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 م  "يهودية إسرائيل" الفلسطينية إيجابي" من السلطة نبيل عمرو: هناك "تعاط   .1
نبيررع شمرررو شفررو وفررد  ،  نالهررور غرر ن نًررن  شررن  شررر  مررن 02/0/0212القــدس العربــي، لنــدن، ذكرررت 

ليررابق لرراع ينررع ينولرر   ن يررنر نمديررد فنرررن المفاوفررات مرر  البانرر  ا يرررا يل  بطلرر  المفاوفررات الفليررطين  ا
مرن البانر  الفليرطين  مر  موفرو  ’ نعراط ييبراب ‘ مريك ، خنفا لرفض الياية الفليطينيين، و كرد وبرود 

 ’.يهودية ييرا يع‘
الغربية حين ي ع شن  الذي يبث من مدينة رار اهلل بالففة’ وطن‘ولاع شمرو خنع مًابلة م  نلف يون 

 نول  ‘لر  اننهاء مدن النيعة شهور المخصصة للمفاوفات الفليطينية ا يرا يلية دون  ن نحًق  ي ننا ج 
لاع، ر ي   نع ييكون من الصوا   ن يوافق البان  الفليطين  والر يس محمود و  ’.نمديد فنرن المفاوفات

 ’.ال نننه  خنع  شهر‘، كون الميألة ’ن النمديدال بد م‘شباس شلى نمديد فنرن النفاوض، ولاع ينع 
انفاق ‘وف  يياق نولعانع لما ييحدث ف  المرحلة المًبلة، الن  ينشمع طرح ا دارن األمريكية خطة 

الطرفين حق النحفظ شلى الخطة، بحيث يًدر كع طر  نحفظانع،  ييعطون، لاع ين األمريكيين ’ا طار
 لينر بحثها.
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وشدد شلى  ’. مامنا فنرن طويلة من األخذ والرد‘نؤوع يليع األمور ف  الفنرن المًبلة و فا  وهو يص  ما ي
يذا احناج كيري ولنا ‘فرورن  ن ال يينبق البان  الفليطين  ا يرا يليين ف  النحفظ شلى النمديد، ولاع 

 ’.يب   ن يعطى ولنا لهذا النمديد
ر يس وفد المفاوفات الفليطين ، الن  لاع فيها وللع شمرو من  همية نصريحات للدكنور صا   شريًات 

ينع لر ينر نمديد المفاوفات بعد اننها ها، ولاع ين الذي ييمدد هو و ير الخاربية األمريك  بون كيري، 
وشن البان  ا يرا يل  ر يس الو راء بنيامين نننياهو، وشن البان  الفليطين  الر يس  بو ما ن، و فا  

 ، وكان يًصد بذلك شريًات."نيم ( ييأخذ الًرار )النمديد( وييعمع شليعنردش شليع )ال "يًوع 
 ن كن  من ا دارن األمريكية و طرافا شربية ، صالح النعام نًن  شن  01،02/0/0212موق  "عربي  ونًع

 طرحت "حن  يبداشيا " ييهع شلى ر يس اليلطة الفليطينية شباس االشنرا  بريهودية "ييرا يع".
ادر فليطينية مطلعة  ن "الحع ا بداش " يًور شلى نمرير لرار ف  كع من األمر المنحدن وذكرت مص

والبامعة العربية باالشنرا  بإيرا يع كدولة يهودية، وما يعن  فمنا  اشنرا  "دولة فليطين" بيهودية 
 "ييرا يع" بيب  شفوينها ف  كع من األمر المنحدن والبامعة العربية.

نداوع هذا الحع "ا بداش " هو الذي دف  شفو المبلس المرك ي الفليطين  والًيادي و كدت المصادر  ن 
ييبابيا " م  الطل  األمريك  باالشنرا  بيهودية  يينعاطىف  حركة فنح نبيع شمرو للنصريح بأن شباس "

 "ييرا يع".
ة الفليطينية بيهودية من ناحينع حذر باحث فليطين  من النداشيات الخطيرن  مكانية اشنرا  ليادن اليلط

ولاع هان  المصري، مدير "المرك  الفليطين  لإلشنر والييايات والدرايات"، ومًره رار اهلل"، ين  "ييرا يع".
ما كش  شنع شفو المبلس المرك ي الفليطين  والًيادي ف  حركة فنح نبيع شمرو بشأن "نخريبات" 

" خطير، مشددا  شلى  ن  ي اشنرا  فليطين  من هذا نيمح باشنرا  البان  الفليطين  بريهودية "ييرا يع
 الًبيع " يني  الرواية الفليطينية الناريخية" للصرا .

"،  وفح المصري  ن األمريكيين يًنرحون "نخريبات لفظية ولغوية" لنيويغ 12وف  نصريحات لر "شرب  
 هذه "النخريبات". االشنرا  الفليطين  بر "يهودية ييرا يع"، محذرا  من  ن النعاط  م  مثع

وشدد المصري شلى  ن  ي اشنرا  بيهودية "ييرا يع" يعن  ن   الشرشية شن نفاع الشع  الفليطين  فد 
االحننع، منيا ن : " ين كان ممثلو الشع  الفليطين  يعنرفون بأن فليطين هو الوطن الًوم  لليهود، 

د االحننع، والن  يًط فيها ششرات اآلال  فكي  يمكن نبرير النفحيات الن  لدمها الشع  الفليطين  ف
ونوه المصري يلى  ن االشنرا  يهودية "ييرا يع" يعن  الننا ع الفليطين  شن حق  من الشهداء والبرحى".

 العودن لنب ين، ولبوع كع ما من شأنع فمان الطاب  اليهودي  يرا يع.
ان  "ا يرا يل " بطرح الم يد من الموال  وحذر المصري من  ن ميع البان  الفليطين  للننا ع يغري الب

النعبي ية، منوها  يلى  ن البان  الفليطين  بات ال يصر شلى مولفع من  ي من الًفايا المطروحة، يواء 
 الًدس  و النب ين والييادن ومينًبع األغوار، وغيرها.

صفية الًفية الوطنية الفليطينية و كد المصري بأن االينبابة الفليطينية للمطال  األمريكية يعن  الًبوع بن
 برمنها، مشيرا  يلى  ن المول  الفليطين  المنراخ  يع   صدلية خطا  اليمين "ا يرا يل ".

 
 العرب إلى الوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ودعي عباس .0
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 ن ، ن" الًطريةصحيفة "الوطف  حوار م    كد الر يس الفليطين  محمود شباس حمد شل : -رار اهلل
فليطين لن ننردد ف   ن نًوع "ال" لألمريكيين، ودشا العر  يلى الولو  الدا ر يلى بان  الشع  الفليطين  
ولفينع، وطالبهر بمياشدن هذه الًفية العادلة بالماع انطنلا  من روابط األخون العربية، ولاع ين انفاق 

 ما االشنرا   "يهودية الدولة" فه  بدشة. ويلو نص شلى اشنرا  الفليطينيين  "ييرا يع"،  
نما باءت بعد  ن ذه   ولاع شباس، ين مبادرن و ير الخاربية األمريكية بون كيري لر نأت من فراغ، وا 
الفليطينيون يلى األمر المنحدن، وحصلوا شلى صفة دولة مرال . وبّين  ن الًفايا المطروحة شلى طاولة 

لمرحلة النها ية"، وه  الًدس، المينوطنات، والحدود، واألمن، المفاوفات ه  الخاصة بما ييمى "ا
والنب ون، والمياه، والعنلات الثنا ية، وه  الًفايا الن  وردت ف   ويلو، ولر يحدث فيها نحرك شلى 

 ينة. 12مدى  كثر من 
 16/0/0212، الدوحة الوطن،

 
 : االعتداء على القيادي قبها هدفه زرع الفتنةالحكومة في غزة .3

ندد ر يس المبلس النشريع  الفليطين ، ش ي  الدويك، ونوا  كنلة "النغيير وا صنح" النابعة لحركة 
"حماس" ف  المبلس، ما وصفوه بر"االشنداء اآلثر" الذي نعرض لع و ير األيرى اليابق والًيادي البار  ف  

هولين، ف  مدينة بنين، شماع "حماس"، المهندس وصف  لبها، ظهر اليور األربعاء، شلى  يدي ملثمين مب
واشنبر الدويك، ف  نصريح صحف  نشره مكنبع ا شنم  ف  رار اهلل، اليور األربعاء،  ن  الففة الغربية.

 من لار بهذا االشنداء هر "ف ة من الخاربين شن الًانون، وشن الص  الوطن ".
من الداخل ، و ر  الفننة وشق الص  ور ى الدويك  ن الهد  من االشنداء شلى لبها " ش شة االينًرار واأل

 الداخل ، وال يخدمون يوى مصالح االحننع ا يرا يل "، وفًا  لما باء ف  النصريح.
الحكومة الفليطينية ف  غ ن االشنداء "يدلع شلى حالة الفوفى والفلنان االمن  اليا دن هناك، وندن   ونعد

ولاع طاهر النونو المينشار االشنم  لر اية  ك.الحريات"، مطالبة بمول  وافح من الفصا ع نباه ذل
الحكومة الفليطينية ف  غ ن ف  نصريح مكنو  لع: "االشنداء شلى االيناذ وصف  لبها يشير يلى دربة 
الحريات ف  الففة وانعكاس لحالة الفوفى والفلنان، ويؤكد ما نًولع دا ما من  ن الخطون االولى ف  

ونياءع: "ماذا لو  ن مثع هذه البريمة ولعت  لحريات العامة دون ليود".ا يطنقالمصالحة يب   ن نكون 
ف  غ ن لكادر فنحاوي كي  ييكون الرد االشنم  الفصا ل  ومن بعض الشخصيات المينًلة ومن يلًبون 

ا".    نفيهر بمحللين وخبراء الن  نأمع ان نيم  لهر مولفا وافح 
 02/0/0212فلسطين أون الين، 

 
 حب بتصريحات وزير الخارجية المصري ويطالبه رف  الحصار عن غزةباسم نعيم ير  .2

ييماشيع هنية بنصريحات  ف  غ نالهور: رح  الدكنور باير نعير مينشار ر يس الحكومة   شر -غ ن 
فيلبو براندي، والن  ’ األونروا‘الو ير فهم ، خنع لًا ع م  المفوض ف  وكالة غوث ونشغيع النب ين 

المصري باألوفا  ا نيانية ف  لطا  غ ن، وطال  خنلها بفرورن رف  الحصار  الهنمارا كد فيها  يفا 
خطوات ف  ‘، كما  كد  نها ’ا يبابية‘ا يرا يل  المفروض شلى اليكان. ووص  نعير النصريحات بر 

خفي  الن‘لنأكيد هذه األلواع بإبراءات شلى األرض من خنع ’ األخون ف  مصر‘ودشا  ’.الصحيح االنباه
شن يكان الًطا  بفنح معبر رفح بشكع فوري ودا ر واليماح للبفا   واحنيابات الناس بالدخوع من 
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حرصها شلى اينًرار و من ‘وبدد نعير النأكيد شلى مول  حكومنع الثابت والمنمثع بر ’. البان  المصري
و كد  ن  ’.االحننعراشع م  مصر واشنباره ب ءا  من األمن الفليطين  ومخ ونا  اينرانيبيا  لشعبنا ف  ص

مصلحة ‘اينًرار األوفا  ف  لطا  غ ن وشلى كع المينويات يلى بان   نع مصلحة فليطينية فإنع 
 ’.مصرية اينرانيبية

 02/0/0212العربي، لندن،  دسالق
 

 "اتفاق اإلطار"واشنطن تقترح تجميدًا جزئيًا لالستيطان ومطالبة فلسطينية بإلغاء "الحياة":  .5
كش  ميؤوع فليطين  رفي  ان البان  الفليطين  ييطال  و ير الخاربية األميرك  بون كيري : رار اهلل

ف  حاع اصراره شلى ان ينفمن االشنرا  بإيرا يع وطنا  لوميا  للشع   "االنفاق ا طار"بإلغاء فكرن 
 يلية نبميدا  ب  يا  اليهودي، فيما افادت مصادر يشنمية ايرا يلية ان واشنطن ينطل  من الحكومة ا يرا

لنينيطان باشنبارها خطون مهمة ف  طريق نمديد فنرن المفاوفات بين ييرا يع والفليطينيين حنى نهاية 
 العار الحال  شلى األلع.

، ان  مسولاع الميؤوع الفليطين ، لبيع ابنما  كيري والر يس الفليطين  محمود شباس ف  باريس مياء 
يحمع اشنرافا  فليطينيا  « يطارانفاق »ير األميرك  من خطورن اصراره شلى البان  الفليطين  حذر الو  

بإيرا يع دولة يهودية، خصوصا  شلى االينًرار ف  الففة الغربية، مشيرا  الى ان الشع  الفليطين  لن 
يًبع خوض اي شملية ييايية ننفمن مثع هذا الشرط، ومؤكدا  ان البان  الفليطين  يففع اي بديع آخر 

 ى انفاق من هذا النو .شل
 02/0/0212الحياة، لندن، 

 
 تدعو المجتم  الدولي لحماية التعليم في القدس من إجراءات االحتالل في رام اهلل الخارجية .9

من ش ر الحكومة االيرا يلية شلى يغنق ما ي يد شلى ثنثين  ف  رار اهلل رار اهلل: حذرت و ارن الخاربية
نطبيق المنهاج االيرا يل ، و صرت شلى مواصلة اشنماد المنهاج مدرية فليطينية ألنها رففت 

و وفحت الو ارن ف  بيان صحاف   مس  ن هذه المدارس وبدت نفيها ننيبة اللن امها بالمنهاج  الفليطين .
الفليطين  ف  موابهة غرامات ايرا يلية باهظة ومهددن با غنق، وذلك ف  يياق اليياية العامة الن  

كومة االيرا يلية لنهويد الًدس، وفر  مًومات صمود المواطنين الفليطينيين فيها، و يرلة لطا  ننبعها الح
 النعلير ف  الًدس الشرلية.

داننها وولفها وفًا  للًانون  وطالبت الو ارن اليونيكو والمنظمات األممية ذات الصلة بففح هذه اليياية، وا 
لية بانخاذ االبراءات الكفيلة بول  المماريات االينف ا ية كما دشت الدوع كافة، والرباشية الدو  الدول .

 االيرا يلية  حادية البان ، ونوفير الحماية للمواطنين الفليطينيين ف  الًدس، وفًا  النفاليات بني .
 02/0/0212األيام، رام اهلل، 

 
 ء برام اهلل الوزرالمجلس  عاماً  تعيين د. فواز عقل مستشارا برتبة وزير وابو دياك أميناً "القدس":  .7

شلمت الًدس دوت كور من مصدر مطل   ن الر يس محمود شباس،  صدر اليور االربعاء، مريوما  :رار اهلل
 ر اييا، يًف  بنعيين الدكنور فوا  شًع مينشارا لشؤون مبلس الو راء ف  االمانة العامة برنبة و ير.



 
 
 

 

 

           8ص                                    1014العدد:     05/0/0504 الخميس التاريخ:

حكومة الدكنور رام  حمد اهلل، ولد نر نعيين  وكان الدكنور شًع يشغع منص   مين شار مبلس الو راء ف 
 هذا المنص  خلفا للدكنور شًع. ألشغاعر يس ديوان الفنوى شل  ابو دياك 

 02/0/0212القدس، القدس، 
 

 يوما 88يومًا في ستة أشهر وفتحته  69أغلقت معبر رفح  بغزة: مصراإلدارة العامة للمعابر  .8
( بلغت 1222يغنق معبر رفح البري خنع العار المنصرر ) فادت يحصا ية فليطينية ريمية  ن  يار 

يوما  بشكع منفرق بينما ُ غلق  88ح يران )يونيو(،  22يوما ، فيما بلغت شدد  يار فنح المعبر ما بعد  222
و وفحت ا حصا ية الينوية الصادرن شن ا دارن العامة للمعابر بو ارن الداخلية واألمن الوطن   يوما . 69

ميافرا ، ف   178 لفا  و 251الماف  بلغ  1222ن شدد المغادرين شبر معبر رفح خنع شار بغ ن  
ننيبة ا غنق المنكرر للمعبر، الييما خنع النص   1221انخفاض ملموس ألشداد الميافرين شن شار 

ع العار و شارت ا حصا ية يلى  ن  شداد الًادمين يلى لطا  غ ن شبر معبر رفح خن الثان  من العار.
 697 لفا  وثنثة ششر ميافرا ، ف  حين  ربعت اليلطات المصرية ثمانية آال  و 292المنصرر بلغ 

ميافرا   76كما بّينت ا حصا ية  ن شدد المرحلين من لبع اليلطات المصرية خنع يفرهر بلغ  ميافرا .
 خنع العار من مطار الًاهرن يلى المعبر وبالعكس.

  16/0/0212مصر،  الشعب،
 

 حنان عشراوي: اتفاق اإلطار يفترض أن يتناول قضايا الحل النهائي ال أن يستخدم لتمديد المفاوضات .6
رففت شفون اللبنة الننفيذية لمنظمة النحرير الفليطينية حنان ششراوي وف  : الربو  شوض-اهللرار 

وا يرا يل  شلى طاولة انفاق ا طار الذي نعن ر ا دارن األميركية طرحع شلى البانبين الفليطين  
 المفاوفات المنولفة منذ نوفمبر/نشرين الثان  الماف .

 ولالت ين انفاق ا طار يفنرض  ن ينناوع بمي  لفايا الحع النها  ، ال  ن يينخدر لنمديد المفاوفات.
 وف  ما ينعلق بيهودية الدولة نياءلت شن دواش  وفعع كشرط ميبق، ولالت ششراوي ين منظمة النحرير
الفليطينية اشنرفت بحق ييرا يع ف  الوبود والعيش بينر و من، وال يمكنها االشنرا  بيهودية الدولة ألن 

 مثع هذا االشنرا  يلغ  حق النب ين ف  العودن والحق الفليطين  الناريخ  ف  هذه األرض.
 16/0/0212الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 هم الموجهة إليها حماس من الت  " دليل على براءة طنطاويمرزوق": شهادة " ابو" .05

، نا   ر يس المكنر  اليياير  لحركرة حمراس الفليرطينية، ين شرهادن المشرير ق بو مر و لاع الدكنور مويى 
محمررد حيررين طنطرراوي و يررر الرردفا  اليررابق فرر  المحاكمررة األولررى فرر  لفررية لنررع المنظرراهرين المررنهر فيهررا 

اءن حمرراس مررن الررنهر الموبهررة لهررا بالنحررار اليرربون الررر يس األيرربق حيررن  مبررارك، هرر  خيررر دليررع شلررى بررر 
 يناير. 02والمشاركة ف  ثورن 

و فررا  فرر  ندوينررع لررع شلررى صررفحنع الريررمية شلررى مولرر  النواصررع االبنمرراش  "فرريس برروك": نشرررت بريرردن 
، شهادن المشير حيين طنطاوي، فر  محاكمرة مبرارك األولرى شنردما 0220-6-0"األهرار" المصرية، بناريخ 

بنفيررع دخرروع  ي شنصررر خررارب  لمصررر برردون شلررر الًرروات  0222-9-04يررؤاع للمحكمررة بنرراريخ  رد شلررى
الميررلحة، ولولررع بررأن  ي شنصررر يرردخع يررنر الًفرراء شليررع فررورا ، ونأكيررده شلررى شرردر نوابررد شناصررر خاربيررة 
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الوطن، وناب : شهادن المشير طنطاوي نعبيرا  شن كرامة البيش المصري ودوره ف  حماية  بمول  النظاهرات.
وباءت الشهادن فى  خر النشويع والبحث شن شدو حينما صور بعض ا شنميين وبعرض المحللرين وبعرض 
الخبررراء األمنيررين بررأن مصررر كانررت ميررنباحة لحركررة "حمرراس" لُنخرررج منهررا اليرربناء، ونيررنهد  المنظرراهرين، 

ئ، فهرررو ييرررئ للبررريش ونيررريطر شلرررى الحررردود، ونفبرررر ونًنرررع، دون  ي النفانرررة يلرررى  ن كرررع ذلرررك  وع مرررا ييررر
المصري، ولبع  ن يشيطن "حماس" والفليطينيين بنلك األفعاع، والن   نكرنها ورففنها الحركة منذ البداية.. 
كما بر ت "حماس". وايندرك: با فافة لشهادن المشير طنطاوي، لبنة نًص  الحًا ق النر  شركلها المبلرس 

يناير، وكشفت اللبنة شن  02ن  الن  صاحبت ثورن العيكري بر اية المينشار شادع لورن حوع  حداث الع
، كذلك الولا  .. حيث لر ينهر واحد مرن "حمراس" برأي بريمرة 0222-4-29نًريرها ف  مؤنمر صحف  ف  

  و بناية  مار المحاكر المصرية.
ليا  ايما  ف  لفية ما ييمى النحار اليبون، ظهر ب 19و شار  بومر وق، يلى  نع حينما نر فعع ذلك وُلدر 

نهافررت ا دشرراء، فبعررد الفحررص الرردليق والشررامع لبميرر  األيررماء الررواردن فرر  ال حررة االنهررار، نبررين  ن مررن بررين 
( وهمرا 0222و 0222الواردن  يماؤهر ف  الن حة شهيدين لفريا شلرى يرد االحرننع الصرهيون  فر  شرام  )

(  ي لبررع 0222و 0222ذ شررام  ))حيررار شبررد اهلل يبررراهير الصرران  ونييررير  بررو يررنيمة(، واثنررين منرروفين منرر
اندال  الثورن المصرية بينوات شدن وهمرا )محمرد يرمير  برو لبردن ومحمرد خليرع  برو شراويش(، وكران مرن برين 

، والمحكرور بالمؤبرد فر  يربون االحرننع 2996األيماء الواردن  يفا األيير حين ينمة المعنًع منذ شرار 
يخربرروا مرن الًطررا ، ولررر يرردخلوا مصررر البنررة، والبرراليين  الصرهيون . و وفررح  ن نصرر  األيررماء المررذكورن لررر
 يررماء فررر  الن حررة ال وبرررود لهررا فررر  اليرربع المررردن   2دخلرروا مصررر مررررورا  للنعلررير  و للعمررررن، كمررا ظهررررت 

 الفليطين 
 09/0/0504، الشعب، مصر

 
 بتشكيل لجنة سداسية لفصل أتباع دحالن من فتح : عباس أصدر أمراً "القدس العربي" .00

مررن مصررادر لياديررة وا نررة فرر  حركررة فررنح  ن الحركررة يررنننه  ’ الًرردس العربرر ‘ شررر  الهررور: شلمررت  ررر غرر ن
، نفررر  شفرراء مررن اللبنررة المرك يررة، ولررادن ’لبنررة يدايررية‘خررنع األيررار الًريبررة المًبلررة مررن نيررمية  شفرراء 

س محمررود شبرراس فرر  الحركررة، لرفعهررا للررر ي’ المنبنحررين’ بهرر ن  منيررة، لوفرر  لا مررة بأيررماء مررن يوصررفون بررر
 صدار  وامر بفصلهر، شلى غرار ما حدث م  النا   محمد دحنن، ويدور حديث شن  ن الًا مة ينشرمع 

وبحيرر  مررا  ففررى ميررؤوع فرر  الحركررة لررر   شفرراء مررن المبلررس الثرروري و شفرراء مررن كنلررة فررنح البرلمانيررة.
شًدنرررع بمدينرررة رار اهلل بالفرررفة فًرررد  كرررد  ن اللبنرررة المرك يرررة لحركرررة فرررنح فررر  آخرررر ابنمرررا  ’ الًررردس العربررر ‘

، بعرد  ن نالشرت باينفافرة وفر  هياكرع الننظرير فر  لطرا  ’اللبنرة اليدايرية‘الغربية، انخذت لرارا بنشكيع 
نها رع داخرع  طرر الننظرير، ’ النبرنح‘و كد الميؤوع الفنحاوي  ن لرار المرك ية بنشركيع لبنرة لموابهرة  غ ن. وا 

 الن  ييعلن شن نشكيلها لريبا.’ يةاللبنة اليداي‘كان الًصد من ورا ع 
 ومن المًرر  ن ينر نشكيع ونيمية  شفاء اللبنة فور شودن الر يس شباس من  يارنع الحالية لفرنيا.

و شرررار هرررذا الميرررؤوع يلرررى  ن اللبنرررة يرررنبنم  فرررور نشررركيلها، وينباشرررر بدرايرررة ملفرررات العديرررد مرررن ليرررادات 
ال ينمنر  بحصرانة الفصرع لرو ثبرت ‘ع ين  حردا فر  الحركرة ، ولرا’النبرنح’وشناصر من حركة فنح، منهمين برر

 كثررر، وحاولررت معرفررة ين كانررت هنرراك  يررماء ’ الًرردس العربرر ‘واينفيرررت  ’. نررع يعمررع خررارج  طررر الننظررير
منهمررة بشرركع مباشررر، فرراكنفى ليررادي كبيررر فرر  فررنح بررالًوع ين لرررارات الفصررع يررنطوع  شفرراء فرر  المبلررس 
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فنح ف  المبلس النشريع ، ولفت يلى  نع يبق و ن فصع محمد دحرنن رغرر الثوري، وآخرين ممثلين لحركة 
  نع نا   شن الحركة وشفو ف  اللبنة المرك ية.

المعلومات ف  هذا الشأن، ويؤكدها  حد  شفاء اللبنة المرك ية،  ن الًا مة الن  ييوصرى بفصرع  شفرا ها 
لًرررى دشمرررا مرررن دولرررة ا مرررارات، و شفررراؤها النررر  نن’ لبنرررة النكافرررع‘ينشرررمع نشرررطاء فرررنح الرررذين يعملرررون فررر  

 معروفون بوال هر للنا   دحنن.
و شار يلى  ن الر يس شباس الذي وافق شلى نشكيع اللبنة،  بلغ  شفاء المرك ية ف  ا بنما  األخير برار 

موافًرة  اهلل،  نع ييكون باه ا للنولي  فورا شلى لا مة الفصرع بعرد اشنمادهرا مرن اللبنرة المرك يرة، و كرد وبرود
 ’.مل  الفصع‘كاملة من  شفاء المرك ية شلى 

م  الدكنور نبيع شعث شفو اللبنة المرك ية، وهو  حد  شفاء اللبنة الن   ارت ’ الًدس العرب ‘ونحدثت 
لطا  غ ن مؤخرا، لبحث مل  الننظير، ورفعت نوصيات بهد  النهوض بالوف  الحرك ، فأكد خبر نشكيع 

 .’فصع المنبنحين’اللبنة لر
ولاع ين حركة فنح من حًها  ن نشر  بفصع كع من يعمع خارج  طرها الشرشية، ويعرلع شملها، مؤكدا ف  
الولررت ذنررع شلررى  ن حًرروق شفرروية حركررة فررنح مكفولررة فرر  يطررار الننظررير. ولرراع شررعث ين هنرراك  نرراس مررن 

ار ال ينبناهرررا ، مشررريرا يلرررى  ن مرررن يًصررردهر يعملرررون بييايرررات و فكررر’خرررارج حركرررة فرررنح‘األففرررع  ن يكونررروا 
ولاع ينع من الممكن لهر  ن يشكلوا  ح ابا  و ننظيمات  خرى، طالما  ن نهج ويياية حركة فرنح ال  الننظير.

وفررق شرعث برين محايربة مرن يخط رون فر  حرق الننظرير، ومرن يخط رون فر  حرق ليررادات  ينلر  لبروال مرنهر.
ايرنها، فرمن لواشرد العمرع الننظيمر ، الننظير، ف  شركع العًرا ، ولراع ينرع يحرق لفرنح فصرع مرن يخرال  يي

 و ن هذا األمر ال يمن  اللبوء للًفاء لمحايبة من يخط ون بحق ليادات ف  الننظير.
، و كررد  نررع يرردرج فرر  يطررار البرررا ر، و نررع ’الكررنر الًررذر‘و كررد  نررع نعرررض لحملررة الًررذ ، ونحمررع العديررد مررن 

ؤوع الفنحرراوي  ن  حرردا فرر  الحركررة ال ينمنرر  كررذلك  كررد الميرر يرريلبأ للًفرراء لمحايرربة كررع مررن نبنررى شليررع.
 بحصانة من الفصع والطرد، طالما يعمع خارج  طر الننظير.

 05/0/0504، القدس العربي، لندن
 

 لمصر  تسيءالمرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري  تصريحاتحماس:  .00
ر اير  اليرابق، بأنرع يبر   شربت حركة حماس، شن  يفها الشرديد لنصرريحات  برو العر  الحريرري المرشرح ال

 نًود حرب ا فد مصر"، داشية لول  مثع هذه النصريحات "الن  نييئ لمصر".“الحركة ا شنن  ن 
ولررراع يرررام   برررو  هرررري المنحررردث الريرررم  بايرررر حركرررة حمررراس شبرررر حيرررابع الريرررم  شلرررى مولررر  النواصرررع 

  اليرابق  برو العر  الحريرري "ننظر بكع  ير  يلرى نصرريحات المرشرح المصرري الر ايرفييبوك: االبنماش  
 بأنع يب  ا شنن  ن حماس نًود حربا  فد مصر فهذا مناٍ  للحًيًة".

"ولرر  هررذه النصررريحات ألنهررا نيرريئ يلررى مصررر لبررع  ي طررر   اليررور يلررىودشررت حمرراس فرر  بيرران  صرردرنع 
ظهارهرا شراب ن  مرار  و وفح:آخر"،  غر ن النر  ال ال يعًع نًر ير صرورن شبرر مثرع هرذه النصرريحات اليوميرة وا 

"هرذه النصرريحات ال نخردر مصرر وال نخردر فليرطين والميرنفيد الوحيرد  الحركرة:و فافت  .0كر162ن يد شن 
 هو االحننع".

 09/0/0504، الشعب، مصر
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 اآلثم على القائد قبها جريمٌة وطنيةٌ  االعتداءحماس:  .01
لبها بريمٌة وطنيٌة ال نخردر يروى   كدت حركة حماس  ّن االشنداء شلى الًا د الوطن  الكبير األيناذ وصف 

االحننع ووكن ع، "ومنفذوها لييوا يوى مبموشة خاربة شن الص  الوطن ، ينطالهر يد العدالة شابن  ر 
آبررن". ولالررت الحركررة، فرر  بيرران صرردر شنهررا نعًيبررا  شلررى االشنررداء الررذي نعررّرض لررع الًيررادي لبهررا مررن لبررع 

، ين "البهة الن  نً  خل  االشنداء شلى الو ير لبها، ه  ذات مبموشة من الملثمين ف  بنين ظهر اليور
البهة الن  نيعى لنونير األبواء الوطنية ونيميمها م  كّع حراٍك فاشٍع ييعى الينرداد وحدن شعبنا ونبمي  
لواه فّد المحنع الغاص ". وطالبت حماس لادن اليلطة وحركة فنح ف  الففة الغربية بالكش  الفوري شرن 

نرر اع  ليرررى شًوبررة بهرررر، حفاظررا  شلرررى وحرردن شرررعبنا وحمايررة  لرمرررو  المًاومرررة منفررذي  هرررذه البريمررة النكرررراء، وا 
 ولادنها.

كمررا دشررت كافررة فصررا ع شررعبنا ولررواه الحيررة للولررو  يرردا  واحرردن  فرر  وبررع محرراوالت شررّق الصرر  و ر  الفننررة 
بلرة لرألق لبهرا، "ونعاهرده ومعرع كرع واينهدا  رمرو  المًاومرة ولادنهرا األوفيراء. ونمنرت الحركرة اليرنمة العا

رمررو  شررعبنا بررأن خيررار المًاومررة يرريبًى خيررار شررعبنا وفصررا لع الحيررة، و ن كررع محرراوالت النرهيرر  لررن نعرلررع 
 مييرننا نحو نحرير  رفنا ونيع حريننا واينرداد مًدياننا".

رفروض فر  كامرع ولد  دى االشنداء الذي نعرض لر  لبهرا فر  بنرين ظهرر اليرور،  صرابنع بكيرر فر  يرده و 
 بيده ونحطير ييارنع.

 09/0/0504، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "الجبهة الشعبية": اللقاءات الفلسطينية م  االحتالل تطبي  مجاني خاسر .04
اشنبر شفو المكنر  اليياير  لرر "الببهرة الشرعبية لنحريرر فليرطين" كايرد : غ ن )فليطين( ر خدمة لدس برس

 .وخايرية م  االحننع نطبي  مبان  الغوع  ن اللًاءات الفليطين
و كررد  ن الرهرران شلررى "يمكانيررة النررأثير فرر  المبنمرر  الصررهيون  شبررر هررذه اللًرراءات فشررلت و ادت مررن حالررة 
النراخ  ف  المول  الفليطين ، فر  المًابرع نشردد المولر  الصرهيون  الرذي ينحرا  بغالبينرع يلرى لروى اليمرين 

انع ال ييعى  غراق ايررا يع بمنيرين النب رين لنغييرر نركيبنهرا  وحوع نصريحات الر يس شباس المنطر ".
اليركانية  كررد "ان هررذا الحررق هرو حررق وطنرر  شررامع وحرق فررردي لكررع مررواطن فليرطين  ال يمكررن الحررد ومهمررا 
كانررت صررفنع ان يصررادر هررذا الحررق الفررردي لنب ررين الفليررطينيين والمطلررو  مًاومررة فكرررن الننررا ع شررن حررق 

فليطين  يواء شبر نوحيد كع االطر العاملة ف  يطار حق العرودن لنب رين الفليرطينيين  العودن بأشلى نوحد
 مول  يياي  موحد للًوى الفليطينية يعكس رففها لمثع هذا النوبع". يطاراو ف  

 09/0/0504قدس برس، 
 
 
 

 تفجيري بئر حسن: للتضامن والحوار لمواجهة الفتنة تدينحماس  .00
دانررت ليررادن حركررة "حمرراس" فرر  لبنرران "النفبيرررين ا بررراميين اللررذين ولعررا  مررار : )الوكالررة الوطنيررة لإلشررنر(

المينشارية الثًافية ا يرانية ف  ب رر حيرن و ديرا يلرى يرًوط شردد مرن الشرهداء والبرحرى"، ودشرت يلرى "ولر  
لموابهررة الوحرردن والنفررامن والحرروار  يلررىاالشنررداءات شلررى المرردنيين األبريرراء"، ومشررددن شلررى "فرررورن اللبرروء 
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ذ  شربررت شررن "النفررامن مرر  الشررع  اللبنرران  الشررًيق"،  كرردت "الحرررص شلررى اليررلر األهلرر  ودشررر  الفننررة". وا 
 وحدن لبنان و منع واينًراره".

كرع اللبنرانيين والرى ذوي  يلرىودشت يلى "رص الصفو  لموابهة األخطار المحدلة بلبنان"، ولدمت النعرا ي 
 رحى.الشهداء، منمنية الشفاء العابع للب

  05/0/0504، السفير، بيروت
 

 اإلجرامية في بيروت تفجيري "بئر حسن"الفلسطيني" يدين  التحالف" .02
دان "نحررال  الًرروى الفليررطينية" فرر  لبنرران النفبيرررات النرر  حصررلت صررباح اليررور : بيررروت ر خدمررة لرردس برررس

 ( ف  منطًة ب ر حين ف  بيروت، ووصفها بر "ا برامية".0|29) األربعاء
(  ريررع نيررخة منررع لررر "لرردس برررس" نفررامنع "الكامررع" مرر  0|29) األربعرراءالنحررال  فرر  بيرران لررع اليررور و شلررن 

 الشع  اللبنان  ودشمع لمييرن اليلر األهل  ف  لبنان.
و فا : "يننا يذ نيننكر هرذا العمرع ا رهراب ، نعلرن نفرامننا مر  لبنران وشرعبع الشرًيق، ونردشو يلرى نشركيع 

ونؤكرد دشمنرا لميريرن اليرلر األهلر  فر  لبنران،  ألشمراع ا رهابيرة المحدلرة بلبنران،مول  موحد لموابهة هرذه ا
 ونًدر خالص الع اء لذوي الشهداء، وننمنى الشفاء العابع للبرحى"، شلى حد نعبير البيان.

 09/0/0504قدس برس، 
 

 "إسرائيل"في  جريح سوري تلقوا العالج 055أكثر من بالجوالن:  المستشفى الميدانيب يزورهمنتنياهو  .00
 هير  ندراوس لار ر يس الو راء ا يرا يل ، ُيرافًع و ير األمن، موشيع يعلون، ولا د هي ة األركان -الناصرن 

العامة ف  بيش االحننع، البنراع بين  غاننس، ب يارن يلى برحى يوريين ينر شنبهر ف  المينشفى 
  يع، بالًر  من الحدود م  يوريا.الميدان  الذي  لير ف  الًاشدن العيكرية شمال  ييرا

( ا خباري العبري ين نننياهو كن  شلى صفحنع الشخصية شلى الفييبوك، باللغنين WALLAولاع مول  )
العبرية وا نكلي ية:  رت اليور الًاشدن الن  ينر فيها شنج البرحى من المعارك ف  يوريا، وناب  ر يس 

لعالر هذه الصور من هذا المكان: مكان يفصع بين الطي  والييئ ف  الو راء لا ن : ينع من المهر  ن يرى ا
 العالر.

’. الن  ننًذ حيان المصابين ف  المبا ر اليومية ف  يوريا‘البان  الطي ، بحي  نننياهو، ه  ييرا يع 
 ن.مًابع ذلك، البان  الييئ ه  ييران الن  نيلح من يًومون بهذه المبا ر، هذا هو الوبع الحًيً   يرا

وكانت لد كشفت صحيفة )هآرنس( النًا  شن حبر المياشدن الطبية وا نيانية، بحي  وصفها، الن  
ً ا للنًرير، نمت معالبة نحو يبعما ة  نًدمها ييرا يع لنب ين والبرحى اليوريين الذين يصلون يليها، ووف

ًليع منهر فًد  صي  ف  مواطن يوري ف  ييرا يع حنى اآلن،  صي  معظمهر ف  الحر  األهلية،  ما ال
ولاع النًرير ين المراك  الطبية نًدر العنج، غير  ن البيش ا يرا يل  هو الميؤوع شن  ظرو   خرى. 

شادنهر يلى يوريا شند اننها ع، موفحة   نع خنفا للحاالت األخرى  نًع البرحى للحصوع شلى العنج وا 
الداخلية لييت طرفا، وال نيبع الًادمين والمغادرين المنعلًة بدخوع شخص يلى داخع حدود الدولة، و ارن 

 وال نمنحهر  ية مكانة.
 05/0/0504، القدس العربي، لندن

 



 
 
 

 

 

           01ص                                    1014العدد:     05/0/0504 الخميس التاريخ:

 التوصل التفاق سالم نهاية للدولة اليهودية عدمليفني:  .08
شلنت و ير الًفاء االيرا يل  ميؤولة مل  المفاوفات م  البان  :  كامع يبراهير-الًدس المحنلة 
ب  ليفن  ين غيا  االنفاق اليياي  م  البان  الفليطين  ييؤدي يلى نهاية الصهيونية الفليطين  نيي

 والدولة اليهودية الديمًراطية.
باءت  لواع ليفن  مياء الثنثاء ف  الكلمة الن  لدمنها ف  مؤنمر لبنة رؤياء المنظمات للبالية اليهودية 

العبري، والن   كدت « وااله»لمحنلة وفًا لما نشره مول  ف  شماع  مريكا الشمالية المنعًد ف  مدينة الًدس ا
خطون مهمة شلى طريق  ا طارفيع شلى فرورن النوصع الى ينر م  البان  الفليطين ، معنبرن انفالية 

البان   يدراكالوصوع الى الحع النها  ، طالما  نع كان منوا نا ويعبر شن مصالح ايرا يع، وكذلك 
 شليع نًدير ننا الت للحصوع شلى دولة وفًط من خنع المفاوفات.الفليطين  بأنع ينوب  

و فافت  ن غالبية البمهور االيرا يل  يؤيدون النوصع الى انفالية نها ية م  البان  الفليطين ، 
واالصوات الن  نيمعها نعارض ذلك ه  االصوات الن  ال نريد نيوية ييايية، وه  الن  نريد  رض 

وه  نهاية الصهيونية والدولة   يدولوبينهرة ايرا يع، والن  ييدفعون براء ذلك ثمن ايرا يع شلى حيا  دول
ونابعت ليفن  يب  النول  شن اينخدار األمن شند الحديث شن المينوطنات المع ولة، يو   اليهودية.

األمن  لانع من  بع النبمعات االينيطانية األيايية، ولكن المينوطنات المع ولة لييت ب ءا من نظرية 
 الًوم  االيرا يل ، وبرى بناؤها للنشبث باألرض فًط.

ونطرلت لموفو  المًاطعة والدشوات الن  بد ت نظهر حديثا ف  الدوع األوروبية، مؤكدن شلى فرورن 
محاربة هذه الدشوات والكفاح فد المًاطعة والنيامية ومعادان ايرا يع، ولكن ليس كع اننًاد فد ايرا يع 

اننًاد ال يام ، ألن هذا النفكير يو  يًود لفًدان االصدلاء ف   وروبا المعنيين بمنح  والمينوطنات هو
 ايرا يع الويا ع لمحاربة النيامية الحًيًية.

من : »بالفيس بوكبدوره هابر و ير المواصنت ا يرا يل  ييرا يع كانس )ليفن (، منيا ن شلى صفحنع 
يلى  ن ييرا يع نيعى للينر ومعنية بالنوصع يلى انفاق م   و شار «.الذي ينحدث: ليفن   ر الخمين ؟

هع  بو ما ن وهنية والربو  هر  مع »الفليطينيين ولكن ليس بأي ثمن، ووبع اليؤاع لليفن  
 «.الصهيونية؟

 05/0/0504، الرأي، عم ان
 

 استيطانية جديدة في "بيت إيل" مبان   أربعةسرائيلية تمول الحكومة اإل: هآرتس .09
لررت الحكومة االيرا يلية نمويع يلامة مبان شامة ف  مينوطنة  :خاصة نربمة-دوت كور  الًدس-اهللرار 

"بيت ايع" كب ء من ر مة نعويفات للمينوطنين من ح  "اولبانا" ف  المينوطنة ذانها، والذين نر يخنؤهر 
نكلفة كع واحد من  ولالت صحيفة "هآرنس" االيرا يلية ان وثا ق وصلنها نشير يلى ان .0220ف  شار 

منيين شيًع، يينر النطاشها من مي انية الدولة، شدا شن منيين  2المبان  العامة االربعة المًررن نبلغ 
 الشوالع الن  يبق ان نر نحويلها من لبع الحكومة لمينوطنة بيت ايع.

 24بان من بين يشار الى ان الحكومة االيرا يلية كانت لد اخلت لبع حوال  شار ونص  العار خمية م
مبنى ف  ح  "اولبانا" شماع مينوطنة بيت ايع مًابع ر مة من االمنيا ات ونعويض المينوطنين شن 

يبلغ شدد  مينوطنةمبان شامة ف   4واشنبرت الصحيفة بناء  الطوش  من هذه المبان . با خنءليامهر 
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فض العديد من المطال  الن  ننًدر فيها آال  شخص "امرا  شاذا " ف  الولت الذي ينر فيع ر  2المًيمين فيها 
 مبان شامة فيها.  لامةالعديد من المبالس المحلية 

 09/0/0504، القدس، القدس
 

 تجميدًا ولو جزئيًا لالستيطان "غير مطروح"يعلن أن  اإلسرائيلي اإلسكانوزير  .05
شفو الح   الًوم  "البيت  شلن و ير ا يكان ا يرا يل  اوري ارييع، وهو : )"اليفير"،      ، روينر (

اليهودي"،  ن نبميدا  ولو ب  يا  لنينيطان "غير مطروح"، مفيفا  "كما  شلن بشكع ريم  ف  اآلونة 
 األخيرن ر يس الو راء  مار الكنييت، يننا ينواصع البناء".

ياهو، و ير بدوره، هابر نا   و ير الدفا  ا يرا يل  دان  دانون من "ح   الليكود"، الذي ين شمع ننن
الخاربية األميرك  منهما  يياه، ف  حديث يلى ا ذاشة ا يرا يلية، باليع  لنحويع "الحكومة والليكود يلى 

 خلية ميرينس"، ف  يشارن يلى ح   المعارفة اليياري المناهض لنينيطان.
 05/0/0504، السفير، بيروت

 
 تفرض "يهوديتها" على المدارس العربية "إسرائيل" .00

صادلت اللبنة الو ارية للنشري  ف  ييرا يع شلى مشرو  لانون للنربية لفرض هوينها : حيفا-واودنودي  ش
بوصفها دولة "لومية يهودية" ف  المدارس كافة بما ف  ذلك مدارس فليطيني  الداخع، الذين يرففونع 

 ويعنبرونع محاولة  يرلة ونشويع للهوية العربية.
ييرا يع بيننا( مر بالًراءن األولى يور األربعاء بنعديع  - وحايون )ليكود شمعونالًانون الذي لدمع النا   

يًف  بإفافة بند بديد شلى المواد الخاصة بأهدا  النربية  2921لانون النعلير الريم  ف  ييرا يع لعار 
 يع وينص النعديع شلى يل ار المدارس والمؤييات النعليمية كافة بنع ي  ونكريس هوية ييرا والنعلير.

 بوصفها دولة لومية للشع  اليهودي.
وردا شلى يؤاع الب يرن نت حوع الحابة لمثع هذا النعديع الًانون ، يشير النا    وحايون لخطورن 

وي شر  وحايون  ن  "محاوالت يفعا  العنلة المنينة بين الشع  ا يرا يل  ووطنع والنشكيك ف  هوينع".
من اليكان هر مواطنون منياوون م  غيرهر، لكن شليهر النيلير  %22"فليطيني  الداخع الذين يشكلون 

 دولة شربية، ف  حين ال يوبد يال دولة واحدن لليهود". 00بأن النعبير الًوم  شن طموحانهر يكمن ف  
 05/00/0504، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مليون دوالر لألردن 055صفقة لتصدير غاز إسرائيلي بـ  .00

ركاء ف  حًع "نامار" ا يرا يل  للغا  الطبيع ، الذي يً  ف  البحر المنويط، ول  الش: روينر  –الًدس 
شاما ف   وع  22مليون دوالر شلى األلع يلى شركنين  ردنينين شلى مدى  222انفالا لبي  كميات بًيمة 
 صفًة لهر خارج ييرا يع.

ار لدر مكعبة من الغا  الطبيع  ملي 66ولالت "نوبع ينرب " األمريكية األربعاء، ين مشرو  "نامار" ييفخ 
شلى مدى فنرن العًد يلى شركة البوناس العربية األردنية والوحدن النابعة لها "برومين األردن"، وه  مشرو  

ونًدر احنياطيات نامار الذي  مشنرك م  " لبامارع" األمريكية، الينخدامع ف  منشآنهما لر  البحر الميت.
 ليار منر مكع  من الغا . م 022بأكثر من  0229اكنش  شار 
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وبد  الحًع ا نناج ف  مارس آذار الماف  وول  المشرو  بالفعع شددا من الصفًات المربحة داخع 
ومن المنول   ن نبد   وبد  نشغيع الحًع بعد  شهر من ول  يمدادات الغا  المصري يلى ييرا يع. ييرا يع.

 حد األدنى من البنية النحنية.بعد اينكماع ال 0226مبيعات نامار يلى األردن شار 
دوالر لألل  لدر مكعبة من الغا  وينرنبط ال يادن فوق هذا  6522وييكون الحد األدنى ليعر البي  

المينوى بيعر خار النفط برنت. ولالت نوبع ينها ينحصع  يفا شلى ريور مًابع خدمات النيويق والبي  
 مليون دوالر. 222ات ا بمالية ونًع الغا  يلى األردن. ونولعت  ن نبلغ ا يراد

 09/0/0504، "00موق  "عربي 
 

 "استراتيجية"وفد إسرائيلي يجري في بكين مباحثات ": اليوم سرائيلإ" .01
ينوبع طالر بر اية ر يس المبلس األمن الًوم ، يوي  كوهين، خنع األيابي  المًبلة يلى : شل  حيدر

 ين رفيع  المينوى.الصين حيث ييبري محادثات اينرانيبية م  ميؤول
، المًربة من نننياهو،  ن ر يس الحكومة الصينية، دشا نظيره ا يرا يل  «ايرا يع اليور»و فادت صحيفة 

يلى  يارن الصين، بعد  يارن لع لبع نحو نص  ينة. لكن األخير رفض ذلك بيب   يارانع المخطط لها 
 للواليات المنحدن و ميركا البنوبية.

البعثة االيرا يلية، وهو الذي كان ينولى منص  نا   ر يس الموياد، ويدير المل  هذا ويير س كوهين 
االيران  ف  مكن  ر يس الحكومة. ويًير كوهين شنلات وايعة م  رباع االنحاد األوروب ، ويًود ميار 

اينرانيبيين، نطبي  العنلات م  نركيا، ويدير العنلات االينرانيبية االيرا يلية م  دوع شربية وم  شركاء 
 بمن فيهر الصين.

 05/0/0504، األخبار، بيروت
 

 األرباح في مستوطنات نهر األردن : انخفاضيديعوت .04
( شلى ا ننرنت  مس احرونوتف  نًرير ريم  نشره مول  صحيفة )يديعوت :  هير  ندراوس“- الناصرن

 يرا يلية ف  مينوطنات غور انخففت األرباح ا 0221األربعاء نبين  نع ف  العار الماف ،  ْي العار 
بالما ة ننيبة للمًاطعة األوروبية، الفن ا يلى  ن اليواد األشظر من المننبات الن  نًور  24األردن بنيبة 

بنصديرها المينوطنات ا يرا يلية ف  الففة الغربية المحنلة، نًاط  من لبع الشركات الكبرى ف  دوع 
 األوروب . االنحاد

ا ين المينوطنين الذين يًومون بنصدير الفلفع والنين والعن  و ششا  الننبيع ف   ولاع النًرير  يف 
مليون دوالر. ولاع ر يس المبلس ا لليم   09مبلغ  0221المينوطنات بالففة الغربية خيروا خنع العار 

من  ف  غور األردن، دافيد الحيان  ين الخيا ر بييمة، ولفت يلى  ن الًير األكبر من المًاطعة يصع
 ا يكندنافية.بريطانيا ومن الدوع 

 05/0/0504، القدس العربي، لندن
 

 جديدة لمدى الكرمل تتناول "مكانة النخب االقتصادية في المشهد السياسي اإلسرائيلي" دراسة .00
العرب  للدرايات االبنماشية النطبيًّية  المرك -الكرمعصدر حديثا شن مشرو  درايات ييرا يع ف  مدى 

ان "مكانة النخ  االلنصادية ف  المشهد اليياي  ا يرا يل ". نعرض هذه الدراية نأثير النخ  دراية بعنو 
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االلنصادية الحالية، رباع األشماع والًطا  الخاص، شلى اليياية العامة وانخاذ الًرارات ف  ييرا يع، 
خيرين. كما ونيلط الفوء خاصة االلنصادية منها، شلى يثر النحوالت الييايية وااللنصادية ف  العًدين األ

شلى نوشية المطال  الن  يرفعها لطا  األشماع يلى منخذي الًرار، و وبع الشبع واالخنن  ف  هوية 
 النخ  االلنصادية الحالية ومطالبهر نيبة  للعًود اليابًة.

 09/0/0504، 48عرب 
 

 "القاعدة"رائيلية: السعودية تتبنى خطة بندر لدعم سإ دراسة .02
بنبن  مشر  "معالع للًاشدن" ف  المنطًة، مشيرن يلى  نها  ونهمنهاييرا يلية اليعودية،  هابمت صحيفة

انخذت يياية "دشر" لمنظمات المعارفة ا ينمية الن  نًانع فد األيد، والمالك  ونصر اهلل، ميلطة 
 و .الفوء شلى ما  طلًت شليع اير "خطة بندر". ورد ذلك ف  بحث كنبع  ودي ديكع و وريت بارل

ولالت صحيفة نظرن شليا ا يرا يلية، ف  شددها، األربعاء، ين ر يس المخابرات اليعودية بندر بن يلطان، 
والذي شغع شلى مدى ينوات طويلة منص  اليفير اليعودي ف  الواليات المنحدن، "ميؤوع اآلن شن 

الن  نرى ف  ييران والمحور المملكة ف  الميألة ا يرانية"، و ن "اليعودية  واينرانيبيةنصمير يياية 
الشيع  نهديدا وبوديا نعمع شلى شدن مينويات ولنوات موا ية، ك  نكبح ونمن  نطلعات ييران ف  نحًيق 

 هيمنة يلليمية"، من خنع دشمها للًاشدن.
 09/0/0504، الشعب، مصر

 
 بسوريةفلسطينيين  خمسة: استشهاد "العمل مجموعة" .00

نيين،  مس األربعاء، بيرنهر  يررن، برراء ايرنمرار الهبمرات شلرى مخيمرات الب ين فليطي خميةاينشهد : غ ن
 .ةونبمعات النب ين الفليطينيين ف  يوري

مبموشة ميلحة النحمت من ع العميد المنًاشد نباح  ين "مبموشة العمع من  بع فليطيني  يورية"و فادت 
يبرة حديرد، وهر  مرديرن مدريرة كفرر يربت  بو خليع ف  ح  ال اهرن الًديمة بمدينة دمشق، ولنلنع و وبنع خد

 لنلوا ابننع ره   برو خليرع.  نهرونبم  النا حين الناب  لألونروا ف  مدرية يعيد الحاج شل ، با فافة يلى 
كما اينشرهدت الطفلرة هايرع شايرد والميرنة هنيرة اليرعيد فر  لصر  بالبراميرع المنفبررن ايرنهد  مدريرة شرين 

 نوص  الصح  الناب  لها ف  بلدن الم ري .ال ينون النابعة لألونروا والمي
05/0/0504القدس، القدس،   

 
 لساحة قبة الصخرةويصعُد  برفقة مستوطنين.. األقصىيقتحم المسجد  "فيغلين" المتطرف .08

رد شفرو الكنييرت ا يررا يل  المنشردد مرن حر   )الليكرود( موشريع فيغلرين شلرى لررار  شبد الرؤو   رناؤوط:
لمانيررة دشررا لهررا لبحررث فرررض اليرريطرن ا يرررا يلية شلررى الميرربد األلصررى المبررارك، الكنييررت يلغرراء بليررة بر 

بالنحار الميبد،  مرس، وا دالء بنصرريحات ايرنف ا ية ايرندشت طلر  يدارن األولرا  ا يرنمية مرن الشررطة 
 ا يرا يلية يخرابع من الميبد.

فيغلرين وصرع يلرى الميربد األلصرى فر  ولاع الشيخ شر ار الخطير ، مردير شرار  ولرا  الًردس، لرر"األيار"، ين 
ياشات صباح  مس، والنحر الميبد من خنع با  المغاربة، يحدى بوابات األلصى النر  نرؤدي يلرى حرا ط 
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كمرررا صرررعد ليررراحة لبرررة الصرررخرن المشررررفة، ، البرررراق، بحمايرررة شررردد مرررن شناصرررر الًررروات الخاصرررة ا يررررا يلية
 واينمرت بولنع لمدن نص  ياشة.

ين ببولة ف   رباء الميبد نخللهرا يطرنق نصرريحات ايرنف ا ية مثرع ادشا رع برأن الميربد و فا ، "لار فيغل
نمررا لليهررود وان شلررى الميررلمين  ن يررذهبوا يلررى المملكررة العربيررة اليررعودية وان لبررة  األلصررى لرريس للميررلمين وا 

 الصخرن المشرفة مًامة شلى  نًاض الهيكع الم شور وغيرها من النصريحات االينف ا ية".
هررذه النصررريحات فًررد طلبنررا مررن الشرررطة ا يرررا يلية  ن نخربررع فررورا مررن  يثرررنرراب  الشرريخ الخطيرر ، "شلررى و 

 مينوطنا ييرا يليا النحموا  يفا الميبد األلصى،  مس. 20الميبد األلصى"، مشيرا يلى  ن 
05/0/0504األيام، رام اهلل،   

 
 0504 بداية منذ القدسب حتاللاال التي هدمهاأعداد البيوت بارتفاع غير مسبوق  :"هآرتس" .09

كشفت صحيفة "هآرنس" العبرية ف  شددها الصرادر صرباح الخمريس شرن وبرود يرنفرا  غيرر : الًدس المحنلة
 ميبوق ف   شداد البيوت المهدمة شلى يد االحننع ف  مدينة الًدس المحنلة من منذ بداية العار الحال .

( مبنرى خرنع شرهرين فًرط منرذ بدايررة 20 لردمت شلرى هردر )وينبرين مرن خرنع المعطيرات  ن بلديرة االحرننع 
( مبنى خنع العار الماف  بأكملع، وغالبينها 02العار الحال  غالبينها كانت مأهولة، وذلك مًارنة م  هدر )

 لر نكن مأهولة.
و ربررر  ميررر ولون ييررررا يليون هرررذا اال ديررراد فررر  شمليرررات الهررردر يلرررى غيرررا  الفرررغط الييايررر  الممرررارس شلرررى 

يرررا يع األمررر الررذي فررنح الح كومررة ا يرررا يلية منررذ برردء بولررة المفاوفررات الحاليررة بررين اليررلطة الفليررطينية وا 
البرا  وايرعا   مرار شررودن ييايرة الهردر وبًررون، و ن الهردوء الًرا ر فرر  الًردس المحنلرة يمكررن مرن الًيرار بعمليررات 

 الهدر بيهولة.
05/0/0504، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 ةاالنتهاء من إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك بسوري :نيمجدال  .15

 شلررن شفررو اللبنررة الننفيذيررة لمنظمررة النحريررر  حمررد مبرردالن ، ميرراء يررور األربعرراء، شررن ايررن نا   :رار اهلل
 يدخاع المياشدات ا نيانية يلى مخير اليرموك.
طررد غرذا   داخرع  422مرن يدخراع ونو ير   االننهراء األربعراءولاع مبدالن ، لوكالة "وفا"، ينع نر مياء يرور 

 طالبا بامعيا. 42حالة ينيانية وذوي احنيابات خاصة، منها  122المخير، يفافة يلى يخراج 
و فا   ن شمليرة انيرحا  الميرلحين الغربراء مرن مخرير اليرمروك مرا نر اع ميرنمرن، فر  حرين يرينر ايرنكماع 

 .فمان شدر شودن الميلحين الغرباء يليعاننشار الميلحين الفليطينيين شلى  طرا  المخير ل
09/0/0504القدس، القدس،   

 
 إلى أوروبا عبر البحر من سورية فلسطينيينال": موجة نزوح جديدة لالجئين األورومتوسطي" .10

لررراع المرصرررد األورومنويرررط  لحًررروق ا نيررران ين هنررراك  شررردادا  بديررردن مرررن النب رررين :  شرررر  الهرررور-غررر ن 
اليوريين والفليطينيين الفارين مرن يرورية برد ت برالخروج بانبراه  وروبرا شبرر البحرر وطالب  اللبوء، ال ييما 

 األبيض المنويط.
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و كررد المرصررد فرر  بيرران لررع نلًررت "الًرردس العربرر " نيررخة منررع  ن الهبرررن هررذه "نشررهد نصرراشدا  ملحوظررا  خررنع 
انون منرررع حيرررث يًيمرررون، األيرررابي  الًليلرررة المافرررية"، و ربررر  اليرررب  يلرررى "ا ديررراد الفرررغط والًهرررر الرررذي يعررر

وحرذر المرصرد مرن حردوث حراالت  والنحين النيرب  الرذي طرر  شلرى البرو وانخفراض منيرو   مرواج البحرر".
 بديدن لغرق الًوار  كالن  شهدها النب ون ف  العار الماف .

ينيين هذا ولاع المرصد، الذي ينخذ من بني  مًرا ر ييا لع، ين هناك م ات من النب ين اليوريين والفليط
و فرررا   خرررنع األيرررابي  الثنثرررة األخيررررن. مرررن يرررورية وصرررلوا يلرررى  وروبرررا شبرررر بوابنهرررا البنوبيرررة )ييطاليرررا(

األورومنويررط   ن العرردد األكبررر مررن النب ررين والمهررابرين غيررر الشرررشيين الررذين يصررلون يلررى  وروبررا شبررر 
ورية النرر  نعرران  حصررارا  شررديدا  البحررر المنويررط هررر مررن الفليررطينيين الًررادمين مررن مخيمررات النب ررين فرر  يرر

وخانًرررا منرررذ شررردن  شرررهر"، محرررذرا  ممرررا  يرررماه "الًصرررور الرررذي شرررهدنع حررراالت يرررابًة فررر  النعامرررع مررر  لررروار  
 النب ين ما  دى يلى غرلها بصورن مأياوية.

ولفررت المركرر  الحًررول  األوروبرر  النظررر يلررى  ن النب ررين الررذين يررأنون شبررر البحررر مررن خررنع مهررربين وفرر  
ر  منهالكة ُنحمع بأفعا  حمولنها، وم  بو البحر المنويط الذي ما  اع منًلبا يبعلهر ف  "دا رن  كبر لوا

 الن مة لمن  نكرار الكوارث. االحنياطاتمن الخطر"، داشيا  دوع ا نحاد األوروب ، يلى  خذ 
05/0/0504القدس العربي، لندن،   

 
 ألسرى لقضية ا دعماً لحشد عربي وزارة األسرى ونادي األسير يدعوان  .10

طال  و ير األيرى والمحررين شييى لرال  المبموشة العربية : شوض الربو  ، ك   نس- رار اهلل ،الًاهرن
ف  نيويورك بنًدير طل  لعًد بلية اينثنا ية للبمعيرة العامرة لمنالشرة لفرية األيررى فر  يربون االحرننع، 

منحرردن للنحًيررق فرر  ظرررو  األيرررى، ومرالبررة مرردى النرر ار والمطالبررة بإريرراع لبنررة دوليررة نحررت رشايررة األمررر ال
 ييرا يع بنحًيق المعاملة ا نيانية لهر وفق  حكار المواثيق الدولية، وانفاليات حًوق ا نيان ذات الصلة.

نررررت ين الرررردوع العربيررررة مطالبررررة بنحمررررع  لرررراع ميررررؤوع ا شررررنر فرررر  و ارن األيرررررى حيررررن شبررررد ربررررع للب يرررررنو 
ميررررؤوليانها األخنليررررة والوطنيررررة والييايررررية والًانونيررررة نبرررراه األيرررررى، ففررررن شررررن المطالبررررة بنفعيررررع لفررررية 

 المعنًلين الفليطينيين، خاصة المرفى منهر، وبحث آلية نفعيع صندوق بغداد الذي  نشئ ف  لمة بغداد.
لبامعة العربية يلى الميراشدن شلرى نردويع لفرية األيررى وايرنثمار من بهنع، دشا نادي األيير الفليطين  ا

 العنلات الييايية وااللنصادية لمصلحة لفية فليطين.
يرور األربعراء شلرى ميرنوى المنردوبين الردوع العربيرة، براء ذلرك فر  خنرار ابنمرا  طرار  شًرده مبلرس بامعرة 

ود العربيرة المطلوبرة  نهراء معانرانهر، صص لًفية األيررى وبحرث  وفراشهر وايرنعراض البهرالدا مين، وخُ 
وذلرررك بر ايرررة منررردو  ليبيرررا فررر  البامعرررة العربيرررة اليرررفير شاشرررور بوراشرررد، وحفرررور و يرررر شرررؤون األيررررى 

 والمحررين الفليطين  شييى لرال ، واألمين العار لبامعة الدوع العربية نبيع العرب .
09/0/0504الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 االحتالل في سجونعلى التوالي  الثالث عشريدخل عامه  أسير فلسطيني: "أحرار" .11

ًّنررع "لرردس برررس" يررور : بيررت لحررر لرراع مركرر  " حرررار" لدرايررات األيرررى وحًرروق ا نيرران فرر  بيرران صررحف  نل
، شامرررا ( مرررن بلررردن  برررو يرررلمونة لفررراء بيرررت لحرررر بنرررو  الفرررفة 14(، ين األيرررير طًاطًرررة )0|29األربعررراء )

، لرررد دخرررع شامرررع الثالرررث ششرررر شلرررى النررروال  فررر  معرررنًنت 0222شرررار  المعنًرررع فررر  نفرررس هرررذا اليرررور مرررن
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شامرا  فر   26و فادت  ن األيير الًاب  ف  معنًع "ريمون" ا يرا يل ، يًف  حكما  باليربن لمردن  االحننع.
 معنًنت االحننع.

 09/0/0504، قدس برس
 

 ضربين عن الطعاملألسرى الم "التغذية القسرية"بسحب الدعم عن اقتراح قانون  مطالبات .14
ف  األيار الًليلة المافية  ّن المينشرار الًفرا   للحكومرة ا يررا يلية، يهرودا  ُنشر ندراوس:   هير-الناصرن 

وف   يرى المفربين شن الطعار ليري ا.فايننشطاين،  شطى الفوء األخفر اللنراح لانوٍن ييمح بنغذية األ
رك  شدالة يور  مرس( للمينشرار الًفرا   للحكومرة، شّبررت ريالة وبهنها منظمنا ) طباء لحًوق ا نيان وم

 المؤيينان الحًولّينان شن اشنرافهما الًطع  اللنراح الًانون.
وذكرت الريالة  ن اليلطات المخنلفة الميؤولة شن نًدير النراح الًرانون شرددت فر  منايربات كثيررن شلرى  ن 

رنررر  شلرررى يفررررا  األيررررى الفليرررطينيين شرررن النرررراح الًرررانون يييررراشد شلرررى نًلررريص الفررررر الييايررر  المن
لمطال  المفرربين. كرذلك براء فر  الريرالة  نرع مرن الممنرو   االينينرالطعار، ويياشد اليلطات شلى شدر 

بنان رررا  ن نرررأن  الحلررروع لألوفررررا  الييايرررّية المركبرررة شررررن طريرررق ا رغرررار وخرررررق الًواشرررد األخنلّيرررة لطرررروالر 
 األطباء.

05/0/0504القدس العربي، لندن،   
 

 شتلة زيتون في بلدة ترمسعيا 055مستوطنون يقتلعون : اهللرام  .10
‹ ال هررات›شنلة  ينون ف  منطًة نيرمى  222، شلى النن   كثر من  مسوفا":  لدر مينوطنون، ”-رار اهلل 

 الًريبة من بلدن نرميعيا شماع مدينة رار اهلل.
دن اكنشرفوا خرنع بولرة نفًديرة ألرافريهر الرنن  ويررلة ، بأن  هال  البلا"وف"و فاد المواطن شوض  بو يمرن لر

الباثمررة شلررى  رافرر  لريررة  "شيرردي شرراد" شررناع ال ينررون مررن لبررع مبموشررة مررن ميررنوطن  البررؤرن االيررنيطانية 
و شرار يلرى  ن  هرال  البلردن شثرروا خرنع ذلرك شلرى  لريوت بنو  نابلس، مينغلين غيا   صرحا  األرض.

 .د المينوطنينبطالة هوية شخصية نعود ألح
05/0/0504األيام، رام اهلل،   

 
 البارد مخيم نهر وحدات سكنية فيفلسطينية  عائلة 000تسليم لبنان:  .12

-شررارك يررفير دولررة فليررطين فرر  لبنرران  شررر  دبررور، فرر  حفررع نيررلير الوحرردات اليرركنية فرر  حرر  المهبرررين 
، رومانيرا،  لمانيرات ويرفراء: النررويج، انبلينا ييخهورير األوروب نهر البارد، ف  حفور يفيرن االنحاد  مخير

وبلغاريررا، ممثلرر : دار الفنرروى فرر  لبنرران، الفصررا ع الفليررطينية، اللبرران الشررعبية،  هولنررداالرردانمارك، يررلوفاكيا، 
 المخير. و هال المؤييات والهي ات المحلية واألطر الشبابية 

حردى ششررن شا لرة مر ن هرذا الشرع  المعرذ  فر  األرض، مرن و لًى دبور كلمة لاع فيهرا: نرنمكن اليرور م رة وا 
ونًرع نحيرات الرر يس  الحصوع شلى يً  يًيها حرارن الشمس و خات المطر، بعرد اننظرار دار يرب  يرنوات.

دوالر كميرراهمة فرر  برر ء مررن ثمررن  2222بمررنح كررع شا لررة مررن يرركان هررذا الحرر  مبلررغ "ابررو مررا ن، ونرروه بررر
 . "األثاث

05/0/0504المستقبل، بيروت،   
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 الفلسطينيون بالضفة ينفقون على السجائر ملياري شيقل سنوياً  :جماركالية مدير  .10

لدر مدير شار مردير شرار البمرارك والمكروس وفرريبة الًيمرة المفرافة فر  و ارن  :ابراهير  بو كامش-رار اهلل 
المالية لؤي حنش،  ن ما ينفًع المواطنون شلى اليبا ر ف  الففة وحردها فًرط مليراري شريًع يرنويا، و شلرن 

 مليون دوالر شهريا بعد خصر البمارك. 222 ن النحصيع من ييرا يع من  مواع المًاصة يصع نحو 
باء ذلك خنع مؤنمر صحف  شًده  مس ف  مكنبع بمًر و ارن المالية برار اهلل،  شلن فيع شن اشنماد الو ارن 

 يررا يل  الرذي كانرت مًارنرة مرن النظرار الفرريب  ا باألففعف  شملها شلى نظار فريب  فليطين  وصفع 
نعنمده يابًا والذي نر االينغناء شنع مؤخرا، ما يعن  االنفصاع شرن البانر  ا يررا يل ، واشنبرر ذلرك لصرة 

 نباح. 
 كد حنش دشر الحكومة للولود، ما يؤثر بشكع ملحوظ شلى الموا نة العامة، مؤكدا  ن و ارن الماليرة نحصرع و 

شريًع شرن كرع  0994د يلى الخ ينة،  ي  ن حصة الخ ينرة نبلرغ من يعر كع لينر ولو  %40شلى ما نيبنع 
 مليون شيًع. 622شوالع، الفنا يلى وبود دين  يرا يع شلى الولود يًدر بحوال   2لينر ثمنع 

و فا   ن حصة خ ينة الدولة مرن اليرعر النهرا   الريرم  للنبرغ الرذي يبرا  فر  اليروق المحليرة، يبلرغ نحرو 
من يرعر العلبرة،  %21شيًن للمينهلك،  ي ما نيبنع  02ا ر، يياوي ثمنها شيًع شن كع شلبة يب 2692

 فيما ننو   النيبة المنبًية شلى المننج، والمينورد، والنابر.
مليررون دوالر شررهريا بعررد  222وذكررر حررنش  ن النحصرريع مررن ييرررا يع مررن  مررواع المًاصررة يصررع يلررى نحررو 

ا يرررا يل  مررن  بررع نغييررر آليررة النحايرر  لنحيررين خصررر البمررارك والفرررا  ، وهنرراك نفرراوض مرر  البانرر  
 21المبلغ المال  الذي نبنيع اليلطة الوطنية. ف  الولت الذي  كد فيع  ن ييرا يع خصمت الشهر المافر  

مليون شيًع لفوانير الكهرباء  02مليون شيًع من  مواع المًاصة شن فوانير الكهرباء شن لطا  غ ن، ومبلغ 
 مليون شيًع فانورن للمينشفيات ا يرا يلية. 12افة يلى شن الففة الغربية، يف

05/0/0504الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 بسبب ديون السلطة بكارثة تمر   بالضفة حذر: المشافي الحكوميةتُ ألطباء الفلسطينيين ا ابةنق .18
" األربعراء  ن شوض: كش  نًير  األطبراء الفليرطينيين الطبير  شرول  صربحة لرر"لًدس العربر  وليد- رار اهلل

األوفرررا  الطبيرررة فررر  المشررراف  والمراكررر  الحكوميرررة الفليرررطينية نمرررر "بكارثرررة صرررحية"براء فًررردان الكثيرررر مرررن 
 األدوية والمينل مات الطبية الفرورية.

وشرررن الوفررر  اليرررا د فررر  المشررراف  الفليرررطينية، لررراع صررربحة "الوفررر  نيرررنطي   ن نصرررفع بالكارثرررة، فحنرررى 
، ناهيك شن  دوية مرفى األمراض الم منرة"، موفرحا برأن شردر نروفر األدويرة المينل مات البييطة ال نوبد

مشيرا يلى  ن الكثير من المرفى الفليطينيين ال ييرنطيعون شرراء األدويرة  حيانهر،يشكع خطورن حادن شلى 
وخاصة مثع مرفى الكلى واليرطان كونها  دوية مرنفعة الثمن، و حيانا غير منوفرن  الخاصة،شلى حيابهر 
 ف  األيواق.

الطبيررة بالمشرراف  الحكوميررة الفليررطينية بررات  والميررنل ماتوشرردد صرربحة شلررى  ن الررنًص الحرراد فرر  األدويررة 
منوهرا ، يهدد حيان الكثير من المرفى، منابعا "حنى روع الورق الذي نعمع شليع نخطيطا للًل  غير منروفر

فليررطينية شررن النوريررد لليررلطة بيررب  نررراكر يلررى ان ذلررك ننيبررة نولرر  مرروردي األدويررة والميررنل مات الطبيررة ال
 الديون شليها.
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و فررا  لررا ن "هررر ر المرروردون ر لهررر ديررون شلررى اليررلطة وبامننرراشهر شررن نوريررد األدويررة والميررنل مات الطبيررة 
 يحاولون الفغط شليها شلى  مع  ن يأخذوا ب ءا من ديونهر".
 ن هنرراك ديررون كبيرررن النحرراد شررركات مرروردي ومررن بهنررع  كررد و يررر الصررحة الفليررطين  بررواد شررواد األربعرراء 

مليرون  222األدوية شلى اليلطة، موفحا بأن الديون ا بمالية شلى و ارن الصرحة الفليرطينية وصرلت يلرى 
مليررون دوالر  مريكرر  ر، مشرريرا يلررى  ن هنرراك ميررا  نبررذع للنغلرر  شلررى ذلررك الوالرر  رغررر  022شرريكع ر حرروال  

 طة الفليطينية.األ مة المالية الن  نعانيها اليل
05/0/0504القدس العربي، لندن،   

 
  "حماس وخطف غزة"عنوان ب جديداً  كتاباً  يصدر حسن عصفور .19

حماس وخط  » صدر المفاوض والو ير الفليطين  اليابق حين شصفور كنابا بديدا حمع شنوان : شمان
« حماس»ومة االينمية يبع فيع منحظانع الييايية لولا   االنًن  الذي لامت بع حركة المًا« غ ن

 واينولت بموببع شلى اليلطة ف  الًطا .
صفحة من الًط  المنويط حمع مبموشة مًاالت يبع فيها شصفور منحظانع  242الكنا  الذي باء 

ولاع ف  نمهيد كنابع ان النيمية باءت كرد يري  شلى انًن  حماس فمن « خط  غ ن»الييايية لرحلة 
   وخطره اليياي  لننفيذ مشرو  خطير.رؤية ييايية ألثر االنًن

ولر يًنصر الكنا  شلى رؤية االنًن  ف  غ ن بع نحدث شن الخنص شن الر يس الفليطين  ياير 
شرفات معربا شلى الحر  العيكرية وحصار ابو شمار ونناوع خطة الر يس االميرك  بورج بوش 

محطات النصفية الييايية وما بعد واالشنن الريم  االميرك  للخنص من ياير شرفات مينعرفا 
نصفية ابو شمار الن  اشًبها اخنيار محمود شباس ر ييا والفغط االميرك   براء اننخابات نشريعية وفو  

 حماس ف  هذه االننخابات.
ونحدث شصفور شن ا دوابية اليلطة ويلوك حماس االنًيام  بخاصة ف  مرحلة النمكين المؤييان  الى 

ف  البحث شن هوية ويوء معاملة حماس  و  منهارورا بحرق الحركة لبوا ات يفر اويلو مرحلة االنًن  م
واينعرض الكنا  شنلات حماس ف  كع من لطر ومصر ونطرق الى الًطا . غ ن لكوادر فنح ف  

محاوالت ابن ا  يياي  حاولت الحركة االينمية الًيار بها ف  الًاهرن معربا شلى الخنفات الييايية بين 
ويبع شصفور منحظانع الييايية شلى صفًة االيير االيرا يل  شاليط من  اوية وحماس. الر يس شباس 

 الفليطينية.المكاي  والننا الت كما لدر لراءن اولية ف  انفاق الًاهرن بين ايرا يع والفصا ع 
يرانونناوع شصفور العنلة بين حماس والًرفاوي  فنا الى انها نعيش ؟ ال«حماس ماذا نريد»، منيا ن: وا 

 ف  دوامة ييايية ف  اشارن الى ما بين حماس واردوغان.
وف  فصع اخر شًد شصفور مًارنة بين رصاص حماس وصواريخ البهاد معربا ف  الولت ذانع الى حركة 

 ؟لإلخوانفنح، والحذر من مطاردن حماس منيا ن: هع ندف  غ ن ثمن مخطط الننظير الدول  
حماس بعد حظر بماشة االخوان ف  مصر مؤكدا ان الحركة بحابة الى اينعراض ونناوع الكنا  مصير 

 افكار بدال من االينعرافات الكشفية ولعبة الغموض اليياي .
05/0/0504، الدستور، عم ان  

 
 سليمان المشيني" للشاعر رسالة حب إلى فلسطين الخالدة"الثانية من ديوان  الطبعةصدور  .45
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الطبعرررة الثانيرررة مرررن ديررروان )ريرررالة حررر  يلرررى فليرررطين ، يرررليمان المشرررين   الشررراشر األردنررر  صررردر: شمررران
يثررر لرررار النًيررير فرر   2942الخالرردن(، وفررّمنها األبيررات النرر  هرر  برر ء مررن نشرريد )الًرردس( الررذي كنبررع شررار 

ولررع فرر  الشررعر ،  لّرر  المشررين  ششرررات األناشرريد واألهررا يج شررن الًرردسو  ولررت رفررض العررر  فيررع هررذا الًرررار.
 .األردن( ف  ثنثة ششر ب ءا  )صبا من 

05/0/0504الرأي، عمان،   
 

 أعمال بن غوريونحول  من سلسلة "أوراق إسرائيلية" 20العدد رقم  يصدر"مدار"  .40
 60"مدار" ف  رار اهلل العدد رلرر  –صدر حديث ا شن المرك  الفليطين  للدرايات ا يرا يلية :  نطروان شلحت

يشررر  شلررى نحريرهررا الكانرر   نطرروان شررلحت، ويحمررع شنرروان "دافيررد بررن مررن يليررلة " وراق ييرررا يلية" النرر  
راهنة". ويفر هذا العدد مبموشة مًاالت حوع دافيد بن غوريون، من  بر  اآلباء المؤييين  بنظرن-غوريون

لدولرة ييررا يع و وع ر ريس لحكومنهرا، برألنر كنرا  وصرحافيين وبراحثين ييررا يليين، وذلرك فر  منايربة مرررور 
، وظهرررت فرر  شررنى ويررا ع ا شررنر 0221فرر  كررانون األوع/ دييررمبر  وافًررتشامررا  شلررى وفانررع النرر   ربعررين 

 ا يرا يلية.
05/0/0504القدس العربي، لندن،   

 
 باردة بين القاهرة وتل أبيب فقة األسلحة الروسية لمصر تشعل حرباً ص :"ديبكاموق  " .24

 برمها و ير الدفا  المصري شبد الفناح الييي   شوض:  شعلت صفًة األيلحة الرويية الن  وليد-رار اهلل 
م  ييرا يع، الن  نرى ف  نلك الصفًة للبا لموا ين الًون الن  ’ حربا باردن‘ف   يارنع مؤخرا يلى مويكو 

 كانت يا دن بالمنطًة، والًا مة شلى  ياس فمان النفوق العيكري ا يرا يل .
ًة  يلحة بحوال  ثنثة مليارات دوالر  مريك ، منولعا وكان الييي  ول  ف  روييا األيبو  الماف  صف

وذكرت   ن نمولها اليعودية، وينيلر بمًنفاها البيش المصري طا رات حربية ومنظومات للدفا  البوي.
مصادر رويية  نع بموب  العًود الن  ولعت فعليا  و انفق شليها مبد يا ينبي  روييا لمصر مًاننت ميغ 

، ومنظومات صاروخية ياحلية مفادن 53من شدن طرا ات، ومروحيات م  ، و نظمة دفا  بوي92
 لليفن، وذخا ر و يلحة خفيفة مننوشة.

األكبر  ه شليها بين مصر وروييا  االنفاقنر  الن وفيما  كدت مصادر  منية مصرية بأن صفًة األيلحة 
د من يمكانية  ن نؤدي نلك ، نيود األوياط العيكرية ا يرا يلية حالة من النونر الشدي275منذ حر  

 حدوث لف ن نوشية ف  ا مكانيات الحربية للبيش المصري. يلىالصفًة 
ييرا يلية األربعاء شن ن ايد الًلق ف  ييرا يع، مما دف  الميؤولين ا يرا يليين  اينخبارانيةوكشفت مصادر 

 ين الًوى بالمنطًة لصالح مصر، اليياييين والعيكريين  براء نًيير للمول  لبحث النغير المحنمع ف  موا
 األمر الذي يهدد النفوق ا يرا يل  اليا د بالمنطًة منذ شًود.

ا يرا يل ، يلى  ن حالة من النونر  صابت اليياييين والعيكريين ف   االينخباران  "ديبكا"و شار مول  
يا بصحبة و ير الخاربية نبيع الفناح الييي  لروي ييرا يع، شً  ال يارن الخيرن الن  لار بها المشير شبد

 فهم ، والحفاون البالغة الن  اينًبلهما بها الر يس الروي  بونين.
 42/4/4262القدس العربي، لندن، 
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 ينهار في المحكمة "إسرائيل"بالتجسس لـ متهممصر:  .24
المنهر شهدت بلية محكمة بنايات  من الدولة طوار ،  مس، انهيار بشار  بو  يد،  "الخليج": -الًاهرن 

بالنبيس والنخابر لصالح "ييرا يع"، وذلك خنع نظر الًفية، بيب  اينمرار حبيع، ولررت المحكمة 
مارس، اينبابة لطل  محاميع  77بر اية المينشار شدل  يبراهير فافع نأبيع المحاكمة يلى بلية 

يات شادية، ولييت باينخراج صور ريمية من الًفية، كما طال  المحام  بنظر الًفية  مار محاكر بنا
خنء يبيع المنهر لنباو ه مدن الحبس االحنياط  المًررن ف  الًانون    شهرا ،  92 من دولة طوار ، وا 

شهرا ، مؤكدا   ن حبيع يخال  نصوص  57بينما وصلت مدن حبيع الفعلية حنى اآلن منذ الًبض شليع 
بع ا فراج شنع، باشنبار  ن موكلع  ردن  الًانون والدينور، داشيا  الحكومة األردنية يلى الندخع من  

ونفى المنهر بشار  بو  يد الذي يعمع مهندس انصاالت، وهو ف  حالة غف ، النهمة الموبهة  البنيية.
يليع، ثر اننابنع حالة شارمة من الغف  انهار شلى  ثرها، وشند ذ  مر ر يس المحكمة بإخراج ا شنميين 

ولة العليا وبهت يلى المنهر نمرير المكالمات الدولية المصرية يلى داخع وكانت نيابة  من الد من الًاشة.
"ييرا يع"، بهد  اليماح ألبه ن األمن واالينخبارات "ا يرا يلية" بالننصت شليها، واالينفادن مما نحملع 

 من معلومات، شلى نحو يفر باألمن الًوم  المصري.
 42/4/4262الخليج، الشارقة، 

 
 الالجئين الفلسطينيينالعودة  دور سياسي لألونروا يدعم حق   على يشددالنسور  .22

اهلل النيور ف  مكنبع بر اية الو راء  مس المفوض العار  شبد .داألردن  اينًبع ر يس الو راء  بنرا:- شّمان
 دور لألونرواشلى فرورن ان يكون  النيور شددو  لوكالة األونروا فيليبو غراندي بمنايبة اننهاء مهار شملع.

كد  و  يياي  يدشر حق النب ين الفليطينيين ف  العودن الى وطنهر وليس مبرد نًدير خدمات انيانية لهر.
وغراندي فرورن دشر البهود الن  يبذلها و ير الخاربية االمريك  بون كيري لفمان نحًيق نًدر  النيور

ن الامة الدولة الفليطينية فعل  ف  مفاوفات الينر الفليطينية االيرا يلية وصوال الى حع شادع يفم
 باالشنبار حق العودن والنعويض لنب ين الفليطينيين. يأخذالمينًلة 

 02/0/0212، الدستور، عم ان
  
 ألقصى "تصعيد إسرائيلي خطير"لمسجد االحكومة األردنية: اقتحام فيغلين ل .25

د المومن ، ين النحار باحات لاع و ير ا شنر والمنحدث باير الحكومة األردنية، محم :األنافوع –شّمان 
 ".خطيرا   ييرا يليا   الميبد األلصى من لبع شفو الكنييت المنطر  موشيع فيغلين يعد "نصعيدا  

ع المومن  الحكومة ا يرا يلية ميؤولية اليماح "للمنطرفين بالعبث وف  نصريحات لوكالة األنافوع، حمّ 
 "ييرا يع"ه مينمرن ف  النصدي لكع محاوالت بالميبد األلصى ومحيطة بشكع منكرر". و كد  ن بند

المًدية نثير شداء وكراهية  باألماكن ن "الييايات ا يرا يلية بالعبث  اينهدا  الميبد األلصى، معنبرا  
نباهها ف  الولت الذي يعمع المبنم  الدول  شلى نع ي  بهود نبذ النطر  والعن  والنًري  بين انبا  

 حنرار اآلخر".الديانات ونشر النيامح وا
 02/0/0212، الحياة، لندن

  
 الشامل للقضية الفلسطينية ألزمات المنطقة اال بالحل   النواب األردني: ال حل   مجلسرئيس  .29
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شماع  ر يس مبلس النوا  ر يس الوفد البرلمان  األردن  المشارك ف   ،شاط  الطراونة .كد ر  :طهران
ع اما    ا ينم ، شلى  ن األردنء ف  منظمة النعاون شفاالمؤنمر الناي  النحاد مبالس الدوع األ

بأن حع األ مات ف  منطًننا لن يعبر يال من بوابِة الحع العادع والشامع للًفية  عبمولف ا  منميك
شنِن ليار دولة فليطين شلى حدود  الفليطينية، وبموب  لراراِت الشرشية الدولية والمبادرِن العربية للينر، وا 

، م  النأكيد "الًدس الشرلية"كاملة الييادن؛ كدولٍة لابلة للحيان وشاصمُنها  2697يران من العار الراب  من ح  
 شلى حفظ الحًوق الناريخية للشع  الفليطين  وشلى ر يها حُق العودن والنعويض لنب ين.
 02/0/0212، الدستور، عم ان

  
 لالجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموكالزراعيين األردنيين تطلق حملة لمساعدة ا المهندسيننقابة  .27

الن  ننظمها النًابة  "فلنحي  نبفا ف  اليرموك"حملة األردنيين نًابة المهنديين ال راشيين   طلًت :شّمان
 بو محمود  ولاع نًي  المهنديين ال راشيين ر. ف  مخير اليرموك بيورية. الفليطينيينلمياشدن النب ين 

ينولعها حنى الظالر نفيع  وشبثت ولنلت وشاثت فيادا فان لها نهاية ال ن طالتا  ن يد الظالر و يغنيمة 
ف  الكواليس شلى خلفية  بو غنيمة ف  كلمنع ما يدور حاليا   ونطرق  والناريخ شن نهاية الظنر ليس ببعيد.

نها شلى ال يارات المنكررن لو ير الخاربية االمريكية كيري والن  نهد  الى انهاء الًفية الفليطينية ونصفي
ننا ف  نًابة المهنديين ال راشيين نعنبر  ن لرار النوطين هو بمثابة حكر اشدار من يحيا  األردن. ولاع 

 للفليطينيين.و بهنين لألردن 
 02/0/0212، الدستور، عم ان

  
 ى أراضيهمل فلسطينية علومن أصن ييرائيلية ألردنالحكومة عن مساومة السفارة اإلس ألسعطية ي .28

اهلل النيور حوع ليار اليفارن  شبد. لر يس الو راء د خليع شطية يؤاال  األردن  النا    وبع :شّمان
ا يرا يلية ف  شّمان بمياومة مواطنين  ردنيين من  صوع فليطينية لشراء ملكية األراف  الخاصة بهر ف  

ن  ردنيين من  صوع فليطين المحنلة. وطل  شطية ف  يؤالع ن ويده بحًيًة ليار اليفارن بايندشاء مواطني
من  بع المياومة شلى شراء ملكية األراف ، ومعرفة دور الحكومة  2698فليطينية يمنلكون  راف  

 األردنية حياع اينغنع اليفارن ا يرا يلية لغير المهار المنوطة بها وفًا  للًوانين الدولية.
الييادن األردنية من لبع اليفارن  ونياءع حوع ليار و ارن الخاربية بخطوات محددن من  بع ول  اننهاك

 ا يرا يلية شلى ما نًور بع من  شماع  شبع بالمكن  العًاري.
 02/0/0212، الدستور، عم ان

 
 مشاري  لمزارع أسماك صهيونية في العقبة األردنية :المركز الفلسطيني لإلعالم .26

ولة نرخيص م ار   يماك يديرها كشفت مصادر مطلعة شن ليار شدد من "المننفذين" األردنيين بمحا :شّمان
 صهاينة ف  مدينة العًبة األردنية، وهو ما يشكع خطرا  شلى البي ة البحرية، واألحياء البحرية والمربان.
و شربت المصادر شن خشينها من  ن يكون المشرو  بدين  لم ار  األيماك الموبودن ف  منطًة "يينت" ) ر 

ا شلى البي ة البحرية". و بدت نلك المصادر نخوفها من اخنراق الرشراش(، والن   غلًت بيب  خطورنه
 من ، كون العديد من الخبرات والشركات الصهيونية المنول  مشاركنها ف  المشرو  ف  حاع الموافًة شليع 
ينعمع ف  مناطق حدودية بحرية فمن م ار  األيماك؛ مما يهدد الييادن الوطنية، محذرن من العوال  
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رو  شلى البي ة البحرية؛ كون المشرو  يً  بالًر  من حيد مربان  ومربان نر نًلع مؤخرا من المدمرن للمش
 المنطًة البنوبية، با فافة يلى لربع من  شهر ثنثة موال  غطس شلى مينوى دول .

 18/0/0212، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
 حتاللصندوق عربي لدعم األسرى في معتقالت اال: العربية الدول جامعة .02

لرر مبلس بامعة الدوع العربية، خنع ابنما  طار   مس شلى مينوى : وكاالت – البيان –الًاهرن 
ويبع دشمهر،  ا يرا يل المندوبين الدا مين لبحث ندويع لفية األيرى الفليطينيين ف  معنًنت االحننع 

 األيرى. وذلك بناء  شلى طل  فليطين، فنح حيا  خاص باير الصندوق العرب  لدشر
ولرر مبلس البامعة، فنح حيا  خاص باير الصندوق العرب  لدشر األيرى الفليطينيين والعر ، ونأهيع 

( )لمة 92من لرار مبلس البامعة شلى مينوى الًمة ) 72المحررين منهر، وذلك ايننادا  يلى الفًرن 
ين والعر  ب ء  ياي  . و كد المبلس  ن لفية األيرى الفليطيني9175ف  مارس  372الدوحة( رلر 

وثابت من  ي حع يياي  شادع ف  المنطًة، و ن  ي انفاق  و نيوية لنحًيق الينر ال نكنمع يال بإطنق 
  يراح األيرى.

وبحث االبنما  نشكيع مبلس خاص بالصندوق ينكون من ممثلين شن كع من المندوبية الدا مة لدولة 
ولطا  فليطين واألراف  العربية المحنلة والًطا  المال   فليطين والممثلية الدا مة لبمهورية العراق،

وا داري ف  األمانة العامة، ينولى نلً  الطلبات المًدمة من و ارن األيرى والمحررين ف  دولة فليطين 
لرارها.   الخاصة بإشادن نأهيع األيرى المحررين وا 

المنبعة ف  األمانة العامة، شلى  ن  يلى  ن آلية الصر  من الصندوق ينخف  للًواشد وا براءات و شار
 األفراد، ومن المياهمات الدولية.ُيموَّع هذا الحيا  الخاص من النبرشات الطوشية للدوع والمؤييات و 

كذلك، لرر المبلس نكلي  يفارات الدوع العربية والبعثات العربية بالخارج لنكثي  حمننها الييايية 
ينرداد بثامين الشهداء المحنب ن والكش  شن مصير المفًودين، وا شنمية لنبن  الحملة الوطنية ال

 بالنعاون م  المؤييات الدولية والهي ات الحكومية ذات الشأن. 
 42/4/4262البيان، دبي، 

 
 
 
 روحاني يستقبل سليم الزعنون: االنقسام الفلسطيني يصب في مصلحة "إسرائيل" .06

وحان ، األربعاء، ين نحرير الًدس يعنبر  حد آماع لاع الر يس ا يران  حين ر : يو ب   ي()-طهران 
الشع  ا يران ، معربا  شن  ملع بأن ينمّكن الشع  الفليطين  والعالر ا ينم  كلع من خنع الوحدن 

 ا يرا يل . لنحننعوالننحر، من وف  حد 
 يس المبلس الوطن  ونًلت وكالة  نباء )فارس( ا يرانية شن روحان  لولع خنع اينًبالع ف  طهران ر 

الفليطين  يلير ال شنون، ينع يأي  لهذا االحننع والعدوان ف   رض فليطين والًدس، مفيفا  آمع بأن 
 ينمكن الشع  الفليطين  والعالر ا ينم  كلع ف  ظع الوحدن والننحر من وف  حد لهذا االحننع.

مر ال يصدق اليّيما و ن يينمر شاما   01و شار يلى  ن نعّرض شع  شظير لنحننع ألكثر من 
االحننع ويبري كع يور اغنصا  الم يد من ارض هذا الشع  وندمير م روشانع ونه   منكع وبناء 
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و كد الر يس روحان  شلى  نع كلما نع  ت الوحدن ف  صفو  الشع  الفليطين  ييهع  المينوطنات فيها.
الفليطينيين ييص  ف  مصلحة الكيان  الوصوع يلى الحع الن ر، ولاع ين  ي خن  وشًاق بين

الصهيون ، وكلما كانت وبهات النظر بيننا نحن الدوع ا ينمية  كثر نًاربا بشأن مينًبع فليطين يمكننا 
 الوصوع يلى الحع بصورن  ير .

واشنبر  ن الخنفات ف  الداخع الفليطين  والشًاق ف  العالر ا ينم  والدشر األميرك  غير المحدود، 
شلينا نحن العمع ف  موابهة هذه "األمور الن  ياشدت ييرا يع شلى اينغنع األوفا ، لا ن   ه 

وشّدد شلى  نع من واب  طهران  ن نًور بما لامت بع من يبراءات كثيرن حنى اآلن بشأن الًفية  ."األمور
 الفليطينية.

 24/4/4262رأي اليوم، لندن، 
 
 الفلسطينية ينهي مشاكل المنطقة : الحل العادل للقضيةالعربيالبرلمان  .04

دشا معال   حمد محمد البروان ر يس البرلمان العرب  ممثل  الشعو  ا ينمية يلى الولو  ولفة صادلة 
م   هع فليطين، مؤكدا   همية نفافر البهود ف  العالر ا ينم  لموابهة ا رها  الذي يهدد الدوع 

الًفية الفليطينية حن شادال وشامن كفيع بإنهاء كع مشاكع ا ينمية والعربية  وال، معنبرا   ن حع 
باء ذلك خنع لًا ع معال  شل  الريبان  ر يس مبلس الشورى ا يران  شلى هامش ابنماشات  المنطًة.

  شماع الدورن النايعة لمؤنمر انحاد مبالس الدوع األشفاء ف  منظمة النعاون ا ينم  المنعًدن بطهران.
لًاء،  شر  معال  احمد البروان شن نشبي  ودشر البرلمان العرب  لننا ج المفاوفات البارية وف  بداية ال

 ن ينر النوصع يلى انفاق نها     ملعبين ييران والدوع الغربية بشأن البرنامج النووي ا يران  معربا شن 
 يفمن ي الة كع العًوبات الدولية المفروفة شلى ييران.

 42/4/4262االتحاد، أبو ظبي، 
 
 "إسرائيل"المغربية تفرق وقفة احتجاجية ضد التطبي  م   األمنقوات  .04

 لدمت لوات األمن المغربية بمدينة طنبة شلى نفريق ولفة احنبابية مناهفة للنطبي  : برس لدس- الرباط
طبي ، م  االحننع ا يرا يل ، مينخدمة الًون ف  ذلك، بينما رف  المحنبون شعارات راففة لكع  شكاع الن

 وشلت األصوات برايننكار كبير منددن بالندخع األمن  العني  ف  حق نشطاء ومنافل  المدينة.
وذكر الًير ا شنم  لبماشة "العدع وا حيان" المغربية  ن شددا من الًوى الييايية والنًابية والمدنية 

لى ولفة احنبابية  مار ( ي71/9بطنبة، الداشمة لًفية فليطين العادلة، دشت مياء  مس الثنثاء )
المرك  ا يبان  الثًاف  "ييرفانطيس" لر  الًنصلية الفرنيية "بولفار" بيب  رواق الصور الذي لررت 

 احنفانع لليهود ا يبان بشماع المغر  وذلك بالنعاون م  مرك  "ييفاراد ييرا يع".
يع" )المنظر للمعرض( معرو  ولاع بيان صادر شن الًوى المناهفة للنطبي : "ين مرك  "ييفراد ييرا 

بنبنيع ونرويبع للطروحات الصهيونية بإيبانيا وشدا ع المبيت لمصالح الشعو  والدوع العربية وا ينمية، 
من طر  مبرر الحر  اليفاح شمعون بيري  ر يس الكيان  9177وال  دع شلى ذلك ندشين مًره ينة 

 لنبرشات للكيان الغاص ".الصهيون  الغاص ، وانخراط المرك  ف  مشاري  بم  ا
 61/4/4262قدس برس، 
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 "إسرائيل"أردوغان على اإلسراع بمصالحة  يحثأوباما  .02
حث الر يس األمريك  باراك  وباما، ر يس الو راء النرك  رب  طي   ردوغان شلى ا يرا  بمصالحة 

 شليع.ييرا يع وشلى دشر االنفاق الذي يينر النوصع يليع بين بغداد و ربيع، والنشبي  
ما  شلن البيت األبيض. وذكر بيان صدر شن البيت األبيض ًا لباء ذلك ف  انصاع هانف ، األربعاء وف

يلية من الًفايا والموفوشات الثنا ية وا لليمية، و نع  كد  " ردوغان"نناوع م   " وباما"األمريك ،  ن 
 م  نركيا الن  نينند يلى احنرار منبادع. األهمية الن  نوليها الواليات المنحدن للعنلات الثنا ية الًوية

يرا يع، ففن شن شدد من  ونحدث الطرفان كذلك شن  همية نيري  شودن العنلات لطبيعنها بين نركيا وا 
الموفوشات االلنصادية، ومنها  نهما  كدا  ن االلنصاد العالم  بحابة ماية يلى نمو منوا ن وميندار 

 .ولوي حنى يحافظ شلى ثبانع وصموده
 42/4/4262، 24عرب

 
 المستوطنين في حال التوصل التفاق سالم إخالءليس بالضرورة : عباس في باريس يلتقيكيري  .00

ف  باريس  األربعاء"بون كيري"  األميرك النًى و ير الخاربية : خاصة نربمة- دوت كور الًدس- باريس
 .األويطلشرق نًدر ف  شملية الينر ف  ا يحرا الر يس محمود شباس وبحث معع يبع 

بنيفر بياك  "لًد بلغنا نًطة مهمة ف  المفاوفات نعمع فيها  األميركيةولالت المنحدثة باير الخاربية 
منالشة لبف   يبراء"كان من المناي   و فافت للمفاوفات". يطارشلى ردر الهون بين البانبين حوع 

 ".األولويةياشات م  الر يس شباس وبحث الموفوشات ذات 
نبميدا ب  يا  ا يرا يليةالواليات المنحدن ينطل  من الحكومة   ن األربعاء ا يرا يل البيش  ذاشةي و فادت

ف  فريق   شفاءشن  ا ذاشةونًلت  ".ا طاريعرض كيري "االنفاق   نلنينيطان ف  الففة الغربية بعد 
البناء ف  المينوطنات  شماعألواشنطن نأمع بول    نالمعنيين بالعملية النفاوفية  األميركيينالمفاوفين 
  المع ولة.

االحنفاظ بها ف   ييرا يعف  الكنع االينيطانية الكبرى الن  نريد  األمريينمر هذا   نوف  المًابع، يمكن 
يبنم  بالر يس شباس،   نناصر بودن لبع  األردن وخنع لًا ع نظيره  انفاق مًبع م  الفليطينيين.  ي

ف   األردنف    صدلا نا يلىن ف  المنطًة ولاع "نصغ  بكثير من االهنمار دور شما  هميةشدد كيري شلى 
  و"طر  معن ، وليس مبرد وييط  األردن  نورد بودن  ".األويطما ينعلق بعملية الينر ف  الشرق 

 مرال ".
طين  لاع كيري ينع ال ينول  حدوث شملية يخنء بالًون للمينوطنين ف  حاع نوصع البانبين الفلي يلى ذلك

باءت  لواع كيري خنع مًاط  لصيرن بثنها الًنان العبرية الثانية مياء اليور،  وا يرا يل  يلى انفاق ينر.
ونشرنها شبر مولعها االلكنرون  نمهيدا لبث مًابلة كاملة مياء يور غد الخميس، يذ  شار ف  يياق حديثع 

 ء المينوطنين.يلى  ن البانبين ربما ينوصنن النفاق ال ينر بموببع يخن
و كد كيري  نع ييواصع مهامع للنوصع النفاق ينر بين البانبين، لا ن ف  معرض رده شلى يؤاع حوع 
فًدانع لألمع بالنوصع النفاق "لييت هذه ه  الطريًة الن   شمع بها، كع شخص يعرفن  يعر   نن  

 شندما  حفر  نياب  ف  ش ء فإنن  بالنأكيد يأنهيع و حًق  هداف ".
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"موشيع يعلون" والن  وص  فيها كيري  ا يرا يل بها و ير البيش   دلىورفض كيري النصريحات الن  
"باالينحواذي"، لا ن " نا صاح  نصمير وليت اينحواذيا، هناك بعض الناس يمكنهر االينه اء والنهكر 

 بعمل ".  لورمن هذه العملية، لكنن  
 61/4/4262القدس، القدس، 

 
 يعد باستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وبياألور االتحاد  .01

( ENIرانر  ّن دور اآللية األوروبية للبوار ) -األيار":  وفح ممثع االنحاد األوروب  بون بات ”-الًدس 
ينمثع ف  المياشدن شلى نوفير حواف   كبر لليلطة الفليطينية من  بع ننفيذ م يد من ا صنحات 

 يايية مثع العدالة واألمن، وحًوق ا نيان والحكر الرشيد، والطالة، والمياه.الييايية ف  الًطاشات األ
رانر ف  مًابلة فمن يليلة "ثنثة  ي لة يلى اليفير" يعّدها مرك  معلومات البوار  -و فا  بات 

األوروب ؛ ين النعاون ف  فليطين يبري فمن ظرو  خاصة بدا، ف  يياق االحننع ا يرا يل ، م  
 نملك الصنحيات الكاملة لحكومة دولة، وحيث ننر يدارن ب ء من األراف  الفليطينية، وهو لطا  يلطة ال

غ ن، شبر يياية األمر الوال  من لبع يلطات ليس لننحاد األوروب  شنلات معها. ولاع مؤكدا ، "شلى 
ولة ف  فليطين كب ء من الرغر من كع هذه النحديات، يبًى االنحاد األوروب  ف  الطليعة وملن ما ببناء د

دشمع لحع الدولنين كحع للصرا . وشليع، يواصع االنحاد األوروب  دشمع لعملية بناء المؤييات النابعة 
لليلطة الفليطينية والمياشدن شلى فمان نًدير خدمات فعالة لبمي  الفليطينيين. وف  هذا اليياق، 

اشر للنفًات المنكررن لليلطة الفليطينية، ودشر ييينمر االنحاد األوروب  ف  نًدير الدشر المال  المب
 اليكان الفليطينيين ف  الًدس الشرلية ونوفير النمويع لنب ين الفليطينيين من خنع وكالة )األونروا(".

 42/4/4262األيام، رام اهلل، 
 
 يصل إلى تل أبيب إلطالعها على فحوى المحادثات م  إيران أمريكيوفد  .05

والًوى العالمية اليت انفًنا  ييرانكبير لولع: ين  ييران الريمية شن ميؤوع   يرانيةا األنباءنًلت وكالة 
ف  فيينا ف  مارس.   خرىييبنمعان مرن  و نهمابرنامج طهران النووي  بشأنللمفاوفات   شماعشلى بدوع 

طن  من بانبها ذكرت صحيفة "هآرنس" العبرية  ن وفدا  مريكيا ييصع نع  بي  نهاية األيبو   
 الميؤولين ا يرا يليين شلى فحوى المحادثات.

 منذ-وبريطانيا والصين وروييا  و لمانياالمنحدن وفرنيا  الواليات-والًوى اليت  ييرانويبنم  مفاوفون من 
طهران   نشطة بشأنانفاق نها    يلىللنوصع   شماعيور الثنثاء ف  العاصمة النميوية لننفاق شلى بدوع 

المعنية انفًت شلى بدوع  األطرا شباس شرالب  الوكالة " ا يران غ نا   و ير الخاربية و بل النووية.
طار شمع والبولة الًادمة من المحادثات ينكون ف  النص  الثان  من مارس ف  فيينا  شماع  ."وا 

 42/4/4262، 24عرب
 
 ستيطانلال تجميدا جزئياً  "إسرائيل"كيون يتجهون للطلب من ياألمر  ":الشرق األوسط" .04

كش  ميؤولون  ميركيون  ن و ير الخاربية األميرك  بون كيري ييطل  نبميدا ب  يا لنينيطان  رار اهلل:
ف  الففة الغربية، فمن الوثيًة الن  ينوي طرحها شلى البانبين الفليطين  وا يرا يل  الشهر المًبع ف  

 يطار مياش  الينر الن  نًودها الواليات المنحدن.
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شة البيش ا يرا يل  ين ا دارن األميركية طلبت ف  اليابق من ييرا يع ولفا ألشماع االينيطان ولالت يذا
خارج المينوطنات الكبيرن والر ييية ف  الففة الن  نطال  ييرا يع ببًا ها نحت ييطرنها فمن  ي انفاق 

ال ينب   من انفاق و كدت مصادر مًربة من كيري  ن هذا المًنرح ييكون ب ءا  ينر، لكن دون بدوى.
ا طار الذي يعمع كيري شلى صياغنع، ويفنرض  ن يطرح خنع  يابي  شلى  ن ييمح بنمديد المفاوفات 

 شاما آخر بين الطرفين الفليطين  وا يرا يل .
وينص المًنرح األميرك  الذي نًع يلى ر يس الو راء ا يرا يل  بنيامين نننياهو شلى ول  البناء ف  

ففة الصغيرن والمع ولة، شلى  ن ينواصع ف  المبمعات االينيطانية الكبرى الن  نريد مينوطنات ال
 ييرا يع االحنفاظ بها.

 42/4/4262الشرق األوسط، لندن، 
 
 : المعطيات االقتصادية في فلسطين ال تبعث على التفاؤل الدوليالبنك  .01

االلنصادية ف  فليطين ال نبعث شلى ر ى ممثع البنك الدول  د. ودو كوك  ن المعطيات  وفا:- رار اهلل
النفاؤع، والنًطة األهر بالنظر للمينًبع يحددها مينًبع العملية الييايية، واألهر ف  ظع الييناريوهات 

 المنولعة الحفاظ شلى اينمرار اليلطة بالًيار بمهامها.
واليندان:  وبين كوك ف  محافرن لع ف  معهد الييايات االلنصادية "ماس" نحت شنوان "المطرلة

النطورات األخيرن ف  االلنصاد الفليطين " وبحفور رفي  من المينوى اليياي  والفعاليات االلنصادية 
واألكاديمية  ن النمو االلنصادي ف  نراب  منذ ثنث ينوات، ومعع ارنفعت ني  البطالة، وشهد الوف  

حكومة بالنراكر، ووصلت ف  العار المال  لليلطة نحينا ولكنع ليس بالكاف ، واينمرت الديون شلى ال
ألشلى الني ، محذرا من مخاطر ديون البنوك المنراكمة شلى الحكومة، وهو ما يؤثر بشكع حًيً   9175

 شلى الوف  االلنصادي.
نموا  %9.3و فا  "البنك الدول " منشا ر ي اء الوف  ف  الففة وغ ن، وني  النمو لهذا العار بلغت 

يذا ما اينمر الوف  الًا ر شلى حالع واينمرت  9172نمر ف  العار الني  يني ونفس منولعا 
 المفاوفات لعار آخر".
مليون  511نحمع بعض المخاطر ف  ظع وبود فبون نمويلية نصع يلى  9172وبين  ن موا نة العار 

طبيق دوالر، ومطلو  من الحكومة بعض ا صنحات الفرورية ومنها نًليع دشر الولود، و يادن الموارد بن
 فاشع للنظار الفريب  ونحيين البباية شلى الكهرباء.

 42/4/4262الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 اً ما تفعله فرنسا لمساندة فلسطين هو اإلدانة التي ال تغني من األمر شيئ كل  : فرنسيمفكر  .12

" لوموند ديبلومانيك"لاع المفكر الفرني  آالن بريش ر يس النحرير األيبق لدورية  الًيع : محمود-الًاهرن 
ين يياية فرنيا الخاربية ف  الينوات العشر األخيرن نغيرت نغيرا  "ر ي اليور"ف  نصريحانع الخاصة لر

 حًيًيا، ولكنع نغير يلى األيو  حي  وصفع.
وفر  بريش مثن شلى نغير مول  فرنيا الخارب  بالًفية الفليطينية، حيث كانت فرنيا لبع ششر 

 ما اآلن  لية شن المول  األمريك ، ومول  بعض الدوع األوروبية المنحا ن  يرا يع.ينوات  كثر اينًن
 فًد نحينت شنلة فرنيا ومعظر الدوع األوروبية بإيرا يع بشكع ها ع.
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و فا : ولد كنبت ذات مرن بأن مول  فرنيا اآلن بًربها من ييرا يع و مريكا يياييا والنصاديا يعيد يلى 
نيانيا من خنع موالفها  .7230 األذهان مولفها ينة ولاع بريش ين فرنيا خيرت يياييا والنصاديا وا 

األخيرن الن  نعّد نكوصا للوراء، مشيرا يلى  ن كع ما نفعلع فرنيا لمياندن فليطين هو ا دانة الن  ال نغن  
 من األمر شي ا.

 42/4/4262رأي اليوم، لندن، 
 
 الرمليار دو  61فيسبوك تشتري واتس آب مقابل  .16

مليار  70شركة "فييبوك" ينها ينشنري شركة "وانس آ " لخدمة الريا ع شلى الهوان  النًالة مًابع   شلنت
يع   كبر شبكة  يطاروذلك ف    يهرمليار دوالر ف  صورن  79مليارات دوالر نًدا وحوال   2دوالر منها 

 لشبا .يبع لنع ي  شعبينها خصوصا بين ا يلىللنواصع االبنماش  ف  العالر 
فييبوك  يدارناالنفاق يينفر بان كور الشريك المؤيس والر يس الننفيذي لوانس آ  يل  مبلس  يطاروف  

 مليارات دوالر لمؤيي  وانس آ  بمن فيهر كور. 5مًيدن بًيمة   يهروينمنح الشبكة االبنماشية وحدات 
نعهدت بدف  مليار دوالر نًدا شلى العنمة النبارية وخدمة وانس آ  و  با بًاءووشدت فييبوك  يفا 

دوالر ف   02.71 يلى ةبالما  3ونراب  يهر فييبوك  كريور فيخ للعًد ف  حاع فشلت الصفًة.
 ف  يوق نايداك. ا غنقالنعامنت النحًة شلى 

 42/4/4262، 24عرب 
 
 
 

 "الالجئين اليهود من الدول العربية" قضيةعن  .20
 انطوان شلحت

 الفليطينية-ا يرا يليةنما  الذي شًده ر يس الطالر األميرك  ف  المفاوفات شدد من المشنركين ف  االب
كانون الثان  الفا ت، لاع ين ينديك  12مارنين ينديك م   شماء البالية اليهودية ف  الواليات المنحدن يور 

ب ين اليهود من ينطّرق يلى حق "الن الفليطين -ا يرا يل  كد  ن االنفاق ا طار األميرك  لنيوية الصرا  
الدوع العربية" ف  الحصوع شلى نعويض. ور ت نحلينت شدن  ن الغاية من هذا الموفو  ه  كي  نأييد 

 مبموشة يكانية كبيرن ف  ييرا يع لننفاق الذي نيعى واشنطن للنوصع يليع بين البانبين.
الشرو   0220ا يع ف  خري  ف  وال  األمر، فإن هذه الًفية مّرت بمراحع شدن يلى  ن لررت حكومة يير 

ف  حملة يشنمية دولية وايعة النطاق بشأنها نشّدد شلى  نع من دون االنفاق شلى هذه الًفية لن ينر 
لى نهاية الصرا .  النوصع يلى ينر م  الفليطينيين وا 

ولبع ذلك  وصت وثيًة صادرن شن "مبلس األمن الًوم " ا يرا يل  بوبو  نكريس ما يّمنع مصطلح 
اللبوء الم دوج" )لليهود العر  والفليطينيين( ف  الخطا  الدول ، و شارت يلى  ن الربط بين الًفينين "

ييخدر ييرا يع ف  المفاوفات، وييرد  الفليطينيين ويكبح مطالبهر ف  ما ينعلق بحق العودن لنب ين 
 الفليطينيين.

 ًفية شلى  كثر من صعيد:بر ينا، يمكن الخطا  الفليطين  المفاد  ن يينفيد من هذه ال
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)بغض النظر شن كون ييرا يع نحمِّع البان   2942. ننطوي الًفية شلى اشنرا  ييرا يل  بنكبرة 2
العرب  الميؤولية شنها(. حنى اآلن كان الخطا  ا يرا يل  ينباهع ريميا  ولو  نكبة، ونشوء لفية 

 الب ين، ويعنبر الطرد هروبا .
ييرا يل  بأن اليهود العر  هابروا يلى ييرا يع ال بداف  نطلعانهر الصهيونية، . ننطوي  يفا  شلى يلرار 0

ما يحيع يلى حًيًة  ن الصهيونية ال نشكع نًطة بذ  لليهود ف  الخارج، و ن  هدافها مرنبطة بطبيعنها 
 االينعمارية  كثر مما ييمى "المشكلة اليهودية".

ت الن  لامت بها الحركة الصهيونية لنهبير يهود . ثمة بحوث وشهادات دريت المخططات والعمليا1
الدوع العربية يلى ييرا يع. وال شك ف   نها مفيدن للغاية ف  يثبات  ن اليهود العر  كانوا فحايا شملية 

 نهبير صهيونية بامنيا ، وذلك ف  مًابع شملية نهبير  خرى اينهدفت النب ين الفليطينيين.
يلى اليهود العر  )ف  حاع وبود  يانيد لانونية للمطالبة بها( يب   ن  . ين نعويفات األمنك بالنيبة4

نًّدر يلى الحكومات العربية وال شنلة للفليطينيين بها. كما يمكن االينفادن من وبود مطال  ييرا يلية بأن 
 نكون حكومة ييرا يع ميؤولة شن دف  ب ء من هذه النعويفات بّراء دورها ف  نهبير هؤالء اليهود.

 05/0/0504، النهار، بيروت
 

 ؟"إسرائيل"لماذا خسر العنصريون في جنوب أفريقيا وينجحون في  .21
 رغيد الصلح
اكنيبت الدشون يلى مًاطعة ييرا يع مؤخرا   خما  غير مألو . لر يفت مغ ى هذه الظاهرن شلى المعنيين 

ت لبون كيري، و ير الخاربية ا يرا يل ، فهذه الظاهرن يمح-بمينًبع ييرا يع وبميألة الصرا  العرب 
األميرك ،  ن ينبع ال شماء ا يرا يليين يلى مغبة االينمرار ف  ننفيذ مشاري  االينيطان وف  شرللة 
محادثات الينر الفليطينية ا يرا يلية. وهذه الظاهرن دفعت ي ير البيد و ير المالية ا يرا يل  يلى نحذير 

شفير االننًاع من  طرا  »المًاطعة، فالمًاطعة نً  اليور شلى بال   شفاء الحكومة من خطورن حملة 
المبرى »يذا صح هذا النًدير وولبت المًاطعة «. الحيان العامة ف  المبنمعات الغربية يلى الًل  منها

للحيان العامة، لبات من الصع  يخرابها منع ولنحولت ييرا يع يلى كيان مع وع دوليا ، كما حع « األياي 
ف  بنو   فريًيا. شندها ال نكون الخيارن محدودن، وال نحي  بالدوالرات األميركية، بع « ألبارنايدا»بنظار 

 يو  نصبح شاملة ونحي  بعملة المصير ا يرا يل .
يميع  كثر الميؤولين ا يرا يليين يلى اشنبار هذه اآلراء والنحذيرات من لبيع المبالغة، فالدشون يلى 

نما ه  لديمة لدر الكيان العبري، بع ينها يبًت يشنن هذا الكيان. ولًد خاض المًاطعة لييت بديدن، و  ا 
ا يرا يليون والمنظمات الصهيونية معارك مشهودن فد نحركين للمًاطعة، فنكونت لديهر خبرن غنية 

 بأيلو  محاربة المًاطعة والمًاطعين.
، فف  ذلك العار 2911ل  شار خافت المنظمات الصهيونية معركة فد واحدن من هذه الدشوات ف  مط

وصع النا يون يلى اليلطة ف   لمانيا وبد وا نطبيق يبراءانهر العنصرية فد اليهود. ردا  شلى ذلك، دشت 
منظمات يهودية  لمانية ودولية بنبا  يلى بن  م   ح ا  ونبمعات ديمولراطية وليبرالية ونًدمية يلى 

لى العمع شلى يخ  رابها من الحكر.مًاطعة الحكومة النا ية وا 
كان من المنول   ن ننفر المنظمات الصهيونية يلى هذه الحملة، ولكنها لر نفعع ذلك. شلى العكس من هذه 
النولعات، انبع  شماء هذه المنظمات يلى مد يد النعاون م  الهنلرية. شّلع ال شماء الصهاينة مولفهر هذا، 
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شنركة والًير المنماثلة الن  نبم  النا ية والصهيونية. كما باء ف  مذكرن لدموها يلى هنلر، بالمباد  الم
وبالطب  كان من المشنركات بين الطرفين االلننا  بأهمية نًع يهود  لمانيا و وروبا يلى خارج الًارن. ولً  

« النيفير»المول  الصهيون  رد فعع ييبابيا  لدى الهنلريين، بحيث نر النوصع بين البانبين يلى معاهدن 
 ف  فليطين.« الوطن الًوم  اليهودي»منت برنامج النهبير المنهب  لليهود األلمان يلى الن  نف

 يفا  نحديدا  للدور الذي يو  « النيفير»يلى بان  نهبير اليهود األلمان يلى فليطين، فًد نفمن انفاق 
ج صادرات  لمانيا يلعبع المهبرون ف  النرويج لصادرات  لمانيا الهنلرية. ولر يًنصر هذا الدور شلى نروي
نما  يفا ، وبمبادرن من الميؤولين الصهاينة والنا يين شن  والنراح « النيفير»الهنلرية ف  فليطين فحي ، وا 

منهر، ف  األيواق العربية المباورن، وخاصة مصر والعراق. ف  يطار هذا االنفاق  يفا ، افطلعت هي ات 
المًاطعة الدولية أللمانيا الهنلرية، واكني  الصهاينة  ف  النحرك النشيط فد حركة صهيونية-نا يةمشنركة 

خبرن من خنع االشنراك ف  هذا النحرك، خاصة لبهة  همية شق المنظمات العاملة ف  المًاطعة، وهو ما 
اينحق ننويع ا دارات الهنلرية المعنية بحملة مكافحة المًاطعة. وكان لهذا المول  األثر المهر ف  الحيلولة 

 ذ المؤنمرات الن  نظمنها حركة المًاطعة مًررات فعالة، ومن ثر ف  وصولها يلى طريق ميدود.دون انخا
وخافت المنظمات الصهيونية معركة ثانية ور ييية فد المًاطعة العربية  يرا يع، فلًد حاربت المنظمات 

ت اليلطات األميركية هذه المًاطعة بكع وييلة، حاربوها بصورن مباشرن وحًًوا نباحا  ملحوظا  شندما حظر 
المًاطعة العربية ببمي   وبهها خنع مننص  اليبعينات، ونفمنت الًوانين الن   صدرنها بهذا الصدد 
شًوبات صارمة وفادحة شلى من يطبًها. كذلك اكني  الصهاينة خبرن مهمة هنا حوع األيالي  غير 

يرا يل ، ايننادا  يلى هذه الخبرن انبهت المباشرن ف  يفعا  المًاطعة والحد من آثارها شلى االلنصاد ا 
الحركة الصهيونية يلى نعطيع  ي شكع من  شكاع النعاون ا لليم  بين الدوع العربية. لاومت نأييس 
مرك  نموين الشرق األويط خنع األربعينات، الذي  خذ شلى شانًع، ولمصلحة الحلفاء، الننييق 

الحركة الصهيونية، يلى بان  فاشلين دوليين آخرين،  يفا  ليار االلنصادي بين الدوع العربية. كما لاومت 
بامعة الدوع العربية ويا ر المشاري  النحًة لنفعيع البامعة وننمية النعاون االلنصادي العرب . وبحكر 

ما ما دامت النبارن البينية العربية محدودن، و »خبرن الصهاينة ف  العنلات الدولية، فإنهر كانوا يعلمون  نع 
دامت االينثمارات العربية العابرن للدوع واأللطار العربية ف يلة، فان المًاطعة العربية لن نؤثر شلى 

، كما باء ف  دراية  شدها مارنن وايس ف  شهر كانون األوع )دييمبر( من العار «االلنصاد ا يرا يل 
 الفا ت.

يرا يع ف   ورو  با والمنطًة العربية، فإن المعارك الن  خافها خنفا  لهذه المعارك الن  خافها الصهاينة وا 
ف  بنو   فريًيا اننهت يلى الفشع. فماذا نًوع هذه النبار ؟ كي  يمكن نفيير نباح « األبارنايد»مؤيدو 

خفاق العنصريين البيض ف  بنو   فريًيا؟ وهع يكون مصير حملة  الصهيونية ف   وروبا والبند العربية وا 
هنة مشابها  لمصير الحمنت فد الهنلرية والصهيونية ف  اليابق؟  ر يكون مصيرها المًاطعة الدولية الرا

 ؟«األبارنايد»مشابها للحملة الدولية فد 
هناك نفييرات كثيرن يمكن الربو  يليها هنا، ولكن  همها  ن العامع الحاير ف  الصرا  بين العنصريين 

انن   من طريًها العًبات الن  نحوع دون نحًيق والديمولراطيين كان وبود شريك دول  لوي للصهيونية 
 هدافها. نمثع هذا الشريك ف  الماف  بألمانيا الهنلرية الن  لفت شلى اليهود االندمابيين، وكانوا وال 
ي الون حنى اآلن النحدي األكبر للحركة الصهيونية. ونمثع منذ مننص  الخميينات ف  ا دارن األميركية 

يين فد  ي نحرك هدد شرشية كيانهر  و  ثر شلى  وفاشهر االلنصادية  و حّد من الن  ياندت ا يرا يل
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، لر ينمكنوا من بناء «األبارنايد»من مؤيدي نظار « األفريكانر»ببرونهر العيكري واألمن . بالمًابع، فإن 
غيرها من الًوى  نحال  من هذا النو  م   ي لون دولية، يواء كانت الواليات المنحدن  و  لمانيا الهنلرية  و

 األوروبية الكبرى.
ين ال شماء ا يرا يليين شديدو النميك بهذا الدرس، فيما هر يعالبون ميألة المًاطعة الدولية  يرا يع. لًد 
خصصوا ثنثين مليون دوالر لنمويع حملة مفادن للمًاطعين، وبد وا ف  نحريك المنظمات الصهيونية لشن 

ر والنهديدات والفغوط شلى المشاركين ف  المًاطعة. ولكنهر ف  نهاية حمنت يعار مألوفة من الشنا 
المطا  يو  يلبأون، كما النرح يفير ييرا يع اليابق يلى واشنطن مايكع  ورين، يلى  صحا  الًون 

يصوغوا   ن- ورينكما  وفح -والًرار طلبا  للنبدن. هؤالء موبودون ف  الكونغرس األميرك ، وشليهر 
ًوانين الن  نحم  ييرا يع من النًد ومن المعارفة ومن الفغط. فهع من دور للفليطينيين الم يد من ال

 وللعر  ف  حماية حملة المًاطعة من يد الكونغرس البنارن؟
ين الفليطينيين يينطيعون  ن يًوموا بدور مهر يذا رنبوا  وفا  البيت الفليطين ، فعبلوا ف  نحًيق 

خابات الفليطينية المعطلة ون لوا شند  حكار الناخ  الفليطين  ال غير. ين المصالحة الوطنية و بروا االنن
نرني  البيت الفليطين  يو  يكون مدخن  منايبا  لنرني  البيت العرب  ألن الًفية الفليطينية، ه  الن  

 نفرق العر  وه  الن  نبمعهر. هكذا كانت، وهكذا ينبًى.
 05/0/0504، الحياة، لندن

 
 "سرائيلإ"إلى  رسالة .24

 اليكس فيشمان
يب   ن نكون  شمى  و غبيا  و مغفن ك  ال نرى الصلة بين نيري  النبأ شن محاولة شناصر ييرا يلية 
بي  ييران معدات شيكرية وبين بدء المحادثات  مس ف  فيينا ف  النيوية الدا مة لنبريد ييران من الًدرن 

اهنمت يد خفية لبيع بدء المحادثات بأن نلطر ييرا يع  العيكرية النووية. ين ولت نيري  النبأ كامع، فًد
 لطمة معلنة شلى هي ة نحذير يًوع ال نندخل  وال ن شب .

فيها كما يبدو مينويات  شمق مما شرض ف  الصحيفة  –ين الكش  شن لفية شمرها  كثر من ينة 
لمحادثات. وها هو ذا ر يس يدع شلى انع نوبد بهات للًة بدا من احنماع  ن نفيد ييرا يع ا –اليونانية 

الو راء نننياهو لد نكلر ف  هذا االمر  مس. "اريد  ن نًوع للعالر اليور م  نبديد المحادثات ين ييران لر 
يران مينمرن شلى دشر نظار االيد ف  حين يذبح  نغير يياينها العدوانية ولر نغير طبيعنها الًايية، وا 

 ران الحًيً  وال يبو  للعالر  ن ينيى ذلك".مواطنيع"، لاع نننياهو. "هذا هو وبع يي
يبو  لنا  ن نخمن  ن اصدلاء ييرا يع ف  البيت االبيض مصغون الى الحملة الدشا ية الن  بددها نننياهو 
ف  االيابي  االخيرن ف  الًفية ا يرانية. والذي يًلًهر بصورن خاصة امكانية  ن "نيخن" ييرا يع اشفاء 

بمعلومات حديثة شما يبري ف  المباع الذري ف  ييران ونؤدي بهر الى موابهة مبلس النوا  االميرك  
اخرى م  البيت االبيض. فاذا كان اصدلاؤنا األميركيون هر الذين يربوا هذا النبأ فيب   ن نعنر  بأنهر 

ن الن  كانوا منوافعين هذه المرن واكنفوا بصحيفة يونانية ال بصحيفة "نيويورك نايم " الن  اصبحت األدا
 يففلونها للكش  شن نشاط ينح البو ا يرا يل  ف  يورية.

الن  يفنرض  ن نينمر بين ينة  –رغر النغطية االشنمية اليخية الن  نحظى بها المحادثات ف  فيينا 
فن حابة  –الى ينة بغرض انهاء البرنامج الذري العيكري ا يران  ونطبي  شنلات ييران بالغر    شهر
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لننفس نأثرا ألن المرحلة الحالية ه  مرحلة لع  ف  محاولة لكي  الولت. وال يحدث  ي ش ء الى ول  ا
حنى  يار. وآنذاك ينبد  الدراما الحًيًية ألنع ييب  آنذاك انخاذ  –ويبدو  نع لن يحدث ايفا  –درامان  

. وينول  هنا  ن نبر  الًرار شلى اطالة  مد االنفاق المرحلية الذي  حر  ف  نشرين الثان  نص  ينة اخرى
مطال  ايرانية لدف  مال  شاع ألن االيرانيين ال ينوون  ن يمنحوا الًوى العظمى نص  ينة اخرى من 

 ن وير النشون البنيية، بالمبان.
ييصبح وافحا ف   يار كما يبدو  ن النيوية الدا مة لييت خيارا والعيا؛ فااليرانيون ال ينوون النخل  شن 

ور  و اغنق المنشآت نحت االرض. ولهذا ينوبع كع الطالات الى انشاء مخطط انفاق مفاشع البلونوني
مؤلت بعيد المدى ُيمكن البمي  من االينمرار شلى النظاهر بوبود انبا  هنا بشرط شدر العودن الى الخانة 

 االولى، خانة الخيار العيكري.
ثع يبين حصع شلى نيريح مشروط، فهر ين االيرانيين منذ  ن ولعوا شلى االنفاق المرحل   صبحوا م

ينصرفون نصرفا ُيعد لدون وكأنهر يعنرفون لا لين يننا اخطأنا شدن اخطاء ف  الطريق لكن كع ذلك  صبح 
 وراءنا ولر يعد شندنا ما نخفيع وال يب  االينمرار شلى شًابنا.

ما ف  كع ولت، ولد ابنهد ابع ين مرالب  الوكالة الدولية للطالة الذرية يينطيعون  ن ي وروا منشآت 
بالما ة فًط وهر يبدون  نهر يفون بوشدهر بالنخلص من  152نخصي  اليورانيور الى   فعا ا يرانيون 

 بالما ة. 02مخ ونات اليورانيور المخص  بمينوى 
ين فع  العًوبات شلى ييران ايفا ليس كما يبدو ف  الظاهر، فبرغر  ن شركات  وروبية لد  ارت ييران 

نها لر نعًد صفًات معها الى اآلن. وكانت نلك ال يارات نرم  الى اثارن شهون االطرا  بميعا. فا
يبعع فاألميركيون يؤمنون بأن مليارات الدوالرات الن  ينأن  بها الشركات الفخمة ينبعع نظار آيات اهلل 

ا لمًاربة ييران ف  النفاوض مرنة. و ما ا يرانيون فيؤمنون بأن الشركات االبنبية ينفغط شلى دوله موالفع
 مليون انيان. 22ك  ال نخير يولا مغرية فيها 

ينشممون شند البمي . وليس احنماع نيوية دا مة ف  الشأن الذري ف  الينوات الًريبة  يذاين البمي  اآلن 
ن احنماع  ن ُنحر  نيوية مؤلنة ولنا طوين  شلى من ذلك. يب  فًط ابطاع شمع الففد   الن  مرنفعا. وا 

الميننً  وه  ايرا يع. ينهر يبلغونها شن آخر ما يبد شلى الدوار وينبادلون المعلومات   طرا ننق ف  
معها بع ينهر يطلبون مشورنها ف  حاالت ما، لكنهر ال ينيون  ن يلطموها هنا وهناك و ن يذكروها بمكاننها 

 ف  النظار العالم ؛ حنى نهاية والية الر يس  وباما شلى األلع.
 09/0/0504ت، حرونو ايديعوت 

 05/0/0504، الغد، عم ان
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