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أسابيع وانتخابات  خمسةحكومة توافق واجتماع للجنة تفعيل المنظمة في توقيع اتفاق المصالحة:  .0

 متزامنة
زّف رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى الشعب الفلسطييني يطي الطوين والشطتا   : ربيع أبو نقيرة –غزة 

نهاء االنقسام.  بشرى إنجاز المصالحة الوينية وا 
مؤتمر صحفي عقده بمنزله يي مخيم الشايئ بحضور ويدي المصالحة  علطى االلتطزام  وأكد هنية يي

بكططل مططا تططم االتفططاا عليططه باتفططاا القططاهرة والتفاهمططا  الملحقططة واتفططاا الدوحططة واعتبارهططا المرجعيططة عنططد 
 التنفيذ.

نهطططا وقطططال إن الطططرئيس محمطططود عبطططاس سطططيبدأ مشطططاورا  تشطططكيل حكومطططة التوايطططا الطططويني بطططالتوايا وا عا
 أسابيع" من تاريخه. 5خال الفترة القانونية "
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وأوضح هنية أن االتفاا على تنفيذ بنود المصالحة جاء ييه التأكيد على تزامن االنتخابطا  التشطريعية 
والرئاسية والمجلس الطويني  ويخطول الطرئيس بتحديطد موعطد االنتخابطا  بالتشطاور مطع القطوى والفعاليطا  

 أشهر من تشكيل الحكومة. 6رائها بعد والفصائل  على أن يتم إج
وأضططاف: "تططم االتفططاا علططى عقططد لحنططة تفعيططل وتيططوير منرمططة التحريططر لممارسططة مهامهططا المنصططو  

أسططططابيع  والتأكيططططد علططططى دوريططططة اجتماعاتهططططا وتواصططططلها"  داعيططططا  5عليهططططا يططططي االتفاقططططا  يططططي غصططططون 
 ما تم االتفاا عليه يي القاهرة. الستئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية الفوري استنادا إلى

وبخصو  لجنة الحريا   أكد هنيطة علطى تيبيطا علطى مطا تطم االتفطاا عليطه يطي القطاهرة يطي الحريطا  
العامططة ودعططوة لجنططة الحريططا  يططي الضططفة وغططزة لاجتمططاا وتنفيططذ قراراتهططا  كمططا أكططد علططى تيبيططا مططا تططم 

 االتفاا بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهامه.
من رئيس الوزراء الدور المصري على مواصلة رعايته للمصالحة الفلسيينية  مشيدا بالدعم العربطي وث

 الشامل لتيبيا المصالحة.
وأكططد أن الويططدين الكططريمين خططال الحططوار عمططا بططرود الفريططا الواحططد والجميططع كططان يستحضططر اللحرططة 

نتطائ  مطن جطوال  الحطوار  قطائا: "أحيطي التاريخية والمسئولية القيادية ومطا يجطب أن تكطون عليطه هطذه ال
الططرود والقيططادة الفلسططيينية المسططئولة التططي اسططتياع  وبوقطط  قياسططي أن تتجططاوز سططنوا  االنقسططام وأن 

 تضع آلية لتنفيذ االتفاا".
وتابع: "شرف عريم ويخر لي أن يحتضن بيتي المتواضطع يطي مخطيم الشطايئ هطذه المرحلطة التاريخيطة 

 الفلسييني". الهامة يي حياة شعبنا
وأوضطططح أنطططه يطططي الوقططط  الطططذي تتعطططارم ييطططه وتطططزداد االعتطططداءا  الصطططهيونية علطططى المسطططجد ا قصطططى 
وتتكططططاثف عمليططططة تهويططططد القططططدس ويت ططططول ييططططه االسططططتييان ويتنكططططر ييططططه االحططططتال علططططى كططططل المواثيططططا 

تنكيططل وا عططراف الدوليططة ييكثططف جيشططه اعتداءاتططه  ويتعططرا أسططرانا يططي السططجون إلططى أبشططع صططنوف ال
ويطي الوقطط  الطذي يشططتد ييطه الحصططار علطى القيططاا وتتكطاثف يططي المشطكا  علططيهم  اسطتعرا ا خططوة 
ا وضطططاا السياسطططية التططططي تمطططر بهطططا القضططططية الوينيطططة وحالطططة االنسططططداد السياسطططي واستحضطططر الجميططططع 

 المسئولية الوينية وضرورة تعزيز الشراكة الوينية.
ينيططة السططامية يقططد تططداعى ويططدي منرمططة التحريططر الفلسططيينية وقططال: "مططن هططذه المنيلقططا  الوينيططة والد

وحماس للقاء على أرا غطزة الصطمود لاتفطاا علطى وضطع الجطداول الزمنيطة  نهطاء االنقسطام وتيبيطا 
المصالحة الوينية وتم عقد اجتماعين على مدار اليومين بين الويدين سادتهما رود التفاهم والحطر  

 ".والتوايا وت ليب مصلحة الوين
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: "أتقدم بالشكر الكبير لألخ إسطماعيل هنيطة ا حمدويي كلمة له  قال رئيس ويد منرمة التحرير عزام 
علططى الططدور المميططز الططذي قططام بططه باالجتمططاعين اللططذان حصططا أمططس واليططوم  واتسططم  الططرود التططي عمططل 

دور بداخل كل يلسييني ييها مع الفريا الواحد الفلسييني بشقيه مما كان له أثرا كبيرا على بلورة ما ي
 من أجل التخل  من صفحة االنقسام".

وتطططابع: "وأتقطططدم بالشطططكر لجميطططع ا خطططوة الطططذين شطططاركوا يطططي بلطططورة هطططذا البيطططان بطططرود المسطططئولية وااللتطططزام 
الطططويني والحطططر  علطططى المسطططتقبل الفلسطططييني"  مناشطططدا وسطططائل ا عطططام بضطططرورة العمطططل لطططدعم اتفطططاا 

 المصالحة.
الطوعي الفلسطييني أصطبح يطي مسطتوى التحطديا  وسطيكون ذلط  منيلقطا لشطراكة حقيقيطة وأكد ا حمطد أن 

بطططين جميطططع ا ييطططاف الفلسطططيينية  مؤكطططدا أن سطططرعة هطططذا االنجطططاز تطططدل علطططى الرغبطططة الجامحطططة لنفطططوس 
 الفلسيينيين يي إتمام المصالحة الفلسيينية.

 وييما يلي ن  االتفاا:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هللا جميًعا وال تفرقوا" "واعتصموا بحبل
بيططان صططادر عططن لقططاء ويططد منرمططة التحريططر الفلسططيينية وحركططة "حمططاس"  نهططاء االنقسططام وتنفيططذ اتفططاا 

 المصالحة الوينية
يي الوق  الذي تتعارم ييه الهجمة على القضية الفلسيينية  على كل المسطتويا   ويطي الوقط  الطذي 

ى  أولطى القبلتطين ومسطرى رسطول هللا صطلى هللا عليطه وسطلم  تزداد ييه االعتداءا  على المسجد ا قص
وتتكثّططططف ييططططه عمليططططا  تهويططططد مدينططططة القططططدس المحتلططططة  وتصططططفية هويتهططططا العربيططططة  وتططططدنيس مقدسططططاتنا 
ا سطططامية والمسطططيحية  ويت طططول ييطططه االسطططتييان علطططى أراضطططي الضطططفة ال ربيطططة الصطططامدة  ويتنكطططر ييطططه 

  والمواثيططا وا عططراف الدوليططة  ييكثّططف جيشططه اعتداءاتططه  ويتجططاوز االحططتال لكططل االتفاقططا  والمعاهططدا
كطططل الحطططدود  ويزايطططد قادتطططه علطططى شطططعبنا وقياداتطططه باالنقسطططام الب طططيا  ويعربطططد مسطططتوينوه علطططى البشطططر 

 والشجر والحجر  ويتعرا أسرانا وأسيراتنا يي سجون االحتال إلى أبشع صنوف التنكيل.
ر الخطانا علطى قياعنطا الشطامت  وتتفطاقم المشطكا  ا نسطانية علطى ويي الوق  الذي يشتد ييه الحصطا

أهلنا الصابرين ييه  ويطي الوقط  الطذي تسطتمر ييطه معانطاة شطعبنا يطي الطوين والشطتا   يط ن المصطالحة 
عادة الوحدة الوينية وتمتينها ووضع الضطوابي التطي تكفطل ثباتهطا  نهاء االنقسام الفلسييني وا  الوينية وا 

 عارمها تصبح واجًبا وينًيا.واستمرارها وت
وحيث استعرا ا خوة ا وضاا السياسية  التي تمر بها قضيتنا الوينيطة  وحالطة االنسطداد السياسطي 
بسططبب السياسططة والتعنطط  الصططهيوني  وقططد استحضططر الجميططع المسططؤولية الوينيططة يططي العمططل المشططتر   
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نا مواصطططلة مسطططيرته نحطططو الحريطططة  وضطططرورة تعزيطططز الشطططراكة يطططي السياسطططة والقطططرار  حتطططى يتسطططنى لشطططعب
قامة دولته الفلسيينية المستقلة  وعاصمتها القدس.  والعودة  وا 

ومن هذه المنيلقا  الوينية  والدينية  والقومية السامية  يقد تداعى ويطد منرمطة التحريطر الفلسطيينية  
الجطططداول  وحركطططة المقاومطططة ا سطططامية "حمطططاس" للقطططاء علطططى أرا غطططزة الصطططمود  لاتفطططاا علطططى وضطططع

 الزمنية  نهاء االنقسام وتيبيا اتفاا المصالحة الوينية.
وقد تطم عقطد اجتمطاعين علطى مطدار اليطومين  بطين الويطدين  سطادتهما رود التفطاهم  والحطر   والتوايطا  

 وت ليب مصلحة الوين  حيث تم االتفاا على ما يلي:
عططان أواًل: التأكيططد علططى االلتططزام بكططل مططا تططم االتفططاا عليططه يططي ا تفططاا القططاهرة  والتفاهمططا  الملحقططة  وا 

 الدوحة  واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.
ثانًيططا: الحكومططة: يبططدأ الططرئيس محمططود عبططاس مشططاورا  تشططكيل حكومططة التوايططا الططويني  بططالتوايا مططن 

عططان تاريخططه  وا عانهططا خططال الفتططرة القانونيططة المحططددة بخمسططة أسططابيع  اسططتناًدا إلططى اتفططاا القططاهرة   وا 
 الدوحة  وقيامها بالتزاماتها كاية.

ثالثططًا: االنتخابططا : التأكيططد علططى تططزامن االنتخابططا  التشططريعية  والرئاسططية  والمجلططس الططويني  ويخططّول 
الططططرئيس بتحديططططد موعططططد االنتخابططططا   بالتشططططاور مططططع القططططوى والفعاليططططا  الوينيططططة  علططططى أن يططططتم إجططططراء 

 حكومة على ا قل.أشهر من تشكيل ال 6االنتخابا  بعد 
نجططاز مقتضططيا  إجططراء  وتططتم مناقشططة ذلطط  يططي لجنططة تفعيططل منرمططة التحريططر  يططي اجتماعهططا القططادم  وا 

 االنتخابا  المذكورة.
رابعطططًا: منرمطططة التحريطططر: تطططم االتفطططاا علطططى عقطططد لجنطططة تفعيطططل وتيطططوير منرمطططة التحريطططر الفلسطططيينية  

ضون خمسة أسطابيع مطن تاريخطه  والتأكيطد علطى لممارسة مهامها المنصو  عليها باالتفاقيا   يي غ
 دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذل .

خامسًا: لجنة المصالحة المجتمعية: االستئناف الفوري لعمل المصطالحة المجتمعيطة  ولجانهطا الفرعيطة  
 استنادًا إلى ما تم االتفاا عليه يي القاهرة.

التفاا عليه يي القاهرة  يي ملف الحريا  العامة  سادسًا: لجنة الحريا : التأكيد على تيبيا ما تم ا
 ودعوة لجنة الحريا  العامة يي الضفة والقياا  الستئناف عملها يورًا وتنفيذ قراراتها.

سابعًا: المجلس التشريعي: التأكيد على تيبيا ما تم االتفاا عليطه  بتفعيطل المجلطس التشطريعي والقيطام 
 بمهامه.

علطى تثمطين وتقططدير الطدور المصطري يطي رعايططة اتفطاا المصطالحة  ويؤكططدان ويطي الختطام  يؤكطد الويططدان 
 مواصلة هذا الدور وتثمين الدعم العربي الشامل لتيبيا اتفاا المصالحة.
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 التحية كل التحية لشهدائنا ا برار
 التحية كل التحية  سرانا ا بيال
 التحية كل التحية لجراحنا الميامين

 41/4/4104، عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل

 
 عباس: ال تناقض بين مفاوضات السالم والمصالحة .2

قال الرئيس الفلسييني محمود عباس إنه ال يوجد أي تناقا بين المفاوضا  : وكاال و الجزيرة 
الفلسيينية ا سرائيلية والمصالحة الوينية  وذل  بعد أن عبر  واشنين عن خيبة أملها من اتفاا 

 الفلسيينيون يي غزة.المصالحة الذي وقعه 
وأكد عباس يي بيان رسمي صدر عنه أنه ال تناقا بتاتًا بين المصالحة والمفاوضا   وأنه ملتزم 

وأضاف أن مصلحة  ب قامة سام عادل قائم على أساس حل الدولتين ويا قرارا  الشرعية الدولية.
ة ستساهم يي تعزيز إقامة الشعب تتيلب الحفار على وحدة ا را والشعب معا  قائا "إن المصالح

 دولة يلسيينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
واعتبر عباس أن خيوة المصالحة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوا الفلسييني على 
إنجاز حل الدولتين  وهو ا مر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السام العربية واتفاقيا  مكة والدوحة 

والذي اعترف بدولة  4024رة  ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام والقاه
   حسب قوله.2163يلسيين بصفة مراقب على حدود عام 

44/4/4104، الجزيرة نت، الدوحة  
 
 نتنياهو تقوم على إبقاء االنقسام الفلسطيني الداخلي استراتيجيةعريقات:  .3

  مساء أمس  إن «شينخوا»لوكالة أنباء عريقا  ي المفاوا صائب قال رئيس الويد الفلسيين
نتنياهو يدر  جيدا أنه ال يمكن صنع السام من دون تحقيا المصالحة الفلسيينية وأن المفاوا 
ا سرائيلي يستخدم االنقسام الفلسييني  يشال عملية السام". واعتبر أن تصريحا  نتنياهو "دليل 

وم على إبقاء االنقسام الفلسييني الداخلي واستخدامه يي ضرب واستمرار تق استراتيجيتهعلى أن 
 تعييل عملية السام ".

راز تقدم ملموس من جهة أخرى  نفى عريقا  ما أعلنه وزير البيئة ا سرائيلي عمير بيرتس بشأن إح
ال عريقا  .  وقيي االجتماا التفاوضي الفلسييني ا سرائيلي الذي عقد برعاية أمريكية مساء أمس
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لتفاصيل. بهذا الصدد  إن "الهوة مازال  واسعة وعميقة" بين الجانبين  من دون أن يدلي بمزيد من ا
44/4/4104، 48عرب    

 
 بحر: شعبنا سيلمس ثمار المصالحة في المرحلة القادمةأحمد  .4

وينية  بار  الدكتور أحمد بحر  النائب ا ول لرئيس المجلس التشريعي  جهود المصالحة ال: غزة
 مؤكدا أن شعبنا الفلسييني سوف يلمس الثمار الييبة لها خال المرحلة القادمة.

وعبر بحر يي بيان صحفي أمس ا ربعاء  عن تفاؤله من قرب بلورة استراتيجية وينية جديدة ترتكز 
 على أساس متين من الشراكة الوينية وتوحيد الجهد الويني يي إيار إدارة الصراا مع االحتال.
ولف  بحر إلى أن الوضع الفلسييني الداخلي با  مهيأ أكثر من أي وق  مضى للمضّي يي تيبيا 
ملفا  المصالحة حتى النهاية وتحقيا الشراكة الوينية المنشودة  وخصوصا يي رل يشل الرهان 

ة وأشار إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة التكاتف الويني لمواجه على خيار التسوية والمفاوضا .
 االحتال ومخيياته العنصرية يي القدس المحتلة وكاية أرجاء أرضنا الفلسيينية.

44/4/4104، السبيل، عّمان  
 
 مع المرابطين باألقصى وقفة لنواب من حماس وفتح برام هللا تضامنا   .5

نرم نواب يي المجلس التشريعي وقفة تضامن مع المرابيين يي المسجد ا قصى المبار   : رام هللا 
ويالب  ل  عند دوار المنارة وسي مدينة رام هللا وسي الضفة ال ربية المحتلة  أمس ا ربعاء.وذ

وشار  يي  النواب ا متين العربية وا سامية التحر  بشكل عاجل لنصرة القدس والمسجد ا قصى.
 قلون.الوقفة التي دع  إليها كتلة الت يير وا صاد البرلمانية نواب عن حركة يتح  ونواب مست

وقال الشيت حسن يوسف يي تصريح صحفي على هامش الوقفة إنَّ هذه الوقفة جاء  للتضامن مع 
المرابيين يي المسجد ا قصى نيابة عن ا مة العربية وا سامية. وأوضح يوسف أنَّ المساس 

ييني بالمسجد ا قصى خي أحمر قد يديع بالمنيقة إلى عواقب ال تحمد عقباها  داعيا الشعب الفلس
 لر  الصفوف وتحقيا الوحدة الفلسيينية  جل التصدي لاحتال الصهيوني وانتهاكاته.

إّن المسجد ا قصى ال يجد سوى الشيوخ  عبد هللا عبد هللامن جهته  قال النائب عن حركة يتح 
  وا يفال والنساء للدياا عنه  ميالًبا ا مة العربية وا سامية بالمساهمة يي الدياا عنه. 

44/4/4104، السبيل، عّمان  
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 وزير الداخلية واألمن الوطني في غزة: وفرنا األجواء اإليجابية إلتمام المصالحة .6
أكد وزير الداخلية وا من الويني يي غزة يتحي حماد  أن وزارته وير  ا جواء ا يجابية  تمام 

 المصالحة الفلسيينية.
لجمعية رجال ا عمال الفلسيينيين بريقة قادة   4022-2-47وقال حماد خال زيارته  ا ربعاء 

وأركان الوزارة "تحركنا بوزارة الداخلية يور الحديث عن المصالحة بشكل إيجابي وأعيينا تعليماتنا 
لألجهزة ا منية بتهيئة أجواء المصالحة واتخذنا مجموعة من ا جراءا  بهذا الخصو  كان من 

وأعرب حماد عن أمله أن تتم المصالحة  من حركة يتح". معتقلين أمنيين 20ضمنها ا يراج عن 
 الفلسيينية على خير  مؤكدا على جهوزية وزارته لتنفيذ ما يتم االتفاا عليه.

44/4/4104، فلسطين أون الين  
 
 عباساتفاقيات تعاون بحضور  عّدةواألردن توقعان  السلطة الفلسطينية .7

عدة اتفاقيا  لتعزيز التعاون    أنرام هللامن ، 44/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا ذكر 
وقع  يي مقر الرئاسة برام هللا أمس بحضور   المشتر  بين دولة يلسيين والمملكة ا ردنية الهاشمية

الرئيس محمود عباس الذي استقبل رئيس الوزراء ا ردني عبد هللا النسور والويد المرايا له  بحضور 
 . رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا

ويي مؤتمر صحفي عقب توقيع االتفاقا  أكد الحمد هللا ريا الجانبين الفلسييني وا ردني لكاية 
االجراءا  االسرائيلية الهادية الى ت يير الوضع القانوني والديم رايي والمعماري يي مدينة القدس  

  االحتال التعسفية  والرامية ليمس الهوية العربية االسامية والمسيحية من خال اجراءا  سليا
 مثمنا الرعاية ا ردنية الهاشمية وحفارها على عروبة القدس ودعم اهلها. 

وقال الحمد هللا ان الجانبين اتفقا خال البيان السياسي المشتر  على ادانة االعتداء الخيير على 
تهويد القدس  المسجد ا قصى من االحتال االسرائيلي  وانه ال سام مع استمرار عمليا  هدم و 

 وجميع هذه االجراءا  بايلة ويجب ان تتوقف بشكل يوري. 
من جانبه شدد النسور على أن وجوده مع ويد وزاري رييع ضم عددا كبيرا من وزراء حكومته هو 

وأضاف ان المملكة  دليل على رسالة الدعم التي يحملها للشعب الفلسييني خاصة يي هذه ا يام.
 مل على الدوام ومن دون تردد وحسابا  لنصرة الشعب الفلسييني.ا ردنية الهاشمية ستع

ال ننكر أن هنا  »النسور قال:   أن رام هللامن  ،44/4/4104، لندن –الحياة، لندن  وأضاي 
االحتال »  موضحًا ان «عقبة يي الشرا االوسي أكبرعقبا  )للتنفيذ(... با ش  ان االحتال 

يي قلا وغليان حقيقي  لذل  الصناعة تتأثر  والتجارة تتأثر  والتبادل  يعيا الهواء  حياة كل منيقتنا
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وضرب مثااًل أنه ال يستييع الوصول من عمان الى رام هللا يي رحلة ال تست را «. التجاري يتأثر
  سوى ربع ساعة اال بعد ترتيبا  وتنسيا دوليين.

دور ا ردن يي رعاية : »ويي رد على سؤال عما يتعرا اليه المسجد ا قصى  قال النسور
  يالوصاية الهاشمية على ا راضي المقدسة ا سامية 2121المقدسا  يي القدس سابا عن عام 

حين أعيي  لمل  العرب الحسين بن علي  وتم تأكيد هذه الوصاية يي  2147والمسيحية منذ عام 
سرائيل  ويي االتفاقية التي وقعها مل   ا ردن عبد هللا الثاني مع الرئيس اتفاقية السام بين ا ردن وا 

. وعلى هذه االتفاقا   يقوم ا ردن بحماية المقدسا  ورعايتها بكل 4027محمود عباس عام 
 «.الوسائل المتاحة

مليون دوالر يقي   200حجم التبادل التجاري بيننا وبين ا ردن الشقيا هو »وقال الحمد هللا أن 
  مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري «واقع هذا مبلغ قليل جداً وهذه العقبة سببها االحتال  ويي ال

مع إسرائيل يبلغ ثاثة بايين دوالر. وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل تضع عراقيل أمام التجارة 
هذه سياسة مخالفة لجميع »الفلسيينية مع ا ردن لكي تجبر الفلسيينيين على االستيراد منها  وقال: 

 «.نين الدوليةالمواثيا والقوا
دعم االردن  أعلنالنسور   الى أن )بترا(عن  رام هللامن ، 44/4/4104، الغد، عّمانوأشار  

للمحادثا  الفلسيينية الفلسيينية يي ايار المصالحة الوينية الفلسيينية " ونعتبرها ضرورة ال 
والوحيد ميالبة ان  منا  منها " مؤكدا ان السلية الوينية الفلسيينية باعتبارها الممثل الشرعي

تخيو كل ما تستييع للم شتا  الشعب الفلسييني ويرقته التي هي يي غير مصلحة الشعب 
 الفلسييني.

اتفاقية تشمل جميع المعاما  االقتصادية والزراعية والتجارية  21وأضاف الحمد هللا "وقعنا اليوم 
الوزراء على تيورا  العملية  رئيس بايااوالصحة والدياا المدني  وقام الرئيس محمود عباس 

 السياسية والمصالحة التي تسير بشكل جدي متوقعا حصول انفراج قريب".
 
 انضمام فلسطين التفاقية مكافحة الفساد في األمم المتحدة رسميا   .8

أعلن  السلية الفلسيينية عزمها التوجه لمجموعة دول عربية وغربية : رام هللا-عوا الرجوب
مبالغ منهوبة من أموال الشعب الفلسييني. يأتي ذل   واستردادانين بتهم الفساد  لميالبتها بتسليم مد

 بعد أيام من اعتماد ا مم المتحدة ليلب يلسيين لانضمام التفاقية مكايحة الفساد.
وجاء ا عان اليوم بمؤتمر صحفي يي رام هللا بالضفة ال ربية لرئيس هيئة مكايحة الفساد 

شة. وقبل أيام تلق  يلسيين خيابا من ا مين العام لألمم المتحدة بان كي مون الفلسيينية رييا النت
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يؤكد ييه قبول انضمام يلسيين التفاقية ا مم المتحدة لمكايحة الفساد ودخولها حيز التنفيذ يي الثاني 
 من مايو/أيار المقبل.

مئا  الشكاوى المتعلقة وويقا لمصادر هيئة مكايحة الفساد الفلسيينية ي نها تلق  منذ تأسيسها 
 قضية تم تحويلها إلى محكمة جرائم الفساد. 35منها يقي إلى النيابة  منها  426بالفساد  تم تحويل 

أكد النتشة للجزيرة ن  على هامش المؤتمر وجود بعا الميلوبين يي ا ردن ومصر  وتنقل و 
 بتسليمهم ستبدأ ا سبوا القادم.بعضهم بين ا مارا  وبرييانيا  وأن االتصاال  الرسمية للميالبة 

وخال المؤتمر كشف النتشة عن تحقيقا  واتصاال  مع مصر للكشف عن مصير مبالغ مالية قال 
أعلن أنه  ساويرسإنه سلمها للسلية الفلسيينية  مضيفا أن  ساويرسرجل ا عمال المصري نجيب 

 مليار دوالر للسلية لكن تفاصيل ذل  غير واضحة. 2.2حول 
النتشة استرداد نحو أربعين مليون دوالر كان  محكمة مصرية قرر  تحويلها للسلية  مضيفا وأكد 

أنه توجه بتكليف من الرئيس الفلسييني بصحبة النائب العام إلى مصر والتقى عددا من المسؤولين  
 ويالب بتحويل مبالغ كان  حكم  بها محكمة مصرية يتعهدوا بذل  وقاموا بتحويلها بالفعل.

  ييما 4020ار النتشة إلى استرداد ما يزيد على سبعين مليون دوالر منذ تأسيس الهيئة عام وأش
 قرر  المحاكم استرداد مبالغ تزيد على ستين مليون دوالر لم يتم استرداها حتى اليوم.
44/4/4104، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 ئيليالمالكي: نجاح مساعي تمديد المفاوضات مرهون بجدية الجانب اإلسرا .9

"ا يام": أكد وزير الخارجية الدكتور رياا المالكي أن نجاد مساعي تمديد المفاوضا   -رام هللا 
 مرهون بجدية التزام الجانب ا سرائيلي واحترامه لمبدأ حل الدولتين ويا قرارا  الشرعية الدولية.

يي مقر وزارة  وشدد المالكي خال مؤتمر صحايي مشتر  مع نريره النمساوي سيبستيان كورتز 
  التزام الجانب الفلسييني باالستمرار بالعملية التفاوضية والجهود التي تبذل أمسالخارجية يي البيرة  

قامة الدولة الفلسيينية  من قبل ا دارة ا ميركية  التي يجب أن تفضي إلى إنهاء االحتال وا 
 المستقلة  إلى جانب دولة إسرائيل يي إيار حل الدولتين.

44/4/4104، م، رام هللااأليا  
 

 أبو مرزوق: سنتجاوز كّل العقبات التي ستقف في وجه تطبيق المصالحة الفلسطينية .01
أكَّططططد عضططططو المكتططططب السياسططططي لحركططططة حمططططاس موسططططى أبططططو مططططرزوا أنَّ الفصططططائل : غططططزة )يلسططططيين(

 الفلسيينية ستتجاوز كل العقبا  التي ستقف يي وجه تيبيا المصالحة.
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االجتمطاعي "ييسطبو ": "ال  موقطع التواصطلي تصريحا  نشرها علطى صطفحته علطى وقال أبو مرزوا ي
بططد مططن وجططود الكثيططر مططن الصططعوبا م  ن كططل يططوم مططّر علططى االنقسططام كططان يزيططد مططن العقبططا  ولكططن 

رادتنا".  نستييع تجاوزها بوحدتنا وا 
أن تهديطدا  رئطيس وزراء وشّدد على أن االتفاا ال يعني شيئًا إذا لطم يتحقطا علطى أرا الواقطع  مبينطًا 

االحطططتال بنيطططامين نتنيطططاهو ا خيطططرة للطططرئيس عبطططاس ليسططط  جديطططدة  وقطططال: "تهديطططدا  االحطططتال ليسططط  
جديططدة  يهططم منططذ اليططوم ا ول للحططوارا  أيلقططوا التهديططدا  إمططا مصططالحة حمططاس أو "إسططرائيل"  كمططا أن 

 دها عن المصالحة".تهديدا  الواليا  المتحدة بمنع مساعدة ميزانية السلية لن تحي
ولفطط  أبططو مططرزوا االنتبططاه إلططى أن االتفططاا "البططد أن يشططّكل منعيفططًا جديططدًا حتططى يسططير الشططعب باتجططاه 
الوحدة  موضحًا أن الضاغي ا كبر لنجاد االتفاا هو الشارا الفلسييني الذي ينادي بنجاحه ووقف 

ييططه مصططلحة لشططعبنا   ن مصططالحنا ال االنقسططام". وتططابع: "إذا بقينططا أسططرى  عططدائنا  لططن نصططل التفططاا 
 تجتمع مع مصالح عدونا"  على حد تعبيره.

 44/4/4104قدس برس، 
 

 تاريخيا   ه إنجازا  دّ فتح ترحب باتفاق المصالحة وتعحركة  .00
  ب نجططاز اتفططاا المصططالحة الططذي تططم يططي غططزة بططين ويططد منرمططة أمططسرحبطط  حركططة يططتح   :ويططا –رام هللا 

 حركة "حماس".التحرير الفلسيينية وويد 
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "يتح" اللواء جبريل الرجوب  يي بيان صحفي  "إن حركة 

بين ويد منرمطة التحريطر الفلسطيينية وحركطة حمطاس يطي غطزة  أمسيتح ترحب باالتفاا الذي تم إنجازه 
 وتهنئ شعبنا الفلسييني بهذا ا نجاز التاريخي لقضيتنا وشعبنا."

ف أن هططذا االتفططاا "يؤسططس  ول مططرة للضططرورا  الميلوبططة لتجسططيد الوحططدة الوينيططة الفلسططيينية وأضططا
 ووحدة شعبنا وقضيتنا وقيادتنا وعلى رأسها منرمة التحرير الفلسيينية".

وتطططابع: "هطططذه الوحطططدة التطططي تشطططكل الطططذراا الضطططروري للتصطططدي لمحطططاوال  إزالطططة وتطططدمير مشطططروا الدولطططة 
 الفعل السياسي ا قليمي والدولي".الفلسيينية عن أجندة 

وقططططال الرجططططوب "إن حركططططة يططططتح إذ تهنططططئ شططططعبنا الفلسططططييني وعمقططططه العربططططي وا قليمططططي بهططططذا التحططططول 
التططططاريخي يططططي مفهططططوم ودور ا سططططام السياسططططي حططططول مفهططططوم الشططططراكة القططططائم علططططى التعدديططططة والعمليططططة 

 الديمقرايية".
أن يقود إلى تجسيد حقيقطي علطى ا را للوحطدة الوينيطة وأردف أن "يتح تؤكد أن العمل المقبل يجب 

ويأتي من خطال إجمطاا وينطي علطى يطرد الحلطول العمليطة للواقطع القطائم  الطذي يبطدأ بتثبيط  ا ولويطا  
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الوينيططة الفلسططيينية يططي خاريططة المصططالح الوينيططة ب جمططاا كططل ا ييططاف علططى أن الدولططة الفلسططيينية 
 واجب الوجود يي معادلة الحل السياسي للصراا". المستقلة كاملة السيادة هي عنصر

قطرار آليطا  تكطرس وحدانيطة السطلية  وأشار إلطى أن "مراجعطة مفهطوم السطلية ودورهطا  ومفهطوم الشطراكة وا 
والقططانون وا مططن وتكططريس القططرار الططويني المسططتقل  وتحصططين العمليططة الديمقراييططة كشططيفرة جينيططة يططي 

 عزز ير  نجاد هذا االتفاا التاريخي".العقيدة الوينية هي البيئة التي ت
وشطدد اللطواء الرجطوب أن "يططتح" تؤكطد التزامهطا بمططا أنجطز نصطا وروحطا  ميالبططة المجتمطع الطدولي بحمايططة 
قامطة دولطة  مسيرة الوحدة الوينية الفلسيينية المرتكزة علطى إجمطاا وينطي إزاء قبطول الشطرعية الدوليطة وا 

وعاصمتها القدس  دولة ديمقراييطة  2163المحتلة منذ عام يلسيين على كامل ا راضي الفلسيينية 
 ييها تعددية سياسية وحرية رأي وتعبير وتكون عاما إيجابيا يي االستقرار ا قليمي والسلم العالمي.
 وأعرب عن شكره لكل من أنجز وساهم بهذا االتفاا وخاصة الشقيقة الكبرى مصر والجامعة العربية.

بمسطططاعدتنا يططي ترجمططة هططذا االتفطططاا وتططويير الرعايططة والضططمانا  أن تبقطططى  ويالططب المجموعططة العربيططة
يلسطيين بكططل نسطيجها الططويني وأييايهطا السياسططية بمعطزل عططن التجاذبطا  السياسططية وا قليميطة والدوليططة 
والصططراعا  لتبقططى القضططية الفلسططيينية قضططية العططرب والمسططلمين المركزيططة هططي البوصططلة واالتجططاه لكططل 

وقال"إن قدر يتح أن تبقى صاحبة مشروا الدولطة واالسطتقال ب رثهطا التطاريخي والنضطالي  الفلسيينيين.
 الكبير وتضحياتها  ومبادئها تحتم عليها أن تبقى ويية لدماء الشهداء والجرحى ومعاناة ا سرى".

  44/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 ينيةحماس: إعالن المصالحة أعاد االعتبار للقضية الفلسط .02
اتفاا المصالحة "أعاد االعتبار للقضطية الفلسطيينية  ونقيطة تحطول هامطة  إعاناعتبر  حركة حماس 

 وتاريخية يي تاريت الشعب الفلسييني".
هو "تقويم وتصحيح  ا عانوأوضح يوزي برهوم النايا باسم الحركة يي تصريح مكتوب له أن هذا 

راكة وينيطة حقيقيطة وتحطدي لكطل المتربصطين بقضطيتنا لمسار الوضع الفلسييني الداخلي  "وتأسيس لش
 الفلسيينية ووحدة شعبنا  وأكبر رد على تهديدا  وجرائم االحتال". 

 41/4/4104، فلسطين أون الين

 
 فشل إعالن حكومة الوحدة أسابيع قد ت  خمسة ة المدّ  :"الجهاد" ترّحب باتفاق المصالحة وتحّذر .03

تططم تحديططدها  التططي  خالططد الططبيش  مططن المططدة ا سططاميالجهططاد حركططة  يططي يحططذر القيططاد: أحمططد جمعططة
لقطاء  يطيأسطابيع  عطان حكومطة الويطاا  5واعتبر البيش  أن تحديد  .الوينيلتشكيل حكومة الوياا 
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المؤقط  لمنرمطة  ي  يعتبر مدخا للتعييل وتأجيل انعقاد ا يار القيادمنرمة التحريرحماس و  يويد
 التحرير الفلسيينية.

نرحطب ييطه بانعقطاد هطذا اللقطاء  الطذيالوقط   يطي" البيش عبر صفحته الشخصية علطى الفيسطبو :وقال 
بين ويد منرمة التحرير وحركة حماس لوضطع الليطا  الازمطة  نهطاء االنقسطام لتيبيطا اتفطاا القطاهرة 

عطططان الدوحطططة اسطططتجابة لميلطططب الشطططعب   باسطططتعادة الوحطططدة الوينيطططة لحمايطططة المقدسطططا   الفلسطططيينيوا 
والحفططار علططى الثوابطط  الفلسططيينية ومططا نططت  عططن هططذا اللقططاء مططن مقططررا  ي ننططا نحططذر مططن يططول المططدة 

ملطف  يطيالمقررة لتشكيل حكومة الوياا وهى خمسة أسابيع  باعتبار أنها قطد تكطون سطببًا لجمطود آخطر 
 وبالتطاليإجطراء أو خيطوة سطلبية مطن هطذا اليطرف أو ذا    أيالمصالحة وتيبيا االتفاا إذا ما حدث 

  وقطد تطؤدى الطوينيبناء المرجعية الوينية والبرنطام   ييالمؤق  للبحث  القياديتأجيل انعقاد ا يار 
 إلى يشل تشكيل الحكومة".

وأضططاف الطططبيش:"إن هططذه المطططدة سطططتفتح اليريططا أمطططام مططن ال يريطططد إتمطططام المصططالحة التخطططاذ إجطططراءا  
جطراءا  إسطرائيلية علطى  سلبية والقيام بخيوا  تعرقلها سواء كانط  سياسطية متمثلطة بضط وي أمريكيطة وا 

الضطططفة وغطططزة  يطططيا را ضطططد شطططعبنا عمومطططا  أو مطططن يطططرف بعطططا المسطططتفيدين مطططن بقطططاء االنقسطططام 
 ويعتبرون المصالحة مفسدة لمصالحهم".
 يريططيلهططا مذخططذ علططى هططذه الترتيبططا  ا داريططة  ودعططا  ا سططاميوأشططار الططبيش إلططى أن حركططة الجهططاد 

عطططادة النرطططر  يطططيزة إلطططى البطططدء يطططورًا غططط يطططياللقطططاء  أسطططابيع واعتبطططار الحكطططومتين  5مطططدة الطططط  يطططيالتنفيطططذ وا 
 ملفا  المصالحة الوينية. باقيمسيرتين لألعمال لحين االنتهاء من تشكيل حكومة الوياا واستكمال 

 41/4/4104، اليوم السابع، القاهرة
 

ً  قدم لمضيلضرورة عدم استغالل ملف المصالحة "الشعبية" تؤكد على  .04  المفاوضات في ا 
قيطاا  يطيللجبهة الشعبية لتحرير يلسيين  ومسئول يرعهطا  يأكد عضو المكتب السياس: أحمد جمعة

أعقططاب زيططارة الويططد  يططيغططزة جميططل مزهططر  بططأن هنططا  تفططاؤال حططذرا علططى صططعيد تنفيططذ اتفططاا المصططالحة  
االنقسططام  ليريططية سياسططية حقيقيططة إلططى قيططاا غططزة  مشططدًدا علططى ضططرورة تططوير إراد الفلسططييني القيططادي
 المصالحة لألمام. تمضيحتى 

يطتح وحمطاس أن يكونطا علطى قطدر المسطئولية  وأال يرهنطان المصطالحة الفلسطيينية  حركتيويالب مزهر 
بأجنططدا  حزبيططة ويئويطططة أو خارجيططة  وأن يجتطططازا هططذا االختبططار بوضطططع الليططا  المحطططددة لتنفيططذ اتفطططاا 

عططان تشططكيل  أشططهر   6  وتحديططد موعططد  جططراء االنتخابططا  خططال وينططيحكومططة توايططا المصططالحة وا 
المؤقطط  لمنرمططة التحريططر  لوضططع  القيططاديالكامططل  وعقططد اجتمططاا ا يططار  النسططبيويططا مبططدأ التمثيططل 
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جطراء مراجعطة سياسطية شطاملة وتنفيطذ بقيطة الملفطا   الطوينيآليا  محددة  جراء انتخابا  المجلطس    وا 
 مر ليس بحاجة  عادة نقاش نفس الملفا  مرة أخرى.مشددًا على أن ا 

المفاوضا  والتسوية  مشطيًرا  ييقدًما  للمضيوأكد مزهر على ضرورة عدم است ال ملف المصالحة 
تنفيذ التفاا المصالحة يجب أن يتضمن التوايا على استراتيجية وينية شاملة  تحدد خيطارا   أيأن 

 الطذي ا مريكطياالحطتال  وعطدم االسطتجابة للضط وي واالبتطزاز  مواجهة ييالقادمة  الفلسيينيالشعب 
 يسعى لتمديد المفاوضا .

 41/4/4104، اليوم السابع، القاهرة
 

 الوحدة الوطنية وال مستقبل للمفاوضات مع االحتالل الستعادةأبو زهري: المستقبل هو  .05
  وأن ا سططططرائيليل أكططططد  حركططططة حمططططاس أنططططه ال مسططططتقبل للمفاوضططططا  مططططع االحططططتا: غططططزة )يلسططططيين(

 المستقبل هو الستعادة الوحدة الوينية الفلسيينية.
وقطططال سطططامي أبطططو زهطططري  النطططايا باسطططم الحركطططة يطططي تصطططريح مقتضطططب تعليقطططا علطططى موقطططف االحطططتال 

مططن توقيططع اتفططاا المصططالحة وتهديططده للسططلية باتخططاذ إجططراءا  ضططدها  إن "المسططتقبل هططو  ا سططرائيلي
 وال مستقبل للمفاوضا  مع االحتال". الوحدة الوينية  الستعادة

اتفططططاا  إتمطططام(  2|47وكطططان إسططططماعيل هنيطططة رئططططيس الحكومطططة الفلسططططيينية يطططي غططططزة  أعلطططن ا ربعططططاء )
نهاء مرحلة االنقسام الفلسييني  باالتفاا على إجراء االنتخابا  بعد ستة أشطهر  المصالحة الوينية وا 

 من تشكيل الحكومة.
ر الصططحفي الططذي عقططده بحضططور عططزام ا حمططد  رئططيس ويططد المصططالحة حيططث تططا هنيططة  خططال المططؤتم

لحركة "يتح"  وقيادا  يلسيينية  ن  االتفاا الذي أكد على االلتزام بكل ما تم االتفاا عليه بالقاهرة 
 وكل التفاهما  الملحقة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.

 44/4/4104قدس برس، 
 

 تسريع بتشكيل حكومة التوافقالجبهة الديمقراطية تدعو إلى ال .06
رّحب  الجبهة الديمقرايية لتحرير يلسيين بالنتائ  التي تمّخا عنهطا اجتمطاا ويطدي : غزة )يلسيين(

منرمة التحرير الفلسيينية وحركطة المقاومطة ا سطامية "حمطاس"  وبشطكل خطا  االتفطاا علطى تشطكيل 
 حكومة توايا ويني مؤلفة من كفاءا  وينية مستقلة.

ضططو المكتططب السياسططي للجبهططة صططالح زيططدان يططي تصططريح صططحفي تلقّطط  "قططدس بططرس" نسططخة وقططال ع
(  "إن وجططود ا رادة  نهططاء االنقسططام يسططتدعي اختططزال الططزمن والعططذابا   2|47عنططه  اليططوم ا ربعططاء )
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وتططوير مرجعيططة قياديططة موحططدة وجماعيططة مططن الفصططائل يططي عمليططة التنفيططذ  حتططى ال يططتم التعثّططر بعقبططا  
 ايا جزئية كما حصل يي مرا  سابقة"  كما قال.وبقض

وأّكد زيدان  على الضرورة الملّحة للتسريع بتشكيل حكومة التوايا الويني التي تعال  قضايا االنقسام 
 وا شراف على االنتخابا  التي ستجري بعد ستة أشهر وريع الحصار عن غزة وسوى ذل .

 41/4/4104قدس برس، 
 

 تنياهو لعباس بين السالم أو مصالحة حماسفتح ترفض تخيير نحركة  .07
ريض  حركة يتح  اليوم ا ربعاء  تخييطر رئطيس الطوزراء ا سطرائيلي بنيطامين نتنيطاهو  الطرئيس  :رام هللا

 الفلسييني محمود عباس بين المصالحة مع حركة حماس أو السام مع إسرائيل.
ير  "المصطالحة شطأن وينطي يلسطييني  وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركطة يطتح يهمطي الزعطار 

وموقف يتح  ثاب  لم تؤثر ييه ولن تؤثر ا يراف الخارجية"  مشددًا على أن "تفعيل المصالحة ليس 
مرتبيا بتعثر المفاوضا  أو انتعاشها  بل بضرورة تجديد وتعزيز هياكل السطلية الوينيطة الفلسطيينية 

 ومنرمة التحرير وأهدايها الوينية".

زعارير  اعتبر أن نتنياهو "يحاول أن يخفي حقيقة االحتال وعنصريته وتعدياته عبر بوابة غير أن ال
 حماس  وكأن العالم يجهل االحتال وكأن شعبنا يجهل مدى استفادة االحتال من االنقسام".

وأضاف أن "رئيس دولة يلسيين محمود عباس  يقود شعبنا ونرامطه السياسطي بط رادة وينيطة خالصطة  
عن اليموحا  والمصطالح الوينيطة  والتطي يشطكل إنهطاء االنقطاب واالنقسطام القطائم  حجطر أسطاس تعبر 

 وممر إجباري وشري إلزامي  لتيوير وتفعيل وسائله النضالية  نجاز التحرر الويني".
ورأى أن موقططف نتنيططاهو "يجططب أن يشططكل دايعططا قويططا لحركططة حمططاس لتسططهيل إتمططام المصططالحة وتحقيططا 

نهاء كطل مرطاهر الضطعف التطي تعتطري بنطى وهياكطل النرطام السياسطي مشاركة وشر  اكة وينية كاملة  وا 
 الفلسييني".

وقططططال إن حركططططة يططططتح "لططططن تططططوير أي يرصططططة  نجططططاد المصططططالحة الوينيططططة وتعططططايي النرططططام السياسططططي 
ييططة  الفلسططييني"  مؤكططدا أن يططتح تفططرا بططين التنططاقا الرئيسططي العططدائي وبططين الحالططة التنايسططية الديمقرا

 وضرورا  بناء جبهة وينية عريضة يي وجه االحتال لتحقيا آمال الشعب الفلسييني.
 44/4/4104، الغد، عّمان
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 الحية: حماس أثبتت اليوم صدقها بتوجهها نحو المصالحةخليل  .08
أكد عضو المكتب السياسي لحركطة حمطاس خليطل الحيطة  اليطوم ا ربعطاء  أن حركتطه أثبتط  اليطوم : غزة

نهاء االنقسام. صدقها يي  كل المراحل يي توجهها نحو المصالحة الوينية وا 
وأضاف الحية  يي لقاء متلفز عبر يضطائية ا قصطى  أن ويطدي المصطالحة سيسطيران يطي تنفيطذ اتفطاا 
نمطا عطدم  المصالحة رزمة واحدة  مشيرًا إلى أن سير ملفا  االتفاا معًا ال يعنطي يطي نفطس اللحرطة  وا 

 تأجيل أي ملف منها.
وأوضح أن رئيس السلية محمود عباس سطيرأس الحكومطة ويشطكل وزراءهطا بطالتوايا  موضطحًا أنهطم ال 

 يمانعون أن يسند أبو مازن رئاسة الحكومة لشخ  غيره بالتوايا.
أسطابيع  مبيًنطا  5وأشار الحية إلى عباس سيجري مشاورا  تشكيل الحكومة ليتم ا عان عنها خطال 

 بيا اتفاا المصالحة.أن الحكومة ستعمل على تي
وتططابع: "نريططد حكومططة أشططبه بحكومططة إنقططاذ وينططي  تخططرج الشططعب الفلسططييني مططن عنططا الزجاجططة  ومططن 
اليبيعطططي أن تراعطططي النسطططب البرلمانيطططة  ولكنطططا نريطططد حكومطططة كفطططاءا  تحتضطططن الكطططل الطططويني  ال نريطططد 

 لكبيرة".محاصصة يي الحكومة بقدر ما هي حمل  عبائها وتنفيذ مهماتها الجسام وا
وبخصطططو  االعتقطططال السياسطططي  أكطططد الحيطططة أن هطططذا الملطططف يجطططب أن ينتهطططي  ويحتطططاج إلطططى تضطططاير 

 الجهود من الكل الفلسييني للعمل على إنهائه   ن قضية الوين أكبر من المناكفة السياسية.
: "يجطب أن ولف  إلى أن "هذا الملف مهم جدًا وال نريده أن يقف حائًا دون تنفيذ المصالحة"  مضطيفاً 

 ينتهي ملف االعتقاال  السياسية حتى يشعر الشعب با مان".
وييمطططا يتعلطططا باالنتخابطططا م قطططال الحيطططة: "اتفقنطططا علطططى تطططزامن االنتخابطططا  التشطططريعية والرئاسطططية ومنرمطططة 

 التحرير على أن يجري الرئيس مشاوراته ويتوايا مع القوى والفصائل على موعد إجرائها".
س ريعنا شعار التداول السلمي للسلية  وبالتالي مستعدون لانتخابطا  يطي أي وأردف: "نحن يي حما

وق "  موضحًا أنه يجب إنهاء ملف الحريا  كمتيلب من متيلبا  االنتخابا   يا يعقل أن تجطرى 
 انتخابا  وهنا  يلسييني واحد يخشى أن يشار  يي دعايتها االنتخابية".

يططة إلططى أن لجنططة تفعيططل وتيططوير منرمططة التحريططر ستسططتكمل أمططا بخصططو  ا يططار القيططاديم أشططار الح
إعادة تشكيلها وستعقد اجتماعها ا ول يي القاهرة باعتبارها إيارًا قياديًا مؤقتًا  مبينًا أن تنفيذ اتفاقيا  
عادة تشكيل المجلس الويني وتدار  الشأن الفلسييني يي القضطايا السياسطية العامطة هطي  المصالحة وا 

نهطططاء آثطططار االنقسطططام مطططن دمطططاء  .أبطططرز مهماتهطططا ويطططي سطططياا آخطططر  أكطططد أن المصطططالحة المجتمعيطططة وا 
 واعتداءا  وتدمير للبيو  والممتلكا   وأضرار مادية وبشرية تحتاج إلى عاج ضروري.

 41/4/4104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 حركة فتح في سجون االحتالللتشكيل هيئة قيادية واستشارية  .09
أعلن أسرى حركة يتح عن تشكيل هيئة قياديطة مركزيطة وأخطرى استشطارية عليطا  سطرى الحركطة  :رام هللا

   ولمدة ستة شهور.أمسيي سجون االحتال  على أن تبدأ مهامها اعتبارا من 
وقططال أسططرى يططتح يططي بيططان صططحفي  "لقططد مططر علينططا قبططل أيططام "يططوم ا سططير"  الططذي تعتصططر ييططه آالف 

والطذكريا   وبهطذه المناسطبة نتوجطه بالتحيطة والتقطدير إلطى كايطة ا هطالي ومسططاندي العطائا  آالم الفطراا 
لططى كايططة  قضططية ا سططرى مططن المنرمططا  الحكوميططة والشططعبية وا هليططة  ومؤسسططا  المجتمططع المططدني  وا 
العاملين يي المؤسسا  التي تعني با سرى  وكل مناصر ومساند لقضيتنا العادلة  خاصطة يطي الفتطرة 

 ".ا خيرة

وأضاف البيان "نعلن دعمنا وتأييدنا ومساندتنا ومبايعتنا للخيوا  والتوجها  السياسية التي يقطوم بهطا 
الططرئيس محمططود عبططاس بحكمططه وعقانيططة  والتططي جعلطط  دول العططالم تقططف إلططى جانبنططا وتسططاند قضططيتنا 

جططل تحقيططا أهططداينا وحقوقنططا  مؤكططدين دعمنططا وتأييططدنا لنهجططه ولمسططاعيه الدبلوماسططية والسياسططية  مططن أ
 الوينية المشروعة".

وأعربططط  حركطططة يطططتح علطططى لسطططان متحطططدثها أسطططامة القواسطططمي عطططن اعتزازهطططا بمناضطططليها ا بيطططال داخطططل 
معططتقا  االحططتال  ودورهططم الكبيططر يططي النضططال الططويني المسططتمر وكفططاحهم  مططن أجططل نيططل حططريتهم 

 وحرية شعبهم  وحقوقهم العادلة.
ن أسرى الحركة عن تشكيل الهيئة القيادية المركزيطة واالستشطارية لهطم داخطل واعتبر القواسمي "أن إعا

المعتقا   تعزيزا لصمود ا سرى ا بيال"  مؤكدًا التزام الحركطة وعلطى رأسطها الطرئيس محمطود عبطاس 
 بحرية ا سرى ا بيال  وبذل كل ياقاتها باستمرار من أجل نيل حريتهم.

 44/4/4104، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أيام من استشهاده خمسةبعد  عنصر من كتائب القسامالعثور على جثمان غزة:  .21
 مطن كتائطب القسطامقال  مصادر لط)صفا( إنه تم العثور يجر اليوم الخمطيس علطى جثمطان الشطهيد : ريح

 عاما( الذي استشهد قبل عدة أيام يي ريح جنوب قياا غزة. 44أشرف سمير نصار )
ثمططان الشططهيد نصططار وجططد يططي عططرا بحططر ريططح  مشططيرة إلططى أنططه جططرى نقلططه وأوضططح  المصططادر أن ج

 إلى مستشفى أبو يوسف النجار يي المدينة.
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وكان  كتائب القسام قد أعلن  استشهاده يوم ا حد الماضطي "أثنطاء ا عطداد والتطدريب"  وأصطدر  يطي 
وبعد عمل دؤوب وجهاد حينه بيانًا قال  ييه: إن نصار استشهد "بعد مشوار جهادي عريم ومشّرف  

 وتضحية  نحسبه شهيدًا وال نزكي على هللا أحدًا".

 44/4/4104، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 .. ويشتكي عباس لكيري: نتنياهو يلغي جلسة مفاوضاتالفلسطينية في أعقاب توقيع المصالحة .20

ئ  محادثا  المصالحة نتا "إسرائيل"لم تنترر  :الناصرة  من 44/4/4104 ،الحياة، لندننشر  
أو  "إسرائيل"بين حركتي يتح وحماس لترسل تهديدها للسلية الفلسيينية بأن تختار بين السام مع 

المصالحة مع حماس  وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي كان يتحدث قبل لقائه يي القدس 
يتقدم نحو " (أبو مازن) عباسالمحتلة وزير الخارجية النمسوي سبستيان كورتس  إن الرئيس محمود 

  مضيفًا أنه يتعين على "تحقيا المصالحة والسام مع حماس بداًل من تحقيا السام مع إسرائيل
 ." نه يمكن تحقيا أحدهما وليس كليهما"أن يختار بين الخيارين  "أبو مازن"

 نه لم يفعل ذل  " "إسرائيل"مله يي أن يختار الرئيس الفلسييني السام مع أ عننتنياهو وأعرب 
يي كل مرة نبلغ ييها نقية إياا المفاوضا  من جديد يراكم عباس شرويًا ". وتابع: "حتى الن

 ."أخرى  رغم علمه بأن إسرائيل ال يمكن أن تقبل بها
أول من أمس  "أبو مازن"إلى ذل   نقل  ا ذاعة العامة عن مسؤولين إسرائيليين تعقيبهم على توجه 

دليًا على نيته تفجير " سرائيلي وشرويه لمواصلة المفاوضا   معتبرين هذه الشروي للرأي العام ا
تريا البحث مع بدء المفاوضا  يي الحدود  "إسرائيل". وأضايوا أن "المفاوضا  ال إنجاحها

النهائية لها  وأن رئيس الحكومة يريا شري الفلسيينيين وقف البناء يي مستوينا  محيي القدس 
 المحتلة.

المتحدث باسم نتنياهو اويير جندلمان    أنرام هللا  من 41/4/4104 ،القدس، القدسأضاي  و 
 مع الفلسيينيين". ]يوم ا ربعاء[هذا المساء  ل   اللقاء التفاوضي الذي كان مرتقباً أقال: "إسرائيل 

س ما المصالحة مع حماإن يختار أواضاف جندلمان "يجب على الرئيس الفلسييني محمود عباس 
ن هذين الخياريين متوازيان ال ما السام مع إسرائيل  ويمكنه اختيار شيء واحد ال غير   ا  و 

ن نتنياهو وجه تعليماته لرئيسة الويد ا سرائيلي للمفاوضا  إعام إسرائيلية إ وقال  وسائل  يلتقيان".
 .تسيبي ليفني بوقف اللقاءا  التفاوضية مع الجانب الفلسييني
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مصادر إعامية إسرائيلية أعلن  أن نتنياهو سيعقد   أن 44/4/4104 ،48ب عر وجاء يي موقع 
المص ر "الكابيني " لبحث  - جلسة خاصة للمجلس ا مني السياسسي ا سرائيلي الخميس اليوم

 الرسمي من المصالحة الفلسيينية. "إسرائيل"موقف 
ساء أمس مع وزير الخارجية ن نتنياهو أجرى محادثة هاتفية مإوقال  إذاعة الجيش ا سرائيلي 
الحديث يدور عن نمي سلو  يلسييني معروف: يي كل مرة ييلب "ا مريكي  جون كيري  وقال إن 

يي قرارها إل اء  "إسرائيل"واضاي  ا ذاعة  إن الواليا  المتحدة ساند   ."منهم اتخاذ قرارا  يهربون
 .جلسة المفاوضا  التي كان  مقررة مساء أمس

 قال  مصادر إسرائيلية   أنوكاال ونقًا عن ال  القدس  من 44/4/4104 ،، رام هللااألياموذكر  
لى وزير الخارجية ا مريكي جون كيري يي اتصال هاتفي قائا  إن نتنياهو اشتكى الرئيس عباس إ

 "الرئيس عباس عاد الى نفس النه  يكلما اقتربنا من اتخاذ القرارا  ي نه يهرب".
 

 تفاق المصالحة يعني نهاية المفاوضاتليبرمان: توقيع ا .22
وقال: "ال   فلسيينيةالمصالحة الأييجدور ليبرمان عن ريضه التفاا ا سرائيلي أعرب وزير الخارجية 

التنريم ا رهابي الذي يدعو للقضاء على  - يمكن صنع السام مع إسرائيل وأيضا مع حماس
وحماس هو توقيع على نهاية المفاوضا  بين  إسرائيل. إن توقيع اتفاا حكومة وحدة وينية بين يتح

 إسرائيل والسلية الفلسيينية".
 41/4/4104 ،48عرب 

 
 السلطة الفلسطينية أصبحت أكبر منظمة إرهابية في العالم :بينيت .23

رئيس حزب البي  اليهودي نفتالي بيني     أنرام هللا  من 41/4/4104 ،القدس، القدسنشر  
رئيس محمود عباس على خلفية توقيع اتفاا المصالحة مع حركة هاجم السلية الفلسيينية وال

وقال بيني  يي تصريح صفحي نقلته وسائل اعام عبرية  إن توقيع االتفاا بين يتح  حماس.
وحماس والجهاد ا سامي ب زة سوف يدخل الشرا ا وسي والمنيقة يي مرحلة سياسية جديدة  

وتابع بيني  "عشرون دقيقة  ر منرمة إرهابية يي العالم".مضيفا بأن "السلية الفلسيينية أصبح  أكب
 يقي تفصلهم عن تل أبيب  إن إسرائيل يجب أن تكون واضحة وتعلن لن نتحدث مع القتلة".

بين   وصف حكومة الوحدة الوينية    أنالناصرة  من 41/4/4104، قدس برسوأضاي  
قع "والا" ا خباري العبري عن بين  قوله "يي ونقل مو  الفلسيينية  بأنها "حكومة الوحدة ا رهابية".

الوق  الذي ستستمر ييه حماس بقتل المدنيين ا سرائيليين  سيستمر أبو مازن بالميالبة ب ياا 
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ويالب المسؤول ا سرائيلي الذين قال إنهم ما زالوا يعتقدون أن عباس شري   سراد هؤالء القتلة".
 جديد  على حد تعبيره.سام  أن يعيدوا ترتيب حساباتهم من 

 
 ودراسة خطواتها "المصالحة الفلسطينية"يتعين على "إسرائيل" بحث معاني  :ليفني .24

 "إسرائيل"قال  وزيرة القضاء ا سرائيلية  ومسؤولة ملف المفاوضا   تسيبي ليفني  إنه يتعين على 
ا  االعتراف ضاي : "حركة حماس ريض  على مدى سنو أبحث معاني االتفاا ودراسة خيواتها. و 

 ب سرائيل  ونبذ العنف واالعراف باالتفاقا  بين إسرائيل والفلسيينيين". 
  44/4/4104 ،48عرب 

 
 يؤكد أن السلطة اتخذت خطوة بعيدة عن اتفاق السالم في غزة ما جرى :الحاخام بن دهان .25

إسرائيل شن أعضاء من حزب البي  اليهودي اليميني المتيرف وأعضاء من تحالف حزب  :رام هللا
عباس والسلية الفلسيينية  حيث  السلية الفلسيينية محمود على رئيس عنيفاً  الليكود  هجوماً  -بيتنا

قال الحاخام "إيلي بن دهان" وهو نائب وزير ا ديان اليهودي  إن ما جرى يؤكد أن السلية اتخذ  
 ."إسرائيل"خيوة بعيدة عن اتفاا السام من خال دعم منرما  تدعو لتدمير 

ييما قال نائب وزير الخارجية "زئيف الكين"  إن السلية الفلسيينية تكشف مرة أخرى أنها تمضي 
 لوحدة حقيقية مع حماس التي تسعى لتدمير الدولة اليهودية. 

  41/4/4104 ،القدس، القدس
 

 المفاوضات انتهت دون نتيجة .. ويؤكد أنالمواصالت بين غزة والضفةكاتس يدعو لوقف  .26
يسرائيل ا سرائيلي وزير المواصا     أنالناصرة  من 44/4/4104 ،دس العربي، لندنالقنشر  
   ذاعة جيش االحتال أمسقائًا عباس  السلية الفلسيينية محمود هاجم رئيس  )الليكود( كاتس

بالعودة لياولة  إن من يفاوا حماس على بناء حكومة وحدة وينية هو غير راغب يعاً 
كاتس الرئيس عباس بااليتراء وغير مستعد لتقديم تنازال   يتوجه لألمم المتحدة  واتهم المفاوضا .

المفاوضا  انته  دون نتيجة وعلينا " ويهرول نحو حماس وتابع يي تصريح لإلذاعة العبرية العامة
. ودعا لوقف المواصا  بالكامل بين غزة "بتوحيد الجبهة الداخلية مقابل الض وي الخارجية المتوقعة

يي حال حل  السلية الفلسيينية نفسها ييجب إل اء " لمحاصرة وبين الضفة ال ربية المحتلة وأضافا
 ."الحصانة التي منح  لقيادة منرمة التحرير الفلسيينية يي اتفاا أوسلو
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توحيد قوى بين "وزير كاتس  إن ما حصل اليوم هو القال   41/4/4104 ،48عرب وأضاف موقع 
هذه ". واضاف "قام المشتر  بينهما هو كراهية إسرائيل والشعب اليهوديأبو مازن وحماس. والم

صفعة يي وجه الواليا  المتحدة ووزير خارجيتها. أبو مازن قال ال للسام  وال للمفاوضا  
 ."الحقيقية

 
 المقبلة لتسوية خالل السنوات القليلة توصلنلن و الفلسطينيين كبيرة  معالفجوات  :شاكيد ةالنائب .27

والفلسيينيين  "إسرائيل"أن الفجوا  بين  "البي  اليهودي"اييلي  شاكيد من حزب  ةرأ  النائب :ةالناصر 
يجب علينا أن نفهم أنه لن يتم ": أمسكبيرة وال يمكن جسرها. وشدد  يي حديث إذاعي لها مساء 

عن ا سرى . وكرر  موقف كتلتها الرايا ا يراج "التوصل إلى تسوية خال السنوا  القليلة المقبلة
لن تجلس يي حكومة ستفرج عن مثل  "البي  اليهودي"  مضيفة أن كتلة "موايني إسرائيل العرب"من 

 هؤالء ا سرى.
 44/4/4104 ،الحياة، لندن

 
 الى دولة ثنائية القومية "إسرائيل"من تحول يحذر موفاز  .28

الرئيس الفلسييني شاؤول موياز  "كديما"وصف النائب المعارا يي الكنسي  من كتلة  :الناصرة
بشري  للسام  مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيا التقدم والتوصل إلى تسوية معه. وأضاف خال حديث 

أما بالنسبة الى حماس  يا مجال للتحاور معها بصفتها حركة ": أمسإذاعي مساء اول من 
 ."إرهابية

وضاا على ما هي. وحمل على الى دولة ثنائية القومية إذا ما استمر  ا  "الدولة"وحذر من تحول 
 الحكومة قائًا انها ليس  لديها خية للتسوية  وانها ال ترغب يي التوصل الى تسوية.
 44/4/4104 ،الحياة، لندن

 
 ذا كان يريد دولة يهودية أم دولة ثنائية القوميةإن يقرر نتنياهو حان الوقت أل  :هيرتسوغ .29

ن نه "حان الوق   إ سرائيلية يتسحاا هيرتسوغ قال رئيس المعارضة ا: برهوم جرايسي -الناصرة 
كان كل هدف نتنياهو هو  إذاذا كان يريد دولة يهودية أم دولة ثنائية القومية. إيقرر نتنياهو 

التسويف يي الوق   يليروي للجمهور ا سرائيلي ما هو الحل الذي يقترحه والى أين يسير  يجب 
 فة من المفاوضا  يي المسائل الجوهرية".تجميد المستوينا  والتوجه الى خيوة مكث

  44/4/4104 ،الغد، عّمان
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  خالل جلسة الثالثاءبين طاقمي المفاوضات  تقدم ملموس :بيرتس .31

 قال الوزير عن حزب الحركة يي حكومة نتنياهو عمير بيرتس إن تقدماً : عوا الرجوب -رام هللا 
 المباحثا  التي عقد  الليلة الماضيةأحرز يي مختلف القضايا الميروحة خال جلسة  ملموساً 

بين الياقمين المفاوضين ا سرائيلي والفلسييني. ونقل  عنه ا ذاعة ا سرائيلية أن  )مساء الثاثاء(
 جلسة ا مس كان  أيضل بكثير من الجلسا  التي سبقتها.

 41/4/4104 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 4101 خالل سنةاإلسرائيلّي خسائر االقتصاد  دوالر ملياراتثمانية  :معاريف .30
ذكر  صحيفة )معاريف( العبرّية  نقًا عن مصادر إسرائيلّية رسمّية  إّن  زهير أندراوس: -الناصرة 

إجمالي المعييا  الصادرة عن العديد من الوزارا  ا سرائيلية أرهر  أّن ا ضرار المتراكمة نتيجة 
ل  خاصة ييما يتعلا بقياا الزراعة يي كيون شيمل 200بل   أكثر من  "إسرائيلط"دعوا  المقايعة ل

منيقة ا غوار. ونقل  الصحيفة عن خبراء إسرائيليين قولهم إّن خسائر االقتصاد ا سرائيلّي يي 
 قدر  بنحو ثمانية مليارا  دوالر.  4027العام 

  44/4/4104 ،رأي اليوم، لندن
 

 مسدودلى طريق إ تمع لبنان وصل ةالبحري الخالفات: "إسرائيل" .32
اا الحدودي البحري بين الكيان صر ن الأاالقتصادية العبرية   "غلوبس"أكد  صحيفة  :خا  بالموقع

يجاد حل تسووي إالصهيوني ولبنان  وصل إلى يريا مسدود  معلنة يشل الوساية ا مريكية يي 
ريكية لشؤون للنزاا. وبحسب الصحيفة  ي ن زيارة الوسيي ا مريكي  مساعد نائب وزير الخارجية ا م

لى لبنان يي ميلع الشهر الحالي  ولقائه كبار المسؤولين اللبنانيين  إالياقة  عاموس هوكشتاين  
 عدا رئيس مجلس النواب  نبيه بري  لم تحقا نتائ  ايجابية.

 44/4/4104 ،األخبار، بيروت
 

 سورية في والتعذيب بالقصف فلسطينيين خمسة استشهاد": العمل مجموعة" .33
 والهجما  القصف واستمرار التعذيب جراء ا ربعاء أمس يلسيينيين الجئين خمسة استشهد:  غزة
 .سورية يي الاجئين مخيما  على
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 يوسف ومحمود هللا  عبد محمد الاجئين ان( سوريا يلسيينيي أجل من العمل مجموعة) وأياد 
 .ومحييه درعا مخيم أيام منذ استهدف قصف يي إصابتهما إثر بجروحهما متأثرين استشهدا

 ضحايا عدد ليرتفع السوري  ا من سجون يي للتعذيب تعرضهم جراء الجئين ثاثة استشهد كما
 .شهيدا 236 إلى التعذيب جراء الفلسيينيين المعتقلين
لى اليرمو   مخيم إلى ال ذائية المساعدا  إدخال منع استمرار إلى المجموعة وأشار   الوضع وا 
 .الفلسيينية المخيما  وكاية المخيم لسكان الصعب المعيشي

44/4/4104 القدس، القدس،  
 

 نسائي كنيس إلى المغاربة باب طريق من جزء وتحويل تشغيل بدأ االحتالل: األقصى مؤسسة .34
 االحتال قيام عن 47/2/4022 االربعاء لها بيان يي ”والتراث للوقف ا قصى مؤسسة“ كشف 

 للمسجد ال ربي للجدار الماصقة – الم اربة باب يريا من جزء بتش يل التنفيذية وأذرعه ا سرائيلي
 يعني مما  ”العبري الفصح عيد“ خال وذل  اليهوديا   للنساء لكنيس – منه جزءا وتعتبر ا قصى
 الداخلية يجواتها من تبقى وما الم اربة باب يريا تحويل مخيي من االولى للمرحلة ايتتاد عملياً 
 .يهودي كنيس الى
 بأن مؤخرا نشرته ما بخصو  ا مور تيورا  ا خيرة ا يام يي تابع  ا قصىانها مؤسسة  وقال

 يواصل التي الم اربة  باب يريا من جزء على كبيرة خشبية وأعمدة قيع بنصب بدأ االحتال
 وا لواد ا عمدة ت يية تم قصير وق  خال أنه المؤسسة والحر  أجزائها  معرم وتدمير حفرها

 .وياوال  كراسي ووضع كهربائية  مروحة تركيب تم ثم ا شعة  من واا   خشبي بمسقف
 االسبوا وميلع الماضي االسبوا) ا خير العبري الفصح عيد وخال انه المؤسسة  وأضاي 
 دينية وشعائر صلوا  وتأدية المذكور  المسقوف الموقع الى بالدخول يهوديا  نساء بدأ   (الحالي

 .يهودي كنيس الى الجزء هذا تحويل يعني مما وتلمودية 
41/4/4104 الفحم، أم والتراث، للوقف األقصى مؤسسة  

 
 غزة قطاع شمال الهيا بيت في إسرائيلية بغارة فلسطينيا   04 إصابة .35

 غزة  قياا شمال الهيا بي  يي الصهيوني القصف جراء ا صابا  حصيلة ارتفع : الهيا بي 
 .ا يفال من هممعرم إصابة 24 إلى ا ربعاء  عصر
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 كمال مستشفى إلى المصابين نقل جرى إنه" الرأي" لط القدرة أشرف الصحة وزارة باسم النايا وقال
 من نجى المستهدف الدراجة راكب بأن مراسلنا  وأياد.مختلفة بجراد أصيبوا أنهم موضًحا عدوان 
 .مختلفة بجراد المارة من عدد أصيب ييما القصف 

41/4/4104 غزة، لإلعالم، يةالفلسطين الرأي وكالة  
 

  ء الحملةنشطا وتعتقل دوليا   "إسرائيل" عزلة كسر على تعمل السلطة(: BDS) حملة ممثل .36
  (BDS) إسرائيل لمقايعة الدولية الحملة ممثل البرغوثي  عمر اتهم:أندراوس زهير - الناصرة
 لنشياء اعتقالها خال من يواه ا  وتكميم دولًيا إسرائيل عزلة كسر على بالعمل الفلسيينية السلية

 .المحتّلة ال ربّية بالضفة هللا رام مدينة يي الدولية الحملة يي
 تقوم المقابل يي إسرائيل  ومعاداة وعزلة مقايعة يي دولية نجاحا  حقق  الحملة إنّ  البرغوثي وقال
 وأشار. قوله حدّ  على  للمحاكم وتقديمهم هللا رام يي الحملة نشياء باعتقال الفلسيينية ا من أجهزة

 الجاري( أبريل) نيسان 24 بتاريت نشياء أربعة اعتقل الفلسييني ا من أنّ  إلى الفلسيينيّ  المسؤول
 أنّ  إلى اليًتا الهندية ( كاثا ) يرقة قدمته عرا على احتجاجهم خال بالضرب عليهم واعتدى
 .الفلسيينية المدنية المؤسسا  أقرتها يالت للمقايعة خرًقا يعد مما أبيب  تل يي عرًضا قّدم  الفرقة

44/4/4104 لندن، اليوم، راي  
 

 الطعام عن إضرابا   يبدؤون إداري أسير 411: األسير نادي .37
 اعتقالهم على احتجاجاً  اليعام  عن مفتوحاً  إضراباً  اليوم  ا داريون  ا سرى يبدأ": ويا" - هللا رام

 يقارب ما أن أمس  صحايي  بيان يي ا سير نادي حوأوض ".كرامة حرية ثورة" شعار تح  ا داري
 ميالبين النضالية  بخيوتهم سيشرعون" النقب"و" عوير"و" مجدو" سجون يي إداري أسير( 400)

عادة التعسفي  ا داري االعتقال ب نهاء  بحا االحتال سليا  تنفذها التي السياسية هذه يي النرر وا 
 عوير سجن إدارة إن قراقع  عيسى والمحررين ا سرى ؤونش وزير قال السياا ويي .شعبنا أبناء
 .السجن من ستنقلهم بأنها اليعام  عن إضرابا سيخوضون الذين ا داريين ا سرى أبل  

44/4/4104 هللا، رام األيام،  
 

 غزة قطاع في الصيد قوارب تجاه نيرانها تفتح االحتالل زوارق .38
 قوارب تجاه الرشاشة أسلحتها نيران ا ربعاء  أمس لية إسرائي بحرية زوارا يتّح : ا ناضول - غزة

 .إصابا  وقوا دون غزة  قياا شوايئ قبالة يلسيينيين صيادين
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 النار أيلق  ا سرائيلية الحربية الزوارا‘ إن غزة  يي الفلسيينيين الصيادين نقيب عّياش  نزار وقال
 .إصابا  وقوا دون غزة قياا ئشواي قبالة البحر عرا يي الصيادين قوارب من مجموعة تجاه

 .الصيادين صفوف يي إصابا  أية وقوا عدم يلسيينية يبية مصادر وأكد 
44/4/4104 لندن، العربي، القدس  

 غزة قطاع مع سالم أبو كرم معبر يغلق االحتالل .39
 جنوب التجاري سالم أبو كرم معبر االربعاء يوم ا سرائيلي االحتال سليا  اغلق (: بترا) -غزة
 .آخر إشعار حتى بالكامل غزة يااق

 االحتال سليا  إن االربعاء اليوم صحفي بيان يي الفلسيينية البضائع إدخال تنسيا لجنة وذكر 
 .أسباب ذكر دون آخر إشعار حتى المعبر ب غاا الفلسييني الجانب أبل  
 وت لقه غزة قياا لىإ والوقود البضائع منه تدخل الذي الوحيد التجاري المعبر سالم أبو كرم ويعد
 .أسبوا كل من والسب  الجمعة يومي االحتال قوا 

44/4/4104 عمان، الغد،  
 

 القدم في ضاربة فلسطينية حضارة.. األثري مرسم بيت موقع: الخليل .41
 الفلسيينية ا راضي يي ا ثرية المواقع أهم أحد مرسم بي  تل موقع يعد: الرجوب عوا - الخليل

 .السنين آالف منذ يلسيين على تعاقب  حضارا  حكاية يروي كونه المحتلة 
 ال ربية  الضفة جنوب الخليل  مدينة غرب من 2163 عام المحتل الجزء يي ا ثري التل ويقع

 ا سرائيليين وا كاديميين للباحثين قبلة ليصبح 4002 عام العازل بالجدار ضمه إسرائيل وكرس 
 ي ن الفلسيينية والثار السياحة وزارة تقديرا  وحسب.إليه الوصول من الفلسيينيون يمنع بينما

 وسبعمائة ألف نحو أصل من الخليل بمحايرة العازل الجدار ضمها ا قل على أثري موقع ثاثمائة
 .ال ربية الضفة يي الجدار عزلها أثري ومعلم موقع

 الفلسييني الدور غياب من -التل إلى نسبة- مرسم بي  بلدة يي الفلسيينيون السكان ويشكو
 .المنيقة إلى السياحة وتشجيع الرسمي
 ييه تعاني وق  يي نسمة  450 تتجاوز وال تناق  يي أعدادهم ي ن للمنيقة التاريخية ا همية ورغم
 لنحو الجدار مصادرة عن يضا والترميم  البناء رخ  ومنعه االحتال لسييرة نررا ا همال آثارها
 .إليها الوصول من ومنعهم أراضيهم من دونما 440

41/4/4104 الدوحة، نت، الجزيرة  
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 فتيان سبعة بينهم الضفة في فلسطينيا   عشرين يعتقل االحتالل .40
 قاصرين خمسة بينهم محايرا  عدة من موايناً  40 أمس االحتال قوا  اعتقل ": ويا"– محايرا 

 .ب زة النصر أم يي البدوية القرية من ويتى أمر بي  من ويتى نابلس  جنوب أوصرين قرين من
 من عدد على ا سرائيلي االحتال قوا  شنتها وتفتيش دهم عمليا  خال االعتقاال  وتم 

 اقترابه عند االحتال قوا  اعتقلته يقد غزة يي الفتى أما. ونابلس الخليل يي الضفةأبرزها محايرا 
 .إسرائيل مع الحدودي الجدار من

44/4/4104 هللا، رام األيام،  
 

 الفلسطينية المصالحة اتفاق إعالن بعد غزة في يحتفلون فلسطينيينال آالف .42
 غزة يي الشوارا الى االربعاء أمس عصر الفلسيينيين االف خرج: عون أبو ويايز هللا سعد عيسى
 .يتحوحماس حركتي بين الفلسيينية والمصالحة االنقسام انهاء اتفاا ب عان احتفاال
 يي التشريعي المجلس مقر من مقربة على المجهول الجندي ساحة قرب الفلسيينيين مئا  وتجمع
 وهم القياا جنوب يي ريح يي ومثلهم يونس خان ميدان يي اخرون مئا  تجمع كما غزة  مدينة

 ’وينية وحدة وحدة‘ ومنها الهتايا  ويرددون الفلسيينية االعام يريعون
 الشوارا يي  بواقها العنان لسيارا ا مئا  أيلق  بينما القياا شمال شوارا يي المئا  تراهر كما

 .دقائا قبل أعلن كان الذي باالتفاا احتفاال
 اللحرا  لهذه شوقاً  يتوقون كانوا أنهم" ا يام" مع منفصلة بأحاديث كثيرون مواينون وأوضح
 .ا يجابية

44/4/4104 هللا، رام األيام،  
 

 الالجئين مأساة تحكي فلسطينية - سورية مسرحية: لندن .43
 أول ايتتح وقد السوريين الاجئين مأساة تحكي مسرحية" الحبيبة أرضي يا آه: "مراد مراد - لندن

 «شو وومن وان» يريقة على عرا والمسرحية. لندن يي «يي  يونغ» مسرد خشبة على لها عرا
نتاج إخراج ومن جابر  كورين سوري أصل من ا لمانية هي واحدة ممثلة بها تقوم  المسرحي وا 

 .زعبي نزار أمير يالفلسيين
 ومن جديدة بيريقة العالم الى السوريين مايين بها يشعر ألم صرخة إيصال الى المسرحية وتسعى
 .سورية يي ا حداث اندالا منذ المستخدمة ا خرى ا ساليب عن مختلف منرور

44/4/4104 بيروت، المستقبل،  
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 دورها في مساندة الشعب الفلسطينيوتؤكد استمرار الفلسطينية مصر ترحب باتفاق المصالحة  .44
رحَّب وزير الخارجية نبيل يهمي  باتفاا المصالحة الفلسيينية الذي تم توقيعه ي: محمد الشوادي

يي قياا غزة بين حركتي يتح وحماس ويصائل منرمة التحرير الفلسيينية  معرًبا عن أمله  ا ربعاء
يني  وأن يصب إيجابًيا يي صالح دعم الموقف يي أن يسهم هذا االتفاا يي إنهاء االنقسام الفلسي

الفلسييني يي مفاوضا  السام الرامية إلى الحصول على كاية الحقوا المشروعة للشعب 
قامة دولته المستقلة على حدود   2163يونيو  2الفلسييني وعلى رأسها حقه يي تقرير مصيره وا 

 وعاصمتها القدس الشرقية.
اء استمرار مصر يي ممارسة دورها التاريخي والقومي يي مساندة وأكد يهمي يي بيان صحفي ا ربع

الشعب الفلسييني منوهًا بالجهود  التي بذلتها عبر السنوا  الماضية  تمام عملية المصالحة بين 
  وهو ما 4022مختلف الفصائل الفلسيينية والتي تمخض  عن توقيع اتفاا القاهرة يي مايو عام 

 غزه. إلىعزام ا حمد  قبل توجهه مع ويد يتح والفصائل الفلسيينية  كان محور لقاء الوزير مع
 41/4/4104األهرام، القاهرة، 

 
  غزة بناء على طلب من السلطةإلى  : دخول أبو مرزوقلدى السلطة الفلسطينيةسفير مصر  .45

ن أكد وائل نصر الدين عيية سفير مصر لدى السلية الفلسيينية  أن موقف القاهرة م: أحمد جمعة
لحركة  السياسيداعمة له  وموايقتها على دخول نائب رئيس المكتب  وهيالمصالحة ثاب  لم يت ير 

 حماس موسى أبو مرزوا ل زة جاء بناء على يلب من السلية الفلسيينية.
قادًما من مصر  لحضور لقاءا   البريوكان أبو مرزوا قد وصل إلى قياا غزة عبر معبر ريح 

شكله الرئيس محمود عباس لبحث تنفيذ ملفا   الذيليوم ويد المنرمة المصالحة  ييما سيصل ا
 المصالحة.

تصريح  لوكالة "يلسيين اليوم" أن موقف مصر من المصالحة ثاب  ال  ييوأوضح السفير عيية 
تصريحا  اعتبرها السفير ال  وهيتصدر عن البعا من وق  لخر   التييت ير رغم التصريحا  

د السفير عيية  أن مصر تقوم برعاية المصالحة الفلسيينية بناء على تكليف وأك تعبر عن الحقيقة.
 .4001دمشا عام  ييمن القمة العربية 

 44/4/4104، اليوم السابع، القاهرة
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 مرسي على الهروب من السجنالرئيس مصر: شهود يتهمون حماس وحزب هللا بمساعدة  .46
قضية هروب الرئيس السابا محمد مرسي من يي  ا ثبا اثنان من شهود  أكد :أ ف ب -القاهرة 

يي حركة حماس الفلسيينية ويي حزب هللا اللبناني  أعضاء إن ا ربعاءالسجن التي استؤنف  
 .4022ثورة  أثناءهاجموا السجون يي مصر 

من اندالا  أياممحمود وجدي وهو وزير داخلية سابا تولى منصبه بعد خمسة  أكدالمحكمة  وأمام
ومن حزب هللا  ا ساميمن حماس ومن كتائب القسام ومن الجهاد  "أعضاء أنار  الثورة على مب

يناير  كانون الثاني/ 41يي ” )..( دخلوا مصر عبر الحدود مع قياا غزة بمساعدة بدو سيناء
4022. 

دمروا تجهيزا  الشرية يي ريح " بأنهمهذه التنريما   أعضاءواتهم الوزير السابا يي شهادته 
 أبوسجون "يهاجموا يي اليوم التالي  أن)ثاث مدن يي شمال سيناء( قبل  "د والعريشوالشيت زوي

وقال الشاهد  ."من حماس وحزب هللا مسجونين أعضاءزعبل والمرج ووادي النيرون حيث كان 
من بدو  أيراد أنالثاني عايف شريف عبد السام الذي كان رئيسا لمصلحة السجون يي ذل  الوق  

 شنوا هذه الهجما . "يي القاعدة "أعضاءسيناء و
 44/4/4104القدس العربي، لندن، 

 
 مصر في "اإلرهاب": المصالحة الفلسطينية ستجبر حماس على وقف دعم سياسي مصري .47

قال الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز ا هرام للدراسا  ا ستراتيجية والسياسية  إن : أحمد عرية
يتح وحماس سيكون لها تأثير كبير على دعم حركة حماس  يحركتالمصالحة الفلسيينية بين 

 العناصر ا رهابية المتيرية يى مصر.
تصريحا  خاصة لط"اليوم السابع"  أن عقب إبرام حماس المصالحة مع يتح  ييوأضاف العزباوى  

 سيناء  السيما مع تضيا الخناا عليهم دوليًا  يليس لها ييستتوقف عن دعم العناصر ا رهابية 
سبيل سوى المصالحة مع الذا  ومع المصالح الفلسيينية  ومع الدولة المصرية من أجل تحقيا 

 السام.
وأشار الخبير بمركز ا هرام للدراسا  ا ستراتيجية والسياسية  إلى أن حماس سوف تخشى غضبة 

ضدها  ييما أيقد وقوف الدول العربية بجانب مصر مصدر كبير من مصادر  المصريالشعب 
 لحماس  مما سيجعلها توقف الدعم لإلرهابيين. والمعنوي السياسيلدعم ا

 44/4/4104، اليوم السابع، القاهرة
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 كي"تكتي" سوى عمللم يكن بمنظمة التحرير السادات  طاهر المصري: اعتراف .48
يسططتكمل رئططيس الططوزراء ا سططبا يططاهر المصططري نشططر سلسططلة ذكرياتططه  :محمططد خيططر الرواشططدة –عمططان 

 عاما من العمل السياسي المتواصل. 25عن المواقع التي ش لها على مدى  السياسية
ويسرد المصري يي حلقة اليوم مطن سلسطلة "سياسطي يتطذكر" كيطف تعامطل مطع أول مهمطة دبلوماسطية لطه 

 كسفير يي العاصمة ا سبانية مدريد.
 2132عطام كشطف تفاصطيل حضطور ا ردن لمطؤتمر قمطة الربطاي ال وكان المصري روى يي حلقطة أمطس

وجططوهر التبططاين بططين الموقطططف ا ردنططي والموقططف العربططي مطططن االعتططراف بمنرمططة التحريططر الفلسطططيينية  
ممطططثًا شطططرعيًا ووحيططططدًا للشطططعب الفلسططططييني  مألعلنطططًا موقفططططه مطططن ا مططططر  وأسطططباب خروجططططه مطططن حكومططططة 

 الرياعي.
  التططي رهططر  بططين بعططا كنطط  متألمططا مططن القططرار  ومتألمططا أكثططر مططن الططرود العدائيططةوقططال المصططري: "

بعطد عودتنطا إلطى عمطان كطان هنطا  اسطتقبال شطعبي يطي الميطار  . أعضاء الويدين ا ردني والفلسطييني
 ".شعرته يكرس االنقسام الذي حصل بين الجسمين  وهو أمر محزن لل اية

بعططد ذلطط  صططار منيقيططا  أن تؤلططف وزارة جديططدة بنططاء علططى المعييططا  الجديططدة  حيططث خططرج وأضططاف: "
وزراء من ا صل الفلسطييني المحسطوبون علطى الضطفة ال ربيطة  وأنطا واحطد مطنهم  واسطتقال  الحكومطة ال

 ."2132ويمبر العام / نيي منتصف تشرين الثاني
هنططا أذكططر علططى صططعيد وحططدة الموضططوا وربططي ا حططداث  بططأن الراحططل الحسططين حططاول وقططال المصططري: "

مختلفططططا  بحيططططث يكططططون ا ردن غيططططر مشططططمول تيويططططا تططططداعيا  هططططذا القططططرار  وحططططاول إعيططططاءه معنططططى 
بططاالعتراف بالمنرمططة كممثططل شططرعي ووحيططد للشططعب الفلسططييني   ن أعضططاء المنرمططة هططم مواينططون 

( يططي القططاهرة  ا سططباأردنيططون. وجططر  زيططارة مهمططة للراحططل الحسططين  نططور السططادا  )الططرئيس المصططري 
 ردن غيططر مشططمول بالتعامططل مططع ا أنلبحططث االتفططاا مططع مصططر علططى ذلطط   وصططدر بيططان بمططا نصططه 

قبططول السططادا  بططا مر  لططم  أنالمنرمططة كممثططل شططرعي ووحيططد للشططعب الفلسططييني  لكططن  كططان واضططحا 
 ."يكن أكثر من عمل تكتيكي   نه لم يلتزم با مر عمليا على أرا الواقع

اختيطاف السطفير تطرة وتحّدث عن القترة التي قضى ييها سفيرًا أردنيًا لدى إسبانيا  حيث تم يطي تلط  الف
المصططري يططي مدريططد  علططى يططد الجبهططة الشططعبية لتحريططر يلسططيين  علططى خلفيططة الموقططف المصططري الططذي 

لدى سماعي خبر اختياف السطفير المصطريم ومطن   وقال: "يي كامب ديفيد إسرائيلذهب للسام مع 
ومطططون بطططه علطططى دون أدنطططى تفكيطططر بالعواقطططب  حاولططط  االتصطططال بالخطططايفين   شطططرد لهطططم خيطططورة مطططا يق

القضية الفلسيينية  وا ثطر المباشطر لطذل  علطى وسطم المقاومطة الفلسطيينية با رهطاب والتيطرف. ذهبط  
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حتطى مططن  أتمكطنإلطى بطاب السطفارة  لمحطاورة الخطايفين حطول ا ضطرار المترتبططة علطى ا مطر  لكننطي لطم 
 ."الوصول إلى باب السفارة  نتيجة الوضع ا مني

ي اليونسطططكو  اتطططه عنطططدما أصطططبح سطططفيرًا لطططألردن يطططي يرنسطططا  وممطططثًا لهطططا يطططوتحطططدث المصطططري عطططن انجاز 
  ينتيجططة العمططل الدبلوماسططي المتواصططل  وتحييططد الخصططوم 2112حصططدنا امتيططازا  مهمططة سططنة وقال:"

استيعنا أن نضع القطدس علطى الئحطة التطراث العطالمي  وا هطم بأننطا يطي العطام الطذي تطا ذلط  اسطتيعنا 
ئحة التراث العالمي المهدد بطالخير  وتيلطب ذلط  جهطدا وعمطا سياسطيا ودينيطا تسجيل القدس ضمن ال

وثقاييا مضنيا جدا  يقد كان  الواليا  المتحدة وبعطا الطدول ا وروبيطة تقطف لنطا بالمرصطاد  لمحاولطة 
لكطن نجحنطا يطي النهايطة  علطى  إيشال جهودنا  وهو ما است را مني عما متواصا لمطدة عطام بأكملطه.

 ."ن وجود ممثل لمنرمة التحرير الفلسيينية يي اليونسكو  ووجود سفير للمنرمة يي باريسالرغم م
 44/4/4104، الغد، عّمان

 
 نعمة هللا أبي نصر يؤيد موقف المشنوق من "السالح الفلسطيني" داخل وخارج المخيمات .49

شططنوا "أرهططر جديططة وزيططر الداخليططة والبلططديا  نهططاد الم أننصططر يططي بيططان   أبططيرأى النائططب نعمططة هللا 
بموقفطه مطن السطاد  إنه تميزوحزما يي معالجة المسائل ا منية بما يستحا التقدير  وال نبالغ إذا قلنا 

الفلسطططططييني عنطططططدما اعتبطططططر أن لطططططيس لطططططه أي مبطططططرر ال داخطططططل المخيمطططططا  وال خارجهطططططا وهطططططو لطططططم يقطططططدم 
وقطططال: "ليالمطططا دعونطططا إلطططى  للفلسطططيينيين أي يائطططدة أو حمايطططة  بطططل انطططه أّزم الوضطططع داخطططل المخيمطططا ".

ضططبي السططاد الفلسططييني حفارططا علططى سططيادة الدولططة اللبنانيططة وعلططى أمططن الفلسططيينيين أنفسططهم  ولططذل  
نطططرى يطططي كطططام الطططوزير المشطططنوا مؤشطططرا لتوحيطططد الموقطططف اللبنطططاني مطططن السطططاد الفلسطططييني عمطططا بمطططا 

 توصل  إليه ياولة الحوار من مقررا ".
 44/4/4104، النهار، بيروت

 
 يتنافى والقيم العالمية "إسرائيل"قيادي في الحزب الحاكم التركي: وجود  .51

قال مساعد رئيس حزب "العدالة والتنمية التركي"  مسؤول لإلعام: المركز الفلسييني  - اسينبول
العاقا  الخارجية ياسين أكتاي إنَّ باده "تعرض  لمؤامرة دولية جراء مواقفها المؤيدة للقضية 

يينية  لكنها تجاوزتها"  داعيًا العرب والمسلمين إلى دعم مواقف رئيس الوزراء التركي رجب الفلس
 ييب أردوغان  ييما يخ  موقفه من القضية الفلسيينية.

  خال ايتتاد يعاليا  "منتدى يلسيين الدولي لإلعام 47/2ووصف أكتاي يي كلمة له ا ربعاء 
ولم الكيان الصهيوني بأنه "يفل عا   وشقي أنتجته ا مم تواصل"  المنعقد يي اسينب –واالتصال 
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وأكّد على أن تركيا "ستبقى جزيرة ا حرار  المتحدة"  مشيرا إلى أّن "وجودها يتنايى والقيم العالمية".
وال يوجد ييها أي معتقل رأي"  مبيًنا أنَّه يجب ا شارة إلى أّن المشكلة يي الكيان وليس بالقضية 

 الفلسيينية.
 44/4/4104لمركز الفلسطيني لإلعالم، ا

 
 ةقطر ترحب باتفاق المصالحة الفلسطيني .50

تلق  دولة قير بارتياد بالغ اتفاا المصالحة الذي توصل إليه ا شقاء الفلسيينيون : قنا –الدوحة 
 يي غزة اليوم.

ذ تعتبر دولة قير االتفاا إنجازا وينيا هاما وخيارا استراتيجيا.. ي نها سترل مست عدة كما كان  وا 
 دوما للمساعدة يي الوصول بهذا االتفاا إلى غاياته النهائية.

نجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسييني بما يحقا  إن دولة قير تدعم كل جهود إنهاء االنقسام وا 
قامة الدولة الفلسيينية وعاصمتها القدس الشرقية.  مصالحه وتيلعاته السياسية يي التحرر وا 

 44/4/4104ة، الشرق، الدوح
 

 من الكتّاب والصحفيين 411بمشاركة مؤتمر فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال تركيا: انطالق  .52
جمال: أجمع المتحدثون يي ايتتاد مؤتمر يلسيين الدولي لإلعام واالتصال  إسماعيل -اسينبول 

جهة الدعاية على ضرورة توحيد وتيوير الجهود ا عامية الفلسيينية والعربية لموا "تواصل"
يي العالم والدياا عن حقوا الشعب الفلسييني  مشددين على أهمية تعزيز التواصل مع  ا سرائيلية

 الشعوب غير النايقة بالعربية.
وبدأ  يي مدينة اسينبول التركية صباد أمس أعمال المؤتمر الذي تستمر ليومين بمشاركة قرابة 

 عن القضية الفلسيينية من كل دول العالم.من كبار الصحاييين والكتاب المدايعين  200
القدس "الصحايي يايد أبو شمالة  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  أكد يي حوار خا  مع 

والدياا  ا سرائيليالفلسييني يقوم بدور كبير يي سبيل يضح جرائم االحتال  ا عامأن  "العربي
 إلىال يتعدى العالم العربي وال يصل  لكن تأثيره‘عن الحقوا المشروعة للشعب الفلسييني 

 ."بشكل كامل تح  تأثير الدعاية ا سرائيلية الواقعةوا مريكية  ا وروبيةالمجتمعا  
وشبكة تواصل بين الصحاييين  إعاميجسم  إيجاد إلىأن المؤتمر يهدف  إلىشمالة  أبووأشار 

ني من أجل تيوير سبل وتقنيا  الفلسيينيين والعربي وا جانب المتضامنين مع الشعب الفلسيي



 
 
 

 

 
           14ص                                     1079 العدد:     44/4/4104الخميس  التاريخ:

المدايع عن القضية الفلسيينية واختراا المجتمعا  غير النايقة بالعربية والواقعة  ا عاميالعمل 
 .ا سرائيليةتح  تأثير الدعاية 

وتحدث نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ياسين اقياي نيابة عن وزير الخارجية التركي 
ي اعتذر يي اللحرا  ا خيرة  حيث أكد اقياي على ضرورة تيوير الليا  أحمد داود اوغلو الذ

 بحا الشعب الفلسييني. ا سرائيليالمستخدمة يي يضح جرائم االحتال  ا عامية
الداعم للقضية  ا عام أنجنوب آسيا  أنباءشاكير راي  رئيس تحرير وكالة "يي ذا  السياا أوضح 

اكبر من ما هو عليه حاليًا  مشددًا على أهمية مخايبة الشعوب  الفلسيينية يحتاج دعم وتنسيا
 غير النايقة بالعربية. ا خرى
على ضرورة تناول معاناة الشعب الفلسييني بقوالب متجددة والتركيز على عرضها بشكل  "راي"وأكد 

التي يكفلها للسكان الذي يعانون انتهاكا  يومية  بسي حقوقهم  ا نسانية رهار المعاناة  أنساني
 القانون الدولي.

وتخلل ايتتاد المؤتمر تكريم عدد كبير من الصحاييين العرب وا جانب المتخصصين بالشأن 
ومنهم يهمي  ا سرائيلييي يضح االحتال  ا عاميالفلسييني والذين ساهموا من خال عملهم 

ضامن  والفنان عبد الفتاد هويدي وعبد الباري عيوان واحمد الشيت وصاد عبد المقصود وروان ال
 عوينا .

ورش عمل  ومثلها من اللقاءا  العلمية والمهنية   7ندوا  إضاية إلى  5وتشمل أعمال المؤتمر 
ستناقش يي مجملها القضية الفلسيينية من الناحية ا عامية  وأحدث التقنيا  والوسائل ا عامية 

 المؤثرة يي الرأي العام العربي وال ربي.
توقع حسب القائمين على المنتدى أن تيرد عدد من المبادرا  على المجتمعين  ويي حال ومن الم

 إقرارها وتبنيها  سيتم ا عان عنها يي البيان الختامي  والمقرر إعانه اليوم.
يشار  ييها   المفكر وا عامي  "يلسيين يي ا عام العربي برل التحوال "وستعقد ندوة بعنوان 
ويدي  وا عامي التونسي صاد الدين الجورشي  وا كاديمي القيري محمد المصري يهمي ه

 المسفر  إضاية إلى ا عامي الفلسييني وضاد خنفر.
كما يناقش المشاركون أهم عوامل الت ير يي موقف ا عام العربي من القضية الفلسيينية  وحقيقة 

ا  تفعيل الحضور الفلسييني يي أجندة آلي‘موقف ا عام العربي من القضية الفلسيينية  إضاية 
 ."ا عام العربي

  سيتحدث ييها ا عامي الفلسييني عبد "يلسيين يي ا عام ال ربي"يي حين ستعقد ندوة بعنوان 
الباري عيوان  إضاية إلى إعاميين غربيين بهدف مناقشة ا عام ال ربي وأسيورة الحياد تجاه 
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أهم الم اليا  يي مخايبة ا عام ال ربي  وسبل ووسائل التأثير القضية الفلسيينية  إضاية إلى 
 على الرأي العام ال ربي ييما يخ  القضية الفلسيينية.

كما ستخص  ندوة لمناقشة الدراما والفنون بأنواعها وأثرها يي خدمة القضية الفلسيينية  إضاية إلى 
  سيتحدث بها خبراء أجانب  ويي الختام  "مواجهة اللوبي ا سرائيلي يي ا عام"ندوة أخرى ستناقش 
 ."استراتيجية إعامية يلسيينية مؤثرة"سيناقش المجتمعون 

والياا الجديدة التي يفتحها أمام ا عاميين  "ا عام التفاعلي"يي حين ستناقش ورش العمل 
الحما  "اية إلى   إض"ا نتاج الفني وأثره يي صناعة الرأي العام"المشت لين بالقضية الفلسيينية و

وينرم المنتدى تحالف    وتمَّ رصد مجموعة من الخبراء والتقنيين للتحدث بهذه الورش."ا عامية
يي  "سيتا"ومركز ا بحاث والدراسا  االقتصادية واالجتماعية  "نادي يلسيين لإلعام"مكّون من 

 يي لندن." ميدل إيس  مونيتور"تركيا  ومؤسسة 
 44/4/4104 القدس العربي، لندن،

 
 زات سفر صهيونيةاتونس ترفض دخول اليهود ألراضيها بجو  .53

ذكر  ا ذاعة الصهيونية العامة أن البرلمان التونسي صادا : المركز الفلسييني لإلعام -تونس 
الليلة الماضية على استجواب وزيرة السياحة آمال كربول  بسبب قرارها السماد للسياد الصهاينة 

 ونسية بجوازا  سفر صهيونية.بدخول ا راضي الت
نائبًا ريعوا عريضة إلى البرلمان اعتبروا ييها اعتماد جوازا  السفر الصهيونية ضربًا  15وأضاي  أن 

وزعم  ا ذاعة الصهيونية أن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة  من التيبيع مع الكيان.
مح  لليهود بدخول ا راضي التونسية لزيارة قال أول أمس الثاثاء  إن جميع الحكوما  السابقة س

 المواقع اليهودية المقدسة
 44/4/4104المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 البرلمان العربي يرحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماس .54

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي باالجتماا الفلسييني ا خير الذي أقيم : وكاال 
نهاء االنقسام. وأكد أن البرلمان العربي يدعم بشدة خيوا  ب زة بهدف  تيبيا اتفاا المصالحة وا 

 المصالحة التي بدأ  يريا التيبيا على أرا الواقع.
 44/4/4104الخليج، الشارقة، 
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 إلغاثة أطفال فلسطين "سفيرة إنسانية"نسرين طافش الفنانة السورية  .55
لية  غاثة أيفال يلسيين والشرا ا وسي "بي سي آر أعلن  المؤسسة الدو  أحمد أبو شهاب: - دبي

إف" أن الفنانة السورية نسرين يايش  سفيرة إنسانية لها حيث ستسخر نجوميتها لخدمة ا يفال 
 المحتاجين  وتأمين العاج الدوائي والجراحي يي دول الصراا يي الوين العربي.

ان  دبي بحضور كل من نسرين يايش جاء ذل  خال مؤتمر صحفي عقد أمس يي يندا الميديا و 
"بي سي آر إف" ومحمد تيم  الرئيس التنفيذي لشركة أنتوراج طومازن العالول  المنسا ا عامي ل

دارة الفعاليا .   للتسويا وا 
 44/4/4104الخليج، الشارقة، 

 
 "مخيبة لآلمال"الواليات المتحدة تصف المصالحة الفلسطينية بأنها  .56

حذر  واشنين من أن اتفاا المصالحة الذي وقعه الفلسيينيون  :كومالقدس دو   - واشنين
 ".أملهايي غزة  قد "يعقد" الجهود الجارية لتحري  العملية السلمية  معربة عن "خيبة  ا ربعاء
 أنحكومة يلسيينية  أيعلى  أنجنيفر بساكي   ا ميركيةالمتحدثة باسم وزارة الخارجية  وأعلن 

"غياب االلتزام الواضح بهذه  إن وأضاي . إسرائيلالاعنف ووجود دولة  دئبمباتلتزم "دون لبس" 
 يعقد بشكل جدي جهودنا لمواصلة المفاوضا ". أنيمكن  المبادئ
من التفاوا مع حكومة ال تؤمن  إسرائيلالمتحدثة: "من الصعب التفكير كيف ستتمكن  وأضاي 

شعر يي آن واحد بط"خيبة أمل" وبط"القلا" إزاء هذا الواليا  المتحدة ت أن إلىبحقها يي الوجود"  مشيرة 
 .ا عان

وقال  بساكي يي معرا ردها على سؤال وجهته القدس دو  كوم  بخصو  توقعاتها للخيوا  
بحكم ذل : "إننا نعبر عن  أصبح  أوالمحتملة  وما إذا كان  قضية تمديد المفاوضا  قد تل ى 

لمصالحة مع حماس التي ال تعترف بحا وجود إسرائيل  خيبة أملنا بما صدر من تصريحا  بشأن ا
 وننترر توضيح اليرف الفلسييني بهذا الشأن قبل أن نصدر حكمًا على مسار المفاوضا ".

وأخبر  بساكي المراسلين يي مؤتمرها الصحفي اليومي الذي استحوذ  قضية المصالحة عليه بشكل 
يري برئيس الوزراء نتنياهو وبحثا معًا هذه الخيوة كامل تقريبا وقال : "لقد اتصل وزير الخارجية ك

الخييرة وآثارها على مسيرة السام والمفاوضا  الجارية  وما تشكله من تعقيدا  يي الجهود من 
أجل التوصل إلى حل سلمي بين اليريين" مؤكدة أن استمرار الدعم ا ميركي مرتبي بيبيعة العاقة 

 . بين السلية الفلسيينية وحركة حماس



 
 
 

 

 
           19ص                                     1079 العدد:     44/4/4104الخميس  التاريخ:

: "الوزير كيري لم يهاتف رئيس السلية الفلسيينية محمود عباس ولكن يريقنا هنا  على وأضاي 
 ا را على اتصال مستمر مع الفلسيينيين". 

وقال  بساكي يي معرا ردها على سؤال آخر وجهته القدس دو  كوم بخصو  الذي ينب ي 
سيينية: "على أي حكومة يلسيينية أن تلتزم عمله كي تقبل ا دارة ا ميركية بالمصالحة الوينية الفل

بالمبادئ المعروية بنبذ العنف واالعتراف بوجود إسرائيل والقبول بكل االتفاقيا  السابقة" وأن هذا ما 
وريض  بساكي التعليا على سؤال القدس دو  كوم  بخصو  إدراكها  تتوقعه من حركة حماس.

المفاوضا   وليس حركة يتح أو السلية الوينية أن منرمة التحرير الفلسيينية هي التي تدير 
الفلسيينية  واكتف  بالقول انه "من الصعب أن نتوقع أن تتفاوا إسرائيل مع حكومة )يلسيينية( ال 

 تعترف بوجودها ب ا النرر عن المفاوضين".
اا تعاود إسرائيل احتال قي أن إمكانيةوريض  بساكي ا جابة على سؤال يتعلا بتوقعاتها بشأن 

غزة يي حال نفذ الرئيس محمود عباس تهديده بحل السلية الوينية الفلسيينية قائلة: "ال أريد أن 
 أخوا يي تكهنا ".  

من نيسان الجاري   41وحول أثر المصالحة الوينية على المفاوضا  الجارية التي تنتهي يي الط 
ال يزال أمامنا أسبوا ويي هذا أكد  النايقة أن الوزير كيري ال ينرر إلى أن جهوده قد يشل  "و 

 متسع من الوق  لتوضيح المواقف". 
ويي ذا  السياا كان الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعو  أحرونو " العبرية  نقل مساء اليوم 
ا ربعاء  عن مصدر حكومي أميركي قوله إن أي حكومة يلسيينية يجب أن تلتزم بالمبادئ 

در الذي علا على نبأ إعان المصالحة بين حركتي حماس وأوضح المص المنصو  عليها سابقا.
ويتح  أن تل  المبادئ تشمل االعتراف ب سرائيل وعدم اللجوء إلى العنف والقبول بكل االتفاقا  

وأضاف "سنألقيم الحكومة الجديدة ويقا اللتزامها بتل  الشروي ونتخذ قرارا بشأن مساعدتنا لها  السابقة.
 ن ا ميركي".ويقا لذل  وويقا للقانو 

 41/4/4104القدس، القدس، 
 

 روسيا: اتفاق المصالحة الفلسطينية خطوة في االتجاه الصحيح .57
  الذي نت  عن اجتماا ب زة أمس رحب  الخارجية الروسية باتفاا المصالحة الفلسيينية: وكاال 

الحة بين وقال  يي بيان إن "موسكو تنرر ب يجابية إلى الجهود العملية الستئناف عملية المص
 الفلسيينيين"  واعتبر  هذا ا مر "خيوة يي االتجاه الصحيح".

 44/4/4104الخليج، الشارقة، 
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 الشهر الجاري دولة أوروبية لكسر حصار غزة نهاية 04فعاليات في  .58

من الشهر الجاري يعاليا  "اليوم ا وروبي لكسر الحصار  46تنيلا يي الط: خا  صفا - لندن
دولة أوروبيةم لتسليي الضوء على الحصار المفروا على القياا منذ  24 عن غزة" يي أكثر من

 أكثر من سبع سنوا  والميالبة ب نهائه.
وأوضح رئيس الحملة ا وروبية لكسر الحصار عن غزة مازن كحيل لوكالة "صفا" ا ربعاء أن 

ة والقانونية  الحملة يّعل  أنشيتها خال ا شهر الماضية عبر المستويا  الحقوقية والسياسي
 وتواصل  مع صناا القرار يي الساحة ا وروبية  نهاء الحصار.

وأشار كحيل إلى أن جهود الحملة منصبة الن على المستوى الشعبي من خال عشرا  التراهرا  
والفعاليا  التي ستنرم خال "اليوم ا وروبي لكسر الحصار عن غزة" وا شهر المقبلة  مبيًنا أنها 

 ا  وورش عمل واعتصاما  ومسرحيا  وتمثيليا  صامتة ترسم مشاهدة المعاناة ب زة.تشمل ندو 
مدينة أوروبية وتستمر لمدة أسبوا كامل ستتضمن  70وقال إن الفعاليا  التي ستنرم يي أكثر من 

يعاليا  أمام السفارا  ا سرائيلية والمصرية  ووقفا  يي الساحا  المركزية للمدن الرئيسية كباريس  
 لندن  وييينا  وروما  وجنيف  وبرلين.و 

ولف  رئيس الحملة ا وروبية إلى مشاركة مئا  المنرما  المتضامنة مع الشعب الفلسييني يي 
أبريل(  43الفعاليا  التي دع  لها حملته  مشيًرا إلى تنريم مهرجان مركزي يي ثاني أيام الحملة )

من  46الط العودة الفلسييني يي لندن ماجد الزير إن من جانبه  قال المدير العام لمركز  يي إيياليا.
 الشهر الجاري "يوم غزي بامتياز يي القارة ا وربية".

 44/4/4104وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(، 
 

 ة إسرائيلية"الخارجية" الفرنسية تمنع تحويل أموال لجمعية في مستوطن: اليوم" إسرائيل" .59
منع  وزارة الخارجية الفرنسية تحويل أموال لجمعية إسرائيلية مقرها  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

 .2121حي "جيلو" االستيياني يي القدس الشرقيةم  نها تقع خارج أراضي عام 
عضو البرلمان الفرنسي مئير حبيب وهو يهودي  أنوذكر  صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية أمس 
ة "داع  مناحيم" ومقرها مستوينة "جيلو"  لكنه تلقى يلب يي وق  سابا تحويل دعم مالي لجمعي

 .2121ردا من الخارجية الفرنسية تمنعه من تحويل ا موال لجمعية خارج أراضي عام 
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وأشار  الصحيفة إلى أن البرلماني حبيب أرسل رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران يابيوس  
رسالته: ان هذا القرار من شأنه نبذ سكان القدس ييالبه ب عادة النرر يي قراره. وقال حبيب يي 

 وحي جيلو   نه سيبقى تح  السيادة ا سرائيلية يي أي اتفاا قد يتم التوصل إليه".
 44/4/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 معدل الجريمة يرتفع في القارتين األميركية واألفريقية .61

مة التي أصبح  أحد أبرز المخاير على حياة يشهد العالم تزايدًا يي معدل الجري: سكاي نيوز
 ا نسان  إذ تؤدي إلى مقتل نحو نصف مليون شخ  يي العالم سنويًا.

وكشف تقرير صادر عن مكتب ا مم المتحدة المعني بالمخدرا  والجريمة أمس  أن معدل الجريمة 
 سيما يي هندوراس  التي يي القارتين ا ميركية وا يريقية تجاوز المعدل العالمي بأربعة أضعاف  ال

تعتبر البلد ا كثر عنفًا يي العالم  مشيرًا إلى أن دول أوروبا ال ربية وشرا آسيا هي "أكثر المنايا 
 أمانًا يي العالم".

من جهة أخرى  أياد التقرير الدولي أن المرأة " تواجه خير القتل أقل بأربع مرا  من الرجل  غير 
 يقتلن  لقين حتفهن على يد شريكهن  ال سيما يي الدول النامية".أن نصف نسبة النساء اللواتي 

من عمرهم  يحرون بنسبة  70ويي هذا السياا  أشار التقرير إلى أن "ا شخا  الذين تجاوزوا الط
أمان أكبر من خير القتل  الذي يتضاءل مع التقدم يي السن"  مضيفًا أن "القارة ا وروبية تشكل 

ل  حيث يزداد خير قتل النساء من قبل الشري  تح  تأثير الكحول يي أغلب استثناء يي هذا المجا
 ا حيان".

 44/4/4104السفير، بيروت، 
 

 اتفاق مخيم الشاطئ.. وماذا بعده .60
 زايدةأبو سفيان  د.

بعيدا عن التفاصيل التي يستتر خلفها الكثير من الشيايين  ال اعتقد ان هنا  ويني يلسييني  
يتحفر على اتفاا مخيم الشايئ كما اسماه اخي وصديقي الصحفي زكريا  يمكن ان يعارا او

 التلمس.
هذا االتفاا الجديد الذي يأمل كل انسان شريف ان يلقي باالنقسام خلف رهورنا وان ال يكون مصيره 

 كمصير من سبقه من اتفاقا .
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تعييل هذا االتفاا.  او واالقليمية التي تساعد يي انجاد المحليةال ش  ان هنا  الكثير من العوامل 
لدى كاية االيراف والتي من الميلوب تويرها يي كل  الحسنةهذا االمر ال يتوقف يقي على النوايا 

الرروف واالحوال. هنا  ايضا مؤثرا   خاصه اسرائيلية لن يروا لها هذا االتفاا  ولذل  لم يمكن 
لسان وزير خارجيتها المستوين وعلى  جهة اسرائيليةمفاجأة ان تكون اول ردة يعل صادرة من 

ليبرمان الذي هاجم االتفاا  واالهم من ذل  وقبل ان ينهي االستاذ اسماعيل هنية كلمته كان  
اليائرا  الحربية تقصف يي شمال بي  الهيا  اي على بعد سبعة كيلومترا  يقي من مكان 

 االجتماا.
خال يترة  الوياا الوينيحكومة  تشكيل ربما سيكون الجزء االسهل يي تيبيا هذا االتفاا هو

الخمس اسابيع  وكذل  اصدار مرسوم بتحديد موعد االنتخابا  الرئاسية والتشريعية وكذل  المجلس 
الويني. هذا ال يعني بالضرورة ان االنقسام قد انتهى الن مشكلة الشعب الفلسييني هي ليس  

اعادة مفاتيحها  تفكيكها او حلها اووليس  االنتخابا  حيث تسمع التهديدا  ليل نهار ب السلية
مؤق  عن الحديث حول هذا االمر  ولو بشكللاحتال. على الرغم ان اتفاا الشايئ سيضع حدا 

والذهاب الى انتخابا  ويي نفس الوق  نهدد  حكومةاالتفاا اليوم على تشكيل  يعقل توقيعحيث ال 
ار ان االحتال هو صاحب السيادة الفعلية على االسرائيليين بأننا سنعيد مفاتيح السلية لهم على اعتب

 االرا.
كان هذا االتفاا الجديد هو بالفعل االتفاا االخير على يريا  إذاخال االيام القليلة القادمة سيتضح 

من اتفاقا  يي مكة والقاهرة والدوحة. االمر يعتمد  سبقهانهاء االنقسام ام سياقي نفس مصير من 
  التي قد تعكس نفسها وقد تؤثر على آليا  ورتم تنفيذ هذا االتفاا. من هذه على العديد من التيورا

 القضايا على سبيل مثال:
 

 اوال: تمديد المفاوضات من عدمها:
عليه يي كل ما  نهاية هذا الشهر هل سيكون هنا  تمديد للمفاوضا  وبالتالي ابقاء الوضع كما هو

تم تمديد المفاوضا  دون اي التزاما  اسرائيلية عملية  اإذعاقة ما بين السلية واسرائيل. ليتعلا با
عملي تجاه تشكيل حكومة الوياا الويني وكذل   لن يكون هنا  موقف اسرائيلي سلبي حقيقي او

 اجراء االنتخابا  يي الضفة ال ربية واالصرار مع احتمال منع اجراء االنتخابا  يي القدس.
ضة المصالحة الفلسيينية يالما هنا  مفاوضا  نحن المنيا االسرائيلي سيكون ضعيف يي معار 

 كفلسيينيين قبل غيرنا نعتبرها عبثية.
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كان هنا  موقف يلسييني يترجم ما قررته اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بعدم التجديد اال  إذااما 
التمديد  ويا شروي محددة اهمها الوقف الكامل لاستييان يأن اسرائيل ستعتبر ان السبب يي عدم

ليس بليجتها هي بل المتهم هم الفلسيينيين حيث اختار  السلية المصالحة مع حماس بدل 
 من مناسبة. أكثرواعضاء حكومته يي  المصالحة مع اسرائيل كما قال نتنياهو

 
طالقسراح المعتقلين واعادة فتح المؤسسات  إطالقثانيا:   سراح الحريات العامة: وا 

كان هذا االتفاا  إذاسراد للمعتقلين يي غزة ولكنه يهمها  إيااهنا   كان إذاال يهم اسرائيل 
خاصة تجاه حماس. وعلى  ال ربية سيؤدي الى ت يير جذري يي عمل االجهزة االمنية يي الضفة 

جزء  سراد المعتقلين ووقف الماحقا  واالستدعاءا  واعادة يتح المؤسسا  هو إياااعتبار ان 
ما تم احداث ت يير يي قواعد  إذان للمرء ان يتخيل ردة الفعل االسرائيلية اساسي من االتفاا. يمك

يقي للتنبيه لمدى الصعوبا  والعقبا  التي قد تقف عائا امام  اللعبة االمنية. التذكير بهذا االمر هو
 تنفيذ االتفاقا .

يااسراد المعتقلين ووقف االستدعاءا  والماحقا  واالعتقاال   إياادون  اد الحريا  سر  وا 
لن يكون هنا  مصالحه حقيقية وسيكون ما حدث من اتفاا مجرد تفكي  ازما  لقيادا   ةالعام

 منه انهاء لانقسام. أكثرولتنريما  
 

 ثالثا: استيعاب موظفي حماس ودمج الوزارات:
االتفاا سينهي حكومتي غزة والضفة وتشكيل حكومة وياا ويني  السؤال الذي ال مفر منه  وعلى 

رواتب مورفيها  هل هنا  ضمانا  لتويير رواتب  هو توييرعتبار ان اهم عمل تقوم به الحكومة ا 
تحديدا هل الحكومة القادمة ستوير رواتب لكل المورفين بما يي ذل   أكثرالمورفين؟ وبشكل 

مورف ام ان هنا  تفاهما  جانبية وحلول خاقة  يتجاوز عددهم الثاثين ألفمورفي حماس الذين 
 مواين البسيي ال يعريها؟ال

هل من الممكن ان يتم ذل  خال الفترة االنتقالية؟ االيام واالسابيع القادمة ستكشف للمواين 
المشكلة واالهم من ذل  سيراقب الجميع كيف  هذهكان  هنا  حلول خاقة لحل  إذاالفلسييني ما 

 ستكون آلية دم  الوزارا  والدوائر المختلفة.
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 ر عن غزة:رابعا: فك الحصا
يي غزة هو ان يؤدي هذا  الفلسيينيينان اهم يائدة قد تعود على حماس بشكل خا  والمواينين  

معبر  من ركائز هذا الحصار هو واهم ركيزةاالتفاا على انهاء الحصار المفروا على قياا غزة  
ح االخوة ريح. يتح المعبر بشكل دائم من خال تولي حكومة الوياا المسؤولية عليه مما سيري

سماد االخوة المصريين للدكتور  االتفاا.المصريين سيشكل رايعه مهمة على يريا تنفيذ هذا 
مرزوا بالدخول الى غزة والمساهمة يي ديع عجلة االتفاا هي رسالة مهمة تؤكد على أبو موسى 

ريح  الدعم المصري لهذا الجهد وهذا من المفترا ان ينعكس على مواقفهم تجاه اعادة يتح معبر
 على اقل تقدير.

هذا يقي جزء من االسئلة التي تحتاج الى اجابا  توضيحية مع االخذ بعين االعتبار ان االيراف 
 التفاوضية قد تكون تيرق  الى هذة القضايا وقضايا اخرى ولكن يضل  ترحيلها الى مراحل متقدمة.

ومة وانتخابا   يي غزة على اية حال  وجع الشعب الفلسييني يي غزة والضفة والشتا  ليس حك
الشرب الملوثة  ويي الضفة انهكهم االستييان وعربدة  ومياهانهكهم الحصار والفقر والبيالة 

 المستوينين واستفزازاتهم  هذا ما يبحث عنه الناس.
44/4/4104، رأي اليوم، لندن  

 
 معضلة الفلسطينيين في لبنان .62

 ماجد كيالي
ن يي لبنان  أو ما تبقى منهم  لكن الجميع يعرف أن معرمهم ال أحد يعرف عدد الاجئين الفلسيينيي

يعيشون يي رروف صعبة  لجهة حرمانهم من الحقوا االقتصادية واالجتماعية  التي نص  عليها 
المعايير الدولية  كما لجهة إقامتهم يي مخيما  مازال  غير الئقة لعيش البشر  على رغم مرور 

 عامًا على إقامتها. 66
وا وروبية وكندا والواليا   ا سكندناييةددًا كبيرًا من يلسيينيي لبنان هاجروا إلى الدول ورغم أن ع

  بسبب هذه االوضاا  ورغم أن الدولة اللبنانية ال تتحمل شيئا من موازنتها ازاءهم  وأسترالياالمتحدة 
قياعا من اللبنانيين  حيث تتولى "أونروا"  ومنرما  يلسيينية سياسية او أهلية  القيام بذل   إال أن

 مازال يضيا بهؤالء  معتبرًا إياهم يائضا عن الحاجة  أو عبئًا أمنيًا أو ديموغراييًا.
ا نكى أن من تبقى من يلسيينيين يي مخيما  لبنان باتوا بمثابة رهائن للجماعا  المسلحة 

الفلسيينية  وبسبب  المتضاربة ا هواء والسياسا  والتوريفا   بخاصة بعد الخايا  واالنقساما 
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قامة السلية  وأيول دور  تراجع دور منرمة التحرير  وتحول ثقل العمل الفلسييني إلى الداخل  وا 
 الاجئين يي العملية الوينية.

هذا يفيد أن يلسيينيي لبنان ديعوا من وجودهم واستقرارهم وتيورهم  أكاف وتداعيا  صعود 
 المقاومة المسلحة

كاف وتداعيا  هبويها  أي أنهم ديعوا ثمن وجودها بينهم وانفكاكها (  كما أ2114 - 2161)
عنهم. والمشكلة أنهم يي هاتين الحالين عانوا التهميش  يي المرة ا ولى إزاء يصائل المقاومة التي 
اشت ل  على ضمهم إلى تشكياتها الميليشيوية  أكثر بكثير مما اشت ل  على تحسين اوضاعهم  

السياسية واالقتصادية والثقايية والتربوية  ويي المرة الثانية إزاء الدولة والمجتمع ب قامة المؤسسا  
 اللبنانيين  والسيما إزاء القوى الميليشيوية المت ّولة ييه.

هذا يحصل يي وضع يبدو ييه المجتمع الفلسييني يي لبنان م لوبًا على أمره  إزاء الساد 
ين  ما يثقل عليه  ويساهم يي تدميره  ويي وضع تبدو ييه والمسلحين  يلسيينيين أو غير يلسييني

القيادة الفلسيينية عاجزة أو ال تبذل الجهود المناسبة لمساعدة يلسيينيي لبنان على تجاوز هذه 
الحالة  السيما انها مسؤولة عن "التركة" التي اورثتهم اياها من حقبة الكفاد المسلح  وأنها تعتبر 

 لوحيد للفلسيينيين.نفسها الممثل الشرعي ا
 هذا كله ال بد أن يبدأ من خيوة ريع ال ياء عن الساد الفلسييني يي المخيما .
44/4/4104، النهار، بيروت  

 
 فوضى السياسة الفلسطينية وفلتانها .63

 عريب الرنتاوي
من يتتبع ييا التصريحا  الصادرة عن مسؤولين يلسيينيين  يدر  كم هي عميقة ومتأصلة  حالة 

والفلتان السياسي التي تعيشها الساحة الفلسيينية ... ال أحد يحدث  بوجهة نرره  الجميع  الفوضى
 يتحدث باسم الجميع  يتزداد حيرة وضياعًا على ما أن  ييه أصًا  من حيرة وضياا.

الرئيس عباس يألصرد تكرارًا  وبا خ  أمام مسؤولين إسرائيليين  بأن انسداد أيا المفاوضا   
لسليا  االحتال ... يخرج كبير المفاوضين الدكتور صائب ” تسليم مفاتيح السلية“ سيقوده إلى

يتناسل المتحدثون من مختلف مدن الضفة ” ... حل السلية“عريقا   بنفي أي أخبار عن النية لط 
ال ربية وخارجها  هذا يؤكد نية الحل  ويسوا جملة من المبررا   وذا  ينفي ويسوا جملة أخرى 

 را   والجميع  ينسب المواقف والمبررا   إلى القيادة الفلسيينية!من المبر 
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نخرج من الضفة ال ربية إلى غزة  حيث تجري حوارا  المصالحة وحكومة الكفاءا  واالنتخابا  
الفلسيينيين )على غرار كبير المفاوضين(  بأن الويد ” كبير المحاورين“على قدم وساا ... يصرد 

للحوار  بل لتنفيذ اتفاقي القاهرة والدوحة  لكأن شيئًا لم يت ير منذ التوقيع  الذي يرأسه لم يأ  ل زة
تل  ... يتزداد حيرة على حيرة  هل ” حكاية المفاتيح“عليهما ... أو لكأن رئيس السلية  لم يذكر 

هل الرئيس بوارد االستقالة  كما تتسرب ” ... تجديد شرعيتها“نحن مقبلون على حل السلية أم على 
 بار ومعلوما  يي حال يشل المفاوضا   أم أنه بصدد خوا غمار انتخابا  جديدة؟أخ

  لكن  وأن  تتابع الجدل حول ”المقاومة“يمألير  النايقون باسم حماس بوابل من التصريحا  
وانتخاباتها ومجلسها التشريعي ” سلية أوسلو“المصالحة  ترى أن القوم معنيون بموقفهم يي 

بأكثر مما هم منش لون بخيار المقاومة  الذي بدأ  تحيي به  شروي كثيرة   وحكومتها وأجهزتها 
تجعل منه خيارًا موسميًا  خاضعًا العتبار السياسة  بما هي مصلحة يصائلية  أكثر من أي اعتبار 

 آخر.
المواين الفلسييني  كما المراقبون للمشهد السياسي الفلسييني  يزداد تيهًا... وهو لفري التضارب 

تصريحا  ومواقف المسؤولين  با  أقل اكتراثًا  بل لم يعد يؤخذ على محمل الجد  كل هذا  يي
يمانًا  ب مكانية الخروج من نفا  الركام من المواقف والتصريحا  ... وأكثر من ذل   با  أقل ثقة وا 

 عبث. االنترار العبثي  والمفاوضا  العبثية  والمصالحة العبثية  إلى غير ما هنال  من عبث يي
  برغم القناعة بفقدانها لوريفتها ا ساسية كنواة للدولة ”حل السلية“نفهم أن يألقال  بأننا لسنا بوارد 

رصاصة الرحمة  إيااالمستقلة وعاصمتها القدس الشريف ... ونفهم أن يقال إنه إذا كان ال بد من 
من عاقل يرن  بأن إسرائيل على سلية ال سلية لها  يلتأ  من إسرائيل  وليس بيدنا ... ولكن هل 

ستفعلها ... لماذا تفعلها إسرائيل  ونحن أنفسنا الذين نؤكد صبح مساء  بأن وجود السلية يجعل 
 االحتال مريحًا ومربحًا.

هل ننوي استدراج إسرائيل لحل السلية  وكيف؟ ... سؤال آخر منيقي ومشروا ... وأحسب أن 
” الوريفة ا منية“مع االحتال ... عندها ستنتهي ” منيوقف التنسيا ا “ا جابة عليه  تبدأ من 

للسلية  وتجد إسرائيل نفسها متورية يي إعادة ممارسة كاية أشكال احتالها المباشر لألرا 
” حل الدولتين“الفلسيينية  من دون وسياء وال وكاء ... ويي رل انسداد أيا التفاوا  وانهيار 

التنسيا ا مني  عبئًا على الفلسيينيين )هو كذل  من قبل ومن   يصبح ”عملية السام“كما عريته 
بعد على أية حال(  ويصبح وقفه  متيلبًا الستئناف المقاومة بأشكالها المختلفة  بما ييها المقاومة 

 الشعبية السلمية.
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 يي ا يام ا خيرة  هو ذا  الذي” تسرب“ذو الم زى  الذي ” الوحيد“يي هذا السياا  يبدو الخبر 
إسرائيلي  أبلغ ييه الفلسيينيون ا سرائيليين  بأنهم بصدد  –تحدث عن اجتماا أمني يلسييني 

تفكي  ا جهزة ا منية الفلسيينية  إن استمر الحال على هذا المنوال ... خبر جيد إلى الحد الذي 
مشروا    يالما أن”شرية بلدية ومرور“يصعب تصديقه ... يالفلسيينيون ليسوا بحاجة  كثر من 

 انتقال السلية إلى الدولة  قد انقيع.
ذا كان هذا هو السيناريو ا كثر ترجيحًا  إذا كّنا سائرين يي هذا االتجاه  بالفعل ال بالقول يقي ... وا 

  ما حاجتنا التفاا القاهرة ”مجلس تشريعي”بعد انسداد الياا  يما حاجتنا النتخابا  رئاسية و
ومة كفاءا  انتقالية إلى حين إنضاج خيارا  الشعب الفلسييني والدوحة ... يمكننا تشكيل حك

المستقبلية  حكومة تسيير أعمال ... أما الجهد الفلسييني الحقيقي  يلينصب على ما ينفع الناس 
ويبقى يي ا را ... وما ينفع الناس هنا  هو الشروا يي إعادة بناء منرمة التحرير ومؤسسا  

وهذه قد تحتاج النتخابا  من نوا آخر  إن أمكن إجراؤها  أو يي ” ... الدولة تح  االحتال“
 الساحا  التي يمكن إجراؤها  وبخاف ذل   نكون كمن يواصل االستثمار يي مشروا خاسر.

على السلية ومؤسساتها ومراسمها وامتيازاتها ... ثمة شبكة من ” االعتياد“والحقيقة أن ثمة حالة من 
لى جذا السلية ... ثمة مجتمع أعيد انتاجه على صورة السلية المصالح التي نم  وتنام  ع

تأييدًا ” حل السلية“وهياكلها وحدود كفاحيتها .... ولذل  أجد من الصعوبة بمكان  أن يجد قرار 
وشعبيًا ... وسيرل الداعون للحفار عليها واالستمسا  بها  قادرين على إيجاد ” بيروقراييا”يصائليًا و

 ا  والذرائع الجاهزة لتدعيم ادعاءاتهم.المزيد من المبرر 
” ا وهام“ليس ميلوبًا أن تقدم السلية على حل ذاتها ... الميلوب  أن ينسحب الفلسيينيون من 

التي رايق  قيامها ... الميلوب أن يألعاد النرر بورائفها  بدءا من وريفتها ا ساس: ا منية ... 
لسياسي  يتعود إلى تعريفها ا ول  كسلية حكم ذاتي السلية يي النرام ا” تموضع“الميلوب إعادة 

محدود  ومحدود هنا  يجب ان تقررها االحتياجا  اليومية للسكان الفلسيينيين  من خدمية وبلدية 
وتعليمية وصحية  على أن تجري عملية منهجية منرمة   عادة هذه المسؤوليا  إلى سليا  

 من مليار دوالر.االحتال  والتي تكلف السلية سنويًا أكثر 
ب عادة بعثه  ” الممثل الويني  الشرعي والوحيد“االستثمار الفلسييني ا ساسي  يجب أن يتوجه نحو 

عادة الدماء إلى عروا عاقاته مع التجمعا  الفلسيينية الكبرى  وتجديد شرعيته  وتوسيع تمثيله وا 
  باستكمال عضوياتها  وبناء ”لالدولة تح  االحتا“يي الوين والشتا  ... االستثمار الرئيس يي 

مؤسساتها  يي الوين والشتا  ... االستثمار الرئيس يي نه  المصالحة والحوار والوحدة الوينية  
واالستراتيجية الوينية البديلة  التي ال يبدو أن ثمة خاف جوهري على خيويها العريضة بين 
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 ادر مربع االنترار المقي  الذي تضيا مختلف المكونا  الفلسيينية  بانترار من يعلا الجرس  وي
 به  صدور الفلسيينيين وعقولهم وضمائرهم.

44/4/4104، الدستور، عّمان  
 

 دولة أبو مازن الخيالية .64
 رؤوبين باركو 

خائن باا ‘أبو مازن لشريي زعيم القاعدة أيمن الرواهري االخير الذي يألعريه ييه بأنه  استمع
ل . لكن الرئيس أدر  حتى من غير الشريي المسجل ما   ولم يحصل على شيء عوا ذ’يلسيين

الى اسرائيل عن جو االكتئاب الذي ’ اعادة المفاتيح‘يخيي له عليه االساميون  ويعبر تهديده بط 
 أصابه الن هو والعاملين معه على إثر االزمة يي التفاوا.

يجمعوا على اسرائيل ض وي  كان أبو مازن ورجاله يعتقدون حتى الفترة االخيرة أنهم يستييعون أن
 االتحاد االوروبي وأن يعززوها بالدايع االمريكي الى السام.

  أو ’انتفاضة ثالثة‘وحصل وهم االنجازا  المجانية على تشجيع اليسار االسرائيلي خشية 
ن الخشية من أن يستقيل أبو مازن ’. دولة ذا  شعبين‘  أو ’مقايعة‘ ويدا ’ الذي ال يوجد سواه‘وا 

ائيل مع يوضى يي المنايا أيض  بالفلسيينيين الى شعور بأنه يمكن ابتزاز تنازال  اخرى يي اسر 
يعلية  دون تنازال  منهم تألصور تصويرا سيئا يي الساحة الفلسيينية ’ دولة يلسيينية‘اليريا الى 

 والعربية واالسامية.
ييعون أن يحصلوا به على إن المحادثا  االخيرة وضع  الفلسيينيين يي مفترا قرار كانوا يست

انهاء الصراا واالعتراف بأن اسرائيل دولة يهودية وهو اعتراف يعني أال يوجد  إليهمدولة  لكن يأللب 
حا عودة. وشوش  لحرة الحقيقة الضرورية هذه على االستراتيجية الفلسيينية المعوجة و ن أبو 

انهاء ‘ي وأبناء الاجئين ال اضبين مازن ورجاله لم يستييعوا أن يبيعوا حماس والجهاد االسام
عن السجناء( للتهرب من هذا  كا يراج  بدأوا يتعوجون بحيل وتعا  )ب سرائيلالصراا? واالعتراف 

 القرار الحاسم.
أخذ الفلسيينيون يدركون بالتدري  بمساعدة من االمريكيين أن اسرائيل لن تستوعب أبدا يي داخلها 

ن حقيقة أنهم سيضيرون الى استيعابهم أبناء الاجئين ووصوليين آخر  ين يحلمون بالقضاء عليها. وا 
 تشويشا وجوديا. إليهمنشأ   أصبح  بالنسبة  إذايي داخل دولتهم يقي 

لو سيير  الدولة الفلسيينية على معابر االردن لساء الوضع  ن يلسيين كان سي رقها يويانا  
 بشر وحركا  االرهاب من العراا وسوريا ولبنان.
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وبيلب تقسيم الموارد من جديد سييلب العائدون الى يلسيين قيعة من الوين المحرر ويألشاجرون 
اصحاب االراضي. وسيألحكم المجاهدون من سوريا الشريعة االسامية مع االعتماد على السكان 
الذين أخذوا يزدادون تيريا. وبعد أن تزول مرلة االمن االسرائيلية التي تحمي الرئيس سيصادر 

الساميون االما  التي سرقها رجال يتح ويشنقون أبو مازن ورجاله يي الميادين العامة. وينشئون ا
بعد ذل  إمارة اسامية موحدة مع غزة. وبعد ذل  تتنازا منرما  االرهاب السلية بينها ويي موازاة 

. ويي النهاية سيتم يتا  موجه علينا ويستتبع ذل  عقابا اسرائيليا مدمرا ب رهابذل  يقوم المجاهدون 
 اتهام اسرائيل )كالعادة( بالمسؤولية عن المذبحة الداخلية كما حدث حقا يي صبرا وشاتيا.

يتبين أن انشاء دولة يلسيينية الى جانبنا هو داعية الى دمار يلسييني داخلي. وسيضير قادة 
 يين من اماكن الجاء.الفلسيينيين بسبب قيود االمن ومساحة العيش الى ريا عودة أبناء الفلسيين

وسيضيرون الى ادارة اقتصاد شفايية دون االموال العربية وال ربية  ويأللزمون بالكف عن السرقة 
 بتقصيراتهم.’ االحتال‘ويضيرون الى تحمل المسؤولية عن مواينيهم دون قدرة على اتهام 

ا استقر رأيه على التوجه مرة ال يريد أبو مازن دولة يلسيينية الى جانب اسرائيل بل بدال منها. ولهذ
اخرى الى حماس شريكته يي الهدف النهائي. يهو يرى أن حلم انشاء الدولة الفلسيينية الى جانب 

   كما قال ا ديب غبريئيل غارسيا ماركيز الراحل.’تاريت مو  معروف مسبقا‘اسرائيل هو 
41/4/4104 إسرائيل اليوم  
44/4/4104، القدس العربي، لندن  

 
 الضفة إلى غزة تحويل .65

 شالوم يروشالمي
نشر الوزير إسرائيل كاتس يي يريقه الى احتفاال  الميمونة يي ديمونا البيان التالي: "المفاوضا  
السياسية انته  با شيء. هذا هو الزمن لر  الصفوف والوقوف معا يي مواجهة الض وي 

ى االمم المتحدة ويسارا الى العناا المرتقبة. أبو مازن يخدا  وهو غير مستعد للتنازال   يتوجه ال
مع حماس. هذا هو الوق  التخاذ خيوا  رد ذا  م زى  بما يي ذل  ال اء البند يي اتفاقا  اوسلو 

 الذي يتحدث عن الممر المن بين غزة ويهودا والسامرة.
ر وواصل كاتس يقول ان "حل السلية سيؤدي الى ال اء الحصانة التي منح  لقيادة منرمة التحري

الفلسيينية. ومن االن يصاعدا سيكون حكم جبريل الرجوب كحكم مروان البرغوثي. كل اتصال 
 للنائب احمد الييبي مع ابو مازن سيعتبر اتصاال مع العدو". ليس أقل.
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الوزير كاتس ليس جنديا يحر  على ياولة الشيرن  يي الليكود. يهو وزير كبير وذو نفوذ وأحد 
ال يشبه قول رئيس االئتاف يريف لفين  نائبي الوزير زئيف الكين أو داني االقوياء يي حزبه. قوله 

دانون  او حتى الوزير نفتالي بيني . هذا هو حكومي ملزم  يأتي من الدائرة المقربة من رئيس 
 الوزراء بنيامين نتنياهو وربما حتى منسا مع رئيس الوزراء.

كارثي وربما تنيوي أيضا على أماني يي تصريحا  كاتس يوجد وصف لوضع متشائم  مستقبل 
عتيقة: تخريب اتفاقا  اوسلو أخيرا واعادة إسرائيل الى الوضع الذي سبقها. اي  االحتال التام 

 للمنيقة.
يبلغ كاتس يي بيانه بأن المفاوضا  مع الفلسيينيين تفجر . ويي صالحه يقال انه دوما اعتقد انه 

ا سرائيلية هو أننا وصلنا الى نهاية نيسان. حاولنا التقدم  لن يخرج منها شيء. يالمزاج يي القيادة
الدولية. باختصار  كل من اعتقد باننا  لآلثارولكننا لم نسر اال الى الوراء. واالن ينب ي التصدي 

سنتوجه الى االنتخابا  الن إسرائيل ستصر على االبقاء على المحادثا  وتنفيذ النبضة االضايية 
تحرير السجناء ا سرائيليين  يمكنه أن يهدأ. يا مفاوضا   وال نبضة وال  وبيني  سينسحب بسبب

 انتخابا  جديدة. يوجد "يقي" أزمة خييرة  وال يمكن أن نعرف الى أين ستؤدي بنا جميعا.
يي االسبوا الماضي  على سبيل التذكير  بدأ أبو مازن حملة حل السلية الفلسيينية. "ال حاجة بي 

ئيس االركان. ابعثوا لي بضابي ص ير  حتى وان كان مازما  وسأسلمه المفاتيح". الى نتنياهو او ر 
قال للنواب من اليسار ممن التقى بهم يي رام هللا  بعد أن عرا عليهم المساعي السلمية التي 
اتخذها. وأحدث  اقواله صدى هائا ونشر  وزارة الخارجية االميركية بيان تحذير خيير للسلية يي 

 التصريحا . ضوء هذه
واالن  جاء الوزير كاتس وربما أيضا نتنياهو نفسه  ليلمحا بانهما بنفسيهما يتمنيان حل السلية 
الفلسيينية. بداية  يفصل كاتس  وبين السيور تبرز الفرحة  الحل سيؤدي الى ال اء بنود يي 

نحن لسنا ملزمين لهم اتفاقا  اوسلو مثل الممر المن الذي كان يفترا أن يكون بسيادة يلسيينية. "
 بشيء"  يقول كاتس يي بيانه.

ثانيا  يعد كاتس  الحل سيصفي الصلة المتبقية مع كبار رجاال  السلية وسيجر موقفا من أبو مازن 
ومن قادة السلية وكأنهم أعداء بكل معنى الكلمة. والمعنى الفوري هو ال اء أجهزة االمن الفلسيينية  

وعلى هذا يشهد نتنياهو نفسه  وجعلهم جيشا مسلحا يعمل  –ع إسرائيل التي تعمل اليوم بالتنسيا م
 من الداخل ضد إسرائيل.

االمور يي ايديها وقيادة   خذيضا عن ذل   يان حل السلية هو يي واقع االمر دعوة لحماس 
الكفاد الفلسييني ضد إسرائيل. أحد ما عندنا على ما يبدو يصر على أن يحول الضفة ال ربية 
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ا الى قياا غزة. المعنى االبعد النهيار السلية هو نقل المسؤولية عن مايين الفلسيينيين الى أيض
. هذه ستكون دولة ثنائية القومية  ال تأتي من ب ضعافإسرائيل  بعد أن يصبحوا أكثر يأسا ويقرا 

لواحد عن المحبة بين شعبين ارادا االتحاد بل من عداء من شعبين عدوين لم ينجحا يي االنفصال ا
 عليهما. التي يرض الخر ويحاوالن االن السييرة على الدولة الواحدة 

هل نتنياهو  كاتس أو بيني  يأخذون هذه االمكانيا  بالحسبان عندما ينيلقون الى حرب إبادة ضد 
ذاكان نعم  يهذا خيير.  إذاابو مازن؟   .ب ضعافكان ال يهذا أخير  وا 

 معاريف
44/4/4104، الغد، عّمان  
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