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 الكنيست اإلسرائيلي يبحث اليوم فرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى .1
األياي  علددأ أن رؤددرأ الكنيسدد  أكددد الخددزا عددخاي المدزددأو مدددزر أو ددان ال ددد و لددد  عبددد الددرأون أرندداأو  

اإلسدددرايزلي علدددأ تحدددب ا ردددراد تادددرئ السددديادل اإلسدددرايزليم علدددأ المسدددؤد األ صدددأ المتدددار  مسدددا  ت  زددددل 
 اإلسرايزليم. –المسلمزن في كل أنحاء ال الي ورؤاوخ لكل المدو  الحمراء ومسا  تاراا يم السالي األردنيم 

ؤلسددم لتحددب هددرا األمددر هددو مدددال فدداددو فددال عال ددم للكنيسدد   و دداا الخددزا المدزددأ  ن ربددر أن ال بددوا ت  ددد
اإلسرايزلي بهرا األمرو ونالمل أن ررسدي سسدرايزل تالحكمدم وان رلادي ان  داد هدرس الؤلسدم الردي فزهدا مد  ت  زددل 

 المسلمزن ومسؤدهي الري زهي المسلمزن في كل أنحاء ال الي .
سزتحب الزوي الثالثاء ا رراحدا  دمدع ع دو الكنيسد  مدن و د أعلن  مصادر سسرايزليم أن الكنيس  اإلسرايزلي 

حخأ )الليكود( موخيع فيالزن بتحب فرئ السيادل اإلسرايزليم علأ المسؤد األ صأ ورل  ت د أن كان ر درر 
 األسبوع الما ي سلااء هرس الؤلسم.

مددالا  حددرر  مأسسددم األ صددأ للو ددث والرددراب مددن رددداعيا  دددرد الكنيسدد  مو ددوعزن للن ددا مددن ؤهرهدداو 
المسدؤد األ صدأو  تحدب فدرئ السديادل اإلسدرايزليم علدأ زومزن مرردالززنو الزدوي الثالثداء و ددا األر، داءو حدوا
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حزب أدرؤ  الكنيس  فدي ؤددولها األسدبوعي مو دوع ر خلدخ السديدرل اةحرالليدم علدأ المسدؤد األ صدأ فدي 
ألعماا( والمررافق مع دعول من حامامي ن اخها ال اي مساء الزوي الثالثاء )البند المام  واألمزر في ؤدوا ا

 ونخداء الهيكل المخعوي للمخاركم والرالززد.
أنع وتحسأ سحصاء روثي ي حصل  عليع من  مأسسم عمارل األ صأ والم دسدا   و مأسسم األ صأوأكد  

مدا مؤموعدع  5024مدن عناصدر اةحدرالا فدي خدهر كدانون الثداني  للمسدؤد األ صدأف د بلغ عدد الم رحمزن 
ؤندديا  251عنصدر ممدابرا و  542خدردياو  15مدن  دمنهي ددالأ الؤام دا و  –مسرودنا  124) 2012

و أي مددا 123بلتاسدهي ال سددكري( أمدا مؤمددوع الم رحمدزن فددي خدهر خددتا  الؤداري ف دد  بلدغ عددددهي حردأ ا ن 
 م رحمدددا(و ي دددان سلدددأ رلددد  اة رحامدددا  ال سدددكرلم أيددداي الؤمدددع وتدددا ي 2150)  5024مؤموعدددع مندددر ال ددداي 

 األسبوع من  بل أفراد وعناصر  وا  اةحرالا المرمركخل علأ أبواأ األ صأ وداملع.
52/5/5104األيام، رام هللا،   
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د عتا  مرمس  رماما  اا النادق الرسمي تاسي الرياسم نبزل أبو ردزنمو سن الريي  محمو   راي هللا
 تالمصالحم الودنيم.

وأو ح في رصرلح لد'وفا' الزوي اةثنزنو 'نحن تانرظار مواف م حما  علأ رنازر ارااق الدوحم وال اهرلو علأ 
أسا  حكومم مسر لم ر د لالنرماتا  مالا الاررل المراق علزهاو وفي الو   الري روافق فيع حما  مدياو 

لرح زق رل و وسيكون عخاي األحمد علأ اسر داد فوري للرحر  سلأ  خل لالرااق  سنكون ؤاهخلن للسزر  دما
 علأ رااصزل رنازر رل '.

و،زن أبو ردزنمو أن المصالحم  اأ  وسزن أو أدنأ ومن المهي ا ن مواؤهم الرحديا  الم بلم تكل مسأوليمو 
 حااظا علأ وحدل األرئ والخ أ وال  يم الم دسم.

عال ارنا مع الخ ي م األردن ممزخل ورارلميم وررسي تالث م الكاملم والرخاور المسرمر  اا أبو ردزنمو سن 
 والرنسزق في كل الموا ث.

وأ ان أبو ردزنم في رصرلح صحاي لد'وفا'و الزوي اةثنزنو 'نحن مرا ون مع ؤاللم المل  عبد هللا الثاني بن 
 للرودزن أو التحب عن ودن بدزل'.الحسزن تالن األردن هي األردنو وفلسدزن هي فلسدزنو وة 

الريي  محمود عتا  الدايمم الرخاور والرنسزق مع األردن علأ مدار الساعمو  اسررارزؤيموأ ان أن 
ومرا ون علأ خرو  ومرؤ يا  عمليم الساليو وسياسرنا المخرركم  ايمم علأ أسا  حل الدولرزنو وال د  

 الخر يم عاصمم للدولم الالسدزنيم.
'و  اا 2لأ ما ورد في ت ئ وسايل اإلعالي حوا مو ث الريي  محمود عتا  من مأرمر 'ؤنزثردا عوفي 

سن الريي  اعرمد سياسم عدي لردمل في الخأون ال ر،يم الدامليمو ورؤنأ خج الالؤيزن الالسدزنززن في 
  ر،يم أي ا.صراعا  ة رمدي أوة وأمزرا مصالح الخ أ الالسدزنيو وتالرالكزد ة رمدي مصالح الخ وأ ال

  بناء علأ رل  كان  سياسم النالي تالنا  هي المو ث الرسمي اةثنزنوأ ان أبو ردزنم في رصرلح الزوي 
 عال م لنا تع. لل يادل الالسدزنيم رؤاس ما ؤرى ولؤري في ال الي ال ر،ي من حرا  خ بي ة

 42/4/4112، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ننتظر رد عباس بشأن تشكيل حكومة الوحدة زياد الظاظا: .1
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 اا نايأ ريي  الوخراء وخلر الماليم خلاد الظاظا سن حكومرع ة خال  رنرظر رًدا   محمود أبو را ي – خل 
من ريي  السلدم محمود عتا  تخالن رخكزل حكومم الوحدل الودنيمو واةرااق علأ مسايل األؤهخل األمنيم 

نهاء اةن ساي.وسالد الم اومم ومصزر موظا  ي  خلو لرح زق المصالحم وا 
ورمنأ الظاظا في رصرلٍح ماص لوكالم  الرأي  أن يكون رد عتا  سزؤابًياو ولي   من المناورل السياسيم 

 للراديم علأ مدم وخلر المارؤيم األمرلكي ؤون كزري الكارثيم علأ حساأ ال  يم الالسدزنيم.
الالسدزني ت زًدا عن أي حساتا  أمرىو لر ويم الصث الداملي ودعا عتا  سلأ اةنحياخ لمصالح الخ أ 
 لمواؤهم الرحديا  الري ر صث ت  زرنا.

كما دالتع تالرو ث الاوري عن المااو ا  الري زؤرلها مع الؤانأ الصهزوني برعايم أمرلكيمو والكّث عن 
 اسر تاا وفود صهزونيم براي هللا أو في أي مكان دامل األرئ الالسدزنيم.

و 8491أوسلو ونكتم عاي  اراا يمأكد الظاظا أن ارااق اإلدار الري يحاوا كزري بلوررع أخد مدًرا من و 
 ألنها سرحدد مسار األرئ الالسدزنيم لصالح المارصأ الصهزوني.

وخّدد علأ أن مدم كزري رر من دولم فلسدزنيم منخوعم السالد ومن وصم السيادل بًرا وؤًوا وتحًراو ة رلبي 
الخ أ الالسدزني الصامد في وؤع سياسا  اةحرالا الصهزونيو عالوًل علأ  ياع حق  دموحا 

 الالؤيزنو ونهأ أراِئ األ وار الخماليم.
 42/4/4112، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عباس تلقى دعوة للقاء أوباما في البيت األبيضعريقات:  .4

لرنازريم لمنظمم الرحرلر الالسدزنيمو سن الريي  محمود راي هللا   اا الدكرور صايأ عرل ا  ع و اللؤنم ا
 عتا  رل أ دعول لل اء الريي  األمزركي تارا  أوتاما في البز  األبيئ.

و اا عرل ا  إلراعم صو  فلسدزن   هنا  حدزب عن دعول ول اء للريي  عتا  في البز  األبيئ في 
 سدار ل اءا  ثناييم لكن لي يحدد الموعد حرأ ا ن .

رؤح  مصادر فلسدزنيم أن رري الخلارل مالا خهر آرار ال اديو و ال  انع ري روؤيع الدعول مالا الل اء و 
 الري ؤمع الريي  ووخلر المارؤيم األمزركيم ؤون كزري في تارل  مالا نهايم األسبوع الما ي.

ي الثاني من الخهر ويالري اإلعالن عن ل اء مرر أ بزن عتا  وأوتاما  بزل اسر تاا الريي  األمزركي ف
 الم بل ريي  الوخراء اإلسرايزلي بنيامزن نرنياهو.

 42/4/4112األيام، رام هللا، 
 
 
 

 مريكي لعملية السالمعباس يطالب موسكو بكسر االحتكار األالقدس العربي:  .2

ي اةثنزن من مصادر فلسدزنيم مدل م تان الريي  الالسدزن’ ال د  ال ر،ي‘عوئ  علم   ولزد-راي هللا 
محمود عتا  دالأ الريي  الروسي فالديمزر بورزن برا زل الدعول الروسيم ل  د مأرمر دولي للسالي لحل 

 الصراع الالسدزني اةسرايزليو ورل  لكسر اةحركار اةمرلكي ل مليم السالي تالمند م.
ثنزن ردالتع وحسأ المصادر فإن كبزر المااو زن الدكرور صايأ عرل ا  ن ل رسالم من عتا  لبورزن اة

تالردمل في ال مليم السلميم تالمند م من مالا الدعول لمأرمر دولي للساليو ورل  ت د ان  اء الاررل 
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الممنوحم ةسرمرار محادثا  السالي الري ؤرى اسرينافها مع اسرايزل بنهايم نيسان/ابرلل ال اديو دون ان 
 .لرح زق السالي تالمند م سداررنؤح واخندن في درد ارااق 

رااو ي ركون الدعول  سداروؤاء  الدعول الالسدزنيم لموسكو تالردمل في مسار ال مليم السلميم في 
لمأرمر السالي الدولي  اعدل لعو ت دما وصل  محادثا  السالي برعايم وخلر المارؤيم اةمرلكي ؤون كزري 

مدالتم الالسدزنززن الأ درلق مسدودو ؤراء ربني واخندن ت ئ المدالأ اةسرايزليم وعلأ رأسها 
 تاةعرران بزهوديم اسرايزل اةمر الري زرف ع عتا  تخدل وفق لما اكدرع المصادر الالسدزنيم.

واو ح  المصادر ان  رار عتا  ارساا عرل ا  لموسكو لحثها علأ الردمل في ال مليم السلميم تالمند م 
اةسبوع الما ي علأ  رورل اةعرران  كزري في ل ايع مع الريي  الالسدزني في تارل  أصرؤاء ت د ان 

 الالسدزني بزهوديم اسرايزلو وعدي حسي ملث ال د  الخر يم بوصاها عاصمم لدولم فلسدزن المنرظرل.
الري واصل كزري بلوررها مالا اةسابيع الما يم  اإلدارواخار  المصادر الأ ان م ررحا  ارااق 

حد اةدنأ من الح وق الودنيم للخ أ الالسدزنيو ن ل  ورف   من  بل عتا  في تارل  كونها ة رلبي ال
 الأ الريي  اةمر،كي تارا  اوتاما لممارسم  اودع خمصيا علأ ال يادل الالسدزنيم لل بوا بها.

وأؤرى عرل ا  اةثنزن محادثا  مع وخلر المارؤيم الروسي سزر ي ةفرون في موسكوو و اا للصحافززن 
 وسي سنع أدل ع علأ ما ؤرى في ل اء عتا  تكزري في تارل  مأمرا.ع أ مراي الل اء تالوخلر الر 

وأخار عرل ا  سلأ أن فلسدزن وروسيا دعرا سلأ ع د اؤرماع ؤدزد للؤنم الوسادم الدوليم الر،اعيم لحل 
النخاع الالسدزني اإلسرايزلي )روسيا والوةيا  المرحدل واألمي المرحدل واةرحاد األورو،ي(و منوها سلأ أن 

 لوفد الالسدزني الري يااوئ سسرايزل يحراج سلأ الدعي الروسي.ا
وؤاء الدلأ الالسدزني لموسكو اةثنزن تالردمل في مسار ال مليم السلميم تالمند م في ظل اةنحياخ 

تخكل وا حو حزب ري ربني ت ئ المدالأ اةسرايزليم من  بل واخندنو وماصم تخالن  إلسرايزلاةمرلكي 
الم امم علأ ارئ الوا ع ت زن اةعرتارو ورل  في اخارل الأ ’ الديمارافيم‘امر الح ايق رتادا اةرا ي و 

  رورل مواف م الالسدزنززن علأ احرااظ اسرايزل تالمسرودنا .
 42/4/4112القدس العربي، لندن، 

 
دة اتفاق"البيان" .2  نهاية األسبوع "اإلطار" : أوباما يسل م عباس مسو 

أن الريي  الالسدزني محمود عتا  رل أ « البيان»ادر مدل م في واخندن لدأكد  مصوكاة   -واخندن
دعول لل اء الريي  األمزركي تارا  أوتاما في البز  األبيئو نهايم األسبوع الحاليو تالرخامن مع وؤود ريي  

نرانياهو الوخراء اإلسرايزلي بنيامزن نرانياهو هنا  واؤرماعع المرر أ مع أوتاما أي ًاو في و   رتاهأ 
لرح زق السالي مع « الارصم الوحزدل»تمواصلم اةسريدانو مخزدًا تالؤهود الري زبرلها كزريو والري رخّكل 
 الالسدزنززنو داعيًا الريي  الالسدزني سلأ الؤلو  في ل اء متاخر.

دن رسليي الريي  سن ل اءًا مرر تًا بزن أوتاما وعتا  نهايم األسبوع به« البيان»و ال  المصادر األمزركيم لد
الالسدزني مسودل ارااق اإلدار تخالن المااو ا  والرسويم الدايممو في و   زخور نرانياهو واخندن 
لح ور اؤرماعا  لؤنم الخأون ال امم األمزركيم اإلسرايزليم )ازتا (و ول ايع المرر أ مع أوتاما في الثاني 

في البز  األبيئ لرهزيم الظرون لرمرلر ارااق  من مار و ما يخزر سلأ نيم أوتاما ؤمع عتا  ونرانياهو
 اإلدار.

 42/4/4112البيان، دبي، 
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 "خيانة" "إسرائيل"قيادي في "حزب التحرير": اعتراف عباس بيهودية  .7

 اا ع و المكرأ اإلعالمي لد  حخأ الرحرلر  الالسدزنيو ماهر الؤ بريو سن ريي  السلدم   راي هللا
 ن بد  كيان اةحرالا الزهودي تال موار،م و وف ًا ل ولع.الالسدزنيم محمود عتا و ي رر 

(و سلأ أن رصرلحا  عتا   اعرران ف لي بدولم 2|29وأخار الؤ بري في حوار مع   د  بر  و اةثنزن )
 الزهودو الرزن أ اموا دولرهي علأ أسا  الزهوديم ابرداًء و مرات ًا   وة زؤدي عتا  الررا ص حوا األلااظ .

 بري عتا  بد  ميانرع ل  يم فلسدزن و  اياًل   هو أي ًا اعررن بميانرع ل  يم فلسدزن أصاًل في وارهي الؤ
كراتع درلق أوسلوو عندما ركر بو ود أنع مار  اةرصاة  السرلم مع الزهود في الست زنيا  والثمانزنيا  

اةعرران تما زنا ئ الثواب  نهج  و مراتً ا ال وا   لرل  فاةرصاة عندما كان  منظمم الرحرلر رؤّري رل  
 راسا عند عتا و ويحاوا تاسرمرار رؤهزخ األؤواء الخ بيم لرمرلر اعررافارع ف   ة  زر .

 42/4/4112قدس برس، 
 

 سهمت في رفع أعداد المستوطنينأمصطفى البرغوثي: المفاوضات منذ "أوسلو"  .4

لالسدزنيم و مصداأ البر وثيو سن اةحرالا اإلسرايزلي  اا األمزن ال اي لد  حركم المتادرل الودنيم ا  راي هللا
سرايزل اسرال  ارااق أوسلو لروسيع اةسريدان .   احرالا عنصريو وا 

عدد  اررااع(و عن 2|29وكخث البر وثيو في رصرلح صحاي رل     د  بر   نسمم منعو اةثنزن )
(. مرات ًا   أ ث سلأ رل  ر ديع ألاا 651ألث( عند رو يع ارااق أوسلو سلأ ) 861المسرودنزن من )

 ج(و و ي ورهولد ال د  .وأواألرا ي الالسدزنيم سلأ منادق )أ
وأفاد البر وثي أن الو ع الحاليو في اإلخارل للمااو ا و سمح  بد  روسع نداق المسرودنا و تاإل افم 

 .سلأ ؤدار الاصل ال نصري 
 42/4/4112قدس برس، 

 
 
 

كم باإلعدام على نفسهايهودية "ب إبراهيم دحبور: اعتراف السلطة .3  إسرائيل" بمثابة ح 
حّرر النايأ في المؤل  الرخرل ي الالسدزني سبراهيي دحبور ريي  السلدم محمود عتا  من الرناخا   ؤنزن

عن ثواب  الخ أ الالسدزني في المااو ا  الري ررعاها الوةيا  المرحدل مع الؤانأ اإلسرايزليو ة سيما 
كي تاإلعداي رصدرس فيما زر لق تاة عرران بد  الدولم الزهوديم و م ربًرا أن حصوا رل  سيكون تمثاتم حك

 السلدم علأ ناسها.
 42/4/4112قدس برس، 

 
 الفتنة اإلرهابية المتنقلة تستهدف الفلسطيني كما اللبناني على حد  سواء: دبورأشرف  .11

 اا  الري زل أم  سازر فلسدزن أخرن دّبوراسر بل وخلر المارؤّيم والمارر،زن ؤبران تاس  مارلزن مليام
الارنم اإلرهابيم المرن لم الري رسرهدن الالسدزني كما »سن حدزثع مع الوخلر تاسزل أرأ علأ ركر « السازر»لد

ثّمم سصرار من الالسدزني علأ الهدن األسا  وهو رحرلر ودنع »و وأخار الأ أن «اللبناني علأ حّد سواء
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«. للمند م ال ر،يم بهدن صرن األنظار عن   زرع المركخلم وهي فلسدزنوعدي خّؤع في ما زمّد  
زرمّنأ الالسدزني أن زرر  تحالع مروؤها ببوصلرع األساسيم الأ فلسدزن المحرّلمو سر يكايع ما »م ياًا  
 «.ي انيع

 42/4/4112السفير، بيروت، 
 

 ر لنفسها االعتراف بيهودية الدولةبر   ت  أبو مرزوق: السلطة س   .00
أكد نايدأ ريدي  المكردأ السياسدي لحركدم  حمدا   د. موسدأ أبدو مدرخوقو أن مبددأ  زهوديدم الدولدم    كاة و 

 زنسؤي مع رأيم وخلر المارؤيم األمرلكي ؤون كزريو تالنستم ل مليم الرسويم السياسيم.
ألمدددي و ددداا أبدددو مدددرخوق فدددي رصدددرلح صدددحاي مكردددوأ الزدددوي اةثندددزن  سن  اراددداق اإلددددار  زرركدددخ علدددأ  دددرار ا

نخددداء دولدددم زهوديدددم وأمدددرى عر،يدددمو وهدددو مدددا ردددي رف دددع عر،يدددًا  2341المرحددددل  ال ا دددي بر سددديي فلسددددزنو وا 
 وفلسدزنيًا .

وأ ان أبو مرخوق  هنا  سؤماع فلسدزنيو سة من أبأو تدالن مثدل هدرا اةعردران زنهدي حدق ال دودلو ولددزن 
وا ملزون ونصث فلسددزني ل دزون فدي ن اا خ بنا ولنسث رارلمع وح ع في أر ع وروازرع لمسزررعو ويح

 ودنهي ومأ رزن علأ أر هي .
وردداتع  اةعرران بزهوديددم الدولددم رندداخا ة رملكددع األمددي المرحدددل وة ؤام ددم الدددوا ال ر،يددم وة ريددي  السددلدم 

 الالسدزنيمو محمود عتا و ألنع بتسادم اعرران تالروايم الصهزونيم للصراع .
مددن سددزرحأ بروؤهددا  عتددا و  اياًل  كال ددادل هنددا  مددن سدديدبل لروؤهددا  وأخددار أبددو مددرخوق سلددأ أن هنددا  

الريي  المدزرلو وسي ربر كالمع مؤرد لام سياسيم ة أكثرو ومنهي من سزبرر  بدوا ال درار ت ددي ال ددرل علدأ 
مواؤهم األمي المرحدلو ومنهي من سون ي دزهي الحق في ر رلث أناسهيو وآمر سي ربر  بدوا ال درار هدروأ 

 موخ نرنياهو إلفخاا مااو ا  السالي .من ف
ولاددد  سلدددأ أن الدددت ئ سدددزتحب ألبدددي مددداخن عدددن مبدددررا   انونيدددم كإ دددافا  رحسدددزنيم مثدددل )دولدددم زهوديدددم 
ديم راديم(و أو راسزرا  لم ر يا  اةعرران كحق  زر الزهدود تدال ي  فزهدا تح دوق كاملدمو وسدزرى الدت ئ 

 ولرهي.أن اةعرران هرا م دمم لوصوا الالسدزنزون لد
اإلددار  اراا يدمودالأ أبو مرخوق الالسدزنززن بدد  سفخداا  مدا وصداع  رصدايم ال  ديم الالسددزنيم و مأكددًا أن 

 م دمم لرصايم ال  يم.
 52/5/5104، فلسطين أون الين

 
 حماس توافق على تنظيم انتخابات لمجالس الطالب في الجامعاتغزة:  .05

كدي  دداع  دخل علدأ رنظديي انرماتدا  لمؤدال  الددالأ فدي واف د  حركدم حمدا  الردي رح  صّتاد فرحي- خل 
ؤام ا  ال داعو ورل  اسرؤاتم لمدلأ ال وى الودنيم واإلسالميم في ال داع ت د سنوا  من ر دزل ال مليم 

حخلددران )زونزددو( عدداي  24الديمو راديددم فددي الؤام ددا  والم اهددد فددي أع دداأ سدديدرل الحركددم علددأ ال ددداع فددي 
5001. 

اصددايل ت رارهددا مددالا اؤرمدداع ع درددع ال ددوى والاصددايلو تاسددرثناء حركددم فددرح وؤبهددم الن دداا وأبلادد  حمددا  ال
الخ بيو في مدزنم  خل أم . وخار  في اةؤرماع عدد من مسرخداري ريدي  الحكومدم الردي ر ودهدا حمدا و 

 وعدد من الخمصيا  الودنيم واةعرتارلم والح و يم.
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سسددماعزل هنيددم  بددل أخددهر  لزلددم عندددما  فددي  ددخلحكومددم الا ريددي  وؤدداء ال ددرار فددي سدددار المتددادرل الرددي أدل هدد
خرا  ال وى والاصايل في سداررع.  أعلن ر تم الحركم في روسيع المخاركم في سدارل ال داع وا 

سن ال ددددوى الودنيددددم « الحيددددال»و دددداا ال يددددادي فددددي الؤبهددددم الخدددد بيم لرحرلددددر فلسدددددزن أسددددامم الحدددداج أحمددددد لددددد 
ؤرماع علأ رخكزل لؤنم ودنيم عليا من الاصايل لإلخران علأ هدرس اةنرماتدا  واإلسالميم ارا   مالا اة

لبيددم سنؤدداخ  ددانون اورنظيمهددا فددي أ ددرأ و دد . وأ ددان أن ال ددوى والاصددايل عهددد  سلددأ سددكررارلا األدددر الد
انرمابي وفق نظاي الرمثزل النسبي وعر ع علأ الاصايل إل رارسو علأ أن ر مل عمادا  خأون الدالأ فدي 

 ؤام ا  والكليا  علأ رهزيم األؤواء إلنؤاد هرس اةنرماتا .ال
تسددحأ  ددانون الن اتددا  الددري  وعددن انرماتددا  الن اتددا  ال ماليددمو  دداا الحدداج أحمددد سنددع خمصدديًا دالددأ حمددا 

ال ددانون يمثددل لونددًا سياسدديًا »أ ررددع كرلددم حمددا  البرلمانيددم فددي المؤلدد  الرخددرل ي  بددل أخددهر عدددل. واعربددر أن 
 زددر مهنددديو ومددن نا خدددوس وأ ددروس ليسدد  لددددزهي مبددرل فدددي ال مددل الن ددابيو ف ددداًل عددن أندددع زملدد  بدددزن واحدددًا و 

 «.الن اتا  المهنيم وال ماليم وهو أمر مرفوئ
ولاد  الحدداج أحمدد سلددأ أن األسددابيع واألخدهر الم بلددم سرخددهد ل داءا  وحددوارا  فصددايليم ؤماعيدم وثناييددم عددن 

زؤاد  حلوا لرنظيي انرماتا  الن اتا  المهنيم وال ماليم.  انون انرماتا  مؤال  الدالأ وا 
  52/5/5104الحياة، لندن، 

 
 ال يريد المصالحة حكومة الوحدةقبل تشكيل  من يطالب بوقف االعتقاالتاألحمد:  .01

ع و اللؤندم المركخلدم لحركدم فدرح عدخاي من  خلو أن  فرحي صّتاد و عن52/5/5104الحياة، لندن، ركر  
عر اة  السياسيم في ال ام برخكزل حكومم الروافق الودني برياسم عتا و م ربدرًا مدن األحمد رهن و ث اة

 «.ة زرلد المصالحم»يدالأ بو ث اةعر اة   بل رخكزل الحكومم تالنع 
زنرهدي اةن سداي ت دد د ي دم مدن أن   »اةثندزن- األحدبب لزل « فلسدزن»و اا في برنامج حواري مع رلاخلون 

فددق الددودني الؤدزدددل اليمددزن الدسددرورلمو حزنهددا رصددتح مسددأولم ويكددون هنددا  ؤهدداخ أمنددي ر سددي حكومددم الروا
 «.واحدو ويدبق ال انون علأ الؤميع. عندها ة اعر اة  مارج ال انونو وة ا الق مأسسا  مارج ال انون 

مددن ي ددود المؤلدد  الرخددرل ي ت ددد خددهر »وفددي مددا زر لددق ت ددودل عمددل المؤلدد  الرخددرل ي الالسدددزنيو  دداا  
« فددرح»وأخددار سلددأ أن «. رخددكزل حكومددم الروافددق الددودنيو تحسددأ مددا رددي الرو يددع عليددع فددي ال دداهرل والدوحددم

بنددداء علدددأ ارصددداا بزندددي و،زندددع »هنيدددم  سسدددماعزلرنرظدددر ا ن ارصددداًة هارايدددًا مدددن ريدددي  الحكومدددم فدددي  دددخل 
 من أؤل المصالحم.« حما »و وت د أن ي وي برهزيم األؤواء في «السب 

عخاي األحمد ريي  وفدد حركدم من  خلو أن  أخرن الهورو عن 52/5/5104لقدس العربي، لندن، اوأ اف  
أكددد أن األمددور فددي هددرس األو ددا  لددي رؤهددخ ت ددد إلرمدداي عمليددم المصددالحم الالسدددزنيمو ل دددي  فددرح للمصددالحم

حددق الحركددم  و و دداا فددي الو دد  رارددع أن مددناةراا يددا انرهدداء حمددا  مددن مخدداورارها حددوا مسددايل رنازددر بنددود 
 اإلسالميم أن رالمر و را لمخاورارها الدامليمو لكنع أكد أن موعد الرد ة زؤأ أن زت أ ماروحا.

هنيدم ريدي  الحكومدم  سسدماعزلو اا األحمد الري اخرر  السب  الما ي فدي حدوار مددوا عبدر الهدارث مدع 
  الالسددزنيم المسدر لم بتحدب الم الم الري ردزرها حما  فدي  دخلو مدالا اؤرمداع األمزدر بوفدد مدن الخمصديا

المصددالحمو أنددع ة زوؤددد سدد ث خمنددي حدددد بددزن فددرح وحمددا  لرصددتح األمددور ؤدداهخل إلرمدداي الملددثو ولددرهأ 
 علأ أرئ الوا ع. اةرااقحسأ ارااق سابق سلأ  خل لزري رنازر 
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رالمر و رهدا حق حما  أن  سن منفي رصرلحا  سراعيم أن األمور ت ز  ماروحمو ور ي سنع  اا األحمد أكد و 
م دأ خدهر ‘في المخاورا  الدامليم إلرماي المصالحمو سة أنع دالأ تالن ة رت أ علأ هرا الحااو وأ دان 

وخدددد علددأ  ددرورل أن زددري نبددر  ‘.اةرادداقونصددث منددر أن  دداا هنيددم للددريي  أبددو مدداخن نحددن ؤدداهخون لرنازددر 
و ودالددأ أن زددري رف ددع مددن ’التادديئ اياةن سددة رحرمددل اسددرمرار هددرا ‘و مأكدددا أي ددا أن األؤددواء اةن سدداي

 عموي الخ أ الالسدزني.
 ’.سواء كان رنظيما أو خمصا اةن سايزؤأ علأ الخ أ أن زرصدى ت ول لكن من ي بل ‘وأ ان ي وا 

وحزن ردرق األحمد سلأ المكالمم الهارايم الري ؤر  مدع هنيدمو ورمللهدا أي دا ارصداا مدع مالدد مخد ل خعديي 
مو  دداا سنهددا كاندد  فددي سددياق رحركددا  رؤمددع الخمصدديا  المسددر لمو الرددي سددبق أن حمددا  الم دديي فددي الدوحدد

ن لددوا ‘ ابلدد  الددريي  أبددو مدداخن فددي راي هللاو واسددرم   سلددأ وؤهددم نظددر فددرحو وأو ددح أنهددي فددي رلدد  الم ابلددم 
و وأنددع رددي الرو دديح لهددي عددن كددل مددا زمددص المصددالحمو ف  دددوا مددرل أمددرى ’م لومددا  ماديددم كثزددرا مددن هنيددم

 تع.  اةرصاااعا مع هنيم وري ماللع اؤرم
لمددارا الر ثدددر فدددي ردبزدددق ‘المدددوا هدددرا ؤدددرى ماللدددع تحددب كدددل األمدددورو ومنا خدددم  اةرصددداااألحمددد  ددداا سن 

 رااءا الؤميع أن األمور أصحب  ؤاهخل لرنازر المصالحم. اةرصااو مو حا أنع مالا ’اةرااق
علدددأ أن زروؤدددع هدددو  اةراددداقمدددن الدوحدددمو ردددي  اةرصدددااوأو دددح أندددع مدددالا مخددداركم مالدددد مخددد ل بؤدددخء مدددن 

علددأ بدددء المدددوا  ال مليددم  لالرادداقخمصدديا سلددأ  ددخل ل  ددد ل دداء مددع هنيددم عندددما ركددون األمددور مهيددالل رمامددا 
 ’أنا واف   علأ هرا‘للرنازرو وراتع 

يا لكنع أخار سلأ أن الرصرلحا  المرالح م لنداد ي حمدا و والردي هداؤموا مدن ماللهدا الدريي  عتدا  خمصد
 وحركم فرحو أظهر  أن حما   زر ؤاهخل.

وفي السياق رارع أكد أنع أبلغ المؤرم زن وهنيم أن لديع ر ليما  مدن الدريي  أبدو مداخن واللؤندم المركخلدمو أن 
فددي اللحظددم الرددي زرصددل فزهددا سسددماعزل هنيددم وي ددوا سنهددي ؤدداهخون للبدددء فددي ‘زروؤددع علددأ الاددور سلددأ  ددخل 
 ’.لحممدوا  ال مليم لرنازر المصا

 بل خلاررعو وأنهي ’ رررزأ األو اع الدامليم‘من دلأ حما  أنها ررلد ’ خكل سزؤابي’وأخار سلأ أنع ياهي بد
علددأ  واةراداقزرلددون أمددر المواف دم علددأ مدا يدرحددع سسدماعزل هنيددم وهدو البدددء برخدكزل حكومددم روافدق ودنددي 

 .اةنرماتا موعد 
أ الدريي  عتددا  تسددبأ المااو دا و وأكددد أن الحدددزب سلدأ رلدد  ف ددد رفدئ األحمددد هؤددوي نداد ي حمددا  علدد

الددودني الدري و  د  عليددع  اةراداقو ةفردا سلددأ أن ندص ’ندوع مدن الرهددرأ مدن المصدالحم‘هدرا ياهدي علدأ أنددع 
و مدركرا تدالن ’المااو دا  خدالن منظمدم الرحرلدر الالسددزنيم ورييسدها‘حما  في البند الراتع والسداتع زأكدد أن 

وفدداوئ  ارهددأ‘رو يددع ارادداق المصددالحم فددي ال دداهرل الددريي  أبددو مدداخن و دداا لددع مالددد مخدد ل فددّوئ فددي حاددل 
 ’.لسنم كاملم

زؤمدددع علزهددا أكبددر مسدددأوا وأصددار مسددأوا فدددي ’ كلمددم واحدددل‘وفددي سددياق حدزثددع أكدددد أن حركددم فددرح ررلدددد 
 حما .

 
 ر عن غزةتتخذ وستتخذ كل الوسائل لتعزيز صمود الشعب ولكسر الحصاأبو زهري: حماس  .04

النايدأ فددي المؤلد  الرخدرل ي الالسدددزني عدن حركدم حمددا  يحزدأ موسدأ الرددي     دااالكحلددو  ياء د-  دخل
 دعا فزها حركرع لراززر اإلسررارزؤيا  الري عمل  علزها ت د ثماني سنوا  من الحصار علأ  داع  خل.
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علزندا أن “ أمد وفي ميمم أ امرها اللؤنم الودنيدم ال ليدا لكسدر الحصدارو  داا موسدأ مدالا ؤلسدم الرخدرل ي 
ن زد النظر في ؤميع اإلسررارزؤيا  الري عملنا علزها دزلم الثماني سنوا  الما يم ون ع سسررارزؤيم كازلدم 

 سما ت لأ الداولم ورازر المنظومم والنظاي أو يكون هنا  سدار آمر .
رسدددارعم وركدددر مصددددر تحمدددا  رحددددب للؤخلدددرل نددد  أن الحركدددم ر  دددد اؤرماعدددا  دامليدددم ل دددراءل الرددددورا  الم

وللمروج تال ل المسداير مدن الحصدار الحدالي الدري يك دد األخددو وة رسدرت د فيدع حمدا  أي ميدار رسدرديع مدن 
 ماللع المواؤهم ور خلخ صمود أهل  خل.

و،دبلوماسددديم خددددزدلو  ددداا المسرخدددار السياسدددي لدددريي  الحكومدددم الم الدددم د. زوسدددث رخ دددم سن الحكومدددم رملددد  
زدث الحصدار سلدأ ؤاندأ ال دا  علدأ الددوا ال ر،يدم واإلسدالميم لرنازدر ال ا  علدأ اةحدرالا مدن أؤدل رما

نهايع.  م ررا  ؤام م الدوا ال ر،يم لؤهم كسر الحصار وا 
وركددر رخ ددم للؤخلددرل ندد  أن الخددرو  المو ددوعم لرفددع الحصددار ة رددخاا كمددا هدديو وهددي اةعرددران بإسددرايزل 

ل أي م اي دم فدي ملدث مر لدق تدالح وق الودنيدم وتخرو  الر،اعيم الدوليمو وأن حركم م اومم كحما  ة ر ب
 والثواب  الالسدزنيم.

أما النادق تاسدي حمدا  سدامي أبدو خهدري فالكدد أن حركردع ررمدر وسدررمر كدل الوسدايل لر خلدخ صدمود الخد أ 
الالسدددزني ولكسددر الحصددارو لكنددع ف ددل عدددي الحدددزب عددن ميددار الرصدد زد ال سددكري  ددد سسددرايزل لحلحلددم 

 األمر ة يمكن منا خرع سعالميًا.األمور م ربرًا أن 
و ددداا أبدددو خهدددري للؤخلدددرل نددد  سن  حمدددا  عدددود  الؤميدددع علدددأ المااؤددد  و وهدددي رردددر  الحددددزب عدددن هدددرس 
المااؤدد   للردددورا   مأكدددًا أن الحصددار ملددق و دد ًا  اسدديًا لددع ان كاسددا  سنسددانيم وسياسدديم لكددن حمددا  لددن 

 زم  ها رل  .
لحصددار عبددر ارصدداةرها السياسدديم مددع كددل األدددران الرددي يمكددن أن وركددر أن حمددا  ة ردداللو ؤهدددًا إلنهدداء ا

رخددكل عدداماًل  ددا دًاو كددرل  تارصدداةرها مددع ال نددال األمنيددم المصددرلم الرددي رر امددل م هددا فددي سددبزل رمازددث 
 ال او  وفرح م بر رفح.

ردددر  فددي بدددورسو  دداا المحلددل السياسددي وأسددرار ال لددوي السياسدديم بؤام ددم األمددم عدددنان أبددو عددامر سن حمددا  
ا ونم األمزرل مؤموعم سزنارلوها  مرو  م في  وء اخرداد األخمم السياسيم والماليم علزها ماصدم أندع لدي  

 في األفق ما زلود تاناراج هرس األخمم.
أن اةنسحاأ من الحكدي فدي  دخل زدري رداولدع دامدل حمدا  مدن  سلأ-ن في حدزب للؤخلرل -ولا  أبو عامر 

زهدددا ورخازددددها سدددزررد سدددلتًا علدددأ خددد بزرها ر دددي سدرا  الندددا  أن حمدددا  علزهدددا  بدددل مدددن زدددرى أن ال ددداو  عل
 حصار لكنها في النهايم تحاؤم سلأ م وما  ال ي .

وعددن ميددار الرصدد زد ال سددكري مددع سسددرايزلو  دداا أبددو عددامر  حمددا  ة رسددرديع أن رهددرأ مددن اةسددرح ا ا  
ررتددم عليددع سددركون كارثيددم سة سرا كاندد  ررلددد الم يخدديم والروارددأ والو ددع الصدد أ سلددأ الحددرأو الرت ددا  المر
 رحرل  أو حلحلم األمور وهو لي  مراحًا في الو   الحالي .

ونتع أبو عامر سلأ أنع منر اةن الأ في مصرو تار  الميارا  السياسديم أمداي حمدا  ر دزق زومدًا ت دد زدويو 
لدأ  يدادل حمدا  ارمدار  درارا  سدرل م والميار الري يكدون صدالحًا الزدوي ة يكدون موؤدودًا  ددًاو ورلد  يحدري ع

 رواكأ الردورا . واعربر أن المصالحم مع فرح  د ركون أ ل الميارا  كلام لحما  في هرا الو  .
 54/5/5104، الدوحة، تالجزيرة. ن

 



 
 
 

 

 

           01ص                                    1013العدد:     52/5/5104 الثالثاء التاريخ:

 ت في لبنانلمعالجة حكيمة ووقف التحريض على تورط فلسطينيين بالتفجيرا تدعو حماس .02
األحددداب والردددورا  المألمددم الرددي »بنددانززن والالسدددزنززن رو ادد  فيددع عنددد وؤهدد  حركددم حمددا  نددداء سلددأ الل

و    فدي لبندان وكدان منهدا ردور  ت دئ الالسددزنززن فدي األعمداا الرمرلبيدم والرادددؤزرلم المداندم مدا اسدردعأ 
ادداع ردود ف ددل سددلبيم مددن ت ددئ اللبنددانززن رؤدداس الخدد أ الالسدددزني وأدى سلددأ مخلددد مددن اةحر ددان والرددورر وارر

 «.منسوأ الرحرلئ ما زوؤأ سرعم الرحر  والم الؤم الحكيمم لمواؤهم هرس الحاا وكتحها
ر ؤددددد  الحركدددم سدانرهدددا ورف دددها  كدددل أعمددداا ال ندددث والرمرلدددأ و ردددل األبرلددداء والمددددنززن والرمسددد  تدددالمن »وا 

بددددي يسددددرهدن ألي عمددددل راؤزددددري ورمرل اسددددرنكارنا»و أكددددد  «المؤرم ددددزن الالسدددددزني واللبندددداني واسددددر رارهما
المؤرم ا  ا منم ورف نا لالعرداء علأ حرمدا  الندا  وممرلكدارهيو و درورل  يداي ؤميدع الؤهدا  السياسديم 
واألمنيددم واةؤرماعيددم واإلعالميددم اللبنانيددم والالسدددزنيم بمدددوا  عاؤلددم لمنددع الارنددم وو ددث الرحددرلئ وعدددي 

اد عددن اإلسدداءل والرؤددرلح تحددق األخددماص الدددموا فددي سددؤاة  سعالميددم ورحددري الد ددم والمو ددوعيم واةبر دد
 «.والهزيا  والمؤرم ا 

رالزددأ لاددم ال  ددل والحكمددم والحددوار والرمددددس  تالمال يددا  اإلسددالي والروؤهددا  الر،انيددم »بددد « حمددا »ودالبدد  
والنبويدم الردي ردددعو سلدأ األمدول والمحتددم والرسدامح وردرفئ اةعرددداء علدأ الندا  أو اسددرتاحم دمداء المسددلمزن 

 «. هيوأعرا
كددل الؤهددا  السياسدديم واإلعالميددم تاسرخدد ار مدددورل المرحلددم والتحددب عددن ن ددا  الوحدددل واةر دداء »ودالبدد  

-لبندانيو ودالبد  الحكومدم اللبنانيدم بدإدالق ورخدم حدوار «ورص الصاون والرمس  تالولويا  األمم وثوابرهدا
وال انونيددم لالؤيددزن الالسدددزنززن فددي  لم الؤددم األو دداع اإلنسددانيم والسياسدديم واألمنيددم واةؤرماعيددم فلسدددزني
 لبنان.

 52/5/5104الحياة، لندن، 
 

 بلجيكا عند اعتقاله بتهم فساد مالي  إلىأيمن طه كان ينوي اللجوء  "القدس العربي": .02
ددع  أيمدنردداعيا  عمليدم اعر داا ال يدادي فدي حركدم حمدا   أنلندن  كخا  مصادر مدل م مدن  دداع  دخل 

دددع زم ددع للرح زددق مددن  بددل كرايددأ عددخ الدددزن ال سدداي بددرهي فسدداد مدداليو وان  أنمددا خالدد  ررااعددلو مأكدددل 
 المح  زن مع دع زنرمون لريار ال يادي تالحركم محمود الخهار.

هنيدمو وان المتددادرل  سسدماعزلاعر داا ددع ؤدداء بددون علدي  يدادا  حركدم حمددا  وماصدم  أنالمصدادر  وأكدد 
الخهار ماصم وان كرايأ ال ساي كان  ررا أ دع منر فردرلو  ؤاء  من كرايأ ال ساي والؤناد المحسوأ علأ

 .األمزرلالماليم خهد  رحسنا ملحوظا في الاررل  أو اععوان 
م بددر  سلددأ ددوا  رات ددم لكرايددأ ال سدداي اعر لدد  دددع  بددل أسددابيع بزنمددا كددان زهددي تالوصددوا  سنو الدد  المصددادر 

كاو حزب كان ي رخي الهروأ ت د أن رناهأ ل لمع بلؤي سلأمصر ثي للهؤرل  سلأرفح تسياررع للسار من هنا  
تالن الحركم ارمر   رارًا علأ أعلأ مسروى تاعر العو وأن الؤهاخ ال سدكري هدو الدري سدزرولأ المهمدمو ولدي  

 هنيم. سسماعزلحكومم 
المصادر سن اعر اا دع ري ت د أن رالكد  أؤهخل األمن الرات م لحركم حما  تالن الرؤل مرور  فدي  وأ اف 

 ا   زر مخروعم مع ؤهاخ الممابرا  المصرلمو وأنع كان ي  دي أو اردًا دوللدم فدي أحدد فندادق الممد  عال
نؤوي في ال اهرل في  يافم أؤهخل األمن المصرلمو حزب كان ي  د ال دزد مدن الل داءا  مدع مسدأولزن أمنزدزن 

 رور  في رسليمهي الكثزر من الم لوما  حوا  داع  خل.
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أن عال ردددع مدددع ؤهددداخ ’ ال دددد  ال ر،دددي’مدددع ددددع حسدددتما كخدددا  المصدددادر لدددد ألوليدددماوربدددزن مدددن الرح ي دددا  
نمداالممابرا  المصرلم لي ررو ث عند ر دديي الم لومدا و  ر دديي ال دزدد مدن المددما  لهديو ومدن  سلدأامردد   وا 

بزنهددا رسددهزل مددرور خوار وخمصدديا  م زنددم الددأ  ددخلو وعر لددم دمددوا خمصدديا  أمددرىو وكددل رلدد  كددان زددري 
 أؤهخل األمن المصرلم وم ابل متالغ ماليم كبزرل ربزن أنع حصل علزها وكون ثرول ماليم كبزرل.لحساأ 

دع كان مسأوا الرنسزق بزن حما  ومصدرو وفدي فردرل مدن الاردرا  كدان ي ديي فدي مصدرو  أنالؤدزر تالركر 
لمسددلمزن فددي ا اإلمددوانوفددرح هنددا  مركددخا للدراسددا  وكددان ممددثال لحركددم حمددا  مددالا افرردداد مكرددأ ؤماعددم 

الرددي رهددخ حركددم حمددا  منددر سدديدررها علددأ  ددداع  األكبددرزنددازرو ور ربددر هددرس الا دديحم  52مصددر ت ددد ثددورل 
 .5001 خل في منرصث 

 52/5/5104، القدس العربي، لندن

 
 "رأي اليوم": حماس تختار المواجهة اإلعالمية مع مصر بسبب تشديد الحصار على غزة .07

م حمددا  المواؤهددم اإلعالميددم مددع مصددرو فددي راززددر بدددا وا ددحا علددأ امرددار  حركدد األرا ددي الالسدددزنيم 
سياسم الحركم منر نخوأ المدالن مدع النظداي المصدري الؤدزدد الدري أ صدأ اإلمدوان المسدلمزنو فلؤدال  سلدأ 
بددراخ الحصددار المدبددق علددأ السددكانو مددن مددالا سل دداء الكددرل فددي المل ددأ المصددري ة  أسددلوأ اةسددر دان وا 

 لو وهو ما زرف ع المصرلون.اإلسرايزلي هرس المر 
فحركم حما  الري ظل  منر أن سل  النظاي المصري ت يادل المخزر عبدد الارداد السيسدي ؤداي   دتع علزهدا 
ت ددد أن عددخا الددريي  محمددد مرسدديو رسددزر فددي درلددق الناددي واسددرنكار اةرهامددا  الرددي كالهددا النظدداي وماكزنرددع 

مصددرو وأمددرى فددي رهرلددأ أسددلحم لإلمددوانو ومددرا  فددي خددن اإلعالميددمو تارهامهددا رددارل تالمخدداركم فددي أحددداب 
 في صد الهؤما  المصرلم.” الهؤوي اإلعالمي“هؤما  علأ الؤي و لؤال  سلأ أسلوأ 

ولبدو أن الحركم أدرك  ؤزدا أن مددم الددفاع الردي اسدرمدمرها ددوا األخدهر الثمانيدم الما ديم لدي ردال  تدالي 
صدر الدررايع لر دميي اةرهامدا و حردأ وصدل  مدأمرا لدخج فايدلو بل أعد  فدي كثزدر مدن األحيدان ل سدكر م

خهداء من نخدداء الحركدم   دوا  بدل ثدورل زندازر تسدنوا و تارهامهدا فدي حدوادب ا رحداي السدؤونو س دافم سلدأ 
 أحد األسرى التارخلن في سؤون سسرايزل.

فرلن مددن روي ف لددأ بواتددم م بددر رفددح البددري المالددق الددري رمددر منددع علددأ فرددرا  مرتاعدددل حددافال  ر ددل مسددا
الحدداة  اإلنسددانيمو أ امدد  حمددا  ميمددم اعرصدداي ردالددأ بإنهدداء الحصددار الددري يخددرد زومددا ت ددد زددوي علددأ 
السددكانو وهددي المددرل األولددأ الرددي رمرددار فزهددا الحركددم الم بددر لالحرؤدداج علددأ الحصددارو حزددب أعرزددد أن رددري 

 سنوا .الرظاهرا  علأ م ر،م من م ابر سسرايزل الري رارئ الحصار منر ستع 
والحصار اإلسرايزلي فرئ علأ  خل  بل ستع سنوا و ورحدزدا ت د أن  لب   وا  حما  ال سدكرلم ال دوا  
الرددي ر مددل بددإمرل الددريي  محمددود عتددا  خعدديي رنظدديي فددرحو وفددي األسددابيع الرددي رلدد  سخاحددم مرسددي خاد  حدددل 

ت ايع أسال الحدود مدع  دخلو الحصارو ت د أن دمر الؤي  المصري في مدم أمنيم محكمم أنااق رهرلأ ال
 مان ا برل  مرور الت ايع والسلع وأهمها المواد الري رسرمدي في عمليا  البناء.

وخددل اخددرداد الحصددار  البيددم مندداحي الحيددال فددي ال ددداعو وحدداا اسددرمرارس بهددرا الخددكل فددإن األو دداع مرخددحم 
 للخلادل تخكل كبزر.

ع تالن كارثم الحصار ر رأ كافم ال داعدا  الحياريدم فدي وفي الميمم ع د نواأ حما  اؤرماعا أنرروا مالل
سالمي ودولي فوري وؤاد لرفع الحصار ورفئ مبررارع.  ال داعو ودعوا سلأ رحر  عر،ي وا 
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فدي اةؤرمداع مصدر لادرح م بدر رفدح  ودعا النايأ عن حما  صالد البردولدل المسدأوا عدن سعدالي الحركدمو 
 ”.رسزي  الم بر“عن رفئ حما   تخكل كامل لدموا األفراد والت ايعو وأعلن

من الا اليم الري ر،ما فاؤال  السلدا  المصرلم واإلسرايزلززن علأ حد سواءو األولأ برؤملها مسدأوليم  و رئ 
الحصددارو والثانيددم بوؤددود خددرل  مددرهي مثلهددا فددي الا لددمو أن هدددفها سحددراج حكدداي مصددر ال سددكرو ور،مددا رحمددل 

 ديم ر ابل برهديم والهؤوي ي ابل تمثلع.ت ئ الرسايل الماصمو وماادها أن الره
وعلددأ مدددار الزددومزن الما ددززن دملدد  ماكزنددم حمددا  اإلعالميددم فددي عمليددم رحخددزد هدددفها لادد  األنظددار سلددأ 
ال اصمم ال ر،يدم ال داهرل علدأ أنهدا ررحمدل مسدأوليم كبزدرل فدي حصدار  دخلو ت ددي ردبي هدا  درارا   مدم عر،يدم 

ر رفدح تخدكل كامدل للرالدأ علدأ حصدار سسدرايزلو وهدو مدا لدي زدري حردأ سات م ردعو لرفع الحصار وفدرح م بد
 اللحظم.

في الميمم الري أ امرها حما  حمل  مصدر ؤدخء كبزدر مدن مسدأوليم الحصدارو وع دد ندواأ حمدا  اؤرماعدا 
لهددي للردددلزل علددأ كبددر الا اليددمو ولنددوي سسددماعزل هنيددم ريددي  حكومددم الحركددم الم الددم فددي  ددخل ال دددوي تدا مددع 

 ري لرا  الميمم ل  د اؤرماع الثالثاء.الوخا
رد  ال اهرل علأ الاورو تاإلعالن عن رراؤ ها عدن مددول فدرح ” عئ األصاتع من يصمد“وتانرهاج سياسم 

م بر رفح البري الثالثاء واألر، اء الم بلزنو ت د أن كان  أعدد  مواف دم علدأ رلد و فدي سددار رف دها رهدزدد 
 حما  كما فهي من ال رار المصري.

اإلخارا  في مؤملها رخزر سلأ  رأ روسع نداق المدالنو لكدن مسدأولزن فدي حمدا  زأكددون أندع لدن زمدرج 
 عن الدور اإلعالميو في ظل رو  ا  مماثلم تالن رخرد الهؤمم اإلعالميم والرسميم المصرلم علأ الحركم.

 52/5/5104، رأي اليوم، لندن
 

 الدولة رفض خطة كيري ويهوديةقيادات فلسطينية تدعو إلى  .04
كزددريو والرددي رحدداوا  األمزركيددمدعدد   يددادا  فلسدددزنيم الددأ رفددئ مدددم وخلددر المارؤيددم  حسددن عبددد الؤددواد 

فر ددها علددأ ال يددادل الالسدددزنيم والخدد أ الالسدددزنيو نظددرا لمددا رحملددع بنددود هددرس المدددم مددن  األمزركيددم اإلدارل
ال ددد  ك اصددمم للدولددم الالسدددزنيم ديددارهيو و  سلددأممددادر منظددورل و زددر منظددورلو علددأ حددق عددودل الالؤيددزن 

 الالسدزنيم. األرا يالمسر لمو وممادر ركرل  الوؤود اةسريداني فوق 
ؤدداء رلدد  مددالا ندددول سياسدديم نظمرهددا الؤبهددم الخدد بيم لرحرلددر فلسدددزنو فددي  اعددم مأسسددم ابددداعو فددي ممدديي 

للروعيدددم تممدددادر هدددرس سلسدددلم مدددن الا اليدددا  الردددي رنظمهدددا تمحافظدددم بزددد  لحددديو  سددددارفدددي  أمددد الدهيخدددمو 
 المدم.

ال ددداي لحدددخأ الخددد أ الالسددددزني تسددداي الصدددالحيو ورمدددخي ر،ددداد ع دددو المكردددأ  األمدددزنوخدددار  فدددي النددددول 
السياسي للؤبهم الديم راديمو ومحمود فنون ع و اللؤنم المركخلدم للؤبهدم الخد بيم سدات او وح درها عخدرا  

 الا اليا  من ممرلث اةرؤاها  السياسيم.
المر لدق  اإلسدرايزليرسدمياو للمو دث  األمرلكيدم اإلدارلحي  ان مدورل مدم كزري ركمن فدي ربندي و اا الصال

بزهوديددم الدولددمو مددا يمدد  تددالح وق الودنيددم الثابرددمو تالروايددم الرارلميددم للخدد أ الالسدددزنيو واسددربداا مرؤ يددم 
و داعيدا الدأ األرئعلأ  إلسرايزليماو والري رسرهدن ركرل  الو ايع األمرلكيم اإلدارلالمرحدلو تمرؤ يم  األمي

 و وو ع حد لحالم اةن ساي في الساحم الالسدزنيم.األمرلكيرحصزن المو ث الالسدزنيو ت زدا عن المو ث 
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 أهميمان  اد هرس الندول ي ربر ؤخءا من حرا  سياسي  د مدم كزريو مأكدا علأ  أنمن ؤهرعو  اا ر،اد  
الا اليددا  فددي المحافظددا  الالسدددزنيمو إلفخدداا مدددم كزددريو والرددي و  األنخدددمر خلددخ هددرا الروؤددع تمخلددد مددن 

الالسددددزنيمو وال دددد  عاصدددمم  األرا ددديرددددعو لالعردددران بزهوديدددم الدولدددمو وركدددرل  للكردددل اةسدددريدانيم فدددوق 
 إلسرايزل.

مدن  درنو مأكددا ان  أكثدروردرق فنون الأ مسدار الرسدويا  السياسديم الدري خدهدرع ال  ديم الالسددزنيم عبدر 
 عن أي ر دي في مسزرل ال مل الودني والخ أ الالسدزني. ا نالمسار لي يسار حرأ  هرا

 52/5/5104، األيام، رام هللا
 

 والمفاوض الفلسطيني  عباس : دحالن يؤكد خيانته عندما يكيل التهم للرئيسفتح .03
وأف الددع عندددما دحددالن زأكددد ميانرددع ويصددث ناسددع  أن دداا المرحدددب تاسددي حركددم فددرح احمددد عسددان     راي هللا

 اإلسدرايزليممداخنو والماداوئ الالسددزنيو فالخد أ الالسددزني زددر  مادخى الرهدزددا   أبدويكزل الرهي للريي  
 أوم ررحددا   أليو المرصدددي تحددخي اإلسددرايزليم – األمزركيددمللددريي  الوا ددث تصددالتم فددي وؤددع ال دداودا  

 لحرلم واةسر الا.ة رلبي دموحا  خ بنا وأهدافع الودنيم في ال ودل وا أفكار
عسان في رصرلحا  صحايم   لي يااؤال خ بنا تموا دث دحدالن الرميصدمو ف دد خدهدنا مدالا مسدزرل  وأ ان

بددثمن بمدد  ورؤندددوا فددي الحمددال  المسددزيم لن دداا خدد بنا  أناسددهيمددالؤورلن تدداعوا  أخماصددان ددالنا الددودني 
 .  ا  في هرس المرحلموصمود  يادرع الودنيم الري رموئ م ركم مصزرلم علأ داولم المااو 

 52/5/5104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 على شاطئ عسقالن إطالق صاروخ من غزة .51
صددارومًا أدلددق مددن  أنركددر  مصددادر عبرلددمو مسدداء الزددوي األحدددو   ماصددم ررؤمددم-كددويدو   ال ددد - ددخل

 مدزنم عس الن في مند م الن أ. خادئ داع  خل وس   علأ 
فإن صافرا  اإلنرار دو  في مند م الن أ الار،ي والمؤلد  اإل ليمدي ل سد النو ووف ا لوسايل سعالي عبرلمو 

 سلدددأ وأخدددار  سصددداتا  أو أ دددرار. أييسدددار عدددن  أن بدددل أن يسددد   الصددداروخ علدددأ خدددوادئ المدزندددم دون 
 يكون س   صاروخ آمر علأ األ ل دامل حدود  داع  خل. أنسمكانيم 

 51/5/5104، القدس، القدس
 

نهاء لها ": االعت"الشعبية .50  راف بيهودية الدولة شطب للقضية وا 
أكددد كازددد الاددوا ع ددو المكرددأ السياسددي لددد  الؤبهددم الخدد بيم لرحرلددر فلسدددزن  علددأ أن   راي هللا )فلسدددزن(

لادداء لحددق ال ددودلو داعيددا سلددأ  م اومرددع  اةعرددران بدددزهوديم دولددم ةحددرالاو ي نددي خدددأ لل  دديم الالسدددزنيم وا 
ظهار مم  ادر هرس الروؤع .سياسيا تالرفئ وا 

وخددددد ال يدددادي الادددوا فدددي رصدددرلحا  لدددد   دددد  بدددر   علدددأ مددددورل هدددرا اةعردددران  حردددأ لدددو اعررفددد  األمدددي 
المرحدل تعو ألن األهدان الكامنم وراء المدلدأ اإلسدرايزلي رندخع أي خدرعيم للالسددزنززن فدي أر دهي ور ددي 

رهددا سسددرايزل علددأ مدددار سددنوا  احراللهددا وسددرا د مصدددا يم للروايددم الصددهزونيم وربرلددرا لكددل الؤددرايي الرددي ارركب
و وسرسددرال سسددرايزل سرسددرال أي اعرددران 2311و 2342الالسدددزنززن أي مدالتددم تاألرا ددي المحرلددم عددامي 

مراؤهي من األرا ي الالسدزنيم الري احرل  عاي    .2342بزهوديم كيانها من أؤل رهؤزر الالسدزنززن وا 
 54/5/5104قدس برس، 
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 االعتراف بيهودية الدولة مرفوض حتى بقرار دولي ة":"الديمقراطي .55

األمدددزن ال ددداي لدددد  الؤبهدددم الديم راديدددم لرحرلدددر فلسددددزن  أن  لزلدددأ نايدددأاسدددرت د  دددي  أبدددو   راي هللا )فلسددددزن(
ررمكن رل أبزأ من رمرلر  درار دولدي تداةعرران بزهودزرهداو ر دي أن ال درار مرفدوئ فلسددزنيًا بدتائ النظدر 

 لي منع.عن المو ث الدو 
واعربددر ابددو لزلددأ فددي رصددرلحا  لددد   ددد  بددر   أن سثددارل مو ددوع  زهوديددم الدولددم  مددن  بددل حكومددم بنيددامزن 

اإلسددرايزلي المرتددادا فددي اراا يددم  اوسددلو  زهدددن سلددأ  دددرد  –نرنيدداهو ت ددد سددنوا  مددن اةعرددران الالسدددزني 
سدها كحكومدم مدن اةسدرح ا ا  المرمثلدم خرو  ر ؤزخلم ؤدزدل ول ر لم أي ر ددي فدي عمليدم السداليو وا عاداء نا

 تاةنسحاأ من األرا ي الالسدزنيم المحرلم وف ا ل رارا  األمي المرحدل .
 54/5/5104قدس برس، 

 
 

 "إسرائيل"ميركل صديقة حقيقية لدولة نتنياهو:  .51
لدرا فدي خلدارل وخ  21وصل  المسرخارل األلمانيم أنؤيال مزركلو سسرايزلو أمد و برف دم   األوس  الخرق -هللاراي 

رسددرارق زددومزن ورسدد أ سلددأ دعددي ؤهددود وخلددر المارؤيددم األمزركددي ؤددون كزددري فددي الروصددل سلددأ ارادداق سددالي 
 بزن الالسدزنززن واإلسرايزلززن ولر خلخ ال ال ا  مع الدولم ال برلم.

مددرارا عددن  مزركددل صدددي م ح ي يددم لدولددم سسددرايزل ور بددر و دداا ريددي  الددوخراء اإلسددرايزلي بنيددامزن نرنيدداهو  سن 
رددالري  . وأ ددان  أنهددا  موا ددث رمرلددث عمددا ر ولددع دوا أورو،يددم أمددرى ولؤددأ سبددداء الر دددزر لهددا تسددبأ رلدد 

كصدي م إلسرايزل مع حاخيم كبزرل. سنرحدب م ها بهدن روثزق الر اون بزنناو وفي مو وع المااو ا  مدع 
زنززن سدرؤري علدأ أسدا  اعردران مرتدادا الالسدزنززنو سالو ح تالن البنيم الرحريم للسالي بزنندا و،دزن الالسدد

بددددولرزن لخددد بزنو سر سن المدلدددوأ أن يكدددون هندددا  اعردددران فلسددددزني تالدولدددم الزهوديدددم. وا  دددافم سلدددأ رلددد و 
مزركل ررلدد رهديدم الردورر مدع »و ال  مصادر سسرايزليم سن  . سالنا   م ها المحادثا  النوويم المر ل م بإزران

سحدددددى الدددددوا الرددددي ر ددددود فددددي اةرحدددداد األورو،ددددي روؤهددددا ن ددددديا  ددددد البندددداء سسددددرايزل الرددددي رددددرى فددددي ألمانيددددا 
 «.اةسريداني

مزركل سدرن ل إلسدرايزل اسدر داد اةرحداد األورو،دي لر دديي امريداخا   زدر  و ال  مصادر سسرايزليم وألمانيم سن 
ن عددي ر دديي مسبو م لرل أبزأ في حاا ارمارها موا ث أكثر مرونم بمصوص ارااق اإلدارو وسرحرر مدن أ

 . هرس المرونمو سزأدي سلأ اررااع حدل حمال  الم اد م
ومدن الم ددرر أن يمددنح الددريي  اإلسددرايزلي خدديم ون بزددرل  مزركددل الزددوي )الثالثدداء( أرفددع وسدداي مدددني سسددرايزلي 

 . ةلرخامها الثاب  تالمن سسرايزل وكااحها  د م ادال الساميم وال نصرلم 
 52/5/5104، الشرق األوسط، لندن

 
 "سرائيل"إمن خالل معارضتها لمقاطعة تلعب دروا هاما بالحلبة الدولية إيطاليا : نتنياهو .54

الدددور الهدداي الددري رل تددع ايداليددا علددأ الحلتددم الدوليددم مددن مددالا  اعربددرس  الددوخراء اإلسددرايزلي تمدداأخدداد ريددي  
 ا ركر  اإلراعم اإلسرايزليم.م و وفق م ار رها لم اد م اسرايزل في ال الي
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نرنيدداهو اللزلددم الما دديم بددريي  الددوخراء اةيدددالي الؤدزددد مددارزأو رلنرسددي  هدداراي أؤددراسؤدداء رلدد  فددي ارصدداا 
اعددم أن نرنيدداهو وؤددع دعددول لددريي  الددوخراء اةيدددالي راإل  كددر رو  وهندداس تمناسددتم روليددع مهدداي منصددتع الؤدزددد.

 الؤدزد لخلارل رل أبزأ.

 54/5/5104، 44عرب 
 

 طوائف إلى 44فلسطينيي يقسم  الكنسيت تصوت على قانون  .52
اصددوا و وتددال راءرزن الثانيددم والثالثددمو علددأ  ددانون  2صددوًرا م ابددل  51صددور  الكنيسدد  تال لبيددم   دددرأ42عدددد

لددريي  اةيددرالن ع ددو الكنيسدد  زرلددث لياددزنو زددنص علددأ رمثزددل ددداياي فددي اللؤنددم اةسرخددارلم لماو دديم 
 المساوال في ال مل.

الرمثزل لي  لمأسسا  ر نأ برخدازل ال درأ عموًمداو بدل لؤم يدم  ر ندأ برخدازل ووفق ال انون الؤدزدو يكون 
 المسيحززنو وأمرى لرخازل الدروخ وثالثم لرخازل المسلمزن . 

مالا الن ا  في الكنيس و رحدب نواأ الرؤمع د. ؤمداا خحال دم وحندزن خعبدي وتاسدل  ددا و وعبدروا عدن 
ون كولونيالي ي رمدد سياسدم فدرق رسدد اةسدر مارلم.  و داي زرلدث م ار رهي الخدزدل لل انونو ووصاوس تالنع  ان

لياددزن تم اد ددم نددواأ الرؤمددع وؤددر  مخددادا  كالميددم علددأ ملايددم محاولددم  وننددم الخددررمم الدايايددم للؤمدداهزر 
 ال ر،يم الالسدزنيم في الدامل.

ن ال دددانون الم ردددرد فدددي م دددرئ ن اخدددع أكدددد النايدددأ د. ؤمددداا خحال دددمو ريدددي  كرلدددم الرؤمدددع البرلمانيدددمو علدددأ أ
مرفوئ مبديًيا ألنع ي سي ابناء الخ أ الواحد سلأ دوايثو ولر امل م هي كرعايا ولي  كمدوادنزن لهدي الحدق 

 في اةنرماء ال ومي.
 52/5/5104، 44عرب 

 
 على إضافة التقويم العبري لرخص القيادة اإلسرائيليةالكنيست يصادق  .52

ر المو دع اةلكرروندي لدد ال نال السدات م  فدي الرلاخلدون اةسدرايزلي ركد  ماصدم ررؤمدم-كويدو   ال د -راي هللا 
 ان اللؤندددم الوخارلدددم لخدددأون الرخدددرلع صددداد   امددد  علدددأ س دددافم الر دددويي ال بدددري لدددرمص ال يدددادل اإلسدددرايزليم.
وا ان المو ع  ان مخروع اة ردراد الدري ر ددي تدع ع دو الكنيسد  الي داخر خدرزرنو زدنص اي دًا اندع بإمكدان 

 زهود دلأ سخالم الر ويي ال بري من الرمص الماصم بهي . زر ال
ووف ًا ل  و الكنيس  خرزرن فإن  الر ويي ال بري هو ؤخء ة زرؤخأ من الرارلا الزهوديو وان الهدن من رلد  

مددن سددكان  %20هددو ر خلددخ اسددرمداي الر ددويي ال بددري لدددى اةسددرايزلززنو ت ددد ان اظهددر  اةسددردالعا  ان 
مدن اةسدرايزلززن ي ربدرون  %42ون ردارلا مديالدهي حسدأ الر دويي ال بدريو تاإل دافم الدأ ان اسرايزل ة ي رفد

 الر ويي ال بري  زر  روري .

 54/5/5104، القدس، القدس
 

 تقر  تقسيم بيت صفافا إلى نصفين "العليا اإلسرائيلية" .57
م المركخلدددم فدددي ال دددد  رف ددد  المحكمدددم ال ليدددا اةسدددرايزليم اسدددرينان أهدددالي بزددد  صددداافا علدددأ  دددرار المحكمددد

المحرلم السماد لبلديم اةحرالا في ال د  وخركم مورلا الرات م لها ووخارل المواصال  اإلسرايزليم تخق خدارع 
وكدان  درار الحكدي الدري صددررع المحكمدم المركخلدم  دد خدرعن خدق مدا يسدمأ تخدارع  ي سي البلدل سلدأ نصدازن.
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لدم بزد  صداافا ؤندو،ي ال دد  وي رددع الميدا  مدن الددونما  و والري يمر من أرا ي  ر  4 أو خارع   بزؤزن 
ؤدددو   المملوكدددم مدددن  بدددل أهدددالي الحددديو حزدددب زهددددن الخدددارع سلدددأ الدددر،  بدددزن مددددمل المدزندددم ومسدددرودنا  

 ومسرودنم هار حوما.  عرسزون 
 52/5/5104، الدستور، عم ان

 
 ر العالميةحجم حصة "إسرائيل" من سوق السايب %2اإلسرائيلية:  رئيس هيئة السايبر .54

أعلددن ريددي  هزيددم السددازبر الودنيددم فددي سسددرايزل أفزرددار مرانيدداو أن حؤددي الحصددم اإلسددرايزليم مددن   محمددد بدددزر
في الميدمو مخدزرا سلدأ أنهدا ررؤداوخ نظزررهدا البرلدانيدم بثالثدم أ د ان. وأو دح  2سوق السازبر ال الميم هو 

أن  يمددم صددادرا  الخددركا  اإلسددرايزليم فددي مؤدداا مرانيدداو فددي ر رلددر  دمددع أمدداي الحكومددم اإلسددرايزليم أمدد و 
مليارا  دوةرو هو ما يمثل ممسم في الميم مدن السدوق ال الميدمو  1السازبر مالا ال اي الما ي بلا  نحو 

 مليار دوةر. 10الري ر در  يمرع فزها بنحو 
 212فدي رؤميدع  5021و اا مرانيدا سن الخدركا  اإلسدرايزليم ال املدم فدي مؤداا اإلنررند  نؤحد  مدالا عداي 

فدي الميدم مدن مؤمدل المبلدغ الدري ؤدرى رؤمي دع مدالا  22ملزون دوةر لألنخددم اةسدرثمارلمو أي مدا نسدبرع 
فددي الميددم مددن الخددركا  ال الميددم الرددي ؤم دد  هددرس  2442ال دداي  ددمن المؤدداا المددركورو كمددا أخددار سلددأ أن 

لألتحدداب والردددولر فددي مؤدداا السددازبرو  مركددخا 50األمددواا هددي خددركا  سسددرايزليم. وكخددث مرانيددا عددن وؤددود 
خدركم صداعدل  500مخزرا سلأ أن هرس المراكخ ررتع لخدركا  مر دددل الؤنسديا و كدرل  لاد  سلدأ وؤدود نحدو 

 Start Ups   خركم ؤدزدل. 200في سسرايزل ر مل في هرا المؤااو من بزنها 
 52/5/5104، األخبار، بيروت

 
 معارضة السورية يتجاوز المساعدة الطبيةمع ال"األخبار": التنسيق اإلسرائيلي  .53

  والدددال  دددات  رفيدددع المسدددروى فدددي  يدددادل المند دددم الخدددماليم فدددي الؤدددي  اإلسدددرايزلي أ دددّرو فدددي حددددزب لمو دددع 
اةمتاري ال بدريو بوؤدود ارصداة  مدع ممثلدي المرمدردزن السدورلزن لن دل ؤرحداهي مدن أؤدل رل دي ال دالج فدي 

 ؤرلح. 2100خ من ناحيم عمليم سسرايزلو ةفرًا الأ أن ال دد رؤاو 
سة أّن أهي ما ورد في كالي ال دات  اإلسدرايزلي الرفيدعو هدو رالكزددس وؤدود ارصداة  مدع المرمدردزن السدورلزنو 

المأسسدددم األمنيدددم  و كخددداوا أّن  مبدددراء أمنزدددون سسدددرايزلزون  ر دددّد  الم وندددم الدبيدددم للؤرحدددأ. وهدددرا مدددا أكددددس 
ردزن السدورلزنو لدي  ف د  فدي مسداللم ن دل ؤرحدأ ومصدابزن وعالؤهديو اإلسرايزليم رؤدري ارصداة  مدع المرمد

بل أي ًا بهدن ملق حوار أوسع في موا يع ممرلامو من مالا اةسر داد ةحرماا أن زراك  نظداي الدريي  
 . السوري تخار األسد في الؤوةن

المنددادق  للحدددودو ووأخددار ال ددات  سلددأ أّن وحدددا  الؤددي  السددوري را ددد سدديدررها علددأ المنددادق المحاريددم 
الرددي رسدديدر علزهددا الم ار ددمو منددر اخددهر دوللددمو رخددهد أي ددًا ح ددورًا لم ددارلزن مددن الؤهدداد ال ددالمي. لكددنهي 
 . حرلصون علأ عدي ال ياي تالي رحر  زبدو عداييًا رؤاهناو ولي  من مصلحرهي حاليًا فرح أي مواؤهم م نا

 52/5/5104، األخبار، بيروت
 

 الضفة بقي الضابط المسؤول عن إعطاء األوامر لجنوده بقتل فلسطينيين ي ر الجيش اإلسرائيلي  .11
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أندددراو    ددرر ؤددي  اإلحددرالا أمدد  اةثنددزنو رر يددم ال  زددد خدداي كلبددر سلددأ منصددأ  ايددد لددواء  خهزددر-الناصددرل
مند ددم ال ددام الار،يددم ت ددد مددرور عدداٍي واحددد ف دد  علددأ ؤرلمددم سصدددارس األوامددر للؤنددود بددإدالق النزددران الحيددم 

أ المرظداهرلن الالسددزنززن ونخدداء مدن اليسدار رؤم دوا تدال رأ مدن الؤددار الااصدل فدي ال دام الار،يدم صو 
 ال برلم. المحرلمو مما أسار عن و وع سصاتا و كما كخا  الن اأ أم  صحيام م ارلث

 52/5/5104، القدس العربي، لندن
 

 الطالء المشع  ماً مصادر أمنية إسرائيلية: االحتالل عاد لسياسة االغتياالت مستخد .10
أندددراو   دون اإلعددالن عنهددا رواصددل  ددوا  اإلحددرالا اإلسددرايزلي ارتدداع سياسددم ال رددل مددارج  خهزددر-الناصددرل

سددددار ال دددانونو المرمثلدددم فدددي ؤدددرايي اإل ريددداا السياسدددي والرصدددايم الؤسدددديم تحدددق مدددوادنزن فلسددددزنززن فدددي 
 األرا ي الالسدزنيم المحرلم.

وق اإلنسددان رناددر  ددوا  اإلحددرالا ؤددرايي اإل ريدداا السياسددي تحددق الناخدددزن وتحسددأ المركددخ الالسدددزني لح دد
المزدانززن من كافم الرنظيما  الالسدزنيم. وفدي رددور ندوعي مدالا اإلنراا دمو دالد  هدرس الؤدرايي المسدروى 

وأو ددح   السياسددي فددي رلدد  الرنظيمددا و وأحيانددا وصددل  سلددأ  مددم الهددري السياسددي فددي ت ددئ الرنظيمددا . 
األمنيم في رل أبزأو تحسأ مو ع صحيام )زدي و  أحروندو ( اإللكررونديو أن عمليدا  اإل ريداا  المصادر

ال ادمم سررركخ علأ النخداء المزدانززن الرزن ي كرون صاو الهدوء في  خل ويخكلون مدرا علأ حالم و ث 
 ا يمو علأ حد ر بزرها.عاما الم 22سدالق النار منر أكثر من عاي والري ر ربر من أهدأ الاررا  مالا الد 

حسأ المصادر اإلسرايزليمو يك ربر الدالء المخع من أكثر المواد الر نيم الحساسدم الردي رسدرمدمها سدلدا  وت
اإلحدددرالا ة ريددداا المدلدددو،زن الالسددددزنززنو حزدددب زو دددع هدددرا الددددالءو بواسددددم ال مدددالءو علدددأ سدددالد أو 

مواد المخ م موؤدا  كهروماناديسديم زدري رحدزدد مو  هدا سيارا  الكوادر المنوي ا ريالها. حزب رصدر هرس ال
 من  بل دايرا  األتارخيو ثي  صاها و رل من بداملها. 

في نؤاد عمليا  اإل رياا مدن   رأ  الرمح تاإل افم سلأ رل و ر د دايرا  اإلسركخان بدون ديار تمثاتم 
ل الرؤسددد  ر ددددما. رسدددرمدمها  دددوا  و ومدددخودل تدددالكثر أؤهدددخ   رفدددم عمليدددا  كاملدددم ِ بدددل سسدددرايزلو حزدددب ر ربدددر

اإلحددرالا لرصددولر المنددادق الؤبليددم والناييددم والمدددن وال ددرىو وربددب صددورها تخددكل متاخددر ألؤهددخل الممددابرا  
اإلسددرايزليم عبددر أؤهددخل رأيددم لزليددم وأؤهددخل اسرخدد ار حددراري وأؤهددخل الر ددا  موؤددا  الهوارددث الؤوالددمو ور دددي 

 اإلسرايزليم كي رن ئ علأ هدفها. كامل الم لوما  الالخمم لارق المو  
البرلدانيدم وهدو عتدارل عدن بدرامج   كزنؤيادون  كما بدأ   وى األمن اإلسدرايزليم تاسدرمداي نظداي دورردع ؤام دم 

رصولر را  كامزرا  منرخرل في األمداكن الحساسدم. ويمكدن لهدرا النظدايو الدري يسدرمدي فدي األسدا  لمرا تدم 
د حدوب أي حدب مثل اإلناؤارا  أو السر ا  أو حادب سدزر أو ف ددان األماكن ال اممو اسررؤاع الصور ت 

سة أن سسددرايزل رسددرمدي هددرا  داددل فددي خددارع تحزددب يمكددن اسددررؤاع صددورل المو ددع وم رفددم مددا حدددب بد ددم.
النظدداي فددي مرا تددم المدلددو،زن المرخددحزن للرصددايمو ورلدد  عددن درلددق و ددع هددرس الكددامزرا  الحساسددم بواسدددم 

 ززن لمرا تم مناخا المدلو،زن وأماكن عملهيو والمنادق الري زررددون علزها.عماليها الالسدزن

 52/5/5104، القدس العربي، لندن
 

 التعليمية مؤسساتالتحاكي سقوط صواريخ على  عسكرية تدريبات"إسرائيل":  .15
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  رحدداكي دو  صدداارا  اإلنددرار فددي كافددم المأسسددا  الر ليميددم اإلسددرايزليم الزددوي اةثنددزنو فددي سدددار ردددرلتا
 .2342س و  صوارلا للم اومم علأ األرا ي المحرلم عاي 

وسمع دوي صاارا  اإلنرار في عدد من البلدا  والمدن الالسدزنيم ال رلتم من المسدرودنا  السداعم ال اخدرل 
وممسددددم د ددددايق برو زدددد  ال ددددد  المحرلددددمو حزددددب اندلددددق دوي صددددافرا  اةنددددرار كافددددم المسددددرودنا  والبددددأر 

رددددرلتا  سدددنويم علدددأ مواؤهدددم سددد و  الصدددوارلا رسدددرمر لسددداعرزن فدددي كافدددم  سددددارل دددام فدددي اةسدددريدانيم تا
 المدار  والمأسسا  الر ليميم اةسرايزليم.

ووفً ا لالراعم ال برلم؛ فإن الرمرلن يحاكي الر امل مع ر رئ المددار  لهؤمدا  صداروميم محرملدم ورخدار  
 خردم و وا  اإلن ار.فيع  يادل الؤبهم الدامليم والسلدا  المحليم وال

 54/5/5104، فلسطين أون الين

 
 
 

 الواليات المتحدة زيادة معدل رفض تأشيرات دخول اإلسرائيليين إلى يديعوت أحرونوت:  .11

ركر  صحيام زدي و  أحرونو  أن نستم رفئ سصدار رالخزرا  دموا اإلسدرايزلززن سلدأ الوةيدا  واي  - خل
 .5001نم مع ال اي في الميم م ار  20المرحدل اررا   سلأ 

ون لدددد  الصددددحيام عددددن ر رلددددر نخددددررع وخارل المارؤيددددم األمزركيددددمو أن عدددددد اإلسددددرايزلززن الددددرزن  دددددموا دلتددددا  
فددي الميددم مددنهي.  20ألددث خددمصو رددي رفددئ مددنح رالخددزرا  لددد  252للحصددوا علددأ رالخددزرل الدددموا وصددل 

 «. رار سياسي»وهاؤم  المارؤيم اإلسرايزليم  رار الوةيا  المرحدلو م ربرل أنع 

 52/5/5104، البيان، دبي
 

 خمسون قرية ومدينة عربية في الداخل الفلسطيني تحصل على اإلعفاءات الضريبية .14
أندددراو   نخددر  وسددايل اإلعددالي صددتاد أمدد  اإلثنددزن ال ايمددم الؤدزدددل الرددي أ ررهددا الحكومددم  خهزددر-الناصددرل

بلددلو مدن  400يم. ور دي ال ايمدم الؤدزددل والري سيحظأ سكانهاو ت د مصداد م الكنيسد و برماي دا   درلب
  رلم ومدزنم عر،يم. 20بزنها نحو 

ي راززددر  ايمددم البلدددا  المسددرح م لرماي ددا   ددرلبيم فددي أع دداأ الرمددا   دمددع مركددخ عدالددم وؤم يددم ويددالر
بلددلو لدي ركدن مدن  220و حزدب  دم  ال ايمدم السدات م 5002ح وق الموادن للمحكمم ال ليا بهرا الخالن عاي 

 بزنها أي بلدل عر،يم.
ومددم رحمددل راززددرا  سزؤابيددمو سرسددرازد منهددا ولددرى مركددخ عدالددم أن ال ايمددم الؤدزدددل الرددي صدداد   علزهددا الحك

 آةن ال ايال  في عخرا  ال رى والمدن ال ر،يمو ماصم في الن أ.
 52/5/5104، القدس العربي، لندن

 
 من اإلسرائيليين يعتقدون بنجاح المفاوضات %7استطالع:  .12

زنززنو نخددر مو ددع ال نددال  بددل ثالثددم أخددهر ف دد  مددن الموعددد المحددّدد ةنرهدداء المااو ددا  بددزن سسددرايزل والالسددد
الثانيددم اةسددرايزليم اسددردالعا ؤدزددًدا للددرأيو يظهددر مدددى  ناعددم الؤمهددور اإلسددرايزلي بنؤدداد المااو ددا  مددع 

 السلدم الالسدزنيم.
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ف دد  أؤددابوا بددن ي  %1  مزلددوارد بددراون  وأو ددح المو ددع الددري نخددر نرددايج اةسددردالع الددري أؤددراس م هددد دمددج 
 %21ن  المااو ا  اإلسرايزليم الالسدزنيم سرنرهي برو يع م اهدل ساليو م ابل عندما سيلوا حوا سرا ما كا

 . أّما السرم في الميم التا ون فال مو َث لهي. ة أؤابوا 
وحددوا السددأاا الثدداني الددري كددان حددوا سمكانيددم الرندداخكا اإلسددرايزلي عددن ال ددد  الخددر يم م ابددل م اهدددل سددالي  

. %22. ولدي ركدن هندا  سؤاتدم لددى  ة أؤدابوا  %11و م ابدل  ن ي أهي ف   من المسردَل م آرا %51فالؤاأ 
وفحددص اةسددردالع أيً ددا مو ددث الؤمهددور اإلسددرايزلي مددن مسدداللم مداَلتددم ريددي  الحكومددم نرنيدداهو تدداعرراٍن 
فلسدزني بإسرايزل كدولم زهوديم. ف ن السأاا  هل علأ سسرايزل أن ركصّر علدأ اةعردران بهدا دولدًم زهوديدم  

 عن أّي رأي. %1تالناي. ولي ي رأ  %21تاإلزؤاأو م ابل  %11 أؤاأ
 ووفً ددا لالسددردالع أيً دداو فددإّن أكثرلددم الؤمهددور اإلسددرايزلي  زددر را دديم عددن أداء وخلددر المارؤيددم األمرلكددي 

 
 
 

و  منصدث تالندع  %51أؤداأ  ؤون كزريو الوسي  في المااو ا . فتالنستم للسأاا كزث رك درِّن أداء كزدري 
 عن أّي رأي. %15و ولي ي ّبر  منحاخ إلسرايزل أنع  %5و فيما ي ر د  منحاخ للالسدزنززن نع تال 12%

 52/5/5104، الدستور، عم ان
 

 الخاصة تقتحم المسجد األقصى وتطلق القنابل الصوتية اإلسرائيلية القوات :مؤسسة األقصى .12
سن  دوا  اةحدرالا الماصدم  52/5/5024 الزوي الثالثداء ال   مأسسم األ صأ للو ث والرراب  في بيان لها 

صدددتاد الزدددوي تددداكراو مدددن ؤهدددم تددداأ الماار،دددمو ثدددي أل ددد  ال نابدددل الصدددوريم علدددأ  األ صدددأا رحمددد  المسدددؤد 
ثي  ام  تمالح م المصلزن ودالأ ال لي ودردرهي الأ صدحن  ال ليوالمصلزن والم ركازن ودالأ مصادأ 

 الري رحاصر الؤامع ال بلي المس ون. من ال وا  الماصم 200وما خاا نحو  الصمرلو تم 
و األ صدأ أبدواأ  أن اةحرالا خدد صتاد الزوي علدأ المصدلزن وددالأ ال لدي عندد األ صأ مأسسم  وأفاد 

عخدددرا   سلدددأومندددع الكثزدددر مدددنهي مدددن دمولدددعو أمدددا مدددن اسدددرداع الددددموا فرواؤدددد عندددد المصدددادأو وان دددي 
مندر سداعا  الصدتاد  األ صدأ الد  أصدوا  الركبزدر فدي لزلدم أمد و ور األ صدأالم ركازن الرزن اعركاوا في 

و فدي األ صدأحالم رورر خدزد تسدبأ اسدرناار  دوا  اةحدرالا دامدل المسدؤد  األ صأالتاكرو وخهد المسؤد 
 و   زرواؤد فيع الميا  من الم ركازن والمراتدزن ودالأ ال لي.

52/5/5104، أم الفحم، مؤسسة األقصى للوقف والتراث  
 

 تدهور صحة ستة أسرى مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر :رنادي األسي .17
 اا نادي األسزر الالسدزني سن سرم أسرى في سؤون اةحدرالا اإلسدرايزلي مدا خالدوا زواصدلون س درابهي    خل

 المارود عن الد اي منر الخهر الما ي.
وا فدي س درابهي الماردود عدن وأو ح أن األسرى اإلدارلزن م مدر بندا  وأكدري الاسيسدي ووحزدد أبدو مارلدا خدرع

الد اي في الراسدع مدن الخدهر الما ديو فيمدا زمدوئ األسدزر أمزدر الخدما  س دراتًا ماروحدًا عدن الد داي مندر 
 الخهر الما يو ورل  احرؤاؤًا علأ اعر الهي اإلداري. 22
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سلددأ ردددهور  ولادد  سلددأ ن ددل األسددرى األر، ددم  بددل أيدداي مددن عيددادل سددؤن الرملددم سلددأ مسرخددايا  سسددرايزليم نظددراً 
خدزد ددرأ علدأ صدحرهيو مصوصدًا أنهدي زرف دون رنداوا المددعما و وة زرنداولون سدوى المداء وت دئ الملدح 

 52كما زموئ األسزران الم خوةن حساي عمر وموسأ صوفان س رابهما المارود عن الد داي مندر  والسكر.
 مؤددو و وللمدالتدم بر دديي من الخدهر الما دي احرؤاؤدًا علدأ عخلهمدا مندر أكثدر مدن ممسدم أخدهر فدي سدؤن 

 ال الج المناسأ لصوفان.
52/5/5104الحياة، لندن،   

 
 وفاة مفتي غزة الشيخ عبد الكريم الكحلوت .14

و ت دد اةثندزنأعلن  مصادر دبيم في  داع  دخلو وفدال ماردي مدزندم  دخل الخدزا عبدد الكدرلي الكحلدو و مسداء 
وي ددّد الكحلددو  مددن  الثددم أيدداي تمسرخدداأ الخددااء تاددخل.ردددهور حالرددع الصددحيم ور ددودس فددي ال نايددم المركددخل منددر ث

 بوخارل األو ان والخيون الدزنيم. اإلفراءأبرخ الوؤود الدزنيم في ال داعو ورولأ مهمم 
54/5/5104، فلسطين أون الين  

 
 بيده على هدم منزله جبر مقدسياً ي   االحتالل .13

ر موظاوهدددا المدددوادن الم دسدددي مددداهر روؤهددد  ؤرافدددا  بلديدددم ال دددد  نحدددو حدددي الصدددل م بؤبدددل المكبدددرو وأؤبددد
 مخاهرل علأ هدي منخلع بزدس.

المندخا  إلمدالءسداعا   4 وأمهلرندي ل د داهم   ول كبزرل من  وا  اةحرالا والؤرافدم منخلديو  و اا مخاهرل 
ألددث خدديكلو ممددا ا دددرني ةسددريؤار  42ورنازددر الهددديو وهددددرني ت يامهددا بهدمددع ودفددع  رامددم ماليددم  يمرهددا 

 هدي المنخا .ؤرافم ل
آةن خديكل ركدالزث  أفدراد  20ال وا  ت ز  رحاصر المنخا حرأ اةنرهاء من الهديو وفر   عليع  أنوأفاد 

مددع خوؤرددع ودالرددع  سددنوا و 1وأو ددح مخدداهرل أنددع ي ددي  فددي منخلددع منددر  الخددردم الرددي حاصددر  المكددان .
 أخهر. 1التالام من ال مر 

52/5/5104الدستور، عمان،   
 

 شجرة زيتون في بيت لحم 021حطمون مستوطنون ي .41
أ دي مسدرودنون زهدود علدأ ر ديدع ورحدديي مايدم وممسدزن خدؤرل خلردون لمدخارع فلسددزني مدن بلددل   بز  لحي

 الم ر   اء بز  لحي الوا  م ؤنوأ ال ام الار،يم.
نزن  داموا وأفاد احمد صالد منسق اللؤنم الخ بيم لم اومم اةسريدان في الم ر لد   د  بر   أن المسرود

خددؤرل خلرددون مددن أرا ددي المددوادن ياسددزن محمددد دعدددوع فددي أرا ددي بلدددل  220تددا رالع ورحددديي أكثددر مددن 
 الم ر تمند م مالم الاحي.

54/5/5104، قدس برس  
 

 فلسطينيًا بالضفة 52االحتالل يعتقل  .40
محافظدا  الملزدل فلسددزنيا مدن  51 أمد اعر لد   دوا  اةحدرالا اإلسدرايزلي   سبدراهيي كامل-ال د  المحرلم 

 و،ز  لحي وؤنزن ونابل  مالا عمليم دهي.
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نزددران أسددلحرها الرخاخددم رؤدداس مندداخا الالسدددزنززن  أمدد  اإلسددرايزليوفددي  ددداع  ددخل أدل دد   ددوا  اةحددرالا 
 وأرا زهي الخراعيم الوا  م خرق محافظم مان زون  ؤنوأ ال داع.

لدأ األبدراج ال سدكرلم خدرق بلددل عتسدان فرحدوا مندر و اا عدد من الموادنزن سن ؤنود اةحرالا المرمركدخلن ع
ساعا  الصتاد نزران رخاخارهي تكثافم وعلأ فررا  مر د م رؤداس المنداخا والمدخارعزن الدرزن حداولوا الوصدوا 

 رل . سلأ أرا زهي المراممم للخرل  الحدودي ومن رهي من 
52/5/5104الرأي، عمان،   

 
 غزة : اكتشاف حقل غاز طبيعي قرب شاطئ"صفا" .45

كخا  مصادر مدل م لوكالم الصحافم الالسدزنيم  صاا  اةثنزن عن ال ثدور علدأ ح دل   داود موسأ – خل 
و الد  المصدادر سن  مؤموعدم صديادزن ةحظد   بدل   اخ دبي ي  رلأ مدن خدادئ تحدر  دداع  دخل مدأمًرا.

فرواصدل  مدع مردر مدن خدادئ تحدر  دخلو  100سلدأ  500أسبوع مروج ف اعا  من تادن األرئ علدأ ت دد 
 األؤهخل األمنيم الري أمر  بدورها عزنا  منها لاحصها .

وركر  أنع وت د رحلزل وفحص ال زنا  في ممربرا  الؤام م اإلسالميم تاخل رالكدد أنهدا  داخ دبي دي موؤدود 
فددددي عمددددق  رلددددأ فددددي التحددددرو مبزنددددم أن م رفددددم كميددددم الادددداخ الدبي ددددي المرددددوفرل أو عم هددددا يحردددداج لخددددركم 

 مرمصصم.
ر  سلأ أن األؤهخل األمنيم في  خل أؤر  رحلياًل آمر علأ ال زنا  أكد أنع  اخ دبي ديو ةفردم سلدأ أن وأخا

 رواؤد الااخ  رأ سدح األرئ )سن رالكد( سي دي أرلحيم للخركا  المرمصصم في اسرمراؤع.
ا؛ سة أن ورواصل  وكالدم  صداا  مدع عددل ؤهدا  را  عال دم تال  ديم لكنهدا لدي رصدل سلدأ سؤاتدم وافيدم حولهد

ع دو اللؤندم اة رصدداديم فدي المؤلد  الرخددرل ي النايدأ سددالي سدالمم أكدد اكرخددان الح دل فدي تحددر  دخل  بددل 
 أسبوع. 

54/5/5104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 

 "المقاومة الشعبية الفلسطينية تحت االحتاللصدور كتاب " .41
لم اومددم الخدد بيم الالسدددزنيم رحدد  اةحددرالا  ا لندددن  صدددر حدددزثا عددن مأسسددم الدراسددا  الالسدددزنيم كردداأ 

 و راللزث لزندا دبر وعالء ال خل.  راءل ن ديم ورحلزليم
هددرس الدراسددم محاولددم لإل دداءل علددأ السددياق الرددارلمي الددري أنددرج رؤددارأ انراا دديم فلسدددزنيمو وفهددي ال وامددل 

مكان وال ال ا  الماديم الري ساهم  في رخكل هرس الرؤارأو ورو يح أهمزرها ومد ى اررتادها بوا ع الزوي وا 
المسددر بليم والدا ددا  الكامنددم  واإلمكانددا . كددرل  رسدد أ الدراسددم لاهددي ال ناصددر الم و ددم سلزهدداسعددادل اةعرتددار 

مادددداهيي الرحددددرر الددددودني تالت ادهددددا الث افيددددم  سلددددألنخددددوء م اومددددم خدددد بيم فددددي فلسدددددزن الزددددوي ر زددددد اةعرتددددار 
 واةؤرماعيم.

لكراأ ر ديي  راءل رحلزليم للما ي ال رلأ وللحا ر رساهي في الن ا  تخالن أزدن نحدن وتالراليو يحاوا هرا ا
 ا ن من فلسدزن ؤارافيم ورارلما.

52/5/5104القدس العربي، لندن،   
 

 "إسرائيلـ"قضية تصدير الغاز لة: مبارك بريء من محكمة جنايات القاهر تقرير ل .44



 
 
 

 

 

           52ص                                    1013العدد:     52/5/5104 الثالثاء التاريخ:

محاكمم  فيخكلرها محكمم ؤنايا  ال اهرل  الرياسيم علأ نص ر رلر اللؤنم المم  الزوي  المصري حصل  
وا  م رصدزر  فيسهدار الماا ال اي  فيلرحدزد مدى مسأوليم الريي  األسبق محمد حسنأ متار    ال رن  

من   متار  و زبرئ  الااخ مؤاا  فيرسلمرع المحكمم وأعدس مبراء  الريالااخ إلسرايزل. وربزن أن الر رلر 
ليع. كما أكد الر رلر أن اةراا يم لي زري عر ها علأ مؤل  الخ أ و رها ولي زري نخرها الرهمم المنسوتم س

ريي    عادث عبزد الؤرلدل الرسميم. كما أن اةراا يم ري الرو يع علزها تاألمر المتاخر من  بل الدكرور  في
 مؤل  الوخراء األسبق.

 52/5/5102المصري اليوم، القاهرة، 
 

 قضية الفلسطينية أساس أزمات المنطقةال : عدم حل  النسور .42
اةثنزن نايأ ريي  الوخراء ووخلرل  مالا اسر تالع أم النسور  عبد هللاكد الوخراء الدكرور أ  بررا –عمان 

ن عدي ازؤاد حل عادا لل  يم الالسدزنيم هو اةسا  و االدامليم البلؤيكيم ؤولل ملكول  والوفد المرافق
من نصث  رن ةفرا الأ ان هرا  أكثرري خهدرها مند م الخرق اةوس  منر لؤميع المخاكل واةخما  ال

اةمر زؤأ ان يخكل داف ا وحافخا للمؤرمع الدولي ولالرحاد اةورو،ي واةدارل اةمرلكيم تخكل ماص علأ 
 حل دايي وعادا لل  يم الالسدزنيم. إلزؤادركثزث الؤهود 

 52/5/5104، الرأي، عم ان
 

 يدين اتفاقية شراء الغاز اإلسرائيلي "العمل اإلسالمي" .42
أدان حخأ ؤبهم ال مل اإلسالمي ع د اراا يم لخراء الااخو م ربرا ان الصا م رصأ في مدمم   عمان

وناخد الحخأ في بيان اصدرس  اة رصاد الصهزوني المم ن في اةسريدان علأ حساأ األرئ ال ر،يم.
ؤهي علأ هرس الصا م الردبي يمو الري ري تموؤبها خراء كل المملصزن من أبناء الودن مواصلم احرؤا أم 

 الااخ الصهزوني المنهوأ من لبنان وفلسدزن ومصر.
وحوا اسرمرار ال دوان الصهزوني علأ فلسدزن والح وق األردنيم  اا ان الوةيم الدزنيم علأ الم دسا  

ل تم اهدل وادي عر،م وصوًة ال م الأ رؤمزدمصلحم ودنيم أردنيمو وواؤأ دزني م د و داعيا الحكومم 
 سلأ سعالن تدالنها.

وفيما زر لق تحصار  خل اعربر أن من يسهي في الحصار خرل  كامل في ؤرلمم رصايم ال  يم 
 الالسدزنيمو ولدعو كل أحرار األمم سلأ الرصدي لهرس الؤرلمم تكل الوسايل المراحم.

 52/5/5104، الدستور، عم ان
 

 شعاع جراء المفاعالت النووية اإلسرائيليةاألردنية: ارتفاع نسبة اإلرئيس هيئة الطاقة الذرية  .47
صداي اليحزأ   اا ريي  هزيم الدا م الررلم األردنيم مالد دو ان سن منادق  ر،يم و )األنا وا( –عمان 

انر اا مواد مخ م من ‘تالتالد )مراممم للحدود مع اةسرايزليم( رخهد اررااعا في نستم اةخ اع ؤراء 
و اا دو انو في سؤابرع مالا مركرل ور يم سن الدلزل علأ ما  ’.مااعال  النوويم اةسرايزليم تا ل الرلادال

كخاع مسح ؤوي أؤراس األردن في ‘رردد في أكثر من و   حوا اررااع اةخ اع في المند م المركورلو 
الرلاد من المااعال   الثمانزنيا  من ال رن الما ي و،زن أن مواد مخ م انر ل  الأ األردن تا ل

 ولي يحدد ريي  هزيم الدا م الررلم األردنيم نستم اةخ اع في رل  المنادق. ’.اةسرايزليم
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 52/5/5104، القدس العربي، لندن
 

 مليارات دوالر سبعةخسائر االحتالل االقتصادية الناجمة عن المقاطعة تصل إلى : سعيد دروزة .44
 510 أسبوع األتاررهازد اإلسرايزلي و الري اندلق أم و خهاء  رؤوأ أنخدم  ناديم س د الدزن –عمان 

مدزنم حوا ال اليو ومنها األردنو علأ مدى خهر ر رلتًاو للروعيم تممارسم اةحرالا للرمززخ ال نصري  د 
 الخ أ الالسدزني.

 بل رنظيي ع و اللؤنم المنظمم في األردن س زد دروخل لد الاد و سن  األردن سيخهد في الخهر الم و اا
 أنخدم وف اليا  مرنوعم حوا عدوان اةحرالا اإلسرايزلي وممارسارع ال نصرلم  د الخ أ الالسدزني .

مليارا   1وأفاد  بر دزرا  مبزرل لحؤي مساير اةحرالا اة رصاديم الناؤمم عن الم اد م والري رصل سلأ 
 ا إلنهاء عدوانع في األرا ي المحرلم .دوةرو مما ي ك  الروؤع ال المي لل ا  اة رصادي  د اةحرال

من ؤانتع؛ أكد األمزن ال اي للمتادرل الودنيم الالسدزنيم النايأ مصداأ البر وثي سن أهميم  األسبوع  رنتع 
من رسلي  ال وء علأ سياسا  اةحرالا ال نصرلم  د الح وق الالسدزنيمو ودعي الحملم ال الميم 

 لم اد رع .
م رردلأ راززر مزخان ال وى لركبزد اةحرالا المسايرو عبر الم اومم الخ بيم وفرئ وأكد أن  اةسررارزؤي

ودعا  الخ أ الالسدزني سلأ  الم اد م وال  وتا  علأ السلدا  اإلسرايزليمو وروحزد الصث الالسدزني .
لميًاو م اد م المنرؤا  اإلسرايزليمو ولي  ف   منرؤا  المسرودنا و في ظل رصاعد حركم الم اد م عا

تما زروؤأ رنخي  ور ويم حركم الم اد م في األرا ي الالسدزنيم لكل ت ايع اةحرالا الري رصل سلأ 
 ملزون دوةر سنويًا . 4500

من دملها و مأكدًا أن  % 50ونوس سلأ أن  مساير المسرودنا  في األ وار مالا الخهرلن الما ززن بلا  
 م الخ بيم وحركم الم اد م وفرئ ال  وتا  علأ اةحرالا . نظاي الاصل ال نصري سيس   تا ل الم اوم

و اا سن  اةحرالا اإلسرايزلي رحوا سلأ احرالا عنصريو فيما اسرال ارااق أوسلو للروسع اةسريدانيو تما 
ألث مسرودن  120( سلأ 2331ألاًا عند رو ي ع )في ال اي  210أدى سلأ اررااع عدد المسرودنزن من 

 ا ن .
 52/5/5104، انالغد، عم  

 
 الحدود اللبنانية السوريةعلى  مقاتالت إسرائيلية تقصف هدفاً .. من مواقعه حزب هللا نفى ضرب أي   .43

أفاد مراسل الؤخلرل في لبنان تالن الدزران الحر،ي اإلسرايزلي نار مساء اةثنزن  اررزن علأ األ ل علأ 
م والسورلم. وأ ان المراسل أن الهدن الري سلسلم ؤتاا لبنان الخر يم الااصلم بزن األرا ي اللبناني

ر رئ لل صث ر،ما كان مرحركا من مند م الخ،داني خماا  رأ دمخق تارؤاس بلدل النبي خز  خرق 
ورؤح أن ركون ال ر،م حدث  دامل األرا ي السورلم. وراتع أن ال صث حدب في ؤتاا م ابل  لبنانو

  رلري  ؤنرا  و يحاوفا  اللبنانزرزن.
 لبنانو اا مصدر أمني لبناني سن دايرا  سسرايزليم خن   اررزن علأ هدن لي يحددس تخرق  من ؤانتع

بزنما أفاد  الوكالم الودنيم اللبنانيم لإلعالي تالن الدزران اإلسرايزلي أ ار علأ مند م النبي خز  في وادي 
 الت اع خرق لبنان.
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 رها الدايرا  اإلسرايزليم في  رى ؤنوأ و د سم   أصداء اةناؤارا  الناؤمم عن الصوارلا الري أدل
 سن-برلدانياوم رس - اا المرصد السوري لح وق اإلنسان  ناسعوخرق مدزنم ت لت  في الت اع. وفي الو   

وأ ان المرصد أن  اعدل الصوارلا المسرهدفم ر ع  ال صث اإلسرايزلي اسرهدن  اعدل صوارلا لحخأ هللا.
مو حا أنع ة يسرديع رالكزد ما سرا كان   اللبنانيموالحدود السورلم  رأ  رلري  ؤنرا  و يحاوفا  علأ 

 ال ر،م رم  دامل األرا ي اللبنانيم أي السورلم.
ناأ مصدر من حخأ هللا أن يكون أي من موا  ع دامل لبنان  د اسرهدن. كما ناأ رلاخلون  ؤهرعومن 

ورحدب ف   عن رحلزق كثزث  لبنانور  دامل المنار الراتع لحخأ هللا أن يكون الدزران اإلسرايزلي نار  ا
 لدايرا  سسرايزليم فوق خماا الت اع.

 54/5/5104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اليهودية وزير الخارجية اإليراني يتعرض النتقادات بسبب موقفه من المحرقة .21

أن خمصيا  ركر  وكالم أنتاء الؤمهورلم اإلسالميم اإلزرانيم اةثنزن   عماد عمر ومااؤي علي- دبي
سسالميم محافظم في البرلمان اإلزراني اسردع  وخلر المارؤيم محمد ؤواد ظرلث تخالن رصرلحا  علنيم 

 رندد بؤرايي الناخي  د الزهود.
وأثار ظرلث الري يخال أي ا منصأ كبزر المااو زن النوولزن اإلزرانززن  ؤم في أوسا  المحافظزن في 

أوامر الخهر  ألمانيمالمروعم  ورل  في م ابلم مع محدم رلاخلونيم  سزران عندما وصث المحر م  تالمالسال
 الما ي.

 نايتا. 45ومن الم رر أن يمثل أماي ؤلسم مال م للبرلمان زوي الثالثاء اسرؤاتم ل رل م و  ها 
 52/5/5102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 العاهل السعودي يتلقى رسالة من الرئيس عباس .20

رل أ مادي الحرمزن الخرلازن المل  عبد هللا بن عبد ال خلخو رسالم خاويم من   األوس  الخرق - الرلائ
 الريي  محمود عتا  ريي  دولم فلسدزن.

ون ل الرسالم لألمزر عبد ال خلخ بن عبد هللا بن عبد ال خلخ نايأ وخلر المارؤيم الس وديو نبزل خ ب 
ال خلخ بن عبد هللا تم ر بوخارل المارؤيم في األمزر عبد  الر اسع و اللؤنم المركخلم لحركم فرحو الري 

 الرلائ أم .
 52/5/5102الشرق األوسط، لندن، 

 
 محمد المسفر: عباس سيهرب بـ"يهودية الدولة" إلى استفتاء شعبي "على المقاس" .25

حرر أسرار ال لوي السياسيم في ؤام م  در الدكرور محمد المسار من هروأ السلدم   بر   د -الدوحم 
نيم ت يادل الريي  محمود عتا  تمدلأ اإلدارل األمرلكيم والؤانأ اإلسرايزلي لالعرران بد  زهوديم الالسدز

الدولم  سلأ اسراراء خ بي علأ م ا  السلدمو وأكد أن اةعرران بد  زهوديم الدولم  سيكون كارثم علأ 
 ؤميع الح وق والثواب  الالسدزنيم.

بر   أن المو ث من ال  يم الالسدزنيم والؤهود األمرلكيم وأخار المسار في رصرلحا  ماصم لد   د  
المبرولم حاليا هي محل مالن عر،ي وملزؤيو و اا   أعر د أن هنا  مالفا  وا حم في المو ث ال ر،ي 
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والملزؤي تخكل ماص من الحلوا الم ررحم لل  يم الالسدزنيمو فدولم  در ر ث مع مدالأ الخ أ 
الري  بل بها المؤرمع  76وعلأ رأسها ال د  وحق عودل الالؤيزن وحدود  الالسدزني المرمس  تالثواب 

الدوليو وهنا  ؤهود ا ن ةسرر اء اإلداررزن األمرلكيم واإلسرايزليم من مالا المواف م علأ مدلبها 
 المنادي بزهوديم الدولم اإلسرايزليم .

 52/5/5102قدس برس، 
 
 "سرائيلإ"الدولتين يضمن أمن ومستقبل  ميركل: حل   .25

في حدزثها مالا خلارل دبلوماسيم إلسرايزل عن المااو ا  الؤارلم بزن سسرايزل والسلدم الالسدزنيمو  ال  
 المسرخارل األلمانيم أنؤيال مزركلو مساء أم  اةثنزنو سن حل الدولرزن ي من أمن ومسر بل سسرايزل.

و أكد  فيع علأ صدا م نرنياهوبنيامزن  ؤاء رل  مالا مأرمر صحاي ع درع مع ريي  الحكومم اإلسرايزليم
 ألمانيا مع سسرايزل هي صدا م ح ي يم ررلد لها أن رسرمر.

وأ اف  أنها وصل  التالدو في خلارل رسرمر لزومزنو من أؤل منا خم   ايا ا رصاديم وسياسيم وتحثيم. 
سرايزلو وعن و ال  سنها رنوي الرحدب عن مرور ممسم ع ود من ال ال ا  الدبلوماسيم بزن ألم انيا وا 

 الؤهود الري ربرلها ألمانيا من أؤل الحااظ علأ أمن ومسر بل سسرايزل.
لأ ؤانبها دولم فلسدزنيمو ي من مسر بل سسرايزل . وفي  و ال  سن  حل الدولرزن لخ بزنو دولم سسرايزليم وا 

 .هونرنياحدزثها عن سزران أخار مزركل سلأ أن هنا  الكثزر مما زؤأ الحدزب عنع مع 
 52/5/5102، 24عرب

 
 تهفي محاولة إلنقاذ خط لزيارة واشنطن ونتنياهودعو عباس "الحياة": كيري ي .22

الريي  محمود عتا  لخلارل البز  األبيئ ت د خلارل  سلأؤون كزري دعول  األمزركيوؤع وخلر المارؤيم 
لخهر الم بلو في محاولم إلن ار المرر تم لواخندن في الثاني من ا ونرنياهبنيامزن  اإلسرايزليريي  الوخراء 
 للمااو ا  الم بلم بزن الؤانبزن. أساسايخكل  سدار ارااق   سلأالروصل  سلأمدرع الراميم 

 . و ث الرحرلئ للسلدم الالسدزنيم بد األمزركيمأ ر الكونار  مخروع  رار لر،  المساعدا  سلأ رل  
مخروع ارااق رح  ال ا  اة رصادي. وفي الل اءا  ي بلوا تالي  سنهي لنفي السلدم ي ولون  المسيولزنلكن 

من انهيار السلدم في حاا ال ا  علزها ل بوا  األمزركيفلسدزنزون الؤانأ  مسيولون الماصمو حرر 
 فرئ ع وتا  ا رصاديم علزها في حاا رفئ مخروع اةرااق. أومخروع ارااق مثل الري ي ررحع كزريو 

 52/5/5102الحياة، لندن، 
 
 التمييز العنصري تصل إلى مستوى  غزةفي الضفة و  "إسرائيل"سياسات : فالكريتشارد  .22

الالسدزنيم رلرخارد  األرا يفي  اإلنسان اا م رر األمي المرحدل الماص لح وق   نزبزهاي سريااني- ؤنزث
فال  سن سياسا  سسرايزل في ال ام الار،يم و داع  خل رصل فيما زبدو سلأ مسروى الرمززخ ال نصري 

 تحكي األمر الوا ع. أرا زهيؤم  م ها الممنهج للخ أ الالسدزني ومصادرل نرز
وأ ان فال  أن الح وق الالسدزنيم رنره  ؤراء احرالا سسرايزل ال ايي منر فررل دوللم لألرا ي الالسدزنيم 

 وتسبأ  الردهزر ال ر ي  في ال د  الخر يم.
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ال داع ما خاا  محرال  في ظل حصار  أنسة  5004 و اا سنع ر ي  رار سسرايزل ف  اةررتا  مع  خل عاي
سسرايزلي  زر مخروع زرحكي في الحدود والمؤاا الؤوي والسواحل وي ر علأ نحو ماص تالمخارعزن 

 تالمرلع وس  ن ص حاد في الو ود. خل في  داع  اإلنسانيووصث الو ع  والصيادزن.
في  أعوايأم أ سرم  أنتع لألمي المرحدل ت د الرا اإلنسانلمؤل  ح وق  األمزرو اا فال  في ر رلرس 

المرحدل دراسم حظر اسرزراد منرؤا  المسرودنا   األميالمنصأ المسر ل سن علأ الدوا األع اء في 
  الزهوديم في ال ام الار،يم.

وحلل في ؤخء ت نوان  أعماا يحرمل أن رصل سلأ مسروى الاصل والرمززخ ال نصري  السياسا  اإلسرايزليم 
ها  اسرمرار  وا  األمن اإلسرايزليم في اةسرمداي المار  لل ول   وعمليا  ال رل  زر ال انونيم الري  اا ومن
 رنار من اؤل اةحرااظ تالهيمنم علأ الالسدزنززن . أعمااؤخء من “سنها 

 52/5/5102وكالة رويترز لألنباء، 
 
 فنلندا تمنح ألول مرة اللجوء السياسي لعائلة فلسطينية .29

أخماص  7منح  حكومم فنلنداو ألوا مرل اللؤوء السياسي ل ايلم فلسدزنيم ةؤيم مكونم من   آي( بي )زو
ر دن في مميي  سازبر سزري  لالؤيزن الالسدزنززن في مدزنم الرمثا خمالي األردن المحاريم للحدود 

 السورلم.
 7ل عايلم فلسدزنيم مكونم من و اا مصدر س اثي أممي أم و سن  حكومم فنلندا منح   بل أيايو وألوا مر 

 أخماص كان  ر دن في مميي سازبر سزري لالؤيزن الالسدزنززن في مدزنم الرمثا اللؤوء السياسي .
 52/5/5102الخليج، الشارقة، 

 
 بليون دوالر خسائر الصين من الكوارث الطبيعية 96: بيانات رسمية .25

م مثل موؤا  الؤاان والاي انا  والخةخاو أظهر  بيانا  رسميم في الصزن أم و أن الكوارب الدبي ي
أي  راتم   ث حؤمها اإلؤمالي في ال اي  5042بلزون دوةر( في  76بلزون زوان ) 554كبد  التالد 

السابق. ور وا الحكومم الصزنيم سن التالد رر رئ دايمًا لكوارب دبي يم لكن رازر المناخ زرسبأ في مخلد 
ري ر ر بإنراج الاراء ورهدد موارد المياس الخحيحم ورأثر سلتًا في أمن من الر لتا  الحادل في الد   ال

 الدا م.
وأخار  بيانا  صادرل عن المكرأ ال ومي لإلحصاءا و سلأ أن الاي انا  واةنهيارا  الدزنيم كلا  

بلزون زوان عن ال اي السابق. وارراع حؤي األ رار  50أي بخلادل  5042بلزون زوان في  411الصزن 
بلزون زوان بزنما بلا  الكلام اإلؤماليم لرسا    60ناؤمم عن الؤاان  راتم أر، م أ  ان ليصل سلأ ال

 بلزون زوان. 55الثلوج وموؤا  الص يع والظواهر األمرى المر ل م تالمحيدا  أكثر من 
اتم خمصًاو  ر  417وأ اف  خةخا و ع أخدها في م اد م سزرخوان في نيسان )أبرلل( وأسار عن م رل 

ميم بلزون زوان سلأ الكلام األسا . وكان  الحكومم لار  في ر رلر ال اي الما ي سلأ أن خماا الصزن 
زر رئ سلأ عدد أكبر من موؤا  الؤاان بزنما رصل األعاصزر في و   متكر ورؤث األرا ي الردتم 

نو،يمو موؤا  ؤاان وي اني ت ئ المنادق في الصزن مثل م اد م زوان الؤ ولرراع منسوأ مياس التحار.
 خدزدل لل اي الثالب علأ الروالي.

 52/5/5102الحياة، لندن، 
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 البنتاغون يقرر أكبر تقليص لقواته البرية منذ عقود .24

الزوي اةثنزن أن البنرا ون زرلد ر ليص عدد ال وا  البرلم  هزؤلأعلن وخلر الدفاع األمزركي رخا    وكاة 
 .4650ال اي  األمزركيم سلأ أدنأ مسروى لها منر

و   ررنا ر ليصا س افيا لل دد الا لي 5044أولويا  المواخنم ل اي  عار ا-صحايفي مأرمر - هزؤلو اا 
ألث  450ألث ؤندي و علما تالن هرس ال وا  ر ي حاليا  540ألاا و 550لل وا  البرلم لزرراود بزن 

تالي عدوان م اد علأ مسرد  أن هرا ال دد سيسمح بإلحاق  الهخلمم تخكل حاسي  هزؤلوأكد  عنصر.
عمليا و مع  مان أمن األرا ي في الو   ناسعو وعبر الرخود تما يكاي من  وا  لدعي ال مليا  التحرلم 
 والؤويم في مسرد عمليا  آمر. وهكراو فإن  رورل سلحاق الهخلمم ت دولن في الو   ناسع لي ر د أولويم.

ن مسأولزن عدزدزن في وخارل الدفاع )بنرا ون( عر وا وكان  صحيام نزولور  رايمخ ركر  أم  األحد أ
ورهدن هرس المد  سلأ مائ اإلنااق  المدو  ال رل م لهرس المدم مخرردزن عدي نخر أسمايهي.

الدفاعي في ظل الر خث الحكومي ت د ر هد الريي  األمزركي تارا  أوتاما بإنهاء ردمل تالدس في حر،ي 
 ال راق وأفاانسران.
رراؤ ا في حؤمها  د يسرمر في  رواؤع-5004الري ر اعا  منر -مواخنم البنرا ون يخار سلأ أن 

مليار دوةر س افيم  زر ممولم حرأ ا ن  57المسر بلو ور رخي الوخارل س افم  ةيحم مخررلا   ت يمم 
 .هزؤللرحدزب ت ئ الرؤهزخا و حستما  الع الوخلر 

الما ي الديم رادزون والؤمهورلون في الكونار  علأ ولنص ارااٌق صو  عليع في ديسمبر/كانون األوا 
الري سردرد رسميا في  5044مليار دوةر حدا أ صأ في مواخنم عاي  567مواخنم لوخارل الدفاع ة ررؤاوخ 
 الراتع من مار /آرار ال ادي.

 52/5/5102، الدوحة، تالجزيرة. ن
 
 ضوء التطورات الداخلي ة واإلقليمي ة جلسة نقاش صهيونية تبحث مستقبل العالقة مع حركة حماس في .26

 اا مبراء سياسزون صهازنم في  راءل لهي عن الو ع   ررؤمم مركخ دراسا  ورحلزل الم لوما  الصحايم
الحالي لحركم حما  وممارؤها للت اء أو المواؤهم المندف م والرواخنا  الؤدزدل في المند مو أنها مرؤ  من 

تمو ث  وي نسبيًا رمثل تالرد الدولي واإل ليمي علأ الم ركمو مما  5025ر المواؤهم مع  سسرايزل  في نوفمب
علأ حلاايها الؤددو والمدالتم لناسها بدرؤم س افيم في الخرعيم  اةعرمادخكل دلياًل علأ  دررها علأ 

 اإل ليميم. 
و ورؤلأ رل  في وهرس المواؤهم أكد  ختكم عال ارها الؤدزدل المردورل مع مصر ت يادل اإلموان المسلمزن

رد الريي   مرسي  علأ الحرأو الري رمثل تسحأ السازر المصري من  رل أبزأ و وصث ال مليم علأ 
رساا ريي  الحكومم  هخاي  ندزل  لاخلو كل رل  خكل رازرًا في المو ث   خل تالنها  عدوان  زر م بوا و وا 

 المصري الرسمي لصالح حما .
ل برع مصر مالا الحرأو س افم للرأيم السايدل آنرا  تالّن ص ود  وأ افوا أّن هرا الدور الهاي الري

اإلموان المسلمزن أمر ة يمكن و اع في الخرق األوس  تخكل عايو أدى لر ويم اإلحسا  تالن حما  
موؤودل في الؤانأ المنرصر للر،يع ال ر،يو ت د أن  لص  درؤم عال رها مع سورلا أحد أهي حلاايهاو مما 

ها مع سزرانو وخؤ ها علأ ملق خراكم ؤدزدل مع مصر رح  حكي اإلموان المسلمزن ومع أثر علأ عال ر
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الؤدزد الري سلكرع الحركمو وار ح زومها أّن هرا  لالصداانامرتارًا  5025 درو حزب خكل  حرأ  خل 
 الميار ازؤابي تخكل كبزر.

في  اة رصاديمؤخء من ال زود كما نؤح  حما  برسمزر الدعي اإل ليمي لها والمدوا  الصهزونيم برفع 
المحافظم علأ مكانرها في ال داعو واعرمد  علأ الداتع السرلع في الحرأ الري عك  عدي ر تم 
 سسرايزل  تالممادرل في مواؤهم دوللم من خالنها أن رأدي لس و  عدد كبزر من ال حاياو مما ساهي 

رالززد اله  أصاًل الري ررمرع تع السلدم تحدوب ص ود مأ   في خ بيم حما و وررافق بر كل كبزر في ال
الالسدزنيم تسبأ األداء الحكومي  زر الموفقو والؤمود السياسيو وف دان الخمي في م ركرها علأ الساحم 

 الدولّيم.
 

 من القمة إلى القاع
وخعي المبراء أن الرحسن األولي الري درأ علأ مو ع حما  في الص زد الداملي والمارؤي ان لأ علأ 

ع تسرعم كبزرلو وانر ل  الحركم من مو ع ال ول لل  ثو ف د وؤد  ناسها م خولم أكثر فالكثر من عكس
الناحيم السياسيم والماليم عندما ار ح لها أّن حلااءها الؤدد   ااء أو مر لبونو كما أّن ال خلم اإل ليميم 

مع س صاء  مرسي  أواس  أساء  ل درل الحركم علأ السيدرل علأ  خل تخكل ف اا. وأخاروا سلأ أّنع 
و وص ود سلدم ؤدزدل مدعومم من الؤي  اهرخ  ال ال ا  بزن مصر وحما  مالا أسابيع 5021

م دودلو ت د أن كان  رسرند عمليًا علأ عال رها الوثي م مع اإلموان المسلمزن الرزن ف دوا عخهيو و،دأ  
و ور ر   حما  لا أ خدزد تسبأ حملم سعالميم منالرم من كل ال زود أدان  وؤود الحركم في مصر

عال رها مع عناصر ؤهاديم عاملم في سزناء وارمر  مصر مدوا  مرخددل ؤدًا لر ليص رن ل األخماص 
 والت ايعو وأصتح م بر رفح ي مل وفق خرو   اسيم.

كل رل  أدى لملق ص وتا  ا رصاديم في وؤع سكان  خلو وخكل  ادًا كبزرًا علأ حما و والم ركم 
ااق وانر اا الت ايع واألخماص خكل  مسارل متاخرل لمدامزل الحركم وؤناحها ال سكري كرايأ  د األن

ال سايو اللران اسراادا تخكل متاخر من ا رصاد األنااق مالا السنوا  األمزرلو أما حكومم حما  ناسها 
رورلم للسكان في ف د واؤه  ص وتم مرخازدل في النهوئ ت أء المزخانيمو ور ديي الت ايع والمدما  ال 

  خلو و د أثر رل  علأ خ بزرها.
زرالثر تخكل  واة رصاديموأخار المبراء سلأ أّن دور  در كداعي لحركم حما  و خل من الناحيم السياسيم 

سلبي تالرحوة  الؤارلم فزها رارهاو وفي أع اأ الرازر ال يادي الري درأ علزهاو ومن المرو ع أن رحدب 
دزدل لسياسرها المارؤيمو وركون أ ل حزويم لدعي اإلموان المسلمزن وحما و فيما نؤد عمليم سعادل ر زيي ؤ

ن كان  رنوي  أن رركيا الحليام األمرى لحما  منخالم تمخاكلها الدامليم وتالحرأ الدايرل في سورلاو وا 
 بدعي حما و فسيكون لع مدلوا سياسي. اةسرمرار

 اسررارزؤيمالسياسّيم واألمنّيم دف   حما  إلؤراء عمليم تحب عن  كما أن المرازرا  الدراماريكيم في البزيم
ؤدزدلو ت د حوار داملي عمزق في كيايم مواؤهم األخممو ولبدو أنها ر ث أماي ميارلن رييسززن  اما مدم 
عمل بنهج ص ريو او سدارل األخممو ألنع في ظل الدعي المردهور أكثر فالكثر والرهدزد الكامل في اسرينان 

 مع دهران. اةسررارزؤيمااو ا و من الممكن ان رمرار رصلزأ موا اهاو ور مل علأ رؤدزد الخراكم الم
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كد محمود الخهار و الري سي زد مكانرع الري ف دها مأمرًاو لكن من  اةرؤاسوهنا  أصوا  داملها ردفع بهرا 
ها مع انرماأ  روحاني و الم رون أن الرصالح م ها لن يكون سهل الرح زقو تالنظر للراززر في خعامر

 والحرأ الدايرل في سورلاو والرالثزر ال وي لل  وتا  الدوليم المرواصلم علأ ا رصادها.
 

 تراجع إيران
ولرل  من المحرمل أة ركون سزران مأهلم لل ياي بدور الراعي السياسي والمالي لحما  ت د أن أدار  مصر 

هماو فمن خالن سزران أن رم  نهؤًا  اسيًا حياا حما و ت د و در ظهرلهما لهاو وفي  وء الرورر السايد بزن
را خ ر  حما  تالنها م خولم ومنبورل  أن  رر  روثزق عال رها مع  الؤهاد اإلسالمي و ور ديي ال ون لها. وا 
علأ الهام  تسبأ اسرمرار ال زود المر،كم للحيال والمارو م علأ  خلو فمن خالنع أن يارلها ولدف ها تارؤاس 

م رمرلأ المااو ا  بزن  سسرايزل  والسلدمو و،وس ها أن را ل رل  بتسادم بإفساد المؤاا أماي محاول
الرنظيما  األمرى لل ودل لمهاؤمم  سسرايزل و أو ررور  متاخرل برل  كوسزلم للحااظ علأ مو  ها في ؤبهم 

الخ بيو أو البنأ الرحريم  الصراعو لكن من خالن رل  دف ها لمواؤهم سرلحق  ررًا كبزرًا بها سواء الرالززد
 وال سكرلم الماصم بهاو ولن رساهي كثزرًا في ر خلخ مكانرها في المند م. اة رصاديم

و اا المبراء سن هنا  مسارًا آمر م بوا أكثر تالنستم لحما  حياا   اها النسبي في المؤالزن السياسي 
م الدامليم  زر مسر رلو ومصلحرها الرييسم هي وال سكريو زرمثل بإدارل األخممو فمن مالا سدراكها ان الساح

سيدررها  وةسرمرار لالسر رارت د سعداء األولويم  اةنرظارالحااظ علأ  ورها في  خلو فإنها  د رمرار حالم 
 علأ  خل.

وتما زرناسأ مع رل  فإنها سررصرن تخكل  ة زدمر السازنم و وعلأ الص زد الدولي رسرديع أن ر مل 
 رها مع رركيا و درو ورحاوا أن رحسن عال رها مع مصرو لرماث من ال زود علأ الم ابر للحااظ علأ عال

الحدوديمو وسر در ل ت  األنااق م ابل رفع ال زود المارو م علأ الحدود. كما سزردلأ أسلوأ سدارل 
من أن  األخمم المخلد من الحرص من ؤانأ الحركم للحااظ علأ و ث سدالق النار مع  سسرايزل و و،دةً 

ألن رنهار من رل اء رارهاو وفي  اةنرظارررور  متاخرل في الؤهود الراميم لرمرلأ المااو ا و فسرا ل 
الو   ناسع رواصل دفع  رلتم كالميم علأ المصالحم الداملّيم دون أن ر دي علأ أي مدول عمليم 

مع  ةرااقزري الروصل لرح ي هاو في  وء أن السلدم الالسدزنيم ررفئ سخرا  حما  دالما أنع لي 
  سسرايزل  زريح لها أن ر دمع كإنؤاخ سياسي لها.

 
 قدرة الردع

أن الحزلولم دون عودل حما  مرل أمرى ألح ان سزرانو أو اسرمرار  اةفررائو در المبراء أنع اندال ًا من 
سرديع المخاركم في الهؤما  ال نيام ر ع في سدار المصالح الصهزونيمو فمن المهي اإلخارل أن  سسرايزل  ر

للحركمو وسيكون مدروحًا أماي مرمري ال رارا  فزها الر دزر أنع  اةسررارزؤيمالل تم والرالثزر علأ ال رارا  
كلما اخداد  المحاوة  ل خا حما و وخ ر  تالنها را د السيدرل علأ  خلو وعلأ السياسم الالسدزنيمو 

 من أيم  زود. فسيكون لدزها دوافع  ويم أكثر من ال مل مرحررل
في المحافظم علأ  درل الردع رؤاس حما و لكن من المهي تالدرؤم  اةسرمرارور ي أنع من المهي لد سسرايزل  

لمواؤهم خاملمو ألنع سرا انخل   لو ع ص أ  اةنخةقناسها ف ل رل  ببرا ؤهود محسوتم للحزلولم دون 
  في  خلو  الؤهاد اإلسالمي و الري سرحاوا فسزررافق مع ممادرل أمرى  وهي دموا رنظيي م ارئ لحما
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اسرينان النخادا  ال سكرلم وا عالن رحدزها لحما  في محاولم منها لخدها لؤولم مواؤهم ؤدزدل  د 
  سسرايزل .

أمزرًاو فإن أي ر دي ؤدي ومثابر في مسزرل السالي يمكن أن يكون الدرلق األمثل أل  ان حما  ور لزل 
ور في ال ام الار،يم و داع  خلو مع رخؤيع  يادرها لر ديي ما هو أكثر من خ بزرها في أوسا  الؤمه

 ال رلتم الكالميم لرنظيي ال ال ا  مع فرح والركامل المأسساري للسلدم الالسدزنّيم.
 معهد أبحاث األمن القومي الصهيوني

 54/5/5104، 1150الترجمات العبرية 
 
 لفلسطينيةسيناريوهات اليوم التالي لتنفيذ المصالحة ا .91

 محسن صالحد. 
نهاء اةن ساي و ثالب كلما  ة يكاد زمرلث علزها فلسدزنيانو ر تم من الؤميع في اسركماا   المصالحم وا 

نهاء اةحرالا اإلسرايزلي.  عناصر ال ول للمخروع الودني الالسدزني وا 
سسا  ومنادق رواؤد المصالحم مصلحم فرحاويمو حزب رر أ فرح في اسر ادل دورها وتس  ناورها علأ مأ 

الخ أ الالسدزني. وهي مصلحم حمساويمو حزب رر أ حما  في الرماث من أث اا الحصار علأ  داع 
 خلو واسر ادل حزولرها في ال ام الار،يمو والمخاركم الااعلم في مأسسا  المنظمم والسلدم. وهي مصلحم 

 للاصايل الالسدزنيمو ول موي الالسدزنززن وال رأ والمسلمزن.
ركون هنا  أؤواء فرحم  امرل برخكزل الحكومم الالسدزنيمو ولكن ت د أن رنرهي  األفراد والليالي المالد و س

وربدأ الحكومم الري ي ودها أبو ماخن أو رامي الحمد هللو أو  زرهما في ال مل علأ األرئو  وررهأ السَكرل 
 ورالري الاكرل و كزث سيكون الو ع في الزوي الرالي 

ت د أن رنرهي خرعيم حكومم حما و ولت أ المؤل  الرخرل ي الري رمل  فيع حما  األ لبيم  مارا سيحدب
م دال سلأ حزن سؤراء اةنرماتا و وت د أن ررركخ السلدم الا ليم مرل أمرى في زد أبو ماخن الري زدزر فرح 

ألبو ماخن دون  والسلدم والمنظمم  هل سي رمد رح زق بنود المصالحم الممسم علأ  النوايا الحسنم 
  مانا  رلخمع أو رؤبرس علأ الرنازر 

 
 سيناريوهات محتملة

نحن أماي عدد من السزنارلوها  المحرملم لما يمكن أن يحصل علأ األرئ ت د رخكزل الحكومم 
 الالسدزنيم ال رزدلو نلمص أبرخها في ثالثم احرماة  

 
 يكسب الكل-األول

صاد ران في ردبزق ارااق المصالحمو وكما أن حما  سررملأ  ياررئ هرا السزنارلو أن  فرح  و حما  
عن السلدم في  داع  خل تخكل سل و ورسّلي م ابر ال داع للحر  الرياسيو ورسمح ت ودل ا ةن من 
المحسو،زن علأ فرح سلأ وظاياهي اإلدارلم واألمنيمو فإن فرح لن رسرال الو عو بل سرتادر سلأ سدالق 

سززن في ال ام الار،يمو وردلق الحرلا و ورسمح لحما  وتا ي الاصايل تحرلم ال مل سراد الم ر لزن السيا
 السياسي.
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كما لن رر رئ فرح للم اومم وفصايلها و،ناها الرحريم في ال داعو وسروؤد بزيم مناستم ةنرماتا  حرل 
عبر برنامج عمل ودني نخلهمو وسرروالأ مدوارها ال مليم في سعادل بناء منظمم الرحرلر ورا زل مأسسارهاو 

 رخرر  فيع كافم الاصايلو مع مراعال أحؤامها وأوخانها السياسيم والا ليم علأ األرئ.
ولن رم ع  يادل المنظمم والسلدم وة فرح ألي  او  ركمار  علزها من الكيان الصهزوني أو أمزركا أو 

صالحمو وسيسل  الدرفان نظاي الحكي في مصرو تخالن  رأ حما  أو رهميخها أو ر دزل مسارا  الم
سلوكا مسأوة زراعي المصالح ال ليا للخ أ الالسدزنيو ولدزران المالفا  تخكل ح اري ومأسسيو من 

 مالا  اإلدار ال يادي المأ    المراق عليعو كما سررو ث الحمال  اإلعالميم والرحرل يم بزن الدرفزن.
 

 تدفع الثمن حماس-الثاني
ائ النظر عن بنود ارااق المصالحمو وما راف ع من احرااة  وردمزنا و فإن ياررئ هرا السزنارلو أنع ت

حما  سلَّم  ر برها في ال ام و خل لارح وألنصار مسار الرسويمو دون  مانا  ف ليمو وأنها سردفع ثمن 
 رل  تما زروافق مع المسار الري امردع أبو ماخن و يادل فرح والسلدم.

سررناخا عن خرعيم حكومرها في  خلو وسرمسر تالرالي أّي دعي عر،ي أو ياررئ هرا السزنارلو أن حما  
سسالمي أو دولي رسمي كان زر امل م ها علأ هرا األسا  مثل الدعي ال دري أو الدعي الرركيو وأن 
مسأولزها لن يكون بإمكانهي الرحر  السياسي تسهولمو ت د أن رؤ وا سلأ كونهي مؤرد حخأ في بزيم سياسيم 

 وررحكي فزها حركم فرح.ردزرها 
سر ود حركم فرح سلأ  داع  خلو وررولأ السلدمو وسردزر الم ابرو وسي ود أكثر من ممسزن ألاا من 
مألدزها سلأ األؤهخل األمنيم واإلدارلم في ال داعو وسزبدأ برنامج سعادل  فرحنم  الوخارا  والمأسسا و 

ر اون مع الؤانبزن اإلسرايزلي المصري اللرزن وسرخداد خ بيم فرح من مالا رنسزق رمازث الحصار تال
سزرحتان تارح ونهايم حكي حما  في ال داع دون أثمان ركركرو ت د أن عؤخ  الحصارا  والحروأ عن 

 رل .
وت د أن زنرهي خهر ال سل الري ركون السلدم  د بدأرع بت ئ اإلؤراءا  الردمزنيم الخكليم سلأ حزن 

 42و يادارها سلأ ع ليم  اةسراراد  ت يادل الساحمو والري لي ركازرها دواا رمكنها من السيدرلو سر ود فرح 
 عاما م  .

وسرروافق تسهولم مع ال اودا  اإلسرايزليم واألمزركيم والمصرلم والملزؤيم تارؤاس رهمي  حما  
ا ا  و ص صم أؤنحرهاو وسزرناسأ رل  مع ع ليم فرح ومع الرخامارها السياسيم في اراا ا  أوسلو وسي

الرسويم السلميمو كما سزرناسأ رل  مع الموؤم ال اسيم المرردل الري رسرهدن سنهاء الثورا  ال ر،يمو و رأ 
الريار اإلسالمي )أو ما ي رن بريار اإلسالي السياسي( الري رك د ؤماعم اإلموان المسلمزن أبرخ  واس 

فم سلأ سدارل السلدم في ال داعو سزروافر المحركمو وحما  هي تالرالكزد ؤخء فاعل في هرا الريار. وتاإل ا
ل خرا  ا ةن من عناصر فرح السالد الري يحراؤونعو وسيكون من بزنهي آةن  الدحالنززن و الرزن لهي 
ثارارهي وحساتارهي الري زرلدون رصازرها مع حما و والرزن سيس ون لرنازر أؤندل اةن البززن في مصر  ّد 

 حما  في ال داع.
ركون حمال  الرحرلئ ؤاهخل في سعالي فرحاوي وعر،ي ودولي ي ث  ّد حما  و ّد  اإلسالي وتالدتعو س

السياسي و وسركمرلق الررايع لرخويع حما  و ر،هاو تما زأدي سما ل خلها عن مؤمل ال مليم السياسيم 
 الالسدزنيمو أو مخاركرها في بزيم مسمومم  زر مواريم تما ي ني عمليا سس ادها ورهميخها.
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سرؤد حما  ناسها   يام  زر  ادرل علأ الدفاع عن ناسهاو وة رسمح لها الظرون تاسر ادل الحكومم و 
وة را زل المؤل  الرخرل يو وة ال ياي تحسي عسكري في ال داعو فالنظاي اةن البي في مصر و سسرايزل  

من ؤدزدو و د زري روفزر سي اان سلأ ؤانأ سلدم عتا و ولن يسمح لها هرس المرل تالسيدرل علأ ال داع 
  داء لدموا  وا  عر،يم  مصرلم  لدعي  الخرعيم  الري ر ودها فرح في ال داع.

وألن  يادل فرح والسلدم ملرخمران تمسار الرسويم و،و ث الم اوممو فإن سؤراءا  رحؤيي وا   ان  وى 
 ا ا  أوسلو.الم اومم سون ربدأ تخكل ردرلؤي مرصاعدو تحؤم احرراي الرخاما  السلدم ةرا

ن أبو ماخن وفرح من السيدرل علأ ال داعو فإن عمليم سصالد منظمم الرحرلر واألؤهخل األمنيم  أما و د رمكَّ
سرو ع علأ الرَّن سلأ أؤل  زر مسمأو وسر ود األؤهخل األمنيم للسلدم في ال ام )والري ركون  د 

 ما  والم اومم.رمدد  سلأ  داع  خل( سلأ سزررها ال ديمم في مداردل عناصر ح
وسزري دبا اةنرماتا  علأ نار فرحاويم مناستمو وسر يع احرؤاؤا  حما  وصرمارها في  ؤزج 
الكثزر من وسايل اإلعالي ال ر،يو الري رأزنا تالي أعزننا مدى كرتع ورخولهع الح ايقو مصوصا في مصر 

 و ّد الريار اإلسالمي رحدزدا.
  وأنصارها  أنري   ااء ومحاصرون وم درون للمصالحمو تامرصارو فإن هرا السزنارلو ي وا لحما

وعليكي أن ردف وا الثمنو فال مل السياسي  ايي علأ مواخلن ال وى واسراالا الارص والمصالحو ولي  علأ 
 حسن النوايا.

 
 المتدرجة المصالحة-الثالث

رتادلم بزن فرح وحما و ي ررن هرا السزنارلو بوؤود ص وتا  عمليم رحراج سلأ متادرا  بناء ث م ؤديم م
لأ احرماا و وع عمليا  ر دزل لمسار المصالحم األصلي وحرفع عن مسارسو لمدمم درن دون آمر.  وا 

 
ولرل  زنبني هرا السزنارلو علأ أسا  أن زري رنازر سؤراءا  المصالحم تخكل مردرج وسل و تحزب ررواخى 

ا  وال مل السياسي في ال امو ومدوا  مع مدوا  رسليي السلدم في ال داع مدوا  في سدالق الحرل
في مؤاة  بناء الث مو ومدوا  مرخامنم في را زل منظمم الرحرلرو وفي سصالد األؤهخل األمنيم في ال ام 
)ولي  في ال داع ف  (و وأن زري را زل دور  اإلدار ال يادي المأ    المخرر  للاصايلو وأة رري 

فم سؤراءا  النخاهم والخاافيمو وأن يكون أبناء ال ام وال داع ؤاهخلن اةنرماتا  سة ت د اةدمينان سلأ كا
رماما لموئ هرا اةسرح اقو وأن زرخامن رخكزل المؤل  الرخرل ي في الدامل مع رخكزل المؤل  الودني 

 لمنظمم الرحرلر.
 

 مناقشة السيناريوهات
يمو وفي  وء الوا ع الحالي ال ر،ي زبدو السزنارلو األوا مثاليا  زر وا  ي في  وء الرؤر،م الالسدزن

 واإلسالمي والدوليو وهو أ رأ سلأ الرمنيا  منع سلأ سمكانا  الرنازر علأ األرئ.
ولبدو السزنارلو الثالب وا  ياو وأكثر مناستم للحالم الالسدزنيمو الري رحراج أكثر ما رحراج سلأ برنامج بناء 

لأ مدوا  عمليم ر زد الوحدل الودنيم ا لالسدزنيم سلأ حالرها الصحيمو  بل الدموا في اسرح ا ا  ث مو وا 
 كبرى كاةنرماتا  و زرها.



 
 
 

 

 

           12ص                                    1013العدد:     52/5/5104 الثالثاء التاريخ:

ال مانا و وسزر رئ سلأ  او  خدزدل من  بل مصوي سعادل  سلأ-رارعفي الو   -ولكنع سزنارلو يار ر 
 رررزأ البز  الالسدزنيو ومصوي الريارا  اإلسالميمو ومصوي برنامج الم اومم.

األكثر وا  يم في ظّل الظرون السياسيم  أنع-لألسث-ثاني )حما  ردفع الثمن(و فزبدو أما السزنارلو ال
الحاليمو وفي ظل الرركزتم ال ياديم لحركم فرحو وفي ظّل الرخامارها رؤاس  سسرايزل  ورؤاس أمزركا ومسار 

 الرسويمو وفي ظّل ع لزرها اةسراراديم ومصومرها الرارلميم مع حما  واإلسالمززن.
 ا في ظّل موؤم عر،يم م ادل للثورا  وحركا  الراززر اإلسالميمو وفي ظّل ما زبدو أنع   ث وأي

لحما  ت د مساررها دعي محور الممان م السابق )سورلاو سزرانو حخأ هللا(و وت د و وع اةن الأ في 
 مصر.

في ال امو ودمولها علأ سنَّ ما  د زخلد من مماون رح ق هرا السزنارلو هو سلو  األؤهخل األمنيم للسلدم 
 مّ  فبركم اةرهاما   ّد حما  في مصر وال الي ال ر،ي.

ثي سن محمود عتا  عندما خار مصر أزَّد اةن الأ وصرَّد أن  النا  لي ر رن مدورل حما  سة ت د س و  
 اإلموان في مصر و بل سن مصدرا رفي ا في الوفد المرافق ل تا  في خلاررع لمصرو وصث ما حدب في
مصر تالنع  م ؤخل سلهيم و وادعأ أن أمزركا و سسرايزل  دّبررا ص ود حما  للسلدم. )حستما ورد في ؤرلدل 

 (.25/22/5021الحيال في 
كما أن نخادا  محمد دحالن المدعومم ت ول من دولم ملزؤيمو والري رّي الررحزأ تع ت ول أي ا لدى 

 ر ر ل داع  خل وة لحما  و وى الم اومم.سلدا  اةن الأ في مصرو ة رخي تمسر بل هادئ ومس
ثي سن الرخاي عتا  تمسار الرسويم السلميم والمااو ا  زؤ لع في و ع يحراج فيع سلأ تس  ؤناحع علأ 
 داع  خل وعلأ حما و لرالكزد خرعزرع ورمثزلع كافم الخ أ الالسدزنيو ولكن دون المسا  تاسرح ا ا  

لي واألمزركيو وهو ما ي ني عمليا ر دزل أّي سصالحا  ح ي يم الرسويمو ودون س  اأ الدرن اإلسرايز
 للبز  الالسدزني أو سخرا  حما  تااعليم في مأسسا  المنظمم والسلدم.

 
 استحقاقات المصالحة الجادة

سّن الحدزب الؤاد عن بدء سؤراءا  المصالحم ورخكزل الحكومم الالسدزنيمو س يا إلؤراء اةنرماتا  مالا 
حراج سلأ عدد من ال مانا  األساسيم إلنؤاد الرؤر،مو ولي  إلدماا المخروع الودني سرم أخهرو ي

 الالسدزني في مالخق ؤدزدو وؤولم أمرى من الصراع الداملي المدمر. وأبرخ هرس ال مانا  
. را زل دور  اإلدار ال يادي المأ    المخرر  للاصايل الالسدزنيمو تحزب يكون دورس مركخلا وحاسما في 2
 نازر مسار المصالحم.ر

. رنازر مؤموعم سؤراءا  لبناء الث م علأ األرئ في ال ام وال داعو تما ي من سدالق الحرلا و 5
واإلفراج عن السؤناء السياسززنو وحرلم ال مل السياسيو وو ث المالح ا  األمنيمو وحرلم رخكزل 

زؤاد آليا   امنم لل مل في السلدم ومأسس  ارها وفق م اززر الكااءل واةسرح اق.الؤم يا  والمأسسا و وا 
. عدي المسا  تالبنأ الرحريم للم اومم في  داع  خلو واعرتار رل  مكستا ودنيا فلسدزنياو وعدي السماد 1

 ت ودل الالران األمني سلأ  داع  خل.
أن يكون  . رهزيم البزيم المناستم ل مل انرماتا  حرل نخلهم في ال ام )تما فزها ال د ( وال داعو وت د4

الؤميع ؤاهخا للر امل مع هرا اةسرح اقو وتحزب ركون تخكل مرخامن مع سعادل رخكزل المؤل  الودني 
 الالسدزني.
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صالد 2 . السزر تخكل مرواٍخ في عمليم اإلعداد لالنرماتا  مع عمليا  سعادل را زل منظمم الرحرلر وا 
 األؤهخل األمنيم والمصالحم المؤرم يم.

اراا ا  من  بل  يادل فرح في مسار الرسويم مع الؤانأ اإلسرايزلي تما زن ك  سلتا علأ . أة رحدب أّي 1
 عمليم المصالحم برمرها.

. أن يك د أّي مرق للن ا  السات م مر ا لمسار المصالحم تما يسردعي و ث اةنرماتا و وا عادل النظر في 1
 ر دزلع.الحكومم المأ رمو وا عادل را زل المؤل  الرخرل ي الري رّي 

 54/5/5104، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ما زالت مبكرة "إسرائيل"المحادثات بين حماس و .90
 عدنان أبو عامر

فبرازر الحالي علأ نتال  زر عادي أوردس مو ع  22اسري ظ الالسدزنزون صتاد الثالثاء الما ي الموافق 
م لنظزرس اإلسرايزلي  بنيامزن سسرايزلي يازد تالن سسماعزل هنيمو ريي  حكومم حما  في  خلو ت ب برسال

 نرنياهو و رناول  و ث الرص زد ال سكري الري أع أ ال صث اإلسرايزلي ألهدان في  خل.
وؤاء  الرسالم المخعومم عبر مكالمم هارايم بزن  اخي حمد وكزل وخارل المارؤيم في حكومم حما  مع 

مليا  ال سكرلم اإلسرايزليمو وأن المحادثم الوسي  اإلسرايزلي   رخون تاسكزن و ور من  دلتًا برهديم ال 
 ؤر  من دامل مكرأ هنيم وتح ورسو وري ن ل الرسالم سلأ   زل خيار  ريي  موظاي مكرأ  نرنياهو .

 
 قناة اتصال

سرايزلو نظرًا   المونزرور  نخر م اًة لد تاسكزن  مأمرًا أظهر فيع عملع أكثر من مرل  نال ارصاا بزن حما  وا 
 م مع مسيولزن كتار في الحكومم اإلسرايزليم.لصالرع وثي 

لكن مكرأ هنيمو وعلأ لسان داهر النونو مسرخارس اإلعالميو ناأ تخدل أنع ت ب برسالم سرلم دلد نرنياهو و 
واصاًا رل  األنتاء تالكارتمو وة أسا  لها من الصحمو وهي  فبركم سسرايزليم ومرهمًا سسرايزل تممارسم حرأ 

 الالسدزني في  خل.ناسيم  د الخ أ 
 المونزرور  أؤرى ل اء ماصًا مع  اخي حمدو الري ناأ  يامع بإؤراء متاحثا  بزن هنيم و نرنياهو و ألن 
ارصاة  حما  المر ل م تالرهديم والرص زد في  خل رري ف   عبر ال نال المصرلمو ن دي عبرها ردودنا عما 

أي درن سسرايزلي تصورل متاخرلو وة روؤد بزننا يصل من سسرايزل من موا ثو وة نؤري متاحثا  مع 
 و،زن سسرايزل أي مراسال  مكروتم أو خاويم.

وعند سأالع ما الري حصل بد مو أؤاأ تصورل عامم  رحدب ارصاة  فلسدزنيم سسرايزليم رر لق ت  ايا 
واصل مع م يخيم وا رصاديمو وحركم الت ايع الرؤارلم ورن ال  رؤاا األعمااو وكل ما ؤم ع من ر

سرايزلو ولرحدب م ع ألنع ة يمثل ؤهم   تاسكزن  ا رصر علأ مااو ا  صا م الرتادا بزن حما  وا 
رسميم سسرايزليمو دون أن رؤِر ل اءا  متاخرل م ع في أي مكانو كاخاًا  للمونزرور  أنع الر أ في الزوي 

الي ركر أنع كان زؤل  بؤانأ حمد الرالي من سعالن المبر اإلسرايزلي مع هنيمو ورتادة ال ح  ألن اإلع
 حزن أؤرى المحادثم الهارايم مع  تاسكزن !

مسيوا كبزر في حما  م يي مارج األرا ي الالسدزنيمو  اا  للمونزرور  ر  زتًا علأ المبر  الحركم لي  
ل في  خل لدزها ما رمايع علنًاو حرأ ررسلع إلسرايزل سرًاو كاخاًا الن اأ عن وؤود  نوا  ارصاا  زر متاخر 
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بزن الالسدزنززن واإلسرايزلززن للتحب في   ايا سنسانيمو مثل ن ل المر أ والت ايعو يختع سلأ حد ت زد ما 
 ر وي تع وخارل الخيون المدنيم في ال ام الار،يم.

السأاا الري يدرد تمناستم هرا المبرو هل ناي حما  وصم  سسرايزل عن حصوا هرس اةرصاة و ي ني 
 سا م ًا علأ داولم واحدلو علأ  رار ما حصل مع حركم فرح أنهما لن زؤل

ر،ما ؤاء الرصرلح األكثر و وحًا حوا هرس ال  يم  زر المسبو م في رارلا حما و ما ؤاء علأ لسان 
حزن  اا  سرا أراد  سسرايزل  5025ال يادي فزها تال ام الار،يم محمود الرمحي في حوار صحاي أوامر 

 رق األوس  علزها فرح حوار مع حما و تاعرتارها بواتم اإلسالي السياسي.أن ر ي  تسالي في الخ
وهو ما دفع النادق تاسي حما  في  خلو فوخي برهويو لرفئ الرااوئ مع سسرايزل تصورل  اد مو تسبأ 

 الممارسا  الزوميم من  رل وا رياا واؤرياد ورو ل وحصار علأ الخ أ الالسدزني.
 

 حوار مستقبلي
الر أ خمصيم فلسدزنيم مرمو م في  خلو نؤح بن ل رسايل مرتادلم بزن حما  وت ئ الدوا   المونزرور 

سرايزل أمرًا ممكنًا علأ المدى الت زدو من أهمها  الار،يمو ف اا  هنا  عدل أستاأ رؤ ل من حوار حما  وا 
الار،يم ر ي ناور الحركم ال وي في  خلو و دررها علأ  ت  الو ع األمنيو ورمدد خ بزرها في ال ام 

سرايزلو و  ث منافسها علأ الساحم  المالح ا  األمنيم الري رر رئ لها من ؤانبي السلدم الالسدزنيم وا 
 وهي حركم فرحو تسبأ المصوما  الكبزرل الري ر صث بها.

وأ انو ت د رحاظع علأ كخث هولرع ل مان اسرمرار مهامع الماصم  ر ي كل رل ؛ فان حما  بنظر 
للحركم لن  DNAسرت أ حركم عدولو وليس  سلميمو وهي ردر  رمامًا أن الحامئ النووي سسرايزل كان  و 

 زرازرو لكن الحوارا  دايمًا ركون بزن األعداء ولي  األصد اءو كما  اا.
و خهد  حوارا  رلتا بزن ال نال الثانيم 5025مع ال لي أن الحرأ اإلسرايزليم األمزرل علأ  خل في نوفمبر 

ف اييم األ صأ الرات م لحما و هو األوا من نوعع بزنهماو واخرمل علأ رتادا م لوما  اإلسرايزليم و 
تاللارزن ال ر،يم وال برلم حوا أو اع  خلو علأ الهواء متاخرل من مالا خاخم الرلااخ بدون اسرمداي 

 الهوارث.
في أكرو،ر وفي و   ةحقو رحاور  سسرايزل وحما و من مالا مو ع  رولرر  في حوار نادرو ؤرى 

و بدأ برارلدل من ؤانأ  بزرر لزرنر  المرحدب ال سكري اإلسرايزلي لإلعالي المارؤيو لزرد عليع 5021
 النادق تاسي كرايأ ال ساي.

أما علأ أرئ الوا عو ف د ادلع  للمونزرور  مالا سعدادس لهرا الرحلزل علأ وثي م دامليم لحما و ؤاء فزها 
فوئ خرعًا أو ع اًلو لكنع أدال رار ها ركريكا  سدارل الصراعو  من رأيم أن الرااوئ مع سسرايزل  زر مر 

 و واعد و وات  رحكي الرااوئ م هاو واصام الرااوئ مع سسرايزل حاليًا تالنع ميار مادئ.
أن الحركم رف   الرااوئ تخكل  5021وأكد  الوثي م الري رداولرها مسرويا   ياديم في حما  في أبرلل 

زلو كاخام عن عروئ وصلرها للؤلو  مع  يادا  رسميم سسرايزليمو وخمصيا  محسوتم متاخر مع سسراي
علأ م سكر الساليو لكنها رف رهاو ألن مواخلن ال وى الحاليم ة رمدي ال  يمو بل رصأ بمدمم سسرايزل 

لحالم الري ررفئ اةنسحاأ من األرئ واةعرران تالح وق الالسدزنيمو ومن ثي فإن الرااوئ م ها بهرس ا
 عبب وم امرل.
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سرايزل   دي  اخي حمدو وهو من أكثر  أمزرًا...هل يمكن أن نخهد مسر تاًل حوارًا متاخرًا بزن حما  وا 
الخمصيا  اناراحًا في حما و مالا حوارس الماص  تالمونزرور  سؤاتم دبلوماسيم  زر  اد م تال وا  في 

لمتاخر مع اإلسرايزلززنو لكني ة أسرديع أن أحكي هرس المرحلم هنا   رار وا ح في حما  ت دي الرواصل ا
علأ ما  د يحصل من ردورا  سياسيم مسر بليمو ألن المسر بل مررو  للظرون السياسيم ال ادممو ومن 

 المتكر الحدزب عن أي ارصاة  من هرا النوع في هرس المرحلم!
 54/5/5104المونيتور، 
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 هاني المصري 
ل ردورا  نوعّيم علأ ص زد م اد م سسرايزلو لدرؤم دف   وخلر المارؤّيم األمزركيو خهد  األخهر األمزر 

صدزق سسرايزل والم ارئ للم اد مو سلأ رحرزرها مررزن حرأ ا ن من اخرداد الم اد مو األمر الري  د 
 زأدي سلأ عخلرها.

لؤدو مصوًصا ت د ال رار األورو،ي ل د بدأ  الحكومم اإلسرايزلّيم رالمر حملم الم اد م المرخازدل علأ محمل ا
من الصادرا  اإلسرايزلّيم. ورو ع ت ئ  %15تم اد م ت ايع المسرودنا و مع ال لي أن أوروتا رسرورد 

 مليارا  دوةر سنوًيا. 2المبراء أن رصل مسارل سسرايزل من الم اد م 
ا إلفخاا الم اد مو منها رمصيص الحكومم اإلسرايزلّيم وأنصارها في الوةيا  المرحدل بدأوا تسلسلم أعما

مواخنم لخن حملم م ادلو واةسر داد إلصدار  وانزنو مصوًصا في أمزركاو رحّري الم اد مو ورهدد 
 تم اد م أمزركّيم للم اد زن.

سرا كان  الم اد م  د ح    هرس اإلنؤاخا  المهمم في ظل اسرمرار وهي ما يسمأ  عملّيم السالي  وؤهود 
أ ارااق ساليو أو األصح  ارااق سدار  للرااوئ عليع ةحً او حرأ يمكن الروصل سلأ كزري للروصل سل

ارااق سالي ت د سنوا ؛ فما الري يمكن رح ي ع علأ ص زد الم اد م سرا انهار  المااو ا و وثب  لل الي 
 أؤمع أن سسرايزل م اديم للساليو وهي نظاي اسر ماري احراللي اسريداني سؤاليي عنصري.

 وا  ايل  سن ال رار األورو،ي هو الري ساهي في حصوا المدوا  النوعّيم في الم اد مو وهو وثزق  د ي
اةررتا  تالمساعي المبرولم للروصل سلأ ارااق ساليو بدلزل أن اةرحاد اةورو،ي ر،  بزن سصدار  رارس 

ناعم أورو،ّيم تالن السالي تخالن اةسريدان و،زن مواف م الالسدزنززن علأ اسرينان المااو ا و ما ي ك   
لن زرح ق من دون ال ا  علأ سسرايزلو حرأ يحدب نوًعا ما من الرواخن ما بزن الالسدزنززن 

 واإلسرايزلززنو فال حاؤم للروصل سلأ  رسويم  سرا كان  سسرايزل  وّيم ؤًدا وفلسدزن   يام ؤًدا.
وحي لل الي بوؤود سمكانّيم للحلو وللمساومم رالسيًسا علأ ما سبقو ة بد من سنهاء دوامم المااو ا  الري ر

والرسويمو في حزن أن هرس اإلمكانّيم مر ررل تسبأ الر ن  والردرن اإلسرايزليو وامرالا مزخان ال وى لصالح 
 سسرايزل.

من ال روري أن يكون وا ًحا للؤميع أن الحكومم اإلسرايزلّيم هي الري ررحمل المسأولّيم الكاملم عن 
رحمل  الحكوما  اإلسرايزلّيم السات م المسأولّيم عن فخل كل الؤهود والمتادرا  السات م منر  الاخلو مثلما

وحرأ ا نو ولرل  ة مبرر من اإل راق أكثر مما زنتاي بل تم سل اء  2311درد  متادرل روؤرخ  ت زد حرأ 
أ والمصالح والح وق اللوي المرتاداو الري زؤأ أة ر ود سلأ الو وع تالمحرور والرناخا عن المدال

الالسدزنّيمو علأ أسا  سن ار ما يمكن سن ارس والحصوا علأ خيء أف ل من ة خيء. يمكن لل يادل 
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الالسدزنّيم أن ر لن تكل تسادم أنها ررلد عملّيم سالي ومااو ا  لها مصدا ّيمو وهرا ة يكون من دون أن 
 ون الدولي و رارا  األمي المرحدل.رلرخي سسرايزل تمرؤ ّيم وا حم وملخمم رسرند سلأ ال ان

ة يمكن لمااو ا  من دون مرؤ ّيمو و،رعايم أمزركّيم ف   وت زدل عن الرعايم الدولّيمو وتال و ث لل دوان 
واةسريدان؛ أن ر ود سلأ ساليو بل ما يمكن أن رصل سليع  سما مااو ا  من أؤل المااو ا ؛ أو ارااق 

لسدزنززنو كما حصل ساتً او وكما يحاوا كزري أن يا ل حالًيا؛ أو سلأ انر الي أو نهايي مؤحث تح وق الا
 انهيار المااو ا  وو وع مؤابهم فلسدزنّيم سسرايزلّيم.

في هرا السياقو زؤأ اإليمان تالننا لسنا في مرحلم الرسويمو وما يمكن أن ر ر ع الحكومم اإلسرايزلّيمو أو 
لأ الدرفزنو ة يمكن أن زلبي الحد األدنأ من الح وق رحاوا فر ع الوةيا  المرحدل األمزركّيم ع

 الالسدزنّيمو وة أي حق منها.
ل د ؤر،  ال يادل الالسدزنّيم الاصل بزن س امم دولم وحق ال ودل أو الم اي م بزن الح زن ولي رحصل علأ 

م؛ ولي رحصد سوى الدولمو وأ  ا  مو اها من   ّيم الالؤيزن الري ر ربر أسا  وؤوهر ال  ّيم الالسدزنيّ 
الرلح. ل د أصتح المدرود علزنا رصايم ل  ّيم الالؤيزنو ور سيي ال د  الخر ّيم وال ام الار،ّيم بزن 

 سسرايزل و،زن كيان فلسدزني يمكن أن يسّمأ  دولم و وهو في الح ي م حكي راري.
زنيو ولكنها حرأ ر دي الري يمكن أن يسرند سلزها الن اا الالسد اةسررارزؤيا سن الم اد م أحد أهي 

ثمارها كاملم زؤأ و ث مهخلم ما يسمأ  عملّيم السالي و حرأ زدر  ال الي كلع أنع ة يمكن رح زق األمن 
والسالي في المند م من دون ال ا  علأ سسرايزل  اًدا ح ي ًيا مرخازًداو تحزب ردر  أن النظاي 

يسرمرو وأن من خالن اسرمرارس ر ويئ وؤود اةسر ماري اةحراللي اةسريداني ال نصري ة يمكن أن 
 سسرايزل ناسها ة احراللها ف  .

في هرا السياق ة يمكن الؤمع ما بزن اسرمرار اةلرخاما  السياسّيم واة رصادّيم واألمنّيم المرررتم علأ 
لم حملم م اد م خام وخن-اةعرران تحق سسرايزل في الوؤود تالمن وسالي  والمر منم- ارااق أوسلو  

يمكن أن رصل سلأ فرئ ال  وتا  علأ سسرايزل وفرئ ال خلم علزها. كما ة يمكن الاصل بزن اةحرالا 
و،زن المحرلو أي بزن سسرايزل واحراللهاو فال خرعّيم إلسرايزل ما دام  محرلم واسر مارّلم وعنصرّلم 

 واسريدانّيم.
مع سسرايزل في نا  الو  و ولكن هرا ما سبق ة ي ني رفئ م اد م اةسريدان واةعرران والر امل 

الؤمع ما بزن المرنا  ا  ة يمكن لوحدس اةنرصار حرأ بدحر اةحرالاو فكزث تم دورس اةنرصار علأ 
 النظاي اةسر ماري كلع .

سن سسرايزل لن ررراؤع عن احراللهاو ف اًل عن نظامها اةسر ماريو سرا لي رؤد وؤودها كلع مهدًدا من 
خاملم لهاو ولي  ةحراللها ف  و فكما  اا الماكر اإلسرايزلي اليساري خيزث خررنهل  ة مالا م اد م 

 يمكن م ان م المحرل وم اومم اةحرالا.
مساللم أمرى تحاؤم سلأ رو ثو وهي  لمارا نؤد أن الم اد م  وّيم نسبًيا في أوروتاو و،درؤم أ ل في أمزركاو 

رل  في الدوا ال ر،ّيم الري من الماررئ أن ركون فزها الم اد م في و  يام في ت ّيم أنحاء ال اليو تما في 
ررورهاو تسبأ مكانم ال  ّيم الالسدزنّيم لدى الخ وأ ال ر،ّيمو والروات  الري رؤمع ما بزنها و،زن 
نما كان  رأ  الحر،م لمخروع اسر ماري  الالسدزنززنو واألهي تسبأ أن سسرايزل لي ر ي لحل مخكلم الزهودو وا 

سرهدن ست اء المند م ال ر،ّيم في سدار من الرت ّيم والرملث والرؤخيم؛ حرأ يمكن السيدرل علأ مو  ها ي
 ومواردها الدبي ّيم وأسوا ها  اةسررارزؤي
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  2321في هرا السياق ف   يمكن راسزر  لمارا خارك  سسرايزل في ال دوان الثالثي علأ مصر في ال اي 
 ّيم فلسدزن وسزناء والؤوةن  ولمارا خن  ال دوان علأ لبنان واحرل  واحرل  ت 2311ولمارا خن  حرأ 

  ولمارا خن  الاارل علأ 5000مساحا  واس م منع سلأ أن رمكن  الم اومم اللبنانّيم من دردها في ال اي 
و والاارا  الري ة رنرهي علأ موا ع عسكرّلم سورّلم حرأ هرس 2322المااعل النووي ال را ي في ال اي 

 للحظم ا
سن الري يمكن أن ياسر لمارا الم اد م  وّيم في منادق و  يام في أمرى هو  أوًة وأساًسا أن الدوا الري 
رن ي فزها الخ وأ تالديمو رادّيم ولو علأ النم  الار،ي نؤد أن الم اد م  وّيم فزهاو وال ك  صحيح كرل و 

من أؤل رخؤيع الالسدزنززن علأ اسرينان  ولهرا لي  صحيًحا أن أوروتا ارمر   رارها  د اةسريدان
نما هنا  عامل ة ي ل أهمّيمو  المااو ا  وال ا  الناعي علأ سسرايزل لدف ها إلنؤاد ؤهود كزري ف  و وا 
ور،ما زخلدو وهو أن الرأي ال اي في هرس البلدان  اق ررًعا بإسرايزلو وأمر ي ا  علأ حكومارع 

 لم اد رها.
م الم اد م وؤود دور فلسدزني فاعلو مصوًصا للؤاليا  الالسدزنّيم وال ر،ّيم. وهنا كما زل أ دوًرا في ف اليّ 

ة خ  أن ا رصار عال م ال يادل الالسدزنّيم حرأ الاصايل علأ الحكوما  وا هماا الخ وأ و واها المناصرل 
 ال ر،ّيم. لل  ّيم الالسدزنّيم؛ زل أ دوًرا مهًما زأثر في خدل أو   ث الم اد م حرأ في البلدان

هنا  ن دم أمزرل سالكراي تاإلخارل سلزها ف   في هرا الم ااو وسالرناولها في م اا ةحق رر لق ت  ث 
الم اد م أو عدي وصولها للمسروى الممكن وال روري في فلسدزنو سواء في ال ام الار،ّيم و داع  خل أو 

 .42في أرا ي 
وعلأ كل المسرويا  واألص دلو تما في رل  م اد م  ة أتالغ في ال وا سن م اد م سسرايزل ا رصاديًّا

 اةسريدان  د رراؤ   عما كان  عليع في سنوا  سات مو وهرا تحاؤم سلأ حدزب آمر.
 52/5/5104، األيام، رام هللا
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