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حمػاس وعػزاـ  وعقد ا جتماع برعاية الميابرات المصرية العامة وبحضور موسى أبو مرزوؽ القيادي بحركة
األحمػػد القيػػادي بحركػػة  ػػتا ويالػػد الػػبطش القيػػادي  ػػي حركػػة الجيػػاد ايسػػممي ومصػػطفى البر ػػوثي األمػػيف 

، عممػػا بػاف األييػر ىػػو منسػؽ لجنػػة الحريػات بالضػفة الشربيػػة والػبطش ىػػو العػاـ لممبػادرة الوطنيػػة الفمسػطينية
 منسقيا  ي قطاع  زة.

واتفؽ المجتمعوف عمى أف يكوف لجميػع الفصػائؿ الفمسػطينية حػؽ العمػؿ السياسػي بكػؿ حريػة ودوف أي قيػود 
قػؼ كػؿ أشػكاؿ أو مضايقات أمنية، كما توا قػوا عمػى  ػتا المؤسسػات المشمقػة سػواء  ػي الضػفة أو  ػزة مػع و 

 ا عتقاؿ السياسي. 
وحسب مصادر مطمعة، توصؿ ا جتماع أيضا إلى توا ؽ  يما يتعمػؽ بضػماف حريػة الػرأي والصػحا ة، ومػف 
ذلؾ وقؼ  مؽ المؤسسات ايعممية، إضا ة إلى التوا ؽ حوؿ ممؼ المفصوليف مف الوظػائؼ العموميػة  ػي 

 المصالحة الوطنية الفمسطينية.  كؿ مف الضفة و زة، كيطوات عمى الطريؽ نحو تحقيؽ
و ي تصريحات لمجزيرة نػت، قػاؿ مػدير مركػز الدراسػات الفمسػطينية بالقػاىرة إبػراىيـ الػدراوي، إف مػا توصػمت 
إليو لجنة الحريات يمثؿ يطوة ميمة تميد ليطوات أكبر عمى طريؽ المصالحة يصوصا مػا يتعمػؽ بممفػات 

جراء ا نتيابات  سواء الرئاسية أو التشريعية أو انتيابات المجمس الوطني.  تشكيؿ الحكومة المقبمة وا 
لكف الدراوي حذر  ي الوقت نفسو مف اي راط  ي التفاؤؿ بشاف إنجاز المصالحة يصوصا أنيا تعثرت مػرارا 

 ر ـ التوصؿ إلى اتفاقات ينجازىا  ي كؿ مف القاىرة والعاصمة القطرية الدوحة.
حة يرتبط كذلؾ بتشير الموقؼ األميركي الذي مثؿ عائقا رئيسيا أماـ إنجاز كما أكد الدراوي أف إنجاز المصال

 المصالحة  ي كثير مف المحاو ت التي جرت عمى مدى السنوات الماضية.
واعتبر الدراوي أف اليم ات  ي ممؼ الحريات العامة أىوف كثيرا مف نظيرتيا  ي الممػؼ األمنػي وكػذلؾ  ػي 

 ة.ممؼ منظمة التحرير الفمسطيني
وأشػػار إلػػى تػػو ر معمومػػات لديػػو تؤكػػد أف قيػػادات بمنظمػػة التحريػػر   تبػػدو متحمسػػة لمػػا نػػص عميػػو اتفػػاؽ 
المصالحة مف انضماـ حماس والجياد إلى المنظمة، وىو ما يمكف أف يفجر جيود المصالحة  ػي أي وقػت، 

 عمى حد قولو.

جنػػة الحريػػات العامػػة  ػػي الضػػفة منسػػؽ عمػػؿ ل، مػػف  ػػزة، أف 03/5/1330، وكالػػ  ايبػػاء شػػييخواوأضػػا ت 
ا تفاؽ عمى آليات جديدة لحؿ الممفات المكمفة بيا   )اليميس( ]أمس[ اليوـ أعمف الشربية مصطفي البر وثي

 المجنة لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
 ي وقاؿ البر وثي  ي اتصاؿ ىاتفي مع وكالة أنباء ))شينيوا(( إف ا تفاؽ تـ يمؿ اجتماع لمجنة الحريات 

 القاىرة بحضور مسؤوليف مصرييف لبحث العقبات والمصاعب التي تعترض عمميا.
وذكػػر البر ػػوثي أنػػو تػػـ التوا ػػؽ عمػػى آليػػات جديػػدة ومحػػددة ياصػػة بكػػؿ ممػػؼ مػػف الممفػػات التسػػعة المنػػاط 

توزيػع بالمجنة حميا، وأبرزىا المعتقموف السياسيوف، والحريات التنظيمية، وجوازات السفر لسكاف قطػاع  ػزة، و 
 الصحؼ المحمية  ي القطاع والضفة الشربية.

وأوضا أنو سيتـ البدء بشكؿ  وري مف قبؿ المجنة لمتابعة آليات تنفيذ حؿ الممفات التسعة، متوقعا أف تحمؿ 
 األياـ المقبمة تحسنا عمى مسار ىذا الحؿ " بما ينعكس إيجابيا عمى ممؼ المصالحة الوطنية ".
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الػػػػدكتور صػػػػائب عريقػػػػات عضػػػػو المجنػػػػة ، أف أريحػػػػا مػػػػف 31/5/2013الحيػػػػاة الجديػػػػدة، راـ اهلل، ذكػػػػرت 
وحػػػػدة  1000التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية أكػػػد أف قػػػرارات الحكومػػػة ايسػػػرائيمية بطػػػرح عطػػػاءات 

ابة التدمير الفعمي والرسمي لجيػود وزيػر اليارجيػة األميركػي جػوف استيطانية  ي القدس الشرقية المحتمة، بمث
 كيري.

وقاؿ عريقات إلى جانب العطاءات ا ستيطانية الجديدة، تمارس الحكومة ايسرائيمية عممية تطيير عرقي 
 مواطنًا  مسطينيًا مقدسيًا بعد ىدـ تسعة منازؿ، 77 ي القدس الشرقية المحتمة إذ شردت يمؿ عشرة أياـ 

وقياـ مجموعات مف المستوطنيف بعدد مف ا عتداءات عمى المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ والتي كاف 
آيرىا إحراؽ سيارات ومركبات زراعية وممتمكات  ي بمدتي الزبيدات ومرج نعجة  ي محا ظة أريحا 

 .واأل وار، وتيريب سيارات وممتمكات  ي حي الشيخ جراح  ي القدس الشرقية المحتمة
وأكد عريقات أف الحكومة ايسرائيمية تعتبر حكومة مف المستوطنيف ولممستوطنييف وبالمستوطنيف، وأف كؿ 

 ما تقـو بو ىذه الحكومة يعتبر بمثابة استراتيجية لتدمير جيود الوزير كيري وييار الدولتيف.
لدكتور واصؿ أبو ا، أف وليد عوضنقًم عف  راـ اهللمف  31/5/2013القدس العربي، ليدف، وأضا ت 

يوسؼ ا ميف العاـ لجبية التحرير الفمسطينية عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، قاؿ إف 
إعمف حكومة ا حتمؿ بناء نحو ألؼ وحدة استيطانية جديدة لممستوطنيف  ي القدس المحتمة يشمؽ الباب 

ئيمية بمثابة إعمف حرب جديدة عمى الشعب الفمسطيني نيائيا أماـ عودة المفاوضات، معتبرا اليطوة ا سرا
 بدعـ أمريكي.

األمريكية بشكؿ واضا يمؿ جولة كيري ا ييرة  ايدارةوأشار ابو يوسؼ إلى أف القيادة الفمسطينية أبمشت 
 عودة لممفاوضات مع استمرار ا ستيطاف  ي الضفة الشربية والقدس المحتمة. بانو  

ناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ دوف تمبية المطالب الفمسطينية، مشيرا اف ما طرحو كيري وانتقد محاو ت استئ
مف يطة اقتصادية ىو إرضاء لحكومة ا حتمؿ وىذه اليطة   تحقؽ اي سمـ بؿ ستمحؽ ضررًا بالشًا 

ي بالمصالا الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني، مشددا عمى ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية والنضاؿ  
 مواجية ا حتمؿ وا ستيطاف.

 
 واالعيقاالت يقوضاف التسالـ االتسييطافأحمد قريع:  3

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع )أبو عمء( إنو يجب تقديـ 
ييما، والرا ضيف القائميف عمى بناء جدار الضـ والتوسع والمستوطنات إلى العدالة   اعتقاؿ المحتجيف عم

 لمحتمؿ.
واستنكر قريع  ي بياف صحفي لو اليوـ اليميس، بشدة ىذه الحممة، حممة ا عتقا ت الواسعة التي شنتيا 

مواطنا، وما تيمميا مف  17قوات ا حتمؿ  جر اليوـ  ي بمدتي أبو ديس والعيزرية، وطالت أكثر مف 
وأشار إلى أنيا تتزامف مع استعار اليجمة ايسرائيمية  ف.مداىمة لممنازؿ وترىيب لممواطنيف العزؿ اآلمني

عمى القدس ومحيطيا، مف استيطاف واستيمء عمى أراض وىدـ منازؿ، وقاؿ بانو "تيدؼ  ي جوىرىا إلى 
تقويض الجيود الدولية األييرة يعادة إحياء العممية السياسية، ورسالة واضحة مف الحكومة ايسرائيمية 

 يا لف تنفذ التزاماتيا بوقؼ ا ستيطاف واي راج عف أسرانا".لموسيط الدولي أن
 30/5/2013، فمتسطيف أوف اليف
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 باإلعداـ شيًقا عمى أحد الميخابريف مع االحيالؿ حكًمايصدر  غزةمحكم  عتسكري  في  4
أصدرت محكمة عسكرية  مسطينية  ي  زة حكًما بايعداـ عمى أحد الفمسطينييف بتيمة التيابر مع :  زة
  حتمؿ.ا

وقالت مصادر  مسطينية: "إف المحكمة العسكرية  ي  زة أصدرت أمس حكًما بايعداـ شنقا بحؽ  مسطيني 
أديف بالتيابر مع ا حتمؿ". ويشار إلى أف ىذا الحكـ ىو الثالث بايعداـ بحؽ أحد المتيابريف مع 

لتي أطمقتيا وزارة الدايمية  ي  زة ا حتمؿ يمؿ أسبوع، حيث يتزامف بعد وقت قصير مف انتياء الحممة ا
لمواجية التيابر، والتي قالت إنيا  قت نجاًحا كبيًرا بعد تسميـ عدد مف العممء أنفسيـ، ويلقاء القبض عمى 

 عدد آير منيـ.
 31/5/2013التسبيؿ، عماف، 

 
 الهباش: ال وجود لػ"رابط  عمماء فمتسطيف" عمى أرض الواقع 5

قاؼ والشؤوف الدينية  ي حكومة الضفة الشربية "رابطة عمماء  مسطيف" واتيمتيا راـ اهلل: ىاجمت وزارة األو 
 بانيا   وجود ليا عمى أرض الواقع.

إف "ما يسمى رابطة   (،00/5وقاؿ وزير أوقاؼ راـ اهلل، محمود اليباش،  ي تصريا صحفي لو، اليميس )
تيـ اليباش المتحدثوف باسـ الرابطة بانيـ عمماء  مسطيف مجرد اسـ وىمي   وجود لو عمى أرض الواقع". وا

وجدد  "أشياص حزبيوف   يمثموف إ  أنفسيـ واألحزاب التي يتبعوف ليا، و   يمثموف عمماء  مسطيف".
اليباش تاكيده عمى أف "المؤسسات الدينية الفمسطينية الشرعية" ىي  قط وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية ودار 

 يواف القضاء الشرعي.اي تاء الفمسطينية، ود
 30/5/2013قدس برس، 

 
 ي  في بيروتي جه  فمتسطييي  عالق  بما جر  قرب المديي  الرياضأل ليسميظم  اليحرير: " 6

استشربت منظمة التحرير الفمسطينية "الحممة ضد مييماتنا مف قبؿ بعض وسائؿ ا عمـ"، معتبرة أف "ىذه 
نجـز أف ىناؾ ميططا ما لتدمير المييمات الفمسطينية  الحممت المتكررة مع كؿ إشكاؿ  ردي تجعمنا

وتيجير سكانيا". وأكدت أنو "ليس لممييمات الفمسطينية أو أي جية  مسطينية عمقة بما جرى ليمة أمس 
واستمر حتى ساعات الفجر األولى مف ىذا اليوـ قرب المدينة الرياضية،  يو مجرد اشكاؿ  ردي، وليس 

وقالت المنظمة  ي بياف: "ما زاؿ بعض وسائؿ ا عمـ المبنانية يسعى جاىدا  يا".اشكا   صائيميا أو حزب
لزج المييمات الفمسطينية  ي آتوف الصراعات الدايمية"، مضيفة: "إننا نييب بكؿ وسائؿ ا عمـ المبنانية 

 -ة المبنانية التي عيدناىا مناصرة لقضية  مسطيف، تويي الدقة بنشر أي يبر بإمكانو ا ساءة الى العمق
 الفمسطينية". 

 31/5/2013اليهار، بيروت، 
 

 الشعب الفمتسطييي.. والمصالح  معقدة حقوؽ ييجاوزالحي : جهود كيري  7
كشؼ الدكتور يميؿ الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس عف تاثر الدعـ المالي : ػ أشرؼ اليور  زة

، وقاؿ اف الػدعـ المػالي اييرانػي لمحركػة تػاثر، لكنػو لػـ الذي كاف يصؿ الحركة عقب الثورات العربية األييرة
 ينقطع، نا يا بذلؾ ما أشيع عف وقؼ ىذا الدعـ بسبب موقؼ الحركة المعارض لمنظاـ السوري.
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انشػػشاؿ الشػػعوب بنفسػػيا، ‘لكػػف الحيػػة أكػػد أف الػػدعـ المػػالي لحركػػة حمػػاس قػػد تػػاثر عقػػب الثػػورات العربيػػة لػػػ 
 ؿ أيرى  ير  مسطيف".وتحوؿ الدعـ المالي إلى دو 

وأوضػا اف الحركػة تقػوـ بتنفيػذ مشػاريعيا ومياميػًا مػف عػدة جيػات، وقػاؿ انيػا تتمثػؿ  ػي المصػاريؼ الثابتػػة 
ألبنػػاء الحركػػة والمد وعػػة مػػف قػػبميـ كميزانيػػة لمحركػػة، وىنػػاؾ مػػا يػػتـ جمعػػو مػػف أصػػدقاء الشػػعب الفمسػػطيني 

اب، وىنػاؾ الػدعـ الرسػمي مػف بعػض األنظمػة و ػي وأصدقاء حماس مف الشعوب والمنظمات األىميػة واألحػز 
 مقدمتيا إيراف.

ونفى الحية أف يكوف الدعـ المػالي مػف إيػراف قػد انقطػع بسػبب موقػؼ الحركػة مػف الثػورة السػورية، مشػيرًا إلػى 
 تاثر  ي بعض األحياف".‘أنو 

يػػراف  اس حريصػػة عمػػى أ  لػػف تيتمفػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية"،   تػػا إلػػى أف حمػػ‘وقػػاؿ اف حركػػة حمػػاس وا 
 تتاثر عمقتيا السياسية مع أي نظاـ  ي الموضوع الفمسطيني.
يطوؿ نزؼ الدـ"، متيما أ مب المتعامميف مع ‘وتوقع القيادي  ي حركة حماس أف تمتد األزمة السورية، وأف 

ًة مػنيـ  ير حريصيف عمى حسـ القضػية كمػا تػـ حسػميا سياسػيا  ػي الػيمف، وذلػؾ ر بػ‘الثورة السورية بانيـ 
  ي إضعاؼ قدرات الشعب السوري عسكريا واقتصاديا".

لػو كانػت سػورية ‘وأكد عمى وجود عمقة مباشرة بػيف القضػية السػورية والفمسػطينية مػع دولػة ا حػتمؿ، وقػاؿ 
  ي أي موقع بالعالـ  ير دولة جوار لفمسطيف  نتيت القضية منذ أمد بعيد".

ايجمػػاع بػػيف ‘تػػارجا بػػيف أمػػريف،   تػػا إلػػى أنيمػػا يتمػػثمف  ػػي وتطػػرؽ إلػػى ممػػؼ المصػػالحة، وقػػاؿ أنيػػا ت
 حركتي  تا وحماس عمى الييار السياسي، أـ عمى توحيد السمطة بالضفة و زة تحت وزارة واحدة".

وقػػاؿ اف حركػػة  ػػتا تػػرى  ػػي المصػػالحة تشػػكيؿ حكومػػة وانتيابػػات دوف المسػػاس بالمنظمػػة، األمػػر الػػذي   
  ينظر لممصالحة عمى أنيا مشروع يعادة ترتيػب البيػت ‘الرئيس محمود عباس ييدـ المصالحة، وقاؿ اف 

 الفمسطيني".
نيػاء ا نقسػاـ، مضػيفا  إسػرائيؿ مرتاحػة ‘وأشار إلػى أف كػم مػف إسػرائيؿ وأمريكػا   تريػد تحقيػؽ المصػالحة وا 

مي وأمريكػػا تطالػػب أبػػو لمواقػػع كػػوف  ػػزة محاصػػرة والضػػفة بػػم مقاومػػة واألجيػػزة األمنيػػة تيػػدـ األمػػف ايسػػرائي
 مازف بشكؿ واضا، إذا أرادت أف تصالا حماس  عمييا أف تعترؼ بشروط الرباعية".

 ليسوا جزءا مف عممية المفاوضات والتسوية".‘وأكد عمى أف حركة حماس وباقي القوى كالجياد ايسممي 
بػم طمػب مػف إسػرائيؿ"، وأكػد أنػو  تنػاز ت مجانيػة‘واعتبر الحية اف ا قتراحات العربية بتبادؿ األراضػي تعػد 

 ايعمف عف قبوؿ المبادرة".‘  يحؽ لمعرب 
وياصػػة  يمػػا يتعمػػؽ بموضػػوع  1001وجػػدد ر ػػض حركػػة حمػػاس لمبػػادرة السػػمـ العربيػػة، منػػذ إعمنيػػا عػػاـ 

 المجئيف والتطبيع مع إسرائيؿ.
تتجػػاوز الحقػػوؽ ‘ ػػي المنطقػػة وأشػػار إلػػى أف الجيػػود التػػي يقػػـو بيػػا وزيػػر اليارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري 

 الفمسطينية و  تؤمف الحد األدنى مف حقوؽ الشعب الفمسطيني".
نمػػػا كػػػاف اتفاقػػػا برعايػػػة مصػػػرية ‘وتطػػػرؽ إلػػػى ممػػػؼ التيدئػػػة وقػػػاؿ اف ا تفػػػاؽ  لػػػـ يكػػػف إرضػػػاء" يسػػػرائيؿ، وا 

معمومػات مجانيػة ضػد ‘ومتابعة أمريكية، ور ض تشبيو ا تفاؽ بالتنسيؽ األمني بالضػفة الشربيػة، الػذي يقػدـ 
 الشعب الفمسطيني وضد المقاومة".

 03/5/1330، القدس العربي، ليدف
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 عممي  تسياتسي  هدفها يصفي  القضي  الفمتسطييي    يقودالبردويؿ: كيري  8
حػػذر القيػػادي  ػػي حركػػة حمػػاس الػػدكتور صػػمح البردويػػؿ مػػف أف الجيػػود األمريكيػػة التػػي :  ػػزة ) مسػػطيف(

نطف جػػوف كيػػري ىػػي جػػزء مػػف عمميػػة سياسػػية متكاممػػة تسػػتشؿ ظػػروؼ المنطقػػة يقودىػػا وزيػػر يارجيػػة واشػػ
 المتشيرة مف أجؿ تصفية القضية الفمسطينية بالكامؿ.

( أف الشػعب الفمسػطيني   يتحمػؿ 5|10وأكد البردويؿ  ي تصريحات ياصة لػػ "قػدس بػرس" اليػـو اليمػيس )
جى مػف ورائيػا،  يػو يقػود عمميػة سياسػية متكاممػة مثؿ ىذه المحاو ت، وقاؿ: "المراىنة عمى كيري   أمؿ ير 

لتصفية القضية الفمسطينية، ويستشؿ  ي ذلػؾ الظػروؼ الموجػودة  ػي المنطقػة لتمريػر صػفقة بطريقػة ناعمػة، 
وىو أيضا يستشؿ وجود سمطة بم مرجعية  كرية أو سياسػية، وىػي تحػاوؿ أف تنضػـ إلػى ىػذه المسػيرة تحػت 

مػػػف مشبػػػة التػػػورط  ػػػي ىػػػذه المعبػػػة األمريكيػػػة الجديػػػدة، وأكػػػدنا أف سياسػػػة   طػػػاء السػػػمـ، ولػػػذلؾ نحػػػف حػػػذرنا
 واشنطف تقـو عمى أساس تصفية القضية الفمسطينية، والشعب الفمسطيني   يتحمؿ مثؿ ىذه السياسة".

 03/5/1330قدس برس، 
 

 المي بالوقوؼ في وجه المشاريع اليطبيعي  االقيصادي  والثقافي  واإلع يطالبالجبه  الشعبي   9

طالب جميػؿ مزىػر عضػو المجنػة المركزيػة لمجبيػة الشػعبية لتحريػر  مسػطيف الجمػاىير : ػ وليد عوض راـ اهلل
بالوقوؼ بقوة  ي وجو المشاريع التطبيعية ا قتصادية والثقا يػة وا عمميػة التػي يػروج ليػا بعػض "الفمسطينية 

 ."طينية المشروعةضعاؼ النفوس عبر مؤتمرات يطيرة لملتفاؼ عمى الحقوؽ الفمس
اف الػبعض يريػػد اف يرسػػخ تمػؾ المشػػاريع التطبيعيػػة المشػػبوىة "وقػاؿ مزىػػر  ػػي تصػريحات صػػحا ية اليمػػيس 

كػػػامر واقػػػع والحػػػديث عػػػف السػػػمـ المػػػدنس عبػػػر مشػػػاريع تدميريػػػة لممجتمػػػع الفمسػػػطيني تحػػػت عنػػػاويف براقػػػة 
فئػػػات التػػػي تبحػػػث عػػػف مصػػػالا ماليػػػة كالسػػػمـ ا قتصػػػادي والثقػػػا ي وا عممػػػي"، مطالبػػػا بمحاصػػػرة تمػػػؾ ال

 ميجمة  يما تعرض الحقوؽ لمنتياؾ ويتعرض الشعب لمقتؿ والتدمير. 
 03/5/1330، القدس العربي، ليدف
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نية التػػػي أكػػػدت حركػػػة حمػػػاس أنيػػػا تنظػػػر ببػػػالال اليطػػػورة لمسػػػاعي ا حػػػتمؿ  ػػػي تكثيػػػؼ مشػػػاريعو ا سػػػتيطا
تسػػتيدؼ األرض الفمسػػطينية ومعالميػػا ومقدسػػاتيا  ػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف سػػمـ اقتصػػادي مزعػػـو واسػػتئناؼ 
المفاوضات العبثية بػيف السػمطة وا حػتمؿ  سػيما بعػد إعػمف ا حػتمؿ الصػييوني اليػـو اليمػيس عػف بنػاء 

 نحو ألؼ وحدة استيطانية  ي القدس المحتمة.
ا اليـو اليميس رضوخ السمطة الفمسطينية  ي الضفة المحتمة لمضشوط الدولية واستيجنت حماس  ي بياف لي

التي تد ع باتجاه التطبيع الكامؿ مع ا حتمؿ، وحذرت مف التداعيات اليطيرة ليذه المحػاو ت عمػى األرض 
 والثوابت والمقدسات.

ػػمت ودانػػت حمػػاس بشػػدمة اسػػتمرار الميططػػات ا سػػتيطانية والتيويديػػة، كمػػا واسػػتشر  بت  ػػي الوقػػت ذاتػػو "الصم
 والتواطؤ الدولي والتقاعس العربي وايسممي أماـ تمؾ الجرائـ الصييونية المتواصمة".

 03/5/1330، فمتسطيف أوف اليف

 
 .. وبعد اليحرر عدت لصفوؼ القتساـالشراوي : التسجف تسبب ابيعادي عف العمؿ العتسكري 33



 
 

 

 

 

           33ص                                    1876العدد:                03/5/1330الجمع   الياريخ:

يمػػػف الشػػػراونة اف السػػػجف ىػػػو الػػػذي أبعػػػده عػػػف العمػػػؿ قػػػاؿ األسػػػير المحػػػرر والمبعػػػد الػػػى قطػػػاع  ػػػزة أ : ػػػزة
 العسكري وبعد يروجو منو عاد إلى صفوؼ كتائب الشييد عز الديف القساـ.

واضاؼ الشراونة لمراسؿ معا أننا نثبت لمحتمؿ أف القتؿ وايصابات لف يثنينا عف المقاومة، موجيا رسالتو 
رنا وكػؿ  مسػطيف". حػديث الشػراونة جػاء ردا عمػى التقريػر  سرائيؿ قائم:" لف يشفؿ لنػا جفػف حتػى تحريػر أسػ

 الذي بثتو القناة الثانية ايسرائيمية قالت  يو :"أف الشراونة عاد لممارسة ما أسمتو بايرىاب".
وتابع :" أف يطؼ الجنود عمى سمـ أولويػات كتائػب القسػاـ لمبػادلتيـ باألسػرى الػذيف يعػانوف دايػؿ السػجوف 

 "سنتمسؾ باي جندي إسرائيمي ييتطؼ حتى تحرير األسرى". وقاؿ ايسرائيمية".
  03/5/1330، وكال  معًا اإلخباري 
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ي وليػد وّجو المسؤوؿ ايعممي لحركة حماس  ي لبناف رأ ت مرة، رسالتْيف إلى وزير ايعػمـ المبنػان: بيروت
الداعوؽ ورئيس المجمس الوطني لإلعمـ عبد اليادي محفوظ، وضعيما  ي أجػواء التحػريض ايعممػي  ػي 
بعض وسائؿ ايعمـ المبنانية ضد الوجود الفمسطيني  ي لبنػاف، ومػا أسػماه بػػ "الحمػمت المفبركػة" التػي قػاؿ 

 تيـ ودورىـ".بانيا "تسيء لمجئيف الفمسطينييف  ي لبناف وتشّوه صورتيـ ومكان
وطمػػػب مػػػرة مػػػف وزيػػػر ايعػػػمـ ورئػػػيس المجمػػػس الػػػوطني لإلعػػػمـ التػػػديؿ العاجػػػؿ مػػػف أجػػػؿ معالجػػػة اّتسػػػاع 
وسػػػػرعة اتيػػػػاـ المجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف  ػػػػي لبنػػػػاف والمييمػػػػات الفمسػػػػطينية بمجموعػػػػة مػػػػف األحػػػػداث األمنيػػػػة 

عػػػمـ المبنانيػػػة ضػػػد الوجػػػود ولػػػوحظ  ػػػي اآلونػػػة األييػػػرة ازديػػػاد ا تيامػػػات  ػػػي بعػػػض وسػػػائؿ اي الحاصػػػمة.
الفمسطيني  ي لبناف، مثؿ الحديث عف وجود مجموعات تيريبية  ػي المييمػات، واتيػاـ الفمسػطينييف باعمػاؿ 

وطمبػػت "حمػػاس" مػػف وزارة ايعػػمـ والمجمػػس  عدائيػػة، مػػا يسػػاىـ  ػػي ر ػػع اليطػػاب التحريضػػي المر ػػوض.
وتمّنػت القيػاـ بيطػوات عمميػة لوقػؼ ىػذه الحمػمت الوطني لإلعمـ التديؿ لوقؼ مسمسػؿ التحػريض الػدائـ، 

حفظػػًا لممصػػالا المبنانيػػة الفمسػػطينية المشػػتركة ولمسػػتقبؿ العمقػػات بيننػػا جميعػػًا، ولفػػت نظػػر وسػػائؿ ايعػػمـ 
وشددت "حماس"  ػي رسػالتييا  المبنانية إلى تحّري الدّقة، والتاكد مف مصادر أيبارىا وا بتعاد عف التضييـ.

فمسػػػطينييف  ػػػي لبنػػػاف بمسػػػيرة األمػػػف وا سػػػتقرار، والمحا ظػػػة عمػػػى أ ضػػػؿ العمقػػػات المبنانيػػػة عمػػػى التػػػزاـ ال
 الفمسطينية، ور ض الفتنة المذىبية وكؿ ما يؤدي إلييا.

 03/5/1330قدس برس، 
 

 : خبر طمب حزب اهلل مف كوادريا مغادرة لبياف "كاذب" يشره موقع يابع لدحالفحماس 30
حركة حمػاس  ػي لبنػاف عمػي بركػة، أف يكػوف أحػد مسػؤولي حػزب اهلل أبمشػو  نفى ممثؿ: األناضوؿ –بيروت 

أو أبمػال أي مسػػؤوؿ مػف حركػػة حمػػاس  ػي لبنػػاف، بػاف "الحركػػة وكوادرىػػا المتواجػديف  ػػي لبنػاف أصػػبحوا  يػػر 
 مر وب بيـ وعمييـ المشادرة  ورًا".

كة ا نترنػػت تػػابع لمقيػػادي و ػػي تصػػريحات ياصػػة، قػػاؿ بركػػة إف "ىػػذا اليبػػر نشػػره موقػػع الكترونػػي عمػػى شػػب
ولػػـ يتسػػف الحصػػوؿ  السػػابؽ  ػػي حركػػة  ػػتا محمػػد دحػػمف"، واصػػفًا ىػػذا الموقػػع بانػػو "  يبػػث إ  األكاذيػػب".

 تال. 34.45عمى رد مف محمد دحمف عمى ما ذكره بركو حتى الساعة 
ذا اليبر"، مشيرا وأوضا بركة أف "مسؤولي حركة حماس أجروا عدة اتصا ت بقيادة حزب اهلل بعد انتشار ى

 الى أف "مسؤولي الحزب نفوا جممة وتفصيم أف يكونوا طمبوا مف أحد مسؤولي حماس  ي لبناف مشادرتيا".
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وأضاؼ بركة أف "حركة حماس  ي لبناف ىي جزء   يتجػزأ مػف الشػعب الفمسػطيني  ػي مييمػات لبنػاف، وأف 
 إقامتيا  ي ىذا البمد ىي إقامة شرعية وقانونية".

ة قائم إف "حركة حماس حريصة عمى عدـ التديؿ  ي الشاف المبناني الػدايمي"، مشػيرا الػى أنيػا ومضى برك
 "تطمب تحييدىا عف األزمات  ي لبناف وسوريا عمى حد سواء".

 03/5/1330، الحياة، ليدف
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طات ا حػػػتمؿ عمػػػى قيػػػادات  ػػػتا وكػػػوادر الشػػػبيبة الفتحاويػػػة بالقػػػدس اعتبػػػرت حركػػػة  ػػػتا حممػػػة سػػػم :راـ اهلل
المحتمػػة، بػػالتوازي مػػع إعمنيػػا بنػػاء ألػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية، دلػػيم ماديػػا عمػػى مضػػموف الميطػػط ايسػػرائيمي 
جبػار المػواطنيف الفمسػطينييف أصػحابيا األصػمييف عمػى اليجػرة منيػا.  المعمػف والسػري أيضػا لتيويػد القػدس، وا 

إف قيػػادات وكػػوادر حركػػة :» ي بيػػاف لمحركػػة، صػػدر عػػف مفوضػػية ايعػػمـ والثقا ػػة، أمػػس اليمػػيس وجػػاء  ػػ
ف ىػػػػؤ ء الشػػػػباب والرجػػػػاؿ  التحريػػػػر الػػػػوطني الفمسػػػػطيني ىػػػػـ المحػػػػرؾ الفعمػػػػي لممقاومػػػػة الشػػػػعبية السػػػػممية، وا 

 «.الوطنييف لف يسمحوا بتيويد مدينتيـ المقدسة
 03/5/1330، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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شف القيادي المفصوؿ مف حركة " تا" محمد دحمف، ىجومًا  ذعًا عمى رئيس السػمطة محمػود عبػاس حػوؿ 
ى مػا زالػوا ما اسماىا "تناز ت"  ي مؤتمر دا وس وا تياره بػ"إعادة المستوطنيف ايسػرائيمييف  يمػا آ ؼ األسػر 

 يقبعوف يمؼ قضباف ا حتمؿ".
وقػػاؿ دحػػمف عبػػر صػػفحتو عمػػى موقػػع التواصػػؿ ا جتمػػاعي "الفيسػػبوؾ"، أف "رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس 
يتعرض لضشوط كبيرة بيدؼ إعادتػو الػى طاولػة المفاوضػات مػع )إسػرائيؿ( مجػددًا، و لنػا ىنػا أف نسػاؿ ىػؿ 

ات دا ػػػوس، و مشازلتػػػو المذلػػػة لمػػػرئيس ا سػػػرائيمي وتشػػػدقو السػػػموؾ الميػػػيف الػػػذي سػػػمكو عبػػػاس  ػػػي إجتماعػػػ
بالتنسيؽ ا مني، كاف أيضا ناتجًا عف ضشوط؟؟ أـ تمؾ ىي الصورة المثالية التي يتعمد عباس تسويقيا عف 

 نفسو ".
وأضػػاؼ دحػػمف "  وجػػود لشػػعوب جبانػػة ومرتبكػػة بػػؿ يوجػػد قيػػادات جبانػػة، وشػػعبنا الفمسػػطيني أثبػػت بطولػػًة 

وصػػمودًا عبػػر التػػاريخ، لكنػػو اآلف ابتمػػين بمرحمػػة مػػف الضػػعؼ واليػػواف وايرتبػػاؾ عنوانيػػا محمػػػود وشػػجاعًة 
عباس، الذي أصبا يعبر عف حالة ىواف بعيدة كؿ البعد عف تقاليد شعبنا المناضؿ وروح حركة  تا المقاتمة 

 مف أجؿ حقوؽ شعبنا وحريتو".
اف القائػػد والمعمػػـ الفتحػػاوي الكبيػػر أبػػو عمػػي شػػاىيف وتػػابع دحػػمف " ػػي المحظػػات التػػي كػػاف يػػوارى  ييػػا جثمػػ

الثػػرى  ػػي  ػػزة الباسػػمة، كػػاف محمػػود عبػػاس يقػػـو بتوزيػػع التنػػاز ت وايىانػػات المتعمػػدة لمشػػعب الفمسػػطيني 
وأسػػرانا األبطػػاؿ  ػػي مػػؤتمر دا ػػوس  ػػي البحػػر الميػػت، وبػػدً  مػػف أف يناضػػؿ مػػف أجػػؿ إطػػمؽ سػػراح أسػػرانا، 

 .نوي أسر جنود إسرائيمييف ، وكاف اآل ؼ مف أسرانا األبطاؿ   يمثموف شيئًا لعباس"!اعمف أنو   يؤيد و  ي
وقاؿ "أبو عمي شاىيف .. ىػذا المعمػـ والقائػد الفتحػاوي وآيػر الكبػار، ا  يسػتحؽ مػف عبػاس أف يرسػؿ ممػثًم 

ءه أسػوة بمػف عنو لممشاركة  ي جنازتو، لمػاذا لػـ يسػما عبػاس بػاف تحتضػف مقاطعػة ياسػر عر ػات بيػت عػزا
  قدنا مف القادة العظاـ".
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ويتـ دحمف حديثو قائم "  عجب و   رابة  الحقد والمقػت شػيمة عبػاس عمػي الػدواـ،  مطالمػا تطػاوؿ عمػى 
القامػػات العميػػا مػػف أبطػػاؿ وقيػػادات الشػػعب الفمسػػطيني أمثػػاؿ ياسػػر عر ػػات وأبػػو عمػػي شػػاىيف و يػػرىـ،  مػػع 

عباس حمامة وديعػة ناعمػة، و مػع أبطػاؿ الشػعب الفمسػطيني  يػو يكشػر  قاتمي شعبنا مف ايسرائيمييف يكوف
عف أنيابو ويبث سمومو، و ير ض تشطية تكاليؼ العمج لمقائد الوطني الكبير بو عمػي شػاىيف بػؿ تمنػى لػو 

 الموت و  يتورع عف معاممتو كعدو لدود" .
 03/5/1330، فمتسطيف أوف اليف
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نػدد مكتػب شػػؤوف المجئػيف  ػػي حمػاس لبنػػاف بػالقرار الػػذي أعمنػت عنػػو إدارة وكالػة األونػػروا المتمثػؿ بػػإ مؽ 
مدرسػػػػة يعبػػػػد  ػػػػي منطقػػػػة صػػػػبرا، واصػػػػفة القػػػػرار بػػػػاليطير" الػػػػذي يتيػػػػدد مسػػػػتقبؿ المسػػػػيرة التعميميػػػػة لمطمبػػػػة 

سياسة إ مؽ المدارس ونقؿ الطمب ودمجيـ  ػي  الفمسطينييف ويؤثر عمى نتائجيـ الدراسية  ي حاؿ اعتماد
 مدارس أيرى".

واعمػػف المكتػػب ر ضػػو "ليػػذا القػػرار الجػػائر  ػػي حػػؽ طمبنػػا ومسػػتقبميـ التعميمػػي"، وطالػػب" األونػػروا بتحمػػؿ 
مسػػػؤولياتيا  ػػػي تػػػاميف التمويػػػؿ وتػػػو ير الميزانيػػػات الكا يػػػة لكػػػؿ المراحػػػؿ التعميميػػػة وتػػػو ير الميزانيػػػات لبقيػػػة 

 ت"، داعيا المجئيف الى التحرؾ لمنع تنفيذ ىذا القرار.اليدما
 وكانت األونروا عممت اتياذ ىذه اليطوة بػ"أنيا ناتجة عف ضعؼ التمويؿ وعدـ وجود ميزانيات كا ية".

 03/5/1330، المتسيقبؿ، بيروت
 

    "إتسرائيؿ"الميحدث باتسـ حرك  فيح ييهـ هيي  يفيح قيوات إيصاؿ تسري  مع  37
رأى المتحدث باسـ حركة  تا أسامة القواسػمي أف تصػريحات رئػيس الحكومػة الفمسػطينية : سطيف(راـ اهلل ) م

 ي  زة القيادي  ي حركة "حماس" إسماعيؿ ىنية األييرة والتي تناوؿ  ييا رئيس السمطة محمود عباس تدّؿ 
دارة الصراع مع المحتؿ ا سرائيمي".  عمى ما أسماه "جيمو  ي أبجديات السياسة وا 

 ا لكترونيػػة  ػػي لبنػػاف،"النشػػرة"( أذاعتيػػا صػػحيفة 5|10 ػػي تصػػريحات لػػو اليػػـو اليمػػيس ) ،ف القواسػػميوشػػ
ىجومػػا عمػػى رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية  ػػي  ػػزة اسػػماعيؿ ىنيػػة، وقػػاؿ: "ىنيػػة ىػػو الػػذي يكػػّرس حالػػة مػػف 

ويفػػتا قنػػوات سػػرية،  اليدنػػة والتيدئػػة مػػع إسػػرائيؿ ويسػػتجدى العػػالـ كمػػو وقػػؼ العػػدواف ايسػػرائيمي عمػػى  ػػزة،
أمنيػػة وتجاريػػة، مػػع ا حػػتمؿ ا سػػرائيمي، ثػػـ يػػاتي ليحػػاوؿ المزايػػدة عمػػى الػػرئيس أبػػو مػػازف صػػاحب الموقػػؼ 
الوطني والقرار الفمسطيني المستقؿ، والذي أصبا واضػحًا لمقاصػي والػداني"، مشػيرا إلػى أّف كػّؿ ىػذه العوامػؿ 

 لعكر"،.تؤشر الى اف ىنية يحاوؿ "ا صطياد  ي الماء ا
 03/5/1330قدس برس، 

 
 يييياهو يدعو إلى اليفير الدفاعي والهجومي يحتسبًا لمحرب 38

الد اعي واليجومي تحسبًا لمحرب ” النفير“بنياميف نتنياىو إلى ” ايسرائيمي“دعا رئيس الوزراء وكا ت: 
بحكومتو، إف ا قتصاد  الفمسطينية عنو القوؿ يمؿ مشاركتو  ي لجنة ا قتصاد” معا“الجديدة. ونقمت وكالة 

يجب أف تستعد ” إسرائيؿ“أيضًا يجب أف يستعد ألي طارئ وأف ينتبو لمجبية الدايمية. وحسب نتنياىو  إف 
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لمد اع واليجوـ  ي الحرب الجديدة، مشيرًا إلى أنيا صارت ميّددة  ي دايميا، وأف مف حوليا عشرات آ ؼ 
 ة.الصواريخ التي يمكنيا أف تصيب جبيتيا الدايمي

 03/5/1330، الخميج، الشارق 
 

  " الروتسي  إذا وصمت تسوري 033صواريخ "اس  تسيضرب: لبوييفيييياهو  39
أعمف رئيس الحكومة ايسرائيمية بنياميف نتنياىو أف تؿ أبيب ستقـو بقصؼ منظومات الصواريخ الروسية 

 " إذا وصمت إلى سورية.100المتطورة مف طراز "اس 
ية النقاب عف أف رئيس الوزراء ايسرائيمي بنياميف نتنياىو نقؿ إلى الرئيس وكشفت صحيفة معاريؼ العبر 

الروسي  مديمير بوتيف رسالة يمؿ اجتماعيما  ي منتجع "سوتشي" قبؿ ستة أسابيع، أكد  ييا أف إسرائيؿ 
إذا وصمت إلى األراضي السورية وقبؿ أف  100تنوي ضرب منظومات الصواريخ الروسية مف طراز اس 

 ا  ي وضع العمؿ وا ستيداـ.تصب
ونقمت الصحيفة عف مصادر دبموماسية  ربية قوليا أف نتنياىو كاف عمى عمـ بوصوؿ أجزاء مف ىذه 

 المنظومات إلى سورية. 
 03/5/1330، 48عرب 

 
 اعيداءات إرهابي  ضد الفمتسطييييف "جباي  الثمف"يعيرؼ بأف  األميي حكوم  يييياهو  13

ذكر تقرير صحا ي أف أ مبية بيف الوزراء السبعة األعضاء  ي الحكومة  : تالوكا  – عبدالقادر  ارس
ايسرائيمية المصشرة لمشؤوف السياسية واألمنية )الكابينيت( يؤيدوف ا عتراؼ باعتداءات الييود المتطر يف 

بنياميف  ، عمى أنيا اعتداءات إرىابية لكف رئيس الوزراء«جباية الثمف»ضد الفمسطينييف، المعرو ة باسـ 
 نتنياىو قاؿ إنو لـ يحدد موقفو بعد.

وذكرت إذاعة الجيش ايسرائيمي أمس أف ثمثة وزراء أعضاء  ي الكابينيت، ىـ وزراء: العدؿ تسيبي ليفني، 
« جباية الثمف»واألمف الدايمي يتسحاؽ أىارونو يتش، والمالية يائير لبيد، يؤيدوف اتياذ قرار با عتراؼ باف 

 .ىي عمؿ إرىابي
وأضا ت ايذاعة أنو عمى الر ـ مف أف وزير الد اع موشيو يعموف ليس مستعدا لملتزاـ بموقؼ، لكنو أشار 

عدة مرات  ي الماضي بانيا « جباية الثمف» ي حديث مع إذاعة جيش ا حتمؿ ايسرائيمي إلى أنو وصؼ 
وقاؿ وزير الجبية الدايمية  كبييا.وأنو دعا إلى تشديد العقوبات ضد مرت« عممية إرىابية بكؿ معنى الكممة»

 جمعاد أرداف إنو لـ يحدد موقفو بشكؿ نيائي لكنو يميؿ إلى تاييد ا عتراؼ بانيا عمميات إرىابية.
ووزير ا قتصاد نفتالي بينيت الرد عمى « البيت الييودي»مف جانبو، ر ض رئيس حزب اليميف المتطرؼ 

وقالت ايذاعة إنو عمى الر ـ مف وجود أ مبية بيف وزراء  ص.إذاعة جيش ا حتمؿ ايسرائيمي بيذا اليصو 
عمى أنيا عمميات إرىابية إ  أنو سيكوف ىناؾ تاثير « جباية الثمف»الكابينيت لتاييد ا عتراؼ باعتداءات 

 حاسـ لقرار نتنياىو وموقفو  ي ىذا الموضوع عمى موقؼ باقي الوزراء.
 03/5/1330، عكاظ، جدة

 
 "إتسرائيؿ"مباشرة وبشكؿ فوري مع  مفاوضات إطالؽ إلىفمتسطييييف الجيدلماف يدعو  13
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أعمنت منظمة إسرائيمية  ير حكومية لمناىضة ا ستيطاف اف إسرائيؿ ستبني نحو الؼ  :ا ؼ ب - راـ اهلل
نفى او ير ، و وحدة سكنية استيطانية  ي القدس الشرقية  ي مشروع اكدت الحكومة ايسرائيمية انو ليس جديدا

اف المتحدث باسـ رئيس الوزراء ايسرائيمي اف تكوف يطط بناء ىذه الوحدات جديدة. وقاؿ  ي بياف جندلم
"اؤكد اف المشروع ا يير لبناء وحدات سكنية  ي القدس ليس جديدا وانما كانت ىناؾ اجراءات  نية وادارية 

 تدعو  عادة نشرىا مرة أيرى".
ؿ   تعتبر اف البناء  ي مدينة القدس ىو بناء  ي ا  انو شدد  ي الوقت نفسو عمى اف "إسرائي

واتيـ الناطؽ "الطرؼ الفمسطيني" بانو "يستمر بايتراع الذرائع مف اجؿ التيرب والتممص مف  المستوطنات".
وقاؿ اف الفمسطينييف "يكرروف مزاعميـ القديمة المبنية عمى معطيات ياطئة كي   يعمموا  المفاوضات".

"اطمؽ  إلىودعا الفمسطينييف  ىو العودة الى المفاوضات وبحث جميع القضايا العالقة".شيئا بسيطا واحدا و 
 مفاوضات مباشرة وبشكؿ  وري مع إسرائيؿ".

 03/5/1330، الغد، عّماف
 

11  :  ال يريد يصعيدًا عتسكريًا مع تسوري  "إتسرائيؿ"شالـو
اف "اسرائيؿ   تريد التسبب بتصعيد  اعمف وزير المياه والطاقة ا سرائيمي سيمفاف شالوـ: ا ؼ ب -القدس 

 عسكري مع سورية"، لكنيا لف تسما بنقؿ اسمحة "استراتيجية"   سيما الى "حزب اهلل" المبناني.
وقاؿ شالوـ لمذاعة العامة "مف  ير الوارد التسبب بتصعيد وليس ىناؾ مف داع  ثارة توتر عمى الجبية 

-وردًا عمى سؤاؿ حوؿ تزويد انظمة د اعية مف نوع اس لؾ".مع سورية، ىذا لـ يكف ىد نا ولف يكوف كذ
لسورية، حاوؿ شالـو الطمانة قائًم "منذ سنوات، تممؾ سورية اسمحة استراتيجية والمشكمة ستطرح اذا  100

كاف ىناؾ يطر اف تقع ىذه ا سمحة بيف ايدي اطراؼ ايرى واف تستيدـ ضدنا. و ي ىذه الحالة 
 سنتحرؾ".

 03/5/1330 ،الحياة، ليدف
 

 حال  اليأهب "إتسرائيؿ"المعارضيف يعمف  األتسد: عيدما يقصؼ إتسرائيميضابط  10
قاعدة بمماييـ الجوية )تؿ ابيب( ػ رويترز: قاؿ ضابط جيش اسرائيمي كبير اليميس اف اسرائيؿ ترصد كؿ 

وتتاىب  صاروخ ثقيؿ يطمؽ  ي الحرب ا ىمية السورية وتحرص عمى دراسة قواعد القتاؿ ونشر القوات
  حباط أي مبادرة ىجوـ عمى اراضييا.

وقاؿ الكولونيؿ ز يكا حاييمو يتش الضابط بالقوات الجوية اف عمميات ا طمؽ  ي اتجاه الجنوب التي تقـو 
بيا قوات الرئيس بشار ا سد ضد المعارضيف السورييف تعطي اسرائيؿ ثواف معدودة  قط لتحدد انيا ليست 

ؽ دقيؽ حيوي لتجنب قوة نيراف لـ تشيدىا المنطقة.وقاؿ لرويترز  ي مقابمة  ي اليدؼ الحقيقي وىو  ار 
بطاريات )الصواريخ( السورية  ي حالة استعداد عالية لمعمؿ وجاىزة ‘قاعدتو  ي بمماييـ جنوبي تؿ ابيب 

 طمؽ النار بعد وقت قصير مف صدور ا مر. كؿ ما تحتاج الى عممو ىو تشيير بضع درجات  ي 
وتعطي أجيزة الرادار التي تشطي مسا ات طويمة بيانات  ورية عف القصؼ  ر لكي تعرضنا لميطر.المسا

وىي درع صارويية اسرائيمية مدعومة مف  1الى مقر قيادة حاييمو يتش حيث يتاىب الضباط لتنشيط ارو 
طمؽ صا رات وتؤدي عمميات ا طمؽ ا كثر يطورة الى ان الو يات المتحدة لـ تيتبر بعد  ي معركة.

 ا نذار  ي انحاء بمماييـ التي تنتظر  ييا الطائرات ا وامر حتى تقمع عمى وجو السرعة. 
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 03/5/1330، القدس العربي، ليدف
 

 صواريخ عماليي  إلى S-300ميع يحوؿ صواريخ يتسلدبموماتسييف أوروبييف: عميدرور  14
مس اليميس، نقًم عف دبموماسييف كشفت صحيفة ىآرتس العبرية  ي عددىا الصادر أ: زىير أندراوس

أوروبييف اشتركا يوـ اليميس الماصي  ي اجتماع مشمؽ مع الجنراؿ  ي ا حتياط يعقوب عميدرور، رئيس 
مجمسا ألمف القومي  ي ديواف رئيس الوزراء ايسرائيمي يبنياميف نتنياىو، أف عميدرور أكد يمؿ ىذا 

الروسية المتطورة  S-300وؿ دوف تحوؿ صواريخ ؤ سعيا لمحا جتماع عمى أف اسرائيؿ ستبذؿ كؿ ما  ي و 
المضادة لمطائرات، التي سيتـ تزويد سورية بيا، إلى صواريخ عممنية دايؿ األراضي السورية، عمى حد 

عموة عمى ذلؾ، نقؿ المراسؿ لمشؤوف السياسية  ي  تعبير الدبموماسييف األوروبييف الذيف تحدثوا لمصحيفة.
را يد، عف الدبموماسييف ا ثنيف المذكوريف قوليما إنو عمى ما يبدو  يذه ىي اليطوط  الصحيفة، باراؾ

الحمراء التي تصر إسرائيؿ عمييا  يما يتعمؽ بيذه الصواريخ، وأف الجنراؿ  ي ا حتياط عميدرور كشؼ 
 ية.النقاب عما تنوي حكومة بنياميف نتنياىو أف تفعمو  ي حاؿ وصوؿ ىذه الصواريخ إلى أيد سور 
 03/5/1330، القدس العربي، ليدف

 
 البابا فريتسيس قادر عمى لعب دور مهـ لدفع التسالـ قدما في الميطق  والعالـ :بيريز 15

تحدث الرئيس ا سرائيمي شيموف بيريز عف امكانية عقد مؤتمر بيف ا دياف مف اجؿ : ا ؼ ب -القدس 
ا  رنسيس  ي روما عمى ما اعمف مكتب الرئاسة السمـ حوؿ العالـ وذلؾ  ي اثناء لقائو ا يير مع الباب

وصرحت الرئاسة ا سرائيمية "تـ التطرؽ الى مسالة مؤتمر متعدد ا دياف  ا سرائيمية اليميس  ي القدس.
واعرب الرئيس بيريز عف قناعتو باف البابا  رنسيس قادر عمى لعب دور ميـ لد ع السمـ قدما  ي المنطقة 

لكف مشروع المؤتمر الذي يفترض  نيساف/ابريؿ. 10لقائيما ا يير  ي الفاتيكاف  ي  والعالـ" وذلؾ  ي اثناء
اف يجمع رجاؿ ديف ييودًا ومسمميف ومسيحييف ما زاؿ  كرة حيث لـ يبحث الرجمف التفاصيؿ الممموسة 

 بحسب مصدر اسرائيمي.
 

عمى عمـ باقتراح البابا مشروع  ردا عمى سؤاؿ اكد المتحدث باسـ البابا ا ب  يديريكو لومباردي انو ليس
 لقاء مف ىذا القبيؿ عمى بيريز  ي لقائيما  ي الفاتيكاف. 

 03/5/1330، الحياة، ليدف
 

 برك  يعرض إقام  لجي  يحقيؽ برلمايي  بالعيؼ المتسيشري في الداخؿ الفمتسطييي محمد  16
لمسمـ والمساواة، عمى الييئة  رئيس الجبية الديمقراطية زىير أندراوس: عرض النائب محمد بركة -الناصرة 

العامة لمكنيست، أمس مشروع اقتراح يقضي بإقامة لجنة تحقيؽ برلمانية، بقضية تفشي العنؼ وانتشار 
 السمح  ي المجتمع العربي.

نما  حص مجمؿ المسببات ليذا  واكد أف ىدؼ المجنة ليس استصدار  ئحة اتياـ  ورية، ضد جية عينية، وا 
تمؾ الجوانب التي تفرزىا السياسة الرسمية وتنعكس  ي الجوانب ا قتصادية ا جتماعية، العنؼ، وباألساس 

وسعى النائب بركة الى منا  رصة لمحكومة لتعيد النظر الرا ض  ورا لمقتراح، وعميو جرى ا تفاؽ عمى 
 تاجيؿ رد الحكومة والتصويت عمى القرار  ي جمسة  حقة لمكنيست.
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يطابو الضرورة الحيوية يقامة لجنة تحقيؽ كيذه، وقاؿ إف لجاف التحقيؽ  واستعرض بركة  ي مستيؿ
البرلمانية ليس ذا صمحيات قانونية، ولكنيا مف جية أيرى، قادرة عمى إجراء بحث شمولي موسع والتقدـ 
بتوصيات، تساعد عمى حؿ القضايا، أو جوانب منيا، مستذكرا مشاركتو  ي لجنة التحقيؽ البرلمانية  ي 

الة حوادث الطرؽ التي اقيمت قبؿ اكثر مف عشر سنوات، والتي توصمت الى استنتاجات توصيات مس
 ساىمت  حقا  ي لجـ ىذه الظاىرة، ولجنة الفجوات ا قتصادية وا جتماعية  ي اسرائيؿ.

وقاؿ بركة، إف ظاىرة العنؼ تتنامى بوتيرة عالية جدا، وتشكؿ اليطر الفوري عمى حياة الفرد ونسيج 
 .لمجتمع، وتدمر األجواء العامة وا قتصاد وجياز التعميـ ومجمؿ األمف المجتمعيا

وقاؿ بركة، إف ما يجري عمى ا رض ىو تقصير واضا  ي طرح الحموؿ الجذرية  قتمع ىذه الظاىرة، إذ 
، ولكف سرعاف ما تحوؿ الى مركز  ستقطاب ’مدينة بم عنؼ‘جاءت الشرطة وتحدثت عف مشروع 

وتشجيعيا، بد  مف تطبيؽ األىداؼ المعمنة. واضاؼ، إف العديد مف ممفات القتؿ يبقي ’ المدنية اليدمة‘
جريمة قتؿ مف دوف وضع اليد عمى الجناة،  اي أمف  36الجناة مجيولي اليوية،  ي مدينة الطيرة وحدىا، 

 وأماف.
 03/5/1330، القدس العربي، ليدف

 

  اإلتسرائيمييف مف الصواريخكدروع بشري  لحماي  التسيخداـ أهالي يابمس يخطط  "إتسرائيؿ" 17
ييطط مسؤولوف اسرائيميوف  ستيداـ أىالي نابمس وضواحييا شمالي الضفة الشربية المحتمة كدروع  : زة

بشرية لحماية ا سرائيمييف مف الصواريخ  ي حاؿ نشوب أي حرب، وذلؾ ألنيا محاطة بمستوطنات يقطنيا 
  مة المستوطنيف الييود.

إف مساحات واسعة مف ا راضي »اؿ نائب وزير الد اع ا سرائيمي داني دانوف،  ي تصريا صحفي أمس وق
تحت سيطرة المستوطنات  ي منطقة نابمس، يمكف اف تستيدـ لبناء عدد كبير مف الييـ كي تستوعب عددا 

ض عادة لقصؼ كبيرا مف ايسرائيمييف الياربيف مف منطقة المركز)وسط  مسطيف المحتمة( التي تتعر 
بالصواريخ  ي الحروب، ألف مف يقوموف بإطمقيا سيتجنبوف اطمؽ صواريخ عمى مناطؽ ماىولة بالعرب 

 «.مثؿ منطقة نابمس
 03/5/1330، االيحاد، أبو ظبي

 
 ال يصدؽ األتسد: الصواريخ لـ يخرج مف روتسيا بعد "إتسرائيؿ" 18

و   يصدؽ تصريحات الرئيس السوري، بشار أعمف مصدر أمني إسرائيمي كبير أن: نظير مجمي - تؿ أبيب
ربما يقصد األسد »األسد، التي قاؿ  ييا إف جيشو تسمـ د عة أولى مف الصواريخ الروسية المتطورة. وقاؿ: 

( ولكف ربما أيضا كاف 100أنو تسمـ صواريخ مضادة لمطائرات، مف طراز يقؿ أىمية عف صاروخ )إس 
 «.( ما زالت  ي روسيا ولـ تشادرىا100باف صواريخ )إس يجا ي الحقيقة. لكف معموماتنا تفيد 

قد أكدت أف أجيزة األمف بدأت تحقؽ  ي ما قالو « جمي تصاىؿ»وكانت إذاعة الجيش ايسرائيمي الرسمية 
التابعة لحزب اهلل المبناني بثت الميمة قبؿ الماضية، إف سوريا « المنار»الرئيس األسد  ي حوار مع قناة 

و ي الوقت نفسو اجتمع وزير الشؤوف ا ستراتيجية والعمقات الدولية  ي الحكومة  اريخ. تسممت تمؾ الصو 
ايسرائيمية، يو اؿ شتاينيتس، أمس، مع سفير روسيا  ي تؿ أبيب، سير ي ياكو ميؼ، لمناقشة تداعيات 
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وصوؿ صواريخ الصفقة الروسية لتزويد نظاـ بشار األسد بالصواريخ المذكورة ومياوؼ إسرائيؿ مف احتماؿ 
 نوعية مضادة لمطائرات إلى حزب اهلل  ي لبناف.

تطرؽ إلى المواضيع ا ستراتيجية الياصة »وذكر ناطؽ بمساف شتاينيتس، أف البحث يمؿ ا جتماع 
 «.بمنطقة الشرؽ األوسط حيث اتفؽ عمى أف يواصؿ البمداف التحاور والتعاوف بشكؿ مستمر

 03/5/1330، الشرؽ األوتسط، ليدف
 

 لمواقع إيراف اليووي  شبه متسيحيؿ "إتسرائيؿ"مهاجم    : حمموفم 19
استبعد محمموف إسرائيميوف وأمريكيوف نجاح إسرائيؿ  ي شف ىجوـ عسكري ناجا   وكا ت: - عواصـ العالـ

،  ي حيف أكدوا أف قدرات الو يات المتحدة  عمي المواقع النووية  ي إيراف معتبريف أنيا شبو مستحيمة
  . تسما ليا بتنفيذ ىذا اليجـوالعسكرية 

وأوضا كؿ مف عاموس يادليف رئيس الميابرات العسكرية ايسرائيمية السابؽ وجيمس كاترايت الجنراؿ 
األمريكي المتقاعد أف قدرات إسرائيؿ العسكرية لضرب المواقع النووية اييرانية محدودة ياصة تمؾ المواقع 

ضاؼ المحممف أف الو يات المتحدة تتمتع بقدرات متفوقة تشمؿ المحصنة  ي أعماؽ الجباؿ مثؿ  وردو. وأ
ألؼ رطؿ مف المواد المتفجرة, إ  أنيا ليس لدييا يبرة عممياتية مثؿ  10و 1-طائرات الشبا مف طراز بي

 تمؾ التي لدي إسرائيؿ  ي تنفيذ مثؿ تمؾ العمميات. 
 03/5/1330، األهراـ، القاهرة

 
 قمق  ويتسيعد لمحرب "إتسرائيؿ"ييويورؾ يايمز:  03

رصدت صحيفة "نيويورؾ تايمز" األميركية استعداد إسرائيؿ، التي وصفتيا بالقمقة  وكا ت: - القدس المحتمة
 جراء المستجدات األييرة بالمنطقة، لمحرب باعتبارىا أسوأ السيناريوىات المطروحة.

د القوات الجوية ايسرائيمية قبؿ  ي تعميؽ عمى موقعيا ايلكتروني إلى قوؿ عمير إيشيؿ، قائ -وأشارت 
أسبوع "نشيد ىذه األياـ عددا مف السيناريوىات التي قد تقود إلى حرب مفاجئة"، موضحة أف سيناريو 
"صوممة" سورية الذي يراه الدبموماسيوف ايسرائيميوف والعرب عمى السواء أمرا ممكنا، قد يضع إسرائيؿ وجيا 

 األمنية.لوجو أماـ حزمة جديدة مف التحديات 
ونوىت الصحيفة بانو لـ يمض يوـ عمى مدار األسابيع األييرة دوف طرح ييار الحرب عمى طاولة نقاش 

وأشارت  القادة  ي إسرائيؿ عمى الر ـ مف حرصيا عمى أ  يتـ استدراجيا إلى ساحة ا ضطراب السورية.
ف تسما بوقوع أسمحة مف شانيا ل -حسب الصحيفة-إلى وضوح الموقؼ ايسرائيمي إزاء المشيد،  تؿ أبيب 

تشيير موازيف القوى  ي األيادي اليطا، كما لف تسما لسورية بإرساؿ أسمحة كيماوية إلى جماعة "حزب اهلل" 
 المبنانية.

ولف تسما كذلؾ بحصوؿ سورية عمى أنظمة صواريخ تجعؿ مف الصعب عمى إسرائيؿ مستقبم الد اع عف 
 نفسيا حاؿ تعرضيا لمعدواف.

 03/5/1330، عّمافالغد، 
 

  : مييزه يفصؿ زيارات المدارس العربي  عف اليهودي "إتسرائيؿ" 03
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كشؼ، أمس، عف  ضيحة عنصرية جديدة تضاؼ إلى سجؿ الكياف الصييوني العنصري، بعد : )رويترز(
. وسمط أف تبيف أف متنزىًا شعبيًا تر يييًا يتبع سياسة استقباؿ زيارات منفصمة مف المدارس العربية والييودية

الضوء عمى ىذه السياسة بعد أف قاؿ معمـ  ي مدرسة ثانوية عربية  ي مقابمة مع راديو جيش ا حتمؿ إف 
ر ض أف يبيع لو تذاكر عبر الياتؼ لزيارة يقوـ بيا تمميذه  ي ” تؿ أبيب“القريب مف ” سوبر ند“متنزه 

وقدـ نفسو باسـ عبري قبؿ المتنزه منتصؼ يونيو/ حزيراف. وعندما أعاد المدرس يالد شقرا ا تصاؿ 
” رويترز“ولـ ترد ادارة المتنزه عمى اتصاؿ ىاتفي مف ”. لـ أشعر قط بمثؿ ىذه الميانة“الحجز. وقاؿ 

 لمتعميؽ. 

 03/5/1330، الخميج، الشارق 
 

 "مايكروتسوفت"خبير يعمموف لػ 833" وغوغؿ"يطور أدوات بحث  "إتسرائيؿ" 01
السابقة عف عولمة التكنولوجيا ايسرائيمية لمراكز أبحاث كؿ مف  بعدما عرضت المقالة: حممي موسى

، تحاوؿ ىذه المقالة استكماؿ الصورة بالحديث عف شركات   تقؿ «ياىو»و« سامسونال»و« أبؿ»شركات 
 «.مايكروسو ت»و«  و ؿ»أىمية مثؿ 

ع الدولة العبرية  ي وبدييي أف جزءا كبيرًا مف الماؿ يبذؿ  ي إسرائيؿ عمى قطاع األبحاث، وىو ما وض
المصاؼ األوؿ لمدوؿ األكثر إنفاقًا عمى األبحاث.  يي عمميًا الدولة األولى  ي مجاؿ اينفاؽ عمى 
التطوير، حيث تستثمر واحد  ي المئة مف الناتج القومي،  ضًم عما يصؿ إلييا مف أمواؿ يارجية 

ذا ما منحيا المرتبة األولى  ي مياديف لمستثمار  ي مجاؿ التطوير، ويصوصًا مف أميركا وأوروبا. وى
البحث العممي والتجديد ا قتصادي وأمف الشبكات )السايبرية( وأداء المصرؼ المركزي. كما تحتؿ المكانة 

 ي مجاؿ الصحة والحفاظ عمى البيئة. وبدييي أف ذلؾ ترا ؽ مع  10الحادية عشرة  ي ميداف التعميـ، والػ
 دولة  ي مجاؿ المنا سة. 60 ي العالـ بيف  10ي المكاف الػازدىار اقتصادي وضع إسرائيؿ  

عمى كؿ حاؿ، و رت ىذه األجواء أرضية يصبة  جتذاب استثمارات ذات طبيعة تكنولوجية مف شركات 
 «.مايكروسو ت»و«  و ؿ»كبرى، مف بينيا 

 150الي مركزيف لألبحاث والتطوير  ي كؿ مف تؿ أبيب وحيفا يعمؿ  ييما حو «  و ؿ»وقد أنشات 
مستيدمًا. واشتيرت ىذه المراكز بفضؿ ما قدمتو مف عناصر تطوير ألدوات البحث، التي تعتمدىا 

 ما اف تبدأ  ي كتابة كممة مف جممة  ي صفحة البحث عمى «. ايكماؿ التمقائي»، وبينيا عنصر « و ؿ»
ؿ عميؾ ا نتقاء. ، حتى تظير لؾ ييارات عمى شكؿ جممة تسي«يوتيوب»أو « جي ميؿ»أو  ي «  و ؿ»

،  إف ىذا األمر مف تطوير المركز « و ؿ»واألمر يو ر عمى المبحر وقتًا وجيدًا. وبحسب شركة 
 ايسرائيمي التابع لمشركة.

بالمشة اينكميزية عف تعابير معينة تتعمؽ بالطقس أو «  و ؿ»وليس ىذا وحسب، بؿ اف مف يبحث  ي 
إجابات مف دوف الديوؿ إلى مواقع أيرى تقدـ لو المعمومات  أسعار العممت أو الصحة أصبا يتمقى  وراً 

، وىو «يوتيوب»وعندما تشاىد شريط «.  و ؿ»المطموبة. وىذا أيضًا مف تطوير المركز ايسرائيمي التابع لػ
، تقفز أمامؾ أحيانًا بالونات أو  قاعات تطمب منؾ تقديـ ممحظة، وىذه أيضًا مف « و ؿ»موقع تابع لػ
، والذي بموجبو يكرس « و ؿ» ي المئة، الذي انتيجتو  10المركز ايسرائيمي. كما أف تقميد الػايتراعات 

 العامموف قسمًا مف وقتيـ لمشروع شيصي، نشا  ي إسرائيؿ.
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يبير ومستيدـ  ي مركزي تطوير  800، حيث يعمؿ ما   يقؿ عف «مايكروسو ت»وبعد ذلؾ تاتي شركة 
 «.ىرتسميا» ي حيفا و
إلى عمميا  ي إسرائيؿ بانو الثاني  ي أىميتو بعد ميتبراتيا ومراكزىا  ي « مايكروسو ت»ة وتنظر شرك

الو يات المتحدة. ويعمؿ المستيدموف يصوصًا  ي مركز الشركة  ي حيفا عمى تطوير منتجات رائدة 
 لمشركة العالمية.

، وىي عمبة «160س بوكس إك»وعمى سبيؿ المثاؿ، قاـ المركز ايسرائيمي بتطوير آلية التوصيات  ي 
، «ايكس بوكس»األلعاب األكثر نجاحًا لمشركة. وعندما تشتري لعبة جديدة أو  يمما أو موسيقى عبر 

تستطيع المنظومة التعرؼ عمى أنماط تعاممؾ وعاداتؾ ا ستيمكية السابقة، وتقدـ توصياتيا لؾ حوؿ ما 
 ىو األ ضؿ كي تشتريو.

التششيمية. وقد عكؼ المركز ايسرائيمي التابع « 8ويندوز »ي منظومة وقد أدمجت ىذه اآللية أيضًا  
وىكذا «. بينال»عمى تطوير آليات كيذه عمى محرؾ البحث التابع لمشركة والمعروؼ باسـ « مايكروسو ت»لػ

لمبحث عف أمر ما تظير نتائج ومعمومات مستقاة مف الشبكات ا جتماعية مثؿ « بينال»عند استيداـ محرؾ 
 ، وذلؾ نتاج تطوير إسرائيمي.«وؾ ايسب»

بي »، ىو السعي لتطوير تقنيات الزاوية التجارية «مايكروسو ت» ير أف عصب نشاط المركز ايسرائيمي لػ
(. وىذا مجاؿ ناشط اليوـ  ي عالـ التكنولوجيا العالية، ألنو يسما باستيمص نتائج مف BI« )آي

كبيرة، مثًم، أف تفيـ سبب عزوؼ الزبائف عنيا. وتشدد  المعمومات الكثيرة المتو رة. وىكذا بوسع شركة
 عمى أف قسمًا كبيرًا مف تطوير تقنية الزاوية التجارية لدييا يتـ  ي مركزىا  ي إسرائيؿ.« مايكروسو ت»

، شركة إنتاج السيارات الوحيدة  ي العالـ، التي تحتفظ  ي إسرائيؿ بمركز «جنراؿ موتورز»وتعتبر شركة 
يبيرًا. ويرتكز عمؿ ىذا المركز أساسًا عمى تطوير تقنيات مستقبمية لمسيارات،  60حوالي  تطوير يستيدـ

مثؿ السيارة الذكية مف دوف سائؽ وقد أجريت عمييا ايتبارات. كذلؾ، أجريت ايتبارات عمى تقنيات تسما 
با عتماد عمى لمسائؽ  قط بمراقبة حركة السيارة وحتى قراءة الصحؼ،  يما تتحرؾ السيارة نحو ىد يا 

مجسات تمحظ المياطر وتتم اىا. كما يجري تطوير منظومات اتصاؿ تسما لمسيارات بتبادؿ معمومات مع 
 سيارات أيرى، وأيضًا مع إشارات مرور وما شابو.

 03/5/1330، التسفير، بيروت

 
 جمدة لكؿ جيدي اتسرائيمي يعيقؿ ميدييا رافضا لمخدم  38 00

جمدة، مقابؿ اعتقاؿ اي متديف را ض  38 إسرائيميمتطر ة، بجمد جندي  ىددت مجموعة ييودية: راـ اهلل
 لمتجنيد.

ووّزعت مجموعة متدينة اطمقت عمى نفسيا اسـ "التنظيـ السري ضد تجنيد المتدينييف"، بيانًا  ي حي "مائة 
ؿ اي متديف مقابؿ إعتقا إسرائيميشعاريـ" بمدينة القدس المحتمة، جاء  يو "اف التنظيـ سيقوـ بضرب جندي 

 را ض لمتجنيد".
واضاؼ البياف الذي اورد الموقع ا يباري العبري "والم"  قرات منو اف " عمى المؤسسة ا منية اف تعمـ انيا 

 38ايطات، واف مقابؿ كؿ يـو يقضيو طالب مف المعاىد الدينية  ي السجف سيمقي جندي ر ـ انو بريء 
 جمدة ، وقد اعذر مف انذر".
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ات ىذا التنظيـ  ي اعقاب المصادقة مف قبؿ لجنة بيري عمى مشروع قانوف المساواة  ي العبء وتاتي تيديد
 والذي يتضمف بندًا يقضي بمعاقبة المتيربيف مف اليدمة العسكرية وتوجيو تيـ جنائية ليـ".

 03/5/1330، القدس، القدس

 
 يا ومقبوؿالموت لمعرب" شرعمف الطالب اليهود يروف شعار " % 13: بحثي معطيات  04

أظيرت معطيات بحثية ناقشتيا إحدى لجاف البرلماف ايسرائيمي "الكنيست" تنامي مظاىر العنصرية اليميؿ: 
 لدى مجتمع ا حتمؿ ايسرائيمي، يصوصا بيف  ئات الشباب واليا عيف.

مدارس، وناقشت لجنة التربية والتعميـ  ي "الكنيست" األسبوع الماضي موضوع العنصرية المستشري  ي ال
لعرض تجربتيـ  ي مجاؿ العمقات بيف الشعبيف.   وذلؾ مع معممي مدارس عربية وييودية حضروا

مف الطمب   ي المائة 46وعرضت المجنة معطيات سابقة لمركز األبحاث "ماجار موحوت" يظير أف 
يحصؿ عمييا عاما، يعتقدوف أنو   يجدر منا الفمسطينييف نفس الحقوؽ التي  38 -35الييود بيف جيؿ 

مف الطمب الييود يعتقدوف أف شعار" الموت لمعرب" ىو "شعار   ي المائة 10الييود  ي "إسرائيؿ"، وأف 
 شرعي ومقبوؿ".

 03/5/1330قدس برس، 
 

 اإلعاق فمتسطيف يعايوف مف  أطفاؿ% مف  3.5"يويتسيؼ": لػ يقرير 05
% مف 3.5"يونسيؼ" أف  ة لمطفولةذكر تقرير أعدتو منظمة األمـ المتحد :القدس دوت كوـ -راـ اهلل

 الحركية. ايعاقةاألطفاؿ  ي  مسطيف، يعانوف مف نوع مف أنواع ايعاقة، وياصة 
مميوف طفؿ يعانوف مف  91عنو اليـو يمؿ لقاء عقد  ي راـ اهلل  اف  ايعمفوحسب التقرير الذي تـ 

ذوي  األطفاؿ% بيف  48.44لحركية تشكؿ نسبة ايعاقة ا أف إلىالتقرير  وأشار العالـ. أنحاء ي  ايعاقة
 .ايعاقة  ي  مسطيف

وحسب بياف لوزارة التربية التعميـ،  إف المنظمة األممية، تعاونت مع وزارتي التربية والشؤوف ا جتماعية، 
إضا ة إلى مؤسسة "ىاندي كاب"  ي اعداد التقرير، الذي يسمط الضوء عمى أوضاع األطفاؿ ذوي ايعاقة 

 .1031لمعاـ 
 03/5/1330القدس، القدس، 

 
 الغربي يبعا في الضف   ثالثيفيقرير لألمـ الميحدة: المتسيوطيوف اتسيولوا بالقوة عمى  06

أشار تقرير صادر عف األمـ المتحدة إلى أف المستوطنيف  زىير أندراوس: -" القدس العربي" -الناصرة 
مسطينية  ي الضفة الشربية ويمجاوف إلى منع أو ايسرائيمييف يستولوف عمى عدد متزايد مف ينابيع المياه الف

 تحديد وصوؿ الفمسطينييف إلى منا ذ المياه  ي األراضي الفمسطينية.
نبعًا  ي  56مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اينسانية إلى أنو يوجد حاليًا وأشار ىذا التقرير الذي نشره 

نبعًا تـ ا ستيمء عمييا بالكامؿ، ومنع  10، مف بينيا الضفة الشربية بالقرب مف المستوطنات ايسرائيمية
عرضة ليطر استيمء المستوطنيف عمييا  16الفمسطينييف مف ديوليا، بينما تظؿ الينابيع الباقية وعددىا 

نتيجة ما يقوموف بو مف جو ت منتظمة وأعماؿ الدورية. ولفت التقرير إلى أنو  ي معظـ األحياف منع 
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لوصوؿ إلى مناطؽ الينابيع التي تـ ا ستيمء عمييا مف يمؿ أعماؿ الترويع والتيديد مف الفمسطينيوف مف ا
 المستوطنيف الييود.

 03/5/1330القدس العربي، ليدف، 
 

 % مف طمب  المدارس الفمتسطييي  مدخيوف14: وزارة الصح  07
% مف  ئة الشباب 10.1قالت وزارة الصحة، يوـ اليميس، إف  :عماد سعادة - القدس دوت كوـ -نابمس 

سنة قد  65إلى  35سنة( ىـ مدينوف، وأف نسبة المدينيف الذكور مف  ي الفئة العمرية مف  35-65)
 %.1.6%، ونسبة المدينات 17.6بمشت 

وأوضا مركز المعمومات الصحية  ي وزارة الصحة  ي بياف لو، عشية اليوـ العالمي لممتناع عف التدييف، 
 35إلى  31% مف طمبة المدارس  ي  مسطيف  ي الفئة العمرية مف 35.6 أفثيف، الحادي والثم يوا ؽالذي 

%، وتنيفض لدى ايناث لتصؿ 14.4سنة ىـ مدينوف، وترتفع ىذه النسبة بيف الطمبة الذكور لتصؿ إلى 
 %.6.1إلى 

 وتحدث البياف عف مياطر التدييف، موضحا انو يمعب دورا مباشرا  ي ايصابة بالسرطاف، حيث إف
% مف مجموع حا ت السرطاف المبمال عنيا لدى الذكور  ي  مسطيف  ي العاـ 36.1التدييف ىو المسبب لػ 

1031. 
وتابع المركز  ي بيانو أف "أمراض السرطاف ىي المسبب الثاني لمو يات لدى الفمسطينييف عمى مدى عامي 

% 31.5بعد أف كانت  % مف مجموع الو يات31.7أصبحت نسبتيا  1031،  في العاـ 1031و  1033
، وكانت لسنوات عديدة مضت المسبب الثالث لمو يات بيف الفمسطينييف، وبنسبة تقؿ عف 1033 ي العاـ 

 % مف مجموع و يات الفمسطينييف".33.0
وأشار إلى أف "التدييف السمبي يشكؿ يطرا كبيرا عمى صحة الجياز التنفسي لدى األطفاؿ،  قد عالجت 

ة األولية، التابعة لوزارة الصحة  ي الضفة الشربية، ومف يمؿ برنامج الرعاية عيادات الرعاية الصحي
ألؼ طفؿ، أعمارىـ ما بيف شيريف، ويمس سنوات، يعانوف مف التيابات رئوية،  97المتكاممة لمطفؿ حوالي 

 ".1031وصعوبات  ي التنفس  ي العاـ 
نقص وزف المواليد الجدد، كما يؤدي التدييف "التدييف ياتي عمى رأس قائمة األسباب المؤدية ل أف وأضاؼ

% 5.5ما نسبتو  1031 ير المباشر إلى الو اة المفاجئة لدى الرّضع، وقد شكمت ىذه الو يات  ي العاـ 
 ".1033%  ي العاـ 4.6مف و يات الرضع  ي  مسطيف بعد أف كاف 

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 مف القدس فمتسطييياً  16االحيالؿ يعيقؿ  08
نفذت قوات ا حتمؿ،  جر اليوـ اليميس، حممة اعتقا ت واسعة  ي القدس  -القدس دوت كـو -دسالق

 المحتمة، طالت نحو ثمثيف مواطنا.
 37مواطنيف مف سكاف البمدة القديمة بالقدس، كما تـ اعتقاؿ  9وحسب مصادر ميتمفة  قد تـ اعتقاؿ 

 ديس والعيزرية. أبومف بمدتي  آيريفمواطنا 
الفمسطينية "و ا" أف جنود ا حتمؿ اعتقموا عشرة مواطنيف مف حارة السعدية القريبة مف  األنباءوكالة وذكرت 

 المسجد األقصى المبارؾ  ي القدس القديمة بعد دىـ منازليـ.
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ديس شيدتا مواجيات واسعة مع قوات ا حتمؿ، قرب مفترؽ "رأس قبسة"،  وأبووكانت بمدتا العيزرية 
 ار الفصؿ العنصري وا ستيطاف.احتجاجا عمى جد

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 مخطط إتسرائيمي ليهجير آالؼ المقدتسييف عف مديييهـ 09
كشفت مصادر مقدسية النقاب عف ميطط إسرائيمي ليدـ عدد كبير مف : يدمة قدس برس -القدس المحتمة 

وأوضػا مركػز  آ ؼ المقدسػييف. المباني والمساكف الفمسطينية  ي مدينػة القػدس المحتمػة وضػواحييا وتيجيػر
(، أف مػػا تعػػرؼ بػػػ"لجنة التنظػػيـ والبنػػاء" 5|10"إعػػمـ القػػدس"  ػػي بيػػاف صػػحفي صػػدر عنػػو يػػـو اليمػػيس )

التابعة لبمدية القدس ا حتملية تعكؼ عمى وضػع يطػة لتنفيػذ أوامػر ىػدـ بحػؽ أكثػر مػف أربعمائػة ويمسػيف 
احييا بحجج ميتمفة، األمر الذي سيسفر عػف تيجيػر وتشػريد مسكًنا  مسطينًيا  ي مدينة القدس وبمداتيا وضو 

 آ ؼ المقدسييف.
 ػػي المائػػة، ومػػف المتوقػػع أف  16وذكػػر أف نسػػبة السػػكاف الفمسػػطينييف  ػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة   تتعػػدى 

 ػػي المائػػػة، مشػػيرًا إلػػى أف ىػػػذه التوقعػػات تثيػػػر تيو ػػات ا حػػػتمؿ  55إلػػى نحػػػو  1040تصػػؿ بحمػػوؿ عػػػاـ 
ئيمي الػػػذي بػػػدأ بعمميػػػة سػػػحب اليويػػػات الزرقػػػاء مػػػف المػػػواطنيف المقدسػػػييف وىػػػدـ منػػػازليـ، كمحػػػاو ت ايسػػػرا

 لتيجيرىـ عف مدينتيـ وتيفيض نسبة الوجود الفمسطيني  ييا.
 03/5/1330قدس برس، 

 
 مواطف 133ويهديد بيشريد  شيقؿ غرام  عمى عمارة بالقدس ألؼ 433مميوف و 43

 ي القدس المحتمة، قرارا بتمديد  إسرائيميةمحكمة  أصدرت -و حموةزكي أب -القدس دوت كـو -لقدس
سرياف أمر ىدـ عمارة "المنارة" الواقعة  ي منطقة "تؿ الفوؿ" المحاذية لقصر الممؾ حسيف  ي القدس، 

شيقؿ.وكاف القاطنوف  ي العمارة تمقوا  ألؼ 400و رضت  رامة مالية عمى القاطنيف  ييا، بمبمال مميوف و
اليدـ مف اجؿ الشروع  أوامرباليدـ بحجة عدـ الترييص حيث تمكف المحامي زياد قعوار مف وقؼ  إنذارات

 مف عشر سنوات. أكثرالعمارة شيدت قبؿ  أفالترييص، عمما  بإجراءات
جانب المقدسييف ودعميـ ماديا لتسديد ىذه الميالفات مف اجؿ  إلىوطالب السمطة الفمسطينية بالوقوؼ 

 .مواطف 100عدد القاطنيف  ي العمارة يزيد عف  أفـ، وحؿ مشكمتيـ، عمما البقاء  ي منازلي
 

 فمتسطيييا 383ويشرد  ميازؿ في اليقب يتسع االحيالؿ يهدـ  43
، إف طواقـ 3948قالت مصادر  مسطينية  ي منطقة النقب جنوب  مسطيف المحتمة عاـ :  مسطيف أوف  يف

ـو اليميس، عمى ىدـ عدة منازؿ  مسطينية  ي قرية عتير تابعة لما تسمى "دائرة أراضي إسرائيؿ" أقدمت ي
 الفمسطينية  ير المعترؼ بيا حكوميًا  ي النقب الشمالي.

وقاؿ ميتار القرية يميؿ أبو القيعاف  ي تصريحات صحفية، إف عممية اليدـ التي طالت اليـو قرية عتير 
نفرًا، كما طالت ييمة ا عتصاـ  380ا منازؿ يسكني 9لممرة الثانية عمى التوالي يمؿ أسبوعيف، طالت 

وأضاؼ، أف طواقـ ا حتمؿ  التي أقيمت بشرض ا حتجاجف عمى عمميات اليدـ ايسرائيمية لمساكف القرية.
باقتمع عدد مف األشجار المزروعة  أيضاالتي را قتيا قوات عسكرية إسرائيمي بشرض تاميف الحماية، قامت 

 اء وآليات زراعية و يرىا. ي القرية ومصادرة مولدات كيرب
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 03/5/1330، فمتسطيف أوف اليف
 

 حرائؽالمتسيوطيوف يعززوف بؤرة اتسييطايي  في الخضر وآخروف يشعموف  41
"األياـ"، "و ا": قاـ عشرات المستوطنيف، أمس، بوضع كر انات قرب البؤرة ا ستيطانية  -بيت لحـ، نابمس 

 س، عمى أراضي بمدة اليضر إلى الجنوب مف بيت لحـ.المعرو ة باسـ "سيدي بوعز"  ي منطقة عيف القسي
وقاؿ أحمد صمح، منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار وا ستيطاف  ي بمدة اليضر: إف المستوطنيف 
 قاموا بوضع الكر انات بمنطقة وادي الشويط، ردًا عمى قرار محكمة إسرائيمية إيمءىا مف المستوطنيف.

أمتار  ي وادي الشويط لصالا  1كيمومترات، وعرض  5شقوا طريقًا بطوؿ  وذكر أف المستوطنيف كانوا
وأضاؼ إنيـ عمموا عمى نقؿ حديقة لألطفاؿ مف مستوطنة ) وش قطيؼ( الميمة  أطماعيـ ا ستيطانية.

  ي  زة، إلى منطقة "سيدي بوعز" المقامة عمى أراضي بمدة اليضر.
ف وقوات ا حتمؿ  ي البمدة القديمة باليضر قرب شارع ولفت إلى اند ع مواجيات بيف شباف  مسطينيي

 .(، ما أسفر عف إصابة طفؿ60)
بإضراـ حرائؽ  ي  واوقام مف جانب آير، ىاجـ مستوطنوف، أمس، قرية عصيرة القبمية جنوب مدينة نابمس.

ى أراضي أراضي القرية القريبة مف المستوطنة والمزروعة بالقما، وعندما وجدوا أف النيراف امتدت إل
 المستوطنة بادروا مع جنود ا حتمؿ يطفاء الحريؽ.

 03/5/1330األياـ، راـ اهلل، 
 

 أشهر أربع تسير عطا عـ الشهيد يحيى عياش محكم  إتسرائيمي  يقضي بتسجف األ 40

دو را(  8350ألؼ شيكؿ ) 10أشير و رامة مالية قدرىا  4قضت محكمة إسرائيمية أمس بالسجف  :عّماف
،  ي إشارة إلى حركة حماس. «تنظيـ معاد»األردني عطا عياش بتيمة تقديـ يدمات إلى عمى المواطف 

عمى نسية منو ووصفتو بالتعسفي « الدستور»وأدانت عائمة عياش الحكـ  ي بياف أصدرتو أمس وحصمت 
ويقبع عطا عياش حاليا  ي معتقؿ مجدو شماؿ  رب جنيف بالضفة الشربية المحتمة، وكاف قد . والظالـ

 بإسرائيؿ.« بيتا تكفا»مضى الشير األوؿ مف اعتقالو  ى سجف أ
ويعمؿ عياش، الذي كاف  ي زيارة عائمية لمضفة الشربية مديرًا لمعمقات العامة وشؤوف المحسنيف بجمعية 

داريا  ي وزارة التربية  ايسمميالمركز  الييرية  ي مدينة المفرؽ وكاف قد عمؿ لثمثة عقود معمما وا 
نيساف الماضي، لدى عودتو  31عمى جسر الممؾ حسيف  ي  ووكانت السمطات ايسرائيمية اعتقمت والتعميـ.

 .بمحا ظة سمفيت  ي الضفة الشربية« را ات»بعد انتياء زيارة اعتيادية إلى بمدتو 
 03/5/1330، الدتسيور، عّماف

 
 1333ة فمتسطييي  معيقم  ميذ شهرًا عمى أتسير  17الحكـ بالتسجف  44

شيرًا عمى أسيرة  17محكمة إسرائيمية، يـو اليميس، قرارًا بالسجف لمدة  : أصدرتيف مسطيف أوف  
 .1033 مسطينية معتقمة منذ أواير عاـ 

عامًا( مف  39وذكرت مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اينساف، أف األسير آ ء عيسى الجبعة )
شيرًا  ي المعتقمت ايسرائيمية،  17بالسجف لمدة  اليميؿ جنوب الضفة الشربية المحتمة، تواجو اآلف قراراً 
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 7وكانت قوات ا حتمؿ قد اعتقمت األسيرة بتاريخ  .آ ؼ شيكؿ 1بايضا ة إلى د ع  رامة مالية قدرىا 
  ي سجف "ىشاروف" ايسرائيمي. ، وىي معتقمة مف وقتيا1033كانوف أوؿ 

أسيرة  مسطينية  ي سجف "ىشاروف"، وأف معظميف  37ومف الجدير بالذكر، أف ا حتمؿ ايسرائيمي يحتجز 
 .موقو ات تتّبع سمطات ا حتمؿ بحقيف سياسة تاجيؿ المحاكمات بشكؿ متعمد

 03/5/1330، فمتسطيف أوف اليف
 

 بيشر أتسماء الفمتسطييييف "المطبعيف" مع االحيالؿ يهددهيئات فمتسطييي   45
بنشر قائمة   ىددت اتحادات ونقابات و عاليات شعبية  مسطينية،: يدمة قدس برس -راـ اهلل ) مسطيف( 

وقاؿ رئيس  .التطبيع بحقيـ  ي حاؿ ثبوت  باسماء المطبعيف الفمسطينييف مع ا حتمؿ ايسرائيمي، سوداء
نقابات واتحادات شعبية  ي مقر نقابة  اتحاد الكتاب الفمسطينييف مراد سوداني، يمؿ مؤتمر صحا ي عقدتو

إنو "سنر ع الصوت عاليا لفضا المطبعيف، كؿ  ي مجالو،  (30/5) ييف الفمسطينييف يـو اليميسالصحا 
والفعاليات  لؾ، عبر إطمؽ قائمة سوداء،  ف التطبيع مر وض لدى ا تحادات والنقاباتت ذ ي حاؿ ثبو 

 ."الشعبية

يمؿ اجتماعات، ولقاءات  مفسوداني إلى أف ىناؾ تكثيفا لحركة التطبيع مع الجانب ايسرائيمي،  وأشار
ا قتصادي )الذي عقد  ي منطقة البحر الميت باألردف  اقتصادية، وثقا ية، كاف آيرىا مؤتمر دا وس

 رجاؿ أعماؿ  مسطينييف بنظرائيـ ايسرائيمييف  ي  ر ة التجارة والصناعة األسبوع الماضي(، ولقاء

مف الحكومة الدنمركية  الدولي لمستشارات، بدعـايسرائيمية بحيفا، ضمف سمسة لقاءات ينظميا المركز 
 .ايسرائيمييف والفمسطينييف بيدؼ تفعيؿ حوار مباشر بيف  ئات ميتمفة مف

وتيتزؿ القضية الفمسطينية  وقاؿ إف مبادرة وزير اليارجية األمريكي جوف كيري، تروج لمسمـ ا قتصادي،
 .عمى أنيا إنسانية تقتصر عمى الراتب

 03/5/1330قدس برس، 

 
 لممقاطع  يتسييكر مبادرة كتسر الجمود الفمتسطييي المجي  الوطيي   46

راـ اهلل ػ وليد عوض: دعت المجنة الوطنية الفمسطينية لممقاطعة  ي بياف صحا ي صدر عنيا إلى التصدي 
 ، معتبرًة أنيا تنطوي عمى محاولةالتي  طرحيا وزير اليارجية األمريكية جوف كيريمبادرة كسر الجمود ل

جديدة لمتفريط بحقوؽ الشعب الفمسطيني  ير القابمة لمتصرؼ مقابؿ مميارات موعودة مف الدو رات، سيكوف 
المستفيد األكبر منيا دولة ا حتمؿ و ي المقاـ الثاني حفنة صشيرة مف الرأسمالييف الفمسطينييف الذيف 

 تصاد ايسرائيمي، عمى حد تعبيرىا.يضعوف أرباحيـ  وؽ كؿ اعتبار وطني وأيمقي ويقبموف بالتبعية لمق
وناشدت المجنة الشعب الفمسطيني  ي كؿ أماكف تواجده وقواه الحية وجميع مؤسساتو الوطنية استنياض 
اليمـ والتصدي بحـز وبشكؿ حضاري وسممي يميؽ بوعي شعبنا لحؿ التناقضات الدايمية لكؿ أشكاؿ 

 .التطبيع والضشط عمى رموز التطبيع لوقفو  ورا
شارت إلى أف األشير القميمة الماضية شيدت عودة المشاريع الفمسطينية لمتطبيع مع ا حتمؿ  ي ميتمؼ وأ

المجا ت األكاديمية والرياضية والشبابية والبيئية والمينية والنسوية و ي مجاؿ تكنولوجيا المعمومات و يرىا، 
 وذلؾ بالتزامف مع نمو حركة المقاطعة العالمية يسرائيؿ.

 03/5/1330س العربي، ليدف، القد
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)روما( بساـ  ايطالياالفمسطيني  ي  األسيرنادي  أصدقاءشارؾ ممثؿ رابطة  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
ممة قصيرة شكر ك والقيالتي منحت لألسرى الفمسطينييف،  اينسافصالا عف النادي باستمـ جائزة حقوؽ 

ىذه المبادرة الثقا ية الميمة، كما  يحياء ييا القائميف عمى ىذه الجائزة, والجيود التي يبذلونيا  ي كؿ عاـ 
، لجنة التحكيـ عمى قرارىا بمنا نادي أوروباوعضو المجمس التنفيذي  ي  األسيرشكر ممثؿ رابطة نادي 

 ايسرائيميةوالمعتقميف الفمسطينييف  ي السجوف  األسرى أفا الفمسطيني ىذه الجائزة ا عتبارية، مؤكد األسير
التي قامت مجتمعة ومنفردة  األسيرةقدموا مثا  نموذجيا  ي نضاؿ الشعب الفمسطيني وأف الحركة 

ىذا حؽ  أف، مؤكدا  األسرىعف جميع  باي راج إ عف الطعاـ ىي حركة مستمرة ولف تتوقؼ  بايضراب
 والمواثيؽ الدولية ؼاألعراكفمتو ليـ كا ة 

 03/5/1330الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 الوطيي  ويدعو لممصالح  "إتسرائيؿ"الشخصيات المتسيقم  يرفض التسالـ االقيصادي مع  48
ياسر الوادية  د.أكدت قيادة تجمع الشيصيات الفمسطينية المستقمة بشزة والضفة والشتات برئاسة  :راـ اهلل

التحرير ر ضيا الشديد ليطط السمـ ا قتصادي مع إسرائيؿ ولمساىمات  عضو ايطار القيادي لمنظمة
بعض رجاؿ األعماؿ لتمريرىا عمى حساب تضحيات شيدائنا وصبر أسرانا وتحرير أقصانا إرضاء 

 لطموحات ا حتمؿ.
محمد ماضي عضو قيادة تجمع الشيصيات المستقمة  ي  زة لتوحيد جيود كؿ القوى والفصائؿ  د.ودعا 

 .طنية وايسممية  ي مواجية ىذا الميطط الذي سيعزز انقساـ الوطفالو 
وأشار الميندس يميؿ عساؼ عضو قيادة تجمع الشيصيات المستقمة بالضفة لضرورة قطع الطريؽ أماـ 
المحاو ت الياد ة لتعزيز انقسامنا وتعطيؿ مصالحتنا وبذؿ كؿ الجيود الممكنة  ي اتجاه إنياء ا نقساـ 

 .اىره مف اعتقاؿ سياسي وتقييد لمحريات وتراشؽ إعممي أىاف رمزية قضيتا العادلةووقؼ كؿ مظ
 03/5/1330الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 أضرموا اليار في متساعدات يموييي  لحزب اهلل في مخيـ عيف الحموة يازحوف فمتسطيييوف 49

مف النازحيف أف العشرات  ياسسعد ال مف بيروت نقم عف مراسميا 03/5/1330القدس العربي، ليدف قالت 
النػار  ػػي المسػاعدات التموينيػة التػي قػدميا حػػزب اهلل  إضػراـعمػى أقػدموا الفمسػطينييف  ػي ميػيـ عػيف الحمػػوة 

  "كتعبيػػر احتجػػاجي عػػف مشػػاركتو  ػػي معػػارؾ القصػػير السػػورية، را عػػيف شػػعار  ،لمجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية
 .األعزؿ"نريد مساعدات مجبولة بدماء الشعب السوري 

المرحمػة اليامسػة "أعمػف  ػي بيػاف عػف اسػتكماؿ  قػد كػاف حػزب اهللأف ، 03/5/1330الحياة، ليػدف،  وذكرت
واألييرة مف حممة المساعدات الشاممة التي أطمقيػا  ػي كػؿ لبنػاف لمسػاعدة الفمسػطينييف النػازحيف مػف سػورية 

لبراجنػة وصػػبرا وشػػاتيم وضػػواحييا المراحػػؿ األربػػع شػممت مييمػػات بػػرج ا"، موضػحًا أف " ػي مييمػػات صػػور
ومنطقػػػة الناعمػػػة والسػػػاحؿ ونيػػػر البػػػارد والبػػػداوي وضػػػواحييا والبقػػػاع والضػػػواحي وعػػػيف الحمػػػوة والميػػػة وميػػػة 

قميـ اليروب  ."وأطراؼ مدينة صيدا وا 
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 اعيصاـ في القدس يضاميا مع األتسر  األرديييف المضربيف 53
، يػػـو اليمػػيس،  ػػي اعتصػػاـ تضػػامني مػػع األسػػرى اعتصػػـ حشػػد مػػف المقدسػػييف: القػػدس دوت كػػوـ -القػػدس

المضربيف عػف الطعػاـ منػذ شػير، وذلػؾ أمػاـ مقػر المجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر  ػي حػي الشػيخ  األردنييف
 جراح بمدينة القدس المحتمة.

شػػاركوا  ػػي ا عتصػػاـ الػػذي  األسػػرىوأ ػػادت وكالػػة األنبػػاء الرسػػمية الفمسػػطينية "و ػػا" أف العشػػرات مػػف ذوي 
ر عت يملو صور األسرى األردنييف المضربيف عػف الطعػاـ، وطالػب المشػاركوف  يػو بالتػديؿ الفػوري لتنفيػذ 

 المضربيف وحقوقيـ المشروعة. األسرىمطالب 
وقاؿ رئيس لجنة أىالي األسرى المقدسييف، أمجد أبو عصب: إف الوقفة التضامنية تعتبر رسػالة مناشػدة مػف 

، أسػػػيرا 13 ػػػي سػػػجوف ا حػػػتمؿ  األردنيػػػيف األسػػػرىويبمػػػال عػػػدد  .ردنيػػػيفالقػػػدس، لػػػدعـ قضػػػية األسػػػرى األ
 ويطالبوف مف يمؿ إضرابيـ المتواصؿ عف الطعاـ باي راج عنيـ.

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 مصرع شاب أحرؽ يفتسه في رفح 53
اج" مػػف عمػػره، عمػػى إحػػراؽ نفسػػو  ػػي موقػػع مسػػتوطنة "مػػر  األربعػػيفأقػػدـ شػػاب  ػػي  :دوت كػػو القػػدس –  ػػزة

 أف "القػدس دوت كػوـ"لػػ أمنيػةمصػادر  وأوضػحت شماؿ مدينة ر ا، جنوب قطاع  زة، مساء اليوـ اليميس.
وأ ػادت المصػادر، أف  عاما وىو مف ر ػا. 40موسى ويبمال مف العمر  أبوالشاب الذي احرؽ نفسو ىو زياد 

ار  ػي نفسػو، مػا أدى إلػى المواطف المذكور اشػترى كميػة مػف البنػزيف مػف محطػة وقػود مجػاورة، ثػـ أشػعؿ النػ
 نقمو إلى مستشفى أبو يوسؼ النجار  ي ر ا. أثناءو اتو  إلى أدتإصابتو بحروؽ يطيرة، 

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 ... بفضؿ األيفاؽ1331اقيصاد غزة في  قيم دوالر "خفي "  مميارا 51
قتصادي ايسرائيمي المفػروض لجا الشزيوف إلى "ا قتصاد اليفي"، تحت قير الحصار ا : األناضوؿ – زة 

عمػػييـ منػػذ سػػبع سػػنوات، ليحػػؿ بػػديًم عػػف معابرىػػا السػػبعة التػػي تشمقيػػا إسػػرائيؿ بشػػكؿ متكػػرر، مانعػػة ديػػوؿ 
وُتعتبػػػر "األنفػػػاؽ" شػػػرياف الحيػػػاة ألىػػػالي  ػػػزة والوسػػػيمة الوحيػػػدة لتيريػػػب  مسػػػتمزمات الحيػػػاة إلػػػى قطػػػاع  ػػػزة.

 مواطف. البضائع وا حتياجات األساسية لنحو مميوني
ُمصت دراسة قياسية، أعدىا الباحث ا قتصادي، أحمد األسػتاذ، إلػى أف نسػبة مسػاىمة "ا قتصػاد اليفػي"  وين

مميػػوف دو ر سػػنويًا.  837 ػػي المئػػة سػػنويًا، أي مػػا قيمتػػو  36.9 ػػي إجمػػالي النػػاتج المحمػػي الفمسػػطيني تبمػػال 
 وتشمؿ الضفة الشربية وقطاع  زة.

، منػػػذ الفمسػػػطينيبة مسػػػاىمة "ا قتصػػػاد اليفػػػي"  ػػػي إجمػػػالي النػػػاتج المحمػػػي وبحسػػػب الدراسػػػة، تراوحػػػت نسػػػ
مميػػػوف دو ر  747.7 ػػػي المئػػػة، أي مػػػا يعػػػادؿ 11.5 ػػػي المئػػػة إلػػػى  33.1، مػػػا بػػػيف 1030وحتػػػى  1000

 بميوف دو ر سنويًا كاقصى حد. 3.145سنويًا، كحد أدنى، و
، إلػى نحػو بميػوني، و ػؽ 1031وف دو ر. و ػي بميػ 3.7إلػى  1033وارتفعت مساىمة "ا قتصاد اليفػي"  ػي 

 الدراسة.
يشير الباحث، أحمد األسػتاذ، إلػى أف معظػـ "تجػارة األنفػاؽ"  ،1006وعمى ر ـ أف ظاىرة األنفاؽ بدأت منذ 

   يديؿ ضمف "ا قتصاد اليفي".
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العقميػػة، وىػػذا مػػا  وقػػاؿ: "تجػػارة األنفػػاؽ تتكػػوف مػػف شػػّقيف، تجػػارة المػػواد  يػػر الشػػرعية كالميػػدرات والمػػؤثرات
 تحاربو الحكومة الفمسطينية، وُيعتبر ضمف ما يسمى بػ"ا قتصاد اليفي األسود"".

وأضػػاؼ: "أمػػا تجػػارة األنفػػاؽ التػػي تعمػػؿ عمػػى تيريػػب مسػػتمزمات الحيػػاة الضػػرورية التػػي تراقبيػػا وتريصػػيا 
عيػا الرسػـو الجمركيػة، "ا قتصػاد اليفػي"،  يػذه مػف يػمؿ د  أنشػطةالحكومة  ي  زة،  يي   تديؿ ضػمف 

 تكشؼ مصادر ديميا، وترّحؿ إلى حسابات الناتج المحمي".
وأوضا أف ىناؾ ما يسمى "لجنػة األنفػاؽ" الُمشػّكمة مػف الحكومػة الفمسػطينية  ػي  ػزة، لمراقبػة األنفػاؽ، التػي 

مو  ي األنفاؽ". أجبرت أصحاب األنفاؽ عمى التوقيع عمى ا لتزاـ بد ع الدّية ألي عامؿ يمقى حتفو أثناء عم
 وقاؿ: "تحصؿ األنفاؽ عمى تراييص لبدء العمؿ، بؿ وتقـو بمدية ر ا بمدىا بالكيرباء".

 ػي المئػػة  36.7، والتػي تبمػال الفمسػطينيوتشػير نسػبة مسػاىمة "ا قتصػاد اليفػي"  ػي إجمػػالي النػاتج المحمػي 
 ي المئة، و ي  38.6تفع  ي األردف إلى سنويًا، إلى واقع إيجابي مقارنة بالدوؿ المجاورة وايقميمية، حيث تر 

إلػى  ػي المئػة، والسػعودية إلػى  39.3 ػي المئػة، وسػورية  11 ػي المئػة، و ػي إسػرائيؿ إلػى  14.9مصر إلى 
  ي المئة، بحسب الدراسة. 38.3
 "جريمػة" اقتصػادية، بػيف 3787النيابة العامة  ي  زة، الػواردة  ػي الدراسػة، تػـ النظػر  ػي  يحصائياتوو قًا 
قضػػػػايا  ػػػػش تجػػػػاري )تزويػػػػر  104آ ؼ ارتكػػػػاب، ُيػػػػذكر منيػػػػا:  9، مػػػػف أصػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف 1031و 1009

 1066قضػػػية تيريػػػب، و 148قضػػػية شػػػيكات مرتجعػػػة وأوراؽ ماليػػػة مػػػزورة، و 5613لعممػػػات تجاريػػػة(، و
 قضية نصب واحتياؿ ضبطتيا الشرطة الفمسطينية.

 30ت التػي ضػبطتيا السػػمطات المحميػة، تعكػس  قػػط وبحسػب معػايير ا نتربػوؿ الػػدولي،  ػإف قضػايا الميػػدرا
. وىذا 1031و 1009قضية ميدرات  ي قطاع  زة بيف  6519 ي المئة مف المتعامميف  ييا، حيث ُكشفت 

 مؤشر يطير، كما يقوؿ الباحث.
ى بشػػزة، يميػػؿ النمروطػػي، أف اقتصػػاد األنفػػاؽ قػػد يػػؤثر عمػػ ايسػػمميةويػػذكر أسػػتاذ التجػػارة الدوليػػة بالجامعػػة 

السياسػػات النقديػػة التػػي يػػتحكـ بيػػا بنػػؾ إسػػرائيؿ المركػػزي،  ػػي وقػػت تعجػػز السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية عػػف 
 اعتماد تمؾ السياسات، بموجب بروتوكوؿ باريس ا قتصادي.

ويػػؤدي "ا قتصػػاد اليفػػي" إلػػى تشػػويو السياسػػات النقديػػة، بحسػػب النمروطػػي، موضػػحًا أف تزايػػد الطمػػب عمػػى 
وير ػع سػعر صػر و، مػا  ايسػرائيميات "ا قتصاد اليفي"، يؤدي إلػى الضػشط عمػى الشػيكؿ النقد بسبب نشاط

ومعيػػا الفمسػػطينية التػػي تتػػاثر با رتفػػاع". ويتػػاثر بػػذلؾ كػػؿ مػػف المصػػدريف  ةايسػػرائيمييػػؤثر عمػػى الصػػادرات 
تيمكيف عػػبء الفمسػػطينييف  ػػي حالػػة الصػػادرات، والمسػػتيمكيف  ػػي حالػػة الػػواردات، حيػػث ُيحّمػػؿ التجػػار المسػػ

 ارتفاع الشيكؿ.
 03/5/1330الحياة، ليدف، 
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اهلل النسور  ي حديث ياص مع صحيفة معاريؼ  قاؿ رئيس الوزراء األردني عبد :أسعد تمحمي –الناصرة 
عماؿ منتدى ا قتصاد العالمي الذي عقد  ي البحر الميت مطمع األسبوع ايسرائيمية أجرتو عمى ىامش أ

 "إسرائيؿ"ونشرت مقتطفات منو أمس عمى أف تنشره كامًم اليوـ، إف ثمة تاثيرًا مباشرًا لمعممية السياسية بيف 
عدـ "ف باألردف وبدوؿ عربية أيرى  ي الشرؽ األوسط. وأضاؼ أ "إسرائيؿ"والسمطة الفمسطينية  ي عمقات 

إحراز تقدـ  ي الجيود األميركية الرامية إلى العودة لطاولة المفاوضات يؤثر سمبًا  ي عمقات إسرائيؿ 
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باألردف، بينما مف شاف تسجيؿ تقدـ  ي المسائؿ المتعمقة بالمفاوضات أف يحّسف  ي شكؿ  وري عمقات 
 ."إسرائيؿ بالمممكة وبسائر دوؿ الشرؽ األوسط

بعد األحداث " ي القدس واألماكف الدينية ايسممية  ييا، وقاؿ إنو  "إسرائيؿ"سموؾ  وانتقد النسور بشدة
األييرة  ي المسجد األقصى المبارؾ، استدعينا السفير ايسرائيمي  ي عّماف لمحادثة صعبة، وبعثنا برسالة 

مسمميف، إذ   يمكف إلى إسرائيؿ تقوؿ إف عمييا أف تتصرؼ بمسؤولية  ي كؿ ما يتعمؽ باألماكف المقدسة لم
 "إسرائيؿ". وأردؼ أف مسالة قطع العمقات بيف األردف و"أف تمس بيذه األماكف مف دوف أف تتوقع ردًا شديداً 

أو طرد السفير ايسرائيمي مف العاصمة األردنية ليست مف صمحيات البرلماف الذي اتيذ ىذيف القراريف 
 قبؿ أسبوع، إنما الحكومة ىي الميولة التنفيذ.

 03/5/1330، الحياة، ليدف

 
 األوؿ يدعو لدعـ صمود الفمتسطييييف عمى أرضهـ التسيويالقدس  مؤيمر :عّماف 54

دعـ أبناء الشعب الفمسطيني لتعزيز  إلىدعا المشاركوف  ي مؤتمر القدس السنوي األوؿ  :بترا –عّماف 
نقاشية قدموىا  ي  وراؽأصمودىـ عمى أرضيـ وتحدييـ لممارسات ا ستيطاف ايسرائيمية. وشددوا  ي 

الذي رعاه رئيس   لألنباء،ووكالة صوت الشعب  األسبوعية األردفالذي نظمتو صحيفة صوت ، المؤتمر
عمى مواصمة تكثيؼ الجيود لممحا ظة عمى اليوية  ،األسبؽ  يصؿ الفايز أمس اليميس األردني الوزراء

 العربية وايسممية لمقدس الشريؼ.
 ي دعـ صمود الفمسطينييف، ومدير العمقات العامة  األردفىديب دور  شحادة أبو .ـ األسبؽوبيف الوزير 

جماؿ الرقاد أىمية  مسطيف والقدس بالنسبة لمعرب والمسمميف، ومدير عاـ . ـ األردنيبالبنؾ التجاري 
مدارس النظـ الحديثة د. مصطفى العفوري واقع التعميـ  ي القدس الشريؼ. وتحدث المحامي د. عمر 

والتمفزيوف الزميؿ رمضاف الرواشدة عف دور  ايذاعةلجازي عف معركة الكرامة، ومدير عاـ مؤسسة ا
النائب  وأوضا والمسيحية. ايسممية ي دعـ صمود الشعب الفمسطيني لمحفاظ عمى المقدسات  ايعمـ

ظاىر العمر دور ىيثـ العبادي دور البرلماف  ي دعـ القدس والشعب الفمسطيني، وأميف عاـ حزب الحياة 
  ي دعـ صمود الشعب الفمسطيني. األحزاب

 03/5/1330، الدتسيور، عّماف

 
 وتسط صمت رتسمي 03يدخؿ يومه الػ  "إتسرائيؿ"لد   األرديييف األتسر إضراب  55

يديؿ ايضراب عف الطعاـ الذي ييوضو األسرى األردنيوف دايؿ السجوف  :تامر الصمادي -عّماف 
وسط صمت رسمي أردني تيرقو  10استمرار اعتقاليـ وسوء المعاممة، يومو الػ ايسرائيمية احتجاجًا عمى 

تصريحات مقتضبة لمساعديف حكومييف تؤكد سعي سفارتيـ لدى تؿ أبيب إلى إنياء معاناة مواطنييا 
 المحتجزيف.

إليو ، إذ ينضـ "احتجاج متدحرج"مايو الجاري بانو  /ويعرؼ إضراب األردنييف المتواصؿ منذ بداية أيار
 أسير إضا ي كؿ أسبوع.

األسير عبد الحياة عمى نسية منيا، أف جريدة وتكشؼ مذكرة سربت مف دايؿ السجوف ايسرائيمية واطمعت 
. "عاماً  34ُيحـر مف لقاء أطفالو، وزيارة والدتو المريضة التي لـ يرىا أو يقبؿ يدييا منذ "البر وثي اهلل 
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ليس العدو "التاكد منيا تقوؿ إف الذي يمنع لقاء البر وثي بعائمتو  "اةالحي"وتكشؼ المذكرة تفاصيؿ لـ يتسف لػ
نما السمطات األردنية  ."الصييوني كما ىو الحاؿ دائمًا، وا 

  يجدوف مف يناصرىـ "األسرى األردنييف  إفلرعاية األسير المحرر،  "يوسؼ الصديؽ"وقالت مؤسسة 
 ."اليات تضامنية معيـرسميًا سوى لجنة األسرى األردنية، التي تنظـ  ع

 03/5/1330، الحياة، ليدف

 
 األرديييف المضربيف دعمًا لألتسر  اليـوفي عّماف  "األكفافمتسيرة " 56

عمى تظاىرات اليـو  "مسيرة األكفاف"أعمنت حركات أردنية أمس عف إطمؽ اسـ  :لقماف اسكندر -عّماف 
 ي السجوف ايسرائيمية منذ مطمع الشير  الجمعة استجابة لطمب األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ

 الجاري الذيف بعثوا نداء إلى الحراؾ الشبابي دعوه  يو إلى دعـ قضيتيـ.
وقاؿ بياف صحا ي لمحراؾ الشعبي الشبابي  ي األردف أمس إف المسيرة المركزية التضامنية مع األسرى 

الحركات الشبابية مشاركتيا بالفعالية  ستكوف بعد صمة الجمعة مف أماـ المسجد الحسيني. وأعمنت عشرات
 لمد اع عف األسرى.

 03/5/1330، البياف، دبي

 
 ويؤكد أيها يييج  لضغوط إتسرائيمي عمى لوائح اإلرهاب  "حزب اهلل"رفض إدراج ي عدياف ميصور 57

السفير: جريدة عدناف منصور ل المبنانية ؿ وزير اليارجية  ي حكومة تصريؼ األعماؿاق :مارليف يميفة
نحف نعمـ بوجود ضشوط ": وأضاؼ قائمً ، "نحف نر ض قطعّيا إدراج حزب اهلل عمى أية  ئحة إرىابية"

 ."إسرائيمية مكشو ة ومستورة تمارس عمى أكثر مف جية دولية مف أجؿ إلصاؽ تيمة ايرىاب بحزب اهلل
 03/5/1330، التسفير، بيروت

 
 رائيمياعيداء إتس عمي أيّ  الجيش التسوري تسيرد فوراً األتسد:  58

أف الجػيش السػوري حقػؽ إنجػازات كبيػرة عمػى "مف سعد الياس: أعمف الػرئيس السػوري بشػار األسػد  -بيروت 
أننا أ شمنا الميطط الذي يستيدؼ الدولة وأف الميططيف أ شػموا "، وأكد األسد "األرض  ي مواجية المسمحيف

رسػي  ػم أحػد يستشػيد ويقاتػؿ مػف إف المعركة  ػي سػورية ىػي معركػة وطػف وليسػت معركػة ك". وقاؿ أنفسيـ"
 ."اجؿ كرسي

مساء اليميس مف قصر الشعب بعد سنتيف، كما قالت عمػى الرىػاف عمػى  "المنار"ولفت  ي مقابمة بثتيا قناة 
لػيس ىنػاؾ "، موضػحًا "أف موازيف القوى العسكرية انقمبت تمامًا لمصمحة القوات المسمحة" إلىسقوط النظاـ، 

 ."ىناؾ انقمب  ي موازيف القوى لمصمحة القوات المسمحة إنمايجـو ال إلىانتقاؿ مف الد اع 
لماذا لـ نرن حزب اهلل  ي حمب ودمشؽ وحمص؟   عمقة لكؿ العناويف التي ُطرحت بموضوع حػزب "وساؿ 

كػػاف اليػػدؼ ربػػط  إذا. وعمػػا "اهلل، ىػػذا كمػػو مربػػوط بعمميػػة ينػػؽ المقاومػػة ولػػيس لػػو عمقػػة بالدولػػة السػػورية
الساحؿ السوري والمبناني   يمػر عبػر القصػير،   "الدولة العموية قاؿ  إقامةلسوري بمبناف مف اجؿ الساحؿ ا

احد يقػود معػارؾ باتجػاه التقسػيـ، سػير المعػارؾ   يػوحي بػاف ىنػاؾ مػف يريػد التقسػيـ بػؿ العكػس نقاتػؿ لمنػع 
 ."لمقاومة برا وبحراً والمطموب ينؽ ا ايسرائيميةالتقسيـ، توقيت معركة القصير مرتبط بالضربة 
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أيػار عنػدما حػاوؿ بعػض  7، وىذا الكمـ قيؿ  ػي ايسرائيميأف العويؿ الذي نسمعو مرتبط بالموضوع "ورأى 
 ." ي لبناف مد يدىـ عمى شبكة اتصا ت المقاومة إسرائيؿعممء 

قادمػة. كانػت ىنػاؾ ابمشنا كؿ الجيات التي اتصػمت بنػا باننػا سػنرد  ػي المػرات ال"قاؿ  إسرائيؿوعف الرد عمى 
ذاوتـ الرد عمييا ولكػف الػرد المؤقػت لػيس لػو قيمػة،  إسرائيميةمحاو ت يرؽ  يجػب  إسػرائيؿالػرد عمػى  أردنػا وا 

 ."يكوف استراتيجياً  أف
المقاومػػػة، وىػػػذه قضػػػية سياسػػػية عقائديػػػة  أمػػػاـىنػػػاؾ ضػػػشط شػػػعبي واضػػػا لفػػػتا جبيػػػة الجػػػو ف "وأضػػػاؼ 

توجػػد مقاومػػة واف لػػـ تكػػف المقاومػػة شػػعبية وعفويػػة   تكػػوف مقاومػػة، وبالمحصػػمة تكػػوف عسػػكرية. والدولػػة   
الدولة التي تقؼ بوجو المقاومة دولة متيورة، ىناؾ جيش يقـو بواجبو، ولو لـ يكف ىناؾ جيش كما كاف  ػي 

 لبناف عندما كاف الجيش منقسمًا لكانت ظيرت المقاومة.
. وعػػػف تيديػػػد ايسػػػرائيمية"الجػػػيش وثانيػػػًا ا عتػػػداءات انشػػػشاؿ  أو واليػػػـو ىنػػػاؾ عوامػػػؿ عػػػدة ليمػػػؽ المقاومػػػة 

بالضربة، وىذا يعتمػد عمػى الظػرؼ  ػي  ايسرائيميةباننا سنرد عمى الضربة  األيرىأبمشنا الدوؿ "نتنياىو قاؿ 
 ."توقيت الضربة

نحػػف   نعمػػف عػػف الموضػػوع العسػػكري، ولكػػف العقػػود مػػع روسػػيا  يػػر "قػػاؿ  100وعػػف تسػػّمـ صػػواريخ أس 
. وروسيا ممتزمة بتطبيؽ العقود و  زيارة نتنياىو و يرىػا تػؤثر، ونحػف والػروس مسػتمروف  ػي باألزمة مرتبطة

 ."تطبيؽ العقود
 03/5/1330القدس العربي، ليدف، 
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 ػػي مدينػػة كػػانو الشػػمالي يػػزف  يػػو  عثػػرت عمػػى منػػزؿ أنيػػاالنيجيريػػة  األمػػف أجيػػزةذكػػرت : ا ؼ ب -كػػانو 
و ربيػػة  ػػي  إسػػرائيمية أىػػداؼكػػاف مػػف الميطػػط اسػػتيداميا  ػػي شػػف ىجمػػات عمػػى  أسػػمحةمواطنػوف لبنػػانيوف 

مالػػؾ  أفوصػػرح باسػػي ايتػػانال رئػػيس قسػػـ امػػف و يػػة كػػانو،  ػػرع ا سػػتيبارات الرئيسػػي، لمصػػحا ييف  نيجيريػػا.
دليػؿ  أيالمسؤوؿ لػـ يقػدـ  أف إ  كاف يؤوي "يمية" لحزب اهلل".المنزؿ يرتبط بعمقات بحزب اهلل واف المنزؿ 

 عمى مزاعمو.
 إلػىالمنزؿ الواقع  ي حػي بومبػاي الراقػي  ػي و يػة كػانو، وجػرت مػرا قتيـ  إلىوجرى اصطحاب الصحا ييف 

عمػى  األسػمحةواشػتممت تمػؾ  المزعومػة. األسػمحة ػرؼ النػوـ حيػث كانػت تيػزف  إحػدىيندؽ تـ حفره تحػت 
وقػػاؿ ايتػػانال انػػو تػػـ اعتقػػاؿ ثمثػػة  قنبمػػة وبنػػادؽ كمشػػنيكوؼ وذييػػرة و يرىػػا مػػف المػػواد المتفجػػرة. 10نحػػو 

 ، بينما   يزاؿ مشتبو بو رابع طميقًا.باألسمحةلبنانييف لعمقتيـ 
وصرح ايتانال لمصحا ييف "ىذا العمؿ مف  عؿ حزب اهلل. ما اكتشفناه لمتو ىو يميػة لحػزب اهلل، ومػا شػاىدناه 

"ىذه ا سمحة كانت ستستيدـ  ي استيداؼ مصالا اسرائيمية و ربية  إف وأضاؼ لحزب اهلل". أسمحةا ىو ىن
  ي نيجيريا".

 03/5/1330الحياة، ليدف، 
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ح عطػػػػاءات عػػػػف طػػػػر  ايسػػػػرائيميسػػػػحر ضػػػػياء الػػػػديف: أداف وزيػػػػر اليارجيػػػػة محمػػػػد كامػػػػؿ عمػػػػرو ايعػػػػمف 
ا سػػتيطاني لبنػػاء ألػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة  ػػي القػػدس الشػػرقية، مؤكػػدًا أف ىػػذا ايجػػراء يقػػوض الجيػػود 

 الرامية إلى استئناؼ المفاوضات.
وأضاؼ عمرو أف ا عتداءات وا قتحامات ايسرائيمية المتكررة لممسجد األقصى، تعبر  استيفاؼ بالمجتمع 

المسػمميف، وتجاىػؿ لكا ػة األعػراؼ والمواثيػؽ الدوليػة، محػذرًا  ػي نفػس الوقػت  الدولي، ومشاعر الممييف مػف
مػػف أف اسػػتمرار ىػػذه ا نتياكػػات ايسػػرائيمية لمقػػرارات والشػػرعية الدوليػػة لػػف يػػؤدى إلػػى تقػػويض حػػؿ الػػدولتيف 

نما سيد ع بالوضع برمتو  ي األراضي المحتمة إلى حا ة الياوية.   حسب، وا 
 03/5/1330الوفد، الجيزة، 
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انتقدت جامعة الدوؿ العربية، اليـو اليميس، ايصرار ايسرائيمي عمى إ شاؿ المسػعى : مراد  تحي - القاىرة
س األمريكػػي يعػػادة إحيػػاء عمميػػة السػػمـ، مػػف يػػمؿ الحػػديث عػػف بنػػاء نحػػو ألػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية  ػػي القػػد

 .1010الشرقية المحتمة، واستكماؿ ميطط التيويد لمقدس بحموؿ عاـ 
وقػػاؿ األمػػيف العػػاـ المسػػاعد لقطػػاع  مسػػطيف واألراضػػي العربيػػة، السػػفير محمػػد صػػبيا، إف الجامعػػة العربيػػة 

 ، وتشييرىا1010بالكامؿ بحموؿ عاـ  بتيويدىاتفيـ العقمية ايسرائيمية والميطط ايسرائيمي الموضوع لمقدس 
وأضػاؼ: ىػذا أمػر لػيس سػًرا وتسػير  إلى كياف جديد ممئ بالكنس والمستوطنات وباقؿ عدد مف الفمسػطينييف.

 ىذه السياسة ايسرائيمية، مستمرة بشكؿ منتظـ وعمى مدار الساعة.
 03/5/1330الشرؽ، الدوح ، 

 
 بالغ ييهـ أبو مرزوؽ بقيؿ ضباط مصرييفمصر:  61

ليبػراء القػانوف العػرب بػبمغ لمنائػب العػاـ يػتيـ  يػو  التنفيػذيلديار المدير ا محمود  ايد: تقدـ اليوـ محمد أبو
ثػورة  انػد عبحركة حماس بقتؿ ضباط شرطة مصرييف، والذيف تـ احتجػازىـ منػذ  القياديمرزوؽ  موسى أبو

 يناير.
 ، أنػػو يجػػب عمػػى رئاسػػة الجميوريػػة10/5/1031بتػػاريخ  3108/1031الػػديار  ػػي الػػبمغ رقػػـ  وأضػػاؼ أبػػو

، وأف المصػػريالشػػاف   ػػيدوؿ أجنبيػػة  أيووزيػػر الدايميػػة اي صػػاح عػػف مكػػاف ىػػؤ ء الضػػباط، وعػػدـ تػػديؿ 
 الضباط المصرييف ىـ مف أبناء شعب مصر.

يػدروف  قمػوب ذوييػـ الػذيف    ػيالديار عمى أف ايتفاء الضباط يمؿ الفترة الماضية أشػعؿ النػار  وشدد أبو
 المصػريالشػاف   ػيالػديار مػف يطػورة تػديؿ حركػة حمػاس و يرىػا  ر أبووحذ ىؿ أبناؤىـ أحياء أـ أموات؟.

، وعدـ السيطرة عمى األوضاع األمنية لحياة المواطنيف واأل راد المصريالصؼ   يمما قد ينتج عنو انشقاؽ 
 دايؿ جميورية مصر العربية.

 03/5/1330الوفد، الجيزة، 
 

 يوما عمى ذم  اليحقيقات 35 إتسرائيميحبس مصر:  60
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" سػػائا : محمػػود السػػيد صػػالا - ب سػػيناءجنػػو  قػػررت نيابػػة نويبػػع العامػػة تجديػػد حػػبس "سػػميماف أبػػو  ميػػـو
عمػػى ذمػػة التحقيقػػات لحػػيف ورود تقريػػر المعمػػؿ الجنػػائي اليػػاص بالمػػادة  يومػػا 35وزوجتػػو ونجمتػػو  إسػػرائيمي

 قضاء أجازة.التي تـ ضبطيا معو أثناء عبوره منفذ طابا البرى متجيا إلى منتجعات جنوب سيناء ل
الجنسػية  إسػرائيميكانت سمطات منفذ طابا البرى قد ألقت القػبض أمػس األربعػاء عمػى )سػميماف. أ و أسػرتو( 

كيسا مسمفرا بو مادة  ريبة تشبو الييروف كانت ميباة دايػؿ سػيارتو واحتجػزت  318وبحوزتو  48مف عرب 
 ة.السمطات السائا ايسرائيمي بقسـ شرطة طابا لحيف تحميؿ الماد

 03/5/1330الوفد، الجيزة، 
 

 يكوف قابم  لمحياة ولها حدود حقيقي   أفدول  فمتسطيف المتسيقم  يجب ": األمريكي "الخارجي   64
التحػػرؾ لبنػػاء  إلػػىجػػيف بسػػاكي الطػػر يف األمريكيػػة دعػػت المتحدثػػة باسػػـ وزارة اليارجيػػة : ا ؼ ب -راـ اهلل 

 سمـ دائـ. إلىالثقة الضرورية لمتوصؿ 
مواصػػمة النشػػاط ا سػػتيطاني وبنػػاء  أفيػػدركوا  إفوبامػػا( عمػػى ايسػػرائيمييف أمػػا قػػاؿ الػػرئيس )بػػاراؾ وقالػػت "ك

تكػوف  أفوحدات سكنية جديدة  ي القدس الشرقية  ير بناء بالنسبة لمسمـ واف دولة  مسطيف المستقمة يجػب 
 قابمة لمحياة وليا حدود حقيقية يجب تحديدىا".

بالنسػبة لممسػتوطنات واضػا ولػـ يتشيػر:   نقبػؿ شػرعية النشػاط ا سػتيطاني  األميركي"الموقؼ  إف وأضا ت
يتعػػػػارض مػػػػع التزامػػػػات وواجبػػػػات  أفيقػػػػوض جيػػػػود السػػػػمـ ويمكػػػػف  أفايسػػػػرائيمي المتواصػػػػؿ الػػػػذي يمكػػػػف 

 إسرائيؿ".
 03/5/1330الغد، عماف، 

 
 فمتسطيف البرلماف األوروبي يعقد جمتس  حوؿ اليكب  65

س العمقات األوروبية الفمسطينية بالتعاوف مع مجموعة أوروبػا  مسػطيف مػؤتمرا نظـ مجم: وكا ت -بروكسؿ
ألػػػؼ  800لنكبػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني، حيػػػث ىجػػػر نحػػػو  65دايػػػؿ البرلمػػػاف األوروبػػػي يحيػػػاء الػػػذكرى الػػػػ 

 .3948 مسطيني مف ديارىـ ومنازليـ عاـ 
تارييي لنكبة الشعب الفمسطيني بجانػب وناقش المؤتمر الذي حضره العشرات مف النواب ومساعدييـ البعد ال

 عدد مف القضايا التي حجب الحديث عنيا منذ قياـ الكياف ايسرائيمي.
ومف القضايا التي ناقشػيا المػؤتمر حػؽ العػودة لمجئػيف، ومعاممػة المػواطنيف العػرب دايػؿ الكيػاف ايسػرائيمي 

رتكبػت ومػا زالػت بحػؽ المجئػيف، وأوضػاع وا نتياكات والتمييز الممارس بحقيـ، واستحضار الجريمة التػي ا
المجئيف الفمسطينييف يارج الكياف. وأدار المؤتمر عضو البرلماف األوروبي ورئيس مجموعة أوروبا  مسطيف 
ديفيد مارتيف، وعضو البرلماف البمجيكية سابيف  يرمولف، المذاف شاركا  ي الو د الذي نظمو مجمس العمقػات 

 ايؿ الكياف.لزيارة المناطؽ العربية د
كمػا شػػارؾ بػػإدارة المػػؤتمر مػػدير مجمػػس العمقػػات األوروبيػػة الفمسػػطينية عر ػػات ماضػػي، والمػػؤرخ الفمسػػطيني 
سػمماف أبػو سػتة، وقػدمت مػدايمت مػف عضػو لجنػة الشػؤوف اليارجيػة  ػي البرلمػاف ووزيػر يارجيػة سػػمو ينيا 

 ييف.األسبؽ إيفو  يجؿ، وعضو البرلماف األوروبي السيدة ألكساندرا ث
 03/5/1330التسبيؿ، عماف، 
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 يائب وزير الخارجي  الفيزويمي يؤكد ضرورة إيهاء االحيالؿ اإلتسرائيمي  66
أكػػػد نائػػػب وزيػػػر اليارجيػػػة الفنزويمػػػي نيفػػػز كرابػػػاجو  يمسػػػكيس ضػػػرورة إنيػػػاء : الحفػػػيظ أيمػػػف عبػػػد -مػػػاف ع

مة ذات السػيادة عمػى أرضػو، بمػا ا حتمؿ ايسرائيمي لفمسطيف، وحؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دولتػو المسػتق
 يتوا ؽ وقرارات األمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي.

وقػػاؿ، يػػػمؿ مػػػؤتمر صػػػحفي عقػػػده بمقػػػر السػػػفارة الفنزويميػػػة  ػػػي عمػػػاف أمػػػس، إف بػػػمده سػػػػتستمر  ػػػي دعػػػـ 
ف الشػػعب الفمسػػطيني حتػػى إنيػػاء ا حػػتمؿ ايسػػرائيمي لفمسػػطيف، مشػػيرًا إلػػى جيػػود  نػػزويم لحصػػوؿ  مسػػطي

 عمى مقعد دائـ  ي األمـ المتحدة.
 03/5/1330الدتسيور، عماف، 

 
 االحيالؿشركات يعمؿ في متسيوطيات  ثالثكبر كيائس كيدا يقاطع أ 67

قػررت الكنيسػة الكبػػرى  ػي كنػدا، وىػػي الكنيسػة البروتسػتانية، البػػدء  (:ترجمػة ياصػػة) موسػى قػوس - راـ اهلل
، المصػػػػػنعة دايػػػػػؿ ايسػػػػػرائيميةيػػػػػا لمقاطعػػػػػة البضػػػػػائع حممت إطػػػػػاربمقاطعػػػػػة ثػػػػػمث شػػػػػركات اسػػػػػرائيمية،  ػػػػػي 

 المستوطنات المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة.
سػرائيؿعمييا: "البضػائع المقمقػة: ايتيػار السػمـ  ػي  مسػطيف  أطمؽومف المقرر أف تبدأ الحممة التي  "، يػـو وا 

الكنيسػػػة، ينيػػػاء  أتبػػػاع ػػػي أوسػػػاط السػػػبت المقبػػػؿ، وتسػػػتمر لمػػػدة عػػػاـ لشػػػرض التوعيػػػة والعمػػػؿ ا قتصػػػادي 
 ا حتمؿ ايسرائيمي لألراضي الفمسطينية.

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 المقبؿ األتسبوعفي واشيطف  إتسرائيميفمتسطييي "القدس": تسعي أمريكي لييظيـ لقاء  68
اجتماع عممت القدس دوت كوـ، أف وزارة اليارجية األميركية، تعكؼ عمى تنظيـ  :سعيد عريقات -واشنطف 

 ي واشنطف، عمػى مسػتوى المفاوضػيف األسػبوع القػادـ، يشػمؿ الجػانبيف الفمسػطيني وايسػرائيمي، تحػت رعايػة 
 وزير اليارجية األميركي جوف كيري.

وأكد مصدر مطمػع طمػب عػدـ ذكػر اسػمو أف "الػوزير كيػري بػذؿ جيػودًا مكثفػة يػمؿ األسػبوعيف الماضػييف، 
مسػػػتوى القمػػػة، يعػػػادة إطػػػمؽ المفاوضػػػات الفمسػػػطينية ايسػػػرائيمية ومحػػػاو ت جػػػادة، لتنظػػػيـ مػػػؤتمر عمػػػى 

المباشػػرة، دوف شػػروط مسػػبقة بمشػػاركة الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا، ورئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود 
عباس، ورئيس وزراء إسرائيؿ بنياميف نتنياىو، وأمػيف عػاـ األمػـ المتحػدة، بػاف كػي مػوف، إ  أف محاولتػو لػـ 

 تى اآلف بسبب تعنت الطر يف، المذيف يصراف عمى  رض شروطيما لممشاركة مسبقًا".تثمر ح
وبػػدً  مػػف ذلػػؾ،  ػػإف " كيػػري الػػذي أعطػػى اىتمامػػًا مركػػزًا لعمميػػة السػػمـ الفمسػػطينية ايسػػرائيمية، منػػذ تسػػممو 

ايتػػار ترتيػػب منصػػبو، كػػوزير لميارجيػػة، يريػػد أف يبقػػي عمػػى دينامكيػػة، وزيػػـ جيػػوده يحيػػاء عمميػػة السػػمـ، 
لقاء  ي واشنطف  ي األسبوع الثاني مف حزيراف )يونيو( يشارؾ  يو صائب عريقات عف الطرؼ الفمسػطيني، 
وتسيبي ليفني )وزيرة العدؿ ايسرائيمية، ومسػؤولة ممػؼ المفاوضػات( عػف الطػرؼ ايسػرائيمي، وليػدي كػاثريف 

مػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة )جيفػػري  يمتمػػاف(، آشػػتوف، عػػف ا تحػػاد األوروبػػي، وممثػػؿ الرباعيػػة ونائبػػا عػػف األ
 وبالطبع كيري و ريقو" لإلبقاء عمى حيوية المساعي.

كمػػا عممػػت القػػدس دوت كػػوـ، أف مستشػػار كيػػري، وكبيػػر مػػوظفي مكتبػػو،  رانػػؾ لوينسػػتيف، ومبعػػوث السػػمـ 
ت(. ويعتبػػػر األميركػػػي ديفيػػػد ىيػػػؿ، ىػػػو الػػػذي يعكػػػؼ عمػػػى ترتيػػػب أجنػػػدة ا جتمػػػاع )أو سمسػػػمة ا جتماعػػػا
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لمامػػو الواسػػع بقضػػايا الشػػرؽ األوسػػط  لوينسػػتيف مػػف أكثػػر المستشػػاريف تػػاثيرًا عمػػى كيػػري الػػذي "يثػػؽ بقدراتػػو وا 
بشػػكؿ عػػػاـ، وعػػرؼ تفاصػػػيؿ التعقيػػدات والعراقيػػػؿ التػػي تواجػػػو اسػػتئناؼ المفاوضػػػات الفمسػػطينية ايسػػػرائيمية 

، عنػػدما كػػاف كيػػري رئيسػػا لمجنػػة العمقػػات بشػػكؿ يػػاص، حيػػث عمػػؿ كقنػػاة يمفيػػة لمػػوزير كيػػري لفتػػرة طويمػػة
 اليارجية  ي مجمس الشيوخ األميركي.

كيػػري لػػـ ييػػاس مػػف إمكانيػػة عقػػد قمػػة السػػمـ )بػػدوف شػػروط مسػػبقة(  ػػي واشػػنطف، قبػػؿ  إفويقػػوؿ المصػػدر: 
 .، باألزمة  ي سورية وايعداد لمؤتمر جنيؼ الثانياألميركيةنياية حزيراف/ يونيو، ر ـ انششاؿ ايدارة 

 03/5/1330القدس، القدس، 
 

 األوكرايي  باليدخؿ لإلفراج عف أحد رعاياها مف التسجوف اإلتسرائيمي    لمتسفارةمطالب   69
طالبػػت مؤسسػػة حقوقيػػة السػػفارة األوكرانيػػة  ػػي األراضػػي الفمسػػطينية بالتػػديؿ مػػف أجػػؿ إطػػمؽ سػػراح : نػػابمس

 أحد رعاياىا المحتجزيف  ي السجوف ايسرائيمية.
( أف 10/5سسػػػة التضػػػامف لحقػػػوؽ اينسػػػاف"  ػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" اليمػػػيس )وأوضػػػحت "مؤ 

عاما( بعد اقتحاـ منزلو  ػي  38حاتـ  راس الزا ة ) 11/4/1031"قوات ا حتمؿ ايسرائيمية اعتقمت بتاريخ 
اعتقالػو مباشػرة مدينة نابمس، وىو يحمؿ الجنسػية األوكرانيػة"، مشػيرة إلػى أف "المعتقػؿ الزا ػة جػرى نقمػو بعػد 

أيػػاـ(، وقػػد تعػػرض  8إلػػى مركػػز تحقيػػؽ بتػػاح تكفػػا ايسػػرائيمي وتػػـ تمديػػد توقيػػؼ اعتقالػػو ثػػمث مػػرات لمػػدة )
 لمحتجاز  ي زنزانة انفرادية منذ اليـو األوؿ  عتقالو"، كما قالت.

 03/5/1330قدس برس، 
 

 العالـ يتسخ  كامم  مف اليوراة في أقدـيه عثر عمى أيطالي يقوؿ إبروفيتسور  73
لفا ػة كاممػة  ػي العػالـ لمتػوراة  أقػدـقػاؿ برو يسػور إيطػالي يػوـ األربعػاء انػو عثػر عمػى مػا يعتقػد انػو  :رويترز

 وتضـ النص الكامؿ لألسفار اليمسة األولى لمكتاب المقدس بالعبرية.
بارات تحديػد التػاريخ يبراء وايت أجراىاايتبارات  إفالمشة العبرية  ي جامعة بولونيا  أستاذوقاؿ ماورو بيراني 

 3355كتبػػت مػػا بػػيف عػػامي  أنيػػا إلػػىتػػاريخ المفا ػػة  أرجعػػت ػػي ايطاليػػا والو يػػات المتحػػدة  أجريػػتبػػالكربوف 
 .3115و

المفا ة التي كانت موجودة  ي حوزة مكتبة جامعة بولونيا ألكثػر مػف مئػة عػاـ تعػود  أفوكاف يعتقد  يما سبؽ 
ويوجد العديد مف الشظايا األقدـ لمتوراة لكف ليسػت لفا ػات كاممػة  ".1لمقرف السابع عشر. وكتب عمييا "لفا ة 

 لألسفار اليمسة.
 03/5/1330وكال  روييرز لأليباء، 

 
 "تسرائيؿ"إتسد لمعرب ورتسائؿ األ 73

 عبد الباري عطواف
نيػا، ثمث رسائؿ اراد الرئيس السوري بشار ا سد اف يوجييا الى الدايؿ السوري او ، والى الجوار العربػي ثا

 التابع لحزب اهلل المبناني:’ المنار‘مف يمؿ المقابمة التي يّص بيا تمفزيوف 
المتطػورة المضػادة  100*الرسالة ا ولى: ابمغ اسرائيؿ باف بمده تسممت الد عة ا ولػى مػف صػواريخ اس ػ 

 لمصواريخ والطائرات، وتذكير العرب بانيا ما زالت العدو.
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عمى انو ذاىب الى مؤتمر جنيؼ الثاني اذا ما تقرر عقده مػف اجػؿ الحضػور  قػط، *الرسالة الثانية: التاكيد 
ولػػيس مػػف اجػػؿ تطبيػػؽ اي قػػرارات تصػػدر عنػػو  ػػورا،  نػػو سػػيعرض ىػػذه القػػرارات عمػػى اسػػتفتاء شػػعبي، مػػف 

 المتوقع اف تكوف نتائجو معرو ة سمفا مثؿ كؿ ا ستفتاءات السابقة.
ئيس الواثػػػؽ الػػػذي يقػػػود دولػػػة، ويحػػػتكـ الػػػى الدسػػػتور، ويػػػر ض تقسػػػيـ *الرسػػػالة الثالثػػػة: الظيػػػور بمظيػػػر الػػػر 

سػػورية، والمجػػوء الػػى السػػاحؿ السػػوري مػػف اجػػؿ اقامػػة دولػػة عمويػػة، وانػػو يقاتػػؿ حسػػب قولػػو مػػف اجػػؿ الحفػػاظ 
 عمى وحدة سورية.

ر سعود  ي ا نتقاؿ الى التفاصيؿ يمكف القوؿ اف ثقة الرئيس السوري الواضحة مف يمؿ السيرية مف ا مي
، تعػود 1034الفيصؿ وزير اليارجية السعودي، والعـز األكيد عمى الترشا  نتيابػات الرئاسػة بعػد عػاـ، اي 

الػػػى عػػػدة امػػػور ابرزىػػػا تقػػػدـ قواتػػػو  ػػػي جبيػػػة القصػػػير بشػػػكؿ ممحػػػوظ، والحصػػػوؿ عمػػػى الصػػػواريخ الروسػػػية 
حظػرا جويػا عمػى اسػرائيؿ نفسػيا، المتقدمة التي مف الممكف اف تمشػي التفػوؽ ا سػرائيمي الجػوي، بػؿ وتفػرض 

 ف مػػداىا يمكػػػف اف يصػػؿ الػػػى اكثػػر مػػػف مئػػة كيمػػػومتر، وا طمئنػػاف  ػػػي الوقػػت نفسػػػو الػػى الػػػدعـ الروسػػػي 
 السياسي والعسكري،  ير المحدود لنظامو،  ي مقابؿ التردد ا مريكي الشربي  ي التديؿ العسكري المباشر.

‘ ‘ ‘ 
ابػػات مقنعػػة عمػػى الكثيػػرمف ا سػػئمة المحرجػػة التػػي طرحتيػػا مذيعػػة  ػػي المقابػػؿ لػػـ يقػػدـ الػػرئيس السػػوري اج

المنػػار، وعمػػى  يػػر العػػادة، مثػػؿ عػػدـ  ػػتا جبيػػة الجػػو ف طػػواؿ ا ربعػػيف عامػػا الماضػػية، وعػػدـ الػػرد عمػػى 
الػؼ  400الشارات ا سرائيمية المتكررة عمى اىداؼ سػورية، واسػتعانة الجػيش السػوري الػذي يزيػد تعػداده عػف 

 حزب اهلل المبناني ليوض معركة القصير.بعناصر مف 
الرئيس ا سد قاؿ اف الرد عمى اسرائيؿ سيكوف استراتيجيا، واف قرار المقاومة ىو قرار شعبي، ولكنو اكد  ي 

 الوقت نفسو انو سيرد عمى الضربة ا سرائيمية بضربة مماثمة، دوف اف يعطي اي تفاصيؿ ايرى.
اة مػػؤتمر جنيػػؼ الثػػاني قبػػؿ انطمقتػػو،  ػػالرئيس السػػوري نسػػؼ كػػؿ ىػػذه المقابمػػة  ػػي مجمميػػا ىػػي اعػػمف و ػػ

المبنانيػة، وقػاؿ  ييػا اف سػورية سػتذىب ’ المياديف‘اقواؿ وزير يارجيتو وليد المعمـ التي ادلى بيا الى محطة 
الى مؤتمر جنيؼ دوف شروط،  قد  رض اكثر مف يمسة شروط مف الصعب، بؿ مف المستحيؿ تمبيتيا، او 

مجتمعة، او منفردة، سواء مف قبؿ المعارضة او الػدوؿ الداعمػة ليػا، مثػؿ التنػازؿ عػف صػمحياتو  القبوؿ بيا
كرئيس دولة ألي حكومة انتقالية، مثؿ ا مف والػد اع وقيػادة القػوات المسػمحة، وسػيريتو مػف المعارضػة التػي 

الى وطنيـ، او قولو انو قاؿ انيا ستعود الى  نادؽ اليمس نجوـ، عمى عكس ممثمي النظاـ الذيف سيعودوف 
يتفاوض مع ا صؿ وليس الصورة، اي مع الدوؿ الداعمة لممعارضة، واييرا عزمو عمػى الترشػا لمنتيابػات 
الرئاسية المقبمة اذا شعر اف الشعب يريد ذلػؾ، ومػف المؤكػد انػو، اي الشػعب الػذي يقصػده، وحسػب التجػارب 

 رار  ي الحكـ بالتالي.السابقة، سينزؿ بمظاىرات تطالبو بالترشا وا ستم
‘ ‘ ‘ 

الػرئيس السػوري وبعػد عػاميف مػف ا نتفاضػة مػا زاؿ يتمسػؾ بػالمواقؼ نفسػيا ولػـ يتشيػر مطمقػا، وكػاف سػورية 
ىي واحة مف ا ستقرار واألماف و  تشيد حربا اىمية شرسة اودت حتى اآلف بحياة اكثر مف مئة الؼ انسػاف 

 مف الجانبيف.
د بػاف الحػػرب  ػي سػورية سػػتطوؿ، واف النمػوذج الجزائػري ىػػو الصػيشة ا قػرب  ػػي كنػا منػذ بدايػة األزمػػة نعتقػ

توصيفيا، واف اياـ الرئيس ا سد ليست معدودة، وبعد ىذه المقابمة والتصريحات التي وردت  ييا   نبالال اذا 



 
 

 

 

 

           06ص                                    1876العدد:                03/5/1330الجمع   الياريخ:

ركيا واسرائيؿ، قمنا اف عمميات القتؿ ستتواصؿ، واف الحرب ستمتد الى دوؿ الجوار ا ربع، ا ردف والعراؽ وت
 وجميعيا تشكؿ محور ارتكاز حمفاء امريكا  ي منطقة الشرؽ ا وسط.

اعمف الرئيس ا سد المبّطف حوؿ الصواريخ الروسية المتطورة الى سورية سيرعب اسرائيؿ التي اعتبرت ىذا 
ربيا، ، واكػػدت انيػػا عمػػى لسػػاف وزيػػر د اعيػػا موشػػيو يعػػالوف انيػػا ستضػػ’اعػػمف حػػرب‘الوصػػوؿ ىػػو بمثابػػة 

السؤاؿ الذي يطرح نفسو بقوة عما اذا كانت قػادرة  عػم، عمػى الػرد وتحمػؿ تبعاتػو بالتػالي، والتػي اقّميػا تحمػؿ 
الؼ صاروخ، والديوؿ  ي مواجية مباشػرة مػع روسػيا الدولػة العظمػى التػي كشػرت عػف انيابيػا،  100سقوط 

لمتطػور الػذي يشػّؿ  اعميػة تفوقيػا الجػوي  ػي ور ضت البمطجة ا سرائيمية الوقحة بعدـ تزويد سورية بالعتػاد ا
 المنطقة؟

ا جابػػة عمػػى ىػػذه التسػػاؤ ت ىػػي التػػي سػػتحدد مممػػا المرحمػػة المقبمػػة  ػػي المنطقػػة سياسػػيا وعسػػكريا، مثممػػا 
 ستحدد طبيعة رّد القوى العظمى الشربية وحمفائيا العرب عمى ىذا التحدي الروسي  ير المسبوؽ.

عسػكريا، ويقػػود ىجومػػا اعمميػػا مضػػادا، لعمػو يسػػتعيد الفضػػاء، او جػػزءا منػػو، مػف الواضػػا اف ا سػػد يتاىػػب 
 مثمما بدأ يستعيد بعض ا رض التي  قدىا ياصة  ي مدينة القصير ا ستراتيجية.

 الحرب الحقيقية لـ تبدأ عمى سورية و ي سورية بعد، وربما نرى ارىاصاتيا  ي ا ياـ او ا سابيع المقبمة.

 03/5/1330، دفالقدس العربي، لي
 

 في يحويؿ مجر  الييؿ األزرؽ وخيارات اليعامؿ معه هادئ قراءة  71
 أسامة األشقر. د

بػػيف التيػػّوؼ الكبيػػر مػػف نتػػائج ىػػذا القػػرار ايثيػػوبي عمػػى صػػعيد أمػػف الميػػاه القػػومي المصػػري والسػػوداني ، 
ر ،  مشؾ أف ىناؾ قراءات والتطمينات الحذرة مف أف ىذا القرار ذو تاثير محدود عمى تد ؽ المياه إلى مص

عممية متباينة توحي كميا بػاف القػراءة العمميػة لمنتػائج مػا تػزاؿ تسػتكمؿ الدراسػة وأنػو لػيس ىنػاؾ أمػر حاسػـ ، 
 وىذا بحد ذاتو مبعث قمؽ كبير .

ويزيػػد القمػػؽ  ػػي أف تفاصػػيؿ الدراسػػات ايثيوبيػػة  يػػر واضػػحة و يػػر منشػػورة، وىػػذا يعػػود باألسػػاس إلػػى أف 
األوليػػػة  ػػػي معظميػػػا كانػػػت دراسػػػات إسػػػرائيمية سػػػتثير حفيظػػػة المصػػػرييف والسػػػودانييف، قامػػػت بيػػػا الدراسػػػات 

باف ىذه الدراسػات سػتجد طريقيػا لمتنفيػذ  1006جيات متيصصة با طية  ربية ، وقد حذرنا كثيرًا منذ عاـ 
يـ ، وبما أننػا   نعػرؼ عاجًم أـ آجًم، وكاف العائؽ الكبير ىو  ي توّ ر التمويؿ الدولي ليذا المشروع الض

المموليف الكبار ليذا المشروع  إننا عمى موعد مع مفاجػاة أيػرى قػد تكػوف صػادمة أيضػًاي ويبػدي المسػؤولوف 
ايثيػػػوبيف  ضػػػبًا كبيػػػرًا مػػػف السياسػػػة المصػػػرية السػػػابقة بمػػػنعيـ مػػػف اسػػػتثمار حقػػػوقيـ  ػػػي ميػػػاه النيػػػؿ عبػػػر 

جا أيضًا بالمستوى الفني التنفيذي والرقابي عمى ىذا المشروع ا عتراض عمى طمبات التمويؿ الدولية، وقد ُنفا
والػػػذي سػػػتديره جيػػػات  نيػػػة سػػػتكوف ذات صػػػمة بػػػاجيزة سػػػيادية لػػػدوؿ  يػػػر مر ػػػوب  ييػػػا مػػػف طػػػرؼ مصػػػر 
والسػػوداف،  سػػيما أف إثيوبيػػا مػػا تػػزاؿ بحاجػػة إلػػى شػػبكةه ضػػيمة لتوصػػيؿ ىػػذه الطاقػػة الكيربائيػػة إلػػى المػػدف 

 بر مسا اته شاسعة وتضاريس صعبة .والمصانع األثيوبية ع
ىػذا المشػروع الحسػػاس ىػو المشػروع ا سػػتراتيجي األوؿ الػذي تيطػػط لػو الدراسػات ايسػػرائيمية قػديمًا لضػػماف 
تحييد مصر عف الصراع معيا، والمشروع الثاني األيطر واألكثر كمفة ىو تحويؿ جػزء كبيػر مػف الميػاه إلػى 

ي ايثيوبيػػة لتصػػّب  ػػي كينيػػا أو تنزانيػػا، ألف منػػابع النيػػؿ األزرؽ مجػػاري جديػػدة تتوجػػو جنوبػػًا عبػػر األراضػػ
ايثيوبية  ي مناطؽ شديدة الوعورة والجفاؼ وتكاد تكوف عديمػة اينتػاج الزراعػي والرعػوي بسػبب عػدـ وجػود 
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مسػػاحات زراعيػػة مسػػتوية أو قابمػػة لمتشػػّكؿ ، ومحدوديػػة الحضػػور السػػكاني  ػػي المنطقػػة وبالتػػالي محدوديػػػة 
البشػػري ىنػػاؾ. ويعتقػػد ايثيوبيػػوف أف النيػػر الكبيػػر  ػػي أقصػػى حػػدودىـ الشػػمالية   يػػؤمف ليػػـ لقمػػة  النشػػاط

العػػيش منػػذ عقػػود طويمػػة، وينظػػروف بحسػػرة إلػػى المػػزارع العريضػػة التػػي تمتػػد عمػػى جػػانبي النيػػؿ  ػػي مصػػر 
ايثيوبيػػوف أف المسػػالة والسػوداف،  يمػػا يسػتمروف  ػػي تمقّػي المعونػػات الشذائيػة مػػف المنظمػات الدوليػػة، ويعتقػد 

عندىـ ىي أمف قومي اجتماعي واقتصادي كما ىو الحاؿ  ي مصر تمامًا، و ػي حقيقػة األمػر  ػإف المشػروع 
ينطػػوي أيضػػًا عمػػى تقػػديـ إثيوبيػػا الػػذي ينبػػع منيػػا اثنػػا عشػػر نيػػرًا تفػػيض كميػػا إلػػى يػػارج حػػدودىا كقػػوة توليػػد 

 كيربائية إقميمية ستكوف مصدر نفوذىا ايقميمي.
األيطػػػر  ػػػي ىػػػذه الممػػػؼ أف إثيوبيػػػا انفػػػردت بقرارىػػػػا وقبػػػؿ اكتمػػػاؿ النقػػػاش  يػػػو بػػػيف دوؿ المنبػػػع والمعبػػػػر و 

والمصب، وزاد األمر سوءًا أنو جاء عقب زيارة الرئيس المصري يثيوبيا، وىي الزيارة التي أظيرت اييجابية 
الممػؼ، و ػي اليػـو التػالي لمشػادرة المصرية  ي التعاطي الدبموماسي اليادئ وعمى أعمػى المسػتويات  ػي ىػذا 

الػرئيس المصػري أعمنػت إثيوبيػا ايجػراء التنفيػذي لعمميػة تحويػؿ المجػرى ، وىػو مػا  سػره الجميػع بانػو ضػربة 
 سياسية موجعة لمصر ممثمة  ي أعمى ىـر  ييا.

بالضػػعؼ وأنػا ىنػا أدعػػو لمحاولػة وضػع سػػياؽ قػد يكػوف صػػحيحًا لفيػـ األداء السياسػي ايثيػػوبي الػذي يمتػاز 
وعدـ اليبرة والتعاطي المرتجؿ و ير المدروس مع القضايا العادية والحساسة عمى السػواء ممػا يتسػبب عػادة 
ف كنػُت   أجػـز بػذلؾ، وقػد   ي مشكمت سياسية   حصر ليػا ، وقػد يكػوف ىػذا الموضػوع مػف ىػذا القبيػؿ وا 

لباب،  سيما مع التاكيد ايثيػوبي الػدائـ يكوف لدى األوساط الدبموماسية المصرية المعمومات األدؽ  ي ىذا ا
 عمى حسف النوايا ر ـ التحفظات ايثيوبية المعمنة. 

ىػػذا المشػػروع  ػػي شػػكمو اييجػػابي ييػػدؼ إلػػى زيػػادة النمػػو ا قتصػػادي المحمػػي مػػف يػػمؿ المتػػاجرة بالكيربػػاء 
دير الكيرباء إلى دوؿ ايقميـ المتولدة عف مساقط المياه، وىي تجارة تتعدى الحاجة ايثيوبية المحمية إلى تص

مثؿ السوداف ويو ندا وكينيا وجنوب السوداف ، وىذه الدوؿ ذات مصالا  ي وصوؿ الكيرباء الرييصػة ذات 
المصػػدر المػػائي الصػػديؽ لمبيئػػة إلييػػا، وتقميػػؿ ميػػاطر الفيضػػاف الػػذي ييػػددىا كػػؿ عػػاـ ، وتقميػػؿ نسػػبة تػػد ؽ 

 اصة.الطمي الذي يسد منا ذ السدود  ي السوداف ي
وىػذا المشػػروع لػػف يتوقػػؼ عنػػد حػدود اينتػػاج الكيربػػائي بػػؿ سػػتكوف منطقتػو مركػػز نشػػاط اسػػتثنائي  كتشػػاؼ 
ييػػرات المنطقػػة المعدنيػػة ممػػا سػػيعزز الحضػػور األجنبػػي والمصػػالا الشربيػػة األمريكيػػة والفرنسػػية وايسػػرائيمية 

دًا  يتمط المصػالا ايقميميػة بالمصػالا واييطالية والصينية  ي المنطقة وىو ما سيجعؿ المنطقة أكثر تعقي
 الدولية.     

وينبشي أف نؤكد أف ىذا التيديد ليس ىو األوؿ مف إثيوبيا، بؿ سبقو تيديد تحذيري حظي بموا قة إقميمية مف 
دوؿ مف أصؿ إحدى عشرة ىي دوؿ حػوض  6يمؿ اتفاقية عنتيبي أو ا تفاقية ايطارية التي وقعت عمييا 

ثيوبيػػا وروانػػدا وكينيػػا وتنزانيػػا وأو نػػدا وجنػػوب السػػوداف وبورونػػدي وروانػػدا والكنشػػو الديمقراطيػػة النيػػؿ )وىػػي إ
ومصر والسوداف( يعادة توزيع حصص مياه النيؿ، وىو ما ر ضتو دولتا المعبر والمصب مصر والسودافي 

 وبناًء عمى ىذه ا تفاقية شرعت إثيوبيا  ي بناء السد.
يـ وجية النظر ايثيوبية التي تتيـ الدوؿ العربيػة و سػيما مصػر  ػي عيػد مبػارؾ ومف الضروري أيضًا أف نف

بانيا تريد منيا الكثير و  تعطييا سوى القميػؿ المتنػاقص  يمػا تتػرّدى أوضػاع إثيوبيػا ا قتصػادية ويػزداد عػدد 
لعػػروض مميػػوف نسػػمة معظميػػـ تحػػت يػػط الفقػػر،  ػػي الوقػػت الػػذي تػػزداد  يػػو ا 88سػػكاف إثيوبيػػا إلػػى نحػػو 
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ا ستشارية ايسرائيمية ، وعروض اليدمات والتسويؽ ايسػرائيمية ، وىػي  يػر عػروض التمويػؿ ،  ػػ"إسرائيؿ" 
 مجرد سمسار كبير  ي المنطقة، ولدييا نفوذ يتطاوؿ ىناؾ  ي  ياب الرؤية العربية المصرية.

مػػع المصػػالا المصػػرية  ومػػف الضػػروري أيضػػًا أف نفيػػـ وجيػػة النظػػر السػػودانية التػػي تحػػرص عمػػى ا نسػػجاـ
ف كانػت تنظػر بعػيف أيػرى إلػى مصػالا حقيقيػة ليػا  ػي التعػاوف مػع  أل راض استراتيجية أكبر  ي نظرىا، وا 
جارتيا ايثيوبية التي ليا مصالا استراتيجية مع السوداف بوصفيا المنفذ البحري الوحيد ليا، ومػف الضػروري 

اولػػة التقػػارب مػػع مصػػالحيـ ،  السػػودانيوف يحػػاولوف إيجػػاد ا سػػتماع إلػػى تقػػديرات السػػودانييف وقػػراءاتيـ ومح
ثيوبيا.  توازف صعب  ي العمقات بيف الجاريف الكبيريف مصر وا 

ومػف الضػروري أيضػػًا أف نقتػرب مػػف المعادلػة الصػػومالية التػي ليػػا تػاثير مباشػػر عمػى إثيوبيػػا، وتعتبػر واحػػدة 
ًا  متػػداد الصػوماؿ إلػػى عمػػؽ الشػػرؽ ايثيػػوبي مػف أكثػػر الممفػػات حساسػػية  ػػي الممػؼ األمنػػي والعسػػكري نظػػر 

ومطالبػػػػة الصػػػػومالييف بعػػػػودة ىػػػػذه األراضػػػػي إلػػػػى الحضػػػػف الصػػػػومالي حيػػػػث األ مبيػػػػة الصػػػػومالية والديانػػػػة 
ايسممية، ومف شػاف إسػناد المطالػب الصػومالية أف يكػوف ىنػاؾ مركػز ضػشط حقيقػي عمػى إثيوبيػا ، وتػزداد 

ديثػػة لمشػػاز  ػػي منطقػػة األو ػػاديف المحاذيػػة لمصػػوماؿ ذات األ مبيػػة أىميػػة ىػػذا الممػػؼ مػػع ا ستكشػػا ات الح
المسػػمميةي ولكػػػف ىػػػذا األمػػػر يحتػػػاج إلػػػى سياسػػػات حاكمػػػة حػػػذرة نظػػػرًا لحساسػػػية ىػػػذا الممػػػؼ عنػػػد ايثيػػػوبييف 
مكانية تحولو إلى تحّد يشضب ايثيوبييف ،  العقؿ اي ريقػي انفعػالي وسػريع التػاثر و يػر محسػوب العواقػب  وا 

الػػػب، و سػػػيما مػػػع وجػػػود وصػػػية قويػػػة لػػػرئيس الػػػوزراء ايثيػػػوبي القػػػوي الراحػػػؿ ممػػػيس زينػػػاوي تميػػػص  ػػػي الش
الشعور القومي ايثيوبي الذي تؤيػده الػدوؿ اي ريقيػة الزنجيػة المحيطػة: إذا أرادت مصػر منعنػا مػف ا سػتفادة 

 مف مياه النيؿ  متقـ باحتمؿ بمدنا !.   
ايريتريػة التػي تتسػـ بالعدوانيػة ضػروري جػدًا لإلشػعار بػاف ثمػة بػدائؿ أيػرى  وا قتراب مف المعادلػة ايثيوبيػة

لمتعامػػؿ مػػع إثيوبيػػا إذا لػػـ تػػنجا الدبموماسػػية اليادئػػة، وتنبيػػو ايثيػػوبييف أف ليػػا يصػػومًا كبػػارًا  ػػي المنطقػػة، 
 وليس مف الحكمة استعداء قوى إقميمية يمكنيا إثارة اليصومات وتاجيج المشكمت الساكنة .

و  ينبشي لنا  ي  مرة ا نششاؿ بايجراء ايثيوبي أف نشفؿ عف أو ندا التي تدرس مشروعات لمسػتفادة مػف 
 % مف مياىو. 31مياه بحيرة  كتوريا التي تزود النيؿ األبيض أحد را دي النيؿ العظيـ  بنحو 

ًا ألنػػو لػػـ يكػػف مسػػنودًا ومػػف المؤكػػد أف المػػديؿ الدبموماسػػي  ػػي التعامػػؿ مػػع األزمػػة قػػد تراجعػػت  رصػػو كثيػػر 
ذا كانػػت األوراؽ  يػػػر  بػػاوراؽ ضػػشط سػػػمبية أو إيجابيػػة ممػػػا أشػػعر ايثيػػػوبييف بالراحػػة  ػػػي اتيػػاذ قػػػرارىـ ، وا 
جاىزة لمتعامؿ مع إثيوبيا اآلف  مف األوجب اآلف أف يسػتكمؿ الدبموماسػيوف عمميػـ  ػي محاولػة إقنػاع إثيوبيػا 

ى ا تفػػاؽ عمػػى السػػبيات واييجابيػػات لتػػتمكف الػػدوؿ المعنيػػة مػػف بالتميػػؿ  ػػي التنفيػػذ تحػػت مبػػّرر الحاجػػة إلػػ
اتيػػاذ ايجػػراءات المزمػػة لمتعامػػؿ مػػع اييجػػابي أو السػػمبي، وىػػذا يتطمػػب القيػػاـ بحممػػة سػػريعة   مجػػاؿ  ييػػا 
لمػبطء أو الترايػي، و بػد مػف إشػراؾ دوؿ ذات مصػالا ثقيمػػة مػع إثيوبيػا  ػي الضػشط و سػيما المممكػة العربيػػة 

شػػراؾ منظمػػات دوليػػة ويبػػراء  ػػي تاكيػػد الحاجػػة إلػػى ىػػذا ا تفػػاؽي ويمكػػف ا سػػتفادة كثيػػرًا مػػف السػػ عودية، وا 
قامة بيئات جديدة   تنسجـ مػع  المنظمات البيئية التي ترى  ي المشروع تيديدًا لمبيئة الياصة  ي المنطقة وا 

 يصائص البيئة المتوّطنة ىناؾ. 
المفاوضػػات قضػػية الممكيػػة المشػػتركة لمسػػد  ػػي المنػػاطؽ الحدوديػػة ، ومػػف القضػػايا التػػي ينبشػػي طرحيػػا  ػػي 

وأقصد بالممكية ىنا ممكيػة المنفعػة باعتبػار ىػذا المشػروع مػف المشػروعات التػي تمػس جميػع الػدوؿ المتػاثرة ، 
 وليس مشروع توزيع مياه النيؿ العابرة أو تيزينو ضمف الكميات المحددة  ي ا تفاقيات السابقة. 
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السياسة المصرية دراسة رؤية تعتمد إيجاد  ضاء عربي إسممي اسػتراتيجي  ػي المنطقػة يؤسػس  وأقترح عمى
 سػػتراتيجية تػػديؿ إيجػػابي تنمػػوي  ػػي المنطقػػة يحمييػػا مػػف التػػديمت الدوليػػة السػػالبة ، عمػػى قاعػػدة التعػػاوف 

اقية السابقة بعدما أثبتػت المشترؾ والوحدة المائية، و تا نا ذة  ي السياسة الصارمة بعدـ التفاوض عمى ا تف
التجربة عدـ جدواىا لعدـ قدرة مصر عمػى حمايػة ىػذه السياسػة وتحصػينيا بسػبب ا نكفػاء المصػري الطويػؿ 
عف إ ريقيا ويسارة مواقع مصر السابقة لصالا دوؿ متضاربة المصالا بالتوازي مع استراتيجية مصرية قوية 

 حصينو مف آثار الشياب ثانية. ستعادة النفوذ ىناؾ لحماية ما تبقى لمصر وت
03/5/1330 
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 عريب الرنتاوي
سرائيؿ..كشػػؼ عنيػػا جػػوف كيػػري  ػػي ” السػػمـ ا قتصػػادي“أربعػػة مميػػارات دو ر ينعػػاش  بػػيف الفمسػػطينييف وا 

سػػػرائيمييف )منيػػػب المصػػػري  يوسػػػي  ػػػاردي( بػػػإطمؽ  –توقيػػػت متػػػزامف مػػػع قيػػػاـ رجػػػاؿ أعمػػػاؿ  مسػػػطينييف وا 
مبادرتيـ الرامية تفعيؿ عممية السمـ وحؿ الدولتيف..السمطة كما ىو معروؼ، رحبت بمبػادرة كيػري، بيػد أنيػا 

 السياسي وا قتصادي معًا، وىذا ما ردده كيري نفسو، عمى أية حاؿ.” تمـز المساريف“شددت عمى وجوب 
مػػػػف رجػػػػاؿ ا عمػػػػاؿ والمسػػػػتثمريف،  مسػػػػطينييف  حسػػػػنًا، سػػػػيبدأ كيػػػػري، ومػػػػف يمفػػػػو طػػػػابور طويػػػػؿ وعػػػػريض

سرائيمييف وعربًا ودولييف، بإنفاذ ىذه المبادرة، واألرجا أف حكومة نتنياىو لف تقؼ  ي طريؽ ىذا المشروع،  وا 
وسينشػشؿ ”..السػمـ ا قتصػادي أو ً “الذي ىو  ي األصؿ، ترجمة لمشػروع نتنيػاىو الػذي حمػؿ ا سػـ نفسػو: 

ر آيػر، بيػذه المشػاريع، قبػؿ أف يمتفتػوا مػف جديػد، إلػى أف المسػار السياسػي، مػا زاؿ الفمسطينيوف حتػى إشػعا
كيري ا قتصادي، ليس مرتبطًا، و  ىػو بالضػرورة، مقدمػًة لحػؿ الػدولتيف وقيػاـ  –معطًم، وأف سمـ نتنياىو 
 الدولة الفمسطينية المستقمة.

امػػؿ مػػع أكثػػر الميمػػات سػػيونة وحيويػػة  ػػي  ػػي ىػػذه األثنػػاء، سػػتكوف واشػػنطف وحمفاؤىػػا قػػد  ر ػػت مػػف التع
المنطقػػػة: إيػػػراف وسػػػوريا..وبعد ذلػػػؾ لكػػػؿ حػػػادث حػػػديث،  ػػػالمطموب اليػػػوـ، وقبػػػؿ أي وقػػػت مضػػػى، احتػػػواء 
بقػػػاء الصػػػراع الفمسػػػطيني ايسػػػرائيمي  ػػػي دائػػػرة السػػػيطرة والػػػتحكـ، لحػػػيف ا نتيػػػاء مػػػف  القضػػػية الفمسػػػطينية وا 

 التعامؿ مع ىذه الممفات.
وىػو مصػطما راج ”..اينسػاف الفمسػطيني الجديػد“إسرائيمي لـ ييفت يومًا، عمى نظرية  –يكي وثمة رىاف أمر 

بمير، ويقوـ عمى  رضيتيف اثنتيف: األولى، أمنية، وتقترح أف جيًم مف الفمسطينييف يمكػف  – ي عيد دايتوف 
لثانية، اقتصػػػادية، ىػػػو العػػػدو، ولػػػيس ا حػػػتمؿ ايسػػػرائيمي..وا” اآليػػػر  ػػػي الػػػوطف“أف ينشػػػا عمػػػى  كػػػرة أف 

وتتجمػػػى  ػػػي إ ػػػراؽ ىػػػذا الجيػػػؿ بثقا ػػػة البيػػػزنيس وا سػػػتيمؾ والقػػػروض والكمبيػػػا ت المصػػػر ية، التػػػي تبقيػػػو 
 منصر ًا طواؿ حياتو، صوب المصارؼ، وليس لمقاومة ا حتمؿ والتصدي لو.

تفتػػرض تعاونػػًا   ػػاردي )كسػػر الجمػػود(، –ومعػػو مبػػادرة المصػػري ” كيػػري ا قتصػػادي –سػػمـ نتنيػػاىو “وألف 
إسرائيميًا  مسطينيًا مشتركًا،  إف مف المتوقع أف تػتحطـ كا ػة محػاو ت مقاومػة التطبيػع التػي يقػوـ بيػا نشػطاء 
 مسطينيوف  ي السنوات األييرة، بؿ ومف المتوقع أف تنتيي ىذه التحركات، إلػى إعػادة احكػاـ ربػط ا قتصػاد 

 الفمسطيني باقتصاد ا حتمؿ وتكريس تبعيتو.
تعزيػػز صػػمود شػػعب “الفمسػػطينيوف مػػف أنصػػار المبػػادرتيف والمػػرحبيف بيمػػا، يتػػذرعوف بػػالقوؿ أنيمػػا تيػػدماف 

 وؽ وطنو، لمحيمولة دوف تسربو لميارج وتفريػال األرض مػف سػكانيا..وىذا ىػدؼ عزيػز عمػى قمػوب ”  مسطيف
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ت الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية الفمسػػطينييف الػػذيف ذاقػػوا األمػػريف جػػراء النكبػػة والتشػػريد والمجوء..ولطالمػػا ر عػػ
 بوصفو واحدًا مف األىداؼ الرئيسة ليا.” تعزيز الصمود  ي أرض الوطف“شعار 

شػيء آيػر ميتمػؼ ” كسػر الجمػود“أو ” السػمـ ا قتصػادي”شػيء، و” تعزيػز الصػمود“لكف الحقيقة تقػوؿ أف 
 ػػي ”..قتصػػاد ا سػػتتباع وا سػػتيمؾا”و” اقتصػػاد المقاومػػة“تمامًا..والفػػارؽ بػػيف األمػػريف ىػػو ذاتػػو الفػػارؽ بػػيف 

الحالة األولى، يجري التوسع  ي ا نفصاؿ عف اقتصاد ا حػتمؿ، وتعزيػز ثقا ػة ا نتػاج  ػي أبعػاده الزراعيػة 
والحر يػػة والصػػناعية واليدميػػة، أمػػا  ػػي الحالػػة الثانيػػة،  يجػػري تكػػريس تبعيػػة ا قتصػػاد الػػوطني لمحػػتمؿ، 

ارؼ والشركات العقارية وتجار السيارات وشػركات التػاميف..بيف ا قتصػاديف، وا قتصاد المنزلي لمدراء المص
 ”.المقاىي والمو ت“ مسا ة كبيرة، ىي ذاتيا المسا ة بيف المقاومة  ي نعميف وبمعيف والتسكع  ي 

قبؿ أياـ، وصمتني رسالة  اضبة مف مواطف  مسطيني  ي الضػفة، كػاؿ لػي  ييػا مػف الشػتائـ وا تيامػات مػا 
ي،   لشيء إ  ألنني أذّكر بالمقاومة وا نتفاضة الثالثة  يما أقوؿ وأكتب..لـ أعالجو بالرد، ألنني أعرؼ يكف

، وأنػا ”بػدنا نعػيش“أف األمر   يتصؿ بتبايف  ي وجيات النظر والتقديرات..ىو قرر أف األولوية بالنسبة لو: 
سػيتحوؿ إلػى كارثػة ” انتعاشػًا اقتصػادياً “اليػـو أرى أف   عيش و  كرامة تحت ظمؿ ا حتمؿ..وأف ما يبػدو 

اقتصػػادية، ولكػػف بعػػد يػػراب البصػػرة، بعػػد أف يفقػػد الشػػعب الػػرازح تحػػت نيػػر ا حػػتمؿ، قدرتػػو عمػػى المقاومػػة 
 ”.كالمنبت،   ظيرًا أبقى و  أرضان قطع“وا عتراض وا نتفاض،  يصبا 

ا سػػتراتيجية ”و” المشػػروع الػػوطني“ي  يػػاب السػػمطة سػػتظؿ عمػػى ر ضػػيا لمسػػمـ ا قتصػػادي، بيػػد أنيػػا و ػػ
، ستظؿ عمى ر ضيا المفظي لو،  يما  صولو ستترجـ عمى األرض، مع كؿ ما ستاتي بو، مف نتػائج ”البديمة

، ولكػػف مػػف دوف أف تفعػػؿ مػػا يكفػػي لنقػػؿ ”السياسػػة أو ً ”وتداعيات..سػػتظؿ عمػػى ر ضػػيا المفظػػي ومطالبتيػػا بػػػ
 أولوياتيا إلى حيز التنفيذ.

 –كيػػػػري  –نجػػػػا كيػػػػري و شمنا..وسػػػػواء التامػػػػت مائػػػػدة المفاوضػػػػات أـ لػػػػـ تمتػػػػئـ،  قػػػػد وضػػػػعنا نتنيػػػػاىو  لقػػػػد
المصري، عمى سكة جديدة..سكة السػمـ والتطبيػع ا قتصػادييف، قبػؿ السياسػة ومػف دونيػا، ومػف حػؽ رئػيس 

 حكومة إسرائيؿ أف يضحؾ مؿء شدقيو.
 03/5/1330، الدتسيور، عّماف
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 اسحؽ بف يسرائيؿ
اليكـ لشزا: أييما يممؾ عددا أكبر مػف الجنػود، الجػيش ا سػرائيمي أـ جػيش  رنسػا؟ ىػؿ الجػيش ا سػرائيمي أـ 
الجيش األلماني؟ ىؿ الجيش ا سرائيمي أـ جػيش بريطانيػا العظمػى؟ والقصػد الػى الجنػود الػذيف ييػدموف كػؿ 

جنود اليدمػة ا لزاميػة والدائمػة )ويشػمؿ ذلػؾ المػواطنيف العػامميف  ػي الجػيش  –يوـ بم تجنيد احتياطي عاـ 
ا سػػرائيمي( وجنػػود ا حتيػػاط الموجػػوديف  ػػي يدمػػة  اعمػػة  ػػي الحيػػاة اليوميػػة. قػػد يكػػوف جػػواب المشػػز مفاجئػػا 

 وىو اف لمجيش ا سرائيمي عددا أكبر مف الجنود مف  رنسا أو المانيا أو بريطانيا.
ثانيا: أييا يممؾ قدرا أكبر مف وسائؿ الحرب، أي الدبابات والطائرات والمدا ع ومػا أشػبو؟ الجػواب  واليكـ لشزا

ىنا ايضا قد يكوف مفاجئا:  ممجيش ا سرائيمي قدر أكبر مف وسائؿ القتاؿ مف ىػذه القػوى ا وروبيػة الكبػرى. 
ىا. وحينمػا ننظػر  ػي النػوع تػزداد وليست ا رقاـ ىػي المشػيد العػاـ ألف نػوع الوسػائؿ   يقػؿ أىميػة عػف عػدد

الصورة حدة:  فضم عف اف سمح الجو ا سرائيمي يممؾ عػددا أكبػر مػف الطػائرات الحربيػة مػف سػمح الجػو 
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الممكػػي لبريطانيػػا مػػثم  ػػاف نوعيػػا أ ضػػؿ ايضػػا. وبعبػػارة ايػػرى نقػػوؿ اف الجػػيش ا سػػرائيمي أكبػػر مػػف جيػػة 
 يا وىو أحسف تجييزا.العدد مف جيش المانيا أو  رنسا أو بريطان

وسبب ذلػؾ معمػوـ لكػؿ ولػد صػشير وىػو اف اسػرائيؿ  ػي وضػع جشرا ػي اسػتراتيجي ييتمػؼ تمامػا عػف وضػع 
الدوؿ ا وروبية. اف امكاف اف تقع الصػواريخ عمػى بيوتنػا لػيس نظريػا بػؿ ىػو حػدث يحػدث بالفعػؿ مػف وقػت 

وؿ ا وروبيػػة، ودولتنػػا مػػف جيػػة ثانيػػة آليػػر. يوجػػد لنػػا مػػف جيػػة حاجػػات امنيػػة مفيومػػة   تشػػبو حاجػػات الػػد
دولػػػة صػػػشيرة مواردىػػػا وميزانيتيػػػا العامػػػة محػػػدودتاف. وليػػػذا، قبػػػؿ اف ننتقػػػؿ الػػػى البحػػػث  ػػػي مسػػػالة الميزانيػػػة 
العامة، يجب اف نساؿ ىؿ يمئـ كبر الجػيش ا سػرائيمي ونوعيتػو التيديػدات؟ أربمػا يكػوف الجػيش ا سػرائيمي 

يكػػاد أحػد يبحثػو بحثػػا جػديا. اف الجػواب الجػػدي عػف ىػذا السػػؤاؿ يوجػب نظػػرة  كبيػرا كثيػرا؟ ىػػذا سػؤاؿ ميػـ  
 واعية  ي التيديدات حولنا.

يصعب اف نعطي جوابا عمميا عف ذلؾ لكف تجربة الماضي تثبت اف الجيش ا سرائيمي   يمكف اف يصػشر 
ش سػوريا، واذا بصورة ممحوظة.  يو حتى بشير تقميص آير مف قوتو العامة أصشر مف جيش مصػر أو جػي

لشيػر صػالحنا. صػحيا اف الجػيش  3: 5تكررت صػورة يػوـ الشفػراف  سػنجد أنفسػنا مػرة ايػرى مػع نسػبة قػوى 
 ا سرائيمي أعظـ نوعية ويستطيع اف ييـز أعداءه حتى لو قؿ عنيـ عددا لكف النوعية تكمؼ ما .

عمػى جػيش بيػذا الكبػر المقػرر.  اذا كاف األمػر كػذلؾ  يجػب اف نفحػص عػف مسػالة المػوارد المطموبػة لمبقػاء
وآيػػر مػػرة تػػـ  ييػػا ذلػػؾ يػػارج جػػدراف جيػػاز األمػػف كانػػت  ػػي اطػػار لجنػػة بروديػػت التػػي اشػػتممت عمػػى جميػػع 
الجيات الضرورية لمبحث  ي ىذه المسالة. وأوصت المجنة بيطة نفقػة معينػة كانػت ترمػي الػى الموازنػة بػيف 

ر اقترحػػت زيػػادة معتدلػػة لمنفقػػة الػػى جانػػب زيػػادة نجػػوع الحاجػػات األمنيػػة والػػنقص  ػػي النفقػػة و ػػي آيػػر ا مػػ
 جياز األمف.

وسػػنعرض اآلف لشػػزا ثالثػػا يتعمػػؽ بالميزانيػػة: أييمػػا يممػػؾ ميزانيػػة أكبػػر الجػػيش ا سػػرائيمي أـ القػػوى ا وروبيػػة 
ا أو الكبػػرى؟ والجػػواب اف ميزانيػػة جيػػاز األمػػف مػػع المسػػاعدة األميركيػػة أصػػشر مػػف الميزانيػػة األمنيػػة لبريطانيػػ

 رنسا أو المانيا باربعة اضعاؼ أو يمسة ر ـ اف الجيش ا سػرائيمي أكبػر وأحسػف نوعيػة. وقػد طالبػت لجنػة 
 ػػم يوجػػد جيػػاز كبيػػر كػػالجيش ا سػػرائيمي   يمكػػف اف يػػزاد نجوعػػو. لكػػف  –بروديػػت بزيػػادة النجػػوع وبحػػؽ 

مف جيوش اوروبا لكنو يدبر امػوره اليمصة واضحة و  يمكف التيرب منيا وىي اف الجيش ا سرائيمي أكبر 
 بميزانية أصشر مف ميزانيتيا بيمسة اضعاؼ.

ر ـ ما قمنا آنفا،  اف الميزانية األمنية التي تعرضػيا الحكومػة اليػـو أقػؿ بمميػاري دو ر كػؿ سػنة ممػا أوصػت 
 ار امنيبو يطة بروديت. ويكمف  ي ىذا يطر حقيقي واستمرار اتجاه الميزانية الحالي يطر حقيقي  نيي

 03/5/1330، يديعوت
 03/5/1330، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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 عاموس ىرئيؿ
ينشر مسؤو ف ر يعا المستوى سػابقاف  ػي الجػيش ا سػرائيمي وجػيش الو يػات المتحػدة سػيناريو نظريػًا ليجػوـ 

بيؿ بدء السنة القادمة. ويكتب ىػذاف المسػؤو ف المػذاف يعتقػداف أنػو عسكري عمى المنشآت الذرية  ي ايراف، قُ 
يجب عمى المجتمع الدولي أف يستنفد الضشوط  يػر العسػكرية أو ، اف اليجػـو األميركػي  ػي حػاؿ الضػرورة 

 أ ضؿ كثيرا مف قصؼ إسرائيمي ضد ايراف.
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تيػاط( عػاموس يػادليف احتمػاً  نظريػًا  في مقالة مشتركة يصؼ الجنراؿ المتقاعد جيمس كارترايػت والمػواء )اح
ألف تتوصػػػػؿ الو يػػػػات المتحػػػػدة واسػػػػرائيؿ  ػػػػي نيايػػػػة السػػػػنة الحاليػػػػة الػػػػى ا سػػػػتنتاج بانػػػػو تػػػػـ اسػػػػتنفاد جميػػػػع 
ا مكانػػات ا يػػرى واف ايػػراف مصػػممة عمػػى ا سػػتمرار  ػػي التقػػدـ نحػػو صػػنع سػػمح ذري. ويقػػو ف اف ىػػذا 

ء طائفػػة ا حتمػػا ت الممكنػػة ا يػػرى يفتػػرض اف يبقػػى اسػػتعماؿ "واحػػد مػػف عػػدة سػػيناريوىات محتممػػة. وبػػازا
القوة العسكرية عمى البرنامج الذري آير ميرج  قط، ومع ذلؾ يجب اف يبقى الييار العسكري صادقا ومعػدا 
لمستعماؿ وقت الحاجة. اف السيناريو الػوارد ىنػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ يرمػي  قػط الػى حػث وا نػاء نقػاش آيػر 

 رات المحتممة لييارات اليجوـ الميتمفة".بشاف التاثي
كارترايػػت، وىػػو جنػػراؿ ذو اربعػػة نجػػوـ، اعتػػزؿ اليدمػػة العسػػكرية الفاعمػػة قبػػؿ نحػػو مػػف سػػنتيف، وىػػو طيػػار 
حربػػي سػػابؽ قضػػى جػػزءا كبيػػرا مػػف يدمتػػو طيػػارا  ػػي سػػمح المػػارينز. وكػػاف  ػػي آيػػر عمػػؿ لػػو نائبػػا لػػرئيس 

ادليف، الػػذي كػػاف رئػػيس شػػعبة ا سػػتيبارات العسػػكرية  ػػي الماضػػي، مقػػرات ىيئػػة القيػػادة المشػػتركة. ويعمػػؿ يػػ
ورئيس مقر عمؿ سمح الجو  ي السابؽ والذي شػارؾ طيػارا حربيػا  ػي اليجػوـ عمػى المفاعػؿ الػذري العراقػي 

 ، اليوـ رئيسًا لمعيد بحوث ا مف القومي  ي جامعة تؿ ابيب.3983 ي العاـ 
 المعيد ا سرائيمي و ي موقع معيد واشنطف  بحاث الشرؽ األدنى. وتنشر المقالة بصورة متوازية  ي موقع

، "مكالمػة ىاتفيػة مػف البيػت ا بػيض 1031حسب السيناريو المتييؿ، يتمقى "رئيس وزراء اسرائيؿ"  ي نياية 
تفصػؿ اسػتنتاجات التقػدير ا سػتيباري األميركػي الُمحػّدث وىػي اف العقوبػات الدوليػة والتفػاوض مػع ايػراف لػـ 

نع الى اآلف النظاـ  ي ايراف بوقؼ السػباؽ الػذري. وقػد ر ضػت طيػراف  ػي الماضػي اقتراحػا أميركيػا سػييا تق
كاف يمكنيا مف تيصيب اليورانيوـ مقابؿ رقابة ذرية وثيقة، وما زاؿ البرنامج يتقدـ بم توقػؼ، وبعػد اف اتفقػا 

ة الػػى األمػػاـ، عقػػد رئػػيس الػػوزراء عمػػى المقػػاء  ػػي واشػػنطف  ػػي  ضػػوف اسػػبوع لمتباحػػث  ػػي د ػػع ا سػػتراتيجي
 والرئيس األميركي لقاء مشتركا مع مستشاري أمنييما القومييف".

تصؼ المقالة المقاء المتييؿ: "ذكر الفريػؽ األميركػي اف الو يػات المتحػدة شػبعت حروبػا وُأثقمػت بالػديوف واف 
لقػوات األميركيػة قػػد انسػحبت مػػف ا دارة تصػرؼ امورىػا بيػػديف مقيػدتيف مػف جيػػة سياسػية. وبػازاء حقيقػػة اف ا

، يامػػؿ كثيػػروف اف 1034العػػراؽ  ػػي اآلونػػة ا ييػػرة  قػػط وسػػتنيي نشػػاطيا العممػػي  ػػي ا شانسػػتاف الػػى نيايػػة 
 يساعد توجيو الموارد الجديد عمى ايراج الدولة مف ا زمة ا قتصادية وتعجيؿ انتعاشيا ا قتصادي".

ارو الػػدولتيف وأكػػدوا اف ايػػراف الذريػػة ىػػي تيديػػد  يػػر مقبػػوؿ "ر ػػـ ذلػػؾ، عػػاد الػػرئيس ورئػػيس الػػوزراء ومستشػػ
بسياسػػة المنػػع )منػػع  1031ألمػػف اسػػرائيؿ والو يػػات المتحػػدة القػػومي، وعػػاد الػػرئيس وأعمػػف التزامػػو  ػػي العػػاـ 

احػػراز اليػػدؼ الػػذري اييرانػػي(. وبعػػد ذلػػؾ يسػػتعرض كػػؿ زعػػيـ اليطػػوط الحمػػر التػػي قػػد تجاوزىػػا النظػػاـ  ػػي 
بتيصػػيب مػػادة ذريػػة ونقػػض قػػرارات مجمػػس ا مػػف الػػذي قػػاـ بػػو جػػزءا مػػف سػػباؽ احػػراز  1004طيػػراف منػػذ 

 السمح الذري. ويشتمؿ النقاش ايضا عمى حقيقة اف يمس جو ت تفاوض دبموماسي قد  شمت".
" ػي ضػوء ىػذه الميػػاوؼ، يتفػؽ الزعيمػاف عمػػى انػو حػاف الوقػػت  سػتمؿ يطػط الػػدرج ليجػوـ عسػكري عمػػى 

ذريػػة، بيػػد انػػو يثػػور آنػػذاؾ سػػؤاؿ ) ػػي حػػاؿ أصػػبحت ىػػذه العمميػػة ضػػرورية( أي دولػػة تطمػػؽ منشػػآت ايػػراف ال
 اليجوـ، الو يات المتحدة أـ اسرائيؿ؟".

ويعرض يادليف وكارترايت عػدة تقػديرات مركزيػة لبحػث ىػذا السػؤاؿ. ويتوصػمف  ػي جممػة مػا يتوصػمف اليػو 
سرائيمية أقؿ كثيرا مف نا ػذة الو يػات المتحػدة. لكػف اليجػـو الى ا ستنتاج باف نا ذة زمف العممية العسكرية ا 

األميركػػي اذا كػػاف آيػػر ميػػرج بعػػد اسػػتنفاد جيػػود الدبموماسػػية والعقوبػػات، سػػيحظى بقػػدر أكبػػر مػػف الشػػرعية 
الدوليػػة، وسػػيكوف اليجػػػـو األميركػػي ايضػػا أكثػػػر  اعميػػة مػػف جيػػػة عسػػكرية مػػف ىجػػػـو اسػػرائيمي، وتسػػػتطيع 
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 ي حاؿ احتيج الى ىجوـ آير لمقضاء عمى قدرات ذرية ايرى اف تفعؿ ذلػؾ بسػيولة أكبػر الو يات المتحدة 
 كثيرا مف اسرائيؿ.

ويشمؿ ذلؾ قاذ ة الشػبا مػف  –يقوؿ كارترايت ويادليف اف "لقدرات الو يات المتحدة العسكرية التي ىي أكبر 
طيػػػاريف متقدمػػػة وقنابػػػؿ تيتػػػرؽ  ، وقػػػدرة عمػػػى ا مػػػداد بػػػالوقود  ػػػي الجػػػو، وطػػػائرات صػػػشيرة بػػػم1طػػػراز بػػػي

احتما  أكبر  حػداث ضػرر با ىػداؼ ا يرانيػة. ومػع ذلػؾ لػيس  –طف  31.6الممجئ تحت ا رض وزنيا 
لمو يػػات المتحػػدة تجربػػة عممياتيػػة لميجػػـو عمػػى ىػػذه المنشػػآت بيػػمؼ اسػػرائيؿ التػػي نفػػذت عمميػػات مشػػابية 

 ".1007عؿ الذري  ي سورية  ي والمفا 3983بنجاح  ي المفاعؿ الذري العراقي  ي 
ويضػيفاف اف كػػؿ عمميػػة اسػػرائيمية تقتضػػي اجتيػػاز المجػاؿ الجػػوي لدولػػة ايػػرى واحػػدة عمػػى األقػػؿ )ا ردف أو 
السعودية أو العراؽ أو سورية(. و ي مقابؿ ذلؾ يمكػف اف ينفػذ ىجػـو أميركػي مباشػرة مػف قواعػد عسػكرية أو 

 رسي أو مف مكاف آير.مف حاممت طائرات أميركية مف اليميج الفا
ويوصػي كمىمػػا بيجػـو جراحػػي أميركػػي عمػى منشػػآت ايػػراف الذريػة  ػػي حػاؿ تقػػرر أنػػو   ييػار سػػوى العمػػؿ 

لكنيمػػا   يوصػػياف بمعركػػة جويػػة كاممػػة مػػع المنظومػػة العسػػكرية ا يرانيػػة الكاممػػة. ويعارضػػاف  –العسػػكري 
ا رض"(. وذلػػؾ بذريعػػة اف اليجػػـو المحػػدود أيضػػا توجػػو اسػػتعماؿ واسػػع لقػػوات بريػػة )"أحذيػػة عسػػكرية عمػػى 

سػػُيمكف ايػػراف ايضػػا مػػف اف تػػرد كمػػا يبػػدو بصػػورة محػػدودة و  تجػػر المنطقػػة الػػى حػػرب. ويريػػاف اف ىجومػػا 
اسػػرائيميا عمػػى ايػػراف سػػيثير قػػدرا أكبػػر مػػف ا نتقػػاد  ػػي العػػالـ العربػػي مػػف ىجػػـو أميركػػي لكنيمػػا يعتقػػداف انػػو 

د العربػػي المتوقػػع ألف الػػرأي العػػاـ السػػني يبتعػػد أصػػم عػػف ايػػراف بسػػبب تاييػػدىا ينبشػػي عػػدـ المبالشػػة بقػػوة الػػر 
 لنظاـ ا سد  ي الحرب ا ىمية الدامية  ي سورية.

ويعػػػرض يػػػادليف وكارترايػػػت  ػػػي اضػػػطرار ايضػػػا دعػػػاوى تفضػػػؿ ىجومػػػا اسػػػرائيميا عمػػػى ىجػػػـو أميركػػػي  يمػػػا 
أقوى مف حجة األميركييف )ألف اسرائيؿ ىي التػي  يذكراف اف حجة اسرائيؿ ا يمقية لضرب المنشآت الذرية

ييػػػدد ا يرانيػػػوف بالقضػػػاء عمييػػػا(. ويػػػذكراف الػػػى ذلػػػؾ اف الو يػػػات المتحػػػدة  يػػػر معنيػػػة بحػػػرب ايػػػرى لدولػػػة 
 مسممة بعد المعارؾ  ي ا شانستاف والعراؽ.

راء أشػد  اعميػة مػف حسب السيناريو المتييؿ ييمص الطر اف الى استنتاج اف ىجوما تقوده أميركا سيكوف اج
ىجػػـو اسػػرائيمي. ومػػع ذلػػؾ يثيػػر كارترايػػت ويػػادليف تحفظػػات ايضػػا: "اف البػػت  ػػي أمػػر أيػػة دولػػة يحسػػف اف 
تياجـ أوسػع مػف مسػالة القػدرات العسػكرية. لػيس اليجػوـ عمػى منشػآت ايػراف الذريػة سػوى يطػوة تكتيكيػة  ػي 

ني  حراز السمح الذري الػى األبػد. ويجػب اف الطريؽ الى اليدؼ ا ستراتيجي وىو وقؼ سباؽ النظاـ ا يرا
يكػػوف كػػؿ ىجػػـو مصػػحوبا بالضػػرورة بتفػػاوض  ػػي صػػفقة دبموماسػػية تمنػػع طيػػراف مػػف أف تبنػػي مػػف جديػػد 

 برنامجيا الذري أو تحرز قدرة تيترؽ طريقا  ي المستقبؿ".
 03/5/1330، "هآريس"
 03/5/1330، األياـ، راـ اهلل

 
 لى الهايإـ الرتسموه موجودا اليو  غوريوفلو كاف بف  76

 جدعوف ليفي
(،  قد كنا نحف ابناء 17/5ىآرتس? ’ )‘او د بيشف‘اذا كاف الوؼ بف قد عرؼ ابناء جيمو ىذا ا سبوع بانيـ 

الجيؿ السابؽ او د بف  وريوف. وقد  مػؼ ا جػمؿ، بػؿ قػدر   يسػتياف بػو مػف عبػادة الشيصػية كمػا يجػب 
 أف نعترؼ، اكبر ساستنا. 
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 ي حالتي الياصة بعد جدي الذي بقي مف انصار بف  وريوف حتى  ي عزلة ا ب المؤسس  وصحبو ايضا
اف تعمػـ  ػي قمبػؾ اف ‘المتايرة. صوت جدي لحػزب را ػي وبعػد ذلػؾ لمقائمػة الرسػمية ػ د.ع. ـ، وكػاف شػعاره 

يػػروف قػػد صػػحب حػػداثتي. وكنػػا جميعػػا ابنػػاءه وقمنػػا جميعػػا نعػػـ لمعجػػوز مػػا عػػدا او د حػػزب ح’ الحػػؽ معنػػا
والشػػيوعييف القميمػػيف. لػػـ تتصػػدع صػػورة ديفيػػد بػػف  وريػػوف قػػط، حتػػى حينمػػا تػػـ الكشػػؼ عػػف النكبػػة. وحينمػػا 

، وحينمػا  يمنػا أيضػا أف لػيس العػرب جميعػا ىربػوا بػامر 3948كشؼ المؤريوف الجدد عف جػرائـ حػرب  ػي 
حينمػا ظيػرت بقايػا القػرى مػف ، وحتػى ’قمػة  ػي مواجيػة كثيػريف‘مف قادتيـ، وحينما عر نا ايضا أننا لػـ نكػف 

تحت حراج الكيرف كييمت، وحينما ظيرت الحقيقة عف عمميات الرد، وحينما بمشنا سف الرشد وتعممنػا و يمنػا 
اف ليس كؿ ما قالوه لنا  ي طفولتنا كاف حقا. حتى بعد كؿ ذلؾ بقي بف  وريوف جميم  ي الوعي كما كاف. 

 ايضا عف جوانبو المظممة، وحاف الوقت لنقرأه مف جديد. ومع كؿ التقدير لعظمتو حاف الوقت لمفحص 
التحقيػؽ الػذي ‘تقريػرا صػحا يا مقمقػا  ،ىػآرتس‘نشر المؤرخ شاي حزكيف قبؿ نحو مػف اسػبوعيف  ػي صػحيفة 

عػف تجنيػػد ا كاديميػا ليدمػة دعايػػة بػف  وريػػوف.  ،3948كػاف يفتػرض أف يبػػرىف عمػى أف العػرب ىربػػوا  ػي 
يد بحث اكاديمي يبرىف عمى أف ا مور لـ تقع قط، وأف العرب جميعا ىربوا ولػـ  قد دعا بف  وريوف  ي مع

 يطرد احد. 
اشػػػتعمت ا رض تحػػػت قػػػدمي السياسػػػي ذي الػػػوعي التػػػارييي المتطػػػور، وادرؾ انػػػو يجػػػب أف يػػػروج  كذوبػػػة 

عمػـ عمػى  دعاية، ولػـ تسػتقر اراء المػؤرييف الػى اليػـو عمػى أنػو أكػاف بػف  وريػوف قػد أمػر بػامر أو بشمػز او
ا قؿ، ويثبت بحث حزكيف انو قد عمـ حقا. كانت ىناؾ الرممة والمد ومئػة وعشػروف قريػة ايػرى عمػى ا قػؿ، 
طػػرد سػػكانيا بػػالقوة، وباعمػػاؿ ذبػػا وسػػمب، وكػػاف طػػرد جمػػاعي بمقػػادير تطييػػر عرقػػي  ػػي عػػدد مػػف منػػاطؽ 

بنػػاء الػػبمد الػػذيف  ػػروا يشػػية الػػبمد، وربمػػا عػػدة اعمػػاؿ ا تصػػاب ايضػػا. وكػػاف ىنالػػؾ بػػالطبع منػػع عػػودة ا
 الحرب مف بيوتيـ.

ما يزاؿ  يػر قميػؿ مػف ا مػور سػرا  ػي ا رشػيفات، لكػف لػـ يعػد احػد يسػتطيع أف يػزعـ اف بػف  وريػوف الػذي 
 كاف يشارؾ  ي كؿ شيء لـ يامر ولـ يعمـ او لـ يوا ؽ عمى ا قؿ. 

. 1031نفصػحو بػالعيوف ا نتقاديػة  ػي  و ػي السػنوات ا ولػى التػي بعػدىا ينبشػي ا  3948اف ما حدث  ي 
 قد كانت اسرائيؿ تقاتػؿ آنػذاؾ د اعػا عػف وجودىػا، وكػاف العػالـ ايضػا ميتمفػا. الواضػا أف ىػذه ا عمػاؿ لػو 
وقعت اليوـ لحظيت بتعريؼ جرائـ حرب بصورة قاطعة، ولكاف المسؤولوف عنيا يحاكموف  ي القػدس او  ػي 

 قد رمى متسمموف قنبمة يدوية عمى بيت عائمة ييود  قتمت  3951ة  ي  ىاي. يذوا مثم عممية الرد  ي قبي
عممية ’اما وابنييا. و ي اليوـ نفسو أمر بف  وريوف بتدمير يمسيف بيتا  ي قبية. وورد  ي ا مر العسكري لػ

وورد  ػي ا مػر العسػكري ’. تدمير بيوت واصابة سكاف وجعميـ ييربوف مف القريػة‘بصورة صريحة ’ شوشانا
)بنػي ’ القصػد مياجمػة القريػة واحتمليػا المؤقػت وتنفيػذ تػدمير، واكبػر قػدر مػف ا صػابة  ػي ا رواح‘لتالي: ا

بيتػػا  ػوؽ سػاكنييا، ووقػػع  45( . وكانػت النتيجػة اف دمػر 3959 3949حػروب اسػرائيؿ الحدوديػػة ‘مػوريس، 
روف شػدد ا مػػر العسػػكري، قتػيم أكثػػرىـ نسػاء واو د. أ ميسػػت ىػػذه جريمػة حػػرب؟ الصػحيا أف ارييػػؿ شػػا 69

لكػػف القػػرار ا وؿ بتػػدمير يمسػػيف بيتػػا صػػدر عػػف جمسػػة مػػع بػػف  وريػػوف  ػػي موقػػع اسػػتجمامو عمػػى شػػاطئ 
 بحيرة طبريا. ألـ يحف الوقت لنذكر لو ىذا ايضا الى جانب اعمالو العظيمة؟ 

التػي  678فمسػطينية الػػ)نتذكر(  ي ا ونة ا ييرة يريطة جديدة  ييػا قائمػة لمقػرى ال’ زيروت‘نشرت جمعية 
. كـ عدد السػكاف الػذيف طػردوا وكػـ عػدد الػذيف ىربػوا. لػـ ينتػو الجػدؿ 67دمرتيا اسرائيؿ  ي النكبة الى سنة 

  ي ذلؾ، لكف شيصية بف  وريوف تقـو  وؽ كؿ ذلؾ ولـ يعد مف الممكف انكار ذلؾ.
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