
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 "إسرائيل"ىنية يدعو مصر إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع 

 عباس يحتفظ لنفسو بممف المفاوضات ويفرض سرية تامة عمى حواره مع كيريالقدس العربي": "
 رصاص االحتالل يشّل طفاًل فمسطينياً ... الجنود أطمقوا النار عميو لمتسمية

 تونس يطالبون السمطات بإلقائيم في البحر لتخميصيم من معاناتيمفي الجئون فمسطينيون 
 ام مجالو الجوي لمراقبة الوضع في سوريةباستخد "إسرائيلـ"األردن سمح ل"جويش كرونيكل": 

بو مرزوق يعمن رفض حماس ألية أ
مفاوضات يجرييا عباس مع 

 ناء عمى مساعي كيريب "إسرائيل"
 

 3... ص 

 5070 52/2/5023 السبت
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  سادناحها بيف السمطر ال مسطينير واسراديؿ. 
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وؿ وجود معمومات ا يد بأف الرديس ال مسطيني مومود عبػاس ينسػؽ مػ  ردػيس المكاػب السياسػي لومػاس وو
، 2697 الد مشعؿ ووؿ الاورؾ ا مريكي  سادناؼ الم او ات عم  اساس وػدود ا را ػي الموامػر عػاـ 

نػوع مػف أنػواع حيما ي ص الا اوض م  الكياف الصهيوني ليس رنػاؾ أي ’ ‘القدس العربي’قاؿ ابو مرقوؽ لػ
الانسػػيؽ، بػػؿ رنػػاؾ رحػػض مػػف الوركػػر بكاحػػر مسػػاويااها عمػػ  رػػض، الطريقػػر مػػف الا ػػاوض، وعمػػ  الا ػػاوض 

 بضااا، نوف لف نواحؽ ولف يكف حي يـو مف ا ياـ أي انسيؽ ػ م  عباس ػ ووؿ رضا المو وع.
امكانيػػػر اف اكػػػوف و  2697مكانيػػػر اف يطػػػرح كيػػػري مبػػػادرة  سػػػادناؼ الم او ػػػات عمػػػ  وػػػدود عػػػاـ إوبشػػػأف 

،  ف المطػروح  2697ليس رناؾ مشروع مطروح لالنسواب لودود عػاـ ‘مقبولر حمسطينيا، قاؿ ابو مرقوؽ 
 ’.اصال رو ابادؿ ا را ي، ورضا بود ضااا معنا، اجاوقا لودود الراب  مف وقيراف

 مسػطيني، قػاؿ ابػو وووؿ نظػرة ومػاس لممسػاعي ا مريكيػر  سػادناؼ الم او ػات حػي ظػؿ وجػود ا نقسػاـ ال
ا نقساـ اود ارـ اسبابا رو الموقؼ األمريكي واإلسػراديمي مػف الووػدة ال مسػطينير، ومػف المصػالور ‘مرقوؽ 

الوطنيػػػر، وبالاػػػالي رػػػـ معنيػػػوف باسػػػامرار ا نقسػػػاـ ويعممػػػوا عمػػػ  ضلػػػؾ، ورػػػضا مػػػا يػػػدعونا دادمػػػا لموػػػديث بػػػاف 
ء ا نقسػػاـ وووػػدة الموقػػؼ ال مسػػطيني، واألمػػر ال ػػاني، األولويػػر حػػي السػػاور ال مسػػطينير يجػػب أف اكػػوف إلنهػػا

معظػػـ اوركػػات جػػوف كيػػري أصػػال لاسػػهيؿ عمميػػر المقػػاء ال مسػػطيني اإلسػػراديمي، واسػػادناؼ المباو ػػات بػػيف 
عند، ردؼ مركقي، رو اسادناؼ الم او ات، ولضلؾ  ػطط مػف اجػؿ رػض، الق ػير  -كيري  -الطرحيف، ورو

ت والمواحقػات السػابقر سػواء حيمػا كػاف ياعمػؽ بالقػدس او مػا ياعمػؽ بالمبػادرة عم  أطراؼ عديدة، وكؿ الاوركا
 ’.العربير واعديمها رض، كمها  مف البرنامج الضي ياعامؿ معا جوف كيري  سادناؼ الم او ات

وبشػػأف أضا مػػا يسػػع  كيػػري مػػف  ػػالؿ اسػػادناؼ الم او ػػات لوقػػؼ اوقيػػؽ المصػػالور ال مسػػطينير قػػاؿ ابػػو 
ض اصػػال اوقيػػؽ المصػػالور ال مسػػطينير سػػواء اسػػاان ت الم او ػػات اـ لػػـ اسػػاأنؼ، ولكػػف رػػو يػػرح‘مػػرقوؽ 

 ’.اسادناؼ الم او ات رو بود ضااا ردؼ امريكي
ا سػػػبوع المقبػػػؿ ‘وػػوؿ المصػػػالور ال مسػػػطينير واضا مػػػا رنػػػاؾ اجاماعػػػات مناظػػػرة لاوقيقهػػػا، قػػػاؿ ابػػػو مػػػرقوؽ 

كؿ النقاط الماعمقر بالوريات ال مسطينير، او العشر بنود  سيكوف رناؾ اجاماع لمجنر الوريات العامر، لاطرح
الاػػي ياوػػد وف عنهػػا حػػي لجنػػر الوريػػات سػػواء وريػػر الصػػواحر وا عػػالـ او وريػػر العمػػؿ السياسػػي او اطػػالؽ 
سػػػراح المعاقمػػػيف او وقػػػؼ السػػػالمر ا منيػػػر وانهػػػاء ق ػػػير الم صػػػوليف، وكػػػؿ الق ػػػايا المطرووػػػر حػػػي لجنػػػر 

ؽ بهػػا مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ لوالػػر حمسػػطينير مر ػػير لمجميػػ  لمبػػدء حػػورا باشػػكيؿ وكومػػر الوريػػات سػػياـ الاػػدقي
حمسػػطينير، وبػػالاواقي مػػ  ضلػػؾ رنػػاؾ اجاماعػػات اي ػػا لمجنػػر منظمػػر الاوريػػر المكم ػػر باعػػداد قػػانوف انا ػػابي 

 شػؾ لممجمس الوطني ال مسطيني واعييف لجنر مركقير لالنا ابات حي ال ارج ومػا الػ  ضلػؾ مػف ق ػايا، وبػال
 ’.كؿ رض، الق ايا اسارـ مباشرة حي اشكيؿ الوكومر وانهاء ا نقساـ

دعونػػا ‘وبشػػأف اضا مػػا اعاقػػد وركػػر ومػػاس بػػاف العػػاـ الجػػاري سيشػػهد مصػػالور حمسػػطينير، قػػاؿ ابػػو مػػرقوؽ 
ناظر، لكف نوف سنعمؿ كؿ جهدنا مف اجؿ انهاء ا نقساـ. واصال المصالور ال  ود كبير امت، والمشكمر 

لػيس ‘، مشػيرا الػ  اف الػضي يجػري العمػؿ واليػا إلنهادػا رػو مظػارر ا نقسػاـ، م ػي ا ’اء رضا ا نقسػاـحي بق
رنػػاؾ مػػف  صػػومر بيننػػا وبػػيف حػػاح حػػي الوقيقػػر. صػػويح رنػػاؾ بػػرامج م ام ػػر ووجهػػات نظػػر م ام ػػر لكػػف 

ناهػاء منػا  نػا   ا مور اردأ ك يرا ممػا كانػت، امػا ب صػوص انهػاء ا نقسػاـ ال مسػطيني حهػضا مػا نسػع  لال
 ’. يجوق اف يبق  الو   ال مسطيني عم  ما رو عميا

وحيمػػػا ياعمػػػؽ بامكانيػػػر اف اجػػػري ا نا ابػػػات الرداسػػػير والاشػػػريعير ال مسػػػطينير نهايػػػر العػػػاـ الجػػػاري، قػػػاؿ ابػػػو 
كؿ الطراؼ اقوؿ رناؾ حي امكانير ونسع  لضلؾ، ونوف نرجو اف ياوصؿ الجميػ  الػ  رػض، الموظػر ‘مرقوؽ 
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لاػي اجػػري حيهػا ا نا ابػػات حػي الػػدا ؿ وال ػارج، ماػػقامنايف، سػواء كانػػت الرداسػير او الاشػػريعير او المجمػػس ا
 ’.الوطني

نوػف واولنػا حػي ا جاماعػات ‘وبشأف اضا ما اـ الاواحؽ عم  سقؼ قمني  جراء ا نا ابات قاؿ ابػو مػرقوؽ 
ماػـق بػن س الوقػت حػي السػقوؼ القمنيػػر  ا  يػرة و ػ  سػقوؼ قمنيػر، لكػف، رػؿ سػننجح حػػي عمػؿ برامجنػا ون

الاجربر ا ول  لـ انجح.  ف قانوف ا نا ابات لـ ياـ الاواحؽ عميا، ورحػ  مػف جديػد الاواحػؽ لالطػار القيػادي 
 لمنظمر الاورير بمشاركر وماس والجهاد ا سالمي حي ضلؾ ا طار.’ الماقت

لوكومر الدكاور سالـ حياض رغـ ا ا اؽ األ ير وووؿ اعاقاـ عباس اشكيؿ وكومر حي ال  ر الطربير  م ا 
المسألر اعود لمرديس ابو ‘اشهر، قاؿ ابو مرقوؽ  3بيف حاح ووماس عم  اشكيؿ وكومر اواحؽ حي غ وف 

ماقف حيما ياعمؽ بال  ر الطربير، واضا اراد رأينا، كاف مػف الم ػروض اف اطػرح رػض، المسػألر حػي ا جاماعػات 
وف بالاأكيػد ممكػف اف ندرسػها، شػريطر اف اكػوف ماراحقػر مػ  كي يػر ادارة ا نا ابػات الرسمير، ورض، المسألر ن

 ’.المساقبمر
وحيمػػا ياعمػػؽ باقمػػر الجنػػود المصػػرييف الػػضيف ا اط ػػوا حػػي سػػيناء ممػػا ادل الػػ  اغػػالؽ معبػػر رحػػح لوػػيف اػػـ 

نوػف ضكرنػا ‘ اورير الجنود مف م اط يهـ، ويث كاف لالقمػر انعكػاس وا ػح عمػ  ومػاس، قػاؿ ابػو مػرقوؽ
مف البداير بانا   عالقر لقطاع غقة بهضا الوادث، ونبهنا باف ا قالـ الاي يك ر الوديث منها وػوؿ ااهامػات 
لقطاع غقة ابيف انهػا   اسػاس لهػا مػف الصػور و  يعامػدوف عمػ  أي مصػادر وقيقيػر حيمػا ياهمػوا بػا قطػاع 

نعػػا لكػػؿ رػػض، الوػػوادث، واف اراقػػي العالقػػر بػػيف غػػقة، ولػػضلؾ نوػػف نطالػػب وقيقػػر باعقيػػق ا مػػف حػػي سػػيناء م
حمسطيف ومصر ال  درجر اف يكوف الاعاوف عم  ااـ ما يكوف، و اصر عمػ  معبػر رحػح الػضي يجػب اف يػاـ 

 ’.الاعامؿ معا عم  انا معبرا مدنيا رسميا يدار بن س الطريقر الاي ادار بها كؿ المعابر المصرير
قػاؿ اعاقػد رػض، ‘كػي رجػب طيػب اوردغػاف لقطػاع غػقة، قػاؿ ابػو مػرقوؽ وووؿ موعد قيارة رديس الػوقراء الار 

الق ػػير اعػػود  وردغػػاف ن سػػا ، لكػػف كمنػػا عمػػـ بانػػا مػػا قاؿ عمػػ  مػػا رػػو عميػػا يرغػػب حػػي قيػػارة غػػقة، ونوػػف 
نروػػػب بهػػػض، القيػػػارة، ونعاقػػػد بانهػػػا قيػػػارة م يػػػد لمشػػػعب ال مسػػػطيني وم يػػػدة لكسػػػر الوصػػػار، ورسػػػالر لممجامػػػ  

 ’.  يجوق اف يبق  قطاع غقة مواصرا الدولي  نا
 55/5/5023، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"ىنية يدعو مصر إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع  5

)يو بي اي(: دعا رديس الوكومر ال مسطينير المقالر، إسػماعيؿ رنيػر، اليػـو الجمعػر، مصػر إلػ  إلطػاء  -غقة
 م  اناهاج اساراايجير جديدة حي الاعامؿ م  سيناء ومعبر رحح.اا اقير كامب دي يد م  إسراديؿ، وا ًا ع

 مف بػاب اإل ػوة ولػيس مػف بػاب اإللػقاـ.“وقاؿ رنير حي  طبر الجمعر الاي ألقارا بمسجد  ميؿ الوقير بطقة، 
نػػدعو )القيػػادة المصػػرير( إلػػ  إلطػػاء أو إعػػادة النظػػر حػػي اا اقيػػر كامػػب دي يػػد،  اصػػر المالوػػؽ األمنػػي الاػػي 

لم راغ األمني الضي يمكف أف يساطؿ مف اإلسراديمييف لمعبث بأمف مصر وطرح أجندات مساعجمر عمػ  اادي 
 ”.بساط البوث دا ؿ أروقر صن  القرار المصري

مػػف موقػػ  اإل ػػوة نػػدعو إلػػ  بنػػاء اسػػاراايجير شػػاممر لماعامػػؿ مػػ  سػػيناء وأرمنػػا حػػي سػػيناء والشػػعب “وأ ػػاؼ 
عاد  ”.ة ا عابار لمعالقات ووماير رض، األرض كأرض مصرير كاممر السيادةالسيناوي حي مقدماها الانمير وا 
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لماعامػػؿ مػػ  سياسػػر جديػػدة حػػي الاعامػػؿ مػػ  معبػػر رحػػح بويػػث   ياػػأ ر باألوػػداث الاػػي اقػػ  حػػي “كمػػا دعػػا 
كػانوف ال ػاني/  52، مشيرًا إل  أف روح جديػدة وجػدت بعػد  ػورة ”الجانب المصري رنا أرض وشعب مواصر

   اواراـ واقدير.يناير ري مو 
أماـ ما جرل )اإلغالؽ األ ير لممعبر بعد  طؼ الجنود المصرييف حي العريش( ندعو لا بيػت عالقػر “وقاؿ 

ػػؿ القػػانوف ونبقػػي سػػيادة الدولػػر، وأف   يسػػمح ألحػػراد أو أطػػراؼ مػػا  ا ػػاض إجػػراءات ا ػػ   جديػػدة بويػػث نلعمل
 ”.حي الجانب اآل رمميوف حمسطيني حي غقة، ررينر اطورات  5شعب بكامما، 

وأشار إل  أنا أجرل ااصاً  راا يًا اليوـ م  رديس ديواف رديس الجمهورير المصري مومد رحاعػر طهطػاوي، 
قرارنػا بالوكمػر حػي الاعامػؿ مػ  ق ػير ا  اطػاؼ وبشػأف معبػر ”لػ اجديد الاهندػر باوػرر الجنػود المصػرييف، وا 

 ر وماابعاا ورحعا لمرديس المصري مومد مرسي.،  حاًا إل  أنا وعد  يرًا باألم”رحح والعالقيف
 55/5/5023، القدس العربي، لندن

 
 ىنية: نرفض أن يكون األردن وطنًا بديالً  3

ردػػيس الوكومػػر ال مسػػطينير حػػي غػػقة اسػػماعيؿ رنيػػر عبػػر ااصػػاؿ رػػاا ي : اوػػدث سػػيؼ الػػديف بػػاكير - إربػػد
يػػػػر حػػػػي اربػػػػد الػػػػضي شػػػػكر القػػػػادميف عمػػػػ   ػػػػالؿ مهرجػػػػاف نظماػػػػا الوركػػػػر ا سػػػػالمير بسػػػػاور النقابػػػػات المهن

وؽ الشعب ال مسطيني ووػؽ ا مػر حػي ارض حمسػطيف، وحػي عػودة شػعبها المشػرد الػ   رنير المهرجاف، وأكد
 ار ا ووطنا.

واشاد رنير  الؿ كمماا با ردف الضي اوا ف المهجريف المعضبيف الضيف ا رجوا مف دياررـ بطيػر وػؽ،  حاػا 
 الييف مف شعب حمسطيف الضي رو الوا نر الداحدر لشعب حمسطيف.ال  اف ا ردف اسا اؼ الم

وأشار ال  اف ضكرل النكبر ا عنا اماـ الاوو ت الكبرل الاي اشهدرا ق ير حمسطيف والمنطقر العربير بشكؿ 
عػػػاـ، مشػػػيرا الػػػ  اف العوامػػػؿ الاػػػي ادت الػػػ  النكبػػػر، ام مػػػت اولهػػػا حػػػي اسػػػقاط ال الحػػػر ا سػػػالمير، والوعػػػد 

 الاي اعطاا بريطانيا لميهود. المشاوـ
واشار ال  اف عوامؿ النصر والعودة اام ؿ بعودة الشعب ال مسػطيني الػ  دينػا وعقيػدة ا مػر وامسػكا بمػنهج 

، واسػػاعادة الشػػعوب العربيػػر دوررػػا ورػػي اهاػػؼ الشػػعب يريػػد «الربيػػ  العربػػي»السػػماء، مشػػيرا الػػ  اف وركػػر 
 لف انس  حمسطيف، ولف ا قد البوصمر اجا، القدس وا قص .اورير حمسطيف،  حاا ال  اف رض، الشعوب 

واكػػد أف الشػػعب يامسػػؾ بوقوقػػا كاممػػر واولهػػا وػػؽ العػػودة، راح ػػًا اف يكػػوف ا ردف وطنػػا بػػديال، موكػػدًا أف 
«  إسراديؿ«طريؽ الاورير بالمقاومر الضي رو  يار اساراايجي. واكد اي ا اف الشعب ال مسطيني لف يعارؼ بػ

 اطالقا.
 55/5/5023، بيل، عّمانالس

 
 

 عباس يحتفظ لنفسو بممف المفاوضات ويفرض سرية تامة عمى حواره مع كيري"القدس العربي":  4
ػ وليد عػوض: ي ػرض الػرديس ال مسػطيني مومػود عبػاس سػرير اامػر عمػ  وػوار، مػ  اإلدارة األمريكيػر  راـ اهلل

 سػػػادناؼ الم او ػػػات بػػػيف ال مسػػػطينييف  الاػػػي يسػػػع  وقيػػػر  ارجياهػػػا جػػػوف كيػػػري لبمػػػورة مبػػػادرة أو أحكػػػار
 واإلسراديمييف عم  أساسها.
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الجمعر اف عباس يوا ظ لن سا ش صيا بػددارة الوػوار ’ القدس العربي’وأو وت مصادر حمسطينير مطمعر لػ
م  كيري  سادناؼ الم او ات، واف المساوليف ال مسطينييف الضي الاقارـ كيري حي لقادا ال ميس بعباس ما 

ور لهـ إ  طرح وجهر نظر المجنر الان يضير لمنظمر الاورير كأعم  اطار قيادي حمسطيني حػي إمكانيػر كاف د
 اسادناؼ الم او ات م  إسراديؿ وطرح المطالب ال مسطينير بشأف العودة لمواد ات السالـ.

وق ػػر، وأشػػارت المصػػادر الػػ  اف عبػػاس قػػرر منػػض اوػػرؾ كيػػري قبػػؿ نوػػو شػػهريف  سػػادناؼ الم او ػػات الما
باقاصار ا اصا ت ال مسطينير األمريكير عميا ش صػيا، واػ  أف ردػيس دادػرة الم او ػات صػادب عريقػات 

   يعرؼ الا اصيؿ الاي يجري بو ها بيف عباس وكيري حي اجاماعااهـ المطمقر.
ووسػػب المصػػادر حػػاف عبػػاس ي ػػرض سػػرير مطمقػػر عمػػ  مػػا يػػدور حػػي جمسػػااا المطمقػػر مػػ  كيػػري والاػػي كػػاف 

 ررا المقاء الضي عقد بينهما ال ميس حي راـ اهلل.أ 
وأشارت المصادر إل  أف عباس لـ يطم  المساوليف ال مسطينييف عم  ما دار حي جمسر الووار المطمقر الاي 

 عقدت ال ميس حي راـ اهلل م  كيري م ؿ سابقاها الاي عقدت قبؿ اسابي  حي العاصمر الاركير أنقرة.
عباس ما ادؿ بدمكانير طرح مبادرة أميركيػر  سػادناؼ الم او ػات اوظػ  بمواحقػر وألموت المصادر إل  أف 

القيادة ال مسطينير الاي اطالب بوقؼ ا سايطاف ومواحقر الوكومػر اإلسػراديمير عمػ  أف اكػوف وػدود األرا ػي 
يف دولاػي أساسا  نطالؽ أير م او ات م  إمكانير إجراء ابادؿ أراض لاعديؿ الوػدود بػ 2697الموامر عاـ 

سراديؿ.  حمسطيف وا 
  55/5/5023القدس العربي، لندن، 

  
 ىي الفرصة األخيرة لمحل الستئناف المفاوضات مسؤول فمسطيني: جيود كيري 5

نقؿ عف مساوؿ حمسطيني كبير قولا إف جهػود وقيػر ال ارجيػر األمريكيػر رػي صال رصػر : وكا ت -80رب ع
س ياعػػرض ل ػػطوط كبيػػرة مػػف أجػػؿ العػػودة إلػػ  الم او ػػات األ يػػرة لموػػؿص، م ػػي ا أف الػػرديس مومػػود عبػػا

دوف اساجابر إسراديؿ لممطالب الاي و عها وري وقؼ ا سايطاف أو القبوؿ بوؿ الدولايف عم  أساس دولر 
 .2697حمسطينير عم  ودود 

وقاؿ المساوؿ، الضي ح ؿ عدـ الكشػؼ عػف اسػما بسػبب وساسػير المو ػوع، صالطالبيػر مػف وقراء ال ارجيػر 
الػػضيف قاروا راـ اهلل حػػػي األيػػػاـ األ يػػػرة طمبػػػوا مػػف الػػػرديس عبػػػاس الاجػػػاوب مػػػ  الجهػػود الاػػػي يقػػػـو بهػػػا وقيػػػر 
ال ارجير األمريكي جوف كيري مف أجػؿ اسػادناؼ الم او ػات مػ  العمػـ بػأف الػوقير األمريكػي لػـ يػامكف مػف 

اس دولػػر حمسػػطينير عمػػ  وػػدود الوصػػوؿ عمػػ  الاػػقاـ إسػػراديمي بوقػػؼ ا سػػايطاف أو القبػػوؿ بػػدولايف عمػػ  أسػػ
 أو أف يعرض رديس الوقراء اإلسراديمي بنياميف نانيارو  ارطر او ح اصور، لوؿ الدولايفص. 2697

 55/5/5023، 48عرب 
 
 
 

 قمة "إفرست"تمكن من رفع عمم فمسطين عمى عباس يياتف الفمسطيني زيدان الذي  6
ـ الجمعر، الماسمؽ ال مسطيني رادد قيداف، الضي رااؼ رديس دولر حمسطيف مومود عباس، اليو  :وحا –عماف 

و مػػف الػػرديس حػػي ا اصػاؿ رػػضا ا نجػػاق، وقػػاؿ إنػػا  يعابػػر  امكػف مػػف رحػػ  عمػػـ حمسػػطيف عمػ  قمػػر  احرسػػت .
وكػاف ال مسػطيني رادػد  ح را لكؿ الشعب ال مسطيني ، وشكر، عم  الجهد المبضوؿ لاوقيؽ رضا ا نجاق العظيـ.
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ير ك ر  قؼ قرب قمقيمير، امكف مف رح  عمـ حمسطيف حوؽ قمر  احرست  أعم  قمػر عاما( مف قر  82قيداف )
 عم  وجا البسيطر.

 55/5/5023، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 فتح تتيم حماس بتخريب جيود المصالحة 7
سػادعاء أجهػقة ػػ أشػرؼ الهػور: قػاؿ النػاطؽ باسػـ وركػر حػاح أسػامر القواسػمي حػي اصػريح صػواحي أف ا غقة

األمف حي غقة الاابعر لوركر وماس لمعشرات مف قيػادات وكػوادر حػاح وش صػيات اعاباريػر، حػي غػقة، ام ػؿ 
نيػػر مبياػػر وقػػرارا مسػػبقا با ريػػب جهػػود المصػػالور واألجػػواء اإليجابيػػر الاػػي ناجػػت عػػف اجاماعػػات القػػاررة ‘

مػػػػؼ قػػػػانوف انا ابػػػػات المجمػػػػس الػػػػوطني األ يػػػػرة والمقػػػػاءات الاػػػػي اجػػػػري رػػػػض، األيػػػػاـ حػػػػي األردف إلكمػػػػاؿ م
 ’.ال مسطيني

مػػػػػا قالػػػػػت اامسػػػػػؾ بسياسػػػػػر ا عاقػػػػػا ت السياسػػػػػير ‘ورأل أف ا عاقػػػػػا ت وا سػػػػػادعاءات ا بػػػػػت أف ومػػػػػاس 
،  حاا إل  وجود العشػرات مػف أع ػاء الجنػاح المسػمح ل ػاح كاادػب شػهداء األقصػ  معاقمػيف ’وا سادعاءات

 حي سجوف غقة منض  مس سنوات.
 55/5/5023، العربي، لندن القدس

 
 : اجتماعات المجمس الوطني لم تتوصل ألي نتائج"الجياد" 8

قاؿ مم ؿ وركر الجهاد اإلسالمي حي لجنػر إعػداد نظػاـ ا نا ابػات أبػو عمػاد الرحػاعي :إف اجاماعػات لجنػر 
ااوصػؿ  الجػاري بػاألردف صلػـ 55و 52إعداد نظاـ انا ابات المجمػس الػوطني الاػي عقػدت عمػ  مػدار يػومي 

 إل  أي ناادجص.
: صإف ا جامػاع عقػد لبوػث عالقػر المجمػس الاشػريعي بػالمجمس  وأ اؼ حي اصريوات صػو ير نشػرت اليػـو
الػػوطني، ودوادػػػر المجمػػػس الػػػوطنيص، ماكػػدًا عػػػدـ الاوصػػػؿ  ا ػػػاؽ وػػػوؿ النقطاػػيف لوجػػػود وجهاػػػي نظػػػر بػػػيف 

 ال صادؿ المشاركر.
حاػًا إلػ  أنػا حػي وػاؿ إجػراء ا نا ابػات، حػدف وركاػا ساشػارؾ حػي واسابعد الرحاعي إجراء انا ابات قادمػر،  

انا ابػات المجنػػر الان يضيػر والمجمػػس الػػوطني، مشػددًا حػػي الوقػت ضااػػا عمػػ  موقػؼ الجهػػاد بعػدـ المشػػاركر حػػي 
 ا نا ابات الرداسير والاشريعير.

 54/5/5023، فمسطين أون الين
 

 قف االعتقال السياسيبو في الضفة الغربية "الشعبية" تطالب السمطة  9
دانت الجبهر الشعبير لاورير حمسطيف بشدة ما أسماا اسا واؿ ا ناهاكات بوؽ المواطف ال مسػطيني ووريااػا 
عمػ  يػد أجهػقة أمػف السػمطر ال مسػطينير حػي ال ػ ر الطربيػر وا عاقػا ت السياسػير الماػواارة لمعديػد مػف كػوادر 

 اطنيف الضيف يكاووف بنار جرادـ ا واالؿ وا سايطاف.وأع اء حصادؿ العمؿ الوطني وضويهـ مف المو 
وطالبػػػت الجبهػػػر حػػػي بيػػػاف مكاػػػوب وصػػػمت صحمسػػػطيف أوف  يػػػفص نسػػػ ر عنػػػا، اليػػػوـ، قيػػػادة منظمػػػر الاوريػػػر 
والسػػمطر باومػػؿ المسػػاولير ووقػػؼ ا عاقػػاؿ السياسػػي حػػوًرا، لمػػا يموقػػا مػػف أضل بالشػػعب ال مسػػطيني ون ػػالا 

 الؿ الما ي حي ان يض مشروعا الاص وي لمق ير الوطنير.وما يقدما مف  دمر لالوا
 54/5/5023، فمسطين أون الين
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 أبو زىري: النخب المصرية تتصدى لإلعالم الذي يحاول تشويو غزة 20

قاؿ سامي أبو قرري الناطؽ اإلعالمي باسـ وركر وماس إف الوممر اإلعالمير الممنهجػر الاػي اقودرػا : غقة
ير  ػػد ومػػػاس وقطػػػاع غػػقة مرابطػػػر ب مػػوؿ النظػػػاـ السػػابؽ، و دمػػػر ألطػػػراؼ بعػػض وسػػػادؿ اإلعػػالـ المصػػػر 

  ارجير لمواولر اشويا المقاومر ال مسطينير بطقة.
إف: صوممػػر ]أمػػس  وقػػاؿ أبػػو قرػػري حػػي اصػػريح  ػػاص لمراسػػؿ صالمركػػق ال مسػػطيني ل عػػالـص اليػػـو الجمعػػر 

مشػيًرا إلػ  أف ر ررػا كػاف الػقعـ باػورط  الاشويا المسامرة  د وماس ما ري إ  موػض أكاضيػب واحاػراءاتص،
 الوركر با اطاؼ الجنود المصرييف السبعر ونقمهـ إل  غقة.

وأكػػد أف الن ػػب المصػػرير والم ق ػػيف بػػدأوا بالاصػػدي لهػػض، الوممػػر وكشػػؼ عوراهػػا، مػػضكرا بػػأف النػػاطؽ باسػػـ 
ومػػاس رػي مػػف ا اط ػػت الدا ميػر المصػػرير ن ػ  عمػػ  المػي قبػػؿ أيػاـ اصػػريوات نسػبت لػػوقير الدا ميػر  أف 

 الجنود السبعر.
 54/5/5023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 أبو ىالل: المقاومة الفمسطينية حريصة عمى أمن مصر 22

أكد األميف العاـ لوركر األورار  الد أبو رالؿ، ورص المقاومر ال مسطينير وقطاع غقة عم  اساقرار مصػر 
 ء.باعابار، اساقرارا ل مسطيف وغقة واألمر جمعا

وشػػدد أبػػو رػػالؿ  ػػالؿ لقػػاء وحػػد وركػػر األوػػرار بالمساشػػار السػػابؽ لمػػرديس المصػػري مومػػد مرسػػي وماسػػس 
ماسسػػر مصػػريوف  ػػد الصػػهيونير الػػدكاور مومػػد سػػيؼ الػػديف الدولػػر، عمػػ  عمػػؽ العالقػػر مػػا بػػيف مصػػػر 

 وحمسطيف وأف مسانداها ري مساندة لمصر.
نمػػػا وحيمػػا ي ػػػص المصػػالور ال مسػػػطينير، رأل أف المصػػال ور صليسػػػت بواجػػر إلػػػ  وػػوارات ولقػػػاءات جديػػدة وا 

 .بواجر إلرادة سياسير ونوايا صادقر لاطبيؽ ما اـ ا ا اؽ عمياص
 54/5/5023، فمسطين أون الين

 
 بدربقتل بالل شبيبة فتح تيدد مخيم عين الحموة:  25

حػي وػاؿ راياهمػا حػي حي عيف الوموة بيانػًا، رػددت حيػا بقاػؿ بػالؿ بػدر وشػقيقا « شبيبر وركر حاح»أصدرت 
مجموعر بدر. وأ م  البياف  أققر الم يـ. واناقد البياف القادة اإلسالمييف حي الم يـ لعدـ قدراهـ عم   بط 

مساولير كاابيا مف أي مساولير عػف سػالمر أبنػاء الم ػيـ، حػي وػاؿ اعػرض أوػدرـ لػيضل أ نػاء أي مواولػر 
  غاياؿ بدر.

 55/5/5023، االخبار، بيروت

 
 في مخيم عين الحموة لتحرير والصاعقة يقفالن مكاتبيماحزب ا 23

أ م  وقب الاورير مركق، حي م يـ عيف الوموة، إ ر اعر ا إلطالؽ نار، أك ر مػف مػرة، أ نػاء ا شػاباكات 
واإلسالمييف. كضلؾ أغمقت وركػر الصػاعقر مكابهػا حػي الم ػيـ، بسػبب المواقػؼ اإلسػالمير « حاح»بيف وركر 

 .يمات الموالير لمنظاـ السوريالماشددة مف الانظ

 55/5/5023، االخبار، بيروت
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 القوى الفمسطينية تدعو لتشكيل لجان حقوقية لمواجية سياسة إبعاد األسرى  24

دعت لجنر األسرل لمقول الوطنير واإلسالمير ال مسطينير إل  اشكيؿ لجاف وقوقير حمسطينير : غقة )حمسطيف(
 اد الاي اناهجها سمطات ا واالؿ بوؽ ا سرل ال مسطينييف.ودولير لماابعر ومواجهر سياسر اإلبع

وجػػاء ضلػػؾ عمػػ  إ ػػر قػػرار سػػمطات ا وػػاالؿ ا سػػراديمي إبعػػاد األسػػير أيمػػف أبػػو داوود إلػػ  قطػػاع غػػقة لمػػدة 
يوًما حي السجوف اإلسػراديمير اواجاًجػا عمػ   32عشر سنوات بعد أف  اض إ راًبا م اوًوا عف الطعاـ لمدة 

 لا.إعادة اعاقا
وقالػػت لجنػػر األسػػرل حػػي بيػػاف لهػػا امقػػت صقػػدس بػػرسص نسػػ ر عنػػا: صإف ا وػػاالؿ اإلسػػراديمي بػػات يسػػا دـ 
اإلبعػػاد كسياسػػر ممنهجػػر  ػػد األسػػرل مواولػػر لكسػػر الػػروح المعنويػػر لػػديهـ والاقميػػؿ مػػف اناصػػارات الوركػػر 

 الوطنير ال مسطينير األسيرةص.
لدوليػػر إلػػ  ا عيػػؿ دوررػػا بمػػا ي ػػمف كسػػر القػػرارات والقػػوانيف ودعػػت المجنػػر الماسسػػات الوقوقيػػر العربيػػر وا

 واألوامر العسكرير اإلسراديمير القا ير باإلبعاد والاي اهدؼ لا ريغ األرض مف سكانها.
 55/5/5023قدس برس، 

 
 انفراج في عممية السالم إلىان تؤدي  يمكنمبادرة كيري بيريز:  25

راديمي شمعوف بيريق أمس اف مبادرة وقير ال ارجير ا مريكي قاؿ الرديس ا سف: البيا -األرا ي الموامر
رغـ الك ير مف العراقيؿ عم  »جوف كيري يمكف اف اادي ال  ان راج حي عممير السالـ. وأو ح بيريق انا 

وا اؼ اف  «.ال مسطينير، يمكف لمبادرة كيري أف اادي ال  ان راج-طريؽ اسادناؼ المواد ات ا سراديمير
در وطويمر، ا  انا يجب عم  المرء ا  ياجارؿ الاطورات ا يجابير مف جانب ا سراديمييف العممير بطي

 وال مسطينييف والعالـ العربي

 55/5/5023، البيان، دبي
 

 ناجمة عن وجودىا بالضفة "إسرائيل"ولمرت: مشكمة أ 26
يهود اولمرت، قولا: إف نقمت صوي ر صجيروقاليـ بوستص عف رديس الوقراء اإلسراديمي ا سبؽ ا: راـ اهلل

 اواجد اسراديؿ حي األرا ي ال مسطينير، رو السبب وراء األضل الاي ااعرض لا الدبموماسير اإلسراديمير.
وجاءت اقواؿ اولمرت، أ ناء و ؿ اطالؽ كااب نوماف شاي صالورب اإلعالمير: الوصوؿ ال  القموب 

 والعقوؿص حي جامعر بار ايالف باؿ أبيب.
كومر اإلسراديمير السابؽ: إف السياسر ري المشمكر الرديسير  سراديؿ، وليست الدبموماسير. وقاؿ رديس الو

 وا اؼ: صلف نامكف مف اقناع العالـ أننا عم  وؽ ا  اضا غيرنا سياساناص.
واو ح أنا صطالما اسامر الاواجد اإلسراديمي حي األرا ي ال مسطينير، وي ما يعيش مالييف ال مسطينييف 

وؽ ماساوير م  اإلسراديمييف، حمف ينجح أي جهد دبموماسي حي مناحسر ا دعاء اف رض، السياسر بدوف وق
 اادي ال  ردود حعؿ ماطرحر وب منها العنؼص.

وقاؿ: صيعاقد البعض اف سياسات الوكومر الرارنر ري األصح ل ماف بقادنا، لكف الك ير مف الشعب، 
 ا قوف م  رضا ا عاقادص.واألغمبير الساوقر مف المجام  الدولي   ي
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و مص اولمرت حي ودي ا لمقوؿ: صأنا مقان  بكؿ جواروي، بأنا )ليس مف اجؿ صورانا، وانما مف اجؿ 
 مصالح دولر اسراديؿ(،    يار غير القياـ باألشياء الاي اا مف ر ما كبيرة لنا، و  يمكف اجنبهاص.

 55/5/5023، القدس، القدس
 

 في محادثات مباشرة مع الفمسطينيين الفوريء : مستعدون لمبد"إسرائيل" 27
قاؿ مصدر رسمي حي الوكومر اإلسراديمير، مساء اليوـ الجمعر، إف وكوماا عم  اساعداد لمبدء حورا : غقة

 حي مواد ات مباشرة م  ال مسطينييف.
عقدت ونقؿ الموق  ا لكاروني لصوي ر )يديعوت أورونوت( عف رضا المصدر قولا أف ا جاماعات الاي 

حي إسراديؿ أمس بيف وقير ال ارجير األميركي جوف كيري ورديس الوقراء اإلسراديمي بنياميف نانيارو كانت 
وأ اؼ صإسراديؿ اروب باصريوات كيري بشأف أرمير اجراء مواد ات مباشرة بيف الجانبيف  م يدة وجيدة.

ف نبدي اساعدادانا لمد وؿ حورًا حي رض، )ال مسطيني وا سراديمي(، وقد اا ض القرار بال عؿ حي إسراديؿ ونو
 المواد اتص.

 55/5/5023، القدس، القدس
 

 دق عمى عودة ميميشيا المستوطنين في الجوالن إلى التدرب عمى السالحاالجيش اإلسرائيمي يص 28
دؽ عم  عودة ميميشيا االجيش اإلسراديمي ص ، أف)يو بي اي(: ضكرت صوي ر )معاريؼ( الجمعر -اؿ أبيب
طنيف حي ر بر الجو ف، الاي يطمؽ عميها اسـ )حرؽ الاأرب(، إل  الادرب عم  السالح وضلؾ حي المساو 

 ظؿ الاوار الواصؿ عند  ط وقؼ إطالؽ النار حي الجو ف.
 م ير الاوار األمني بيف إسراديؿ وسوريا  الؿ الشهور األ يرة، ساد اوار بيف “وقالت الصوي ر إنا عم  

بالسماح لهـ “جيش اإلسراديمي أي ا، وأف المساوطنيف طالبوا  الؿ ال ارة الما ير ميميشيا المساوطنيف وال
 ”.با ساعداد ألي سيناريو، وب مف ضلؾ اواماؿ اسمؿ م ربيف

نريد مساعدة الجيش اإلسراديمي “ياسكا ديكؿ لمصوي ر ” ألوني إلباشاف“وقاؿ رديس المجنر اإلدارير لمساوطنر 
ور باألمف لدل السكاف، وحي حارات الهدوء ادربت حرؽ الاأرب مرة كؿ نصؼ حي الدحاع عنا وقيادة الشع

سنر أو سنر، لكف اآلف بالضات وحيما ااقايد الواجر أك ر مف السنوات الما ير، لـ اادرب حرقر الاأرب حي 
 ”.ألوني إلباشاف منض أك ر مف سنر

ات، وقبؿ أك ر مف نصؼ سنر طمبنا مف بسبب الواق  األمني الماطير طمبنا إجراء ادريب“وأ اؼ ديكؿ أنا 
 ”.الجيش اقويد أحراد حرقر الاأرب باصاريح لوياقة بنادؽ

وقالت الصوي ر إف الجيش اإلسراديمي أبمغ المساوطنيف أمس بأنا سياـ اسادناؼ ادرب ميميشيا المساوطنيف 
يروقراطير الاي منعت أحراد امت إقالر العقبات الب“عم  إطالؽ النار وادريبات ميدانير وأنا ” حرؽ الاأرب“

 ”.حرؽ الاأرب مف الوصوؿ عم  اصاريح ومؿ السالح
 55/5/5023، القدس العربي، لندن

 
 المياه من بحيرة طبريا إلى نير األردن خضب " تبدأإسرائيل"سمطة المياه في "ىآرتس":  29
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إقامر القناة القطرير ، ومنض 2698أحادت صوي ر صرآراسص أنا لممرة األول  منض العاـ : وكا ت – 80عرب
)الاي انقؿ الميا، مف البويرة إل  النقب( بدأت سمطر الميا، حي إسراديؿ، اليوـ الجمعر، ب خ الميا، مف 

 بويرة طبريا إل  نهر األردف.
وأ احت الصوي ر أف ضلؾ يأاي كجقء مف  طر شاممر لاوسيف الو   المادي حي نهر األردف، ويث سياـ 

مميوف مار مكعب حي  28مميوف مار مكعب مف الميا، حي السنر، لاصؿ إل   9حي المرومر األول   خ 
 السنر، م  اناهاء العمؿ بموطات الانقير لاوحير الكميات الالقمر لمقراعر حي المنطقر.

 54/5/5023، 48عرب
 

 "سرائيلإ"حزب اهلل ييدد  -دمشق  -بقاء األسد ومحور طيران خبراء عسكريين وسياسيين:  50
إل  مواولر اساجالء الموقؼ اإلسراديمي مف بقاء « يديعوت أورونوت»عمدت صوي ر  :وممي موس 

 الرديس السوري بشار األسد أو غيابا، حي ظؿ ا ارب المواقؼ عم  ألسنر المساوليف.
وراجعت الصوي ر حي رضا الصدد مواقؼ عسكرييف وسياسييف، بينهـ وقير الدحاع السابؽ إيهود باراؾ ممف 

لي عاميف إف وجود، مسألر أسابي . ولكف السااؿ األرـ لـ يعد ما إضا كاف سيبق  وكـ سيبق ، قالوا قبؿ ووا
نما ما مدل مصمور إسراديؿ حي بقادا أو رويما.  وا 

ويقوؿ رديس شعبر ا سا بارات األسبؽ الجنراؿ أوري ساغي إنا كاف بيف مف رأوا أف الوديث عف رويؿ 
 سا بارات معا، وأي ا ما دامت روسيا والصيف إل  جانبا.األسد أمر ماسرع، ما داـ الجيش وا 

وووؿ مصمور إسراديؿ حي بقادا أو غيابا، يرل ساغي أف ال و     ا دـ الدولر العبرير، ومف المهـ 
إسراديؿ ليست ما يقض »ويامف بأنا  الحا لماكهنات السوداء حدف «. وجود عنواف وا ح»لمصمور إسراديؿ 

 «.لسورياليوـ م اج  الواكـ ا
حي منصب مساشار األمف القومي  5002و 5003ويبّيف الجنراؿ غيورا ريالند، الضي  دـ بيف العاميف 

مساو  رحي  المساول »اإلسراديمي، أف إسراديؿ وا  حي امؾ السنوات كانت ابوث حي أمر بقادا ورويما وأف 
وياعاوف م  وقب اهلل ورو جقء مف  جدا لف أضكر اسما قاؿ: إف ردحنا رو إسقاط األسد، ألنا يايد إيراف

ضا أردنا أف نلم ص بكممايف قمنا إنا سيئ لميهود ويقوؿ ريالند إف أرييؿ شاروف سأؿ حي «. موور الشر، وا 
إما ياول  الوكـ رناؾ نظاـ إسالمييف ماطرحيف مف القاعدة، »وينا وما رو البديؿ، مقدمًا بن سا الجواب 

ينشأ رناؾ نظاـ ديموقراطي معادؿ يكوف طمبا األوؿ أف نعيد ر بر ورضا ما   نريد، عم  ودودنا، أو 
 «.الجو ف

مف « وقب اهلل» -دمشؽ  -عمومًا يرل ريالند أف سقوط األسد ينطوي عم  اواماؿ ا كيؾ موور طهراف 
غير أف ا طر إسراديؿ إل  الا مي عف اله بر: حسقوط األسد رو الضي سيلسبب ضلؾ. و  يرل ريالند حي 

 «.م ايقر اكايكير، وليس اهديدا اساراايجيا»عم  الودود أك ر مف « جهادييف»وجود 
ويجري رديس شعبر ا سا بارات األسبؽ عاموس يادليف وسابا م  األسد بسبب ورب لبناف ال انير، ويشدد 
عم  أف الطرب لف ياد ؿ ألف سوريا ليست ليبيا، واألسد رغـ  ساراا مناطؽ   يقاؿ يسيطر عم  المدف 

 الكبيرة.
يهدد إسراديؿ، ورو ليس عم  يقيف بأف « وقب اهلل» -دمشؽ  -ويشير إل  أف بقاء األسد وموور طهراف 

 اد ًا ك يرًا مف اهديد القاعدة أو مف سيطرة »األسد عم  وشؾ السقوط، ولكف يادليف يشدد عم  أنا ليس 



 
 
 

 

 

           23ص                                    5870العدد:                55/5/5023السبت  التاريخ:

األسالؾ الشادكر، ومف الماكد أف الماطرحيف عم  سوريا، حنوف نعرؼ كيؼ نواجا إررابا يأاي مف وراء 
 «.اهديد، لنا أقؿ مف اهديد الجيش السوري كما بقيادة األسد م  م قوف السالح الضي يممكا

 -اجربانا م  وقب اهلل ووماس ابررف عم  أنا وينما اسيطر منظمات إررابير عم  دولر »ويقوؿ يادليف إف 
وقب اهلل يواحظ اليوـ عم  الهدوء عم  الودود  رناؾ سلبؿ لردعها. إف -وما قلت رمؿ أ  يودث رضا 

الشمالير ألنا مشارؾ حي الوكومر المبنانير وياومؿ مساولير عما قد يودث عقب اس يف الجبهر. وكضلؾ 
وعموما يبدي يادليف اساطرابا مف أي قوؿ يرل حي اسامرار وكـ األسد مصمور «. واؿ وماس أي ا

 إلسراديؿ.
رناؾ اراج  »ؽ احرايـ رمي ي أف اوسنا طرأ عم  و   الرديس السوري. ويقوؿ ويعابر رديس الموساد الساب

حي قوة المامرديف. حالاوار الدا مي بيف القوات الم ام ر المامردة عم  األسد أ ض يقداد. وقاد مف جهر  انير 
واجهر ويقوؿ إف اناصار القوات السورير حي الم«. اد ؿ وقب اهلل، م ؿ الدعـ اإليراني لمرديس أي ا

 العسكرير الشديدة حي القصير يبررف عم  اوسف و عا.
الو يات الماودة لـ يساقر رأيها بعد »ويضكر رمي ي أي ا الدعـ الروسي المسامر لمرديس السوري ووقيقر أف 

كؿ ضلؾ يقوي الواكـ السوري. ووا  لو كاف مف السابؽ ألوانا اقدير أف »ورو يرل أف «. عم  ما ا عما
 «.د الق اء عم  الامرد اماما، حمف الوا ح أف الن اؿ لمق اء عميا قد اـ كبوايساطي  األس

م  إسراديؿ، « الودود»وعموما يرل رمي ي أف األسد ماوالؼ م  طهراف، وأف بقاء، يعني وجود إيراف عم  
  مف المهـ المواقنر بيف المصالح. وسااـ المواقنر بيف المصالح بوسب ما يودث عم»ولضلؾ يعابر أف 

األرض. وسيكوف رضا ماصال بمواجهر المشروع النووي اإليراني والعالقات بيف الو يات الماودة وروسيا 
 «.واطورات إقميمير   نساطي  الانبا بها دادما

 55/5/5023، السفير، بيروت
 

 اإلسرائيمي "الشارون"سجن ب وزارة األسرى: األسرى األشبال يعانون من األمراض الجمدية 52
اإلسراديمي يعانوف مف « الشاروف»أسيرا قاصرا يقبعوف حي سجف  88ير صادر عف وقارة األسرل أف أحاد اقر 

مومد القصاص: إف أمرا ا جمديػر  عبػارة عػف  األشباؿوقاؿ مم ؿ األسرل  اناشار واس  ليمراض الجمدير.
قعاجا شديدا. إف أسػباب رػض، صؿ وقػا وبوب صطيرة اناشرت عم  أجساد األسرل األشباؿ واسبب وكر قوير وا 

إف م ػي ا ص .صاألمراض رو غرؼ السػجف القديمػر الاػي   اػد مها الشػمس و  الهػواء، ودرجػر الرطوبػر العاليػر
شػػبابيؾ الطػػرؼ مطمقػػر بػػألواح قجاجيػػر وبصػػ ادح مػػف الوديػػد وامنػػ  د ػػوؿ الشػػمس والهػػواء كميػػا وأف ويطػػاف 

إف سػجف ص، ماكػدا صأمراض معدير بيف األسػرل غرؼ السجف مميدر بالرطوبر ورض، األسباب اادي إل  اناشار
 الشاروف   يصمح لالواجاق اآلدمي، وأف األسرل قدموا طمبا لنقمهـ واوقيعهـ عم  سجوف أ رل
 55/5/5023الدستور، عمان، 

 
 بناء أحياء مخّصصة فقط لمييود المتدينين" تنشط في عكا لأومتس"جماعة  55

عاًمػػا، مػػا ًرا، حػػي  28، الاػػي انشػػط حػػي مدينػػر عكػػا منػػض «أومػػاس»اليهودّيػػر -حػػاقت الجماعػػر الدينيػػر القوميػػر
ووػػػدة سػػػكنير مالصػػػقر لػػػيرض حػػػي  223دونًمػػػا معػػػّدة لبنػػػاء  80العطػػػاء الم ّصػػػص لشػػػراء أرض مسػػػاواها 

شػمالي عكػا )جػقء مػف مسػاور شاسػعر اوػاضي كميػر الجميػؿ الطربػي، اسػم  عربًيػا بمنطقػر « إجروؼ»منطقر 
الاػػي « الجمعيػػر لبنػػاء وػػي دينػػي حػػي عكػػا»قػػد اقػػّدمت لمعطػػاء مػػف  ػػالؿ « سأومػػا»، وكانػػت «(البسػػاايف»
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أقاماهػػا  صيًصػػا بهػػدؼ المشػػاركر حػػي العطػػاء وان يػػض رػػضا المشػػروع الاهويػػدي، الػػضي يطػػابؽ اماًمػػا المشػػاري  
الؿ الاهويدير األ ػرل الاػي أقاماهػا واسػع  إلقاماهػا الجماعػات اليهوديػر الدينيػر القوميػر حػي المػد وياحػا مػف  ػ

  وبناء أوياء م ّصصر حقط لميهود المادينيف القومييف.« مجموعر شراء»اأسيس 
 55/5/5023الدستور، عمان، 

 
 الغربية في الضفة المناىضة لالستيطان األسبوعية المسيراتاالحتالل يقمع  53

المنار ػػر  اعاػدت قػوات ا وػػاالؿ، أمػس، عمػ  المشػاركيف حػػي المسػيرات األسػبوعير السػممير صاأليػاـص، صوحػاص:
لالسػػايطاف والجػػدار العنصػػري حػػي عػػدة منػػاطؽ بال ػػ ر مػػا أدل إلػػ  وقػػوع عشػػرات اإلصػػابات بالرصػػاص 

 المطاطي وبا  اناؽ الشديد، إ احر إل  اواراؽ مساوات واسعر مقروعر بأشجار القياوف.
مسػاحر قصػيرة،  ح ي قرير ك ر قدـو بمواحظر قمقيمير، أصيب، مواطف بقنبمػر غػاق أطمقهػا جنػود ا وػاالؿ مػف

وضلػػػؾ  ػػػالؿ إطػػػالؽ قػػػوات  شػػػجرة قياػػػوف 50حيمػػػا اشػػػاعمت النيػػػراف حػػػي وقػػػوؿ القياػػػوف مػػػا أدل إلػػػ  اواػػػراؽ 
 .ا واالؿ قنابؿ الطاق المسيؿ لمدموع

قرير النبي صػالح، غػرب راـ اهلل أصػيب، أمػس، عشػرات المػواطنيف والما ػامنيف األجانػب و  وحي قرير بمعيف
جراء إطالؽ قوات ا واالؿ قنابؿ الطاق المسيؿ لمدموع، لقم  المشاركيف حػي مسػيرة  واإلسراديمييف با  اناؽ،

 وجدار ال صؿ العنصري. ،القرير األسبوعير السممير المنار ر لالسايطاف وسياسر مصادرة األرا ي
كمػػا أصػػيب، أمػػس، شػػاباف بالرصػػاص المعػػدني المطمػػؼ بالمطػػاط،  ػػالؿ مواجهػػات مػػ  قػػوات ا وػػاالؿ حػػي 

 عصيدة ببمدة بيت أمر شماؿ ال ميؿ. منطقر
اظػػارر نشػػطاء لجػػاف المقاومػػر الشػػعبير  ػػد ا سػػايطاف وجػػدار ال صػػؿ العنصػػري، حػػي مواحظػػر بيػػت لوػػـ، و 

ص، اواجاجػػػًا عمػػػ  نشػػػاطات 90أمػػػس، وأغمقػػػوا الطريػػػؽ ا سػػػايطانير الما رعػػػر عػػػف طريػػػؽ الن ػػػؽ ا لا ػػػاحي ص
 دي إل  بمدات وقرل الريؼ الطربي، لمواحظر بيت لوـ.المساوطنيف عند مد ؿ بمدة ال  ر الطربي، الما 

 55/5/5023األيام، رام اهلل، 
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مػػػف عمػػػر، يعػػػاني مػػػف شػػػمؿ نصػػػ ي بعػػػد  25ضكػػػرت مصػػػادر طبيػػػر حمسػػػطينير أف ط ػػػاًل حػػػي الػػػػ : )أ .ؼ .ب(
الؿ، ال ال اء الما ي. وكاف الط ؿ عطا مومد شراكا أصيب برصاص جيش إصاباا برصاص جيش ا وا

 .ا واالؿ اإلسراديمي بالقرب مف مدرساا حي م يـ الجمقوف لالجديف قرب راـ اهلل بال  ر الطربير
وقاؿ موس  شراكا، عـ الط ؿ إف العادمر بػدأت ااصػا اها مػ  موػاميف لرحػ  ق ػير أمػاـ الق ػاء اإلسػراديمي 

 واالؿ. وااكد العادمر أف جنود ا واالؿ اعّمدوا إطالؽ الرصاص الوػي عمػ  الط ػؿ عطػا مػف  د جيش ا
 مساحر قريبر، بعدما كاف يواوؿ جمب وقيباا المدرسير الاي ألقارا قمالا، بالقرب مف الجنود.

 الرصاصػػػر الاػػػي أصػػػابت ابػػػف أ ػػػي ا ارقػػػت الصػػػدر والردػػػر والبنكريػػػاس وأوػػػد ت ام ػػػًا حػػػي“وقػػػاؿ موسػػػ  إف 
رػـ يقولػوف حػي إعالمهػـ أف “وأ ػاؼ ”. ياكد أنها أطمقت مف مساحر قريبػر“، معابرًا أف ضلؾ ”الن اع الشوكي

رنػاؾ كػاميرات “واػاب  ”. الجيش أطمؽ النػار بااجػا، عطػا بعػدما كػاف يوػاوؿ إلقػاء قجاجػر وارقػر، ورػضا كػضب
 بػت أنهػـ أطمقػوا عميػا النػار عمػدًا، المواضير، وري ا” بيت أيؿ“إسراديمير م بار عم  برج قريب مف مساوطنر 

 ”.ولماسمير
 55/5/5023الخميج، الشارقة، 
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 يطالبون السمطات بإلقائيم في البحر لتخميصيم من معاناتيم تونسفي الجئون فمسطينيون  55
السػمطات  بأقصػ  الجنػوب الاونسػي، صالشوشػرصيو بي اي : دعا  جدوف حمسػطينيوف مقيمػوف بم ػيـ  -اونس

إلقػػادهـ حػػي البوػػر لا ميصػػهـ مػػف معانػػااهـ ، وااهمػػوا الم و ػػير العميػػا ليمػػـ الماوػػدة لشػػاوف الاونسػػير إلػػ  
 .صجهاق م ابراايصالالجديف بالا مي عف مهماها األساسير، والاووؿ إل  

حػي ااصػاؿ رػاا ي مػ  يوناياػد بػرس انارناشػوناؿ  صالشوشػرص وقاؿ عمي إسماعيؿ الالجئ ال مسطيني حػي م ػيـ
ورـ بضلؾ ، وطالت معانااهـ مموا مف الوعود الكاضبر،صف الالجديف ال مسطينييف حي رضا الم يـ إ الجمعر، أمس

نوػف نعػاني األمػريف حػي صػوراء اػونس، والسػمطات صوأ اؼ .صيطالبوف السمطات الاونسير بدلقادهـ حي البور
 .اجارمانا رغـ الوعود الك يرة باسوير مم اانا
بالاعػػاوف مػػ  الم و ػػير العميػػا  ص الشوشػػرص م ػػيـ 5022حبراير/شػػباط وكانػػت السػػمطات الاونسػػير أقامػػت حػػي 

وضلؾ  سػاقباؿ الهػاربيف مػف الوػرب الميبيػر الاػي اناهػت بسػقوط نظػاـ العقيػد ، ليمـ الماودة لشاوف الالجديف
 الميبي الراوؿ معمر القضاحي. 

 جػػئ مػػف أصػػؿ  2800 ر مػػف كػػاف يقػػّدر بػػأك صالشوشػرصيلشػار إلػػ  أف عػػدد الالجدػػيف ال مسػػطينييف حػػي م ػػيـ 
 .ر ؼ  جئ مف جنسيات م ام ر 3نوو 

 55/5/5023القدس العربي، لندن، 

 
 أسير 80لـ اإلسرائيمي بسجون االحتالل األسرىارتفاع قائمة عمداء  56

مركػق أسػرل حمسػطيف لمدراسػات، إف قادمػر لرياض األشػقر المػدير اإلعالمػي الباوث  قاؿ: حمسطيف أوف  يف
 00 إل قد ارا عت لاصؿ  ،ورـ الضيف ام وا ما يقيد عف عشريف عاما حي سجوف ا واالؿ ،عمداء األسرل

، سير يوسؼ عواد مومد مصػالوا مػف سػكاف مدينػر ديػر الػبمح وسػط قطػاع غػقةاألوضلؾ بعد ان ماـ ، أسيرا
أنهػػػػ  عامػػػػا العشػػػػريف ود ػػػػؿ حػػػػي عامػػػػا الواوػػػػد والعشػػػػريف بشػػػػكؿ ماواصػػػػؿ ويػػػػث انػػػػا معاقػػػػؿ منػػػػض  أفبعػػػد 
أوػدرـ  ػابط حػي  إسػراديمييفو وكـ عميا ا واالؿ بالسجف المابد، بعد ااهامػا بقاػؿ جنػدييف  58/2/2663

 .الجيش
باإل ػػاحر إلػػ   ع ػػمر القمػػب. حػػيأ طررػػا  ػػعؼ  يعػػان  مػػف عػػدة أمػػراض، األسػػير أف إلػػ  األشػػقر وأشػػار

وصػػػواا حػػػي اراجػػػ  السػػػجوف عالجػػػا، و  يامقػػػ  سػػػول المسػػػكنات  إدارةاهمػػػؿ و مشػػػاكؿ مقمنػػػر حػػػ  الػػػردايف، 
 مسامر.

 54/5/5023، فمسطين أون الين
 

 متوترة ومييأة لالنفجار اإلسرائيمية السجونالخفش: األوضاع في  57
أكػػػػد مػػػػدير مركػػػػق أوػػػػرار لدراسػػػػات األسػػػػرل حػػػػااد ال  ػػػػش لػػػػػصحمسطيف أوف  يػػػػف، أف : أومػػػػد المبابيػػػػدي -غػػػػقة

حػػي أي وقػػت، داعيػػًا السػػمطر وال صػػادؿ  األو ػػاع دا ػػؿ سػػجوف ا وػػاالؿ صماػػوارةص وقػػد اصػػؿ إلػػ  ا ن جػػار
ال مسػػطينير لاومػػؿ مسػػاوليااها عػػف ا ناهاكػػات البشػػعر الاػػي اراكبهػػا إدارة مصػػمور السػػجوف اإلسػػراديمير بوػػؽ 

 األسري.
وأو ح أف ا واالؿ بات يسا دـ أساليب جديدة لا ييؽ ال ناؽ عم  األسػرل وال ػطط عمػيهـ ن سػيًا بعػدما 

عػػػقيماهـ مػػػف  ػػػالؿ سػػػمب وػػػرياهـ لسػػػنوات طويمػػػر دا ػػػؿ سػػػجونا، ماكػػػدًا أف  حشػػػؿ حػػػي كسػػػر إراداهػػػـ وقهػػػر
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سػػمطات ا وػػاالؿ لػػـ اعػػد اوامػػؿ ا ناصػػارات الماكػػررة الاػػي يوققهػػا األسػػرل مػػف  ػػالؿ د ػػولهـ حػػي معركػػر 
 اإل راب الم اوح عف الطعاـ.

ث يسػا دـ العقوبػر وبيف أف ا واالؿ أصبح يركق حي اعاممػا مػ  األسػرل عمػ  الجانػب الن سػي ليسػير، ويػ
 .األك ر اأ يرًا عم  الوالر الن سير ليسرل م ؿ قياما بمن  قيارة األسير مف قبؿ ضويا

 54/5/5023فمسطين أون الين، 
 

 يضرب عن تناول الماء البرغوثيعبد اهلل  األسير 58
البرغػػو ي أحػػادت ماسسػػر الا ػػامف لوقػػوؽ اإلنسػػاف بػػأف األسػػير عبػػد اهلل غالػػب  :القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل

 قرر ا ماناع عف شرب الماء.
وأو ح موامي الا امف مومد العابد الضي قار سجف مساش   الرممػر، أف األسػير البرغػو ي مػا قاؿ م ػربا 

 ، كما امان  ومنض عدة أياـ عف اناوؿ الماء.5/2/5023عف الطعاـ منض ااريخ 
إغمػاء ودو ػر مسػػامرة، إ ػاحر إلػ  شػػعور،  وأشػار العابػد إلػ  أف البرغػػو ي يصػاب بػيف ال اػرة واأل ػػرل بوالػر

ببرودة حي اإلطراؼ،  حاا إلػ  أنػا ياماػ  بمعنويػات عاليػر ومػا قاؿ مصػرا عمػ  مواصػمر اإل ػراب واػ  يػاـ 
 ا ساجابر لمطالب األسرل األردنييف.

مرة، صاوب أعم  وكـ حي سجوف ا واالؿ، ورو  97ويعابر البرغو ي، الضي يق ي وكما بالسجف المابد 
 .2/3/5003معاقؿ منض ااريخ 

 55/5/5023القدس، القدس، 
 

 في قطاع غزة نفق بانيياروفاة عامل  59
عاما( إ ر انهيار كامر رممير  26أعمنت مصادر طبير، الميمر، وحاة العامؿ ومادة عودة شموؼ ): ص ا -رحح

 دا ؿ ن ؽ بوي السالـ عم  الودود ال مسطينير المصرير شرؽ رحح جنوب قطاع غقة.
اؿ مراسؿ )ص ا( إف أبو شموؼ وصؿ مساش   صأبو يوسؼ النجارص ج ر رامدة بعد أعماؿ بوث اسػامرت وق

 قراء ساعايف دا ؿ الن ؽ المنهار.
يشػػار إلػػ  أف عشػػرات العمػػاؿ قػػد قامػػوا وأصػػيب المدػػات جػػراء وػػوادث األن ػػاؽ األر ػػير بػػيف القطػػاع ومصػػر 

 د  والوقود.والاي اسا دـ لجمب المواد الطضادير والسم  والب ا
 54/5/5023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 الواليات المتحدةحماس في المجمس التشريعي في  لحركةمقتل نجل نائب  ":الخميج" 30

قاؿ نجؿ برلماني مف وركر وماس، مف سكاف ال  ر الطربير، برصاص مسّمح دا ػؿ مكػاف : )يو .بي .ري(
)صػ ا( الموميػر أمػس، عػف عادمػر النادػب عػف ومػاس حػي المجمػس عمما حي الو يػات الماوػدة. ونقمػت وكالػر 

عامػػػًا( الميمػػر قبػػػؿ الما ػػػير،  58الاشػػريعي عػػػف مدينػػر راـ اهلل، أومػػػد مبػػػارؾ، اأكيػػدرا مقاػػػؿ نجمػػا معاصػػػـ )
وضكػرت العادمػر أف معاصػـ قاػؿ عنػدما د ػؿ عميػا  برصػاص مسػّمح دا ػؿ مكػاف عممػا حػي الو يػات الماوػدة.

 مقر عمما بموؿ لبي  األجهقة اإللكارونير، وأطمؽ النار عميا مباشرة وأردا، قاياًل. مسّمح بينما كاف حي
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ونسبت إل  أبناء عمومر القايؿ حي أمريكا، اأكيدرـ أف السمطات األمريكير ألقت القبض عم  القااؿ، حيما لـ 
كارونيػر، بػالاقامف سػنوات حػي موػؿ لبيػ  األدوات اإلل 7ويعمػؿ معاصػـ منػض  اعرؼ إل  اآلف  م يػر الوػادث.

 .م  اساكماؿ دراساا حي مجاؿ الاجارة الدولير حي إودل الجامعات األمريكير

 55/5/5023الخميج، الشارقة، 

 
 باستخدام مجالو الجوي لمراقبة الوضع في سورية "إسرائيلـ"سمح ل األردن"جويش كرونيكل":  32

دنيًا أكد بأف بالد، سموت إلسراديؿ ضكرت صوي ر صجويش كرونيكؿص، أف مساوً  أر : يو بي أي -لندف 
 باسا داـ مجالها الجوي لمراقبر الو   حي سورير مف قبؿ طادرات مف دوف طيار.

ونسبت الصوي ر الصادرة مف لندف إل  المساوؿ األردني، الضي لـ اكشؼ عف روياا لكنها وص اا بأنا 
ف عماف اعمؿ م  اسراديؿ يدًا واودة، بارق ومقّرب مف العارؿ األردني الممؾ عبد اهلل ال اني، قولا صإ

 وساسمح لها باسا داـ مجالها الجوي لشف رجوـ جديد عم  سورير إضا دعت الواجرص.
وا اؼ المساوؿ األردني أف سورير صام ؿ أقمر مهما يودث، و)الرديس بشار( األسد لـ يعد قوة اساقرار، 

يوف قمقوف مف ضلؾ ورضا ما نوااجا، ونوف نعمؿ وصار الجهاديوف يهيمنوف عم  المامرديف حيها، واإلسراديم
وكش ت الصوي ر بأف األردف صيجري مناقشات معمقر م  اسراديؿ لو    ارطر مسارات  يدًا واودة معهـص.

 ألي رجـو اسراديمي عم  مواق  ايراف النوويرص.
وقالت إف المساوؿ األردني أكد بأف بالد، صلـ اا ض القرار النهادي بشأف مساول الاعاوف م  اسراديؿ وياؿ 
ايراف، لكنا أشار إل  أنها باات قريبر مف مرومر المساعدة حي اسهيؿ أي رجوـ اسراديمي، رغـ أنها سامجأ 

 بالطب  إل  اداناا حي العمفص. 

 55/5/5023، الحياة، لندن
 

 األمةعودة  إليياوالعودة  األمةقضية  فمسطينعيد: ىمام س 35
اكد المراقب العاـ لجماعر ا  واف المسمميف الدكاور رماـ سعيد أف حمسطيف : سيؼ الديف باكير -إربد

 ق ير ا مر، والعودة اليها عودة ا مر.
حي اربد اوت شعار  واشار سعيد حي كمماا  الؿ مهرجاف نظماا الوركر ا سالمير بساور النقابات المهنير

، وو ر، جم  غ ير مف ارالي مواحظر اربد، ال  اف العودة ال  حمسطيف وؽ قادـ حي «ربي  العودة القادـ»
الكااب والسنر،  حاا ال  اف العودة ال  حمسطيف ليست عودة ارؿ حمسطيف حقط، بؿ ري عودة ا مر كمها، 

 مر.حي المدر مف ارض حمسطيف ري وقؼ لي 62 حاا ال  اف 
وبيف سعيد اف ا نظمر العربير الرسمير   اريد العودة ولف اسمح بها، واص ًا العودة بأنها رمق سقوط 

 ا نظمر العربير ورمق قياـ نظاـ ا مر.
، بؿ رناؾ مقدمات ك يرة لهضا 80وأشار ال  اف  روج ارالي حمسطيف مف ار هـ لـ يكف ود ا وق  حي سنر 

 م  الدولر ا سالمير.الودث، عم  رأسها الاآمر ع
وأكد سعيد أف مف الواجب عم  ا مر أف   انس  العدو الضي قرع اليهود حي ارض حمسطيف، مشددا عم  

  رورة مواسبر بريطانيا الاي كانت السبب حي مجيء اليهود ال  ارض حمسطيف.
ت لنا، وليست واو ح اف شعار المرومر البوث عف السالـ الدادـ الضي يواوؿ اظهار أف حمسطيف ليس

ألماها و  لشعبها،  حاا ال  اف الضي يقوؿ وينادي بالسالـ الدادـ رو ياناقؿ عف حمسطيف و  عالقر لا بها، 
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، حدنا  و  يريد العودة اليها. وأكد أنا اضا ما حعؿ اليهود حعماهـ حي المسجد ا قص  وأقاموا ريكمهـ المقعـو
 ، مشيرا ال  اف  طوة كهض، ساكوف القاصمر لمكياف لف يبق  ودود و  سدود و  وا  جيوش امن

 ورح  بالمهرجاف ياحطات اكدت وؽ العودة، واف اورير حمسطيف واجب جمي  المسمميف الصهيوني.
 55/5/5023، السبيل، عّمان

 
 الوحداتمخيم ميرجانا في ذكرى النكبة ب تقيمالحركة اإلسالمية  33

بهر العمؿ اإلسالمي أمس حي ساور م يـ الوودات نظمت جماعر اإل واف المسمميف ووقب ج :عماف
بعماف، مهرجانا  طابيا بعنواف صوؽ العودة بيف النكبر والنكسرص بمناسبر الضكرل ال امسر والسايف لنكبر 

وأكد ال طباء حي كممااهـ بالمهرجاف عم  وؽ العودة ورحض حكرة الوطف البديؿ، مشيديف بالمومر  حمسطيف.
 دني مف كاحر مناباهـ وأصولهـ. الاي اجم  الشعب األر 

 55/5/5023، الغد، عّمان
 

 المضربين وتأكيدًا لحق العودة األردنيين مسيرة في مخيم الحسين تضامنًا مع األسرى 34
نظمت الوركر اإلسالمير حي م يـ الوسيف مسيرة بعد صالة الجمعر امس مف مسجد ابو : السبيؿ –عماف 

وياًء  ردنييفاألوني ر النعماف  ا امنا م  األسرل  الم ربيف عف الطعاـ حي سجوف ا واالؿ الصهيوني، وا 
 لضكرل النكبر.

وردد المشاركوف حي المسيرة رااحات ااكد وؽ العودة، واطالب بدلطاء معاردة وادي عربر واغالؽ س ارة 
 االؿ.الكياف الصهيوني، ا احر ال  رااحات اندد بالصمت الرسمي اجا، ا سرل ا ردنييف حي سجوف ا و

 55/5/5023، السبيل، عّمان
 
 

 حث مع وفد "الديموقراطية" استقرار المخيمات وجوارىاتببيية الحريري  35
اساقبمت النادب بهير الوريري حي مجدليوف وحدًا مف الجبهر الديمقراطير لاورير حمسطيف  ـ أع اء : صيدا

 اع عم  الساور ال مسطينير وأو اع المجنر المركقير أبو النايؼ وأبو بشار وأبو إيهاب. وجرل عرض ليو 
الم يمات حي لبناف و  سيما حي م يـ عيف الوموة وجرل الاأكيد عم  أرمير نأي ال مسطينييف بأن سهـ عف 

 الاجاضبات المبنانير الدا مير وورصهـ عم  السمـ وا ساقرار دا ؿ الم يمات وجواررا.
 55/5/5023، المستقبل، بيروت

 
 حادث خطف الجنودبحتمال تورطو ال ويشيرزرع عناصر في سيناء "بـدحالن يتيم  العريان 36

عصػاـ العريػاف نادػب ردػيس مف القاررة نقال عف مراسػمها اومػد روػيـ، اف  52/2/5023، الحياة، لندنقالت 
، وقػػاؿ لػػػ صلػػـ اوػػؿصأف أقمػػر الجنػػود الم طػػوحيف الػػضيف اػػـ إطالقهػػـ األربعػػاء الما ػػي ص اعابػػر الوريػػر والعدالػػر

 .صماقلنا حي اناظار القبض عم  ال اط يف ووؿ أصؿ المو وع، ورو انمير سيناءص: صاةالويص
قرع عناصػر حػي سػيناء لقعقعػر األمػف حيهػا بامويػؿ صوااهـ القيادي حي وركر حاح ال مسػطينير مومػد دوػالف بػػ

مػف دولػر ، مشيرًا إلػ  اوامػاؿ اورطػا حػي وػادث  طػؼ الجنػود. وقػاؿ إف دوػالف المقػرب صمف دولر اإلمارات
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يعمػػػؿ عمػػػ  قعقعػػػر األمػػػف حػػػي سػػػيناء مػػػف  ػػػالؿ قرع عناصػػػر مسػػػمور حيهػػػا، ويجػػػب حػػػاح ممػػػؼ صا مػػػارات 
 .صعقب سيطرة وماس عم  القطاع 5009اوركات عناصر وركر حاح الضيف طردوا مف قطاع غقة حي العاـ 

 900إل   200رؾ طبعًا. رو ياهـ ن سا، حهو يوصوعما إضا كاف ياهـ دوالف حي وادث  طؼ الجنود، قاؿ: 
عنصر مسمح يعي وف حسادًا حػي سػيناء، ويلن ػؽ عمػيهـ مػف  ػقادف اإلمػارات، ورػض، مصػيبر أف يسػود م ػؿ رػضا 

 .صالو   حي سيناء
عػػف امقػػ  رداسػػر كشػػ ت لهػػا  أمنيػػر وق ػػادير، أف مصػػادر 52/2/5023، المصــري اليــوم، القــاىرةوأ ػػاحت 
معمومػػػات مو قػػػر بالمسػػػاندات واألدلػػػر عػػػف عمميػػػر  لػػػوطنياوالم ػػػابرات العامػػػر واألمػػػف  المصػػػرير الجمهوريػػػر

 سيناء، قبؿ الوادث بأسبوع. حيا اطاؼ الجنود 
. ، إلػ  أف المعمومػات وصػمت لامػؾ األجهػقة مػف نيابػر أمػف الدولػر العميػاصاليػوـ صالمصريوأشارت المصػادر، لػػ

ـ قػػػػوات األمػػػػف وأجهػػػػقة عمػػػػ  القادمػػػػر الكاممػػػػر ألسػػػػماء ال ػػػػاط يف الػػػػضيف وػػػػدداه صاليػػػػوـ صالمصػػػػريووصػػػػمت 
 .المعمومات

 
 مصر ستبقى داعمة لمشعب الفمسطيني ومقاومتو: المستشار السابق لمرئيس المصري 37

 مومػػد سػػيؼ الػػديف الدولػػر د. مومػػد مرسػػي، روػػب المساشػػار السػػابؽ لمػػرديس المصػػري: حمسػػطيف أوف  يػػف
وأكد عم  وؽ الشعب ال مسػطيني  ،الؿوركر  الد أبو رماألميف العاـ ل، عم  رأسها األورار وحد وركر بقيارة

بمقاومػػػر ا وػػػاالؿ وشػػػدد عمػػػ  أ  يكػػػوف ال ػػػالؼ بػػػيف ال صػػػادؿ ال مسػػػطينير  الحػػػا عمػػػ  مناصػػػب أو مهػػػاـ 
 وكومير.

امػاـ  وأكد عم  وجوب صأف ياطير ال طػاب السياسػي ال مسػطيني وأف يعمػؿ الجميػ  مػف أجػؿ إنهػاء ا نقسػاـ وا 
ا عم  أف مصر سابق  داعمر لمشعب ال مسطيني ومقاوماا ولكنها بواجػر المصالور والوودة الوطنيرص, مشددً 

وطالػب باسػا مار  إل  وقػت واػ  اعػود ألمجادرػا الاػي كانػت عميهػا بعػدما غيبػت عمػ  أيػدي النظػاـ السػابؽ.
الربي  العربي لمق ير ال مسطينير وأف اكوف جقءا منػا وأف اعمػؿ القيػادة الجديػدة لاوقيػؽ ووػدة األمػر واوريػر 

مسطيف, واعابر المساشار أنا   مبرر إلغالؽ معبر رحح ويجػب جعمػا معبػرا كمعبػر السػمـو باا اقيػر جديػدة ح
 اكوف بيف مصر وحمسطيف.

 54/5/5023، فمسطين أون الين
 

 والفمسطينيين اتخاذ قرارات صعبة اإلسرائيميينكيري: عمى جون  38
 واإلسػراديمييفالقعمػاء ال مسػطينييف  أفالجمعػر  جػوف كيػري األمريكػياؿ أبيب ػ روياػرق: قػاؿ وقيػر ال ارجيػر 

كػانوا سػيويوف م او ػات  إضابشػأف مػا  ات صػعبراا ػاض قػرار  إلػ يقاربوف مف حاػرة صػعبر سي ػطروف وينهػا 
 السالـ الاي اوق ت طويال إلنهاء الصراع الضي بدأ منض عشرات السنيف.

ال مسػػػطينير وػػػث كيػػػري  واألرا ػػػي ؿإسػػػراديو ػػػالؿ اصػػػريوااا لمصػػػو ييف بعػػػد يػػػوميف مػػػف المواد ػػػات حػػػي 
يركػػقا بػػد  مػػف  أفوقػػاؿ يجػػب  صالػػوراء إلػػ اعيػػدنا صالجػػانبيف عمػػ  ا مانػػاع عػػف اا ػػاض اي اصػػرحات اسػػا قاقير 

 ضلؾ عم  الاقدـ نوو مواد ات السالـ.
د بنيػاميف نانيػارو والػرديس ال مسػطيني مومػو  اإلسػراديميوقاؿ كيري بعد مواد ات من صػمر مػ  ردػيس الػوقراء 

. وقػػاؿ ال مسػػطينيوف مػػرارا إنهػػـ لػػف صاا ػػاض قػػرارات صػػعبر إلػػ وقػػت يواػػاج حيػػا القعمػػاء  إلػػ وصػػمنا صعبػػاس 
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. كانػػت 2697الاػػي اواماهػػا حػػي وػػرب عػػاـ  األرا ػػيالبنػػاء عمػػ   إسػػراديؿأوق ػػت  إضا إ يسػػاأن وا المواد ػػات 
 و ات.لمم ا اكوف رناؾ شروط مسبقر أ قد قالت إنا يجب  اإلسراديميرالوكومر 

 بنياميف نانيارو. اإلسراديميوقاؿ كيري إنا أ ار رض، الق ير م  رديس الوقراء 
 55/5/5023القدس العربي، لندن، 

 
 الكثير من الدعم األوروبي والدولي "إسرائيل"ىيغ لـ"األيام": االستيطان يفقد وليم  39

طػػرح وقيػػر ال ارجيػػر األميركػػي  ألمػػح وقيػػر ال ارجيػػر البريطػػاني وليػػاـ ريػػغ إلػػ  قػػرب عبػػد الػػراوؼ ارنػػااوط:
اإلسػراديمير، وقػاؿ لػػصاألياـص: اعاقػد انػا، –جوف كيري ل طار الػضي يقاروػا  سػادناؼ الم او ػات ال مسػطينير 

واعاقد أف رػض،  ،بعد أشهر مف النقاشات، حدننا نقارب مف الموظر الاي ياوجب حيها عم  الجمي  اا اض القرار
 ،الموظر قريبر لمطاير

ر ال ارجيػر البريطػػاني عمػ  أف صإسػراديؿ حقػدت الك يػػر مػف الػدعـ لمواق هػا حػػي أوروبػا، بشػكؿ عػػاـ، وشػدد وقيػ
وحي المجام  الطربي بشكؿ عاـ حي السنوات األ يرة بشكؿ  اص بسبب النشاطات ا سايطانير، ومف وجهر 

و  ينبطػي عمينػا الػدعوة  نظرنا حاف الطريؽ لماعامؿ م  رضا األمر رو دح  العممير السممير لوػؿ رػض، المشػاكؿ
إل  المقاطعر ونػقع الشػرعير، حقػد وقعػت بػاألمس اا اقػًا مػ  وقيػر العمػوـ اإلسػراديمي بشػأف الاعػاوف األكػاديمي 

 والبوث.
 55/5/5023األيام، رام اهلل، 

 
 وفد ىندي كنسي ومؤسساتي تضامني يزور األراضي الفمسطينية 40

ي يػػقور األرا ػػي ال مسػػطينير نػػداء إلػػ  شػػعوب العػػالـ وجػػا وحػػد رنػػدي كنسػػي وماسسػػاا وسػػف عبػػد الجػػواد:
ب ػػرورة ا لاػػقاـ بالمقاطعػػر ا قاصػػادير وال قاحيػػر بكاحػػر أشػػكالها لماسسػػات ا وػػاالؿ. كمػػا دعػػا الوحػػد األسػػرة 
الدولير إل  ممارسر ال طوط عم  إسراديؿ، إللقامها باواراـ بالقانوف الدولي كشػرط أساسػي إلنهػاء ا وػاالؿ 

وقاؽ الع  دؿ والسالـ.وا 
و ػػـ الوحػػد أمػػيف عػػاـ مجمػػس كنػػادس الهنػػد د. روجػػر جيكػػواد، وسػػكراير مػػاامر أسػػاق ر الكا وليػػؾ سػػاحريراج 
أوغاسػػػايف، ومم ػػػؿ وركػػػر الطمبػػػر المسػػػيوييف حػػػي الهنػػػد انبػػػاراج جيػػػاكومر، ونادػػػب ردػػػيس جمعيػػػر الشػػػابات 

 ير جوف حارغيس.المسيوير د. منسا ي حيث بوؿ، وأميف عاـ مجمس جمعيات الشباف المسيو
والاق  الوحد حي إطار برنامج قياراا، الاي نظماها المبادرة المسيوير ال مسطينير )كايروس حمسػطيف(، ومركػق 

 السياور البديمر، بالمنسؽ العاـ لممبادرة رحعت عودة قسيس.
 55/5/5023األيام، رام اهلل، 

 
 اإلسرائيمي في األرجنتين االحتاللمحاكمة أخالقية ضد  42

علقػػدت حػػي العاصػػمر األرجناينيػػر بوينػػوس ايػػرس مواكمػػر أ القيػػر  ػػد ا وػػاالؿ : ػػػ الوكػػا ت س ايػػرسبوينػػو 
وا سػػػايطاف اإلسػػػراديمي حػػػي األرا ػػػي ال مسػػػطينير، ردًا عمػػػ  ال شػػػؿ الماكػػػرر حػػػي اطبيػػػؽ القػػػرارات الماااليػػػر 

مػػؽ بسياسػػر ا وػػػاالؿ لمجمػػس األمػػف الػػدولي واوصػػيات الجمعيػػر العموميػػر وموكمػػر العػػدؿ الدوليػػر حيمػػا ياع
وا سػػايطاف اإلسػػراديمي ليرا ػػي ال مسػػطينير، ونظػػرًا لعػػدـ قػػدرة الموػػاكـ العامػػر عمػػ  اطبيػػؽ قػػرارات الشػػرعير 
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المماػقميف باوقيػؽ »الدولير. وقررت مجموعر مف المنظمات الوقوقيػر وأحػراد مػف المجامػ  المػدني األرجناينػي 
 ارسات ا واالؿ اإلسراديمي.إقامر مواكمر أ القير لسياسات ومم« العدالر

 واأل ت الموكمر مف ش صيات معروحر عم  المسػاول اإلقميمػي، عمػ  رأسػهـ نػواب مػف البرلمػاف األرجناينػي
صػػواحييف وكاػػاب وأطبػػاء ن سػػيف وأكػػاديمييف وموػػامي  إلػػ وا وراغػػواي ووقراء  ارجيػػر سػػابقيف، باإل ػػاحر 

شػػهود مػػف جنسػيات قاروا األرا ػػي الموامػػر.  إلػ ماع وقػوؽ إنسػػاف ومم مػيف عػػف أوػػقاب سياسػير. واػػـ ا سػػا
 وكاف رناؾ و ور مف دوؿ أ رل م ؿ البراقيؿ واشيمي وا ورواغواي وحنقويال.

 55/5/5023البيان، دبي، 
 

 فريقياأ دغالأمرسي في  45
 العربي رأي القدس

مػػرورا بػػايراف حػػي ا شػػهر السػػار ا  يػػرة قار الػػرديس المصػػري مومػػد مرسػػي عػػدة دوؿ اباػػداء مػػف الصػػيف و 
واناهػػاء بالبراقيػػؿ بو ػػا عػػف قػػروض واعػػاوف اجػػاري واقاصػػادي ا  ػػؼ مػػف وػػدة ا قمػػر ا قاصػػادير الطاونػػر 
الاي اواجهها بالد،، ولكف القيارة ا ك ر ارمير حػي رأينػا امػؾ الاػي بػدأرا امػس حػي العاصػمر ا  يوبيػر اديػس 

 ابابا لممشاركر حي حعاليات القمر ا حريقير.
اف رػػػض، القيػػػارة، وحػػػي م ػػػؿ رػػػضا الاوقيػػػت سػػػاايح لمػػػرديس المصػػػري حرصػػػر لاللاقػػػاء بالعديػػػد مػػػف  مػػػف الماكػػػد

القعمػػاء ا حارقػػر، واجديػػد الصػػالت مػػ  بمػػدانهـ، امػػؾ الصػػالت الاػػي انقطعػػت، او اقمصػػت حػػي عهػػد الػػرديس 
 السابؽ مومد وسني مبارؾ.

قمر احريقير حي اديس ابابا حي الاسعينات حالرديس مبارؾ ومنض اف اعرض لمواولر اغاياؿ ا ناء مشاركاا حي 
مف القرف الما ي، ارمؿ الممؼ ا حريقي، وغض النظر عف الاسمؿ ا سراديمي ال  رض، القارة البكػر، ودوؿ 

 مناب  النيؿ شرياف الوياة الرديسي لمصر.
ا ناء الرديس مرسي سي   مسألر الو اظ عم  وصر مصر مف ميا، النيؿ عم  قمر جدوؿ اعمالا،  اصر 

لقادػػا مػػ  نظيػػر، ا  يػػوبي ويػػث اشػػكؿ ميػػا، النيػػؿ ا قرؽ القادمػػر مػػف المرا عػػات ا  يوبيػػر اك ػػر مػػف  مسػػر 
 و مانيف حي المدر مف ميا، النهر.

مف المالـ انا بينما كاف نظاـ الرديس مبارؾ غارقا حي ادعيـ العالقات ال نادير م  اسراديؿ، واشجي  اطمطمها 
دادرا بالطػاق المصػري باسػعار رمقيػر، قابمػت اسػراديؿ رػض، المكػاـر بالاسػمؿ الػ  ال نػاء حي الدوؿ العربيػر، وامػ

المصري، واوػريض دوؿ منػاب  وػوض النيػؿ عمػ  حػؾ ا ا اقػات الااري يػر الاػي اوكػـ اوقيػ  وصػص ميػا، 
 النيؿ واعطي مصر نصيب ا سد منها رغـ انها دولر مصب.

ي الضي ردد مرة بقصؼ السد العالي واغراؽ مصػر حػي ميػا، النيػؿ، احيطدور ليبرماف وقير ال ارجير ا سراديم
كشػػؼ عػػف نوايػػا، ال طيػػرة والمعاديػػر لمصػػر رػػض، بػػالاركيق عمػػ  الممػػؼ ا حريقػػي، وقػػاـ بقيػػارة الػػ  اك ػػر مػػف 
سػػب  دوؿ احريقيػػر قبػػػؿ اربعػػر اعػػػواـ عمػػ  رأس وحػػد كبيػػػر ي ػػـ عػػػددا مػػف رجػػاؿ ا عمػػػاؿ ومهندسػػي البنػػػاء 

بػيف رػض، الػدوؿ ا يوبيػا واوغنػدا، وعػرض دراسػات  قامػر سػدود واعهػدات بمسػاعدات ماليػر والري، وكاف مف 
 وص قات اسمور ودي ر ماطورة لمواجهر اي اورؾ مصر  د رض، السدود.

الاوري ػػات ا سػػراديمير رػػض، سػػارمت بػػدور كبيػػر باقنػػاع مم مػػي ا يوبيػػا واوغنػػدا وروانػػدا وانقانيػػا ورػػي دوؿ 
طو وكينيا وبروندي عم  اوقي  اا اؽ جديد ووؿ اوقي  ميا، النيؿ يقمػص وصػاي كػؿ المنب  ال  جانب الكون
 مف السوداف ومصر.
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ا يوبيا شرعت حي بناء سد النه ر عم  النيؿ ا قرؽ لاوليد الكهرباء و مؽ بويرة   مر عمػ  غػرار بويػرة 
 ديمير.السد العالي حي اسواف واسندت عممير اوليد الكهرباء واوقيعها ال  شركر اسرا

اورؾ الرديس مرسي حي رضا ا طػار يػأاي حػي الاوقيػت المناسػب مػف اجػؿ الو ػاظ عمػ  مصػالح مصػر مػف 
الميا، والكهرباء، ولكف الماسؼ اف رضا الاورؾ قد   يعطي الناادج المرجوة حػي ظػؿ غيػاب الػدعـ والانسػيؽ 

السػعودير بالػضات الػ  جانػب الجقادػر  العربييف مف دوؿ لها وقنها ون وضرا م ؿ دوؿ ال ميج، والمممكر العربير
 الاي لها عالقات و يقر م  معظـ دوؿ القارة ا حريقير.

رػػضا الطيػػاب العربػػي، وال ػػض ف لمسػػوداف الدولػػر العربيػػر ا سػػالمير مػػف قبػػؿ بعػػض الػػدوؿ وعمػػ  رأسػػها مصػػر 
قيػػاـ دولػػػر وسػػني مبػػارؾ، رػػو الػػضي ادل الػػػ  نجػػاح ال طػػر ا سػػراديمير حػػي حصػػػؿ الجنػػوب عػػف الشػػماؿ، و 

جنوب السوداف حي نهاير المطاؼ، ولضلؾ لـ يكف م اجدا اف اكوف الدولر ا ول  الاي قاررا سػم ا كيػر ردػيس 
 رض، الدولر ري اسراديؿ لالعاراؼ بجميمها.

ال الحات م  نظاـ الرديس مرسي حي مصر بسبب انامادا لوركر ا  واف المسمميف   يجب اف اقؼ وجر 
مو اظ عم  مصالح بالد، حي ميا، النيؿ، حال يجب اكرار  طأ الػرديس مبػارؾ عنػدما ع رة حي طريؽ دعما ل

انشػػطؿ حػػي عدادػػا لنظػػاـ الػػرديس عمػػر البشػػير حػػي السػػوداف بسػػبب اورطػػا حػػي مواولػػر ا غايػػاؿ ال اشػػمر حػػي 
معػا اديس ابابا عف المػاامرات ا سػراديمير حػي منػاب  النيػؿ، ونسػي اف رػض، ا وقػاد سػاكمؼ مصػر والسػوداف 

الك يػػر مػػف ارػػـ سػػالح اسػػاراايجي حػػػي يػػديهما ورػػو ميػػا، النيػػؿ. حالسػػػوداف دولػػر ممػػر ومصػػر دولػػر مصػػػب 
 والانسيؽ بينهما، وبطض النظر عف ال الحات يظؿ واميا لمصمور الجانبيف.

 56/5/5023، القدس العربي، لندن
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 صالح النعامي

الاػػػي اػػػامف بػػػالوموؿ السػػػممير لمصػػػراع مػػػ  إسػػػراديؿ عمػػػ  أف ا كيػػػؾ المشػػػروع اصػػػر األطػػػراؼ ال مسػػػطينير 
ا سػػايطاني اليهػػودي حػػي ال ػػ ر الطربيػػر والقػػدس رػػو أوػػد ماطمبػػات اوقيػػؽ م ػػؿ رػػض، الومػػوؿ  وضلػػؾ بعػػدما 

% مف حمسطيف الااري ير  إض إنا بدوف اوقيؽ رضا الشرط  حدف قػدرة رػض، األطػراؼ 70اساولت إسراديؿ عم  
رير أير اسوير سياسير ااوؿ إل  الص ر. لكػف السػااؿ الػرديس الػضي يطػرح ن سػا رنػا بقػوة، رػو: رػؿ عم  ام

 الوحاء بهضا الشرط ممكف 
سػػاواوؿ رػػض، الورقػػر اإلجابػػر عمػػ  رػػضا السػػااؿ مػػف  ػػالؿ رصػػد واوديػػد رليػػات مراكمػػر القػػوة الاػػي اوظ هػػا 

لنسػػػؼ أيػػػر حرصػػػر لاوقيػػػؽ اسػػػويات سياسػػػير  قيػػادات المسػػػاوطنيف السياسػػػير ومرجعيػػػااهـ الدينيػػػر حػػػي سػػعيها
لمصراع انطمػؽ مػف ا كيػؾ المسػاوطنات  إلػ  جانػب حوػص مػواقيف القػول اإلقميميػر والدوليػر الاػي اسػهـ حػي 

 مساعدة المساوطنيف عم  ضلؾ.
 

 توظيف الثقل السياسي
ام ػؿ المسػاوطنيف  لقد عققت ناادج ا نا ابات اإلسراديمير األ يرة بشكؿ وا ح موق  الن ػب السياسػير الاػي

بشكؿ مباشر  وامؾ الاي اابن  مطالبهـ بشكؿ كمػي، أو جقدػي دا ػؿ دوادػر صػن  القػرار حػي إسػراديؿ بشػكؿ 
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وا ػػػػح  حعمػػػػ  سػػػػبيؿ الم ػػػػاؿ، ق ػػػػق ام يػػػػؿ وػػػػقب صالبيػػػػت اليهػػػػوديص، الماػػػػديف  ورػػػػو الوػػػػقب األك ػػػػر ام ػػػػياًل 
مقعػًدا حػي البرلمػاف  25البرلمػاف السػابؽ إلػ   لممساوطنيف حي الومبر الوقبير اإلسراديمير مف  ال ر مقاعد حػي

الوالي. حي الوقت ضااا قاد ام يؿ األوقاب الدينير الوريدير )وركر شاس ووقب يهودت راوراة(، الاي اابن  
 مقعًدا حي البرلماف الوالي. 20مقعًدا إل   29أيً ا مواقؼ المساوطنيف، مف 

نػا   يشػارؾ حػي الػدحاع عػف مصػالح المسػاوطنيف األوػقاب لكف مف األرمير بمكاف الاأكيد رنا عم  وقيقر أ
(، حدا ؿ األوػقاب العممانيػر رنػاؾ نػواة 2% مف األصوات)53المادينر حوسب، حهض، األوقاب وصمت عم  

صػػمبر ام ػػؿ لػػوبي أيػػديولوجي ي ػػدـ مصػػالح المسػػاوطنيف  سػػيما حػػي وػػقب الميكػػود الوػػاكـ  ويػػث إف جميػػ  
ضا المػػوبي  وقػػد اعػػقق موقػػ  المسػػاوطنيف دا ػػؿ وػػقب الميكػػود بانا ػػاب نػػواب الوػػقب الجػػدد رػػـ جػػقء مػػف رػػ

موشيا حايطميف، أود قاداهـ عمػ  قادمػر الوػقب  ورػو حػي الوقػت ضااػا ياػقعـ معسػكر صالقيػادة اليهوديػرص، أوػد 
أرػػػـ المعسػػػكرات اػػػأ يًرا دا ػػػؿ الميكػػػود. ومػػػف الم ارقػػػر، أنػػػا حػػػي الوقػػػت الػػػضي السػػػم ط األ ػػػواء عمػػػ  مطالػػػب 

قاب الدينير الراح ر لمَمّس بالمشروع ا سايطاني اليهودي حي ال  ر الطربير  حدنا ياـ اجارؿ وقيقر أف األو
جمي  نواب وقب الميكود العممانييف يرح ػوف إ ػالء المسػاوطنات، واػ  الناديػر منهػا، ويرح ػوف أي إبطػاء 

ا المسػػػػاوطنوف رػػػػـ القػػػػوة (. لقػػػػد غػػػػد5حػػػػي المشػػػػاري  الهادحػػػػر  سػػػػاكماؿ اهويػػػػد مدينػػػػر القػػػػدس و ػػػػواويها)
األيديولوجير األك ر اأ يًرا دا ؿ الوقب الواكـ  لدرجر أف رناؾ دا ػؿ إسػراديؿ مػف بػات يطمػؽ عمػ  الميكػود 
بعػد ا نا ابػات األ يػرة صوػقب المسػػاوطنيفص  بػؿ إف كػؿ الػد دؿ اشػير إلػػ  أف الميكػود العممػاني اوديػًدا رػػو 

(. حعنػدما يصػبح الوػقب الوػاكـ حػي 3اديؿ لممشػروع ا سػايطاني)األك ر صإ الًصاص مف بيف األوقاب حػي إسػر 
أي نظاـ سياسي وا ًنا وظهيًرا لجماعر أيديولوجير ما، حدنا يصبح مف الماعضر أف اا ض الوكومر أي قػرار 

 ياعارض بشكؿ كبير م  اوجهات ومصالح رض، الجماعر.
يداحعوف بكػػػؿ قػػػوة عػػػف مصػػػالح المشػػػروع إف المسػػػاوطنيف مطمدنػػػوف اماًمػػػا إلػػػ  أف وقراء ونػػػواب الميكػػػود سػػػ

ا سايطاني. وحي الوقت ضااا، حػدف أك ػر مػف ربػ  النػواب حػي البرلمػاف الجديػد رػـ مسػاوطنوف  وبالاػالي حػدف 
رػػا ء يػػروف حػػي الػػدحاع عػػف المشػػروع ا سػػايطاني دحاًعػػا عػػف مصػػمور ش صػػير وعادميػػر  إلػػ  جانػػب كونػػا 

 الاقاًما أيديولوجًيا.
 

 اإلمساك بالحكومة
لقػد منوػت ناػادج ا نا ابػات األ يػرة المسػاوطنيف موطػػأ قػدـ مهػـ و طيػر حػي الوكومػر اإلسػراديمير الجديػػدة  
وا  إف ك يًرا مف المعمقيف اإلسراديمييف بااوا يطمقػوف عمػ  الوكومػر الجديػدة صوكومػر المسػاوطنيفص.   ابػدو 

هػوديص، الػضي يم ػؿ المسػاوطنيف، يوػا ظ رض، الاسػمير مبالًطػا حيهػا عمػ  اإلطػالؽ  ويػث إف وػقب صالبيػت الي
بػػأرب  وقارات مهمػػر، عمػػ  رأسػػها، وقارة اإلسػػكاف، المسػػاولر بشػػكؿ مباشػػر عػػف اوجيػػا المشػػاري  ا سػػايطانير 
حػػػػي األرا ػػػػي ال مسػػػػطينير الموامػػػػر، ووقارة الصػػػػناعر والاجػػػػارة، الاػػػػي اعابػػػػر  ػػػػاني أرػػػػـ وقارة اقاصػػػػادير حػػػػي 

سػػكاف الجديػػد رػػو أوري أرديػػؿ، أوػػد قػػادة المسػػاوطنيف، وأك ػػررـ اطرحًػػا، إسػػراديؿ. ومػػف الم ارقػػر أف وقيػػر اإل
والضي ورص عم  طمأنر جمارير المساوطنيف قاداًل إنا مماـق بدح  المشروع ا سايطاني قدًما، عم  اعابار 
ف كػػػاف أرديػػػؿ يطمػػػدف قمػػػالء، المسػػػاوطنيف بػػػأف  أف رػػػضا السػػػموؾ صيعبػػػر عػػػف إرادة الجمهػػػور اإلسػػػراديميص. وا 

اري  ا سايطاف لف ااوقؼ، حدف قعيـ وقبا ن االي بنت، الضي ياول  منصب وقير الصناعر والاجػارة حػي مش
الوكومػر الجديػػدة يعػػد المسػػاوطنيف بأنػا سيسػػ ر إمكانيػػات وقاراػػا مػػف أجػؿ اوسػػيف ظػػروؼ معيشػػاهـ بشػػكؿ 

لممسػاوطنيف، جضري. و مف وعود بنت، الضي شطؿ حي الما ي مدير عػاـ مجمػس المسػاوطنات اليهوديػر، 
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إقامػػر اجمعػػات صػػناعير كبيػػرة حػػي موػػيط المسػػاوطنات الكبػػرل مػػف أجػػؿ اػػوحير حػػرص عمػػؿ لمشػػباب اكػػوف 
قريبر مف مناطؽ سكنارـ، بويث   ي طروف لمس ر إل  قمب إسراديؿ لموصوؿ لمعمؿ. كما اشمؿ الوكومر 

وقيقػر أف األغمبيػر السػاوقر مػف الجديدة  مانير وقراء يقطنوف حي مساوطنات ال  ر الطربير، باإل ػاحر إلػ  
 الوقراء حي الوكومر الجديدة معروحوف بوماسهـ لممشروع ا سايطاني.

 
 المستوطنات: محل إجماع إسرائيمي

إف أو ح ماشػر عمػ  نجػاح المسػاوطنيف حػي بمػورة صاإلجمػاع الػوطنيص اإلسػراديمي بمػا ي ػدـ مصػالوهـ رػو 
عايػدص، بقعامػػر يديػػر لبيػد  والػػضي يم ػؿ الوسػػط اإلسػػراديمي  النجػاح الكبيػػر والم ػاجئ الػػضي وققػػا وػقب صيػػيش 

والضي  اض ا نا ابات ألوؿ مرة  ويث وّؿ الوقب حي المكانر ال انير بعد اوالؼ وقبػي الميكػود ويسػراديؿ 
بيانا. ومف الم ارقر أف بعػض الن ػب العربيػر ا اػارت أف اقػرأ اوقيػؽ رػضا الوػقب لهػض، الم اجػأة كػدليؿ عمػ  

اليمػػيف حػػي إسػػراديؿ، و ػػربر لممسػػاوطنيف  حػػي وػػيف أف الصػػويح رػػو العكػػس اماًمػػا  حالبرنػػامج اراجػػ  قػػوة 
السياسػػي لوػػقب صيػػيش عايػػدص يػػنص بشػػكؿ أساسػػي عمػػ  اوصػػيف معظػػـ المكاسػػب الاػػي وققهػػا المسػػاوطنوف 

وواػػ  اآلف  وبكػػؿ اأكيػػد   يمكػػف أف يكػػوف رنػػاؾ قادػػد حمسػػطيني يقبػػؿ اصػػور رػػضا  2697منػػض وػػرب عػػاـ 
ب لوػػؿ الصػػراع. حعمػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ، يػػدعو برنػػامج الوػػقب إلػػ  عػػدـ ا مػػي إسػػراديؿ عػػف القػػدس  الاػػي الوػق 

يجػب أف ابقػػ  صعاصػمر إسػػراديؿ المووػػدة واألبديػرص. وحػػي الوقػػت ضااػا، حػػدف رػضا الوػػقب يػػدعو إلػ   ػػـ كػػؿ 
لمصراع  م  العمـ أف الاجمعات ا سايطانير الكبرل، حي ال  ر الطربير، إل  إسراديؿ حي أير اسوير سياسير 

% مػػف المسػػاوطنيف حػػي ال ػػ ر الطربيػػر. لػػيس رػػضا حوسػػب  بػػؿ إف الوػػقب 72رػػض، الاجمعػػات ا ػػـ وػػوالي 
% مػػػف ال ػػػ ر الطربيػػػر  أي أف الاسػػػوير 52يػػػدعو إلػػػ  اوا ػػػاظ إسػػػراديؿ بمنطقػػػر غػػػور األردف  الاػػػي اشػػػّكؿ 

% مػف مسػاور ال ػ ر 20البقػي وػوالي السياسير لمصراع م  ال مسطينييف، كما يقبؿ بها وقب صييش عايػدص، 
الطربير اوت سيطرة إسراديؿ. إف أك ر ما يلبدي رضا الوقب مرونر اجارا رػو اسػاعداد، لا كيػؾ المسػاوطنات 
النادير حػي أرجػاء ال ػ ر الطربيػر. ولػـ يكاػؼ لبيػد بعػرض رػض، المواقػؼ  بػؿ إنػا غػاقؿ المسػاوطنيف بػالاعبير 

(. إف أو ح ماشػر عمػ  الانػاغـ وا نسػجاـ األيػديولوجي بػيف 8عف مواقؼ ضات طاب  عنصري مف العرب)
وػػػقب صيػػػيش عايػػػدص، الػػػضي يم ػػػؿ الوسػػػط حػػػي إسػػػراديؿ والمسػػػاوطنيف، وقيقػػػر أف رػػػضا الوػػػقب قػػػد رػػػدد بعػػػدـ 
ا ن ماـ لوكومر نانيػارو حػي وػاؿ لػـ يػاـ  ػـ وػقب صالبيػت اليهػوديص، الػضي يم ػؿ المسػاوطنيف، لموكومػر 

ؿ  الضي يم ػؿ اليسػار اإلسػراديمي  والػضي كػاف يقػدـ ن سػا عمػ  أنػا مم ػؿ صمعسػكر القادمر. ووا  وقب العم
السالـ اإلسراديميص، حدف مواق ا األيديولوجير مف الصراع باات ااقاط  م  مواقؼ المساوطنيف  حقػد ورصػت 

ؿ إوػدل قعيمر الوقب، شيمي يوموحياش، منػض بػدء الوممػر ا نا ابيػر األ يػرة، عمػ  ارديػد الوجػر، الاػي ام ػ
ركادق ال طاب السياسي لممساوطنيف  ويث قممت يوموحياش مف أرمير وؿ الصراع مػ  الشػعب ال مسػطيني 
بالنسػػبر ل سػػراديمييف  وأكػػدت أف عمػػ  إسػػراديؿ أف اسػػا مر حػػي وػػؿ المشػػاكؿ ا قاصػػادير وا جاماعيػػر  بػػدً  

 (.2مف ا صيص الوقت والجهد لما رغ لوؿ الصراع)
موبر الاي قرأت بها معظـ وسادؿ اإلعالـ والن ب العربير ناادج ا نا ابات  حػدف الن ػب وب الؼ القراءة المق

اإلسراديمير اليسارير واليمينير، عم  وّد سواء، قد رأت حي ناادج ا نا ابات اإلسراديمير اناصاًرا وا ًوا لم ط 
اسير لمصراع م  ال مسطينييف، الراحض لاقديـ إسراديؿ الود األدن  مف المرونر الاي ي مف اوقيؽ اسوير سي

(. لػضا حػدف الوكومػر اإلسػراديمير المشػكمر حػي 9ورضا يم ؿ إ احر كبيرة لمموقؼ الضي ياشبث با المساوطنوف)
أعقاب ا نا ابػات األ يػرة سػاواحظ عمػ  المشػروع ا سػايطاني اليهػودي حػي ال ػ ر الطربيػر والقػدس  بشػكؿ 



 
 
 

 

 

           55ص                                    5870العدد:                55/5/5023السبت  التاريخ:

اسير لمصراع، يمكف أف يقبػؿ بهػا أي طػرؼ حمسػطيني، بطػض لف يكوف مف الممكف معا الاوصؿ لاسوير سي
ف كػػػاف عػػػاـ  قػػػد شػػػهد اشػػػييد أكبػػػر عػػػدد مػػػف الووػػػدات  5025النظػػػر عػػػف  م ياػػػا األيديولوجيػػػر والوقبيػػػر. وا 

السػػػكنير الاػػػي بناهػػػا الوكومػػػر اإلسػػػراديمير دا ػػػؿ المسػػػاوطنات اليهوديػػػر  حدنػػػا   يوجػػػد مػػػا ياشػػػر عمػػػ  أف 
ف كػػاف عػػدد المسػػاوطنيف اليهػػود حػػي ال ػػ ر الطربيػػر، باسػػا ناء الوكومػػر الجديػػدة سػػاقبؿ بػػو  ايرة بنػػاء أقػػؿ. وا 

ألؼ مساوطف  حدف رضا العدد سياقايد  سيما وأنا وا  أوقاب اليسار والوسط  320القدس، قد بمغ أك ر مف 
القيػادة  اداح  عف وؽ المساوطنيف حي البناء مف أجؿ ا ساجابر لمقيادة الطبيعير حػي عػددرـ  مػ  العمػـ بػأف

حي عدد السكاف حي المساوطنات اليهودير حي ال  ر الطربير ابمػغ  مسػر أ ػعاؼ القيػادة حػي نسػبر السػكاف 
 (.7دا ؿ إسراديؿ)

 
 توظيف ورقة الجيش

لـ يكاؼ المساوطنوف بأشكاؿ العمؿ السياسي الم ام ر ل ػماف اعػاظـ مكاسػبهـ، بػؿ إنهػـ حطنػوا إلػ  رليػات 
ماسسػػات الوكػػـ حػػي اػػؿ أبيػػب عمػػ  اا ػػاض قػػرارات سػػيادير امػػس المشػػروع عمػػؿ أ ػػرل ا ػػمف اقمػػيص قػػدرة 

ا سايطاني. لقد أدرؾ قادة المساوطنيف الوساسير الاي انظر بها الن ب الواكمر لموق  الجيش، كالماسسػر 
ال ػػػامنر لبقػػػاء الكيػػػاف اإلسػػػراديمي  حو ػػػوا أبنػػػاءرـ عمػػػ  ا اراقػػػا بشػػػكؿ منهجػػػي  وضلػػػؾ حػػػي مسػػػع  وا ػػػح 

الاطمطػػؿ حػػي منػػ  الن ػػب السياسػػير الواكمػػر مػػف القيػػاـ بأيػػر  طػػوة اهػػدد المشػػروع ا سػػايطاني. لاوظيػػؼ رػػضا 
صويح أنا مف ناوير نظرير، حدف القيػادة المدنيػر رػي الاػي اا ػض القػرارات السػيادير، لكػف الاجربػر دل ػت عمػ  

الماعاقبػػر مػػف الصػػراع، أف الماسسػػر األمنيػػر اوػػا ظ باػػأ ير كبيػػر عمػػ  طػػاب  قػػرارات الوكومػػات اإلسػػراديمير 
لدرجػػر أف رنػػاؾ مػػف وصػػؼ إسػػراديؿ بأنهػػا: صجػػيش يممػػؾ دولػػرص. حاقاليػػد الوكػػـ حػػي إسػػراديؿ اسػػمح لممسػػاول 
العسػػكري باواكػػار مهمػػر اقػػديـ المشػػورة المهنيػػر، الاػػي عمػػ  أساسػػها اا ػػض الوكومػػات قرارااهػػا بشػػأف الق ػػايا 

 الوساسر.
سػاوطنيف أرميػر أف يكػوف لهػـ أكبػر عػدد مػف المم مػيف حػي قيػادة مف رنػا، حقػد أدركػت المرجعيػات الدينيػر لمم

الجيش  لضا حبعد أف كانػت ريدػر أركػاف الجػيش ا ػـ حقػط جنػراً  ماػديًنا واوػًدا، رػو الوا ػاـ العسػكري واػ  
أوا ػػر السػػبعينيات مػػف القػػرف الما ػػي، حػػدف رنػػاؾ والًيػػا أوػػد عشػػر جنػػراً  ماػػديًنا مػػف أصػػؿ اسػػعر عشػػر 

ركػػاف الجػػيش. إف مػػا عػػقق موقػػ  المسػػاوطنيف حػػي الجػػيش وقيقػػر اراجػػ  الداحعيػػر لم دمػػر حػػي يشػػّكموف ريدػػر أ
الووػػػدات القااليػػػر لػػػدل العممػػػانييف  ورػػػػو مػػػا جعػػػؿ الوكومػػػات اإلسػػػػراديمير البػػػدي اراماًمػػػا كبيػػػًرا باسار ػػػػاء 

العسػػكرير. لقػػد  المسػػاوطنيف  الػػضيف بااػػت الووػػدات القااليػػر حػػي الجػػيش اعامػػد عمػػ  أبنػػادهـ حػػي ان يػػض المهػػاـ
أوسنت المرجعيات الدينير لممساوطنيف اوظيؼ الوساسير الاي انظر بها الن ب الواكمػر  سػاقرار الجػيش، 
حػػدعت الجنػػػرا ت وال ػػباط والجنػػػود الماػػػدينيف إلػػ  رحػػػض ان يػػض أيػػػر اعميمػػػات لموكومػػات اإلسػػػراديمير بشػػػأف 

واػػ  حػػي ان يػػض قػػرارات الموكمػػر اإلسػػراديمير إ ػػالء مسػػاوطنات. ولهػػضا، حػػدف الوكومػػات اإلسػػراديمير اماطػػؿ 
العميا الاي نصت عم  إ الء بعض الجيوب ا سايطانير، ألنها أقيمت بدوف إضف الوكومر   شير أف يادي 
األمػػػر إلػػػ  وػػػدوث امػػػرد. والم ارقػػػر أف قػػػادة أوػػػقاب وساسػػػر ون ًبػػػا  قاحيػػػر عممانيػػػر بااػػػت اػػػداح  عػػػف وػػػؽ 

(. إف رػضا السػبب دحػ  سياسػًيا 0ض اعميمات المساول السياسػي الوػاكـ)الجنرا ت وال باط المادينيف حي رح
عممانًيػػا بػػارًقا، م ػػؿ وقيػػر الق ػػاء األسػػبؽ، يوسػػؼ لبيػػد، إلػػ  الاعبيػػر عػػف يأسػػا مػػف إمكانيػػر أف اػػنجح أيػػر 

 وكومر إسراديمير حي امرير قرار بشأف إ الء مساوطنات حي ال  ر الطربير.
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 تيديد استقرار النظام السياسي
 يكا ػػػي المسػػػػاوطنوف باوظيػػػػؼ  قمهػػػػـ السياسػػػػي واطمطمهػػػػـ حػػػػي الجػػػػيش مػػػػف أجػػػػؿ الو ػػػػاظ عمػػػػ  المشػػػػروع  

ا سايطاني، بؿ إنهػـ   ياػرددوف حػي اهديػد اسػاقرار النظػاـ السياسػي اإلسػراديمي حػي وػاؿ شػعروا بػأف رنػاؾ 
لوكومػر عػف اا ػاض أيػر أير مواولػر لممػّس بهػضا المشػروع، وضلػؾ عبػر الػدعوة  سػا داـ القػوة مػف أجػؿ إ نػاء ا

قرارات اهػدد رػضا المشػروع. حقػد أدت الرصاصػات الاػي أطمقهػا المسػاوطف، إيطػاؿ عميػر، عمػ  صػدر ردػيس 
الػػوقراء اإلسػػراديمي األسػػبؽ، إسػػواؽ رابػػيف، إلػػ  إسػػداؿ السػػاار عمػػ  أيػػر إمكانيػػر لماوصػػؿ لاسػػوير سياسػػير 

قػػػد أف رابػػػيف مسػػػاعد لمانػػػاقؿ عػػػف األرا ػػػي   ألنػػػا اعا2662لمصػػػراع. لقػػػد اغاػػػاؿ عميػػػر رابػػػيف أوا ػػػر عػػػاـ 
  وقد وقؽ عميػر ردحػا  ويػث إف ا نا ابػات الاػي ألجريػت بعػد 2697ال مسطينير الاي اواماها إسراديؿ عاـ 

قػػد أدت إلػػ  اناصػػار اليمػػيف اإلسػػراديمي  ورػػو الاطػػور، الػػضي  2669اغايػػاؿ رابػػيف مباشػػرة، حػػي صػػيؼ عػػاـ 
سػّجؿ الم كػر اإلسػراديمي، روحيػؾ روقناػاؿ، وقيقػر م ادرػا أنػا منػض ق   عم  حرص الاوصػؿ لماسػوير. ولقػد 

اغاياؿ رابيف ودوادر صن  القرار حي إسراديؿ ا ش  واػ  مجػرد طػرح جػدؿ وقيقػي بشػأف مسػاقبؿ األرا ػي 
الموامر   وًحا مف اكرار ا غاياؿ السياسي  مما جعؿ لهضا الودث اأ ير الػدومينو  بويػث إنػا يػردع الساسػر 

(. ومػا قالػت المرجعيػات الدينيػر 6طي بجدير م  أي مقارح لاسوير الصػراع سػممًيا مػ  ال مسػطينييف)عف الاعا
اصػػدر ال اػػاول الاػػي ابػػيح إراقػػر دمػػاء الساسػػر الػػضيف يبػػدوف اسػػاعداًدا لػػػ صالا ػػريطص باألرا ػػي ال مسػػطينير الاػػي 

 .2697اواماها عاـ 
 

 السمطة الفمسطينية: التزام بحماية المستوطنات
عػػدة سػػوابؽ عمػػ  أف الػػرأي العػػاـ اإلسػػراديمي   ياػػردد حػػي الاوػػرؾ  ػػد وكومااػػا حػػي وػػاؿ أوػػس أف دلػػت 

سياسااها مف الصراع اادي لممّس بأمنا الش صي  حعمػ  سػبيؿ الم ػاؿ أدت ال سػادر الكبيػرة الاػي ملنلػي بهػا 
يريػػر دا ػػؿ إسػػراديؿ، الجػػيش اإلسػػراديمي  ػػالؿ اوااللػػا لجنػػوب لبنػػاف إلػػ  و دة العديػػد مػػف الوركػػات الجمار

الاي وممػت لػواء الػدعوة إلػ  ا نسػواب مػف المنطقػر بػدوف قيػد أو شػرط، ولعػؿ أك ػر رػض، الوركػات حاعميػر، 
انطمقت أيً ا وركػات جماريريػر  2607كانت مجموعر صالنساء األربعرص. وعند ا جر ا نا ا ر األول  عاـ 

 اسات الوكومر.إسراديمير ورصت عم  اعبدر الرأي العاـ الدا مي  د سي
وبكػػػؿ اأكيػػػد حػػػدف الجمهػػػور اإلسػػػراديمي كػػػاف سػػػياورؾ  ػػػد سياسػػػات الوكومػػػات اإلسػػػراديمير الماواطدػػػر مػػػ  
المسػػاوطنيف حػػي وػػاؿ ابػػيف لػػا أف رػػض، السياسػػات امػػس بأمنػػا، سػػيما حػػي وػػاؿ رػػددت ويػػاة الجنػػود، الػػضيف 

عػاوف األمنػي الكبيػر الو يػؽ والمعمػف ياولوف وماير را ء المساوطنيف. لكف كؿ الد دؿ ااكد أنا حػي ظػؿ الا
الػػػضي ابديػػػا األجهػػػقة األمنيػػػر الاابعػػػر لمسػػػمطر ال مسػػػطينير مػػػ  أجهػػػقة األمػػػف اإلسػػػراديمير حػػػي اعقػػػب وركػػػات 
المقاومر ال مسطينير حي ال  ر الطربير  حدنا   يوجد اهديػد مػا يقنػ  الجمهػور اإلسػراديمي، بػأف سػموؾ الوكػـ 

ف يهػػػدد مصػػػالوا  وبالاػػػالي يػػػاـ السػػػماح لممسػػػاوطنيف بػػػأف يوػػػددوا قواعػػػد حػػػي اػػػؿ أبيػػػب المهػػػادف لممسػػػاوطني
الاعػػاطي مػػ  الصػػراع. لقػػد أدل الاعػػاوف األمنػػي الػػضي ابديػػا األجهػػقة األمنيػػر الاابعػػر لمسػػمطر ال مسػػطينير إلػػ  
اوسيف البيدر األمنير لممساوطنيف أن سهـ، وسمح لهـ بادشيف المقيد مف المساوطنات حي ظػؿ أقػؿ قػدر مػف 

(. ونظػػًرا لماعػػاوف األمنػػي العميػػؽ، حمػػـ يعػػد رنػػاؾ مطمػػوب حمسػػطيني واوػػد عمػػ  قادمػػر 20الم ػػاطر األمنيػػر)
المطمػػػوبيف لػػػدل جهػػػاق الم ػػػابرات اإلسػػػراديمير العامػػػر صالشػػػاباؾص. مػػػف رنػػػا، حػػػدف اعػػػاوف السػػػمطر ال مسػػػطينير 

 األمني يوحر البيدر اإلقميمير المناسبر لاعاظـ ا سايطاف.
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ا  حدف الموقؼ األميركي يعقق البيدر السياسير لممشروع ا سايطاني  ويث إنا عم  الرغـ مف حي الوقت ضاا
ال ػػػريبر الكالميػػػر الاػػػي اػػػػدحعها اإلدارة األميركيػػػر حػػػي اناقادااهػػػا ال جولػػػػر لمبنػػػاء حػػػي المسػػػػاوطنات  إ  أف 

ػػؿ سػػموكها العممػػي يشػػج  الوكومػػر اإلسػػراديمير عمػػ  مواصػػمر دعػػـ المسػػاوطنيف. حعمػػ  سػػب يؿ الم ػػاؿ لػػـ َاول
ا ناقادات الاي ارددرا إدارة أوباما اجا، ا سايطاف مػف مواصػمر الػدعـ العسػكري وا قاصػادي وا سػاراايجي 
إلسراديؿ  لضا   يوجد ما يقن  دوادر صن  القرار حي اؿ أبيب باطييػر سػموكها إقاء المسػاوطنات حػي وػاؿ لػـ 

ير عم  مصالح إسػراديؿ بشػكؿ سػمبي. وأك ػر مػف ضلػؾ، أف الو يػات اا ر ردة ال عؿ الدولير، واوديًدا األميرك
الماوػػدة الاػػي اناقػػد ا سػػايطاف   ااػػردد حػػي اسػػا داـ وػػؽ الػػنقض ال ياػػو  ػػد أي مشػػروع قػػرار حػػي مجمػػس 

(. ناريػػؾ عػػف وقيقػػر أف القػػانوف األميركػػي يع ػػي الابرعػػات السػػ ير الاػػي يقػػدمها 22األمػػف يػػديف ا سػػايطاف)
 (.25د لممشروع ا سايطاني مف ال رادب، بقعـ أنها اضرب ألغراض  يرير )األ رياء اليهو 

 
 سياسة تكريس األمر الواقع

باوظيػػؼ قػػواهـ السياسػػير دا ػػؿ ماسسػػات الدولػػر، وب عػػؿ امػػويوهـ باطييػػر قواعػػد المعبػػر الدا ميػػر، وحػػي ظػػؿ 
ؽ عمػ  األرض بمػا ي ػدـ الموقؼ األميركي وموقؼ السمطر ال مسطينير  يواصؿ المسػاوطنوف اكػريس الوقػاد

منطمقااهـ الدينير واأليديولوجير. ويبادر المساوطنوف لمسيطرة عم  األرا ػي ال مسػطينير ال اصػر، الاػي اقػ  
قامر نقاط اسايطانير عميها  بعد اجريؼ مػا عميهػا مػف وقػوؿ. ومنػض الاوقيػ  عمػ   حي مويط المساوطنات  وا 

ر نقطػػر اسػػايطانير اقػػ  حػػي موػػيط المسػػاوطنات. وعمػػ  أوسػػمو امكػػف المسػػاوطنوف مػػف ادشػػيف أك ػػر مػػف مادػػ
الرغـ مف أف الوكومر اإلسراديمير الاقمت أمػاـ إدارة الػرديس بػوش بدقالػر كػؿ النقػاط ا سػايطانير  إ  أنهػا لػـ 
اورؾ ساكًنا. وم  أف جمي  رض، النقاط ا سايطانير الاي الدش ف حي مويط المساوطنات القادمػر العابػر صغيػر 

ص، وسػػب اعريػػؼ الوكومػػر اإلسػػراديمير ألنهػػا أقيمػػت بػػدوف إضنهػػا، إ  أف الوكومػػر والجػػيش يورصػػاف قانونيػػر
عم  اوحير األمف وكؿ مراحؽ ال دمر لقاطنيها. وحػي الوقػت ضااػا، يوػرص المسػاوطنوف عمػ  مواولػر المػس 

بػػػر اسػػػاهداؼ بػػػدرادة الصػػػمود والبقػػػاء لػػػدل ال مسػػػطينييف الػػػضيف يقطنػػػوف بػػػالقرب مػػػف المسػػػاوطنات  وضلػػػؾ ع
مصػػالوهـ ومنػػاقلهـ واجريػػؼ أرا ػػيهـ واسػػميـ ربػػاررـ  وا عاػػداء الجسػػدي عمػػيهـ  ووصػػؿ األمػػر إلػػ  وػػد 
لػػ  جانػػب ضلػػؾ، يوػػرص  جمػػب قطعػػاف مػػف ال نػػاقير البريػػر لاعيػػث حسػػاًدا و راًبػػا حػػي وقػػوؿ ال مسػػطينييف. وا 

سياسػػات اسػػاهدؼ المػػس بالويػػاة  المػػوبي الػػداعـ لممسػػاوطنيف حػػي الوكومػػر والكنيسػػت اإلسػػراديمي عمػػ  ان يػػض
الطبيعير لم مسطينييف حي مويط المساوطنات  م ؿ رحض منح ر ص لمبناء لم مسػطينييف حػي رػض، المنػاطؽ  
واػػدمير كػػؿ منػػقؿ يلبنػػ  دوف اػػر يص، والقيػػاـ بمصػػادرة أراضة حمسػػطينير  اصػػر، بػػقعـ أف ال طػػوة جػػاءت 

 ألغراض عسكرير، وبعد ضلؾ ياـ اسريبها لممساوطنيف.
 

 المستوطنون: قوة متنامية
مػالء مػواق هـ السياسػير واأليديولوجيػر    يوجد ما يهدد قدرة المساوطنيف عم  مواصمر مراكمر القوة والن ػوض وا 
عم  الكياف الصهيوني، وسيواصموف اوظيؼ حادض القوة السياسير عمػ  الصػعيد الػدا مي بشػكؿ يسػمح لهػـ 

رض ال مسطينير حي بيدػر م اليػر. وممػا   شػؾ حيػا أف أك ػر مػا بمواصمر مشروعهـ ا سايطاني الاهويدي لي
يساعد قيادات المساوطنيف عم  مواصمر رػضا الػنهج رػو غيػاب اوػديات إقميميػر ودوليػر اجعػؿ إسػراديؿ اػدح  
أ ماًنػػا وقيقيػػر بسػػبب المشػػروع ا سػػايطاني. إف أكبػػر إنجػػاق وققػػا المسػػاوطنوف عمػػ  مػػدل أك ػػر مػػف أربعػػر 
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ؽ مشػػروعهـ يام ػػؿ حػػي جعػػؿ رػػضا المشػػروع حػػي بػػارة اإلجمػػاع اإلسػػراديمي العػػاـ  ورػػضا مػػا عقػػود عمػػ  انطػػال
 يجعمهـ يشعروف بقدر كبير مف ال قر بالن س. 

 52/5/5023، مركز الجزيرة لمدراسات
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 ناجي صادؽ شراب

ضي يق  عم  شػعب كامػؿ، ب عػؿ االقػي الظمـ الااري ي لا أشكاؿ وصور ماعددة، أقصارا درجر رو الظمـ ال
 إرادات وقول أ رل  د،، ألرداؼ ك يرة منها الرغبر حي السيطرة والعبودير، واسانقاؼ موارد، و يرااا.

وقد يأ ض شكؿ ورماف شعب ما مف عقوؿ أبنادا. وأقسػ  درجػات الظمػـ الاػاري ي رػو ضلػؾ الظمػـ الػضي يقػـو 
 ر ليعيش حي أرض غير أر ا يبوث عف روير جديدة.عم  اقاالع شعب مف أر ا وجضور، الااري ي

ومف الم ارقات الااري ير أف الظمـ الااري ي قد ارابط بالموجػر ا سػاعمارير الاػي اسػاعبدت حيهػا شػعوب دوؿ 
العالـ ال الث حي إحريقيا ورسيا، الاي اوولت حيها إل  أراض منهوبر، وشعوب مورومر مػف ردمياهػا وكراماهػا 

 اإلنسانير.
أعم  درجات الظمـ الااري ي رو الظمـ الػضي وقػ  عمػ  الشػعب ال مسػطيني عنػدما اكالبػت الصػهيونير  وابق 

 والقول ا ساعمارير عم  اقاالعا مف أر ا ليعيش حي م يمات ا اقر لك ير مف مقومات الوياة اإلنسانير.
سػػري مػػف األرض، ومػػا ولهػػضا الظمػػـ الاػػاري ي أشػػكاؿ ماعػػددة ومركبػػر، حمػػـ يقاصػػر عمػػ  عمميػػر الاهجيػػر الق

عان  مف مضابح راح  وياها اآل ؼ مف المدنييف األبرياء. ولكنا شكؿ مف الظمـ الاػاري ي المسػامر، حمنػض 
 مسر وسايف عامًا ووالر الظمـ الااري ي مسامرة واأ ػض صػورًا ماعػددة، منهػا عػدـ القػدرة عمػ  أف يعػود رػضا 

مر، والوصػار الاػاري ي الػضي يواجػا المػواطف ال مسػطيني الشعب ألر ا، وعدـ قدراا عم  قياـ دولاا المسػاق
أينما وجد. حمقد اقارف الظمـ الااري ي بش ص المواطف ال مسطيني العادي وا  اآلف، حي انقما واروالػا مػف 

 مكاف إل  ر ر. أنت حمسطيني عميؾ أف اناظر رومر السماء.
منػػض النكبػػر عػػاـ ” إسػػراديؿ“كػػؿ مػػا اقػػوـ بػػا رػػضا الامػػايق ورػػض، المعاممػػر شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ الظمػػـ الاػػاري ي، و 

” إسػػراديؿ“رػو شػػكؿ مػف الظمػػـ الاػػاري ي المسػامر الػػضي يعػيش حيػػا الشػػعب ال مسػطيني، ومػػا اقػوـ بػػا  2680
مػػػف مصػػػادرة األرض، وبنػػػاء مسػػػاوطنات عميهػػػا، واقػػػاالع أشػػػجار القياػػػوف، وا عاقػػػا ت اليوميػػػر، واػػػدمير 

ال مسػػطينييف الػػضيف يعيشػػوف عمػػ  مػػا ابقػػ  لهػػـ مػػف أرض، واألسػػرل المنػػاقؿ، وا قاوامػػات العسػػكرير لبيػػوت 
، والوػػروب المسػػامرة عمػػ  قطػػاع غػػقة، وورمػػاف أرمػػا مػػف ممارسػػر أدنػػ  ”إسػػراديؿ“الػػضيف يقبعػػوف حػػي سػػجوف 
 مقومات الوياة اإلنسانير.

سػاولير الكبػرل والسااؿ المشروع: مف ياوّمؿ مساولير رضا الظمـ الضي ما قاؿ يعانيػا الشػعب ال مسػطيني  الم
اقػػ  عمػػ  بريطانيػػا باعاباررػػا السػػمطر الاػػي اناػػدباها عصػػبر األمػػـ عمػػ  حمسػػطيف حػػي أعقػػاب الوػػرب الكونيػػر 
األول ، وكانت مف مساوليات الدولر المنادبر أف اعمؿ عم  اساقالؿ الشعوب الاي وقعت اوػت رػضا النظػاـ 

ألك ػػر اطػػورًا واػػأرياًل حػػي ممارسػػر ، ورػػي الشػػعوب ا”أ“ومػػف  ػػمنها حمسػػطيف، الاػػي و ػػعت اوػػت اصػػنيؼ 
وقوقها السياسر، وبدً  مف ضلؾ قامت باطبيؽ وان يض نظاـ ا ناداب لان ض مف  اللا وعد بم ور الػضي ملنوػت 
بموجبػػػا الوركػػػر الصػػػهيونير وطنػػػًا لميهػػػود. وان يػػػضًا لػػػضلؾ اناهجػػػت سياسػػػر البػػػاب الم اػػػوح، واشػػػجي  الهجػػػرة 

لميهود  صوصًا األرا ي الاي اعابر ممكًا لمدولر الع مانيػر بصػ اها دولػر  اليهودير، واسهيؿ اناقاؿ األرا ي
ال الحػػػر اإلسػػػالمير الشػػػرعير، واسػػػهيؿ اػػػدحؽ السػػػالح لمجماعػػػات الصػػػهيونير المسػػػمور، ومالوقػػػر ومعاقبػػػػر 
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ال مسطينييف الضيف يومموف السػالح لعقوبػات اصػؿ إلػ  اإلعػداـ ورػو مػا وصػؿ حعػاًل، واّوجػت رػض، السياسػر 
والويمولػر دوف  202كدولػر وحقػا لمقػرار رقػـ ،” إسػراديؿ“الق ير إل  األمـ الماودة  ساصدار قػرار قيػاـ  بنقؿ

 قياـ الدولر ال مسطينير بموجب القرار ن سا.
رض، بعض أشكاؿ مسػاولير بريطانيػا، ولكػف المسػاولير   ااوقػؼ عنػد وػدود بريطانيػا، حعصػبر األمػـ ااومػؿ 

مػػـ الاػػاري ي ألنهػػا غطػػت واجارمػػت كػػؿ مػػا قامػػت بػػا بريطانيػػا مػػف سياسػػات مسػػاولير مباشػػرة حػػي رػػضا الظ
مناق ػػر و غيػػر لنظػػاـ ا ناػػداب. واناقمػػت رػػض، المسػػاولير إلػػ  األمػػـ الماوػػدة، وأوؿ مظػػارر رػػض، المسػػاولير 
عجقرػػا عػػف ان يػػض كػػؿ القػػرارات الدوليػػر الاػػي أصػػدراها الاػػي ااكػػد حػػي مجممهػػا وػػؽ الشػػعب ال مسػػطيني حػػي 

حػي األرا ػي ” إسػراديؿ“وقا حي اقرير مصير، عم  أر ا، وبطػالف كػؿ السياسػات الاػي قامػت بهػا ممارسر 
و  ػػوع ” إسػػراديؿ“ال مسػػطينير كسػػمطر اوػػاالؿ بمػػا حيهػػا المسػػاوطنات . وعجػػق األمػػـ الماوػػدة عػػف معاقبػػر 

 سموكها السياسي ألوكاـ مي اؽ األمـ الماود، و صوصًا ال صؿ الساب .
الماوػدة رػػض، المسػاولير مػا قدماػػا مػف مسػاعدات إنسػػانير لمشػعب ال مسػطيني، وابنػػي  الػضي ي  ػؼ عػػف األمػـ

 دولر، ورضا بال شؾ إوساس بهضا الظمـ الااري ي. 236قرار حمسطيف كدولر مراقب باأييد 
ومػػا ي  ػػؼ عػػف األمػػـ الماوػػدة أي ػػًا أنهػػا حػػي النهايػػر موصػػمر إرادات دوؿ، ورنػػا اػػأاي المسػػاولير المباشػػرة 

 ػػد ” إسػراديؿ“حػي مجمػس األمػف لاوػوؿ دوف معاقبػر ” ال ياػو“ يػات الماوػدة الاػي وظ ػت وقهػا حػي عمػ  الو 
كػػػؿ اناهاكااهػػػا لوقػػػوؽ اإلنسػػػاف ال مسػػػطيني، ومػػػف ناويػػػر أ ػػػرل لمويمولػػػر دوف قيػػػاـ دولػػػر حمسػػػطينير كاممػػػر 

لابنيهػػا وجهػػر نظػػر ” اإلسػػراديمير“ -الع ػػوير، واوممهػػا المسػػاولير المباشػػرة حػػي حشػػؿ الم او ػػات ال مسػػطينير
، واسػػامرار مسػػاعدااها العسػػكرير وا قاصػػادير واألمنيػػر لهػػا مػػا يشػػجعها عمػػ  عػػدـ ا سػػاجابر لكػػؿ ”إسػػراديؿ“

 مبادرات السالـ.
إنهاء اوااللها ليرا ػي ال مسػطينير، ومواصػرة ” إسراديؿ“وابق  أعم  درجات الظمـ الااري ي يام ؿ برحض 

طالؽ سراح األ  سرل.الشعب ال مسطيني وا 
 ، وقياـ الدولر ال مسطينير.”اإلسراديمي“رضا الظمـ الااري ي لف يناهي إ  باناهاء ا واالؿ 

 56/5/5023، الخميج، الشارقة
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لرديسػػر، إف أك ػػر الاومػػيالت الرادػػدة لالقمػػر السػػورير اا ػػؽ عمػػ  أف جػػقءا مػػف وػػدود الشػػرؽ ا وسػػط الوػػديث ا
، اوشؾ اف ااطير اطيرا أساسيا إف لـ المَح اماما. قاؿ وقير 2629الاي نشأت نايجر اا اؽ سايكس بيكو حي 

ال ارجير الاركي اومد داود اوغمو حي  طبر لػا حػي مناصػؼ رضار/مػارس ا  يػر إف الم طػط ا قميمػي حػي 
ف يعػػود اػػأ ير اركيػػا الػػ  منػػاطؽ كانػػت الشػػرؽ ا وسػػط الػػضي أود ػػا رػػضا ا ا ػػاؽ بمػػغ نهاياػػا، واوقػػ  اي ػػا ا

 اوت سياداها حي الما ي، لكنها صارت ال  القول الكبرل ا ساعمارير ا وروبير.
واشػنطف ‘يبدو اف الجميػ  ياوػد وف عػف نهايػر اا ػاؽ سػايكس بيكػو. حقػد وػضر دي يػد اجينايػوس مػف صػوي ر 

 ر بهـ أك ر مف الجمي . وكاػب سي’ نقض ودود سايكس بيكو حي الشرؽ ا وسط‘الروس مف اف ’ بوست
أليػوت أبرامػق، نادػب مساشػار ا مػف القػومي حػي ادارة بػوش حػي الوقػت ن سػا عػف نقػض ا ا ػاؽ. وقبػؿ ضلػػؾ 

 25بب ػػػعر اسػػػابي  كاػػػب أوػػػد المػػػراقبيف الػػػرواد حػػػي حرنسػػػا لشػػػاوف الشػػػرؽ ا وسػػػط أنطػػػواف باسػػػباوس، حػػػي 
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الاػػي أوػػد ها اا ػػاؽ سػػايكس بيكػػو اوشػػؾ اف ’ عرالوػػدود المصػػطن‘اف ’ لي يطػػارو‘نيسػػاف/ابريؿ حػػي صػػوي ر 
 ’.الاسونامي العربي والقعقعات الاي اجري عم  أ ر،‘اامق  ال ربر القا ير، مما سما، 

يصػػعب أ  نبػػالغ حػػػي أرميػػر رػػضا الاطييػػػر اضا وقػػ . ويساوسػػف حػػػي رػػضا السػػياؽ أف ننظػػػر حػػي جػػضور اا ػػػاؽ 
سػط عمػ  األقػؿ. حػي ا نػاء الوػرب العالميػر ا ولػ  سايكس بيكو الضي ودد ودود  مس دوؿ حي الشرؽ ا و 

، اوصؿ السير مارؾ سايكس مندوب بريطانيا، وشػارؿ حرانسػوا جػورج بيكػو، 2629حي اشريف ا وؿ/اكاوبر 
مندوب حرنسا، ال  اا اؽ سري عم  اقسيـ المناطؽ اآلسػيوير مػف الدولػر الع مانيػر الػ  منػاطؽ ن ػوض اسػيطر 

عصػػبر ا مػػـ ارايبػػات ا ناػػداب عمػػ  ا را ػػي الع مانيػػر السػػابقر الاػػي اوامهػػا  عميهػػا الػػدولااف. وينمػػا سػػنت
الوم ػػاء بعػػد ضلػػؾ، ألعطيػػت حرنسػػا ا ناػػداب عمػػ  سػػورير ولبنػػاف، حػػي وػػيف ألعطيػػت بريطانيػػا ا ناػػداب عمػػ  

الك ػرة العراؽ. وحي السنوات الاي امت ضلؾ أح ت رض، الػنظـ ا نادابيػر الػ  اقويػر سػمطر القمػر العمويػر عمػ  
 السنير حي سورير وال  سيطرة القمر السنير عم  الك رة الشيعير حي العراؽ.

، ورػي منطقػر ’ا ناػداب البريطػاني عمػ  حمسػطيف‘وحّرؽ اا اؽ سايكس بيكو اي ا بيف ما سيسم  بعد ضلػؾ 
 ناػػداب ا‘وبػػيف ’ سػػورير الجنوبيػػر‘كانػػت معروحػػر لسػػكاف المكػػاف العػػرب قبػػؿ الوػػرب العالميػػر ا ولػػ  بأنهػػا 

 حي الشماؿ.’ ال رنسي عم  سورير
 

 العراق ـ أىي النياية؟
كػـ ا صػؿ بػيف  900صويح اليوـ اف وػدود الشػرؽ ا وسػط الاػي يوصػر ال بػراء عنػاياهـ حيهػا اماػد بطػوؿ 

حايننشػػاؿ اػػايمقت الاػػي كابػػت عػػف ‘سػػورير والعػػراؽ. وقػػد اطرقػػت الػػ  ضلػػؾ رػػضا ا سػػبوع صػػوؼ رادػػدة م ػػؿ 
ال   ال ر ’ اناقض علرارا‘نيويورؾ اايمقت الاي جاء حيها اف الدولر السورير ‘وصوي ر ’ حصـ علرل سورير‘

سػورير الكرديػػر ضات  -3منطقػػر مواليػر لممعار ػر  -5منطقػر مواليػر لالسػد.  -2أجػقاء مسػاقمر عمػ  األقػػؿ: 
 ػاؽ سػايكس العالقات بشماؿ العراؽ وبجماعػات كرديػر حػي اركيػا. إف مػا يلعجػؿ حػي األسػاس بنهايػر وػدود اا

بيكػػو رػػي األوػػداث حػػي الجانػػب العراقػػي مػػف الوػػدود، واشػػير الاطػػورات حػػي السػػنر ا  يػػرة الػػ  حصػػـ علػػرل 
الدولػر العراقيػػر القريػػب. وحػػي ايموؿ/سػػبامبر القريػب سػػيربط أنبػػوب ن ػػط جديػػد ينقػؿ الػػن ط الكػػردي عػػف طريػػؽ 

 اركيا العراؽ الكردير بالسوؽ الاركير   بأجقاء العراؽ ا  رل.
ف ا كػػراد ين ػػضوف حػػي الوقيقػػػر  يػػرل الطػػرب اف رػػضا الاطػػور رػػػو ال طػػوة ا ولػػ  نوػػو اسػػاقالؿ كردسػػػااف. وا 
صػػ قات مسػػاقمر مػػ  شػػركات ن ػػط دوليػػر ويما ػػوف عمػػ  النظػػاـ المركػػقي حػػي بطػػداد. ومػػ  ضلػػؾ أعمػػف ماوػػدث 

مػػف أجػػقاء العػػراؽ  مجمػػس ا مػػف القػػومي حػػي ا دارة ا مريكيػػر اف الو يػػات الماوػػدة اعػػارض اصػػدير الػػن ط
واعػػارض واشػػنطف مشػػروعات اقاصػػادير ’. بػػدوف المواحقػػر المناسػػبر مػػف الوكومػػر العراقيػػر ا اواديػػر‘جميعػػا 

كردير قد ا  ي ال  اقسيـ العراؽ ال   ػالث دويػالت عمػ  األقػؿ: كرديػر وشػيعير وسػنير. وحػي الوقػت الػضي 
غيػر مسػاعدايف. يبػدو حػي واقػ  ا مػر اف ايػراف  قد اكوف حيا كردسااف مساعدة لالساقالؿ مػا قالػت األ ريػاف

ساسيطر عم  المناطؽ الشيعير مف العراؽ، لكف مػاضا سػيكوف مصػير المنػاطؽ السػنير حػي العػراؽ كمواحظػر 
 األنبار 

ان مت حي السػنر ا  يػرة قػوات مجارػدة مػف القبادػؿ العربيػر السػنير حػي العػراؽ المناشػرة عمػ  طػوؿ الوػدود 
الػػ  الوػػرب عمػػ  نظػػاـ ا سػػد. واجاػػاق رػػض، القبادػػؿ جيدػػر وضرابػػا عمػػ  نوػػو دادػػـ الوػػدود السػػورير العراقيػػر، 

 السورير العراقير منض سنيف ك يرة.
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إف اواماؿ اف يهـق أبناء عمػوماهـ السػنيوف حػي سػورير نظػاـ ا سػد ر ػر ا مػر أو أف يسػيطروا عمػ  األقػؿ 
السنييف حي العراؽ. حقد كاف را ء يشعروف قبػؿ عم  جقء مف الدولر السورير أشاع رووا جديدة بيف العرب 

أح ػػػت الػػػ  رقيمػػػر النظػػػاـ السػػػني الوػػػاكـ برداسػػػر صػػػداـ وسػػػيف والػػػ   5003ضلػػػؾ بػػػأف وػػػرب العػػػراؽ حػػػي 
 اناصار الك رة الشيعير العراقير. ورـ يشعروف اآلف بأنهـ يساطيعوف اساعادة قواهـ.

 
 خريطة جديدة

واشػنطف ‘( حػي صػوي ر 5006 5007ي الما ػي، ريػاف كروكػر )كاب س ير الو يات الماودة حػي العػراؽ حػ
حي ا وؿ مف أيار/مايو اف القاعدة حي العراؽ  بات ن سها مف جديد حي المناطؽ الاػي رقماهػا حيهػا ’ بوست

قػوات امريكيػػر وعراقيػػر حػػي السػػنوات ال مػػس ا  يػػرة. ولػيس م اجدػػا اف يلعػػرؼ كروكػػر القػػوة المجارػػدة الرادػػدة 
 ا سد بأنها شعبر لمقاعدة حي سورير. حي الورب لجيش

جنػػديا سػػورير حػػي مػػارس حػػي ميػػداف عػػاـ حػػي مدينػػر الرقػػر شػػماؿ  22رلحعػػت رايػػر القاعػػدة العراقيػػر قمػػف اعػػداـ 
سورير. حقد اوولت ودود سايكس بيكو القديمر اضا لاصبح عديمر المعن  بالنسبر اليهـ. وضكر مومػؿ عراقػي 

الػ  موػو الوػػدود العراقيػر السػورير القديمػر والػػ  اوويػد المنػاطؽ السػػنير دعػػوات دينيػر  5022انػا السػم  منػض 
 مف الجانبيف.

اضا اجامػ  انقسػاـ سػورير مػ  بمقنػػر العػراؽ حكيػؼ سػيبدو الشػرؽ ا وسػػط  مػف المنطػؽ اف ن اػرض اف يطمػػح 
سياسػيا، العرب السنيوف ال  الاوصؿ ال  أوػالؼ مػ  جيػرانهـ. واضا كانػت اوكمهػـ امػؾ الشػعبر مػف القاعػدة 

حاف النايجر قد اكوف نشوء احطانسااف جديدة حي قمب العالـ العربي. واضا اولت الوكـ قػول أك ػر اعاػدا  بػيف 
السػػنييف حػػي العػػراؽ حقػػد يقنػػوف رػػـ اي ػػا انشػػاء عالقػػات ااواديػػر بجػػاراهـ السػػنير حػػي الطػػرب، ا ردف، الاػػي 

 سامنوهـ قدرة عم  الوصوؿ ال  البور ا ومر.
ف الاطػور حػي المسػاقبؿ لمػنظـ السياسػير حػي سػورير والعػراؽ، حمػف الوا ػح انػا ياوقػ  اف اكػوف لكف مهما يكػ

 سنر. 67 ريطر الشرؽ ا وسط م ام ر جدا عف ال ريطر الاي رسماها بريطانيا وحرنسا قبؿ 
 54/5/5023اسرائيل اليوم 

 56/5/5023، القدس العربي، لندن
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 54/5/5023، ون الينأفمسطين 


