الجيش ني المنطقو الجنوبيو وهذا مػا صػر ت بػه صػ يفو "يػديعوت ا رنػوت"، 

تػذمر ورنػض الخدمػو األسػبوع المالػي، جنػديا أعمنػوا ال 18وونقا لمص يفو نلف عدد الجنود الذيف هربػوا بمػب 
 بسبب تعرلهـ لمعاممو اير كنسانيو مف  ادتهـ. 

هػػذا و ػػد أعػػرب  ائػػد اػػعبو التخطػػيط نػػي جػػيش اأ ػػترؿ الصػػهيوني عػػف تو عػػه بػػأف  جػػـ القػػوات التقميديػػو 
سػػيتنا ص نػػي المسػػتقبؿ باػػكؿ أكبػػر، و ػػاؿ: "أ توجػػد لػػدى الجػػيش الصػػهيوني مػػوارد لتفعيػػؿ جػػيش بػػال جـ 
السػابؽ، ومػػف الصػػواب أف يكػوف الجػػيش أصػػقر وت ويمػػه كلػ  جػػيش نػػاجن أكثػر، والجػػيش الصػػهيوني جػػاهز 

 لتقييرات عميقو وجوهريو تامؿ تقميصًا ني  جـ القوات".
جدير بالذكر أف تمؾ اأعترانات تأتي ني و ت ت اوؿ نيه الموسسو السياسيو الصهيونيو مف خرؿ الكنيست 

د الاػباب ال ريػديـ، أي اليهػود المتاػدديف دينيػًا، الػذيف بقػالبيتهـ السػا قو يمتنعػوف كل  سف  ػانوف يمػـز بتجنيػ
 عف تأديو الخدمو العسكريو بهدؼ ال د مف تداعيات انهيار  واـ الجيش الصهيوني.

 1/5/1873المجد االمني، 
 

 محمد حسينالديار الفمسطينية و  القدس يعتقل مفتي اإلسرائيميالجيش  30
 اعتقمت  وات الجيش اإلسرائيمي مفتي الديار الفمسطينيو م مد  سيف.: يو بي ذي -القدس الم تمو 

 و اؿ مصدر مقدسي كف " وات كسرائيميو داهمت منزؿ  سيف ني القدس واعتقمته".
وني و ت أ ؽ، اعتقمت القوات اإلسرائيميو رئيس لجنو كعمار المقابر ني القدس مصطف  أبو زهدة، خرؿ 

 باط المودي كل  المسجد األ ص .مرورم عبر باب اأس
 0/5/1873، الحياة، لندن
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  ىاألقصالمسجد  وات االحتالل والمستوطنين لباحةالفمسطينيون يتصدون القتحام ق 36

 الت ” موسسو األ ص  لمو ؼ والتراث“ أف ،1/5/1873، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحمذكرت 
ني المسجد األ ص  كف أعدادا كبيرة مف القوات الخاصو التابعو  نقر عف اهود عياف متواجديف هذم األثناء

لارطو اأ ترؿ ا ت مت المسجد، وارعت بلطرؽ القاز المسيؿ لمدموع واأعتداء بالهراوات والفمفؿ 
 والصاعؽ الكهربائي عم  المصميف والمتواجديف نيه. 

يف المقت ميف اأعتداء عم  األخوات المواتي وأناد اهود العياف كف اأ ت اـ جاء بعد أف  اوؿ أ د المستوطن
تواجدف عم  مصطبو  رب باب المقاربو األمر الذي أثار الب واستياء المصميف المتواجديف هناؾ 
ودنعهـ لمتكبير والتجمهر ني المكاف وعم  اثر ذلؾ  امت القوات الخاصو با ت اـ األ ص  واأعتداء عم  

 كؿ الطرؽ القمعيو.كؿ مف تواجد ني المنطقو المذكورة ب
كصابات بالصاعؽ الكهربائي  8وذكرت الموسسو ني بيانها نقر عف اهود عياف، اف اأ ت اـ خّمؼ 

والهراوات وااز الفمفؿ مف بينهـ مسّف تـ نقمه كل  المستاف  باإللانو ال  اعتقاؿ ثرثو ذخريف. وألاؼ 
رؿ أزالت تتواجد بأعداد كبيرة عم  جمين اهود العياف المتواجديف عند بوابو األسباط، كف  وات اأ ت

بوابات األ ص  وتلن ال واجز ال ديديو والمتاريس وت كـ  بلتها عم   ركو الدخوؿ والخروج مف 
 المسجد.

أمس أ ت اـ  وات وا الفمسطينيوف تصد، أف ناديو سعد الديف عف، 0/5/1873، الغد، عم انوألانت 
لمستوطنيف والمتطرنيف اليهود لبا و المسجد األ ص  المبارؾ، بما اأ ترؿ اإلسرائيمي من مجموعو مف ا

 تسبب ني و وع عدد مف الجر   واعتقاؿ ذخريف منهـ.
واعتبر خطيب المسجد األ ص  المبارؾ الايف عكرمو صبري أف عدواف اأ ترؿ أمس ب ؽ األ ص  يأتي 

نما  ردًا عم  "اليّد العربيو التي تقدمت بالسرـ، باعتبارها سياسو كسرائيميو أ تريد السرـ العادؿ والاامؿ، وا 
 اأستسرـ".

وأولح الايف صبري بأف " وات اأ ترؿ ا ت مت المسجد واستخدمت لد المصميف القاز المسيؿ لمدموع 
والمطعـ بالفمفؿ ال اد الذي يم ؽ األذى بالعيوف ويودي لئاماء"، مبينًا أنه "نوع جديد مف أاد القازات 

و د  امت  وات اأ ترؿ باعتقاؿ عدد مف المصميف، كأ أف تصدي المصميف  لرارم الجسيمو".خطرًا أل
والمصميات لها وتدخؿ عدد مف المسووليف الفمسطينييف أدى كل  الطرار  ائد الارطو بلصدار أوامرم 

 لس ب عناصر األمف مف با ات األ ص  وو ؼ دخوؿ المتدينيف اليهود كليه.
ترؿ مسووليو اأعتداءات التي و عت أمس"، داعيًا "لمرباط ني المسجد األ ص  ل مايته و ّمؿ " كومو اأ 

نما اأستسرـ والتنازؿ العربي  والتصدي لعدواف اأ ترؿ". و اؿ كف "سمطات اأ ترؿ أ تريد السرـ وا 
 واإلسرمي عف مدينو القدس التي تزعـ أنها "العاصمو األبديو والمو دة إلسرائيؿ".

 
  المسجد األقصىطالب وطالبات العمم من دخول  يمنعاالحتالل ؤسسة األقصى: م 88

 الت موسسو اأ ص  لمو ؼ والتراث ني بياف لها الثرثاء اف  وات اأ ترؿ منعت أامب طرب وطالبات 
وياهد المسجد اأ ص   الو استنفار  صوى عم  ، ني اأ ص  مف دخوله” ا ياء مصاطب العمـ“ماروع 
 و تأهبا أ ت اـ ناطاء مف  زب الميكود لممسجد.ما يبد
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مستوطنا  امت با ت اـ وتدنيس المسجد األ ص ، يتقدمهـ  10وأنادت موسسو اأ ص  اف مجموعو مف 
 ، وذلؾ ب راسو ماددة مف  وات اأ ترؿ.”يهودا جميل”النااط الميكودي 

 1/5/1873، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

   األسرى: االحتالل يفرض عمى األسرى الفمسطينيين تسديد تكاليف عالجيم شؤونوزارة  87
الناصرة:  الت وزارة اووف األسرى والم رريف ني السمطو الفمسطينيو كف كدارة السجوف اإلسرائيميو تمتنن عف 
تقديـ العرج لاسرى المرل ، أو كجراء عمميات جرا يو لهـ، أو ك لار أجهزة طبيو مساعدة لهـ، 

 وتاترط أف يتـ ذلؾ عم   ساب األسرى، وتطمب منهـ دنن تكاليؼ ما يتمقونه مف عرج.
(، أف ما تقوـ به كدارة 5|1وألانت الوزارة ني بياف ص في تمقت " دس برس" نسخو عنه اليوـ الثرثاء )

ونها، السجوف "تنصؿ سانر مف  كومو كسرائيؿ بالمسووليو عف  ياة وص و األسرى الذيف ت تجزهـ ني سج
 ومخالؼ أتفا يات جنيؼ الثالثو، والرابعو، والعهد الدولي الخاص بال قوؽ المدنيو والسياسيو".

 1/5/1873قدس برس، 
 

 في بمدة ترقوميا غرب الخميلشجرة  7788دونمًا وتقتمع  158تجرف  االحتاللقوات  81
وات كسرائيميو مص وبو صرح رئيس بمديو تر وميا ارب الخميؿ سامي نطانطو، بأف  : عرء الماهراوي

دونمًا مف األرالي المزروعو بأاجار الزيتوف والموز ني البمدة وا تمعت  150بجرانات عسكريو دمرت ن و 
ذبار ألاقاء هـ نايؼ ونواؼ ويوسؼ  3وز، وهدمت اجرة ل 100اجرة زيتوف و 500وسر ت منها ن و 

م مود الارلفو. و اؿ، ني تصريح ص في كف تجريؼ األرالي وا ترع األاجار المثمرة كما  دث أمس 
األوؿ ني بمدتي بيت أوأ ونوبا ارؽ الخميؿ، يهدؼ ال  اجبار المزارعيف الفمسطينييف عم  الر يؿ عف 

 أراليهـ وتركها لممستوطنيف.
 0/5/1873، تحاد، أبو ظبياال 

 
 والسجناء الييود األمنيين في مدة الحكم وظروف السجن الفمسطيني مقارنة بين أسرى الداخل 83

ت ت العنواف "ظمـ مستمر" أصدر مركز "عدالو" ور و مو ٍؼ  وؿ التمييز : ػرب/ مراسؿ خاص58عػػ
قابؿ السجناء األمنييف اليهود. وهو الصارخ لد األسرى السياسييف الفمسطينييف المواطنيف ني كسرائيؿ، م

تمييز ني كؿ ما يتعّمؽ بمّدة األ كاـ الصادرة ب ّقهـ، ظروؼ اإلنراج عنهـ، كمكانّيو اإلنراج المبّكر واإلنراج 
ألسباب طبّيو، وكذلؾ بما يتعّمؽ بظروؼ زيارات العائمو، وباإلجازات الممنو و لمسجناء اليهود مقابؿ 

 فمسطينييف مف هذم اإلجازات.ال رماف التاـ لاسرى ال
وتأتي هذم القيود والظروؼ التمييزّيو راـ أف كسرائيؿ أ تعترؼ باألسرى الفمسطينييف مف مواطنيها كأسرى 

  رب، وت اكمهـ أماـ م اكمها المدنّيو وليس العسكرّيو.
 نجوات هائمو ني ت ديد األ كاـ الموبدة

د سنوات السجف الموّبد بيف األسرى الفمسطينييف والسجناء وتقارف ور و المو ؼ ت ديد مدة األ كاـ وت دي
 8األمنييف اليهود. نعم  سبيؿ المثاؿ، كسرائيمّياف ُ كما بالسجف الموبد لقتمهـ نمسطيني، ُسجنوا نعمًيا مدة 

سنو أخرى، بعد أف  10عاًما مف السجف وتنتظرم  15األسير سمير سرساري  ل   ت  اآلف و سنوات نقط. 
 اتراؾ بللقاء  نبمو ني عمميٍو لـ ُتسفر عف مقتؿ أي اخص. أديف باأ
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وتعرض ور و المو ؼ التي صدرت مف خرؿ مجمو "عدالو" اإللكترونّيو الفجوات الهائمو بيف ظروؼ 
اأعتقاؿ التي ي ظ  بها السجناء اليهود األمنيوف مف جهو، واألسرى السياسيوف الفمسطينيوف المواطنوف ني 

 خرى.كسرائيؿ مف جهو أ
نبينما ي ؽ لميهود كجراء مكالمات هاتفّيو اير م ددة، ُيمنن األسرى الفمسطينّيوف مف كجراء أي مكالمو عبر 
الهاتؼ. وبينما تخلن زيارة العائمو لاسرى الفمسطينييف لاروط مقّيدة جًدا، يتمتن السجناء اليهود بزيارات 

لمسجناء اليهود، والتي مف المست يؿ أف ي صؿ مري و واير مقّيدة. ذلؾ عدا عف اإلجازات التي ُتمنح 
كذلؾ ُيمنن األسرى الفمسطينّيوف مف اأخترء بزوجاتهـ مف أجؿ كنجاب األطفاؿ  عميها األسير الفمسطيني.

 وا  امو عائمو، بينما ينعـ السجناء اليهود بعارات اإلجازات التي تتيح لهـ ذلؾ. 
 1/5/1873، 80عرب 

 
 اىرة األكبر بتاريخ عرب الداخل ضد العنف وجرائم القتل آالف في المظ عشرةحيفا:  88

اهدت مدينو  يفا مساء اليوـ الثرثاء، مظاهرة لخمو لد العنؼ وجرائـ القتؿ ني أعقاب مقتؿ : ربين عيد
الااب م روس زبيدات  بؿ أسبوعيف ُوصفت بأكبر مظاهرة ياهدها عرب الداخؿ لد استف اؿ ظواهر 

و الاعبيو ني مدينو  يفا المتاكمو عف األ زاب السياسيو والجمعيات األهميو العنؼ التي نظمتها المجن
ولجاف األ ياء، كذ اارؾ ني المظاهرة  رابو عارة ذأؼ متظاهر انطمقوا مف أماـ مدرسو المتنبي مرورا 

 باارع عباس وجابت اوارع  يفا العربيو واختتمت بمهرجاف ني سا و السمط.
ير مف طرب مدارس والاباب مف أهالي  يفا، كما اارؾ  اد مف أهالي واارؾ ني المظاهرة عدد كب

مدينو سخنيف والعديد مف النااطيف السياسييف والقوى األهميو مف خارج مدينو  يفا، كلانو لمعديد مف 
واختتمت  الاخصيات الجماهيريو والدينيو والنواب العرب د.باسؿ اطاس ومسعود انايـ وم مد بركو.

 جاف  ااد امؿ عدة كممات وانتتح بالو وؼ د يقو  داد عم  أرواح ل ايا العنؼ.المظاهرة بمهر 
 1/5/1873، 80عرب 

 
 يعيشون تحت خط الفقر شرقي القدسمن فمسطينيي %  08بـ"إسرائيل": جمعية حقوق المواطن  85

مقدس الار يو وهو ذكرى ا ترلها ل” يوـ القدس“ت تفؿ السمطات اإلسرائيميو يوـ األربعاء القادـ بما يسم  
، ومف ثـ لّمها ونرص القانوف اإلسرائيمي عميها. بينما تزعـ هذم السمطات أف مدينو القدس 2821عاـ 

مّو دة ت ت سيادتها، كأ أننا نر ظ نجوات واسعو ني تطبيؽ القانوف بيف القدس الار يو والقدس القربيو. 
يميو القياـ بواجبها ني ال فاظ عم   قوؽ السكاف نذكر هنا كنه ونقًا لمقانوف الدولي عم  السمطات اإلسرائ

الوا عيف ت ت ا ترلها ومن هـ نرصو العيش بكرامو، كما أنها مجبرة ونؽ ذات القانوف بليجاد ال موؿ 
 المناسبو والجذريو ألولاعهـ راـ الولن السياسي المعقد.

ماعي واأ تصادي والسياسي نعرض هنا بعض األر اـ التي تبرز هذم الفجوات وتدلؿ عم  الولن اأجت
 الصعب ني مدينو القدس.

 ( .2% مف كجمالي سّكاف القدس )38نمسطيني ا؛ وياّكموف  3123855عدد السّكاف: • 
% مف األطفاؿ؛ وتاكؿ هذم النسبو التراجن 85% مف مجموع السّكاف؛ 1895عدد األنفس ت ت خّط الفقر: 

 ( .1األعم  عبر السنيف )
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مكاتب ني القدس الار ّيو تعالل ما يقارب ثمث السكاف، وجاري الت لير  3جتماعّيو: مكاتب الخدمات اأ• 
مكتًبا لمخدمات اأجتماعيو ني القدس القربّيو؛ عاممو اجتماعيو وا دة ني القدس  28لمكتب رابن، مقابؿ 

 لقربيو.الار يو تعالل ر مًا ملاعفًا مف العائرت لذلؾ الذي تعالجه عاممو اجتماعيو ني القدس ا
 82؛ ني الثرث سنوات األخيرة هناؾ 1021ولًدا ني دائرة الخطر عاـ  13158األوأد ني دائرة الخطر: • 

طفؿ تـ كخراجهـ مف بيوتهـ وتوجيههـ كل  مراكز الطوارئ بسبب  اأت عنؼ أو كهماؿ. من العمـ كنه أ 
 [.3يو العاممو ني هذا المجاؿ ]يتـ التعامؿ من كؿ التوجهات نظرًا لمنقص ني مركات القوى البار 

% مف الطرب ني القدس الار يو يتعمموف ني المدارس البمديو، 52النقص ني القرؼ التدريسّيو: هناؾ • 
هناؾ نقص مستمر ني عدد القرؼ التدريسيو يفوؽ األلؼ ارنو دراسيو ني نظاـ التعميـ الرسمي، وعم  

قلاء عم  هذم الفجوة، كأ كف أعداد القرؼ التدريسيو الجديدة الراـ مف  رار الم كمو العميا اإلسرائيميو لم
 [.5التي تلاؼ كؿ سنو أ تتجاوز العارات، وأ تقطي النقص الهائؿ ]

رولو  82رولو بمديو و 11رولات بمدّيو ني القدس الار ّيو مقابؿ  20نقص ني رياض األطفاؿ: ثّمو • 
بالقو ني تطبيؽ  رار ال كومو اإلسرائيميو القالي بَسَرياف  دينيو ني القدس القربّيو؛ وهناؾ صعوبو –بمديو 

 سنوات ني السنو الدراسّيو القادمو. 5 -3 انوف التعميـ اإللزامّي عم  سّف 
[؛ يجد 5] 50التعميـ الثانوّي والجامعّي: نسبو التسّرب ني صفوؼ طّرب الصؼ الثاني عار تبمب %• 

لتعميـ الثانوي الفمسطيني )التوجيهّي( صعوبو ني القبوؿ لمجامعات الطّرب الذيف ب وزتهـ اهادة اإلنهاء ا
ابو ديس، أ  -اإلسرائيميو؛ بعض األلقاب األكاديمّيو مف الجامعات الفمسطينّيو بما ني ذلؾ جامعو القدس

 ُيعترؼ بها ني كسرائيؿ.
وف خدمات عاّمو % يقّدم28% ني التربيو والتعميـ؛ 28% ني الَفند و والمطاعـ؛ 15مجاأت العمؿ: 

[[؛ المنطقو الصناعّيو الفمسطينّيو الو يدة ني وادي الجوز يتهّددها خطر 2 وؿ لواء القدس ] -]البيانات
 اإلارؽ.

% مف مسا و القدس الار ّيو، وهي تعادؿ 25التخطيط والبناء: أ ُيسمح لمفمسطينّييف بالبناء كّأ عم  • 
ؿ االبّيو هذم المسا و لمبناء، ِنَسب البناء المسموح بها ني % مف كؿ مسا و القدس، و د جرى استقر198

[ . ورصد 1% ني األ ياء اليهودّيو]215-%15% مقابؿ 50-%15األ ياء الفمسطينّيو تصؿ االًبا كل  
 الو هدـ بيوت ني القدس الار يو  12 1021مركز معمومات وادي  موة خرؿ النصؼ الثاني مف عاـ 

 خيص بناء.ب جو عدـ ال صوؿ عم  تر 
، صودر ثمث أرالي الفمسطينّييف ني القدس، وُبنيت عميها ذأؼ 2821مصادرة األرالي: منذ العاـ • 

% مف المسا ات التي خلعت لمتخطيط ني األ ياء الفمسطينّيو تندرج ت ت 35الاقؽ لمسّكاف اليهود؛ 
هيكميو لا ياء الفمسطينيو أ تامؿ وأ يسمح بالبناء عميها، والخرائط ال” مسا ات طبيعّيو مفتو و“التعريؼ 

 [ .8معظـ المسا ات التي تقن ت ت ممكيو السكاف ]
% نقط مف الو دات السكنيو التي صودؽ عم  بنائها ني القدس ني الفترة الوا عو 23السكف واأكتظاظ: • 

 د ني األ ياء ، تقن ني أ ياء نمسطينيو، المسا و المتوانرة لمسكف لمفرد الوا1008و  1005بيف العاميف 
 [.8مترًا مربعًا ني األ ياء الفمسطينيو ] 10اليهوديو تصؿ كل  

ارؽ المعابر، وتطبيؽ سياسو  251جدار الفصؿ وال واجز: بناء •  كيمومتًرا مف جدار اللـّ والتوسن، وا 
تصاريح الدخوؿ، كّؿ هذم العوامؿ عزلت القدس عف اللفو القربّيو وألعفت سّكانها مف النا يتيف 
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تـ اارؽ  اجز رأس خميس الذي كاف يمر عبرم سكاف  1021[ . ني أيموؿ 20اأ تصادّيو واأجتماعّيو ]
 رأس خميس أثناء توجههـ لمقدس.

مف سّكانها الذيف ي مموف بطا ات ُهوّيو زر اء  803000أ ياء ما وراء الجدار: ُعزؿ عف المدينو  والي • 
يس؛ لا يو السرـ؛ مخيـ اعفاط لرجئيف؛ كفر عقب؛ [ ، وذلؾ مف األ ياء التاليو: راس خم22]

سميراميس. ُيطمب مف هوأء عبور ال واجز ني كّؿ يوـ لقرض تمّقي التعميـ والعرجات الطّبػّيو والقياـ 
 بالزيارات العائمّيو وما اابه.

ـّ الامؿ، ك 825مكانو  انونيو ُمهددة: هناؾ •  ذ يكوف نيها أ د عائمو نمسطينيو ني القدس تنتظر كجراءات ل
األزواج أ ي مؿ بطا و هويو كسرائيميو، ونتيجو لذلؾ تتلرر ال قوؽ األساسيو لهوأء ني مجاؿ الص و 

 259123 امت كسرائيؿ بس ب بطا ات اإل امو اأسرائيميو مف  1021-2821والرنام وايرم. ما بيف األعواـ 
 [.21] 1021اخص ني  222مقدسي، منهـ 

كهوأء ني القدس الار يو.  5مركزًا لامومو والطفولو، بينما يوجد نقط  15دس القربيو الص و: يوجد ني الق
 [ .23% مف األطفاؿ الم تاجيف لعرج نفسي أ ي صموف عميه ]80% مف البالقيف و80-85ما يقارب 

ف % مف المعالجيف ني هذم المستافيات م1292كاف  1020المستافيات ني القدس الار ّيو: ني العاـ • 
[. بعد بناء جدار اللـ والتوسن، والقيود التي ُنرلت عم  وصوؿ 25سكاف اللفو القربيو و طاع ازة ]

 المرل  والطوا ـ الطبيو مف اللّفو القربّيو تولد عجز مادي مزمف لدى هذم المستافيات.
اأمتصاص  كيمومتًرا مف خطوط الصرؼ الصّ ّي، واستخداـ ذبار 50الصرؼ الصّ ّي: ثّمو نقص بقرابو • 

بدأ عنها؛ تفيض ذبار الصرؼ مراًرا وتكراًرا، وتتسّبب ني ملاّر صّ ػّيو خطيرة؛ صعوبو متواصمو ني 
 الربط بابكو الميام.

 ني القدس القربّيو؛ توزين اير منتظـ لمبريد. 51مكاتب لمبريد ني القدس الار ّيو، مقابؿ  8البريد: • 
 1/5/1873"إسرائيل"، جمعية حقوق المواطن في 

 
 

 تنجح بوقف بناء الجدار العازل قرب قرية فمسطينية "أصدقاء األرض"منظمة  89
ني ال فاظ عم   أهدانها كطاروني  األوسطتمكنت منظمو أصد اء األرض/ الارؽ : الدستور –عماف 
 يقلي بو ؼ اإلسرائيميوالتاريخي وال لاري والبيئي مف استصدار  رار ا ترازي مف الم كمو العميا  اإلرث

العمؿ ني بناء الجدار العازؿ  رب  ريو بتير بمنطقو بيت ل ـ باللفو القربيو وذلؾ بناء عم  التماس 
لمو وؼ  اإلسرائيميوتقدمت به المنظمو لمم كمو المذكورة وتمكنت مف استمالو سمطو  مايو البيئو وال دائؽ 

 سكاف  ريو بتير. كل  كلانوجانبها ني القليو  كل 
نسخو  "الدستور"ني بياف تمقت  األوسط/ الارؽ األرض أصد اءمهيار رئيس منظمو  وصرح المهندس منقذ

يعتبر انجازا كبيرا وانتصارا لكانو المنظمات والموسسات التي تعن   اإلسرائيميومنه، باف  رار الم كمو العميا 
كانو  كليهسع  ي قؽ هدنا ت أخرىبالبيئو والم انظو عم  الموروث التاريخي والطبيعو مف جهو ومف جهو 

الذي اعتبر الجدار  1005تموز  8من  رار م كمو العدؿ الدوليو ني  وينسجـالدوليو  اإلنسانيوالمنظمات 
 .اير ارعي وطالب بتفكيكه اإلسرائيميالعازؿ 

 0/5/1873الدستور، عمان، 
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 االعتداءات اإلسرائيمية عمى سورية انيدين "البعث التقدميو" األعياناألردن: مجمس  81

المجمس لرعتداءات  كدانوباإلنابو العيف مرواف ال مود عف  األعيافأعرب رئيس مجمس  :بترا –اف عم
مف اأف هذم اأعتداءات جر  أفيرى  األعيافمجمس  "كفالمتكررة عم  سوريو. و اؿ ال مود  اإلسرائيميو

ني المنطقو،  واألمفالسمـ كمه وتهدد  اإل ميـمخاطر كبيرة تنعكس أثارها السمبيو عم   كل المنطقو برمتها 
 اأعتداءات. اولن  د لهذ كل . ودعا ال مود "وتنذر بعوا ب وخيمو عم  دولها واعوبها

عم  سوريو ووصفه بالعدواف القادر. وطالب  اإلسرائيمياستنكر  زب البعث العربي التقدمي العدواف  كما
ي فظ سوريو وطنا عربيا مو دا أرلا ال زب ال كومو بأف تعمؿ عم  الدنن باتجام ال ؿ السياسي الذي 

 واعبا.

 0/5/1873، الرأي، عم ان

 
 وفمسطينالنظام السوري إلى التجسيس لمعركة تحرير الجوالن يدعو اإلسالمي العملحزب جبية  80

داف  زب جبهو العمؿ اإلسرمي القصؼ اإلسرائيمي، و اؿ كنه استهدؼ "أسم و متطورة، ااتريت  :عماف
التأسيس لمعركو ت رير الجوأف واإلسهاـ  كل السوري"، داعيا النظاـ السوري  عم   ساب  وت الاعب
 بمعركو ت رير نمسطيف.

و اؿ ال زب ني بياف صدر عنه أمس كف "العدو ال قيقي لامو، هو الكياف الصهيوني والصراع معه؛ 
ؽ الذي استهدؼ بتطهير األرض العربيو مف رجسه". واعتبر القصؼ عم  دما كأصراع وجود ولف يتو ؼ 

مخازف سرح ني جبؿ  اسيوف، اخترا ًا جديدًا لمسيادة السوريو، ما أل ؽ ألرارًا بالقو بأسم و متطورة، ثمنها 
دنن مف  وت السورييف. ورأى ال زب أف يديف  صؼ السرح السوري، براـ أف النظاـ لـ يستخدمه يومًا ني 

. وطالب النظاـ السوري بو ؼ 2821تؿ منذ عدواف العاـ الدناع عف سيادة سوريو، أو استعادة الجوأف الم 
ذلو القتؿ والدمار وا تراـ كرادة الاعب السوري، بل امو دولو ديمقراطيو والدناع عف سيادة سوريو وت رير 

 الجوأف ونمسطيف".
 0/5/1873، الغد، عم ان

  
 تسمم المساعدات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة" 8نصار قافمة "أ 86

الرابعو التي تزور  طاع ازة  األردنيو أنصار انمو  ، أفعمافمف  0/5/1873، الدستور، عم انت نار 
القطاع الم اصر منذ  كليهاومستهمكات طبيو يفتقر  أدويو، سممت لوزارة الص و ني  طاع ازة  الياً 

قانمو سمماف انيمو ومسووؿ المجنو الص يو ني ال أبوسنوات. وسمـ نقيب المهندسيف الزراعييف م مود 
م مد الكااؼ ومدير عاـ الخدمات  .دني ازة لمدير التعاوف الدولي ني وزارة الص و  األدويوالمساعيد 

 .الطبيو عاطؼ الك موت
 انمو ارياف ال ياة األردنيو  كل  أف ازةنقًر عف مراسمها ني  0/5/1873، الخميج، الشارقة وأاارت

وال زبييف والاخصيات الوطنيو األردنيو وت مؿ مساعدات عينيو مااركًا مف النقابييف  18تلـ  "5أنصار "
كف القانمو  دمت أدويو طبيو تبمب  يمتها ". و اؿ م مود أبو انيمو ازةونقديو لدعـ جهود التنميو ني  طاع 

. وذكر أبو انيمو أف القانمو ت مؿ "مئو ألؼ دوأر تـ اختيارها بالتنسيؽ من القطاع الص ي ني القطاع
ذأؼ  20كل   1بقيمو تصؿ مف  "ارياف ال ياة األردنيو"مبمقا نقديا لدعـ الماارين التي تتبناها لجنو أيلًا 

 ماروعًا. 50دوأر لكؿ ماروع والبالب عددها 
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 خالل أيامآالف مراجع  ثالثةيعالج  18الميداني األردني غزة  المستشفى 58

ودها وتقديـ خدماتها الطبيو ني مختمؼ تواصؿ طوا ـ المستاف  الميداني األردني جه وكالو بترا:
التخصصات لاهؿ ني  طاع ازة لتخفؼ مف ذأمهـ وأوجاعهـ وترسـ اأبتسامو عم  افاهـ. و اؿ  ائد 

م مد بني أ مد كف طوا ـ المستاف   دمت الخدمات الطبيو ألكثر مف  15المستاف  الميداني األردني ازة 
 ي أوؿ أياـ عممها و ت  ظهر أمس.ثرثو ذأؼ مراجن منذ صباح السبت المال

أف طوا ـ المستاف  أجرت عددا مف العمميات الصقرى  كل م مد كاسب الر اد  .وأاار مدير المستاف  د
 والكبرى.

 0/5/1873، الغد، عم ان
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ألردنيوف ني سجوف اأ ترؿ اإلسرائيمي كلرابهـ المفتوح عف واصؿ األسرى ا :اادة الايف - عّماف
نقر عف تقرير صادر عف وزارة اووف األسرى والم رريف  ،الطعاـ، ونارت وكالو "ونا" الفمسطينيو أمس

 .لاسير األردني منير مرعي، أولح نيه مطالب األسرى الفمسطينيو، تصري اً 
يها: "نود أف نوكد لعاائرنا الكريمو أف أبناءهـ ني السجوف ونقؿ مرعي رسالو األسرى الملربيف، وجاء ن

السريو اإلسرائيميو، يعانوف الكثير ويعياوف ني ج يـ أ يطاؽ، وما نطمبه منكـ أيها الاعب األردني 
نهاء هذا الكابوس". داعيف كانو األ زاب  األصيؿ هو زيادة التفاعؿ واللقط مف أجؿ  ريو أبنائكـ وا 

يو لمت رؾ لنصرة األسرى والمفقوديف األردنييف، وجعمها عم  سمـ أولوياتها، "نكما تعمموف والموسسات األردن
نلف الزمف يمر والسنوف كذلؾ، وأ نرى ني نهايو هذا النفؽ أي بصيص أمؿ، لذلؾ لجأنا كل  اإللراب عف 

وتوف خمؼ  لباف الطعاـ، كي نوصؿ صوتنا كل  األمو العربيو واإلسرميو". وأول وا: "كف هناؾ أسرى يم
اأ ترؿ، وأ يجدوف مف يب ث أو يساند  ليتهـ، وهذم صرخو أخيرة نوجهها لكـ  بؿ أف يفوت األواف، 
نلما أف نموت ني سجننا لن يا ني لمائركـ بعد ذلؾ، أو نخرج لنعيش بينكـ كبقيو األ ياء، همتنا عاليو 

عاناة"، مطالبيف "كؿ أ رار العالـ أف يت ركوا وعزيمتنا صمبو، ولف نتراجن  بؿ أف ننهي هذا الفصؿ مف الم
 لرنن الظمـ الوا ن عمينا".

 0/5/1873، الغد، عم ان
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ألسباب اجب مجمس عاائر الدوايمو "جمين أنواع التطبين من الكياف الصهيوني بكانو أاكاله، مهما كانت ا
والمبررات". جاء ذلؾ ني بياف صادر عف المجمس اليـو تعقيبًا عم  ما تنا مته وسائؿ اإلعرـ المختمفو ني 
األسابين القميمو الماليو  وؿ ما  يؿ كنها زيارة  اـ بها النائب م مد عاا الدوايمو كل  الكنيست اإلسرائيمي. 

عيد ما يسم  باستقرؿ "كسرائيؿ" ومصان ته  وألاؼ البياف أنه ني  اؿ ثبت  لور النائب عاا  فؿ
رئيس الكياف الصهيوني امعوف بيريز؛ نلف المجمس يديف ويستنكر هذا العمؿ، موكدًا أنه "خروج عم  
معتقدات وثوابت أبناء الدوايمو المعرونو بموا فها النلاليو". وتابن: "كف صح ما  يؿ عف زيارة النائب؛ نلنه 

ف أبناء الدوايمو مف هذا العمؿ براء".يت مؿ وزر عممه أماـ اهلل وزاد: "وني  اؿ   والتاريف ودماء الاهداء، وا 
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عدـ ثبوت هذم اأتهامات ب ؽ النائب م مد عاا؛ نلننا ن تفظ بجمين  قو ه التي كفمها القانوف بمواجهو 
 اأنتراءات واأتهامات التي صدرت ب قه".

 0/5/1873، السبيل، عم ان

 
 الدولي إلى إدانة انتياك "إسرائيل" لمجالو الجوي ألمنامجمس  ودعيلبنان  53

كسرائيؿ عم   كجبارلمجاله الجوي، و ّثه عم  " "كسرائيؿ"الدولي كل  كدانو انتهاؾ  األمفدعا لبناف مجمس 
". وكتب لبناف 2102و ؼ انتهاكاتها لمسيادة المبنانيو جوًا وب رًا وبرًا وتنفيذ جمين التزاماتها بموجب القرار 

أف "القوات الجويو اإلسرائيميو تستمر ني خرؽ األجواء المبنانيو، وكثفت ني  األمفمجمس  كل ي رسالو ن
 األياـ الماليو ت ميقاتها نوؽ لبناف، ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادته".

 0/5/1873، المستقبل، بيروت

 
 تدفع المنطقة نحو المواجية "إسرائيل": المبناني وزير الخارجية 58

عدناف منصور، أف "كسرائيؿ تدنن باألمور ني  المبنانيو وزير الخارجيو ني  كومو تصريؼ األعماؿرأى 
المنطقو ن و المواجهو، وأف اأتصاأت الدوليو استطاعت لجمها وتدارؾ األمور"، معتبرًا أف "الولن هادئ 

كذاعو  كل لفت ني  ديث اآلف، وأي انفجار ني المنطقو، ستكوف له تداعياته عم  السا و المبنانيو". و 
"طمعات مكثفو اير عاديو نوؽ لبناف،  بؿ العدواف اإلسرائيمي عم   كل لبيه" أمس،  -"صوت لبناف 

سوريو، وموارات ترانقت من تصري ات ومناورات كسرائيميو عم   دود لبناف، الذي أ يمكف أف يقؼ ساكتًا 
، ومف هنا كانت الاكوى التي 2102ل ًا لمقرار عما تقوـ به كسرائيؿ مف اعتداءات، وهي تمثؿ خر ًا نا

 تقدـ بها لبناف ال  مجمس األمف".
 0/5/1873، المستقبل، بيروت
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قارات الجويو ال كفالعاـ ل زب اهلل المبناني الايف نعيـ  اسـ  األميف اؿ نائب  :وكاأتال –بيروت 
ني كممو له  ،والتكفيرييف". و اؿ  اسـ اإلرهابييفرنن معنويات "جماعات  كل اإلسرائيميو عم  سوريو تهدؼ 

بالرئيس  لئطا واللربات كانت جزءا مف موامرة دوليو  كف ،ل زب اهلل اإلعرميالمكتب  أمسوزع نصها 
 "كسرائيؿ"هناؾ اعتداء  صؿ مف  كفيف. و اؿ مف عام أكثرلد  كمه منذ  الذي يقاتؿ تمرداً  األسدباار 

وأنها صامدة ني مواجهتها وهذا القصؼ هو  "كسرائيؿ"لد سوريو وهذا يعني أف سوريو تاكؿ عقبو بوجه 
 والتكفيرييف والذيف يقاتموف مف أجؿ تدمير سوريو مف الداخؿ. لئرهابييفا نو معنويو  إلعطاءم اولو 

الهجمات اإلسرائيميو عم  سوريو.  كدانتهاو الداعمو لممعارلو السوريو لعدـ وانتقد الايف  اسـ الدوؿ العربي
التي تدَّعي أنها تريد ت رير  األصوات. أيف هي "كسرائيؿ"المستنكرة أعتداء  األصواتوتساءؿ أيف هي 

م من اأتجا  نمسطيف ني الموا ن المختمفو ني المنطقو والعالـ العربي. هذا القصؼ اإلسرائيمي يتماه
 التكفيري والمخرِّب لسوريو كجزء أ يتجزأ مف التآمر عميها. 

 0/5/1873، العرب اليوم، عم ان
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 عمى أي أرض عربية "إسرائيل"ترفض اعتداء  النيابية كتمة "المستقبل"لبنان:  59

 ، "باكؿ  اطن العدواف اإلسرائيمي القااـ عم  مناطؽ مفني مجمس النواب المبناني دانت كتمو "المستقبؿ"
"أي اعتداء كسرائيمي عم  أي ارض عربيو  أفسوريو أيا كانت األسباب التي تتذرع بها كسرائيؿ"، معتبرة 

 مف كؿ العرب والدوؿ التي تتمسؾ بالارعيو الدوليو". كدانويكوف مولن  أفمرنوض رنلا تاما ويجب 
ة، "بانعقاد سرين لمجمس أمس، برئاسو نواد السنيور  بيروتني  األسبوعياجتماعها  ، خرؿوطالبت الكتمو

الجامعو العربيو ولتدخؿ نوري مف  بؿ مجمس األمف الدولي لردع كسرائيؿ وولن  د لعدوانها المتكرر 
دانته  ".وا 

 0/5/1873، المستقبل، بيروت

 
 "العدوان اإلسرائيمي الغاشم عمى سورية" تستنكر اإلسالمية: الجماعة لبنان 51

، "العدواف اإلسرائيمي القااـ عم  سوريو"، مستقربو "صمت النظاـ استنكرت "الجماعو اإلسرميو" ني بياف
السوري وال ديث عف الرد ني الو ت المناسب". وتمنت "لو يرتقي الجمين بمف نيهـ  مفاء النظاـ ال  

أبناء الاعب األعزؿ،  كل مستوى القياـ بواجب الرد عم  العدواف، وأأ يكوف السرح السوري موجهًا نقط 
لب ب ريته و قه ني ال ياة الكريمو"، معتبرة أف "استمرار الصمت مف  بؿ المجتمن الدولي تجام ما الذي يطا

يجري مف مجازر ب ؽ الاعب السوري، وعدـ القياـ بخطوات عمميو لتأميف ال مايو لممدنييف العزؿ، هو 
ف الدولي، وهو ما تنكر لمبادئ العمؿ األممي الذي  امت عم  أساسه منظمو األمـ المت دة ومجمس األم

 مستوى التآمر عم  الاعب السوري". كل ير   
 0/5/1873، المستقبل، بيروت
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استنكر مفتي صيدا وأ ليتها الايف سميـ سوساف، "العدواف اإلسرائيمي اآلثـ عم  األرالي السوريو، والذي 

 سانرًا عم  أرض عربيو".نرام اعتداء 
واعتبر رئيس المجمس اإلسرمي الايعي األعم  الايف عبد األمير  برف، أف "العدواف اإلسرائيمي عم  
سوريو، هو  مقو جديدة ني سمسمو اأعتداءات اإلجراميو الصهيونيو لد بردنا واعوبنا العربيو واإلسرميو، 

ّر بنا، مما ي تـ أف نعي خطورته، نننبذ خرناتنا، ونتلامف بما يوكد أف كسرائيؿ كياف عدواني يتربص الا
 ني مواجهو أي تهديد بالعدواف".

وداف ايف عقؿ طائفو المو ديف الدروز الايف نعيـ  سف "القارات اإلسرائيميو عم  سوريو التي تاّكؿ خر ًا 
المبنانيو"، داعيًا المجتمن  نال ًا لسيادتها"، مستنكرًا كذلؾ "استمرار العدو اإلسرائيمي ني خرؽ األجواء

 الدولي كل  ردع هذم الممارسات العدوانيو.
ولفت العرمو السيد عمي نلؿ اهلل، ني بياف، كل  أف "العدواف الصهيوني الجديد عم  سوريو أظهر أف 
إلسرائيؿ  ساباتها التي تتجاوز كؿ ما يفكر نيه العرب،  ت  عم  مستوى التنازأت الكبرى، ألف هدنها 

 كبر يتمثؿ ني تدمير كؿ مصادر القوة عند العرب والمسمميف".األ
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بيروت: اعتبر مفتي جبؿ لبناف الايف م مد عمي الجوزو أف "العالـ كمه كاؼ عف الوجه القبيح إليراف 
وهو يستخدـ الطيراف لتدمير بمدم و تؿ اعبه". وأاار الجوزو كل   ،سدو زب اهلل والرئيس السوري باار األ

جاءت لتت دى كيراف التي كانت تتوعد كسرائيؿ بم وها عف الخريطو كذا هي  ،أف "القارة األخيرة إلسرائيؿ
 ،ا تربت مف سوريو أو مف كيراف التي لـ ت رؾ ساكنًا وطالبت دوؿ المنطقو بال كمو ني مواجهو كسرائيؿ

هددت بالرد عف طريؽ  زب اهلل, وظهر الجبف والتردد مف المسووليف اإليرانييف الذيف أابعونا بطوأت و 
وهميو كذا تعرلت سوريو لهجوـ كسرائيمي". وألاؼ "ني الو ت الراهف اكتافنا أف كيراف خائفو مف مواجهو 

نتركوا الرد ل زب  ،مواجهو كسرائيؿكسرائيؿ وأف ولي الفقيه ووزير خارجيته ووزير الدناع ليس عندهـ الجرأة ل
وكانت تهديداته الكثيرة  ،ولـ يرد ولف يرد ألنه أكثر جبنًا مف كيراف ،اهلل الذي يصوؿ ويجوؿ ني  رى القصير
 كفقا ين الصابوف التي تطير ني الهواء". 

 0/5/1873، السياسة، الكويت

  
 عمياًل في لبنان يكشف زايغرتقرير أسترالي:  98

ذكر تقرير كخباري أسترالي، أمس، أف العميؿ األسترالي لدى الموساد اإلسرائيمي بف زايقر،  :رويترزوكالو 
كاف اعتقؿ عقب تدخمه ني عمميو استخباراتيو  1020الذي عثر عميه ميتا ني سجف كسرائيمي ني العاـ 

 .2881كسرائيميو سريو أستعادة جثاميف جنود  تموا خرؿ ازو لبناف ني العاـ 
فزيوف األسترالي ال كومي اف زايقر تسّبب مف دوف  صد ني كنساد مهمو سريو لمموساد ني العاـ وذكر التم

أستخراج رنات ثرثو جنود كسرائيمييف كانوا لمف طا ـ دبابو  تموا أثناء القزو اإلسرائيمي لمبناف.  1001
ايقر كاؼ لرستخبارات ونقؿ التقرير اإلخباري عف  ائد سابؽ ني وادي البقاع زياد ال مصي  وله كف ز 

األستراليو، كف الموساد اتصؿ به  "كيه بي سي"المبنانيو عف اسمه واسـ عميؿ لبناني. و اؿ، ني تصريح لقناة 
وانه سانر لمصيف بدعوى  لور موتمر. وذكرت القناة انه تعرؼ عم  رجؿ سوري  اؿ كف  1001ني العاـ 

رثو الذيف أسروا ني مو عو السمطاف يعقوب ني وادي أخيه ني أوروبا يعمؿ عم  كعادة رنات الجنود الث
البقاع. و اؿ ال مصي كنهـ ابمقوم ني اأجتماع عف مو ن الجثث باللبط، وانه ا تاج إليجاد وسيمو 

بأيدي  وات  22/5/1008أستخراج الرنات واأ تفاظ بها، مايرا كل  أف المهمو نامت عقب اعتقاله ني 
 عاما بتهمو التجسس لصالح الموساد. 25سجف خاصو لبنانيو و كـ عميه بال

ف جريمو زايقر كافه هويو ال مصي لرجؿ لبناني كاف يسع  لمت وؿ لعميؿ مزدوج، لكنه أوذكرت القناة 
 كاف يعمؿ لصالح المخابرات المبنانيو.

 0/5/1873، السفير، بيروت

 
 بية مقاومة: الجوالن سيصبح جاإليرانيخالل لقائو وزير الخارجية الرئيس السوري  97

عمي أكبػر  اإليرانيخرؿ لقائه من وزير الخارجيو  األسدالرئيس السوري باار  أعمفلندف ػ دماؽ ػ وكاأت: 
، نػي اإلسػرائيميوالاعب السوري والجيش  ػادراف عمػ  مواجهػو المقػامرات  أف ]أمس[ صال ي بدماؽ الثرثاء

 .عم  سوريو رائيؿكسالتي  امت بها  األخيرةالقارات الجويو  كل منه  كاارة
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كممػػا تقػػدمنا نػػي " ػػائر  "الجػػوأف سيصػػبح جبهػػو مقاومػػو" أفخػػرؿ لقائػػه بصػػال ي الثرثػػاء مػػف  األسػػدو ػػذر 
 ."الميداف كمما راجعت الدوؿ الكبرى  ساباتها

  .عم  سوريو اإلسرائيميوتديف القارات  كيراف أفالمقاء عم   أعقابمف جانبه ادد صال ي ني 
ن ف "لمعبث بأمف المنطقو،  ائر  اإلسرائيميوجانب سوريو ني وجه الم اوأت  كل  يرافكصال ي و وؼ  وأكد

 ."معؾ ولف نسمح أف تقن سوريو ني يد كسرائيؿ أو أمريكا أو التكفيرييف
 مبا ثات من الرئيس السوري. إلجراءدماؽ  كل وكاف صال ي  د وصؿ الثرثاء 

 0/5/1873القدس العربي، لندن، 
 

 يعنى التنازل ال األراضيتحظى باىتمام دولي وتبادل  : المبادرة العربية المصريةالالخارجية  91
لمسػرـ منػذ  العربيػو المبػادرة أف، الخارجيو المصريو اؿ السفير عرء الديف يوسؼ ممثؿ وزارم : سامح أايف

 انطر ها لـ ت ظي باهتماـ دولي.
 المبػػػادرة أف، 1/5/1023الثرثػػػاء  يػػػوـ عربيػػوالالاػػػئوف  بمجنػػػوخػػػرؿ المػػػوتمر الصػػػ في الػػذي عقػػػد  وألػػاؼ

 أف كلػ  وأاػار لمقياـ بدور ناط ني عمميػه السػرـ التػي تقػـو عمػي و ػؼ اأسػتيطاف. األمريكيتدعو الطرؼ 
سرائيؿالتفاولي بيف نمسطيف  اإلطارني  موجودةولكنها  العربيو المبادرةليس ني  األراليتبادؿ   .وا 
 العربيػو القمػو. واف الثانيػوو نمسطيف طرح ني كامػب ديفيػد  كسرائيؿبيف  األراليمولوع تبادؿ  أف وأولح

 .2821واأنطرؽ ني التفاوض عمي  دود  1001مازالت تتبني نفس المو ؼ منذ عاـ 
 أسػسيتـ ونؽ  األراليتبادؿ  أف العربيولمائوف  الخارجيوالسفير ناصر كامؿ مساعد وزير  أكدومف جانبه 

 أفنمسػػػػطينيه يسػػػػتردها الطػػػػرؼ الفمسػػػػطيني وأ يعنػػػػي  بػػػػأخرى كسػػػػرائيميه أراض ومبػػػػادئ تقػػػػـو عمػػػػي مبادلػػػػه
 كما يروج. أراليهـالفمسطينييف يتنازلوف عف 

 1/5/1873األىرام، القاىرة، 
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امؿ بأف عدد الرجئيف الفمسطينييف الذيف بيت ل ـ: أكد مساعد وزير الخارجيو المصري السفير ناصر ك
 ( أجئ.5000وصموا كل  مصر  ادميف مف سوريا هو )

وأولح بأف ال كومو المصريو أصدرت  رارًا بأف يتمتن الرجئوف الفمسطينيوف مف سوريا ذات المعاممو 
بالقانوف الدولي  تتعمؽ - سب تعبيرم  -ويعامموف بنفس الولن القانوني لرجئيف السورييف، ولكف الماكمو

طارم الذي يتعامؿ من الرجئ السوري والفمسطيني.  وا 
وألاؼ بأف السمطات المصريو تصر عم  التعامؿ من هوأء عبر المنظمو المعنيو باووف الاعب 
الفمسطيني لم فاظ عم  كينونو هذا الاعب، ونوم كل  أف ووزارة الخارجيو المصريو بصدد التوصؿ كل  ذليو 

اوف من وزارة الاووف اأجتماعيو ني مصر واألونروا خارج اإلطار التقميدي لتقديـ المساعدات مناسبو بالتع
لهوأء الرجئيف. كما أاار مساعد الوزير كل  أف هناؾ تواصًر  ائماً عم  مدار يوميف من سفير دولو 

و ني هذا المجاؿ، ل ؿ هذم نمسطيف ني القاهرة، ووكالو األونروا، باإللانو كل  وكاأت األمـ المت دة العامم
 الماكمو من مراعاة أبعادها السياسيو واإلنسانيو وتقديـ القوث والمعونو لرجئيف الفمسطينييف.
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 0/5/1873وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 سائحا إسرائيميا عبر منفذ طابا البري7961منتجعات جنوب سيناء تستقبل  98

سػائ ًا 2281]أمػس[ يػوـ الثرثػاء  السػيا يووب سػيناء اسػتقبمت منتجعػات جنػ: هاني األسمر -جنوب سيناء 
بمنتجعػػات طابػػا  كجػػازاتهـعبػػر منفػػذ طابػػا البػػري نػػي طػػريقهـ لقلػػاء  اإلسػػرائيميو ػػادميف مػػف منطقػػه ايػػرت 
سائ ا ني طريقهـ  2855مركي كما اادر المنفذ  سيارة 15عبور  كل  باإللانوونويبن ودهب واـر الايف 

 .اإلسرائيميوايرت  كل 
 0/5/1873األىرام، القاىرة، 
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دانػػت منظمػػو التعػػاوف اإلسػػرمي باػػدة ك ػػداـ عاػػرات المسػػتوطنيف عمػػ  ا ت ػػاـ سػػا ات المسػػجد : )د .ب .أ(
ت األ صػػػ . و مػػػؿ األمػػػيف العػػػاـ لمنظمػػػو التعػػػاوف اإلسػػػرمي أكمػػػؿ الػػػديف ك سػػػاف أوامػػػو، نػػػي بيػػػاف، سػػػمطا

اأ ػترؿ المسػووليو الكاممػو عػف التبعػػات الم تممػو أسػتمرار مثػؿ هػػذم اأعتػداءات الخطيػرة والممنهجػو التػػي 
المسػػتوطنوف نػػي انتهػػاؾ صػػارخ لمقػػرارات والمواثيػػؽ الدوليػػو. ودعػػا أوامػػو المجتمػػن الػػدولي خاصػػو  بػػاميقػػـو 

 .المتكررة مجمس األمف واليونيسكو كل  الت رؾ مف أجؿ ولن  د لهذم اأنتهاكات
 0/5/1873الخميج الشارقة، 

 
 عمى انتياكاتيا "إسرائيل""المحامين العرب" يدعو المجتمع الدولي إلى مساءلة  99

 مسػػائمهنػي  ال اسػػموأت ػػاد الم ػاميف، المجتمػن الػػدولي أتخػاذ القػرارات  والعامػ األمانػودعػػت : بوابػو األهػراـ
 رتكبها.الكياف الصهيوني عمي الجرائـ واأنتهاكات التي ي

؛ مػازاؿ العربيػو األراليعمي  المتكررةمسمسؿ اأعتداءات  أف، 1/5/1023 و الت ني بياف لها يوـ الثرثاء
نػي نػي "جمرايػا"  العمميػوو د جاء اعتداء العدو الصهيوني باللرب الصاروخي عمي مركز الب وث  مستمرا،

 ها كسرائيؿ ني العالـ العربي.الدائمو التي تمارس مقه مف  مقات اأعتداءات  كأسوريه، ليس 
نػي  ػاؿ مػف  األموػ الصهيوني ولن  األمريكيوالتآمر واأستسرـ لم مؼ  التبعيو ثقانوايوع  أف وأول ت
، ناسػػػتبي ت والمنعػػػووالفسػػػاد والفقػػػر والجهػػػؿ واأسػػػتبداد، وهػػػو مػػػا انقػػػدها القػػػوم  والمذهبيػػػو والطائفيػػػو التجزئػػػو
 وثرواتها. وأرلهااعوبها 

 1/5/1873القاىرة، األىرام، 
 

 ةعمى سوري "إسرائيل"دين اعتداء يحزب "المصريين األحرار"  91
عمػي  اإلسػرائيمي، اأعتػداء 1/5/1023" نػي بيػاف يػوـ الثرثػاء األ ػرار ػزب "المصػرييف  : أدافسمير السػيد
ـ اسػػتقرؿ بعػػد كسػػرائيؿ األ ػػرار، وطالػػب المصػػرييف مسػػتقمودولػػه  لسػػيادة، واعتبػػرم انتهاكػػا السػػوريو األرالػػي

تصػػعيدها لصػػراعها مػػن  ػػزب اهلل  كطػػاركمسػػرح لمعاركهػػا نػػي  أرالػػيهاالولػػن السػػوري المتػػردي واسػػتخداـ 
 .كيرافودوله 

 1/5/1873األىرام، القاىرة، 
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 مظاىرة في صنعاء تنديدًا باليجوم اإلسرائيمي عمى سورية 90
، تنديػػػدًا بمػػا وصػػػفوم ]أمػػس[ ءصػػنعاء ػ يػػو بػػػي ذي: تظػػاهر ذأؼ اليمنيػػيف نػػػي العاصػػمو صػػػنعاء، الثرثػػا

 العدواف اإلسرائيمي عم  موا ن ني سوريو، ورنلًا لمتدّخؿ اإل ميمي والدولي ني الاأف السوري.ب
وانطمقت المظاهرة مػف اػارع الزبيػري وسػط العاصػمو صػنعاء باتجػام مكتػب األمػـ المت ػدة نػي المدينػو، وردد 

 ".ف اإلسرائيميدعـ سوريو لد العدوا"المتظاهروف هتانات تطالب بػ
 0/5/1873القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيل"اعتراف بييودية "و أراضة عمى تبادل يموافقة عرب ..خطة كيري :"القدس العربي" 96

مػػف مصػػادر نمسػػطينيو واسػػعو اأطػػرع  "القػػدس العربػػي"مػػف وليػػد عػػوض: عممػػت  "القػػدس العربػػي"راـ اهلل ػ 
ف كيػػري اطمػػن الػػرئيس الفمسػػطيني م مػػود عبػػاس عمػػ  الخطػػوط جػػو  األمريكيػػوالثرثػػاء بػػاف وزيػػر الخارجيػػو 

المتو فػو منػذ عػاـ  واإلسػرائيمييفالمنتظرة أسػتئناؼ المفاولػات بػيف الفمسػطينييف  األمريكيوالعريلو لممبادرة 
1020. 
عمػػ   كسػػرائيؿجانػػب  كلػػ دولػػو نمسػػطيف  ك امػػو أسػػاسترتكػػز عمػػ   األمريكيػػوالمصػػادر بػػاف المبػػادرة  وأكػػدت
لتسػويو ال ػدود بػيف الػدولتيف، والوصػوؿ ل مػوؿ  أراض، من تبػادؿ 2821الم تمو عاـ  األراليدود   أساس

 خر و باأف المدينو المقدسو و ريو العبادة نيها مف خرؿ المفاولات.
والمدنيػػو عػػف  األمنيػػومبػػادرة كيػػري أسػػتئناؼ المفاولػػات تقلػػي بنقػػؿ السػػمطات  أف كلػػ المصػػادر  وأاػػارت

للفو القربيػو لمسػمطو الفمسػطينيو، وتو ػؼ السػمطو عػف السػعي لرنلػماـ لممنظمػات الدوليػو مناطؽ واسعو با
سػػتتول   األمنيػػو األجهػػزة أف كلػػ المت ػػدة، منوهػػو  لامػػـونػػؽ اأعتػػراؼ بدولػػو نمسػػطيف نػػي الجمعيػػو العامػػو 

 ني معظـ  رى ومدف اللفو القربيو. األمنيوالمسووليات 
التػػػػي أطمػػػػن عبػػػػاس عميهػػػػا  ظيػػػػت بموانقتػػػػه تمهيػػػػدا  األمريكيػػػػويلػػػػو المصػػػػادر بػػػػاف الخطػػػػوط العر  وأاػػػػارت

طػػرؽأسػػتئناؼ المفاولػػات التػػي سػػيتـ اسػػتئنانها عمػػ  و ػػن تسػػميـ منػػاطؽ باللػػفو القربيػػو لمسػػمطو  سػػراح  وا 
الفمسػػػطينييف وخاصػػػو القػػػدام  مػػػف سػػػجوف اأ ػػػترؿ، وذلػػػؾ الػػػ  جانػػػب و ػػػؼ البنػػػاء  األسػػػرىالمئػػػات مػػػف 

لممفاولات  أمرهاباستثناء النمو الطبيعي بالقدس التي سيترؾ  2821الم تمو عاـ  األرالياأستيطاني ني 
 .واإلسرائيمييفالمنتظرة بيف الفمسطينييف 

مػف اجػػؿ الوصػوؿ أتفػػاؽ سػرـ ينهػػي  كسػرائيؿو ػوؿ ااػتراط نتنيػػاهو بلػرورة اعتػػراؼ الفمسػطينييف بيهوديػػو 
، ونػؽ مبػادرة "سػيكوف مسػووليو عربيػو كسػرائيؿديػو اأعتػراؼ بيهو "المصػادر بػأف  أولػ تالصراع بالمنطقػو 

 كيري المنتظرة أستئناؼ المفاولات.
التػػي تسػػع  تػػؿ  اإلسػػرائيميو األمنيػػو مػػؼ النػػاتو سػػيمعب دورا رئيسػػيا نػػي المطالػػب  أف كلػػ المصػػادر  وأاػػارت

 .األردفولو من لم صوؿ عميها مف الدولو الفمسطينيو، وخاصو المرابطو عم  ال دود الار يو لتمؾ الد أبيب
القػادميف زيػارة لكيػري، وذلػؾ بػالتزامف مػن  األسػبوعيفوتو عت المصادر الفمسطينيو باف تاهد المنطقػو خػرؿ 

 بتجميد البناء اأستيطاني ني اللفو القربيو. أوعزباف رئيس الوزراء بنياميف نتنياهو  كسرائيميكاؼ 
 0/5/1873القدس، العربي، لندن، 

 
 لبنان الفمسطينيين والسوريين في لمنازحينمميون يورو  38دم يق األوروبياالتحاد  18
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لمسػػػاعدة الرجئػػػيف السػػػورييف  كلػػػانيو مميػػػوف يػػػورو 30تقػػػديـ  األوروبػػػيبيػػػروت ػ ا ؼ ب:  ػػػرر اأت ػػػاد 
بعثػو اأت ػاد نػي  أنػادتوالفمسطينييف الذيف نز وا اليه هربا مف النزاع ني سوريو المجػاورة، وذلػؾ ب سػب مػا 

 .]أمس[ ثاءبيروت الثر
 ػرارا بمػنح  األوروبيػواتخػذت المفولػيو "و الػت البعثػو نػي بيػاف  صػمت وكالػو نػرانس بػرس عمػ  نسػخو منػه 

، مػا يرنػن "السػوريو عمػ  لبنػاف األزمػومميوف يورو لمبناف بهدؼ التخفيؼ مػف تػأثير  30مساعدة ماليو  يمتها 
و" السػوري األزمػو كطػارلبنػاف نػي  كلػ  وروبػياألمميوف يورو مجمػوع المسػاعدات التػي  ػدمها اأت ػاد  83 كل 

 مف عاميف. أكثرالمستمرة منذ 
نػازح نمسػطيني  ألػؼ 50ن ػو  كل  كلانوأجئ سوري،  ألؼ 555لبناف يستقبؿ  اليا  رابو  كفو الت البعثو 

 ستخصص لهـ خمسو مرييف يورو مف المن و الجديدة.
 0/5/1873القدس العربي، لندن، 

 
 آالف الجئ فمسطيني سوري في األردن 9األونروا تبحث وضع في  ستشاريةاال المجنة 17

 الػػت وكالػػو األمػػـ المت ػػدة إلااثػػو وتاػػقيؿ الرجئػػيف الفمسػػطينييف "األونػػروا" كف  –عمػػاف : ناديػػو سػػعد الػػديف
ذأؼ أجػئ  2"اجتماع المجنو اأستااريو المزمن عقدم الاهر المقبؿ ني الب ر الميت؛ سيب ث ولػن ن ػو 

 موجوديف  اليًا ني األردف، بعد مقادرتهـ سوريو، نتيجو األ داث الدائرة هناؾ".نمسطيني 
وأولح ممثؿ المفوض العاـ لػ"األونروا" بيتر نورد أف "اجتماع المجنو اأستااريو لاونروا، سيخصص لب ث 

إللػػانو كلػػ  أولػػاع الرجئػػيف الفمسػػطينييف، سػػواء الموجػػوديف مػػنهـ نػػي سػػوريو أـ الػػذيف اادروهػػا لػػاردف، با
 تناوؿ األزمو الماليو الخانقو التي تاهدها الوكالو  اليًا".

أجئا نمسطينيا اادروا األرالي السوريو  53820و اؿ لػ"القد" كف "األونروا سجمت  ت  الاهر المالي ن و 
 أجئ نمسطيني ني مجمن سايبر سيتي". 100لاردف، وهـ متوزعوف ني معظـ أن اء المممكو، منهـ ن و 

مميػػوف دوأر منػػذ مطمػػن العػػاـ ال ػػالي  80وألػػاؼ كف "األونػػروا أطمقػػت نػػداء اسػػتقاثو لمػػدوؿ المان ػػو بقيمػػو 
و تػػ  اػػهر تمػػوز )يوليػػو( المقبػػؿ لمسػػاعدة األونػػروا نػػي تقػػديـ الخػػدمات األساسػػيو لرجئػػيف الفمسػػطينييف مػػف 

 سوريو".
مميػوف دوأر مػف  25مميػوف دوأر، منهػا  50 – 35ولفت كل  أف ما وصؿ الوكالو هو مبمب  درم يتراوح بيف 

 دولو الكويت، معمنًا عف " ياـ األونروا بلطرؽ نداء ذخر  ريبًا لبقيو العاـ ال الي".
وأاار كل  أف "األونروا عم  اتصاؿ مستمر من الدوؿ المان و أجؿ  ليو الرجئيف الفمسػطينيف مػف سػوريو 

 مميوف دوأر  ت  الم ظو". 11زانيتها العامو، ويقدر بن و والعجز المالي الذي تعاني منه الوكالو ني مي
مميػوف دوأر"، مبينػًا أف الوكالػو سػت رص  223ونوم كل  أف "الميزانيػو العامػو لاونػروا لهػذا العػاـ تقػدر بن ػو 

 ني اجتماع المجنو اأستااريو المقبؿ عم  توليح المعطيات الماليو المتعمقو بهذا الجانب".
عائمػو نمسػػطينيو أجئػو، مسػػاعدات  822اػهر كػػانوف الثػاني )ينػاير( العػػاـ ال ػالي تمقػػت ن ػو  وأنػاد أنػه "منػػذ

 ألؼ دوأر". 358طارئو  درها ن و 
أجػئ مػنهـ العػرج  1311طالبًا وطالبو ني المدارس التابعو لاونػروا، وتمقػي  211وأاار كل  "الت اؽ ن و 

 لماهر المالي". الطبي ني مراكزها الص يو، ونؽ ك صائيات الوكالو
 0/5/1873الغد، عمان، 
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د المسجد األقصى عمى أرض الواقع ":اإلنسان"العربية لحقوق  11  االحتالل اإلسرائيمي ييو 
دعت المنظمو العربيو ل قوؽ اإلنساف ني بريطانيا أميف عػاـ جامعػو الػدوؿ العربيػو لندف ػ خدمو  دس برس: 

المريػػن، وعػػدـ اأكتفػػاء بالاػػجب واأسػػتنكار تجػػام مػػا  ومنظمػػو التعػػاوف اإلسػػرمي كلػػ  "الكػػؼ عػػف الصػػمت
يجػػػري لممسػػػجد األ صػػػ  والقػػػدس، و مػػػؿ  لػػػيو القػػػدس كلػػػ  أرو ػػػو مجمػػػس األمػػػف أستصػػػدار  ػػػرارات تمػػػـز 

  كومو اأ ترؿ بو ؼ انتهاكاتها.
دينػو القػدس كما دعت المنظمو أميف عاـ األمـ المت دة ودوؿ اإلت اد األوروبػي كلػ  "القيػاـ بمػا يمػـز إلنقػاذ م

 مف براثف التهويد ناستمرار هذم اأنتهاكات ياكؿ تهديدا لمسمـ واألمف الدولييف".
(  يػػػاـ مجموعػػو مػػػف المسػػػتوطنيف صػػباح اليػػػوـ ت ػػػت 5|1واسػػتنكرت المنظمػػػو نػػي بيػػػاف لهػػػا اليػػـو الثرثػػػاء )

سمسػمو ا ت امػات   راسو ارطو اأ ترؿ با ت اـ المسجد األ ص ، ورأت أف ذلؾ هذا اأ ت ػاـ "يػأتي لػمف
منهجيو تنفذها مجموعات مف المسػتوطنيف ت ػت  راسػو الاػرطو وبمباركػو مػف  كومػو اأ ػترؿ نػي مسػع  

 رسمي عدواني إلثبات  قوؽ زائفو لهـ ني هذم البقعو المقدسو لدى المسمميف".
 1/5/1873قدس برس، 

 
 "إسرائيلـ"ديمية لالفيزيائي ىوكينغ يقرر االنضمام إلى المقاطعة األكا :ارديان"الج" 13

أنػػادت صػػ يفو "اارديػػاف" البريطانيػػو أف الفيزيػػائي المعػػروؼ سػػتيفاف هوكينػػب سػػيقاطن مػػا يسػػم  : 58 عػػرب
 بػ"موتمر الروساء" الذي سيعقد ني القدس منتصؼ الاهر القادـ، وأنه لف يزور كسرائيؿ.

نت أف هوكينب، الذي يبمب مػف وب سب الص يفو نلف "المجنو البريطانيو مف أجؿ الجامعات ني نمسطيف" أعم
 عاما، عبر عف دعمه لممقاطعو األكاديميو إلسرائيؿ. 12العمر 

وألانت أنه راـ أف هوكينػب لػـ يعمػف عػف اسػتقالته مػف المػوتمر الػذي يستلػيفه الػرئيس اإلسػرائيمي اػمعوف 
 كلقاء مااركته.بيرس، كأ أف كعرف المجنو البريطانيو  د تلمف أنها  صمت عم  موانقو الفيزيائي ني 

وكتبت "ااردياف" أف هوكينػب، كتػب رسػالو األسػبوع المالػي كلػ  بيػرس جػاء نيهػا أنػه ايػر رأيػه، ماػيرا كلػ  
أنػػه تمقػػ  مػػا أ ي صػػ  مػػف الرسػػائؿ مػػف جهػػات بريطانيػػو ومػػف دوؿ أخػػرى تػػدعوم لمقاطعػػو المػػوتمر. و ػػاؿ 

 ارم.أيلا كنه أجرى مااورات من زمرء نمسطينييف له  بؿ أف يتخذ  ر 
مػػرات نػػي السػػابؽ،  5وأاػػارت "يػػديعوت أ رونػػوت" نػػي هػػذا السػػياؽ كلػػ  أف الفيزيػػائي الماػػهور زار كسػػرائيؿ 

  دـ م الرة ني الجامعات اإلسرائيميو وني جامعات اللفو القربيو. 1002وأنه ني زيارته األخيرة ني العاـ 
و فا أكثػر تاػددا تجػام كسػرائيؿ. وبعػد زيارتػه ني المقابؿ، كتبت "ااردياف" أنه بعد عودته كل  بريطانيا اتخذ م

، أداف ني مقابمو مػن "الجزيػرة" ال ػرب العدوانيػو عمػ   طػاع اػزة، أو 1008األخيرة بثرث سنوات، ني العاـ 
ما أسمي بػ" ممو الرصاص المصبوب". و اؿ نػي  ينػه كف الػرد اإلسػرائيمي عمػ  كطػرؽ صػواريف مػف  طػاع 

 ازة ناؽ كؿ تناسب.
 0/5/1873، 80عرب 

 

 ينبحق الفمسطيني بارتكاب مجازر "إسرائيل"حركة ىنغارية تتظاىر ضد مؤتمر ييودي وتتيم  18
كسػػرائيؿ ارتكبػػت مجػػازر  كف الػػت "ال ركػػو مػػف أجػػؿ هنقاريػػا أنلػػؿ" )جػػوبي(،  :القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 

 ب ؽ الاعب الفمسطيني، وجرائـ  رب لد اإلنسانيو.
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هػػػا أنصػػػار ال ركػػػو القوميػػػو الهنقاريػػػو، ا تجاجػػػا عمػػػ  استلػػػانو المػػػوتمر جػػػاء ذلػػػؾ تمػػػؾ أثنػػػاء مظػػػاهرة نظم
 .]أمس[ اليهودي العالمي، الذي يتو ن أف يختتـ أعماله ني العاصمو الهنقاريو بودابست يـو الثرثاء

وكػػػاف مئػػػات مػػػف أعلػػػاء ال ركػػػو اػػػاركوا نػػػي مسػػػيرة نظمػػػت ت ػػػت اػػػعار "ك يػػػاء ذكػػػرى لػػػ ايا البماػػػفيو 
 ت عند مقر البرلماف بالقرب مف الفندؽ الذي يعقد نيه الموتمر اليهودي. والصهيونيو"، انته

وني كممته أماـ المتظاهريف، طالب زعيـ ال ركػو، اػابور نونػا، اليهػود "باأعتػذار عػف جػرائمهـ ب ػؽ المجػر 
كانػػت كبػاف ال كػػـ الاػػيوعي"، نيمػػا اعتبػػر مت ػػدثوف ذخػػروف اف األمػػواؿ التػػي دنعتهػػا بردهػػـ لمنػػاجيف اليهػػود، 

 ستفيد أنلؿ لو أنفقت ني مجاأت أخرى.
و اؿ نونا: "عم  اأسرائيمييف القزاة والتوسعييف، الب ث عف بمد ني مكاف ذخر مف العالـ، ألف المجر ليسػت 

 لمبين".
بعػػض الماػػاركيف نيهػػا الكونيػػو الفمسػػطينيو، اتهػػـ المت ػػدثوف كسػػرائيؿ بارتكػػاب  اعتمػػروخػػرؿ المظػػاهرة التػػي 

 الاعب الفمسطيني.المجازر ب ؽ 
 0/5/1873القدس، القدس، 

 
 
 
  

 ومحمد مرسي أقل راتب يتقاضى أعمى راتب بين رؤساء ومموك العالم المالكينوري  15
كافت دراسو أعدتها جامعو بروكسؿ البمجيكيو، عف أف رئيس الوزراء العرا ي نوري : بروكسؿ ػػ الوكاأت

راتب سنوي، نيما  ؿ الرئيس المصري م مد مرسي بأ ؿ المالكي يتصدر جمين مموؾ وروساء العالـ بأعم  
 راتب.

طبقًا لئ صائيات »وبيف معد الدراسو البرونيسور هيرماف ماثيوجس، أستاذ اأ تصاد بجامعو بروكسؿ، أنه 
مرييف دوأر ني السنو، وهو الراتب  3نلف مجموع رواتب رئيس ال كومو العرا يو نوري المالكي يصؿ كل  

 «.لعالـ بيف المموؾ وروساء الجمهوريات وروساء الوزراءاألعم  ني ا
ثاني أعم  راتب رئيس ني العالـ هو لرئيس سنقانورة،  يث يتقال  مميونيف »وأاار ماثيوجس كل  أف 

ألؼ  355ألؼ دوأر ني السنو، يميه رئيس الوأيات المت دة األميركيو باراؾ أوباما براتب سنوي يبمب  28و
، مايرًا «ألؼ يورو 113ألؼ يورو، ورئيس نرنسا  111رئيس وزراء ألمانيا يتقال  »وألاؼ أف «. يورو

 «.دوأرًا ني الاهر 8583ألؼ دوأر ني السنو، بوا ن  225الرئيس الروسي يتقال  »كل  أف 
 5150الروساء أص اب الرواتب األ ؿ يتصدرهـ الرئيس المصري م مد مرسي، كذ يبمب راتبه »وذكر أف 
ذأؼ دوأر  20يا، وهو مرتب أ ؿ رئيس ني العالـ،  يث يصؿ كجمالي مرتبه كل  جنيها اهر 

الراتب السنوي لممؾ النرويل يعد األعم  بيف المموؾ كذ »وتناولت ماثيوجس رواتب المموؾ، مبينو أف «.سنويا
و، و ؿ ثالثًا ألؼ يور  818ألؼ يورو سنويا، يميه ممؾ هولندا الجديد براتب سنوي مقدارم  100يبمب مميونا و

 «ألؼ يورو 255دوؽ لوكسمبورغ بػ

 0/5/1873، البيان، دبي
 

 مبادرة السالم العربي ة إلى "إسرائيمي ة" تتحولحتى ال  19
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 هاني المصري
،  ػػدمت بػػذلؾ تنػػازًأ تاريخي ػػا 1001عنػػدما تبنػػت القمػػو العربّيػػو نػػي بيػػروت "مبػػادرة السػػرـ العربّيػػو" نػػي العػػاـ 

، ومف دوف أف يممؾ العرب القوة الرزمػو لفرلػها، وأ  تػ  مػف دوف تػونر اأسػتعداد مجاني ا مف جانب وا د
اإلسػرائيمي لقبولهػػا أو اإلرادة الدولّيػو واألميركّيػػو لملػػقط عمػ  كسػػرائيؿ إلجبارهػا عمػػ   بولهػػا، ولػـ تكػػف هنػػاؾ 

ّيػو لرسػتعداد لمسػرـ مفاولات وأ رهاف كبيػر عمػ  اسػتئنانها بسػرعو؛ بػؿ كانػت المبػادرة رسػالو عربّيػو جماع
، و بػوؿ  ػؿ 2821الكامؿ، بما ني ذلؾ اأعتراؼ والتطبين من كسرائيؿ، مقابؿ اأنس اب الكامؿ كل   ػدود 

عادؿ متفؽ عميه لقلّيو الرجئيف، وكاف الجواب اإلسرائيمي عم  المبػادرة: ولػن التنػازؿ العربػي نػي الجيػب 
، انتهػػ  بم اصػػرة 2821ي الفمسػػطينّيو الم تمػػو عػػاـ اإلسػػرائيمي، واػػف عػػدواف عسػػكري اػػامؿ عمػػ  األرالػػ

مقػػر الػػرئيس ياسػػر عرنػػات الػػذي انتهػػ  بااتيالػػه، وبتقييػػر النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني باسػػت داث منصػػب 
 رئيس الوزراء.

وطرح خارطو الطريؽ الدولّيو، التػي اسػتجابت  1003وكاف الرد األميركي باف عدواف عم  العراؽ ني العاـ 
لمطالػب اإلسػرائيميو، ومػن ذلػؾ لػـ تقبمهػا كسػرائيؿ، بػؿ ولػعت عميهػا أربعػو عاػر ت فًظػا  ّولتهػا لمكثير مف ا

و ت  اآلف، ت ت عنواف أف األمػف اإلسػرائيمي  1003كل  "خارطو طريؽ كسرائيمّيو" جاري تطبيقها منذ العاـ 
اأسػتعمارّيو اأسػتيطانّيو  هو المنطمػؽ والقايػو، وال مػوؿ اأنتقالّيػو هػي الطريػؽ المناسػب لتطبيػؽ المخططػات

العنصػػرّيو اإلسػػرائيمّيو الراميػػو كلػػ  اسػػتكماؿ نػػرض ال قػػائؽ عمػػ  األرض، لتجعػػؿ ال ػػؿ اإلسػػرائيمي هػػو ال ػػؿ 
 الو يد الممكف والمطروح عممًيا.

اإلسػػرائيمّيو منػػذ البدايػػو و تػػ  اآلف، منػػذ مػػوتمر  –كف القواعػػد التػػي  كمػػت المفاولػػات العربّيػػو الفمسػػطينّيو 
، و تػ  موانقػو "الونػد السػباعي" عمػ  مبػدأ تبػادؿ األرالػي  تػ  مػف دوف مفاولػات 2882ريد ني العػاـ مد

ومف دوف أف يقدـ الجانػب اإلسػرائيمي اػيًئا؛ تتجػاوز القواعػد المتعػارؼ عميهػا نػي أي مفاولػات، مػا يجعمهػا 
 كمرءات وليست مفاولات.

ف عػػػف نػػػػرض كػػػػؿ مػػػا يريدانػػػػه بػػػػالقوة، وتػػػػونر المفاولػػػات ت ػػػػدث عػػػػادة عنػػػدما يعجػػػػز الطرنػػػػاف المتصػػػػارعا
اأستعداد لكميهما لمتنازؿ عف جزء مهـ مف مطالبه  ت  يمكف التوصؿ كل  مساومو، كل  تسػويو مقبولػو مػف 
الطػػرنيف، وبالتػػالي تكػػوف مرجعّيػػو أي مفاولػػات والػػ و وممزمػػو، والاػػكؿ النهػػائي لمتسػػويو الم تممػػو متفػػؽ 

وأف يكوف ما يتـ اأتفاؽ عميه تبادلي ػا، أي لػرورة التػزاـ الطػرنيف بتطبيػؽ عميه بالخطوط العامو عم  األ ؿ، 
ذا ناػػمت جولػػو  مػػا يػػتـ اأتفػػاؽ عميػػه، نػػلذا أخػػؿ طػػرؼ بالتزاماتػػه نهػػذا ُيعفػػي الطػػرؼ اآلخػػر مػػف التزاماتػػه، وا 

 المفاولات وعاد طرؼ كل  نقطو الصفر، نهذا يجعؿ الطرؼ اآلخر ممزًما بالعودة كل  نقطو الصفر.
أ يعقػػؿ أف تتجػػاوز كػػؿ  كومػػو كسػػرائيمّيو جديػػدة التزامػػات ال كومػػات السػػابقو، وتبػػدأ المفاولػػات دائًمػػا مػػف 
الصفر، وت تفظ القيادة الفمسطينّيو بكؿ األتزامات بالراـ مف عدـ التزاـ كسػرائيؿ بهػا، وتبػدأ المفاولػات مػف 

 النقطو التي انتهت كليها المفاولات السابقو.
نظمو ني اتفػاؽ أوسػمو بلسػرائيؿ والتزمػت بو ػؼ المقاومػو واعتمػاد المفاولػات كأسػموب و يػد لقد اعترنت الم

ل ػػؿ الصػػػراع، ونصػػػمت مػػا بػػػيف القلػػػّيو واألرض والاػػػعب، و سػػمت كػػػؿ وا ػػػدة منهػػا كلػػػ  أ سػػػاـ، وت ولػػػت 
كلػػ  )أ(، و)ب(، و)ج(  2821، وأرالػػي 58و 21األ سػػاـ كلػػ  تفاصػػيؿ واػػظايا، بمػػا نػػي ذلػػؾ األرض كلػػ  

" و"اػػعب القػػدس"، وال مػػوؿ كلػػ  انتقالّيػػو 21" و"اػػعب 58القػػدس، والاػػعب كلػػ  "داخػػؿ" و"خػػارج" و"اػػعب و 
ونهائّيو، واستمرت ني الرهاف عم  المفاولات، و دمت المزيد مػف التنػازأت، مثػؿ الموانقػو عمػ  مبػدأ تبػادؿ 

ؾ نػي  مػو أنػابوليس نػي (، وعػادت لتأكيػد ذلػ1002- 1000األرالي ني  مو كامب ديفيد ومبا ثات طابا )
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، مػػن زيػػادة نسػػبو  األرالػػي التػػي اسػػػتعد 1008، والمفاولػػات مػػن  كومػػو أولمػػرت نػػي العػػػاـ 1001العػػاـ 
الجانػػػب الفمسػػػطيني لمبادلتهػػػا، ووانقػػػت عمػػػ  أسػػػاس هػػػذا المبػػػدأ عمػػػ  تقسػػػيـ القػػػدس واللػػػفو ونقًػػػا لمعػػػايير 

و تلػػػمه كسػػػرائيؿ كليهػػػا، بمػػػا نػػػي ذلػػػؾ ال ػػػي كمينتػػػوف، أي أف مػػػا هػػػو "كسػػػرائيمي" نػػػي القػػػدس الاػػػر ّيو واللػػػف
 اليهودي و ائط البراؽ، وما هو نمسطيني يكوف جزًءا مف الدولو الفمسطينّيو العتيدة.

، وهػػذا يجعػػؿ  ػػؽ 285ووانقػػت المنظمػػو عمػػ   ػػؿ عػػادؿ متفػػؽ عميػػه لقلػػّيو الرجئػػيف عمػػ  أسػػاس القػػرار 
 قًػا يجػػب التفػاوض عمػ  تطبيقػػه ولػيس تقييػػرم العػودة رهينػو نػػي يػد كسػرائيؿ، وت ػػت ر مػو التفػػاوض، ولػيس 

؛ 285وتصفيته، ومن ذلؾ لـ توانؽ كسرائيؿ ألنها أ تريد عبارة " ػؽ عػودة" وأ " ػؿ عػادؿ" وأ كاػارة لمقػرار 
  ت  تودي المفاولات كل  تصفيو كاممو لقلّيو الرجئيف.

 ت  مف  بؿ ااتياؿ كس اؽ رابيف، ني المقابؿ، تراجعت كسرائيؿ بسرعو عف أوسمو وتنصمت مف التزامها به 
وأخػػػذت تعمػػػؿ عمػػػ  نػػػرض ال ػػػؿ اإلسػػػرائيمي خطػػػوة خطػػػوة تمهيػػػًدا لفرلػػػه بالكامػػػؿ عنػػػدما ينلػػػل الجانػػػب 
الفمسطيني  لذلؾ، أو تستمر كسرائيؿ بفرض  مها مف جانب وا ػد كذا تػونرت ظػروؼ عربّيػو وا  ميمّيػو ودولّيػو 

، أو يمكػػف أف تت قػػؽ نػػي ظػػؿ "الربيػػن العربػػي" وتداعياتػػه مرئمػػو، ويبػػدو أف هػػذم الظػػروؼ ذخػػذة نػػي التبمػػور
يػػراف؛  تػػ  يمكػػف رسػػـ  وا تماأتػػه المتزايػػدة أنػػدأع  ػػروب لػػد الفمسػػطينيف نػػي اػػزة وسػػوريا و ػػزب اهلل وا 
خارطو جديدة، مختمفو كمي ا، لممنطقو، تتربن عم   يادتها كسرائيؿ وتركيا والوأيػات المت ػدة األميركّيػو وبعػض 

 با القربّيو.دوؿ أورو 
ني هذا السياؽ، جاء تنازؿ الوند السباعي العربي بالموانقو عم  تعديؿ مبادرة السرـ العربّيو، ب يث يلػاؼ 
كليهػػػا مبػػػدأ تبػػػادؿ األرالػػػي، ليجعػػػؿ التنػػػازؿ الفمسػػػطيني المرنػػػوض أصػػػًر تنػػػازًأ عربًيػػػا كػػػي تتاػػػجن كسػػػرائيؿ 

 .21لمموانقو عم   بوؿ مبدأ اأنس اب كل   دود 
ت  تكتمؿ الصورة، أ بد مف اإلاارة كل  أف التنازؿ العربي الجديد جاء نػي زمػف "الربيػن العربػي" وصػعود و 

جماعو اإلخواف المسمميف، بعد تقديـ طمبات أميركّيو عديدة لتعديؿ المبادرة العربيػو وتقييرهػا، بػدأت بػالظهور 
أوباما، وتر قت بجولو كيػري كلػ  عػدد  ني لقاءات صائب عريقات وم مد اتّيو ني واانطف ت ليًرا لزيارة

مػػف بمػػداف المنطقػػو التػػي مهػػدت لمزيػػارة، وتكػػررت أثنػػاء الزيػػارة ومػػا بعػػدها، وذلػػؾ لتػػونير اطػػاء عربػػي يسػػاعد 
 عم  استئناؼ المفاولات بعد تنازأت نمسطينيو جديدة.

نما مطموب بعد موانقو الوند السباعي  عم  مبدأ تبادؿ األرالي هذم الطمبات أ تقتصر عم  تعديؿ وا د، وا 
موانقو عربّيو عم  تعػاوف ك ميمػي، أي تطبيػن عربػي مػن كسػرائيؿ  بػؿ السػرـ، لطمأنتهػا بعػد "الربيػن العربػي"، 
واسػػتعدادها لتقسػػيـ القػػدس الاػػر ّيو )بػػدًأ مػػف القػػدس كمػػا هػػو سػػائد  تػػ  اآلف(، وتقييػػر الػػوارد عػػف  لػػػّيو 

، والتمهيػػد لقبػػوؿ كسػػرائيؿ كدولػػو 285كلػػ   ػػؿ عػػادؿ و ػػرار  الرجئػػيف، ب يػػث ي ػػذؼ  ػػؽ العػػودة، واإلاػػارة
يهودّيو مف خرؿ اعتماد صيقو دولتيف لاػعبيف، وهػي صػيقو نلفالػو يمكػف أف تفسػر مػف كػؿ طػرؼ كمػا 

 ي مو له.
كف اإلدارة األميركّيو ني مر مو رئاسو أوباما الثانيو اختارت اللقط عم  الفمسطينييف والعػرب بعػد أف ناػمت 

مر مػو رئاسػته األولػ  نػي اللػقط عمػ  كسػرائيؿ، ويبػدو أف الولػن العربػي ال ػالي يقػري باللػقط  ني بدايو
كذا لػػػـ يواجػػػه بمعارلػػػو اػػػديدة  ػػػادرة عمػػػ   -عمػػػيهـ، والموانقػػػو عمػػػ  مبػػػدأ تبػػػادؿ األرالػػػي يمكػػػف أف يكػػػوف 

عربيػػو عمػػ   ػػؿ بدايػػو لتنػػازأت عربّيػػو، كذا لػػـ ت ػػبط، سػػتنتهي بتقطيػػو  -كجهالػػه، نػػػ"أوؿ الػػر ص  نجمػػو" 
 تصفوي انتقالي أو نهائي لمقلّيو الفمسطينّيو.
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نمػا  نمػا اعتبػر أف أصػؿ الصػراع لػيس األرض وا  المثير جًدا أف نتنيػاهو لػـ يمتفػت كلػ  هػذا التنػازؿ العربػي، وا 
لرورة اأعتراؼ بلسرائيؿ كدولو يهوديػو، أمػا ليفنػي، التػي ر ػب بالتنػازؿ العربػي، اعتبػرت أف أهميتػه تكمػف 

ف المبادرة العربّيو أصب ت مطرو و لمتفاوض ولػيس عمػ  صػيقو أمػا أف تقبػؿ أو تػرنض، وهػذا يجعمهػا ني أ
مر مػػػو جديػػػدة عمػػػ  طريػػػؽ اأستسػػػرـ العربػػػي، وهػػػذؿ يفػػػتح اػػػهّيو كسػػػرائيؿ، ويجعمهػػػا تطالػػػب بالمزيػػػد مػػػف 

 التنازأت، نهي كالمقبرة التي أ تابن مف الموت ، وكمما دنف منهـ تقوؿ هؿ مف مزيد!
أ يمكػف أف نمػػوـ  طػػر  بػػؿ أف نمػػوـ أنفسػنا، ألننػػا السػػابقوف كلػػ  السػػير نػي المفاولػػات الثنائّيػػو المبااػػرة مػػف 
دوف مرجعيػػػات والػػػ و وممزمػػػو نػػػي تو يػػػن اتفػػػاؽ أوسػػػمو، والتمسػػػؾ بػػػه  تػػػ  بعػػػد أف تخمػػػت عنػػػه كسػػػرائيؿ، 

نائيػػو برعايػػو أميركيػػو انفراديػػو والموانقػػو عمػػ  مبػػدأ تبػػادؿ األرالػػي، واأسػػتمرار نػػي الرهػػاف عمػػ  مفاولػػات ث
  ادت ولف تقود مستقبًر كأ كل  الكوارث.

يكفي أف نرى اأرتباؾ ني الرد الرسمي الفمسطيني بعد تصػري ات وزيػر الخارجّيػو القطػري: بػيف مػف يت ػدث 
عف تعديرت عم  ال دود؛ وذخر عف تبادؿ األرالي، وهناؾ نرؽ جوهري بػيف هػذا وذاؾ؛ وبػيف مػدانن عػف 

ر وبػػيف مػػف ي ممهػػا كػػؿ الاػػرور؛ وبػػيف مػػف يػػرى أف مػػا تػػـ طبيعػػي وأ يوجػػد نيػػه جديػػد، ألف الفمسػػطينييف  طػػ
وانقػػػوا عمػػػ  تبػػػادؿ األرالػػػي منػػػذ زمػػػف بعيػػػد وأف تعػػػديرت ال ػػػدود أ يمكػػػف الموانقػػػو عميهػػػا كأ بعػػػد موانقػػػو 

 ا إلسرائيؿ.؛ وبيف مف اعتبرم سمفو وتنازًأ مجانيً 2821كسرائيؿ عم  اأنس اب كل   دود 
 المعارلو لمتنازؿ العربي  وّيو نمسطينًيا وعربًيا، ولكنها ليست كانيو  ت  اآلف لمتراجن عنه.

 سب اف اهلل الذي جعؿ مف  طر التي طالبت بس ب المبادرة العربّيو  بؿ عدة أاهر أف تقود تعديمها.
بػػد مػػف كاػػرؽ مسػػار المفاولػػات الثنائيػػو  تػػ  أ تت ػػوؿ مبػػادرة السػػرـ العربّيػػو كلػػ  "مبػػادرة كسػػرائيمّيو"؛ أ 

 العبثيو، ونتح الطريؽ أماـ مسار جديد.
 1/5/1873، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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تورة لو اخترت أهـ عارة كتب عف القليو الفمسػطينيو، مولػوعًا وتوثيقػًا، لكػاف بينهػا كتابػا بنػت القػدس الػدك

« 2825-2850دور القنصػػػميات األجنبيػػػو نػػػي الهجػػػرة واأسػػػتيطاف اليهػػػودي نػػػي نمسػػػطيف »نائمػػػو الػػػوعري 
مو ػػػؼ الػػػػوأة والعممػػػاء واألعيػػػػاف واإل طػػػاعييف نػػػػي «، و1001الصػػػادر عػػػف دار الاػػػػروؽ نػػػي عمػػػػاف سػػػنو 

ر نػػػي الصػػػادر عػػػف الموسسػػػو العربيػػػو لمدراسػػػات والناػػػ« 2825-2852نمسػػػطيف مػػػف الماػػػروع الصػػػهيوني 
 .1021بيروت سنو 

أ أسػػتطين اف أنصػػؼ الكاتبػػو والكتػػابيف نػػي عجالػػو صػػ انيو، واعتػػرؼ بػػأنني لػػـ أكػػف أعػػرؼ عػػف الػػدكتورة 
الوعري سوى اسمها وانهػا ت مػؿ جنسػيو الب ػريف كلػانو الػ  هويتهػا الفمسػطينيو، وأزيػد اليػـو انهػا با ثػو مػف 

ة والعمماء واألعياف واإل طاعييف أساسػه رسػالو دكتػورام القدس تقيـ اآلف ني الب ريف، وكتابها عف مو ؼ الوأ
 أارؼ عميها البرونسور  ّساف  رؽ.

صػػػػف ات تبػػػػدأ المر ػػػػؽ نيػػػػه والوثػػػػائؽ وصػػػػور الرسػػػػائؿ مػػػػف  503نػػػػي « دور القنصػػػػميات األجنبيػػػػو»كتػػػػاب 
الصف و صف و تبدأ مر قه والوثائؽ من صور الرسائؿ ني  525، أما الكتاب الثاني نهو ني 188الصف و 

512. 
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اأسػػتيطاف اليهػػودي نػػػي نمسػػطيف بػػدأ  بػػػؿ المػػوتمر الصػػػهيوني اأوؿ نػػي بػػازؿ والمولفػػػو تسػػجؿ اف  ناصػػػؿ 
بريطانيػػا ونرنسػػا وروسػػيا والمانيػػا والنمسػػا  ػػاولوا باللػػقط والراػػوة وكػػؿ وسػػيمو أخػػرى تسػػهيؿ دخػػوؿ اليهػػود 

تاػػجين »هػػود سػػي اولوف نػػي نمسػػطيف اف الي 2885نمسػػطيف. تيػػودور هرتػػزؿ  ػػاؿ نػػي مذكراتػػه الصػػادرة سػػنو 
السكاف مف الفقراء عم  الهجرة ال  البمداف المجاورة وذلؾ بتأميف أاقاؿ لهـ هناؾ ورنض اعطائهـ أي عمؿ 

 ا وؿ انها بردنا وليست بردهـ.« ني بردنا. أما أص اب األمرؾ نسيكونوف معنا.
وا لد الخطر الصػهيوني وكتبػوا، ولكػف كػاف هنػاؾ االبيو الزعماء الفمسطينييف ني القدس والمدف الكبرى و ف

مػػف المركػػيف، خصوصػػًا اأجانػػب، مػػف بػػاع لميهػػود، والكتػػاب الثػػاني يولػػح  جػػـ البيػػن بالمسػػا و والمكػػاف 
والسػػعر والتػػاريف، مػػا يسػػت يؿ كنكػػارم، وهنػػا يبػػدو اف أكبػػر المركػػيف نػػي نمسػػطيف كػػانوا مػػف ذؿ سرسػػؽ، وهػػـ 

نما بنسبو أ ؿ. تجار، باعوا لميهود وبعدهـ ني  الممكيو ذؿ عبدالهادي الذيف باعوا ايلًا وا 
اف كػػاف هنػػاؾ مػػف بطػػؿ نػػي مقاومػػو بيػػن اأرالػػي لميهػػود نهػػو السػػمطاف عبدال ميػػد الثػػاني الػػذي تػػآمر عميػػه 

أنػه رنػض اطر ػًا بيػن اأرالػي لميهػود، بػؿ منػن  2808اليهود من  كومو اأت اد والتر ػي  تػ  عػزؿ سػنو 
 باستثناء الزيارة ولمدة ثرثو ااهر نقط.دخولهـ نمسطيف 

أ أ در اف أبين ولو  دمًا وا دًا مف البرد، أنهػا ليسػت »رأي السمطاف العثماني لمنه رسالو منه  اؿ نيها: 
لي بؿ لاعبي. لقد  صؿ اعبي عم  هذم اأمبراطوريو بارا و دمائهـ واّذوها ني ما بعد بدمائهـ، وسنقطيها 

ح أل د بااتصابها منا... أ أسػتطين أبػدًا اف أعطػي أ ػدًا أي جػزء منهػا. لي ػتفظ اليهػود بدمائنا  بؿ اف نسم
 «ببريينهـ ناذا  سمت اأمبراطوريو نقد ي صؿ اليهود عميها مف دوف مقابؿ، انما لف تقّسـ كأ عم  جثثنا...

مميػوف دونػـ، وبعػدها  195وكانػت اأكبػر مسػا و نقػد بمقػت « الجفتمؾ السمطاني»عرنت أرالي الدولو باسـ 
امػػػػرؾ اأ طػػػػاعييف مػػػػف نمسػػػػطينييف وعػػػػرب الجػػػػوار الػػػػذيف بػػػػاع بعلػػػػهـ ارلػػػػهـ، بالت ايػػػػؿ عمػػػػ  القػػػػرارات 

 السمطانيو التي تمنن البين.
كاف السمطاف بطؿ المقاومو، أمػا اأاػرار ال قيقيػوف، مػن المركػيف، نكػانوا القناصػؿ اأجانػب، نهػـ كمػا أيػدوا 

طيف بعػد اف راػاهـ اثريػاء اليهػود نػي اوروبػا، او كػانوا يريػدوف اف ير ػؿ اليهػود عػف الهجرة اليهوديو ال  نمس
اراليهـ، نأوروبا القرف التاسن عار كانت تختمؼ عم  كؿ ايء وتتفؽ عم  أمر وا ػد هػو الرسػاميو التػي 

 انتهت بالم ر و النازيو ني القرف التالي.
أختتـ بػػرأي هػػو اف المانيػػا دنعػػت تعويلػػات للػػ ايا أ أسػػتطين اف أزيػػد عمػػ  معمومػػات الػػدكتورة الػػوعري نػػ

الم ر و بعػد هزيمتهػا نػي ال ػرب العالميػو الثانيػو. وأرى اف بريطانيػا والػدوؿ اأوروبيػو الكبػرى يجػب اف تػدنن 
تعويلػات لمفمسػػطينييف عػػف تواطوهػػا نػػي سػػر و بردهػػـ. عنػػدما كانػػت بريطانيػػا ب اجػػو الػػ  امػػواؿ اليهػػود نػػي 

، وعنػدما كانػت ب اجػو الػ  تأييػد العػرب لػد المانيػا 2821ل ( صػدر وعػد بمفػور سػنو ال رب العظم  )اأو 
صدرت الور و البيلاء التي أعمنت اف وعد بمفور لـ يعد سياسو ال كومو البريطانيو. ن ف اليـو  2838سنو 

 مثؿ اأوروبييف ني القرف التاسن عار أ نتفؽ عم  ايء سوى اف تكوف الهزيمو سياستنا.
 0/5/1873، لندن الحياة،
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 تسفي بارئيؿ
التقػػارير مػػف سػػوريا عػػف جػػوهر اللػػربو اأسػػرائيميو لمطػػار دماػػؽ ذخػػذة نػػي التزايػػد. ن سػػب مو ػػن اأنترنػػت 
لممعارلػػو، نقػػد اصػػابت أربعػػو أو خمسػػو صػػواريف جوالػػو اسػػرائيميو اطمقػػت مػػف سػػماء لبنػػاف بمخػػازف القسػػـ 
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لمطار المدني. و سب التقرير، الذي يستند الػ  مصػادر نػي و ػدات كـ عف ا195العسكري، الذي يبعد ن و 
ملػػادات الطػػائرات السػػوريو واػػركو الطيػػراف السػػوريو، نقػػد اصػػيبت مخػػازف كػػاف نيهػػا سػػرح وذخيػػرة، طػػائرة 
اػػػ ف كانػػػت ت مػػػؿ اجػػػزاء مػػػف منظومػػػات ملػػػادة لمطػػػائرات نقمػػػت مػػػوخرا مػػػف روسػػػيا وكػػػذا  اويػػػات و ػػػود 

ر ذكر لممس بالصواريف. وكالانو ال  ذلؾ ت طمت ايلا نوانػذ المطػار المػدني، لمطائرات. وليس ني التقري
 رجؿ أمف وجندي سوري. 300واصيب عامموف بالاظايا و سب تقرير ذخر  تؿ ني الهجـو ن و 

الػػرد السػػوري الػػذي جػػاء نيػػه اف الهجػػـو معنػػام اعػػرف ال ػػرب، أ يقيػػر نػػي جػػوهرم الولػػن الػػراهف القػػائـ بػػيف 
يؿ. ولكنه يلن النظاـ ني معلمو عسيرة. نتواصؿ الهجمات اأسرائيميو يخمؽ وا عا مف السماء سوريا واسرائ

المفتو ػػو الػػذي تعمػػؿ نيػػه اسػػرائيؿ دوف عرا يػػؿ لػػػد  ػػوات الجػػيش السػػوري، مثػػؿ اأسػػتراتيجيو التػػي تبنتهػػػا 
ف  ميفو لمثوار وكمػف اسرائيؿ بالنسبو لمبناف عم  مدى السنيف. و ت  دوف أف تقصد ذلؾ، تعتبر اسرائيؿ اأ

يمكنهػػا أف تسػػتبدؿ الرمبػػاأة الدوليػػو واأمتنػػاع عػػف التػػدخؿ العسػػكري بسياسػػو تػػدخؿ. سياسػػو ت ظػػ  بتأييػػد 
الوأيػػات المت ػػدة وبريطانيػػا وانعػػداـ الاػػجب، اي الػػدعـ المػػبطف مػػف جانػػب الػػدوؿ العربيػػو. مثػػؿ هػػذا التػػدخؿ 

 سارع ال  اتهاـ الثوار بالتآمر من اسرائيؿ.يخدـ جيدا النظاـ السوري الذي كما كاف متو عا، 
ولكػػف نلػػر عػػف ذلػػؾ، نػػاف الخيػػارات السػػوريو م ػػدودة. نفػػتح جبهػػو  يػػاؿ اسػػرائيؿ، او  تػػ  اطػػرؽ بعػػض 
الصواريف مف اأرالي السػوريو ن ػو اسػرائيؿ، معنػام مػنح اػرعيو كاممػو لعمميػو جويػو اسػرائيميو اوسػن بكثيػر 

د المولعي عم  مصادر النار. اما اأستعانو ب زب اهلل لفتح جبهو اخرى، تخدـ الثوار وأ تستهدؼ نقط الر 
نيمكنػػه أف يكػػوف واردا كخيػػار معقػػوؿ نػػي اأزمنػػو العاديػػو. نػػي بدايػػو الثػػورة السػػوريو  بػػؿ ن ػػو سػػنتيف انتاػػر 
التقػػدير بػػاف اأسػػػد سػػي اوؿ اسػػػتخداـ  ػػزب اهلل كػػي يصػػػرؼ اأنتبػػام الػػػدولي عمػػا يجػػري نػػػي سػػوريا. ولكػػػف 

ظػػروؼ تقيػػرت. ل ػػزب اهلل وايػػراف توجػػد مصػػم و عميػػا لم فػػاظ عمػػ   ػػدرات المنظمػػو العسػػكريو وعػػدـ مػػنح ال
اسػػػرائيؿ الذريعػػػو لتػػػدمير مخػػػزوف المنظمػػػو مػػػف السػػػرح نػػػي لبنػػػاف. نػػػي ولػػػن يكػػػوف نيػػػه بقػػػاء اأسػػػد ايػػػر 

معركػػػو ملػػػموف، مػػػف المهػػػـ أيػػػراف اف تلػػػمف عمػػػ  اأ ػػػؿ  ػػػوة  ػػػزب اهلل كجهػػػو أسػػػاس ذات نفػػػوذ. امػػػا ال
المتجددة بيف  زب اهلل واسرائيؿ نمف تو ؼ الثورة ني سوريا ومف اأنها أف تكاؼ لعؼ ايراف نػي مسػاعدة 

 المنظمو  يف أ تكوف سوريا  ادرة عم  أف تاكؿ بعد اأف  اعدة لوجستيو.
يوجػػد خيػػار ذخػػر هػػو تجنيػػد روسػػيا الػػ  خطػػوة صػػد دبموماسػػيو  يػػاؿ اسػػرائيؿ. بػػيف روسػػيا والوأيػػات المت ػػدة 

اتفاؽ ايػر معمػف عػف الخطػوط ال مػراء المسػموح بهػا لرعمػاؿ اأجنبيػو نػي سػوريا. طالمػا أ تسػمح الوأيػات 
المت دة الثوار، ناف روسيا ايلا تمتنن عف التظاهر بدعمها العسكري لمنظاـ. الماوؽ هو أنػه  تػ  اأف لػـ 

اج مػػف ذلػػؾ بػػاف روسػػيا ستسػػكت أ قػػا تػػرد روسػػيا أيلػػا عمػػ  الهجػػـو اأسػػرائيمي، ولكػػف أ ينبقػػي اأسػػتنت
ايلا. روسيا ستطمب مف الوأيػات المت ػدة لجػـ الهجمػات اأسػرائيميو، واأ نانهػا سػترى نيهػا تػدخر امريكيػا. 
واأسػناد الػذي  ظيػػت بػه اسػػرائيؿ مػف جانػب الػػرئيس اوبامػا ورئػػيس الػوزراء البريطػاني كػػامروف، يبعػد ظػػاهرا 

وسػػيا أولػػ ت نػػي المالػػي بانهػػا أ ت ػػب اف تعمػػؽ نػػي المعالػػؿ. التخػػوؼ مػػف اللػػقط الروسػػي، ولكػػف ر 
عنػػػدما توجػػػد معلػػػمو أ توجػػػد معلػػػمو. اذا واظبػػػت اسػػػرائيؿ نػػػي هجماتهػػػا، نػػػاف روسػػػيا سػػػترد، واف لػػػـ يكػػػف 

 عسكريا، ولكف لروسيا أيلا توجد وسائؿ سياسيو ناجعو.
يػد عسػكري مػف جانػب سػوريا أو  ػزب السواؿ اأستراتيجي بالتالي لػيس اذا كانػت اسػرائيؿ تتعػرض اأف لتهد

اهلل، بؿ باي اكؿ تقير الهجمػات اأسػرائيميو التفاهمػات الدوليػو باػأف عػدـ التػدخؿ العسػكري نػي سػوريا، كػـ 
مف اأنها أف تورط الوأيات المت دة ني معركػو سياسػيو  يػاؿ روسػيا، وهػؿ سػتمس باػرعيو المعارلػو كمػف 

 لؾ اأسرائيمي.أ تريد التدخؿ العسكري اأجنبي، نما با
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 عاموس هرئيؿ
تبدو بعد يوميف مف الهجـو اأخير )ال  اآلف( عم  سوريا، والذي نسػب الػ  اسػرائيؿ، تبػدو تبااػير جهػد مػا 

مػا زالػت ت ػػانظ عمػ  الصػػمت عػف الظػػروؼ التػي أنلػػت مػف الطػرنيف لتهدئػػو النفػوس اػػيئا مػا. كف اسػػرائيؿ 
عمػ  الهجػـو عمػ  ارض سػوريا مػرتيف نػي  –ب سب ما تقػوؿ وسػائؿ اأعػرـ اأجنبيػو  –ال  استقرار الرأي 

سػػػاعو. ولػػػبطت سػػػوريا أمػػػس ايلػػػا التػػػي ردت نػػػي البػػػدء بتهديػػػد اسػػػرائيؿ وأعمنػػػت أف "جميػػػن  58الػػػوف 
 الخيارات مفتو و"، لبطت تصري اتها.

ا تػػـ ال فػػاظ عمػػ  الهػػدوء نسػػيكوف هػػذا اػػهادة عمػػ  مجػػاؿ ال يمػػو اللػػيؽ الػػذي يممكػػه رئػػيس سػػوريا باػػار اذ
اأسػػد. لػػـز اأسػػد  بػػؿ بلػػن سػػنوات سياسػػو اأنكػػار  ينمػػا كانػػت اسػػرائيؿ تهػػاجـ أهػػدانا نػػي داخػػؿ أرلػػه 

خطػوات الػ  اآلف. . وهو اآلف يتهـ اسرائيؿ بصرا و لكنه أ يخطػو 1001كقصؼ المناأة الذريو ني أيموؿ 
ويبػػدو اف اسػػتقرار الػػرأي عمػػ  عػػدـ الػػرد نػػورا بهجػػوـ ملػػاد عمػػ  القصػػؼ ينبػػن مػػف ادراؾ واٍع لمعر ػػات بػػيف 
القوتيف العسكريتيف بيف الطرنيف ومف خوؼ اأسد مف اف يعجؿ دخوؿ اسرائيؿ المعركو دخوأ كامر، بنهايو 

  كمه.
سػػائؿ تقػػوؿ كنهػػا أ تنػػوي التػػدخؿ لمصػػم و المتمػػرديف نػػي و اولػػت اسػػرائيؿ مػػف جهتهػػا اف تنقػػؿ الػػ  سػػوريا ر 

نقطيػا: وهػو اعتػراض نقػؿ  –ال رب األهميو هناؾ. وعم   سب هذا المنطؽ، كػاف هػدؼ الهجمػات عممياتيػا 
سػػرح د يػػػؽ مػػػف ايػػراف الػػػ   ػػػزب اهلل عػػف طريػػػؽ دماػػػؽ، وأ تنػػذر اعمػػػاؿ القصػػػؼ بتصػػعيد عسػػػكري بػػػيف 

بػؿ هػذا اأدعػاء. و ػد يكػوف اسػتقر رأيػه ايلػا عمػ  عػدـ الػرد لعػدـ وجػود اسرائيؿ وسوريا. و د يكػوف اأسػد  
 خيار. لكف ما زاؿ يوجد امكاف اف تتمق  اسرائيؿ ردا موخرا ني و ت متأخر.

نيمػا كػاف يػرى ردا  1021هذا ما  دث  ينما نجرت  انمو السياح بالعمميػو اأنت اريػو نػي بمقاريػا نػي تمػوز 
مػػػ  سمسػػػمو ااتيػػػاأت عممػػػاء الػػػذرة اأيػػػرانييف،  ينمػػػا رأى هػػػذاف اأثنػػػاف اف متػػػأخرا مػػػف  ػػػزب اهلل وايػػػراف ع

 –اسػػرائيؿ هػػي المسػػوولو عنهػػا. و ػػد يػػأتي رد المعسػػػكر اأيرانػػي السػػوري بعمميػػات تسػػم  "المهػػب اللػػػئيؿ" 
بتفجير ا نو ناسفو  رب  وة لمجيش اأسرائيمي عم   ػدود سػوريا أو لبنػاف الػ  هجػـو عمػ  هػدؼ اسػرائيمي 

 الخارج دوف ت مؿ مسووليو معمنو.ني 
عمػػ   سػػب تقػػارير لمصػػادر اسػػتخباريو اربيػػو، كانػػت تخػػزف نػػي الموا ػػن التػػي هوجمػػت اػػ نات مرسػػمو مػػف 

" مصػػنوعو نػػي ايػػراف، وأرادت اسػػرائيؿ منػػن نقمهػػا الػػ  لبنػػاف. كف  ػػزب اهلل 220صػػواريف مػػف طػػراز "الفػػاتح 
" لكػف الػزعـ هػو أف الاػ نو المرسػمو الجديػدة 200"كـ يممؾ ني ال قيقو صواريف مف طراز سوري مواٍز وهػي 
وأنػػه كػػاف يكفػػي هػػذا الخطػػر لتسػػويب القصػػؼ بػػراـ  –ااػػتممت عمػػ  صػػواريف ذات مسػػتوى د ػػو أعمػػ  كثيػػرا 

 المخاطرة باأاتعاؿ.
هػػذا اخػػترؼ يصػػعب اآلف صػػوغ رأي ثابػػت نيػػه بقيػػر اطػػرع عمػػ  المعطيػػات الكاممػػو التػػي تممكهػػا الجهػػات 

المختمفػػو. لكنػػه أ اػػؾ نػػي أنػػه اذا تاػػوش اػػيء مػػا بعػػد ذلػػؾ وردت سػػوريا بعمػػؿ عسػػكري عمػػ  اأسػػتخباريو 
 دخر عسكريا ني مركز النقاش هنا.اسرائيؿ، نسيوجد سواؿ هؿ كاف نقؿ السرح يسوغ ت

 1/5/1873، ىآرتس 
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