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 بالمئة من الفمسطينيين في سورية ىجروا مخيماتيم 80إلى  70نحو  أونروا:  1
حمػص ػ ا ؼ ب  ألنػف المفػوض ال ػاـ لو الػا لو الػا غػػوث وتشػغيؿ اللسطػيف الفنوػطينييف لاونػروا  فينيبػػو 

مػف لػاميف توػبب بتيسيػر  أ ثػرالنػزاع الوػوري الموػتمر منػذ  أفوػوريا  إلػ خلؿ زيارة لػو  األرب اءغراندي 
 اللسطيف الفنوطينييف في ووريا مف مخيماتيـ. أرباعثا نحو ثل

فنوػطيني موػسنيف فػي م تػب الو الػا  ألػؼ 640ىنػاؾ ‘وقاؿ غراندي في حػديث خػاص لو الػا فػرانس بػرس 
 ألػؼ 65بوػبب النػزاع فػي الػبلد. وفػر ’ اآلفبالمطا منيـ ميسروف  90 إل  80’ أف إل ، مشيرا ’في ووريا
 ومصر وغيرىا مف الدوؿ، بحوب غراندي. األردف إل لب ض لبناف وذىب ا إل فنوطيني 

الؼ السئ  34بزيارة ال  مخيـ حمص لووط  الذي يبنغ ت داده  األرب اءوأضاؼ الموؤوؿ الدولي الذي قاـ 
مخيـ ال اطديف في حمص قادميف مف مخيـ اليرموؾ فػي دمشػؽ  إل فنوطينيا وصنوا  ألؼ 23’ أففنوطيني 
 ’.الوضع مأووي‘ أف إل ، مشيرا ’أخرىومخيمات 

، داليػا الفنوػطينييف ’الح ومػا والم ارضػا الموػنحا احتػراـ حياديػا المخيمػات‘وسدد المفػوض ال ػاـ مناشػدتو 
ىػـ السطػوف فػي وػوريا ولنػييـ اف يبيػوا حيػادييف والبيػاء خػارج ‘لدـ التورط بالنزاع الووري. وقاؿ  إل  ذلؾ 

النطاؽ الصراع   ’.ينخرطوا في االقتتاؿ وا 
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تت نؽ بااللتيػاؿ اليوػري ’ الفنوطينيوف والووريوف لن  حد وواء‘يش و منيا  أخرىم اناة  إل نبو غراندي و 
التينوا دوف م رفا  أوقد خطفوا  أقاربلدييا  األورىناؾ ال ديد مف … الناس خاطفوف إف‘الخطؼ. وقاؿ  أو

 ’.اإلنواف ا صارخا لحيوؽ غير ميبوؿ وانتيا‘ األمروالتبر ’. وال ت رؼ شيطا لف مصيرىـ األوباب
 23/5/2013القدس العربي، لندن، 

 
 "عدنان مسودي ذكريات د. .إلى المواجية.كتاب " عرض :مركز الزيتونة 

فنوػػطيف أوف اليػػف  صػػدر لػػف مر ػػز الزيتونػػا لندراوػػات واالوتشػػارات فػػي بيػػروت،  تػػاب  إلػػ  المواسيػػا.. 
لضػفا الغربيػا وتأوػيس  حمػاس ، مػف تحريػر ال اتػب لدناف موودي  لف اإلخواف المونميف في ا ذ ريات د.

 بلؿ محمد وتيديـ د. لزاـ التميمي.
 2:55والػػد تور لػػػدناف موػػودي ىػػػو أحػػد اليػػػادة المؤووػػيف لحر ػػػا  حمػػاس  فػػػي الضػػفا الغربيػػػا، ولػػد وػػػنا 

  . ناطشا مع  اإلخواف المونميف  و اف لو دور رطيوي ومؤثر في تأويس المحاضف األول3022وتوفي ونا 
 لنخليا ال و ريا لحر ا  حماس  في الضفا الغربيا المحتنا. بحوب ما أوردتو ميدما ال تاب.

ورأى الباحػػث ياوػػر لنػػي فػػي قػػراءة لػػو لن تػػاب أروػػؿ نوػػخا منيػػا، أف شػػّك الم نومػػات، وقنػػا مػػا ُ تػػب لػػف 
ذه المػػذ رات سمالػػا  اإلخػػواف الموػػنميف  وحر ػػا  حمػػاس  فػػي الضػػفا الغربيػػا فػػي تنػػؾ الحيبػػا، يس ػػؿ مػػف ىػػ

المصدر األوؿ واألىـ في تأريخ انطلقا  حماس  في الضفا التي لـ تحتفظ بوثاطؽ أرشيفيا م روفا تفيد فػي 
  تابا تاريخيا بوبب التشديد األمني والملحيات.

، حيػػػث خػػػاض 4::2ال تػػاب يتنػػػاوؿ مػػػذ رات شخصػػػيا، أو أحػػػداث لايشػػػيا ال اتػػػب منػػػذ والدتػػػو حتػػػ  وػػػنا 
ييرة فػي مػرج الزىػور.. وفيػو وػب ا فصػوؿ وثلثػا ملحػؽ  شػيادة، ووثػاطؽ، وتيػارير. ينييػا تسربا اإلب اد الش

خراسػو بالشػ ؿ المناوػب  لترتيػب  ورد تأريخي وضػ و المحػرر لالػذي بػدا تػأثيره واضػحًا فػي ترتيػب ال تػاب وا 
 األحداث في حياة د. موودي.. وختـ ال تاب بمنحؽ الصور.

 . يتحػػػدث فييػػػا لػػػف طفولتػػػو فػػػي مدينػػػا الخنيػػػؿ ومداروػػػيا، 2:67-2:55ب نػػػواف  البدايػػػا  ل الفصىىىل األول
 .2:59ومشاىدتو ن با اللسطيف ونا 

 ، يتحػدث فييػا لػيس فيػط لػف مشػاىدتو 2:73-2:67 في صفوؼ اإلخواف الموػنميف  ل في الفصل الثاني،
وػ ري واإللػداد مػػف لإلخػواف، بػؿ لػف انخراطػو فػي نشػاطات وف اليػات اإلخػػواف فػي تنػؾ الفتػرة، والتػدريب ال 

 أسؿ م ر ا التحرير اليادما. 
تبدأ بذور الف ر السيادي تظير في نفػس ال اتػب، وفػي نفػوس أبنػاء سينػو. فتحػت لنػواف  في الفصل الثالث،
  ، يتناوؿ ال اتب حياتو في ووريا حيث توّسو لندراوا.2:80 -2:73 في طنب الطب  ل

وػػػػنميف مػػػػف ىػػػػذا الفصػػػػؿ مػػػػف نػػػػاحيتيف  األولػػػػ  أف ال لقػػػػا ويوػػػػتفيد المتتبػػػػع لن مػػػػؿ التنظيمػػػػي لإلخػػػػواف الم
التنظيميػػا بػػيف اإلخػػواف فػػي األقطػػار وثييػػا وونوػػا، حيػػث انػػتظـ ال اتػػب فػػي صػػفوؼ اإلخػػواف الموػػنميف فػػي 
وػػوريا لبتوصػػيا  بمسػػرد انتيالػػو إلييػػا، وتشػػّرب ف ػػرىـ ولػػايش أنشػػطتيـ وأوػػيـ فػػي ف اليػػاتيـ. وتسربتػػو دليػػؿ 

 حوي لن  ىذا األمر.
الثانيا بدايا تورب أف ار ويد قطب إل  اإلخواف فػي خػارج مصػر، والتمػاد المنػاىر التربويػا التػي اوػتطاع و 

 تيريبيا أحد الوسناء الوورييف مف مصر إل  ووريا.
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ىػػو األىػػـ فػػي حيػػاة الػػد تور موػػودي ب ػػد فصػػؿ تأوػػيس  حمػػاس ، وىػػو المؤوػػس لنف ػػر  الفصىىل الرابىىعل ػػّؿ 
 -2:80خػػػػواف الموػػػػنميف  فػػػػي الضػػػػفا الغربيػػػػا. ب نػػػػواف  انيػػػػلب قطبػػػػي  لالسيػػػػادي الثػػػػوري فػػػػي حر ػػػػا  اإل

  ، حيث لاد الد تور موودي إل  مدينا الخنيؿ.2:87
ونادى موودي بتطبيؽ المناىر التربويا التػي حمنيػا مػف وػوريا ب ػد تشػفيرىا، والتػي تيػوـ لنػ  تشػ يؿ النػواة 

مػػع  ح مػػاء  اإلخػػواف الموػػنميف فػػي الضػػفا، الػػذيف الصػػنبا لن مػػؿ التنظيمػػي السيػػادي. ويوػػرد فييػػا حواراتػػو 
انيوػـ رأييػـ إزاء أف ػػاره، حيػث واسػػو انيوػامًا بيػنيـ، وقػػرر تأوػيس األوػػرة األولػ  مػف الشػػباب المػتحمس ليػػذا 

 ال مؿ.
، بػدأت م ػالـ الحػرب بػيف  اإلخػواف الموػنميف  والنظػاـ فػي وػوريا تظيػر بيػوة، وقػد لػاد الفصل الخىامسفي 

 ، فاضطر لنخروج مف البند ىاربػًا ب ػد اليػانوف 2:90 -2:86يا ب نواف  لنطب مف سديد  لال اتب إل  وور 
 الذي قض  بإلداـ  ؿ مف ينتمي لإلخواف المونميف. 2:90لونا  :5

ولنوانػػو  نحػػو حمػػاس   الفصىىل السىىادس،الفصػػؿ األىػػـ لنػػ  الصػػ يد ال ػػاـ، واأل ثػػر تفػػردًا وحصػػريا، ىػػو 
 حماس  وانفسار االنتفاضا األول ، فيدـ قراءة موازيا لتأوػيس حمػاس   ، فيد وا ب تأويس:2:9 -2:92ل

مف منظار اإلخواف المونميف فػي الضػفا الغربيػا، لنمػًا أف الضػفا وغػزة  انػت فػي م تػب إداري واحػد يرأوػو 
الييادي لبد الفتاح دخػاف. فب ػد أف  انػت  ػؿ الروايػات بػل اوػتثناء تتحػدث لػف تأوػيس  حمػاس  فػي قطػاع 

خلؿ استماع المسمولا األوؿ لقيؿ إنيا وتا وقيؿ وب ا وقيؿ ثمانيػا ػ واختنػؼ األمػر بوػبب صػفا  غزة مف
، ب ػػػد يػػػـو واحػػػد مػػػف حادثػػػا 23/2:98/:الحضػػػور   ضػػػو أصػػػيؿ أو مراقػػػب ، و ػػػاف استمػػػاليـ فػػػي يػػػـو 

 الميطورة التي دىوت ال ماؿ ال اطديف إل  غزة مف الداخؿ الفنوطيني.
بالوقػػاطع واألحػداث، ميولػا  إف حمػػاس أحرستيػا االنتفاضػا وشػػار ت  السىابع لالفصىىوفػي الخلصػا، يوضػك 

فييا ب دما انطنيت . ويزيػد أف االنتفاضػا سػاءت فػي وػياؽ قػرار  حمػاس  بػإطلؽ ال مػؿ الموػنك والمياومػا. 
ي فيد تحدث لف تفاصيؿ قيادة االنتفاضا ميدانيًا، وأضاء لنػ  التػاريخ  المطمػوس  مػف ف اليػا حمػاس، والػذ

  انت  الييادة الوطنيا الموحدة للنتفاضا  ال ترفض االلتراؼ بتأثيره فحوب، بؿ حت  بوسوده.
وت مػف أىميػػا ىػذه الػػذ ريات بػرأي ياوػػر لنػي، فػػي أنػو يمثػػؿ شػيادة شخصػػيا لبػدايات التواسػػد اإلخػواني بػػيف 

لنمنتينػػيف مػػف ألضػػاء  أبنػػاء فنوػػطيف، ولػػيس الوافػػديف، وىػػو  تػػاب يػػؤرخ لوػػيولا وولوػػا ال لقػػا التنظيميػػا
ضػاءتو السديػدة  التنظيـ بيف األقطار، وتػأثير وػيد قطػب لنػ  ف ػر السيػؿ المؤوػس لنمياومػا فػي فنوػطيف، وا 
طػلؽ اوػميا، ودور الضػفا  والفريدة لن  اليرار اإلخواني في فنوطيف بال مؿ السيػادي، وتأوػيس  حمػاس  وا 

دارتيػػػا الميدانيػػػا ليوميػػػات االنتفاضػػػا، فػػػي ىػػػذا اليػػػرار، و شػػػفو لػػػف وسيػػػا نظػػػر  حمػػػاس  إزاء االن تفاضػػػا وا 
 وال لقا مع الفصاطؿ األخرى فييا.

22/5/2013فمسطين أون الين،  
 

 عباس يشكل حكومة جديدة برام اهلل مطمع الشير المقبل :واصل أبو يوسف 3
يس ألنف لضو النسنا التنفيذيا لمنظما التحرير الفنوطينيا واصؿ أبو يووؼ أف رط  محمد ساور -غزة

الونطا الفنوطينيا محمود لباس بدء ال مؿ لن  تش يؿ ح وما راـ اهلل المؤقتا لتباشر مياميا بدايا الشير 
 الميبؿ، خنفًا لح وما ولـ فياض الموتيينا.
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وقاؿ أبو يووؼ في تصريك لػ فنوطيف أوف اليف ، األرب اء،  إف الشخصيات التي وتشغؿ الحياطب الوزاريا 
موتينا ، مشيرًا إل  أف تش يؿ ىذه الح وما  لت بطا الفراغ، حت  تش يؿ ح وما التوافؽ  في الح وما المؤقتا

 بيف حر تي حماس وفتك برطاوا محمود لباس. 
 22/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 لن تتدخل في الشأن المصري الداخميلم و أحمد بحر: غزة  4

 لـ ولف ي وف ليا أي تدخؿ في الشأف  أ د الناطب االوؿ لرطيس المسنس التشري ي أحمد بحر، أف غزة
المصري الداخني غير التمنيات بالتيدـ واالزدىار واالوتيرار لنش ب المصري وأف يسنب اهلل مصر  ؿ 

 الشرور والمصالب .
وتوسو بحر في بياف صحفي، اليوـ األرب اء، بالتينطا لسميوريا مصر ال ربيا رطيوا وح وما وش با بمناوبا 

 مصرييف المختطفيف في ويناء.تحرير السنود ال
وأضاؼ بحر   في الوقت الذي نينئ فيو مصر بتحرير سنودىا نثمف لاليًا الادة فتك م بر رفك في 

ودلا بحر ال  انياء  امؿ لم اناة ال الييف الفنوطينييف لن  سانبي الحدود بش ؿ  امؿ وداطـ  االتساىيف .
نياء أزما وفر ولودة أبناء غزة التي وببيا ا  غلؽ الم بر سراء حادثا اختطاؼ السنود.وا 

 22/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 اإلسرائيمية تعمل عمى إفشال مساعي كيري إلحياء عممية السالم الحكومةرياض المالكي:  5
التي  وزير الشؤوف الخارسيا د. رياض المال ي، بمير الوزارة في راـ اهلل، امس، وزير الخارسيا   راـ اهلل

ر ي توميوسا، في إطار الزيارة التي ييـو بيا إل  دولا فنوطيف، حيث اوتيؿ المال ي لياءه الفننندي إي
بإدانتو الشديدة لنمماروات واالنتيا ات اإلوراطينيا الموتمرة ضد المواطنيف وممتن اتيـ وخاصا مسزرة ىدـ 

 المنازؿ الفنوطينيا في اليدس.
يساد اآلليات الدوليا التي وأ د المال ي ضرورة تدخؿ المستمع الدولي لوقؼ  ىذه االنتيا ات اإلوراطينيا، وا 

تحوؿ دوف اوتمرار إوراطيؿ في وياوتيا الممنيسا ضد أبناء ش بنا وممتن اتيـ، محذرًا مف أف الوياوات 
صرارىا لن  إفشاؿ موالي سوف  يري   اإلوراطينيا مف شأنيا لرقنا السيود الدوليا إلحياء لمنيا الولـ، وا 

 23/5/2013رام اهلل، األيام، 
 

 بو مازن خارطة انسحاب أولمرت من القدسأىكذا رسم  :موقع "وااله" العبري 6
 شؼ موقع  وااله  ال بري صباح اليوـ خارطا روميا الرطيس لباس بخط يده   ترسما م ا -بيت لحـ 

ـ لن  البحر   37وتشمؿ اليدس الشرقيا واالقص  مع توويع قطاع غزة و الفنوطينياتظير حدود الدولا 
 الميت.

وحصؿ الموقع لن  خارطا قاـ الرطيس الفنوطيني بروميا في استماع لنييادة الفنوطينيا في مير الرطاوا 
في مدينا راـ اهلل ب د انتياء استمالو مع اولمرت، وقاـ الرطيس أبو مازف بروميا بناء لن  ذا رتو  ما 

 شاىدىا لندما لرضيا اولمرت لنيو.
خارطا قدميا رطيس الوزراء االوراطيني االوبؽ اييود اولمرت لنرطيس الفنوطيني لاـ  ما  شؼ الموقع 

 ، والتي تظير اوت داد اوراطيؿ االنوحاب مف اليدس والطاء ويطرة  امنا لن  الموسد االقص .2008
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ني، والتي  موقع  وااله  مع اييود اولمرت الذي أ د فيو لن  صحا الخارطا التي قدميا لنرطيس الفنوطي
وبنفس الوقت اوت داده للنوحاب مف اليدس ومنك الويطرة ال امنا لنسانب الفنوطيني لن  الموسد 

 االقص .
 23/5/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 الدراسي ليشمل فصوال عن مشروعية المقاومة وتحرير فمسطين المنيجتعدل  الحكومة في غزة 7

ميبؿ الذي يبدأ في شير اينوؿ لوبتمبر  الميبؿ طنبا ويدرس في ال اـ الدراوي ال  أشرؼ اليور-غزة 
المدارس اإللداديا وبدايا المرحنا الثانويا مواد دراويا لف مشروليا المياوما وتحرير فنوطيف، ضمف 

 مناىر دراويا ألدتيا وزارة التربيا والت نيـ في غزة التاب ا لنح وما الميالا التي تديرىا حر ا حماس. 
لت نيميا السديدة ب د لطنا الصيؼ التي تبدأ مع حنوؿ شير حزيراف ليونيو  الميبؿ، ووتدخؿ المناىر ا

وتنتيي مع مطنع شير اينوؿ لوبتمبر  الميبؿ، ووتخصص لطنبا الصؼ الثامف والتاوع وال اشر، ضمف 
مادة التربيا الوطنيا، وتتضمف الحديث لف تاريخ فنوطيف ومشروع تحريرىا مف االحتلؿ، و ذلؾ لف 

 روليا المياوما وأش اليا.مش
ووفؽ ما ذ رت الوزارة لن  موق يا لن  شب ا االنترنت فيد ذ رت أنيا شرلت بإلداد  تب لمبحث التربيا 

 الوطنيا.
ونيؿ لف سماؿ أبو ىاشـ موتشار وزير التربيا والت نيـ، الذي  اف يشارؾ في ورشا لمؿ ليدت ليذا األمر 

ثر االيسابي في تدليـ المنياج الفنوطيني، إضافا إل  تنميا اتساىات اليوؿ أف إلداد ال تب وي وف لو األ
 وطنيا لدى الطنبا.

وأ د  ذلؾ لن  أىميا التوافؽ لن  األىداؼ واألنشطا والمفردات التي يتضمنيا  ؿ  تاب مف أسؿ انساز 
 ىذه ال تب قبيؿ ال اـ الدراوي السديد.

 23/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 قوات االحتالل تعتقل ثالثة من أفراد األمن :عدنان الضميري 8
و االت  اتيـ موؤوؿ أمني فنوطيني، امس، إوراطيؿ، بالو ي إل  تدمير قوات األمف الفنوطينيا  -نابنس

 ب د التياؿ سيش االحتلؿ ثلثا مف أفرادىا في نابنس.
تديف مثؿ ىذه التصرفات  وقاؿ المتحدث باوـ األسيزة األمنيا لدناف الضميري، إف الونطا الفنوطينيا

 اإلوراطينيا التي ت مؿ لن  إلاقا لمؿ قوات األمف الفنوطينيا وتو   إل  تدميرىا.
و اف سيش االحتلؿ التيؿ، أمس، ثلثا مف أفراد األمف الوطني الفنوطيني ب د دىـ منازليـ و انت 

 ميـ بالتوبب في ميتؿ موتوطف.الونطا الفنوطينيا قد أفرست لنيـ أخيرًا ب د التياليـ لمدة لاـ التيا
وذ ر الضميري أف التحيييات الفنوطينيا أثبتت أف ىؤالء لـ ييوموا ب مؿ خارج اليانوف بؿ قاموا ب منيا دفاع 

 لف النفس.
 23/5/2013األيام، رام اهلل، 

 
 : "إسرائيل" تستقبل كيري بمجزرة ىدم منازل في القدساهللوزارة الخارجية في رام  9



 
 
 

 

 

           9ص                                    2868العدد:                23/5/2013الخميس  التاريخ:

لت وزارة الخارسيا الفنوطينيا في راـ اهلل في   إف الح وما اإلوراطينيا توتيبؿ وزير الخارسيا راـ اهلل  قا
 األمري ي سوف  يري بمسزرة ىدـ المنازؿ الفنوطينيا في اليدس .

  أذالتو مصادر تاب ا لنونطا الفنوطينيا، 5|22وأ دت الخارسيا الفنوطينيا في بياف ليا اليوـ االرب اء ل
االحتلؿ اإلوراطيني تواصؿ ارت اب مسزرة ىدـ المنازؿ الفنوطينيا في األراضي الفنوطينيا  أف  ونطات

 المحتنا لاما، وفي مدينا اليدس بش ؿ خاص.
 22/5/2013وكالة قدس برس، 

 
 "الوطني الفمسطيني"إعداد نظام انتخابات  لجنةاختتام اجتماعات  10

 16تخابات المسنس الوطني الفنوطيني الم ونا مف اختتمت لسنا إلداد نظاـ ان   ماؿ ز ارنا -لماف 
لضوا يمثنوف سميع الفصاطؿ واليوى الفنوطينيا والموتينيف استمالاتيا مواء امس في لماف برطاوا رطيس 
المسنس الوطني الفنوطيني ونيـ الزلنوف. وناقشت النسنا لن  مدى يوميف ثلث نياط اواويا، االول  

ي والتشري ي وىؿ الضاء التشري ي ىـ الضاء في المسنس الوطني اـ ال ولـ ال لقا بيف المسنويف الوطن
يتـ التوافؽ لن  ىذه النيطا وتـ االتفاؽ لن  احالتيا ال  الييطا اليياديا ال نيا لنبت فييا بحوب ممثؿ سبيا 

 التحرير الفنوطينيا في االستماع بلؿ قاوـ. 
ي بحثتيا النسنا ىي لدد الدواطر االنتخابيا في الشتات النتخاب اف النيطا الثانيا الت  الدوتور وقاؿ قاوـ لػ

الضاء المسنس الوطني الفنوطيني السديد حيث تـ التوافؽ باالغنبيا لن  اف ي وف الشتات داطرة انتخابيا 
 واحدة وفؽ نظاـ التمثيؿ النوبي ال امؿ.

التنفيذيا السديدة لمنظما التحرير الفنوطينيا اما النيطا الثالثا التي بحثتيا النسنا فيي  يفيا اختيار النسنا 
حيث تـ االتفاؽ لن  االلتزاـ بالنظاـ االواوي لمنظما التحرير الفنوطينيا والنظاـ الداخني لنمسنس الوطني 
الفنوطيني. وويتـ رفع نتاطر االستماع ال  الرطيس الفنوطيني محمود لباس والنسنا التنفيذيا لمنظما 

 والييطا اليياديا ال نيا التي تمثؿ سميع الفصاطؿ الفنوطينيا.التحرير الفنوطينيا 
 23/5/2013الدستور، عمان، 

 
 نجازاتوإعن خالف فمسطيني بين منتقد ومطالب بمحاكمتو وبين مدافع  مثارفياض "القدس العربي":  11

ني رغـ انو وليد لوض  ما زاؿ رطيس الوزراء الموتييؿ الد تور ولـ فياض مثار خلؼ فنوطي -راـ اهلل 
، ليب ويطرة حر ا 2007يحـز حياطبو لنرحيؿ لف رطاوا الوزراء التي احتفظ بيا منذ منتصؼ لاـ 

 حماس لن  قطاع غزة ليبدأ االنيواـ الداخني المتواصؿ لغايا اآلف.
وفيما ذ رت مصادر فنوطينيا ميربا مف فياض بأنو يرفض أف يوتمر في ال مؿ ب د انتياء الفترة اليانونيا 

ح ومتو  ح وما تويير ألماؿ والتي تنتيي في الثاني مف الشير الميبؿ، ويصر لن  الرحيؿ لف رطاوا ل
الوزراء إال أف ذلؾ الرسؿ ما زاؿ في مرم  نيراف المنتيديف لو وسنيـ مف  وادر وقيادات حر ا فتك التي 

 رسؿ قدـ انسازات  يتزلميا الرطيس محمود لباس، في حيف يواصؿ آخروف حامنيف الدروع لندفاع لنو
نياء ظاىرة الفنتاف األمني التي ظنت موتشريا  تحوب لو، وأىميا اوت ادة األمف في الضفا الغربيا وا 

 باألراضي الفنوطينيا خلؿ ونوات االنتفاضا األول .
وفي الوقت الذي ينمنـ فيو فياض أوراقو مف رطاوا الوزراء تمييدا لنرحيؿ، في حيف اف الرسؿ متيـ بانو 

منيارات دوالر واصنت نيابا الموظفيف ال مومييف فتك  4رؾ الونطا ب د أف أثينيا بديوف خارسيا تساوزت يت
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نيرانيا اإلللميا لن  رطيس الوزراء الموتيؿ مطالبا بتيديمو لنمحا ما، وميددة بالشروع في إضرابات 
 وتشؿ لمؿ المؤووات الح وميا.

ليا األرب اء، إف إسراءات غير موبوقا مف إضرابات شامنا، وشؿ وقالت نيابا الموظفيف ال مومييف في بياف 
لمؿ المؤووات الح وميا، ويتـ اإلللف لنيا االثنيف الميبؿ، ب د استماع مسنس النيابا، بوبب وقؼ 

 صرؼ رواتب أالؼ الموظفيف، إضافا ل دـ صرؼ ال لوات. 
  اف مسزرة قطع الرواتب موتمرة في قطاع غزة وقاؿ بواـ ز ارنا رطيس نيابا ال امنيف في الوظيفا ال موميا

 مف قبؿ وزارة الماليا و ذلؾ وقؼ ال لوات الدوريا وللوة غلء الم يشا.
االرب اء  اف د. فياض وزير الماليا يتبع وياوا االرض   اليدس ال ربي واضاؼ ز ارنا وفؽ بياف اروؿ لػ

موظؼ بدوف اي وند  7000حيث اوقؼ رواتب المحروقا باوتيداؼ  ؿ اليطالات قبؿ مغادرتو الح وما 
قانوني واوقؼ ال لوة الدوريا وللوة غلء الم يشا واوتيداؼ اتحاد الم نميف وضرب ال اـ الدراوي مف 
خلؿ المراوغا والتوويؼ واالوتيتار ب ؿ االتفاقيات مع النيابات واقرار الموازنا دوف اي مشار ا مف احد 

ي موظؼ في الماليا االسابا لف اي اوتفوار حيث يرفض المحاوب ال اـ اي ولدـ احتراـ تنفيذىا ومنع ا
 اسابا النيابا حوؿ مطالب الموظفيف وخاصا الميطولا رواتبيـ في غزة ولدـ االسابا حوؿ ال لوة الونويا.
يًا وفي ذلؾ االتساه أ د لضو النسنا التنفيذيا لمنظما التحرير تيوير خالد أف ىناؾ مف أواء لفياض داخن

 وخارسيًا، وأف ىناؾ مف وضع ال راقيؿ في طرييو، دوف اف يتحدث لف اوماء او سيات ب ينيا.
أنا مف أشد الم ارضيف لوياوا فياض االقتصاديا واالستماليا، م تبرًا إياىا وياوا باطوا، ‘وقاؿ خالد 

ا وخارسًيا،  ما أف ول نو ال يتحمؿ وحده فشؿ ىذه الوياوا، فيناؾ مف وضع ال راقيؿ في طرييو داخنيً 
 ’.االتفاقيات مع دولا االحتلؿ ال توالد أحد لن  النساح

وواء  -وساءت تصريحات خالد الذي رفض تحميؿ فياض لوحده موؤوليا ما آلت إليو األوضاع الفنوطينيا 
في ظؿ تواصؿ  -لن  الص يد االقتصادي الويئ أو لن  ص يد الفشؿ الوياوي ولدـ تحييؽ أي انساز 

ث في األروقا الوياويا باف ىناؾ مشاورات يسرييا لباس بشأف إم انيا تش يؿ ح وما سديدة خنفا الحدي
 لح وما فياض الموتيينا.

التنفيذيا ‘ونف  خالد أف تتول  النسنا التنفيذيا لمنظما التحرير ح وما تويير األلماؿ خنفا لػفياض، فياؿ 
دارة الح وما ليوت مف اختصاصيا  ’.ليا دورىا وا 

وقع خالد أف يبي  فياض في الواحا الوياويا، ولـ يوتب د أف ييـو فياض بإنشاء سوـ وياوي سديد، وت
 خاصا أنو لضو منتخب في المسنس التشري ي ولو أنصاره لن  الواحا الوياويا.

 23/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 أن يكون األوروبيون أحرص عمى الفمسطينيين من السمطة مؤسفأبو مرزوق:  12
ألػػػرب لضػػػو الم تػػػب الوياوػػػي لحر ػػػا حمػػػاس لػػػف أوػػػفو الوػػػتمرار حػػػاالت الت ػػػذيب فػػػي وػػػسوف   اليػػػاىرة

الونطا الفنوطينيا، ورأى أف بياف االتحاد األوروبي الذي صدر أمس األرب ػاء يب ػث لنػ  الشػ ور باألوػ   
 نفويـ.ألف االتحاد األوروبي بدا  ما لو أنو أحرص لن  حيوؽ الفنوطينييف مف الفنوطينييف أ

وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريحات لو لن  موق ػو بالفيوػبوؾ   خبػر مػا وددُت قراءتػو  ي ػرب االتحػاد األوروبػي 
لف قنيو لنت ذيب في وسوف الونطا الفنوػطينيا   وذلػؾ لوػببيف األوؿ ىػو لنت ػذيب ذاتػو، والوػبب الثػاني اف 

 يف انفويـ . ي وف االتحاد األوربي احرص لن  حيوؽ الفنوطينييف مف الفنوطيني



 
 
 

 

 

           11ص                                    2868العدد:                23/5/2013الخميس  التاريخ:

 23/5/2013، السبيل، عّمان
 

 البردويل: تشكيل حكومة بالضفة تجاىل التفاق القاىرة 13
التبػػر الييػػادي فػػي حر ػػا حمػػاس، صػػلح البردويػػؿ، إلػػلف رطػػيس وفػػد حر ػػا فػػتك   اليػػدس دوت  ػػوـ -غػػزة

يبػػؿ،  ت ريوػػًا لنمصػػالحا، لػػزاـ األحمػػد تشػػ يؿ ح ومػػا سديػػدة فػػي الضػػفا الغربيػػا فػػي الثػػاني مػػف حزيػػراف الم
 للنيواـ الفنوطيني بيف شطري الوطف، وتساىًل للتفاؽ األخير الذي ليد في الياىرة .

وقػػػاؿ البردويػػػؿ فػػػي تصػػػريك لو الػػػا الػػػرأي الح وميػػػا التاب ػػػا لنميالػػػا، إف  ح ومػػػا راـ اهلل موػػػتمرة فػػػي لرقنػػػا 
  .السيود المبذولا لنمصالحا، وتنفيذ أسندتيا الخاصا بيا، وفؽ ما تريد

وشػػدد البردويػػؿ لنػػ  أف  المصػػالحا موضػػوع اوػػتراتيسي واتفػػاؽ وطنػػي واسػػب التنفيػػذ ، موضػػحًا أف حر تػػو 
 بذلت سيودًا  بيرة في تذليؿ ال يبات في وبيؿ تحييؽ المصالحا وتطبيؽ اتفاؽ الياىرة.

الشػػ ب  وأوضػػك  حمػػاس ألننػػت موافيتيػػا موػػبيًا مػػف رطاوػػا محمػػود لبػػاس ح ومػػا الوحػػدة الوطنيػػا ، مطالبػػاً 
 الفنوطيني بالضغط لن  الونطا لتطبيؽ االتفاؽ.

 23/5/2013، القدس، القدس
 

 إجرامية ال يد لمفمسطينيين فييا غزة تدفع ثمن أعمال تظلّ حماس: نأمل أاّل  14

أشػػاد الييػػادي فػػي حر ػػا حمػػاس الػػد تور صػػلح البردويػػؿ بػػاإلفراج لػػف السنػػود المختطفػػيف ف   غػػزة لفنوػػطي
  ، والتبر ذلؾ انتصارا لغزة ولنييادة المصريا في وقت واحد.6|33سر اليـو األرب اء لالوب ا في ويناء ف

وأوضك البردويؿ في تصريحات خاصا لػ  قدس برس ، أف توصؿ اليوات المونحا المصريا إل  اإلفراج لف 
لمصػريا السنود المختطفػيف وضػع حػدا لنشػاط ات التػي حاولػت دؽ األوػافيف بػيف غػزة ومصػر، وبػيف الييػادة ا

وأ ػػػد  والمياومػػػا، وىػػػي أيضػػػا انتصػػػار لنييػػػادة المصػػػريا التػػػي نسحػػػت فػػػي ا تشػػػاؼ الن بػػػا وتحريػػػر السنػػػود.
البردويؿ أف الدرس األىـ مػف ىػذه ال منيػا ىػو أىميػا الحػوار بػيف السػانبيف المصػري والفنوػطيني، وقػاؿ   مػا 

مػع الييػادة المصػريا حػوؿ مختنػؼ تو   إليػو ح ومػا غػزة وحر ػا  حمػاس  بػأف توػود لغػا الحػوار والتباحػث 
فواد ال لقػات بػيف الفنوػطينييف والمصػرييف.  اليضايا، حت  نضمف لدـ اصطياد الب ض في المياه ال  رة وا 
ليد  انت ىنالؾ اتصاالت لن  ألن  الموتويات بيف الرطيس المصري محمد ورطيس الح وما الفنوطينيا في 

يا وسياز المخابرات المصػري، وىػذه االتصػاالت  ػاف ليػا دورىػا غزة اوماليؿ ىنيا، وبيف الح وما الفنوطين
وألػػرب البردويػؿ لػػف أمنػػو فػي أف ال تظػػؿ غػػزة تػدفع داطمػػا ثمػػف ألمػػاؿ  فػي إنيػػاء منػػؼ السنػود المختطفػػيف .

إسراميػػا ال يػػد لنفنوػػطينييف فييػػا، وقػػاؿ   ىػػذه الروػػالا أبنغناىػػا لنييػػادة المصػػريا، التػػي تػػدرؾ أف ىنػػاؾ خنطػػا 
وفبر ػػا إللميػػا ودسػػؿ إللمػػي،  انػػت الييػػادة المصػػريا أحػػد ضػػحاياه، ولػػذلؾ فشػػ ارنا ىػػو التغنػػب  لػػروراؽ

لنػػ  ىػػذه الفرق ػػات اإلللميػػا، ونأمػػؿ أف ت ػػوف ىػػذه الحادثػػا م نمػػا مػػف م ػػالـ مصػػداقيا  حمػػاس ، أنػػو ال 
 ، لنػػ  حػػد للقػػا ليػػا بمػػا يسػػري فػػي مصػػر، وأننػػا ال يم ػػف أف نمػػس بػػأمف مصػػر أو أف نتػػدخؿ فػػي شػػؤونيا

 ت بيره.

 22/5/2013قدس برس، 

 
 حركة الجياد تينئ مصر عمى تحرير جنودىا المختطفين في سيناء  15

ىنأت حر ػا السيػاد اإلوػلمي لنػ  لوػاف المتحػدث باوػميا داوود شػياب مصػر ب منيػا  غزة ػ أشرؼ اليور 
وقػاؿ المتحػدث باوػـ الحر ػا  ، دوف النسػوء إلػ  إراقػا الػدماء.المصػرييف المختطفػيف فػي وػيناء تحرير السنػود
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نحمػػػد اهلل ت ػػػال  ثػػػـ نينػػػئ األشػػػياء المصػػػرييف لنػػػ  وػػػلما السنػػػود المصػػػرييف ‘داود شػػػياب فػػػي تصػػػريك 
 ’.ولودتيـ إل  أحضاف ش بيـ وذوييـ

 23/5/2013، القدس العربي، لندن
 

 األيدي إزاء االعتداءات التي يتعرض ليا كوادرنا في الضفة وغزة مكتوفيفتح: لن نقف  16
غػػزة لفنوػػطيف   طالػػب  ػػوادر حر ػػا  فػػتك  فػػي غػػزة، الييطػػا اليياديػػا ال نيػػا لنحر ػػا باتخػػاذ موقػػؼ حاوػػـ ضػػد 

لادة تف يؿ دور الرقابا الحر يا وحمايا ال ضويا.  االلتداءات التي تطاليـ مؤخًرا، وا 
ا فػػي غػػزة سػػاء ذلػػؾ فػػي روػػالا وػػنموىا لمفػػوض لػػاـ الحر ػػا ولضػػو لسنتيػػا المر زيػػا ورطػػيس ىيطتيػػا اليياديػػ

   بغزة.6|33الد تور ز ريا االغا ليب التصاـ أماـ م تبو األرب اء ل
ودلت الروالا إل  تش يؿ لسنا لنتحييؽ في أحداث االلتداءات لن   وادر  فػتك  بمحافظػا رفػك و شػؼ مػا 

ينيا اوػػمتو  األيػػادي ال ابثػػا والمشػػبوىا ، التػػي تيػػؼ خنػػؼ ىػػذه االلتػػداءات، ومطػػالبيف رطػػيس الوػػنطا الفنوػػط
محمػػود لبػػاس بال شػػؼ لمػػف أطنػػؽ النػػار لنػػ  وػػيارة الناطػػب فػػي الحر ػػا ماسػػد أبػػو شػػمالا فػػي راـ اهلل قبػػؿ 

 أوبوع.
 23/5/2013قدس برس، 

 
 عدم االنصياع لقرارات قيادتيا إلى عناصر أمن السمطة  تدعوحرار" حركة "األ 17

 ػػػا  فػػػتك  التيػػػاؿ قػػػوات االحػػػتلؿ اوػػػتن رت حر ػػػا  االحػػػرار  الفنوػػػطينيا المنبثيػػػا لػػػف حر   غػػػزة لفنوػػػطيف 
 ، لوػب ا مػواطنيف فنوػطينييف بيػنيـ ثلثػا مػف لناصػر األمػف الػوطني 6|33اإلوراطيني فسر اليوـ األرب اء ل

 الفنوطيني في الضفا.
وحّمنت  االحرار  ف  بياف ليا تنيت  قدس برس  نوػخا منػو قيػادة الوػنطا الفنوػطينيا الموػطوليا ال امنػا لػف 

 االسيزة االمنيا. التياؿ ابناء
ودلػػت  افػػا لناصػػر أسيػػزة الوػػنطا الفنوػػطينيا إلػػ  االلتحػػاـ مػػع أبنػػاء شػػ بيـ لنػػدفاع لػػنيـ أمػػاـ ىسمػػات 
الموػػػػػتوطنيف ورفػػػػػض االنصػػػػػياع ليػػػػػرارات قيػػػػػادة الوػػػػػنطا  التػػػػػي رىنػػػػػت إرادتيػػػػػا لن ػػػػػدو الصػػػػػييوني وخدمػػػػػا 

 مصالحو. لن  حد ت بيرىا.
 22/5/2013قدس برس، 

 
 من محاوالت إسرائيمية النتزاع اعتراف بالدولة الييودية  ريحذ قيادي في حماس 18

الػد تور يحيػ  ال بادوػا، أف  التبر الناطب في المسنس التشري ي والييادي في حر ا حمػاس  غزة لفنوطيف 
 التوويا الوياويا التي تتـ بشروط االحتلؿ اإلوراطيني  باطنا .

نييف ال تنازؿ لنيا، والش ب ي يش ىذه األياـ األمؿ بيرب وقاؿ ال بادوا   إف قضيا لودة اللسطيف الفنوطي
 ال ودة أ ثر مف أي وقت مض  .

وأ ػد أف  اليػػدس وػػتبي  تنطػؽ ال ربيػػا لنػػ  الػػرغـ مػف المخططػػات الصػػييونيا التػي تيػػدؼ لتيويػػدىا وس نيػػا 
صطياد التراؼ لاصما لندولا الييوديا ، مشيًرا إل  أف إوراطيؿ توتغؿ حالا الض ؼ الفنوطيني مف خلؿ ا

 بالدولا الييوديا.
 22/5/2013قدس برس، 
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 أمن السمطة باعتقال أحد أنصارىا    تتيمحماس الضفة الغربية:  19
حمػػػاس فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تنيػػػت  قػػػدس بػػػرس  نوػػػخا لنػػػو، اليػػػـو األرب ػػػاء  حر ػػػا  قالػػػت راـ اهلل لفنوػػػطيف 

ؿ األوػػير الفنوػػطيني المحػػرر محمػػد  ، إف سيػػاز المخػػابرات ال امػػا فػػي طػػول ـر بشػػماؿ الضػػفا التيػػ6|33ل
لبد ال ريـ مػف قريػا شػوي ا ب ػد اقتحػاـ م ػاف لمنػو، فػي حػيف رفػض سيػاز األمػف الوقػاطي فػي المدينػا طنبػًا 
باإلفراج ب فالا لف الم تيؿ في وػسونو قصػي الوػفاريني، وواصػؿ التيػاؿ المحػرريف إيػاد ناصػر ومحمػد أبػو 

 ذر، حوب قولو.
 22/5/2013قدس برس، 

 
 مع "تيار المستقبل" أوضاع الفمسطينيين النازحين من سورية تبحثن: "الديمقراطية" لبنا 20

زار وفد مف السبيا الديموقراطيا لتحرير فنوػطيف برطاوػا رطػيس النسػاف الشػ بيا فػي بيػروت احمػد مصػطف ، 
مينػػدس منوػػييا بيػػروت فػػي تيػػار الموػػتيبؿ واستمػػع مػػع الضػػاء م تػػب المنوػػييا الػػذي يرأوػػو المنوػػؽ ال ػػاـ ال

 بشير ليتاني.
ولرض الوفد الفنوطيني لم اناة النازحيف الفنوطينييف مف ووريا وام انيا التنويؽ لتيديـ الموالدات ليـ فػي 
المسػػاالت الصػػحيا واالستماليػػا. وتنػػاوؿ الطرفػػاف الوضػػع ال ػػاـ فػػي لبنػػاف خصوصػػا الوضػػع الفنوػػطيني فػػي 

واتفػؽ السانبػاف لنػ  اوػت ماؿ   ػيش ب رامػا فػي لبنػاف.المخيمات لسيا الحيػوؽ المدنيػا لنشػ ب الفنوػطيني لن
 االستمالات والتنويؽ اليساد آليات ت اوف في المساالت المذ ورة.

 23/5/2013، المستقبل، بيروت

 
 في إدارة األزمة المالية فشمتُ  حال فيلبيد: نتنياىو سيفشل  21

أنا فشنت في إدارة األزما الماليا فإف رطيس نينت اليناة الثانيا لف وزير الماليا  ياطير لبيد  قولو  في حاؿ 
الوزراء بنياميف نتنياىو وي وف فاشًل أيضًا ، الفتًا إل  أنو ال يم ف أف ي وف رطيس الوزراء ناسك في حاؿ 

  اف وزير الماليا فاشؿ في تصرفاتو الماليا لنبلد، م نًل باليوؿ  ألف ذلؾ ي ني أف اقتصادؾ قد فشؿ .
ما لو أماـ مؤتمر ووؽ الماؿ الذي تسريو مسنا  غنوبس  اإلوراطينيا  إف النساح في وأضاؼ لبيد في  ن

تمرير أ بر اقتطالات في تاريخ  إوراطيؿ   اف بدلـ مف نتنياىو ، م ربًا لف لدـ قنيو لن  موتيبؿ حزبو 
 الوياوي وذلؾ في ألياب الخطوات االقتصاديا التي اتخذىا مؤخرًا.

مزيد مف السميور في ظؿ تراسع ش بيتو وفيًا الوتطللات الرأي، قاؿ لبيد  لندما وفي محاولا منو لسذب ال
دخنت لنوياوا  نت ألرؼ أنو وي وف أمامي ال ثير مف ال يبات والتحديات التي يتوسب أف ن مؿ لن  
ذا لـ  قضاطيا ب ؿ حـز وشدة ولو  نفني ذلؾ الضرر بش بيتي، إف  ؿ ما ينـز تصنيحو يسب أف يصنك، وا 

  ف  ذلؾ فل أوتحؽ أف  وف وزيرًا لنماليا .أ
وحوؿ التينيص في ميزانيا السيش أضاؼ لبيد  إنو  اف ص بًا لني التينيص في ميزانيا السيش وأنا غير 
فخور بذلؾ  مشيرًا إل  أنو مطنع لن   افا األمور التي ال يتـ نشرىا  ونو لضو في المسنس الوزاري 

 ص وزارة السيش ويداي ترتسفاف .المصغر، قاطًل  وق ت لن  تيني
 22/5/2013، فمسطين أون الين

 
 جنين" -مشروع قانون "جنين ولىاأل ُتقُر بالقراءة الكنيست  22
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الموقع االل تروني لػ اليناة الواب ا  في التنفزيوف االوراطيني ذ ر، ، أف 23/5/2013القدس، القدس، ذ رت 
سنيف ،  -االول  لن  مشروع اليانوف الموم   سنيف اف ال نيوت صادؽ ظير اليوـ االرب اء، باليراءة

 المت ّنؽ بما تصفو اوراطيؿ  التشيير  بسنود االحتلؿ.
وتـ تيديـ مشروع اليانوف مف قبؿ الضاء ال نيوت، يوني شتيفف، مف  البيت الييودي  وياريؼ ليفيف، مف 

  الني ود بيتنا  ونحماف شاي، مف حزب ال مؿ.
نيف  ت ديًل ليانوف التشيير الحالي، حيث اف اقراره ويتيك لسنود االحتلؿ بمياضاة س-وُيمثُؿ قانوف  سنيف

 أي شخص أو مؤووا تيوـ بإنتياد مماروات سنود االحتلؿ.
ومو، ال  فينـ وثاطيي اخرسو الفنوطيني محمد ب ري وحمؿ اوـ لسنيف   -وترسع ف رة مشروع اليانوف وا 

وات سيش االحتلؿ االوراطيني خلؿ استياح مخيـ سنيف لاـ سنيف ، تناوؿ مف خللو ب ضا مف ممار 
3003. 

، مف حزب  البيت تيففالناطب يوني ش، أف برىـو سرايوي، لف 23/5/2013، الغد، عّمانوأضافت 
الييودي  طرح، مشروع اليانوف، وحت  أف النسنا االداريا في ال نيوت منحتو حؽ لرض اليانوف لن  

يوما،  ما ينص النظاـ البرلماني،  ما حظي اليانوف بدلـ  56ودوف انتظار  سدوؿ االلماؿ بش ؿ لاسؿ،
النسنا الوزاريا لشؤوف التشري ات، لن  الرغـ مف أف رطيس النسنا الوزاريا، وزيرة اليضاء تويبي ليفني، قد 

توويع  ألربت لف تحفظيا مف اليانوف، إال أف النسنا ذاتيا، التي تمثؿ موقؼ الح وما، صادقت أيضا لن 
 نطاؽ اليانوف ليشمؿ  ؿ لناصر وأسيزة  األمف  بما في ذلؾ الشرطا والمخابرات وغيرىا.

 
 اإلسرائيمية ينتقد مواصمة البناء غير القانوني في المستوطنات لمحكومةالمستشار القضائي  23

ا بغض الطرؼ اتيـ الموتشار اليضاطي لنح وما اإلوراطينيا ييودا فاينشتايف المؤووا األمني  او د تنحمي
لف البناء غير اليانوني المتواصؿ في الموتوطنات في الضفا الغربيا المحتنا، أي البناء مف دوف ترخيص 
رومي مف ونطات االحتلؿ، مطالبًا وزير الدفاع موشيو ي الوف بالتحرؾ مف دوف تأخير لفرض اليانوف 

 السناطي لن   ؿ مف يخالؼ قانوف التنظيـ والبناء.
في مناطؽ ييودا والوامرة لالضفا الغربيا المحتنا  ال يسري »ايف في روالتو إل  ي الوف أنو و تب فاينشت

«. فرض اليانوف السناطي ضد مخالفات التنظيـ والبناء، وذلؾ سراء غياب ىيطا م نفا متاب ا ىذا المنؼ
المح ما ال نيا بت زيز  وذّ ر بأف الح وما التزمت قبؿ لاـ، في ليد وزير الدفاع الوابؽ اييود باراؾ، أماـ

بيوى بشريا وتأىيؿ مراقبيف سدد. ل ف األمر « وحدة مراقبا البناء في اإلدارة المدنيا لفي سيش االحتلؿ »
 «.لـ يتـ ما أدى إل  غياب شبو تاـ لنرقابا لن  البناء وبالتالي اوتمرار البناء في ظؿ غياب رادع

ما اإلوراطينيا ال نيا فاينشتايف بالمثوؿ أماميا لتفوير موقفو إل  ذلؾ، وفي خطوة غير التياديا طالبت المح 
 لن  اليدس الشرقيا المحتنا.« قانوف أملؾ الغاطبيف»في شأف تطبيؽ 

 23/5/2013، الحياة، لندن
 

 : األوضاع في الجوالن مستقرة وال مبرر لمذعرجمعادالجنرال عاموس  24
الموؤوؿ لف الشؤوف الوياويا ال و ريا في وزارة الحرب أ د السنراؿ اإلوراطيني لاموس سن اد، ب  ػر 59لػػ

اإلوراطينيا، اليوـ األرب اء، أف  االوتيرار  موتمر في السوالف المحتؿ، وأف  قوة الردع لدى السيش 
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اإلوراطيني  في اليضبا ما زالت ونيما لن  الرغـ مف تضالؼ حوادث إطلؽ نار وويوط قذاطؼ ووريا 
 مؤخرا.

يابنا أسرتيا م و إذالا السيش اإلوراطيني   الخبر السيد ىو أف االوتيرار متواصؿ لن  وقاؿ سن اد في م
 ىضبا السوالف، وقوة الردع لدى السيش اإلوراطيني لـ تبدأ، والحياة اليوميا تتواصؿ  ال ادة .

ير وأشار سن اد بثيا إل  أنو ال يتوسب  أف نغفؿ لف الصورة ال اما لنوضع ، و االوتولـ لنذلر غ
المبرر ، في إشارة إل  الت نييات التي تذىب إل  احتماؿ اندالع نزاع مفتوح بيف الدولا ال بريا وووريا، 

 الموسودتيف روميا في حالا حرب.
 22/5/2013، 48عرب 

 
 : أمامنا تحديات خطيرة غير مسبوقةاإلسرائيميقائد الجبية الداخمية في الجيش  25

نيا في السيش االوراطيني اياؿ ايزنبرغ، التحديات التي ويواسييا وصؼ قاطد السبيا الداخ  آماؿ شحادة
االوراطينيوف في المواسيات الميبنا بأنيا  خطيرة وغير موبوقا ،  ما حصؿ ليـ خلؿ حرب تموز/يوليو 

 .3007لاـ 
ؿ وأوضك ايزنبرغ خلؿ مشار تو تدريبات لييادة السيش، اف  ليد حصر النزالات المونحا في سبيات اليتا

قد ولَّ  إل  غير رس ا لتتداخؿ السبيتاف اليتاليا والداخنيا م ا، مف اسؿ مواسيا المخاطر والتحديات 
المتوق ا خلؿ ىذه المواسيات ، وأ د اوت داد سيشو لن  الحدود الشماليا، مشددًا في  الوقت نفوو لن  

و اف  تطورات الخطيرة والمتصالدة .أف  االمر االبرز في ىذه االياـ ي مف في متاب ا المشيد الووري، وال
ايزنبرغ يتحدث في افتتاح مر ز تدريب خاص اقامتو قيادة السيش، في اقرب نيطا مف الحدود الشماليا، 

 ، التي تنطنؽ 8-لتدريب ضباط وسنود لن  اخطر الويناريوىات التي وتشمنيا التدريبات  نيطا تحوؿ 
 اويا ومتطورة.االثنيف الميبؿ، وتتضمف الت رض لصواريخ  يم

 23/5/2013، الحياة، لندن
 

  ةسوريإلى  طريقيابباتت  "300إس صواريخ ": اإلسرائيميقائد سالح الجو  26
ب د يوـ واحد مف تيديد رطيس األر اف اإلوراطيني السنراؿ بني غانتس الرطيس الووري بشار   حنمي موو 

إلوراطيني السنراؿ أمير إيشؿ أف الحرب مع األود مف لواقب توخيف سبيا السوالف، ألنف قاطد ولح السو ا
 .ووريا قد تيع بش ؿ مباغت

« فيشر لربحاث االوتراتيسيا»وفي محاضرة ألياىا السنراؿ إيشؿ، في مؤتمر األمف اليومي في م يد 
باتت في طريييا إل  ووريا. وحّذر « 400إس »االوراطيني، قاؿ إف صواريخ أرض ػػ سو متطورة مف طراز 

إذا  اف ىناؾ مف ي تيد أننا ب بوا زر »لن  الت نولوسيا، مشيرًا إل  أنو « اإلفراط في اإلدماف»بػمما وصفو 
 «.يم ف أف ننتصر، فإنو مخطئ

الحرب »، حيث بّيف أف «2:84تشريف »وساءت محاضرة إيشؿ في الذ رى الونويا األرب يف لحرب 
يم نيا أف تيود إل  تص يد وريع سدًا ينزمنا بأف  المباغتا يم ف أف تولد اليـو بأش اؿ  ثيرة. أحداث متفرقا

ذا  نا في حرب لبناف الثانيا قد اوتخدمنا  ن وف ساىزيف خلؿ والات لتف يؿ الحد األقص  مف قدرتنا. وا 
فيط سزءًا صغيرًا مف قدراتنا ىذه، فإننا ونضطر في الحرب الميبنا الوتخداـ مطا في المطا مف أسؿ أف 

 «.شديدًا سداً ي وف نشاطنا وري ًا و 
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التفوؽ السوي ىو شرط للنتصار »وشّدد إيشؿ في م رض تفويره لت زيز الدفالات السويا الووريا لن  أف 
وللنتصار الوريع، وىو ذو أىميا اوتراتيسيا لنيا. والطرؼ اآلخر يفيـ ذلؾ سيدًا، لذلؾ فإف األود اوتثمر 

س إي 33 –مضادة لنطاطرات إس إي منيارات مف ميزانيتو المحدودة لشراء صواريخ متطورة  ، 28 -، وا 
س إي   «. ، وىي في الطريؽ إليو400، وأيضًا في صواريخ إس 35 –وا 

وأشار إيشؿ إل  احتماالت الحرب الواو ا النطاؽ ووسوب االوت داد المتزامف ليا لن  ثلث سبيات، قاطًل 
ة تنزمنا بتف يؿ  ؿ موتويات ولح السو يم ف لنحرب أف تنشب فسأة بأش اؿ  ثيرة، بما فييا أحداث منفرد»

إننا ن يش في فينـ حرب مختنؼ لف ذاؾ الذي شيدناه في حرب »وأضاؼ قاطد ولح السو . خلؿ والات
يـو الغفراف. فالسبيات مختنفا، وأنواع المخاطر، والميؿ الزمنيا،  ؿ شيء يختنؼ وىذا يوتنـز قدرات أخرى 

ار سوىريا مف سانب ولح السو، ألف السبيا الداخنيا وُتصاب، ميما تمامًا تترسـ في حسـ قدرات تف يؿ ن
 «.داف نا لنيا، إنيا وتتضّرر

 23/5/2013، السفير، بيروت
 

 عمى سورية سيطرة الجماعات الجيادية  لى"إسرائيل" األفضلالوفد المفاوض مع سورية: بعضو  27
الوراطيني لنمفاوضات الووريا االوراطينيا نشر المحامي غن اد شير، الذي  اف ضمف الوفد ا  زىير اندراوس

في واشنطف، دراوا سديدة لن  موقع مر ز ابحاث االمف اليومي االوراطيني، التابع لسام ا تؿ ابيب، قاؿ 
فيو انو في الفترة االخيرة تدور نياشات حادة داخؿ االسيزة االمنيا االوراطينيا لتحديد النتاطر المرسوة 

نيا الداطرة في ووريا، فب ضيـ يؤمف ببياء االود في الونطا ض يفا وُيويطر لن  الوراطيؿ مف الحرب االى
سزء مف بلد الشاـ، وذلؾ لخشيتيـ مف اف غير ذلؾ ي ني تنامي قوة االولمييف الونفييف والسيادييف، 

بيا، االمر الذي وُيدخؿ ووريا ال  حالا مف الفوض  ال ارما، ُتم ف ىذه التنظيمات بتنفيذ الماؿ ارىا
وبالتالي فاف ىذه التنظيمات ُتش ؿ ا بر خطر لن  االمف اليومي لندولا ال بريا، لن  حد قوؿ شير، 
وبالتالي فانو في ىذه الحالا يبي  االود ىو الشيطاف الذي ن رفو، ول ف بالميابؿ، اضاؼ المحامي شير، 

يؿ، الف محور الشر،  ما ُيوميو، يؤمف اخروف باف اوتمرار الرطيس االود في الح ـ وي ود ونبا لن  اوراط
والذي يت وف باالضافا ال  ووريا مف ايراف وحزب اهلل، ويبي  قويا، وبالتالي ويبي  ُيش ؿ الخطر االواوي 
لن  امف اوراطيؿ، ول ف الب ض ييوؿ اف السوالف لف ي وف  ما ىو الحاؿ في ويناء، ذلؾ اف السيش 

رىاب اليادـ مف ىناؾ، ىذا اذا بدات التنظيمات السياديا بتنفيذ االوراطيني لو  امؿ الحريا في م السا اال
 االلماؿ االرىابيا ضد اوراطيؿ، لن  حد قولو. 

وخنص شير ال  اليوؿ اف ويطرة التنظيمات السياديا لن  ووريا افضؿ ب ثير مف االود، الذي لمؿ لن  
ا ييوـ االيرانيوف بتحري يا، ول ف المحامي انشاء الفرف الذري بموالدة  وريا الشماليا، واالف ما ىو اال ل ب

شير اوتدرؾ قاطل اف ىذا االمر ال ي ني باي حاؿ مف االحواؿ اْف ُتشارؾ اوراطيؿ في السيود المبذولا 
الوياطو بش ؿ لنني، الفتا ال  اف دخوؿ الدولا ال بريا ال  الحرب الداطرة في ووريا بيف امري ا وروويا 

وبا ليا، ول ف لن  الرغـ مف ذلؾ، خنص المحامي شير ال  اليوؿ انو يتحتـ لن  ىو امر ونبي لنغايا بالن
اوراطيؿ اْف ُتحافظ لن  وياوتيا الياضيا ب دـ التدخؿ في الحرب الداطرة في ووريا، واف تحافظ لن  

 مصالحيا وامنيا اليومي بحذر وبموؤوليا وباصرار شديد، لن  حد ت بيره.
 23/5/2013، القدس العربي، لندن
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    "معتدل لمسالم "منقطع النظير شريك: عباس زىافا غمؤون 28
الناصرة  دلت زليما حزب  ميرتس  اليواري اإلوراطيني، زىافا غنؤوف، ح ومتيا إل  محاولا دفع مويرة 
المفاوضات مع الفنوطينييف قدمًا، في محاولا لنتوصؿ إل  توويا بيف السانبيف خلؿ فترة رطاوا محمود 

ا الفنوطينيا بالتباره  شري ًا حييييًا لنولـ منيطع النظير ، لن  حد رأييا. ونينت صحيفا لباس لنونط
م اريؼ ال بريا، لف غنؤوف قوليا  أماـ إوراطيؿ اآلف فرصا مضالفا لتحريؾ ال منيا الونميا  فمف سيا 

وسود أبو مازف  وض ت السام ا ال ربيا لن  الطاولا مسددًا اقتراحيا لنولـ الشامؿ، ومف سيا أخرى
 شريؾ موؤوؿ وم تدؿ ال مثيؿ لو ولف تسد إوراطيؿ شخصًا مثنو ، بحوب تيديرىا. وأبدت الناطب في 
البرلماف اإلوراطيني  ال نيوت  خلؿ لياء سم يا برطيس الدولا ال بريا شم وف بيريز، اليـو األرب اء 

الخارسيا األمير ي سوف  يري الراميا  ، مخاوفيا مف إحباط الح وما االوراطينيا لموالي وزير 6|33ل
 لتسديد مويرة المفاوضات بيف راـ اهلل وتؿ أبيب.

 22/5/2013قدس برس، 
 

 الثمن" إرىابية فعمتردد حول اعتبار عمميات "د نتنياىو"ىآرتس":  29
د ذ رت صحيفا ىآرتس ال بريا، امس األرب اء، أف رطيس الوزراء اإلوراطيني بنياميف نتنياىو مترد  اليدس

في التبار لمنيات  دمغ الثمف  التي ييومبيا موتوطنوف ضد اليرى الفنوطينيا وممتن ات المواطنيف فييا، 
 بأنيا ىسمات  إرىابيا .

ووفيًا لنموقع االل تروني لنصحيفا فإف نتنياىو ليد استمالا اوتمر لثلث والات متواصنا، األرب اء، 
أنيا ىسمات  إرىابيا ، مبينًا أف وزيرة ال دؿ  تويبي ليفني   بيدؼ مناقشا التبار لمنيات  دفع الثمف  لن 

ووزير األمف الداخني  يتوحاؽ اىاروفونيتش  باإلضافا لرطيس سياز الشاباؾ دلموا خلؿ النياء ف رة التبار 
 ىذه اليسمات لن  أنيا  إرىابيا .

زيادة مخاطر ظاىرة  دفع الثمف   وأشارت الصحيفا إل  أنو تـ خلؿ االستماع تيديـ برنامر مشترؾ لمواسيا
وت ريؼ نشطاء اليميف المتورطيف في ال منيات بأنيـ  تنظيـ إرىابي  والوماح لنشرطا اإلوراطينيا باوتخداـ 

 أواليب اوتسواب سياز األمف ال اـ والمخابرات التي ال يم ف اوتخداميا حاليا.

 23/5/2013، القدس، القدس
 

 عرفات مسؤول عن قتل عدد من الييود أكثر مما قتل ىتمر أن حقيقةبإثبات يطالب  فيغمين 30
، خلؿ سنوا بإثبات ”الني ود“موشيو فيغنيف الذي ينتمي إل  قيادة حزب  وراطينياطالب و رتير ال نيوت اإل

أ ثر مما ” اإلوراطينييف”حيييا أف الرطيس الفنوطيني الراحؿ ياور لرفات موؤوؿ لف قتؿ لدد مف الييود و
ال رب لن  فيغنيف قاطًل ” ال نيوت“النازي أدولؼ ىتنر، حوب ت بير فيغنيف. ورد أحد ألضاء  قتؿ الزليـ

، ”ن ـ ىذا صحيك وىذا لار لن  منظما نوبؿ“إف لرفات حصؿ لن  ساطزة نوبؿ لنولـ . فرد فيغنيف 
رىابًا.           حوب ت بير ىذا الييادي األشد حيدًا وا 

 23/5/2013، الخميج، الشارقة
 

 الكيرباء عن الفمسطينيين في الكنيست يطالب بقطع الييوديائب عن حزب البيت ن 31
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طالبت لضو ال نيوت المتطرفا لف حزب  البيت الييودي  اوريت وتروؾ بيطع ال يرباء لف   راـ اهلل
يا وقاؿ مصادر اللميا اوراطين الفنوطينييف بحسا انيـ ال يدف وف موتحياتيـ لشر ا ال يرباء اإلوراطينيا.

اف وتروؾ وّسيت، خلؿ استماع امس النسنا االقتصاديا التاب ا لن نيوت تواؤاًل لمدير لاـ شر ا ال يرباء 
طاؿ لف وبب لدـ قطع ال يرباء لف الفنوطينييف  رغـ انيـ ال يدف وف موتحياتيـ  -االوراطينيا يفتاح روف

طاؿ   ال يوسد لدي  -لؾ قاؿ روف وردًا لن  ذ منيوف شييؿ. 840لنشر ا  التي وصنت حوب زلميا ال  
إسابا لماذا يتـ قطع ال يرباء لف االوراطيني في حاؿ لدـ دف و الموتحيات، وفي نفس الوقت ال تُيطع 

واضاؼ   في حاؿ تنيينا توسييات مف الموتوى  ال يرباء لف الفنوطينييف الذيف ال يدف وف موتحياتيـ .
 ون وف موروريف لنيياـ بذلؾ . الوياوي لسبايا الموتحيات مف الفنوطينييف

 23/5/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 واشنطن عمى إنتاج معدات عسكرية لجيوش بعض الدول العربية معشركة إسرائيمية تتفق  32
وق ت شر ا الصنالات ال و ريا االوراطينيا  البيت ، اتفاقيا مع وزارة الدفاع االمير يا   آماؿ شحادة

 ا، ىسوميا ودفاليا، لبي يا لسيوش ب ض الدوؿ ال ربيا.لصنالا م دات لو ري
وتناقؿ االوراطينيوف بيانا اصدره  منيوف دوالر. 42وبحوب الشر ا االوراطينيا، فإف قيما الصفيا تتساوز 

البنتاغوف ساء فيو أف  مف السيات التي توت يف بالخدمات ال و ريا، األوطوؿ األمير ي وولح السو 
 وبنسي ا وال ويت وتايواف وتشيني .األمير ي وال راؽ 

فيما  3206واشار بياف البنتاغوف ال  اف ليد صنالا االونحا واري المف وؿ حت  تشريف االوؿ/ا توبر 
وضمف ما نشر  وتتول  ميما االشراؼ لن  المشروع و الا الخدمات النوسيوتيا الدفاليا لشؤوف الطيراف.

 مختنفا لنطاطرات، وأسيزة طاطرات سديدة وم دات دلـ. لف الم دات التي تشمنيا الصفيا قطع غيار

 23/5/2013، الحياة، لندن
 

 وتنشط استخباريا  إنسانيةمساعدات  عمى الحدود قدم لمقرى الدرزيةائيل" تر "إس: "نيويورك تايمز" 33
نينت صحيفا نيويورؾ تايمز لف مصادر اوراطينيا تتابع لف  ثب الوضع في ووريا اف   اليدس المحتنا

وات االمف االوراطينيا تيـو ب يدا لف االضواء بال مؿ مع و اف اليرى الدرزيا الووريا اليريبا مف الحدود ق
وقالت ىذه المصادر  وف ايا مف طرفي النزاع في ووريا.بيف البنديف, لنما باف ىؤالء اليروييف ال يدلم

وانيا متواض ا و ذلؾ تيوـ بنشاط لنصحيفا اف قوات االمف االوراطينيا تيدـ لنيرى الدرزيا موالدات ان
 اوتخباري م ثؼ ىناؾ. 

 23/5/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 بسبب موقفو من احتالل الضفة  لرفضو الخدمة العسكرية إسرائيميشاب  سجنيالجيش اإلسرائيمي  34
ا أشير لرفضو الخدما ال و ري 7ح ـ السيش اإلوراطيني بوسف شاب مدة   و اي نيوز لربيا -أبوظبي 

بوبب موقفو مف احتلؿ الضفا الغربيا، ما أثار االىتماـ بالصراع الطويؿ بيف الخدما ال و ريا في البلد 
لاما  السيش اإلوراطيني في موقؼ  30ويضع رفض ناتاف بلنؾ ل واالختلؼ في الم تيدات الوياويا.

 دقيؽ، في الوقت الذي يحاوؿ فيو حؿ اليضيا.
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وابيا غير مرغوب فييا،  ما أف إبياءه في الوسف قد يحوؿ األمر برمتو إل   إال أف إطلؽ وراحو قد يوسد
خبيرا قانونيا إوراطينيا، األوبوع الماضي، مف بينيـ لميد  نيا  40ووقع أ ثر مف   ارثا للقات لاما.

الحيوؽ في السام ا ال بريا، روالا مفتوحا ال  السيش تطالب بإطلؽ وراح بلنؾ وتيوؿ إف احتسازه 
يت ارض وحريا الضمير، فيما تظاىر ال شرات مف أنصاره، الثلثاء، خارج مير الييادة ال و ريا ال اما في 

 إوراطيؿ.
 22/5/2013، الوفد، الجيزة

 
 كي ير طينية بمخالفة شروط التمويل األممؤسسة إسرائيمية تتيم مؤسسات فمس 35

ما لنيفا لن  المؤووات الفنوطينيا غير شنت مؤووا  إف. سي. أو مونيتر  االوراطينيا، ىسو   راـ اهلل
الح وميا التي تتني  تمويل مف مؤووات أمير يا، واتيمتيا بمخالفا شروط التمويؿ، مف خلؿ التحريض 

 لن  اوراطيؿ وال مؿ لن  نزع شرليتيا.
ف ودلت المؤووا في تيريرىا األخير، الذي ونـ يوـ اإلثنيف ال  ألضاء ال ونغرس األمير ي، الموؤولي

األمير ييف ال  مزيد مف التدقيؽ والتمحيص في منفات المؤووات األىنيا الفنوطينيا، قبؿ تزويدىا بالتمويؿ 
لمشاري يا المختنفا، والتر يز لن  األسندات الوياويا لتنؾ المنظمات ولدـ حصر االىتماـ بالمشاريع 

وقاؿ التيرير  انو في الوقت الذي يتحدث فييا الموؤولوف األمير يوف لف المفاوضات بيف  المدلوما.
اوراطيؿ والونطا والفنوطينيا، فإف الماؿ األمير ي يوتخدـ مف قبؿ منظمات ارىابيا اللاقا أي فرصا 

تيـ التيرير الو الا األمير يا لنتنميا الدوليا ليو.أس.إيد ، والصندوؽ الوطن ي لنديميراطيا لنيد ، لنولـ. وا 
النذاف تموليما الح وما األمير يا، بتمويؿ مؤووات فنوطينيا غير ح وميا، تخالؼ األىداؼ الم ننا 

ومف بيف المؤووات الفنوطينيا التي ىاسميا التيرير، المبادرة الفنوطينيا لت ميؽ الحوار  لنح وما االمير يا.
مؤووا  الضمير  لحيوؽ و برنامر إللـ الشباب،  -بيؾ  ومؤووا  شبا، ال المي والديميراطيا  مفتاح  

 اإلنواف.
وخنص تيرير منظما  إف. سي. أو مونيتر  ومر زىا اليدس، ال  اإلشادة بردود الح وما األمير يا، التي 
لبرت لف رغبتيا بالمراس ا الدقييا لوياوتيا في ىذا المساؿ، بخلؼ االتحاد األوروبي الذي يضفي 

يذ ر اف منظما  إف. سي. أو مونيتر   وياوتو التموينيا لنمنظمات الفنوطينيا غير الح وميا. الوريا  لن  
ت مؿ لن  رصد ومتاب ا انشطا المؤووات االىنيا الفنوطينيا، وملحيا مصادر تموينيا لبر موالييا 

و مواندة اليساد ما يوقؼ ذلؾ اوتنادا لما تصفو بػ  ضنوع المؤووات الفنوطينيا في الماؿ تحريض ا
للرىاب ، وقد نسحت في الاقا حصوؿ ال ديد مف المؤووات الفنوطينيا لن  التمويؿ، مف خلؿ مثؿ ىذه 

 الضغوط التي تمارس لن  السيات الممولا.

 23/5/2013، القدس، القدس
 

    ثمانية متطرفين ييود يتسممون إلى األردن اإلذاعة العبرية: 36
 ، برصد السيش اإلوراطيني 6|34ي نشرتيا الصباحيا اليوـ الخميس لالناصرة  أفادت اإلذالا ال بريا، ف

 تونؿ ثمانيا متطرفيف ييود إل  داخؿ األراضي األردنيا، ألوباب غير م نوما.
وقالت اإلذالا إنيا لنمت أف ثمانيا أفراد مف المتزمتيف الييود استازوا، النينا الماضيا، الحدود في منطيا 

 ي األردنيا  في ظروؼ لـ ت رؼ ب د .وادي لربا ودخنوا األراض
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وأشارت لن  أف السيات اإلوراطينيا المختصا ت مؿ لن  إلادة المتطرفيف الثمانيا، مشيرة إل  أنيـ مف 
 و اف موت مرة  بيت شيمش  وىـ مف الييود المتزمتيف.

 23/5/2013قدس برس، 

 

 رسمياً  قريراً حول مقتل محمد الدرة ليس ت اإلسرائيمي: التقرير "ىآرتس" 37
ليو بي اي   ذ رت صحيفا لىآرتس  األرب اء، إف التيرير الذي صدر في بدايا األوبوع الحالي  -تؿ أبيب

حوؿ اوتشياد الطفؿ الفنوطيني محمد الدرة ليس تيريرًا روميًا  ما رّوست لو الح وما ووواطؿ اإلللـ 
 وتشارًا لمنظما يمينيا متطّرفا في الماضي.التي ألّدت التيرير لمؿ م” النسنا“اإلوراطينيا،  اشفا أف رطيس 

تيرير لسنا تيصي حياطؽ حوؿ موضوع تيرير شب ا “وقالت الصحيفا إنو تـ إصدار التيرير لن  أنو 
ل ف يتبّيف مف تحييؽ الصحيفا أف ” في قضيا محمد الدرة، نتاطر وان  اوات  3فرانس ‘التنفزيوف الفرنويا 

 حياطؽ. التيرير لـ ي ف أبدًا لنسنا تيصي
  فإف الطفؿ محمد الدرة لـ ييتؿ بنيراف السيش 3واّدل  ىذا التيرير أنو خلفًا لتيرير بثتو شب ا لفرانس 

اإلوراطيني، وذلؾ في محاولا لتحويف صورة إوراطيؿ التي تضّررت بوبب اوتيداؼ قواتيا لرطفاؿ 
” لسنا وزاريا“طينيا أف التيرير ألدتو ونينت الصحيفا لف وزارة الشؤوف االوتراتيسيا اإلورا الفنوطينييف.

” النسنا“وحوب، وأنو لـ يخضع بتاتًا ليانوف لساف التحييؽ الروميا أو لساف تيصي الحياطؽ، ولـ يتـ ت نيؼ 
نما بصورة شفييا فيط.  التي ألّدتو بموسب  تاب ت ييف رومي، وا 

 23/5/2013، القدس العربي، لندن
 

 يجمات بالضفة % في ال112ارتفاع بنحو الكنيست:  38
 شفت م طيات لنسنا الخارسيا واالمف في ال نيوت، النياب لف توسيؿ خلؿ االشير   ل ا أوف اليف

% في الحوادث االمنيا الموسيا ضد سنود السيش االوراطيني 223الثماني االخيرة ارتفاع بنحو 
لياء زساسات  والموتوطنيف في الضفا الغربيا، مف بينيا وضع لبوات ناوفا، ولمنيات إطلؽ نار، وا 

وفي غضوف ذلؾ حذر سنراالت في االحتياط مف تفاقـ ظاىرة الش ور باإلىانا والحيرة لدى السنود  حارقا.
والضباط اإلوراطينييف الذي يخدموف في الضفا الغربيا، إزاء ت نيمات إطلؽ النار الغير واضحا والمترددة 

واوضحت صحيفا م اريؼ اليـو  .-لن  حد زلميـ-ييف التي يتنيونيا لنت امؿ مع المتظاىريف الفنوطين
االرب اء، أف ثلثا سنراالت في االحتياط وىـ  داني ياتـو  و لمراـ متوناع  و لوزير دياف ، طالبوا بم السا 
ىذه الظاىرة فورًا، والتي ظيرت مف خلؿ شيادات أدل  بيا السنود والضباط في تيرير لنصحيفا حوؿ 

 طيني مع لال نؼ  في االراضي الفنوطينيا.ت امؿ السيش االورا
وفي ألياب ذلؾ قررت لسنا الخارسيا واالمف في ال نيوت ليد سنوا نياش خاصا لنتحيؽ مع نتاطر 
التيرير الذي نشرتو صحيفا م اريؼ مؤخرًا، بمشار ا قاطد المنطيا الووط  في السيش  نيتواف ألوف ، 

 وويسرى النياش أماـ لسنتيف فرليتيف. 
 22/5/2013، اون الين عكا

 
 من حجم استيعاب المتدينين في صفوفو سيقمصالجيش "معاريف":  39
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ألننت لسنا  بيري  المختصا بإصدار قانوف المواواة في التسنيد، أف السيش اإلوراطيني   ل ا أوف اليف
 نسنا.ويينص مف حسـ اوتي اب المتدينيف في صفوفو خلؿ الونوات اليادما، وذلؾ خلفًا لتوصيات ال

وبحوب ما نشرتو صحيفا  م اريؼ  فإنو خلؿ النياشات التي أسرتيا النسنا مع السيش اإلوراطيني، اتضك 
أف السيش قنؿ مف حسـ اوتي اب المتدينيف في صفوفو، وذلؾ خلفًا لنخطا التي التدىا النسنا لنتسنيد 

 ـ.3028حت  لاـ 
إل  أف السيش صادؽ  3025متديف خلؿ لاـ  3600وأوضحت النسنا أنو تـ االتفاؽ لن  أف يتـ تسنيد 

متديف إل  أف السيش قنص ال دد إل   4000متديف فيط،  ما تـ االتفاؽ لن  تسنيد   3400لن  تسنيد
إال أف السيش قنص أيضًا ال دد  3027متديف خلؿ لاـ  4700 ما تـ االتفاؽ لن  تسنيد  متسند. 3800
 .4300إل  

 22/5/2013، عكا اون الين
 

 ىويات زرقاء لمقدسيين بإصدار اإلسرائيميةالداخمية تمزم  في القدس المحكمة المركزية 40
أصػػػدرت المح مػػػا المر زيػػػا فػػػي اليػػػدس  ونيػػػا مح مػػػا الشػػػؤوف اإلداريػػػا قػػػرارا ييضػػػي بػػػإلزاـ وزارة   اليػػػدس

 لـ شمنيا.الداخنيا في اليدس الشرقيا إصدار ىويا ميدويا لمواطنا فنوطينيا تيدـ زوسيا واطؿ طو بطنب 
وتيدـ المحامي لبداهلل زايد بالتماس إل  المح ما المر زيا  ونيا مح ما الشؤوف اإلداريا ضػد وزارة الداخنيػا 
والنسنا المختصا مطالبا مف خللػو إبطػاؿ  افػا اليػرارات اإلداريػا غيػر الصػحيحا والتػي رفضػت قط يػا مػنك 

 نب مناقض لنيانوف ونصوصو والتسميد ال اـ.ىويا ميدويا لمواطنا فنوطينيا م ننا قراراىا باف الط
ساء قرار المح ما المر زيا لينيد التسميػد ال ػاـ الػذي فرضػو قػرار الح ومػا الػذي دلػـ بوػف قػانوف بال نيوػت 

حيػث نػص اليػانوف بتسميػد  3004والذي ومي بيانوف الدخوؿ إل  إوراطيؿ والتسػنس لقػانوف الطػوارئ  لوػنا 
مواطنيف فنوطينييف تيدموا بطنبػات لػـ شػمؿ ألزواسيػـ أو زوسػاتيـ لنػ  حػد أي لمنيو منك ىويات ميدويا ل

وػػواء مبػػرره ذلػػؾ بالوضػػع األمنػػي ال ػػاـ الػػذي يوػػود دولػػا اوػػراطيؿ منػػذ وػػنوات لديػػدة. وب ػػد صػػراع داـ فتػػره 
وسيزة مف الزمف ورفض  افػا المؤووػات اإلداريػا نيػد ىػذا اليػانوف وبػالرغـ مػف محػاوالت لديػدة البطػاؿ ىػذا 

 ليانوف إال إف المح ما ال نيا بدورىا رفضت إبطالو.ا
بمػنك مو نتػو فاطمػا  اإلوػراطينياوافيت المح مػا المر زيػا لنػ  طنػب المحػامي لبػداهلل زايػد وأمػرت الداخنيػا و 

 طو اليويا الزرقاء.
 23/5/2013القدس، القدس، 

 
 

 غائبينقضايا بارزة تم فييا تطبيق قانون أمالك الفي تنظر  إسرائيميةمحكمة  41
، و ػاف 2:60، تػـ تمريػر قػانوف أمػلؾ الغػاطبيف فػي إوػراطيؿ فػي لػاـ  إوػراطيؿ ب د الحرب التي أليبت قياـ 

ىػػذا التشػػػريع ىػػو اآلليػػػا اليانونيػػا الرطيوػػػيا الموػػتخدما للوػػػتحواذ لػػؿ المنػػػازؿ واألراضػػي التػػػي  انػػت ت ػػػود 
 رى.لمطات اآلالؼ مف الفنوطينييف الذيف فروا أو نزحوا ألما ف أخ

وقاؿ حػاييـ وػاندبيرغ، الخبيػر بيػانوف األراضػي ب نيػا اإلدارة فػي إوػراطيؿ    ػاف ىػذا ميمػا سػدا، حيػث  انػت 
 . 2:59ىذه ىي الخطوة األول  لنويطرة لن  أملؾ اللسطيف الفنوطينييف ب د حرب لاـ 
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يؿ، والصػندوؽ اليػومي وأضاؼ   وب د مرور ب ض الونوات، تـ بيع ىذه األملؾ لنييطػا ال امػا لتنميػا إوػراط
الييودي. وتـ دفع األمواؿ لوزارة الماليػا اإلوػراطينيا، وىػي تحػتفظ بيػذه األمػواؿ تحوػبا ليػدوـ يػوـ مػا قػد تػدفع 

 فيو  ت ويضات إل  اللسطيف الفنوطينييف الوابييف. 
ي صػراليـ ومف وسيا نظر الفنوطينييف، ىذا اليانوف مثيػر لنسػدؿ، فحيػوؽ اللسطػيف ت تبػر نيطػا محوريػا فػ

 مع إوراطيؿ.
ل ف اآلالؼ مف الفنوطينييف اآلخريف الذيف ي يشوف فػي الضػفا الغربيػا ولػدييـ ممتن ػات فػي اليػدس الشػرقيا 

حيػث تنظػر المح مػا أربػع قضػايا اوػتطناؼ، مػف بينيػا قضػيا ، قػد يتػأثروف بيػرار المح مػا ال نيػا فػي إوػراطيؿ
ف، وقػػد يمثػػؿ ىػػذا وػػابيا سديػػدة يم ػػف أف ت ػػوف ليػػا آثػػار فنػػدؽ  نيػػؼ، تػػـ فييػػا تطبيػػؽ قػػانوف أمػػلؾ الغػػاطبي

 متش با.
وقػػد تػػـ منػػع ال ديػػد مػػف الفنوػػطينييف الػػذيف وصػػفتيـ إوػػراطيؿ مػػؤخرا بػػػ  الغػػاطبيف  مػػف الوصػػوؿ ألراضػػييـ مػػف 
خػػلؿ ب ػػػض اإلنشػػػاءات السديػػػدة مثػػؿ الطػػػرؽ المؤديػػػا إلػػػ  الموػػتوطنات الييوديػػػا، والسػػػدار الفاصػػػؿ داخػػػؿ 

 لغربيا.وحوؿ الضفا ا
 22/5/2013، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 شّرد أكثر من مئة فمسطينيوي مسكنًا خالل يوم واحد 11يدم يتقرير: االحتالل  42

، 33/6/3024 رصػػد تيريػػر فنوػػطيني، قيػػاـ وػػنطات االحػػتلؿ اإلوػػراطينيا يػػـو الثلثػػاء  فنوػػطيف أوف اليػػف
ا و نيا في لدد مف أحياء مدينا اليدس المحتنا، مّما أوفر لف شي 22بتنفيذ ونونا لمنيات ىدـ اوتيدفت 

 تشريد ما يزيد لن  ماطا مواطف ميدوي غالبيتيـ ال ظم  مف النواء وألطفاؿ.
وأوضػػك  مر ػػز م نومػػات وادي حنػػوة  فػػي تيريػػر نشػػره اليػػـو األرب ػػاء، أف طػػواقـ بنديػػا اليػػدس أقػػدمت أمػػس 

منػازؿ فنوػطينيا فػي حػي الطػور وسبػؿ  8اإلوػراطيني، لنػ  ىػدـ  ترافييا قوات لوػ ريا مػف الشػرطا والسػيش
 الم بر، إضافًا لبنايا و نيا م ونا مف أرب ا شيؽ في سبؿ الم بر شرقي اليدس المحتنا.

وأوضػك التيريػػر، أف االحػتلؿ زلػػـ افتيػار الموػػا ف الميدومػا لتػػراخيص البنػاء اليانونيػػا، وبناطيػا لنػػ  أراٍض 
مخطػػط  الحػػػداطؽ الوطنيػػا الييوديػػا  فػػي اليػػدس، مشػػػيرًا إلػػ  لػػدـ تنيػػي أصػػػحاب  ميػػددة بالمصػػادرة لصػػالك

 المنازؿ الميدما أي إنذار موبؽ إلخطارىـ ب منيا اليدـ.
 22/5/2013، فمسطين أون الين

 
 طالبا من مدرسة األيتام بالقدس المحتمة 12بينيم  فمسطينيا 19 االحتالل يعتقل 43

شابا مف محافظػات الضػفا مػف بيػنيـ  :2 أمسالتينت قوات االحتلؿ   وفا –  الحياة السديدة  –محافظات 
طالبػػا مػػف مدروػػا األيتػػاـ باليػػدس المحتنػػا بادلػػاء التػػداء الطنبػػا بالضػػرب المبػػرح لموػػتوطف فػػي وقػػت  23

توػػارلت فيػػو وتيػػرة تسريػػؼ أراضػػي محيطػػا بمنطيػػا بر ػػاف الصػػناليا القامػػا لػػدد مػػف المنشػػآت واختطػػؼ 
 خيـ سنيف وداىمت آليات االحتلؿ لددا مف البندات واليرى في محافظات الضفا.موت ربوف شابا مف م

في ما ي رؼ  لرراضيوفي ونفيت واصنت ونطات االحتلؿ توو ا البناء االوتيطاني غرب ونفيت ونيبيا 
بنػػػػاء لمصػػػػانع ضػػػػخما مػػػػف السيػػػػا الغربيػػػػا لنمنطيػػػػا  ألمػػػػاؿبالمنطيػػػػا الصػػػػناليا  بر ػػػػاف ، حيػػػػث شػػػػوىدت 

 مدينا ونفيت وبندة بروقيف. أراضيلن  حواب  الصناليا
 23/5/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 



 
 
 

 

 

           23ص                                    2868العدد:                23/5/2013الخميس  التاريخ:

 
 غزة وسمطة النقد تحذر من التعامل معو افتتاح بنك جديد في قطاع 44

مػػف الميػػرر أف يبػػدأ بنػػؾ سديػػد، ىػػو الثػػاني الػػذي يفتػػتك فػػي    محمػػد لبػػد اهلل -اليػػدس دوت  ػػـو  -راـ اهلل 
 رغـ م ارضا ونطا النيد الفنوطينيا ىذه الخطوة، ولدـ منحو التراخيص اللزما. قطاع غزة ب د االنيواـ،

وقػػاؿ مػػدير لػػاـ  بنػػؾ اإلنتػػاج  رامػػي أبػػو شػػ باف فػػي حػػديث خػػاص مػػع اليػػدس دوت  ػػـو أف البنػػؾ ويباشػػر 
ألمالو خلؿ األوبوع اليادـ، ب د حصولو لن  موافيػا الح ومػا فػي غػزة، رغػـ م ارضػا ورفػض وػنطا النيػد 

 فنوطينيا ذلؾ.ال
وقبيؿ أف يباشر البنؾ السديد نشاطو المصرفي في غػزة، أصػدرت وػنطا النيػد الفنوػطينيا، وىيطػا وػوؽ رأس 
الماؿ الفنوطينيا، بيانًا مشتر ًا يوـ الثلثاء، حذرتا فيو المواطنيف مف الت امؿ مع  بنؾ اإلنتػاج  فػي اليطػاع، 

 ل دـ حصولو لن  التراخيص التي تنظـ لمنو.
منيػػػوف دوالر أمري ػػػي، وػػػاىـ موػػػتثمروف لػػػرب وفنوػػػطينييف مػػػف الػػػداخؿ  30نػػػغ رأس مػػػاؿ البنػػػؾ السديػػػد ويب

منيونػػًا األخػػرى لل تتػػاب ال ػػاـ لنموػػاىميف مػػف أبنػػاء  26مليػػيف دوالر، فيمػػا تػػـ طػػرح الػػػ  6والخػػارج بمبنػػغ 
 اليطاع، حوب أبو ش باف.

 23/5/2013القدس، القدس، 
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إسػػػراءات غيػػػر موػػػبوقا »ىػػػددت نيابػػػا المػػػوظفيف ال مػػػومييف الفنوػػػطينيا باتخػػػاذ   البيػػػاف -المصػػػدر  راـ اهلل
بوػػػبب وقػػػؼ صػػػرؼ رواتػػػب آالؼ المػػػوظفيف، « تشػػػمؿ إضػػػرابات شػػػامنا، وشػػػؿ لمػػػؿ المؤووػػػات الح وميػػػا

 إضافا إل  لدـ صرؼ ال لوات ليـ.
اإلسػػراءات وػػي نف لنيػػا االثنػػيف الميبػػؿ ُب ْيػػد استمػػاع مسنوػػيا، وأشػػارت، فػػي بيػػاف  و شػػفت النيابػػا أف ىػػذه

صػدر أمػػس، إلػػ  أف مسنوػػيا وػػيطالب بمحا مػػا رطػػيس الػػوزراء الفنوػػطيني الموػػتييؿ د. وػػلـ فيػػاض بوػػبب 
 «.وقفو صرؼ رواتب لدد مف الموظفيف، ولدـ تطبيؽ قرار صرؼ ال لوات»

 23/5/2013البيان، دبي، 
 

 لإلبداع الثقافي ة إحسان عباسز جائمة في رام اهلل تتبنى الحكو  46
لبػػاس  إحوػػافوػػلـ فيػػاض تبنػػي ح ومتػػو سػػاطزة  د. الموػػتييؿ ألنػػف رطػػيس الػػوزراء الفنوػػطيني  ال ػػرب اليػػوـ

منتي  فنوطيف الثيافي ألوبوع االحتفاؿ بال تاب وحيوؽ المؤلؼ الذي أقيـ في م تبا  إطلقياالتي ألنف لف 
 .ننشر والتوزيع في راـ اهلل،  ما أوردت صحيفا اليدس النندنيادار الشروؽ ل

بيػاف انطػلؽ  لإلبػداعلبػاس  إحوػافالمنتي ، ومنوؽ ساطزة  إدارةىشيش، لضو مسنس  أبو إبراىيـ د.وتل 
 لباس. إحوافالساطزة باوـ  إطلؽالساطزة شارحًا لماذا تـ 

ا االحتفػاؿ بأوػبوع اليػوـ ال ػالمي لن تػاب، واوػتنادًا لباس   بمناوػب إحوافلف ساطزة  اإلللفوساء في بياف 
ن نػف لػف إطػلؽ سػاطزة إحوػاف  3023/ :/ 26ال  قرار السم يػا ال موميػا لمنتيػ  فنوػطيف الثيػافي بتػاريخ 

لبػػاس لإلبػػداع الثيػػافي التػػي وػػت وف مخصصػػا فػػي دورتيػػا األولػػ  لننيػػد األدبػػي والدراوػػات النيديػػِا المت نيػػِا 
ـَ المثيفيَف والنياِد والدارويَف مف سميعِ  األدبي  باإلبداع ِِ في الوطف والشتات، وىي مفتوحٌا أما ِِ ِِ الفنوطينِي
 الوطف ال ربي ال بير . ِ أرساء

 23/5/2013العرب اليوم، عمان، 
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تيدـ حناف . حيث تبا والناشطا الفنوطينيا حناف ب يرىي الروايا األول  لن ا  أسفاف ل ا   ونماف زيف الديف
ب يػػػػر ح ايػػػػا امػػػػرأة فنوػػػػطينيا، فػػػػي النصػػػػؼ الثػػػػاني مػػػػف اليػػػػرف ال شػػػػريف، تيػػػػع بػػػػيف مطرقػػػػا اليػػػػدر ووػػػػنداف 
المماروػػػات الخاططػػػا، وترصػػػد حر تيػػػا بػػػيف النسػػػوء، والمخػػػيـ، والػػػزواج، وميتػػػؿ الػػػزوج، والدراوػػػا، وال مػػػؿ، 

 ي، ومياوما الضغوط لن  أنواليا. والموتشف ، وااللتياؿ ال يف
روايػا تيػبض لنػ  االلتمػاالت الداخنيػا والحر ػا الخارسيػا المػرأة فنوػطينيا خاضػ ا لتحػوالت   أسفاف ل او 

الخػػارج الياوػػيا، وتموػػؾ بػػالسرح الفنوػػطيني المفتػػوح فػػي لحظػػا تاريخيػػا م ينػػا، وتبيػػي الػػذا رة حيػػا فػػي وسػػو 
 االحتلؿ والزمف.

 23/5/2013الحياة، لندن، 
 

 عممية السالم إحياءتضرب االعتداءات عمى القدس فرص  أنعبد اهلل الثاني يحذر من  48

وزير الخارسيا البريطاني وليـ ىيغ، وتناوؿ  أمساهلل الثاني  لبداألردني اوتيبؿ المنؾ   بتراو الا  –لماف 
ؼ ىذه السيود إلطلؽ أىميا ت ثي المنؾ لبد اهللالنياء السيود المبذولا لتحييؽ الولـ، حيث أ د 

المفاوضات بيف الفنوطينييف واإلوراطينييف اوتنادًا إل  حؿ الدولتيف، الذي يش ؿ الوبيؿ الوحيد إلنياء 
 اإلوراطيني ويحيؽ األمف واالوتيرار في المنطيا. -الصراع الفنوطيني 

االوتمرار في  صاً الفوري أليا إسراءات أحاديا، خصو   إوراطيؿ لن  ضرورة وقؼ األردني د المنؾ شدو 
مف مغبا االلتداءات اإلوراطينيا المت ررة لن  األما ف الميدوا في اليدس،  اً حذر م ،وياوا بناء الموتوطنات

 وخطورة ذلؾ لن  فرص إحياء لمنيا الولـ.
 23/5/2013، الغد، عّمان

 
 %50إلى السمطة الفمسطينية عبر جسر الممك حسين إلى  األردنية تراجع الحركة التجارية 49

في تراسع حر ا الشحف والحر ا  األخيرة اإلوراطينيا اإلسراءاتتوببت   سميؿ الو ايدة -سور المنؾ حويف 
% لما  انت لنيو قبؿ شيريف بحوب تصريحات 60 إل التساريا مع الونطا الفنوطينيا الشير الماضي 

 60ي بر  بينما حالياً  ياً شاحنا يوم 230 إل  200حيث  اف ي بر السور مف ، امف السوور إدارةموؤولي 
 شاحنا.

 23/5/2013، الدستور، عّمان

 
 إلحياء ذكرى النكبة "النقابات"عّمان: افتتاح المنتدى العربي الناصري في  50

محمد لبابنا ف اليات المنتدى ال ربي الناصري إلحياء  .افتتك رطيس مسنس النيباء نييب الصيادلا د  افلمّ 
 أفأحمد ال رموطي . الوابؽ د األطباءالنيابات المينيا. وقاؿ نييب لنن با في مسمع  76الذ رى الػ 

مطرزات  إل  باإلضافاالف اليات تشتمؿ لن  م رض لصور الن با والمدف واليرى الفنوطينيا قبؿ الن با، 
فنوطيف  لنثوب الفنوطيني. وأضاؼ أف الف اليات تشتمؿ لن  ميرساف خطابي في ذ رى الن با ب نواف 

يشارؾ فيو أميف لاـ حزب الوحدة   النير، واف ما أخذ باليوة ال يوترد إال باليوة إل مف البحر أرض لربيا 
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الش بيا و يد ذياب، وال اتب الزميؿ نواؼ الزرو، ورطيس التيار الش بي في مصر حمديف صباحي في  نما 
 لو لبر الياتؼ.

 23/5/2013، الدستور، عّمان

 
 عمى قائمة اإلرىاب "حزب اهلل"دول االتحاد األوروبي إلدراج  داخل تأييد :اإلسرائيميةالخارجية  51

حزب  نينت صحيفا ىآرتس لف مصادر في الخارسيا اإلوراطينيا قوليا إف التدخؿ الم ثؼ لػ  حنمي موو 
في م ر ا اليصير والحرب األىنيا في ووريا إل  سانب النظاـ الووري ي زز التأييد داخؿ دوؿ االتحاد   اهلل

إلدراج الذراع ال و ري لنحزب روميًا لن  قاطما اإلرىاب. وأشارت الصحيفا إل  أف ىذا التدخؿ  األوروبي
ييؼ خنؼ لمنيا بورغاس في تموز   حزب اهلل ُيضاؼ إل  تحيييات الشرطا البنغاريا التي وسدت أف 

نيات ضد الماضي، فضًل لف المحا ما الساريا في قبرص ألحد رساؿ الحزب، وىو متيـ بالتخطيط ل م
حزب  والواليات المتحدة قد ضغطتا طواؿ ونوات مف أسؿ إدراج   إوراطيؿ و انت  إوراطينييف في السزيرة.

 لن  قاطما اإلرىاب األوروبيا. ولارضت دوؿ أوروبيا مر زيا ىذا التوسو اللتبارات مختنفا.  اهلل
  حزب اهلل إدراج الذراع ال و ري لػلف ديبنوماوييف ألماف قوليـ إف ألمانيا أصبحت تؤيد   ىآرتس ونينت 

لغاء  لن  قاطما اإلرىاب. وأ د موؤولوف في الخارسيا اإلوراطينيا أف ألمانيا أبنغتيـ بتغيير موقفيا وا 
و انت و الا الصحافا الفرنويا قد أشارت إل  أف البريطانييف قّدموا في األياـ األخيرة طنبًا روميًا  تحفظاتيا.

 لن  قاطما اإلرىاب.  حزب اهلل وبي في برو وؿ إلدراج الذراع ال و ري لػلمؤووات االتحاد األور 
 23/5/2013، السفير، بيروت

 
 حل أزمة الجنود المختطفين  فيالسفير المصري يثمن موقف الحكومة بغزة وتعاونيا  52

ع ثمػػف الوػػفير المصػػري لػػدى الوػػنطا ياوػػر لثمػػاف، موقػػؼ الح ومػػا الفنوػػطينيا بغػػزة وصػػبرىا وت اونيػػا مػػ
وقػػاؿ لثمػػاف ردا لنػػ  تينطػػا الييػػادي  الييػػادة المصػػريا فػػي وػػبيؿ حػػؿ أزمػػا السنػػود المختطفػػيف فػػي وػػيناء.

بحمػػاس د. صػػلح البردويػػؿ لنييػػادة المصػػػريا بػػاإلفراج لػػف السنػػود المصػػػرييف   نحػػف نحيػػي صػػبر وتحمػػػؿ 
 ىذه األزما . إنياءالش ب الفنوطيني إلغلؽ م بر رفك في وبيؿ 

 22/5/2013، فمسطين أون الين
 
 

  الجيش المصري: زيادة قواتنا في سيناء تتم باالتفاق مع "إسرائيل"  53
  إوػػراطيؿ قػػاؿ المتحػػدث ال وػػ ري الروػػمي المصػػري، ال ييػػد أحمػػد محمػػد لنػػي، إنػػو تػػـ االتفػػاؽ مػػع   اليػػاىرة

 لن  زيادة اليوات المونحا في ويناء لمواسيا البؤر اإلسراميا ىناؾ.
فينػػاؾ أسيػػزة  ي بالرطاوػػا أمػػس، أف زيػػادة لػػدد اليػػوات لػػادة مػػا تسػػري بتنوػػيؽ، وأ ػػد خػػلؿ مػػؤتمر صػػحاف

اتصاؿ لن  السانبيف لنتنويؽ في ما يت نؽ باالتفاقيا ل امب ديفيد ، وبدايا زيػادة اليػوات سػاء ب ػدما شػيدت 
ا فػي زيػادة ينػاير، وبػروز نشػاط األلمػاؿ اإلسراميػا ىنػاؾ، ولػذلؾ  انػت لنػا إسراءاتنػ 36ويناء تداليات ثػورة 

ألػػػداد اليػػػوات، حتػػػ  أصػػػبك لمصػػػر حسػػػـ  بيػػػر مػػػف قواتيػػػا الموػػػنحا، ويفػػػوؽ مػػػا ىػػػو منصػػػوص لنيػػػو فػػػي 
 . االتفاقيا
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وحوؿ سيود السيش في غنؽ األنفاؽ بيف مصر وقطاع غػزة، قػدر لنػي سمنػا مػا تػـ غنيػو حتػ  أمػس بنحػو 
لغنػؽ ىػذه األنفػاؽ، إلػ  أف أصػبحت نفًيا، الفتػًا إلػ  أف اليػوات الموػنحا واسيػت صػ وبات فػي البدايػا  389

 . لمنيات غنؽ األنفاؽ لف تتوقؼ تت امؿ م يا بتينيات حديثا، مؤ دًا أف 
 23/5/2013الخميج، الشارقة، 

 
 من زيارة القدس"اليونيسكوى"تستنكر منع االحتالل ل "إيسيسكو" 54

يا لنتربيػػػا وال نػػػـو والثيافػػػا اوػػػتن ر د.لبػػػد ال زيػػػز بػػػف لثمػػػاف التػػػويسري المػػػدير ال ػػػاـ لنمنظمػػػا اإلوػػػلم  واـ
مػف زيػارة   يونيوػ و منع ونطات االحتلؿ وفدًا مف منظما األمػـ المتحػدة لنتربيػا وال نػوـ والثيافػا   إيويو و 

مػػايو لنتحييػػؽ فػػي إسػػراءات  30مواقػػع أثريػػا وتاريخيػػا فػػي مدينػػا اليػػدس  ػػاف مػػف الميػػرر أف ييػػـو بيػػا يػػـو 
 التيويد في اليدس.
بمنػػػػػع ىػػػػػذه الزيػػػػػارة ييػػػػػدؼ إلػػػػػ  الحينولػػػػػا دوف  شػػػػػؼ االنتيا ػػػػػات   اإلوػػػػػراطيني ف اليػػػػػرار وقػػػػػاؿ التػػػػػويسري إ

الموتمرة لنيانوف الدولي الفتًا إل  أف الوفد  اف يو   لنمحافظا لنػ  الم ػالـ األثريػا اإلوػلميا   اإلوراطينيا 
فػػي إطػػار مخططاتيػػا  التػػي تسػػري فػػ  محػػيط الموػػسد األقصػػ   اإلوػػراطينيا والموػػيحيا وم اينػػا االنتيا ػػات 

الراميػػػا إلػػػ  تيويػػػد المدينػػػا الميدوػػػا وىػػػدـ الموػػػسد األقصػػػ  والتػػػأثير فػػػي الوضػػػع الػػػديموغرافي اوػػػتباقًا أليػػػا 
 مفاوضات حوؿ المدينا الميدوا. 

 23/5/2013الخميج، الشارقة، 
 

 : ىدفنا جنود العدو اإلسرائيمي ال جنود مصرفي مصر الجماعة السمفية" 55
 8نشػر قػوات  بيػرة مػف الشػرطا والسػيش المصػري فػي وػيناء تمييػدا لبػدء لمنيػا لتحريػػر  مػع انتيػاء  اليػاىرة

سنود اختطفيـ مونحوف يتردد أنيػـ إوػلميوف، حرصػت السمالػا  الوػنفيا السياديػا  لنػ  التأ يػد أف السنػود 
 المصري . المصرييف ليووا ىدفًا ليا، وأف ىدفيا ىو  ال دو الصييوني ولمنياتيا موسيا إليو ال لنسيش 

  لػف مخاوفيػا مػف أف  ىػذا الحشػد ال بيػر 33/6وألربت السمالا في بياف ليػا تنيتػو  قػدس بػرس  األرب ػاء ل
ال لسرى إرواؿ فرقا لوػ ريا واحػدة،  لمف السيش والشرطا في ويناء  ال يوتيدؼ فيط تحرير المخطوفيف وا 

ا ي ني مزيدا مػف التػوتر بػيف أىػؿ وػيناء ول ف ىذا الحشد يوحي بأف لمنيا أمنيا  بيرة وتسري في ويناء، م
 .  وسياز األمف

 22/5/2013قدس برس، 
 

 آالف يتيم في فمسطين  ستةخيرية الشارقة" تصرف مستحقات ل" 56
شرع المسنػس ال نمػي لنػدلوة الوػنفيا بفنوػطيف بصػرؼ ال فػاالت الماليػا لريتػاـ الم فػوليف لديػو بواوػطا   واـ
يتيمػػػػػًا فػػػػػي محافظػػػػػات اليػػػػػدس والضػػػػػفا الغربيػػػػػا  98:خموػػػػػا آالؼ وولػػػػػددىـ   سم يػػػػػا الشػػػػػارقا الخيريػػػػػا 

والمحافظػػات السنوبيػػا فػػي قطػػاع لػػزة التػػي توػػيـ فػػي تحوػػيف أوضػػاع لػػاطلت األيتػػاـ وتوػػالد لنػػ  تػػوفير 
 احتياساتيـ.

وذ ر لبداهلل ونطاف بػف خػادـ المػدير التنفيػذي لسم يػا الشػارقا الخيريػا أف مشػروع  فالػا األيتػاـ الػذي تنفػذه 
دولا وأف لدد األور الم فولا مف قبؿ السم يا  34ألؼ يتيـ في  33لسم يا ييدـ الدلـ والرلايا أل ثر مف ا
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أوػػرة، فيمػػا وصػػنت سمنػػا المبػػالغ التػػي صػػرفتيا السم يػػا لحػػاالت ال فالػػا فيػػط خػػلؿ لػػاـ  400وصػػؿ إلػػ  
 منيوف درىـ. 44إل   3022

نشػاء ل فالا األيتاـ والمح  إشراقا أمؿ وقاؿ إف حمنا  تػاسيف توػتيدؼ  فالػا ألػداد سديػدة مػف األيتػاـ وػنويًا وا 
لػػدد مػػف المشػػرولات الخاصػػا بأوػػر األيتػػاـ تشػػمؿ بنػػاء موػػا ف فػػي الوػػوداف والػػيمف وتنفيػػذ مشػػروع الرلايػػا 

 يتيمًا وأمياتيـ. 966 ػالصحيا في لبناف ل
 23/5/2013الخميج، الشارقة، 

 
 لمرجح أن تصل إلى نقطة حرجةجيود لتحقيق حل الدولتين من ا: روبرت سيري 57

المتحػدة ل منيػا الوػلـ روبػرت وػيري فػي إحاطػا  األمػـمب ػوث  ي  أشػارالمحػرر الوياوػ -اليدس  - راـ اهلل
السيػود المبذولػا لتحييػؽ حػؿ الػدولتيف لػف طريػؽ التفػاوض  أف إل الدولي  األمفمسنس  أماـ األرب اءمواء 

انػػػو يأمػػػؿ مػػػف اليػػػادة فػػػي  إلػػػ يع الينينػػػا الميبنػػػا، مشػػػيرا مػػػف المػػػرسك أف تصػػػؿ إلػػػ  نيطػػػا حرسػػػا فػػػي األوػػػاب
وػراطيؿفنوطيف  وأ ػد وػيري لنػ  انػو يوػتمد التشػسيع مػف السيػود التػي  الفرصػا. واغتنػاـ التزامػاتيـإظيػار  وا 

سوف  يري وانخراطػو الشخصػي الػداطـ فػي ىػذه السيػود مػف أسػؿ اوػتطناؼ  األمري ياييوـ بيا وزير الخارسيا 
 المفاوضات.

بوػػػبب  م دومػػػافػػػي سيػػػود مػػػا زالػػػت متواضػػػ ا إف لػػػـ ت ػػػف  األمري ػػػيف اآلمػػػاؿ بنسػػػاح وزيػػػر الخارسيػػػا ول ػػػ
 االوتيطانيا وما يسري في اليدس مف التداءات اوراطينيا. اإلوراطينياوياوات الح وما 

 راؼاألطػمف اسؿ اوت ادة الثيػا بػيف  األرضولذلؾ فيد أ د ويري أىميا التراسع لف التوسيات الونبيا لن  
فػػي اليػػدس لنػػ  خنفيػػا  األخيػػرالتػػوتر  إلػػ وأشػػار وػػيري لنػػ  نحػػو خػػاص  حػػؿ. إلػػ وفػػي إم انيػػا التوصػػؿ 

 الميدوا. األما ف إل الييود التي فرضت لن  الوصوؿ 
 23/5/2013القدس، القدس، 

 
 بارتكاب جرائم حرب  وحماس "إسرائيل""امنستي" تتيم  58

تي إوػراطيؿ والفنوػطينييف بارت ػاب سػراطـ حػرب خػلؿ لمنيػا اتيمت منظما ال فػو الدوليػا امنوػ  وما -لندف 
 أف ،امنوػػتي أصػػدرتوللػػامود الوػػحاب  فػػي قطػػاع غػػزة قبػػؿ نصػػؼ لػػاـ. وسػػاء فػػي التيريػػر الوػػنوي الػػذي 

 اإلنوػػانيوانتي ػػا اليػػانوف ، ضػػد المػػدنييف بشػػ ؿ لشػػواطي األوػػنحاوالفنوػػطيني اوػػتخدما  اإلوػػراطينيالسػػانبيف 
 الدولي. 
مف  األخرىو اف اليطاع لانوا خلؿ ال اـ الماضي شحا في الموارد التموينيا والونع  أف إل ير التير  وأشار

 الم يشيا تحونت ميارنا مع الونوات الوابيا.  أحواليـ أفمؤ دا مع ذلؾ  ،سراء الحصار المفروض
 . دارياإم تيل  289بينيـ  ،فنوطيني في إوراطيؿ أويرآالؼ  5مف  أ ثروسود  إل ولفتت امنوتي 

فػػي  وأخفيػػت ،وبحوػػب التيريػػر واصػػنت إوػػراطيؿ وياوػػا تيييػػد حريػػا تنيػػؿ الفنوػػطينييف وتووػػيع الموػػتوطنات
مواصػػنا  إلػ ونوىػت المنظمػا  الضػفا الغربيػا وممتن ػاتيـ مػف مماروػػات الموػتوطنيف ال نيفػا.  أىػاليحمايػا 

اوييف وت ذيب الم تينػيف والتن يػؿ نير االلتياؿ الت وفي بحؽ الم ارضيف الوي إتباعح وما حماس في غزة 
 بيـ. 

 23/5/2013وكالة سما اإلخبارية، 
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 تعتمد قرارا حول األوضاع الصحية لصالح فمسطين  "الصحة العالمية" 59
التمػػػػدت منظمػػػػا الصػػػػحا ال الميػػػػا قػػػػرارا حػػػػوؿ األوضػػػػاع الصػػػػحيا فػػػػي األرض   وػػػػما –اليػػػػدس المحتنػػػػا 

دولػا، فيمػا  64وفي السػوالف الوػوري المحتػؿ، وصػوتت لصػالحو  الفنوطينيا المحتنا بما فييا اليدس الشرقيا
وراطيؿ، و ندا، واوتراليا.  صوتت ضده أربع دوؿ  أمير ا، وا 

وأوضػػحت الب ثػػا المراقبػػا الداطمػػا لدولػػا فنوػػطيف لػػدى األمػػـ المتحػػدة فػػي سنيػػؼ أنيػػا  انػػت ألػػدت مشػػروع 
ال ربيػػا لنتصػػويت لنيػػو فػػي منظمػػا الصػػحا اليػػرار، وأف المسمولػػا ال ربيػػا تبنتػػو، وقدمتػػو سميوريػػا مصػػر 

 ال الميا.
وطالب اليرار إوراطيؿ، اليوة الياطما باالحتلؿ، بإنياء اإلغلؽ في األرض الفنوطينيا المحتنا فورا، وخاصا 
إغلؽ م ابر قطاع غزة المحتؿ، الذي يتوبب في النيص الشػديد فػي األدويػا واإلمػدادات الطبيػا فػي داخنػو، 

اوتيا وتػدابيرىا التػي أدت إلػ  نشػوء األوضػاع الصػحيا الرىيبػا التػي توػود قطػاع غػزة وشػك وال دوؿ لف وي
 الغذاء والوقود الخطير فيو.

تمػوز/  :وشدد اليرار لن  ضرورة تييد إوػراطيؿ بػالفتوى االوتشػاريا الصػادرة لػف مح مػا ال ػدؿ الدوليػا فػي 
ما، فيما يخػص إتاحػا وسػودة الخػدمات الطبيػا بشأف السدار الذي يخنؼ سمنا مف اآلثار الوخي 3005يوليو 

 التي يتنياىا الو اف الفنوطينيوف في األرض الفنوطينيا المحتنا، بما فييا اليدس الشرقيا.
ودلا إل  تيوير وصوؿ وتنيؿ المرض  والموظفيف الطبيػيف الفنوػطينييف ووػيارات اإلوػ اؼ الفنوػطينيا إلػ  

شػرقيا المحتنػا وفػي الخػارج  وتحوػيف الظػروؼ الم يشػيا والصػحيا المرافؽ الصحيا الفنوطينيا فػي اليػدس ال
 والطبيا لنوسناء الفنوطينييف وخاصا األطفاؿ والنواء والمرض  منيـ.

وطالب بتيديـ ال لج الطبي الضروري لرورى المرض  الذيف تتفاقـ حالتيـ بش ؿ يومي، وأ د أىميا تيوير 
األرض الفنوػطينيا المحتنػا  واحتػراـ وتيوػير واليػا ولمػؿ و الػا لبور ودخوؿ األدويػا والم ػدات الطبيػا إلػ  

 وواطر المنظمات الدوليا وضماف حريا حر ا موظفييا وحر ا إمدادات الم ونا.  األونروا 
 23/5/2013وكالة سما اإلخبارية،  

 
 تنظر في شرعنة مستوطنات  مندوب أمريكي يحضر محكمة إسرائيمية 60

أمػس،   اإلوػراطينيا سنوػا لنمح مػا ال نيػا   تػؿ أبيػب لوػفارة األمري يػا فػي حضر منػدوب لػف ا  آي  بي ليو
ضد شرلنا بؤر اوتيطانيا في الضفا الغربيا، فيما التبر الموتوطنوف   ولـ اآلف لننظر في التماس حر ا 

  إوػػراطينيا أف حضػػور الدبنوماوػػي األمري ػػي ييػػدؼ إلػػ  التػػأثير لنػػ  قػػرار اليضػػاة. ووصػػفت ووػػاطؿ إلػػلـ 
 . خطوة نادرة حضور الدبنوماوي األمري ي لمتاب ا قضيا مت نيا بالموتوطنات بأنيا 

 23/5/2013الخميج، الشارقة، 
 

 إرجاء جديد في قضية تشيير في ممف محمد الدرةباريس:  61
يونيػو فػي قضػيا / حزيػراف 37أرسأت مح ما االوتطناؼ في باريس مسددًا مػداوالتيا إلػ    أ ؼ ب -باريس 

شػػأف تحييػػؽ فػػي ميتػػؿ الفتػػ  الفنوػػطيني محمػػد الػػدرة فػػي لػػاـ ألفػػيف فػػي قطػػاع غػػزة، بػػيف م ػػده  تشػػيير فػػي
تشارلز أندرليف وفينيب  ارونتي مدير موقع لتحنيؿ وواطؿ اإلللـ الذي يتيـ الصحافي بالتللب بمضػموف 

 الشريط.
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األرب ػاء، فيمػا يػأتي ىػذا  أبريػؿ قبػؿ تأسينػو إلػ / و اف يفترض أف يصدر اليرار أصًل في الثالػث مػف نيوػاف
ونا   23اإلرساء السديد ب د ثلثا أياـ مف نشر تيرير ح ومي إوراطيني يبرئ السيش مف ميتؿ محمد الدرة ل

 .3000وبتمبر / أينوؿ 40في 
 23/5/2013الحياة، لندن، 

 
 عاجزًا في سورية األوروبيلكون االتحاد  أسفوعن  "إسرائيل"ساركوزي يعرب في  62

ل ػػػوف االتحػػػاد  أوػػػفولػػػف  إوػػػراطيؿالػػػرطيس الفرنوػػػي الوػػػابؽ ني ػػػوال وػػػار وزي فػػػي    ألػػػربؼ با  -نتانيػػػا 
  لاسزًا  حياؿ النزاع في ووريا. األوروبي

االنتخابػػػات  إلػػػ بيػػػنيـ مرشػػػحوف  األشػػػخاصمطػػػات مػػػف  أمػػػاـوقػػػاؿ وػػػار وزي فػػػي  نمػػػا فػػػي نتانيػػػا لغػػػرب  
صػػػداقتي  تأ يػػػد إللػػػادةىػػػذه الزيػػػارة  فرصػػػا  إفلخػػػارج التشػػػري يا السزطيػػػا فػػػي الػػػداطرة الثامنػػػا لنفرنوػػػييف فػػػي ا

خوتي إلوراطيؿ وحػاز وػار وزي شػيادة فخريػا مػف م يػد نتانيػا  مع الش ب الييودي الذي التبره شػرفا لػي . وا 
 .األ اديمي

 اوتيبنو الرطيس شيموف بيريز. أفبنياميف نتانياىو ب د  اإلوراطينيوويوتيبنو الخميس رطيس الوزراء 
 23/5/2013دن، الحياة، لن

 
 من سورية إلى لبنان ىبات من "اليونيسيف" لألطفال الفمسطينيين النازحين 63

لبنػػاف ىبػػا لرطفػػاؿ الفنوػػطينييف النػػازحيف مػػف وػػوريا  -المتحػػدة لنطفولػػا لاليونيوػػيؼ   األمػػـقػػدمت منظمػػا 
ا لنملبػػػس تػػػـ الموػػػسنيف فػػػي مػػػدارس األونػػػروا، تنولػػػت بػػػيف أزيػػػاء مدروػػػيا، وحياطػػػب مدروػػػيا وقوػػػاطـ شػػػراطي

طفؿ. وقػد أقػيـ حفػؿ التوزيػع فػي مدروػا طػول ـر التاب ػا لرونػروا فػي مخػيـ بػرج  4500 حواليتوزي يا لن  
 ألؼ دوالر. 347البراسنا، بحضور لدد مف الطلب واألىالي والييطا الت نيميا. وبنغ مسموع المواىمات 

يره لػدلـ اليونيوػيؼ. وقػاؿ   الت نػيـ أولويػا وألرب ناطب مدير لاـ االونػروا فػي لبنػاف روسػر ديفػيس لػف تيػد
 بالنوبا لرونروا وللسطيف الفنوطينييف .

 مػػػػا قػػػػدمت اليونيوػػػػيؼ لرطفػػػػاؿ الفنوػػػػطينييف النػػػػازحيف مػػػػف وػػػػوريا موػػػػالدات لينيػػػػا  النياحػػػػات واألدويػػػػا 
 والم دات الطبيا وموتنزمات النظافا الشخصيا وموتنزمات ال ودة إل  المدارس.

 23/5/2013، بيروت، المستقبل    
 

 تجديد الحركة الوطنية الفمسطينية 64
 شفيؽ ناظـ الغبرا
ووط الوضع ال ربي المتفسر واإلقنيمي ال ابر بيف ثورة وأخرى يصك التواؤؿ لف حػاؿ اليضػيا الفنوػطينيا. 

وػطينييف. لنن بػا ال يػزاؿ شػ ار الدولػا الفنوػطينيا فػي الضػفا الغربيػا وغػزة شػ ارًا روػميًا لنفن 76ففي الػذ رى 
ل ػػف الحيػػاطؽ لنػػ  األرض تثيػػر ال ثيػػر مػػف األوػػطنا حػػوؿ مػػدى إم انيػػا إقامػػا دولػػا فنوػػطينيا. إف منػػاطؽ 

فػػي المطػػا منيػػا  70آالؼ  نػػـ مربػػع، اقتطػػع  7الضػػفا الغربيػػا التػػي تصػػؿ موػػاحتيا لنػػ  وسػػو التيريػػب إلػػ  
موتوطف، بينما تمت لمنيا لزؿ ألؼ  400للوتيطاف اإلوراطيني الذي ارتف ت ألداده لتصؿ إل  أ ثر مف 

ألػؼ موػتوطف إضػافييف. إف الدولػا الفنوػطينيا  460اليدس وضميا لمنيًا إل  إوراطيؿ وتطويييػا بػأ ثر مػف 
المرتيبا ال زالت لن  الورؽ وذلؾ ألف الونطا الفنوطينيا تويطر لن  مواحا صغيرة مػف المػدف المحاصػرة 



 
 
 

 

 

           30ص                                    2868العدد:                23/5/2013الخميس  التاريخ:

والمطوقػػػػا بسػػػػدار إوػػػمنتي بنتػػػػو إوػػػػراطيؿ لتػػػػدليـ وػػػػيطرتيا والبنػػػدات واليػػػػرى المنفصػػػػنا لػػػػف ب ضػػػيا ب ضػػػػًا 
واحتلليػػا ولػػزؿ اليػػدس لػػف محيطيػػا الفنوػػطيني. إف المنطيػػا التػػي تيػػوـ لنييػػا الوػػنطا الفنوػػطينيا والتػػي ال 

في المطا مف مواحا فنوطيف التاريخيا، تضـ غالبيا و اف الضفا الغربيا البالغ لددىـ منيونيف  20تتساوز 
شخص. وىذا يضع لبطًا  بيػرًا لنػ  الوػنطا الفنوػطينيا ويحمنيػا موػؤوليا الوػ اف مػف دوف ونصؼ المنيوف 

أف ت ػػػوف قػػػادرة لنػػػ  الوػػػيطرة لنػػػ  األرض والميػػػاه والحيػػػوؽ واالقتصػػػاد والم ػػػابر. ف مػػػا تحاصػػػر غػػػزة مػػػف 
 ري.إوراطيؿ تحاصر الضفا الغربيا منيا بأونوب مختنؼ ىو أقرب إل  االحتلؿ الممزوج بالفصؿ ال نص

ل ف الم ضنا التي تواسييا إوراطيؿ أف ونطا راـ اهلل ال توتطيع أف تنفصؿ طػويًل لػف وػ ي وػ اف الضػفا 
الغربيا لفؾ حصار المدف واليرى ولمواسيا السدار وحمايػا الحيػوؽ. ف نػ  رغػـ التنوػيؽ األمنػي بػيف الوػنطا 

وراطيؿ والذي فرضتو اتفاقيػات أووػنو، إال أف خنػؽ إوػر  اطيؿ مػدَف وقػرى الضػفا الغربيػا فػي ظػؿ الفنوطينيا وا 
اوػػتمرار االوػػتيطاف الم ثػػؼ يس ػػؿ الوػػنطا فػػي موقػػؼ صػػ ب يتطنػػب منيػػا لمػػًل وياوػػيًا و فاحيػػًا يخفػػؼ 

 الضاطيا لف الناس  ما يشسع لن  مواسيا االوتيطاف ووياوات التيسير والمصادرة اإلوراطينيا.
تحػت االحػتلؿ، فيػي تحػوي فػي صػفوفيا مناضػنيف  ولنونطا الفنوطينيا أ ثر مػف وسػو وذلػؾ بح ػـ ظروفيػا

قدماء مسربيف يحمنوف مبادئ لاليا  ما تحوي في الوقػت نفوػو مػف يوػ وف إلػ  وػنطا وامتيػازات ومناصػب 
بينمػػػا تنيصػػػيـ ال فػػػاءة والم رفػػػا. الوػػػنطا الفنوػػػطينيا ت ػػػاني مػػػف ضػػػ ؼ واضػػػك فػػػي قػػػدرتيا لنػػػ  الموػػػاءلا 

لوػػػنطات لاليضػػػاطي والتشػػػري ي والتنفيػػػذي واإلللمػػػي . وىنػػػاؾ والمحاوػػػبا الشػػػفافا فػػػي ظػػػؿ غيػػػاب فصػػػؿ ا
توػػاؤالت بػػيف الوػػ اف حػػوؿ الحيػػوؽ والحريػػات والفوػػاد مػػا يضػػ ؼ الوػػنطا الفنوػػطينيا فػػي مواسيػػا ضػػغوط 
االوػػتيطاف واالحػػتلؿ. إف م ضػػنا الوػػنطا األواوػػيا ىػػي   يػػؼ ت يػػد تشػػ يؿ وضػػ يا لت ػػوف حر ػػا تحػػرر 

ح وتتصػػػدى لنفصػػػؿ ال نصػػػري واالحػػػتلؿ اإلوػػػراطيني واالوػػػتيطاف ب فػػػاءة وطنػػػي تتبػػػع ووػػػاطؿ سديػػػدة لن فػػػا
 وف اليا؟

وبينما مػا زاؿ الب ػد الموػنك قاطمػًا فػي غػزة، إال أف الثػورة الموػنحا ليوػت مطروحػا فػي الضػفا األخػرى وذلػؾ 
قصػ  لػاـ إوػراطينيا لانتفاضػا األ -ب د الثمف ال بير الذي دف تو الضفا ب امنيا نتيسا آخر حرب فنوطينيا 

والتػػػي اوػػػتمرت وػػػنوات لػػػدة . مػػػا ال ي يػػػو ال ػػػالـ ال ربػػػي أف الػػػثمف الػػػذي دف ػػػو الفنوػػػطينيوف نتيسػػػا  3000
االنتفاضػػػا الثانيػػػا  ػػػاف  بيػػػرًا، فإوػػػراطيؿ نسحػػػت بتصػػػفيا واغتيػػػاؿ م ظػػػـ ال ػػػوادر الػػػذيف شػػػار وا فػػػي قيػػػادة 

ير، ل ػػػف التصػػػفيا  انػػػت شػػػامنا، ال منيػػػات الموػػػنحا. ليػػػد نسػػػا ب ػػػض الميػػػاتنيف فػػػي السبػػػاؿ مػػػف ىػػػذا المصػػػ
باوتثناء ب ض الذيف أودلوا الوسوف بأح اـ مؤبدة. وقد ساء سػدار الفصػؿ اإلوػمنتي ب ػد تنػؾ الثػورة لييطػع 

 أوصاؿ الضفا الغربيا وليحاصرىا اقتصاديًا وأمنيًا في ظؿ ت ثيؼ االوتيطاف في قنبيا.
منظومػػا الفنوػػطينيا وػػي ني مماروػػا ووػػاطؿ إف تمػػرد الضػػفا الغربيػػا لشػػرؽ فنوػػطيف  لنػػ  واق يػػا ضػػمف ال

سديدة لننضاؿ  مػا حصػؿ مػع بػاب الشػمس وبػاب ال رامػا لنػدما أقامػت مسمولػات شػبابيا فنوػطينيا مبيتيػا 
لن  أرض فنوطينيا في اليدس. إف باب الشمس وبػاب ال رامػا وحمػلت مماثنػا أخػرى حػوؿ الخنيػؿ إلنشػاء 

شػػ ؿ سديػػد لننضػػاؿ الفنوػػطيني. ىػػذا الوضػػع وػػيبرز لصػػبًا  قػػرى وػػنميا تتموػػؾ بػػاألرض ي نػػي لمنيػػًا قيػػاـ
سديدًا لنحر ا الوطنيا لموده الفيري حر ات الشػباب التػي تناضػؿ فػي لشػرات المنػاطؽ الوػاخنا. مػع الظنػـ 
توتمر المياومػا ويوػتمر منوػوب النضػاؿ الوػ اني والشػبابي فػي االرتفػاع نحػو أفػؽ سديػد. إف الضػغط لنػ  

ضفا الغربيا يولد مياوما داطما ال ننمويا في وواطؿ اإلللـ، إذ توتمر المواسيػات الش ب الفنوطيني في ال
المتيط ػا حػػوؿ السػػدار المحػػيط بمنػػاطؽ الوػػنطا الفنوػطينيا. إف الوػػ ي الشػػ بي الترا مػػي يتحػػوؿ مػػع الوقػػت 
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 إلػػػ  ت بيػػػر موػػػتيؿ لػػػف الوػػػنطا الفنوػػػطينيا، ل نػػػو فػػػي الوقػػػت نفوػػػو وػػػ ي ميػػػاوـ ال يتصػػػادـ مػػػع الوػػػنطا
 الفنوطينيا بح ـ أولويا المواسيا مع االحتلؿ اإلوراطيني.

أمػػا فػػي السػػزء اآلخػػر مػػف فنوػػطيف فػػي غػػزة فػػل يػػزاؿ منطػػؽ ال فػػاح الموػػنك ىػػو األقػػوى حيػػث تموػػؾ حر ػػا 
بمياليػػد الوػػنطا وحيػػث ي ػػيش منيػػوف ونصػػؼ المنيػػوف فنوػػطيني لنػػ  موػػاحا صػػغيرة مػػف األرض « حمػػاس»

لنن بػا  76. فغزة المحررة محاصرة ومحاربا في الوقت نفوػو. وفػي الػذ رى في المطا مف فنوطيف 2.6تش ؿ 
أصبك وضع غزة أفضؿ مما  اف لنيو في زمف الرطيس حوني مبارؾ حيث  انت حدودىا مغنيا مع مصر، 
وىذا ألط  غزة مرونا نوبيا لـ ت ف تمتن يا في مواسيا إوراطيؿ. ليد أدت توازنات الربيع ال ربي إل  نساح 

 .3023والمواسيا ال و ريا أواخر  3022ي مواسيات مع إوراطيؿ مثؿ تبادؿ األورى لاـ غزة ف
وتبيػػ  غػػزة مخزونػػًا بشػػريًا قػػادرًا لنػػ  التحػػوؿ إلػػ  شػػيء أ بػػر منػػو، فغػػزة سػػزء حيػػوي مػػف توازنػػات اليضػػيا 

   يػؼ تت امػؿ الفنوطينيا وال يم ف إنساز اوتراتيسيا فنوطينيا تحرريا بل إشػرا يا. ل ػف التوػاؤؿ حػوؿ غػزة
مع التسديد في صفوفيا، ومع المختنفيف م يا وياويًا؟ و يؼ تت امػؿ مػع حريػات المػواطنيف « حماس»قيادة 

مػع « حمػاس»ومع االقتصاد والتخطيط والت نيـ والمرأة والتنميا والمواءلا وفصؿ الونطات؟ ثـ  يؼ تت امؿ 
ربيػا ومنػاطؽ أخػرى؟ ىػذه قضػايا ال توػتطيع فػي الضػفا الغ« فػتك»بييا فطات الش ب الفنوطيني ومع حر ػا 

، أف تؤسػػؿ البػػت فييػػا لنػػ  أرضػػيا حيوقيػػا مػػف دوف أف تنػػتر مػػف «حمػػاس»أـ « فػػتك»حر ػػا تحػػرر، أ انػػت 
 ذلؾ خواطر وياويا تؤثر ونبًا في اليضيا الوطنيا التي تحمؿ ىميا.

مػػف حمنػػا اليويػػا  2:59وال يم ػػف التحػػدث لػػف واقػػع الشػػ ب الفنوػػطيني مػػف دوف الحػػديث لػػف فنوػػطينيي 
اإلوػػػراطينيا. فيػػػذه األقنيػػػا التػػػي بييػػػت فػػػي مػػػا أصػػػبك إوػػػراطيؿ، ت ػػػاثرت لتصػػػؿ إلػػػ  منيػػػوف ووػػػب مطا ألػػػؼ 

في المطا مف و اف إوػراطيؿ ىػو األ ثػر م انػاة لنػ   30فنوطيني. ىذا السزء مف الفنوطينييف الذيف يمثنوف 
والتيمػػػػػيش، ل ػػػػػف ىػػػػػذه المسمولػػػػػا مػػػػػف  الصػػػػػ يد النفوػػػػػي بػػػػػيف الفنوػػػػػطينييف بح ػػػػػـ االضػػػػػطياد واالوػػػػػتلب

الفنوػػػطينييف ىػػػي األ ثػػػر م رفػػػا باإلوػػػراطينييف شػػػ بًا وقوميػػػا ووياوػػػا ولغػػػا وثيافػػػا. وليػػػذه المسمولػػػا م انػػػا 
متزايدة في الحر ا الوطنيا الفنوطينيا، فيي تمنؾ مفاتيك رطيوا في تحديػد وسيػا النضػاؿ وموػتيبؿ الحنػوؿ. 

ت ىػػذا السػػزء مػف الشػػ ب الفنوػػطيني لحمايػػا اليػػدس،  مػػا تت مػػؽ مبػػادرات وفػي المراحػػؿ األخيػػرة تػػزداد مبػػادرا
 مػػا حصػػؿ أخيػػرًا لنػػدما قػػاـ  2:59تيودىػػا مسمولػػات شػػبابيا لتطبيػػؽ حػػؽ ال ػػودة إلػػ  قػػرى تػػـ ىػػدميا لػػاـ 

يوػتمر الصػراع  2:59الشباف بإقاما مبيت في قريا إقرث المويحيا قرب الحدود مع لبناف. وبيف فنوػطينيي 
ز، ويوتمر ال مؿ لتحييؽ ال ودة إل  قػرى قديمػا ل  ػيف حػوض ، والتموػؾ بحػؽ دفػف المػوت  فػي ضد التميي

ميابر لربيا قديما تو   إوراطيؿ لموك آثارىا، ويوتمر الو ي لنحفاظ لن  لروبا أسزاء رطيوا مف مناطؽ 
 في السنيؿ األلن  والمثنث ومدف مثؿ حيفا ول ا. 2:59وق ت تحت ونطا إوراطيؿ لاـ 

نما تيع لن  أرض فنوطيف تفاللت شت  يتطور الشتات الفنوطيني الذي تش ؿ نتيسا لمنيات التيسيػر وبي
. فالشػتات الػػذي يتسػاوز وػتا مليػيف فنوػػطيني 2:59اليوػري التػي ت ػرض ليػا الشػػ ب الفنوػطيني منػذ لػاـ 

بياء. ومف سيا أخرى يمثؿ خزاف ال طاء الذي يم نو أف يرفد فنوطيف التاريخيا ب ناصر إضافيا لنصمود وال
يواسو ىذا الشػتات حػاالت لػدـ اوػتيرار ون بػات  مػا حصػؿ مػع فنوػطينيي وػوريا ب ػد الثػورة، و مػا يحصػؿ 
مع فنوطينيي لبناف وال راؽ ومع حمنا الوثاطؽ الصادرة لف و الػا غػوث اللسطػيف فػي  ػؿ م ػاف. فنوػطينيو 

فػي األرض التػي وػنبت مػنيـ واألمػا ف التػي  الشتات موسودوف فػي  ػؿ أنحػاء الم مػورة ولػدييـ آمػاؿ بحيػوؽ
 ىسروا منيا، فيـ نتاج الن با ومخزوف طبي ي لنيضيا الفنوطينيا ولحؽ ال ودة.
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وبح ـ التسربا التاريخيا والطبي ا االوتيطانيا إلوراطيؿ، تتح ـ بالميزاف الفنوطيني لوامؿ  ثيرة تس نو سزءًا 
صوصيا  بيرة بح ـ أف م ر تو ليوت لتغيير نظاـ وياوي، بػؿ مف التيار ال ربي ال اـ، ل نو يمتنؾ  ذلؾ خ

ىػػي مواسيػػا طوينػػا األمػػد مػػع الحر ػػا الصػػييونيا بصػػفتيا حر ػػا لنصػػريا توػػ   لنتيويػػد واقتطػػاع األرض 
وطرد الو اف. وال لقا بيف اليضايا ال ربيػا والفنوػطينيا قاطمػا بسدليػا متدفيػا، فينػاؾ سيػؿ شػبابي فنوػطيني 

ال ربيػػػا الثوريػػػا، وىنػػػاؾ ووػػػاطؿ نضػػػاؿ تتنػػػام  بػػػيف السيػػػؿ السديػػػد مػػػف الفنوػػػطينييف لموػػػنا  يتػػػأثر بػػػالتغيرات
ب ضيا في ال اـ األخير. ل ف، يسب أف ن ي أف لشرات الونيف مضت لن  النضػاؿ الفنوػطيني وذلػؾ منػذ 

 .2:76أف تفسرت الثورة الفنوطينيا لاـ 
ا والفصػػػػؿ والت ػػػػدي التػػػػي يماروػػػػيا االحػػػػتلؿ إف الوػػػػنوات الميبنػػػػا وتشػػػػيد ارتفالػػػػًا فػػػػي منوػػػػوب ال نصػػػػري

اإلوراطيني بيدؼ حمايا االوتيطاف وتطوير تمدده. ل نيا وتشيد فػي الوقػت نفوػو ت ثيفػًا لننضػاؿ الفنوػطيني 
ضد ال زؿ ومصادرة األراضي والويطرة لن  الميدوات واالوتيطاف. ويبي  النضاؿ مشت ًل ولنػ  األخػص 

يخنػػؽ المياومػػا وي مييػػا ويطورىػػا، ل ػػف طػػوؿ مػػدة الظنػػـ للشػػرات الوػػنيف  بوسيػػو المبت ػػر والوػػنمي. فػػالظنـ
 76و ثرة الحروب والثورات  يؤدي إل  تنوع وواطؿ المواسيا وفترات مف إلادة ترتيب الصفوؼ. في الذ رى 

 لنن با يوير الش ب الفنوطيني في طرييو إللادة ا تشاؼ قدراتو وصوغ حر تو التحرريا.
 23/5/2013، الحياة، لندن
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 فايز رشيد
األنظما ال نصريا،  ما األخرى الد تاتوريا، تصؿ إل  مرحنا مف اإلشباع في لنصريتيا ب د اوتنفاد  ؿ ما 
توتطي و مف وواطؿ وقوانيف لنصريا ضد فطات م ينا فييا، إل  الحد الذي تبػدأ فيػو اختػراع ووػاطؿ وقػوانيف 

ف ىي الوػّباقا فييػا، لنػ  موػتوى التػاريخ، إْذ لػـ يوػبييا أحػد فػي  ػؿ مراحنػو إلػ  اإلموػاؾ سديدة، حيث ت و 
بي ػػذا قػػوانيف، حيػػث يسػػوز توصػػيؼ ىػػذه األنظمػػا والحالػػا ىػػذه، بأنيػػا أصػػبحت فػػي مرحنػػا سديػػدة، مػػا ب ػػد 

سديػػد  الظػػاىرة الم نيػػا. أال وىػػي ال نصػػريا، أي بم نػػ  آخػػر  فػػي مرحنػػا مػػا ب ػػد ال نصػػريا، وىػػذا توصػػيؼ
 لن نصريا الصييونيا.

إوراطيؿ خير تمثيؿ ليذه المرحنا، فيد تفوقت لن   ؿ األنظما الشبييا في التاريخ في لنصريتيا، لذا ولف  
 سدارة تحتؿ المرتبا األول  في مرحنا ما ب د ال نصريا.

قانونػػًا تمييزيػػًا  30ؾ فػػي ال يػػاف الصػػييوني ووفيػػًا لنمنظمػػا الم نيػػا بحيػػوؽ لاألقنيػػا ال ربيػػا  لدالػػا، فػػإف ىنػػا
، توػم   قػوانيف 2:59تتحدث بش ؿ واضك لف التمييػز ضػد الفنوػطينييف ال ػرب فػي المنطيػا المحتنػا لػاـ 

منيا تنص بش ؿ مباشر لن  التمييز، أما الثمانيػا األخػرى فيػي غيػر مباشػرة  23أواس  بداًل مف الدوتور. 
 ال نصريا ضد أىننا ىناؾ.في لنصريتيا، ل ف الميصود مف بيف وطورىا ىو مماروا 

-3022قانونػًا تمييزيػًا. أمػا فػي ال ػاميف  43وػّنت  3020وحتػ  لػاـ  2:59إوراطيؿ ومنذ إنشاطيا فػي لػاـ 
مػف إحيػاء ذ ػرى الن بػا، وحػؽ وزيػر  59قوانيف لنصريا، ومنيا منع فنوػطينيي  9فيد قامت بتشريع  3023

 رىا وغيرىا.الداخنيا اإلوراطيني في وحب السنويا مف ال رب، وغي
لػػيس مصػػادفا أف يطنػػب نتنيػػاىو واليػػادة اإلوػػراطينيوف اآلخػػروف مػػف الفنوػػطينييف وال ػػرب االلتػػراؼ  بييوديػػا 

ب افػا األشػ اؿ والطػرؽ،  59إوراطيؿ ، وذلؾ ألخذ المبررات ال امنػا موػتيبًل لنػتخنص مػف فنوػطينيي منطيػا 
لنترانوػػػفير، بحصػػػارىـ قانونيػػػًا مػػػف خػػػلؿ أدلسػػػا الم روفػػػا منيػػػا والمسيولػػػا. والييػػػاـ خػػػلؿ مرحنػػػا اإللػػػداد 
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ال نصػريا وقوننتيػا، لخنػػؽ وقػاطع حياتيػػا تصػّ ب مػف م يشػػتيـ. لػدف يـ البحػػث لػف حنػوؿ، منيػػا اليسػرة إلػػ  
 الخارج.

التمييػػز فػػي إوػػراطيؿ ضػػد ال ػػرب يطػػاؿ حيػػوؽ المواطنػػا، الحيػػوؽ الوياوػػيا، الت نػػيـ، البنػػاء والوػػ ف، وػػػنب 
ادرتيا ب افػػػا الووػػػاطؿ والوػػػبؿ، توزيػػػع المػػػوارد وميزانيػػػات مسػػػالس اليػػػرى والبنػػػديات، األراضػػػي ال ربيػػػا ومصػػػ

 الحيوؽ الدينيا وغيرىا، وغيرىا.
مػػػف الملحػػػظ أف اليػػػوانيف ال نصػػػريا والمماروػػػات التمييزيػػػا ضػػػد ال ػػػرب تتناوػػػب بشػػػ ؿ طػػػردي مػػػع مضػػػي 

 الونوات لن  إنشاء ال ياف الصييوني، ىذه ىي الحيييا األول .
لحيييا الثانيا التي ىي ليوت ب يدة لف األول  فيي التناوب الطردي بيف ال مر الزمني لن ياف وويطرة أما ا

االتساىات األ ثر تطرفًا لن  الح ـ فيو ب ؿ ما ي نيو ذلؾ مف تداليات  ال دوانيػا، المسػازر ضػد اآلخػريف، 
التأوػػيس لن نصػػريا مػػف خػػلؿ تشػػريع  الفوقيػػا واالوػػت لء، التمػػاد األوػػس والمبػػادئ التوراتيػػا الصػػييونيا فػػي

 اليوانيف.
مايو الحالي أّقر ال نيوت مف حيػث اليػراءة األولػ  قػانونيف  8خلؿ األوبوليف الماضييف، وتحديدًا األرب اء 

 يدخلف في مسرى اليوانيف ال نصريا.
أصًل  لنفنوطينييف األوؿ اتخذ توميتو   قانوف اوتيرار الح ـ  ويوتيدؼ تينيص الحيوؽ الوياويا لالمينصا 

 ، والتخنص مف الوزف االنتخابي ليـ.59في منطيا 
أما اليانوف الثاني فيو يدلو إلػ  تووػيع نطػاؽ  قػانوف اليػذؼ والتشػيير ، بحيػث يمنػع مياسمػا وانتيػاد سػيش 

 االحتلؿ اإلوراطيني واألسيزة األمنيا  افا.
فػػي انتخابػػات  59وػػتفيد مػػف مشػػار ا فنوػػطينيي بدايػػا مػػف الضػػروري اليػػوؿ  إف إوػػراطيؿ اوػػتفادت وال تػػزاؿ ت

ال نيوػػت، فيػػي تّوػػوؽ نفوػػيا دوليػػًا بأنيػػا  دولػػا ديميراطيػػا ن ىػػذا مػػع ال نػػـ أف النػػواب ال ػػرب فػػي ال نيوػػت 
محاصروف، ومييدوف، ويسري إوياط ال ضويا لف ب ضيـ في ال ثير مف األحياف، وىـ ب ددىـ الينيؿ الذي 

  وف أي تأثيرات ال في التشريع اإلوراطيني وال في الحياة الوياويا.نواب  ال يتر  20يظؿ في حدود ل
لػ  طػردىـ مػف  ومع ذلؾ، االتساىات األ ثر تطرفًا في األحزاب اإلوراطينيا تدلو باوتمرار إل  محا ماتيـ وا 

 ال نيوت.
ي قبػػؿ بضػػ ا أوػػابيع، سػػرى تيػػديـ مشػػروليف لنصػػرييف إلػػ  ال نيوػػت، يوػػتيدفاف الحػػد مػػف حيػػوؽ أىننػػا فػػ

. مشػػػروع اليػػػانوف األوؿ  اوػػػتيرار الح ػػػـ  تيػػػدـ بػػػو نػػػواب حػػػزب  إوػػػراطيؿ بيتنػػػا  بزلامػػػا الفاشػػػي 59منطيػػػا 
% لبم نػػ  أال يوػػمك 5% إلػػ  3ليبرمػػاف، يػػدلو إلػػ  رفػػع نوػػبا الحوػػـ لػػدخوؿ األحػػزاب فػػي ال نيوػػت مػػف 

 % مف سميع األصوات، بدخوؿ ال نيوت .5لنحزب الذي يناؿ أقؿ مف 
مشػػار ا األحػػزاب ال ربيػػا فػػي ال نيوػػت، فيػػي  نيػػا أحػػزاب صػػغيرة بال ػػاد تتسػػاوز نوػػبا  ذلػػؾ بػػالطبع لضػػرب
%. األمر اآلخر في ىػذا المشػروع يت نػؽ بحسػب الثيػا لػف الح ومػا، فوفيػًا لػو يحظػر 3الحوـ الحاليا وىي 

 إذا نسحت لن  أي  تنا نيابيا أو تسمع  تؿ تيديـ اقتراحات لن نيوت بحسب الثيا لف الح وما الياطما، إال
 لىذه ال تنا أو ال تؿ .

تحديػدًا، فيػـ  59، ىػذا ييصػد نػواب لػرب منطيػا 230صػوتًا مػف  72أواًل  في تش يؿ ح وما بدينا بأغنبيػا 
في الم ارضا دومًا، ل نيـ ال يشار وف في أي ح وما إوراطينيا قاطما أو بدينا، لذا فيػـ فػي ال ػادة يصػوتوف 

ما يس ػؿ األغنبيػا الميصػودة ىػي أغنبيػا ييوديػا لرحػزاب اإلوػراطينيا، وىػذا ضد الح وما البدينا لالسديدة  م
 يض ؼ مف تأثيرات ووزف النواب ال رب.
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مشػػروع اليػػانوف الثػػاني حػػوؿ  اليػػذؼ والتشػػيير ، فيػػد سػػاء ب ػػد فػػينـ  سنػػيف... حنػػيف  لنمخػػرج الفنوػػطيني مػػف 
 بيا السيش الصييوني فػي مخػيـ سنػيف الم روؼ محمد ب ري، الذي يح ي لف المسزرة التي ارت 59منطيا 
 .3004لاـ 

ب ػػػد الفػػػينـ حػػػاوؿ إوػػػراطينيوف  ثيػػػػروف رفػػػع دلػػػاوى قضػػػاطيا لنػػػ  ب ػػػػري، ل ػػػف ال يوسػػػد نػػػص فػػػي اليػػػػانوف 
 اإلوراطيني يسّرـ مف يتناوؿ السيش.

 نيوػت، لذا بادر المشرلوف اإلوراطينيوف إل  تلفي ىذه الثغػرة اليانونيػا، بػإدراج مشػروع سديػد لنػ  سػدوؿ ال
وسػػاء بصػػيغا إلطػػاء الحػػؽ ألي إوػػراطيني بمياضػػاة شػػخص آخػػر بتيمػػا  تشػػويو وػػم ا  السػػيش اإلوػػراطيني 

نما أيضًا لف طريؽ ال لـ والخطابات والمياالت.  واألسيزة األمنيا، وليس فيط لف طريؽ األفلـ وا 
الغربيػػػػا لمومػػػػًا واحػػػػا ىػػػػذا سػػػػزء مػػػػف حيييػػػػا إوػػػػراطيؿ، ال يػػػػاف الػػػػذي تصػػػػنع منػػػػو الواليػػػػات المتحػػػػدة والػػػػدوؿ 

 لنديميراطيا في المنطيا ال ربيا.
يبي  اليوؿ  إف الح وما الحاليا مييأة ومرشحا لوف قوانيف لنصريا سديدة في دولا ال ياف الصييوني، وأف 

 الدولا اإلوراطينيا تساوزت ال نصريا إل  مرحنا ما ب دىا.
 23/5/2013، الشرق، الدوحة
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 أبراىاـ تيروش
تيرير حف  وتس بار في منحؽ  م ػاريؼ ، يػـو السم ػا الماضػي، لػف المواسيػات فػي  المنػاطؽ  بػيف سنػود 
السيش االوراطيني وبيف الشباف الفنوطينييف الذيف يياسمونيـ مينؽ، بؿ بالث لن  اال تطاب، ويبث إحواوا 

أنيـ  مشوشػػػػوف وميػػػػانوف ، وخطػػػػر لنػػػػ  أمػػػػف بػػػػالخطر. خطػػػػر لنػػػػ  م نويػػػػات السنػػػػود الػػػػذيف يشػػػػ روف بػػػػ
المواطنيف. رد ف ػؿ السػيش االوػراطيني لنػ  الصػورة الوػوداء التػي تنشػأ لػف التيريػر يشػدد أ ثػر فػأ ثر الينػؽ 
 -واالحواس بالخطر. فالسنود يدلوف بأنيـ ال يومحوف ليـ بأف ي السوا  ما ينبغي ألماؿ االخلؿ بالنظاـ 

واف الت نيمػػػات الصػػػادرة ليػػػـ لم السػػػا الوضػػػع غيػػػر واضػػػحا، وىػػػدفيا  –رقػػػا رشػػػؽ الحسػػػارة والزساسػػػات الحا
االواوػػي ىػػو التسنػػد ولػػدـ التػػورط. ىػػذه ليوػػت قصػػا سنػػود أفػػراد. فيػػد تحػػدثت حػػف مػػع ال شػػرات، وب ػػد نشػػر 

 التيرير وصنت إلييا المزيد مف اليصص مف ىذا النوع.
مػػف الخدمػػا فػػي  المنػػاطؽ    انػػت تشػػ ر بػػأنيـ  ولنتػػذ ير إلػػي ـ لػػدة تصػػريحات لرسػػاؿ االحتيػػاط الػػذيف لػػادوا

ييولػػػوف لػػػؾ فػػػي واقػػػع االمػػػر ت ػػػاؿ لت ػػػوف اوػػػفنسا، لت ػػػوف أص ورود، الميػػػـ اال تف ػػػؿ لنػػػا لػػػارا واال تشػػػ ؿ 
المنطيا    الوياوا ىي التسند... نحف مشنولوف تماما... أيادينا م بنا مف الخنؼ. نحف ال يومك لنا بالدفاع 

ا تيؼ وترى الحسارة تتطاير... وال يم نؾ أف ترد. ال مأوى لؾ... لنمونا أف ن وف لف أنفونا    انت ببواط
ميػػاتنيف، ال أف ن ػػوف أوزًا. أنػػت تيػػؼ خنػػؼ السيػػب وتختبػػئ    انػػت تيػػوـ بالخدمػػا االحتيػػاط بصػػفتؾ توػػنيا 

ينبغػي لمنػو  لنفنوطينييف    التويب ىو في طرييا التصرؼ، في االوامر التي نتنياىا. أوامر فػتك النػار.. مػا
وما ال ينبغي لمنو..  ي تفيـ ىذا ينبغي أف ت وف خرير سام ا التخنيوف    الناس يفضػنوف اال يف نػوا شػيطا 
 ي ال يدخنوا في اسراءات قضػاطيا. السنػود ي رفػوف بػأف  ػؿ ووػينا يوػتخدمونيا، توسػد ىنػاؾ فوضػ  ب ػدىا 

 وتحيييات، ويخافوف .
رد ف ػؿ السػيش االوػراطيني الػذي ظيػر فػي نيايػا التيريػر، او لندقػا،  الصورة ص با وميينػا. ومػا يفاقميػا ىػو

 الفسوة الواو ا بيف قصص السنود مف الميداف وأحاويويـ وبيف رد الف ؿ ال و ري الرومي لنسيش.
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ىػػـ، الػػذيف ييفػػوف أمػػاـ خػػارقي النظػػاـ مػػف الفنوػػطينييف ويتنفػػوف الحسػػارة واالىانػػات، ييولػػوف  رسػػؿ واحػػد اف 
نا وت نيمات فتك النار غير واضحا، وىـ يضطروف في حاالت لديدة ببوػاطا الػ  اليػرب النيػـ ايادييـ م ب

 ال يم نيـ أف يف نوا شيطا اماـ االوتفزازات ووابؿ الحسارة.
اما لدى النػاطؽ بنوػاف السػيش االوػراطيني بالميابػؿ، ف ػؿ شػيء لنػ  مػا يػراـ. ال توسػد مشػا ؿ. سػزء مػف رد 

بمثابا   نمات مغوػولا ، ومػا يتبيػ  ىػو  ت نيمػات فػتك النػار توػمك بمػدى الػرد ف نو ىو صدى التمنص وىو 
 المناوب لسمنا واو ا مف التيديدات، وىي تدرس بيف الحيف واآلخر وفيا لتيويـ الوضع .

وىػػذا  –وال  نمػا لػػف أف الت نيمػػات التػػي  توػػمك بمػػدى الػػرد المناوػػب  ليوػػت واضػػحا لنػػ  االطػػلؽ لنسنػػود 
وما ىو واضك ليـ ال ينبي المطنوب حيػاؿ الفنوػطينييف الػذيف ييػاسمونيـ  –ىو لب المش نا في واقع االمر 

وي رضػػوف حيػػاتيـ لنخطػػر. الميػػـ ىػػو أف الت نيمػػات  تػػدرس بػػيف الحػػيف واآلخػػر . وىػػذا ال بػػد أنػػو ييػػدئ روع 
ة المنطيا الووط  السنود. ما ال يف نو الناطؽ بنواف السيش االوراطيني الرومي يف نو  ضابط  بير  في قياد

 مسيوؿ اليويا في رده الواوع الذي يرد في التيرير الصحافي.
ولن  حد قولو أيضا فاف ت نيمات فتك النار واو ا وتومك بال مؿ فػي ال ثيػر سػدا مػف االوضػاع وفػي سمنػا 

تنشػأ لػف متنولا مف االم انيات، ول ف خلفا لنناطؽ بنواف السيش االوراطيني يتناوؿ مباشػرة المشػ نا التػي 
اقواؿ السنود وي ػد بم الستيػا   االقػواؿ الػواردة فػي التيريػر ت ػزز االحوػاس بأنػو توسػد فسػوة فػي الشػ ؿ الػذي 

 نوضك فيو االمور، بيف الييادة ال نيا والييادات الدنيا... يوسد فيـ لنيؿ ألقواؿ اليادة. ونصنك ىذا .
أف ييوؿ اقواال  افرة  يػذه. ويبيػ  فيػط الوػؤاؿ  محظور لن  الناطؽ بنواف السيش االوراطيني لن  ما يبدو 

لماذا  انت ىناؾ حاسا ال  تيرير الذع  يذا  ي يوتولب السيش االوراطيني انو توسػد مشػ نا واف لنيػو أف 
يوضػػك لسنػػوده  مػػا ينبغػػي االوامػػر والت نيمػػات؟ صػػباح الخيػػر اييػػا السػػيش االوػػراطيني. ليػػد دف نػػا حتػػ  اآلف 

 غير واضحا في حرب لبناف الثانيا.  اف ىنا ما يم ف اوتخلص الدروس منو.ثمنا باىظا لن  أوامر 
 22/5/2013، "معاريف"
 23/5/2013، األيام، رام اهلل
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 د. غابي أفيتاؿ
يديمػا، ولنػ  أف ُلنـ في اآلونا االخيرة أف روويا اوتير رأييا لن  الوفاء بأحد التزاماتيا لوػوريا صػدييتيا ال

. وقػد أفضػت سيػود دبنوماوػػيا 400تمػدىا بمنظومػا وػلح متيدمػا ىػي صػػواريخ ارض ػ سػو مػػف طػراز إس
قامػػت بيػػا اوػػراطيؿ والواليػػات المتحػػدة قبػػؿ بضػػع وػػنوات، الػػ  تأسيػػؿ تنفيػػذ ىػػذه الصػػفيا وصػػفيا مشػػابيا مػػع 

نػو وػي وف لرووػيا ال ثيػر ممػا تخوػره اذا تػـ  ايراف. ىناؾ مف ي تيدوف انو لـ تُيؿ ال  اآلف ال نمػا األخيػرة، وا 
 تنفيذ الصفيا.

إف السيود التي تبذليا اوراطيؿ قد تؤتي ُأ نيا وُتزيؿ صدالا طويل لفرقاء البحث والتطوير في سيػاز األمػف، 
في محاولتيـ اف يسدوا ردا مناوبا لن  ىذه الصواريخ. وُنذ ر بأف الصواريخ المتحدث لنيا ذات مػدى يبنػغ 

 ـ لنطرز المتحدث لنيا، ومػدى ىػو ضػ ؼ ذلػؾ لطػرز حديثػا موسػودة لنػد رووػيا وحػدىا.  300 نحوا مف
والم نػػ  المباشػػر لػػذلؾ ىػػو اف طػػاطرات وػػلح السػػو االوػػراطيني التػػي  انػػت تتمتػػع بحريػػا لمػػؿ الػػ  اليػػـو قػػد 

 تلقي نارا مضادة لنطاطرات، قاتنا ب د اقلليا فورا.
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فػي تػوازف ’  اوػرة ت ػادؿ‘ؿ ىػؿ يم ػف لمنظومػا وػلح واحػدة اف ت ػوف يبدو ىذا مخيفػا، ل ػف ينبغػي اف نوػأ
الولح والذخيرة، ال وػيما فػي منطيػا الشػماؿ، واألسوبػا مختنفػا. أوال ال يوسػد ت ػادؿ بحوػب أي مييػاس مػف 
مياييس اليدرة ال و ريا لووريا ولبناف لحزب اهلل  في مواسيا اوراطيؿ. فالفرؽ لصػالك اوػراطيؿ قػاطـ ومبػرىف 

ونا لـ يوسد ولح سو ووري في واقع األمر، إف رغبا ولح  42نيو. ومنذ  انت حرب لبناف االول  قبؿ ل
السػو االوػراطيني فػي الحفػاظ لنػ  نتػاطر آخػر ليػاء مػع الوػورييف مفيومػا، ل ػف لػيس مػف الضػروري أف تبيػ  

 خواطر الوراطيؿ.  صفر لن  حاليا، فيد ُأويطت ثمانوف طاطرة ووريا في تنؾ الحرب بل 90نتيسا 
فػي مواسيػا منظومػا الػدفاع السػوي الوػوريا والمصػريا، تػـ تػدمير ’ يػوـ الغفػراف‘ب د التسربا الُمرة فػي حػرب 

منظومػػا الصػػواريخ فػػي البيػػاع النبنػػاني فػػي حػػرب لبنػػاف االولػػ . وُأصػػيب االتحػػاد الوػػوفييتي الوػػابؽ بيزيمػػا 
فالػػػو السػػػوي ىشػػػا بوػػػبب ذ ػػػاء حػػػرب وػػػلح السػػػو اوػػػتراتيسيا مػػػف الطػػػراز االوؿ، فيػػػد تبػػػيف أف منظومػػػا د

?. وزيػػد لنػػ  الطػػاطرات الوػػوريا الثمػػانيف التػػي ُأوػػيطت تػػدمير :2لرتوػػاؼ ‘االوػػراطيني، فػػي لمنيػػا ُوػػميت 
 بطاريا صواريخ ارض ػ سو ووريا، وبييت واحدة والما. 34

يش الوػوري غيػر قػادر لنػ  ويتبيف مف ىذا أف روويا لف توارع ال  إمداد ووريا بالصواريخ المطنوبا، فػالس
الثبات لميما الدراوا الم ثفا لنمنظوما بغيػر موػالدة قريبػا مػف موتشػاريف روس. ومػع افتػراض اف اوػراطيؿ 
وتسد ردا مناوبا في الوقت اليريب، لف تومك ووريا لنفويا بخوارة اخرى ال تتنخص بفيداف ثلث بطاريات 

 ا النفس مف الطاطرات والصواريخ.فيط، بؿ ت وف خوارة اوتراتيسيا واضحا في حماي
 انت في م ارؾ اوراطيؿ منظومات ولح أويمت بنصيبيا، ل نيا لـ تحوـ الم ر ا، وينبغػي أف نتػذ ر أننػا 
ُنصػاب بخوػاطر فػي الحػرب ػ بػاألرواح والم ػدات. إف ح مػا االلػداد لنحػرب  ال منيػات التػي نفػذتيا اوػراطيؿ 

 نب الثاني أف الصواريخ المتيدما ايضا لف ت ورنا.مؤخرا، بحوب مصادر اسنبيا، تُبيف لنسا
 22/5/2013اسرائيل اليوم 
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