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 12 :كاريكاتير

*** 
صابو  مستوطنمقتل  .0  الخليلقرب مدينة  ة أربعة آخرين في عملية للمقاومةا 

مررررن الخأيررررو أن مسرررريوطنا  تسرررررائيأيا   يررررو ، 51/4/2254-54المركــــز الفلســــطيني ل عــــالم،  ذكررررر
وأصرررريب أربخررررب آخرررررون بجررررروط بررررين خطررررره وميوسررررطب، مرررري عمأيررررب ن ررررذي ا مجموعررررب مررررن الم اومررررب 

اسررررري دمر سرررررياره كانرررررر ي  رررررو مجموعرررررب مرررررن (، 4-54ال أسرررررطينيب، مسررررراء اليرررررو)  أمررررر   ا ثنرررررين  
 المغيصبين، غرب مدينب الخأيو الوا خب جنوب الض ب الغربيب.

و الررر مصررادر عبريررب تن مسرريوطنا   يررو وأصرريب أربخررب آخرررون مرري عمأيررب تطررالق نررار بررال رب مررن 
رررا عأرر  ا  رررو أطأرررق النررار مرررن   سرررالطير وميررا غررررب الخأيرررو، حيررك أمرررادر يأرررا المصررادر برررطن م اوم 

اش من نوع "كالشنكوف" صوب مركبب لأمسيوطنين، ما أدى تل  تصابب مباشره لأمسيوطن وم يأه رش
صابب اآلخرين بجراط وص ر جأ ا بالخطيره.  وا 

وأضرررامر المصرررادر تن  ررروار اتحررريالو حضررررر تلررر  المكررران وباشررررر بطعمررراو ي يررريش عرررن من رررذي 
 ض ب الغربيب بحجب ا عياد الي وديب.الخمأيب؛ حيك أن ا يطيي مي ظو ما يسم  ا غالق الخسكري لأ

مررن ج ررب أخرررى؛  رراو شرر ود عيرران لررر "المركررز ال أسررطيني لالعررال)" تن  رروار اتحرريالو انيشرررر مرري 
مداخو  ررى وبأردار الخأيرو و را) الجنرود بي يريش المركبرار مري مردخو النبري يرون  وحأحروو ومنراطق 

 بير عوا ودير سامر ومناطق أخرى.
ا سررالميب "حمررا " عمأيررب الخأيررو البطوليررب، وعرردكي ا نييجررب لكررو ممارسررار وباركررر حركررب الم اومررب 

 اتحيالو ا جراميب بحق شخبنا وم دسايه.
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و او الناطق باس) الحركرب مروزي برهرو) مري يصرريض م يضرب تنك "الخمأيرب يطكيرد عأر  أن كرو عمأيرار 
لم اومرب عرن ممارسرب دورهرا مري ال مع واتغيياتر والينسيق ا مني، لن يكسر تراده شخبنا ولن يثني ا

 حمايب شخبنا والدماع عنه".
ا سرررررائيأي ي اصرررريو مثيررررره حرررروو عمأيررررب الخأيررررو البطوليررررب اليرررري ن ررررذها أحررررد  0404وكشررررف مو ررررع 

 المجاهدين واليي  يو مي ا مسيوطن ص يوني، وأصيب آخرين، مساء أم  اتثنين.
وب الض ب الغربيب المحيأب، وأخذ بإطالق وذكر المو ع أن مسأحا داه) حاجز ير وميا  رب الخأيو جن

النار مرن رشاشره صروب الجنرود عأر  الحراجز،  برو أن يبردأ برإطالق النرار صروب سرياره لأمسريوطنين 
 الص اينب بشكو مركز.

وكان المسأض يأب  زيا عسكريا كامال، أمرغ خزانا كامال من سالحه عأ  سياره المسيوطنين،  برو أن 
 ق عأيه رصاصب واحده، حسب المو ع الص يوني.ي ر من المكان دون أن يطأ

وبررين المو ررع ا سرررائيأي أن دوريررب يابخررب ل رروار اتحرريالو كانررر ي ررو) بطعمرراو الحراسررب والي يرريش عأرر  
 الحاجز، ل) يحرا ساكنا ، ول) ييمكن من الرد عأ  مصدر النيران.

عأر  سرياره المسريوطنين  وأضاف أن المسأض كان يطأق النرار دون اتكيرراك بطحرد، حيرك أطأرق النرار
 أميار، وأصاب ) تصابب مباشره. 8من مسامب  ايأب ت يزيد عن 

وأوضرررض المو ررررع أن الخشرررررار مرررن جنررررود اتحرررريالو وصرررأوا لمكرررران الخمأيررررب برم رررب عرررردد مررررن سرررريارار 
ا سرخاف اليرري أخأرر المصررابين وشرررعوا بخمأيرار يمشرريط لمحريط الحرراجز، ومحرريط بأرده تذنررا ال ريبررب، 

 ن ذ الخمأيب  د انطأق من ال ريب.بزع) أن م
( أن من رذ عميأرب الخأيرو أطأرق النرار 4-51وكش ر ا ذاعب ا سرائيأيب الخامب صرباط اليرو) الثالثراء  

من سالحه بشكو مباشر عأ  مركبيين لأمسيوطنين مي  ريرب تذنرا شرماو غررب الخأيرو جنروب الضر ب 
 الغربيب المحيأب.

ــام، رام هللا، وأضررامر  ، مررن الخأيررو، وعررن وكرراتر، أن المسرريوطن الررذي  يررو هررو 51/4/2254األي
 أوو مسيوطن تسرائيأي ي يو مي الض ب الغربيب منذ بدايب هذا الخا).

و الررر ميحدثررب عسرركريب لررر"مران  بررر "، ان "سررياره ي ررو مسرريوطنين اسرررائيأيين يخرضررر  طررالق نررار 
اسرر ر عررن م يررو مرردني تسرررائيأي مررن مسررأحين مأسررطينيين  رررب بأررده ير وميررا مرري  ضرراء الخأيررو، مررا 

صابب اثنين آخرين".  وا 
عامرررا( هرررو ضرررابط مررري الشررررطب  40و ررراو مصررردر أمنررر  تسررررائيأي رامضرررا كشرررف هوييررره، ان ال ييرررو  

 ا سرائيأيب من سكان وسط تسرائيو.
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عامرا( بالرصرا ، تميرا الر   40وأوضض الجريش ان ركراب السرياره كرانوا أمرراد عائأرب و رد  يرو ا ب  
 عاما( وط و مي الياسخب من عمره ون أ ما ال  مسيش   مي ال د . 13)  تصابب ا 

 و الر تذاعب الجيش ا سرائيأي، ان ثالثب أط او آخرين كانوا داخو السياره.
وأكدر عائأب تسرائيأيب أخرى سب ر السرياره اليري يخرضرر لأ جرو) ان را "شراهدر شخصرا مأثمرا يطأرق 

 جانب الطريق"، بحسب تذاعب الجيش.النار بواسطب بند يب كالشنيكوف من 
و راو مروزي برهرو) الميحردك باسر) "حمرا " لررر"مران  برر "، ان حركيره "يبرارا عمأيرب الخأيرو البطوليررب 
والشجاعب ويخيبرها نييجب لكو ممارسار اتحيالو ال مخيب وا جراميب بحق شرخبنا وم دسراينا والمسرجد 

 ا  ص ".
وكالب ا ناضوو، أن يح ي ار أوليرب لأجريش ا سررائيأي،  ، عن51/4/2254السبيل، عّمان، و الر 

مسرراء يررو)  أمرر   ا ثنررين، أمررادر أن شررابا  مأسررطينيا  واحرردا  عأرر  ا  ررو هررو مطأررق النررار عأرر  سررياره 
 تسرائيأيب جنوبي الض ب الغربيب؛ ما أودى بحياه مسيوطن وأصاب اثنين.

خ را ا لكيرونري، أن نيرائل اليح ي رار ي يررد وذكررر صرحي ب "يرديخور أحرونرور" ا سررائيأيب، عأرر  مو 
بطن شابا مأسرطينيا واحردا عأر  ا  رو يمركرز  ررب الشرارع الرئيسري المحراذي لبأرده تذنرا  جنروبي مدينرب 

 الخأيو مي الض ب(، ث) ميض نيران سالحه اآللي يجاه سياره مسيوطن بينما كانر يخبر المكان.
خرر، ثر) شررع برإطالق النرار عأر  السريارار ا سررائيأيب وأضامر: "اني و الشاب من مو خه تل  مو ع آ

مررن ن طررب  ريبررب لأغايررب؛ ممررا أدى تلرر  تصررابار مباشررره، بخررد ذلررا مرررك المسررأض ال أسررطيني مررن مكرران 
 الحادك عأ   دميه، وما زالر اليح ي ار جاريب".

 
 يلقادة األجهزة األمنية ويستقبل الفنان عبد الكريم القواسم يترأس اجتماعاً  عباس .2

، مي م ر الرئاسب بمدينب را) هللا، اجيماعا أم يرأ  الرئي  محمود عبا ، مساء  :وما –را) هللا 
 ل اده ا ج زه ا منيب.

يخأيمايه تل   اده ا من بضروره الخمو الجاد عأ  يطبيق سياده ال انون وح ظ ا من  عبا ووجه 
ا وضاع السياسيب، واليحديار اليي وا مان لأمواطن وح ظ كراميه. ووضع  اده ا من مي صوره 

 يواجه ال ضيب ال أسطينيب.
، بم ر الرئاسب مي مدينب را) هللا، ال نان ا ردني عبد الكري) ال واسمي، أم واسي بو الرئي  عبا ، 

بحضور ايحاد ال نانين ال أسطينيين، ومأي   المث  ين الم دسيين. وأشاد الرئي ، بمسيره ال نان 
ه ال ني المميز، خاصب مي المسأسالر الياريخيب، واليي كان آخرها مسأسو الطريق ال واسمي، وعطائ

وأشار الرئي  تل  أن ال ن والث امب  تل  ال د ، وبوابب باب الواد، والذي أكد عروبب المدينب الم دسب.
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هما المخيار لي د) الشخوب، مؤكدا أن الث امب ال أسطينيب صمدر بوجه اتحيالو، ودامخر عن 
  ضيب ال أسطينيب مي كامب المحامو الخربيب والدوليب.ال

 51/4/2254الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 قيادة المخابرات المصرية على جهود إنهاء االنقسام ُيطلعهنية  .3

ا ناضوو:  الر الحكومب ال أسطينيب الم الب مي  طاع غزه، تن رئيس ا تسماعيو هنيب، أجرى  -غزه
ا ثنين، مع  ياده ج از المخابرار الخامب المصريب، ووضخ ) مي صوره ج ود ايصات  هاي يا  مساء 

 تن اء اتن سا) ال أسطيني.
وذكر بيان صدر عن الحكومب، ويأ   مراسو وكالب ا ناضوو نسخب عنه، تن هنيب وضع  ياده 

حب، وزياره اليحركار ال ادمب  ن اء اتن سا)، ويح يق المصال“ج از المخابرار المصريب، مي صوره 
أكد رئي  الوزراء حرصه ” وأضاف البيان: ”.ومد ال صائو ال أسطينيب تل   طاع غزه، ا سبوع الم بو

 ”.عأ  اسيمرار الرعايب المصريب لأمصالحب، مخربا  عن ي ديره لدور مصر مي هذا المأف
يب، يوامق مي بياٍن م يضب تن رئيس ا تسماعيو هن "حما “وأوضحر الحكومب، اليي يديرها حركب 

مع عزا) ا حمد مسئوو مأف المصالحب مي حركب ميض، خالو ايصاو هاي ي جرى بين ما اليو) عأ  
 وصوو ومد المصالحب مطأع ا سبوع الم بو.

وييكون الومد من عزا) ا حمد مسئوو مأف المصالحب مي حركب ميض، ومصط   البرغوثي ا مين 
 ي، وجميو شحاده ا مين الخا) لأجب ب الخربيب ال أسطينيب، الخا) لأمبادره ال أسطينيب مصط   البرغوث

 وا مين الخا) لحزب الشخب بسا) الصالحي، تضامب تل  رجو ا عماو منيب المصري.
 51/4/2254القدس العربي، لندن، 

 
 : عملية الخليل تؤكد أنه ال يمكن ألحد أن يلغي المقاومةالنونو .4

المي لرئي  الوزراء مي غزه، أن الم اومب يوحد ال أسطينيين، أكد طاهر النونو، المسيشار اتع: غزه
 مي حين أن الم اوضار ي ر  )، مشير ا تل  أن عمأيب الخأيو يؤكد أنه ت يمكن  حد تلغاء الم اومب.

و او النونو مي عده يغريدار له عأ  حسابه عأ  "ميسبوا" يخ يبا عأ  عمأيب الخأيو ال دائيب: "نخ) 
يوحدنا والم اوضار ي ر نا،  ..( نريد وحده ومصالحب ح ي يب عأ   اعده الم اومب تن ا الم اومب 

 والح اظ عأ  ح وق وثوابر شخبنا".
وأضاف: "تن السواعد اليي اني ضر مي الخأيو بأغي ا الخاصب ضد جرائ) اتحيالو واغيياو 

لطأ ب سيب   عنوان الم اومين واسي داف ات ص ؛ يؤكد أن ت أحد يمكنه تن اء الم اومب وأن ا
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اليخامو مع الخدو، وأن الينسيق ا مني مع اتحيالو ظاهره عابره سي بره الم اومب مي الض ب كما 
  بريه مي غزه".

 51/4/2254قدس برس، 
 

 الفضائية ناطقة باسمها "الرأي"تطلق قناة  في غزة حكومةال .5
 اه مضائيب حكوميب.وامق مجأ  الوزراء عأ  تطالق  ناه الرأي ال أسطينيب ك ن: غزه

وأعأن المكيب ا عالمي لمجأ  الوزراء، مي بيان وصو "الرأي" نسخب عنه، أن مجأ  الوزراء وامق 
( عأ  تطالق   ناه الرأي ال أسطينيب( ك ناه مضائيب حكوميب ييبع لأمكيب 883مي جأسيه ر )  

 ا عالمي الحكومي، وم ا  لالجراءار ال انونيب المطب ب ب ذا الشطن.
 54/4/2254، كالة الرأي الفلسطينية ل عالمو 

 
 "إسرائيل"السلطة تطلب تفعيل شبكة األمان اإلسالمية لمواجهة عقوبات  .6

طأبر السأطب ال أسطينيب، أم ، ي خيو "شبكب ا مان ا سالميب" اليي يخ در ب ا دوو :  د .ب .أ(
صاديب عأي ا. وأعأن وزير الخارجيب منظمب المؤيمر ا سالمي ساب ا  لمواج ب ع وبار "تسرائيو" ات ي

ال أسطيني رياض المالكي، مي بيان، أنه سيأي ي ل ذا الغرض غدا  ا ربخاء، أمين عا) منظمب 
و او تن "الأ اء يكيسب أهميب كبيره مي هذا الو ر الد يق والحسا   مدني.اليخاون ا سالمي تياد 

يضع ا مين الخا) لأمنظمب مي صوره المسيجدار الذي يمر به ال ضيب ال أسطينيب"، مشيرا  تل  أنه س
واليطورار الخاصب بالم اوضار، وسيبحك مخه عددا  من ال ضايا ا ساسيب. وأوضض المالكي أنه 
سيطالب بي خيو شبكب ا مان الماليب ا سالميب لأسأطب "مي ظو هذه الظروف اليي يصخد مي ا 

الجماعيب ضد الشخب ال أسطيني، مي محاولب  الحكومب "ا سرائيأيب" من ع وباي ا ات يصاديب
 ضخاف المو ف السياسي ال أسطيني". وأضاف أنه سيطأب ميابخب مجموعب ال رارار ا سالميب 
اليي اعيمدر مي اتجيماعار ا خيره، خاصب  اتجيماع الوزاري الذي ع د مي كوناكري، وأهميب 

 وضع اآلليار الالزمب لين يذها.
أنه سيبحك مع المدني أهميب يشكيو ومد وزاري تسالمي لأيحرا مي عدد من  وأشار المالكي تل 

الخواص) المؤثره، وأهميب يشكيو مجموعب الحكماء مي المنظمب من أجو اليحرا الخاجو لنصره 
 ال ضيب ال أسطينيب والمسجد ا  ص . 

 51/4/2254الخليج، الشارقة، 
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 عملية الخليلالسلطة تنسق مع الشاباك لكشف منفذي  :"هآرتس" .7
كش ر صحي ب "هآري " الص يونيب مي ساعب ميطخره من الأيأب الماضيب أن أج زه : ال د  المحيأب

 السأطب مي الض ب المحيأب ينسق مع ج از الشاباا لمخرمب حيثيار عمأيب الخأيو ومن ي ف وراءها.
منيب الص يونيب مي و الر الصحي ب: تن أج زه السأطب سييأ   مخطيار حوو الخمأيب من الج ار ا 

 تطار اليح يق مي ي اصيأ ا ودوامخ ا.
وأخبر الناطق باس) أج زه عبا  عدنان الضميري الج ار الص يونيب بخد) يوامر مخأومار لدى 

 عأ  ذمب "هآري ". الخأيو،أج زه السأطب عن الخمأيب اليي و خر غرب 
 51/4/2254، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 ا نتيجة لممارسات االحتاللعّدهخليل وتعملية ال تباركحماس  .8

( غررب 4|54باركر حركب حمرا  الخمأيرب ال دائيرب اليري و خرر مسراء اليرو) اتثنرين  : غزه  مأسطين(
 مدينب الخأيو الوا خب جنوب الض ب الغربيب، وأس رر عن م يو مسيوطن ي ودي وجرط آخرين.

مكيروب يأ رر " رد  برر " نسرخب عنره،  واعيبر موزي برهو)، النراطق باسر) الحركرب، مري بيران صرح ي
عمأيب الخأيرو اليري وصر  ا برر "البطوليرب" يرطيي "نييجرب لكرو ممارسرار اتحريالو ا جراميرب بحرق شرخبنا 
وم دسايه، وهي يطكيد عأ  أن كو عمأيار ال مع واتغيياتر والينسيق ا مني، لن يكسر تراده شخبنا 

 ب شخبنا والدماع عنه".ولن يثني الم اومب عن ممارسب دورها مي حماي
 54/4/2254قدس برس، 

 
 األقصىالمسجد البردويل: الشعب الفلسطيني على أعتاب تدشين انتفاضة ثالثة دفًعا عن  .9

أكد الدكيور صالط البردويو ال يادي مي حركرب حمرا  أن الشرخب ال أسرطيني : خان يون   مأسطين(
ات صرر "، داعي ررا تلرر  و ررف الم اوضررار "بررار عأرر  أعيرراب يدشررين اني اضررب ثالثررب دمخررا عررن المسررجد 

 والينسيق واليطبيع مع اتحيالو، مشدد ا عأ  أن الم اومب هي اليي يمكن أن يحرر الم دسار. 
( مرري 4|54حركيرره اتثنررين   أ اميررهو رراو البردويررو مرري كأمررب لرره خررالو مرري الم رجرران الخطررابي الررذي 

وني يخد اليرو) عديره لي رو) بيدشرين ال يكرو مدينب خان يون  جنوب  طاع غزه: "تذا كان الخدو الص ي
 الثالك المزعو)؛ مإننا عأ  وشا أن ندشن اتني اضب الثالثب".

واعيبر أن انيظار اتحيالو ما أسماه "حالب اتنيكاسب لدى اتنظمب الخربيب" لالن ضاض عأ  المسجد 
م دسررار ويحريرهررا، ا  صرر  "سرريبوء بال شررو تن الشررخب ال أسررطيني أخررذ عأرر  عاي رره حمايررب هررذه ال

 وسيدمر كو ما أ امه المحيو.
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وأكرررد البردويرررو أن يحريرررر ال رررد  هررري "حيميرررب  رآنيرررب"، مشررريرا تلررر  ان ررر) ي يمرررون الحجرررب عأررر  الخررررب 
والمسررأمين الررذين لرر) ييحركرروا لنصررره ال ررد  ويرمضرروا ان يكررون ل رر) شرررف المشرراركب مرري النصررر مرري 

 مخركب ال د ، ومق  وله.
مررا " الم اوضررين والمطبخررين مررع اتحرريالو، مخأنررا بررراءه  الشررخب ال أسررطيني وهرراج) ال يررادي مرري "ح

مرررن )، مؤكرررد ا أن "ال رررد  ليسرررر مجرررات لأسياسرررب والي ررراوض، وأن خطررراب ) حررروو ال رررد  هرررو خطررراب 
 ديني".

و او: "لسنا هنا مي م ا) الخطاب السياسي، مال د  ليسر خاضخب لكو الخطاب السياسي تنما اليو) 
ن رروو تن ال ررد  جررزء مررن أرواحنررا  -ان ال ررد  جررزء مررن ع يديرره الزائ ررب  -أن ررا الخرردو نخأن ررا كمررا اع

وع يدينا، ولن نسمض عأ  ا طالق أن ييحروو صريغب مري اي ا يرب، وخطابنرا هنرا خطراب دينري، ونحرن 
 ت نسيحي أن ن وو خطابنا حوو ال د  بانه خطاب ديني".

صيغب مي م اوضار، ال رد  ليسرر لكر) يخبثروا وأضاف: "ال د  هذه اليي يحاوو البخض ان يجخأ ا 
 مي ا اني) ت يسيح ون ان يمثأوا ال د  وهذا الشخب اتبي"، كما  او.

ويابع: "ان يحرير مأسطين هو حيميب ا رها هللا سبحانه ويخال  مي  رانه تن ات ص  وال د  ايب مي 
 )".ال ران وجزء من ع يدينا ول ذا نحن مطمئنون ان النصر والوعد  اد

وطالب ال يادي مي "حمرا " مرن أسرماه) برر "المطبخرين" و"المنسر ين" مرع اتحريالو بخرد) ات يرراب مرن 
ال ررد ، مرري تشرراره منرره تلرر  زيرراره بخررض رجرراو الرردين المسررأمين وبخررض السياسرريين تلرر  ال ررد  وهرري 

 يحر اتحيالو، و او مخاطب ): "سيحوا بخيدا عن ياريخينا مال د  ليسر لأسياحب".
 54/4/224برس، قدس 

 
 القسام: عملية الخليل نموذج لقدرات شعبنا في الثأر لألسرى والمسرى .01

عدك أبو عبيده، الناطق باس) كيائرب الشر يد عرز الردين ال سرا)، الجنراط الخسركري لحركرب حمرا ، : غزه
أنك عمأيرررب الخأيرررو نمررروذا واحرررد لمرررا يمكرررن أن ي رررو) بررره شرررخبنا عنررردما ي ررررر الثرررطر لأشررر داء وا سررررى 

 المسرى.و 
و رراو أبررو عبيررده، مرري يغريررده لرره عأرر  مو ررع اليواصررو اتجيمرراعي "يررويير" تنك "عمأيررب الخأيررو هرري رد 

 طبيخي عأ  جرائ) اتحيالو الص يوني ضد شخبنا وأ صانا".
 4/4/2254المركز الفلسطيني ل عالم، 
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 حماس والجهاد: فشل المفاوضات سببه التفريط بالثوابت .00
سررائيو كرال مرن حركيري دمرع : أحمد ميراض -غزه  يخثرر مسرار الم اوضرار برين السرأطب ال أسرطينيب وا 

حما  والج اد ا سالمي تل  يطكيد صحب يو خاي ما ب شو "مشروع اليسويب" مي انيزاع ح روق الشرخب 
 ال أسطيني المسأوبب منذ أكثر من نصف  رن.

باينرررا هرررذه المرررره مررري ورغررر) اي ررراق ال صررريأين مررري الحكررر) المسررربق عأررر  مشرررو الم اوضرررار مرررإن هنررراا ي
 مو  ي ما تزاء انضما) السأطب ال أسطينيب لأمنظمار وال يئار الدوليب ردا عأ  يخثر الم اوضار.

مبينما رأر حركب حما  أنه "ت جدوى يرج  من هذه الخطوه مي ظو غياب السياده ال أسطينيب عأ  
 ب يزيد من عزلب تسرائيو".ا رض وا نسان" أثنر حركب الج اد عأ  الخطوه واعيبري ا "تيجابي

أن مررا آلررر تليرره الم اوضررار "هررو نييجررب  ويؤكررد ال يررادي مرري حركررب حمررا  الرردكيور صررالط البردويررو
طبيخيرررب لمرررا سرررارر عأيررره عمأيرررب اليسرررويب منرررذ بررردايي ا"، مضررري ا أن بدايرررب الم اوضرررار "ال ائمرررب عأررر  

 انوني وا نسراني والردولي أعطرر مرجخيب أميركيب غير محايده وميجاهأب كو المرجخيار ذار البخد ال
 مؤشرا ت يدع مجات لأشا أن النييجب سيكون لصالض الخدو الص يوني".

وأرجرررع أسرررباب اليخثرررر تلررر  عرررده أسرررباب، من رررا "عرررد) يمسرررا ال يررراده ال أسرررطينيب بالثوابرررر ال أسرررطينيب 
ن "المسررررار كال ررررد  وا مررررراا عررررن ا سرررررى وعرررروده الالجئررررين منررررذ بدايررررب الم اوضررررار"، منب ررررا تلرررر  أ

الي اوضي أحررق كرو ا وراق الشرخبيب والخربيرب والمرجخيرار ال انونيرب الدوليرب، ومرن أبررز مخراطر هرذا 
 المسار تعطاء ا نظمب الخربيب المبرر لأيخأي عن ال ضيب ال أسطينيب".

وأشررار مرري حديثرره لأجزيررره نررر تلرر  أن "كامررب الرردتتر يؤشررر عأرر  أنرره يكيررب مرري هررذه ا يررا) حررروف 
 يرررب مطسررراويب جديرررده يرررذبض مي رررا ال ضررريب ال أسرررطينيب ذبحرررا يامرررا، ولررري  ل رررا تت الثررروره ال أسرررطينيب اي ا

 الشامأب عأ  من ي اوض وعأ  الخدو".
واني د ت دا) السأطب ال أسطينيب عأ  خطروه اتنضرما) لأ يئرار الدوليرب ردا عأر  يخثرر الم اوضرار مري 

 و تعاده ال أسطيني الم جر تل  أرضه.الو ر الذي ت يمأا ميه السيطره عأ  ا رض، أ
من ج يه،  او عضو المكيب السياسي لحركب الج اد ا سالمي نامذ عزا) تن ن ايب الم اوضار ب رذا 
الشرركو "كانررر ميو خررب لمسرريره اليسررويب اليرري لرر) ييرروامر ل ررا مرري أي لحظررب مررن الأحظررار عوامررو نجرراط 

 منط يب".
تلر   ضرايا الوضرع الن رائي، وعأر  رأسر ا  ضريب ال رد  وأضاف كان من الطبيخي طالمرا أننرا وصرأنا 

وحررق عررروده الالجئررين "أن يني ررري الم اوضررار تلررر  ال شرررو  ن المو ررف ا سررررائيأي مررن يأرررا ال ضرررايا 
 مخروف".
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وأشار تلر  أن يو خرار الج راد ا سرالمي بشرطن مسريره اليسرويب "مري محأ را منرذ البدايرب، وهري أن را لرن 
ا يينكررر لح رروق ال أسررطينيين، وطالمررا يكررر  حالررب الغصررب والخرردوان يكيررب ل ررا أي نجرراط طالمررا أن رر

 ال ائمب مي مأسطين".
وأوضض عزا) لأجزيره نر أن من بين اآلثار السأبيب تسيمرار الم اوضار هو "يكري  هيمنرب تسررائيو 

ولكن عأ  الض ب الغربيب وال د ، وا عطاء  5443عأ  كو ا رض ال أسطينيب لي  م ط عأ  حدود 
برراع لأخررال) بطسررره بررطن مررا يجررري مرري مأسررطين هررو مشرركأب ومجرررد نررزاع يني رري لرردى جأررو  الطرررمين انط

 عأ  مائده الم اوضار".
واعيبر يوجه السأطب لالنضما) تل  المنظمار وال يئرار الدوليرب "خطروه تيجابيرب،  ن را يزيرد مرن عزلرب 

الو ر ذايه أن حركيه "ت يخروو كثيررا تسرائيو ويظ ر مظأوميب ال أسطينيين أما) الخال)"، لكنه أكد مي 
لزام ا بال رارار الصادره عن كثير  عأ  هذه الخطوه نظرا لخجز المنظمار الدوليب عن ردع تسرائيو وا 

 من المنظمار وال يئار ا مميب".
عراده صرياغب  وطالب عزا)  ياده السأطب ال أسطينيب بالخمو عأ  يرييب الوضرع ال أسرطيني الرداخأي وا 

ع الوطني كي ينيظ) كو ال وى ال خالب والحيب مي الساحب ال أسطينيب ضمن جس) سياسي واحد المشرو 
ي و) عأ   اعده اليمسا بثوابر الشخب ال أسرطيني اليري ضرح  وناضرو مرن أجأ را عأر  مردار ع رود 

 طويأب ساعيا ليح ي  ا.
 54/4/2254، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يعزز مكانتها في القانون الدوليفتح: قبول دولة فلسطين في اتفاقية جنيف  .02

أكدر حركب ميض أن  بروو مأسرطين مري المنظمرار واتي ا يرار والمخاهردار الدوليرب : را) هللا  مأسطين(
يرمررع مكانررب مأسررطين السياسرريب وال انونيررب مرري هيئررب ا مرر) الميحررده نحررو يح يررق الخضررويب الكامأررب، كمررا 

 ولي ومنظومب ح وق ا نسان.يخزز مكانب مأسطين كشخ  من أشخا  ال انون الد
وأوضررض الميحرردك باسرر) حركررب "مرريض" أسررامب ال واسررمي مرري بيرران صرردر عررن م وضرريب اتعررال) والث امررب 

مخاهرررده واي ا يرررب ومنظمرررب  51( أن خطررروه ال يررراده ال أسررررطينيب باتنضرررما) تلررر  4|54اليرررو) اتثنرررين  
 سكون بح و  ) المشروعب والثابيب".دوليب، "رسالب تل  حكومب دولب اتحيالو بطن ال أسطينيين ميم

 54/4/224قدس برس،   
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 يهاجم جنوب غزة والمقاومة ترد بإطالق قذائف هاون االحتالل .03
ا سررائيأيب عمأيرب يوغرو بريرب طالرر منراطق حدوديرب ي رع  اتحريالوشرنر  روار  أشرف ال ور: - غزه

الخسركريب ا سررائيأيب ن رذر و او ش ود عيان تن عددا من اآلليرار  تل  الشرق من جنوب  طاع غزه،
 عمأيب يوغو عأ  الحدود الشر يب لبأده ال راره شرق مدينب خان يون  جنوب ال طاع.

وخرررالو عمأيرررب اليوغرررو يمكنرررر الم اومرررب ال أسرررطينيب مرررن تطرررالق ثرررالك  رررذائف هررراون صررروب ال ررروه 
الشررخبيب ليحريررر  و الررر كيائررب الشرر يد أبرروعأي مصررط   الررذراع المسررأض لأجب ررب ا سرررائيأيب الميوغأررب.

جنرروب مو ررع كيسررومي) شرررق خرران  اتحرريالومأسررطين، تن ناشررطي ا اسرري دموا ب ررذائف ال رراون جرامررار 
 .يون 

 51/4/2254، القدس العربي، لندن
 
 .. وحماس تجاوزتهزوجة مروان البرغوثي: أبو مازن أكد أن إطالقه أولوية قصوى .04

مررروان البرغرروثي، المخي ررو ال أسررطيني مرري  مرردوى البرغرروثي، زوجررب:  الررر ميشرراو أبررو نجرر) - برراري 
لردي يطكيررد مرن ال يرراده ال أسرطينيب عأرر  أن را طالبررر برا مراا عنرره مري واشررنطن،  ،السرجون ا سرررائيأيب

وأضرررامر أن والومررد الم ررراوض مرررع الجانررب ا سررررائيأي يشررريرط يح يررق ذلرررا  ي ي رررد) سياسرري م برررو. 
 صرروى بالنسرربب تليرره. واسرر) مررروان لرر) يكررن بررين  الرررئي  أبررو مررازن أكررد لرري أن موضرروع مررروان أولويررب

اليي كان من الم يرض ا مراا عن الدمخب ا خيرره من را مرؤخرا، وهرو مرا لر) يحصرو.  504ا سماء الر
وكررو هررؤتء اعي أرروا  بررو اي رراق أوسررأو وكرران ي يرررض تطال  رر) عشرريب اليو يررع عأرر  اتي ا يررب لكررن ذلررا 

نحرن بصردد دمرع الرثمن الكبيرر اليرو) بسربب عرد) الرذهاب سنب. نحن ك أسرطينيين أخططنرا، و  10يطخر 
 تل  المؤسسار الدوليب.
منذ اليرو) ا وو  أنرا تن ا مرراا عرن مرروان يمكرن أن يجرري عبرر طرري يين: تمرا و الر البرغوثي أنه: 

عن طريق يبادو ا سررى أو بالطري رب السياسريب. مري الموضروع ا وو، حمرا  يجراوزر ا مرراا عنره. 
سرررب، تذا يررر) يجررراوزه مي رررديري أن الشرررخب ال أسرررطيني سررريكون عنرررده عالمرررب اسررري  ا) كبيرررره، ومررري السيا

وسييساءو كيف أن مروان ل) يخرا باليبادو ولن يخرا مي عمأيب سياسيب. لذا موضوع تطال ره يجرب 
 أن ييحوو تل  شرط لأيخاطي مع ا سرائيأيين.

صرر  ب مررن دون ا مررراا عررن مررروان،  رغرر) أن  يرراده حمررا  كانررر أبأغينرري بطنرره لررن يحصررو وأضررامر:
 مإن ا مي ن ايب المطاف كانر ل ا ظروم ا وحساباي ا اليي منخي ا من اليمسا بموضوع مروان.

 51/4/2254، الشرق األوسط، لندن  
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 بالسجن على عدد من كوادر الحركة أحكاماً تصدر  تابعة لحكومة هنيةفتح: محكمة عسكرية  .05
كررب مرريض مرري بيرران ل ررا مسرراء مرر  ان "محكمررب عسرركريب ييبررع لحركررب  الررر حر  -الحيرراه الجديررده  –غرزه 

م اجئرب بحررق مجموعررب مررن كرروادر حركرب مرريض مرري  طرراع غررزه  أحكامررااليررو)  اتثنررين(  أصرردررحمرا  
 عن ) مي و ر سابق". با مراابخد ان  امر 

ر جأسررب م اجئررب لخرردد مررن كررواد أمرر و الررر الحركررب مرري بيان ررا ان محكمررب أمررن حمررا  بغررزه شرركأر 
عاليررب بحررق هررؤتء الكرروادر. واسررينكرر حركررب مرريض هررذه الخطرروه اليرري  بطحكررا) رارهررا  وأعأنرررالحركررب 

ا دمر عأي ا حركرب حمرا  مري الو رر الرذي يري) اليحضرير ميره تسري باو ومرد الحركرب لبحرك اسريكماو 
 الحوارار بمأف المصالحب.

) جرررديي ) مررري ين يرررذ مأرررف واشرررارر مررريض الررر  ان هرررذه الخطررروه يررردو عأررر  اسررريباق نوايرررا حمرررا  بخرررد
 تصررردارعرررن برررا ي المخي أرررين السياسررريين ت  ا مررررااالمصرررالحب تن مرررن يريرررد المصرررالحب يجرررب عأيررره 

 عن ) . ا مراا اسيب بح  ) بخد ان ي)  أحكا)
 51/4/2254، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 اللواء الطيراوي: ال سالم دون إطالق سراح األسرى .06
ب المركزيرب لحركرب مريض الأرواء يوميرق الطيرراوي أنره لرن يكرون هنراا سرال) دون أكد عضو الأجن: را) هللا

ر مررن أرض بيحريررر كامررب ا سرررى ال أسررطينيين مررن سررجون اتحرريالو، وأضرراف: لررن ن رررط مرري أي شرر
بأديره اليري  تلر مأسطين كو مأسطين، وت يوجد من يميأا الحرق مري حرمران أي مأسرطيني مرن الخروده 

مررور وال يررو، وسررن ي) دولينررا ال أسررطينيب وعاصررمي ا ال ررد  عأرر  أرضررنا هجررر من ررا يحررر ضررربار ال
 الياريخيب من رمض حي  النا وره.

جررراء ذلرررا مررري كأميررره اليررري أل اهرررا مررري اتحي ررراو الرررذي نظميررره جامخرررب ال رررد  مررري دورا الخأيرررو يكريمرررا  
 لألسرى ال أسطينيين واحي ات  بذكرى اسيش اد ال ائد خأيو الوزير أبو ج اد.

 51/4/2254، اة الجديدة، رام هللاالحي

 
 تعصف باالئتالف الحاكم في "إسرائيل".. وقطيعة بين نتنياهو ووزير االقتصاد الخالفات .07

ك اط زبون: وصأر ا زمب السياسيب داخو الحكومب ا سرائيأيب تل  مرحأب ينذر باتنش اق، -را) هللا 
اهو، وشريكه وزير ات يصاد ن يالي بينير. بخد  طيخب بين رئي  الوزراء ا سرائيأي بنيامين نيني

وألغ  نينياهو ل اء كان مخططا مع بينير أوو من أم ، مخأنا ال طيخب مع أحد أه) شركائه مي 
 اتئيالف.
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وي جرر ا زمب بخد أن هدد بينير باتنسحاب من الحكومب والدمع بانيخابار مبكره تذا ما ع در 
طينيين، باتسيناد تل  تطالق سراط أسرى بين ) حمأب هويب ص  ب يمديد م اوضار السال) مع ال أس

تسرائيأيب. وكرر بينير ي ديدايه مرارا  ائال تنه لن يسمض بيجاوز الخطوط الحمر مي هذه المسطلب 
 «.غير آس ين عأيه»، ورد م ربون من نينياهو بالطأب منه المغادره مي أسرع و ر «المخزيب»

رئي  الحكومب يخي د أن بينير ييصرف بطري ب غير »اهو: و الر المصادر ال ريبب من نيني
تنه عاز) عأ  »، ون أر عن نينياهو: «صبيانيب»كما اي مر بينير بطنه ييصرف بطري ب «. مسؤولب

 «.أن ت يخضع لضغوطار بينير، حي  لو كان الثمن ي كيا الحكومب
دده، لكن وزير الماليب يائير تبيد، ويوجد أما) نينياهو خياران، ا وو: اليحالف مع أحزاب دينيب ميش

، تحدى ال وى المنضويب ضمن اتئيالف الحاك)، ت يدع) ذلا أبدا «هناا مسي بو»زعي) حزب 
ويخارضه، والثاني: اليحالف مع حزب الخمو المخارض مي حاو حدوك اخيراق م ) مي الخمأيب 

و مورا، وأنه ي ضو الذهاب تل  السياسيب، لكن حزب الخمو أعأن أنه لن يمد طوق النجاه لنينياه
 انيخابار مبكره.

ويبدو هذا هو اتحيماو ا  وى، خصوصا أن أميغدور ليبرمان، وزير الخارجيب ا سرائيأي، والشريا 
الرئي  مي الحكومب، ما شراكيه مع حزب الأيكود الذي يرأسه نينياهو، وأعأن دعمه تنيخابار مبكره 

تنه يحبذ الذهاب تل  اتنيخابار المبكره، بدت من البحك عن تذا انسحب بينير. و او ليبرمان 
 ائيالف حكومي جديد.

وع ب نينياهو مي أحاديك مغأ ب  ائال تنه لي  راغبا مي الذهاب تل  انيخابار جديده، لكنه لن ي د) 
عأ  بينير أن يجد بن سه السأ) الذي »عأ  اتنيحار من أجو أن يغير بينير وج ب نظره. مضي ا: 

 «.ينزو بواسطيه عن الشجرهس
ومي هذه ا ثناء، يطجل الخالف بين بينير ويسيبي لي ني، وزيره الخدو ا سرائيأيب اليي ي ود 

ي أحق هذا الشخ   بينير( وحزبه ضرر ا أمنيا بدولب »الم اوضار مع ال أسطينيين. و الر لي ني: 
، ورد بينير عأ  لي ني « ا يب دائمبتسرائيو. تن ) سيحاولون أن ي رضوا عأينا عد) اليوصو تل  اي

منحوها مرصب الي اوض لمده يسخب أش ر، وكو ما أير به هو يحرير مخربين، تن ا يسبب » ائال: 
 «.الخزي لدولب تسرائيو

 51/4/2254الشرق األوسط، لندن، 
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 ليبرمان: قريبون من عالقات مع دول عربية جديدة ونجري محادثات مع السعودية والكويت .08
ير": أعأن وزير الخارجيب ا سرائيأي أميغدور ليبرمان مي حديك صحامي، نشرر صحي ب "الس 

أم ، أنك دوليه يجري مباحثار سريب مع بخض الدوو الخربيب اليي ت يخيرف « يديخور احرونور»
ب ا، من بين ا السخوديب والكوير، وييطأع تل  ت امب عال ار ديبأوماسيب مخ ا بدامع ال أق المشيرا 

 عربيب تسرائيأيب جديده، سيو ع.« اي ا ار سال)»مإنك  1054تيران، زاعما  أنه بحأوو الخا)  من
، أنك المشاعر المخاديب  سرائيو «يديخور احرونور»واعيبر ليبرمان، مي حديثه تل  صحي ب 

ر انحسرر أما) ال أق الميزايد تزاء برنامل تيران النووي وحأ ائ ا مي المنط ب با ضامب تل  خط
نحن نضيع ال رصب ب در كبير، ول ذا أحاوو ب در اسيطاعيي أن »اليشدد ا سالمي. ويابع  ائال 

أنشئ يحادثا مع الخال) الخربي المخيدو. لأمره ا ول  يكون هناا ي اه) عأ  أن الخطر الح ي ي ت 
«.  وال اعدهييمثو مي تسرائيو أو الي ود أو الص يونيب .. بو مي تيران والج اد الخالمي وحزب هللا

ا مق السياسي لي  موجودا مي المأخب ال أسطيني بو مي مأخب دوو »واعيبر مي سياق حديثه أنك 
 «.عربيب مخيدلب

هناا ايصاتر وهناا محادثار لكننا  ريبون جدا من مرحأب »وأضاف وزير الخارجيب ا سرائيأي، 
وأكد ليبرمان أنه «. ا عأ  المألش را. سيحدك هذ 53لن يكون هذا مي ا خ يا مي غضون عا) أو 

 «.مخيدلين»عأ  ايصاو مع عرب 
مؤكد، مأيسر لدي أي مشكأب لزياري ). »ولدى سؤاله هو يزور السخوديب أو الكوير بحريب،  او 

أمضير بضع سنوار مي اتجيماع واليحدك مخ ). ما يخني ) هو أن هناا بطا ب واحده حمراء .. 
ا أن ) تذا كانوا مي البحرين ي خرجون حما  أو حزب هللا خارا يجب أن ندر »وأضاف «. هي تيران

ال انون مأي  ذلا بسبب تسرائيو. وحينما ي خرا مرشض الرئاسب مي مصر المشير  عبد ال ياط( 
السيسي اتخوان المسأمين خارا ال انون مأي  ذلا من اجو الص يونيب. م ) يدركون أننا موجودون 

 «.مي ن   الجانب من الميرا 
عربيب تسرائيأيب جديده سيو ع الخا) « اي ا ار سال)»عن ليبرمان  وله أيضا  تنك « يديخور»ون أر 
أنا واثق أننا سنكون حينذاا مي وضع نيميع ميه بخال ار ديبأوماسيب كامأب مع ». و او 1054

 «.مخظ) الدوو الخربيب المخيدلب. ويمكنا أن يخوو عأ  كالمي
و الخربيب م يمب  در اهيما) تسرائيو باتن ياط بين ما لخدمب مصالح ما ولمض ليبرمان، تل  أن الدو 

أعي د أن ) أيضا ييمأك ) ال أق وأدركوا أنه ما من خيار سوى اتني او من الساحب »المشيركب. و او 
 «.السريب لأحوار بيننا تل  الساحب الم يوحب لأمحادثار

 51/4/2254السفير، بيروت، 
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 اربة الجماعات المسلحة في سورية": "من الصعب محبيريز .09

عكا أون تين: ن أر صحي ب مخاريف مي عددها الصادر اليو) اتثنين عن الرئي  ا سرائيأي 
"شيمخون بيريز"  وله "من الصخب حاليا  يحديد هويب الم ايأين مي سوريا، كما أنه من الصخب 

يحياا من الجيش ا سرائيأي الي ظب  محاربي )"، واص ا  تياه) بالوحوش، مشيرا  تل  أن هذا ا مر
والحذر الدائ) عأ  الحدود الشماليب، عأ  حد  وله. وأضاف بيريز "تن سوريا اليو) ليسر كما كانر 
مي ع د حامظ ا سد، ما سد كان محامظا  عأ  ال دوء مي الحدود، مي حين يسود الحدود اآلن 

 عأيه. ال وض "، تميا  تل  أن سوريا لن يخود تل  ما كانر
من جانبه يحدك  ائد المنط ب الشماليب الجنراو "يائير جوتن" عن أن الش ر ا خير كان ا عنف مي 
طالق النار عأ  جنود الجيش وأصيب عأ   المنط ب منذ سنوار، مضي ا  "تنه ي) ي جير عبوه ناس ب وا 

 تثرها أربخب جنود مي ش ر مار  الماضي".
أب عسكريب جديده مي المنط ب بحجب أن الوا ع ا مني مي المنط ب وأكد "جوتن" أنه ي) تنشاء يشكي 

 مخيأف يماما  عما سبق.
 54/4/2254عكا اون الين، 

 
 رئيس "المعارضة" اإلسرائيلّية ُيشيد بمواقف المعارض السوري اللبواني الـ"أخالقّية" .21

زب الخمو اسحق زهير أندراو : دامع رئي  المخارضب مي الكنيسر ا سرائيأي رئي  ح-الناصره
هريسوغ عن المخارض السوري كماو الأبواني، وما وص ه برالمو ف ا خال ي لأمخارض الذي طالب 

يران. سرائيو، ضدك حزب هللا وا   بضروره اليخاون بين سوريكب وا 
ار WALLAواعيبر هريسوغ، مي حديك تل  مو ع   ( ا خباري الخبري، أنك الرئي  السوريك د. بشك

خشيان من الصور ا خال ي الذي أعرب عنه الدكيور الأبواني، وأعي د أنك عأينا ا سد ونظامه، ي
ا أْن ن خبكر بصور أخال ي، ويحديدا  مي عيد الحريب  ال صض لدى الي ود(، ضد ال ظاعار اليي  أيض 

 يجري مي سوريكب، عأ  حدك يخبيره.
المسؤوو الكبير مي وأشار المو ع الخبري تل  أنك مو ف هريسوغ الميخاطف مع من وص ه ب

المخارضب السوريب، كماو الأبواني هو انخكا  لأيواصو الدائ) الذي يجريه رئي  حزب الخمو مع 
 ج ار مي المخارضب السوريب اليي نخي ا بالخأمانيب. 

كما ن و عن رئي  حزب الخمو ا سرائيأي، تسحاق هريسوغ،  وله تنكه مي حوارايي مع ج ار مي 
حدثون عن الرجو بإعجاب. ه) ييحدثون عنه كما نيحدك نحن عن نايان المخارضب السوريب يي
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شارانسكي  مخارض ي ودي كان مسجون ا مي ا يحاد السومييي(. كذلا ين و المو ع ش اده الدكيور 
نير بومو ، الباحك ا سرائيأي الذي يحامظ عأ  عال ار دائمب مع المخارضب السوريب، تذ يرى مي 

 ا مي ص وف المخارضب السوريب المشييب. ه) ينظرون تليه كرمز لأثوره.الأبواني عامال  موحد  
عالوه عأ  ذلا، ل ر المو ع تل  أنك المؤسسب ا منيب ييابع باهيما) يصريحار الأبواني، تت أن ا 
يحامظ عأ  مسامب آمنب. مالمو ف الرسمي ا سرائيأي هو عد) اليدخو مي الحرب السوريب، لكن مع 

محامو رميخب المسيوى مي المؤسسب ا منيب ا سرائيأيب يخيرف مؤخر ا بطن تسرائيو ذلا مإن هناا 
يساعد الميمردين السوريين المخيدلين بطرق مخيأ ب، خصوصا  تنسانيا . كما أشار المو ع تل  أنك 
، عأ  حدك  ا سرائيأيين الذين ه) عأ  عال ب بالمخارضب السوريب يص ون الأبواني برالرمز الح ي يك

 يخبيره).
 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 

 
 رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي: عنف المستوطنين قد يتحول إلى إرهاب .20

ما ل) يي) “ا ناضوو: حذر رئي  أركان الجيش ا سرائيأي بيني غاني ، من أنه -ال د  المحيأب
ا راضي ال أسطينيب ضد  اليخامو بشكو مالئ) مع الجرائ) اليي ي و) ب ا المسيوطنون ا سرائيأيون مي

الجرائ) ال وميب سييطور تل  ترهاب، “و او غاني : ”. الجيش ا سرائيأي مإن ا سييحوو تل  ترهاب
 ”.سنواصو الخمو لضمان ا من ومرض ال انون“، وأضاف ”وهذا سيمثو ي ديدا  كبيرا  لدولب تسرائيو

 51/4/2254القدس العربي، لندن، 
 
  ة اإلسرائيلية تقدم قراءة موجزة للوضع اإلقليميشعبة االستخبارات العسكري .22

مي شخبب اتسيخبارار الخسكريب ا سرائيأيب  راءه موجزه لأوضع ا  أيمي، « رؤساء الساحار» دك) 
تل  ثالك: « الساحار»ايسمر بالحذر واتبيخاد عن الجنوط الحاس) نحو الي اؤو أو اليشاؤ). وين س) 

اليب ويض) سوريا ولبنان، ومأسطينيب ويشمو الض ب الغربيب جنوبيب ويض) ا ردن ومصر، وشم
 «.الساحب ا  أيميب»و طاع غزه، وأضيف أخيرا  تلي ا ساحب جديده هي 

«. آمان»ه) ضباط بريبب ع يد يخمأون مي  س) ا بحاك مي « الساحار»والمسؤولون عن هذه 
ا محأو الشؤون اتسيراييجيب مي يحأيالر الضباط ا ربخب وردر خالو م ابأب صحاميب موحده أجراه

 ، رون بن يشاي، لمناسبب عيد ال صض الي ودي.«واي نر»مو ع 
، أن الحدك ا كثر أهميب مي «روعي»ومي سياق الم ابأب، رأى المسؤوو عن الساحب الشماليب، 

و عأ  سنرى  ريبا  يداعيار هذا اليدخ»ساحيه مي ال يره ا خيره هو  ياو حزب هللا مي سوريا. و او: 
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اتسي رار مي لبنان، وهذا ا مر م )،  ن ي كا النظا) الأبناني ينطوي عأ  تمكانيب يغيير ت أيمي 
ظاهره الج اد الخالمي اليي نراها مي سوريا ينزلق تل  لبنان. من »وأوضض: «. دراماييكي ويؤثر مينا

ب مي بيرور؟ من كان كان يظن مي الماضي أن سياره م خخب سين جر بال رب من الس اره ا يراني
يظن أن يطأق صواريخ عأ   رى شيخيب مي الب اع؟ من يجرأ مي الماضي عأ  ال يا) بذلا ضد 

 «.حزب هللا؟
اآلن بدأنا نرى محاوتر لالحيكاا ب واينا بالمخن  الواسع مي الجب ب الشماليب، مي »و او أيضا : 

 «.الجوتن وهار دوف  مزارع شبخا(. ومن شطن ذلا أن ييسع
ثمب دوو  ريبب من اتن يار، »، المسؤوو عن الساحب ا  أيميب، المش د باآليي: «دودي»ولخك  

سواء سوريا أو ليبيا أو الخراق، أو مناطق داخو الدوو مثو سيناء. وهناا الشرخ السني ررر الشيخي، 
يأب مي سوريا وهو ل) يخد دينيا  مي جوهره، بو أصبض اسيراييجيا  أيضا . مإل  جانب الج ار المي ا

مثال ، نرى تعبين كبارا ، مثو تيران والسخوديب، ييبادلون الضربار. والموضوع الثالك هو صخود 
 «.ا سال) السياسي ث) يراجخه

منحن نشكو  اسما  مشيركا  يمكن أن ييوحدوا مجددا  ل ياله. »واعيبر ذلا ي ديدا  مباشرا  عأ  تسرائيو 
هناا من ي وو تن »وأضاف: «. مكن أن نجد أن سنا وسط المخادلبوحي  عندما يي ايو الج اديون، ي

مسيوى أمننا ييجه صخودا   ن المنظومب ا  أيميب ممز ب مي صراعار وضخي ب، تت أنني أعي د أنه 
 «.مي وضع ك ذا يزداد احيماو سيناريوار اليصخيد، وهذا لي  مي مصأحينا

شيء ميغير مي تيران، ون دكر أن هذا اليغيير لي  »وعن الشطن ا يراني، ي وو تن با مكان رؤيب 
يجميأيا  بو جوهري. تت أن اليحدي الذي يضخونه أمامنا  ائ)، وبحسب ي ديري سيواصو الجيش 

 مواج يه مي المسي بو.
من ج يه، رأى مسؤوو الساحب ال أسطينيب، ميخائيو، أن الحدك المركزي السنب الماضيب كان عمأيب 

الخدو »، تذ جخأر «أدخأر تسرائيو تل  ميره اسيراييجيب مخيأ ب يماما  »ي الي« عمود السحاب»
آخذه »لكن ميخائيو اسيدرا، مشيرا  تل  أن  وه حما  «. ا ساسي، حما ، ييصرف بشكو مخيأف

. M75مي اتزدياد، وش در اآلونب ا خيره زياده مي يصنيخ ا لأصواريخ الميوسطب المدى من طراز 
ومي ضوء ذلا، مإن المواج ب الم بأب مع غزه «.  سالمي ي و) بيصنيع مشابهكذلا مإن الج اد ا

 «.سيكون غير مسبو ب ودراماييكيب»
 يادار السأطب غير مخنيب »ومي ما ييخأق بالض ب الغربيب المحيأب، رأى الضابط ا سرائيأي أن 

« ن الينبؤ بمكانه وزمانهت يمك»لكن بالرغ) من ذلا، أبدى يخوما  من ان جار «. بالخوده تل  الخنف
 بخد يخثر الم اوضار مع السأطب.
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ورأر الضابطب المسؤولب عن الساحب الجنوبيب، روييو، أن الحدك ا ه) السنب الماضيب هو س وط 
نظا) ا خوان المسأمين مي مصر، والمسار السياسي الجديد، ومق خارطب طرق ب ياده السيسي: 

هناا ايجاها  ليوحيد »ا بالنسبب تل  تسرائيو هو الي دير أن انيخابار، ديم راطيب. وا ه) من ذل
أما مي ما ييخأق با ردن، ««. ال اعده مي المنط ب الجنوبيب»جماعار الج اد الخالمي يحر رايب 

ما يحدك مي الساحب الشماليب: الحرب ا هأيب مي »مرأر أن ما يخرض اتسي رار لأخطر ميه هو 
ويدمق مئار اآلتف تل  ا ردن، والخنف السائد مي الخراق. ومي هذا  سوريا اليي ينزلق تل  لبنان

 «.الذي يأف ا ردن ويمكن أن ييغأغو مي داخأه« ال الو الج ادي»المجاو نحن نشير تل  يطور 
 51/4/2254األخبار، بيروت، 

 
 المؤرخ إيالن بابي: سياسات التطهير العرقي في فلسطين مستمرة بأدوات مختلفة .23

وديع عواوده: يؤكد المؤرخ البروميسور تيالن بابي أن سياسب اليط ير الخر ي ما زالر -الناصره 
ن بدلر تسرائيو أدواي ا وآلياي ا تميا تل  أن ا ي دف أيضا تل  اليخأ  من  مسيمره حي  وا 
مأسطينيي الداخو ومحو يطثيره) وكيان ) ال ومي والوطني. بابي، أبرز المؤرخين ا سرائيأيين الجدد 
يحدك مي تطار ندوه يمر مي بأده مجد الكرو) مي الجأيو ليأب أم  ويو ف مي ا عأ  المحطار 

وما أمضيه  5443الياريخيب ال امب مي حياه الشخب ال أسطيني عشيب  يا) الدولب وخالو أحداك 
النكبب ومشروع اليط ير الخر ي الذي أراد اليخأ  من الشخب الخربي ال أسطيني والسيطره عأ  

 ضيه وذاكريه ووجوده.أرا
ويمر الندوه باليخاون بين مركز دراسار المركز الخربي لأح وق والسياسار وجمخيب المنار لأينميب 

 واليطوير ا جيماعي والث امي مي ال ريب اليي يديرها الناشط محي الدين خاليأب.
تل  أن الص يونيب  نوه’ اليط ير الخر ي مي مأسطين‘ بابي الذي وضع كيابا ب ذا المضمار بخنوان 

ومي ا دراسار مسي يضب عن ‘ مأ ار ال رى ‘اسيخدر لين يذ مخططاي ا من خالو تعداد ما يخرف بر 
 كو  ريب و ريب من مخطيار سكانيب وا يصاديب واجيماعيب وأمنيب.

 51/4/2254القدس العربي، لندن، 
 
 االنتخابات؟ معلقون إسرائيليون: هل يهرب اليمين اإلسرائيلي من المفاوضات إلى .24

أسخد يأحمي: يحاوو مخأ ون تسرائيأيون مي الشؤون الحزبيب اسي راء دوامع  طبي اليمين،  –الناصره 
« البير الي ودي»وزير الخارجيب أميغدور ليبرمان وزعي) حزب المسيوطنين « تسرائيو بيينا»زعي) 

الخامب بخد مرور عا) واحد م ط وزير ات يصاد ن يالي بينير، لأيأويض بالمبادره ليبكير اتنيخابار 
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عأ  يشكيو الحكومب الحاليب اليي أمرزي ا انيخابار كانون الثاني  يناير( من الخا) الماضي، 
خصوصا  أن اسيطالعار الرأي ت يينبط بطن يس ر انيخابار جديده عن يغيير جدي مي الخريطب 

 السياسيب.
وه بطنه بي ضيأه ا مراا عن أسرى مأسطينيين واسي جن مخأ ون لجوء بينير تل  هذه الذريخب، وذككر 

عأ  يجميد البناء مي المسيوطنار ومصاد ب الحكومب عأ  ذلا صيف الخا) الماضي،  ياحب 
الذين  504اسيئناف الم اوضار مع ال أسطينيين، تنما كان م روضا  أن يخي أن بين ا سرى الر 

ه بالنسبب لأيبرمان، الذي ل) يكن وزيرا  مي ي رر ا مراا عن ) أسرى من عرب الداخو. وا مر ذاي
 حينه لكن وزراءه ل) يخارضوا الص  ب.
يو  ميرير، أن م ياط الذهاب تل  انيخابار مبكره « هآري »ورأى المخأق مي الشؤون الحزبيب مي 

ل) يخد بيد نيانياهو، تنما بيد بينير الذي سيؤدي سحب حزبه من اتئيالف الحكومي تل  م دانه 
سيكون »ن سه، و « ليكود بيينا»يه البرلمانيب وسييسبب مي اسي اتر أخرى لنواب وزراء من غالبي

 «.ا مر بمثابب عمأيب ي جيريب ميدحرجب
ك) اليمين مي تسرائيو، عأ  رغ) أن « مجازمب خطيره»وحذر المخأق من أن يكون خطوه بينير  بح 

بار يجري اليو)، لكنه أشار تل  أن ت اسيطالعار الرأي يينبط ب وز مخسكر اليمين مي أي انيخا
شيء ثابيا  مي تسرائيو، وأن اتسيطالعار  د ييغير، مسيذكرا  حاتر كثيره يسبب مي ا اليمين بي كا 

 تل  الحك).« كديما»ث) « الخمو»حكوميه مجاءر اتنيخابار بحزب 
ار بخد ن ايب موعدها تل  ذلا، أشار المخأق تل  أن يخثر الخمأيب السياسيب وعد) يمديد الم اوض

الوسطي ب ياده « الحركب»الحالي، مي الياسع والخشرين من هذا الش ر،  د يضطر زعيمب حزب 
وزيره ال ضاء رئيسب الطا ) الم اوض يسيبي لي ني، تل  سحب حزب ا من الحكومب ميضخضخ ا من 

 دون أن يس ط ا.
 51/4/2254الحياة، لندن، 

 
 مع األردن هي حدود "إسرائيل" وال تنازل عن األغوار الجنرال دّيان: الحدود الشرقّية .25

زهير أندراو :  او الجنراو مي اتحيياط، عوزي ديان، نائب رئي  هيئب ا ركان الخامكب  -الناصره
، أعطر الوتيار الميحده تسرائيو خطاب ضمان 1004ا سبق مي جيش اتحيالو، تنكه مي الخا) 

عن الحدود اليي من شطن ا أن يسمض ل ا لأدماع عن ن س ا يخيرف ميه بحق تسرائيو مي الدماع 
بن س ا، ويمكر المصاد ب عأ  هذه الوثي ب من  بو الرئي  جورا بوش ومدعومب من الحزبين 

 الجم وريك والديم راطيك مي الكونغر . ونحن نسخ  ليحديد مو ع هذه الحدود اآلمنب  سرائيو.
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السادار(، يجب  -مركز ا بحاك اتسيراييجيب  بيغن وأضاف مي دراسب أعدكها ون شرر عأ  مو ع
 أن نطخذ بخين اتعيبار عامأين رئيسيين، مع منظور طويو ا جو: 

أوت ، عأينا أن ننظر مي الي ديدار  سرائيو: الحرب الي أيديب والصواريخ وا رهاب وا سأحب النوويب. 
 مسطلب الطبوغراميب.ثاني ا، عأينا أن ننظر مي الجغراميب اتسيراييجيب وال

نما هي عرضب لأخطر  ن ا صغيره وضي ب، وهذا  وأضاف: تسرائيو ليسر بطي حاو أمب ضخي ب، وا 
دمع بم ندسي ع يده ا من ال ومي  سرائيو، يغآو ألون من وموشيه ديان واسحق رابين، لمخارضب 

ي شككو خطر ا عأ  ،  نك هذا اتنسحاب سيؤدكي لأخدوان وس5431عوده تسرائيو تل  حدود عا) 
 مسي بو تسرائيو بدت  من يم يد الطريق نحو السال).

ول ر ديان تل  أنك يجديد الج ود لجأب الصراع ال أسطينيك ا سرائيأيك تل  حو سأمي يضع  ضيب 
الحدود عأ  طاولب الم اوضار ويضخه مي طأيخب ال ضايا الجوهريب المينازع عأي ا. وبرأيه، يجب 

، هيئب لشنك حرٍب  الدماع عن الحدود  سرائيو يأبيب المخايير الياليب: الخمق اتسيراييجي ا ساسيك
 ضدك الي ديد من هجو) ي أيدي من الخارا، وهيئب لمكامحب ا رهاب بشكو مخكاو.

ويساءو الجنراو: ما هو مخن  مخايير حدود يمكن الدماع عن ا عأ  الجب ب الشر يب؟ ا وو، ييطأب 
أساسيًّا، الذي يزيد أهميب مي عصر الصواريخ الباليسييب والصواريخ بخيده اليي ي دد عم  ا اسيراييجي ا 

 مراكز السكان المدنيين، وحي  اليطثير عأ  اليجنيد الخسكري ونشر  وار اتحيياط. 
 الثاني، عمق تسرائيو يحياا تل  شن حرب دماعيب ضد الي ديدار من هجو) ي أيدي من الشرق.

بشطن اتيجاهار مي الخراق وا ردن واليي  د ييطور، والحرب ا هأيب مي سوريكب عد) الي ين وال أق 
 الذي ي دد باتنيشار مي الدوو المجاوره، ويجخو هذا الخمق م م ا. 

ثالثا، يجب عأ  تسرائيو أن يحي ظ بال يئب لمحاربب ا رهاب ب خاليب. م ط تسرائيو وجود تسرائيو عأ  
ي ي لأسأطب ال أسطينيب، وهو شرط  يك يرييبار مسي ره واحد من تسرائيو الحدود الشر يب، ويجريد ح 

لموام ي ا عأ  حو الدوليين، وباليالي مإنك الحدود الوحيده اليي ي مكن  سرائيو الدماع هي مي وادي 
 ا ردن م ط.

صمب ا ردن الوادي هو المنط ب الخازلب شرق المحيطب دولب تسرائيو بشكو عا) ومدينب ال د ، عا
ل ا، عأ  وجه الخصو . ويابع ديكان أنك اليجربب من انسحاب تسرائيو من جنوب لبنان وغزه عأمينا 
أنه تذا مشأر تسرائيو مي السيطره عأ  المنط ب الخازلب، مإنك المنط ب بطكمأ ا سي صبض كيان ا ترهابي ا، 

 ا من السكان ال أسطينيين.ومن الم ) أن نالحظ أن وادي ا ردن هو المنط ب ال احأب مع ال أيو جد  
51/4/2254رأي اليوم، لندن،   
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المســـجد بقصــى: المرابطـــون يحبطــون مخطــط اقتحـــام وتقــديم قــرابين الفصـــح العبــري مؤسســة األ .26
 قصىاأل

ان الن ير ال  المسجد  1054-4-54أكدر مؤسسب ات ص  لأو ف واليراك مي بيان ظ ر اتثنين 
رباط باكر مي المسجد ات ص  وما حوله، أحبط مخططار ات ص  اليو) وما رام ه من اعيكاف و 

اتحيالو اتسرائيأي ومنظمار ال يكو المزعو) بين يذ ا يحا) جماعي وي دي)  رابين ال صض الخبري 
 اليو) مي ات ص .

وحير المؤسسب كو الذين شاركوا مي يو) الن ير والرباط مي ات ص  من اهو ال د  والداخو 
 .ال أسطيني
تف من المصأين احيشدوا عأ  مدار ساعار اليو)، ومنذ صاله ال جر مي المسجد وكان ات

و) يا  ص ، وما حوله يأبيب لنداء الن ير الذي دعر اليه الحركب اتسالميب مي الداخو ال أسطيني، 
اتثنين لأيصدي لمخططار وا عالنار منظمب ال يكو المزعو) ي دي)  رابين ال صض الخبري، وبدأ منذ 

ه ال جر وصوو الومود والحشود ال  ات ص  من كامب مناطق الداخو ال أسطيني وال د ، صال
والذين انضموا ال  ص وف المخيك ين مي ات ص  منذ يومين، وازداد عدد الوامدين ال  ات ص  مع 

 .مرور الو ر
دخوو  اتحيالو اتسرائيأي بدوره شدد حصاره عأ  المسجد ات ص ، وسمض م ط لأكبار السن من

ات ص ، لكن المرابطين يجمخوا خارا ات ص ، ومع مرور الو ر اسيطاع الكثير من المصأين من 
 دخوله والرباط ميه، ميما ب ي عدد المرابطين خارا حدود ات ص  حي  صاله الظ ر.
54/4/2254مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 األحداث ة منذ بدايةي سوريف استشهدوافلسطينيًا  2222: "مجموعة العمل" .27

( ضحيب مأسطينيب 1101أعأنر مجموعب "الخمو من أجو مأسطينيي سوريب" أن ا وثك ر  : دمشق
  ضر منذ بدايب ا حداك مي سوريب حي  الرابع عشر من الش ر الجاري.

ومي ذار السياق، اسيش د ثالثب تجئين مأسطينيين اتثنين جراء الحصار وال صف الميواصو عأ  
عاما(، وعأي  11وأوضحر أن الش داء ه): محمد محمود ذياب   .بالمخيمار ال أسطينيب مي سوري

يخ وب من سكان مخي) سبينب، الذي  ض  يحر اليخذيب مي سجون النظا) السوري، وشمسيب 
عاما(، من سكان مخي) السبينب نازحب تل  مخي) اليرموا،  ضر نييجب ن   ا دويب  11شييوي  

 طبيب جراء اسيمرار الحصار الم روض عأ  مخي) اليرموا.والرعايب ال
51/4/2254وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 2254منذ بداية  االحتاللعملية هدم لبيوت ومنشآت فلسطينية نفذتها قوات  تقرير: تسعون .28

، اليابع لمأف الجدار واتسييطانمادي أبو سخدى: كشف مركز مخأومار الجدار  -را) هللا
مي الحكومب ال أسطينيب، عن يصاعد كبير مي عمأيار ال د) ويوزيع ا خطارار من  بو  تسييطانوا

 ا سرائيأي مي ال د  المحيأب والض ب الغربيب، عأ  حد سواء. اتحيالوسأطار 
وبحسب ي رير رسمي صدر عن المركز، مإنه ومنذ بدايب الخا) الجاري وحي  يومنا هذا، سأمر 

تخطارا  ل د) البيور والمنشاكر والمميأكار لأمواطنين ال أسطينيين،  545 سرائيأي ا اتحيالوسأطار 
 4منزت ، و 11منذ بدايب الخا)، شمأر  اتحيالوعمأيب هد) ن ذي ا  وار  40ميما يمر حي  اآلن 

 يجاريب. منشئار 3مرامق عامب، و  8آبار مياه، و 4بركسا ، و  48خي)، ومسجدا، و
51/4/2254دن، القدس العربي، لن  

 
االحـتالل فـي بيـت مسـيل للـدموع خـالل مواجهـات مـع الغـاز الاستشهاد فلسطينية جراء استنشـاقها  .29

 لحم
اسيش در مأسطينيب من مخي) عايده لالجئين ال أسطينيين : ا ناضوو ، ي  أبو سمره - بير لح)

اخيناق نييجب اسينشا  ا  رب بير لح)، جنوبي الض ب الغربيب، مساء اليو)، ميطثره بإصابي ا بحالب 
الغاز المسيو لأدموع، خالو مواج ار اندلخر مي المخي) بين  وه تسرائيأيب وشبان، بحسب مصدر 

و او مصدر طبي مي مسيش   بير جات الحكومي، تن المواطنب ن    طامش  طبي وش ود عيان.
 ب ذا.دموع، واسيش در ميطثره عاما ادخأر الخنايب المركزه اليو) نييجب اسينشا  ا الغاز المسيو لأ 41

و او ش ود عيان من مخي) عايده تن مواج ار اندلخر مع  وه عسكريب ييمركز بن طب عسكريب  رب 
المخي)، اسيخد) الجيش خالل ا  نابو الغاز المسيو لأدموع والرصا  المطاطي، دون ا شاره تل  

 أسباب يا اتشيباكار.
51/4/2254رأي اليوم، لندن،   

 
 5967استشهدوا منذ  اً فلسطيني اً ر يأس 221ألسرى: وزارة ا .31

أسرى مأسطينيين اسيش دوا مي سجون  101أعأن مسؤوو مي السأطب ال أسطينيب، أم ، تن  را) هللا:
بسبب اليخذيب وا هماو الطبي وال يو الخمد واليص يب  5431اتحيالو ومراكز اليح يق منذ عا) 

أسيرا   18محررين مي السأطب ال أسطينيب عيس   را ع أن وأوضض وزير شؤون ا سرى وال المباشره.
اسيش دوا بسبب اليخذيب عأ  يد المح  ين "ا سرائيأيين" كان آخره) الش يد عرمار جرادار من  ريب 
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أسيرا  اسيش دوا بسبب ا هماو الطبي الميخمد كان آخره) الش يد حسن  18سخير  ضاء الخأيو، و
أسرى اسيش دوا  1أسيرا  اسيش دوا نييجب اتعي او، و 11ب من نابأ ، واليرابي من  ريب  صره ال ريب

 بإطالق النار عأي ) من الجنود وحرا  السجون.
51/4/2254الخليج، الشارقة،   

 
 إعالن إنهاء عزل األسير حامد خدعة إسرائيلية :الهيئة القيادية الفلسطينية العليا لألسرى .30

ل أسطينيب الخأيا لألسرى مي سجون اتحيالو، أم ، أن ا سير أعأنر ال يئب ال ياديب ا:  يو بي آي(
 تبراهي) حامد ما زاو  يد الخزو اتن رادي، بخالف مخأومار ساب ب "تسرائيأيب" يحدثر عن تن اء عزله.
و الر ال يئب الخأيا، مي بيان تن حامد ما زاو مي عزله اتن رادي مي سجن "أوهأيكيدار" مي بئر 

 أن الم اوضار  خراجه من الخزو مسيمره لكن ا مخ ده. السبع، تميب تل 
واي ) البيان "تسرائيو" بطن ا يضع الخرا يو ليخ يد م اوضار ما عزله، مخيبره أن كو الخيارار 

 م يوحب أمام ا  خراجه من الخزو اتن رادي.
51/4/2254الخليج، الشارقة،   

 
 سطينيينانطالق حملة دولية للتضامن مع األسرى الفللبنان:  .32

أطِأ ر مي بيرور أم  اتثنين الحمأب الدوليب لأيضامن مع ا سرى : ج اد أبو الخي  - بيرور
 ال أسطينيين مي سجون اتحيالو ا سرائيأي بمشاركب عربيب ودوليب ولمده ش ر كامو.

من نيسان  / أبريو 51 يوامقالذي -وي دف الحمأب الميزامنب مع  رب تحياء يو) ا سير ال أسطيني 
 كو عا) تل  دع)  ضيب ا سرى ومضض ممارسار اتحيالو.

دولب عربيب وأجنبيب  51و او منسق الحمأب مي بيرور م د حسين تن نشطاء ينيمون  كثر من 
 سيخمأون هذا الخا) يحر شخار "حي  ت يضيع أعماره) أعط ) من عمرا".

ضامنيب ل ضض ممارسار اتحيالو وأوضض حسين لأجزيره نر أن الش ر ال اد) سيش د عده مخاليار ي
 51نيسان الجاري و / أبريو 51وين ذ الحمأب مي ال يره ما بين  واني اكايه مي أكثر من دولب ومو ع.

 .أيار ال اد) / مايو
51/4/2254الجزيرة نت، الدوحة،   
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 مشروع مياه وصرف صحي 522تعطل تنفيذ أكثر من  "إسرائيل": برام هللا سلطة المياه .33
تن الجانب ا سرائيأي يخر و مشاريع  مي را) هللا "ا يا)":  الر سأطب المياه ال أسطينيب - را) هللا

ييخأق بالمياه والصرف الصحي وذلا بشكو ميخمد وهي مشاريع اسيراييجيب ييخأق بإنشاء محطار 
 صرف صحي وح ر آبار والبنيب اليحييب لأمياه.

مخظ) المشاريع ممولب من الدوو المانحب او يطأب ان  أم وأضامر سأطب المياه مي ي رير صحامي 
 الج ار المانحب الموام ار ا سرائيأيب من اجو يمويأ ا.

وأعأنر ان ا ت يسيطيع المباشره ب ا بسبب عد) حصول ا عأ  الموام ار من الأجنب المشيركب بحجب 
 ان الجانب ال أسطيني يرمض اليخامو مع مشاريع ييخأق بالمسيوطنار.

 1050مشروعا ي) ي ديم ا منذ عا)  510من   كثريمنض الموام ار الالزمب  ان تسرائيو ل)وأضامر: 
مشروعا ييخأق بالصرف الصحي بيكأ ب ي ديريب  83وييضمن مشاريع اسيراييجيب وهي كاليالي: 

 مأيون دوتر، 41مشروع ح ر ويطهيو آبار بيكأ ب ي ديريب حوالي  13مأيون دوتر، و 800حوالي 
مشروعا  دمر لأوكالب  54مأيون دوتر، و 500مشروع مياه بيكأ ب ي ديريب حوالي ال   40و

مأيون دوتر ويجري الخمو عأ  تعداد اليصامي) حاليا   500ا ميركيب لأينميب بيكأ ب ي ديريب حوالي 
 ل ذه المشاريع.

-1054سأطب المياه ين يذها وبينر انه "بذلا يكون المشاريع الخال ب مي الض ب الغربيب واليي يزمع 
 .مأيون دوتر 141ب يمب  1053

51/4/2254األيام، رام هللا،   
 

 "تنظيما إرهابياً " بتصنيف جماعة أنصار بيت المقدس يصدر حكماً  المصريالقضاء  .34
 ضر محكمب ال اهره لألمور المسيخجأب أم  بيصنيف جماعب : محمد عبده حسنين - ال اهره

د أ وى الينظيمار الج اديب اليي ظ رر مي سيناء أخيرا، ضمن الجماعار ، أح"أنصار بير الم د "
ا رهابيب المحظوره. ويطيي هذا الحك) يزامنا مع يواصو اتشيباكار شبه اليوميب بين  وار ا من 
وطالب جماعب ا خوان المسأمين بالجامخار المصريب، حيك  يو طالب وأصيب صحاميان مي 

 جامخب ال اهره.
 ا المنخ ده أم  برئاسب ال اضي محمد السيد، أصدرر محكمب ال اهره لألمور المسيخجأب ومي جأسي

ضمن الجماعار ا رهابيب المحظوره، مي ضوء دعوى  ”أنصار بير الم د “حكما بيصنيف جماعب 
 ضائيب أ ام ا أحد المحامين، طالب مي ا بإعالن ينظي) أنصار بير الم د  ينظيما ترهابيا وحظر 
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شطي ا، تريكاب ا أعمات ترهابيب عديده، وي جيرار أخأر با من واسي رار البالد، منذ أن جميع أن
 عزو مرسي عن منصبه كرئي  لأبالد.

 51/4/2254الشرق األوسط، لندن، 
 
صـر تسـتورد الغـاز اإلسـرائيلي.. وخـط "أنابيـب" فـي البحـر لتصـديره إلـى األسـواق م :هندية صحيفة .35

 العالمية 
ال نديب عن محادثار يجري بين شركار الغاز ا سرائيأي « كونوميا يايمزتي»كش ر صحي ب 

 نشاء خط أنابيب يحر سطض البحر، ليصدير الغاز ا سرائيأي تل  محطب  يبمصر الوالسأطار 
 ادكو.

ونوهر الصحي ب، أم  اتثنين، تل  أن مصر يكامض ليأبيب الطأب الميزايد عأ  الطا ب، وخاصب مع 
 لييار الك ربائي الذي أثار الكثير من اتني ادار داخو أكثر دوو الخال) الخربي سكانا.يزايد ان طاع ا

موضحب أن الغاز ا سرائيأي يمكن أن يساعد مي يخ يف هذا الن   المحأي وي دئب اتضطرابار 
مرسي، ويخ يف عبء الديون  بالرئي  محمدالميخأ ب بن   الطا ب واليي ساهمر مي ا طاحب 

 باليين دوتر لشركار الطا ب. 3غ عددها مصر البال
و الر الصحي ب ال نديب، تن مصر سيكون بيأا الخطوه أوو دولب يصو تلي ا الغاز الطبيخي المساو 
المكيشف حديثا مي تسرائيو، مشيره تل  أن مصر يمثو طري ا م يوحا لوصوو شركار يطوير الغاز 

وأضامر الصحي ب، أن تنشاء خط أنابيب   و يكأ ب.ا مريكيب ا سرائيأيب تل  ا سواق ا سيويب بط
 يحر سطض البحر سيجخو من الصخب اسي دامه أو ي جيره مثأما يحدك مع خطوط  نابيب البريب.
ويابخر الصحي ب، أن سخي تسرائيو ليصدير الغاز لمصر يمكن أن يساعد مي تعاده بناء الخال ار 

ن يزايد عدد السكان واري اع الطأب بمصر، جخو مصانع الميويره مع حأي ي ا ا  أيميب، تميب تل  ت
 يصدير الغاز الطبيخي المساو بحاجب تل  تمدادار جديده.

 51/4/2254الشعب، مصر، 
 
 األردن يدين دعوات المتطرفين اليهود القتحام "األقصى" .36

 حكومب د.لشؤون ا عال) الناطق الرسمي باس) ال ا ردني دان وزير الدولب: أبيراوكالب  –عمكان 
 تطالقواسينكر  محمد المومني بشده دعوار الميطرمين الي ود ت يحا) المسجد ا  ص  المبارا.
مشاعر  زواسي زاسأطار اتحيالو أيدي الميطرمين مي المسجد ا  ص  المبارا لأخبك واليحريض 

 المسأمين واعيبرها اني اكار مرموضب جمأب وي صيال .
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 ردن ال اطع لممارسار سأطار اتحيالو اليي  امر با يحا) عن رمض ا ،مي بيان أم  ،وعبر
المسجد ا  ص  المبارا واطالق ا عيره الناريب وال نابو الصوييب وغاز ال أ و عأ  المصأين 
المرابطين مي المسجد وا غالق ابواب المسجد واحيجاز المصأين داخأه ما ادى ال  اصابب بخض 

 الحرا .
ل  يشجيع الخنف واليطرف الديني ولن يخد) تت أعداء السال) تؤدي الممارسار سيهذه و او تن 

 واتسي رار مي منط ب الشرق ا وسط.
  51/4/2254، ، عّمانرأيال

 
 عن "األقصى" "اإلخوان" تدعو للتحرك دفاعاً : عّمان .37

تل  يحمو مسؤولياي ا كامأب ا ردنيب الحكومب مي ا ردن دعر جماعب ا خوان المسأمين  :عمكان
الخاص ب اآلثمب اليي ييول  كبرها الكيان ا سرائيأي، باسيمرار اعيداءايه عأ  "أما) ما وص يه بر

بار " :أم  ،مي بيان صدر عن مكيب ا ا عالمي ،و الر الجماعب ."المسجد ا  ص  والم دسار
رأر أن . و "واضحا  الن أب النوعيب مي حج) اتعيداء عأ  المسجد ا  ص  من  بو الكيان الص يوني

اتعيداءار عأ  الم دسار باير يسيوجب أيضا يحرا ا مب بكو طا اي ا لأدماع عن هويي ا "
ال د  وا  ص  جزء من ع يده المسأمين ودين )، والمسا  ب ما به "، مؤكده أن "وشرم ا وم دساي ا

 ."خط أحمر
بطن ما يمأكه ا ردن  ا ردن مطالب بالو وف و  ب جاده لخوض غمار هذا المخيرا، عأما  "و الر تن 

 ."من أوراق الضغط السياسي، يشكو الخامو ا  وى مي المخادلب
وطالبر أيضا بيحريا ال ضايا ضد الكيان مي المحاك) الدوليب، ويخزيز مو ف ا جماع الشخبي 

السأطب ال أسطينيب بصرف ج دها "وأح يب ا مب ميه. كما طالبر " ا  ص "الكامو عأ  أولويب 
  ".المشروع الص يوني، واتنشغاو با ولويار الوطنيب بدو اتن ماا بم اوضار عبثيبلم اومب 

  51/4/2254، الغد، عّمان
  
 الالزمة باإلجراءاتقوم نوس.. تابع قضية بيع االحتالل لمبنى بريد القدسن األردنية: الخارجية .38

ن ا ييابع ما ورد من أ با ردني كدر وزاره الخارجيب وشؤون المغيربين: أيغريد الرشق -عمكان 
 يا) تسرائيو ببيع جزء من مبن  مسجو باس) خزينب الممأكب ا ردنيب ال اشميب، ي ع "مخأومار عن 

. و الر الميحدثب الرسميب باس) الوزاره مي "عأ   طخب أرض من أراضي ال د  الشر يب المحيأب
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ميع اتجراءار الالزمب مي هذا ييابع الموضوع وسي و) بج"ن الوزاره تم ، أ "الغد"يصريض خا  بر
 ."الصدد

  51/4/2254 ،الغد، عّمان
 
 الالجئين الفلسطينيينكّرر مطالبة الجامعة العربية بتصحيح قرارها لجهة تأكيد حق عودة يباسيل  .39

جبران باسيو أنه أبرق تل  جامخب الدوو الخربيب مي الخاشر  الأبناني أعأن وزير الخارجيب: داود رماو
حالي  عالن يح كظ لبنان عأ   رارها مي ال ضيب ال أسطينيب  نه ت يأحظ بصريض من الش ر ال

مؤكدا  أن لبنان غير مخني بطي اي اق بين ال أسطينيين  لالجئين ال أسطينيين الخباره حقك الخوده،
 وا سرائيأيين.

ير الخارجيب و او باسيو، مي مؤيمر صحامي، تنه ايصو با مين الخا) لجامخب الدوو الخربيب ووز 
رمضنا أن يكون اليصحيض مي ديباجب ال رار"، مشيرا  تل  أن اليخاطف "ال أسطيني لين و يح ظ لبنان و

ا بحق  الأبناني مع ال ضيب ال أسطينيب ت يحياا تل  تثبار كما أن رمض اليوطين واليمسك
 ال أسطينيين مي الخوده مو ف لبناني ثابر.

ومأسطين ت ي مكن أن ينسحب عأ  لبنان الذي لن يرض  بطن  وأضاف أن "أي مخاهده بين تسرائيو
ي رض عأيه اي اق يضر بمصأحيه وينا ض وجوده"، مشيرا  تل  أن الينازو عن حقك الخوده يخني 

 تعالن الدولب الي وديب وبخثره الشخب ال أسطيني.
 ف لبناني ثابر وان وأوضض أن اليوطين يخأق خأال  ديموغراميا  كبيرا ، مشيرا  تل  أن رمضه هو مو 

البن  اليحييب الأبنانيب ت يحيمو ال يا) بذلا، مشدكدا  عأ  أن "مبادره السال) الخربيب ل) ييغيكر و ائمب 
 عأ  مخادلب ثالثيب ثابيب هي الحدود والخوده والدولب". 

كش ر مخأومار عن وجود عرض أمريكي حوو مأ ار المنط ب ي)ك ي ديمه  يران وحأ ائ ا، و 
مكن بندا  خاصا  ييخأكق بيوطين ال أسطينيين مي أماكن ت امي ). وهذا ما رمضيه تيران برغ) أن وييض

 الخرض ييضمكن مكاسب كبيره ل ا.
  51/4/2254 ،السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"أي مباحثات مع إجراء  تنفيان السعودية والكويت .41

يو"، وذلرررا ردا  عأررر  يصرررريحار ن رررر السرررخوديب والكويرررر تجرررراء أي محادثرررار مرررع "تسررررائ:  روييررررز(
"تسرائيأيب" ب ذا الصدد. و او ميحدك باس) وزاره الخارجيب السخوديب تنره مرا مرن عال رار أو محادثرار 
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مع "تسرائيو" عأ  أي مسيوى. ومي الكوير  او وكيو وزاره الخارجيب خالد الجار هللا تن اليصرريحار 
 دثار."ا سرائيأيب" غير صحيحب وت يوجد مثو هذه المحا

وكان وزير الخارجيب "ا سرائيأي" اميغدور ليبرمان، زع) أم ، تن "تسرائيو" يجري مباحثار سريب مع 
بخض الدوو الخربيب اليي ت يخيرف ب ا وييطأع   امب عال ار دبأوماسيب بدامع "ال أق المشيرا من 

ي يجري "تسرائيو" تيران". وأضاف مي مزاعمه لصحي ب "يديخور أحرونور" أن من بين الدوو الي
 مباحثار مخ ا السخوديب والكوير.

 51/4/2254الخليج، الشارقة، 
 
 حمدان بن زايد: اإلمارات تحرص على تعزيز مشاريعها في األراضي الفلسطينية .40

اسي بو سمو الشيخ حمدان بن زايد آو ن يان ممثو الحاك) مي المنط ب الغربيب، : وا) -ظبي  أبو
عبد ربه أمين سر الأجنب الين يذيب مي منظمب اليحرير ال أسطينيب. وأكد ب صر النخيو السيد ياسر 

سموه خالو الأ اء أن ا مارار وبيوجي ار من صاحب السمو الشيخ خأي ب بن زايد آو ن يان رئي  
الدولب، ح ظه هللا، يحر  عأ  يخزيز برامج ا ومشاريخ ا مي ا راضي ال أسطينيب المحيأب ويدع) 

و او سموه تن ا مارار يدع) الشخب ال أسطيني وت يطلو ج دا  يب لأشخب ال أسطيني.ال ضايا الينمو 
مي الخمو عأ  يحسين أوضاعه المخيشيب والخدميب ومساعديه عأ  يجاوز أيب أزمار أو يحديار 

 تنسانيب طارئب.
 51/4/2254االتحاد، أبو ظبي، 

 
 بجنوب شرق البالد "جربة"يطعن يهوديًا في جزيرة  تونسي .42

بجنوب شرق يون   "جربب" يو بي اي( أ د) يونسي عأ  طخن ي ودي بآلب حاده مي جزيره  –يون 
 مي البالد. "الغريبب"السنويب لأي ود اليونسيين بكني   اتحي اترالخاصمب، مي حادثب  د يؤثر عأ  

 83اليونسي  الثالثاء، تن ا سخد  – اتثنينو الر وزاره الداخأيب اليونسيب، مي بيان، وزعيه ليو 
من محامظب " جربب"عاما( بمدينب  30بواسطب سكين عأ  المدعو موري  البشيري  ” اعيدى“عاما( 

 مدنين، ما يسبب له بإصابار م خيأ ب مي الجس) وي) تسخامه وغادر المسيش   بخد ذلا.
 زه ا منيب با شاره مي بيان ا تل  أن ا ج واكي رول) يوضض وزاره الداخأيب ديانب المدعو موري ، 

 ."ت خأ يب له اعيداءت ييخدى مجرد “الم خيدي، حيك أثبير اليح ي ار ا وليب أن ا مر  اعي أر
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ومي الم ابو أكدر مصادر ميطاب ب أن الم خيدي مخروف ب كره الم يطرف، وأن المخيدى عأيه ي ودي 
المدبر "بر اتعيداءر ووص  حيك ييجمع ي ود جزيره جربب اليونسيب.” الحاره الكبيره“ويسكن مي 

 ”.أن الم خيدي كان يرصد حركار المخيدي عأيه باعيبار
 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 

 
 للعودة إلى المفاوضات بغياب إنديك  "محاوالت"جلسة ": القدس العربي" .43

بدون حضور الوسيط ا مريكي مارين تنديا عأ  غير الخاده، ع در  :يمادي أبو سخد -را) هللا 
  ا وو ا حد، جأسب بين الجانبين ال أسطيني وا سرائيأي، اسيمرر لخده ساعار، مي مساء أم

 محاولب ليجاوز ا زمب السياسيب والخوده تل  طاولب الم اوضار.
، تن تنديا  د غادر عائدا  تل  الوتيار الميحده لأيشاور مع "ال د  الخربي"و او مصدر أمريكي لر

ياد ال صض، مؤكدا  أن الجأسب كانر صخبب لأغايب، رغ) جديي ا، البير ا بيض، ول ضاء عطأب أع
عأ  الجانب ال أسطيني، تما سحب طأب  اتشيراطحيك حاولر رئيسب الومد ا سرائيأي يسيبي لي ني 

تل  المنظمار الدوليب، أو يجميدها عأ  أ و ي دير، وهي الخطوه اليي ايخذي ا ال ياده  اتنضما)
 ات يراحين ع عأ   راراي ا الرئي  محمود عبا ، وهو ما  وبو بالرمض لكال ال أسطينيب بإجماع، وو 

 من طرف الومد ال أسطيني.
 51/4/2254القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية 222اليابان تقدم  .44

 100 ( مساعده ماليب لأسأطب ال أسطينيب ب يمب54/4 دمر اليابان اتثنين  :  د  بر  -را) هللا 
مأيون دوتر،خالو ل اء بين وزير شؤون اليخطيط مي را) هللا محمد أبو رمضان و المبخوك الياباني 

 الخا  لخمأيب السال) مي الشرق ا وسط الس ير "يوياكا ايمورا".
وبحك الجانبين خالو الأ اء "سبو يخزيز اليخاون ال أسطيني مع دوو شرق آسيا برعايب الحكومب 

رمضان شكر الحكومب اليابانيب "عأ   وأشار البيان تل  أن أبو بيان مأسطيني. اليابانيب" بحسب
دعم ا الميواصو لأشخب ال أسطيني عأ  الصخيدين السياسي والمادي، وخاصب عأ  الدع) 

مأيون  100ا ضامي الذي يخ در الحكومب اليابانيب بي ديمه لأشخب ال أسطيني والذي يبأغ حوالي 
شروع مدينب أريحا الصناعيب الزراعيب، الذي يدار وين ذ من  بو مؤسسار دوتر وعأ  دعم ا لم

 الحكومب ال أسطينيب بالشراكب مع ال طاع الخا  ال أسطيني".
 54/4/2254قدس برس، 
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 فرنسا: انطالق فعاليات الحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي واألسرى .45

مخاليار مرور  ا سرىلحريب مروان البرغوثي وكامب أطأ ر الحمأب الدوليب  :الحياه الجديده -را) هللا 
عاما  عأ  اخيطاف ال ائد مروان البرغوثي، واليي من الم رر أن يشمو عددا من الدوو من بين ا  51

 ا سبوعمرع مرنسا أول  هذه ال خاليار  –الحمأب الدوليب  وأطأ رمرنسا وايطاليا وبريطانيا وايرلندا، 
  ضيب ا سرى ال أسطينيين لدى الرأي الخا) ال رنسي.الحالي ب دف نشر الوعي ب

و او ال ائمون عأ  الحمأب أثناء مؤيمر صحامي ع د مؤخرا بم ر مجأ  النواب ال رنسي مي باري  
هدف الحمأب نشر الوعي ب ضيب ا سرى ال أسطينيين لدى الرأي الخا)  أنبحضور مدوى البرغوثي، 

عن المخي أين  ا مراالمحأيب والدولب ال رنسيب لمطأب ال رنسي، والسخي لكسب يطييد النخب ا
 ال أسطينيين مي سجون اتحيالو.

 أنو الر رئيسب ينسي يب المنظمار غير الحكوميب المناصره لأ ضيب ال أسطينيب كأود ليوسييا، 
 عن البرغوثي اليي بدأر مي لالمرااالحمأب الدوليب  تطارمرنسا يطيي مي  –الحمأب الدوليب  تطالق

، بنداء أطأ ه المناضو ا مري ي أحمد كايرادا رميق درب نيأسون مانديال من 1058يشرين الثاني 
الزنزانب ذاي ا اليي  بع مي ا الزعي) ا مري ي الراحو بسجن جزيره روبن آيأند مي جنوب أمري يا لمده 

 عاما. 53
مانديال والبرغوثي، مؤكده أن وجود أوجه شبه كثيره بين المسارين النضاليين ل تل وأشارر ليوسييا 

كأي ما مثو أو يمثو رمز الم اومب والحريب والمسي بو لشخبه، وأضامر أن ال رنسيين ي درون 
 أن عشرار المدن ال رنسيب منحر البرغوثي مواطنب شرف. تل البرغوثي، مشيره 

 51/4/2254الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "فيفا"من الـ "إسرائيل"األوروبية لطرد  - كيةياألمر  "الكرت األحمر"حملة  انطالق .46

وعرب مي الوتيار الميحده حمأب لطرد  أميركيونناشطون رياضيون  : أطأقواشنطن –رأي اليو) 
عأ  ضوء   سرائيو"الكرر ا حمر “يحر عنوان ” FIFA“الدولي لكره ال د)  اتيحادمن  تسرائيو

 بشكو عا). ا نسانوح وق خرو اي ا الميكرره لح وق الرياضيين ال أسطينيين 
رسميا عضويب ايحاد كره ال د) مي جنوب  "مي ا"ويسيند الناشطون عأ  اسب يب ياريخيب عندما عأ ر الر

نظا) ال صو الخنصري   ن اءما ساه) انذاا بالضغط الدولي  5441و  5434أمري يا بين عامي 
 المنحو.
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تعبي كره ال د) اريا كانيونا ومريدريا  وينسق الحمأب مع مجموعب من الالعبين الدوليين بين )
 15ع د بطولب الرجاو يحر  ا وروبيرمض )  رار اتيحاد  أعأنوا آخرينكانوييه وتعبين دوليين 

 سنب مي تسرائيو.
وطالب الناشط الخربي ا ميركي رهيف عوض هللا بيجميد عضويب ايحاد كره ال د) ا سرائيأي   

IFAتسرائيو ح وق ا نسان مي مأسطين ويمكين تعبي كره ال د) حي  يحير)  "مي ار"( مي ال
 تسرائيوال أسطيني من الأخب والينام  وطنيا ودوليا. و او عوض هللا وهو من ناشطي حمأب م اطخب 

 .تسرائيومي يصريحار لأرأي اليو) انه حان الو ر اآلن لمبادرار رياضيب ليخزيز م اطخب  أمريكامي 
يأي بي ييد حركب الالعبين داخو الض ب الغربيب، وبين الض ب الغربيب و طاع واي ) اتحيالو ا سرائ

يمنع واردار  تسرائيو أن تل  تضامبغزه، ومنع الالعبين من المشاركب مي المساب ار الدوليب 
المخدار الرياضيب الحيويب لأ رق والمالعب ال أسطينيب مشيرا لخشرار الالعبين ال أسطينيين ممن 

 والسجن وال يو. واتعي اوي ب يخرضوا لأمضا
 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 

 
 هرب من قضايا جنسية زيمبابوي تطرد حاخاما إسرائيلياً  .47

اليخيزر “ا سرائيأيب، أن زيمبابوي طردر الحاخا) ا سرائيأي الذئب ال ارب  "هآري "ذكرر صحي ب 
هارب من مضائض جنسيب مي من أراضي ا بشكو م ين، بخدما عأمر بطن الرجو مطارد و ” برتند
 بالده.

سنب( يين و من دولب أمري يب  خرى، هربا من اتي امار اليي يالح ه  11وأشارر تل  أن الحاخا)  
مي تسرائيو واليي ي يد بيورطه مي الخديد من الجرائ) الجنسيب، مشيره تل  أن الحاخا) الذي لديه 

 راء.الكثير من ا نصار هائ) عأ  وج ه مي ال اره السم
رغ) أن وسائو تعال) زيمبابويب أكدر طرد برتند، تت أن الحاخا) ال ارب ن سه "و الر الصحي ب: 

 ."أعأن أنه سيخود لزيمبابوي خالو أيا) مخدوده
ول ير الصحي ب تل  أن أنصار الحاخا) بإسرائيو من أيباع مجموعب برسأيف، شخروا باسيياء شديد 

مبابوي وهو يريدي مالب  السجناء مكبال  با غالو ورأسه عند نشر صور زعيم ) المبجو مي زي
 منحنيب بجوار رجاو الشرطب المحأيين.

 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 
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   اإلسرائيليةالواليات المتحدة في تسوية العالقات الفلسطينية  تنافسالصين  .48
مي الشرق ا وسط، مشيره  كيبر صحي ب "تيزميسييا" أن الصين  د ينام  الوتيار الميحده: تيزمسييا

. وتحظر الصحي ب أن رئي  السأطب ا سرائيأيبتل  محاوتر تسيئناف الم اوضار ال أسطينيب 
عن رغبي ما مي  أعأناالوطنيب ال أسطينيب محمود عبا  ووزير الخارجيب ا سرائيأي اميغدور ليبرمان 

)، مضي ب أن الصين ل) يبد ساب ا الصين ضروره تحالو السال تعالناسيئناف الم اوضار عأ  تثر 
 هذا المسار.  نشاط ميأي 

شيمون بيريز  ا سرائيأيدعا يو أبيب خالو ل ائه الرئي   بينغ  دجينغ  الصيني شيوكان الزعي) 
بداء حكمب اسيراييجيب. وي وو الصحي ب تن الصين بدأر مي اآلونب  تل  ايخاذ خطوار جريئب وا 

سرائيو عأ  الرغ) من أن ا كانر مي ا عوا) ا خيره يطور الخال ار ا خيره مي ينشيط يخاون ا مع ت
تن الشخبين الصيني والي ودي  بينغ  ولهوين و عن شي جينغ  ات يصاديب الجيده مع ال أسطينيين. 

وين و  يربط ما صدا ب  ديمب، مخيدا تل  ا ذهان دور الصينيين مي مواج ب النازيب واتمبرياليب. 
مي مدرسب ات يصاد الخأيا أليكسي ماسأوف  وله تن الصين  اتسيشراقي   س) الصحي ب عن رئ

 اآلن يحويوخطب ليسويب الوضع مي أوكرانيا. ويحاوو  أن طرحريحاوو لخب دور الحك). وسبق ل ا 
واعده بالنسبب تل   سو ا يجاريب دري ا ات يصاديب تل   دره جيوسياسيب، ناهيا عن أن ا يخيبر 

حديد يربط بين ميناء أشدود مي الميوسط مع ميناء تيالر  بناء سكبحك حاليا مشروع . ويبتسرائيو
 ا طأسيمي البحر ا حمر. ويمكن أن يسيخد) هذا الطريق الذي يربط بين المحيط ال ندي والمحيط 

 لسحب بخض الشحنار من  ناه السوي .
 54/4/2254روسيا اليوم، 

 
 هتافات في تدريبات عسكرية في روسيا  "ت فلسطينعاش"و "هدي يا بحر هدي: "اليومروسيا  .49

رمع يسجيو ميديو رصد يدريبار ي و) ب ا طالب مي كأيب عسكريب روسيب وه) يرددون كأمار من 
محمد صالض  تبراهي)أغنيب "هدي يا بحر هدي.. طولنا مي غيبينا" لأشاعر، ال نان ال أسطيني الراحو 

يو عنوان "طالب الكأيب الخسكريب مي روسيا ييغنكون باليراك الش ير باس) "أبو عرب". يحمو هذا ال يد
ال أسطيني أثناء يدريباي )". و د بدا واضحا مخال أن طالب الكأيب ي ي ون بكأمار بالأغب الخربيب، مثو 
"المخنويب عاليب" و"عاشر عاشر مأسطين"، با ضامب تل  كأمار من تحدى أش ر ا غاني 

ليح ق مما تذا كان بين طالب الكأيب الخسكريب الم شار تلي ) مبيخثون ال أسطينيب. هذا ول) ييسن ا
 عرب أو من أصوو عربيب.

 54/4/2254روسيا اليوم، 
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 2251تريليون دوالر في  5771صفقات التسليح العالمية تبلغ  .51

نحو  1058 او ي رير صادر حديثا  أن تجمالي ا ن اق الخالمي عأ  اليسأيض بأغ مي عا)  :لندن
 .1051عما أن ق عا)  % 574يريأيون دوتر أمريكي، وهو ما يكشف عن يراجع بنسبب  5711

ويخود السبب وراء هذا اتنخ اض بحسب الي رير الصادر مخ د سيوك ول) الدولي  بحاك السال) تل  
اده يراجع الن  ار الخسكريب مي البأدان الغربيب، وعأ  رأس ا الوتيار الميحده، وذلا عأ  الرغ) من زي

 .% 573ا ن اق الخسكري مي با ي أنحاء الخال) بنحو 
، ويخيبر هذه 1058و او الي رير تن الصين وروسيا والسخوديب زادر تن ا  ا عأ  اليسأيض مي عا) 

 .1004بأدا مي جميع أنحاء الخال) ضاع ر صرم ا منذ عا)  18الدوو الثالك بين 
ليصو تل  نحو  1058عا)  % 4 وسط اري ع بنحو ويؤكد الي رير أن ا ن اق الخسكري مي الشرق ا

 مأيار دوتر وأن الخراق يخد حاليا مي م دمب الدوو الخربيب تن ا ا عأ  اليسأيض. 510
ويشير مخدو الي رير تل  عد) يوامر مخأومار كاميب عن ا ن اق الخسكري  يران و طر وسوريب عا) 

نامل ا ن اق الخسكري مي المخ د تن هذا يخك  ، وي وو الدكيور سا) بيرلو مريمان مدير بر 1058
نه حي  عندما ييوامر البيانار مإن ا ت يغطي جميع الن  ار  اليخيي) الخا) عأ  ا ن اق الخسكري، وا 

 الخسكريب.
، أن هذه الدوو الثالك ”ات يصاديب“وأوضض ولي) باكسير الخبير الخسكري والكولونيو المي اعد لر 

تخ اء المخأومار عن تن ا  ا الخسكري ليضع خصوم ا مي حالب من الضبابيب ويحديدا تيران ييخمد 
وعد) وضوط الرؤيب، وهذا يدمع اآلخرين لزياده تن ا  ) الخسكري يأ ائيا، لكن المؤكد أن تيران ي و) 
حاليا بيخزيز يرساني ا وزياده تن ا  ا الخسكري بشكو كبير  ن جزءا من اليرسانب الخسكريب ا يرانيب 

 وجه ليمويو النظا) السوري وحزب هللا لخد)  دري ما عأ  شراء السالط.ي
ويخك  الي رير حالب ال أق الغربي من اسيمرار اري اع مخدتر ا ن اق الخسكري مي الصين، م د زاد 

مأيارار دوتر، ومثأر الصين نحو  401مي المائب وبأغ  873ا ن اق الخسكري آلسيا وأسيراليا بنسبب 
مأيار دوتر، بحسب ما  533لمائب من هذه الزياده وواصأر تن ا  ا مي هذا المجاو تل  مي ا 174

 أوردر صحي ب ات يصاديب.
 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 

 
 "فوربس" تكشف النقاب عن قائمة األثرياء العرب .50

 .1054 ائمب ا ثرياء الخرب لخا) عن الشرق ا وسط( الن اب  -كش ر مجأب  مورب  :الغد -دبي
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مأيار  173بثروه  درها  58وضمر  ائمب مورب  رجو اتعماو ا ردني زياد المناصير بالمريبب 
 دوتر.

وعرضر المجأب مي عددها الصادر مي ش ر نيسان  ابريو( الحالي،  ائمب بطصحاب المأيارديرار 
 دوتر.مأيار  533701دولب مي الخال) الخربي، اليي يصو ثرواي ) مجيمخب  58والماليين من 

وسواء أكان ممن صنع ثرويه بن سه أو ورث ا عن عائأيه، مإن كو واحد من ) جمع ما ت ي و عن 
 54171شخصا  يمأكون المأيارار، ويبأغ ثرواي ) مجيمخب  41مأيون دوتر. ويوجد من بين )  540

طالو، بثروه  ويصدر ال ائمب الوليد بن أشخا  جدد تل   ائمب هذا الخا). 4مأيار دوتر، كما انض) 
البرازيأي من أصو لبناني جوزيف ص را بثروه يبأغ  1الر مأيار دوتر. ويطيي مي المريبب  1074ي در بر

 مأيار دوتر. 5178مأيار دوتر، يأيه السخودي محمد الخمودي بثروه يبأغ  53
انضمر ا وائو شخصيار من مصر ودولب ا مارار الخربيب الميحده، مي حين  51الر ويطيي ضمن 

غذائيب، الجزائر  وو مره ل ائمب أصحاب المأيارار بدخوو مواطن ا، الميخص  مي الصناعار ال
ثريا  سخوديا   84عالوه عأ  ذلا، يصدرر الممأكب الخربيب السخوديب ال ائمب بوجود  أسخد ربراب.

ثريا ،  51بوجود  1الر مأيار دوتر. ويطيي مصر بالمريبب  3474ي يمون مي ا، ويصو ثرواي ) مجيمخب 
دوتر، بينما يحاوو لبنان جاهده الب اء  مأيار 53711ثرواي ) ثريا ، وحج)  54يأي ا ا مارار بوجود 

 مأيار دوتر. 80731من حيك مجموع الثروار بمبأغ  يميه  1مي المركز الر
ء الذين جمخوا ثريا  عربيا  ثرواي ) من الخمو مي  طاع البنوا، مي حين بأغ عدد ا ثريا 15و د جمع 

ا ول  مكانر  1الر شخصا  لكو  طاع. أما ال طاعار  54ثرواي ) من  طاعي بيع اليجزئب والينوع 
الخ ارار، وال طاعين الرئيسيين مي دوو مجأ  اليخاون الخأيجي: الن ط والبيروكيماويار. وت ي يصر 

ب الم ضأب لدى ا ثرياء مي هذا اليصنيف عأ  عرض حج) الثروه، م و يحدد اتخييارار اتسيثماري
 الخال) الخربي، ومن ي يمون خارجه، كما أنه يخرض ال طاعار والصناعار اليي ح  ر ل ) الثروه. 

 أغن  أثرياء الخال)
 51/4/2254الغد، عمان، 

 
الفدائية "رصاصة" رحمة لسلطة عباس ونهاية مرحلة االذالل للفلسطينيين ومقدمات  الخليلعملية  .52

 الثة والرد األولي على اقتحام االقصى واقامة كنيس يهودي في باحتهاالنتفاضة الث
 عبد الباري عطوان
جاءر عمأيب اطالق النار عأ  سياره يسي أ ا مسيوطنون تسرائيأيون عأ  طريق  رب الخأيو مي 
جنوب الض ب الغربيب المحيأب اليي  يو مي ا مسيوطن واصيب اثنان آخران بجروط بمثابب جر  انذار 
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يمكن ان يكون عأيه الوضع مي حاو ان ارر م اوضار السال) الحاليب واسيمرر الحكومب  لما
 ا سرائيأيب مي عمأياي ا اتسييطانيب.

عمأيار ال يو كانر دائما مي ايجاه واحد، اي برصا  ا سرائيأيين والضحايا من ال أسطينيين 
المش د مي الض ب الغربيب المحيأب الخزو، ويبدو واضحا من خالو عمأيب ال جو) الم اجئب هذه ان 

 ي ف عأ  ابواب اليغيير الكامو مما يؤدي ببدء مرحأب جديده مخيأ ب.
 بو اسبوعين ا يحمر وحده عسكريب تسرائيأيب مدججب بالمدرعار واتسأحب الث يأب مخي) جنين 

ين من رما ه لالجئين ال أسطينيين و يأر ناشطا بد) بارد، واكمو  ناصب هذه المجزره باغيياو اثن
حمأوا جثمانه ال  ذويه يم يدا لدمنه، وكان الش داء الثالثب يجسدون الوحده الوطنيب ال أسطينيب مي 
اب   صورها، وابأغ مخاني ا، حيك يخان ر جثامين ) الثالثب اليي جرى ل  ا بإعال) ميض وحما  

مثيو منذ اني اء اتني اضب والج اد اتسالمي مي الجنازه الم يبب اليي ا يمر ل )، ول) يحدك ل ا 
 الثانيب.

اتراضي ال أسطينيب المحيأب يش د حالب احي ان غير مسبو ب هذه اتيا) بسبب عمأيار اتذتو 
الميواصأب اليي ييخرض ل ا ال أسطينيون عأ  ايدي ال وار ا سرائيأيب ومجموعار المسيوطنين 

ا عن الدمخب الرابخب من اتسرى ال أسطينيين المدججين بالسالط، وان يار حو الدوليين، ورمض اتمرا
 مي سجون اتحيالو.

رد مخو “ان يبارا حركيا حما  والج اد اتسالمي هذه الخمأيب ال جوميب، ويشيدان ب ا، ويخيبران ا 
طبيخي عأ  جرائ) اتحيالو والمسيوطنين ضد اهأنا مي الض ب وغزه واسيباحب المسيوطنين لباحب 

يخني ان الحركيين بصدد اسيئناف الم اومب المسأحب اتمر الذي سيشكو  م ذا” المسجد ات ص 
 يحديا مباشرا لي  م ط  سرائيو وانما لأسأطب ال أسطينيب و واي ا اتمنيب ايضا.

*** 
زائيف الكين نائب وزير الخارجيب ا سرائيأي يباه  مي حديك صحامي ادل  به لصحي ب تسرائيأيب 

بيب اكثر مناطق الشرق اتوسط اسي رارا وهدوءا، وربما سيدرا، بخد  بو اسبوع بان الض ب الغر 
وصوو انباء هذا ال جو)، انه يسرع مي مو  ه هذا، تن هذا ال دوء الذي يحدك عنه ربما يكون 

 ال دوء الذي يسبق الخاص ب.
بشع ال دوء ت يمكن ان يسيمر ال  اتبد مي ظو السياسار اتسي زازيب الحاليب، واتسيغالو ال

لضخف ال أسطينيين، والسأطب عأ  وجه الخصو ، ومواصأب اعماو ال يو واتغيياو، ومرض 
الحصار ات يصادي واتنساني الخانق، واذتو ثالثب ماليين انسان اما) المخابر ا سرائيأيب ويصخيد 

 سياسار وممارسار اليمييز الخنصري.
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ي ديدايه ب رض ع وبار عأ  سأطب الرئي  عبا  بنيامين نينياهو رئي  وزراء تسرائيو بدأ مي ين يذ 
واصدار  رارا بيجميد امواو الضرائب المسيح ب ل ذه السأطب والم يطخب من الضرائب  م دارها مئب 
مأيون دوتر ش ريا(، اتمر الذي يخني ان هذه السأطب يواجه اتمال  وخطر اتن يار، وت نخي د ان 

يطسف عأي ا، باسيثناء بخض المسي يدين من ا، وه)  أب عأ  الشخب ال أسطيني سيذرف الدموع او ي
 اي حاو.

ان يار السأطب يخني ان ي و) السأطار ا سرائيأيب باعاده احيالو كو اتماكن الخاضخب لحكم ا 
الذايي المزور، وعوده اتوضاع ال  ما كانر عأيه  بو يو يع اي ا ار اوسأو، مما يخني ان ييحمو 

ب اداره هذه اتماكن، ويغطيب الن  ار الميريبب عأ  ذلا من ماء وك رباء وامن هذه السأطار مسؤولي
 وخدمار بأديب، وهذا ما ييمناه مخظ) ال أسطينيين يحر اتحيالو.

الي ديدار اليمينيب ا سرائيأيب بض) الض ب الغربيب  د يصب مي مصأحب ال أسطينيين مي اتني او من 
ده ثنائيب ال وميب، مما سيجخو النضاو ال أسطيني ينصب عأ  حو الدوليين ال  حو الدولب الواح

المطالبب بالح وق المدنيب والمساواه والحق مي اتنيخاب البرلماني والبأدي، مما سيخني ن ايب تسرائيو 
 كدولب مخظ) سكان ا من الي ود.

ي ف جون  لن يجد تسرائيو اليخاطف الذي كانر ييميع به مي السابق من  بو دوو غربيب، مخندما
كيري وزير الخارجيب اتمريكي اما) الكونغر  ويي م ا عأنا بإمشاو م اوضار السال)، وعندما 
ييخاظ) عمأيار الم اطخب اتكاديميب وات يصاديب ل ا مي اوروبا وامريكا، مان الصوره يبدو غير 

ال أسطينيين يحر  ورديب بالنسبب ال   ادي ا، والمنظرين تسييطان ا واسيخدا) ال بضب الحديده ضد
 اتحيالو و يو الخمأيب السأميب.

*** 
الرئي  ال أسطيني محمود عبا  سيدين هذا ال جو) عأ  المسيوطنين حيما، مثأما ادان كو 
ال جمار الساب ب المماثأب، ولكن هذا لن يحميه من غضب ا سرائيأيين وسيزيد من غضب 

 ال أسطينيين عأيه وعأ  سأطيه مي الو ر ن سه.
نسيق اتمني س ط، بو يجب ان يس ط مي ظو مشو عمأيب السال)، والسأطب اليي يرأس ا عبا  الي

اصبحر عنوانا لحمايب المسيوطنين من خالو  مع ال أسطينيين ومباركب اليخاون مع اتج زه اتمنيب 
 ا سرائيأيب تغيياو او اعي او الم اومين لالحيالو.

عأ  ا يحا) المسجد ات ص ، وا امب كني  ي ودي مي باحيه،  عندما ييجرأ المسيوطنون ا سرائيأيون
واسي زاز مأيار ونصف المأيار مسأ) مي الخال) باسره، مماذا ييو ع الحكومب ا سرائيأيب؟  ذف 

 المسيوطنين بالورود والرياحين.
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 كو المؤشرار ي يد بان اتن جار الذي اسيغرب الكثيرون عد) حدوثه مي اتراضي المحيأب طواو
السنوار الماضيب بار وشيكا، والخمأيب ال دائيب اتخيره مي الخأيو  د يكون عود الث اب او الم جر 

  شخاله.
نبشر زائيف الكين ورئيسه ليبرمان بان ال دوء الذي يحأمون باسيمراره وصو ن طب الن ايب، وان 

ب ا، ومارسوها بطري ب ساديب يسونامي اتني اضب الثالثب بار وشيكا، وان مرحأب اتذتو اليي يميخوا 
 ضد ال أسطينيين الصابرين الخزو  د أسدو السيار عأي ا. 

 51/4/2254رأي اليوم، لندن، 
 
 إلى الرئيس رسالة .53

 هاني المصري
"ل د أصبض جأيا  لنا ولخدد كبير من المرا بين أنكا ومخا ال ياده ال أسطينيب يواج ان خطر الو وع مي 

يوجب اليصرف بسرعب تي اء هذا الوضع المسيحيو. نطالبا بالمبادره مٍخ يصخب  الخروا منه، وي
وبسرعب بدو انيظار الأحظب الحيميكب اليي سيي) مي ا ي دي) مشروع لا يينا ض يماما  مع الح وق 
ا ساسيب لأشخب ال أسطيني، وي  دَّ) لأخال) عأ  أنه مشروع أميركي محايد، بينما هو وبدون أدن  شا 

تليه باليشاور مع الحكومب ا سرائيأيب. مي هذه الحالب لن يكون أماما خيار سوى   د ي)ك اليوصو
سرائيو مره أخرى اتدكعاء بطنا والشخب ال أسطيني  رمض هذا المشروع؛ مما يييض لأوتيار الميحده وا 
 ع بب مي طريق السال). وبدت  من اتنيظار، تننا ندعوا تل  المبادره وبشكو و ائي، و بو تعالن
وزير الخارجيب جون كيري مشروع ا طار ا ميركي، تل  ا عالن عن بيان مبادئ واضض يأيز) 

 بمخادلب سال)  ائمب عأ  ح وق وحاجار الشخب ال أسطيني المخيرف ب ا دوليا ".
هذه م ره من رسالب وج  ا لأرئي  مجموعب من ا كاديميين والم نيين ال أسطينيين والخرب المخرومين 

 ) ال وي ومنذ أمد طويو بال ضيب ال أسطينيب.باليزام 
وأضامر الرسالب: "ان الم اوضار ييجاهو كأيا  اسيخاده ح وق ال أسطينيين الذين يخيشون مي الشيار 
والمنامي خارا مأسطين الياريخيب، والذين يشكأون ما ي ارب نصف المجيمع ال أسطيني، ومي م دمي ا 

مي المساواه واسيخاده  5443ذه الم اوضار ح وق مأسطينيي حق الخوده تل  وطن ). كما ييجاهو ه
. عأ  الخك ، ممطأب تسرائيو الجديد 5443الح وق والمأكيار اليي ي) سأب ا من ) عأ  تثر نكبب 

الميمثو باتعيراف ب ا كر "دولب ي وديب" ي دد مي حاو  بوو السأطب ال أسطينيب به بإلغاء كو هذه 
ا ا نكار مي ال انون الدولي. تن مثو هذا اتعيراف يخني مي حده ا دن  الح وق، وباليالي يثبير هذ

وجخأ ) مريسب س أب لسياسار اليمييز واليط ير الخر ي المسيمر منذ  5443اليخأي عن مأسطينيي 
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والشيار يخني أن تطار الم اوضار يسيثني الغالبيب من الشخب  5443النكبب. تن اسيثناء مأسطينيي 
 ال أسطيني".

أضامر: "تن لأشخب ال أسطيني مجموعب من الح وق ا ساسيب الوطنيب الجماعيب وال رديب، أهم ا و 
وأبرزها عأ  ا طالق حق الخوده المنصو  عأيه والمخيرف به مي الشرعيب الدوليب، وهذه الح وق 
 ليسر وت يمكن أن يكون موضوع م اوضار وت يمكن المساومب عأي ا أو يخريض ا لأخطر يحر أي

 ظرف من الظروف".
وأضامر الرسالب: "آن ا وان لأبدء بحوار وطني جديد بين ال أسطينيين حوو مسي بو وأهداف النضاو 
ال أسطيني، والطرق المثأ  لضمان يح يق الح وق ال أسطينيب ا ساسيب، بما مي ا ح وق من يخيشون 

المشردين مي الشيار يحر اتحيالو، ومن يخيشون كسكان درجب ثانيب مي تسرائيو، وح وق 
الممنوعين بال وه من الخوده تل  دياره). نحن عأ   ناعب أنا سيحصو عأ  دع) الغالبيب الخظم  
من الشخب ال أسطيني ميما لو  ررر أن يطخذ عأ  عاي ا يس يو حوار وطني جديد يسخ  لأوصوو 

 تل  هذه ا هداف".
أننا لسنا بوارد اتسيسال)، ونخأن رمضنا  ي واخيي) المو خون عأ  الرسالب رسالي ) بال وو "نخأن 

محاولب من  بو أي كان لالسيسال) باسمنا. ندعوا بص يا رئي  منظمب اليحرير ال أسطينيب الخمو 
وبدون يطخير عأ  انخ اد مجأ  وطني مأسطيني، بخد أن يي) تعاده يشكيأه ديم راطيكا ، يخ د تليه 

و ودائ) يضمن الح وق ا ساسيب لأشخب ال أسطيني. ا شراف عأ  صياغب مسار جديد لسال) عاد
نؤكد لا أنه لو اخيرر هذا المسار الجديد مإنا سيحظ  لي  م ط بدع) الشخب ال أسطيني، بو 
وأيضا  غالبيب شخوب الخال) الذين ساندوا بحز) وصمود ولخ ود طويأب نضاو الشخب ال أسطيني 

 وح و ه".
الخا) ال أسطيني والخربي، ويخطي ا المصدا يب وال وه أن  تن هذه الرسالب صور يخبر عن اتيجاه

مسيره اي اق أوسأو والم اوضار الثنائيب برعايب أميركيب بدون مرجخيب مأزمب، يسيند تل  ال انون 
الدولي و رارار ا م) الميحده اليي ييضمن الحد ا دن  من الح وق ال أسطينيب؛ ل) يؤد سوى تل  

ل  جدار الض) واليوسع الخنصري، وي ميش يخميق اتحيالو ويوسيع ا تسييطان وي طيع ا وصاو، وا 
ل  حالب من الييه ال أسطيني جركاء غياب  ل  اتن سا) المدمر، وا  ال ضيب ونزع ا عن عم  ا الخربي، وا 

 المشروع الوطني الواحد وبرنامل ال واس) المشيركب والمؤسسب الجامخب وال ياده الواحده.
جديد هو الشروع مي الحوار الوطني الشامو الذي دعر تليه الرسالب، والذي يجب تن مدخو المسار ال

نما ممثأو اليجمخار ال أسطينيب المخيأ ب، عأ  أن يي)  أن يشارا ميه لي  ممثأو ال صائو م ط، وا 
 منض حصب مناسبب لأشباب والمرأه والشيار.
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مع يحويو لجنب ي خيو ويطوير  وحيي يكون البدايب  ويب، يمكن أن ييزامن بدء الحوار الوطني
المنظمب تل  ا طار ال يادي المؤ ر ومق ما منصو  عأيه مي اي اق ال اهره، مع رمدها بخدد من 
الشخصيار الوطنيب المش ود ل ا باتنيماء الوطني وال دره عأ  الخطاء، حي  يكون ممثأب مخال  

لأيخطيو، وبما ت يم  صالحيار الأجنب لأ أسطينيين أينما كانوا، وبحيك يكون  رارايه غير  ابأب 
الين يذيب، حي  ت يم  شرعيب ووحدانيب المنظمب بوص  ا الممثو الشرعي والوحيد لأشخب 

 ال أسطيني، ويمثو ا نجاز الياريخي الدي دمع الشخب ال أسطيني من أجأه يضحيار غاليب.
 51/4/2254األيام، رام هللا، 

 
 ريخية!في سياق هزيمة تا فلسطينيإنجاز  .54

 ماجد كيالي
يؤكد عديد من المخطيار بطن الطرمين ال أسطيني وا سرائيأي لن يذهبا بخيدا  مي خالماي ما، ولن 
يصال تل  حد مغادره مربكع الخمأيب الي اوضيب، وأن ما يجري بين ما مجركد عضك أصابع، عأ  

 مأيب  سبابه الخاصب.ا رجض، ولي  كسر عظا)، تذ أن كال  من ما حري  عأ  اسيمرار هذه الخ
ومع أن تسرائيو هي الطرف ا  وى، والمسيطر، مي هذه المخادلب، تت أن ا يبدو مخنيكب بالح اظ عأ  

(، م ما بأغر الخالمار 5431الوا ع الراهن، الميضمكن وجود سأطب مأسطينيب مي ا راضي المحيأب  
ت سيما أن وجود هذه السأطب يجنكب  مخ ا، طالما أن هذه ييحك) بشخب ا، ويأيز) ب واعد الأخبب،

تسرائيو يحمكو أي مسؤوليب تزاء ال أسطينيين، ويغطكي عأ  ح ي ي ا كدولب اسيخماريب يسيطر عأ  
 حياه شخب آخر بال وه وا كراه.

لكن هذا اتسينياا ت ينبغي اليخويو عأيه كثيرا ،  ن تسرائيو لدي ا عده خيارار بديأب عن اتسيمرار 
الي اوض مع ال أسطينيين، مي حاو يشدد هؤتء، من ضمن ا، مثال ، اسيمرار الوا ع الراهن،  مي عمأيب

أو الذهاب نحو خيار "الحو ا حادي"، أي اتن صاو من طرف واحد، مي تطار من السيطره 
ب أن ا كانر جركبر هكذا خيار لدى انسحاب ا من  طاع غزه   (. ومخأو) أن 1001ا سرائيأيب، بخاصك

اتنسحاب، مي حينه، ل) ي أو من مدى سيطري ا عأ  ال أسطينيين، ول) يؤدك تل  يغيير جذري هذا 
مي طبيخب الكيان ال أسطيني، كما أنه ل) يثر ردك مخو من ال ياده ال أسطينيب،  دخاو يخديالر عأ  

 امر (، طالما أن تسرائيو 5448المخادتر اليي يطسسر عأي ا عمأيب اليسويب مي اي اق أوسأو  
 بإجراء يغييرار أحاديب من جانب ا.

ومي الوا ع مإن تسرائيو يشخر بطن ا مطأ ب اليد ي ريبا  مي السياسار اليي يني ج ا تزاء ال أسطينيين، 
مي هذه المرحأب، وذلا بالنظر تل  يوامر مجموعب عوامو، أول ا وجود شبكب كبيره وعمي ب ومخ ده 
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 ا، مي المجالين ات يصادي وا مني، ومن البضائع من عال ار اتعيماديب اليي يربط ) ب
اتسي الكيب تل  حركب المرور بين ال رى والمدن وصوت  تل  المخابر الخارجيب، ناهيا عن المياه 
والك رباء والو ود. وثاني ا، صخوبب وضع السأطب، اليي وضخر كو رهاناي ا، وبنر أوضاع ا، عأ  

مع وجود طب ب سياسيب باير مي ادمب ومسي أكب ويدين بمكاني ا نجاط الخمأيب الي اوضيب، ت سيما 
ون وذها تل  ضمان اسيمرار هذه الخمأيب، ولو بطي ثمن، ومع ا خذ مي اتعيبار اعيماديب السأطب 
مي موازناي ا وروايب موظ ي ا عأ  الموارد الماليب الميطييب من مصادر خارجيب. وثالث ا، أن الوا ع 

و) مي حالب اني اليب، ومي مرحأب اضطراب، بمخن  أنه ت يمنض السأطب هامش الخربي السائد الي
مناوره مريحا ، مي مواج ي ا لالمالءار ا سرائيأيب. ورابخ ا ينبع من وهن المو ف ا ميركي، الذي ل) 

ر يحيمو تل اء مسؤوليب يخثكر الخمأيب الي اوضيب عأ  تسرائيو، ولو يوما  واحدا . و د ش دنا كيف  ام
الناط ب بأسان وزاره الخارجيب ا ميركيب باليخ يف من يصريحار جون كيري وزير الخارجيب، الذي 
حمكو ال سط ا كبر من المسؤوليب عن مشو الم اوضار تل  حكومب نيانياهو، بسبب عد) اليزام ا 

 يده!ا مراا عن الدمخب الرابخب من ا سرى ال أسطينيين، وا عالن ا عن مخططار اسييطانيب جد
ومع ا خذ مي اتعيبار بكو هذه الحيثيار الضاغطب تت أن ال أسطينيين يمأكون تمكانيب ومشروعيب 
 أب الطاولب الي اوضيب، عأ  رغ) ضخ  )، وصخوبب مو   )، ولكن هذا منوط بيوامر ا راده عند 

د بطن وضع ال ياده المخنيب، وباسيخدادها ليحمو مسؤوليب هكذا  رار، ت سيما أن ت شيء ي ي
ال أسطينيين، تزاء تسرائيو، مع اليسويب أمضو منه مخ ا من دون يسويب. بو عأ  الخك ، مثمب ما 
ي يد بطن ال أسطينيين لن يخسروا كثيرا  مي حاو حاولوا يغيير المخادتر الي اوضيب المجح ب والم ينب، 

خاصب بخد أن باير هذه يظ ر وأن ) سيخسرون حيما  مي حاو يوركطوا بالرضوخ  مالءار تسرائيو، ب
 عأ  ح ي ي ا كدولب اسيخماريب وعنصريب ودينيب.

ع ال أسطينيين عأ  يح يق هذه الن أب. مخأ   وربما أن مي الوضخين الدولي وا سرائيأي، ما يشجك
الصخيد الدولي باير تسرائيو مي وضع صخب، تذ ل) يخد الخال) يي بكأ ا كما مي السابق، ت سيما 

 ياط مسار نزع الشرعيب عن سياساي ا، وايساع نطاق الم اطخب ات يصاديب وا كاديميب عأ  ضوء ان
ر وجودها.  لمؤسساي ا، ما  د ي يض مسي بال  ا بواب بايجاه تثاره الشا حوو مشروعيي ا وحوو مبرك

ز مكانب ال ياده ال أسطينيب، تزاء تسرائيو، أن مكره دولب ال أسطينيين با ير مكره أيضا ، مإن ما يخزك
دوليب، بمخن  أن الخال) لن يسمض  سرائيو بي ويض الكيان الناشئ، وت  ي سبب. كما يطيي ضمن 
أوراق ال وه ال أسطينيب، تزاء تسرائيو، ح ي ب أن هذه حريصب عأ  وجود غطاء مأسطيني، ييمثو 

، ويض ي بالسأطب،  ن مجرد وجوده يغطي وا خ ا كدولب احيالو، ويبيكض سياساي ا الخنصريب
الشرعيب عأ  محاوتي ا يخأيق وا ع من نظا) مخيأط، اسيخماري، وعنصري، حك) ذايي. أما عأ  
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الصخيد ا سرائيأي مإن تسرائيو، وعأ  عك  ادعاءاي ا وي ديداي ا، حريصب عأ  وجود غطاء 
مأسطيني، ييمثو بالسأطب،  ن مجرد وجوده يغطي وا خ ا كدولب احيالو، ويبَيض سياساي ا 

لخنصريب، ويض ي الشرعيب عأ  محاوتي ا يخأيق وا ع من نظا) مخيأط، اسيخماري، وعنصري، ا
 وحك) ذايي.

وربما يجدر ل ر اتنيباه تل  أن ما ذكرناه ت يخبر عن وج ب نظر مأسطينيب، محسب، تذ ثمب 
وهذا تسرائيأيين ييحدثون عأ  هذا النحو، مؤكدين بطن نيانياهو يطخذه) تل  طريق سيضر ب ). 

يس ي بارئيو، مثال ، يشرط ذلا بالخبارار اآلييب: "هذه ليسر المره ا ول  اليي ييسأ  مي ا نيانياهو 
بالخ وبار ضد السأطب ال أسطينيب. لكن ل راره اليو) وزن ميراك)  د ين جر مي وج ه ووجه تسرائيو. 

  بايجاه المصالحب مع ييخال  ا صوار اليي يدعو عبا  لحو السأطب. بموازاه ذلا  د يدمع عبا
"حما ". مي الحاليين سيني و المسؤوليب المباشره  داره الض ب تل  يد تسرائيو اليي سيضطرك لي خيو 
خدمار الصحب واليخأي) والخدمار ا ساسيب. ويصبض الخ وبار اليي مرض ا رئي  الحكومب ليسر 

شركاء مأسطينيين  داره  ذار صأب بالوا ع، وسيبحك المكايب الحكوميب عأ  ضوء الشمخب عن
شؤون الض ب بالنيابب عن ا. الخ وبار اليي مرضي ا و د ي رض ا تسرائيو يشكو خطرا  لي  عأ  
عال ي ا مع السأطب محسب بو أيضا  مع الوتيار الميحده والدوو ا وروبيب. الخ وبار بالذار يخبر 

 (50/4عن ضخف و صر نظر".  "هآري "، 
ين، مإن مشكأي )، مي هذا ا طار، يكمن مي أن  يادي ) ل) ي يئ ل ذا اليو)، وبالنسبب تل  ال أسطيني

أي أن ا ل) يخد ذاي ا وحركي ا الوطنيب وشخب ا لأ طيخب مع الخمأيب الي اوضيب، أو ليغيير أسس ا. أي 
أن هكذا أمر كان يسيأز) من هذه ال ياده يخزيز الطابع المؤسسي والديمو راطي واليمثيأي لبن  

طب وهيئاي ا الشرعيب، وحكك الج ود  ن اء اتن سا)، ورمع الحصار عن غزه، وي خيو منظمب السأ
ن اء حاو اليماهي بين ا وبين السأطب، واسيثمار طا ار ال أسطينيين مي بأدان الأجوء  اليحرير، وا 

زع والشيار، واحيضان أشكاو الم اومب الشخبيب والم اطخب ات يصاديب  سرائيو ويخزيز مسار ن
 شرعيي ا عأ  الصخيد الدولي.

الالمر أن ال ياده ال أسطينيب بدت  من كو ذلا كانر يكبض مبادرار الم اومب الشخبيب، ويبالغ مي 
عال ار الينسيق ا مني، ويغضك النظر عن غزو البضائع ا سرائيأيب لأسوق ال أسطينيب، كما أن ا 

مؤسساي ا وأطرها لصالض السأطب. وعأ  يركر غزه لمصيرها، وهمكشر منظمب اليحرير، وغيبر 
، وبخد) 5431صخيد الث امب السياسيب م د أضح  ا مر ييخأق م ط باتحيالو الذي بدأ عا) 

مشروعيب ا نشطب اتسييطانيب مي الض ب، مي حين جرى ال صو عن الالجئين وعن  ضيي )، 
 .لصالض اليركيز عأ  ت امب كيان سياسي لأ أسطينيين مي الض ب وغزه
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عأ  أيب حاو م د كان من الم ) لأ ياده ال أسطينيب أن يطخذ مو  ا  شجاعا ، يؤمو أن يسيمر، تزاء 
ا مالءار ا سرائيأيب الم ينب، لكن هذا المو ف كان ينبغي أن يكون مي الحسبان من زمان، بالنظر 

ئب سياسيب وشخبيب، تل  درو  اليجربب الي اوضيب المريره، كما كان ينبغي أن يطيي باليساوق مع بي
  ادره عأ  احيضانه وحماييه والبناء عأيه.

مي عديد من المنظمار الدوليب بمثابب « دولب مأسطين»أخيرا ، يب   ثمب يح ظ مي شطن اعيبار دخوو 
انيصار ياريخي، عأ  أهمييه، أوت ،  ن هذا ا مر أبخد ما يكون عن ذلا، وت يجوز يصويره عأ  

 ن هذا ا نجاز يطيي عأ  حساب هزيمب المشروع الوطني وحركب اليحرر  هذا النحو. وثانيا ،
ال أسطيني، ومي سياق يآكو مخن   ضيب مأسطين وشخب مأسطين. والح ي ب م د آن ا وان لأيحرر 

 من المبالغار والشخارار وال والب السياسيب السائده، ويسميب ا شياء بطسمائ ا.
 51/4/2254الحياة، لندن، 

 
 ريةقناة س .55

 ماهر أبو طير
يبدو الخال ب بين ا ردن وحركب حما  مي حالب سكون، خاصب بخد اليصخيد ا يجابي الذي يجأ َّ 

 بزياره خالد مشخو رئي  المكيب السياسي لأحركب ال  عمان مي غير يو ير، ولغير سبب.
ره  بيو ش ر الخط البياني لأخال ب بين عمان والحركب عاد وانخ ض جزئيا، بخد زياره كانر م ر 

رمضان الخا) ال ائر لمشخو ال  عمان، ث) يطجيأ ا ال  ما بخد رمضان، ث) عد) يحديد موعد ل ا، 
 وكان الواضض أن عمان ت يريد  طع الخال ب مجددا لكن ا ت يريد اسي باو مشخو، تعيبارار كثيره.

، مإن زياره أمير  طر وم ا لما شاع مي عمان، اليي يغرق دوما مي الشائخار المنيجب هنا وهناا
ا خيره ال  عمان ش در يدخال من ا مير لصالض زياره مشخو ال  عمان، أو تعاده ميض مكايب 

 الحركب مي ا ردن.
المخأومار من داخو حركب حما  ي وو ان  صب الوساطب غير صحيحب ن ائيا، تذ ل) ييوسط ا مير 

سا ، وت طأبر الحركب هذه الوساطب ايضا بين الحركب وا ردن، ول) ييحدك بالموضوع من حيك ا 
 مي هذا اليو ير.

الم اجئ هنا، أن كثره ت يخرف أن ال ناه السريب بين عمان وحركب حما ، ما زالر ماعأب، 
واتيصاتر ل) ين طع بين الطرمين، هذا عأ  الرغ) من أن الخال ب السياسيب المش ره يبدو ساكنب، 

 الخيون ما زالر عأ   يد الحياه. تت أن ال ناه السريب بخيدا عن
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هذا يخني بالمناسبب أن الحركب  د ت يكون م ضطره مخأيا ال  وساطار مي هذا الصدد، تذ أن 
ايصال ا مباشر، واذ يحاوو اسيكشاف طبيخب ال ناه، ييكي) الحركب عأ  صبغي ا وي اصيأ ا تن كانر 

 سياسيب أو أمنيب.
لذي يغير يرا أثرا عأ  عال ار الحركب مع اتردن، وي در يرى الحركب هنا ان الظرف ات أيمي ا

الحركب اليغيرار ويي  ) مو ف اتردن وحسابايه مي هذا الصدد، خاصب أن كو المنط ب يي أب يوما 
 بخد آخر، ويأم  بشكو واضض أن الحركب حذره بيخبيراي ا وت يريد م َّ اتردن بكأمب.

دك عن عال ار الحركب مع اتردن ذاا السؤاو المطروط غير ان الالمر لالنيباه هنا، ونحن نيح
حوو اي ظ ير يساند حما  اليو)، بخد سأسأب الي أبار مي مصر، واتبيخاد عن المخسكر السوري 
اتيراني، ومجمو الخريطب مي المنط ب، بما مي ذلا المو ف الخربي من الجماعب ا ) أي ا خوان 

السأطب الوطنيب ال أسطينيب، ممن هو سند حما  مي المنط ب  المسأمين، ث) الخال ب غير الجيده مع
 هذه اتيا)؟!.

منطوق زعماء مي الحركب ردا عأ  هذه اليساؤتر ييحدك عن أن الحركب ليسر مخأَّ ب مي ال واء، 
 وان الي أبار اليي يواج  ا اليو).

أب ميوسطب ببخض خبري ا خالو ع ود ساب ب، وليسر جديده، وما ي  مه ح ا أن الحركب عأ  ص 
 عواص) ا  أي)، ول) ي  د كو حاضناي ا كأيا.

ل) ين طع الخال ب يماما مع عواص) مثو ط ران، كما أن المراهنب عأ  كون غزه   ازا أماميا مي وجه 
اتحيالو مراهنب ما زالر  ويب، عأ  الرغ) مما ي او لأحركب ان المصريين ليسوا مخ ا، وباليالي 

سرائيأيا، وهو كال) تسند لور ب الميدان ، مع سياسار تغالق اتن اق والخنق الجاري لأ طاع عروبيا وا 
 ت ي بأه  يادار مي الحركب باعيبار أن الميدان هو الذي ي رر ولي  الجوار م ط.

مي كو الحاتر، مإن عال ار الحركب مع عمان ش در اضطرابا كبيرا عأ  مدى ع ود، ويمكن 
بكون ا ساكنب او هادئب دون شكوا او اليباسار، غير أن ا غير م خَّأب يوصيف الخال ب هذه اتيا)، 

سياسيا، باسيثناء مايمكن يصوره ميدم ا عبر ال ناه السريب، وهي عأ  مايبدو  ناه يشبه شخره مخاويب، 
 مال هي وصو وتهي ج اء، وت الحركب وتعمان، يريدان  طخ ا مي كو ا حواو.

ات ان ا مثو النظا) السياسي الخربي حاليا من زاويب محدده مي حما  وان كانر حركب م اومب 
اليشبيه والم ارنب، مالكو يخاني من ي أبار ا  أي)، وان الب المخادتر، وعد) الثبار، والواضض أن 
الكو ايضا، يؤجو تعاده اليموضع، بانيظار مطسوف يسيجد وهذا يخني عمأيا أن كو المنط ب 

  ا وحركار م اومي ا،  يد اتنيظار!. وانظمي ا وشخوب ا واحزاب
 51/4/2254الدستور، عّمان 
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 جون كيري.. قف بحزم .56

 زبيغنيو بريجينسكي، وآخرون
 يرجمب: عالء الدين أبو زينب

تننا نشيد بج ود وزير الخارجيب اتسيثنائيب ليجديد الم اوضار ا سرائيأيب ال أسطينيب من أجو وضع 
 يد بالدع) ال وي الذي يأ يه مبادريه من الرئي  باراا أوباما.تطار عمو تي اق سال)، كما نش

تننا نخي د بطن هذه الج ود، وا ولويب اليي أوتها كيري ل ا، كان ل ا ما يبررها يماما . لكننا نخي د مع 
ذلا بطن السريب الضروريب اليي مرض ا وزير الخارجيب كيري عأ  الم اوضار المسيطن ب أيضا  ت 

 حوو دون الخروا بيخبير أكثر  وه وعأنيب عن بخض الموا ف ا ميركيب ا ساسيب:ينبغي أن ي
المسيوطنار: تن عد) موام ب الوتيار الميحده عأ  اسيمرار الحكومب ا سرائيأيب مي يوسيع • 

المسيوطنار مي المناطق المحيأب، باعيبارها "غير شرعيب" و"ت يساعد" ت يبدأ بيخريف الدور 
ذي يأخبه هذا النشاط، كما أنه ت يبدد اتنطباع السائد بطننا  د وصأنا تل  ال بوو به عأ  اليدميري ال

الرغ) من اعيراضاينا الخطابيب. ولذلا، سوف يساعد و ف الخمأيب السياسيب مي ياريخ مخين تل  أن 
يب عن ينصاع تسرائيو لأ انون الدولي واتي ا يار الساب ب مي و ف هذا النشاط، وسيضع المسؤول

 اليو ف بوضوط حيك ينبغي أن يكون.
اليحريض ال أسطيني: تن ادعاءار رئي  الوزراء بنيامين نينياهو بطن مطالبب ال أسطينيين • 

المخيأ ين بكو مأسطين الياريخيب، يشكو يحريضا  ي ف مي طريق  بوو تسرائيو بإ امب دولب 
 مر، ي و) حزب الأيكود والكثير من مأسطينيب، تنما يخك  سياسب الكيو بمكيالين. م ي وا ع ا

ا حزاب السياسيب ا سرائيأيب ا خرى و ادي ا بإعالن يصريحار مماثأب عن مشروعيب مطالبب 
تسرائيو بكو مأسطين، ووصف الض ب الغربيب بطن ا منط ب "مينازع عأي ا" بدت  من وص  ا بطن ا 

الخطابب، يصرمر الحكومار ا سرائيأيب بناء أراض محيأب. وبا ضامب تل  ذلا، وبدت  من اتكي اء ب
عأ  هذه اتدعاءار عن طريق تنشاء مسيوطنار ي وديب مي ال د  الشر يب، ومي كامو أنحاء 
الض ب الض ب الغربيب. ومن المؤكد أن "اليحريض" الذي يشكأه الخطاب ال أسطيني ت يكاد ي اَرن 

ذا ل) يكن الوتيار الميحده مسيخده باليحريض الذي يشكأه مصادره تسرائيو لألراضي ال  أسطينيب. وا 
 ن ي وو ذلا عالنيب، مإن هناا أمال  ضئيال  يب    حراز نجاط مي هذه المحادثار، والذي يخيمد 
اآلن أكثر عأ   وه الن وذ السياسي ا ميركي ويصمي) الوتيار الميحده عأ  اسيخدامه ليخزيز حسن 

 النيب لدى الطرمين.
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ب تسرائيو: تن تسرائيو هي دولب ي وديب،  ن سكان ا الي ود يشكأون أغأبيب ساح ب، ي وديب دول• 
ويشكو ا عياد الدينيب والياريخيب الي وديب أعيادها الوطنيب، كما أن الخبريب هي لغي ا الوطنيب. لكن 

خب مطالبار ا سرائيأيين بطن يخيرف ال أسطينيون بطن تسرائيو كانر وسيب   الوطن ال ومي لأش
الي ودي، تنما يريد من ال أسطينيين يطكيد مشروعيب اسيبداو تسرائيو لأسكان الخرب ال أسطينيين 
بسكان ا هي. كما أن ذلا يزيد المخاوف الخربيب من اسيمرار المخامأب اليمييزيب ضد مواطني تسرائيو 

 الخرب.
لب تسرائيو وشرعيي ا، وهو ما تن ا سرائيأيين مح ون مي المطالبب بطن يخيرف ال أسطينيون بح ي ب دو 

. لكن ) ت يمأكون 5448ث) مره أخرى مي الخا)  5433مخأه ال أسطينيون مي الح ي ب مي الخا) 
الحق مي المطالبب بطن ييخأ  ال أسطينيون عن روايي ) الوطنيب الخاصب، وينبغي أن ت يكون 

إن اعيراف ال أسطينيين بإسرائيو الوتيار الميحده طرما  مي مثو هذا المطأب. ومي هذه الحالب، م
كدولب ي وديب، شريطب أن يضمن ح و ا  كامأب وميساويب لمواطني ا من غير الي ود، لن ين ي الروايب 

 الوطنيب ال أسطينيب.
أمن تسرائيو: سمحر الوتيار الميحده بيشكو انطباع بطن ا يدع) نسخب من ا من ا سرائيأي، • 

سيطره ا سرائيأيب عأ  حدود مأسطين وجزءا  من أراضي ا، بما مي ذلا واليي ينطوي عأ  ا  رار بال
وادي ا ردن. و د رمض الخديد من الرؤساء الساب ين لألج زه اتسيخباريب ا سرائيأيب الم مب، والذين 
ه) من بين ا مضو اطالعا  عأ  حاجار البأد ا منيب، رمضوا هذه النسخب من ا من ا سرائيأي. 

داغان، الرئي  السابق لأموساد، هذه ا طروحب بطن ا "ليسر سوى المزيد من اليالعب  ووصف مئير
 واتسيغالو".

تن مصادره تسرائيو لما صن ه ال انون الدولي بوضوط بطنه أراضي اآلخرين تنما ي و) بإضخاف 
 ضامب أمن ا. وت ي خو اتسييالء عأ  أراض بطري ب غير مشروعب مي مناطق الض ب الغربيب سوى ا

تل  تحسا  ال أسطينيين والشخور الخربي ا كبر بالظأ) الذي ما يزاو يأِح ه اتحيالو ا سرائيأي 
المسيمر بال أسطينيين منذ أكثر من نصف ع د، وهو يغذي مي ال أسطينيين نزعب الرغبب مي اسيخاده 

مأسطيني ولن يسيطيع  ا رض، واليي سيثير الخنف الميجدد تن عاجال  أو آجال . ل) يسيطع أي زعي)
أبدا  أن يوامق عأ  اي اق سال) ييضمن يسأي) وادي ا ردن لأسيطره ا سرائيأيب، ت مؤ يا  وت ل يره 
مطولب من الزمن، بحيك يحوو ذلا دون اليوصو تل  اي اق سال) يكون من شطنه أن ين ي اتحيالو 

الذي ينيجه هذه المطالب ا سرائيأيب  ا سرائيأي. ويسيطيع اليحسين ال امشي مي ا من ا سرائيأي
اليوسخيب أن يبرر بالكاد ممارسار ال  ر والحرمان الدائ) لمواطنين يرمض تسرائيو منح ) الجنسيب 

 وحق المواطنب مي الدولب الي وديب.
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 * * * 
، تن شروط اي اق السال) اليي ي دمر ب ا حكومب نينياهو، سواء ميما ييخأق با راضي، الحدود، ا من

الموارد، الالجئين أو مو ع عاصمب الدولب ال أسطينيب، ييطأب ي دي) ينازتر مي ا راضي والسياده 
. تن ا ت يخك  أي ينازتر 5431حزيران  يونيو(  3من الجانب ال أسطيني مي يراجع عن خطوط 

مي خطابه مي  تسرائيأيب عأ  ا طالق، ناهيا عن "الينازتر المؤلمب" اليي كان نينياهو  د وعد ب ا
أما) جأسب مشيركب لمجأسي الكونغر . تن كو واحد من هذه الينازتر  1055ش ر أيار  مايو( 

يطيي عأ  الجانب ال أسطيني من الخط. وعأ  الرغ) من أن ال أسطينيين يخأوا يماما  عن نصف 
 ، وهي خطوه كان5441ا راضي اليي خصصر ل ) مي خطب ي سي) ا م) الميحده مي الخا) 

الرئي  ا سرائيأي شيمون بير   د احي   ب ا واعيبرها غير مسبو ب، مإن ) ت يطالبون ب د) مربع 
 .5431حزيران  يونيو(  3واحد من ا راضي ا سرائيأيب وراء خط حدود 

صراره عأ  أن  تن ج ود نينياهو اليي ت ي ير ليطسي  يكامؤ بين المطالب ا سرائيأيب وال أسطينيب، وا 
الطرمان ال رو ار، وأن يي) منض تسرائيو الكثير من أجندي ا اليوسخيب مي ا راضي اليي يي اس) 
من مأسطين واليي يسيطر عأي ا مسب ا ، هي أمور غير م بولب سياسيا  وت أخال يا .  % 13ييجاوز 

ي ويجب أن ت يكون الوتيار الميحده طرما  مي مثو هذه الج ود، لي  مي شبه جزيره ال ر) وت م
 المناطق ال أسطينيب.

تننا ت نخرف ما هو نوع الي د) الذي أحرزيه ا طراف مي المحادثار الحاليب  بو ان طاع ا ا حدك، 
هذه المره حوو  ضيب تطالق سراط السجناء ال أسطينيين. لكننا م ينخون مع ذلا بطنه بغض النظر 

، مإن الوضوط من جانب أميركا ميما عن مدى اليباعد الذي ربما يكون ا طراف ما يزاو عأيه اآلن
ييخأق بال ضايا ا خال يب والسياسيب الحرجب مي النزاع، سيكون له مرصب أكبر بكثير مي جأب 

 محادثار السال) تل  ن ايب ناجحب من ن ل اسيمرار الغموض أو اليزا) الصمر.
هيأز، يوما  بيكرنغ،  الكياب المشاركون: زبيغنيو بريجنسكي، مرانا كارلوشي، لي هامأيون، كارت

 وهنري سيغمان
POLITICO, 8/4/2014  

 51/4/2254 ،الغد، عّمان
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 هي سجن الفلسطينيين حريتنا .57
 اسحق ليئور

سنب ال   43لي  ا سرائيأيون ناسا أشرارا، أو ليسوا أكثر من اآلخرين شرا، لكن ) يجأسون منذ 
ض حصار كامو عأ  المناطق"، وهي عباره مائده الخيد بخد أن يسمخوا عباره "مع دخوو الخيد م ر 

منط  ا هو أن "حريينا يساوي  مخ )". ويساعد الأغب وهي م خاونب مجديب عأ  جخو ال ضيحب 
 المسيمره أمرا طبيخيا وهذا نظا) عسكري "مؤ ر"، ييسع ويسيوطن.

يكانيز) السيطره لندع صوره يخريف المكانب ال انونيب لأمناطق، أو اليي ب ا يسوغ السيطره عأي ا. تن م
هو الذي ينشئ اتنسان المضط رِد بمساعده تدخاو منطق اسيخماري ال  الوعي بصوره دائمب. ما 
الذي يخنيه ع وبار الحكومب لأسأطب ال أسطينيب مثال؟ هو ييج ون ال  اتم) الميحده من اجو 

ا الذي ت يحو ميما ييخأق حرييك)، تننا لذلا نخن ك) أكثر،  ننا نحن الذين ن رر ما الذي يحو لك) وم
بحرييك). نحن أ وياء ويحو لنا أن نداه) بيويك) وأن نسيولي عأ  ارضك) ومائك). وكو ذلا منسوب 
ال  الطبيخي وال  "الي اوض". وسيسيمر ويسيمر. تن محأأينا مي اليأ از ولدوا ميه وسيكون مسيمرا 

وكو شيء ’ مؤ ر‘طبَّع. تن كو شيء حينما يي اعدون مي الشيخوخب ايضا. م ذا هو اتجراء الم  
 مؤبد.

ينج) احيانا مضيحب صغيره ل) ي طبكع بخد. أحرق مسيوطنون مخدار عسكريب. وكان الجنود عاجزين 
مأ) يطأ وا النار، ي ولون لأجم ور، وحسن أن كان اتمر كذلا. وت ي خذب "الشباا" أيضا كما ي ولون 

عيراف ولي دين ) ويسجن )، وحسن أن اتمر كذلا. وحذر لنا رمزا، مسيوطنين ليجخأ ) يو خون عأ  ا 
 المسيوطنون ايضا أت يضربوا جنودا.

هذه هي ال واعد: ت يحو يو يف ي ودي بال محاكمب، وت يحو ضربه وت يحو يخذيبه. أما الجس) 
ر الخربي ميحو مخو ذلا به، م ) ي سجنون وبس ولب مده سنين بإجراءار سخي ب وباعيرامار اسي خرج

بال وه ويحصرون ) وراء أسوار ويحيشدون وراء الجدران لطأب الرزق والخالا والخيش وليكونوا 
ميخأ ين بنا. هنا ي ن ش اتجماع. وهو أوسع وأعمق وأخ   مما يبدو لنا احيانا و ر مضائض ك ضيحب 
 ييس ار. تن الشخب كأه الذي يحي و بحرييه مي هذا المساء يحيا عأ  سور ال صو الخنصري

 الخ ي: تن حريب الي ودي من وشب مي الجس) الخربي.
ت يوجد ن طب أوضض  دخاو الس) مي مسطلب "جسم ) المشع" من الجدو المكرر مي شطن اتمراا 
عن سجناء. تن الصور هو صور مذيخي اليأ از، لكن المنطق هو منطق "الشباا". تن السجون 

و نا: مخندنا سجناء منك) ولي  عندك) سجناء منا. المأيئب ي بين لكو سجين مأسطيني ولكو عائأب ي 
زياره اتوتد  –والسجين مي أيدينا يس و ابيزازه ولكو سجين عائأب ايضا. وعوض كو زياره لأسجن 
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آلبائ ) وا م ار  بنائ ن والنساء  زواج ن يمكن اتبيزاز أكثر وي ويب السيطره أكثر. مطجسامك) مي 
 أيدينا ح ا.

ل  اتمراا عن ) مأن ن را عن ) تت يحر جنض الأيو، ولن يكون مرح ) سوى برهنب واذا اضطررنا ا
عأ  أن ) ت يرون دمنا البريء. ي وو المذيخون والمحأأون اليح ير ل ). تن الد) عأ  أيدينا ت ي رى 
ب أصال  ن الخين ت يرى ن س ا حي  وت من محأأي اليأ از. تن عمأ ) أن ييحدثوا عن الخدو  " يأ

ث او"(، وعن سأطب ال انون  "السياده"، و"اتبيزاز"(، وعن المخاناه  بخد اجراءار م ابالر مع عائالر 
الضحايا(، و د أوكو الي ) جخو ايا) اتمراا وصمار عار مي ياريخنا: "ص  ب جبريو"، و"ص  ب 

 يننباو)"، و"ص  ب شاليط". وكو امراا شر أو أخف الضرر.
يئب وجنودنا يحاصرون ال رى وغزه محاطب با سالا الشائكب. تن حريينا هي لكن سجوننا ال  اآلن مأ

سجن اآلخرين. هكذا حولوا شخبا عاديا ال  شخب سجانين. والذي  د يكون أشد بؤسا من ذلا أن 
ب غضبا عأ  ا غيار". أما  الي ودي كان منذ آتف السنين يدعو ربه عأ  مائده ال صض  ائال "ص 

منزلب وأصبض يصب الغضب بن سه ميخذا صوره هللا ساجنا السجناء حي  من  ا سرائيأي ماري ع
 ا مار ب. تن ارض تسرائيو الكامأب  د خأصر.

 54/4/2254هآرتس، 
 51/4/2254القدس العربي، لندن، 
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