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 الحة ودور المقاومة اإليرانية ويؤكد على أهمية المصمساعد الخارجية  يلتقي مشعل .0

 اإليرانييةوصف رئييس المكتيب السياسيي لحركية حمياس ماليد مريعل دور الجمهوريية : طهران )فارس(
فيي تحقييا المصيالحة الوطنيية اليلسيطينية بميا يضيمن  أمليهبناء، معربيا عين  بأنهفي القضية السورية 

 اإليرانييييةالمارجيييية  جييياء  ليييل ميييال لقييياء ماليييد مريييعل مييي  مسييياعد و ار  حقيييوا الريييعب اليلسيييطيني.
عبيداللهيان فيي العاصيمة القطريية الدوحية، علي  هيامد انعقياد  أمييرحسيين  واألفريقييةللرؤون العربية 

 ودولة قطر. اإليرانية اإلساميةاالجتماع الثاني للجنة السياسية المرتركة بين الجمهورية 
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، اإلسياميةورئييس الجمهوريية  يةاإلسيامكما طليب مريعل فيي هي ا اللقياء نقيل تحياتيه الي  قائيد الثيور  
 لمحور المقاومة وفلسطين. إيرانمريدا بدعم 

بالدور البناء لدمرا في دعم القضية اليلسطينية، مؤكدا عل  دور المقاومة بوصيها السبيل  أرادكما 
بيان تتحقييا المصيالحة الوطنيية اليلسييطينية  أمليهلضيمان حقيوا الرييعب اليلسيطيني، معربيا عيين  األهيم

 ضمان حقوا ه ا الرعب. في مسار
استغال الكيان الصهيوني للتطورات الجارية في المنطقة، مؤكدا عل  اعتماد الحل  إل مرعل  وأرار

 السياسي لا مة السورية.
وتركييا  إييرانبيين  اإلقليمييالتعاون  أهميةفي القضية السورية بالبناء ومرددا عل   إيرانووصف دور 

 للقضية. ميإقليحل سياسي  كأهموالسعودية 
 األسيييدوقييال رئيييس المكتييب السياسييي لحركيية حميياس انييه لييين ينسيي  الييدعم اليي ي قدمييه الييرئيس برييار 

نيتميير بقييدرات حيي ب ص واليصييائل اليلسييطينية فييي محييور  أننييا، وأضيياف والرييعب السييوري ليلسييطين.
 المقاومة.

 33/5/3104، فارس، طهران أنباءوكالة 
 
 اجهة عملية التهويد: القدس بحاجة لدعم حقيقي لمو عباس .2

استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام ص أمس أمين عام منظمة التعاون  :وفا -رام ص
 اإلسامي إياد أمين مدني والوفد المرافا له.

ورحب الرئيس بال يار  الهامة لألمين العام والوفد المرافا له إل  فلسطين، مقدرا جهوده في دعم 
طيني ونصر  قضيته العادلة، حيث تم التأكيد عل  أهمية عقد اللجنة الو ارية الممتصة الرعب اليلس

 بحرد الدعم السياسي للقدس في أسرع وقت ممكن.
وأرار إل  أن مدينة القدس بحاجة إل  دعم حقيقي من قبل جمي  دول األعضاء في منظمة التعاون 

حكومة اإلسرائيلية بركل غير مسبوا لتغيير معالم اإلسامي، لمواجهة عملية التهويد التي تقوم بها ال
المدينة المقدسة، ما يتطلب وقية جاد  من الدول اإلسامية لدعم صمود الرعب اليلسطيني عل  

 أرضه.
وردد عل  أن  يار  فلسطين، ماصة القدس، تركل داعما حقيقيا لصمود أبناء رعبنا، وضرور  

رض لهجمات المتطرفين بركل يومي، ما يستدعي وقية وطنية ودينية إلنقا  المقدسات التي تتع
 حا مة ورجاعة من قبل كافة األرقاء العرب والمسلمين.
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كما أطل  الرئيس الضيف عل  آمر مستجدات العملية السلمية والمأ ا ال ي وصلت إليه جراء 
 القدام . رفض إسرائيل تنيي  ما تم االتياا عليه، ماصة اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى

وأرار إل  أن الجانب اليلسطيني أبدى تعاونا كاما إلنجاح الجهود األميركية الرامية إلنقا  عملية 
جراءاته األحادية هي التي  صراره عل  تغليب االستيطان، وا  السام، لكن تعنت الجانب اإلسرائيلي وا 

 أفرلت ه ه الجهود.
لعملية السام في الررا األوسط إيتاكا إيمورا، كما استقبل الرئيس مساء أمس المبعوث الياباني 
 حيث اطلعه عل  آمر مستجدات العملية السلمية.

وأرار الرئيس، إل  أن الجانب اليلسطيني حريص عل  تحقيا السام العادل القائم عل  قرارات 
أن وردد الرئيس عل   الررعية الدولية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الرريف.

 اتياا المصالحة اليلسطينية مصلحة وطنية عليا للحياظ عل  وحد  الرعب واألرض.
بدوره أكد المبعوث الياباني، دعم باده لعملية السام، واستمرار دعم اليابان لاقتصاد اليلسطيني 

 وبناء مؤسسات الدولة اليلسطينية.
العربية نبيل العربي، تم ماله بحث وتلق  الرئيس أمس اتصاال هاتييا من أمين عام جامعة الدول 

األوضاع العامة في فلسطين، والمنطقة بركل عام، والجهود المب ولة إلنهاء االنقسام وتنيي  اتياا 
 المصالحة.

 33/5/3104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ملتزمة بتحرير األسرى من سجون االحتالل حماسهنية:  .3
بتحرير  ملت مةحكومة اليلسطينية بغ  ، إن حركة "حماس" قال إسماعيل هنية، رئيس ال: األناضول

 األسرى اليلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.
وأكد هنية، ال ي يرغل منصب، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في كلمة له مال 

في سجون  افتتاح مقر "رابطة علماء فلسطين"، في غ  ، اليوم المميس: "تحرير األسرى اليلسطينيين
 )إسرائيل(، هو أمانة في أعناا حماس".

وأضاف: "رسالة األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، وصلت ليكتائب 
 القسام، )الجناح العسكري لحركة حماس(".

 33/5/3104فلسطين أون الين، 
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ــال .4 ــة : المشــاركون بســعيد كم ــة الحكوم ــىيوافقــوا أن  بــدّ  الالمقبل ــر مــع  عل ــة التحري اتفاقيــة منظم
 "إسرائيل"

قال السيير سعيد كمال ال ى كان أول من رغل منصب سيير فلسطين في مصر، : سهير هدايت
وقبله نائبا للدائر  السياسية، وأمينا مساعدا للجامعة العربية، واآلن مسئول الملف اليلسطيني في 

وحت  اليوم  2441إن مصر ومن  عام م،  م  األهرا حوارفي  منظمة التضامن األفريقية األسيوية
اليلسطيني بعاقاتها الوثيقة م  اليصائل  الوطنيوه  تحتل موق  الصدار  في الدف  بالمرروع 

اليلسطينية جميعها، عل  أسس ثابتة تتمثل أوال في حرصها عل  وحد  التمثيل اليلسطيني عل  
 القانونيثانيا تقديم كل الدعم لترجمة الوض  الساحة الدولية من مال منظمة التحرير اليلسطينية، و 

الجديد ال ى حصل عليه الجانب اليلسطيني من مال القرار ال ى صدر عن الجمعية العامة لألمم 
بصية مراقب وثالثا أهمية عود  قطاع غ   إل  « غير عضو»كدولة  3023المتحد  في نوفمبر 

اليلسطيني من مال إنهاء االنقسام  طنيالو الررعية اليلسطينية باعتبارها حاضنة المرروع 
من حيث المبدأ فإن األنياا كانت لعمل تجار  غير رسمية ودمل معها تجار  ساح وقال  اليلسطيني.

 وك لل تجار  الممدرات.. ه ا ما كان يتم من قبل.« بي  ورراء»
ابيين ومن يساعدهم العظيم بقيادته الواعية بتدمير األنياا وماحقة اإلره المصريلقد قام الجيد 

 أصيل لمصر. سياديوهو إجراء 
نما وقال   هيالحكومة اليلسطينية القادمة ليست حكومة ائتافية، وليست حكومة وحد  وطنية، وا 

كان.. والرئيس أبو ما ن هو الوحيد الممول له تركيل  أيفصيل  بأيحكومة مبراء ليس لها عاقة 
راف عل  االنتمابات الترريعية والرئاسية.. وكل رمص ه ه الحكومة المؤقتة و لل للتحضير واإلر

سيرارل في ه ه الحكومة البد أن يكون موافقا عل  اتياقية منظمة التحرير م  إسرائيل، واألمل 
عند حضورها مؤتمر السام في « فتح»معقود عل  أن تغير حماس سياستها مستقبا كما فعلت 

 مدريد.
 33/5/3104األهرام، القاهرة، 

 
 هنية سيصل إلى طهران األحد المقبل :فارس نباءألة وكا .5

كريت مصادر إيرانية مطلعة أن رئيس و راء الحكومة اليلسطينية في غ   : وكاالت -طهران
إسماعيل هنية سيصل إل  طهران األحد المقبل، للمراركة في االجتماع الساب  للجمعية العامة 

 اإل اعات والتلي يونات اإلسامية . التحاد
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لت المصادر إن إسماعيل هنية سيلقي كلمة أمام المراركين في االجتماع الساب  للجمعية العامة قا
أيار/ مايو الجاري في  32لغاية  35اإل اعات والتلي يونات اإلسامية المقرر مال اليتر  من  التحاد

 .قاعة المؤتمرات الدولية بمؤسسة اإل اعة والتلي يون اإليرانية في العاصمة طهران
 33/5/3104، وكالة انباء فارس، طهران

 
 نجازها بعدإالتشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني لم يتم : البرغوثي ىمصطف .6

أكد األمين العام للمبادر  الوطنية اليلسطينية مصطيي البرغوثي في حديث إل  "السيير"، أّن التركيلة 
د، الفتًا إل  أّن كل ما ُيحك  عن أسماء النهائية لحكومة التوافا الوطني لم يتم انجا ها بع

 الرمصيات وتولي الو ارات في الحكومة الجديد  مجرد إراعات.
لرئاسة حكومة  الحمد صوبرأن ما يجري من حديث عن تولي رئيس الو راء اليلسطيني الحالي رامي 

مة مترول للرئيس التوافا المقبلة، قال البرغوثي لي"السيير" إّن "موضوع من يتول  رئاسة الحكو 
)عباس( وهنال مواقية من القوى السياسية بما فيها حماس عل  أن يتول  إما الرئيس نيسه، أو يكلف 

، من  جلسات الحمد ص". وأوضح البرغوثي أّن حركَتي فتح وحماس لم تمانعا تعيين الحمد صرامي 
 يدور برأنه.الحوار األمير  في غّ  ، لكن هنال اسما ثالثا ما  ال النقاد 

وأضاف البرغوثي، وهو عضو وفد منظمة التحرير اليلسطينية في ملف المصالحة، اّن "قرار تعيين 
لم يصدر بعد، و)أسماء( باقي الو راء لم ُتحسم بعد، وجمي  الترتيبات واألمور ال ت ال  الحمد ص

 متروكة للنقاد والحوار وغير ما تسمعون إراعات".
 33/5/3104السفير، بيروت، 

 
 المقبلةالفلسطينية الرئاسية  االنتخاباتفي  البرغوثي هو الرئيس القادماألسير مروان : استطالع .7

ي ونرره المرك  اليلسطيني لاستطاع أن لأظهر استطاع للرأي أعده نبيل كوكا: بيت ساحور
الرئاسية  اباتاالنتمغالبية رعبنا يعتقدون أن األسير مروان البرغوثي هو المررح األكثر حظاً في 

أيار الجاري ورمل عينة عروائية مكونة من  25 -5المقبلة. وأجرى االستطاع مال اليتر  من 
 21رمصا يمثلون نما ج سكانية من الضية بما فيها القدس الررقية وقطاع غ   أعمارهم  2025

هر من تركيل أر 3من المستطلعة آراؤهم أن االنتمابات ستجرى بعد  %1003ورأى  عامًا فما فوا.
 الحكومة. 
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وقال رئيس قسم األبحاث والدراسات الياس كوكالي إنه تّم إجراء جمي  المقابات في َه ِه الدراسة 
دامل البيوت التي تّم امتيارها عروائيًا في المناطا وفقًا لمنهجية علمية متبعة في المرك  وتّم 

 ( موقعًا من قطاع غ  .43ية و)( موقعًا من الض230( موقعًا، منها )233امتيارها من )
 

 اإلنتخابات
أرهر من تركيل الحكومة؟". أجاب  3"ما هو إحتمال أن ُتجرى اإلنتمابات بعد  عن سؤال وجواباً 

( %3.2حتمال أن ال تجري، )إ( %11.6حتمال أن تجري، )إ( %52.3( أكيد ستجري، )28.3%)
 ( أجابوا ِبا أعرف.%4.6)ومطلقًا ،  لن تجري

 
 ت رئيس السلطة:نتخاباإ
سماعيل هنية( 0   محمود عباس وا 

نتمابات رئاسة جديد  للسلطة اليلسطينية، وتررح محمود عباس عن حركة إجريت وحول سؤال "لو أُ 
سماعيل هنية عن حركة حماس، لمن ستصوت؟". أجاب ) ( محمود عباس، %44.3فتح، وا 

 ( أجابوا ِبا أعرف.%7.4)و ( لن يراركوا في اإلنتمابات،%30.7( إسماعيل هنية، )17.6%)
 
سماعيل هنية( 3   مروان البرغوثي وا 

وردأ عن سؤال "لو كان التنافس عل  رئاسة السلطة اليلسطينية بين مروان البرغوثي عن حركة فتح، 
سماعيل هنية عن حماس، لمن ستصوت؟". أجاب ) ( %16.0( مروان البرغوثي، )%49.7وا 

 ( أجابوا ال أعرف.%8.7في اإلنتمابات، )( لن يراركوا %25.6إسماعيل هنية، )
 
 محمود عباس ومروان البرغوثي( 3

وحول سؤال "لو أجريت انتمابات رئاسة جديد  للسلطة اليلسطينية، وتنافس محمود عباس ومروان 
( مروان البرغوثي، %2203( محمود عباس، )%3304البرغوثي، لمن ستصوت؟". أجاب )

 ( أجابوا ِبا أعرف.%403ات، )( لن يراركوا في اإلنتماب2002%)
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 خالد مشعل ومروان البرغوثي( 4
وردأ عن سؤال "لو كان التنافس عل  رئاسة السلطة اليلسطينية بين مالد مرعل عن حماس ومروان 

( مالد %2303( مروان البرغوثي، )%5200البرغوثي عن حركة فتح، لمن ستصوت؟". أجاب )
 ا أعرف.بِ ( أجابوا %202مابات، )( لن يراركوا في اإلنت%3502مرعل، )

 
 نتخابات تشريعيةإ

نتمابات ترريعية في الوقت الحاضر، أي من الُكتل التالية تتوق  أن إ"لو جرت  وجوابًا عن سؤال
( قائمة حركة %39.0( قائمة حركة حماس، )%15.6( قائمة المستقلين، )%11.2تيو ؟". أجاب )

 ( لم أحدد بعد.%5.2رارل في ه ه اإلنتمابات، )أُ  لن (%17.6( أح اب أمرى،  )%11.4فتح، )
 

 االفضل من المرشحين
نسب من فضل واأل ا جرت اإلنتمابات في موعدها المحدد، هل ستنتمب األإوردأ عن سؤال "

( %24.4( المررح األنسب واألفضل، )%53.1؟". أجاب )العائلةالمررحين أم مررح الح ب أم 
 ( أجابوا ِبا أعرف.%302)و( ال أحد ، %8.8ئلة، )( مررح العا%11.6مررح الح ب، )

 
 33/5/3104الرأي،  المركز الفلسطيني الستطالع

 
 غزة تفتتح إذاعة محلية ناطقة باسمها" في ةيداخل"ال .8

افتتحت و ار  الداملية بالحكومة اليلسطينية في قطاع غ  ، اليوم المميس، إ اعة محلية ناطقة 
 باسمها.

إ اعة “الحكومة، فتحي حماد، مال حيل افتتاح اإل اعة التي حملت اسم وقال و ير الداملية ب
 ”.اإل اعة ستمدم الرعب اليلسطيني بكل ررائحه، وهي مساحة للتواصل م  رعبنا“، إن ”التحرير

برامج اإل اعة سترك  عل  توعية الرعب اليلسطيني في الجانب األمني، إضافة “حماد أضاف أن 
 ”.ت المواطنين للمسؤولينإل  أنها ستنقل احتياجا

 33/5/3104، وزارة الداخلية الفلسطينية
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 أزمة الالجئين الفلسطينيين العالقين مشعل يجري اتصاالت مع جهات تونسية لحلّ  .9
أجييرى مالييد مرييعل رئيييس المكتييب السياسييي لحركيية المقاوميية اإلسييامية "حميياس" اتصيياالت : الدوحيية

(، وتييّم 5|33( وصييباح اليييوم المميييس )5|32األربعيياء ) هاتيييية  "بجهييات تونسييية مسييؤولة" يييوم أمييس
التباحييث معهييا حييول سييبل إيجيياد حييّل عاجييل أل ميية الانجئييين اليلسييطينيين العييالقين فييي مطييار قرطيياج 

 بالعاصمة تونس.
وبحسييب بيييان صييحيي صييدر عيين "حميياس" فقييد أعييرب مرييعل فييي اتصييال الحييا ميي  الجهييات  اتهييا، 

العميا للحكومة التونسية عل  سرعة تجاوبها في حّل أ مة الاجئين  التي لم يسمها البيان، عن ركره
اليلسيييطينيين، متمنييييًا أن "تظيييل تيييونس حكومييية وريييعبًا داعمييية ومناصييير  للريييعب اليلسيييطيني وقضييييته 

 العادلة".
 33/5/3104قدس برس، 

 
 : االحتالل ال يريد المصالحة لينفرد بشعبنايزور جامعة األقصى أبو مرزوق .01

مكتييب السياسييي لحركيية "حميياس" د.موسيي  أبييو ميير وا، أن االحييتال اإلسييرائيلي يعمييل أكييد عضييو ال
جاهًدا إلفرال المصالحة الداملية "فهو"ال يريد مصالحة فلسطينية؛ لينيرد ضد أبنياء ريعبنا وينيال مين 

 ع يمته القوية".
اسييتعاد  المميييس، عليي  ضييرور  ]أمييس  وأكييد أبييو ميير وا مييال تيقييده جامعيية األقصيي  بغيي  ، اليييوم 

حييياء المرييروع الييوطني األصيييل ميين مييال إعيياد  ترتيييب البيييت اليلسييطيني ضييمن منظوميية وطنييية  وا 
موّحييد  قييادر  عليي  حماييية الحقييوا والثوابييت والييدفاع عيين رييعبنا ومقدسيياته ومجابهيية جييرائم االحييتال، 

المستضييية وعدم الّرضوخ للضغوط والتهديدات، وحل مريكلة الاجئيين اليلسيطينيين فيي جميي  اليدول 
 لهم.

ورييدد عليي  أهمييية العلييم والييدور اليي ي تلعبييه المؤسسييات التعليمييية فييي فلسييطين ميين أجييل إمييراج أجيييال 
 البناء وانتمائها لألمة، متحدثا في الوقت نيسه، عن المصالحة الوطنية وآمرها مستجداتها اإليجابية.

د. سييام األغييا، وأعضيياء مجلييس  وتقييدم أبييو ميير وا بالرييكر والتقييدير إلدار  الجامعيية ممثليية برئيسييها
الجامعة، والهيئتين األكاديمية والتدريسية لما يبدلونه من جهد في مدمة أبنياء المجتمي  بكافية أطيافيه، 

 وفي متام اللقاء تم توجيه بعض األسئلة واالستيسارات من قبل الحضور.
 33/5/3104، فلسطين أون الين
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 األسبوع المقبل وعباس ال يرغب برئاستهااألحمد: إعالن حكومة التوافق الفلسطينية  .00
)أ ف ب(: أكيييد عييي ام األحميييد مسيييؤول الحيييوار اليييوطني فيييي حركييية "فيييتح" وعضيييو -)د ب أ( -رام ص

 لجنتها المرك ية المميس، أن االعان عن حكومة التوافا اليلسطينية سيتم نهاية األسبوع المقبل.
م التابعية لحركية فييتح عين األحميد قوليه إن اإلعييان ونقيل الموقي  اإللكترونيي لميوضيية التعبئيية والتنظيي

 الرهر الجاري. 34أو  31عن تركيل الحكومة سيتم في 
و كير األحميد أن اليرئيس اليلسييطيني محميود عبياس يضي  اللمسييات األميير ، مرييرا إلي  أن عبيياس ال 

 يرغب برئاسة الحكومة واألغلب أنه سيكلف رمصية مستقلة بالمنصب.
ي  كيير األحمييد أنييه سيييتم ترييكيل لجنيية عربييية إلعيياد  بنيياء األجهيي   األمنييية فييي وبرييأن الملييف األمنيي

الضية الغربية وقطاع غ  ، عل  أن يتم أوال إعاد  بناء جها  الريرطة فيي غي   بيثاث آالف عسيكري 
ميي  الييدفاع المييدني، وبقييية األجهيي   سترييكل لجنيية عربييية بإرييراف مصييري إلعيياد  هيكلتهييا وفييا قييانون 

 ية.المدمة االمن
 33/5/3104القدس العربي، لندن، 

 
 لراي": الكويت قد تحتضن اجتماع تطوير منظمة التحريراممثل حماس في لبنان لـ" .02

كرف ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة ان هنيال توجهيًا مبيدئيًا لعقيد : محمد دهرة -بيروت 
الرئيس محمود عبياس )ابيو ميا ن( اجتماع لي "لجنة تيعيل وتطوير منظمة التحرير اليلسطينية" برئاسة 

في دولية الكوييت بحيال تعيّ ر  ليل فيي القياهر ، ت امنيًا مي  اعيان تريكيل الحكومية اليلسيطينية الجدييد  
 وفا ما نص عليه اتياا "لمصالحة اليلسطينية" االمير.

وسييكون  وقال بركية ليي "ليراي" ان "هي ا االطيار القييادي سييجتم  قريبيًا بعيد اعيان الحكومية اليلسيطينية
الميييييار االول القيييياهر  عليييي  اعتبييييار ان مصيييير هييييي راعييييية اتييييياا المصييييالحة اليلسييييطينية، وا ا تعييييّ ر 
فسيكون المكان البديل هو الكويت باعتبار انها ترأس القمة العربية وحريصية علي  الوحيد  اليلسيطينية 

يلسيطينية التيي رياركت والعربية"، موضحا انه سيرارل في ه ا االجتماع االمنياء العيامون لليصيائل ال
، اي "حمييياس" و"لجهييياد االسيييامي" و"لقيييياد  العامييية" و"منظمييية 3022فيييي توقيييي  اتيييياا القييياهر  العيييام 

الصاعقة"، اضافة ال  اليصائل العرر  المنضوية في اطار "لمنظمة" حاليًا، وسيكون جيدول االعميال 
 عل  تطوير اطر المنظمة.بْحث الوض  السياسي اليلسطيني العام وتقييم المرحلة واالتياا 
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و ييرًا بمين فيهيا رئيسيها وقيد يكيون  25واكد بركة ان "لحكومة اليلسطينية ستولد قريبيا وهيي مؤليية مين 
اليييرئيس عبييياس، والقيييرار متيييرول ليييه وحمييياس ابلغيييت انهيييا ال تميييان  بييي لل علييي  ان يكيييون اليييو راء مييين 

 بالتوافا".الرمصيات المقربة من فتح وحماس والمستقلين وان تتم تسميتهم 
ورييدد عليي  ان "ميييار حميياس هييو المقاوميية، وليين نقبييل بحييل الييدولتين وليين تكييون فلسييطين اال بعييود  
اهلها"، مريرا ال  انه "في  كرى النكبة قدمنا هدية لرعبنا اليلسطيني وهي المصالحة اليلسطينية التي 

د  تيعييل المنظمية وانهياء اللحمة اليلسطينية وماضون في تركيل الحكومية واعيا إلعاد نعتبرها محطة 
 الحصار عن غ   واعاد  اعمار القطاع وطي صيحة المافات ال  غير رجعة".

ان "كيل القيوى اليلسيطينية فيي لبنيان  فأكيدوتطرا ال  الوض  السياسي واالمني اليلسطيني في لبنيان، 
واليتنية مي  الجيوار  حريصة عل  حماية المبادر  اليلسطينية الموحد  لمن  االقتتيال اليلسيطيني اليداملي

اللبناني"، قائا: "نحن في حركة حماس مصممون علي  نجياح المبيادر  فيي لبنيان والمطية االمنيية فيي 
عين الحلو  وسنرارل في القو  االمنية"، مضييا: "ركلت القوى الوطنية واالسامية لجنة قيادية، عل  

 عنصرا". 250ّم ان يبدأ تنيي  المطة االمنية في عين الحلو  مال ايام وستض
ننييا ليين نقبييل ان تتحييول المميمييات سيياحة لتصيييية الحسييابات وليين تكييون صييندوا بريييد إورييدد عليي  "

الحيد"، مرييرا اليي  ان "غالبيية القيوى اليلسييطينية فيي عيين الحلييو  تؤييد المطية االمنييية ونقيول للحكوميية 
النظير  بإعاد الحكومة اللبنانية  اللبنانية انا لن نكون اال عامل استقرار للبنان والسلم االهلي، ونطالب

بقيرار منيي  )مجيييء( النيا حين اليلسييطينيين ميين سييورية وسيمعنا تطمينييا ميين )الميدير العييام لاميين العييام 
 اللبناني( اللواء عباس ابراهيم بعدم ترحيل اي نا ح فلسطيني من لبنان".

 33/5/3104الراي، الكويت، 
 
 ي لمبادلته باألسرىسرائيلعي اعتقال شاب حاول اختطاف إ"الشاباك" يدّ  .03

قييدمت النيابيية اإلسييرائيلية أمييس الئحيية اتهييام ضييد ريياب تتهمييه بييالتمطيط المتطيياف  :القييدس المحتليية
لقيييياء  جاجييييات حارقيييية عليييي  مركبييييات فييييي منطقيييية التجميييي  االسييييتيطاني  إسييييرائيلي لمبادلتييييه بأسييييرى، وا 

 "ميسغاف" في الجليل.
عامييا( ميين جنييين، اليي ي كييان  35مييراد علييي حسييين ) وتييدعي األجهيي   األمنييية اإلسييرائيلية أن الريياب

عليي  مليييية محاوليية طعيين جنييدي عليي  أحييد الحييواج  العسييكرية  3004- 3001مسيجونا بييين عييامي 
ينتمي لحركة الجهياد االسيامي، لكنيه كيان يعميل وحيده وليم يتليا تعليميات مين قبيل الحركية، "اعتيرف" 

نيسييان حيياول دمييول  24فييي الجليييل، وانييه فييي بمحاولتييه امتطيياف إسييرائيلي ميين مسييتوطنة )أفتيياليون( 
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منيي ل فييي مسييتوطنة أفتيياليون وهييو مسييلح بسييكين المتطيياف أحييد أفييراد العائليية، للتييياوض عليي  تحرييير 
 أسرى. 

نيسيان علي  سييار  اسيرائيلية،  30 جاجة حارقية فيي  بإلقاءوجاء في الحة االتهام ان الراب "اعترف" 
ليم تقي  اصيابات، كميا "اعتيرف" بمحاولية تريكيل مليية وقيام  وكرر المحاولية مير  أميرى، وفيي الحيالتين

بعرض العمل عل  بعض الربان ال ين كانوا يتواجدون في اسرائيل بركل "غير قيانوني"، حييث جيرى 
اعتقييالهم ميين قبييل رييرطة االحييتال، وبعييد التحقيقييات تبييين انهييم عليي  اطيياع ومعرفيية بمييا كييان يمطييط 

 ويقوم به.
 33/5/3104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سيترأس حكومة "التوافق الوطني" الفلسطينية الحمد هللارامي : "الحياة" .04

أعلن مسؤول فلسطيني كبير المميس أن رئيس الو راء اليلسطيني : "الحيا "، أ ف ب -لندن، رام ص 
عين  سيترأس حكومة التوافا الوطني المقبلة. وقال المسيؤول الي ي طليب عيدم الكريف الحمد صرامي 

اسمه، إن "تركيلة الحكومة ربه جاه  ، وبحاجة إل  وض  اللمسات األمير ، والرئيس محميود عبياس 
 قراره تكلييه رئاسة ه ه الحكومة". الحمد صأبلغ رامي 
أن مريياورات أمييير  سييتجري ميي  حركيية "حميياس" وبيياقي اليصييائل اليلسييطينية تمهيييدًا ل عييان  وأضيياف

 ا فرنسيس المرتقبة إل  المنطقة األحد.عن الحكومة بعد  يار  الباب
الحميد من جهة أمرى، قيال مصيدر فيي حمياس التيي تسييطر علي  قطياع غي  ، إن حركتيه "علميت أن 

 سيترأس الحكومة المقبلة، وأنه قبل تكلييًا من الرئيس اليلسطيني ب لل". ص
إسيماعيل هنيية، إلي  أن  وأرار باسم نعيم مسترار الرؤون المارجية ليرئيس الحكومية المقالية فيي غي  

"النقياد كيان مطروحيًا مييال جلسيات الحيوار بييأال يقيوم أبيو ميا ن بتييرؤس الحكومية المقبلية وأن يكلييف 
 رمصًا آمر، فيما أكدت الحركة أن ال مان  لديها ب لل".

ووفا نعيم، فإن مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" ع ام األحمد "سيكون في غ   بعد غد األحد 
 ل المراورات حول الحكومة.الستكما

وكانت "الحيا " نررت أمس أن وفد "حماس" ال ي التق  وفد "فتح" في غ   األسبوع الماضي اقترح أن 
. ونقلييت عيين مصييادر فلسييطينية أنييه تييم االتييياا مييال جلسييتي الحمييد صيييرأس الحكوميية المقبليية رامييي 

، بمين فييهم رئييس 35، بداًل مين 23مة الحوار بين "حماس" و "فتح" عل  أن يكون عدد و راء الحكو 
 الحكومة.
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 43وأريييارت إلييي  أن الوفيييدين ناقريييا قيييائمتي األسيييماء التيييي رريييحها كيييل وفيييد، واتيقيييا علييي  قائمييية مييين 
مررييحًا، عليي  أن يمتييار الييرئيس عبيياس ميين بييينهم الييو راء المناسييبين. ويتوقيي  أن يييتم اإلعييان عيين 

مدينيية رام ص وسييط الضييية الغربييية فييي غضييون  الحكوميية الجديييد  ميين مقيير عبيياس فييي المقاطعيية فييي
 أيام.

 33/5/3104، الحياة، لندن
 
 غزة: "الديمقراطية" تبحث مع فتح وحماس آليات تشكيل حكومة التوافق .05

"األيييام": عقييد وفييد قيييادي ميين الجبهيية الديمقراطييية، أمييس، لقيياءين منيصييلين ميي  حركتييي فييتح  -غيي   
 ي والوطني، ومراورات تركيل حكومة التوافا الوطني.وحماس، تم مالهما بحث الوض  السياس

وضم وفد "الديمقراطية" كا من صالح  يدان وصالح ناصر ومحمود ملف، في حيين ضيم وفيد "فيتح" 
الييدكتور  كريييا األغييا والييدكتور فيصييل أبييو رييها، فيمييا ضييم وفييد "حميياس" عميياد العلمييي، وسييامي أبييو 

  هري، وأبو بكر نوفل.
"، إن اللقاءات تأتي في إطار الجهود التي ما  الت تب لها الجبهة لتصحيح المليل، وقالت "الديمقراطية

والحث عل  العمل لمراركة جمي  القوى الوطنية واإلسامية في الحوار والمرياورات، لتريكيل حكومية 
التوافييا الييوطني، تجنبييًا لمضييار المحاصصيية واالسييتيراد الثنييائي، وإلنتيياج حكوميية توافييا وطنييي وليييس 

ميية "فييتح" و"حميياس"، وباعتبييار الرييراكة الوطنييية هييي السييبيل األفضييل المتيييار أفضييل الكييياءات حكو 
الوطنييية المسييتقلة للحكوميية القادميية، والتييي سييتتحمل األعبيياء الضييممة فييي معالجيية تييداعيات االنقسييام 
عيياد  إعميياره، والتحضييير لانتمابييات الرئاسييية والترييريعية وللمجلييس  وفييل الحصييار عيين قطيياع غيي   وا 
اليييوطني، وغيرهيييا، وحتييي  تنطليييا مسيييير  الوحيييد  الوطنيييية بقيييو  قيييادر  علييي  تجييياو  الصيييعاب والعقبيييات 

 الداملية والمارجية.
وأرييارت، فييي بيييان صييحافي، إليي  أن الوفييد بحييث ميي  حركيية فييتح ضييرور  تيعيييل وتنريييط هيئيية العمييل 

اد  الوحيد  الوطنيية، ورافعية الوطني، باعتبارها قو  دف  وحدوية إيجابية إلنجا  المليات الممسة الستع
عيياد   مهميية إلنصيياف ضييحايا االنقسييام فييي قطيياع غيي   ميين منتسييبي األجهيي   األمنييية وأسيير الرييهداء، وا 
الميصولين من الوظييية، وتثبييت أصيحاب العقيود وغيرهيا، ودفي  الحكومية القادمية للتعياطي الجياد مي  

السياسييية واالقتصييادية واألمنييية  قضييايا كسيير الحصييار وفييتح جمييي  المعييابر والتغلييب عليي  التحييديات
 واإلنسانية في قطاع غ  ، ومعالجة مركات البنية التحتية من الكهرباء إل  المياه.
 33/5/3104، األيام، رام هللا



 
 
 

 

 
           02ص                                     3332 العدد:     33/5/3104الجمعة  التاريخ:

 

 
 الجبهة الشعبية ترفض تجاهل دورها في منظمة التحرير: ال نخضع لالبتزاز والضغوط .06

جميل م هر عضيو المكتيب السياسيي فيي  أن ،غ  ، من 33/5/3104القدس العربي، لندن،   كرت
منظميييية التحرييييير قييييال لييييي "القييييدس العربييييي" أن ال أحييييد يسييييتطي  ابتيييي ا  تنظيمييييه، وأن  الرييييعبية الجبهيييية

 مؤسسة لي"الكل الوطني". اليلسطينية
وقيييال م هييير المسيييؤول عييين فيييرع الجبهييية الريييعبية فيييي غييي   "الجبهييية ال تقبيييل المضيييوع ألي ابتييي ا  أو 

 ال منها أو من مواقيها وسياساتها المنحا   لعموم رعبنا وقضيته الوطنية".ضغوط يمكن أن تن
ليي  القييانون األساسييي  وأرييار فييي تصييريحاته إليي  أن تنظيمييه سيييلجأ إليي  مؤسسييات منظميية التحرييير، وا 
للمنظميية، فييي حييال صييح مييا يريياع عيين قيييام الييرئيس بمقاطعيية الجبهيية ومنعهييا ميين حضييور فعاليييات 

ا المالية. وأضاف "الجبهة الرعبية تدير امتافاتها م  اليرئيس أبيو ميا ن المنظمة، ووقف ممصصاته
فييي المنظميية بمسييؤولية وطنييية باعتبييار أن المنظميية جبهيية وطنييية عريضيية، والجبهيية عضييو مؤسييس 

 ومكون رئيسي من مكوناتها".
م هييير أكيييد أن الجبهييية الريييعبية "ستناضيييل مييين داميييل أطييير المنظمييية، فيييي إطيييار المسيييؤولية اليييوطني، 

 واعتبر أي قرار من ه ا القبيل بأنه "سياسي".
وعيياد المسييؤول فييي الجبهيية وأكييد أن مثييل هكيي ا قييرارات تعييد "فردييية"، وأن أحييد "ال يمكيين أن يتجاهلهييا 

 بقرار فردي"، مست كرا تضحيات الجبهة الرعبية الواسعة.
باعتبارهييا أدا   ورييدد عليي  أن الجبهيية الرييعبية "ليين تتمليي  عييم منظميية التحرييير بييأي حييال ميين األحييوال

كياح ونضال الرعب اليلسطيني في كل أماكن تواجده."، وعاد وأكد أيضا أنها "لين تمضي  لابتي ا "، 
 وانه ال يمكن تجاهلها أو إقصائها.

وأوضح م هر أن ما جرى في اجتماع المجلس المرك ي هو أن الجبهة انسحبت من الجلسة المتاميية 
البييييان المتيييامي، الييي ي أكيييد علييي  اسيييتئناف المياوضيييات  للمجليييس المركييي ي كمطيييو  اعتراضيييية علييي 

برييروط، وفييي ضييوء  لييل انسييحبت الجبهيية ميين الجلسيية المتامييية فقييط "حتيي  ال ترييكل غطيياًء سياسيييًا 
 للعود  مر  أمرى للمياوضات".

وتييييد المعلومييات التييي تيي كر أن الييرئيس عبيياس قييرر قطيي  العاقيية ميي  الجبهيية الرييعبية، بمييا فييي  لييل 
ات المالية التي تصرف للتنظيم مين قبيل الصيندوا القيومي اليلسيطيني، والي ي يغطيي وقف الممصص

موا نات الجبهة، إضافة إل  منعها من حضيور اجتماعيات اللجنية التنيي يية لمنظمية التحريير، وأطرهيا 
 األمرى كالمجلس المرك ي والوطني.
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ية في الضيية الغربيية إلي  ويرج  سبب اتما  الرئيس عباس ه ا القرار، حسب ما تقول مصادر سياس
"مناكيات الجبهية الريعبية"، وآمرهيا االنسيحاب مين المجليس اليوطني، وتوجييه انتقيادات حياد  لليرئيس، 
باتهامه بالتيرد بيالقرار اليوطني اليلسيطيني، ماصية فيميا يتعليا بمليف المياوضيات، وكي لل عيدم رضيا 

يل حكوميية التوافييا. وكانييت "القييدس الجبهيية الرييعبية عليي  المصييالحة األمييير  بييين فييتح وحميياس، وترييك
العربي" كرييت ميؤمرا أن الجبهية الريعبية لين تريارل فيي مرياورات الحكومية، وأنهيا أبلغيت قرارهيا هي ا 

 للرئيس عباس.
وحمييل الييرفض ميين الجبهيية الرييعبية لغيية االنتقيياد، وكييان ميين الممكيين ماحظيية غضييب الييرئيس عليي  

ة الي ي وقيي  اتيياا مصييالحة مي  حركيية حمياس قبييل الجبهية، مين مييال وفيد منظميية التحريير اليلسييطيني
ريييهر، بعيييد أن قيييدم مييين الضيييية الغربيييية إلييي  غييي  ، حييييث ليييم يريييارل فيييي الوفيييد أي مييين قييياد  الجبهييية 
الرعبية، رغم انضمام مسؤولي فصائل ممثلين بركل أقيل فيي المنظمية مين الجبهية الريعبية التيي تعيد 

 التنظيم الثاني.
ي كبيير علي  الجبهية الريعبية، وعلي  مؤسسيات التنظييم الثياني فيي ومن رأن القرار أن يتيرل أثير سيلب

منظميية التحرييير، ماصيية وأنييه فييي ظييل دفيي  الموا نييات، تعيياني كييل التنظيمييات المنطوييية تحييت لييواء 
 المنظمة من عج  مالي في الموا نات العامة.

اليلسييطينية، وهيي ا أول قييرار ميين نوعييه يتميي ه الييرئيس عبيياس ضييد التنظيييم الثيياني فييي منظميية التحرييير 
ماصة وأن الجبهة الرعبية علقت في مرات سابقة هي بنيسيها مرياركتها فيي أعميال منظمية التحريير، 
آمرهييا حييين قييرر الييرئيس عبيياس الييدمول فييي مياوضييات سييام ميي  حكوميية أيهييود أولمييرت، غييير أن 

 الجبهة عدلت عن المقاطعة، وعادت لحضور اجتماعات المنظمة.
إن "الجبهية  قيال جمييل م هير، عين فيتح صيباح مين غي  ، أن 33/5/3104الحياة، لنـدن، وأضيافت 

تؤكييد تمسيييكها بحقهييا فيييي منظمييية التحرييير، باعتبارهيييا أدا  كييياح ونضيييال الريييعب اليلسييطيني فيييي كيييل 
 أماكن تواجده".

وأضاف م هر لي "الحيا " أن "الجبهية ال تقبيل المضيوع ألي ابتي ا  أو ضيغوط يمكين أن تنيال منهيا أو 
 سياساتها المنحا   لعموم رعبنا وقضيته الوطنية".من مواقيها و 

وليييت إليي  أن "الجبهيية تييدير امتافاتهييا ميي  الييرئيس عبيياس فييي المنظميية بمسييؤولية وطنييية باعتبييار أن 
المنظمة جبهة وطنية عريضة، والجبهية عضيو مؤسيس ومكيون رئيسيي مين مكوناتهيا ال يسيتطي  أحيد 

 تجاهلها أو إقصائها".
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"الرييعبية" ميين جلسيية المجلييس إليي  أنهييا "ال تريييد أن ترييّكل غطيياًء سياسيييًا للعييود  وعيي ا م هيير انسييحاب 

ميير  أمييرى للمياوضييات، وتؤكييد عليي  حقهييا فييي مواصييلة نضييالها ميين أجييل إصيياح مؤسسييات منظميية 
 التحرير اليلسطينية باعتبار أن الجبهة ج ء أصيل فيها".

 
 شعبية"بقطع العالقات مع "ال قرارا   عباس العالول ينفي إصدار .07

ني  محمود العالول، عضو اللجنة المرك ية لحركة "فيتح" ميا نرير عبير وسيائل اإلعيام أميس  :رام ص
 عن إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بقط  العاقات م  الجبهة الرعبية.

وقال العالول في تصيريح صيحيي إن: "ميا نرير حيول إصيدار قيرار مين اليرئيس " بقطي  العاقيات مي  
 رعبية، عل  مليية مواقف الحركة السياسية أمر غير صحيح، وننييه بركل قاط ".الجبهة ال

وأوضح ان "عاقة الرئيس والسلطة ومنظمة التحرير، بكافة اليصائل تحكمها الجدية والطيبة"، معتبرا 
مييا ينريير بهيي ا المصييوص "مجييرد ترييويد ال أكثيير عليي  السيياحة اليلسييطينية بهييدف التعكييير". وجييدد 

 قف الرئيس الداعم والمساند لليصائل بكل توجهاتها وأفكارها السياسية.العالول مو 
 33/5/3104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لالجئين الفلسطينيين في لبنان الحقوق اإلنسانية حوار حولورشة تعقد  "الديموقراطية" .08

ب اليلسيطيني أقيمت في سيار  فلسطين، وررة حوار عين "برنيامج النضيال اليوطني واالجتمياعي للريع
 في لبنان"، دعت اليها "الجبهة الديموقراطية".

وتحيييدث عضيييو قيييياد  الجبهييية عليييي فيصيييل، وقيييال إن البرنيييامج ينيييدرح فيييي إطيييار اسيييتراتيجية وطنيييية 
لاجئييين فييي لبنييان. واعتبيير أن إقييرار الحقييوا اإلنسييانية يعيي   الييدور اإليجييابي للتجميي  اليلسييطيني فييي 

  لبنان.
ي أررف دبور عل  "أن اليلسطينيين في لبنان هم عامل استقرار وداعم لمسيير  وردد السيير اليلسطين

 األمن، وأنهم يأملون من جمي  القوى دعم مطالبهم اإلنسانية".
 33/5/3104، المستقبل، بيروت
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لكتلــة االســتيطانية وا المســتوطنات القريبــةقــانون إســرائيلي بتوســيع حــدود القــدس لتشــمل  مشــروع .09
 البعيدة

ظهر المميس أنه ينوي قريًبا طرح  سرائيل كاتسإو ير المواصات اإلسرائيلي  : أعلنربي41عيي
 "معاليه ادوميم" مرروع قانون يقضي بتوسي  حدود القدس القضائية لترمل المستوطنات القريبة

 الواقعة جنوب بيت لحم جنوب الضية الغربية. "غود عتصيون"باإلضافة للكتلة االستيطانية البعيد  
وم  اقتراب  كرى توحيد القدس فقد حان الوقت للسير قدًما في ه ا القانون ال ي "ال كاتس إنه وق

يرمل ضم كل من مستوطنات معاليه ادوميم وجيعات  ئيف وبيتار عيليت باإلضافة إل  تجم  
 ."مستوطنات غود عتصيون إل  الحدود القضائية للقدس عل  غرار بلدية باريس ولندن

ع القانون يضمن بقاء الامرك ية دامل تلل التجمعات م  بقائها ماضعة لقضاء مررو "وأضاف أن 
 ."القدس

 33/5/3104، 48 عرب
 
 من الواليات المتحدة والمجتمع الدولي لنحقق في مقتل شابين فلسطينيينلطلب : ال نحتاج ليبرمان .21

، دعو  الواليات المتحد  األناضول: رفض و ير المارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان -عاء الريماوي
األمريكية، فتح تحقيا مستقل في فيديو يظهر في قناصين إسرائيليين وهم ييتحون النار عل  رابين 

ال نحتاج لطلب أمريكا لنحقا فيما "وقال في تصريحات نقلتها القنا  اإلسرائيلية األول :  سطينيين.فل
سنجري تحقيقا ماصا "نه أضاف قائا إال أ ."جرى، وأرفض طلب المجتم  الدولي إجراء تحقيا

 ."أكثر جيود العالم أماقية"واصيا إياه بي  "للحياظ عل  المستوى األماقي لجيرنا
أنا آسف بسبب أن ه ه المطالبات ال تتم في حوادث أمرى كسوريا التي قتل "وتاب  ليبرمان مستنكرا 

محامي أو محاكمة، ولم أر  ألف إنسان، كما أعدمت حماس رمصين في غ   دون 220فيها نحو 
 ."طلبا للتحقيا في  لل

 33/5/3104لندن،  العربي، القدس
 
 فريقيا والصينا  إلى بنجالور و  نقوم بتحويل وجهة مواردنا االقتصاديةبينيت:  .20

يعكس قيام الصين برراء حصة مسيطر  في أكبر رركة للصناعات : وجدي االليي -تل أبيب 
نطاقا لاستثمارات الصينية في اقتصاد مرتبط بركل كبير باألسواا  الغ ائية في إسرائيل قي   أوس 

 الغربية.
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وتتيح الصيقة التي أعلنت يوم المميس للصين االستياد  من مبر  تكنولوجية متطور . وفي المقابل 
ستيتح امام إسرائيل سوقا ضمما ومصدرا للتمويل في وقت تظهر فيه دعوات مت ايد  وبصية  فإنها

 روبا الي مقاطعة إسرائيل بسبب إمياقها في صن  السام م  اليلسطينيين.ماصة في أو 
وباإلضافة إل  أنرطتها الكبير  في أفريقيا فإن دور الصين في إسرائيل ينمو سريعا رغم مماوف بين 

 اإلسرائيليين من فقدان سيطرتهم عل  أصول استراتيجية.
إسرائيل "تتجه ررقا" مضييا أمام مؤتمر عن وقال و ير االقتصاد اإلسرائيلي نافتالي بينيت إن 

إسرائيل بعد التكنولوجيا المتطور  أن آسيا تمطت الواليات المتحد  كثاني أكبر وجهة لصادرات 
قائا "نقوم بتحويل وجهة مواردنا االقتصادية...إل  بنجالور وأفريقيا  ومض  أوروبا.

 والصين..الصين..الصين."
 33/5/3104لألنباء،  رويترز وكالة

 
 ": تأهب إسرائيلي لوجود عناصر حزب هللا في الجوالن قرب الحدودأحرونوت"يديعوت  .22

كتبت "يديعوت أحرونوت"، أن مقاتلين من ح ب ص يحاربون إل  جانب الجيد السوري : يرب41عيي
 في الجوالن بالقرب من الحدود م  إسرائيل في الجوالن المحتل، و لل للمر  األول .

ية إل  أن إسرائيل تتاب  عن كثب تواجد عناصر ح ب ص في الجوالن، لسببين: وأرارت الصحي
األول بسبب تهديدات األمين العام لح ب ص حسن نصر ص باالنتقال للعمل ضد إسرائيل من 
الجوالن؛ والثاني قيام ح ب ص بإرسال عناصر تنظيم غير معروف، في الرهور األمير ، لتنيي  

 ات الجيد اإلسرائيلي في الجوالن.عمليات ضد قو 
 33/5/3104، 48 عرب

 
 جندي مختطف اقتراح قانون إسرائيلي: أسير واحد فقط مقابل كلّ  .23

الحركة"، اقتراح قانون يتضمن قواعد جديد  ح ب قدم عضو الكنيست إلعاد رطيرن، من ": يرب41عيي
 رائيليين.وصارمة إلدار  مياوضات مستقبلية برأن تبادل أسرى مقابل جنود إس

وبحسب رطيرن فإن اقتراح القانوني يأتي بهدف "فرض قيود عل  المستوى السياسي، ومنعه من 
 االستجابة غير المتناسبة م  المنظمات اإلرهابية، استنادا إل  تجارب صيقات التبادل السابقة".
وقدمت ويتضمن اقتراح القانون، ال ي يقترب من "توصيات لجنة رمغار" التي ناقرت القضية 

توصيات لو ير األمن في حينه إيهود بارال قبل سنتين، أال تطلا إسرائيل سراح أكثر من أسير واحد 
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مقابل كل جندي إسرائيلي ممتطف، وأال يتم إطاقا إطاا سراح أسرى مقابل جثث جنود 
 إسرائيليين.

 33/5/3104، 48 عرب
 
 تتحسب لسيطرة المعارضة السورية على القنيطرة "إسرائيل" .24

تعكف إسرائيل عل  دراسة سبل مواجهة تبعات سيطر  قوات المعارضة السورية : صالح النعامي
 المتوقعة عل  مدينة القنيطر  في هضبة الجوالن السورية المحتلة.

ونقل المعلا األمني والسياسي بن كاسبيت عن مصادر حكومية إسرائيلية قولها إن قوات المعارضة 
اطا الجوالن السوري، مرير  إل  أن ه ه القوات تستعد للسيطر  السورية سيطرت عل  معظم من
 .االستراتيجيةمدينة القنيطر  كبرى مدن المنطقة 

وأوضح في تقرير نرر أمس في موق  "إسرائيل بولس" أن أوساط الحكم في تل أبيب تتحسب لسيطر  
 ستؤثر عل  إسرائيل. ةاستراتيجيالمعارضة عل  القنيطر  م  كل ما قد يترتب عل   لل من تحوالت 

وأرار كاسبيت إل  أن الحكومة والنمب األمنية اإلسرائيلية تبحث حاليًا "كييية مواءمة العقيد  القتالية 
عل  الحدود" م  الواق  الجديد، مضييا أن الحكومة والجيد في إسرائيل يدرسون إمكانية القيام 

ة السورية لتنيي ها ضد إسرائيل في حال بعمليات استباقية إلحباط عمليات يمطط مقاتلو المعارض
 حصلت عل  معلومات حول التمطيط له ه العمليات.

ونقل كاسبيت عن مصادر استمبارية إسرائيلية تأكيدها بأن نظام الرئيس السوري برار األسد أثبت 
من ه ا  %40أنه جاد في التملص من الساح الكيمياوي، وأنه تملص حت  اآلن من أكثر من 

وأن الممابرات اإلسرائيلية ستقدم ما لديها من معلومات للميترين الدوليين ال ين سيقومون  الساح.
ب يار  سوريا الرهر القادم لتيتيد منرآت الساح الكيمياوي السوري للتأكد من أنه قد تم التملص من 

 كل ه ا الساح.
مثل مصلحة إلسرائيل، وأن وقال كاسبيت إن معظم اآلراء في إسرائيل تؤكد أن بقاء نظام األسد ي

أكبر مطر يتهدد بقاء ه ا النظام هو الوض  االقتصادي، مرير  إل  أن االقتصاد السوري انهار 
 تماما وأن إيران هي التي تضمن بقاء النظام اقتصاديا.

من جهته دعا الجنرال عتي ريلح، القائد السابا للواء الهندسة الميدانية في الجيد اإلسرائيلي إل  و 
ساء ترتيبات أمنية تمكن إسرائيل من "مواجهة المطر الناجم عن تعاظم نيو  التنظيمات اإلسامية إر 

 في المنطقة الحدودية.
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ونقل موق  الدفاع اإلسرائيلي "الممتص في القضايا العسكرية أول أمس الثاثاء عن ريلح، قوله 
در  الجهاديين عل  التسلل "يتوجب الحرص عل  بناء عوائا أرضية جديد  عل  الحدود لتقليص ق

 إل  دامل إسرائيل، أو االقتراب من الحدود بغرض تنيي  عمليات ضد إسرائيل".
وح ر ريلح من أن جدار الحدود الحالي ال يسهم في التصدي لعمليات التسلل، التي من المتوق  أن 

سرائيلي أعاد تنظيم تتعاظم بعد" إكمال الجهاديين" سيطرتهم عل  المنطقة. مريرا إل  أن الجيد اإل
قواته عل  الحدود، وأن فرقة عسكرية جديد  مكونة من ثاث كتائب تتمرك  عل  الحدود، عاو  

 عل  تكثيف األنرطة االستمبارية بهدف إحباط العمليات قبل أن يررع في تنيي ها.
جيد اإلسرائيلي ويرى ريلح أن أهم العوائا القائمة تتمثل في المئات من حقول األلغام التي  رعها ال

عل  طول الحدود، مما يركل طبقة دفاعية مهمة. وأضاف أن الجيد السوري أقام من  عقود من 
ال من حقول ألغام لمن  الوصول من الحدود م  إسرائيل، وأن ه ه الحقول ستساعد إسرائيل في 

 تقليص قدر  "الجهاديين" عل  الوصول إل  الحدود.
ريه يعالون فح ر في لقائه الثاثاء الماضي في تل أبب بنظيرته أما و ير الدفاع اإلسرائيلي مو 

الهولندية جنين فالسكارهارت من أن "الجهاديين األوروبيين" ال ين يقاتلون في سوريا سيمثلون مركلة 
أمنية ألوروبا، عندما يعودون إليها. مضييا أن تعاظم حركات الجهاد العالمي تمثل "وج  رأس كبيرا 

، ألن هدفها المس باستقرار العالم، ويتوجب علينا التعاون لمن  ه ا األمر قبل أن للعالم الغربي
 يصلوا إل  أوروبا أو إلسرائيل". 

 الصحافة اإلسرائيلية
 33/5/3104الدوحة،  نت، الجزيرة  

 
 اإلسرائيلية تدرس استئنافا  يطالب الحكومة بتحمل مسؤولية مقتل كوري العلياالمحكمة  .25

أعلنت المحكمة العليا اإلسرائيلية انها ستعلن قرارها مال االسبوعين : أ ف ب -القدس المحتلة 
القادمين في استئناف عائلة النارطة االميركية راريل كوري ضد تبرئة الجيد االسرائيلي من 

عل  هدم بيوت في  مال احتجاجها السلمي 3002مسؤولية قتلها تحت عجات احدى جرافاته عام 
وانعقدت هيئة المحكمة العليا المكونة من ثاثة قضا  برئاسة القاضية مريام ناؤور  رفح بقطاع غ  .

في جلسة واحد  ونهائية االربعاء للنظر في االستئناف ال ي يطالب الدولة العبرية بتحمل مسؤوليتها 
 عن االهمال حيال مقتل راريل كوري.

 33/5/3104لندن،  الحياة،
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 اتفاق  أيّية لشيطنة إيران في محاولة لمنع توقيع عالم إعالميةحملة إسرائيلّية  .26

يران حول   هير أندراوس: -الناصر   ت امنًا م  ابتداء جولة محادثات جديد  بين الدول العظم  وا 
برنامجها النووي، تسع  الحكومة اإلسرائيلية للعمل ضد أي اتياا من المتوق  أن يتم التوقي  عليه 

 واسعة ضد إيران.من مال البدء بحملة إعامية 
وترمل الحملة اإلسرائيلية اإلعامية ترويه صور  إيران أمام العالم، وأنها غير صادقة في نواياها 
التي تظهرها أمام الدول العظم ، مح ر  من أن أي اتياا م  إيران لن يمنعها من تطوير الحصول 

تروني صباح اليوم فإن الحملة عل  قنبلة نووية. ووفقًا لما جاء عل  موق  القنا  الثانية االلك
اإلعامية سترمل كافة وسائل اإلعام اإلسرائيلية والدولية، كما أنها سترمل البث عل  القنوات 
التلي يونية وبث األمبار في الصحف، إضافة إل  وض  يافطات مارجية. وعل  ضوء  لل، أضاف 

بها و ير الدفاع األمريكي ترال هيغل  التلي يون اإلسرائيلّي، أّنه مال ال يار  األمير  التي قام
المميس الماضي إل  إسرائيل، قام بإجراء عد  لقاءات م  مسؤولين إسرائيليين أبر هم نظيره 
اإلسرائيلي موريه يعالون، ال ي بدوره حّ ر مجدًدا من انجا  أي اتياا م  إيران يسمح لها 

 باالستمرار في التقدم ببرنامجها النووي.
 33/5/3104لندن،  اليوم، رأي  

 
الرئاســية  ســماح لهــم بالتصــويت باالنتخابــاتلبالضــغط علــى "إســرائيل" للبون ادروز يطــالجــوالن: الــ .27

 السورية
عاء الريماوي: دعا مرائخ من الطائية الدر ية في هضبة الجوالن السوري، التي تحتل  –رام ص 

عل  إسرائيل للسماح للدرو   ، األمم المتحد  للضغط2432إسرائيل ثلثي مساحتها من  العام 
 يونيو/ ح يران المقبل. 2بالتصويت في االنتمابات الرئاسية السورية المقرر  

وقالت اإل اعة اإلسرائيلية العامة، مساء أمس األول، إن وفدًا من مرايخ الدرو  سلموا ضابطًا أمميًا، 
ا األمين العام لألمم المتحد  بان في معبر القنيطر  الحدودي )بين الجوالن وسوريا(، رسالة دعوا فيه

كي مون للضغط عل  إسرائيل للسماح للدرو  بالمراركة في االنتمابات الرئاسية في بادهم مطل  
ونقلت اإل اعة عن الريخ حسن فمر الدين، أحد أعضاء الوفد، قوله، إن الدرو  في  الرهر المقبل.

قهم التصويت في االنتمابات الرئاسية في هضبة الجوالن يعتبرون أنيسهم مواطنين سوريين ومن ح
 بادهم.
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ويعتبر سكان الجوالن المحتل، وغالبيتهم من الدرو ، أنهم تحت االحتال اإلسرائيلي وأنهم تابعون 
 لوطنهم األم سوريا، كما يرفضون المحاوالت اإلسرائيلية المتكرر  لمنحهم الجنسية اإلسرائيلية.

 33/5/3104لندن،  العربي، القدس
 
 ة" باب المطهر "نفاق وقاعات أسفل أمؤسسة األقصى: االحتالل أوشك على االنتهاء من تنفيذ  .28

م أن 33/5/3024في تقرير صحيي عممته المميس  ”مؤسسة األقص  للوقف والتراث“كريت 
االحتال االسرائيلي أورل عل  االنتهاء من تنيي  حيريات واسعة ومترعبة أسيل منطقة باب 

عملية حير وتيريغ ترابي واس ، حير أنياا ترتبط بربكة أنياا الجدار الغربي المطهر  تتضمن 
أن االحتال  ”مؤسسة األقص “لألقص ، حيريات تكّرف عن قاعات واسعة في الموق   اته، وقالت 

ينوي افتتاح ه ه القاعات وما حولها من تركيات الحيريات واألنياا قريبا، بعد نحو عرر سنوات 
سلطة “المتواصلة والمترافقة بغطاء من السرية ربه المطلقة، التي تني ها ما يسم  بي من الحيريات 

النارطة في مجال التهويد  – ”عطيرت كوهنيم ”، وبمبادر  وتمويل من جمعية ”اآلثار االسرائيلية
 .واالستيطان

ود وقالت المؤسسة إن ه ه الحيريات واالنياا والقاعات تجري في موق  مجاور وماصا لحد
المسجد األقص  من الجهة الغربية،، ضمن ما يعرف بوقف حمام العين، وال ي ال يبعد مدمله سوى 
ممسين مترا عن المسجد األقص ، لكنه يمتد ال  أن يصل أسيل منطقة باب المطهر  الواقعة ضمن 

 ”م كنيسًا يهوديا باس 3001حدود المسجد األقص ، وأرارت المؤسسة أن االحتال قد افتتح سنة 
ببطء رديد، وبغطاء من السرية المطلقة  3005، وه ه الحيريات تني  أسيله من  عام ”ميمة اسحاا

بداية ب، 3005تقريبًا، لكن المؤسسة أرارت انها استطاعت الدمول ال  الموق  ومدامله األول  عام 
كريت  ، وحينها3001الحيريات وكريت عن بعض تياصيله، وأحيانا دملت ال  العما و لل عام 

، لكنها من   لل ”حت  ال يهدم“عن عما وترعب ه ه الحيريات واصدرت حينها فيلما وثائقيا بعنوان 
عما الموق ، لكنها رصدت مجريات األمور فيه، وحجم التراب المستمرج لالوقت لم تستط  الدمول 

 منه.
برصد دقيا للتحركات وحول االكتراف األمير قالت المؤسسة انه وفي اليتر  األمير  قامت المؤسسة 

في موق  الحيريات، ماصة عند الدمول والمروج منه، وقامت بتجمي  معلومات من رهود عيان، 
وصلت ال  عما أكثر من ثمانية أمتار أسيل منطقة حمام العين، كما  وأنهاأكدوا أن الحيريات تتس  
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ن الحيريات المتواصلة وصلت ال  الحدود الماصقة لمنطقة باب المطهر ، كما أفاد رهود عيون أ
 .والتيريغات الترابية، كّريت عن قاعات ومبان إسامية واسعة من فترات إسامية متعاقبة
33/5/3104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 وتذكر بوقوعها تحت االحتالل "األقصى"ترحب بزيارة البابا للقدس و 48في الـ سالمية الحركة اإل .29

الحركة االسامية الرمالية ب يار  البابا البابا فرنسيس األول للقدس الرريف رحبت : يرب41عيي
 والمسجد األقص  المبارل والتي سيقوم بها يوم االثنين القادم ضمن  يارته إل  المنطقة.

 به هوجاء في بيان اصدرته الحركة عرية ال يار ، ان الحركة اإلسامية في الدامل اليلسطيني نرحب 
قص  المبارل الإن المسجد ا، "احظات اآلتيةالم تسجيل بودنا لكن المبارل، األقص  مسجدلل ال يار 

 هجمات من يئن االحتال، كما هذائن من ي، و 2432لي من  عاميسرائالل ااواق  تحت االحت
 .المسجد له ا المغتصبين قبل من اليومي هتدنيس عن فضا، يوم كل صبيحة عليه المستوطنين
أن تأتي مثل ه ه ال يارات واألقص  حٌر طليا من ربقة  كنا نتمن كم ، "ن بالقولوأمتتم البيا
 االحتال.

33/5/3104، 48عرب   
 
 "األقصى"معلومات دقيقة عن يستقبل القنصل البريطاني بالقدس ويطلعه على  عزام الخطيب .31

مكييل، المسجد   ار القنصل البريطاني العام في القدس المحتلة اليستر فادي أبو سعدى: - القدس
األقص  امس، والتق  بمدير عام األوقاف، الريخ ع ام المطيب، وناقد معه التصعيدات امير  من 

 قبل قوات االحتال والمتطرفين اليهود تجاه المسجد األقص .
ان ال يار  كانت ناجحة جدًا بالنسبة لألوقاف اإلسامية، فقد  وقال الريخ المطيب لي القدس العربي

نصل البريطاني عل  معلومات دقيقة عن وض  المسجد األقص ، وعن عاقة األوقاف حصل الق
اإلسامية بالررطة اإلسرائيلية في الوقت الراهن، ومن  وتوقيف مراري  األوقاف في المدينة المقدسة، 

وأكد المطيب تيهم القنصل البريطاني للوض  في المسجد األقص ، كما استيسر عن  يار   والمحتلة.
 اسة البابا فرنسيس للقدس المحتلة، واطل  عل  الدور األردني في رعاية المقدسات في المدينة.قد

الريخ المطيب ندد بقرار إسرائيل نصب كاميرات مراقبة في األحياء اليلسطينية من القدس الررقية، 
بامتيا ،  مؤكدًا بأن األمر هو محاولة لتغيير األمر الواق  في المدينة، فاألمر هو سياسي معقد
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، وال يجو  العمل عل  تغيير 32ماصة وأنه من المعلوم بأن القدس هي مدينة محتلة من  العام 
 الواق  فيها.

33/5/3104القدس العربي، لندن،   
 
دخال كميات قليلة من المساعدات لليرموكاستشهاد فلسطيني في سوريمجموعة العمل:  .30  ة.. وا 

األربعاء، جراء القصف واالرتباكات التي وقعت في مدينة  يوماسترهد الاجئ سيد الغرابلة، : غ  
 .ةنوى في محافظة درعا جنوب سوري

، بأن أضرارا مادية لحقت بمنا ل فلسطينيين ةوأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري
وسوريين جراء القصف العنيف ال ي طال محيط مميم درعا، فيما تعرض مميم حندرات في حلب 

 تسبب بإحداث أضرار مادية بالغة. لقصف مماثل
من المساعدات إل  مميم اليرمول في ظل تياقم معانا  السكان  قليلة وسمح أمس بإدمال كميات

 عل  المستوى الصحي وتوفر المواد الطبية باإلضافة للنقص الحاد في المواد الغ ائية.
33/5/3104القدس، القدس،   

 
 في النقب ا  هدم مسجداالحتالل ي .32

هدمت جرافات و ار  الداملية اإلسرائيلية، تحت حراسة قوات كبير  من الررطية اإلسرائيلية، : رام ص
أمس مسجدًا في قرية وادي النعم البدوية بالنقب جنوبي األراضي اليلسطينية المحتلة م  عام 

2441. 
موا بيوتنا مهما تهد»وتعليقًا عل   لل، قال رئيس اللجنة المحلية في القرية لباد أبو عياد، 

صرارنا عل  النضال  «.ومساجدنا، لن تهدموا صمودنا وع منا وصبرنا وا 
إن هدم المسجد اعتداء صارخ عل  حرمة االنسان العربي « مؤسسة النقب لألرض واإلنسان»وقالت 

في النقب وحقه في الوجود، واعتداء عل  حرية العباد  وانتهال صارخ للقوانين واالعراف الدولية التي 
 حرية إقامة الرعائر التعبدية. ل نسانح تتي

كما باعتداءات رجال الررطة اإلسرائيلية وميتري و ار  الداملية اإلسرائيلية عل  أهالي القرية وهدم 
بيوتهم ومصادر  ممتلكاتهم وتجريف م روعاتهم، مؤكد  أن أهل النقب باقون عل  أرضهم لن تجبرهم 

   هجرها.ممططات سلطات االحتال اإلسرائيلي عل
33/5/3104االتحاد، أبو ظبي،   
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 اإلداريون المضربون يقاطعون العيادة ويهددون بالتوقف عن شرب الماء :مؤسسة الضمير .33

هدد األسرى اإلداريون المضربون عن الطعام بالتوقف عن تناول الماء، كمطو  تصعيدية من أجل 
 تحقيا مطلبهم، وهو إنهاء االعتقال اإلداري.

ن اإلداريون لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوا اإلنسان من  نداف، التي وأكد المعتقلو 
 ارتهم في ع ل سجن "أيلون" في سجن الرملة أمس األربعاء، أنهم قاطعوا عياد  السجن ألنها تمارس 

 الضغوط عليهم إليقاف إضرابهم، كما توقيوا عن تناول المدعمات واألماح، ويتناولون الماء فقط.
معتقا إداريا يموضون اإلضراب الميتوح عن الطعام في سجن  42قالت المحامية نداف إن حوالي و 

 23إل   23الرملة، ثاثة منهم نقلوا إل  مستري  سجن الرملة، وقد مسر واحد منهم ما بين 
 نيسان الماضي. 34كيلوغراما من و نه من  بدء اإلضراب في 

33/5/3104، فلسطين أون الين  
 
 سرى وتركهم في إضرابهم دون االستجابة لمطالبهمقررت قتل األ "إسرائيل" :قراقع .34

قال و ير رؤون األسرى والمحررين عيس  قراق ، أمس، إن األيام القادمة ستكون حاسمة : رام ص
 جدًا بمصوص إضراب األسرى اإلداريين ال ي دمل يومه التاس  والعررين عل  التوالي.

جه نحو منحن  مطير جدا، وأن إسرائيل قررت قتل االسرى وتركهم في وأرار إل  أن اإلضراب يت
إضرابهم دون االستجابة لمطالبهم، وتمارس ضغوطًا رديد  عليهم، ممالية ب لل كل األعراف 

 اإلنسانية في التعاطي م  إضراب االسرى.
كارثة وح ر قراق  انه إ ا لم يحدث تدمل سياسي عاجل "فإن الرعب اليلسطيني سوف يستقبل 

إنسانية ترتكبها إسرائيل علنا وبوقاحة وبتحدي كل القرارات والمواثيا الدولية واإلنسانية"، مريرًا إل  
أن أعداد االسرى المضربين ال ين ينقلون للمسترييات في ا دياد، وأن حيا  بعضهم أصبحت مهدد  

 بالمطر الرديد ومعرضة لموت فجائي.
33/5/3104األيام، رام هللا،   
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 لقيادة المصرية للتدخل العاجلإلى ااألسرى المضربين نادي األسير ينقل رسالة من  .35
نقل رئيس نادي األسير قدور  فارس، رسالة من األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام للقياد  
المصرية، للتدمل العاجل لمساند  المطلب العادل لألسرى المضربين، والمتمثل بإلغاء العمل بقانون 

 عتقال اإلداري وال ي تمارسه اسرائيل بما يتناقض وبركل صارخ م  القانون الدولي.اال
وعّبر فارس عن ثقته في أن اإلمو  المصريين لن يدمروا جهدًا في دعم قضايا الرعب اليلسطيني، 
وفي مقدمتها قضية األسرى بركل عام واألسرى اإلداريين بركل ماص، ال ين يموضون إضرابًا من  

 مًا.( يو 34)
33/5/3104القدس العربي، لندن،   

 
 3103 - 3103مقدسيا  خالل  340سحب هويات االحتالل  ":الميثاقمؤسسة " .36

وفا معلومات حصلت عليها مؤسسة الميثاا لحقوا اإلنسان في القدس، فإن مكتب و ار  الداملية 
-3023مال العامين  مقدسياً  342اإلسرائيلية / واد الجو  قام بسحب بطاقات اإلقامة الدائمة من 

مقدسيًا كانت قد سحبت هوياتهم سابقًا، وأعادت لهم  32. في حين وافقت الو ار  عل  طلبات 3022
 حا اإلقامة في القدس مال العامين الم كورين.

طلبًا للم رمل  2355كما يتبين من تلل المعلومات أنه مال اليتر  الم كور  فقد تم التقدم بي 
طلبًا منها، في حين تم  405العائات تمت الموافقة عل  أقل من ثلثها بعدد اجمالي ال يتجاو  

 ال  الت طّي المعالجة حت  اليوم. طلباً  543وطلبًا،  14طلبًا، وتجميد  224رفض 
ما يتعلا بتسجيل أوالد العائات التي يحمل فيها أحد ال وجين بطاقة اإلقامة الدائمة في سجل أما في

طيًا، بينما  3444طلبًا تمت الموافقة عل  تسجيل  3444النيوس في و ار  الداملية، فقد تم تقديم 
 مما يعني حرمان هؤالء األطيال من الحصول عل  رقم ،طلب آمر لتسجيل األطيال 500رفص 

 هوية أو االلتحاا بالمدارس أو االستياد  من المدمات الصحية المقدمة في المدينة المقدسة.
33/5/3104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 ترشحي للمتابعة مشروط :48فلسطينيي ـلجنة متابعة  من رئاسة محمد زيدان بعد تقديم استقالته .37

يرب يوم المميس، إنه 41تابعة لرؤون عرب الدامل، لموق  عييقال رئيس لجنة الم: توفيا عبد اليتاح
قدم استقالته من رئاسة لجنة المتابعة، بيد أنه لم يستبعد إمكانية توليه رئاسة اللجنة مر  ثانية ولكن 

 برروط عل  مركبات اللجنة.
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ته الحالية أمام بالت امن م  انتهاء والي وقال رئيس اللجنة محمد  يدان إنه قدم استقالته يوم المميس
اللجنة، وسيواصل القيام بمهامه حت  التاس  عرر من ح يران/يونيو القادم، وهو موعد انعقاد جلسة 

 المجلس المرك ي للمتابعة التما  قرار برأن ترريح نيسه مر  أمرى.
 وقال  يدان إنه لم يحسم أمره بعد، وسيقرر في  لل الحقا بعد دراسة األمر من كافة جوانبه.

33/5/3104/، 48 عرب  
 
 هم في الجيش اإلسرائيليتجنيد قبالة وزارة األمن ضدّ  يتظاهرون 48فلسطينيو الـ  تل أبيب: .38

في إطار حملة "لن أمدم جيركم" تظاهر نارطون بعد ظهر اليوم، المميس، أمام مبن  : يرب41عيي
 و ار  األمن في تل أبيب ضد مؤامر  تجنيد الرباب العرب.

دم جيركم" قد دعت للمراركة في الوقية االحتجاجية ضد مؤامر  تجنيد العرب، وكانت "حملة لن أم
 وتضامنا م  رافضي مدمة االحتال ال ين يقبعون في السجون العسكرية.

ورف  المتظاهرون عد  رعارات، بينها "كل الم ي والعار لعماء التجنيد" و"لن نمدم االحتال"، 
نما هم مجندون ورعارات أمرى باللغة العبرية تؤكد ع ل  أن الرباب العرب لن يمدموا في الجيد وا 

 ضد االحتال.
33/5/3104، 48عرب   

  
 أربعين دولة دخلت مراحلها األخيرةبنحو نطالق المسيرة ال ستعدادات اال ":قدسللالعالمية  "المسيرة .39

لمسير  في أكثر قالت اللجنة الدولية للمسير  العالمية إل  القدس إن االستعدادات النطاا أنرطة ا
من أربعين دولة دملت مراحلها األمير ، وينتظر أن تنظم عل  مدار األسبوع األول من يونيو/ح يران 

 42الي من الرهر نيسه إحياء لل كرى  2و 3المقبل وستتوج بمسيرات كبرى يومي الجمعة والسبت 
 .2432الحتال الج ء الررقي من المدينة عام 

أن أنرطة متنوعة وندوات  -حيي حصلت الج ير  نت عل  نسمة منهفي بيان ص-وتضيف اللجنة 
ومهرجانات ووقيات احتجاجية ومسيرات ستنظم في العواصم والمدن الكبرى بالعالم تحت رعار 
نهاء االحتال اإلسرائيلي ليلسطين، وللمطالبة بوقف فوري للجرائم  "رعوب العالم تريد تحرير القدس وا 

 تتعرض لها المدينة المقدسة وأهلها ومقدساتها اإلسامية والمسيحية". العنصرية الصهيونية التي
33/5/3104الجزيرة نت، الدوحة،   
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 فرنسيس مئات من مسيحيي غزة يتوجهون إلى الضفة لحضور زيارة الباباال .41
يتوجه مئات من مسيحيي غ   إل  الضية الغربية عبر معبر بيت حانون "ايري " رمال : ب( ف )ا

ور  يار  البابا فرنسيس ال ي ي ور األراضي المقدسة اليلسطينية للمر  األول  مطل  القطاع لحض
 350وقال مصدر أمن  طلب عدم الكرف عن اسمه إن ""إسرائيل" أصدرت نحو  األسبوع المقبل.

 تصريحًا لمسيحي غ   للسير إل  الضية مال  يار  البابا". 
33/5/3104الخليج، الشارقة،   

 
 3104العجز التجاري خالل الربع األول من قيمة  مليار دوالر 03132سطيني": "االحصاء الفل .40

كريت البيانات الرهرية الصادر  عن الجها  المرك ي : األناضول، محمد مبيصة - رام ص
ل حصاء اليلسطيني، اليوم المميس، بلوغ العج  في المي ان التجاري اليلسطيني )اليرا بين قيمة 

 مليار دوالر أمريكي، مال الرب  األول من العام الجاري. 20023ات(، الصادرات والوارد
، أي %22وارتي  إجمالي العج  في المي ان التجاري اليلسطيني للرب  األول من العام الجاري بنسبة 

مليون دوالر أمريكي، مقارنة م  نيس اليتر  من العام الماضي، حين بلغ إجمالي العج   230بنحو 
 يون دوالر أمريكي.مل 423وقتها 

مليار  20342وبلغ إجمالي قيمة الواردات اليلسطينية، مال الرب  األول من العام الحالي، نحو 
 من إجمالي الواردات. %22دوالر أمريكي، واستحو ت المنتجات اإلسرائيلية عل  

ها وواصلت إسرائيل تصدرها لدول المنرأ التي استحو ت عل  غالبية السل  التي استورد من
 134مليون دوالر أمريكي، مقارنة م   113اليلسطينيون حاجتهم من البضائ ، بقيمة وصلت إل  

 .3022مليون دوالر مال الرب  األول من العام 
مليون  320أما الصادرات اليلسطينية، مال الرهور الثاثة األول  من العام الجاري، فقد بلغت 

 مليون دوالر أمريكي. 21ن العام الماضي بنحو دوالر أمريكي، بارتياع عن نيس اليتر  م
من البضائ  والسل ، إل  األسواا اإلسرائيلية، وتعد الصناعات  %11ويصدر اليلسطينيون ما نسبته 

الغ ائية والجلود، والتحف والصناعات الم فية، وبعض المحاصيل ال راعية أبر  صادرات 
 اليلسطينيين.

إل   210، تراوحت بين 3022لسطينية مال العام الماضي ي كر أن إجمالي صادرات السلطة الي
مليون دوالر، وفا تصريحات أدل  بها و ير االقتصاد الوطني في الحكومة اليلسطينية،  100

 الدكتور جواد الناجي الرهر الماضي.
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مليار  403، بعج  يقدر بنحو 3022مليار دوالر أمريكي في  5بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 
مليار دوالر من إجمالي قيمة  205ر أمريكي، فيما ركلت الواردات من إسرائيل ما قيمته دوال

 الواردات.
33/5/3104رأي اليوم، لندن،   

 
 لعدي عدوان: يسلط الضوء على معاناة العرب الدروز في المجتمع اإلسرائيلي "عرباني"فيلم  .42

ن دالية الكرمل، من حيث انه يقدم للممرج عدي عدوان اب "عرباني"تأتي أهمية فيلم : رادي بان
نساني من مال إطار راٍا وتيهم ناضج ألهمية  تجربة جاد  في تقديم سينما  ات هم اجتماعي وا 
الييلم كوسيلة تثقيف وارتقاء وجدانية، فهو ب لل مرج من دائر  األفام السياسية التي تتناول القضية 

تي تمي  بها عدٌد من ممرجينا، حيث يرصد عدوان اإلسرائيلي وال -اليلسطينية والصراع اليلسطيني
في فيلمه الروائي قضيًة رائكًة للغاية وهي الحرمان ال ي يق  عل  ابن من أبناء الطائية العربية 

 الدر ية.
وهي كلمة تعني العربي والعبراني جدير بالمراهد ، فهو فيلم إنساني بإمكان كل مراهد  فيلم عرباني

ون صله النتماءاته الطائيية والعرقية واالهم انه يطرح سينمائيا بجرأ  وألول ان يتياعل م  أحداثه د
مره قضايا ومليات ماصة بالمجتم  العربي الدر ي لم يتم التطرا اليها بأعمال فنية سابقة وم  ه ا 
فضل عدي عدوان أن تكون نهاية الييلم قريبة من الواق  المقبول بالمجتم  الدر ي ال ي تتناوله قصة 
الييلم ويبق  السؤال المطروح هل سيتقبل المراهد العربي الدر ي تياصيل الييلم بترحاب وييتح الباب 
لحساب ال ات والنقاد ام سيرفضه ويهاجمه ماصة انه يقدم صور  لمجتم  ييضل إقصاء احد أبنائه 

 .ليحافظ عل  تقاليد ومعايير يحرص عل  الحياظ عليها
33/5/4310القدس العربي، لندن،   

 
 : الوقت الحالي األفضل لحّل قضية فلسطين.. وعلى حماس تصحيح أخطائهاالسيسي .43

رفيد  عوضين: قال المرير عبد اليتاح السيسي، المررح لرئاسة الجمهورية، إن  -سمير حسن  
مصر دولة كبير  ال تتغير بسهولة تجاه أرقائها، الفًتا إل  أن مصر أكبر دولة دفعت ثمًنا من أجل 

 ه ا لن يتغير، كما أن ه ا الوقت هو األفضل لحل القضية اليلسطينية.فلسطين و 
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وأضاف مال برنامج "الحدث اليوم" الم اع عل  فضائية "العربية الحدث" م  اإلعامية نجوى قاسم، 
أنه عل  حماس أن تسع  إل  تصحيح أمطائها، موضًحا أنه يرج  أي جهود تساعد عل  حل 

   الجمي  إعطاء اليلسطينيين أمًا حقيقًيا.القضية اليلسطينية ويجب عل
 30/5/3104اليوم، السابع، مصر، 

 
 المصري برام هللا: مصر راعية المصالحة الفلسطينية وستتعامل مع حكومة التوافق السفير .44

عيس  سعد ص: قال السيير المصري وائل نصر الدين عطية: إن بحث كافة القضايا بين مصر 
ر رفح وقضايا أمرى سيتم فور تركيل حكومة التوافا. وأضاف عطية مال وفلسطين بما فيها معب

حديث م  "األيام"، أمس، إن مصر بانتظار تركيل الحكومة والمراورات التي يجريها الرئيس محمود 
 عباس م  اليصائل اليلسطينية.

ة، أوضح وحول إمكانية تحسن العاقة بين مصر وحركة حماس بعد تركيل حكومة التوافا المرتقب
 عطية أن مصر ستتعامل م  الحكومة وليس م  حركات أو أح اب.

وقال عطية ال ي قدم أوراا اعتماده للرئيس محمود عباس كسيير لجمهورية مصر العربية أول من 
أمس: إن االتصاالت م  األح اب والحركات اليلسطينية الممتلية وارد  من منطلا المصالح الوطنية 

 .العليا لمصر وفلسطين
وأكد أن مصر راعية للمصالحة اليلسطينية وملت مة بمساعد  فلسطين في كل المجاالت بما فيها 
تحقيا المصالحة. ولم يستبعد عطية  يار  قطاع غ   بعد تركيل الحكومة، ولكنه أكد أن وجود 

 ومكان السيار  يكون في منطقة وجود رئاسة الحكومة في إرار  منه إل  بقائها في رام ص.
 33/5/3104أليام، رام هللا، ا

 
 ": تسعة آالف مصري بغزة ال يستطيعون المشاركة باالنتخابات بسبب حماس السابع"اليوم  .45

فاطمة روقي: قالت قنا  كاراكول اإلسبانية اإل اعية عل  موقعها اإللكتروني أمس األربعاء، إنه من 
   لم يستطيعوا اإلدالء مال صيحات التواصل االجتماعي، تم اكتراف أن المصريين في غ

 بأصواتهم في االنتمابات الرئاسية التي انتهت االثنين الماضي.
عاما، إنها أصيبت باإلحباط بعد علمها  53وقالت فادية إبراهيم وهي مصرية مقيمة في غ   وتبلغ 

لل أنها ال تستطي  التصويت في االنتمابات المصرية للمقيمين في المارج، كما قال آمر يعيد في ت
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المدينة، إن هنال أسبابا واضحة لعدم إمكانيتنا ل دالء بأصواتنا في االنتمابات الرئاسية للمصريين 
 في المارج، ومن أهمها عدم وجود تنسيا بين حكومة حماس والسلطات المصرية.

ترمل وأرارت القنا  اإل اعية إل  أنه يوجد في غ   حاالت كثير  تربه حالة فادية إبراهيم والج اوي، و 
مصري، وتقريبا جميعهم أعربوا عن ح نهم الستبعادهم من العملية  4000العائلة المصرية في غ   

 االنتمابية وحرمانهم من اإلدالء بأصواتهم.
وقال عادل عبد الرحمن رئيس الجمعية المصرية في غ  ، إنه استقبل آالف المكالمات من المصريين 

دالء بأصواتهم في االنتمابات الرئاسية في المارج قائا "ه ا في غ  ، يؤكدون عدم إمكانيتهم من اإل
العائا هو مصدر إحباط لكل من هؤالء الناس، ألن كل المصريين هنا يرغبون في االنضمام إل  
العملية الديمقراطية"، ويوضح عبد الرحمن "نحت كثينا االتصاالت حت  أنهم في محاولة للمضي 

 يتم الرد حت  اآلن".قدما في ه ه المسألة، ولكن لم 
 33/5/3104اليوم، السابع، مصر، 

 
 المصري يزور خيمة التضامن مع األسرى اإلداريين في طولكرم السفير .46

األيام:  ار سيير جهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين وائل نصر الدين عطية، أمس،  -طولكرم 
اإلداريين المضربين عن الطعام،  يرافقه محافظ طولكرم عبد ص كميل ميمة التضامن م  األسرى

والمقامة عل  دوار جمال عبد الناصر، في المدينة. وأكد السيير عطية وقوف القياد  المصرية إل  
 جانب األسرى وقضيتهم العادلة.

 33/5/3104األيام، رام هللا، 
 
 تحت اإلقامة الجبرية اثنين : األردن يضع إسرائيليين"اإلسرائيلية الخارجية" .47

قالت و ار  المارجية اإلسرائيلية، المميس، إن مواطنين إسرائيليين اعتقا في عّمان، تم  :توكاالال
بقائهما تحت اإلقامة الجبرية في فندا، ويتراف  عنهما محاميان أردنيان.  إطاا سراحهما، وا 

 عن المارجية تأكيدها أن السيار  اإلسرائيلية في عّمان عل  "يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيية 
وقالت الصحيية إن مواطنين إسرائيليين وآمر بريطاني اعتقا في األردن،  اتصال بهما وتتاب  األمر.

 األربعاء.
 33/5/3104 ،السبيل، عّمان
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 وقفة تضامنية مع إضراب األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيليعّمان:  .48
سجون االحتال ني  نارطون وقية تضامنية م  إضراب األسرى في : غاد  الريخ -عّمان 

اإلسرائيلي أمام السيار  اليلسطينية في عّمان عصر أمس، فيما دمل األسيران األردنيان في 
المعتقات الصهيونية عاء حماد وحم   الدباس، يومهم الثالث في إضرابهم الميتوح عن الطعام 

 أسير. 5300تضامنًا م  
لما ترهده مدن فلسطينية  استمراراً ، ي وملح"رعار "م، التي كانت تحت وتأتي ه ه الوقية االحتجاجية

معاء الماوية التي بارر وعربية وأجنبية، الستنكار الصمت الدولي والعربي حول قضية معركة األ
نية المسؤولية، موضحين أنها عليها ايجاد طيوحملوا السلطة اليلس فيها أسرى في معتقات االحتال.

 حل لقضية األسرى.
 33/5/3104 ،الغد، عّمان

 
 الراعي لدعم زيارةلبنانية "معا  من أجل القدس"  -وثيقة فلسطينية  .49

لمناسبة  يار  البابا فرنسيس لألراضي المقّدسة )وضمنا البطريرل الماروني، ال ي سيكون (: إ.ح.)
في استقباله هنال( دعت ممس جمعيات وهيئات إل  مؤتمر صحافي في قاعة نقابة الصحافة 

 العارر  والنصف قبل ظهر اليوم الجمعة، تحت عنوان: "معًا من أجل القدس".اللبنانية في بيروت، 
، تطوير االجتماعيالجمعيات التي وجهت الدعو  هي: لقاء سيد  الجبل، األمو  للعمل الثقافي 

للدراسات االستراتيجية، مؤسسة نصير األسعد، واإلرراد القانوني واإلجتماعي. عنها تحدث إل  
 "، الكاتب والصحافي اليلسطيني هرام دبسي، قال إناالستراتيجيةطوير للدراسات "النهار" مدير "ت

من  أيام البابا الراحل  "المراركين سيطلقون وثيقة تتناول مواقف من مبادر  الياتيكان الداعية تكراراً 
طور يوحنا بولس الثاني إل   يارات حج يقوم بها المسيحيون للقدس من كل أنحاء العالم. من يتب  ت

ه ه المواقف ير هجوم سام مسيحيًا إل  القدس من أجل الحؤول دون تهويدها وحضًا عل  حضور 
 وفاعلية مسيحيين في القضية الجوهرية ه ه.

ثمة في المقابل دعوات إسامية مرابهة لكنها لم تصل إل  المدى المطلوب، تدعو المسلمين من 
معطيات سياسية وأحيانًا أيديولوجية أو  عوائا غالباً العالم العربي وكل العالم للحج إل  القدس. ال

تحت رعارات مثل "مقاومة التطبي ". في رأينا كل المعالجات السابقة التي حصلت تحت ه ه 
الرعارات أثبتت فرلها وسلبيتها. ه ه رعارات ال تساعد المقدسيين في التصدي لتهويد مدينتهم. 

 مين ييتح رهية المتطرفين اليهود عل  إعطائها طابعهم.وغني عن القول إن غياب المسيحيين والمسل
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مبادر  الياتيكان المتكرر  في أكثر من ركل تستحا الدعم أيضًا ألنها تحدد كيف ُيصن  السام في 
الررا األوسط، صناعة ال تمص المسلمين واليلسطينيين وحدهم بل تعني أيضًا المسيحيين واليهود 

لبنانيين وكل العرب. والوثيقة نص ميتوح ال يكتمل ب اته من اللحظة غير المتصهينين والسوريين وال
األول ، نص ميتوح عل  تطوير مبادر  أوس  ومتابعة وانمراط الم يد من المكونات فيها، وهي تستند 

ل  مقررات األمم  3003إل  المبادر  العربية للسام التي أعلنت في متام قمة بيروت العربية  وا 
إل  تاقي مبادر  الياتيكان م  مبادرات من األ هر الرريف ومكة المكرمة ليعلو  المتحد ، وتتطل 

 فوا األصوليات المتعدد ، الدينية والسياسية والعصبية". واالعتدالصوت العقل 
"نلتقط اللحظة المناسبة، من مال  يار  البابا فرنسيس للقدس" يقول دبسي، ويمتم: "حسنًا فعل 

كاردينال برار  الراعي بقرار استقباله البابا في األراضي المقدسة م  الرئيس البطريرل الماروني ال
 اليلسطيني محمود عباس وبطاركة األراضي المقدسة وميتي القدس".

  33/5/3104 ،النهار، بيروت
 
 زيارة الراعي للقدس يعلن رفضهرئيس "الرابطة السريانية"  .51

حبيب افرام  يار  البطريرل الماروني برار  الراعي  "الرابطة السريانية"رفض رئيس : كارمن جومدار
 ."إال أننا تأمرنا عل  فلسطين"، مضييًا "بالرغم من عدم رّكه في النيات العميقة للبطريرل"، للقدس

، "ال مصلحة وطنية منها، كما أنها تستي  مراعر كثير من اللبنانيين"، أن "السيير"ويرى افرام لي
ويتساءل:  ."الة مقاومة، وهو الوطن الوحيد ال ي قاوم وحرر بدم أبنائهلبنان في ح»مرددًا عل  أن 

هل يأم  الراعي بعين االعتبار إمكانية أن يستييد العدو اإلسرائيلي من ه ه ال يار  لو حت  إعاميًا؟ "
وهل يتنّبه للتحديات الكبرى المطروحة عل  لبنان جراء االحتال وأحدها رفض اإلسرائيليين 

من المعيب المقارنة بين  يار  الراعي "واعتبر افرام أنه  ."بحا العود  لاجئين اليلسطينيين؟االعتراف 
 . "و يار  األراضي المحتّلة تحت أي إطار من األطر ةإل  سوري

 33/5/3104 ،السفير، بيروت
 
 كيان غاصب "إسرائيل": "مذّكَرة بكركي"توصيات مؤَتَمر  .50

ال ي  "م كر  بكركي.. مرروع وطن"ير ميصل حول مؤتمر تقر  باألمسصدر : دني  عطاهلل حداد
. تضمن "الهيئة المدنية لدعم م كر  بكركي الوطنية"بدعو  من  22/5/3024و 23كان قد ُعقد في 

التقرير التوصيات والمقترحات التي انبثقت عن المؤتمر، وقد تو عت ال  مقررات مجم  عليها وال  
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ن أعل   ت المقترحاتوأكد كما ال  مقترحات للبحث والتداول.اركاليات تحتاج ال  بلور  وتوافا 
ن ديني ممتِلف، وهَو َينمو من ِمال َررَ َمة " إسرائيل َكيان غاِصب وُعنصري ال َيَتعاَيد َم  أي مكوِّ

 . "ُمحيِطه
 33/5/3104 ،السفير، بيروت

 
 تمنح تأشيرة دخول لفلسطينيين عالقين بالمطار تونس .52

سية تأريرات دمول لثاثين فلسطينيا كانوا عالقين بيضاء العبور في مطار منحت السلطات التون
قرطاج، بعد أن تع ر عليهم مواصلة سيرهم إل  مدينة بنغا ي الليبية بسبب األحداث الجارية -تونس

في ليبيا في الوقت الحالي. وقال المتحدث باسم و ار  الداملية التونسية إن سلطات باده ستتكيل 
 لسطينيين الم كورين طيلة رهر، بالتنسيا م  سيار  فلسطين بتونس.إيواء الي

وقالت الو ار  في بيان نررته عل  صيحتها عل  موق  التواصل االجتماعي فيسبول إنها مكنت 
اليلسطينيين العالقين من تأرير  دمول لألراضي التونسية "برغبة منهم أمام عدم تمكنهم من مواصلة 

 حو دولة أمرى".الرحلة نحو ليبيا أو ن
رمصا، من بينهم نساء وأطيال، وقدموا في رحلة من العاصمة  20ويبلغ عدد ه ه المجموعة 

ويحملون تأريرات قانونية للدمول إل  التراب الليبي، كما أنهم يحملون وثائا سير  بيروت،اللبنانية 
 لاجئين فلسطينيين.

 33/5/3104الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 ترفض إسقاط دعوى بشأن السفينة مرمرة مقابل تعويضات إسرائيلية تركية إغاثةمنظمة  .53

إيجي توكساباي: قالت منظمة إغاثة تركية، المميس، إنها تعارض ما قالت إنه عرض  -إسطنبول 
إسرائيلي وريل بدف  تعويض عن هجوم رنته وحد  ماصة عل  قافلة سين تحمل مساعدات كانت 

 وى قضائية بسبب الهجوم عل  القافلة.في طريقها إل  غ   مقابل إسقاط دع
وقالت منظمة اإلغاثة اإلنسانية، المميس، إنها كانت عل  اتصال وثيا بمسؤولين من الحكومة 
 التركية وسمعت أن إسرائيل وتركيا كانتا عل  ورل وض  اللمسات األمير  عل  بنود لتسوية رسمية.

 ائيلية.ولم يرد تعليا فوري من الحكومتين التركية أو اإلسر 
وقال يوجور ييلديريم وهو محام لمنظمة اإلغاثة "نسم  أن اتياقا سيعلن قريبا برأن التعويض ال ي 
ستدفعه الحكومة اإلسرائيلية نتيجة للمحادثات... أحد الرروط التي تضعها إسرائيل هي إسقاط 
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اضح لمبادئ الدعاوى القضائية". وقال للصحييين "نح ر السلطات من أن ه ا )الررط( انتهال و 
 القانون العالمي".

 33/5/3104وكالة رويترز لألنباء، 
 
 " و"العصا السحرية"3النواب األمريكي يصادق على تمويل "القبة الحديدية" و"حيتس  مجلس .54

: صادا مجلس النواب األمريكي  و األغلبية الجمهورية الداعمة إلسرائيل، الليلة اليائتة، 41عرب 
ض الصواريخ التي تعمل إسرائيل عل  تطويرها "القبة الحديدية" و"العصا عل  تمويل منظومات اعترا

 مليون دوالر. 300"، و لل بقيمة 2السحرية" و"حيتس 
كما صادا المجلس عل  إل ام الرئيس األمريكي بتقديم تقرير دوري كل ثاثة رهور عن كييية 

لحياظ عل  تيوقها النوعي. وأكد مساعد  اإلدار  األمريكية إلسرائيل بالتسلح بساح يمكنها من ا
أعضاء المجلس عل  أن "سياسة الواليات المتحد  هي ضمان قدر  إسرائيل عل  الدفاع عن نيسها 

 بركل مستقل وا  الة التهديدات عل  أمنها".
، وتتضمن بندا 3025وجاء أن مجلس النواب صادا عل  مي انية الدفاع للواليات المتحد  للعام 

مليون دوالر والتي تعترض الصواريخ القصير   252ر "القبة الحديدية" بقيمة يقضي بتمويل تطوي
مليون دوالر لتمويل "العصا السحرية" التي تعترض  33102والمتوسطة المدى، وبندا آمر بقيمة 

" العتراض الصواريخ البالستية قبل دمولها الغاف 2الصواريخ  ات المدى األبعد، وصاروخ "حيتس 
 الجوي.
ضافة إل  ه ا التمويل الماص، تضمنت البنود معارضة لجهود إيران بالحصول عل  ساح نووي،  وا 

ومساعد  إسرائيل في الدفاع عن نيسها في مواجهة إيران. كما تبن  المجلس ترريعا آمر ينص عل  
 أن "سياسة الواليات المتحد  هي اتما  كل المطوات لضمان حيا   إسرائيل القدرات للدفاع عن نيسها

 بركل مستقل، وا  الة التهديدات الوجودية عل  أمنها، والدفاع عن مصالحها الوطنية الحيوية".
كما أل م المجلس الرئيس األمريكي بارال أوباما بتقديم تقرير كل ثاثة أرهر عن تسليح إسرائيل 

 بأسلحة تضمن تيوقها النوعي، وقدرتها عل  صد أية هجمات إقليمية.
ضافة إل   لل التر ري  ال ي يتضمن تسليح إسرائيل بأسلحة تجعلها قادر  عل  رن هجوم عل  وا 

إيران، فقد تقرر أيضا أن سياسة الواليات المتحد  هي الدبلوماسية المتردد  لتدمير البن  التحتية 
بقاء الميار العسكري. وتضمن القرار أيضا  للبرنامج النووي اإليراني، وترديد العقوبات االقتصادية وا 
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اتياا م  إيران يجب أن يكون مانعا لها من حيا   أسلحة نووية، وأنه يجب إررال الكونغرس  أن أي
 في كل عملية إ الة العقوبات عن إيران.

وفي ه ا السياا، كتب موق  "واينت" أنه بعد المصادقة عل   لل في مجلس النواب، فقد بدأت 
األغلبية الديمقراطية، حيث من غير النقارات في مجلس الريوخ )المجلس األعل  للكونغرس(  ي 

المتوق  أن يصادا عل  االقتراح بصياغته الحالية. وأرار الموق  إل  أن أعضاء مجلس الريوخ 
ليسوا معنيين بتقييد السياسة المارجية ل دار  األمريكية، ل لل فمن المتوق  أن تتم المصادقة عل  

ض الصارومية، بدون أن يتضمن  لل إرار  إل  بنود المساعدات المالية لتمويل منظومات االعترا
 البرنامج النووي اإليراني.

 33/5/3103، 48عرب 
 
 االوروبي يمنع استيراد الدواجن من المستوطنات اإلسرائيلية االتحاد .55

أ ف ب: من  االتحاد االوروبي استيراد الدواجن والبيض من المستوطنات االسرائيلية في  -القدس 
 تلة والقدس الررقية، بحسب ما اورد موق  امباري اسرائيلي المميس.الضية الغربية المح

وقال موق  واال نيو  االمباري ان االتحاد االوروبي ابلغ و ار  ال راعة االسرائيلية بانه يعترف فقط 
وه ا يعني ان الدجاج في  2432باألرراف البيطري دامل حدود اسرائيل بحدود ما قبل عام 

 لوائح الصحة العامة لاستيراد.المستوطنات ال يلبي 
واكد مسؤول في االتحاد االوروبي في تل ابيب المعلومات قائا ان القرار صدر "بروح" من المبادئ 

)الضية الغربية والقدس الررقية  2432التوجيهية التي تنص عل  استثناء االراضي المحتلة من  
 وقطاع غ   والجوالن( من اي اتياا م  اسرائيل.

 33/5/3104يوم، لندن، رأي ال
 
 أمين سر الفاتيكان: زيارة البابا إلى "إسرائيل" لها طابع "سياسي" .56

أ ف ب: أعلن أمين سر دولة الياتيكان الكاردينال بييترو بارولين المميس، إن ال يار  التي سيقوم بها 
اسي"، حت  وان مايو الجاري لها أيضا بطريقة ما طاب  "سي 33و 34البابا فرنسيس إل  إسرائيل بين 

 كان الحبر االعظم نيسه أكد انها  يار  "دينية بحتة".
وقال و ير مارجية دولة الياتيكان والرجل الثاني فيها في مقابلة بثها مرك  التلي   الياتيكاني "سي تي 
في" ان ه ه ال يار  يمكن ان تساعد المسؤولين المحليين عل  "أم  قرارات رجاعة عل  طريا 
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دد الكاردينال بارولين "النقاط" التي يمكن للبابا االرجنتيني ان يردد عليها مال  يارته السام". وع
 القصير  وهي نقاط تندرج في اطار سياسة الكرسي الرسولي.

وأوضح ان إحدى ه ه النقاط هي ان رأس الكنيسة الكاثوليكية سيؤكد عل  حا إسرائيل في "الوجود 
لمعترف بها دوليا"، وك لل ايضا حا الرعب اليلسطيني في ان والعيد بسام وأمن دامل حدودها ا

 "يكون له وطن مستقل يتمت  بالسياد ".
 33/5/3104األهرام، القاهرة، 

 
 يهود فرنسا إلى "إسرائيل" تبلغ أعلى مستوى منذ قيامها هجرة .57

ين وراءهم القدس دوت كوم: يهاجر يهود فرنسا إل  إسرائيل بمعدل لم يسبا له مثيل، تارك -باريس 
تج بهم إليها بتمويل ما يصيونه بجو عام طارد عل  نحو مت ايد في طريقهم إل  إسرائيل التي 

يهود هاجروا من  2402وتقول وكالة "اجانس جويف" التي ترصد هجر  اليهود إن  حكومي مغري.
ليصبح في طريقه  3024فرنسا إل  إسرائيل مال ثاثة رهور فقط ه ا العام، مما يعني أن عام 

. وبلغ عدد 2441العام ال ي رهد أكبر تدفا من يهود فرنسا عل  إسرائيل من  قيامها عام 
في المئة عن  22وهو ما ي يد بنسبة  2200المهاجرين اليهود من فرنسا إل  إسرائيل العام الماضي 

وفرنسا  وهاجر يهود فرنسيون آمرون إل  الواليات المتحد  أو بريطانيا أو دول أمرى. .3023عام 
بها أكبر عدد من اليهود في أوروبا ويقول المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا إن عددهم 

 أليا. 550في فرنسا  اد بمعدل النصف من  الحرب العالمية الثانية ووصل إل  نحو 
فرنسا  وترصد المدمة األمنية للجالية اليهودية التابعة للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في

"حوادث معادا  السامية" بدءا من الهجمات الجسدية إل  الكتابة عل  الجدران وتبلغ بها الررطة 
 3023من ه ه الحوادث العام الماضي أي أقل من عددها في عام  432اليرنسية. ورصدت المدمة 

 لكن العدد يبق  أكبر من متوسط تلل الحوادث مال التسعينيات من القرن الماضي.
ما "تطرد معادا  السامية" الم يد من يهود فرنسا فإن اقتصاد إسرائيل القوي يج بهم. ونما وبين

 في المئة لاقتصاد اليرنسي. 002في المئة العام الماضي مقابل  202االقتصاد اإلسرائيلي 
وستدف  إسرائيل ثمن ت كر  الهجر  إليها ومدمات التوظيف إل  جانب عام من التدريب عل  العبرية 

 43في إطار برنامج حكومي توس  العام الماضي لج ب المهاجرين اليهود. ويهدف البرنامج لج ب 
 .3022ألف يهودي فرنسي بحلول عام 

 33/5/3104القدس، القدس، 
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 األحمر تحذر من خطورة الوضع الصحي ألسير فلسطيني الصليب .58

مساء المميس عائلة  وكاالت: استدعت اللجنة الدولية للصليب األحمر عل  عجل – 41عرب 
يوًما أيمن اطبيد من محافظة المليل جنوب  12األسير اليلسطيني المضرب عن الطعام من  

مكانية استرهاده في أي لحظة.  الضية الغربية وأبلغتها بمطور  حالته الصحية، وا 
ى ونقل عن أحد أفراد عائلة األسير بأن الصليب األحمر استدع  العائلة، حيث حضر و ير األسر 

برام ص عيس  قراق ، ورئيس نادي األسير اليلسطيني قدور  فارس. وبين أن الصليب األحمر أبلغ 
يوما  12العائلة رسميا بأن وض  ابنهم المضرب عن الطعام في سجون االحتال اإلسرائيلي من  

مكانية استرهاده في أي وقت.  مطير جدا وا 
 33/5/3104، 48عرب 

 
 على دعم حقوق الشعب الفلسطيني أممية تؤكد حرصها مسؤولة .59

قدس برس: رددت وكيل األمين العام لألمم المتحد  الدكتور  ريما ملف حرصها عل  دعم  -غ   
حقوا الرعب اليلسطيني، واصية تقريرها األمير الداعم للحقوا االنسانية أنه "جاء اتساقًا م  مبادئ 

 ميثاا األمم المتحد  والعهود واالتياقيات الدولية".
وثمنت ملف في رسالة وصلت رئيس كتلة "التغيير واإلصاح" البرلمانية النائب محمد فرج الغول، 
موقف رئيس الكتلة الداعم والمتضامن م  تقريرها ال ي كان بعنوان: "التكامل العربي سبيا لنهضة 

سكات األصوات إنسانية". وأرارت إل  أن ه ا التقرير "يأتي في ظل الحملة اإلسرائيلية في محاولة إل
 الحر  وت ييف الحقائا".

 33/5/3104قدس برس، 
 
 المفتي الحسيني وهتلر على باصات حملة "ضد اإلسالم" في واشنطن  .61

وكاالت: تنترر في روارع العاصمة األمريكية وارنطن حملة دعائية جديد  بأسلوب  – 41عرب 
لدول اإلسامية بحجة معاداتها ملصقات الباصات العامة، تهدف إل  وقف المساعدات األمريكية ل

 للسامية.
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وقد ال يكون مضمون الحملة صادمًا بقدر تياصيل ملصقاتها. فقد وضعت صور  ال عيم النا ي 
أدولف هتلر جنبًا إل  جنب م  صور  أحد أبر  الرمصيات اليلسطينية والقاد  اإلساميين في القرن 

 (.2424 -2145) العررين، الحاج أمين الحسيني والملقب بي"الميتي"
ل  وضوح رم ية الصور ، أضييت عبار : "كراهية اليهود اإلسامية.. إنها موجود  في القرآن" باتهام  وا 
صريح للدين اإلسامي في "معاداته للسامية". وتليها عبار  "أوقيوا العنصرية. أوقيوا كل المساعدات 

مصية البار   في اليمين المتطرف باميا للدول اإلسامية". وتأتي ه ه الحملة الدعائية بقياد  الر
( أو "مبادر  الدفاع عن الحرية األمريكية". وهي AFDIجيلر، وبتنظيم جماعة الضغط اليميني )

ليست األول  من نوعها، فقد سبقتها حمات أمرى مرابهة في أنياا المترو والكثير من الحمات 
 اإللكترونية عل  ربكة اإلنترنت.

 33/5/3104، 48عرب 
 

 المصالحة الفلسطينية .60
 عبد الستار قاسم
من أولويات الرعوب واألمم المحافظة عل  وحد  أبنائها ومكوناتها لتافي ما قد ينجم عن التيسخ 

 واالنقسام من أضرار، ولتكتسب بوحدتها قو  تمكنها من مواجهة التحديات عظمت أو صغرت.
تدف  الثمن غاليا، ويطغ  عل  أبنائها الحقد  وتؤكد التجارب التاريمية أن األمم والرعوب الميتتة

 والكراهية والبغضاء، أما األمم الموحد  فترا طريقها نحو اإلنجا ات واإلنتاج والتقدم والرماء.
 األمم المنقسمة تعيد حالة ج ر تتدهور بالم يد، أما األمم الموحد  فتحيا حالة مّد ترتقي بالم يد.

في وحدتهم، وضعيهم بانقسامهم، ومن المنطا والعقانية أال يهدأ  هك ا هو رأن اليلسطينيين: قوتهم
لهم بال وهم غير موحدين، وا  ا كان لهم أن يواجهوا التحديات المتراكمة فا مير أمامهم إال أن 

 يعودوا إل  سابا عهدهم.
 

 االتفاق الجديد
لناحية العملية عن لم يكن االتياا ال ي أعلنت حماس ومنظمة التحرير التي هي حركة فتح من ا

التوصل إليه إلنهاء االنقسام اليلسطيني هو األول من نوعه، وقد سعد الرعب اليلسطيني به ا 
 االتياا وله رجاء أن يتم تطبيقه ه ه المر .
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 3002فقد سبا لليصيلين الكبيرين المتماصمين أن وقعا اتياقيات، لكنهما لم يني ا، حاوال عام 
الوحد  الوطنية، لكنها حكومة لم تصمد، وسرعان ما انهارت وتركلت  التنيي  عندما ركا حكومة

 حكومتان إحداهما فتحاوية في الضية الغربية، واألمرى حمساوية في قطاع غ  .
كان يجتم  ممثلو اليصيلين ويعلنون أنهم عل  ورل التوصل إل  اتياا، أو أنهم توصلوا فعا إل  

عات المتيائلة لدى الرعب اليلسطيني، ثم ما يلبث الطرفان أن اتياا، وكانوا يرفعون من منسوب التوق
 يمتليا ويتبادال التهم.

لقد تاعب اليصيان بمراعر الرعب اليلسطيني، وعمل كل طرف عل  القول بأنه هو ال ي يبحث 
عن المصالحة، والطرف اآلمر هو ال ي يعطل. لم يرأ أي فصيل تحمل المسؤولية، وكاهما أرادا 

 الة للرعب اليلسطيني ميادها أن المصالحة هدف كبير ومهم يجب تحقيقه.إيصال رس
وقد عبر ع ام األحمد عن المأسا  عندما قال في المؤتمر ال ي أعلنت فيه المصالحة إن الحوارات 
ن ه ه المر  )المر  التي أعلن فيها عن االتياا األمير( هي  السابقة بين اليصيلين لم تكن جاد ، وا 

ي كانت جاد . وه ا يعني أن اليصيلين لم يكونا صادقين م  الرعب اليلسطيني، وأن الوحيد  الت
 جلسات الحوار السابقة كانت من قبيل التسلية.

 
 المصالحة أم الوحدة

رك ت الجهود عبر السنوات السابقة عل  المصالحة بين حماس وفتح، ولم تتم اإلجابة عن السؤال: 
امتليا؟ هل ستعود الساحة اليلسطينية تدف  الثمن من جديد،  ما ا سيحصل لو تصالح اليصيان ثم

 ومن سيتحمل المسؤولية؟
هنا مركلة المصالحة وهي ربط وحد  الرعب اليلسطيني باليصيلين الل ين يمكن أن يمتليا في أية 
لحظة. كان األجدى أن يتم التركي  عل  الوحد  الوطنية ألنها تجم  كل أبناء الرعب اليلسطيني 

 فقط الحمساوية واليتحاوية. وليس
تحتاج الوحد  الوطنية اليلسطينية إل  ميثاا وطني أو دستور فلسطيني ُيجم  عليه اليلسطينيون في 

 كافة أماكن تواجدهم من فصائل وأح اب ونقابات واتحادات ورمصيات اعتبارية.
ياس لمحاسبة من الرعب اليلسطيني اآلن با ميثاا وا  ا حصل ررخ أو انقسام ال يوجد لديه مق

لتيقد مكانتها في جم   2443يتسبب باالنقسام. تقريبا ألغت منظمة التحرير اليلسطينية ميثاقها عام 
الرعب اليلسطيني ولمِّ رمله، ولم يعمل اليلسطينيون عل  صياغة ميثاا جديد، ولم تتحرل األطر 

 القانونية لجم  اليلسطينيين حول دستور جديد.
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ترتيب منظمة التحرير اليلسطينية وفا الميثاا الجديد بحيث يرارل فيها  ثم من المطلوب إعاد 
الجمي ، ومن ثم إنراء محكمة دستورية لمحاكمة اليصائل واألرماص واألح اب التي يمكن أن 

 تنتهل الميثاا.
طورت منظمة التحرير في السابا القانون الثوري اليلسطيني لضبط سلوكيات األرماص واليصائل 

تطبقه، وكان رئيس المنظمة أكثر الناس امتراقا وانتهاكا لبنود الميثاا. لم يحاسب أحد في  لكنها لم
 السابا ولم يسأل، وا  ا سع  اليلسطينيون نحو االنضباط فإن عليهم االلت ام بما يكتبون.

 
 هل سيطبق االتفاق؟

 رقل تطبيقه:يعاني االتياا األمير ال ي تم توقيعه من المآم  التالية والتي يمكن أن تع
يملو االتياا من المبادئ واألسس التي يستند إليها. ال توجد مبادئ وأسس بينة وواضحة ينطلا  -2

 منها الميثاا، وصياغته أربه ما تكون بمصالحة عربية تتمي  بي"بوس اللح ".
اد  االتياا إجرائي وليس مبدئيا. اتيا اليصيان عل  إجراءات منها تركيل حكومة وحد  وطنية بقي

جراء انتمابات رئاسية وترريعية في الضية وغ  ، لكنهما لم يريرا إل  مبادئ تحكم  عباس، وا 
 تصرفاتهما أو تحكم عمل الو ار  القادمة.

المبادئ واألسس تضبط اإلجراءات، وغيابها يعوم اإلجراءات ويجعلها قابلة للتيسيرات المتعدد  
ل  مبادئ توضح الموقف من المياوضات، ومن والمافات السريعة. الرعب اليلسطيني بحاجة إ

التنسيا األمني، وا عاد  بناء المجتم  اليلسطيني، واالعتماد عل  أموال تأتي من دول معادية مثل 
الواليات المتحد ، وترسيخ الوحد  الوطنية. ولم يتناول االتياا مبدأ واحدا، األمر ال ي يبعث المرية 

 ين في التنيي .في النيس من أن اليصيلين ليسا جاد
المركلة ستظهر عند التطبيا. من يملل الحا في تيسير التطبيا ووفا أي مقياس أو مبدأ؟ باألمس 
قال عباس إن الحكومة الجديد  تعترف بإسرائيل، وتحترم االتياقيات معها. ردت عليه حماس بالقول 

 إنها لن تعترف بإسرائيل. ما العمل؟
ين مؤيدين ليتح. بعضهم سيعترف بإسرائيل وسيتصرف وفا الحكومة سترمل مؤيدين لحماس وآمر 

ه ا االعتراف، واآلمرون لن يعترفوا بإسرائيل وسيتصرفون وفا ه ا. فكيف ستكون ه ه الحكومة 
موحد ؟ وما ا عن التنسيا األمني. عل  فرض أن و ير الداملية فتحاوي ووكيله حمساوي. اليتحاوي 

سيعتقل من يعتقل المقاوم؟ الوكيل سيعتقل الو ير، أو لن يني   سيلت م بالتنسيا األمني، والحمساوي
 أوامره. ه ه مسائل كان يجب االتياا عليها مسبقا، ال أن تترل لتمريب المصالحة.
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راع في وسائل إعام كثير  أن االتياا ناجم عن حاجة الطرفين حماس وفتح بسبب ما يمران به  -3
في األموال، وفتح تعاني من فرل المياوضات، من مآ ا. حماس تعاني من الحصار ونقص 

فاضطر الطرفان لصياغة اتياا. إ ا كان ه ا صحيحا، فهنال مركلة ألن االتياا سيكون اتياا 
ضرور  وليس اتياا حرص عل  وحد  الرعب، وا  ا كانت الضرور  هي التي ساقت اليصيلين إل  

  الت العلة  ال المعلول. االتياا، فإن االتياا سيتار  إ ا تارت الضرور . إ ا
كان األمل أن يكون االتياا بداف  الحرص عل  المصلحة الوطنية اليلسطينية وليس البحث عن 
اتياا إلمراج اليصيلين من مآ ا. الرعب اليلسطيني في مأ ا كبير، بل يواجه مآ ا عديد ، ومن 

طنية اليلسطينية. وأساسا لو الميروض أن تكون ه ه المآ ا هي الداف  الحقيقي لتحقيا الوحد  الو 
 كان هنال حرص عل  الوحد  الوطنية، لما حصل االنقسام واالقتتال.

وض  االتياا منظمة التحرير بالصدار  عل  اعتبار أنها المسؤولة عن إدار  رؤون اليلسطينيين  -2
ولم تستط  في الدامل والمارج. منظمة التحرير ه ه تعمل بدون ميثاا أو دستور، وهي تتمبط دائما 

المحافظة عل  وحد  الرعب. ومن ناحية أمرى، لم تحترم مجالس منظمة التحرير اليلسطينية اللوائح 
 الداملية للمنظمة. 

المجلس الوطني اليلسطيني ال يحترم ه ه اللوائح والضوابط والنظام الداملي، وهو نيسه ال ي أقدم 
 ا في نسف الميثاا الوطني اليلسطيني.عل  جريمة كبرى عندما انصاع لمطالب إسرائيل وأميرك

اللجنة التنيي ية تمالف أيضا نظامها الداملي، وك لل المجلس المرك ي. كيف لمنظمة كه ه أن تكون 
مرجعية. المنظمة تركل مرجعية عندما تحترم نيسها، وعندما تلت م بمواثيقها وعهودها، لكن منظمة 

 نتها.التحرير عملت كل ما من رأنه االنتقاص من مكا
وقد ساد عل  الساحة اليلسطينية مبدأ أن الوحد  الوطنية اليلسطينية فوا كل اعتبار، والمحافظة 
عليها تركل أولوية ال يجو  تجاو ها، وا  ا كان هنال إجراء يحقا فائد  للرعب اليلسطيني عل  

 حساب الوحد  الوطنية، فإن التملي عن اإلجراء لصالح الوحد  هو القرار الصحيح.
ليوائد التي يمكن جنيها من أي إجراء ال يمكن أن تعادل األضرار التي تلحا بالرعب اليلسطيني ا

نتيجة التيسخ. قياد  منظمة التحرير فاوضت في أوسلو، وال ين استلموا المياوضات كانوا ثاثة وهم 
حساب  عرفات وعباس وقري ، توصلوا إل  اتياا م  إسرائيل وأسقطوه عل  الرعب اليلسطيني دون

 األضرار.
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لقد تضررت الوحد  الوطنية، وساقتنا المياوضات إل  االقتتال واالنقسام، لم يحترم القاد  أسس 
سرائيل تتيرج سعيد   الوحد  ف هبت ريح الرعب، ومارت قواه. اآلن نحن نبحث عن وحد  ضائعة، وا 

 بغبائنا.
 

 موقفا إسرائيل وأميركا
ت عباس بين االتياا م  حماس واالتياا م  إسرائيل من أجل نددت إسرائيل وأميركا باالتياا، ومير 

السام، وهو موقف سميف وغبي. التاريخ يرهد عل  سعي األمم نحو الوحد ، وهاتان الدولتان 
 تصران عل  أن يبق  الرعب اليلسطيني منقسما.

لتيتيت األمم المحترمة هي التي تؤكد عل  وحد  الرعوب واألمم، وليست تلل التي تعمل عل  ا
والتم يا. في موقيها ه ا، كررت الواليات المتحد  عن أنيابها، وأكدت المؤكد وهو أنها معادية 

 للرعب اليلسطيني وتعمل عل  إنهاكه من أجل إسرائيل.
أما تهديد نتنياهو بوقف المياوضات، فهو تهديد يركر عليه ونأمل أن يني ه. لقد ألحقت المياوضات 

يلسطيني بماصة في النسيجين االجتماعي واألماقي، وفي مستوى أضرارا كبير  بالرعب ال
إن أدار ظهره نهائيا  المعنويات وااللت ام الوطني، ونتنياهو سيقدم مدمة كبير  للرعب اليلسطيني

أما بمصوص األموال، فكل الركر إلسرائيل وأميركا أن أوقيتا األموال. لقد ربطت ه ه  للمياوضات.
 يني من عنقه ليتم تهديده في كل مر  بقطعها وحرمان أبنائه من الرواتب.األموال الرعب اليلسط

لقد أمطأ اليلسطينيون بل أجرموا عندما قبلوا وض  لقمة مب  أطيالهم بيد عدوهم، ونتنياهو يمكن أن 
 يملص الرعب من ه ه المصيبة.

طينيين بالنظامين كان من الميروض عدم التوقي  عل  اتياقية باريس االقتصادية وعدم ربط اليلس
الماليين العالمي واإلسرائيلي، فقط  األموال عن اليلسطينيين سيدفعهم إل  االعتماد عل  ال ات، وفي 

  لل فائد  عظيمة للقضية اليلسطينية والرعب اليلسطيني.
االتكال عل  الغير حّول الرعب إل  جماعات من المتسولين، وحولهم عن الثقافة الوطنية إل  الثقافة 

أن يبحث اليلسطينيون عن بدائل، وأن ينصرفوا إل  العمل واإلنتاج  ومن الميروضالستهاكية، ا
 ووقف استيراد البضائ  األجنبية من أجل ترجي  المنتوج المحلي.

ومن اعتمد عل  غيره في لقمة مب ه ضاع حقه ورب   ال، ومن اعتمد عل  ساعده وعرقه هابه 
 أمامه. وانكيئوااألعداء 

33/5/3104، نت، الدوحة الجزيرة  
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 اإلسرائيلية.. األم واالبن! "دفع الثمن" .62

 د. أسعد عبد الرحمن
ال تتوقف اقترافات المستعمرين )المستوطنين( اإلسرائيليين عند حد االعتداء عل  المواطنين 
حراا سيارات  اليلسطينيين، بل يتعدى األمر  لل إل  تدنيس دور العباد  من مساجد وكنائس، وا 

سطينيين ومنا لهم وحقولهم، وقط  أرجار ال يتون، ومن  الم ارعين من دمول أراضيهم لجني اليل
ثمار م روعاتهم وتهديدهم بالقتل والتنكيل والتع يب.. ترافقها رعارات عنصرية واستي ا ية، تنال من 

تهم المقدسات اإلسامية والمسيحية عل  حد سواء. وهؤالء ال يعملون سرًا بل يكريون عن هويا
، التي هي نتاج األيديولوجية والقيم المتطرفة، وكل «دف  الثمن»وتنظيماتهم وأكثرها رراسة عصابة 

« الناعم» لل بتواطؤ علني من قبل سلطات االحتال التي تمارس الريء نيسه )لكن بأسلوب القم  
بقاء ماحقة مرتكبيها في إطار ركلي، يع   من قوتهم في المياء«(القانوني»و إل  درجة لم يعد  ، وا 

 بهم.« التحكم»معها بإمكان جيد االحتال اإلسرائيلي 
بحصانة فعلية تقي مقترفيها من أي رادع قانوني إسرائيلي، رغم أن « المستوطنين»تتمت  هجمات 

بعضها استهدف أفرادًا من الجيد اإلسرائيلي نيسه. وهؤالء ينظرون إل  أنيسهم عل  أنهم طائ  
، وبالتالي فإنهم يرون أنيسهم أعل  من «إسرائيل الكبرى»التي تدعو إل  تركيل الحركة اليهودية 

، حيث يتحدون سلطة الدولة اإلسرائيلية باسم مرروع التوس  االستعماري وضم باقي «القانون»سلطة 
طاب  التطرف العرقي، والتعصب الديني، أكثر « دف  الثمن»أراضي فلسطين. ويغلب عل  عصابة 

ن اإلسرائيليين اآلمرين، وهي عصابة معروفة بحقدها الرديد عل  العرب، نتيجة تلقي من اليمينيي
اإلرهاب الديني »عناصرها العلم في مدارس اإلرهاب الصهيوني، عل  أيدي متمصصين في 

ن كانت ه ه العصابة مستعد  لقتل إسرائيليين، فلنتميل ما قد ييعلونه باليلسطينيين كلما «. اليهودي وا 
، كتب «ال يتحدثون عن النا ية الجديد  اليهودية»هم اليرصة. وفي مقال كارف حمل عنوان أتيحت ل

لم يكن النا يون أيضًا نا يين إل  أن أصبحوا »عضو الكنيست والو ير السابا يوسي سريد يقول: 
نا يين، ألنه ما ال ي فعلوه من األفعال القبيحة في الحاصل حت   لل الحين: أحرقوا كنسا هنا 

هنال، وهرموا واجهات  جاجية، ورروا الصلبان المعقوفة عل  الجدران، وبصقوا عل  اليهود في و 
الروارع، وسن مندوبوهم في الرايمستاغ )البرلمان األلماني( قوانين عنصرية. فلم يقتلوا ولم ينرئوا 

لجدد في أيامنا معسكرات إباد  بل هيأوا القلوب واألوغاد، وكان  لل كل ريء. وال يستطي  النا يون ا
 «.أن ييعلوا أكثر من  لل، إل  اآلن
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عدم السيطر  عل  ه ه القطعان البررية بات يصب ضد مصلحة إسرائيل. وقد انتقد عدد من الساسة 
فقد أعلن كل من و ير  القضاء اإلسرائيلية تسيبي «. دف  الثمن»اإلسرائيليين وقاد  المجتم  هجمات 

« دف  الثمن»حال أهرونيتد، أنهما ييحصان إمكانية اإلعان عن لييني وو ير األمن الداملي يتس
منظمة إرهابية، و لل في جلسة طارئة دعت لها لييني وحضرها مسؤولون قانونيون وأمنيون. وردت 

اآلن األمر يجري عل  جانبي المط األمضر. يجب أن »وقالت: « دف  الثمن»لييني عل  جرائم 
م يعرضوا أمام القضاء. كافة األنظمة القانونية وكل من يتواجد نسأل الررطة لم هؤالء األرماص ل

وهاجمت لييني قاد  «. به ه القاعة يطالبون بإلقاء القبض عليهم، وعرضهم أمام المحكمة ومعاقبتهم
يتضح أن ج ءًا من الحركة االستيطانية انقلب عل  صانعيه. وما بدأ كمحبة »المستوطنين قائلة: 

إل  وحد بري مليء بالكراهية تجاه العرب ودولة القانون وممثليها. يجب أن للوطن، تحول ج ء منه 
 «.نكون متأكدين من أن العنف بحا القانون والجيد اإلسرائيلي تتم معالجته عل  أكمل وجه

يجب علينا االهتمام به ه الظاهر  المطير . أعمال دف  الثمن تمس بالتعايد »أما أهرونيتد فقال: 
وفي  ات السياا، «. ود، ويجب أن نقوم بإصدار أوامر إبعاد واعتقاالت إداريةبين العرب واليه

عل  »جاءت تصريحات مياجئة من المتعصب و ير الحرب اإلسرائيلي موريه يعالون، حيث أكد: 
إسرائيل محاربة جرائم الكراهية ضد العرب بيد من حديد. يجب علينا أن نصبح دولة تحارب 

األجانب حت  النهاية.. والضرب بيد من حديد ضد اإلرهاب ال ي يطلا  العنصرية والعنف وكراهية
عليه مطأ لقب دف  الثمن، وهو ظاهر  برعة ال عاقة لها بالقيم واألماا اليهودية، والتي تهدف 

 «.إل  إلحاا الضرر بالعرب فقط ألنهم عرب
األمن اإلسرائيلية الحالية )كارمي غيلون( برفض أجه   « الرين بيت»كما ندد الرئيس السابا لجها  

في جها  »وأضاف: «. التعامل م  ه ه المجموعات الصغير  اليهودية باعتبارها مجموعات إرهابية»
 «.األمن الداملي ال وجود لعبار  )ال يمكننا(، هي باألحرى تعني )ال نريد(

ي وض  حد له ه لقد حّ ر معلقون وسياسيون إسرائيليون من أن ت ايد فرل السلطات اإلسرائيلية ف
الظاهر  قد يؤدي إل  اندالع رد فعل عنيف. غير أن غالبية الو راء في الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 
يرون عكس  لل، وي عمون أن ما يمارس ال يرق  إل  مصاف األعمال اإلرهابية. بل إن و راء في 

اولته الصحافة اإلسرائيلية، حكومة نتنياهو أبدوا معارضتهم الرديد  لتحركات لييني. وبحسب ما تن
ه ه األعمال »، إل  التأكيد عل  أن «البيت اليهودي»، من ح ب «أوري أرائيل»سارع و ير اإلسكان 

التي باتت تعرف في إسرائيل بدف  الثمن ال تصل إل  األعمال اإلرهابية، هي مماليات جنائية 
 «.مرارهاتتحمل الررطة اإلسرائيلية وجها  الرابال المسؤولية عن است
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كا من لييني وأهرونيتد، عل  دعوتهما « إسرائيل كاتس»بدوره، هاجم الليكودي و ير المواصات 
لقد فهمت بأنهم يريدون التعامل م  الربان اليهود من »منظمة إرهابية بالقول: « دف  الثمن»اعتبار 

 «.إسرائيل؟دف  الثمن كإرهابيين، وما ا برأن الريخ رائد صاح ال ي يدعو إل  إباد  
، وماصة عل  مواق  دينية إسامية ومسيحية، باتت تركل إحراجًا مت ايدًا «دف  الثمن»هجمات 

إلسرائيل. وم  اقتراب موعد  يار  البابا فرنسيس، طالبت الكنيسة الكاثوليكية السلطات اإلسرائيلية 
موجة »قدس إن هنال باتما  إجراءات ضد المتطرفين، في حين قالت البطريركية الاتينية في ال

األساقية قلقون جدًا »، مرير  إل  أن «جديد  من التعصب واإلرهاب تستهدف المسيحيين في القدس
بل إن المارجية «. لعدم توافر األمن وغياب التياعل عل  الساحة السياسية وتمر  تصاعد العنف

مستوطنين في الضية كون اعتداءات المتطرفين اإلسرائيليين ومصوصًا ال»األميركية استنكرت 
 «.الغربية المحتلة عل  اليلسطينيين لم تستتب  بماحقات

أرقام األمم المتحد  التي نررت في وقت سابا من الرهر الماضي، ترير إل  أن المعدل السنوي 
لهجمات المتطرفين اليهود ضد اليلسطينيين قد تضاعف أرب  مرات تقريبًا عل  مدى األعوام الثمانية 

بما في  لل قط  األرجار، وترويه المساجد والكنائس، وضرب الم ارعين اليلسطينيين. الماضية، 
هي عصابة تتحول  العبرية، بلربما ليست ح با يعمل بحسب قانون الدولة « دف  الثمن»صحيح أن 

ماضعة لسيطر  الدولة الصهيونية  القانون، غيرمستقلة تقوم بتطبيا « سيادية»إل  مصدر سلطة 
 «!أ عر»يتم إنجاب هك ا « أم»أصا. ومن رحم هك ا  المتواطئة

33/5/3104، االتحاد، ابوظبي  
 
 ثالثة سيناريوهات تنتظر الفلسطينيين .63

 عريب الرنتاوي
مال السنوات الممس المقبلة، من الميترض أن ترتي  أعداد المستوطنين في الضية الغربية والقدس  

طينية المستقلة التي تبدو متع ر  اليوم، ستصبح مستحيلة إل  قرابة المليون مستوطن ... الدولة اليلس
في نهاية ه ه اليتر  ... إماء المستوطنات وا  الة البؤر االستيطانية، التي تبدو متع ر  اليوم، ستبدو 

« حبه للسام»أو في « يساريته»مهمة عصية عل  أية حكومة أو ائتاف حكومي، مهما أوغل في 
 ي أت  عل  فرصة قيام دولة قابلة للحيا ، سيجه  عل  فرص الحيا  ... االستيطان ال احف ال

بالنسبة لثاثة مايين فلسطيني، هم إجمالي سكان ه ه المنطقة من فلسطين، بعد سنوات ممس 
 عجاف.
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تتركنا ه ه التطورات عل  المديين المتوسط والبعيد، أمام ثاثة سيناريوهات: أولها: قيام إسرائيل 
، سواء تحت التهديد األمني أو «فائض السكان األصليين»منظمة، للتملص من بعمليات تهجير 

بيعل الحصار والتجوي  االقتصاديين، وهنا يتعينن عل  األردن، أن يرعر بالقلا، فهو المكان األول، 
« فائض الديموغرافيا«التوس  االستيطاني و« ممرجات»إن لم نقل الوحيد، المررح الستقبال 

 اليلسطينية.
لسيناريو الثاني: إقدام إسرائيل في السنوات القليلة القادمة، عل  اتما  مطو  /مطوات أحادية ا

الجانب، تنسحب بنتيجتها من مناطا الكثافة السكانية، تاركة لليلسطينيين أمر إدار  ه ه المناطا 
ه ا  بأنيسهم، م  حملة ضغط دولي تستهدف دف  األردن، للقبول بإنراء عاقة من نوع ما، م 

الكيان المسخ، بهدف مّده ببعٍض من نسغ الحيا ، ودائمًا العتبارات األمن اإلسرائيلي في المقام 
 األول واألمير ... وه ا سيناريو ال يقل مطور  عن السيناريو األول.

الدولة »إل  رعار « الدولة المستقلة»أما السيناريو الثالث، فهو تحول اليلسطينيين من رعار 
، هو أمر دونه مرط القتاد إسرائيليًا، فاليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، «ائية القوميةالواحد ، ثن

يمكن أن يقبل تحت الضغط بدولة فلسطينية عل  ج ء من الضية، لكن قبوله بدولة ثنائية القومية 
ن ، يندرج في عداد المستحيات ... يستوي في  لل أهل اليمي«صوت واحد للنامب الواحد»ونظام 

 م  أهل اليسار في دولة االحتال واالستيطان.
من منظور األرجحية، يبدو السيناريو الثاني، مطعمًا ببعض عناصر السيناريو األول، هو األكثر 
ترجيحًا ... إسرائيل ستب ل أقص  ما بوسعها الستيعاب م يد من أراضي اليلسطينيين وضمها، بأقل 

ل وسيلة من أجل إفراغ األراضي اليلسطينية المحتلة من أعداد من السكان ... إسرائيل ستعتمد ك
تحت مسم  االنسحاب من جانب « اليصل العنصري»سكانه ... وهي بموا ا   لل، ستعمل عل  

 في ظل الدولة الواحد .« اليصل العنصري»واحد، ألنها ال تحتمل 
و أن تجد من بين أمطر ما يمكن أن يحدث في سياا سعي إسرائيل لتنيي  السيناريو الثاني، ه

، يقبل بالتعامل م  ممرجات األحادية اإلسرائيلية ... والقبول هنا، « ي صدقية»اليلسطينيين، رريكًا 
الواقعية »ال يعني بالضرور  العمالة لاحتال، فقد نجد من صيوف الحركة الوطنية من يدعو ب ريعة 

ه ه ا التما ل، بالحديث عن النضال للتعامل م  األمر الواق  الجديد، وقد يجري تموي« السياسية
الستكمال تحرير بقية المناطا المحتلة .... وقد نجد من بين الحركة اإلسامية في فلسطين، من 

، ما يدفعه للتعامل الواقعي م  ه ا «األولوية ل نسان وأسلمته وأسلمة المجتم »يدعو ب ريعة 
ها تياوضًا أو صلحًا أو اعترافًا بها ... حيث السيناريو، يساعده عل   لل، أن إسرائيل لن تنتظر من
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، من دون أن يقدم أي تنا ل تاريمي «محرر »سيكون بمقدور ه ا اليريا، ال عم بأنه يدير مناطا 
مما حصل في غ  ، بعد االنسحاب اإلسرائيلي األحادي، ماصة بعد انتمابات « ريء ما... »
 .3002في « االنقاب«/ »الحسم»، وقرار 3003
اليلسطيني م  نتائج وممرجات األحادية اإلسرائيلية، وتحت أي حجة « التجاوب»صل مثل ه ا إن ح

عل  اليلسطينيين .... ويكون « دولة الحدود المؤقتة»أو  ريعة، تكون إسرائيل قد نجحت في تمرير 
« ... الحل االنتقالي بعيد األمد»، أو «الهدنة طويلة األمد»االعتبار قد عاد لرارون صاحب نظرية 

 وسنكون قد تلقينا الكر  في قلب ملعبنا، بعد أن كانت في الملعب اإلسرائيلي.
مرروع »وب ريعة االستجابة لاحتياجات اإلنسانية لليلسطينيين تحت االحتال، قد يجري الترتيب لي 

في « اليياضية»صغير، وفا معايير طوني بلير، وسام نتنياهو االقتصادي، والمدرسة « ماررال
يكير السياسي اليلسطيني ... حينها ستكون النتيجة الوحيد  المنتظر ، هي تمرير المرروع الت

االنسان »اإلسرائيلي، بأقل قدر من المقاومة والتكاليف ... أليس ه ا هو الهدف من وراء مرروع 
حلة عنوان مر « اليياضية»، ال ي امترعه بلير / دايتون، وبغطاء فلسطيني، كانت «اليلسطيني الجديد
 كاملة من مراحله؟

مواجهة ه ه السيناريوهات، ُيملي عل  اليلسطينيين التيكير من مارج الصندوا، والبحث ربما ألول 
مر ، عن استراتيجية بديلة بعيد  المدى، فاألرض اليلسطينية، كما بقية حقوا الوطنية للرعب 

ن، باتجاهات رت  ليس من بينها اليلسطيني، لم تعد ثابتة، بل باتت قابلة للتصرف، وهي ُتصّرف اآل
 «.حا العود  والدولة والعاصمة»

33/5/3104الدستور، عمان،   
 
 السيسي وحماس: عناق أبو الهول .64

 رؤوبين باركو
صّوت مصريون كثيرون في االيام االمير  للسيسي مررح الرئاسة، في صناديا اقتراع وضعت في 

كيا والواليات المتحد . وترير المعطيات ال  عواصم دول توجد فيها جاليات مصرية كبير ، مثل تر 
بالمئة للمرير المتقاعد تمهيدا لانتمابات في نهاية الرهر. وقد قويت رعارات  40نسبة دعم تبلغ 

بعقب امراج حماس ’ حماس في القلب يا سيسي يا ابن الكلب‘الروارع لمتظاهري االموان المسلمين 
  في الوسط االسامي للسيسي بسبب النراط العنيف مارج القانون في مصر، وقوي رعور العداو 
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حماس التي كان يمر الساح منها والسل  والمال ال ي يحي   ألنيااال ي ني ه عل  البنية التحتية 
 االرهاب عل  اسرائيل ومصر معا.

االنتمابات. فيي مقاباته م   ألياملم يتمَل السيسي في ه ا الرأن برغم الحساسية االنتمابية 
عام في ه ه االيام حقا تمسل بمقاومته ارهاب االموان المسلمين وحماس وأعلن بلغة  ات طرف اال

واحد مقلقة تقريبا أنه سي يد قواته في سيناء لصالح أمن مصر واسرائيل معا، م  تغييرات يدملها في 
 ’.اسرائيل ستتيهم  لل‘اتياا السام، وقال إن 

، طائر الرمل االسطوري ’العنقاء‘الُقطري والعربي بدور يستعد السيسي لدمول المسرح السياسي 
بصيغة مصرية. ويظهر المرير  و االبتسامة عل  المأل بلباسه المدني بصية رمص تبن  في 
طيولته صور  عبد الناصر وحلمه. ويستعيد السيسي بمقاباته التي تعط  بلغة مصرية عامية 

، ’أم العروبة‘د الناصر حين كان  عيم مصر عصرية ييهمها كل انسان، يستعيد ظهور جمال عب
ال ي كان يرى بناء مصر االقتصادي واالجتماعي في قلب الدائر  االول . ويض  في الدوائر االمرى 

مصر الحديثة ’ األم‘حلم تقوية المنظومة العربية م  حل المركلة اليلسطينية، تحت جناحي قياد  
 التي لها صلة ايجابية مستقلة، بالغرب.

في قطر التي تبر  بهجماتها عليه تحرض الجموع عل  السيسي باعتباره ’ الج ير ‘ا  الت محطة وم
ني ه االنقاب العسكري عل  حكم الرئيس مرسي الررعي. واعترف ’ سطو مسلح‘امتطف الحكم بي 

متحدثو المحطة بأن نسبة المصوتين للسيسي في االنتمابات التمهيدية في المارج مرتيعة، لكنهم 
بالمئة )أقل مما حدث م  مرسي(. وي عم متحدثو  4عموا أن نسبة المراركين العامة أقل من   
أن السيسي يتاعب بقنوات االعام وأن طريقة االنتمابات غير المراقبة في المارج ُتمكن ’ الج ير ‘

 المصوتين من االحتيال والتصويت في الوطن مر  امرى.
ولية تكاليف الحملة االنتمابية للسيسي قياسا بالتكاليف في ويرير هؤالء المتحدثون ال  عدم معق

المحطة القطرية حول الحير  التي أبداها المراقبون الغربيون في ’ احتيلت’االنتمابات التي سبقتها. و
 مراركتهم في الرقابة عل  االنتمابات وميبة األمل بسبب قرارهم عل  رقابتها آمر االمر.

في جهد محكم تنطوي عليه استراتيجية االنتمابات، ال  المصالحة في  أفض  السيسي باليلسطينيين
في الرأن اليلسطيني. ومّكن مسؤول حماس الكبير، ’  عيم أعل ‘غ   برعاية مصر، وظهر بصور  

موس  أبو مر وا، من المراركة في العملية ودعا حماس في االيام االمير  ال  تحسين عاقاتها 
اسة تسهيل للعاقات التكتيكية واالستمبارية بمسؤولي حماس الكبار بمصر. ويستعمل السيسي سي

 في المعبر الحدودي في رفح دون تمٍل عن مصالح مصر االمنية في سيناء.
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أطلا السيسي عرية االنتمابات رسالة تحسين العاقات المطمئنة ه ه ال  حماس متوجها ال  رعا  
في السجون المصرية(. وه ه رسالة هي ’ ج ير ال‘المنظمة في قطر )في وقت يمكث فيه صحافيو 

 باإلعدامألعدائه االموان المسلمين في الدامل )ال ين ُحكم عل  عدد منهم ’ وّدي‘بالون تجارب 
أمر بالعيو عنهم.( يبدو أن السيسي في الصعيد السياسي يعمل بتنسيا م  الاعب  إ اوسينجون 

جبهة سنية م  السعودية ودول  إلنراء’ البا ل‘ رإطافي ’ المقعد المليي‘االمريكي الموجود في 
. م  صد التطرف االسامي وأنصاره في الوقت نيسه ال ين إيرانالمليج الموالية للغرب لمواجهة 
 يهددون المنطقة وسام العالم.

ال ي يقترحه السيسي عل  حماس يرمي ال  تحييد قدراتها العسكرية ’ عناا أبو الهول‘يبدو أن 
في م.ت.ف بصية منظمة سياسية. ويبدو أن ه ا االجراء موجه ال  ال ياد  في  بغرض رملها

 ررعية السلطة اليلسطينية بصيتها ممثلة لغ   ايضا في مياوضة اسرائيل.
والسؤال ال ي ما  ال مركوكا فيه هو هل تتيضل حماس والمنظمات التي تتبعها بالتملي عن قدراتها 

 رية ووحد  م  السلطة اليلسطينية؟االرهابية العسكرية عوض رعاية مص
33/5/3104اسرائيل اليوم   
33/5/3104القدس العربي، لندن،   

 
 بالمئة في السنة الماضية 01ميزانية "الشاباك" والموساد ارتفعت  .65

 غيلي كوهين
بالمئة قياسا بمي انيتها في السنة  20بنسبة  3022 ادت مي انية اجه   اسرائيل السرية في سنة 

وتكرف معطيات نررتها و ار  المالية، تيصل ادار  مي انية الدولة عن أن مي انية الموساد الماضية. 
 مليار ريقل. 3032كانت  3022و"الرابال" في 

تصف تقارير و ار  المالية، في موق  مم ونات المعلومات الحكومية في الربكة، تغييرات المي انية 
مليار  3041 –الموساد و"الرابال"  –للمنظمتين  وبحسبها كانت المي انية الجارية 3022في سنة 

مليون  253ريقل، وأضيف ال  ه ا المبلغ مبلغ آمر وهو نيقة متعلقة بالدمل بلغت في الحاصل 
 ريقل.

بالمئة عل  مي انية المنظمتين الجارية، قياسا بالمعطيات التي نررت  20إن ه ه  ياد  تبلغ نحوا من 
 5042، 3023لماضي. وكانت مي انية "الرابال" والموساد في في صحيية "هآرتس" في ح يران ا
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مليون ريقل ُعرفت بأنها "نيقة متعلقة بالدمل". وعل   لل سجل  334مليار ريقل وأضيف اليها 
 من المبلغ ال ي حدد في ه ه الماد . 3022و 3023مليون ريقل بين  200انمياض  اد عل  

الجها ين السريين في كل سنة. فا ا كانت ه ه المي انية سجلت  ياد  دائمة عل  مي انية  3003من  
ال تقل عن  3022مليار ريقل فان المي انية العامة للمنظمتين في  4031، 3003قد بلغت في 

 مليار ريقل. 3032
ُتعرف مي انية الجها ين السريين بأنها "ممصصات من االحتياطي العام" لمي انية الدولة، وتمت 

صات في السنة الماضية في ضمن فئة " ياد  عل  مي انية االمن". وعل  الموافقة عل  الممص
حسب التوثيا ال ي يصف اجا   المي انية تلل، طلب أمير لييي، المسؤول عن المي انيات في و ار  

، أن يستعمل ج ًء من االحتياطي العام له ا الغرض. وهك ا ُنقل مبلغ 3022المالية في رهر ايلول 
مليون  253( م  25( ال  ماد  و ار  الدفاع )42من ماد  االحتياطي العام ) مليار ريقل 3041

ريقل امرى هي نيقة متعلقة بالدمل. وبرغم أن "الرابال" والموساد يمضعان لمكتب رئيس الو راء 
 تعتبر مي انيتهما ج ًء من مي انية األمن.

هو معط  ُحيظ في السنوات مليار ريقل، و  2025وال   لل كان ممصص اعتماد الدين للمنظمتين 
المالي ال ي تستطي  المنظمة االلت ام به في السنوات  اإلطاراالمير . وتحدد ماد  اعتماد الدين 

التالية ويتجاو  مي انية السنة الحالية. وأجا ت اللجنة المالية التابعة للكنيست في نهاية كانون االول 
 االمير، الطلب نيسه.

ها ين السريين بتمصيص هو بمن لة استعمال لاحتياطي المالي العام، يترل إن نقل المي انية ال  الج
التباحث في مي انيتهما غامضا. وتم الطلب بأَمرٍ  دون تعليل استمدامات الممصصات، وهو ال 
ييصل مقدار المبلغ ال ي يحول ال  "الرابال" والمبلغ ال ي يحول ال  الموساد. ولما كانت 

ين في التقارير السنوية تعتبر ج ًء من المي انية االمنية فان  لل ي يد ممصصات الجها ين السري
 باليعل المي انية االمنية العامة قياسا بتلل التي تُقدم عل  أنها ج ء من اقتراح المي انية ال  الكنيست.

وانتقد مسؤول كبير في جها  االمن  لل أمس حينما قال إن  لل ييضي ال  أن تبلغ مي انية االمن 
ن تكن مي انية و ار  الدفاع نيسها أقل  30في نظر عدد من الجمهور ال  أكثر من  مليار ريقل وا 
 من  لل في واق  االمر بمليارات الرواقل.

نرر قبل نصف سنة في صحيية هآرتس أن ممصص مرتبات التقاعد للمسرحين من "الرابال" 
اعد المنظمتين بأسماء رييرية ال مليون ريقل. وُتعرف معطيات تق 122، 3022والموساد بلغ في 

" هما االسمان الل ان يصيان كلية مرتبات التقاعد 3" و"األمن 2تتضح للجمهور عامة. إن "األمن 
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التي ُتمنح للمسرحين من "الرابال" والموساد. وبماف المعمول به وقت تحويل المي انية ال  
لسريين بصور  مستقلة لناس "الرابال" وناس المنظمتين أنيسهما، يتم تحديد مرتبات تقاعد الجها ين ا

، 3022الموساد. وعل  حسب المعطيات التي نررت في تررين الثاني االمير، أنيقت الدولة في 
مليون ريقل امرى عل  مرتبات تقاعد  434مليون ريقل عل  مرتبات تقاعد ناس "الرابال"، و 443

 الموساد.
33/5/3104، هآرتس  
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