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 هنية: ال نقبل وصف المقاومة باإلرهاب وحريصون على أمن مصر 

قزززا  إعزززماعي  ننيزززئي نالزززب رلزززيس المكةزززب العياعزززي لشركزززئ : األناضزززو  -مصززز حب شبزززو  -غززز   
ي مؤكززد ا ”اإلرنززاب”شمززاسي إن شركةززت ب ةقبزز  مززن أشززد  لزز  األوراو ووصززل المقاومززئ الحلعزز ينيئ بززز

 صري وعدم الةد   في الشؤون الدا ليئ لمصر.شرص شركةت علب األمن الم
جززاء كلزز  فززي كلمززئ لززت  زز   مززؤةمر عقززد فززي مدينززئ غزز  ي معززاء ال، ،ززاءي ويعززةمر شةززب ال مززيسي 

المززؤةمر العلمززي الززدولي األو  نفلعزز ين أعززباب “الجامعيززئ بةزز  ي ةشززن عنززوان ” الربززا “وةنظمززت كليززئ 
 ابشة   وعوام  ابنةصار(.

ت رعالئ للمجةمع الدولي واإلقليم نشن فزي شركزئ شمزاس وق زاة غز   ب نقبز  مزن نوج  “وأضال ننيئ: 
أشززززد أن ي لزززز  األوراو فالمقاومززززئ مقاومززززئ واإلرنززززاب إرنززززاب. مقاومةنززززا مشززززروعئ ومعززززؤولئ وشكيمززززئ 

 ”.وشددن معركةها وعياعةها وبوصلةها وشدودنا
اإلعززززراليلي. شزززعبنا يززززرف  الشزززعب الحلعزززز يني أك،زززر الشززززعوب الةزززي اكةزززون بنززززار اإلرنزززاب “وةزززابع: 

اإلرنززاب فكززر ا وعياعززئ ومززا نحعلززت مززن مقاومززئ عنززدما نةعززر  لعززدوان  ززارجي نززو دفززاة مشززروة عززن 
 ”.النحس ومقاومئ ل شة   المجرم

وجززدد ننيززئ ة كيززد شركززئ شمززاس علززب عززدم الةززد   فززي الشزز ن الززدا لي لمصززر وشرصززها علززب أمززن 
 واعةقرار مصر.
د ززا  مززواد اإلعمززار ومززد يززدنا غزز   ةشةززا  مززن “ومضززب قززال :  مصززر رفززع الشصززار وفززةر المعززابر وا 

للحلعزز ينيين كمززا كانززن دالمززاي ونشززن فززي كان الوقززن شريصززون علززب أمززن مصززر واعززةقرارنا وعزززدم 
ن عزززدم المعزززاس بززز من مصزززر لزززم يشزززد  فزززي الماضزززي ولزززن يشزززد   الةزززد   فزززي شززز نها الزززدا ليي وا 

 ”.بالمعةقب 
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ع ال زززاص لمصزززري بززز  نشزززن شريصزززون ومعنيزززون بالع قزززئ شزززعبنا لزززم يةزززد   فزززي الوضززز“وأضزززال: 
والةعام  مع مصر بة  النظر عن وضعها الدا لي ونشةرم  صوصيةها وكنا قد ةعاملنا مع مصر 

 ”.الدولئ في ك  العهود ونكا موقل اعةراةيجي لن يةبد 
ننزززا  مزززن يحةزززري علزززب غززز   وعلزززب شركزززئ شمزززاس ويشزززر   مصزززري وي الزززب بضزززرب غززز   “وةزززابع: 

اومززئ الحلعزز ينيئ الباعززلئي وننززا  أ ززرال فلعزز ينيئ دا ليززئ أيضززا ةشززر  علززب شمززاس والقعززام والمق
نالجنززاا الععززكري لشمززاس( عبززر الزز   بهززا فززي الشزز ن المصززري الززدا لي وأشززدا  عززيناء نشززما  شززرو 
مصر( مةجاو   ك  األدبيان والقيم الو نيئ من أج  شمايئ مصالشها الش بيئ ونظراةهزا الضزيقئ ونزكا 

 ”.جعيم بشو الشعب الحلع يني    
مزززن جانزززب ك زززري أكزززد ننيزززئ علزززب أن شركزززئ شمزززاس ب ةعزززعب للشزززروب بززز  ةريزززد أن يعزززي  الشزززعب 
الحلعزز يني بةزز   بكرامززئ وبشريززئ ضززمن الززو ن الحلعزز يني علززب أعززاس شززو العززود  وابعززةق   وشززو 

قامئ الدولئ الحلع ينيئ المعةقلئ.  ةقرير المصير وا 
فش  في شروبت العدوانيئ وانةصزرن غز   وش مزن مقاومةهزا الباعزلئ ” إلعراليليالعدو ا“وأشار إلب أن 

 أع ور  الجي  اإلعراليلي.
ولحن إلب أن غز   ةعزاني مزن ةوقزل اإلعمزار والشصزار وعزدم ةزوفر رواةزب للمزوظحين وكز  كلز  يز ةي 

 بعد ، ،ئ شروب شنةها إعرالي .
در  علب ةجاو  الصعوبان واأل مان بقياد  وأوضر أن شماس ةمر بظرول صعبئ واعة،ناليئ لكنها قا

 مةماعكئ في الدا   وال ار .
ي قززا  ننيززئ إن شركززئ شمززاس قززد من كزز  مززا يلزز م مززن   ززوان لةشقيززو المصززالشئ  وعلززب صززعيد ،ززان 
الو نيززئ وة لززن عززن الشكومززئ برغبززئ شقيقيززئ كان بعززد و نززي بزز  واعززةقبلن شكومززئ الةوافززو وعززهلن 

 ”.قعام لشالئ الوشد عمليئ ابنةقا  من شالئ ابن
دار   دار  الشزز ن الززو ني وا  ودعززا ننيززئ شكومززئ الةوافززو الززو ني للقززدوم لق ززاة غزز   وةشمزز  المعززؤوليئ وا 
معابر غ   دون إقصاء أشد وةكريس مبدأ الشراكئ الو نيزئي واشةضزان الجميزع وعزدم مشاربزئ أشزد فزي 

 راةبت بعبب انةمالت أو رأيت العياعي.
صالشئ وشريصئ علزب ةنحيزك كز  ملحاةهزاي داعي زا الجميزع إلزب ابلةز ام بمزا ةزم وقا  إن شماس جان   للم

ابةحززاو عليززت فززي القززانر  والدوشززئ وغزز   والشززروة بززال  وان المباشززر  لوقززل الةحززرد بززالقرار الحلعزز يني 
 المرةب  بالعلم والشرب والمحاوضان.



 
 
 
 

 

           6ص                                     3444 العدد:    52/5/5102 األربعاء التاريخ:

لمحاوضزان مزع ابشزة   والةوجزت وأكد علب ضزرور  أن ةةصزدر كافزئ القزراران الحلعز ينيئ المرةب زئ با
لمجلززس األمززن والمنظمززان األنليززئ ووقززل الةنعززيو األمنززي مززع ابشززة   اإلعززراليلي الةوافززو الززو ني 

 الحلع ينيئ للةشرير والصمود. ئوابعةراةيجيالشام  
 54/5/5102، رأي اليوم، لندن

 
 "إسرائيل"لمحاسبة  "الدولية الجنايات"كية يؤكد ضرورة الذهاب إلى يعشراوي: قرار المحكمة األمر  

عضو اللجنئ الةنحيكيئ  ي أنعالد أبو فرشئ نق   عنالبير   من 52/5/5102األيام، رام هللا،  ككرن
لمنظمئ الةشرير د. شنان عشراويي قالن أمسي إن اعرالي  ني من يجب أن يةرم ويدفع ةعويضان 

ركيئ الةي  البن العل ئ الو نيئ بدفع عن معانا  الشعب الحلع ينيي ردا علب قرار المشكمئ األمي
 ي مشير 5113و 5115ةعويضان عن عمليان ةحجيريئ وقعن ما بين 

نكه الشاد،ئ ةؤكد »وأضافن عشراويي     مؤةمر صشافي عقدةت في مقر المنظمئ في البير : 
ضرور  الكناب إلب مشكمئ الجنايان الدوليئي ونشن نصر علب كل ي ألن اعرالي  دولئ  ار  

 .لقانوني وةةصرل ب ريقئ ةنةه  القانون الدوليي والقانون اإلنعاني الدوليي والقوانين الحلع ينيئا
وقالن: لو أن ك  شكومئ في العالمي ةشملن المعؤوليئ عن ك  موا نيها أو ك  فرد من موا نيهاي 

 أو شةب أعضاء في ال دمئ المدنيئ أو قوى األمني لن ةةمكن من القيام بمهامها.
هجنن م البئ العل ئ والمنظمئ بةعويضان عن أعما  قام بها أفرادي مةعاللئ عما إكا كان علب واعة

 الوبيان المةشد  م،  ةشم  ةبعان أعما  ونجمان قام بها موا نون أميركيون.
أمسي إن قالن عشراويي  أن، كحاا  بون نق   عن 52/5/5102الشرق األوسط، لندن، وأضافن 

لع ينيئ والعل ئ قررةا ابعةلنال علب القرار القضالي الصادر عن مشكمئ منظمئ الةشرير الح»
أميركيئ بةعوي  ضشايا العمليان الةحجيريئ.. ونشن نصر ونؤكد أننا عنعة نل علب القراري وعلب 

 «.،قئ كاملئ ب ننا عنربر ابعةلنال
ليليئ قرروا إعاء  بع  األفراد الكين يشملون الجنعيئ األميركيئ واإلعرا»وقالن عشراويي إن 

اعة دام النظام القضالي األميركيي ونشن نصر علب أنت ب ع قئ لمنظمئ الةشرير والعل ئ 
نكه ابدعاءان مةلو ئي وب أعاس لها من »وأضافن موضشئي أن «. الحلع ينيئ بهكه األعما 

النظر عن الصشئي ونكرر ب ن األشدا  المككور  لم ةقع بقرار من المنظمئ أو العل ئي بصرل 
 «.صحئ من قام بهكه العمليان

 عشراوي أن يميرفن صادونق  عن  رام هللامن  54/5/5102نت، الدوحة،  الجزيرة وجاء في
ي إن معةندان وو،الو اعةولب عليها جنود إعراليليون ب ريقئ غير شرعيئ     اقةشامهم مقر قالن
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شهادةهم إلدانئ العل ئ في المشكمئ  الرلاعئ الحلع ينيئ نالمقا عئ( بالمدينئ اعُة دمن    
 األميركيئ.

 مةلو ئي 5113و 5115وشددن عشراوي علب أن ادعاءان دعم العمليان الةي وقعن بين عامي 
وب ع قئ لها ب عما  منظمئ الةشرير أو بالعل ئ الةي ةبنن برنامجا قالما علب الش  العياعي 

 ش  عم  العل ئ الحلع ينيئ ومنظمئ الةشرير.والنضا  العلمي. واعةبرن قرار اإلدانئ مشاولئ ل
 

 بتحويل األموال الفلسطينية "إسرائيل"كية بإلزام يطالب اإلدارة األمر حكومة التوافق ت 
رام هللا:  الب مجلس الو راء في جلعةت األعبوعيئ الةي عقدنا في رام هللا أمس برلاعئ الدكةور 

الي  بةشوي  األموا  الحلع ينيئ الةي ني ليعن من ئ من اإلدار  األميركيئ بإل ام إعر  رامي الشمد هللا
نما ةقوم بجبايةها نيابئ عن العل ئ الو نيئ مقاب  ما نعبةت  من عوالد  %4الشكومئ اإلعراليليئي وا 

 الضرالب.
وأضال المجلس إن عياعئ اشةجا  عالدان الضرالب الحلع ينيئ الةي اةبعةها الشكومئ اإلعراليليئ 

الشكومئ اإلعراليليئ إ  ة الجانب الحلع يني علب ةحاصي  ما يةم اقة اعت من  مران عديد  ورف 
جراء أشادي الجانب وقرصنئ إعراليليئ علب  نكه العالداني ما نو إب انةها  فاضر ل ةحاقيان وا 
األموا  الحلع ينيئي يعةدعي من اإلدار  األميركيئ اة اك إجراءان مل مئ وعاجلئ إلجبار إعرالي  علب 

قل اعةي لها علب مقدران الشعب الحلع يني وأرضت وموارده الماليئ وال بيعيئي وإل ضاعها لقواعد و 
 القانون الدولي وقراران الشرعيئ الدوليئ.

وةعقيبا  علب قرار مشكمئ نيويور  بإدانئ العل ئ الو نيئ الحلع ينيئ ومنظمئ الةشرير الحلع ينيئ 
ي أعرب مجلس 5100-5113ليان الةحجيريئ الةي نحكن بين بالمعؤوليئ عن دعم وة ييد علعلئ العم

جشافا  بشو الشعب  الو راء عن  يبئ أملت من نكا القراري الكي يم،  انق با  علب الشقيقئي وا 
  .الحلع يني الكي قامن قوان ابشة   بةدمير كافئ مؤععاةت المدنيئ واألمنيئ     ةل  الحةر 

 52/5/5102األيام، رام هللا، 
 

 الحياة": عباس يسعي للحصول على موافقة المجلس المركزي لوقف التنسيق األمني مع "إسرائيل"" 
قا  معؤولون فلع ينيون إن المجلس المرك يي البرلمان المصةر لمنظمئ : مشمد يونس –رام هللا 

ردا  الةشريري عيجةمع في الرابع وال امس من الشهر المقب  لبش  وقل الةنعيو األمني مع إعرالي  
 علب قيام األ ير  باشةجا  أموا  الجمار  الةي ةشك  ،ل،ي إيرادان العل ئ.
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ي عن أن الرليس مشمود عباس يععب للشصو  علب موافقئ المجلس «الشيا »وكشل معؤو  رفيع لز 
المرك ي علب وقل الةنعيو األمني مع إعرالي . وقا  المعؤو  الكي فض  عدم ككر اعمت: 

ورقئ وقل الةنعيو األمني ويلوا بها إلل ام إعرالي  باعةلنال ةشوي  أموا  عيشم  الرليس عباس »
 «.الجمار  للعل ئ

ويجةمع المجلس المرك ي بين دوران المجلس الو نيي الكي يشك  برلمان الشعب الحلع يني في 
 الو ن والشةاني لبش    وان القياد  الةنحيكيئ لمنظمئ الةشرير ورعم العياعيان المقبلئ.

  مقربون من الرليس مشمود عباسي إن الرليس عيعر  أمام المجلس الو ني ال  وان الةي وقا
اة كنا في العنئ الماضيئ لجهئ الةوجت الب األمم المةشد  وابنضمام إلب عدد من المنظمان 
والموا،يو الدوليئي و   ت للعام الجاريي بما فيها وقل الةنعيو األمني مع إعرالي  في شا  اعةمرار 

جرالم »شج  أموا  الشعب الحلع ينيي وابنضمام إلب الم يد من المنظمان الدوليئي ورفع دعاوى 
 ابعةي ان.ضد القاد  اإلعراليلييني  صوصا  في موضوة « شرب

 52/5/5102الحياة، لندن، 
 

 تهم الجيش اإلسرائيلي بقتل فلسطيني بدم باردتالسلطة  
يليي أمسي شابا فلع ينيا في الضحئ الةربيئ أ،ناء عمليان قة  الجي  اإلعرال:  بون كحاا-هللارام 

اقةشام في بين لشمي واةهم الحلع ينيون إعرالي  بقةلت بدم باردي وشولوا ج،ةت للةشرير في مشاولئ 
 بعة دام النةالج لرفع قضايا بشقئ مشةملئ ضد إعرالي  بمشكمئ الجنايان الدوليئ.

اشةلوا أماكن عاليئ في »إن الجي  اإلعراليلي وقواةت ال اصئ وقا  جبرين البكريي مشافظ بين لشمي 
م يم الدنيشئ في بين لشمي وبدأوا بإ  و رصاص شي ك،يل دا   الم يم أصاب الشاب جهاد 
الجعحريي الكي كان يقل علب ع ر من لتي وةم إ  و النار عليت بدم باردي ،م ةم شج  ج،ةت 

 «.وةركوه ين ل شةب اعةشهد
وشدان قمع  اصئ مدججئ بالع ا وبالك ب »شؤون األعرى في بيان أمسي إن وقالن نيلئ 

أقعام في عجن ريموني واعةدن علب األعرى بعد مصادر  ك   4البوليعيئ دانمن أو  من أمس 
 8أغراضهم الش صيئ واألدوان الكهرباليئ والةكاليئ والم بسي وا  راجهم إلب العاشئ مقيدين ولمد  

 «.  بهم الك ب البوليعيئعاعان مةواصلئ ةشي
 52/5/5102الشرق األوسط، لندن، 
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 أبو صبحة: استمرار أزمة معابر غزة سببه صراع داخلي في السلطة 
كشل مانر أبو صبشئ مدير نيلئ المعابر والشدود في غ  ي أن اعةمرار أ مئ : مشمود فود –رفر

 .معابر الق اة عببت صراة دا لي في العل ئ الحلع ينيئ برام هللا
وأشار أبو صبشئ     برنامج "مكاشحان" الكي ينظمت مرك  عمارن ميديا برفري معاء ال، ،اءي 
إلب وجود أ مئ شقيقيئ بين ةياري الرليس مشمود عباس والقيادي المحصو  من شركئ فةر مشمد 

 هئ ،انيئ.دش ن من جهئي ونيلئ المعابر الةابعئ لرام هللا والعل ئ كاةها شو  عم  معابر غ   من ج
وأوضر أن ناصر العرا  وكي  و ار  الشؤون المدنيئ في غ   "شاو  أن يةحانم مع العل ئ إليجاد 

 كليئ عم  للمعابر بوجود أمن شكومئ غ   العابقئ؛ لدوره في شحظ األمني إب أن الرد كان علبيا".
    يارةت للمعابر قب  وقا  إن الوعود الةي ةلقانا من  ياد أبو عمرو نالب رليس شكومئ الةوافو  

أك،ر من شهريني كنبن أدرا  الرياا ولم ينحك منها شيءي مؤكدا أن الشمدهللا أبلغ قياد  شركئ 
 شماس في غ   برفضت ةد   أبو عمرو في ملل المعابر بشجئ أنت ليس من ا ةصاصت.
اسي مجددا وشدد أبو صبشئ علب أن ش  أ مئ المعابر يشةا  قرارا عياعيا من الرليس مشمود عب

ة كيده جهو يةهم لةعليم المعابر علب أعاس الشراكئ والعم  المشةر  مع العاملين العابقيني ورف  
 عياعيئ إقصاء الموظحين.

وكشل عن  لب رعمي ةقدم بت دش ن للعل ان المصريئ من أج  فةر معبر رفر     الحةر  
 الماضيئي إب أنت قوب  بالرف  القا ع.

ي لحن أبو صبشئ إلب عدم وجود أي مواعيد لحةر معبر رفر للمعافرين أو وبش ن عم  المعابر
ن وضع العحر عبر معبر بين شانون شمالي  المعةمرين     األيام المقبلئي فيما أشار إلب ةشعُّ

 الق اة.
 وأضال أن ابةصابن شبت منق عئ شالياي لكنت قا  إنهم يةوقعون فةر معبر رفر في أي لشظئ.

ص ي أوضر أبو صبشئ أن أفراد نيلئ المعابر ةمكنوا من القب  علب معافرين وفي عياو منح
 مرةب ين مع ابشة  ي وك رين مةلبعين بةهريب شبوب م در  ومواد أ رى.

 54/5/5102الرسالة، فلسطين، 
 

 عطون: االحتالل يرتكب مجزرة بحق األسرىالنائب  
القدسي أشمد ع وني إن ما يجري في  قا  عضو المجلس الةشريعي الحلع يني المبعد عن مدينئ

 عجون ابشة   اإلعراليلي من ممارعان واعةداءان "مج ر  بشو الشركئ الحلع ينيئ األعير ".
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وأضال ع ون في ةصريشان صشحيئ لت     اعةصام ةضامني أمام مقر البع،ئ الدوليئ للصليب 
ي "وما يشد  في عجن ريمون ةشديدا ي األشمر في مدينئ البير ي وع  الضحئ الةربيئي اليوم ال، ،اء

وما شص  فيتي ما نو إب ةعبير عن شالئ الةضب والم عا  الةي يعيشها األعرى في عجون 
 ابشة  ".

 54/5/5102، قدس برس

 
 الجهاد حركة إجراءات إسرائيلية عقابية بحق أسرى  

ن شمدونزئ لزز "الشيزا " إن قزا  مزدير مركز  األعزرى للدراعزان األعزير العزابو رأفز: فةشي صب اا -غ   
أعززيرا  مززن أعززرى شركززئ الجهززاد اإلعزز مي فززي عززجن "ريمززون"  53نقلززن  اإلعززراليليئ مصززلشئ العززجون

عززجن "ايزز " فززي مدينززئ بلززر العززبع وعزز  صززشراء النقززب. وأضززال شمدونززئ أن المصززلشئ "عززشبن  إلززب
نززكه اإلجززراءان ب نهززا األجهزز   الكهرباليززئ وغيرنززا مززن األجهزز   واألدوان مززن غززرل األعززرى". ووصززل 

أو   زززوان  إجزززراءانالةززز ،ير فزززي معنويزززان األعزززرىي و،نزززيهم عزززن الةصزززدي ألي  إلزززبعقابيزززئ ةهزززدل 
 ةة كنا مصلشئ العجون.

وأوضر شمدونئ أن ننا  اةصابن وشواران ةجرى بين م ةلل أ يال الشركئ األعير ي وبينها وبزين 
مزا يجزري واة زاك   زوان ةصزعيديئ قزد ةبزدأ  إ اءالحصال   ار  العجوني من أج  بلور  موقل موشد 

 في العاشر من الشهر المقب .
وشم لززن "الجهززاد" عززل ان ابشززة   ومصززلشئ العززجون اإلعززراليليئ المعززؤوليئ كاملززئ عززن شززا  الةززوةر 

 والةليان المةصاعد في أوعا  األعرى.
  52/5/5102الحياة، لندن، 

 

 حماس: شعبنا قادر على مفاجأة االحتاللحركة  
شاد،ززئ قةزز  الشززهيد الجعحززري جريمززئ جديززد  ةضززال  إنالنززا و باعززم شركززئ شمززاس شعززام بززدراني  ا قزز

 إلب عج  المشة  المليء باإلرناب واعةهدال المدنيين.
" الةنعيو األمني الكي ةشهده الضحئ الةربيئ بشك  يوميي أنةج شالئ أن:بدراني في بيان لتي  أضالو 

بشزززة   علزززب الةمزززادي أك،زززر فزززي انةهاكاةزززتي إضزززافئ إلزززب مزززن الضزززعل الحلعززز ينيي ونزززو مزززا يشزززجع ا
 الوضع اإلقليمي الضعيل".

وأكززد بززدران علززب أن الززدم الحلعزز يني لززن يكززون ورقززئ انة ابيززئ لززدى العياعززيين واألشزز اب الصززهيونيئي 
د ابشة   علب المحاجآني ونو قادر علب إربا  عاشةت.  وعلب أن الشعب عو 
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أن الشعب الحلع يني مصمم علب ني  شريةت وممارعئ شقت ال بيعي وشدد القيادي في شماسي علب 
فززي المقاومززئ بكزز  أشززكالهاي رغززم ةشززري  بعزز  اإلع ميززين العززرب علززب الشززعب الحلعزز يني الززكين 

 يشكلون غ اء  لجرالم ابشة  .
 54/5/5102، ون الينأفلسطين 

 

 حامدلم إسرائيلي عن حياة قائد القسام األسير إبراهيم يف .."فوضى" 
" فززيلم األكشززن واإل،ززار  "فوضززب"ي الززكي يعززل  YESب،ززن شززركئ البزز  الةلح يززوني اإلعززراليليئ ": القززدس

الضزوء علزب مشزاوبن "إعزرالي " فزي الوصزو  للم لززوب القالزد العزابو لكةالزب القعزام بالضزحئ الةربيززئ 
 األعير إبرانيم شامد.

يئ نالشابا ( لوالزد  حلزئ مريضزئي ليزدلي لهزم لم شو  كيحيئ معاومئ الم ابران اإلعراليليةدور قصئ الح
 بمعلومان شو  المقاومين لقاء ع   ابنةت.

لم الززززكي أشززززرل علززززب إ راجززززت الحنززززان اإلعززززراليلي "ليززززؤور را " باإلضززززافئ للم ززززةص فززززي الشززززؤون يالحزززز
الحلعزززز ينيئ "كبززززي عزززز ارول"ي عززززل  الضززززوء فززززي مجرياةززززت علززززب  ريقززززئ اعززززةة   األمززززن اإلعززززراليلي 

ابجةماعيئ عزبي   للوصزو  لم لوبيزتي وةمكزن أفزراده مزن ابنزدما  وابنعزجام مزع المجةمزع للمناعبان 
 المشلي عبر ةقمص ش صيان موجود  في الواقع ولكنها غير معروفئ شك   للعامئ.

لم ب علوبت وأشدا،ت علب  ريقئ ةشري  األمزن اإلعزراليلي واعزةج ب العا حزئ لزدى أفزراد يكما رك  الح
صئي لدفعهم للمجا فئ في عبي  الوصزو  لم لوبيزتي مزن قبيز  ةزككير جنزوده بقيزام شامزد الوشدان ال ا

 إعراليلي ا من النعاء والشيوخ واأل حا . 003بقة  أك،ر من 
 52/5/5102، "50موقع "عربي 

 
 تقديرًا لجهودها خالل العدوان على غزة  مؤسسة إعالمية في غزة مئة حماس تزورحركة  

قزززان اإلع ميزززئ فزززي الزززدالر  اإلع ميزززئ لشركزززئ شمزززاسي شملزززئ  يزززاران واعزززعئ أنهزززن لجنزززئ الع : غززز  
اعزززةمرن ألك،زززر مزززن شزززهرين مةواصزززليني لكافزززئ الحضزززاليان وشزززركان اإلنةزززا  اإلع مزززي والمؤععزززان 

 اإلع ميئ العاملئ في ق اة غ  ؛ ةقديرا  لجهودنم في الشرب األ ير  و دمئ القضيئ الحلع ينيئ.
مؤععئ وفضاليئ عزواء مشليزئ أو عربيزئ أو  011والمكاةب اإلع ميئ أك،ر من وبلغ عدد الحضاليان 

 دوليئ عاملئ في ق اة غ  .
وةزززرأس ال يزززاران رلزززيس لجنزززئ الع قزززان اإلع ميزززئ النالزززب مشزززير المصزززريي بمشزززاركئ كززز    مزززن فزززو ي 

 برنومي  انر النونوي ع مئ معرولي شعن أبو ششي ي شرشبي  الةريبي مشمد رضوان.
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لب مشير المصري أكد أن نكه ال يزاران ةز ةي ةقزديرا  للجهزود الةزي بزكلةها كافزئ الحضزاليان ووعزال  النا
اإلعززز م فزززي ةة يزززئ ونقززز  الصزززور  والشزززد   ززز   الحةزززر  الماضزززيئي بعزززيما أ،نزززاء الشزززرب الصزززهيونيئ 

 األ ير  علب ق اة غ  .  
 54/5/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 تعطيل ملف المصالحةيعرف أن حماس هي من اتخذت قرار  هنية :القواسميأسامة  
القواعززمي فززي ةصززرير صززشحي علززب ةصززريشان  أعززامترد المةشززد  باعززم شركززئ فززةر : معززا –ال ليزز  

ننيزئ والةزي أةزن بشزك  ةعزاؤبن شزو  ةع يز   إعزماعي نالب رليس المكةزب العياعزي لشركزئ شمزاس 
للقززدوم لةزز   والززكي شمزز  فيهززا المعززؤوليئ الكاملززئ ملززل المصززالشئ والوشززد  الو نيززئ ودعوةززت للشكومززئ 

أن شركةززت وبقززرار معززبو ووفقززا  المعرفززئننيززئ يعززرل ةمززام  إعززماعي  إنعلززب الرلاعززئ والشكومززئ فقززا  
ل  ئ مةحو عليها من قياد  شماس في غ   نم من ع لوا ملل المصالشئ وعدم ةنحيك ك  ابةحاقيزان 

وقززا  "انصززر  لقززد قمنززا فززي فززةر بنشززر و،يقززئ ةؤكززد كلزز .برامهززا بززين شركةززي فززةر وشمززاس و إالةززي ةززم 
 ننيئ أن يقو  الشقيقئ ولو لمر  واشد ". إعماعي 

 52/5/5102، وكالة معًا اإلخبارية

 
 أوسلو""اتفاق : سنطالب المجلس المركزي الفلسطيني بالتخلص من قيود "الشعبية" 

ةشريزر فلعز يني عزن عز م الجبهزئ كشل كايد الةو ي عضزو المكةزب العياعزي للجبهزئ الشزعبيئ ل: غ  
م البئ المجلس المرك ي الحلعز يني بزالة لص مزن قيزود اةحزاو "أوعزلو" ووقزل الةنعزيو األمنزي بشزك  

 مارس المقب . الةي عةنعقد في م لع ككار/ 52كام  مع ابشة  ي     دورةت الز
يني لإلعز م" نعز ئ  منهزاي ( ةلقب "المرك  الحلعز 5-53وقا  الةو  في ةصريشان  لت اليوم ال، ،اء ن

إن قزرار "المركزز ي" "يمكززن أن يم،زز  بوابززئ  ززرو  علززب نززكه ابةحاقيززاني فززي شززا  اة ززك قززرار ا بق ززع كزز  
شك  من أشكا  الةنعيو األمنيي وفي اعةكما  نضالنا عبر المؤععزان الدوليزئ وةحعيز  المقاومزئ فزي 

ب الةو  بةشكي  لجزان و نيزئ فزي جميزع وشو  عب  ةحعي  المقاومئ الشعبيئ؛  ال ك  أنشاء الو ن".
القرى والم يمان والمدن الحلع ينيئي ةعم  علب ةنظيمها وةواصلهاي وةحةر علب إمكانيئ اعزةيعاب مزا 

 قد ينةج من ةداعيان بشةما  انحجار شعبي قادم في األراضي الحلع ينيئ.
ُمل مززئ إلنهززاء ابنقعززام وشززدد الةززو  علززب أن الجبهززئ عززة الب  زز   جلعززئ المركزز ي باة ززاك قززراران 

 واعةعاد  الوشد  الحلع ينيئ.
 54/5/5102، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مشعل لطهران ةلزيار مصادر فلسطينية تنفي وجود مواعيد "قدس برس":  
نحزززن مصزززادر فلعززز ينيئ م لعزززئ وجزززود مواعيزززد مشزززدد  بشززز ن  يزززار  رلزززيس المكةزززب : غززز   نفلعززز ين(

س  الد مشع  إلب  هراني وأكدن أن المشاوران بزين ال زرفين ب ةز ا  العياعي لشركئ المقاومئ شما
 جاريئ من أج  ةرةيب كل .

وأشارن المصادري الةي ةشد،ن لز "قدس برس" و لبن ابشةحاظ باعمهاي إلب أن عماء الع قان بزين 
لززب  هزران وشمزاس ب ةز ا  ملبزد  بزالةيومي وأن الةشزوي  مزن بعز  األ زرال اإلع ميزئ المشعزوبئ ع

ابيجابيزئ الةزي أ لقهزا  اإلشارانإيران بش ن مواقل "شماس" وقياداةها ب الن معةمر ي علب الرغم من 
 بع  المعؤولين اإليرانيين للة حيل من ك،ار كل  الةشوي ي علب شد ةعبير المصادر.
 54/5/5102قدس برس، 

 
 ضفةألف وحدة سكنية في القدس وال 63تعلن عن خطة جديدة لبناء  "إسرائيل" 

في   زو  اعةبرنزا عزدد مزن المزراقبين بم،ابزئ ةشزد  معلزن ألميركزا وابةشزاد : الشرو األوع  - ة  أبيب
األوروبزززيي كشزززل أوري أريليززز ي و يزززر اإلعزززكان اإلعزززراليليي نمزززن شززز ب البيزززن اليهزززودي( عزززن   زززئ 

ةو نان ألزل وشزد  إعزكان جديزد  فزي معز 38أعدةها و ارةزت للعزنوان المقبلزئي ةةضزمن بنزاء أك،زر مزن 
 ألل وشد  أ رى في القدس الشرقيئ المشةلئ. 02الضحئ الةربيئي و

وفي ضزوء ابنةقزادان للزو ير وشكومةزت ب نهزا ةبنزي فزي المعزةو ناني وةهمز  الريزل اإلعزراليلي دا ز  
 529ال   األ ضري أوضشن الو ار  أن   ةها ةشم  منزا و أ زرى فزي الزب دي لبنزاء مزا مجموعزت 

 ألحا في القدس والضحئ. 34ا ألل وشد  إعكاني منه
وباعةعرا  قالمئ المعةو نان يةضر أن البناء ب يقةصر علب الكة  ابعةي انيئ المقرر بقاؤنا فزي 
ة وم إعرالي  بعزد الةوصز  بةحزاو عز مي مقابز  أرا   ةمنشهزا إعزرالي  للدولزئ الحلعز ينيئ كةعزوي ي 

ي أن نزززكه ال  زززئ ةةعمزززد ةوعزززيع ن ززززاو بززز  يشزززم  الك،يزززر مزززن المعزززةو نان الناليزززئ أيضززززاي مزززا يعنززز
ابعززةي ان فززي إ ززار الةع يزز ي ووضززع الم يززد مززن العراقيزز  أمززام أي ةعززويئ مززع الحلعزز ينيين. ومززن 
مراجعزئ ال  زئ يةبزين أيضزا أن عزدس وشزدان اإلعزكان الةزي ي  ز  إلنشزالها  ز   العزنوان القادمزئ 

 3111مع ولزئي م،ز  معاليزت عزاموس ن ةقوم في المنا و الحلع ينيئي وغالبيةها ةوجزد فزي معزةو نان
(ي أو معزةو نان لزم ةقزم شةزب اكني كمعزةو نئ 4211وشد (ي نشللي  ن 3111وشد (ي وبان عاين ن

 وشد (. 0131غباعون ن
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واعةبر نشر نكه ال  ئ شاليا بم،ابئ اعةح ا  ليس فق  للحلع ينييني ب  أيضزا لزإلدار  األميركيزئي قبز  
لقززززززاء   زززززاب أ مززززززام الكززززززونةرسي و اصززززززئ أن البيزززززن األبززززززي  يعززززززار  المشززززززاريع  يزززززار  نةنيززززززانو وا 

ابعززةي انيئ. ويعةبززره عقبززئ أمززام العزز مي ولززكل  يززرى مراقبززون أن اإلعزز ن عززن نززكه ال  ززئ فززي نززكا 
 الوقن يعد بم،ابئ ةشد  ك ر مةعمد.

وةززم الكشززل عززن نززكه ال  ززئ  زز   مززداوبن جززرن فززي األيززام األ يززر  بمشززاركئ معززؤولين فززي و ارةززي 
اإلعكان والماليئي علب  لحيئ م البئ و ار  اإلعكان الشصو  علب إضافان ماليئ كبير  في المي انيئ. 
وقد وضع الو ير أريلي  شر ا ب ب يوافو علب   ئ نق  مععكران الجي  اإلعراليلي من من قزئ ةز  

نةهزي اليزوم األربعزاء(. أبيب إلب النقبي إكا لم يقروا   ةت ابعةي انيئي وأمه  و ار  الماليئ أعزبوعا ني
ويةوقززع المةززابعون أن ةرضززا الززو ار  ل لباةززتي علمززا بزز ن و يززر الماليززئ اليززوم نززو رلززيس الززو راء نحعززتي 

  لشمايززئ المعززةو نين فززي قلززب كمليززون شززي 41بنيززامين نةنيززانو. ومززن بززين مززا ي لبززت أريليزز  إضززافئ 
 األشياء العربيئ في القدس الشرقيئ.

 54/5/5102، الشرق األوسط، لندن
 
 على الجيش االستعداد لمواجهة حماس والجهاد قيادة المنطقة الجنوبية: من مقرنتنياهو  

دعا رليس الو راء اإلعراليلي بنيامين نةنيانو جيشت إلب ابعةعداد ألي  ارئ : عما – القدس المشةلئ
 قد يشد  والشحاظ علب جهو يةت.

  قئ الجنوبيئ في جي  ابشة   معاء ال، ،اء.جاء كل       يار  نةنيانو إلب مقر قياد  المن
ودعا نةنيانو     لقالت قالد المن قئ الجنوبيئ عامي ةرجمان إلب عدم ابن داة بالواقع الرانن مشير ا 

 إلب إمكانيئ شدو  محاجلان في أي وقني داعيا  جيشت إلب الشحاظ علب جهو يةت الكاملئ.
لضربئ نزي األقزوى منزك ة عيعزها إلزب أن كلز  ب يعنزي أننزا وقا : "علب الرغم من ةلقي شركئ شماس 

 عنكل عن مةابعئ نشا ان الةنظيم ونشن معةعدون ألي  ارئ".
وأضززال نةنيززانو قززال   "يجززب علززب الجميززع أن يعلززم بزز ن شركةززي شمززاس والجهززاد اإلعزز مي ةعمزز ن 

 ر إعرالي ".بدعم ومعاند  إيرانيئي شي  ةصرا األ ير  لي  نهار علب الة امها بةدمي

 54/5/5102، وكالة سما اإلخبارية
 
 نتنياهو يرحب بقرار محكمة أمريكية إدانة السلطة الفلسطينية 

العززل ئ الحلعززز ينيئ الةززي ةعزززاني مززن أ مزززئ ي أن أ ل بي عزززن 52/5/5102الحيـــاة، لنــدن، ككززرن 
 . ورشبززن ماليززئ شززاد ي  عززرن أو  معركززئ قضززاليئ لهززا مززع إعززرالي  فززي مشكمززئ أميركيززئ فززي نيويززور 
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العزززل ئ  "نحزززاو"أن قزززرار المشكمزززئ يؤكزززد  إلزززبضزززد الحلعززز ينييني مشزززير   "بانةصزززار معنزززوي"إعزززرالي  
ورشزززب رلززيس الزززو راء اإلعززراليلي بنيززامين نةنيزززانو فززي بيزززان  الحلعزز ينيئ وجزز ء مزززن المجةمززع الززدولي.

لحلعزز ينيئ باة ززاك بززدب  مززن اعززة  ص العبززر الم لوبززئي ةقززوم العززل ئ ا"بززالقرار األميركززيي وقززا  إنززت 
  وان ةشك    را  علب اعةقرار المن قئي م،  ةوجهها المنزافو إلزب المشكمزئ الجناليزئ الدوليزئ بينمزا 

 . "ةواص  ةشالحها مع شركئ شماس اإلرنابيئ
نةنيززانو رشززبي بقززرار نيلززئ مشلحززين فززي مشكمززئ فززي ي أن 52/5/5102األخبــار، بيــروت، وأضززافن 

 52مليزون دوبر ن 50812فع ةعويضان لضزشايا أميزركيين قزدرن بنشزو نيويور  ال لب من رام هللا د
علب العل ئ الةي ةنزافو  "وصمئ إرناب"مليونا  لك  أميركي أصيب أو فقد(ي ونو ما رأى فيت نةنيانو 

 ."ب لبها ابنضمام إلب مشكمئ الجنايان الدوليئ"
 
 خالل زيارته لواشنطن "يكيالشيوخ األمر "نتنياهو يرفض دعوة لالجتماع مع الديمقراطيين في  

رفزززز  رلززززيس الززززو راء اإلعززززراليلي بنيززززامين نةنيززززانو يززززوم ال، ،ززززاء دعززززو  : مشمززززد اليمززززاني -واشززززن ن 
 ل جةماة مع الديمقرا يين في مجلس الشيوخ األمريكي      يارةت لواشن ن األعبوة المقب .

شزارد دوربزن والعزناةور ديزان وكةب نةنيانو رعالئ شصزلن رويةزر  علزب نعز ئ منهزا إلزب العزناةور رية
فينشةاين قال  "علب الرغم من ةقديري الشديد لدعوةكما الكريمئ ل جةماة مزع أعضزاء مجلزس الشزيوخ 

 الديمقرا يين اعةقد أن القيام بكل  في نكا الةوقين قد يعقد عوء الحهم فيما يةعلو بال يار  المقبلئ."
اجةمزاة مةلزو مزع الزديمقرا يين فزي رعزالئ يزوم اب،نزين كان دوربن وفينشةاين قدما دعو  لنةنيانو إلزب 

 وشكرا من أن ةشوي  الع قان األمريكيئ اإلعراليليئ إلب قضيئ ش بيئ قد يؤدي إلب "ةداعيان دالمئ".
وقزززا  نةنيزززانو فزززي رعزززالةت أنزززت يةحزززو "بكززز  صزززدو" علزززب أن الع قزززان القويزززئ بزززين الوبيزززان المةشزززد  

عرالي  قد بنين علب دعم الش   بين الجمهوري والديمقرا ي.وا 
وكةب نةنيانو فزي الرعزالئ "أفهزم أيضزا ةمامزا أنميزئ دعزم الشز بين الجمهزوري والزديمقرا ي لضزمان أن 

وعبزر نةنيزانو عزن ةقزديره لحرصزئ لقزاء النزواب مزن الشز بين وقزا  إنزت  يبقب ةشالحنا قويا في المعةقب ."
 ي عل لنظر البع  للدعو  علب أنها ش بيئ.

مكننزززي أن أؤكزززد لكزززم أن نيةزززي الوشيزززد  مزززن قبزززو  نالزززدعو ( الةعبيزززر عزززن م زززاول إعزززرالي  وأضزززال "ي
 ال  ير  من اةحاو نووي مشةم  مع إيران قد يهدد وجود بلدي."

وقا  نةنيانو إنت عيكون ععيدا إللقاء كلمئ في اجةماة يضم أعضاء من الش بين فزي مجلزس الشزيوخ 
      يارةت المقبلئ لواشن ن.

 52/5/5102، ويترز لألنباءوكالة ر 
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 "خدعة إعالمية"لمرافقة نتنياهو إلى واشنطن.. وهرتسوغ يعد ها  زعيم المعارضةكاتس يدعو  

المععكر "إلب  عيم الدعو  وجهت و ير المواص ن يعرالي  كاةس : أععد ةلشمي -الناصر  
لةع ي  "إلب واشن ن  نةنيانورليس الو راء بنيامين المعار  إعشاو نرةعوغ لمرافقئ  "الصهيوني

يران شو  مشروة األ ير  النووي. " الموقل اإلعراليلي  من ابةحاو المةبلور بين الدو  العن وا 
إبداء موقل إعراليلي موشد في معارضئ ابةحاو مع "ودعا كاةس  عيم المعارضئ نرةعوغ إلب 

او الكي يشك    را  كبيرا  صدو موقل نةنيانو المعار  ابةح". وقا  إن معود  ابةحاو ةؤكد إيران"
ي مضيحا  أن ك،يرين من المعؤولين في الوبيان المةشد  بينهم نواب ديموقرا يون "علب أمن إعرالي 

 يةحهمون اليوم موقل نةنيانو ويةمانون معت.
الحرصئ األ ير  لمنع اةحاو عيء. وعليت أدعو  عيم "واعةبر كاةس ال يار  الةي عيقوم بها نةنيانو 

نرةعوغ ألن ُيبقي نشريكةت في ةشالل المععكر الصهيوني( ةعيبي ليحني في  إعشاوئ المعارض
البين وينضم إلب ال يار  من أج  عر  موقل يشظب بإجماة إعراليلي ويعانم في صد ال  ر 

 ."من     إقناة جهان أميركيئ ودوليئ ب  ورةت
ضر من نةنيانو الكي قام بدوره ورأى مراقبون أن كاةس ما كان لي لو دعو  كهكه من دون ضوء أ 

 بنشر دعو  كاةس علب صحشةت في الحايعبو ي ونو ما فعره المراقبون موافقئ منت علب مضمونها.
جديد  من نةنيانو مضيحا  أن موقحت المعار   " دعئ إع ميئ"ورف  نرةعوغ الدعو  واعةبرنا 

وأنت يعرل كيل  "المةشد  ولم يةبد معرول لك  الجهان في إعرالي  والوبيان "النووي  إيرانلةعلر 
 ."في شك  واضر ومؤ،ر من ننا وليس من ننا "ُيعمعها 

يعم و اإلعحين الكي يشاو  نةنيانو "إصرار نةنيانو علب القيام بال يار   أنورأى النالب عومر بارليل 
ةوشيد "نو ي وأضال ان ما يرجوه كاةس ونةنيانو "والكونةرس أوبامادق ت بين إدار  الرليس بارا  

واعةبر رليس  ."ونكا ما نرفضت أوباماإنما ضد الرليس  اإليرانيالصحول ليس ضد المشروة النووي 
 . "ليكود"دعو  كاةس لعبئ انة ابيئ جديد  مكشوفئ من  أنكاب   إيةانال اقم ابنة ابي في الش ب 

 52/5/5102، الحياة، لندن
 
 "3و  2"حيتس لصاروخيةتقر بفشل تجاربها ا يةسرائيلوزارة الدفاع اإل 
" 5اإلعزززراليليئ بززز ن الةجزززارب الةزززي أجريزززن علزززب صزززارو ي "شيزززةس  دفاةأقزززرن و ار  الززز: ززززرب38عززززز

 " في الشهور ال معئ األ ير  قد فشلن.4و"شيةس 
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" فزي أيلزو  نعزبةمبر( الماضزيي وةجربزئ 5وكانن و ار  األمن قزد أجزرن ةجربزئ علزب صزاروخ "شيزةس 
 ون األو  نديعمبر(." في كان4أ رى علب "شيةس 

 54/5/5102، 48عرب 
 
 القوة الثالثة في الكنيست اإلسرائيلي "العربية المشتركة": للكنيست استطالع 

أظهزر اعزة  ة نشزرةت قنزا  الكنيعزن اإلعزراليليئ اليزوم ال، ،زاءي بزرو  القالمزئ العربيزئ المشزةركئ  :الةد
 الصهيوني". كقو  ،ال،ئي وةعاوي قو  ش ب الليكود وقالمئ "المععكر

ووفقززززا ل عززززة  ة فإنززززت لززززو جززززرن ابنة ابززززان اكن فززززإن كزززز  مززززن الليكززززود و"المععززززكر الصززززهيوني" 
 مقعدا. 04مقعداي فيما عةشص  القالمئ العربيئ المشةركئ علب  53عيشص ن علب 

وةوقزززع ابعزززة  ة الزززكي أجزززراه "معهزززد بزززانل  بزززوليةيكس" أن يشززز  شززز ب "ننزززا  معزززةقب " فزززي المرةبزززئ 
مقعداي بينما يةراجع ش ب "البين اليهودي" إلزب المرةبزئ ال امعزئ ويشصز   05بعئي ويشص  علب الرا

مقاعزدي  8ووفقا ل عة  ة فإن شز ب "كلنزا" برلاعزئ موشزيت كشلزون عيشصز  علزب  مقعدا. 00علب 
 2الحرة الةربزي" علزب  -الحرة الشرقيي و"يهدون نةورا  -وك  من األش اب الدينيئ المةم،لئ في شاس

مقاعزد لكز  منهمزاي بينمزا عيشصز   2مقاعدي وعيشص  ش ب "اعرالي  بيةنزا" وميزرةس اليعزاري علزب 
 مقاعد. 3"ياشد" المنشو عن ش ب شاس علب 

 52/5/5102، الغد، عم ان
 
 تؤجل البت في مسألة االحتكار بشأن حقلين للغاز الطبيعي "إسرائيل" 

للمنافعئ في إعرالي  إنها أجلن لمد  شهرين اة زاك  قالن الهيلئ الةنظيميئ: مشمد عبد العا  -القدس 
قرار في مع لئ ن  ةعلن أن شقلين للةا  ال بيعي في الب د يشك ن اشةكارا وكل  إلةاشزئ مةعزع مزن 

 الوقن للوصو  إلب ش  مةحو عليت للمشكلئ.
مالززئ مززن فززي ال 82وةملزز  نوبزز  انرجززي الةززي ةة ززك مززن ةكعززاس مقززرا لهززا ومجموعززئ ديليزز  اإلعززراليليئ 

شقزز  لو،يززان قبالززئ عززاش  البشززر المةوعزز  وةعززي ران أيضززا علززب شقزز  ةمززار القريززب ونززو وضززع قززا  
وقالزن الهيلززئ  دافيزد جيلزو رلزيس نيلزئ مكافشزئ ابشةكزار فزي ديعزمبر كزانون األو  إنزت ي لزو اشةكزارا.

ةهزام الشزركةين من أبريز  نيعزان للةوصز  إلزب اةحزاو قبز  ا 54يوم ال، ،اء إنها أمهلن األ رال شةب 
 بةقييد الةجار . وكان مشللون يةوقعون إصدار قرار في نكا الش ن في األعبوة أو األعبوة القادمين.



 
 
 
 

 

           08ص                                     3444 العدد:    52/5/5102 األربعاء التاريخ:

وأضافن الهيلئ قولها إن الة جي  جاء "في ضوء اعةعداد و راء الشكومئ واأل رال المعنيئ للعم  من 
نزت  قولهزا فزي بيزان أن فرقزا وأضزافنأج  إيجاد ش  لمشكلئ المنافعزئ."  مشزةركئ ةعمز  لشز  المعزالئ وا 
 شد  ةقدم ملموس في المحاوضان.

 54/5/5102، وكالة رويترز لألنباء
 
 ؟كيف تستخدم "إسرائيل" طيرانها للتجسس: وثائق مسربة 

كشزحن و،زالو معزربئ شصزلن عليهزا قنزا  "الج يزر " الق ريزئ أن جنزوب أفريقيزا : صحا –القدس المشةلئ 
منيززئ عززريئ يزز عم أنهززا ةجززري ةشززن غ ززاء شززركئ ال يززران اإلعززراليليئ ةشززدن الموعززاد بشزز ن عمليززان أ

 "العا ". 
وةؤكززد البرقيززان أن أجهزز   م ززابران جنززوب أفريقيززا ةززدعم مزز اعم بزز ن "إعززرالي  ةعززة دم شززركئ  يرانهززا 

 الو نيئ العا  كة اء لنشا ان أجه ةها ابعة باراةيئ". 
ب أفريقزي مزا جزاء فزي برنزامج ةلح يزوني فزي جنزوب وةدعم الو،الو المعربئ من جها  الم ابران الجنو 

 لموظل عابو في شركئ ال يران اإلعراليليئ العا  ةشو  إلب ناش .  5119أفريقيا عام 
وةنحي الروايئ الرعميئ اإلعراليليئ م اعم الناش ي والةي نةج عنها اجةماة  زارئ لكبزار المعزؤولين مزن 

 قام بها جها  الم ابران الكندي. الجانبين باإلضافئ إلب مككر  ةشقيو منحصلئ 
شينمززا ظهززر موظززل شززركئ العززا  مززوا ن جنززوب  5119وبززر ن ابدعززاءان بززادئ كي بززدء فززي عززام 

أفريقيزا جونا،زان غزارب فززي برنزامج "الب اقزئ البيضززاء" الةلح يزوني وادعزب أن العززا  مةور زئ فزي عززلو  
 غير قانوني في م ار جونان بيرغ الدولي. 

د مززن قبزز  جهززا  األمززن الززدا لي اإلعززراليلي الشززين بيززن بينمززا كززان يعمزز  فززي وادعززب غززارب ب نززت جنزز
الشززركئي وادعززب أن المنظمززئ ةقززوم بعمليززان أمنيززئ فززي الم ززار ،بززن أنهززا غيززر قانونيززئ بموجززب قززانون 

 جنوب أفريقيا. 
فزي  ةقو  الو،يقئ المعربئ من وكالزئ ابعزة باران الو نيزئ فزي جنزوب أفريقيزاي والةزي أدمجزن فيمزا بعزد
 جها  أمن الدولئي ب ن عم ء الم ابران اإلعراليليئ يةظانرون ب نهم موظحون في شركئ العا . 

وقزززا  العنصزززر الزززكي دون الو،يقزززئ: كزززانوا يشملزززون األعزززلشئ الناريزززئ وكزززانوا شعزززبما يقولزززون يةمةعزززون 
ةشركزاةهم  بشصانئ دبلوماعيئي فيمزا لزو اضز روا إلزب اللجزوء إليهزا. كمزا أنهزم شظزوا برفزع الشظزر عزن

فززي كزز  أرجززاء الم ززار ن..( ونززكا مززنشهم القززدر  علززب جمززع المعلومززان فيمززا يةعلززو بال ززالران القادمززئ 
لب جنوب أفريقيا".   والمةادر  من وا 
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وكشززل غززارب النقززاب عززن أن شززراس األمززن فززي شززركئ العززا  الززكين جنززدنم جهززا  الشززين بيززن كززان 
 ي لب منهم ةصنيل المعافرين "عرقيا  ودينيا". 

وجاء في البرنامج أن الجواعيس يقومون عرا  بةحةي  مةعلقزان المعزافرين الزكين يعةبزرونهم مشزبونيني 
وكلززز  فزززي انةهزززا  صزززارخ لقزززانون جنزززوب أفريقيزززا الزززكي ي زززو  بزززكل  فقززز  الشزززر ئ والقزززوان المعزززلشئ 

 واألش اص المعة جرين من قب  و رار  النق  للقيام بم،  نكا الةحةي . 
عززا  العز ا المززر ص بزت مززن قبز  العززحار  اإلعزراليليئ المشليززئ لكزي يعززة دم مززن كمزا يهززرب موظحزو ال

 قب  الجواعيسي بشعب ما قي  في البرنامج الةلح يوني. 
نحي المعؤولون اإلعراليليون كل  علب الم ء في شينها. ولكن ما أن انةهب ب  البرنامج علب الهزواء 

 . شةب رشلن جنوب أفريقيا أشد معؤولي شركئ العا 
كما نجم عن م اعم غارب عقد اجةماة  ارئ بين عم ء الم ابران والدبلوماعزيين مزن إعزرالي  ومزن 
جنزززززوب أفريقيزززززا بشضزززززور مزززززدراء شزززززركئ العزززززا  ومزززززدراء الم زززززار وكلززززز  فزززززي ال،الززززز  والعشزززززرين مزززززن 

 ي كما ورد في الو،يقئ المعربئ. 5119نوفمبر/ةشرين ال،اني 
ولي إلب عشب ابعةماد الدبلوماعي من ابجةماةي شعب ما جاء وبادرن دالر  الع قان والةعاون الد

فزززي الو،يقزززئي ورفضزززن ابعزززةجابئ لم الزززب الوفزززد اإلعزززراليلي بإعادةزززتي وبزززد  مزززن كلززز  أ بزززرن الزززدالر  
 اإلعراليليين إن عليهم أن يةبعوا اإلجراءان المعةاد  بعةصدار ةصارير عم  ور ص أعلشئ. 

جهز   األمززن والم زابران فزي جنزوب أفريقيزا إلزب أن الم ززابران ي  لصزن أ5100بعزد عزاميني أي فزي 
 اإلعراليليئ كان بإمكانها اعة دام شركئ العا  للد و   لعئ إلب الب د دون أن يكةشحوا كل . 

وككرن و،يقئ بهكا الصدد "ننا  إمكانيئ ألن يد   ضاب  م ابران إعراليلي إلب جنوب أفريقيا ةشن 
ي وأن يمززر عبززر كافززئ نقززا  الةحةززي  فززي الم ززار بإشززهار أي نززوة مززن غ ززاء العمزز  فززي شززركئ العززا 

الو،زالو" وأضزافن إن موظحززا  واشزدا  فزي العززا  علزب األقزز  ةزم الة كزد مززن أنزت يعمز  مززع الموعزاد كناقزز  
 للمعلومان. 

 54/5/5102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ن ألف عامل من الصي 15ألغت اتفاًقا الستجالب  "إسرائيل" 

كشزززحن القنزززا  العاشزززر  فزززي الةلح يزززون اإلعزززراليلي  فزززي نشزززرةها المعزززالي ئي   نيزززر أنزززدراوس: - الناصزززر  
ززا  بنززاء مززن  اب،نززيني النقززاب عززن أن  إعززرالي  رفضززن الةوقيززع علززب اةحززاو مززع الصززين بعززةج ب عم 

أبيزب عزدم الصين إلب إعزرالي ي وكلز  بعزبب اشزةرا  صزن اة القزرار فزي الصزين علزب نظزرالهم فزي ةز  
 ةشةي  العما  في فرة البناء في المعةو نان اإلعراليلي ئ الواقعئ في الضح ئ الةربي ئ الُمشةل ئ.
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ألزل عامز  مزن  02ولحن الةلح يون في ةقريره إلب أن  إعرالي  ةوصل ن بةحاو مع الصين بعزةج ب 
ةي  العم ا  الوافدين من بكين إلب ة  أبيبي ولكن بعد أْن وضعن الصين شر  ا محاده أن ها ةرف  ةش

دولةهززا  ززار  مززا ُي لززو عليززت ال زز  األ ضززري ةراجعززن إعززرالي  عززن ابةحززاوي وبالةززالي لززم ي ززر  إلززب 
ززا  لةشززةيلهم بالضززح ئ الةربي ززئ  شي زز  الةنحيززكي وقززا  الةلح يززون إن  شكومززئ نةنيززانو كانززن ةُززري نززؤبء العم 

ا لل  بناء في القدس الُمشةل ئ.الم شةل ئ لةوعيع البناء في المعةو ناني وأيض 
 54/5/5102، رأي اليوم، لندن

 
 االحتالل يخطط لبناء ستة فنادق ومراكز تجارية على قمة جبل المكبر قبالة األقصى 

مضي  53/5/5102في ةقرير صشحي لها عممةت ال، ،اء ” مؤععئ األقصب للوقل والةرا “أكدن 
ةي انيئ في مدينئ القدس المشةلئ ي  اصئ ةل  الةي ابشة   ابعراليلي في مشاريعت الةهويديئ وابع

” ةشي  بالمعجد األقصب والبلد  القديمئ بالقدس المشةلئ ي أو ما ي لو عليت ابشة    ورا  وبهةانا  
ي وكشحن المؤععئ بال رال  والو،الو عن ج ء من نكا الم    ي ونو بناء عةئ ” الشو  المقدس
واجهان ومراك  ةجاريئ وعياشيئي م اعم ومقاه ي  إلبي باإلضافئ غرفئ فندقيئ  0441فنادو ي بععئ 

وقاعان ل جةماعان والمناعبان الجمانيريئ ي وكل  علب قمئ جب  المكبر ي في الجهئ الجنوبيئ 
مجمع شكومي بري اني  إلبإشار   –” ة  القصر” الم لئ علب المعجد األقصبي أو ما يعمب بز 

 22ي علب معاشئ نشو  -م0902اني في القدس بعد اشة لها عام وةواجد مندوب ابشة   البري 
م وصودرن فيما بعد(ي وبمعاشئ بناليئ إجماليئ 0932دونما  ن وني أر  فلع ينيئ أشةلن عم 

ألل مةر مربع ي فيما نشر مؤ را عن مناقصئ أوليئ لبناء ، ،ئ فنادو بععئ  041نشو  إلبةص  
حي  غير معبوقئ من قب  جهان شكوميئ ي الةي ةةبنب غرفئ فندقيئ ي ك  كل  بدعم وةش 281

ي ” دالر  أراضي إعرالي ” ي وما يعمب بز  اإلعراليليئوةشار  في المشروة ي وني و ار  العياشئ 
 والشركئ الو نيئ العياشيئ ي وب بيعئ الشا  أيضا من البلديئ العبريئ في القدس .

 
 مخاطر وتبعات المشروع:

إن نكا المشروة   ير جدا  ي كونت ج ء من م    شام  لبناء  إلب ”مؤععئ األقصب“وأشارن 
 وو اعةي اني ةهويدي ي عبر مشاريع اعةي انيئ ي ةشن معمب الة وير العياشي ي إلشكام 
العي ر  علب مشي  المعجد األقصب والقدس القديمئي وكون المشروة المككور والمناقصئ األوليئ 

الحنادو والمراك  العياشيئ في مواقع قريبئ ومقابلئ ومشرفئ ب غلبها ةشك  نق ئ بدايئ لبناء علعلئ من 
للمعجد األقصب والقدس القديمئي من جهان عد ي ولكل  فإن ابشة   أكد ب ن نكا المشروة 
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ي وفي و،الو ومداوبن م    اإلعراليليئبشموليةت ي نو كو أفضليئ أولب في مشاريع و ار  العياشئ 
مر  أن الموقع المككور نو كو صبةئ شعاعئ جداي وكو منظر مةمي  ي ولت  المشروة ُككر أك،ر من

ي ومر  بمداوبن  ويلئ  0993أبعاد ةاري يئ ودينيئي ،م إن الة  ي  لهكا المشروة بدأ في عام 
ي 5100ةم الةركي  عليت ي وصودو عليت بشك  نهالي عام  5101وب يلئ نعبيا  ي لكن منك عام 

ن  و أو  مراشلت بالمناقصئ المككور  قب  نشو أعبوعين ي بالرغم من أن ا إلباألمر الكي أدى 
مراقبين وم ةصين وباش،ين في المجا  العياشي ككروا من وجهئ نظرنم أن ب شاجئ لم،  نكا 

في العنوان األ ير  ” اإلعراليليئ” المشروة الحندقي ي  اصئ في الموقع المككوري إك أن ععئ الحنادو 
 فق . %31-%21شن بين في القدس ةراو 

54/5/5102، مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم  
 
 مخيم الدهيشة هااستشهاد شاب برصاص قوات االحتالل عقب اقتحام 

عاما (ي برصاص قوان ابشة  ي  08شعن عبد الجواد: اعةشهد الشاب جهاد ششاد  الجعحري ن
الدنيشئ في مشافظئ بين لشم. وقا  عم فجر أمسي     مواجهان عنيحئ أعقبن اقةشامها م يم 

الشهيد وعضو لجنئ إقليم شركئ فةر في المشافظئ إن الشهيد أصيب برصاصئ قاةلئي من قناص 
اشة ليي وكل  أ،ناء وقوفت علب ع ر من لت المشاكي للشارة الرليس بالم يمي شي  كان يشاو  

 معرفئ ما يدور في مشي  من لت. 
ن من جنود ابشة   أغلقوا مدا   الم يم قب  أن يقةشموه قرابئ العاعئ وقا  شهود عيان: إن العشرا

البنايان علب ال ريو الرليسي ودنموا عددا   أع رال،انيئ والنصل من بعد منةصل اللي ي اعةلوا 
من منا   الموا نين بهدل اعةقا  شباني وع  إ  و ك،يل لقناب  الةا  المعيلئ للدموةي وقناب  

إلب اندبة مواجهان عنيحئ اعةمرن شةب العاعئ ال امعئ من فجر أمسي وأعحرن  الصوني ما أدى
صابئ العشران بشابن ا ةناو.    عن اعةشهاد الجعحري وا 

وأكدن مصادر مشليئ أن جنود ابشة   المةمرك ين علب أع ر المنا   أ كوا باعةهدال من 
 اد الشاب جهاد الجعحري. يةشر  علب شرفان المنا  ي أو في الشوارةي ما أدى بعةشه

من أنالي م يم الدنيشئي وجمانير مدن وبلدان وم يمان مشافظئ بين  3111من  أك،روشيع 
قامن عاللةت وكووه بإلقاء نظر  الوداة عليتي ومن ،م  أنلشمي ج،مان الشهيد الجعحريي وكل  بعد 

 و .الص   علب روشت ال انر  في مدرعئ ككور الدنيشئ الةابعئ لوكالئ الة
وعم اإلضراب العام م يم الدنيشئي والعديد من مدن وم يمان وبلدان المشافظئي اعةنكارا للجريمئ 
الةي ارةكبها ابشة   بشو الجعحريي كما ان لقن معيراني فجر أمسي في م يم الدنيشئ باةجاه 
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ئ والرايان ليها شركئ فةر والجبهئ الشعبيئي ورفعن فيها األع م الحلع ينيإمن   الشهيدي دعن 
 الحصالليئي وصور الشهيدي والشعاران المندد  بابشة   وجرالمت.

52/5/5102، األيام، رام هللا  
 
 اإلعالن عن تشكيل الهيئة الشعبية العالمية لنصرة القدس والمقدسات 

مشمد ب ص: أعلن مشاركون في مؤةمر "فلع ينيون لنصر  القدس والمقدعان"ي أمسي عن  -جنين 
 يلئ الشعبيئ العالميئ لنصر  القدس والمقدعان.ةشكي  اله

وعقد المؤةمري في قاعئ الم ران بدير ال ةين في بلد  ال بابد ي جنوب شرقي جنيني ةشن رعايئ 
الرليس مشمود عباسي وبمشاركئ واععئ من مم،لي المؤععان والحعاليان العياعيئ والدينيئ والو نيئي 

معيشي في شركئ فةري األب مانوي  معلمي عن ةشكي  الهيلئ وأعلن في  ةامت معؤو  ملل العالم ال
 الشعبيئ العالميئ لنصر  القدس والمقدعان.

وشار  في المؤةمري أعضاء في اللجنئ الةنحيكيئ لمنظمئ الةشريري والمجلس ال،وري لشركئ فةري 
نيئ في المشافظئي ومم،لون عن الحعاليان والو اران الرعميئي باإلضافئ إلب قاد  ومم،لي األجه   األم

ومم،لي الحصال ي ورجا  الدين المعيشي والمعلمي ورؤعاء ومم،لي الهيلان المشليئ الم ةلحئ في 
 مشافظةي جنين و وباسي وششد من أنالي بلد  ال بابد  والبلدان المجاور .

52/5/5102، األيام، رام هللا  
 
 مقدسيات ويبعد اثنتين عن "األقصى" 5االحتالل يعتقل  

نعاء مقدعيان فور  روجهن من المعجد  2وكابن: اعةقلن شر ئ ابشة   أمسي  - القدس
وأوضر  األقصبي فيما قرر قاضي مشكمئ الصلر اإلفرا  عن عيدةين بشر  اإلبعاد عن األقصب.

أن شر ئ ابشة   اعةقلن أمس  مس نعاء « مشامون من أج  القدس»المشامي رم ي كةي ن 
ألقصبي ةم إ  ء عبي  إشدانن دون قيدي فيما مدد اعةقا  أربع ليوم فور  روجهن من المعجد ا

  .غد  
وفي عياو مةص  قرر قاضي مشكمئ الصلر أمس اإلفرا  عن عيدةين مقدعيةين اعةقلةا يوم أمس 

وأوضر المشامي كةي ن أن قاضي مشكمئ قرر إبعاد العيدةين نوصا   من أبواب المعجد األقصب.
 شيك . 211إلب دفع كحالئ قيمةها  إضافئيوماي  32د  إدريس وعيناء شي ئ( لم

52/5/5102، األيام، رام هللا  
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 بشقة الخليل 7أطفال ويصيب  3 حريق يلتهم أجساد 
عبعئ من عاللئ واشد  جراء اشةعا  النيران  وأصيب، ،ئ أ حا  مصرعهم  األربعاءلقي فجر : ال لي 

 الةربيئ المشةلئ. في شقةهم العكنيئ في مدينئ ال لي  جنوب الضحئ
وقا  شهود عيان لوكالئ "صحا" إن شريق ا نشب في ال ابو ال امس من عمار  عكنيئ ةعود لعاللئ 

وأشاروا إلب أن النيران الةهمن  .أ حا القواعمي بمن قئ واد الهريئ بال لي  نةج عنت وفا  ، ،ئ 
د ن، ،ئ اعوام( ومشمد ناربعئ عام ا( ومج02اجعاد اب حا  ال، ،ئ ونم  الد اعماعي  القواعمي ن

 اعوام(.
 25/5/5102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 حملة جديدة لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية في الضفة 

شملئ لمقا عئ البضالع اإلعراليليئ في الضحئ  ال، ،اءأ لقن لجنئ فلع ينيئ  :أ ل ب -رام هللا 
فرضةها الدولئ العبريئ علب العل ئ الحلع ينيئ عقب ةقديم الةربيئ المشةلئ ردا  علب العقوبان الةي 

 المشكمئ الجناليئ الدوليئ. إلب لب ابنضمام 
وقا  رليس اللجنئ الو نيئ لمقا عئ المنةجان اإلعراليليئ مشمود العالو ي ونو عضو في شركئ 

 5ي3ما يقارب العوو الحلع ينيئ ةشك  »الةي ية عمها الرليس الحلع يني مشمود عباسي إن « فةر»
بليون دوبري ونشن نريد إفراغ العوو الحلع ينيئ من ك  المنةجان اإلعراليليئ كرد علب   وان 

 «.إعرالي  بالشصار المالي وابقةصادي
مليون دوبر جمعةها لشعاب  052وجمدن إعرالي  في كانون ال،اني نيناير( ةشوي  ضرالب بقيمئ 

حلع ينيين  لب ابنضمام إلب المشكمئ الجناليئ الدوليئ الةي قد العل ئ الحلع ينيئ ردا  علب ةقديم ال
 ةمكنها من م شقئ إعرالي  بةهمئ ارةكاب جرالم شرب.

وقام مة وعون في الشملئ في مدينئ رام هللا بةو يع إنكاران علب أصشاب المش ن الةجاريئ الةي 
ء بالة كد من  لو المش ن من البضالع ةبيع منةجان إعراليليئ. وأكدوا أن شملئ المقا عئ ةبدأ األربعا

 اإلعراليليئ.
52/5/5102، الحياة، لندن  

 
 الخليل: قمع مسيرة لألطفال تطالب بفتح شارع الشهداء 

"األيزام": أصيبي أمسي عشران الموا نين بشابن ا ةناوي جراء إ  و قوان ابشة    –ال لي  
مد   الةربي لشارة الشهداء المةلو في ال لي ي المةمرك   علب الشاج  الدالم الكي ةقيمت علب ال
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القناب  الصوةيئ والمعيلئ للدموة لقمع فعاليئ لأل حا  اشةجاجا علب اعةمرار إغ و الشارة منك العام 
0993. 

وشار  في الحعاليئ ضد اعةمرار إغ و شارة الشهداء الةي نظمها ةجمع شباب ضد ابعةي ان في 
  الععكري المقام علب مد لت من جهئ مرك  المدينئ الةجاري نباب ال لي ي علب مقربئ من الشاج

ي بمن فيهم من شي ة  الرميد  والعال ن المقيمئ وراء الشاج ي وة للها األ حا ال اويئ(ي عشران 
دبكئ شعبيئ من أ حا  جمعيئ العود  في بلد  بين أوبي شما  غربي ال لي ي ورفع المشاركون فيها 

ئي وشعاران ة الب بإعاد  فةر الشارة الكي ي صصت ابشة   لةنق ن األع م الحلع يني
 المعةو نين فق .

52/5/5102، األيام، رام هللا  
 
 مستوطنون يحرقون مسجدًا في بيت لحم 

النيران في معجد قريئ الجبعئ جنوب غرب بين لشم  األربعاءمعةو نون فجر اليوم  : أضرمرام هللا
 رانت.و  وا شعاران عنصريئ علب جد

رليس المجلس القروي للجبعئ نعمان شمدان لوكالئ 'وفا' الرعميئي بان معةو نين قاموا قرابئ  وأفاد
علب ج ء منت قب  ةد   مجموعئ من  أةنالنيران في معجد "الهدى" شي   بإشعا الرابعئ فجرا 

ريوي ما الشو الش إ مادالموا نيني شي  ةم  إلب إضافئالعما  كانوا يهمون بالةوجت لمكان عملهم 
 الدا ليئ.وبواجهاةت  األ،ا بج ء من  أضرارا

واشار شمدان ان المعةو نين قاموا ايضا ب   شعاران عنصريئ علب جدران المعجدي بفةا ان 
 القريئ ةعرضن في ابونت اب ير  الب مضايقان جمئ من قب  المعةو نين وقوان ابشة  .

52/5/5102القدس، القدس،   
 
 حق الصيادين العرب في ميناء يافاتال "إسرائيل" 

العل ان اإلعراليليئ لهم والةضييو عليهم بحر   يافا م شقئيشكو الصيادون العرب في ميناء 
الم يد من الشرو  الةعجي يئ الةي ةشو  دون مواصلئ عملهم بانةظامي وكل  بهدل دفعهم للهجر  

 اليهود. القعريئ عن المكان الكي يشهد مشاريع اعة،ماريئ لأل،رياء
 أر اقهمواقةشمن قوان كبير  من الشر ئي اليوم ال، ،اءي الميناء ونددن الصيادين العرب بمصادر  

من األعما ي بكريعئ البيع غير القانونيي وواص  أفراد الشر ئ م شقئ الصيادين ومنعهم الةنق  
 والبيع.
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" الةابعئ لبلديئ ة  أبيب الةي وة ةي عمليئ الم شقئ للصياديني ضمن نهج ما يعمب "عل ئ الة وير
في يافا القديمئ وةوظحها ةشن كريعئ الة وير والعياشئ ل دمئ  واألم  وضعن اليد علب العقاران 

 المشاريع الةهويديئ وابعةي انيئ.
إرغام  ممارعاةها إلبوةععب عل ئ الة وير ابقةصادي في الميناءي منك عنواني من     

وقيع علب عقد يعةبره الصيادون مرشلئ ضمن معاعيها الةي ةهدل إلب الصيادين في الميناء بالة
إ راجهم من الميناء عبر الةضييو عليهم بموجب عقود مشبونئي شي  وضعن عل ئ الة وير بنودا 

 ةعجي يئ في العقد يحهم منها أن عل ئ الة وير ةنوي إفراغ الميناء من الصيادين العرب.
54/5/5102، 48عرب   

 
 "إسرائيل"زة تواصل توتير عالقات العرب واليهود في الحرب على غ 

وديع عواود : ةحيد كليئ أكاديميئ إعراليليئ في دراعئ جديد  أن العدوان اإلعراليلي علب -الناصر 
ي ي يد الحوارو وال  فان بين «الجرل الصامد»ق اة غ   في الصيل الماضي الكي ي لقون عليت 

األكاديميئ أن « أدفا» . ويكشل اعة  ة رأي أشرفن عليت كليئ الحلع ينيين واليهود دا   إعرالي
من العرب يؤكدون أن النصل ال،اني من العام المنصرم شهد ةدنورا كبيرا  %38ومن اليهود  22%

في الع قان بين الجانبين ب عيما عقب العدوان علب غ   وبقيئ شواد    ل المعةو نين وقة  
 شرقا.ال ح  المقدعي مشمد أبو  ضير 

( أكدن رفضها لةنظيم الدولئ اإلع ميئ %82وةبين نةالج ابعة  ة أن غالبيئ فلع ينيي الدا   ن
من اإلعراليليين يةهمونهم بالةما،  مع نكا  %41ويرون بت معا بصور  اإلع م في العالم لكن 

وةرةحع النعبئ  من اليهود إنهم ي شون د و  البلدان العربيئ في إعرالي  % 23الةنظيم. كما يقو  
 .5103في اعة  ة عابو عام  %30ونكا مقاب   %28لدى اليهود المةدينين إلب 

نهم غير راغبين من اليهودي كوي الةوجهان اليمينيئ ب  %32ومن اليهود المةدينين  %82ويجانر 
من  %28ب ن يدرس أبناؤنم في فصو  دراعيئ مشةركئ ةجمع بين الة ميك اليهود والعرب. لكن 

فلع ينيي الدا   يعةقدون أن اليهود ب ي شون د و  بلداةهم بهدل الةعووي وقا  ،ل،هم إنهم ب 
 يشعرون كمنين في البلدان اليهوديئ.

 
 المشاركة بالحكومة

عرب المعة لعئ كراؤنمي علب انضمام األش اب العربيئ ل لة ل الشاكم المقب  من ال % 80ويوافو 
ويعةبرونت ضرور  بندما  الموا نين العرب في المجةمع اإلعراليلي ونكا ما ةرفضت أغلبيئ يهوديئ 
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 %91( كبير  ما يعكس شجم الكرانيئ والعداليئ لهم. ومع كل  ما  الن أغلبيئ في الجانبين ن %33ن
 من اليهود( ةؤمن بإمكانيئ العي  المشةر . % 32عرب و من ال

52/5/5102القدس العربي، لندن،   
 
 اعرف لغة محتلك.. مشروع فنانة فلسطينية عابر للقارات 

أ لقن فنانئ فلع ينيئ ةعي  في أعةراليا مشروع ا مجاني ا عابر ا للقاران :  زاص صحا -أم الحشم 
ب الحلع ينيي قاصد  أنالي الضحئ الةربيئ المشةلئ والقدس يهدل إلب ةعليم اللةئ العبريئ للشع

 وق اة غ    علب وجت ال صوص.
ومن المقرر أن يرى المشروة الكي أ لقن عليت الحنانئ الةشكيليئ أعي  ةايت عنوان "اعرل لةئ 

ا وا اإللكةرونيئمشةل "ي قريب ا عبر صحشان المواقع  عع ا ومواقع الةواص  ابجةماعيي وقد بقب رواج 
 منك لشظئ اإلع ن عنتي وشظي بة ييد عدد كبير من مدرعي اللةئ العبريئ والناش ين العياعيين.

أعباب ك،ير  ومقنعئي عاقةها أعي  ةايت إل  و مشروة الةعريل بلةئ المشة ي "فمشاند الحلع ينيين 
الةشقيو  إلبنهم الكين يةعرضون لإلنانئ وربما الشةم والةنكي  علب المعابري وككل  إشالئ عدد م

لصاو الةهم بهمي إلب جانب م الحان العير العشواليئي ك  كل  بشاجئ إلب اإللمام باللةئ كي إوربما 
 يعة يع المرء الةعام  معت لين ى بنحعت عن أي ةوجت لإليقاة بت".

الحنانئ والناش ئ عبر مواقع الةواص   إدرا ولع  الدافع األنم لدى ةايت لبدء المشروة نو 
ومواقع الةواص  وقدرةها علب الة ،يري وةعويو الروايئ  اإللكةرونيئجةماعيي ألنميئ المواقع اب

 الحلع ينيئ والوقول في وجت كلئ الةعويو اإلعراليليئ.
وأشارن الحنانئ الحلع ينيئ إلب أن مشروة ةعليم لةئ المشة ي عين لو قريب ا بشلئ عهلئ ومريشئ 

ي ةدريس اللةان وأنم المص لشان الةي ة دم القضيئ للجميعي يرةك  علب منانج علميئ ف
 511أن عدد المنةعبين للمشروة     أعبوة فاو  إلبالحلع ينيئ علب وجت ال صوصي بفةئ 

 فلع يني.
54/5/5102، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 من غزة إلى العالم.. نحن لسنا أرقاًما 

رعالئ يشاو  شبان فلع ينيون من ق اة غ   إيصالها  لعنا أرقاما.. ةل  ني: غ  -أيمن الجرجاوي
للعالم بعد اعةشهاد أك،ر من ألحي فلع يني     عدوان إعرالي  األ ير علب ق اة غ  ي وأضيحوا 

 إلب قالمئ ةضم نشو أربعئ كبل شهيد     ،   شروب ُشن ن علب الق اة في عن عنوان.
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 ينيين بة  ي فقرروا إ  و مشروة لكةابئ قصص نكه الشالئ لم ةرو لمجموعئ من الشبان الحلع
ا" بدعم ومشاركئ من  إنعانيئ باللةئ اإلنجلي يئ لة ليد ككرى نؤبء الشهداءي ةشن اعم "لعنا أرقام 

 مرصد شقوقي دولي.
إيصا  جانب من شيا  الشهداء  -من     موقع إلكةروني معد لهكا الةر -ويشاو  نؤبء الشبان 
لدفع الرأي العام العالمي للضة  علب صناة القرار من أج  ةكوين عياعان المحعمئ بالمشاعري 

ا للقضيئ الحلع ينيئ.  أك،ر دعم 
وةقو  المدير  الةنحيكيئ للمشروة في غ  ي ميعم أبو مري إن عدم ارةقاء معةوى الةعا ل الدولي 

هدين بة   لشجم ةضشيان الحلع ينيين دفع بقو  للةحكير بمشروة يعهم في إيصا  صون المض 
 للعالمي ويعاعدنم علب ني  شقوقهمي وشمايةهم من ابنةهاكان اإلعراليليئ.

ويبدأ المشروةي وفو ما ةشد،ن بت أبو مر للج ير  نني بةدريب عشرين كاةب ا شاب ا من غ   علب 
كةابئ القصص اإلنعانيئ علب يد كة اب عرب وأجانبي وعةةم ةل  العمليئ عن بعدي نظر ا للشصار 

 رو  علب الق اة.المح
وةهدل عمليئ الةدريب الةي عمين بز"الكةابئ ال  قئ" إلكعاب الشبان أعاليب إيصا  الحكر  بلةئ 
عريعئي وعيشار  فيها مجموعئ من الكة اب العالمييني منهم بامي  أولعوني وبامي  بايليي ونج  

 ين مارلو.إدوارد ععيدي ورم ي بارودي وعو ان أبو الهوىي وعلي أبو نعمئي وج
وبعد إةمام الةدريبي يرةب  ك  كاةب شاب بكاةب من أصشاب ال بر  لإلشرال علب كةاباةتي وُيع ب 
ك  شاب فرصئ شهر ب ةيار قصةتي و يار  بين شهيد ل   ة علب ةحاصي  شياةتي من أج  
ةجعيدنا في قصئي ومن ،م يعرضها علب المشرل لوضع اللمعان األ ير  عليها قب  نشرنا 

 لكةروني ا.إ
وةشير أبو مر إلب أن الُكة اب الشبان عينج ون عشرين قصئ شهري ا علب فةر  عام كام ي وني مد  
المشروةي وبعد انقضاء المد  عيبدأ الشبان ب را قضايا كالشصاري وا عاد  اإلعماري وكل  من أج  

 رب  القضيئ الحلع ينيئ بالقضايا العالميئ.
ألل دوبر أميركيي علب مةبرعين من جميع أنشاء  05ئ ةكلحةت نشو ويعةمد ةموي  المشروةي البالة

 العالمي وةمكن القالمون عليت من جمع المبلغ المشدد في أيام قليلئي وفو أبو مر.
( فإنت يشةوي علب www.wearenotnumbers.orgوفيما يةعلو بالموقع اإللكةروني للمشروة ن
نق ئي وني  033ي ئ ةحاعليئ لق اة غ   يةو ة عليها نافكةين رليعيةيني إك ةشةوي األولب علب  ر 

 بعدد المجا ر الجماعيئ الةي ارةكبها ابشة       عدوانت األ ير.
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أما النافك  ال،انيئي فهي مد   لمجموعئ من القصص اإلنعانيئ الةي ةةشد  عن شيا  الشهداء 
 بةحاصيلها ودقالو أمورنا.

نعاني ومقره جنيلي الدعم اللوجعةي للمشروةي وعيعم  وعيوفر المرصد األورومةوع ي لشقوو اإل
علب نشر الموقع اإللكةروني ال اص بالمشروة علب معةوى العالمي لضمان إشدا  ة ،ير أكبر علب 

 صن اة القرار.
إلب أن يكون الموقع اإللكةروني للمشروة قاعد  بيانان  -وفو عبده-وي مر المرصد الشقوقي 

 شة   بشو الموا نين المدنيين في غ  ي وبعيما شابن القة  الجماعي.محةوشئ لةو،يو جرالم اب
52/5/5102، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 محلل إسرائيلي: عملية عسكرية مصرية على غزة بدعم  إسرائيلي أمريكي عربي 

كشل يوني بن مناشيمي المشل  اإلعراليلي للشلون العربيئي عن عمليئ ععكريئ قد ينحكنا نظام عبد 
لحةاا العيعيي علب ق اة غ  ي بدعم من الكيان الصهيوني والوبيان المةشد  األمريكيئ وعدد من ا

 الدو  العربيئ المعارضئ لشركئ شماس.
إلب أن  -( ةشن عنوان "ن  ةقصل مصر ق اة غ  ؟arab expertفي ةشلي  علب موقعن -وأشار

والةي ةشد،ن عن ةعل  مجموعئ ةابعئ  الةقارير الةي ب،ها اإلع م المصري نهايئ األعبوة الماضي
لز"ةنظيم إع مي مة رل" من ق اة غ   لشما  عيناء بهدل المشاركئ في شن عمليان ععكريئ 

 ضد الجي  المصريي ني العبب في المواجهئ العلنيئ المة ايد  بين مصر وشماس.
ليعلن بعدنا وب  اإلع م المصري ةقارير ة عم ةعل  معلشين من ق اة غ   ال ميس الماضيي 

الجي  المصري عن شالئ الة نب شما  عيناءي ما دعا القيادي بشركئ شماس ص ا البردوي ي إلب 
اةهام وعال  اإلع م النا قئ بلعان ابنق ب الععكري في مصر بشن شملئ ةشريضيئ جديد  علب 

 شماسي لةهيلئ األجواء لةوجيت ضربئ ععكريئ لق اة غ  .
ي أن قيادان شركئ شماس يةشد،ون عن  لعان جويئ لع ا ال يران وأضال المشل  اإلعراليلي

المصري علب الشدود مع ق اة غ   وةصوير منا و برفر و ان يونس ربما بةر  إعداد بن  
أندالي مشير ا إلب أن وعال  اإلع م في مصري الةي ةعكس مواقل العيعي شيا  شماسي بدأن 

لرأي العام في مصر للهجوم علب أندال لشماس بق اة نجمئ إع ميئ جديد  علب الشركئ لةهيلئ ا
 غ  ي وأنها ني مرد الم اول لدى  عماء شماس.

وأضال أن قاد  شماس علب علم  ب ن الجي  المصري مشب  من ةواص  العمليان المعلشئ في 
شماء عيناءي ومن فةر جبهئ شرب جديد  أمام ةنظيم" الدولئ اإلع ميئ" علب شدود مصر وليبياي 
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  عن أنت فش  في الشصو  علب غ اء من مجلس األمن لضرب أندال ةابعئ للةنظيم في فض
 ليبياي لكل  فإن النظام يبش  عن أندال أ رى في الق اة.

في شدي   -ونق  المشل  اإلعراليليي ما قالت القيادي بش ب الشريئ والعدالئ الدكةور شم ه  وبع
بامة كت معلومان عن وصو  با ر  إلب شوا ئ  -فبراير الجاري 50لموقع" الرعالئ نن" في 

العري  مشملئ بعناصر ةابعئ للقيادي المحصو  من شركئ فةر مشمد دش ني بفةعا  مناوشان 
 علب شدود غ   مع مصري ةمهيد ا للبدء في عمليئ ععكريئ ضد غ   من قب  الجي  المصري.

ن بواع ةها الةصدي لهجوم جوي وأشار إلب أن "شماس" ليس لديها أعلشئ مضاد  لل الران يمك
مصريي بفة ا إلب أنها "قررن الكشل عن نواجعها ع نيئ في مشاولئ لمنع م،  نكا ابشةما  شا  

 شدو  م يد من الةصعيد في ع قاةها مع مصر".
 52/5/5102السبيل، عمان، 

 
 لى القطاعإ 34وصول قافلة تزويد المستشفى الميداني االردني غزة  

وصلن الب ق اة غ   أمس ال، ،اء عبر معبر بين شانون قافلئ ة ويد المعةشحب  :بةرا - غ  
 وقافلئ معاعدان  بيئ. 43الميداني ابردني غ  /

شاشنان  أربعشاشنان ةضم  01ان القافلئ المكونئ من  43وقا  قالد المعةشحب الميداني غ  /
عم  المعةشحبي وةع ي  دوره في ع   مشملئ باألدويئ والمعةهلكان ال بيئ والمواد ال  مئ إلدامئ 

 و دمئ ابن  في الق اة وب اصئ في ظ  الظرول الصعبئ الةي يعيشونها.
وأضال ان القافلئ ضمن عن شاشنان ةم ةعييرنا من قب  الهيلئ ال يريئ الهاشميئ بالةنعيو مع 

 بيئ ةم مرك  ادار  اب مان في القوان المعلشئ ضمن  مس شاشنان ةشم  أدويئ ومعةهلكان 
ةعليمها لو ار  الصشئ بق اة غ   باإلضافئ الب شاشنئ عادعئ ةشم  كراعي مةشركئ ةم ةعليمها إلب 

 اةشاد لجان الرعايئ الصشيئ في ق اة غ  .
 52/5/5102الدستور، عمان، 

 
 "المعلمين"نقابة غزة مقدمة من  ىلإتسير قافلة مساعدات " الخيرية الهاشمية" 

نقابئ المعلمين عن شملئ نحكةها لجمع الةبرعان لدعم صمود أنلنا في غ   اعلنن : الدعةور –عمان 
نحكةها بالةعاون مع الهيلئ ال يريئ األردنيئ الهاشميئ ةوجن في ةعيير عبع شاشنان ةشم  علب مةنها 

 إلب ق اة غ  ي من ةبرعان عموم المعلمين. "كرفانا" 31
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ةت النقابئ من عموم المعلمين ما نو إب ما جمع»وشعب نقيب المعلمين الدكةور شعام مشئ إن 
ما نعلمت ألبنالنا من دروس نظريئ »ي مضيحا أن «شيء يعير في شو ما نقدمت لألن  في الق اة

ي كما «في معاني القوميئ والو نيئ واإلع ميئ ي بو عمليا في شم ن جمع الةبرعان ألنلنا في غ  
 ا الممي  في ايصا  نكه المعاعدان.وشكر النقيب الهيلئ ال يريئ الهاشميئ علب دورن

يككر أن النقابئ شاركن في الشملئ الو نيئ لدعم األن  في غ   والةي أ لقةها النقابان المهنيئي 
ألل دينار من عموم المعلمين في م ةلل المشافظاني لة صيصها في  011وكل  بجمعها مبلغ 

 إ،ر العدوان األ ير علب الق اة.للعكن أو الةدريس لمعاعد  األن  في غ    "كرفانان"جهي  
 52/5/5102الدستور، عمان، 

 
 للجنة الوطنية لمقاومة التطبيع حمد العرموطي رئيساً أ 

انة بن اللجنئ الةنحيكيئ العليا لشمايئ الو ن ومجابهئ الة بيع نقيب اب باء العابو الدكةور اشمد 
 ألعةاك شم   منصور.وكل  في ضوء اعةقالئ رليس اللجنئ ا يالعرمو ي رليعا للجنئ

الرليس العابو  –جاء كل  عقب اجةماة للجنئ معاء ابشد شي  قررن ةكريم ابعةاك شم   منصور 
لدوره وجهوده في رلاعئ اللجنئ     العنوان  يللجنئ الةنحيكيئ العليا لشمايئ الو ن ومجابهئ الة بيع

 العابقئ.
وكل   ياقيئ بعةيراد الةا  من العدو الصهيونيعلنن اللجنئ عن اقامئ ندو  شو  م ا ر ةوقيع اةحأ و 

في قاعئ الرشيد بمجمع النقابان المهنيئ  5102/  4/  0شد الموافو العاعئ العادعئ معاء يوم األ
 بمشاركئ عدد من الم ةصين والمهةمين.

 52/5/5102السبيل، عمان، 
 
 ل فلسطينإلنهاء احتال  "إسرائيل"وزير خارجية قطر يدعو لعمل عربي للضغط على  

دعا و ير ال ارجيئ الق ريي  الد الع يئي إلب "عم  عربي مشةر " للضة  علب المجةمع الدولي 
 إلجبار نإعرالي ( علب إنهاء ابشة   لألراضي الحلع ينيئ وفقا لمبدأ ش  الدولةين.

يعةمر جاء كل  في كلمئ معجلئ لز"الع يئ" ب،ن     مؤةمر عقد في مدينئ غ  ي اليوم ال، ،اءي و 
شةب ال ميس المقب ي ويشم  عنوان "المؤةمر العلمي الدولي األو  نفلع ين أعباب ابشة   

 وعوام  ابنةصار(.
وأضال الع يئ في كلمةت إن "المعةقب  للع م بالمن قئ رغم ك  ما يعبر عنت المشهد الشالي من 

إلجبار إعرالي  علب ةناق  لكل  يةعين وجود عم  عربي مشةر  للضة  علب المجةمع الدولي 
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إنهاء ابشة   لألراضي الحلع ينيئ وفقا لمبدأ ش  الدولةين وقراران الشرعيئ الدوليئ ومبادر  الع م 
 العربيئ ن(".

وفي نهايئ العام الماضي قدمن الدو  العربيئ مشروة قرار لمجلس األمن ينص علب إنهاء ابشة   
ي ولكن الوبيان المةشد  اعة دمن شو النق  5102 اإلعراليلي لألراضي الحلع ينيئ بنهايئ عام

 "الحيةو" ضد ةمرير المشروة.
نعانيئ وعياعيئ علب العالم  وأضال الع يئ أن "اعةمرار ابشة   اإلعراليلي لت ةداعيان أ  قيئ وا 

 ب عره ويكشل عن ةشدي إعرالي  إلراد  العالم ب عره".
كشحن عن عج  المجةمع الدولي عن ابنةصار  وأشار إلب أن القضيئ الحلع ينيئ مرن بمراش 

 للشوي مشددا علب أن العالم يعي  اليوم ب  مئ الشرعيئ الدوليئ وا دواجيئ المعايري شعب كلمةت.
الدوليئ في إنهاء ابشة   اإلعراليلي لحلع ين كان أمرا واضشا شي  اكةحب  اإلراد وقا  إن "غياب 

 دار  الن اة".إالمجةمع ب
الة كيد علب موقل ق ر بةقديم كافئ أوجت الدعم للحلع ينيين إلقامئ الدولئ الحلع ينيئ  وجدد الع يئ

 عبر اعة دام كافئ وعال  القانون الدولي في نكا الش ن.
ودعا الع يئ كافئ اب رال الحلع ينيئ إلب ةنحيك اةحاقيان المصالشئ وةوشيد الصل الحلع يني 

 شريةت واعةق لت. لةشقيو ة لعان الشعب الحلع يني في ني 
وةشهد العاشئ الحلع ينيئ انقعاما عياعيا بين شركةي "شماس" و"فةر"ي ووقعن الشركةين عد  

إبري / نيعان الماضي  54اةحاقيان للمصالشئ في القانر  والدوشئ وكان ك رنا في ق اة غ   بةاريا 
 ن.لكن لم يةم ةنحيك بنوده بعبب اعةمرار ال  فان العياعيئ بين الشركةي

 52/5/5102فلسطين أون الين، 
 
 الجامعة العربية تجدد دعوتها بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 

دعن جامعئ الدو  العربيئ اليوم ال، ،اءي األمم المةشد ي واللجنئ الرباعيئ : مراد فةشي -القانر  
شعب الحلع ينيي الدوليئي ولجان شقوو اإلنعان في العالم لةشم  المعلوليئ في ةوفير الشمايئ لل

ومنع ابعةداءان اإلعراليليئ المةكرر  عليتي والعم  علب ف  األعر عن الشرم اإلبرانيمي الشريلي 
 وعن الحلع ينيين في ال لي .

كما دعن الجامعئ العربيئي في بيان أصدره ق اة فلع ين واألراضي العربيئ المشةلئ بمناعبئ ككرى 
إل ام إعرالي  بالكل عن ممارعاةها ال  ير  الةي ةةنافب مع مكبشئ الشرم اإلبرانيميي إلب ضرور  

 اةحاقيئ جنيل الرابعئي والة اماةها المنصوص عليها بصحةها دولئ قالمئ بابشة  .
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وأوضشن الجامعئ العربيئ في بيانها أن اإلرنابي باروخ جولدشةايني القادم من الوبيان المةشد ي 
ربعي ونو ضاب  بالجي  اإلعراليلي قد ارةكب مكبشئ الشرم والكي كان يعكن في معةو نئ كريان أ

ي شي  د   الشرم اإلبرانيمي 0303رمضان عام  02ي وفي 0993فبراير عام  52اإلبرانيمي في 
ببندقيةت اكليئ وعددا من   الن الك ير  المجه  ي وأ لو النار علب المصلين لص   الحجري مما أدى 

 .021أك،ر من ي وجرا ا  مصلي 59إلب اعةشهاد 
 52/5/5102الشرق، الدوحة، 

 
 بشأن إيران "إسرائيل"مع  دبلوماسيون سعوديون: تنسيق تام   

قا  مصدر في ابةشاد األوروبي إن دبلوماعيين ععوديين صرشواي في مشاد،ان مةلقئ : 38عرب 
يئ في مع جهان أوروبيئي إنهم علب ةنعيو كام  مع إعرالي  شيا  الملل اإليرانيي وأن الععود

إ ار نكا الةنعيو علب اعةعداد للعماا إلعرالي ي إكا  لب منها كل ي باعة دام مجالها الجوي في 
 ال ريو لشن نجوم علب إيران.

وبشعب القنا  الةلح يونيئ اإلعراليليئ ال،انيئي فإن الععوديئ ةشةر  موافقةها علب كل  بةشقيو ةقدم ما 
النظام الععودي شعاس للرأي العامي ولكل  ب يعة يع بين إعرالي  والحلع ينييني بادعاء أن "

 العماا إلعرالي  بالعم  الععكري من أراضيها دون أن ةعر  ةقدما في الجانب العياعي".
في المقاب ي فإن معؤولين إعراليليين رفضوا ابدعاءان ب نهم ب يعرفون ةحاصي  الصحقئ الةي 

 يعارضونها مع إيران.
ليليون أن إعرالي  ليعن بشاجئ إلب الوبيان المةشد  من أج  الوقول علب ما وأكد المعؤولون اإلعرا

قي  في المشاد،اني ألن لها شركاء ك رين بين الدو  العظمبي إلب جانب معلومان شصلن عليها 
 األجه   ابعة باريئ اإلعراليليئي والةي ةكحي إعرالي  للقو  ب ن الشدي  عن "صحقئ عيلئ".

 54/5/5102، 48عرب 
 
 كيري يحذر مجلس الشيوخ من سيطرة حماس والجهاد على السلطة حال سقوط عباس 

شكر و ير ال ارجيئ األمريكيئ جون كيري من قيام الشركان : األناضو  - أ،ير كاكان - واشن ن
اإلع ميئ بم ء الحراغ العياعي في فلع ين شا  عقو  العل ئ الحلع ينيئ برلاعئ الرليس مشمود 

 م دفع العل ان اإلعراليليئ لعالدان الضرالب الحلع ينيئ لها.عباس جراء عد
وقا  الو ير األمريكي في معر  شهادةت أمام لجنئ الشؤون ال ارجيئ لمجلس الشيوخ األمريكي من 

إكا ما عق ن العل ئ الحلع ينيئي وكنن قد شكرن من نكا في لندن في وقن “واشن ني يوم ال، ،اء 
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ون( يرفضون ةشوي  عالدان الضرالب ألنهم نالحلع ينيون( كانبون إلب عابوي ألنهم ناإلعراليلي
المشكمئ الجناليئ الدوليئي لكن إكا ما أ حقوا نالعل ئ الحلع ينيئ( فمن الكي عيمأل مكانهم؟ نشركئ 

 ”.المقاومئ اإلع ميئ( شماس؟ الجهاد؟
عل ئ الحلع ينيئ( كانوا ب أعلمي لكن ما أعرفت نو أن نكه مشكلئ عويصئ قدر ما نم نال“وةابع 

ككل  في نواا عد  في مران ك،ير  إب أن الرليس عباس يظ  ملة ما  بال عنل والةواص  العلمي 
 ”.لش  الدولةين

كيري أكد علب أن المعاعدان األمريكيئ نحعها إلب العل ئ الحلع ينيئ ةؤو  في النهايئ إلب جيب 
مليون دوبر ةكنب  352دعم  للعل ئ الحلع ينيئي فإن مليون دوبر  321من مي انيئ “إعرالي  قال   

إلب المؤععان اإلعراليليئ بما في كل  ال دمان والدالنين للعل ئ الحلع ينيئي لكا فإنها بشك  فاع  
 ”.ةكنب إلب إعرالي  وب ةكنب إلب الحلع ينيين لكنها ةعاعد الحلع ينيين علب الشيا 

  األمريكيئ ب ةرى أن للحلع ينيين الشو في ابنضمام إلب اإلدار “وشدد الو ير األمريكي علب أن 
المشكمئ الجناليئ الدوليئي ألننا ب نرى أنهم دولئ في وضع يمكنها من الكناب إلب المشكمئ الجناليئ 

 ”.الدوليئ
وبين أن ب ده فشلن في إقناة الحلع ينيين بعدم ةقديم  لب انضمامهم إلب الهيلئ الدوليئي بقولت 

شجةنا نكه إلب دو  أ رىي وقدمن دو  أ رى شججها في نحس الموضوةي لكننا فشلناي نشن قدمنا “
قلنا للعل ئ الحلع ينيئ بقو : ب ةحعلوا نكاي إنت    ي إنكم عة لقون كافئ أنواة العقبان بشةمابن 

 ”.المعةقب  نالمةعلقئ بش  الدولةين(
ي ومشيرا  إلب أن العل ئ الحلع ينيئ ”شةواء كل نحد صبرنمي ولم نعة ع ا“واصحا  الحلع ينيين ب نهم 

في النهايئ لم يشصلوا علب األصوان الةععئ في األمم المةشد  ولكا لم نكن بشاجئ إلب اعة دام “
 ”.شو النق  نالحيةو(

لديها انة ابان قريبئي “ورف  كيري الد و  في ةحاصي  أدو عن الدور اإلعراليلي ألن األ ير  
 ”.ونا دون ش  من أ رال جانبيئ؛ لكا فلن أد   في ةحاصي  أك،ر من نكاوعيشةاجون أن ي وض

إب أنت بين أن مشاولئ انضمام الحلع ينيين إلب المنظمان الدوليئ ني ما أدى لق ع المعاعدان 
أةمنب لو أن الحلع ينيين ةصرفوا ب ريقئ م ةلحئي ولهكا فهم ب يةلقون معاعدان اكني “عنها بقولت 

ين عيةقدمون ويشاولون المعاعد  لردم الهو  من أج  أن يةجاو وا العقبئي لكن عندما نعةقد أن ك ر 
ةنةهي ابنة ابان ناإلعراليليئ في مارس/ ككار القادم( فعيكون ننال  شاجئ إلب أن يقرر الجميع 

 ”.بعرعئ إلب أين يريدون الكناب بشقا  
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  إلب المحاوضان ب صوص ش  الدولةين وبدا الو ير األمريكي بكل  مشاوب إلقاء معؤوليئ العود
 علب  رفي الع قئ من الحلع ينيين واإلعراليليين.

 52/5/5102رأي اليوم، لندن، 
 
 مليون دوالر 654لى إكي" يرفع قيمة غرامة المحكمة على السلطة والمنظمة ي"القانون األمر  

شددةت مشكمئ أميركيئ ككرن مصادر قانونيئي الب ان مبلغ "الةعوي " الكي  :وكابن –واشن ن 
مليون دوبري لكنت عيةشو  الب ، ،ئ اضعال  508علب منظمئ الةشرير والعل ئ الحلع ينيئي نو 

 مليون دوبر ألن ابمر يةعلو بةعوي  عن "عم  ارنابي" وفو القانون ابمريكي. 323ليبلغ 
لب من العل ئ وكانن صدرن نيلئ مشلحين في مشكمئ في نيويور ي أصدرن اب،نيني قرارا ي 

مليون دوبر لضشايا اميركيين في عن نجمان منحصلئ  508الحلع ينيئ دفع ةعويضان بقيمئ 
 .5113و 5115وقعن في اعرالي  بين العامين 

ةهمئ منحصلئ بعد يوم من  52ودانن نيلئ المشلحين العل ئ الحلع ينيئ ومنظمئ الةشرير الحلع ينيئ بز
 المشاوران في المشكمئ.

عاللئ قضيئ الب مشكمئ فدراليئ ضد العل ئ الحلع ينيئ ومنظمئ الةشرير الحلع ينيئ بعد  00ورفعن 
 ك رين. 491ش صا واصابئ أك،ر من  44نجمان ادن الب مقة  

 54/5/5102وكالة سما اإلخبارية، 
 
 ماليين يورو لدعم فرص عمل في غزة خمسةخصص ي االتحاد األوروبي 

ال، ،اءي عن ةبرعان جديد  بقيمئ  معئ م يين يورو لبرنامج  أعلن ابةشاد األوروبي أمس: د ب أ
 ونروا( ل لو فرص عم  في ق اة غ  .األوكالئ ن

وقا  مدير عمليان أونروا في غ   روبرن ةيرنر إن عكان غ   في أمس الشاجئ إلب مشاريع ل لو 
عالئ أعرنم.  فرص العم  من أج  كعب الد   وا 

ة يعون مةادر  الق اة بش،ا  عن فرص عم  نةيجئ القيود وأضال ةيرنر أن عكان غ   ب يع
الصارمئ المحروضئ علب شركئ األش اص واألعواو الةي يةعكر الوصو  إليهاي لكا فإن " لو فرص 
العم  ليس مجرد وعيلئ لة حيل الصعوبان ابقةصاديئ المباشر  ب  نو أيضا  وعيلئ لصناعئ 

 األم ".
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راةري إلب إشدا  ةةيير جكري في غ   من     -ي جون جانبدوره دعا مم،  ابةشاد األوروب
ضمان رفع القيود الصارمئ المحروضئ علب شريئ الشركئ والوصو  ووجود ةقدم شقيقي في عمليئ 

 المصالشئ الحلع ينيئ "بشك  يقود إلب عود  عل ئ فلع ينيئ واشد  إلب غ  ".
يععب للة حيل من اك،ار الكار،يئ  وككر بيان صادر عن أونروا أن برنامجها ل لو فرص العم 

للشصار اإلعراليلي الممةد منك ،مانيئ أعوامي والكي ةعبب في جع  ق اة غ   أشد أك،ر ابقةصادان 
 المض ربئ في العالم.

 52/5/5102الخليج، الشارقة، 
 
 لحل األزمة المالية "الصندوق الدوار"االتحاد األوروبي يدرس طلب الفلسطينيين تفعيل آلية  

قا  مكةب بع،ئ ابةشاد األوروبي في األراضي الحلع ينيئ  األناضو : -مشمد  بيصئ  -رام هللا 
الكي يرأعت جون جان روةري ال، ،اء إن ابةشاد األوروبي يدرس في الوقن الشالي ال لب 

 ."الصندوو الدوار“الحلع يني ال اص بإعاد  ةحعي  اةحاقيئ 
ان ناةحيئ لمراع  األناضو  اليوم ال، ،اء ردا علب عؤا  وأضال مكةب مم،  ابةشادي في ةصريش

شو  اعةجابئ دو  ابةشاد لل لب الحلع يني بةحعي  ابةحاقيئي إنت شةب اللشظئ ب يوجد رد إيجابي 
 ."بيةاس"أو علبيي مضيحا أن ابةشاد األوروبي يقدم المعاعد  للحلع ينيين شاليا عبر كليئ 

وبموجبها يدفع ابةشاد األوروبي قيمئ  0992جرى ةوقيعها في عام  ي”الصندوو الدوار“واةحاقيئ 
العالدان الضريبيئ الحلع ينيئ الةي ةشةج نا إعرالي  عن الحلع ينيين كقر  بدون فوالدي علب أن 

 يعةردنا عند ةشصيلها من الجانب اإلعراليلي.
إلب  ابةشاد األوروبيي ي الةي وقعةها العل ئ الحلع ينيئ مع"الصندوو الدوار"وعادن اةحاقيئ 

الواجهئي بعد ةحاقم أ مئ الحلع ينيين نشكومئ وشعبا ( الماليئي بعبب شجب إعرالي  إليرادان 
 المقاصئ.

 54/5/5102رأي اليوم، لندن، 
 
 استمرار الجدل في تل أبيب وواشنطن في شأن زيارة نتانياهو إلى الواليات المتحدة 

رليس الشكومئ اإلعراليليئ بنيامين نةانيانو الجد  شو  « يكودل»أعاد  عيم : أععد ةلشمي -الناصر  
  ابت في الكونةرس األميركي األعبوة المقب ي إلب واجهئ انةمام الرأي العام اإلعراليلي من     

« المععكر الصهيوني»الدعو  الةي وجهها قريبت و ير المواص ن يعرالي  كاةس إلب  عيم 
من ابةحاو « لةع ي  الموقل اإلعراليلي»ئ نةانيانو إلب واشن ن المعار  إعشاو نرةعوغ لمرافق
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يران شو  مشروة األ ير  النووي. ورد نرةعوغ علب الدعو  برفضها  المةبلور بين الدو  العن وا 
ي فيما اعةبرنا مراقبون اعةباقا  للةقرير الكي عيصدره «مدرعئ نةانيانو»من « فكلكئ إع ميئ»واعةبرنا 

 اليوم شو  مشاك  العكن لأل وا  الشابئ المحةر  أن يدين عياعئ شكومئ نةانيانو. «مراقب الدولئ»
ووجت نالبان ديموقرا يان بار ان في مجلس الشيوخ األميركي دعو  إلب نةانيانو بجةماة مةلو مع 
أعضاء ديموقرا يين في المجلسي ليشكراه من مةبئ ةشوي  الع قان األميركيئ اإلعراليليئ إلب قضيئ 

 «.ةداعيان دالمئ»ش بيئ علب نشو قد يؤدي إلب 
عرالي  علب العواء بعبب  وما  الن ال يار  المرةقبئ لنةانيانو ُةشد  انةقادان دا   الوبيان المةشد  وا 
جرالها   ريقئ ةرةيبها من جانب قاد  الش ب الجمهوري في الكونةرس من دون علم البين األبي  وا 

عراليليون نةانيانو بالةد   في شؤون قب  أعبوعين من ابنة ابان ال عامئ. واةهم منةقدون أميركيون وا 
 دا ليئ وبوضع ع قاةت مع الجمهوريين فوو الع قان ال،ناليئ بين إعرالي  والوبيان المةشد .

إبداء موقل إعراليلي موشد في معارضئ ابةحاو مع »ودعا كاةس  عيم المعارضئ نرةعوغ إلب 
صدو موقل نةانيانو المعار  ابةحاو الكي يشك    را  »  ابةحاو ةؤكد وقا  إن معود«. ايران

ي مضيحا  أن ك،يرين من المعؤولين في الوبيان المةشد  بينهم نواب «كبيرا  علب أمن إعرالي 
 ديموقرا يون يةحهمون اليوم موقل نةانيانو ويةمانون معت.

ئ األ ير  لمنع اةحاو عيء. وعليت أدعو  عيم الحرص»واعةبر كاةس ال يار  الةي عيقوم بها نةانيانو 
المعارضئ اعشاو نرةعوغ ألن ُيبقي نشريكةت في ةشالل المععكر الصهيوني( ةعيبي ليحني في 
البين وينضم إلب ال يار  من أج  عر  موقل يشظب بإجماة إعراليلي ويعانم في صد ال  ر 

 «.من     إقناة جهان أميركيئ ودوليئ ب  ورةت
 52/5/5102لندن، الحياة، 

 
 دوالر من أعمال الفساد واالختالس مليار 60علي صالح جمع  :تقرير أممي 

أكد فريو  براء ةابع لمجلس األمن أن الرليس اليمني العابو علي عبدهللا صالر : الشيا  –نيويور  
لحعاد عقود ةولب فيها رلاعئ اليمن من     أعما  ا 4بليون دوبر      31جمع ما قد يص  الب 

دولئ ب عماء شركان  51واب ة س وفر  العموبن علب شركان النح ي وأنت و ة أموالت في نشو 
 وأفراد ك رين.

وأبلغ فريو ال براء الةابع للجنئ العقوبان علب اليمن مجلس األمن أن صالر عه  لك  من الشو،يين 
ليي وأنت يواص  إدار  شبكئ ةوعيع عي رةهم في شما  اليمن وجنوبت علب الةوا« القاعد »وةنظيم 
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مصالر ماليئ وأمنيئ وععكريئ وعياعيئ واععئ النحوك في اليمني مكنةت من ةجنب أ،ر العقوبان 
 .5031الدوليئ المحروضئ عليت في قرار مجلس األمن 

المؤةمر »ش ب صالر « وعدن»وأوضر الةقرير أن شكومئ الرليس عبدربت منصور نادي األ ير  
 «.ةنحيك العقوبان الدوليئ من أج  الشصو  علب دعم أعضاء الش ب الشعبي العام بعدم
أصوب ماليئ يملكها علي صالر ةوجد في فرنعا وألمانيا والمملكئ المةشد  والوبيان »وُأبلغ الحريو ب ن 

 «.المةشد 
عقود في العل ئ ما ةةراوا قيمةت بين  4ُي عم أن صالر جمع من األصو      »وشعب الةقرير 

بليونا ي ُيعةقد أن معظمها نق  إلب ال ار  ةشن أعماء معةعار  أو أعماء  31يون دوبر وبل 45
 «.أش اص ك رين مالكين لهكه األصو  نيابئ عنت

ني في شك  ِملكيئي أو نقدي أو أعهمي أو كنبي أو علع قي مئ أ رىي وُيعةقد أنها »وأن نكه األصو  
 «.بلدا   51مو عئ في ما ب يق  عن 

ب ن صالر علب ع قئ منك  من  وي  ب معئ رجا  أعما  يمنيين بار ين »الحريو معلومان وةلق ب 
ويواص  فريو ال براء ةشقيقاةت «. علب األق ي ُيعةقد أنهم يعاعدونت في إ حاء ما يملكت من أصو 

يعاعدون عاللئ صالر في »في ش ن ةل  الع قان مع أولل  األفراد ومع أفراد ك رين ُيعةقد أنهم 
يداعها في مصارل ما وراء البشار  «.عشب األموا  من المصارل في اليمن وا 

معلومان من مصدر عري ب ن لدى صالر عددا  من جوا ان عحر بهويان بديلئ »وةلق ب الحريو 
 وأكد ال براء أنهم يشققون في نكه المعلومان.«  ودةت بها دولئ أ رى
رو  علي عبد هللا صالر نش ني في ج ء منهاي عن األموا  المعة دمئ لةوليد ،»ووفو الةقرير فإن 

ممارعاةت الحاعد  ونو رليس لليمني ب عيما فيما يةعلو بعقود الةا  والنح  الةي ُي عم أنت  لب في 
 «.عياقها أمواب  مقاب  منر الشركان شقوقا  الصئ للةنقيب عن الةا  والنح 

لل مقاة  من عناصرنم بالجي  اليمني وقوى أ 22الةشاو »وأكد فريو ال براء أن الشو،يين  لبوا 
 لكن  لبهم رف  من باقي األ رال اليمنيين.« األمن

أُعلم بوجود مم،  للشو،ي »كما أن  عيم الشو،يين عبدالمل  الشو،ي رف  مقابلئ الحريوي وأن الحريو 
ةنظيم  و لب« 5103ضمن وفد يمني ي ور العاصمئ األميركيئ واشن ن في ةشرين ال،اني ننوفمبر( 

 «.إب أن ابجةماة ألةي في فةر  بشقئ ألن القياد  الشو،يئ لم ةوافو علب ابجةماة»اجةماة معت 
ولهم مش ئ ةلح يونيئ  اصئ بهم وني »ووفو الةقرير فإن الشو،يين يعة دمون منابر إع ميئ مةنوعئ 

 «.ةب  برامجها من من قئ معق  ش ب هللا في بيرون« المعير »
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الوبءان الش بيئ إلب اكةي: ةشكي  ةشالحان »ر عن أن الةشوبن في اليمن غيرن وةشد  الةقري
ضعال األش اب العياعيئ المهيمنئ  غير مةوقعئ بين أعداء عابقين م،  الشو،يين والرليس صالر؛ وا 
م،  ش ب اإلص ا؛ ورشي  ش صيان بار   عياعيئ ونافك  م،  شميد األشمري وعلي مشعن 

و ياد  في أنش ئ ةنظيم القاعد  في شبت الج ير  العربيئ في الجنوب وشضرمون؛ األشمر من اليمن؛ 
 «.وة ايد دعوان الجنوب إلب ابنحصا 

ووفقا لما ككرةت مصادر عريئي يعةحيد ةنظيم القاعد  في شبت الج ير  العربيئ من نكه الشعاعياني »
 «.شو،يينويقوم بةجنيد رجا  من القبال  العنيئ للقةا  إلب جانبت ضد ال

فيلو الشرس ال،وري اإليراني قام بةدريب قوان الشو،يين في »أن « مو،وقئ»ونق  الةقرير عن مصادر 
ُقرب إريةريا الجةرافي من اليمن يةير المجا  للقيام » وأن « ج ير  صةير  ةقع قبالئ العاش  اإلريةري

 من جانب الشرس ال،وري اإليراني.« ب نش ئ  مشروعئ وغير مشروعئ
إ  و عراا عجناء إيرانيين في اكونئ األ ير ي بعد عي ر  الشو،يين علب »ةبر الةقرير أن واع

 «.بين الشو،يين و هران« صنعاءي يبين مدى عمو الع قئ
ةشير إلب الع قئ الو،يقئ الةي ةرب  علي عبد هللا صالر وأعرةت « عد  إفادان»وشص  الحريو علب 

معلومان من مصدر عري ب ن مشمد »عربيئ. وشص  الحريو علب بةنظيم القاعد  في شبت الج ير  ال
ناصر أشمدي و ير الدفاة العابوي الةقب عامي دياني أشد قاد  ةنظيم القاعد  في شبت الج ير  العربيئ 

 .5105عام « في مكةب الرليس صالر
افشئ الضاب  الععكري الكي كان معؤوب  عن وشد  مك»وُأبلغ الحريو أيضا من مصدر عري ب ن 

وأنت « ي نو يشيب صالر ابن أخ الرليس صالر5100اإلرناب في مشافظئ أبيني في أيار نمايو( 
أصدر األمر لجميع قواةت بابنعشاب إلب صنعاءي ما عمر للةنظيم بالهجوم علب المشافظئ »

 «.5105واشة لها شةب ش يران نيونيو( 
 52/5/5102الحياة، لندن، 

 
 خطار االستراتيجية": طريق مسدود على الجبهات كافةترصد "األ "إسرائيلتقرير: " 

ين لو الةقرير ابعزةراةيجي العزنوي لمعهزد أبشزا  األمزن القزومي : نضا  مشمد وةد -القدس المشةلئ 
ي في ةقديره للةشديان الةي عيكون علب ابشة   الةعامز  5102- 5103اإلعراليلي الجديد للعامين 

ما واجهةت إعرالي ي عابقا ي من ةهديزدان معزةمر  فزي الحةزر  المقبلزئ مزن معها في الحةر  المقبلئي من أن 
. مزع 5103من لو عدم ا ةحاء أي مصدر من مصزادر الةهديزدان ابعزةراةيجيئ إلعزرالي   يلزئ عزام 

شززهدن ةةييززران فززي مكانززئ إعززرالي  اإلقليميززئي كمززا أ،بةززن  5103كلزز  يبززر  الةقريززري أن أشززدا  عززام 
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اإلعراليلي العام القال  بإمكانيئ "الوقول جانبزا  وعزدم الةزد   وبنزاء عزور يمنزع     وةقوي  المحهوم 
 امةداد وارةدادان عدم ابعةقرار اإلقليمي إلب دا   الشدود اإلعراليليئ".

ويعةعر  الةقرير أنم نكه الة زوران بزدءا  مزن عزدوان "الجزرل الصزامد" فزي ق زاة غز  ي ظهزور نمز  
ها الةقريززززر بظززززانر  "الززززكلب الوشيززززد" فززززي الضززززحئ الةربيززززئي فضزززز   عززززن العمليززززان الحرديززززئ الةززززي يعززززمي

المواجهان بين قوان الجزي  اإلعزراليلي والحلعز ينيين فزي مشزي  وعلزب مزدا   المعزجد األقصزب فزي 
اإلعزززراليليئ. لينضزززم المعهزززد فزززي نزززكا العزززياو إلزززب   زززاب اليمزززين  –ميزززدان المواجهزززئ الحلعززز ينيئ 
 لع يني الدوليي ب نت "إرناب عياعي ينضم إلب المقاومئ المعلشئ".اإلعراليلي بوصحت الةشر  الح

وفزززي المشزززي  العربزززيي يعةبزززر الةقريزززري أن ظهزززور ةنظزززيم "داعززز " وةكزززريس "دولةزززت" فزززي العزززراو كزززان 
ي وب عززززيما مززززع ةشززززو  الةنظززززيم إلززززب مصززززدر إلهززززام لجماعززززان جهاديززززئ 5103المحاجزززز   األكبززززر لعززززام 

العربيززئي وصززوب  إلززب ظهززور أةبزاة لززز"داع " دا زز  شززدود إعززرالي   وةنظيمزان فززي شززةب أنشززاء المن قزئ
نحعها. وني ة وراني ةبين وفقا  للةقريري الشاجئ إلزب بلزور  عياعزئ إعزراليليئ لمواجهزئ نزكه ابةجانزان 

 المشليئ واإلقليميئ برةبا  بعضها ببع .
بشزز ن الةوصزز  إلززب  5103ام وفززي العززياو اإليرانززيي يعةبززر الةقريززري أن الةوقعززان اإلعززراليليئ فززي عزز

" مززع إيززران لززم ةةشقززو. كمززا ،بةززن عززدم صززشئ ابدعززاءان واألصززوان 0+2اةحززاو بززين مجموعززئ دو  "
اإلعراليليئ القاللئي إن إيران  رقن شرو  ابةحاو المرشليي الكي ةم إع نت في نوفمبر/ةشزرين ال،زاني 

ي فإنت لم يةم إشزرا  أي ةقزدم أو 5103. ويعني نكاي بشعب الةقريري أنت   ل لةوقعان عام 5104
ةةيير جونري علب أنم عاشةين لهما أ،ر كبير علب معةقب  األمزن القزومي اإلعزراليليي ونمزا العزاشئ 

 اإليرانيئ والعاشئ الحلع ينيئ.
 

 الطريق مسدود على الجبهات كافة
اللعبزئ" فزي ميزادين وعلب الرغم من أن الةقريزر يشزدد ب نزت لزم يزةم الوصزو  إلزب مرشلزئ أو شالزئ "نهايزئ 

المواجهززئ مززع شركزززئ "شمززاس" فزززي غزز   وفززي ال،زززور  العززوريئي فضززز   عززن اعززةمرار ةمزززدد "داعزز " فزززي 
العززراو وعززوريئي مقابزز  اعززةمرار انهيززار اإل ززار العززام للززدو  فززي المن قززئي كمززا نززو شاصزز  فززي ليبيززا 

عراليليئ فزي الشحزاظ علزب واليمني فإنت ة،ور الشكو  مقاب  نكا الوضع في صشئ وفاعليئ العياعئ اإل
 الوضع القالم والعم  علب الةقليص ألدنب شد ممكن لأل  ار المشي ئ بإعرالي .

ويلحززن الةقريززر إلززب أن إعززرالي  ةمكنززني عمليززا ي مززن اجةيززا  عززام ك ززر فززي صززراة بقالهززا وةقليزز  شجززم 
 ز   الةقريزري  األ  ار والةهديداني لكن علب الرغم من كل  يدعو مرك  أبشا  األمن القوميي مزن

إلب وجوب إ ز و مبزادر  عياعزيئ إعزراليليئ ة  زك بالشعزباني أيضزا ي عزب  ابعزةحاد  مزن الحزرص الةزي 
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ةوفرنززا الشالززئ اإلقليميززئ لةع يزز  مكانززئ إعززرالي  ابعززةراةيجيئ. وقززد يكززون نززكا األمززر مصززشوبا  ب يزززاد  
 الشيويئ.فرص الةوص  إلب ةعويئ علميئ من دون الةنا   عن مصالر إعرالي  

وعززز  شالزززئ الهيجزززان فزززي المن قزززئ  5102ويشصزززر الةقريزززر الوضزززع ابعزززةراةيجي إلعزززرالي  فزززي عزززام 
 العربيئ ب معئ ملحان أعاعيئي ةشن عنوان  ريو معدود علب الجبهان كافئ.

 
 الملف اإليراني

ليليي إك إن يعةبر الةقريري أن إيران ومشروعها النووي يةقدم األ  زار ال ارجيزئ المهزدد  لألمزن اإلعزرا
نجا اةهزا فزي مجزا  0+2إيران معنيئ في عياو المباش،ان مع دو  " " في المشافظزئ علزب مكةعزباةها وا 

الززكر  الةززي ةبقيهززا "دولززئ شافززئ نوويززئ"ي ونززي ةريززدي فززي الوقززن نحعززتي رفززع العقوبززان ابقةصززاديئ كافززئ 
 عنها.

يبقزي إيزران علزب معزافئ عزام واشزد  في المقاب ي فزإن الةزرب لزيس معزةعدا  للةنزا   والةوصز  إلزب اةحزاو
علززب األقزز  مززن إنةززا  قززدراةها النوويززئي ويريززد ةقلززيص قززدران إيززران علززب ة صززيب اليورانيززوم وا  ززرا  
اليورانيوم الم صب من إيران وا غ و المنشآن الععكريئ اإليرانيئ كافئ كان القدران اإلنةاجيئ. ويةقدم 

 النوويئ.ك  كل  ن ة قدران إيران علب إنةا  األعلشئ 
ويرى الةقريري أن الةرب من ش نت للشيلولئ من دون الوصو  إلب "اةحاو عيء" أن يقب  بةمديد اةحزاو 
نوفمبر/ةشرين ال،اني وةمديد المحاوضزان النوويزئ مزران عزد ي لكزن كلز  عيحضزي وفقزا  للةقريزر إلزب أن 

ينصزر مركز  أبشزا  األمزن يمنر إيران شزرعيئ بعيزد  األمزد للوصزو  إلزب مكانزئ "دولزئ شافزئ نوويزئ". و 
القومي الشكومئ اإلعراليليئ بالةعاون الكام  مع شلحالها لضمان عدم ةوقيزع "اةحزاو عزيء"ي فزي مقابز  
مواصززلئ بنززاء  يززاران اعززةراةيجيئ لمواجهززئ ومنززع أي مشاولززئ إيرانيززئ لةشقيززو "ان  قززئ نوويززئ" وقززدران 

دادا  ألي ةصزززعيد مزززع أكرة إيزززران فزززي نوويزززئي علزززب أن ةشعزززن إعزززرالي  مزززن جان يةهزززاي أيضزززا ي اعزززةع
 المن قئ وفي مقدمةهم ش ب هللا اللبناني.

 
 الملف الفلسطيني

يشير الةقرير ابعةراةيجي العنوي إلزب فشز  الشكومزئ اإلعزراليليئ فزي ضزمان المشافظزئ علزب "الوضزع 
مزا أنززت ب القزالم" فزي الملززل الحلعز ينيي بزز  إن نزكا الملزل شززهد ةراجعزا  فززي معزاعي الشز  العززلمي. ك

يلززوا أي شزز  فززي األفززو للوضززع فززي غزز  ي ممززا يززوشي بزز ن ابنحجززار قززادم مززن ننززا  أيضززا . ونززكا كلززت 
 ينضم إلب الةصعيد المةم،  في "انةحاضئ عياعيئ" ةقودنا العل ئ الحلع ينيئ ضد إعرالي .
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عز يني إلزب وعلب الرغم من الةقديري أن شركئ نكا الملل العياعي عةكون ب يلئي بعد ابنضزمام الحل
المشكمزززئ الجناليزززئ الدوليزززئ واعزززةمرار النشزززا  الحلعززز يني فزززي األمزززم المةشزززد ي إب أنزززت وفقزززا  لةقززززديران 
الةقريزززري عزززيحر  علزززب إعزززرالي  ةشزززديان بةزززوفير ردود فعالزززئ مزززن  ززز   وضزززع اعزززةراةيجيئ عياعزززيئ 

شمززاس" إعززداد شززاملئ. وعززيكون علززب إعززرالي  نززكه المززر  فززي شززا  انززدبة مواجهززئ قادمززئ مززع شركززئ "
 جي  ابشة   لعمليئ  ا حئ وةحادي شرب  ويلئ كالةي كانن في الصيل الماضي.

 
 الجبهة الشمالية

يززرى الةقريززري أن  الجبهززئ العززوريئ نززي أيضززا  معززدود  األفززو بحعزز  الشززرب األنليززئ فززي عززوريئي والةززي 
يعجززز  النظزززام وصزززلن إلزززب  ريزززو معزززدود؛ فلزززيس بمقزززدور مقزززاةلي المعارضزززئ إ ضزززاة النظزززامي كمزززا 

العوري الكي يةلقب الدعم المالي والععكري المةواص  من إيران والعراو وشز ب هللا عزن شعزم األمزور 
 لصالشت.

ويةوقل الةقريزر اإلعزراليلي عنزد انةشزار قزوان شز ب هللا فزي الجانزب العزوري مزن الجزوبني معةعرضزا  
لجهاديززئ األ ززرى علززب مززدار عززام جززوبن القةززا  بززين الشزز ب وبززين قززوان جبهززئ النصززر  والةنظيمززان ا

ي عبززر الةهديززد بةوعززيع عززاشئ المواجهززئ مززع إعززرالي  و"ضززرب جهودنززا لبنززاء نمزز  مززن الةعززاون 5103
 مع قوى معارضئ عوريئ في المكان غير منضويئ ةشن لواء "داع " أو أي من ةنظيمان القاعد ".

يد والمواجهززان القادمززئ بززين ويعةبززر الةقريززر نززكا الة ززور مصززدر قلززو أعاعززي يهززدد بم يززد مززن الةصززع
إعرالي  وش ب هللا نعلب غزرار عمليزئ القني زر  وعمليزئ شزبعا ردا  عليهزا(ي مزع م زا ر انز بو وةزدنور 

 الوضع وصوب  إلب مواجهئ شاملئ.
 

 ظهور "داعش" والفرص التي يوفرها
ن كزان يرى الةقرير اإلعراليلي العنويي أن ظهور ةنظيم "داعز " و"اإلنجزا ان الةزي شققهزا"  ميزدانيا ي وا 

إب أنت أيضا  "وف ر ويوفر الحرصزئ إلعزرالي  لبنزاء ةشالحزان جديزد  مزع  5103شك  محاج       عام 
 الدو  العربيئ المعةدلئ".

وعلززب الززرغم مززن أن الةقريززر يقززر  بززدور إعززرالي  فززي القةززا  ضززد "داعزز "ي وةشديززدا  مززن  زز   ةززوفير 
د أن الدور اإلعراليلي الزكي ظز  علزب نزار نادلزئ مزا كزان لزت أن المعلومان ابعة باراةيئي إب أنت يؤك

يكون أكبر ألن إعرالي  لم ةدفع الضريبئ الم لوبئ منها ل نضمام إلب النادي المنان  لز"داع " في 
المن قززئي والمةم،لززئ فززي الةشززر  العياعززي باةجززاه شزز  عززلمي وةعززويئ مززع الحلعزز ينيين أو بلززور  موقززل 

 العربيئ للع م.إيجابي من المبادر  
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 العالقات المصرية اإلسرائيلية

ي 5103المصزريئ بشزك  كبيزر علزب مزدار عزام  –فيما يشير الةقريزر إلزب ةشعزن الع قزان اإلعزراليليئ 
وب عيما بعد العدوان األ ير علب ق زاة غز  ي فإنزت يعةبزر أن انة زاب و يزر الزدفاة المصزري العزابوي 

 ير ضد جماعئ اإل وان المعلمين وشركئ "شماس"ي وال  وان عبد الحةاا العيعي رليعا ي وشرب األ
الةزززي اة زززكنا فزززي نزززكا العزززياوي وفزززر ن فرصزززا  إضزززافيئ لةعزززاون أمنزززي وععزززكري بزززين إعزززرالي  ومصزززر 
وةعميو نكا الةعاون. لكن علزب الزرغم مزن كلز ي يرصزد الةقريزر أن نزكا الةعزاون األمنزي والععزكري لزم 

 المدني وابقةصادي بين البلدين. يمةدي أيضا ي إلب مجابن الةعاون
 54/5/5102، العربي الجديد، لندن

 
 خطوات السلطة الفلسطينية لمواجهة العقوبات اإلسرائيلية 

 عدنان أبو عامر
لم يةقاضب الموظحون الحلع ينيون رواةبهم الكاملئ للشهر ال،اني علب الةوالي بعد ةجميد إعرالي  يوم 

مليون دوبري من عالدان الضرالب الحلع ينيئي ردا  علب  127ب مليون شيك ي ما يقار  500ي لز4/0
 ةقديم العل ئ  لبا  ل نضمام للمشكمئ الجناليئ الدوليئ.

 
 وقف التنسيق األمني

ردود الحع  الحلع ينيئ علب القرار اإلعراليلي جاءن غاضبئي فقد ندد صالب عريقان كبير 
بشجب األموا  الضريبيئ عنهاي  إعرالي رن بةحكي  العل ئ في شا  اعةم 3/0المحاوضين يوم 

من قيمئ األموا  الةي ةجبيها  %3بوصحت عقابا  جماعيا  للحلع ينييني رغم أن إعرالي  ةةقاضب 
 ضرالب علب البضالع الحلع ينيئ.

الةهديد الحلع يني المةكرر بش  العل ئ أو ةحكيكها عبار  دعاليئ ليس أك،ري فالعل ئ ب ةمل  قرار 
عرالي  لن ةعمر بانهيارناي بدلي  أنت في كرو  ش  نحعها ي ألن وجودنا ي دم األمن اإلعراليليي وا 

الق يعئ بينهما فإن ةنعيقهما األمني يجري علب قدم وعاو لم شقئ عدونما المشةر  شماسي 
 ويعلمان أن ةراجع الةنعيو يعني عود  العمليان الحداليئ ضد الجي  والمعةو نين.

ي في بيان وص  "المونيةور" نع ئ 4/5غو،ي أمين عام المبادر  الو نيئ يوم واعةبر مص حب البر 
منتي   و  إعرالي  بالقرصنئ الماليئ واللصوصيئي ولن ةرةدة إب بحر  عقوبان عليهاي ووقل 

 الةنعيو األمني معها.



 
 
 
 

 

           43ص                                     3444 العدد:    52/5/5102 األربعاء التاريخ:

لي  وأكد فيص  أبو شه  عضو المجلس ال،وري لشركئ فةري في شدي  "للمونيةور" أن "ةجميد إعرا
ألموا  الضرالب ةدفع المن قئ ل نحجاري ألن  عدم قيام العل ئ بالة اماةها الماليئ ةجاه موا نيها يدفع 

 لشدو   ل ي ب يعة يع أشد ةجاو ه".
الم شظ أن نكه الردود ة ةي في إ ار ابعةنكار اإلع مي والةنديد الدعالي دون ةرجمةها علب 

 ينيئي وعدم ةوفر بدال  أمامهمي نظرا  للةشكم اإلعراليلي في أر  الواقعي مع ضيو ال ياران الحلع
أوضاعهم من جهئي وابنقعام الحلع يني من جهئ أ رىي وابنشةا  العربي وعدم ةوفر إعناد إقليمي 

 ودولي لهم من جهئ ،ال،ئي مما يمنر إعرالي  شريئ كاملئ في معاقبةهم كما ةشاء.
 ن ةجميد إعرالي  ألموا  العل ئي  اصئ وأن موظحيها في غ   وكان بفةا  أب ةعلن شماس موقحا  بش

 أشهر من عدم ةلقيهم رواةبهم بعبب رف  شكومئ الةوافو ابعةرال بهم. 8يعانون منك 
لكن عا ل عدوان رليس اللجنئ ابقةصاديئ بالمجلس الةشريعي عن شماسي قا  "للمونيةور" أنت 

اةب موظحيهاي وني ةحةع  األ مئ الماليئ ألعباب "يشك  في إع ن العل ئ عج نا عن ةوفير رو 
برا  أن موظحي الضحئ وغ   يعانون كان المعانا ي مع  عياعيئ وا ع ميئ للضة  علب المانشيني وا 

 أن بإمكانها ةشوي  بع  نحقان الو اران الةشةيليئ إلب بند الرواةب".
بب األ مئ الماليئ الةي ةعيشها من ولكل  ةبدو شماس المعةحيد األكبر من إمكانيئ انهيار العل ئ بع

أج  كعب موقل اعةراةيجي ي،بن مصداقيئ   ها العياعيي وا  حاو  ريو المحاوضان الةي اةبعةت 
وفور صدور القرار اإلعراليلي بةجميد أموا  الضرالب  عاما . 20العل ئ الحلع ينيئ منك أك،ر من 

 ةةعلو بةحكي  األ مئ الماليئ. الحلع ينيئي بدأن العل ئ ةبش  عن شلو  ماليئ إجراليئ
إن العل ئ عةةجت ل لب ةحعي  شبكئ األمان  3/0فقد أعلن نبي  أبو ردينئ النا و باعم الرلاعئ يوم 

العربيئ في شا  اعةمر ةجميد أموا  الضرالبي ونو ما ناقشت الرليس عباس ورليس الشكومئ الشمد 
قا  مشمد اشةيئي عضو اللجنئ المرك يئ لحةري و  هللا مع المعلولين العرب عقب القرار اإلعراليلي.

رليس المجلس ابقةصادي "بكدار" في شدي  "للمونيةور" أن "العل ئ علب شافئ ابنهياري لعدم 
كا اعةمر نكا الوضعي فقد ب يكون  قدرةها علب دفع رواةب موظحيهاي ووضعها المالي صعب جداي وا 

امي ويبدأ الموظحون بالةعرب لق اعان وظيحيئ لديها وقود في عياران األمن للشحاظ علب النظ
 أ رى".

 
 حلول جزئية

ي ككر أن األموا  2014"المونيةور" ا لع علب ةقرير لديوان الموظحين الحلع يني صادر في أبري  
ألل موظحا  يةلقون رواةب  160الةي ةجمدنا إعرالي  بين عام وك ر ةشك  رواةب الق اة الشكومي لز
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من كوي الشهداء واألعرى والشابن ابجةماعيئ الحقير  يشصلون علب إعانان منةظمئي ومعةحيدين 
 ألل فلع يني. 200شهور فق ي ليص  إجمالي المعةحيدين منها  3دوريئ ك  

وفي مشاولئ إلدار  األ مئ الماليئ عقب اعةمرار إعرالي  باشةجا  أموا  الضرالبي أعلن رليس 
من رواةب الموظحيني ألن الد   المشلي الشهري  %60ل ي صر 0/5الشكومئ رامي الشمد هللا يوم 

مليون دوبري وقيمئ الحاةور  الشهريئ لرواةب الموظحين  50مليون شيك ي قرابئ  200للعل ئ يبلغ 
مليون دوبري ما يعني أن العل ئ ةعةمد علب المعاعدان والمنر لةة يئ  215مليون شيك ي  850

 العج  المالي القالم.
د الرشمن بياةنئ النا و بلعان و ار  الماليئ الحلع ينيئ "للمونيةور" أن "العل ئ اض رن فيما أشار عب

المةبقيئ منها عةصرفها فور ةوفر  %40من الرواةبي والز%60 ل عةدانئ من البنو  المشليئ لدفع
 العيولئ الكافيئ".

أبدى اعةعداده ي أن األ ير 55/5وكشل موقع مقرب من مشمد ش ن ال صم اللدود لعباسي يوم 
أمام إعرالي  لةشديد ال ناو علب شماس في غ   والضحئي شةب ةوقل قرارنا بةجميد عالدان 

 الضرالبي من     اعةمراره في م شقئ عناصر شماس كبادر  شعن نيئ ةجاه اعرالي .
ن وقد اة كن العل ئ الحلع ينيئ بع  العيناريونان للة حيل من ك،ار ةجميد أموا  الضرالب ةم،ل

دوبري وكوي الرواةب العاليئ  500شيك ي  2000بمنر صةار الموظحين رواةب كاملئ ةق  عن 
 من الراةب كلما ارةحعن قيمةت. %60ةصرل 

من رواةب الموظحين علب مجم  الشركئ الشراليئ في  %60ومع كل ي فقد أ،رن نكه ال  و  بمنر 
ألل موظل من شكومئ شماس العابقئ  31األراضي الحلع ينيئي وبد  أن يةم إيجاد ش  ألك،ر من 

ألحا  باةوا يةلقون  160ممن ب يةلقون رواةب نهاليا ي أضيل إليهم جي  من الموظحين يقدر عددنم بز
 نصل راةب!

أعلن مشمود العالو  عضو اللجنئ المرك يئ لحةري ةشكي  لجنئ مقا عئ للبضالع  9/5ويوم 
شركان إعراليليئ  6رالبي عبر وقل اعةيراد بضالع اإلعراليليئي رد ا علب منع ةشوي  أموا  الض

 رليعئ.
أ يرا .. ةبدو العل ئ علب قناعئ ب ن أ مئ اشةجا  أموا  الضرالب لن ةشص  فيها انحراجئ قريبئ 
شةب انةهاء انة ابان إعرالي  أواع  مارس القادمي وأي ةراجع من قب  الشكومئ اإلعراليليئ في 

انة ابيئ للمنافعين في مععكر اليميني ونو ما لن يعمر بت   وةها ضد العل ئ ةعني دعايئ 
 "نةنيانو".
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ولكل  عيبقب الوضع الحلع يني مرششا  لم يد من الة  م ابقةصادي والةدنور المعيشي إلب شين 
ةشكي  الشكومئ اإلعراليليئ القادمئ أوال  مايو القادمي وني فةر   منيئ  ويلئ ب يضمن أشد نةالجها 

 الواقع الحلع يني الكي يعي  ضالقئ اقةصاديئ مةحاقمئ في جميع المجابن.الصعبئ علب 
54/5/5102موقع المونيتور،   

 
 عزلة عباس 

 إياد القرا
منك   ابت في  األ يريعي ر علب رليس العل ئ الحلع ينيئ مشمود عباس     العام  اإلشبا 

ي وبعضها ور  واإلقليميئش بيئ جد  ش يران الماضيي ويرجع كل  لك،ير من األعباب الش صيئ وال
 نحعت بهاي وةعبب في ع لئ عياعيئ وش بيئي وةص  في بع  األشيان إلب الق يعئ.

ي يواجت صعوبان جمئ 5112الرج  ال،مانيني الكي يقود العل ئ من مقر المقا عئ منك يناير 
من ةصاعد  بعةعاد  قوةتي وفر  ع وةت علب العل ئي وشةب في ن اقها الضيو والكي بدأ يظهر

نار علب قيادان في شركئ فةري  إ  والحلةان األمني في الضحئ الةربيئي ووص  إلب شابن 
 وم ارداني وفقدان األجه   األمنيئ القدر  علب فر  العي ر  األمنيئ و اصئ في الم يمان.
ا  الع لئ الحلةان األمني الكي أعس لت في مواجهئ  صومت بدأ يدفع ،منت في الضحئ الةربيئي ونو نة

الةي يعاني منهاي وفقدان العي ر  علب األجه   األمنيئ ننا ي وعدم القدر  علب ضب  القيادان 
الحةشاويئي الةي ةعاني من صراة دا لي واعع عواء في الضحئ الةربيئ أو غ   والم يمان الحلع ينيئ 

رار بة جي  المؤةمر في لبناني وبعضها وص  إلب م يم اليرمو  في عورياي ونو ما دفعت بة اك ق
 العابع لشركئ فةر مما انعكس علبا  علب القواعد الشعبيئ لشركئ فةر.

أقصب عيناريو يقاة  من أجلت عباس     العنوان األ ير ي أب يرى في شياةت أبناءه يقادون نشو 
  بشراعئ المشاكمئ كما نو مشهد أبناء مبار  في مصري أو أبناء القكافي في ليبياي وغيرهي لكل  يقاة

للشحاظ علب دالرةت الش صيئ و اصئ ان بع  قيادان شركئ فةر بدأن ةلم  من قنا  أبناءه 
ومصادر األموا  الةي يد لون فيها بمضاربان ماليئي ويؤععون شركان ةجاريئ في رام هللاي ونو ما 

 كان من المشرمان لدي قيادان شركئ فةر لشعاعيئ كل  لدي عباس.
ي فقد بدأن الحصال  رويدا  رويدا  ةرفع يدنا من شولتي وةةادر مربع الشمايئ أما علب الصعيد الو ن

لتي بعد أن فقدن األم  في اعةمرار شكمهن وفش  مشروعت العياعيي والو ني وأصبر شضورنم 
موضع رف  شعبي وجمانيري و اصئ بعد الشرب األ ير  علب غ  ي وةملصت من المعؤوليئ نشو 

 عضهم لمهاجمةت.غ  ي ونو ما دفع ب إعمار
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الع لئ الدا ليئ ةظهر  ارجيا  ألعباب ك،ير  منها اعة دامت من قب  البع  لةنحيك أجند  عياعيئ في 
المن قئ أو مواجهئ أ رال معينئي وككل  انشةا  ك  دولئ بما لديها من مشك ن وأ ماني وأن أ ر 

قبا  وغيره ني شكليئ وب ةعبر ما ةحكر بت نو معةقب  العل ئي وأن المشاند الةي ظهر فيها من اعة
 عن شقيقيئ ما يدور في اللقاءان.

ي والةةيران اإلعراليليئك  كل  عيبقيت رنينئ ابنةظار للةةيران الدا ليئ لشركئ فةر ونةالج ابنة ابان 
الةي بدأ يةضر أنها لن ةكون لصالشتي وفي أشعن األشوا  أن الشاليئ لن ةحيد شيلا  في  اإلقليمفي 

 ه.كنقاإ
54/5/5102، فلسطين أون الين  

 
 القدس الشرقية في الميزان الديموغرافي 

لي بدوانع  
الكام   ابشة  ي علب مدى ما َيقُرُب من نصل قرن من اإلعراليلي ابشة  عل ان  اعة اعن

الشرقي والةربيي من ق ع مراش  كبير  علب  ريو إنجا  مشروعها الهادل  بج أيهالمدينئ القدس 
في المي ان الديموغرافي دا   المدينئ وعلب مشي هاي بشي  ةصبر الةالبيئ  انق ب إشدا  إلب

 «.القدس الكبرى»اليهوديئ  اغيئ علب واقع المدينئ في شدودنا الموععئ المعنونئ 
ي َشَصلن علب أر  0932بعد شرب العام  ابشة  فمنك عقو  مدينئ القدس كاملئ  في قبضئ 

قئ  اولن ك  شيء ةقريبا  في المدينئي لجهئ عمليان الةهويد والمعاس الواقع َةةييران جكريئ عمي
بالمقدعان والمواقع الةاري يئ اإلع ميئ والمعيشيئي ولجهئ ةوعيع المعاشئ اإلداريئ للقدس من     

نهاء نويةها العربيئ اإلع ميئ والمعيشيئي فيما بقي  باةجاهالةمدد  ريحها المشي ي ولجهئ  مس وا 
 والةكويب الو ني والقومي. ابقة ةدس وموا نونا صامدين أمام الِمشن وعمليان أنالي الق

معدومئ ةماما ي فيما كانن نعبئ  0932كانن نعبئ اليهود في الج ء الشرقي من القدس قب  عام 
موا نيها األصليين من الحلع ينيين ةبلغ ملئ في الملئ. أما اليوم فان نعبئ المعةو نين الُمعةعِمرين 

في الملئ. كما نجشن عل ان  32األر  ةةجاو   أصقاةالقدس من م ةلل  إلبكين جاؤوا ال
الشرقي  بج أيهافي الملئ من مجم  أراضي القدس  89في وضع يدنا علب ما يقارب  ابشة  

في الملئ فق  من أراضيهاي  00والةربيي ولم يةبو  اليوم للمقدعيين من أبناء المدينئ ومشي ها عوى 
أن  ابشة  وةةم عمليان مصادر  األر  ةشن عناوين شةبي ومنها إع ن عل ان  شي  ةمن

ي وبشجئ اعة دامها كمععكران «أراضي دولئ!»معاشان كبير  من مشي  القدس وريحها القريب ني 
الُمعةعمران ألغرا  الةوعع في النشا   إلباو منا و ةدريب ععكريئي ،م يجري ةعريبها بشقا  
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جرى ةعليمها  ابشة  في الملئ من نكه األراضي الةي عرقةها عل ان  91ك،ر من . ف ابعةي اني
للمعةو نان. وك  كل  علب مرأى العالم ب عرهي في م الحئ صريشئ للقانون الدوليي ولقراران 

 .اشة لهاالشرعيئ الدوليئ الةي رفضن القرار اإلعراليلي بضم القدس الشرقيئ بعد 
ي مشاريع ةهويد القدس الكاملئ علب جدو  0932المةعاقبئ منك عام   ابشة لقد وضعن شكومان 

وعرقئ الم يد من األراضيي وأنج ن الك،ير في  وابعةي انأعمالها اليوميي بةك،يل عمليان الةهويد 
الكام  للمدينئي بوضع   ةين  ابشة  نكا المضماري وةبعن كل  بعد عنوان  ويلئ من 

ويد القدسي ةمةد ك  منهما لعشرين عاما : ال  ئ األولب أعلن عنها عام اعةراةيجيةين أعاعيةين لةه
عنها في  اإلع نوال  ئ ال،انيئ الةي ةعةبر ة ويرا  لألولبي وقد بدأ  ي5151العام  إلبألحين وةمةد 

 .5141عام  إلبوةمةد  5101
شجئ عدم شملةها في ندم المنا   وةهجير عكان القدس ب ابشة  وأ يرا ي واصلن عل ان 

ندم لمنا    إنكارانالةر يصي كما شد  في ندم من   عاللئ العباعي في بلد  علواني وةوجيت 
لبناء ، ،ئ كبل غرفئ فندقيئ في مدينئ القدس  ابشة  ك ريني في الوقن الكي ةععب عل ان 

ي ( في جب  المكبر3200يشم  الرقم الة  ي ي ن ابعةي انيوضواشيهاي وني ج ء من الم    
 والشيا جرااي وواد الجو ي وبين صحافا.

وبلديةها « عل ئ ة وير القدس»وةشن غ اء العياشئ وة وير العمران والةرميمي أعلنن ما ةعم ب 
وو ار  العياشئ وو ار  شؤون القدس عن البدء قريبا  بةنحيك مشروة جديد يةم من   لت ةكريس ما وقع 

واقع شمالي عور البلد  القديمئ من     علعلئ ةرميمان أ يرا  من ةهويد لمن قئ الباب الجديد ال
وصيانئ جكريئ ةةي ر الوجت اإلع مي العربي الةاري ي للمن قئ العةيقئي ويةضمن المشروة ةبدي  

وبالنةيجئي َةعي  مدينئ القدس وموا نونا ِمشنئ  كبرىي في ظ   الب   الةاري ي للمكان المككور.
ع ميا  المعركئ الةي ي وضها أبناء  المدينئ للشحاظ علب وجودنمي ونو ما يحةر  دورا  عربيا  وا 

ع مي فاع .  إعة،ناليا  من أج  نصر  القدس وأنلهاي وصوغ موقل عربي وا 
52/5/5102، الحياة، لندن  

 
 "حماس"تركيا تتحول معقاًل لـ  

 اليكس فيشمان
لكل  معاني   ير  ةةجاو   إني وةركيا في منشدر علسي ولكن يةبيني مؤ را   إعرالي الع قان بين 

الجانب العياعي. فقد أصبشن ةركيا معق   لز "شماس"ي ورجا  الكراة الععكريئ في المنظمئ يجةا ون 
 ةدريبان ععكريئ علب األراضي الةركيئ بعلمي ودعمي ومعاعد  العل ان المشليئ.
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ئ و لبن منها منع النشا  الشكومئ الةركي إلب األ ير  األشهراألميركيئ في  اإلدار وقد ةوجهن 
الععكري لز "شماس" علب أراضيها. وكانن الشجئ ني أن ةركيا عضو في منظمئ "الناةو"ي وةعةبر 

 رفضوا كل . األةرا "شماس" في معظم الدو  األعضاء في "الناةو" منظمئ "إرنابيئ". لكن 
ةلحئ في "الناةو" مران و را و ير الدفاةي موشيت بوغي يعلوني المع لئ أمام و راء دفاة دو  م 

الماضيي في الهندي شي  يقام معر  ععكري. ووصل دور ةركيا  األعبوةعديد ي بما في كل ي 
في بناء شبكان "اإلرناب" لدى "شماس" في الضحئ والق اة بانت "لعبئ انةها يئ من دولئ عضو في 

 الناةو".  
. 5100إبعادنا من دمشو في العام فور  إع نبو وكانن "شماس" أقامن "قياد  الضحئ والقدس" في 

جرن إعاد  نيكلئ ةنظيم "شماس"ي وةم ةوعيع عم  القياد  في ةركياي شي  يةرأس  5104وفي العام 
 51ماس" في ةركيا. ووص  إلب ةركيا شفي الماضيي فرة " إعرالي صالر العاروريي الكي  رد من 

نير جبارين وجهاد يةمور اللكان كانا نشي ا ععكريا ةشرروا في صحقئ شالي ي بينهم "قةلئ" م،    
 مشاركين في قة  نششون فاكعمان.

أ رىي في الع،ور علب   ب من الضحئ ومن الق اة جاءوا  أموروةعنب القياد  في ةركياي ضمن 
. كما ةبك  جهودا لةجنيد   ب من أ رىللدراعئ في ةركياي في األردني في عوريئ وفي دو  عربيئ 

وفي ةركياي ولما كان األردن ب  األردنويجةا  المجندون ةصنيحا أوليا في بين "عرب إعرالي ". 
ي يةلقون إع نبو القياد  في  إلبيعمر بالةدريب الععكري لرجا  "شماس" في أراضيتي ي ةي ال  ب 

برعايئ رجا   إلع نبو ةدريبان ععكريئ في موقع مجاور  إلبإكنا أمنياي يجةا ون ةجنيداي ويرعلون 
النار من الع ا ال حيلي ة ني ن نظريئ في  إ  وران الةركيئ. وةةضمن الةدريبان ابعة با

اعة دام الوعال  القةاليئي إنةا  العبواني والة ني  للنشا ان العريئ. وبعد الةدريب في ةركيا ة ةي 
الضحئ  إلبمرشلئ الةدريب المرك  في مععكران الةدريب في عوريئي ومن ننا ينةق  المجندون 

" وفي ةشكي  ال  يا العريئ. ويدور الشدي  عن ملان المجندين اإلرنابيئعملون في النشا ان "وي
 في العنئ.

" في إرنابيئ"    وا لةنحيك علعلئ عمليان "إرنابنشي  " 94اعةق   5103وكب  أيارفي شهري 
عقا  الشكم. وةرأس الشبكئ ريا   ناصري أراضي العل ئ الحلع ينيئ بهدل ضعضعئ ابعةقرار وا 

نشي ا   41قة   5103. وفي أيلو  إع نبو نشي  قديم من "شماس" عم  بالةنعيو مع القياد  في 
 كانوا نحكوا عمليةيني وكان يةرأعهم منال جبار  من  ولكرمي  الب نندعئ ةجند وةدرب في ةركيا.

ينقلون  المعلومان في الضحئ وك ء لجمع إع نبو وةعة دم قياد  الضحئ والقدس في "شماس" في 
إليها الةقارير الدالمئ. وةةشم  نكه القياد  المعؤوليئ عن قعم من أشدا  العنل الةي وقعن في 
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القدس وفي الشرم في األشهر األ ير . كما أن قةلئ الحةيان ال، ،ئ ايا  يحراي نحةالي فرانك ي وجلعاد 
ى رجا  "شماس" في الضحئ شاعر قادةهم القياد  في ةركيا. قعم ب ب س بت من الع ا الموجود لد

 .إع نبو اشةرةت وبع،ن بت القياد  في 
52/5/5102، "يديعوت"   

52/5/5102، األيام، رام هللا  
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