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 م تسميم السمطة الفمسطينية أراضي   امة مدينة جديدة  رب أريحاتعتز  "إسرائيل"معاريف:  4
 ذكلرت صليية  )مالاري (، أن تل  أبيلب  من )يو بي اي(، عن 44/5/1043، القدس العربي، لندنذكرت 

أن إسلرايي  ستسللمل السللمط  الةمسللطيني  مسللاي  صللايرة مللن انراأللي  للرب مدينلل  أرييللا فللي  للور انردن مللن 
دة، لكن يبدو أن ذلك ينلدرج ألمن مططلط إسلراييمي لمسليطرة عملٍ أراضح بمسلاي  أكبلر أج  بناء مدين  جدي

 بكثير في منطق  ان وار ويسكنوا فمسطينيون.
التابالل  لمجلليش اإلسللراييمي تاكلل  ياليللًا عمللٍ دراسلل  ” اإلدارة المدنيلل “و الللت صلليية  )ماللاري ( ا ثنللين، إن 

دونلل  لرب أرييلا ملن أجل  إ امل  مدينل  جديلدة  1000اي  طط  تقأي بتسميل السمط  الةمسطيني  أراض بمس
 ”.النايم “باسل 
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ويللدة سللكني ،  4410وأأللافت أنللن سللينتق  لمسللكن فللي هللذو المدينلل  نيللو ثمانيلل      نسللم ، وسلليقيمون فللي 
 وأن المريم  انولٍ من مططط المدين  سيشم  بناء بيوت طاص .

هي جزء من مططط إسراييمي أكبر يود  إلٍ السيطرة عمٍ وعمٍ ما يبدو فإن طط  إ ام  مدين  )النايم (، 
 مسايات واسا  من انراأي باد إطالء مواطنين فمسطينيين منوا وانتقالول لمسكن بوذو المدين .

و الت )مااري ( إن  سما من الةمسطينيين اللذين سلينتقمون لمسلكن بولذو المدينل  سيشلترون البيلوت فلي إطلار 
البللدو الللذين يسللكنون اليللول بصللورة  يللر  انونيلل  عمللٍ “كللن القسللل اهطللر هللل مللن عمميلل  تسللويا تجللاري لوللا، ل

 ”.سيقمص ظاهرة البناء  ير القانوني لدى الةمسطينيين“، وأن إ ام  المدين  ”أراأي الدول  في منطق  أرييا
درتوا ويشار إلٍ أن المقصلود بلل)أراأي الدولل ( هلي أراض وا ال  بالألة  الاربيل  وتسلاٍ إسلرايي  إللٍ مصلا

 من أصيابوا الةمسطينيين.
ويبدو هذا المططط مشابوا إلٍ يد كبير لممطططات التي نةذتوا وتنةذها إسلرايي  فلي منطقل  النقلب وتقألي 
بتوجيلر الملواطنين الاللرب علن  للراهل  يلر الماتللر  بولا وأراألليول وتجملياول فللي بملدات بدويلل   ايمل  وأطللرى 

راأللللي، بينملللا فللللي المقابللل  صلللاد ت يكوملللل  إسلللرايي  عمللللٍ سلللتتل إ امتولللا مللللن أجللل  السلللليطرة عملللٍ هلللذو ان
بمدات يوودي  صايرة، إأاف  إلٍ نق  ماسكرات لمجيش اإلسراييمي ملن وسلط إسلرايي   40مطططات إل ام  

 إلٍ النقب.
وتستطدل السمطات اإلسراييمي  في يال  مدين  )النايم ( اليجج نةسوا التي تستطدموا من أج  السيطرة عمٍ 

 10، ر لل أن إسلرايي    تاتلر  بوجلود نيلو ”البناء  ير القلانوني”، و”تجميع البدو“النقب وهي أراأي بدو 
وتمنع وأع ططط هيكمي  لتنةيذ البناء فيوا وتيرموا من أي   4819 ري  عربي  في النقب موجودة  ب  الاال 

 طدمات.
الجديللدة وتمللت المصللاد   عمللٍ صللاد ت عمللٍ مشللروع إ املل  المدينلل  ” اإلدارة المدنيلل “و الللت )ماللاري ( إن 

 تططيطن ويتو ع نشر إعالنات يولوا في الصي  من أج  تقديل اعتراأات عميوا.
ونقملللت علللن المسلللتوطنين فلللي  لللور انردن ماارألللتول لططللل  إ امللل  المدينللل  الجديلللدة واعتبلللارهل أن يكومللل  

راأللي الدوللل  عمللٍ الةمسللطينيين تجمللد البنللاء )ا سللتيطاني( لميوللود وتللوزع أ“إسللرايي  برياسلل  بنيللامين نتنيللاهو 
 ”.كودي 

لمدينل  الجديلدة، التلي  لرروا إطلالا اسلل ، ملن تل  أبيلب، أن ا44/5/1043الشرق األوسط، لندن، وأأافت 
التلي « السالل ا  تصلادي»عميوا، ستقول عمٍ أراض فمسطيني  طاص  وعام ، هي أيد مشاريع « النويام »

 ري. يشجاوا وزير الطارجي  انميركي، جون كي
عللن « التطمللي»اإلسللراييمي ، وافقللت يكوملل  بنيللامين نتنيللاهو، عمللٍ طمللب كيللري « ماللاري »ويسللب صلليية  

 دونل من انراأي التي تسيطر عميوا في هذو المنطق ، من أج  توسيع نطاا المدين  الجديدة. 1000
يألع »ذا القلرار )بكالات هيلردين(، المسل و  علن مسلتوطنات  لور انردن، إن هل« المجمس اإل ميملي»و ا  

وهاجل القرار  «.عالم  استةوال كبرى عمٍ ا ستيطان في هذو المنطق ، التي تاتبر استراتيجي  نمن إسرايي 
اليكومل  تجملد البنلاء لميولود، وتملنض أراألي الدولل  لمةمسلطينيين »، بلالقو  إن «المجمس الاال لممسلتوطنات»

 «.كودي 
تتلللولٍ إدارة شللل ون الملللدنيين فلللي الألللة  الاربيللل  ملللن طلللر  الجللليش ، الوييللل  التلللي «اإلدارة المدنيللل »وأكلللدت 

إنشاء المدين  الجديدة تيلد ملن ظلاهرة البنلاء  يلر القلانوني ملن جانلب الةمسلطينيين فلي هلذو »اإلسراييمي، أن 
 «.المنطق ، ونين نرى أن من واجبنا تشجيع ذلك
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ويلللدة  4410    شلللطص فلللي  9فلللي المريمللل  انوللللٍ، نيلللو »، فستسلللتوعب المدينللل  «مالللاري »وبيسلللب 
سكني . وفي اليي انو  من المدين  ستبنٍ مناز  طاص  يقع ك  منوا عملٍ مسلاي  نصل  دونلل، ويةتلرض 
أن تأل مسايات مةتوي  ومباني عام  كثيرة، إأاف  إللٍ بنلٍ تيتيل ، كوربلاء واتصلا ت وميلاو وتصلري ، 

 «.يديث 
 
 تفجيرات الريحانية التركيةدين .. ويفي القاىرة الخميس المقبل مرسيعباس يمتقي  

كش  أعمن السةير الةمسطيني في القاهرة بركات الةرا،  أنرال اهلل من  44/5/1043القدس، القدس، نشرت 
ا ثنلللين أن اللللرييس الةمسلللطيني ميملللود عبلللاس سللليمتقي الطمللليس المقبللل  فلللي القلللاهرة، نظيلللرو المصلللري ميملللد 

إن عبلاس والوفلد المرافللا للن سليبدأن باللد  لد انربالاء زيللارة و لا  الةلرا فللي تصلرييات لوكالل  )وفللا(،  مرسلي.
 رسمي  لمجمووري  المصري  تستمر لمدة ثالث  أيال.

وذكر الةرا أن المقاء بين عباس ومرسي يأتي بدعوة مصري  من أجل  البيلث فلي القألايا التلي تولل الجلانبين 
كللللذلك تطللللورات الوأللللع السياسللللي والتلللي مللللن بينوللللا موأللللوع المصللللالي  الةمسللللطيني  التلللي ترعاهللللا مصللللر، و 

 الةمسطيني باإلأاف  إلٍ تباد  اهراء بشأن المستجدات عمٍ الساي  الاربي  والدولي .
وبوذا الصلدد اسلتقب  عبلاس فلي مكتبلن فلي رال اهلل، السلةير المصلري للدى السلمط  الةمسلطيني  ياسلر عثملان، 

 لبيث ترتيبات زيارتن إلٍ القاهرة.
ملللن رال اهلل، نقلللاًل علللن وكالللل  )د ب أ(، أن  44/5/1043العرباااي، لنااادن، القااادس ملللن جوللل  أطلللرى ذكلللرت 

 ."البشا "التي و ات في بمدة الريياني  التركي  السبت، ووصةوا بلالرييس عباس ندد ا ثنين بالتةجيرات 
اهلل جو  طال  اتصلا  هلاتةي بينوملا، علن رفألن لمثل   ونقمت )وفا(، عن عباس إعرابن لمرييس التركي عبد

و انعمللا  وتاازيللن بألليايا التةجيللرات التللي أدت لسللقوط عشللرات الألليايا والمصللابين انبريللاء مللن أبنللاء هللذ
 . وتمنٍ عباس أن ييةظ اهلل تركيا بك  طير وأمن واستقرار. "الشقيا"الشاب التركي 
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ريللليس اللللوزراء أن  ميملللد عيلللد ، نقلللال علللن مراسلللمن لللزةملللن  43/5/1043فمساااطين أون اليااان، نشلللر مو لللع 
اللذي أ ليل ا ثنلين فلي  لزة، "متيدون من أج  الالودة"،  طال  مشاركتن في م تمراستارض  إسماعي  هني ،

ماانلللاة الالجيلللين الةمسلللطينيين فلللي الالللراا، وسلللوري ، ولبنلللان، وانردن، واللللدو  انوروبيللل ، م كلللًدا أن النكبللل  
ي  هي نكب  الارب والمسممين؛ ننول فقدوا فمسطين، والقدس، وفقدوا بوصمتول اليقيقي  التي ويلدتول الةمسطين

 عبر مر التاريخ وانزمان.
  تصاب فمسطين، فمسطين التي   يار  يقيقتوا إ  الذين هجروا منوا، و   55و ا : "نق  في الذكرى الل

نيلّو  هلذو النكبل  والنكسل  إللٍ نصلر وتيريلر  ريلب"، مشليًدا يار  د لتوا إ  من ُهجر منولا؛ لنتطملع كيل  
 بمث  هذو الم تمرات المناقدة في الوطن وطارجن.

وأأللا : "  زالللت النكبلل  متواصللم  فللي فصللولوا، شللتات داطلل  شللتات، ولجللوء داطلل  لجللوء، ونكبلل  مللن وسللط 
 نكب ، وستظ  انطيرة متواصم  ما لل تتيقا الاودة!".

ةمسلطينيون عملٍ أراألي إطلوانول الالرب والمسلممين، دفاًعلا علن كرامل  تملك الشلاوب، و لد وتابع: "لقد  اتل  ال
اطتمطللت دمللا هل مللع دمللاء إطللوانول فللي لبنللان، وسللوريا، وانردن، ومصللر، التللي تقاتلل   للزة دفاًعللا عللن أمنوللا 

 وكرامتوا، وكرام  انمتين".
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ًبا اننظم  الاربي  بادل ا نةراد بمصيرهل، وتطرا إلٍ أوأاع الالجيين الةمسطينيين في سوري  ولبنان، مطال
والقللو  لللل"هني "، الللذي أكللد عللدل سللكوت يكومتللن إزاء مللا ييللدث مللن سللةك لللدماء الةمسللطينيين، وعللدل تطميوللا 

 عنول في جميع أماكن تواجدهل.
ولل، واستنكر يال  الصمت الاربي تجاو ما يجري نبنلاء شلابنا فلي سلوري ، والمجلازر الدمويل  المتواصلم  بيق

 إأاف  إلٍ الووان الاربي تجاو نزويول وتشردهل من بمد إلٍ  طر.
ولةت إلٍ أن  طاع  زة استألا  ويلدو، الميلات ملن  جيلي سلوري ، ر لل يالل  اليصلار التلي تقيلد يلدودو، 
وظروفلللن الصلللاب ، إ  أننلللا فتينلللا أبوابنلللا و موبنلللا لولللل، ولايلللرهل ملللن  جيلللي ليبلللا، و لللدمنا لولللل ملللا أمكلللن ملللن 

 ت إنساني .مساعدا
وأكد أن الةمسطينيين اليول باتوا أكثر  رًبا من الالودة، ر لل اه ل واللدماء التلي تسلي  هنلا وهنلاك عملٍ طريلا 
التيرير، مشيًرا إلٍ أن المشروع والقأي  الةمسطيني  في صاود عالمي، وا يتال  في  راراتن وتلأثيرو اللدولي 

انيلللداث والموا للل  الداعمللل  لمقألللي  الةمسلللطيني  فللللي فلللي تراجلللع علللالمي وممملللوس أيًألللا، مسلللتدً  بلللباض 
 الاواصل انوروبي .

ودعا رييس الوزراء إلٍ مصاليات فمسطيني  لالستاداد لمتيرير والاودة، أولوا: مصالي  وطني  إلنواء يالل  
رات ا نقسللال الللداطمي عمللٍ أسللاس اتةللاا القللاهرة كرزملل  وايللدة وبللتالزل التنةيللذ، وثانيوللا: مصللالي  مللع الطيللا

 والثوابت الوطني . اإلستراتيجي 
، وشرعن  سياس  التناز  4891وعزا المصالي  انطيرة إلٍ يال  ا نيرا  بيا الثوابت الةمسطيني  منذ عال 

، وكلذلك ا نيلرا  فلي المصلطميات كالتواجلد الةمسلطيني 4883علال  "أوسلمو"عن انراأي بدءا من اتةا ي  
 عمٍ أي بقا  بد  من الوطن.

مو لل  الشلاب الةمسللطيني اللرافض لةكللرة تبللاد  انراألي، متوًمللا فلي الو للت نةسلن، السللمط  الةمسللطيني   وجلدد
 "إسلرايي "بتقديموا لمبادرات التناز ، وطاص  فكرة تباد  انراأي التي جرى اليديث عنوا سًرا بين السمط  و

 .1009إبان عال 
  انراأللي، لكننللا يجللب أن نقلل  و ةلل  جللادة مللع و للا : "لسللنا مللع أي  طللاء عربللي بشللأن مبللدأ التنللاز  وتبللاد

عللللادة ا عتبللللار لمقأللللي  الةمسللللطيني ، ممثملللل   أنةسللللنا كةمسللللطينيين، لو لللل  ا نيللللدار فللللي مشللللروع الثوابللللت، وان
 بالمقاوم  كطيار استراتيجي، وفمسطين  أي  مركزي  لمارب والمسممين".

صلللالي  فمسلللطيني  ملللع مييطولللا الاربلللي وأملللا المصلللالي  الثالثللل ، واليلللديث متواصللل  للللرييس اللللوزراء، فولللي م
واإلسلللالمي، ميلللذًرا ملللن ألللياع القألللي  الةمسلللطيني  فلللي مربلللع الصلللراعات، والميلللاور والتيالةلللات المذهبيللل  

 السايدة في الو ت اليالي.
وطتل هنيل  يديثلن، بتيياتلن لىسلرى انردنيلين المألربين علن الطالال فلي سلجون ا يلتال ، داعًيلا إللٍ تبنلي 

ن الجاما  الاربي  أو يكومتول انردني ، كما يّيلا البرلملان انردنلي عملٍ  لرارو انطيلر بشلأن  أيتول سواء م
 طرد السةير اإلسراييمي من عمان.

، أن هنيلل  أكللد بللأن "الاللودة والتيريللر لللن تللتل عبللر المةاوأللات وتبللاد  44/5/1043 اادس باارس، وجللاء فللي 
النكب  التي يّمت بةمسطين أربت بنتايجوا أم  الالرب  انراأي، إنما تمر عبر الووي  والمقاوم "، و ا  "إن

 والمسممين".
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النظللال السللوري مللن  للزة نقللال عللن أ   ب أن إسللماعي  هنيلل  طالللب  44/5/1043الحياااة، لناادن، وذكللرت 
"برفع يدين" عن الشاب الةمسطيني في مطيمات الالجيين فلي سلوري ، م كلدًا أن يركتلن "للن تقل  إللٍ جانلب 

 .نظال يقت  شابن"
 "ارفاللوا أيللديكل عللن شللابنا فللي مطلليل اليرمللوك ودرعللا وكلل  المطيمللات". تللن فللي الملل تمر:و للا  هنيلل  فللي كمم

 وأأا  "  يمكن أن نق  إلٍ جانب نظال يقت  شابن، ومن و   مانا في اليا   نق  مان في الباط ".
ابنا والمسل ولي  ليسلت و ا  هني  "  يمكن أن نسكت عمٍ سةك دمنا فلي أي مكلان، للن نتطملٍ علن أبنلاء شل

وأأللا  "لسللنا فللي تيالةللات أللد تيالةللات و  فللي  متصللم  بوجودنللا فللي اليكللل لكللن بوجودنللا فللي فمسللطين".
مياور أد مياور. المنطق  تموج وهناك ظواهر نسأ  اهلل أن يجنب أمتنا ططرها. نين في الداط  والطارج 

 وو في صراع المياور والتيالةات". أيتنا لوا مكان. إذا تيركت من مكانوا وفقدت بوصمتوا تت
 

 عبد ربو يكشف عن مفاوضات سرية جمعتو بنتنياىو ومستشاره 4
كشلل  ياسللر عبللد ربلل  أمللين سللر المجنلل  التنةيذيلل  لمنظملل  التيريللر الةمسللطيني  عللن  :كاملل  إبللراهيل -القللدس 

 1040طو نواي  عال بنيامين نتنياهو ومستشارو اسيا مول اإلسراييميمةاوأات سري  جماتن برييس الوزراء 
الماأللي  انسلبوعالابلري الللذي نشلر المقلاء اللذي جلرى مالن  "وا و". وأكلد عبلد ربلن لمو لع 1044وبدايل  علال 

الميامي اسليا مولطلو،  اإلسراييميفي مدين  رال اهلل، يدوث لقاءات سري  جماتن مع مباوث رييس الوزراء 
ات، وباد عدة لقاءات مع مولطو التقي عبد ربن ملع المةاوأ إلٍالتوص  لتةاهمات لماودة  إلٍكانت تود  

 رييس الوزراء نتنياهو في بيت مولطو.
المةاوأللات عمللٍ أسللاس ا عتللرا  بللدولتين عمللٍ يللدود  إلللٍوأكللد عبللد ربللن أن نتنيللاهو أكللد اسللتادادو لماللودة 

 ، ولكن نتنياهو عاد وتممص من هذا المو  .59الرابع من يزيران عال 
مللرات طللال  هللذو الةتللرة، وكانللت ا جتماعللات تللتل فللي  40نللن التقللٍ بمولطللو مللا يقللارب ا إلللٍوأشللار عبللد ربللن 

مدينلل  القللدس أو فللي بيللت مولطللو، وجللرى بيللث كافلل  القأللايا فللي هللذو ا جتماعللات طاصلل  موأللوع يللدود 
 الدول .
يلدود  أسلاسطارطل  توألض فيولا يلدود الدولل  الةمسلطيني  عملٍ  إسلرايي تالرض  أنطمبت من مولطو "و ا  

 ".59الرابع من يزيران عال 
يقلدل مولطلو طارطل  لميلدود كلان لديلن ا سلتاداد لبيلث القألايا انمنيل  بيألور  أنبد  من "و ا  عبد ربن 

 انردنفلي  لور  انمنيل انمنيل  وياجتولا لمترتيبلات  إسلرايي أابط من الجيش، و د عرض مولطلو تطوفلات 
يبللات انمنيلل  ليسللت هللي انولويلل  التللي نبللدأ بوللا، وموأللوع الترت أنوالتجماللات ا سللتيطاني .... وكللان ردي 

هو انساس، وباد ذلك نجري ميادثات يو  الترتيبلات  59بالرابع من يزيران عال  إسرايي اليدود واعترا  
 .انراأيانمني  وكذلك تباد  

خ اليولود فلي هلذو المقاء مع نتنياهو استمر نكثر من ساعتين وبدأ فين اليديث عن تاري أنعبد ربن  وأأا 
نيلن   نثلا بلك و  "انتوٍ من يديثلن توجولت باليلديث  لايال  أنعال، وباد  3000 إلٍوالذي يمتد  انرض

 ."نصد ك وهذا أيأا ما ياتقدو شابنا
إن المقاء عقد بامل الرييس عباس وريليس  "تايمز أو  إسرايي "و ا  عبد ربن في تصرييات أوردتوا صيية  

 .ودون عمل مس و  المةاوأات في المنظم  صايب عريقاتوزراين سالل فياض، 
 44/5/1043الرأي، عمان، 
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 "القمر"مدينة  إ امةتشمل  األغوارالسمطة تعتزم تنفيذ خطة استثمارية ضخمة في  5

تشللم   ان للوارتاتللزل السللمط  الةمسللطيني  تنةيللذ ططلل  اسللتثماري  أللطم  فللي منطقلل  : وليللد عللوض - رال اهلل
 إلنالاشالبير الميت، وذلك ألمن ططل   شاطئسيايي  عمٍ  أطرى إلٍ إأاف وزراعي   مدين  سكني  إ ام 

 .فرص الام  لميد من البطال  المتةشي  في صةو  الةمسطينيين أ  ا  تصاد الةمسطيني وتوفير 
للللدعما الططللل  الةمسلللطيني  ا سلللتثماري  القاألللي   أمريكيلللاا ثنلللين بلللأن هنلللاك توجولللا  "القلللدس الاربلللي"وعمملللت 

 أ  والتلللي ستشلللم   أرييلللابلللالقرب ملللن  "القملللر"المدينللل  السلللكني  الجديلللدة التلللي سللليطما عميولللا اسلللل  إنشلللاءب
جانللب ا سللتثمار فللي القطللاع الزراعللي بتمللك المدينلل  المنتظللرة،  إلللٍلممرافللا الااملل   إأللاف الويللدات السللكني  

لةنادا والمنتجاات السيايي  البير الميت تأل عددا من ا شاطئمدين  سيايي  عمٍ  إنشاءجانب  إلٍوذلك 
 والاالجي .

التللي لللل تيصلل  عميوللا  اإلسللراييمي فللان تنةيللذ تمللك الططلل  مللرتبط بالموافقلل   "القللدس الاربللي"ووفللا مللا عممللت 
جللون كيللري فللي زيارتللن المنتظللرة لممنطقلل   انمريكلليييمموللا وزيللر الطارجيلل   أن، وتنتظللر اهنالسللمط  لاايلل  

 .1040منذ عال  واإلسراييميينبين الةمسطينيين   ة المتو بود  استينا  المةاوأات 
مصنة  مناطا  أريياالتي ستقال عميوا مدين  القمر الجديدة بالقرب من مدين   انراأيالمصادر بان  وأكدت

، وذلك يا  المدينل  السليايي  عملٍ اإلسراييمي والمدني   انمني طاأا  لمسيطرة  أي، أوسمووفا اتةاا  "سي"
 لميت.شاطئ البير ا

المصللادر بللان صللندوا ا سللتثمار الةمسللطيني برياسلل  الللدكتور ميمللد مصللطةٍ المرشللض لتشللكي   وأوألليت
عملللٍ تنةيلللذ تملللك الططللل   باإلشلللرا يكومللل  فمسلللطيني  طمةلللا ليكومللل  اللللدكتور سلللالل فيلللاض هلللو ملللن سللليقول 

 صندوا ا ستثمار الةمسطيني ومشارك  القطاع الطاص. وبأموا ا ستثماري  
بلالرييس الةمسلطيني ميمللود  انطيللرجللون كيلري طلال  لقلاء  انمريكليالتقلٍ بللوزير الطارجيل  وكلان مصلطةٍ 

  ستينا  المةاوأات. انمريكي م طرا لبيث التيركات  أنقرةعباس في 
 44/5/1043القدس العربي، لندن، 

  
 مقدس غير  ابل لممقايضة اآلغا:  ضية الالجئين جوىر الصراع وحق  زكريا  6

أبللو فريلل : أعمنللت دايللرة شللل ون الالجيللين، أمللس، برنللامج فااليللات الللذكرى الطامسلل  والسلللتين  سللايد –البيللرة 
 لمنكب ، بيأور عأو المجن  التنةيذي  لمنظم  التيرير، رييس دايرة ش ون الالجيين، د. زكريا ان ا.

منظمل  بلالبيرة، وجاء ذلك طال  يمق  جديدة ملن برنلامج "واجلن الصلياف "، نظمتولا وزارة اإلعلالل، فلي مقلر ال
أمللس، لالعللالن عللن برنللامج فااليللات إييللاء النكبلل ، وتشللم  إ املل  ثللالث فااليللات مركزيلل  فللي الأللة  و طللاع 

  زة، والااصم  المبناني  "بيروت"، اليول.
اإلسلراييمي، الللذي للن ينتوللي إ  بيل  هللذو –و لا  اه للا، إن  ألي  الالجيللين هلي جللوهر الصلراع الةمسللطيني 

، مبينللا بالمقابلل  أن إييللاء الللذكرى الللل 481، عمللٍ أسللاس الشللرعي  الدوليلل  طاصلل  القللرار القأللي  يللال عللاد 
 ( لمنكب ، سيتأمن تنظيل عدد كبير من الةااليات داط  الوطن وطارجن.55)

و ا : إن يا الالجيين يا مقدس،  ير  اب  لممقايأ ، فنين نريد دول  مسلتقم  كاممل  السليادة عملٍ يلدود 
، فولذو القألي    يمكلن أن نتنلاز  481القدس، وي   أي  الالجيين عمٍ أسلاس القلرار  ، وعاصمتوا59الل 

 عنوا.
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 44/5/1043األيام، رام اهلل، 
 

 رضوان: االعتداءات المستمرة عمى األ صى تنذر بحرب دينيةإسماعيل  7
اشللتاا  يللرب يللذ ر وزيللر انو للا  والشلل ون الدينيلل  د. إسللماعي  رأللوان، ا ثنللين، مللن : هللدى الللدلو -  للزة

دينيلل  فللي المنطقلل  بةالل  تمللادي  للوات ا يللتال  اإلسللراييمي والمتطللرفين اليوللود فللي اعتللداءاتول اليوميلل  بيللا 
 المسجد ان صٍ المبارك، والمقدسات اإلسالمي  في القدس الميتم .

و للا  د. رأللوان فللي تصللرييات طللال  برنللامج لقللاء مللع مسلليو  الللذي ينظمللن المكتللب اإلعالمللي اليكللومي 
سللللبوعيًا: إن "اعتللللداءات المسللللتوطنين زادت وتيرتوللللا تيللللت يمايلللل  جنللللود ا يللللتال  "، مبنيللللًا أن ا يللللتال  أ

 ماليين دو ر لتازيز ا ستيطان في القدس بالتزامن مع ذكرى ايتال  المسجد ان صٍ. 5طصص 
 43/5/1043فمسطين أون الين، 

 
 يعد ه انتياكًا لمحصانة البرلمانية .. وبحرشمالة برام اهللأبو  النائب عمى منزل إطالق نار 8

 ، أن مجولولين أطمقلواوليلد علوض رال اهللنقلال علن مراسلموا ملن  44/5/1043القدس العربي، لنادن، نشرت 
منزللن فلي يلي الطيلرة بلرال اهلل دون  أملالشلمال ، وهلي متو ةل  أبو فجر ا ثنين النار عمٍ سيارة النايب ماجد 

الصللراع بللين تيللارات فللي يركلل  فللتض التللي شللود باللض  ادتوللا ملل طرا ، وذلللك فللي ظلل  تواصلل  إصللاباتو للوع 
شلمال  ملن المقلربين ملن النايلب ميملد ديلالن اللذي  أبلونلار فلي  طلاع  لزة. وياتبلر النايلب  إطلالاعمميلات 

 الاربي . اإلماراتفصمتن المجن  المركزي  ليرك  فتض من عأويتوا ومن اليرك  ويايش ياليا في دول  
لمتواجد في مصر لممشارك  بورش  عم  أن تكون دوافع اليادث مرتبط  بموا ةلن السياسلي  ورجض أبو شمال  ا

 لد تصل  إللٍ ممارسل  مثل  هلذا  انملورهلذا شلأُنول ولكننلي   اعتقلد أن "، و لا : "التي  د   تاجب اللباض"
 ."الام  الجبان الذي   أجد لن تةسيرا

  جوودهلا وسلرع  التيقيلا لمكشل  علن الجنلاة وتقلديمول المطتصل  بتكثيل انمنيل  انجولزةوطالبت كتمل  فلتض 
 .أطرىالةوأٍ مرة  إلعادةمياو ت  نيو ت ممكن والتصدي  بأسرعلمادال  
من  زة أن النايب انو  لرييس المجمس التشرياي الةمسطيني أيمد بير  43/5/1043 دس برس، وذكرت 

الا النار عمٍ سيارة النايب أبو شلمال  بأنلن إط اعتبر في تصريض مكتوب لن، تمقت " دس برس" نسط  عنن،
 "انتواك لميصان  البرلماني  ومطالة  لمدستور الةمسطيني وانتواك لقيل وأطال يات الشاب الةمسطيني".

 
 

 يتسمم التقرير السنوي لمييئة المستقمة لحقوق المواطن عباس 9
الرياسلل  فللي مدينلل  رال اهلل، التقريللر  ، بمقللرا ثنللينتسللمل ريلليس دوللل  فمسللطين ميمللود عبللاس،  :وفللا–رال اهلل 

، وذللللك للللدى اسلللتقبالن وفلللد الوييللل ، برياسللل  "ديلللوان المظلللالل"لموييللل  المسلللتقم  ليقلللوا الملللواطن  49السلللنوي اللللل
 المةوض الاال أيمد يرب.

و للا  يللرب عقللب المقللاء الللذي يأللرو أمللين عللال الرياسلل  الطيللب عبللد الللرييل، وريلليس ديللوان الرياسلل  يسللين 
أكللدنا طللال  لمقللاء مللع الللرييس عمللٍ عللدة نقللاط "ستشللار الللرييس لمشلل ون القانونيلل  يسللن الاللوري: انعللرج، وم

موملل ، أولولللا يتامللا بيلللا ت التالللذيب وسللوء المااممللل  فللي أملللاكن ا يتجلللاز، وكللان هنلللاك تةوللل واألللض ملللن 
 ."سيقول الرييس بإصدار إعالن رسمي يجرل التاذيب في المجتمع الةمسطيني"وأأا :  ."سيادتن
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 44/5/1043وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 رام اهلل: جمسة استماع في "التشريعي" حول آلية عمل ىيئة مكافحة الفساد 40
انيللال: عقللدت هييلل  الكتلل  والقللوايل البرلمانيلل  فللي المجمللس التشللرياي، بمقللر المجمللس فللي رال اهلل،  –رال اهلل 

رييس هيي  مكافي  الةساد، لالطالع عملٍ  ليل  عمل  الوييل  منلذ تلاريخ  أمس، اجتماعًا عامًا مع رفيا النتش 
يالتوللا  تأسيسللوا بمرسللول رياسللي، واإلنجللازات التللي يققتوللا طاصلل  فللي الممةللات التللي وصللمتوا لمتيقيللا فيوللا وان

 لمقأاء لميكل فيوا.
ما  أبو اللرب، أيملد وشارك في ا جتماع النواب "انتصار الوزير )أل جواد(،  يس أبو ليمٍ، طالدة جرار، ج

أبللو هللولي، فللايز السللقا، عبللد اهلل عبللد اهلل، ناصللر جمالل ، جوللاد طمميللن، رجللايي بركلل ، جوللاد أبللو زنيللد، عبللد 
اليميد الايم ، ف اد كوكالي، عالء يا ي، نايم  الشيخ عمي، ميمد يجازي، ابراهيل المصدر، يييٍ شامي ، 

 نجاة أبو بكر، مويب عواد وفيص  أبو شوال.
 44/5/1043، رام اهلل، األيام

 
 من سورية منظمة التحرير خصصت مميون دوالر شيريًا لمساعدة النازحين أبو العردات:  44

فللي لبنللان فتيللي أبللو الاللردات أن عللدد النللازيين الةمسللطينيين مللن سللوريا إلللٍ  "يركلل  فللتض"كشلل  أمللين سللر 
. كلالل أبلو الالردات "وا هتملالألل  نلازح، وهلل بياجل  إللٍ مزيلد ملن الرعايل   55وصل  إللٍ "مطيمات لبنلان 

برياسلل  أبللو الاللردات أمللس، بالنايبلل  بويلل  اليريللري فللي  "منظملل  التيريللر الةمسللطيني "جللاء إثللر لقللاء وفللد مللن 
، أللل القنصلل  فللي السللةارة الةمسللطيني  فللي لبنللان ميمللود انسللدي، و ايللد انمللن الللوطني (مجللدليون )السللةير

 الةمسلللطيني الملواء صبيي أبو عرب.
الاردات دعا إلٍ الام  ملن أجل  أن تتيمل  الجولات المانيل  مسل ولياتوا فلي ظل  تزايلد أعلداد النلازيين. أبو 

منظم  التيرير  د طصصت مميون دو ر شوريًا لمساعدة النازيين فلي كل  ملن سلوريا ولبنلان "ولةت إلٍ أن 
ألةلًا  10  فلي لبنلان، وألل 100أل  دو ر لمنلازيين داطل  سلوريا، و 950ومصر و زة، عمٍ الشك  التالي: 
 ."في مصر، وعشرة     في  زة

 44/5/1043السفير، بيروت، 
 
 
 

 تقسيم موا يت الصالة في المسجد األ صى "لن يمر" البرلمان ا سرائيميأبو مرزوق:  رار  12
 القاهرة: انتقد عأو المكتب السياسي ليرك  "يماس" الدكتور موسٍ ابو مرزوا إ رار البرلمان اإلسراييمي،
لقرار يتل بموجبن تقسيل ان صٍ كتابير عن يري  الابادة، وأكد أن هذا القرار "لن يمر موما كانت 

 التأييات".
( عمٍ صةيتن في مو ع التواص  ا جتماعي 5|13و ا  أبو مرزوا في تصرييات لن اليول ا ثنين )

سيل المسجد ان صٍ كتابير "ما أ رو الكنيست الصويوني ططير جدًا يينما يتيدثون عن تق "فيسبوك" إن
 10عن يري  الابادة!!! يري  الابادة عندهل ا تسال ما عندك واليةاظ عمٍ ما عندهل.. يري  الابادة عندهل 

يري  الابادة عندهل منع من هو فوا  لميوود في المسجد اإلبراهيمي.. في الماي  90لممسممين و في الماي 
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لميوود في بايات ان صٍ المبارك ..  رار الكنيست المش ول لن الطمسين من المسممين وانفاا  الةاأي  
 يمر موما كانت التأييات".

بتقسيل موا يت الصالة في المسجد ان صٍ بين المسممين واليوود؛  ويقأي مشروع القانون ا يتاللي،
 تقسيل زمني، يود  بشك  أساسي الٍ تقسيل المسجد مكانيًا.

 13/5/2013 دس برس، 
 

 "إسرائيل"ن المقاءات السرية بين السمطة وتدي حماس 13
دانت يرك  يماس "المقاءات السري " بين السمط  في رال اهلل والسمطات : يو بي  ي -القدس الميتم 

 اإلسراييمي .
واعتبر الناطا بإسل يماس سامي أبو زهري، في تصريض تمقت يونايتد برس إنترناشونا  نسط  منن، أن 

فيوا أمين سر منظم  التيرير الةمسطيني  ياسر عبد ربن وكش  عنوا م طرًا،  "تمك المقاءات التي شارك
مثاً  لنوج السمط  الةمسطيني  في رال اهلل، التي   ت من بالشراك  السياسي  وتستمر في سياس  التنسيا 

 والتواص  السري مع ا يتال ، لةرض مزيد من التناز ت عمٍ يساب اليقوا الةمسطيني ".
 أبو زهري، "موافق  المجن  التنةيذي  لمنظم  التيرير عمٍ تباد  انراأي مع ا يتال  اإلسراييمي".كما دان 

واعتبر ذلك "استمرارًا لسياس  التناز ت المجاني  وشرعن  لمزيد من انويار مو   النظال السياسي الاربي، 
 وتشجيان عمٍ التطبيع والتناز ".

 نيادي  والأاّرة بالقأي  الةمسطيني ".ودعا إلٍ "التو   عن هذو السياس  ا
 14/5/2013الحياة، لندن، 

 
 تنازلوا عن أرضيا ىم الذين: أعداء فمسطين الحيةخميل  14

انتقد الدكتور طمي  اليي  عأو المكتب السياسي ليرك  يماس، المو   السياسي لمنظم  : ميمود هني 
 % من انراأي الميتم  وفا اتةاا "أوسمو".78التيرير الةمسطيني ، الذي ياتر  لل )إسرايي ( بيوالي 

و ا  اليي  في يديث طاص لل" الرسال  نت"، مساء ا ثنين، "إن أعداء فمسطين هل الذين تنازلوا عن 
 أرأوا"، م كدًا أن أوليك   يمكن اعتبارهل من الةمسطينيين، موما بمغ منصبن القيادي.

ض، إلٍ أرورة الام  عمٍ اعادة تاري  الثوابت الةمسطيني ، ودعا اليي  رياس  السمط  التي تقودها يرك  فت
 وفا القيل والمبادئ التي  ا  إنوا تام  عمٍ استرداد اليقوا واليةاظ عميوا.

ويذر عأو المكتب السياسي ليماس، من مياو ت تساٍ إلٍ تمرير مشاريع من شأنوا استودا  القأي  
 درالي " مع أي دول  كانت.الةمسطيني ، رافأَا اليديث عن فكرة "الكونة

وطالب اليي  بأرورة عقد اجتماع وطني لمقوى الةمسطيني ؛ بود  إعادة  راءة الموا   السياسي  السابق  
 لمسمط  ومنظم  التيرير، م كدًا مو   يركتن الرافض ني مبادرة سياسي ، من شانوا  بو  )إسرايي (.

 13/5/2013الرسالة، فمسطين، 
 

 التمسك في برنامج المقاومة والجياد الفمسطيني ىو لشعباخيار عمي بركة:  15
في الم تمر الةمسطيني" متيدون من   يرك  "يماس" في لبنان عمي برك    و  ا  مس: ميمد عيد - زة

عاًما عمٍ النكب  وشابنا الةمسطيني متمسك بأرأن، وبك  يب  من  65:"أج  الاودة" المقال في  طاع  زة 
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م كدًا أن اهل  الاسكري  البريطاني  واإلسراييمي  لل تكسر  وة الشاب الةمسطيني أو  تراب فمسطين الطاهرة"،
 تنا  من عزيمتن الوطني .

واعتبر تنظيل م تمر الاودة عمٍ أرض  زة، دليال عمٍ أن تيرير فمسطين سينطما من الجزء الذي تيرر 
ن الذي يرر  طاع  زة 2005عال  لقادر عمٍ تيرير كاف  انرض، ومنض ل، بةأ  المقاوم  الةمسطيني ، "وان

 الالجيين يقول في الاودة لقراهل انصمي ".
ونوو إلٍ مياو ت الدو  الاربي  في إيياء برنامج التسوي  والمةاوأات مع )إسرايي (، مردًفا "هذا البرنامج 

 ودة لالجيين".الذي فش  في و   ا ستيطان، ومنع توويد القدس، وان ام  الدول  الةمسطيني ، وتيقيا الا
وأكد أن طيار الشاب الةمسطيني هو التمسك في برنامج المقاوم  والجواد؛ ننن البرنامج اننجع عالمًيا كما 
يدث في الجزاير، وجنوب لبنان، و طاع  زة، كما أكد أن الي  الوييد لمقأي  الةمسطيني    يمكن يموا إ  

 ول، والمقدسات نهموا.باودة انرض نصيابوا، وأن ياود الالجيون نرأ
واستوجن برك  المياو ت الاربي  والاربي  لتصةي  القأي  الةمسطيني ، وشطب يا الاودة، مشيًرا في الو ت 

 نةسن، إلٍ مااناة نيو مميون  جئ فمسطيني مستقرين يالًيا في لبنان في ظرو  مايشي  صاب  لمااي .
ة مويدة لتمثي  الالجيين، ليمايتول وعدل الزج بول في أي وأشار إلٍ أن الةصاي  الوطني ، شكمت لجن   ياد

مشاك  داطمي ، م كًدا أن الالجيين ليسوا طرًفا في أي نزاع داير في سوري  أو لبنان ب  هل عمٍ جو  
وطالب اليكوم  المبناني  بالتزاموا بيقو وا تجاو الالجيين الةمسطينيين، ومنيول باض اليقوا  ميايدة.

، وهو ثاني أكبر 2007ك والام ، والام  عمٍ إسراع بناء مطيل نور البارد الذي دمر عال المدني  كالتمم
 مطيمات لبنان.

 13/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 مبادرة السالم العربية أسوء من وعد بمفور :السيد عباساألسير  16
اس السيد في يوار أكد رييس الويي  القيادي  نسرى يرك  يماس في سجون ا يتال  انسير القايد عب

( أن انسرى في صراع دايل ومستمر وشرس مع 2002-5-8عاًما عمٍ اعتقالن ) 12بمناسب  مرور 
 "الميت  الصويوني"، ولكنول عمٍ أم  في يري  عزيزة وعاجم .

و ا  السيد في يوار طاص لمركز أيرار لدراسات انسرى ويقوا اإلنسان من داط  سجن هداريل "نام  
 رو  اليياة المايشي  باستمرار وتطوير إطواننا انسرى في كاف  النوايي".عمٍ تيسين ظ

ولةت إلٍ ما الاال الياف  الذي يمر بن انسرى من إأرابات واستشواد أربا  أسرى جراء اإلهما  الطبي، 
 مشدًدا عمٍ أهمي  ما أيدثتن اإلأرابات الةردي .
د بمةور، وما  ال بن وفد لجن  المتابا  الاربي  بشأنوا م طًرا ورأى السيد أن مبادرة السالل الاربي  أسوء من وع

 هو تناز  جديد يشجع ا يتال  عمٍ التانت.
م بًدا إن المقاوم  الشابي  هي شك  راا ورايع من أشكا  المقاوم  لكن   يمكن  37و ا  السيد الميكول ب

 ي  ا يتقان فقط.بوا، كما أن من يممكون القوة بالأة  يستطدمونوا لتطة ا كتةاء
 14/5/2013السبيل، عمان، 

 
 مس ًا بالثوابت الوطنية  ونعدهأمر مرفوض  1967 سنةتعديالت عمى حدود : الالبرغوثيمروان  17

 صدر المناأ  القايد مروان البر وثي بيانا في الذكرى الطامس  والستين لمنكب  جاء فين ما يأتي:أ -رال اهلل 
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ا أصي  ومقدس   يطأع لممساوم  مطمقًا، وشابنا لل يةوض أيدًا إن يا الاودة لالجيين هو ي -1
ن يا الاودة هو ميط إجماع 194لمتناز  عن هذا اليا الذي كةمتن القرارات الدولي  وبطاص  القرار  ، وان

الةمسطينيين في ك  مكان، وسيواص  شابنا كةاين من أج  الاودة بإعتبار ذلك الود  اننب  وان دس 
 طوا  الاقود الماأي .لكةاح شابنا 

ندعو شابنا في ك  مكان إلٍ إيياء ذكرى النكب  بمزيد من النأا  والكةاح وتصايد وتيرة مقاوم   -2
اإليتال  واإلستيطان، والمشارك  في كاف  الةااليات، وكذلك ندعو إلٍ مزيد من الويدة والتاليل وتقديل ك  

 في سوريا.الرعاي  والدعل والمساندة لالجيين الةمسطينيين 
نجاز الويدة عمٍ  اعدة الشراك  الوطني  الشامم   -3 نجدد الدعوة إلٍ التسريع في إنواء اإلنقسال انسود وان

في المنظم  والسمط  ومن طال  يكوم  توافا وطني تشر  عمٍ/ وترعٍ اإلنتطابات الرياسي  والتشرياي  
 )ل.ت. ( ومشارك  الجميع في م سساتوا. ولاأوي  المجمس الوطني، كما ت كد عمٍ أهمي  تطوير وتةاي 

اإلصرار عمٍ مواصم  الجود لميصو  عمٍ الاأوي  الكامم  في انمل المتيدة واإلنأمال إلٍ كاف   -4
الوكا ت والمواثيا واإلتةا يات الدولي  والدعوة الرسمي  والجادة لدو  الاالل لمقاطا  إسرايي  سياسيًا 

عالميًا ودبموماس يًا والمطالب  بةرض عقوبات دولي  عميوا، وتبني إستراتيجي  المقاوم  الشامم  وا تصاديًا وان
لاليتال  وتازيز وتوسيع دايرة المقاوم  الشابي  والمقاطا  اإل تصادي  وانمني  واإلداري  والسياسي  

 والتةاوأي  مع يكوم  اإليتال .
عميوا، واإلصرار عمٍ اإلنسياب  رفض أي مياو ت لممس بالثوابت الوطني  ومياو ت ا لتةا  -5

، واإل رار بيا شابنا في تقرير مصيرو وان ام  دولتن 1967الشام  والكام  لقوات اإليتال  ليدود عال 
، وتيرير كاف  194، واإللتزال بتنةيذ القرار 1967المستقم  وعاصمتوا القدس كامم  السيادة عمٍ يدود 

 انسرى والماتقمين في سجون اإليتال .
أي مياول  إلستينا  المةاوأات  ب  التزال يكوم  إسرايي  الواأض والصريض بوذو الشروط سيميا إن 

 أررًا بالاًا بالمصالض الوطني  الاميا لمشاب الةمسطيني.
أمر مرفوض جممً  وتةصياًل وناتبرو مّسًا بالثوابت الوطني   1967إن اليديث عن تاديالت عمٍ يدود 

 يتال  اإلسراييمي.وتقديل تناز ت مجاني  لال
إننا وبوذو المناسب  نجدد الاود والقسل لشوداء شابنا الذين سقطوا تيت راي  النأا  من أج  عودة 
الالجيين إلٍ ديارهل ونجدد الاود لشابنا عمٍ تمسكنا بثوابتنا الوطني  وبانهدا  النبيم  والاادل  التي 

ننا عمٍ ثق  أ رادتوا وعنةوانوا يناأ  شابنا في سبيموا منذ عقود، وان ّن انجيا  الجديدة لقادرة بتصميموا وان
 ومقاومتوا عمٍ إنجاز اليري  والاودة واإلستقال .

 14/5/2013القدس، القدس، 
 

  1968 سرائيمية عامإشارك باختطاف طائرة  من كندا فمسطينيل يترح 18
عامًا  د  26في كندا منذ  أعمن وزير الوجرة الكندي جايسون كيني أن فمسطينيًا يايش: أ   ب -أوتاوا 

رّي  إلٍ لبنان نواي  انسبوع، لمشاركتن في "هجول عمٍ طايرة ركاب إسراييمي " أدى إلٍ مقت  شطص عال 
1968. 

و دل مامومات طاطي   1987وجاء في بيان لموزير أن "ميمود ميمد عيسٍ ميمد وص  إلٍ كندا عال 
 ا البمد بسبب ثارة في النظال القديل لموجرة".عن هويتن، لكنن تمكن من البقاء يتٍ اهن في هذ
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 1968ومع ذلك، فقد رفض طمبن سرياًا "ننن كان عأوًا في الجبو  الشابي  لتيرير فمسطين وشارك عال 
 في هجول إرهابي عمٍ طايرة إسراييمي " تابا  لشرك  الاا ، بيسب ما أوأض البيان.

يو  الوجرة من  ب  يكوم  الميافظين، نق  ميمد نواييًا وباد مارك   أايي  طويم ، إثر تادي  القوانين 
 صباح السبت إلٍ لبنان البمد الذي تتيدر منن زوجتن، بيسب البيان.

 14/5/2012الحياة، لندن، 
 

  "القبة الحديدية"مميون دوالر من ميزانية الجيش بحجة دعم  800بتقميص  يكتفينتنياىو  49
ريليس اللوزراء اإلسلراييمي،  ، أنتل  أبيلب ملن نظير مجميعن ، 44/5/1043الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

الجيش اإلسراييمي، بقادتلن وجنلودو ومقاتميلن وبأسلميتن وماداتلن، هلو انشلد »بنيامين نتنياهو، أعمن أمس، أن 
ييوي  نمن إسرايي ، نيافظ عميلن لموجلول ولملدفاع. وجبول  الوجلول واألي ، وجبولات اللدفاع واألي  و طلذة 

 «.لدرج  أن ك  مساي  إسرايي  أصبيت جبو  داطمي  في ا تساع،
. 1041و 1043وكللان نتنيللاهو يللتكمل طللال  جمسلل  اليكومللل ، أمللس، التللي نا شللت الموازنلل  الااملل  لمسلللنتين 

مميلون دو ر(،  410مميارات شيق  )مميلار و 1وا تريت وزارة المالي  أن تقمص فيوا الميزاني  الاسكري  بمبمغ 
من  يادة الجيش ووزيلر اللدفاع، فيسلل نتنيلاهو المو ل  بتقميصلوا بثالثل  مميلارات شليق   وووجوت ِبَصّد شديدح 

مميون دو ر(. وكان واأيا أنن يقصد إيران عندما تكمل عن الوجول ويقصد سوريا ولبنان و طاع  زة  915)
 عندما تكمل عن الدفاع. 

أن تأللمن اليكوملل  التللوازن مللا بللين  نيللن نريللد مللن الجلليش أن يكللون أكثللر نجاعلل  فللي عممللن، ونريللد»و للا : 
 «.ايتياجات الجيش وايتياجات ا  تصاد، ولكن    نٍ في النواي  عن وجود جيش  وي يواجن التيديات

وسلرب علدد مللن «. ألرب   اسلي  لممصلمي  انمنيلل »وطرجلت  يلادة الجليش مللن جمسل  اليكومل  تتيلدث عللن 
المبمللغ المقمللص سلليكون عمللٍ يسللاب عللدد القللوات » الجنللرا ت لمصللياف  موا لل  نقديلل  لميكوملل  مثلل  القللو :

النظاميللل  وعلللدد المجنلللزرات اليديثللل  الالزمللل  لمقلللوات البريللل ، التلللي كلللان الجللليش  لللد طمبولللا ملللن الصلللناعات 
 «.الاسكري  اإلسراييمي  وسيأطر إللاايوا اهن وهذا بدورو يوجن أرب  لمصناعات الاسكري 

هلللذو اليكومللل  تطملللا توديلللدات فلللي كللل  » لللولول إن  علللن علللدد ملللن  لللادة الجللليش« هلللسرتس»ونقملللت صللليية  
ا تجاهات فتأطر الجيش إلٍ ا ستادادات لمومات كبيرة جدا تيتاج إللٍ ملوارد ألطم ، ثلل تلأتي وتقملص 

لكي يقمصوا »وأأافت الصيية  أ وا  أطرى مث : «. الميزاني . فكي  يمكن لمجيش أن يام  في هذو اليال 
نجري ا ستاداد عمٍ يروب  ير وا اي ، من تمك التي ياتبر »و«. ديدات أو الميزاني  يجب أن يقمصوا التو
 «.ايتما  و وعوا أايةا جدا

لكن وزير المالي ، يايير لبيد، ويميةن  ايد يزب المسلتوطنين، نةتلالي بينيلت، رفألا شلكاوى الجليش وأكلدا أن 
نيللت، وهللو أللابط برتبلل  مقللدل فللي هنللاك مجللا  واسللاا لتقملليص الميزانيلل  مللن دون المسللاس بللانمن. و للا  بي

جلليش ا يتيللاط، إنللن ياللر  تمامللا أوأللاع الجلليش مللن الللداط  وياللر  بشللك  م كللد أن هنللاك مجللا  كبيللرا 
 لمنجاع  التي توفر عمٍ طزين  الدول  أموا  طايم .

اليسلاري المالارض، بلأن هنلاك مجللا  « ميللرتس»ملن جول  ثانيل  صلريت النايبلل  زهافلا  لالون، رييسل  يلزب 
لللليس ثالثللل  مميلللارات بللل  عشلللرة »مللليص ميزانيللل  الجللليش بثالثللل  أألللاا  ملللا وافلللا نتنيلللاهو عملللٍ تقميصلللن: لتق

 «.مميارات من دون المساس بانمن
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اإلسلراييمي  يلادة الجليش ، أن القلدس الميتمل  ملن املا  شليادة، علن 44/5/1043، ، الحياة، لندنوأأافت 
لمجمس الوزاري ا مني المصار، ادعت فيوا انولا بياجل  جوزة ا مني ، طريت امس، تقارير امني  امال اانو 

الللٍ األلاف  مللا بللين بميللونين وثالثلل  بميللون شلليك  لمميزانيلل ، يتللٍ تأللمن مواجولل  التيللديات المتصللاعدة أللد 
اسللرايي  ملللن مطتمللل  الجبولللات، فلللي اعقلللاب التايلللرات التللي تشلللودها منطقللل  الشلللرا ا وسلللط. وبيسلللب  يلللادة 

 يمس بجووزي  الجيش عمٍ مطتم  ا صادة.الجيش فان تقميص الميزاني  
يللذكر ان تقملليص اربالل  باليللين شلليك ، وفللا مللا ا تريتللن وزارة الماليلل ، يايللد الميزانيلل  الاسللكري  الللٍ مللا كانللت 

بميلون دو ر، وهلو ر لل  ياسلي جامولا اعملٍ موازنل   45عمين السن  الماأي ، التلي تجلاوزت  يمتولا اكثلر ملن 
 يي  النسبي .عسكري  في الاالل، من النا

وكانللت ا جوللزة ا منيللل  والجلليش  للد بلللدات يمملل  زيلللادة الموازنلل  سللنويا منلللذ انتوللاء يللرب لبنلللان الثانيلل  علللال 
بميونللا فللي  55الللٍ  1009بميللون شلليك  ووصللمت عللال  53. فةللي تمللك السللن  تمللت زيللادة الموازنلل  الللٍ 1005
. وتواصلل  مطمللب 1040سللن   بميونللا فللي 50و 1008و 1009بميونللا فللي كلل  مللن عللامي  59و 1009سللن  

 زيادة الموازن  مع "الربيع الاربي".
بمبملغ  1005ووفا تقرير اعدو البنك المركزي في اسلرايي  ، تبلين ان الجليش طلرا الميزانيل  الاسلكري ، سلن  

نيو  1008بميون شيك ، سن   3.5نيو  1009بميون شيك ، سن   4.9نيو  1009بميون شيك ، سن   5.3
 بميون شيك . 41يوالي  1044بميون شيك  وسن   5.5نيو  1040سن   بميون شيك ، 1.9
 

   "إسرائيل" تعترف: "القبة الحديدية" ال تستطيع مواجية سقوط مئات الصواريخ  10
 مالاد أردان، أملس، أن منظومل  ” اإلسلراييمي“أعمن وزير يماي  ما تسلّمٍ الجبول  الداطميل  : )يو .بي . ي( 
الصواريخ القصيرة المدى،   تستطيع مواجو  سقوط ميات الصواريخ عمٍ الكيان  عتراض ” القب  اليديدي “

 ”.إسرايي “يوميًا، وأن السيناريو المركزي هو إطالا صواريخ طويم  المدى باتجاو 
أسللبوع الطللوارئ ”فللي إطللار ا سللتادادات  ” اإلسللراييمي “و للا  أردان طللال  اجتمللاع لممتيللدثين باسللل اليكوملل  

أمال الصواريخ التي ” إسرايي “أثبتت نةسوا في الدفاع عن سكان “التي ” القب  اليديدي “ظوم  إن من” الوطني
عمينا أن “وأأا  أن ”. أطمقت من  زة، ليست  ادرة عمٍ القيال بذلك في يا  سقوط ميات الصواريخ يومياً 

” الجووزيل  الشطصلي جاهزون بأفأ  ما يمكن ملن ييلث اليمايل  و ”( اإلسراييميون)“نستاد لوأع يكون فين 
السلليناريو المركللزي الللذي نسللتاد لمواجوتللن هللو إطللالا “و للا  أردان إن  فلي يللا  نشللوب يللرب مللع يللزب اهلل.

طافلل   عمللٍ ماظللل “وأأللا  أن ”(”. اإلسللراييميين)“صللواريخ طويملل  المللدى هللدفوا اسللتنزا  الجبولل  الداطميلل  وان
تسللا ط صللواريخ كثيللرة فللي الجبولل  الداطميلل ، لللن مللوظةي الدوللل  أن يللدركوا أنللن فللي اليللرب المقبملل ، وفيمللا ست

نمللا سيأللطرون إلللٍ  يتمكنللوا مللن التواجللد مللع الاايملل  وانو د فللي الارفلل  اهمنلل  فللي شللقتول أو فللي الممجللأ، وان
 ”. الوصو  إلٍ الام  وا هتمال بسير عم  الوزارات

 44/5/1043الخميج، الشار ة، 
 

 ييدد بإغال يا      ةإسرائيمية : تخفيض ميزانية مشاريع تكنولوجيمو ع غموبز 14
انتقد مس و  إسراييمي طةلض يكومتلن الميزانيل  الطاصل  بالوييل  المشلرف  عملٍ علدد ملن : الناصرة )فمسطين(

ويلللذر ريللليس  المشلللاريع التكنولوجيللل  اإلسلللراييمي ، م كلللدًا أن ذللللك التوجلللن يولللدد بو للل  الامللل  بتملللك المشلللاريع.
الصلناع  والتجلارة والامل  اإلسلراييمي  " فلي هسلون"، ملن أن طةلض نيلو المكتب الاممي الرييس التلابع للوزارة 
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المطصصلل  لتمللك الوييلل ،  للد يوللدد بللإ الا المشللاريع التللي تشللر   -والميللددة سللمةاً  -ثمللث التكللالي  الثابتلل  
عميوا والماروف  بالياأنات التكنولوجي ، يسب ما أوردو مو ع /  موبز/ اإلسراييمي، المتطصص في  طاع 

 اد وانعما .ان تص
 43/5/1043 دس برس، 

 
 ةحال تفتت سوري في يسوف تعان "إسرائيل"بيريز:  11

من أنن فلٍ يلا  علدل انتولاء اليلرب  -اليول ا ثنين  -َيذ َر الرييس اإلسراييمٍ شيمون بيريز :  زة )أ.ش.أ(
 انٍ مللن نتايجللن.انهميلل  فللٍ سللوريا وتاافيوللا مللن الطسللاير الناجملل  عللن هللذا الصللراع، فللإن إسللرايي  سللو  تالل

 -طلال   ياملن بجولل  عملٍ يلدود  طلاع  لزة  -ونقمت صيية  جيروزاليل بوست اإلسلراييمي  علن بيريلز  وللن 
"إن المشكم    تكمن فٍ اليدود مع سوريا ولكلن فلٍ سلوريا نةسلوا، إذا للل تتالا  سلوريا ملن اليلرب انهميل  

نما سو  يجتازهل أيأا".وتةتت، فان ذلك سيكون كارث  ليس عمٍ الشاب السورى فيسب   وان
وأأللا  الللرييس اإلسللراييمٍ "أن الططللر اليقيقللٍ   يكمللن فللٍ عبللور جماعللات مللن الشللاب السللورى اليللدود 

 ومواجمتنا ولكن اليقيق  أن سقوط "سوريا المويدة"، سيمث  مشكم  لنا ولول ولممنطق  بأسرها.
 44/5/10431، اليوم السابع، مصر

 
 ن عمى مقعد غير دائم في مجمس األمنألمانيا تتنافساو  "إسرائيل" 13

سلرايي  طلال  انعلوال المقبمل  عملٍ مقالد فلي مجملس انملن ، ييلث  برلين ل القدس ل د ب أ: تتنلافس ألمانيلا وان
 1010/  1048تقدمت الدولتان لمترشض لميصو  عمٍ مقاد  ير دايل فلي أهلل هييل  بلانمل المتيلدة لالامي 

. 
لمللرة انولللٍ لوللا عمللٍ اإلطللالا التللي تيصلل  فيوللا عمللٍ مقاللد فللي مجمللس وبالنسللب  إلسللرايي   للد تكللون هللذو ا

 . 1041/ 1044انمن، بينما يصمت ألمانيا م طرا عمٍ مقاد طال  عامي 
 44/5/1043، القدس العربي، لندن

 
 سابيع في مستوطنة "رامات شمومو" أوحدة استيطانية لثالثة  4500تؤجل بناء  "لإسرائي" 14

ذكلللر راديلللو الجللليش اإلسلللراييمي أنلللن تلللل تأجيللل  عطلللاءات بنلللاء  :ترجمللل  طاصللل  -كلللولالقلللدس دوت  -رال اهلل 
ويدة سكني  جديدة، في مستوطن  "رامات شلمومو" بالقلدس الشلر ي ، لثالثل  أسلابيع عملٍ ان ل ، وذللك  4500

وزراء وبيسب ا ذاع  ا سراييمي ، يمقي مس ولو اليكومل  ا سلراييمي ، بلالمول عملٍ ريليس الل نسباب سياسي .
 بنيامين نتنياهو، لتأطير اننشط  ا ستيطاني  هناك.

 44/5/1043، القدس، القدس
 

 سرائيمي لرفضو الخدمة في الجيشإلممرة العاشرة.. اعتقال  15
 اللت صليية  "هلسرتس" الابريل ، أن جنلديا اسلراييميا يلرفض لمملرة  :ترجمل  طاصل  -القلدس دوت كلول  - زة 

مللل  الاسلللكري  فلللي الجللليش، و لللد أملللرت ميكمللل  طاصللل  باعتقاللللن أيألللًا لمملللرة الااشلللرة عملللٍ التلللوالي أداء الطد
 الااشرة عمٍ التوالي، مبررا ذلك بأنن يرفض الطدم  في "جيش ميت  لىراأي الةمسطيني ".

عاملًا( ملع اسللتمرار رفألن أداء الطدملل   48ووفقلًا لمصليية  فإنللن تلل تمديللد فتلرة اعتقلا  الجنللدي "نتلان بمنللك" )
و لا  الجنلدي "يكومل  نتنيلاهو ليسلت مانيل  بلأي يملو   أن تل استدعاءو فلي نلوفمبر الماألي. الاسكري  منذ
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سللممي  مللع الةمسللطينيين، و  ياقلل  أن نقللول بامميللات عسللكري  مثلل  الرصللاص المصللبوب كلل  ثللالث أو أربللع 
هي ". عمٍ يلد سنوات والدطو  في دايرة القت  المتباد ، إسرايي  بذلك تساهل في تنمي  جي  يتربٍ عمٍ الكرا

 تابيرو.

 44/5/1043، القدس، القدس
 

 تشدد عمى الوجو الييودي والصييوني لمدولة المتحان "البجروت" المدنياتغنايم: مادة  16
 ا  النايب مساود  نايل علن اليركل  اإلسلالمي  )القايمل  الاربيل  المويلدة(، إن "موألوع تامليل الملدنيات فلي 

ياللاني مللن عللدة مشللاك ، أولللٍ هللذو المشللاك  تمثلل  بالترجملل  المشللّوه   ] متيللان البجللروت  المللدارس الاربيلل 
والطاطيلل  مللن الابريلل  لماربيلل  لمماليللا الجديللدة، ممللا يلل دي إلللٍ سللوء فوللل لممللواد الُمَدر سلل ، وبالتللالي نتللايج 

مين، وتلابع  نلايل  لايال، إن المشلكم  الثانيل ، التلي   تقل  اهميل ، هلي مشلكم  المألا متدني  في ا متيانات.
فوذو المادة تشدد عمٍ الوجن اليوودي والصويوني لمدولل  و  تأطلذ بالين ا عتبلار مو ل  الالرب الةمسلطينيين 
ووجولل  نظللرهل مللن القأللايا المطتمةلل ، وهللذا انمللر ينللا ض الوللد  مللن تاملليل موأللوع المللدنيات الللذي ياكللس 

لثالثلل  هللي عللدل وجللود مةللتش عربللي التاللدد الموجللود فللي المجتمللع والتاللر  عمللٍ اهطللر وايترامللن. المشللكم  ا
 لموأوع المدنيات في المدارس الاربي  انمر الذي يناكس سمبا عمٍ موأوع المدنيات".
 43/5/1043، 48عرب 

 
  تأكيد إسرائيمي عمى عمل الوحدات النخبوي ة في الجيش ا سرائيمي داخل الدول العربي ة 17

السلللنوات انطيلللرة شلللودت إرسلللا  علللدد ملللن الويلللدات  أفلللاد المراسللل  الاسلللكري اإلسلللراييمي، أميلللر بويبلللوط، أنّ 
النطبوّيللل  فلللي الجللليش اإلسلللراييمي لمامللل  طلللارج أراألللي "إسلللرايي "، في)لبنلللان وفمسلللطين وكللل  اللللدو  الاربّيللل  
واإلسالمّي (،  فتًا إلٍ أّن هذو الويلدات انمنّيل  تامل  بتنسليا كامل  ملع جولاز "الشلاباك، اللذي يقلول بتلوفير 

بارّي  الالزم  لتنةيذ عممّيات التصةّي  واإلطتطا  والمداهمل ، طبقلًا لمماموملات التلي يقلدموا المامومات اإلستط
عمللال و فللي الللدو  الاربّيلل ، أو توفرهللا أجوللزة التنصللت ومرا بلل  المكالمللات الواتةّيلل  واإلتصللا ت اإللكترونيلل . 

ملار اإلصلطناعّي ، وتركلز عممولا عملٍ وأشار "بويبوط" إلٍ أّن هذو الويلدات تلرتبط بلأجوزة تقنّيل  عالّيل  بان 
المنللللاطا المسللللتودفن، م كللللدًا أّن الويللللدات تسللللتةيد مللللن باللللض القواعللللد انرأللللّي  الاامملللل  فللللي دو ح صللللديق  
لللل"إسرايي "، ييللث توجللد عال للات تنسلليا أمنّيلل  عالّيلل  المسللتوى بللين المطللابرات اإلسللراييمي  وأجوللزة أمللن دو  

 اجو  أططار مشابو .أطرى، أو من تشترك مع "إسرايي " لمو 
وأوأللض "بويبللوط" بللأّن فر للًا بيرّيلل  وجوّيلل  وبرّيلل  وفللرا هندسلل  وطبللراء متةجللرات تنتمللي لوللذو الويللدات، إلللٍ  

جانب تقنيين ومونيين ذوي طبرة عالي  في مجا  التجسس وسيب الماموملات، مأليةًا أّن فلي هلذو الويلدات 
ظرو  صاب  لمااي ، ويمتمكون تقنّيات يديث   أطباء اطتصاصيون ومساةون وممرأات م هالت لمام  في

لتزويلللر جلللوازات السلللةر وبطا لللات الوويللل  الوطنّيللل ، وتزويلللر أّي مسلللتندات وأوراا ثبوتّيللل  مطموبللل ، وفلللي يلللا  
 عجزها فإنوا تتااون مع انجوزة انمنّي  الصديق .

 مجمة "بمحاني و" العسكري ة )عن العبري ة، ترجمة المركز(
 43/5/1043، 1807 ، العدديالتقرير المعمومات

 
  وغالبيتيم من حماس أسرى محرروناالحتالل  سجون في ا داريين المعتقمين% من 400"أحرار":  18
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% من الماتقمين الةمسطينيين اإلداريين 400أكد مركز "أيرار لدراسات انسرى ويقوا اإلنسان" أن : رال اهلل
ن سبا أن اعتقموا مرات عديدة، وأمأوا سنوات في سجون اإليتال  هل ماتقمون سابقون وأسرى ميررو 

 طويم  في سجون ا يتال .
ماتقال فمسطينيا في ا عتقا  اإلداري موزعون عمٍ سجن  149و ا  مدير المركز اليقو ي ف اد الطةش أن 

النقب و"عوفر" بشك  أساسي، إأاف  لوجود ماتقمين موزعين في سجن "مجدو" و"هداريل" و يرها من 
% من مجموع 90شيرا إلٍ أن  البي  ه  ء انسرى من يرك  يماس التي تشك  أكثر من السجون، م

 الماتقمين اإلداريين.
 44/5/1043، وكالة سما ا خبارية

 
 تصاعد األمراض النفسية والعصبية في صفوف األسرى الفمسطينيينوزارة شؤون األسرى:  19

ني  أمس، من تصاعد ظاهرة اإلصاب  بانمراض يذرت وزارة ش ون انسرى في السمط  الةمسطي :رال اهلل
النةسي  والاصبي  لدى انسرى الةمسطينيين في السجون اإلسراييمي . وعزت الوزارة، في بيان صيةي لوا، 

الذي يتمقاو انسرى ” اإلهما  الطبي و م  الاالج“تصاعد ظاهرة اإلصاب  بانمراض النةسي  والاصبي  إلٍ 
  تقدل الاالج النةسي “وذكرت الوزارة بوذا الصدد أن مصمي  السجون  .داط  السجون اإلسراييمي 

وا جتماعي لميا ت المرأي  المصاب  بأمراض عصبي ، ب  تزجول في زنازين انةرادي ، ما ي دي إلٍ 
وتيدثت الوزارة عن يا ت عصبي  واأطرابات نةسي  ”. تدهور أوأاعول النةسي  وبشك  ططير لمااي 

رات انسرى داط  السجون جراء تارأول لمأرب والقمع وص  يد مياول  أيدهل يادة تصيب عش
 ا نتيار، مطالب  بتقديل عالج واهتمال طبي مكث  لىسرى في كاف  السجون.

 44/5/1043، االتحاد، أبو ظبي
 

  ا ىمال الطبي نادي األسير: األسيرات الفمسطينيات ييددن با ضراب عن الطعام احتجاًجا عمى 30
أفادت مصادر يقو ي  بأن انسيرات الةمسطينيات في سجون ا يتال  اإلسراييمي يوددن باإلأراب اهلل:  رال

عن الطاال ايتجاًجا عمٍ اإلهما  الطبي الذي يمارس بيا عميدة انسيرات لينا الجربوني، والتي تااني 
 ارة.من   ل يادة منذ عدة أشور لياجتوا إلجراء عممي  إلزال  "يصوة" في المر 

( أنن "باد مطالبات 5|43وأوأض "نادي انسير" الةمسطيني في بيان صيةي تمقتن " دس برس" ا ثنين )
عديدة و يال انسيرات بإعادة وجبات الطاال إليأار طبيب، والذي أطبر إدارة السجن بأنن يجب تيوي  

أن تنتظر دورها إلجراء الاممي ،  انسيرة الجربوني إلجراء عممي ، إ  أن اإلدارة أبمات انسيرة أن عميوا
 انمر الذي  د يجاموا تنتظر لادة أشور أطرى"، كما  ا . 

وأأا  أن "انسيرات اشتكين من انتشار الةيران داط   سمون، انمر الذي سبب لون عدة مشكالت 
 إأاف  إلٍ تطوفون من انتشار انمراض"، كما  ا .

 43/5/1043 دس برس، 
 

 مية تطالب بو ف إصدار القوانين في ظل االنقسام شبكة المنظمات األى 34
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منظم  أهمي  الرييس  410بمبادرة من شبك  المنظمات انهمي  الةمسطيني ، طالبت : فتيي صّباح - زة 
ميمود عباس ويرك  يماس بو   إصدار التشرياات والقوانين في ظ  ا نقسال نظرًا ننن ياما ا نقسال 

 انوني  والتشرياي  الةمسطيني .ويسول في تقويض الويدة الق
 44/5/1043، الحياة، لندن

 
 مستوطنون يعتدون عمى ممتمكات فمسطينية ويكتبون شعارات انتقام عمى  بور 31

 ال مستوطنون يوود صباح امس بالياا اأرار بجرارات زراعي  وكتبوا  :كام  إبراهيل -القدس الميتم  
 بور في  ري  الساوي  جنوب مدين  نابمس بيسب الشرط   عمٍ الجدران وعمٍ شواهد« دفع الثمن»شاارات 

الشرط  وجدت امس في  ري  الساوي  »و الت الناطق  الشرط  ا سراييمي  ان  . ا سراييمي  وفمسطيني
 «.الةمسطيني  جنوب نابمس كتابات رش وطط عمٍ باض من القبور تتأمن شاارات تدفيع الثمن بالابري 

يوالي الثالث  والنص ، دط  » ستيطان شما  الأة  الاربي   سان د مس من جوتن  ا  مس و  مم  ا
مستوطنون  ري  الساوي  و اموا بتطريب مشت  واطارات ثالث  جرارات ودراس   مض وكتبوا شاارات ا نتقال 

وفي جنوب الطمي   ا  شوود عيان ان مستوطنين من مستوطن  يةات  «.عمٍ باض القبور والجدران
ب من يطا  اموا بايراا مزروعات الينط  الممتدة عمٍ عدد من الدونمات، وفروا اتجاو ماعون بالقر 
 المستوطن .

 44/5/1043، الرأي، عم ان
 

 زراعية جنوب نابمس مستوطنون يحر ون أراض   33
أأرل مستوطنون، مساء اليول اإلثنين، النار في أراضح زراعي  بقري   ريوت جنوب نابمس، ومناوا المواطنين 

و ا  مس و  مم  ا ستيطان في شما  الأة  الاربي   سان د مس، إن مجموع  من  طمادها.من إ
المستوطنين ا تيمت  ري   ريوت مساء اليول، وأأرمت النار في مسايات من انراأي الزراعي  فيوا، 

 ومناوا أهالي القري  من إطمادها.
 43/5/1043، فمسطين أون الين

 
 االتفا ية األردنية الفمسطينية وفرت الحماية الالزمة والكاممة لممقدساتالييئة ا سالمية المسيحية:  34

أكد أمين عال الويي  ا سالمي  المسييي  لنصرة المقدسات في القدس الدكتور ينا عيسٍ أن : رال اهلل
داهلل ا تةا ي  ا ردني  الةمسطيني  ليماي  ا ماكن المقدس  في مدين  القدس والتي و اوا جالل  الممك عب

الثاني والرييس ميمود عباس وفرت اليماي  الالزم  والكامم  لممقدسات ا سالمي  والمسييي  في المدين  
المقدس  وطاص  المسجد ا  صٍ المبارك الذي يتارض هذو ا يال  عتداءات ططيرة ومتواصم  من  ب  

  الجماعات اليوودي  المتطرف .
رال اهلل ان هذو ا تةا ي  اعطت ا ردن الوصاي  الديني  والقانوني   و ا  عيسٍ في تصريض لمراس  )بترا( في

عمٍ المقدسات في القدس وهذا ييد من التمادي في ا عتداء عمٍ هذو المقدسات من  ب  ا يتال  
ا ان ا سراييمي ومستوطنين  سيما ان ا ردن دول  لوا ثقموا واعتباراتوا وعال اتوا عربيا وا ميميا وعالميا، مبين

هذو ا تةا ي  ابطمت كاف  ا دعاءات ا يتاللي  الوادف  الٍ السيطرة عمٍ مدين  القدس وتوويد ماالموا 
 الاربي  وا سالمي  والمسييي .
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 44/5/1043، الدستور، عم ان
 

 "حممة الوفاء األوروبية" تصل دمشق وتبدأ غًدا توزيع المساعدات  35
شاينات الٍ الداط   1ع انزم  السوري ، انطمقت امس  افم  من لممرة انولٍ منذ اند : أسام  القادري
في الداط  السوري. اليمم  يقودها مندوبون « يمم  الوفاء انوروبي  لاون منكوبي سوريا»السوري، باسل 

من الجاليات الةمسطيني  في الدو  انوروبي ، برياس  الدكتور ميمد ينون، والمنسا أمين ابو راشد، المذين 
ان اليمم  تود  لرد الجمي  الٍ السوريين الذين ايتأنوا الشاب الةمسطيني، في نكباتن « انطبار»ا للأكد

ما هذو اليمم  ا  جزء يسير من جمي  الشاب »وأزماتن عمٍ مر السنين، ودفاوا أثمانًا من الدماء وانبناء، 
لسوري  ان تيص  عمٍ موافق  ولةت ينون إلٍ أن اليمم  استطاعت بالتواص  مع السمطات ا«. السوري

طن من  400دطو  هذو القافم  و يرها من التي ستميا بوا، من دون اي  عوايا. وأوأض أن يمولتوا 
يص  من المواد الاذايي  و يرها، ستوز ع عمٍ الاايالت السوري  المنكوب ،  4500الد يا اأاف  الٍ 

 والاايالت الةمسطيني  طال  يومين متتاليين.
 44/5/1043، بيروت االخبار،

 
 بذكرى النكبة بمدة النا ورةمسيرة فمسطينية  رب مقر "اليونيفيل" في  36

لنكب  فمسطين، مسيرة  ادتول الٍ المنطق  اليدودي  مع  55نةذ الالجيون الةمسطينيون لمناسب  الذكرى الل 
ط تدابير امني  مشددة اتطذها فمسطين الميتم  عند بمدة النا ورة بالقرب من المقر الاال لقوات اليونيةي ، وس

الجيش المبناني، تطمموا اعتصال رفات فين ا عالل الةمسطيني  وشاارات تدعو بالاودة الٍ فمسطين. كما 
رفع الالجيون مجسمات وشاارات لمةاتيض منازلول مزين  با عالل الةمسطيني ، ورددوا هتافات تدعو ا مل 

جنبي  الٍ اعطايول يقو ول المشروع ، في استاادة اراأيول التي المتيدة والدو  الاربي  وا سالمي  وا 
 ا تصبتوا اسرايي .

بداي  كانت كمم  ليزب اهلل، اكد فيوا "يا الةمسطينيين بالاودة الٍ ارأول ووطنول". فكمم  منظم  التيرير 
را في وجدان عاما عمٍ النكب  ا  ان يا الاودة ما زا  متجذ 55القاها يوس  ايمد فقا  "ر ل مرور 

 الشاب الةمسطيني، اجيا  وراء اجيا  تيم  ا مان  وتواص  المسيرة وهدفوا وايد، هو الاودة الٍ فمسطين".
وأكد مس و  "الجواد ا سالمي" يوس  موسٍ ابو سامر، ان "المقاوم  ويدها التي ستيرر فمسطين". كما 

 وعودتنا اليوا". تيدث عبد كناان فقا : "لن يودأ لنا با  ا  بتيرير ارأنا
وفي نواي  ا عتصال  دل وفد من الماتصمين لميونيةي  مذكرة تتاما بالمطالب الةمسطيني  ويقول بالاودة 

 واسترجاع اراأيول الماتصب .
 44/5/1043، المستقبل، بيروت

 
 في ذكرى النكبة.. مسيرة فمسطينية في جامعة تل ابيب 37

"يدياوت ايرونوت" ان الطمب  الةمسطينيين في جاما  ت  ابيب ذكر المو ع ا لكتروني لصيية  : رال اهلل
نظموا ظور اليول ا ثنين، مسيرة داط  يرل جاما  ت  ابيب، إليياء ذكرى النكب  الةمسطيني  التي و ات 

وفي المقاب  تظاهر مجموع  من الطمب  اليوود من منظم  " إل ترتسو" اليميني ، رفاوا طاللوا  .4819عال 
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واأافت الصيية  ان  وات من الشرط  و ةت بين الطرفين  بوا عميوا "النكب  الةمسطيني .. هراء".يافطات كت
 مناًا لاليتكاك بينول.

 44/5/1043، القدس، القدس

 
 ذكرى النكبة  ة تحييالفمسطينيشيكاغو: الجالية  38

لل في جنوب المدين ، ا امت الجالي  الةمسطيني  في شيكا و، امس ا ثنين، تجماا أمال مسجد هار  :شيكا و
لمنكب ، بمشارك  الاديد من ابناء الجالي  الةمسطيني  والجاليات الاربي  انطرى وأصد اء  55بمناسب  الذكرى 

وانطما المشاركون في مسيرة جابت شوارع المدين ، منددين با يتال  ا سراييمي  الشاب الةمسطيني.
 وممارساتن التاسةي  بيا الشاب الةمسطيني.

توت المسيرة بمورجان ططابي، ابرز أهمي  إيياء أبناء شابنا لذكرى النكب ، كما وأشاد المشاركون وان
 بصمود ا سرى في سجون ا يتال .

 44/5/1043، القدس، القدس
 

 اآلثار الفمسطينية.. كنوز يتيمة من يحمييا من التدمير والسر ة  39
ازعوا أكثر من سمط ، يتواص  الابث بالموا ع انثري  كما ك  انشياء في بالد تتن: موند الادل -رال اهلل 

الةمسطيني  في الأة  و  طاع  زة دون ريم ؛ يتٍ في وسط المدن و عمٍ مرأى من نطب و جوات 
 مطتمة  تزعل لي  نوار يرصوا عمٍ يماي  التاريخ...

طرى في مو ع "ت  أ يل ما أصبض يار  بل"برج مشا " و مباني أ –ليس عمٍ سبي  اليصر  –في رال اهلل 
عال  1000 ب   -الردان " الذي يشك  أ دل الموا ع انثري  وأهموا في المدين  ) ياود إلٍ الاصر اليديدي 

(، ما يتودد بالتدمير ما تبقٍ من ماالل أثري  في المنطق ؛ بالر ل من اعتراأات دايرة اهثار، كما  ا  
 المس و  في الدايرة ميمد جرادات. 

    مو ع ومامل اثري تقع في انراأي الةمسطيني   9، واليال  هذو، إلٍ أن ما يزيد عمٍ تبقٍ اإلشارة
، تارأت ماظموا لمتدمير والتطريب والنبش، سواء من  ب  البمديات أو المستثمرين أو 4859الميتم  عال 

 لصوص اهثار.. أو من  ب  ا يتال  والمستوطنين اإلسراييميين.

 44/5/1043، القدس، القدس
 

  بيني برونر  ا سرائيمي" لممخرج األكبريروييا فيمم "السطو  48"نكبة" المكتبات الفمسطينية في  40
عامًا، لترك  55 ب  ” إسرايي “اأطر الةمسطينيون الذين نزيوا عن أرأول مع إعالن إ ام  : )ا .  .ب(

مايو/أيار  45ي الةمسطينيون في ك  ممتمكاتول بما في ذلك مكتباتول وكتبول التي لل يروها باد ذلك. وييي
ألةًا منول، وأصبيوا اليول ماليين. واأطر  950التي أدت الٍ نزوح نيو” النكب “من ك  سن  ذكرى 

لمةرار من مكتبن في شارع يافا وبيتن في يي القطمون  4819الميامي عمر صالض البر وثي في مايو/أيار 
كان يدير صيية  ويكتب كثيرًا عن “. وروت يةيدتن رشا كتاباً  155في القدس الميتم  الذي جمع فين نيو 

 ”.تاريخ فمسطين والاايالت الةمسطيني 
وفيما كانت الماارك مستارة، كان الجنود الصواين  وأصياب المكتبات يياولون جمع عشرات اه   من 

أرادوا بذلك يةظ أعما  إنول ” اإلسراييميون“الكتب في مناز  فمسطينيين في القدس وييةا ويافا و يرها. و ا  
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 يم  ستااد يومًا ما الٍ أصيابوا. أما الةمسطينيون فرأوا في ذلك سر   تيدث عنوا فيمل وثايقي عرض 
 ”.السطو انكبر“بيني برونر وييم  عنوان ” اإلسراييمي“مطمع هذا الاال لممطرج 

مصدر ويي بيني برونر لةيممن  يش اميت الذي درس في المكتب  الوطني  وكان ” اإلسراييمي“و ا  البايث 
صادروا ” اإلسراييميون“اكتشةت أن ثالثين أل  كتاب أطذت من الةمسطيني ماظموا من بيوت. “الوثايقي 

 ”.سن  45ك  الكتب التي عثروا عميوا وبدأوا بأرشةتوا وهذو الاممي  استار ت بين عشر سنوات و
 44/5/1043، الخميج، الشار ة

 
  البة با فراج عن األسرى األردنيين في معتقالت االحتاللغزة: و فة تضامنية لممط 44

( الاشرات من أهالي انسرى الةمسطينيين في "و ة  تأامني " نظمت أمال 5|43 زة: شارك اليول ا ثنين )
مقر المجن  الدولي  لمصيب انيمر في  زة، تأامنا مع انسرى انردنيين المأربين عن الطاال في 

ورفع المشاركون في الو ة  التي نظمتوا جماي  "واعد" لىسرى والميررين، صور  ماتقالت ا يتال .
 ا سرى ا ردنيين وطالبوا بأرورة ا فراج الااج  عنول منددين باستمرار اعتقالول.

ودعا توفيا ابو النايل رييس جماي  "واعد" في كمم  لن طال  الو ة ، إلٍ توفير الدعل وا سناد اليقيقي 
 نردنيين المأربين عن الطاال منذ عشرة أيال.لىسرى ا

 43/5/1043 دس برس، 
 
 
 

 في العالم لعالج أمراض جمدية وعصبية بواسطة األسماك 44المركز ر م غزة: افتتاح  41
أساليب متاّددة يستطدموا الةمسطينيون لماالج في  ّزة، بدً  من اندوي  الكيميايي  أو : فاطم  عبد اهلل
ا الاالج بانعشاب الطبي  والوطز بالني  ومنتجاتن، و د أثبتت ك  تمك الوساي  نجاعتوا. مساعدًا لوا، منو

أسموبًا جديدًا في الاالج، وكانوا سّبا ين في هذا المجا ، ييث افتُتض مركز تطصصي وا لكن هذو المّرة اطتار 
ويطما «.  أل انسماك لجمد اإلنسان»مدي  المطتمة  بواسط  انسماك، أو من طال  لاالج انمراض الج

إّنن سمك فأّي «. جارا روفا»، أو كما ُيطما عمين في تركيا، موطنن انصمي "سمك دكتور فشعمين اسل "
ل الاظال سنتيمترات، ُأدط  إلٍ  ّزة أطيرًا لاالج انمراض الجمدي  و   5و  3المون يراوح يجمن ما بين 

وانعصاب؛ إذ افتُتض مركز تطصصي لاالج انمراض الجمدي  المطتمة  بواسط  انسماك  ب  أيال، وهو 
ور ل  عمٍ مستوى الاالل باد دراستن في بمدان جنوب شرا  سيا لمدة   تق  عن عامين. 44المركز الل 

الجمد كمنقار الاصةور، و  يسبب  ييم  شةاهًا  اسي  ينقر بوا« دكتور فش»عدل امتالكن لىسنان، لكّن 
الكبيرة، كما يةأ  انوستراليون لسرعتوا بالتنظي  « دكتور فش»أي ألل. لكن إن اسُتاين بأسماك 

 وفااليتوا، فإن انلل سيكون أكبر.
إن هذا « انطبار»يقو  ا طتصاصي في الاالج الطبياي الدكتور عالء أبو  الي، الذي افتتض المركز، لل

ياالج الكثير من انمراض الجمدي  مث  البواا وانكزيما والصدفي  و  ل المةاص  »انسماك  النوع من
والاظال وانعصاب و يرها من انمراض التي عجز انطباء عن شةايوا أو مّ  المرأٍ من عالج من 

 تسول في عالج أمراض المةاص  والروماتيزل وباض أنواع انمراض»، موأيًا أّنوا «دون فايدة
 «.الاصبي 
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 44/5/1043، االخبار، بيروت
 

 عن أسرار تسمية األمكنة بفمسطين  فمسطينية دراسة 43
كشةت دراس  فمسطيني  جديدة أن التسميات الاربي  لمموا ع في فمسطين مردها الروايات : وديع عواودة

لتسميات الابري  الشةوي  عمٍ ألسن  الناس الذين سجموها دون أي دوافع أو يسابات أيديولوجي ، بطال  ا
 التي تكش  في ماظموا عن دوافع صويوني .

منطق  المجون مثا " ي كد الم رخ  -فةي دراس  جديدة بانوان "التسميات الةمسطيني  وعال توا بالييز المكاني
البروفيسور مصطةٍ كبوا أنن في الاالب تل منض انسماء في المجا  الجارافي لمموا ع وفا مظورها 

 بو رافي عمٍ مسطض اليّيز.ومو اوا الطو 
وردا عمٍ س ا  الجزيرة نت، يوأض كبوا أن دراستن تتادى أهميتوا الجانب الاممي البيثي، ويشير لييوي  
 تازيز الوعي الطوبو رافي/المكاني لدى فمسطينيي الداط  الذين تسممت التسميات الابري  إلٍ وعي شبابول.

سماء الابري  باتت تنافس التسميات الاربي  انصمي ، يتٍ صار ويستد  كبوا عمٍ ذلك باإلشارة إلٍ أن ان
نور الاوجا يار  بل"اليركون" وجب  فقوع  أصبيت تسميتن الابري  هي "الجمبوع" ومةرا المجون يدعٍ 

 "مةرا مجيدو" ومةرا مسكن  صار يار  بل"مةرا جو ني".. إلخ.
توأض أن  -وانب التسميات الةمسطيني وهي مريم  أولٍ من بيث شام  سيتارض لكاف  ج-الدراس  

الةمسطينيين عمٍ سبي  المثا  أطمقوا عمٍ ظور الجب  المنيدر انيدارا طةيةا اسل "ظورة" لوجن الشبن مع 
أن أسماء الموا ع  -الصادرة عن مجمع الما  الاربي  بييةا-كما توأض الدراس   انيدار الظور البشري.

ة، أو أي منتوج كثر وجودو أو استامالن بتمك المنطق . و د تل التابير أطمقت أييانا وفا كثرة نبت  أو شجر 
عن الكثرة بمةظتْي "أل" )مث : أل الةيل، أل التوت، وأل الرييان، و يرها( و"أبو" )مث : أبو زريا، أبو 

 شوش (.
 43/5/1043، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"طرد سفير بتمكؤ الة بعد يسحبون توا يعيم من مذكرة طرح الثقة بالحكومأردنيون نواب  44

لادل تنةيذها  نايباً  99شودت مذكرة طرح الثق  باليكوم  والتي و اوا أكثر من  :مصطةٍ الريا ت -عمان 
 يال نواب بسيب  لقرار المجمس بطرد السةير اإلسراييمي في عمان واستدعاء السةير انردني من ت  أبيب،

من النواب  اموا بسيب توا ياول عمٍ المذكرة م كدين  كبراً  عدداً  إن تو ياول عنوا. و الت مصادر نيابي 
 .في عمان اإلسراييميمع  رار طرد السةير  أنول

 ولل يار  عدد النواب الذين سيبوا تو ياول عن المذكرة.
من الدستور،  51المادة  إلٍاستنادًا "وتنص المذكرة التي تبناها النايب ييي الساود،عمٍ ما يمي انن 

نظرًا لادل استجاب  اليكوم  لطمب ممثمي الشاب من الزمالء أعأاء "لمطالب  بطرح الثق  من اليكوم  ا
مجمس النواب بطرد السةير اإلسراييمي واستدعاء سةيرنا من ت  أبيب، لما  ال بن الادو الصويوني من 

. وفي السياا ياقد مجمس "التادي عمٍ مقدساتنا اإلسالمي  في القدس الشري  نطالب بطرح الثق  باليكوم 
 مذكرة طرح الثق  باليكوم . أعمالواالنواب مساء اليول جمس  لل يدرج عمٍ جدو  

 44/5/1043الدستور، عم ان، 
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 "األونروا"تؤكد رفض الحكومة تقميص خدمات  "الشؤون الفمسطينيةاألردن: " 45

ميمود الاقرباوي رفض  .ل ردني ان أكد مدير عال دايرة الش ون الةمسطيني  :ليمٍ طالد الكركي -عمان 
. و ا  الاقرباوي طال  لقاين لجان الااممين في انونروااليكوم  أي تقميص لمطدمات التي تقدموا وكال  

 اليكوم  تام  بشك  يثيث عمٍ استمرار الطدمات المقدم  لالجيين الةمسطينيين من الوكال . إن، انونروا
التربوي عمٍ المدارس نهميتن في الاممي  التربوي  أو  اإلشرا  ااءإللكما رفض الاقرباوي توجن الوكال  

 التقميص من أي طدمات  د ت ثر عمٍ يياة الالجيين الةمسطينيين بسبب الاجز المالي.

 44/5/1043الدستور، عم ان، 
  

 لالعتداءات ا سرائيمية المؤتمر ا سالمي لبيت المقدس يدعو األمم المتحدة لوضع حد  األردن:  46
 انمن، رييس مجمس انردن - لبيت المقدس اإلسالميدعا الم تمر  :وكا تال ،كام  إبراهيل -عواصل 

 اإلجراءاتاتطاذ  إلٍالمقدس   انماكنالمتيدة، وبيكل مس ولياتوما في يماي   لىملالدولي والسكرتير الاال 
 طاان  هطرن يين وساياتن التي تمارسوا م ان صٍالتي تأع يدا لالعتداءات عمٍ المسجد 

 ا  و  الميتم . اإلسراييمي المستوطنين والوييات اليوودي  المتطرف  بيماي  وتسويالت السمطات الاسكري  
 إسالمياليرل القدسي هو موي  ديني  إن أمسعزت جرادات في بيان صيافي  د.الاال لمم تمر  انمين

تمر كما تيمل  أوواعتداءاتوا بان تستمر  راييمي اإلسلمنوايا  اإلسالمي الطابع والووي ، لن تسمض الشاوب 
 الميتم . اإلسراييمي السمطات 

 44/5/1043الرأي، عم ان، 
 
 

 "5 أنصار"تبدأ ا عداد لقافمة  "شريان الحياة األردنية" 47

 "أنصارلقافم   اإلعدادالمجن  بدأت  إنكةاح عمايرة  .ل انردني  ا  منسا  واف  لجن  شريان اليياة  :عمان
  طاع  زة. إلٍالمقب   أو / أكتوبرالتي ستسيرها في تشرين  "5

يققت  انطيرةالقافم   إنمن  طاع  زة  "1 "أنصارالامايرة في تصريض صيةي عقب عودة  افم   وأأا 
الميتاج  والةقيرة في  انسرمشروعا مدرا لمدط  عمٍ  45لوا وذلك بتوزيع  اإلعدادالتي تل  انهدا 

المشاريع التي دعمتوا المجن  من طال  شرك  شركاء السالل والتنمي  من اج  القطاع، ليص  عدد 
القافم   امت بتسميل وزارة  أنويذكر  دو ر. أل  100دعل يتجاوز الل وبإجماليمشروعا  93الةمسطينيين 

 دو ر.     409ومستمزمات طبي  بقيم   أدوي الصي  في القطاع 
 44/5/1043الدستور، عم ان، 

 
 تضامنية مع األسرى األردنيين في سجون االحتالل ا سرائيميخيمة  48

افتتيت المجن  الوطني  لش ون انسرى والمةقودين انردنيين في الماتقالت  : ادة الشيخ -عمان 
الصويوني ، أمس، الطيم  التأامني  المةتوي  في مجمع النقابات الموني ، لمتأامن مع انسرى انردنيين 

 يوما. 43ممن يطوأون مارك  انمااء الطاوي  منذ  في سجون ا يتال 
رييس مجمس النقباء ونقيب الصيادل  ميمد عبابن  دعا اننظم  الاربي  والم سسات الوطني  لمدفاع عن 
انسرى، ومطالب  المجتمع الدولي باإلسوال في اإلفراج عنول. كما طالب اليكوم  بالتدط  الةوري إلنصا  

  أي  أسراها.
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عأو الجبو  الوطني  لالصالح ميمد القادري أن ما تقول بن اليكوم  الصويوني  بيا انسرى واعتبر 
ودعا انسير انردني الميرر والكاتب الزمي   انردنيين، يشك  "اكبر اطتراا" لسيادة اليكوم  انردني .

 نوا  الزرو إلٍ تنظيل عشرات الطيل التأامني  نصرة لىسرى.
 44/5/1043الغد، عم ان، 

 
 "إعالن بيروت الشبابي العربي" يناشد القيادات الفمسطينية إنياء االنقسام 49

اناقد منتدى التواص  الشبابي الاربي في ندوتن الثالث  بانوان "فمسطين وشباب انم "، في بيروت، عشي  
لاربي، لمنكب ، بدعوة من المركز الاربي الدولي لمتواص  والتأامن والمنتدى القومي ا 55 الذكرى الل

شابًا وشاب  من المارب، الجزاير، تونس، مصر،  405وبالتااون مع  ناة الميادين الةأايي ، ومشارك  
السودان، اليمن، البيرين، الاراا، انردن، سوري ، فمسطين ولبنان، كانوا نا شوا عمٍ مدى يومين، مجموع  

 ستقباًل.أوراا تتص  بمطتم  جوانب القأي  الةمسطيني  ماأيًا وياأرًا وم
"إعالن بيروت الشبابي الاربي يو  فمسطين"، وفين أن  أي  فمسطين، هي  أي   إلٍوتوص  المشاركون 

انم  المركزي  التي   يمكن التةريط بوا أو المساوم  عميوا، وي كد أن الطريا إلٍ فمسطين يمر بويدة 
فمسطين ترتبط بإ الا ك  الثارات في  انم  وتيررها واستقال  بمدانوا ويري  أبنايوا. وأن مارك  تيرير

 بنانا الداطمي ، وأن الرهان عمٍ التسوي  مع الادو طيار طاطئ.
منتدى أن الادوان الطارجي عمٍ أي بمد عربي، هو عدوان عمٍ انم  بأسرها وينباي الو و  ال ورأى

ودي  الدول  الصويوني  بمواجو  الادوان وا يتال  ومقاوم  مطططاتن وتصةي  ك   ثارو. وأي يديث عن يو
أو اعتبارها دول  لمشاب اليوودي، هدفن تكريس الطابع الانصري والديني عمٍ يساب أه  فمسطين 
انصميين ومقدساتول وهويتول ويشرعن توجيرهل وتشريدهل من جديد. وناشد اإلعالن القيادات الةمسطيني  

   فمسطيني  ثالث ، تستطيع تيرير القدس والأة .اإلسراع بإنواء ا نقسال وتشكي   يادة مويدة تقود انتةاأ
تأسيس لجان ومنتديات شبابي  من أج  فمسطين،  إلٍكما أصدر المشاركون  رارات وتوصيات، دعوا فيوا 

طالا اعتصامات دوري  في المدن  والساي  عتماد القأي  الةمسطيني  مادة دراسي  في المناهج التاميمي ، وان
سرى والماتقمين في سجون ا يتال  الصويوني. وطالبوا بالتواص  والتأامن مع الاربي ، تأامنًا مع ان

اليرك  الاالمي  المناصرة لمقأي  الةمسطيني ،   سيما في الجاماات انميركي  والاربي  التي تتصاعد فيوا 
ميط يمالت المقاطا  انكاديمي  لمجاماات الصويوني ، ويمالت مناهأ  انبارتايد الصويوني، وتس

انأواء عمٍ المياو ت الصويوني  لتوويد القدس ومقدساتوا اإلسالمي  والمسييي . كما طالبوا بمقاطا  
 الشركات والم سسات الصويوني  أو الداعم  لوا ومجابو  أي مياول  لمتطبيع.

 44/5/1043المستقبل، بيروت، 
 

  لكي تدمر لبنان مجدداً  يل"ا"إسرائسمحة نوعية كأنيا استجالب لأعن  كم: حديثلنصراهلل فتفت 50

النايب أيمد فتةت، عمٍ الططاب انطير لىمين الاال ليزب اهلل  النيابي  المبناني  رد عأو كتم  المستقب 
من يشارك في دعل نظال انسد، هو مشارك في جرايمن الشنيا  ومشارك "اهلل، بالقو  إن  السيد يسن نصر

طةاين لممقاوم   إلسرايي في مساندتن  لمدة أرباين سن . أما يديثكل عن اسمي  نوعي  فكأنوا استجالب وان
أيار  9. وطال  تمثيمن الرييس ساد اليريري في إيياء ذكرى أيد أيايا " سرايي  لكي تدمر لبنان مجدداً 
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هو تدمير لك  الكيان المبناني والسيادة المبناني  من "اهلل  كالل نصر أنفي منطق  المني ، رأى فتةت  1009
 ."يتطذ القرار باسل الشاب المبناني أنك  الم سسات، وهو  رر  إلٍاس  الجمووري  وصو  ري

 44/5/1043السفير، بيروت، 
  

 وأ اموا فييا "إسرائيل"لبنان: أحكام غيابية بحق لبنانيين دخموا  54

 5يابيًا أصدرت الميكم  الاسكري  في بيروت أيكامًا في  أيتين منةصمتين، أدانت فيوا   .(: ي.بي.يو)
واإل ام  فيوا، وعمٍ اثنين منوما بتوم  "التجند في صةو  جيش الادو".  "إسرايي "لبنانيين بتوم  دطو  

سنوات عمٍ سمير عون، وعايدة عون، وأنطوني عون، وسميرة  40وأصدرت الميكم  يكمًا  يابيًا بالسجن 
عامًا عمٍ  45 يابيًا أيأًا بالسجن نجل، بتوم  "دطو  إسرايي  بود  اليصو  عمٍ جنسيتوا". كما يكمت 

أنطوني إيمي ينا، وجورج ساد عبسي، بتوم  "دطو  إسرايي  واإل ام  فيوا والتجّند في صةو  جيش 
عادة المياكم  في يا  سّمل الميكول عميول أنةسول لمقأاء الاسكري،  الادو". وهذو انيكال  ابم  لاللااء وان

 أو تل إلقاء القبض عميول.
 44/5/1043ندن، الحياة، ل

 
 من مغبة انتياك األ صى وتغيير معالم القدس "إسرائيل"حذر ت المصريةالخارجية  51

 لممسلللاعي، إدانتلللن الشلللديدة 43/5/1043ا ثنلللين جلللدد ميملللد عملللرو، وزيلللر الطارجيللل ، يلللول : ربيلللع شلللاهين
سللراييمي ، لتاييللر اإلسللراييمي  اليثيثلل  لتاييللر انوأللاع داطلل  المسللجد ان صللٍ، ولالجللراءات والممارسللات اإل

 ماالل القدس الشري  وطمس الووي  الاربي  واإلسالمي  لممدين  المقدس .
وأكد أهمي  و   هذو اإلجراءات التي تمث  انتواكًا لقرارات الشرعي  الدولي  والقانون الدولي، ويلذر ملن مابل  

المسجد ان صٍ، وملا يمثملن ذللك استمرار إسرايي  في انتواكاتوا في القدس، وبانطص تزايد وتيرة ا تيامات 
 من استةزاز لمشاعر الماليين من المسممين.

وأأللا  أنللن  للد وجللن الباثلل  المصللري  لللدى انمللل المتيللدة فللي نيويللورك لمواصللم  وتازيللز الجوللود التللي بللدأتوا 
  المجموعلل  الاربيلل  هنللاك لتسللميط انأللواء عمللٍ تمللك ا نتواكللات وا سللتةزازات اإلسللراييمي ، وذلللك مللن طللال

إجراء اتصا ت عاجم  مع سكرتير عال انمل المتيدة ورييسي الجماي  الاام  ومجملس انملن اللدولي ليلثول 
 عمٍ تيم  مسيولياتول في هذا الشأن.

وأشاد عملرو بقلرار مجملس الجامال  الاربيل  اللذي اعتملد انيلد برياسل  وفلد مصلر فلي دورة  يلر عاديل  عملٍ 
دانتوا  لمتصدي أن مصر تاتزل مواصم  جوودهامستوى المندوبين الدايمين، مأيةا  لمممارسات اإلسراييمي  وان

يجاد السب  الكةيم  بوأع يد نوايي لوا.  وان
 43/5/1043األىرام، القاىرة، 

 
 عمى القدس ا سرائيميةالشورى تفتح ممف االعتداءات  لجنة الدفاع بمجمسمصر:  53

مجملللس الشلللورى، ا عتلللداءات الصلللويوني  عملللٍ ب القلللومينا شلللت لجنللل  اللللدفاع وانملللن : ميملللود سلللاد اللللدين
إيقلللللا  تملللللك ا عتلللللداءات عبلللللر التيركلللللات  فللللليالقلللللدس، واعتقلللللا  المةتلللللٍ، ودور وزارة الطارجيللللل  المصلللللري  

 الدبموماسي .
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 ا  السةير عالء يوس  مدير إدارة إسرايي  بالطارجي ، إن التاام  مع ا عتداءات اإلسلراييمي  المتكلرر يلتل و 
، واسلتطرد  لايال "نيلن بياجل  إللٍ تطلوير الةمسطينيا سيب السةير وتقديل الدعل لمجانب بأساليب عدة، منو

يال  أا ، وسيكون هناك تيرك عمٍ  فيبأننا لسنا  اإلسراييميذهن الطر   فيالام  المشترك يتٍ يقر 
 مستويات أعمٍ" .

تةاع  مع نواب طلارج اللدايرتين القأي  وال فيوأكد أن هناك تيركا عمٍ مستوى البرلمانات الاربي ، لمتةاع  
الاربيللل  واإلسلللالمي ، لتوأللليض أهميللل  تيلللرك ملللن جولللات أطلللرى لمألللاط عملللٍ إسلللرايي ، و لللا : "إن البرلملللان 

 لن برنامج واأض ييا  المستوطنات". انوروبي
بألللرورة التيلللرك لتةايللل  عمللل  لجنللل  القلللدس لمواجوللل  عمميلللات التوويلللد  اإلسلللالميوطاللللب منظمللل  التالللاون 

 .انوا ستيط
أبدت موافقتوا عمٍ وأع عالمات عملٍ المسلتوطنات اإلسلراييمي   انوروبيوأكد أن هناك عدة دو  با تياد 

 فمسطين، مما يوأض مطالة  إسرايي  لممااهدات الدولي . في
مصللر، أكللد أنوللا تللراث ليوللود مصللريين،  فتللا إلللٍ أن اإلشللارة لوللا  فلليوفيمللا يطللص أمللاكن الابللادة اليووديلل  

 من الوصاي  بينوا وبين إسرايي ، و  عال   لوا بوذا المم . بقدر تويي
سلرايي  ططلوة عملٍ إ امل  السلالل الشلام   وفيما يتاما بتكيي  الصراع  ا : "إن مااهدة السلالل بلين مصلر وان

 .وتسوي ، م كدا أن الصراع لل ينتن بالكام "
زب اليريلل  والادالللل ، إن القلللدس هلللو عصلللال الاريلللان ريللليس الكتملل  البرلمانيللل  ليللل د.وفللٍ نةلللس السلللياا،  للا  

  أي  فمسطين والمسجد ان صٍ، ييث يزعل الصواين  أنن مكان الويك . فيانكثر يساسي  
عمللٍ الصلللراع  الاربللليالاللالل  فللليو للا  إن المسلللأل  تيتللاج لمبيلللث عمللٍ علللدة أمللور وبيلللث تللأثير ملللا ييللدث 

دور لجنل  القلدس وتسلاء  "ملاذا فامتلن بالد والقدس، وه  يمكلن اسلتطدال ملا ييلدث للدعل المقدسلين، مسلتنكرا 
 سنوات من الام ؟" .

وطالب الاريان ببيث القأي  فٍ إطار أوسع والتنسيا مع منظم  التااون اإلسلالمٍ، ونوظل  كل  القلدرات 
والطا للات وبيلللث انبالللاد اإلسللتراتيجي  لىيلللداث المتتاليللل  فللٍ الالللالل الاربلللٍ، ونأطللذ ا تةا يلللات الدوليللل  فلللٍ 

لكٍ نييٍ القأي  انصلمي ، وهلٍ ا يلتال  ولليس كاملب ديةيلد، ييلث طاللب نلواب  طلرون بإلالاء  ا عتبار
 مااهدة كامب ديةيد.

 43/5/1043اليوم السابع، مصر، 
 

 : حماس لم تفتح السجون المصرية أثناء الثورةفي مصر ا سالميرئيس الحزب  54
أن هنللاك مللن  اإلسللالمي فللي مصللر،ريلليس اليللزب ، أكللد ميمللد يجللازى: وهيللب سللامي  - يسللال الشللقويرى

 وذلك من أج  تصةي  القأي  الةمسطيني . والةمسطيني المصرييياو  اإليقاع بين الشابين 
، 43/5/1043 ، الذراع السياسي  لمجماع  الجوادي ، يول ا ثنليناإلسالميونةٍ يجازى طال  م تمر يزب 

عمللٍ اليللدود المصللري   الجوللاديإليوللا التيللار دعللا  التلليبمقللر اليللزب بالموندسللين، لاللرض فااليللات المظللاهرة 
 موبنا وفمسطين من النور إلٍ البيلر" ملا رددو اللباض  فيالةمسطيني ، بالقرب من رفض، تيت عنوان "القدس 

من  يال يماس بةتض السجون المصري  إبلان الثلورة، أو مياولل  اليصلو  عملٍ أراضح بسليناء م كلدا أن ذللك 
 إلطالا، مشيرا إلٍ أن انمر مدبر بواسط  أياد أطرى".ميض افتراء و  صي  لن عمٍ ا
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أمتنا، وأننلا   نقبل  ا يلتال ، و  نرألٍ  فيبيان لن: "نامن رسال  لماالل أجمع أن اليقظ   فيو ا  اليزب، 
 التقسيل وأن الجواد ماض إلٍ يول القيام  ولن ليظتن التاريطي ".

أو القللوات  المصللري ميمللد مرسللي ٍ أن نكللون أللد الللرييسوأأللا  البيللان: "ن كللد أننللا بوللذا المو لل    نانلل
 المسمي ، ولكن نين سنكون الميرأين لول عمٍ  يادة تيرير فمسطين من ا يتال ".

 43/5/1043اليوم السابع، مصر، 
 

 "األ صى"لالعتداءات ا سرائيمية عمى  المؤتمر ا سالمي يدعو األمم المتحدة لوضع حد   55
اللللدولي  انملللنلبيلللت المقللدس، ريللليس مجمللس  اإلسللالميدعللا المللل تمر : كلللا تو  –كامللل  إبللراهيل  -عواصللل 

التلي  اإلجلراءاتاتطلاذ  إللٍالمقدسل   انملاكنالمتيلدة، وبيكلل مسل ولياتوما فلي يمايل   لىمللوالسكرتير الالال 
 طاللان المسللتوطنين  هطللروسللاياتن التللي تمارسللوا مللن يللين  ان صللٍتأللع يللدا لالعتللداءات عمللٍ المسللجد 

الاللال  انمللينالميتملل . و للا   اإلسللراييمي ات اليووديلل  المتطرفلل  بيمايلل  وتسللويالت السللمطات الاسللكري  والوييلل
 انملنريليس مجملس  إللٍالمل تمر بالث بملذكرة عاجمل   أن أملسعزت جرادات في بيان صليافي  د.لمم تمر 

مللس بقدسليتن سلليكون  أي أواعتلداءات عمللٍ اليلرل القدسلي  أي أنفيوللا  أكلدالمتيلدة،  لىملللوالسلكرتير الالال 
 والدولي. اإل ميميلوما اناكاسات ططيرة عمٍ المستوى 

الةاميللل  الااجمللل  التلللي تألللع يلللدا لتملللك ا عتلللداءات  اإلجلللراءاتودعلللت الملللذكرة المجملللس والمنظمللل   تطلللاذ 
 في رعايتن ويمايتن والدفاع عنن. انردنعمٍ مكان ديني تيت ا يتال ، م كدة يا  اإلسراييمي 

 44/5/1043مان، الرأي، ع
 

 بالسعي لمقضاء عمى السودان "إسرائيل"عمر البشير يتيم  56
أعمن أن الجيش يقول ياليا بتطوير منطق  "اب كرشلو " فلي "جنلوب كردفلان" ملن المتملردين :  نا –الطرطول 

 والمار ين، متاودا بتطوير السودان منول.
ا ثنلللين تطلللريج اللللدعاة فلللي الطرطلللول يلللول  اللللرييس السلللوداني عملللر البشلللير البشلللير للللدى مطاطبتلللن يةللل  اتولللل
مططط دوللي يسلتود  تلدمير  لدرات السلودان،  إطار، إسرايي  بالساي لمقأاء عمي بالدو في 43/5/1043

 يتٍ يكون في يال  يرب مستمرة إلأاافن.
 وأعرب عن ثقتن بقدرة اليكوم  عمٍ إفشا  هذا المططط، و ا  "إن المارك  لل تنتن، والجواد مستمر".

 43/5/1043لشرق، الدوحة، ا
 

 بالدنا فيال خالف عميو  "إسرائيل": محاربة التطبيع مع مغربيوزير  57
، عبد القادر عمارة، أنن   يوجد طلال  الماربيأكد وزير الصناع  والتجارة والتكنولوجيا : )أ.ش.أ( -الرباط 

 ."إسرايي "بالدو عمٍ مواجو  التطبيع مع  في
 بمجملللس النلللواب طلللال  جمسللل  يلللول ا ثنلللين ا شلللتراكييلللو  التطبيلللع لمةريلللا  و لللا  اللللوزير، ردا عملللٍ سللل ا 

، "مياربلل  التطبيللع شللأن   طللال  يولللن بللين مكونللات الشللاب وبللين كافلل  المكونللات السياسللي  43/5/1043
 والمجتماي  بالمارب".

، سلواء ونيالصلويملع الكيلان  الماربليمياول  تطبيع رسلمي  ملن الجانلب  أيوشدد الوزير عمٍ رفأن وجود 
 هذا المجا . في، ر ل مياو ت "إسرايي " الامميأو  الثقافيأو  التجاريعمٍ المستوى 
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، مشليرا إللٍ الصلويونيلك  الميلاو ت الراميل  إللٍ التطبيلع ملع الكيلان  التصديإلٍ اليقظ  من أج   ذودعا 
 يمكن أن تسمض بن. و  يوميأن الجوات الرسمي  تيارب التطبيع بشك  

 43/5/1043سابع، مصر، اليوم ال
 

 لعدم إنشاء طرق بالقدس "إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  58
دعلللا مقلللرر انملللل المتيلللدة الطلللاص المانلللي بيقلللوا اإلنسلللان فلللي انرض الةمسلللطيني  الميتمللل  :  نلللا –جنيللل  

ويللث اليكوملل   ريتشللارد فولللك إلللٍ الو لل  الةللوري إلنشللاء طريللا سللريع فللي "بيللت صللةافا" بالقللدس الشللر ي .
سراييمي ، وطاص  وزارة النق ، عمٍ إصدار أمر لو   عممي  البناء التي ستدمر سلب  كسلب الاليش نكثلر اإل

 من تسا      فمسطيني بالمنطق .
و ا  المقرر الطاص إن مشروع إنشاء الطريا السريع، المكون من ست يارات بطو  ألل  وطمسلماي  متلر، 

بيت صلةافا إذ سليقطع الطلرا الميميل  ويمنلع الوصلو   سي دي إلٍ أرر   يمكن إصالين بالنسب  لمجتمع
 إلٍ المدارس والايادات والمكاتب وأماكن الابادة.

،  لد  لدمت ألدو 1041وأشار فولك إلٍ أن تنةيذ مشروع إنشلاء الطريلا السلريع، اللذي بلدأ فلي سلبتمبر علال 
 المشروع  د رفض.دعوى بميكم  القدس في ديسمبر الماأي لكن ا لتماس المقدل من السكان لو   

 43/5/1043الشرق، الدوحة، 

 
 لبنان يعانون من الفقر الشديد فيمن الالجئين الفمسطينيين  اونروا: ثمثاأل  59

أعمنت هدى سمرا صايبٍ، الناطق  الرسمي  باسل وكالل  انملل المتيلدة إل اثل  وتشلاي  الالجيلين : انناأو 
الةمسللطينيين المتواجلدين بمبنللان ياللانون ملن الةقللر الشللديد،  الالجيلين ثمثلليلبنللان، أن  فليالةمسلطينيين "أونللروا" 

 % منول  ير  ادرين عمٍ إيةاء ياجاتول الاذايي  اليومي " وياانون من الجوع.9 فت  إلٍ أن "
لبنان يبملغ  فييديث مع مراسم  وكال  "انناأو " إلٍ أن عدد الالجيين الةمسطينيين المسجمين  فيوأشارت 

أنيلاء  فليمطيًملا  41أل  ملوزعين عملٍ  300و ع "انونروا"، أن يكون عدد المقيمين يالًيا ألًةا فيما تت 150
 ألًةا المتبقين  د طرجوا من لبنان. 450وتاتقد أن الل ،لبنان

 فلليوأوألليت صللايبٍ أن تيللديين كبيللرين يواجوللان انونللروا اليللول بمللا يتامللا بوأللع الالجيللين الةمسللطينيين 
كللان  للد تللدمر  والللذيسللنوات مللن إعللادة بنللاء مطلليل نوللر البللارد شللما  لبنللان  5باللد لبنللان أولومللا عللدل الللتمكن 

 .وتنظيل فتض اإلسالل المبنانينتيج  المواجوات المسمي  بين الجيش 
هللذا المملل  باعتبللار أننللا ناللانٍ مللن عجللز يةللوا  فلليويللذرت مللن أن انونللروا بصللدد مواجولل  "كارثلل  إنسللاني  

 المطموب إلتمال كام  عممي  إعادة اإلعمار".مميون دو ر وهو المبمغ  459الل
 43/5/1043اليوم السابع، مصر، 

 
 الشرق األوسط فيجوىر الصراع  ىيمصر: القضية الفمسطينية  في الصينيالسفير  60

الشلرا  فليجلوهر الصلراع  هليأكد سلونج ايقلوو سلةير الصلين للدى مصلر، أن القألي  الةمسلطيني  (: أ ش أ)
 .الةمسطينيديدة لمشاب انوسط وسبب المااناة الش

تنلاو  فيلن نتلايج زيللارة  الللذيلوللذا الالال لسلةير الصلين  الثلاني اإلعالمليطللال  الصلالون  ،و لا  سلةير الصلين
"  الجلاري،  /أيلارمايو 5 فليلشلناواى  اإلسلراييميرييس اللوزراء  نتنياهوالرييس عباس لبكين وزيارة بنيامين 
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تاادة اليقوا المشروع  لوذا الشاب، ولذلك   يمكن تجاهموا من المنطق  بدون اس فييمكن استاادة السالل 
وأكلللد أهميللل  تيقيلللا المصلللالي  الوطنيللل  بلللين  تألللع هلللذو القألللي  عملللٍ  مللل  أولوياتولللا". التللليجانلللب الصلللين 

  .الةصاي  الةمسطيني 
رح طلال  أن الرييس الصينٍ شٍ جين بينج ط،  ا  إلٍ الصين م طرا الةمسطينيوفيما يتاما بزيارة الرييس 

أو  التمسللك  فللي:تمثمللت  والتلليالزيللارة الر يلل  الصلليني  ذات النقللاط انربللع يللو  تسللوي  القأللي  الةمسللطيني  
 .وعاصمتوا القدس الشر ي  4859بإ ام  دول  فمسطيني  مستقم  ذات السيادة الكامم  عمٍ أساس يدود عال 

يل دى إللٍ السلالل  اللذيبارهلا الطريلا الوييلد المةاوألات باعت فليأما النقط  الثاني  فقلد يثلت عملٍ اإلسلراع 
 .بين الجانبين

وأأا  أن الر ي  الثالث  ت كد مبدأ انرض مقاب  السالل و رارات انملل المتيلدة ذات الصلم  ومبلادرة السلالل 
 .الاربي 

قألي  مسليولياتوا تجلاو هلذو ال اللدوليالمجتملع  فليأرورة تيمل  انطلرا  المانيل   فيوتتمث  الر ي  الرابا  
مجللا ت تللدريب المللوارد  فللي الةمسللطينيومنصلل  وزيللادة المسللاعدات إلللٍ الجانللب  موأللوعيواتطللاذ مو لل  
 .ا  تصاديالبشري  والبناء 

 43/5/1043اليوم السابع، مصر، 
 

 النقباستيطاني بعدم إضفاء اسمو عمى مشروع لتدعو الممك  لفمسطين فعاليات مناصرة :ىولندا 64
دعلللت فااليلللات مناصلللرة لمقألللي  الةمسلللطيني  فلللي هولنلللدا المملللك الوولنلللدي : ردالأمسلللت – نصلللر اللللدين اللللدجبي

الجديد وليال ألكسندر إلٍ عدل منض ا ستيطان اإلسراييمي الشرعي  بإألةاء اسلمن عملٍ مشلروع ميلاو صليراء 
النقللب الللذي يشللر  عميللن الةللرع الوولنللدي لمصللندوا القللومي اليوللودي ويوللد  إلللٍ ا سللتيالء عمللٍ مزيللد مللن 

 راأي الةمسطيني  تيت مسمٍ إعمار انراأي.ان
فللرع هولنللدا، فللإن المشللروع المللراد تنةيللذو وييملل  اسللل ، وبيسللب مللا جللاء فللي مو للع الصللندوا الللوطني اليوللود

الممللك يمّكللن السللكان فللي النقللب مللن بنللاء طللزان لمميللاو، كمللا يمّكللن انراأللي مللن الللري بللالتقطير وزرع  ابلل  
 لمقاوم  التصير.
الوولنللدي اسللمن لممشللروع عنللدما كللان وليللًا لماوللد وناشللطا فللي مجللا  الميللاو والقأللايا التنمويلل   و للد مللنض الممللك

 عمٍ الصايد الدولي.
 43/5/1043نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 يحظر حسابات فمسطينيين دعوا  حياء ذكرى النكبة فيسبوكمو ع  61

زيللي ليسللابات عللدد مللن نشللطاء بيظللر ج« فيسللبوك» امللت إدارة مو للع التواصلل  ا جتمللاعي : البيللان -يافللا
في مدين  يافا الةمسطيني ، وذلك إثر نشرهل دعوات عمٍ المو ع تلدعو إلييلاء ذكلرى « يرك  الشبيب  اليافّي »

هللذو »و الللت الّناشللط  فللي اليركلل  فاطملل  يميللوى إن  النكبلل  الطامسلل  والسللتين فللي دوار الّسللاع  فللي المدينلل .
بيظللر وتيديللد نشللطاء يركلل  الشللبيب  اليافيلل  أو باللض أعأللايوا، إذ ليسللت أو  مللرة تقللول فيوللا إدارة فيسللبوك 

يدث ذلك عّدة مرات أثناء و ةتنا ا يتجاجي  تأامنًا مع انسرى في سجون ا يتال ، وأيأًا أثناء الادوان 
رّدنا سيكون بيأور أكبر عدد ممكن من الّشباب والّنشطاء فلي »وأأافت إن  «.اإلسراييمي عمٍ  طاع  ّزة

 .لدعل هذا الّنشاط 19، داعي  فمسطينيي الل«الساع  يول انربااءدوار 
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 44/5/1043البيان، دبي، 

 
 كرة القدملمارادونا يتضامن مع القضية الفمسطينية خالل حفل افتتاح بطولة  63

"، طلال  يةلل  الةمسلطينيدييجلو أرمانلدو مارادونلا الجميلع بالد رفالن "الوشلاح  انرجنتينليفاجلأ :  ملروة هريلدى
ينظمولللا  والتلللياح بطولللل  كلللأس كلللرة القلللدل المويلللد لىولمبيلللاد الطلللاص لمشلللرا انوسلللط وشلللما  أفريقيلللا، افتتللل

 .الجاريمايو  45بمشارك  ثماني  منتطبات، وتستمر يتٍ  اإلماراتيانولمبياد الطاص 
ةن والرياأ ،  الت صيية  "اإلمارات اليول"، إن مارادونا أطما شارة بداي  المباراة ا ستاراأي  بين نجول الو 
،  اسللل دبللي فلليأهللداو إليللن القنصلل  الاللال لدوللل  فمسللطين  الللذيعالًيللا،  الةمسللطينييللرص عمللٍ رفللع الوشللاح و 

، وسلبا للن أن رفلع الصلويونييذكر أن مارادونا أعمن دعمن مل طًرا لمقألي  الةمسلطيني  ألد الكيلان  رأوان.
 .الماأيالموسل  فيكان مدرًبا لن  الذي  الكوفي  الةمسطيني  عقب انتواين من يص  تدريبي  لةريا الوص

 43/5/1043اليوم السابع، مصر، 

 
 ا مارات تتجاوز السعودية كأكبر سوق لعقود البناء بالخميج 64

يو بي اي: أظور تقرير مجموع  ديمويت اإلسشاري  المتطصص  أن اإلمارات الاربي  المتيدة  –بيروت 
سوا منض عقود بناء في دو  مجمس التااون الطميجي لماال يّمت مكان المممك  الاربي  الساودي  كأكبر 

مميار  45.5أعمٍ من الاقود في الساودي  التي وصمت إلٍ  %1مميار دو ر، بنسب   45.1مع  1041
 دو ر.

 1009و ا  التقرير الذي وزعن امس ا ثنين مكتب ديمويت ا  ميمي في بيروت انوا المرة انولٍ منذ الاال 
 فيوا المممك  الاربي  الساودي  المرتب  انولٍ وفا  يم  عقود البناء في المنطق . التي   تيت 

وتاّد صةق  توسيع المسجد اليرال في المدين  المنورة أأطل صةق  بناء شودتوا المممك  الاربي  الساودي  
إلٍ مميون أل  مصّ   500. وستساهل هذو الاممي  في توسيع  درة استيااب المسجد من 1041في الاال 

 مميار دو ر أميركي. 4.5بكمة  تقّدر بل
، مع عقود 1041وايتمت  طر المركز الثالث كأنشط سوا بناء في دو  مجمس التااون الطميجي سن  

مميار دو ر أميركي. و د استيوذت البنٍ التيتي  لقطاع النق  عمٍ يص  انسد من  طاع  40.1بقيم  
 الاقود الطمس  الكبرى  د منيت لمشاريع النق  الرييسي .البناء في  طر ييث أّن أربا  من 

مميارات دو ر. وكانت أكبر  9وايتمت الكويت المركز الرابع في  طاع البناء، مع صةقات تص   يمتوا إلٍ 
مميار دو ر والتي كانت في طور ا عداد  1.5الاقود، صةق  بناء جسر الصبي  التي طا  انتظارها بقيم  

 ن الزمن.ليوالٍ عقد م
 44/5/1043، القدس العربي، لندن

 
 شرطي الغرب في المنطقة يبحث عن حصة في الكعكة السورية "إسرائيل" 65

زيارة رييس اليكوم  ا سراييمي ، بنيامين نتانياهو موسكو اليلول، تلأتي ألمن : أما  شيادة -القدس الميتم  
تيللدة والاللرب ودو  الشللرا ا وسللط، يتللٍ تأللمن المنللاورة السياسللي  التللي تجريوللا اسللرايي  تجللاو الو يللات الم

 لنةسوا دورًا في التطورات التي تشودها الساي  السوري  وتكون شريكًا فااً  في مستقب  هذا البمد الاربي.



 
 
 

 

 

           33ص                                    1859العدد:                44/5/1043الثالثاء  التاريخ:

ا تةلللاا عملللٍ هلللذو الزيلللارة جلللاء عشلللي  وصلللو  نتانيلللاهو اللللٍ الصلللين وبالللد يلللومين ملللن الألللرب  الاسلللكري  
، وفلا ملا وصلةتوا اسلرايي ، كانلت فلي «كاسلرة لمتلوازن»عملٍ اسلمي  ايرانيل   ا سراييمي  عمٍ سوري ، لمقأاء

المبنللاني. نتانيللاهو الللذي اتطللذ القللرار بتوجيللن الأللرب ، با شللتراك مللع  للادة الجلليش « يللزب اهلل»طريقوللا الللٍ 
والمطابرات وأعأاء المجمس الوزاري ا منلي المصلار، وألع ألمن يسلاباتن امكانيل  اللرد عميولا. لكنلن فلي 
الو للت نةسللن كللان مطمينللًا. فوللو والقيللادة ا سللراييمي ، الاسللكري  والسياسللي ، عمللٍ  ناعلل  بللأن الللرييس السللوري، 
بشللار ا سللد، لللن يللرد نن وأللان الللداطمي   يتلليض لللن فللتض جبولل  يللرب جديللدة. كمللا ان نتانيللاهو وأللع امللال 

الألرب ، عبلر توجيلن رسلال   وزراء مجمسن ا مني المصلار كيةيل  ألمان الولدوء ملن طلر  ا سلد، بالد هلذو
 وايران.« يزب اهلل»طمأن  لن ت كد فيوا اسرايي  ان نظامن ليس الود  من هذو الأرب  انما 

ليسلت لالسلد مصلمي  »وكما يقو  الرييس السابا لمموساد، داني ياتول، فاملٍ ر لل التصلرييات والتوديلدات، 
المتمردين وهو يةول جيدًا بأن فتض جبول  جديلدة في الرد اهن ننن يريد  ب  ك  شيء أن يبقٍ وينتصر عمٍ 

و  ا سلد ردا بشلك  عمنلي، « يلزب اهلل»مع اسرايي  سيكون ططأ جسيمًا يسو  ا مور عمٍ ماارألين. فلال 
ولكنوملا  لد يامللالن بشلك  سلري أللد أهلدا  اسللراييمي  ويووديل  فلي الاللالل، تو لع ألررًا جسلليمًا، مثل  عمميلل  

ْن كانلا يمتنالان علن بوينس  يرس. ّإ  ان عمميا ت كوذو تمنيوملا ا يسلاس بتصلةي  اليسلاب ملع اسلرايي  وان
 ، كما يقو  ياتول.»اعالن مس وليتوما عنوا 

وبالنسب   سرايي  اثارت أربتوا أجواء رعب وطو  لدى ا سلراييميين ويوللت المنطقل  اليدوديل  ملع سلوري  
يلد إ لالا المجلا  الجلوي لمطيلران فلوا ييةلا  ولبنان الٍ منطق  تأهب، واتطذت ايتياطات عدة وصمت اللٍ

ومنطق  الشما . كل  هلذو اجلراءات ت كلد ان اسلرايي  الرسلمي ، التلي وجولت هلذو الألرب  ملن دون ا عتلرا  
الرسمي بوا، جاهزة لك  سيناريو ميتم ... ولكلن ا هلل فلي هلذو الألرب ، ليسلت الصلواريخ التلي منالت ملن 

ء اسلرايي  عنصلرًا فلاعاًل فلي التطلورات عملٍ السلاي  السلوري  اللٍ جانلب ، انما ابقلا«يزب اهلل»الوصو  الٍ 
وايلران. فولي طرجلت بقناعل  انولا يققلت، وللو جلزءًا ملن اللردع تجلاو « يلزب اهلل»الرساي  التي وجوتولا، اللٍ 

 الطرفين، عمٍ ان  .
 

 السالح الكاسر لموضع الراىن
سوري  تستود  فقط منع نق  ا سمي  من سوري  الس ا  الذي يطرح في اسرايي  هو ه  هذو الأربات أد 

 ال انوا وسيم  تستطدموا القيادة ا سراييمي  لأمان تيقيا اهدا  أطرى لوا في المنطق ؟« يزب اهلل»الٍ 
الرد انولي عمٍ هذا الس ا  جاء باد الرسال  التي باث بوا نتانياهو الٍ ا سلد والزيلارة التلي سليقول بولا اللٍ 

بولذو ا سلمي ، لليس عنصلرًا مركزيلًا، انملا هنلاك « يلزب اهلل»ان ي كدان ان الطو  ملن تلزود موسكو، فالقرار 
 اهدا  اكثر اهمي   سرايي ، بينوا أمان دور لوا في ك  ي  مستقبمي لسوري .

الةلاتض »في الأرب  انطيرة، ادعت اسرايي  عبر مصادر مس ول ، انوا اسلتودفت صلواريخ ايرانيل  ملن طلراز 
 بلل  و للت  صللير مللن الاللارة ا سللراييمي . « يللزب اهلل»ت الللٍ سللوري  وكانللت فللي طريقوللا الللٍ ، وصللم«440

وتاتبر هذو الصواريخ ا يراني  ساليًا كاسرًا لمتااد ، أو كما يمكن ان نسمين، وفا ا هلدا  ا سلراييمي  ملن 
يا بللن يسللرايي ، ، وكمللا يقللو  اسلل«440فللاتض »فصللواريخ «. السللالح الكاسللر لموأللع الللراهن»هللذو الامميلل ، 

الللللرييس السللللابا لمديريلللل  البيللللث والتطللللوير لموسللللاي  القتاليلللل  والبنللللٍ التيتيلللل  التكنولوجيلللل  فللللي وزارة الللللدفاع 
وتمقلت «. يلزب اهلل»، وبالد سلنتين ملن ذللك نقملت اللٍ 1009ا سراييمي ، وصمت الٍ سوري  من ايلران علال 

أعمللن وزيللر  1044. وفللي شللباط )فبرايللر( الروسللي   بلل  نيللو سللن  ونصلل  السللن « ياطونللت»سللوري  صللواريخ 
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لسلوري  وبالد « ياطونلت»الدفاع الروسي، أناتولي سردينو ، بأن روسيا لل تتط  عن ططتوا توريلد صلواريخ 
 نيو عشرة اشور من ذلك نةذت سوري  مناورات بالصواريخ الروسي .

 
 كاسرًا لمتعادل العسكري؟« 440فاتح »إذًا لماذا تعتبر اسرائيل اليوم 

سلاليًا ملن نلوع  طلر. للل يلزعج اسلرايي  أن « يلزب اهلل»في الماأي نقمت سلوري  اللٍ »يب بن يسرايي : يج
تكللون سللوري  تممللك هللذا السللالح، وسللوري  هللي ا طللرى تسللكت عنللدما نممللك، نيللن ا سللراييميين، سللاليًا أكثللر 

«. هلذا اللٍ يلزب اهلل تطورًا. فالدو  ملن يقولا أن تمتملك السلالح، ولكلن نيلن فقلط  يلر مسلتادين  ن ينتقل 
« يلزب اهلل»ياني ان  سلرايي  و« السالح الكاسر لمتااد »وبيسب بن يسرايي  فإن استطدال اسرايي  تابير 

واأض أن لدى اسرايي  اسمي  تتةوا بوا عملٍ »وهذا  ير صييض، ي كد ويأي :  منظوم   تالي  متشابو ،
جلو، صلواريخ  –سلرة: سلالح كيملاوي، صلواريخ أرض ، فيما هناك أربا  أنلواع ملن ا سلمي  الكا«يزب اهلل»

، التلللي سلللبا واسلللتطدموا «ياطونلللت»بيلللر ملللن طلللراز  –أرض بايلللدة الملللدى د يقللل  وصلللواريخ بيلللر  –أرض 
 «.اليربي « يانيت»في يرب تموز وأصابت بارج  « يزب اهلل»

ن يلذروا ملن الألرب  الرييس السابا لمجمس ا من القومي ا سلراييمي،  يلورا ايالنلد، اطتمل  ملع كثيلرين ممل
التي وجوتوا اسرايي  لسوري ، واعتبر الأرب  ا طيرة موزون  بشك  كبير و رارها ططلوة  يلر مسلبو   لمقيلادة 

لللل تكللن »ا سلراييمي . وبرأيللن فإنولا يققللت هللدفوا ملن دون ان تيللدث أي تصللايد. ويتةلاطر بوللذا القللرار  لاياًل: 
قلدر. بلالاكس، كنلا نميل  سلنوات طويمل  اللٍ تيديلد مصلالينا بمانلٍ السياس  ا سراييمي  دايمًا موزون  بوذا ال

 «.أوسع من الياج  أو من القدرة عمٍ ايرازها، وكانت النتايج وفا ذلك
ويجللد ايالنللد فللي يربللي لبنللان ا ولللٍ والثانيلل  والامميللات الاسللكري  فللي  للزة افألل  ا مثملل  عمللٍ ذلللك ويقللو : 

نًا فلي يلرب لبنلان ا وللٍ هللي تاييلر النظلال فلي لبنلان. والنتيجلل  كانلت المصلمي  ا سلراييمي  المةوومل  أللم»
ماموملل . فقللد األلطر الجلليش ا سللراييمي الللٍ ايللتال  عاصللم  دوللل  عربيلل  ودفانللا ثمللن ذلللك وأوجللدنا القاعللدة 

نشللاء  وفللي يللرب لبنللان الثانيلل  يللددنا أهللدافًا كللان عللدد منوللا «. يللزب اهلل»لمأللاعة   للوة سللوري  فللي لبنللان وان
السللمط  يللددنا الوللد  بإسللقاطوا. « يمللاس»  يمكللن إيللرازو. وفللي  للزة اططأنللا. فانللدما تولللت  عمللٍ ان لل 

وبذلت اسرايي  جوودًا كبيرة ودفات تكالي  عسكري  وسياسي    ياج  لوا، في مياول  إليراز شيء ملا،   
هللد  ألليا فللي أللوء « عمللود السللياب»يطللدل أيلل  مصللمي  اسللراييمي  يقيقيلل . و للد نةللذت الامميلل  انطيللرة 

 «.وصييض و اب  لاليراز وهو ايراز ردع
ويسلللتنتج ايالنلللد ملللن ذللللك ان تيديلللد المصلللمي ، كمريمللل  تسلللبا كللل   لللرار، املللر مولللل ومنطقلللي وفلللي الألللرب  
يباط عمميات نق  اسمي   ا طيرة عمٍ سوري  ايرزت اسرايي  هدفوا بمنع المس باسرايي  من داط  سوري  وان

يجللب ان نةوللل ان هللذو الططللوط »فللي لبنللان. ويقللو : « يللزب اهلل»الللٍ  مللن سللوري  او مللن ايللران عبللر سللوري 
 «.اليمر تطدل فقط مصمي   ومي  يقيقي  وتكون صاد   في يول اصدار انمر الاسكري

ولكلن اللٍ يلين «. السلالح كاسلر التالاد »والططوط اليمر التي يتيدث عنوا ايالند هي ملا تسلمين اسلرايي  
الو يلات المتيلدة وروسليا لبيلث الممل  السلوري يواصل  ا سلراييميون نقاشلول عقد المل تمر اللذي اتةقلت عميلن 

لييتللدل النقللاش لللدى طللرح « يللزب اهلل»يللو  هللد  الأللرب  ا طيللرة عمللٍ سللوري  وا سللمي  التللي تنقلل  الللٍ 
السللل ا  ملللاذا كلللان سلللييدث للللو بقيلللت هلللذو الصلللواريخ فلللي سلللوري . وملللاذا للللو انلللدلات مواجولللات ملللع سلللوري ، 

، التي ستاطي ماظل البمدات ا سراييمي  من الشما  ويتٍ «صواريخ سكود»ا سمي ، بينوا  واستطدمت هذو
 ت  ابيب والمركز.
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ومللاذا لللو و اللت هللذو ا سللمي  بأيللدي التنظيمللات ا سللالمي  المتطرفلل  والمااديلل   سللرايي  داطلل  سللوري ، ك 
 و يرهما.« القاعدة»و « جبو  النصرة»

يلللزب »  اسللرايي  مللع تقاريرهللا ا سللتطباري  عللن الترسللان  الصللاروطي    والسلل ا  انكبللر هللو كيلل  سللتتاام
، التي تيدثت عن وجود اكثر من طمسين ال  صاروخ، في يا  و ات المواجول . فملن دون ان تصل  «اهلل

ترسلان  صلاروطي  متطلورة تاطلي « يزب اهلل»كانت اسرايي   د اعمنت ان لدى « الكاسرة لمتوازن»الصواريخ 
 اسرايي ... فو  القص  في سوري  طة  من هذا التوديد؟ك  بمدة في 

تجاوز الططلوط »الرد طباًا   والسبب ان في  ص  اسرايي  لسوري  رسال  اكبر بكثير من مجرد مناوا من 
وهنلاك رسلاي  فلي اتجاهلات علدة: أولولا موجول  اللٍ ايلران بأنولا  لادرة عملٍ الوصلو  «. اليمر التي وأاتوا
اء. وأنوللا تمتمللك  نابلل  ذكيلل   للادرة عمللٍ اطتللراا الطنللادا فللي مطللار دمشللا، الشللبيو  اليوللا متللٍ وكيةمللا تشلل

للٍ الالالل كملن،  بالطنادا التي تيتةظ فيوا ايران بأسمي  ومةاع  نوويل . وثانيولا: رسلال  موجول  إللٍ الالرب وان
ي الاربللي فللي مةادهللا أن اسللرايي  تسللتطيع أن تةالل  مللا يريللدو الاللرب و  يسللتطيع فامللن، وهللو أن تكللون الشللرط

 المنطق . وبالتالي، إنوا تريد أن تقبض ثمن هذا كمن، بيص  من الكاك  السوري .
 44/5/1043، الحياة، لندن
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 فومي هويدي
( إ  بالللدعوة 45/5/4819  أرى سللبيال إلييللاء الللذكرى الطامسلل  والسللتين لمنكبلل  التللي يمللت بةمسللطين )فللي 

 إلٍ المطالب  بتيرير سيناء، نن الصم  وثيق  بين ا ثنين.
 
(4) 

هذا المنطوا ييتاج إلٍ شرح. لذلك أرجو أ  يسارع أيد إلٍ تأويمن أو استطالص رسالتن  ب  أن أوأض ما 
عنيتن. إذ  د يستارب الباض إذا عمموا أنني استمومت فكرتن من يديث الةريا أو  عبدالةتاح السيسي وزير 

إجلللراءات »طتللال مللا سللمي  44/5اع إلللٍ رجللا  الجلليش اإلعالميلللين الللذين شللودوا يللول السللبت الماألللي الللدف
نيللللد التشللللكيالت المدرعلللل  بالمنطقلللل  المركزيلللل ، إذ ذكللللر أن تطللللوير الويللللدات والتشللللكيالت ورفللللع « التةتلللليش

تيللديات والوفللاء ماللد ت كةاءتوللا القتاليلل  يللتل بماللد ت  يللر مسللبو  ، بمللا يأللمن لوللا القللدرة عمللٍ مجابولل  ال
 بالموال المكمة  بوا في يماي  الوطن.

كنللت أيللد الللذين دعللوا فللي كتابللات منشللورة إلللٍ الكلل  عللن اإلليللاح  يللر المسلل و  عمللٍ دعللوة الجلليش إلللٍ 
التدط  وا نقالب عملٍ الشلرعي . وملن بلين ملا  متلن إن جليش مصلر اهن يطألع لامميل  إعلادة بنلاء شلامم ، 

 يد شبابن، لكي يصبض جيشًا وطنيًا ميترفًا يميا بدول  كبيرة مث  مصر.تستود  استاادة عافيتن وتجد
هلللذا ا هتملللال باافيللل  الجللليش المصلللري   ينطملللا فقلللط ملللن إدراك  سلللتراتيجي  المصلللمي  الوطنيللل  المصلللري  
نولاك  فيسب، ولكن أي   راءة لممشود الاربي ت يلد بشلدة تملك الر يل ، طصوصلًا بالد تلدمير الجليش الارا لي وان

ور أوألللاع الجللليش السلللوري، انملللر اللللذي يجاللل  رفلللع الكةلللاءة القتاليللل  لمجللليش المصلللري مطمبلللًا عربيلللًا وتلللده
 أروريًا ومميًا.

 
(1) 
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ا ستراتيجي الذي صدر هذا الاال عن المركز الةمسطيني لمدراسات اإلسراييمي  في رال اهلل « مدار»في تقرير 
ي مصللر. وتطشللٍ مللن أن يمللس ذلللك التايللر مااهللدة أن إسللرايي    تللزا   مقلل  لماايلل  مللن تايللر انوأللاع فلل

بسلالل وملن دون أن  1041كامب ديةيد التي تاتبرها كنلزًا اسلتراتيجيًا   تالوض. وهلي تاتبلر أن ملرور علال 
يتاكر صةو الاال ات مع مصر إنجازًا مومًا. وفي ظ  النجاح الذي يققتن إسلرايي  عملٍ ذللك الصلايد فإنولا 

إذ ألللاعةت فلللي ذللللك الالللال «. ربيلللع ا سلللتيطان» 1041بلللي لتجاللل  ملللن علللال اسلللتثمرت أجلللواء الربيلللع الار 
 .1044مشروعاتوا ا ستيطاني  أربا  أأاا  ما كانت عمين عال 

 15»يتيللدث التصللوير ا سللتراتيجي عللن التقللديرات انمنيلل  اإلسللراييمي  التللي تجمللع عمللٍ أن مصللر باللد ثللورة 
ريخ، انملر اللذي يةلرض عملٍ الدولل  الابريل  أن تكلون سو  تطتم  يتمًا عنوا  بل  ذللك التلا 1044« يناير

« كامب ديةيد»مستادة لمتاام  مع مطتم  ا يتما ت. ومن ييث المبدأ فإنوا تاتبر ا نسياب من مااهدة 
ططللًا أيمللر   تسللتطيع أيلل  يكوملل  إسللراييمي  أن تسللمض بتجللاوزو. ولللديوا الططللط الالزملل  لمواجولل  ا يتمللا  

ن شبن جزيرة سيناء لمصمي  إسرايي  أيد المةاتيض التي تقبض عميوا وتموح بوا بين اليين انسوأ. وياد ارتوا
واهطللر لمأللاط عمللٍ مصللر وابتزازهللا. والمتللواتر فللي الللدواير السياسللي  أن ريلليس الللوزراء اإلسللراييمي بنيللامين 

نبيل  الاربلي عنلدما نتنياهو لوح بور   سيناء في اتصا  هاتةي لن مع اللرييس انميركلي يلين صلرح اللدكتور 
 كان وزيرًا لمطارجي  باد الثورة بةكرة فتض مابر رفض أن فمسطين  زة.

فلللي هلللذا الصلللدد   مةلللر ملللن ا عتلللرا  بلللأن الوألللع فلللي سللليناء يشلللك  نقطللل  ألللا  أساسلللي  فلللي المو للل  
و المصري باد الثورة، جامت مصر في مو   يرج كب موا بوأع شاذ يمس سيادتوا ويودد أمنوا القومي، وهل

 ما ينا  من كرام  البمد في يين ثار شابن وأيٍ بشوداين لكي يصونوا ويدافع عنوا.
لل ياد مقبو  أن تمزا سيناء إلٍ ثالث مناطا يتةاوت فيوا أا  الوجود الاسكري المصري، ومن المطزي 

« النصر»أل  جندي وأل  دباب ، ثل يوافا الرييس السادات باد  90يوالي  4893أن يابر القناة في يرب 
 دباب  فقط    ير. 30    جندي و 9عمٍ سيبوا جمياًا  رب القناة في اتةاا فض ا شتباك، باستثناء 

ومللا عللاد مقبللو  أن ييظللر عمللٍ مصللر إنشللاء أي مطللارات أو مللوانئ عسللكري  فللي كلل  سلليناء، ومللن الميللزن 
ود المصلري ، فلي يلين أن أ لرب والمريب أن تق  أ رب دباب  إسراييمي  عمٍ باد ثالثل  كيملو متلرات ملن اليلد

 كيمو مترًا عن نةس النقط . 450دباب  مصري  تباد 
هلذا بالض ملا نبوللت إليلن الدراسل  التللي أعلدها المونلدس ميمللد سلي  الدولل  المطللتص بالموألوع، والتلي نبللن 

تطاللب  فيوا أيأًا إلٍ وجلود القلوات انجنبيل  التلي تقودهلا الو يلات المتيلدة فلي سليناء، و  يجلوز لمصلر أن
بانسيابوا إ  باد موافق  جماعي  من انعأاء الدايمين بمجمس انمن.. وتمك القوات تتبلع يمل  انطمنطلي 

شطصلللًا ملللدنيًا يرا بلللون الجانلللب  50جنلللدي، وهلللي ترا لللب مصلللر أساسلللًا فلللي يلللين أن هنلللاك  1000و وامولللا 
 اإلسراييمي.

سلليناء يمثلل  وصللم  فرأللت عمللٍ مصللر  التةاصللي  كثيللرة فللي هللذا المملل ، وكموللا تجمللع عمللٍ أن الوأللع فللي
ثارة في جدار أمنوا القومي المصري، يجب أ  يستمر السلكوت عميولا بالد الثلورة، ويتالذر التاامل  ماولا إ  

 باد أن تستايد مصر عافيتوا السياسي  والاسكري .
 
(3) 

يرة، إذ نجيت أبلواا من سطريات ان دار ومةار اتوا أن الرأي الاال المصري جرى تشويون طال  الاقود انط
الرييسين السابقين السادات ومن بادو مبارك في  مب الصورة ومسطوا فلي سليناء، بييلث أ نالت كثيلرين بلأن 
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الططللللر عمللللٍ سلللليناء يتمثلللل  فللللي الةمسللللطينيين   اإلسللللراييميين. وثملللل  شللللايا  راجللللت فللللي مصللللر تللللّدعي أن 
ث تأل إلٍ  طلاع  لزة فلي نوايل  المطلا . الةمسطينيين يطميون في التمدد في سيناء وا ستيطان بوا، بيي

 وينسٍ ه  ء ثالث  أمور أساسي  هي:
، يللين كللان ييسللن الظللن بللانميركيين، 4853إن الللرييس جمللا  عبدالناصللر كللان  للد طللرح الةكللرة فللي عللال  

وتصور أنول سو  يساعدونن في توطين الةمسلطينيين فلي شلما   لرب سليناء، وثمل  تقريلر بولذا الطصلوص 
وذلللك   4899الةمسللطيني يسللن أبوالنملل  فللي كتللاب أصللدو مركللز أبيللاث منظملل  التيريللر سللن   نشللرو البايللث

التقريللر أعللدو المجمللس الللدايل لتنميلل  اإلنتللاج القللومي فللي مصللر بالتاللاون مللع وكاللل  إ اثلل  وتشللاي  الالجيللين 
عبلدالقادر  . و لد نبونلي إليلن البايلث الةمسلطيني المطألرل4855يوليلو  19الةمسطينين، وهلو مطبلوع بتلاريخ 

ياسللين الللذي عاصللر تمللك المريملل . وهللو يللذكر أن الةكللرة لقيللت ماارألل  شللديدة مللن الةمسللطينيين  نللذاك، وأن 
وفدًا منول أل ممثمين عن اإلطوان والشيوعيين والمستقمين جاء لمقاء الرييس عبدالناصر وأ نان بالادو  عن 

 الةكرة.
عاملًا، كانلت  45، وأمألوا هنلاك نيلو 59وبالد يلرب  55 إن اإلسراييميين ايتموا سيناء مرتين، باد علدوان 

اليللدود طاللوللا مةتويلل  بللين  للزة وسلليناء، وكللان مللن اليسللير لماايلل  عمللٍ الةمسللطينيين أن يتمللددوا فللي سلليناء 
ويستوطنوا فيوا، ولكنول لل يةاموا ر ل أنن للل يكلن هنلاك علايا ييلو  دون ذللك. وظملوا متمسلكين بالبقلاء فلي 

 ل التاريطي .بالدهل وعمٍ أرأو
إن فكللرة تللوطين الةمسللطينيين بصللة  دايملل  فللي سلليناء مصللدرها إسللرايي  ولللل تللرد فللي أي مشللروع أو مططللط  

فمسللطيني. والبللايثون انكللاديميون يارفللون جيللدًا أن الساسلل  اإلسللراييميين طالمللا تمنللوا أن ييمللوا مشللكمتول مللع 
ذا كلللانوا  لللد رشللليوا للللذلك بالللض دو  أميركلللا الةمسلللطينيين عبلللر نقمولللل إللللٍ أي مكلللان فلللي الكلللرة انرألللي . وان 

الالتيني ، فال ينباي أن يستارب منول أن يرشيوا سيناء أيأا، باعتبارها أ رب من النايي  الجارافيل ، فألال 
 عن أنوا تتسع لول ويمكن أن تستوعبول بسوول .

 
(1) 

قللاص سلليادتوا عمللٍ أللا  مصللر هللو المشللكم ، إذ بسللببن لللل تسللتطع أن تطالللب بتاللدي  البنللد الطللاص بانت
سلليناء، ر للل أن الةرصلل  كانللت و  تللزا  مواتيلل  إلطللالا تمللك الللدعوة، ييللث لللل ياللد األلطراب انوأللاع فللي 
سيناء طافيًا عمٍ أيد، والتوديدات التي تمثموا تمك ا أطرابات نمن مصر واستقرارها لل تالد موألع جلد  

صر أدى إلٍ إأاا  الالالل الاربلي برمتلن أو منا ش . و  أيسب أن أيدًا يمكن أن يجاد  في أن أا  م
أاا  القأي  الةمسطيني  بالتالي، انمر الذي يجري استااللن بصورة مكشوف  من طال  دفلع الالرب إللٍ  وان
تقديل تناز ت مجاني  مستمرة لالسراييميين، كان  طرها طلرح فكلرة تبلاد  انراألي ملع إسلرايي  لتثبيلت تاولولا 

 م  التاريطي  المتمثم  في تايير طرايط الوا ع لمصميتوا.ا ستيطاني واستكما  الجري
إن مصللر الثللورة التللي لللل تسللتقر أوأللاعوا لللل تايللر شللييا فللي القواعللد التللي أرسللاها نظللال مبللارك فللي عال تللن 
بالةمسطينيين عمومًا وفي شأن  زة بوجن أطص. نال تايرت انجواء بصورة نسبي ، ولكن القواعلد للل تتايلر. 

كللون فللي مابلر رفللض الللذي   يلزا  مابللرًا لميللا ت اإلنسلاني  فقللط كمللا أرادتلن إسللرايي ، وللليس ذللك أوأللض ملا ي
 ممرًا دوليًا أو تجاريًا كما هي اليا  في الممرات اليدودي  في مطتم  أ طار الاالل.

 44/5/1043، السفير، بيروت
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 طبخة كيري 67
 هاني المصري

أن بمقدورو تيقيا ما عجز عن تيقيقن أسالفن الذين سبقوو جون كيري، وزير الطارجّي  انميركي، لدين يمل ب
 اإلسراييمي. –طال  عشرات السنين، وهو التوص  إلٍ ي  لمصراع الاربي الةمسطيني 

عمٍ ذم  الراوي،  لا  كيلري لالدد ملن أصلد اين وزعملاء المنطقل  فلي مسلتو  و يل  أوباملا انوللٍ بلأن أميركلا 
فلي الةتلرة الرياسلّي  الثانيل ، فكأنلن كلان واثقًلا ملن فلوز أوباملا مجلدًدا،  ستتوص  إلٍ ي  نزم  الشلرا انوسلط

 ويططط منذ ذلك الو ت لميصو  عمٍ منصب "وزير الطارجّي ". 
اإلسلراييمي، فقلال بجلو ت عديلدة فلي  –منذ استالمن منصبن، أعطٍ كيلري اهتماًملا كبيلًرا لمصلراع الةمسلطيني 

أن هللذا المملل  للليس مللن أولويللات اإلدارة انميركّيلل ، فباللد انولويللات المنطقلل  طللال  أشللور  ميملل ، بللالر ل مللن 
الداطمّيلل ، التللي أبرزهللا انزملل  ا  تصللادّي ، هنللاك انولويللات الطارجّيلل ، مثلل  الاال للات مللع دو   سلليا الكبللرى، 

رات وطصوًصلللا الصلللين وكوريلللا الشلللمالّي  وأفاانسلللتان، والممللل  النلللووي اإليرانلللي، وروسللليا، وأوروبلللا، والمتايللل
الاربّيلل ، طصوًصللا مللا يجللري فللي مصللر وسللوريا، وبصللورة طاصلل  السللالح الكيمللاوي وايتمللا  اسللتطدامن، أو 

 و وعن في أيدي جماعات متطرف ، أو إلٍ يكل  ير مناسب في سوريا أو إلٍ يزب اهلل.
طمللب كيللري مللن الللرييس عبللاس تجميللد توجوللن انممللي، وأن يمنيللن فرصلل  شللورين ليللتمكن مللن التوصلل  إلللٍ 

يا  تسلللمض باسلللتينا  المةاوألللات، وكلللان للللن ملللا أراد، والةتلللرة تكلللاد أن تنتولللي ملللن دون أن ييقلللا هدفلللن، صللل
طملب تمديلد المومل   –الذي لل يطرح ططتن يتٍ اهن  –وأفادت مصادر رسمّي  فمسطينّي  و يرها، أن كيري 

 لمدة أسبوعين أو أكثر.
 تتميز حركة كيري بما يأتي:

 يك من السرّي ، بييث   يتسرب منوا سوى القمي .يييط بجوود كيري جدار سم* 
اطتار كيري إ ناع إسرايي  وليس الأاط عميوا، وذلك يتطمب تبنًيا جوهرًيا لمر يل  اإلسلراييمّي  لميل ،  طلًذا * 

الابرة من فش  رييسن أوباما في بداي  فترة رياسلتن انوللٍ عنلدما يلاو  الألاط عميولا لو ل  ا سلتيطان وللل 
 لريض.ييصد سوى ا

 للال كيللري بالأللاط عمللٍ الةمسللطينيين والاللرب، مطالًبللا بتاييللر وتاللدي  مبللادرة السللالل الاربّيلل  لكللي تقبموللا * 
إسرايي ، وذلك من طال : إأاف  مبدأ تبلاد  انراألي )ولليس تالدي  اليلدود( كملا ياوللت أوسلاط فمسلطينّي  

ز  اللذي  دملن الوفلد السلباعي الممثل  لمجامالل  وعربّيل  أن تلويي، طالفًلا لميقيقل  بالد الماارأل  الواسلا  لمتنلا
الاربّي ؛ وتااون إ ميمي، بمانٍ البدء بتطبيا مبادرة السالل الاربّي  فيما يتاما بتطبيع الاال ات الاربّي  ماوا 
 ب  التوص  إلٍ اتةا ّي  سالل، بيج  أن إسرايي  بياج  إلٍ طمأن  باد عدل ا ستقرار التلي تشلودو المنطقل  

ثللورات الاربّيلل ؛ وتاييللر مللا هللو وارد بوللا بطصللوص القللدس، بمللا يسللمض بتقسلليل القللدس الشللر ّي  وفقًللا بةالل  ال
لمبادرة كمينتلون؛ وبطصلوص الالجيلين ملن طلال  اللتطمص ملن الابلارات التلي تشلير إللٍ "يل  علاد " و"يلا 

 ؛ وا عترا  الاربي بإسرايي  كدول  لمشاب اليوودي.481الاودة" و رار 
لللٍ تللوفير  طللاء ومشللارك  عربيلل  ننللن يللدرك أن الةمسللطينيين   يسللتطياون تقللديل التنللاز ت سللاٍ كيللري إ* ي

 الجسيم  المطموب  منول من دون ذلك، لوذا السبب نراو يركز عمٍ تايير "مبادرة السالل الاربّي " منذ البداي .
المقدسلللات فلللي القلللدس، التلللي  الةمسلللطينّي  المةاجيللل  يلللو  –وفلللي هلللذا السلللياا جلللاء تو يلللع ا تةا ّيللل  انردنّيللل  

أطرجتوللا رسللمًيا مللن و يلل  الةمسللطينيين، وأدطمللت انردن كطللر  مةللاوض؛ لتمكللين كيللري مللن تةكيللك  أللّي  
 القدس "عقدة الاقد" إلٍ أجزاء يمكن التاام  ماوا بسوول .



 
 
 

 

 

           39ص                                    1859العدد:                44/5/1043الثالثاء  التاريخ:

يملاس" طمب كيري من عباس تجميد الجوود إلنجاز المصالي  الةمسطيني ، نن تيقيقوا  بل  أن تاتلر  " *
 بشروط الرباعّي  ياط  جوود استينا  المةاوأات ويقّوي "يماس"، وهذا  ير مطموب.

تتأمن ر ي  كيري الامل  عملٍ ثالثل  مسلارات بصلورة متزامنل  ومتوازيل ، السياسلي  وانمنّيل  وا  تصلادّي ،  *
أطذ يركز عملٍ  وعندما فش  في اليصو  عمٍ شيء جوهري من اليكوم  اإلسراييمّي  عمٍ المسار السياسي

المسللار ا  تصللادي، ووعللد برزملل  مشللاريع ا تصللادّي ، وتسللربت أنبللاء مطادعلل  عللن المميللارات التللي سُتَصللب، 
وأعمن عن موافق  عباس ونتنياهو عمٍ ذلك، وهذا يد  عمٍ تاير في المو ل  الةمسلطيني السلابا اللذي كلان 

  تصلللادي" اللللذي دعللا إليلللن نتنيلللاهو منلللذ يللرفض التركيلللز عملللٍ ا  تصللاد طشلللي  ملللن ا نجلللرار إلللٍ "السلللالل ا
 البداي .

رّكز كيري عمٍ البدء بالتةاوض يلو  اليلدود وانملن فلي مياولل  لتلذلي  الطلال  يلو  تجميلد ا سلتيطان  *
 الذي يا  دون استينا  المةاوأات طوا  السنوات الماأي .

نتولٍ إليلن "الربيلع الاربلي" يتلٍ رهان كيري انساسي هو عمٍ أن الارب اهن في أسوأ أيوالول في ظل  ملا ا
اهن، من مةا م  تباي  الارب وتجزيتول وتةتيت بمدانول وانشاا  ك  بملد بشل ونوا وصلراعاتوا الداطمّيل ، وفلي 
ظ  ياج  بمدان الطميج لو   امتداد "الربيع الاربي" إليول، وو   التوديد اإليرانلي اللذي يلتل تصلويرو كططلر 

 لصراع مع إسرايي  والمشروع ا ستاماري الذي تمثمن في المنطق .دايل وأولوّي  تسبا أولوي  ا
كيللري سلليقدل إلسللرايي  صللةق  ماريلل  جللًدا ياتقللد أنوللا   يمكللن أن ترفأللوا بسللوول  وهللي إ املل  تيللال  عربللي 
أميركلللي إسلللراييمي ألللد إيلللران، وفتنللل  سلللني  شلللياي ، وفتنللل  أردنيللل  فمسلللطيني ، وفمسلللطيني  فمسلللطيني ، وأردنيللل  

وتايير "مبادرة السالل الاربّيل " لكلي تصلبض مبلادرة "إسلراييمّي "، تبلدأ باسلتاداد الالرب لتطبيلع الاال لات أردني ، 
ماوللا والموافقلل  عمللٍ مبللدأ تبللاد  انراأللي، ومللا يانيللن ذلللك مللن شللرعن  لالسللتيطان ولتقسلليل القللدس والأللة  

سللقاط  أللي  الجللو   ن الميتلل  كمي للا مللن المةاوأللات، الاربيلل ، وتنتوللي بللا عترا  بإسللرايي  كدوللل  يووديلل ، وان
 إسراييمي . -وترتيبات أمني  كامم  إلسرايي ، وبتو يع مااهدة سالل عربي  

إن الاقب  الكأداء في وجن نجاح جوود كيري أن إسرايي  بالر ل ملن ا  لراءات الوايمل  المقدمل  لولا يمكلن أ  
مسللتقب  باللد اسللتمرار تللداعيات "الربيللع الاربللي" تقبلل  بوللذو الصللةق ، ننوللا تاتقللد أن بإمكانوللا اليصللو  فللي ال

 عمٍ صةق  أفأ  منوا. كما أن جزًءا كبيًرا مما هو مطروح عميوا في هذو الصةق  تيت  بأتوا فااًل.
إن ما سبا يةسر ردة فا  نتنياهو عمٍ  بو  الوفلد السلباعي لتبلاد  انراألي اللذي يشلك  تنلازً  عربًيلا كبيلًرا 

سللابق  بمللا فيوللا الموافقلل  الةمسللطيني  عمللٍ هللذا المبللدأ، بقولللن "إن أصلل  الصللراع للليس يأللا  إلللٍ التنللاز ت ال
عمٍ انرض بل  عملٍ إسلرايي  وألرورة ا عتلرا  بولا كدولل  يوودّيل "، فلانرض كمولا بيلد إسلرايي  و  تيتلاج 

كلن وأشلدد عملٍ إلٍ مبادل  أراضح فيوا ب  تيتاج إلٍ ا عترا  بأنوا أرض "إسرايي  الموعودة"، وباد ذلك يم
كمم  "يمكن" أن توافا عمٍ التطمي عن السيطرة عمٍ السكان، ولكن أمن ترتيبات وأمانات تسمض بأن   

 تقول   "الدول  الةمسطينّي  الاتيدة"  ايم    اهن و  في المستقب .
فلي ظل  ملا إسرايي  تتذرع بالدفاع عن مو ةوا المتانت بأن أي اتةاا مع الارب  ير مألمون فلي المسلتقب  

أكدتللن الثللورات الاربّيلل  بللأن   شلليء ثابللت فللي المنطقلل ،   الشللاوب و  اليكللال و  البمللدان، وأن إسللرايي    
يمكن أن تراهن عمٍ تو يع اتةا يات مع يكال مارأين لمسقوط، طصوًصا وهلي تلدرك اهن أن أهميتولا فلي 

 فوي اليمي  الدايل والموثوا في المنطق . اإلستراتيجّي  انميركّي  والاربي  لممنطق  ازدادت كثيًرا،
إأللاف  إلللٍ مللا تقللدل، فللإن اإلدارة انميركّيلل  التللي فشللمت سللابًقا فللي إ نللاع إسللرايي  بتجميللد ا سللتيطان ستةشلل  
بإ ناعوا في التةلاوض وا تةلاا عملٍ اليلدود، إ  إذا هلبط السلق  الةمسلطيني والاربلي إللٍ اليأليض أكثلر، 
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يث رفض نتنياهو المقارب  انميركي  ويطالب با تةاا عمٍ إعلالن مبلادئ أوً ، وهذا ما يص  يتٍ اهن، ي
يتأللمن اإلطللار الاللال لالتةللاا يللو  القأللايا انساسللي ، وطصوًصللا فيمللا يتامللا بأللرورة ا عتللرا  بإسللرايي  

نواء الصراع والك  عن المطالب، وترتيبات أمني  تأمن إسرايي  في المستقب .  كدول  يوودي  وان
لللدى نتنيلاهو مللا يطشلاو إذا اسللتمر فلي تانتللن، ننللن يانلي اسللتمرار انملر الوا للع المناسلب إلسللرايي  فللي  فمليس

ظ  عدل وجود طيلارات وبلداي  عربيل  أطلرى، بالد أن يصل  الةمسلطينيون عملٍ الدولل  المرا بل  وتصلرفوا هلل 
 والارب باد ذلك وكأن شيًيا لل ييص .

ةمسلطيني والاربللي وراء التوصل  إلللٍ يلل  ملن دون أن يممللك الاللرب إن الططلورة تكمللن فلي اسللتمرار الموللاث ال
أوراا القللوة التللي تةرأللن، ممللا يجاموللل مسللتمرين فللي مسمسلل    ينتوللي مللن التنللاز ت، وبللدً  مللن يلل  نوللايي 
طللال  عللال أو عللامين كمللا يبشللر كيللري، سللنجد أنةسللنا أمللال اسللتمرار انمللر الوا للع تيللت  طللاء ا سللتثمارات 

مياري  والكونةدرالي  مع انردن وططوات بناء الثق ، أي اسلتمرار اليملو  ا نتقاليل  التلي تصلةي ا  تصادي  الم
 القأي  الةمسطيني  عمٍ دفاات إلٍ أن تنأج الظرو  لتصةيتوا مرة وايدة.

نمللا مللن نجايللن، نن ذلللك يانللي التوصلل  إلللٍ تصللةي  لمقأللّي   إن الطشللي  اليقيقّيلل  ليسللت مللن فشلل  كيللري وان
  تيم  اسل "تسوي "، وما هي كذلك عمٍ اإلطالا، والرهان الةمسطيني والاربي إلفشالوا ليس عمٍ الةمسطينيّ 

 أنةسول، ب  عمٍ إسرايي .
 44/5/1043، واألبحاث )بدائل( لإلعالمالمركز الفمسطيني 
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 ماجد كيالي
اإلسلراييمي  باتلت وشليك ، لكلن انملر   -مةاوألات الةمسلطيني ت ّكد مطتم  الماطيات أن عممي  استينا  ال

يقتصر عمٍ ذلك هذو المّرة، إذ ثم  أيأًا مداطالت وتطّورات جديدة ونوعي  تييط بوذو الاممي . يأتي أمن 
ذلك مثاًل، تو يع الرييس الةمسطيني م ّطرًا عمٍ اتةا ي  تملنض الااهل  انردنلي )ولليس انردن(، يلّا الوصلاي  

ٍ انماكن المقدس  في القدس الشر ي ، بمانٍ التشارك في تقرير مصير القدس، وهذا أمر  فت ومةلاجئ عم
و ير مسبوا في السياس  الةمسطيني ، التلي طالملا نافيلت ملن أجل  ويدانيل  تمثيل   ألي  فمسلطين وشلابوا، 

يما فللي ملا يتامللا بإمكللان ملا يثيللر التكّونلات بشللأن ماللزى ذللك واناكاسللن عمللٍ طبيال  اليمللو  المقتريل ،   سلل
-تجللاوز  أللي  القللدس فللي المةاوأللات المقبملل ، أو ربمللا بمللا يتامّللا با نةتللاح مجللّددًا عمللٍ الطيللار انردنللي

 الةمسطيني الكونةدرالي.
مبللادرة السللالل »، والللتيّمس المجللاني والمتسللّرع لتاللدي  «التبادليلل »كمللا يللأتي أللمن ذلللك القبللو  الاربللي بةكللرة 

أٍ عميولا عقلد ملن الزملان، والتلي تجاهمتولا إسلرايي ، عملٍ ألاةوا و صلورها، وهلو انملر ، التي م«الاربي 
إللٍ واشلنطن فلي المقلاء اللذي تلل أواطلر الشلور الماألي « لجن  المتابا  الاربيل  لمبلادرة السلالل»الذي يممتن 

فمسلطين. وهلذا مع جون كيري وزير الطارجي  انميركي ، والذي كان في عدادو رياض المالكي وزير طارجيل  
مع اإلسراييميين  طاًء عربيًا، والتساوا ملع وجول  النظلر « تباد  انراأي»ياني، في ما يانين، منض مقترح 

انميركيلل  بشللأن التركيللز فللي هللذو المريملل ، فقللط، عمللٍ مملل  اليللدود )طباللًا  أللي  الالجيللين  يللر مطرويلل  
طللر لالنصللياع لالمللالءات اإلسللراييمي ، بللدً  مللن البتّلل (، مللا يةيللد بطللّي مسللأل  المسللتوطنات، وهللو المانللٍ اه

 توجين الأاوط عمٍ إسرايي  إلجبارها عمٍ الرأوخ لمقرارات الدولي  ذات الصم ، عمٍ ان  .
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« السلالل ا  تصلادي»كذلك، فإن هذو التوّجوات ليست بماز  عن مساعي اإلدارة انميركي  لةرض نلوع ملن 
ةمسللطينيين فللي الأللة  الاربيلل ، وايتمللا  مللنض سللمطتول صللالييات القللايل عمللٍ وعللود بتيسللين شللروط ييللاة ال

أكبر في المنطق  )ج(، عمٍ أن تتوّلٍ الو يات المتيدة تمبي  المطالب اإلسلراييمي ، المتامقل  بلانمن، وأيألًا، 
 بتطبيع عال اتوا مع الدو  الاربي ، مع أمان ا عترا  بوا كدول  يوودي ، كأن إسرايي  تيتاج إلٍ مكافست
مجاني  عمٍ ايتال توا وممارساتوا الانصري  وألربوا اليلايط بقلرارات المجتملع اللدولي المتامقل  با نسلياب 

نةاذ يقوا الةمسطينيين!  من انراأي الميتم ، وان
اهن، بديوي أن اإلدارة انميركي  ترى في المناطات السايدة في المنطق  الاربي ،   سيما فلي مصلر وسلوري  

اإلسلراييمي، بلأي شلك ،   سليما أنولا تبيلث -ا، بمثاب  الةرص  الساني  ليميم  الصراع الاربليولبنان والارا
عن طريقل  لمتطةّل  ملن أعبايولا فلي هلذو المنطقل ، إن لمتركيلز عملٍ أيوالولا الداطميل ، أو  هتمامولا بمنلاطا 

ربلي تبلدو مويلأة للذلك، ملع أطرى أكثر ييوي  لمصاليوا ونمنولا القلومي. وطبالًا، فلإن انيلوا  فلي الالالل الا
ا نشللاا  بللالثورات وا أللطرابات، والةجللوة بللين اليكللال والميكللومين، واستشللراس النظللال السللوري فللي تللدمير 
شابن، ومي   البي  النظل الاربي   عتبلار إيلران بمثابل  الططلر اللداهل عملٍ اسلتقرار المنطقل ، فيتلٍ مصلر، 

  تبلدي ملياًل لالنشلاا  «( اإلطلوان المسلممين»المنبثلا علن « )اليريل  والادالل »التي باتت تيت يكل يلزب 
بقأللي  فمسللطين )و  بقأللي  السللوريين( بقللدر انشللاالوا بترسلليخ سللمطتوا فللي مصللر، ولللو كللان عمللٍ يسللاب 

 مباديوا.
الس ا  اهن: ما اللذي بوسلع القيلادة الةمسلطيني  أن تةاملن فلي هلذو الظلرو  الصلاب  والماقّلدة؟ وملاذا بالنسلب  

اراتوا السياسي  الممكن ؟ والجواب عمٍ ذلك أن هذو القيادة، وهي ذاتوا  يادة المنظم  والسمط  ويركل  إلٍ طي
، لل تقل بأي شيء من أج  تازيز مكانتولا بلين شلابوا، وفلي الالالل، و  ملن أجل  تيسلين فرصلوا فلي «فتض»

ا المقاومل  باليجلارة أو بالسلالح. مواجو  إسرايي  ومقاومل  امالءاتولا،   بلالطرا السلممي  والشلابي ، و  بطلر 
فامٍ عكس ك  ذلك، ساهل المسار الذي اطتّطتن هذو القيادة في أياع الةمسلطينيين، وتنميل  مشلاعر الييلرة 
واإليبلاط وفقلدان انمل  عنلدهل، كملا فلي زيلادة طالفلاتول وانقسلاماتول، ويطشلٍ أن ذللك للل يالد يقتصلر عمللٍ 

نما بات يشم  تب اين انولويات بين التجماات الةمسلطيني ، وتنلامي الشلاور بلا طتال  فصايمول السياسي ، وان
 والتةارا في ما بينوا.

وهكذا، لل تكّم  تمك القيادة نةسوا طوا  السنوات الماأي ، باعتماد طيلارات بديمل  أو يتلٍ موازيل ، وفّألمت 
مللع اسللتةيا  اننشللط   ا رتوللان لمطيللار التةاوأللي، عمللٍ الللر ل مللن كلل  أياديثوللا عللن انسللداد هللذا الطيللار،

ا سللللتيطاني  وتاييللللر إسللللرايي  لماللللالل الأللللة  الاربيلللل ، بالجسللللور واننةللللاا والطللللرا ا لتةافيلللل  والمسللللتوطنات 
والجللدار الةاصلل ، ومللع تأكيللدها أن إسللرايي  يولللت المةاوأللات إلللٍ لابلل ، أو متاهلل ، لقأللل أكبللر  للدر مللن 

 يياة.انراأي، وتصايب  يال دول  مستقم  وييوي  و ابم  لم
أيأًا، لل تةا  هذو القيادة شييًا لبّث روح المقاوم  عند الةمسطينيين في مواجو  سياسات إسلرايي  ا يتالليل  
وا سللللتيطاني  والقمايلللل  والانصللللري ، و  بللللأي وسلللليم  أو طريقلللل ، بلللل  إنوللللا عبللللر مسللللارات التنسلللليا انمنللللي 

نملا لمجمل  وا عتمادي  ا  تصادي ، طمقت وا اًا ملن ا يلتال  الملربض و  الملريض لليس إلسلرايي  كدولل  فقلط، وان
للللل يالللد اإلسلللراييميون »اإلسلللراييميين أيألللًا، اللللذين ملللا علللادوا يلللدفاون أي ثملللن لاليلللتال . ووفلللا  ري شلللبيط: 

يتيدثون عن سالل مع الةمسطينيين و  عن انسياب من أراضح فمسطيني  أيأًا، و  يتيدثون عن الأة  و  
و  عن الاام  السكاني الةمسلطيني والشلتات الةمسلطيني والشلاب الةمسلطيني، بل   عن  زة و  عن ا يتال ،

  يكادون يتيدثون يتٍ عن ان ميل  الةمسلطيني  فلي إسلرايي ، فقلد كلان الةمسلطينيون، وملا علادوا موجلودين.. 
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الثانيل ، الاايبون اللذين أصلبيوا ياألرين علادوا فأصلبيوا  لايبين.. فقلد تالشلت ا نتةاأل  انوللٍ، وُهزملت 
، وُصلللد التسلللونامي السياسلللي، فملللل يلللنجض الةمسلللطينيون فلللي أن يةرألللوا عمينلللا وعلللي «يملللاس»وُردعلللت دولللل  

« وجللودهل بوجمللاتول عمللٍ أسللوارنا... فقللد أللقنا ذرعللًا بللالطو  مللنول، وبللريمتول، وبتللذكر أنوللل هنللاك دايمللاً 
 (1/5، «هسرتس)»

وللا كسللمط  تيللت ا يللتال ، والتللي نجللل عنوللا تطميللا هللذا هللو الوا للع الللذي طمقتللن السللمط ، التللي اسللتمرأت وا ا
طبق  سياسي  هي بمثابل  جليش ملن المتةلّر ين فلي انجولزة انمنيل  والسياسلي  )الطةيميل (، والتلي باتلت تلرتبط 
مصاليوا وامتيازاتوا وادعاءاتوا ونمط عيشوا،باستمرار الموارد المالي  المتأتّي  من الدو  المانيل ، ملا يجامولا 

 تكريس الوا ع الراهن وصّد أي مياول  لمبيث عن طيارات سياسي  أطرى. تشتا  عمٍ
انططللر مللن ذلللك أن هللذا انمللر نجللل عنللن  يللال ثقافلل  فمسللطنيي  هجينلل ، ومشللّوه ،   عال لل  لوللا بقلليل اليريلل  

نمللا تبتللذ  مةوللول التيريللر وتيّولللن إلللٍ  والكراملل  والاداللل ، وهللي ثقافلل    تةصلل  بللين التيريللر واليريلل  فقللط، وان
مجللرد  أللي  عقاريلل ، و أللي  سللمط ، وأجوللزة أمللن وسللةارات وعمللل ونشلليد وزيللارات. وانططللر مللن هللذا وذاك 
أيألللًا، أن هلللذا الوا لللع نجلللل عنلللن إعلللالء شلللأن القألللايا الميّميللل  لكللل  تجّملللع فمسلللطيني عملللٍ يسلللاب القألللي  

يع الوويلل  الةمسللطيني  الوطنيلل  الااملل ، وعمللٍ يسللاب  يمتللي اليقيقلل  والاداللل . ويطشللٍ أن كلل  ذلللك بللات يألل
جماعات الةمسطينيين ور يتول لذاتول كشاب، وهو انمر الذي ظّموا يةتطلرون بلن عملٍ مسلار التةّكلك، فةلي  وان
هللذا السللياا بالللذات، بللات يمكللن اليللول ماليظلل  أن ثملل  فمسللطينيين )فللي سللوري ( يقتمللون ويشللّردون وياللانون 

بلللالي بلللذلك، والمللل لل أن هلللذين اإلنكلللار والالمبلللا ة باتلللا الالللذابات، فلللي يلللين أن ماظلللل كيانلللاتول تنكلللر أو   ت
يشمالن مجتماات الةمسطينيين انطرى التي لل تبد أي يراك مناسب لمتااط  مع مااناة فمسطينيي سلوري ، 

 الذين لل يقّصروا مع أيد يومًا.
ايد، وتطمّلي القيلادة طباًا لل ياد ثم  أهمي  عممي ، باد ك  ما جرى، لس ا  ملا الامل ، عملٍ ألوء الوا لع السل

الةمسطيني  عن أوراا القّوة لديوا، وأمنوا  ألي  الالجيلين، ومنظمل  التيريلر، والمقاومل ، والقلرارات الدوليل ، 
وبالللدها الشلللاب الاربلللي، وبوألللاوا شلللابوا أملللال ايلللد طيلللارين، إملللا اسلللتمرار الوا لللع اللللراهن، أو التكّيللل  فلللي 

سلراييمي ، ملع مياولل  تيسلين شلروطوا. لكلن، ملع كل  ذللك، اإل-مةاوأات التسوي  ملع اإلملالءات انميركيل 
، أو أي كيان، إذا كان يتأّسس عملٍ تالشلي اليقلوا «إنجاز»ثم  جواب عمٍ هذا الس ا ، فما هي  يم  أي 

جماعاتول كشاب؟  الوطني  لمةمسطينيين، وتقويض ويدتول وان
المستوطنات والجدار الةاصل  وتاتلدي عملٍ  ولناليظ أيأًا، أنن بينما كانت إسرايي  تامن استمرارها في بناء

المصلللّمين فلللي المسلللجد ان صلللٍ، وتاتقللل ، وتولللين عملللٍ اليلللواجز، كلللان ثمللل  فمسلللطينيون ملللن هلللذا الةصلللي  
، «علللرب أيلللدو »مشلللاولون بلللالتوّجل عملللٍ السلللمط  للللدعموا الشلللاب ميملللد عسلللا  اللللذي يشلللارك فلللي برنلللامج 

بلللالتوّجل عملللٍ السلللمط  التلللي اسلللتقبمت الشللليخ  وبالمقابللل  كلللان ثمللل  فمسلللطينيون ملللن فصلللي   طلللر مشلللاولون
 القرأاوي ومنيتن جواز سةرها، ما يبّين مدى التدهور في يا  السياس  والثقاف  وا جتماع بين الةمسطينيين.

 هكذا، فقد كنا نار  أسباب تاييب الةمسطينيين، لكن اهن بات لزامًا عمينا أن نار  أسباب  يابول.
 44/5/1043، الحياة، لندن
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 أمنون لورد
لمقلللاء الماطلللٍ إعالميلللا، أو  ملللن أملللس، اللللذي عقدتلللن رييسللل  الامللل ، النايبللل  شللليمي يييملللوفيتش، ملللع ريللليس 
السلللمط  الةمسلللطيني ، أبلللو ملللازن، بالللدان يمكلللن تناولوملللا. ا و  هلللو المألللمون اليقيقلللي، الولللد  اللللذي كلللان 

ي هو مياول  فول يييموفيتش فلي السلياا السياسلي اللداطمي. ليييملوفيتش كملا لمزعيمين من هذا المقاء. الثان
هلللو مالللرو  مصلللمي  فلللي رفلللع مسلللتوى ا هتملللال بالمجلللا  السياسلللي، ولكنولللا عملللٍ ملللا يبلللدو   تتالللاون ملللع 
ا هدا  السياسي  ا ستراتيجي  نبو مازن. و  يريد ابو مازن أن يمتقلي يييملوفيتش   لراض التالار  فقلط. 

ن هو ان يمس بوساي  مطتمة  بالساي  السياسي   سرايي . ولارض هذو التطريبات لدين مدفع أطل في فودف
 الساي  ا سراييمي  يساعدو هنا وهناك. ولكن هذا المدفع بدأ يصدأ، وهو يبيث عن أدوات جديدة.

د بلرز هلذا عمللٍ منلذ البدايل  اعتبلر الةمسلطينيون يييمللوفيتش، و  سليما مسلاعدوهل، ططلأ يجلب اصللالين. و ل
مدى فترة طويم  في الطريا الٍ ا نتطابات. فقد اتومت بأنوا تيلب المسلتوطنين وا صلوليين، بل  وتتالاطٍ 
يتٍ مع نتنياهو بايترال. ولكن فأال عن ذلك، لل تكن مستادة  ن تكلون أداة لمناكةل  يكومل  اسلرايي  فلي 

 اصواتا من اليمين. المجا  السياسي. عمٍ ما يبدو، وأمن امور اطرى، كي تكسب
ييتم  أن يكون ابو مازن يريد ا ن من يييموفيتش و"الام " أن يتبنيا بشك  واأض طط  السالل، أي طط  
الجاما  الاربي . ثم  ظاهرة مشو   هنا أجدني واثقا من ان ايدا ليس لدين تةسير لولا: كيل  يصل  أن ر لل 

ي، فان ا سراييميين، يتٍ اليساريين منول، لليس فقلط   المقا ت المنمق  والمقنا    ايا  مجيد وجدعون لية
يتيمسلون لمبلادرة الجامال  الاربيلل  بل    ياقبلون عميوللا؟! يبلدو أن يييملوفيتش وايللدة ملن إسلراييميين كثيللرين 
في هذا الموأوع. فولي ملع التسلوي  السلممي ، ولكلن يتلٍ بالد لقلاء أو  ملن أملس للل نسلمع انولا تسلير عملٍ 

 في موأوع الجاما  الاربي . الطط مع "ميرتس"
كما أن ليييموفيتش اهتماما واأيا في تمييز نةسوا عن ا يزاب عمٍ يسار "الام "، إأاف  الٍ ذلك يبدو 
انللن مثممللا فللي الموأللوع ا  تصللادي، لوللا أيأللا عللدة مبللادئ.  بلل  أي شلليء هللي مللع صلليا  كمينتللون ومللع 

طللل  الجاماللل  الاربيللل  مسلللبقا، كشلللرط لنيللل  شلللر  الوصلللو  اللللٍ تسلللوي  بالمةاوألللات المباشلللرة. املللا  بلللو  ط
الجمللوس مللع ابللو مللازن، فوللذا للليس أمللرًا جللديًا. هللذا أللاي  لماايلل ، ييللث يبللدو أنللن طالفللا لتو اللات باللض 
م يدي الةمسطينيين في المجتمع ا سراييمي،   تاتزل يييموفيتش التااون مع التالعب الدعايي أد يكومل  

 استوا في ك  المجا ت.اسرايي ، يتٍ وان كانت تاارض سي
لكللن لييميللوفيتش مشللكم  مللع م يللديوا، الللذين كللانوا يتو اللون بالللذات فللي هللذو ا يللال ياميلل  الللوطيس بشللأن 
الميزاني  صوتا ماارأا عاليا وواأيا. وهل   يقبمون هذا من يييموفيتش.  ريب باض الشيء أنلن باللذات 

ش الٍ الساي  الثانيل ، الناعسل ، لممسليرة السياسلي . يين تكون الجبو  ا  تصادي  مشتام ، تركض يييموفيت
التةسير بالتأكيد هو أن ابو مازن يوجد هذو ا يال في الوواء أكثر مما يوجد عمٍ انرض، فاذا كان ُوجلد فلي 

 يول ما في رال اهلل، فيبدو أن يييموفيتش ممزم  بأن تراعين.
 43/5/1043، "معاريف"
 44/5/1043، األيام، رام اهلل
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 44/5/1043، لحياة، لندنا


