
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
   
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 لتخّمي عن حّل الدولَتينوىناك مطالبة با"فتح" ـفشل عممّية السالم أضّر ب: مروان البرغوثي
 قول العمى رأ منظمة التحرير ولجنتيا التنفيذية أصبحتا مجرد أرقام وال أحد يتج الطيراوي:
  من العواقب اإلنسانية الوخيمة عمى ترحيل عائالت بدوية من محيط القدس تحذر "األونروا"
 في القدس "إسرائيل"ردني يحذر من مخاطر نشوب "حرب دينية" بسبب سياسات أل ا األوقافوزير 

تقدير استراتيجي لـ"الزيتونة": األثر االستراتيجي لمكتشفات مصادر الطاقة في البحر المتوسط عمى 
 " "إسرائيل

 إســــرائيل"": ييــــدد مجـــدداً  يعمـــون
ســممت روســيا صــواري   اإذســترد 
 سورية إلى 033-اس
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 سورية  إلى 033-سممت روسيا صواري  اس إذاسترد  : "إسرائيل"مجدداً ييدد يعمون  2
ي موشيو يعالوف حذر مف اف وزير الدفاع اإلسرائيم، أف ا ؼ ب، عف 99/5/9320، الحياة، لندنذكرت 

 إسرائيؿ "تعرؼ ما ستفعمو" اذا سممت روسيا انظمة دفاع جوي إلى سورية.
( إلى سورية، 300-( لـ يتـ وآمؿ اال يتـ. لكف اذا وصمت )صواريخ اساألسمحةوقاؿ يعالوف اف "الشحف )

رجية الروسي سيرغي وتأتي تصريحات يعالوف بعدما قاؿ نائب وزير الخا فسنعرؼ ما عمينا اف نفعمو".
 ريابكوؼ اف الصواريخ تشكؿ عامؿ "استقرار" ىدفو ردع اي مخطط لتدخؿ خارجي في النزاع في ىذا البمد.
وقالت اذاعة الجيش اإلسرائيمي اف يعالوف يممح بذلؾ إلى غارات جوية جديدة يمكف اف تشنيا إسرائيؿ، كما 

 فعمت مطمع الشير الجاري قرب دمشؽ.
يعموف قاؿ، لدى وصولو إلى مقر ، أف نظير مجمي، عف 99/5/9320، وسط، لندنالشرق األ ونشرت 

إف تمقي سوريا صواريخ متطورة كيذه ىو تيديد مباشر ألمف »قيادة الجبية الداخمية في مدينة الرممة: 
إسرائيؿ. أنا لـ أسمع عف قرار روسي بتسريع إنتاج ىذه الصواريخ حتى تصؿ إلى سوريا في وقت مبكر عف 
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عد تسميميا األصمي. وآمؿ أال تغادر ىذه الصواريخ األراضي الروسية. ولكف، إذا غادرت باتجاه دمشؽ مو 
وقد فسرت أقوالو ىذه بأنيا تيديد صريح بقصؼ ىذه الصواريخ قبؿ أو حاؿ «. فإننا سنعرؼ كيؼ سنتصرؼ

 أف يتسمميا الجيش السوري، وربما تدميرىا بطريقة ما قبؿ وصوليا إلى سوريا.
يعالوف قاؿ، اليوـ الثالثاء، إف الرئيس السوري بشار األسد سيرتدع ، أف 98/5/9320، 48عرب ضافت وأ

وأضاؼ يعالوف إف "تعامؿ النظاـ في دمشؽ مع إسرائيؿ يختمؼ عف  عف مياجمة إسرائيؿ بأسمحة كيماوية.
 تعاممو مع مواطنيو".

نوي تحدي إسرائيؿ في الوقت القريب في مجاؿ وبحسبو فإنو ال يوجد ما يشير إلى أف جية ما في المنطقة ت
وخالؿ زيارتو لمقر قيادة الجبية الداخمية في الرممة، تطرؽ يعالوف إلى التقميصات  األسمحة غير التقميدية.

 في ميزانية األمف، وقاؿ إف الجيش سوؼ يضطر إلى تقميص التدريبات واستدعاء جنود االحتياط
 

ــى  اســتراتيجي تقــدير 9 ــر االســتراتيجي لمكتشــفات مصــادر الطاقــة فــي البحــر المتوســط عم ـــ"الزيتونة": األث ل
  "إسرائيل"
 إسػػػرائيؿكشػػػؼ النقػػػاب عػػػف امػػػتالؾ  تقريػػػر اسػػػتراتيجيأف  98/5/9320الحيـــاة الجديـــدة، رام اهلل، ذكػػػرت 

 مميار دوالر. 300سنة تصؿ قيمتو إلى نحو  250احتياطيا مف الغاز يكفييا لػ
 فػي لبنػاف، وخمص التقرير الذي نفذه الدكتور حسيف أبو النمؿ لصػالح مركػز الزيتونػة لمدراسػات واالستشػارات

إلػى  باالسػتنادمميػارات سػنويا  2,9نحػو  إلسػرائيؿمػؤخرا سػتوفر  اكتشافياعف  أعمفأف احتياطات الغاز التي 
النػػاتا المحمػػي السػػنوي لمضػػفة  وىػػو مبمػػي يفػػيض كثيػػرًا عػػف حجػػـ 9022معػػايير اقتصػػادية تعػػود إلػػى عػػاـ 

وقطاع غزة مثاًل. وكذلؾ بمعيػار التعامػؿ مػع االشػتباكات االجتماعيػة الداخميػة اإلسػرائيمية حػوؿ توزيػع كعكػة 
الموازنػػػػة، والتػػػػي تػػػػدور حػػػػوؿ مبمػػػػي مميػػػػار دوالر، إلرضػػػػاء األمػػػػف واالسػػػػتيطاف وتيدئػػػػة الحػػػػراؾ االجتمػػػػاعي 

 االحتجاجي في إسرائيؿ.
أف "إسػرائيؿ" دولػة غنيػة، ، أف المركػز أوضػح فػي  تقػديره االسػتراتيجي: 98/5/9320قدس بـرس، وأضافت 

وقد حصمت اآلف عمى موارد جديدة، وىي مع ذلؾ ما تزاؿ تتمقػى مسػاعدات مػف الخػارج بمميػارات الػدوالرات، 
نمػا أيضػاً  ألنيػا  وشدد عمى أنو ال بد مف رفع الصوت لوقؼ تمؾ المساعدات ليس فقط لعدـ حاجتيا إلييػا، وان

 .دولة احتالؿ عنصري، قائمة عمى اغتصاب حقوؽ الشعب الفمسطيني
وأضػػاؼ: "ال بػػد مػػف طػػرح ممػػؼ غػػاز سػػاحؿ غػػزة كجػػزء مػػف ىػػذا الممػػؼ وكقضػػية ممحػػة، عمػػى خمفيػػة تػػداخؿ 
المسػاحات االقتصػادية لرطػراؼ المختمفػة، ومػا يقتضػيو ذلػػؾ مػف تحديػد رسػمي حسػب القػانوف الػدولي، وىػػذا 

 ."رائيؿ" بذريعة األمف، إلدامة سرقاتياأمر ترفضو "إس
وأشار المصدر إلى أف المكتشفات اإلسرائيمية مف مصادر الطاقة في الساحؿ الشرقي لمبحر المتوسػط تشػكؿ 
تطػػػورًا اسػػػتراتيجيًا ميمػػػًا، وذلػػػؾ بحكػػػـ حجميػػػا ونوعيتيػػػا، وأثرىػػػا بعيػػػد المػػػدى عمػػػى مجمػػػؿ األداء السياسػػػي 

اإلسرائيمي. وأكد أنو مف الميـ التركيز عمى المكتشػفات أمػاـ سػاحؿ قطػاع واالقتصادي واألمني واالجتماعي 
 .غزة، وما توفره مف ُفرص اقتصادية، وكذلؾ الساحؿ المبناني

سنة، تصػؿ قيمتػو  250وذكر التقرير أف التقديرات تذىب إلى أف "إسرائيؿ" تممؾ احتياطًا مف الغاز يكفييا لػ 
قيمػة "إسػرائيؿ"   يد منو "إسرائيؿ" بشكؿ مباشر يتوزع عمى شقيف: رفػعمميار دوالر، لكف ما ستستف 300نحو 

االئتمانية دوليػًا، عمػى خمفيػة أنيػا دولػة تممػؾ مصػادر طاقػة، ومػا ستسػتخرجو لغػرض االسػتيالؾ الػداخمي أو 
الخارجي، مف ضمف تحقيػؽ تػوازف فػي مجػاؿ الطاقػة، كػأف تسػتغني عػف اسػتيراد الغػاز مػف الخػارج، وتصػدر 
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. ىذا ىو الحد األدنى الػذي  مف الغاز ما يعادؿ وارداتيا مف مصادر الطاقة األخرى كالنفط والفحـ واليورانيـو
سػػيتوفر لػػػ"إسرائيؿ" سػػنويًا مػػف مػػوارد إضػػافية، مػػا يقتضػػي التعػػرؼ بدقػػة عمػػى صػػافي وارداتيػػا مػػف مصػػادر 

 .الطاقة
مميػػار دوالر،  2339، بمػػي 9022وأشػػار التقريػػر إلػػى أف حجػػـ واردات إسػػرائيؿ مػػف مصػػادر الطاقػػة فػػي سػػنة 

. وعميػػػػو، فػػػػإف اسػػػػتغناء 9022مميػػػػارات دوالر، بمعػػػػايير  239مميػػػػارات دوالر صػػػػادرات، أي بعجػػػػز  8مقابػػػػؿ 
"إسػرائيؿ" أو إيجػاد تغطيػة محميػة لوارداتيػا مػف مصػادر الطاقػػة، سػيوفر ليػا سػنويًا مػا يعػادؿ صػافي فاتورتيػػا 

 .مف مصادر الطاقة
مميػارات دوالر سػنويًا بمعػايير  239ًا لممخطِّط اإلسرائيمي، موارد إضػافية تسػاوي وحسب التقرير فسيكوف متاح

، وىػػو مبمػػي يفػػيض كثيػػرًا عػػف حجػػـ النػػاتا المحمػػي السػػنوي لمضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة مػػثاًل. وكػػذلؾ 9022
لتػي تػدور حػوؿ بمعيار التعامؿ مع االشتباكات االجتماعية الداخمية اإلسرائيمية حوؿ توزيع كعكة الموازنػة، وا

 ."مبمي مميار دوالر، إلرضاء األمف واالستيطاف وتيدئة الحراؾ االجتماعي االحتجاجي في "إسرائيؿ
ورأى التقريػػر أف األمػػور ليسػػت كمػػا تبػػدو لمػػف ينظػػر نظػػرة مسػػتعجمة وكػػأف مشػػاكؿ "إسػػرائيؿ" قػػد ُحم ػػت دفعػػة 

لمتروي، أف العقؿ االستراتيجي اإلسرائيمي، ا  واحدة مع المكتشفات الجديدة مف مصادر الطاقة، وقاؿ: "يدرؾ
كانػػت وسػػتبقى أمػػوااًل ريعيػػة   الػػذي يخػػاؼ، تاريخيػػًا، مػػف األمػػواؿ السػػيمة، يعػػرؼ أف المػػوارد المضػػافة راىنػػاً 

سػػيمةن نػػذكر ىنػػا أف فمسػػفة العمػػؿ اإلسػػرائيمية تقػػـو عمػػى أف مصػػدر المػػوارد أىػػـ مػػف المػػوارد نفسػػيا، وىػػو مػػا 
يػز بػيف مػوارد تتػأّتى ليػا مػف خػالؿ رفػع انتاجيػة العمػؿ لػدييا، وبػيف أمػواؿ سػيمة تػأتي كاف قيػؿ بمناسػبة التمي

ِعبر المساعدات الخارجيةن وبالتالي فعمى األرجح أف "إسرائيؿ" ستتصرؼ مع الموارد الجديدة محؿ الحػديث، 
وات الريعية مف عمى أنيا أمواؿ سيمة، تحمؿ مخاطر اجتماعية بالغة الخطورة، جراء رفاه مصطنع يعود لمثر 

 ."باطف األرض، وليس نتيجة جيد إنتاجي أو إبداعي معادؿ يحفظ التوازف االجتماعي
وحوؿ مستقبؿ التعامػؿ اإلسػرائيمي مػع مكتشػفات الطاقػة، رجػح التقريػر أف ال تسػتخرج "إسػرائيؿ" مػف مصػادر 

اتيػػا مػػف مصػػادر الطاقػػة الطاقػػة إال مػػا يغطػػي حاجتيػػا، سػػواء لالسػػتيالؾ الػػداخمي، أو التصػػدير لتغطػػي وارد
األخػػرى. وأرجػػع ذلػػؾ إلػػى عػػدـ اسػػتنزاؼ مواردىػػا الطبيعيػػة، وكػػذلؾ لمحدوديػػة طاقتيػػا االسػػتيعابية لمرسػػاميؿ 

 ."الجديدة، وذلؾ ألنيا مشبعة عمى الصعيد "الترسممي
ار مميػ 83وأضاؼ: "إف دليمنا عمى ما تقدـ ىو أف التكويف الرأسمالي، أي ما يضػاؼ مػف أصػوؿ ثابتػةغ بمػي 

 . وبالتالي، فمع التشبع االستثماري، لف يبقى أماـ 9022% مف الناتا المحمي سنة 27دوالر، أي 
"إسرائيؿ" سوى التوجو صوب تحػديث ترسػانتيا العمميػة والصػناعية، مػف خػالؿ: رفػع حصػة البحػث والتطػوير 

ي، لمجػاراة آخػر التقنيػات مف الموارد المتاحة، وتحديث اآلالت الراىنة، حتى ولػو لػـ يػنقِض عمرىػا االفتراضػ
 العالمية والمحاؽ بيا"، كما قاؿ التقرير

 
 : إنشاء منظمة التحرير كان الحدث األىم في تاري  شعبناعباس 0

قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، إف إنشاء منظمة التحرير الفمسطينية كاف الحدث األىـ في  :راـ اهلل
 أي تمثيؿ سياسي لمشعب الفمسطيني قبؿ إنشائيا.تاريخ الشعب الفمسطيني، حيث لـ يكف ىناؾ 

وأضاؼ، في مستيؿ اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مساء اليوـ الثالثاء، بمقر الرئاسة 
إلنشاء منظمة التحرير الفمسطينية، وىو الحدث األىـ في  94يصادؼ اليوـ الذكرى الػ"في مدينة راـ اهلل، 



 
 

 

 

 

           7ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

فمسطيني، التي بوجودىا أصبح لمشعب الفمسطيني تمثياًل واضحا ومحددا تقوده شخصيات تاريخ الشعب ال
 مرموقة، عمى رأسيا المرحـو القائد أحمد الشقيري'.

، 'أف المرحوـ الشقيري ُطمب منو أف يذىب إلى الفمسطينييف لمعرفة ماذا يريدوف، ولكنو عاد عباسوتابع 
'، مذكرا بالمقولة المشيورة التي أطمقيا الشقيري عند إنشاء منظمة ليحمؿ ميثاؽ منظمة التحرير الفمسطينية

 التحرير، 'ذىبت مندوبا لمجامعة العربية لدى الفمسطينييف، وعدت مندوبا لمفمسطينييف لدى الجامعة العربية'.
ريخ : 'ىذا حدث يجب عمينا أف نتذكره جيدا، وأف نؤكد ألنفسنا أنو الحدث األىـ واألبرز في تاعباسوقاؿ 

الشعب الفمسطيني، فقبؿ إنشاء المنظمة لـ يكف لنا أي وجود سياسي، وبإنشائيا أصبح لدينا وجود سياسي، 
فرحمة اهلل عمى الشقيري ورحمة اهلل عمى يحيى حمودة، ورحمة اهلل عمى ياسر عرفات، وغيرىـ مف أعضاء 

 المجنة التنفيذية، الذيف عمموا الكثير مف أجؿ الشعب الفمسطيني'.
وأعضاء المجنة التنفيذية، الفاتحة عمى روح المرحوـ عبد العزيز شاىيف ' أبو عمي شاىيف'، وقاؿ  عباسرأ وق

عاما في السجوف  20سيادتو، 'اليوـ ىناؾ خبر مؤسؼ، وىو وفاة األخ المناضؿ الذي قضى أكثر مف 
ىمنا، ونقدـ التعازي ألنفسنا اإلسرائيمية، بعد معاناة كبيرة مع المرض'، مضيفا 'ننعى ىذا الرجؿ لشعبنا وأل

 وعائمتو'.
 22/5/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 ىنية: نقف بالمرصاد لمن يعبث بأمن الوطن سواء من االحتالل أو أعوانو 4

، أف حكومتو وأجيزتيا األمنية تقؼ بالمرصاد : محمد عيد -الوسطى أكد رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، اليـو
مف يحاوؿ أف يعبث بأمف الوطف سواء مف االحتالؿ اإلسرائيمي أو أعوانو، ممتدًحا أخالؽ أىؿ قطاع غزة ل

 التي باتت "نموذًجا لجميع الشعوب العربية واإلسالمية".
جاءت أقواؿ ىنية، خالؿ احتفاؿ تخريا الفوج الثاني مف طمبة كمية العموـ الشرطية والقانونية "فوج الرباط" 

ـ عمى استاد الشييد محمد الدرة في مدينة دير البمح وسط قطاع غزة، بحضور وفود زائرة مف عدة والذي أقي
سالمية، وشخصيات حكومية وبرلمانية فمسطينية، وذوي الطمبة الخريجيف.  دوؿ عربية وان

كة بيت وأضاؼ ىنية أف أىالي قطاع غزة "يتميزوف بالتزاميـ الديني، وقربيـ مف خالقيـ"، راًدا ذلؾ إلى "بر 
 المقدس وفمسطيف".

وتابع: "تتميز البمد الطيب باألمف ألىميا، و لكؿ ضيؼ وزائر يحؿ عزيزًا عمى أرضيا، غير أف الذي يعبث 
 بأمنيا ىو االحتالؿ وأعوانو.. ال يخترؽ ىذا األمف إال االحتالؿ وأعوانو"، مشدًدا عمى أننا "ليـ بالمرصاد".

ؿ اإلسرائيمي مف جريمة قتؿ الشييد محمد الدرة مطمع انتفاضة وعرج رئيس الوزراء إلى تنصؿ االحتال
األقصى، وقاؿ: إف الشييد الدرة قتؿ ظمًما وغدرًا عمى أيدي جنود االحتالؿ اإلسرائيمي، وأماـ شاشات التمفاز 

 العالمية، مؤكًدا أف القاتؿ يتيرب مف جريمتو البشعة.
 22/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 " يمثل الشعب الفمسطيني ال من قريب وال من بعيدعباس ال"بحر: أحمد  5

استنكر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي د. أحمد بحر، تصريحات رئيس : محمد أبو شحمة -غزة
السمطة الفمسطينية محمود عباس، التي أدلى بيا خالؿ المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في األردف، 



 
 

 

 

 

           8ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

يؽ والتعاوف األمني، معتبًرا أف ىذه التصريحات "ال تعبر عف ثقافة الشعب حوؿ عدـ خجؿ السمطة مف التنس
 الفمسطيني".

وقاؿ بحر خالؿ استقبالو وفد رجاؿ األعماؿ المغربي برئاسة الميندس عيسى امكيكي، في مقر المجمس 
 بمدينة غزة، اليوـ، إف "عباس ال يمثؿ الشعب الفمسطيني ال مف قريب وال مف بعيد".

أف عدد الجنود الذيف أرجعتيـ سمطة راـ اهلل إلى االحتالؿ بعد دخوليـ مدف الضفة بالخطأ، كاف  وأكد بحر
 كفياًل لتبييض سجوف االحتالؿ مف األسرى الفمسطينييف بداًل مف إعادتيـ لفمسطيف المحتمة.

وتماىي  وقاؿ، "ال أحد يجبر عباس وسمطتو عمى أف يتخذ مثؿ ىذه اإلجراءات سوى تعاونو مع االحتالؿ
أجيزتو األمنية مع األجيزة األمنية اإلسرائيمية ال لشيء سوى العودة لممفاوضات العبثية التي ال تجدي 

 نفعًا".
 22/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 ال مفاوضات منتصف الشير المقبل عريقات: 6

ر الفمسطينية أشرؼ اليور: أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحري - غزة
انو ال صحة لممعمومات التي تحدثت عف إبالغ وزير الخارجية  "القدس العربي"في تصريحات خاصة لػ

األمريكي جوف كيري لمطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي عف بدء مفاوضات السالـ بينيما منتصؼ الشير 
أف  ونفى .الؽ المسار السياسيال يمكف أف تنطمؽ بدوف انط’ السالـ االقتصادي‘المقبؿ، وأعمف باف خطة 

يكوف كيري قد طرح أي مبادرة لمشروع بعممية السالـ خالؿ لقاءاتو األخيرة مع الجانبيف الفمسطيني 
 واإلسرائيمي في العاصمة األردنية عماف.

 22/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 والتعديالت الخاصة بو مشروع قانون انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني " تعتمدمنظمةالتنفيذية " 7
أعمنت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عف اعتماد مشروع قانوف : يو بي آي -القدس المحتمة

انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني والتعديالت الخاصة بو، وذلؾ عمى طريؽ توفير جميع متطمبات إجراء 
 مس الوطني.االنتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المج

وذكرت المجنة في بياف أف "قرار االعتماد جاء خالؿ اجتماعيا مساًء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، 
برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس"، وأممت أف "تتواصؿ خطوات المصالحة تحقيقًا لمتفاىمات 

 واالتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة".
ًا عرضو عباس حوؿ االتصاالت السياسية األخيرة بشأف مستقبؿ العممية وأضافت إنيا "ناقشت تقرير 

السياسية، وتوصمت إلى ضرورة التمسؾ بالموقؼ الفمسطيني الواضح والمعمف تجاه استئناؼ عممية السالـ 
والمفاوضات، خصوصًا ما يتعمؽ بالوقؼ التاـ لالستيطاف في جميع األرض الفمسطينية المحتمة بما فييا 

 القدس.
حزيراف مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية كخط فاصؿ بيف دولتي  9وشددت عمى "ضرورة االعتراؼ بحدود 

سرائيؿ، حتى يمكف ليذه العممية أف تكتسب الحد األدنى مف المصداقية والجدية، وال تتحوؿ إلى  فمسطيف وان
 مجرد عممية دوراف في الفراغ".
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جنة لدراسة الخيارات المقبمة في حاؿ إصرار حكومة إسرائيؿ وأعمنت المجنة التنفيذية، أنيا قررت "تشكيؿ ل
 عمى موقفيا االستيطاني والمعطؿ لعممية السالـ".

لتأسيس منظمة التحرير"، عف "اإلعتزاز بذكرى القادة المؤسسيف  94وعبرت المجنة "لمناسبة الذكرى الػ 
يد القائد الرمز ياسر عرفات، الذيف قادوا القائد الكبير أحمد الشقيري، والقائد المناضؿ يحيي حمودة، والشي

المسيرة طواؿ العقود الماضية لتأكيد وحدة الشعب الفمسطيني والتمسؾ بأىدافو الوطنية في التحرر 
 واالستقالؿ والعودة". 

 22/5/2013الحياة، لندن، 
 

 قريع: األيام المقبمة ىي األخطر عمى مدينة القدس 8
و المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ورئيس دائرة شؤوف حذر عض: عبدالرحيـ حسيف -راـ اهلل

القدس فييا أحمد قريع )أبو عالء(، مف خطورة اقتحامات قطعاف المستوطنيف ساحات المسجد األقصى، 
بحماية مف جيش االحتالؿ االسرائيمي، قائاًل في بياف أصدره في القدس المحتمة إنيا وصمت إلى حد ال 

ف األياـ المقبمة ىي األخطر عمى مدينة القدس يمكف التساىؿ  «.معو وان
قياـ مجموعة مف المستوطنيف باقتحاـ المسجد األقصى وأداء شعائر تممودية عمنية قريبًا مف »وأضاؼ 

بوابات المصمى المرواني باتجاه قبة الصخرة، يسجؿ خطرًا جديًا وتحديًا صارخًا لمشاعر المسمميف وعدوانا 
 «. عمى مقدساتنا

نرفض مواصمة حكومة االحتالؿ اإلسرائيمية مناوراتيا وعدوانيا المستمر لتمرير مشاريع تيويد القدس »وتابع 
خالئيا مف سكانيا ومؤسساتيا مف خالؿ سمسمة الممارسات واالنتياكات اليومية التي تقوـ بيا في المدينة  وان

 «.المقدسة
مية باتخاذ موقؼ جدي وممـز إلسرائيؿ لوقؼ انتياكاتيا وطالب قريع المجتمع الدولي واألمة العربية واإلسال

 .ضد المسجد األقصى والقدس
 22/5/2013االتحاد، أبو ظبي، 

 
 الالجئون الفمسطينيون في مخيمات سورّية يواجيون كارثة حقيقّية :زكريا اآلغا 9

الجئيف الفمسطينييف وصؼ عضو المجنة التنفيذّية لمنظمة التحرير الفمسطينّية زكريا اآلغا وضع ال: بيروت
عمى رغـ تضاؤؿ عددىـ حاليًا. وأّكد إثر عودتو مف ميّمة في « الّصعب»داخؿ المخيمات في سورية بػ 

دمشؽ موفدًا مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى رأس وفد مف المجنة التنفيذّية في المنّظمة، بحضور 
في لبناف عمي بركة، وممثؿ الجبية « حماس»ركة مسؤولة اتحاد المرأة الفمسطينية أمينة جبريؿ، وممثؿ ح

الالجئيف الفمسطينييف يواجيوف كارثة حقيقّية في المخيمات »القيادة العامة أبو عماد رمزي، أف  -الشعبية 
 «.في سورّية خصوصًا في مخّيـ اليرموؾ

ؼ يعيشوف ظروفًا مئات اآلال»إف « الحياة»وقاؿ لػ «. األمف مفقود داخؿ المخّيمات»ولفت اآلغا إلى أف 
لجنة »وأشار إلى أف «. صعبة جدًا خارج المخّيمات في عدد مف المآوي في ظؿ أوضاع اقتصادية متدىورة

 100حاجة اّلمجنة إلى مبمي يراوح بيف »، مؤّكدًا «الغوث المسؤولة عف أوضاعيـ تكاد تمبي احتياجاتيـ
 «.مميوف دوالر لمواجية ىذه األزمة 120و
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، «ة الفمسطينّية ساعدت بحوالى مميوف دوالر لالجئيف الفمسطينييف في سورية ومصر ولبنافالدول»وأّكد أف 
 «.حتى ىذه اّلمحظة ليس ىناؾ أي تبرعات ذات معنى لتغطية الحاجات»مشددًا عمى أف 

ىناؾ مسمحيف في المخيمات »وعف األوضاع األمنّية داخؿ المخّيمات الفمسطينّية، أشار اآلغا إلى أف 
نتيجة لردود الفعؿ مع قوات األمف السورية الموجودة عمى أطراؼ »وقاؿ «. في مخّيـ اليرموؾ خصوصاً 

الحاجز عمى »ولفت إلى أف «. المخيـ وفي داخميا يحصؿ تبادؿ الطالؽ النار ينتا منو ضحايا مدنيوف
يف الوضع عمى العمؿ باستمرار عمى تحس»، مؤّكدًا «مدخؿ مخّيـ اليرموؾ يعيؽ حركة الدخوؿ والخروج منو

في األياـ القميمة المقبمة سيتـ استضافة أعضاء »وأشار إلى أنو «. مدخؿ المخيـ بخطة سياسة جديدة مختمفة
 «.مف الييئة الوطنية لممخيـ عند الحاجز لمراقبة أي تحرؾ ومعالجتو

ورية لميجـو المشكمة الرئيسّية في المخيمات ىي حركة المسّمحيف الذيف يستغموف الوضع في س»وأّكد أف 
 «. عمى الحاجز

 22/5/2013الحياة، لندن، 
 

 جياز األمن الوقائي الفمسطيني طمب إقامة مقر لو بالقدس معاريف: 23
ذكرت صحيفة "معاريؼ" في عددىا الصادر اليـو االربعػاء، اف جيػاز االمػف الوقػائي  :القدس المحتمة / سما

الدارة المدنية التابعة لإلحتالؿ "موتي آلموز" ، بالسماح الفمسطيني، تقّدـ قبؿ ثالثة اسابيع بطمب الى رئيس ا
 المؤدي الى القدس، بالقرب مف مدينة موديعيف. 883لمجياز بإقامة مقر لو عمى الشارع رقـ 

ووفقػػػًا لمطمػػػب الفمسػػػطيني فػػػإف جيػػػاز االمػػػف الوقػػػائي يعتػػػـز إقامػػػة مقػػػر رئيسػػػي لػػػو عمػػػى مسػػػاحة تبمػػػي مئػػػات 
التي تقع تحت السػيطرة االمنيػة والمدنيػة  Cفظة راـ اهلل، في المنطقة المصنفة الدونمات، جنوب بيتونيا بمحا

وتشػػير الصػػحيفة الػػى اف ىػػذا المخطػػط مػػف شػػأنو اف يتسػػبب بتبعػػات امنيػػة خطيػػرة، عمػػى احػػد  االسػػرائيمية.
القػػدس، وعمػػى سػػكاف مسػػتوطنة مػػوديعيف، والمنػػاطؽ الييوديػػة  -المحػػاور االكثػػر اىميػػة، فػػي طريػػؽ راـ اهلل 

 المجاورة.
وتقػػوؿ الصػػحيفة اف مصػػادر فمسػػطينية اكػػدت ىػػذا الخبػػر، فػػي حػػيف جػػاء مػػف االدارة المدنيػػة اف الفمسػػطينييف 
تقػػدموا بالفعػػؿ بيػػذا الطمػػب اال انيػػـ طمبػػوا فػػي االيػػاـ االخيػػرة تجميػػده، والموضػػوع اآلف ىػػو مجّمػػد مػػف االدارة 

 المدنية ايضًا.
 99/5/9320، وكالة سما اإلخبارية

 
 تخّمي عن حّل الدولَتينوىناك مطالبة بال"فتح" ـفشل عممّية السالم أضّر ب: البرغوثيمروان  22

شػػّدد مػػرواف البرغػػوثي أبػػرز قيػػادات حركػػة فػػتح فػػي الضػػّفة الغربّيػػة والمعتقػػؿ فػػي : عػػدناف أبػػو عػػامر حػػاوره
نع السػػالـ فػػي الشػػرؽ السػػجوف اإلسػػرائيمّية، أف الفرصػػة مواتيػػة لػػإلدارة األميركيػػة حتػػى تّتخػػذ قػػرارًا شػػجاعًا لصػػ

ف لػـ تفعػؿ فػإف خطػر تحػّوؿ الصػراع مػف صػراع قػػومّي  األوسػط بأسػرع وقػت ممكػف.. فالوقػت تػأّخر كثيػرًا، وان
 إلى صراع ال يعرؼ الحموؿ الوسطى بات عمى األبواب.

وأشار البرغوثي في حوار حصرّي خّص بو "المونيتور" مف داخػؿ سػجنو اإلسػرائيمي "ىػداريـ"، إلػى أف رفػض 
عامػػًا يعنػػي تعػػػّرض ىػػذا الحػػّؿ إلػػى خطػػر التصػػفية واإلنيػػاء، موضػػػحًا أف  90ئيؿ حػػّؿ الػػدولتيف طػػواؿ إسػػرا

أصوات بدأت ترتفع في الساحة الفمسطينّية ومف داخؿ حركة فتح لمتخّمي عػف حػّؿ الػدولت يف والعمػؿ مػف أجػؿ 
 قياـ الدولة الواحدة ثنائّية القومّية.
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 ،البرغػوثي، قػاؿ سػطينّية، وآفػاؽ المصػالحة بػيف حركت ػّي فػتح وحمػاسالوضع الحػالي فػي السياسػية الفموحوؿ 
فشػػػػاليا مػػػف قبػػػػؿ إسػػػرائيؿ التػػػػي تواصػػػؿ سياسػػػػة إف  الوضػػػع يػػػػزداد صػػػعوبة بسػػػػبب تعطيػػػؿ عممّيػػػػة السػػػالـ وان

االحػتالؿ. فاإلسػػرائيمّيوف انتخبػػوا مجػّددًا حكومػػة غيػػر راغبػة بتاتػػًا بإنيػػاء االحػتالؿ واإلسػػتيطاف وبصػػنع سػػالـ 
 مسطينّييف.مع الف

وقػػد ازداد المشػػيد الفمسػػطيني تعقيػػدًا وسػػوءًا بسػػبب االنقسػػاـ الػػذي وقػػع قبػػؿ سػػنوات عػػّدة، ونحػػف سػػبؽ وقػػّدمنا 
مبادرة تحت اسػـ "وثيقػة األسػرى لموفػاؽ الػوطني" وّقعػت عمييػا كػّؿ الفصػائؿ مػف دوف اسػتثناء، بمػا فييػا فػتح 

ـّ احتراـ التوقيع.  وحماس. لكف، ولرسؼ لـ يت
آفاؽ السياسة الفمسطينّية التي راىنت عمى خيار المفاوضات، فقد فشمت ووصمت إلى طريؽ مسػدود  أّما عف

بسبب السياسة اإلسرائيمّية الرافضة لمسالـ. لذلؾ أدعو إلى إسػتراتيجّية تعتمػد عمػى العػودة إلػى األمػـ المّتحػدة 
فػػة الوكػػاالت الدولّيػػة وتوقيػػع لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوّية كاممػػة لفمسػػطيف، عمػػى أف تشػػمؿ ىػػذه االسػػتراتيجّية كا

المواثيػػػػؽ واإلتفاقيػػػػات والتوّجػػػػو إلػػػػى محكمػػػػة الجنايػػػػات الدولّيػػػػة والعمػػػػؿ مػػػػع المجتمػػػػع الػػػػدولي لعػػػػزؿ إسػػػػرائيؿ 
وفػػػرض مقاطعػػػة عمػػػى  2297ومقاطعتيػػػا، باإلضػػػافة إلػػػى فػػػرض عقوبػػػات عمييػػػا حتػػػى تنسػػػحب إلػػػى حػػػدود 

داريػػًا وتفاوضػػيًا وسياسػػ يًا، وذلػػؾ إلػػى جانػػب تصػػعيد المقاومػػة الشػػعبّية وتوسػػيع االحػػتالؿ اقتصػػاديًا وأمنيػػًا وان
 دائرتيا عمى أوسع نطاؽ وانخراط جميع الفصائؿ والقيادات فييا.

يتعػػّرض حػػّؿ الػػدولت يف إلػػى خطػػر التصػػفية تحػػت جنػػازير دّبابػػات اإلحػػتالؿ وجّرافػػات اإلسػػتيطاف. وقػػد بػػدأت و 
يػػػا أصػػػوات مػػػف حركػػػة فػػػتح، لمتخمّػػػي عػػػف حػػػّؿ ترتفػػػع أصػػػوات شخصػػػّيات سياسػػػّية وفكرّيػػػة فمسػػػطينّية بمػػػا في

الدولت يف بسبب تعّنػت إسػرائيؿ رفضػيا لػو، واالنتقػاؿ إلػى النضػاؿ مػف أجػؿ حػّؿ الدولػة الواحػدة ثنائّيػة القومّيػة 
نيػػاء نظػػاـ التمييػز العنصػػري اإلسػػرائيمي القػائـ عمػػى اإلحػػتالؿ واإلسػػتيطاف  عمػى أسػػاس المواطنػػة والمسػاواة وان

 والعنصرّية.
ت أعتقػػد بػػأف ىنػػاؾ فرصػػة لتحقيػػؽ حػػّؿ الػػدولت يف، فػػي حػػاؿ قبػػوؿ إسػػرائيؿ الصػػريح والواضػػح واإللتػػزاـ ومػػا زلػػ

واإلعتراؼ بدولة كاممة السيادة. فالبديؿ عف فشؿ حّؿ الدولت يف لف يكوف الدولة  2297باإلنسحاب إلى حدود 
صػػػراع الوجػػػود، صػػػراع ال يعػػػرؼ الواحػػػدة ثنائّيػػػة القومّيػػػة، بػػػؿ اسػػػتمرار الصػػػراع واّتسػػػاع نطاقػػػو عمػػػى قاعػػػدة 

لكّف فشؿ عممية السالـ ألحؽ ضػررًا بالغػًا جػدًا بحركػة فػتح التػي عممػت بكػّؿ قػوة إلنجاحيػا  الحموؿ الوسطى.
والتوّصؿ إلى إقامة دولة مستقّمة وصنع السالـ. ولـ تحّقؽ الحركة ىذا اليدؼ السامي لشعبنا بسبب سياسات 

غياب قيادة إسرائيمّية جادة وراغبة بإنياء االحػتالؿ. ففػي إسػرائيؿ، ال يوجػد الحكومات اإلسرائيمّية المتعاقبة، و 
بعػػد "ديغػػوؿ" الػػذي أنيػػى اإلسػػتعمار الفرنسػػي فػػي الجزائػػر، وال "دي كميػػرؾ" الػػذي قضػػى عمػػى نظػػاـ التمييػػز 

 العنصري في جنوب إفريقيا.
 98/5/9320المونيتور، 

 
 ال عمى قولال أحد يتجرأ و بحتا مجرد أرقام منظمة التحرير ولجنتيا التنفيذية أص الطيراوي: 29

لتأسػيس  82فتح، المواء توفيؽ الطيراوي، في ميرجاف إحياء الذكرى الػػ  ىاجـ عضو المجنة المركزية: راـ اهلل
(، المجنػػة التنفيذيػػة خػػالؿ مداخمػػة لػػو فػػي االحتفاليػػة التػػي 94/5منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، اليػػـو الثالثػػاء )

 رى في راـ اهلل.أقيمت بتمؾ الذك
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، وفػؽ “مجرد أرقػاـ دوف أي صػوت أو تػأثير”بأف منظمة التحرير ولجنتيا التنفيذية أصبحتا “ وقاؿ الطيراوي 
ال أحػػد فػػي المجنػػة التنفيذيػػة يتجػػرأ بقػػوؿ ال ألي قضػػية، وأصػػبح الجميػػع ال يقػػوؿ سػػوى كممػػة ”قولػػو. مضػػيفًا 

 “.نعـ
عمػػى أعضػػاء المجنػػة التنفيذيػػة دوف اعتػػراض أو رفػػض مػػف قضػػية مػػرت  90وأكػػد الطيػػراوي أف مػػا يقػػارب الػػػ 

اتفاؽ األردف بالنسبة لمقدس بمثابة بيع لممدينػة ومقدسػاتيا ولػـ يقػؿ أحػد ال، الجيػود التػي ”األعضاء. متابعًا: 
 وفؽ تعبيره.“ يجرييا كيري، المفاوضات التي يجرييا عضو المجنة التنفيذية ياسر عبد ربو وال أحد يتحدث

ومف ثػـ نقػوؿ وحػدة وطنيػة وتعبئػة وقوميػة وتحريػر، إذا ”راوي مف الدعوات لموحدة الوطنية. قائاًل وسخر الطي
 “.استمرينا في ىذا الطريؽ لف نستطيع تحرير أنفسنا

أنػػػو لػػػيس خيػػػار المفاوضػػػات ىػػػو الوحيػػػد، ولكػػػف ىنػػػاؾ خيػػػارات أخػػػرى لػػػدى القيػػػادة ”وشػػػدد الطيػػػراوي عمػػػى 
 “.أشكاليا، وال معنى لقوؿ أف استراتيجيتنا الوحيدة ىي المفاوضاتالفمسطينية ومنيا المقاومة بجميع 

 98/5/9320دنيا الوطن، 
 

 األمثل عمى جرائم االحتالل لرشق: التمسك بالمقاومة الردّ ا 20
اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عّزت الّرشؽ، االقتحامات المتكّررة التػي يقػوـ بيػا المسػتوطنوف 

بتواطػؤ مػف سػمطات االحػتالؿ أنيػا "سياسػة صػييونية مكشػوفة لػف تنشػ  لمصػياينة  لباحات المسجد األقصى
 حقا في فمسطيف ولف تفمح في فرض أمر واقع وطمس وتغييب الحقائؽ التاريخية".

ػمت والتقػاعس الػدولي أمػاـ  واستيجف الّرشؽ في تصريح صحفي وصؿ "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، الص 
ليا األرض الفمسطينية مف استيطاف وتيويػد، مسػتغربًا فػي الوقػت ذاتػو الحػديث  اليجمة الشرسة التي تتعّرض

عف استئناؼ المفاوضات مع االحػتالؿ، واليرولػة نحػو حمػوؿ وأوىػاـ التسػوية والتنسػيؽ األمنػي معػو فػي ظػؿ 
 ما تتعّرض لو مدينة القدس المحتمة والمسجد األقصى مف اعتداءات مستمرة مف خالؿ مخططات االحتالؿ.
نيػػاء االنقسػػاـ  وبػػّيف أف  السػػبيؿ األمثػػؿ لمػػر د عمػػى تمػػؾ الجػػرائـ اإلسػػرائيمية ىػػو "التمسػػؾ بالمقاومػػة والجيػػاد وان
وتعزيػػػز صػػػمود شػػػعبنا، وعػػػدـ الّرىػػػاف عمػػػى مفاوضػػػات عبثيػػػة سػػػبؽ أف أوصػػػمت القػػػائميف عمييػػػا إلػػػى طريػػػؽ 

اليػػـو عمػػى انتػػزاع الحقػػوؽ واسػػترداد مسػػدود"، مشػػددًا عمػػى أف  الشػػعب الفمسػػطيني ومقاومتػػو الباسػػمة قػػادروف 
 األرض وتحقيؽ االنتصار عمى االحتالؿ.

وأك د الّرشػؽ أف  جػرائـ االحػتالؿ وانتياكاتػو ضػد األسػرى الفمسػطينييفغ والتػي كػاف آخرىػا إصػابة األسػير ثػائر 
ثػؿ انتياكػًا عامًا( بمرض التياب الكبد الوبائي واألوضاع الصحية الخطيرة لعشرات األسػرى "تم 38حالحمة )

صػػارخًا لرعػػراؼ والمواثيػػؽ الدوليػػة، وىػػي جػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية تضػػاؼ إلػػى سمسػػمة جرائمػػو وتاريخػػو األسػػود 
 الحافؿ باإلرىاب والقتؿ".

 98/5/9320، فمسطين أون الين
 

 فتح تنتقد مشاركة شركات فمسطينية في معرض تجاري في تل أبيب 24
ثػػاء الشػػركات الفمسػػطينية التػػي شػػاركت فػػي معػػرض تجػػاري ىاجمػػت حركػػة فػػتح الثال: راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض

منعقد في تؿ ابيب، متيمػة المشػاركيف الفمسػطينييف بالحػاؽ الضػرر بالقضػية الفمسػطينية مػف خػالؿ اسػتغالؿ 
 اسرائيؿ لمشاركتيـ لمتغطية عمى جرائـ االحتالؿ االسرائيمي التي ترتكب بحؽ ابناء الشعب الفمسطيني.



 
 

 

 

 

           20ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

تطبيػع بػيف "ط الفمسطينية الرسمية والشػعبية مشػاركة تمػؾ الشػركات بانػو يػأتي فػي اطػار وفيما اعتبرت االوسا
شػػػركة  22، أعمنػػػت مصػػػادر إسػػػرائيمية أف ممثمػػػيف عػػػف "المػػػاؿ الفمسػػػطيني والمػػػاؿ االسػػػرائيمي فػػػي تػػػؿ ابيػػػب

توثيػػػؽ ‘منعقػػػد فػػػي تػػػؿ ابيػػػب بيػػػدؼ ’ منتػػػدى‘فمسػػػطينية لمتقنيػػػة العاليػػػة والزراعػػػة شػػػاركوا مسػػػاء االثنػػػيف فػػػي 
 ."األعماؿ بال حواجز"بيف تمؾ الشركات وشركات اسرائيمية تحت شعار ’ التعاوف

وقالػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية العامػػة اف ىػػذا المنتػػدى يعقػػد بمبػػادرة مركػػز بػػريس لمسػػالـ واتحػػاد الغػػرؼ التجاريػػة 
 واتحاد الصناعات المتقدمة في إسرائيؿ. 

 99/5/9320، القدس العربي، لندن
 

 المذين أطمقا عمى ضاحية بيروت مة التحرير تدين اتيام المخيمات بالصاروخينفصائل منظ 25
دانػػت فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف بشػػدة اتيػػاـ بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ المخيمػػات : بيػػروت

الفمسػػطينية فػػي بيػػروت بػػإطالؽ صػػاروخيف عمػػى ضػػاحية بيػػروت الجنوبيػػة، قبػػؿ صػػدور أي بيػػاف أو إعػػالف 
الجيات الرسمية واألمنية المعنية في لبنػاف وفػي الوقػت الػذي كػاف فيػو وزيػر الداخميػة فػي حكومػة رسمي عف 

 تصريؼ األعماؿ مرواف شربؿ يؤكد أف الصاروخيف أطمقا مف الجية الجنوبية الشرقية.
بشػػػدة محػػػاوالت زج المخيمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي التجاذبػػػات والصػػػراعات الداخميػػػة فػػػي لبنػػػاف »وأكػػػدت رفضػػػيا 

باتت مفضوحة األىػداؼ وغيػر محسػوبة العواقػب التػي قػد تنػتا ردود أفعػاؿ »، ورأت أف االدعاءات «ريةوسو 
تزيػػػػد مػػػػف الػػػػويالت والمصػػػػائب والكػػػػوارث عمػػػػى شػػػػعبنا الفمسػػػػطيني فػػػػي لبنػػػػاف، جػػػػراء ىػػػػذا الػػػػدس والتضػػػػميؿ 

 «.اإلعالمي
ئؿ اإلعالميػػػة واتخػػػاذ الجيػػػات الرسػػػمية المعنيػػػة فػػػي لبنػػػاف وضػػػع حػػػد لمثػػػؿ ىػػػذه الوسػػػا»وناشػػػدت الفصػػػائؿ 

 «.اإلجراءات القانونية المناسبة بحقيا، ألنيا ال تخدـ األمف والسمـ األىمييف في لبناف
 99/5/9320، الحياة، لندن

 
 حماس تدين االعتداء عمى الجيش المبناني وتستنكر القصف الصاروخي عمى ضاحية بيروت 26

االعتػداء الػذي تعػرض لػو الجػيش المبنػاني فػي »فػي بيػاف « حمػاس»ودانت امس، حركػة المقاومػة االسػالمية 
 «.استيدافًا لوحدة لبناف وأمنو واستقراره»، واعتبرتو «منطقة عرساؿ
، «القصػػػؼ الصػػػاروخي الػػػذي حصػػػؿ صػػػباح األحػػػد الماضػػػي عمػػػى الضػػػاحية الجنوبيػػػة لبيػػػروت»واسػػػتنكرت 

ي إلػػى خػػالؼ مػػذىبي أو أىميػػة الحفػػاظ عمػػى السػػمـ األىمػػي فػػي لبنػػاف وعػػدـ تحويػػؿ الخػػالؼ السياسػػ»مؤكػػدة 
وأكػػدت تمسػػكيا بتحييػػد المخيمػػات الفمسػػطينية وحرصػػيا عمػػى الحفػػاظ عمػػى أمنيػػا واسػػتقرارىا وبنػػاء «. مسػػمح

 أفضؿ العالقات مع لبناف الرسمي والشعبي.
 99/5/9320، الحياة، لندن

 
 كتائب القسام محكمة إسرائيمية تقضي بالسجن المؤبد عمى أربعة أسرى ينتمون ل 27

(، حكًمػػػػا بالسػػػػجف المؤبػػػػد 5|94أصػػػػدرت محكمػػػػة "عػػػػوفر" اإلسػػػػرائيمية، اليػػػػـو الثالثػػػػاء ): )فمسػػػػطيف( راـ اهلل
وعشرات السنوات عمػى أربعػة أسػرى مػف بمػدة ديػر سػامت قضػاء الخميػؿ، الواقعػة فػي جنػوب الضػفة الغربيػة، 

 ينتموف لػ "كتائب القساـ"، الجناح العسكري لحركة "حماس" بتيمة قتؿ إسرائيمي.



 
 

 

 

 

           24ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

ت أحػػالـ حػػداد محاميػػة األسػػرى أف المحكمػػة حكمػػت عمػػى األسػػرى رائػػد الحػػروب ومحمػػد جبػػر الحػػروب وأفػػاد
سػػنة،  90سػػنة، أمػػا األسػػير محمػػد إسػػماعيؿ الحػػروب فحكمػػت عميػػو بالسػػجف المؤبػػد و 90بالسػػجف المؤبػػد و

 عاًما لرسير عمي الحروب. 99و
ص ابة اثنيف آخريف عمى الشارع االلتفػافي وأضافت المحامية أف المحكمة وجيت لرسرى تيمة قتؿ شرطي وان

صابة مستوطف في بمدة إذنا عاـ 9020لمخيـ الفوار عاـ   .9004، وان
 98/5/9320قدس برس، 

 
 رام اهلل: االحتالل يعتقل قيادًيا في الجياد اإلسالمي بعد اقتحام منزلو  28

(، مخػػػيـ الجمػػػزوف 5|92) دىمػػػت قػػػوات مػػػف جػػػيش االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي، فجػػػر األربعػػػاء: راـ اهلل )فمسػػػطيف(
الواقػػع شػػماؿ شػػرؽ مدينػػة راـ اهلل بوسػػط الضػػفة الغربيػػة، واعتقمػػت أحػػد قيػػادات حركػػة "الجيػػاد اإلسػػالمي" فػػي 

 فمسطيف وممثميا في لجنة القوى الوطنية واإلسالمية.
يـ وقالػت حركػػة الجيػاد اإلسػػالمي فػي بيػػاف ليػا تمقتػػو "قػدس بػػرس" إف قػوة مػػف جػيش االحػػتالؿ اقتحمػت المخػػ

 عامًا(، بعد مداىمة منزلو والعبث بمحتوياتو. 55فجر اليـو واعتقمت القيادي في الحركة الشيخ سعيد نخمة )
 98/5/9320قدس برس، 

 
   "الشعبية" تندد بمبادرة "كسر الجمود" التطبيعية منتدى دافوس االقتصادي في األردن:  29

التػػي عقػػدت عمػػى ” مبػػادرة كسػػر الجمػػود“، وصػػفت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف، أمػػس: )يػػو .بػػي .آي(
، بأنيػػػا ”اإلسػػػرائيمييف”فػػػي األردف، بمشػػػاركة رجػػػاؿ األعمػػاؿ الفمسػػػطينييف و” دافػػوس“ىػػامش فعاليػػػات منتػػػدى 

 ”.نشاط تطبيعي ضار“
ال يخػػػػدـ نضػػػاؿ الشػػػػعب الفمسػػػطيني ويتسػػػػاوؽ مػػػع السياسػػػػات “وقالػػػت الجبيػػػة، فػػػػي بيػػػاف، إف ىػػػػذا النشػػػاط 

ى الطرؼ الفمسطيني لمعودة إلى المفاوضات والحموؿ الثنائية والعقيمة وفؽ اشتراطات والضغوط األمريكية عم
ورأت الجبيػػػػة أف ىػػػػذه المبػػػػادرة سػػػػاوت مػػػػف يقػػػػـو ”. حكومػػػػة االسػػػػتيطاف والعػػػػدواف برئاسػػػػة بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو

 باالحتالؿ واالستيطاف ومف يخضع ليذا االحتالؿ والعدواف. 
 99/5/9320، الخميج، الشارقة

 
 مد يطمع رئيس كتمة الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني عمى األوضاع الفمسطينيةاألح 93

اطمػػع رئػػيس كتمػػة فػػتح البرلمانيػػة عػػزاـ األحمػػد، رئػػيس كتمػػة الحػػزب االشػػتراكي الػػديمقراطي األلمػػاني  :راـ اهلل
 فرانؾ فالتر شتاينماير، عمى صورة األوضاع الفمسطينية.

خػػالؿ المقػػاء الػػذي جمعيػػـ، امػػس، فػػي مقػػر المجمػػس التشػػريعي بػػراـ اهلل، حمػػد الضػػيؼ األلمػػاني، ووضػػع األ
الفمسػػػطينية أو ممارسػػػات االحػػػتالؿ -بصػػػورة األوضػػػاع الداخميػػػة، سػػػواء عمػػػى مسػػػتوى المصػػػالحة الفمسػػػطينية

 اإلسرائيمي بحؽ أبناء شعبنا، إضافة آلخر التطورات عمى مسار العممية السممية مع الجانب اإلسرائيمي.
حمد إف منظمة التحرير مستعدة دائما لمعودة إلى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي وفقػا لمػا نصػت وقاؿ األ
 ، بما فييا مف التزامات عمى الجانب اإلسرائيمي أوليا توقؼ االستيطاف.«خارطة الطريؽ»خطة 

 99/5/9320، الحياة الجديدة، رام اهلل
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           25ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

الممثػؿ الشػرعي  الفمسػطينية أكػدت جبيػة النضػاؿ الشػعبي أف منظمػة التحريػر-وفا -الحياة الجديدة -راـ اهلل 
والوحيػػد وسػػتبقى عصػػية عمػػى الكسػػر، فػػدماء االالؼ مػػف الشػػيداء والتضػػحيات التػػي قػػدمتيا المنظمػػة بكافػػة 

يا عمى مكانتيا ودورىا واستحقاقيا لتمثيػؿ شػعبنا فػي كافػة فصائميا عبر مراحؿ النضاؿ الفمسطيني، شاىدا ح
 المنظمة. لتأسيس  82لمناسبة الذكرى الػ، جاء ذلؾ اماكف تواجده

 99/5/9320، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 مريكيةاألالعربية فتح تحصد ثمثي مقاعد الجامعة الضفة الغربية:  99

ة، مػف الفػوز بثمثػي مقاعػد مجمػس الطمبػة فػي انتخابػات تمكنػت حركػة الشػبيبة الفتحاويػ :عمي سمودي -جنيف
 الجامعة العربية األميركية، التي جرت اليوـ الثالثاء.

مقعدا  99ووفقا لالرقاـ الصادرة عف العالقات العامة في الجامعة، فاف حركة الشبيبة الطالبية حصمت عمى 
وفػػاء لرحػػرار"، وىػػي تحػػالؼ حركتػػي مقعػػدا )عػػدد مقاعػػد المػػؤتمر العػػاـ(، فيمػػا حصػػمت كتمػػة " 33مػػف أصػػؿ 

-الجبيػة الشػعبية  -مقاعد، فيما حصمت كتمة الشييد أبو عمي مصػطفى  4حماس والجياد االسالمي عمى 
عمى مقعديف، ولـ تنجح كتمة فمسطيف،  -الجبية الديمقراطية-عمى مقعد واحد، وكتمة رفاؽ سامر العيساوي، 
طالبا وطالبة، فيما  9025وبمي عدد اصحاب حؽ االقترع  لحسـ.وتحالؼ المبادرة الوطنية في اجتياز نسبة ا

 %.90وبمغت نسبة التصويت  طالبا وطالبة. 3487بمي عدد الذيف ادلوا باصواتيـ 
 99/5/9320، القدس، القدس

 
 يرىن مفاوضات السالم بتحسين العالقات مع مصر نتنياىو 90

رسيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف كشفت مصادر سياسية مطمعة عف ضغوط يما: وكاالت –البياف 
نتنياىو عمى اإلدارة األميركية لترتيب لقاء يجمعو بالرئيس المصري محمد مرسى، مشيرة إلى أف نتنياىو 

 رىف مفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية بإحداث انفراج في العالقات المصرية اإلسرائيمية.
يتيا، إف وزير الخارجية األميركي جوف كيري أبمي نتنياىو أف وقالت المصادر، التي طمبت عدـ كشؼ ىو 

الوقت غير مناسب إلجراء مثؿ ىذا المقاء سواء مع مرسى أو مف ينوب عنو، إذ أف نتنياىو طمب لقاء مع 
 الرئيس المصري أو أي مف مساعديو المنتميف لجماعة اإلخواف المسمميف.

 99/5/9320، البيان، دبي
 

 لبيد  اتبعد تيديد ون بالتراجع عن شطب بند بقانون تجنيد الحريديمطالب يعمي نتنياىو 94
أمر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وزير الدفاع موشيو يعموف بالتراجع عف : يو بي أي -القدس 

طمبو شطب بند في قانوف جديد لتجنيد الحريديـ، وذلؾ بعدما ىدد رئيس حزب "يوجد مستقبؿ" ووزير 
 ، يائير لبيد، بإسقاط الحكومة.المالية

وذكرت وسائؿ إعالـ إسرائيمية اليوـ الثالثاء أف نتنياىو ىاتؼ يعموف مساء أمس وأمره بأال يصر عمى إلغاء 
 بند في مشروع قانوف جديد لتجنيد الحريديـ، أي الييود المتزمتيف دينيًا، كي ال يتسبب ذلؾ بأزمة ائتالفية.

 99/5/9320، الحياة، لندن
 

 في حال اندالع الحرب: صوراي  حزب اهلل قادرة عمى شّل االقتصاد اإلسرائيمي بينتفتالي ن 95
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حّذر وزير االقتصاد اإلسرائيمي نفتالي بينت مف الترسانة الصاروخية الموجودة في حوزة حزب : يحيى دبوؽ
ي توجييات ألطقـ اهلل، وقدرتيا عمى شؿ االقتصاد اإلسرائيمي في حاؿ اندالع الحرب مع لبناف. وأشار ف

وزارتو والمؤسسات التابعة ليا، لمناسبة انطالؽ فعاليات مناورة الجبية الداخمية الكبرى ليذا العاـ، إلى إمكاف 
 «.عمى إسرائيؿ اف تكوف جاىزة لمتعامؿ ومواجية تداعياتيا»اف تندلع المواجية العسكرية مع حزب اهلل و

قتصادية اف تكوف مستعدة لمواجية تداعيات تصعيد امني في عمى الوزارة والمؤسسات اال»واعتبر بينت اف 
الشماؿ، اذ إف في ترسانة حزب اهلل الصاروخية، التي وصمت إلى مئة الؼ صاروخ، اآلالؼ القادرة عمى 
الوصوؿ إلى اي نقطة تقريبا في إسرائيؿ، بما يشمؿ برجي عزرائيمي )في تؿ ابيب(، مرورا بالمراف  

وصوال إلى محطات توليد الطاقة الكيربائية والقواعد العسكرية والمراكز الحيوية ومصافي تكرير النفط، 
 «.االخرى في المدف اإلسرائيمية

يجري جمعيا الستخداميا، وواجبنا اف »وأكد بنيت اف الصواريخ التي تتراكـ في الجانب االخر في لبناف 
د خالؿ حاالت الطوارئ مف أف المصانع نعمؿ عمى تأميف قدرة االقتصاد اإلسرائيمي عمى البقاء والتأك

ستواصؿ العمؿ، واف الغذاء سيصؿ إلى كؿ مكاف في البالد، وىذا اقدس واجب لدينا في حاؿ اندالع 
 «.الحرب

 99/5/9320، االخبار، بيروت
 

 وسورية وحزب اهلل وحماس تجاوزوا الخطوط الحمراء كافة إيرانليبرمان:  96
رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست أفيغدور ، يو بي أي عف، 99/5/9320، الحياة، لندنذكرت 

ليبرماف أعمف أف "المحور الراديكالي"، في إشارة إلى إيراف وسورية وحزب اهلل وحماس، تجاوز "الخطوط 
وقاؿ ليبرماف لدى افتتاحو اجتماع لجنة الخارجية واألمف في الكنيست المخصص لبحث  الحمراء" كافة.
المتوقعة في ميزانية األمف اإلسرائيمية إف "الفترة األخيرة تتميز بتجاوز الخطوط الحمراء كافة مف التقميصات 

 جانب المحور الراديكالي".
وكرر ليبرماف أقواال أطمقيا مؤخرًا حوؿ أنباء باستخداـ النظاـ السوري السالح الكيميائي ضد المتمرديف وقاؿ 

تـ استخداـ السالح الكيميائي مف جانب قوات )الرئيس السوري بشار( إنو "ال يوجد تساؤؿ اليوـ حوؿ ما إذا 
 األسد".

ألؼ شخص لـ يحظ برد مف جانب المجتمع الدولي، والرد الذي حصمنا عميو ىو  20وأضاؼ أف "مقتؿ 
 أنيـ سيخموف مراقبي األمـ المتحدة".

نية نحو قنبمة نووية، وآمؿ أننا وتطرؽ ليبرماف إلى إيراف قائال إنو "ال شؾ في أنيـ يجروف بوتيرة جنو 
 سنعرؼ كيؼ نتخذ القرارات الصحيحة".

وفي ما يتعمؽ بحزب اهلل وحماس قاؿ ليبرماف إنو "عندما أنظر إلى ما يحدث مف جانب حزب اهلل وحماس، 
فإنو ىنا يوجد تجاوز لخطوط حمراء أيضا، والوضع الذي فيو بإمكاف أي منظمة إرىابية أف تمحؽ األذى 

يؿ ىو تجاوز لمخطوط، وأنا أعرؼ أف الرد ىو بزيادة الميزانيات، لكني أعتقد أف ثمة حاجة لمزيد مف بإسرائ
."  القرارات والحـز

قادرة عمى  ليبرماف قاؿ إف حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أف 98/5/9320، السبيل، عّمانوأضافت 
 استيداؼ أي مكاف في "إسرائيؿ" بالصواريخ.
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حزب اهلل وحماس قادرتاف عمى استيداؼ أي مكاف في إسرائيؿ بالصواريخ"، مؤكًدا  وأضاؼ أف "منظمتي
 ضرورة إعطاء الرد المالئـ لذلؾ.

 
 الجيش بشأن تعميمات إطالق النار ضدّ حممة انتقادات  يقودليبرمان  97

فؼ" مف انتقد أعضاء كنيست مف أحزاب اليميف الجيش اإلسرائيمي ألنو "لـ يخ: يو بي آي -القدس المحتمة 
 تعميمات إطالؽ النار عمى الفمسطينييف في الضفة الغربية.

وقاد رئيس لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست أفيغدور ليبرماف، حممة االنتقادات ضد الجيش بشأف 
.  تعميمات إطالؽ النار، خالؿ اجتماع لمجنة البرلمانية اليـو

إنو "مف خالؿ محادثات أجريتيا مع جيات ميدانية عديدة،  ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية عف ليبرماف، قولو
يتبيف أف روح القائد العسكري ىي أنو في كؿ مرة تحدث فييا مواجية ينبغي اليروب منيا، فال أحد مف 

 الجنود يريد أف يجد نفسو تحت تحقيؽ الشرطة العسكرية".
الواقع عمى األرض، والمشكمة ليست  وأضاؼ ليبرماف إنو "عمى الرغـ مف أف ىذا شعور قاس إال أنو ىذا

نما بالتعميمات التي تصؿ إلى الجنود".  بتعميمات إطالؽ النار وان
ورفض رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بني غانتس، الذي شارؾ في اجتماع المجنة، أقواؿ ليبرماف، وقاؿ إنو 

بسقوط عدد كبير جدًا مف القتمى  "ال أحد في الكنيست يريد أف يتسبب، نتيجة لتغيير تعميمات إطالؽ النار،
 الفمسطينييف".

وأضاؼ غانتس إف "ىذا أمر غير صحيح، ليس فقط مف الناحية األخالقية، إنما قد يؤدي إلى تصعيد في 
الوضع، ونحف ال نريد أف نفقد السيطرة"، مشيرًا إلى أف "التعميمات الصادرة لمجنود ىي أف يكونوا حازميف 

 ف، فيذا يتعارض مع مصمحتنا".ولكف مف دوف إطالؽ العنا
وتابع أنو "مف السيؿ جدا تغيير تعميمات إطالؽ النار، لكف ىذا لف يكوف عماًل مسؤواًل مف جانبنا، 

 والتعميمات الحالية تسمح بتفعيؿ القوة المطموبة أماـ المخاطر".
 99/5/9320، الحياة، لندن

 
 غزةالنار من  إطالقمضنية لمنع  : حماس تبذل جيوداً زغانت 98

وسائؿ اعالـ إسرائيمية نقمت عف رئيس اركاف جيش ، اف 99/5/9320، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 
االحتالؿ بيني غانتس قولو اف حركة حماس تبذؿ "جيودا مضنية" لمنع عمميات اطالؽ النار صوب 

 إسرائيؿ انطالقا مف قطاع غزة رغـ أنيا تواصؿ تعزيز قوتيا العسكرية.
 انتس خالؿ تقرير قدمو إلى اعضاء لجنة الخارجية واألمف في الكنيست امس.جاءت اقواؿ غ

وفيما يتعمؽ بالتطورات الجارية في سوريا اكد غانتس "ليس لدى إسرائيؿ رغبة في خوض القتاؿ في سوريا و 
الجيش اإلسرائيمي يكتفي بالعمؿ عمى ازالة المخاطر عندما يرصد اطالؽ نار مستمرًا مف جية سوريا"، 

واضاؼ " إلى جانب الرسائؿ التي تبعث بيا إسرائيؿ بشأف نقؿ االسمحة إلى حزب اهلل فانيا  حسب تعبيره.
 تتجو إلى تيدئة االجواء".

غانتس قاؿ إف "الوضع ىادئ واألحداث القميمة ، أف يو بي آي، عف 99/5/9320، الحياة، لندنوأضافت 
عمؿ بشكؿ واضح مف أجؿ لجـ إطالؽ النار باتجاه التي وقعت ال تدؿ عمى تصعيد"، مضيفًا إف "حماس ت

 وأكد أف "حماس مرتدعة مف إسرائيؿ، رغـ أنيا في موازاة ذلؾ تواصؿ تطوير قدراتيا العسكرية". إسرائيؿ".



 
 

 

 

 

           28ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

 
 جيش االحتياط الميزانية ويوقف تدريبات تقميصيحذر من  غانتز 99

الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس قاؿ رئيس أركاف ، أف يو بي أي، عن 99/5/9320، الحياة، لندنذكرت 
خالؿ اجتماع لجنة الخارجية واألمف "إننا نواجو توجييف في اآلف نفسو، واألوؿ واألىـ ىو تفعيؿ القوة 

 العسكرية في جبيات مختمفة وعمى ضوء أحداث تحدث ىناؾ وعمى ضوء التطورات التي قد تحدث".
ة( بنظرة طويمة األمد عمى ضوء مجمؿ القيود والموارد واضاؼ أف "الجانب الثاني ىو بناء القوة )العسكري

ويذكر  الموجودة" في إشارة إلى تقميص أنشطة عسكرية لمجيش اإلسرائيمي في أعقاب تقميص ميزانية األمف.
أف الموازنة العامة اإلسرائيمية التي أعمنت عنيا الحكومة تشمؿ تقميص ميزانية األمف بثالث مميارات شيكؿ، 

ة اإلسرائيمية وتقارير صحفية أكدت أنو تتـ زيادة ىذه الميزانية بمميارات الشواقؿ كؿ عاـ بعد لكف المعارض
 إقرار الميزانية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوـ إف غانتس سييدد خالؿ اجتماع لجنة الخارجية واألمف بأف الجيش 
" العتراض الصواريخ المتوسطة المدى، اإلسرائيمي سيوقؼ تطوير أسمحة، بينيا منظومة "العصا السحرية
 وسيتـ إلغاء كافة تدريبات قوات االحتياط حتى نياية العاـ الحالي. 

خطورة تقميص الميزانية »النواب مف حذر  غانتسأف  ،99/5/9320، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
مميارات دوالر( خالؿ خمس  3مميارات شيقؿ ) 2العسكرية بالمبالي الكبيرة التي قررتيا الحكومة، وىي بقيمة 

سنوات. وقاؿ: إنو أمر بوقؼ التدريبات لجيش االحتياط مف اآلف وحتى نياية السنة وأمر بتقميص المزيد مف 
 تحصيف الجيش في مواجية التحديات.النشاطات اليادفة إلى 

عمى ىذه  وردت نائبة مف الميكود، جيال جممئيؿ، وأضاؼ أف ىذا التقميص يعتبر ىداما وغير مسؤوؿ.
 خويؼ التي يسمعيا لنا العسكريوف.ليس جديدا تصريحات الت»التحذيرات قائمة: 

ولكننا نعرؼ وىـ يعرفوف أف الميزانية تتضمف بنودا سمينة كثيرة يمكف تقميصيا مف دوف التأثير عمى 
 «.رات األمنيةالقد

حكيـ كفاية ليتقبؿ التقميص في  الجيش اإلسرائيمي»وقاؿ النائب مف حزب العمؿ المعارض، ايتاف كابؿ، إف 
الميزانية، فميس مف المعقوؿ أف تقمص ميزانيات كؿ الوزارات وترتفع األعباء عمى كؿ المواطنيف، ويخرج 

  «.الجيش سالما. عميو أف يتحمؿ التقميص ويتدبر أمره ويكؼ عف تخويفنا
 

 ات من طيراندفعت ثمنيا بغداد بناء عمى تعميم "033 –إس "صواري   : صفقة"يديعوت" 03
نظاـ »، أف «يديعوت أحرونوت» أشارت مصادر سياسية في إسرائيؿ لمصحيفة: نظير مجمي -تؿ أبيب

الروسية بأمواؿ عراقية، قدمتيا حكومة نوري « 300 -إس »األسد تمكف مف دفع ثمف صفقة صواريخ 
 «. المالكي. بناء عمى تعميمات تمقاىا مف إيراف

 99/5/9320، الشرق األوسط، لندن
 

 الجيش بتكثيف إطالق النار عمى الفمسطينيين يطالبونالمستوطنون  02
قيادة تشف عصابات المستوطنيف وقادتيـ في األياـ األخيرة حممة إعالمية "ضاغطة" عمى  :الغد –الناصرة 

عمى  جيش االحتالؿ، مف اجؿ تخفيؼ القيود "المفروضة" عمى جنود االحتالؿ في ما يتعمؽ بإطالؽ النار
ينييف، بزعـ أنيا غير كافية وليست رادعة لمفمسطينييف، وأف ىذا يعّرض الجنود والمستوطنيف لمخطر، الفمسط
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ويزعـ المستوطنوف، أف  وىذه دعوة صريحة بجعؿ اليد خفيؼ أكثر عمى الزناد وقتؿ فمسطينييف أكثر.
انوا قبؿ اياـ، تذمروا مف تعميمات اطالؽ النار التي بحوزة جنود االحتالؿ ليس كافية لردع الفمسطينييف، وك

أف المسيرات االسبوعية التي تشيدىا الضفة أياـ الجمعة، تسبب ليـ االزعاج، خاصة مف كثرة القنابؿ 
المسيمة لمدموع، التي تأتي بيا الرياح إلى مستوطناتيـ وتسبب لو مضايقات، ومنيـ مف قاؿ، إف ىذه القنابؿ 

 تعميمات إطالؽ النار.تسبب اإلزعاج فقط وليس رادعة، ويجب تغيير 

 99/5/9320، الغد، عّمان
 

 بنشر األسمحة والصواري  في بمداتيم يجازف بحياة وسالمة سكان الجنوباهلل  حزب"إسرائيل":  09
ر امنية إسرائيمية اف حزب اهلل يواصؿ نشر مخازف ومخاب  دأشارت مصا: اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

 سرائيؿ، بيف مناطؽ مأىولة بالسكاف في بمدات الجنوب المبناني.الصواريخ عمى إ إطالؽومنصات  األسمحة
مشيرة إلى انو في حاؿ اضطرت إسرائيؿ إلى  األسمحةوحذرت ىذه المصادر مف مخاطر استمرار نشر 

التدخؿ العسكري، ضد نقؿ الوسائؿ القتالية وصواريخ حزب اهلل في الجنوب، ستكوف مضطرة بداية إلى 
تعميمات ليـ باخالء المناطؽ، التي تعتبرىا إسرائيؿ تشمؿ كميات كبيرة مف تحذير السكاف عبر نشر 

 واذا وجيت ضربتيا فال تتحمؿ مسؤولية ما قد يحصؿ. األسمحة
واعتبرت ىذه المصادر اف الحزب يجازؼ بحياة وسالمة سكاف الجنوب وقد انعكس ىذا االمر في الخطاب 

ر اهلل، واتيـ فيو الحكومة المبنانية بتجاىؿ الدفاع المدني االخير لالميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نص
 لسكاف الجنوب في حاؿ الطوارئ، عمى حد المصادر اإلسرائيمية.

 99/5/9320، الحياة، لندن
 

  وتفتح تحقيقًا حول اعتداء جنود عمى فمسطيني أثناء اعتقالالعسكرية  الشرطة"بتسميم":  00
"بيت سميـ" لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف أف الشرطة العسكرية أعمنت منظمة : أ ؼ ب -القدس المحتمة 

نيساف/أبريؿ الماضي في قرية سمواد بالقرب مف راـ  99وقع في الذي اإلسرائيمية ستفتح تحقيقًا حوؿ حادث 
وجاء في  اهلل، حيث تـ التقاط صور لجنود إسرائيمييف وىـ يتعرضوف بالضرب لفتى فمسطيني خالؿ اعتقالو.

ة أف "كاميرا األمف في مستوطنة أوفرا التقطت صورًا لمحادث، ولكف يبدو أنو تـ التالعب بياف لممنظم
وبحسب الصور التي بثتيا وسائؿ  بالكاميرا بشكؿ متعمد، والصور لـ تنقؿ إلى محامي المعتقؿ لنحو شير".

أوضح البياف أف و  اإلعالـ اإلسرائيمية، يظير شاب فمسطيني وىو يتعرض لمضرب مف قبؿ جنود إسرائيمييف.
"الشرطة العسكرية أبمغت اليـو بيت سميـ بفتح تحقيؽ، بعد أف طمبت المنظمة فتح تحقيؽ عاجؿ حوؿ ىذا 

 الحادث".
 99/5/9320، الحياة، لندن

 
 استئناف التعاون مع مجمس حقوق اإلنسان تدرس "إسرائيل" 04

تدرس استئناؼ التعاوف مع مجمس حقوؽ قاؿ نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي زئيؼ الكيف، أف إسرائيؿ  :غزة
 اإلنساف التابع لرمـ المتحدة.
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وقاؿ الكيف خالؿ مؤتمر "المنتدى العالمي لمكافحة معاداة السامية"، أف إسرائيؿ تدرس ذلؾ مع مراعاة ما 
يؿ أسماه بػ"وقؼ التمييز المتأصؿ ضد إسرائيؿ"، مشيرًا إلى أف العديد مف البمداف ضغطت مؤخرًا عمى إسرائ

 لتجديد عالقاتيا مع المجمس.

 99/5/9320، القدس، القدس
 

 في حادث انقالب دبابة جنودأربعة إصابة  05
بعد يوـ مف انتحار طيار إسرائيمي، أسقط طيارتو بشكؿ مقصود في األراضي األردنية، وبعد : تؿ أبيب

ـ طاقـ دبابة إسرائيمية أسبوع مف مقتؿ جندي آخر إثر انفجار لغـ في الجوالف، أصيب أمس، أربعة جنود ى
 انقمبت، خالؿ تدريبات عسكرية كبيرة في الجنوب.

وكانت الدبابة تشارؾ في التدريبات الكبيرة التي يجرييا الجيش اإلسرائيمي في إسرائيؿ لمجابية سيناريو 
التعرض ليجمة صواريخ مف ثالث أو أربع جبيات )مف إيراف وسوريا ولبناف وقطاع غزة( في آف واحد، 

وجاء انقالب الدبابة ليسجؿ كإخفاؽ آخر، إذ أنو حصؿ في  مف ذلؾ صواريخ تحمؿ رؤوسا كيماوية.وض
منطقة معروفة كمنطقة تدريبات عسكرية. والطاقـ الذي قادىا ىو مف وحدة جيش االحتياط المجرب 

 والمدرب جيدا.
 99/5/9320، الشرق األوسط، لندن

 
فقار الفقراءالجديدة: توسيع دا اإلسرائيميةالميزانية  06  ئرة الفقر وا 

في ورقة موقؼ نشرتيا مؤسسة التأميف الوطني، اليـو الثالثاء، بشأف ما يسمى بػ"قانوف : ػرب84عػػ
التسويات"، تبيف أنو في أعقاب التقميصات الجديدة التي فرضتيا وزارة المالية اإلسرائيمية في إطار الميزانية 

 رة الفقر.ألؼ طفؿ سيدخموف دائ 35الجديدة فإف نحو 
وتناولت ورقة التأميف الوطني عدة نقاط مركزية في الميزانية الجديدة، بضمنيا تقميص مخصصات األطفاؿ، 
ورفع نسبة ضريبة الدخؿ، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، وجباية رسـو التأميف الوطني، وضريبة 

 الصحة التي ستفرض عمى ربات البيوت.
شيكؿ لكؿ طفؿ، وزيادة ضريبة الدخؿ وضريبة  280األطفاؿ وجعميا وجاء فييا أف "تقميص مخصصات 

 القيمة المضافة، سيؤدي ذلؾ إلى المس بالطبقات الضعيفة وزيادة الفقر".
وفصمت الورقة مدى الضرر الحاصؿ لمجميور بموجب كؿ بند في "قانوف التسويات"، وخاصة الطبقات 

ألؼ شيكؿ  90ف أف العائالت التي يزيد دخميا عف الضعيفة التي وصفت بأنيا المتضررة أساسا. وتبي
%، وفي المقابؿ فإف العائالت الفقيرة محدودة الدخؿ سيتقمص دخميا بنسبة 238سيتقمص دخميا بنسبة 

935.% 
واعتبرت الورقة أف التقميصات تتناقش مع ضرورة خفض نسبة الفقر والالمساواة، وخاصة في وسط 

 %.8إلى أف نسبة األطفاؿ الفقراء سترتفع بػ األطفاؿ، عمما أف التوقعات تشير
 %، ستدفع بالعائالت ذات الدخؿ المتدني إلى دائرة الفقر.2كما تشير الورقة إلى أف زيادة ضريبة الدخؿ بػ
% مف العائالت إلى دائرة الفقر، 9% فإف ذلؾ يعني إدخاؿ 2أما بالنسبة لرفع ضريبة القيمة المضافة بػ

 مف فقر العائالت الفقيرة أصال. عالوة عمى أف ذلؾ سيزيد
 % مف العائالت العربية في الداخؿ تعيش تحت خط الفقر.59تجدر اإلشارة إلى أف أكثر مف 
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 98/5/9320، 48عرب 
 

 % من اإلسرائيميين يؤيدون مبادرة السالم العربية69": إسرائيل مبادرة" تنظيملاستطالع  07
، الذي أسسو يوفاؿ رابيف، «إسرائيؿ مبادرة»تنظيـ لأظير استطالع رأي جديد : نظير مجمي - تؿ أبيب

نجؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ، ورجؿ األعماؿ كوبي ىوبرماف. وىو تنظيـ معروؼ بنشاطو في دعـ 
مبادرة السالـ العربية وتعريؼ الجميور اإلسرائيمي عمييا، وقدـ ردا إسرائيميا إيجابيا عمييا. وأجري 

عاما  24شخص يمثموف اإلسرائيمييف مف جيؿ  500)أيار( الحالي عمى عينة مف  مايو 90االستطالع في 
«. فيس بوؾ»فصاعدا، ونشرت نتائجو، أمس، بمبادرة الصحافي المستقؿ عكيفا الدار، عمى صفحتو في 

يف ويقوؿ الدار، إف ما أذىمو في نتائا االستطالع ىو النسبة العالية جدا والمخجمة جدا مف اإلسرائيمييف الذ
في المائة فقط إنيـ قرأوا المبادرة ويعرفونيا  9قالوا إنيـ ال يعرفوف ما ىي مبادرة السالـ العربية. فقد قاؿ 

المائة قالوا إنيـ لـ في  73في المائة إنيـ يعرفوف مضمونيا بشكؿ عاـ، ولكف  90بشكؿ كامؿ، وقاؿ 
إسرائيؿ »وتنظيـ « مبادرة جنيؼ»يسمعوا بيا أبدا. ويأتي استغراب الدار مف ىذه النتيجة، ألف تنظيـ 

تعاونا مع منظمة التحرير الفمسطينية بترجمة المبادرة إلى المغة العبرية قبؿ ثالث سنوات، ووزعوا « مبادرة
 في إسرائيؿ مميوف نسخة منيا.

ستطالع مضموف المبادرة، بأنيا تدعو إسرائيؿ إلى سالـ شامؿ وكامؿ مع جميع الدوؿ وشرح منفذو اال
قامة دولة فمسطينية مستقمة، مع تسوية متفؽ عمييا في 2297العربية بشرط االنسحاب إلى حدود عاـ  ، وان

يـ في المائة ممف شمميـ االستطالع إن 55موضوع الالجئيف. فكانت اإلجابة عمى النحو التالي: قاؿ 
في المائة غير متأكديف مف  2735و« يعارضونيا بقوة»في المائة  97يؤيدوف المبادرة إلى حد ما إلى جانب 

في المائة إنيـ سيؤيدونيا بقوة  92اإلجابة. وعند سؤاليـ عف موقفيـ في حاؿ أعمف نتنياىو تأييده ليا، قاؿ 
 ف الجواب.في المائة سيعارضونيا بقوة، بينما امتنع الباقوف ع 24مقابؿ 

واستنتا عكيفا الدار مف ىذه النتائا أنو لـ تعد ىناؾ حجة لدى نتنياىو اآلف في موضوع السالـ. فيذا 
 االستطالع يؤكد أنو يستطيع تمرير اتفاقية سالـ مع الفمسطينييف وسائر العرب إذا أراد.

ات السالـ فدؿ عمى أف نتنياىو وكاف االستطالع قد تطرؽ إلى القيادة اإلسرائيمية التي يمكنيا إدارة مفاوض
والرئيس شيمعوف بيريس ىما أكثر قائديف موثوقيف لدى اإلسرائيمييف ليذه الغاية، مع تفوؽ طفيؼ لنتنياىو 

 في المائة(. وحؿ بعدىما تسيبي ليفني. 98في المائة( عمى بيريس ) 94)
جاوب مع المبادرة العربية وبث ودعا ىوبرماف إلى تجند كؿ القوى المسؤولة في المجتمع اإلسرائيمي لمت

الرسائؿ اإليجابية لصحابيا، وفي الوقت نفسو، دعا العالـ العربي إلى تشجيع كؿ مبادرة لموصوؿ إلى الرأي 
 العاـ اإلسرائيمي في سبيؿ بمورة قوة ضاغطة عمى حكومة نتنياىو لمتقدـ في عممية السالـ.

 99/5/9320، الشرق األوسط، لندن
 

 تشريد آالف المقدسيين.. سيؤدي لمنزال فمسطينيا في القدس 453التحذير من ىدم  08
منزال، بتشريد آالؼ المقدسييف،  850تيدد قرارات ىدـ تشمؿ  :محمد ابو الريش -القدس دوت كـو  -القدس

 تقضي بيدـ منازليـ تحت ذرائع مختمفة. أوامرالذيف كانوا تسمموا 
سياسػة التيجيػر جػاءت بعػد فشػؿ المخطػط  أف، "كػوـ تدو  "القدسخميؿ التفكجػي لػػ د.خبير الخرائط  وأوضح

اتخػػػذ عػػػاـ  إسػػػرائيمي% )وفػػػؽ قػػػرار  99بحصػػػر الوجػػػود الفمسػػػطيني فػػػي القػػػدس بمػػػا ال يتجػػػاوز  اإلسػػػرائيمي
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% وىػذا 55نحػو  إلى 9080تصؿ في العاـ  أف%، ومف المتوقع 39 فالفمسطينيي(، حيث تبمي نسبة 2279
 أت عممية سحب اليويات، وىدـ المنازؿ وبناء جدار الفصؿ العنصري.، وعميو بداإلسرائيميوفما يخشاه 

وصػؿ معػدؿ ىػدـ  2228وقاؿ تفكجي: عمميا يعتبر ىدـ المنازؿ تشريد لمفمسطينييف مف القػدس، و منػذ عػاـ 
% مػػف 29 إلػػىفػػي القػػدس  فالفمسػػطينيينسػػبة  إيصػػاؿ إلػػى إسػػرائيؿمنػػزال سػػنويا، وتسػػعى  230المنػػازؿ نحػػو 

 وطنات لحدود بمدية االحتالؿ.خالؿ ضـ المست
 99/5/9320القدس، القدس، 

 
 من العواقب اإلنسانية الوخيمة عمى ترحيل عائالت بدوية من محيط القدس "األونروا" تحذر 09

القػػدس ػ عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط: حػػذرت دراسػػة حديثػػة مػػف العواقػػب اإلنسػػانية الوخيمػػة عمػػى ترحيػػؿ عػػائالت 
وأشػػارت  بديمػػة بيػػدؼ توسػػيع مسػػتوطنة )معاليػػو ادومػػيـ( شػػرؽ القػػدس.بدويػػة مػػف محػػيط القػػدس إلػػى مواقػػع 

عائمة بدوية الجئة بأف وضعيـ  250الدراسة وىي األولى مف نوعيا عف الترحيؿ غير الطوعي لما مجموعو 
 قد أصبح "غير قابؿ لمحياة" مف الناحيتيف االجتماعية واالقتصادية.

مسػبوقة أعػدتيا وكالػة األمػـ المتحػدة إلغاثػة وتشػغيؿ الجئػي وكاف تـ، أمس، اإلعالف عف نتائا دراسة غير 
فمسػػطيف )األونػػروا( ومنظمػػة مخططػػوف مػػف أجػػؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف )بيمكػػوـ( حممػػت العواقػػب التػػي نجمػػت عػػف 

 .بيدؼ توسيع مستوطنة )معاليو أدوميـ( 2227ترحيؿ المجتمعات البدوية مف قبؿ إسرائيؿ في عاـ 
ر األوضػاع االجتماعيػة واالقتصػادية لالجئػيف البػدو الػذيف تػـ تػرحيميـ إلػى وتسمط الدراسة الضػوء عمػى تػدىو 

قريػػة الجبػػؿ وقالػػت" إف عمميػػة االنتقػػاؿ إلػػى موقػػع حضػػري مركػػزي واحػػد قػػد حرمػػت تمػػؾ المجتمعػػات الرعويػػة 
 .المتنقمة مف التماسؾ االجتمػاعي وتعمػؿ عمػى تػدمير النسػيا االجتمػاعي والقاعػدة االقتصػادية التقميديػة ليػـ"

وقالػػت الدراسػػة "فػػي حػػاؿ تطبيقيػػا، فػػإف خطػػوة كتمػػؾ قػػد تتسػػبب فػػي عمميػػات تيجيػػر قسػػرية فرديػػة وجماعيػػة 
خػػػالءات قسػػػرية خالفػػػا ألحكػػػاـ القػػػانوف الػػػدولي". (، وىػػػي منظمػػػة تخطيطيػػػة غيػػػر  وان وأكػػػدت منظمػػػة )بيمكػػػـو

ة لقريػة الجبػؿ ليسػت حكومية، إلى أف ىذا النوع مف المخططات الحضرية التي وضعتيا السػمطات اإلسػرائيمي
ىي الحؿ المناسػب، وقالػت "إف تخصػيص قطعػة صػغيرة مػف األرض لكػؿ عائمػة واالرتبػاط ببنيػة تحتيػة دوف 
المستوى يمكف أف تؤدي إلى إلحاؽ ضرر جسيـ لحقػوؽ اإلنسػاف. إف الخطػة المناسػبة ينبغػي أف تأخػذ بعػيف 

والتنمية وأف يػتـ تطويرىػا مػع القػروييف أنفسػيـ الثقافية وأف توفر فرص العيش -االعتبار الجوانب االجتماعية
ذا مػػػا تػػػـ المضػػػي قػػػدما بالخطػػػة التػػػي تقػػػوـ السػػػمطات اإلسػػػرائيمية  وأف تكػػػوف مقبولػػػة ليػػػـ". وقالػػػت الدراسػػػة "وان

أو  –بالنظر فييػا بترحيػؿ بػاقي المجتمعػات البدويػة الريفيػة الالجئػة مػف محػيط مدينػة القػدس إلػى موقػع آخػر 
فػػإف عػػدد األشػػخاص المشػػرديف سػػيرتفع ليصػػبح أربعػػة أضػػعاؼ العػػدد الػػذي تػػـ  –بؿ مواقػػع أخػػرى فػػي المسػػتق
 ترحيمو إلى قرية الجبؿ.

 99/5/9320األيام، رام اهلل، 
 

 يوم فمسطين" السنوي التاسعينيي فعاليات " في بريطانيا الفمسطينيالمنتدى  43
( 5|97متػأخرة مػف مسػاء أمػس ) أنيى "المنتدى الفمسطيني في بريطانيػا" فػي سػاعةلندف ػ خدمة قدس برس: 

فعاليػػػات "يػػػـو فمسػػػطيف" السػػػنوي التاسػػػع، فػػػي مقػػػر المنتػػػدى بالعاصػػػمة البريطانيػػػة لنػػػدف بمشػػػاركة عػػػدد مػػػف 
 القيادات الفمسطينية والشخصيات السياسية والحقوقية البريطانية المناصرة لمقضية الفمسطينية.



 
 

 

 

 

           90ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

فػي مسػػتيؿ فعاليػات يػـو فمسػػطيف "أف ىػذا التجمػػع  وأكػد رئػيس المنتػػدى د. حػافظ الكرمػي فػػي كممػة لػػو ألقاىػا
السػنوي يؤكػػد عمػى االنتمػػاء لمػوطف واليويػػة الفمسػطينية، وعمػػى التمسػؾ بػػالحقوؽ الوطنيػة الثابتػػة لمفمسػػطينييف 

 ".84وعمى رأسيا حؽ العودة إلى البيوت التي ىجر الفمسطينيوف منيا االحتالؿ الصييوني عاـ 
عػػاـ "الحريػػة لرسػػرى والمسػػرى" يعكػػس حالػػة القمػػؽ التػػي يشػػعر بيػػا أبنػػاء وأضػػاؼ أف "اختيػػار شػػعار ىػػذا ال
إزاء قضػية األسػرى "التػي مػا زالػت دولػة االحػتالؿ الصػييوني تمػارس بحقيػـ  الجالية الفمسػطينية فػي بريطانيػا

 كؿ أنواع القير وتحرميـ مف أبسط حقوقـ اإلنسانية كأسرى وسجناء سياسييف".
ضػػػػمف فعاليػػػػات الحػػػػدث، شخصػػػػيتيف بريطػػػػانيتيف لػػػػدورىما فػػػػي خدمػػػػة القضػػػػية وكػػػػـر "المنتػػػػدى الفمسػػػػطيني" 

الفمسطينية والدفاع عف حقػوؽ الشػعب الفمسػطيني، وىػـ المتحدثػة السػابقة باسػـ حػزب "الػديمقراطييف األحػرار" 
 جيني توني، التي كانت قد ترأست وفًدا مف النواب األوروبييف في حممة تسمى "الحممة األوروبية لإلفراج عف

 النواب المعتقميف".
أما الشخصية الثانية فيي إسماعيؿ باتيؿ وىو ناشػط إسػالمي بريطػاني مػف أصػؿ ىنػدي، كػاف لػو دور بػارز 

 في التعريؼ بالقضية الفمسطينية في األوساط السياسية والقانونية البريطانية.
ارىـ حتػػى بعػػد أف ثػػـ انطمقػػت حممػػة جمػػع التبرعػػات لمصػػامديف فػػي األقصػػى، الػػذيف رفضػػوا الرحيػػؿ عػػف ديػػ

 ىدميا االحتالؿ.
 98/5/9320قدس برس، 

 
 موجودون وغير موجودين! ..الالجئون الفمسطينيون في تركيا :تقرير 42

، 9023بحسب تقرير التحالؼ الدولي لمموئؿ وشبكة حقوؽ األرض والسكف الدولية الذي اعد في بدايػة أيػار 
في تركيا. عدد المسجميف أو المعروؼ عنيـ لدى  الج  فمسطيني )تقريبا( ممف فروا مف سورية 9000يوجد 

شػػخص مػػنيـ. تجػػدر المالحظػػة أف عػػدد الالجئػػيف المقػػدر يشػػمؿ العػػالقيف فقػػط وال  238سػػفارة فمسػػطيف فقػػط 
 يشمؿ مف حالفيـ الحظ وتمكنوا مف عبور تركيا إلى بمداف أخرى، مثؿ مصر.

مجػوء األوؿ )سػورية(، ولػو عممػوا بمػا ينتظػرىـ فػي يواجو ىؤالء، "أزمة" إنسانية تفوؽ مخاطر البقاء فػي بمػد ال
 تركيا لما فروان فيـ موجودوف وغير موجوديفن

خالفػػا لكػػؿ األعػػراؼ الدوليػػة، ولمػػا تخمقػػو حالػػة المجػػوء والنػػزوح فػػي أوقػػات الحػػرب، عمػػى الالجػػ  الفمسػػطيني 
لسػمطات التركيػةن أف يحصػؿ عمػى تأشػيرة دخػوؿ مسػبقة مػف ا - دوف غيره مف الجنسػيات والقوميػات األخػرى

ال لف يعترؼ بو كالج ، وال حتى كانساف، وسيكوف وجوده غير شػرعي قػد ينتيػي بإعادتػو قسػرا مػف حيػث  وان
 أتىن

بكممات، الالجئوف الفمسطينيوف في تركيا ميجروف غير معترؼ بيـ، بال حقوؽ، وبدوف حماية مف أية جية، 
 فقط لكونيـ فمسطينيوف.  

 99/5/9320المركز الفمسطيني )بديل(، 
 

  واالحتالل يعتقل أحد حراسو األقصىلممسجد استباحة صييونية متجددة  49
اقػػتحـ ضػػباط إسػػرائيميوف صػػباح أمػػس مسػػجد قبػػة الصػػخرة المشػػرفة فػػي محاولػػة : البيػػاف –األراضػػي المحتمػػة 

بارؾ الم األقصىلعرقمة أعماؿ الترميـ التي تتـ داخؿ المسجد.. في وقت اقتحـ عشرات المستوطنيف المسجد 
 واعتقمت شرطة االحتالؿ حارس المسجد بعد محاولتو منع المتطرفيف مف تدنيس المكاف.
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عناصػر الشػرطة دخمػوا المكػاف بػالقوة،  أف إالوأفاد شيود عياف بأف حراس المسجد تصدوا لشرطة االحتالؿ، 
 موظفي اإلعمار.مكاف ترميـ الفسيفساء الذي يجري منذ سنوات، وبدأوا باستفزاز العامميف و  إلىووصموا 

قويػدر بعػد محاولتػو منػع أبػو عمى الصعيد ذاتو، اعتقمت الشػرطة اإلسػرائيمية حػارس المسػجد األقصػى سػامر 
وقػػاؿ  احػد المسػػتوطنيف المتطػرفيف مػػف أداء الصػػالة التمموديػة الييوديػػة فػي سػػاحة المسػػجد األقصػى المبػػارؾ.

 .ـر بحماية جنود االحتالؿمستوطنًا اقتحموا الح 35نحو "احد حراس وسندة المسجد إف 
مف جية ثانية، أصيب عشرات مف الطمبة مػف مػدارس بمػدة الخضػر جنػوبي بيػت لحػـ فػي مواجيػات انػدلعت 

 صباح أمس في المنطقة الغربية مف البمدة، عقب اقتحاـ جيش االحتالؿ لممنطقة.
 99/5/9320البيان، دبي، 

 
 د حقوقيالفمسطينية وسط تندي باألراضي اإلعدام أحكامتزايد  40

وليػد عػوض: عبػرت مصػادر حقوقيػة فمسػطينية الثالثػاء عػف مخاوفيػا مػف تزايػد  - "القدس العربػي" -راـ اهلل 
، وتقػػػػديـ األحكػػػػاـمثػػػػؿ تمػػػػؾ  إصػػػدارالفمسػػػطينية، مطالبػػػػة بػػػػالتوقؼ عػػػػف  باألراضػػػػياإلعػػػػداـ  أحكػػػػاـ إصػػػدار

 المتيميف لمحاكمات تتوافر فييا ضمانات المحاكمة العادلة.
ييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف، استمرار إصدار أحكاـ اإلعداـ في قطاع غزة، وعػودة إصػدارىا فػي وانتقدت ال

 الضفة الغربية.
نيػػا ال تقمػػؿ بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ مػػف خطػػورة الػػتيـ المنسػػوبة لممتيمػػيف،  وأوضػػحت الييئػػة فػػي بيػػاف ليػػا،

يكػػوف ىنػػاؾ إفػػالت مػػف العقػػاب فػػي  مشػػددة عمػػى ضػػرورة تقػػديـ المتيمػػيف بارتكػػاب الجػػرائـ لممحاكمػػة، كػػي ال
حاؿ ثبوت التيـ المنسوبة ليـ، عمى أف تتـ وفقًا إلجراءات قانونية سميمة، وأماـ محاكـ تتوفر فييػا متطمبػات 

 المحاكمة العادلة.
وطالبػػت الييئػػػة بعػػػدـ المصػػػادقة عمػػى أحكػػػاـ اإلعػػػداـ بخػػػالؼ القػػػانوف. ووقػػؼ إحالػػػة المػػػدنييف إلػػػى القضػػػاء 

عػػادة جراءاتيػػا ضػػمانات المحاكمػػة  العسػػكري. وان محاكمػػة المتيمػػيف أمػػاـ محػػاكـ مدنيػػة ُيراعػػى فػػي تشػػكيميا وان
 العادلة.

 99/5/9320القدس العربي، لندن، 
 

  يدخل شيره الثاني في اإلضراب عن الطعام حمدان أيمن الفمسطينياألسير  44
أيمػف  ؿ اإلسػرائيميخدمػة قػدس بػرس: يواصػؿ األسػير الفمسػطيني فػي سػجوف االحػتال -بيت لحػـ )فمسػطيف( 

عيسى حمداف، مف بيت لحـ، إضرابو المفتوح عف الطعاـ منذ واحد وثالثيف يوًما، إذ يعتمد في إضرابو عمى 
 وزنو. شرب الماء دوف أخذ اي نوع مف المدعمات، حيث نقص ستة عشر كيموغراًما مف
نػػو يعػػاني مػػف وضػػع صػػحي وأوضػػح حمػػداف لمحػػامي "نػػادي األسػػير" الػػذي قػػاـ بزيارتػػو فػػي معتقػػؿ "عػػوفر" أ

صعب حتى ظيرت حبوب عمى انحاء كبيرة مف أجزاء جسده وىو بحاجة لعالج عاجؿ. وأضاؼ أنػو يقػاطع 
عيػادة السػػجف وال يتعامػػؿ معيػا، حيػػث تحتجػػزه إدارة السػػجف فػي زنزانػػة وتمػػارس بحقػو ضػػغوًطا كبيػػرة إلفشػػاؿ 

 إضرابو.
أنػو "مسػتمر فػي إضػرابو عػف  مف آب )أغسطس( الماضي،منذ الثاني والعشريف  وأكد حمداف، المعتقؿ إدارًيا

 حتى تحقيؽ مطمبو وىو اإلفراج عنو وانياء اعتقالو اإلداري. الط عاـ
 98/5/9320قدس برس، 
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 أوروباإلى  اإلبعاد"واعد": االحتالل يعرض عمى أسير من غزة  45

الذي أمضػى ثمانيػة أعػواـ عرضت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى األسير إياد أبو خضير : السبيؿ -غزة
 في األسر اإلبعاد لدولتيف أوروبيتيف إما السويد أو النرويا.

وقالػػت جمعيػػة واعػػد لرسػػرى والمحػػرريف إف األسػػير أبػػو خضػػير فمسػػطيني األصػػؿ مػػف سػػكاف محافظػػة رفػػح 
 أبريؿ الماضػي ولػـ يفػرج عنػو إلػى غػزة بسػبب أنػو حاصػؿ 29جنوب قطاع غزة وأنيى محكوميتو منذ تاريخ 

وذكػػرت "واعػػد" أف  عمػػى الجنسػػية األردنيػػة، عممػػا بػػأف زوجتػػو وأطفالػػو يقيمػػوف فػػي قطػػاع غػػزة منػػذ اعتقالػػو.
األسير قرر المجوء إلى خيار اإلضراب عف الطعاـ بعد التعنت اإلسرائيمي في التعامؿ مع ممفو وعدـ اإلفراج 

 وضات المتمثمة بإبعاده.عنو، مبينة أنو متواجد اآلف في سجف النقب الصحراوي، ويرفض كؿ العر 
 99/5/9320السبيل، عمان، 

 
 فيمم يوّثق تنكيل جنود االحتالل بشاب فمسطيني 46

فػػيمـ مصػػّور تعػػرض شػػاب فمسػػطيني لمتنكيػػؿ عمػػى يػػد قػػوات االحػػتالؿ الصػػييوني، بعػػد اعتقالػػو : وثػػؽ )معػػا(
لكػػػف القػػػائميف عمػػػى  قػػػرب مسػػػتوطنة عػػػوفرا، شػػػرؽ راـ اهلل. ووثقػػػت إحػػػدى كػػػاميرات الحراسػػػة عمميػػػة التنكيػػػؿ،

تشػػغيؿ ىػػذه الكػػاميرات عمػػدوا إلػػى تشػػويش التسػػجيؿ وعرقمػػة التحقيقػػات، حيػػث لػػـ يػػتـ تسػػميـ محػػامي الشػػاب 
الفمسطيني تسجيؿ الفيديو الذي وثؽ عممية االعتقاؿ، وفقا لما جػاء أمػس، فػي بيػاف أصػدرتو منظمػة بيتسػيمـ 

رًا مرفقا بفيمـ يوثؽ جريمة التنكيػؿ وعمميػات القمػع التػي إلسرائيمية، مطالبة وسائؿ اإلعالـ بنشره فو “الحقوقية 
  يتعرض ليا المتظاىروف الفمسطينيوف.

وتظير في الفيمـ مجموعة مف الشباف الفمسػطينييف عمػى مػدخؿ بمػدة سػمواد، وفػي مرحمػة معينػة يظيػر جنػدي 
نػدياف آخػراف ويشػرعاف التنكيػؿ ج "حفمةػ"وىو يعتقؿ شاب ويسقطو أرضًا ويشرع بتوجيو الضربات لو لينضػـ لػ

بتوجيػػو المكمػػات والرفسػػات لمشػػاب المطػػروح أرضػػًا، لكػػف كػػاميرا األمػػف والحراسػػة المنصػػوبة ضػػمف منظومػػة 
حمايػة مسػػتوطنة عػػوفرا ظيػرت فجػػأة وىػػي تتحػرؾ باتجػػاه معػػاكس بعيػدا عػػف موقػػع عمميػة التنكيػػؿ والضػػرب، 

ف الشػػػاب المعتقػػؿ إلػػى داخػػؿ سػػيارة الجيػػػب وذلػػؾ لمنػػع توثيقيػػا لتعػػود بعػػد فتػػػرة لتصػػوير الجنػػود وىػػـ يرفعػػو 
 .العسكرية

 99/5/9320الخميج، الشارقة، 
 
 

 48تالحق رئيس مجمس الطائفة العربية األرثوذكسية لمناىضتو تجنيد فمسطينيي  "إسرائيل" 47
رئػػيس مجمػس الطائفػػة العربيػػة  اإلسػرائيميةأخضػػعت الوحػدة الخاصػػة فػي الشػػرطة  :برىػػـو جرايسػي -الناصػرة 
عزمػي حكػيـ، لمتحقيػؽ بشػبية "التحػريض عمػى العنػؼ واإلرىػاب"، وذلػؾ  د.كسية فػي مدينػة الناصػرة، األرثوذ

لتصػديو والمجمػػس لمحاولػػة السػػمطات اإلسػػرائيمية، تشػػجيع الشػػباب العػػرب المسػػيحييف عمػػى التطػػوع فػػي جػػيش 
 الماضية. االحتالؿ، تمييدا لفرضو الحقا كقانوف رغـ فشؿ كؿ المحاوالت عمى مدار عشرات السنيني

مػػف مػػّرة، وكػػاف قػػد  أكثػػرمعػػو  لمتحقيػػؽوواجػػو حكػػيـ العديػػد مػػف المضػػايقات والتيديػػدات اإلسػػرائيمية، وخضػػع 
التقػػػاط الصػػػور والبصػػمات وفحػػػص "دي أف إيػػػو"،  إلػػىالتحقيػػػؽ وتػػـ إخضػػػاعو  إلػػػىاسػػتدعى أوؿ مػػػف أمػػس 
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طائفػػة حظػػر عميػػو دخػػوؿ ليتضػػح أف وراء الشػػكوى موظػػؼ "عربػػي" فػػي وزارة الحػػرب، وكػػاىف، كػػاف مجمػػس ال
 كنيسة المدينة بعد مشاركتو في المؤتمر اإلسرائيمي.

مػػف جيتػػو رفػػض حكػػيـ جميػػع الػػتيـ والػػواقفيف وراءىػػا والػػداعميف ليػػا، مؤكػػدا أنػػو يمثػػؿ أمػػاـ تحقيػػؽ سياسػػي 
كػػـ األفػػواه، وشػػدد عمػػى أنػػو يقػػؼ مػػف وراء كػػؿ بيػػاف صػػادر عػػف مجمػػس الطائفػػة العربيػػة  إلػػىترىيبػػي ييػػدؼ 

في الناصرة، مشددا عمى أف ىذا ىو الموقؼ الوطني الذي تتمسؾ بو الغالبية السػاحقة جػدا مػف  وذكسيةاألرث
 أبناء الشعب الفمسطيني.

 99/5/9320الغد، عمان، 
 

 عباس في المحاكم األردنيةالرئيس طبيب فمسطيني يقاضي  48
الكيػػالي دعػػوى ضػػد الػػرئيس زيػػاد  د.حػػّرؾ طبيػػب جراحػػة التجميػػؿ والتػػرميـ : سػػامي محاسػػنة -العػػرب اليػػـو 

 الفمسطيني محمود عباس في المحاكـ األردنية، وتـ توجيو إنذار قانوني لعباس مف محامي الكيالي.
" انػػو تعػػرض لظمػػـ  2294وقػػاؿ الطبيػػب الػػذي عمػػؿ فػػي جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني منػػذ عػػاـ  لػػػ"العرب اليػػـو
جحاؼ مف الرئيس الفمسطيني محمػود عبػاس باعتبػاره مسػؤوال ل وتػابع: "خػدمت  مسػمطة، وألسػباب شخصػية.وان

 عاما في المنظمة وناضمت خالليا ولـ احصؿ عمى تقاعد وىو حؽ لي حرمني منو عباس". 80
وقاؿ: "كنت انوي المجوء لمنظمات حقوؽ اإلنساف العالمية، ليس طمعا بالراتب التقاعدي، ولكف عندما انظر 

منػو  أكثػرالفمسػطينية، فػإنني أجػد نفسػي قػدمت وضػحيت إلى تضحياتي ومػا قػدـ بالمقابػؿ أبػو مػازف لمقضػية 
 عشرات المرات لمقضية الفمسطينية".

، بمخاطبة الجيات المعنية كافة بيذا الموضوع، بما فييا السػفارة الفمسػطينية، ولػـ يكػف أكدوقاـ الكيالي، كما 
الفعػؿ، فوجػو محاميػو  ىنالؾ أي استجابة، وال عمى أي مستوى، مما اضطره لمقاضاة الجية التي قامػت بيػذا
 صالح أحمد الحياصات إنذارا قانونيًا لرئيس السمطة الوطنية الفمسطينية محمود عباس.

 99/5/9320العرب اليوم، عمان، 
 

 مؤتمر في بيروت يدعو لمواجية األدب الصييوني ومحاوالت تزييف التاري  الفمسطيني 49
، بمشػػػاركة أدبػػػاء ”األدب الفمسػػػطيني المقػػػاوـ“افتتحػػػت فػػػي العاصػػػمة المبنانيػػػة بيػػػروت أمػػػس أعمػػػاؿ مػػػؤتمر 

فمسطينييف وعرب وممثميف عػف الفصػائؿ الفمسػطينية وأسػاتذة مػف الجامعػة المبنانيػة إضػافة لعػدد مػف الطػالب 
وتركػػزت الكممػػات التػػي ألقيػػت فػػي حفػػؿ االفتتػػاح عمػػى تميػػز الروايػػة الفمسػػطينية الرتبػػاط معظميػػا  الميتمػػيف.

 سرائيمي لرراضي الفمسطينية بالكممة والبندقية عمى حد سواء.بأعماؿ مقاومة االحتالؿ اإل
كمػػا دعػػت الكممػػات إلػػى مواجيػػة األدب الصػػييوني الػػذي يحػػاوؿ تزييػػؼ التػػاريخ الفمسػػطيني وحقائقػػو، وتفعيػػؿ 

الفمسػػػطيني الػػػذي يجاىػػػد ، األدب الفمسػػػطيني إلبػػػراز عدالػػػة القضػػػية الفمسػػػطينية والحقػػػوؽ المشػػػروعة لمشػػػعب
 استرداد أرضو المسموبة. ويناضؿ مف أجؿ

 99/5/9320الشرق، الدمام، 
 

 في القدس "إسرائيل"ردني يحذر من مخاطر نشوب "حرب دينية" بسبب سياسات أل ا األوقافوزير  53

محمد نوح القضاة  .داألردني حذر وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية  :باسؿ الزغيالت -عّماف 
التي تقوـ بيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في المسجد األقصى المبارؾ،  مف مغبة التصرفات واالعتداءات
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يقاؼ، واقتحاـ قبة الصخرة المشرفة أمسوذلؾ اثر تسمؿ ضباط شرطة االحتالؿ صباح  العامميف بترميـ  وان
حذر القضاة مف مغبة نشوب حرب دينية ال تحمد عقباىا و  ."األقصى"القبة عف العمؿ واعتقاؿ احد حراس 

استقرار المنطقة والعالـ اجمع إذا ما استمر االحتالؿ بسياسة االستيتار بمشاعر المسمميف واالستيزاء  تيدد
بقيمة المقدسات اإلسالمية عالوة عمى تجاىؿ االحتالؿ لالتفاقات المبرمة مع جيرانو ومع المنظمات الدولية 

والحفاظ عمى الوضع القائـ لتراث  المعنية بخصوص احتراـ الدور األردني التاريخي في رعاية المقدسات
 .2242مدينة القدس المسجمة كموقع تراث عالمي مف قبؿ األردف منذ العاـ 

 99/5/9320، الدستور، عّمان

 
 السرور يؤكد أىمية العودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين 52

سعد السرور مواقؼ األردف الثابتة حياؿ القضية  ردنياأل أكد رئيس مجمس النواب :بتراوكالة  –عّماف 
أىمية عودة الجانبيف ، استقبالو أمس وفد مجمس الموردات والعموـ البريطاني، خالؿ الفمسطينية، مبينا

الفمسطيني واإلسرائيمي إلى طاولة المفاوضات وصوال إلى تحقيؽ السالـ الذي ينيي التوتر والعنؼ وعدـ 
الشرؽ األوسط ويعيد الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني بما في ذلؾ قياـ الدولة االستقرار في منطقة 

 الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشريؼ وعودة وتعويض الالجئيف.
 99/5/9320، الغد، عّمان

 
 "ونيةحمم الصيي"نواب أردنيون يرفضون فكرة الوطن البديل باعتبارىا نابمس:  59

رفض نواب أردنيوف صيغة الوطف البديؿ التي يتـ الحديث عنيا في بعض األحياف  :بشار دراغمة - نابمس
، وأكد النواب خالؿ زيارتيـ محافظة نابمس أمس "حمما لدى الصييونية"وأكد النواب أف ىذا الحؿ يمثؿ 

بكثير مما يظف  أعمؽوالفمسطيني  األردنيواجتماعيـ مع المواء جبريف البكري، أف العالقات بيف الشعبيف 
عمى كافة المستويات متفؽ عمى تقديـ المزيد مف الدعـ لمسمطة الوطنية  األردف أف إلىالبعض، مشيريف 

 األسرىلبحث قضية  األردنيالفمسطينية وأنيـ وفور عودتيـ سيتقدموا بطمب لعقد جمسة خاصة لمبرلماف 
 .اإلسرائيميةفي السجوف  األردنييف

 99/5/9320، الجديدة، رام اهللالحياة 

 
 األسرى األردنيون في سجون االحتالل ييددون بخطوات تصعيدية 50

فمسطيني مف "تدىور خطير في أوضاع ال "حذر مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف :راـ اهلل
قدس برس وكالة و مركز، في بياف لو، تمقتالورجح  يومًا". 94األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ منذ 

وأكد المركز  أف يتجو األسرى األردنيوف في سجوف االحتالؿ لخطوات تصعيدية أخطر داخؿ السجوف.
استمرار األسرى األردنيوف بإضرابيـ عف الطعاـ، "وأف منيـ مف توقؼ عف شرب الماء"، مضيفًا أف األسرى 

 ضراب إلى أف يتـ اإلفراج عنيـ".األردنييف المضربيف عف الطعاـ "أكدوا عمى مضييـ في مسيرة اإل
وشدد عمى ضرورة أف يكوف دور لرئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، والحكومة األردنية إليجاد حؿ 

 مشترؾ وعاجؿ لقضية األسرى األردنييف.
 99/5/9320قدس برس، 
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 نقيب الميندسين األردنيين يستنكر االعتداء عمى ذوي األسرى في السجون اإلسرائيمية 54

اهلل عبيدات بشدة "االعتداء" الذي وقع عمى أىالي األسرى  عبداألردنييف استنكر نقيب الميندسيف  :عّماف
األردنييف في السجوف اإلسرائيمية، أثناء اعتصاميـ أماـ الديواف الممكي أمس، مطالبا بفتح تحقيؽ لمعرفة 

اهلل النسور، ما وصفو "اإلىماؿ  زراء عبدالمتسببيف بالحادث. وانتقد عبيدات في رسالة وجييا إلى رئيس الو 
والتجاىؿ المتعمد" مف قبؿ الحكومة تجاه األسرى المضربيف عف الطعاـ لميوـ السادس والعشريف عمى 

 التوالي.

 99/5/9320، الغد، عّمان
 

 فمسطين خاطئة إلىنقابة األطباء األردنيين: أي بوصمة ال تشير  55

عمى معاني االستقالؿ يتـ مف خالؿ كنس االستعمار  التأكيد إف األردنييف قالت نقابة األطباء :عّماف
 وأعربتوالخالص منو واف كاف االستعمار ال يزاؿ يحاوؿ البقاء والسيطرة ومف خالؿ أساليب متعددة. 

النقابة عف اعتزازىا بالقوات المسمحة الباسمة حماة الوطف األشاوس الذيف روت دماءىـ الطاىرة الزكية ربى 
فمسطيف  إلىفمسطيف والجوالف. وشددت عمى أف بوصمتنا ىي فمسطيف واف كؿ بوصمة ال تشير األردف و 

حؽ العودة والتعويض ألىؿ فمسطيف  أف، عمى واإلسالميىي بوصمة خاطئة وحادت عف اليدؼ القومي 
 ىو حؽ ال مساومة عميو وال تنازؿ عنو.

 99/5/9320، الدستور، عّمان

 
 األسدإلى جانب  وبقتالوتعتّز  "عيد المقاومةـ"ئ نصر اهلل بشخصية أردنية تين 83أكثر من  56

شخصية أردنية بينيـ عسكريوف مف عشائر مختمفة، وبرلمانيوف حاليوف  42ىنأت  :(.اي.بي.)يو -عّماف 
وسابقوف وأكاديميوف، األميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصر اهلل بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، ووصفوا 

وقالت ىذه الشخصيات في رسالة تمقت يونايتد  ."الواجب الحتمي"زب إلى جانب النظاـ السوري بػقتاؿ الح
 بإعالنكـنعمف اعتزازنا بالموقؼ الشجاع الذي اتخذتموه في عيد النصر، "إننا  :برس إنترناشوناؿ نسخة منيا

عومة مف التحالؼ األمريكي المشاركة مع الجيش العربي السوري في التصدي لميجمة التكفيرية اليمجية المد
 ."اإلسرائيمي –الخميجي -التركي  -
 99/5/9320، القدس العربي، لندن  

  
 "م "معرض التراث الفمسطينيااختتعّمان:  57

عمى أنغاـ الدبكة، والنيؿ مف إبداعات الماضي اختتـ أوؿ مف أمس "معرض  :منى أبو صبح - عّماف
، ريـ أبو حساف، والذي أقامو األردنية ؿ وزيرة التنمية االجتماعيةالتراث الفمسطيني" الذي تـ افتتاحو مف قب

مركز التراث الفمسطيني في نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنييف. وضـ المعرض مشغوالت ومطرزات حبكت 
بأيد ماىرة تستوحي أشكاال مف الماضي، إضافة إلى اشتماؿ المعرض عمى جناح "طبؽ الخير" الذي 

صدارات تتناوؿ  يتضمف بيع العديد مف األطباؽ الفمسطينية التقميدية، إلى جانب ركف لمكتاب يضـ كتبا وان
 القضية الفمسطينية.

 99/5/9320، الغد، عّمان

 
 الضفة وغزة ولبنانالفمسطينيين بمميون دوالر لمشاريع الالجئين  86السعودية تقدم  58
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مميػػوف دوالر إلػػى وكالػػة )األونػػروا(  49يمػػة قػػدمت المممكػػة العربيػػة السػػعودية تبرعػػا سػػخيا بق :سػػما –الريػػاض 
 لصالح مشاريع في الضفة الغربية ولبناف وقطاع غزة.

وقػػػد تػػػـ توقيػػػع االتفاقيػػػات الػػػثالث فػػػي الريػػػاض مػػػف قبػػػؿ نائػػػب الػػػرئيس والمػػػدير اإلداري لمصػػػندوؽ السػػػعودي 
 لمتنمية يوسؼ البساـ، والمفوض العاـ لرونروا وفيميبو غراندي.

ونػروا فػي الضػفة الغربيػة، مميوف دوالر خصصت مػف أجػؿ دعػـ مشػاريع األ 28اقية األولى وبمغت قيمة االتف
بما في ذلؾ إعػادة بنػاء وتجييػز المركػز الصػحي فػي الخميػؿ ومدرسػة ذكػور العػروب ومدرسػة عػيف السػمطاف 

 وحدة سكنية. 230ومدرسة ذكور بالطة، إلى جانب إعادة بناء وتأىيؿ 
الػػػؼ دوالر، فيػػػي تمثػػػؿ أحػػػد تبرعػػػات السػػػعودية مػػػف أجػػػؿ  58,500تبمػػػي قيمتيػػػا  أمػػػا االتفاقيػػػة الثانيػػػة والتػػػي

الخػاص بمجمػس التعػاوف الخميجػي، وىػي تغطػي كمفػة إعػادة إعمػار وتأىيػؿ أكثػر  "برناما إعادة إعمػار غػزة"
 وحدة سكنية، إضافة إلى بناء وتجييز وتأثيث ست مدارس. 2,000مف 

مميػوف دوالر مػف أجػؿ تحسػيف األوضػاع  7,5مميػوف دوالر تشػمؿ  27,5 وتبمي قيمة االتفاقية الثالثػة واألخيػرة
مميػوف دوالر مػف أجػؿ إعػادة بنػاء مخػيـ نيػر  20المعيشية في مخيـ عيف الحموة بجنػوب لبنػاف، عػالوة عمػى 

البارد في شماؿ لبناف، األمر الذي سػيرفع مػف التبرعػات السػعودية لمخػيـ نيػر البػارد لتصػؿ فػي مجمميػا إلػى 
 ف دوالر.مميو  35
 98/5/9320وكالة سما اإلخبارية،   
 

 مصر: إحباط تيريب وقود وبضائع لغزة 59
تمكنت قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش، مف ضبط كميات مف الوقود المدعـ : خيري حسيف - القاىرة

 وموتور لضخ مياه وخراطيـ وذخيرة ميّربة، داخؿ منزؿ بمدينة العريش.
المعدات كانت جاىزة لنقميا لمنطقة األنفاؽ الحدودية برفح، كمػا وتػـ ضػبط قرابػة وأكد مصدر أمنى، أف ىذه 

 25لتػػرا، وعػػدد  90جػػراكف سػػوالر سػػعة  9لتػػر سػػوالر، موتػػور رفػػع ميػػاه مربػػوط بػػو خرطػػوـ بالسػػتيؾ،  900
، ومطواة قرف غزاؿ، وموتور يستخدـ في ضخ الوقود عمى فتحات األنفاؽ، وتـ الػتحفظ عمػى 52طمقة عيار 

 لمضبوطات، ولـ يتـ القبض عمى أشخاص بالمكاف.ا
كمػا تمكػػف أفػراد األمػػف، بكمػيف الميػػداف عمػى مػػدخؿ مدينػػة العػريش مػػف ضػبطت شػػاحنة تيريػب وقػػود محممػػة 

ألؼ بيضة" بػدوف أوراؽ رسػمية وذلػؾ قبػؿ توجييػا  90بكميات مف الوقود، وسيارة محممة بكراتيف ورقية بيا "
 لمنطقة األنفاؽ.

 98/5/9320ة، الشرق، الدوح
 

 في "دافوس".. ال بّد من خطة متكاممة لممفاوضات ي"البيان": كيري وب  الوفد اإلسرائيم 63
أفػػادت تقػػارير إخباريػػة نقػػال عػػف مصػػادر أردنيػػة بػػأف كيػػري وّبػػخ الوفػػد اإلسػػرائيمي الػػذي : الوكػػاالت -البيػػاف 

ال "أبمػػي بيريػػز مباشػػرة بأنػػو  حضػػر منتػػدى دافػػوس االقتصػػادي فػػي البحػػر الميػػت فػػي عّمػػاف، مشػػيرة إلػػى أنػػو
 ."يستطيع إلياء المجتمع الدولي مجددا بالحديث عف السالـ دوف إطالؽ خطة متكاممة لمعودة لممفاوضات

رغػػػػـ ذلػػػػؾ لػػػػـ تشػػػػيد لقػػػػاءات دافػػػػوس اختراقػػػػات مػػػػؤثرة أو مثيػػػػرة مػػػػف أي نػػػػوع عمػػػػى صػػػػعيد عمميػػػػة السػػػػالـ 
األميركي اتفقا عمػى عقػد جمسػات تشػاورية بمشػاركة والمفاوضات. وما رشح حتى اآلف أف الجانبيف األردني و 
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سػػرائيمييف طػػػواؿ األسػػابيع األربعػػة المقبمػػػة، عمػػى أف تستضػػيفيا عّمػػػاف، بيػػدؼ تقريػػب وجيػػػات  فمسػػطينييف وان
 النظر ومعالجة نقاط التماس التي تحوؿ دوف الجموس معا في إطار عممية تفاوض مباشرة.

 99/5/9320البيان، دبي، 
 

 "إسرائيل"رموقة تطالب بعدم تنظيم نيائيات كرة القدم في شخصيات عالمية م 62
طالبػػت مجموعػػة مػػف الشخصػػيات الدينيػػة والبرلمانيػػة والثقافيػػة : ترجمػػة خاصػػة - القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل 

والفنيػػة والرياضػػية العالميػػة، المتضػػامنة مػػع الشػػعب الفمسػػطيني، االتحػػاد األوروبػػي لكػػرة القػػدـ، بػػالتراجع عػػف 
 .إسرائيؿفي  92ظيـ نيائيات بطولة كرة القدـ تحت سف قراراه تن

رئيس تحرير صحيفة "الغارديػاف" البريطانيػة، اتيمػوا فييػا  إلىجاءت المطالبة تمؾ في رسالة بعثوىا الثالثاء، 
تجػػاه  إسػػرائيؿإزاء سياسػػة التمييػػز الصػػارخة، التػػي تنتيجيػػا  اإلحسػػاساالتحػػاد األوروبػػي لكػػرة القػػدـ، بانعػػداـ 

 الفمسطيني وبخاصة الرياضييف.الشعب 
واتيمػػػت المجموعػػػة التػػػي يقودىػػػا القػػػس الجنػػػوب إفريقػػػي، ديزمونػػػد توتػػػو، وتضػػػـ العػػػب كػػػرة القػػػدـ فريػػػدريؾ 
كانوتيػػػو، ونائبػػػة رئػػػيس البرلمػػػاف األوروبػػػي السػػػابؽ لػػػويزا مورغػػػانتيني، وشخصػػػيات عالميػػػة مرموقػػػة، االتحػػػاد 

لذي ال يستند لمسوغ قانوني، تجاه الشعب الفمسطيني مف خػالؿ األوروبي، بمكافأة السموؾ اإلسرائيمي الفا، ا
 الشير القادـ.  92السماح إلسرائيؿ باستضافة البطولة، األوروبية تحت سف 

 99/5/9320القدس، القدس، 
 

 ماذا لو توقفت زيادة الطمب عمى النفط؟ 69
لمعدنيػة عمػي النعيمػي أخيػرًا أنيػا أعمنت السعودية عمى لسػاف وزيرىػا لمبتػروؿ والثػروة ا: كامؿ عبداهلل الحرمي

مميػوف برميػؿ يوميػًا. وقػاؿ النعيمػي إف بػالده سػتكوف  2935لف تزيػد طاقتيػا الحاليػة لإلنتػاج النفطػي المقػدرة بػػ
 9090تسعة ماليػيف برميػؿ يوميػًا بحمػوؿ  حواليمحظوظة إف تخطى إنتاجيا النفطي المستوى الحالي البالي 

ى إلى األسواؽ. وأضاؼ أنو ال يتوقع أف يتخطػى إنتػاج الػنفط السػعودي مع وصوؿ إنتاج جديد مف دوؿ أخر 
نعتقػػد أف لػػدينا ». وقػػاؿ النعيمػػي: 9080أو  9030مميػػوف بحمػػوؿ  2235مميػػوف برميػػؿ يوميػػًا أو  22حػػاجز 

 «.كميات ىائمة مف النفط الصخري. ما نحتاج إليو ىو التعرؼ إلى كيفية استغاللو
يايػػة زيػػادة الطمػػب العػػالمي عمػػى الػػنفط التقميػػدي. وقػػد يعنػػي أيضػػًا أف الطمػػب قػػد يعنػػي ىػػذا الموقػػؼ توقعػػًا لن

المقبمة. وىذا الموقؼ ىو  30العالمي عمى النفط سيكوف ضعيفًا مف الدوؿ الصناعية الكبرى خالؿ السنيف الػ
تبػرز في الوقت ذاتو تصريح قػوي وجػريء. واألمػر الغريػب أف أسػعار الػنفط لػـ تتػأثر بتصػريح النعيمػي، ولػـ 

أي رد فعؿ مف الدوؿ الكبرى المستيمكة لمنفط، بعكس السنوات الماضية، حيف كاف أي تصريح بيػذا المعنػي 
سيتسػػػبب تمقائيػػػًا بارتفػػػاع حػػػاد فػػػي األسػػػعار، وضػػػغوط عالميػػػة مػػػف كػػػؿ الجيػػػات، وتوجيػػػات عالميػػػة تطالػػػب 

دوؿ العالـ ألي أزمػة نقػص فػي بزيادة طاقاتيا اإلنتاجية بأي ثمف حتى ال تتعرض  "أوبؾ"السعودية ومنظمة 
 الماضية. 20اإلمدادات النفطية. ىكذا، كانت الحاؿ خالؿ السنوات الػ

فجأة تغيػرت الحػاؿ وفػي أقػؿ مػف سػنة واحػدة. والسػبب الوحيػد لعػدـ تفاعػؿ األسػواؽ النفطيػة مػع التصػريحات 
الطاقػػػة فػػػي أميركػػػا الػػػنفط والغػػػاز الصػػػخرييف التػػػي غيػػػرت خريطػػػة  "موضػػػة"السػػػعودية ىػػػو انتشػػػار طفػػػرة أو 

الشػػمالية، إضػػافة إلػػى توقػػع زيػػادة إنتػػاج الغػػاز الصػػخري ثالثػػة أضػػعاؼ وزيػػادة إنتػػاج الػػنفط الصػػخري سػػتة 
. والطفػرة لػف تتوقػؼ عنػد أميركػا الشػمالية عمومػًا والواليػات المتحػدة خصوصػًا، لكنيػا 9030أضعاؼ بحموؿ 
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واليند، إال أف ىذه الدوؿ تفتقػر إلػى كثيػر مػف  ستشمؿ معظـ الدوؿ الصناعية الواعدة في آسيا ومنيا الصيف
الخبرات النفطية، ويشمؿ ذلؾ عدـ وجود شركات خدمات نفطية وخبرات بشرية ونظاـ مالي في مجػاؿ الػنفط 
والغاز الصخرييف، إضافة إلى عدـ وجود ممكية خاصة لالحتياطات وال قوانيف تسػمح باسػتغالليا. لكػف تبػّدؿ 

 سألة مسألة وقت ال أكثر.الحاؿ ليس مف المحاؿ والم
مميػوف  2935وعدـ تفاعؿ األسواؽ النفطية مع إعالف السعودية عدـ نيتيا زيادة طاقتيػا اإلنتاجيػة واالكتفػاء بػػ

برميؿ يوميًا يعني تأكد السعودية مف وجػود طاقػات نفطيػة إضػافية بػأكثر مػف أربعػة ماليػيف برميػؿ يوميػًا مػع 
عػالمي ووجػود كميػات إضػافية واعػدة مػف الغػاز تسػاعد الػدوؿ المسػتيمكة زيادة إنتػاج العػراؽ وتراجػع الطمػب ال

 عمى التوجو إلى ىذه المادة لتبقى زيادة الطمب عمى النفط في نطاؽ محدود.
دوالر لمبرميؿ خػالؿ العػاـ الحػالي وقػد تبقػى كػذلؾ حتػى نيايػة  200مؤكد أف أسعار النفط ستكوف في حدود 

ر الػنفط عنػد مسػتواىا الحػالي مػع تزايػد إنتػاج الػنفط مػف دوؿ الخمػيا . لكف مف الصعب أف تبقى أسعا9028
العربي ومف كندا )النفط الرممي( والبرازيؿ، إضافة إلى تزايد إنتاج النفط الصػخري فػي الواليػات المتحػدة التػي 

. ألؼ برميؿ يوميػًا مػف الػنفط الخفيػؼ 290بمقدار  9000سجمت أكبر رقـ لتصدير النفط إلى كندا منذ عاـ 
 ىناؾ تغييرات كبرى في مسار العرض والطمب عمى النفط في السنوات القميمة المقبمة.

مػػاذا عمػػى الػػدوؿ النفطيػػة أف تعمػػؿ لتتسػػمـ مػػف جديػػد زمػػاـ المبػػادرة وتحػػافظ عمػػى المصػػدر األساسػػي لمػػدخؿ  
حقػػؽ الطريقػة الوحيػدة ىػي خفػض النفقػات وضػغطيا وتنويػع مصػػادر الػدخؿ. لكػف تنويػع مصػادر الػدخؿ لػـ ي

قفػػزة فػػي الخمػػيا حتػػى اآلف، مػػا يعنػػي أف الخطػػوة األسػػرع لتػػدارؾ التغييػػر تتمثػػؿ فػػي خفػػض اسػػتيالؾ الػػنفط 
 محميًا، واألمر يتطمب تضحيات، عمى غرار تضحيات الشعوب األوروبية في مواجية أزمة منطقة اليورو.

المنتجة لو مف وقػؼ زحػؼ الػنفط دوالرًا لمبرميؿ كي تتمكف الدوؿ  90يجب أال يزيد سعر النفط التقميدي عف 
الصخري، وىذا قد يكوف ممكنًا مع تقميص استيالؾ النفط محميػًا وزيػادة صػادراتو، فػي حػيف ال تسػتطيع ىػذه 
الدوؿ وقؼ زحػؼ الغػاز الصػخري فيػو األرخػص فػي الواليػات المتحػدة ويبػاع بثالثػة دوالرات فػي مقابػؿ سػتة 

أيػػة اسػػتثمارات جديػػدة فػػي قطػػاع البتروكيماويػػات، فيمػػا توقفػػت دوالرات فػػي منطقتنػػا لكػػؿ وحػػدة. لػػذا، ال نجػػد 
 الواليات المتحدة عف استيراد الغاز القطري.

، أي بعد ثالث سنوات فقط مف اآلف، ستتوقؼ الواليات المتحػدة عػف اسػتيراد الػنفط منػا ومػف دوؿ 9027في 
ف . ىػػو قػػرار اتخذتػػو واشػػنطف فػػي منتصػػؼ السػػبعينات وتقتػػرب مػػف ت"أوبػػؾ"منظمػػة  حقيػػؽ حمميػػا بتنفيػػذه. وان

اضػػطرت أف تسػػتورد الػػنفط سػػتكوف كنػػدا المصػػدر األوؿ واألخيػػر. واآلف بػػداًل مػػف التركيػػز عمػػى كيػػؼ نجعػػؿ 
العػالـ يعتمػد عمػػى نفطنػا، عمينػػا التركيػز عمػى تنميػػة مواردنػا البشػػرية وضػغط نفقاتنػا ووقػػؼ اليػدر، خصوصػػًا 

 . ىذا ىو واقع األمر.الدعـ المالي لممحروقات، أو سنواجو سنوات عجافاً 
 99/5/9320الحياة، لندن، 

 
 سورية في صمب اليموم األمنية اإلسرائيمية المستجدة ... وتثير انقسامات 60

التيديػػدات التػػي أرفقيػػػا قػػادة إسػػرائيؿ، مػػف سياسػػييف وعسػػكرييف، بتػػػدريبات : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
السػيد حسػف نصػراهلل والػذي تطػرؽ « حزب اهلل»لعاـ لػ ، في اليوـ التالي لخطاب األميف ا«7 -نقطة تحوؿ »

وأظيػرت « حػزب اهلل»فيو إلػى ىػذه التػدريبات، زادت مػف حػاؿ اإلربػاؾ فػي الموقػؼ اإلسػرائيمي مػف سػورية و 
عمؽ الخالفات والبمبمة التي تشيدىا ىذه القيادة. فقائد سالح الجو أمير ايشؿ، أثار حاؿ رعب وتخويؼ بيف 

تحذيره مف احتماؿ حرب مفاجئة عمى الحدود مع سورية في كؿ لحظة، واختار اليـو األوؿ اإلسرائيمييف لدى 
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، ليعود وفي أقػؿ مػف ثمػافأ وأربعػيف سػاعة عمػى تيديداتػو األوليػة، «7 -نقطة تحوؿ »مف انطالؽ التدريبات 
ية سػيدفع ويرد عمى خطاب نصراهلل بتصػعيد التيديػد محػذرًا مػف أف حيػازة الحػزب أي سػالح متطػور مػف سػور 

إسػػرائيؿ، ومػػف دوف تػػردد، إلػػى قصػػػؼ جديػػد يمنػػع نقػػؿ ىػػذه األسػػػمحة. وحػػرص ايشػػؿ عمػػى التػػرويا لنجػػػاح 
، خػػالؿ الفتػػرة «حػػزب اهلل»األجيػػزة االسػػتخبارية لجيشػػو بػػاإلعالف أف إسػػرائيؿ تػػدرؾ الخطػػوات التػػي يتخػػذىا 
إلػػػى منػػػاطؽ شاسػػػعة مأىولػػػة  األخيػػػرة، لتجنػػػب ىجػػػوـ إسػػػرائيمي مػػػدعيًا أف الحػػػزب نقػػػؿ ترسػػػانتو الصػػػاروخية

 بالسكاف، في محاولة منو لحمايتيا في حاؿ وجيت إسرائيؿ ضربات عسكرية تجاىو.
تصػػريحات ايشػػؿ ىػػذه، التػػي جػػاءت بػػالتزامف مػػع تيديػػدات رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتانيػػاىو وتحػػذيرات، لػػدى 

. فنتانيػػاىو، عنػػد تأكيػػده قػػدرات افتتاحػػو أسػػبوع حمايػػة الجبيػػة الداخميػػة، رفعػػت حػػاؿ القمػػؽ بػػيف اإلسػػرائيمييف
 جيشو لـ يطمئف، ىذه المرة، اإلسرائيمييف.

فقػػد قػػػاؿ بكػػػؿ صػػػراحة إف أيػػػة منظومػػػة دفاعيػػػة لػػػف تكػػػوف قػػػادرة عمػػػى حمايػػػة اإلسػػػرائيمييف، كمػػػا سػػػتكوف قػػػوة 
ف األخطػػار عمػػى الجبيػػة الداخميػػة، تزايػػدت فػػي شػػكؿ مممػػوس، فػػي ظػػؿ التطػػورات التػػي تشػػيدىا  الجػػيش، وان

. أمػػا وزيػػر حمايػػة الجبيػػة الداخميػػة جمعػػاد أرداف، فكػػاف أكثػػر صػػراحة بقولػػو إف المنظومػػات الدفاعيػػة المنطقػػة
التي تممكيا إسرائيؿ، مف قبة حديد وغيرىا، لػف تكػوف قػادرة عمػى مواجيػة كػؿ الصػواريخ المتوقػع أف تتعػرض 

ئػيس أركػاف الجػيش بينػي وشػارؾ فػي تصػعيد التيديػدات ر «. حػزب اهلل»ليا إسرائيؿ، سواء مف سورية أـ مػف 
غػػػػانتس، ووزيػػػػر الػػػػدفاع موشػػػػيو يعػػػػالوف، حتػػػػى وصػػػػمت إسػػػػرائيؿ إلػػػػى تناقضػػػػات غيػػػػر مسػػػػبوقة بػػػػيف قادتيػػػػا 
المتنافسػػػيف عمػػػى التيديػػػدات ليطػػػرح السػػػؤاؿ عمػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه بالفعػػػؿ حػػػاؿ إربػػػاؾ وبمبمػػػة داخػػػؿ المؤسسػػػة 

وسػابقوف بيػدؼ إحػداث اإلربػاؾ والبمبمػػة اإلسػرائيمية أـ إنيػا خطػة مدروسػة رسػميا ضػباط وسياسػيوف حػاليوف 
 «.حزب اهلل»لدى الطرؼ اآلخر، مف الحدود الشمالية، سورية و 

بػػالطبع، ال يمكػػف الحسػػـ فػػي الجػػواب ولكػػف فػػي الحػػاليف تبػػرز فػػي إسػػرائيؿ حػػاؿ غيػػر صػػحية وغيػػر طبيعيػػة. 
يػػراف « اهللحػػزب »فخالفػػات الػػرأي فػػي المواقػػؼ بػػرزت بػػيف جيػػة تفضػػؿ سػػقوط األسػػد حتػػى يضػػعؼ محػػور  وان

وبيف داعـ لموقؼ الحفاظ عمى نظػاـ األسػد، لعػدـ معرفػة الجيػة التػي سػتتولى الحكػـ مػف بعػده وىػي فػي كػؿ 
األحػػػواؿ، وفػػػؽ تقػػػدير ىػػػؤالء، ستشػػػمؿ تنظيمػػػات إسػػػالمية متطرفػػػة ومعاديػػػة إلسػػػرائيؿ بػػػؿ وتخطػػػط لعمميػػػات 

 -نقطػة تحػوؿ »يا سػتقمص تػدريباتيا ضدىا. وبيف ىذا الموقؼ وذاؾ تبيف أف إسرائيؿ، التي كانت أعمنت أن
وحجػػػـ التػػػدريبات العسػػػكرية اليجوميػػػة والدفاعيػػػة التػػػي تجرييػػػا فػػػي الجػػػوالف، وضػػػعت الخطػػػط العممياتيػػػة « 7

 لمحرب وبات الجيش جاىزًا لحرب مفاجئة، وفؽ ما قاؿ ايشؿ.
مميػػات الحػػرب التػػي تتحػػدث عنيػػا إسػػرائيؿ، حػػرب قصػػيرة تبػػدأ بقصػػؼ جػػوي واسػػع لسػػورية، يختمػػؼ عػػف ع

القصؼ األخيرة التي نفذت بذريعػة اسػتيداؼ قوافػؿ نقػؿ أسػمحة. الحػديث ىػذه المػرة عػف قصػؼ جػوي مكثػؼ 
يستيدؼ عشرات األىداؼ عمى طوؿ سورية وعرضيا. وضمف االستعدادات اإلسرائيمية اختفاء الرئيس بشار 

مخػػازف األسػػمحة، التػػي  األسػػد، فػػي شػػكؿ مفػػاج ، والعمػػؿ العسػػكري اإلسػػرائيمي فػػي ظػػؿ فقػػداف السػػيطرة عمػػى
 «.مخمة بالتوازف العسكري»تعتبرىا الدولة العبرية 

مثؿ ىذه الخطة التي يتداوليا اإلسػرائيميوف ويضػيفوف عمييػا سػيناريوات الػرد ومػدى األخطػار التػي سػتتعرض 
ة ليا الجبية الداخمية فػي إسػرائيؿ، دفعػت شخصػيات أمنيػة وسياسػية وعسػكرية إلػى رفػع صػوتيا محػذرة القيػاد

اإلسرائيمية مف أبعاد تصعيد التيديدات وأخطار الكشؼ عػف الخطػط التػي يعػدىا الجػيش وانعكػاس ذلػؾ عمػى 
وضػػعية اإلسػػرائيمييف، مػػذكرة بأنػػو خػػالؿ األسػػبوع المقبػػؿ، سػػيمدد مجمػػس األمػػف فػػي شػػكؿ تمقػػائي التفػػويض 

قد المؤتمر الدولي في جنيؼ لمراقبي األمـ المتحدة في ىضبة الجوالف، وفي نياية شير حزيراف )يونيو( سيع
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لبحث الممؼ السوري كما سيمتقي وزراء الخارجية األوروبيوف لبمورة موقفيـ. ويتحدث اإلسرائيميوف أيضًا عػف 
مػػدى أىميػػة توصػػؿ روسػػيا والواليػػات المتحػػدة إلػػى خطػػة، ستسػػاىـ بػػرأييـ فػػي تخفيػػؼ الخػػوؼ اإلسػػرائيمي، إذ 

يػػة لمجػػيش السػػوري، وعػػدـ تكػػرار األخطػػاء التػػي ارتكبػػت فػػي تشػػمؿ فػػي مركزىػػا، الحفػػاظ عمػػى الصػػيغة الحال
العػػراؽ عنػػدما حمػػت المؤسسػػات األساسػػية فػػي الجػػيش، عمػػى أف تقػػدـ الخطػػة حػػاًل لمسػػالح االسػػتراتيجي فػػي 

 سورية ومدى القدرة عمى التصدي لمتنظيمات اإلسالمية المتطرفة.
 

 إسرائيل السمم الذي سيتسّمقو األسد
لجو اإلسرائيمي آليعيزر ماروـ، لـ يتفؽ مع القائد الحالي ايشؿ، بؿ لـ يجػد فػي أسػموب القائد السابؽ لسالح ا

التيديػػد والتحػػذير وسػػيمة ناجحػػة. وراح يػػرد عمػػى األصػػوات الميػػددة بالتحػػذير مػػف أف الوضػػع الػػذي نشػػأ فػػي 
ف طبيعػة أعقاب التطورات في سورية يصػعب قػدرة إسػرائيؿ عمػى العمػؿ. وخالفػًا اليشػؿ الػذي كشػؼ جانبػًا مػ

الحرب التي ستخوضيا إسرائيؿ، تحدث ماروـ عف صعوبات إسرائيمية حقيقيػة. وبرأيػو، فػإف أيػة عمميػة تنػوي 
إسرائيؿ تنفيذىا تتطمب قبؿ كؿ شيء قدرة استخبارية ثـ قدرة عالية عمػى المسػتوييف العسػكري والسياسػي معػًا 

عمميػػة. وفػػي رأي مػػاروـ، فػػإف العمميػػة تتطمػػب التخػػاذ قػػرار بعػػد تحميػػؿ جممػػة العناصػػر واحتمػػاالت الػػرد بعػػد ال
أيضػػػًا، مػػػف ضػػػمف مػػػا تتطمبػػػو، جيػػػازًا عسػػػكريًا يعػػػرؼ كيػػػؼ ينفػػػذ الميمػػػة تنفيػػػذًا دقيقػػػًا مػػػع االعتمػػػاد عمػػػى 

 المعمومات االستخبارية في الوقت المناسب.
قػػدرة ووفػػؽ مػػاروـ فػػإف الوضػػع الػػذي نشػػأ يعقػػد فػػي شػػكؿ كبيػػر مسػػار اتخػػاذ القػػرار فػػي المسػػتقبؿ وُيضػػعؼ 

روسػيا تػرى أف سػورية آخػر قمعػة يمكػف عبرىػا التػأثير فػي »إسرائيؿ عمى العمؿ، والسبب في ذلؾ كما يقوؿ: 
قد يضائؿ حرية عمؿ سالح الجو اإلسرائيمي في « 300إس »الشرؽ األوسط وأف تسميح السورييف بصواريخ 

يػػة الػػروس وتريػػد احتػػواء الحػػرب المنطقػػة. أمػػا الواليػػات المتحػػدة فيػػي غيػػر معنيػػة، فػػي ىػػذه المرحمػػة، بمواج
 األىمية في سورية، فيما ترى تركيا أف اليجـو عمى قوافؿ السالح قد يشعؿ المنطقة كميا ويضر بمكانتيا.

وتيديػد إسػرائيؿ بػو. بينمػا تيػدد سػورية بػالرد « حػزب اهلل»أما إيػراف فتػرى فػي األسػد حميفػًا يمّكنيػا مػف تسػميح 
، ىػذه الوضػعية ستضػع إسػرائيؿ أمػاـ مفتػرؽ «حػزب اهلل»مػف إيػراف و عمى كؿ ىجوـ فػي المسػتقبؿ بتشػجيع 

طرؽ التخاذ قرار في شأف سورية بيف تنفيذ تيديدىا بقصؼ جديد لقوافؿ أسمحة أو مخازف أسمحة نوعية قبؿ 
أو تنظيمػػات متطرفػػة، وىػػو أمػػر قػػد يعرضػػيا لخطػػر رد سػػوري يتسػػع ليشػػمؿ عناصػػر « حػػزب اهلل»نقميػػا إلػػى 
، وبػيف عػدـ الػرد اإلسػرائيمي، وىػو مػا قػد يفسػر، وفػؽ مػاروـ، موافقػة إسػرائيؿ عمػى نقػؿ «هللحزب ا»أخرى كػ 

وسػػائؿ قتاليػػة نوعيػػػة تعرضػػيا لمخطػػر، وعميػػػو، يػػرى الػػػرئيس السػػابؽ لسػػالح الجػػػو اإلسػػرائيمي، أف الخيػػػارات 
 المعروضة عمى إسرائيؿ تنحصر عمى النحو اآلتي:

د أميركػػػي، وىػػػذا الخيػػػار ال يتوقػػػع اإلسػػػرائيميوف نجاحػػػو بسػػػبب إجػػػراء ديبموماسػػػي بمسػػػاعدة روسػػػية وتأييػػػ -
 المصالح الروسية والسورية.

ىجوـ جديد يتمثؿ بقصؼ موضعي، كما حصؿ في العممية األخيرة، لكف ىػذه المػرة مػع احتمػاؿ التعػرض  -
 «.حزب اهلل»لخطر رد سوري قد يتدىور إلى حرب أو إلى جولة عنيفة مع سورية و 

باستخداـ وسائؿ خاصة ووحدات مختارة، « ىجـو تحت سقؼ الضجيا»سرية أو كما سميت تنفيذ عممية  -
 تترؾ أثرًا إسرائيميًا خفيًا وفي الوقت نفسو تمكف إسرائيؿ مف اإلنكار والسورييف مف احتواء الضربة ونتائجيا.

خطػػاب األخيػػر وفػػي ظػػؿ ىػػذه الوضػػعية اإلسػػرائيمية يػػرى ضػػابط االحتيػػاط، يسػػرائيؿ زيػػؼ، أف مػػا جػػاء فػػي ال
حػي ويػنعش نفسػو مػف جديػد. وتتفػاقـ « محور الشػر»يؤكد أف ما تسميو إسرائيؿ « حزب اهلل»لرميف العاـ لػ 
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أخطػػاره فػػي مشػػكمة السػػالح االسػػتراتيجي الػػذي يشػػكؿ المشػػكمة الحقيقيػػة إلسػػرائيؿ. ويػػرى زيػػؼ أف التيديػػدات 
صػػواريخ »مواجيػػة ىػػذا الخطػػر ويقػػوؿ:  والتحػػذيرات والتصػػريحات حػػوؿ الموضػػوع تعيػػؽ قػػدرة إسػػرائيؿ عمػػى

ليست معدة لمواجية إسرائيؿ فقط إنما أيضًا لردع الواليات المتحدة وتركيا، وعميػو، يتوجػو زيػؼ « 300إس »
إف نشاط إسرائيؿ السياسي مع الروس، فقط، ضػعيؼ جػدًا ويضػيع اليػدؼ بػؿ »إلى القيادة اإلسرائيمية قائاًل: 

مػػػا يسػػػتدعي تػػػرؾ إسػػػرائيؿ اآلخػػػريف يتقػػػدموف السػػػاحة السياسػػػية، ألف يقػػػوي األسػػػد فػػػي شػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر، 
 «.المعركة معقدة ويجب التعامؿ معيا عمى نحو مختمؼ

وبرأي ضػابط االحتيػاط، فػإف التطػورات األخيػرة فػي سػورية تعػود لمصػمحة األسػد الػذي يبنػي مػف جديػد روايػة 
فػي تعزيػز ىػذه الروايػة وقػد تصػبح سػممًا يتسػمقو  تحرير سورية بينما باتت، بالنسبة إليو، العامػؿ األشػد حسػماً 

 عائدًا إلى موقع القوة. بينما تنجر القيادة اإلسرائيمية إلى حرب خطابية توقع إسرائيؿ في شباكيا.
 99/5/9320، الحياة، لندن
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لػى شػعبو أيًضػا. لـ يكف محمػود عبػاس مضػطًرا إلػى الوقػوع فػي اإلسػاءة إلػى نفسػو لػى أجيزتػو األمنيػة، وان ، وان

التنسيؽ األمني مع دولة االحتالؿ عار وجريمة، حاسػبت عمييػا حركػة فػتح ومنظمػة التحريػر المتخػابريف مػع 
االحػػػتالؿ فػػػي االنتفاضػػػتيف، وبعضػػػيـ أطمػػػؽ عمػػػى قدميػػػو الرصػػػاص، والػػػبعض اآلخػػػر أعػػػدـ بػػػدوف محاكمػػػة 

ؿ. مػا كػاف جريمػة وعيًبػا وعػاًرا لذاتػو يبقػى كػذلؾ عمػى صػفتو بغػض لمجرد إقراره بالتخابر مع ضابط االحتال
 النظر عف الزماف وعف المكاف وعف منزلة مرتكب الجريمة والعار.

في األعػراؼ والتقاليػد الفمسػطينية تتبػرأ األسػر الشػريفة مػف ولػدىا إذا وقػع فػي جريمػة العمالػة والتخػابر، وكػاف 
، وليػذه األعػراؼ والتقاليػد منزلػة القػانوف الضػابط لسػموؾ المجتمػع، سبًبا في قتؿ مقػاوـ أو إيقاعػو فػي السػجف

وىػػذه أعػػراؼ تممػػؾ قػػوة التشػػريع المسػػتمد مػػف الشػػريعة اإلسػػالمية، وتممػػؾ قػػوة التػػاريخ الحػػاكـ عمػػى تجػػارب 
 ومواقؼ األفراد والجماعات.

يًضػػػا عمػػػى األغنيػػػاء، إف مػػػا حرمتػػػو الشػػػرائع واألعػػػراؼ عمػػػى الضػػػعفاء والفقػػػراء واألفػػػراد ىػػػو محػػػـر وال شػػػؾ أ
 والسادة، والقادة، حتى ولو كانوا قادة لمنظمة التحرير، أو السمطة أو حركة فتح.

العشرات ممف تخابروا مػع العػدو لػـ يسػتحموا جػريمتيـ، وفعموىػا فػي الخفػاء، لشػعورىـ أنيػا تجمػب ليػـ العػار، 
والمعاصػػػي مػػػا لػػػـ يجػػػاىر بيػػػا  وتػػػرمييـ بسػػػخط المجتمػػػع بعػػػد سػػػخط اهلل، ونحػػػف نعمػػػـ أف اهلل يغفػػػر الػػػذنوب

صاحبيا وما لـ يقع في كبيرة استحالؿ ما حـر اهلل، وأحسب أف تصػريحات محمػود عبػاس رئػيس حركػة فػتح 
 بأنو ال يخجؿ مف التنسيؽ األمني مع االحتالؿ تصريح فيو ثالث جرائـ.

عمػػى تحريمػػو، ومحاسػػبة  الجريمػػة األولػػى: أنػػو يسػػتحؿ مػػا حػػـر اهلل، ومػػا توافػػؽ المجتمػػع الفمسػػطيني تاريخًيػػا
مرتكبو بالسجف أو بالقتؿ، وقولو )ال نخجؿ( فيػو اسػتحالؿ لإلثػـ، لنفسػو ولقػادة األجيػزة الػذيف يتعػاونوف معػو 

 ومع االحتالؿ.
والجريمػػػة الثانيػػػة: أف فػػػي قولػػػو وسػػػموكو مجػػػاىرة ممقوتػػػة بالمعصػػػية وتحػػػديًا لممجتمػػػع الفمسػػػطيني فػػػي دينػػػو، 

 وثقافتو، ومفيومو لموطنية.
الجريمة الثالثة :أف في قولو وتصريحو اعترافا قانونيا بأنو كرئيس سمطة ارتكب جريمة اإلضػرار بػالغير مػف و 

 أبناء المجتمع، وبالذات مف المقاوميف الذيف يعمموف بموجب الشرعية والوطنية لتحرير وطنيـ ومقدساتيـ.
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وقػػع بحسػػب التصػػريح مػػف رئػػيس السػػمطة والجريمػػة الرابعػػة: أف اإلضػػرار بػػالمواطف وبالػػذات المقػػاـو لممحتػػؿ، 
رئػػػيس فػػػتح، وىػػػذا اإلضػػػرار ربمػػػا تسػػػبب بقتػػػؿ أو اعتقػػػاؿ، أو جػػػراح، وىػػػو تسػػػبب مجػػػّرـ بموجػػػب الدسػػػتور 
ذا وقػع ىػذا اإلضػرار مػف رئػيس السػمطة أو رئػيس الدولػة فػي أي مػف  الفمسطيني وقوانيف الثورة الفمسػطينية، وان

 عزلو ومحاسبتو.البالد فقد الرئيس مشروعيتو ومنصبو، ووجب 
األردف عمػى المػر استرضػاًء ألميركػا  -ىذه جرائـ أربع وقع فييا رئيس حركة فتح باعتراؼ لسانو فػي دافػوس

غضاًبا لشعبو ولربو وىػو مػا يفقػده األىميػة فػي القياديػة، ويسػتدعي محاسػبتو، وأحسػب  ولممحتؿ اإلسرائيمي، وان
ه الجريمػة، ويشػعر بخجػؿ مػف تصػريح لقيػادة غيػر أف كؿ الشػعب الفمسػطيني يػرفض ىػذا العػار ويسػتنكر ىػذ

 .المسئوؿ، والذي فيو مجاىرة بالمعصية، والقياـ بأفعاؿ مشينة صاحبيا غير مضطر إلييا
 98/5/9320، فمسطين أون الين
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 العربي رأي القدس
وصػػؿ الػػى حػػؿ سياسػػي لالزمػػة المتفاقمػػة فػػي تبخػػرت سػػحابة االمػػؿ بامكانيػػة انعقػػاد مػػؤتمر جنيػػؼ الثػػاني لمت

 سورية، وعادت طبوؿ الحرب تقرع مف جديد وباصوات اعمى مما كاف عميو الحاؿ في االشير االخيرة.
المقػػاء الثالثػػي الػػذي انعقػػد فػػي بػػاريس بػػيف وزراء خارجيػػة روسػػيا وامريكػػا وفرنسػػا لػػـ يتوصػػؿ الػػى اتفػػاؽ حػػوؿ 

ولـ يساعد فشؿ مؤتمر المعارضػة السػورية فػي اسػطنبوؿ فػي التوصػؿ الدوؿ المشاركة في المؤتمر المذكور، 
الػػى توسػػيع االئػػتالؼ المعػػارض وانتخػػاب قيػػادة جديػػدة فػػي تسػػييؿ ميمػػة وزراء الخارجيػػة الثالثػػة، خاصػػة اف 

 اجتماع المعارضة ىذا لـ يقرر المشاركة في مؤتمر جنيؼ.
ء امػس االوؿ برفػع حظػر ارسػاؿ االسػمحة الػى القرار االوروبي الذي جرى اتخػاذه فػي سػاعة متػأخرة مػف مسػا

المعارضػػة السػػورية كػػاف مفاجئػػا لمػػػوزراء الثالثػػة، ولمروسػػي سػػيرجي الفػػػروؼ الػػذي اعتبػػره اجياضػػا لمػػػؤتمر 
 جنيؼ، وعقبة في طريؽ انعقاده.

الرد الروسي عمى ىذا القرار االوروبي تمثؿ في اعػالف سػيرجي ريػابكوؼ نائػب وزيػر الخارجيػة الروسػي بػاف 
الحديثػػة المضػػادة لمطػػائرات، الف ىػػذه الصػػواريخ  300ده لػػف تمغػػي خططػػا لتزويػػد سػػورية بصػػواريخ اس بػػال

 ’.بعض المتيوريف‘ستمنع بطرؽ عديدة 
المقصود بالمتيوريف الدوؿ الغربية التي تفكر بالتدخؿ العسكري المباشر او غير المباشر في سورية، كما اف 

الث غػػػارات عمػػػى اىػػػداؼ داخػػػؿ سػػػورية فػػػي االشػػػير االربعػػػة ىػػػذا التوصػػػيؼ يشػػػمؿ اسػػػرائيؿ التػػػي شػػػنت ثػػػ
 الماضية.

، النيا ستحوؿ ’اعالف حرب‘االسرائيميوف يعتبروف تسميـ موسكو ىذا النوع مف الصواريخ الى سورية بمثابة 
فيذه الصواريخ شديدة الدقة قادرة عمى الوصوؿ الػى مطػار تػؿ ابيػب، ’ حظر جوي‘اسرائيؿ كميا الى منطقة 

الي طػائرات يمكػف اف تغيػر عمػى اىػداؼ سػورية او لبنانيػة، لػذلؾ لػـ يكػف مفاجئػا اف ييػدد موشػي  والتصدي
 يعموف وزير الدفاع االسرائيمي في مؤتمر صحافي، بقصؼ ىذه الصواريخ اذا وصمت الى سورية.
مػف البمطجػة ىذا التيديد االسرائيمي يشكؿ تحديا لروسيا اكثر مما ىو لسورية نفسيا، وقد يفسر عمى انو نوع 

مف قبؿ الكثيريف في المنطقة والعالـ. فميس مف حؽ اسرائيؿ اف تممي عمى روسيا سياساتيا الخارجية وتحػدد 
 مصالحيا االستراتيجية، ونوعية اصدقائيا وحمفائيا معا.
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مػػف الواضػػح مػػف خػػالؿ ىػػذا التيديػػد اف اسػػرائيؿ تريػػد اف تظػػؿ جميػػع االجػػواء العربيػػة مفتوحػػة امػػاـ طائراتيػػا 
تصوؿ وتجوؿ وتغير دوف اي رادع، والسورية والمبنانية منيا عمى وجػو الخصػوص، وىػذا امػر ينطػوي عمػى ل

 الكثير مف الغرور والغطرسة بؿ والسذاجة في الوقت نفسو.
روسيا ترددت كثيرا في تسميـ ىذه الصواريخ لسورية، واوقفت بيع مثيالتيا اليػراف اسػتجابة لضػغوط اسػرائيمية 

الغػارات االسػرائيمية االسػتفزازية عمػى مواقػع سػورية شػكمت اىانػة لروسػيا قبػؿ اف تكػوف اىانػة  وامريكية، ولكػف
لحميفيػػػا السػػػوري، ردت عمييػػػا بحػػػـز مػػػف خػػػالؿ اعػػػالف نائػػػب وزيػػػر خارجيتيػػػا بالمضػػػي قػػػدما فػػػي بيػػػع ىػػػذه 

 الصواريخ لسورية.
ذه، او شف غػارات جديػدة عمػى ال نستبعد اف تمضي اسرائيؿ قدما في تيديداتيا بقصؼ الصواريخ الروسية ى

سورية تحت ذريعػة منػع وصػوؿ اسػمحة وصػواريخ حديثػة الػى حػزب اهلل المبنػاني، وفػي الحػاليف ستشػعؿ فتيػؿ 
 الحرب االقميمية الموسعة التي يعتقد الكثير مف المراقبيف انيا باتت وشيكة لمغاية.

 99/5/9320، القدس العربي، لندن
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 د. أحمد يوسؼ أحمد
ُيفتػػرض أف تكػػوف العالقػػات الرسػػمية بػػيف الحكومػػات قػػاطرة أو رافعػػة لمعالقػػات بػػيف الشػػعوب خاصػػة عنػػدما 
تكػػوف ىػػذه الشػػعوب مؤمنػػة بػػالخير الػػذي يحممػػو التطػػور اإليجػػابي لمعالقػػات الرسػػمية، ولكػػف الخبػػرة العمميػػة 

فػي منتصػؼ ثمانينيػات القػرف الماضػي كانػت « اسحمػ»تتبايف مف حالة إلػى أخػرى، إذ أنػو منػذ نشػأة حركػة 
السػمطات الرسػمية المصػرية تشػعر بعػدـ ارتيػاح ألف ىػػذا التنظػيـ الجديػد ُيمثػؿ تحػديًا لمسياسػة المصػرية تجػػاه 
الصراع مع إسرائيؿ، والتي كانت قائمة عمى مبدأ التسوية السممية، وخاصة أف المسؤوليف عػف ىػذه السياسػة 

بمػػف فػػييـ - 2249باسػػتقرار بعػػد أف قبػػؿ العػػرب جميعػػًا اعتبػػارًا مػػف قمػػة فػػاس لعػػاـ  كػػانوا قػػد بػػدأوا يشػػعروف
 سياسة التسوية السممية. -منظمة التحرير الفمسطينية

تبعًا لموقؼ ىذه القوى مف إسػرائيؿ، فمػف « حماس»أما القوى السياسية والشعبية فقد انقسمت في موقفيا مف 
وأف الصػػػػراع لػػػػف ُيحسػػػػـ إال بالحػػػػؿ العسػػػػكري، نظػػػػر إلػػػػى نشػػػػأة  كػػػػاف يعتبػػػػر أف السػػػػالـ مػػػػع إسػػػػرائيؿ خرافػػػػة

عػف « حمػاس»بارتيػاح، أمػا مػف كػاف مؤمنػًا بجػدوى التسػوية السػممية فمػـ تختمػؼ نظرتػو إلػى نشػأة « حمػاس»
وممارسػاتيا، « حمػاس»نظرة السمطات المصرية كثيرًا، وىكذا سار سيرىا في الرفض غير المباشر لتوجيػات 

سواء في محاوالت التوصؿ إلى صيي أو آليات لتسػوية الصػراع أو « فتح»لنظاـ السابؽ لػواالرتياح النحياز ا
 بالخارج وعدـ الدفاع الكافي عف تيمة اإلرىاب الموجية إلييا.« حماس»في مسألة عالقة 

باىتمػػاـ خػػاص ألنػػو سيسػػاعدنا كثيػػرًا فػػي فيػػـ تطػػور « حمػػاس»وتبقػػى قػػوة ثالثػػة البػػد أف يحظػػى موقفيػػا مػػف 
وعمػػى رأسػػػيا « اإلسػػػالمي». تمػػؾ ىػػػي القػػوى الُممثمػػػة لمتيػػار 9022ت المصػػػرية معيػػا بعػػػد ثػػورة ينػػػايرالعالقػػا
فػػرع مػػف فروعيػػا خػػارج مصػػر، ولػػذلؾ « حمػػاس»التػػي كانػػت تعػػرؼ جيػػدًا أف « اإلخػػواف المسػػمميف»جماعػػة 

نظػػػاـ يقػػػاتموف ضػػػد االسػػػتبداد فػػػي ال« اإلخػػػواف المسػػػمميف»وجػػػب دعميػػػا بكػػػؿ الطػػػرؽ الممكنػػػة. وبػػػدا وكػػػأف 
تصارع االحتالؿ اإلسرائيمي لرراضي الفمسطينية ومشاريع االستيطاف « حماس»المصري السابؽ فيما كانت 

 في ىذه األراضي.



 
 

 

 

 

           07ص                                    9874العدد:                99/5/9320األربعاء  التاري :

دورًا ميمػػًا فييػػا بعػػد « اإلخػػواف المسػػمموف»وىكػػذا بػػدا المشػػيد عشػػية قيػػاـ ثػػورة ينػػاير فػػي مصػػر التػػي لعػػب 
مرحمة االنتقالية عمى نحو مفاج  تراجعًا لمقوى المحركة ليا بدايتيا بأياـ قالئؿ، وبعد انتصار الثورة شيدت ال

أصػػحاب « اإلخػػواف المسػػمموف»بعػػد أف اختمفػػت وتشػػرذمت عمػػى نحػػو محػػبط، فيمػػا تقػػدـ الصػػفوؼ بالتػػدريا 
الخبرة التنظيمية اليائمة التي تجاوزت الثمانيف عامًا، وصواًل إلى الفوز بمنصب رئيس الجميورية حيػث تسػمـ 

، 9029الػذي كػاف يمسػؾ بدفػة المرحمػة االنتقاليػة بإحكػاـ حتػى آخػر يونيػو « مجمػس العسػكريال»سمطتو مف 
وُيعيف قائدًا عامًا جديػدًا لمقػوات المسػمحة، ويبػدو فػي غيػاب « المجمس العسكري»لينقمب بعد فترة وجيزة عمى 

اإلخػػواف »ح لػػػسػمطة تشػػريعية منتخبػة أنػػو أصػبح ممسػػكًا بكافػة خيػػوط السػمطة، أي أف الحكػػـ فػي مصػػر أصػب
 «.المسمميف

منصػػبو وتمتعػػو بسػػمطات « اإلخػػواف المسػػمميف»وىكػػذا أصػػبح المشػػيد بعػػد تػػولي رئػػيس الجميوريػػة المنتمػػي لػػػ
يحسػػػػده عمييػػػػا أي ديكتػػػػاتور. وكػػػػاف األمػػػػر المنطقػػػػي أف يبػػػػادر بترجمػػػػة العالقػػػػة التنظيميػػػػة والعقيديػػػػة بػػػػيف 

، وزيػػادة المسػػاعدات «حمػػاس»ياسػػي الواضػػح لػػػإلػػى أفعػػاؿ محػػددة بػػدأت بالػػدعـ الس« حمػػاس»و« اإلخػػواف»
المصػػػرية ليػػػا بشػػػكؿ مممػػػوس فػػػي مجػػػاالت حيويػػػة كالطاقػػػة والػػػدواء والغػػػذاء، وىػػػو عمػػػؿ ُيشػػػّرؼ أي سياسػػػة 
خارجيػػة عربيػػة، غيػػر أف المعضػػمة أنػػو تػػـ فػػي وقػػت كػػاف الشػػعب المصػػري يعػػاني فيػػو مػػف أزمػػات فػػي ىػػذه 

كفايػة »ت التػي كانػت تعتػرض عمػى تػردي الخػدمات شػعار المجاالت تحديدًا حتى لقد رفعت إحػدى المظػاىرا
بما يعني أف غزة تتمتع بطاقة كيربائية ال يتمتع بيا المصريوف. وكانت ىذه ىي أولى مشػكالت « غزة منورة

النظػػاـ الجديػػد فيمػػا يتعمػػؽ بسياسػػتو تجػػاه قطػػاع غػػػزة، وىػػي أنػػو لػػـ يأخػػذ بالحساسػػية الكافيػػة مسػػألة أف كػػػؿ 
مػع أنيػـ فػي المعتػاد مػف أنصػار القضػية الفمسػطينية. وبػدت ىػذه « حمػاس»مف أنصػار المصرييف لـ يكونوا 

« حمػاس»، بمعنػى ىػؿ المسػاعدات التػي تقػدميا مصػر لػػ«حماس»أوؿ قنبمة موقوتة في العالقات المصرية بػ
  «اإلخواف المسمميف»مساعدات لشعب فمسطيف أـ لحركة 

دد مف القضايا غيػر المألوفػة كػاف عمػى رأسػيا قضػية اقتحػاـ ثـ أخذ المشيد يتعقد أكثر عندما أعيدت إثارة ع
سػػػجف وادي النطػػػروف وتيريػػػب المسػػػجونيف والمعتقمػػػيف فيػػػو، إذ أدى التحقيػػػؽ فػػػي ىػػػذه القضػػػية الخطيػػػرة إلػػػى 

بالمسؤولية عف ىذا العمؿ مػف جيػات رسػمية وعناصػر غيػر رسػمية « حماس»توجيو اتيامات محددة لحركة 
أي دور ليػػا فػػي ىػػذا الصػػدد، وال ينبغػػي أف « حمػػاس»ركػػة، وبطبيعػػة الحػػاؿ نفػػت كػػانوا جميعػػًا فػػي قمػػب المع

ننسى أنيا كاف ليا سجناؤىا الذيف تـ تحريػرىـ ووصػموا قطػاع غػزة وأذيعػت مشػاىد اسػتقباليـ عمػى فضػائيات 
 القطاع قبؿ أف يصؿ ضباط الشرطة الذيف كانوا في قمب المعركة إلى بيوتيـ.

حػػدث معيػػـ األمػػر نفسػػو، وال « القاعػػدة»وتنظػػيـ « حػػزب اهلل»تقمػػوف تػػابعوف لػػػوكػػاف ىنػػاؾ أيضػػًا سػػجناء ومع
يػػػػدري المػػػػرء مػػػػا الػػػػذي يمكػػػػف أف يحػػػػدث لػػػػو انتيػػػػت القضػػػػية المنظػػػػورة اآلف أمػػػػاـ محكمػػػػة جػػػػنح مسػػػػتأنؼ 

، وخاصػػة أف رئػػيس المحكمػػة يصػػر عمػػى حسػػـ القضػػية قبػػؿ اإلجػػازة القضػػائية «حمػػاس»اإلسػػماعيمية بإدانػػة 
عف « حماس»راف المقبؿ  مف ىنا بدأ الشؾ يتسرب إلى عقوؿ كثيريف فيما يتعمؽ بمسؤولية بحموؿ نياية حزي

كثيػػر مػػف أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي شػػيدتيا مصػػر أثنػػاء أحػػداث الثػػورة وبعػػدىا بػػدءًا مػػف التفجيػػر المنػػتظـ لرنبػػوب 
عػف قتػؿ « حمػاس»الذي كاف ينقؿ الغاز إلسرائيؿ ووصواًل إلى أمور أخطر بكثير مثؿ التمميح إلى مسؤولية 
« المجمػس العسػكري»الجنود المصرييف الستة عشر في رمضاف مػف السػنة الماضػية كنػوع مػف إثبػات تراخػي 

 السابؽ، بما يساعد رئيس الجميورية عمى االنقالب عميو.
ىذه االتيامات نفيًا قاطعػًا، غيػر أف المشػكمة كمػا سػبقت اإلشػارة أف الشػؾ قػد « حماس»وبطبيعة الحاؿ نفت 

إلى العقػوؿ، وأف قطاعػات واسػعة مػف الػرأي العػاـ المصػري بػدأت تكػّوف ليػا منظومػة ذىنيػة تسػتوعب تسرب 
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بالتنظيمػػػات « حمػػػاس»كػػػؿ ىػػػذه الشػػػكوؾ، بػػػؿ وتزيػػػد عمييػػػا بغيػػػر أسػػػاس. والسػػػؤاؿ الخطيػػػر ىنػػػا مػػػا عالقػػػة 
نمػا ىػي  المتطرفة التػي ترتػدي لباسػًا دينيػًا وتقػوـ بممارسػات ال عالقػة لإلسػالـ بيػا مػف قريػب أو مػف بعيػد، وان

نمػا « حمػاس»تشبو ممارسات عصابات اإلجراـ، وبيذا ربمػا تكػوف  بعيػدة عػف أي فعػؿ ال تقػوـ بػو بنفسػيا، وان
 أو تابعة ليا تنظيميًا.« معاونة»يمكف أف تستخدـ لتنفيذه تنظيمات 

ى نيايتيا، وفي اآلونة األخيرة التي شيدت اختطاؼ سبعة جنود مصرييف ساد الغموض األزمة مف بدايتيا إل
فمـ نعرؼ أشياء محددة عف ىوية الخاطفيف أو األطراؼ المشػاركة فػي التفػاوض لحػؿ األزمػة، وكيػؼ انتيػت 
األزمة ىذه النياية السعيدة غير المتوقعة. ويالحظ أف االستجابة لمطالب الخاطفيف كاف مف شأنيا أف تكوف 

ـر أف يقوـ بجريمتػو ضػد المجتمػع وىػو آمػف معوال إضافيًا في ىدـ الدولة المصرية، إذ سيصبح عمى كؿ مج
مف العقاب، وليس أسيؿ مػف أف يقػـو زمػالؤه المجرمػوف باختطػاؼ ىػذا أو ذاؾ ليخػرج بفعمتػو دوف أف يمسػو 

 سوء.
« إخػواف»إلػى قضػية « أمػة»ويبقى أخطػر مػا فػي الموضػوع، وىػو أف تحويػؿ القضػية الفمسػطينية مػف قضػية 

وىـ أقميػة، وىػي خسػارة اسػتراتيجية فادحػة لمقضػية. « اإلخواف»مؤيدي يقمص مؤيدي القضية وىـ الكافة إلى 
وقد ُبني المقػاؿ عمػى مػا لػـ يثبػت بالضػرورة أنػو حقػائؽ لكنػو يحػيط بنػا فػي اليػواء الػذي نتنفسػو ثقػياًل، فمػتكف 

 جيودنا جميعًا في اتجاه إثبات الحقائؽ والعمؿ عمى ترشيد المسار.
 99/5/9320، القدس، القدس
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 أيزي لبالر
ُيعقػػد، ىػػذا األسػػبوع، فػػي اسػػرائيؿ المػػؤتمر الرابػػع لممنتػػدى العػػالمي لمكافحػػة معػػاداة السػػامية. ولممػػؤتمر أىميػػة 
عظيمة، مثػؿ أحػداث اخػرى بيػذه الػروح، ألف كثيػريف فػي الفتػرة التػي تمػت المحرقػة توقعػوا بصػورة خاطئػة أف 

مة في العالـ تتراجع، بػؿ توقعػوا أف يصػبح معػادو السػامية سػريعًا نوعػًا ثانيػًا. لكػف تشػويو تكوف الكراىية القدي
 سمعة الييود أصبحت تسونامي حقيقيًا.

إف السـ األشد تركيزا موجو عمى الدواـ ضد دولػة الييػود )معػاداة اسػرائيؿ(. وقػد جػاء التصػعيد خػالؿ السػنيف 
اع نسبة البطالة في أنحاء أوروبا. وعمؿ عصر االنترنت أيضا فػي األخيرة عمى أثر األزمة االقتصادية وارتف

 مصمحة الظاىرة ومّكف مطاردي الييود مف نشر كراىيتيـ بصورة فورية وفعالة.
تبينت أنواع جديدة مف رىاب الييود وىي تجسد مزيجػا مػف كراىيػة الييػود اليمينيػة المتطرفػة مػف النػوع القػديـ 

داة السامية عند أبناء الغرب. ومف مزيد المفارقة أف اليسار يقيـ شيطنة دولة وأنواعا يسارية تسيطر عمى معا
 الييود عمى دعاوى كاذبة ىي نقض اسرائيؿ لحقوؽ اإلنساف.

تقػػود ىػػذا االتجػػاه الػػدوؿ المسػػممة. وىػػي تػػدفع الػػى األمػػاـ بتعػػاوف مػػع جالياتيػػا فػػي الػػدوؿ الغربيػػة بمػػزيا مػػف 
مػػع األنػػواع الغربيػػة التقميديػػة. ويسػػتحث جيادىػػا العنػػؼ واإلرىػػاب وأعمػػاؿ معػػاداة السػػامية اإلسػػالمية المميػػزة 

القتؿ الموجية ضد ييود في أنحاء العالـ. ونشػيد مػع ذلػؾ زيػادة بػروز معػاداة السػامية مػف الييػود ممػف يمػوح 
 أعداؤنا بيـ.

سػػنة فقػػط.  70 بمغػػت الكراىيػػة درجػػات عاليػػة فػػي أوروبػػا، وىػػي القػػارة التػػي شػػربت ارضػػيا الػػدـ الييػػودي قبػػؿ
ومف التناقض المنطقي انو في الفترة التي سبقت المحرقة عمى األقػؿ كػاف الميبراليػوف وجػزء كبيػر مػف اليسػار 
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سػػماع أصػػواتيـ مػػف اجػػؿ الييػػود. أمػػا اليػػوـ فػػاف اليسػػار فػػي لبػػاس الػػدفع  مسػػتعديف لمتنديػػد بمعػػاداة السػػامية وان
 ة الجوقة المعادية لمييود.بحقوؽ اإلنساف الى األماـ يقؼ عمى نحو عاـ في مقدم

فػػي المائػػة مػػف األوروبيػػيف يعتبػػروف اسػػرائيؿ أكبػػر تيديػػد عمػػى  50ُتصػػادؽ اسػػتطالعات الػػرأي العػػاـ أف نحػػو 
عمى نحو ُيذكرنا بالعصػور الوسػطى حينمػا  –السالـ واالستقرار، أكثر مف كوريا الشمالية أو ايراف أو سورية 

 تـ اتياـ الييود بجميع أزمات البشر.
جػد عنػؼ شػارع موجػػو ضػد الييػود أخػػذ يػزداد، بػؿ ُسػجمت فػػي فرنسػا أعمػاؿ قتػػؿ ينظػروف الييػا باسػػتخفاؼ يو 

عمى أنيا زعرنة. وفي مدف أوروبية كثيرة يتـ تحذير الييود مف اعتمار قبعات دينية أو مف التجوؿ مع رموز 
 خارجية أخرى تدؿ عمى ييوديتيـ.

الػػى الجيػػاز القضػػائي حيػػث تػػـ تبرئػػة مجموعػػة نفػػذت أعمػػاؿ وقػػد تغمغمػػت ىػػذه التوجيػػات فػػي بريطانيػػا حتػػى 
تخريػػب لمنتوجػػات كانػػت ُمعػػدة السػػرائيؿ ألف الحػػديث كػػاف يػػدور عػػف معارضػػة عادلػػة لػػػ "االحػػتالؿ". واتيػػـ 
قػػاض آخػػر اعتػػرؼ بحػػؽ اتحػػاد المعممػػيف البريطػػاني فػػي القطيعػػة مػػع اسػػرائيؿ، المػػدعي العػػاـ بسػػموؾ غيػػر 

ذات صػػمة بالػػديف الييػػودي. وتظيػػر حتػػى فػػي المانيػػا بػػرغـ عالقاتيػػا المميػػزة  مناسػػب ألنػػو زعػػـ أف اسػػرائيؿ
بػػالييود، فػػي اآلونػػة األخيػػرة، عالمػػات عمػػى طغيػػاف معػػاداة السػػامية، وتسػػجؿ فػػي دوؿ اخػػرى مثػػؿ ىنغاريػػا 

 واليوناف يقظة لمنازية الجديدة.
امتػو وفخػره. يريػد شػباب ييػود يمحؽ الضػرر األشػد بالجيػؿ الييػودي الشػاب الػذي ينشػأ فػي جػو تزعػزع فيػو كر 

 كثيروف أف يكونوا مجيوليف، بؿ يتبنى عدد منيـ خطابة معادية السرائيؿ كي يحظوا باعتراؼ اجتماعي.
تعاممت حكومػة اسػرائيؿ مػع ىػذا الوضػع بصػورة خاطئػة، فالدبموماسػيوف فػي الخػارج ينػددوف بمعػاداة السػامية 

 ر ضريبة كالمية ليذه المشكمة ال غير.بصورة مراسمية بؿ يدفعوف أحيانا في واقع األم
إف المػػؤتمر العػػالمي الػػذي ُتسػػمع فيػػو خطػػب ال تحصػػى تتعمػػؽ بمعػػاداة السػػامية ىػػو مكػػاف لقػػاء نػػاجع ألولئػػؾ 
المشاركيف في مكافحة معاداة السامية، لكف مف المؤكد أنو ليس الحؿ. ُيحتاج الى إنشاء غرفػة عمػؿ عالميػة 

ذوي المواىػػػب وأصػػػدقاءنا غيػػر الييػػػود الػػػذيف يريػػػدوف المسػػػاعدة فػػػي ىػػػذا تسػػتغؿ كمػػػا ينبغػػػي ييػػػود الجاليػػػات 
 المشروع.

مػػػف المؤسػػػؼ جػػػدا اف قػػػادة اسػػػرائيمييف كثيػػػريف ال ُيقػػػدروف كمػػػا ينبغػػػي حقيقػػػة اف المعركػػػة عمػػػى الػػػوعي ىػػػي 
در ال االسػتمرار المباشػر لممواجيػة العسػكرية. واالمتنػاع عػف مواجيػة ىػذا الوبػاء سػييددنا فػي األمػد البعيػد بقػػ

 يقؿ عف تيديده لييود الجاليات.
 98/5/9320، "إسرائيل اليوم"
 99/5/9320، األيام، رام اهلل
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مقابر جماعية تضـ رفات وجماجـ وىياكؿ عظمية لمئات الشيداء الذيف سقطوا في معارؾ مع العصابات 

 2239الصييونية في مدينة يافا، والثورة ضد االحتالؿ البريطاني عاـ 
 97/5/9320سسة األقصى لموقف والتراث، مؤ 


