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 نحو تل أبيب "تشرين"عمى توجيو صواريخ  مرة أخرى رداً  ةيدد بقصف سوريي نتنياىو 2
رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنن ، أن يظنر مجمي عن، 20/5/2013، الشرق األوسط، لندنذكرت 

رضت إسرائنل لتهدنداتها الصاروخنة أو في حال أقدمت يتيناهو هدد، بقصف سورنا مرة أخرى في حال تع
 عمى محاولة يقل أسمحة إلى حزب اهلل في لبيان.

البرنطاينة، أمس، حول توجنه سورنا « صيداي تانمز»وكان يتيناهو نرد بذلك عمى ما أوردته صحنفة 
ل جمسة أرض بعندة المدى، صوب تل أبنب، فقال، في مسته -أرض « تشرنن»صوارنخها من طراز 

إسرائنل تتابع تطورات األحداث في سورنا عن كنثب وتستعد لمتعامل مع أي سنيارنو »حكومته، إن 
الشرق األوسط نمر هذه األنام بإحدى أكنثر الفترات حساسنة ميذ عشرات السينن »وتابع القول: «. محتمل

غنرات التي تحدث هياك، ويعد وعمى رأسها االهتزاز المتصاعد في سورنا. إييا يتابع عن كنثب التطورات والت
الحكومة اإلسرائنمنة تعمل من خبلل التحمي »وأضاف يتيناهو: «. العدة لمجابهة أي سنيارنو محتمل

بالمسؤولنة وبالحزم وبالعقبلينة من أجل ضمان المصمحة العمنا اإلسرائنمنة وهي أمن المواطينن اإلسرائنمننن 
ك، يسعى ألن يميع بقدر اإلمكان تسرب أسمحة متطورة إلى حزب وفقا لمسناسة التي حددياها. وفي مقدمة ذل

اهلل والميظمات اإلرهابنة. وسيعمل من أجل تأمنن المصمحة األمينة لممواطينن اإلسرائنمننن في المراحل 
 «.المقبمة أنضا، منثمما عمميا حتى اآلن
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صيداي »س، ما أوردته صحنفة وكايت الساحة اإلسرائنمنة السناسنة والعسكرنة واإلعبلمنة قد أبرزت، أم
، الذي قالت فنه إن سورنا رفعت «سورنا توجه صوارنخها صوب تل أبنب»البرنطاينة تحت عيوان « تانمز

األسبوعنة « صيداي تانمز»حالة تأهب ميظومة صوارنخها األكنثر تطورا ووجهتها صوب تل أبنب. وقالت 
إذا ما هاجمتها األخنرة مرة أخرى، مشنرة إلى أن  البرنطاينة إن سورنا ستطمق صوارنخها باتجاه تل أبنب

، «تشرنن»أرض السورنة من طراز  -ميظومة أقمار لجمع المعمومات تراقب ميذ مدة يظام صوارنخ أرض 
 وأن يشر هذه الصوارنخ التي نحمل الواحد ميها حتى يصف طن من المتفجرات، نمنثل تصعندا في الميطقة.

إسرائنل التي قصفت مواقع في »، إن «ينونورك تانمز»نمي رسمي لصحنفة من جهة نثاينة، قال مصدر إسرائ
ووجه المصدر تهدندا مباشرا لمرئنس السوري «. سورنا نثبلث مرات مؤخرا، تدرس احتمال تيفنذ قصف آخر

ال فإيه سنتمقى ضربات تحدث الشمل لدى يظامه ردا عمى رده. وقال إن  بأن ال نرد عمى القصف المقبل، وا 
 ضد إسرائنل هو في يظر إسرائنل تصعند خطنر لمتوتر في الميطقة. « تشرنن»رنخ يصب صوا
أضافت إن  هارتس صحنفة، أن زهنر أيدراوس، عن 20/5/2013القدس العربي، لندن، واضافت 

صوارنخ تشرنن هي شدندة الدقة وقادرة عمى إحداث دمار خطنر، كما قال لمصحنفة خبنر الصوارنخ 
نن، الذي أضاف إن بحوزة سورنة العدند من هذه الصوارنخ، ميوها إلى أن الصوارنخ اإلسرائنمي عوزي روب

السورنة حتى لو كايت غنر قادرة عمى ضرب مطار بن غورنون الدولي )أْي مطار المد( بشكل مباشر فان 
م بمقدورها تعطنل حركة المبلحة الجونة فنه، وقال عوزي روبنن، الذي نعد من كبار الخبراء في العال

لميظومات الدفاع ضد الصوارنخ، إن حزب اهلل قادر عمى إقفال مطاراتيا، مرافئيا، محطات الطاقة والمواقع 
وأضاف، أن بحوزة  اإلستراتنجنة. ونمكييي فقط أن آمل بأن نكون لدى الشعب اإلسرائنمي مبلجئ جندة.

 70نرة في إسرائنل، أْي حوالي ألف رأس متفجر قادر عمى إصابة تجمعات سكينة كب 13المقاومة المبياينة 
صاروخ قادر عمى إصابة تل  1500بالمئة من المواطينن في ميطقة الساحل. وفي هذا المخرون موجود 

الميصوبة في  M600أبنب، الفًتا إلى أن جزءا من ميظومات السبلح هذه، عمى سبنل المنثال، صوارنخ 
ُوتستيد أقوال ربنن  ة عمى إصابة األهداف بشكل دقنق.سورنة ولبيان برعانة حزب اهلل، التي تمتمك قدرة عالن

عمى التحقنق الذي يشر في اآلوية األخنرة وأصدره مركز بنغنن ـ السادات لمبحوث اإلستراتنجنة في جامعة 
 بار إنبلن، وُيشر عمى الموقع االلكترويي لممركز. 

 
 حمنية في إغالق معبر رفمصر األ احتياجاتىنية يتفيم طاىر النونو:  2

قال الياطق باسم الحكومة المقالة بغزة، طاهر اليويو، أن رئنس حكومته "إسماعنل هينة" نتابع مع  -غزة
كافة المستونات قضنة إغبلق معبر رفح البري، وما يتج عيه من أضرار لحقت بمئات العالقنن عمى جايبي 

 المعبر.
اء االتصاالت عمى أعمى المستونات وأوضح اليويو في تصرنح له مساء امس األحد، أن هينة نواصل إجر 

مع الجايب المصري، من أجل تأمنن احتناجات الفمسطنيننن في السفر، مبنيًا أيه تمقى تأكندات بعدم وجود 
 قرار سناسي مصري بإغبلق معبر رفح، وأن هياك إجراءات مكنثفة لحل الموضوع.

زالت في حالة استعداد كامل، وتقوم وشدد رئنس الوزراء المقال عمى أن حكومته وأجهزتها المختصة ال 
 بدورها في حمانة الحدود، وضبط األيفاق، بما نحافظ عمى األمن الفمسطنيي المصري المشترك.

في ذات السناق، قالت وزارة الداخمنة في الحكومة المقالة بغزة أن أزمة معبر رفح ال زالت مستمرة وأيه 
 ، وال معمومات حول موعد إعادة فتحه.سنبقى النوم االنثينن مغمقًا في كبل االتجاهنن
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 20/5/2013القدس، القدس، 
 

 "شريطة عدم تجاوز شرعية التمثيل الفمسطيني" أردوغان إلى غزة بزيارةمنظمة التحرير ترحب  3
رحَّب عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة واصل أبو نوسف، بزنارة رئنس الوزراء التركي 

لى األراضي الفمسطنينة، مشددًا عمى ضرورة "أال تتجاوز الزنارة وحداينة وشرعنة رجب طنب أردوغان إ
 التمنثنل الفمسطنيي".

وأكد أبو نوسف في تصرنحات إذاعنة له، عمى ترحنب ميظمة التحرنر بأي زنارات إلى فمسطنن بشرط أن 
 نكون التيسنق مع القنادة الشرعنة لمشعب الفمسطنيي والمعترف بها في العالم.
 ويوه أبو نوسف إلى وجود عبلقة داعمة وقونة ومتواصمة بنن تركنا وفمسطنن.

 19/5/2013، فمسطين أون الين
 

 الستئناف المفاوضاتكيري يحمل مبادرة  يكوننمر حماد ينفي أن  4
يفت الرئاسة الفمسطنينة االحد ان نكون كنري القادم لمميطقة حامبل مبادرة امنركنة  ولند عوض: -رام اهلل

ستئياف المفاوضات، بل هو حامل افكار لتشكل اطارا نهدف الستئياف المحادنثات المتوقفة بنن الطرفنن، ال
 وفق ما اعمن يمر حماد المستشار السناسي لعباس.

وشدد حماد في تصرنحات لبلذاعة الفمسطنينة الرسمنة االحد عمى ان المطروح امنركنا لنس مبادرة بقدر ما 
االمنركنة تقدنمها لمطرفنن من اجل استئياف المفاوضات، ميوها الى ان  هي افكار تحاول االدارة

 الفمسطنيننن بايتظار كنري لمعرفة ما نحممه في جعبته.
 20/5/2013، القدس،العربي

 
 من أجل القدس والعمل بجد   المرجعياتقريع: يجب توحيد  5

ن القدس احمد قرنع، عمى ضرورة القدس: اكد عضو المجية التيفنذنة في ميظمة التحرنر رئنس دائرة شؤو 
توحند مرجعنات العمل الفمسطنيي من أجل القدس وتحدند مهامها وتوفنر سبل الدعم لها وتوفنر اإلمكاينات 
المالنة البلزمة لدعم وتطونر المؤسسات المقدسنة االقتصادنة، واالجتماعنة، والنثقافنة، والصحنة، والتعمنمنة، 

 سناسنة بعيوان اقتصادنات مدنية القدس في جامعة القدس ابو دنس، امس. جاء ذلك خبلل يدوة والسناسنة.
 20/5/2013األيام، رام اهلل، 

 
 نتاج المستوطناتإأوروبا تمييز  بتأجيلمنظمة التحرير تندد  6

يددت ميظمة التحرنر الفمسطنينة أمس بقرار االتحاد األوروبي تأجنل تمننز ميتجات المستوطيات : رام اهلل
منة عن الميتجات اإلسرائنمنة األخرى لتسهنل مقاطعتها. وقالت عضو المجية التيفنذنة لميظمة اإلسرائن

إمعايا في تحدي “التحرنر حيان عشراوي في بنان صحفي، إن عدم تصينف ميتجات المستوطيات نمنثل 
رادة المجتمع الدولي وأمرا نضر بعممنة السبلم األديى المطموب  وأكدت عشراوي، أن الحد”. القايون الدولي وا 

مواجهة تمادي إسرائنل وغطرستها بمقاطعة االستنطان والبضائع اإلسرائنمنة ومحاسبة قوة “من أوروبا 
لزامها باحترام االتفاقات والقواينن الدولنة   “.االحتبلل عمى ممارساتها غنر القايوينة، وا 

 20/5/2013االتحاد، أبوظبي، 
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 نتخابات واحد لمؤسسات منظمة التحريرحواتمة والزعنون يدعوان إلى قانون ا 7

أكد كل من رئنس المجمس الوطيي الفمسطنيي سمنم الزعيون واألمنن العام لمجبهة : يادنة سعد الدنن –عمان
الدنمقراطنة لتحرنر فمسطنن يانف حواتمة أمس أهمنة "ايعقاد اجتماع لجية قايون ايتخابات المجمس الوطيي 

 من الشهر الجاري في عمان". 22و 21الموحد لميظمة التحرنر نومي 
ولفت الجايبان إلى "ضرورة انجاد قايون ايتخابات واحد لمؤسسات ميظمة التحرنر، وفي المقدمة المجمس 
الوطيي، والمجمس التشرنعي لمسمطة الفمسطنينة وفق التمنثنل اليسبي الكامل، باعتبار الميظمة الممنثل 

 راضي المحتمة وفي أقطار المجوء والشتات".الشرعي والوحند لمشعب الفمسطنيي داخل األ
وتحدنثا عن أهمنة أن "نكون المجمس التشرنعي لمسمطة عضوًا في المجمس الوطيي لميظمة التحرنر التي 

 تمنثل الكل الفمسطنيي، والمسؤولة عن الحقوق الوطينة وكل مؤسسات السمطة وميظمة التحرنر".
 20/5/2013الغد، عمان، 

 
 الحتالل القدس 46التشريعي: مسيرة القدس توافق الذكرى الـ المجمسي رئيس لجنة القدس ف 8

أعمن رئنس لجية القدس في المجمس التشرنعي د.أحمد أبو حمبنة أن المسنرة : أسماء صرصور -غزة
العالمنة يحو القدس ستيطمق في السابع من حزنران )نوينو( المقبل؛ لتوافق الذكرى السادسة واألربعنن 

القدس والمسجد األقصى المبارك، وكما العام الماضي سنكون تجمعها عيد محطة "حمودة"  الحتبلل شرقي
 في مدنية بنت حايون شمال قطاع غزة.

وبنن د.أبو حمبنة اليائب عن كتمة التغننر واإلصبلح في حوار خاص لـ"فمسطنن" أن االستعدادات جارنة 
لقدس، بمشاركة جمنع أبياء الشعب الفمسطنيي عمى قدم وساق إلطبلق فعالنات المسنرة العالمنة يحو ا

يهاء  مسممنن ومسحننن؛ تأكنًدا من القائمنن عمى المسنرة أن األساس هو وحدة الشعب الفمسطنيي وا 
 االيقسام.

 20/5/2013فمسطين أون الين، 
 

  في حادثة خطف الجنود المصريين بحماس يرفض الزج   الزىار 9
لتـــي تحكـــم القطـــاع الـــزج بهـــا فـــي الخبلفـــات الياشـــبة بمصـــر، أشـــرف الهـــور: رفضـــت حركـــة حمـــاس ا -غـــزة 

كــل "وبــاألخص فــي عممنــة خطــف ســبعة مــن الجيــود فــي ميطقــة ســنياء، وقــال الــدكتور محمــود الزهــار ميتقــدا 
 ."واحد طمق مراته صارت حماس مسؤولة عيها

المصـرنة أن مـا نحـدث  "درنـم"وقال الدكتور محمود الزهار القنادي في الحركة في تصـرنحات تمفزنوينـة لقيـاة 
فوضى خبلقة تدفع فنها إسرائنل وأمرنكا، وفصائل فمسطنينة لها مصمحة، وندفع بهـا هـذا اإلعـبلم الـذي "نعد 

 ."نحاول أخذ الياس في هذا االتجاه
تعـرف مـن "مصـر  إنوأكد أن قضنة خطـف الجيـود المصـرننن واضـحة، يافنـا أي عبلقـة لحمـاس بهـا، وقـال 

نا ياس أرحموا أيفسـكم ستعرضـون عمـى اهلل "تابع ميتقدا بشدة مرة أخرى الزج بحماس ، و "الذي خطف الجيود
 ."نوم القنامة وسنحاسبكم عمى كل كممة تقولوها

كل واحد طمـق "وأشار إلى أن حماس تتهم بكل شيء نحدث في مصر دون أن تكون لها عبلقة بذلك، وقال 
، مممحـا بـذلك "صـارت حمـاس هـي مسـؤولة عيهـا مراته صارت حماس مسؤولة عيها، كل واحـد سـرق تعرنفـة
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لمـاذا نكـون هـذا "وقال فـي ختـام تصـرنحاته  إلى االتهامات المتواصمة من قبل وسائل إعبلم مصرنة لمحركة.
 ."الوعي القومي الذي كان ندافع عن األمة العربنة وعن القضنة الفمسطنينة بالذات

 02/5/0223القدس العربي، لندن، 

 
 قتضي وقف االعتقال السياسي والتنسيق األمنيت الجادة المصالحة خطواتالبردويل:  22

قال القنادي في حركة صبلح البردونل إن "تشكنل حكومة التوافق الوطيي، خبلل : يادنة سعد الدنن -عمان 
 النثبلنثة أشهر المقبمة، مرتبط بتوفر الحرنات والضمايات البلزمة إلجراء ايتخابات يزنهة".

ن فمسطنن المحتمة، إن "المضي في خطوات جـادة لتحقنـق المصـالحة الفمسـطنينة نقتضـي وأضاف، لـ"الغد" م
وقــف االعتقــال السناســي والتيســنق األميــي مــع ســمطات االحــتبلل اإلســرائنمي والمبلحقــة، فــي الضــفة الغربنــة 

 المحتمة".
تـًا إلـى "تشـكنل لجيـة وأوضح بأن "المصـالحة ال نمكـن ايجازهـا فـي ظـل المبلحقـة واالعتقـاالت المسـتمرة"، الف

 لمراقبة الطرفنن"، وفق ما اتفق عمنه بنن حركتي حماس وفتح في القاهرة األسبوع الماضي.
ويوه إلى أن "لجية الحرنات ستجتمع لمراقبة األوضاع وتقدنم تقرنر تفصنمي لمبياء عمى مضمويه عيد خطـوة 

 "إذا تـوفرت الحرنـات العامـة والضـمايات الشروع في التفاوض من أجـل تشـكنل الحكومـة الوطينـة". وزاد قـائبلً 
الكافنة إلجراء االيتخابات الرئاسنة والتشرنعنة وايتخابات المجمس الوطيي، وذلك بعد نثبلنثة أشهر من تشـكنل 

 الحكومة الوطينة، فإن ذلك نعزز المصالحة".
 02/5/0223الغد، عمان، 

 
 ت المستوطنات لممضي بقرار "تمييز" منتجا األوروبييدعو االتحاد  الرشق 22

أعــرب عضـــو المكتــب السناســـي لحركــة "حمـــاس" عــّزت الّرشـــق عــن أســـفه البــال  لرضـــوخ االتحــاد األوروبـــي 
مـــن خـــبلل تمننـــز  "إســـرائنل"لمضـــغوط األمرنكنـــة واإلســـرائنمنة الســـاعنة لنثينـــه عـــن اتخـــاذ خطـــوة جرنئـــة ضـــد 

 ميتجات المستوطيات اإلسرائنمنة تسهنبًل لمقاطعتها.
تصــرنحات صــحفنة: "إنَّ ممارســة اإلدارة األمرنكنــة الضــغوط عمــى االتحــاد األوروبــي نعــّد وقــال الّرشــق فــي 

استمرارًا لبليحناز األمرنكي الفاضح لبلحتبلل ومخططاتـه االسـتنطاينة، ونعطنـه غطـاًء لمواصـمة جرائمـه فـي 
واينن والموانثنــق ســرقة األراضــي الفمســطنينة وتعزنــز البــؤر االســتنطاينة؛ مّمــا نشــكل مخالفــة صــرنحة لكــل القــ

 الدولنة".
ودعا الّرشـق االتحـاد األوروبـي إلـى المضـي قـدمًا فـي تيفنـذ قـرار تمننـز ميتجـات المسـتوطيات وعـدم الرضـوخ 
لمضغوط األمرنكنة واإلسرائنمنة، ومواصمة التحّرك لوضع حدٍّ لمتوسع االستنطايي الشـرس الـذي نهـّدد األرض 

 والشعب الفمسطنيي.
 29/5/0223فمسطين أون الين، 

 
 مصر لفتح معبر رفح تدعوحركة حماس  20

دعــت حركــة حمــاس بمســان المتحــدث باســمها ســامي أبــو زهــري مصــر إلعــادة فــتح معبــر : حامــد جــاد -غــزة 
رفح، معتبـرة أن إغـبلق المعبـر عمـل غنـر مبـرر وألحـق أضـرارا بمئـات المرضـى وذوي االحتناجـات الخاصـة 
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عبلج أي مشاكل مصـرنة داخمنـة بعنـدا عـن التـأنثنر عمـى الشـعب العالقنن عمى الجايبنن مشددًا عمى ضرورة 
 الفمسطنيي.

 02/5/0223الغد، عمان، 

 
 حماس تتيم السمطة بمواصمة استيداف أنصارىا في الضفة  23

اتهمـــت حركـــة حمـــاس أجهـــزة األمـــن التابعـــة لمســـمطة الفمســـطنينة )جيـــاح الضـــفة الغربنـــة( باســـتهداف : رام اهلل
فة الغربنة المحتمة من خبلل حمـبلت االعتقـاالت واالسـتدعاءات المتواصـمة التـي أيصارها ويشطائها في الض

 تشّيها بحقهم.
 29/5/0223قدس برس، 

 
 قيادي في فتح: شعار "حرق العرب" دليل عمى فاشية وعنصرية االحتالل  23

مصـان رام اهلل: وصف المتحدث باسم حركة التحرنر الفمسطنيي "فتح" أحمـد عسـاف الشـعار المكتـوب عمـى ق
حركــة "عــزرا" النهودنــة الدنينــة ونــدعو إلــى )حــرق العــرب(، بأيــه شــعار فاشــي وعيصــري نعكــس  مرشــدات مــن

 نثقافة الكراهنة والحقد السائدة والمتيامنة في دولة االحتبلل. 
( الحكومـــة اإلســرائنمنة النمنينــة مســـؤولنة تبيــي وتغذنــة هـــذه 29/5وحّمــل عســاف فــي تصـــرنحات لــه األحــد )

ال أن الشعب الفمسطنيي نممس نومنًا ايعكـاس سناسـات وممارسـات هـذه الحكومـة وجـنش احتبللهـا النثقافة، وق
 ومستوطينها الذنن نتفييون ونتمـذذون فـي إلحـاق األذى واأللـم لئليسـان الفمسـطنيي والمـس بكرامتـه وممتمكاتـه.

تي تدعو إلى الفصـل بـنن وأشار عساف إلى سمسمة القواينن العيصرنة التي نصدرها الكينست اإلسرائنمي، وال
لــى فتـاوى الحاخــامنن النهـود التـي تــدعو عميـًا إلـى قتــل العـرب، وتصــفهم  العـرب والنهـود فــي مجـاالت عـدة، وا 

 "بالصراصنر والحشرات".
 29/5/0223قدس برس، 

 
 " ومساره السياسي مصيره الفشل وىمي"الديمقراطية": مسار كيري االقتصادي " 25

سناســي لمجبهــة الدنمقراطنــة لتحرنــر فمســطنن، وعضــو المجيــة التيفنذنــة لميظمــة أكــد عضــو المكتــب ال: رام اهلل
التحرنــر الفمســطنينة، تنســنر خالــد، أن المســار االقتصــادي لــوزنر الخارجنــة األمرنكــي جــون كنــري هــو مســار 

وقـال خالـد عمـى صـفحته الشخصـنة عمـى  "وهمي"، في حنن اعتبر أن مسـار كنـري السناسـي مصـنره الفشـل.
تواصل االجتماعي "فنسبوك": "إيه من الواضح أن جولة كنري القادمة تحمل جدول أعمال أوسع مـن موقع ال

اإلسرائنمي، فهياك ما نشغل اإلدارة األمرنكنة في الميطقـة  -جهود التسونة السناسنة عمى المسار الفمسطنيي 
ال وقـد ال نكـون األكنثـر من تطورات واحتماالت، أي أن الشـأن الفمسـطنيي سـنكون أحـد عيـاونن جـدول األعمـ

 أهمنة.
 02/5/0223قدس برس، 

 
 تسوية أمريكي في المنطقة يشكل خطرًا عمى قضية فمسطين  مشروع"الشعبية" تحذ ر من  28

قال عضو المجية المركزنة لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنن، جمنل مزهر، إ اإلدارة األمرنكنة الحالنة : رام اهلل
ونة فـي ميطقـة الشـرق األوسـط، وأن هيـاك محاولـة اسـتنثمار مـا نجـري بالميطقـة "في جعبتها مبادرة باتجاه تسـ
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ويوه  العربنة خاصة بعد سنطرة أمرنكا عمى الميطقة، من خبلل الفوضى الخبلقة واحتواء اإلسبلم السناسي".
 (، إلــى أن "المبــادرة األمرنكنــة ستشــكل خطــراً 02/5مزهــر، فــي تصــرنح صــحفي تمقتــه "قــدس بــرس"، االنثيــنن )

حقنقنــًا عمــى المشــروع الــوطيي الفمســطنيي وتحمــل فــي طناتهــا تصــفنة لقضــنة البلجئــنن"، مضــنفًا أن المبــادرة 
تتحدث عن تبـادل األراضـي ودولـة ذات حـدود مؤقتـة فـي ظـل المحافظـة عمـى البـؤر االسـتنطاينة الكبـرى فـي 

 القدس والضفة الغربنة.
 29/5/0223قدس برس، 

  
 الكويتية بأنيا "تخدم االحتالل" عبر تقاريرىا حماس تتيم صحيفة "السياسة"  27

الكونتنــة بشــأيها، ووصــفتها بأيهــا  "السناســة"يفــت حركــة حمــاس صــحة التقــارنر التــي تيشــرها صــحنفة : غــزة
"مشبوهة"، وأكدت أنَّ تمك التقارنر ما هـي إال محـاوالت قالـت بأيهـا "محمومـة لتشـونه حركـة حمـاس ويضـالها 

 لعدو الصهنويي".ورموزها وال تخدم إالَّ ا
( أرسمت يسخة ميه لـ"قدس برس": "دأبت جرندة السناسة الكونتنـة ميـذ 29/5وقال بنان لحركة حماس األحد )

بضعة أشهر عمـى يشـر مقـاالت وتقـارنر كاذبـة ومفبركـة ومختمقـة عـن حركـة "حمـاس" وأبيائهـا وقناداتهـا؛ مـع 
اســتفهام عمــى أهــداف هــذه الحممــة المســـمومة التحــرنض والتألنــب الســافر عمنهــا، األمــر الــذي نضـــع عبلمــة 

 والمأجورة".
 29/5/0223قدس برس، 

 
 تعرضت سيارتو إلطالق نار في رام اهلل  النائب أبو شمالةغزة: وقفة تضامنية مع  26

(، فـي وقفـة تضـامينة أمـام ميـزل 28/5شارك العشرات من أيصار وكوادر حركة "فتح"، مسـاء السـبت ): رفح
عن الحركة ماجد أبو شمالة في رفح الواقعة في جيوب قطاع غزة، والذي تعرضت عضو المجمس التشرنعي 

 إلطبلق يار في رام اهلل. أسبوعسنارته قبل أكنثر من 
 29/5/0223قدس برس، 

 
 ليسوا طرفًا في خطف الجنود المصريين الفمسطينيونمزىر: جميل  29

مزهـــر، أن عممنـــة اختطـــاف الجيـــود  اعتبـــر عضـــو المجيـــة المركزنـــة لمجبهـــة الشـــعبنة لتحرنـــر فمســـطنن جمنـــل
المصرننن السبعة "أمر مؤسف ومدان بكـل األشـكال، وأن الفمسـطنيننن لنسـوا طرفـًا فـي هـذه العممنـة"، مطالبـًا 

وقــال مزهــر فـي تصــرنحات إذاعنــة: إن "إغــبلق  بـأال نــدفع المــواطن الفمسـطنيي فــاتورة هــذه الجرنمــة الهمجنـة.
مــن المرضــى والطــبلب وأصــحاب اإلقامــات، ألن المعبــر هــو الميفــذ معبــر رفــح نعّطــل مصــالح الفمســطنيننن 

غبلق المعبر فـي هـذه الطرنقـة مـن أجـل األضـرار بمصـالح  الرئنِس الذي نربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وا 
 الشعب الفمسطنيي، مطالبًا ببذل جهد جدي من أجل فتح هذا المعبر.

 29/5/0223فمسطين أون الين، 
 

 باشتباكات في مخيم عين الحموة  ىوجرحقتيل لبنان:  02
الهدوء الحذر ساد مخنم عـنن الحمـوة الفمسـطنيي  أن بنروتمن  02/5/0223الشرق األوسط، لندن، يشرت 

في صندا بجيوب لبيان، أمس، بعد لنمة من االشتباكات العينفة استخدمت فنها األسمحة النثقنمـة بـنن عياصـر 
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، أدت إلـى مقتـل "فـتح اإلسـبلم"سـبلمي بـبلل بـدر المقـرب مـن من حركة فتح وآخرنن من مجموعة الياشط اإل
ويجحــت  شــخص وجــرح عــدد مــن األشــخاص، وذلــك إنثــر إشــكال فــردي وقــع بــنن مياصــرنن تــابعنن لمطــرفنن.

الجهـــود السناســـنة المبياينـــة والفمســـطنينة فـــي إعـــادة الهـــدوء إلـــى الميطقـــة التـــي شـــهدت أنضـــا مســـنرات شـــعبنة 
 مطالبة بوقف إطبلق اليار.

وقــع، مســاء )األحــد(، بــنن  أن مراســمها فــي صــندا أفــاد بــأن إشــكاال 02/5/0223الســفير، بيــروت، وذكــرت 
عيصــرنن مــن حركــة فــتح فــي مخــنم عــنن الحمــو، تــابعنن لكــل مــن المســؤول الفمســطنيي مينــر المقــدح وقائــد 

جـرح احـد  إلىضافة بجروح إ إصابتهما إلىالكفاح المسمح السابق محمد عبد الحمند عنسى "المنيو"، ما أدى 
 المارة."

 
 عمى أمن المخيمات لرفع الغطاء عن كل مخل باألمن حفاظاً  تدعولبنان: "الجياد"  02

دعـا ممنثــل حركـة الجهــاد اإلسـبلمي فــي لبيـان أبــو عمــاد الرفـاعي، عقــب االشـتباكات الجارنــة فـي مخــنم عــنن 
باألمن، ألي جهـة ايتمـى، حفاظـا  "ضبط العياصر الموتورة ورفع الغطاء عن كل مخل إلى، أمسالحموة لنل 

 عمى أمن مخنماتيا وكرامات أهميا وأعراضيا ومستقبل قضنتيا وحق عودتيا". 
يرفض وبشدة ما جرى من قصف ألحناء المخنم بقذائف الهاون والقـذائف الصـاروخنة، ويعتبـره  إييا: "أضاف

ييــا يــدعو الجمنــع  مــل المســؤولنات كاممــة، فــي هــذه تح إلــىعمــبل مشــبوها نيبغــي توقنــف ومحاســبة فاعمنــه. وا 
المحظـــة الحرجـــة مـــن تـــارنخ قضـــنتيا، ويطالـــب الجمنـــع، مـــن دون اســـتنثياء، بضـــبط العياصـــر الموتـــورة، وحـــل 
خبلفاتها الداخمنـة بعنـدا عـن أمـن أهميـا، ورفـع الغطـاء عـن كـل مخـل بـاألمن، ألي جهـة ايتمـى، حفاظـا عمـى 

 نتيا وحق عودتيا".أمن مخنماتيا وكرامات أهميا وأعراضيا ومستقبل قض
 02/5/0223النيار، بيروت، 

 
 تتنصل رسميًا من قتل الطفل محمد الدرة وتد عي أنو ما زال عمى قيد الحياة   "إسرائيل" 22

القدس ـ "األنام": تيصمت الحكومة االسرائنمنة من أي مسؤولنة عن قتل الطفل محمد الدرة في غزة، بل 
 .2000انمول عام  30العبلن فنها عن استشهاده في واّدعت ايه كان حنا في المحظة التي تم ا

وقالت لجية حكومنة اسرائنمنة في تقرنر يشر مساء امس: خبلفا لممزاعم التي وردت في التقرنر كأن الطفل 
سقط قتنبل، فان فحص شرنط الفندنو األصمي من قبل المجية نشنر الى أن في يهانة الشرنط، في مقطع لم 

ي. واضاف التقرنر الذي وزعه مكتب رئنس الوزراء االسرائنمي يتيناهو"نشنر نبث، نبدو الطفل وهو ح
وشرنط الفندنو حتى لم  2الفحص إلى أيه ال توجد أدلة إلصابة محمد الدرة أو والده كما زعم تقرنر فرايس 

ن نظهر أن الوالد جمال أصنب بشكل خطنر. عكس ذلك، توجد إشارات كنثنرة إلى أيه لم تتم إصابة االنثين
 بعنارات يارنة عمى اإلطبلق".

وتابع التقرنر" نشنر الفحص إلى أيه تسود شكوك كبنرة حول االحتمالنة بأن نثقوب العنارات اليارنة التي 
 وجدت بالقرب من االنثينن سببها ينران أطمقت من موقع عسكري إسرائنمي كما لّمح التقرنر".

ته المحطة النثاينة في التمفاز الفريسي ولكن التقرنر وكان تم تونثنق عممنة القتل من خبلل شرنط فندنو بنث
"ال أساس لبلدعاءات ولبلتهامات الرئنسنة التي وردت  الحكومي االسرائنمي ادعى بأن التقرنر كاذب وقال

 وال صمة لها بالمعمومات التي أشارت النها القياة". 2في تقرنر فرايس 
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بيتائج المجية وقال "إن االرتكاز عمى هذه القضنة نتسم ورحب رئنس الوزراء االسرائنمي بينامنن يتيناهو 
باألهمنة ألن هذه القضنة شوهت سمعة اسرائنل. وهذا هو منثال لحممة يزع الشرعنة الكاذبة ضد اسرائنل 
التي يعنشها نوما بعد نوم. وتوجد طرنقة واحدة فقط لمكافحة الكذب وهذه هي الحقنقة والحقنقة وحدها 

  ستتغمب عمى الكذب".
وقد استمم يتيناهو أمس تقرنر المجية الحكومنة االسرائنمنة المكمفة بالتحقنق في تقرنر القياة الفريسنة "فرايس 

" حول قضنة محمد الدرة ويتائجها وتداعناتها الذي قدمه وزنر الشؤون الخارجنة واإلستراتنجنة 2
 واالستخباراتنة نوفال شتانينتس.

بتشكنل هذه  2012إلستراتنجنة السابق موشنه نعالون في شهر أنمول وكان يتيناهو كمف وزنر الشؤون ا
 المجية التي واصمت أعمالها حتى الفترة األخنرة برعانة الوزنر شتانينتس.

 20/5/2013، األيام، رام اهلل
 

 لموراء عاماً  خمسينتيدد الرئيس المبناني: سنعيد لبنان  "إسرائيل" 23
عاما لموراء وهدم كافة الجسور المهمة والحنونة في حال وجه  50 هددت إسرائنل بإعادة لبيان :الياصرة

حزب اهلل ضربات إلسرائنل بالينابة عن سورنة أو غنرها. وقال موقع "قضانا مركزنة" العبري إن التهدند 
اإلسرائنمي الحاسم والواضح يقل مباشرة إلى الرئنس المبيايي منشال سمنمان عبر مسؤولنن في اإلدارة 

 ة.األمنركن
 20/5/2013، الغد، عم ان

 
 مع مبادرة السالم العربية لمتعامل إيجابياً  "إسرائيل"لوبي برلماني ألول مرة في  24

في مبادرة هي األولى من يوعها ميذ إقامة إسرائنل، شكل لوبي )مجموعة ضغط( : يظنر مجمي -تل أبنب
شعب الفمسطنيي واألمة العربنة. وأعمن في الكينست )البرلمان( اإلسرائنمي من أجل السبلم بنن إسرائنل وال

، أن هذا الموبي سنعمل عمى تغننر «الشرق األوسط»رئنس الموبي، اليائب حنمنك بار، في تصرنحات لـ
 التعامل اإلسرائنمي مع مبادرة السبلم العربنة وتوفنر أكنثرنة برلماينة لصالح السبلم في الكينست.

سية األخنرة، الذي اتسم  11موقف الحكومات اإلسرائنمنة خبلل  وقال بار، إن هذا الموبي نسعى إلى تغننر
دولة عربنة تسايدها أكنثر  22من غنر المعقول، أن تأتنك »بتجاهل مخجل لمبادرة السبلم العربنة. وأضاف: 

دولة إسبلمنة وتقول لك إيها مستعدة إلبرام اتفاق سبلم شامل وكامل مع إسرائنل، إذا أبرمت اتفاق  50من 
خطأ »واعتبر بار هذا الموقف «. مع الفمسطنيننن، وأيت تتجاهل هذا وال تتعامل معه باالحترام البلزمسبلم 

 «.فادحا لمدبموماسنة اإلسرائنمنة نجب تصحنحه بشكل فوري
وكان بار، وهو يائب عن حزب العمل اإلسرائنمي المعارض ونشغل ميصب األمنن العام لهذا الحزب، شكل 

 يائبا.  20تارنخ إسرائنل. وقبل أن نعقد الجمسة األولى له ايضم إلنه الموبي ألول مرة في 
 20/5/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 غزة قطاع األمني شمال  الحدودي سياجالكتشف ثغرة في ي الجيش اإلسرائيمي 25
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 في’ نثغرة أمينة خطنرة‘اكتشفت قوات من جنش االحتبلل التي ترابط عمى حدود قطاع غزة، : أشرف الهور
السناج الحدودي المحنط بشمال القطاع، وهو ما كان نمكن من خبللها اختطاف جيود إسرائنمننن واقتنادهم 

 .2006إلى غزة، عمى غرار عممنة خطف الجيدي غمعاد شمنط في العام 
، في عددها نوم أمس فقد ذكرت أن الجنش اإلسرائنمي فتح ’إسرائنل النوم‘وبحسب ما كشفت صحنفة 

وتمكن هذه النثغرة بحسب ما أعمن متسممون أو  ة سبب هذه النثغرة التي قالت ان حجمها كبنر.تحقنقا لمعرف
 مسمحون فمسطنينون من الدخول عبرها، وتيفنذ عممنات خطف أو إطبلق يار ضد الجيود اإلسرائنمننن.

طول  وفور عممنة الكشف هذه شرعت قوات من جنش االحتبلل المرابطة عمى الحدود بتسننر دورنات عمى
 السناج الفاصل، لمتأكد من خموه من نثغرات أخرى.

وبسبب النثغرة األمينة التي اكتشفت شمال القطاع قامت قنادة الجنش باستدعاء الشخص المسؤول عن تمك 
الميطقة، ووجهت له عمى الفور تهمة التقصنر، حنث سنقدم عمى أنثرها لممحاكمة خبلل األنام القمنمة 

النثاينة التي نكتشف فنها جنش االحتبلل نثغرات كهذه، حنث سبق وأن أعمن قبل يحو وهذه هي المرة  المقبمة.
 العام عن اكتشاف نثغرة في السناج الواقع إلى الشرق من مدنية خاينويس جيوب القطاع.

 20/5/2013، القدس العربي، لندن
 

 جيش االحتالل يشرع باستخدام سالح قنص جديد لقمع المتظاىرين الفمسطينيين 26
اهلل ـ ولند عوض: شرع جنش االحتبلل االسرائنمي باستخدام سبلح قيص جدند لقمع المتظاهرنن رام 

الفمسطنيننن، وذلك في ظل تصاعد المقاومة الشعبنة ضد االحتبلل. واكد جنش االحتبلل االحد رسمنا 
االسرائنمنة ’ معارنف‘استخدام قواته سبلح قيص جدند لقمع الفمسطنيننن بالضفة الغربنة، وقالت صحنفة 
’ قياصة من يوع توتو’عمى موقعها االلكترويي ان السبلح الجدند بات في ند جيود مدربنن جندا ومسمحنن بـ

واشارت الصحنفة حسب مصادر عسكرنة الى أن استخدام هذا السبلح أقل خطورة من  لقمع الفمسطنيننن.
دم هذا السبلح بالفعل األسبوع الرصاص الحي وال نؤدي الى القتل، مشنرة الى جنش االحتبلل استخ

 المقامة عمى اراضي مدنية رام اهلل.’ بنت انل‘فمسطنيننن قرب من مستوطية  5الماضي وأصاب 
 20/5/2013، القدس العربي، لندن

 
 ألمانيا مع الييودبتعامل اآلريين يشبو  48تعامل الصياينة مع فمسطينيي : شمومو َسْند 27

سرائنمي" والمحاضر في قسم التارنخ في جامعة "تل أبنب" البروفنسور شّبه األكادنمي "اإل: )نو.بي.آي(
بتعامل اآلرننن في ألماينا مع النهود، عشنة الحرب  48شمومو َسْيد، تعامل الصهانية مع فمسطنيني الـ 

"إسرائنل"  العالمنة النثاينة والمحرقة، وأن العممايننن "اإلسرائنمننن" لنسوا نهودًا. ورأى سيد أن "تكون نهودنا في
نعيي باألساس وقبل أي شيء آخر أن ال تكون عربنًا، وربما سنصبح النهودي قرنبًا في مكاية مشابهة 

وضمن أفكاره وأبحانثه في كتاب جدند أصدره مؤخرًا بعيوان "متى  لآلري في ألماينا نثبلنثنيات" القرن الماضي.
ره في هذه السمسمة بعد كتابي "متى وكنف وكنف توقفت عن كويي نهودنًا"، وهو الكتاب النثالث الذي نصد

 تم اختراع الشعب النهودي" و"متى وكنف تم اختراع أرض "إسرائنل".
وقال في مقابمة أجرتها معه صحنفة "هآرتس" ويشرتها، أمس، إيه في ما نتعمق بسناسة اليازننن الذنن 

نيات، ففي النثبلنثنيات أبعدوا النهود "أفّرق بنن النثبلنثنيات واألربع 1933صعدوا إلى الحكم في ألماينا عام 
ولكن سمحوا لهم بالخروج، بنيما في األربعنيات قتموهم، ونوجد في ذلك فرق كبنر". وأضاف أن "حقنقة أن 



 
 
 

 

 

           23ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

رئنس بمدنة "يتسنرت عنمنت" )المحاذنة لمدنية الياصرة في الجمنل( ما زال في ميصبه بعد أن أعمن، في 
بهم في المدنية، بدأت تذكريي بإبعاد النهود" عشنة الحرب العالمنة  العام الحالي، أن العرب غنر مرغوب

النثاينة. وتابع أيه "رغم ذلك فإيه ال توجد أنة مقارية بنن الصهنوينة واليازنة، وأيا ال أقول بأي شكل من 
 األشكال إن األمور ستتطور إلى حد اإلبادة" بحق العرب.

 20/5/2013، الخميج، الشارقة
 

 ةعمى رأس السمطة في سوري األسدبقاء  "إسرائيل"ينفي تفضيل يوآف مردخاي  28
يفى الياطق بمسان الجنش االسرائنمي نوآف مردخاي االيباء التي يشرتها صحنفة التانمز الميدينة : رام اهلل

أمس السبت، ومفادها ان احد كبار المسؤولنن في اجهزة المخابرات االسرائنمنة نعتقد ان "اسرائنل تُفّضل 
ويقل الموقع االلكترويي لصحنفة "ندنعوت  الرئنس السوري بشار االسد عمى رأس السمطة في سورنا". بقاء

احرويوت" الذي اورد الخبر عن مردخاي قوله "إييي عمى اّطبلع بموقف االجهزة االمينة في اسرائنل فنما 
 ايه مفبرك انضًا". نتعمق باالوضاع السائدة في سورنا، وعمنه فإن هذا االقتباس غنر صحنح، واقول

 20/5/2013، القدس، القدس
 

 إلى االعتراف بالمسؤولية عن النكبة اإلسرائيمية تدعو الحكومة "ىآرتس" 29
العبرنة في افتتاحنتها أمس الحكومة اإلسرائنمنة إلى « هآرتس»دعت صحنفة : أسعد تمحمي –الياصرة 

ويفي اليكبة التي لحقت « الوعي التارنخي»بهدف بمورة  1948تارنخ أحداث عام « إعادة كتابة»الكف عن 
بالشعب الفمسطنيي مع إقامة الدولة العبرنة. وقالت إيه حان الوقت لتعترف إسرائنل بمسؤولنتها عن اقتبلع 

)احتبلل فمسطنن( وميعهم من العودة إلى دنارهم، بداًل من « حرب االستقبلل»مئات آالف الفمسطنيننن في 
خصوصًا عمى الصعند التربوي، لدحض إفادات نمكن أن تؤكد حصول مواصمة تكرنس جهود كبنرة، 

وأعرب كاتب االفتتاحنة عن أسفه من أن أبحانثًا إسرائنمنة عممنة صدرت في السيوات األخنرة أكدت  «.يكبة»
أو تصل إلى طبلب المدارس النثايونة النهودنة « تتغمغل»، لم «اليكبة الفمسطنينة»مسؤولنة إسرائنل عن 

ميع تمقي الطبلب « التي سنطرت عمنها لسيوات كنثنرة جهات متطرفة قومناً »ر وزارة التربنة والتعمنم بفعل قرا
وتميت الصحنفة عمى وزنر التربنة  الروانة اإلسرائنمنة القائمة عمى يزوح طوعي لمفمسطنيننن.« تشّوه»مواد 

لنثايونات التعمم في دروس الوسطي شاي فنرون أن نتنح لطبلب ا« نش عتند»والتعمنم الجدند من حزب 
في كتاب وضعه قبل نثبلنثة أعوام مركز متخصص بكتب التعمنم نعطي صورة مغانرة )وقرنبة « المواَطية»

لممرة االولى في كتب التدرنس. وكان الوزنر « يكبة»ونستخدم كممة  1948من الحقنقة( عن أحداث عام 
لكتاب بل بم  به األمر فصل المسؤول عن النمنن جدعون ساعر ميع يشر ا« لنكود»السابق القطب في 

 في الوزارة عن العمل.« دروس المواطية»قسم 
 20/5/2013، الحياة، لندن

 
 "جل التربية الصالحة لممستوطنينأبحرق العرب من "يطالبن  اجتماعيات ييودياتمرشدات  30

لضفة الغربنة شعار رام اهلل ـ ولند عوض: رفعت مرشدات اجتماعنات نهودنات عامبلت في المستوطيات با
 كدعوة لقتمهم، كأساس لمتربنة الصالحة لممستوطينن.’ حرق العرب‘



 
 
 

 

 

           25ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

عمى مبلبس ’ ليحرق العرب من أجل التربنة الصالحة‘وكتب ذلك الشعار الداعي لقتل الفمسطنيننن 
بمستوطيات الضفة الغربنة، وذلك في اطار التحرنض ’ عزرا‘مرشدات من حركة الشبنبة المتطرفة 

 صل عمى قتل العرب بحجة ان فمسطنن هي وطن االجداد واالباء لممستوطينن.المتوا
االسرائنمنة االحد الى أيه سبق وقامت مرشدات من هذه الحركة الشبابنة ’ معارنف‘واشارت صحنفة 

مع بعض االطفال بالقرب من مستوطية ’ الموت لمعرب‘المتطرفة الصنف الماضي بالظهور بشعارات 
ت أمر جيوب الضفة الغربنة، ولكن هذه المرة تظهر دعوات لحرق العرب وتحت مبرر غرب بن’ بنت عنن‘

 التربنة الصالحة لمنهود.
 20/5/2013، القدس العربي، لندن

 
  اإلسرائيميةالتقميصات في الموازنة  مظاىرات ليمية ضد  "إسرائيل":  31

نة، ان آالف االسرائنمننن تظاهروا مساء ذكر الموقع االلكترويي لئلذاعة االسرائنمنة بالمغة العرب: رام اهلل
أمس احتجاجًا عمى التقمنصات التي اقرتها الحكومة االسرائنمنة لمتغمب عمى العجز في الموازية العامة، 

 والتي من شأيها إلحاق الضرر بمستوى معنشة الطبقات الفقنرة.
قنسارنا، حنث شارك يحو الف واضاف الموقع ان المظاهرات عمت المنمة الماضنة مدن القدس وتل ابنب و 

شخص بمسنرة تل ابنب وتوقفوا دقنقة صمت في المكان الذي اقدم موشنه سمنمان عمى إحراق يفسه فنه 
كما يظم المحتجون مظاهرة أمام مقر رئنس الحكومة بينامنن يتيناهو  العام الماضي احتجاجًا عمى الغبلء.

عمى اليفقات المرتفعة لعائمته، وفقا لما ورد في معطنات  في القدس وامام ميزله الخاص في قنسارنا احتجاجاً 
 يشرتها وسائل االعبلم االسرائنمنة االسبوع الماضي.

 20/5/2013، القدس، القدس
 

 أربعة أيامخالل ة في سوري نفمسطينيي عشرةاستشياد  30
رار الهجمــات فمســطنينا خــبلل األنــام األربعــة الماضــنة، جــراء اســتم عشــرةاستشــهد : القــدس دوت كــوم -غــزة

 والقصف المتواصل عمى مخنمات البلجئنن الفمسطنيننن في سورنا.
، بمخـــنم ]أمـــس  فمســـطنيننن استشـــهدوا، نـــوم األحـــد خمســـة إن :وقالـــت مصـــادر خاصـــة لــــ القـــدس دوت كـــوم

 خمسـةفنمـا استشـهد الجمعـة  عدد آخر من الفمسـطنيننن بجـروح خطنـرة. إصابةعن  أنضا أسفرالنرموك، ما 
 .، في ميطقة عدرافمسطنيننن

 02/5/0223القدس، القدس، 
  

 عكرمة صبري يفتي بحرمة "تبادل األراضي" مع االحتالل 33
أفتـــى رئـــنس الهنئـــة اإلســـبلمنة العمنـــا وخطنـــب المســـجد األقصـــى الشـــنخ عكرمـــة صـــبري : فمســـطنن أون النـــن

ـــادة  ـــك بعـــد أن أعميـــت قن ـــادل األراضـــي مـــع االحـــتبلل اإلســـرائنمي، وذل ــــ"عدم جـــواز" تب الســـمطة الفمســـطنينة ب
 والجامعة العربنة مؤخرا القبول بهذا المبدأ في إطار المفاوضات.

وقال الشـنخ فـي فتـواه: إن "تبـادل األراضـي صـورة مـن صـور التيـازل"، وأضـاف "فمسـطنن هـي أرض اإلسـراء 
ــــــاجرة أو المفاوضــــــات أ ــــــع أو المت ــــــة لمبن ــــــر قابم ــــــالي فإيهــــــا غن و والمعــــــراج وأرض المحشــــــر والميشــــــر، وبالت

 المساومات".



 
 
 

 

 

           28ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

وأشار إلـى أن كافـة الطروحـات والحمـول لمـوطن البـدنل أو تبـادل األراضـي فشـمت ألن فمسـطنن أرض مقدسـة 
 وال مجال لمتيازل عيها"، عمى حد تعبنره.

 29/5/0223، فمسطين أون الين
 

 بسبب زيارة أىميا في غزة من بيت لحم مواطنةاالحتالل يعتقل  33
دت مؤسســة التضــامن لحقــوق اإليســان أن قــوات االحــتبلل اإلســرائنمنة اعتقمــت أفــا: الســبنل –الضــفة الغربنــة 

 مؤخرا مواطية متزوجة في بنت لحم بسبب زنارة أهمها في قطاع غزة.
وذكرت األسنرة هبه محمود بدنر لمحامي التضامن محمد العابد، أن االحتبلل اعتقمها بسبب زنارة أهمهـا فـي 

 قطاع غزة قبل عدة أشهر.
( بعـد اعتقـال 26ه، ذكر الباحث في التضـامن أحمـد البنتـاوي أن عـدد األسـنرات ارتفـع مـؤخرا إلـى )من ياحنت

االحـتبلل أمـس األربعـاء الطالبــة الجامعنـة سـنرنن خالــد صـوافطة مـن طوبـاس، وقبمهــا بنـومنن اعتقـل األســنرة 
 من قرنة كفر قمنل شرق يابمس. المحررة تحرنر ساطي القيي

 02/5/0223السبيل، عمان، 
 

  عبد اهلل البرغوثي لألسير الصحيتدىور الوضع  35
ذكرت مصادر حقوقنة فمسطنينة أن تـدهورًا طـرأ عمـى صـحة القنـادي : خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطنن( 

األســنر عبــد اهلل البرغــونثي الــذي أعمــن مــؤخرًا إضــرابه عــن المــاء، ردًا عمــى عزلــه ايفرادنــًا فــي معتــق "الجممــة" 
حاولة إلجباره عمـى فـك إضـرابه عـن الطعـام الـذي نخوضـه مـع عـدد مـن األسـرى األردينـنن اإلسرائنمي، في م

 في معتقبلت االحتبلل ميذ سبعة عشر نوم عمى التوالي.
(، أن إدارة معتقل 5|29وأوضح يادي األسنر الفمسطنيي في بنان تمّقت "قدس برس" يسخة عيه، نوم األحد )

مؤبــد، مــن  67رغــونثي، وهــو صــاحب أعمــى حكــم فــي تــارنخ البشــرنة بـــ "الجممــة" اإلســرائنمي يقمــت األســنر الب
 زيزايته االيفرادنة إلى عنادة سجن الرممة.

وكــان البرغــونثي قــد أعمــن إضــرابه عــن المــاء فــي ســاعة متــأخرة مــن مســاء الخمــنس الماضــي، ردًا عمــى عزلــه 
 ن العزل.ايفرادنًا، مؤكدًا أيه لن نفك إضرابه عن الماء إال بعد أن نتم إخراجه م

 29/5/0223قدس برس، 
 

 األسير أبو معميق من غزة يضرب عن تناول الدواء 38
أعمـن األســنر مـراد أبـو معمنـق مــن غـزة إضـرابه عـن تيــاول الـدواء، ونعـايي األســنر : الحنـاة الجدنـدة -رام اهلل 

 ابو معمنق من أورام وتعفن في األمعاء أدت إلى استئصال جزء ميها.
ليــادي الــذي قــام بزنارتــه فــي ســجن "عســقبلن" أيــه أقــدم عمــى اإلضــراب عــن الــدواء وأوضــح األســنر لمحــامي ا

 يتنجة اإلهمال الذي نمارس بحقه.
إلى هذا بنن األسنر أيه وميـذ فتـرات طونمـة نتيـاول دواء إال أن حالتـه ازدادت تردنـا وبـدأ نعـايي بشـكل كبنـر، 

م بتقـدنم العـبلج الـبلزم إال أييـي لـم أتمـق أي مضنفا "كل سجن قامت اإلدارة بيقمـي لـه كايـت تـدعي أيهـا سـتقو 
 عبلج حقنقي".

 02/5/0223الحياة الجديدة، رام اهلل، 



 
 
 

 

 

           27ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

 
 يوًما ويعتمد عمى الماء فقط 35 منذاألسير أبو داود مضرب  37

نواصل األسنر الفمسطنيي في سجون االحتبلل اإلسرائنمي أنمن أبـو : خدمة قدس برس -الخمنل )فمسطنن(  
إبرنـــل الماضـــي، مؤكـــًدا أيـــه /  دنيـــة الخمنـــل، إضـــرابه عـــن الطعـــام ميـــذ ميتصـــف ينســـانداود، مـــن ســـكان م

سنستمر في اإلضراب "حتى حل قضنته باستعادة حرنته التي يالها بعد صفقة وفاء االحـرار"، فـي ظـل تأكنـد 
 وزارة األسرى برام اهلل أن األسنر "أبو داوود" بات نتعتمد عمى الماء فقط دون أي مدعمات.

"إن أبو داود  وقال مدنر الدائرة القايوينة المحامي، جواد بولس، قال بعد زنارة أبو داود في سجن الرممة وكان
قدمت بحقه الئحة اتهام في المحكمة العسكرنة في "عوفر" حتى وصـمت قضـنته فـي مراحـل قايوينـة متقدمـة، 

تيظـنم محظـور فـي غـزة"، موضـًحا أن أي إلى ما قبل إعطاء اإلداية، وفنها اتهمت الينابة بإقامة اتصال مـع 
 أنمن بدأت تظهر عمنه عبلمات ترد صحنة واضحة.

 29/5/0223قدس برس، 
 

 جنوب الضفة مستوطنة كريات أربعبيصل الحرم اإلبراىيمي  استيطاني شق طريق 36
المقامــة عمــى أراضــي مــدنن الخمنــل الواقعــة فــي جيــوب ” كرنــات أربــع“شــرعت فرقــة هيدســنة تابعــة لمســتوطية 

ضــفة الغربنــة، بمســح طرنــق تــابع ألراضــي المــواطينن الفمســطنيننن فــي وادي الحصــنن، تمهنــدًا لشــق شــارع ال
 استنطايي نصل الحرم اإلبراهنمي بالمستوطية.

بـأن فرقـة هيدسـة تابعـة ” لجيـة إعمـار الخمنـل“وذكر العدنـد مـن المـواطينن الفمسـطنيننن فـي وادي الحصـنن لــ 
قامت بمسح الطرنق الترابنة الموجودة في أراضـي المـواطينن، ووضـع ” نلمجمس مستوطيات الخم“لما نسمى 

ومـا بـنن حـارة ” كرنات أربع“إشارات عمى طول الطرنق تمهندًا لشق شارع استنطايي نصل ما بنن مستوطية 
الوقــوف إلــى جــايبهم “وقــد ياشــد ســكان وادي الحصــنن جمنــع المؤسســات الوطينــة  جــابر والحــرم اإلبراهنمــي.

الــذي نهــدد بضــم المزنــد مــن األراضــي لمســتوطية كرنــات  اإلســرائنميم فــي تصــدنهم لهــذا المخطــط ومســايدته
وفــي الســناق ذاتــه؛ قــام جيــود االحــتبلل اإلســرائنمي بيصــب كــامنرات مراقبــة عمــى أســطح عــدة ميــازل  ”.أربــع

 جيوب الحرم اإلبراهنمي.
 26/5/0223، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 في غياىب النسيان أضحوا": الفمسطينيون في المنطقة "ج" تايمزيس "لوس انجيم 39

 أنفي عددها الصادر النوم  األمنركنةتقول صحنفة "لوس ايجنمنس تانمز"  :القدس –واشيطن، قرنة المالحة 
تحــاول دفعهــم  إســرائنل أنميقطعــنن عــن الســمطة الفمســطنينة ونقولــون  أصــبحوا ميطقــة "ج"لالفمســطنيننن فــي ا

وجــــاء فــــي المقــــال الــــذي يشــــر ومســــاكيهم بتــــدمنر ميــــازلهم وحجــــب الخـــدمات عــــيهم.  أراضــــنهمج مــــن لمخـــرو 
 األردندروسـهم فـي القـرى الفمسـطنينة اليائنـة فـي شـمال غـور  وننطـالعبالصحنفة، أن األطفـال الفمسـطنينون 

 أسـبلك، فنمـا تصـل أمنـاالتبعـد  أمـاكنتشتري المـاء مـن  أنعمى ضوء مصابنح الغاز، ولكن عمى عائبلتهم 
 مباشرة متخطنة مساكيهم. اإلسرائنمنةالمناه الى المستوطيات  وأيابنبالطاقة الكهربائنة 

تسـمم الميطقـة  أن، فـان كـبل الجـايبنن كايـا نتوقعـان بأكممهـانحتـل الضـفة الغربنـة  اإلسـرائنميالجـنش  أنورغم 
فشمت محادنثات قنـام الدولـة  أنايه بعد  إالي، السمطة الفمسطنينة بيهانة التسعنيات من القرن الماض إلى"ج" 

 .اإلطبلقالفمسطنينة، فان عممنة التسمنم لم تكتمل عمى  االيتفاضةالعيف التي صاحبت  وأعمالالفمسطنينة 



 
 
 

 

 

           26ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

فقــط نعنشـــون فـــي  ألفـــا 92عـــددهم نبمــ   أن إســرائنلتقـــول  –ألــف فمســـطنيي 252وهــذا الوضـــع تــرك حـــوالي 
 ت النهودنة المتمددة.غناهب اليسنان في ظل المستوطيا

 02/5/0223القدس، القدس، 
 

 غزةقطاع إغالق معبر رفح يتسبب في أزمة جديدة لسكان  32
"الخمنج": تسبب إغبلق معبر رفح من الجايب المصري لمنوم النثالث عمى التوالي في أزمـة إيسـاينة  -القاهرة 

القطـاع فـي الـداخل والخـارج،  فمسطنيي من أبيـاء 822جدندة عمى حدود مصر مع قطاع غزة ضحنتها يحو 
 والذنن كايوا في طرنق عودتهم إلى دنارهم وفوجئوا بإغبلق المعبر.

وقال مصدر أميي في رفح إن أزمة المعبر ستيتهي خبلل فترة وجنزة، مشنرًا إلى أن الجـنش سـنقوم بالسـنطرة 
بعاد الجيود المعتصمنن عيها. وتابع إيه تم التمهند لذل  ك بسحب أسمحة المجيدنن ميهم.عمى بوابة المعبر وا 

مــن جــايبهم اســتغل أصــحاب األيفــاق الحدودنــة أوضــاع إغــبلق معبــر رفــح، وقــاموا برفــع أســعار المــرور عبــر 
دوالر لمشـخص الواحـد، لكـن أغمبنـة المسـافرنن نرفضـون المـرور ميهـا، يظـرًا لكويهـا  222األيفاق لتصل إلى 
 طرنقًا غنر شرعي.

 02/5/0223الخميج، الشارقة، 
 

 تفرض وقفًا إلطالق النار بين المسمحين في لبنان عين الحموةمخيم  فيتظاىرة شعبية  32
المبياينة  -الفمسطنينة والفمسطنينة  -تكنثفت أمس، االتصاالت واالجتماعات الفمسطنينة : «الحناة» -بنروت 

وأسـفرت ، ول مـن أمـسلتطونق االيتكاسة األمينـة التـي شـهدها مخـنم عـنن الحمـوة لبلجئـنن الفمسـطنيننن لنـل أ
 .جرحىوعدد من ال عن سقوط قتنل

وخـــرج مئـــات مـــن أبيـــاء المخـــنم صـــباح أمـــس، إلـــى أزقتـــه وفرضـــوا ألول مـــرة وقفـــًا إلطـــبلق اليـــار بـــالقوة بـــنن 
جيــد »عياصــر مــن حركــة فــتح ومجموعــة نقودهــا ياشــط محســوب عمــى القــوى اإلســبلمنة وتحدنــدًا مــن بقانــا 

مسـنرة شـعبنة وصـمت إلـى مسـرح االشـتباك فـي الشـارع الفوقـايي وفرضـت  ندعى ببلل بـدر، إذ يظمـوا« الشام
 بأجساد المشاركنن وقفًا إلطبلق اليار.

عمــى رغــم إطــبلق »التــي دعــت إلــى المســنرة عاصــف موســى، أيــه « المبــادرة الشــعبنة»وأوضــح اليــاطق باســم 
الوصول إلى مسرح االشتباك اليار في الهواء لدى وصول المسنرة إلى قمب سوق الخضر، إال أييا تمكيا من 

في الشارع الفوقايي بعد إجراء سمسمة من االتصاالت مـع القـوى الفمسـطنينة والمتقـاتمنن واآلن الوضـع هـادئ، 
 «.ايسحب المسمحون من الشوارع وهياك حركة احتجاج واستناء من أبياء المخنم

 02/5/0223الحياة، لندن، 
 

 األرض" ويغرس أشجارًا في أرض مصادرةينظم "ميرجان  الديمقراطي التجمع الوطني 30
، "مهرجان 28/5/0223السبت،  نومفرع الطنبة،  ،يظم التجمع الوطيي الدنمقراطي: سامي عمي - 88عرب

ـــذي توجـــه المشـــاركون فـــي ختامـــه إلـــى أراض مصـــادرة مبلصـــقة لمســـتوطية "تســـور نتســـحاق"،  األرض"، وال
زنتــون، وأزالـوا الســتار عــن الفتــة يصـبت فــي مكــان بــارز المقامـة عمــى أراضــي الطنبــة، وغرسـوا فنهــا أشــتال ال

 قبالة المستوطية، ُكتبت عمنها عبارة "هذه أرض عربنة"، بنثبلث لغات، العربنة والعبرنة واإليجمنزنة.



 
 
 

 

 

           29ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

وجــاء المهرجــان، الــذي أقــنم فــي ســاحة مصــيع بــاطون عبــد الجبــار أبــو راس فــي الميطقــة الصــياعنة، ضــمن 
حنــاء لـذكرى اليكبــة، وحضـره اليائــب جمــال يشـاطات التصــدي واليضـال ضــد  مخططـات مصــادرة األراضـي وا 

زحالقة، رئنس كتمة التجمع البرلماينة، والمحامي مأمون عبد الحي رئنس بمدنة الطنرة، وشخصنات اجتماعنة 
ـــدات  ـــة والبم ـــة الطنب ـــات مـــن ســـكان مدني ـــة وشـــعبنة، وشـــارك فـــي المهرجـــان المئ ـــة، تربون وسناســـنة مـــن الطنب

 المجاورة.
 29/5/0223، 36عرب 

 
سرائيميين :"يديعوت" 33  مؤسسة تطبيعية لرجال أعمال فمسطينيين وا 

قالــت صــحنفة "نــدنعوت أحرويــوت" الصــهنوينة، أمــس، إن مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفمســطنيننن : )وام(
نيهم سواء أيشأت مؤسسة مشتركة مع يظرائهم "اإلسرائنمننن" لمتقاضي التجاري، مشنرة إلى أن قنمة االتجار ب

كايت أعمااًل كبنرة أو صغنرة تبم  خمسة ممنارات دوالر سيونًا. وأضافت أن من بنن المؤسسنن رجال أعمال 
 مشهورنن. 

 02/5/0223الخميج، الشارقة، 
 

 0220 لسنةصندوق ال أرباحمميون دوالر  33: صندوق االستثمار الفمسطيني 33
 ل]أمس ،،األحدفنذي لصيدوق االستنثمار الفمسطنيي، نوم قال محمد مصطفى، الرئنس التي :القدس –رام اهلل 

 قبل خصم الضرنبة. 0220ممنون دوالر في عام  8333الصيدوق بمغت  أرباح أن
صادق عمى تحونل  اإلدارةمجمس  إنفي بنان صحافي عقب اجتماع الهنئة العامة لمصيدوق النوم " وأضاف

 مطة الوطينة الفمسطنينة."لخزنية الس 0220لمعام  أرباحهممنون دوالر من  82
الموزعـة لخزنيــة  اإلربــاحممنــون دوالر ميهـا بالفعــل لنصـل بــذلك مجمـوع  32فـي بنايــه ايـه تــم تحونـل  وأوضـح

 ممنون دوالر. 698الى حوالي  0223السمطة ميذ تأسنس الصيدوق عام 
نـون دوالر مـع يهانـة مم 783وتقدر موجـودات الصـيدوق وهـو الـذراع االسـتنثمارنة لمسـمطة الفمسـطنينة بحـوالي 

 .0220عام 
والبحـر المنـت نرتكـز عمـى ايشـاء  األغـواروقال "ان الصيدوق نيفـذ بريامجـا اسـتراتنجنا لبلسـتنثمار فـي ميطقـة 

 تجمعات ومشارنع تساهم في تفعنل وتطونر قطاعات السناحة والزراعة والبياء".
دويـم فـي  0522بمـ  مسـاحتها حـوالي ت أراضسنمتد عمى قطع  األغوارمشروع "مدنية القمر في  أن وأضاف

 ميطقة اليونعمة شمالي مدنية ارنحا نممكها الصيدوق".
وتابع "ستضم هذه المسـاحات عـددا مـن الميـاطق السـكينة والتجارنـة والميتجعـات السـناحنة والمراكـز الترفنهنـة 

 باالضافة الى المياطق الزراعنة".
ميــه عمــى مســاحة  األولــىل، حنــث ســتكون المرحمــة نــتم تطــونر هــذا المشــروع عمــى مراحــ أنوتوقــع مصــطفى 

 متى سنبدأ العمل فنها. إلى اإلشارةدويم دون  522
ونقول الفمسطنينون ان العائق الرئنسي امام تطونر االقتصاد في االراضي الفمسطنينة هـو اسـتمرار االحـتبلل 

فـي المئـة فـي  0637تفـع مـن معـدل البطالـة فـي فمسـطنن ار  إنالفمسـطنيي " اإلحصـاءوقال جهاز  االسرائنمي.
 ".0223في الربع االول من  0735الى  0220الربع الرابع من 

 02/5/0223القدس، القدس، 



 
 
 

 

 

           02ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

 
 "في القدس بين الحقائق والتضميل حارة الييود"عبد الرازق:  عدنانلكتاب جديد  35

)ميشـورات الرمـال(  «حارة النهود في القدس، بـنن الحقـائق والتضـمنل» عديان عبد الرازقأجراها تشمل دراسة 
جـزأنن مــن األبحــاث المترابطــة: نحتــوي األول عمــى البحـث فــي المصــادر العممنــة وعــرض األدلــة ذات الصــمة 
بالواقع التارنخي والسناسي لموجود النهودي في القـدس، عبـر الحقـب التارنخنـة المتعـددة ووضـع حـارة النهـود، 

... والنثــايي نتضــمن الحقــائق 67ل القــدس عــام وأمــاكيهم المقدســة فــي مختمــف العصــور، بمــا فــي ذلــك احــتبل
واألدلة المونثقة منداينا، وتشمل لوائح وسجبلت لمعقارات وهونتها ضمن ميطقة حارة النهـود الموسـعة، وكـذلك 

 صورا منداينة وصورا جونة وخرائط ونثائقنة.
 02/5/0223السفير، بيروت، 

 
 شرق األوسطحالل األمن واالستقرار بالكبيرة إل بذل جيوداً ت عم انرئيس مجمس النواب األردني:  38

خبلل استقباله في مكتبه أمس  ،سعد هانل السرور .م األرديي رئنس مجمس اليواب : قالبتراوكالة  –عمان 
ن ما حصل في المسجد األقصى والقدس من ، إبنتر منمنت األردناألحد السفنر البرنطايي المعتمد لدى 
 .األمامجهود المبذولة لدفع السبلم إلى ايتهاكات استفز الجمنع وانثر عمى ال

كبنرة إلحبلل األمن واالستقرار في الميطقة وبالذات العممنة السممنة بنن  األردن نبذل جهوداً  أنوأكد 
 الفمسطنيننن واإلسرائنمننن.

 02/5/0223الدستور، عمان، 

 
 ن الطعاماألسرى األردنيون بسجون االحتالل يطالبون بمزيد من التضامن مع إضرابيم ع 37

، المضربون عن الطعام ميذ اإلسرائنميردينون في سجون االحتبلل سرى األوجه األ: محمد الكنالي -عمان 
، تطالب بمزند من الدعم والمسايدة مؤخراً األرديننن النثايي من الشهر الحالي، رسالة إلى يقابة المهيدسنن 

 ."ديا إصرارا ونثباتاكمما زاد دعمكم وزادت مسايدتكم ليا ز ": واوقال ،إلضرابهم
، يددت في بنان لها أمس بالممارسات الصهنوينة الوحشنة بحق األسرىوفي معرض رد اليقابة عمى رسالة 

ودعا البنان  األسرى من عزل ايفرادي وميع لمزنارات وتفتنشهم وهم عراة، والتعذنب الجسدي واليفسي.
 .األسرىري عن الحكومة إلى الضغط عمى االحتبلل الصهنويي لئلفراج الفو 

فعالنات تضامينة مع  أمس، التابعة ليقابة المهيدسنن، "مهيدسون من أجل فمسطنن والقدس"يظمت لجية  كما
 العزنز الريتنسي. واستضافت أرممة الشهند عبد، ضمن خنمة التضامن معه في مجمع اليقابات األسرى

 02/5/0223الغد، عم ان، 
 مخيم عين الحموة شتباكالتطويق  فمسطينية -اتصاالت لبنانية  36

المبياينة لتطونق  -الفمسطنينة والفمسطنينة  -تكنثفت أمس، االتصاالت واالجتماعات الفمسطنينة : بنروت
 االيتكاسة األمينة التي شهدها مخنم عنن الحموة لبلجئنن الفمسطنيننن لنل أول من أمس.

نم واتصمت بعدد من القنادات الفمسطنينة وتابعت يائب صندا بهنة الحرنري الوضع األميي المستجد في المخ
عادة الهدوء إلى المخنم، حفاظًا عمى سبلمة أبيائه وعمى أمن المخنم واستقراره "متمينة  يزع فتنل التوتر وا 
وشممت اتصاالت الحرنري كبًل من قائد األمن الوطيي الفمسطنيي المواء صبحي أبو عرب، أمنن  ."والجوار

التحرنر الفمسطنينة في لبيان فتحي أبو العردات، أمنن سر القوى اإلسبلمنة  سر حركة فتح وفصائل ميظمة



 
 
 

 

 

           02ص                                    0685العدد:                02/5/0223اإلثنين  التاريخ:

الشنخ جمال خطاب، مسؤول حركة حماس في ميطقة صندا أبو أحمد فضل وعددًا من أعضاء لجية 
 المتابعة الفمسطنينة.

خنم معبرًا عن واتصل األمنن العام لمتيظنم الشعبي الياصري أسامة سعد بقادة الفصائل الفمسطنينة في الم
لحاق أضرار بالميازل والممتمكات، ويزوح " شجبه لهذه االشتباكات التي أدت إلى سقوط ضحانا برنئة، وا 

أن األمن في "، مؤكدًا "الكنثنر من العائبلت، كما أساءت إلى األمن واالستقرار في صندا وبقنة المياطق
بالتحرك الفاعل "ائل وفاعمنات المخنم . وطالب الفص"مخنم عنن الحموة وفي صندا والجيوب أمن واحد

 ."الحراك الشعبي الرافض لبلقتتال"، ميوهًا بـ"لوضع حد يهائي لؤلحداث
من استدراج المخنمات في لبيان إلى مستيقع الفتية ما نيعكس سمبًا "وحذرت الجماعة اإلسبلمنة في صندا 
المسؤول السناسي لمجماعة في الجيوب  . وأشارت في بنان إلى أن"عمى األوضاع األمينة في لبيان عموماً 

بسام حمود أجرى سمسمة اتصاالت طوال لنل االشتباكات بالمعيننن في القوى الفمسطنينة، داعنًا إناهم إلى 
بذل كل الجهود الممكية لضبط الوضع وسحب المسمحنن، واضعًا إمكايات الجماعة في تصرف لجان 

 أمن المخنم واستقراره وسبلمة أهمه. المساعي الحمندة، وأدًا لمفتية وحرصًا عمى
الرحمن البزري في بنان األحداث في المخنم وأجرى اتصاالت مع  واستيكر الرئنس السابق لبمدنة صندا عبد
 القوى والفصائل الفمسطنينة لتهدئة الوضع.

 02/5/0223الحياة، لندن، 
 

 من الحياء : نطمب قميالً "تجمع العمماء المسممين" في لبنان لحماسلـرئيس الييئة اإلدارية  39
، رئنس الهنئة اإلدارنة لـ"تجمع العمماء المسممنن" في لبيان الشنخ حسان عبد اهلل حركة حماس، مشنرا ايتقد

مؤتمر إيشاء لجية "لمعمماء المشاركنن في  " في لبيانتجمع العمماء المسممنن"عشاء تكرنمي أقام خبلل 
عيدما ميعت كل الدول أن "يه أ إلى "،ع التقرنب بنن المذاهبمؤتمر مجم"الميبنثق عن  "المساعي الحمندة

هينة مئتي ممنون دوالر،  إسماعنلتقدم لحماس أي قرش، اجتمع مجمس الشورى اإلنرايي وقدم لحكومة األخ 
إذا سألت عن الوفاء فإيك ستراه ". وأضاف "واستمرت سورنة في احتضان هذه الحركة وكل حركات المقاومة

لدى سورنة بعمم االيتداب الفريسي في داخل غزة، ما هكذا نكون الوفاء وليا  ح من كان محظناً بتمون معكوساً 
 ."أن يطمب قمنبل من الحناء

 02/5/0223السفير، بيروت، 
 
 
 

 "إسرائيل"خيف تا يعمى الئحة اإلرىاب ألن" حزب اهلل"وضع  : يريدونمحمد يزبك 52
صة الفريسنة، التي تصاعدت في النومنن األخنرنن، عمى بعض األصوات األوروبنة وخا "حزب اهلل"رّد 

مطالبة بإدراجه عمى الئحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي، فرأى رئنس الهنئة الشرعنة في الحزب الشنخ 
نتحدنثون عن وضع جياح عسكري لحزب اهلل عمى الئحة اإلرهاب، وذلك ألييا "محمد نزبك أن الفريسننن 

 ."معركتيا مع إسرائنل طونمة إنأيتها، ويقول لهؤالء يخنف إسرائنل وهم نرندون طم
 02/5/0223السفير، بيروت، 
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 العالم العربيوتحوالت حول القضية الفمسطينيةالعربي"  الثقافي"النادي لبنان: ندوة لـ 52
نزند صان  والزمنل  .د "اليادي النثقافي العربي"في الذكرى الخامسة والستنن لميكبة الفمسطنينة، استضاف 

قر أبو فخر لمحدنث عن قضنة فمسطنن النوم، وعن الخنارات السناسنة المتاحة أمام الشعب الفمسطنيي ص
جمنع نثورات "قدم أبو فخر عرضًا لقضنة فمسطنن، فقال إن  في سناق التحوالت التي نشهدها العالم العربي.

طنن التي ترزح تحت وطأة التحرر الوطيي في العالم تحررت من االستعمار ويالت استقبللها ما عدا فمس
لقد أخمف التارنخ وعده في فمسطنن ألن هذه القضنة ". أضاف: "آخر استعمار في الكرة األرضنة بأسرها

واقعة بنن اليفط والحل االستعماري لممسألة النهودنة، أي إسرائنل. فإذا كان اليفط هو الكيز، فإن إسرائنل 
سرائنلهي حارسة الكيز. لذلك خضعت قضنة فمسطنن لمخ . "اطر االشتباك في مندان نمتد بنن اليفط وا 

سية ما زال الخطاب العام اإلسرائنمي هو يفسه؛ خطاب البطل والضحنة حنث الضحنة هي  65بعد "وقال: 
الشعب النهودي، والبطل هو الشعب النهودي أنضًا. في المقابل، فإن الخطاب العام الفمسطنيي راح نتراجع 

والحظ صان  أن  ."حرر الوطيي إلى خطاب حقوقي بمغة ميظمات األمم المتحدةميذ أوسمو من خطاب الت
فمسطنن النوم باتت سمطتنن، وكل واحدة ميهما أقل من دولة. لكن حماس في غزة تمارس سمطتها كدولة "

أكنثر مما تمارسها السمطة الفمسطنينة في الضفة الغربنة، ألن في غزة ما نشبه االستقبلل الذاتي أكنثر من 
االستقبلل الذاتي لمضفة. لكن، كمتا السمطتنن مربوطة بإسرائنل بقوة، بالكهرباء، وباألموال، وبالبضائع 
والمحروقات... الخ. ومندان المشروع اإلسرائنمي هو في الضفة ال في غزة، واالستنطان نتجمى في الضفة، 

ها شيء من قدرات الردع والمواجهة التارنخنة هياك ال في غزة. وأضاف: صحنح أن سمطة حماس لدن
أدار اليدوة مروان  ."الجزئي ضد إسرائنل، لكيها ال تستطنع إطبلقًا إيهاء االحتبلل لؤلراضي الفمسطنينة

 األنوبي.
 02/5/0223السفير، بيروت، 

 
  لدى السمطة الفمسطينية يزور المسجد األقصى بتكميف من القيادة المصرية السفير المصري 50

الســفنر المصــري لــدى الســمطة الفمســطنينة ناســر عنثمــان، إن زنارتــه أمــس الســبت لممســجد قــال : قيــا –رام اهلل 
 األقصى، جاءت لبلطبلع عمى الوضع داخمه، والتعرف عمى خطورة التصعند اإلسرائنمي الذي نشهده.

وكشـــف فـــي تصـــرنحات، يشـــرتها وســـائل اإلعـــبلم الفمســـطنينة النـــوم، عـــن تكمنفـــه مـــن قبـــل القنـــادة المصـــرنة 
اجد داخل المسجد األقصى بشكل دوري لمتابعة الموقف عن كنثـب ورفـع تقـارنر لمقـاهرة، وقـال إن تيسـنقا بالتو 

مســتمرا ســنجري بــنن الســفارة المصــرنة ورئــنس الهنئــة اإلســبلمنة العمنــا، ومفتــي القــدس واألوقــاف اإلســبلمنة 
 والداخل لمتابعة الوضع، لميع التصعند ضد المسجد األقصى.

 02/5/0223الشرق، الدوحة، 
 

  تضامنًا مع مختطفي سيناء يغمقونو معبر العوجة ومجندو  غزة أنفاق ييدمالمصري الجيش  53
 أنـديالجيود المصرننن المخطوفنن فـي سـنياء عمـى  أزمة: مع دخول "القدس العربي"العرنش  -غزة  -ليدن 

 إعـبلن إلـى أدى قهـمإلطبلتعنثـر مفاوضـات  أنمصـادر  أكـدتنومهـا الخـامس  "القاعـدة"مسمحنن مقربنن من 
 ."عدم وجود مفاوضات مع المجرمنن" أمسرئاسة الجمهورنة 

 األحـد أغمقـواعسكرننن، غضـب رجـال الشـرطة الـذنن  وأربعةحادث خطف الجيود، وهم نثبلنثة شرطننن  وأنثار
لهـم نغمقـون ميـذ الجمعـة معبـر رفـح  آخـرننتضاميا مع جيـود  إسرائنليقطة العوجة التجارنة عمى الحدود مع 
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مـع قطـاع غـزة احتجاجـا عمـى خطــف زمبلئهـم، فنمـا بـدأ الجـنش المصــري حممـة، األحـد، لتـدمنر أيفـاق أســفل 
 المصرنة. -الحدود الفمسطنينة 

وقـال عمـال أيفـاق إن عـدة جرافـات مصـرنة كبنـرة شــرعت تحـت حراسـة القـوات المصـرنة فـي تـدمنر عـدد مــن 
عمــى  "نبيــا"خمــف مخــنم  "العبــد جبــر"دًا مــع ميطقــة األيفــاق فــي ميطقــة بوابــة صــبلح الــدنن جيــوب رفــح، امتــدا

 الحدود واستخدمتها في البحث عن أيفاق عمى امتداد الشرنط الحدودي.
بــالمجوء  األزمــةحممــة الجــنش المصــري قــد تكــون تمهنــدا لعممنــة عســكرنة تســتهدف حســم  أنواعتبــر مراقبــون 

نطـــالبون فنـــه الـــرئنس محمـــد مرســـي  ســـراحهم خاصـــة بعـــد يشـــر فنـــدنو لهـــم عمـــى النوتنـــوب إطـــبلقلمقـــوة فـــي 
 جمعاد شالنط. اإلسرائنميسراحهم كما حدث مع الجيدي  إلطبلقبالتدخل 

 02/5/0223القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"لتجريم التطبيع مع  اً مشروع تقدمىيئات مغربية  53

لبرلماينة المختصـة لـن ان الجهات ا "القدس العربي"برلماينة مغربنة لـ أوساطمحمود معروف: قالت  -الرباط 
تتقدم به هنئات مغربنة تيشط في محاربة  أنتمايع تسمم مشروع لتجرنم التطبنع مع الدولة العبرنة من المقرر 

سرائنلالتطبنع بنن المغرب   .وا 
 65وقـــال المرصـــد المغربـــي لمياهضـــة التطبنـــع، فـــي يـــدوة يظمهـــا مســـاء الجمعـــة بالربـــاط بمياســـبة الـــذكرى الــــ

عـد مشـروعا لتجـرنم التطبنـع مـع إسـرائنل سـنتقدم بـه لمبرلمـان أيـه أ، والحممة العالمنـة لمعـودة الحتبلل فمسطنن
 لممصادقة عمنه.

 02/5/0223القدس العربي، لندن، 
 

 معبر رفح فيالحتواء أزمة العالقين  إجراءاتمحافظ سيناء:  55
ر محـافظ شــمال سـنياء أيــه الفتـاح حرحــو  يقمـت وســائل إعـبلم مختمفـة عــن المـواء ســند عبـد: حامـد جــاد –غـزة 

جــرى اتخــاذ إجــراءات الحتــواء أزمــة الفمســطنيننن العــالقنن عمــى بوابــة معبــر رفــح البــري بســبب إغبلقــه لمنــوم 
أن هيـــاك تيســـنقا مـــع إدارة المعبـــر إلقامـــة خنمـــة كبنـــرة قبالـــة المعبـــر إلقامـــة  إلـــىالنثالـــث عمـــى التـــوالي الفتـــًا 
 الفمسطنيننن العالقنن بها.

اإلجراءات الجاري اتخاذها من قبل محافظة شمال سنياء ليقل الفمسطنيننن العالقنن أمام  وكشف حرحور عن
معبر رفح البري من الجايب المصري إلى المدنية الشبابنة الدولنة في مدنية العرنش لحنن إعادة فتح المعبـر 

 وحل أزمة الجيود المختطفنن بسنياء. 
 02/5/0223الغد، عمان، 

 
 سيناء خطيرة جًدا فيمق معبر "رفح" أليام.. واألوضاع مصدر أمني مصري: غ 58

وجــــه تيقــــل المســــافرنن  فــــيأن معبــــر "رفــــح" البــــرى ســــنبقى مغمًقــــا  مصــــريأكــــد مصــــدر أميــــى  :ســــما –غــــزة 
غــبلق المعبـــر كــان يتنجـــة  فــيالفمســطنيننن لعـــدة أنــام أخـــرى، موضــحا أن "األوضـــاع  ســـنياء خطنــرة جـــًدا، وا 

 جيود مصرننن". 7نياء عقب اختطاف لؤلحداث األخنرة التى شهدتها س
ظــل الحصــار  فــيأن "مصــر تيظــر إلــى معبــر رفــح بأيــه شــرنان حنــاة أهــل غــزة،  األميــيوأضــاف المصــدر 

أدلـــة قاطعـــة لعبلقـــة غـــزة بعممنـــة اختطـــاف الجيـــود  أيالمفـــروض عمنـــه، وحتـــى المحظـــة ال توجـــد  اإلســـرائنمي
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ع الضـباط الـذنن تسـببوا بـإغبلق المعبـر، إلعـادة المصرننن"، مشـنرًا إلـى أن مصـر تجـرى اتصـاالت مكنثفـة مـ
 فتحه من جدند.

 29/5/0223وكالة سما اإلخبارية، 
 

 كايوأمر  "إسرائيل"التجسس لصالح  بتيمةإيران تعدم اثنين  57
ليدن: أعدمت السمطات اإلنراينة أمـس رجمـنن أدنيـا بالتجسـس لصـالح جهـاز المخـابرات اإلسـرائنمنة  -طهران 

ها يددت ميظمة حقوق اإليسـان فـي إنـران بتيفنـذ اإلعـدام وحممـت المرشـد األعمـى فـي إنـران واألمنركنة. وبدور 
 آنة اهلل عمي خاميئي المسؤولنة.

تزونــد معمومــات حــول األمــن وأســرار "وأعميــت الينابــة العامــة فــي طهــران ببنــان أن محمــد حنــدري أدنــن بتهمــة 
 ."الببلد إلى الموساد مقابل المال

 "قـدم معمومـات إلـى وكالـة االسـتخبارات المركزنـة األمنركنـة )سـي آي إنـه("وش أحمـدي والمحكـوم اآلخـر كـور 
 ."الينابة دون إعطاء تفاصنل أخرى"كما أضافت: 

 02/5/0223الشرق األوسط، لندن، 
 

 كية: تأجيل تحديد منتجات المستوطناتياألوروبيون يستجيبون لمضغوط األمر  56
اإلسرائنمنة أمس، فإن االتحاد األوروبـي، وبضـغط مـن  "آرتسه"بحسب ما يقمت صحنفة : أ ف ب - السفنر

اإلدارة األمنركنــة وكنــري تحدنــدًا، أّجــل تيفنــذ قــرار وضــع بطاقــات تعرنفنــة عمــى ميتجــات المســتوطيات. ووفقــًا 
لمصحنفة، فإن كنري تدخل بطمب من إسرائنل لدى وزنرة خارجنـة االتحـاد األوروبـي كـانثرنن آشـتون مـن أجـل 

 القرار. تأجنل تيفنذ
أوروبنــــنن أيــــه كــــان مــــن المفتــــرض أن نصــــادق وزراء خارجنــــة االتحــــاد  دبموماســــنننويقمــــت الصــــحنفة عــــن 

األوروبي األسبوع الحالي عمى الخطة، ولكن تم تأجنل ذلـك حتـى يهانـة شـهر حزنـران المقبـل. ُنـذكر أيـه ميـذ 
نـيص عمـى تحدنـد المـواد المسـتوردة  المضي قدمًا في قـايون 07عام، قرر وزراء خارجنة االتحاد األوروبي الـ

من المستوطيات. وخبلل عدة أشهر، لم نطبق أي من الدول األوروبنة القرار، حتى حمول شهر شباط عيدما 
 بعنثت آشتون برسالة إلى يظرائها تطمب فنها البدء بتيفنذ القرار. 
فريســـا وبرنطاينـــا  دولـــة أوروبنـــة مـــن بنيهـــا 23وفـــي ميتصـــف شـــهر ينســـان الماضـــي، رحـــب وزراء خارجنـــة 

ســباينا برســالة آشــتون، ولكــيهم طمبــوا ميهــا تحدنــد اإلرشــادات لتطبنــق القــرار وتقــدنمها إلــى مجمــس العبلقــات  وا 
 الخارجنة لمموافقة عمنها.

 02/5/0223السفير، بيروت، 
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فريسا تجري محادنثات مع الوالنات  إنالدفاع الفريسي جان انف لو درنان أمس  قال وزنر :رونترز - بارنس
سرائنلالمتحدة   حدنث. أسطوللشراء طائرات ببل طنار لجمع المعمومات لتكونن  وا 

وأصبحت المعدات الفريسنة الحالنة قدنمة وكشف تدخمها العسكري في مالي هذا العام اليقص الموجود لـدنها 
بلع ببل طنار المبلئمـة لمحـرب الحدننثـة. وقـدمت الوالنـات المتحـدة لقـادة فريسـا المعمومـات في طائرات االستط

 من طائرات ببل طنار متمركزة في الينجر.
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ــدان فــي العــالم  وقــال لــو درنــان عمــى قيــاة اي تنمنــه "يحتــاج هــذه القــدرة عمــى المــدى القصــنر. هيــاك حالنــا بم
ســرائنلتحــدة نصــيعان الطــائرات بــبل طنــار همــا الوالنــات الم وأضــاف "يجــري مباحنثــات مــع كمنهمــا لشــراء  ".وا 

 بعض ميها عمى الفور".
 02/5/0223الغد، عمان، 
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رنـــه اعتبـــر يائـــب رئـــنس لجيـــة العبلقـــات الخارجنـــة فـــي البرلمـــان الروســـي أيد: رونتـــرز - أ ف ب - الســـفنر
ستواجه أي رغبة الستهداف سورنا  "322إس ـ "األمنركنة، أن صوارنخ  "تانم"كمنموف، في حدنث إلى مجمة 

، بحســب تعبنــره، فــي إشــارة إلــى احتمــال فــرض ميطقــة حظــر جــوي فــوق "إذًا كــان ذلــك هــدف شــركائيا"جــوًا 
 وبالتالي، فإن روسنا تسعى إلى تفادي تمامًا ما حصل في لنبنا. سورنا. 

ســب كمنمــوف فــإن الغــارات اإلســرائنمنة األخنــرة عمــى ســورنا دفعــت روســنا إلــى التحــرك ســرنعًا فــي إطــار وبح
لكيهـا "وشـرح كمنمـوف أن تمـك الصـفقات ال تيتهـك االتفاقـات الدولنـة، و إنصال األسمحة إلـى اليظـام السـوري.

 ."بالعكس تميع مرور أي غارات جونة ضد سورنا من دون عقاب
 02/5/0223السفير، بيروت، 
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طرحــت الشــبكة األوروبنــة لمــدفاع عــن حقــوق األســرى الفمســطنيننن، قضــنة األســرى فــي : الســبنل –بروكســل 
اصـمة السجون اإلسرائنمنة، عمى هامش جمسة حول القضنة الفمسطنينة، عقدت داخل البرلمان األوروبـي بالع

 لميكبة الفمسطنينة. 65البمجنكنة بروكسل عشنة الذكرى 
، أن الجمسـة تعـد األولـى مـن يوعهـا، حنـث 26/5/0223وقالت الشبكة األوروبنة، في بنان لها نوم الخمـنس 

لم نسبق أن ياقش البرلمان األوروبي اليكبة الفمسطنينة في الذكرى السيونة لحدونثها، والتطرق إلى ما أسـفرت 
ل العقـود السـتة ويصـف الماضـنة مـن معايـاة إيسـاينة ووضـع سناسـي معقـد، وايتهاكـات إسـرائنمنة لـم عيه خـبل
 تتوقف.

وأشــارت الشــبكة األوروبنــة، ومقرهــا أوســمو، أن الجمســة افتتحــت بحــدنث عــن زنــارة الوفــد البرلمــايي األوروبــي 
نئـة أرض فمسـطنن، تيـاول فنهــا لميـاطق الـداخل الفمسـطنيي، تمتهـا كممـة لمبروفنسـور سـممان أبـو سـتة رئـنس ه

تارنخ اليكبة، وتفاصنل عممنات التطهنر العرقي وتهجنر الفمسطنيننن من مديهم، وميعهم من الحصول عمـى 
حقوقهم إلى نوميا هذا، وعمى رأسها حق العودة، الذي أكد أبو ستة عمى أيه ال نمكن الحدنث عن سبلم دون 

لـــى مـــا نعـــود عمـــى أوروبـــا بـــاليفع مـــن وراء ينـــل الحـــدنث عـــن حـــق العـــودة، مشـــنرا إلـــى إمكاينـــة  تحصـــنمه، وا 
 الفمسطنيننن لحقوهم. كما طالب أبو ستة بضرورة وقف تسمنح إسرائنل.

 02/5/0223السبيل، عمان، 
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الكبـرى ( وال أحـد فـي العـالم نجهـل معبـر رفـح البـري بـنن غـزة والشـقنقة 2988ال أحد في العالم نجهـل اليكبـة)
مصـــر. فـــي حنـــاة الفمســـطنيي عبلمـــات عمـــى اليكبـــة ال تخطئهـــا العـــنن. ومـــن هـــذه العبلمـــات القاســـنة جـــدًا 
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المطــارات والمعبــر مــع غــزة. لســت أدري مــا هــو الميطــق الــذي نقــف خمــف المعاممــة المهنيــة لمفمســطنيي فــي 
الفمســطنيي عمــى حبــه  المطــارات. ولســت أدري لمــاذا نــذل الفمســطنيي عمــى معبــر رفــح. فــي كــل مياســبة نقســم

لمصر. مصر محببة لمفمسطنيي بحكم العقندة والدنن والعروبة والتارنخ والجوار والمصنر المشترك والمصالح 
 أنضًا. في غزة يعمم أبياءيا إذا عزت مصر عزت فمسطنن. والعكس بالعكس.

ننس. والضــرب ميــذ نــومنن اختطــف مجهولــون ســتة مــن أبيــاء الشــرطة المصــرنة. الخطــف جرنمــة بكــل المقــا
عمى ند الخاطفنن حق قـايويي واجـب لمدولـة المصـرنة وأجهزتهـا. وهنبـة الحكومـة تـرتبط ارتباطـا مباشـرا بميـع 
يفاذ القايون. ولكن مـا عبلقـة ذلـك كمـه بـإغبلق معبـر رفـح واألضـرار بمصـالح الفمسـطنيي المسـافر  الجرنمة وا 

عـن قرابـة مائـة عـالق بعضـهم عـاد إلـى العـرنش من خـبلل هـذا المعبـر الوحنـد. وسـائل اإلعـبلم تتحـدث اآلن 
 وبعضهم يام في العراء أمام بوابة رفح وعشرات ألغوا حجوزاتهم بسب هذه المعاممة الطارئة.

ال عبلقة لمفمسطنيي بالخطف وهذا ما تقوله المصادر الرسمنة واإلعبلمنة المصرنة ومع ذلك فإن الفمسطنيي 
راحته وكرامتـه وحقـه فـي السـفر اآلمـن. لمـاذا نـدفع الغـزي الـنثمن . أيـا الغزي هو الوحند الذي ندفع النثمن من 

أعمــم أن اليظــام الحــاكم فــي مصـــر اآلن نــرفض اإلجــراءات االســتنثيائنة والتعســـفنة ولكــن مــا نرفضــه الـــرئنس 
المصـري هــو الواقـع والمطبــق بتعســف لؤلسـف ونصــبح رفــض الـرئنس ال قنمــة عممنـة لــه وننثنــر األلـم فــي كــل 

 المحاصرة.بنت في غزة 
(. 65قبـل أنـام قمنمـة عقـدت األحـزاب المصـرنة والقـوى الفمسـطنينة مـؤتمرًا مرشـدًا عـن اليكبـة فـي ذكراهـا رقــم )

قـال المـؤتمرون كبلًمـا كبنــًرا وقومن ـا فـي مواجهــة اليكبـة وتـداعناتها لكـن مــا نحـدث عمـى معبــر رفـح هـو شــاهد 
أن مؤتمر اليكبة في القـاهرة ال قنمـة لـه وأيـه كـان عمى أن اليكبة مانثمة وبشكل فج ومتعسف وهو شاهد عمى 

 شكبًل إعبلمن ا ال أكنثر.
المعبـــر مغمـــق بقـــرار منـــدايي مـــن الشـــرطة المنداينـــة فـــي المعبـــر لبلحتجـــاج عمـــى خطـــف زمبلئهـــم وال عبلقـــة 
ام لمرئاسة بالقرار ومع ذلك يسأل من الذي حرك المندان ضد غزة   وما ذيب غزة   و متى ُتعامل غزة باحتر 

  ومتــى نعامــل المــواطن الغــزي بــاحترام   غــزة كايــت تيســب ســمبنات المعاممــة لمبــارك ويظامــه وقــد اعتــذرت 
النثورة المصرنة لغزة عن عار مبارك. وهيا يسأل النثورة ورجاالت النثورة والحكم الجدند من المسئول عن العار 

يتقاد األفعال غنر المسئولة التي تمحق بيا العائد بتعسف   إن ايتماءيا لحماس وحبيا لئلخوان لن نميعيا من ا
أضراًرا كبنرة ظمًما. إييا يصرخ ويطالـب بحقـوق إيسـاينة واجبـة فـي الـدنن والكرامـة واألخـوة والتـارنخ والقـايون. 
لصــاق الــتهم الباطمــة بغــزة وحمــاس كممــا حــل الكــوز بــالجرة.  غــزة تجهــر بصــوت عــالي تــرفض فنــه التعســف وا 

( واجعمــوا مــن المياســبة فرصــة 65رحمــوا غــزة. ارحمــوا غــزة فــي ذكــرى اليكبــة )ســندي الــرئنس محمــد مرســي ا
وطينة وقومنة لفتح الحدود بنن غزة ومصر كما هي مفتوحة بنن مصر والسـودان ومصـر ولنبنـا. التـدرج فـي 
المعالجة والتسونف في اإلجراءات بدأت تعود عمنيا وعمى مصر بالضرر. سندي الرئنس ، مصر في حاجـة 

 رات نثورنة حقنقنة. النثورة هي الحل لغزة ولسنياء ولمصر.إلى قرا
 29/5/0223، فمسطين أون الين
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 طبلل عوكل
لنس معروفًا عن رئنس الوزراء التركي رجب طّنـب أردوغـان أيـه مـن اليـوع الـذي ُنكنثـر مـن التصـرنحات التـي 

تركنـا الحدننثـة الـذي اسـتطاع مواجهـة العمماينـة ال معيى لها، أو مّمن نتبلعبـون باأللفـاظ والكممـات فهـو بـايي 
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ــة اإلســبلمنة. هــو الرجــل الــذي يهــض باالقتصــاد التركــي حتــى  األتاتوركنــة دون أن نضــفي عمــى بــبلده الُهوّن
أصبحت ببلده تحتل مكاية متقدمة بنن دول العالم، ونحـاول أن نحقـق التـوازن فـي مصـالح تركنـا بـنن الشـرق 

ــــي الشــــرق األوســــط مرهــــون والغــــرب. أردوغــــان مــــن واشــــيطن  ــــق تصــــرنحًا مقتضــــبًا مفــــاده أن الســــبلم ف أطم
بالمصــــالحة الفمســــطنينة. هــــذا التصــــرنح المقتضــــب نيطــــوي عمــــى أبعــــاد سناســــنة مهمــــة، فمــــن ياحنــــة نعتقــــد 
أردوغان، بأن نثمة مجاال لتحقنق السبلم، وأن الجهد األمنركي يحو استئياف المفاوضات نتسم بالجدّنـة، وأيـه 

م الفمســطنيننن إاّل االســـتجابة. غنــر أن التصــرنح، أنضــًا، نشـــنر إلــى ضــرورة إيجــاز المصـــالحة ال ســبنل أمــا
الفمسطنينة، التي تعّد شرطًا أساسنًا لتحقنق السبلم ذلك أن الطرف الفمسـطنيي المفـاوض ال نسـتطنع المضـّي 

اســًا وفصــائل قــدمًا يحــو اســتئياف المفاوضــات فــي ظــل ايقســام خطنــر ومعارضــة قونــة مــن قبــل "حمــاس" أس
أخـــرى. ونحمـــل التصـــرنح، انضـــًا، معيـــى أن خـــوض المفاوضـــات كممـــر إجبـــاري نحتـــاج إلـــى وحـــدة الموقـــف 

 الفمسطنيي، أو الحّد األديى من هذه الوحدة والسؤال هيا موّجه لحركة "حماس" بالدرجة األساسنة.
ا عمــى غــزة، وفــي مواجهــة الســند أردوغــان اتخــذ مواقــف جرنئــة، فــي مواجهــة العــدوايات اإلســرائنمنة وحصــاره

الجرنمــة التــي ارتكبتهــا القــوات اإلســرائنمنة بحــق ســفنية "مرمــرة" وركابهــا مــن األتــراك والمتضــامينن األجايــب. 
وفوق هذا فإن حزب العدالة والتيمنة التركي، نيتمي إلى الُهوّنـة اإلسـبلمنة وتحسـبه التنـارات السناسـنة الدنينـة 

 يه نيتمي إلى عائمة اإلسبلم السناسي. وبالتالي فإيه نحظى بالنثقة.العربنة وميها حركة "حماس" عمى أ
أردوغــان الــذي رفــض طمــب وزنــر الخارجنــة األمنركــي جــون كنــري وهــو كــان طمبــًا عمينــًا، بــأن ال نــذهب إلــى 
 قطاع غزة، ولتحقنق التوازن واستدراك التحفظات التي تبدنها القنادة الفمسطنينة، قرر أن نقوم بزنـارة إلـى غـزة
والضــفة الغربنــة، خصوصــًا، وأن تركنــا ال تــزال تحــافظ عمــى عبلقاتهــا الرســمنة مــع ميظمــة التحرنــر، ودولــة 

 فمسطنن.
من هذا الموقع تتطمع الوالنات المتحـدة، إلـى أن نـيجح السـند أردوغـان فـي االيضـمام لكـل مـن قطـر ومصـر، 

ود الرامنـة لتحقنـق الســبلم. بمعيـى آخــر إلقيـاع حركـة "حمــاس" بإبـداء مرويــة سناسـنة كافنـة فنمــا نتعمـق بــالجه
فــإن هــذه المحــاوالت تـــتم الســتنعاب حركــة "حمـــاس" فــي إطــار الوجهــة السناســـنة الرســمنة الفمســطنينة. حـــنن 
يتحدث عن هذه المحاوالت عمنيا أن يتذكر تصرنحًا متمنزًا لمقنادي في "حماس" الدكتور محمود الزهار الذي 

 التعامل مع النثوابت الفمسطنينة. حذر بعضًا من قنادات الحركة إزاء
الزهار نعمم ما نجري تحت الطاولة، ونـدرك أن نثمـة اتجاهـًا فـي قنـادة الحركـة مسـتعد لمتكنصـف، خصوصـًا وأن 
تصــرنحات خالــد مشــعل التــي يفاهــا عــزت الرشــق، قــد أحــدنثت جــداًل وبــدت وكأيهــا تيــدرج فــي ســناق التحــول 

 ية.السناسي عن مواقف الحركة المعروفة والمعم
التبانن في سناسات "حماس" تتمظهر في شـكل إجـراءات عممنـة عـدا التصـرنحات السناسـنة، ففـي حـنن نيفـي 
قامــة إمــارة إســبلمنة فنــه، فـإن كتمــة اإلصــبلح والتغننــر فــي المجمــس  الـبعض ينــة الحركــة أســممة قطــاع غـزة، وا 

والتعمـنم الـذي نـدعو إلـى التأينـث  التشرنعي تواصل مياقشة قواينن تعكس رؤنة إسبلمونة آخرها قـايون التربنـة
والفصــل بــنن الجيســنن، وقــايون العقوبــات الــذي نقــنم الحــّد ونفــرض عقوبــات تيتمــي إلــى الشــرنعة اإلســبلمنة 

 حسب فهم بكنفنة تطبنقها.
عمنيا أن يؤمن ويقتيع بأن الوالنات المتحدة جاّدة في مساعنها لتذلنل العقبات التي تعترض إمكاينة اسـتئياف 

ضـــات، وبغـــض اليظـــر عّمـــا إذا كايـــت هـــذه المفاوضـــات ســـتيتج اتفـــاق ســـبلم مقبـــوال أم ال، فـــات الســـند المفاو 
فشــال عممنــة  أردوغــان أن نصــرح بحقنقــة أن إســرائنل هــي المســؤولة ســابقًا واآلن عــن تعطنــل المفاوضــات، وا 

 السبلم.
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ضــغوط التــي تــأتي مــن حركــة "حمــاس" إذًا أمــام خنــارات صــعبة، فهــي ال تســتطنع مواجهــة وصــد اليصــائح وال
أطراف صدنقة وحمنفة منثل قطر ومصر وتركنا، وال تستطنع، أنضًا، المغامرة بإجراء تحول سناسي من تبيي 

 بريامج المقاومة، ورفض يهج المفاوضات، إلى االيخراط في هذا اليهج أو السكوت عمنه.
فــإن الخنــار الوحنــد، الــذي تتنحــه  أي خنــار مــن هــذنن الخنــارنن ســنكون مكمفــًا جــدًا لمحركــة وتجربتهــا، ولــذلك

الظروف الحالنة، هو خنار المصالحة الفمسطنينة، من حنث كويه مخرجـًا مياسـبًا، والخنـار األقـل تكمفـة، فـي 
ضــوء المصــالحة، وفـــي إطــار اليظـــام السناســي الفمســطنيي تســـتطنع حركــة "حمـــاس" أن تــتقّمص دور حركـــة 

نكـــن مطموبـــًا ميهـــا أن تعتـــرف بإســـرائنل أو أن تمبـــي شـــروط  "فـــتح"، التـــي تقـــول إيهـــا لـــم تغنـــر بريامجهـــا ولـــم
"الرباعنة" الدولنة. هيا قد تواجه حركة "حماس" تياقضًا داخمنًا بنن أهل السناسة وأهل الدعوة، وبنن متطمبات 
الحفاظ عمى المكتسبات التي حققتها عمى األرض في قطاع غزة، وبنن متطمبات التكنـف وتقـدنم أنثمـان عمـى 

مصالحة. لذلك عمنيا أن يصدق ويؤمن هذه المرة أن المقاء األخنـر الـذي وقـع فـي القـاهرة بـنن وفـدي طاولة ال
"حماس" و"فـتح"، نشـكل بدانـة الطرنـق يحـو تيفنـذ اتفاقـات المصـالحة، وان األشـهر النثبلنثـة التـي سـنتم خبللهـا 

ســـرائنمي مـــع متطمبـــات تشـــكنل حكومـــة الوفـــاق، هـــي، أنضـــًا، فرصـــة متاحـــة لتكنـــف الطـــرفنن الفمســـطنيي واإل
 استئياف المفاوضات.

 02/5/0223، األيام، رام اهلل
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 حممي موسى
أقــرت الحكومــة اإلســرائنمنة مشــروع المنزاينــة العامــة لمدولــة العبرنــة، وخصوصــا هنكــل منزاينــة الــدفاع. ومــن 

ت عمـى هـذه المنزاينـة خـبلل الشـهرنن المقبمـنن بعـد أن تـأخر إقـرار المنزاينـة بسـبب المقرر أن تصادق الكينسـ
تقدنم موعد االيتخابات. ورغم أن الكنثنرنن نولون اهتماما كبنـرا باآلنثـار االجتماعنـة المرتقبـة لممنزاينـة الجدنـدة 

ن ممنـار شـنكل فـإن اآلنثـار التي حاولت سـد النثغـرة التـي خمفتهـا الحكومـة السـابقة بمراكمتهـا عجـزا فـاق األربعـن
األمينـــة ال تقـــل أهمنـــة. فـــالتغننرات القائمـــة فـــي المحـــنط العربـــي وفـــرت إلســـرائنل فرصـــة ذهبنـــة مكيتهـــا مـــن 

 .0228و 0223المجازفة بتقمنص منزاينة الدفاع لمعامنن 
ـــى الم ــــة عم ـــة باتـــــت مرنحـ ـــى واقـــع اعتبـــار إســـرائنل أن الظـــروف االقمنمن ـــــدى ونعـــود أســـاس هـــذه الفرصـــة إل

القصنر، عمـى األقــل، بسبــب غنــاب خـــطر الحـــرب التقمندنـــة عمـى حـــدودها. وتيـــظر إسرائـــنل إلـى حقنقـة أن 
ـــا  ـــة فنمـ ـــش األرديــي عــن الحــدود الشرقنـ ـــنة والجنـ ـــدود الجيوبـ ـــنش المصــري عــن الحـ ـــنة الســبلم غنبــت الجـ اتفاقـ

غنـــبت أنضـــا الجـنش السـوري عـن الجبهـة الشـمالنة. وممـا ال شـك فنـه أن الحــرب األهمنــة الدائـرة فـــي سورنـــا 
هـــذا ال نمغــي فــي يظــر صــياع القــرار اإلســرائنمي المخــاطر المحتممــة عمــى الجبهــة المبياينــة وال عمــى الجبهــة 

 الفمسطنينة ولكن هذه لنست من يوع المخاطر العمنقة التأنثنر.
ر مع إنران وتستيد إلى إدراك لحقنقة وقوف أمنركا إلى جايب إسرائنل وربما أن هذه الرؤنة التي ال تغفل التوت

فــي كــل الظــروف جعمــت الجــنش اإلســرائنمي نتقبــل فكــرة تقمــنص منزاينــة الــدفاع فــي هــذا الوقــت بالــذات. وقــد 
في المئة، مؤقت وسُنعّوض الحقا. ولكن ما ال  5تحدنثت كل المعمومات اإلسرائنمنة عن أن التقمنص، حوالي 

أهمنــة عــن ذلــك أن قنــادة الجــنش تســتغل التقمــنص إلحــداث التغننــر الجــوهري الــذي كايــت تيــادي بــه ميــذ نقــل 
 سيوات طونمة ولم تفمح في تحقنقه أبدا.
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ومعروف أن في إسرائنل يظرنتنن تصارعتا طوال الوقت حول طبنعـة الجـنش وتركنبتـه. وقالـت إحـدى هـاتنن 
النهودنــة فــي إســرائنل وان قنمتــه تتمنثــل بكويــه جــنش الشــعب.  اليظـرنتنن إن الجــنش هــو بوتقــة ايصــهار األمــة

إنمـــايهم »ومـــن هيـــا تـــأتي أهمنـــة التجينـــد اإللزامـــي بمـــا فـــي ذلـــك ألبيـــاء الطوائـــف الحرندنـــة ممـــن نعميـــون أن 
وتــرى النثاينــة أن الظــروف تغنــرت وأن الــدوافع لــم تعــد أندنولوجنــة ال فــي المجتمــع وال فــي الجــنش، «. تــوراتهم

ــذلك هيــاك  جــنش صــغنر »حاجــة إليشــاء جــنش احترافــي. وكنثنــرا مــا اختفــت اليظرنــة النثاينــة تحــت شــعار ول
 وكان من أبرز الميادنن بهذا الشعار في الماضي وزنر الدفاع السابق إنهود باراك.«. وذكي

ونبدو أن رئنس األركان الحالي، الجيرال بيي غايتس، الذي أعند إلى الخدمة بعـد فشـل تعنـنن الجيـرال نـؤاف 
غااليـــت، نيـــوي إحـــداث التغننـــر الجـــوهري الـــذي كنثـــر الحـــدنث عيـــه. ونشـــنر عـــدد مـــن المعمقـــنن العســـكرننن 
لمصحف اإلسرائنمنة إلى أن غايتس، الذي كما نبدو سنيال تمدندا لوالنته عاما رابعـا، نممـك مخططـات تغننـر 

ذه هـــي الوجهـــة. إال أن هـــ« جـــنش صــغنر وذكـــي»بينــة الجـــنش. ورغـــم أن الحـــدنث ال نــدور حتـــى اآلن عـــن 
فــالجنش، فــي عهــده، ســنغمق فرقــا وسنســّرح حــوالي نثبلنثــة آالف مــن أفــراد الخدمــة الدائمــة، لكيــه ســنعند ترتنــب 

 أولوناته بشكل جدند.
لغاء الوحدات  ونبدو أن التغننر األكبر هو ما سنحدث لمذراع البرنة في الجنش اإلسرائنمي حنث سنتم إبعاد وا 

القــدنم لنســتحدث بــدال ميهــا وحــدات تياســب الحــرب المقبمــة. وهــذا نعيــي توســنع التــي تســتيد إلــى طــابع القتــال 
وحدات االستخبارات ووحدات حرب الشبكات أو الحرب السانبرنة والتركنز عمى القـــوات ذات الذخائر العالنـة 

ى لنحـل الدقة. ونصر الكنثنر مـن المعمقـنن عمـى أن فرقـا مدرعـة والكنثنـر مـن بطارنـات المدفعنـة القدنمـة سـتمغ
 مكايها تركنز عمى الوحدات العالنة التقينة.

أيـه لـنس سـهبل « الجـنش البـري الجدنـد»، ألـنكس فنشـمان، تحـت عيـوان «ندنعوت»ونكتب المعمق العسكري لـ
إقياع قادة الجنش بأن عماد القوات البرنة لم نعد الدبابة وأن المدفعنة التقمندنة لنست بالضرورة ممـك المعركـة 

زادت حـــدة إدراك أن »روخ والقـــذائف الذكنـــة. واعتبـــر فنشـــمان أن الزعزعـــة فـــي العـــالم العربـــي مقاريـــة بالصـــا
وأشـار إلـى أن غـايتس كـرر «. الجنش البري غنر مرن بصورة كافنـة لنـرد عمـى تطـورات سـرنعة غنـر متوقعـة

القــول: سيضــطر لبيــاء قــوات مريــة تعــرف كنــف تتجــول فــي عمــق أرض العــدو، وتعــرف كنــف تكــون مرتبطــة 
بشـبكة التوجنـه وتكـون مسـتقمة. وعـاد غـايتس وتحـدث عـن عهـد أصـبحت الحـروب فنـه فـي واقـع االمـر تشـبه 

 «.عمود السحاب»عممنات قصنرة منثل 
فــي كــل األحــوال مــن المهــم اإلشــارة إلــى حقنقــة أن الفرضــنة األســاس لهــذه التغننــرات فــي الجــنش اإلســرائنمي 

ممة فـي الميطقـة وأن السـنادة مـن اآلن فصـاعدا هـي لمحـروب ترتكز عمى تقدنر بأن حروبا شاممة لم تعد محت
الصــغنرة والقصـــنرة. وبـــدنهي أن هـــذا تقـــدنر لممـــدى الميظــور اآلخـــذ بالحســـبان حالـــة التشـــرذم العربنـــة الحالنـــة 

 وااليشغاالت الداخمنة الخايقة.
 02/5/0223، السفير، بيروت

 
 بين الواليات المتحدة وروسيا المصالحومعركة  "سرائيل"إ 85

 عاموس هرئنل
تتمنز االنام االخنرة في سورنا بعبلمة صدام مصالح مباشر بنن الوالنات المتحدة وروسنا، تؤدي بـه اسـرائنل 
انضا دورا نثايونا لغنر مصمحتها. ففي وقت ما زالت فنه واشيطن مترددة فنما نتعمـق بقـوة الخطـوات المطموبـة 
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طاغنة" السوري سنفند شـعبه بالضـرورة وتتـابع التحـذنر مـن لتغننر يظام االسد، ال تؤمن روسنا بأن اسقاط "ال
 تولي يظام سيي متطرف الحكم في مكايه.

ترند روسنا من جهة استراتنجنة حتى بعد الصـور الفظنعـة االخنـرة التـي تـأتي مـن سـورنا واالتهامـات الجدنـدة 
اليظــام الــذي مــا زال  باســتعمال ســبلح كنمنــائي، ترنــد ان تحــرز شــنئنن وهمــا الحفــاظ أكبــر وقــت ممكــن عمــى

نقـــوي مـــن اجمهـــا منيـــاء طرطـــوس لنكـــون مرســـى خاصـــا فـــي البحـــر المتوســـط، وترنـــد الـــى ذلـــك انضـــا وضـــع 
 العصي في عجمة التأنثنر االمنركي في الميطقة.

في حنن ما زالت روسنا تستعد لممؤتمر الدولي الذي نتياول الوضع في سـورنا والـذي تيـوي ان تستضـنفه فـي 
نحهـــا أن تشـــد عضـــبلتها بعـــد الهجمـــات الجونـــة الـــنثبلث الميســـوبة الـــى اســـرائنل فـــي داخـــل الشـــهر المقبـــل، نر 

سورنا. وهـذا هـو سـبب التصـرنحات التـي لـم تتحقـق بعـد كمـا يعمـم، بشـأن تزونـد سـورنا اآلن بميظومـة الـدفاع 
ء ". إن فشــل جهــود رئــنس الــوزراء يتينــاهو فــي اقيــاع الــروس بوقــف الصــفقة كــان عبلمــة بــد322الجــوي "إس

حرب تسرنب معمومات جدنـدة بـنن واشـيطن وموسـكو. ففـي كـل نـوم تتمقـى وسـنمة اتصـاالت امنركنـة معمومـة 
" فقــط بــل طــراز مطــور 322عــن عمــق المســاعدة التــي تعطنهــا روســنا ليظــام االســد. فمــم توجــد ميظومــة "إس

ب ذلـك تعزنـز بحر الدقنق "نحويط" الـذي نقمـق اسـرائنل بصـورة خاصـة والـى جايـ –انضا من صاروخ ساحل 
 وجود سفن حربنة روسنة حول طرطوس.

سـورنة. وبـازاء افتـراض  –بند أيه نشك فـي ان تسـتطنع اسـرائنل ان تعمـل مباشـرة عمـى احبـاط صـفقة روسـنة 
ان تستمر انران في حث االسد عمى مساعدتها عمى يقل سبلح الى حزب اهلل قد تكون اسرائنل أطمقـت أكنثـر 

لرصاص. إن االغراء العممناتي بالعمل عمـى احبـاط تهرنـب السـبلح كبنـر الرصاصات التي كايت في مشط ا
دائمــا ألن رجــال االســتخبارات ســنبنيون أيهــم نممكــون معمومــات دقنقــة وال نســتطنعون ضــمان مســتوى مشــابه 
لممعمومــات االســتخبارنة بعــد أن تجتــاز ميظومــات الســبلح المتقــدم الحــدود الــى لبيــان. وســنكون الضــغط عمــى 

حوظا لنوافقوا عمى عممنة احباط اخرى. ونصـعب فـي المقابـل االعتمـاد عمـى ان نسـتمر الشـمل الـذي القادة مم
 أصاب االسد بازاء اعمال القصف السابقة، الى األبد.

رد شخص اسرائنمي رفنـع المسـتوى فـي صـحنفة "ينونـورك تـانمز" فـي عنـد البـواكنر عمـى تهدنـد سـورنا وحـزب 
بعــد القصــف النثالــث فــي يهانــة ينســان بتهدنــد مباشــر باســقاط يظــام االســد،  اهلل بالعمــل عمــى مواجهــة اســرائنل

لكن اسرائنل في واقع االمر لنست معينـة بـذلك ألن الوضـع الحـالي هيـاك بـنن شـتى االمكايـات غنـر المغرنـة 
ي في سورنا مع جوايبه المقمقة، نمنثل كما نبدو أقل االحتماالت سوء. وقد قال رجال استخبارات اسـرائنمنون فـ

يهانة االسبوع لصحنفة "التانمز" الميدينة إن "االسد أفضل من المتمردنن". بل إن رئنس الموساد في الماضي 
 افرانم همنفي بال  ووصف االسد في مقالة في مجمة "فورنن أفنرز" بأيه "رجل اسرائنل في دمشق".

 
 ىدوء الى اآلن في الجبية االيرانية

نا نتصل اتصاال ونثنقا بسؤال آخر نبـدو أيـه يـزل شـنئا مـا عـن مقدمـة إن الصراع السناسي المركب حول سور 
بريامج العمل العام في الشهور االخنرة وهو بريامج انران الذري. فمم تعد تسمع ميذ شـهور تهدنـدات صـرنحة 
بالهجوم عمى انران من قبل اسرائنل. وقد يبع الهدوء فـي جـزء ميـه مـن الحالـة الجونـة فـي الشـتاء التـي تعتبـر 
مصــعبة جــدا المكاينــة هجــوم جــوي. وربمــا كــان متصــبل انضــا بالتفاهمــات التــي توصــل النهــا الــرئنس اوبامــا 

 ورئنس الوزراء يتيناهو في زمن زنارة الرئنس السرائنل في آذار.
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الـى موعـد  –لكن هذا ال نعيي ان الشأن االنرايي أصبح وراءيا ألن الحدنث في واقـع االمـر عـن تأجنـل فقـط 
تعـالوا ييتظـر االيتخابـات.  –لرئاسة في انران فـي الشـهر القـادم. وقـد قـال االمنركنـون لبلسـرائنمننن ايتخابات ا

فقـد تيشـب فـي انـران نثـورة خضـراء  0229فاذا حاول يظام آنـات اهلل مـرة اخـرى تزونـر اليتـائج كمـا حـدث فـي 
لو بقي اليظام االنرايي كما هو اخرى وقد تكون أشد فعبل هذه المرة بالهام ما نجري في العالم العربي. وحتى 

مــن المعقــول ان يفتــرض، فقــد نقيــع الضــغط السناســي واالقتصــادي آخــر االمــر الــزعنم الروحــي عمــي خــاميئي 
بأن نزن عمى األقل تجمندا مؤقتا لتقدم المشروع الذري مقابل تخفنف عبء العقوبات الدولنـة. واذا لـم نحـدث 

لى أيهم قد نضطرون الـى العمـل هـم أيفسـهم بصـورة مباشـرة عمـى شيء فان االمنركننن نشنرون اشارة خفنة ا
 انران.

تشــك اســرائنل فــي صــدق االدعــاء االمنركــي وال ســنما بــازاء التــردد المحــرج الــذي أخــذ بــه البنــت االبــنض فــي 
قضنة سورنا واالستخذاء الـذي أظهـره فـي مواجهـة بريـامج كورنـا الشـمالنة الـذري. وقـد دفعـت ادارة اوبامـا الـى 

مة كــوارث عمــى صــورتها فــي بــدء والنتــه النثاينــة. ومــن المؤكــد ان كــل ذلــك ننثنــر شــك يتينــاهو الــذي بقــي سمســ
 وحده مرة اخرى في حل المشكمة الذرنة االنراينة.

ولن نشجع رئنس الوزراء انضا التقرنر الجدند الذي أصـدره فـي االسـبوع الماضـي معهـد رايـد. إن هـذا المعهـد 
العمــل مــن اجــل االدارة، نتجــرأ عمــى انثــارة الســؤال الــذي ال نتحــدث فنــه فــي رفقــة  االمنركــي القــدنم الــذي نكنثــر

يزنهــة وهــو كنــف ســتبدو الميطقــة بعــد ان تصــبح انــران ذرنــة . ونقــول المعهــد إن احــراز ســبلح ذري ســنقوي 
قرار أهداف األمن القومي االنراينة وسنردع اسرائنل والوالنات المتحدة عن مهاجمة انران، ونشـجع عـدم االسـت

ما يتنجة لذلك.  في الميطقة ونزند في خطر الحرب يتاج سمسمة عدم تفاهم بنن انران واسرائنل إما ذرنعة وا 
إن جمنع العوائق التي عاقت هجوما اسرائنمنا عمى انران في العام الماضي ستكون ذات صمة في هذه السية 

لمخــتص فــي اســرائنل نــتحفظ وقــد أضــنف انضــا: فــادارة اوبامــا تعــارض عمــبل اســرائنمنا مســتقبل، والمســتوى ا
مؤخرا انضا عائق سناسي وهو شرنك يتيناهو المركزي في الحكومة الجدندة نئنر لبند الـذي ال نشـمل بريـامج 
عممه المديي االقتصادي حربا النران. ومع ذلك أصبح ممكيا أن يقدر بقدر من النقنن أيه في غضون شـهر 

 ران ستعود المسألة الذرنة آلنات اهلل الى مركز المسرح.وبعد ان تتضح يتائج االيتخابات في ان
 29/5/0223، ىآرتس
 02/5/0223، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 سمدار بنري
هل نعتقد سنرجنه الفروف وزنر الخارجنة الروسي أن العالم كمه أحمق  حنن نقول ان مقـاتمي حـزب اهلل فـي 

كون في حمام الدم ولم ُنجيدوا انضا لمدفاع عـن القصـر، بـل جـاءوا لحراسـة االمـاكن المقدسـة سورنة، ال نشار 
ألبياء الطائفة الشنعنة، في الدولة التي تمزقها الحرب األهمنة ـ ونصعب ان ُيصدق أيه حتى الفروف نصدق 

رس. هــل حــزمتم كبلمــه هــو يفســه. إن العمــوننن مــن جهــة والســيننن مــن جهــة اخــرى وحــزب اهلل فــي دور الحــا
 أمتعتكم وحدكم 

نجوز ليا ان ُيخمن أيه حتى األمنن العام يصر اهلل صفق لخنال وزنر الخارجنة الروسي الخـبلق هـذا. ومـاذا 
عــن بشــار االســد  خــرج ليزهــة عمــى قدمنــه فــي بيطــال جنيــز وقمــنص قصــنر الكمــنن أســود، وفــي لنــل نــوم 

أســـماء فـــي الشـــارع انضـــا تحتضـــن أبياءهـــا. لكـــن مـــن الخمـــنس رفعـــوا الـــى الشـــبكة العيكبوتنـــة صـــورة زوجتـــه 
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نفحص الصورة بسبع أعنن نتبنن له ان ألواح تعرنف السنارات الفخمة فـي الحـي االخضـر قـد ُطمـس عمنهـا، 
 بحنث ال نمكن معرفة أنن بالضبط تتيزه عائمة الرئنس.

خـــذ زمـــن واليـــزول الـــى نرنـــدون البرهـــان عمـــى ان االمـــور مســـنطر عمنهـــا، فاالســـد نســـتطنع ان نبـــنح ليفســـه أ
المندان، وأسماء الحامل لممرة الرابعة لم تفر من سورنة )ُنصر خبـراء عمـى أيهـا ُهربـت الـى مدنيـة مـبلذ قـرب 
 البحر(. وماذا عن محاربي حزب اهلل  تقول التقارنر إيهم في طرنقهم الى الحدود االردينة لتصفنة حسابات.

ادة الجنـران  وجـدت يفسـي قبـل نثـبلث سـيوات أمـام مسـؤول رفنـع ما الذي نعرفويه عيديا عن احتماالت بقاء ق
المستوى )جدا( في المجموعة االستخبارنة أبمغيي وأبمـ  زمـنبل مـن صـحنفة اخـرى أن مبـارك مصـاب بمـرض 
عضـــال تيبـــئ مصـــادر شـــدندة االطـــبلع عمـــى آخـــر المســـتجدات أيـــه أصـــنب بســـرطان البيكرنـــاس، وأن أجمـــه 

ى تســعة. ومــرت ســية ويشــبت المظــاهرات فــي منــدان التحرنــر وأصــرت ســنيتهي فــي غضــون نثبلنثــة اشــهر الــ
 ’.سنجتاز ذلك بنقنن‘وأيه ’ مبارك لن نمضي الى أي مكان‘شعبة االستخبارات العسكرنة عمى ان 

ــام المرحــوم الحســنن ورقــة عمــل  وفشــموا عيــديا فــي حالــة عبــد اهلل ممــك االردن انضــا. فقــد أعــدوا فــي آخــر ان
د القدنم األمنر حسن وأصدروا توجنهات لتعمنق العبلقات معه. وأصـر صـّدنق واحـد ميظمة تتعمق بولي العه

واحترقت أندي من لزموا ’. الدم الذي نجري من األب الى االبن أكنثر كنثافة‘فقط في وزارة الخارجنة عمى أن 
’ الممـك األخنـر‘قياة العم الحسن. وحنيما جمس عبد اهلل عمى الكرسي عدوا انام حكمه فقال قائد الميطقة إيـه 

 ’.الولد‘وسخروا في االحادنث المغمقة من 
لســيا وحــديا، ألن وكــاالت االســتخبارات االمرنكنــة انضــا ال تــيجح فــي مواجهــة معمومــات اســتخبارنة تــأتي مــن 

 ألف عمنل وخبنر ومصدر نكمفون مبلننن. 
السد كـل الخطـوط الحمـراء  ال هل ُنستعمل سبلح كنمنائي في سورنة  االدارة االمرنكنة تتمعنثم. وهل اجتاز ا

ألــف قتنــل، ومئــات آالف الجرحــى والمفقــودنن وممنــون الجــئ مــا زالــوا  82نرنــد اوبامــا أن نســمع االرقــام ـ 
نهربــون. آه، اجــل عيــد االدارة اختــراع لمعاقبــة القنــادة العمنــا، فهــم نوســعون القــوائم الســوداء ونعميــون مقاطعــة 

وجودة أصبل فـي الوالنـات المتحـدة، الربعـة وزراء كبـار فـي دمشـق، اقتصادنة ومصادرة حسابات، اذا كايت م
ولشــركة الطنــران الوطينــة الســورنة ولقيــاة تمفــاز بســبب بــرامج تحــرنض. ال نرنــدون عيــديا انضــا ان نيصــرف 

 االسد، بل نرندون ان نبقى مجروحا ألن البدنل نبدو أكنثر خطرا.
توجب ذلــك معمومــات اســتخبارنة مختمفــة ورأســا مختمفــا إن الزعزعــات فــي العــالم العربــي تزعزعيــا انضــا. ونســ
فـبل نسـتطنع أحـد ان ُنخمـن الـى أنـن تتجـه ’. ال يعـرف‘وتواضعا مهينا وشجاعة انضا لمقنام واالعتراف بأييا 

مصر أو ماذا سنحدث في الخمنج أو كنف سنؤنثر الشأن السـوري فـي االردن وفـي لبيـان، ومـاذا سـنكون وزن 
ة فــي الــدول المحنطــة بيــا بعــد ســية  إن شــأيا واحــدا ســنيال االيتبــاه وهــو ايــه كممــا زاد وقــوة الحركــات االســبلمن

 الغمنان في الدول المحنطة بيا ستزند الكراهنة ليا. ال نوجد تغننر هيا ألييا كيا دائما الهدف األسهل.
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