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بيػوتيـ لدخمػوا الضػفة بسػالحيـ  ياً إسػرائيم اً جنػدي 96عػدنا أخجػؿ و وال ن "إسػرائيؿ"مػع  عباس: ننسؽ أمنياً  2
 معززيف مكرميف

 نشرفيي حضكر هذا االجتماع المهـ الذم نرعاه ،قاؿ رئنس السمطة الكطينة الفمسطنينة محمكد عباس
الميتدل االقتصادم العالمي كنهدؼ إلى كسر الجمكد الحاصؿ في العممنة السناسنة في ميطقة الشرؽ 

سرائنمننف األك  ف أكنثر ما نسعديي في هذا الحراؾ حقنقة أيه يابع مف رجاؿ أعماؿ فمسطنيننف كا  سط، كا 
نشعركف بأيه ال بد مف كسر الجمكد السناسي، كأيا سعند بأف رجاؿ األعماؿ قد أدرككا أف أساس أم 

بعاصمتها دكلة فمسطنف المستقمة  1967مفاكضات كهدفها نتمنثؿ في تحقنؽ مبدأ الدكلتنف عمى حدكد 
 القدس الشرقنة لتعنش بأمف كسبلـ إلى جايب دكلة إسرائنؿ.

لقد حذرت في الماضي كفي عدند مف المياسبات بأف الكضع الحالي ال نطاؽ، فاستمرار االستنطاف كتغننر 
هكنة القدس كمصادرة األراضي كاالعتقاالت كغنرها مف الممارسات اإلسرائنمنة المعركفة لدنكـ ستؤدم إلى 
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ؽ فرصة حؿ الدكلتنف كهذا ما يمحظه هذه األناـ، إذ أف كنثنرا مف الشباب كبالذات الجنؿ الجدند بدأكا إغبل
نفقدكف نثقتهـ بحؿ الدكلتنف، ألف ما نركيه عمى األرض نجعمهـ فعبل ال نأممكف في المستقبؿ بأف هياؾ 

مف أف منثؿ هذا التنار دكلتنف دكلة إسرائنؿ كدكلة فمسطنف إلى جايب بعضهـ البعض، لذلؾ يحف يحذر 
النائس كأيا أقكؿ النائس سنسكد في المستقبؿ، إف هذا ال نمنثؿ سناستيا، يحف يرند دكلتنف، كلنس دكلة كاحدة 
كلكف أعطكا الياس، أعطك الشباب أعطكا الجنؿ الجدند األمؿ، قبؿ أف نفقد هذا األمؿ، ال نمكف القبكؿ 

 ستقبلؿ كممارسة حقه المشركع بتقرنر المصنر.بإهاية كرامة شعب نياضؿ مف أجؿ الحرنة كاال
عاما، كيحف ال يدرس كال يعمـ أكالديا  65الشعب الفمسطنيي تكاؽ لمسبلـ بعد معاياة مستمرة ميذ كقاؿ أف 

الكراهنة أك الحقد أك التمننز ضد أم مف األدناف، سكاء كايت النهكدنة أك غنرها بؿ عمى العكس مف ذلؾ 
بلـ بنف أبياء شعبيا، هيا أرند أف أتعرض إلى قضنة تتعرض إلى التحرنض، حنث يعمؿ عمى يشر نثقافة الس

 13نقاؿ إف هياؾ تحرنضا لدنيا في الكتب المدرسنة أك كسائؿ اإلعبلـ أك غنرها، كهذا الكبلـ تدارسياه ميذ 
باب عاما عيدما كيا يتفاكض في 'كام رنفنر' تحدنثيا بالذات عف ذلؾ المكضكع كقميا كنؼ يزنؿ كؿ أس

الكراهنة، كأسباب التحرنض بنف الشعبنف ليهنئ الظركؼ في المستقبؿ لنعنشاف جيبا إلى جيب، كأسسيا 
لجية نثبلنثنة مف الفمسطنيننف كاإلسرائنمننف كاألمنركاف تجمس كؿ أسبكع لتياقش كؿ أيكاع التحرنض مف أم 

يتهى الحـز كالجدنة، اشتغمت هذه كاف كيحف أبدنيا استعدادا كامبل بأف ما تقرره المجية سيتعامؿ معه بم
المجية حكالي سية نثـ تكقفت، كفي كؿ لقاء عمى أم مستكل يضع هذه المجية عمى طاكلة اجتماعاتيا كيقكؿ 
ال عبلقة لهذا بالمسار السناسي، هذه قضنة هامة ليا جمنعا تعالكا يعند اليظر تعالكا يعْد المجية كما كايت 

لى اآلف لـ يسمع جكابا إنجابن  ا.كا 
كلنككف هذا السبلـ شامبل كعادال كنيهي الصراع فبل بد مف حؿ جمنع قضانا الحؿ اليهائي بنف الشعبنف 
كعمى رأسها حؿ قضنة البلجئنف المذنف جردكا مف دنارهـ ككذلؾ ممؼ كافة األسرل التكاقنف إلى الحرنة عبر 

طار زميي محددنف، تأخذ بعنف اال عتبار االتفاقات السابقة مع مفاكضات جدنة كعمى أساس مرجعنات كا 
 الحككمات اإلسرائنمنة كقرارات الشرعنة الدكلنة كمبادرة السبلـ العربنة.

عيدما يتحدث عف البلجئنف؛ كتحدنثيا أكنثر مف مرة كدخميا في تفاصنؿ التفاصنؿ فنما مضى، لكف هذه 
رج إطار المفاكضات، مع األناـ يسمع كممة كاحدة ال يرند أف يياقش هذا المكضكع، ألف هذا المكضكع خا

أيه كرد في المبادرة العربنة لمسبلـ بمغة معقكلة، بمغة حضارنة، بمغة مقبكلة، حنث نقكؿ حؿ عادؿ كمتفؽ 
، كلكف مع ذلؾ يسمع دائما جكابا كاحدا، هذا المكضكع عمنكـ أف تزنمكه مف طاكلة 194عمنه حسب قرار 

 المفاكضات، كنؼ ال أدرم. 
أسنر كهياؾ اتفاؽ مع الحككمة اإلسرائنمنة إلطبلؽ سراح األسرل  4500رل هياؾ إضافة لذلؾ قضنة األس

كلـ نيفذ هذا االتفاؽ المكتكب، كعدد هؤالء ال نزند عف مئة أسنر كيسأؿ لماذا ال  1993الذنف اعتقمكا قبؿ 
ـ أطمقتـ نطمؽ سراح األسرل، لماذا ال نطمؽ سراح هؤالء، كيسمع جكابا لماذا يعطنكـ األسرل بببلش، يع

أسنرا مقابؿ شالنط، كجكابيا نككف مع األسؼ هؿ ترندكف أف يخطؼ 'شكالنط'، لنس هذا مف  1027سراح 
 2012نثقافتيا كال نمكف أف يقدـ عمى عمؿ منثؿ هذا العمؿ، كأقكؿ لكـ كبالذات لجنراييا اإلسرائنمننف في عاـ 

مسطنينة كمعهـ سبلحهـ، قالكا أيهـ أضاعكا جيدم إسرائنؿ تائهنف في القرل كالمدف الف 96كضعيا نديا عمى 
دقائؽ نعكدكف إلى أهمهـ معززنف مكرمنف، يحف ال يستعمؿ هذه األسالنب ال نمكف أف  10طرنقهـ، خبلؿ 

يختطؼ أحد، هذه األسالنب ييبذها بالكامؿ يرند أف يعنش مع جنراف يحترمهـ كنحترمكييا، كلذلؾ عيدما 
مقابؿ، هياؾ اتفاؽ، لماذا تبقي هؤالء في السجكف عشرات السينف، هؿ يطمب أسرل نقكلكف يرند مقابؿ أم 
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لزنادة الكراهنة هؿ لزنادة األحقاد، أال يرند التعانش مع بعضيا البعض، ال نأتي جكاب يحف يرند بدال نثميا 
لهذا إف كيتـ، يحف لنس لدنيا نثمف ككما قمت يحف ال نمكف أف يفعؿ باختطاؼ أك اعتقاؿ أك بأم طرنقة، 

 أم إسرائنمي نأتي إلى األراضي الفمسطنيي فهك مرحب به أهبل كسهبل كنعكد إلى بنته سالما.
المبادرة العربنة لمسبلـ جاءت ببيدنف انثينف، األكؿ تحدنثت عيه كالنثايي مذككر في هذه الكرقة، نقكؿ إذا 

سبلمنة تعترؼ بإسرائنؿ ايسحبت إسرائنؿ مف األرضي العربنة كالفمسطنينة المحتمة جمنع الدكؿ العربنة كاإل
كتطبع عبلقاتها معكـ، كنؼ يضنع منثؿ هذه الفرصة، فقط مطمكب ميؾ أف تيسحب مف األراضي المحتمة 

سيكات، كمف المؤسؼ أف أقكؿ لئلسرائنمننف أف  10كتحصؿ عمى هذه المبادرة التي عمرها أصبح  67عاـ 
هذه المبادرة، هذه المبادرة نثمنية ال نكجد أنثمف % مف اإلسرائنمننف لـ نقرؤكا 70استطبلعات الرأم تقكؿ أف 

، كجاءت مف السعكدنة مف ممؾ السعكدنة، لنقكؿ يحف مستعدكف كالعرب  1948ميها ميذ عاـ  إلى النـك
كمهـ كالمسممنف كمهـ مستعدكف إذا تـ هذا، ماذا ييتظر. كزعياها في الصحافة اإلسرائنمنة كالتمفزنكف 

كـ كيحنثكـ أف تقرؤكا فقط هاتنف الصفحتنف، لترك كـ هما نثمنيتاف، كنمكف أف كاإلسرائنمي كالشكارع، كيرجك 
يحقؽ السبلـ بأسرع ما نتصكر أم إيساف. هذه هي الطرنؽ ايسحب كتحصؿ عمى اعتراؼ ايدكينسنا 

 كمكرنتاينا كما بنيهما، جمنع الدكؿ اإلسبلمنة كببل استنثياء، لماذا يضنع هذه الفرصة.
نست فرعنة لكيها أنضا مهمة، يحف ييسؽ أمينا مع الجايب اإلسرائنمي كال يخجؿ أرند أف أشنر لقضنة، ل

سيكات لـ نحدث أحداث كلك بسنطة بنف الضفة  6كلف يخجؿ، ألييا يرند أف يتعانش كمعركؼ أيه ميذ 
سرائنؿ، ككيا يطالب لقكاتيا بسبلح فردم، فقط مف أجؿ أف نحممه الجيدم عيدما نقكـ بمهماته،  الغربنة كا 
قاؿ ليا بعضهـ اشتركا مف السكؽ السكداء أك هربكا، لـ يفعؿ هذا كلف يفعؿ ذاؾ، لف يشترم مف السكؽ 

ال اآلف لـ  5السكداء كلف يهرب السبلح، يرند أف يحصؿ عمى ما يرند بطرنقة شرعنة، ييتظر ميذ  سيكات كا 
 يحصؿ عمى جكاب، لماذا؟ ال أدرم.

ستيعـ بعبلقات طننة مع الدكؿ العربنة كاإلسبلمنة إذا أيهت  كقاؿ عباس أيتـ جمنعا مدرككف أف إسرائنؿ
احتبللها ألرضيا كقامت دكلتيا المستقمة كعاصمتها القدس الشرقنة، القدس عاصمة لدكلتنف؛ الشرقنة 
لمفمسطنيننف كالغربنة لئلسرائنمننف، كتبقى األمكر مفتكحة بنيهما دلنبل عمى التعانش الذم يأممه، التعانش 

لب به، يرند عبلقات طبنعنة كهذه القدس ستككف يمكذجا لمعبلقات الطبنعنة كاإليساينة بنف الشعب الذم يطا
 الفمسطنيي كالشعب اإلسرائنمي.

لذا دعكيا يعكد يضع حدا لؤلكهاـ، فالشعب الفمسطنيي لف نقبؿ باتفاقات مرحمنة أك دكلة ذات حدكد مؤقتة، 
يحف متفقكف كهذا الرجؿ المحتـر جكف كنرم مكجكد هيا أك حمكؿ اقتصادنة كتجاهؿ القضنة السناسنة، 

متفقكف عمى المسار السناسي كالمسار االقتصادم مستعدكف أف يسنر به، أما الدكلة ذات الحدكد المؤقتة 
التي ما زالت تعشش في عقكؿ البعض أرجك أف تيسكها، دكلة ذات حدكد مؤقتة أرجككـ لف تجدكا عيكايا 

% 50ع، كبالمياسبة الدكلة ذات الحدكد المؤقتة لمف لـ نقرأ عيها، أف يحصؿ عمى كطينا نقبؿ بهذا المكضك 
سية كبعد ذلؾ يدرس باقي القضانا كيعالج باقي القضانا، هذا  15% مف الضفة الغربنة نثـ ييتظر 60أك 

كبعد المكضكع لف نيهي الصراع، يحف يرند أف ييهي الصراع، ال يرند أف يتعامؿ معه عمى أيه مرحمي، غدا 
غد، هذا الحؿ ال نيهي الصراع إطبلقا بؿ نزنده تعقندا كصعكبة، كسيعكد مرة كمرات إلى كنثنر مف 

 صدامات ال يرندها كال يرغب بها.
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إف الدكلة الفمسطنينة التي يتطمع إلى إقامتها دكلة عصرنة كدنمقراطنة، دكلة لكؿ مكاطينها بدكف تمننز عمى 
أة كنسكد فنها حكـ القايكف، كتعمؿ مؤسساتها بمكجب معاننر أساس دنيي أك عرض، تحفظ حقكؽ المر 

 الشفافنة كالمحاسبة.
أتكجه بالتحنة إلى كؿ المشاركنف في هذا المقاء، إلى شرنكيا في عممنة السبلـ الرئنس شمعكف بنرنس، 

لمي كصدنقيا العزنز جكف كنرم الذم نبذؿ جهكدا مضينة لمكصكؿ إلى السبلـ، كالمتابع االقتصادم العا
شكاب كفرنؽ عممه لتيظنـ هذه اليدكة الهامة التي ستسهـ حتما ربما نأتي السبلـ مف هيا مف هذه الفعالنات 
التي تعمؿ هيا، ربما تككيكف أفضؿ مف السناسننف، ألف االقتصادننف بشكؿ عاـ عممننف كيحف أصحاب 

شعبيا الفمسطنيي كعمى جهكده مف  كبلـ، كأتكجه بالشكر الخاص لجبللة الممؾ عبد اهلل النثايي لدعمه قضنة
 أجؿ إحبلؿ السبلـ العادؿ كعمى استضافته ألعماؿ الميتدل كدعمه لهذه المبادرة.

 27/5/2013األياـ، راـ اهلل، 
 

سرائيميوف يجددوف مبادرتيـ لكسر جمود عممية السالـ 2  رجاؿ أعماؿ فمسطينيوف وا 
ماؿ كالمدنرنف التيفنذننف الفمسطنيننف كاإلسرائنمننف محمد الدعمة: كجه مائتاف مف رجاؿ األع - البحر المنت

مف كبرل الشركات أمس يداء عاجبل إلى حككمتنهـ لكسر الجمكد الحالي مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ 
في مؤتمر صحافي « كسر الجمكد»الدكلتنف إليهاء اليزاع بنف شعبنهما. كقاؿ أعضاء مبادرة ما نسمى بػ

 2013يتدل االقتصادم العالمي حكؿ الشرؽ األكسط كشماؿ أفرنقنا عقد أمس عمى هامش اجتماعات الم
إيهـ سنستخدمكف يفكذهـ كخبراتهـ الجماعنة في مجاؿ األعماؿ التجارنة إلقياع القادة »في البحر المنت: 

 «.عمى الجايبنف لبدء مفاكضات جادة بهدؼ التكصؿ إلى اتفاؽ سبلـ
مع الدكلي، القنادات اإلسرائنمنة كالفمسطنينة إلى اتخاذ كدعا أعضاء المبادرة، بدعـ كتشجنع مف المجت

 إجراءات عاجمة إلعادة إيعاش العممنة السناسنة مف أجؿ إيهاء الصراع.
شركة فمسطنف لمتيمنة كاالستنثمار المحدكدة )بادنكك( »كبدكره أكد مينب المصرم رئنس مجمس إدارة 

ؿ لمقضنة الفمسطنينة نتطمب الشجاعة كالرؤنة أف كسر الجمكد السناسي كتحقنؽ الحؿ العاد« القابضة
 كاإلصرار. 

كبدكره أعرب نكسي فاردم رئنس المجمكعة اإلسرائنمنة في مبادرة كسر الجمكد عف امتيايه ألف يخبة رجاؿ 
«. ندا بند مف أجؿ تشجنع حككماتهـ عمى متابعة حؿ الدكلتنف لمشعبنف»األعماؿ مف كبل الجايبنف نقفكف 

 «.الكقت لشعكب هذه الميطقة أف تيعـ بالسبلـ كاألمف كالرفاه كاليمك كاالزدهار االقتصادم لقد حاف»كقاؿ: 
إييا يفخر بإعبلف مبادرة يخبة »كقاؿ كبلكس شكاب المؤسس كالرئنس التيفنذم لمميتدل االقتصادم العالمي: 

سرائنؿ المهمة هذه مف خبلؿ الميتدل االقتصادم العال كأشار إلى أف «. ميرجاؿ األعماؿ مف فمسطنف كا 
الميتدل سنكاصؿ تقدنـ دعمه لهذه المبادرة، كما سنعمؿ مع جهات دكلنة أخرل لضماف تعزنزها كالمحافظة 

 عمى استمرارنتها.
الكضع الحالي نهدد االقتصاد كاليسنج االجتماعي لمدكلتنف، »كيصت المبادرة في دعكتها لمتحرؾ عمى أف 

.. كلهذا السبب فإييا يدعك القادة السناسننف لممضي قدما بجرأة الذم قد نجعؿ حؿ الدكلتنف صعبا جدا
يهاء  كشجاعة كالتحمي بركح الكاجب التارنخي لتكفنر رؤنة شاممة ضركرنة لحؿ كؿ القضانا اليهائنة كا 

 «.المطالبات كتحقنؽ عبلقات جكار طنبة كسممنة بنف الدكلتنف
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، كعمؿ الميتدل االقتصادم العالمي 2012)أنار(  ككاف المصرم كفاردم قد أطمقا هذه المبادرة في مانك
مف ركاد رجاؿ األعماؿ اإلسرائنمننف كالفمسطنيننف، بما في ذلؾ  200عمى تسهنؿ هذه المبادرة التي تضـ 

 المدنرنف التيفنذننف لبعض أكبر الشركات مف كمتا الدكلتنف.
 27/5/2013الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 سرائيمي" السمميةاإل -بادرة القطاع الخاص "الفمسطيني عريقات: السمطة ليست طرفا في م 3

فرنؽ الدستكر: اكد كبنر المفاكضنف الفمسطنيننف الدكتكر صائب عرنقات اف السمطة  -البحر المنت 
عدها القطاع الخاص الفمسطنيي بالتعاكف مع القطاع الخاص أالفمسطنينة لنست طرفا في المبادرة التي 

 االسرائنمي.
رجؿ اعماؿ فمسطنيي  300قات لػ"الدستكر" معرفته بما حممته تمؾ المبادرة التي تجمع كيفى د. عرن

كاسرائنمي مياصفة، مشنرا الى اف انة عممنة سبلـ نجب اف تشمؿ كقؼ االستنطاف كعكدة البلجئنف كاقامة 
 .1967الدكلة الفمسطنينة عمى حدكد العاـ 

اتها جممة افكار متكافقة مع شركط العممنة السممنة، فايه كاشار الى اف بيكد هذه المبادرة كاف حممت في طن
امر جند، خاصة فنما نتعمؽ بكقؼ االستنطاف، اال ايه كعمى ارض الكاقع اشار الى رفض رئنس الكزراء 
االسرائنمي جممة مف االساسنات لمعكدة الى طاكلة المفاكضات ضمف الشركط التي لف تتيازؿ عيها السمطة 

 عرنقات تأكنده بايها مبادرة قطاع خاص فقط كمتمينا لها التيفنذ. الفمسطنينة، مجددا
 27/5/2013الدستور، عماف، 

 
 زكريا اآلغا يمتقي فصائؿ منظمة التحرير في سورية لبحث معاناة الالجئيف الفمسطينييف 4

كرنة د. غزة: اجتمع عضك المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة، كرئنس كفد ميظمة التحرنر إلى س
 زكرنا اآلغا، لنمة أمس السبت، بممنثمنف عف فصائؿ ميظمة التحرنر في العاصمة السكرنة دمشؽ.

ككفقان لبناف صادر عف مكتبه، بحث االجتماع أكضاع البلجئنف الفمسطنيننف في سكرنة، ككنفنة تخفنؼ 
 ظ عمى خصكصنتها.المعاياة عيهـ، كالجهكد التي تبذؿ لتحنند المخنمات مف الصراع الدائر كالحفا

كاستمع كفد الميظمة إلى ما طرحه ممنثمك الفصائؿ الفمسطنينة مف آلنات تساهـ في تجينب المخنمات 
 الصراع الدائر في الببلد، كآلنات تخفنؼ معاياتهـ.

ككضع د.اآلغا الفصائؿ الفمسطنينة في صكرة الجهكد التي تقكـ بها القنادة الفمسطنينة لكضع حد لهذه 
عمؿ عمى تكفنر األماف داخؿ المخنمات، تمهندان لعكدة اليازحنف إلنها، باإلضافة إلى معالجة األزمة كال

المعاياة المعنشنة النكمنة لهـ، كتكفنر اإلمكاينات البلزمة كالمكاد اإلغانثنة كالخدمات الصحنة بالتيسنؽ مع 
 ككالة الغكث كتشغنؿ البلجئنف )األكيركا( ككؿ األطراؼ المعينة بذلؾ.

 27/5/2013دس، القدس، الق
 
 
 

 زالت قائمة سفير فمسطيف في سورية: محاوالت توريط الفمسطينييف في الصراع ما 5
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بالمئة مف البلجئنف الفمسطنيننف  80كلند عكض: اكدت مصادر فمسطنينة رسمنة االحد بأف  -راـ اهلل 
ؾ، في حنف هجرت مئات المقنمنف عمى االراضي السكرنة خرجكا مف بنكتهـ جراء االقتتاؿ الدائر هيا

 العائبلت اكنثر مف مرة.
فمسطنيي في سكرنة باتكا بحاجة إلى  450.000كاكضح محمكد الخالدم سفنر فمسطنف في سكرنة أف الػ 

مساعدة عاجمة، رغـ ايهـ لنسكا طرفا فنما نجرم بسكرنة، كهـ متمسككف في البقاء بمخنماتهـ كأماكف 
 داء دكرها القكمي.تجمعاتهـ، متمينا عكدة سكرنة قكنة أل

 450.000لدنيا حكالي ‘كعف األكضاع الحالنة بمخنمات البلجئنف الفمسطنيننف في سكرنة قاؿ الخالدم: 
فمسطنيي بحاجة إلى مساعدة عاجمة فقديا حتى اآلف عددا مف المخنمات الفمسطنينة في سكرنة، كحصمت 

سكرنة خرجكا مف بنكتهـ، كمئات االسر  بالمئة مف الفمسطنيننف في 80يسبة يزكح بمخنمات اخرل. لكف 
 هجرت اكنثر مف مرة بحنثان عف مياطؽ امية.

كشدد الخالدم االحد في حدنث مع اذاعة مكطيي المحمنة عمى كقكؼ المخنمات الفمسطنينة في سكرنة عمى 
ف في لنس االمر سهبل فمحاكالت تكرنط الفمسطنينن‘الحناد، مبنيا صعكبة الحفاظ عمى هذا المكقؼ، كقاؿ: 

هذا الصراع مازالت قائمة ، حنث نجرم استغبلؿ جزء مف هذا المجتمع، لكف اؤكد أف المخنمات الفمسطنينة 
 ال تزاؿ بمكقؼ الحناد.. كيسأؿ اهلل تعالى عكدة السبلـ الى سكرنة. 

 27/5/2013القدس العربي، لندف، 
 

 المقبؿسرائيمية منتصؼ الشير إعبد ربو يستبعد انطالؽ مفاوضات فمسطينية  6
كلند عكض: اكد ناسر عبد ربه امنف سر المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة االحد اف  -راـ اهلل 

كنرم الذم التقى الرئنس الفمسطنيي خبلؿ االناـ الماضنة اكنثر مف مرة، لـ نستطع اف نتكصؿ مع 
دنـ كزنر الخارجنة االمرنكي مبادرة االسرائنمننف الى تفاهـ عمى اسس كاضحة كمرجعنة لممفاكضات، يافنا تق

 الستئياؼ عممنة السبلـ خبلؿ لقائه عباس الخمنس في راـ اهلل.
ما زالت في ميتصفها ‘كاكضح عبد ربه، في حدنث لبلذاعة الفمسطنينة الرسمنة االحد، اف جهكد كنرم 

 ’.ى المحظةال نمكييي القكؿ اف هياؾ مبادرة اك افكارا جاهزة حت‘، مضنفا ’كلنس في يهانتها
كما استبعد عبد ربه االيباء التي تحدنثت عف امكاينة طرح مبادرة امرنكنة الستئياؼ المفاكضات ميتصؼ 

 ’.قرنب جدا كمبكر‘حزنراف )نكينك( المقبؿ، معتبرا اف هذا المكعد 
كفي ظؿ استبعاد عبد ربه ايطبلؽ مفاكضات فمسطنينة اسرائنمنة ميتصؼ الشهر المقبؿ جراء مكاصمة 

 كأساس لممفاكضات  1967رائنؿ تحدند مرجعنة لممفاكضات كخاصة قبكلها بحدكد عاـ اس
 27/5/2013القدس العربي، لندف، 

 
 اعتقالو مفوزارة الداخمية في غزة تفرج عف وزير سابؽ بعد ساعة  7

عد اعتقاله )معان(: أعميت كزارة الداخمنة في الحككمة المقالة اإلفراج عف الكزنر السابؽ د. إبراهنـ أبراش ب
 ”.رفضه المنثكؿ أماـ الجهات المختصة“لساعة كاحدة، بحجة 

لـ يعتقؿ أحدان عمى حرنة التعبنر، كاألبكاؽ “كقالت داخمنة المقالة في بناف صدر عيها مساء أمس األحد 
بساعة القابضة كالياعقة أكبر دلنؿ عمى حرنة الرأم كالتعبنر، كقد تـ اإلفراج عف إبراهنـ أبراش بعد اعتقاله 

 ”.كاحدة بعد رفضه المنثكؿ أماـ الجهات المختصة كال نكجد أحد فكؽ القايكف
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 27/5/2013الخميج، الشارقة، 
 

 شيرأ أربعةخالؿ  مميوف شيكؿ 73أكثر مف  بمغت وزارة المالية في راـ اهلل: نفقات مكتب عباس 8
في الحككمة الفمسطنينة، أف يفقات  محمد عبد اهلل: أظهرت بنايات كأرقاـ صادرة عف كزارة المالنة -راـ اهلل

مكتب الرئنس محمكد عباس، بمغت خبلؿ الشهكر االربعة االكلى مف العاـ الجارم )حتى يهانة ينساف 
 ممنكف شنكؿ. 73الماضي(، أكنثر مف 

ممنكف شنكؿ، كمساهمات  35كنتكزع هذا المبمغ عمى يفقات، أبرزها الركاتب كاألجكر، بقنمة بمغت قرابة 
ممنكف شنكؿ، كبيد آخر  30.4ممنكف شنكؿ، كبيد "سمع كخدمات"، الذم استحكذ  3.23تجاكزت  اجتماعنة

  مبلننف شنكؿ. 4ألؼ شنكؿ، كيفقات تطكنرنة  50تحت مسمى ، كيفقات رأسمالنة 
 106ممنكف شنكؿ، ميها أكنثر مف  264.5ككايت يفقات مكتب الرئنس بمغت العاـ الماضي أكنثر مف 

ممنكف شنكؿ، كبمغت اليفقات  134عف ركاتب كأجكر، بنيما تجاكزت اليفقات التشغنمنة مبلننف شنكؿ عبارة 
 ممنكف شنكؿ. 23التحكنمنة كالتطكنرنة كالرأسمالنة أكنثر مف 

كبمغت يفقات مؤسسات ميظمة التحرنر الفمسطنينة، خبلؿ الشهكر األربعة األكلى مف العاـ الجارم، يحك 
ممنكف  39.6ممنكف شنكؿ ركاتب كأجكر، كسمع كخدمات بمغت  40ممنكف شنكؿ، ميها يحك  114.8

 ممنكف شنكؿ، كقرابة ممنكف شنكؿ يفقات تطكنرنة. 32.6شنكؿ، كاليفقات التحكنمنة 
نذكر أف السمطة الفمسطنينة تمقت مساعدات لدعـ مكازيتها، ميذ مطمع العاـ الحالي حتى يهانة ينساف 

ممنار شنكؿ،  1.57ر الذم جّيبها عجزان في مكازيتها نصؿ إلى ممنار شنكؿ، االم 40.7الماضي، أكنثر مف 
 بسبب ارتفاع اليفقات مقابؿ اإلنرادات.

 27/5/2013القدس، القدس، 
 

 سيناء تعاني مف فراغ أمني وسببو الرئيسي "اتفاؽ كامب ديفيد" مرزوؽ: أبو 4
كتػػب السناسػػى لحركػػة أحمػػد أبػػك صػػالح: كشػػؼ الػػدكتكر مكسػػى أبػػك مػػرزكؽ يائػػب رئػػنس الم -أجػػرل الحػػكار

بمساعدة  عف كقكؼ إسرائنؿ كراء مقتؿ الجيكد المصرننف فى رفح« الكفد»حماس كالقنادل البارز فى حكار لػ
عمبلئها بسنياء، كعػف الضػباط المختطفػنف ميػذ عػامنف تقرنبػا أكضػح أف اإلشػارات تػدؿ عمػى أيهػـ استشػهدكا 

طة مػػف قبػػؿ أهػػالى سػػنياء كعمػػى الجهػػات األمينػػة عقػػب ايػػدالع النثػػكرة بشػػهر فػػى عممنػػات ايتقامنػػة ضػػد الشػػر 
تحمؿ مسئكلنتها تجاه هذه القضانا كاإلعبلف عيها بشفافنة، كقاؿ أبك مرزكؽ قبػؿ بدانػة الحػكار أكجػه التهيئػة 

 كقنادات القكات المسمحة كالداخمنة عمى تحرنر الجيكد المختطفنف.  يلمشعب المصرل كالرئنس محمد مرس
سػنياء تعػايي مػف فػراغ أميػي ال نسػتطنع أحػد إيكػاره، كسػببه الرئنسػى اتفاقنػة ر إف "كقاؿ أبػك مػرزكؽ فػي حػكا

كامب دنفند الظالمػة التػي ايتقصػت مػف السػنادة المصػرنة فػي سػنياء كهػذا الفػراغ لػـ نػؤد إلػى كجػكد جماعػات 
يما جماعات لبلتجار بالبشر كال ييسى أف اآلالؼ مػف األفارقػة تػـ يقمهػـ عبػر سػني اء، كمئػات جهادنة فقط، كا 

 ."مف الركس تـ يقمهـ مف االتحاد السكفنتي قدنما، ككذلؾ كجكد تجار مخدرات
، كبالتػالي فهػي فػي «طابػا»ك« دهػب»أكنثر عممنػات الخطػؼ تػتـ فػي جيػكب سػنياء فػي ميػاطؽ أضاؼ إف "ك 

 بسػػبب الخبلفػػات« الفمسػػطنينة –المصػػرنة »كػػؿ سػػنياء، كبػػبل شػػؾ هيػػاؾ فئػػة ترنػػد إلحػػاؽ الضػػرر بالعبلقػػات 
، كقطػػػاع غػػزة نتحمػػػؿ جػػزءان مػػػف ذلػػؾ باعتبػػػار أف «المصػػرنة –المصػػػرنة »، أك «الفمسػػطنينة –الفمسػػطنينة »

حماس جزء مف جماعة اإلخكاف المسممنف؛ كلذلؾ كمما حدنثت فاجعة في مصر نتـ إلصاؽ التهمة لحماس.. 



 
 
 

 

 

           22ص                                    0720العدد:                02/5/0223اإلثنيف  التاريخ:

ا ميسػػكبة لمصػػادر لػػنس لػػه دلنػػؿ، ككمهػػ« كمػػه كػػبلـ مرسػػؿ»حتػػى إسػػقاط مبػػارؾ اتبهميػػا بػػه، كفػػتح السػػجكف ك
 . مجهكلة كال نعقؿ أف تعتدم حماس عمى جيدم مصرم

تكجهػت كػؿ األيظػار إلػى  كحكؿ حادث استشهاد الجيػكد المصػرننف فػي رمضػاف الماضػي فػي سػيناء، قػاؿ: "
لقػاء تبعػػات هػذا الحػػادث عمػى الجهػػادننف كعمػى حمػػاس أنضػان بشػػكؿ غنػر مباشػػر كايصػػرفكا  جهػات مختمفػػة كا 

ي الذل مف المفترض التكجه إلنه ألف هؤالء فى حالة اشتباؾ مػع العػدك الصػهنكيى كقػد عف المصدر األساس
اشتبككا قبمهػا بفتػرة بسػنطة فػى طابػا كأدل ذلػؾ إلػى سػقكط شػهداء كالحػادث تػـ بػيفس الكنفنػة كبػيفس اإلعػداد 

عامػؿ مػع هػذه كأنضان، ال نحممكف جكازات سفر أك بطاقات هكنة مما جعػؿ إسػرائنؿ تتجػه اتجاهػان آخػر فػى الت
المجمكعػػات عػػف طرنػػؽ اختراقهػػا ال سػػنما أف سػػنياء بهػػا فػػراغ أميػػى أدل إلػػى كنثنػػر مػػف المشػػكبلت خاصػػة 
المتعاممنف مع الكناف الصهنكيى، لهذا أكرر أف إسرائنؿ هى المسئكلة كابحنثكا عف عمبلئها فى سنياء كقد تـ 

 ."هنكيىإلقاء القبض عمى كنثنر مف هؤالء العمبلء التابعنف لمكناف الص
، أجاب أبك عف حادث اختطاؼ ضباط الشرطة فى سنياء حنث قنؿ إيه تـ عبكرهـ لقطاع غزة عبر األيفاؽك 

هػػذه هػػى الكذبػػة الكبػػرل التػػى تػػـ اختراعهػػا أليػػه بػػالتحرم عػػف أسػػماء الخػػاطفنف تبػػنف أيهػػا تخػػص مػػرزكؽ: "
 ."أسماء لشهداء ال كجكد لهـ إال تحت األرض

قػػكؿ بأيػه تػػـ تهػرنبهـ إلػػى قطػاع غػػزة عبػر األيفػػاؽ كهػذا الكػػبلـ ال دلنػؿ عمنػػه أسػهؿ شػػىء أف نػتـ الكأضػاؼ "
كغنر صحنح كأغمب اإلشارات تدؿ عمى أيهـ استشهدكا فى كقتها فى عممنات ايتقامنة مف أهالى سنياء ضد 

 ."الشرطة كعمى الجهات األمينة تحمؿ مسئكلنتها تجاه هذه القضانا كاإلعبلف عيها بشفافنة
مػػف حػػؽ المقاكمػػة اإلسػػبلمنة أف تحصػػؿ عمػػى السػػبلح بػػأل غػػبلؽ األيفػػاؽ قػػاؿ أبػػك مػػرزكؽ: "كعػػف قضػػنة إ

طرنقة أليها كايت تحصؿ عمنه قبؿ كجكد األيفاؽ، فاأليفاؽ كجدت بعد االيسحاب اإلسرائنمى مف قطاع غػزة 
جهػػة الحصػػار كذلػػؾ بفعػػؿ المقاكمػػة المسػػمحة، فالمكضػػكع لػػنس لػػه عبلقػػة باأليفػػاؽ فقػػط كالتػػي تػػـ إقامتهػػا لمكا

ألػػػؼ لتػػػر، فػػػى حػػػنف أف  500كلػػػنس لمتهرنػػػب، امػػػا باليسػػػبة لمسػػػكالر فػػػإف اسػػػتهبلؾ قطػػػاع غػػػزة مػػػف السػػػكالر 
ممنكف لتر فبل نكجػد أنثػر حقنقػى مممػكس لكػؿ مػا نتحػدنثكف عيػه فػى كسػائؿ اإلعػبلـ ألف  32استهبلؾ مصر 

ائنؿ كلكيهػا ميعػت مػؤخرا بالقػايكف معظـ الكمنة المستهمكة تأتى بالطرنقة العادنػة، كجػزء ميهػا مػف جايػب إسػر 
ألػؼ لتػػر كنبحػث عيهػػا القطػاع لسػػد  200ألػػؼ لتػر فػػالعجز هيػا حػػكالى  000أف تػزكد قطػػاع غػزة بػػأكنثر مػف 

 ."العجز كال أعتقد أف هذه الكمنة هى التى تتسبب فى أزمة الكقكد فى مصر فى ظؿ استهبلكها الكبنر
أنثيػاء النثػكرة كهػركب الػدكتكر محمػد مرسػى، فػى حػنف أيػه مسئكلنة عف اقتحاـ السجكف بال حماسكحكؿ اتهاـ 

لقػد تػـ تهرنػب المسػاجنف بسػبب ايسػحاب ، أجػاب: "تـ تهرنب أنمف يكفؿ فى يفس النكـ ككصػكله لقطػاع غػزة
األمػػػف المصػػػرل مػػػف الشػػػارع نثػػػـ جػػػاء أهػػػالى السػػػجياء كقػػػامكا بتهػػػرنبهـ كالقصػػػة كاممػػػة مكتكبػػػة فػػػى الجرائػػػد 

محمػػد مرسػػى كقتهػػا كمعػػركؼ لػػدل األجهػػزة األمينػػة كنػػؼ تػػـ تهرنػػب هػػؤالء  المصػػرنة ككػػاف معهػػـ الػػدكتكر
آخػرنف بتهمػة االيتمػاء إلػى  0معتقمػنف فقػط  7السجياء مف كافة السجكف المصرنة كحماس لـ نكف لها سػكل 

حركة حماس ككؿ هؤالء تػـ اعتقػالهـ مػرة أخػرل بعػد خػركجهـ مػف قبػؿ الجػنش مػا عػدا أنمػف يكفػؿ الػذل مػر 
ألؼ  72ألؼ سجنف هربكا مف السجكف كال نمكف اف تككف حماس هربت  72زة كقد كاف ضمف الى قطاع غ

سجنف مف أجؿ شخص كاحد، هك خرج منثمه منثؿ كؿ الهاربنف كقتهػا، االمػر النثػايى اف انمػف يكفػؿ كػاف لدنػه 
 أمر باالفراج مف المحكمة كلنس مطمكبان عمى ذمة قضانا.

 02/5/0223، الوفد، الجيزة
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 أ االحتالؿ عمى ارتكاب الجرائـ بحؽ شعبناجر  ي   في "المؤتمر االقتصادي" عباس ثحدي حماس: 22
أكدت حركة حماس أف حدنث رئنس السمطة محكد عباس في مؤتمر دافكس االقتصادم بػاألردف هػك حػدنث 
استجداء كلهػث كراء ارضػاء االحػتبلؿ كنضػر بمصػمحة الشػعب الفمسػطنيي كسػنجرأ االحػتبلؿ عمػى مزنػد مػف 

 ـ بحؽ الشعب الفمسطنيي كبحؽ األسرل في سجكف االحتبلؿ.الجرائ
كقاؿ الياطؽ باسـ حركة "حمػاس" فػكزم برهػـك فػي تصػرنح لككالػة "شػهاب" لػـ نعػد هيػاؾ شػيء نقدمػه رئػنس 
السطمة لمشعب الفمسطنيي، ألف االحتبلؿ استطاع اف نكصمهـ لهذه المرحمة، هذه المغة الضعنفة تأتي يتنجة 

)اسػرائنؿ( فػي السػابؽ، كتػدؿ اآلف أف أبػك مػازف سػنعطي االحػتبلؿ فرصػة جدنػدة ألجػؿ لحرؽ الكقت لصػالح 
 المفاكضات.

 07/5/0223، فمسطيف أوف اليف
 

 مف أف تكوف لقاءات "دافوس" بداية النطالؽ مفاوضات التسوية  رتحذ   "الجياد" 22
العػػػالمي" فػػػي األردف اعتبػػػرت حركػػػة الجهػػػاد أف الهػػػدؼ مػػػف ايعقػػػاد "الميتػػػدل االقتصػػػادم : غػػػزة )فمسػػػطنف(

كالمعركؼ باسـ "ميتدل دافػكس" هػك "التطبنػع". كاسػتيكرت الحركػة عمػى لسػاف المتحػدث باسػمها داكد شػهاب 
استقباؿ رئنس الدكلة العبرنػة شػمعكف بنػرز كعػدد كبنػر مػف رجػاؿ األعمػاؿ كالصػحفننف اإلسػرائنمننف، كاصػفة 

 ما نجرم بأيه "تشجنع مباشر عمى التطبنع". 
في تصرنح مكتكب له النـك األحػد، مػف أف تكػكف المقػاءات فػي الميتػدل العػالمي بػنف مسػؤكلنف  كحذر شهاب

إسػػرائنمننف كفمسػػطنيننف بدانػػة اليطػػبلؽ المفاكضػػات التػػي نرعاهػػا كزنػػر الخارجنػػة األمرنكػػي بغطػػاء مػػف لجيػػة 
ه المقػاءات التػي أعمػف كاستهجف القنػادم فػي حركػة الجهػاد اإلسػبلمي رعانػة األردف لمنثػؿ هػذ المبادرة العربنة.

 الشارع األرديي رفضه لها، كما قالت.

 07/5/0223قدس برس، 

 
 لمخيمات كذب وافتراءأطمقت مف ا صواريخ عمى ضاحية بيروتال أف قناة "الجديد" أوردتو ما حماس: 20

د أكػػد المسػػؤكؿ السناسػػي فػػي مكتػػب حركػػة حمػػاس فػػي لبيػػاف رأفػػت مػػرة أف مػػا قالتػػه قيػػاة "الجدنػػد" النػػـك األحػػ
كاتهمػت فنػػه المخنمػػات الفمسػطنينة فػػي بنػػركت بػإطبلؽ الصػػاركخنف عمػػى ميطقػة الضػػاحنة الجيكبنػػة لبنػػركت 

 هك "ادعاء كاذب كافتراء كاضح كصرنح عمى المخنمات الفمسطنينة كعمى البلجئنف الفمسطنيننف".
قبػؿ التحقنقػػات كقػاؿ مػرة فػػي تصػرنح صػػحفي مكتػكب: "إييػػا يسػتغرب كنػؼ تتسػػرع القيػاة فػػي إطػبلؽ مكاقفهػػا 
 الرسمنة كفي حنف كاف كزنر الداخمنة نؤكد اف الصاركخنف أطمقا مف الجهة الجيكبنة الشرقنة".
 كأضاؼ: "إف الفمسطنيننف في لبياف حرنصكف عمى أمف كاستقرار كنرفضكف العيؼ كالتخرنب".
 07/5/0223، فمسطيف أوف اليف

 
 

 لذلؾ تعرقؿ إجرائيا في غزة  ت المقبمةتعمـ جيدًا أنيا لف تنجح في االنتخابا حماسفتح:  23
بالقػاهرة عػف بيػكد « فػتح»أحمد أبكصالح: كشؼ الدكتكر أنمػف الرقػب المتحػدث باسػـ حركػة  - لحكارأجرل ا

 المصالحة بنف راـ اهلل كغزة، مطالبا حماس بأف تمجـ عياصرها الذنف نقكمكف بإشعاؿ يار الفتية.
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يهاء االيقساـ أ«: الكفد»خبلؿ حكاره مع « الرقب»كأضاؼ  ف البعض في قنادات حماس ال نرند المصالحة كا 
لمصالح ضنقة، كأكد أف حماس تعمـ جندان أيها لف تػيجح فػي االيتخابػات المقبمػة فػي قطػاع غػزة، كالػدلنؿ أيػه 

عؿ النثكرة الفمسطنينة خرج أكنثر مف ممنكف مكاطف مف أصؿ ممنكف كستمائة ألؼ فمسطنيي  02في الذكرم الػ
 زة لبلحتفاؿ بالذكرم فنما كاف بمنثابة استفتاء عمي عكدة فتح لمسمطة.مف قطاع غ

الجنش المصرم أليه الكحنػد البػاقي مػف الجنػكش العربنػة كاذا سػقط ال  ىنجب الحفاظ عم«: الرقب»كأضاؼ 
. كقػػاؿ الرقػػب إف حركتػػي فػػتح كحمػػاس تػػتحمبلف المسػػؤكلنة عػػف قػػدر اهلل سػػقطت معػػه األمػػة العربنػػة بأكممهػػا

 كار كالمصالحة الكطينة. كاتهمـ حماس بتعطنؿ االيتخابات. فشؿ الح
يحػف لسػيا يػادمنف أييػا كقاؿ حكؿ تسػمح حمػاس فػي غػزة عيػدما كايػت حركػة فػتح تػدنر السػمطة فػي القطػاع: "

سمحيا لحماس أف تتسمح أماـ أعنييا، لكييا لف يعنػد التجربػة فػي الضػفة الغربنػة ألف حمػاس كجهػت سػبلحها 
ت فػػي السػػمطة سػػقط مشػػركع المقاكمػػة لمكنػػاف الصػػهنكيي، كمػػف لػػـ نعجبػػه مشػػركع فػػتح لفػػتح كعيػػدما أصػػبح

 ."لممقاكمة الشعبنة ها هك العدك الصهنكيي أمامه لنس عمنيا ببعند
بالتأكنػد أجػاب: " بشهر رمضاف الماضي.كحكؿ اتهاـ حماس بالتكرد في استشهاد الجيكد المصرننف في رفح 

ف كاف تػكرط أحػد ال حماس كال غنرها مف الشعب الف مسطنيي نمكف أف نتجرأ عمي منثؿ هذه األفعاؿ الدينئة كا 
فهك إرهابي لنس مف الشعب الفمسطنيي كاإلرهاب ال دنف له كال كطف، كحماس تيأم بيفسها عف التػدخؿ فػي 
الشأف الداخمي لمصر أليها تدرؾ أف الشعب الفمسػطنيي كمػه سػندفع نثمػف ذلػؾ كمازليػا يػدفع نثميهػا بػرغـ عػدـ 

 ."بات تكرط أم فمسطنيي في ذلؾإنث
 02/5/0223، الوفد، الجيزة

 
 إلى جانب حماس فتح كانوا يصطفوف ضد   طالما اإلخوافالتورط في سيناء:  ينفيدحالف  29

اإلخكاف إف "جماعة  قاؿ القنادم في حركة فتح محمد دحبلف أف، //، العربية نت، دبيذكرت 
مة كالدسائس، كهـ آخر مف نجب أف نتكممكا بعد الفضائح التي المسممنف تعتمد عمى االتهامات كاليمن

عمى اتهامات القنادم في جماعة اإلخكاف جاء ذلؾ في رده  ارتكبكها بمصر خبلؿ العامنف السابقنف".
المسممنف عصاـ العرناف، كالتي اتهـ فنها بأيه نحصؿ عمى تمكنؿ مف دكؿ خمنجنة لزعزعة األمف في 

أف قضنة الجيكد  ربنة"،علبريامج "الحدث المصرم" الذم نعرض عمى شاشة "ال في حدننثهكأكضح سنياء. 
أصبحت مفضكحة، مؤكدا تقدنره لمشعب المصرم كباألخص لمجنش المصرم الذم كاف سيدا لمشعب 

كأضاؼ، إف "اإلخكاف المسممنف طالما كايكا نصطفكف ضديا إلى جايب  الفمسطنيي خبلؿ السيكات الماضنة.
 يما كايت الحركة تتعمد قتؿ أبياء حركة فتح".حركة حماس، حن

كايتقد دحبلف في حدننثه إيكار اإلخكاف المسممنف ألخطائهـ، مؤكدا أف الجماعة تبيي يفسها عمى أكهاـ 
 كأكاذنب كادعاءات ضد اآلخرنف.

كأكضح دحبلف أف تكجهه لنس لمعرناف فقط، بؿ لمقنادة أكال، مشبها حاؿ مصر في عصر محمد مرسي 
 ابة كلنست الدكلة.بالعص

كقاؿ دحبلف "إف اإلخكاف نعممكف جندا ما حدث في سنياء، لكف ال نمكيهـ البكح به خكفا مف اتضاح 
 ."تكرطهـ مع تمؾ األسماء التي اتضح إحراجها لمجنش المصرم، كتصغنرها لمصر سناسنا
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رافعة لمشعب المصرم،  كفي يهانة حدننثه كجه دحبلف رسالة إلى كزنر الدفاع المصرم، قائبل "يحف سيبقى
كما كاف الشعب المصرم رافعة ليا كشعب فمسطنيي، كلف يككف أداة تخرنب، كما نرندكف ميا جماعة 

اإلخكاف المسممنف".
كشؼ عف أف الرئنس المخمكع ، أف دحبلف أحمد الجيدلعف مراسها  //، الوفد، الجيزةوأضافت 

سبؽ لجهاز المخابرات العامة كايكا نهربكف السبلح كاألمكاؿ حسيي مبارؾ كالمكاء عمر سمنماف الرئنس األ
كتابع دحبلف تصرنح لفضائنة " العربنة الحدث" أف الرئنس  لحركة حماس في ظؿ الحصار السابؽ عمنها.

المخمكع قاؿ له في كجكد كزنر الدفاع المصرم السابؽ المشنر محمد حسنف طيطاكم كرئنس الحككمة 
فضؿ كجكد السبلح في قطاع غزة بحكزة حماس أفضؿ مف تكاجده في شبه جزنرة األسبؽ أحمد يظنؼ أيه ن

 سنياء.

 لتفعيؿ دور المقاومة الشعبية اً ئتالفاقوى اليسار في راـ اهلل تشكؿ  25
أكػػد عضػػك المجيػػة التيفنذنػػة لميظمػػة التحرنػػر، صػػالح رأفػػت، بػػأف "قػػكل النسػػار تقػػـك ببحػػث تشػػكنؿ : راـ اهلل

خذ دكره في تفعنؿ المقاكمة الشػعبنة، كنػدافع عػف مصػالح الفئػات الفقنػرة كالمهمشػة، ائتبلؼ نسارم تقدمي، نأ
فػي الضػػفة كغػػزة كالمهجػر، ضػػمف ميظمػػاتك أهمنػة تشػػكؿ هنئػػات دنمقراطنػة، تركػػز عمػػى المسػاكاة بػػنف الرجػػؿ 

 كالمرأة، معمبلن ذلؾ بأف قكل اإلسبلـ السناسي تسعى لبياء كتشكنؿ المجتمعات حسب رؤنتها".
ه، قاؿ األمنف العاـ لحزب الشعب الفمسطنيي، بساـ الصالحي، بأيه "ال نكجد حراؾ مممكس لتحدند مكعدك بدكر 

لبليتخابػػات، كأف المسػػألة بحاجػػة لحسػػـ"، مكضػػحان بػػأف "إيهػػاء االيقسػػاـ الػػذم تػػـ االتفػػاؽ عمنػػه فػػي الفتػػرات 
الػػكطيي غنػػر كاقعنػػة التيفنػػذ، كأيػػه السػػابقة قػػد تقػػادـ، كأف جمنػػع القػػكل الكطينػػة تعتبػػر أف ايتخابػػات المجمػػس 
 نجب االتفاؽ عمى آلنة دنمقراطنة قابمة لمتطبنؽ كالكاقعنة إليهاء االيقساـ".

مؤسسػة كاتحػادان  73جاء ذلؾ خبلؿ المؤتمر الذم يظمته شبكة المؤسسػات الشػبابنة الدنمقراطنػة،كالتي تضػـ 
كتطػػػرؽ عضػػػك المجيػػػة التيفنذنػػػة بميظمػػػة  نينة".شػػػبابنان، بعيػػػكاف: "دكر القػػػكل الدنمقراطنػػػة فػػػي الحالػػػة الفمسػػػط

التحرنػػػر، كيائػػػب األمػػػنف العػػػاـ لمجبهػػػة الشػػػعبنة لتحرنػػػر فمسػػػطنف،عبدالرحنـ ممػػػكح، لمهمػػػة النسػػػار لمكاجهػػػة 
االحػػتبلؿ، كأيػػه نجػػب عمنػػه التكحػػد، ألف النثقػػة تهتػػز فػػي األفػػؽ المسػػتقبمي لمنثػػكرة الفمسػػطنينة، بحسػػب تعبنػػره، 

لقػػكل النسػػار أم دكر فػػي صػػناغة الكنثػػائؽ كاالتفاقنػػات، فالمكافقػػة عمنهػػا تػػأتي بعػػد  مشػػنران إلػػى أيػػه " لػػـ نكػػف
 صناغتها".

مف جايبه، عّمؿ عضك المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة لتحرنر فمسػطنف، قػنس عبػد الكػرنـ، "تراجػع دكر 
طػػػاؿ كافػػة األحػػػزاب  أحػػزاب النسػػػار إلػػى الحقبػػػة التػػي شػػػهدت ايهنػػار الكتمػػػة االشػػتراكنة، معتبػػػران أف الضػػعؼ

كأكضػػػح عقػػػاب غػػػازم مػػػف حػػػزب "فػػػدا"، أف "األحػػػزاب  الفمسػػػطنينة كلػػػنس أحػػػزاب النسػػػار الفمسػػػطنيي فقػػػط".
النسػػارنة يحػػت ميحػػىن آخػػر عػػف المبػػدأ النسػػارم الػػدنمقراطي، فاألزمػػة أصػػبحت كاضػػحة بػػنف القنػػادة كاألفػػراد، 

 كبنف أعضاء األحزاب كالمسؤكلنف عيهـ".
 07/5/0223، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 األسبوع الماضي  فمسطينياً  49: االحتالؿ اعتقؿ حماس 27
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حماس أف االحتبلؿ اعتقؿ خبلؿ األسبكع الماضػي أربعػة  أظهرت معطنات يشرتها حركة: راـ اهلل )فمسطنف(
كتسػػعنف فمسػػطنيننا مػػف محافظػػات الضػػفة الغربنػػة، فػػي حػػنف كاصػػؿ حمػػبلت االعتقػػاؿ التػػي تطػػاؿ المػػكاطينف 

 نف مف خبلؿ عممنات الدهـ كاالقتحاـ التي تقـك بها لميازلهـ.الفمسطنين
فمسػػطنيننا مػػف  75(، إف االحػػتبلؿ اعتقػػؿ 5|72كقالػػت فػػي تقرنػػر تػػكنثنقي، تمقتػػه "قػػدس بػػرس" النػػـك االنثيػػنف )

معتقبل مف كؿك مف يابمس كالخمنؿ كأحد عشر مف جينف كنثماينػة مػف راـ اهلل كسػتة مػكاطينف مػف  22القدس ك
 في حنف اعتقؿ أربعة فمسطنيننف مف طكلكـر كمعتقمنف انثينف مف قمقنمنة كمعتقؿ كاحد مف سمفنت.بنت لحـ، 

كلفػػت التقرنػػر األيظػػار إلػػى أف مػػف بػػنف المعتقمػػنف عػػدد مػػف األسػػرل المحػػررنف مػػف سػػجكف االحػػتبلؿ كأجهػػزة 
 عامان. 22السمطة، ككما كاف مف بنهـ نثبلنثة فتنات كعدد مف االطفاؿ الذنف تقؿ أعمارهـ عف 

 02/5/0223قدس برس، 

 
 لمتيديد الصاروخي ىي أكثر دوؿ العالـ تعرضاً  "إسرائيؿ"نتنياىو:  22

اعتبػػر رئػنس الػػكزراء اإلسػرائنمي بينػػامنف يتينػػاهك، أف التهدنػدات بػػإطبلؽ صػػكارنخ : يظنػر مجمػػي - تػؿ أبنػػب
رة، كأف )إسػػرائنؿ( أكنثػػر دكلػػة باتجػػاه الجبهػػة الداخمنػػة "اإلسػػرائنمنة" تزانػػدت بشػػكؿ كبنػػر خػػبلؿ السػػيكات األخنػػ

 مهددة في العالـ.
"يبػدأ النػـك أسػبكع الطػكارئ القػكمي، كقػد  كقاؿ يتينػاهك لػدل افتتػاح اجتمػاع حككمتػه األسػبكعي، النػـك األحػد:

تزانػدت التهدنػدات عمػػى الجبهػة الداخمنػة اإلسػػرائنمنة بشػكؿ كبنػر فػػي السػيكات األخنػرة، ك)إسػػرائنؿ( هػي أكنثػػر 
 مهددة بالصكارنخ كالقذائؼ الصاركخنة، كيحف يستعد لمكاجهة أم سنيارنك". دكلة في العالـ

كأضاؼ يتيناهك: "في السيكات األخنرة قميا بتحسنف كبنر لجاهزنة الجبهة الداخمنة أمػاـ هػذه الهجمػات كأمػاـ 
 هجمػػات أخػػرل أنضػػا، كتحػػت تسػػتنثمر الممنػػارات مػػف أجػػؿ أف تكػػكف الجبهػػة الداخمنػػة محمنػػة أكنثػػر كمسػػتعدة

 أكنثر.
كتابع:" يحف يستنثمر مف القبػة الحدندنػة كحتػى الصػافرات كالمبلجػئ كالغػرؼ اآلميػة كتحسػنف جهػاز اإليػذار، 
كسػػػيجرم تغننػػػرات فػػػي القػػػكاينف مػػػف أجػػػؿ مبلئمػػػة الكاقػػػع القػػػايكيي فػػػي دكلػػػة )إسػػػرائنؿ( مػػػع الكاقػػػع األميػػػي 

لتغنرات تعتبر متكقعة، كظهرت بشكؿ جمي كالتهدندات اليابعة ميه. كتباهى يتيناهك بأف جزءا كبنرا مف هذه ا
 .خبلؿ الهجـك األخنر عمى قطاع غزة

كأكد يتيناهك أيه سنككف مف الصعب الكصكؿ إلى "حمانة كاممة كفي يهانة األمر فإيػه ال نكجػد أم تحصػنف 
ة بإمكايػػه أف نشػػكؿ بػػدنبل لقػػكة الجػػنش اإلسػػرائنمي السػػاحقة كصػػمكد كمياعػػة الجمهػػكر اإلسػػرائنمي خػػبلؿ فتػػر 

 الهجمات".
 02/5/0223، الشرؽ األوسط، لندف
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قػػػػاؿ رئػػػنس الػػػكزراء االسػػػػرائنمي بينػػػامنف يتينػػػػاهك إف السػػػبلـ نعتمػػػد عمػػػػى اساسػػػنف  أكلهمػػػػا  :القػػػدس المحتمػػػة
 سرائنؿ.االعتراؼ باسرائنؿ "كدكلة نهكدنة" ككضع تدابنر امينة لسكاف ا

كاضاؼ يتيناهك خبلؿ الكممة التي ألقاها في المراسـ السيكنة الحناء ذكرل قتمى السفنية "ألتمنيا" امس، "نكجد 
مف حكليا عدد هائؿ مػف التحػدنات كمػف األعػداء، كتكجػد كمنػات هائمػة مػف األسػمحة التػي تتػراكـ ضػديا كلػذا 
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ائؿ الممكيػة، نجػب أف يبحػث أكال عػف السػػبلـ نجػب عمنيػا أف يبحػث كيرعػى السػبلـ داخػؿ صػػفكفيا بكػؿ الكسػ
 داخؿ صفكفيا".

كاشار الى جايب ذلؾ  "اييػا يسػعى لتحقنػؽ السػبلـ مػع جنراييػا. كهػذا السػبلـ نعتمػد عمػى أساسػنف: االعتػراؼ 
باسرائنؿ كدكلة قكمنة لمشعب النهكدم كتدابنر أمينػة راسػخة لمػكاطيي اسػرائنؿ، هػذه القضػانا بالػذات ترشػديي 

 ألناـ كفي كؿ نكـ".في هذه ا

 02/5/0223، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 تحؿ محؿ استراتيجيات الحرب استراتيجيةالعربية تمثؿ فرصة  السالـمبادرة بيريز:  24
 ، أف الممػؾ عبػداهلل النثػايي بحػث خػبلؿ لقػاء مػعمؤنػد الحباشػية، عػف 02/5/0223، الدسػتور، عم ػافذكػرت 

ى هػػػامش مشػػػاركته فػػػي الميتػػػدل االقتصػػػادم العػػػالمي حػػػكؿ الشػػػرؽ الػػػرئنس اإلسػػػرائنمي شػػػمعكف بنرنػػػز، عمػػػ
كأكػد  األكسط كشماؿ إفرنقنا فػي البحػر المنػت، سػبؿ تجػاكز العقبػات التػي تعتػرض إحنػاء مفاكضػات السػبلـ.

كالػػرئنس اإلسػػرائنمي أف حػػؿ الػػدكلتنف هػػك الحػػؿ الكحنػػد كالفعمػػي إليهػػاء الصػػراع الفمسػػطنيي اإلسػػرائنمي  ممػػؾ
كاالستقرار في الميطقة، معربنف عف تقدنرهما لمجهكد التي تبذلها اإلدارة األمنركنة بقنػادة كزنػر كتعزنز األمف 

 الخارجنة جكف كنرم إلطبلؽ العممنة السممنة مجددا.
أكػد الػػرئنس اإلسػػرائنمي أف عمػػى الجمنػع العمػػؿ لتحقنػػؽ السػػبلـ كالمسػػاهمة فػي بيػػاء مسػػتقبؿ افضػػؿ لؤلجنػػاؿ ك 

ره لجبللػػػػػة الممػػػػػؾ عمػػػػػى الجهػػػػكد التػػػػػي نبػػػػػذلها لتحقنػػػػػؽ السػػػػػبلـ بػػػػػنف الفمسػػػػػطنيننف القادمػػػػة، معربػػػػػا عػػػػػف تقػػػػػدن
 كاإلسرائنمننف كبياء غد افضؿ لشعكب الميطقة.

أيػه بػالرغـ مػف العراقنػؿ أمػاـ السػبلـ فإيػه  ،في الميتدل االقتصادم العػالميفي كممته  قاؿ بنرنزكأضافت أف 
حػدنثت فػي ميطقتيػا، مشػنرا إلػى اتفاقنػات السػبلـ بػنف مصػر ال نيبغي اف نغنب عيا التطكرات االنجابنػة التػي 

 «.تكاجه اختبار الزمف كباتت عمى المحؾ»كاسرائنؿ، كاالردف كاسرائنؿ مؤكدا اف هذه االتفاقنات 
رغػػػـ كػػػؿ العراقنػػػؿ التػػػي تكاجهيػػػا النػػػكـ، يمػػػد أنػػػدنيا »بنرنػػػز قػػػاؿ: ، أف 02/5/0223، الحيػػػاة، لنػػػدفكيشػػػرت 

األكسط، فأعداؤيا الكحندكف هـ أعداء السبلـ. الشعب اإلنرايي عمى سػبنؿ المنثػاؿ لمسبلـ مع كؿ دكؿ الشرؽ 
يمػػا يظامػػه الػػذم نجػػب أف ال يقبػػؿ بمطامحػػه االسػػتعمارنة كسناسػػاته الكحشػػنة كأضػػاؼ: «. لػػنس عػػدكان ليػػا كا 

س، سػنادة الػرئنس عبػا»كتػابع: «. نيبغي أف يجمس جمنعان عمى طاكلة المفاكضػات لتحقنػؽ السػبلـ الميشػكد»
يحػػف شػػركاؤكـ كأيػػتـ شػػركاؤيا أنضػػان، نيبغػػي أف يحػػدث الفػػرؽ كأف يػػتخمص مػػف الجمػػكد الػػذم نعرقػػؿ العممنػػة 

مبػادرة السػبلـ العربنػة تمنثػؿ فرصػة اسػتراتنجنة تحػؿ محػؿ اسػتراتنجنات الحػرب. عمنيػػا أف »كزاد: «. السناسػنة
، كال يدعي أف الحرب ال نمكف الهػركب ميهػا عمػى زعمائيػا كقادتيػا أف »ائبلن: كمضػى قػ«. يتخمى عف التشاـؤ

 «.نقكلكا يعـ لمستقبؿ السبلـ، كأف نقكدكا شعكبهـ يحك مستقبؿ أفضؿ
 

 النازية أوشفيتس معسكرك "إسرائيؿ"تجعؿ  72 حدودعوزي لنداو:  02
 2692اعتبػػر كزنػػر السػػناحة المتطػػرؼ عػػكزم ليػػداك، أف حػػدكد الرابػػع مػػف حزنػػراف )نكينػػك( : برهػػـك جرانسػػي
 ائنؿ كمعسكر اليازنة أكشفنتس.ستجعؿ مف إسر 

كقػػػػاؿ الػػػػكزنر المتطػػػػرؼ ليػػػػداك، مػػػػف حػػػػزب "نسػػػػرائنؿ بنتنيػػػػك" العيصػػػػرم، لػػػػدل دخكلهػػػػا الػػػػى جمسػػػػة حككمتػػػػه 
تجعػػؿ  2692األسػػبكعنة، إف كزنػػر الخارجنػػة اإلسػػرائنمي االسػػبؽ آبػػار إنػػبف )سػػيكات السػػتنف(، قػػاؿ إف حػػدكد 

مقترحػػػات شخصػػػنة كهػػػذه أك تمػػػؾ، كلكػػػف كزنػػػر  مػػػف إسػػػرائنؿ معسػػػكر أكشػػػفنتس، "إييػػػي لسػػػت معينػػػا بطػػػرح
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تجعميػا كمعسػكر أكشػفنتس، فػأم دكلػة هػذه )اسػرائنؿ( التػي  92الخارجنة األسطكرم آبػا إنػبف، قػاؿ إف حػدكد 
 ستككف في حدكد غنر قادرة عمى الدفاع عيها.

عمػى حػػدكد  كفػي المقابػػؿ، قػاؿ كزنػػر البنئػة عمنػػر بنػرتس مػػف حػزب "الحركػػة"، إف الحػؿ الػػدائـ نجػب اف نقػػكـ
، مػػع تبػػادؿ لؤلراضػػي، لقػػد جػػاءت سػػاعة الحقنقػػة، كتكاجػػد الػػكزنر كنػػرم فػػي الميطقػػة أمػػر فػػي غانػػة 2692

 األهمنة". 
 02/5/0223، الغد، عم اف

 
 طائالً  تكمفنا ماالً بالضفة..  معزولةالمستوطنات الإزالة  يجب: مائير كوىيف 02

نكجػد مسػتقبؿ" برئاسػػة النمنيػي نػائنر لبنػد، إيػػه ال دعػا كزنػػر الرفػاه مئنػر كػكهنف، مػػف حػزب ": برهػـك جرانسػي
حاجػػة الػػى ايتظػػار اسػػتئياؼ المفاكضػػات السناسػػنة قبػػؿ إخػػبلء مسػػتكطيات ال تػػرتبط بالكتػػؿ االسػػتنطاينة فػػي 
الضػػفة الغربنػػة. كقػػاؿ إيػػه "نجػػب إزالػػة مسػػتكطيات معزكلػػة، حمهػػا ميػػذ اآلف. فهػػذه المسػػتكطيات تكمفيػػا مػػاال 

جهػػػػكد كػػػػي ال يتخػػػػذ صػػػػكرة الدكلػػػػة التػػػػي تفعػػػػؿ كػػػػؿ شػػػػيء كػػػػي ال تصػػػػؿ إلػػػػى طػػػػائبل. كنجػػػػب عمػػػػؿ كػػػػؿ ال
 المفاكضات".

كعف جرائـ المستكطينف التي نطمؽ عمنها "شارة النثمف" كممارسػات النمػنف المتطػرؼ قػاؿ: "لقػد فقػديا السػنطرة 
 عمى المستكطينف في بعض مف الحاالت. نجب معالجة فتناف التبلؿ كي يعندهـ الى الكضع الطبنعي".

دكلة فمسطنينة ستقكـ، كلف نيفع احدا، هذه مجرد مسػألة كقػت. كلكيػي اعػارض االعػبلف عمػا يتيػازؿ قبػؿ اف 
 تبدأ المفاكضات".

 02/5/0223، الغد، عم اف
 

 سكاف تؿ أبيب بال حماية نصؼجمعاد أرداف:  00
ئنمي غمعػػاد كزنػػر حمانػػة الجبهػػة الداخمنػػة اإلسػػرا، أف ككػػاالت، عػػف 02/5/0223، الخمػػيج، الشػػارقةذكػػرت 

إيػه ال تكجػد حمانػة مػف هجمػات صػاركخنة ألكنثػر مػف يصػؼ ” اإلسػرائنمي“أرداف قاؿ لمقيػاة النثاينػة لمتمفزنػكف 
 ”.تؿ أبنب“سكاف 

هػػذا سػػنيارنك متكقػػع أكنثػػر مػػف السػػابؽ كلكػػف “كقػػاؿ ”. إسػػرائنؿ“كقمػػؿ أرداف مػػف خطػػر هجػػـك كنمنػػائي عمػػى 
نعمػـ أعػداؤيا بػأف اسػتخداـ األسػمحة الكنمنائنػة “كحػذر ”. ميخفضان استخداـ األسمحة الكنمنائنة ما زاؿ احتماالن 

 ”.سنؤدم إلى رد قاس كمدمر” اإلسرائنمننف“أك غنر التقمندنة ضد 
نثمث اإلسرائنمننف »جمعاد أرداف بّنف أف  عف حممي مكسى، أف، 02/5/0223، السفير، بيروتكأضافت 

كنثنرة في التحصنيات، بما في ذلؾ في ميشػػػػآت يكاقص »فقط نسكيكف في شقؽ مزكدة بغرؼ آمية، كهياؾ 
، مشنران إلى أف أكنثر مف مئة ألؼ بنت نعتمدكف عمى المجاؿ اآلمف في «إسػػػػتراتنجنة كمصاية لمكاد خػػػػطرة

 القبك.

 
 األسدستعد الحتماؿ سقوط نظاـ "إسرائيؿ" ت: اإلسرائيميقائد سالح الجو  03

سبلح الجػك االسػرائنمي، امنػر انشػؿ، اف "حػزب اهلل قػاـ خػبلؿ الفتػرة  أكد قائد: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
االخنرة، بيقؿ جمنع الكسائؿ القتالنة التي نممكها كترسايته الصاركخنة الى مياطؽ شاسعة كمأهكلة بالسكاف، 

 لتجيب أم هجـك اسرائنمي".
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اسرائنؿ كقكاعد سبلح الجك.  جاء حدنث انشؿ اماـ ضباط كبار سابقنف في الجنش االمنركي، نقكمكف بزنارة
كحذر انشؿ مف المخاطر المتصاعدة تجاه اسػرائنؿ ازاء التطػكرات التػي تشػهدها الميطقػة قػائبلن:"اف التطػكرات 
االخنرة التي تشهدها سػكرنة كالميطقػة دفعػت باسػرائنؿ الػى تكػرنس اسػتعداداتها الحتمػاؿ سػقكط يظػاـ الػرئنس 

اضاؼ انشؿ مهددان" لف تتردد في تكرار عممنات قصؼ فػي سػكرنة  السكرم بشار االسد. كمف جهة اسرائنؿ،
الحبػػػاط انػػػة محاكلػػػة ليقػػػؿ اسػػػمحة ككسػػػائؿ قتالنػػػة مطػػػكرة الػػػى حػػػزب اهلل فػػػي لبيػػػاف كتيظنمػػػات ارهابنػػػة فػػػي 

 الميطقة".
 02/5/0223، الحياة، لندف

 
 "إسرائيؿ" حمر لف تسمح بو أ خط   األسمحةنقؿ يعالوف ييدد سورية:  09

تجػاه سػكرنة كحػزب ب اتمكشنه نعالكف، التهدنػد اإلسرائنميكزنر الدفاع : صعد آماؿ شحادة -مة القدس المحت
مهمػا كايػت ابعػاد ضػربة كهػذه. كبحسػب نعػالكف  إسػرائنؿخط احمػر لػف تسػمح بػه  األسمحةاهلل معميا اف يقؿ 

ر سػكاء بيقػؿ كضعت لها قكاعد كاضػحة جػدا تجػاه سػكرنة كقاؿ:"عيػدما تتعػرض مصػالحيا لمخطػ إسرائنؿفاف 
قتالنة كيكعنة لجهات معادنة، خاصة حزب اهلل، اك سػبلح كنمػاكم فهػذا نشػكؿ خطػا احمػر لػف يسػمح  أسمحة

 بتجاكزه كفي الكقت يفسه سيعمؿ لمحفاظ عمى الهدكء في الجكالف كسنادتيا عمنه. 

 02/5/0223، الحياة، لندف
 

 أسير قبؿ العودة لممفاوضات مئةليفني تدرس ممفات  05
نك بي آم: ذكرت مصادر إسرائنمنة األحد باف كزنرة العدؿ اإلسرائنمنة المكمفة بممؼ المفاكضات مػع عماف ػ 

أسػػنر فمسػػطنيي معتقمػػنف قبػػؿ اتفػػاؽ أكسػػمك لدراسػػة االسػػتجابة  200الفمسػػطنيننف تسػػنبي لنفيػػي طمبػػت ممفػػات 
ت. كحسػب المصػػادر لمطالبػة الػرئنس الفمسػطنيي محمػػكد عبػاس بػإطبلؽ سػػراحهـ مػف اجػؿ العػػكدة لممفاكضػا

فػػإف لنفيػػي مسػػؤكلة ممػػؼ المفاكضػػات مػػع الفمسػػطنيننف تعكػػؼ عمػػى دراسػػة قائمػػة مػػف أسػػماء األسػػرل تضػػـ 
، ممػف كصػفكا بالقتمػة الػذنف تػـ اعتقػالهـ قبػؿ اتفػاؽ 2663أسنر معتقمنف ميذ قبؿ عػاـ  200أسماء أكنثر مف 

الحػػػدنث نػػػدكر عػػػف ‘ؾ االمػػػر بػػػالقكؿ: كعقبػػػت لنفيػػػي عمػػػى ذلػػػ اكسػػػمك كنطالػػػب الفمسػػػطنينكف بػػػاإلفراج عػػػيهـ.
 ’.إرهابننف ارتكبكا أفعاال فظنعة كلكف طمبيا الممفات مف اجؿ تقننـ المطمب الفمسطنيي

كرفضت لنفيي القكؿ اف األمرنكننف طالبكها بدراسة هذه الممفات أك اف عباس نشترط العكدة الى المفاكضات 
 مقابؿ االفراج عف هؤالء االسرل.

 02/5/0223، ندفالقدس العربي، ل
 

 لبيد يدعـ المركز األكاديمي في مستوطنة أريئيؿ بخمسيف مميوف شيكؿ 07
 50أعمف كزنر المالنة االسرائنمي زعنـ حزب نػش عتنػد، نػائنر لبنػد، عػف اعتػزاـ كزارتػه تحكنػؿ مبمػغ : راـ اهلل

لضػػفة، كذلػػؾ فػػي ممنػػكف شػػنقؿ لممركػػز االكػػادنمي فػػي مسػػتكطية ارنئنػػؿ، المقامػػة عمػػى اراضػػي المػػكاطينف با
أعقاب تصػرنحه االسػبكع الماضػي، لصػحنفة ينكنػكرؾ تػانمز االمنركنػة حػكؿ رفضػه إخػبلء المسػتكطيات فػي 

 الضفة الغربنة، كعدـ كقؼ المخصصات لممستكطينف.
كأضػػاؼ المكقػػع االلكتركيػػي لػػػ "القيػػاة السػػابعة" فػػي التمفزنػػكف االسػػرائنمي الػػذم اكرد الخبػػر اف مكقػػؼ لبنػػد هػػذا 

 الفان لمكقؼ المسؤكلنف في كزارة المالنة الذنف نعارضكف ذلؾ.نأتي مخ
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 02/5/0223، القدس، القدس
 

 في الضفة مسئوؿ إسرائيمي: نتنياىو لف يجمد بناء المستوطنات 02
قػاؿ مسػئكؿ إسػرائنمي النػـك األحػد، إف رئػنس حككمػة االحػتبلؿ بينػامنف يتينػاهك، لػف نعمػؽ : الصحافة العبرنػة

نثاينػػة أم تجمنػػد لمبيػػاء فػػي المسػػتكطيات المقامػػة فػػي الضػػفة الغربنػػة، كخطػػكة السػػتئياؼ خػػبلؿ فتػػرة كالنتػػه ال
 محادنثات السبلـ مع السمطة الفمسطنينة.

كأضػػػاؼ المسػػػئكؿ لصػػػحنفة الجنػػػركزالنـ بكست"اإلسػػػرائنمنة" :"أف رئػػػنس السػػػمطة الفمسػػػطنينة محمػػػكد عبػػػاس 
ذا كػػاف الفمسػػطنينكف نرنػػدكف التحػػدث حصػػؿ عمػػى هػػذه الفرصػػة لمػػرة كاحػػدة، كلػػف نحػػدث ذلػػؾ مػػرة أخػػرل ، كا 

 إلنيا، فهـ نعرفكف بأييا ييتظرهـ عمى طاكلة المفاكضات".
 07/5/0223، فمسطيف أوف اليف

 
 : نتنياىو لـ يتفؽ مع بوتيف عمى عدـ ضرب سورية مقابؿ عدـ تزويدىا بصواريخ"إسرائيؿ" 07

أف نكػػكف رئػنس الػػكزراء بينػامنف يتينػػاهك  يفػػى مسػؤكؿ إسػػرائنمي رفنػع المسػتكل: نػػك بػي أم -القػدس المحتمػة 
" لسػكرنة مقابػؿ تعهػد 300-اتفؽ مػع الػرئنس الركسػي فبلدنمنػر بػكتنف عمػى عػدـ تزكنػد ركسػنا صػكارنخ "اس

 إسرائنمي بعدـ تكرار الغارات اإلسرائنمنة ضد سكرنة.
قع، إيها أسطكرة. لـ نكف كيقمت كسائؿ إعبلـ إسرائنمنة عف المسؤكؿ قكله إف "هذه أيباء ال أساس لها في الكا

 هياؾ أم اتفاؽ بنف يتيناهك كبكتنف، كربما الركس سنماطمكف في هذا ككرقة مساكمة مف دكف تيفنذ الصفقة".
ككاف يتيناهك التقى مع بكتنف في مدنية سكتشي الركسنة قبؿ أسػبكعنف، كطمػب عػدـ تزكنػد سػكرنة بصػكارنخ 

يها ستخؿ بالتكازف في الميطقة، كسػط تخػكؼ إسػرائنمي مػف " المتطكرة كالمضادة لمطائرات بحجة أ300-"اس
 عدـ قدرة طنرايها عمى تيفنذ غارات جدندة ضد سكرنة أك لبياف.

 02/5/0223، الحياة، لندف
 

 ما زاؿ قوياً  الشرأف محور  يؤكدنصراهلل  تيديدجنراؿ في االحتياط يسرائيؿ زيؼ: ال 04
نػاط نسػرائنؿ زنػؼ، قائػد قسػـ العممنػات فػي جػنش االحػتبلؿ قػاؿ الجيػراؿ فػي االحت زهنر أيدراكس: - الياصرة

إف تهدنػػدات يصػػر اهلل الجدنػػدة بػػدعـ سػػكرنة كبمسػػايدة مػػف إنػػراف ’ نػػدنعكت أحركيػػكت‘اإلسػػرائنمي لصػػحنفة 
تؤكػػػد بشػػػكؿ قػػػاطع عمػػػى أف مػػػا أسػػػماه بمحػػػكر الشػػػر مػػػا زاؿ حنػػػا كنيػػػبض، كنبػػػدلؿ عمػػػى أف كضػػػع الػػػرئنس 

سف الكبنر، الفتا إلى أف التصرنحات بقػرب يهانػة حكػـ األسػد باتػت فػي حكػـ السكرم، بشار األسد أخذ بالتح
 الماضي، كأيه سنبحافظ عمى مقالند السمطة لفترة أخرل.

كذلؾ لؤلسباب التالنة: المعارضة المسػمحة فػي سػكرنة فقػدت قكتهػا العسػكرنة، كالعامػؿ النثػايي أف الػدكؿ التػي 
سرا ئنؿ، لف نبقدمكا المساعدة لممعارضة بشػكؿ نبغنػر الكضػع الحػالي، تبساعد المعارضة، بما في ذلؾ أمرنكا كا 

أما العامؿ األخنر، بحسب الجيراؿ اإلسرائنمي، هك أف اليظاـ الحاكـ في دمشؽ نتمقى المساعدات مػف حػزب 
نػػراف كركسػػػنا بشػػػكؿ مكنثػػؼ، ذلػػػؾ أف الػػػركس لػػػف نتيػػازلكا عػػػف األسػػػد، أليهػػـ نعتبػػػركف سػػػكرنة مصػػػمحة  اهلل كا 

باليسػػبة لهػػـ، كمػػا لفػػت إلػػى أف األسػػد بػػدأ نبعػػد لركانػػة االيتصػػار، التػػي سػػنبقحـ إسػػرائنؿ إلنهػػا، كقػػد إسػػتراتنجنة 
ذا سكتت إسرائنؿ، فإف األسد سػنككف الػرابح الكبنػر فػي  بات عمى استعداد كبنر لجر إسرائنؿ إلى المعركة، كا 
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نػربح أكنثػر ممػا نخسػر، كهػك القضنة، عمى حد قكله، كعمى ما نبدك، أضاؼ زنػؼ، أيػه لػدل األسػد نكجػد مػا 
 عمى استعداد لتحمؿ المخاطر في المكاجهة مع إسرائنؿ.

كقاؿ أنضا إف المصمحة األكنثر أهمنة باليسبة لمدكلػة العبرنػة هػي ميػع كصػكؿ األسػمحة المخمػة بػالتكازف إلػى 
أف حػػػزب اهلل، كنجػػػب القنػػػاـ بػػػذلؾ بػػػدكف شكشػػػرات كأحادنػػػث فارغػػػة مػػػف قبػػػؿ أقطػػػاب تػػػؿ أبنػػػب، مشػػػنرا إلػػػى 

هػػدفها لػػنس ردع إسػػرائنؿ فقػػط، إيمػػا بالدرجػػة األكلػػى ردع الكالنػػات  300الصػػكارنخ الركسػػنة مػػف طػػراز إس 
 المتحدة األمرنكنة كتركنا، عمى حد قكله.

 02/5/0223، القدس العربي، لندف
 

 في شماؿ فمسطيف المطمةمستعمرة صاروخ عمى "إسرائيؿ": سقوط  32
نة بعػػد ميتصػػؼ المنػػؿ، بػػأف صػػاركخان مصػػدره ميطقػػة مرجعنػػكف فػػي أفػػادت كسػػائؿ إعػػبلـ إسػػرائنم: )ركنتػػرز(

مػػف جهػػة أخػػرل، قالػػت متحدنثػػة  الجيػػكب المبيػػايي سػػقط عمػػى مسػػتعمرة المطمػػة فػػي شػػماؿ فمسػػطنف المحتمػػة.
«. سبػػمع صػػكت ايفجػػار. الجيػػكد نمشػػّطكف الميطقػػة. مػػا زاؿ نجػػرم التحػػرم عػػف السػػبب»عسػػكرنة إسػػرائنمنة 

كمػا «. مػكرتر»ي آخر أيه مف المحتمؿ أف نككف االيفجار ياجمػان عػف قذنفػة كأضاؼ مصدر عسكرم إسرائنم
يفذت قكات االحتبلؿ عممنة تمشنط في الجايب المحتؿ مف الحدكد مع لبياف، كسجؿ تحمنؽ لطائرة إسػرائنمنة 

 مف دكف طنار في سماء ميطقة مرجعنكف.
 02/5/0223، السفير، بيروت

 
 اج الغاز في غزةلف تعارض إنت "إسرائيؿ""يديعوت":  32

يقمػػت صػػحنفة "نػدنعكت أحركيػػكت" اإلسػػرائنمنة مسػػاء أمػس األحػػد، عػػف جهػات سناسػػنة رفنعػػة المسػػتكل  :غػزة
فػػػي إسػػػرائنؿ قكلهػػػا أف إسػػػرائنؿ ال تعػػػارض الفمسػػػطنيننف فػػػي إيتػػػاج الغػػػاز ألغػػػراض "بسػػػط السػػػمطة كالسػػػنادة 

نفة فػإف كزنػر الخارجنػة األمنركػي جػكف كنػػرم ككفقػػان لمصػح كالتحػرر مػف التعمػؽ بشػركة الكهربػاء اإلسػرائنمنة".
سػػرائنؿ خطتػػه االقتصػػادنة التػػي تمػػيح السػػمطة حػػؽ تطػػكنر حقػػكؿ  عػػرض األسػػبكع الماضػػي عمػػى السػػمطة كا 
الغاز أماـ شكاطئ غػزة، كاسػتغبلؿ البكتػاس شػمالي البحػر المنػت كتطػكنر البيػى التحتنػة فػي ميطقػة "ج"، إال 

منغػا  900غاز فقط بهدؼ "أف نشغؿ الغاز محطة تكلند طاقػة بحجػـ أف إسرائنؿ كافقت عمى تطكنر حقكؿ ال
كأضافت "هذه الخطكات ستحرر الغػزننف مػف التعمػؽ بتكرنػد المػاء كالكهربػاء مػف  كاط تبيى في ميطقة جينف".

إسػػرائنؿ"، مشػػنرةن إلػػى أف الغػػاز اكتشػػؼ قبالػػة شػػكاطئ غػػزة قبػػؿ يحػػك عشػػر سػػيكات ككايػػت تعػػارض إسػػرائنؿ 
 قكؿ الغاز.حنيها تطكنر ح

 02/5/0223، القدس، القدس
 
 
 

 سفنجيدرس استبداؿ الرصاص المطاطي بكرات اإل لجيش اإلسرائيمياالقناة العبرية السابعة:  30
نفكر في استبداؿ استخداـ  اإلسرائنميقالت القياة العبرنة السابعة مساء أمس األحد، إف جنش االحتبلؿ : غزة

هة راجمي الحجارة كقيابػؿ المكلكتػكؼ كالمسػنرات األسػبكعنة عمػى الرصاص المطاطي بكرات االسفيج، لمكاج
 يقاط التماس.
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ككفقػػان لمقيػػاة فػػإف الجػػنش نفحػػص فعالنػػة اسػػتخداـ كػػرات االسػػفيج لعػػدـ تشػػكنمها خطػػران عمػػى حنػػاة مػػف اسػػمتهـ 
 ك أقػؿ.ممـ، كتصنب الهدؼ عمػى بعػد خمسػنف متػران أ 00بػ"منثنرم الشغب"، الفتةن إلى أف الكرات نبمغ قطرها 

، كتحػت ضػغط دكلػي اإلسػرائنمنةكأشارت القياة إلى أف هذه الخطكة جاءت يتنجة ضغكط الميظمات النسارنة 
صابة فمسطنيننف بشكؿ خطنر.  بعد استخداـ الجنش الرصاص الحي كالمطاطي مرات عدندة، كا 

 02/5/0223، القدس، القدس
 

 عدـ التزاميا بقانوف الطيبيدعاوى قضائية ضد شركة إلعاؿ اإلسرائيمية لمطيراف بسبب  33
زهنػػػر أيػػػدراكس: تقػػػدـ مئػػػات المسػػػافرنف بػػػدعكل قضػػػائنة تمنثنمنػػػة جماعنػػػة ضػػػد شػػػركة إلػػػػ عػػػاؿ  -الياصػػػرة 

اإلسػػرائنمنة لمطنػػراف، كفقػػػان لقػػايكف الطنبػػػي لتعػػكنض المسػػػافرنف عػػف تػػػأخنر رحمػػة جكنػػػة أك إلغائهػػا أك تغننػػػر 
لحركػػة العربنػػة لمتغننػػر فػػي سػػّيه فػػي الكينسػػت النثاميػػة شػػركطها، كالػػذم يجػػح اليائػػب احمػػد الطنبػػي، رئػػنس ا

ممنػػػكف شػػػنكؿ فػػػي الػػػدعكل التمنثنمنػػػة حنػػػث أف مئػػػات المسػػػافرنف  6285كتطالػػػب العػػػائبلت بتعػػػكنض  عشػػػرة.
ايتظركا طكاؿ سبع ساعات داخػؿ الطػائرة بسػبب إلغػاء رحمػة جكنػة مػف تانبليػد إلػى إسػرائنؿ فػي أعقػاب خمػؿ 

لػػـ تطّبػػؽ قػػايكف خػػدمات الطنػػراف عمػػى اسػػـ اليائػػب احمػػد ’ عػػاؿ’أف شػػركة إلػػػتقيػػي. كجػػاء فػػي الػػدعكل أنضػػان 
الطنبػػي، كالػػذم نضػػمف تعكنضػػان كمسػػاعدة نجػػب تقػػدنمها لممسػػافر عيػػدما نػػتـ إلغػػاء الرحمػػة الجكنػػة أك تغننػػر 

مكاينة إجراء اتصاالت هاتفنة كالكتركينة حسبما نيص القايكف.   شركطها، كلـ تقدـ الشركة طعامان كا 
ب اليائػب احمػد الطنبػي عمػى هػذه الػدعكل القضػائنة بأيهػا تعكػس عهػدان جدنػدان مغػانران فػي مجػاؿ شػركات كعقّ 

الطنراف، حنث أف القايكف الذم يجح في سّيه نضػمف حقػكؽ المسػافرنف كحصػكلهـ عمػى مسػاعدات كخػدمات 
كال بػد لهػذه الشػركات كتسهنبلت في حاؿ تأخنر أك إلغاء رحمتهـ الجكنة بما في ذلؾ بسبب التفتنش األميػي، 

 مف أف تأخذ بعنف االعتبار هذه الحقكؽ القايكينة كاألخبلقنة لممسافرنف.
 02/5/0223، القدس العربي، لندف

 
  ة لحالة الحربة ثمث السمطات المحمي  عدـ جيوزي  يكشؼ عف  سريتقرير إسرائيمي  39

ة لسػػاعة ؿ اسػػتعداد السػػمطات المحمّنػػنتيػػاك الصػػهنكيّي،  جػػنشالة فػػي م لقنػػادة الجبهػػة الداخمّنػػكشػػؼ تقرنػػر سػػرّ 
، مف ياحنة اإلستعداد إلحتماؿ تعرض المدف ة لحالة الحربة نثمث السمطات المحمنّ عدـ جهكزنّ عف الطكارئ، 

الصػهنكيّنة لهجػػكـ بالصػػكارنخ، الفتػػان إلػى أّف هيػػاؾ دراسػػة لممنزايّنػػة المخصصػة لحالػػة الجهكزّنػػة فػػي البمػػدّنات 
 ياكرات كتدرنبات كصناية المبلجئ.نئة الطكارئ، باإلضافة إلى تيفنذ مكالخطط الكقائّنة، كأداء ه

كأشػػار التقرنػػر إلػػى أّف حصػػكؿ السػػمطات عمػػى أديػػى عبلمػػات فػػي الجهكزّنػػة لمحػػرب ننثنػػر قمقػػان كسػػط السػػكاف 
المحمننف، مكضحان أّيه نجب عمى السمطات المحمّنة يشر الكعي لدل السكاف، كتحسنف حالة ككضع جهكزّنػة 

 ة المحمّنة لمطكارئ. السمط
 ، لبنافالعيدموقع 

 09/5/0223، 0722التقرير المعموماتي 
 

لت البمدات العربي ة "إسرائيؿ" :المواطفحقوؽ جمعية  35  إلى بؤر فقر 97أراضي الػب حو 
، أف المػػػػػكاطينف 02أكػػػػػد حقػػػػػكقي فمسػػػػػطنيي فػػػػػي األراضػػػػػي المحتمػػػػػة عػػػػػاـ أكف النػػػػػف:  فمسػػػػػطنف -طػػػػػكلكـر

الفمسػػطنيننف نعػػايكف مػػف ضػػائقة خايقػػة كقاسػػنة فػػي مجػػاؿ السػػكف، كمحّصػػمة مباشػػرة لمتمننػػز العيصػػرم الػػذم 



 
 
 

 

 

           00ص                                    0720العدد:                02/5/0223اإلثنيف  التاريخ:

نتعرضػكف لػػه كمػػا زالػػكا عمػػى امتػػداد سػػينف طكنمػػة فػػي مجػػاالت األرض كالّتخطػػنط كتخصػػنص مػػكارد السػػكف، 
ع سناسػػة المؤسسػػة اإلسػػرائنمنة العيصػػرنة فػػي تعاممهػػا مػػع السػػكاف العػػرب، كنفسػػر الحممػػة كهػػذا نتفػػؽ تمامػػا مػػ

التػػي تسػػتهدؼ األراضػػي العربنػػة كمحػػاكالت تهكنػػد الجمنػػؿ كاليقػػب كالمنثمػػث كمصػػادرة األراضػػي كهػػدـ البنػػكت 
 كعدـ تكسنع مسطحات البياء في البمدات العربنة.
، عػػكيي بيػػا، فػػي حػػكار 02كاطف فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ كأكػػد مػػدنر قسػػـ األقمنػػات فػػي جمعنػػة حقػػكؽ المػػ

خػػاص بػػػ"فمسطنف" أف الحككمػػات اإلسػػرائنمنة غنػػر معينػػة بحػػؿ مشػػاكؿ السػػكف التػػي تسػػببت بهػػا فػػي البمػػدات 
، نشػكمكف حػكالي 02العربنة، مشنرا إلى أيه عمى الرغـ مػف أف المػكاطينف العػرب فػي األراضػي المحتمػة عػاـ 

اف إال أف يسػػبة الكحػػدات السػػكينة المخصصػػة لهػػـ مػػف قبػػؿ مػػا نسػػمى دائػػرة أراضػػي فػػي المائػػة مػػف السػػك 70
في المائة فقط، كهذا زاد في حجـ الضػائقة السػكينة التػي نعػايي ميهػا فمسػطنينك  5إسرائنؿ ال تتعدل يسبة الػ 

 الداخؿ
 07/5/0223فمسطيف أوف اليف، 

 
 ؿ خالؿ ثالثة أياـمائتي فمسطيني في اشتباكات مع االحتال  إصابة: "أوتشا" 37

خدمػػة قػػدس بػػرس: أّكػػدت معطنػػات أممنػػة، إصػػابة مػػا نقػػارب مػػائتي مػػكاطف فمسػػطنيي  -راـ اهلل )فمسػػطنف( 
جّراء قمع قكات جنش االحتبلؿ اإلسرائنمي لفعالنات إحناء ذكرل "اليكبة" الفمسطنينة كالتي تـ تيظنمهػا خػبلؿ 

 في مياطؽ الضفة الغربنة المحتمة.أنار )مانك( الجارم  22إلى  20الفترة الكاقعة بنف 
كرصد مكتب الشؤكف اإليساينة التابع لؤلمـ المتحدة "أكتشا"، ما مجمكعػه تسػعة اعتػداءات يفػّذها مسػتكطيكف 
نهكد أّدت إلى تضّرر مكاطينف فمسطنيننف كممتمكاتهـ، فضبلن عف نثبلنثة حكادث رشؽ بالحجارة ألحؽ أضػراران 

 بالغة بست مركبات فمسطنينة.
مت سمطات االحػتبلؿ اإلسػرائنمنة خػبلؿ الفتػرة التػي نغطنهػا التقرنػر كهػي نثبلنثػة أنػاـ، ميػزلنف كسػتة مبػافك كهد

كمحػػػاؿ تجارنػػػة فػػػي شػػػرقي مدنيػػػة القػػػدس المحتمػػػة كفػػػي الميطقػػػة )ج( الخاضػػػعة لمسػػػنطرة اإلسػػػرائنمنة، كذلػػػؾ 
 عائمة فمسطنينة عمى األقؿ. 75بادعاء افتقارها لتراخنص البياء البلزمة، األمر الذم أسفر عيه تضّرر 

 07/5/0223قدس برس، 
 
 

 األقصى إلجراء مراسـ زفافيا المسجد تقتحـ إسرائيميةنائبة  32
يائب كزنر المكاصبلت في االسرائنمي قالت مصادر إعبلمنة عبرنة، إف عضك الكينست : فمسطنف أكف النف

احػػػات المسػػػجد األقصػػػى برفقػػػة عمػػى اقتحػػػاـ ب 79/5/7023األحػػػد إسػػرائنؿ تسػػػنبي حكتبػػػكلي أقػػػدمت صػػػباح 
جمكع مف المستكطينف مف أفراد عائمتها، لغانات التيسنؽ لمراسـ حفؿ زفافها التػي سػتبقاـ نػكـ غػدك فػي باحػات 

 األقصى.
كيقمت القياة السابعة في التمفزنكف العبرم عف حكتبكلي، قكلها إف زنارتها لممسجد األقصى "أمر بالغ األهمنة 

، عدا عف ككف هذا المكاف االنثينفمياسبة حفؿ زفافي الذم سأعقده هياؾ نكـ  عمى الصعند الشخصي بسبب
كأشػػارت اليائبػػة اإلسػػرائنمنة  نحمػػؿ قدسػػنة لمنهػػكد كنجػػب أف نػػزكره كػػؿ نهػػكدم بكػػؿ حرنػػة"، عمػػى حػػد تعبنرهػػا.

إلػػى أيهػػا قامػػت بالتيسػػنؽ لزنارتهػػا بشػػكؿ مباشػػر مػػع المفػػتش العػػاـ لشػػرطة االحػػتبلؿ، كاصػػفةن حظػػر دخػػكؿ 
 الشخصنات اإلسرائنمنة العامة لؤلقصى بػ"أمر غنر ميطقي".
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 07/5/0223، فمسطيف أوف اليف
 

 ينتيي بتفاقـ الخالفات 22ػ أوروبا ال فمسطينييمؤتمر  37
ايتهػػػػى كاحػػػػد مػػػػف أكبػػػػر التجّمعػػػػات الفمسػػػػطنينة السػػػػيكنة فػػػػي أكركبػػػػا بخػػػػبلؼ بػػػػنف : محمػػػػد عػػػػانش –ليػػػػدف 

رئنس المؤتمر لمسفنرة الفمسطنينة في برككسؿ، اتهمها فنه بأيها تقػكد ايسحبكا بعد ايتقاد حاد مف  المشاركنف،
فشاؿ العمؿ الفمسطنيي.  "لكبي فمسطنيي مكازك لمكبي إسرائنمي في أكركبا" نعمؿ لتخرنب كا 

ككاف مؤتمر فمسطنيني أكركبا الحادم عشر كالػذم ايعقػد فػي العاصػمة البمجنكنػة برككسػؿ قبػؿ أنػاـ قػد شػهد 
ات كالكممات التػي دعػت الػى إيهػاء االيقسػاـ الفمسػطنيي، كأكػدت ضػركرة الكحػدة فػي الػداخؿ العدند مف الجمس

كالخارج مف أجؿ تحقنؽ المصالح العمنػا لمشػعب الفمسػطنيي، إال أف رئػنس المػؤتمر ماجػد الزنػر، كالػذم نػدنر 
رككسؿ لنمػى شػهند، مركز العكدة الفمسطنيي في ليدف، هاجـ في آخر كممة بالمؤتمر السفنرة الفمسطنينة في ب

"، اإلسػػرائنميمتهمػػان إناهػػا بأيهػػا تقػػكد "لػػكبي عمػػؿ عمػػى إفشػػاؿ المػػؤتمر كمحاربتػػه جيبػػان الػػى جيػػب مػػع المػػكبي 
 مطالبان الرئنس الفمسطنيي محمكد عباس بػ"تيظنؼ السفارات الفمسطنينة في الخارج"، عمى حد تعبنره.

مػى شػهند قػدمت لقضػنة فمسػطنف أكنثػر مػف أم تيظػنـ لنقػائبل " مقاطعتػه إلىكدفعت كممة الزنر أحد الحضكر 
 فمسطنيي آخر".

كلـ نخض الزنر يقاشان مطكالن مع الشخص الذم قاطعه، حنث أيهػى كممتػه فػكران كايسػحب عػف الميصػة، فنمػا 
غادر عدد مف المحتجنف قاعة المػؤتمر، معتبػرنف أف سػفنرة فمسػطنف تعرضػت لئلهايػة فػي مياسػبة فمسػطنينة 

 الفمسطنيي. كبحضكر الجمهكر
 07/5/0223العربية نت، دبي، 

 
 إدارة السجوف اإلسرائيمية ال تطمع األسرى عمى نتائج فحوصاتيـ الطبية :التضامفمؤسسة  34

أفػادت مؤسسػة التضػامف لحقػكؽ اإليسػاف أف إدارة مصػمحة السػجكف اإلسػرائنمنة ال : السػبنؿ –الضفة الغربنة 
 لطبنة التي نجركيها.تبطمع األسرل المرضى عمى يتائج الفحكصات ا

كأكضح الباحث في التضامف احمد البنتاكم أف األسرل الذنف نعايكف مف مشاكؿ صحنة غنػر معركفػة عػادة 
ما نبيقمكف إلى المستشفنات اإلسرائنمنة إلجراء فحكصات طبنة، غنر أيهـ كبعػد عممهػا ال نعرفػكف يتائجهػا كال 

 أشهر مف إجراء هذه الفحكصات.نطمعكف عمنها إال في حاالت يادرة جدا كبعد عدة 
 كأشار إلى أف إدارة مصمحة السجكف تهدؼ مف ذلؾ إبقاء األسنر في حالة ترقب طكنمة ككضع يفسي سنئ.
كذكر البنتاكم أف األسرل نشتككف مف تأخر مكاعند إجراء العممنات الجراحنة بحجة عدـ كصكؿ دكرهـ، كما 

 تتذرع إدارة السجكف بعدـ كجكد إمكاينات.
ف أف إدارة السجكف ترفض إجراء بعض العممنات بحجة تكمفتها المالنة العالنػة، األمػر الػذم نػدفع األسػرل كبنّ 

 إلجرائها عمى حسابهـ الخاص.
 02/5/0223السبيؿ، عماف، 

 
 في سجف "إيشؿ" يعانوف مف اإلىماؿ الطبي المتعمد مريضاً أسيرًا  27  92

أمػس، عػف قمقهػـ الشػدند جػراء ازدنػاد أعػداد المرضػى فػي "األنػاـ": عبػر األسػرل فػي سػجف "إنشػؿ"،  -جينف 
 صفكفهـ، في ظؿ سناسة اإلهماؿ الطبي المتعمد التي نعايكف ميها مف قبؿ إدارات سجكف االحتبلؿ.
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أسػػنران مػػف بنػػيهـ نعػػايكف مػػف أمػػراض مختمفػػة مػػف بنيهػػا حػػاالت مصػػابة بػػداء  22ككشػػفكا اليقػػاب عػػف كجػػكد 
الػذنف نعػايكف مػف أمػراض خطنػػرة  هػـ، أسػماء عػدد مػػف األسػرل المرضػى،كاستعرضػكا فػي رسػالة ل السػرطاف.
 .تشيج في األعصابك  ،مرض السكرم كقرحة في المعدة، التهابات في المعدة كالكمىمف نبيها 

 02/5/0223األياـ، راـ اهلل، 
 

 االحتالؿ ييدد بإبعاد أسير مف غزة إلى الخارج :نادي األسير 92
إف األسػنر إنػاد أبػك خضػنر مػف غػزة مسػتمر فػي إضػرابه  أمػسسػنر فػي غػزة قاؿ يػادم األ :)االتحاد( - غزة

أناـ احتجاجا عمى استمرار اعتقاله بعد أف أيهى محككمنتػه. كأكضػح اليػادم أف  20المفتكح عف الطعاـ ميذ 
 سمطات االحتبلؿ تكاصؿ اعتقاله بحجة أيه ال نحمؿ هكنة تمكيه مف العكدة إلى أبيائه كعائمته في غزة، كأف
إدارة السجكف لـ تكتؼ بإبقائه داخؿ األسػر بػؿ تهػدده بفػرض غرامػات مالنػة ككضػعه داخػؿ الزيػازنف، كبػدأت 

 تساكمه بإبعاده إلى اليركنج أك السكند.
 02/5/0223االتحاد، أبو ظبي، 

 
 " في قطاع غزةإسرائيؿػ"حكـ بإعداـ عميؿ ل 90

إ. »فػػي حػػؽ المػػكاطف « اإلعػػداـ شػػيقان »مػػان بػػػ أصػػدرت المحكمػػة العسػػكرنة فػػي مدنيػػة غػػزة حك": الحنػػاة" –غػزة 
سػػية( مػػف مدنيػػة غػػزة بعػػدما دايتػػه بتهمػػة التخػػابر مػػع جهػػات معادنػػة اسػػتيادان لقػػايكف العقكبػػات  09« )س. ق

 .2626النثكرم لعاـ 
هػك النثالػث مػف »كقاؿ المركز الفمسػطنيي لحقػكؽ اإليسػاف فػي غػزة إف هػذا الحكػـ الصػادر الخمػنس الماضػي 

حكمػان،  235إلػى  2660عاـ، ما نرفع أحكاـ اإلعداـ الصادرة في السػمطة الفمسػطنينة ميػذ عػاـ يكعه خبلؿ ال
مػػف بػػنف األحكػػاـ »فػػي الضػػفة الغربنػػة. كأضػػاؼ فػػي بنػػاف أف  72أحكػػاـ فػػي قطػػاع غػػزة، ك 202مػػف بنيهػػا 

فترة ذاتهػا ، كما يفذت السمطة الفمسطنينة خبلؿ ال7002حكمان ميها ميذ عاـ  02الصادرة في القطاع، صدر 
 20يبفػػذت فػػي القطػػاع، كانثيػػاف فػػي الضػػفة. كمػػف بػػنف األحكػػاـ الميفػػذة فػػي القطػػاع  75حكمػػان، مػػف بنيهػػا  72

 «.مف دكف مصادقة الرئنس الفمسطنيي خبلفان لمقايكف 7002حكمان ميذ عاـ 
 02/5/0223الحياة، لندف، 

 
 نقبلمخطط "برافر" التيجيري لعرب ال ييباشروف حممة تصد 48فمسطينيو  93

ميػػزالن  22بػػدأ أهػػالي قرنػػة عتنػػر، غنػػر المعتػػرؼ بهػػا فػػي اليقػػب، حممػػة إلعػػادة بيػػاء : اليقػػب ػ حسػػف مكاسػػي
هػػدمتها جرافػػات كزارة الداخمنػػة اإلسػػرائنمنة بذرنعػػة البيػػاء غنػػر المػػرخص، كذلػػؾ بػػالتزامف مػػع بػػدء فمسػػطنيني 

ككمػػػة اإلسػػػرائنمنة مطمػػػع الشػػػهر سمسػػػمة يشػػػاطات لمتصػػػدم لمخطػػػط "برافػػػر" التكسػػػعي الػػػذم أقرتػػػه الح 02الػػػػ
الجػػارم بشػػأف أراض كاسػػعة فػػي صػػحراء اليقػػب، كتسػػتعد لعرضػػه عمػػى الكينسػػت لتحكنمػػه إلػػى تشػػرنع قػػايكيي 

.  ممـز
 02كقد دعت المجية القطرنة لرؤساء السمطات المحمنة العربنة جمنع السمطات المحمنة العربنة في أراضػي الػػ

اركة في القرارات التي اتخذتها لجية المتابعة العمنػا لمجمػاهنر العربنػة، فػي المحتمة إلى االلتزاـ كالتفاعؿ كالمش
 .مكاجهة مبخطط "برافر" الحككمي
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كدعا رئنس المجية رامز جرانسي رئنس بمدنة الياصرة إلى بذؿ كّؿ الجهكد كاإلمكايات لتيفنذ القرارات المبتعمِّقَه 
مظاهرة القطرنة الكحدكنَه، التػي سػتبيظ ـ النػكـ، أمػاـ مبيػى بهذا الشأف، كالمشاركة في إيجاحها، كفي مقدمها ال

الكينسػػت فػػي القػػدس، عبػػر المشػػاركة الشخصػػنة كتسػػهنؿ مبشػػاركة أكبػػر عػػدد مػػف المػػكاطينف العػػرب فػػي هػػذه 
 عمى مبستكل كاقع كمبستقبؿ الجماهنر العربنة عمكمان. كاإلستراتنجنةالمبظاهرة الهامة، ألهمنتها الَجماعنة 

 02/5/0223بيروت،  المستقبؿ،
 

 مف طالب غزة يرغبوف في الزواج مف أجانب.. عبر اإلنترنت% 39دراسة:  99
فػػي المئػػػة مػػف طػػػبلب الجامعػػات بقطػػػاع غػػػزة  30كشػػفت دراسػػػة فمسػػطنينة حدننثػػػة أف : األياضػػػكؿ –القػػاهرة 

اآلخػر  في المئة ميهـ عبلقة صداقة مع الجيس 05,63نرغبكف في الزكاج مف أجايب عبر اإليتريت، كلدل 
 عبر الشبكة العيكبكتنة.

الدراسػػػة التػػػي حصػػػمت بهػػػا اليائبػػػة فػػػي المجمػػػس التشػػػرنعي الفمسػػػطنيي هػػػدل يعػػػنـ مسػػػاء السػػػبت عمػػػى درجػػػة 
طالبػػان كطالبػػة  560الماجسػػتنر فػػي العمػػكـ االجتماعنػػة مػػف كمنػػة التربنػػة جامعػػة عػػنف شػػمس، أجرنػػت عمػػى 

بقطػػاع غػػزة هػػي، األقصػػى، األزهػػر، الجامعػػة  جامعػػات رئنسػػنة 3فػػي المئػػة مػػف إجمػػالي طػػبلب  2نمنثمػػكف 
 اإلسبلمنة.

دكر اإليتريػػػت فػػػي تغننػػػر بعػػػض القػػػنـ االجتماعنػػػة لػػػدل الطمبػػػة فػػػي »كخمصػػػت الدراسػػػة التػػػي حممػػػت عيػػػكاف 
في المئة مف المبحكنثنف ككيكا عبلقات عاطفنػة عبػر  79,92»إلى أف « الجامعات الفمسطنينة في قطاع غزة

 «.اإليتريت
المشػػػاركة بالميتػػػدنات أتػػػت فػػػي فػػػي المرتبػػػة األكلػػػى باليسػػػبة السػػػتخداـ طمبػػػة »اسػػػة إلػػػى أف كمػػػا تكصػػػمت الدر 

فػػي المئػػة، نثػػـ التسػػمنة فػػي المرتبػػة النثاينػػة بيسػػبة  20,02الجامعػػات الفمسػػطنينة بقطػػاع غػػزة لئليتريػػت بيسػػبة 
بػػػػار) الفينػػػػة، فػػػػي المئػػػػة، كمتابعػػػػة األخ92,26فػػػػي المئػػػػة أمػػػػا األلعػػػػاب ففػػػػي المرتبػػػػة النثالنثػػػػة بيسػػػػبة  92,96

في المئة، ك التكاصؿ مع اآلخرنف في المرتبة  55,00الرناضنة، السناسنة كغنرها( في المرتبة الرابعة بيسبة 
 في المئة". 07,22في المئة، كنأتي البحث العممي في المرتبة األخنرة بيسبة  09,00الخامسة بيسبة 

 02/5/0223الحياة، لندف، 
 

 ائع والسمع الواردة عبر األنفاؽ مقارنة بمعبر كـر أبو سالـ"األياـ": ارتفاع كميات البض 95
كشػػفت بنايػػات مكنثقػػة صػػدرت عػػف جهػػات رسػػمنة عػػف حالػػة التبػػانف فػػي حركػػة دخػػكؿ البضػػائع  حامػػد جػػاد:

كالسػػمع المختمفػػة إلػػى سػػكؽ قطػػاع عبػػر األيفػػاؽ كمعبػػر كػػـر أبػػك سػػالـ، مبنيػػة أف مػػف بػػنف السػػمع الػػكاردة الػػى 
 عة رئنسة تدخؿ مف خبلؿ المعبر كاليفؽ عمى حد سكاء كلكف بكمنات متفاكتة.سم 20القطاع نثمة يحك 

كأشػػارت بنايػػات رسػػمنة حصػػمت "األنػػاـ" عمنهػػا مػػف مصػػادر مكنثكقػػة إلػػى أف السػػمع التػػي تػػدخؿ عبػػر المعبػػر 
كاأليفػػاؽ بيسػػب متفاكتػػة تشػػمؿ القمػػح كالعصػػائر كزنػػت الطهػػي كالػػدقنؽ كالسػػكر كاألعػػبلؼ كاألرز كاألجبػػاف 

 سماؾ كالميظفات كحدند البياء كاإلسميت كالحصمة كغاز الطهي.كاأل
كاعتبر المختص بمتابعة حركػة السػمع الػكاردة إلػى القطػاع محمػد سػكنؾ مػدنر مركػز التجػارة الفمسػطنيي "بػاؿ 
ترند" في غزة أف اإلغبلؽ المتكرر لمعبر كـر أبك سالـ خبلؿ األشهر النثبلنثة األكلى مف العاـ الحالي أفضى 

نادة الطمب عمى السمع االستهبلكنة المختمفة، األمر الذم زاد إلى حد ما مف كمنات السمع الكاردة عبػر إلى ز 
 األيفاؽ.
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كأكضح سكنؾ أف ايخفاض أسعار بعض السمع الرئنسة الكاردة عبر األيفاؽ بالمقارية مع أسعار السػمع ذاتهػا 
سػمع المهربػة عبػر األيفػاؽ بالمقاريػة مػع الكمنػة الكاردة عبر المعبر شكؿ أحد أبرز األسباب في زنادة كمنػة ال

 .الكاردة ميها عبر معبر كـر أبك سالـ
كدعا إلى إعادة تيظنـ السكؽ المحمنة في غزة كأف نككف هياؾ دكر ياظـ لحركة البضائع الكاردة لهذه السكؽ 

سػتكردنف كالميتجػنف عبر الجهتنف المػذككرتنف بمػا نكفػؿ الحفػاظ عمػى اسػتقرار األسػعار كال نمحػؽ الضػرر بالم
 .عمى حد سكاء

 02/5/0223األياـ، راـ اهلل، 
 

 غير صالحة لالستخداـ اآلدميالقطاع مف مياه  %42غزة:  في سمطة البيئة 97
% مػػف منػػاه الخػػزاف  60أعمػػف نكسػػؼ إبػػراهنـ رئػػنس سػػمطة البنئػػة لػػدل الحككمػػة فػػي غػػزة أف  :الغػػد -غػػزة 

داـ اآلدمػي يتنجػة إلجػراءات االحػتبلؿ المتمنثمػة بسػرقة الجكفي فػي قطػاع غػزة أصػبحت غنػر صػالحة لبلسػتخ
 المناه كتجرنؼ اآلبار الحدكدنة كعدـ ترشند استخداـ المناه.

كأكد إبراهنـ خبلؿ لقاء يظمه مكتػب إعػبلـ الحككمػة المقالػة أف قنػاـ االحػتبلؿ بتجرنػؼ مسػاحات كاسػعة مػف 
أدل لمزنػد مػف التػدهكر فػي الكضػع البنئػي  األراضي الخضراء كاألشجار الممتدة عمى طكؿ حدكد قطاع غزة

كالمائي معتبران في الكقت ذاته أف الزنادة السكاينة كتغنػر أيمػاط االسػتهبلؾ كالتغنػرات المياخنػة كػاف لهػا آنثػار 
 سمبنة كاضحة عمى الخزاف الجكفي.

ه % مػػػف شػػػكاطئ غػػػزة غنػػػر صػػػالحة لبلسػػػتجماـ بسػػػبب نثمػػػكث هػػػذه المسػػػاحة بالمنػػػا 70كبػػػنف أف مػػػا يسػػػبته 
 العادمة.

 02/5/0223الغد، عماف، 
 

 "كاف" ميرجاف الفيمـ الفمسطيني "عمر" يفوز بجائزة لجنة التحكيـ في 92
فػػاز الفػػنمـ الفمسػػطنيي "عبمػػر" لممخػػرج اليصػػراكم هػػايي أبػػك أسػػعد، بجػػائزة لجيػػة  :القػػدس دكت كػػكـ -راـ اهلل 

د أف حػػاز عمػػى جػػائزة "غكلػػػدف التحكػػنـ فػػي مهرجػػاف كػػاف السػػنيمائي، مسػػاء السػػبت، حنػػث سػػبؽ ألبػػك اسػػع
 .7005غمكب" عف فنممه "الجية اآلف" عاـ 

كنػػركم الفػػنمـ قصػػة خبػػاز شػػاب نػػدعى عمػػر، متػػنـ بفتػػاة فمسػػطنينة عمػػى الجايػػب اآلخػػر مػػف جػػدار الفصػػؿ 
العيصرم، كنسعى بشكؿ ميتظـ لتفادم الرصاصات التي نطمقها جيػكد مػف أجػؿ تسػمؽ الجػدار لرؤنػة الفتػاة، 

كالفتاة بحماس عف الزكاج، لكف خططهما تيحرؼ عف مسارها عقب اعتقاله بسبب مشػاركته كنتحدث الشاب 
 في هجكـ عمى جنش االحتبلؿ قتؿ فنه جيدنا.

 .ككاف أبك أسعد قاؿ في تصرنحات صحافنة إيه استكحى فكرة الفنمـ مف كاقعة ركاها له أحد أصدقائه
 في مهرجاف كاف السنيمائي. بالفضنحةفنمـ بالجائزة فكز ال أف اإلسرائنمنة، كصفت الصحافة أخرلمف ياحنة 

 02/5/0223القدس، القدس، 

 
 السالـ أماـاألحادية عقبة  .. واإلجراءاتىو الحؿ الوحيد إلنياء الصراع الدولتيف: حؿ األردف ممؾ 97

لرئنس اهلل النثايي أمس األحد، مع ا عبداألرديي الممؾ  التقى :بترا مؤند الحباشيةمراسؿ ككالة  –عّماف 
الميتدل االقتصادم العالمي، الذم اختتـ أعماله أمس في ، كذلؾ عمى هامش الفمسطنيي محمكد عباس
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إلى حؿ الدكلتنف كبما نعالج  ميطقة البحر المنت، حنث جرل بحث جهكد تحقنؽ السبلـ في الميطقة استيادان 
 قمة عمى التراب الكطيي الفمسطنيي.مختمؼ قضانا الكضع اليهائي، كصكال إلى إقامة الدكلة الفمسطنينة المست

كالرئنس عباس إلى خطكرة اإلجراءات اإلسرائنمنة األحادنة، محذرنف في ذات الكقت مف  الممؾكلفت 
 تداعنات االعتداءات اإلسرائنمنة عمى األماكف المقدسة في القدس، عمى مستقبؿ عممنة السبلـ في الميطقة.

ألمرنكي جكف كنرم الدكر الذم تقكـ به اإلدارة األمرنكنة لتحقنؽ كزنر الخارجنة ا األرديي معكبحث الممؾ 
عمى ضركرة  الممؾتقدـ مممكس نفضي إلى إطبلؽ مفاكضات السبلـ بنف الفمسطنيننف كاإلسرائنمننف. كشدد 

لجمنع اإلجراءات األحادنة الجايب، كالتي تشكؿ عقبة حقنقنة كرئنسة أماـ مساعي تحقنؽ  "إسرائنؿ"كقؼ 
سبؿ تجاكز العقبات التي األرديي كفي لقاء مع الرئنس اإلسرائنمي شمعكف بنرنز بحث الممؾ  السبلـ.

كالرئنس اإلسرائنمي أف حؿ الدكلتنف هك الحؿ الكحند  الممؾ عبد اهللتعترض إحناء مفاكضات السبلـ. كأكد 
ة، معربنف عف تقدنرهما كالفعمي إليهاء الصراع الفمسطنيي اإلسرائنمي كتعزنز األمف كاالستقرار في الميطق

. كشدد لمجهكد التي تبذلها اإلدارة األمرنكنة بقنادة كزنر الخارجنة جكف كنرم إلطبلؽ العممنة السممنة مجددان 
جبللة الممؾ عمى أهمنة مبادرة السبلـ العربنة لتحقنؽ السبلـ العادؿ كالشامؿ في الميطقة، مؤكدا جبللته 

 استنثمارها. أيها تشكؿ فرصة تارنخنة عمى الجمنع
 02/5/0223، الدستور، عم اف

 
 تييئة الستئناؼ عممية السالـ إسرائيمييفاألردنية: المقاءات مع  الحكومةالناطؽ باسـ  94

 أكد كزنر الدكلة لشؤكف اإلعبلـ كزنر الشؤكف السناسنة كالبرلماينة الياطؽ الرسمي باسـ الحككمة :عّماف
كلممرة السابعة نؤكد  "دافكس"ردف الميتدل االقتصادم العالمي محمد المكميي أف استضافة األ .د األردينة

 األردينة مف الحككمة أعضاءكحكؿ لقاء  االحتراـ كاالهتماـ الذم نحظى فنه األردف عمى المستكل العالمي.
 أمسخبلؿ مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الكزراء  ،في البحر المنت قاؿ المكميي إسرائنمنةمع شخصنات 

يمامف الميتدل االقتصادم  المقاء لنس جزءان  إف ،األحد لتهنئة الظركؼ الستئياؼ العممنة السممنة كمعالجة  كا 
 إلىباف تفضي جكلة كزنر الخارجنة األمرنكنة جكف كنرم  األردف أمؿعف  قضانا الحؿ اليهائي، معربان 

، "لكزنر األمرنكي مع الجايبنفف األردف نعينه أف تككف هياؾ يتائج انجابنة لمقاءات ا"إيتائج انجابنة كقاؿ 
 مؤكدا أف األردف سنعمؿ عمى تهنئة األجكاء كالظركؼ المياسبة إليجاح أم لقاء في هذا الشأف.
 02/5/0223، الدستور، عم اف

 
 مؤتمر االقتصاد العالمي... وصحفيوف يقاطعوفعمى استقباؿ بيريز احتجاجاً  يعتصموف فوأردني 52

أمس، في عّماف غضبان عمى استقباؿ رئنس الكناف الصهنكيي شمعكف عّماف: اعتصـ مئات األرديننف، 
 في ميطقة البحر المنت. "دافكس"بنرنز ضمف جمسات النـك النثايي في مؤتمر االقتصاد العالمي 

كأصدرت أحزاب كأطراؼ يقابنة ردكد فعؿ رافضة عمى زنارة بنرنز فنما ايسحب صحافنكف أردينكف كعرب 
ع زمرة مف اإلعبلمننف اإلسرائنمننف الذنف أظهرت مقاطع تجّيب حضكر في مف المؤتمر فكر حضكره م

 المؤتمر مصافحتهـ كال تبادؿ الحكار معهـ .

 02/5/0223، الخميج، الشارقة

 
 "0223ىب أالمت األسد"لف تشارؾ بمناورات  "إسرائيؿ"األردف:  52
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محمد  األردينةطؽ باسـ الحككمة كاالتصاؿ اليا اإلعبلـمياؿ الشممة: قاؿ كزنر الدكلة لشؤكف  -عّماف 
في مؤتمر صحافي عقده  مؤكدان  "،7023األسد المتاهب "لف نشارؾ بتمرنف  اإلسرائنميالمكميي أف الجنش 

 عف الدكؿ المشاركة سنتـ عيد بدء التمرنف. اإلعبلفاألحد بأف 
 02/5/0223، القدس العربي، لندف

 
 "إسرائيؿ"الدولي بتطبيؽ المادة السابعة عمى  األمفمجمس  تطالب "األقصى"لجنة إعمار عم اف:  50

. دعا يائب رئنس لجية إعمار المسجد األقصى المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة ـ :كماؿ زكارية -عّماف 
الدكلي كالمطالبة بتطبنؽ المادة السابعة التي  األمفالتكجه لمجمس  إلى كاإلسبلمنةرائؼ يجـ الدكؿ العربنة 
مف أجؿ إيقاذ القدس مف عممنات التهكند المستمرة كبسبب رفضها  "إسرائنؿ" تجنز استخداـ القكة ضد

الدستكر إف جرندة كقاؿ يجـ ل السماح لكفد النكيسكك بزنارة القدس المحتمة بعد أف كافقت رسمنا عمى الزنارة.
سبلمي سنكاجه بالفنتك األمرنكي؛ الذم نعتبر كسنمة الحمانة الرئنسنة لبلحتبل  اإلسرائنميؿ أم تحرؾ عربي كا 

 في جمنع المحافؿ الدكلنة.

 02/5/0223، الدستور، عم اف

 
 األقصى والمقدساتالمسجد تشكيؿ الييئة الشعبية األردنية لمدفاع عف  53

عف تشكنؿ الهنئة الشعبنة األردينة لمدفاع  أمسأعمف في مجمع اليقابات المهينة  :مجاهد إنهاب -عّماف 
اهلل عبندات.  سة يقنب المهيدسنف رئنس اتحاد المهيدسنف العرب عبدكالمقدسات برئا األقصىعف المسجد 

برئاسة ـ.عبندات يظامها  أمسالهنئة خبلؿ مؤتمرها التأسنسي الذم عقد في مجمع اليقابات المهينة  كأقرت
الداخمي، كما تـ خبلله ايتخاب ـ.عبندات رئنسا لممكتب التيفنذم لمهنئة كتكمنفه بتشكنؿ المكتب بالتشاكر 

 الهنئة التأسنسنة. أعضاءمع 
 02/5/0223، الدستور، عم اف

 
 يغادر إلى األراضي الفمسطينية أردني وفد نيابي 59

برئاسة اليائب سمنر العرابي. أرديي الفمسطنينة كفد ينابي  األراضي إلى األحدبترا غادر أمس  -عّماف 
المجمس التشرنعي الفمسطنيي بالترتنب كنمتقي الكفد خبلؿ الزنارة التي جاءت بياء عمى دعكة كجهت مف قبؿ 

ككفؽ اليائب  المجمس التشرنعي الفمسطنيي. كأعضاءمع سفارة فمسطنف، الرئنس الفمسطنيي محمكد عباس 
 الشرنؼ كبعض المياطؽ الفمسطنينة. األقصىالعرابي فإف الزنارة التي ستيهي فعالناتها بزنارة 

 02/5/0223، الدستور، عم اف
 

 يحم موف الممؾ مسؤولية حياة أبنائيـالممكي و أماـ الديواف  مفتوحاً  ذوف اعتصاماً أىالي األسرى ينف 55

اهلل النثايي مسؤكلنة أم ضرر نمحؽ بأبيائهـ  الممؾ عبد األرديننفكالمفقكدنف  األسرلحّمؿ ذكك  :خمنؿ قيدنؿ
سنككف نكمنان مف  نكمان عمى إضرابهـ عف الطعاـ. كأكدكا أف اعتصامهـ أماـ الدنكاف الممكي 75بعد مركر 

الساعة الكاحدة ظهران حتى النثامية مساءن، كفي حاؿ عدـ االستجابة لمطالبهـ خبلؿ أناـ؛ سنقكمكف بيصب 
 - 79/5األحد  في بناف صادر عيهـ نكـ األرديننفكالمفقكدنف  األسرلكطالب أهالي  خنـ أماـ الدنكاف.

 بيائهـ. بتدخؿ ممكي تجاه قضنة أ -الممؾ  إلىتضمف رسالة مكجهة 
 02/5/0223، السبيؿ، عم اف
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 مع األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ تضامنيلقاء  57

في سجكف  األرديننف األسرلأقامت الحممة األردينة الشبابنة ليصرة األسرل لقاءن تضامينا مع  :عّماف
ذلؾ في خنمة ، ك "صمتؾ نقتمهـ"االحتبلؿ المضربنف عف الطعاـ ميذ النثايي مف الشهر الجارم بعيكاف 

طارؽ طهبكب  د. األسبؽالتضامف المقامة أماـ مجمع اليقابات المهينة. كتحدث في المقاء يقنب األطباء 
 خضنر.أبك المحرر أيس  كاألسنرمازف ممصة  .المحرر ـ كاألسنرالمحررة يسنبة جرادات  كاألسنرة

 02/5/0223، الدستور، عم اف 

 
 مية التربوية الفمسطينيةلمعم "إسرائيؿ" إعاقةمف  أردنيتحذير  52

لمجية البرامج  22الدكرة الػ  أعماؿحد في مقر جامعة الدكؿ العربنة بدأت أمس األ :بترا ككالة - القاهرة
برئاسة مدنر التخطنط  أردييالعربنة المحتمة بمشاركة كفد  األراضيالطمبة العرب في  إلىالتعمنمنة المكجهة 

نككف  أفحرنص عمى  األردفعكاد أف  أبكعكاد. كأكد  أبكناسنف  .د كالمشارنع بدائرة الشؤكف الفمسطنينة
 في المحافؿ الدكلنة هك القضنة  األردينةلمتحركات الدبمكماسنة  األبرزالعيكاف 

 
الفمسطنينة كالعمؿ عمى تحقنؽ الحؿ العادؿ كالشامؿ بإقامة الدكلة الفمسطنينة كاممة السنادة كبعكدة البلجئنف 

عكاد مف استمرار إعاقة  أبككحذر  .260المتحدة كخاصة القرار  األمـكفقا لقرارات  لدنارهـ كتعكنضهـ
 لمعممنة التربكنة الفمسطنينة بكؿ عياصرها. "إسرائنؿ"

 02/5/0223، الدستور، عم اف

 
 "إسرائيؿ"كوف في جبية فييا ن .. ولف: قتالنا ييدؼ إلى حماية لبناف وسورية وفمسطيفنصر اهلل 57

اهلل ايخراط الحزب في معركة  السند حسف يصر " المبياييحزب اهلل"رب األمنف العاـ لػقا :شكقي الحاج
اسمها تحصنف "مف زاكنة دخكؿ لبياف مرحمة سناسنة جدندة بالكامؿ في األسابنع األخنرة،  السكرنة القصنر

 ."المقاكمة كحمانة ظهرها كتحصنف لبياف كحمانة ظهره كهذه مسؤكلنة الجمنع
لممقاكمة كالتحرنر في بمدة مشغرة في  23 مهرجاف العند الػفي أمس األكؿ  هباخط، خبلؿ يصر اهلل كأكد

نهدؼ إلى حمانة لبياف كسكرنة "البقاع الغربي، أف القتاؿ في سكرنة إلى جايب يظاـ الرئنس بشار األسد 
طر اإلسرائنمي كايتقؿ بعد ذلؾ لمحدنث عف خطرنف نهدداف لبياف كشعكب الميطقة، أكلهما الخ ."كفمسطنف

كبركز "حتى نكميا هذا، كنثاينهما، التحكالت الحاصمة في سكرنة،  2602القائـ كالدائـ ميذ يكبة العاـ 
 ."التنارات التكفنرنة في المنداف

تكاصؿ تيفنذ مشركعها في فمسطنف المحتمة  "إسرائنؿ"اهلل، إف  في مكاجهة الخطر األكؿ، قاؿ يصر
فرضنة أف جبهتها  إلىب جدندة ضد المقاكمة في لبياف، كهدفها الكصكؿ كتحضنراتها كمياكراتها لشف حر 

 الداخمنة صمبة كجاهزة لمحرب عمى كؿ الجبهات كألسكأ الفرضنات.
اسمها أف الدكلة المبياينة في أساس بينتها كقنامتها لـ تتعاَط مع  إدارنةكقاؿ ايه تكجد مشكمة جكهرنة كلنس 

أيتـ غنر قادرنف عمى "اهلل عمى الداعنف ليزع السبلح بالقكؿ:  كرد يصرعمى أيها عدك كتهدند.  "إسرائنؿ"
اهلل دعكته لكؿ  كجدد يصر ."يزع السبلح، ألف هذا السبلح قاَتَؿ، كهـز إسرائنؿ، كهذا السبلح نحتضيه شعبه

لى أيه إ كأشار المسؤكلنف في الدكلة المبياينة ككذلؾ الشعب المبيايي إلدراؾ الخطر اإلسرائنمي الحقنقي القائـ.
ميذ بضعة أناـ كعيدما بدأ الحدنث عف مقاكمة في الجكالف، خرج المستكطيكف في الجكالف نطالبكف، "
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بدأت تياقش مكضكع إعادة تسمنح المستكطينف في الجكالف، أما يحف في القرل  اإلسرائنمنةكالحككمة 
بيايّنة كالكنثنر مف القكل السناسّنة، هك الحدكدنة، فالسبلح المكجكد بنف أندم الياس هك، في عرؼ الدكلة الم

 ."سبلح غنر شرعي كنجب أف نبيزع
اهلل عف محكر تشكؿ عمى مدل سيتنف مف األزمة السكرنة، بقنادة أمرنكا كبدعـ مف اسرائنؿ،  كتحدث يصر

 أبدخمت فنه القاعدة كالتيظنمات التكفنرنة كدبفع لها الماؿ... كبدأت حرب عالمنة عمى سكرنة، إعبلمنة
كسناسنة كدنبمكماسنة كاقتصادنة كمالنة، كتمكنؿ كتسمنح كتصدنر عشرات اآلالؼ مف المقاتمنف مف كؿ 
أيحاء العالـ ممف لـ نبزعجكا خاطر ما نبسمى بأصدقاء سكرنة في عّماف قبؿ نكمنف، كلكف تدخؿ نثمة قمنمة 

 ."مف حزب اهلل في لبياف أبعتبر تدخبلن خارجنان 
، كاإلسرائنمي لؤلمرنكيفي المعارضة السكرنة ميذ البدانة تقدنـ أكراؽ اعتماد كتكقؼ عيد محاكلة البعض 

. جدان  كمظممان  كلبياف كالميطقة سنككف قاسنان  ةغمبة كسنطرة التنار التكفنرم تعيي أف مستقبؿ سكرن أفكرأل 
يما ساحة لفرض مشركع سناسي  ةكاعتبر أف سكرن تقكده لـ تعد ساحة لنثكرة شعبنة ضد يظاـ سناسي، كا 

 بالكامؿ. إسرائنميكا كالغرب كأدكاته في الميطقة، ككميا نعرؼ أف مشركع أمرنكا في الميطقة هك مشركع نأمر 
كالمقاكمة ال تستطنع أف تقؼ مكتكفة األندم كنبكشؼ ظهربها أك "كأكد أف سكرنة هي ظهر المقاكمة كسيدها، 

ال يككف أغبناء. الغبي هك الذم نقؼ كنتف رج عمى المكت كعمى الحصار كالمؤامرة، تزحؼ نبكسر سيدبها، كا 
ضاؼ كأ ."إلنه دكف أف نحرؾ ساكيان، هذا هك الغبي. العاقؿ، المسؤكؿ هك الذم نتصرؼ بكامؿ المسؤكلنة

إذا سقطت سكرنة في ند األمرنكي كاإلسرائنمي كالتكفنرم، كأدكات أمرنكا في الميطقة الذنف "اهلل:  يصر
إلى لبياف، لتفرض شركطها عمى  إسرائنؿستحاصر المقاكمة كسكؼ تدخؿ  نسمكف أيفسهـ دكالن إقمنمنة،

. إذا اإلسرائنميلبياف كلتحني أطماعها مف جدند كمشارنعها مف جدند، كسنبعاد إدخاؿ لبياف إلى العصر 
سقطت سكرنة ضاعت فمسطنف كضاعت المقاكمة في فمسطنف كضاعت غزة كالضفة الغربنة كالقدس 

سرائنؿ كالتكفنرننف، شعكب ميطقتيا كدكؿ ميطقتيا مقبمة عمى الشرنؼ. إذا سقطت سك  رنة في ند أمرنكا كا 
 ."عصر قاسك كسنئ كمظمـ

أك فنها يابشك قبكر كشاّقك صدكر  إسرائنؿال نمكف أف نككف في جبهة فنها أمرنكا أك  "حزب اهلل"أف "كأكد 
 ."كقاطعك رؤكس

 02/5/0223، السفير، بيروت

 
 مف طرابمس إلى بيروت! "حربال"ترجح انتقاؿ  ىآرتس 54

في طرابمس إلى شكارع بنركت، مشنرة  "الحرب األهمنة الصغنرة"رجحت صحنفة هآرتس، أمس، أف تيتقؿ 
. كقالت "لبياف بات ميكشفان أكنثر عمى خطر االيفجار، كمف المتكقع أف نككف ايفجاران غنر مضبكط"إلى أف 

ننف كالسية، لنست حربان جدندة، بؿ تيدلع تكراران خبلؿ الصحنفة إف الحرب الدائرة في الشماؿ، بنف العمك 
السيكات األخنرة، كتككف في العادة ضمف معاننر كأسباب مختمفة، إال أيها هذه المرة تأخذ ميحى آخر 

المياكشات في المدنية الشمالنة "مرتبطان أساسان بالمشاركة الفاعمة لحزب اهلل في سكرنة، مشنرة إلى أف 
 ."السنطرة، كالمرحمة المقبمة قد تشهد ايتقاالن لممياكشات إلى شكارع بنركتخرجت بالفعؿ عف 

حزب اهلل السناسنة عمى لبياف باتت عمى المحؾ، أليه خسر اآلف قاعدته  "سنطرة"بحسب هآرتس، فإف 
أيه ال الشرعنة التي كايت ترتكز أساسان عمى أيه نقاتؿ عدكان خارجنان محتبلن لمبياف، لكيها أكدت في المقابؿ 

الجنش المبيايي ال نعمؿ تقرنبان في البقاع.  إف إذتكجد قكة في لبياف قادرة عمى ميع حزب اهلل مف التدخؿ، 
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، مشنرة "إسرائنؿػ"ب "التحرش"كرجحت هآرتس أف ال نؤدم ما نحصؿ في سكرنة إلى تشجنع حزب اهلل عمى 
مؿ ضد قكاعده في لبياف، بؿ كأنضان العمؿ إلى الع "إسرائنؿ"أم عمؿ استفزازم مف قبمه، قد ندفع "إلى أف 

 ، األمر الذم نضر بمصالحه كبمصالح اليظاـ في سكرنة."ضد قكاته في سكرنة يفسها
مع ذلؾ، حذرت الصحنفة مف الكضع الحساس كالهش في لبياف، كعمى خمفنة كجكد جهات كميظمات عدندة 

لمكاجهة الحزب، عبر إقدامها عمى  "رائنؿإس"مياكئة لحزب اهلل، قد تدفع هذه الجهات إلى محاكلة سحب 
بشكؿ تمقائي ضد حزب اهلل،  "إسرائنؿ"إطبلؽ صكارنخ باتجاه األراضي اإلسرائنمنة، مع األمؿ بأف تعمؿ 

 كمف نثـ التسبب بمكاجهة عسكرنة ضده.

 02/5/0223، ، بيروتاألخبار

 
 
 

 مرسي يمتقي كيري ويشدد عمى المصالحة الفمسطينية  72
شػػدد الػػرئنس المصػػرم محمػػد مرسػػي عمػػى ضػػركرة إتمػػاـ المصػػالحة الفمسػػطنينة، مػػا نمهػػد  نج:الخمػػ -القػػاهرة 
 استيادان إلى مبدأم االحتراـ المتبادؿ كالمصمحة المشتركة.” السبلـ العادؿ“لتحقنؽ 

جاء ذلؾ خبلؿ لقاء مرسي كزنر الخارجنة األمرنكي جكف كنرم، المنمة قبؿ الماضػنة، عمػى هػامش مشػاركته 
االتحاد اإلفرنقي في أدنس أبابا. كأكد كنػرم أهمنػة دكر مصػر فػي تحقنػؽ السػبلـ فػي الميطقػة، كأيػه في قمة 

ال غيػػى عػػف هػػذا الػػدكر لتحقنػػؽ األمػػف كاالسػػتقرار فػػي الشػػرؽ األكسػػط. كشػػدد عمػػى محكرنػػة دكر مصػػر فػػي 
 ."7نؼ جي"الميطقة، مرحبان بالجهكد التي تقكـ بها مصر لحؿ األزمة السكرنة، كدعمها لمؤتمر 

 02/5/0223الخميج، الشارقة، 
 

  حركةال ويحصموف عمى رواتب شيريو مف في العريش ضابط مف فتح 022 نحو ":األىراـ" 72
كشػػؼ الػػدكتكر يعػػنـ جبػػر، ميسػػؽ عػػاـ ائػػتبلؼ قبائػػؿ سػػنياء، الػػذم التقػػي السػػبت، المػػكاء محمػػد : أحمػػد حػػافظ

ضػػابط مػػف  700هيػػاؾ يحػػك  إف" األهػػراـلػػػ"بكابه  بتأكنػػدهبسػػنياء،  جدنػػدة كارنثػػة، عػػف الداخمنػػةكزنػػر  إبػػراهنـ
ركاتػػب شػػهرنه مػػف  ىمصػػرنه، كنحصػػمكف عمػػ تبالقامػػا، نعنشػػكف فػػي مدنيػػه العػػرنش، الفمسػػطنينةحركػػه فػػتح 

 "فتح".
يهـ" في سنياء، اليائمة الخمنةهؤالء الضباط نعتبركف " إفكقاؿ "جبر":  معركفكف باالسـ، كنعنشكف تحدندا  كا 

 .طكنمةلعرنش ميذ فتره في شالنهات مدنيه ا
 إلػىمػكاطف مصػرم، سػافركا  ألػؼ 30يحك  أفمفزعه، حنف كشؼ عف  مفاجئهكفجر ميسؽ ائتبلؼ القبائؿ، 

 مسئكؿ عيه". أيا، مضنفا: "الكبلـ ده اإلسرائنمنة الجيسنةإسرائنؿ، كحصمكا عمي 
"، مشػنرا الماضػنةسػيكات إسػرائنؿ خػبلؿ ال إلػى، يزحػت الميصكرةمف مدنيه  كأممهشبه  قرنة: "اعرؼ كأضاؼ

ػػا  أبيػائهـ، سػنتـ تجينػػد اإلسػػرائنمنة الجيسػنةالػذنف حصػػمكا عمػي  ألفػػا 30 الػػ أف إلػى فػي الجػػنش اإلسػرائنمي نكمن
إسرائنؿ مػف مصػر، بػؿ قػد تيػدلع حربػا  لحمانة، كنقفكف عمي الحدكد اإلسرائنمنة، كنقكدكف الدبابات األناـمف 

 كف ضد مصر".، كتجدهـ نحاربكالقاهرة أبنببنف تؿ 
 07/5/0223األىراـ، القاىرة، 
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 قطر لغزة مواد البناء الممولة مف إدخاؿاستئناؼ  70
أعمف مسئكؿ في منياء رفح البرل في مصر، عف استئياؼ مكاد البياء إلى قطاع غزة : أنمف قياكم - القاهرة

ة "الػزلط الصػغنر"، متػرا مكعبػا مػف الحصػم 259شػاحية، أقمػت  22كقػاؿ أيػه تػـ إدخػاؿ عػدد  بتمكنؿ قطػرم.
 بتمكنؿ مف دكلة قطر.

 02/5/0223الشرؽ، الدوحة، 
 

 عمى يد الرئيس مرسي "إسرائيؿ"عف نبوءة بزواؿ  ينفي حديث البر   الرحمفعبد  73
قػػػاؿ القنػػادم فػػػي جماعػػػة اإلخػػكاف المسػػػممنف، الػػدكتكر عبػػػد الػػرحمف البػػػر، الػػػذم : الشػػػرؽ األكسػػط - القػػاهرة

، كأضػاؼ قػائبل "الكناف الصػهنكيي )نقصػد دكلػة إسػرائنؿ( أمػر حتمػي"زكاؿ إف  "مفتي الجماعة"نكصؼ بأيه 
 ."الصهانية أيفسهـ ندرككف ذلؾ"إف 

أف الػػذم  2692كيسػػبت كسػػائؿ إعػػبلـ محمنػػة لمبػػر قكلػػه لنمػػة أكؿ مػػف أمػػس إف حاخامػػات نهػػكدا ذكػػركا عػػاـ 
رة إلػى الػرئنس الحػالي ، فػي إشػا"محمػد"سنخرج النهكد مف أرض فمسطنف هك نثالث حاكـ مصػرم نحمػؿ اسػـ 

محمد مرسي، الذم سبقه في الحكـ كؿ مػف محمػد أيػكر السػادات، كمحمػد حسػيي مبػارؾ، لكػف البػر قػاؿ فػي 
 ."طرفة"بناف أمس إيه ذكر الكاقعة باعتبارها 

ربػط تحرنػر "كأنثار ما يسب لمدكتكر البر ضجة كبنرة في برامج الدردشة عمى القيكات الفضائنة أمس، بسػبب 
 . "الفمسطنينة المحتمة كالقدس بالرئنس مرسياألراضي 

مع حزب الحرنة كالعدالػة )التػابع لمجماعػة( بمحافظػة  "اإلخكاف"ككاف البر نتحدث أماـ مؤتمر عقدته جماعة 
بيي سكنؼ، جيكب القاهرة. كقػاؿ البػر أمػس تعمنقػا عمػى مػا أنثارتػه كممتػه مػف ضػجة فػي كسػائؿ اإلعػبلـ إيػه 

كسػنخرج النهػكد  "محمػد"ضرنف في المؤتمر بركانة عف الػرئنس الػذم نحمػؿ اسػـ كاف نرند أف نسرم عف الحا
 مف أرض فمسطنف.

التي نيتمي إلنها الػرئنس مرسػي، مكضػحا  "اإلخكاف"كأضاؼ البر، الذم نشغؿ عضكنة مكتب إرشاد جماعة 
جػػده  أردت أف أطػػرؼ الحاضػػرنف بركانػػة ألحػػد الفمسػػطنيننف نػػذكرها عػػف"مػػا حػػدث فػػي مػػؤتمر بيػػي سػػكنؼ: 

، حنػػث التقػػى هػػذا الجػػد مػػع بعػػض 2692الػػذم كػػاف مكجػػكدا فػػي غػػزة عيػػد سػػقكطها إبػػاف الهزنمػػة المػػرة عػػاـ 
حاخامػػػات النهػػػكد كذكػػػر لهػػػـ بشػػػارة اليبػػػي صػػػمى اهلل عمنػػػه كسػػػمـ لممسػػػممنف بااليتصػػػار عمػػػى النهػػػكد، كأيهػػػـ 

لػرئنس الحػالي )كقتهػا، سنخرجكف مف أرض فمسطنف، فقاؿ له الحاخاـ: يحف يعرؼ ذلؾ، لكف لنس عمى ند ا
جماؿ عبد الياصر( كال عمى ند محمػد الػذم نػأتي بعػده )المقصػكد محمػد أيػكر السػادات(، كال عمػى نػد محمػد 

يما عمى ند محمد الذم سنأتي بعد ذلؾ )أم محمد مرسي(  ."التالي بعد ذلؾ )أم محمد حسيي مبارؾ(، كا 
الخبػر تحػت عيػكاف أف الػدكتكر البػر، قػاؿ إف  كتياقمت بعض المكاقع اإلخبارنة كبعض الفضائنات كالصػحؼ

 الذم سنفتح القدس.« محمد النثالث»عرافا نهكدنا تيبأ بأف الرئنس مرسي هك 
كقاؿ البر في بنايػه أمػس إيػه شػعر باالسػتناء ممػا يسػبته إلنػه كسػائؿ اإلعػبلـ التػي ركػزت عمػى حدننثػه بشػأف 

حرريا جيكديا "ر المؤتمر الذم كاف تحت عيكاف: يبكءة بزكاؿ إسرائنؿ عمى ند الرئنس مرسي، كتجاهمت محك 
اسػػتجابة لرغبػػة بعػػض إخػػػكايي، فػػإييي أكتػػب هػػذا التكضػػنح لمػػا جػػرل فػػػي "، كأضػػاؼ أيػػه: "كسػػيحرر قدسػػيا

 ."المؤتمر
 02/5/0223الشرؽ األوسط، لندف، 
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 مميارات دوالر مف االستثمارات لدعـ االقتصاد الفمسطيني أربعةجمع نحو  إلىكيري: نتطمع  79
ككػاالت: دعػا كزنػر الخارجنػة األمنركػي جػكف كنػرم اإلسػرائنمننف كالفمسػطنيننف إلػى  - األنػاـ –لبحر المنػت ا

 العكدة إلى طاكلة المفاكضات.
، خػػبلؿ فعالنػػات الميتػػدل االقتصػػادم العػػالمي بميطقػػة البحػػر المنػػت بػػاألردف: إف أمػػسكقػػاؿ كنػػرم، مسػػاء 

ة فقط في كجكد دكلة فمسػطنينة ذات سػنادة ككػذا الفمسػطنينكف "إسرائنؿ تستطنع العنش في حرنة كأمف كرفاهن
 ال نمكيهـ إقامة دكلة إال عبر المفاكضات".

كأكد كنرم أيه في حاؿ إيهاء الصراع فإف كػبل مػف إسػرائنؿ كالدكلػة الفمسػطنينة المقبمػة كاألردف سػتتمتع بقػدرة 
 اقتصادنة هائمة.

فة الغربنػة نمكيهػا فقػط تحسػنف الشػركط اإلطارنػة لحػؿ أف خطتػه الخاصػة بتيمنػة االقتصػاد فػي الضػ كأضاؼ
كقػػاؿ: إف الػػيهج االقتصػػادم لػػف نكػػكف بػػدنبل عػػف العممنػػة  سناسػػي لكػػف ال نمكػػف أف تكػػكف بػػدنبل لهػػذا الحػػؿ.

كأضاؼ أف الجايب األمنركػي لػف نقبػؿ الدكلػة ذات الحػدكد المؤقتػة كهػك نسػعى مػف أجػؿ الكصػكؿ  السناسنة.
 قنؽ السبلـ بنف الفمسطنيننف كاإلسرائنمننف بشكؿ دائـ.إلى حاؿ دائـ نسهـ في تح

كأكضػػح أف الشػػعب الفمسػػطنيي عػػايى كمػػا عػػايى الشػػعب اإلسػػرائنمي جػػراء الصػػراع، كأيػػه نتكجػػب عمػػى قػػادة 
الطرفنف أف نككيكا شػجعايا كنسػهمكا فػي كضػع حػد لهػذا الصراع.كأضػاؼ أف" الػرئنس عبػاس هػك شػرنؾ هػاـ 

يه نكافؽ عمى ما ذكره الرئنس عباس مػف أجػؿ تحقنػؽ السػبلـ كمػف أجػؿ تغننػر السبلـ، كأ كأساسي في عممنة
حنػػػاة اليػػػاس فػػػي الميطقػػػة، كأف مػػػا نجػػػرم فػػػي الميطقػػػة كتصػػػرفات القػػػادة سػػػتقرر مػػػا هػػػك مسػػػتقبؿ الميطقػػػة، 

  كستحدد ما إذا كاف بإمكاييا أف يحقؽ السبلـ الذم هك بنف أندنيا".
تخػػاذ قػػرارات صػػعبة لتحقنػػؽ السػػبلـ، كقػػاؿ: 'يقتػػرب مػػف الكقػػت الػػذم كدعػػا اإلسػػرائنمننف كالفمسػػطنيننف إلػػى ا

 سنككف فنه مف الضركرم اتخاذ قرارات صعبة'.
كدعػػا كنػػرم الحككمػػة اإلسػػرائنمنة إلػػى "تجيػػب بيػػاء مزنػػد مػػف المسػػتكطيات كممػػا أمكػػف، لممسػػاعدة عمػػى إحنػػاء 

ف اإلسػػرائنمي كالفمسػػطنيي عمػػى حػػد آمػػاؿ السػػبلـ فػػي الشػػرؽ األكسػػط"، لكيػػه شػػدد عمػػى ضػػركرة تركنػػز الجػػايبن
 سكاء، عمى تحقنؽ الهدؼ األكبر كهك العكدة إلى المفاكضات المباشرة.

 أربعػػػةتتضػػػمف يحػػػك  أفاالقتصػػػاد الفمسػػػطنيي المتعنثػػػر نتكقػػػع  إليعػػػاشالخطػػػة االقتصػػػادنة  أفكنػػػرم  كأعمػػػف
نػػػػػارات دكالر مػػػػػف مم أربعػػػػػةجمػػػػػع يحػػػػػك  إلػػػػػىكقػػػػػاؿ كنػػػػػرم "يحػػػػػف يتطمػػػػػع  ممنػػػػػارات دكالر مػػػػػف االسػػػػػتنثمارات.

 االستنثمارات".
 نعممكف ميذ فترة عمى جعؿ المشركع "حقنقنا كمممكسا كجاهزا". األعماؿخبراء في مجاؿ  إفكنرم  كأضاؼ
الخطة ستبث الحناة "بشكؿ كبنػر"  أف كأظهرتلتحمنبلت الخبراء كايت "مدهشة"  الكالنةاليتائج  أف إلى كأشار

 في االقتصاد الفمسطنيي.
% 50 إلػػىاليػػاتج المحمػػي الفمسػػطنيي بيسػػبة تصػػؿ  إجمػػاليسػػيزند  أييػػاالء الخبػػراء نعتقػػدكف "هػػؤ  أف كأضػػاؼ

تامنف عػدد جدنػد مػف الكظػائؼ نكفػي لخفػض  إلىالتكقعات تفاؤال تشنر  أكنثر" إفكقاؿ  خبلؿ نثبلث سيكات".
 %".00%، كارتفاع متكسط الركاتب بيسبة 2 إلى% 72 معدؿ البطالة بيسبة النثمنثنف لنتراجع مف

تػكيي بمنػر مهمػة كضػع خطػة اقتصػادنة  األكسػطمبعكث المجية الرباعنة لمسػبلـ فػي الشػرؽ  إلىكنرم  كأككؿ
 في الميطقة. األمؿالضفة الغربنة لبعث ركح جدندة مف  إلىلجذب السناحة كاستنثمارات القطاع الخاص 

 إلػىتقطاب االسػتنثمارات كنعمؿ بمنر مع الرئنس التيفنذم لشركة كككػا كػكال مهتػار كيػت عمػى تحدنػد سػبؿ اسػ
 أمسػتككف جذرنػة.. سػتغنر مصػنر  أيهػابمنر "نعكؼ عمى كضع خطة اعتقد  إفكقاؿ كنرم  الضفة الغربنة.
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خطػة  أمطمكحػا مػف  كأكنثػرخطػة لبلقتصػاد الفمسػطنيي اكبػر كأجػرأ  إيهػا" كأضػاؼ دكلة فمسطنينة مستقبمنة".
 .2663ذم تـ تكقنعه في اتفاؽ السبلـ ال إلى إشارة" في أكسمكتـ اقتراحها ميذ 

النثبلنثػػة  األعػػكاـكظنفػػة خػػبلؿ  ألػػؼ 200مػػف  أكنثػػرتػػأمنف  إلػػىنػػؤدم  أفبيػػاء الميػػازؿ نمكػػف  إفكقػػاؿ كنػػرم 
"عمػػى القطػػاعنف العػػاـ كالخػػاص سػػكاء بسػػكاء  كأضػاؼ التعػػاكف. إلػػىالمقبمػة، داعنػػا القطػػاعنف العػػاـ كالخػػاص 
 عمى الطاكلة". ألنهـ. يحف يحتاج اآلخرستغياء عف اال ألحدهمامسؤكلنة تمبنة مطالب المحظة، كال نمكف 

عقػد شػراكة مػع  إلػى. يحتػاج اإلمكايػاتاليظػاـ كفػتح  إحػبلؿكنفنػة  إلػىيمكذج جدنػد،  إلى"يحتاج  أنضاكقاؿ 
 غالبنة الحككمات ال تممؾ الماؿ". أفالقطاع الخاص الف مف الكاضح 

 02/5/0223األياـ، راـ اهلل، 
 

 اقتصادية الستغالؿ ثروات فمسطيف الطبيعية  كيري يطرح خطة"يديعوت":  75
ذكػرت صػحنفة "نػدنعكت احركيػكت" فػي عػددها الصػادر النػـك  :ترجمػة خاصػة - القدس دكت ككـ - راـ اهلل
 أمػػػاـالماضػػػي، عػػػرض  األسػػػبكعجػػػكف كنػػػرم، كخػػػبلؿ زنارتػػػه لمميطقػػػة  األمنركػػػي، أف كزنػػػر الخارجنػػػة األحػػػد

 2لصػػالح السػػمطة الفمسػػطنينة كالمككيػػة مػػف  أعػػدهاصػػادنة التػػي مضػػنفنه فػػي إسػػرائنؿ كفمسػػطنف خطتػػه االقت
 الفمسطنينة. األراضيمكاضنع لتطكنر كاستغبلؿ النثركات الطبنعنة في 

كتتضػػػمف خطػػػة كنػػػرم االقتصػػػادنة، تطػػػكنر حقػػػكؿ الغػػػاز قبالػػػة شػػػكاطئ قطػػػاع غػػػزة كالسػػػماح لمفمسػػػطنيننف 
عػػداد باسػػتغبلؿ حقػػكؿ البكتػػاس شػػمالي البحػػر المنػػت، كتتضػػمف الخطػػ ة السػػماح لمسػػمطة الفمسػػطنينة لتهنئػػة كا 

 كالكاقعة تحت السنطرة اإلسرائنمنة الكاممة. Cالبينة التحتنة في الميطقة المصيفة 
كمػا هػك الحػاؿ فػي  Cإسرائنؿ ما زالػت تعػارض السػماح لمفمسػطنيننف باالسػتنثمار فػي الميطقػة  أف إلىكنشار 

نشػػكؿ تطبنػػؽ الخطػػة االقتصػػادنة  أفنمنكف مخػػاكفهـ مػػف مسػػؤكلكف إسػػرائ كأبػػدلميطقػػة شػػماؿ البحػػر المنػػت، 
 لسنادة السمطة الفمسطنينة. Cمف الميطقة  أجزاءمدخبلن ليقؿ 

السناسػػنة اإلسػرائنمنة، لػـ تبػدر معارضػػتها لمسػماح لمفمسػطنيننف باسػػتخراج  األكسػاطكعمػى الػرغـ مػف ذلػػؾ، فػإف 
بػػػػاط فػػػػي مجػػػػاؿ الطاقػػػػة مػػػػع شػػػػركة الكهربػػػػاء الغػػػػاز كاسػػػػتخدامه مػػػػف قبػػػػؿ السػػػػمطة الفمسػػػػطنينة إليهػػػػاء االرت

 اإلسرائنمنة.
عمػػػى  األمنركػػػيكتعػػػد الخطػػػة االقتصػػػادنة جػػػزءا ال نتجػػػزأ مػػػف الخطػػػة السناسػػػنة التػػػي نعمػػػؿ كزنػػػر الخارجنػػػة 

تحقنقها، مف خػبلؿ إعػداد البينػة التحتنػة لمفمسػطنيننف لتمكنػيهـ مػف االيفصػاؿ عػف البينػة التحتنػة االقتصػادنة 
 اإلسرائنمنة.

منغػاكاط، لتزكنػد بػاقي  900دؼ خطػة اسػتخراج الغػاز بيػاء محطػة لمتزكنػد الطاقػة فػي ميطقػة جيػنف بقػكة كته
تعمػؿ حالنػان  األكركبنػكف أقامهػامياطؽ الضفة الغربنة، في حنف تعمؿ في غزة اآلف محطة لمطاقػة الكهربائنػة 

 لمعمؿ بالغاز. أعدت أيهابالمازكت، رغـ 
لتيقنػػة المنػػاه فػػي قطػػاع غػػزة، مػػف اجػػؿ تحرنػػر القطػػاع مػػف السػػنطرة  إقامػػة محطػػة أنضػػاكتشػػمؿ خطػػة كنػػرم 

 اإلسرائنمنة عمى مصدرم الماء كالكهرباء فنه.
 02/5/0223القدس، القدس، 

 
 استجابة لػ"إسرائيؿ" سوريالروسيا وافقت عمى إلغاء صفقة بيع صواريخ ": صنداي تايمز" 77
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مصدر ركسي، كصػفته بأيػه رفنػع المسػتكل، أف  البرنطاينة عف "صيدام تانمز"يقمت صحنفة : حممي مكسى
المضػادة لمطػائرات إلػى سػكرنا. كأضػاؼ  "300إس "ركسنا كافقت عمػى إلغػاء صػفقة بنػع صػكارنخ مػف طػراز 

إف القػػػرار بهػػػذا الشػػػأف اتخػػػذ فػػػي المقػػػاء الطػػػارئ، الػػػذم جػػػرل بػػػنف الػػػرئنس الركسػػػي فبلدنمنػػػر بػػػكتنف كرئػػػنس 
 ، في ميتجع سكتشي في ركسنا قبؿ حكالي أسبكعنف. الحككمة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهك

كنيافي هذا الخبر ما سبؽ كأشنع في العدند مف األكسػاط بػأف بػكتنف رفػض التعهػد بػأم مكقػؼ ليتينػاهك، كأف 
ركسنا، مف خبلؿ تصرنحات كزنر خارجنتها سنرغي الفركؼ، حافظت طكاؿ الكقت عمى يػكع مػف الغمػكض 

 ماـ هك أف إسرائنؿ سارعت إليكار خبر الصحنفة البرنطاينة.بهذا الشأف. كلكف المنثنر لبلهت
كركل المصػػدر الركسػػي أف يتينػػاهك، الػػذم كػػاف برفقػػة مستشػػاره لؤلمػػف القػػكمي الجيػػراؿ نعقػػكب عامنػػدركر، 
أكضح لبكتنف أيه إذا أيجزت صػفقة ميظكمػة الػدفاع الجػكم فػإف الصػكارنخ قػد تقػع فػي أنػد غنػر مياسػبة منثػؿ 

المعادنة إلسرائنؿ. كشرح يتيناهك لمرئنس الركسي أف الصكارنخ نمكف أف تستخدـ في أم  الجماعات المتمردة
 هجـك محتمؿ ضد الطائرات اإلسرائنمنة الميطمقة مف مطار المد أك ضد الطائرات التي تهبط هياؾ.

 كأضػػاؼ المصػػدر أف مكسػػكك فهمػػت مػػف اإلسػػرائنمننف أيهػػـ لػػف نيفػػذكا غػػارات أخػػرل عمػػى األراضػػي السػػكرنة
إييا قمقكف مف سقكط ميظكمات الصكارنخ في أند غنػر »مقابؿ إلغاء صفقة بنع الصكارنخ المتطكرة. كأكضح 

مياسبة. فالطائفة الركسنة في إسرائنؿ هي األكبر كاألهـ لمصالح ركسنا، كلها تأنثنرها عمى العبلقات مػع تػؿ 
 «.أبنب. لف يسمح ألمر كهذا بالحدكث

 02/5/0223السفير، بيروت، 
 

 ة األمـ المتحدة في الجوالف "ستنيار" إذا انسحبت النمسا منياقو  72
حذر القائد السابؽ لقكة األمـ المتحدة في الجكالف، اليمساكم غاينثر غرنيدؿ مػف ايسػحاب  :)ا ؼ ب( - فننيا

 "ايهنارها"، كما ذكرت ككالة األيباء اليمساكنة أمس. إلىاليمسا مف هذه القكة معتبرا أف ذلؾ سنؤدم 
"إذا ايسحبت اليمسا، فإف البعنثة  2622 إلى 2626غاينثر غرنيدؿ الذم تكلى قنادة القكات الدكلنة مف  كأعمف
 تيهار".

جيدنا مػف  322 -كاليمسا التي تساهـ بأكبر كحدة في قكة األمـ المتحدة لمراقبة فض االشتباؾ في الجكالف، 
المعارضة  إلىعف إرساؿ األسمحة هددت بسحب جيكدها في حاؿ تقرر رفع الحظر  -ميتشرنف  622أصؿ 

 السكرنة.
كسػػنتخذ مجمػػس كزراء خارجنػػة االتحػػاد األكركبػػي قػػرارا االنثيػػنف بشػػأف رفػػع الحظػػر المفػػركض عمػػى شػػحيات 

 األسمحة. كتعارض عدة دكؿ، منثؿ السكند كاليمسا، هذا القرار بقكة.
"إذا رفعيػػا الحظػػر عمػػى األسػػمحة  ككػػاف كزنػػر الخارجنػػة اليمسػػاكم المحػػافظ مانكػػؿ سػػبنيدنمنغر أعمػػف النثبلنثػػاء

 لممعارضة السكرنة، فسنككف األمر عيدئذ معقدا جدا باليسبة إلنيا إلكماؿ المهمة" الميكطة بالبعنثة.
 02/5/0223الغد، عماف، 

 
 "إسرائيؿ"الضعيفة لمصر وغزة و الخاصرةسيناء..  77

 د. عدياف أبك عامر 
ء بعػد أف عمقػت ألسػبكع فػي األراضػي المصػرنة، كتػـ تخرج هذه السطكر إلى حنز اليكر، كقد عدت مف سنيا

 إيهاء حادنثة خطؼ جيكد الجنش المصرم بعممنة عسكرنة تخممها تفاكض مع الخاطفنف.
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كهك ما نجعميي في طرنؽ خركجي مف غزة متجهان لمصػر، فػي كػؿ رحمػة أسػافر فنهػا، أتأمػؿ فػي شػبه جزنػرة 
ألػػؼ  550% مػػف مسػػاحة مصػػر، كنسػػكيها 9نثػػؿ ، كتم7ألػػؼ كػػـ 90سػػنياء الممتػػدة عمػػى مسػػاحة أكنثػػر مػػف 

 يسمة، كتمتمؾ حدكدان عمى البحرنف المتكسط كاألحمر كقياة السكنس كخمنج العقبة، كتمقب بػ"أرض الفنركز".
لكػػف الخاصػػنة األكبػػر التػػي تجػػذب أم مػػار لهػػذه الميطقػػة الشاسػػعة الفػػراغ الجغرافػػي المممػػكس، مػػع تجمعػػات 

بائػػؿ البدكنػػة، تعػػنش ظركفػػان اقتصػػادنة غانػػة فػػي القسػػكة، ممػػا نػػدفع أبياءهػػا سػػكينة متيػػانثرة هيػػا كهيػػاؾ مػػف الق
 لمعمؿ في مجاؿ التهرنب كالمخدرات كاألسمحة، كأخنران العممنات المسمحة المعادنة لمدكلة.

 الميطقة الرخكة• 
عنػدة عػف بعض التقدنرات في مصر ترل أف اتفاقنة "كامب دنفند" كاف لها دكر كبنر بتحكنؿ سنياء لميطقػة ب

سنطرة الدكلة، أليها ميعت تسػمنح الجػنش فنهػا، ممػا أفسػح المجػاؿ لػدخكؿ عياصػر أجيبنػة إلنهػا، كزاد األمػر 
خطكرة عقب النثكرة، كسقكط مبارؾ، بحنث تراخت قبضة الدكلة كنثنران، مقابؿ زنادة يفكذ المجمكعات المسمحة 

 خنرة بتعدنؿ االتفاقنة مع )إسرائنؿ(.كالقبائؿ البدكنة، كلذلؾ صدرت دعكات متكررة في األشهر األ
، العدنػد مػف الحػكادث األمينػة التػي 7022تزداد المطالبات بعد أف شهدت سنياء ميذ ايػدالع النثػكرة فػي نيػانر 

استهدفت الجيكد المصرننف تػارة، ك)إسػرائنؿ( تػارة أخػرل، كتهرنػب بعػض المسػمحنف إلػى غػزة تػارة نثالنثػة، ممػا 
 الميطقة "الرخكة" أهمنة أمينة خاصة، كرعانة استخبارنة مف طراز خاص.دفع جمنع األطراؼ لميح هذه 

عمى الصعند المصرم، كقعت عممنات متتابعة كػالهجـك عمػى قسػـ العػرنش كاألمػف المركػزم كالقػكات الدكلنػة 
كحكادث خطؼ كقتػؿ الجيػكد فػي رفػح، فػي ميطقػة ذات طبنعػة جغرافنػة معقػدة تسػاعد ميفػذم العممنػات عمػى 

كالتخفػػي بسػػهكلة، ممػػا دفػػع بالدكلػػة لمػػزج بقػػكات عسػػكرنة معػػززة كبنػػرة مػػف الجػػنش، كعػػدـ االكتفػػاء االختبػػاء 
ال تحكلػت إلػى ميطقػة مسػتباحة، كمػا أعمػف مجػدم بسػنكيي مسػاعد  بالدكرنات األمينػة كالكحػدات الشػرطنة، كا 

 كزنر الداخمنة األسبؽ.
ة األمينة، بجايب طبنعتها الجغرافنة، قربها كما نجعؿ سنياء مف المياطؽ األكنثر سخكية في مصر مف الياحن

مف حدكد )إسرائنؿ(، مما نعيػي أف الخبػرة العممناتنػة لمجػنش تجعمػه بحاجػة لتيفنػذ عممنػة متكاصػمة مؤّلفػة مػف 
 جمع معمكمات استخباراتّنة، كاعتقاؿ المطمكبنف، كيشاطات تيفنذّنة كهجكمّنة إلحباطها.

 خنارات )إسرائنؿ(• 
هػػػا ال تبػػػدك أقػػػؿ تضػػػرران مػػػف حالػػػة التسػػػنب األميػػػي الحاصػػػمة فػػػي سػػػنياء، يظػػػران القترابهػػػا )إسػػػرائنؿ( مػػػف جهت

المصنؽ بها، ككجكد مػدف أساسػنة منثػؿ إنػبلت عمػى مشػارفها، كمرافػؽ سػناحنة عدنػدة، ممػا نجعمهػا أكنثػر قمقػان 
 مف الياحنتنف األمينة كالعسكرنة.

اع "عػامكس غمعػاد" ضػركرة التيسػنؽ األميػي مػع مصػر فقد أكد رئنس الهنئػة األمينػة كالسناسػنة فػي كزارة الػدف
لضبط الكضع األميي بسنياء، ألف الحػكادث األمينػة المتكػررة فنهػا تعنػد لؤلذهػاف المخػاطر الكاميػة مػف حالػة 
عدـ االستقرار التي تسكد الميطقة، كاصفان المجمكعات المسمحة المتكاجدة هياؾ بامتبلؾ معمكمات استخبارنة 

 ممناتنة، كجاهزنة عسكرنة عالنة.دقنقة، ككفاءة ع
كقػػد دأبػػت )إسػػرائنؿ( عمػػى تحػػذنر مصػػر بأيهػػا إف لػػـ تقػػـ ببسػػط سػػنطرتها عمػػى سػػنياء فػػي القرنػػب العاجػػؿ  
فسػػػتجد يفسػػػها فػػػي كضػػػع نشػػػابه بػػػرمنبلن مػػػف البػػػاركد، ألف يشػػػاطات التيظنمػػػات المسػػػمحة قػػػد تػػػؤدم لزعزعػػػة 

فرؽ عسكرنة، كعدـ  2ات ككمايدك داخمها، كسمحت بيشر األكضاع في الدكلة بكاممها، داعنة إناها ليشر قك 
 االكتفاء بيشر رجاؿ شرطة كجيكد عادننف.
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كرغـ ذلؾ، هياؾ قياعات سائدة لدل أكساط في )إسرائنؿ( بأف الجنش المصرم لف نتمكف مف ضبط سػنياء، 
عنة عػابرة، سػرعاف أك السنطرة عمنها، كما نفعمه اآلف عممنات محدكدة استعراضنة، كلف نتجاكز عممنة مكضػ

مػػػا تػػػذهب بطرنقهػػػا، كنبقػػػى الكضػػػع األميػػػي كمػػػا هػػػك، ألف لػػػدنها خبػػػرة سػػػيكات طكنمػػػة فػػػي مكافحػػػة الخبلنػػػا 
 الفمسطنينة، كالحرب ما زالت مستمرة، دكف أف نكجه أم ميهما لآلخر الضربة القاضنة!
ياء، مػا أعميتػه كزارة لكف األمػر الجػدنر بػالتكقؼ فػي غمػرة االيشػغاؿ المصػرم بضػبط الكضػع األميػي فػي سػن

 الداخمنة المصرنة عف كشؼ شبكة تجسس تعمؿ في ذات الميطقة لصالح )إسرائنؿ(.
مخططػػات مسػػمحة  20كهػك مػػا دفػػع بهنئػػة االسػػتخبارات العسػػكرنة اإلسػػرائنمنة لئلعػبلف عػػف إحبػػاط أكنثػػر مػػف 

ت، بعػد أف كايػت تكصػؼ معادنة في سنياء خبلؿ األشهر األخنرة، بمػا فنهػا إطػبلؽ صػكارنخ أك تيفنػذ عممنػا
 إلى أمد قرنب بػ"جية عدف الساحرة"، كنتدفؽ إلنها عشرات آالؼ اإلسرائنمننف.

كمع ذلؾ، فػإف خنػارات )إسػرائنؿ( فػي التعامػؿ مػع سػنياء، قػد ال تخػرج عػف نثبلنثػة: إمػا تػرؾ الحػدكد الجيكبنػة 
يزفها منثػؿ قطػاع غػزة، أك مع مصر في ند الجماعات المسمحة، ما نعيي تحكؿ سػنياء إلػى جبهػة سػاخية تسػت

دعػػـ الجػػنش المصػػرم لفػػرض سػػنطرته عمػػى سػػنياء، رغػػـ تشػػكنكها بيجاحػػه التػػاـ، كربمػػا التػػدخؿ عسػػكرن ا فػػي 
سػػنياء لفػػرض األمػػف بيفسػػها، بمػػا قػػد نتضػػمف إعػػبلف كفػػاة معاهػػدة السػػبلـ مػػع مصػػر، كهػػك مػػا نعيػػي هدنػػة 

 ا كما يرل خنارات مكمفة كذات نثمف فادح.مجاينة لئلخكاف المسممنف كحماس كالجماعات الجهادنة! ككمه
، قػػػررت )إسػػػرائنؿ( إغػػػػبلؽ  7009فػػػكر فػػػكز حمػػػاس فػػػي االيتخابػػػػات التشػػػرنعنة التػػػي شػػػهدها شػػػػهر نيػػػانر 

الخطكط التي تمر عبرها اإلمدادات إلى غزة، مما اضطر الحركة لمبحث عف ميافذ تجارنػة كمالنػة كعسػكرنة 
سنياء الغاضبنف مف إهماؿ الدكلػة لهػـ، كقػد أكػدت حمػاس أكنثػر  بدنمة، كلذلؾ أقامت عبلقات كطندة مع بدك

 مف مرة رغبتها بفرض األمف في سنياء.
لكف مػا نخنػؼ حمػاس فعػبلن أف تزانػد الحػكادث األمينػة فػي سػنياء نمػيح فرصػة لخصػكمها بتكجنػه االتهػاـ لهػا 

جيػػكد المصػػرننف السػػبعة بسػػبب األيفػػاؽ عمػػى الحػػدكد مػػع غػػزة، كلػػذلؾ جػػاء رد الفعػػؿ األكلػػي فػػكر اختطػػاؼ ال
قناـ العشرات مف الضباط كالعساكر المصرننف بإغبلؽ معبر رفح، كميع اآلالؼ مف الفمسطنيننف مف مغادرة 

 غزة أك العكدة إلنها، كهك ما تراه حماس عقابان لمفمسطنيننف عمى شأف مصرم داخمي.
كتر، كايتشاران عسكرنان مصرنان غنر مسبكؽ، أخنران..فإف سنياء التي تعنش هذه األناـ ظركفان أمينة غانة في الت

سػػتبقى سػػاحة لتعػػارض مصػػالح كػػؿ القػػكل عمػػى أرضػػها، كعػػدـ اسػػتعدادها لمقبػػكؿ بحمػػكؿ كسػػط، فالبػػدك لػػف 
نرضػػكا مػػرة أخػػرل بتهمنشػػهـ، الحككمػػة لػػف تقبػػؿ مطػػالبهـ االيفصػػالنة، كحمػػاس تػػرفض إغػػبلؽ أبػػكاب سػػنياء 

سػػرائنؿ( ال تسػػتطنع تػػأمنف حػػدكدها لقطػػاع تحكمػػه حمػػاس كدكلػػة التػػي تمنثػػؿ شػػرناف الحنػػاة الكحنػػد لهػػا، ك)إ
 نقكدها اإلخكاف!

 07/5/0223، فمسطيف أوف اليف
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 ماجد الّشنخ 
بػػالرغـ مػػف التصػػرنحات المتفائمػػة التػػي أدلػػت بهػػا كزنػػرة العػػدؿ اإلسػػرائنمنة تسػػنبي لنفيػػي، المكمفػػة إدارة ممػػؼ 

فاكضات مع الفمسطنيننف، حكؿ تجدند المفاكضات، فقد أعرب طاؿ بكار المستشار السناسي لمكزنرة، فػي الم
أحادنػث مغمقػػة، عػػف تشػػاؤمه الشػػدند حػػكؿ إمكاينػػة التكصػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػبلـ مػػع الفمسػػطنيننف خػػبلؿ السػػيتنف 

 القادمتنف.
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لتجدنػػد العممنػػة التفاكضػػنة، التػػي نجػػئ ذلػػؾ فػػي غمػػرة جهػػكد نبػػذلها كزنػػر الخارجنػػة األمنركػػي جػػكف كنػػرم، 
كصمت إلى طرنؽ مسػدكد ميػذ أكنثػر مػف عػاـ كيصػؼ عػاـ. كفػي محاكلػة إلقيػاع األطػراؼ المعينػة بالتكصػؿ 

 إلى اتفاؽ لتجدند المفاكضات قبؿ ميتصؼ حزنراف )نكينك( القادـ.
ة كدكلنػة تفنػد بفشػؿ كما نجئ ذلؾ في ذركة معطنات داخمنة إسرائنمنة كفمسطنينة، عبلكة عمػى أكضػاع إقمنمنػ

، جػراء ارتفػاع ميسػكب مكجػات االسػتنطاف كمصػادرة األراضػي كالجػدار كالقػكاينف العيصػػرنة، «حػؿ الػدكلتنف»
التي تكاصؿ فػرض مفاعنمهػا عمػى أرض الدكلػة الفمسػطنينة المفترضػة، مػا نضػعيا مباشػرة فػي مكاجهػة كضػع 

تجاهػؿ كطمػس كعػدـ االعتػراؼ بمرجعنػات جدنػد ياشػئ مػف ضػناع فػرص التسػكنة العتنػدة، كمحاكلػة  -قدنـ 
مكاينػػات تحقنػػؽ شػػركطها، عمػػى أرض تفقػػد كػػؿ نػػكـ معالمهػػا األصػػمنة، بفعػػؿ مصػػادرات  لهػػا، كتبدنػػد كقػػائع كا 
قامة المزند مف البياء االستنطايي المتكاصؿ، كتهكند ما لـ نكف نهكدنان بالمطمؽ في القدس أك في  األراضي كا 

 الضفة الغربنة.
بعادهػا عػف مرمػى كحتى القدس كمد نية كعاصػمة لمدكلػة الكلنػدة، نحػاكؿ اإلسػرائنمنكف مصػادرتها لصػالحهـ كا 

بػدنبلن لمقػدس « القػدس الشػمالنة»الهدؼ الفمسطنيي، فقد أطمقت سمطات االحتبلؿ اإلسرائنمي أخنران، مصطمح 
المدنية، كضمه  الحتبلؿ الشطر الشرقي مف 09الشرقنة لتككف عاصمة لدكلة فمسطنف، كذلؾ في الذكرل الػ 

عبليها عاصمة مكحدة إلسرائنؿ. كذلؾ عمى لسػاف رئػنس بمدنػة االحػتبلؿ فػي المدنيػة )ينػر بركػات(  لمغربي كا 
الػػذم أعمػػف أف حككمتػػه لػػف تتيػػازؿ عػػف شػػبر كاحػػد مػػف أراضػػي تمػػؾ المدنيػػة لصػػالح الفمسػػطنيننف، داعنػػان إلػػى 

دار الفصؿ المحنط بالقدس مف الجهة الشػمالنة، عمى األحناء الكاقعة خارج ج« القدس الشمالنة»إطبلؽ اسـ 
عبليهػػػا عاصػػػمة لدكلػػػة فمسػػػطنف، عمػػػى حػػػد قػػػكؿ بركػػػات، الػػػذم قػػػاؿ إيػػػه لػػػف نبسػػػمح  إضػػػافة لمدنيػػػة راـ اهلل كا 
يهػػا نجػب أف تظػػؿ مكحػدة كعاصػػمة أبدنػة لدكلػػة إسػرائنؿ، مقترحػػان  بػالتفرنط بػأم شػػبر مػف المدنيػػة المقدسػة، كا 

 لك أرادكا.« القدس الشمالنة»مف راـ اهلل عاصمة لدكلتهـ، كتغننر اسمها إلى عمى الفمسطنيننف أف نتخذكا 
كفػي كقػت نطالػػب الجايػب الفمسػػطنيي بػأف تكػكف القػػدس الشػرقنة عاصػػمة لدكلػة فمسػطنف الميتظػػرة، رغػـ قنػػاـ 

ؿ إلسػرائن« أبدنػة»الػذم نعمػف المدنيػة عاصػمة « قايكف القػدس»بضمها، عبر إقرار  2620إسرائنؿ في العاـ 
غنػر »، في كقػت لػـ نعتػرؼ المجتمػع الػدكلي بػذلؾ، اعتبػر بركػات تمػؾ المطالبػة بأيهػا «غنر قابمة لمتقسنـ«ك

طرنقػػة التفكنػػر هػػذه لػػف تأخػػذيا إلػػى أم مكػػاف، فقػػط إلػػى مكػػاف بػػبل »، كقػػاؿ إف «مقبكلػػة كغنػػر قابمػػة لمحنػػاة
نسػمكا راـ اهلل القػدس أك القػدس  إذا كاف الفمسطنينكف نرنػدكف القػدس عاصػمة، فنمكػيهـ أف»، مضنفان «مخرج

، بمػػا كصػػفه بالضػػغط غنػػر الشػػرعي «تػػانمز أكؼ إسػػرائنؿ»كيػػدد بركػػات فػػي مقابمػػة مػػع صػػحنفة «. الشػػمالنة
 عمى إسرائنؿ لكقؼ بياء المستكطيات في القدس الشرقنة.

كالصػػراع  لتضػػنؼ بعػػدان جدنػػدان مػػف أبعػػاد االخػػتبلؼ« مبػػادرة تبػػادؿ األراضػػي»فػػي هػػذا الكقػػت تحدنػػدان، تجػػئ 
المحتدـ حكؿ تسكنة باتت مستعصنة كغنر ممكية، كهي مبادرة قدنمة، أقدـ مف طرح كزراء الخارجنة العػرب 

اإلخبػػارم العبػػرم، أف رئػػنس الػػكزراء اإلسػػرائنمي األسػػبؽ إنهػػكد اكلمػػرت، « كالػػبل»لهػػا مػػؤخران، فقػػد ذكػػر مكقػػع 
اس، فػي اجتمػاع عبقػد بنيهمػا فػي مقػر ، أمػاـ الػرئنس محمػكد عبػ7002أنمػكؿ )سػبتمبر(  29كاف عػرض فػي 

لمتكصػؿ إلػى اتفػاؽ سػبلـ بػنف الطػرفنف، تضػمف خرنطػة لخطػة « اقتراحػان تارنخنػان »رئنس الحككمػة اإلسػرائنمنة 
تضػميت تيػازالت كبنػرة مػف قبػؿ »بنف الطرفنف، كفؽ رؤنة أكلمرت لمسػبلـ الشػامؿ، كالتػي « تبادؿ األراضي»

 «.حؿ الدكلتنف لشعبنف»مكصكؿ إلى حؿ عمى قاعدة ، في محاكلة ل«إسرائنؿ لمفمسطنيننف
أف اكلمػػػرت عػػػرض خػػػبلؿ ذلػػػؾ المقػػػاء، خرنطػػػة كبنػػػرة أمػػػاـ أبػػػك مػػػازف، تضػػػميت االقتػػػراح «: كالػػػبل»كأضػػػاؼ 

الخاص بتبادؿ األراضي، إال أف أبك مازف رفض المصادقة عمنها، بعكس رغبة اكلمرت، الذم طمب مف أبك 
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لى، إال أف أبك مازف لـ نفعؿ ذلؾ، كلكيه كفكر عكدته مف االجتماع، دخػؿ مازف التكقنع عمنها باألحرؼ األك 
إلػػػى مكتبػػػه فػػػي المقاطعػػػة بػػػراـ اهلل، كاسػػػكت جمنػػػع الحاضػػػرنف، كبػػػدأ برسػػػـ الخرنطػػػة التػػػي عرضػػػها أمامػػػه 

 اكلمرت، عمى كرقة تحمؿ تركنسة السمطة الفمسطنينة كمكتب الرئنس الفمسطنيي.
نثػػكرات الربنػػع »كالػػدكلي بػػأبرز القضػػانا المتفجػػرة، فػػي أعقػػاب مػػا نسػػمى كفػػي ظػػؿ ايشػػغاالت الكضػػع العربػػي 

، تجرم النكـ محاكالت لمعكدة إلػى تجرنػب المجػرب، الػداعي إلػى تبػادؿ أرض بػأرض، أصػحابها هػـ «العربي
أيفسػػهـ، أكػػايكا هيػػا أـ كػػايكا هيػػاؾ، أم إيهػػـ نرنػػدكف تبػػادؿ أرضػػيا بأرضػػيا، تمامػػان كتجرنػػب المجػػرب لتخرنػػب 

ال مػػا معيػػى أف نمػػيح اإلسػػرائنمنكف المخػػر  ب مػػف قضػػانا لػػـ تعػػد باليسػػبة إلػػى كنثنػػرنف مبدئنػػة كمػػف النثكابػػت، كا 
جدنػػدة لمقنػػاـ بمراكغػػات تكسػػبهـ المزنػػد مػػف الكقػػت، كػػي نقكمػػكا بحمػػبلت تطهنػػر عرقػػي جدنػػدة « فتػػرة سػػماح»

 إلخبلء أراضي فمسطنف التارنخنة مف أهمها كأصحابها؟
ة عمى عدـ كجكد إمكاينػة كاقعنػة كحقنقنػة لتطبنػؽ هػذا التبػادؿ، فميػذ الفتػرة األكلػى بالرغـ مف ذلؾ، فإيه عبلك 

أعمف أصحاب األراضي خصكصان في المنثمث كاليقب، رفضهـ المسألة برمتها، حتػى ال نجػرم سػمب حقػكقهـ 
 الشرعنة النثابتة في أرضهـ لتجرم مبادلتها بأرضهـ.

كمرحمة أكلػى، كفػي المرحمػة « حؿ الدكلتنف»الهادؼ إلفشاؿ  في نثيانا كؿ هذا نكمف الصراع الخفي كالمعمف،
لمكصػكؿ إلػى اليتنجػة ذاتهػا، « تبػادؿ األراضػي»النثاينة لػف نكػكف هيػاؾ مجػاؿ إال إلفشػاؿ أم طػرح مػف قبنػؿ 

فعمػػى المػػدل الطكنػػؿ، لػػنس مػػف صػػالح الكنػػاف اإلسػػرائنمي اسػػتعادة اسػػـ فمسػػطنف، كلػػك عمػػى جػػزء مػػف أرضػػها 
ما تشكمه هذه المسألة مف عامؿ يفي لمكجكد البلحؽ )اإلسرائنمي( عمى األرض الكاحدة التي التارنخنة، يظران ل

 نجرم الصراع عمنها.
« الدكلػػة الكاحػػدة»لػػذلؾ كحتػػى لػػك قبمػػت إسػػرائنؿ النػػكـ بدكلػػة نثيائنػػة القكمنػػة، فهػػي مسػػتقببلن تسػػعى ألف تجعػػؿ 

سػػكل خطػػكة أكلػػى فػػي مسػػار « تبػػادؿ األراضػػي» إسػػرائنمنة قمبػػان كقالبػػان، عيصػػرنة ال دنمكقراطنػػة. كمػػا مسػػألة
مػػا تبقػػى مػػف مػػكاطيي أرض  -كبالضػػركرة  -التطهنػػر العرقػػي، الػػذم قػػد نطػػاكؿ غػػدان أك فػػي المسػػتقبؿ البعنػػد 

 فمسطنف التارنخنة، عمى امتداد الجمنؿ كالمنثمث كاليقب، كصكالن إلى مدنية القدس.
 02/5/0223الحياة، لندف، 
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 نؼئز  إسرائنؿ
تعبر تصرنحات يصراهلل أمس التي جاء فنها اف حزب اهلل ندعـ االسد بتأنند مػف انػراف كنسػاعده بكػؿ طرنقػة 
ممكية، عف كضع الػرئنس السػكرم المتحسػف فػي هػذه االنػاـ. كقػد برهيػت خطبػة االمػنف العػاـ لحػزب اهلل مػرة 

 اخرل، لمف شؾ في ذلؾ، عمى اف محكر الشر حي كنبيعش يفسه مف جدند.
كعمى العمكـ نبدك اف الكاقع الذم أخذ نتشكؿ في اآلكية االخنرة في سكرنة هػك فػي مصػمحة االسػد. فقػد حػؿ 
محؿ التصرنحات التي قالت إف حكمه بمغ يهانته. إف الكاقع الجدند الذم نيشئه االسد ليفسه نقكـ عمى نثبلث 

سػػنة، كهػػـ الػػذنف نبعػػايكف دعمػػا لكجسػػتنا دعػػائـ: الدعامػػة االكلػػى هػػي اسػػتيفاد قػػكة المتمػػردنف العسػػكرنة كالسنا
ضئنبل. كالدعامة النثاينة هي الجهات الخارجنػة التػي سػاعدت المتمػردنف: فمػف نسػاعد االتػراؾ كال االمرنكنػكف 
كال العػػػػالـ السػػػػيي كال اسػػػػرائنؿ بنقػػػػنف المتمػػػػردنف مسػػػػاعدة تقمػػػػب الصػػػػكرة. كالدعامػػػػة النثالنثػػػػة هػػػػي المسػػػػاعدة 

مقاهػػا االسػػد مػػف حػػزب اهلل كانػػراف كمػػف الػػركس خاصػػة، الػػذنف هػػـ أهػػـ عامػػؿ. االقتصػػادنة كالعسػػكرنة التػػي نت
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فػػػالركس بمسػػػاعدتهـ لبلسػػػد نبقػػػككف مصػػػالحهـ كاسػػػتمرار السػػػنطرة عمػػػى منيػػػاء طرطػػػكس، لكػػػيهـ نبقػػػككف فػػػي 
 األساس اعادة بياء مكايتهـ الدكلنة، باعتبار ركسنا مف القكل العظمى، التي تضررت بعد سقكط القذافي.

سد مف جدند ركانة تحرنر سكرنة. كاسرائنؿ باليسبة النه العامؿ األشد حسػما فػي تعزنػز هػذه الركانػة، نبيي اال
كقػد تصػبح سػػمما نتسػمقه عائػػدا الػى مكقػع القػػكة. إف حػرب الصػػكر اآلف أهػـ كنثنػرا مػػف الكضػع عمػػى االرض. 

اذا مػػط الحبػػؿ أكنثػػر ممػػا فاالسػػد نحػػاكؿ اف نحػػرز كضػػعا جدنػػدا ازاء اسػػرائنؿ، كهػػذه لعبػػة خطنػػرة عمنػػه أليػػه 
نيبغي فقد ندفيه رد اسرائنمي قكم. لكف مع افتراض اف اسرائنؿ لف تككف مستعدة لمذهاب حتى اليهانة سنفكز 

 بحصاد كبنر كتقكل ميزلته كنثنرا.
نبػػدك اف االسػػػد عيػػده مػػػا نربحػػه أكنثػػػر ممػػا نخسػػػره كهػػػك مسػػتعد لممخػػػاطرة. كهكػػذا تبجػػػر اسػػرائنؿ الػػػى معركػػػة 

 كز ليفسها كما فعمت مع انراف المشكمة كمها.خطابنة كقد تح
إف مشػػكمة اسػػرائنؿ الحقنقنػػة هػػي السػػبلح االسػػتراتنجي. نجػػب عمنهػػا اف تبػػذؿ جهػػدا لتػػدمنره كبػػبل كػػبلـ كنثنػػر. 

لنسػػت مبعػػدة لمكاجهػػة اسػػرائنؿ فقػػط  300كالتصػػرنحات سػػتعكؽ قػػدراتيا عمػػى فعػػؿ ذلػػؾ فقػػط. إف صػػكارنخ إس
ؿ عف ذلؾ لردع االمرنكننف كاالتراؾ. كلهذا فاف يشاط اسرائنؿ السناسػي فقػط بالضركرة فهي مبعدة بقدر ال نق

مع الركس ضعنؼ جدا كنضنع الهدؼ، بؿ نقكم االسد عمى يحك غنر مباشر. نجب عمى اسرائنؿ اف تفعؿ 
ما نجب عمنها فعمه مع ما نبقرف بذلؾ مف أخطار، كأف تدع اآلخرنف نتقدمكف الساحة السناسنة. كهذه معركة 

 عقدة نجب تصرنفها عمى يحك مختمؼ.م
 07/5/0223يديعوت 
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 النعنزر مارـك
تػـ الحػدنث فػي االسػبكع الماضػػي كنثنػرا عػف مهاجمػة الكسػػائؿ القتالنػة فػي سػكرنا التػػي كايػت فػي طرنقهػا الػػى 

بالقضػنة اسػتقرار الػرأم عمػى هجػـك آخػر اذا  حزب اهلل، كيسبت مصادر اجيبنػة الهجػـك الػى اسػرائنؿ كاتصػؿ
احتنج الى ذلؾ كحنيما نحتػاج النػه، كخطػر رد سػكرم محتمػؿ نػدفع الميطقػة الػى حػرب كأيبػاء ميشػكرة جدنػدة 
تصؼ استعدادا مختبل لمجبهة الداخمنة لحمانة يفسها مف السبلح الكنمنائي. لنس يقؿ السبلح مف سكرنا الى 

زءا كبنػػرا مػػف القػػذائؼ الصػػاركخنة كالصػػكارنخ التػػي عيػػد حػػزب اهلل سػػمحته بهػػا حػػزب اهلل أمػػرا جدنػػدا، فػػإف جػػ
انراف عف طرنؽ سكرنا كيقؿ جزء ميهػا مػف مسػتكدعات ذخنػرة جػنش الظػبلؿ السػكرم كهػي مػف صػيع سػكرم 
ذاتػػي أك اجيبػػي. كتتػػابع اسػػرائنؿ ميػػذ زمػػف ايتقػػاؿ السػػبلح كحػػذرت مػػف ايهػػا لػػف تقبػػؿ يقػػؿ سػػبلح يػػكعي. كلقػػد 

 رنا في الماضي قمنبل جدا مف الكسائؿ القتالنة اليكعنة الى حزب اهلل.يقمت سك 
تتطمب العممنة اذا كايت اسرائنؿ قد يفذتها قبؿ كؿ شيء قدرة استخبارنة قرنبة مف الكقت المياسب كقدرة مػف 

نػػة، المسػتكل العسػػكرم كالسناسػي معػػا عمػى اتخػػاذ قػرار بعػػد تحمنػؿ جممػػة العياصػر كاحتمػػاالت الػرد بعػػد العمم
كجهػػازا عسػػكرنا نعػػرؼ كنػػؼ نيفػػذ المهمػػة تيفنػػذا دقنقػػا مػػع االعتمػػاد عمػػى المعمكمػػات االسػػتخبارنة فػػي الكقػػت 
 المياسب. كقد برهيت اسرائنؿ في الماضي أكنثر مف مرة عمى أف لها قدرة عمى تيفنذ عممنات مف هذا اليكع.

كفػي المسػتكنات السناسػنة بعػد ذلػؾ كبعػد قبؿ كؿ عممنة كهذه نتـ تقدنر عاـ لمكضع فػي هنئػة القنػادة العامػة 
الفحص عف جممة العياصر نكافقكف أك ال نكافقكف عمنها. كالعياصػر الرئنسػة فػي اتخػاذ القػرار هػي: الفحػص 
عػػػف اليظػػػاـ السناسػػػي الػػػذم نشػػػتمؿ عمػػػى اليظػػػاـ العػػػالمي كاالقمنمػػػي )القػػػكل الكبػػػرل كدكؿ الميطقػػػة(، كالػػػرد 
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عمى تيفنذ هذه العممنة مرة اخرل، كالفحص عف المعمكمػات االسػتخبارنة  السكرم كالخطر عمى قكاتيا، كالقدرة
مع تأكند القدرة عمى تيفنذ العممنة بحسػب الشػركط التػي أقرهػا المسػتكل السناسػي كغنػر ذلػؾ. كتفػرض احنايػا 
قنكد عمى المستكل التيفنذم لمضػاءلة الخطػر كميػع التػكرط أك تختػار طرنقػة عمػؿ سػرنة تمكػف الطػرفنف مػف 

 كاء العممنة بعد ايتهائها.احت
إف الكضػػع الػػذم يشػػأ اآلف نعقػػد جػػدا مسػػار اتخػػاذ القػػرار فػػي المسػػتقبؿ كنصػػعب قػػدرة اسػػرائنؿ عمػػى العمػػؿ، 
ف تسػمنح السػكرننف بصػكارنخ  فركسنا ترل اف سكرنا هي آخر قمعة نمكيهػا ميهػا التػأنثنر فػي الشػرؽ االكسػط كا 

السػرائنمي فػي الميطقػة. إف الكالنػػات المتحػدة فػي هػػذه قػد نضػائؿ بقػدر مػػا حرنػة عمػؿ سػبلح الجػػك ا 300إس
المرحمػػة غنػػر معينػػة بمكاجهػػة الػػركس كترنػػد احتػػكاء الحػػرب األهمنػػة فػػي سػػكرنا. كتػػرل تركنػػا أف الهجػػـك عمػػى 

فعؿ غنر مياسب قد نشعؿ الميطقة كمهػا كنضػر بمكايتهػا.  -حتى حنيما نضر ذلؾ باالسد  -قكافؿ السبلح 
ا نمكيهػػا مػػف تسػػمنح حػػزب اهلل كتهدنػػد دكلػػة اسػػرائنؿ بػػه. كتهػػدد سػػكرنا بػػالرد عمػػى كػػؿ كتػرل انػػراف االسػػد حمنفػػ

 هجـك في المستقبؿ بتشجنع مف انراف كحزب اهلل.
ستجد اسرائنؿ يفسها في مفترؽ قرار معقد اذا اضطرت الػى اف تهػاجـ مػرة اخػرل قافمػة/ مخػزف سػبلح يػكعي 

ف هذا اليكع، لكف عدـ رد اسرائنؿ مف جهة اخرل قػد في سكرنا كتعرض يفسها لخطر رد سكرم بعد هجـك م
 نفسر بأيه مكافقة عمى يقؿ كسائؿ قتالنة يكعنة تعرض لمخطر مكاطيي دكلة اسرائنؿ في المستقبؿ.

إف الخنارات المعركضة عمى اسرائنؿ اآلف هي: اجراء دبمكماسي بمسػاعدة ركسػنة كتأننػد امنركػي )كنبػدك اف 
لمصالح الركسنة في سكرنا(، كهجػـك عمػى شػاكمة الهجػـك األخنػر مػع التعػرض هذا االجراء لف نيجح بسبب ا

لخطػػػر رد سػػػكرم قػػػد نيزلػػػؽ الػػػى حػػػرب أك الػػػى جكلػػػة عينفػػػة مػػػع سػػػكرنا كحػػػزب اهلل، أك هجػػػكـ تحػػػت "سػػػقؼ 
الضجنج" بعممنة سرنة تتـ باستعماؿ كسائؿ خاصة ككحدات خاصة كتترؾ أنثرا اسرائنمنا خفنا كتمكف اسرائنؿ 

 ر كالسكرننف مف احتكاء الحادنثة.مف االيكا
نكاجػػه قػػادة الدكلػػة كقػػادة الجػػنش مهمػػة معقػػدة لكيهػػا لنسػػت غنػػر ممكيػػة. نمكػػف كنجػػب ميػػع تهرنػػب السػػبلح 
اليػػػكعي الػػػى حػػػزب اهلل كعيػػػد دكلػػػة اسػػػرائنؿ كسػػػائؿ شػػػتى لفعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف غنػػػر أف تتعػػػرض لخطػػػر االفضػػػاء 

 بالميطقة الى حرب.
 ك االسرائنميلكاء احتناط / كاف قائد سبلح الج

 02/5/0220، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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