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 41 احالفت بشير عبد... الصهيوني –محاوالت إسرائيلية خبيثة لطمس الصراع العربي   
 

 44 :ةر صو 
*** 

 
 بالتأكيد على حق العودةلـ"النكبة"  76يحيون الذكرى الـ  الفلسطينيون 

ً  عالن مراسالاي ا، وعالن و الال  77/5/5175 ،األيام، رام هللانشرت  الفاسالطينيين عشالرات ، أن وفالا، نقال
اج الالالات مالالال  قالالالوات ا والالالتً  مالالالً  ، بالرصالالالال الوالالالط والمطالالالاطط وبا متنالالالا  فالالالط مو أمالالال  واُأصالالاليب

 لان ب . 17المسيرات التط نظمت فط عدة مناط  من الضف  والقطاع والتط انطاقت إوياء  لاذ رى الال
فقالالد أصالاليع تسالالن  شالالبان بالرصالالال الوالالط والنشالالرات بوالالا ت امتنالالا  متفاوتالال ، مالالً  مواج الالات مالال  

موافظال  ران   والبيالالرة. وقمنالت قالالوات قالوات ا والتً  فالالط باالدة بيتونيالالا، وممالين الجاالالزون وباالدة سالالاواد ب
ا والالتً ، أمالال ، مسالاليرتط قريتالالط بانالالين ونناالالين امسالالبوعيتين، بموافظالال  ران   والبيالالرة، المنا ضالالتين 
لًوالالالتً  وا سالالالتيطان وجالالالدار الفصالالال  الننصالالالرص، مالالالا أدى إلالالالى إصالالالاب  عشالالالرات المالالالواطنين بوالالالا ت 

صالح امسبوعي ، شالما  رربالط موافظال  ران    ما قمنت قوات ا وتً  مسيرة قري  النبط  امتنا .
والبيالالالالرة، المنا ضالالالال  لًوالالالالتً  وا سالالالالتيطان ومصالالالالادرة امراضالالالالط، مالالالالا أدى إلالالالالى إصالالالالاب  النشالالالالرات مالالالالن 
المشالالالالار ين في الالالالالا بوالالالالالا ت امتنالالالالا  متفاوتالالالالال ، واشالالالالالتنا  النيالالالالران فالالالالالط وقالالالالالو  القريالالالال  المجالالالالالاورة لمنطقالالالالال  

أطاقالالت القنابالال  المسالاليا  لاالالدموع ب جافالال  باتجالالا  وقالالالت مصالالادر موايالال  إن قالالوات ا والالتً   المواج الالات.
 المسيرة لدى اقتراب ا من البواب  الوديدة التط تغا  ب ا ساطات ا وتً  مدم  القري .

ا أدى إلى إصاب  أربن  شبان موقمنت قوات ا وتً  مسيرة  فر قدون امسبوعي ، بموافظ  قاقياي ، 
لون، ندد النشرات من الًجئين فط ممين عايالدة  وفط بيت بالرصال الوط وطف  بجروح فط وج ه.

الشالالنع الفاسالالطينط منالالذ  ضالالد   "إسالالرائي "أمالال ، بمساسالال  المجالالازر والجالالرائن الر يبالال ، التالالط ارت ب الالا قالالادة 
رويالالال  ا والالالتً  مالالالن امراضالالالط الفاسالالالطيني ، والالالالى اسالالالتمرار  إلالالالى، ووتالالالى اليالالالون، ودعالالالوا 6991النالالالان 

 ديار  وممتا اته وأرضه السايب . لىإالتمسك بو  الشنع الفاسطينط فط النودة 
وفط قطاع رزة، أصيع، أمال ، جًجال  شالبان بجالروح متفاوتال  مالً  مواج الات انالدلنت بالين متظالا رين 

 وقوات ا وتً  المتمر زة عاى ودود الفص  قبال  وط الشجاعي  شر  مدين  رزة.
والالالداد فالالالط  افالالال  مالالال  صالالالافرات الأ مالالالا ُأطاقالالالت عنالالالد السالالالاع  الواديالالال  عشالالالرة والنصالالال  مالالالن قبالالال  ظ الالالر 

الموافظات الفاسطيني ، وذلك تنبيرا  عالن والزن الفاسالطينيين بمالا ألالن ب الن فالط مجال   الذا اليالون مالن النالان 
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 والالين اقتومالالت "النصالالابات الصالال يوني " القالالرى والباالالدات الفاسالالطيني  وأجبالالرت ن عاالالى مغادرت الالا. 6191
 من سقطوا مً  الندوان. ودوت صافرات اإلنذار لمدة دقيق  توقفت مًل ا ور   السير ودادا  عاى

وفالالط أن الفوالالن، دامالال  المالالط اممضالالر، شالالارك المئالالات مالالن م جالالرص قريالال  الاجالالون فالالط مالالر  ابالالن عالالامر، 
 أمالال ، فالالط مسالاليرة النالالودة بالالذ رى الن بالال ، رافنالالين الناالالن الفاسالالطينط والشالالنارات المطالبالال  بوالال  النالالودة.

 واجتماعي . ونظن المسيرة ور   أبناء الباد بمشار   الم جرين وشمصيات سياسي 
لان بالال  توالالت عنالالوان "إلالالى  17 مالالا شالالارك عالالدد مالالن أ الالالط قريالال  صالالفوري  الم جالالرة فالالط إويالالاء الالالذ رى الالالال

 صفوري  عائدون"، والذص نظمته الور   اإلسًمي  )الجنوبي ( فط منطق  الجاي .
يالالاء ، امتتمالالت فناليالالات "النالالودة إلالالى إجالالزن" التالالط نظمت الالا الور الال  اإلسالالًمي  الشالالمالي  إلوأمالال ومسالالاء 

ذ الالالرى الن بالالال  بمشالالالار   المئالالالات، التالالالط تضالالالمنت منالالالارف صالالالور وأمالالالرى لاتالالالرا  الفاسالالالطينط وم رجانالالالا  
 مطابيا  وعرسا  لزوجين من قري  عارة أقين عاى الطريق  التراجي  الفاسطيني .

لان بالالالال ، ويالالالال  عمالالالالت المسالالالاليرات والتظالالالالا رات  17وفالالالالط لبنالالالالان، أويالالالالا الفاسالالالالطينيون أمالالالال ، الالالالالذ رى الالالالالال
طابيالالال  المميمالالالات الفاسالالالطيني ، مطالبالالال  المجتمالالال  الالالالدولط بتوقيالالال  الندالالالال  عاالالالى أرف والم رجانالالالات الم

 فاسطين ووض  ود لمأساة الشنع الفاسطينط.
وفالالالط الناصالالالم  النراقيالالال  بغالالالداد، أويالالالت سالالالفارة فاسالالالطين والجاليالالال  الفاسالالالطيني  أمالالال ، الالالالذ رى السالالالابن  

، بغداد، وقف  جما يريال  شالارك في الا وأقيمت عاى أرف الباديات فط الناصم  النراقي  والستين لان ب .
إلى جانع الفاسطينيين، وفود وممجاون عن ممتا  اموزاع والتيارات السياسالي  النراقيال ، إضالاف  إلالى 

 شيوخ عشائر من ممتا  الطوائ .
لان بالالالال ، ويالالالال   17وأويالالالالت الجاليالالالال  الفاسالالالالطيني  فالالالالط الناصالالالالم  اموزب يالالالال  طشالالالالقند، أمالالالال ، الالالالالذ رى الالالالالال

دى أوزب سالالالتان مومالالالد ترشالالالوانط، مالالالً  اجتمالالالاع الجاليالالال  بمقالالالر السالالالفارة، اسالالالتنرف سالالالفير فاسالالالطين لالالال
 الظرو  الرا ن  وآمر التطورات فط امرف الفاسطيني . 

المئالات مالن المقدساليين  ، أنالقالد  الموتاال ، من 75/5/5175 ،المركز الفلسطيني لإلعالموأضا  
 الرى الن بال  الفاسالطيني ، ورفال  فط مسيرة بند صًة الجمن  فط المسجد امقصى المبارك فالط ذ وامرج

المشار ون امعًن الفاسطيني  والرايات المضراء، ورددوا  تافات وشنارات تنادص بالوودة الفاسالطيني  
وروبوا بالوفد التر ط  بين ور تط فتح ووما  وبروي  ا وتً  الص يونط عن امراضط الفاسطيني .

ة المبنالدين المقدساليين فالط صالفق  وفالاء اموالرار إلالى الذص يو   ضيف ا عاى مدين  القد ، وطالبوا بنالود
 مدين  القد ، مشيدين بالدور التر ط فط دعن صمود المقدسيين وتى ني  وقوق ن.
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 لى المفاوضات على أسس واضحةإالحكومة اإلسرائيلية الجديدة للعودة  يدعوعباس  

الجديدة الى النودة لمفاوضات  دعا الرئي  مومود عبا  الو وم  اإلسرائياي الو ا ت:  –ران    
 السًن المتوقف  عاى أس  واضو .

ررن    المؤشرات عن "وقا  عبا  فط  ام  بج ا تافزيون "فاسطين" الرسمط فط  ذ  المناسب : 
طبين  الو وم  ا سرائياي  الجديدة وتر يبت ا، فموقفنا لن يتغير و و ان النودة إلى المفاوضات 

طً  امسرى... ومفاوضات لمدة عان تتطاع جًج  أمور أساسي    ط وق  النشاطات ا ستيطاني  وا 
 ."5167ينتج عن ا توديد جدو  زمنط إلن اء ا وتً  مً  مدة   تتجاوز ن اي  عان 

وأضا : "ان الجواع لدى الو وم  ا سرائياي  ورئيس ا، ففط وا   انت اإلجاب  مواصا  الن ج 
ا سرى(، فإننا سنواص  فط المقاب  توج نا لتدوي  الصراع  إطً ن الساب  )مواصا  ا ستيطان وعد
 ب   ما ينينه ذلك من أبناد".

وتاب  ان ممططات و ومات إسرائي  وبرامج ا فشات فط إن اء القضي  الفاسطيني ، وأن  ذا الفش  
ن الشنع لن يص  بند إلى درج  تقتن  من ا الو ومات اإلسرائياي  أنه   سًن م  ا وتً ، وأ

 لن يت رر أبدا . 6991الفاسطينط متمسك بأرضه ووقوقه، وأن ما جرى عان 
وقا : "قضي  فاسطين لن تند ممتزل  ب ون ا قضي   جئين، فالنالن من أقصا  إلى أقصا  ينتر  
بقضي  فاسطين قضي  تورر وطنط، وأن لشنب ا الو  فط تقرير المصير، وأن ا وتً  اإلسرائياط 

ه مرفوض  ومدان  وممالف  لاقانون الدولط، وأنه   شرعي  ل   ما تقون به إسرائي  من و   ممارست
استيطان، بما فط ذلك القد  الشرقي  التط  ط جزء   يتجزأ من امرف الفاسطيني  التط اوتات عان 

 و ط الناصم  امبدي  والمالدة لدولتنا الفاسطيني  المنشودة". 6917
 77/5/5175الحياة، لندن، 

 
 يعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين اإليطاليين عباس 

فقد اجتم   عقد الرئي  مومود عبا  أم  ساسا  اجتماعات م   بار المسؤولين اإليطاليين.: روما
م  رئي  الوزراء اإليطالط ماتيو رينزص، وي  جرى مً  ا جتماع بو  آمر التطورات فط 

 نماي  السامي ، وج ود المصالو  الفاسطيني .فاسطين والمنطق  وما وصات إليه ال
 ما عقد الرئي  ونظير  اإليطالط سيرجو ماتارياً اجتماعا  مغاقا  تبنه اجتماع موس  عاى رداء 

 ما استقب  الرئي ، بمقر إقامته فط روما، وزير المارجي  اإليطالط  عم  وضر  أعضاء الجانبين.
د المراف  لارئي  الم ون من: عضو الاجن  التنفيذي  ووضر ا جتماعات الوف باولو جينتياونط.

لمنظم  التورير صائع عريقات، ووزير المارجي  رياف المال ط، والناط  الرسمط باسن الرئاس  
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نبي  أبو ردين ، والمستشار السياسط لارئي  نمر وماد، والمستشار الدباوماسط لارئي ، مجدص 
 يطاليا مط  يا .المالدص، إضاف  إلى سفيرة فاسطين لدى إ

 77/5/5175األيام، رام هللا، 
 

 : موعد النصر والتحرير اقترب لفلسطين، وعلى الالجئين تجهيز أحزمتهم للعودةحماس 

أ دت ور   "وما " أن موعد النصر والتورير اقترع لفاسطين، وعاى الًجئين تج يز أوزمت ن 
 17قع مً  فنالي  بمناسب  الذ رى وقا  الناط  باسن الور   فط مان يون  وماد الر  لانودة.

لان ب  ومسيرة جما يري  واشدة قرع بواب  "سريج" النس ري  اإلسرائياط عاى ودود بادة القرارة شرقط 
"نق  فط ذ رى الن ب  لي  لنب ط أو ننونط ونن سر، ب   موافظ  مان يون  جنوبط قطاع رزة:

 لتورير   موا  قادن".لنقو  ل   من تأمر عاينا إن "إسرائي " إلى زوا  وا
"نقو  ل   من يواو  طم   ويتنا، نون اليون نرى بأبصارنا امرف الُموتا  من  وأضا  الرقع:

عاى نقط  متقدم  من الودود، ورجا ت المقاوم  بإسناد الشنع ينماون لاتورير من فو  وتوت 
نصر الموتون بإرادة أشد، م  تنم  اليون لاتورير والو "المقا وتاب  المتود  باسن وما : امرف".

وأ جر قوة، وصغارنا الذين يشار ون فط المسيرة يرفنون م  المجا دين بناد  التورير فط المنر   
ولفت الرقع إلى أص اتفاقي  قادم  م  ا وتً  ينبغط أن ت ون عاى ررار اتفاقي  صفق   القادم ".

مضيفا "نون واجقون من النصر، وعاى )وفاء امورار(، أو عاى أسا  دور ال يان أو قتاه في ا، 
ً  من الصبر والجبات والصمود والج اد والتضويات،  الًجئين شد أوزمت ن لانودة، ل ن نقو  قي

 لننا  مرادنا..".
 75/5/5175، فلسطين أون الين

 
 العربية واإلسالمية العدو المركزي لألمة "إسرائيل"اإلسالمي: ستبقى  الجهاد 

اإلسًمط أن الدول  النبري   ط الندو المر زص لألم  النربي  واإلسًمي ، اعتبرت ور   الج اد 
 مؤ دة أن المقاوم  مستمرة وتى تورير امرف الفاسطيني .

وقا  الد تور مومد ال ندص، عضو الم تع السياسط لاور   فط متان مسيرة لور ته اليون الجمن  
ابن  والستين لان ب : "ستبقط فاسطين  ط فط مان يون  جنوع قطاع رزة فط الذ رى السنوي  الس

 الرافن  وستبقط القد   ط البوصا  وستبقط إسرائي  الندو المر زص لألم ".
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وأضا : "اليون يواولون بوصار رزة أن يستمر  ذا التفتيت وتوقي  ما عجزوا توقيقه فط جًج  
ًج  وروع عاى مدار وروع، ونون نقو  ماع ظن ن المقاوم  التط انتصرت ووققت انجازات فط ج
 سب  سنوات مستمرة، وستبقط  ط البوصا ، والقد   ط موضن الروا ".

و انت المسيرة قد انطاقت من المسجد ال بير فط مان يون  بوضور قيادات الور   ووشد 
جما يرص  بير ورف  المشار ين عان فاسطين، والًفتات المؤ دة عاى و  النودة وأسماء مدن ن 

 عام ا. 17جروا من ا قب  وقرا ن التط  
 75/5/5175، فلسطين أون الين

 
 كتائب القسام: العد العكسي لزوال الكيان قد بدأ 

أ دت  تائع الش يد عز الدين القسان الجناح النس رص لور   "وما "، الجمن ، أن الند : رزة
ال تائع فط تغريدات وقالت  .الوراءالن سط لزوا  ال يان الص يونط قد بدأ، وأن الزمان   يرج  إلى 

: "أي ا الص اين  .. إذا  نتن توتفاون 17" فط ذ رى الن ب  توتيرجديدة أطاقت ا عبر صفوت ا عاى "
 با ستقً  عاى بور من دمائنا، فتذ روا أن    الطغاة فناوا ذات الشطء ولقد زالوا من الوجود".

بري  قائا : "أتيتن إلينا من شتى بقاع ووج ت ال تائع عدد ا من الرسائ  لاندو الص يونط بالاغ  الن
وأ دت أن الشنع  النالن وسرقتن أرضنا. ارواوا عن ا، من التاريخ لن يذ ر أن اوتً  دان إلى امبد".
 م ما طا  الزمن. الفاسطينط فط    م ان عائد إلى    مدين  وقري  ومزرع  ُأمرجوا من ا عنوة  

 اين ، وامرواح البريئ  التط أز ق ا ستًوقه، وست ون سببا  وأضافت إن لنن  الدماء التط سف  ا الص
 فط زواله.

 75/5/5175، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ةّلح زار بيروت سرًّا والتقى قيادات فلسطينية ولبنانية": النهار" 

عندما التقى عضو الاجن  المر زي  فط ور   "فتح" عزان امومد ونائع رئي  الم تع : رضوان عقي 
السياسط فط ور   وما  موسى أبو مرزو  فط بيروت فط ا سبوع الفائت لرأع الصدع بين 
الطرفين، وتدم  رئي  مجا  النواع نبيه برص لتس ي  عم  الو وم  الفاسطيني  فط ران   والود  
 من مش ًت ا فط قطاع رزة،  ان اممين النان لال"ور   الج اد ا سًمط" رمضان عبد  شا ح فط
الناصم  فط زيارة بنيدة من ا عًن، وي  التقى، بوسع مصادر فاسطيني ،  وادر فط الفصائ  

ً  عن قيادة "وزع  " وشمصيات لبناني .  فض
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ولن ينان عن لقاءات شا ح مسباع تمل الرج ، اضاف  الى منطيات أمني  تو ن تور اته. ومناون 
أبناء شنب ا فط المميمات، توت مظا  الاجن  السياسي  ان "الج اد" توم  فط الدام  الابنانط قضايا 

المشتر   لافصائ  والقوى الوطني  وا سًمي  الفاسطيني  التط أجبتت فاعايت ا فط امعوان الجًج  
امميرة عاى الررن من المًفات والتباينات السياسي  المنروف  بين أعضاء  ذ  "الو وم  ا ئتًفي " 

ضط الابناني  وتنس  م  القوى السياسي  وامج زة اممني ، ويجتم      ؤ ء التط تنم  عاى امرا
 دوريا  توت سق  السفارة الفاسطيني  فط بئر وسن.

 77/5/5175النهار، بيروت، 
 
 "الفيفا"لعرقلة مساعي تعليق عضويتها في  زتستنجد ببيري "إسرائيل" 

اط السالالاب  شالالمنون بيالالري ، لاتالالدم  لوقالال  أشالالر  ال الالور: اسالالتنجدت إسالالرائي  بالالالرئي  اإلسالالرائي -رالالزة 
المشروع الفاسطينط المقدن فط ا تواد الدولط ل رة القالدن "الفيفالا" بتجميالد نشالاطات ا توالاد اإلسالرائياط، 

 وذلك عبر عًقاته المارجي .
وواصالالات إسالالرائي  مسالالاعي ا عبالالر القنالالوات الرسالالمي  وريالالر الرسالالمي  لنرقاالال  المسالالنى الفاسالالطينط لتنايالال  

"الفيفا"، واستجاع بيري  لطاب ا، وأجرى اتصالا  بالرئي  "الفيفالا" جوزيال  بًتالر، وطاالع  عضويت ا فط
منالاله النمالال  عاالالى إيجالالاد والال  لاقضالالي . ووسالالع اإلذاعالال  اإلسالالرائياي  التالالط أوردت النبالالأ فالالإن بيالالري  أ الالد 

 لبًتر، أنه   يجوز أن تتأجر الرياض  بال "امزمات السياسي ".
 77/5/5175، القدس العربي، لندن

 
 "دولة فلسطين"الرئيس اإلسرائيلي من مواليد : لجو محرك البحث ج 

فوجئ رئي  بادي  رعنانا زئي  بيًس ط عندما بو  فط "رور " عن  : و ال  سما -القد  الموتا  
رؤوبين ريفاين، فوجد أن تاريخ ميًد   و التاسال  مالن أياالو  )سالبتمبر( عالان  "دول  إسرائي "اسن رئي  
 دول  فاسطين. -ميًد  و القد  ، وأن م ان ال6939

وذ رت صويف  "يدينوت أورونوت" أم ، أنه عندما أعاد البو  عن أسماء أمرى، من بين ا اسمه، 
دولال  فاسالطين(. وأضالافت أناله  -وجد أن جمي  مواليد مدين  القد  يشار إلى جانع أسالمائ ن )القالد  
اب  اسالن المدينال  التالط تالوفط في الا و  عندما واو  البو  عن أسماء أشمال متوفين  وظ أنه يتن  ت

ً  عنالد البوال  عالن اسالن أو  رئالي  لو ومال  ا والتً  ديفيالد بالن  يتن  تاب  "إسرائي "  م ان لاوفاة، فمالج
روريون، ظ ر أمان اسمه أنه من مواليد بولنسك فط بولندا، وم ان الوفاة رامات رالان، مالن دون ذ الر 

وين بالالاليغن الالالالذص تالالالوفط فالالالط مدينالالال  تالالال  أبيالالالع، والالالالرئي  اسالالالن إسالالالرائي ، و الالالذلك اممالالالر بالنسالالالب  إلالالالى منالالالا
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اإلسالالرائياط والالايين وايالالزمن الالالذص تالالوفط وفالال  "رورالال " فالالط روووفالالوت، ورئالالي  الالالوزراء الوالالالط بنيالالامين 
نيا و المولود فط ت  أبيع من دون ذ ر اسن إسرائي . وأعرع بيًس ط عن أماه فط أن ي ون ذلالك تن

 ء إسرائي  وعاصمت ا القد "."مجرد مطأ بشرص، ولي  المقصود منه إمفا
 وفط السيا  نفسه، فإن م تع الرئي  اإلسرائياط سيتوجه إلى "رور " لًستفسار عن الموضوع.

 77/5/5175الحياة، لندن، 

 

 "حزب هللا"تهّدد برِد قاِس: كّل قرية حصٌن عسكري لـ "إسرائيل" 
ايون مالالالن ل جالالال  ت ديالالالدات ن صالالالن د المسالالالؤولون النسالالال ريون اإلسالالالرائي: وسالالالن مواسالالالط -القالالالد  الموتاالالال  

 "والالزع  "والدولالال  الابنانيالال ، ُمواصالالاين بالالذلك وماالال  الت ديالالد والوعيالالد، ويالال  بالالات لبنالالان و "والالزع  "لالالال
بالالالاعترا  اإلسالالالرائيايين النالالالدو ام جالالالر إزعاجالالالا  ل الالالن فالالالط المنطقالالال ، وذلالالالك عاالالالى ضالالالوء تنالالالاظن الترسالالالان  

عي الال ، ومصوصالالا  أن  إسالالرائي  مالالن شالالمال ا إلالالى النسالال ري   التالالط يما  الالا الوالالزع، مالالن الناويالال  ال مي الال  والنو 
 ."وزع  "جنوب ا، مرورا  بفرن ا النووص  فط ديمونا، باتت فط مرمى صواريخ 

ومن مالً  رصالد وسالائ  اإلعالًن اإلسالرائياي  يتسالاب  المسالؤولون اإلسالرائيايون بتوجياله الت ديالد والوعيالد 
رفيالال  المسالتوى، قالدرت اإلنبالاء أن ي الالون  لابنالان، و الذ  المالرة جالاء التوالالذير عاالى لسالان مسالؤو  عسال رص  

، الجنرا   رتسالط  ايفالط، المنالرو  بمواقفاله  رئي  شنب  ا ستمبارات النس ري   فط الجيش اإلسرائياط 
الُمتشد دة من "وزع  "، والذص  ان قد توعد لبنان بتووياه إلى ضاوي  جنوبي  ، عاى ررار ما فناتاله 

صالالالفت بووشالالالي ة بالغالالال ة الضالالالاوي  الجنوبي الالال  لبيالالالروت، منقالالال  ، عنالالالدما ق5111إسالالالرائي  فالالالط والالالرع تمالالالوز 
 ، ووول ت ا إلى  وم  من الر ان."وزع  "

، فقالد والذ ر المسالؤو  مالن نشالوع والرع جالجال  أم وبوسع التقارير اإلعًمي   اإلسرائياي  ، التط ُنشرت 
لامسالالؤو  جالالاءت . و فتالال  ا نتبالالا  إلالالى أن  التصالالريوات المنسالالوب  "فالالط والالا  أمطالالأ الوالالزع فالالط وسالالاباته

مالالً  عالالرف تقالالدير الوضالال  اممنالالط، أمالالان عالالدد مالالن مراسالالاط وسالالائ  اإلعالالًن امجنبيالال  المنتمالالدة فالالط 
وساسالالي  التقالالديرات التالالط أدلالالى ب الالا  إلالالىإسالالرائي . وأ  الالد الضالالابط، الالالذص فضالال   أنس   ينشالالر اسالالمه نظالالرا  

إلالالالى أن  "الجالالاليش  ،  فتالالالا  ""تزايالالالد ممالالالاطر انالالالد ع نزاعالالالات مسالالالاو  فالالالط رضالالالون عالالالامين أو جًجالالال  أعالالالوان
اإلسالرائياط  سيسالالت د  منالاط  مدنيالال  فالالط لبنالان، فالالط والالا  انالد ع المواج الال  مالال  "والزع  " الالالذص نشالالر 

 . "قدراته القتالي  عاى امتداد المريط  الابناني 
واعتبر الضابط أن  "اوتما  أنس تشن  دول  أوس منظم  ما وربا  مفاجئ  ضالد  إسالرائي ، بالات اوتمالا   أقال  

. "م ا  ان عايه قب  عامين أو جًج . إ  أن  ذلك،   يننط أن  إم ان نشوع والرع بالات منتفيالا  ب جير م
وتاب : "إن  اوتما  نشوع الورع نتيج  تصنيد ما، بسبع وسابات ماطئ ،  و اآلن أ بر ب جير مم ا 
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إسالرائي   ، ُمشد دا  عاى أن  ذلك ينود توديالدا  إلالى منظمالات وج الات عاماال  ضالد  " ان عايه فط الماضط
و رر الضابط  "،رسال  شبه مباشرة إلى وزع  "ومنتشرة من وول ا. إشارة رأت وسائ  اإلعًن أن ا 

ت ديالالالدات إسالالالرائي  والالالو  اسالالالت دا  المالالالدنيين فالالالط لبنالالالان، وأن الجالالاليش اإلسالالالرائياط  سالالاليقون بُم اجمالالال   الالال   
ً  أنس "ت الون ماليال  مالن السال ان المالد"ام دا  فط الساو  الابنانيال  ، مشاليرا  إلالى أن  " ال   قريال  "نيين، آمال

."  لبناني   ط قان  ووصن عس رص 
ورأى أن  " ناك رابطا  أساسيا  بين ت ديالديص إيالران ووالزع  ". موضالوا أن  "ت ديالد إيالران مامالو  ولالي  
عرضيا ، إذس إن  ط ران تريد أن ُت اليمن عاالى منطقال  الشالر  اموسالط، ومالا والزع   إ  إوالدى امدوات 

ا تفا  الجارص التفاوف عايه بين الدو  ال برى "، موذرا  من أن  "دم ا لتوقي   ذ  ال يمن التط تستم
يران وو  برنامج ط ران النووص   يقتصر مطر  عاى مالا فياله ووسالع، إذس إن  مالن شالأن اتفالا    الذا  وا 

ظمالالات فالالط المنطقالال ، أنس ُيالالوف ر إليالالران ازد الالارا  اقتصالالاديا ، وأنس ُيم  ن الالا مالالن زيالالادة مسالالاعدات ا الماليالال  لمن
 . "وعاى رأس ا وزع  

إلالالالى ذلالالالك نقاالالالت الصالالالويف  عالالالن مسالالالؤو  عسالالال رص  إسالالالرائياط آمالالالر يمالالالدن فالالالط القيالالالادة الشالالالمالي  بالالالأن  "أص  
، وستضرع لتقت   جنديا  من بين  63إطً  لانار من الجانع الابنانط سترد عايه إسرائي  بش  ة مؤلنة

الا قائالد الفياالال  "االى قيالالد الويالاة لقالادت ن مالاذا وصالال  ل النجنالديا ، وتالى يالالروص الاالذان يتبقيالان ع 65 ال   . أم 
، الجنالالرا  نالالوعن تيفالالون، فقالالد أ  الالد أن  "والالزع   بالالات يوتالال  المرتبالال  الجامنالال  عالميالالا ، مالالن ناويالال   الشالالمالط 

. وأ  د أن  "ما ُيوالافظ ". واقر تيفون بج وزي  وزع   لموف الورع م  إسرائي "ترسانته الصارومي 
اممنط  المؤقت عاى الجب ال  مال  لبنالان،  الو عالدن وجالود رربال  لالدى والزع  ، وتوديالدا  عاى ا ستقرار

 .إسرائي "اآلن، وفط  ذ  المروا ، بالمواج   النس ري   م  
 77/5/5175، المستقبل، بيروت

 
 ةاالستخبارات اإلسرائيلية: ال حسم للحرب في سوري 

التقالديرات والو   إطالً ، أن ت ون سب اق  فط اعتادت إسرائي  فط بداي  الورع فط سوريا: يويى دبو 
قرع سقوط النظان والدول  فط دمش ، و ان اإلعًن المنادص لسوريا يتب   ذ  التقديرات ويتداول ا م  

بنالاء  إعالادة إلالى، دفنالت أبيالعامم  بتوقق ا. إ  أن اإلمفاقات المت ررة لاتقديرات ا ستمباري  فط تال  
 .إطًق اوالتروص فط  القوالع ا ستمباري  المسبق ،
والذرا ، ررالن تالداول ا  أ جالرالسالابق ، وتوالاو  اآلن ان ت الون  إمفاقات الامالن  أبيالع ذ  المرة، استفادت تال  

والالالد اإلفالالالراط، التقالالالارير الالالالواردة فالالالط اإلعالالالًن النربالالالط المنالالالادص لسالالالوريا، عالالالن قالالالرع ان يالالالار الدولالالال   إلالالالى
 .امميرةوسقوط ا، نتيج   لاتطورات الميداني  
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ً  عالالن موافالال  اسالالتمباري  إسالالرائياي ، قول الالا ان وسالالائ  فالالط  الالذا السالال يا ، ذ الالرت صالالويف  " الال رت "، نقالال
، امسالدبتقارير وفرضيات بشأن السالقوط الوشاليك لاالرئي  السالورص بشالار  أميرااإلعًن النربي  "ررقت" 
تتنامالالال  مالالال   الالالذ  الفرضالالاليات بوالالالذر، وتالالالرى أن مصالالالير المنر الالال  فالالالط  اإلسالالالرائياي ا  ان "ا سالالالتمبارات 

 لن يوسن بند". سوريا
 77/5/5175، األخبار، بيروت

 
 مخيم اليرموك يحيي ذكرى النكبة تحت القصف 

نظ الالن الًجئالالون الفاسالالطينيون فالالط ممالالين اليرمالالوك، الجمنالال ، مسالاليرة واشالالدة إويالالاء  : توريالالر رامالالط ويالالدر
 وانطاقالالت لالالذ رى الن بالال  الفاسالالطيني ، جابالالت أويالالاء وشالالوارع الممالالين وشالالارك في الالا المئالالات مالالن ام الالالط.

المسالالاليرة مالالالن أمالالالان مر الالالز دعالالالن الشالالالباع فالالالط شالالالارع المالالالدار  وسالالالط الممالالالين، رفالالال  مًل الالالا المتظالالالا رون 
امعالًن الفاسالالطيني  وعاي الا أسالالماء المالدن والباالالدات الفاسالطيني  ومميمالالات الاجالوء، مؤ الالدين عاالى وق الالن 

 ي .بالنودة إلي ا،  ما  تفوا منددين با نت ا ات التط تمار  ضد ن منذ اند ع امزم  السور 
وانت الالالت المظالالالا رة فالالالط مقبالالالرة الشالالال داء التالالالط دم ر الالالا النظالالالان السالالالورص بالبراميالالال  المتفجالالالرة ومالالالداف  ال الالالاون 

وقالا  مشالارك فالط المساليرة  مؤمر ا، مؤ دين عاى جبات ن وتمس  ن بالممين لوالين عالودت ن إلالى فاسالطين.
دوص انفجالارات "، فض  عدن ذ ر اسمه أن اشتبا ات متقطن  تدور فط الممين،  ما سالم  91لال"عرع 

 لقذائ  أطاقت من مداف   اون باتجا  الممين، ل ن ا لن تسقط قريب ا من المتظا رين.
 75/5/5175 ،41عرب 

 
 الكةف عن مخطط استيطاني ضخم جنوب بيت لحم 

 اإلدارة شالال  رئالالي  باديالال  المضالالر توفيالال  صالالًح عالالن وجالالود ممطالالط لالالدى  :نجيالالع فالالرا  -بيالالت لوالالن 
ر بالال   أنوار  بيالالر فالالط وسالالط اوالالد الشالالوارع ا لتفافيالال  الصالالغيرة فالالط منطقالال  د إلقامالال  اإلسالالرائياي المدنيالال  

 .امراضطمن شأن ذلك الت ان مساوات واسن  من  أن ببادة المضر جنوع بيت لون، مؤ دا  
ن الوالالالدي  يالالالدور عالالالن دوار ضالالالمن أ" إلالالالى ،مالالالً  وديجالالاله لمراسالالال  القالالالد  دوت  الالالون ،صالالالًح وأشالالالار

 الذا الالدوار ويال   إقامال من    ذلالك مالا بنالد  اممطرل ن سيقضط عاى عشرات الدونمات الزراعي ، و 
الج الال  الشالالمالي  لمسالالتوطن  افالالرات، و الالو المالالدم  الجالالانط لامسالالتوطن   إلالالىيقالال  فالالط شالالارع التفالالافط يالالؤدص 

المدم  الجانط ف و المدم  الرئي  مالن ج ال  باالدة بيالت  أماالنربي ،  امراضطالتط تتمدد عاى وساع 
مج   الذا  إلىالمدم  الشمالط ور   قايا  و  توتا   إلىمستوطنين فجار، ول ذا فان ور   سيارات ال

لبالالالؤرة  مالالالن ذلالالالك لي الالالون طريقالالالا   واممطالالالر أراضالالاليناالالالالدوار، وبالتالالالالط يالالالأتط لمصالالالادرة وسالالالرق  المزيالالالد مالالالن 
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المضر، و ط تا   أراضطاستيطاني  يتن الوفر ل ا وبناء وودات س ني  عاى جب  بطن المنصط من 
دونالن والجرافالات تنمال  في الا ليال  ن الار وبالتالالط سالينم  الالدوار  511ت ا نوالو جباي  مرتفن  تباال  مسالاو

  ذ  البؤرة بند ا نت اء من ا". إلى   المستوطنين الذين يمطط  ستقدام ن آعاى مدم  
 77/5/5175 ،القدس، القدس

 
 مليون معتقل فلسطيني ضحية للنكبة 

 "إسالرائي "سالات الدوليال  والوقوقيال  لمقاضالاة طالع مر ز امسرى لادراسات المؤس: تورير  اشن ومدان
، ومالالالا سالالالب  ذلالالالك مالالالن جالالالرائن عاالالالى يالالالد 6991مالالالايو  /أيالالالار 65عاالالالى جرائم الالالا المسالالالتمرة منالالالذ الن بالالال ، 

النصالالابات الصالال يوني ، ومالالا تً الالا عاالالى يالالد الجالاليش اإلسالالرائياط وأج الالزة اممالالن اإلسالالرائياي  وماصالال  فالالط 
 وتى  ذ  الاوظ . الفاسطينطقضي  امسرى منذ نشأت ا الباطا  عاى أنقاف الشنع 

وأضا  المر ز أن جيش ا وتً  قان باعتقا  ما يقارع المايون فاسطينط منذ اإلعًن عن تأسالي  
ت جيالر  مالن منازلاله ون الع ممتا اتاله، وسالرق   ال  إم انياتاله   يانه باإلر اع عاى وساع شنع أعز  تن  

 ومقدراته توت شنار "أرف بً شنع لشنع بً أرف".
أ د امسير المورر رأفت ومدون ، مدير مر ز امسرى لادراسالات، أن أسالوأ ممافالات وآجالار  من ناويته
قضالالي  مالالالا يقالالارع مالالالن مايالالون أسالالالير ممالالن دماالالالوا السالالجون منالالالذ بدايالال  ا والالالتً  وتالالى  الالالذ   طالن بالال   الالال

مجالالالازر جماعيالالال  بنالالد اعتقالالالال ن بالالالً رومالالال  و  التالالالزان بالالالأدنى اممالالالً   فالالالطالاوظالال ، وممالالالن تالالالن إعالالالدام ن 
، وأجنالالالاء تصالالالدي ن لانصالالالابات الصالالال يوني  لومايالالال  مالالالدن ن وقالالالرا ن، والالالالذين والالالاولوا النالالالودة إلالالالى ي اإلنسالالالان

أسالالالير  1111وأضالالا  ومدونالال  فالالالط  الالذ  الالالذ رى نتالالذ ر مالالا يقالالارع مالالن  منالالازل ن بنالالد ت جيالالر ن من الالا.
 وأسيرة فط السجون. 

 77/5/5175 ،41عرب 
 
 ألف متطرف يهودي يقتحمون قبر يوسف في نابلس 

ادص أبالو سالالندى: أصاليع النشالالرات مالن الفاسالالطينيين برصالال جنالالود ا والتً  اإلسالالرائياط، فال -ران   
عند اقتوام ن لامنطق  الشرقي  من مدين  نابا ، شما  الضف  الغربي . وبوسع ما قاله مصدر طبالط 

لقالالالد  النربالالالط، فالالالإن عشالالالرين فاسالالالطينيا  عاالالالى امقالالال  أصالالاليبوا بالرصالالالال المنالالالدنط المغاالالال  ا صالالالويف ل
متنالالالا ، بنالالالد دمالالالو  قالالالوة إسالالالرائياي  إلالالالى موالالاليط قبالالالر يوسالالال ، لومايالالال  أعالالالداد  بيالالالرة مالالالن بالمطالالالاط وبا 

و انالت عشالرات الوالافًت تقال  أ جالر مالن ألال  ي الودص مالن  المستوطنين وصاوا مداء طقالو  تاموديال .
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، وصالالات إلالالى منطقالال  قبالالر يوسالال ، قبالال  أن "إسالالرائي "المتطالالرفين، وعاالالى رأسالال ن  بالالار الوامامالالات فالالط 
 طقو  تامودي ، وتوت وماي  قوات  بيرة جدا  من جيش ا وتً  اإلسرائياط.يقتومو ، بوج  أداء 

 77/5/5175 ،القدس العربي، لندن
 
 مخططات جديدة لترحيل البدو الفلسطينيينالقدس:  

فالالادص أبالالو سالالندى: عالالادت قضالالي  ترويالال  البالالدو الفاسالالطينيين إلالالى الواج الال  مالالن جديالالد، بنالالد أن  -ران   
 جالالر مالالن جًجالالين عائاالال  تقطالالن قالالرع النيزريالال  فالالط موالاليط القالالد  الموتاالال ، أباغالالت سالالاطات ا والالتً ، أ

بإمًء ميام ن وبيوت ن المتنقا ، مً  جًجين يوما . والانب  الجديدة التط تمارس ا سالاطات ا والتً ، 
لتروي  البدو،  ط عبر اإلرراءات المالي  التط ستقدم ا ل ن إن وافقالوا، ويال  ساليتن نقا الن إلالى أطالرا  

 نيزري ، بد  امراضط التط يستمدمون ا اآلن، بوج  أن ا "أراضط دول ".بادة ال
وتنر  المنطق  الوالي  التط يقطن في ا البالدو، باسالن "أبالو النالوار"، و الط منطقال  ُمطاال  عاالى مسالتوطن  
"مناليالاله أدومالالين" قالالرع النيزريالال ، و جالالرت  الالذ  النالالائًت فالالط وقالالت الن بالال  مالالن منطقالال  النقالالع، ومالالً  

 ى أطرا  القد ، ويبدو أن ن ب  جديدة تنتظر ن، من قص  ترويا ن   تنت ط.الن س  وصات إل
وتأتط اإلمطارات الوالي  لابدو، ضمن ممطط ما يسمى قدمال  لترويال  آ   النالائًت البدويال  بالال "ئالط 

ن نجالح الممطالط، فإناله سالي ون إلالى ذات 6 " ا ستيطانط، لفص  مدين  القالد  عالن مويط الا تمامالا ، وا 
 أن ن ينتاشون فقط عاى تربي  المواشط وامرنان عاى وجه المصول. المنطق ، ررن

 77/5/5175 ،القدس العربي، لندن
 
 القدس: إغالق المحال التجارية بسبب مسيرة المستوطنين غدا 

سالالا مت ن أمالال  الجمنالال   اإلسالالرائياي قالالا  تجالالار مقدسالاليون فالالط الباالالدة القديمالال  إن الشالالرط   :القالالد  الموتاالال 
  موال ن التجاري  بسبع مسيرة المسالتوطنين المقالررة يالون رالد اموالد اوتفالا   بالذ رى بيانا  يأمر ن بإرً

وأفالادت مراسالا  "قالد  بالر " أن شالرط  ا والتً  طابالت مالن تجالار "شالارع  ما يسالمونه "توويالد القالد ".
الواد" فط البادة القديم  إرً  موال  ن التجاري  عنالد السالاع  المامسال  مسالاء، بسالبع المساليرة التالط مالن 

وأوضالوت مراسالاتنا أن المساليرة سالتنطا  رالدا  مالن  المقرر أن يشالارك في الا عشالرات آ   المسالتوطنين.
بالاع النالامود باتجالالا  شالارع الالواد فالالط الباالدة القديمال  جالالن إلالى والائط البالالرا ، وساليرف  مًل الا المسالالتوطنون 

نالالالالالرع امعالالالالالًن اإلسالالالالالرائياي ، مشالالالالاليرة إلالالالالالى انالالالالاله مالالالالالن المتوقالالالالال  أن يالالالالالردد المسالالالالالتوطنون  تافالالالالالات ضالالالالالد ال
 والفاسطينيين ويوج ون الشتائن ل   مواطن يجدونه أمام ن  ما فط    عان.

 77/5/5175قدس برس، 
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 أسرى النقب يحيون ذكرى النكبة بـ"يوم جهادي" 

أويالالالا أسالالالرى ور تالالالط ومالالالا  والج الالالاد اإلسالالالًمط فالالالط سالالالجن "النقالالالع" الصالالالوراوص اليالالالون السالالالبت  :ران  
 اف  أقسان ورر  امسرى تبدأ  طشاطات يون "ج ادص" ف، ذ رى يون الن ب  من مً  إطً  ن61/5

ونقالال  مر الالز "أسالالرى" فاسالالطين الوقالالوقط عالالن مصالالادر فالالط الور الال  امسالاليرة  منالالذ الصالالباح ووتالالى المسالالاء.
قول الالا إن يالالون "ج الالادص" يبالالدأ بتبالالدي  أمالالراء امقسالالان ومسالالؤولي   الال  أسالالير دامالال  الغالالر ، بويالال  يصالالبح 

أسالالالرى عمالالرا  يشالالالرفون عاالالى نظافالالال  الغالالالر   7وأ بالالر  أسالالالرى عمالالرا  مسالالالؤولط تنظالالين امسالالالرى، 7أصالالغر 
وامقسالان وتوضالالير إفطالالار جمالالاعط يشالم   افالال  امسالالرى مالال  مراعالالاة امقسالانل  نالالوع مالالن تغييالالر الالالروتين 

 ومساواة الجندص والقائد أمان الندو، بوسع ما تن نقاه.
 77/5/5175قدس برس، 

 
 "ةاهد": جهود أردنية وراء وقف االحتالل حفرياته في القدس 

أعربت مؤسس  وقوقي  فاسطيني  عن "تقدير ا لاج ود التط تبالذل ا المما ال  امردنيال  فالط إطالار  :بيروت
وقالالالالت "المؤسسالالال  الفاسالالالطيني  لوقالالالو   الوصالالالاي  والرعايالالال  ال اشالالالمي  لامقدسالالالات اإلسالالالًمي  والمسالالاليوي ".

يالالر الالالذص إن "الج الالد امم 61/5شالالا د" فالالط بيالالان صالالوفط تاقتالاله "قالالد  بالالر " اليالالون السالالبت  -اإلنسالالان 
يونس و مالؤمرا ، أجمالر عالن قالرار  -بذلته امردن فط إطار منظم  اممن المتودة لاتربي  والناون والجقاف  
وطالبت المؤسسال  امردن بمواصالا   م ن جدا  يؤ د الوقو  النربي  الراسم  فط مدين  القد  الموتا ".
   المقدس .الج ود فط المواف  الدولي  لادفاع عن وقو  النرع فط  ذ  المدين

 77/5/5175قدس برس، 
 
 امتحاناتهم الرسمية في دمةق بإجراءالسماح لطالب مخيم اليرموك المحاصرين  

مالن ممالالين اليرمالالوك لًجئالالين  امقالالدانعاالالى  مالالن المالرو  سالاليرا   طالبالالا   655تم الالن  .(:ع. .أ) -بيالروت 
شالالال ادة الرسالالالمي  امتوانالالالات ال إلجالالالراءالناصالالالم   إلالالالىالفاسالالالطينيين المواصالالالر جنالالالوع دمشالالال ، متالالالوج ين 

وقالا  المتوالد  باسالن  ونالروا.م د متود  باسالن منظمال  اأالمقب ، وف  ما  امودالمتوسط  المقررة يون 
رالالالالادروا الممالالالالين  655 "التًميالالالالذ الالالالالال إنونالالالالروا  الالالالري  رينالالالالي  لو الالالالال  فالالالالران  بالالالالر  الجمنالالالال  مو الالالالال  ا

 امتوانات ن الرسمي  فط دمش . إلجراءبمساعدة الساطات السوري " 
 77/5/5175 ،العربي، لندنالقدس 
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 لتصويب "الخطيئة التاريخية" تجاه فلسطين لبريطانيادعوة  
وم االالت "ال يئالال  التنسالاليقي  إلويالالاء فناليالالات ذ الالرى الن بالال "، بريطانيالالا المسالالؤولي  امولالالى عمالالا جالالرى  :رالالزة

  وطالبالت ال يئال لاشالنع الفاسالطينط مالن ضالياع مرضاله وت جيالر وقتال  مبنائاله ون الع لجرواتاله ومقدراتاله.
فالط رالزة، بريطانيالا بتصالويح مالا وصالفت ا بالال"المطيئ   69/5فط مالؤتمر صالوفط عقدتاله مسالاء الممالي  

 التاريمي "، بما ي ف  عودة الفاسطينيين واستنادت ن مرض ن وتنويض ن.
واعتبالالالر البيالالالان أن الالالالدو  التالالالط وقنالالالت مالالال  ا والالالتً  اتفاقيالالالات  دنالالال  دائمالالال  وأتبنت الالالا باتفاقيالالالات سالالالًن، 

ودعالت ال يئال ، منظمال  التوريالر الفاسالطيني  وفصالائا ا  يرة تجالا  الشالنع الفاسالطينط.تتوم  مسؤولي   ب
إلى التراج  عن مشروع السًن م  دول  ا وتً  والنودة إلى من ج المقاوم  والتورير لضمان ووالدة 

 الشنع الفاسطينط واستنادة  ام  وقوقه.
و أراضالالالي ن الموتاالالال ، داعيالالالا  منظمالالال  ووجالالاله البيالالالان نالالالداء لفاسالالالطينط سالالالوري  طالالالالب ن مًلالالاله بالتوجالالاله نوالالال

ونالالروا وجامنالال  الالالدو  النربيالال ل تالالذلي   الال  الصالالناع امالتوريالالر الفاسالالطيني  والو ومالال  الابنانيالال  وو الالال  
 أمام ن وتوفير اوتياجات ن والتناون لتوقي   ذا ال د .

ائ  مؤسسالال  و يئالال  ومرا الالز أبوالالا  ودراسالالات وفصالال 16وتجالالدر اإلشالالارة إلالالى أن البيالالان قالالد ومالال  توقيالال  
فاسطيني  ونقابات و ت  طًبي ، شار ت جمين ا بالنم  توت مظا  ال يئ  التنسيقي  إلوياء فناليالات 

 لان ب  ل ذا النان. 17الذ رى الال 
 75/5/5175قدس برس، 

 
ن مرت عليه مئات السنين للنكبة تؤكد على أن 76ـ في الذكرى ال"ةاهد"    الحق يبقى حقًا وا 

ن لن ب  الشنع الفاسطينط  ذا النان و الو   يالزا  يناليش ظروفالا  بالغال  السالوء تمر الذ رى السابن  والستو 
سالنوات،  1والتنقيد. ففط امراضط الموتا    يزا  الوصالار الجالائر مو مالا  عاالى سال ان قطالاع رالزة منالذ 

 ما أن آل  القت  لن تتوق  لوظ  فط قطاع رزة، فضً عن توق  عماي  اإلعمالار منالذ النالدوان امميالر 
.  مالالا أن الضالالف  الغربيالال  مالالا تالالزا  تنالالانط مالالرارة ا والالتً  مالالن قتالال  واعتقالالا  وتالالورًت 5169 فالالط صالالي 

وتضيي  شديد عاى وري  الور  ، و  تالزا  مطالوات جالدار الفصال  الننصالرص تسالير بسالرع   ائاال  ممافالا  
لنالالان واقنالالا  سالاليئا  عاالالى ويالالاة سالال ان الضالالف  ومقطنالالا  أوصالالال ا قطنالالا  متنالالاجرة.  مالالا تمالالر ذ الالرى الن بالال   الالذا ا

والقد  الموتا  تنيش أسوأ أيام الا ويال  يشالرع المسالتوطنون إلالى اقتوالان المسالجد امقصالى يوميالا  بومايال  
، وُت دن المناز  في ا بوج  وا ي  و ط عدن الترميل،  ما ُتورن المدين  المقدسال  ا وتً ورعاي  جنود 

 قدسيين. وس ان ا من وق ن فط التنمي ، وُيمار  ا وتً  باطج  سافرة عاى الم



 
 
 
 

 

           76ص                                     3569 العدد:    77/5/5175 السبت التاريخ:

أما فاسطينيو الشتات فإن وال ن لالي  بأوسالن مالن والا  إمالوان ن فالط الالدام  الموتال ، ففالط سالوريا يناليش 
الفاسطينيون )أو من تبقى من ن( ن ب  وقيقيال ، ويال  دمالرت بيالوت ن وشالردوا واعتقاالوا وقتال  المئالات مالن ن، 

ات ن  ما  ط، فان ينته إعمالار وووصروا فط مميمات ن )  سيما ممين اليرموك(، وفط لبنان   تزا  منان
ممالالين ن الالر البالالارد، و  تالالزا  القالالوانين الابنانيالال  تنمالال  عاالالى تجا الال  وقالالو  الفاسالالطينيين )والال  التماالالك، والال  

 النم ، الو  فط توسن  مساو  المميمات..(. ولي  الوا  أوسن فط مصر والنرا  وليبيا..
لويالالالوص فالالالط عمايالالالات الالالالدعن ا جتمالالالاعط أمالالالا و الالالال  امونالالالروا الدوليالالال ، وعاالالالى الالالالررن مالالالن دور الالالا ال الالالان وا

لًجئين،   سيما فالط قطالاع رالزة وسالوريا ولبنالان، إ  أن الا   تالزا  مقصالرة جالدا  فالط الوفالاء باوتياجالات 
الًجئالين الوقيقيالال  مصوصالالا  فالالط امزمالالات الوالالادة. والمجتمالال  الالالدولط لالالن ُينالالر نالالداءات امونالالروا الناجاالال  

 عم  امونروا  ا ا. ا  تمان الوقيقط، اممر الذص ي دد منظوم 
 لان ب  تدعو المؤسس  الفاسطيني  لوقو  اإلنسان )شا د( ما ياط: 17فط الذ رى الال 

ً  إضالالافيا  لًجئالالين  أواًل: إن أص تقصالالير فالالط دعالالن امونالالروا سالاليؤدص إلالالى تصالالفيت ا. وسالالو  ينطالالط دلالالي
اد دولي الالا وعربي الالا الفاسالالطينيين عاالالى أن المجتمالال  الالالدولط قالالد تماالالى عالالن قضالاليت ن. و  بالالد مالالن النمالال  الجالال

ومواي ا لاموافظ  عاى وجود امونروا   يئال  دوليال  قائمال  عاالى أسال  القالانون الالدولط والقالرارات الدوليال  
راج  الًجئين الفاسطينيين.   الممصص  لمساعدة وا 

ا إن ا نت ا ات الجسيم  لاشرع  الدولي  لوقو  اإلنسان والقانون الدولط اإلنسالانط التالط ارت بت ال ثانيًا:
قوات ا وتً  اإلسالرائياط ضالد الشالنع الفاسالطينط منالذ الن بال  ووتالى يومنالا  الذا، إنمالا تشال   جالرائن   

 تسقط بالتقادن ويتوم  ا وتً  المسؤولي  الجزائي  والمدني  ويال ا.
جالجالالالا : تطالالالالالع )شالالالالا د( المجتمالالال  الالالالالدولط بضالالالالرورة النمالالال  الجالالالالاد لتنفيالالالالذ قالالالرارات اممالالالالن المتوالالالالدة المتناقالالالال  

ن مالالن دون الموافظالال  عاالالى الوقالالو  الفاسالالطيني  بالقضالالي   الفاسالالطيني ، ويالال  أنالاله   إم انيالال  لتوقيالال  السالاًل
 .6991 اما ، وعاى رأس ا و  الًجئين الفاسطينيين بالنودة إلى مدن ن وقرا ن التط  جروا من ا عان 

اوتران وقو   تدعو )شا د( الدو  المضيف  لًجئين الفاسطينيين وماص  فط لبنان إلى ضرورة رابعًا:
. إن التمسك برفف التوطين والوفاظ عاالى ال ويال  الوطنيال  الفاسالطيني ،   يسالو  الفاسطينييناإلنسان 

لادو  المضيف  ورمان الًجئين الفاسطينيين مالن وقالوق ن المدنيال  وا جتماعيال  وا قتصالادي ، باعتبالار 
دعو الو ومال  الابنانيال  إلالى تسالوي  أن ا وقو  إنساني ، وأن اوترام ا   ينتقل من و  النودة.  مالا تال

 وض  الًجئين الفاسطينيين من سوريا  
مامسا : تدعو )شا د( المجتم  الدولط والو وم  السوري  وقالوات المنارضال  المسالاو  إلالى ضالرورة توييالد 
لالالالى ضالالرورة اعتبالالالار المميمالالات الفاسالالالطيني  منالالاط  مدنيالالال  آمنالالال   المميمالالات عالالالن الصالالراع الالالالدائر  نالالاك، وا 
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وأن يقالدن المجتمال  الالدولط المزيالد مالن الالدعن لألونالروا  الط تقالالون  اإلنسالانط،القالانون الالدولط  بموجالع أو الان
 بواجب ا اإلنسانط ويا  الًجئين الفارين من القتا  سواء دام  سوريا نفس ا أو إلى الدو  المجاورة. 

ة مالن الموافال  تدعو)شا د( الساط  الفاسطيني  و   أصدقاء القضي  الفاسطيني  إلى ا سالتفاد :سادساً 
الدوليالالال  لمًوقالالال  مجرمالالالط الوالالالرع اإلسالالالرائيايين عاالالالى جالالالرائم ن المتماديالالال  بوالالال  الفاسالالالطينيين،   سالالاليما 

 مو م  الجنايات الدولي .
 75/5/5175بيروت في  ،المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )ةاهد(

 
 جاوز الستينوعدد المعتقلين يت في غزة التيار السلفي الجهادي: عمليات االعتقال مستمرة 

أعضائه لن تتوقال  وتالى  الذ   قا  التيار السافط الج ادص إن عمايات ا عتقا  ضد    تع وسن جبر:
وأ الالد مصالالدر  الاوظالال ، ويالال  يالالتن يوميالالا  امتطالالا  عالالدد مالالن الشالالباع فالالط منالالاط  عالالدة مالالن قطالالاع رالالزة.

ا  والتوقي  اميان أن الج   التط تقون بنمايات ا متط صويف مسؤو  فط التيار السافط فط ودي  ل
فالالط أراالالع الوالالا ت  الالط  تائالالع القسالالان، قبالال  تسالالايم ن لج الالاز اممالالن الالالداماط، مؤ الالدا  عالالدن وجالالود عالالدد 

ً  عمن تن اإلفرا  عن ن.إأن ما تن  إ دقي  لامنتقاين والممتطفين   وصاؤ  يفو  الستين، فض
تابن  لفتح فط ران   وأ د أن "ما زعمته وما  من أن أراع المنتقاين ينماون فط امج زة اممني  ال

  و  ذع وافتراء مفضوح" مشيرا  إلى أن قا  من المنتقاين  ن  ذلك، وتن قط  رواتب ن من ران  .
وقالالا : مالالن أشالالاعت ومالالا  أسالالماء ن مت مالال   إيالالا ن بالنمالال  لصالالالح ران   لمجالالرد أن الالن يتقاضالالون راتبالالا  

ن ينالالرف ن بصالالًو ن وج الالاد ن، و الالانوا  الالن مالالن المجا الالدين والالالدعاة المنالالروفين الالالذين يشالال د مالال -من الالا 
سالابقا  فالط صالالفو  ومالا  وفالط  تائالالع القسالان، وتر و الا مسالالباع شالرعي ، ومالن ن مالالن تنالرف لمواولالال  

وتسالاء : إن  الان تقاضالط راتالع مالن ران   يننالط النمالال  لاسالاط ، فامالاذا  ال   الذا  ارتيا  من الي ود.
 ان   ؟!التبا ط من وما  من أج  دمج موظفي ا فط  شو  رواتع ر 

وبمصالول التفجيالرات التالالط توالد  فالالط رالزة قالا  المصالالدر المسالؤو : لالالو  الان لالدى ومالالا  دليال  عاالالى 
عًق  السافيين بالتفجيرات ال زلي  ل انت عرضته لتغطي  نزي  الجق  لدى عناصر ا، الذص بات  جير 

ان مالن منتمالين وتالاب :   نن الر أناله والد  فنال  واوالد أو اجنال من ن   يصد  ادعاءات ومزاعن إعًم الا.
لاسافي ، ل نه  ان ودجا  فرديا  بً شك، و الان رد فنال  عاالى ا عتقالا ت، أص أن ا عتقالا ت والتنالذيع 
ً  عن أن أ جر المنتقاين لالن يالتن توجياله ات الان ل الن، إنمالا  و دن مسجد المتوابين سب   ذ  الود ، فض

قالال  بالالالتفجيرات، بالال  بنشالالاطات ن يالالتن تنالالذيب ن بأبشالال  الوسالالائ  والتوقيالال  من الالن عاالالى أمالالور لالالي  ل الالا عً
 واستندادات ن وتج يزات ن ضد الي ود!

 77/5/5175 ،األيام، رام هللا
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 اتفاق أردني فلسطيني على مواجهة إجراءات إسرائيل إلعاقة التجارة بينهما 
اتفالال  الجانبالالان الفاسالالطينط وامردنالالط أمالال  عاالالى أ ميالال  إيجالالاد آليالال  مشالالتر   مالالن : بسالالان شالالر  -ران   
، إلزال  المنوقات التط تود من رفال  وجالن التبالاد  التجالارص بالين الباالدين، "إسرائي "الضغط عاى شأن ا 

طً  مزيد من المبادرات التسويقي  والترويجي  لمنتجات  ً البادين الشقيقين.  وا 
وشالالالالدد المشالالالالار ون فالالالالط اجتمالالالالاع عقالالالالد فالالالالط ران  ، وضالالالالن وزيالالالالر الزراعالالالال  شالالالالوقط النيسالالالال  ووزيالالالالرة التجالالالالارة 

امردنيالال  م الا عاالالط، وو يال  وزارة ا قتصالالاد الالوطنط تيسالالير عمالرو، وبمشالالار   السالفير امردنالالط  والصالناع 
لدى دول  فاسطين مالد الشواب ه، وممجاط القطاع المالال فالط الباالدين، عاالى ضالرورة تطبيال  ا تفاقيالات 
دون ا قتصالالالادي  المشالالالتر  ، والضالالالغط باتجالالالا  ماالالال  وريالالال  تجاريالالال  تسالالالمح بانسالالالياع البضالالالائ  الفاسالالالطيني  

عالالائ . وأ الالدوا ضالالرورة تفنيالال  عمالال  الاجالالان الفنيالال  المشالالتر   ب الالذا المجالالا ، ماصالال  فيمالالا يتناالال  بالالالمرا ز 
الاوجسالتي  عاالى الوالدود والتالالط مالن شالأن ا تسالال ي  الور ال  التجاريال  با تجالا ين، فضالاًل عالن ا تفالا  عاالالى 

تالالالط يسالالالمح تنسالالالي  الج الالالود بمالالالا يوقالالال  مراجنالالال  بروتو الالالو  بالالالاري  ا قتصالالالادص  ونالالاله يوالالالدد الوصالالالل ال
 باستيراد ا لاجانع الفاسطينط و و أصبح اآلن رير ذص صا  بالواق  ومتغيراته. 

 77/5/5175 ،االتحاد، أبو ظبي
 
 من الـ"فيفا" "إسرائيل"حملة لدعم التوجه الفلسطيني لطرد  

أعانالالالت شالالالب   رياضالالالي  فاسالالالطيني  عالالالن إطالالالً  وماالالال  وطنيالالال  لالالالدعن الطاالالالع الفاسالالالطينط بطالالالرد  :ران  
 من ا تواد الدولط ل رة القدن "فيفا" بسبع القيود التط تفرض ا عاى الرياض  الفاسطيني .إسرائي  

، 61/5نسم  عنه اليون السالبت  ،فط بيان صوفط تاقت "قد  بر " ،وأ دت شب   "الوقيق  سبورت"
ر ال  عاى أ مي  الرؤي  والرسالال  الوطنيال  لالعالًن الرياضالط فالط  الذ  المرواال  ال امال  التالط تمالر ب الا الو

 الرياضي  الفاسطيني  والمتمجا  فط منر   انتزاع وقوق ا الدولي  وطرد إسرائي  من "الفيفا".
وعبر  القالائمون عاالى الوماال  "عالن دعالن الجسالن الرياضالط الفاسالطينط بًعبياله وا عًمياله وجمالا ير  و ال  

 ".القطاعات المنضوي  توته لرئي  ا تواد الفاسطينط ل رة القدن الاواء جبري  الرجوع
 77/5/5175قدس برس، 

 
 تسلل عناصر من حماس وحزب هللا إلى مصر خالل الثورةفيه تسريب للفريق عنان ينفي  

بجت قناة م ماين الفضائي  تسريبا جديدا منسوبا لرئي  أر ان الجيش المصرص الساب  الفري  سامط 
أو وزع   الابنانط عنان ينفط فيه عامه بأن ت ون عناصر من ور   المقاوم  اإلسًمي  )وما ( 

 ، وذلك فط ش ادة أمان مو م .5166قد اقتومت سجونا فط مصر إبان جورة يناير 
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أباغته وبوسع التسجي  الصوتط المسرع، فقد سألت  يئ  المو م  عنان:    الممابرات الوربي  قد 
اون بدمو  عناصر من وما  أو وزع   عبر امنفا  إلودا  اضطرابات بالبًد و ن يوم“

أساو "، فيجيع بقوله إن ذلك "لن ينرف عاى المجا  )النس رص(، ولن أبا  بمج   ذا ال ًن"، 
وتً ذلك سؤا     "امج زة الممابراتي  بالقوات المساو  قد رصدت أص  مؤ دا أن ذلك "لن يود ".

صر تسا  عبر امنفا  فط سيناء مص من عناصر وزع   أو ور   وما  أو رير ا من الننا
 امجنبي " إبان جورة يناير، فيجيع عنان " ، لن نرصد".

 77/5/5175، الجزيرة نت، الدوحة
 
 : فلسطين عربية من البحر إلى النهر والنصر قادم"المهنية النقابات" 

النقابات الم ني  ان الشنع الفاسطينط المجا د سينتصر   موال  عاى ا وتً   : أ دتعم ان
وقا  رئي  مجا  النقباء نقيع  تبقى أقوى من جبروت ا وتً  وقمنه وجيشه.والظان، وان إرادته س

ان المقاوم   ط  6991لن ب  وزيران  17الصيادل  الد تور اومد عيسى فط بيان بمناسب  الذ رى 
 .امرفميار شنبنا الوويد ووودة فصائاه  ط مقدم  لتوقي  النصر وتورير 

ا  ماجا  فط وجدان وقاع    ور فط  ذ  امم  يورج ا    ما تز  امليم ، إن  ذ  الذ رى وأضا 
جي  لمن يأتط بند  مصمما عاى النودة والتورير متمس ا بمفتاح الدار منتظرا  لساع  النودة التط 

فط  ذ   امردنط تق وا د ان النقابات الم ني  والتط  ط جزء من الشنع   . بأذنست ون قريب  
الن ر وأن ا وتً   إلىالتاريمي ، وتؤ د ان فاسطين عربي  من البور  الذ رى م  شنبنا فط فاسطين

ودمر البيوت  أ انازوا ، وأن ا لن تنتر  ب ذا ال يان الذص قت  وشرد  إلىالص يونط م ما طا  
راسما بأن فاسطين لنا والقد  لنا ويافا  أيماناوشتت الشم ، ولن تسان له م ما طا  الزمن، ومؤمن  

 لوقو    تسقط بالتقادن.وع ا لنا وا
 77/5/5175، الدستور، عّمان

 
 األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان: فلسطين ستظل قلب العالم العربي واإلسالمي 

المصرص أن فاسطين مازالت وستبقى  إبرا ينأ د اممين النان لاجماع  اإلسًمي  فط لبنان : بيروت
   يم ن أن يستقين واله قب  تورير ا من ا وتً .قاع النالن النربط واإلسًمط، الذص 

ورأى المصرص فط تصريوات ماص  لال "قد  بر "، أن م ان  فاسطين فط النالمين النربط 
نما النقيدة، وقا : "يمر النالن اإلسًمط  ذ  اميان بذ رى  واإلسًمط   تفرض ا الجغرافيا وود ا وا 

 ط ذ رى ال زيم  ال برى فط فاسطين وقيان ال يان ، و 6991أيار )مايو(  65أليم   ط ذ رى 
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الص يونط عاى أرف فاسطين. وُأذ ر الجمي  بأن القضي  الفاسطيني  و انت و  تزا  وستبقى 
القضي  المر زي  لانالمين النربط واإلسًمط لي  من ا قريب  منه، ول ن من    رم ا وأ د عاى 

ن ا من الفرنج  أو من الص اين ، وامم  أ بر اليون أن يتن متابن  تورير ا سواء  ان الذين يوتاو 
موانه من الو ان المسامين الذين  تورير فاسطين  ما تن تورير ا عاى يد صًح الدين اميوبط وا 

 توافدوا من أج  التورير".
وقا  المصرص من أ مي  القضايا الجنائي  التط رطت عاى ا تمان النرع والمسامين بالقضي  

قايمي  فرضت نفس ا فط الفاسط يني ، وقا : "م  امس  الشديد  ناك قضايا جزئي  وفرعي  مواي  وا 
الساوتين النربي  واإلسًمي ، ومازا  عالمنا منشغً تارة فط سوري  وتارة أمرى فط اليمن وتارة جالج  

لذلك أدعو  فط لبنان، ولألس  رادرت القضي  الفاسطيني  م انت ا الًئق  و   قطر انشغ  ب مومه،
أن القضي  الفاسطيني  يجع أن تبقى  ط ذات امولوي ، من فاسطين  ط قاع النالن  وأؤ دالجمي  

اإلسًمط و ذا النالن النربط   يم ن أن ياتقط إ  إذا  ان قابه سايما ومنافى، وقاع فاسطين 
 القد  وقاع القد  امقصى الذص ش د وادج  اإلسراء وفرف الصًة".

صرص أن ت ون جورات الربي  النربط ضد ا ستبداد مصما عاى القضي  الفاسطيني ، وقا : ونفى الم
"تورير اإلرادات  و مدم  أساسط لتورير فاسطين، منه   يم ن مواج   ا وتً  بأنظم  

 بامنظم استبدادي ، لذلك جاءت جورات الربي  النربط من أج  تورير الشنوع النربي  واإلطاو  
ي  المتو م  فط الشنوع، ل ن لألس   ذ  امنظم  سرعان ما التقطت أنفاس ا وعادت ا ستبداد

زالنا ننم  عاى  ذا المط،  لتج ف الجورة فط مصر وليبيا وفط رير ا من امقطار النربي ، و 
وامص  أن يتاب  طريقه لتورير إرادته وصو  إلى تورير فاسطين، وبدون تورير اإلرادات   يم ن 

 ا وتً ". مواج  
ورأى المصرص أن إج اف جورات الربي  النربط تمج  مدم  مباشرة لًوتً ، وقا : "  شك أن 
الذين يقفون فط ص  الجورات المضادة إلرادة الوري  وال رام  وا نتقا  الديمقراطط  ن فط الوقيق  

التط تو مت فط إرادة يمدمون ا وتً  مباشرة، والدلي  عاى أن امنظم  النس ري  ا ستبدادي  
 الشنوع تمدن ا وتً   و ما يجرص ضد قطاع رزة من وصار قات ".

وأضا : "إن تورير اإلرادات يبقى  و امسا ، والذين يريدون إعاق  التورر من ا ستبداد ينطون 
 ا وتً  فرص  لاندو  ط يستمر فط التو ن فط فاسطين"، عاى ود تنبير .

 75/5/5175قدس برس، 
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 مرفوعة يةفلسطينالقضية الإلبقاء : يجب أن يكون هناك تحرك عربي مةترك حسنيم نع 
رأى شيخ عق  طائف  الموودين الدروز الشيخ ننين وسن فط تصريح له أم  فط ذ رى ن ب  

"تورك عربط  إلىيوما  بند يون". ودعا  يزدادفاسطين، أن "القا  عاى مصير القضي  الفاسطيني  
مستوى التوديات المصيري  التط تجاب نا، وإلبقاء راي  قضي  الو  فاسطين  إلىمشترك لًرتقاء 

 أووناشد الفاسطينيين "أ  يسمووا لمًفات ن الداماي   مرفوع  فط جمي  المواف  النربي  والدولي ".
النربي  بتضيي   دف ن امسا ، أ  و و مواج   ا وتً  الغاشن وارت اباته،  اموضاعلتداعيات 

 فاظ عاى روح المقاوم  بوج ه وتى قيان الدول  الفاسطيني  المستقا  وعاصمت ا القد  الشري ". والو
 77/5/5175، المستقبل، بيروت

 
 أردوغان: فقدنا توجهنا نحو القدس بسبب تناحر قلوبنا 

أ د الرئي  التر ط رجع طيع أردوران، أن تناور القاوع أفقد المسامين : و ا تال –أرزنجان 
ه نوو القد ، قائً: "لألس ! نون المسامون فقدنا توج نا صوع القد ، فأعيننا التط تجمد التوج

ماء ا أصبوت   ترى، وقاوبنا التط يتنين عاي ا أن تمف  من أج  القد ، باتت فط وال  تناور، 
 ب  فط وال  ورع م  بنض ا البنف".

 ، أمان وشد من المواطنين، فط و ي  جاء ذلك فط ال ام  التط ألقا ا الرئي  التر ط، يون الجمن
أرزنجان وسط تر يا، عاى  امش قيامه بافتتاح ساسا  من المشروعات المدمي   ناك، والتط أعرع 
مًل ا عاى تمنيه بأن تصبح مناسب  اإلسراء والمنرا  الايا ل سببا فط نزو  المير عاى البادان 

ا نذ ر  ام  منرا ل فإن أو  ما يتبادر إلى امذ ان، وتاب  الرئي  "أردوران" قائً: "وينم اإلسًمي .
القد  والمسجد امقصى"، منربا عن أسفه الشديد لألووا  التط وص  إلي ا المسامون فط الوقت 

وطالع الرئي  التر ط المواطنين أن يرفنوا  الرا ن، ورفات ن ال اما  عن المسجد امقصى والقد .
ر  ل ليسألوا   تنالى أن ينيد المسجد امقصى إلى عصم  أ    الضراع  فط  ذ  الايا  المبا

 المسامين، وأن يزيح الغشاوة عن أعين ن، ليبصروا امقصى فط    وقت ووين.
 77/5/5175، الةرق، الدوحة

 
 : االحتالل الصهيوني مصدر األزمات بالمنطقةيةيرانوزارة الخارجية اإل 

 اليقظ باعتماد  اإلسًمي وطالع الشنوع والدو    الفاسطيني لاقضي جددت إيران دعم ا : ط ران
 ونسيان اإلسًمي  امم  نيالفرق  ب مجارةووماته"  الص يونط ال يانما أسمته بال "مؤامرات  إمان

 اإلسًمط.لانالن  وامساسي  الرئيسي  القضي باعتبار ا  الفاسطيني  القضي 
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 انيال  تأسي (: "منذ 5|65لن ب ، اليون الجمن  )بيان لامارجي  اإليراني  صدر بمناسب  ذ رى ا وقا 
 الًن وتيرة تزايد ايومينش د  فاسطين طالمغتصب  ف اإلسًمي  امراضطقاع  طف طيالاق الص يونط

الموت  لاقد  ومً   اني: "إن ال وأضا  المظاون وشنوع المنطق ". الفاسطينطومون الشنع 
ضاف   يالماض 17السنوات الال   امعز  الفاسطينطبو  الشنع  اإلنساني ع جرائن ضد ارت ا إلى وا 

 نييوالسًن النالم لألمن یقيالوق الت ديدوکذلك مصدر  اإلقايمي لًزمات  الرئيسطکان المصدر 
 ".اإلقايمي  امزمات إطارفط  والبا تداعياتهمشا دة  مکني  يبو

 75/5/5175قدس برس، 
 
 : ال نقبل التقسيم المكاني والزماني للمسجد في خطبة الجمعة بـ"األقصى" وزير األوقاف التركي 

عبد الرؤو  ارناؤوط: قا  وزير اموقا  التر ط الشيخ مومد جورما  فط مطب  الجمن ،  -القد  
أم ، فط المسجد امقصى "  نقب  ولن نقب  التقسين الم انط والزمانط لامصاين فط المسجد 

لى يون الدين، ومن باع امقصى من رير المس امين، فالمسجد امقصى مسجد إسًمط منذ نشأته وا 
 أولى أن   نقب  أن ت ون القد  عاصم  أبدي  لاي ود أو اإلسرائيايين".

وقا  "إن الرؤي  القرآني  اإلسًمي  لمدين  القد  تؤمن أن   تبارك وتنالى قد بارك  ذ  المدين   ا ا 
لى يون الدين".بمبار ته لامسجد امقصى   وما ووله، وان   قد بار  ا لانا  جمينا  وا 

نما عاى أسا  أن   تبارك وتنالى قد  واضا : "و  تقون  ذ  الرؤي  عاى أسا  جغرافط موف، وا 
بارك  ذا الم ان، ومبار     تنالى له توجع عاى المؤمنين باهلل والقرآن واإلسًن أن يبار وا  ذا 

ريما  آمنا ، وأن من دماه  ان آمنا ، ول ن   الم ان، والمبا ر   الديني  توجع أن ي ون  ذا الم ان وي
أمان لمن لن يوفظ لاقد  أمن ا، ف و آمن بأمانه، وسالن بسامه، وأما من ينتدص عاي ا فً أمان له 

من "أن المسامين أمان عقيدة قرآني  إسًمي  لاقد ، وبيت المقد  جزء  إلى وأشار و  سًن".
إيمان ن وعقيدت ن   ي تم  اإليمان إ  ب ا، و  يتوق  ا نتماء لألم  اإلسًمي  دون ا، والمسامون 
جماع  مجمنون فط الماضط والواضر عاى  ذ  الرؤي  من ا مستندة إلى أص  قرآنط وبيان نبوص وا 

مي ، فان يق  مً  بين وتاب  "آمنت امجيا  المسام   ا ا ب ذ  الرؤي  القرآني  اإلسً من الصواب ".
المسامين عاى م ان  مدين  القد  الديني ، و  عاى تفسير النصول الديني  المتناق  بالقد  عند 

  اف  المدار  والمذا ع اإلسًمي ".
ن جراو ن فط  إلى وأشار ً  منا و  منا ، أجسادناأنه "ولذلك فإن قضيت ن  ط قضيتنا، وا  ،   تفض

نما واجع عاين    أم ن، فقضي  امقصى وما توماه من مشاعر إنساني  موق ،  ط قضي  وديي اوا 
 وعبادة". أمان تماك التناز  في ا عن دين ا وعقيدت ا وما  اف ا   به من 
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وقا  ان "س ان القد  تنرضوا عاى مر النصور إلى صنو  من ا ضط اد والتنذيع والقت  
مان ا جتماعط و  ا ستقرار ا قتصادص و  الند  والتشريد، ولن ينرفوا الوري  الديني  و  ام

 السياسط إ  فط النصور اإلسًمي ".
 77/5/5175، األيام، رام هللا

 
 يدعو لقيام جبهة عربية لمواجهة التحالف األمريكي الصهيوني اإليرانيحزب البعث الموريتاني  

أن مواج   "سابن  والستين لان ب  الذ رى البنوا شوط: أ د وزع البن  فط موريتانيا فط بيان أم  
ال يان الص يونط والقوى اإلمبريالي  الداعم  له لن ت ون باستجداء امعداء و  باستدرار عطف ن، ب  
يمان   ود له بوقو  الشنع النربط م ما طا  الزمن، وبتصمين  بمنط  قومط شنبط وودوص، وا 

 ."عاى استرجاع  ذ  الوقو 
  ال ارجي  التط تًو  أمتنا منذ  ذ  الن ب  مرورا بالندوان الجًجط عاى وأضا  البيان "أن امودا

 -النرا   -عاى جمجم  النرع وقانت ن الموررة  6996مصر عبد الناصر، والندوان الجًجينط 
واشتنا  "الجوين النربط" الذص قضى عاى أ جر من قطر عربط ويت دد بقي   5113واوتًله فط 

يران الفارسي   امقطار، وأميرا ولي  آمرا انفضاح التوال  الت مرص بين الو يات المتودة اممري ي  وا 
عاى دو  المايج النربط وتفتيت أقطار  واقتسان جرواته والنفوذ عايه،    ذلك   يم ن مواج ته إ  
بما أ د عايه وزع البن  بإعطاء موتوى شنبط عمي  ل ذ  المواج  ، ضمن تش ي  جب   شنبي  

 عريض  متنوع ، بنم  وتنوع واتساع الجغرافيا القومي  لاوطن النربط".عربي  
"ومن  ذا المنطا  القومط فإننا، يضي  البيان، نناشد و ان المايج النربط ونمبه  تماذ مواق  
وازم  وقا، قب  أن نب ط وسرة عاى نتائج  ان باإلم ان تًفي ا  ما ب ينا النرا  بندما فرطنا فيه، 

ر التوال  اممري ط ال الص يونط ال اإليرانط بنيدا عن الم اترات وا وتبا  فط دائرة لمواج   مط
 الماضط.تصفيات الوساع فط 

وشدد البيان التأ يد بأن "الموق  يتطاع ا رتقاء المطاوع بالقضي  النربي ، ب   عناوين ا، إلى 
وقيقي  ووو  شنارات وودوي ، مستوا ا القومط الطبينط وتنبئ  الجما ير النربي  فط وودة نضالي  

بد  من النظرة التجزيئي  لامنر   التط ستقضط عاى دو  المايج،  ما  انت، بنتائج ا، وبا  عاى 
وأوضح البيان "أن   ميار آمر سوى دعن المقاومات فط فاسطين والنرا  واموواز  أقطار أمرى".

دعمت دو  المايج فط "عاصف  الوزن" ولن  النربي ، ودعن اموزاع والقوى القومي  واإلسًمي  التط
 تشمت ب ا، بررن مرارة التاريخ القريع".

 77/5/5175، القدس العربي، لندن
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 باغتيال الخميني "الموساد": حكومة الةاه طالبت أحرونوت يديعوت 

 ش  المنا  اممنط فط صويف  "يدينوت أورونوت" رونين بيرجمان النقاع عن : وامط موسى
، من ج از "الموساد" اإلسرائياط ارتيا  مرشد الجورة 6979  اإليراني ، فط النان طاع الو وم

وأشار بيرجمان إلى أن إسرائي  رفضت الطاع فط وينه، ل ن  اإلسًمي  فط إيران آي    الممينط.
 أود  بار رجا ت "الموساد" السابقين يبدص واليا  الندن منه لن يؤيد ذلك.

أن رئي  الو وم  اإليراني  اممير فط ع د الشا  ش بور بمتيار طاع من  وأشارت "يدينوت" إلى
مسؤولط "الموساد"، فط ط ران، أن يقون ج از ا ستمبارات اإلسرائياط بارتيا  زعين الجورة 

وقالت إن  ذا ما اتضح أم  امو  فط  اإلسًمي ، الذص  ان  جئا فط فرنسا، آي    الممينط.
مر ز دراسات اممن القومط فط ت  أبيع، لمناسب  نشر  تاع المسؤو  ال بير مؤتمر مال عقد فط 

الساب  فط "الموساد" يوسط ألبير بننوان "دول  منزول : البو  السرص إلسرائي  عن وافاء فط 
 المنطق . إسرائي  ونظري  امطرا ".

 77/5/5175، السفير، بيروت
 
 يكان وفلسطين"اإليسيسكو" تةيد بتعزيز العالقات بين الفات 

أشادت المنظم  اإلسًمي  لاتربي  والناون والجقاف  "اإليسيس و" بتنزيز عًقات التناون بين : الرباط
الفاتي ان ودول  فاسطين من مً  التوجه إلى توقي  منا دة بين البابا فرنسي ، والرئي  الفاسطينط 

، 65/5يسيس و يون الجمن  وأ د بً  صوفط صادر عن ا  مومود عبا  فط المستقب  القريع.
أ مي   ذ  المنا دة ل ون ا تننط اعترا  الفاتي ان بدول  فاسطين، وبو  الشنع الفاسطينط فط 

والوري  وا ننتا  من الغطرس  اإلسرائياي  واسترجاع وقوقه المساوب  وفقا لقرارات اممن  ا ستقً 
ذول  من أج  وماي  المقدسات اإلسًمي  المتودة.  ما ستنزز  ذ  المنا دة الج ود الدولي  المب

والمسيوي  فط القد  الشري  وباقط المدن الفاسطيني ، وتنزيز الووار بين الجقافات والتنايش بين 
 أتباع امديان.

 75/5/5175قدس برس، 
 
 اليازغي: فلسطين في قلب األمة لكنها ليست أولوية حكوماتها 

مومد اليازرط أن القضي  الفاسطيني    تزا  واضرة فط  أ د وزير الدول  المغربط الساب : الرباط
وجدان شنوع اممتين النربي  واإلسًمي  عاى الررن من أن ا توارت عن المافات ذات امولوي  
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ودعا اليازرط فط تصريوات ماص  لال "قد  بر "، الو ومات  بالنسب  لاو ومات النربي  والدولي .
ولوي  لاقضي  الفاسطيني  ودعن شنب ا الذص قا  بأنه "صابر وصامد النربي  واإلسًمي  إلى إعادة ام

 وأبدى من اإلرادة فط مواج   ا وتً  صورا بطولي  عاى الررن من ضن  سًوه".
وأضا : "فاسطين واضرة فط الوجدان النربط واإلسًمط بقوة، و  يم ن أن تغادر وجدان ن، ل ن 

ا النالن والمنطق  النربي  عام  ومنطق  الشر  اموسط م  امس  الظرو  السياسي  التط ينيش 
توديدا جنات القضي  الفاسطيني  تغيع عن جدو  أعما  الو ومات النربي ، و ذا أمر مؤس ، إذ 
أن الواجع يقتضط أن تجن  و وماتنا من القضي  الفاسطيني  قضي  عاى رأ  أعمال ا لمواج   أسوأ 

،   سيما وأن الشنع الفاسطينط الصامد والصابر عاى أرضه قد و وم  إسرائياي  فط تاريخ المنطق 
 واجه ا وتً  بإرادة فو ذي  عاى الررن من ضن  عتاد  النس رص".

وأشار اليازرط إلى أن الربي  النربط  ان بإم انه أن ي ون سندا لاقضي  الفاسطيني  وم ا ا، ل ن 
قي  المتظا رين فط ممتا  الدو  النربي  بالوري  قا : "لألس  الربي  النربط الذص انطا  أساسا لتو

والوري  والديمقراطي ، التطورات عاى امرف لن تذ ع فط  ذا ا تجا ، و ناك مد رجنط فط النالن 
النربط استفاد أ جر من اآلمرين من الربي  النربط، ولألس  النالن مشغو  بقضايا أمرى  امزم  

 ضرع  جيرا من امقطار".ا قتصادي  الطاون  واإلر اع الذص 
وأ د اليازرط أن المسؤولي  تق  بالدرج  امولى عاى النرع والمسامين والفاسطينيين قبا ن، وقا : 
"عاى النرع والمسامين أن يتمس وا بالدفاع عن فاسطين والوقو  إلى جانع أ ا ا لادفاع عن 

 تط "فتح" و"وما " إ  الوودة، ديار ن. وعاى الفاسطينيين قبا ن أن يتوودوا، فً ميار أمان ور 
 وتأجي  أص مً  إيديولوجط أو ميار مجتمنط إلى ما بند إن اء ا وتً "، عاى ود تنبير .

 75/5/5175قدس برس، 
 
 "إسرائيل"حقوقي تونسي: تحرير اإلرادات العربية بداية نهاية  

ي  ستظ  قضي  تورر أ د الناشط الوقوقط القاضط ممتار اليوياوص أن القضي  الفاسطين: تون 
وطنط، وأن ا "لن تتقادن أو تتنت ط م ما واولت إسرائي  ومن ا امنظم  الفاسطيني  والنربي  المتاجرة 

وأرج  اليوياوص فط تصريوات ماص  لال "قد  بر " سبع تراج  موق  القضي  الفاسطيني  إلى  ب ا".
ام  وفاسطين جزء من ا، وقا : "منذ ما أسما  بال "الجمود السياسط" الذص أصاع المنطق  النربي  ع

و نت   أزا  شابا مرجت يوم ا لاتظا ر تأييدا لاقضي  الفاسطيني ، وقد اعتقات ل ذا  6917النان 
أعتقد أن القضي  الفاسطيني   ط قضي  تورر وطنط، وأرى أن مًمح التغيير  و  زلتالسبع يوم ا، 

ء عاى  ذا النظان الننصرص المتطر  فط فاسطين. التط  بت عاى المنطق  النربي  أن تنت ط بالقضا
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ذا  انت ا يديولوجيا التط ومات فط النقود المنصرم  راي  تورير فاسطين  ط إيديولوجيا قومي   وا 
 عربي ، ل ننط أعتقد أن امص   ن الفاسطينيون الذين أ دوا تمس  ن بأرض ن ولن يغادرو ا".

الذص أصاع المنطق  النربي  فط النص  الجانط من وأضا : "الجابت والواضح عندص أن الجمود 
القرن النشرين قد أوجد وال  انسداد سياسط استنصى من ا التغيير، اآلن نشنر فط عدة جوانع أن 
مظا ر النظان المنغا  بصدد ا ن يار و و نظان لن يند قادرا عاى الصمود، و ذا التغيير   يم ن 

اوا وأوس  قاعدة شنبي  وسيمر  نمب  سياسي  أوسن إ  أن ي ون فط صالح نظان أ جر انفت
ويستطي  إعادة المنطق  لتنيش فط سياق ا التاريمط   مارجه. وضمن  ذا الوض  ستجد قضي  
فاسطين باعتبار ا قضي  تورر وطنط م انت ا، فقد عجز الموتاون عن إبادة الفاسطينيين أو النرع 

 ق  ست ون بداي  لن اي   ذا النظان الننصرص".فط المنطق ، ومن  نا فإن تورر إرادة المنط
 75/5/5175قدس برس، 

 
 معاريف: أوروبا تدرس سحب الجنسية من المستوطنين في الضفة 

ذ ر موق  صويف  مناري  النبري  صباح اليون، أن وزيرة المارجي  فط ا تواد  :القد  الموتا 
 امسبوع المقب . وفط أو  زيارت ا ستتوجه اموروبط فردري ا موررينط، ستص  إلى "إسرائي " وران  

جن ستتوجه إلسرائي  لاقاء    ومنلران   لاقاء الرئي  مومود عبا  ورئي  الو وم  رامط الومد 
وبند زيارة موررينط سيص  وزير المارجي  النرويجط برندا وبند   رئي  الوزراء بنيامين نتنيا و.

ووفقا لمناري  فان ا تواد اموروبط سيدر  مجددا تن د  ماير.وزير المارجي  املمانط فرانك شتن
وتأتط تاك الدراس  بند أن تجا    نتنيا و التوص   تفا  م  الفاسطينيين إلقام  دول  فاسطيني .

قام  دول  فاسطيني .  نتنيا و فط مطابه ذ ر المطوط النريض  لو ومته وا 
 ر المقب  قرارات واسم  وو  الصراع "اإلسرائياط" اموروبط سيتمذ الش ا توادوأوضح الموق  أن 

ووفقا لمناومات وصات إلسرائي  فان ا تواد اموروبط سيفرف عقوبات اقتصادي   الفاسطينط.
ودباوماسي  ضد "إسرائي " إن لن يتن تقدن فط النماي  السياسي  م  الفاسطينيين. واود النقوبات  ط 

 ن س ان الضف  الغربي .سوع الجنسي  اموروبي  من المستوطني
 75/5/5175، وكالة سما اإلخبارية
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 في ذكرى النكبة: سفينة دنماركية تبحر لكسر الحصار عن غزة 
لن ب  الشنع الفاسطينط، انطاقت السفين  'ماريان روتينبير ' اليون  17فط الذ رى الال: رامط ويدر

' وتبور ضمن قافا  الوري  3'الوري   الجمن  من الناصم  الدنمار ي   وبن ارن، لتنضن إلى سفين 
 باتجا  قطاع رزة ل سر الوصار المفروف عايه.

ونظمت مؤسسات وجمنيات تضامن م  الشنع الفاسطينط، من السويد والنرويج والدنمارك،  ذ  
الروا ، ووم ات السفن مواد ممتاف  تن جمن ا من الدو  الجً ، من ا مًيا شمسي  لتساعد س ان 

 الوصو  عاى ال  رباء بسبع انقطاع ا الدائن، وأدوي  يوتاج ا المواطنون  ناك. القطاع عاى
وبسبع عدن ضمام  وجن السفين  ف ط   تستطي  وم   ميات  بيرة،   سيما أن ا ليست مندة 
لنق  البضائ ، وتق  عاى متن ا  تاع وفنانين وسياسيين ونقابيين أوروبيين، الذين قالوا إن ن تاقوا 

ة والدعن من الرئي  التونسط الساب  منص  المرزوقط، وأنه سينضن إلي ن فط روات ن ل سر المساند
وستبور السفين  فط مسار مودد مسبق ا، يمر عبر اليونان، وستاتقط بسفن ومرا ع أمرى  الوصار.

 لي ماوا المسير سوي  إلى رزة.
 75/5/5175، 41عرب 

 
 ادمة"كسر الصمت" تكةف دموية حرب غزة الق ةهادات 

مالايو  9تاق  الفاسطينيون التقرير الصادن لمنظم  " سر الصالمت" اإلسالرائياي  يالون : عدنان أبو عامر
التالالالط نشالالالرت شالالال ادات عشالالالرات الجنالالالود والضالالالباط اإلسالالالرائيايين ممالالالن شالالالار وا فالالالط والالالرع رالالالزة الصالالالي  

، ل شالال  انت ا الالات الجالاليش اإلسالالرائياط 5115، و الالط منظمالال  أسسالال ا إسالالرائيايون عالالان 5169الماضالالط 
 ط امراضط الفاسطيني  الموتا .ف

 باختصار
مالالالايو التالالالط نشالالالرت  9تاقالالال  الفاسالالالطينيون التقريالالالر الصالالالادن لمنظمالالال  " سالالالر الصالالالمت" اإلسالالالرائياي  يالالالون 

، 5169ش ادات عشرات الجنود والضباط اإلسرائيايين ممن شار وا فالط والرع رالزة الصالي  الماضالط 
لجالالالاليش اإلسالالالالرائياط فالالالالط امراضالالالالط ، ل شالالالال  انت ا الالالالات ا5115و الالالط منظمالالالال  أسسالالالال ا إسالالالالرائيايون عالالالالان 

جنالالديا  وضالالابط ا فالالط  11لالالال 666 الفاسالالطيني  الموتاالال . أدلالال  مروعالال  "المونيتالالور" قالالرأ منظالالن الشالال ادات الالالال
 التقرير الصادر بالنبري  واإلنجايزي ، وجاء فط...

 5165, 65بقان عدنان أبو عامر نشر مايو 
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 أدلة مروعة
جنديا  وضابط ا فط التقرير الصادر بالنبري  واإلنجايزي ،  11الل 666"المونيتور" قرأ منظن الش ادات الال

صالالفو ، وأورد أن الجنالالود تاقالالوا تنايمالالات إطالالً  النالالار مالالن قيالالادة الجالاليش اإلسالالرائياط  591وجالالاء فالالط 
 تقضط بالتنام  م     فاسطينط فط رزة بأنه لي  مدنيا .

يومالالا  أرواح أ جالالر مالالن  51قالالراءة أوليالال  لتقريالالر " سالالر الصالالمت" تفسالالر  يالال  وصالالدت والالرع رالالزة طالالوا  
صالالاب  مالالا يزيالالد عالالن  5511 ألفالالا  منظم الالن مالالن المالالدنيين، وت جيالالر أ جالالر مالالن نصالال   66فاسالالطينط، وا 

مايالالون شالالمل، ومسالالح أويالالاء عالالن الوجالالود فالالط قطالالاع رالالزة، و الالط أرقالالان تنالالد  بيالالرة إذا مالالا قيسالالت بنالالدد 
 مايون نسم . 6,111س ان القطاع الذين   يزيدون عن 

جوا مً  عن انت ا ات قاسي  ارت ب ا الجيش اإلسرائياط بوق ن فط ورع صويح أن الفاسطينيين تود
رالالالزة، مالالالن قتالالال  المالالالدنيين، ومنالالال  سالالاليارات اإلسالالالنا  مالالالن إنقالالالاذ المصالالالابين، و الالالدن المنالالالاز  عاالالالى رؤو  

 أصواب ا.
ل ن التقرير اإلسرائياط ا تسع أ مي  إضافي  من من أصالدر  إسالرائيايون، وجمال  الشال ادات مالن جنالود 

 وا فط الورع، ولن يستند لتقارير صوفي ، مما أ سبه مصداقي   بيرة.وضباط شار 
مالالايو أن الجالاليش ريالالر أنظمالال  فالالتح النالالار،  7"آفنالالر رفاريالالا و" مالالن منظمالال  " سالالر الصالالمت",  شالال  يالالون 

وقيادته رالررت بالضالباط والجنالود فالط الميالدان، بالإبًر ن أن بنالف أويالاء رالزة التالط ساليدماون ا ماليال  
 من المدنيين.
مالالايو أعاالالن فيالاله التزامالاله إجالالراء التوقيالال  الالالداماط مالال  جنالالود  فالالط  9سالالرائياط أصالالدر بيانالالا  يالالون الجالاليش اإل

ش اوص الضوايا الفاسطينيين والمنظمات الوقوقي  المتناق  بساو يات قواته إبان ورع رزة، زاعمالا  أن 
سالاءت الشال ادات الالواردة  تاب الا، من  الذ  الشال ادات أ منظم  " سر الصمت" رفضت تقدين أدلال  عاالى

 لصورة الجيش اإلسرائياط..
مالايو عاالى التقريالر بالالدعوة لالسالراع بموا مال  قالادة الجاليش اإلسالرائياط  رت الاب ن  9وعقبت وما  يون 

جالالرائن والالرع بوالال  الفاسالالطينيين بغالالزة، من اعترافالالات الجنالالود الالالواردة فالالط التقريالالر بتنمالالد قصالال  مرا الالز 
 اإليواء، يستدعط موا م  قادت ن.

متوسالالالطط لوقالالالو  اإلنسالالالان، قالالالا  "لامونيتالالالور" أن "شالالال ادات " سالالالر -رصالالالد امورورامالالالط عبالالالد  مالالالدير الم
الصالالالمت" تؤ الالالد ارت الالالاع الجالالاليش اإلسالالالرائياط لجالالالرائن والالالرع فالالالط رالالالزة، وت مالالال  شالالال ادات ذوص الضالالالوايا 
ً  عاالالى مصالالداقيت ا، وتشالالير إلالالى أننالالا لالالي  أمالالان تجالالاوزات فرديالال ، بالال  عمالال  ممالالن ج  الفاسالالطينيين، ودلالالي

 منظن من قب  الجيش".
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مالايو،  9ر إعًن تقرير " سر الصمت" أعان صالائع عريقالات  بيالر المفاوضالين الفاسالطينيين يالون وفو 
أن الساط  الفاسالطيني  تناقالدت مال  موالامين دوليالين إلعالداد مافالات سالتويا ا لامو مال  الجنائيال  الدوليال  

 ضد إسرائي .
 

 الهروب من المواجهة
ذ رتالاله منظمالال  " سالالالر الصالالمت" جالالزء مالالالن وسالالان بالالدران النالالاط  باسالالالن ومالالا  قالالا  "لامونيتالالالور" أن "مالالا 

الوقيق  عما ارت به الجيش اإلسرائياط من جرائن ورع فط امميرة ضد رزة، ويؤ الد أن سالاوك الجاليش 
 أقرع لمن ج النصابات الدموي ، منه يشنر باممان من أص عقوبات دولي  أو مًوقات قضائي ".

لنسالال ري  القادمالالال  بيننالالا وبالالالين إسالالالرائي ، وأضالالا  فالالالط اتصالالا  مالالالن قطالالر: "توقناتنالالالا تؤ الالد أن المواج الالال  ا
ست ون أشد عنفا  وأقوى شراس ، وتقالديراتنا تشالير إلالى أن الجاليش اإلسالرائياط ساليمار  جالرائن أ جالر ممالا 
مارسه مً  الورع امميرة، فط ضوء قالدرة المقاتال  الفاسالطينط عاالى  سالر  يبال  الجنالدص اإلسالرائياط، 

إلسالرائياط أمالان دو  المنطقال ، ل ننالا سالنأمذ الالدرو  وضرع منظوم  الردع التالط يتبالا ى ب الا الجاليش ا
 والنبر لمن  است دا  الجيش لامدنيين".

لي  سرا  أن ارتفاع فاتورة الضوايا الفاسطينيين، من المدنيين والمقاتاين مً  ورع رزة ش ات عبئا  
ً  عاى قادة وما ، من مً  أوادي  استم  إلي الا "المونيتالور" مالن مسالئولين فالط ومالا  ، رفضالوا جقي

 شالال   ويالالات ن، الالالذين أر قالالت ن مشالالا د المجالالازر والالالدماء و الالط تبالال  عبالالر الفضالالائيات ووسالالائ  اإلعالالًن 
 51عاالالى ال الالواء مباشالالرة،  سالاليما وأن عالالدد الشالال داء الفاسالالطينيين وصالال  فالالط متوسالالط أيالالان الوالالرع إلالالى 

 ش يدا .
جنوبيالالال  فالالالط وعامالالالت ومالالالا  أن رد إسالالالرائي  عاالالالى  الالال  صالالالاروخ ينطاالالال  مالالالن رالالالزة نوالالالو مسالالالتوطنات ا ال

صاب  المئات وت جير  سدود وبئر السب  سيقاباه قت  النشرات من الفاسطينيين وا  سديروت وعسقًن وا 
اآل  ، مما يننط فط الن اي  أن فاتورة الدماء ستبا  مستويات قد   توتما ا ومالا ، وتالدفن ا لوقال  

 الورع،  ما تمنت إسرائي .
أن مبارت  مقاتاط وما  ل ن أصاب ن بال ستيريا من     عس ريا ، تظ ر ش ادات الجنود اإلسرائيايين

  د  متورك فط رزة،  ر اع الدراجات الناري ، والمناز  المتراص ، واعتبار ن جمي  المواق  منادي .
مسالئو  عسال رص فالط ومالا  قالالا  "لامونيتالور" رافضالا   شال   ويتالاله، أن "الجاليش اإلسالرائياط عمال  عاالالى 

القسالالان بالالالذ اع  رت الالاع مجالالازر بوالال  المالالدنيين، لاضالالغط عاالالى  تنالالويف مسالالارته أمالالان مقالالاتاط  تائالالع
جبار ا عاى التراج  عن مطالب ا وأ داف ا برف  وصار رزة وفتح المنابر".  قيادة المقاوم ، وا 
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وأضالالالا : " جيالالالر مالالالن المنالالالارك ماضالالال ا المقالالالاتاون الفاسالالالطينيون مالالال  الجالالاليش اإلسالالالرائياط فالالالط منالالالاط  
الشالرقي  فالط أويالاء الشالجاعي  والبالريج ورفالح ومالانيون ،  م شوف  ليسالت سال ني  عاالى والدود قطالاع رالزة

ومنظم ا منالاط  ممالًة مالن المالدنيين، ل الن الجاليش ذ الع لقصال  المنالاز  والمشالافط والمالدار  وسالط 
  ذ  المناط  بنيدا  عن أص اشتبا ات، لنجز  عن الني  من المقاتاين".

سالالطينيون م سالالبا  وقوقيالالا  ضالالد إسالالرائي ، أميالرا ... يقالالدن تقريالالر " سالالر الصالالمت" وجيقالال  قانونيالال  ينتبر الالا الفا
وعماالالوا عاالالى ترويج الالا بوسالالائ  اإلعالالًن، وعممالالوا  جيالالرا  مالالن الشالال ادات الداميالال  عبالالر شالالب ات التواصالال  
ا جتمالالاعط، ومالالن أ م الالا تقريالالر "منظ مالال  أطبالالاء لوقالالو  اإلنسالالان" الصالالادر فالالط ينالالاير الماضالالط،  الالدلي  

نمالالا ارت بالالت جالالرائن والالرع وجالالرائن ضالالد  إسالالرائي  لالالن تمالالف وربالالا  نظاميالال  فالالط رالالزة، أنإضالالافط عاالالى  وا 
 اإلنساني .

فالالط الوقالالت ذاتالاله، تشالالالن   الالذ  الشالال ادات اإلسالالالرائياي  امضالالواء الومالالراء لالالدى قالالالادة ومالالا  بالالأن الوالالالرع 
القادم  م  إسرائي  ستبدأ من النقط  التط انت ت عند ا الورع السابق ، بما يننط رف  ال افال  البشالري  

ً  لسالًح الجالو اإلسالرائياط، ممالا واإلنساني  من أعداد الضوايا وال بني  التوتي  التط سالت ون  الدفا  مفضال
 سيش    ابوا  جديا  ووقيقيا  أمان أص قرار تتمذ  بتفجير أص مواج   عس ري  مستقباي .

 75/5/5175، لمونيتورا
 

 إلى تهدئة طويلة "إسرائيل"حماس و 
 عدنان أبو عامر

، عاى ود سواء، ول   من ما اعتباراته، "إسرائي "و بات واضوا  أن ور   المقاوم  اإلسًمي  وما 
تقومان ب   ما فط وسن ما لمن  المواج   النس ري  المقبا  فط قطاع رزة، بند مرور أق  من عان 

 عاى انت اء المنر   امميرة. 
 تهديد عسكري

وأوعز وزير  فط امسابي  امميرة زيادة  ميات البضائ  المدما  إلى رزة يوميا ، "إسرائي "واصات 
الدفاع لرئي   يئ  أر ان الجيش ومنس  شؤون المناط  لاقيان بمطوات جدي ، وبنيدة المدى، إليجاد 
واق  يجن  من الصنع عاى س ان رزة المغامرة بورع جديدة، فيما تبذ  المؤسس  النس ري  ج ودا  

ً  بج از الشاباك، بالموافق  عاى إدما  عم ا  من رزة لانم  فط إلقناع المستوى اممنط، ممج
 ، من الموافق  عاى   ذا مطوة ستسا ن فط إيجاد أف  إيجابط لس ان القطاع."إسرائي "

أن التودص المر زص الذص يواج  ا،  ذ  اميان، ي من فط  يفي  إجبار القيادة السياسي   "إسرائي "تنان 
النس ري  التط تند ا، فط ور   وما  وس ان رزة عاى من  الفصائ  المساو  من تنفيذ مطط ا 
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بقائ ا فط امدرا  فترة طويا ، عبر توسين وياة س ان القطاع، بش   يجن  لدي ن ما يمسرونه فط  وا 
، عبر مستويات ا السياسي  واممني  والنس ري ، ج ودا  واضو ، "إسرائي "الورع المقبا ، ولذلك، تبذ  

لمواج   المقبا ، وتتن  ذ  المطوات بش   وبش   تدريجط لاقيان بمجازفات مدروس ، لمن  اند ع ا
 ممن ج تجا  القطاع، بنيدا  عن امنظار.

مناسب   ذ  الج ود اإلسرائياي  توص  بالتزامن تدريجيا  م  إنضا  شروط قد تسمح باننطاف  م م  
ووما  عاى وق  نار بنيد المدى  "إسرائي "فط الساو  الفاسطيني ، فا تصا ت رير المباشرة بين 

 "إسرائي "ط رزة، قد تنضج، أميرا ، لتصبح اتفاقا ، ستؤجر بوضوح عاى ميزان القوى فط مجا  ف
 ووما  والساط  الفاسطيني ، وفط النًقات الوجيق  م  مصر.

وتجرص  ذ  ا تصا ت التط امتا  فط تسميت ا بين "مباوجات، دردشات، نقاشات" منذ بضن  
ون، من اممن المتودة، أوروبا، قطر،  نتزاع التزان من أش ر، وينم  فط  ذا الشأن وسطاء  جير 

وما ، وربما مرفقا  بضمانات من ج ات أمرى، لًنضمان لوق  نار إنسانط، وا متناع عن أص 
سنوات، فط مقاب  تس يًت اقتصادي   5إلى  3أعما  عس ري  متبادل  عاى مدى فترة تمتد من 

 م م  لاقطاع، وتمفي  الوصار.
بمطوات سب  أن رفضت ا بنناد فط الماضط،  إقام  ميناء بورص  "إسرائي "ب ، قد تف ر فط المستق

فط رزة توت رقاب  مارجي ، ومج   ذ  الف رة قد تغري ا، من ا ستسمح ل ا بأن تنرف ورع رزة 
إنجازا  بنيد المدى، بوي  تشرح موافق  وما  عاى وق  نار طوي  المدى بأن ا انن ا  لنجاح 

 المنر  .الجيش فط 
 تخفيف الحصار

المستوى النس رص اإلسرائياط، بدءا  من قادة المنطق  الجنوبي ، وا ستمبارات النس ري ، الشاباك، 
، من وما  عاودت وفر امنفا  وتصني  الصواريخ، عس ريا   و يئ  امر انل يرون فط رزة ت ديدا  

رزة، م  مراقب  شديدة ل   المواد  ما جن  ت  أبيع تباور "مسا  ا مدنيا "، لتمفي  الوصار عن
والبضائ  المزدوج  ا ستمدان، وا   فإن طنجرة الضغط ستنفجر مرة أمرى فط رزة، وفط    مرة 

 تنفجر في ا، ي ون الضرر أ بر من الساب .
جيدا  أن  ام  وما  تننط "الشيطان ام بر" فط نظر اإلسرائياط البسيطل من ا اليون  "إسرائي "تنان 
مضرن منرو  أفض  ب جير من باقط البدائ ،  القاعدة وداعش والفوضى الدموي  التط تطر  عدو م
من    ودع وصوع، ففط الجو ن مواج   شديدة بين مساوط جب   النصرة  "إسرائي "بوابات 

وجيش امسد ووزع  ، وبدأ امردن يتاقى ت ديدات وعمايات عاى الودود الرئيس  من داعش، وفط 
 ود فوضى بووط من التنظين.سيناء تس
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، من مً  "تسوي ، صفق ، ت دئ ،  دن " فط رزة، لن ت ون مطالب  بتناز ت مبدئي  "إسرائي " ما أن 
لوما ،  ا عترا  النماط ب ا، أو بانسواع من أجزاء من الضف  الغربي ، عاى الن   من ذلك، 

اى صد ا دعاءات الدولي  بأن ا   فإن تسوي  م  وما  ستساعد، من وج   النظر اإلسرائياي ، ع
تفن  شيئا  فط القناة الفاسطيني ، و ذ  التسوي  فط رزة ستنفط الجيش بش   مؤقت من وج  رأ  

 مقا ، وتسمح له أن ير ز عاى المواج   القاسي  ذات ا وتما ت النايا فط ا شتنا  شما  .
زة تمي  إلى تأييد  ذ  الصفق ، فبند جً  جيدا  أن القيادة السياسي  لوما  فط ر "إسرائي "تدرك 

دمارا  فظينا  فط القطاع فط رضون مم  سنوات، من المش وك  "إسرائي "وروع ضاري  مافت في ا 
فيه جدا  أن ت ون لدى وما  ورجال ا ررب  فط جول  قتالي  أمرى فط الزمن القريع المقب ، ولذلك، 

الساط  الوطني  الفاسطيني ، ف ط تنارف بشدة أص اتفا  يبدو أن ا مستندة لتقب  شروط ا تفا . أما 
، مشي  صنود قوة الور   عاى وساب ا، بالتزامن م  استمرار الجمود فط قناة "إسرائي "بين وما  و

ا تصا ت السياسي  التفاوضي . ولذلك، ش دنا تغطي  موج   رافض  لًتصا ت بين وما  
والمقرب  لاساط ، عبر ات ان وما  با ستنداد لاتماط عن فط وسائ  اإلعًن التابن   "إسرائي "و

 مطاع و  القضي  الفاسطيني ، والتساين النماط لافص  القسرص بين الضف  والقطاع.
عبر أطرا  جالج ، تجرص بالتزامن م  ما  "إسرائي "المجير فط اممر أن  ذ  المفاوضات بين وما  و

ي ، أميرا ، عن إمفاقات عس ري  ميداني  مداء الجيش دأبت عاى أن ت شفه أوساط عس ري  إسرائيا
اإلسرائياط فط ورع رزة، وا ت امات الموج   لاو وم  اإلسرائياي  بالنجز عن التنام  م  أنفا  
وما ، وتسريبات "مطيرة" وو  التوقي  النس رص الذص أجرا  الجيش عن تفجير ناقًت الجند فط 

فتا  فط ا عترافات اإلسرائياي  أن وسائ  إعًن وما ، تناقات ا اميان امولى من ورع رزة، و ان  
سرينا ، وباتت ودي  الساع  فط رزة، من ما تمت ترجمته من تقارير إسرائياي  من الاغ  النبري  إلى 

 النربي  أظ ر ضن  الجيش اإلسرائياط وبسال  المقات  الفاسطينط.
ن اعتبرت أن التسريبات اإلسرائياي  تش   اعترافا  إضافيا  ب زيم  الجيش اإلسرائياط،  وما ، وا 

وانتصار المقاوم  فط ورع رزة، فقد أصيبت بالنشوة من  ذ  ا عترافات اإلسرائياي ، وقد تبدو موق  
، بند عدن "إسرائي "فط ذلك، من ا منني  بأن تظ ر الجانع اإليجابط من يوميات القتا  م  جيش 

نشاء الميناء توقيق ا ام دا  المنان  من ا لورع، المتمجا  برف  وصار رزة وفتح المنابر وا 
 والمطار.

 كلفة الحرب
ووما  أن  ذ  التسريبات اإلسرائياي  التط وظيت بانتشار رير مسبو   "إسرائي " ناك من يقو  فط 

من التداو  بين الفاسطينيين، جاءت لتقدن إفادة توتاج ا وما  فط ظ  وال  التذمر التط تسود 
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ط الفاسطينيين فط رزة لندن توق  وعود ا بتوسين أوضاع ن بند الورع. وم  ذلك،   تبدو أوسا
    ذ  ا عترافات اإلسرائياي  المسرب  إيجابي ، فقد تمفط أ دافا  استمباري  تمشا ا وما ، تتنا  

 ."إسرائي "ب ش  أسرار عس ري  توتاج ا 
ا دول  متغطرس    تقب  ال زيم ، وعاى الررن من أن ا أن  "إسرائي ال"يدرك الفاسطينيون ام جر دراي  ب

لن تن ر المسارات التط منيت ب ا مً  ورع رزة، فإن نشر ا إلفادة عشرات من الضباط والجنود 
يجير عًمات ا ستف ان وو  ال د  المفط من ا، ف ط لن تتنود أن "تنشر رسيا ا القذر" عاى المأل 

 أمان الجم ور اإلسرائياط.
ن اعتبار الودي  عن التسريبات اإلسرائياي  جزءا  من جقاف  إسرائياي  لاتقيين المتواص  مداء ويم 

الجيش، وربما استدراجا  لوما  ل ش  مناومات أمني ، وفرص  ل ط يراج  الفاسطينيون أمطاء ن 
سرائياط فط الورع امميرة، وقد ت ون مقدم  لتضمين قدرات وما  النس ري ، لت يئ  الرأص النان اإل

لشن ورع جديدة عاي ا. م  النان أن التأريخ النس رص لاجيش اإلسرائياط دأع عاى نشر اعترافات 
مفاقه بند مرور سنوات وعقود عاى انت اء الوروع،  ما وص  فط وربط  ضد  6973فشاه وا 

ضد لبنان، ل ن نشر ا بند مرور أق  من عان عاى انقضاء ورع رزة،  5111مصر وسوري ، و
 قا  وما ، بجانع ترويب ا!أجار 

مفاقات ا  "إسرائي "من الفرضيات السائدة فط أوساط وما ، أميرا ، عقع مواصا   لنشر اعترافات ا وا 
أن قيادة الجيش قد تسنى إلى التوضير لورع جديدة فط رزة، وتريد أن تستب  اند ع ا، وتم  د 

ي  لاجيش،  ط يتقب  مسائر  من دون لقت  ودمار أ جر فط الورع المقبا ، وت يئ  امجواء النفس
ش وى. وفط الوقت نفسه، قد يتنا  بررب  صناع القرار اإلسرائياط بإشاع  أجواء المو  والقا  لدى 
الرأص النان لندن النودة من جديد إلى ورع ضد رزة، من ا توم  أنباء رير سارة ومسائر بشري  

  بيرة.
وجمانط سنوات وصار أن "وما  موجودة فط رزة لتبقى بند جً  وروع  "إسرائي "أميرا ... تنان 

ن دم  الجيش رزة، وأسقط و ن الور  ، فان يتغير شطء، من عناصر ا سينودون   نا"، وتى وا 
تجد صنوب  فط التساين ب ذ  الوقيق ، ل ن، من  "إسرائي "عندما يمر  اإلسرائيايون. صويح أن 

ذا  ا أ مي  أن تستمال منه  "إسرائي "ن  ذلك، ترى الم ن أن تنر  أن  ذ  وقيق  الوض ، وا 
 أفض  ما فيه، من مً  ت دئ  طويا  اممد م  وما .

 77/5/5175، العربي الجديد، لندن
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 النكبة.. ماضينا الحاضر بأقالم غيرنا 
 زياد منى

وطرد أ انا من بيوت ن  6991نغتنن واو  ذ رى ارتصاع الور   الص يوني  أرف فاسطين فط عان 
ا ن ومدن ن عبر عماي  تط ير عرقط ممن ج لنؤ د أن المؤلفات الجديدة الموجق  عن المادة تجبت وقر 

أنه وص  فنً، و و ما يتف  عاى نوو  ام  م  الرواي  الشف ي  التط شدد عاي ا أ انا المطرودون 
 من ديار ن.

جريم  التط ارت ب ا ل ن فط ظننا أنه جم  مش ا ، وت من فط أن القسن ام بر من المؤلفات عن ال
بي و، والتط تنتمد وجائ  القوى ذات النًق ،  تبت ا أقًن مؤلفين -الغرع وأعوانه فط أنظم  ساي  

 رير عرع، ب  إن الجزء امعظن من تاك المؤلفات الموجق  وبالتالط الم م ،  تب ا بواج  إسرائيايون.
شنع الفاسطينط وضرورة ا عترا  بطبين  الوا  لن تنطا   ذ  المؤلفات من منظور إنصا  ال

نما من متطابات مشروع ن المال ب ن، و و مراجن  التاريخ  بوقوقنا الوطني / القومي  فط وطننا، وا 
ما بند الص يوني ، بندما تو موا أن مساس  استسًن القيادة السياسي  لاور    "إسرائي "فط مروا  

ع   استسًن الشنع الفاسطينط عاى نوو عان،  الوطني  الفاسطيني  الذص توجته اتفاقيات أوساو،
 ويأسه من إم اني  استنادة وقوقه فط بًد ، فط أراضيه وقرا  ومدنه، فط وطنه.

ل ن عندما تبين ل ن أن الشنع الفاسطينط لن يستسان ولن يقب  التماط عن وطنه، وأن جماعات 
  بته النصابات الص يوني  بوقنا.ساط  ران     تمجاه، انقابوا وأعربوا عن سرور ن لما ارت

فط ظ  ذلك يبرز سؤا   بير أين المؤرمون النرع، والفاسطينيون من ن عاى نوو مال، من  ذ  
 امبوا ؟ لماذا لن نسم  عن أص إصدارات ذات قيم ، سواء  تبت بالنربي  أو بغير ا؟

مط فط جامنات الغرع، نون ننان بوجود عشرات آ   الطًع النرع الذين يتابنون توصيا ن النا
والشر  أيضا، ومن ضمن ذلك دول  الندو، ل ننط وبو ن عماط وا تمامط الشمصط، المتاب  
لالصدارات التط ت ن شنوع أمتنا، تاريما وواضرا، وبالتالط مستقبً، أ اد   أعجر عاى أص  تاع 

نما توجد عشرات المؤلفات ينتمد وجائ  الو ومات المنني ، الرسمي  التط رفنت عن ا درج  السري ، بي
بأقًن بواج  أوربيين، عاى جانع  بير من ام مي  لتبيان الوقيق  التاريمي  ومافي  الجريم  التط 

 ارت بت فط فاسطين بوقنا وو  أمتنا.
من المنيع وقا أننا نون أبناء  ذ  امم  المنذب ، أصواع ماضي ا وواضر ا ومستقبا ا،   ننر  

قوات النصابات الص يوني  من اوتً  الجزء ام بر من بًدنا. لماذا  زمت  إلى اآلن  ي  تم نت
مايو عان / أيار 69جيوش أنظم  ساي   بي و النربي ؟ أن إن ا لن ت زن من ا لن تدم  فاسطين فط 
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نما لتس ي  تقاسن فاسطين  6991 من أج  من  قيان الدول  الي ودي  عاى أجزاء من فاسطين، وا 
 ين الفاسطينيين ورفاق ن النرع من رير جيوش امنظم  من من  ارتصاع بًدنا.ولمن  المقاتا

   المؤلفات الموجق  التط صدرت عن تاك المروا    تشير،   من قريع و  من بنيد، إلى أص من 
امعذار التط سورت ا أنظم  ساي   بي و النربي ، ومن ا ا ت ان الظالن بأن شنع فاسطين باع 

لوقت الذص يؤ د فيه مؤرخ إسرائياط أن مقدار ممتا ات الفاسطينيين فط أراضي ن عشي  بًد ، فط ا
 .%93ارتصاع وطن ن زادت عن 

 ذا التضاي  وود   ا  لمنرف  وجن التضاي  الذص مارسته أنظم  ساي   بي و النربي  لاتغطي  
 عاى جريمت ا بو  فاسطين، شنبا وأرضا، ماضيا وواضرا ومستقبً.

ك، ما المطاوع؟ قانا: جم  عشرات اآل   من الطًع النرع الذين يواصاون توصيا ن فط ظ  ذل
النامط فط جامنات الغرع والشر  ومنا د ، عاي ن و ن أبناؤنا، تق  مسؤولي   ش  الغطاء عن 

 التضاي  الذص مور  بو  تاريمنا.
ظرو  منيشت ن ودراس  مواد  إلى اآلن، يبدو أن ال ن الرئيسط لألجيا  الفتي  من أبنائنا  و توسين

الناون الطبيني  التط يرون أن ا تساعد ن فط صنود السان ا جتماعط وتقي ن شر البطال  الجاي  أو 
 المقنن ، و و أمر   شك أنه مشروع تماما، ل ن قي : لي  بالمبز وود  يويا اإلنسان.

أعداد  بيرة من امطباء والم ندسين نتيج   ذا التوجه، فط الدام  النربط وفط المار ، ترا مت لدينا 
والمواسبين وامدباء والشنراء امميين أو الناطاين عن النم ، أو  اي ما، وصفر بواج  فط الناون 

 ا جتماعي  التط   تق  أ ميت ا ومطورة رياب ا عن أص مواد أمرى فط مجا ت الناون الطبيني .
ضمار تق  عاى امجيا  الفاسطيني  الفتي ، فط دام  المسؤولي  الرئيس  إلنجاز المطاوع فط  ذا الم

 -عاى نوو مال، والفاسطينط مصوصا-الوطن الموت  وفط    بقاع النالن. عاى الشباع النربط 
تق  مسؤولي  التنقيع فط وجائ     الدو  التط سا مت، بدرج  أو بأمرى، فط مأساتنا فط فاسطين 

مبارنا، والنالن مننا، بما وص ، ولن و  ص ؟وا 
الوجائ  الرسمي  النربي  ذات النًق  م م ، ل ننا ننان أن امنظم  النربي  لن تسمح برف  السري  عن 
وجائ  تدين ا وتفضح تواطؤ ا. ربما يأتط اليون الذص ن تش  فيه  ذا اممر، ونون عاى يقين من أن 

 يا. فامنظم  المتواطئ   جيرا من اتفاقات أنظم  ساي   بي و وتن دات ا لاور   الص يوني  تمت شف
 تمشى من أن ت ش  يوما ما.

 75/5/5175، الجزيرة نت، الدوحة
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 والتالعب بالمصطلحات  "إسرائيل" 
  مصطفى قاعود
يمتاز المطاع السياسط اإلسرائياط بإنتا   ن  ائ  من المصطاوات السياسي  ومال  اموجه، و ذ  

تط نما وترعرع عاي ا المشروع الص يونط، و ط المصطاوات جزء   يتجزأ من منظوم  التضاي  ال
ذات بندين: امو  ي د  لاوصو  إلى بند د لط سياسط يتناسع والمصاو  ويتناسع م  
المتطابات المرواي ، والجانط تنبوص داماط يضمن وشد أوس  تأييد داماط من دون استفزاز المجتم  

 الدولط.
المصطاوات، عبر نماذ  موج   لادام  اإلسرائياط  وفط  ذ  الدراس ، سنتوق  عند النديد من تاك

وأمرى موج   لارأص النان الدولط، ومن ا ما  و قدين وتزامن م  و دة المشروع الص يونط، ومن ا ما 
 و جديد وينتمط مدبيات التسوي ، أو المطوات اموادي  الجانع، سواء فط تطور المشروع 

  بإدارة عماي  ا وتً  ذات ا، مج  عماي  فك ا رتباط ا ستيطانط، أو فط ما يمتل بمطوات تتنا
 عن رزة،  ذا المصطاح الذص سنتوق  عند  مايا .

بتاريخ  "يدينوت أورنوت"وفط جديد  ذا الما ، و و الداف  وراء إجراء  ذا البو ، نشرت 
عبا   تصريوا  لرئي  و وم  ا وتً  بنيامين نتانيا و، دعا فيه الرئي  مومود 69/66/5163

لًعترا  بما سما  )الرابط  التاريمي  لاي ود بأرف إسرائي (، ففط سيا   ام  ألقا ا فط ال نيست 
من  نا أدعو عبا  ل سر الجمود. تنا  إلى "بوضور الرئي  الفرنسط فرنسوا  و ند، قا  نتانيا و: 

عتر  بالوقيق  التاريمي  ال نيست اإلسرائياط وس تط أنا إلى ران  . تنا  وق  عاى  ذ  المنص  وا 
. و ذا المصطاح أص )الرابط  "أن لدى الي ود رابط  عمر ا نوو أربن  آ   عان م  أرف إسرائي 

التاريمي (  و نوع من التمفي  من وطأة شنارات مج  )ا عترا  بي ودي  الدول ، ا عترا  بو  
وق  نفسط أم  وطأة عاى إسرائي  فط الوجود...(، و و ينطط المننى السياسط نفسه ول ن ب

امصدقاء، الذين ينفرون من المجا رة بالننصري  الص يوني ، و ط تورج ن إلى ود ما، فشنار 
ي ودي  الدول   و شنار عنصرص بامتياز، ول ن الودي  عن )الرابط  التاريمي (  و أمطر منه، لما 

لغاء لارابط  التاريمي  الفاسطيني  فط أرف فاسطين، وً  الرابط  )بأرف  فيه من نفط وا  وا 
إسرائي (، وفيه إيواء بأن الوجود الفاسطينط وجود )عابر فط أرف إسرائي (، بينما الوقيق   ط أن 

 الوجود الي ودص  و النابر فط أرف  ننان، و و  مج  أص رزو تنرضت له فاسطين.
ً  إلى الوراء وي  ساد جد  واس  فط اإلعًن اإلسرائياط وو  مج موع  من ولو عدنا قاي

المصطاوات، ومننا ا الد لط السياسط فط الاغ  النبري ، ومن ا عاى سبي  المجا  ) سدار ( 
وترجمت إلى )التسوي  القانوني  لابؤر ا ستيطاني  النشوائي (، عاى ررن أن  ذا المصطاح لن يوظ 
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مطورة، و و وليد بترويع فط أوساط المتطرفين القائمين عاى ا ستيطان، إ  أنه أيضا  فط راي  ال
مصطاح )استيطان شرعط واستيطان رير شرعط( ، عاما أن    ا ستيطان رير شرعط وفقا  
لاقانون الدولط، بيد أن زرع  ذا المصطاح فط امذ ان يوي  قضي  التشري  بشأن ا ستيطان 

اع، ومن لو وم  ا وتً  ولي  لاشرعي  الدولي ، ومن التسوي  نص  إلى مف ون ا وتً  وا نسو
  تنتر  بأن ا دول  اوتً  ف ط توذر من استمدان مصطاح ا نسواع، والمصطاح  "إسرائي "

 "لونيسوجين")نون  "إسرائي "ص فكُّ ا رتباط  ذا  و الغرف من ا، ويقولون فط أ ،" تن توت"بالنبري  
ن ا أنا    ينتمون نفكُّ ا رتباطس( عن جزء من )أرف إسرائي  التط يس  "متن تين"  ننسوع، ب  

لاشنع الي ودص( ، وفط الصراع الدائر بين ا وتً  والمقاوم  فط رزة   ينتر  ا وتً  بنا، 
وفض  عدن استمدان  ام   دن  أو ما شابه، لذا استمدن مصطاح )ريجينا (، أص  دوء، ويقابا ا 

 عندنا مصطاح ت دئ .
وتنري  امراضط الفاسطيني  الموتا ، ل    وضمن المصطاوات المنبرة عن ا ستيطان وا وتً 

مصطاح مراد  د لط فط النبري  ينطط المننى المقصود والذص ياغط صف  مستوطن ويو  م ان ا 
صف  مقين فط )أرف إسرائي  ال اما (. ولاتوضيح،  ذا مقط  من ودي  إودى المستوطنات 

أنا واجق  بأن  "  إمياط عمروسط: المتطرفات م  وسيا  إعًمي  إسرائياي  وو  اممر، وي  تقو 
نما عايى الواق  أيضا . منه وين ُيقا   ع، وا  ط فوسس  " جدا   منرفييت"لا اماِت تأجيرا ، لي ي عايى الوعس

) الضف  الغربي (   أدسرص إلى ماذا ينسبونيِنط؟ إلى ضف  ن ِر امردن، أصس إلى امردن.  ذلك وين 
ناط ( ف ذ   ام  أمريى مشوون  عاطفيا  وقاسي  جدا . إن )م "شطوين"ُيقا  أو ُتستمدن  ام  

 ط بامسا ، من اإلضاف  ل ذ  ال ام  عاى الغالع  "شطوين"منارضتينا، أو رفضنا بامورى،  ام  
، أص المناط  الموررة.  ناك ال جير من ال امات التط تشير إلى " اشطوين  اميتسووررين" ط 

 " تيشفوت")المناط (،  "شطوين")الضف (،  " جدا"توطنات(، )مس " تنوايوت"وجودنا  نا، مج  
)أرف إسرائي  ال اما (. فط ن اي  المطا   نت أفض  أن  "أيرت  يسرائي   اشايما ")استيطان( و

 "توشيفيت")ُمستنِمرية( ، ب  ب   بساط   "متيشيفت")ُمستوِطني ( و   "متنويايت"ُيطِاقوا عاط لي  
 ."ُمقيمي 

 ناك مؤسسات إسرائياي  تن   عاى دراس  تاك المصطاوات، ب  ومراقب  تصريوات والوقيق  أن 
المسؤولين، فنشي  فك ا رتباط عن رزة استمدن أريي  شارون  ام  اوتً ، وعاى الفور تاقى 

سيدص رئي  الوزراء   تستمدن مصطاح "اتصا    اتفيا  من المستشار القانونط لاو وم  جاء فيه: 
اذ يجيد  . ول ذ  القص  أيضا  جذر فط التاريخ الص يونط،"صطاح أراف متنازع عاي ااوتً ، ب  م

قادة الص يوني  عماي  التدر  فط استمدان المصطاح وتطوير  مراعاة لاجو النان الدولط والوسط 
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الي ودص، ففط برنامج باز  الذص وضنه جيودور  رتز ، تنمد اممير تجنع استمدان  ام  دول  
( باملماني ، أص ما  مس ن heimstatteالبداي ، واستمدن بد   من ذلك مصطاح ) ي ودي  فط

(، أص إيجاد مأوى لاشنع الي ودص، وتننط باإلن ايزي  hoesteudلاي ود، وينادل ا باإلن ايزي  )
)م ان أو منز  المرء(، و انت  ذ  الصيار  ماتبس  وممو   ل ام  دول ، وذلك موفا  من رفف 

اموروبي  الف رة، اذ  انت ترا ن عاى اندما  الي ود فط مجتمنات ن، ول ط   تستفز بنف الدو  
الي ود المتدينين المنترضين عاى ف رة الدول  من منطا  دينط، ودائما   انت تتن مراعاة الجذر 
التوراتط لانديد من ال امات والمسميات، فناى سبي  المجا  أنشئت ور   استيطاني  ص يوني  توت 

، و ط من امور  امولى لجما  )بيت ينقوع ليوط فنياما (، أص )إلى بيت ينقوع  يا biluن اس
 نذ ع(، و ذ  الجما  وردت فط سفر أشنياء.

ووتى تسمي  جيش الدفاع اإلسرائياط ليست بمنز  عن تاك المنانط الدال ، ف ام  دفاع دائما  تبقط 
اته نواة  ذا الجيش من أمطر النصابات فط موق  الضوي ، ول ن جذر ال ام  وم "إسرائي "

توت  ذا ا سن، الذص يننط  55/1/6956اإلر ابي  الص يوني  ال ارانا ، والتط تأسست فط 
بالنبري  )الدفاع(، بينما قب  ذلك  ان  ناك ما ينر  بالجيش امو  لي ودا توت اسن منان،  و 

بقوان  6967 ا فًديمير جابوتنس ط عان وما  البناد  الما ي ، ونسبت لبريطانيا وبرعايت ا، أسس
تن تأسي  الباماخ أص القوة الضارب  لا ارانا  من قوان  6996، وفط عان 91 –39 -31ال تائع 

، فط إشارة الى ا ستغناء عن الرعاي  البريطاني ، بينما  ان التوجه التدريجط نوو 91ال تيب  الما ي  
وتنس ط بتأسي  منظم  امررون أو المنروف  باسن إتس ، إظ ار الوجه اإلر ابط المتطر ، فقان جاب
، وبذلك مر  جابوتنس ط عاى منط  التنمي  "إسرائي "أص المنظم  النس ري  القومي  فط أرف 

الدفاعي  التط تنت ج ا ال ارانا ، وأ جر من ذلك عارضت اإلتس  ف رة إنشاء )جيش الدفاع( برعاي  
  السفين  )إلتاينا(، التط توم  أساو  وم اجرين ي ودا  بن روريون ما أضطر  إلى قص  وا ررا

لمصاو  منظم  اإلتس ، و انت تاك لوظ  فارق  ضوى في ا بن روريون ب و ء الي ود لمصاو  
 ف رة الدول  المر زي  التط توتا  إلى جيش موود.

قا  بالرأص وفط إطار المصطاوات الدال  وال ادف  إلى استقطاع الوعط الي ودص من ج  ، وا نت
النان النالمط الغربط توديدا  من موق  آلمر،  انت أيضا  لنب  امتيار أسماء الوروع ضمن تاك 

عاى آمر عدوان عاى رزة، و و اسن توراتط  ناي  عن  "عمود السواع"الانب ، وآمر ا  ان أسن 
عديدة مج   أجناء مروج ن من مصر، طبنا  سبقته تسميات "إسرائي "النمود الذص سار أمان بنط 

ورير ا، ول ن ا سن اممير  ان ام جر د ل  عن الطور الذص وص  إليه المشروع  "عناقيد الغضع"
الص يونط، و و توقي  ي ودي  الدول ، وقد عاد نتانيا و اليون لانز  عاى الوتر ذاته بوديجه عن 
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قرارات الشرعي   "إسرائي " الرابط  التاريمي  )بأرف إسرائي (، و ذ  الانب  استمرت أيضا  فط تفسير
الدولي ، وقد شار ت الو يات المتودة فط صو  النديد من تاك القرارات ومال  اموجه، وقد يطو  

 الودي  عن المصطاوات ول ن أوردنا فط  ذا البو  بنف النماذ  عا ا تفط بالغرف.
 77/5/5177، الحياة، لندن

 
 الصهيوني - محاوالت إسرائيلية خبيثة لطمس الصراع العربي 

 الفتاح  بشير عبد
طوا  ما يربو عاى نص  قرن، لن يتسنَّ لامؤامرات و  وتى التوو ت والمننطفات ا ستراتيجي  التط 
اعترت قواعد الانب  الصراعي  فط إقاين الشر  اموسط، الن ي  من وال  اإلجماع النربط فط شأن 

وعاى وق  ال زات ا رتدادي  الننيف   ن يار ما فط المنطق . رير أنه بمرور الوقت،  "إسرائي "وض  
، أو بجريرة ا وتً  6991 ان ينر  بالنظان اإلقايمط النربط إن بسبع رزو النرا  ال ويت عان 

، بدأت المواو ت والممططات اإلسرائياي  والغربي  الممن ج  5113 ط لبغداد عان يأمر  -امنغاو 
عادة  ي ا  الوسابا ت ا ستراتيجي  وتوريك بوصا  اتجا ات النًقات اإلقايمي  فط لماط امورا  وا 

المنطق ، توطئ   لتغيير الش   التقايدص لمناد ت الصراع والتناون بين دول ا مجتمن ، تأمذ زمما  
 رير مسبو .

وبفض  ما طوا  بين جنايا  من تداعيات استراتيجي  مطيرة عاى الدول  الوطني  النربي   ما عاى 
المساعط والج ود  5166النًقات اإلقايمي ،  ا  الوراك الجورص النربط مطا  عان منظوم  

 ي  ب ذا الصدد، فقد بدأت تاوح فط امف  إر اصات لمنطيات استراتيجي  شتى ياإلسرائياي  واممر 
 من ا جد   وامط الوطي  فط اموساط النربي ، عاى مافي  وجود تً ة إسرائياط "إسرائي "يجير موق  

استراتيجط م  قطاع واس  من الدو  النربي  فط شأن آليات التنام  من ا، عاى ررن امتً  
المقاصد والدواف . بيد أننا سنر ز فقط فط  ذا المقان عاى منطيين بارزين ومترابطين، يتمج  أول ما 

 بيرة  ررب  عددة  -من رير قصد  -فط الموق  من امزم  السوري  ونظان بشار امسد، فقد تًقت 
من الدو  النربي  فط إطاو  نظان بشار امسد بند اند ع انتفاض  الشنع السورص ضد  عان 

منانه فط استمدان أقسى صور القت  والتدمير لقم  تاك ا نتفاض ، بدعن من وايفه 5166 ، وا 
 "إسرائي "اإليرانط، من دون وازع من ضمير أو أدنى مسؤولي  سياسي  أو أمًقي ، م  مساعط 

المبيج  لتقويف قدرات الدول  السوري  التط ما زالت تش   من وج   النظر اإلسرائياي  مصما  إقايميا  
 عنيدا  لت  أبيع ووايفا  استراتيجيا  م ما  إليران.
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عمدت ت  أبيع إلى انت از الفرص  الذ بي  الرا ن  من وي  أجواء الفوضى التط تاقط بظًل ا عاى 
ط سيطرته عاى مجم  ربوع البًد، من أج  اإلج از عاى المقد رات سوري  وعجز امسد عن بس

ا ستراتيجي  والنس ري  لادول  السوري  بما يقوف قدرت ا عاى الدمو  فط أص مواج   عس ري  ضد 
ً  عن الوياول  دون انتقا  أص أساو   يماوي   "إسرائي " ً ، سواء بقط نظان امسد أو ول ى، فض مستقب

طو رة من الجيش السورص  إلى وزع   فط لبنان أو سوري  أو إلى أص من المجموعات أو تقايدي  مت
مطا  أومر فط شأن نق  منظومات أساو   "إسرائي "المسا و  اممرى دام  سوري ، إذ وددت 

بين ا وبين وزع  ، بما ينزز قدرة اممير عاى إلوا  أذى جدص  "قد تم  بميزان القوى"متطو رة 
ستتدم   "إسرائي "نتيج  وصوله عاي ا، و و المط الذص إذا تندا  النظان السورص، فإن  "ي إسرائال"ب

 عس ريا  فط سوري .
أرب  منظومات تسا ح تنتبر ا مما   بميزان القوى تشم : امساو  ال يماوي ،  "إسرائي "ووددت 

بوري   من نوع  -  وأمرى بر ي SA 17صواريخ روسي   الصن  متطو رة مضاد ة لاطائرات من طراز 
ً  عن صواريخ إيراني   الصن  أرف "يمونت" أرف بنيدة المدى متطو رة ودقيق  اإلصاب  من  -، فض

، رأسا  "661فاتح "السوري   الصن  التط توم   ما صواريخ  M 600، وصواريخ "661فاتح "نوع 
 ط إصاب  ال د . ياومتر وتتمي ز بدق  عالي  ف 311تفجيريا  يزن نص ي طن، ويبا  مدا ا 
عاى است دا  مستودعات السًح والذميرة ومواق  تمر ز  "إسرائي "وتوميا  لباو  رايات ا تاك، أقدمت 

قوات الور  الجورص اإليرانط و وزع   التط تقات  إلى جانع امسد. ولن تتورع المقاتًت 
  سوري ، لتدمير أساو ، اإلسرائياي  مً  امعوان امميرة عن شن رارات عدة ضد مواق  عس ري

، قصفت 5166ادعت أن امسد  ان ينتزن تسايم ا إلى وزع  . فقب  اند ع الجورة السوري  عان 
، جن دمرت المنشأة النووي   قرع دير الزور 5113مقاتًت إسرائياي  موق  عين الصاوع أوامر عان 

ئي  السورص  فط طرطو  عان النميد مومد سايمان مساعد الر  "موساد"، وارتا  5117فط عان 
 ، ومن بند  عماد مغني  القائد البارز فط وزع   فط قاع دمش  فط النان نفسه.5111

، قصفت مقاتًت إسرائياي  قافا  ادعت ت  أبيع 5163يناير / وبند الجورة، وتوديدا  فط  انون الجانط
،  انت فط SA 17ن نوع أن ا ومات منظوم  صواريخ روسي  الصن  متطورة مضادة لاطائرات م

، قصفت طائرات إسرائياي  شون  5163مايو / طريق ا إلى وزع   فط لبنان. وفط الجال  من أيار
أن  ا وصات إلى  "إسرائي "، اد عت "661فاتح "أرف إيراني   الصن  من نوع  -من صواريخ أرف 

ساع   91بند ذلك بأق  من مطار دمش  وأنه  ان يجرى اإلعداد إلرسال ا إلى وزع   أيضا . و 
عادت المقاتًت اإلسرائياي  وشن ت  جوما  واسنا  ورير مسبو ، استمدمت مًله صواريخي وقناب ي 

ن  فط باطن امرف، لتدمير صواريخ  قب  نقا ا  "661فاتح "ذات قدرة عاى امترا  المًجئ الموص 
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 انت ممبأة فط باطن امرف فط  إلى وزع   فط لبنان، عًوة عاى ممازن صواريخ سوري  أمرى
 جب  قاسيون، إضاف  إلى ممازن لاوقود.

، است دفت طائرات إسرائياي  منطقتين فط الديما  وقرع 5165ديسمبر /  انون امو  7وفط 
 انون الجانط الماضط، موقنا  فط مزرع   61مطار دمش  الدولط،  ما است دفت بغارة جوي  يون 

جنوع رربط سوري ، ما أدى إلى مقت  ست  من عناصر وزع   امم  فط موافظ  القنيطرة 
الابنانط بين ن قياديون، وعناصر من الور  الجورص اإليرانط. وقب  أيان قايا ، قصفت مقاتًت 
إسرائياي  مواق  لقوات النظان السورص ووزع   فط منطق  القامون بري  دمش  عاى الودود بين 

 615و 655طيف  ومويط مدينتط يبرود وقارة، واست دفت الاواءين سوري  ولبنان وسط مدين  الق
 الاذين يما ان أساو  استراتيجي  من بين ا صواريخ بنيدة المدى.

 
 المسألة اإليرانية

أما المنطى الجانط، فتجاى فط المسأل  اإليراني  التط م د البو  عن أدوات ناجن  لاتنام  من ا 
رارص لامصالح النربي  واإلسرائياي  نتيج  ما قد تنطوص عايه السبي  مجددا  لتً ة ظرفط واضط

الطمووات التسايوي  والتطانات ا ستراتيجي  اإلقايمي  المتنامي  لط ران من ت ديدات لألمنين النربط 
واإلسرائياط عاى السواء، فط ظ  رياع إطار لاتفا ن أو جسور الجق  ما بين ط ران والنرع. فما إن 

لغربط واإلسرائياط المتنم د عن تطور برنامج إيران النووص مً  النقدين الماضيين، أتاح التغاضط ا
باو  ذلك البرنامج مستويات مقاق  من التقدن التقنط نوو امتًك قنبا  ذري ، وتى انتفضت ت  أبيع 
وواشنطن تفزعان النالن قاطب  والنرع بماص  من اممطار والت ديدات التط ينطوص عاي ا ذلك 

قدن، مصوصا  بندما تزامن م  اندفاع ط ران باتجا  تنزيز نفوذ ا ا ستراتيجط وتموضن ا الت
النس رص فط عددة من النواصن النربي  التط تش   عمقا  وضاريا   ما تمج  وواضر استراتيجي  

 ويوي  بالنسب  إلى اممن القومط النربط.
، بغي  تنزيز الج ود اإلسرائياي  الوجيج  "يرانطالت ديد اإل"ما اصطاح عاى تسميته  "إسرائي "واستغا ت 

زال   والمزمن   صطياد عصفورين بوجرة واود، أص تقويف مشاري  إيران التسا وي  الطموو ، وا 
بنف الوواجز التاريمي  بين اإلسرائيايين والنرع فط الوقت نفسه، ف ان ترويج اإلشاعات عن 

 ا يإسرائيايين بنظراء ل ن عرع فط أوروبا وأمر لقاءات سري  بين مسؤولين سياسيين وعس ريين 
 لابو  فط تفا مات فط شأن مواج   التطانات التوسني  اإليراني .

 ي  نشط  لت يئ  امجواء من أج  إبدا  أص يوبالتوازص،  وت فط امف  تور ات إسرائياي  وأمر 
يران والمسامين الش ين  من ج   أمرى، صراع موتم  بين النرع والمسامين السن   من ج   وا 
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بالصراع ا جتماعط الوجودص الممتد والقائن بالفن  بين النرع والص يوني . ومن جن لن ت   دوائر 
سرائياي  عن تسوي  طرووات تفيد بأن ما  ان ينر  بالصراع النربط  اإلسرائياط بدأ  –رربي  وا 

 الشينط. -، أو السن ط الفارسط -اإليرانط، أو النربط -يتًشى أمان انبنا  الصراع النربط 
ضد مناق  ا نقًبيين الووجيين والقوات الموالي  لارئي  المماوع عاط  "عاصف  الوزن"وم  اند ع 

صالح فط اليمن، بدت جاي  نبرة إجني  ومذ بي  ضمن مطاع دينط وسياسط توريضط عند الودي  
 شيني . –انط، أو مواج   سن ي  إير  –اإليراني ، فرا   ًن عن صدان عربط  -عن النًقات النربي  

 "تفا ن تاريمط"وتفاقمت المماو  النربي  عاى وق  تزامن توص  الغرع ودو  السداسي  الدولي  إلى 
 ط باراك أوباما، أو اتفا  إطار مبدئط وو  برنامج إيران النووص مساء ي ما وصفه الرئي  اممر 

رسال ا قطنا  أبري ، م  دعن ط ران ا نقًعي ا/ الجانط من نيسان لووجط عاى الشرعي  فط اليمن، وا 
صرنا سًطين "وربي  إلى مايج عدن. ووا بت ذلك تصريوات مستفزة لمسؤولين إيرانيين من قبي : 

، "ط ران صارت تتو ن فط أرب  عواصن عربي   ط: بغداد، دمش ، بيروت، صنناء"، و"المايج
اإلمبراطوري  الساساني  وعاصمت ا المدائن "، و"بغداد عادت لت ون عاصم  اإلمبراطوري  الفارسي "و

 ."ستنود
وبينما بدأ تطيي  الصراع اإلقايمط يتمذ بندا  دوليا  بندما أجير الما  الطائفط فط الشر  اموسط 
دام  مجا  اممن الدولط الذص عقد جاس  عاى المستوى الوزارص مطا  النان ترأس ا وزير المارجي  

بو  فط وقو  امقايات فط الشر  اموسط وسب  ومايت ا، مؤ دا  مسؤولي  الفرنسط لوران فابيو  لا
 ط اإليرانط يالمجا  فط  ذا المصول، تنززت مماو  دو  عربي  من أن يأتط التقارع اممر 

عاى وساع مصالو ا، واستندت المماو  تاك إلى مساعط أوباما  سترضاء إيران بطر  شتى، 
وذ اإليرانط فط دو  عربي  بغي  تنبيد الطري  إلبران اتفا  نووص أبرز ا رف الطر  عن تغاغ  النف

م  ط ران يض  ن اي  مزمت ا النووي ، عًوة عاى توظي  الدور اإلقايمط اإليرانط المتصاعد فط 
 ط من الشر  اموسط إلى يإطار استراتيجي  أوباما الرامي  إلى إعادة التموض  ا ستراتيجط اممر 

الصين وروسيا، عاى أن تنتمد واشنطن عاى ط ران من بين و ًء ل ا شر  آسيا لمواج   
يضطانون بدور الشرطط فط المنطق  عقع إتمان عماي  إعادة التموض . و  ننسى أن أوباما لن 

 ."يم ن إيران أن ت ون قوة إقايمي  متناون  وناجو  جدا  "يتورع عن التصريح ذات مرة بأنه 
 77/5/5175، الحياة، لندن
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 سدا  النان الفاسطينط فط ذ رى الن ب  من عاى أعاى مبنى فط منطق  وادص الزين  جنوع لبنانإ
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