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ــى تســمية رامــي الحمــد هللا رئيســاا  .0 ــان عل ــتح وحمــاس تتفق ــة  ف ــا لحكوم ــي ســيتّم إعًلنه ــاق الت الوف

 الخميس المقبل 
أمررو  احمرراو تحررتل أع  ترر يحركترر، أ  غرر   مرر  أ ف ب، عرر  28/5/2102، الحيــاة، لنــدنت ذكررر 
الررييو محمرتع عبراو  أ  إلىمشاتراتهما لتشكيل حكتمة التتاحق التط ي الف سطي ية، مشيرتي   إ هاء

 سيع   الحكتمة غعًا الخميو.
شرتر  عدرعف حري أحرع تقال مسؤتل م ف المصالحة حي حركة "حتل" ع ام األحمع حي مؤتمر صرحفي م

بعررع ا تهرراء   سررة  ح رراعق معي ررة غرر  ، مررم عبررت المكتررب السياسرري لحركررة حمرراو متسررى أبررت مررر تق
المشررراترات مرررم حمررراو حررري غررر   "ا تهي رررا مررر  المشررراترات المتع درررة بحكتمرررة التحررراق الرررتط ي، تسررر رحم 

 ري ال هايي".الرييو الذي سيع   شخصيًا الخميو ع  التشكيل الت ا إلىت هات ال ظر ل حركتي  
 أ عبرررراو بعررررع تشرررركيل الحكتمررررة "سيصررررطحب كررررل الديرررراع  ل يررررار  غرررر  " مؤكررررعًا  أ  األحمررررعتأتبررررل 

العمرل ع رى  إلعراع "المشاترات مم اإلخت  حي مصر مستمر  بش   م فذ رحل، تستكت  ه ا  ترتيبات 
 المعبر بعع تشكيل الحكتمة".

تتحيع المؤسسات  إعاع ة ال عيع  ستكت  "مهمة الحكتم أ حي مداب ة  األحمعتحي تقت الحق أتبل 
عاع تالمع ية  األم ية عاع اعمار غ    تا   ال حمة ل تط ". تا 

"المخراطر تبدرى مت رتع ، لكر   إ  األحمرعتع  الصعتبات التي قرع تتا ره هرذف الحكتمرة المرتدبرة قرال 
قامررةحرري شرركل رسررمي ا رره حتررى مرر  ا ررل تحديررق السرر م  أب غ ررا األترتبررياالتحرراع  ة ح سررطي ية عتلرر تا 

كما أكع  اال دسام، تا ه سيستمر بععم الس طة الف سطي ية م  ا ل الب اء تالت مية". إ هاءمستد ة ي ب 
سرررتراقب عمرررل  تا  هرررارحعرررت الفيترررت عررر  التتحيرررع  أ هررراحررري شررركل رسرررمي  أب غت رررا"التاليرررات المتحرررع   أ 

 الحكتمة تتشكي ها، تال تداطم الس طة الف سطي ية".
 أربعري  مة المالية التي قع تتا هها هذف الحكتمة ال عيع  بسبب عحعهرا رتاترب  حرت تحي ما يتع ق باأل

 متظف حي حكتمة "حماو" حي غ  ، قال األحمع "سيكت  ه ا  ح تل خ قة لألععاع ال ايع ". ألف
ماليررة مرر  خبررراء تمختصرري  لعراسررة تاقررم المؤسسررات  إعاريررةتأتبررل ا رره "سرريتم تشرركيل ترقررة قا ت يررة 

مرر  الررذي   أتل سرر طة حرري غرر   لعراسررة احتيا اتهررا مرر  المررتظفي  سررتاء ال السرري  حرري بيررتتهم التابعررة 
 الدا ت  تالخعمة المع ية". إطارحي الشارع حي  أحعايعم ت  )...( ل   تر  
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 25تذكرت المصاعر لر "الحيرا " أ  عبراو سريختار سرتة ت راء نخرري  ليصربل عرعع أعبراء الحكتمرة 
 ة الحكتمة غعًا الخميو.حدط، ع ى أ  يع   تشكي 

، مررع هتمرر  برري  األسررماء تالحدايررب الترري تررم التتاحررق حتلهررا الررت ارات السررياعية الرر     العاخ يررة ل ح
 الررعكتتر ريررا  ه تالمررال ل ررت ير الحررالي شرركري بشررار ، تالخار يررة ل ررت ير الحررالي حرري حكتمررة الحمررع

 المالكي، ت   تهم م  البفة الغربية.
يررا " أ  عبرراو اختررار ت يررر الشررؤت  اال تماعيررة الحررالي الررعكتتر كمررال الشررراحي ت يرررًا كمررا ع مررت "الح

ل صررحة كررري تعررتع حديبرررة الصررحة إلرررى الدطرراع، حيمرررا تتاحدررت الحركترررا  ع ررى أ  يكرررت  ت يررر التربيرررة 
 تالتع يم العالي م  البفة، تتم ترشيل أكاعيمي مستدل لها.

 ع إلرى ر رل األعمرال الغر ي مر مت  أبرت شره  المدررب تأشارت المصاعر إلرى أ  ت ار  االقتصراع ستسر
 م  عباو، حيما ستس ع ت ار  الععل إلى شخصية م  غ   أيبًا.

تكا  رييو الحكتمة التي تدتعها حركرة "حمراو" حري قطراع غر   إسرماعيل ه يرة أع ر  أ ره ترم االتفراق 
، إ ره سريت ا ل عر  م صربه ع ى أ  يترأو الحمع ه حكتمة التتاحق، تقال حي ما يشبه خطاب التعاع

 "طتاعية" م  أ ل "كسب التط  تم  أ ل الشعب تالدبية".
تقال ه ية، خ ل احتتاح صاالت  عيع  حي معبرر رحرل الحرعتعي مرم مصرر أمرو  "اليرتم  سر م الرايرة 
بيبرررراء م   ررررة بالفخررررار.  حرررر   ت ررررا ل طتاعيررررة عرررر  الحكتمررررة ل كسررررب الررررتط  تمرررر  أ ررررل الشررررعب 

يدت ررت  شررعتبهم مرر  أ ررل الكرسرري، ت حرر   غرراعر الكرسرري مرر  أ ررل شررعب ا.  تالدبررية... ه ررا  حكررام
  خعم شعب ا حي ما  كت ، تسُ ِعي  الحكتمة الداعمة حي أعاء مهامها".

م   ا به، قال أبت مر تق إ  "التحعي  اتفدا بشكل  هايي ع رى التشركي ة الحكتميرة ال عيرع . تأبراف 
ًا، معتبرًا أ  "هذف ال حظة ا ط قة حميع  م  أ ل إ هراء أ  ل  ة تطتير م ظمة التحرير ست تمم قريب

تمررررام المصررررالحة". تأشررررار إلررررى أ  "كررررل الدبررررايا العالدررررة سررررتحل بالمشرررراترات تالمباح ررررات  اال دسررررام تا 
 التط ية".
حركتررررا حررررتل مررر  رام ه، أ   كفررراح  بررررت ، عرررر  28/5/2102الشــــرق األوســــط، لنــــدن، تأبررراحت 

تفاق  هاييا ع رى إعر   الحكتمرة الف سرطي ية ال عيرع ، غرعا الخمريو، أمو، إ ه  رى االا تحماو قالت
مرر  مدررر الرررييو الف سررطي ي محمررتع عبرراو حرري رام ه، ع ررى أ  يرأسررها ريرريو الررت راء الحررالي رامرري 

 الحمع ه.
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تقال ع ام األحمع، بعع يتمي  م  المشاترات حري غر  ، إ  الررييو سريع   الحكتمرة ال عيرع  مر  مدرر 
ة برررام ه يررتم الخمرريو بعررع ا تهرراء مشرراتراته مررم بديررة الفصررايل. تأكررع أ  تحررعف تتحررع حمرراو المداطعرر

 ا تهيا بشكل شبه  هايي م  تبم تشكي ة الحكتمة، تسيرحعا ها مم التتصيات األخرى لعباو. 
تأكررررع مسررررؤتل المصررررالحة حرررري حمرررراو، متسررررى أبررررت مررررر تق، االتفرررراق، قرررراي  إ  أي قبررررايا عالدررررة 

بالتشاتر الحدا. كما أكع أبت مر تق أ  ال   ة الدياعية لم ظمرة التحريرر الف سرطي ية  تمشك ت ستحل
ست تمم حي تقت قريب بعع ا ط ق أعمرال الحكتمرة، مبريفا  "هرذف ال حظرة هري ا ط قرة حميرع  مر  

 أ ل إ هاء اال دسام  هاييا".
الحكتمرة. تباختيرار الحمرع تأع   كرل مر  األحمرع تأبرت مرر تق أ  رامري الحمرع ه هرت الرذي سريترأو 

ه، يكت  الطرحا  قع ت ات ا العدبرة األهرم بتشركيل الحكتمرة، تبدري اختيرار ت يرر الخار يرة تالعاخ يرة. 
 تقالت مصاعر لر"الشرق األتسط"، إ ه لم ي ر حسم هاتي  الت ارتي  بعع. 

 م م صررررب ت يررررر تقرررال ريرررريو الررررت راء المدررررال، إسررررماعيل ه يررررة، أمرررو، إ  الحمررررع ه  فسرررره قررررع يتسرررر
ت فى ه ية ما أ ير ع  تر  الحركة الحكتمة الف سطي ية بسبب مرترها ب  مات  تي ة حدعا   العاخ ية.

مرررا يمك هرررا مررر  االسرررتمرار حررري الحكرررم  االسرررتراتي يةح فايهرررا، قررراي   "إ  حمررراو لرررعيها مررر  الخيرررارات 
   أ ل الشعب تالدبية".لس تات تس تات، تلك  ا  ت ا ل ع  الحكتمة م  أ ل أ   كسب التط ، م

ت يررررا، ع رررى أ  يتسررر م بعررر  الرررت راء أك رررر مررر  ت ار   25تيتتقرررم أ  تتشررركل الحكتمرررة ال عيرررع  مررر  
 تاحع .

تسيبدى إلى  ا ب الحمع ه بع  الرت راء حري حكتمتره الحاليرة، ت مريعهم مر  المسرتد ي . تمر  بري  
 شرؤت  اال تماعيرة، تسيتسر م مفتري الدرعو الت راء الباقي ، شكري بشار  حي المالية، تكمرال الشرراحي ل

 محمع حسي  ت ار  األتقاف تم مت  أبت شه  ت ار  االقتصاع، تس يم السدا ت ار  الععل.
أما الخار ية، حيرغرب أبرت مرا   حري بدراء ريرا  المرالكي ت يرر الخار يرة الحرالي، لكر  حمراو ترغرب 

 ع أبت عمرت.حي تغييرف، تم  بي  األسماء المرشحة لهذف الت ار ،  يا
تيفتررر  أ  تسررتمر الحكتمررة حرري عم هررا مررع  سررتة أشررهر، لحرري  إ ررراء ا تخابررات تشررريعية ترياسررية، 
تسيكت  م  مهمة الحكتمة العمل ع ى تهيية األ تاء لعدرع م رل هرذف اال تخابرات. تكرا  تحرعا م ظمرة 

اقررا ي هرري حالررة أبريررل ) يسررا ( المابرري، اتف 83التحريررر الف سررطي ية تحركررة حمرراو، تقعررا بغرر   حرري 
اال دسررام الررعاخ ي، تيرر ت ع ررى تشرركيل حكتمررة كفرراءات تط يررة، خرر ل خمسررة أسررابيم تكررت  مهمتهررا 

 التحبير إل راء ا تخابات عامة رياسية تتشريعية خ ل ستة أشهر ع ى األقل.
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 رض المقدسةأبناء شعبنا من المسيحيين في األ  لتثبيت: نسعى عباس .2
، بمدر الرياسة حي معي ة رام ه، البطرير  أمومحمتع عباو، ظهر  استدبل الرييو  تحا –رام ه 

ترحب الرييو عباو،  المسكت ي برت تلتميتو بطرير  الدسط طي ية المسكت ية تالتحع المراحق له.
بالبطرير  المسكت ي حي ح سطي ، تقال  "سرر ا بت بيكم ععتت ا التي ت ه اها العام المابي، بهعف 

تأباف أ  ال داء الذي  رى يتم األحع الم صرم حي ك يسة  ".  البابا حرا سيو األتلال داء بي كم تبي
الديامة حي معي ة الدعو الشريف، تصاعف الذكرى الخمسي  لح تل ال داء األتل بي  الك يسة 

 االر تذكسية تالك يسة الكا تليكية، أعخل البه ة إلى ق تب المؤم ي  حي ح سطي  تالعالم.
ع  أم ه ب   تتتاصل هذف ال داءات بي  الك يستي  لما حيه الخير تالمص حة تأعرب الرييو 

المشتركة. تأكع الرييو عباو "أ  ا  سعى إلى ت بيت أب اء شعب ا المسيحيي  حي االر  المدعسة، 
تلهذف الغاية شك  ا ال   ة الع يا لشؤت  الك ايو حي ح سطي ، تأعطي اها ص حيات تهامش تحر  

 ر ا مرستما رياسيا يعفي الك ايو تاألعير  التابعة لها م  ال مار  تالبرايب".تاسعًا، تأصع
تقال الرييو  " ش م الك يسة الكا تليكية ع ى إقامة مشاريم إسكا ية تتع يمية تصحية تا تماعية 

 لرعيتها لت بيتهم حي تط هم تل حفاظ ع ى الممت كات الخاصة بهم حي األر  المدعسة".
البطرير  المسكت ي بالععت  التي ت هها له الرييو عباو ل يار  بيت لحم، تقال م   ا به، أشاع 

البطرير  المسكت ي  "س كت  معكم م  خ ل ص تات ا لتحديق الس م تاالستدرار حي هذف الم طدة، 
ت ح   ص ي عايما تحي كل تقت م  أ ل الس م". تأشار البطرير  المسكت ي إلى أ  الك يسة 

لداءات  7لداء مم المس مي ، تحتالي  23ك ت ل  ة ل حتار مم األعيا ، تعدعت  حت االر تذكسية ش
مم اليهتع ل بح  حي الدبايا اال تماعية تل حتار م  أ ل اإل سا ية، مؤكعا أ  الم  و االقتصاعي 

 التابم ل ك يسة سيكت  له عتر كبير حي ععم التتا ع المسيحي حي األر  المدعسة.
28/2/2102، ام هللاالحياة الجديدة، ر   

 
 المصالحة لن تكون بديًلا عن المقاومةو ال يعني مغادرتنا الحكم  الحكومةهنية: خروجنا من  .3

أكع رييو الت راء الف سطي ي إسماعيل ه ية، أ  الخرتج م  الحكتمة ال يع ي   محمع الس تار -غ   
 مغاعر  الحكم، تأ  المصالحة الف سطي ية ليست بعيل ع  المداتمة.

قال ه ية خ ل ك مة له حي حفل احتتاح مشاريم المرح ة ال ا ية م  تطتير معبر رحل، ال   اء، إ  ت 
ي ابياً   . المشاترات ال  ايية، التي عدعت بي  تحعي )حماو تحتل( بغ   قطعت شتطا كبيرًا تا 
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ع يها، مؤكعًا تتتقم ه ية خ ل ك مته أ  تتخ ل  تلة الحتار الداعمة حسم الحدايب الت ارية المخت ف 
 أ  م ف المصالحة ي تابها الععيع م  التحعيات الكبير  الغير سه ة.

تأكع أ ه تم التتاحق ع ى أ  يتتلى رييو الحكتمة رام ه الحالي رامي الحمع ه، رياسة حكتمة 
 التتاحق مم احتمالية تتليه م صب ت ير العاخ ية تاألم  التط ي.

ذهاب لخيار المصالحة م ط دًا م  بعف تبغط خار ي، مؤكعًا ت فى رييو الت راء أ  يكت  ال
تأتبل أ  المشاترات ال  ايية تسير بشكل  يع،  ت تع خيارات عع  لك  أ سبها تحديق المصالحة.

مبي ًا أ  ه ا  حرت كبير م  قبل ال ميم ع ى أ  تكت  حكتمة التتاحق الداعمة تحظى بتتاحق 
ه ع ى أ  تكت  الحكتمة تتاحدية  ابم م  الطمتح حي ت بية تأشار إلى أ  حرت حركت تط ي كامل.

 مهامها، مؤكعًا أ  حركته ستعي  الحكتمة المدب ة حتى تستطيم أعاء مهامها.
تأبعا ه ية تفاؤله ب   تصل المشاترات الدايمة إلى شاطئ األما ، متبحًا أ  المشاترات الدايمة 

 ت ري ع ى  فو األسو التي  ؤم  بها. 
ى أ  المصالحة ل  تكت  بعيً  ب ي حال م  األحتال ع  المداتمة تل  تكت  بم ابة الت ا ل تأشار إل

ع  ال تابت الف سطي ية، مستعركًا قتله "ستكت  المصالحة بم ابة ترتيب ل بيت الف سطي ي حي متا هة 
مام المباعر  تعع ت ا ل حكتمته ع  الحكم حي هذف الفتر  بالذات بم ابة استعاع     الععت الصهيت ي".

حي ظل التحعيات التي ت ف العتل العربية الم اتر ، مؤكعًا ع ى إصرار حكتمته تحركته ع ى صت  
تأحصل بالدتل "إ  ا ال  غاعر مسؤتليات ا بمغاعرت ا الحكم حمشاركت ا حي  كرامة الشعب الف سطي ي. 

غ   نم ًا م  كل ص اعة المستدبل تالتط  تا ب شرعي، مؤكعًا ع ى أ  حكتمته س مت قطاع 
تتطرق إلى المعركة التي يختبها األسرى ب معايهم الخاتية، مبرقًا بالتحية ألسرى البتاسل،  صراع.

تععا ه ية إلى مسا ع  األسرى بكل  أمً  ب   يتم تحريرهم كما  رى حي صفدة "تحاء األحرار".
 التسايل المتاحة، مؤكعًا ع ى أ  م اصر  األسرى تا ب شرعي.

 ية إلى معبر رحل البري، عاعيًا إلى برتر  حتحة بشكل عايم ل ت ار  تاألحراع تع ى معار تتطرق ه
، مؤكعًا أ ه معبرًا ح سطي يًا 8005ت فى ه ية بإمكا ية أ  يخبم المعبر التفاقية عام  الساعة.

 مصريًا خالصًا، راحبًا أ  يكت  ل حت ل أي يع حي تشكي ته الداعمة.
لشعب الف سطي ي ب ي حال م  األحتال أي مبرر، مستعركًا قتله ال تت ع ترح  ه ية أ  يها  ا

قياع   عير  بدياع  شعبها ما لم تحرر شعتبها، حي ت ميل تابل لما يعتر حي بع  العتل العربية 
 التي تكعر العيش ع ى شعتبها.

22/5/2102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعًلم  
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 الية وستعالج كافة القضايا التي نجمت عن االنقسامانتق المقبلةالحمد هللا: الحكومة  .4

أعرب م  و الت راء ع  أم ه بسرعة   اح ال هتع المبذتلة لتشكيل حكتمة )التحاق   رام ه
التط ي(، تت عيتها اليمي  الدا ت ية حتى تتمك  م  بعء العمل إل  ا  مهامها تمتا هة التحعي 

اريعه االستيطا ية، تا   ا  إقامة عتلت ا الف سطي ية المستد ة األكبر المتم ل حي إ هاء االحت ل، تمش
 تعاصمتها الدعو. 2697كام ة السياع  ع ى حعتع 

، إ  الحكتمة المدب ة أموتقال رييو الت راء رامي الحمع ه خ ل   سة الحكتمة األسبتعية، 
ا مة ع  اال دسام، ستكت  ا تدالية بم  بر امج ت اري تط ي شامل لمعال ة كاحة الدبايا ال 

تأكع الم  و أ  الحكتمة الحالية ستدعم كل ما  تمتا هة التحعيات التي يعا يها أه  ا حي قطاع غ  .
م  ش  ه ععم  هتع تحديق المصالحة التط ية، تستتحمل مسؤتلياتها كام ة إلى حي  تشكيل حكتمة 

  عيع .
الت التعات  تمذكرات التفاهم ع ى صعيع نخر، صاعق م  و الت راء ع ى اتفاقيات تبرتتتكت 

تالبرامج الت فيذية التي تم تتقيعها بي  ح سطي  تالمم كة األرع ية الهاشمية خ ل ال يار  التي قام بها 
 رييو الت راء األرع ي الشديق تالتحع المراحق له إلى ح سطي  الشهر المابي.
عتلة ح سطي  تال مهترية  تصاعق الم  و ع ى برتتتكتل ت سيو م  و التعات  االقتصاعي بي 

ي اع تسايل تطرق لتع ي  تتطتير الع قات االقتصاعية  التركية بهعف تع ي  ع قات الصعاقة، تا 
المتباعلة، تترسيخ بيية م يمة عت  قيتع ل ت ار  العتلية تاالست مار تالتعات  االقتصاعي تالتد ي 

ية تالخار ية حي تع ي  ال مت تخ ق حرت تالتك تلت ي، تت كيع عتر است مارات الدطاع الخات المح 
 العمل تتتسيم الت ار  تتع ي  الت مية االقتصاعية تالت ار  تالع قات االست مارية بي  تركيا تح سطي .

28/2/2102، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 لتسليم المهام كاملة للحكومة القادمةو لدفع استحقاقات المصالحة  جاهزون: في غزة الحكومة .5

أكعت الحكتمة الف سطي ية، استععاعها الكامل لعحم استحداقات المصالحة، ت هت يتها   الرأي –   غ
تععت الحكتمة حي ختام ا تماعها األسبتعي، ال   اء،  لتس يم المهام كام ة، ل حكتمة الداعمة.

 تماعية الحكتمة الداعمة ل حفاظ ع ى ما تتص ت إليها الحكتمة الحالية حي م االت الععالة اال
 تسياع  الدا ت ، تبرتر  العمل ع ى رحم الحصار بشكل كامل ع  قطاع غ  .



 
 
 

 

 
           00ص                                     3230 العدد:     28/5/2102 األربعاء التاريخ:

 

تشععت ع ى تقتحها التام تالكامل إلى  ا ب مطالب األسرى الشرعية، مطالبًة الشديدة مصر 
تالخات باألسرى، تالذي تم برعاية  8028ل بغط ع ى االحت ل م  أ ل احترام اتفاق أيار/

 ير شعب ا إلى تك يف حعاليات التبام  مم األسرى.مصرية، عاعيًة  ماه
تتت هت الحكتمة الف سطي ية بالتحية تالتدعير إلى الحركة األسير  حي الس ت  الصهيت ية تالتي 

 يتمًا ع ى التتالي. 34تخت  إبرابًا مفتتًحا ع  الطعام م ذ 
الذي  سدطتا أ  اء اقتحام  تت هت التحية تالتدعير إلى الشهعاء العشر  األبطال م   مهترية تركيا

، مدعمة التعا ي إلى الحكتمة التركية تالشعب التركي 8020قتات االحت ل لسفي ة مرمر  حي مايت/
الشديق الستشهاع المتبام  التركي )اتغتر ستي ما ( الذي أصيب ب راح حر ة أ  اء اقتحام قتات 

ت العتلية العمل ع ى م حدة تععت الحكتمة، الم ظما .8020االحت ل لسفي ة مرمر  عام 
 االحت ل تمعاقبته ع ى  رايمه.

22/5/2102، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعًلم  
 
 يطالـب المجتمع الدولي بالتدخل إلنهاء معاناة األسرى الوزراءمجلس رام هللا:  .6

ة ع. رامي "األيام"  طالب م  و الت راء خ ل   سته األسبتعية التي عدعها، امو، برياس -رام ه 
الحمع ه الم تمم العتلي بالتعخل الفتري، إلل ام اسراييل باإلحراج الفتري ع  األسرى اإلعاريي  
تتقف سياسة االعتدال اإلعاري، تععا إلى التعامل مم قبية األسرى تحدًا ل دتا ي  تاالتفاقيات 

تري ع  األسرى اإلعاريي  تأكع الم  و ع ى ععتته إلل ام حكتمة االحت ل باإلحراج الف العتلية.
ع  الطعام يتمه التاسم  بإبرابهالمبربي  ع  الطعام، خاصة األسير أيم  اطبيش الذي عخل 

تال ما ي  ع ى التتالي، لععم االست ابة لمط به العاعل ترحاقه األسرى المبربي  ع  الطعام، الذي  
 خطر المتت. تيهععهمساءت حالتهم الصحية 

28/5/2102، األيام، رام هللا  
 
 لمجلس األمن لبحث إضراب األسرى "جلسة طارئة"السلطة الفلسطينية تطالب بعقد  .7

أشرف الهتر  طالبت الس طة الف سطي ية بعدع   سة طارية لم  و األم ، لبح  م ف  –غ   
األسرى الف سطي يي  المبربي  ع  الطعام م ذ أك ر م  شهر، بسبب تعهتر تبعهم الصحي، 

 يتما. 35هم، بععما تاص تا اإلبراب المفتتح ع  الطعام م ذ تالخشية ع ى حيات
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ت اء الط ب ع ى لسا  ت ير شؤت  األسرى تالمحرري  عيسى قراقم، م  أ ل البح  حي تبم 
حي ظل خطتر  حديدية بعأت »األسرى المبربي  ع  الطعام الذي عخل يتمه الخامو تال   ي ، 

 «.تهعع حياتهم تقرار إسرايي ي مبيت لدت هم
تكشف قراقم حي تصريل صحاحي أمو ال   اء، أ  األسرى المبربي  بعأتا يكتبت  تصاياهم 

 لمتا هة خيار المتت الذي يهععهم.
ت دل ع هم م اشع  لكاحة ال هات بالتعخل إل داذ حياتهم، تحمل الت ير الف سطي ي المؤسسات العتلية 

ي البغط ع ى حكتمة إسراييل، لتبم حع التباطؤ ح»تاإل سا ية تاألمم المتحع  المسؤتلية ع  
 «.لسياسة متت مبرمج تبطيء يمارو بحق األسرى

تمارو  ريمة  ماعية »إ ها تحمل إسراييل المسيتلية التامة ع  حيا  المبربي  تصحتهم، تقال 
 ؟«بحدهم، بعع أ   د ت أععاعا كبير  م هم إلى المستشفيات اإلسرايي ية حي أتباع صحية خطير 

، حي   اع ععع المبربي  ع  «بدعة ال يت»ى أ   طاق اإلبراب قع اتسم بما يسمى تأشار إل
 25أسيرا حي ريمت ، ت 40أسيرا إلى اإلبراب حي س    فحة، ت 50أسير، بعع ا بمام  300

 أسيرا حي شطة. 88أسيرا حي عسد  ، ت
أسيرا م   25 أسيرا سي تحدت  باإلبراب غع الخميو المدبل م  س    فحة، تأ  280تأكع أ  

 س   م عت التحدتا باإلبراب أمو ال   اء.
تأع  ت ت ار  الشؤت  الخار ية أ  الت ير ريا  المالكي سيبم إبراب األسرى اإلعاريي  المبربي  
ع ى س م أتلتيات المؤتمر الت اري لحركة ععم اال حيا  المدرر عدعف حي ال ام  تالعشري  تالتاسم 

 حي ال  اير. تالعشري  م  الشهر ال اري
ستحتل الحي  األكبر م  ك مة ح سطي  حي هذا »تأكعت الت ار  حي بيا  لها أ  قبية األسرى 

كما  ، تسيطالب المالكي حركة ععم اال حيا  باتخاذ قرارات عم ية عاعمة لمطالب األسرى.«اال تماع
 25تالتي تبم  تستكت  هذف الدبية حي ص ب اال تماع الذي سيعدعف مم ال   ة الخاصة بف سطي 

 عتلة، يم ل ك  م ها رييو سابق ل حركة. 
28/5/2102القدس العربي، لندن،   

 
 األقصىالمسجد قريع: مخطط بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" كارثة تهدد  .8

"األيام"  قال عبت ال   ة الت فيذية حي م ظمة التحرير الف سطي ية رييو عاير  شؤت   -الدعو 
ء ب   قرار حكتمة االحت ل االسرايي ية بتبم ح ر االساو لب اء ك يو الدعو احمع قريم ابت ع 
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" تهر  إسراييل" حي ق ب معي ة الدعو، يعتبر كار ة تهعع مستدبل المس ع األقصى المبار  تهت 
صرارها  ا راء مرحت  تتحمل حكتمة االحت ل االسرايي ي المسؤتلية الكام ة ع  ت ات اتها تتع تها تا 

 ستيطا  تالتهتيع المم هج حي معي ة الدعو.ع ى سياسة اال
م  مخاطر تصاعع تتير  اال تهاكات تالمبايدات اإلسرايي ية حي  أموتحذر قريم حي بيا  صحاحي 

معي ة الدعو تالمتم  ة حي إغ ق الشتارع تالطرقات تاألحياء خاصة حي الب ع  الدعيمة، استععاعًا 
ات االحت ل االسرايي ي تال ماعات االستيطا ية إلحياء الحتفاالت صاخبة كا ت قع أع  ت ع ها قياع

، تهت يتم احت ل الشطر الشرقي تتتحيعف مم الشطر الغربي ل معي ة المدعسة ‹يتم الدعو›ما يسمى 
 تحت س طة االحت ل اإلسرايي ي.

28/5/2102، األيام، رام هللا  
 
 2112تشريعات منذ حزيران بحر: التشريعي سيعد لجلسة الثقة بالحكومة ولمراجعة جميع ال .9

قال ال ايب األتل لرييو الم  و التشريعي العكتتر أحمع بحر، إ  عتر الم  و يتم ل  حاي  أبتعت  
بعع تشكيل حكتمة التتاحق حي ت ظيم كاحة الترتيبات ال  مة لعدع   سة ال دة بها، تذل  بعع شهر م  

 تشكي ها.
ت ظيم ترتيبات   سة ال دة بحكتمة التتاحق التي  تقال  إ  الم  و سيعمل م  اآل  حصاععا ع ى

سُتعر  ع يه بعع تشكي ها بشهر، باإلباحة إلى قيامه بالعتر الكبير الم تط به تالذي سي عبه 
إل  ا  المصالحة الف سطي ية تتع ي  عترف حي تطبيق ب تع اتفاقية التحاق التط ي خ ل المرح ة 

 المدب ة.
ألداها، صباح أمو، أمام تسايل اإلع م حي مكتبه بمدر الم  و تأكع بحر خ ل ك مة تتبيحية 

التشريعي المؤقت بمعي ة غ   حتل "عتر التشريعي حي المرح ة المدب ة"، برتر  عر  كاحة 
التشريعات التي صعرت حي غ  ، تالدرارات بدتا ي  التي صعرت ع  الرييو محمتع عباو بعع 

 الم  و التخاذ الدرار بش  ها".ع ى  8007أحعا  الرابم عشر م  ح يرا  
تلفت إلى أ  التشريعات ستشمل الدرارات الصاعر  ع  الرييو تالدتا ي  الصاعر  ع  الم  و 
التشريعي ستاء بالبفة أت حي غ  ، قايً   "إ  الدتا ي  تالتشريعات التي صعرت ستاء ع  الرييو أت 

ة تاقتصاعية ال يمك  إغفالها، لذل  ع  الم  و التشريعي ترتب ع يها مصالل تسياسات ا تماعي
 ي ب عدع   سات ل تتاحق ع ى هذف الدرارات تالدتا ي ".
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تذكر بحر أ  الم  و التشريعي سيعمل بعع التيامه  ميعًا بكاحة كت ه تقتايمه البرلما ية ع ى 
 الذهاب  حت إقرار المتا  ة المالية لحكتمة التتاحق التط ي لستة أشهر قاعمة.

ية الم  و التشريعي بعع إقرار حكتمة التتاحق، أشار إلى استمرار مع  تالية الم  و تحتل مع  تال
 .( م  الدا ت  األساسي المعّعل لحي  إ راء ا تخابات  عيع 47التشريعي تحدًا ألحكام الماع  )

28/5/2102، األيام، رام هللا  
 
 ظمة التحريرذكرى النكبة وتأسيس من بحفًلا تنظم  بالكويتالسفارة الفلسطينية  .01

الر تالذكرى  2642حفل احياء ذكرى  كبة عام  أمو ظمت السفار  الف سطي ية لعى الب ع أتل م  
تاكع السفير الف سطي ي لعى الب ع رامي طهبتب ا  الكتيت  م ظمة التحرير الف سطي ية. إل شاء 50

 .عأبت ع ى تقتحها الى  ا ب الشعب الف سطي ي تقبيته العاعلة
لرييو محمتع عباو تالدياع  الف سطي ية ل  يحيعتا ع  ال تابت الف سطي ية المتم  ة حي تتابم ا  ا

تبعت هما ل   97اقامة عتلة ح سطي ية مستد ة تعاصمتها الدعو الشريف ع ى حعتع الرابم م  يت يت 
 يكت  ه ا  س م.

متع عباو تبي  تاباف طهبتب ا  ععت  بابا الفاتيكا  ليست ل حتار بي  الرييو الف سطي ي مح
الحتا الى ا   الفاتيكا ،الرييو االسرايي ي تا ما هي ععت  ل حبتر الى الص   م  ا ل الس م حي 

 الرييو عباو قال ا  اي مباعر  ت تي م  قعاسة البابا هي محل ترحيب م   ا ب عتلة ح سطي .
28/5/2102، السياسة، الكويت  

 
 فع الحظر عن غزة وتنعش أسواقهاستر  المصالحة: في رام هللاوزير االقتصاد  .00

قال ت ير االقتصاع التط ي حي الحكتمة الف سطي ية العكتتر  تاع  رام ه/ محمع خبيصة/ األ ابتل 
 ا ي، إ   هتعا تبذل تمحاع ات ت رى حي التقت الحالي بي  ال ا بي  الف سطي ي تاإلسرايي ي، م  

 ي، خ ل مداب ة مم األ ابتل، إ  ال هتع تأباف  ا أ ل رحم الحظر االقتصاعي ع  قطاع غ  .
يبذلها الرييو محمتع عباو تالحكتمة الف سطي ية، بهعف رحم الحصار االقتصاعي الذي تفربه 

تاعتبر أ  إسراييل هي العتلة التحيع  التي تبيق ع ى  .8007إسراييل ع ى الدطاع م ذ العام 
لبفة الغربية، عت  اإلشار  إلى أي أبرار الف سطي يي ، م  خ ل إغ ق معبر كرم أبت سالم مم ا

  ا مة ع  إغ ق معبر رحل البري مم مصر، تهعم األ فاق، م ذ م تصف يت يت/ ح يرا  المابي.
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تأكع  ا ي، أ  المصالحة ستعيع الدت  االقتصاعية ل دطاع تأستاقه، بعع س تات م  الترا م، حي  
ياسات االقتصاعية، إ  اقتصاع غ   كا  يشكل أشارت تدارير رسمية صاعر  ع  معهع األبحا  تالس

 م  قت  االقتصاع الف سطي ي. %30 حت 
تأكع الت ير إ  الحكتمة الف سطي ية ستدتم بت فيذ الععيع م  المشاريم االقتصاعية حي الدطاع خ ل 

مياف بحر استكماال ل مشاريم التي لم ت دطم خ ل حتر  اال دسام، تأهمها مشرتع تح ية “الفتر  المدب ة، 
 ”.غ  ، كما س عمل ع ى اإلععاع لفكر  ب اء معي ة ص اعية الحداً 

تحي سؤال لمراسل األ ابتل، حتل نخر المست عات لمكاححة م ت ات المستتط ات اإلسرايي ية حي 
األستاق الف سطي ية، أكع ال ا ي إ  طتاقم حماية المسته   التابعة ل ت ار  تتاصل متابعتها ل ستق 

اقبة الببايم الم تشر  حي الستق، تمصاعر  أية م ت ات ي بت أ  مصعرها مستتط ات المح ي لمر 
إ  ح م ما تم إت حه خ ل العام المابي م  “تتابم   إسرايي ية مدامة ع ى أرابي البفة الغربية.

ط ، م  متاع غذايية تمشرتبات، تمحاصيل  راعية، تبع   240م ت ات المستتط ات  حت 
 ”.ية، تص اعة ال  تعالص اعات المعع 

ت ح    مل أ  تؤتي “تقال ال ا ي، إ  الخطت  التي بعأتها عتل االتحاع األترتبي حي غاية األهمية، 
هذف المداطعة أك ها خ ل الفتر  الداعمة، تأ  تتتاصل ل بغط ع ى ال ا ب اإلسرايي ي اال سحاب 

 .2697حتى حعتع عام 
 

 النمو االقتصادي
  مم مراسل األ ابتل، حركة الستق، بال مت االقتصاعي حي األرابي تربط الت ير خ ل حعي

لك  ذل  غير كاف، بل  طمل ل سب  مت “الف سطي ية، تالذي قال إ ه أحبل م  الس تات السابدة، 
 ، عت  أ  يحعع الفتر  التي يحدق حيها االقتصاع هذا ال مت.”%5مرتفعة تت ات  

22/5/2102، رأي اليوم، لندن  
 
 ": هنية سيتولى رئاسة المجلس التشريعيبرسـ"قدس فراعنة ل .02

كشف الخبير بالشؤت  الف سطي ية حماع  حراع ة ال داب ع  أ  مشاترات ت فيذ اتفاق   عّما 
المصالحة بي  حركتي "حماو" ت"حتل" تسير بشكل إي ابي، تأ  الشراكة بي  الحركتي  ستتبم  

نلت األتلى لرامي الحمع ه حإ  رياسة التشريعي ستكت  تداسم الس طتي  الت فيذية تالتشريعية، حبي ما 
 لر "حماو" تسيم  ها حي ذل  رييو الحكتمة الحالي حي غ   اسماعيل ه ية.
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تأكع حراع ة حي تصريحات خاصة لر "قعو برو"، أ  الطريق أصبحت سالكة أمام إع   حكتمة 
ععم اعتراف "حماو" بإسراييل ال  التحاق م  عت  ت تع أية عراقيل تذكر، تأشار حراع ة إلى أ 

يبير عمل الحكتمة، تقال  "ليو مط تبا م  "حماو" أ  تعترف بإسراييل، ذل  أ  "حتل" التي 
يت عمها الرييو محمتع عباو ال تعترف بإسراييل، ال بل إ ها أحيا ا تصعر بيا ات تععت ل مداتمة 

لحكتمة لها بر امج سياسي أع  ه الرييو المس حة تكذل  ال بهة الشعبية تغيرها م  الفصايل، لك  ا
عباو تم  بم ه االعتراف بإسراييل، كما أ  "حماو" م ت مة أيبا بالهع ة التي تم التتقيم ع يها 

 تقع تم ت عيعها قبل شهري ". 8028عام 
أما ع  مص حة "حتل"، حدال حراع ة  "حركة "حتل" لها مص حة حي المصالحة، حالرييو عباو له 

، تهت ال يريع أ  يرحل قبل أ  8007ة حي إ هاء اال دسام الذي  رى حي عهعف عام مص حة شخصي
 م إ  "حتل" هي م  تدتع المؤسسة الف سطي ية  عهعف،يرحل اال دسام قب ه، تبالتالي ت كيع التحع  حي 

بربى "حماو"،  م إ  عباو متهم ب  ه ال يم ل الشعب الف سطي ي بالكامل، بمت ب المصالحة 
ة المدب ة سيكت  عباو مم   ل شعب الف سطي ي بالكامل.  م إ  عباو يعر  أ  خيار تالحكتم

المفاتبات قع حشل تال يت ع ما يمك  الرها  ع يه، تلذل  حدع سعى لتع ي  متقفه التفاتبي أمام 
إسراييل، تبعال م  اله يمة حهت يحدق خطت  إلى األمام، تهت حعل ذل  م  عت  أ  يغير مبمت  

 السياسي". بر ام ه
22/5/2102قدس برس،   

 
 : األسرى المضربون يواجهون خطر الموتإدارياا  معتقلنائب عن حماس  .03

طالب عبت الم  و التشريعي الف سطي ي، األسير اإلعاري المبرب ع  الطعام، عبع   رام ه
ى المبربي  حي ال ابر حدهاء، " تاب الشرعية الف سطي ية ت تاب العالم" ببرتر  "إغا ة ال تاب تاألسر 

 س ت  االحت ل اإلسرايي ي، قبل حتات األتا ".
22/5/2102قدس برس،   

 
 التوافق الفلسطينية خطوة باتجاه تكريس برنامج المقاومة حكومةسامي خاطر:  .04

  ررا  ا  أشرراع عبررت المكتررب السياسرري لحركررة حمرراو سررامي خرراطر ب هررتع إ هرراء اال دسررام ت ة  العتحرر
لًيا، تأكع ب  ها تم ل ا تصاًرا ل شعب الف سطي ي تخطت  أخرى حي طريق المصالحة التط ية ال ارية حا

 تدتية صفتحه لمتا هة االحت ل حي ع اتي ه المخت فة.
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ترحر  خرراطر حري تصررريحات خاصررة لرر "قررعو برررو" الحرعي  عرر  مهرر تم أت م تصرر حرري المصررالحة 
تارع ع رررى اإلطررر ق، الف سرررطي ية، تقرررال  "الحرررعي  عررر  م هررر م تم تصرررر حررري مسررر لة المصرررالحة غيرررر 

حاال دسرررام عامرررل برررعف ل  ميرررم، تالتحرررع  هررري هرررعف أساسررري ألي شرررعب يدررراتم االحرررت ل، تحركرررة 
، أع رررر  ريرررريو مكتبهررررا السياسرررري أ  8007"حمرررراو" م ررررذ بعايررررة اال دسررررام حرررري ح يرررررا  )يت يررررت( عررررام 

الحة الحرالي "حماو" ُعحعت له عحعا تأ  يعها ممعتع  ل مصالحة تأ  تكت  شام ة،  م إ  اتفاق المصر
ليو اتفاقا  عيعا، تا  ما هت تبم  عتل  م ي التفاقات  رى التفاهم ع يها سابدا حي الداهر  حي أيار 

 ".8028تالعتحة حي أتايل العام  8022)مايت( 
تأبرراف  "لدررع كا ررت حمرراو مررم المصررالحة تتقعررت ع يهررا سررتاء حرري أيررام حسرر ي مبررار  تحرري عهررع 

 ها )حماو( ترى حي اال دسام ظاهر  غير صحية أ بر ع يهرا الم  و العسكري تحي عهع مرسي، أل
الف سرررطي يت  لعرررع  أسرررباب أهمهرررا كرررا  الترررعخل الخرررار ي، الرررذي ال يررر ال حترررى يتم رررا هرررذا مررر  خررر ل 

 المتقف اإلسرايي ي الراح  ل مصالحة".
تأبراف  . تأشار خاطر إلى أ  حماو أقعمت ع ى المصالحة ق اعة تليو بفعل الظرتف المست ع 

أما الحعي  ع  أ  ظرتف حماو الصرعبة هري التري عحعتهرا ل مصرالحة، حهرذا غيرر عقيرق تال ع قرة "
له بالتاقم، حظرتف "حماو" هي   ء م  ظرتف الشعب الف سطي ي الصرعبة ع رى الرعتام، تالحصرار 
المفرت  ع ى غر   لرم يفرر  اليرتم برل هرت م رذ اال تخابرات األخيرر ، ال أ فري أ  هرذف الظررتف  ر ء 

لعتامل المسراعع  ع رى المصرالحة، لكر  بال سربة ل را حري "حمراو" المصرالحة تب راء متقرف تط ري م  ا
تاسرررتراتي ية متحرررع  حترررى يسرررتطيم شرررعب ا أ  يتفررررن لمدارعرررة االحرررت ل مررر  خررر ل ع اتي ررره المخت فرررة 
كاالسرررتيطا  تالتهتيرررع تالحصرررار تتدرررعيم م رميررره إلرررى المحررراكم العتليرررة، هرررذف هررري األسرررباب الحديديرررة 

 مصالحة تليست الظرتف الصعبة".ل 
ت فررى خرراطر أ  يكررت  حرري المصررالحة أي ترا ررم عرر  متقررف "حمرراو" مرر  المداتمررة، تقررال  "لررت أ  

، "حمررررراو" بر ام هرررررا شررررراءتا"حمررررراو" قالرررررت إ هرررررا غررررراعرت مربرررررم المداتمرررررة، ح   ررررراو أ  يدتلرررررتا مرررررا 
ذا كا رر ت ه ررا  قررتى أخرررى ال تررؤم  االسررتراتي ي ال ابررت هررت المداتمررة تال ترر ال تررؤم  بهررذا الخيررار، تا 

بالمداتمررة تال ترررى حيهررا بر ام ررا اسررتراتي يا حهررذا يظررل ا تهاعهررا، تهررذا ال يتط ررب مرر  "حمرراو" تغييررر 
 بر ام ها".

تأباحت  "لدع تاحدت "حماو" ع ى حكتمة التتاحق يتم كا ت قتية تليو حي أتقات الشرع ، لدرع تاحد را 
 يها عت  أ  تتر  تمسركها بمشررتع المداتمرة.  رم إ  ع ى حكتمة تتاحق غير حصاي ية، تهي تاحدت ع

حكتمررة التتاحررق خطررت  حرري ات رراف تكررريو بر ررامج المداتمررة، أل رره ه ررعما يكررت  الشررعب متحررعا سرريمت   
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الدعر  ع ى رسم خطه السياسي الذي يرتبيه، ت ح  تا دت  أ  الشعب ل  يتخ ى ع  حدتقه تال ع  
 حده حي المداتمة".

إلى أ  الحكتمة الحالية هي   ء م  مرح ة ا تدالية، تقال  "الحكتمة الف سطي ية تلفت خاطر اال تباف 
ع رى المصرالحة ترحرم الحصرار  اإلشررافالمرتدبة ك ها تبم ا تدالي تهي ليست عايمة، تمهمتها هي 

 م بعع ذل  ست ري اال تخابات تستكت  ه ا  حكتمة  عيع ،  م إ  اال تخابات ليسرت مدتصرر  ع رى 
تشررريعي بررل أيبررا سررتتم ل م  ررو الررتط ي الررذي سرري تخب ل  ررة ت فيذيررة لم ظمررة التحريررر، الم  ررو ال

تالدياع  ال عيع  ل م ظمة هي التي ستؤتل إليها مهمة الش   السياسري تأحرع أعتاتهرا السر طة إ  بديرت، 
تلرررذل  الرررذي  يتحرررع ت  عررر  ه يمرررة تا صرررار هرررم تاهمرررت  تحرررالمت ، تالتحرررع  هررري ا تصرررار ل شرررعب 

 ".الف سطي ي
تحتل الحعي  ع  أ  المصالحة قع أكعت أ  الفاعرل حري حركرة "حمراو" هرت الرعاخل تلريو الخرارج، 
قال خاطر  "حركة "حماو" حركة مؤسسية تالدرار حيهرا يم رل ال ميرم، تلهرا مؤسسرتا  يعرحهمرا العرالم 

ر حري  ميعا، م  و الشترى تالمكتب السياسي الذي يم ل م مرتع حركرة "حمراو"، تبالترالي االسرتمرا
العرر ف ع ررى تتررر الررعاخل تالخررارج لرريو لرره أي  صرريب مرر  الحديدررة سررتى أ رره يعكررو أحرر م الرربع  

 تأتهامه ليو إال"، ع ى حع تعبيرف.
 22/5/2102قدس برس، 

 
 حمدان لـ"قدس برس": عًلقات حماس مع إيران قديمة وعميقة وستظل كذلكأسامة  .05

حمرراو أسررامة حمررعا  أ  ع قررة حركترره أكررع مسررؤتل مكتررب الع قررات الخار يررة حرري حركررة   بيرررتت
السياسررية مررم إيرررا  قعيمررة تعميدررة تأ هررا سررتظل قايمررة ع ررى قاعررع  ععررم طهرررا  ل دبررية الف سررطي ية 

ت فى حمرعا  حري تصرريحات خاصرة لرر "قرعو بررو" أ  تكرت  حمراو قرع  تلحدتق الشعب الف سطي ي.
ت  طهرا  قع ط بت م ها ذل ، تقال  غيرت متقفها حي أي م  الدبايا األق يمية أت العتلية أت أ  تك

"ال دراء الررذي  رررى مررؤخرا حرري العاصررمة الدطريررة العتحررة برري  ريرريو المكتررب السياسرري لحركررة "حمرراو" 
خالع مشعل تمساعع ت ير الخار ية اإليرا ي حسي  أمير عبع ال هيا ، تالذي  رى حي أ رتاء إي ابيرة 

ة الف سررطي ية تأهميتهررا ل دبررية الف سررطي ية عار الحررعي  حيرره عرر     ررة  دررط أساسررية، تهرري المصررالح
يررا  تتطررترات التبررم  تالرعتلي. ه ررا  مرر  يتم ررى لع قررة  اإلق يمرريتالع قرات ال  اييررة برري  "حمرراو  تا 

حماو مم طهرا  أ  ت دطم، لك  ا  ؤكع حي حماو أ  الع قات السياسرية مرم طهررا  قعيمرة تعميدرة 
 طي ية".تستظل قايمة ع ى قاعع  ععمها ل دبية الف س
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تأبررراف  "أمرررا متقرررف حمررراو مررر  األ مرررة السرررترية الرررذي أع  تررره م رررذ ت تعهرررا حررري عمشرررق، حهرررت ذات 
المتقف تلم يطرأ ع يه أي تغيير، تهرت ال يع ري الترعخل حري الشرؤت  العاخ يرة لسرترية،  حر   عتدرع أ  
مرر  حررق أي شررعب أ  يكررت  حرررا تمرر  البرررتري الت رراتب مررم مطالررب الشررعتب هررذف.  ررم إ  مسرر لة 

 تغيير المتقف م  التبم حي سترية لم تط ب م ا تلم يتعر  لها ال داء".
ع ى صعيع نخر أكع حمرعا  أ  ع قرات حمراو براألرع  لرم ت دطرم، تقرال  "ع قرات حركرة "حمراو" 
مم األرع  قايمة تمستمر  تلرم ت دطرم، تريريو المكترب السياسري ل حركرة خالرع مشرعل  ار عمرا  أك رر 

قطيعة بي  الحركة تالديراع  األرع يرة. تمحاتلرة الربع  حري ظرل اله رتم ع رى  م  مر ، تال تت ع ه ا 
بالم طدررة تبررم حمرراو حرري عايررر  اله ررتم لرر  ترر  ل،  حرر  حريصررت  ع ررى ع قررات  اإلسرر ميةالدررتى 

إي ابية مم ال ميم، ت"حماو" ليست حي حالة صراع مم أي طرف تا  ما بتص تها مت هة ل صراع مم 
 الععت الصهيت ي".

ا رأى حمعا  أ  اتفراق المصرالحة تالخطرتات العم يرة لتطبيدره ع رى األر  هرت  ر ء مر  عم يرة عاخ ي
اسرررتعاع  بر رررامج التحريرررر الرررتط ي، تقرررال  "ق اعرررة حمررراو أ  األصرررل أ  يكرررت  الشرررعب الف سرررطي ي 
متحررعا، اليررتم خطت ررا خطررت  بات رراف المصررالحة ت حرر   عرررف أ  ه ررا  مرر  ال يريررعها، لك  ررا مدت عررت  

مررا قم ررا برره، تمررا قررعم اف مرر  تبررحيات أل  هررا، ت ؤكررع أ  هررذف المصررالحة ترر تي ع ررى أسرراو تمامررا ب
اسررتعاع  البر ررامج الررتط ي األصرريل، تهررت بر ررامج التحريررر خصتصررا أ هررا ترر تي حرري ظررل حشررل التسررتية 
تتغررتل االحررت ل تع رر  اإلعار  األمريكيررة عرر  إعطرراء الف سررطي يي  أي حررق مرر  حدررتقهم، باإلبرراحة 

تالعتليرة العبر  بالشر   الف سرطي ي تمحاتلرة حرر  قيراع  بعيرعا عر   اإلق يميرة األطررافع  لمحاتلة ب
ا تخابررات الشررعب الف سررطي ي تخياراترره، هررذف هرري قاعررع  المصررالحة، أمررا الررذي  يحرراتلت  إيهررام أ فسررهم 

تمرة أ  ا قعم  ت ا الت حي بر ام  ا األصيل حهؤالء تاهمت  تيعبرت  ع  أح م ال عر  حدرايق، حالمدا
 ستظل هي المشرتع التط ي"، ع ى حع تعبيرف.

 22/5/2102قدس برس، 
 
 لإلضراب عن الطعامأسير من حماس بينهم قيادات ينضمون  211قبها:  .06

حمرراو حرري سرر ت  االحررت ل ال   ررة  السررابق تصررفي قبهررا، أ  كاحررة أسرررى حركررة األسرررىأكررع ت يررر 
ي اإلبرررراب المفترررتح عررر  الطعرررام م اصرررر  " فحرررة تال درررب تعرررتحر" حسرررمتا أمررررهم تقرررررتا اال خرررراط حررر

 يتمًا. 34لألسرى اإلعاريي  المبربي  ع  الطعام م ذ 
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تأتبررل حرري تصررريل عبررر صررفحته ع ررى الفيسرربت ، أ  عخررتل األسرررى إلررى اإلبررراب يرر تي بعررع أ  
حتحت الهيية الدياعية الع يا ألسرى حماو الباب ل تبام  مم األسرى اإلعاريي ، تعختل رييو الهيية 

لمه رررعو عبررراو السررريع ت   رررة مررر  أعبرررايها هرررم "حسررر  سررر مة تمحمرررتع شرررريتل تمحمرررع صررربحة" ا
 اإلبراب م ذ األسبتع المابي.

تبذل  ي تحق قرابة أربعماية أسير م  أسرى "حماو" بهذا اإلبراب لممارسة م يعًا م  البرغط ع رى 
 تدال اإلعاري التعسفي.س طات االحت ل لتدصير عمر اإلبراب تتحديق الهعف األساو بإ هاء االع

مررا لررم يطرررأ أمرررًا لرريو بالحسرربا ،  86/5/8024تأشررار إلررى أ  سرراعة الصررفر سررتكت  يررتم الخمرريو 
مبيفا أ  ه ا  العشرات م  أسرى الحركة التحدتا باإلبراب ع ى مراحل تحي محطات مخت فة م رذ 

 اليتم األتل لإلبراب.
ترهم بالمسررررؤتلية بعررررع أ  عخررررل األسرررررى تأكررررع أ  هررررذف الخطررررت  تعكررررو تحررررع  تت حررررم األسرررررى تشررررع

المبربي  حالة الخطر، األمر الذي يستععي تقفرة تط يرة مسرؤتلة مر  كرل المسرتتيات الرسرمية تمر  
 كل مكت ات الشعب الف سطي ي السياسية تمؤسساته الم تمعية.

بالم يرع مر  تقال قبها إ  عاير  المشراركة الشرعبية ال ترتدري إلرى تبرحيات األسررى تمعا راتهم، مطالبرًا 
 المشاركة، تخاصة م  المسؤتلي  تالرسميي .

 22/5/2102، فلسطين أون الين
 
 " بالضفة األسير حامد يدخل في إضراب مفتوح عن الطعامالقسامقائد "نادي األسير:  .07

أحرراع " رراعي األسررير" الف سرطي ي برررام ه، حرري بيررا  ت درت "قررعو برررو"  سررخة ع رره،   رام ه )ح سرطي (
(، أ  أعررررعاع األسرررررى المبررررربي  عرررر  الطعررررام، مرررر  اإلعاريرررري  تالمررررتقيفي  تأصررررحاب 5|87)ال   رررراء 

 األحكام تالدبايا، حي ت ايع مستمر تبشكل يتمي.
تقال ال اعي إ  األسير إبراهيم حامع، تهت قايع "كتايب الدسرام" حري البرفة الغربيرة، عخرل حري إبرراب 

يتمرًا"، باإلبراحة لألسرير  34ي  مر  اإلعاريري  م رذ مفتتح عر  الطعرام "إسر اعًا لرحاقره األسررى المبررب
 محمع عطية أبت ترع .

مر ، بي ما يدبى األسير أبت ترع  حكمًا بالس   لر  54تذكر ال اعي أ  األسير حامع محكتم بالمؤبع 
 مؤبعًا. 47

 22/5/2102قدس برس، 
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 سعدات يطالب بتحرك واسع لدعم األسرى المضربين .08
ل بهة الشعبية لتحرير ح سطي "، األسير أحمع سععات، ببرتر  "التحر  بشكل طالب األمي  العام لر"ا

حع ي" إل داذ األسرى المبربي  حي س ت  االحت ل اإلسرايي ي. الحتًا ال ظر إلى أ  غير ذل  سيتيل 
 باألسرى بشكل أكبر مما هت ع يه اآل . االستفراعل حت ل 

ي "هرعاريم"،  د ره محررامي  راعي األسرير اليررتم تحرذر سرععات، حرري تصرريل صرحفي مرر  عاخرل سر  ه حرر
ال   ررراء، مررر  ارتدررراء شرررهعاء بررري  األسررررى المبرررربي  بعرررع عخرررتلهم حررري الشرررهر ال رررا ي ع رررى الترررتالي 

تت رره سررععات  ررعاًء لكررل أب رراء الشررعب الف سررطي ي مرر  أ ررل إسرر اع  باإلبررراب المفتررتح عرر  الطعررام.
  ح م التفاعل "الذي لم يرتِق ل مسرتتى المط رتب األسرى بشتى الطرق الممك ة. معبرًا ع  استيايه م

تتررابم سررععات  "إ  لررم يكرر  ه ررا  إسرر اع  مرراعي حديدرري، حي ررب أ   حرري هررذف المعركررة"، تحدررًا لتعبيرررف.
يكرت  ه ررا  إسرر اع حرررعي حتررى يررتم الدبرراء ع ررى هررذا الدررا ت  البايررع الررذي تسررتخعمه حكتمررة االحررت ل 

لعرام ل شرعبية، تهرت عبرت م  رو تشرريعي ح سرطي ي عر  كت رة تععا األمري  ا تحيع  بي  عتل العالم".
"الشرهيع أبرت ع ري مصررطفى"، كرل ال هرات الشرعبية تالرسررمية ت ميرم المؤسسرات الحدتقيرة تالعتليررة أ  

 تدف بع ا تهاكات االحت ل ل تفاقيات تالمتا يق العتلية.
 22/5/2102، فلسطين أون الين

 
 الرئاسية المصرية حماس تؤكد احترامها لنتائج االنتخابات .09

رايررررع الحررري  أع  ررررت حركرررة حمرررراو، أمررررو، احترامهرررا إلراع  الشررررعب المصرررري الررررذي يخررررت   -غررر   
ا تخابات رياسية يت احو حيها ت ير العحاع السابق المشير عبعالفتاح السيسي، تمؤسو التيار الشرعبي 

ل األشررردر حررري تقرررال الديررراعي حررري "حمررراو" ال ايرررب حررري الم  رررو التشرررريعي إسرررماعي حمرررعي  صرررباحي.
تصررررريحات صررررحاحية  " حرررر   حترررررم إراع  الشررررعب المصررررري حرررري اختيررررار رييسرررره ال عيررررع". تأبرررراف  
 "اال تخابات هي إراع  الشعب المصري ت ح  ال  تعخل حيها، تس حترم ال تايج أيا كا ت ت   اإلراع .

 28/5/2102، الخليج، الشارقة
 
 نإسرائيليي قّ حماس تشيد بالقرار التركي إصدار مذكرة اعتقال بح .21

أكررع حررت ي برهررتم ال رراطق باسررم حركررة حمرراو، أ  إصررعار المحكمررة التركيررة مررذكر  اعتدررال بحررق   غرر  
أربعررة مرر  قيرراعات العررعت الصررهيت ي تالمتررترطي  حرري  ريمررة قتررل المررتاط ي  األترررا  ع ررى مررت  سررفي ة 

 مرمر ، خطت   ريية تمسؤتلة تتطبيق حع ي ل ععالة.
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دتبررب، أمررو، أ  هررذف الخطررت  ستسررهم بشرركل كبيررر حرري م حدررة م رمرري تأشررار برهررتم حرري تصررريل  م
 الحرب الصهاي ة عتليا تحي الحع م   رايم االحت ل بحق الشعب الف سطي ي تكاحة شعتب الم طدة.

 28/5/2102، السبيل، عّمان
 
 للرئيس السوري "الصاعقة" تنظم مهرجاناا في "البداوي" بمناسبة عيد التحرير ودعماا  .20

راهيم  أقامت م ظمة الصاعدة حي مخيم البعاتي مهر ا ًا بم اسبة عيع التحريرر تععمرًا ل ررييو إبعمر 
تحبررر  حمررل شررعار "امررة عربيررة تاحررع  ذات رسررالة خالررع "،السررتري بشررار األسررع تال رريش السررتري، 

تي مخيمري البرعا أب راءال ب ا ية، تحشع غفير مر   تاألح ابمم  ت  ع  الفصايل الف سطي ية  المهر ا 
 تالبارع تال تار ال ب ا ي.

تألديت حي المهر را  ك مرات لكرل مر  الم رعتب السياسري لرر"الح ب السرتري الدرتمي اال تمراعي"  هيرر 
رررر  التط يررة ال ب ا يررة، تعفيرررف  سرريم عرر  "التيرررار الررتط ي الحررر"، تمسرررؤتل "حررتل األحررر ابالحكررم باسررم 

ل الف سرطي ية، تعبرع الررحم  الراشرع باسرم ياسرر( باسرم الفصراي أبرتاال تفابة" حي الشمال خ يرل عيرب )
"حرر ب البعرر " ت"الصرراعدة". تحّيررت الك مررات المداتمررة حرري عيررعها مشررّعع  ع ررى بدرراء ح سررطي  قبررية 

  األمة.
بعررع اعترررا  م متعررة مرر  الشرربا  سرريار  تابعررة لم ظمررة  إشرركال حرري البررعاتي كررا  حصررل قبررل أيررامت 

حري المهر را ، تقيرامهم بتحطريم صرترتي  ل ررييو "الصاعدة" كا ت تععت بمكّبرات الصرتت ل مشراركة 
 الستري بشار األسع تاألمي  العام لر"ح ب ه" السيع حس   صر ه كا تا مرحتعتي  ع ى السيار .

 28/5/2102، السفير، بيروت

 

 القوة األمنية مخيم عين الحلوة: تحضيرات لتشكيل  .22
تحريررر  ل مبررراعر  الف سرررطي ية  إعررراع  رررة المدب رررة مررر  المرتدرررب أ  تشرررهع األيرررام الد ي  صررريعا ر رأحرررت  عررريم

المتحع  حي شدها األم ي المتصل بمخيم عي  الح ت  تال سيما تسريم خطتات عم ية تفعيل ت شر قرت  
ع صرررررًا تبررررابطًا لبرررربط التبررررم األم رررري حرررري المخرررريم تت فيررررذ التصررررتر األم رررري  250أم يررررة قتامهررررا 

الديراع  السياسرية المتحرع   إلرىم يرة الف سرطي ية الع يرا المتكامل بهذا الخصتت تالذي رحعتره ال   رة األ
تحي هذا السرياق ع مرت "المسرتدبل" ا  ا تماعرًا يعدرع  حي لب ا . تاإلس ميةل دتى الف سطي ية التط ية 

اليرتم األربعرراء برري  تحررع مرر  ال   ررة السياسررية المرك يرة ل فصررايل تالدررتى الف سررطي ية ع ررى صررعيع لب ررا  
رات ال يش ال ب ا ي حي ال  تب العميع ع ي شحرتر حي  ك ة  غيب حي صيعا، تبي  رييو حرع مخاب
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مرر  ا ررل اسررتكمال البحرر  حرري التبررم األم رري حرري المخرريم تتر مررة ب ررتع المبرراعر  الف سررطي ية ب ا بهررا 
 تتفعيل عمل الدت  األم ية الف سطي ية المشتركة. بإط قاألم ي حي ما يتع ق 

الظررتف المحيطرة بمتبرتع تشركيل الدرت  األم يرة ال تر ال م يمرة  تتحق اتساط ح سرطي ية مط عرة حرا 
لم ل هذف الخطت  رغم ما أ ير مؤخرًا بش   تع يق عصبة األ صار لمشاركتها حي هرذف الدرت ، تمر  ا  

 رحررى األحررعا   أحررعتسررريب هررذا الخبررر  رراء ليعبررر عرر  اعترررا  بررم ي مرر  العصرربة ع ررى تتقيررف 
مال ع  ه حي المستشفى... حي  ع م ا  مسراعي تبرذل مر  ا رل األخير  المحستب ع يها بعع استك

 معال ة ذيتل هذا التتقيف تاعاع  تمتي   ستر ال دة مم الس طات ال ب ا ية.
الم اهرع  الشريخ  مرال  اإلسر ميةتريريو الحركرة  اإلسر ميةامري  سرر الدرتى  أكرع فسره،  اإلطارتحي 

  تساق.شتركة يسير ع ى قعم خطاب ا  اإلععاع ل دت  االم ية الف سطي ية الم
الع اصررررر  تأسررررماء األم يررررة،ل دررررت   اإلعررررعاعاتتقررررال  "األخررررت  حرررري عصرررربة األ صررررار سيشرررراركت  حرررري 

 أ هي ررا رراه  ... تبعررع تقرت قصررير  كررت  قررع  أصرربحت األم يررةتالبرباط الررذي  سرريتم حررر هم لهررذف الدرت  
لكاحرة االحرقراء حرري هرذا المخرريم،  سرتي إلطرر ق هرذف الدرت  الترري سرتكت  البرما  تاألمررا ياالعرعاع ال ت 
تا مررا ل حفرراظ ع ررى ال ميررم تلتكررت  سررعًا م يعررًا مرر  اي احتكررا  تتررؤم  االسررتدرار  أحررعتليسررت بررع 

 حي مخيم عي  الح ت ". أله  اتاألم  
 28/5/2102، المستقبل، بيروت

 
 شمال قطاع غزة بقذيفتي "هاون" إسرائيليةتستهدف قوة  الفلسطينيةالمقاومة  .23

(، قررت  اسرررايي ية 5|87اسررتهعحت المداتمررة الف سررطي ية، مسرراء اليررتم ال   رراء )  ت  )ح سررطي (بيررت حررا 
تقال راصع ميعا ي لر "قرعو بررو" إ  عرع  نليرات إسررايي ية خر رت  شمال قطاع غ   بدذيفتي "هات ".

 قررررب معبرررر بيرررت حرررا ت  "ايرررر " شرررمال قطررراع اإلسررررايي يمسررراء اليرررتم ال   ررراء مررر  المتقرررم العسررركري 
 تتتغ ت حي أرابي المتاط ي  حي ب ع  بيت حا ت .

 22/5/2102قدس برس، 
 
 حكومة نتنياهو تطبق توصيات "أدموند ليفي" لتثبيت االستيطان بالضفة : هآرتس .24

قال تدرير إسرايي ي  شر أمو، إ  حكتمة االحت ل باتت تتخذ إ راءات   برهتم  رايسي -ال اصر  
ل ستيطا ، تاخت ق صعتبات  غراحية تحتى "قبايية  أك ر صرامة، تهعف إلى ت بيت ك ي

إسرايي ية" أمام أي احتمال إلخ يها م  البفة الف سطي ية، خاصة المستتط ات تالبؤر االستيطا ية، 
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الدايمة ع ى أرا  بم كية خاصة، إ ر ت تير م كيتها، تهت تطبيق غير مباشر لتدرير ل  ة خاصة 
  محت ة" ع  البفة، تتغيير قتا ي  إ بات الم كية حيها، ما أتصت قبل عامي ، بإ الة صفة "أر 

 يخعم  ماعات المستتط ي  حي االستي ء ع ى األرابي الف سطي ية.
تقالت صحيفة "هآرتو"، إ  حكتمة  ت ياهت تت ير الحرب حيها شرعتا حي اآلت ة األخير  الى تطبيق 

حكمة الع يا المتداعع الذي صان التدرير أ  اء مهمة م  تدرير "أعمت ع ليفي" )ع ى اسم قابي الم
قبل  حت عامي ، تمات قبل شهري (، تم  أبر  هذف اإل راءات، تد يت م ال اعترا  أصحاب 
األرابي الف سطي يي  ع ى س ب أرابيهم، إ  كا  م  خ ل المصاعر ، أت م  خ ل ت تير 

  محاكم االحت ل تماطل بالبت صفدات بيم أرا ، يرتكبها المستتط ت  بك احة، تع ى الرغم  م  أ
حي قبايا الت تير، لتستغرق المحاكم س تات طتاال، يكت  حيها المستتط ت  قع حربتا تقايم ع ى 

 األر  بععم مباشر م  حكتمة االحت ل.
تي عم تدرير ليفي، ب اء ع ى ت تي ت تتفسيرات ل دا ت  العتلي، أ  البفة الف سطي ية ليست محت ة 

لغاء كاحة بل "محرر "، ت  ععا إلى شرع ة  ميم أ تاع االستيطا  بما حي ذل  البؤر االستيطا ية، تا 
الدتا ي  تقرارات المحكمة الع يا اإلسرايي ية، حتى ت   التي شار  حي صياغتها الدابي ليفي ذاته، 

 تحي ص به التعامل مم البفة ع ى أ ها م طدة محت ة.
عتبار البفة م طدة محت ة أل ها ت في ما يسمى بر"حق تيبيف تدرير ليفي حي  عمه، أ ه ال م ال ال

اليهتع حي العتع  حي يهتعا تالسامر "، اي البفة المحت ة، تتب ت ال   ة متقف عصابات 
المستتط ي ، الذي ي عم أ  البفة لم تك  يتما   ءا م  عتلة عربية، بل إ ها كا ت تحت تصاية 

 .2697تحتل البفة حي العام  المم كة األرع ية، تع يه حإ ه إسراييل "لم
تب اء ع ى هذف الم اعم حإ  ال   ة أتصت حكتمة االحت ل بإلغاء كاحة قرارات المحاكم اإلسرايي ية، 
بما حيها قرارات المحكمة الع يا، التي تست ع إلى كت  البفة م طدة محت ة، تأيبا إلغاء األتامر 

 غربية.العسكرية تكاحة األ ظمة ال ابعة م  صفة البفة ال
تاست اعا إلى هذا االست تاج تالتتصيات األتلية، أتصت ال   ة االحت لية، بإلغاء كاحة الدرارات إل الة 
بفاء طابم الشرعية ع يها، تت بيت م كية عصابات المستتط ي   أي م  البؤر االستيطا ية، تا 

 يي  الف سطي يي  اإلرهابية ع ى كاحة األرابي الف سطي ية المس تبة، تبشكل خات أرابي ال 
المحرتمي  م  العتع  إلى البفة المحت ة، ب عم أ هم لم يط بتا استعاع  م كية أرابيهم حي حتر  

 ممتع  م      إلى خمو س تات، م ذ أ  اععى المستتط ت  اإلرهابيت  م كيتهم ع ى األر .
 28/5/2102عّمان،  الغد،
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 تخاذ قرارات حاسمةالهولوكوست للتهرب من ا يستخدمليفني: نتنياهو  .25

ب ت الد ا  العاشر  حي الت ف يت  اإلسرايي ي تصريحات لت ير  الععل تسيبي ليف ي    يرتسالم بتست
أ ارت ال عل، إذ ا تدعت ليف ي محاتلة رييو الت راء ب يامي   ت ياهت استخعام الهتلتكتست ل تهرب 

 م  اتخاذ الدرارات الحاسمة.
ع محاط باألععاء، تلك  السياسيي  ه ا يستخعمت  قبية تأباحت ليف ي  " ح   عيش حي ب 

 الهتلتكتست تيعتمعت  ع يها بشكل كبير إلعفاء أ فسهم م  اتخاذ الدرارات الصعبة."
تقالت ليف ي  " ح  عايما  بح  ع  شري  ل س م، تلك  ا غير تا دي  م  استععاع ا التخاذ الدرارات 

 المصيرية."
 28/5/2102ان،  ان سي

 
التركية باعتقال قـادة الجـيش اإلسـرائيلي السـابقين سياسـي أكثـر مـن كونـه  المحكمة: قرار يعلون .26

 قضائياا 
أعربت إسراييل الرسمية ع  خيبة أم ها الشعيع  م  إصعار محكمة تركية أتامر   ح مي متسى

ل  رال هم رييو األركا  سابدًا ات اعتدال عتلية بحق ععع م  كبار قاع  ال يش اإلسرايي ي السابدي  
غابي أشكي ا ي، قايع س ح البحرية سابدًا ال  رال أليع ر مارتم، رييو شعبة االستخبارات سابدًا 

 ال  رال عامتو ياعلي ، ترييو عاير  االستخبارات حي س ح ال ت العميع أحيخاي ليفي. 
اال تربتل تأع   ت ير العحاع اإلسرايي ي متشي يع ت  خيبة حكتمته م  ط ب المحكمة التركية م  

العتلي إصعار أتامر اعتدال بحق أربعة م  كبار الداع  العسكريي  اإلسرايي يي ، مم  كا  لهم ب م 
صابة نخري .  حي اقتحام السفي ة تمدتل تسعة أترا  تا 

تقال يع ت   "  سف لهذا الدرار الذي  راف سياسيًا أك ر م ه قباييا". تأعرب ع  أم ه "أ  تستى 
تلك  لألسف ليو ه ا  ال بج ل تتصل إلى تستية لألمتر، تهذا األمر هت   ء  المسايل مم تركيا.

 م  معركة تعار ألسباب تركية عاخ ية".
تمم ذل ، أتبل يع ت  أ  "الع قات االقتصاعية تستمر م  عت  أي ارتباط"، مبيفًا أ ه ي مل أ  

 تتحس  الع قات بي  الحكتمتي  حي المستدبل الدريب.
 28/5/2102، بيروت السفير،
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 .. ولن يكون هناك أّي تجميد للبناء بالمستوطنات أوري أرئيل: القدس لن تقسم .27
قال ت ير اإلسكا  اإلسرايي ي أتري أرييل إ ه ل  يكت  ه ا  أي ت ميع ل ب اء حي   ررب42عرر

عو ل  كما قال أرييل إ  الد المستتط ات، تأ  الب اء االستيطا ي سيتتاصل حي كاحة أ حاء "الب ع".
 تدسم، تأ ه "بي  ال هر تالبحر ل  يكت  ستى عتلة تاحع  تهي عتلة إسراييل".

تأع   أرييل حي ك مته ع  احتتاح حي استيطا ي  عيع حي الدعو المحت ة، يدم بي  " بل ال يتت " 
 ت" بل المشارف"، حي  قال إ ه استكم ت عم ية الب اء، تسيتم إسكا  مستتط ي  حيها قريبا.

 28/5/2102، 28 عرب
 
 سًلمية عن القانون خطوة عنصرية وفاشيةخراج الحركة اإلإالقة: حز  .28

أعا  ال ايب  مال  حالدة، رييو كت ة الت مم البرلما ية تصريحات رييو الحكتمة االسرايي ية ب يامي  
ج  ت ياهت، بش   قرارف العمل ع ى إخراج الحركة االس مية الشمالية ع  الدا ت ، مؤكًعا ا ها ت عر 

بم  اله مة الع صرية ع ى المتاط ي  العرب حي العاخل تع ى حدتقهم األساسية، تهي   ء م  
 الم حدة السياسية التي تتعر  لها الدياعات تالحركات التط ية تاإلس مية حي العاخل.

تأباف  حالدة أ  تصريحات  ت ياهت حاشية تع صرية تغبية، تلت أخر ت الحركة اإلس مية ع  
"االسرايي ي" حإ ها ستبدى تحظى بشرعية كام ة حي تسط المتاط ي  العرب  ميعًا، ستاء كا تا  الدا ت 

م  الحركة اإلس مية أت غيرها، تهذا هت األمر المدرر حي  هاية المطاف. تحذر  حالدة م  أي 
ة محاتلة إلخراج الحركة االس مية ع  الدا ت ، أل ها ستصطعم برح  قاطم تمعاربة شعيع  تحم 

  بالية مباع  م  قبل  ماهير ا العربية حي العاخل.
 22/5/2102، 28 عرب

 
 إسرائيليينضباط  بتجاهل مذكرات تركية ضدّ  اإلنتربولتطالب  "إسرائيل" .29

بععم التعامل مم قرار  "اإل تربتل"طالبت إسراييل حي رسالة الشرطة العتلية   تكاالت –ال  ير  
يي يي  أعا تهم بالتترط حي اله تم ع ى سفي ة مرمر  التركية محكمة تركية بالدب  ع ى بباط إسرا

لكسر الحصار  8020التي كا ت بم  أسطتل الحرية المت ه إلى قطاع غ   حي مايت/أيار 
 اإلسرايي ي ع يها.

 28/5/2102الدوحة،  نت، الجزيرة
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 زخلفاا لبيري "إسرائيل"على رئاسة  يتنافسونستة مرشحين  .31
مرشحي  تدعمتا رسميًا بط بات ترشيل ال تخابات  9ة الك يست اإلسرايي ي أ  أع  ت رياس  المستدبل

تقالت الك يست  رياسة عتلة إسراييل المدرر أ  ت رى حي الك يست يتم العاشر م  الشهر المدبل.
أعباء ك يست، تدعم كل م   20بععما تمك تا م  الحصتل ع ى تتاقيم "ع ى متقعها اإللكترت ي، 

تعاليا عتر ر ، تب يامي  ب  اليعا ر، تعاليا ايتس ، تميير شطريت، تعا  شختما رؤبي  ريف ي ، 
بط بات إلى رييو الك يست يتلي أعلشتاي ، لخت  ا تخابات رياسة العتلة التي ست ري حي 

 ."الك يست حي العاشر م  ح يرا  المدبل
 28/5/2102بيروت،  المستقبل،

 
 باحتًلل القدس اليومتحتفل  "إسرائيل" .30

تحتفل إسراييل اليتم، باحت ل الدعو تذل  بم  احتفاالت ما يسمى بر"يتم الدعو"،   ررب42ررع
تتفيع التدارير اإلسرايي ية أ  الحكتمة ستعدع، ظهر  عاما ع ى تتحيع الدعو". 47تتحت شعار "

تم  المدرر أ  ت ري  اليتم،   سة احتفالية خاصة ل ك يست تالحكتمة حي "غفعات هتحمتشت".
 حتفاالت تحت إ راءات أم ية مشعع ، حي  ع   االحت ل م  قتاته حي معي ة الدعو.اال

ت د ت اإلذاعة اإلسرايي ية "ريشيت بيت" ع  رييو الحكتمة اإلسرايي ية ب يامي   تا ياهت، حي "مركا  
 هراف" يتم أمو، قتله إ  الدعو ل  تدسم.

 28/5/2102، 28 عرب
 
 بالفعل التاريخ أمام الجدار الفاصل بالضفة دخلت سيسالبابا فرن صًلة "يديعوت": صورة .32

رأى مح  ت  ا  صتر  البابا حر سيو حي رح ته الى األرابي المدعسة   أ ف ب -الدعو المحت ة 
تهت يص ي امام ال عار الفاصل اإلسرايي ي حي البفة الغربية المحت ة شك ت ا تصارًا كبيرًا 

سراييل رغم رغبة الحبر األعظم حي التعاطف مم معا ا  بع ا "الععايية"ل ف سطي يي  حي الحرب 
 ال ميم.

، "صتر  تاحع  م   يار  البابا عخ ت التاريخ بالفعل"تقالت صحيفة يعيعتت احرت تت اإلسرايي ية ا  
متبحة ا  تقفة البابا األحع التي لم تك  مدرر  امام ال عار الفاصل حي معي ة بيت لحم تعتبر 

 ."لعامة الف سطي يةا  ا ًا ل ع قات ا"
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م  التابل ا  الف سطي يي  قامتا "تقال المتحع  باسم ت ار  الخار ية اإلسرايي ية يغال بالمتر ا ه 
 ."ب صب احخاخ محبر  بشكل  يع ل بابا شك ت   ءًا م  تطتيم ال يار  ك عا  لخعمة اهعاف ععايية

 28/5/2102لندن،  الحياة،
 
 بوقف الطلعات الجوية اا فوري اا يصدر قرار  اإلسرائيلي سًلح الجو .33

قرارًا بالتقف الفتري لكاحة  ال   اء،صعر س ح ال ت اإلسرايي ي مساء اليتم    أكا أت  اليع
 األخير ،الط عات ال تية حي الس ح حي أعداب األ مة المالية التي عصفت بال يش حي اآلت ة 

ط كبير حي س ح ال ت أ  هذا الدرار تأتبل باب باست  اء األ شطة الت فيذية حي معرسة الطيرا .
 حا  ع ى ععم كبير م  ت ير ال يش "متشيه يع ت " ترييو األركا  "بي ي غا تو".
مبيفي   تالصعب،تذكر متقم "تاال" اإلخباري أ  قاع  بباط االحتياط تصفتا هذا الدرار بالمتطرف 

الطايرات  فسها حي حال ععم  أ  الدرار سيبعف مستتى الكفاء  لعي الطياري  تيبر أيبًا بكفاء 
 ت فيذها ل مهمات ال تية.

 22/5/2102الين،  اون عكا
 
 المسجد األقصى قرب "جوهرة إسرائيل"يضع حجر األساس لكنيس  االحتًللمؤسسة األقصى:  .34

إ  ت ير االسكا   87/5/8024حي بيا  لها ال   اء  قالت مؤسسة األقصى ل تقف تالترا 
حي ق ب الدعو  تبم مساء اليتم ح ر األساو لك يو  تهر  أسراييل أتري أتريييل االسرايي ي

م  المس ع األقصى، تذل  حي مراسيم احتفالية شار  حيها ععع م  الدياعات  800الدعيمة ع ى بعع 
 السياسية تالعي ية، حي مدعمتهم  ايب ت ير االعيا  إي ي ب  عها ، ترييو ب عية االحت ل حي الدعو 

، -تال اشط حي قياع  اقتحام االقصى معير معهع الهيكل  -يسراييل أريييل خام تالحا  ير برقات
حي ك مته رغبته  رييو ص عتق إر  المبكى، تأعرب أتري اريييل -تالحاخام شمتييل رب تحيتو

، ي تي ذل  حي تقت اقتحم العشرات م  األقصىالتصتل الى تحديق السيطر  المط دة ع ى المس ع 
االقصى صباح اليتم، بالت ام  مم ت ظيم مسيرات تهتيعية حي الدعو الدعيمة،  المستتط ي  المس ع

يتم  كل ذل  بم  بر امج الستباحة الدعو حي احتفاالت االحت ل التي يط ق ع يها ذكرى 
تهي ذكرى استكمال احت ل الدعو تالمس ع االقصى عام  يتم تتحيع شطري الدعو –يرتشااليم 

 غع االربعاء.م، تالتي تتاحق يتم 2697
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ا  ا حي هذا اليتم  خ ل مراسيم تبم ح ر االساو لك يو  تهر  إسراييل  هذا تقال أتري أريييل
تبع ا لب ة أخرى م  لب ات ب اء الدعو، تهي خطت  رم ية  حت تحديق الهعف األكبر، حالدعو هي 

 -ل مس ع األقصىالمسمى االحت لي الباطل  - دف اليتم قبالة  بل الهيكل ق ب األمة، تاباف 
حي تقت لم  صل الى السيطر  تالسياع  الحديدية ع يه، تلذل  ح ح   سعى ت عمل م  أ ل تحديق 

س تابم الب اء حي كل الب ع تبالذات حي الدعو تل   السيطر  الكام ة ع ى المس ع األقصى، تتابم 
 .-ع ى حع اقتاله - تقفها، حالدعو هي المعي ة المدعسة ل ا الى األبع

22/5/2102ؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، م  
 
صابات.. القدسبمسيرات تهويدية  .35  أثناء تصدي المرابطين القتحام األقصى وا 

الميات م  الط ب ، أ  22/5/2102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، قالت 
الب ع  الدعيمة بالدعو المحت ة  مسيرات متفرقة حي أ حاءال   اء  يتم  ظمتا االسرايي يي  تالمستتط ي 

تمحيطها، ا تهى بعبها ع ع بتابات المس ع األقصى م  الخارج، تخاصة ع ع باب االسباط، تكا  
المشاركت  حي هذف المسيرات يرحعت  االع م االسرايي ية، تيؤعت  الرقصات الت متعية تيرععت  

 ت غ ايية راقصة حي ا حاء متفرقة م  الشعارت الع صرية المعاعية ل عرب، حيما ست ظم ال ي ة حف
 الدعو المحت ة.

المس ع االقصى،  حاخاما 30مستتط ا تدعمهم  20تحي صبيحة ال   اء اقتحم تع و  حت 
ع صر م  مخابرات االحت ل، بحراسة م  قتات االحت ل، تسط حالة تتتر  29باألباحة الى 

صى، الذي  أع  تا أصتاتهم بالتكبير، شعيع، تتتا ع الميات م  ط ب مصاطب الع م حي االق
 تتعر  بعبهم ل عتعاء بالبرب م  قبل قتات االحت ل.

ي تي ذل  حي تقت شعع االحت ل م  ا راءاته حي الدعو المحت ة تخاصة حي الب ع  الدعيمة بالدعو 
ظل المحت ة تمحيط المس ع األقصى، تم  المتتقم ا  ت عاع هذف اال راءات صبيحة تيتم غع، حي 

ععتات القتحام االقصى صبيحة تبعع ظهر االربعاء، تت ظيم مسير  مرك ية عصرا، يكت  أت ها حي 
 م طدة باب العامتع تأ قة الدعو الدعيمة، تت هي حي ساحة البراق مساًء.

إصابات بالغة حي الرأو خ ل تا مص ي  أصيب ، أ  أربعة28/5/2102القدس، القدس، ت اء حي 
تأعى ميات المدعسيي  ص    ل المس ع االقصى المبار  صباح اليتم االربعاء.اقتحام قتات االحت 

 الف ر حي الشتارع بعع إغ ق االحت ل المس ع المبار  بت ه م  تدل أعمارهم ع  الخمسي  عاما.
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 ةفي سوري ثًلثة فلسطينيين استشهادمجموعة العمل:  .36
استشهع    ة ال يي  ح سطي يي  ال   اء  راء الدصف المتتاصل ع ى المخيمات الف سطي ية   عمشق

حي بيا  تصل "صفا"  سخة ع ه إ   ستريةتقالت م متعة العمل م  أ ل ح سطي يي  .ةحي ستري
    ة ح سطي يي  م  عاي ة المصري قبتا إ ر الدصف ع ى ب ع  ي عا الم اتر  لمخيم اليرمت .

إلى أ  البحايا هم  محمتع عمر المصري، تخ تع محمتع المصري، تعالل م صتر تأشارت 
تم   ا ب نخر استؤ ف يتم أمو حي مخيم اليرمت  ل  يي  الف سطي يي  بعمشق تت يم  المصري.

 مساععات غذايية ع ى األهالي المحاصري .
28/5/2102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 فلسطينياا بالضفة 02يعتقل  واالحتًللشهيد في القدس  .37

عامًا(،  94استشهع صباح امو الطبيب سميل أتحيش )  ) بترا (إبراهيم، كامل  -الدعو المحت ة 
م  سكا  ب ع  أبت عيو   تب شرق معي ة الدعو المحت ة، بعع است شاقه غا ًا سامًا مسيً  ل عمتع 

ال ع ع  م   شطاء الم طدة حي الدعو، أط دته قتات االحت ل حي الم طدة قبل عع  أيام. تقال  م
إ  سميل ُأعخل المستشفى قبل عع  أيام بعع است شاقه كمية كبير  م  الغا  السام المسيل ل عمتع، 

 أموالذي أط ده   تع االحت ل ع ى المتاط ي  خ ل متا هات حي أبت عيو، حتى أُع   صباح 
 ع  استشهاعف.

تذكرت مصاعر  ح سطي يا حي البفة الغربية. 28 أمو كما اعتد ت قتات االحت ل االسرايي ي
  ار ك يف تاعتد تهم. إط قح سطي ية ا  قتات االحت ل عهمت مع  الخ يل تطتلكرم ت  ي  تسط 

28/5/2102الرأي، عمان،   
 
 نقلوا للمستشفيات اإلسرائيليةالموت يتهدد أربعين أسيراا مضرباا  خطر: القناة اإلسرائيلية الثانية .38

أسير ح سطي ي مبرب ع  الطعام  د تا  40الد ا  اإلسرايي ية ال ا ية إ  الخطر يتهعع حيا  قالت 
ل مستشفيات اإلسرايي ية، حيما حذر مسؤتل حي  دابة األطباء اإلسرايي يي  م  أ  تقتع تحيات بي  

 األسرى م  ش  ه تعري  "إسراييل" ال تداعات عتلية.
أقسام األمرا  العاخ ية حي مستشفيات اإلسرايي ية تهي  تاباحت الد ا  أ  األسرى  د تا إلى 

 أسرىحتلفست ، تال هشتمير، العفتلة، الشارت ، كاب  ، بار ي ي، تسترتكا. طالما  رى إحالة 
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أم يي  مبربي  ع  الطعام إلى المستشفيات، لك ها المر  األتلى التي ي دل حيها هذا الععع الكبير م  
 ام عحعة تاحع .األسرى المبربي  ع  الطع

تأتبحت الد ا  تحسب المع تمات، ح   األسرى يرحبت  الحصتل ع ى الع ج، كما أ هم 
 يخبعت  لحراسة مشعع  م   ا ب مص حة الس ت .

28/5/2102عكا أون الين،   
 
 قتـــل األســـرى ويعكـــس عنصـــرية "إسرائيلـ"يصـــرح لـــ القســـريةالضـــمير: قـــانون التغذيـــة مؤسســة  .39

 االحتًلل
أكعت مؤسسة البمير لرعاية األسير تحدتق اإل سا  حي بيا  أ   ير أ عراتو  ه - ال اصر 

المصاعقة ع ى قا ت  التغذية الدسرية ال يسعى إلى حفظ حيا  األسرى تالمعتد ي  الف سطي يي  الذي  
يمارست  حدهم حي اإلبراب ع  الطعام، بل هت تصريل لدتات مص حة الس ت  بدتل الم يع م  

 .االحت لتهم ية  ع صريةتيعكو  األسرى.
معتدً  تأسيرًا ح سطي يًا اإلبراب  230تت تي المصاعقة ع ى الدا ت  حي ظل متاص ة أك ر م  

 .م   يسا  المابي، مطالبي  بإ هاء سياسة االعتدال اإلعاري 84المفتتح ع  الطعام م ذ 
شرتعة لألسرى تأباف البيا  أ  المصاعقة ع ى الدا ت  تهعف إلى ال يل م  الحدتق الم

الف سطي يي  تالمكرسة حي اتفاقيات الدا ت  العتلي اإل سا ي تالدا ت  العتلي لحدتق اإل سا  تالخاصة 
بمعام ة تحدتق المحرتمي  م  حريتهم، تحي مدعمتها االعتراف بمكا تهم ك سرى حرب تم اب ي  

التمتم ببما ات المحاكمة  م  أ ل الحرية تساير حدتقهم الصحية تالغذايية تالتع يمية، تحدهم حي
 العاعلة، تحدهم حي ال يارات العاي ية تاحترام كرامتهم اإل سا ية.

22/5/2102رأي اليوم، لندن،   
 
إللغــاء االعتقــال  "إســرائيل"ضــغط علــى لل المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة "الهيئــة المســتقلة" تــدعو .41

 اإلداري
مو، األطراف السامية المتعاقع  ع ى اتفاقيات رام ه  ععت الهيية المستد ة لحدتق اإل سا ، أ

  يف األربم، تاألمم المتحع ، تال   ة العتلية ل ص يب األحمر، تالهييات الحدتقية، إلى البغط 
ال عّي ع ى حكتمة االحت ل، لتقف تعسفها حي استخعامها ل عتدال اإلعاري بحق األسرى، تت بية 
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الم ظمة لدتاعع الدا ت  العتلي اإل سا ي، تالدا ت  العتلي  المطالب العاعلة لهم، تتقف ا تهاكاتها
 لحدتق اإل سا .

تطالبت الهيية، حي بيا  صاعر ع ها، عتلة ح سطي ، بععت  الم تمم العتلي، حي إطار تعتيل قبية 
األسرى، إلى التحر  الفتري ل بغط ع ى حكتمة االحت ل لتقف االعتدال اإلعاري، تممارساتها 

 ق األسرى عاخل س ت  االحت ل.المم ه ة بح
28/5/2102األيام، رام هللا،   

 
ـــات .40 يضـــربون عـــن الطعـــام تضامنــــاا مــــع  فلســـطينياا  22.. غـــزةو بالضـــفة دعمـــاا لألســـرى  فعالي

 "اإلداريـيـن"
ا ط دت، أمو، حي مع  غ   تالخ يل، تبيت لحم،  م عتبت "األيام، "تحا"  ،محمع ب ت -  ي  

ع ى  34تمهر ا ات حاشع  تبام ًا مم األسرى المبربي  ل يتم الر تطتلكرم، ت  ي  مسيرات 
 التتالي.

حفي غ   شار  أمو ععع كبير م  كتاعر تأ صار حركة حتل حي مسير   ظمتها الحركة تهم يرحعت  
األع م الف سطي ية تصتر األسرى ترايات الحركة مطالبي  باالست ابة الفترية لمطالب األسرى حي 

 .س ت  االحت ل
تحي البفة شار  الف سطي يت  حي حعاليات تمهر ا ات تبام ية مم األسرى المبربي  ع  الطعام، 

،   تب الخ يلتمخيم الفتار يطا ، طتلكرمتا ط دت الفعاليات حي عع  م اطق حي البفة أبر ها  
   تب معي ة بيت لحم. ب ع  الخبرتحي 

رى تم  األسرى المحرري ، تعع  شخصيات متاط ا تععع م  ذتي األس 87 فذ  تحي السياق ذاته،
تط ية تاعتبارية م  محاحظة   ي ، أمو، إبرابا ع  الطعام، حيما تتاص ت حعاليات التبام  مم 
األسرى المبربي  ع  الطعام رحبا لسياسة االعتدال اإلعاري حي س ت  االحت ل، تذل  حي خيمة 

 ل المحاحظة.االعتصام المدامة حي ميعا  الشهيع ياسر عرحات مداب
28/5/2102األيام، رام هللا،   

 
عًلميمعطيات:  .42  مخطط االقتًلع في النقب يمضي دون صخب سياسي وا 

لم ي تفت ك يرت  إلى التدرير الذي صعر مؤخرا ع  ت ار  األم  العاخ ي، تالذي   تتحيق عبع الفتاح
اق، تتبم  التدرير ما  ع ى قعم تس« براحر»ا بتت أ  مخطط الته ير، ترغم تقف تشريم قا ت  
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تسايل البغط التي تستخعمها الس طات اإلسرايي ية لحمل أصحاب األر  ع ى التفات  ع ى 
إخ ء أربهم، تيتبل أ  هذف التسايل تمارو حي كاحة الدرى غير المعترف بها، تم  بم ها قرية 

 و.تاعي ال عم التي تصعرت الع اتي  مؤخرا، تقرية سعت  التي شهعت متا هات يتم أم
الس طات تتاصل حم تها المحمتمة »تقال رييو م  و الدرى غير المعترف بها، عطية األعسم، أ  

ع ى الدرى غير المعترف بها حي ال دب م  أقصى الشمال إلى أقصى ال  تب، تتتعر  ت   الدرى 
صعار م يع م  أتامر الهعم تاإلخ ء حي  له مة شرسة تتم ل حي تصاعع عم يات هعم الم ا ل، تا 
قرى م ل العراقيب تتاعي ال عم تسعت  تال دية تالعت ا، تغيرها م  الدرى، تذل  م  أ ل  تيييو 
ال او، إال أ  ا صامعت  تل   ت ح ح م  تط  اآلباء تاأل عاع بالتسايل المتاحة تس تاصل أعمال 

لم ظمات االحت اج، تالتظاهرات تالعمل البرلما ي م  خ ل أعباء الك يست، تكذل  التت ه إلى ا
الحدتقية العتلية، تالسفراء األ ا ب تالبرلما  األترتبي، لشرح السياسات الع صرية التي ت ته ها 

 الس طات اإلسرايي ية بع اهل ال دب".
م   ا به، قال  معة ال بارقة، عبت المكتب السياسي ل ت مم التط ي، إ  المخطط  ار ع ى قعم 

متا هات أمو اإل  ي  حي قرية سعت  بعع أ  تصل تساق، عت  صخب سياسي تا ع مي تقع حع ت 
م عتبت  م  ت ار  العاخ ية لت سيق عم يات الهعم، حي  حص ت متا هات مم الشرطة تأصيب ععع 
م  الشبا  الذي  ت دتا الع ج بالمستشفى، تاعتدل    ة نخرت ، ستف ت ظر محكمة الص ل اليتم 

 حي ط ب تمعيع اعتدالهم.
22/5/2102، 28عرب   

 
 في "إسرائيل" متطوعات عربيات في "الخدمة المدنية" تحرش جنسي بحقّ  :جمعية "شوالميت" .43

تعربت حتيات عربيات م  المتطتعات لما يسمى بر"الخعمة المع ية" لحاع تي تحرش   سي ع ى 
 األقل، تذل  تحدما صرحت به معير   معية ت شط حي مشرتع "الخعمة المع ية".

   معية "شتالميت" الفاع ة حي ت  يع متطتعي  لما يسمى بر"الخعمة المع ية"، تقالت أتر ا كتت ر، معير 
اليتم ال   اء حي الك يست، إ  لعيها مع تمات ع  حاع تي تحرش   سي بفتيات عربيات متطتعات 

ترغم خطتر  مخالفات كهذف، إال أ ها لم تعالج، حسبما أكعت كتت ر، حي ا تماع  حي هذف الخعمة.
المرأ "، تالتي بح ت اليتم قبية التحرشات ال  سية التي يتا ه ها المتطتعات حي  ل  ة "مكا ة

 الخعمة.
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تعدب ال ايب باسل غطاو ع ى هذف المعطيات قاي   إذا تص ت شكتى ع  حالتي تحرش، هذا 
 يع ي ت تع عشرات حاالت التحرش ال  سي التي ال تصل إلى الكشف ع ها".

تى تتدعيم لتايل بع المتحرشي . تأباف أ  "كل مشرتع الخعمة است كر غطاو ععم معال ة الشكت 
المع ية هت مشرتع غير شرعي، تمشرتع تحرش بشعب ا تبكرامته تهتيته التط ية، تحري ب ا أ  

  رحبه ت  فظه تأال   تظر حتى يتلع ظتاهر م ل االعتعاءات ال  سية حتى  ستفيق ت ت  ع بعف".
22/5/2102، 28عرب   

 
 فلسطينيونهم  2103 سنة 28أراضي الـ ن األطفال الذين توفوا في م %11تقرير:  .44

الف سطي يت  حي األرابي أظهر تدرير لم ظمة "بطيرم" أ   سبة تحيات األطفال   تتحيق عبع الفتاح
 تي ة إصابات، ت يع ب    أبعاف ع ها حي أتساط اليهتع، تاظهر التدرير أ   2642المحت ة عام 

 هم أطفال عرب. 8023تتحتا حي الب ع عام  م  األطفال الذي  90%
تعربت معطيات  معية "بطيرم" تمعطيات أخرى م  عاير  اإلحصاء المرك ية حي   سة ل   ة 
حدتق الطفل البرلما ية. تبي ت أ  ععع تحيات األطفال م  العرب  تي ة إصابات ي يع ب   ة 

أبعاف بي   7 يال، تأكبر بر أبعاف ع  ععع تحيات األطفال اليهتع ع ى مستتى كاحة األ
 .%85أعتام، رغم أ   سبة األطفال العرب حي الب ع تب غ اقل م   5إلى  0األ يال م  

22/5/2102، 28عرب   
 
 طفًلت فلسطينيات بتهمة "أكل الكرز" أربعالخليل: االحتًلل يعتقل  .45

 سطي يات م  قرية طف ت ح 4أقعمت قتات االحت ل، يتم أمو ال   اء، ع ى اعتدال   ررب42عرر
طتبا التاقعة   تب  بال الخ يل، تذل  بتهمة أكل ببم حبات م  الكر  م  ش ر  يععي 

ت  24 ت 23ت 22ت اء أ  المستتط ي  اععتا أ  الطف ت، ته  حي  يل  المستتط ت  م كيتها.
عاما، قطف  ببم حبات م  الكر  ع عما مرر  حي م طدة م رتعة بالكر  تحت سيطر   25

 ط ة "حفات معت "، حي طريده  إلى المعرسة، قرابة الساعة العاشر  م  صباح ال   اء.مستت 
تط ب المستتط ت  م  قتات االحت ل اعتدال الطف ت بتهمة السرقة، تع عها احت   ال  تع 

 ساعات. 3الطف ت األربم مع  
28/5/2102، 28عرب   
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 داخل كنيسة المهد "مغارة الميًلد"حريق في  .46
  المهع،حي الطابق السف ي لك يسة « المي ع»م  شب حريق ح ر أمو ال   اء، حي مغار  بيت لح

المع ي تاإلطفاء،  حي  تمك  الرهبا  م  السيطر  ع ى الحريق بشكل سريم، قبل تصتل حرق العحاع
الم صدة ل مغار ، ما أعى  حي  تصفت األبرار بالبسيطة، كت  الحريق  شب حي تا هة الستاير

 .عم تتسم الحريق تا تشارف حي كاحة أر اء الك يسةلع
الستاير الدريبة  تبحسب األب إبراهيم ح تو، حإ  السبب الرييسي ل حريق هت شمعة، طالت شع تها

 يتحي كتتو، التكيل البطريكي حي بيت  حي المغار ، مؤكعًا أ  األبرار ليست كبير ، تكا  المطرا 
المدعم محمع ابت الرب، تمعير  ها  المباح  ح ر، ل تحديق  ي ةلحم، قع استععى معير شرطة المع

 .الحريقب
28/5/2102القدس العربي، لندن،   

 
 توقيع المخطط الشمولي إلنشاء منطقة جنين الصناعية .47

م  رام ه، أ ه تبحبتر الرييو الف سطي ي محمتع  ،28/5/2102 هللا، رام الجديدة، الحياة شرت 
تتقم  مدر الرياسة، المخطط الشمتلي إل شاء م طدة   ي  الص اعية.قم امو، حي تُ عباو، 

االتفاقية ع  ال ا ب الف سطي ي ت ير االقتصاع التط ي ع. تاع  ا ي، تع  ال ا ب التركي رييو 
 اتحاع الغرف الت ارية تتباعل الس م التركي رحعت هيسارج أتغ ت.

كية الم فذ  بت فيذ أعمال الب ية التحتية العاخ ية تقال  ا ي  "إ  االتفاقية ت ت ع ى بعء الشركة التر 
ل معي ة الص اعية". تأباف "لدع قم ا بتت يم التعتي  ألصحاب األرابي التي تم استه كها لصالل 

 عت م". 2000المشرتع تالتي تدعر مساحتها بحتالي 
 25ة إلى تأتبل أ  مشرتع الم طدة الص اعية سيتحر خمسة نالف حرصة عمل مباشر ، باإلباح

 ألف حرصة عمل بشكل غير مباشر األمر الذي سيعتع بالفايع  ع ى ستق العمل الف سطي ي.
أ  ت ير  ل،األ ابت ت  محمع خبيصة   دً  ع رام ه، م  82/5/8024رأي اليوم، لندن، ت اء حي 

دتم لتال قال لمراسل األ ابتل، إ  المعي ة الص اعية، ما كا ت لتاالقتصاع الف سطي ي  تاع  ا ي 
حي  تشرف شركة تركية ع ى تطتير تب اء المعي ة الص اعية، تقعمت “التعخل التركي تاأللما ي، 

 م يت  عتالر أمريكي. 20األمتال ال  مة لتعتي  أصحاب األرابي، بديمة تت ات  
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 2102 األول منخًلل الربع  كافة فنادق الضفةب نزيًلا  021،521جهاز اإلحصاء الفلسطيني:  .48
ا  إ مالي ععع ال  الء حي كاحة ح اعق البفة الغربية ب غ  لإلحصاءه  أكع ال ها  المرك ي  رام

م  م متع  %6، تقع شكل ال  الء الف سطي يت  حتالي 8024  يً  خ ل الربم االتل  246،589
امت حي ال  الء، حي حي  كا  ل  الء عتل االتحاع األترتبي الععع األكبر م  بي  ال  سيات التي أق

 م  م متع ال  الء. %35الف اعق ب سبة 
، حي حي  كا  ه ا  ا خفا  %84، حدع ارتفم ععع ال  الء ب حت 8023تبالمدار ة مم الربم األتل 

 (.8023مدار ة مم الربم السابق )الربم الرابم  %88ب سبة 
، حي  أمبى 8024الربم األتل بلي ة  392،722كاحة الف اعق بتقع ب غ إ مالي ععع ليالي المبيت 

م ها قباها   الء م  عتل االتحاع  %32م  هذف ال يالي تحتالي  % 20ال  الء الف سطي يت  حتالي
 م  هذف ال يالي. %22حي  أمبى ال  الء التاحعت  م  التاليات المتحع  تك عا حتالي حي األترتبي، 

28/5/2102األيام، رام هللا،   
 
 عماد الدبكل "..أسبابها ونتائجهااالنقسامات الفلسطينية "صدور كتاب  .49

اال دسامات الف سطي ية »صعر حي عَما  ع  عار االه ية ل  شر تالتت يم كتاب  عيع بع تا    عما 
 لمؤلفه عماع العب . « / أسبابها ت تاي ها

تيتبم  الكتاب مع تمات حتل أحعا  كبير  حص ت خ ل س تات ال بال الف سطي ي مستعربا 
 مة أ رت ك يرا حي المسير  ال بالية ل شعب الف سطي ي بع االحت ل الصهيت ي.أحعا ا سياسية ها

يحتتي الكتاب ع ى أربعة حصتل أساسية تحصل ختامي إباحة إلى م متعة م  الم حدات. 
خصت الفصل األتل ل حعي  ع  ت سيو حركة حتل تأهعاحها تالصراع الفكري عاخ ها، تاال شداقات 

تتبم  الكتاب ال ت الحرحي لت ايق، التحاق التط ي، رسالة  ا ط قتها.التي شهعتها الحركة م ذ 
 أسرى حماو حي س ت ، اتفاق مكة، ترقة المصالحة المصرية، اتفاق العتحة تاتفاق الداهر  ال عيع.

28/5/2102الدستور، عمان،   
 
 وُأصّلي في المسجد األقصى المقبلالفنان نور الشريف: سأزور القدس الشهر  .51

ط عت ش اعة  أكع الف ا   تر الشريف ا ه يتم ى  يار  الدعو تح م حياته ا  يصّ ي حي  - العستتر
المس ع األقصى. تاباف الف ا   تر الشريف حي حعي ه الهاتفي مم "العستتر" ا ه ستف يدتم الشهر 

حي المدبل "ح يرا " ب يار  ح سطي  المحت ة تالتت ه حترا الى معي ة الدعو م  ا ل اعاء الص   
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المس ع االقصى، تهي رغبة قعيمة مت عع . تقال ا ه استفاع م  حتتى ع ماء المس مي  تم هم مفتي 
مصر ب تا   يار  الدعو م  ا ل الص   حي المس ع االقصى، حي  ال بع ا  ُتشّع الرحال الى 

 المس ع االقصى، أتلى الِدب تي  ت ال  الحرمي  الشريفي .
 28/5/2102الدستور، عمان، 

 
 على الوجود المسيحي التاريخي باألراضي الفلسطينية حريصون: األردني لملكا .50

ه ال ا ي، يتم ال   اء، رؤساء الك ايو األر تذكسية العالمية  عبعاألرع ي استدبل الم     عما 
تمم  يها حتل العالم، الذي  ي ترت  المم كة ل ديام بحج تاريخي إلى متقم عماع السيع المسيل، ع يه 

ه حرت األرع  ع ى الت تع المسيحي التاريخي حي  تأكع الم   عبع لس م، حي المغطو.ا
 األرابي الف سطي ية تالشرق األتسط، تخصتصًا حي معي ة الدعو.
م  ت هة  ظري، هي تحعيات  تقال الم   "إ  التحعيات التي تتا هها معي ة الدعو، تخصتصاً 

عمل مم أختتي ه ا لتع ي  ت تعكم تم تمعاتكم ليو حي تخت  ميم الك ايو، تتا بي يتم ل حي ال
ع ى األماك   تأكع "بصفتي تصياً  الشرق األتسط ححسب، بل تحي البفة الغربية تالدعو بالتحعيع".

المدعسة حي الدعو، تك خ لكم، لكم م ي الععم الكامل لكل الك ايو األر تذكسية تس بذل كل ما حي 
لذي  يعرحت  ي  يعا، تيعرحت  معى الت امي بذل ، تبهذف الرتح تسعي ألقف إلى  ا بكم، تأختتي ا

 أرحب بكم  ميعا".
 22/5/2102 ،الغد، عّمان

 
 شكر إلى هنية ويعرب عن ارتياحه ألجواء المصالحة الفلسطينية األردن يبعث برقية .52

تع االرابي أعربت المم كة األرع ية الهاشمية ع  ارتياحها أل تاء المصالحة االي ابية التي تس  غ  
، رييو الحكتمة الف سطي ية 87/5 اء ذل  حي برقية شكر  تابية ت دها، يتم ال   اء  الف سطي ية.

حي غ   إسماعيل ه ية م  ت ير الخار ية األرع ي  اصر  تع ، عبر السفير األرع ي حي ح سطي  
طي ي تاألرع ي، مشععًا تأكع  تع  ع ى الرتابط التاريخية التي ت مم الشعبي  الف س خالع الشتابكة.

 حي التقت ذاته ع ى الحرت ع ى االستمرار تالتتاصل بما حيه خير ل شعب الف سطي ي تصمتعف.
 ي بصمتع غ   خ ل س تات الحصار المابية، م م ًا أ تاء عكما تأشاع ت ير الخار ية األر 

 المصالحة التط ية الحالية.
 22/5/2102، قدس برس
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 القدس إلى زيارتهالراعي يختتم  .53

مار بشار  بطرو الراعي  يارته إلى معي ة الدعو مساء يتم  المارت ي ال ب ا ي اختتم البطرير 
ال   اء بحفل استدبال حي مرك  ال تترعام حي المعي ة، التدى خ لها الععيع م  الشخصيات العي ية 

ر ل ت طي ي باسم ختري تالمع ية، بر  بي ها البطرير  المتداعع ميشيل صباح، تالت ير األسبق الف س
 األعمال الف سطي ي م يب المصري تر ل األعمال  اهي ختري.

 تقع تحع  حي ال داء الداصع الرستلي )سفير الفاتيكا ( حي الدعو المطرا   ت يبي ال ارتتت مرحباً 
 سيو بالبطرير  تمعتبرًا  يارته تشكل امتعاعا ل  يار  ال ا حة لألر  المدعسة التي قام بها البابا حر 

 خ ل األيام ال   ة المابية.
م   هته حدع رحب األب بطرو حي يت، أمي  عام م  و رؤساء الك ايو الكا تليكية حي األر  

 المدعسة بالبطرير  الراعي قاي   "إ   يتت  األر  يعا ق اليتم أر  لب ا ".
عم المظ تمي  تل تتاصل مم م   يارته، تقال إ ها تهعف إلى ع تمت  راً  البطرير  الراعي تك م شاكراً 

 الرعية تإلسماع صتت تابل يععم الععل تالس م حي األر  المدعسة.
هذا تكا  البطرير  الراعي قع بعأ  هارف بدعاو حي ك يسة الديامة تم   م  ار حراسة األرابي 
 المدعسة تبطريركية ال تي  تاستباف رؤساء الك ايو حي الدعو ع ى مايع  الغذاء حي عير مار

 مارت  حي الب ع  الدعيمة م  المعي ة المدعسة.
 التدى المطرا  عطا ه ح ا البطرير  الراعي حي مدر عير المتار ة حي الب ع  الدعيمة م  الدعو.ت 

  "سياع  المطرا  عطا ه إ سخة م ه  42تقال بيا  صاعر ع  المطرا  ح ا تصل متقم عرب 
المتاقف التط ية تالمعاحم ع  قبية ح سطي  تالذي له ح ا أشاع بشخصية البطرير  الراعي صاحب 

متاقف مشرحة م  اال مة السترية. كما تم التعاتل حي هذا ال داء حي  م ة م  الدبايا الك سية 
 تالتط ية".
  "أما غبطة البطرير  حدع شكر سياع  المطرا  ع ى ك ماته مؤكعا ت  رف البالغ ب يار  البيا تأباف 

 مشععا ع ى اهمية تحديق الععالة حي ح سطي ".االرابي المدعسة ت 
هذا تقع اقام سياع  المطرا  متسى الحاج مطرا  المتار ة حي الدعو م عبة غذاء ع ى شرف 

 البطرير  حبرها رؤساء تمم  ي الك ايو المسيحية حي الدعو. 
 22/5/2102 ،28عرب 
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 أردوغان: ال نستطيع التأثير على أقارب ضحايا "مرمرة" .54
األ ابتل  أتبل رييو الت راء التركي "ر ب طيب أرعتغا " أ  الحكتمة التركية ليو  -أ در  

بإمكا ها الت  ير ع ى الععتى التي رحعها أقارب بحايا قبية مرمر  ال رقاء، تالتي است عت ع يها 
ى المحكمة ال  ايية التركية حي إصعارها مذكر  اعتدال بحق أربعة متهمي  بالمسؤتلية ع  اله تم ع 

 .8020مايت/ أيار  32سفي ة "مرمر  ال رقاء" حي
 اء ذل  حي معر  إ ابته ع ى أسي ة الصحاحيي ، أمو ال   اء، عدب ا تهايه م  إلداء ك مة أمام 
كت ة ح ب الععالة تالت مية حي البرلما  التركي، بالعاصمة أ در ، مبيفًا أ  الحكتمة التركية لم تط م 

مة، تأ ها ست ري تدييمًا مم ت ارتي الخار ية تالععل، عدب االط ع بعع ع ى حي يات قرار المحك
 ع ى المستغات.

تأباف أرعتغا ، أ  الحكتمة ال تبم  فسها كتصية ع ى الشهعاء، تليو بإمكا ها أ  تفعل ذل ، 
تأ  اإل راءات الدا ت ية المتع دة بحدتق الشهعاء تذتيهم، ت ري بمع ل ع  اإل راءات التي تدتم بها 

 لعتلة حيال الم ف  فسه.ا
 28/5/2102القدس العربي، لندن، 

 
 ترحب بقرار محكمة تركية اعتقال ضباط إسرائيليين التركية اإلنسانهيئة اإلغاثة وحقوق  .55

خ يل مبرت   أبعى م سق الع قات العتلية بهيية اإلغا ة تحدتق اإل سا  تالحريات  -إسط بتل 
 دال البباط اإلسرايي يي  األربعة، قاي  إ ه  اء مت خرًا.التركية ع ت شاهي  ارتياحه لدرار اعت

يذكر أ  هيية اإلغا ة تحدتق اإل سا  تالحريات التركية تتلت اإلشراف ع ى تسيير سفي ة مرمر  قبل 
تقال شاهي  ل   ير   ت إ  قرار اعتدال البباط اإلسرايي يي  كا  ي ب أ  يتخذ م ذ  أربعة أعتام.

تلى، باعتبار أ  االعتعاء ع ى السفي ة تم حي "حاع ة مشهتع  تتحرت حيها كل ال  سة الدبايية األ
 أعلة اإلعا ة م ذ اليتم األتل الرتكابها".

 28/5/2102الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 التركية اإلسرائيلية يسير بشكل منفصل عن قرارات القضاء المصالحةكاتب تركي: ملف  .56
لدباء التركي اعتدال أربعة بباط عسكريي  إسرايي يي  خ يل مبرت   يت ام  قرار ا -إسط بتل 

سابدي  بتهمة التترط حي اله تم ع ى سفي ة ما حي مرمر  مم تدعم كبير تشهعف مفاتبات المصالحة 
  بي  الب عي .
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تحتل الدرار الدبايي الباب ع ى مصراعيه ل تكه  بعالالت تتقيت صعترف، تهل كا  تر مة لسياسة 
 ارسها الحكتمة تالدباء التركيا  حي إعار  الع قة مم تل أبيب.تباعل أعتار قع تم

لك  الكاتب محمع  اهع غل قال إ  العمل حي م ف المصالحة التركية اإلسرايي ية يسير بشكل 
م فصل ع  قرارات الدباء. تأباف غل ل   ير   ت أ  التدعم حي الع قات التركية اإلسرايي ية  اء 

تيدتل غل إ  البرلما  يمك  أ  يدر صيغة تم م إ فاذ  تط تركيا ل مصالحة.بعع است ابة إسراييل لشر 
قرارات الدباء عبر تتاحق مؤسسات العتلة. تيشير غل إلى أ  الدباء التركي مستدل تمامًا حي 

 قراراته، لك ه يبيف أ  "السياسيي  يمك هم ععم ت فيذ بع  الدرارات تحت غطاء متاحدة البرلما ".
 28/5/2102الدوحة، الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل" على خامنئي: التخويف من إيران هدفه الحفاظ .57

مهر(  أكع المرشع األع ى ل  مهترية اإلس مية اإليرا ية ع ي خام يي، أ   -حارو  –)أ ف ب 
يرا  ما هت إال أعا  يستخعمها الغرب ل سيطر  ع ى مدعرات المس مي   "التختيف م  الطايفة الشيعية تا 

يتم ل بإ ار  »ع ى الكيا  الصهيت ي"، مشيرًا إلى أ  مخطط الغرب حي متا هة اإلس م تالحفاظ 
 ال عرات الطايفية تت  يج الخ حات بي  المس مي ".

ع ى صعيع المفاتبات، أ هى ت ير الخار ية اإليرا ي محمع  تاع ظريف، تالمم  ة الع يا ل سياسة 
أمو، ال تلة ال ا ية م  مفاتباتهما حي إسط بتل،  الخار ية حي االتحاع األترتبي كا ري  أشتت 

 ( تسبل عحعها.2+5حي  ت اتال ع ى معى يتمي  سير المفاتبات بي  إيرا  تم متعة عتل )
تععا ظريف م  إسط بتل إلى "ال عية تالتاقعية" حي ال تلة المدب ة، مؤكعًا أ  العتل المفاتبة 

يع  ع  المفاتبات"، حي إشار   إلى إسراييل "ي ب أاّل تخععها  ماعات البغط تال هات البع
 تالكت غرو األميركي ال ذي  حذرا مرارًا م  تخفيف البغتط ع  إيرا . 

 28/5/2102األخبار، بيروت، 
 
 جماعة "بوكو حرام" : "إسرائيل" تريد مواجهة معالنيجرحركة مسلحة بدلتا  .58

ي ر الغ ية بال فط اليتم ال   اء األ ابتل  اتهم مس حت  حي علتا ال  -راحيت أ اكي  -ال تو 
إسراييل بالعحم ل متا هة مم مس حي   ماعة "بتكت حرام" لتحرير الطالبات ال تي تحت  ه  الحركة، 

 تح ت الحكتمة ال ي يرية ل تتصل الى تستية س مية لأل مة.
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له اليتم   تقال  تمت  بتمت، المتحع  باسم "حركة المداتمة م  أ ل تحرير علتا ال ي ر" حي بيا 
"م  ت ربت ا، حم  المستحيل ت فيذ أي عم ية  ا حة بالدت  حي الغابات أت ال عاتل". تأباف "ع ى 
اإلسرايي يي  الذي يش عت  م ل هذف الخطت  إعرا  أ  غابة سامبيسا تخت ف ع  مطار ع تيبي 

 العتلي".
لرييسي ب تغ عا حي يتليت/ تكا   يتمت يشير إلى عم ية  فذتها قتات إسرايي ية حي مطار ع تيبي ا

، لتحرير رهاي  إسرايي يي . تخ فت العم ية قتي  إسرايي يا تاحعا م  الدتات باإلباحة 2675تمت  
   عيا أتغ عيا. 45رهاي  ت 3إلى  ميم الخاطفي  ت

 22/5/2102رأي اليوم، لندن، 
 

 حماس" على "الئحة اإلرهاب" لدعمها حركة IRFAN" الخيريةكندا تدرج المنظمة  .59
محمتع عبعف  أعر ت حكتمة ك عا الم ظمة الخيرية اإلس مية تالمعرتحة باسم "عرحا " تحت قتايم 

 الم ظمات اإلرهابية حي أعداب  د ها لم يي  العتالرات إلى م ظمات تابعة لحركة حماو.
 ي إعراج ت اء ذل  عدب اإلع   الرسمي لت ير األم  العام بالحكتمة الفيعرالية الك عية ستيف  ب 

ك عا" تحت قتايم الم ظمات اإلرهابية، متبحا قيام الم ظمة  -ال معية الخيرية اإلس مية "عرحا  
م يت  عتالر لم ظمات أخرى تابعة  2449ب دل أمتال تدعر بحتالي  8006تحتى  8009بي  عامي 

 لحركة حماو، مؤكع ع ى أ  الحكتمة تعمل بدت  بع اإلرهاب.
 ت  الك عي يحتتي ع ى عدتبات مشعع  بع كل م  يديم ع قة مالية مم ت عير بالذكر أ  الدا

 الم ظمات المعر ة بالدتايم الستعاء.
 31/2/2102الدستور، مصر، 

 
 مركبة 02في رام هللا بـ  الفلسطينيةواشنطن تزود الشرطة  .61

لحكتمة قعو برو  تس مت الشرطة الف سطي ية حي رام ه ا  ي عشر مركبة قعمتها ا -رام ه 
األمريكية ل ها  الشرطة. تذكر بيا  اعار  الع قات العامة تاالع م حي الشرطة ت دته "قعو برو" 

( أ  حفل التس يم تم حي مدر تحع  الحراسات حي رام ه بحبتر العديع لي   يعا  5|87ال   اء )
 معير اعار  مراك  اإلص ح تالت هيل تععع م  بباط الشرطة.

التابم  INLتشل ب عكت معير مكتب شؤت  مكاححة المخعرات تتطبيق الدا ت  عتليًا تأعرب السيع م
لت ار  الخار ية األمريكية ع  سعاعته بتدعيم هذا الععم ل شرطة الف سطي ية باعتبارها المسيتلة ع  



 
 
 

 

 
           22ص                                     3230 العدد:     28/5/2102 األربعاء التاريخ:

 

 ية حماية المتاط ي ، تا  هذا الععم المت ة لمراك  اإلص ح تالت هيل ي تي لمسا ع  الشرطة الف سطي
 تبم  حدتق اإل سا . تبمعايير عتليةحي الديام بتا بها تتدعيم خعمات ترتدي لمستتيات متدعمة 

 22/5/2102قدس برس، 
 
 اللوبي اليهودي يرفض المقاطعة االقتصادية إليران حتى ال تستخدم كسابقة ضد "إسرائيل" .60

اليهتعي المؤيع إلسراييل  س ا  شدعيل  حالة ع يا م  الت اق  مم الذات يعيشها ال تبي -تاش ط  
حي التاليات المتحع  األميركية "األيبا " حربت ع ى قياعته اليمي ية التخ ي ع  برامج تب تها تمتلتها 
سابدا لتع ي  العدتبات االقتصاعية ع ى عتلة أيرا  حتى ال يستغل ذل  كسابدة لفر  عدتبات ع ى 

 اسراييل تالشركات األميركية المتعام ة معها.
ا  تع   اتقفت أعار  "ايبا " خ ل األسابيم الد ي ة المابية بر ام ي  مهمي  لعاير  شؤت   تعت 

بر امج بح ي لحصر اسماء  أحعهماأيرا  حي لتبيها لتع ي  مداطعة الشركات األميركية إليرا  
اعباء الشركات األميركية المتعام ة مم طهرا  تاألخر ت فيذي ل تصال بإعار  الشركات تمساهميها ت 

 .إيرا الكت غرو لحبهم ات البغط ع يهم لمداطعة 
بر"المباعئ التت يهية ل حكم ع ى مباعرات  أسمتهتخ ل ا تماعها األخير اعتمعت اعار  األيبا  ما 

المداطعة أت سحب االست مارات" تح ت ع ى ت  بها حي معظم الحاالت أل ها "تتحر األربية لرح  
ال الية اليهتعية الراح  ل مداطعة بع إسراييل أت المصالل  األساو األخ قي العالي لمتقف

 اليهتعية". تذل  تحدا لما  شرته صحيفة "حترترع".
 22/5/2102رأي اليوم، لندن، 

 
 " عضو جيد في "الفيفا" ولن يتم معاقبتهاإسرائيلجوزيف بًلتر: " .62

ب تر" ال   اء ا  الفيفا  الدعو عتت كتم  اع   رييو االتحاع العتلي لكر  الدعم " ت يف -الدعو 
ل  يفر  اي عدتبة ع ى االتحاع االسرايي ي الذي يتهمه الف سطي يت  بم م ال عبي  العرب م  

 التت ه الى البفة الغربية ل مشاركة حي عتر  ل شباب.
تقال ب تر حي مؤتمر صحاحي مشتر  حي الدعو مم رييو االتحاع االسرايي ي احي لت ت   "أ ا 

السياسة تالريابة"، مبيفا "ال أعرف ع ى أي معايير سيدتم مؤتمر الفيفا باتخاذ عدتبات أحبل بي  
بع االتحاع االسرايي ي إذا كا  يتصرف طبدا لدتا ي  تا ظمة االتحاع العتلي. حتى اال  لم أر أي 
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خرق ل دا ت . م  ه ا، م  بإمكا ه اتخاذ عدتبات بع عبت  يع؟. بإمكا ي أ  أقتل لكم ب   
 اعكم عبت  يع حي الفيفا".اتح

تاتبل ب تر ا ه قعم الى االسرايي يي  تالف سطي يي  مشرتع اتفاق ط ب م هم التتقيم ع يه حي 
 مؤتمر سات باتلت، عت  أ  يعطي إيباحات بخصتت مبمت  هذف الت يدة.

لرييو الف سطي ي تالتدى ب تر اليتم ال   اء رييو الت راء االسرايي ي ب يامي   ت ياهت، بععما التدى ا
 محمتع عباو أمو اال  ي  حي رام ه.

 22/5/2102القدس، القدس، 
 
 تجدد دعمها للقضية الفلسطينية االنحيازدول حركة عدم  .63

قعو برو   ععت عتل حركة ععم اال حيا  تبام ها تمسا عتها ل بال الشعب  -ال  اير 
 الف سطي ي تقبيته العاعلة حي متا هة االحت ل.

لحركة  27الر ير الشؤت  الخار ية ال  ايري رمطا  العمامر  حي ك مة له أمام أشغال العتر  تأكع ت  
ععم اال حيا  ع ى مستتى الخبراء تحت شعار "م  أ ل تع ي  التبام  ترتح الس م تالرحاهية"، 

حالية ( بال  اير، أ  ا تماع ل  ة ح سطي  بم  أشغال العتر  ال87/5التي تختتم أعمالها ال   اء )
ل حركة هت "حرصة لت عيع الت ام حركت ا بمسا ع  الشعب الف سطي ي حي العحاع ع  حدتقه التط ية 

 ال ابتة تع ى رأسها إقامة عتلته المستد ة تعاصمتها الدعو الشريف". 
 22/5/2102قدس برس، 

 
 يطلقان مشـروع تأهيل الوحدات السكنية في مخيم جرش واألونروااالتحاد األوروبي  .64

حس ي العتتم  تبعت سفير  االتحاع االتربي ترييسة البع ة االترتبية حي عما  العكتتر   –ش  ر 
ح ر االساو لمشرتع االتحاع االترتبي بمخيم  رش تحت ع تا  "تحسي   أمويؤا ا حرت يتسكا 

الب ية المعيشية ل  يي  حي مخيم  رش"، بحبتر معير عم يات األت رتا حي األرع ، رت ر عيفي  
لمه عو رحيق خرحا  معير األت رتا تالهييات العتلية حي عاير  الشؤت  الف سطي ية، بتبرع مدعارف تا

 م يت ا يترت م  االتحاع األترتبي. 
تقالت ع. يؤا ا حي ك مة ألدتها حي حفل االحتتاح  "بهذا المشرتع، يؤكع االتحاع األترتبي تبام ه مم 

 امه بحفظ كرامة سكا ه". ال  يي  الف سطي يي  حي مخيم  رش تالت  
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تحع  سك ية تالمتتقم أ   20تقال عيفي  حي ك مته  "يت لف المشرتع م     ة ع اصر هي  ت هيل 
مشرتعا  25 – 28ي تهي العمل بها مم ا تهاء المشرتع، تخطة حبرية شام ة تشتمل ع ى ت فيذ 

الشمسية تحصاع مياف األمطار  سيدترحها الم تمم المح ي تيدعمها ل عتل الما حة، تاستغ ل الطاقة
 حي مخيم  رش".

تاشار الى إ  االتحاع األترتبي شري  رييسي حي ععم ال  يي  الف سطي يي  تاألت رتا حي م اطق 
 عم ياتها الخمو م  بم هم المم كة األرع ية الهاشمية.

 28/5/2102الدستور، عمان، 
 
 جيكااليهودية بعد هجوم في بل للمواقعهولندا تعزز األمن  .65

مصطفى صالل  قالت الس طات الهتل عية يتم ال   اء إ ها ست شر م يعا  -عماع عمر  -امسترعام 
م  بباط الشرطة ع ع المتاقم اليهتعية بما حي ذل  المراك  ال داحية تالمعارو تالمعابع بعع مدتل 

ا أم ية    ة أشخات بالرصات ع ع متحف يهتعي حي برتكسل حي مط م األسبتع. ترصعت كامير 
تقالت ت ار  األم  تالععالة الهتل عية  المها م تهت يط ق  يرا  ب عقية ك شي كتف قبل أ  يفر هاربا.

 ؤشرات ع ى تهعيع تشي  حي هتل عا.إ  تع ي  األم  إ راء احترا ي تا  ه ال تت ع م
حي أ   تع  ت إ راءات األم  أيبا حي حر سا حي  قال الرييو حرا ستا أتلت ع إ ه ال يت ع ش 

  مدتل إسرايي يي  تامرأ  حر سية كا  معحتعا بمعاعا  السامية.
تليو تابحا إلى أي معى ستبدى اإل راءات سارية حي هتل عا لك  المتحع  باسم ت ار  األم  

 تالععالة الهتل عية قال إ  الس طات ع ى اتصال م تظم مم ال ماعات اليهتعية.
 22/5/2102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 إقامة خّط اتصال مباشر مع "إسرائيل" تقررحكومة الروسية ال .66

قررت الحكتمة الرتسية تتقيم مذكر  إقامة خط اتصال مشفَّر مباشر مم إسراييل إل راء مكالمات 
بي  الرييو الرتسي ترييو الت راء اإلسرايي ي. ت شرت الحكتمة الرتسية المذكر  الم مم تتقيعها 

 إل تر ت حي يتم ال   اء.ع ى متقعها اإللكترت ي حي ا
تكا ت المر  األتلى التي أقعمت حيها متسكت ع ى إقامة خط اتصال مباشر مم عتلة أ  بية حي عام 

حي ما أقيم خط اتصال مباشر بي  ال عيم الستحيتي  يكيتا خرتشتف تالرييو األمريكي  ت   2693
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سبا يا كي عي.  م تقعت متسكت اتفاقيات إقامة خط اتصال مباشر مم حر  سا تبريطا يا تألما يا تا 
يطاليا تكتريا ال  تبية.. إلخ.  تا 

 22/5/2102وكالة أنباء موسكو "نوفوستي"، 
 
 %05-2منظمات رقابية: نسبة المشاركة في انتخابات مصر  .67

قعو برو  رصع "التحالف المصري لمراقبة اال تخابات" تهت مؤسسة أه ية مصرية،  -الداهر  
ال اخبي  حي عم ية التصتيت أمو اال  ي  حي اليتم األتل ل  تخابات بعف المشاركة م  قبل 

 حي الماية. 25( تالتي قعرها تحدًا لعي ة عشتايية بحتالي 87/5تصباح ال   اء )
حيما كشف "المرصع العربي ل حدتق تالحريات" اليتم ال   اء، أ   سبة المشاركي  حي ا تخابات  

حي الماية، م  إ مالي م  يحق لهم التصتيت  945ل لم تتعع الر الرياسة المصرية حي اليتم األت 
م يت ا، تسط ا تهاكات تاسعة م  قبل الس طات تععاية عاخل ال  ا  تتستيع  54البالغ عععهم 

 بطاقات تحرما  مراقبي  م  متابعة عم هم.
مؤشرات األتلية غير تاعترف العميع خالع  اصر عبت الهيية الع يا باإلعار  العامة ل  تخابات، إ  ال

الرسمية تالتي رصعتها غرحة عم يات ت ار  العاخ ية المصرية، تؤكع أ   سبة المشاركة حي 
حي الماية، تقال الصحفي  22م يي   اخب، أي قرابة  20اال تخابات حي اليتم األتل اقتربت م  

ركي  حي اال تخابات مصطفى بكري المؤيع ل مرشل العسكري عبعالفتاح السيسي إ  ق ة أععاع المشا
الرياسية، تصيب المشير السيسي، المرشل الرياسي بر "اإلحباط تقع يبطر ل عتذار ع  الم صب 
بعع   احه حي اال تخابات"، تأباف حي حتار مم ق ا  "الحيا "، اليتم ال   اء "هل تعرحتا مع ى 

لب ع حي خطر، ترييس  تصريحات المشير السيسي أ  ال تايج غير مربية مستدب ؟، مع اف أ  ا
 الذي سي تخب هيبدى )سيصاب( ع عف حالة م  اإلحباط تقع تؤعي العتذارف بعع ال  اح".

تقال بكري حي محاتلة م ه إلخاحة المصريي  تح هم ع ى التصتيت، إ  "حالة الس بية قع تعيع  
 اإلختا  ل مسرح السياسي، حي العتع  عبر اال تخابات البرلما ية".

"عالم تاحع ل ت مية" الذي يتابم اال تخابات حي تدرير تحت ع تا  "ال اخبت  حي إ ا  "، تقال تدرير 
اال   حتىم ذ الصباح  2إ  "ال  ا  تبح  ع  ال اخبي " تبع  ال  ا  عخ ها تاحع أت ا  ي  أت 

 بالداهر  تاإلسك عرية تالمحاحظات.
 22/5/2102قدس برس، 
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 خطاب مشعل...رسائل في الداخل والخارج .68
 عع ا  أبت عامر

، 80/5/8024م ترقب الف سطي يت  خطاب خالع مشرعل، ريريو المكترب السياسري لحركرة حمراو، يرت 
 ت ام ًا مم ذكرى ال كبة، بعع ا ط ق ع  ة المصالحة، تقرب اإلع   ع  حكتمة التتاحق التط ي.

حمرراو عقيدررة، مرر  مدررر إقامترره حرري قطررر، بحبررتر عشرررات مرر  كررتاعر  40ألدررى مشررعل خطابرره حرري 
 تصحفيي  تكتاب تسياسيي  عرب تأ ا ب، تب ته الد تات الت ف يت ية  األقصى تالدعو تال  ير .

أشهر ع  الخطابات السياسية، بررف مسيتل إع مي حري حمراو بحرعي   20غياب مشعل ألك ر م  
 يرررة "ل مت يترررتر"، "لعرررعم ت رررتع تطرررترات سياسرررية تعحعررره ل ظهرررتر، لك ررره يمرررارو مهامررره الت ظيميرررة العاخ

 تالخار ية ع ى معار الساعة، تال يكاع ي ع ب عتله اليتمي ساعة حران لك ر  مهامه ت تارف".
ترغم أ  خطاب مشعل لم ي ت بك ير مر  ال عيرع حري رؤيرة حمراو السياسرية، لكر  المصرالحة احت رت 

المخراطر  الحي  األكبر م ره، مع  رًا "إ هراء اال دسرام مرم حرتل، تععرم حكتمرة التتاحرق، تالتتحرع لمتا هرة
 بعها".

مسرررريتل سياسرررري حرررري حمرررراو شررررار  بصررررياغة خطرررراب مشررررعل قررررال "ل مت يتررررتر"  "طبيعرررري أ  ت خررررذ 
عقيدة،أل  الف سطي يي  بحا ة لك مات مطمي ة تسط مخاتف  80المصالحة كل هذف المع  ألك ر م  

كررة حرري مرر  عررعم   رراح المصررالحة، ت رراء الخطرراب معررععًا إي ابياتهررا، تسرر بيات غيابهررا، تتعمررعت الحر 
ترتيبات الخطاب ععم تبم أي راية لها حي المؤتمر، تاالكتفراء بع رم ح سرطي ، لتغ يرب البعرع الرتط ي 

 ع ى ال ا ب الح بي".
 

 المصالحة والمقاومة
"حمررراو قرررعمت ت رررا الت مرررم حرررتل، تالت رررا ل  تقرررع لرررتحظ بخطررراب مشرررعل تكررررارف لك مرررة "ت رررا ل"  بدتلررره 

، مما اعتبر "ععامة أساسية لطي صرفحة اال دسرام لغيرر ر عرة  لألخت  األشداء برتر  ال   عم ع يها"
 تخطت  متدعمة لألمام، تتدتية كبير  ل  بهة العاخ ية".

تلرري  عبررر الف سررطي يت  عرر  ارتيرراحهم مرر  خطرراب مشررعل، أل رره "طمرر  هم ع ررى المصررالحة، تمررا ذكرررف 
لحة"، كما قالت الطالبرة ع  ت ا ل حماو لفتل، هت ت ا ل أخ ألخيه، تهت قمة الحكمة إل  اح المصا

 ع  محمتع م   امعة ال  اح حي  اب و.
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لكرر  "المت يتررتر" اسررتط م أتسرراطًا حرري حمرراو مرر  الصررف ال ررا ي تال الرر  حيهررا، امتعبررتا ممررا اعتبرررتف 
"ح م الت ا الت التي قعمتها حماو لفتل، معربي  ع  تختحهم م  استغ ل حتل لعبار  الت را الت التري 

 ، تشعتر حتل بال شت  لدعرتها ع ى حر  أ  عتها الح بية ع ى حماو".كررها مشعل بخطابه
ذات ال ه ررة التصررالحية مررم حررتل، ظهرررت حرري ععررت  مشررعل "لأل هرر   األم يررة بالبررفة التخرراذ متاقررف 

 تع   المصالحة مم حماو"، مم  ياع  االعتداالت لع اصرها عدب تتقيم المصالحة.
مررم أحررع مسرريتلي حمرراو بالبررفة، حيرر  أ  ررى ع ررى ععرررت  تقررع أ رررى "المت يتررتر" اتصرراالت هاتفيررة 

مشررعل هررذف، لك رره بعررع أ  حبررل عررعم ذكررر اسررمه قررال "ل مت يتررتر"  "أرع ررا سررماع مطالبررة أك ررر حررع  
لأل هرر   األم يررة الترري لررم تهبرر  بالمصررالحة مررم حمرراو، تتاصرر ت اعتداالتهررا بصررفتف ع اصررر ا، تبت ررا 

عتدرال تاالسرتععاء، تيطالبت  را باتخراذ متاقرف صرارمة  تا ه يتميًا برغتطًا مر هم حير  يتعربرت  ل 
 تبم حعًا الستهعاحهم".

لكرر  ه رررا  مررر  رأى سرربب ال ه رررة الرقيدرررة مررر  مشررعل ت ررراف حرررتل، أ هرررا  رراءت برررم  خطررراب يحمرررل 
"طابًعرررا تاريخًيرررا، تيرسرررم سياسرررة حمررراو المسرررتدب ية، تيعشررر  مرح رررة  عيرررع  إلعررراع  التحرررع  التط يرررة، 

تالت أ رتهررا حمرراو مررؤخًرا، تتت هًررا  حررت التط يررة الف سررطي ية أك ررر مرر  ذي تتتتيً ررا لمرا عررات تتحرر
 قبل"، ع ى حع تعبير المح ل السياسي ط ل عتكل م  غ  .

كما لم يفتت مشعل حرصرة خطابره ل حرعي  عر  المداتمرة المسر حة، تاسرتخعم عبرارات شرعيع  ال ه رة، 
بالمداتمررة، سرر حرر البررفة كمررا حرر ررا م هررا "حمرراو ت حررق إسررراييل برر قتى حصررت ها، ال تحريررر إال 

 غ  ، المداتمة سطرت م حم كبير ، ال أحع يستطيم حصارها، ال تعار  بي  المصالحة تالمداتمة".
"المت يتتر"سرر ل ذات المسرريتل حرري حمرراو ممرر  شررار  بصررياغة خطرراب مشررعل عرر  مغرر ى التهعيررعات 

الحة، كرررا  ي رررب أ  ترحرررم مررر  إلسرررراييل، ح  ررراب  "حمررراو حررري  قرررعمت ت رررا الت لفرررتل إل  رررا  المصررر
 الخطاب المداتم، م  باب التتا   حي الحعي  المت ه ل ف سطي يي  تأب اء حماو".

تحرري  سرر له "المت يتررتر"  هررل قصررع مشررعل حررري عبارترره "رسررالة األسرررى تصرر ت لكتايررب الدسرررام"، أ  
ام بخطرررف ال  رررعي "غ عررراع شررراليط"، سرررتخرج مررر  السررر طة عررر 8009حمررراو التررري عخ رررت الحكرررم عرررام 

تخطرررف   رررعيًا نخرررر؟  ررراءت ابتسرررامة المسررريتل تختررررق الهررراتف المحمرررتل مررر  تراء الحرررعتع،  8024
يتمرًا، تحمراو لر   30تقال  "عع ا   تظر األيام الداعمة، األسرى يختبرت  إبررابًا عر  الطعرام م رذ 

 ترمي تبحياتهم خ ف ظهرها".
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تقررع حظيررت عبررار  مشررعل  تقررع ذكررر "المت يتررتر" حرري تح يررل سررابق  هررتع حمرراو لخطررف   ررعي نخررر.
حررتل اسررتكمال حمرراو لمسرريتليتها بتحريررر األسرررى، برر كبر اهتمررام حرري شرربكات التتاصررل اال تمرراعي، 

 تتباعلها ع اصر الحركة ع ى رساي هم ال تالة.
"المت يتتر" أ رى اتصااًل هاتفيرًا مرم مسريتل أم ري ح سرطي ي حري البرفة، تسرر له عر  تر مرة تهعيرعات 

مررراو تعتدرررع أ  ا شرررغالها برررالحكم  ررراء ع رررى حسررراب بر ام هرررا العسررركري، خطررراب مشرررعل، حدرررال  "ح
تمشعل أراع تذكير قتاعع الحركة ب هميرة المداتمرة، لك  را حري السر طة الف سرطي ية لرعي ا بر رامج سياسري 
ليو م  ب تعف حتل متا هة مس حة مم إسراييل، حتى لت أراعت حمراو ذلر ، تال أظ  را س سرمل برذل  

   م يع م  التفاصيل.بعع المصالحة"، عت 
 

 مخاطبة اإلقليم
خطررراب مشرررعل ت ررراتل ع قرررات حمررراو مرررم عتل اإلق ررريم عت  تسرررميتها، باسرررت  اء قطرررر، التررري "أشررراع 
بمتاقفهرا حري ععرم الف سرطي يي ، تاعتر ا ف بهرا"، تهرت مررا عأب ع يره الر رل حري  كرا  حري سرتريا، تقب هررا 

 حي األرع ، يشكر العتل التي تستبيف قياع  حماو.
اء شكر مشعل لدطر ليؤكع ما ذهب إليه "المت يتتر" حتل متا ة ع قة ال ا بي ، رغم مرا قيرل عر  ت 

 حتترها.
تعرر  المتقررف مرر  "ح فرراء األمررو" إيرررا  تسررتريا تمصررر، تحررع  مشررعل بعبررارات مكتتبررة بعيررعا عرر  

لحفرظ أم هرا، االرت الية، قاي   "حماو لرم تشركل يتمرا تهعيرعا ألمر  الرعتل العربيرة، برل تعات رت معهرا 
تتعربت لظ م كبير، رغم أ ها لم تل  تتعخل حي شيت  أي ب ع، تكل األكاذيب التي ألصدها اإلع م 

 بحماو تفتدع لعليل".
ذات المسرريتل حرري حمرراو، أكررع بحعي رره "ل مت يتررتر" أ  هررذف "العبررار  اسررتغرقت  داشررًا مستفيبررًا عاخررل 

برراحة، تتعررعيل تتغييررر، حتررى خر رر ت بهررذف الصررياغة العقيدررة، الترري ت خررت مررا الحركررة، برري  حررذف تا 
تتصرر ت لرره حمرراو مرر  مررعاتالت عاخ يررة لتحعيررع متقفهررا مرر  الحاصررل حرري الب ررعا  العربيررة مرر  حرررا  
متتاصررل، تكررا  مدصررتعا عررعم تحعيررع عتلررة بعي هررا، حرري بررتء التررتتر الحاصررل مررم أك ررر مرر  ب ررع م ررل 

يرا  تبع  عتل الخ يج ع ى حع ستاء".  مصر تستريا تا 
اال تباف بخطاب مشعل، عبار  "احترام إراع  الشعتب العربية"، تتكرررت ع رى ألسر ة قراع  الحركرة تلفت 

مررؤخرًا، نخرررهم متسررى أبررت مررر تق حرري لدايرره "بررالمت يتتر"، الررذي كرررر ذات العبررار  لررعى حعي رره عرر  
 مصر، بدتله  "حماو ستحترم أي خيار ي تديه الشعب المصري حي المرح ة المدب ة".
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التدى حي العتحة  83/5طاب مشعل أهمية است  ايية، أ ه بعع يتمي  حدط م  خطابه يتم ما يكسب خ
إسرماعيل ه يرة ريريو  85/5بر"حسي  عبع ال هيرا "  ايرب ت يرر الخار يرة اإليرا ري، تألدرى اليرتم األحرع 

 حكتمة غ   ك مة باألقمار الص اعية حي مؤتمر إع مي تشرهعف طهررا ، كتر مرة حتريرة ل تدرارب الرذي
رغبه مشعل حي خطابه، حي  "أكع ع ى سياسة حمراو ال ابترة بعرعم الترعخل حري الشر   الرعاخ ي لرعتل 
المحيطة، تععتته لها ب فو التقت الحتبا  الدبية الف سطي ية"، قاصعًا برذل  إيررا  تالرعتل العربيرة 

 الكبرى.
محررععًا لع قررات المسرريتل البررار  حرري حمرراو، أكررع حرري حعي رره "ل مت يتررتر" أ  "خطرراب مشررعل سرريكت  

الحركة اإلق يميرة الداعمرة، تتصر ت رسرايل إي ابيرة مر  بعر  العتاصرم رعًا ع رى مرا تبرم ه الخطراب 
مرر  إشررارات تعيررة، تطررتي صررفحة المابرري الترري شررابها التررتتر مررم اإلق رريم، تتتبررل متاقررف حمرراو 

 ا ط قًا م  الرؤية الداي ة "اسمعتا م  حماو، تال تسمعتا ع ها".
 22/5/2102، مونيتورال

 
 .. نظرة في الوقائعالثغور"حماس" ونظرية  .69

 ساري عرابي
لم تبعأ مشك ت حماو ال ا مة ع  متقعها الم عتج، الرتط ي اإلسر مي، تمرا ا ب رى ع رى األتل مر  
تظيفة تم  ت حي كت هرا حركرة تحررر تط ري تمرارو المداتمرة المسر حة تالشرعبية، إبراحة إلرى أعتارهرا 

حة الف سطي ية مر  سياسرية تععتيرة تا تماعيرة ت دابيرة، تالتري يدرتم ع يهرا األخرى المحصتر  حي السا
ح سرطي يت  حصرًرا عاخرل ح سرطي  تخار هررا، تمرا ا ب رى ع رى ال را ي مرر  إيمرا  بتحرع  األمرة، تارتبرراط 
عميق ب ماهيرها، تحركاتها اإلس مية التي شك ت عابًعا مهًما لحماو حي ب عا ها، ترحعتها ب شركال 

سبدت ت سيو حماو لع قات رسمية بالعتل تالحكتمات تاستمرت م  بعع ذل .. لرم تبرعأ  الععم التي
 هذف المشك ت مم ال تر  السترية.

حالحركررة بداعررعتها تقياعتهررا، شررعرت بعرربء المتقررم المرر عتج، تمررا يترتررب ع ررى صررفتها اإلسرر مية مرر  
عمة لها، تما تفتحه م  إمكا ات تط عات تتتقعات حي ت عا  ال ماهير، تالدتى المتعاطفة معها تالعا 

الس ال تالمكايع  م  طرف الحركات اإلس مية األخرى، أت محاتالت كسب الحركة لصالل خطابات 
مررر  شررر  ها أ  تبرررر باحتيا رررات ال غرررر الرررذي تدرررف ع يررره الحركرررة تمشررررتعها المدررراتم، حبرررً  عررر  

 هرا بالبررتر  حركرة تهرعف إلرى استحداقات ب راء الع قرات السياسرية مرم ال هرات الرسرمية تالتري تحتا
 مرررم األمرررة ع رررى الدبرررية الف سرررطي ية، تكسرررب األصرررعقاء تتحييرررع الخصرررتم قرررعر اإلمكرررا ، خاصرررة 
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تالحرررعي  عررر  حركرررة م تحمرررة بالشرررعب الف سرررطي ي ال ت فررر  ع ررره، تال تتصرررتر  فسرررها م فصررر ة ع ررره 
الرررة الف سرررطي ية، بخطررراب متعرررال، أت بمداتمرررة  خبتيرررة، تمعركرررة ألهميرررة الممارسرررة السياسرررية حررري الح

تتعديررعات الدبررية الف سررطي ية البالغررة كًمررا ت تًعررا، تلبرررتر  الهتيررة الف سررطي ية كرر عا  لمتا هررة الرتايررة 
 الصهيت ية.

عا ررت قاعررع  الحركررة أعبرراء المتقررم المرر عتج، أك ررر ممررا عا ترره قياعتهررا، بسرربب االحتكررا  المك ررف مررم 
بره مر  سر االت خاصرة حري ال امعرات تبعرع ذلر  ال مهتر العرام حري متاقرم العمرل الميرعا ي تمرا يفر 

حررري الم ترررعيات الحتاريرررة ع رررى شررربكة اإل تر رررت مرررم إسررر ميي  نخرررري ، حاإلسررر ميت  يشرررعرت  بتطررر   
الس االت حيما بي هم حتى لت كا ت بع  أطرراف هرذف السر االت هامشرية الحبرتر، إبراحة إلرى أ  

عتهم األصرر ية تاحررع ، تيت احسررت  ع ررى تم يررل المشررتر  برري  اإلسرر ميي  تاسررم مهمررا اخت فررتا، إذ أ  مررا
الخطاب اإلس مي، تم  ه ا تر تي مرك يرة سياسرات الحركرة حري ع قاتهرا المح يرة تاإلق يميرة تالعتليرة 
حي خطاب الدتى اإلس مية التي استهعحت الحركة باال تدراع أت التبرعيم أت التبر يل أت التكفيرر، تكرا  

ركة بالمحتر اإليرا ي، حي  ت ير المس لة المذهبية حساسية بالغة حي مرك  هذف اال تداعات ع قة الح
لعى الطيف الس في التاسم م  أقربهم ل حركرة تأك ررهم ععًمرا لهرا، إلرى أبعرعهم ع هرا تأك ررهم اسرتهعاًحا 

 لها.
تكما هت ش   ال ماعات اإلختا ية عمتًما  تفتدر حماو ل تتا   ما بي  العم يرة تا  تراج المعرحرة حترى 

يغيررب االهتمررام المعرحرري لررعيها، تهرري تتسررم بالعمتميررة حرري  داحتهررا الح بيررة تخطابهررا الررعي ي، مررا  يكرراع
يعررررّر  ع اصرررررها لمصرررراعر ترررر  ير مخت فررررة عت  أ  يتمتعررررتا بعررررع  حكريررررة ت اسررررب هررررذا المسررررتتى مرررر  

 االشتبا  الذي يفربه متقم الحركة الم عتج.
كراهات المحاتر ا إلق يمية، تالبريبة الباهظة التي تعحعها الحركة تبمع ل ع  الخصتم تالمكايعي ، تا 

حصاًرا تابت اً ا تتآمًرا بسبب مداتمتها المتعاربة مم سياسات ال ظام العتلي تبعر  الرعتل اإلق يميرة، 
حرررإ  أ صرررار الحركرررة تمحبيهرررا تعاعميهرررا تح فاءهرررا تأخيرررًرا ع اصررررها ليسرررتا أقرررل استشررركااًل لبررررترات 

ا الترري تم يهررا طبيعررة  غرهررا ممررا قررع يبررعت متعارًبررا حرري ظرراهرف مررم المتقررم الررتط ي لحمرراو تسياسرراته
مدتبرريات المتقررم اإلسرر مي ل حركررة، تا   لررم تكرر  هررذف االستشرركاالت حابررر  برر فو ال سرربة تالررعتاحم 

 لعى األطراف الم اصر  ل حركة أت المتحالفة معها.
عما كررا  احتمالهررا تت ات هررا إال أ  أسرري ة المتقررم المرر عتج صررارت أك ررر قسررت  مررم ال ررتر  السررترية، بعرر

ممكً ا حيما سربق، حإبراحة لمداتمرة الحركرة تعمدهرا اإلسر مي الشرعبي، حرإ  تحرالف الحركرة مرم إيررا  
تسررتريا تتبًعررا حرر ب ه، تحّررر لهررا مكا ررة إق يميررة بررار   تفررتق قررعرات الحركررة الترري سررعت الدررتى العتليررة 
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سرر اًعا لمداتمتهرر ا تحبررترها عاخررل ح سررطي ، بيررع أ  هررذا التحررالف تاإلق يميررة إلررى حصررارها تشررّ ها، تا 
الررذي اسررتمر لفترررات طتي ررة، لررم يخررل مرر  خ حررات أمكرر  تررذلي ها، ا كشررف بمررا أ بررت أ رره ال يدررتم مرر  
ت هررة  ظررر المحررتر اإليرا رري ع ررى قاعررع  محررعع  تتاحررع  هرري المداتمررة تالعمررل ع ررى تحريررر ح سررطي ، 

الحتيا رررات المحرررتر حيمرررا يت رررات  المتبرررتع تا  مرررا هرررت تحرررالف عرررام يفرررر  ع رررى حمررراو االسرررت ابة 
الف سطي ي، ك   تصطف الحركة إلى  ا ب ال ظام الستري حري صرراعه مرم شرعبه أت قسرم م ره، تهرت 
ما يع ي أ  ععم الدبية الف سطي ية مر  طررف هرذا المحرتر أعا  لخعمرة سياسراته الخاصرة، أك رر ممرا 

 هت متقف مبعيي  ابت.
ذا كا  ال ظام الستري تح فاؤ  ف قع اعتبررتا متقرف الحركرة حري االمت راع عر  اال حيرا  ل  ظرام السرتري تا 

حري برعايات األ مرة، هرت حري حديدتره اصرطفاف مررم ال رتر  السرترية، حرإ  هرذا المتقرف الرذي برعا محايررًعا 
تم سرر ًما مررم خررط الحركررة السياسرري الررذي ي رر ى بهررا عرر  االشررتغال حيمررا هررت خررارج  غرهررا الف سررطي ي، 

ًيرا إلرى حرع كبيرر بري  مسرؤتلية الحركرة ت راف  غرهرا الف سرطي ي تاحتيا رات مداتمتهررا كرا  معدرتاًل تتتحيد
تبمررا يحفررظ لهررا قررعر   يررع  مرر  الم رراتر  ت طررتي ع ررى ممك ررات سياسررية أكبررر، تيبتعررع بهررا عرر  صررراع 
إق يمي قاو يفتق طاقتها تيدامر بصترتها تمتقعها األساسي حي ح سطي ، تبري  مسرؤتليتها اإليما يرة 

 قية ت اف عمدها الشعبي إ  حي ستريا أت عمتم األمة.تاألخ 
بيع أ  هذا المتقف "التسط"لم يتسبب ل حركة بمشك ت مم المحتر اإليرا ي تحسرب، تا  مرا أيًبرا مرم 
م اصررريها تعاعميهررا حرري الحركررات تالم متعررات اإلسرر مية السرر ية حرري عمررتم العررالم اإلسرر مي، تالترري 

را ررري بخصرررتت ال رررتر  السرررترية، تاألع رررب حررري ذلررر  أ  قاعرررع  تدرررف ع رررى ال دررري  مررر  المحرررتر اإلي
الحركة م  م تسبيها كا ت أك ر م  شكل بغًطا ع ى قياعتها التخاذ متقف تابرل حري  صرر  ال رتر  
السررترية تالدطررم ال هررايي مررم المحررتر اإليرا رري، تبصررتر  لررم تكرر  ترر م عرر  تعرري كرراف بصررعتبة مهمررة 

مكررا  ترتيررب األت  لتيررات تحررق االسررتطاعة، تع ررى بررتء تدسرريم تظيفرري إ رايرري الحركررة حرري ح سررطي ، تا 
تاقعي ال أص ي يتلي حماو مسؤتلية ح سطي  ع ى أساو م  التدسيم الدهري السابق ع ى ت تعها، 
تتبدررى مسررؤتلية الحركررة الخار يررة محكتمررة بفرراي  اسررتطاعتها، تبهررذا تتكامررل مهمررات المسرر مي  حرري 

 ال غتر ك ها.
ت اقبرررات الحترررة، ت يررر  ل  رررترات العربيرررة االسرررتعا ة بال ظرررام الرررعتلي  تلرررم يكررر  يخرررل هرررذا البرررغط مررر 

االستعماري الم رم، تب عتاته اإلق يمية الدمعية، بي ما ال ت ي  لحماو تدعير برتراتها مم أ ها تعبير 
ع   تر  ح سطي ية مستمر  م ذ أك ر م  ستي  عاًما، تتعحم بها إلى خيرارات بالغرة البريق تال يمك هرا 

ل راحررًعا كبيررًرا تتابررًحا لمداتمتهررا، بمررا عّل ع ررى قصررتر حرري إعرا  التحررتالت الترري ت ررري حرري أ  تشررك



 
 
 

 

 
           52ص                                     3230 العدد:     28/5/2102 األربعاء التاريخ:

 

الم طدة تالمتقف الحديدي ل عالم االستعماري م ها، تالذي ت كع اآل  باستهعاحه لهذف ال ترات براالحتتاء 
عاع  التشكيل تاالست  اف تالسعي ل دباء ع ى الحركة اإلس مية مستعيً ا ب عتاتر ه اإلق يميرة التري لرم تا 

 يتخّل ع ها تا   غيّر ت تف بعبها.
تعررعم الررتعي الكرراحي برؤيررة ال ظررام الررعتلي االسررتعماري ل  ررترات العربيررة، تاحتمرراالت التررعاحم المح رري  

تاإلق يمي حي هذف الحركرة التاريخيرة الكبررى، أحبرى إلرى قرعر مر  االطمي را  إلرى  تايرا ال ظرام الرعتلي 
ى   احررات سرره ة ت اعمررة لبررتاكير ال ررترات العربيررة، تبررم الحركررة اإلسرر مية تالتعتيررل المسررتع ل ع رر

ع ررى مررذابل الم رررمي ، تحررّتل حمرراو إلررى متقررم المحاصررر الررذي ي تظررر مررآالت التحررتالت بعررع  مرر  
 األما ي تالرغبات، بععما كا ت حاعً  إق يمًيا تا ً ا.

 22/5/2102، "20موقع "عربي 
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 ها ي حبيب
حرري كررل مررر ، ت رراقش إسررراييل بمسررتتياتها السياسررية تاألم يررة تالبرلما يررة، مي ا يررة العتلررة العبريررة، تبررر  
"مي ا ية العحاع" كمشك ة تتعاتلها تسايل اإلع م حي اطار حرب مفتتحة بري  ت يرر الحررب اإلسررايي ي 

، تيحررع ، أيبررًا، هررذف األيررام، حيرر  بررعأ ال ررعل تاسررم ال طرراق تت يررر الماليررة، حررع  هررذا حرري المابرري
بعررعما أصررّرت ت ار  الماليررة ع ررى تد رريت مي ا يررة ت ار  الرررعحاع اإلسرررايي ية حرري تقررت تطالررب حيرره هرررذف 

م يررار شرريكل بررعاًل مرر  التد رريت الررذي مرر  شرر  ه، حسررب الديرراعات األم يررة تالعسرركرية  8الررت ار  ب يرراع  
درررتات ال تيرررة تالبريرررة، تأ  الرررت ار  قرررع أقرررعمت ع رررى تد يصرررات، بالفعرررل ع رررعما إلغررراء بررررامج الترررعريب ل 

  ررعي نخررر خرر ل العررام ال رراري، مررم  3500حصرر ت ألررف   ررعي  ظررامي حرري اطررار مخطررط لفصررل 
ألتيررررة معرعررررة تكتيبترررري معحعيررررة تكتيبترررري  لت سررررتيتي ، بي مررررا قررررتات  9تقررررف أحررررع األسررررراب ال تيررررة ت

 ررى اإلطرر ق، تباختصررار حررإ  الديرراعات األم يررة تالعسرركرية، الترري االحتيرراط ال ت ررري أيررة تررعريبات ع
 شرت هذف المع تمات ع ى المأل تحي تسايل اإلع م، ع ى غير العاع ، تحاتل أ  ترؤ ر ع رى الررأي 
العام ل بغط ع ى ت ير المالية ترييو الحكتمة، ليو إللغاء التد ريت حري المي ا يرة ححسرب، برل إلرى 

 شيكل ع ى األقل.  ياعتها بمدعار م ياري
اسرررتط عات الررررأي تشرررير إلرررى أ  ال مهرررتر اإلسررررايي ي، يؤيرررع حررري الغالرررب قررررار ت ار  الماليرررة، تتبررررر 
تح رري ت أصررحاب الرررأي متقررف الرررأي العررام هررذا، أ  إسررراييل باتررت أقررّل عربررة أليررة أخطررار،  ظرررًا 

عهم العاخ يرة بعرع ترعمير لتطترات األتبراع ع رع ال يررا  ع رى اخرت ف تت هراتهم، الم شرغ ي  ب تبرا
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قتاهم العسكرية، بي ما المي ا يرات التري اعتمرعت ل  ريش، كا رت حري ظرل ظررتف كا رت إسرراييل مهرعع  
 ت تعيًا باألخطار، ع ى عكو ما هت األمر ع يه!!

ععع م  العراسات األم ية اإلسرايي ية تالتي تم تسريبها عبر تسايل اإلع م أحيا ًا، تم  خ ل مراك  
أحيا ررًا أخرررى، أشررارت إلررى أ  إسررراييل بصررعع إ ررراء تعررعي ت  تهريررة ع ررى العديررع  األم يررة البحرر  

العسكرية بالتتا ي مم  م ة المتغيرات الهامة حي الم طدة، ت تهر هذف التععي ت ت ط ق م  ا حسار 
تخاصرة التهعيعات الت تعية ل عتلة العبريرة ع رى برتء ا هيرار ال يرتش العربيرة بسربب الربيرم العربري، 

حررري ال بهرررة الشررررقية، العرررراق تسرررترية تحعيرررعًا، تكرررذل ، ا شرررغال ال ررريش المصرررري، الرررذي كرررا  يشررركل 
 الخطر األكبر ع ى ت تع إسراييل، باألتباع العاخ ية الشايكة تالمعدع .

لكرر  ذلرر  غيررر كرراف حرري التاقررم إل ررراء تعررعي ت  تهريررة حرري العديررع  األم يررة اإلسرررايي ية بررال ظر إلررى 
ر لريو عبرر ال يرتش، تلكر  عبرر التشركي ت العسركرية غيرر الرسرمية كحر ب ه تحركرة ت تع مخاط

حماو تحركة ال هراع تحعيرعًا، لرذل  أشرارت العراسرات إلرى أ  المبررر الحديدري تراء م رل هرذا التعرعيل 
يعتع إلرى المتغيررات ع رى الدرعرات التد يرة الحعي رة، تالمتغيرر األساسري حري سراحة العم يرات تالسريطر ، 
األمر الذي يفر   يشرًا أصرغر لك ره أذكرى، كمرا تصرف األمرر ريريو هييرة األركرا ، تهرذا يسرتععي 
ع ى ال طاق العم ي ما يسمى "باالح ل تاإلبعال" ليو حي األس حة الدعيمة تاستبعالها ب س حة حعي رة 

بعال حي العد ية العسكرية تخطرط الحررب تسري اريتهاتها تأعتاتهرا الحع ي رة، تع رى ححسب، بل اح ل تا 
سرربيل الم ررال، حررإ  السرريطر  التد يعيررة ع ررى سرراحة المعركررة، كررا  يفتررر  بالبرررتر  سرريطر  مرر  خرر ل 
المشررا  حرري  هايررة األمررر، بعررع السرريطر  ال تيررة تالمعحعيررة، حرري التقررت الررراه ، لرريو بالبرررتر  أ  تررتم 

خبراع "العرعت" مر  عت   السيطر  ع ى الميعا  م  خ ل قتات المشا ، برل يمكر  السريطر  عر  بعرع تا 
مخاطر  بت تع  يش ع ى األر ، إسراييل تسيطر حع يًا ع ى م اطق شاسعة حي   رتب لب را ، عر  
بعع، تكذل  حإ  حعتعها مم قطاع غر  ، مسريطر ع يهرا عر  بعرع تدريبرًا مر  عت  الترعخل بريرًا إاّل حري 

فعاليررة عاليررة، مرر  عت  أتقررات تظرررتف محررعع ، التد يررات العسرركرية الحعي ررة تررتحر م ررل هررذف السرريطر  ب
 المخاطر  بال  تع ع ى األر .

مرا أشرارت إليرره ت ار  الرعحاع اإلسرررايي ية مر  أ هررا ل ر ت إلررى تد ريت ععيررع قتاتهرا، ال يعررتع أساسرًا إلررى 
تد يت المي ا ية بدعر ما يعتع إلى تععي ت  تهرية حي عديعتها العسكرية تاألم ية، تحتى لت لم تك  

 ا ية، حإ  االستغ اء ع  ععع كبير م  ال  تع سيظل ساري المفعتل، خاصة ه ا  تد يصات حي المي
تأ  العراسات المشار إليها، ععت إلى االستغ اء ع  الت  يع اإل باري، تب اء  يش صغير محتررف، 
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تيبررعت أ  السرر تات الداعمررة ربمررا تشررهع م ررل هررذا التغييررر الررذي ي طررتي ع ررى ا درر ب حديدرري حرري عديررع  
 رية األم ية.إسراييل العسك

تاسرررت مر قررراع  ال ررريش اإلسررررايي ي، حشرررل العم يرررة التفاتبرررية ع رررى الم رررف الف سرررطي ي ر اإلسررررايي ي، 
ل تحذير م  ا ط ق ا تفابة ح سطي ية  ال ة، األمر الذي يحّتم  ياع  المي ا يرة العسركرية ل تعراطي مرم 

مسرتبععًا، خاصررة تأ  رع م رل هرذا األمررر، لكر  بعرر  أصرحاب الرررأي أشرار ع رى أ  هررذا األمرر بررات 
الفعل اإلسرايي ي حي حال ا ط ق م ل هذف اال تفابة، ل  يتا ه هرذف المرر  عبرر ال ريش تاألمر ، برل 
عبرر قرتى تتشركي ت اسررتيطا ية عسركرية تشربه عسرركرية ع رى غررار "ترعحيم الرر م " تالتري يرتم التركيرر  

ايي ية تبالتغابررري ع هرررا عبرررر الدبررراء ع يهرررا تالديرررام يتميرررًا بم ررراترات بإسررر اع مررر  العسررركرتاريا اإلسرررر 
 اإلسرايي ي.

مم ذل ، حإ  هذف العتلة التي هي عبار  ع  " يش لره عتلرة" قرع تحظرى برإقرار  يراع  مي ا يرة الحررب، 
 بععما يعتع  ت ياهت م  اليابا ، تيكسر كل المعطيات المشار إليها ألسباب ا تخابية ح بية!

 28/5/2102، األيام، رام هللا
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 عامر راشع
رغرررم حرررعي  بعررر  المح يررري  اإلسرررتراتي يي  اإلسررررايي يي  عررر  مكاسرررب مهمرررة ا ت عتهرررا إسرررراييل، حررري 
الس تات المابية، يدر أتلي  بت تع معب ت يتا ههرا صر اع الدررار حري ترل أبيرب، تتشركِّل تحرعيات 

سرراير إسرررايي ية كبيررر  سررتؤ ر بعمررق حرري ميرر ا  إسررتراتي ية أي خطرر  حرري التعرراطي معهررا سرريؤعي إلررى خ
 الصراع.

تديررريم الخبرررراء السياسررريي  تالعسررركريي  تاألم يررري  اإلسررررايي يي  لحصررري ة التطرررترات حررري م طدرررة الشررررق 
تالشرررهتر األتلرررى مررر  العرررام ال ررراري، أ هرررا صررربت حررري صرررالل إسرررراييل،  8023األتسرررط، خررر ل عرررام 

ت "الربيرم العربري"، تغررق عتل ال رتار حري أ ماتهرا العاخ يرة، بترا م التهعيعات التي كا رت تم  هرا  رترا
بما يد ت إلى حع بعيع التهعيعات العسكرية التد يعية التي يمك  أ  تتا ههرا إسرراييل، ت  راح ال ريش 

مرررم مدرررات ي "حررر ب ه"، تالحرررربي   8009اإلسررررايي ي حررري االسرررتفاع  مررر  عرتو حررررب تمرررت / يتليرررت 
 بتع ي  الدعرات العحاعية اإلسرايي ية حي متا هة تهعيع الصتاريخ.األخيرتي  ع ى قطاع غ  ، 

تيبم م  يععمت  هذا الرأي حي حساباتهم تتدعيراتهم أ  حركة "حمراو" تعرا ي مر  حصرار سياسري 
تمرالي خررا ق، أعى إلرى ترا ررم شررعبيتها تقرعرتها ع ررى متاصر ة سرريطرتها ع ررى قطراع غرر  ، تأ  "حرر ب 
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قاسرررية بتترطررره عسررركريًا حررري األ مرررة السرررترية. بي مرررا ت فسرررت األ ظمرررة ه" عخرررل حررري معركرررة اسرررت  اف 
العربية التد يعية حي الخ ريج العربري الصرععاء بترا رم قرت   ماعرات "اإلسر م السياسري" الرييسرية، التري 

 حصعت حي بعاية  ترات "الربيم العربي" مكاسب سياسية كبرى.
بتبرررم الععيرررع مررر  الم حظرررات االحترا يرررة،  إال أ  تابرررعي هرررذف الحسرررابات تالتدرررعيرات يسرررتعركت ها

تحسبًا لععم التقتع حي قراءات خاطيرة ت ط رق مر  اعتبرار ت ر  الحسرابات تالتدرعيرات تسرت ع إلرى أحكرام 
مط درررة تقطعيرررة تررر د  حديدرررة أ  التقرررايم تظرررل متحركرررة تمتعاخ رررة ع رررى األر ، كمرررا تررر د  مبرررعأ 

  ا ب تمبتسر .التح يل ذاته إذا ما ا حرحت  حت قراءات أحاعية ال
حإسرررراييل بدطرررم ال ظرررر عمرررا حددتررره، تحدرررًا ألك ريرررة المح  ررري  اإلسررررايي يي ، سرررتبدى أمامهرررا الك يرررر مررر  
التحعيات اإلستراتي ية، سياسرية تعسركرية تأم يرة، تفرر  ع رى صر اع الدررار حري ترل أبيرب لريو حدرط 

ًا تبررم خطررط بعي ررة تبررم خطررط إسررتراتي ية ت خررذ التحررعيات قبررل المكاسررب حرري حسرراباتها، بررل تأيبرر
 تحسبًا الحتمال حشل الخطط الرييسية.

ريررريو معهرررع عراسرررات األمررر  الدرررتمي اإلسررررايي ي، عرررامتو يررراعلي ،  شرررر مرررؤخرًا عراسرررة مطتلرررة تحرررت 
ع تا  "حي متا هرة التهعيرعات اإلسرتراتي ية لألمر  الدرتمي"، تتر متهرا مؤسسرة العراسرات الف سرطي ية، 

  اءت حي صالل إسراييل، ل ععيع م  األسباب يذكر م ها  8023اعتبر حيها أ   رع  حساب عام 
تمتعررت إسررراييل بهررعتء شرربه تررام ع ررع حررعتعها. الرررعع اإلسرررايي ي قررتي  ررعًا تذت حاع يررة تابررحة بررع 
الب عا  الم اتر . ع ى الرغم م  اال تفابات حي العالم العربري ترم الحفراظ ع رى معاهرعات السر م مرم 

بامرررا ل تفرررتق ال رررتعي العسررركري اإلسررررايي ي، تتطرررتير الدرررعرات العحاعيرررة مصرررر تاألرع . ععرررم إعار  أت 
اإلسرررايي ية. تعررر  ال رريش السررتري إل هررا  شررعيع. مشرراركة "حرر ب ه حرري الدتررال حرري سررتريا. تحسرر  

اإلسرايي ية ساهم حي تخفيف  -مكا ة "حتل" مدابل ترا م مكا ة "حماو". ت عع المفاتبات الف سطي ية
 ررى إسررراييل، تحرري إبطرراء تتيررر  حم ررة  رر ع الشرررعية ع هررا، الترري تتعررر  لهررا حرري البررغتط العتليررة ع

األعرررتام األخيرررر . األبرررررار التررري لحدررررت باالقتصررراع اإليرا ررري تأعت إلررررى برررعف متقررررف طهررررا  حرررري 
سراييل إل هاء األ مرة بي همرا.. 2+5مباح اتها مم الم متعة العتلية ) (. االتفاق التمهيعي بي  تركيا تا 

 الخ.
ابل  يدرُّ ياعلي  ب    ظر  إلى أمام  حت المعى اإلستراتي ي تبيِّ  ت تع  مة ما يععت ل د ق،  راء بالمد

االحتماالت التي ت طتي ع يها تطترات س بية إستراتي ية بعيع  المعى، تطرح تحعيات تمخاطر كبيرر  
التفكير اإلستراتي ي  محتم ة ع ى األم  الدتمي اإلسرايي ي، تدم حي ص بها أربم مسايل رييسية تتا ه
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ل ال  عرات السر بية إلرى  اإلسرايي ي، تتتط ب سياسات استباقية ت  ى ب فسها ع  التبرم الرراه ، تتحرتِّ
 تبم إستراتي ي أك ر م يمة إلسراييل.

المسايل األربعة، حسب ياعلي ، هي  البر امج ال تتي اإليرا ي، م   اتية احتمال تصرتل طهررا  إلرى 
( ي ي  لها االحتفاظ بالدعر  ع ى التدعم 2+5احتمال تتقيم اتفاق بي ه تبي  م متعة )العتبة ال تتية، ت 

حرررري بر ام هررررا ال ررررتتي. التررررعاعيات األم يررررة السياسررررية الترررري سررررتترتب ع ررررى حشررررل عم يررررة المفاتبررررات 
اإلسرررايي ية، ت شررتء أتبرراع تف ررر ا تفابررة ح سررطي ية  ال ررة، تربمررا ا هيررار ب يررة السرر طة  -الف سررطي ية

 سررطي ية  تي ررة اإلخفرراق السياسرري تالمشرراكل االقتصرراعية المتراكمررة. تررعاعيات "الربيررم العربرري" ع ررى الف
عتل ال تار، ح ي حالة م  عرعم االسرتدرار حري هرذف الب رعا  سرتهعع األمر  الدرتمي اإلسررايي ي. تأخيررًا، 

، تا صرراف أتلتيرات ترا م مكا رة التاليرات المتحرع  األمريكيرة حري الشررق األتسرط بعرع "الربيرم العربري"
 إعار  أتباما إلى م طدة شرق نسيا، باعتبارها تستدطب المصالل األمريكية حي العدتع الداعمة.

المشررررك ة حرررري قررررراء  يرررراعلي ، تالدررررراءات الشرررربيهة لهررررا مرررر  حيرررر  الم ط دررررات تاالسررررت تا ات تالح ررررتل 
مرا تسرميه الخيرارات المعمرتل  المدترحة، تكم  حري أ هرا تعتمرع عايمرًا م طدرًا مت اقبرًا، حري تعاطيهرا مرم

لرررى  ا بهرررا الخيرررارات البعي رررة. حت ررر  العراسرررات حيمرررا يخرررت الم رررف ال رررتتي اإليرا ررري ت ط رررق مررر   بهرررا تا 
التشرركي  حررري ال تايرررا اإليرا يرررة، تاتهرررام غيرررر مباشرررر ل دررتى العتليرررة الكبررررى ب  هرررا تتسررراهل مرررم طهررررا . 

ى ح فايهررا الغررربيي  مرر  أ ررل اإلبدرراء ع ررى تالخيررار أمررام إسررراييل حرري هررذف الحالررة متاصرر ة البررغط ع رر
بداء ال  رتء  العدتبات المفرتبة ع ى إيرا  ت ياعتها حي حال لم تربخ ل شرتط األمريكية تالغربية. تا 

 إلى عمل عسكري بع البر امج ال تتي اإليرا ي، كخيار بعيل مطرتح ع ى الطاتلة عايمًا.
غالبًا ما تدم الدراءات اإلسرايي ية حي ت اقبات تؤشر  اإلسرايي ية، -تا  اء تع ر المفاتبات الف سطي ية

إلررى خ رررل حررري التفكيرررر السياسررري اإلسررررايي ي، تعراسرررة يرراعلي  تدرررعم علررريً  عامغرررًا ع رررى ذلررر ، بم اقشرررتها 
لدشررتر الخ حررات المستعصررية، تعررعم إعا تهررا ل سرر ت  الرسررمي اإلسرررايي ي الررذي يدررت  المفاتبررات، 

حررري ب ررراء المسرررتتط ات، ترحبرررها رسرررم الحرررعتع بي هرررا تبررري  العتلرررة  السررريما اسرررتمرار حكتمرررة  ت يررراهت
، تمطالبررررة الف سررررطي يي  االعتررررراف بمررررا يسررررمى" الطررررابم 2697الف سررررطي ية ع ررررى أسرررراو حررررعتع عررررام 

 اليهتعي لعتلة إسراييل".. الخ م  شرتط م حفة بحق ال ا ب الف سطي ي.
إسررراييل بتب يرره هررت  حررت "حررل الررعتلتي "  ليصررل يرراعلي  بعررعها إلررى أ  البررعيل اإلسرررايي ي الررذي تُ صررل

باتفاق مرم ال ا رب الف سرطي ي أت بعت ره، مر  خر ل حرر  اتفاقرات مؤقترة، تت  يرل الدبرايا ال تهريرة 
حي الصراع م رل "الحرعتع تالدرعو تال  يري  تالمسرتتط ات..." إلرى مفاتبرات مسرتدب ية غيرر مسردتحة 

  م يًا.
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  "الربيم العربري" يبتعرع ك يررًا، تحدرًا لم طرق تح يرل يراعلي  تالعرو الذي ي ب أ  تستخ صه إسراييل م
تمرر  يشرراركت ه حرري  ظرترره، ال يصررل إلررى المطالبررة برر   تسررت يب تررل أبيررب لمتط بررات تسررتية شررام ة 

 اإلسرايي ي. -تمتتا  ة ل صراع الف سطي ي
قالرررررب  تهكرررررذا، إ  غالبيرررررة الدرررررراءات تالتح ررررري ت اإلسررررررايي ية، التررررري يحررررراتل أصرررررحابها تبرررررعها حررررري

متبررتعي، تبدررى حرري االستخ صررات بعيررع  عرر  الهررعف الررذي تععيرره، تهررذا تحررع نخررر يبرراف إلررى 
التحررعيات األربعررة المررذكتر  حرري عراسررة يرراعلي ، تتحررعيات أخرررى ال تدررل أهميررة لكرر  ال يتسررم الم ررال 

 لذكرها حي هذف المدالة.
 21/5/2102، وكالة أنباء موسكو_نوفوستي

 
  اإلرهابالتي ستشارك فيها حماس لن تلغي  كومةوالحالمصالحة الفلسطينية  .72

 زلمان شوفال
ت تي م  تاش ط  اخبار غير مؤكع  ب   التاليات المتحع  ت تي االعتراف بحكتمرة التحرع  الف سرطي ية 
ع ررعما ت شرر  حتررى لررت لررم تدبررل حمرراو شرررتط الرباعيررة العتليررة، أي االعتررراف بعتلررة اسررراييل تااللترر ام 

برري  م.ت.ف )أت السرر طة الف سررطي ية( تاسررراييل. تسرريكت  االحت رراج الرسررمي برر   باالتفاقررات السررابدة 
ال ساسرررة. تاذا لرررم تكررر  الرررععتى المرررذكتر  ن فرررا مد عررررة  –أمرررراء  –” تك رررتقراط“الحرررعي  عررر  حكتمرررة 

بالببط حذا  بسبب حديدة أ   صف الت راء حي هذف الحكتمة سرتعي هم حمراو تهري م ظمرة عرحتهرا 
فسرررها ب  هرررا م ظمرررة ارهررراب. تسرررتكت  ال تي رررة العم يرررة لرررذل  أ  تصررربل تاشررر ط  التاليرررات المتحرررع   

 بمدتبى الحديدة، محاع ة لحكتمة ارهابية.
)خبرراء بمراذا؟( هرؤالء، لكر  ي بغري أ   فرر  أ هرم لر  ” الخبرراء“ال  ع م حي هذف المرح ة م  سريكت  

ر  أال يشررمل التحررع الف سررطي ي يت رراه تا الرر هج الررذي سررتم يه حمرراو ع رريهم كمررا ط بررت اسررراييل ذات مرر
تتاحدرررت التاليرررات المتحررع  لك هرررا تعامرررت عررر  أ   –الررى مرررؤتمر معريرررع مم  ررري  رسررميي  مررر  م.ت.ف 

هررؤالء المم  رري  كررا تا يت دررت  أمرررا يتميررا مرر  مدررر م.ت.ف حرري تررت و. تاسررتدر رأي اسررراييل هررذف المررر  
التاليرات المتحرع  بمتقرف مشرابه. لكر  هرذف تتتقعرت أ  ت تر م ” ُيخيرل إلري“ع ى أال تشار  حري العراب 

يبعت كما ق  ا ن فا بحسب التت هات التي ت تح حي تاش ط  أ  تتقعات الدعو حري هرذا الشر   سرت د ب 
 خايبة.

ح ررم يكرر  ي ررت  محاع ررة “، هررذا مررا سيسرر له الرربع ، ”لمرراذا تصررر اسررراييل  ررعا ع ررى رحرر  حمرراو؟“
تهذا صحيل لك  م.ت.ف تحرتل ”.    تأمرم.ت.ف ايبا ذات مر  تاصبحت اآل  محاع ة حي كل ش
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قب تا  حت الخارج ع ى االقل قتاعع تالت امات ما تال سيما حي مس لة االرهاب تالع ف، تع رى أ رر ذلر  
ُأسرردطت الديررتع ع همررا. أمررا حمرراو حرري مدابررل ذلرر  ح ررم تتخررَل قررط عرر   هررج االرهرراب، تاذا كا ررت قررع 

ط ق  ار مؤقت مم اسراييل حدع حع رت ذلر  حدرط اقترحت هع ة بي  تقت تنخر أت تاحدت ع ى تقف ا
ع ى أ ر البرربات التري أ  لهرا ال ريش االسررايي ي أت كرا  يتشر  أ  ي  لهرا ع رى رأسرها. هرذا الرى أ  

المي ررراق “ع رررى ت رررتب أ  ي غررري الف سرررطي يت  مرررتاع  2662اسرررراييل قرررع أصررررت حررري مرررؤتمر تاي حررري 
تحديدررة كررت  اليهررتع شررعبا كرري ُتعطررى الت امررات  الترري ترررح  ت ررتع عتلررة اسررراييل” الررتط ي الف سررطي ي

الف سطي يي  المخت فة حي م ال الس م الدعر االع ى م  ال دة بها ع ى األقل. تاقت رم الررييو ك ي ترت  
 بععالة المط ب االسرايي ي حتم الغاء المتاع المذكتر  حي ظاهر االمر ع ى االقل.

  يترابم سر فه حري الم صرب تأ  يط رب أال تدبرل حمراو كا ت اسراييل تتتقم اليتم م  الرييو اتباما أ
حدط شرتط الرباعيرة برل أ  ت غري المي راق ال هراعي المشرحت  بالعبرارات المعاعيرة ل سرامية التري ترععت 
الرررى الدبررراء ع رررى عتلرررة اسرررراييل باعتبرررار ذلررر  شررررطا لكرررل صررر ة مباشرررر  أت غيرررر مباشرررر  بالحكتمرررة 

 الف سطي ية التي ست ش  حي المستدبل.
الف سطي ية تل   شرغل أ فسر ا ايبرا ” المصالحة“ كرر ه ا كل ال ظريات التي أ يرت حيما يتع ق بر  ل 

بالشكت  حي صعق هذا اال راء المريب أت قعرته ع ى البداء، لك  ليو م  الممت م أ  يتبري  أ  أبرت 
 ما   تقاع  حماو يسعت  حي هذف المر  الى أك ر م  إيهام بتحع .

دي  أ  تصرف الخطت  التي خطتها االبر  الى ات راف التطررف ال الرى ات راف الع رف. م  الممك  اذا بي
حدررع برري  اشررخات مرر  حمرراو أ هررم ي ررتت  أ  يسرر كتا سرر ت  حرر ب ه حرري لب ررا ، أي أ  يررؤعتا عترا 

م ظمرة مداتمرة “محعتعا  عا حي الشؤت  المع ية تاالعارية مم الحفاظ ع رى حريرة عمرل مط درة بصرفة 
  ى ذل  تابل تهت الشرعية السياسية مم الحفاظ ع ى خيار االرهاب.تمع”. شعبية

تُيس ل هل أعركت التاليات المتحع  حي عهع اتباما عرو اخطاء اعار   ترج بتش حي مرا برغط ع رى 
اسراييل لتتاحق ع ى ا تخابات ح سطي ية تشار  حيها حماو، تعرو اخطايه هت  فسه حي ش   الربيرم 

كرري ال يخطريء اآل  مررر  اخررى حرري شر   الحكتمررة التري تشررار   –  المسر مي  العربري تت ييرعف ل خررتا
 حيها حماو.

 87/5/8024 ،اليتم إسراييل
 22/5/2102، رأي اليوم، لندن
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