
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 .. والبعض يحاول توريطنا في لبنانتصريحات عباس ال تميق برئيس فمسطين حمدان:أسامة 

 الحكومة ستشكل خالل أيام ورئيسيا سيكون شخصية غير معروفة :"الشرق األوسطلـ"األحمد 

 نتنياىو: التيديدات الصاروخية تجعل جانب الدفاع عنصرًا أىم من عممية الدفاع

 األزمات الدولية: ظروف مواتية الندالع انتفاضة فمسطينية
 ة في محيط القدسالسمطة تسعى لفتح مزيد من المقرات األمني": معاريف"

ج "القـــدس العربـــي": "إســـرائيل" تـــرو  
مطــــــــار لمســــــــالم اال تصــــــــادي.. 

ضــمن خطــة  أريحــافمســطيني فــي 
  كيري
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 ضمن خطة كيري أريحامطار فمسطيني في ج لمسالم اال تصادي.. "القدس العربي": "إسرائيل" ترو   2
ؿ اياياـ المايية عم  التػرويب نػاف المػادـ مػف وليد عوض: حرصت مصادر إسرائيمية متعددة خال -راـ اهلل 

ايادارة ايامريكية مف خالؿ وزير خارجيتهػا جػوف كيػري الػذي زار المنطمػة اك ػر مػف مػرة نهػدؼ احيػا  عمميػة 
السالـ، لف تتعدى مشاريع اقتصادية لتحسػيف اويػاع الفمسػطينييف م ػؿ انشػا  مطػار خػاص نهػـ فػ  منطمػة 

 ارية اخرى.اريحا ال  جانب مشاريع است م
وفيما اعمف اك ر مسؤوؿ فمسطين  عف رفض الميػادة لمسػالـ اياقتصػادي نمعػزؿ عػف السػالـ السياسػ  ذكػرت 
مصػػػادر إسػػػرائيمية ايارنعػػػا  اف تنفيػػػذ المشػػػاريع اياسػػػت مارية فػػػ  اليػػػفة ال رنيػػػة تػػػات  يػػػمف خطػػػة السػػػالـ 

 سرائيمييف.اياقتصادي ولف تكوف مرتنطة نالتمدـ السياس  نيف الفمسطينييف واإل
ونممت اذاعة الجيش اإلسرائيم  ايارنعا  عف مصادر مطمعة فػ  مكتػب رئػيس الػوزرا  ننيػاميف نتنيػا و عمػ  
فحػػػوى ممترحػػػات كيػػػػري اف اياسػػػت مارات سػػػتتـ عنػػػػر المطػػػاع الخػػػػاص الفمسػػػطين  المتطمػػػع الػػػػ  شػػػراكة مػػػػع 

 عدمه. اياقتصاد اإلسرائيم  والعالم  نعيدا عف تعميدات التمدـ ف  السالـ اـ
وحسب المصادر اإلسرائيمية فاف ممترحات كيري الت  طرحها ف  زيارته اياخيرة لممنطمة تشمؿ كذلؾ اطالؽ 

، ونمػؿ السػيطرة ايامنيػة عػف منػاطؽ ناليػفة 2660سراح اسرى فمسطينييف معتمميف منذ ما قنؿ اتفاؽ اوسمو 
خاصػػة فػػ  منطمػػة المػػدس الشػػرقية  ال رنيػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية، الػػ  جانػػب وقػػؼ طػػرح عطػػا ات لالسػػتيطاف

 واياكتفا  نالعطا ات الحالية.
فػ  ظػؿ عػدـ حصػوؿ تمػدـ عمػ  صػعيد  -وحسػب المصػادر اإلسػرائيمية فػاف الرزمػة اياميركيػة التػ  سػتطرح 

ستشمؿ اتجا ات اقتصػادية واعالميػة و مافيػة مترانطػة  -2634استئناؼ المفاويات عم  اساس حدود عاـ 
ؿ اياعالـ وزرع مفػا يـ التعػاوف والسػالـ والتعػايش والتنػادؿ الحيػاري نػيف إسػرائيؿ لوقؼ التحريض ف  وسائ

والفمسطينييف والشعوب العرنية ف  ظؿ انعكاسات الرنيع العرن  اياقميمية والدولية ويػرورة اسػت اللها لخدمػة 
 السمـ الدول .
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إلسرائيم  والرئيس الفمسطين  جممػة اإلسرائيم  إف كيري اقترح عم  رئيس الوزرا  ا’ تيؾ دينكا‘وادع  موقع 
 ممترحات اقتصادية وسياسية ف  محاولة منه إلعادة اإلطراؼ إل  طاولة المفاويات.

سػػرائيؿ والفمسػػطينييف فريػػت تعتيمػػا عمػػ  تفاصػػيؿ اياقتراحػػات التػػ   وحسػػب الموقػػع فػػاف الويايػػات المتحػػدة وال
ف الممترحات األمريكية ومنهػا إقامػة مطػار قدمها كيري، مشيرة ال  اف  ناؾ نعض التفاصيؿ الت  رشحت ع

 فمسطين  قرب مدينة أريحا يم   ارتناط الفمسطينييف نمطار تؿ أنيب.
ووفمػػا لمموقػػع اإلسػػرائيم  ومصػػادرإ سػػتماـ إلػػ  جانػػب المطػػار شػػركة طيػػراف وطنيػػة فمسػػطينية يشػػكؿ أسػػطولها 

أمريكػػا ونميػػة العػػالـ، وسػػتمر الطػػائرات الجػػوي  مػػزة وصػػؿ نػػيف الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتمنمية ودوؿ أورونػػا و 
الفمسطينية عنر المجاؿ الجوي اإلسرائيم  نعد تنسيؽ رحالتها مع أنراج المراقنة الجوية اإلسػرائيمية، وسػتكوف 
اإلجرا ات والترتينات األمنية داخػؿ المطػار فػ  يػد السػمطة الفمسػطينية نالكامػؿ، لكػف إسػرائيؿ سػتراقب حركػة 

الحواسػيب وكػاميرات مراقنػة نمػا يشػنه الترتينػات األمنيػة التػ  كانػت سػائدة عمػ  معنػر المسافريف عنر اجهػزة 
 .1333رفح عاـ 

وتمي  خطة كيري وفؽ المصادر اإلسرائيمية نتحويؿ كامػؿ منطمػة أريحػا إلػ  مركػز اقتصػادي يشػهد ويػع 
ب مشػػػروع المطػػػار األساسػػػات اياقتصػػػادية األولػػػ  لمدولػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتممة حيػػػث يمتػػػرح كيػػػري الػػػ  جانػػػ

شماؿ النحر الميت، مشيرة المصػادر الػ  اف كيػري ’ غالية‘السماح لمسمطة نإقامة مصنع نوتاس ف  منطمة 
وتسػػميمها لمسػػمطة، ’ كينػػوتس غاليػػة‘طالػػب إسػػرائيؿ نايانسػػحاب مػػف تمػػؾ المنطمػػة التػػ  يوجػػد فيهػػا مسػػتوطنة 

 ? المذكور اـ انه سينم  مكانه.الكينوتس‘لكف ليس مف الوايح فيما إذا كانت إسرائيؿ ستخم  
وتعتنر الخطة األمريكية انسحاب إسرائيؿ مف شماؿ النحر الميػت ايانسػحاب األوؿ يػمف سمسػمة انسػحانات 
أو سمسػػمة مػػف عمميػػات نمػػؿ الصػػالحيات فػػ  منػػاطؽ اليػػفة ال رنيػػة نمػػا يسػػمح نإمكانيػػة تحميػػؽ المفاويػػات 

 تمدما.’ مسطينيةاألمريكية اإلسرائيمية الف‘ال ال ية المتوقعة 
إلػػ  خطػػط وممترحػػات كيػػري سػػانمة الػػذكر كجػػز  مػػف خطتػػه األصػػمية الهادفػػة إلػػ   اإلسػػرائيم وأشػػار الموقػػع 

تحسػػيف الويػػػع اياقتصػػػادي الفمسػػطين  الخطػػػة التػػػ  توقػػػع لهػػا وزيػػػر الخارجيػػػة ايامريكػػ  نرفػػػع قيمػػػة النػػػاتب 
 5نالمئة حاليا إل   12نما يعادؿ ال م يف مف نالمئة وتخفض نسنة النطالة  2الموم  الفمسطين  الخاـ ننسنة 

 نالمئة خالؿ السنوات ال ال ة الممنمة.
 03/5/1320القدس العربي، لندن، 

 
 يعقد جمسة مساءلة لوزيري الداخمي ة والسياحة في غزة التشريعيالمجمس  2

عيًة وسياحيًة، واجه تحت قنة المجمس التشريع  ف  غزة، فتح الّنواب ممفاٍت أمنيًة وزرا: ننيؿ سنونو -غزة
فيها وزير الداخمية فتح  حماد، أسئمة "ساخنة" مف النائب يحي  موس ، تمحورت حوؿ "وجود حايات 
اعتماؿ خارج إطار المانوف"، مروًرا نالحرّيات وقيية "الننطاؿ الساحؿ" و روب السجنا ؛ فيما أفرغ وزير 

 عف سؤاليف يخّصاف عمؿ وزارته.الزراعة والسياحة عم  الطرشاوي، ما ف  جعنته ُمجينًا 
ونرئاسة النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريع  د. أحمد نحر، ُعمدت الجمسة، اليوـ األرنعا ، ووّجه فيها 
النائب موس  سؤاله لوزير الداخمية، مستشهدًا نزيارة أجرا ا سانمًا لسجف "أنصار"، لمديالة عم  وجود 

ارج إطار المانوف ودوف عمـ النيانة، نما ُيعرؼ نالتوقيؼ عم  ذمة "اعتماؿ لعشرات المواطنيف وتوقيفهـ خ
 مالية"، و و ما نفاإ حّماد جممًة وتفصياًل، قائاًل:" إّف  ذا غير صحيح".
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"إّف ك يرًا مف المجرميف است موا حالة األمف واألماف ف  غزة ممف اتجهوا إليكـ، ونحف قمنا  وتانع حّماد:
ؿ نالتعاوف مع وزارة العدؿ والنائب العاـ، وما يتـ مف حايات اعتماؿ قانون  ويمف نإنشا  دائرة جرائـ األموا

اإلطار العاـ المتفؽ عميه، كما أرجعنا مالييف الدويارات ألصحانها"، مؤكدًا أف وزارته مستعدٌة لمتخم  عف 
  ذإ المهمة المتعممة ناألمواؿ، نمرار مف المجمس التشريع .

اله ال ان  وزارة الداخمية نػ"انتهاؾ الحريات العامة"، مشيرًا إل  أنه يممؾ "شهادات النائب موس ، اتهـ ف  سؤ 
نالصوت والصورة لشناب ُيظهروف تعريهـ لالعتدا  عم  الجسد نما يشكؿ مخالفة لمنظاـ العاـ والمانوف 

ظهر ريا ما نسنته األساس "؛ فيما استشهد حماد ناستطالع رأي أجرته وزارته وفمًا لػ"المماييس العالمية" أ
 % مف المواطنيف عم  عمؿ "الداخمية"، وفؽ قوله.77

ذ أكد حّماد "أنه يا يوجد حممة لمالحمة أصحاب الننطموف الساحؿ ويا الشعر الطويؿ" قائاًل لمنواب:" إذا  وال
"أّف ، مف قانوف العمونات الت  تنص عم  320كانت  ذإ الحممة موجودة فافعموا ما تريدوف"، ذّكر نالمادة 

كؿ مف فعؿ فعاًل منافيًا لمحيا  أو أندى إشارة منافية لمحيا  ف  مكاف عاـ يعاقب نالحنس مدة يا تزيد عم  
 ـ أندى حماد "است رانه مف استناد المجمس التشريع  إل   ستة أشهر أو ن رامة يا تزيد عم  خمسيف دينارًا."

مفيؽ" لتشويه ما تموـ نه وزارة الداخمية، ياسيما تمؾ ما جا  ف  اإلعالـ"، متهمًا نعض وسائؿ اإلعالـ نػ"الت
 الت  تصؼ كؿ ما تمـو نه الحكومة الفمسطينية نانه "غير قانون ".

أما السؤاؿ ال الث الذي وجهه النائب موس ، لوزير الداخمية، فكاف حوؿ حاد ة  روب سجنا  جنائييف مف 
ا نعض العناصر األمنية نناً  عم  انتما اتهـ سجوف األجهزة األمنية، الشهر الماي ، نػ"مساعدة قدمه

ممر  80و ذا ما أجاب حّماد عنه، ُمذكرًا نمصؼ اياحتالؿ اإلسرائيم  لػ السانمة" وتكرار ذلؾ ف  فترة قياسية.
، ومنتصؼ نوفمنر الماي ، وما ينتب 2008تانع لوزارته خالؿ الحرب الت  شنها يد قطاع غزة أواخر 

ة الداخمية الت  تتعرض ممراتها لمتدمير"، إيافًة إل  "اإلجرا ات الموجستية الصعنة عف ذلؾ "مف معاناة وزار 
فيما أرجع نذات الوقت  روب نعض السجنا  األمنييف، إل   الت  يتـ اتخاذ ا لنمؿ السجنا  خالؿ الحروب".

عادت  ؤيا  إل  عمميات الننا  واإلصالحات الت  تموـ نها النمدية، ف  محيط السجوف، مؤكدًا أف وزاته أ
 السجف دوف "خدش نالمجتمع ودوف قطرة دما  واحدة".

وساؿ النائب موس ، وزير الداخمية أييًا، عف قيية "الممنوعيف مف السفر وتكرار شكاوى المواطنيف مف 
ويع أسمائهـ عم  المعانر، ناوامر مف الوزارة ما يم ؿ انتهاكًا لممانوف كوف مف يممؾ المنع  و الميا  

فما المسّوغ المانون  الذي تستند إليه وزارتؾ"؟ فماؿ:" نحف يا نمنع أحدًا مف السفر إيا نالتوافؽ مع فمط، 
 وزارة العدؿ والنائب العاـ".

وّذكر حماد ناّف وزارته سمحت لمعديد "ممف ُيعتنروا خصومًا لمحكومة" نالعودة إل  المطاع، مشيرًا إل  أف 
فهو ف  إطار المانوف ويمانًا لمصالح الشعب، ومف الطنيع  أف يتـ منع الوزارة "إذا منعت أحدًا مف السفر 

 أي شخص يشكؿ خطرًا أو تهديدًا لألمف"، وفؽ قوله.
لكف النائب موس  عاد ليؤكد "أف  ناؾ حايات نعد التحمؽ منها  نت أنها نزاعات مدنية تمت معالجتها أماـ 

المانوف يا يمر ناي حاؿ مف األحواؿ انتهاؾ الحريات المحاكـ نطريمة مخالفة لممانوف"،  ـ شدد عم  "أف 
العامة أو يرب الشناب ف  الشارع"، وقاؿ ف  مويوع  روب السجنا :" كنا نتمن  أف نسمع مف حماد أف 

 عناصر الشرطة المتواطئة ف   رونهـ قد تمت مسا لتهـ".
لوزير الطرشاوي، ويتعمؽ أّولها نػ"موقع وتحّولت أسئمة موس  الذي انفرد نطرح نمسائمة الوزرا  فيما نعد إل  ا

عاـ، وتحويمها إل  ممر لفرؽ 3000سياح  ف  معسكر الشاطئ غرب غزة تحتوي عم  ا ار رومانية تعود لػ
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دونمًا، تعتنر مهمة لدينا  180" ذإ المنطمة الت  تنمغ مساحتها وردًا عم  ذلؾ قاؿ الطرشاوي: الكشافة".
توي عم  ا ار غير متعارؼ عميها، ويا يوجد لدينا قدرات تمكننا مف التنميب ونعمؿ عم  حمايتها، إيا أنها تح

وتانع وزير السياحة ناف  عنها، ف  ظؿ إعراض مؤسسات اآل ار عف مساعدتنا، لذا فاإلمكانيات شحيحة".
وزارته سمحت لفرؽ الكشافة نممارسة نشاطاتهـ "عم  السطح ودوف اإليرار ناي مف اآل ار وعم  جز  

عف سؤاؿ حوؿ "منح تراخيص استيراد المواش   -نصفته وزيرًا لمزراعة أيياً  -منها"، ليجيب نعد ا محدود
ووجود محاناة مف قنؿ الوزارة لنعض التجار عم  حساب آخريف"، نسرٍد مفّصؿ، لـ يخُؿ مف التذكير نإغالؽ 

 )إسرائيؿ( لممعانر.
رسميًا وأف أي مواطف يستطيع سد احتياجات  وما قاله الطرشاوي ترّكز عم  أف "اياستيراد مف مصر ليس

السكاف مف أي سمعة نإمكانه الحصوؿ عم  التراخيص مف الوزارة وأف األخيرة ليس ليد ا مصمحة مع أي 
وأياؼ الوزير:" فيما يتعمؽ نما جا  ف  السؤاؿ حوؿ حصوؿ مواطف يا عالقة له ناستيراد  مف التجار".

تعمؽ األمر نمف  و أقدر عم  ذلؾ"، مشددًا عم  قرار وزارته نمنع المواش  عم  تراخيص مف الوزارة، وي
 استيراد العجوؿ مف مصر ف   ذإ المرحمة.

 29/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 السمطة تسعى لفتح مزيد من المقرات األمنية في محيط القدس": معاريف" 3
ف الوقائ  الفمسطين  تمدـ قنؿ  ال ة قالت صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية، إف جهاز األم: راـ اهلل: كفاح زنوف

أسانيع إل  رئيس اإلدارة المدنية التانعة لسمطات اياحتالؿ ف  اليفة ال رنية موت  آلموز، نطمب ننا  ممر 
الواصؿ إل  المدس، والذي يصؿ راـ اهلل نالمدس عف  443لمجهاز ف  منطمة نيتونيا، قرب الشارع رقـ 

 يهود المتشدديف.طريؽ مستوطنة موديعيف المخصصة لم
وطمب جهاز األمف الوقائ  ننا  الممر عم  مساحة كنيرة تنمغ مئات الدونمات، جنوب نمدة نيتونيا غرب ف  

 ، أي تمع تحت السيطرة األمنية والمدنية اإلسرائيمية.«ج»راـ اهلل، و   منطمة مصنفة 
ما أ ار قمما إسرائيميا، إذ أشارت ، إيا نيع عشرات األمتار، و ذا 443ويا تنعد المنطمة عف الشارع رقـ 

إل  أف ننا  الممر سيتسنب ف  تنعات أمنية خطيرة، ألنه سيشرؼ عم  محور مهـ عم  طريؽ « معاريؼ»
 ومناطؽ يهودية أخرى.« موديعيف»المدس، وسيكوف قرينا جدا مف  -راـ اهلل 

« مكانيـ»ستوطنت  وم« موديعيف»ف  المنطمة، وكتب عف سهولة مراقنة « معاريؼ»وتجوؿ مراسؿ 
مف إمكانية تحوؿ الممر خالؿ « معاريؼ»وحذرت  وسط إسرائيؿ.« غوش داف»، إيافة إل  «راعوت»و

أي مواجهة مستمنمية إل  مركز سيطرة عم  محور الطرؽ، مما يشكؿ تهديدا حميميا عم  حياة المسافريف 
دارة المدنية إف الفمسطينييف تمدموا وأكدت مصادر فمسطينية طمب ننا  الممر  ناؾ، وقالت اإل إل  المدس.

 نالفعؿ نهذا الطمب إيا أنهـ طمنوا ف  األياـ األخيرة تجميدإ.
 .إنه يا يسمح أندا لمشرطة الفمسطينية نالعمؿ ف  المدس« الشرؽ األوسط»وقالت مصادر لػ

 30/5/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 حث الخيارات حال فشمو: خيبة أمل من كيري واستعدادات لب"القدس الفمسطينية" 4
اف اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أظهر خينة  لصحيفة "المدس"قاؿ مسؤولوف : راـ اهلل

أمؿ واسعة مف فشؿ وزير خارجية الويايات المتحدة األمريكية جوف كيري ف  حمؿ إسرائيؿ عم  وقؼ 
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وقاؿ  ف  إطار حؿ الدولتيف. 1967سطينية عم  حدود اياستيطاف ف  األراي  الفمسطينية أو قنوؿ دولة فم
انه: مع ذلؾ فاف كيري يتوقع مف الميادة الفمسطينية أف تعود إل   لصحيفة "المدس"مسؤوؿ فمسطين  

المفاويات مع إسرائيؿ حيث يعتنر أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية ننياميف نتنيا و جاد  ذإ المرة ف  
 التوصؿ إل  اتفاؽ.

كيري حت  اآلف الخطة الت  قاؿ انه يتنمؿ نيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف منذ نهاية شهر آذار ولـ يعرض 
 الماي  مف أجؿ ويع تفاصيمها.

ذا لـ يمـ نتمديـ خطة ممنولة فإف  وقاؿ مسؤوؿ: ننتظر أف يمدـ كيري خطته حت  السانع مف حزيراف المادـ وال
 مؤسسة دولية. 16لؾ طمب العيوية ف  الميادة الفمسطينية ستدرس خياراتها نما ف  ذ

اإلسراع ف  التوجه إل  المنظمات الدولية مف أجؿ  لصحيفة "المدس"ولكف مسؤوؿ فمسطين  أخر استنعد 
 منع أي صداـ مع الويايات المتحدة األمريكية.

 30/5/2013القدس، القدس، 
 

 خميل عساف: اجتماعات لجنة الحريات بالقاىرة "مضيعة لمو ت" 5
اعتنر عيو لجنة الحريات ناليفة ال رنية خميؿ عساؼ، أف اجتماع لجنة الحريات : حمد جاسرم - غزة

لـ يطنماف أي  ايانمساـالعامة وننا  ال مة المنن مة عف اتفاؽ نالما رة "مييعة لموقت"، مشيرًا إل  أف طرف  
وف يايف"، وأويح عساؼ ف  تصريح خاص نػ"فمسطيف أ نند مف ننود المصالحة عم  أرض الواقع.

األرنعا ، أف ايانمساـ الفمسطين  الحاصؿ نيف حركت  حماس وفتح شجع اياحتالؿ اإلسرائيم  عم  مواصمة 
جرائمه نحؽ الشعب الفمسطين  ناليفة ال رنية مف خالؿ اياعتمايات ومدا مات نيوت المواطنيف نشكؿ 

مصداقية األطراؼ ف  تطنيؽ ننود ووصؼ ممؼ اياعتماؿ السياس  نانه "األخطر، وأنه ممؼ اختنار  يوم .
 .المصالحة عم  أرض الواقع"

 29/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 القطاعتسمح لمشركات العربية باإلعمار في الحكومة في غزة  6
أعمنت الحكومة الفمسطينية ف  غزة أنها، وافمت خالؿ اجتماعها األسنوع  ف  غزة أمس، عم  فتح  :غزة

 وقاؿ أميف عاـ الحكومة عند العرنية ف  تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة. ناب المنافسة أماـ الشركات
السالـ صياـ، ف  نياف ممتيب، إف قرار الموافمة جا  عم  أساس أف تمتـز الشركات العرنية ناستخداـ 

 األيدي العاممة الفمسطينية ف  حاؿ فوز ا نالعطا ات الخاصة نمشاريع إعادة اإلعمار.
 30/5/2013ظبي،  االتحاد، أبو

 
 بو ليمى: االحتالل يشن حرب تطيير عر ي شاممة في القدسالنائب أ 7

قاؿ النائب قيس عند الكريـ 'أنو ليم ' نائب األميف العاـ لمجنهة الديممراطية لتحرير فمسطيف إف  :غزة
ستهدؼ مف حكومة اياحتالؿ اليمينية المتطرفة تشف حرب تطهير عرق  شاممة ف  مدينة المدس المحتمة، ت

وأياؼ أنو ليم  أف سمطات  خاللها اإلنساف والمكاف ، ف  محاولة منها لفرض وقائع جديدة عم  األرض.
اياحتالؿ تخطط يارتكاب مجزرة نحؽ المنازؿ ف  مدينة المدس المحتمة مف خالؿ مخطط يهدؼ ال   دـ 
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ات اياحتالؿ لمي ط عم  أننا  منزيا، وتشريد آياؼ المواطنيف مف منازلهـ ف  محاولة جديدة مف سمط 450
جنار ـ عم  ترؾ المدينة الممدسة.  شعننا ف  المدس المحتمة مف أجؿ ترحيمهـ وال

 30/5/2013الغد، عمان، 
 

 تجمع الشخصيات الفمسطينية يرفض "السالم اال تصادي" مع االحتالل 8
اياقتصادي" مع اياحتالؿ  راـ اهلل: أكد تجمع الشخصيات الفمسطينية المستممة رفيه الشديد لخطط "السالـ

اإلسرائيم ، "ولمسا مات نعض رجاؿ األعماؿ لتمرير ا عم  حساب تيحيات الشهدا  وصنر األسرى 
 وتحرير األقص  إريا  لطموحات اياحتالؿ".

ودعا الدكتور محمد ماي ، عيو قيادة التجمع ف  غزة، إل  "توحيد جهود كؿ الموى والفصائؿ الوطنية 
جهة  ذا المخطط الذي سيعزز انمساـ الوطف"، مؤكًدا أف " نالؾ أطراؼ عديدة تحاوؿ واإلسالمية ف  موا

ويع العصا ف  دواليب عرنة المصالحة و و ما يتطمب وقفة وحدوية وطنية إلنها  ايانمساـ وتسهيؿ سير 
 عممية المصالحة".

ية إل  "يرورة قطع مف جهته؛ أشار خميؿ عساؼ عيو قيادة تجمع الشخصيات المستممة ف  اليفة ال رن
الطريؽ أماـ المحاويات الهادفة لتعزيز ايانمساـ وتعطيؿ المصالحة ونذؿ كؿ الجهود الممكنة ف  اتجاإ إنها  

 ايانمساـ، ووقؼ كؿ مظا رإ مف اعتماؿ سياس  وتمييد لمحريات وتراشؽ إعالم ".
 30/5/2013 دس برس، 

 
 ينيين النازحين من سوريةسفير فمسطين لدى مصر يبحث في لبنان مشاكل الفمسط 9

د ب أ: توجه سفير فمسطيف لدى مصر ومندونها الدائـ نجامعة الدوؿ العرنية الدكتور نركات الفرا  -الما رة 
اليوـ األرنعا  إل  نيروت ف  زيارة لمنناف تست رؽ أرنعة أياـ ف  إطار تحرؾ فمسطين  لنحث مشاكؿ 

 الفمسطينييف النازحيف مف سورية .
 30/5/2013بي، لندن، القدس العر 

 
 .. والبعض يحاول توريطنا في لبنانعباس ال تميق برئيس فمسطين تصريحات حمدان:أسامة  23

اعتنر الميادي فػ  حركػة حمػاس أسػامة حمػداف تصػريحات رئػيس السػمطة الفمسػطينية : لميس الهمص -غزة 
را إلػ  أنهػا تػات  اسػتجدا  محمود عناس ف  مؤتمر دافوس غير يائمة ويا تعنر عف الشػعب الفمسػطين ، مشػي

 ألمريكا و)إسرائيؿ( مف أجؿ استئناؼ المفاويات.
أكد حمداف أف عناس أمامه فرصة تاريخيػة لتحميػؽ المصػالحة والعػودة إلػ  خيػار الشػعب فػ  ايانيػماـ إلػ  
ف نرنامب التحرير، منو ا إل  أف حركته فوجئت نمرار "أنو مػازف" تشػكيؿ حكومػة جديػدة فػ  اليػفة، ومنينػا أ

 ذلؾ يا يخدـ المصالحة ف  أي حاؿ.
جػػػوف كيػػػري فػػػ  المنطمػػػة لػػػف تػػػات  نجديػػػد لمميػػػية الفمسػػػطينية، وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكيػػػة وذكػػػر أف جػػػويات 

مويحا أف  دفها األوؿ واألخير حماية الكياف الصهيون ، "والحصوؿ عمػ  مزيػد مػف التنػازيات مػف السػمطة 
 ونعض الميادات العرنية".

حػػوار خػػاص لػػػ " الرسػػالة نػػت " تصػػريحات "أنػػو مػػازف" نالمؤسػػفة، معتنػػرا أنهػػا يا تميػػؽ  ووصػػؼ حمػػداف  فػػ 
نشخص فمسطين ، "فكيؼ نرئيس السمطة؟"، مشيرا إل  أف عناس يظف أف تصريحاته ستجعؿ قادة اياحتالؿ 
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اس وأشػػار إلػػ  أف حػػدود المعادلػػة السياسػػية ناتػػت وايػػحة، "فعنػػ وأمريكػػا يعطفػػوف عميػػه نعػػودة المفاويػػات.
حصػػؿ عمػػ  معظػػـ مػػا يمكػػف أف تمدمػػه أمريكػػا و)إسػػرائيؿ( خاصػػة فػػ  ظػػؿ أنػػه يا وجػػود ألي أفػػؽ سياسػػ "، 
مويػػػحا أف خطػػػاب رئػػػيس السػػػمطة يسػػػ   إليػػػه عنػػػد األمػػػريكييف واإلسػػػرائيمييف ألنػػػه يظهػػػرإ خانعػػػا، معممػػػا: 

 "سيمولوف لماذا نمدـ إليه أي ش   و و يتنازؿ دوف  مف؟".
نو مازف" الت  أظهر فيها اختالؼ نرنامب فتح عف حماس، قاؿ حمداف: "كمنا نعمـ وتعمينا عم  تصريحات "أ

أف نرنػػامب عنػػػاس  ػػو التسػػػوية، وحمػػػاس  ػػو التحريػػػر، لكػػػف عنػػدما خيػػػنا جػػػويات المصػػالحة صػػػرحنا نػػػاف 
وتػانع: "إذا كػاف رئػيس السػمطة  الوحدة يا تعن  نزوؿ حماس عند النرنامب السياسػ  الػذي يحممػه أنػو مػازف".

يريد أف يتنن  نرنامب التحرير فهذا شػانه، ولكػف المصػالحة يػرورة، ويا تػات  نفػرض نرنػامب التسػوية، نػؿ  يا
نالمنوؿ والريا نما يختارإ الشعب ويمررإ"، معتمدا أف الشعب الفمسطين  يحمؿ صفة المماومة منذ قرانة قرف، 

 "وكاف يننذ كؿ مف ينحرؼ عف تمؾ النوصمة".
ولة الحوارات األخيرة ف  الما رة خاصة أنها ناقشت قيايا اتفؽ عميها دوف تطنيؽ وحوؿ نظرة حمداف إل  ج

فعم  عم  األرض، قاؿ: "المما  األخير كاف إجرائيا، ومف الطنيع  أف تناقش أفكار اتفؽ عميهػا مػع الحػديث 
 عف آليات لمتنفيذ".

ويح أف لما  الما رة األخير كاف أما عف سنب وقؼ تنفيذ أي مف الميايا الت  اتفؽ عميها حت  المحظة، فا
جيدا، "وجرى اياتفاؽ خالله عم  جممة مف الميايا وآليات لتنفيذ ا، ولكف عندما يحصؿ خمؿ فهذا يعن  أف 

  ناؾ مف يعطؿ التنفيذ".
وفيما يتعمؽ نالحكومة المنوي تشكيمها فػ  راـ اهلل، نػيف أنهػـ فوجئػوا نػالمرار، "خاصػة أف رغنػة تاجيػؿ تشػكيؿ 

التوافػػػؽ  ال ػػػة أشػػػهر كانػػػت فتحاويػػػة"، منينػػػا أف حمػػػاس احترمػػػت رغنػػػة فػػػتح، "لكػػػف المعطيػػػات عمػػػ  حكومػػػة 
 األرض يا تشير إل  استعداد األخيرة لتشكيؿ حكومة الكفا ات".

وحوؿ نتيجة لما  المنظمة األخير ف  عماف، ذكر حمداف أف المما  كػاف تمنيػا لنحػث عػدد مػف النمػاط العالمػة 
المجمس الوطن  واتخاذ توصيات نشانها، منينا أف تمؾ التوصيات لف تشكؿ فارقػا كنيػرا، ف  قانوف انتخانات 

"ألف المهـ سيتحدد خالؿ اجتماع مرجعية منظمة التحرير الت  شكمت مف األمنا  العاميف لمفصائؿ وأعيا  
 المجنة التنفيذية لممنظمة، وعندئذ سيكوف الحديث عما توصمت إليه المرجعية مف اتفاقات".

وعمؽ الميادي ف  حماس عم  نروز النعد الطػائف  فػ  الصػراع الػدائر فػ  المنطمػة خصوصػا سػورية وتػا يرإ 
عمػػػػ  الميػػػػية الفمسػػػػطينية، فتحػػػػدث عػػػػف وجػػػػود آ ػػػػار سياسػػػػية لكػػػػؿ مػػػػا يجػػػػري فػػػػ  المنطمػػػػة، مويػػػػحا أف 

ألف قيػػػيتهـ  الفمسػػطينييف عمػػػ  مػػدار تػػػاريخهـ لػػػـ يكونػػوا طػػػائفييف ويا مػػذ نييف، "فهػػػـ ينسػػػجموف مػػع أمػػػتهـ
ويعتمػػد حمػػداف أف  نػػاؾ محػػاويات إلحػػداث فتنػػة فػػ  األمػػة نتحػػريض مػػف خارجهػػا، "كمػػا إف  جامعػػة لألمػػة".

 ناؾ نعض مف ينتموف إل  األمة يشػاركوف فػ  إحػداث تمػؾ الفتنػة"، منو ػا إلػ  أف الفتنػة الطائفيػة فػ  حػاؿ 
 حد ت فإنها لف تنم  أحدا.

يراف "ألنها تموـ عم  أساس تحريػر فمسػطيف ومواجهػة اياحػتالؿ"،  ونف  وجود حرج مف عالقتهـ نحزب اهلل وال
مييفا: "إذا حصؿ تنايف فػ  أحػد المواقػؼ فهػذا يا يحرجنػا ألف أصػؿ عالقتنػا نهػـ الميػية الفمسػطينية، كمػا 

 إننا نعنر عف أي تنايف ف  المواقؼ نويوح".
عميه، وعم  موقؼ األمة اتجا ه"، منينػا  ويكمؿ: "الخيارات الت  ياخذ ا كؿ طرؼ اتجاإ سورية ستترؾ أ ر ا

أف حركتػػه أخػػذت قػػرارا وايػػحا نػػاف سػػورية دعمػػت حمػػاس ووقفػػت نجاننهػػا وقػػدمت لمميػػية الك يػػر، "لكننػػا يا 
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يمكف أف نمؼ يد إرادة شعب يريد حريته وكرامته والتداوؿ السمم  لمسمطة"، مويحا أنهـ يمدموف النصيحة 
 يناسنها مف قرارات". إل  حمفائهـ، "لكف كؿ جهة تاخذ ما

واعتنر الميادي أف نعػض المالحمػات التػ  تحػدث ألفػراد مػف حمػاس فػ  سػورية نتيجػة انزعػاج السػمطات مػف 
مواقؼ الحركة يا يعن  تورطها ف  الشاف الداخم  السوري، مويحا أف تمؾ اياعتدا ات يا تذكر ممارنػة مػع 

 ما يتعرض له الشعب السوري.
طػارئ يحػدث فػ  الجنهػة الداخميػة فػ  لننػاف خاصػة فػ  ظػؿ تزعػزع األويػاع، أما عف جهوزيػة حركتػه ألي 

نػيف حمػػداف أف  نػػاؾ نعػػض الجهػات تحػػاوؿ تػػوريط الفمسػػطينييف فػػ  األحػداث الداخميػػة، "لكػػف  نػػاؾ إجماعػػا 
وأكد أف الموقؼ الفمسػطين  نػات وايػحا لمحكومػة  فمسطينيا عم  رفض التورط ف  أي حدث داخم  عرن ".

نانية كافة، منو ا إل  أف مصمحة الميية الفمسطينية تمي  نػاف يكػوف الويػع مسػتمرا فػ  لننػاف، والموى المن
 ومعرنا عف استعدا ـ لمتعامؿ مع أسوأ الظروؼ.

حمداف أكد فػ  نهايػة حدي ػه أف العػاميف المممنػيف سيشػهداف تطػورا وايػحا فػ  عالقػات حمػاس المعمنػة عمػ  
 المستوييف العرن  والدول .

 19/5/1320، فمسطينالرسالة، 
 

 الحكومة ستشكل خالل أيام ورئيسيا سيكون شخصية غير معروفة :"األوسطالشرق لـ"األحمد  22
يشعر مسؤولوف فمسطينيوف نالممؽ إزا  خطة السػالـ اياقتصػادي التػ  يػروج لهػا وزيػر : عم  الصالح - لندف

ة لحركػػة فػػتح لمشػػرؽ األوسػػط أف ويػػرى عػػزاـ األحمػػد عيػػو المجنػػة المركزيػػ، الخارجيػػة األميركػػ  جػػوف كيػػري
إف  نػاؾ قممػا فمسػطينيا مػف أف »ال رض مف طرح  ذإ الخطة  و إريا  نتنيػا و، وقػاؿ معرنػا عػف مخاوفػه 

تكػػػوف  ػػػذإ الخطػػػة  ػػػ  األسػػػاس.. وأف يػػػات   ػػػذا الحػػػؿ ناإليػػػافة إلػػػ  الحػػػؿ األمنػػػ  عمػػػ  حسػػػاب الحػػػؿ 
إننػػػػ  جػػػػد قمػػػػؽ أف نتػػػػورط وأف ييػػػػعنا »وأيػػػػاؼ: «. السياسػػػػ ، ويمػػػػرر عمينػػػػا تحػػػػت اسػػػػـ الػػػػ الث مسػػػػارات

األميركيػػوف تحػػت األمػػر الواقػػع رغػػـ مػػػا قالػػه الػػرئيس )محمػػود عنػػاس( أنػػػو مػػازف فػػ  خطانػػه )فػػ  المنتػػػدى 
اياقتصادي ف  النحر الميت( ورغـ نياف الميادة الفمسطينية ف  األسنوع الماي  الذي قمنا فيه، إننػا لػف نمنػؿ 

 «.السياس   و األساس ناف يت مب مسار عم  مسار وأف المسار
وشػػدد األحمػػد عمػػ  أف أنػػو مػػازف واع لػػذلؾ وأنػػه أكػػد أمػػاـ المنتػػدى اياقتصػػادي فػػ  النحػػر الميػػت، الػػرفض 

 الفمسطين  لمحؿ اياقتصادي المطروح وكذلؾ الدولة ذات الحدود المؤقتة.
سرائيميوف( الت  أعيد طرحها عم   امش  ووصؼ األحمد ما أطمؽ عميه منادرة رجاؿ األعماؿ )فمسطينيوف وال

، مييفا أنه يا يعتنر ا منادرة وانه يا منرر لمطريمة الت  أعمنت نها وكانها «السخيفة»منتدى النحر الميت، نػ
كػػاف عمػػػ  السػػيد )رجػػػؿ »منػػادرة ألف أسػػموب إخراجهػػػا سيسػػت ؿ نشػػكؿ سػػػمن  فػػ  الواقػػع الفمسػػػطين . وقػػاؿ: 

سػانؽ فػ  الوفػد الفمسػطين  المفػاوض ومػف حػزب األعماؿ الفمسطين ( منيب المصري وسمير حميمة )عيػو 
فػػدا اليسػػاري( أيا يتحػػد ا عمػػ   ػػذا النحػػو وكانهػػا منػػادرة و ػػ  ليسػػت منػػادرة، ألف المطمػػوب مػػف الجميػػع  ػػو 
العػػودة إلػػ  طاولػػة المفاويػػات عمػػ  أسػػس وايػػحة.. أكػػرر،  ػػذإ ليسػػت منػػادرة ويا جديػػد فيمػػا يمػػوياف. وننػػا  

سرائيمييفعم  ذلؾ سيسا  فهمها عم  أنها   «.شراكة اقتصادية نيف رجاؿ أعماؿ فمسطينييف وال
األمػػور تسػػير حسػػب اياتفػػاؽ نيننػا فػػ  آخػػر اجتمػػاع عمػػد فػػ  المػػا رة قنػػؿ »وحػوؿ المصػػالحة قػػاؿ األحمػػد إف 

، مؤكػػدا أنػػه سػػيمتم  وفػػد حركػػة حمػػاس لممصػػالحة نرئاسػػة الػػدكتور موسػػ  أنػػو مػػرزوؽ فػػ  «نيػػعة أسػػانيع
وأيػػاؼ أف اجتمػػاع اليػػـو سػػيناقش تمريػػريف عػػف الحريػػات فػػ  «. دوؿ المتفػػؽ عميػػهوفػػؽ الجػػ»المػػا رة اليػػوـ، 
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اليفة ال رنية وقطاع غػزة، أحػد ما سػيمدمه مصػطف  النرغػو   )رئػيس المنػادرة الوطنيػة( منسػؽ  ػذا الممػؼ 
 «.ف  اليفة وخالد النطش )مف حركة الجهاد اإلسالم ( منسمه ف  المطاع

يػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػطينية، أقػػرت فػػ  اجتماعهػا نممػػر الرئاسػػة فػػ  راـ اهلل وقػاؿ األحمػػد إف المجنػػة التنفيذ
 ونرئاسة أنو مازف، قانوف انتخاب المجمس الوطن  لممنظمة.

وعف الحكومػة الجديػدة، قػاؿ األحمػد إنػه سػيعمف عػف تشػكيمها، فػ  غيػوف أيػاـ، لكنهػا لػف تكػوف نرئاسػة أنػو 
ستكوف مص رة ومؤقتة لحيف »إلعالـ. وأياؼ أف  ذإ الحكومة مازف نؿ شخصية لـ تتداوؿ اسمها وسائؿ ا

مػايو )أيػار( المايػ ، حػوؿ تشػكيؿ حكومػة  21تنفيذ اياتفاؽ مع حماس الذي توصمنا إليه ف  اجتماعنا ف  
 «.أغسطس )آب( الممنؿ 21التوافؽ الوطن  وفؽ إعالف الدوحة، نرئاسة أنو مازف ف  موعد أقصاإ 

ألحمػػػد نػػػؿ نفػػػ  إمكانيػػػة أف يكمػػػؼ نرئاسػػػة  ػػػذإ الحكومػػػة محمػػػد مصػػػطف  رئػػػيس وفػػػ   ػػػذا السػػػياؽ اسػػػتنعد ا
صندوؽ اياست مار الفمسطين  أو الدكتور رام  الحمد هلل رئيس جامعة النجاح ف  مدينة نانمس )األوفر حظا 

، مؤكػػدا أف «إف كػػؿ األسػػما  التػػ  جػػرى تػػداولها لػػـ تكػػف أك ػػر مػػف مجػػرد تكهنػػات»حسػػب التكهنػػات(. وقػػاؿ 
 «.ما لـ يعودا مطروحيف، وأف أنو مازف ينحث عف اسـ م مور يا يخطر عم  ناؿ أحداسميه

كػاف مػف المفتػرض أف تكػوف  ػذإ الحكومػة حكومػة توافػؽ وطنػ  نرئاسػة أنػو مػازف، »وأياؼ األحمػد مفسػرا 
ولكف نسنب تاخر التحييرات الت  كاف يجب أف تسنؽ  ذإ الحكومة وف  يػو  اياجتمػاع األخيػر نػيف فػتح 

اس، أجؿ مويوع تشكيؿ حكومة التوافؽ إلػ  منتصػؼ أغسػطس. ولكػف حكومػة سػالـ فيػاض المسػتميمة وحم
يونيػػو )حزيػػراف( الممنػػؿ، و ػػذا سػػيخمؽ فراغػػا قانونيػػا يا نػػد مػػف سػػدإ نتشػػكيؿ  0سػػتنته  مػػدتها المانونيػػة فػػ  

 «.حكومة مص رة ومؤقتة مهما كانت مدتها
 03/5/1320، الشرق األوسط، لندن

 
 "المجمس الوطني"انتخاب   انونعمى  حماس تتحفظ 21

أعمنت حركة "حماس" عف وجود تحفظات لديها عمػ  قػانوف انتخانػات المجمػس الػوطن ، الػذي أي(: يو ن  )
 اعتمدته أمس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية خالؿ اجتماعها ف  راـ اهلل.

عتمػػاد مشػػروع انتخانػػات المجمػػس الػػوطن  مػػف وقػػاؿ النػػاطؽ الرسػػم  ناسػػـ "حمػػاس" سػػام  أنػػو ز ػػري "إف ا
صػػالحيات اإلطػػار الميػػادي لمنظمػػة التحريػػر الػػذي تشػػارؾ فيػػه حركػػة حمػػاس، ولػػيس مػػف صػػالحيات المجنػػة 

وأياؼ أنو ز ري "يجب أف يتـ المانوف نتوافؽ ذلؾ اإلطار الميادي، ووفؽ ما تـ اياتفاؽ عميه ف   التنفيذية".
ركته لـ توافؽ عم  الصػي ة المػذكورة، ناإليػافة إلػ  وجػود تحفظػات لهػا وشدد عم  أف ح اتفاؽ المصالحة".

 وعدد مف الفصائؿ األخرى ومالحظات أساسية عم  قانوف انتخانات منظمة التحرير.
ورأى أف"  ذإ الخطوة مف المجنة التنفيذية تعمد األمػور"، وتسػا ؿ "كيػؼ ستشػارؾ حمػاس فػ  انتخانػات عمػ  

 .أساس قانوف لـ توافؽ عميه"
 03/5/1320، الحياة، لندن

 
 الوطني"  فز عمى التوافقاتالمجمس " انتخابات: إ رار  انون "الجياد" 20

رأى مم ؿ حركة الجهػاد اإلسػالم  فػ  لننػاف أنػو عمػاد الرفػاع ، أف إقػرار قػانوف انتخانػات المجمػس الػوطن  
   التوافمات.الفمسطين  مف قنؿ المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  و قفز عم

وأكػػػد الرفػػػاع ، الػػػذي حيػػػر اجتمػػػاع عمػػػاف األسػػػنوع المايػػػ  لنحػػػث الميػػػايا العالمػػػة فػػػ  قػػػانوف انتخانػػػات 
المجمػػس الػػوطن ، أف اياجتمػػاع خمػػص إلػػ  يػػرورة إحالػػة النمطتػػيف العػػالمتيف إلػػ  اإلطػػار الميػػادي المؤقػػت 
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المجمػػس التشػػريع  نػػالمجمس الػػوطن   لمفصػػائؿ الفمسػػطينية لنح همػػا والنػػت نشػػانهما. والميػػيتاف  مػػا: عالقػػة
الفمسػػػطين ، ومػػػا يتصػػػؿ نػػػذلؾ مػػػف توحيػػػد نظػػػام  ايانتخانػػػات فػػػ  المجمسػػػيف، وعػػػدد دوائػػػر ايانتخانػػػات فػػػ  

 الشتات الفمسطين .
ورأى الرفاع  ف  تصريح له أف "إقرار المانوف مف قنؿ المجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر دوف العػودة ل طػار 

فصػػػػػائؿ الفمسػػػػػطينية، ودوف األخػػػػػذ نعػػػػػيف اياعتنػػػػػار موقػػػػػؼ الفصػػػػػائؿ التػػػػػ  لهػػػػػا نعػػػػػض الميػػػػػادي المؤقػػػػػت لم
وأكػد عمػ  أف  ػذإ الخطػوة تزيػد التعميػدات أمػاـ المصػالحة  المالحظات عم  المانوف، خطػوة ليسػت إيجانيػة".

ف الفمسطينية، وقاؿ: "يا أستطيع تحميػؿ األسػناب التػ  دعػت المنظمػة الػ  ذلػؾ، لكنهػا خطػوة مسػتعجمة، وكػا
 ينن   أيا يتـ اتخاذ قرارات مف جانب واحد".

 19/5/1320، فمسطين أون الين
 

 العودة حق   يشطببرىوم: "حل الدولتين"  24
اعتنر الناطؽ ناسـ حركة حماس فوزي نر وـ، أف الحديث عف حؿ "الدولتيف" يتجا ؿ : رنيع أنو نميرة - غزة

العػػودة، و ػػو يعنػػ  اياعتػػراؼ نػػػ)إسرائيؿ( حمػػوؽ الشػػعب الفمسػػطين  ويػػرفض كػػؿ مكوناتػػه ويشػػطب حمػػه فػػ  
 ووجود اياحتالؿ عم  األرض الفمسطينية ونشرعية اياستيطاف ونسياسة تنادؿ األراي .

سرائيمية ح ت رئاسة السمطة الفمسطينية وحكومة اياحتالؿ اإلسرائيم   133وكانت نحو  شخصية فمسطينية وال
ادرة "كسػر الجمػود" المنعمػدة فػ  المنتػدى اياقتصػادي عم  التمدـ نحو "حؿ الدولتيف"، كما كشؼ أصػحاب منػ

 العالم  حوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريميا ف  منطمة النحر الميت ناألردف.
وقػػاؿ نر ػػوـ: "مػػف يتحػػدث عػػف كسػػر الجمػػود السياسػػ  يؤكػػد أف الميػػية عنػػارة عػػف خػػالؼ ويػػتـ حمػػه نانسػػط 

الؿ، والحػػػديث يانػػػد أف يكػػػوف عػػػف إنهػػػا  الطػػػرؽ، و ػػػذا غيػػػر صػػػحيح ألف الميػػػية عنػػػارة عػػػف عػػػدواف واحػػػت
اياحتالؿ ودعـ الحؽ الفمسطين ، ونحف يا نؤيد أي لما ات مف  ذا المنيؿ مع اياحتالؿ اإلسرائيم  ألف ذلػؾ 

 يعطيه شرعية وينفس حايات التعاطؼ الدولية مع شعننا وتحديدا ف  ظؿ ال ورات العرنية".
ة الفمسػػطينية محمػػود عنػػاس األخيػػرة نشػػاف التنسػػيؽ ووصػػؼ النػػاطؽ ناسػػـ "حمػػاس" تصػػريحات رئػػيس السػػمط

والتعػػػاوف األمنػػػ  مػػػع اياحػػػتالؿ نػػػػ"المهزوزة والمهزومػػػة والخطيػػػرة"، و"يجػػػب أيا تصػػػدر مػػػف أنومػػػازف كػػػرئيس 
لمسمطة، ألنها تؤكد أنه ينن  سياسػاته عمػ  استريػا  واسػتجدا  )إسػرائيؿ( وأمريكػا، وأنػه لػـ يعػد يحمػؿ شػيئا 

   وتؤكد عم  وجود حالة إفالس سياس  تعان  منها السمطة الفمسطينية ورئيسها".يمدمه لمشعب الفمسطين
وحػػوؿ جولػػة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػ  جػػوف كيػػري فػػ  المنطمػػة قػػاؿ نر ػػوـ: "كيػػري يا يحمػػؿ جديػػدا لممنطمػػة 

وجػه وتحديدا لمشعب الفمسطين ، و ػو يسػتخدـ نفػس السياسػة السػانمة المننيػة عمػ  الخػداع واألو ػاـ وتجميػؿ 
)إسػػرائيؿ( أمػػاـ العػػالـ، و ػػو يػػات  ليجتػػث حالػػة التمػػارب الفمسػػطين  وانتػػزاز السػػمطة لمعػػودة إلػػ  المفاويػػات"، 
 مؤكدا أف أي تساوؽ مع مشروع كيري سوؼ يكوف عم  حساب المماومة وعم  حساب الحموؽ الفمسطينية.

 ئيم .وأشار نر ـو إل  أف خطة كيري تات  لحرؽ الوقت لصالح اياحتالؿ اإلسرا
وأكد أف المعوؽ األوؿ والرئيس  لتمػدـ المصػالحة الفمسػطينية  ػو شػروط الرناعيػة الدوليػة واليػ ط األمريكػ  

 عم  السمطة الفمسطينية.
 19/5/1320، فمسطين أون الين

 
 إلى مغادرة لبنان  كوادرىالحزب اهلل حماس تنفي دعوة  25
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التػػ  تناقمتهػػا وكػػايات أننػػا  متعػػددة ومواقػػع  اراياخنػػنركػػة  الميػػادي فػػ  حمػػاس عمػػ  نفػػ : وكػػاياتال -نيػػروت
وكوادر ا المتواجديف ف  لنناف إل  م ادرة النالد "فورا وخالؿ  دعا حركة حماسأف حزب اهلل المننان   إخنارية

 ساعات"، وقاؿ إف الحزب لـ يطمب منه م ادرة الياحية الجنونية ف  نيروت ولـ يتمؽ أي أوامر نالخروج.
أنمػغ عمػ  نركػة نػاف كػؿ مػف لػه صػمة  اهلل مية ف  لنناف إف مسػؤويا أمنيػا كنيػرا فػ  حػزبوقالت مصادر إعال

 عم  األراي  المننانية أصنح غير مرغوب فيه عم  اإلطالؽ. حركة حماسن
 03/5/1320، الغد، عم ان

 
 فمسطينيين في الضفة  ادةحماس تدين اعتقال االحتالل  26

اإلسػػػػرائيم  نحممػػػػة اعتمػػػػايات طالػػػػت عػػػػدد مػػػػف الميػػػػادات  أدانػػػػت حركػػػػة حمػػػػاس نشػػػػدة قيػػػػاـ قػػػػوات اياحػػػػتالؿ
وقالت حماس ف  نياف لها، إف "سياسة اياعتماؿ الصػهيونية لػف ت نػ   الفمسطينية ف  اليفة ال رنية المحتمة.

قيػػادات شػػػعننا ورمػػػوزإ الوطنيػػػة عػػػف مواصػػػمة دور ػػػـ النيػػال "، داعيػػػة السػػػمطة وأجهزتهػػػا األمنيػػػة إلػػػ  وقػػػؼ 
وتانعت حماس ف  نيانها، "إنَّنا ندعو السمطة الفمسطينية وأجهزتها األمنية إل   اياحتالؿ.التنسيؽ األمن  مع 

وقؼ التنسيؽ األمن  مع اياحتالؿ الصهيون  واتخاذ موقؼ وطن  مشّرؼ ف  حماية قيادات شعننا وناشطيه 
حػتالؿ ل فػراج عػف مف اياعتمػاؿ والمالحمػة، كمػا نػدعو المنظمػات الحموقيػة واإلنسػانية إلػ  اليػ ط عمػ  ايا

 جميع المعتمميف، وفيح جرائمه المتواصمة يد ـ".
 19/5/1320، فمسطين أون الين

 
 : جاىزون لمرد  عمى االعتداءات اإلسرائيمية عمى سوريةالفمسطينيةأمين سر تحالف القوى  27

يػػػدات المجيػػػد أف "تهد اعتنػػػر أمػػػيف سػػػر تحػػػالؼ الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية خالػػػد عنػػػد: ناديػػػة سػػػعد الػػػديف-عمػػػاف
وقػػاؿ، لػػػ"ال د" مػػف دمشػػؽ"، "نشػػهد مرحمػػة  اياحػػتالؿ نشػػف عػػدواف جديػػد يػػد سػػورية زادت فػػ  الفتػػرة األخيػػرة".

جديدة ف  استراتيجية المواجهة مع اياحتالؿ"، مؤكػدًا "جا زيػة المماومػة لمػرّد عمػ  أي اعتػدا  إسػرائيم ، فيمػا 
 الجوياف". تناقش اليـو نعض اآلليات لتجديد المماومة يد اياحتالؿ ف 

 03/5/1320، الغد، عم ان
 

 ويعتدي عمى أبنائو الحركةفي   يادييقتحم منزل  الضفة" في من السمطةحماس: "أ 28
اتهمت حركة حماس أجهزة أمف السمطة ف  اليػفة ال رنيػة ناقتحػاـ منػزؿ الميػادي فػ  الحركػة فرحػات أسػعد، 

ونمػؿ نيػاف  الميادي أسػعد وسػرقة  ػاتؼ أحػد ـ.مؤكدة أف أحد عناصر تمؾ اياجهزة قاـ ناياعتدا  عم  اننا  
لحركػػة حمػػاس اليػػـو ايارنعػػا ، عػػف أحػػد ننػػات الميػػادي أسػػعد، و ػػ  صػػحفية، قولهػػا إف عناصػػر مػػف الشػػرطة 
اعتدوا عميها نعد مدا مة منزلهـ الساعة الرانعة مف فجر اليوـ، وقاموا نسرقة  اتفها المحموؿ أ نا  تصوير ا 

 ها ناليرب.أحد ـ و و يعتدي عم  شميم
 19/5/1320، فمسطين أون الين

 
 الحريات ولجنة المتابعة اليوم في القاىرة لمجنة": اجتماعات األياماألحمد لـ" 29

المػػػدس: أعمػػػف عػػػزاـ األحمػػػد، عيػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح ومسػػػؤوؿ ممػػػؼ الحػػػوار فيهػػػا، لػػػػ"األياـ" أف 
صمة المصرية الما رة نرئاسة منسم  المجنػة د.مصػطف  اجتماعًا لمجنة الحريات العامة سينعمد اليوـ ف  العا
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النرغو   وخالد النطش ونحيور األحمد وعيو المكتب السياس  لحركة حماس موس  أنػو مػرزوؽ ومم ػؿ 
 عف الميادة المصرية وذلؾ تنفيذًا ياتفاؽ المصالحة األخير.

لمصػالحة نرئاسػة األحمػد وأنػو مػرزوؽ وأشار األحمد إل  أف اجتماعًا آخر سػيعمد لمجنػة متانعػة تنفيػذ اتفػاؽ ا
ومم ؿ عف الميادة المصرية وقاؿ: تات   ذإ اياجتماعات لمتاكيد عم  أننا نمي  نحو تنفيذ اتفاؽ المصالحة 

انتخانات المجمس الػوطن   خاصة نعد أف اعتمدت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مشروع قانوف
لجنػػػة ايانتخانػػػات فػػػ  الخػػػارج لنتجػػػه نحػػػو تشػػػكيؿ حكومػػػة توافػػػؽ وطنػػػ   الفمسػػػطين  ويتنمػػػ  اياتفػػػاؽ عمػػػ 

 فمسطين  ف  موعد أقصاإ الرانع عشر مف آب الممنؿ.
 03/5/1320، األيام، رام اهلل

 
 تجعل جانب الدفاع عنصرًا أىم من عممية الدفاع الصاروخيةنتنياىو: التيديدات  13

رئيس الحكومة اإلسرائيمية ننياميف نتانيا و  ، أفآماؿ شحادة ، عف03/5/1320، الحياة، لندنذكرت 
شارؾ، ف  التدريب الذي أجري ف  المدس عم  سيناريو تعرض مناطؽ سكنية لصواريخ سورية، وأخرى غير 
-تمميدية وتمميدية مف لنناف وسورية وغزة، وذلؾ ف  اليـو األخير مف التدرينات الميدانية لمناورة "نمطة تحوؿ

4." 
"الخطر المتصاعد، ف  أعماب التطورات اإلقميمية والتزود نالصواريخ المتطورة والكيماوية، أف ورأى نتانيا و 

 جعؿ جانب الدفاع عنصرًا أ ـ مف عممية الدفاع، نالنسنة إل  إسرائيؿ".
وقد أكد نتانيا و عم  أف إسرائيؿ "   الدولة الرائدة عالميًا مف حيث مستوى حماية الجنهة الداخمية"، رغـ 

ير الت  كشفت النواقص الخطيرة ف  حماية السكاف. إيا أنه أياؼ إنه "مف المستحيؿ توفير حماية التمار 
 كاممة لمسكاف، و و ما يدفع الحكومة إل  زيادة الموارد المخصصة لمحماية".

أف نتنيا و اطمع ننفسه، أمس، عم  ، نظير مجم ، عف 03/5/1320، الشرق األوسط، لندنوأيافت 
الداخمية، الت  خصصت ف  يومها الرانع لمحاكاة سيناريو سموط صاروخ كيماوي عم  ح   تدرينات الجنهة

أسنوع »سكن  ف  المدس ال رنية، حيث توجد منان  الحكومة والوزارات والنرلماف، وذلؾ ف  إطار ما يسم  
يؿ مف مجموعة ما نراإ  نا يهدؼ إل  الدفاع عف إسرائ»وقاؿ خالؿ لمائه قيادة الجيش: «. الطوارئ الوطن 

مف التهديدات الجديدة الت  تتراكـ مف حولنا. إننا نعيش واقعا مت يرا، ومف أجؿ الرد عم   ذإ التهديدات 
المت يرة، ننذؿ جهودا ح ي ة ونموـ نالك ير مف التدرينات. إننا نتصرؼ نشكؿ يتحم  نالخنرة ونالحكمة 

ؿ ذلؾ، سنحتاج إل  مزيد مف الموارد والموانيف، ونالمسؤولية، ونستنؽ التهديدات الموجهة إلينا. ومف أج
وسيتوجب عمينا أف ناخذ قرارا حازما عف أنسط األمور، و و أف الحياة أ ـ مف كؿ ش   آخر. سنعمؿ ما 
يمـز مف حيث اياستعدادات وسف الموانيف مف أجؿ حماية مواطن  إسرائيؿ. يمكننا الدفاع عنهـ، ولكف  ذا 

ال وم اليا، والتحصيف يا يمكف له أف يكوف دائما محكما، ولكف يمكف توفير الدفاع يا يكوف دائما كام
الحماية لمواطن  إسرائيؿ. و ذا ما نتدرب عميه اليوـ و ذا ما سنواصؿ المياـ نه خالؿ األشهر والسنوات 

الداخمية  الممنمة. لمد شا دتـ اياستعدادات واستخالص العنر. و ذإ    نتيجة الجهود المشتركة لميادة الجنهة
وجيش الدفاع ومكتب رئيس الوزرا  والوزارات الحكومية المختمفة والنمديات والحكـ المحم . وشا دتـ ذلؾ 

الماي (، الذي كاف « تشريف ال ان »الهجوـ عم  قطاع غزة ف  نوفمنر  -إناف عممية )عمود السحاب 
 «.أدا  الجهات المختصة خاللها متميزا
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 نياىو يأمر وزراءه بالكف عن تيديد النظام السوريت: نميةاإلسرائي اإلذاعة الرسمية 12
رئيس الوزرا  اياسرائيم  ننياميف نتنيا و وزرا إ نعدـ التعميؽ حوؿ سوريا وامكاف اف تمـو  أمر: ا ؼ ب

روسيا نتسميمها صواريخ، حسنما أوردت اياذاعة الرسمية أمس. وايافت اياذاعة اف ايامر صدر نعد 
 ر الدفاع موشيه يعالوف اعتنرت نم انة تهديد لروسيا.سمسمة تصريحات لوزي

وقنؿ صدور ايامر نالتزاـ الصمت، كاف وزير اياستخنارات والعالقات الدولية والشؤوف اياستراتيجية يوفاؿ 
شتاينيتز وجه انتمادا ال  روسيا ال ال ا . وقاؿ شتاينيتز ف  تصريحات اماـ صحافييف نممتها اياذاعة العامة 

يا يمكننا فهـ موقؼ روسيا ف   ذإ الميية الت  تير نالمنطمة نكاممها. واسناب تسميـ )موسكو( » ال ال ا 
 ذإ الصواريخ ليست فمط دفاعية نؿ لها »واياؼ شتاينيتز «. لم ؿ  ذإ اياسمحة ال  سوريا ليست وايحة

ار الرئيس  نالمرب المط« كمـ ونامكانها استهداؼ طائرات مدنية وعسكرية فوؽ نف غوريوف 033مدى ينمغ 
 مف تؿ انيب.

 03/5/1320، الدستور، عم ان
 

 ضغط نتنياىو عمى واشنطن لترتيب لقاء مع مرسي نفييديوان رئيس الوزراء  11
أشرؼ الهور: نف  ديواف رئيس الوزرا  اإلسرائيم  يـو أمس اف يكوف ننياميف نتنيا و يمارس  -غزة 

 الرئيس المصري محمد مرس .  ي وطا عم  اإلدارة األمريكية لترتيب لما  مع
ونف  ديواف رئاسة الوزرا  ف  تصريح نممته اإلذاعة اإلسرائيمية العامة جممة وتفصياًل ما أوردته صحيفة 

يمارس ي وطه عم  اإلدارة األميركية لترتيب لما  يجمعه مع الرئيس المصري ‘مصرية، قالت اف نتنيا و 
 ’.عار عف الصحة تماماً ‘خنر ونحسب الديواف فمد أكد أف ال ’.محمد مرس 

وكانت صحيفة مصرية ذكرت نمال عف مصادر سياسية قولها أف  ناؾ ي وطا يمارسها نتنيا و عم  
اإلدارة األمريكية لمحديث مع الدكتور مرس ، لتحديد لما  يجمع ايا نيف خالؿ الفترة الممنمة، يافتة إل  أف 

ئيمية نإحداث انفراجة ف  العالقات المصرية اإلسرائيمية مف نتنيا و ر ف مفاويات السالـ الفمسطينية اإلسرا
 خالؿ لما  يجمع نتنيا و نمرس  أو أي مف مساعديه المنتميف لجماعة اإلخواف.

 03/5/1320، القدس العربي، لندن
 

  يير توازن القوى بين اإلسالم والغرب غ"إسرائيل": إيران تسعى لت 10
واياستخناراتية اإلسرائيم  يوفاؿ شتاينيتز مف أف امتالؾ إيراف  جيةاإلستراتيحذر وزير الشؤوف : )أ .ؼ .ب(

لمسالح النووي مف شانه أف ي ير وجه المنطمة ويهدد جيرانها والعالـ ال رن ، متهمًا طهراف نالسع  إل  
 ”.ت يير تاريخ  ف  توازف الموى نيف اإلسالـ وال رب“

حيرإ ” والواقع الجديد” إسرائيؿ““حت عنواف وقاؿ شتاينيتز ف  تصريحات خالؿ مؤتمر ف  المدس ت
طموح قادة إيراف األصولييف وايح وجم  ويهدؼ إل  “دنموماسيوف وصحافيوف أجانب مسا  ال ال ا ، إف 
 وشنه إيراف نكوريا الشمالية.         ”. ت يير تاريخ  ف  توازف الموى نيف اإلسالـ وال رب

 03/5/1320، الخميج، الشار ة
 

 المدارس الدينية الييودية من الخدمة العسكرية طمبةمغي إعفاء ت "إسرائيل" 14
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توصؿ الكياف الصهيون  إل  اتفاؽ، أمس، إلل ا  اإلعفا  التاـ لطمنة المدارس الدينية اليهودية : )رويترز(
 مف الخدمة العسكرية، ما يعن  إنها  أزمة سننت انمسامًا ف  أحزاب ايائتالؼ الحاكـ.

موش  يعموف عم  نند يمكف نموجنه توجيه اتهامات جنائية لمف يحاوؿ التهرب مف واعترض وزير الحرب 
الخدمة العسكرية. و دد حزب يش عتيد ) ناؾ مستمنؿ( الشريؾ األساس  لنتنيا و ف  ايائتالؼ، ايا نيف، 

 ناياستمالة مف الحكومة ما لـ يتـ حؿ  ذإ المسالة.
طنيؽ عمونات لكنها أرجات فريها خالؿ فترة مدتها أرنع وقاؿ مسؤولوف سياسيوف إف المجنة وافمت عم  ت

 سنوات يشجع فيها الجيش طمنة المدارس الدينية عم  ايانيماـ إل  الجيش.
فإف عدد طمنة ” الكنيست”ونموجب المانوف الممترح الذي مف المفترض أف يصدؽ عميه مجمس الوزرا  و

مما يمدر ننحو  2533دمة العسكرية سيمتصر عم  المدارس الدينية الذيف سيجري إعفاؤ ـ سنويًا مف الخ
  مانية آياؼ مطموب منهـ سنويًا تسجيؿ أسمائهـ لدخوؿ الخدمة العسكرية.     

 03/5/1320، الخميج، الشار ة
 

 تحشد  واتيا عمى الحدود تحسبًا لـ"انفجار" في لبنان "إسرائيل"السياسة الكويتية": " 15
نموماسية إسرائيمية ف  نروكسؿ, أمس, أف استنفار وحدات الجيش أكدت أوساط دي حميد غرياف : -لندف 

جو  -أرض وأرض  -العنري عم  حدود لنناف وسورية ودعمها ندنانات "ميركافا" المتطورة وصواريخ أرض 
ونمؿ نطارتيف مف طرازي "ناتريوت" اياميرك  و"المنة الفوياذية" اياسرائيم  ال  مناطؽ أقرب ال  حدود لنناف 

ياياـ ال ال ة المايية, مردإ إل  معمومات وتحميالت عسكرية وسياسية إسرائيمية وغرنية ومف لنناف خالؿ ا
نشاف إمكانية حدوث انفجار قرينًا ف  قمب نيروت نيف الطرفيف الشيع  والسن , يا يستنعد أف يمتد ال  

حزب اهلل" ف  ريف  حمص مناطؽ صيدا وطرانمس والنماع, كنتيجة حتمية لممعارؾ الت  تخويها ميميشيات "
 )المصير( ودمشؽ.

ورغـ أف األوساط اياسرائيمية قممت, خالؿ اجتماع لها مع نواب ف  النرلماف اياورون  ف  ستراسنورغ, مف 
يراف ناتجاإ فتح جنهة لنناف ورنما جنهة أخرى متوايعة ف  الجوياف السوري  حظوظ  روب "حزب اهلل" وال

حزب اهلل" ف  لنناف مف السورييف ¯"تعمد أطراؼ أخرى معارية ؿالمحتؿ, إيا أنها لـ تستنعد أف 
والفمسطينييف واياسالمييف المتشدديف إل  إطالؽ قذائؼ وصواريخ عم  اياراي  اياسرائيمية تستهدؼ نعض 
المستوطنات المرينة مف الحدود, ما قد يستجمب ردودًا اسرائيمية عسكرية عنيفة يد اياراي  المننانية 

 ؤسسات الحكومية والتجارية واياقتصادية.والجيش والم
 03/5/1320، السياسة، الكويت

 
 

 " إلشكالي ات إداري ة تنظيمي ة داخمي ة 7 الجيش اإلسرائيمي تقر بفشل مناورات "تحول يادة  16
محافؿ عسكرّية نافذة ف  قيادة الجيش الصهيونّ  تمديرات مفاد ا، أّف مناورة وزارة حماية الجنهة  سرنت
" فشمت فشاًل ذريعًا، معتنرًة إّنه لـ تستطع صفارات اإلنذار، الت  أطممت ف  كافة 4ة "نمطة تحوؿ الداخميّ 

وف  الجنوب، وأّف قمة فمط منهـ تعاونت  أنحا  الكياف، مف إ ارة انفعاؿ الصهاينة، رغـ التوتر ف  الشماؿ
 ف  المناورة.
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اورة حاكت حسب السيناريو اإلفتراي ، اليوـ الخامس مف جاننه، أفاد المراسؿ العسكرّي "أور  يمر"، أّف المن
عشر لمحرب المادمة، حيث تتعرض فيه الجنهة الداخمّية لوانٍؿ مف المذائؼ الصاروخّية والصواريخ، نمعدؿ 

المشاكؿ مف قنيؿ غياب التنسيؽ نيف األجهزة بروز الكثير من صاروخ ف  اليوـ، يافتًا إل   2333أك ر مف 
اإلنماذ المختمفة، مما أدى لمواجهة نيف وزارة حماية الجنهة الداخمّية وقيادة الجنهة التانعة األمنّية وأجهزة 

 لمجيش، فالوزارة أرادت إدخاؿ الجنهة تحت كنفها، واألخيرة تعارض.
 مو ع  ضايا مركزي ة

 19/5/20، 1813 ، العددالترجمات العبرية
 

 سرائيميين بين المراىقين اإل ى لزيادة العنفدأمن غزة  الصواريخ: سقوط "معاريف" 17
افادت صحيفة "معاريؼ" العنرية اف دراسة جديدة اجرتها جامعة "نف غوريوف" ف  تؿ انيب : المدس المحتمة

اظهرت اف استمرار سموط الصواريخ مف قطاع غزة عم  النمدات اياسرائيمية يزيد مف مخاطر العنؼ نيف 
 المرا ميف اياسرئيمييف.
وركزوا  1322 - 1335سنوات ف  الفترة ما نيف  1لناح وف استمروا ف  الدراسة لمدة وافاد الصحيفة اف ا

خالؿ الدراسة عم  مناطؽ النمب ال رن  الت  كانت تشهد تصاعدا ف  الهجمات الصاروخية مف قنؿ 
 المماومة ف  غزة.

  حايات العنؼ نيف وكشفت الدراسة اف تساقط الصواريخ ف  الفترة ما قنؿ ايامتحانات ادى يارتفاع حاد ف
 المرا ميف وتسننت ف  اصانة الشخص نايرار نفسية جسدية نحسب الدراسة.

واويحت الدراسة اف عالمات اياكتئاب والممؽ والسموؾ العنيؼ ظهر عم  نعض طالب المدارس ف  النمب 
يستعمؿ نها  ال رن ، واف نعض تمارير الشرطة افادت خالؿ ايارنعة سنوات اف المشاكؿ نيف المرا ميف كاف

 ادوات حادة وسكاكيف.
 03/5/1320، وكالة سما اإلخبارية

 

 تدفع ماليين الشواكل كتعويضات بسبب إىماليا اإلسرائيميةالشرطة "ىآرتس":  18
كشؼ تمرير داخم  أف الشرطة اإلسرائيمية دفعت مالييف الشواكؿ عم  شكؿ تعوييات، لميايا  :راـ اهلل

 ؿ وسو  األدا  العاـ، خالؿ العاـ الماي .مدنية مرفوعة يد ا، نسنب اإل ما
ووفما لمتمرير الذي أوردت صحيفة " آرتس" الصادرة نالم ة ايانجميزية ممتطفات منه، فاف الشرطة اإلسرائيمية 

 مميوف شيكؿ كتعوييات ل سرائيمييف الذيف تيرروا جرا  ا ماؿ الشرطة وسو  ادارتها. 147432ما قيمته 
مميوف شيكؿ وذلؾ نسنب  227411ل   ذا فاف الشرطة دفعت تعوييات نميمة ومف يمف المنمغ اياجما

 فشمها )الشرطة(، ف  التعاط  مع الشكاوى واياتصايات الت  طمب اصحانها مساعدة الشرطة.
وجا  نشر  ذا التمرير، نعد حفؿ اقيـ الخميس الماي ، تحدث فيه المفتش العاـ لمشرطة اياسرائيمية، 

ث خاطب اآلياؼ مف أفراد الشرطة عف انجازاتها خالؿ العاـ الماي .وأيافت يو اناف دانينو، حي
مالييف شيكؿ،  231الصحيفة، نانه عم  مدار السنوات الخمس المايية، دفعت الشرطة تعوييات نميمة 

 نسنب اإل ماؿ وسو  التعامؿ، ا نا  تعاطيها مع قيايا المواطنيف الذيف احتاجوا ال  مساعدتها.
صحيفة قائمة: "ورا  تمؾ األرقاـ تمنع المصص الفردية لألشخاص الذيف دفعوا، وما زالوا يدفعوف واستطردت ال

 ال مف اليوم  يا ماؿ الشرطة، وعدـ اكترا ها نهـ ونصحتهـ".



 
 
 

 

 

           29ص                                    1875العدد:                03/5/1320الخميس  التاريخ:

 03/5/1320، القدس، القدس
 

19  غاالكسي"إلى ىواتف  "ياىو"و "أبل"من ": إسرائيل" مععولمة التطبيع التكنولوجي" 
نيف الحيف واآلخر يطمؽ نعض النشطا  السياسييف اتهامات نحؽ شركات تتعامؿ مع  :حمم  موس 

إسرائيؿ، ويرد آخروف ناإلنكار تارة واياستخفاؼ تارة أخرى. وقمياًل ما ترتكز اياتهامات عم  معطيات صمنة 
أنها  يصعب إنكار ا أو دحيها، وتدفع أنصار التعامؿ مع  ذإ الشركات إل  ت ميؼ نصرتهـ لها نواقع

شركات دولية. ولكف  مة معطيات تصدر عف الشركات نفسها أو عف جهات إسرائيمية يا يمكف اعتنار ا 
 م رية أو تيمر الي ينة لمشركات الت  تست مر أموايًا طائمة ف  إسرائيؿ.

وف  العمد األخير ك ر الحديث عف تحوؿ إسرائيؿ إل  مختنر عالم  لمتكنولوجيا العالية، خصوصًا ف  
ال  عمـ الحاسوب واياتصايات، و و ما دفع شركات عمالقة إل  اياست مار نشكؿ واسع، ونمنالغ طائمة مج

، «غوغؿ»، و«أنؿ» ناؾ. ونيف أنرز الشركات، الت  أنشات مراكز أنحاث وتطوير وأييًا مصانع، كؿ مف 
مركز  133ؿ عف ونحسب آخر المعطيات يعمؿ ف  إسرائيؿ حاليًا ما يا يم«. انتؿ»، و«مايكروسوفت»و

 ألؼ خنير ومهندس. 13أنحاث وتطوير تش ؿ ما يا يمؿ عف 
، إيا أنه قنؿ ال وص ف  تفاصيؿ عالقاتها «انتؿ»ونرغـ أف أكنر الشركات المست مرة ف  إسرائيؿ    شركة 

نإسرائيؿ واست ماراتها  ناؾ يجدر إلما  نظرة عم  شركات أخرى نستهمؾ نحف، ف  ال الب، منتجات ك يرة 
نها، قد تكوف صنعت أو طورت ف  إسرائيؿ جزئيًا أو كميًا. وف  الشهر الماي ، عمد ف  إسرائيؿ مؤتمر م
 (، و و ما وفر فرصة لتجميع المعمومات.IATI« )رانطة الصناعات المتمدمة»

انب رقـ إننا نستطيع الفخر ننيؿ إسرائيؿ اعترافًا مف ج»وقالت المديرة العامة لمرانطة كاريف مئير روننشتايف 
قياس  مف الشركات المتعددة الجنسيات، الت  اختارت أف تميـ  نا مراكز ا لألنحاث والتطوير. ومما ي ير 
ايافتخار الموم  أف مالييف الناس ف  العالـ تستخدـ يوميًا حواسيب مع معالب إنتؿ، وتكنولوجيا نحث غوغؿ 

ئيمية أنتجت ف  كريات غات، حيفا أو أو خدمات شركة مايكروسوفت، وعمميًا يستخدموف منتجات إسرا
 «. رتسميا

، «رعنانا»و«  رتسميا»أنشات لها مراكز تطوير ف  كؿ مف حيفا، « أنؿ»وعم  سنيؿ الم اؿ، فإف شركة 
إل  خط اإلنتاج « أنؿ»خنير. وقد اعتنرت األوساط اإلسرائيمية دخوؿ  233ويعمؿ فيها ما يا يمؿ عف 

شركة « أنؿ»وجيا اإلسرائيمية مؤخرًا. وقنؿ عاـ ونصؼ العاـ، اشترت اإلسرائيم  الحدث األ ـ لمتكنول
 مميوف دويار، وأقامت نالتوازي مركز تطوير ف  حيفا. 133اإلسرائيمية نمنمغ « أنونايت»

ف  إسرائيؿ نشكؿ أساس  شرائح لمختمؼ أجهزتها، كما تطور مكونات لذاكرة األجهزة « أنؿ»وتطور 
ف  إسرائيؿ يمف محاويات التخمص مف اعتماد ا عم  قطع ومكونات شركات « أنؿ»المحمولة. ويمع جهد 

تراجع الفرع اإلسرائيم  إلنتاج الشرائح التانع لمشركة العالمية « أنؿ»وقد است مت «. سامسونغ»أجننية م ؿ 
 تكساس»

طرد ـ، نؿ أنها « تكساس انسترومنت»مستخدـ أرادت  133ف  رعنانا، وقامت نتش يؿ « انسترومنت
 استاجرت ممر الشركة، وحولته إل  مركز تطوير  الث لها.

« التخنيوف»ف  العالـ  و الفمسطين  مف حيفا المتخرج مف جامعة « أنؿ»يذكر أف مف أ ـ مديري شركة 
 جون  سروج .
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رمات »ويعمؿ ف  «. ياكـو»و« رمات غاف»مركزيف لمتطوير ف  كؿ مف « سامسونغ»كذلؾ، أنشات شركة 
، نؿ إف أحد مركزيها «سامسونغ»مستخدمًا. ويا يموـ  ذاف المركزاف نتسويؽ منتجات  123وحد ا « غاف

  و أحد أكنر مراكز التطوير لمشركة خارج كوريا الجنونية.
عم  جز  « 1غاياكس  إس »، اعتمدت ف  جهاز ا األخير «سامسونغ»ووفؽ المعمومات اإلسرائيمية فإف 

ـّ تطوير ا ف  م ركز ا اإلسرائيم . وتشير المعمومات نا تماـ إل  أف ما تفاخرت نه مف التكنولوجيا الت  ت
ف   اتفها األخير، و و تشخيص النظرة أي أنه عندما تزيح نظرؾ عف شريط فيديو ُيعرض « سامسونغ»

، و   «غاياكس »عم  الشاشة يتوقؼ الشريط تممائيًا،  و مف إنتاج المركز اإلسرائيم . كما أف كاميرا 
 ، طّورت كمها تمرينًا ف  إسرائيؿ.«أندرويد»نشاشة لمس ونظاـ  كاميرا نوعية

نتطوير كاميرات وتكنولوجيا تصوير لألجهزة الهاتفية « رمات غاف»ف  « سامسونغ»وقد تخّصص مركز 
لشركات ك يرة ف  العالـ حواسيب « سامسونغ»المحمولة والكاميرات الرقمية وكاميرات السيارات. وتنيع 

 يا تصوير تـ تطوير ا ف  مركز ا اإلسرائيم .كاميرات وتكنولوج
 23، الت  أنشات لها مركزي تطوير ف  تؿ أنيب وحيفا يش الف حوال  «يا و»و ناؾ أييًا شركة 

ف  إسرائيؿ يئيمة ممارنة نحجـ نشاطات  ذإ الشركة ف  العالـ، ولكنها « يا و»مستخدمًا. وتعتنر نشاطات 
كة أويًا مياعفة عديد مستخدميها ف  إسرائيؿ، خصوصًا ف  مختنر ا نشاطات تتوسع ناستمرار. وتنوي الشر 

 المائـ ف  حيفا، حيث تجري األنحاث ف  مجايات النحث عف المعمومات.
وتـ ف  مركز الشركة ف  حيفا تطوير تكنولوجيا تسمح ناستخداـ صور يمتمطها متنز وف ف  كؿ أرجا  العالـ 

لتحديد مسارات لنز ات ناجحة. و ذا ما أنتب نرنامب النز ات « فميكر»عنر موقع الصور المعروؼ نػ
لعاـ الماي . الذي أطمؽ ا« يا و»)السفر عنر الوقت( لشركة « Time Traveler»المعروؼ ناسـ 

ويجري ف  مركز الشركة ف  تؿ أنيب تطوير تمنيات النشر اإلعالن  عنر تمنيات تحدد سنؿ النشر ف  
 شنكة ايانترنت.

 03/5/1320، السفير، بيروت
 

 جابوتينسكي وطبقيا بن غوريون  وضعيا ":اإلسرائيميةالرؤية األمنية "كتاب  03
حاؾ نف يسرائيؿ، النائب السانؽ ف  الكنيست اإلسرائيم ، ز ير أندراوس: أصدر النروفيسور يتس -الناصرة 

ورئيس المجمس الوطن  لمنحث والتطوير، المسؤوؿ عف الهجمات اإللكترونية يد إسرائيؿ، كتانا جديدا عف 
الرؤية األمنية اإلسرائيمية، سرد فيه مراحؿ تطور  ذإ الرؤية، الت  ما زالت، نرأيه سارية المفعوؿ حت  يومنا 

  ذا.
، شمومو نكديموف، عف أف األرشيؼ الحكوم  ف  تؿ ك ما كتب المؤرخ والصحاف  اإلسرائيم  المخيـر

أنيب، سمح لمؤلؼ الكتاب، ف  خطوة غير مسنوقة، سمح له ناإلطالع عم  و ائؽ ومستندات كانت مصنفة 
نه مف إصدار الكتاب تحت نند السرية الكاممة، لحساسيتها نالنسنة لألمف الموم  اإلسرائيم ، األمر الذي مك

الذي جا  تحت عنواف الرؤية األمنية اإلسرائيمية، والت  يتنيف أف مف ويعها كاف زئيؼ جانوتينسك ، مف 
، وقاـ نتطوير ا ياحما مف ُيطمؽ عميه ف  إسرائيؿ لمب 2610اآلنا  الروحييف لمحركة الصهيونية ف  العاـ 

 ي تنوأ منصب أوؿ رئيس وزرا  ف  تاريخ إسرائيؿ.مؤسس الدولة العنرية، دافيد نف غوريوف، و و الذ
وجا  ف  الكتاب أف النزاعات المسمحة نيف اليهود والعرب ف  فمسطيف ندأت ف  مطمع سنوات العشريف مف 

وأياؼ مؤلؼ  ألفا فمط. 51ألفا، ف  ما كاف عدد اليهود  335المرف الماي ، عندما كاف عدد العرب 
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ننشر مماؿ مف  2610زاعات فهـ جانوتينسك  الميية، وعميه قاـ ف  العاـ الكتاب أنه نعد اندياع  ذإ الن
حممتيف، روى فيه نالتفصيؿ رؤيته األمنية والعسكرية والسياسية، وجا  ف  المماؿ، الذي ُسمح ألوؿ مرة ننشرإ 

 أنه يا يوجد ناي حاٍؿ مف األحواؿ حؿ لممشكمة األساسية ف  النزاع اليهودي العرن .
كؿ األحواؿ، ف  ما إذا أردنا التوصؿ ياتفاؽ مع العرب، عمينا أْف نيع كممة يا ف  قييتيف وتانع: عم  

مفصمتيف وأخالقيتيف: األول  عدـ طرد العرب الذيف يعيشوف ف  أرض إسرائيؿ، وأْف يا ُنسيطر عميهـ نموة 
لكف الال ال انية، السالح، ذلؾ أنه رأى ف  العرب أمة نانية نالحياة وليست مجموعة مف ال وغائييف، و 

نحسب رؤية جانوتينسك  كانت أنه، أْي العرب، لف ُيوافموا عم  أك رية يهودية ف  أرض إسرائيؿ، ولكف 
األمر سُيصنح حميمة واقعة يمتنع نها العرب عندما يتوصموف إل  نتيجة حتمية نانهـ أعجز وأو ف عف طرد 

 ز التنفيذ.اليهود مف أرض إسرائيؿ، وكيؼ ُيمكف إخراج ذلؾ إل  حي
تسا ؿ الصهيون  وأجاب، عف طريؽ ننا  حائط الحديد، يهودي ػ صهيون  والذي سُي نت لمعرب نانهـ ليسوا 
قادريف عم  تصفية اليهود الذيف يسكنوف ف  إسرائيؿ، عم  حد قوله، مييفا أنه كاف عم  أمؿ ف  

مؤلؼ الكتاب إف جانوتينسك   الحصوؿ عم  دعـ مف نريطانيا لتطنيؽ الرؤية األمنية الصهيونية، وقاؿ
 ويع الرؤية، أما نف غوريوف فمد ترجمها إل  األفعاؿ.

ونحسب كتاب نف يسرائيؿ فإف رؤية حائط الحديد كما ننا ا نف غوريوف، ُأدخمت عميها التحسينات الك يرة 
ف الذري وف  مرات عديدة، وأف أوامرإ لمجيش اإلسرائيم  كانت ممتازة، ومف  نا يمكف فهـ تطوير الفر 

 اإلسرائيم  ف  ديمونا.
وخمص نكديموف إل  الموؿ ف  مراجعته لمكتب الجديد إنه عم   ذإ الخمفية ُيمكف فهـ معارية الدولة 
العنرية لمنرنامب النووي اإليران ، ذلؾ أنه عمميا أياؼ رئيس الوزرا  اإلسرائيم  األسنؽ، مناحيـ ني ف، 

ي، عندما أكد عم  انه مف المستحيؿ أْف ُتوافؽ إسرائيؿ عم  أْف نمطة أخرى مفصمية لنظرية الحائط الحديد
تكوف دولة عدو، م ؿ إيراف، تممؾ السالح النووي، ووف   ذا السياؽ يدخؿ التعاوف الوطيد نيف تؿ أنيب 

 وواشنطف ف  منع إيراف مف تطوير المننمة النووية، عم  حد قوؿ نكديموف.
 03/5/1320، القدس العربي، لندن

 
 الحممة العالمية "ىي القدس.. لن تكون أورشميم" تعمن إطالق ة القدس الدوليةمؤسس 02

أعمنػػت مؤسسػػة المػػدس الدوليػػة عػػف إطػػالؽ الحممػػة العالميػػة " ػػ  المػػدس.. لػػف : خدمػػة قػػدس نػػرس -نيػػروت 
/ فػ  السػانع مػف حزيػراف  توافؽتكوف أورشاليـ"، ف  الذكرى السادسة واألرنعيف ياحتالؿ كامؿ المدس، والت  

يونيو، داعية إل  جعؿ  ذإ المناسنة "محطة  لنمؼ فيها مع المدس، ونستذكر ناّف المحتّؿ لـ يترؾ حجػًرا ويا 
 نشًرا إيّا أعمؿ فيه آلته التهويدية ف  سنيؿ سمخ المدس عف وجهها العرن  واإلسالم ".

(، إف الحممػة تهػدؼ 2|16وقالت ياسيف حمود، المدير العاـ لممؤسة، ف  مؤتمر صحف  عمدإ يـو األرنعػا  )
سػػنة مػػف احتاللهػػا نشػػطريها الشػػرق  وال رنػػ ، وتفعيػػؿ قيػػية  13إلػػ  تسػػميط اليػػو  عمػػ  واقػػع المػػدس نعػػد 

المدس ف  الخطاب السياسػ  واإلعالمػ ، وتشػجيع الجمػا ير العرنيػة واإلسػالمية لترجمػة تفػاعمهـ مػع المػدس 
نػػراز المػػدس كميػػية جامعػػة، إيػػاف ة إلػػ  تعزيػػز مكانػػة المػػدس الدينيػػة والتاريخيػػة إلػػ  دعػػـ معنػػوي ومػػادي، وال

 والسياسية لدى األمة، وممارنة قيية المدس يمف رؤية شاممة لمشروع الت نيت ف  ممانؿ مشروع التهويد".
 19/5/1320 دس برس، 
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 حاخامات صياينة "أمر خطير"مع  سالمة: التطبيع الدينيد.  فمسطينعمماء ة عضو رابط 01
عيػػػو رانػػػط عممػػػا  فمسػػػطيف د. سػػػالـ سػػػالمة مػػػؤتمر التطنيػػػع الػػػذي يجمػػػع وصػػػؼ : محمػػػد جاسػػػر - غػػػزة

مػع عممػا  ديػف مػف فمسػطيف فػ  تركيػا مػف خػالؿ تجهيػزات وزيػر األوقػاؼ فػ   فإسػرائيميي حاخامات صهاينة
حكومة راـ اهلل محمود الهناش نػ"أمر خطير"، مشيرًا إل  أف التاريخ سػيكتب كػؿ مػف يشػارؾ فػ   ػذا التطنيػع 

 عم  صفحة سودا . نحنر أسود
وكاف مصدر فمسطين  قد كشؼ النماب عف ترتينات يجريها محمود الهناش وزير األوقاؼ ف  حكومػة سػالـ 
فيػػػاض المسػػػتميمة، لتجهيػػػز وفػػػد يشػػػارؾ فػػػ  مػػػؤتمر لمتطنيػػػع يجمػػػع حاخامػػػات صػػػهاينة مػػػع عممػػػا  ديػػػف مػػػف 

 فمسطيف ف  تركيا.
يػا نهػدؼ التطنيػع، وسػيكوف الجػز  ال ػان  مػف المػؤتمر وقاؿ المصدر إف الهناش يسع  لعمد المػؤتمر فػ  ترك

تحت إشراؼ إسرائيم   دفه التطنيع نيف عممػا  الػديف المسػمميف والحاخامػات  2615ف  الداخؿ المحتؿ عاـ 
الصهاينة؛ ف  الوقت الذي يتعرض فيه المسجد األقص  المنارؾ لمتػدنيس والػدعوات لتمسػيمه مػف قنػؿ أولئػؾ 

 المتطرفيف.
ة فػػ  تصػػريح لػػػ"فمسطيف أوف يايػػف"، األرنعػػا ، نانػػه يا يوجػػد مسػػمـ عمػػ  وجػػه يريػػ  نػػاف يطنػػع وأكػػد سػػالم

عالقػػات مػػع مػػف قتػػؿ أننػػا  المسػػمميف و ػػدـ نيػػوتهـ ورحػػؿ آنػػائهـ مػػف أرايػػيهـ خػػالؿ العػػدواف ال اشػػـ عػػاـ 
عيػد مسػمـ إلػ  ـ، ناإليافة إل  عدـ اعتراؼ سمطات اياحتالؿ اإلسرائيم  ندولة فمسطيف ويا يريد أف ي2615

 أريه الم تصنة.
 19/5/1320فمسطين أون الين، 

 
 : إحراق مركبات وا تالع أشجار زيتون وعبارات عنصريةعدوانيم المستوطنون يصعدون 00

وسػػػػع المسػػػػتوطنوف اإلسػػػػرائيميوف، أمػػػػس، نطػػػػاؽ اعتػػػػدا اتهـ عمػػػػ  ممتمكػػػػات  وكػػػػايات: - منػػػػدونو "األيػػػػاـ"
اليػػػػػفة مػػػػػع خػػػػط الشػػػػػعارات العنصػػػػػرية يػػػػػد المػػػػػواطنيف  ومزروعػػػػات المػػػػػواطنيف فػػػػػ  منػػػػػاطؽ مختمفػػػػة فػػػػػ 

 الفمسطينييف.
سيارة فمسطينية لمتخريػب، فػ  اليػفة ال رنيػة والمػدس الشػرقية، فػ   جمػات شػنها مسػتوطنوف  21تعريت و 

  إسرائيميوف.
شجرة زيتوف كنيرة تمع عم  أراي  قرية عورتا جنػوب  033، نحو أمس، ‹ايتمار›واقتمع عدد مف مستوطن  

وقاؿ مسؤوؿ ممؼ اياستيطاف ف  شماؿ اليفة غساف دغمس، إف سمطات اياحتالؿ اعترفت ناقتالع  س.نانم
 المستوطنيف لألشجار.

عشػر مركنػات  إحػراؽلونا السمري لوكالة فرنس نرس، جرت محاولػة  اإلسرائيميةوقالت الناطمة ناسـ الشرطة 
نػػػدرجات  أخػػػرىنمػػػا تيػػػررت تسػػػع آليػػػات واحػػػدة منهػػػا نالكامػػػؿ ني أحرقػػػتلفمسػػػطينييف فػػػ  اليػػػفة ال رنيػػػة 

 .متفاوتة"
 أفالرسػػمية قػػاؿ،  اإلسػػرائيمية ل ذاعػػة)شػػاناؾ( السػػانميف  اإلسػػرائيميةوكػػاف منػػاحيـ لنػػداو احػػد قػػادة المخػػانرات 

عامػًا حيػث ينظػر  22و 21نػيف  أعمػار ـتتػراوح  أويادنتحدث عف خط شعارات وعف  أننا"المشكمة تكمف ف  
 ساعة". 15مف  أك رتافهة، ويا يتـ اعتماؿ الواحد منهـ  أموراتهـ نانها كتانة شعار  إل النعض 
 1320منػذ كػانوف ال ػان   اإلسرائيميةاياعتدا ات  آف، كشفت وزارة شؤوف اياستيطاف والجدار أخرىمف جهة 

 فمسطينيًا نجروح. 13 إصانة إل  أدت، 052وحت  نهاية نيساف 
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حػراؽوشممت  ذإ الهجمات اقتالع   آنػارو ػدـ  أراضو ػدـ نيػوت وتجريػؼ  أراضزيتػوف ومصػادرة  أشػجار وال
 مف قنؿ الجيش و دـ نيوت ف  المدس الشرقية.

 03/5/1320األيام، رام اهلل، 

 
 ييدد بتمويث المياه الجوفية لمكب نفايات غرب مدينة نابمس ميجوراً تحول محجرًا  "إسرائيل" 04

فػ   اإلسػرائيميةالممامػة ومخمفػات المصػانع والمػزارع حمولتهػا مػف  إسػرائيميةتمم  شػاحنات  -المدس  -نانمس 
ناحتجاجػات  آنهػةمكب لمنفايات تـ استحدا ه قرب قريتيف فمسطينيتيف شػماؿ اليػفة ال رنيػة، وتنصػرؼ غيػر 

 الفمسطينييف عم   ذا الشاف.
نػدما نظمػوا المرية مف المكاف نعد تفريمهـ نمنانػؿ ال ػاز قنػؿ نحػو شػهر ع أ ال نطرد  اإلسرائيم وقاـ الجيش 

 .أراييهـالنفايات فوؽ  إلما تظا رة سممية طالنوا فيها نوقؼ 
مػف مئػة متػر  أك ػرويمع المكب ف  تجويؼ صخري عميؽ ف  مكاف كسارة فمسػطينية مهجػورة وترتفػع حوافػه 

ويا  مػف النفايػات المختمفػة. األطنػاف آياؼيتسع لمئػات  أفدونما. ويمكف لهذا الموقع  13ويمتد عم  مساحة 
عػػف منػػازؿ المػػػواطنيف فػػ  المػػريتيف واقػػؿ مػػػف مئػػة متػػر عػػف نئػػػريف  األمتػػارنعػػد موقػػع المكػػب سػػوى مئػػػات ي

 مف سكاف مدينة نانمس وقرا ا ال رنية نمياإ الشرب. اآلياؼارتوازيتيف ت ذياف عشرات 
 نػوفتتسرب مف الجهة ال رنية لممكب مياإ سودا  ممو ة الت  يؤكد رئيس مجمػس قػروي ديػر شػرؼ زيػاد الزعو 

نئػػر الميػػاإ الرئيسػػ  الػػذي تتػػزود منػػه المريػػة نميػػاإ  إلػػ الزراعيػػة لممريػػة ورنمػػا تتسػػرب  األرايػػ نانهػػا "تمػػوث 
يشػكؿ خطػرا حميميػا عمػ  المنطمػة نرمتهػا  اإلسرائيمييف"تفعيؿ  ذا المكب مف قنؿ  أفويرى الزعنوف  الشرب".

 إرغػػػاـ"تيػػػافر الجهػػػود مػػػف اجػػػؿ  إلػػػ  الزراعيػػػة"، داعيػػػا واألرايػػػ وخاصػػػة عمػػػ  مصػػػادر الميػػػاإ الجوفيػػػة 
 عم  وقؼ العمؿ ف  المكب". اإلسرائيمييف

 03/5/1320القدس، القدس، 

 
 بينيم طفالن في القدس ونابمس ورام اهلل فمسطينياً  21االحتالل يعتقل  05

 مواطنًا مف المدس ونانمس وراـ اهلل. 21"وفا": اعتممت قوات اياحتالؿ أمس  - "األياـ" -محافظات 
المدس اعتممت قوات اياحتالؿ فجر أمس،  ال ة مواطنيف نينهما طفالف، نعد مدا مة منازلهـ فػ  مدينػة فف  

، أف قػوة معػززة مػف قػوات ‹عػـ الطفمػيف›وذكر أميف سر حركة فػتح فػ  المػدس عمػر الشػمن   المدس المحتمة.
ات اياحػػتالؿ مػػواطف  ػػائر كمػػا اعتممػػت قػػو  اياحػػتالؿ اقتحمػػت منػػزؿ العائمػػة نوحشػػية قنػػؿ أف تعتمػػؿ الشػػميميف.

الشػمن  أف أنػيس  ػو أحػد ‹ فػتح›وأويػح أمػيف سػر  ، نعػد مدا مػة منزلػه فػ  مدينػة المػدس.‹أنو وطف›أنيس 
 قيادات حركة الشنينة ف  اليفة ال رنية، وأحد كوادر حركة فتح ف  مدينة المدس المحتمة.

سػػكرية دا مػػػت أحيػػا  عػػدة فػػ  مدينػػػة ذكػػرت مصػػػادر أمنيػػة لػػػ "وفػػػػا" أف عػػػددا مػػف الجينػػات الع وفػػ  نػػانمس
ف  السػياؽ ذاتػه، اقتحمػت قػوات اياحػتالؿ فػ  سػاعات متػاخرة  المحافظة. ف مواطنيف  عدةاعتممت و نانمس، 

وفػػ  راـ اهلل اعتممػػت قػػػوة  .مػػف الميمػػة قنػػؿ المايػػية قريػػػة نيػػت فوريػػؾ شػػرؽ نػػانمس واعتممػػػت  ال ػػة مػػواطنيف
النخمػػة نعػػد مدا مػػة منزلػػه فػػ  مخػػيـ الجمػػزوف شػػماؿ راـ اهلل،  اطنػػإسػػرائيمية خاصػػة الميمػػة قنػػؿ المايػػية، موا

 وصادروا جهاز الحاسوب الخاص نه.
 03/5/1320األيام، رام اهلل، 

 
 شمال القدس فمسطينيين عشرةرد شاالحتالل ييدم منزلين وي 06
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فػ  حػ  نيػت   دمت جرافات نمديػة اياحػتالؿ صػناح اليػـو األرنعػا  منػزليف لممػواطف نػدراف السػاليمة: السنيؿ
ودا مػت الجرافػات حػ  العمنػة ننمػدة نيػت حنينػا وطوقتػه مػف  حنينا شماؿ المدس، نحجة الننا  دوف ترخيص.

 إيػافةكامؿ الجهات لمنع وصػوؿ المػواطنيف والصػحفييف اليػه،  ػـ شػرعت نتفريػغ المنػزليف مػف محتوياتهمػا، 
 تفكيؾ تمديدات الكهرنا  والمياإ وال از. إل 

، مشيرا انه حاوؿ الوصوؿ انذراعممية الهدـ تمت دوف سانؽ  أفمراسمة وكالة معا نالمدس وأويح الساليمة ل
و ػائؽ وأوراؽ  امػة  إلػ  إيػافةمف الجيراف نػامر الهػدـ ألخػذ مصػاغ زوجتػه ونمػود ـ  إعالمهمنزله نعد  إل 
عمػ  أرض لمعائمػة ، 1333المنػزليف تػـ ننائهمػا عػاـ  أفوأيػاؼ  اليانط رفض وقاموا نإنعادإ نالموة. أف إيا

 أنفار نينهـ أطفاؿ. 23مترا، ويعيش فيهما  53تنمغ مساحتها دونـ و
 19/5/1320السبيل، عمان، 

 
 القدس شر يوحدة استيطانية  ألفستبني  "إسرائيل" :"تراستلاير جيروزاليم" 07

  أمػػس مرصػػد "تراسػػتر جيػػروزاليـ" لمنا يػػة اياسػػتيطاف مسػػا أعمػػف :ا ؼ ب - المػػدس دوت كػػوـ -المػػدس 
وحػدة اسػتيطانية لمسػتوطنيف فػ  المػدس الشػرقية  ألػؼنن  نحػو يسػ اإلسرائيم سمطات اياحتالؿ  أف، األرنعا 

 المحتمة، ف  خطوة قد تعرقؿ نشكؿ خطير محاولة واشنطف لتحريؾ عممية السالـ.
وحػػػدة  033ونحسػػػب دانػػػ  سػػػايدماف مػػػدير مرصػػػد "تراسػػػتر جيػػػروزاليـ"، فمػػػد تػػػـ التوقيػػػع عمػػػ  عمػػػود لننػػػا  

وتمع  جيمو قرب مدينة نيت لحـ. مستوطنةستعرض لمنيع ف   أخرى 464استيطانية ف  مستوطنة راموت، و
ويػػمتها منػػػذ حزيػػػراف  إسػػػرائيؿ اتػػاف المسػػػتوطنتاف فػػ  المػػػدس الشػػرقية ذات ال النيػػػة العرنيػػة والتػػػ  احتمتهػػا 

يػوري ارييػؿ، واف  اإلسػكافزيػر عػف ننػا  الوحػدات جػا  مػف و  اإلعالف أفسايدماف  وأياؼ .2634)يونيو( 
 ".نتنيا و"الي ط عم   إل يهدؼ  اإلعالف
ينذؿ  اإلسكافتجميد الننا  ف  المستوطنات قد انته  لكنه يعن  اف وزير  أفيا يعن   األمر" ذا  أف وأويح

  ذإ النتيجة". إل جهودا لموصوؿ 
 03/5/1320القدس، القدس، 

 
 لسالح من أجل تحرير األسرىالشراونة: سأحمل ا أيمناألسير المبعد  08

قػاؿ األسػػير المنعػد إلػػ  قطػاع غػػزة أيمػف الشػػراونة: "إف انخراطػه فػػ  صػفوؼ المماومػػة : محمػد جاسػػر - غػزة
اياحػتالؿ نانػه يحمػؿ السػالح فػ   تاتهامػاالفمسطينية جا  مف أجؿ المسا مة ف  تحريػر األسػرى" مؤكػدًا أف 

 وجه إسرائيؿ نانه "شرؼ وفخر عظيـ له".
عػػدة صػػور ظهػػرت الشػراونة و ػػو يشػػارؾ أفػػراد فػ  كتائػػب المسػػاـ الرنػػاط عمػ  حػػدود مدينػػة غػػزة، نعػػد وكانػت 

. 133نحو شهريف نعد اإلفراج عنه مف سػجوف اياحػتالؿ والػذي خػاض فيهػا اإليػراب عػف الطعػاـ مػدة   يػـو
نػػه عػػاد لممارسػػة وقامػػت المنػػاة ال انيػػة العنريػػة قػػد ن ػػت صػػور األسػػير المحػػرر أيمػػف الشػػراونة واصػػفة أيػػاإ "نا

وشػدد الشػراونة خػالؿ حدي ػه لػػ"فمسطيف أوف يايػف"، األرنعػا ،  اإلر اب يػد جنػود اياحػتالؿ فػ  قطػاع غػزة".
 نػػػالزىنانػػه سػػيتمدـ فػػػ  الصػػفوؼ األولػػػ  فػػ  أي مواجهػػػة مػػع قػػوات اياحػػػتالؿ اإلسػػرائيم ، قػػػائاًل: "خروجػػ  

تػػػالكـ، وساتصػػػدى لالحػػػتالؿ فػػػ  أي مواجهػػػة العسػػػكري رسػػػالة نػػػاف السػػػجف والمتػػػؿ واإلنعػػػاد لػػػف ي نينػػػا عػػػف ق
تعمػؿ ألجػؿ تحريػركـ، مشػيرًا إلػ  أف  ةالمماومػرسالة لألسرى داخؿ السجوف اإلسػرائيمية نػاف  ف ونوإ  ممنمة".
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المماومة قطعت عهدًا عم  نفسػها، نانهػا لػف تتراجػع حتػ  تحريػر جميػع األسػرى كمػا حصػؿ فػ  صػفمة وفػا  
 األحرار األخيرة.

 19/5/1320ين، فمسطين أون ال

 
 مخطط "السالم اال تصادي" مع االحتالل يرفضتجمع الشخصيات المستقمة  09

أكػػػد تجمػػػع الشخصػػػيات الفمسػػػطينية المسػػػتممة رفيػػػه الشػػػديد لخطػػػط : المركػػػز الفمسػػػطين  ل عػػػالـ –راـ اهلل 
ب "السػػػالـ اياقتصػػػادي" مػػػع اياحػػػتالؿ الصػػػهيون ، "ولمسػػػا مات نعػػػض رجػػػاؿ األعمػػػاؿ لتمرير ػػػا عمػػػ  حسػػػا

محمػػد مايػػ ،  د.ودعػػا  تيػػحيات الشػػهدا  وصػػنر األسػػرى وتحريػػر األقصػػ  إريػػا  لطموحػػات اياحػػتالؿ".
عيػػو قيػػادة التجمػػع فػػ  غػػزة، إلػػ  "توحيػػد جهػػود كػػؿ المػػوى والفصػػائؿ الوطنيػػة واإلسػػالمية فػػ  مواجهػػة  ػػذا 

يات مػػػف جهتػػػه؛ أشػػػار خميػػػؿ عسػػػاؼ عيػػػو قيػػػادة تجمػػػع الشخصػػػ .المخطػػػط الػػػذي سػػػيعزز انمسػػػاـ الػػػوطف"
المسػػػتممة فػػػ  اليػػػفة ال رنيػػػة إلػػػ  "يػػػرورة قطػػػع الطريػػػؽ أمػػػاـ المحػػػاويات الهادفػػػة لتعزيػػػز ايانمسػػػاـ وتعطيػػػؿ 
المصالحة ونذؿ كؿ الجهود الممكنة ف  اتجاإ إنها  ايانمساـ، ووقؼ كػؿ مظػا رإ مػف اعتمػاؿ سياسػ  وتمييػد 

 لمحريات وتراشؽ إعالم ".
 03/5/1320المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 لشاركت بالمزيد من  وافل فك الحصار عمى غزة الزمنماعيل نشوان: لو عاد بي إس 43

أدلػ  أكنػػر المشػاركيف فػ  أسػػطوؿ الحريػة الشػيخ إسػماعيؿ نشػػواف نشػهادته أمػاـ المحػػاكـ : الدسػتور –عمػاف 
.التػ  تحػؿ ذكرا ػا ال ال ػة ا« سػفينة مرمػرة»عمػ  أسػطوؿ الحريػة  اإلسػرائيم التركية فػ  قيػية اياعتػدا    ليػـو

وقاؿ نشواف إنه لـ يسمع عف أي تعوييات ستصرؼ لممشاركيف ف  أسػطوؿ الحريػة وانػه فػ  حػاؿ حصػوله 
انػه لػو  وأيػاؼ عم  تعوييات سيتنرع نها لتجهيز قافمة جديدة تخترؽ الحصار المفروض عم  قطاع غزة.

يػػية التػػ  عػػاش عمػػرإ عػػاد نػػه الػػزمف لشػػارؾ نالمزيػػد مػػف قوافػػؿ فػػؾ الحصػػار، متمنيػػا الشػػهادة فػػ  سػػنيؿ الم
 كامال يدافع عنها.

 03/5/1320الدستور، عمان، 

 
 : نتدارس مقاضاة "إسرائيل" بعد اعترافيا بقتموجياد أبو أرممة القيادي الفمسطيني 42

قالػت انتصػار الػوزير )أـ جهػاد( أرممػة الميػادي الفمسػطين  الشػهيد خميػؿ الػوزير،  ”:الخميب“ -المدس المحتمة 
، أمػس، إنهػا وأسػرتها تتػدارس إمكػاف ”الخمػيب“ ػسػنة، لػ 12الصػهيون  فػ  تػونس قنػؿ ” ادالموسػ“الذي اغتاله 

 .التوجه لمحكمة الجنائيات الدولية ندعوى يد إسرائيؿ نعد اعترافها ناغتياؿ زوجها ف  نيته
نميادة وزيري وكانت المناة اإلسرائيمية ال انية ن ت فيممًا و ائميًا، الميمة قنؿ المايية، حوؿ قياـ وحدات خاصة 

 23الحػػرب السػػانؽ والحػػال  إيهػػود نػػاراؾ وموشػػيه يعمػػوف نعمميػػة اقتحػػاـ نيػػت أنػػو جهػػاد فػػ  تػػونس وقتمػػه فػػ  
 .2655إنريؿ/نيساف 

واعترؼ الفيمـ نما روته  و يمة قانونية ف  حاؿ توجهنا لممحاكـ الدولية.” اإلسرائيم “وقالت أـ جهاد إف الفيمـ 
ر إلطػػالؽ الرصاصػػة األولػػ  نحػػو المهػػاجميف قنػػؿ أف يمتػػؿ ويتعػػرض لعمميػػة نػػاف زوجهػػا الراحػػؿ كػػاف المنػػاد

 ت نت مف موته نصميات مف الرصاص عم  يد أرنعة جنود تناونوا عم  ذلؾ. 
 03/5/1320الخميج، الشار ة، 
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 "1320"فمسطين لألدب  فعالياتحيفا تحتضن  41

فػػ  حيفػػا ُأمسػػية "احتفاليػػة فمسػػطيف لػػألدب  استيػػافت "جمعيػػة ال مافػػة العرنيػػة": العػػرب اليػػوـ –حيفػػا المحتمػػة 
عطػا اهلل نػالجمهور الحيفػاوي الػذي -" ف  عامها السادس. وقػد رحنػت مػديرة الجمعيػة د. رويػة نشػارة1320

حيػر نالمئػات، ُمػذّكرة": "أف  ػػذإ أرض لهػا أ مهػا ولهػػا تاريخهػا"، وايػعة ال مافػة فػػ  خػط الػدفاع األّوؿ عػػف 
يما رّحنت أييًا الروائية أ داؼ سويؼ نالمهجػة المصػرية، التػ  كػاف لهػا وقػٌع  ذإ األرض و ويتها العرنية. ف

جميٌؿ عمػ  أسػماع جمهػور حيفػا. قالػت سػويؼ أف: "مػا يميػز احتفاليػة األدب  ػذإ السػنة أنهػا فػ  كػؿ أرجػا  
 فمسػػطيف، حيػػث ُأقيمػػت فػػ  غػػزة والمػػدس وراـ اهلل، وغػػدًا سػػنكوف فػػ  نػػانمس". وقػػد ُعػػرض فػػيمـ و ػػائم  قصػػير

"، الػػػذي يمػػػتمط أجػػػوا  مشػػػاركة كتّػػػاب فمسػػػطينييف ومصػػػرييف 1321نعنػػػواف "احتفاليػػػة فمسػػػطيف لػػػألدب غػػػزة 
وعالمييف ف  اياحتفالية، الت  ُأقيمػت فػ  قطػاع غػزة العػاـ المايػ ، وشػاركت فيهػا الروائيػة المصػرية النػارزة 

 سحر الموج ، والروائ  المصري خالد الخميس .
 03/5/1320العرب اليوم، عمان، 

 
 لمفاوضات فاعمة بين الفمسطينيين واإلسرائيميين تدعو الخارجية األردنية 40

جدد وزير الخارجية األردن  ناصر جودة، لدى استمناله المنعوث الصين  الخاص لمشرؽ  .(:اي.ن .يو)
إطالؽ مفاويات نيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف تؤدي إل   إل األوسط، وو س  كه، موقؼ نالدإ الداع  

إقامة الدولة الفمسطينية المستممة المانمة لمحياة. وقاؿ نياف صادر عف وزارة الخارجية، إف جودة شدد خالؿ 
سرائيمييف". ورأى أف إلعم  يرورة "تك يؼ الجهود إلطالؽ مفاويات جادة وفاعمة نيف الفمسطينييف وا  مماال

تجسيد حؿ  إل ويع النهائ  وتؤدي  ذإ المفاويات يجب أف "تحدد نسمؼ زمن  وتعالب مختمؼ قيايا ال
قامة الدولة الفمسطينية المستممة المانمة لمحياة وذات السيادة، وعاصمتها المدس الشرقية عم  خطوط   1وال

المرجعيات المعتمدة ومنادرة السالـ العرنية ف  سياؽ إقميم   إل  ، وذلؾ استناداً 2634حزيراف/يونيو عاـ 
 .يحمؽ السالـ الشامؿ ف  المنطمة"

 03/5/1320، الحياة، لندن

 
 يقاطعون األدوية والعالجاتاإلسرائيمي  االحتاللاألسرى األردنيون بسجون  44

 األردنييف ، أف األسرىيهاب مجا د، إعمافنماًل عف مراسمها ف   03/5/1320، الدستور، عم اننشرت 
والعالجات  ألدويةامماطعة  واوالموجودوف ف  مستشف  الرممة قرر  اإلسرائيم ف  سجوف اياحتالؿ 

المفتوح  نإيرانهـف  رسالة لهـ تمسكهـ  األسرىوالفيتامينات والفحص الطن  حت  تستجاب مطالنهـ. وجدد 
 عف الطعاـ محمميف الحكومة المسؤولية عف حياتهـ.

لمحام  نادي األسير الذي  واف أكدياألسرى األردني ، أفراـ اهللمف  03/5/1320، األيام، رام اهللوأيافت 
قاـ نزيارة عدد منهـ ف  "عيادة سجف الرممة"، أمس، أف إدارة السجوف ندأت تساومهـ نالعالج ممانؿ إنها  

وقاؿ األسير محمد الريماوي لمحام  النادي إنه وزمال إ مستمروف ف  إيرانهـ المفتوح عف  إيرانهـ.
دارة السجف ندأت نتنفيذ حممة الطعاـ حت  تحميؽ مطالنهـ العادلة والسماح لهـ نرؤية ذويهـ، مييفا أف إ

غالؽ نوافذ األنواب نالزجاج وأخيرا ساومته عم  إعطائه دوا   تنكيؿ نحمهـ فمد قامت نسحب الخزائف وال
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حنات دوا  يوميا. ولفت الريماوي المحكوـ نالسجف  3ممانؿ فؾ اإليراب فرفض األسير أف ياخذ النخاخ و
 يوما لـ يتناوؿ دوا إ. 10أنه ومنذ  إل   المؤند ويعان  مف التهانات ف  الرئة واألمعا

 
 مع األسرى األردنيين ضامنياً ت اعتصاماً الحراك الشبابي ينظم  45

مع  األردن سادت أجوا  مف اياحتماف خالؿ اعتصاـ تيامن  نظمه الحراؾ الشنان   :غادة الشيخ -عماف 
ا ، حيث تخممت اياعتصاـ رئاسة الوزر  أماـ، أمسف  المعتمالت الصهيونية عصر  األردنييف األسرى

 مشادات نيف قوات األمف وأ ال  األسرى.
، الذيف مي  عم  إيرانهـ عف الطعاـ تسعة األسرىوندد المعتصموف نػ"الصمت الرسم " تجاإ قيية 
 وعشروف يوما، ويهدد اإليراب صحتهـ وحياتهـ.

 03/5/1320، الغد، عم ان

 
 ألي عمل عدواني إسرائيمي ضد سورية ناير ظير دنلن  :اهلل" حزبمسؤول العال ات العربية في " 46

قاؿ مسؤوؿ العالقات العرنية ف  "حزب اهلل" الشيخ حسف عز الديف "إننا نتوقع  :نادية سعد الديف - عماف
مف العدو الصهيون  العدواف ف  أي وقت، نما يستدع  توخ  الحيطة والحذر دومًا". وأياؼ، لػ"ال د" مف 

والشعب السوري نفتح جنهة الجوياف ناعتنارإ ردًا استراتيجيًا ميدانيًا وعمميًا عم  نيروت، إف "قياـ الميادة 
ال ارة اإلسرائيمية األخيرة، سيمم  نتداعياته عم  قيادة الكياف المحتؿ، وسيدفعها إل  اياحتساب ألي خطوة 

ف  سورية يد النظاـ مما مة نعيدًا عف الم امرة". واعتنر أف ما تردد مف وجود عناصر إسرائيمية مماتمة 
"ليس مستنعدًا"، مييفًا إف "نصمات اياحتالؿ والعمال  الذيف يعمموف مع الكياف اإلسرائيم  ينتشروف ف  

 شت  أنحا  الوطف العرن ، ومنه سورية نطنيعة األحداث المائمة فيها حاليًا".
نينًا أف ما قاـ نه مؤخرًا، ف  وأكد أف "حزب اهلل" لف "يدير ظهرإ ألي عمؿ عدوان  إسرائيم  يد سورية"، م
مطالنة  لفت النظر إل  أفو  المصير، يات  ف  "سياؽ الدفاع عف استهداؼ المماومة والعمؿ عم  تدمير ا".

نالحوار والحؿ السياس  لـ تجد آذانًا صاغية مف المعارية الت  تجاوزت ف  صراعها العسكري ""حزب اهلل" 
خر خطير عم  المماومة والميية الفمسطينية". وأويح أف كؿ المطالب الشعنية وذ نت إل  منح  آ

واستطرد "منذ دخوؿ العدو  "المماومة ناتت ممزمة نالدفاع عف نفسها وعف ظهير ا اياستراتيج  السوري".
الصهيون  عم  خط األحداث ف  سورية وفتحت جنهة الجوياف، ناتت المماومة معنية ننعيها يمف مسار 

  مصير ا وتحديد أولوياتها والدفاع عف ذاتها وحماية نفسها يد أي استهداؼ تعاوف وتنسيؽ وارتناط ف
 لها".

 03/5/1320، الغد، عم ان
 متقيان في القاىرة لبحث ممف الحرياتت وحماسفتح : مصدر مصري 47

كشؼ مصدر سيادي مصػري عػف اجتمػاع سػيعمد فػ  المػا رة لمجنػة الحريػات العامػة نػيف  :الما رة - وكايات
وحماس اليوـ الخميس، لمناقشة آليات وقؼ المساس نالحريات العامة ف  اليفة ال رنية وقطاع حركت  فتح 

غزة. وقاؿ المصدر: "إف اياجتمػاع سػيعمد فػ  ممػر المخػانرات العامػة نالمػا رة وسػيناقش موايػيع مػف أنرز ػا 
 وقؼ اياعتماؿ السياس ".

 03/5/1320الغد، عمان، 
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 بسبب حركة حماس اإلرىابة في  ائم وضعت ةوليد المعمم: سوري 48
شف وزير الخارجية السوري وليد المعمـ  جومًا غير مسػنوؽ عمػ  قطػر، وقػاؿ أنهػا يا تعػرؼ  :سما - دمشؽ

أيف تصرؼ ما تممؾ مف أمواؿ، وتمعب دورا مشنو ًا ف  المنطمة، وتتػدخؿ فػ  شػئوف يا تخصػها رغػـ صػ ر 
عمػػاؿ ألػـ يؤكػػد المعمػـ مشػػاركة الحركػة نػػاي  وعػػف عالقػة حركػػة حمػاس ناعمػػاؿ مسػمحة فػػ  سػػوريا، حجمهػا.

 ةنسػػنب دعػػـ سػػوري األمريكيػػة اإلر ػػابويػػعت فػػ  قائمػػة  ةمسػػمحة يػػد النظػػاـ السػػوري، ولكنػػه قػػاؿ: سػػوري
 ةواستيػافتها لحركػػة حمػػاس، وأف خالػػد مشػػعؿ ودعنػػ  فػػ  أخػر لمػػا  وقػػاؿ لػػ  أف حمػػاس سػػترحؿ مػػف سػػوري

 ف  قطر".نسنب ييؽ اياتصايات نالعالـ الخارج  وستميـ 
 19/5/1320وكالة سما اإلخبارية، 

 
 أكد أنو لم يدل بتصريحات حول مقتل الضباط المختطفين  مرزوقمحمد أبو سمرة: أبو  49

قػػاؿ محمػػد أنػػو سػػمرة، األمػػيف العػػاـ لمحػػزب اإلسػػالم  المصػػري، الػػذراع السياسػػية لجماعػػة  :سػػما -المػػا رة 
قيد الحياة يافتًا ال  أف ما يتردد عػف ممػتمهـ فػ  غػزة الجهاد نمصر، إف اليناط المصرييف المختطفيف عم  

 ليس صحيحًا.
وأكػد أنػػه اتصػؿ نمكتػػب موسػػ  أنػو مػػرزوؽ الميػػادي نحركػة حمػػاس مػف اجػػؿ اياستفسػػار حػوؿ تصػػريحه نانػػه 
أنمغ الرئاسة نممتؿ اليناط ودفنهـ نسينا  فاكد له أف  ذا غير صحيح وليس لدي أي معمومات حوؿ نمائهـ 

 أحيا .
 03/5/1320ة سما اإلخبارية، وكال

 
 النيضة وراء سد   "إسرائيل": المصري وزير الري 53

الدكتور محمد نها  الديف وزير الري ، أف أحمد الجندىنمال عف مراسمها  03/5/1320الوفد، الجيزة، ذكرت 
يػة ولكػف فػ  والموارد المائية قاؿ إنه يا يستنعد دور إسرائيؿ فيما يحدث مف شروع ا يونيػا فػ  ننػا  سػد النه

 يمتمؾ دليؿ يؤكد ذلؾ. ذات الوقت يا
دقيمػة" نفيػائية "المحػور" أف ا يونيػا تنظػر لننػا  سػد النهيػة 63وأياؼ الوزير عنر مداخمة  اتفيػة لنرنػامب"

 نظرة إرادة وطنية وياتري نديؿ سوي استكماؿ الننا  مف أجؿ التنمية نا يونيا.
ف خػروج تمريػػر المجنػة ال ال يػػة الدوليػػة المنوطػة نتميػػيـ سػػد كمػا أكػػد أف مصػر مازالػػت فػػ  طػور ايانتظػػار لحػػي

 النهية وتفنيد آ ارإ اإليجانية والسمنية.
وزارة الخارجيػة نمػال عػف مراسػمها احمػد المصػري ووكػايات أف  03/5/1320القـدس العربـي، لنـدن، وذكػرت 

وأنم تػػه رفيػػها لتحركػػات األرنعػػا ، السػػفير اإل يػػون  لػػدى المػػا رة محمػػود درديػػر،  أمػػسالمصػػرية، اسػػتدعت 
 ’. سد النهية‘نالدإ ف  ننا  
، عنر موقعها ايالكترون  امس، إف نائب وزيػر الخارجيػة المصػري لمشػؤوف األفريميػة "األ راـ"وقالت صحيفة 

عنَّروا له عف رفض مصر لهذا اإلجػرا  واإلصػرار ’السفير عم  الحفن  ومسؤوليف مف الوزارة التموا دردير، و
  عممية ننا  سد النهية قنؿ التوصؿ ال  اتفاؽ ينه  الخالفػات المائمػة نػيف إ يونيػا ودولتػ  عم  اُلمي  ف

 ’.المصب )مصب النيؿ( مصر والسوداف
إف وزارة الخارجية تتانع نشػكؿ دقيػؽ مػا تمػوـ نػه ‘ونممت الصحيفة عف مصدر دنموماس  مصري مطمع قوله 

، مشددا ل  أف الػوزارة نانتظػار التمريػر الػذي ’سد النهية إ يونيا مف تحركات خالؿ الفترة المايية نحو ننا 
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سيصدر عف المجنة الفنية ال ال ية المنعمدة حاليًا ف  العاصمة اإل يونية أديس أنانا لنحث اآل ار الفنية لمسػد، 
 ."والذي سيصدر خالؿ الساعات المميمة المادمة

 
 يعمل عمى ابتالع القدس الصييونيشيخ األزىر: العدو  52

أّكػػد فيػػػيمة شػػيخ األز ػػػر الػػدكتور أحمػػد الطيػػػب، اليػػوـ األرنعػػػا ، أّف قيػػية المػػػدس : إيهػػاب عمػػػ  – رة المػػا
تحتاج إل  قوة عرنية موحدة مع التخطيط والرؤية واياستراتيجية والتطنيؽ عم  أرض الواقع مصحوًنا نتحػرؾ 

 سياس  عالم ؛ ألف العدو الصهيون  يعمؿ جا دا عم  انتالع المدس وفمسطيف.
وأفصػح شػيخ األز ػػر، عػف ألمػه لتفػػرؽ الكممػة، وعػػدـ ايالتفػاؼ حػوؿ  ػػدؼ واحػد ممػا يعطػػ  الفرصػة لصػػالح 

 العدو الصهيون  ف  مخططاته.
وقػػاؿ شػػيخ األز ػػر، خػػالؿ اسػػتمناله وفػػًدا مػػف مؤسسػػة المػػدس الدوليػػة إننػػا كامػػة نحتػػاج إلػػ  أف نعػػرؼ تػػاريخ 

سطيف ف  أنحػا هـ، كمػا نحتػاج إعالًمػا قوًيػا يخػدـ  ػذإ المدس وقيية فمسطيف، وأف يتنن  الناح وف قيية فم
 الميية وينشر الوع  وال مافة نفمسطيف ونيت الممدس.

 03/5/1320الشرق، الدوحة، 
 

 عمى من بث فيديو اختطاف الجنود في سيناء القبضالداخمية المصرية تعمن  51
إف أجهػػزة األمػػف ألمػػت المػػنض عمػػ   قػػاؿ المػػوا  محمػػد إنػػرا يـ، وزيػػر الداخميػػة المصػػري،: وكػػايات - المػػا رة

ناشر فيديو الجنود المختطفيف نسينا ، وتنػيف أنػه أحػد جيػراف الميػادي الجهػادي المسػجوف، حمػادة أنػو شػيتة، 
 وأنه جاٍر التحميؽ معه.

تتنعنػا شػريط "، مسػا  األرنعػا : "اليػوـ"عمػ  قنػاة  "المػا رة اليػوـ"، ف  مداخمة  اتفية لنرنػامب "إنرا يـ"وأويح 
 ."يػػديو األسػػرى عمػػ  اإلنترنػػت، واكتشػػفنا أنػػه ُويػػع مػػف سػػاينر إنترنػػت فػػ  العػػريش وقػػُنض عمػػ  المصػػدرف

 ناؾ تنسيؽ كامؿ نيف الداخمية والموات المسمحة، ولػف نتػرؾ خػاطف  جنودنػا ويا توجػد "وتانع وزير الداخمية: 
 ."صفمات

مػف األسػمحة والمخػدرات وجميػع األنشػطة وأكد أف قوات األمف لف ت ادر سينا  إيا نعد تطهير ا نشكؿ كامػؿ 
 غير المانونية.

وأشار إل  متانعته الدائمة لمموقؼ األمن  ف  سينا ، وأنه عم  أتـ استعداد لمسػفر واإلقامػة نسػينا  حتػ  يػتـ 
 المنض عم  مختطف  الجنود السنعة.

ف العػػاـ، إف المشػػتنه نػػه وفػػ  السػػياؽ نفسػػه، قػػاؿ المػػوا  أحمػػد حممػػ ، مسػػاعد أوؿ وزيػػر الداخميػػة لمطػػاع األمػػ
يدع  وليد النخالوي، و و مف قاـ نرفع ممطع الفيػديو الخػاص نػالجنود السػنع المخطػوفيف فػ  سػينا ، مشػيًرا 

 إل  أنه المنض عم  المشتنه نه جا  نالتنسيؽ الفن  الشامؿ مع إدارة التو يؽ والمعمومات نوزارة الداخمية.
 03/5/1320وكالة سما اإلخبارية، 

 
 األزىر سيخطب في ىنية إسماعيل  ال صحة لما نشر من أن: اف المصريةاألو  50

محمد عند الشكور: نفت وزارة األوقاؼ، صحة ما نشرته نعػض المواقػع ايالكترونيػة مػا يتيػمف نػاف الػدكتور 
وأكػػػدت الػػػوزارة أف  ػػػذا الخنػػػر يا أسػػػاس لػػػه ويا توجػػػد  اسػػػماعيؿ  نيػػػة سػػػيخطب جمعػػػة نعػػػد غػػػد فػػػ  األز ػػػر.

 األز ر. ف  نية إللما  أى خطنة  إسماعيؿالدكتور  ترتينات مع
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 03/5/1320الوفد، الجيزة، 
 

 الندالع انتفاضة فمسطينية مواتيةاألزمات الدولية: ظروف  54
تعػػان  اليػػفة ال رنيػػة مػػف تنػػام  عػػدـ اياسػػتمرار وانعػػداـ األمػػف المػػذاف يمكػػف : نروكسػػؿ - راـ اهلل - المػػدس

توائهمػا لكنهػا يا تسػػتطيع عكسػهما ويا ويػع حػد لهمػا فػ  غيػاب تسػػوية ل جػرا ات المهدئػة المسػاعدة فػ  اح
 سياسية واسعة النطاؽ. 

فػػ  أحػػدث تمارير ػػا، "عمميػػة شػػرا  وقػػت؟: المػػاؿ، والسػػالح والسياسػػة فػػ  اليػػفة ال رنيػػة"، تتنػػاوؿ مجموعػػة 
ـ المايػػ  األك ػػر األزمػػات الدوليػػة الظػػروؼ السياسػػية، واياقتصػػادية واألمنيػػة فػػ  اليػػفة ال رنيػػة. كػػاف العػػا
. ف  الوقػت 1334ايطرانًا نالنسنة لمسمطة الفمسطينية منذ استولت حماس عم  السمطة ف  قطاع غزة عاـ 

الػػػرا ف  ػػػدأ المػػػزاج إلػػػ  حػػػد مػػػا، لكػػػف إذا لػػػـ تتجػػػاوز األطػػػراؼ المعنيػػػة إدارة مسػػػننات الصػػػراع إلػػػ  معالجػػػة 
 أف يتالش . الميايا الجو رية، فإف الهدو  السطح  السائد اليوـ يمكف

 تتم ؿ النتائب والتوصيات الرئيسية لمتمرير فيما يم :
 مة عدد مف العوامؿ تمنع حدوث تصعيد ف  المستمنؿ المريب، فمد جعػؿ ايانمسػاـ نػيف حمػاس وفػتح التعنئػة 
الشعنية أمرًا خطيرًا عم  نظام  اليفة ال رنية وقطاع غزة عم  حد سوا ؛ ويا يزاؿ الفمسطينيوف متعنوف مف 
تنعػػات ايانتفايػػة ال انيػػة. كمػػا أف  مػػة عػػاماًل  امػػًا يتم ػػؿ فػػ  أف المسػػاعدات األجننيػػة سػػاعدت فػػ  إعػػادة 
تشػػكيؿ اياقتصػػاد السياسػػ  فػػ  اليػػفة ال رنيػػة نحيػػث أصػػنح لجميػػع مواطنيهػػا مصػػمحة فػػ  المحافظػػة عمػػ  

 النظاـ.
نتفايػة، م ػؿ اياسػتيا  السياسػ ، ف  الوقت ذاته، يتوافر العديد مف الظروؼ الت  مػف شػانها أف تػؤدي إلػ  ا

وفمداف الميادة لمشرعية، وانعػداـ األمػؿ، والهشاشػة اياقتصػادية، وتنػام  العنػؼ وط يػاف الشػعور نػاف التعػاوف 
 األمن  يخدـ مصمحة إسرائيؿ وليس الفمسطينييف.

ر نػػاتب عػػف مػػف غيػػر المػػرجح أف يكػػوف "انهيػػار" السػػمطة الفمسػػطينية حػػد ًا غيػػر معمػػف، وسػػيكوف "تفككهػػا" غيػػ
 إرادة واعية نمدر ما سيكوف عممية تتم ؿ ف  تجويؼ المؤسسات الت  لـ تكف قوية ف  يـو مف األياـ.

سػػرائيؿ ممزمػػة  مػػف شػػاف خطػػوات م ػػؿ تنظػػيـ عمميػػة تحويػػؿ العائػػدات اليػػرينية إلػػ  السػػمطة الفمسػػطينية، وال
جمػات المسػتوطنيف عمػ  الفمسػطينييف نالمياـ نذلؾ، إيافة إل  نذؿ إسرائيؿ المزيد مف الجهود لكنح جمػاح  

وويػػع حػػد لتػػوغالت قواتهػػا األمنيػػة إلػػ  المنػػاطؽ التػػ  يا جػػداؿ فػػ  وقوعهػػا تحػػت السػػيطرة الفمسػػطينية، أف 
تسػاعد فػػ  المحافظػػة عمػػ  اياسػػتمرار فػػ  اليػػفة ال رنيػػة فػػ  الوقػػت الػػرا ف. عنػػد نمطػة معينػػة ػ وعنػػد تػػوافر 

يوف أف رفا هـ عم  المدى النعيد يتحمؽ نشكؿ أفيػؿ مػف خػالؿ سنب غير متوقع ػ يمكف أف يمرر الفمسطين
 عدـ اياستمرار، وأنهـ يمكف أف يمترنوا مف تحميؽ منت ا ـ فمط نتوجيه  زة لمويع الرا ف.

يموؿ ني اف  روؿ، كنير محمم  مجموعة األزمات لشؤوف الشػرؽ األوسػط، " مػة إغػرا  يمكػف فهمػه فػ  إعػادة 
األسػناب الجو ريػة لتنػام  عػػدـ  –أو عمػ  األقػؿ صػػرؼ ايانتنػاإ عػف  –عالجػة إحيػا  المفاويػات كوسػيمة لم

اياسػتمرار فػػ  اليػػفة ال رنيػػة. إيّا أف انهيػػار المفاويػػات يمكػػف أف يخػػاطر نتسػػريع الػػديناميكيات نفسػػها التػػ  
 يراد لممفاويات أف توقفها".

"إذا كانػػت أمػػواؿ المسػػاعدات قػػد ويمػػوؿ رونػػرت نميشػػر، نائػػب مػػدير نرنػػامب الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ أفريميػػا، 
الفمسػطين ، ويا يمكػػف أف يػوفر يػمانة يػػد -اشػترت الوقػت، فػإف الوقػػت لػـ ي ّيػر طنيعػػة الصػراع اإلسػرائيم 

األمنػػ  ويا أف يشػػتري ذلػػؾ النػػوع مػػف الشػػرعية الػػذي سػػتحتاجه الميػػادة الفمسػػطينية -تػػد ور الويػػع السياسػػ 
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يستطيع الماؿ شراؤإ له  مػف، إذ أف ايانكمػاش المتزايػد لمنظػاـ لمسيطرة عم  شعنها وتوجيهه. إف الوقت الذي 
 السياس  الفمسطين  سيجعؿ مف المحتـ أف تصنح أية عممية سالـ مستمنمية أقؿ شرعية وأك ر  شاشة".

 19/5/1320مجموعة األزمات الدولية، 
 

 ةة الفمسطينيدوالر لدعم موازنة السمط مميون 0216البنك الدولي يحول  55
مميػػوف دويار أميركػػ  إلػػ  السػػمطة  0273حػػّوؿ الننػػؾ الػػدول  امػػس، منم ػػًا ممػػدارإ  :الحيػػاة الجديػػدة - راـ اهلل

الوطنيػػة الفمسػػطينية، مػػف الصػػندوؽ اياسػػتئمان  متعػػدد المػػانحيف لخطػػة اإلصػػالح والتنميػػة الفمسػػطينية. و ػػذا 
 لننؾ الدول .الصندوؽ  و آلية عمؿ متعددة المانحيف لدعـ الموازنة الفمسطينية، يديرإ ا

وسوؼ تساعد  ذإ األمواؿ، التػ  ُتسػهـ نهػا حكومػات أسػتراليا والمممكػة المتحػدة واليانػاف، فػ  دعػـ الحاجػات 
العاجمػػة لموازنػػة السػػمطة، مػػا ُيػػوفخر الػػدعـ لخػػدمات التعمػػيـ، والرعايػػة الصػػحية والخػػدمات اياجتماعيػػة الحيويػػة 

تُمػّدـ إلػ  الشػعب الفمسػطين ، ول صػالحات اياقتصػادية األخرى، مف ُجممػة الخػدمات األخػرى وغير ػا، التػ  
 الجارية حاليًا.

 03/5/1320األيام، رام اهلل، 
 

 الدرة استشياد محمد تنفي استماع لجنة إسرائيمية إلفادتيا في  ضية  "1 فرانس" 56
عم  تحميؽ الت  رفعت تمريرًا يحتب ” اإلسرائيمية“، أمس، أف المجنة ”فرانس تمفزيوف“أكدت مؤسسة : ا ؼ ب
عف استشهاد الفت  الفمسطين  محمد الدرة نيف ذراع  والدإ نرصػاص اياحػتالؿ فػ  غػزة عػاـ ألفػيف  1فرانس 

 ”.لـ يتـ اياستماع أندًا إل  إفادتها“
خالفػًا لمػا قيػؿ فػإف المجنػة لػـ تطمػب مػف المؤسسػة اياسػتماع إلػ  إفادتهػا “فػ  نيانهػا ” فرانس تمفزيػوف“وقالت 

يا يظهػػر أي عنصػػر جديػػد ” اإلسػػرائيم “وذكػػرت أف التمريػػر ”. د ػػا إيا عنػػد نشػػر التمريػػرو ػػ  لػػـ تعمػػـ نوجو 
مسػػػتعدة لممشػػػاركة فػػػ  تحميػػػؽ مسػػػتمؿ يمػػػـو عمػػػ  “ويتيػػػمف عمػػػ  العكػػػس تاكيػػػدات خاطئػػػة. وأيػػػافت أنهػػػا 

 ”.حيث وقعت األحداث” إسرائيؿ”المعايير الدولية ف  غزة و
وفاؿ شػتاينتز وسػمفه موشػ  يعػالوف الػذي كػاف فػ   ػذا المنصػب وف  رسالة إل  وزير الشؤوف اياستراتيجية ي

شارؿ ” إسرائيؿ“لدى طمب ويع التمرير ويتول  حاليا حمينة الحرب، يديف مكتب محاماة المناة ومراسمها ف  
عدـ تكميؼ أي مف أعيا  المجنة أو مم ميها نفسه عنا  اياتصاؿ نهـ مػا ي يػر شػكوكًا حػوؿ  ػدؼ “اندرليف 

الػتهـ الموجهػة إلػ  موكمينػا “عم  الجريمػة. وأيػاؼ مكتػب المحامػاة أف ” عاماً  20قيت نشرإ نعد التمرير وتو 
 ”.     تزداد  مال مف قنؿ مصادر )رسمية( مف دوف أف تكوف الوقائع قد ت يرت

 03/5/1320الخميج، الشار ة، 
 

 1321 سنةبميون دوالر في السياحة  42دول الشرق األوسط استثمرت  57
أكد المجمس العالم  لمسفر والسياحة أف اياست مارات ف  قطػاع السػياحة والسػفر : فيؽ األسديش -انو ظن  

، فػػ  حػػيف نم ػػت فػػ  الشػػرؽ األوسػػط 1321نميػػوف دويار( عػػاـ  1172نميػػوف در ػػـ ) 5175فػػ  اإلمػػارات نمػػغ 
 ف  المئة منها. 22نميوف دويار(، لتستحوذ اإلمارات عم   12نميوف در ـ ) 22375ككؿ نحو 

«  ػػوتمز أنػػد ريسػػت»توقػػع المجمػػس فػػ  تمريػػر وزع فػػ  أنػػو ظنػػ  أمػػس عمػػ   ػػامش احتفػػاؿ نػػإطالؽ موقػػع و 
فػػ  المئػػة مػػف إجمػػال  الػػزوار الػػدولييف فػػ   26اإللكترونػػ  المتخصػػص، أف تسػػتا ر السػػوؽ اإلماراتيػػة ننحػػو 
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مػػارات نمػػغ العػػاـ مميػػوف  ػػذإ السػػنة. وأشػػار إلػػ  أف إنفػػاؽ السػػياح الػػدولييف داخػػؿ اإل 2306المنطمػػة نمعػػدؿ 
نميوف دويار(، ما يجعؿ حصة اإلمارات مف اإلنفاؽ اإلجمال  ف  المنطمة  00نميوف در ـ ) 21272الماي  

فػػػ  المئػػػة. ولفػػػت إلػػػ  أف المسػػػا مة الكميػػػة لمطػػػاع السػػػياحة والسػػػفر فػػػ  النػػػاتب المحمػػػ   1171تصػػػؿ إلػػػ  
 نميوف در ـ العاـ الماي . 26073اإلجمال  ل مارات نم ت 

محمد خميس المهيري، الموقع ف  احتفاؿ أقيـ ف  « المجمس الوطن  لمسياحة واآل ار»طمؽ المدير العاـ لػ وأ
نرعاية وزير ال مافة والشناب وتنمية المجتمع وحيور مسؤوليف مف  يئة السػياحة وال مافػة « قصر اإلمارات»

 ارات.ف  أنو ظن  ومديري الفنادؽ والمنتجعات والمؤسسات السياحية ف  اإلم
ورأى المهيػػري أف إطػػالؽ الموقػػع يػػات  يػػمف الجهػػود الراميػػة الػػ  ايارتمػػا  نالخػػدمات اإلعالميػػة اإللكترونيػػة 
 لتنشيط السياحة ف  ايامارات. وأكد أ مية اإلعالـ السياح  ايالكترون  ف  الترويب لمسياحة داخميًا وخارجيًا.

رارنا نإطالؽ  ذا الموقع جا  فػ  ظػؿ ارتفػاع حجػـ ق»، أحمد المجايدة: « وتمز اند ريست»وقاؿ مدير موقع 
ولفت إل  «. 1321اإلنفاؽ عم  التسويؽ ف  وسائؿ اإلعالـ اياجتماع  إل   ال ة نالييف دويار نحموؿ عاـ 

أف النحػػػػػوث والتوقعػػػػػات فػػػػػ   ػػػػػذا الصػػػػػدد تؤكػػػػػد ارتفػػػػػاع اإلنفػػػػػاؽ عمػػػػػ  الهواتػػػػػؼ الذكيػػػػػة واألجهػػػػػزة الموحيػػػػػة 
 نميوف دويار  ذا العاـ. 03لشرؽ األوسط إل  نحو والكومنيوترات الشخصية ف  ا

وأكػػد المجايػػدة أف الطفػػرة فػػ  اياعػػالـ السػػياح  عنػػر ايانترنػػت تتػػزامف مػػع توسػػع دوؿ الخمػػيب فػػ  المشػػاريع 
 1322نميػوف دويار حتػ  عػاـ  25السياحية، يافتًا إل  أف الدراسات تؤكػد توجػه دوؿ الخمػيب إلػ  إنفػاؽ نحػو 

نميوف دويار  053ؽ سياحية قادرة عم  جذب السياح مف دوؿ العالـ، وتخصيص نحو عم  ننا  مراكز ومراف
 .1325لممشاريع السياحية حت  عاـ 

وأكدت مديرة الموقع حنيف الداود أنه سيسا ـ ف  جعؿ اإلمارات الوجهة المفيمة لمسػياحة فػ  العػالـ وقالػت: 
لفنػادؽ والمطػاعـ لمسػائح والمتػانع العرنػ ، نهدؼ مػف إطػالؽ الموقػع إلػ  تمػديـ حزمػة مػف المعمومػات عػف ا»

 «.تتناسب مع ما وصمت اليه صناعة السياحة ف  قطاعاتها المختمفة
 03/5/1320الحياة، لندن، 
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 أ.د. يوسؼ رزقة
التنفيذيػػة المحترمػػة )داف وأخيػػرًا )عنػػاس زكػػ  والطيػػراوي( يهاجمػػاف المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر. المجنػػة 

( قيية مرت عم  أعيا  المجنة التنفيذية دوف اعتػراض أو رفػض مػف 13مف طيف وداف مف عجيف ؟!(. )
 األعيا  .. الجميع يا يموؿ سوى كممة )نعـ( ؟!

عنػػد اهلل" حػػوؿ المػػدس  ػػو نم انػػة نيػػع لممدينػػة  - ػػذا نعػػض مػػا قالػػه الطيػػراوي الػػذي أيػػاؼ أف اتفػػاؽ "عنػػاس
ا، ولػػػـ يمػػػؿ أحػػػد )يا( ؟! ويا أحػػػد يمػػػوؿ لجهػػػود )كيػػػري( يا. ياسػػػر عنػػػد رنػػػه يػػػدير مفاويػػػات ناسػػػـ وممدسػػػاته

 الشعب الفمسطين  ويا أحد يموؿ له يا ؟!.
ما قالػه الطيػراوي وعنػاس زكػ  جػا  متػاخرًا جػدًا، فمػد قالتػه حمػاس والفصػائؿ األخػرى والشخصػيات المسػتممة 

ف جػػا   نعػػد فػػوات األواف لػػه قيمتػػه لكػػوف الػػرجميف مػػف قػػادة فػػتح وقػػادة قنػػؿ سػػنيف وسػػنيف. مػػا قالػػه الػػرجالف وال
منظمػػة التحريػػر، ولكػػف مػػا قػػاياإ جػػا  فػػ  مرحمػػة مفصػػمية قػػد تشػػهد انعطافػػة خطيػػرة نحػػو التنػػازيات لمػػا تريػػدإ 

 إسرائيؿ وتي ط نه الويايات المتحدة.
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دا عمػ  وجػود تفػرد فػ  السػمطة الرجالف لما يهاجما محمود عناس نفسه، فهما يا يستطيعاف  ذا، ولكنهمػا أكػ
وف  المػرار، وأف أعيػا  المجنػة التنفيذيػة يا يممكػوف المػوة الذاتيػة لممخالفػة وقػوؿ )يا( رغػـ اسػتحماؽ الموقػؼ 

 لموؿ )يا( كنيرة ف  وجه نيع الممدسات م اًل أو التنازيات استجانة لي وط جوف كيري.
حمػػاف فػػ  النمػػد والهجػػوـ، ولكػػف ياسػػر عنػػد رنػػه يا الػػرجالف  اجمػػا تصػػرفات ياسػػر عنػػد رنػػه الفرديػػة، و مػػا م

يعمػؿ خػارج سػمطات وتوجيهػات محمػود عنػاس نفسػه، ومػػف  مػة فإنػه يا معنػ  يانتمػاد عنػد رنػه، وتػرؾ سػػيدإ 
 الذي يممؾ قرار فتح الناب له أو إغالقه.
ما ير ػا، وفػ  ( لتاسػيس منظمػة التحريػر وأمػاـ قػادة المنظمػة وج16ما قاله الرجالف جػا  فػ  اياحتفػاؿ رقػـ )

( 16احتفاليػػة الػػذكرى، األمػػر الػػذي يعنػػ  أف منظمػػة اليػػـو ليسػػت  ػػ  منظمػػة تحريػػر األمػػس، وأف الػػذكرى )
( عامًا. ومف  نا كانت  مػة دعػوات 16تسجؿ أك ر مراحؿ ايانحراؼ عف المنظمة األساس الت  كانت قنؿ )

الفمسػػػطين  وفػػػتح كػػػؿ الخيػػػارات أمػػػاـ تػػػدعو إلػػػ  العػػػودة إلػػػ  األصػػػوؿ والجػػػذور، واسػػػتعادة المي ػػػاؽ الػػػوطن  
 المماومة ناشكالها المختمفة.

ما قاله الرجالف يعنر عف خينة أمؿ منهما وممف حيروا اياحتفالية مف واقع المجنة التنفيذية ومف مستمنمها، 
حيػػث يػػروف أنهػػا مختطفػػة مػػف قمنػػؿ أفػػراد متنفػػذيف يممكػػوف المػػاؿ والمػػرار، و ػػذإ أقػػواؿ رنمػػا تسػػهـ مػػف خػػالؿ 

تمائها ندعوات إعػادة الننػا  واإلصػالح التػ  تػدعو إليهػا حمػاس وغير ػا فػ  إيجػاد حمػوؿ إصػالحية لمنظمػة ال
 التحرير الت  تعان  سكرات الموت مذ سنيف.

إعػػادة ال مػػة إلػػ  ـ ت ؼ ولجنتهػػا يحتػػاج إلػػ  تيػػافر جهػػود الجميػػع وتعزيػػز واقػػع المػػرار الػػديممراط  فيهػػا، 
ر الفردي، ورفع يد السمطة عنها، إذ يا يجوز أف تتمم  ـ ت ؼ رواتنها مف وتخميصها مف سطوة الماؿ والمرا

 ميزانية السمطة، ألف مف يدفع الراتب يممؾ المرار.
ـ ت ؼ فػػ  حاجػػة إلػػ  قػػرار  ػػوري ينتهػػ  ناسػػتمالؿ المنظمػػة وفػػرد مظمتهػػا عمػػ  الفصػػائؿ كافػػة وعمػػ  كػػؿ 

 الخيارات.
 03/5/1320، فمسطين أون الين
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 نواؼ الزرو
كاف ما يجري ف  الدوؿ العرنية ف  المشهد الرا ف، مف حروب أ مية داخمية، ومف فوي  وتخريب، وتفكيؾ 
وانهيار لألمف المطري والموم  العرن  عم  حد سوا ، إنما يمن  مخططات ورغنػات صػهيونية قديمػة كامنػة. 

عامػا مػف النكنػة المفتوحػة واغتصػاب فمسػطيف، مػػف  32فػ   ػذا الػػزمف، ونعػد وكػاف مػا يجػري لألمػة العرنيػة 
غيػػػاب وت ييػػػب وفمػػػداف لمنوصػػػمة والػػػدور والػػػوزف عمػػػ  المسػػػتوى اإلقميمػػػ  والػػػدول ، إنمػػػا يخػػػدـ تمػػػؾ األجنػػػدة 
الصهيونية، فما الذي نح ت عنه وأرادته الصهيونية منذ نشاتها، سوى  ذا المشهد العرن  المتفكؾ واليعيؼ 

 المجرد مف عناصر الموة اإلستراتيجية، لصالح األمف الموم  اإلسرائيم ؟!و 
 

ثارة الفتن الطائفية  منع الوحدة العربية وا 
منذ أف كاف مشروع "الوطف الموم  لميهػود فػ  فمسػطيف" فكػرة فػ  رؤوس أقطػاب الحركػة الصػهيونية وال ػرب 

واإلقميميػػػة والدوليػػػة لػػػويادة غيػػػر طنيعيػػػة لػػػذلؾ  اياسػػػتعماري، خططػػػوا وأعػػػدوا العػػػدة لتهيئػػػة المناخػػػات المحميػػػة
، العمػؿ مػف أجػؿ حيػاة ونمػا  ذلػؾ المولػود،  المولود الصهيون ، وكاف ذلؾ يستمـز منهـ فػ  ممدمػة مػا يسػتمـز
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و و ما عنر عنه جنرالهـ األسنؽ موشيه داياف ف  لما  مع مجمة "نمحنيه" الناطمة نمساف الجيش اإلسرائيم ، 
سػػرائيؿ( قمػػب مػػزروع فػػ   ػػذإ المنطمػػة، غيػػر أف األعيػػا  األخػػرى )العػػرب(  نػػاؾ تػػرفض قػػائال "إننػػا )أي إ

قنوؿ  ذا الممب المػزروع، ولػذلؾ يا خيػار أمامنػا سػوى حمػف  ػذا الممػب نالمزيػد والمزيػد مػف الحمػف المنشػطة، 
 مف أجؿ الت مب عم   ذا الرفض"، مؤكدا أف " األمر نالنسنة لنا حتمية حياتية".

ا الممب المزروع ألطوؿ فتػرة مػف الػزمف فػ   ػذا المحػيط الػرافض، طػّور قػادتهـ ومنظػرو ـ مػا وك  يعيش  ذ
يمكف أف نطمؽ عميه نظريات ومرتكزات األمف الموم  اإلسرائيم ، الت  تمـو ناألساس ليس فمط عم  تطوير 

نمػػا أييػػا عمػػ  تنظيػػؼ المنطمػػة مػػف عناصػػر المػػوة العرن يػػة المهػػددة لموجػػود المػػدرات العسػػكرية اإلسػػرائيمية، وال
 الصهيون .

أمػػا عناصػػر المػػوة العرنيػػة التػػ  تشػػكؿ تهديػػدات محتممػػة لوجػػود ومسػػتمنؿ ذلػػؾ المولػػود المػػزروع فػػ  الجسػػـ 
العرنػػ ، ففػػ  ممػػدمتها مػػف وجهػػة نظػػر ـ الوحػػدة العرنيػػة التػػ  إف تحممػػت نػػيف عػػرب آسػػيا مػػف جهػػة، وعػػرب 

لػػػتهـ، وقػػػد أدركػػػوا ذلػػػؾ منكػػػرا جػػػدا نعمميػػػة ال ػػػرب شػػػماؿ أفريميػػػا مػػػف جهػػػة أخػػػرى، فػػػإف ذلػػػؾ يعنػػػ  نهايػػػة دو 
 اياستعماري.

كتانػػه "نػػالد العػػػرب  2631ولػػذلؾ نعػػدما نشػػر الكاتػػب والمفكػػػر المػػوم  العرنػػ  نجيػػب عػػازوري نهايػػػة العػػاـ 
، ودعػػػػا فيهمػػػػا إلػػػػ  الحػػػػذر مػػػػف اياسػػػػتعمار والمشػػػػروع 2632لمعػػػػرب"، وكتانػػػػه "يمظػػػػة األمػػػػة العرنيػػػػة" عػػػػاـ 

"إف أكنػر أعػدائنا  ػـ الموميػوف  -و و مف كنار مؤسس  ومنظري الصهيونية-نوردو الصهيون ، قاؿ ماكس 
دعاة  العرونة خارج أرض إسػرائيؿ، وخصػومنا فػ  سػوريا ومصػر، الػذيف يمومػوف نكػؿ مػا فػ  وسػعهـ إل ػارة 
شػػعور الكرا يػػة يػػد الصػػهيونية والهجػػرة اليهوديػػة إلػػ  أرض إسػػرائيؿ". كمػػا رفػػع نحػػـو سػػوكولوؼ مػػف اآلنػػا  

قػػاؿ فيهػػا إف "إنشػػا   21/1/2623المنظػػريف لمفكػػر الصػػهيون  منكػػرا، مػػذكرة إلػػ  الخارجيػػة النريطانيػػة يػػـو 
كومنولػػػث يهػػػودي فػػػ  فمسػػػطيف تحػػػت حمايػػػة إنجمتػػػرا سػػػيميـ جػػػدارا فاصػػػال نػػػيف عػػػرب آسػػػيا وعػػػرب الشػػػماؿ 

 األفريم ، و ذا سيكوف فيه خدمة كنرى لدولة تيـ ف  حوزتها عرنا مف الجاننيف".
خشػػيت "إسػػرائيؿ" مػػف الوحػػدة الموميػػة العرنيػػة، كمػػا تخشػػ  مػػف جهػػة أخػػرى أي وحػػدة إسػػالمية حميميػػة،  لمػػد

ودعػػػت إلػػػ  مواجهػػػة المػػػد المػػػوم  العرنػػػ ، إلػػػ  جانػػػب تشػػػكيمها فرقػػػا اسػػػتخنارية مهمتهػػػا األساسػػػية تحػػػريض 
الوحدة نيف مصر وسػوريا األقميات الدينية واإل نية ف  الدوؿ العرنية يد العرب. وف   ذا الصدد، ونعد قياـ 

، أرسػػؿ نػػف غوريػػوف رسػػالة إلػػ  الػػرئيس األميركػػ  إيزنهػػاور، تنػػاوؿ فيهػػا خطػػر قيػػاـ الوحػػدة عمػػ  2625عػػاـ 
ف  ػذا  أمف إسرائيؿ، وقاؿ فيهػا إف "إسػرائيؿ نحاجػة إلػ  مػانع  قػوي يصػد عنهػا احتمػايات الهجػوـ العرنػ ، وال

ؿ جيش قوي تستطيع أف تواجه نه تيػار الوحػدة الػذي يػزداد المانع يا يمكف أف يتم ؿ إيا ف  أف يكوف إلسرائي
 قوة". 

ذا نجػػػح  وفػػ  رسػػػالة  انيػػة لمػػػرئيس األميركػػػ ، قػػاؿ نػػػف غوريػػػوف "إف عوامػػؿ الوحػػػدة العرنيػػػة تعمػػؿ ننشػػػاط، وال
مسعا ا فإف حصار إسرائيؿ يصنح كامال، وتصنح جيوش الػدوؿ العرنيػة قػادرة عمػ  أف توجػه إليهػا يػرنات 

ت متعددة، وسػيعن  ذلػؾ تػد ورا خطيػرا فػ  ممتيػيات أمػف إسػرائيؿ، ألنػه كمػا تعمػـ نخنرتػؾ خطيرة مف جنها
 العسكرية الفذة، ليس إلسرائيؿ أي عمؽ مف الناحية الج رافية".

دور مركػػزي فػػػ  العمػػؿ عمػػ  ايانفصػػػاؿ  -وفػػ  ممدمتػػه الويايػػػات المتحػػدة-ولػػذلؾ، كػػاف "إلسػػرائيؿ" وال ػػػرب 
نمػا ويرب الوحدة العرنية نايػد عر  نيػة، وتواصػمت المػؤامرة إلسػماط  لػيس فمػط نظػاـ الػرئيس عنػد الناصػر، وال

 عرنية، وما تزاؿ! -أّي وحدة-فكرة ومشروع الوحدة 
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 السيطرة اإلستراتيجية عمى الشرق األوسط
غػػراؽ  األمػػة العرنيػػة  وتتكامػػؿ المهمػػات الصػػهيونية فػػ   ػػذا اإلطػػار اإلسػػتراتيج ، فيػػرب الوحػػدة العرنيػػة، وال

عات والحروب الداخمية، إنما تؤدي ف  الحاصؿ اإلستراتيج  إل  السيطرة اإلستراتيجية اإلسرائيمية عم  نالنزا
منطمة الشرؽ األوسط نرمته، و ذا ما حرصت وتحرص عميه أييا اإلدارة األميركية ومعها الدوؿ األورونية، 

  منطمػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط"، إذ التػػػ  تجمػػػع عمػػػ  "الحفػػػاظ عمػػػ  التفػػػوؽ العسػػػكري اإلسػػػتراتيج  اإلسػػػرائيم  فػػػ
"الهػػػػدؼ الرئيسػػػػ  لمسياسػػػػات اإلسػػػػرائيمية  ػػػػو السػػػػيطرة اإلقميميػػػػة عمػػػػ  الشػػػػرؽ األوسػػػػط ناكممػػػػه، والمخطػػػػط 
اإلسػػػرائيم   ػػػو تحييػػػد الفمسػػػطينييف والسػػػيطرة التامػػػة عمػػػيهـ، حتػػػ  تتفػػػرغ إسػػػرائيؿ لتحميػػػؽ أ ػػػدافها الحميميػػػة. 

تفكير اإلستراتيج  اإلسػرائيم . ومػف أ ػـ وسػائؿ إسػرائيؿ فػ  والسيطرة عم  الشرؽ األوسط أك ر أ مية ف  ال
تنفيػػذ مخططاتهػػا  ػػو النفػػوذ اإلسػػرائيم  عمػػ  السياسػػات األميركيػػة", كمػػا أكػػد النروفيسػػور اإلسػػرائيم  إسػػرائيؿ 

 شاحؾ.
وعػػػف األسػػػمحة اإلسػػػتراتيجية أيػػػاؼ شػػػاحؾ أف "إسػػػرائيؿ يا يمكػػػف أف تسػػػمح ألي دولػػػة فػػػ  الشػػػرؽ األوسػػػط 

مكانيػػػات نوويػػػة، وتعطػػػ  لنفسػػػها الحػػػؽ فػػػ  اسػػػتخداـ مػػػا تػػػراإ مناسػػػنًا مػػػف وسػػػائؿ لمنػػػع م ػػػؿ  ػػػذا نتطػػػوير إ
اياحتمػػاؿ، حتػػ  تظػػؿ فػػ  ويػػع احتكػػار السػػالح النػػووي وامػػتالؾ الػػرادع النػػووي دوف منػػازع"، و ػػ  النظريػػة 

منػع أي محاولػة الت  عرفت ناسـ "نظرية ني ف"، ومفاد ا أنه "يتوجب عم  إسرائيؿ السع  نصورة فعمية إل  
 عرنية إلنتاج سالح نووي".

 4لهػػػػذإ النظريػػػػة كػػػػػاف عنػػػػر تػػػػػدمير المفاعػػػػؿ النػػػػووي العراقػػػػػ  "تمػػػػوز" يػػػػػـو  -التطنيمػػػػػ -والتعنيػػػػر العممػػػػ  
عمػ  يػد سػالح الطيػػراف اإلسػرائيم ، وقػاؿ نػي ف فػ  أعمػػاب  ػذإ العمميػة "لػف نمنػؿ نػػاي  2652يونيػو/حزيراف 

 أف يمـو عدونا نتطوير سالح دمار شامؿ يد شعننا". شكؿ مف األشكاؿ، أو شرط مف الشروط،
كمػػػا كػػػاف نعمميػػػات المصػػػؼ والتػػػدمير التػػػ  نفػػػذتها "إسػػػرائيؿ" يػػػد مػػػا زعػػػـ أنهػػػا "منشػػػآت نوويػػػة وكيمياويػػػة 
وصػػاروخية سػػورية"، مػػذكرة نسمسػػمة اياغتيػػايات التػػ  نفػػذتها األذرع اياسػػتخنارية اإلسػػرائيمية يػػد نخػػب مػػف 

 مصرييف والعراقييف.عمما  الذرة األلماف وال
فالحكومػػات اإلسػػرائيمية المتعاقنػػة منػػذ قيػػاـ دولػػتهـ، رأت أف امػػتالؾ أي دولػػة عرنيػػة أو حتػػ  شػػرؽ أوسػػطية 
لمسػػالح النػػووي أو لمفاعػػؿ نػػووي وحتػػ  ألغػػراض مدنيػػة سػػممية، يشػػكؿ خطػػرا عمػػ  مصػػالحها المائمػػة وعمػػ  

و ذا ينسجـ مع الخط السياس  الػذي أكػدإ نػي ف مستمنمها العسكري واإلستراتيج  ف  منطمة الشرؽ األوسط، 
 مف "أف إسرائيؿ يجب أف تنم  مالكة مفتاح التفوؽ العسكري".

 
 التعميم والعمم والتقنية واال تصاد

غير أف عناصػر السػيطرة اإلسػتراتيجية اإلسػرائيمية عمػ  الشػرؽ األوسػط يا تكتمػؿ نالنسػنة لهػـ، إيا نالسػيطرة 
يػػػة واياقتصػػػادية أييػػػا، لػػػذلؾ اعتنػػػر قػػػادة الصػػػهيونية و"إسػػػرائيؿ" أف التعمػػػيـ والعمػػػـ التعميميػػػة والعمميػػػة والتمن

والتمنية واياقتصاد مف أ ـ عناصر الموة لمدولة الصهيونية، فحرصوا مف جهة أول  عم  تطػوير قػدراتهـ فػ  
  ذإ الحموؿ، ومف جهة أخرى عمموا عم  تعطيؿ تطور العرب العمم .

اليساري توـ سػي ؼ فػ  كتانػه "اإلسػرائيميوف األوائػؿ"، مؤكػدا األ ميػة اإلسػتراتيجية وقد أشار إل   ذا الكاتب 
لمتعميـ ف  نداية "تاسيس إسرائيؿ" نالموؿ إف "التعميـ مصػنع إلنتػاج روح األمػة، و ػو السػالح السػري لميهػود". 

ذا كػػػاف التعمػػػيـ كػػػذلؾ لػػػدى سػػػي ؼ، فإنػػػه قيػػػية وجوديػػػة نالنسػػػنة لػػػرئيس معهػػػد التخنيػػػوف  معهػػػد الهندسػػػة -وال
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النروفيسػػػور نيػػػرتس يافػػػ  الػػػذي قػػػاؿ إف "تػػػدريس العمػػػـو قيػػػية  -والعمػػػـو التطنيميػػػة اإلسػػػرائيم  نمدينػػػة حيفػػػا
 وجودية إلسرائيؿ".

ونستحير  نا أنه منذ ندايات الكياف الصػهيون ، طمػب نػف غوريػوف مػف وزيػري التعمػيـ والعمػـو اإلسػرائيمييف 
فوؽ إسرائيؿ ف  العمـ والتعميـ والتمنية عم  العرب". ورنما كاف وزير "إعداد خطة إستراتيجية تيمف تطور وت

الحرب ورئيس الوزرا  األسنؽ الجنراؿ إيهود ناراؾ أفيؿ مف صػاغ الرؤيػة اإلسػتراتيجية اإلسػرائيمية فػ   ػذإ 
 كمػػـ.. و ػػ  دولػػة قويػػة جػػدا.. 2233األنعػػاد، حينمػػا أعمػػف أك ػػر مػػف مػػرة أف "إسػػرائيؿ أقػػوى دولػػة فػػ  محػػيط 

نمػا المػوة الشػاممة، نػد ا مػف معهػد وايػزمف وفرقػة  وعندما أتحدث عف الموة يا أقصد فمط الجيش اإلسرائيم ، وال
 نات شينع، والفرقة الفر مونية، وصويا إل  المفاعؿ النووي ف  ديمونة".

شؾ أف  فال شؾ أف أدؽ وأصوب مماييس التمدـ ف  عالمنا الرا ف    مماييس العمـ نكؿ حموله وأشكاله، ويا
السػػنيؿ األوؿ لمنهيػػة والتنميػػة النشػػرية لػػدى أي مجتمػػع  ػػو العمػػـ، ويا شػػؾ أييػػا أف الترنيػػة والتعمػػيـ قاعػػدة 
ايانطػالؽ نحػػو النهيػػة العمميػة، فنػػدوف عمػػـ وترنيػػة وتعمػيـ لػػف تكػػوف  نػػاؾ نهيػة أو تنميػػة ألي أمػػة. فم ػػؿ 

 يف شعب وآخر، ونيف دولة وأخرى. ذإ المماييس العممية    الت  تميز عمميا نيف أمة وأخرى، ون
إلػ  قػدر  -وفػؽ الدراسػات والتحميمػات اياستمصػائية-ونحف كامة عرنية عم  امتػداد المسػاحة العرنيػة، نفتمػر 

كنير مفجع مػف الممػاييس العمميػة ممارنػة نالػدوؿ والمجتمعػات األخػرى، ورنمػا نمػوؿ ممارنػة عمػ  نحػو خػاص 
صػػراع وجػػود وتفػػوؽ وسػػيطرة إسػػتراتيجية، تسػػتند ناألسػػاس إلػػ   "نإسػػرائيؿ" التػػ  تعتنػػر صػػراعها مػػع العػػرب

التفوؽ العمم  والتمن  واياقتصادي، ونالتػال  العسػكري، نػؿ وأك ػر مػف ذلػؾ، فهػ  تحػرص عمػ  شػف حػروب 
عمنية وخفية ك  تنم  أمة العرب نال عمـ ويا ترنية ويا تعميـ، ونال تمنيػة ترفػع مػف شػانها إلػ  مصػاؼ الػدوؿ 

 المتطورة.
 
 ظة األمة العربيةيق

نعتمػػػد نػػػاف المؤسسػػػة الصػػػهيونية نكافػػػة عناوينهػػػا األمنيػػػة والعسػػػكرية والسياسػػػية، ونكافػػػة امتػػػداداتها الداخميػػػة 
والخارجيػػة، وصػػويا إلػػ  لونياتهػػا المتنفػػذة فػػ  الويايػػات المتحػػدة وأورونػػا، لػػف تتوقػػؼ فػػ  يػػـو مػػف األيػػاـ عػػف 

طمػػة العرنيػة مػػف عناصػر المػػوة المتنوعػة المشػػار إليهػا، ميػػافا مهماتهػا اإلسػػتراتيجية الراميػة إلػػ  تنظيػؼ المن
إليهػػا عشػػرات العناصػػر األخػػرى المتفرعػػة عنهػػا فػػ  كافػػة الحمػػوؿ التعميميػػة، والعمميػػة والتمنيػػة واياقتصػػادية، 

ما  ـ.  وذلؾ ف  إطار صراع يعتنرونه وجوديا وجذريا, إما نحف وال
واألحواؿ العرنية الرا نػة يا تعطػ  العػرب موقفػا نػديا مػع  وحت  لو تـ التوصؿ إل  تسوية سياسية فاألوياع

ذلػػػؾ الكيػػػاف، يتػػػيح لهػػػـ ننػػػا  عناصػػػر المػػػوة المتكاممػػػة فػػػ  العمػػػـ والتعمػػػيـ والتمنيػػػة واياقتصػػػاد، ونالتػػػال  عمػػػ  
 المستوى العسكري اإلستراتيج .

ون ، نوصػػفه صػػراع و ػػذا مػػا يعيػػدنا رنمػػا عمػػ  نحػػو عاجػػؿ، إلػػ  المرنػػع األوؿ لمصػػراع مػػع المشػػروع الصػػهي
وجود ونما ، مما يستدع  أف تستيمظ األمة عم  نحو متجػدد وحميمػ  لمخػروج مػف أحوالهػا وحرونهػا )داحػس 
وال نػػػػرا ( الرا نػػػػة نحػػػػو آفػػػػاؽ جديػػػػدة، وأف تعمػػػػؿ عمػػػػ  إعػػػػادة ترتيػػػػب أوراقهػػػػا وقػػػػدراتها وأجنػػػػداتها السياسػػػػية 

ع مػػع المشػػروع الصػػهيون  كاولويػػة عاجمػػة غيػػر واإلسػػتراتيجية، وتعيػػد إلػػ  قمتهػػا فمسػػطيف النوصػػمة، والصػػرا
 آجمة!

فػػايف العػػرب يػػا تػػرى مػػف كػػؿ ذلػػؾ؟ ومتػػ  نػػرى فجػػرا عرنيػػا آخػػر مختمفػػا عػػف الػػرا ف العرنػػ  المطػػري الطػػائف  
 اإل ن  المفكؾ والمهزوـ؟! إنه الحمـ العرن  الممتد عم  نحو أك ر مف قرف مف الزماف.
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 19/5/1320الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 ع من ميزانية األمن يعر ض إسرائيل لمخطراال تطا 63
 تسفيكا فوغؿ
توشػػؾ إسػػرائيؿ أف تػػدفع  منػػًا نا ظػػًا عمػػ  مػػذنح المصػػالحات والصػػفمات والوظػػائؼ السياسػػية. ونػػدؿ اسػػتمرار 
الػػرأي عمػػ  ترتيػػب أولويػػات لألمػػد النعيػػد، فػػاف اياقتطاعػػات الماليػػة التػػ  ستيػػر ننظػػاـ اياحتيػػاط قػػد تمطػػع 

 تعممنا نه جميعًا، أيا و و جهاز األمف. ال صف الوحيد الذي
المس نتدرينات وحدات اياحتياط، وتمصير مدة الخدمة العسكرية، وتسريح رجػاؿ الخدمػة الدائمػة والمػس كمػا 
ينػػػػدو أييػػػػا نالمشػػػػتريات العسػػػػكرية ونػػػػالتطوير ستفيػػػػ  الػػػػ  خسػػػػائر فػػػػ  األرواح. ويا أريػػػػد أف أفكػػػػر فػػػػ  

ايػػة سػػكاف دولػػة إسػػرائيؿ. لػػيس لسػػكاف دولػػة اسػػرائيؿ الحػػؽ فػػ  عػػدـ سػػيناريو ات أسػػوأ كعػػدـ المػػدرة عمػػ  حم
الػػتعمـ مػػف األخطػػا . أ نتػػت حػػرب لننػػاف ال انيػػة وحػػرب "يػػـو ال فػػراف" قنمهػػا أننػػا دفعنػػا  منػػا يا يطػػاؽ نسػػنب 
ال رور وال مة نالنفس واإليرار نالمنظومة المتالية. اف الشرؽ اياوسط يحترؽ ويا يكمؼ الساسة أنفسهـ عنػا  

ؤية ذلؾ. فهؿ الحاجة ال  ايانتخاب مجددًا والحاجة لذلؾ لال تماـ نتمسيـ موازنة فئوية أ ـ عند ـ مف أمف ر 
 سكاف الدولة وسالمة المماتميف؟.

 قد تنشا ف   ينة الجوياف، كّمما طالت الحرب األ مية السورية، دولة جهاد و"قاعدة".
نطمػػة ارسػػاؿ مخػػرنيف )ولمػػزعيـ المصػػري محمػػد أصػػنحت سػػينا  منػػذ سػػنتيف مخػػزف سػػالح وميػػداف تػػدريب وم

مرسػػ  ترتيػػب أولويػػات خػػاص يا يشػػتمؿ عمػػ  حمايػػة حػػدود دولػػة اسػػرائيؿ(؛ وفػػ  لننػػاف وقطػػاع غػػزة، نػػرغـ 
جهود أذرع األمف، يتسمح "حزب اهلل" و"حمػاس" ويزيػداف قوتهمػا؛ وفػ  "يهػودا" و"السػامرة" زعػيـ فمسػطين  نػال 

صػػػؿ الػػػ  مصػػػالحة؛ ويشػػػرؼ عمػػػ  كػػػؿ اولئػػػؾ احمػػػدي نجػػػاد مػػػف ايػػػراف زعامػػػة، ويا ينػػػوي فػػػ  الحميمػػػة التو 
 واردوغاف مف تركيا.

مع افتراض أننا جميعا ندرؾ انه يا يمكف تمسيـ كعكة الميزانيػة العامػة وانماؤ ػا كاممػة، يجػب عمينػا اف ننظػر 
 ف  المرآة واف نساؿ اياسئمة الت  يا  وادة فيها:

ؿ اياستمرار ف  تطوير منظومة المنة الحديدية ومنظومات حماية ما الذي نحف مستعدوف لمتخم  عنه مف اج
مػػف الصػػػواريخ والمػػػذائؼ الصػػػاروخية؟ وكػػػـ سػػػنكوف مسػػػتعديف ألف نػػػدفع كػػػ  تعمػػػـ كػػػؿ أـ عنريػػػة اف مصػػػير 

 أننائها ف  أيدي قادة ذوي خنرة وتدريب؟.
ذرع األمنيػة وأيا نيػطر فػ  كػؿ وكـ يهمنا اف يتـ الحفاظ عم  التجرنة المتراكمة والمدرة عم  تنفيذ ا فػ  األ

 نيع سنوات ال  قطع رؤوس نسنب عدـ تجرنة أصحانها فمط؟.
إف ال رور وال مة نالنفس الت  يا تفسير لها عند الساسة الص ار سيوقظاننا جميعا ف  وقت أسنؽ مما ُنخمف 

 عم  واقع حياة غير محتمؿ.
 فمط ساعة مناسنة مف عدـ التيمظ واياستعداد.يراقننا أعداؤنا ف  الشرؽ اياوسط نعدسة تكنير وينتظروف 

حاف الوقت لممياـ نمحاسنة نفس مستمنمية و مافية. وندؿ اف نمـو نتسريحات ألرناب الماؿ، وندؿ اف نستعمؿ 
عماًل اجننيًا ندياًل عف ادخاؿ مػواطنيف اسػرائيمييف فػ  دائػرة العمػؿ، ونػدؿ اف تػدفع السػمطات النمديػة ومكاتػب 

ة المػػاؿ الك يػػر عػػف احتفػػايات عظيمػػة التػػا ير، ونػػدؿ تمكػػيف كػػؿ مػػف يريػػد اف يػػدخؿ تحػػت الحكومػػة المختمفػػ
غنػػا  خػػزائف الننػػوؾ نصػػورة يا تناسػػب فيهػػا، عمينػػا اف نمنػػع الحكومػػة الحاليػػة نػػاف  السػػحب عمػػ  المكشػػوؼ وال

 تجري ت ييرا ف  الذ ف وأف تنت ف  ايامر لمصمحة مستمنؿ الدولة يا مف اجؿ مستمنمها السياس .
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عند رئيس الوزرا  نتنيا و ووزير المالية لنيد، كؿ واحد مف موقعه وتجرنته، الوسائؿ لفعؿ ذلؾ. واذا أرادا اف 
يدخال التاريخ ناعتنار ما حافظا عم  وجود دولة اسرائيؿ فيجب عميهما اف يعنرا عف تمؾ الشجاعة الموجػودة 

 عند الجندي الذي يهاجـ العدو أمامه.
يستطيع ف  ميداف المتػاؿ فمػط اف يحػرز الهػدؼ الػذي  ػو موجػود مػف اجمػه  نػاؾ و ػو يعمـ ذلؾ الجندي انه 

 حماية سكاف دولة اسرائيؿ أيا كانوا.
 عن "إسرائيل اليوم"

 03/5/1320، األيام، رام اهلل
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الػرئيس اياسػد  ػ  لمد نات اليوـ وايحا اك ر مف أي وقػت ميػ  اف الجهػة المركزيػة التػ  تػؤ ر عمػ  نمػا  
 روسيا، ليس ايراف ويا حزب اهلل مف جهة، ويا ال وار ومؤيديهـ مف جهة اخرى.

 روسيا    الت  ستمرر مت  وكيؼ سينه  اياسد دورإ.
السياسػػػة الروسػػػية الم ػػػرورة، الفظػػػة وغيػػػر المسػػػاومة فػػػ  المسػػػالة السػػػورية  ػػػ  صػػػورة مػػػرآة عكسػػػية ليػػػعؼ 

ذإ المسػػػالة. وقػػػد يػػػرب الػػػروس امػػػس رقمػػػا قياسػػػيا ايػػػافيا. سػػػيرجيه السياسػػػة اياورونيػػػة وايامريكيػػػة فػػػ   ػػػ
لسػورية،  033ريناكوؼ، نائب وزيػر الخارجيػة الروسػ ، لػـ يكتػؼم نػاياعالف نػاف روسػيا سػتنيع صػواريخ اس 

 ’. لجـ نعض مف المتحمسيف‘رغـ الي وط الدولية، نؿ أييا شرح ناف  ذإ الصفمة تستهدؼ 
، الػػدوؿ فػػ  اياتحػاد اياورونػػ  التػػ  تميػػؿ الػ  نمػػؿ السػػالح لم ػػوار ونػػالطنع كمػا انػػه لػػـ يخػػؼم مػف يمصػػد نتمػػؾ
 قصد الخصـ التمميدي، ايامريكييف.

اما اسرائيؿ فػال يػذكر ا ولكنػه يمصػد ا  ػ  اييػا. واذا لػـ يكػف  ػذا نكػاٍؼ، فانػه يهػدد اييػا، اذا رفعػت دوؿ 
أف يوافػػػؽ الػػػروس عمػػػ  عمػػػد المػػػؤتمر اياتحػػاد اياورونػػػ  الحظػػػر عػػػف تزويػػػد السػػػالح لم ػػػوار، فمػػػف المشػػػكوؾ 

 الدول  لحؿ المسالة السورية. 
مف كاف يصدؽ انه حت  قنؿ نحو سنة كانت روسيا تسير مصدومة ف  يػو  عػدا  العػالـ السػن . لمػد وجػد 
الػروس أنفسػهـ، فجػاة، يؤيػدوف الشػيعة، يػدحروف مػف العػالـ العرنػ  مػف جانػب محػور امريكػ  ػ اورونػ ، ويا 

 زة العرنية. ومنذئذ جمعوا أنفسهـ، قرروا استراتيجية وايحة و ـ يواظنوف عميها. ينخرطوف ف  اله
السياسػػة الروسػػية نسػػيطة ووحشػػية، لمػػد نجػػح الػػروس فػػ  عػػزؿ اياسػػد عػػف العػػالـ الخػػارج  ووفػػروا لػػه غالفػػا 

رية فػػ  وقائيػػا يػػد اليػػ وط العسػػكرية والسياسػػية لم ػػرب وياسػػرائيؿ. انتػػدا  مػػف الوقفػػة المتينػػة الػػ  جانػػب سػػو 
مجمس ايامف وانتهػا  نالتهديػدات الوايػحة نالتػدخؿ العسػكري الروسػ ، اذا مػا حمػؽ ايامريكيػوف أو اي جهػة 
اخػػرى التهديػػدات نالتػػدخؿ العسػػكري المناشػػر فػػ  سػػورية، نمػػا فػػ  ذلػػؾ محاولػػة خمػػؽ منػػاطؽ حظػػر جػػوي فػػ  

 سمائها. 
عم  اراي  اياردف، يرى الروس فيها  كما أف الخطة ايامريكية لنصب  الث نطاريات مف صواريخ ناتريوت

تهديػػػدا عمػػػ  حريػػػة طيػػػراف سػػػالح الجػػػو السػػػوري. جػػػوانهـ، يػػػمف امػػػور اخػػػرى،  ػػػو تنفيػػػذ صػػػفمة الصػػػواريخ 
كػػػـ. 133الميػػػادة لمطػػػائرات، التػػػ  تهػػػدد حريػػػة الطيػػػراف اياسػػػرائيم  واي طػػػائرات غرنيػػػة اخػػػرى فػػػ  محػػػيط 

 ة ف  سور العزلة الذي نناإ الروس حوؿ اياسد. والهجمات الت  نسنت ياسرائيؿ كانت ال  رات الوحيد
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اف الػػروس . و ػػـ يشخصػػوف اف ايامػػريكييف يا يريػػدوف الوصػػوؿ الػػ  تػػدخؿ عسػػكري فػػ  سػػورية ويسػػتمتعوف 
نحميمػة أف وزيػر الخارجيػة جػػوف كيػري ي ػازلهـ، فكيػري فػػ  واقػع ايامػر يطمػب أف يخمػػؽ الػروس حػال سياسػػيا 

 هـ فال يكمفوف انفسهـ حت  عنا  تحديد موعد لمؤتمر دول . لممسالة السورية. اما الروس مف جهت
مػػف المحظػػة التػػ  حصػػؿ فيهػػا اياسػػد عمػػ  المظمػػة السياسػػية والعسػػكرية الروسػػية ونجػػح، نػػالتوازي فػػ  الحفػػاظ 
 عم  الجيش السوري ال  جاننه فانه ف  واقع ايامر يمف استمرار حكمه، مهما كاف متهالكا، ولكنه موجود.

   يمرر الروس اف الزمف نايب لحؿ يحفظ مصالحهـ ف  سورية ػ ندونه.  ذا سيستمر حت
 19/5/1320يديعوت 
 03/5/1320، القدس العربي، لندن
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