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*** 
 
 لم ولن نتدخل في الشأن المصريل.. حماس: الحكم المصري مسّيس ويوفر الغطاء لجرائم االحتال  .0

حركررر   ، أنرويتررررز، عرررن القرررا رة ، ومرررنرام هللا، مرررن 71/5/5175القيييدس العربييييب لنيييدنب ذكرررر  
سياسرري   أحكررام" بأنهرراضرراا المصررري األ يرررة الترري اررم   عررددا مررن أ راد ررا الق أحكررام حمرراو وصرر  

وقال  الحرك  "أمام  ذه المجزرة التي يرتكبها القضاا المصري بحق اعبنا ومقاومته ورمروزه  ظالم ".
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 إننا نر ض ر ضا تاما  ذه األحكام التي تستهتر بكل القيم اإلنساني  واإلسرممي  والقومير  … األبطال
 نوني  التي مارسها القضاا المصري بحق اعبنا ومقاومته."والقا

ورأ  الحرك   ي بيانها األحد أن أحكام القضاا المصري بحق عناصر ا "تو ر غطاا لارعن  الجرائم 
 اإلسرائي ي  بحق الاعب ال  سطيني ومقاومته".

لرز  بنرا وبمقاومتنرا  ري وقال  الحرك   ي البيان "لم ولن نتد ل  ي الاأن المصري الدا  ي وال نقبرل ا
 صراعا  سياسي  دا  ي ".

كرل زعمراا  ناارد  حركر  حمراو، أن غرزة، مرن 71/5/5175ب المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
األمر  العربير  واإلسرممي  الترد ل لوقرف آثرار  رذه األحكرام "الجرائرة" لمرا لرذلى مرن أثرر ع ر  العمقرا  

كر ،  رري بيرران صررح ي وصرل "المركررز ال  سررطيني ل عررمم" وطالبرر  الحر  األ وير  العربيرر  واإلسررممي .
( كل أحرار العالم والمنظما  الحقوقي  واإلنساني  كا   بالترد ل 5-71نس   عنه مساا اليوم األحد )

 لوقف ما وص ته بر" المهزل  التي تكرو حال  الظ م وال ااي  مرة أ رى  ي العالم".
ق  ارررام ي  ررري وجررره كرررل مرررن يحرررب الحريررر ، وسرررتبوا كرررل وقالررر  الحركررر  قن المقاومررر  ال  سرررطيني  سرررتب

المحرررراوال  لتاررررويهها بالعررررار وال سررررران، منبهرررر  قلرررر  أن  ررررذا القرررررار يررررو ر غطررررااي لارررررعن  الجرررررائم 
 الصهيوني  بحق الاعب والمقاوم  ال  سطيني .

ورأ  الحركررر ، أن  رررذا الحكرررم مسررريو ال يمررر  ل قضررراا وال قلررر  العدالررر  برررأي صررر   كونررره مبنررري ع ررر  
 ياب األدل  وتزوير الحقائق، وما بني ع   باطل  هو باطل، و ق قولها.غ

وجدد  الحرك  تأكيد ا ع   أنها لم ولن تترد ل  ري الارأن المصرري الردا  ي، وعردم قبولهرا الرز  بهرا 
 وبمقاومتها  ي صراعا  سياسي  دا  ي .

مصررر واررعبها واررر ائها، وقالرر  قن القرررارا  القضررائي  المصررري  لررن تررد عها قلرر  تىييررر نظرتهررا قلرر  
 داعي  كل الار اا والعقما قل  وقف ما وص ته بر" المجزرة القضائي ".

 
 من النساء القادرات على مواجهة التحديات عن تقديس الراهبتين الفلسطينيتين: تمثالن جيال   عباس .2

ينيتين مريم أكد الرئيو محمود عباو، ا مي  تزامن اعمن تقديو الرا بتين ال  سط و ا:-ال اتيكان
بواردي حداد، وماري أل ونسين أو س طان  دانيل غطاو، من قبل البابا  رنسيو، مع ذكرى نكب  

، االمر الذي يعزز وحدتنا، ويؤكد بأننا اعب واحد، نسع  معا لبناا   سطين 7491اعبنا عام 
 إلنساني  السامي .المستق   والحرة والسيدة، ع   قواعد المواطن  المتساوي  وع   األسو الروحي  وا
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 ي ك م  له عن تقديو الرا بتين حداد وغطاو:  اتان المرأتان ال اض تان،  اتان  عباووقال 
القديستان، من بنا  اعبنا،  ما سند لنا صو   ريد وقوي وصارخ يقول لنا قن قوة الروح  ي أيضا 

 قدو.قوة  ينا، ويجب أن نسير بها قل  الدول  التي نسع  قليها، وعاصمتها ال
واضاف: "نعرب بهذه المناسب  إل وتنا ال  سطينيين المسيحيين عن تقديرنا لصمود م ومسا متهم 
الحقيقي   ي بناا الوطن، وندعو م قل  البقاا معنا، وأال ينجر وا مع تجرب  الهجرة السه  . ندعو م 

ل  مااركتنا الحياة الصع ب  ك ها قل  أن قل  الصمود معنا مواطنين مواطن  كام   ومتساوي ، وا 
ل  أن ننتزع من يد القدر قدرنا  نصنعه بالحق والعدل،  تتحقق لنا جميعا الكرام  والحري  والسيادة، وا 

 بص وا  المؤمنين الصادقين والمؤمنا  الصادقا ، وبمساعينا الجادة  ي كل مجال".
ول تنبه واال تمام البابا  رنسيو والكنيس  الكاثوليكي  لتكريم امرأتين من   سطين،  عباوواكر 

ل  ضي   التي نبت   ي   سطين،  هي ليس  أرض حرب، بل أرض  ضي   وقداس ، كما ااا هللا لها 
 أن تكون.

ُتمثل  اتان القديستان جيم من النساا ال اضم  الصالحا  والقادرا  ع   مواجه  كل وقال عباو 
 ان العربي .التحديا ، وال واتي يحم ن رسال   اص   ي   سطين و ي الب د

 71/5/5175الحياة الجديدةب رام هللاب 
 

 ستعمل على تسريع عمليات االستيطان والتهويد في الضفة الغربيةالسلطة: حكومة نتنياهو  .3

الضيق  التي اك ها رئيو « اليمين االئتم ي»يرى ال  سطينيون  ي حكوم  : محمد يونو –رام هللا 
ل رص وابواب الحل السياسي، وان العم ي  « قغمقاي تاماي »الوزراا االسرائي ي بنيامين نتانيا و 

السياسي   ي اك ها القديم انته  ال  غير رجع ،  يما تبدو القيادة ال  سطيني  مصمم  ع    يار 
 تدويل القضي  ال  سطيني .

  تجرب  ال  سطينيين مع الحكوما"ان  "الحياة"نبيل اعث لر«  تح»وقال عضو ال جن  المركزي  لحرك  
اإلسرائي ي  المتعاقب  بّين  عدم جدوى أي عم ي  سياسي  ال تقوم ع   انهاا االحتمل وعدم تىيير 

والقدو الارقي   7491الواقع  مل الم اوضا  واالت اق ع   مرجعي  واضح  مثل حدود العام 
 مؤكداي ان ال  سطينيين لن يكرروا تجرب  الماضي. "عاصم  ل دول  ال  سطيني 

ان التجرب  اظهر  ايضاي ان الواليا  المتحدة ال يمكنها ان تكون وسيطاي  ي اي عم ي  ول   ال  
سياسي ، مايراي ال  ان اي م اوضا  جديدة يجب ان تجري برعاي  دولي  وتقوم ع   ان راط دولي 

اي م اوضا  مقب   يجب ان » ي انهاا االحتمل االسرائي ي ضمن سقف زمني محدد. واضاف ان 
 «.اليوم التالي لمستقمل تكون حول
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وقال الناطق باسم الرئاس  ال  سطيني  نبيل ابو ردين ، تعقيباي ع   تاكيل حكوم  نتانيا و، أن القيادة 
ال  سطيني  بانتظار انتهاا المااورا  ال  سطيني  والعربي  ل تقدم قل  مج و األمن بماروع قرار 

ار العمل  ي قعداد الم  ا  لتقديم دعاوى قضائي  ضد إلنهاا االحتمل اإلسرائي ي، قضا   قل  استمر 
 اسرائيل أمام محكم  الجنايا  الدولي .

ويرى المسؤولون ال  سطينيون ان حكوم  اليمين واليمين المتطرف الجديدة  ي اسرائيل ستعمل ع   
عضو تسريع عم يا  االستيطان والتهويد  ي الض   الىربي ، و صوصاي  ي القدو واالغوار. وقال 

الحكوم  االسرائي ي  الجديدة تتجه ال  حسم اربع  »محمد ااتي  ان «  تح»ال جن  المركزي  لحرك  
م  ا : استكمال ضم وتهويد القدو، وتهويد وضم غور االردن، واستكمال السيطرة ع   المنطق    

 «.ي  ي المئ  من الض   الىربي ، واستكمال  صل قطاع غزة عن الض   الىرب 91التي تاكل 
ووصف رئيو دائرة الم اوضا   ي منظم  التحرير ال  سطيني  صائب عريقا  الحكوم  الجديدة 

، داعياي «ائتمف استيطاني سيعمل ع   مواص   سياس  االستيطان والتطرف وعدم استقرار»بأنها 
السرائي ي  المجتمع الدولي والجها  التي تدعم اسرائيل بصورة عمياا ال  االنتباه رؤي  الممارسا  ا»

 «.ع   حقيقتها
 71/5/5175الحياةب لندنب 

 
 األمن مجلس إلى الفلسطينيين باسم مشروع لتقديم فرنسية مبادرة يوسف: أبو واصل .4

 يوسف أبو واصل ال  سطيني  التحرير لمنظم  التن يذي  ال جن  عضو الدين: قال سعد نادي  -عمان
 قريباي  تقديمه قل  يصار ماروع صيى  لب ورة لمعني ا األطراف مع حالياي  اتصاالتها تجري  رنسا" قن
 ".الدولي األمن مج و قل 

 صيى   ي اآلن حت  تتب ور لم ال رنسيين لدى أ كاراي   ناى" قن المحت  ،   سطين من" الىد"لر وأضاف،
 ماروع تقديم أجل من والدولي  العربي  األطراف مع اتصاالتها باريو تجري حيث متكامل، ماروع
 ".األمن مج و قل  ال  سطينيين باسم قرار

 التحرى  ي ع يها البناا يتم مبادرة أي مضمون من ال  سطيني بالموقف تب ى   رنسا" بأن وأوضح
 ال جن " قل  ومايراي  ،"ال رنسي  بالجهود" مرحباي  ،"األمن مج و أمام تقديمها قل  يصار أو السياسي،
 ".األمر ذلى بمتابع  المك    العربي 
 الحقوق يحقق بما الدولي ، الارعي  قرارا  قل  استناد ا من بد ال ماروع صيى  أي" أن قل  ول  

قام  العودة وحق المصير وتقرير والتحرر االحتمل قنهاا  ي الماروع ، ال  سطيني  الوطني   الدول  وا 
 ".المحت   القدو وعاصمتها 7491 العام حدود ع   المستق  



 
 
 
 

 

           1ص                                     3511 العدد:    71/5/5175-71 ااثنين -األحد  التاريخ:

  بوطاي  تاكل مبادرة تقديم تماماي  وير ضون ذلى، من بأقل يقب وا أن يمكن ال ال  سطينيين" بأن وأكد
 جيدة معر   لديها  رنسا بأن م يداي  ،"الوطني  ل حقوق انتقاصاي  أو تنازالي  أو الدولي  الارعي  قرارا  عن

 ".الثاب  ال  سطيني بالموقف
 الحقوق ت بي ال صيى  بأي لقبولا أو" الدول  بيهودي " لمعتراف المط ق ال  سطيني بالر ض" وجزم

 ".الثابت  والمبادئ الوطني 
 ال  سطينيين باسم تقديم يريدون ال رنسيين" بأن سابق وق   ي ذكر عباو محمود الرئيو وكان

 ".ال رنسي  المبادرة مضمون يحدد أن دون من الدولي األمن مج و قل  قرار ماروع
 أي  ي طر اي  تكون لن ال جن " أن  الد تيسير التحرير لمنظم  التن يذي  ال جن  عضو أكد جانبه، من

 قرارا  و ق ال  سطيني، الاعب وحقوق الوطني االجماع موقف مع ينسجم ال سياسي  تسوي  ماروع
 ".الماضي( مارو) آذار مط ع األ يرة انعقاده دورة  ي ال  سطيني المركزي المج و
 مج و قل  قرار بماروع التقدم ير ضون نال  سطينيي" بأن مؤ راي، أصدره تصريح  ي وأضاف،

 بسق ها يهبط أو بالصراع الص   ذا  الدولي  الارعي  قرارا  مع ينسجم ال األمن
 سياسي غطاا تقديم غير لها وظي   ال التي العقيم ، الم اوضا   ي األول المربع قل  ويعيد

 ".لمحتمل التوسعي  العدواني  ل سياس 
 ،91 العام حزيران من الرابع حدود ع   ال  سطيني  الدول  ققام " قل  رىتح أي استناد ضرورة وأكد

 سياسي  عم ي  الستئناف كأساو االحتمل، إلنهاا زمني سقف وتحديد المحت  ، القدو وعاصمتها
 المنحاز األميركي االحتكار تنهي دولي  برعاي  ومتوازن ، اام   سياسي  تسوي  قل  ت ضي

 ع   رداي  االحتمل س طا  مع الاراك  ات اقي  تع يق ع   األوروبي التحادا دول" وحث". لمحتمل
 الاعب وحقوق ومصالح قرادة واحترام المحت  ، األراضي  ي اإلنسان لحقوق الجسيم  انتهاكاتها
 ".ال  سطيني

 ،"المريرة الت اوضي  التجارب تكرار ع   تاجع ال اإلسرائي ي  الحكوم  وسياس  تركيب " أن واعتبر
 .االحتمل لنهاي  زمني سقف وتحديد   سطين، بدول  االعتراف قل  األمن مج و" داعياي 

 71/5/5175الغدب عمانب 
 

 االنفصال نحو تهرول حماس :مجدالني أحمد .5
 أحمد الدكتور ال  سطيني  التحرير لمنظم  التن يذي  ال جن  عضو  ارو: أتهم عبدالقادر -غزة 

 العربي  السمم مبادرة أن ع   «عكاظ» لر وادد االن صال، نحو ولتهر  بأنها حماو حرك  مجدالني
 دول  إلقام  مااريع أي  را ضا األمن، مج و  ي ل سمم يعرض ماروع ألي األساو تكون أن يجب
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 القدو، عاصمتها   سطيني  دول  قيام ضرورة ع   القائم الوطني الماروع تهدد ألنها غزة،  ي مؤقت 
 بحق مؤامرة اليرموى م يم  ي يجري ما أن ال  سطيني الاعبي النضال جبه ل العام األمين وقال

 .مابو   أجندا  ت دم قر ابي  جماعا  قبل من المجئين
 76/5/5175عكاظب جدةب 

 
 لكرى النكبة في القاهرة ونواكشوط ونيكاراغواتحي سفارات فلسطين  .6

ونواكاوط والعاصم  النيكاراغوي  ماناغوا، عواصم ر "األيام"، "و ا": أحي  س ارا    سطين  ي القا رة 
 الذكرى السابع  والستين ل نكب  بمهرجانا  ومسيرا  وعرض أ مم تعري ي  بالنكب .

  ي القا رة أحي  الس ارة ال  سطيني  الذكرى بمهرجان جما يري حااد ع   مسرح وزارة الاباب 
ر العربي  ومندوبها الدائم لدى وأكد س ير دول    سطين لدى جمهوري  مص والرياض  المصري .

الجامع  العربي  جمال الاوبكي  ي ك مته اال تتاحي ، أنه رغم مرور سبعٌ  وستين عاماي ع   النكب  
 ما زال المجئ ال  سطيني  ي أصقاع األرض ينتظر لحظ  العودة والتي بات  وايك  مع نمو ح م 

 ي  ال  سطيني .الدول  ال  سطيني  وتحقيقه رويدا رويدا بالدب وماس
، ليعياوا  ي الاتا  7491واضاف" قنه بالرغم من  ِجرة ال  سطينيين القسري  عن أراضيهم عام 

ألرضهم وتاري هم وثقا تهم  وانتمائهموم يما  ال جوا  ي الدا ل وال ار  قال أنهم استطاعوا بوعيهم 
وع   النسيان وأنه يستحق  االنصهارالتس ح بالع م منهجاي ليثبتوا ل عالم أنهم اعب عصي ع   

 الحياة ع   قدر ما قدم من تضحيا .
 75/1/5175األيامب رام هللاب 

 
 هنية: فلسطين لن تنسى مواقف أردوغان تجاه غزة .7

ادد قسماعيل  ني  نائب رئيو المكتب السياسي لحرك  حماو أن   سرطين ال تنسر  مواقرف الررئيو 
 رجب طيب أردوغان تجاه غزة.

سررتقباله اليرروم لمحمررد قورمرراز رئرريو الاررؤون الدينيرر  التركرري، ومصررط   سررارنت  وقررال  نيرر   ررمل ا
 الس ير التركي  ي   سطين والو د المرا ق لهم.

وأوضررح  نيرر   ررمل ك مترره أن زيررارة الو ررد الررذي يصررل   سررطين  رري ذكرررى اإلسررراا والمعرررا  وذكرررى 
  سرررطين والقررردو واألقصررر   تحريرررر بيررر  المقررردو يؤكرررد أن  رررذه األمررر  مهمرررا انارررى   بهمومهرررا تبقررر 

 قضيتها المركزي ".
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وأارراد  نيرره بتركيررا رئيسرراي وحكومرر  واررعباي سررواا ع رر  الترراريم البعيررد والحاضررر ومواق هررا  اصرر   رري 
 سنوا  الحصار التي يتعرض لها قطاع غزة، مستعرضاي ما مّر بالقطاع من تحديا  وحروب.

و يريراي، حتر  وصرل الردم التركري الرذي سرال  ري  واكر تركيا ع   مواق ها الداعمر  سياسرياي واقتصرادياي 
 س ين  مرمرة من أجل ر ع الحصار عن غزة، قل  أرض   سطين.

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
 
 "كنتم أرحم بإعدامكم من العدو…  مصر شكرا  "األسير سالمة يرد على قرار قضائي مصري:  .8

م ، أحرد أارهر أسررى حركر  حمراو  ري أارف الهور: لم ينتظر األسير ال  سطيني حسن سرم - غزة
سجون االحتمل اإلسرائي ي، سوى ساعا  ليرسل مرن دا رل الزنزانر  التري يقبرع بهرا منرذ نحرو عاررين 
عاما رسرال  الم  يهرا السر طا  المصرري  بعنروان "اركرا مصرر"، وذلرى ردا ع ر  حكرم باإلعردام صرادر 

يررنهم اررهداا سررقطوا  رري الحررروب عررن محكمرر  جنايررا  القررا رة ضررده وعرردد آ ررر مررن ناررطاا حمرراو ب
ذا  المحكمررر  ضرررد عررردد مرررن قيرررادة اإل ررروان  أصررردرتهع ررر  غرررزة. وترررزامن  رررذا الحكرررم مرررع حكرررم آ رررر 

 المس مين ع   رأسهم الرئيو السابق محمد مرسي.
و ررور سررماعه  بررر قحالرر  أوراقرر  ل عرردام رد سررمم  عبررر رسررال   ربهررا مررن سررجنه كتررب  رري مط عهررا 

 رذا الكرررم،  قرد كنررتم أرحرم بإعردامكم  ررذا مرن  رذا العرردو )يقصرد قسرررائيل(  "اركرا لمصرر الحبيبرر  ع ر 
الررذي يرروم أن أصرردر حكمرره ع رري قبررل عارررين عررام ر ررض قعرردامي. وكانرر  التوصرري  المقدمرر  ل قضرراا 
العسكري أن أمثال  ذا الا ص ال يجب أن يمو   المو   و ما يط بوه و ي راحر  لهرم ولكرن يجرب 

لسرررجون ليموترروا كررل يرروم ليعررذبوا حتررر  يتمنرروا المررو   ررم يجدونرره.  كررران أن يترررى أمثررال  ررؤالا  رري ا
 حكمهم ع ي بثماني  وأربعين مؤبدا وثمثين عاما".

وقض  قحدى المحاكم المصري  ع   األسير سمم   و وعدد آ ر من نارطاا حمراو بيرنهم ارهداا 
 ري غرارة  واستارهدن  ر رح وأاهر م رائد العطار الذي كان مسؤوال عن الجناح المس ح لحماو  ي مدي

قسرائي ي   ي حررب الصريف الماضري بتهمر  المارارك   ري أحرداث السرجون المصرري   تررة ثرورة كرانون 
 األول / يناير التي أطاح  الرئيو األسبق حسن  مبارى.

وكتب سمم   ي رسالته أيضا قلر  السر طا  المصرري  و رو يعبرر عرن اسرتىرابه ممرا صردر بحقره  ري 
قسرائيل: "جاا حكمكم يا أ ل مصر ليرأف بحالي ويعجل موتي ومو  ق واني  كنتم  لدى اعتقالهظل 

 بذلى  ير سند و ير جار".
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وأضاف: "وهللا الذي ال قله قال  و ما المو  ي ي نا وال السجن ير بنا واألمل باهلل كبير وثقتنا بإ واننا 
وده ألكبر من أحكرامكم وال نقرول قال  ي كتائب القسام الذين مرغوا أنف  ذا المحتل وقت وا و ط وا جن

 ما نقوله: رسولنا الكريم حسبنا هللا ونعم الوكيل".
"بمرا  اكت ر وأاار سمم  قل  أنه كان قد قرر عدم الكتاب   ذا العام  ي ذكرى اعتقالره بعردما قرال انره 
 صر. تح هللا به ع   المقاوم  من نصر عظيم" قبل أن ي اجأ بسماع ال بر بإعدامه من قبل م

واعتبرررر  حركررر  حمررراو، ع ررر  لسررران المتحررردث باسرررمها سرررامي أبرررو ز رررري، الحكرررم المصرررري باتهرررام 
مجموع  من قادتها  ي قضي  سجن وادي النطرون "صادم ومؤسف". وقال ان المع وما  التي اعتمد 
 ع يها القرار "مع وما  مى وط "، مايرا قلر  أن بعرض المتهمرين ارهداا قبرل الثرورة المصرري  كالارهيد
تيسرررير أبرررو سرررنيم  وحسرررام الصرررانع، وبعضرررهم أسررررى  ررري سرررجون االحرررتمل كاألسرررير حسرررن سرررمم  

 عاماي.51المعتقل  ي سجون االحتمل منذ 
 71/5/5175القدس العربيب لندنب 

 
 األحكاموعلى حماس استئناف  القضاء المصري معروف عنه بقوته ونزاهتهحركة فتح:  .9

أمرين سرر المج رو الثروري لرر" تح" أمرين مقبررول،  ، أنرام هللا، مرن 71/5/5175قيدس بيرسب ذكرر  
 ررري تصرررريحا   اصررر  لوكالررر  "قررردو بررررو"، ع ررر  ر رررض حركتررره الترررد ل  ررري قررررارا  القضررراا أكرررد 

المصري التي اعتبر ا "اأن دا  ي ال يمكرن التعقيرب ع يره"، نا يراي ع مره بوجرود أسرماا ارهداا وأسررى 
من ضمن المتهمين بقضيتي "اقتحام السجون" و"الت ابر   سطينيين  ي الئح  المحال  أوراقهم ل م تي 

 مع حرك  حماو".
من جانبه، وصف القيادي  ري حركر  " رتح" يحير  ربراح، القضراا المصرري برر "عريرق وكبيرر"، مضري اي 
"ال يمكررن ألي سياسرري   سررطيني أن يتررد ل أو يع ررق ع رر  قرررار قضررائي مصررري، كمررا أنرره ال بررد مررن 

ع ل قضررراا لمسرررتئناف ع ررر  قررررار الحكرررم الصرررادر ضرررد أسررررى وارررهداا االسرررت ادة مرررن المجرررال الواسررر
   سطينيين باإلعدام"، كما قال.

ودعررا ربرراح  رري تصررريحا  لررر "قرردو برررو"، قلرر  حررل  ررذه اإلارركالي  عبررر التوجرره ل قضرراا المصررري 
طرمق السرباب والارتائم لمصرر وقضرائها"، مطالبراي برر "وقرف حمرم   و"ليو بصب الزين ع ر  النرار وا 

وتير والسرررررجال السياسررررري ضرررررد النظرررررام المصرررررري وعررررردم نسررررريان ارتبررررراط العمقررررر  المصرررررري  مرررررع التررررر
 "، ع   حد تعبيره.نال  سطينيي
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ول رر  ربرراح، قلرر  أن ل قضرراا المصررري درجررا  متعررددة بالتقاضرري، مارريراي قلرر  أن مررن يررر ض قراراترره 
"حمررراو" واعتبار رررا يمكنررره االسرررتئناف والنقرررد، و رررو مرررا جررررى  ررري الحكرررم األولررري الصرررادر بحرررق حركررر  

 "قر ابي "، حيث تم نقد القرار من قبل محكم  أ رى.
وام   قائم  المحالين ل م تي، الاهيد ال  سطيني رائد العطار الذي قض  قبران الحررب األ يررة ع ر  

، قبررل ثمثرر  أعرروام مررن حرردوث الثررورة 5111قطرراع غررزة، والاررهيد حسررام الصررانع الررذي استاررهد عررام 
 قل  الاهيد تيسير أو سنيم  واألسير ال  سطيني حسن سمم .المصري ، باإلضا   

القيررادي  رري حركرر   ررتح يحيرر  ربرراح  رري قررال ، أن 71/5/5175أون الييينب  فلسييطينوأضراف موقررع 
"القضراا المصرري معرروف عنره بقوتره ونزا تره، و ع ر  حمراو التوجره  ون الين":أتصريح لر"  سطين 

صرررادرة بحرررق عررردد مرررن عناصرررر ا، والرررذي مرررنهم الارررهداا قلررر  االسرررتئناف ع ررر  األحكرررام القضرررائي  ال
 واألسرى، وستجد قضااي نزيهيا وعادالي".

وأوضررح ربرراح أن التجربرر  تثبرر  أن القضرراا المصررري  ررو قضرراا نزيرره،  مررثمي عنرردما اعتبررر  محكمرر  
 مصري  حماو قر ابي ، تراجع  ذا الحكم بعد  ترة  ي المحاكم المصري .

تقرديم األدلر  التري بحوزتهرا قلر  القضراا المصرري، مرن  رمل محرامين "انصح حماو برباح: وأضاف 
 وعدم ان حم   ضد مصر، والقضاا سينحاز قل  الحقيق  والعدال ".

 
 فتح عن القضاء المصري انحدار وطنيحركة دفاع  حركة حماس: .01

اعتبرررر  حركررر  حمررراو، د ررراع قيرررادة حركررر   رررتح عرررن تجرررريم القضررراا المصرررري ل مقاومررر  ال  سرررطيني  
 اهدائها يعكو ما أسمته حال  "االنحدار الوطني" التي وص   قليه.و 

وأكد النراطق باسرم الحركر  سرامي أبرو ز رري  ري تصرريح مكتروب أن مرا قامر  بره حركر  " رتح" يعكرو 
 تى يبها لمصالحها وارتباطاتها ال اص  ع   حساب المصالح  الوطني .

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
 
 المصرية "مرفوضة ومسّيسة"الجهاد: األحكام حركة  .00

أكررررد  حركرررر  الجهرررراد اإلسررررممي، أن األحكررررام الصررررادرة عررررن محكمرررر  مصررررري  بحررررق اررررهداا وأسرررررى 
   سطينيين "مر وض  ومسّيس "، داعي ي مصر قل  قعادة النظر  يها.

وجررررّدد القيررررادي  رررري الحركرررر ،  الررررد الرررربط ،  رررري تصررررريح ناررررره ع رررر  صرررر حته  رررري موقررررع التواصررررل 
ى"، تأكيده ع   موقف حركته القاضي بعردم التردّ ل  ري الارأن المصرري الردا  ي، االجتماعي " يسبو 
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قرائمي "بررل ع رر  العكرو يهمنررا االسررتقرار  ري مصررر وحقررن الردماا  رري كررل األقطرار العربيرر  واإلسررممي  
 الاقيق ".

وأضررراف: "حررررص ال  سرررطينيون بمرررن  ررريهم حركررر  حمررراو ع ررر  سرررمم  األراضررري والسررريادة المصرررري  
، ورغم ذلى يصدر القضاا واإلسممي لى مواقف وتصريحا  باسم كا   ال صائل الوطني  وصدر  بذ

 أحكاماي مر وض  وطنياي وليو من حماو  قط". 91المصري و ي ذكرى النكب  الر 
وأعررررب الررربط ، عرررن أم ررره  ررري أن يعيرررد القضررراا المصرررري النظرررر باألحكرررام مجررردداي قنصرررا اي ل حقيقررر  

معاي وعدم ظ م اآل رين، "قذا كنا معنيين بالحقيق  والحقيق   قط"، مضري اي والعدال   ي   سطين ومصر 
ال كيف يحكم القضاا المصري الماهود له بال برة ع   اهداا من  "األحكام تبدو ذا  بعد سياسي وا 

 القسام كرائد العطار وآ رين كحسن سمم  الذي يقضي حكما بالمؤبد  ي سجون االحتمل".
سممي" ع   ضرورة  تح حوار جدي مع القيادة المصري  إلزال  جميع الممبسرا  واّدد  "الجهاد اإل

والعقبررا  ع رر  أرضرري  العمقررا  األ ويرر  التاري يرر ، باعتبررار "أن )قسرررائيل( العرردو الماررترى ل اررعبين 
 ال  سطيني والمصري".

ل ترررد ل لررردى ودعررر  الحركررر ، السررر ط  ال  سرررطيني  ورئيسرررها محمرررود عبررراو والدب وماسررري  ال  سرررطيني  
 القيادة المصري  لصون المصالح الماترك  بين الاعبين.

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
 
 أحكام القضاء المصري "معيبة" وتبرر لالحتالل جرائمه رباح مهنا: .02

اعتبرر عضررو المكتررب السياسرري لرر "الجبهرر  الاررعبي  لتحريررر   سرطين"، ربرراح مهنررا، أن قصرردار : رام هللا
را  بإعردام ارهداا وأسررى   سرطينيين "أمرر معيرب"، داعيراي الحكومر  المصرري  قلر  محكم  مصرري  قررا
 تصويب  ذا ال  ل.

(، "نحررن مررن حيررث المبرردأ ال نتررد ل  رري الاررأن 5-71وقررال مهنررا  رري تصررريح صررح ي، اليرروم األحررد )
المصررري، وبارركل  رراص القضرراا، لكررن أن تصرردر أحكررام باإلعرردام بحررق الاررهيد رائررد العطررار الررذي 

لرره االحررتمل صرريف العررام الماضرري، وكأنهررا تبررّرر إلسرررائيل جريمتهررا، وكررذلى أن تحكررم باإلعرردام اغتا
ع   المناضل حسن سمم  المعتقل  ي سجون االحتمل منذ حوالي عارين عامراي  هرذا اريا غريرب 

 وعجيب"، ع   حد قوله.
حواجز والعقبا  ع   واّدد مهنا، ع   ضرورة  تح حوار جدي مع الس طا  المصري  إلزال  جميع ال

 قاعدة العمقا  األ وي  التاري ي  وباعتبارنا اعب واحد، و ق تعبيره.
 71/5/5175ب المركز الفلسطيني لإلعالم
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 محكمة إسرائيلية تقضي بحبس عنصر في فتح تسعة شهور بسبب عبارات كتبها على "فيسبوك" .03
اهور أ رى بالحبو مع وقف حكم  محكم  الص ح  ي القدو بالحبو ال ع ي تسع  اهور و مس  

 أثنررااالتن يررذ ع رر  عمررر ارر بي، نارريط  رري  ررتح، ع رر  عبررارا  كتبهررا  رري حسررابه ع رر  ال ايسرربوى  رري 
حم   الجرف الصامد وأعمال الارىب  ري القردو، أساسرها الثنراا ع ر  الم رربين.  بعرد عم ير  الرد و 

مررن برررين القبرررور   رري ج عرررا   تحموارر  كترررب الارر بي يقرررول قن "مئرررا  مررن ارررباب القرردو ينهضرررون
 وتح  أذرع الظ م كي يهت وا لروح الاهيد ولتاييعه". 

 71/5/5175ب السفيرب بيروت
 
 غزة: مسيرة للفصائل في لكرى النكبة تشدد على الوحدة الوطنية وحق العودة .04

ادد قياديون  ي حركتي " تح" و "حمراو"  رمل مسريرة حااردة نظمتهرا الهيئر  الع يرا : أ ف ب -غزة 
، ع ررر  7491ل نكبررر  ال  سرررطيني  عرررام  91لوطنيررر  واإلسرررممي   ررري غرررزة إلحيررراا الرررذكرى الررررل  صرررائل ا

 ضرورة الوحدة الوطني  إلقام  الدول  ال  سطيني  وحق عودة المجئين.
وقال عضو ال جن  التن يذي  لمنظم  التحرير، القيادي  ي " تح" زكريا األغا  ي ك م  ل محتادين أمرام 

غزة: "نؤكد ع   وحدتنا الوطني ، ومنظم  التحرير ال تزال تقاتل إلقامر  الدولر   مقر األمم المتحدة  ي
وعاصمتها القدو". وادد ع ر  أن "مارروع  7491ال  سطيني  ع   كامل األراضي التي احت   عام 

االحتمل إلقام  دول  )  سطيني ( ذا  حدود موقت  لن يمر، ال دول   ي غرزة، وال دولر  مرن دون غرزة 
". وتررابع أن "مسررع  )رئرريو الحكومرر  اإلسرررائي ي  بنيررامين( نتنيررا و قلرر  يهوديرر  الدولرر  سرريقف والقرردو

 اعبنا بكل قوة إلسقاطه".
مررن جانبرره، قررال القيررادي  رري "حمرراو" قسررماعيل رضرروان: "نؤكررد قن حررق العررودة لمجئررين ال  سررطينيين 

رة وحردة الارعب ال  سرطيني حق مقدو وغير قابرل ل تصررف وال يسرقط بالتقرادم"، مضري اي: "نؤكرد ضررو 
تمام المصالح ".  ع   أساو  يار المقاوم  والثواب  ال  سطيني  وا 

ورغم توقيع ات اق المصالح  قبل نحو عام، ال تزال متعثرة، ولم تتمكن حكوم  التوا ق ال  سطيني مرن 
مررر  اسرررتمم مهامهرررا  ررري قطررراع غرررزة بسررربب ال م رررا  برررين "حمررراو" و " رررتح"، والتررري أبرز رررا قضررري  د

 موظ ي حكوم  "حماو" السابق  واستمم المعابر.
لرر  جانررب قررادة ال صررائل الوطنيرر  واإلسررممي ، اررارى آالف ال  سررطينيين  رري المسرريرة الحاارردة الترري  وا 
انط ق  من مناطق القطراع، وتجمعر   ري ميردان "السررايا" وسرط مدينر  غرزة، قبرل أن تتوجره قلر  مقرر 

 األمم المتحدة  ي المدين .
 71/5/5175ب لندنالحياةب 
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 عوفرسجن الجهاد في حركة خطوات تصعيدية ألسرى  .05
أع رررن أسررررى حركررر  الجهررراد اإلسرررممي  ررري سرررجن "عرررو ر" عرررن  طررروا  : القررردو دو  كررروم -جنرررين

تصررعيدي ا احتجاجرراي ع رر  اعتررداا السررجانين والجنررود ع رر  زمرري هم األسررير عرردال حسررين داود موسرر  
  ر األسبوع الماضي.عاماي(، أثناا ج س  المحاكم   ي عو  51)

و ي رسال  وص   مؤسس  "مهج  القردو" ل ارهداا واألسررى، أ راد األسررى برأن ال طروا  التصرعيدي  
ضرراباإلدارة بها تتمثل بإرجراع وجبر  ال طرور اليروم االثنرين،  قبمغاالحتجاجي  التي تم  ارامل يروم  وا 

 غد الثمثاا بإرجاع الوجبا  الثمث.
قردموا بط رب إلدارة السررجن مرن أجرل ت  يرف العقوبرا  التري  رضر  ع رر  وذكرر أسررى الجهراد، أنهرم ت

األسررير موسرر ، الترري تمث رر   رري عزلرره بالزنررازين ليرروم واحررد، ومنعرره مررن الكانتينرر  وزيررارة األ ررل لمرردة 
اهر، قال أن اإلدارة المتعنت  تجا    ط بهم مما دعا م الت اذ  طوا  تصعيدي ، موضحين أنهم قد 

تصرررعيدي  قذا مرررا اسرررتجاب  اإلدارة لمطرررالبهم  ررري ت  يرررف العقوبرررا  عرررن األسرررير يع قرررون  طرررواتهم ال
 موس .

 71/5/5175ب القدسب القدس
 
 النشار: المقاومة طريق العودةعيسى  .06

أكد المهندو عيس  النارار أحرد قرادة ومؤسسري حركر  "حمراو"، أن الطريرق الوحيرد ل عرودة قلر  : ر ح
 م .،  و المقاو 7491األرض المحت   منذ عام 

وارردد الناررار،  رري ك مرر  لرره  ررمل وق رر  نظمتهررا حركرر  حمرراو أمررام مسررجد العررودة  رري ر ررح بماررارك  
العارا  من وجهاا ر ح وقادة الحركر  اإلسرممي ، ع ر  التمسرى بحرق العرودة وأنره ال ت رريط أو تنرازل 

 عن الحق  ي عودة جميع المجئين قل  ديار م التي  جروا منها.
المقاومرر   رري الطريررق الوحيررد لتحقيررق العررودة، ومررا أ ررذ بررالقوة ال يسررترد قال  الناررار قن وقررال المؤسررو

و ي نهاي  الوق   وقع المااركون أسماا م وأسماا ب داتهم األص ي  ع   لوح  كبيرة ع ق   ي  بالقوة.
 المكان.

 71/5/5175ب المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 .. أغلقت مكتب فضائيتها بالقدساايرانية تعاني من ُشح األموال "القدس العربي": حركة الجهاد .07

 ررادي أبررو سررعدى: قالرر  مصررادر   سررطيني  لررر"القدو العربرري" قن مررا يجررري  رري سرروريا وع رر  –رام هللا 
أطراف لبنان و ي اليمن باكل  اص  ذه األيام واناىال القيادة اإليراني   ري معاركهرا الجديردة  ررض 
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اصررر   ررري مرررا يتع رررق بالررردعم المرررالي ل صرررائل المقاومررر  ع يهرررا أجنررردة جديررردة غّيرررر  مرررن أولوياتهرررا  
 ال  سطيني .

ويبرردو أن حركرر  الجهرراد اإلسررممي كانرر   رري مقدمرر   ررذه ال صررائل المتضررررة مررن ُاررح الرردعم المررالي 
اإليراني رغم أنها الحركر  ال  سرطيني  الوحيردة التري نرأ  بن سرها عرن الترد ل  ري ارأن أي دولر  أ ررى 

جداي مع جميع األطراف دا ل   سطين و ارجها، و رو مرن أكثرر األمرور وحا ظ  ع   عمقا  جيدة 
 التي يقدر ا الاارع ال  سطيني لهذه الحرك  الكبيرة.

وأكررد مصرردر كبيررر لررر "القرردو العربرري" ط ررب عرردم ذكررر اسررمه أن حركرر  الجهرراد أغ قرر  بال عررل مكتررب 
ار    سرررطين تحررر  عنررروان  ضرررائي  "  سرررطين اليررروم"  ررري القررردو المحت ررر  التررري تررردير ا الحركررر  مرررن  ررر

"األزم  المالي ". لكن الىريب  ي األمر أن الحرك  لم تى ق مكاتبها  ري رام هللا وغرزة، ع مراي أن القردو 
 المحت   ومكتبها كان  األكثر حضوراي ع   الدوام.

وبحسب المصدر ذاته  إن  ذه األزم  أد  كذلى قل  عردم صررف رواترب مروظ ي حركر  الجهراد منرذ 
ر، و ذا ع ر  المسرتوى القيرادي  قرط، بينمرا توقرف الكثيرر مرن المؤسسرا  التري تتبرع ل حركر  ثمث  أاه

 عن تقديم  دماتها وبات  مهددة باإلغمق.
واعتبرر مصردر   سررطيني مط رع  ري القرردو المحت ر   ري تصررريح لرر "القردو العربرري" أن "القردو كاارر   

 ضرائي  "  سرطين اليروم"  ري القردو حتر   العورا "، وعندما تقدم الجهاد اإلسممي ع   قغمق مكتب
ن كران السربب "أزمرر  مالير " ولريو االحررتمل اإلسررائي ي  هرذا أسرروأ مرا قرد يحرردث ل قردو المحت ر   رري  وا 
غيررراب اال تمرررام ال  سرررطيني الرسرررمي وبقررراا اإلعرررمم وحرررده  قرررط األداة التررري تعمرررل مرررن أجرررل القررردو 

 المحت  .
 71/5/5175القدس العربيب لندنب  

 
 يرفض إعادة فرض السجن المؤبد على نائل البرغوثي وتحبسه عامين ونصف العامالل االحت .08

ر ض  المحكم  العسكري  اإلسرائي ي   ي سجن عرو ر غررب مدينر  رام هللا  ر  ادي أبو سعدى: رام هللا
قعررادة  رررض السررجن المؤبررد ع رر  نائررل البرغرروثي، األسررير المحرررر  رري قطررار  االحررتملط ررب سرر طا  

بعررد ا ت رراا  5179حزيررران  اعتقررال البرغرروثي  رري يونيررو/ أعرراد يط. وكانرر  قسرررائيل قررد صرر ق  اررال
المسرررررتوطنين اإلسررررررائي يين الثمثررررر . وحررررردد  المحكمررررر  أن البرغررررروثي لرررررم يرتكرررررب أي م ال ررررر  حسرررررب 
"التاريعا  األمني ". لكنها اعتبرته  رق قانون منع تمويل اإلر راب ولرذلى  رضر  ع يره السرجن لمردة 

 صف العام تبدأ منذ يوم اعتقاله أي قبل حوالي سن .عامين ون
 71/5/5175القدس العربيب لندنب  
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 نادي األسير: خضر عدنان يواصل إضرابه ويرفض إجراء الفحوص وأخل المدعمات .09

أكد األسير  ضر عدنان من جنين لمحامي نرادي األسرير أنره مسرتمر  ري  ر  ادي أبو سعدى: رام هللا
 ي ارع به منذ ثمث  عار يوماي وأن معركته  ي معرك  نصر أو اهادة.قضرابه عن الطعام الذ

جرراا ذلررى قثررر زيررارة قررام بهررا محررامي النررادي لرره  رري عررزل سررجن " ررداريم". وبررين عرردنان أن مصرر ح  
اررررع  منرررذ اليررروم األول  ررري قضررررابه ب ررررض عقوبرررا  ع يررره عبرررر محاكمررر  دا  يررر   االحرررتملسرررجون 

قلر  ال رورة أو الحصرول ع ر  راديرو أو جريردة أو أن يكرون بحوزتره تمث   بعزلره وحرمانره مرن ال ررو  
 د تر أو ق م.

 ي المقابل ير ض األسير قجراا ال حوصا  الطبي  أو أ ذ أي نوع من المدعما  كمرا أنره ال يتنراول 
 .لمحررتملالم ررح أو السرركر و قررط يتنرراول المرراا قضررا   قلرر  اسررتمراره  رري مقاطعرر  المحرراكم العسرركري  

 األسير  ضر عدنان  و م جر معرك  األمعاا ال اوي  ضد االعتقال اإلداري التعس ي. يذكر أن
 71/5/5175القدس العربيب لندنب 

 
 أبو مرزوق -االتفاق عليه في لقاء األحمد عساف: تصريحات حماس تهدف افشال ما تمّ  .21

غرزة ع ر  حركر   المتحدث باسم حرك   تح أحمد عساف أمو "تهجما  قيادة حماو  ي : قالرام هللا
 رررتح وقيادتهرررا لرررم تتوقرررف يومرررا واحررردا، ولكنهرررا تصررراعد  منرررذ عقرررد ال قررراا الرررذي ترررم برررين األحمرررد وأبرررو 
نهراا االنقسرام"، متسرائم: "بمراذا  مرزوق، مؤكدا أن  د ها قطع الطريق ع   جهود قتمام المصرالح  وا 

امن مرع عقرد  رذا ال قراا ن سرر  رذا التصرعيد  ري الهجروم ع ر  حركر   رتح والررئيو محمرود عبراو برالتز 
 .الذي بادرنا قليه وسعينا إلنجاحه لنمنح اعبنا بصيص أمل؟

 71/5/5175ب الحياة الجديدةب رام هللا

 

 حزب التحرير بغزة ُيحيي لكرى سقوط "الخالفة" .20
اررارى العارررا  مررن ال  سررطينيين  رري قطرراع غررزة، اليرروم األحررد،  رري مسرريرة نّظمهررا حررزب التحريررر،  رري 

وقرررال حسررن المررد ون، المتحررردث باسررم حررزب التحريرررر  ( لسرررقوط "ال م رر  اإلسررممي ".49الررذكرى الررر)
بىزة،  مل المسيرة:" قن  دم ال م   اإلسممي   ي السربب  ري ضرياع األراضري ال  سرطيني ، وبراقي 

وترررابع:" نقرررول ألمريكرررا وأوروبرررا وأتبررراعهم مرررن األنظمررر  العمي ررر  قن حصررراركم أل رررل  الررربمد العربيررر ".
 وتضييقكم ع يها لن يؤتي ثماره".   سطين

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
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 المقاومة هي السبيل انهاء النكبة ممثل حماس في لبنان: .22

دعرررا ممثرررل حركررر  حمررراو  ررري لبنررران ع ررري بركررر ، السرررب ، قلررر  وقرررف التنسررريق األمنررري مرررع : بيررررو 
 االحتمل الصهيوني، وضرورة ت عيل المقاوم   ي الض   الىربي .

لنكبررر    سرررطين، بم ررريم برررر  البراجنررر   ررري بيررررو ،  91ركررر   ررري محاضررررة بمناسرررب  الرررذكرى الرررروقرررال ب
بحضرررور   سرررطيني ولبنررراني ارررعبي ورسرررمي، قن "النكبررر  لرررم تحررردث  جرررأة، قنمرررا حررردث  بعرررد مرررؤامرا  
حيكررررر "، مضررررري اي "قن الارررررعب ال  سرررررطيني كررررران يقررررراوم بمرررررا يم رررررى  ررررري سررررربيل ردع القررررروى الىربيررررر  

 والصهيوني ".
: "القضي  ال  سطيني  مقدس  تتكون من ثمثر  مكونرا  رئيسر ا األرض والارعب والمقدسرا "، وأضاف

مؤكررداي ع رر  أنررره ال حررل مرررع االحررتمل الصرررهيوني قال باالنت اضرر  والمقاومررر ، ألن الم اوضررا  تثبررر  
  ا ها يوماي بعد يوم.

ير ال  سرطيني  لمنعقراد وطالب برك  رئيو الس ط  محمود عباو بدعوة اإلطار القيادي لمنظم  التحر 
دارة  لتوحيررد الموقررف ال  سررطيني ووضررع اسررتراتيجي    سررطيني  واحرردة لمواجهرر  االحررتمل الصررهيوني وا 

 الصراع و ق برنام  المقاوم .
و يما ي ص حق العودة، قال برك  "حق العودة  و حق  ردي وجماعي ل اعب ال  سطيني، وال تم رى 

ضرري ا: "نررر ض اسررت دام الم يمررا  ال  سررطيني  لضرررب السرر م أي جهرر  قسررقاط  ررذا الحررق المقرردو"، م
 األ  ي  ي لبنان، أو كساحا  لتص ي  حسابا   ارجي ، أو صندوق بريد ألحد".

 76/5/5175ب المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 النقب يحيون لكرى النكبة في سجن  حماس والجهاد ااسالمي يأسرى حركت .23

ي "حمرراو" و"الجهرراد اإلسررممي"  رري سررجن "النقررب" الصررحراوي أحيررا أسرررى حركترر: رام هللا )  سررطين(
(، ذكرررى يرروم النكبرر  مررن  ررمل قطررمق نارراطا  يرروم "جهررادي"  رر  كا رر  أقسررام 5|79اليرروم السررب  )

 وغرف األسرى تبدأ منذ الصباح وحت  المساا.
يبرردأ ونقررل مركررز "أسرررى"   سررطين الحقرروقي عررن مصررادر  رري الحركرر  األسرريرة قولهررا قن يرروم "جهررادي" 

أسررى عمرراي مسرؤولي  1بتبديل أمراا األقسام ومسؤولي  كل أسير دا ل الىرف، بحيث يصربح أصرىر 
أسررى عمرراي يارر ون ع ر  نظا ر  الىررف واألقسرام وتحضرير ق طرار جمراعي  1تنظيم األسررى، وأكبرر 

مرام العردو، يامل كا   األسرى مع مراعاة األقسراما كنروع مرن تىييرر الرروتين ومسراواة الجنردي والقائرد أ
 بحسب ما تم نق ه.
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وأضررا   المصررادر أن نارراطا  و عاليررا  يرروم "جهررادي" تبرردأ بتجمررع األسرررى لمسررتماع  رري سرراحا  
األقسرررام ل ك مرررا  التررري تتحررردث عرررن ذكررررى النكبررر  وسررررد تررراري ي منرررذ بررردايتها وحتررر  اليررروم، ومرررن ثرررم 

 يتاارى األسرى النايد والمسابقا  الثقا ي  و قرا  متعددة.
 76/5/5175رسب قدس ب

 
 حماس: الحكم المصري إدانة للنضال الفلسطينيحركة أسرى  .24

قالرر  الهيئرر  القياديرر  الع يررا ألسرررى حركرر  حمرراو، قن الحكررم الصررادر مررن محكمرر  : رام هللا )  سررطين(
( بحق األسير القيادي  ي الحرك  حسن سمم  ومجموع  أ رى 5|79جنايا  القا رة، اليوم السب  )

 " بأنه "محاكم  ل قاوم  والنضال ال  سطيني ضد االحتمل".من أسرى "حماو
وأضرا   الهيئر   ري تصرريح صررح ي ت قتره "قردو بررو" تقرول قن ذلررى الحكرم ياركل "م رالف ل منطررق 

 والعقل الس يم و دم  مجاني  ل محتل".
 76/5/5175قدس برسب 

 
سالميفتح تدعو لموقف عربي حركة  .25  األقصى المسجد جاد لحماية وا 

حركر   باسرمالمتحردث  ع ر  لسران حرّذر  حركر  التحريرر الروطني ال  سرطيني " رتح":  )  سطين(رام هللا
أن التصررراعد غيرررر المسررربوق  ررري  (، مرررن5|71" رررتح" أحمرررد عسررراف  ررري تصرررريحا  لررره اليررروم األحرررد )

المبارى يتط ب موق ا عربيا  األقص ل مسجد  اإلسرائي يانتهاكا  المستوطنين وقوا  جي  االحتمل 
سم تاكل  طرا حقيقيا ع   المسجد  أصبح جادا لوضع حد لهذه االنتهاكا  التي قال  بأنها " مياوا 

 المبارى وباحاته". األقص 
 71/75/5175قدس برسب 

 

 عاصمة الشعب اليهودي فقطوهي  ..نتنياهو: لن يتم تقسيم القدس .26
ك م  مساا األحد  ي مراسم ألق  رئيو الحكوم  اإلسرائي ي  بنيامين نتنيا و : تحرير حسن عبد الح يم

، نظمرر   رري "مركرراز  ررراب" المعهررد الررديني 7491احت اليرر  برراحتمل الاررطر الارررقي مررن القرردو عررام 
أن "القرردو سرتبق  موحردة تحر  السرريادة  القرومي الرذي أنرت  غرمة المتطررر ين واإلر رابيين، وأكرد مجردداي 

سررررائيل". وزعرررم نتنيرررا و أن القررردو  ررري أن  رررذا الموقرررف " رررو الررررد ع ررر  أعرررداا ق اإلسررررائي ي "، معتبرررراي 
حت  يومنا  ذا"، وأضاف: "ليو صد   أنه يوجد قجماع وطني واسع  التوراة"أساو وجودنا منذ حقب  
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أن  ررذا  ع رر  أن القرردو سررتبق  كام رر  وموحرردة تحرر  السرريادة اإلسرررائي ي  كعاصررم  أبديرر  لنررا". معتبررراي 
 ن ير ضون االعتراف بحق وجودنا وبحقنا بعاصمتنا".الموقف  و "الرد الواضح والقاطع ألعدائنا الذي

. المدينر  التري جمعر  أطرا هرا وأضاف: "نحن نحت رل  ري عيرد عاصرمتنا الموحردة، التري لرن تقسرم أبرداي 
 ".لن تقسم مجدداي 

 وقبل ذلى اارى نتنيا و  ري المراسرم الرسرمي  الحرتمل الارطر الاررقي مرن القردو، المسرم  قسررائي ياي 
"ت   الذ يرة"، التي اهد  معارى ارس  عام  التي أجري   ي الموقع المسم  قسرائي ياي "توحيد القدو" 

وقررال نتنيررا و  رري ك مترره: " القرردو لررن تصرربح بعررد اليرروم مدينرر  مجروحرر  ومقطعرر  األوصررال،  .7491
سررنحا ظ ع رر  القرردو قلرر  األبررد موحرردة تحرر  السرريادة اإلسرررائي ي ". وزعررم أن "القرردو كانرر  منررذ األزل 

   الاعب اليهودي  قط، ال ألي اعب آ ر.  نا بدأ  طريقنا كأم ، و ذا بيتنا و نا سنبق ".عاصم
 71/5/5175ب 41عرب 

 
 واقتصاديا   لكنها لم تنجح في توحيدها اجتماعيا   ا  "وحدت" القدس مادي "إسرائيل" :ريفلين .27

نجحر   ري "توحيررد"  "يلقسررائ"اعتبررر الررئيو اإلسررائي ي ريئرو ين ري  ررين أن : تحريرر حسرن عبرد الح ريم
". وزعررم ري ررين أن القرردو  رري واقتصررادياي  القرردو "بارركل مررادي لكنهررا لررم تررنجح  رري توحيررد ا اجتماعيرراي 

 ."م ى أناسها، كل سكانها وليو  يها أبناا غير ارعيين"
 71/5/5175ب 41عرب 

 
 تنقل وزارتها إلى القدس رة الثقافة والرياضة ميري ريجيفيوز  .28

اعا  مررن قرار ررا السياسرري نقررل مكاتررب وزارة الثقا رر  والرياضرر  مررن تررل أبيررب بعررد سرر :القرردو المحت رر 
 "قسرائيلر"مررو قلرر  أن الرروالا لررأيررف، لرردى تسرر مها منصرربها الجديررد جل قرردو، لمحرر  الرروزيرة ميررري ري

سيكون المعيار لدعم الرياض  واإلنتا  ال ني. وقال  "لن أسمح بالمو بصورة قسرائيل باسم التعددي ، 
قراطيررر ". مضررري   أنررره "باسرررم  رررذه التعدديررر  سأ سرررح و الجررري  أو بقيمنرررا كدولررر  يهوديررر  وديمأو بجنرررود 

المجرررال ل نترررا  ال نررري الرررذي يحتررررم الترررراث اليهرررودي". وعرررن الرياضررر ، قالررر  "أتعهرررد بإتاحررر  المجرررال 
 لرياض  معقول  لكل ارائح المجتمع طالما  ناى والا إلسرائيل وقوانينها".

يررف قررر  نقررل مكاتررب جوزيرة ريالررأن  األول  أحرونررو  أكرد مسرراا أمرو وكران موقررع صرحي   يررديعو 
وقرال التقريرر قن  من ال ي ا. "قسرائيل"الوزارة قل  مدين  القدو، وحدد  أول  مهامها و ي ق اال طرد 

 يف توجه  قل  وزارة المالي  وط ب  ت صيص مبن   ي مدين  القدو لمكاتب الوزارة.جالوزيرة ري
 71/5/5175 برام هللا الحياة الجديدةب
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 ويعلن نيته اقتحام "األقصى" وزير الزراعة ااسرائيلي أوري أريئيل يطلب نقل الوزارة إلى القدس .29

نقرررل موقرررع المسرررتوطنين عرررن وزيرررر الزراعررر  المسرررتوطن المتطررررف أوري :  رررادي أبرررو سرررعدى -رام هللا 
قل  ما يسميه "جبل الهيكل" )الحررم  نه سيد ل اليومقأريئيل، ط به بنقل مقر وزارته قل  القدو. وقال 

قسررائيل ال تسريطر  ري جبرل الهيكرل، لكرن جبرل الهيكرل  ري  قنالقدسي(. وأضاف: " ناى من يقولون 
أو  ارط  القدو  ي التي تحدد مت  يكون الجبل م توحاي  قنوقال أريئيل  أيدينا، نحن السيادة  ناى".

جررل بنرراا ألسرريادة ليسرر  كام رر ، لكننررا نصرر ي مررن : "صررحيح أن اأمررام اليهررود والعرررب، مضرري اي  مى قرراي 
الهيكل". وقال: "من واجب كل واحد عمل أكثر مرا يمكرن مرن أجرل القردو، حسرب مرا يسرتطيع"، و رو 

 حسب قوله، سيصعد قل  "جبل الهيكل"، احت اا بيوم القدو.
 71/5/5175 بالقدس العربيب لندن

 
 عاصمتي""القدس الشرقية ليست ااسرائيلية: "السالم اآلن"  .31

مرو  ري صرحي   أنارر  قعرمنندد  منظم  "السمم اآلن" المنا ض  لمستيطان  ري  :القدو المحت  
 األحيرررااألرررف مسرررتوطن يقيمرررون  ررري  511" نررراى  أن قلررر " رررسرتو" اليسررراري  برررر"يوم القررردو"، ماررريرة 

 ألف   سطيني". وقال  المنظم  "القدو الارقي  ليس  عاصمتي". 311العربي  وسط 
 71/5/5175 بالجديدةب رام هللا الحياة

 
 للمتطرفين ترافقها اعتداءات مركزا   في القدس أصبحت"تاغ مائير": مسيرة الكراهية  .30

نظمرر  جماعرر  "ترراغ مررائير" المنا ضرر  ل عنصررري  تظررا رة مضررادة لمسرريرا   مجيرر   :القرردو المحت رر 
ل ذكرى الثامنر   قحيااي ، أمو راقص  وأعمال عربدة قام بها المتطر ون اليهود  ي ارقي القدو المحت  

ع رر  مرا وصرر ته  مبنرر  الب دير  احتجاجراي  أمرام ،7491الحرتمل وضررم المدينر  المقدسر  عررام  واألربعرين
ل جماعرا  المتطر ر " وترا قهرا  "مركرزاي  أصربح المسريرة السرنوي   قنبر"مسيرة الكرا ي ". وقال  الجماعر  
مت كرررا  وعنرررف جسررردي ضرررد سررركان القررردو وتحطررريم ل م وا  انرررا باررركل روتينررري "عبرررارا  عنصرررري  

" ذا العرام نقولهرا بصرو  عرال وبكرل وضروح: ال ل عنرف والكرا ير  والتحرريض  وأضا  ال  سطينيين". 
سيسريرون عبرر  أنصرار ا قنالذي يهردد النسري  الحسراو ل حيراة اليومير   ري القردو". وقالر  الجماعر  

 م والتعاي .المس م  ويوزعوا الز ور ع   السكان كرمز ل سم األحياا
 71/5/5175 بالحياة الجديدةب رام هللا
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 مصطلح دولة فلسطين تعرب عن خيبة أملها من استخدام الفاتيكان الخارجية ااسرائيلية .32
 رري ال ارجيرر  اإلسرررائي ي  قررال: "قن "قسرررائيل"  مسررؤوالي ، أن 71/5/5175 بالخلييي ب الشييارقةناررر  

موا ق  ع   صيى  نهائي  لمت اق مع ال  سطينيين تتضرمن استمع  ب يب  أمل لقرار البابا  رانسيو ال
اسررت دام مصررط ح دولرر    سررطين". وتررابع "قن تطرروراي مررن  ررذا النرروع ال يررؤدي قلرر  تقرردم عم يرر  السررمم 

وترابع "قن تطروراي مرن  رذا النروع ال يرؤدي  ويبعد القيادة ال  سرطيني  عرن الم اوضرا  الثنائير  المبااررة".
 م ويبعد القيادة ال  سطيني  عن الم اوضا  الثنائي  المباارة".قل  تقدم عم ي  السم

، أن  رادي أبرو سرعدى، رام هللا، نقمي عن مراسر ها  ري 71/5/5175 بالقدس العربيب لندنوأضا   
عبراو الررئيو ال  سرطيني محمرود لوزارة ال ارجي  اإلسرائي ي   اجمر   يره  "يسرائيل  يوم" نار  بياناي 

وكتب : "من المؤسرف أّن يسرتىل محمرود عبراو المنترديا  الدولير  لمهاجمر  قسررائيل  ،وقرار ال اتيكان
 ويمتنع عن العودة قلر  الم اوضرا  التري تبقر  الطريرق الصرحيح لتحقيرق رؤير  سياسري  وحرل سر مي".

 .عباورئيو  ل وداعماي  دا ئاي  بدى ا تماماي أنسيو االبابا  ر  أنالصحي    وأضا  
 
 ر أمن السلطة في حماية المستوطنينضابط إسرائيلي يشيد بدو  .33

أارراد ضرررابط قسرررائي ي كبيررر، بجهرررود أجهررزة األمرررن التابعرر  ل سرر ط  ال  سرررطيني   يمررا يتع رررق  :الناصرررة
بتسررهيل وتررأمين اقتحامررا  المسررتوطنين اليهررود لقبررر يوسررف  رري مدينرر  نرراب و اررمال الضرر   الىربيرر  

ا اإللكتروني عن ضرابط العم يرا   ري لرواا "يهرودا ونق   "القناة السابع " العبري  ع   موقعه المحت  .
والسامرة"، قيرال صرباغ، قولره "قن قروا  األمرن ال  سرطيني  تتعراون مرع الجري  اإلسررائي ي وتحمري قبرر 

 يوسف  ي ناب و ع   مدار الساع ، ويتم تنسيق عم يا  االقتحام معها مسبقاي"، كما قال.
 71/5/5175قدس برسب 

 
 هاليبرمان يكّرر شروطه لدخولو  ..في مواجهة حكومة نتنياهواتساع رقعة المعارضة  .34

بد  احتماال  توسيع القاعدة االئتم ي  لحكوم  بنيامين نتنيا و الجديدة، : بر وم جرايسي - الناصرة
تضررريق  ررري ظرررل اتسررراع رقعررر  المعارضرررين لهرررذه الحكومررر . قذ طررررح أ يجررردور ليبرمررران، زعررريم حرررزب 

لمنضرررمام قلررر  الحكومررر ، بعرررد أن كررران رئررريو حرررزب "العمرررل"  تاررردداي  أكثرررر "قسررررائيل بيتنرررا"، ارررروطاي 
براب الت راوض النضرمام حزبره قلر  الحكومر ،  يمرا ال يبردو أن  قغرمقيتسحاق  يرتسروغ قرد ألمرح قلر  

 كت   "يوجد مستقبل" الع ماني ، بسبب ر ض المتدينين المتزمتين لها. ع   ضمّ  نتنيا و سيكون قادراي 
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المح  ررون ع رر  أن نتنيررا و لررن يكررون بمقرردوره قيررادة الحكومرر   ررمل عمررل الكنيسرر  وُيجمررع المراقبررون و 
ألمررد طويررل، ألن أي غيرراب بسرريط عررن أعمررال الكنيسرر  مررن جانررب أي نائررب مررن االئررتمف الحرراكم، 

 مااريع معارض  تر ضها الحكوم . ققرارسُي ال مااريع الحكوم ، أو سيؤدي قل  
يع المقب رر ، قلرر  البحررث عررن اررريى لحكومترره، وممارسرر  ضررىوط وسيسررع  نتنيررا و  رري األيررام واألسرراب

ع رر  ليبرمررران لينضرررم مرررع حزبرره قلررر  الحكومررر ، لتسرررتقر برررذلى الحكومرر ، قال أنررره حتررر  أمرررو، يرررر ض 
ليبرمان االنضمام قل  الحكوم ، التي من وجه  نظره نقض  الكثير مرن القررارا  التري ات رذ   رمل 

الحل األ ضل لنتنيا و  و انضمام ليبرمران وحزبره ذي المقاعرد  أنوع   الرغم من  الحكوم  السابق .
نسرررف ل كثيرررر مرررن  ،  ررري عم يررراي الحكومررر ، قال أن ليبرمررران طررررح مسررراا السرررب  ارررروطاي  قلررر السررر ، 

مطالبتررره  قلررر  قضرررا  االت اقيرررا  التررري أبرمهرررا حرررزب ال يكرررود مرررع كت تررري اليهرررود المترررزمتين "الحريرررديم"، 
مررن برراب وجههررا أمررام العررالم ع رر  تبينهررا  األقررلتطيع الحكومرر ، ع رر  بتثبيرر  سياسررا  وقرروانين، ال تسرر

قرار ا  كسياس  مع ن . وا 
الحكومررر   قرررد  ررري حرررال جررررى تىييرررر  قلررر وقرررال ليبرمررران  ررري مقاب ررر  ت  زيونيررر ، قن سررريقبل االنضرررمام 

ال طررروط العريضررر  ل حكومررر ، مثرررل أن تتجررره الحكومررر  لسرررن قرررانون "قسررررائيل الدولررر  القوميررر  ل ارررعب 
ودي"، بموجب النص المطروح،  ي حين ات ق نتنيا و مع اركائه ع   تاكيل لجن  ل تباحرث  ري اليه

نرص ترروا قي، و رذا كم ررر  مرن  ررذه الردائرة، لكررون المتردينين المتررزمتين، واليمرين التق يرردي، الرذي بررا  
بنروده  يمث ه حزب "كوالنرو" برئاسر  مواريه كح رون ل قرانون، بسربب بنرود عديردة  يره، رغرم التوا رق ع ر 

 الاعب ال  سطيني. تجاهالعنصري  
ع   ابان المتزمتين،  ري حرين أن  اإللزامي ع    رض ال دم  العسكري   باإلبقااكما طالب ليبرمان 

ع ررر  المقررراومين  اإلعررردامطالرررب ليبرمررران بسرررن قرررانون ي ررررض حكرررم و . نتنيرررا و سررري ىي القرررانون قريبررراي 
اليهرود عرضر   اإلر رابيونانون كهذا، كي ال يكون من سن ق "قسرائيل"ال  سطينيين،  ي حين تت وف 

. ويطرح ليبرمان اروطا أ ررى، مثرل أن يكون انتقائياي  اإلعدامله، قذ أنه ال يمكن لقانون ي رض حكم 
حكرررم حمرراو  ررري غرررزة، وتوسررريع  قسرررقاطأن تضررع الحكومررر   ررري برنامجهررا باررركل واضرررح العمرررل ع رر  

 رر ، رغررم أن  رري االت اقيرر  مررع تحررالف المسررتوطنين االسررتيطان  رري جميررع أنحرراا الضرر   والقرردو المحت
 "البي  اليهودي"، يوجد نص واضح لتوسيع االستيطان.

 71/5/5175الغدب عّمانب 
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 تقديرات إسرائيلية: حكومة نتنياهو ستصمد لعامين أو ثالثة .35
بير  قال  مصادر صح ي  عبري ، قن تقديرا  سياسي  تسود  ري أوسراط حرزب "ال يكرود" و"ال :الناصرة

اليهررودي" اليمينيررين وكررذلى المعارضرر  اإلسرررائي ي ، ت يررد بررأن االئررتمف الحكررومي الضرريق الررذي اررّك ه 
مررن رغم بررالبنيررامين نتنيررا و لررن يت كررى  ررمل األاررهر القريبرر ، وسررينجح بالبقرراا ل ترررة متواصرر   نسرربياي، 

 نائباي  قط. 97كونه يعتمد ع   
، أن توقعرا  رئريو االئرتمف الحكرومي 71/5ألحرد وذكر  صحي    سرتو  ي عدد ا الصادر يوم ا

تساحي  نىبي تاير قل  أن الحكومر  لرن تنهري دورتهرا البالىر  أربرع سرنوا  ونصرف، غيرر أنره يتوقرع 
 لها الصمود لعامين أو ثمث  ي حال لم يتم توسيعها  مل عدة أاهر.

أن الضررىط النرراجم عررن مررن جانبرره، أعرررب زعرريم حررزب "البيرر  اليهررودي" ن تررالي بينرر ، عررن تقررديره برر
قمكاني  ت كى الحكوم  سيؤدي لر"نتائ  عكسي " تسهم  ي   رق حالر  مرن التعراون برين كترل االئرتمف، 

ونق   الصرحي  ، عرن مسرؤول ر يرع  ري  كما أنها لن ت  ق أي أزما  تهّدد مستقب ه، ع   حد تقديره.
حكوم  نتنيا و  مل أاهر  "المعسكر الصهيوني" تأكيده، ع   أن  رص نجاح المعارض   ي قسقاط

ق ي رر  تبرردو "من  ضرر "، مرجعرراي ذلررى لعرردة أسررباب مررن بينهررا اعتقرراده بررأن أعضرراا المعارضرر  سرريوا قون 
 ع   التىيب عن التصوي  مقابل تعهد الحكوم  بد ع مااريع القوانين التي سيطرحونها، و ق رأيه.

 71/5/5175قدس برسب 
 
 ى لتغيير سلطات المحكمة العلياوزيرة العدل ااسرائيلية الجديدة تسع .36

قال  وزيرة العدل اإلسرائي ي  الجديدة يروم  :قعداد عم اوقي ل نارة العربي ، من مايان لوبيل - القدو
األحرد قنهررا ستسررع  لتحقيررق ترروازن جديررد يكرربح سرر طا  المحكمرر  الع يررا ع رر  البرلمرران والحكومرر  و رري 

 سياس  ي ا  منتقدون أن تقيد اإلاراف القضائي.
و ي ك متها اال تتاحي  سع  ااكيد ل تق يل من  ذه الم اوف وتعهرد  بالح راظ ع ر  وضرع المحكمر  
التي أااد بها الرئيو اإلسرائي ي كوسي   مهم  ل د اع عن حقروق األق ير   ري الربمد التري ال يوجرد لهرا 

الررذي قراطي ولررن أكررون الارر ص و وقالرر  "نظررام العرردل أسرراو لوجودنررا كمجتمررع ديمرر دسررتور رسررمي.
"لكنرري لررن أسررمح أن ي ررتهم السرر ط  القانونيرر  ل روعنررا التاررريعي  والتن يذيرر .  . وأضررا  ي  ررف سررطوته"

لكرن يوسري بي رين وزيرر العردل السرابق  .يجب أن نتوصل لصياغ  لتحقيرق تروازن صرحيح برين ال رروع"
أغ بير ... ق قري المنتمي لحزب العمل اليساري قرال لراديرو الجري  اإلسررائي ي " ري )اراكيد( ال تتمترع ب

 ."أنها قد تجر نظام العدال  اإلسرائي ي ثاني  قل  األيام السوداا قائم ولكنه بسيط
 71/5/5175وكالة رويترزب 
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 الشاباك يعتقل رجل أعمال أردني وال يسمح بلقائه مع محاميه .37
 51يام )اعتقل جهاز األمن العام اإلسرائي ي )الااباى( رجل األعمال قبررا يم صر: تحرير بمل ضا ر

قلر   ، وعندما كران قادمراي يوماي  75(، من أصل   سطيني ويحمل الجنسيتين األردني  والكندي  منذ عاماي 
الض   الىربي  بدعوة من الرئيو ال  سطيني محمود عباو، ل ماارك   ري مرؤتمر لرجرال األعمرال  ري 

 رام هللا. ويمنع الااباى صيام من التقاا محاميه.
قلر  الضر   الىربير  مرع مجموعر  مرن رجرال  ي معبرر ال نبري عنردما كران قادمراي واعتقل الااباى صيام  ر

األعمررال مررن األردن، و ررو معتقررل  رري سررجن "كياررون" )الج مرر ( حيررث يجررري التحقيررق معرره، حسرربما 
 أ اد  صحي   " سرتو" اليوم االثنين.

، ويم رررى وصرريام  رررو   سررطيني األصرررل وغررادر الررربمد منرررذ عارررا  السرررنين ويسرركن  ررري عّمرران وكنررردا
 مصانع  ي أنحاا العالم، وبضمن ذلى  ي الصين وقطر وكرواتيا.

ويررردعي الاررراباى أن صررريام ضرررالع  ررري ناررراط لصرررالح حركررر  حمررراو، لكرررن الصرررحي   أارررار  قلررر  أن 
ه قي رر    ررف أبررواب مى قرر   قررط. ومرردد  محكمرر  عسرركري  قسرررائي ي  اعتقالرره مجمررل االدعررااا  ضرردّ 

المقبرل. وقرد اسرتأنف محاميره قلر  المحكمر  الع يرا جرراا منعره مرن مرتين، و و معتقل حت  يوم األحد 
واحت  األردن وكندا ع   اعتقال صيام ومنعه من لقاا  لقاا موك ه، لكن المحكم  ر ض  االستئناف.

وقال دب وماسي كندي قن الس ارة الكندي   ي  محاميه من  مل التوجه قل  وزارة ال ارجي  اإلسرائي ي .
ع ررر  األمرررر وأنهرررا اقترحررر  مسررراعدة مواطنهرررا صررريام، مضررري ا "نحرررن ال نرررد ل  ررري ترررل أبيرررب مط عررر  

وقررال محررامي صرريام، أ رري برعررام، ل صررحي   قن "منررع ال قرراا مررع المحررامي لرره  ت اصرريل  ررذه الحالرر ". 
  دف واحد ال غير و و كسر روحه وعزله من أجل زيادة تأثير االعتقال". 

 71/5/5175 ب41عرب 
 
 سيناريوهات للتعامل مع غزة أربعة :يةالمخابرات ااسرائيل .38

كاررر   مصرررادر قسررررائي ي ، عرررن أربعررر  سررريناريو ا  أعررردتها أجهرررزة : القرررادر  رررارو عبرررد – غرررزةقطررراع 
الم ابرا  اإلسرائي ي  ل تعاطي مع الوضرع  ري غرزة، تترراوح برين الحرل السياسري والمواجهر  العسركري . 

ون وجررررود ت ا مررررا  لوقررررف النررررار. ويركررررز ويتضررررمن السرررريناريو األول مواجهرررر  عسرررركري  متواصرررر   د
السيناريو الثاني، ع   الح راظ ع ر  حالر  الهردوا النسربي الحالير ، قال أنره يحرذر مرن اسرتىمل حمراو 
لهررذا الوضررع إلعررادة بنرراا قوتهررا العسرركري  واالسررتعداد لجولرر  قتررال. أمررا السرريناريو الثالررث  يتحرردث عررن 

م يررون   سررطيني.  يمررا يتحرردث  7.1ل  عررن حيرراة و مسرؤ  "قسرررائيل"احرتمل غررزة بالكامررل وبررذلى سررتكون 
السرريناريو الرابررع عررن حررل سياسرري، لكنرره يرررى أن  ررذه مسررأل  معقرردة سرريكون لهررا تررداعيا  كبيرررة ع رر  
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ومرررن المسرررتبعد أن  موحررردين إلبررررام ات ررراق سياسررري حاليررراي  االعمقررر  مرررع مصرررر، وأن ال  سرررطينيين ليسرررو 
 رة المنظورة.يتوص وا لوحدة موقف حيال ذلى  مل ال ت

 71/5/5175عكاظب جدةب 
 
 القسامية "زيكيم" في عمليةالخلل األمني بعد "واال" العبري: حزب هللا يستعد لشن هجمات بحيرية  .39

، يسرتند 79/5يروم السرب  وكاال : تحدث تقرير جديد ناره موقع "واال" العبري، صرباح ال -تل أبيب 
بحرير  اإلسررائي ي  لهجمرا  مركرزة وارديدة  ري أي لمع وما  اسرت باري ، عرن قمكانير  تعررض سرمح ال

ويارررير التقريرررر قلررر  ال  رررل األمنررري  وحرررزب هللا ال بنررراني. "قسررررائيل"معركررر  قرررد تنارررب مرررن جديرررد برررين 
ال طير الذي أظهرته التحقيقا  الجديدة منذ أيام باأن عم ي  "ساحل زيكيم"، التي ن ذ ا مقات ون مرن 

 اع غزة قل  سواحل الكيبوتو المجاور لمدين  عسقمن.حماو تس  وا عبر البحر من قطحرك  
لكترونيررر ،  رررإنهم لرررم قوأظهرررر  التحقيقرررا   ررري القضررري  أن الجنرررود رغرررم كرررل مرررا يمت كونررره مرررن معررردا  

دقيق  و و ما ينا ي حقيق  اريط ال يديو الذي برث  51 ي كاف د ول المقات ين قال بعد  ينجحوا أبداي 
لرردى وصرولهم قبررل أن يررتم  الجري  اإلسرررائي ي، وأوضرح أن قررت هم ترمّ  ري بدايرر  العم ير  حينهررا مرن قبررل 

 نار  يديو من قبل حماو.
،  ررإن  نرراى تقررديرا  اسررت باري  قسرررائي ي  تاررير قلرر  أن مررا  ع ترره أمررووبحسررب التقريررر الررذي ناررر 

 حماو  ري ت رى العم ير  عبرارة عرن منراورة صرىيرة بالنسرب  لمرا قرد ي ع ره حرزب هللا الرذي وضرع  ططراي 
 وو قرررراي  سررررتراتيجي  لمهاجمرررر  سررررمح البحريرررر ، قذ تتضررررمن  جمررررا  تطررررال سررررواحل ال ضرررريرة ونتانيررررا.ا

ل تقديرا  االست باري ،  إن حزب هللا يقوم ببناا قوة تمت ى أس ح  تهدد قدرا  البحري  اإلسرائي ي ، وقد 
والررزوارق حرردد حررول ذلررى عرردة سرريناريو ا  منهررا الىواصررون واسررت دام دراجررا  ناريرر  وقرروارب سررباق 

وياررير تقريررر موقررع "واال" اسررتنادا لمع ومررا  مررن  بررراا قلرر  أن حررزب هللا برردأ  وطررائرا  برردون طيررار.
يدرب بعض عناصره ع   اواطئ ميناا بيرو  ع   يد مدربين قيرانيين، ومن ثم ذ بوا ل تدرب ع   

 سواحل قيران بسبب القيود الم روض   ي ميناا بيرو .
 71/5/5175 باأليامب رام هللا

 
 ويدينانها األثيوبييننتنياهو وريفلين يقران بوجود العنصرية ضد اليهود  .41

بنيرررامين نتنيرررا و والررررئيو اإلسررررائي ي  اإلسررررائي يأدان رئررريو الررروزراا  .(:أ.ف.ب) –القررردو المحت ررر  
الرذين يارتكون مرن عنرف الاررط   "قسررائيل" ري  األثيوبيينالعنصري  ضد اليهود  أمورؤو ين ري  ين 

 ق  المؤسسا  اإلسرائي ي  ضد م.وت ر 
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محررراولتهم ال ررررار مرررن بمد رررم   رررمل آالف يهرررودي أربعررر  ررري الرررذكرى السرررنوي  لمقترررل  ،وقرررال نتنيرررا و
   رري قرر"ال مكرران ل عنصررري  والت ر  مررن القرررن العارررين،  رري مط ررع الثمانينيررا  "قسرررائيل" قلرر والتوجرره 

 رذه  "سنقاتل بكرل قروة ممكنر  ضردّ  ثيوبييناألمجتمعنا". وصرح أمام حاد يضم العديد من المهاجرين 
 من حياتنا". قزالتهاالظا رة غير المقبول . يجب 

صرررل أارررا دنا جميعرررا وسرررمعنا صرررر ا  وألرررم اإلسررررائي يين مرررن  األ يررررة األسرررابيعوقرررال ري  رررين " ررري 
 "لقد كاف المحتجون عن جرح م توح وينزف دا ل المجتمع اإلسرائي ي". وقال "لقد وأضاف". أثيوبي

 أنوعرردم االسررتجاب ". وأكررد  واإل انرر عرررب عررن مارراعره بالت رقرر  والعنصررري  أ  مجروحرراي  سررمعنا مجتمعرراي 
ع   أمد سنوا ... لم نرر ولرم نتصررف بالاركل  األثيوبي ي دم  ومعام   المجتمع  أ طأ "قسرائيل 

 الصحيح، ولم نسمع بالاكل الكا ي".
 71/5/5175 بالحياة الجديدةب رام هللا

 
 ب الروحي لالستيطان ومؤسس "غوش ايمونيم"وفاة األ .40

سرن (، مؤسرو حركر  "غررو   11ترو ي أمرو الحا رام مواري لي نىرر ).(: ب.ف.أ) –القردو المحت ر  
ا  القررن الماضري، بحسرب مرا يايمونيم" التي أط ق  االستيطان  ي الض   الىربي  المحت    ي سربعين

 أع ن  عائ ته  ي بيان.
دو ألسرة ألماني ، ودرو ع   أيدي الحا ام تسي ي يهودا كوى، األب  ي الق 7435ولد لي نىر عام 

 ."قسرائيل"الروحي ل قومي  الديني   ي 
، جمررع الحا ررام لي نىررر عرردداي مررن األارر اص حولرره، وقرررروا 7491وبعرد أيررام ع رر  انتهرراا حرررب عررام 

 /حرم. و ري أي رولاالنتقال لمستيطان  ري األراضري المحت ر  ال  سرطيني ،  صوصراي  ري ال  يرل وبير  ل
، حققررروا أول انتصرررار سياسررري لهرررم عنررردما سرررمح  الحكومررر  اإلسررررائي ي  بقيرررادة حرررزب 7491 سررربتمبر

ولرم ُيعررف  "العمل" لهم بإقام  مستوطن   ري "ك رر عتصريون" التري كانر  اعتبرر  المسرتوطن  األولر .
  يرررل حيرررث عنررردما اسرررتقر  ررري ق رررب ال 7491أبريرررل  /لي نىرررر مرررن الجمهرررور العرررريض قال  ررري نيسررران

 استأجر  ندقاي  ي المدين ، واحت ل  يه بال صح اليهودي، ور ض مىادرته بعد انتهاا االحت اال .
وبعد ا حصل ع   قذن بتأسيو مدين  "كريا  أربع" قرب ال  يل، ومع استمم حزب "ليكرود" السر ط  

 نىررر حركرر  وأسررو لي مسررتوطن. 911، أقررام  رري ال  يررل حيررث ال يررزال يعرري  اليرروم نحررو 7411عررام 
بالعمرل ع ر  بنراا مسرتوطنا   ري  7419"غو  ايمونيم" )كت   اإليمان( التي باار  ابتداا من عام 

، ديرن بقترل   سرطيني مرن دون قصرد عنردما أط رق النرار  ري ال  يرل 7441مناطق الض  . و ري عرام 
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كبيررة  ري ، اعتزل العمل السياسي بعد أن منري بهزيمر  7445ع   تجمع من ال  سطينيين. و ي عام 
 االنت ابا  التاريعي ، ويعي  جميع أوالده األحد عار  ي مستوطنا  الض  ،  صوصاي  ي ال  يل.

 71/5/5175 بالحياةب لندن
 

 القدس ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصىاالحتالل في عدد من أحياء مع مواجهات  .42
 يون، أمو، مواطنين  ي الب دة عبد الرؤوف أرناؤوط:  اجم  قوا  االحتمل ومستوطنون قسرائي

 عاماي ع   احتمل المدين . 91القديم  ومحيطها  ي ذكرى مرور 
وحرص المواطنون ع   ر ع األعمم ال  سطيني   ي مواجه  قصرار المستوطنين والحكوم  

 اإلسرائي ي  ع   ر ع األعمم اإلسرائي ي .
ين  بدأ ، منذ ساعا  صباح أمو، بتنظيم وكان  االست زازا  اإلسرائي ي  ضد المواطنين  ي المد

المستوطنين مسيرا  است زازي   ي منطق  باب العامود و م ي وحون باألعمم اإلسرائي ي  ويرددون 
 الاعارا  المعادي  ل عرب وسط حماي  الارط .

وبالمقابل  قد اعتد  الارط  ع   عارا  المواطنين  ي منطق  باب العامود، الذين أكدوا عروب  
 لقدو ور ضهم االست زازا  اإلسرائي ي .ا

 وراق الابان قوا  لمحتمل بالحجارة والزجاجا  ال ارغ  بعد أن اعتد  ع يهم قوا  االحتمل.
 وأع ن  الارط  اإلسرائي ي  قصاب  أحد عناصر ا قصاب  ط ي  .

حتمل بالمقابل قال اهود عيان: قن عدد من المواطنين أصيبوا  ي المواجها  مع قوا  اال
 كما تم اعتقال العديد من المواطنين  ي المواجها  التي استمر  طوال يوم أمو. والمستوطنين.

مستوطناي المسجد األقص  المبارى، من  مل باب  791وبموازاة ذلى  قد اقتحم ما يزيد عن 
مساا أمو،  ووصل المستوطنون قل  باح  باب العامود، المىارب  بحماي  ومساندة ارط  االحتمل.

وارعوا ب عالياتهم االست زازي  وسط غضب اعبي   سطيني، ترجمه الابان بر ع األعمم ال  سطيني  
وبهتا اٍ  وطني  ضد االحتمل، وبعد أداا الرقصا  االست زازي  االحت الي ، توجه المستوطنون عبر 

 عاليا  الصا ب ، وسط  تا ا  الب دة القديم  وأسواقها واوارعها قل  باح  حائط البراق الستكمال ال
 تدعو لقتل العرب وأ رى تدعو لبناا الهيكل المزعوم مكان األقص  المبارى.

و ي السياق ذاته، اندلع  مواجها  بين الابان وقوا  االحتمل  ي عدد من أحياا المدين  المقدس ، 
، وكذلى  ي ب دة  اص   ي س وان جنوب األقص  المبارى، وأحياا الصوان  ووادي الجوز والطور

 العيسوي ، اعتق    ملها قوا  االحتمل ااباي ع   األقل، وأصاب  العارا .
 71/5/5175األيامب رام هللاب 
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 اابراهيميوالحرم  المسجد األقصىبلكرى ااسراء والمعراج في اآلالف يحتفلون  .43
سراا والمعرا   ي كل اارى اآلالف من المواطنين أمو  ي قحياا ذكرى اإل: القدو المحت  ، ال  يل

الاريف  ي ال  يل  ي  اإلبرا يميالمبارى  ي القدو المحت  ، و ي الحرم  األقص من المسجد 
احت االي بهذه المناسب   ي المسجد القب ي  أمو اإلسممي ونظم  دائرة األوقاف  الض   الىربي .

االنتهاكا  اإلسرائي ي  العظيم س هب عن  باألقص  تحدث  مله رئيو مج و األوقاف الايم عبد
 التي يتعرض لها األقص ، مثمناي دور المرابطين  يه.

والمعرا ، انط ق  مسيرة كا ي  من نادي  مل القدو اارى  يها العديد من  اإلسرااواحت اا بذكرى 
 ال رق الكا ي ، وجاب  اوارع المدين  حت  الب دة القديم  وأسواقها انتهاا بالمسجد األقص .

وساحاته. وكان  اإلبرا يمين سه، اقيم احت ال مركزي بهذه المناسب   ي أروق  الحرم   ي الوق 
 قل مواطن تركي قدموا من بمد م ل ماارك   ي االحت ال، قضا    111الم   وجود أكثر من 

 بعض الهنود المس مين ومن سنىا ورة. 
 71/5/5175الحياةب لندنب 

 
 تستهدف تهويد جغرافيتها فلسطين تتعرض لنكبة ثانية :حنا عيسى .44

أكد باحث  ي اؤون االحتمل واالستيطان، أن النكب  التي عاي  ال  سطينيون أحداثها ما بين عامي 
ما زال  مستمرة حت  اليوم الحالي،  ي صورة ثاني  مستهد   تهويد الجىرا يا  7491و، 7491

ل    ق ماهد طبيعي أوروبي، ال  سطيني  وتدمير طبيع  البمد العربي  األص ي  من  مل محاو 
 وذلى بعد نجاح العصابا  الصهيوني  بتهجير مئا  آالف ال  سطينيين عن ديار م.

وقال أستاذ القانون الدولي حنا عيس  قن "قسرائيل" لم تتوقف عن تهويد األرض ال  سطيني ،  بعد 
 9911ر من ألف مواطن   سطيني، قام  س طا  االحتمل بمصادرة أكث 151تهجير أكثر من 

دونم، وكان   ذه ال طوة األول  التي بدأ   يها حكوم  االحتمل وما زال  مستمرة،  منذ يناير عام 
 دونم من أراضي "القدو الارقي " المحت  . 59511تم  مصادرة  5179وحت   براير  7491

بتهويد  تقوم "قسرائيل" 7491وأضاف عيس  أنه بعد تهويد األراضي ال  سطيني  المحت   عام ،
الض   الىربي  المحت   ومناطق األغوار، وكل ذلى من اأنه أن يىّير باكل كامل الجىرا يا 

وادد ع   أن اإلجرااا  الصهيوني  التي تستهدف الجىرا يا ال  سطيني  م ال   لقواعد . ال  سطيني 
وتر ض االلتزام القانون الدولي ولكل االت اقيا  الدولي ، و ي ع   عكو ذلى، تقوم ببسط ن وذ ا 

  .بهذه االت اقيا ، التي تعتبر ما يقوم به االحتمل من تىيير ل جىرا يا ال  سطيني  جريم  حرب
 71/5/5175الخلي ب الشارقةب 
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 كارثية يعيشون أوضاعا   ةألف الجئ فلسطيني في سوري 200 :تنفيلية منظمة التحرير .45
ألف الجئ  511   أحمد مجدالني، قنقال عضو ال جن  التن يذي  لمنظم  التحرير ال  سطيني

ن القيادة ال  سطيني  تعمل جا دة من أجل    سطيني  ي سوريا يعياون أوضاعا كارثي  ل ىاي ، وا 
وأضاف مجدالني  ي ندوة أمام المتقاعدين المدنيين  تقديم المساعدا  والح اظ ع   أمن المجئين.

ألف الجئ، وأن  91 قل نيين  ي السويد وصل أقيم  برام هللا، األحد، أن عدد المهاجرين ال  سطي
  ناى أعدادا كبيرة من ال  سطينيين استقب وا  ي  ولندا، ولم يعرف عدد م.

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
 
 قراقع يتوقع زيادة عدد األسرى المضربين عن الطعام .46

راقع، أمو، ازدياد توقع رئيو  يئ  اؤون األسرى والمحررين  ي منظم  التحرير ال  سطيني  عيس  ق
ا ع   استمرار سياس  االعتقال اإلداري  عدد األسرى ال  سطينيين المضربين عن الطعام احتجاجي

 511وقال قراقع "قن عدد األسرى المعتق ين قدارياي  ي سجون االحتمل وصل قل  ما يقارب  بحقهم.
 أسير، عدد منهم تم تجديد االعتقال اإلداري له أكثر من مرة".

قراقع انه "مع استمرار تجديد االعتقال اإلداري وعدم وجود أ ق أمام األسرى ال يوجد أمامهم  وتابع
أي  يار سوى اإلضراب وتحريى قضيتهم". وتاير اإلحصااا  قل  أن "قسرائيل" تعتقل  ي سجونها 

قابع محمد األقرع من مدين  ق قي ي ، ال وقال قن األسير   سطيني بينهم نساا وأط ال. 9511ز اا 
حالياي  ي سجن النقب اإلسرائي ي، بدأ أمو قضرابا م توحاي عن الطعام، احتجاجا ع   تجديد حبسه 

 ر ن االعتقال اإلداري ل مرة الثالث  ع   التوالي. 
 71/5/5175الخلي ب الشارقةب 

 
 : مليون معتقل فلسطيني ضحية النكبة"األسرى للدراسات" .47

ع   جرائمها  قسرائيل  المؤسسا  الدولي  والحقوقي  لمقاضاة طالب مركز األسرى ل دراسا: رام هللا
، وما سبق ذلى من جرائم ع   يد العصابا  الصهيوني ، وما تم ا 91المستمرة منذ نكب  العام 
وأضاف المركز أن جي  االحتمل قام باعتقال ما يقارب الم يون   سطيني  ع   يد جي  االحتمل.

م   ا   أسوأوأكد مدير مركز األسرى ل دراسا  رأ   حمدون  أن  .عن تأسيو كيانه اإلعمنمنذ 
م يون أسير ممن د ل السجون منذ بداي  االحتمل حت   ذه ال حظ ،  نحووآثار النكب   ي قضي  

 .اإلنساني  ي مجازر جماعي  بعد اعتقالهم بم رحم  وال التزام بأدن  األ مق  قعدامهموممن تم 
 71/5/5175هللاب الحياة الجديدةب رام 
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 األسيرات ينتظرن كلمة الفصل من كتائب القسامأسيرة محررة:  .48
عاميا(: قن "األسيرا   57قال  األسيرة المحررة بارى جمال الطويل ): محمد أبو احم  - غزة

ال  سطينيا   ي سجون االحتمل يترقبَن األ بار التي يتم تداولها  ي اإلعمم عن قرب قتمام كتائب 
 ص ق  تبادل لألسرى مع االحتمل اإلسرائي ي".القسام ل

 ي تصريح لر"  سطين  اهريا، 77وأكد  الطويل التي أط ق االحتمل سراحها اليوم، بعد اعتقال دام 
أون الين"، أن األسيرا  ينتظرن ك م  ال صل من كتائب القسام، وال يثقن بأي أ بار تصدر من  نا 

 قسام، ولديهّن أمل كبير بقرب اإل را  عنهّن.أو  ناى، ويعتمدَن  قط ع   رواي  ال
والطويل، و ي ابن  القيادي  ي حرك  "حماو" والمعتقل لدى االحتمل جمال الطويل، نااط  حقوقي  

 وا عممي   ي مجال األسرى و ي الناطق  باسم ابك  "أنين القيد" اإلعممي  وأحد مؤسسيها. 
 قاوم  ال  سطيني ، وقدرتها ع   قتمام ص ق  مار  .وادد  ع   أن األسيرا  ع   ثق  كام   بالم

 71/5/5175ب فلسطين أون الين
 

 لكرى النكبة تشدد على الوحدة الوطنية وحق العودةفي  غزةمسيرة حاشدة ب .49
نظمتها الهيئ  الع يا ل  صائل التي اارى آالف ال  سطينيين  ي المسيرة الحاادة : أ ف ب -غزة 

 المسيرة انط ق . و 7491ل نكب  ال  سطيني  عام  91إلحياا الذكرى الر الوطني  واإلسممي   ي غزة
، وتجمع   ي ميدان "السرايا" وسط مدين  غزة، قبل أن تتوجه قل  مقر األمم غزة من مناطق قطاع

 ع   الوحدة الوطني  وحق العودة  المسيرة اددو  المتحدة  ي المدين .
ر ع العديد من المااركين، م اتيح  ابي  كتب ع يها ور ع المتظا رون األعمم ال  سطيني ، كما 

، حيث أع ن عن 7491"عائدون"،  ي قاارة قل  عودة المجئين قل  ب داتهم التي  جروا منها عام 
 قيام دول  قسرائيل.

 71/5/5175الحياةب لندنب 
 
 التي ُدمرت خالل العدوان على جدران البيوت لوحات جداريةرسامون فلسطينيون يرسمون  .51

رساماي   سطينياي  ي رسم لوحا  جداري  ع   جدران البيو  التي دمر ا  73اارى : أ ف ب -غزة 
الجي  اإلسرائي ي  ي حرب الصيف الماضي  ي منطق  الاجاعي  ارق مدين  غزة، تحاكي  جرة 

 .5179والنزوح  مل الحرب عام  7491ال  سطينيين عام 
ال  سطيني  صالح المصري الذي نظم  ذه ال عالي : "قام وقال رئيو اتحاد اإلذاعا  والت  زيونا  

 نانون، جميعهم من عائم  الجئ ، برسم ثماني لوحا   ني  ع   بقايا جدران  ي حي الاجاعي  
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ومروراي بكل النكبا "، مستطرداي: "رسالتنا أن  7491المدمر لتوثيق جرائم االحتمل منذ نكب  عام 
 ديار م قريباي". قل عودة المجئين األمل حي  ينا بتحرير   سطين و 

 71/5/5175الحياةب لندنب 
 
 إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في نابلس .50

بين مواطنين وجنود االحتمل  ي امال الض   الىربي   أمووقع  مواجها   وكاال : –محا ظا  
 بينهم مصوران صح يان. األقل مس  جرح  ع    أوقعالمحت   ما 

مواطن  511قرب حاجز حوارة االحتملي، جنوب ناب و عندما تجمع حوالي  ووقع  المواجها 
الرصاص  بإطمقل نكب . وحاول جنود االحتمل منع المتظا رين من االقتراب  91الذكرى الر إلحياا

ثمث   قصاب المطاطي والقنابل المسي   ل دموع ورد المتظا رون براقهم بالحجارة، ما أس ر عن 
 أصيب الصيني  )اين وا(  ي عينه،  يما  األنباا، أحد ما يعمل لحساب وكال  مواطنين ومصورين

 سامانتا كاميزولي  ي يد ا. اإليطالي مصورة ال يديو 
 71/5/5175الحياة الجديدةب رام هللاب 

 
 غيرسية زيتيون شمال شرقي الخليل 800المستوطنون يقتلعون  .52

ديم" المقامتين امال ارقي ب دة الايوخ )امال أقدم مستوطنو مستوطنتي "أص ر" و"بني ك: ال  يل
غرس  زيتون ثم سرقتها، وذلى ل مرة الرابع  ضمن س س   من  111ارقي ال  يل(، ع   اقتمع نحو 

 االعتدااا  المماث   منذ اتاا العام الجاري.
من الحقول  وقال النااط اإلعممي من ب دة الايوخ أحمد حميق  لر"األيام"، قن اقتمع غراو الزيتون،

العائدة لورث  المواطنين محمد وعبد القادر وموس  أبو انب العيايدة، بمنطق  "الواص  " امال ارقي 
ب دة الايوخ، يندر   ي قطار جم   من االعتدااا  التي تستهدف السيطرة ع   أراضيهم الواقع  بين 

أن ت ى االعتدااا  تن ذ غالباي  دونماي ع   األقل، ال تاي قل  351المستوطنتين، وتب غ مساحتها نحو 
  مل ساعا  ال يل، ودون تد ل من قبل قوا  االحتمل المتمركزة  ي المنطق  لمنعها.
 71/5/5175األيامب رام هللاب 

 
 قوات االحتالل تهاجم قوارب صيد فلسطينية في بحر غزة .53

بحار ا ع   مقرب  من  اجم  بحري  االحتمل اإلسرائي ي مجددا قوارب صيد   سطيني   مل ق :غزة
 اواطئ قطاع غزة.
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الزوارق الحربي  اإلسرائي ي  أط ق  صوبهم النيران من أس ح  ثقي  ، وكذلى قذائف  أنوقال صيادون 
 صارو ي ، ما أجبر م ع   العودة ل ااطئ  اي  من تعرضهم ل طر المو  أو اإلصاب .

وقف قطمق النار الذي وضع  ات اقوكان الصيادون يبحرون  ي المنطق  المسموح بها ل صيد و ق 
حدا ل عدوان ع   القطاع  ي الصيف الماضي، والمقدرة بأربع  أميال بحري، قبال  مدين  ر ح جنوب 

 قطاع غزة.
 71/5/5175القدس العربيب لندنب 

 
 عبوة ناسفة في المنطقة الوسطى بقطاع غزة انفجار .54

األحد، عبوة ناس   اديدة االن جار  ي ( من مساا يوم 71:91 جر مجهولون، عند الساع  ) :غزة
 المنطق  الوسط  لقطاع غزة.

وقال اهود عيان لمراسل القدو دو  كوم بىزة، أن ان جارا كبيرا سمع دويه  ي م ت ف مناطق وسط 
وحسب مصادر أمني  تحدث  لر القدو دو  كوم،  إن عبوة ناس   تم ت جير ا  ي أرض  القطاع.

 تس ر عن وقوع قصابا . أنصيرا  والبري  وسط القطاع دون  الي  ع   مد ل منطقتي الن
 71/5/5175القدسب القدسب 

 

 من القروض التي تمنحها البنوك الفلسطينية بالعملة األمريكية %57": سلطة النقد" .55
األناضول: أظهر  بيانا  وأرقام صادرة عن س ط  النقد ال  سطيني  )المؤسس  القائم   –رام هللا 

 ي المئ  من القروض التي حصل ع يها عمما البنوى العام    51.59المركزي(، أن بأعمال البنى 
  ي   سطين، تم  بعم   الدوالر األمريكي حت  نهاي  مارو/أذار الماضي.

وو ق أرقام قجمالي القروض الممنوح  حت  نهاي  الربع األول من العام الجاري  إن قجمالي القروض 
 م يار دوالر أمريكي. 5.147ى  قيمها التي تم  بعم   الدوالر، ب 

وب غ قجمالي قيم  القروض التي حصل ع يها عمما البنوى العام    ي   سطين، حت  نهاي  الربع 
م يار دوالر أمريكي،  يما توزع  القيم  المتبقي   5.15األول من العام الجاري بم ت ف العمم  

ينار األردني، والايكل اإلسرائي ي، وعمم  م يار دوالر، ع   قروض بعمم  الد 5.79البالى  
 ي  59.3وحت  نهاي  الربع األول من العام الجاري ب ى  نسب  القروض من الودائع، قراب   أ رى.

 م يار دوالر أمريكي. 1.419المئ ، حيث ب ى  الودائع حت  نهاي  الربع األول الماضي 
حت  نهاي  الربع األول من العام الجاري،  وب ى  قيم  القروض الممنوح  بعم   الدينار األردني

م يون دينار أردني بينما ب ى  القروض الممنوح   951.1بحسب بيانا  س ط  النقد ال  سطيني ، 
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ايكمي(،  يما ب غ قجمالي قيم  القروض  3.1م يار ايكل )الدوالر يساوي  7.571بعم   الايكل، 
 دوالر أمريكي.م يون  54.1الممنوح  بعمم  أ رى، بما قيمته 

وتب غ ال ائدة ع   القروض المصر ي  الممنوح  بالدينار األردني،  مل العام الماضي )حسب أحدث 
 ي المئ  ع   القروض المصر ي  الممنوح   9.97 ي المئ ، مقارن  مع  4.13بيانا  متو رة( نحو 

 بعم   الدوالر األمريكي.
 71/5/5175القدس العربيب لندنب 

 
 يأوراق أسرى وشهداء وقيادات بحماس للمفت تقرر إحالة محكمة مصرية .56

أسدل القضاا المصري أمو الستار ع   قضيتي "الت ابر" و "اقتحام : أحمد مصط   -القا رة 
السجون"، والمتهم  يها الرئيو المعزول محمد مرسي وقيادا   ي جماع  "اإل وان المس مين" وحرك  

ناني، وأصدر  محكم  جنايا  القا رة حكماي يمّهد إلعدام مرسي "حماو" ال  سطيني  و"حزب هللا" ال ب
ومعه مراد "اإل وان" محمد بديع ورئيو اتحاد ع ماا المس مين يوسف القرضاوي الموجود  ي قطر، 
قضا   قل  قيادا   ي حرك  "حماو" و "حزب هللا" بعدما دانتهم  ي قضي  الهروب من سجن وادي 

،  يما نجا مرسي من حكم آ ر 5177لثورة كانون الثاني )يناير( العام  النطرون  مل األيام األول 
باإلعدام  ي قضي  "الت ابر" مع جها  ومنظما  أجنبي  والتي  ص    يها المحكم  ن سها أمو 

 متهماي  ي القضي  أبرز م نائب مراد "اإل وان"  ير  الااطر. 79أيضاي بحكم يمّهد قل  قعدام 
لقا رة، برئاس  المستاار اعبان الاامي، قرر   ي ج ستها أمو قحال  وكان  محكم  جنايا  ا

متهماي  ي القضي ، ع   م تي الديار المصري ، الستطمع الرأي  754متهمين من بين  711أوراق 
الاهر المقبل ل نطق بالحكم  ي القضي  عقب  5الارعي  ي اأن قصدار حكم بإعدامهم، وحدد  

 ورود رأي الم تي.
متهمين قيد السجن  9رئيو المعزول ضمن الئح  المحالين ع   الم تي والتي ضم  أيضاي وأدر  ال

االحتياطي، أبرز م مراد اإل وان محمد بديع، ونائبه رااد البيومي، ورئيو البرلمان السابق رئيو 
 717حزب الحري  والعدال  سعد الكتاتني، والقيادي  ي الحزب عصام العريان،  يما ام   المئح  

متهم  ارب أبرز م: رئيو اتحاد ع ماا المس مين يوسف القرضاوي، ونائب المراد محمود عز ، 
ووزير اإلعمم السابق صمح عبدالمقصود، قضا   قل  الجهادي رمزي موا ي، والذي كان طبيباي 

من قيادا  حرك  "حماو" ال  سطيني ، يتقدمهم أيمن  11لزعيم تنظيم "القاعدة" أسام  بن الدن، و
نو ل ومحمد الهادي ورائد العطار، والقياديين  ي "حزب هللا" ال بناني محمد يوسف منصور واهرته 
يهاب السيد محمد مرسي واهرته "مروان" وال ذين صدر ع يهما  ي نيسان )أبريل(  "سامي اهاب" وا 



 
 
 
 

 

           35ص                                     3511 العدد:    71/5/5175-71 ااثنين -األحد  التاريخ:

 سنوا  71عاماي لألول )اهاب( والسجن المادد لمدة  75حكم قض  بالسجن المادد لمدة  5171
ل ثاني )مروان(  ي قضي  ال  ي  اإلر ابي  لر "حزب هللا"، ع ماي أنهما تمكنا من ال رار من السجن  ي 

 .5177أعقاب اقتحامه  مل الثورة التي أطاح  حكم الرئيو السابق حسني مبارى عام 
 39بين  متهماي، من 79أما  ي ما يتع ق بقضي  "الت ابر"،  قد أصدر  المحكم  قراراي بإحال  أوراق 

متهماي، ع   م تي الديار المصري  الستطمع الرأي الارعي  ي اأن قصدار حكم بإعدامهم جميعاي. 
 الاهر المقبل أيضاي إلصدار األحكام عقب ورود رأي الم تي. 5وحدد  

متهماي بينهم مرسي تهماي تتع ق بر "الت ابر مع منظما  وجها  أجنبي   39وكان  النياب  وّجه  قل  
البمد، وا  ااا أسرار األمن القومي، والتنسيق مع تنظيما  جهادي  دا ل مصر و ارجها، بىي   ار  

اإلعداد لعم يا  قر ابي  دا ل األراضي المصري ، وا  ااا أسرار الد اع عن البمد لدول  أجنبي  ومن 
ل  وان، يعم ون لمص حتها، وتمويل اإلر اب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي 

وارتكاب أ عال تؤدي قل  المساو باستقمل البمد ووحدتها وسمم  أراضيها". وتنظر محكم  أ رى 
  ي محاكم  الرئيو المعزول بتهم  "الت ابر" لمص ح  قطر.

المحامي المدع  بالحق المدني بقضي  الهروب من سجن وادي النطرون،  عبد الو ابوقال محمد 
 قوب  بالمتهمين و ذا ما حصل  ي القرار الصادر أمو.أنهم ط بوا قنزال أقس  ع

71/5/5175ب الحياةب لندن  
 
 ااسرائيليون يبدون سعادتهم بعد حكم إعدام مرسي .57

ت ق  الاارع اإلسرائي ي  بر الحكم ع   الرئيو المصري المعزول محمد مرسي باإلعدام : القا رة
حال  أوراقه ل م تي، ب رح  اديدة، وتعكو تع يقا   القراا ع   عدد من المواقع اإلسرائي ي   ذا وا 

 التوجه، مصحوبا بتأييد تام لنظام السيسي الذي وص وه بأ ضل وص   ل ارق األوسط.
"الط ب  ل س ري  من مرسي تح  عنوان ودان متابعون قسرائي يون  ااتا  ع   موقع "تويتر"
 ون ع   اإلعدام.المقب  هاأل ير لمرسي"  ي قاارة قل  الط ب الذي عادة ما يط ب

": أتوقع من الموقع أن يعرض مع وما  دقيق ، wallaيقول "يتسحاق ب ار" مع قا ع   تقرير موقع "
 اإل وان المس مون سيطروا ع   العم ي  االنت ابي   ي مصر واستى وا ال وض  التي ساد  بعد 

-ا أيضا مبارى، صحيح أن السيسي سيطر ع   مصر كونه رجل عسكري، لكن يجب أن تذكرو 
 االنت ابا -ل حكمالاكل الذي تذكرون به االنت ابا  "الديمقراطي  التي جاا  بمرسي  وبن و

 الديمقراطي  التي أجري   ي مصر وحصل  ملها السيسي ع   أغ بي  جار  ".
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وتابع "ب ار" الذي كان يعمل  ي البحري  اإلسرائي ي : ال ياكل  ارقا بالنسب  لي كيف سقط مرسي 
 عد حماو  ي غزة، أنا سعيد ألن السيسي انت ب وتم تص ي  حكم حماو المصري.الذي سا

سا رة: ألن الع مانيين واإلسمميين  ي مصر ع   حد سواا يكر ون قسرائيل  وقال  "يارا مينزين"
واليهود بن و الاكل، لم يبق قال أن نتمن  ل طر ين التو يق!، ورد ع يها "آدم كتاف":  ذا غير 

سي يمثل الع مانيين وال يكره قسرائيل،  ع   األقل لم يصرح بذلى عمني  ويتعاون معنا صحيح،  السي
  ي المجال األمني".

76/5/5175ب الشرقب الدوحة  
 
 وااسرائيليينتكثيف الجهود احياء عملية السالم بين الفلسطينيين  إلىاألردن وألمانيا يدعوان  .58

 قحيااتكثيف الجهود من أجل  قل مجتمع الدولي دعا األردن وألمانيا أمو، ال :أ.ف.ب-عمان 
 .واإلسرائي يينعم ي  السمم بين ال  سطينيين 

ناصر جودة  األردنيلمانيا  رانى اتاينماير  ي مؤتمر صح ي ماترى مع نظيره أوقال وزير  ارجي  
حل عن طريق  قال"الوضع الحالي لن يج ب السمم واالستقرار، السمم واالستقرار ال يتم  قن

يتم  أنالجديدة وأم نا  اإلسرائي ي "سوف نبحث  ذا الموضوع مع الحكوم   وأضافالدولتين". 
 طاول  الم اوضا ". قل استىمل ال رص  والعودة 

الجو الذي يهيئ  قل نكثف اتصاالتنا  ي المرح   القادم  ل وصول  أنمن جانبه، قال جودة "نريد 
 أن"من مص حتنا  أن وأضافا   قضايا الحل النهائي". تعال  ك أ رىانطمق م اوضا  جادة مرة 

نطبق  أناستئناف الم اوضا  ونريد  أمامنرى نهاي   ذا الحل )...( ونذلل العقبا  التي تقف حائم 
  ي غياب حل الدولتين سيستمر عدم االستقرار  ي المنطق ". ألنه الدولتينحل 

لوحيد  و الحل الت اوضي الذي يقيم الدول  "العالم بأسره يجمع ع   أن الحل ا أنواكد جودة 
 ال  سطيني  المستق   ويعطي الكرام  ل اعب ال  سطيني واألمن واألمان لكا   دول واعوب المنطق ".

71/5/5175ب الحياة الجديدةب رام هللا  
 
 سيبقى لفلسطين ما دام في شعبه عرق ينبض األردنرئيس مجلس األعيان:  .59

سيبق  ل  سطين  األردن أنالدكتور عبد الرؤوف الروابدة  عيان األردنياألكد رئيو مج و أ :انعمّ 
 ما دام  ي اعبه عرق ينبض، م تزما بقضيته دون ت ا ر ومع نا موق ه دون متاجرة.

لألمسي  الثقا ي  التي نظمتها جمعي  يا ا ل تنمي  االجتماعي   ي النادي  أمو مل رعايته  وأضاف
 سر    سطين وان مواق ه مع توأم  قن و ال اسر  األردن أنكب ، لذكرى الن قحياااألرثوذكسي 
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ومنحها  بطرح القضي الثاني التي تجسد   عبد هللاالروح ليس  مّن ، مايدا بمواقف جمل  الم ى 
 األولوي  التي تستحقها  ي ضوا تراجعها ع   س م الكثيرين.

71/5/5175الدستورب عمانب   
 
 ارية تقيم مهرجان "الوحدة والمقاومة طريقنا للتحرير"األحزاب القومية واليس :انعمّ  .61

أن "النكب  ليس    سطيني   قط بل عربي  أيضا"، أردني  أكد  ا صيا  حزبي  وبرلماني  : انعمّ 
مايرين قل  أن أعداا األم  لم يتمكنوا من كسر قرادة الاعب ال  سطيني وطمو  ويته الوطني  

 وانتمائه العربي.
الحتمل   سطين، الذي نظمته األحزاب القومي  واليساري  أول من  91ن الذكرى جاا ذلى  ي مهرجا

 أمو  ي مجمع النقابا  المهني  تح  اعار "الوحدة والمقاوم  طريقنا ل تحرير".
71/5/5175الغدب عمانب   

 
 "نقابة المهندسين" و"عائدون" يدعوان بلكرى "النكبة" لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته .60

د  نقاب  المهندسين أن   سطين التاري ي  أرضاي وتاري اي وحضارة "وقف عربي ال يحق أك :عمان
ألحد أن يتنازل عن ابر منها"، معبرة عن ثقتها بان الاعب ال  سطيني "سينتزع حريته واستقمله، 

 والظ م". واإلر ابوسينتصر ع   االحتمل 
تنتصر الحكوما  العربي  وأصحاب  أن وادد  النقاب ،  ي بيان لها بذكرى النكب ، ع   ضرورة

القرار لقضي  األسرى التي  ي احدى نتائ  النكب  ال  سطيني ، ويسعوا ل ضىط ع   االحتمل من 
عادةأجل تحرير م،  ي ظل تزايد االعتقاال  الهمجي    اعتقال عدد كبير من المحررين. وا 

ن( أحرار العالم لمنتصار لقضي  ل عودة والمجئين )عائدو  األردني  ي السياق، دع  الجمعي  
وتعويضه، عما لحق به من أذى  أرضه قل الاعب ال  سطيني " اص  حق العودة لمجئ ال  سطيني 

 العصابا  الصهيوني ". أيديجراا تاريده ع   
 ي  قاليتحققا  أنوالس م ال يمكن  األمنوقال  الجمعي ،  ي بيان لها أمو بمناسب  ذكرى النكب  "قن 

عادةدل واإلنصاف ظل الع الحقوق"، مستذكرة "الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد الاعب  وا 
 ومدنه وقراه من  مل القتل وارتكاب المجازر والترويع". أرضهال  سطيني وتاريده من 

71/5/5175الغدب عمانب   
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 رئيس الشؤون الدينية التركي يعلن من غزة استعداد بالده اعمار المساجد  .62
أارف الهور: ت قد رئيو الاؤون الديني  التركي  محمد قورماز الدمار الذي    ته قوا   - ةغز 

االحتمل اإلسرائي ي  ي الحرب األ يرة ع   غزة  ي الصيف الماضي وزار المساجد المدمرة وأع ن 
 عن استعداد تركيا إلعادة قعمار  ذه المساجد.

يع تدوم يومين ام   ت قد المااريع التركي   ي غزة جاا ذلى  مل زيارة لقورماز ع   رأو و د ر 
 ولقاا قسماعيل  ني  نائب رئيو المكتب السياسي لحرك  حماو.

و ور وصوله قل  قطاع غزة، قام المسؤول التركي الكبير بزيارة عدد من المساجد الكبيرة المدمرة قبل 
رك  حماو السياسي قسماعيل أن يزور وزارة األوقاف  ي غزة ويعقد لقاا مع نائب رئيو مكتب ح

بمده ع   استعداد لتقديم نماذ  وأاكال معماري   قنوقال قورماز  مل جولته  ي غزة   ني .
قسممي  من أجل بناا المساجد المدمرة، مايرا قل  أن  ذا األمر سيبدأ  ي تن يذه باكل  وري. وأكد 

   اكل أ ضل مما كان  ع يه قبل ضرورة أن يتعاون الجميع  ي بناا المساجد المدمرة لتكون ع
الدمار والقصف اإلسرائي ي. وأاار قل  أن البناا الجديد يجب أن يأ ذ باالعتبار قنااا مرا ق جديدة 

 تع يمي  وتربوي .
وعبر المسؤول التركي عن سعادته لزيارته قل  قطاع غزة، ثاني محطاته  ي المناطق ال  سطيني  بعد 

الوحدة بين ال  سطينيين وقال: "العدو ال يستطيع أن يد ل  ي أم  بدون  الض   الىربي . ودعا إلتمام
 ت رق  والت رق  تستطيع أن ت عل  ي األم  ما ال تستطيع أن ت ع ه المدا ع".

  م اىورماز غزة بقوله: "عندما نقول ك م  العزة كمصط ح ال ي طر ع   بالنا قال غزة، ق وامتدح
 ده المؤمنين الصالحين".أن ك م  العزة وص ها هللا لعبا

و ي ك م  ثاني  ل رجل  مل زيارته ل جامع  اإلسممي   ي مدين  غزة ونق تها مواقع مقرب  من حرك  
حماو قال انهم يتألمون بسبب الحصار الذي ت رضه قسرائيل ع   غزة. لكنه رغم ذلى أكد أن  ذا 

 ال  ي حصار العقول  الحتملاالحصار الم روض منذ سنوا  "ليو حصارا مدمرا ل نسان ألن 
  والق وب" مضي ا "غزة رغم حصار ا حرة".

وأكد أن  ناى تحديا  أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولي   اص  بعدما است دم  قسرائيل كل 
 األس ح  المدمرة ضد غزة  ي الحرب.

مال ا ي م يم جباليا وا تتح المسؤول التركي "مركز نجم الدين أربكان" التابع ل جمعي  اإلسممي  
وواكب قورماز  ي جولته  ي مدين  غزة مسؤولون من وزارة األوقاف ومسؤولون من  قطاع غزة.

 حرك  حماو وأعضاا من المج و التاريعي.



 
 
 
 

 

           39ص                                     3511 العدد:    71/5/5175-71 ااثنين -األحد  التاريخ:

وكان المسؤول التركي الر يع قد وصل صباح أمو قل  غزة من  مل معبر بي  حانون )قيرز( 
زيارة تدوم حت  اليوم يت قد  ملها العديد من األماكن  ي  امال القطاع ال اضع لسيطرة قسرائيل  ي

القطاع أبرز ا المساجد واألحياا التي دمرتها قوا  االحتمل  مل الحرب األ يرة، قضا   قل  لقائه 
 بقيادا  من حماو وزيارة مؤسسا   يري  تركي  تناط  ي تقديم ال دما  لسكان غزة.

ا صا بينهم الس ير التركي لدى الس ط   55ير مكون من ود ل المسؤول التركي بر ق  و د كب
ال  سطيني  مصط   سارنت . وجر  مراسم استقبال له والو د المرا ق له  ي الجانب ال  سطيني من 

 المعبر بماارك  مسؤولين من وزارة األوقاف ونواب من التاريعي.
لجمع   ي المسجد األقص  وقبل الوصول قل  غزة زار قورماز الض   الىربي  و طب  ي صمة ا

وت قد مدين  ال  يل جنوبا التي تعي  ظروف قاسي  تح  االحتمل  اص  المقدسا  الديني   يها 
وقال  ناى: "ما يحدث  ي ال  يل ال يمكن القبول به". وأضاف  مل الماارك   ي احت ال بذكرى 

ته ل عالم ك ه" مايرا قل  أن أي اإلسراا والمعرا : "أحو بظ م االحتمل الىاام وسأنقل كل ما اا د
قنسان ال يمكن أن يقبل بما يحدث"، ويقصد بذلى العراقيل التي تضعها قوا  االحتمل لوصول 

 المص ين المس مين ل حرم اإلبرا يمي.
وادد ع   وقوف بمده قل  جانب المس مين المرابطين  ي المسجد األقص  والحرم اإلبرا يمي. 

عب التركي قل  جانب الاعب ال  سطيني  ي مطالبه العادل  بإقام  دولته ع   وقوف الا أيضاوادد 
 ال  سطيني  المستق   وعاصمتها القدو.

71/5/5175 القدس العربيب  
 
 ترحب باعتراف الفاتيكان بالدولة الفلسطينية العربية" الجامعة" .63

جامع  لاؤون   سطين رحب الس ير محمد صبيح، األمين العام المساعد لدى ال "ال  ي ": -القا رة 
واألراضي العربي  المحت  ، بقرار دول  ال اتيكان االعتراف بدول    سطين، ووص ه بأنه يمثل "باائر 
 ير" حيث ستتواصل االعترا ا  بالدول  ال  سطيني ، وقال صبيح  ي تصريح له أمو قن  ذا القرار 

 ى وثق ها  ي العالم. ليو من قبيل الصد  ، وأن ال اتيكان دول  لها مكانتها الكبر 
دول  و ي أكثر من الدول  739ول   قل  أن عدد الدول التي اعتر   بدول    سطين، حت  اآلن ب غ 

"قسرائيل" منذ قيامها، محذراي من تمادي "قسرائيل"  ي سياستها العنصري  إلبادة الاعب رالتي اعتر   ب
رة أ رز  حكوم  أكثر تطر اي، وليو لديها أي ال  سطيني، معتبراي أن االنت ابا  "اإلسرائي ي " األ ي

 توجه نحو السمم. 
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ومن جانب آ ر، طالب  الجامع  العربي  بتكثيف الجهود لحماي  العم ي  التع يمي   ي األراضي 
ال  سطيني  المحت  ، والعمل ع   توصيل البرام  التع يمي  ل طمب ال  سطينيين، و اص  األسرى 

 والمعتق ين  ي السجون. 
71/5/5175ب الخلي ب الشارقة  

 
 "يديعوت": جنرال سعودي سابق يدعو نتنياهو لقبول "المبادرة السعودية" .64

زعم  صحي   "يديعو  أحرونو "، أّن جها  عربي  تسع  بعد : نضال محمد وتد -القدو المحت   
ة بزعام  بنيامبن عاماي( ع   قطمق المبادرة السعودي ، وبعد تاكيل الحكوم  اإلسرائي ي  الجديد 73)

 نتنيا و، قل  قحياا  ذه المبادرة.
ونق   الصحي   العبري  عن جنرال سابق  ي الجي  السعودي، يدع  أنور عاقي، قوله: "بعد 
تاكيل نتنيا و حكومته، أدعوه قل  قبول مبادرة السمم السعودي ،  هي ال تزال موجودة وساري  ولم 

وَأاار عاقي قل  أن "الم ى س مان وكبار مستااريه ت تف مع تىيير الحكم  ي السعودي ". 
 يؤيدونها، حان الوق  أن تقبل قسرائيل أيضاي، قذ ال توجد  ط  سمم أ رى".

عاماي(، تسّ م مناصب عّدة  ي الحكم بالرياض، و و يعمل اليوم  15وبحسب الصحي  ،  إن عاقي )
باي من العائ   المالك ، ولم يرتدع عن قجراا  ي جّدة، ويعتبر مقر  االستراتيجي مديراي لمركز األبحاث 

مقاب   مع صحي   قسرائي ي ، وذلى "ألن الموضوع مهم، ويجب نقل رسال  لنتنيا و ووزراا الحكوم  
 والجمهور اإلسرائي ي، بأّن  ناى  ط  سمم تنتظر موا قتهم ع يها".

دول   51دول  عربي  و 55قوم وأضاف: "قذا قب   قسرائيل ب ط  السمم والتزم  بتطبيقها،  سوف ت
قسممي  بإقام  عمقا  طبيعي  معكم"، موضحاي أن "ع يكم أن تدركوا أننا نريد تعايااي بين الدول 

 العربي  وبين قسرائيل".
ويحمل العاقي رسال  طمأن  ل سرائي يين والماككين الذين ال يؤمنون برؤيته،  يقول عن السعودي  

قام  عمقا  قنها "ت ي دائماي بالتزاما تها، وسوف ترون عندما يحين وق  تطبيع العمقا ، وا 
 دول  عربي ، وأيضاي تعاون تجاري واقتصادي وثقا ي". 55دب وماسي  بين قسرائيل و

وبحسب الصحي   أيضاي، اعتبر المسؤول السعودي، أّن تاكيل حكوم  نتنيا و الجديدة والمتطر  ، ال 
ى أ ضل لتحقيق السمم، ألنه قذا وا ق نتنيا و ووزراؤه ع   يضايقه بل ع   العكو  قد يكون ذل

ذا قرر األ ير تأييد المبادرة  سيكون ع يه قعمن ذلى رسمياي  المبادرة،   ن يكون  ناى من يعرق هم، وا 
 )عبر  طاب  ي األمم المتحدة مثمي( أو  ي القدو.

71/5/5175العربي الجديدب   
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 لسطينالمحامون العرب يحيون لكرى نكبة ف .65
أحي  نقاب  المحامين المصري  بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ذكرى نكب   "ال  ي ": -القا رة 

  سطين، عبر س س    عاليا  بدأ  بتنظيم وق   احتجاجي  أمام مقر نقاب  المحامين بالقا رة 
ين العرب، والس ير بماارك  سيد عبد الىني، وسيد اعبان األمينين العامين المساعدين التحاد المحام

 محمد صبيح األمين العام المساعد لجامع  الدول العربي .
ووجه سيد عبد الىني التحي  ل مدعي العام ل محكم  الجنائي  الدولي ، وذلى إلاارتها قل  ضرورة 

 محاكم  المسؤولين "اإلسرائي يين"، بارتكاب جرائم حرب  ي   سطين المحت  .
71/5/5175ب الخلي ب الشارقة  

 
 أسرة تعاني العقم في فلسطين 600اانسانية تمول عالج  لألعمال مؤسسة خليفة .66

أسرة من الذين يعانون  911بدأ   ي الض   الىربي  وقطاع غزة حم   عم  : عما الماهراوي-غزة
اإلنساني ، وبتن يذ المركز  لألعمالمن العقم، وذلى بتمويل من مؤسس    ي   بن زايد آل نهيان 

 ي ل تواصل اإلنساني " تا".ال  سطين
وقال  الدكتورة ج ي   دحمن رئيس  مج و قدارة المركز ال  سطيني ل تواصل اإلنساني " تا"، قنه تم 

حال   911التوقيع ع   العقود المبرم  مع المراكز الطبي  التي ستباار عم   ذه الحاال  وعدد ا 
ل   ي الض   الىربي ، وذلى ضمن المنح  حا 511حال   ي القطاع و 911 ي الض   والقطاع منها 

بقيم  م يون  اإلنساني  لألعمالال اص  بعم  بالعقم المقدم  من مؤسس    ي   بن زايد آل نهيان 
بمغ المست يدين  ونصف الم يون دوالر. وأضا   دحمن: "أن الحم   بدأ  بالكاف عن الحاال ، وا 

  سيتابعون معه العم ".بالمواعيد واسم المركز والطبيب الم تص الذي 
71/5/5175أبو ظبيب االتحادب   

 
 بأنه "مالك سالم" والعلم الفلسطيني يرفع ألول مرة في الفاتيكان عباسالبابا يصف  .67

 أبومع البابا  رنسيو الذي وصف الرئيو ) أمواجتمع الرئيو محمود عباو  :وكاال ال –روما 
ن ال اتيكان عن صياغ  معا دة تعترف رسميا بدول  مازن( بأنه "ممى سمم" وذلى بعد أيام من قعم

 .دقيق   ي ال اتيكان 51  سطين. واجتمعا لنحو 
وقال ال اتيكان  ي بيان قن البابا  رنسيو والرئيو عباو تحدثا عن عم ي  السمم مع قسرائيل وعبرا 

ح البابا  رنسيو عن األمل  ي استئناف االتصاال  المباارة بين قسرائيل وال  سطينيين قريبا. ومن
الرئيو عباو وساما يمثل ممى سمم وقال ل رئيو عباو قنه يعتقد أنه "ممى سمم". وتناول 
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االجتماع العمقا  الثنائي  بين   سطين والكرسي الرسولي، وعمق  الصداق  التاري ي  والقوي  بين 
 الطر ين. وجرى  ي نهاي  االجتماع تبادل الهدايا بين الجانبين.

، لدى وصول الرئيو عباو لحاضرة ال اتيكان. أموع م   سطين ألول مرة  ي ال اتيكان،  ور ع
ويزور الرئيو حاضرة ال اتيكان ل قاا قداس  البابا، ول ماارك   ي القداو الديني الذي يقوم به 

 ال اتيكان اليوم، إلعمن قداس  الرا بتين ال  سطينيتين.
71/5/5517الحياة الجديدةب رام هللاب   

 
 الفاتيكان ترفع راهبتين فلسطينيتين لمقام القديسين .68

 أصبحتارا با ، بينهن   سطينيتان  أربع، قداس  أموأع ن البابا  رنسيو، يوم : ا ف ب، رويترز
االقتداا بر "المثال المضيا" الذي  قل قديستين مارقيتين  ي التاريم المعاصر، ودعا الحاضرين  أول

 .اإلسممياجل "التمقي" مع العالم  جسدتاه  صوصا عبر العمل من
( ومريم ال ونسين غطاو 7111-7199قداس  الطوباويا  ال  سطينيتين مريم بواردي ) وأع ن 

  ي الهواا الط ق  ي ساح  القديو بطرو  ي ال اتيكان. أقيم(  مل قداو 7193-7451)
محمود عباو ووزير و ي عظته تحدث البابا عن ا صي  كل منهن  ي حضور الرئيو ال  سطيني 

 الدا  ي  ال رنسي  برنار كازنوف باكل  اص.
مريم بوردي  قحدا ما أن قل را بتين   سطينيتين  ي العصر الحديث      البابا  أولب صوص  أما

ال  سطيني  تر رف  ي ساح   األعمم"  ي حين كان  اإلسمميالتقاا واراك  مع العالم  أداةكان  "
 القديو بطرو.

71/5/5175ب بيروتالسفيرب   
 
 إلى التراجع "إسرائيل"بان كي مون يشجب الخطط االستيطانية ويدعو  .69

 3اجب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بقوة مضاع  ، األناط  االستيطاني   ي : نيويورى
ي ، مواقع  مل األسابيع الثمث  الماضي   ي األراضي ال  سطيني  المحت  ، بما  يها القدو الارق

 مجدداي التأكيد  ي بيان أن "المستوطنا   اقدة الارعي  بموجب القانون الدولي".
وحض الحكوم  اإلسرائي ي  ع   "وقف  ذه القرارا  والتراجع عنها لمص ح  السمم والحل العادل 
لقضايا الوضع النهائي". وأكد أن المجتمع الدولي "لن يعترف باألعمال الوحيدة الجانب ع   

 ، وأن "وضع القدو يمكن ح ه من  مل الم اوضا  حصراي".األرض"
71/5/5175ب الحياةب لندن  
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 فنلندا تقاطع الصندوق القيوميي ااسيرائييليي .71
،  ي ال ن ندي -القدو: ذكر الموقع اإللكتروني لصحي   "معاريف" أن توتراي يسود العمقا  اإلسرائي ي  

يرن  كايمي "، من الماارك   ي معرض ل منظما  غير أعقاب منع الصندوق القومي اإلسرائي ي "الك
 الحكومي ، يعقد سنوياي  ي العاصم    سنكي.

وأاار  الصحي   قل  أن المعرض الذي يقام بتمويل من الص يب األحمر واالتحاد األوروبي سوف 
وأضا  : قن  يعقد، األسبوع المقبل، وسوف يتركز نااطه  ي كل من ق ريقيا والارق األوسط.

لصندوق القومي كان قد ت ق  اإلذن بالماارك   ي المعرض قال أنه تسّ م مؤ راي قاعاراي بمنعه من ا
 ذلى بسبب "وجود عمما  است هام ع   ارعي  نااطاته".

و ي أعقاب منع الصندوق من الماارك   ي المعرض، أع ن  كل من منظم  " يتسو" ل نساا 
اإلضا   قل  أن الجالي  اليهودي   ي  ن ندا أع ن   ي اليهوديا  عن عدم مااركتها  ي المعرض، ب

 األ رى أنها ستقاطع المعرض.
و ي ذا  السياق، كتب البرو يسور "سيكسي راسنان"، من جامع    سنكي، والمعروف بمعاداته 
إلسرائيل، ع   ص حته ع   ال يسبوى: "قنه راض جداي عن القرار، واعتبره نصراي لحرك  المقاطع  

 ".BDSالر  إلسرائيل
وذكر  الصحي   أن القرار ال ن ندي أثار غضباي  ي قسرائيل، وتحدث الس ير اإلسرائي ي  ي   سنكي 
مع المسؤولين  ي ال ارجي  ال ن ندي ،  كان الرد: "قن الحدث  اص وال تأثير ل  ارجي  ال ن ندي  

 ع يه"، رغم أن ال ارجي  ال ن ندي  من رعاة المعرض.
 ل ن ندي اتهم الس ير اإلسرائي ي ال ن نديين بالمسامي .و ي أعقاب الرد ا

71/5/5175ب األيامب رام هللا  
 
 مدينة برازيلية تعتمد اسم وصور عرفات ودرويش على ميداليات وأوسمة دائمة .70

اعتمد رئيو ب دي  سانتانا دي ل رامنتو البرازي ي  ج وبر جوالر  ليما، ميداليتين تحممن  :و ا–برازي يا
 لاهيدين ياسر عر ا  ومحمود دروي .اسمي ا

 91الاعب ال  سطيني ل ذكرى  قحيااوسيتم توزيع  اتين الميداليتين ال تين اعتمدتا بالتزامن مع 
ل نكب ، ع   مبدعين وعام ين بارزين  ي المدين . كما تم اعتماد ما كميداليا  وأوسم  دائم  التوزيع 

 باسم الب دي .
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  التضامن مع   سطين  ي برازي يا ح م أكاديميا  ي متحف المدين  و ي ذا  المناسب  أقام  جبه
'األونروا' تح  عنوان "المسيرة الطوي  ". وتحدث  ي اال تتاح س ير  أقامتهبالقرب من المعرض الذي 

 الزبن ورئيو الجمعي  ال  سطيني   الد ناصر  مل. قبرا يمدول    سطين 
جن  التضامن وأساتذة من جامع  برازي يا ع   أ مي  قبقاا وأكد كا   المتحدثين والمحاضرين من ل

 اع   النضال من أجل استرداد الحق ال  سطيني بناا ع   الثواب  الوطني .
كما قدم و د من حرك  ال مح  النسائي ، و ي حرك  برازي ي  تمثل المرأة  ي الريف البرازي ي، 

 قرسالمستعم   )أغطي  زجاجا (، وسيتم  مجموع  من األلعاب تم تصنيعها من مواد بمستيكي 
   سطين  ي الم يما . ألط اللعب (  511احن  منها مكون  من )

71/5/5175ب الحياة الجديدةب رام هللا  
 
 الشهداء على منصة ااعدام .72

 ياسر الزعاترة
ها ل رط الجنون، لم يجّام قادة النظام  ي مصر أن سهم عناا التدقيق  ي األسماا التي حكموا ع ي

باإلعدام يوم السب . حدث ذلى رغم أن وجود األسماا  ي القضي  قديم، وسبق أن ُكا   حقيق  أن 
بعضهم ليسوا ع   قيد الحياة، أو  ي سجون االحتمل الصهيوني، لكن القوم لم يعودوا يأبهون، 

كان ضربا  ويبدو أنهم ال يستمعون قال لمهرجي  ضائياتهم الذين يرّحبون بأي س وى يقومون به، ولو
 من الجنون.

 مس  اهداا   سطينيين كانوا من بين الذين حكم ع يهم القضاا المصري باإلعدام يوم السب  قل  
 مؤبدا! 91، ومحكوم ع يه بر49جانب أسير )حسن سمم ( يقبع  ي األسر منذ العام 

اوز الجنون قل  والحال أن  ذه الم ارق   ي أحكام اإلعدام ليس  سوى دليل ع   أن ما يجري قد تج
ال  هل عر   أروق  القضاا  ي العالم مثل  ذه الوجبا  الض م  من أحكام اإلعدام  الهستيريا، وا 

 التي تطال المئا  باكل جماعي؟!
ليو الاهداا وحسب  م المتهمين والمدانين، والمحكوم ع يهم باإلعدام،  هناى قل  جانبهم ااب  

لهاا ال بالت ابر مع جها  أجنبي ، وال بال رار من مصري  كان  تعمل  ي اإلعمم، وال ص   
السجون. دعى  نا من ايم ثمانيني يعي   ار  مصر، ولم يت ابر ولم يهرب من السجن، ولم 

 يساعد أحدا ع   الهرب، أعني العمم  الايم يوسف القرضاوي.
لقادة الذين أما أول رئيو منت ب باكل حقيقي  ي تاريم مصر،  قص  أ رى، ومعه العارا  من ا

 ي المئ  من  91يمث ون تيارا سياسيا كان وال يزال األقوى  ي مصر، و و التيار الذي حاز ثق  



 
 
 
 

 

           45ص                                     3511 العدد:    71/5/5175-71 ااثنين -األحد  التاريخ:

والنتيج  أن ت ى األبواق حين تجّرمه،  به.الاعب، و از  ي  مو جوال  انت ابي ، قبل أن ُيطاح 
 ضرورة.قنما تسيا لذا  النسب  من الاعب، مع أن من تبق  منه ليسوا جميعا ضده بال
، و و  ي كل بامتيازليو مهما  نا الحديث عما قذا كانوا سُيعدمون  عم أم ال،  ذلى اأن سياسي 

األحوال نوع من الضىط ط با لمستسمم والقبول بالواقع الرا ن، حت  من دون أي حديث عن 
 مراجع  ل مسار السياسي.

 دول  أمني صر المحروس  يتمثل  ي منذ ال حظ  األول  لمنقمب، ق نا: قن ما يبار به القوم م
بامتياز،  ما من نظام سياسي يمكنه أن يأ ذ قرارا بسحق أكبر قوة سياسي  من دون أن يعسكر الب د 
بأكم ه، و ذا ما يحدث ع   األرض، قذ ال ُيسمح ألي صو   ار  السياق الرسمي بالظهور. أما 

يتمثل  ي حاجته لتقديم استحقاقا  ل  ار  من ق نا أيضاي،   النظام كماالجانب اآل ر الذي يبار به 
جيب قضايا الوطن واألم ، وبالطبع لكي يسك  عن ت ى الممارسا  البوليسي ، و و ما يحدث 
عم يا، وال تىير  ي حقيقته ت ى االنتقادا  الىربي  ال جول  ألحكام اإلعدام، ألن أمريكا ودول الىرب 

وحقوق اإلنسان ما دام النظام يد ع ما ع يه من استحقاقا ، عموما لم تعد معني  بمسأل  الديمقراطي  
  كيف و و يحصل ع   رضا الدول  المدل    ي الارق األوسط، أعني الكيان الصهيوني؟!

مأساة ستسته ى الب د لزمن طويل، وقد تد ع بعض الابان قل  تبني نه  العنف، و و متاح  ي زمن 
يرى بأسا  ي ذلى معتمدا ع   قوة نظامه األمني، و و ما العنف الر يص،  يما يبدو أن النظام ال 

 يجع نا نحذر دائما من  ذا المسار الذي لن يؤدي قال قل  مزيد من القمع بم جدوى.
تبق  اإلاارة قل  القادة الذين ُحكموا باإلعدام، والذين أثاروا أعصاب النظام حين استقب وا ت ى 

نهم  ي األصل مجا دون وليسوا تجارا، و و أكبر من أن األحكام بابتساما  الس ري . حدث ذلى أل
 تهز م  كذا أحكام، سواا ُن ذ  أم لم تن ذ.

71/5/5175الدستورب عمانب   
 
 تستنفر لما بعد سقوط األسد" إسرائيل" .73

 د. صالح النعامي
تستعد قسرائيل ل يوم الذي ي ي سقوط نظام باار األسد، وبات   ي عج   من أمر ا أل ذ كل 

تياطا  التي تك ل تحسين قدرتها ع   مواجه  سيناريو ا  بالى  القسوة تتوقعها محا ل التقدير االح
 ي تل أبيب. ويسود اعتقاد ع   نطاق واسع  ي تل أبيب أن بعض قوى المعارض   االستراتيجي

لجي  السوري  المقات   ستنتقل قل  استهداف قسرائيل بمجرد قسقاط نظام األسد، و ذا ما د ع قيادة ا
الصهيوني قل  الاروع  ي قعداد بنى أ داف كبير من أجل تمكين سمح الجو من ضربها رداي ع   
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« معاريف»أي عم ي  يمكن أن تقوم بها  صائل المعارض  السوري  مستقبمي. وقد كا   صحي   
حاوالن ي« الموساد«و« أمان»الصهيوني  بال عل النقاب عن أن كمي من اعب  االست بارا  العسكري  

الحصول ع   أكبر قدر من المع وما  االست باري  حول التنظيما  السوري  العام   ضد النظام. 
و ناى اقرار صهيوني بأن مهم  قعداد بنى األ داف معقدة باكل كبير، حيث ان الحديث يدور عن 

ن أن عدد كبير من التنظيما  التي من الصعب أن يتم ج ب مع وما  است باري  عنها، نا يى ع
 ذه التنظيما   ي حال  تحرى مستمر، األمر الذي يتط ب درج  قحاط  است باري  مكث   
ومتواص  . ومما يزيد األمور تعقيداي حقيق  قدراى قسرائيل أن استهدا ها ألي تنظيم ع   األرض 
السوري  يمكن أن ي ضي قل  س س   من ردا  ال عل تاارى  يها تنظيما  لم تستهدف.  ي الوق  

اته،  إن طبوغرا يا المناطق الحدودي  بين   سطين وسوريا تزيد األمور تعقيداي.  ع   مسا   قريب  ذ
نسبياي من الحدود مع سوريا تتواجد الكثير من الحواضر الصهيوني  المهم ، نا يى عن مرا ق 

م بها عسكري  وصناعي  وسياحي  ذا  قيم  كبيرة، األمر الذي يعني أن عم يا  قصف يمكن أن تقو 
ن كان  ذا ال يك ي،  إن الصهاين   التنظيما  السوري  ست ضي قل   سائر باري  ومادي   ائ  . وا 
ي اون من أن كمي من قيران وحزب هللا يمكن أن يستىم سقوط نظام األسد وحال  عدم االستقرار 

د قسرائيل، التي تعقب  ذا الحدث ويقومان بتحويل مناطق  ي سوريا قل  نقاط لمنطمق ل عمل ض
باكل غير مباار وبحيث تتحمل ال صائل السوري  المسؤولي  عن ذلى، ودون أن يكون بوسع 
قسرائيل تقديم الدالئل ع   مسؤولي  الطر ين عن  ذه العم يا . و يما يتع ق بالمظا ر التي ترصد ا 

كل من النظام التي ينتهجها  االستراتيجي قسرائيل ل حكم ع   قرب سقوط نظام األسد  و انهيار 
يران وحزب هللا  ي الد اع عنه.  قد رصد  قسرائيل  ال الهجوم الذي  ططه الحرو الثوري  وا 
اإليراني ون ذته قوا  حزب هللا وجي  النظام  ي جنوب سوريا، سيما  ي منطق  الجوالن ودرعا. 

المعارض   وحسب التقدير الصهيوني  إن قوا  النظام وحزب هللا تحول  قل  أ داف سه   لقوا 
 التي أجبرتها ع   التحول من وضع الهجوم قل  وضع الد اع.

 ي تل أبيب أن  ناى عدة تطورا  أ ض  قل  ميل الك   باكل  االستراتيجيوترى محا ل التقدير 
كبير ل معارض   ي مواجه  قوا  النظام، ع   رأسها انضواا  صائل المعارض  المس ح  تح  لواا 

 ب الصهيوني  أن  ذا التطور مثل حدثاي تأسيسياي لمرح   جديدة سمح  وترى الن«. جي  ال تح»
ل ثوار بمراكم  قوتهم العسكري   ي مواجه  قوا  النظام مما أدى قل  تقهرقر ا، سيما بعد سيطرتها 

، وتقدمها نحو الساحل، وتحديداي صوب معاقل «جسر الاىور»ومدين  « قدلب»ع   محا ظ  
اين  من تأثير قرار السعودي  زيادة انتا  الن ط و  ض سعره، مما أدى قل  الع ويين. وال يق ل الصه

المو بقدرة كل من قيران وروسيا ع   مواص   تزويد نظام األسد بالعتاد والوقود، و و ما وجد تأثيره 
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بمواجه  القوا  العراقي  « داع »ع   مسار الحرب. وترى المحا ل الصهيوني  أن اناىال تنظيم 
بىداد ق ص الضىط ع   قوا  الثوار  ي امال سوريا وجع ها تت رغ ل ت طيط ل تقدم  ي محيط 

 صوب معاقل نظام األسد التق يدي .
لقد عن  الن ب الصهيوني  باكل  اص بانهيار معنويا  ال رق والوحدا  الع وي   ي جي  النظام، 

يرى المستارق الصهيوني التي ينظر قليها ع   أساو أنها مرتكز النظام  ي الد اع عن ن سه. و 
رون  ريدمان أن أكثر ما يدلل ع   انهيار المعنويا  الاام   لجي  النظام  ي االستىاث  التي 
أط قها سهيل الحسن، القائد الع وي لقوا  النظام  ي منطق  ح ب، والتي كا   عن تهاوي معنويا  

رة النهيار معنويا  الحسن تحديداي قوا  الن ب   ي قوا  األسد. وحسب  ريدمان،  إن  ناى دالل  كبي
التي حققها، لدرج  « االنجازا »ألنه يعد أكثر قادة جي  األسد حماساي ل حرب وأكثر م اهرة بسبب 

 «.النمر»أنه قد أط ق ع يه 
لكن  ناى ما يؤار ع   أن قسرائيل ال تستعد ل يوم الذي ي ي نظام األسد بإعداد بنى أ داف  قط، 

  ل كرة تقسيم سوريا، ع   اعتبار أن مثل  ذه الصيى  ت يد قسرائيل والىرب. بل تحرص ع   التروي
، الذي يديره ا صياي دوري غولد، كبير «مركز يرواميم لدراس  المجتمع والدول »وقد دعا 

المستاارين السياسيين لرئيو الوزراا الصهيوني بنيامين نتنيا و قل  اقناع الىرب بتبني تقسيم 
تقدير موقف حذر المركز من أن بقاا سوريا بدون تقسيم يعني تحوي ها قل  قوة  سوري . و ي ورق 

سني  كبيرة، مادداي ع   أن كل الدالئل تؤكد أن جماع  اإل وان المس مين ست عب الدور الرئيو  ي 
قدارة مقاليد األمور  ي  ذا البمد. واعتبر المركز أن تقسيم سوريا قل  دويم  سيكون الحل األ ضل 

سرائيل والىرب، مادداي ع   أ مي  أن تع ن الواليا  المتحدة تأييد ا الستىمل قق يم كردستان إل
 العراق، ع   اعتبار أن مثل  ذه ال طوة ت تح الطريق أمام ان صال المزيد من الدويم   ي المنطق .

 71/5/5175السبيلب عمانب 
 
ر في أرضه .74  لكرى النكبة.. شعب فلسطين متجلِّّ

 يماويمحمود الر 
مر  قبل أيام الذكرى السابع  والستون ل نكب  ال  سطيني . ومن المكر السيئ ل تاريم أن تجتمع ذكرى 

عاماي! و ي الهزيم  التي استول   يها  91الذي يحيل قل   زيم  حزيران قبل  91النكب  مع الرقم 
هدة األردن( وقطاع الصهاين  ع   ما تبق  من   سطين باحتمل الض   الىربي  )التي كان   ي ع

 غزة )الذي كان  ي عهدة مصر(.
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تحل  ذه الذكرى ال اجع   يما ينقسم ال  سطينيون ع   بعضهم بعضاي، وقد أصبح   ناى  ي غزة 
(  ي رام هللا. وقد طى  الح اظ ع   الس طتين ع   موجبا  )المركزي س ط  لحماو تنا و الس ط  

طني  والجبه  الوطني  المتحدة ضد االحتمل مجرد مبدأ الوحدة الو  وأصبحمنا ض  االحتمل، 
اعارا  وذكريا  غابرة. أما اإلطار القومي الكبير  ينهمى أبناؤه  ي الحروب ما بينهم كما  ي 
العراق وليبيا واليمن وسوريا،  يما ترت ع الحواجز والحدود بين العربي والعربي تح  مسميا  وتعم  

 ات .
 م  7491 ،  إن أبناا   سطين الذين صمدوا ع   أرضهم منذ العام و ي  ضم  ذه الصورة القاتم

من أكثر  ئا  الاعب ال  سطيني تمسكاي بهويتهم وحقوقهم رغم اكتسابهم جنسي  عدو م بحكم األمر 
الواقع. ولم تنجح كل وسائل التضييق ع يهم  ي التنكر لهويتهم الوطني  والقومي ، وقد أثبتوا نضجاي 

 ي تاكي هم قائم  عربي  موحدة نجح  نجاحاي با راي و ي تتبن  سياسا  ع ني  مثل  سياسياي ووطنياي 
 مكا ح  الماروع الصهيوني. صمود كهذا لنحو

م يون وربع الم يون عربي   سطيني ع   أرضهم  ي حي ا وعكا ويا ا وبيسان والج يل، ينع  األمل 
ظهار الماروع الصهيوني ع   حقيقته الكبير ليو  قط ببقاا القضي  حي  بل بأن تتقدم ال  األ مام وا 

كماروع استيطاني عنصري قام بالتحالف بين قر اب العصابا  الصهوني  وبين االنتداب 
 االستعماري البريطاني ع   حساب أبناا األرض.

رئيو الكيان الصهيوني رؤو ين ري  ين يتادق بأن دولته الباغي  ناأ  من رحم األمل، وأنه ك ما 
 ولتهم  إن الدموع تترقرق  ي عينيه. التدليو وق ب الحقائق والتمعب باألل اظرأى ع م د

والعقول  و الصناع  الصهيوني  األقدم.  كيانهم ناأ من رحم اإلر اب والمجازر بحق المدنيين 
 واقتمع أبناا األرض وتهجير م وتدمير العارا  من قرا م. الضحي   و من تترقرق الدموع  ي

 ح أمام ناظريه الع م الصهيوني األزرق، ع م الىزو واالستيطان.عينيه حين ي و 
ورغم ما نجح العدو الصهيوني به من ا تراق ل عالم العربي ومن بعض حاال  التطبيع الرسمي 
معه،  إن الر ض الاعبي الكاسح لهذا الكيان بما  ي ذلى  ي الدول التي أبرم  معه معا دة سمم 

وثابتاي ومن ي جأ قل  التطبيع مستىمي الىطاا القانوني المتاح،  إنه  مثل مصر واألردن ظل صامداي،
ي عل ذلى تح  ستار من السري  والكتمان والتوجو الاديد من الس ط الاعبي. قن ر ض الكيان 
الصهيوني العنصري والعدواني والتوسعي با  يرتقي ال  مكون أصيل من مكونا  الا صي  

  من تقاليد الحياة العربي   ي المارق والمىرب العربي. ومؤ راي حاول العربي  ويتحول قل  تق يد ثاب
ايمون بييريز الماارك   ي مؤتمر دولي يعقد ع   األرض المىربي ، وكان أن استجاب  الس طا  

 لدواعي الر ض الاعبي لهذه الزيارة وألىي حضور  ذا الا ص ذي السجل اإلجرامي.
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مكونا  المجتمعا  العربي   ي نزاعا  دامي  ما بينها، مر وق  والماك   الناائ  اآلن  ي انهماى 
بتد م  قق يمي   ظ ، ومن بعض أاكال التبعي  مع مراكز دولي ، مع ضعف األداا ال  سطيني، 
األمر الذي أدى ال  تراجع قضي    سطين مع غرق الاعوب العربي   ي ماكمتها الدا  ي  الحادة، 

 تهمى، أو التدا ع ل هجرة ال  أي  ديار تح  الامو تستقبل مهاجرين.أو استىراقها  ي ُحّم  االس
 ذا ي قي ع   كا ل أصحاب الاأن من ال  سطينيين مسؤولي  االعتماد ع   الذا ، والمضي  ي 
معرك  معنوي  وقانوني  وسياسي  م توح  ودائم  مع االحتمل، ابتداا من النضال المدني المنظم 

   الجبه  الحقوقي  والثقا ي  واإلعممي  واألكاديمي ، وليو انتهاا بمنازل  والمثابر، قل  العمل ع
العدو  ي المحاكم الدولي ، واإلقمع  مل ذلى عن التاكي من الت  ي العربي عن القضي ،  العديد 
من الاعوب العربي  بات  تنوا )بعدما ان رط عقد دولها ومجتمعاتها( بماكم  وجودي  ض م  ال 

 م  عن ماكم  ال  سطينيين المقت عين من وطنهم.تقل جسا
 ي ذكرى النكب  و ي مناسبا  وطني  تاري ي  مثل  ذه، ومع االعتراف الواجب بالصعوبا  
واإل  اقا ،  إنه من األ مي  بمكان استذكار اإلنجازا  ومواطن القوة واست هام النقاط المضيئ ، 

و ر بتحويل القضي  من مسأل  الجئين، ال  قضي  وتكريم رموز النضال الوطني أصحاب القسط األ
اعب معترف به  ي سائر الهيئا  الدولي ، وبالحد األدن  من حقوقه الوطني  واألساسي ، ومقارع  

 الصهاين   اضوا حرباي ضد اعب « استقمل قسرائيل»العدو الذي يحت ل باكل متزامن بما يسم  
مر، ومن أع   درجا  التزوير تصوير استيما ع   أرضه، ولم ي وضوا أي حرب ضد طرف مستع

مستوطنين وا دين من وراا البحار ع   أرض الىير، ع   أنها حرب استقمل وسوى ذلى من 
مسميا   رقاا تجا ي الواقع والوقائع. ومن حسن التدبير أن جموع ال  سطينيين ع   أرضهم 

ون أكبر االحت اال  وأكثر ا تنظيماي  ي  م من ينّظم 7491االنتدابي  التاري ي  المعرو   ب  سطين 
ذكرى النكب ، ويتصّدون ل صهاين  وجهاي لوجه، ويعيدون توصيف مناسب  استقمل الصهاين  ع   أنها 

 احت ال بجريم  سياسي  كبرى لن تسقط تبعاتها بالتقادم.
 71/5/5175الخلي ب الشارقةب 

 
 ستسهل عملية تصدير الغاز بعد التراجع عن فك االحتكار.. الحكومة ااسرائيلية .75

 آبي بارئيل 
األسواق ال ارجي   قل بعد سنتين من سماح قرار الحكوم  لحق ي الىاز  ي ل يتان وتمار ببيع الىاز 

تطالب اركا  الىاز ب تح القرار، ولتىيير عدة اروط من التي تم تحديد ا  ي قطاره. و ي الواقع  –
من  –ل ى االحتكار ع   الىاز الطبيعي  األص ي ن ال ط  تراجع   ي األيام األ يرة ع أنانه، بعد 
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تتراجع الحكوم  اإلسرائي ي  أيضاي عن العديد من الاروط التي وضعتها ل تصدير. وذلى،  أنالمتوقع 
 قنيرجي.دي ى ونوبل  –اركا  االحتكار  أمام ي قطار التسوي  الاام   التي تطالب بتحقيقها 

وزارا  الطاق  والمالي ، بط ب لمنحهم  قل الاركا  توجهوا مندوبي  أن( The Markerوع م )
س س   من التسهيم   ي بنود القرار الحكومي. والىرض من وراا  ذه التسهيم   و تقديم الجدول 

 –الىاز من حقل تمار، ولزيادة حجم الىاز المسموح ل تصدير، ولت يين بعض اروطه  إلنتا الزمني 
 الضريبي  التي حدد  ل تصدير. القيود قزال  قل  باإلضا  

واحد من  ذه الط با  المتع ق   األقلومن المتوقع ان يتم ر ض بعض  ذه الط با ، لكن ع   
تتم االستجاب  له  ي ال ترة القريب .  أنمن المتوقع  –مصر  قل بضرورة تعجيل تصدير الىاز 

القرار الحكومي حول التصدير  الاروط الرئيسي  التي تم تحديد ا  ي أحدالحديث يدور عن قلىاا 
يتم ربط حقل  أنقبل  –ي تصدير الىاز من تمار  . حسب التع يما  ال زيادة 5173 ي حزيران 

ل يتان مع الساحل. وع   ضوا التأ ير المتوقع  ي تطوير ل يتان، عاد  صاحبا  االمتياز  ي 
أصحاب تمار حيث تم ى  بالمئ  من الحقوق، لتطالب 15دي ى ونوبل قنيرجي التي تم ى حوالي 

المرون "  ي الاروط والسماح لها  إلبداا" –بالمئ  من الحقوق  91دي ى ونوبل قنيرجي  ناى حوالي 
 بتصدير الىاز من تمار قبل تطوير ل يتان.

الزبائن الكبار ل ىاز المعد ل تصدير، ع   ما يبدو من قبل  أحدالط ب تم الرد ع يه بتهديد من جانب 
، الذي بموجبه ست ىي االت اق المبدئي الذي وقع  ع يه قبل سن  مع اإلسباني  يونيون  ينوسا

سن  المقب  . وذلى  ي حال  75بالمئ  من حجم الىاز  ي الحقل  مل الر  59تمار لاراا  أصحاب
 عدم ضمان تزويد الىاز بعد سنتين.

معد ل ح ول محل النقص  اإلسرائي ييم كون مناأة لتسييل الىاز تقع امال مصر. والىاز  اإلسبان
بحاج  ل ىاز  ي الوق  الحالي،  اإلسبان. لذا  إن األجنبي  األسواق ي الىاز المصري وألن يباع  ي 

 إنهم سيبحثون عن  – 5171انه  ي حال عدم التزويد بالىاز اإلسرائي ي اعتبارا من العام  وأع نوا
ط ب أصحاب حقل تمار، بالبحث عن  األيام،و ي ظل  ذا التحذير ت حص الحكوم   ي  ذه  بديل.

 حل بديل يتجاوز ال ترة الزمني  التي تم تحديد ا  ي قرار الحكوم .
 

 تأخير في لفيتان.. تسهيالت في تمار
استجاب  الحكوم  بالمصادق  ع   تصدير الىاز، تم تبرير ا منذ البداي  بأنه  قط  ي حال السماح 

القتصادي  لتطوير ل يتان، الن تطويره يك ف اكثر سيكون باإلمكان ضمان الجدوى ا –بالتصدير 
ل يتان من  أصحابالط ب مابع اكثر نسبيا،   ن يتمكن  أنوبما  - ي تمار األمرنسبيا مما تتط به 
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حدد قرار الحكوم   األسم تىطي  العقود المح ي  بىرض الحصول ع   التمويل.  ي ظل  ذا الهدف 
 يتم ربط ل يتان بالساحل اإلسرائي ي. أنقبل  –تمار قسرائيل لن تسمح بتصدير الىاز من  أن

ل يتان بتد ق كاف من اجل تمويل التطوير.  أصحابيقوم  أنكان الهدف من وراا ذلى  و ضمان 
ضمان مصدر غاز قضا ي لصالح السوق، وكذلى و رة بن  تحتي   قل و ي ن و الوق ،  دف 

 –تح يز الاركاا لتمار ول يتان  قل  دف القرار  . كماأجنبي االلتزام بتزويد دول   قبل-استراتيجي 
 اإلطال كي يقوموا بعم ي  تطوير سريع  لحقل ل يتان، وعدم التكاسل عبر  -دي ى ونوبل قنيرجي 

 المصطنع  لربط قسرائيل باحتكار تمار.
تمار.  حسب ط بهم، سمح  الحكوم   ي  أصحابلهذا الارط الحاسم تم تحديد تح ظ بضىط من 

حص  تصدير محددة تتمكن تمار من تحقيقها حت  قبل تطوير ل يتان. وذلى، كما  و م هوم، قرار ا 
مصانع البحر  قل حت  ال يمو بات اق المبادئ الذي تم  ب ورته آنذاى لتسويق الىاز اإلسرائي ي 

م يار متر  51تسمح بتصدير مسبق بسقف  أنهاالحكوم  حدد   أن.  ي حين األردني المي  
وتزويد الىاز  –ل دول التي لها حدود ماترك  مع قسرائيل  أيالدول الحدودي "  قط. مكعب لر "

 لمناطقها يتم عبر بن  نقل تحتي  قسرائي ي .
م يار متر مكعب من الىاز  7.1الاركاا  ي تمار عن ص ق  لتصدير  أ اد 5179 ي بداي  العام 

 قضا ي يار انهم وقعوا ع   مذكرة ت ا م أصحاب تمار  ي أ أ ادلمصانع البحر المي  االردني ، كما 
بالمئ  من حجم الحقل( ليونيون  ينوسا  59م يار متر مكعب من الىاز ) 91.5لبيع ما مجموعه 

م يار متر مكعب من  9.5عن طريق تصدير حوالي  ،اإلسباني ( Union Fenosa Gasغاز )
 م يار دوالر. 75عاما،  ي ات اق تب غ قيمته حوالي  75الىاز سنويا ع   مدار 

بدأ التأ ير  ي الجدول الزمني لتطوير  –مقابل  رول  أصحاب تمار وراا ص قا  تصدير الىاز 
العام  قل تأجل  5171حقل ل يتان. تد ق الىاز، الذي وعد  الحكوم  الجمهور به  ي العام 

ونوبل . ع   ضوا تجميد تطوير الحقل، بسبب الصراع التنظيمي حول ت كيى احتكار دي ى 5171
من المتوقع  –الن ط  أسعارتد ور  أعقابقنيرجي وع      ي  وقف االستثمار  ي العالم ل ىاز،  ي 

 .أ رىيتم تأجيل التطوير لسن   أن
الحكوم  بط ب مزدو : األول، الىاا الموا ق  التي حدد   قل أصحاب تمار توجهوا  أنتبين حاليا 

يادتها باكل م موو. والثاني، "لت يين" التعريف او ز  –م يار متر مكعب(  51حص  تصدير اولي )
ع   الرغم من عدم  –مثل مصر  أ رىتصدير  أ دافيامل التعريف  أن، أيل دول "الحدودي " 

أراضيها ال يتم بواسط  بن  النقل التحتي   قل "الدول الحدودي " الن التزويد  ورود ا تح  التعريف
 اإلسرائي ي .
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اا اروط تصدير الىاز من الحقل بوضع األنابيب من ل يتان ال  الساحل  ع   سبيل المثال، يتم قلى
والبند الذي ام ه قرار الحكوم  يتم حذ ه منها، ألنه يجب التوضيح بأن الحكوم  تحتسب  –

 وليو حسب البيع ال ع ي.  –التصدير حسب الكمي  الواردة  ي العقود 
وا  عم الرد من الدول ، حيث جاا  ي التقارير الاركاا  ي تمار لم ينتظر  أنوتبين  ي الوق  ن سه 

، 5179المالي  التي تم نار ا من قبل الاركاا  ي التنقيب التابعين لدي ى،  ي الربع الثالث من العام 
. 5171مصر سيتم  ي العام  قل موعد تزويد الىاز المتوقع من تمار  أنجاا  ي الص ح  األول  

موعد تد ق الىاز من  أن قل باكل واضح  أاارتان و التقرير،  الص حتين التاليتين من أنوذلى مع 
 .5171حقل ل يتان سيتم بعد ذلى  ي العام 

 
 أصحاب لفيتان يبيعون الغاز الى مصر بسعر رخيص جدا

يتم  رق تقييدا  الحكوم  اإلسرائي ي  بالنسب   أنم اوف  أثار ص ق  التصدير ليونيون  ينوسا 
 91 - 51( تم السماح ألصحاب تمار بالتصدير لىاي  The Markerل تصدير.  كما نار  ي )

كما ان  ؤالا يعتزمون التوقيع ع    –م يار متر مكعب من الحقل )مرتبط بو رة الىاز غير المباع( 
 .األقلم يار متر مكعب ع    11ص ق  لتصدير الىاز بمعدل 

ال  الىاز المنت  من  باإلضا  ار بأنه يامل احتساب الىاز  ي تم اإلجراا ي تمار برروا  ي حينه 
ال   باإلضا   –عن اكتااف كميا  تجاري   يه  اإلعمن"، مع انه لم يتم SWالحقل المجاور "تمار 

 ان  يك   م كيته ما زال  محل  مف، و و ليو  ي قطار الم كي  الكام   ل اركاا  ي تمار.
جانب قيود   إل تم  مع مصر.  اال ان  ذه ليس  وحد ا التي تسبب   ي سحب الص قا  التي

البيع،  إن اركا  الىاز ت ضع لقيود ضريبي ، التي تهدف قبل كل ايا ضمان تزويد حاج  
 السوق المح ي ، ألن الاركا  المصدرة لم ت تزم بد ع الضرائب ع   ارباح التصدير.

ل ار  ع   لكي يتم تجنب   ق حا ز واضح لدى اركا  الىاز من اجل ت ضيل تصدير الىاز ال  ا
بيعه ل سوق المح ي ،  قد حدد  لجن  اياانسكي تح ظا، يتم بموجبه قلزام كل عم ي  تصدير ل ىاز 

الارك (، الذي يتم اقتطاعه من متوسط السعر األ ير ل ص قا   أرباحبالمئ  من  51- 51بد ع )
من السعر الذي   ي السوق المح ي ، أي ان مزودي الىاز لن يكون بإمكانهم تصدير الىاز بسعر اقل

يبيع  يه ل سوق المح ي . كما انه بذلى يتم ضمان، ع   اقل تقدير، ان تحظ  الدول  بجزا ماابه 
 من مبيع الىاز، بىض النظر عن الىرض منه.

حكم  ذه أيضاي يقترب من الاطب. وذلى ع   ضوا السعر االحتكاري المبالغ  يه نسبيا  أن قال
 ي  –بالمئ   59بحوالي  5114ق ز به احتكار تمار منذ العام الذي  –ل ىاز  ي السوق المح ي  
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 األسعارتنا سيا، ويمتاز اليوم بان  اض  أكثر أصبح، سوق تصدير الىاز اآل رالجانب  أنحين 
 التراجع  ي سعر برميل الن ط. أعقابالحاد  ي 

 يها الاركاا  ي قبل نحو نصف سن ، ان مذكرة الت ا م التي وقع ع اإلعمن ع   سبيل المثال تم 
تامل سعر الك    بر  –(  ي مصر BGمناس  التسييل التابع  لر) قل لتصدير الىاز  –ارك  ل يتان 

(،  ي حين ان سعر الىاز  ي العقود األ يرة لتمار  ي السوق BTUدوالر لكل م يون وحدة ) 9.1
 (.BTU) دوالر لكل م يون وحدة 5.1 – 5.1بين  5179اإلسرائي ي  تراوح   ي العام 

 ي العقد، اال ان السعر  األدن  ي حين ان السعر الوارد  ي ص قا  التصدير لمصر  و سعر الحد 
(، المرتبط بسعر الن ط BTUدوالر لكل م يون وحدة ) 9.1، الذي اغ ق و قا ل تقديرا  حول األساسي

والر، الذي د 711العالمي التي تحدد  ي نهاي  اهر حزيران بأن سعر برميل الن ط بيع بسعر 
 ان  ض بادة منذ ذلى الحين.

لكن احتساب  –وع   ضوا ذلى  إن اركا  الىاز يسمح لها ببيع الىاز بالسعر الذي تراه مناسبا 
الضريب  الم روض  ع يهم تست زم ال صم من سعر السوق المح ي ، ولهذا يتحول التصدير ال  

تعديل ما  ي قوانين الضريب   قل   سارة بالنسب  لها. ولهذا السبب  إن اركا  الىاز تسع 
  نا  قد قوبل  ذا الط ب بالر ض. قل الم روض  ع   الىاز المصدر. 

 
 يشترون الغاز المخصص اسرائيل! األردنيون
التصدير من تمار ولت يين المنع ع   بيع  إلعدادالط با  التي تم ذكر ا لىاي  اآلن،  أن ي حين 

السوق المتىيرة، ط ب قضا ي تقدم  به اركا  الىاز لم  الىاز الر يص نسبيا، تنبع من ظروف
من  -التي تم ر ضها  ي السابق –يأ  نتيج  من الوضع الحالي، بل  ي محاول  جديدة من جانبها 

 اجل زيادة حص  الىاز المتو ر ل تصدير.
لى  إن وبذ –كبيع الىاز ل سوق المح ي   لألردنالحديث يدور عن المطالب  باعتبار الىاز المباع 

بها بسبب  ذه الص ق .  ذا الط ب من قبل الاركاا  ي ل يتان،  اإل ملحص  التصدير ال يتم 
احت   مكانا كبيرا  ي النقا  دا ل ج س  الحكوم  قبل سنتين.  قد ات ق رئيو الحكوم  بنيامين 

من الحص   ول س ط  ال  سطيني  لألردننتنيا و، ووزير المالي  يئير لبيد، حينها،  صم التصدير 
وزير الطاق  سي  ان االوم اعترض ع   ذلى  ي حينه،  تقرر  أناال  -الم صص  ل سوق المح ي  

 ان يتم تأجيل ات اذ قرار بذلى ل مستقبل.
ومع انه و ي ج س  الحكوم  حول الموضوع  قط طالب وزير حماي  البيئ  آنذاى عمير بيرتو، ان 

ي، وان يتم التوضيح ان كل تصدير من  ذا النوع يتم بقرار حكومي رسم قغمقها ذه الحص  يتم 
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م يار  591بحيث يتم الح اظ  ي كل الحاال  ع   حص  الر  – صمه من ات اقيا  التصدير  قط 
نقا  صا ب، وا ق الوزراا  أعقابانه و ي  قالمتر مكعب صاف لصالح السوق المح ي . 

 ز جدد  مطالبتها.بالمصادق  ع   التح ظا . وحاليا تبين ان اركا  الىا
ستستمر بالتمسى  أنهاانه من غير الواضح  قاللىاي  اآلن لم تستجب الحكوم  لهذه المطالب، 

بموق ها. وحسب مع وما  عدة مصادر  ي الحكوم ،  إنه بالمكان اليوم زيادة حص  التصدير، ع   
لحكوم  لقرار ا. وكذلى ضوا الزيادة  ي احتياطيا  الىاز بالنسب  لما كان معرو ا  ي  ترة ات اذ ا

 أساوع   ضوا الزيادة المعتدل  نسبيا ع   ط ب الىاز  ي السوق بالنسب  ل توقعا  التي كان  
 عمل لجن  "تسيمح" لتصدير الىاز.

و ي الوق  ن سه توجه  اركا  الىاز بمطالب قضا ي ، والمتوقع ان يتم ر ضها. وأحد  ذه 
تم طرحها من قبل نوبل قنيرجي  ي قطار  (The Markerالمطالب التي تم الكاف عنها  ي )

 تنقل حص  غاز التصدير بين الاركا . وأساسها –الم اوضا  حول م طط ت كيى احتكار الىاز 
ع   حساب  -ط ب  نوبل قنيرجي بزيادة حص  التصدير التي يتم السماح لها بها من حقل تمار

قيود ع يها  ي تسويق الىاز المح ي.  ي حال يتم  رض  –الىاز الم صص لصالح السوق المح ي  
توجهها  –واقترح  الارك  األميركي  انه بدال من التنازل عن بيع حص  الىاز المح ي من تمار 

 ل تصدير، وبالمقابل توجه ل سوق المح ي  جزا من حصص الىاز المعدة ل تصدير  ي ل يتان.
 لصالح-منا س   ي السوق المح ي   ي  ذا السيناريو، يتم ت صيص حص  الىاز من تمار المعدة ل 

مواقف  أعقابلمكان  ارك  ل يتان.  ذا الط ب كان من المتوقع ان يتم ر ضه  ي  قضا يتعزيز 
يست دم ارك  استراتيجي  لحاجا   أنع   تمار  أنالجها  الم تص   ي وزارة الطاق ، الذين ادعوا 

 هم  ي التصدير.تق يص حصت أصحابهولذا يكون من حق  – اإلسرائي ي السوق 
تم تضمين  5173وعموة ع   ذلى،   ي صيى  قرار الحكوم  ب صوص التصدير من العام 

من قبل اركا  الىاز. ع   سبيل المثال، تعهد  أبدالم يتم تن يذ ا  التي-أ رى وأوامرتع يما  
 قل ىاز ذلى ينقل ال قل  باإلضا  عسقمن،  قل نقل ل ىاز تح  المياه  أنبوبأصحاب تمار بوضع 

 .أسدود
 .األمورع    ذه  اإلجاب اركاا تمار ر ضوا 

 لي ماركر
 71/5/5175الحياة الجديدةب رام هللاب 
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