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*** 
 
 جلس الوزاري اإلسرائيلي المصعر أجمع على تجميد المفاوضات مع السلطة الم يديعوت: .0

كشاا ت ياا ي ي يااأيروت ف  وسااوت اةساا اعي يي فلاال  ااو فو الل  اال الااو ا   : )األخباا، أ ف ب   
اةس اعي ي الليغ  ف لع   ى ت ليأ الل ،وض،ت لع الس طي ال  سطيسيي لو أوو إيق،فه، بشكل ت،مأ 

س،ت س،أت بيو الو  اء  اول كي ياي الا أ   اى الليا،ل ي ال  ساطيسييأ بايو لاو في خطوة فتت برأ تب،ي
أ اا، إلااى إيق،فهاا، بشااكل تاا،مأ كلاا، أ اا، و  اء اليلاايوأ فااي لق،باال و ياا  اللاا،ل ياا،عي   بيااأ وو ياا ة الرااأل 
تسيبي لي سيأ ال ذيو ط،لب، برأم ت ويت ف يي  بل، تكوو لت، ي. وبرأ سقا،  بايو الطا فيوأ تقا   فاي 

اللط،ب " أم إغالق الب، " وا كت ،ء ببي،و  او ت لياأ الل ،أتا،ت. وستي اي ذلار تقا   ياي،غي  سه،يي
 لوقب ويب بأسه ضب،بي.

ول تاات "يااأيروت" إلااى فسااه فااي الوقاات الااذ  كاا،و فيااه توافااق باايو  عاايل الااو  اء بسياا،ليو ستسياا، و وو ياا  
أ س تا،لي بيسيات وو يا  ا تيا، ت الأف،ع لوشيه ير وو وو ي  الخ،  يي أي يأ ليب لا،و وو يا  ا قتيا،

وشؤوو  ل،يي ال بهي الأاخ يي غ را،أ ا أاو  اول التشاكير فاي " قيقاي كاوو فباو لا، و شا يك، "أ أ ات 
لي سااي و بيااأ إلااى  ااأم كساا  األأوات وضاا و ة إبقاا،ء الباا،  ل تو اا،  ل رااوأة إلااى الل ،وضاا،تأ فااي  اا،ل 

ا تباا ا اللياا،ل ي تطااو ا  لق قاا، أ إ  فسهلاا،  فشاال ا تياا، ت باايو   كااي " لاا،ل" والساا طي.  غاام فسهلاا،
فضااا،ف، بأساااه يلكاااو  ؤياااي ذلااار ك  ياااي ةلااا ام " لااا،ل" بااا،  ت اب بشااا وط ال ب، ياااي الأوليااايأ بلرساااى 

 "تأ يو  ل،ل".
و  ااى  ااذخ الخ  ياايأ فكااأت لي سااي فسهاا، "لااو ت اا   ل ،وضاا،ت لااع لسيلااي إ  ،بيااي تس ااذ  ل ياا،ت ضااأ 

راا  ال  سااطيسيأ وفااي  اا،ل ترق ااوا سااسروأ ل ل ،وضاا،ت". وفشاا، ت إلااى اةسا اعي ييو. الكاا ة افو فااي الل 
فسهااا،  ، ضااات فاااي السااا،بق إ ااا اء ل ،وضااا،ت لاااع   كاااي " لااا،ل"أ وفسهااا، لاااو تغيااا  لوق هااا، لاااو ف ااال 

 لي  ي سي،سيي.
لااو  هااي فخاا تأ والتااأاأا  ل تو ااه السي،سااي اة اللااي الااذ  تبستااه ال كولااي اةساا اعي ييأ  قااأ ستسياا، و 

بالت لع  أأ لو وس،عل اة الم ال اعأة في الر،لمأ وسش ت إس اعيل في ل،  يقأم  ب،ل س س ي لو اللق،
وييه خ ك افض ل سالم. كل، ف  ت لي سيأ لسؤولي الوفأ اةس اعي ي في الل ،وضا،تأ س سا ي لقا،بالت 
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لااع وساا،عل إ ااالم إساا اعي ييأ فوضاا ت خاللهاا، فو  إساا اعيل لاا،  الاات تلااأ  يااأ ، للواياا ي الل ،وضاا،تأ 
ااااأ ال ،ساااا  و  ولكااااو فيأيولو يااااي " لاااا،ل" ال ،ليااااي تبطاااال ف   ا تلاااا،ل ل ت اااا،وض لااااع ال  سااااطيسييو. ترل 

اةس اعي ي التس ي  إلى وس،عل اة المأ  ب  ل، سل،خ لي،أ  سي،سييأ بأو ستسي، و وافقأ في ال قا،ء 
ل فاي ل ،أتا،ت ش خيايي األخي  وقبل اللي،ل ي ال  سطيسييأ   ى لس،قشي قضيي ال أوأ بشكل ل ي 

لااع فبااو لاا، و. وفو لي سااي ط باات لااو كبياا  الل ،وضاايو ال  سااطيسييو ياا،ع    يقاا،تأ ا ستقاا،ل إلااى 
ل ،أتااا،ت   اااى لساااتوت القيااا،أات الر يااا،أ بهاااأب إأا ة اتيااا، ت  اااول كااال القضااا،ي، ال ،سااالي. لكاااو 

تات ال  سطيسييوأ ف  سوا برأ ذلرأ ب س  اللي،أ  س سه،أ ات ،ق اللي،ل ي لع " ل،ل". لع ذلارأ ل 
تقاا، ي  إ الليااي إساا اعي يي إلااى فو اةساا اعي ييو يقااأ وو بااأو اللياا،ل ي لااو تت قااقأ ولااو الل تلاال فو 

 يروأ الط ف،و إلى ط،ولي الل ،وض،ت.
في السي،قأ كشب لوقع "والالخ" الرب   بأو إس اعيل اقت  ت   ى الس طي القي،م برل ي،ت بس،ء لوسري 

تخضاع ل سايط ة األلسياي واةأا ياي اةسا اعي ييأ فاي ل ،ولاي في لس،طق "ج"أ فاي الضا ي الغ بيايأ التاي 
 ةقس،ع الط ب ال  سطيسي بتلأيأ الل ،وض،ت.

 62/4/6104، األخبار، بيروت
 
 ويؤكد ضرورة بذل الجهود لتوفير شبكة أمان سياسي ومالي عباس بشأن المصالحة يهاتفهنية  .2

لوأ  ب،ل   ى ض و ة بأء تس يذ ل، تم شأأ  عيل الو  اء إسل، يل  سيي ل  عيل ل : ال ف  –غ ة 
 التوقيع   يه وفق ال أاول ال لسيي الل أأة فيل، يتر ق ب،ت ،ق اللي،ل ي.

وأ ،  سيي خالل اتي،ل  ،ت ي ف  اخ لع ال عيل  ب،لأ لس،ء ال لريأ إلى ض و ة بذل ال هوأ 
ي  التقي في الض ي لتوفي  شبكي فل،و سي،سي ول،لي ل ل،يي ات ،ق اللي،ل ي والقي،م بخطوات تر  

 وتب،أل الط فيو الته،سي ةتل،م اللي،ل يأ لر بيو  و تقأي  ل، لذلر اةس ، . قط،ع غ ة.
وفكأ  عيل الو  اء لضي ال كولي في اس ،  اللي،ل ي والو أة الوطسيي أوو ف  إ ،قي فو تأخي  

 و ب   و  فضه ال ضوخ ل ضغوط،ت الخ،  يي.
65/4/6104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  

 
 دعما لجهود المصالحة عباسهللا يضع استقالته وحكومته بتصرف  حمدالرامي  .3

وضع  عيل الو  اء أ.  الي ال لأ هللا فلل استق،لته و كولته  :وف، -ال ي،ة ال أيأة - ام هللا
 بتي ب ال عيل ل لوأ  ب،ل   ي، لسه   ى اتل،م اللي،ل ي.
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يل  ب،ل: "  ي،   ى إتل،م  ل يي اللي،ل ي فإسسي فضع وك،و ال لأ هللا و ه  س،لي الى ال ع
 استق،لتي وال كولي بيو يأ  فخ،لتكم لتى شعتم".

وق،ل لأي  الل ك  ا  اللي ال كولي واللت أث ب،سم ال كولي أ. إيه،  بسيسوأ إو  ذخ اللب،أ ة 
كيل  كولي تأتي لأ م  هوأ اللي،ل يأ وتر ي  اللس،  الأيلق اطي ال  سطيسيأ ويو  إلى تش

 الك ،ءات الوطسييأ التي سترلل   ى التلهيأ ة  اء ا ستخ،ب،ت الق،ألي.
62/4/6104، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 "إسرائيل"حركة فلسطينية ليست إرهابية.. وغير مطالبة باالعتراف بدولة حماس عريقات:  .4

لو  ق   كي  ل،ل ف  ق،ل كبي  الل ،وضيو ال  سطيسييو ي،ع    يق،ت ال لري إو : فبويبي
ترت ب بإس اعيلأ لتهل، األخي ة ب،لتأخل في الشأو ال  سطيسي الأاخ يأ واي ،   ذا التأخل با"الوقح 

 والس،ف ".
وق،ل   يق،ت في تي يح لسك،  سيو    بيي  ب  اله،تب إو  ل،ل "  كي ف سطيسيي ليست 

عيل تر م فسه   يلكو ت قيق أولي إ  ،بيي.. وغي  لط،لبي ب،  ت اب بأولي إس اعيل" وفو "إس ا
وفض،ب   يق،ت في لق،ء لع  أوو لي،ل ي بيو ال ي،عل ال  سطيسيي". 26ف سطيسيي   ى  أوأ 

سك،  سيو    بيي فو إس اعيل تذ  ت ب،ت ،ق اللي،ل ي ال  سطيسيي ةيق،ب ل ،وض،ت السالمأ لرتب ا  
إسه   يلكو الروأة إلى الت ،وض إ   وق،ل   يق،ت ف ضه،  قوب،ت   ى الس طيأ بلت،بي "ب ط ي".

 برأ وف،ء إس اعيل ب،لت ال،ته،.
65/4/6104، سكاي نيوز عربية، ابوظبي  

 
 "المركزي"أعضاء في منظمة التحرير من معادرة غزة لحضور اجتماع  أربعةتمنع  "إسرائيل" .5

ل ك   للسيلي ف ض،ء في الل  ل ال 4لسرت الس ط،ت اةس اعي ييأ : غ ة/سو  فبو  يشي/األس،ضول
الت  ي  ال  سطيسييأ في قط،ع غ ةأ لو التو ه إلى  ام هللا ب،لض ي الغ بييأ ب  لرب  بيت  ،سوو 

 اةس اعي يأ ل ضو  ا تل، ،ت الل  ل اللق  ة غأا  السبت. "إي ي “
تو ه فلل “وق،ل  سو ف لأأ اللت أث ب،سم   كي )فتح  في قط،ع غ ةأ لوك،لي األس،ضولأ 

ضوا  لو الل  ل الل ك   إلى لرب  بيت  ،سووأ للغ،أ ة القط،ع س و  ام هللاأ   66الخليلأ 
لو  ؤ ء األ ض،ءأ أوو  4ل ضو  ا تل، ،ت الل  لأ لكو الس ط،ت اةس اعي يي ف، أتس، بلسع 

تسرى لوضع الر اقيل فل،م ا تل، ،ت ” وا تب  اللت أث ب،سم فتحأ فو إس اعيل  ”.إبأاء ف  سب 
 ”.الل  ل الل ك  



 
 
 

 

 
           7ص                                     1099 العدد:     62/4/6104السبت  التاريخ:

وفيل، لم يذك  اللت أث ب،سم فتح  ويي األ ض،ء الللسو يوأ ق،ل وليأ الروضأ  ضو اللكت  
إس اعيل لسرت تالتي  أ إو28الا السي،سي ل    الشر أ والذ  ويل  ام هللا ضلو األ ض،ء 

 ف ض،ء لو ال بهي الشربيي لت  ي  ف سطيوأ وآخ  لو ال بهي الأيلق اطيي.
62/4/1046، رأي اليوم، لندن  

 
 خريشة لر "قدس برس": اتفاق المصالحة هام على المستويين الفلسطيني والعربي .6

فبأت الس،ع  الت،سي ل عيل الل  ل التش يري ال  سطيسي الأكتو   سو خ يشيأ ت ،ؤله في :  ام هللا
ف ق،  ا ت ،ق بيو وفأ    كي " ل،ل" ولسيلي الت  ي  ال  سطيسييأ   ى ت ريل ات ،ق،ت اللي،ل ي 

 لتي وقرت في كل لو الق،  ة والأو ي.ا
وق،ل خ يشي في تي ي ،ت لا "قأل ب ل" إو  ذا ا ت ،ق "لسح الشر  ال  سطيسي ألول ل ة ب، قي 
فلل  قيقيي في إسه،ء ا سقس،مأ وال  ،ي   ى التوابت ال  سطيسييو" لضي ، فو "ا ت ،ق والو أة 

 اعي يي واألل يكيي".ال  سطيسيي ك،و ال أ األلتل   ى التهأيأات اةس  
وا تب  فو الشر  ال  سطيسي "بهذا ا ت ،ق يسع ف  ا  أيأاأ ليل   ى اللستوت ال  سطيسي فقط 
سل،   ى اللستوت الر بي". لط،لب، "بس  ي إس ،  القض،ي، الل  ي و  ى  فسه، س  ي إس ،   كولي  وا 

تش يري ال  سطيسي ب، تب، خ لل ا الو أة ال  سطيسيي و ذخ   تتط   وقت، طويالأ وت ريل الل  ل ال
 إ ب، ي، لتقل ال كولي وترأيل فو تغيي  ق،سوو ا ستخ،ب،ت".

65/4/6104قدس برس،   
 
 تصرفت بشكل غير مسؤول في ردها على اتفاق المصالحة "إسرائيل": عشراوي .7

كل ق،لت  ضو ال  سي التس يذيي للسيلي الت  ي  ال  سطيسيي  س،و  ش او  إو إس اعيل تي فت بش
وفض،فت: "س ،ول إيالح سي،لس، السي،سي  غي  لسؤول في  أ ،   ى ات ،ق اللي،ل ي ال  سطيسيي.

بل، يتلشى لع لقتضي،ت الأيلق اطيي وال  يي والسي،م الترأأ . وفي س ل الوقت إسه،ء اللش،كل بيو 
 ال  سطيسييو".

ق ل ،وض،ت السالمأ وت،برت فو إس اعيل تستي أ في الوقت س سهأ ب ، غ اليب  ف  خطوة لتر 
وتقطع الط يق   ى الت ،وضأ ألسه،   ت يأ الوف،ء بش وط  ذا الت ،وضأ لو قبيل وقب فسشطي 

وا تب ت  ش او   أ إس اعيل   ى اللي،ل ي بهذخ الط يقي "تي ف،   ا ستيط،و والتوسع في القأل".
 غي  لسؤول و  يتس،س  لع أولي تأ ي الأيلق اطيي".

65/4/6104، ابوظبيسكاي نيوز عربية،   
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 السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في مأزق  تقرير: .8

وي ت ال هوأ ال تيتي التي بذله، و ي  الخ،  يي ا لي كي  وو كي   وي    :ف ب   -واشسطو 
وال  سطيسييو  غم ت  ي،تهمأ الى  اةس اعي ييو  يه، كل ا تل،له لو ا ل ا ي،ء  ل يي السالم بيو 

 ال شل. ة الوأ ولو او الل   يو  ذ وا لو او الوقت ل،  ال لبك ا ط يق لسأو 
لو ال يبي اللتب،ألي وفي غي،  ق،أة ب،  يو لأت الط فيو وفي يل  ف واءوبرأ ل ،وض،ت   ت في 

التوقر،ت ب شل اللب،أ ة ا لي كيي  تأكيأاسرك،س،ت السي،س،ت الأاخ ييأ بأا او الوق،عع تسي  في ات ،خ 
 .فشه اللتواي ي لسذ تسري  غم ال هوأ 

لكو ب،ل غم لو ا الو اس اعيل تر يق ل ،وض،ت السالم لع الس طي ال  سطيسيي وف ض  قوب،ت   يه، 
 اب اله، ات ،ق اللي،ل ي لع   كي  ل،لأ ا  او الخب اء ل،  الوا ي وو بييص الل. إت 

،  يي الي كييو   ى  ل يي وق،ل آ وو أي يأ لي   الأب ول،سي اللخض م الذ   لل لع ستي و  اء خ
لوت ا  شيءأ بل   يس، ا و او س هم بشكل  ة الول،  ال الوقت لبك ا "السالم في الش ق ا وسط 

لو "وق،ل لي   و و اليوم ل  ل لأت ل ك  ووأ و وي سوو الأولي او الرل يي  ." و    ل، الذ  فخ ق
 ."تلوت ابأا

تويل ال  سطيسييو الى ات ،ق  إت التي ت  ، ، واشسطو و ،ءت ا  لي ا خي ة في الرل يي الس ليي 
ل لو ي "لع  ل،ل التي ترتب  ، اس اعيل والو ي،ت اللت أة  "توافق وطسي"يسص   ى تشكيل  كولي 

 .6024أ وتسييم استخ،ب،ت في سه،يي "ا  ،بيي
غي  "غي  او برض الل   يو ي وو او الخطوات ال  سطيسيي اسل، تركل ا ب،ط،   اء ل ،وض،ت 

 لو ت كي  ،   ى  أب التويل الى  ل الأولتيو. فكت  ك ت   ى افليي س سه،  "لتل ة وف،ش ي
و ذا الترت  ا خي  في الل ،وض،ت الخليل  و ا خط  برأ س س ي  قب،ت وضره، الط فيو ال،م 

م   ى استعس،ب ل ،وض،ت السال 6029 هوأ كي   خالل ا س،بيع ا خي ةأ لسذ او ات ق، في تلو  
 تستهي التالت،ء اللقبل. فشه لتسري 

وفي وقت س،بق  ذا الشه   أل كي   بشكل ل ، ئ  و الروأة الى  ام هللا ل ق،ء ال عيل ال  سطيسي 
و أة سكسيي استيط،سيي في القأل  600 ةق،ليل لوأ  ب،ل برأل، كش ت اس اعيل  و خطي 

 ات ،قيي ولر، أة أوليي. 21ت لالسضل،م الى الش قيي الل ت يأ فيل، قأم ال  سطيسيوو لو  ،سبهم ط ب،
لؤش ا قوي، الى اسس ،به لو "وق،ل الل  ل خ،لأ ال سأ  لو لرهأ ب وكيسغ  او خطوة  ب،ل ك،ست 

 ."الرل يي
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لشي ا الى او  "ا تقأ اسه شر  في لك،و ل، او الرل يي لك  ي ب،لسسبي له ولسي،سته الأاخ يي"وت،بع 
 ب،ل لم تأ م استعس،ب الل ،وض،ت وتشكل اسطب،ع لت ايأ ب،و  ل يي    كي فتح س سه، التي يت فسه،

 السالم لم تكو ست ضي الى ا  ستي ي.
واستقأ خ،لأ ال سأ  ال هوأ ا لي كيي لوضره، ال  سطيسييو ال،م لرض ي   يلكسهم  سله، ل، بيو 

ل  كي الوطسيي استخ ،ب ب،"السالم لع اس اعيل او الو أة الوطسييأ و و لوقب يكشب بسي خ  و 
او ك،و السري لت قيق ال  لي والو أة ال  سطيسيي يرتب  خط ا   ى "وق،ل ال سأ   ."ال  سطيسيي

 ." ل يي السالمأ فهذا يرسي او  س،ر خطأ ل، في  ذخ الرل يي
وق،ل لي   او اللشك ي ال عيسيي  ي او  ب،ل و عيل الو  اء ا س اعي ي بسي،ليو ست،سي، و   يرتب او 

ق،أ يو   ى اتخ،ذ الخي، ات اليربي الض و يي لت قيق السالم ب،ل غم لو لس، ي  "يو قوييو  يل"
 ا لي كيي. لإلأا ةلت، ي  "لم يرأ  س،ر خي، ات  يأة"اسه  و فت كي   اللتواي ي.

والواقع اسه، ترت ت ال،م الضغوط  فشه ك،ست   ى ش ي  ا سهي،  لسذ "وق،ل او  ل يي السالم 
 ."يبي اللتب،ألي في آوالأاخ يي وال  

ك،في، في القض،ي، ال و  يي لتل ليي   "أفر،"ول ت الى اسه لم يكو  س،ر في ا  لو ا وق،ت 
الال عيو ال  سطيسييو و أوأ الأولي ال  سطيسيي اللقب ي ووضع القألأ  تى يتقأم الط ف،و   ى ط يق 

 السالم.
أا ي،  "سقطي يربي"اللتوت ة وي ت الى واق  كي   س سه الخليل ب،و  ذخ ا شه  لو الل ،وض،ت 

  ت ال  س،ر الك،سيي ل تقأمأ لكو يتريو   ى الق،أة او "وق،ل  الط فيو الى اتخ،ذ الق ا ات الض و يي.
 ."يقولوا بتسوي،ت لو ا ل ذلر

ال سأ  اسه يتريو   ى الو ي،ت اللت أة  أم الت ا ع ا و لضي ، او   ى الل ،وضيو او  و فت
 لتش يع الط فيو   ى القي،م بخطوات بس،ءة. "سهج لترأأ ا ط اب"ي   هوأ م   ى يريأوا ت ك

 غي  او لسؤوليو في و ا ة الخ،  يي ا لي كيي  اوا اسه يروأ ل ط فيو ا و او ي قق، تقأل،.
وفي لؤش  الى  ذا اللوقب التسرت اللت أتي ب،سم الخ،  يي  سي   بس،كي  و تك   الال لي التي 

 ب،و الط فيو ل ت ل،و ب،لسالم. فشه ت أاأ ، لسذ أ  ت   ى 
وكت  اليوت اب ال  الب، ث في ل  ل الرالق،ت الخ،  يي ولستش،  ا لو القولي الس،بق ل  عيل 

 في ا ستخ،ب،ت ال  سطيسيي. "ب،لت شح لإل  ،بييو  يلكو السل،ح " و ج بو  اسه 
،   كولي و أة لع ل لو ي ا  ،بيي يروأ   ى الو ي  كي   او يقول بوضوح لرب،ل او اختي"وق،ل 

  ى  ذخ الخطوة فهذا يرسي اسه يضع  أا  فقأمل،  إذا ختي،  وقب الل ،وض،ت لع اس اعيلأ واسه 
 ."ل هوأخ
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غي  او ليط ى الب غوتي  ضو وفأ اللسيلي ل لي،ل ي القى ال وم   ى ا س اعي ييو وق،ل او 
أ لشأأا   ى او "ضر ،ء وس و لو سسلح لهم بذلراس اعيل ت يأ او سبقى لسقسليو  تى سبقى "

او اط ع اللسؤولوو ا لي كيوو   ى ات ،ق اللي،ل ي  اسه و فت ." ي التي ترطل السالم"اس اعيل 
 ."سوب يأ كوو او ال كولي اللقب ي ستكوو  كولي لستق ي"لع  ل،ل 

62/4/6104، الرأي، عّمان  
 
 لجهوده في المصالحة مشعل وسفير السلطة في تونس يشكران العنوشي .9

شك   عيل اللكت  السي،سي ل  كي  ل،ل خ،لأ لشرل والس ي  ال  سطيسي في تاوسل سا ل،و : توسل
اله فاااي  عااايل   كاااي السهضاااي التوسسااايي الشاااي   اشاااأ الغسوشاااي   اااى  هاااوأخ فاااي إ اااالو الليااا،ل ي 

 ال  سطيسيي األخي  بغ ة األ بر،ء الل،ضي.
اللست أات ال  سطيسييأ لتلس،  هوأخ التي باذله، فاي التق يا  وفط ع لشرل الشي  الغسوشي   ى آخ  

 بيو ال  كتيوأ  ،ء ذلر خالل اتي،ل  ،ت ي بيسهل،.
وفي السي،ق ذاتهأ تل او السا ي  ال  ساطيسي فاي تاوسل سا ل،و اله فاي أو  الشاي  الغسوشاي فاي ت قياق 

 لل،سيي في توسل.اللي،ل ي ال  سطيسيي؛ وذلر   ى  ،ل  افتت،ح اللق  ال أيأ ل س ، ة األ
و سااأ الشااي  الغسوشااي لشاارل والساا ي  ال  سااطيسي   ااى س اا،ح اللياا،ل يأ لشااأأ ا   ااى ف ليااي ت قيااق 

 الو أة الوطسيي وتقويته،.
وق،ل: إو ال  قي بيو فبس،ء الوطو الوا أ   تقوأ إ  إلى إضر،ب قضيي الشر  ال  سطيسي السبي يأ و  

 التوافق واللي،ل ي والقبول ب،فخ .ل ،ل بيو فبس،ء الوطو الوا أ إ  إلى 
وك،و  عيل ال كولي ال  ساطيسيي إسال، يل  سياي  ب  إلاى الشار  ال  ساطيسي األ برا،ء الل،ضاي إسها،ء 
ا سقس،م الأاخ يأ  يث وقع وفأا   كي  ل،ل ولسيلي الت  يا  ات ،قا، يسهاي  ،لاي ا سقسا،م الاأاخ يأ 

 وتم وضع  أاول  لسيي ل تس يذ.
 62/4/6104، ني لإلعالمالمركز الفلسطي

 
 ال تقدم وال تؤخر اإلسرائيلية جرّاء اتفاق المصالحةمحمد المدني: التهديدات  .01

فااا،أ  فباااو سااارأت: قااا،ل ل لاااأ اللاااأسي  ضاااو ال  ساااي الل ك ياااي ل  كاااي فاااتحأ إو التهأياااأات  - ام هللا
ب،لسساابي لساا،أ  اةساا اعي يي ل   سااطيسييو  ،لاايأ والاا عيل ل لااوأ  باا،ل بشااكل خاا،صأ   تقااأم و  تااؤخ 

فس و لأيس،  ؤيي واض ي وب س،لج ُلرأ لسبق، أ وذ بس، إلى الل ،وض،ت التاي ت  ، ا، الو يا،ت اللت اأةأ 
 وفي س ل اللس،  ب،ت ،خ اللي،ل ي الوطسيي ال  سطيسيي.
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أ  او الضا   الاذ  تساببه الليا،ل ي ةسا اعيلأ فو  تاى ’القأل الر باي’وتس،ءل اللأسي في  أيته لا
مأ بااال   اااى الركااال تل،لااا، أ ف،لليااا،ل ي  اااي تاااأ يم لرل ياااي الساااالمأ لو اااأيو الياااب  ل ياااي الساااال

 و ،  يو ل سالم   ى األ ض.
وفكااأ فو الااذ ،  ل لياا،ل ي  ااو لوقااب وطساايأ واللياا،ل ي ب ااأ ذاتهاا، لياا  ي وطسيااي   ياا، ل شاار  

أ ساواءأ ال  سطيسيأ  غم كل الي وب الياربي التاي سلا  بها، فاي ف ساطيوأ واللسطقاي الر بياي   اى  ا
 و  بأ لو فخذ اللواقب التي تخأم قضيتس، الوطسيي.

وي ت اللاأسي فو ستسيا، و يب اث ب،ساتل ا   او ذ اعاع ل تها   لاو  ل ياي الساالم ولايل الا عيل  با،ل 
ذا كااا،سوا قاااأ قااا  وا اله اااوم   اااى ال  ساااطيسييوأ فاااس و فيضااا،   ااا،  وو  كلااا، ي ااا،ولوو التااا ويج افوأ وا 

لو خالل ا تل، ،ت الل  ل الل ك   التي ترقأ الياوم فاي  ام   تاللا  تخ،ذ إ  اءات وس و ت ت 
 هللا.

ووياااب اللاااأسي أ ااام الرااا   ل   ساااطيسييوأ و غااام يااا وفهم الياااربي إ  فو  سااا،ر الت الااا،  لاااو طااا فهم 
 برض الخ ل فو التقيي  لو  يو فخ . ا لت امبأ لس،أ واو يتخ ل  ذا 

 62/4/6104القدس العربي، لندن، 

 

 للتهديدات اإلسرائيلية اً م من أي ضعوط ونحن لم نرتهن يومة شعبنا أعظوحدفتح:  .00
ق،لااات  ضاااو ال  ساااي الل ك ياااي ل  كاااي "فاااتح" آلااا،ل  لاااأأ إو ا تلااا،ع الل  ااال : سبيااال ساااسوسو -غااا ة

الل كااا   اللقااا   الياااومأ واللتوقاااع فو يساااتل  لياااوليوأ سييااا،أق   اااى ات ااا،ق الليااا،ل ي الاااذ  وقرتاااه 
" ل،ل" ووفأ لسيلي الت  ي أ في  ايو فشا، ت إلاى فو ا  تلا،ع سايتس،ول   كي اللق،ولي اةسالليي 

 تالتي ل  ،ت  ي : الل ،وض،ت لع ا  تاللأ واألس تأ واللي،ل ي الوطسيي.
وفي تي ي ،ت خ،يي با"ف سطيو"أ فوض ت  لأ فو لي،أقَي "الل ك  "   ى ات ،ق اللي،ل ي الذ  

الاي إلاى الباأء بتس ياذ ات ا،ق الليا،ل ي اللوقاع فاي القا،  ة تم توقريهأ األ بر،ء الل،ضايأ فاي غا ةأ وال  
 وا  الو الأو يأ "يرسي التبسي الك،لل لو قبل لسيلي الت  ي  لالت ،ق وا لت ام بشكل  قيقي بتس يذخ".

وفيل، يسص ا ت ،ق   اى "فو يباأف الا عيل )ل لاوأ  با،ل  لشا،و ات تشاكيل  كولاي التوافاق الاوطسي 
لهاا، فيلاا، إذا كاا،و  باا،ل قااأ بااأف ت اار اللشاا،و ات فم  أ لكسهاا، فضاا،فت: "اليااوم باا،لتوافق"أ س اات  لااأ   

سيكوو ا تل،ع ل ل  ل الل ك   وي ت ض فو يط ع   ى ك،لل التطو ات التي له،  القي ب،لليا،ل ي 
 والل ،وض،ت واألس تأ وسستي  للت،بري كل القض،ي، اللتر قي ب،للي،ل ي".

يلأأ و يي  ب،ل ك عيل ل  سي التس يذيي للسيلي الت  ي  ولأولي وق،لت  لأ  ل، إذا ك،و "الل ك  " س
ف سطيو الل اق  غي  الرضو في األلم اللت أة: "اليوم ستوضح كل القض،ي، لو خالل السق،شا،ت فاي 
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ا تلاااا،ع الل كاااا  أ والاااا عيل  ااااو  عاااايل اللسيلااااي وب،لتاااا،لي  عاااايل أولااااي ف سااااطيو إلااااى  اااايو إ اااا اء 
 استخ،ب،ت".

ا ستخ،با،ت الل لاع إ  اؤ ا، براأ ساتي فشاه  لاو تشاكيل  كولاي التوافاق   اى  وف ،بت  و سؤال  ول
األقالأ  ال ساتكوو ل ساا طي فم ل أولاي ال  ساطيسييأ و ال سااتكوو ل ل  ال التشا يري فم لب للا،و الأولاايأ 
بقولهااا،: " اااذا لوضاااوع لطااا وح ل سقااا، أ س اااو أولااايأ وب،لتااا،لي إذا ف أسااا، ال اااأيث ست اااأث  اااو ب للااا،و 

 لكو ذلر إو تم سيكوو ب،لتوافق بيو الكل ال  سطيسي". و ع،سي ل أوليأ
و ااول إ ااالو  ياا،م الااأ ،ليل لستشاا،   عاايل الااو  اء إساال، يل  سياايأ  ااو  ااوأة تو يااع الياا ب 
الي،أ ة فاي الضا ي الغ بياي فاي قطا،ع غا ة ابتاأاء  لاو األسابوع ال ا،  أ ف ،بات  لاأ  او ساؤال:  ال 

 ع في الض ي؟ بقوله،: "إذا ُشك ت ال كولي سيتم ذلر".سيتم السل،ح ل ي ب الي،أ ة في غ ة ب،لتو ي
ااا،  اااو فل هااا، فاااي فو ياااتم فاااتح لربااا   فاااح ال اااأوأ  لاااع ليااا  "فاااي فقااا   ف ياااي  وف  بااات  لاااأ فيض 

 للكسي"أ لشي ة  إلى فو "شربس،  و اللتض   لو ال ي، أ لذلر سؤكأ ف ليي فتح اللرب ".
اااا،   لاااو  هاااي فخااا تأ فكاااأت  لاااأ فو "و اااأة شااااربس، ف يااام لاااو ف   ضاااغوطأ وس اااو لااام سااا تهو يول 

ااا، إلاااى تر يااا   ل تهأياااأات اةسااا اعي ييأ و  أل  إ ااا اءات لاااو  اااذا القبيااالأ ألو )إسااا اعيل  تسااارى أاعل 
ا سقساا،مأ و ااي اللسااات يأة الو يااأة لااو و اااوأ ا سقساا،م"أ لضاااي ي: "ب،لتاا،لي س ااو ل،ضاااوو فااي تر يااا  

 الو أة واللي،ل ي الل تلريي".
ووأ ا  اتالل   ي ا  فو يضاغطأ بال فو يختا،  بايو الساالم وا ساتيط،وأ وق،لت  لاأ: "لايكو لا، يكا

ليل س و الذيو ي   فو سخت،  بيو السالم وو اأة شاربس،أ ألو و اأة شاربس، تقويسا، فكتا أ وت ياأس، قاوة 
  قيقيي".

وفشاا، ت إلااى فو الساا طي و  كااي "فااتح" "  ت هتاا،و و اء الل ،وضاا،تأ ألو  ااأفهل، األس،سااي فو ت ققاا، 
س، ال  ساطيسي لط،لباه فاي إق،لاي الأولاي ال  ساطيسيي اللساتق يأ وب،لتا،لي س او لرسياوو ب،لل ،وضاا،ت لشارب

ق،لي أولتهأ إل، إذا لم تكو الل ،وض،ت فاذلر لايل سه،ياي  التي تر   ويول شربس، إلى  ل قضيتهأ وا 
 اللط،بأ وخي، ات شربس، ل تو ي".

ل يكيي   ى شربس،أ وساي فض ف  ضاغوط األ و فض الضغوطواستط أت: إو "ال عيل  ب،ل ق،ل   
لو ف  ط ب وسيستل  فاي تر يا  الو اأة الوطسيايأ ألسها، البويا ي األسا،ل فاي لوا هاي ف  ضاغوط 

 خ،  يي".
 ضو ال  سي الل ك يي لا"فتح" ق،لت  ول إلك،سيي اسهي،  الس طي ب رل الضغوط والتهأيأات اةس اعي يي 

  ضغوطأ وتم ال أيث بشكل واضح )لو قبل  با،ل  األل يكيي: "س و لم سخب في ف  ل يي لو ف
 اااااو تسااااا يم السااااا طي ولااااايل  ااااال السااااا طي إذا لااااا، لاااااو ل   يسااااا، الضاااااغوطأ وليت ل اااااوا )ا  اااااتالل  
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ا ت كاللها،: "س او أولاي ت ات ا  اتاللأ وتام التوقياع   اى ات ،قيا،ت  سياب األ براي  لسؤولي،ته،". وفس 
ل ف ض فو أولااي لرتاا ب بهاا، لااو األلاام اللت ااأةأ فو وت أيااأ ا ال ابرااي التااي ترتباا  فسااه   ي ااو  ا ااتال

طاا أ فو إبراا،أ ف  لااواطسيو لااو ف كاا،و  ااذخ الأولاايأ وب،لتاا،لي لل، ساا،ت ا  ااتالل غياا  ق،سوسياايأ وف  
 ضغط سيكوو خ،  ،   و الق،سوو الأولي".

 62/4/6104، فلسطين أون الين

 

 ططات الصهيونيةداللة على تورطه بالمخ أحمد عساف: تخوين الظواهري لعباس وفتح .02
غاا أ الساا،طق ب،ساام   كااي فااتح ف لااأ  ساا،ب  أا    ااى تياا ي ،ت   اايم الق، ااأة ضااأ الاا عيل  ام هللا: 

سااري اليااوا    لتل يااق األلااي الر بيااي والشاار  ال  سااطيسي وتخويسااه ل اا عيل وفااتحأ "ل لااوأ  باا،ل: 
 ."أ لي   ى تو طه وق، أته ب،للخطط،ت اليهيوسيي

  62/4/6104ي، البيان، دب

 

 والتوجه لألمم المتحدة الفلسطينية لبرغوثي يبارك المصالحةالطيبي: مروان ا أحمد .03
الس،ي ة: ب، ر الس،عا  األساي  لا واو الب غاوتي الليا،ل ي الوطسياي وا تب  ا، ق،سوسا،  ستيا،  الشارو  
اللقهاااو ة و  كااا،ت الت ااا   الاااوطسي وقااا،ل إو فل اااه كبيااا  فو ت ضاااي إلاااى و اااأة وطسياااي  قيقياااي وتقاااوأ 

 ي وطسيي ش،ل ي ت ت م الترأأيي والأيلق اطيي وسي،أة الق،سوو وال  ي،ت.لش اك
الس،عا  ف لاأ الطيباي خاالل  ي، تاه  48 ذا ل، سلره لسه  عيل ال  كي الر بيي ل تغيي  أاخل ف اضاي 

بكاال  ب، لت اا،قفااي ساا و  ااأا يم وسقاال  سااه لب، كتااه فيضاا، الااذ ،  لالاام اللت ااأة أا ياا،  سااتكل،له، 
 لسيل،ت الأوليي وتر ي  التر،وو لع   ك،ت التض،لو لع الشر  ال  سطيسي أولي، .اللؤسس،ت وال

كل، التقى الطيباي األسا ت لا واو الب غاوتيأ كا يم ياوسلأ لا،   ياوسل وولياأ أقايأ وذلار لب اث آخا  
بت  ي  الأفراي ال ابراي لاسهمأ  ا ت ،قتطو ات قضيي األس ت وف ص سبل إل ام  كولي إس اعيل بتس يذ 

 فسي ا .24فس ت الأاخل القأالى) وخ،يي
وفوضاح بيا،و ياا،أ   او لكتاا  الطيباي فو  ااذخ ال يا، ة تااتم ضالو ال هااوأ ال تيتاي اللبذولااي لاو قب ااه 
لضااال،و تس ياااذ اةلتااا ام الاااذ  تشااال ه الل ،وضااا،ت الق،ضاااي باااإطالق إسااا اعيل سااا اح الأفراااي ال ابراااي لاااو 

ء اللل،ط اي والتيا ي ،ت اليا،أ ة  او األس تأ و أم الت ،يل فو الته   لو تس يذخ خ،يي   اى ضاو 
 و ل،ل.برض الو  اء   سيل، في ف ق،  توقيع لي،ل ي بيو   كتي فتح 

وشأأ األس ت لو  هتهم   ى ف ليي شلل فس ت الأاخل وا تب وخ إس ، ا   ،ل، أ لع التأكيأ   ى  فض 
لا الهم باا ،لتخ ي  او ال سساايي ف  لسا،و ات ضاأ م لتاال   لا،سهم لااو ال  اوع إلااى لسا، لهم و اا،عالتهم وا 
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وشأأ ف لأ الطيباي   اى فساه سايت،بع قضايي األسا ت   تب،  ا،  بغيي ط أ م ل سكو في لس،طق فخ ت.
فااااي اللساااا،  الب للاااا،سي السي،ساااايأ وال لاااا، ي   واة اللاااايأ وب،لتواياااال لااااع  ا  تلاااا،م ااااأي ة بكاااال 

فو فسا ت الااأاخل  ا،عالتهمأ كاي تبقاى  اذخ القضايي فاي يااأا ة ف   ل ياي ت ا،وضأ لاع التشاأيأ   اى 
  م ل ك    ،م في القضيي و  ء   يت  ف لو الشر  ال  سطيسي.

 62/4/6104، القدس العربي، لندن

 
 الضفة كاملة ردًا على المصالحة  باحتالليطالب  اإلسرائيلي اإلسكان روزي .04

ل ت ايأ ط،ل  و ي  اةسك،و اةس اعي ي فو   ف عيل ب،ساتعس،ب البسا،ء فاي لساتوطس،ت الضا ي الغ بياي ال
  أ ا   ى توقيع ات ،ق اللي،ل ي بيو   كتي  ل،ل وفتح.

ل    البيت اليهوأ  اليليسي اللتط ب في تي يح سق ته اةذا ي اةسا اعي يي  يستليوق،ل ف عيل والذ  
الر،ليأ اليوم ال لريأ "يتريو   ى إس اعيل استعس،ب لش، يع البس،ء فاي اللساتوطس،ت ب،لضا ي الغ بيايأ 

 سي،أته، لستقبال    ى لس،طق )ج .والسري ل  ض 
وفض،ب ف عيال  سا  لا، سق تاه "بواباي األ ا ام"أ "فساه ي ا  ضام قباي  ا يال فاي لشا، ب بيات ل ام فاو ا 

 إلى األ اضي اةس اعي يي وت ييل الأيوو اللت تبي   ى الس طي ال  سطيسيي ةس اعيل".
والااأة السبااي  -  إلااى  ا ياال و"قبااي  ا ياال" بساا،ء لل ااوكي ولقاا،م إساااللي   ااى شااكل قبااي و ااو لسسااو 

وتقع في بيت ل م ) سو  الض ي أ ويط اق اللسا لوو   اى اللقا،م اسام لسا أ  -يوسب   يه السالم 
أ ولسرااات الياااالة فاااي اللسااا أ 2326باااالل باااو  بااا،حأ وقاااأ سااايط  ا  اااتالل   اااى اللقااا،م براااأ  ااا،م 

 يي وفبقتها، خا، ج اللسا،طق و  لت اللسطقي  و ل يطه، ال  سطيسي وف ،طته، ب،ألسوا  واألب اج الرسك
إلاى ق،علاي لا،  6020ال  سطيسيي برأ إق،لي ال أا  ال ،يل بيو القأل وبيت ل م وضالته، فاي لط اع 

 .يسلى ب،لت اث اليهوأ 
 65/4/6104، الشعب، مصر

 
 ها حماسفييطالب السلطة بمنع إجراء انتخابات تشارك اإلسرائيلي وزير االتصاالت  .05

ياا  ا تياا، ت فااي  كولااي ا  ااتالل و ضااو الل  اال األلسااي "ك،بيسياات" أ اا، و  : الس،ياا ة )ف سااطيو 
  ر،أ ف أاوأ لرأم السل،ح ل س طي ال  سطيسيي بإ  اء استخ،ب،ت في الض ي الغ بيي الل ت ي إذا ش، كت 

 فيه،   كي  ل،ل.
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قي وسق ت وس،عل إ الم  ب يي  و ف أاو قولهأ إو "إسا اعيل ي ا  فو   تقاع فاي خطاأ ال كولاي السا،ب 
وتساالح بإشاا ار  لاا،ل فااي ا ستخ،باا،ت اللسااو   قااأ ، فااي الضاا ي الغ بيااي". لرتباا ا فو " لاا،ل تسياايم 

 إ  ،بي و ب،ل يخأع إس اعيل ب،سضل،له لقت ي األط ،ل"  س  تربي خ.
 65/4/6104قدس برس، 

 
 ع اتفاق الوحدة مع حماس ويرفض السالم: وقّ عباس تشرع بحملة إعالمية ضد "إسرائيل" .06

 ع لكتاا   عاايل الااو  اء اةساا اعي ي بسياا،ليو ستسياا، و يااوم فلاال ب ل ااي واسااري ضااأ الاا عيل القااأل: شاا
ل لوأ  ب،ل في ل ،ولي ةيه، خ وكأسه ي فض السالم لع إس اعيل لو خالل توقيع ات ،ق الليا،ل ي 

 ال  سطيسيي و فض ا  ت اب بإس اعيل أولي يهوأيي.
يط فيأيو   ى ي  ته   ى "فيسبور" و س،به فاي وسش   وفي   سألل،وأ الس،طق ب س،و ستسي، وأ ش  

 "تويت " ييه  ال عيل  ب،ل وكأسه ي فض السالم لع إس اعيل.
آذا : فبو ل، و يقول   ل  عيل اوب،ل،  26وب س  ش يط ال يأيو ف،سه "فبو ل، و يقول   ل سالمأ في 

با،ل فلا،م القلاي الر بياي آذا  فاي ك لاي الا عيل   61فيل، يتر ق ب،ةطا،   ساتل ا  الل ،وضا،تأ فاي 
 2في الكويات يقاول" إسا اعيل ت ياأ ا  تا اب بها، كأولاي يهوأياي و او فلا  سا فض ل ا أ لس،قشاتهأ فاي 

سيس،و فبو ل، و يقول    ستل ا  الل ،وض،ت ويتقأم بشكل ف ،أ  ل رضويي في  أأ لو اللر، أات 
لاع إسا اعيل وتويال إلاى ات ا،ق و اأة سيسا،و قا،ل فباو لا، و   ل ساالم  69الت،بري لالم اللت أة وفي 

فسااا،بيع قااا،ل فباااو لااا، و لااا ة ت اااو األخااا ت   و  و  وفيضااا،    1لاااع   كاااي  لااا،ل اة  ،بيااايأ خاااالل 
 ل سالم".

"فيسابور" و"تاويت "  شا ات التر يقا،ت اللضا،أة  وب،لت الو لع ذلر فقأ سش  ستسي، و   ى  سا،به   اى
مأ ت ،لب فبو ل، و لع تسييم إ  ،بي س ،ح ياأ و إلاى ل  عيل  ب،ل لتل " "بأ  لو فو يخت،  السال

تااألي  إساا اعيل" و"وت اا،لب فبااو لاا، و لااع تسياايم يااأ و ليت،قااه اللساا ليو إلااى ل ، بااي اليهااوأ وقاات هم" 
و"الشااه  الل،ضااي  فااض فبااو لاا، و فو يقباال فساال اةطاا،  التااي   ضااته، الو ياا،ت اللت ااأة" و" فااض 

 يل ك،لأولي القوليي ل شر  اليهوأ ".فبو ل، و  تى لس،قشي ا  ت اب بإس اع
إضاا،في إلااى ذلاارأ فقااأ بااأف ستسياا، و بس ساا ي لقاا،بالت لااع ل طاا،ت ت  اا ة  ،لليااي فااي الو ياا،ت اللت ااأة 

 والر،لم لله، لي ال عيل.
وفي  ذا اليأأأ ق،ل ستسي، و في لق،ب ي لع ل طي )باي باي ساي  "  اى  با،ل فو يسباذ الت ا،لب لاع 

 السالم ألسه ق،م بخطوة كبي ة إلى الو اء برل يي السالم". ل،ل اة  ،بيي إذا ف اأ 
 62/4/6104، األيام، رام هللا
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 غزة بعدم تشديد العقوبات ضد قطاع تاألجهزة األمنية أوص: إعالمية إسرائيلية تقارير .07

فكااأت تقاا، ي  إ الليااي إساا اعي يي فو لسااؤوليو فااي األ هاا ة األلسيااي فويااوا خااالل : ف ب   -األخباا، 
لل  اال الااو ا   الليااغ  برااأم تشااأيأ الرقوباا،ت ضااأ قطاا،ع غاا ة  أا    ااى ات اا،ق اللياا،ل ي   سااي ا

ال  سااطيسييأ خشاايي الااذ ،  س ااو التيااريأ. وفضاا،فت التقاا، ي  إو ال ااي  ف اا    ااو خشاايته لااو فو 
يؤأ  ات ،ق اللي،ل ي   ى خ  يي تر يق الل ،وض،ت إلى اللس،ل ب،للي،لح األلسيي اةس اعي ييأ وفو 

األكت  إشك،ليي لو س، يتاهأ فاي فا ض  قوبا،ت شاأيأة  اي اللال فاي أافرياي األ ها ة األلسياي  القضيي
الت،بري ل س طي ال  سطيسييأ واللتواي ي في لك،ف ي السشط،ء اللس  يو في الض ي واةض ا  ب،لتسسايق 

اللسا،طق األلسي وا  تل، ،ت الأو يي التي ترقأ بيو كب،  ضب،ط الط فيو وا  ،قي   يي ال  كي أاخال 
ال  ساااطيسيي. و ااا،ءت تويااااي،ت اللساااؤوليو األلسياااايو لتر، ضاااي  لاااع لشاااا وع قااا،سوو تقااااأم باااه  ضااااو 
الكسيست اةس اعي ي سيس،و س ولسيسكيأ ط،ل  فيه ب، تبا،  ا تيا،ل لاع السا طي ال  ساطيسيي " س اي" 

 ير،ق    يه، الق،سوو.
 62/4/6104، األخبار، بيروت

 
 ات العسكرية قائدًا للجبهة الشماليةرئيس االستخبار ": تعيين إسرائيل" .08

ي،أق و ي  الأف،ع اةس اعي ي لوشيه ير وو   اى تشاكي ي الترييسا،ت ال أياأة فاي  يعاي :   لي لوسى
ف كاا،و ال ااي أ التاااي ساات أأ ياااو ة القياا،أة الرسااك يي فاااي  هااأ لااا، برااأ  عاايل األ كااا،و ال ساا ال بساااي 

 غ،ستل.
فل  ،لياا،  شااربي ا سااتخب، ات الرسااك ييأ ق،عااأا  ل  بهااي وا تباا  ترياايو ال ساا ال ففيااب كوخاا،فيأ الااذ  ياا  

الشااال،ليي الخطاااوة األبااا   س اااو ت شاااي ه   قااا،  للسيااا  س،عااا   عااايل األ كااا،و. وفاااي كااال  ااا،ل فاااإو 
الترييس،ت ال أيأة ليست ل  أ تغيي ات شخييي بقأ  ل، تشي  إلى  ؤيي لستقب يي لتطو ات األوض،ع 

 بل.و ي ستأخل  ي  التس يذ في الييب اللق
وفش،  الل اسل الرسك   لي ي ي " آ تل" اةس اعي يي  ،لول  ، عيل إلاى فو س سا ي الترييسا،ت التاي 
توافق   يها، فلالأ و يا  الاأف،ع و عايل األ كا،و ساتب و  ياو ة  يعاي األ كا،و فاي الو ياي اللقب اي للاو 

 .6021سي فل الهيعي برأ غ،ستلأ الذ  يسهي و يته في شب،ط الر،م 
 ة إلااى فو قياا،أة ال ااي  اةساا اعي ي شااهأت فااي الو يااي الساا،بقي  اا ات شااأيأة   تاا ال ت قااي ت ااأ  اةشاا،

بياللها،   اى اللشاهأ القيا،أ . فقاأ تاام تريايو  عايل لا كا،و تام تغيياا   اذا التريايو قبال تس ياذخ وا  اا،أة 
ل ضاا،بط اسااتق،ل ليتااولى  ع،سااي األ كاا،و. غياا  فو لاا، ُيراا ب ب ضااي ي "  باا، "  يااث تاام التااآل  أاخاا
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ال ااي  باايو قياا،أات   ياا، لااو ف اال لسااع ترياايو يااؤاب غ، ساات  عيساا،  لا كاا،و لاام تستااه برااأ. ف،لقضاا،ء 
اةساا اعي ي قااأ يسااتأ ي ق يباا،   عاايل األ كاا،و الساا،بق ال ساا ال غاا،بي فشااكس،   ل ت قيااقأ و بلاا، تقأيلااه 

 ل ل ،كلي في قضيي التآل   ذخ.
أل كاا،و ال اا،لي ال ساا ال غاا،أ  آي سكااوت  ااو وباا،ل غم لااو فو التقااأي ات تت ااأث  ااو فو س،عاا   عاايل ا

الل شااح األوفاا   ياا،  لخالفااي غاا،ستلأ إ  فو الاابرض يشااي  إلااى ا تلاا،ل تااأتي  قضاايي "  باا، "   ااى 
ف يااه. ولراا وب فسااه كاا،و يااأيق،  ألشااكس،   واط ااع   ااى الوتيقااي اللاا و ة التااي ف ااأ ، لتااآل وو   ااى 

 ترييو غ، ست.
و الس،بق ال س ال ي،عي  س،فيه يرتب  ل ش ،  لخالفي غ،ستلأ إ  ولر وب فيض، أ فو س،ع   عيل األ ك،

فو اللر قيو يرتب وو فو ف يته ضري ي  أا  لع ير وو. ويرتقأ كتي وو فسه ألسب،  لخت  ي قاأ يبا،أ  
 ير وو بلط،لبي ال كولي ل لي،أقي   ى تلأيأ و يي ال س ال غ،ستل لر،م خ،لل.

  ااى ال بهااي الشاال،ليي وا تلاا،ل  ااأوث تطااو ات فيهاا، بسااب   وفااي  ليااع األ ااوالأ فااإو قضاايي التااوت 
األ لاااي الساااو يي ك،سااات وا أة فاااي الترييسااا،ت. ولااا، اختيااا،  ففياااب كوخااا،فيأ الاااذ  تااا فل ا ساااتخب، ات 

 الرسك يي في ي وب "ال بيع الر بي" ق،عأا  ل  بهي الشل،ليي إ  تربي   و  ذا ا  تل،م.
وخاا،في فااي قياا،أة ال بهااي الشاال،ليي  ااو ت شاايح لااه ل ع،سااي وقااأ فشاا،   اا،لول  ، عياال إلااى فو ترياايو ك

سل، برأ ،. فقأ  اكم كوخ،في خب ة في ا ستخب، ات وقب ه، في ساالح  األ ك،و ليل في الو يي اللقب ي وا 
 اللي ييوأ و  يه  لع خب ة في قي،أة اللسطقي األشأ  س،سيي في ال و و ولبس،و.

ساااتخب، ات فيسباااع لاااو  قيقاااي أف  ال اااي  اةسااا اعي ي   اااى فلاا، اختيااا،    تساااي لي اااي لقيااا،أة شاااربي ا 
اتب، هاا،أ و ااي ترياايو ضاا،بط ليااأاسي لااو القااوات الب يااي ولاايل ضاا،بط اسااتخب، ات فااي  ااذا اللسياا . 
وك،ست اللس،فسي  ول  ذا اللسي  قأ أا ت بيو لي ي وق،عأ ال بهاي الوساطى سيتسا،و فلاووأ وكال لا، 

،و اللر وفاي ب،سام "سايي ت لتكا،ل". كلا، سابق وخاأم ا تسا،و سبق فو ق،أ و اأة السخباي فاي  يعاي األ كا
كق،أة فلويي في لبس،و. و بل، لو ف ل إبق،ء فلوو في ال ي  سيتم ترويضاه  او  اذا اللسيا  بترييساه 

 ق،عأا  لشربي التخطيط.
أ و س،ر ترييس،و  أيأاو آخ اوأ  ل، ت فيع اتسيو لو  ل ي  تبي  ليأ إلى  تبي لواء. واألول  و الرلي

 ، اا،  طوب وسسااكيأ و ااو طياا،    باايأ ساايتولى  ع،سااي شااربي القااوت البشاا يي. والتاا،سي الرليااأ يوسااي 
 بخ، أ لي يأ سيتولى قي،أة ال وج الشل،لي اللك ب  ،لي،  ب، سترأاأ ل     في سو ي،.

 لولاا، أ ساايتم تساا يح اتساايو لااو كباا،  الضااب،ط فااي ال ااي  و لاا،  عاايل شااربي القااوت البشاا يي ال اا،لي 
في  يعي األ ك،وأ وكاذلر ق،عاأ ال اوج الشال،لي ال سا ال غ شاوو  ال فة ال فو س، ب، بيب، أ و ي فول ال س
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 كااو يو. ولااو اللتوقااع فو يتساا،فل ق،عااأ ال بهااي الشاال،ليي ال اا،لي ال ساا ال ياا،عي   ااو و   ااى لسياا  
 س،ع   عيل األ ك،وأ لط ع الر،م اللقبل.

عي ي   ااى قوالااه ألسااب،  ل،لياايأ  ساا،ر أ ااوات إلااى وفااي ياال التق يياا،ت التااي ي  يهاا، ال ااي  اةساا ا
تق اايص  أيااأ القاا،أة فااي  يعااي األ كاا،و  باا  ألااج برااض القياا،أات. و  ااي الاابرض فو  ع،سااي األ كاا،و 
اةساا اعي يي ال أيااأة تخ ااو لااو ف  ضاا،بط شاا، ر فااي  اا   تشاا يوأ إ  وا ااأا أ األلاا  الااذ  يااألل   ااى 

 تغيي  كبي  في األ ي،ل.
فإو في إس اعيل ي،  ة تر ب با"    ال س ا ت"أ و ي     ترق   ،أة الترييسا،تأ وفي،  يكو ال ،لأ 

 يث يب،أ   أأ لاو الخ،عا  فل هام بتقاأيم اساتق، تهمأ األلا  الاذ  ي اأث فاي الرا،أة سو ا،  لاو الها ة. 
 ولكو يبأو فو ترييس،ت  ذخ الل ة ستكوو بيو الل ات الق ي ي التي لم تقع فيه، لتل  ذخ اله ات.

 62/4/6104، سفير، بيروتال
 

 أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير االتصال كنيست سيطرح مشروع قانون يمنع عضو .09
ف  اااو  ضاااو الكسيسااات سيساااو س وليسساااكي لاااو  ااا   "البيااات اليهاااوأ "  :فااا،أ  فباااو سااارأت -  ام هللا

أ ف  لقا،ء فو  قا ا تيا،لاللتط بأ فسه سيط ح لش وع ق،سوو  أيأ   ى الكسيست ا س اعي يأ يلسع 
 لع لسيلي الت  ي  ال  سطيسيي وفو ذلر يرأ  س ي  س،عيي.

وب ساا  لوقااع ياا ي ي لراا، يب اةساا اعي يي فااإو لشاا وع القاا،سوو ال أيااأ القااأيمأ  يااث ك،ساات إساا اعيل 
أ و ااو ذاتااه الااذ  سااير ض ل تشاا يع لااو  أيااأأ برااأ التوقيااع   ااى ات ،قيااي 2336ترلاال بااه  تااى الراا،م 

ب  اي اساأل،ج   كتاي  لا،ل وال ها،أ اةسااللي الاى لسيلاي الت  يا أ   اى اللي،ل ي ال  ساطيسييأ و 
ا تباا،  فسهلاا، تسييلاا،ت "إ  ،بيااي"أ وب،لتاا،لي فااإو لسيلااي الت  ياا  ستياابح لسيلااي "إ  ،بيااي" ي اا  لسااع 

 التر،لل لره،.
 62/4/6104، القدس العربي، لندن

 
 ق الداخلي للجيش " يعمل ضمن النطاInetأمني إسرائيلي سري يطلق عليه اسم " موقع .21

" يرلال ضالو Inetكشب لوقع "يأيروت ف  وسوت" فلل  و لوقع إلكت وسي س    يط اق   ياه اسام "
السطاا،ق الااأاخ ي ل  ااي  اةساا اعي ي ويقااوم براا ض تقاا، ي  وفخباا،  ولااواأ فلسيااي ليااس ي لرااأأ ل ااأوأ 

لأولااي الرب يااي. وضاايق لااو اللسااتخأليو للااو يستلااوو  لولاا،  إلااى أواعاا  يااس، ي القاا ا  األلسااي فااي ا
وفشاا، ت "ياااأيروت" إلااى فو اللوقاااع الااذ  ُتشااا ب   يااه شاااربي ا سااتخب، ات الرساااك يي ولهلتااه تغطياااي 
األ ااأاث ذات الطاا،بع الرسااك   واأللسااي بشااكل  اا، ل ب، سااتس،أ إلااى اللياا،أ  ا سااتخب، يي الخ،يااي 
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كال لاو  عايل الاو  اء لشربي "آل،و" ويتيح ا طالع   يه، بيو ة فو يي ولو أوو إخضا، ه، ل  ق،باي ل
 وو ي  الأف،ع و عيل األ ك،و و س ا ت  يعي األ ك،و.

وب س  "يأيروت"أ فإو اللواأ التي ير ضه، اللوقع تتضلو لق،طع فيأيو ويو ا  لأخوذة لب،شا ة لاو 
الكاا،لي ات والااا اأا ات اللسياااوبي فااي السااا، ،ت اللخت  اااي ولااو األقلااا،  الياااس، يي التااي تشاااغ ه، و اااأة 

،و" ووساا،عل ال يااأ الليااو ة الساا يي التااي يسااتخأله، ال ااي ". و  ااى ساابيل اللتاا،لأ فااي "آلاا 3300
فشاا،  التق ياا  إلااى فو لتياا  ي اللوقااع كاا،و بإلكاا،سهم ال يااول   ااى لر ولاا،ت ل أتااي  ااول لكاا،و 

التااي تلاات له، لتهاا، لااو قااب هم قباال فساابو يو لااو  KLOS Cتلوضااع قااوات سااالح الب  يااي وساا يسي 
ل ت  ياا  اللوقااع لااا"يأيروت" فسااه ي ياال   ااى اللااواأ الخاا،م لااو الساا، ،ت لو ااأ الرل يااي. وفوضااح  عااي

اللخت  اايأ ف  إياا او وسااو ي، ولبساا،و والساا طي ال  سااطيسيي وغي  اا، بشااكل لب،شاا  "وس ااو سختاا،  بأس سااس، 
 فولوي،ت السش "

  62/4/6104، األخبار، بيروت
 
 يشكر عباس بدل مقاطعته أنكاتب إسرائيلي: على نتنياهو  .20

سشاا  الك،تاا  آفااي سااخ، وب لقاا،    ااى لوقااع : ت  لااي غساا،و  ااالوة -القااأل أوت كااوم  -  ام هللا
لاا، وأ ستسياا، و قاا   قطااع ا تيااا، ت"أ  ابااويشاااك   فو"والااال" ا خباا،   الرباا   ت اات  سااواو " بااأل 

بتر يق الل ،وض،ت لع  اةس اعي يياستر ض فيه الق ا  الذ  اتخذخ الل  ل األلسي الليغ  ل  كولي 
 يسييوأ وأ اسي س س ي لو "الخطوات الرق،بيي" إت  توقيع ات ،ق اللي،ل ي بيو فتح و ل،ل.ال  سط

ل فاي كتا  التا، ي    اى فساه فكتا  القا ا ات  وي ت سخ، وب "او ق ا  الل  ل الليغ  ي   او ُيسا  
 التي   ل وم له، والتي اتخذته،  كولي ستسي، و الت،لتي".

لااع و ااوأ شاار كبياا   -تشااكيل ال كولااي ال  سااطيسيي ال أيااأة  : " تااى قباالاةساا اعي يالك،تاا   وفضاا،ب
س، ع ستسي، و وو  اءخ به وم غ،ض    ى ال عيل  ب،ل الاذ  ت ا ف وتيا،لح لاع  -تشكي ه، ب، تل،ل

  ل،لأ وفسهى اس ي،ل غ ة  و الض ي".
 وتساا،ءل الك،تاا  فااي لق،لااه: "الاايل  اام س اال الااو  اء.. فولاايل  ااو س اال  عاايل ال كولاايأ الااذيو كاا،سوا
يخ  ااوو   يساا، كاال يااوم ب،لتياا ي ،ت اسااه   يلكااو يااسع السااالم لااع ابااو لاا، و  سااه   يلتاال  ليااع 
ال  سطيسييو؟ فهل غضبهم س، م  و الخطوة ذاته، ام  و س   الذ يري التي ك،سوا يتاذ  وو بها، لاو 

  أم و وأ ش ير ف سطيسي ؟" .
ي  ااع  اةساا اعي يسااطيسييوأ والغضاا  وياا ت الك،تاا  او الااأافع ال قيقااي و اء قطااع ا تياا، ت لااع ال  

التي ي     يها، أفرها، لرل ياي الساالمأ والساب   اةس اعي ييالى سببيو  ل،: الته   لو ا ست ق،ق،ت 
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التاا،سي و ااو السااب  ال قيقاايأ إسقاا،ذ ا عااتالب ال كااولي لااو ا سهياا،  الااذ  كاا،و ل ققاا، فااي  اا،ل تاام 
 لع ال  سطيسييو". ات ،قالتوقيع   ى 

وذلااااار  و اساااااتل ا   ةسااااا اعيلب:" او  اااااذخ الخطاااااوة   تخاااااأم الليااااا،لح ال يوياااااي واضااااا،ب ساااااخ، و 
الل ،وضاا،ت يخاااأم الليااا،لح ا سااا اعي يي اللتلت اااي ب،ساااتل ا   ،لااي الهاااأوء فاااي اللسااا،طقأ  تاااى واو لااام 

 تخ ج الل ،وض،ت بأ  ستي ي".
لهاذخ  اعي ييواةسا  وتس،ءل سخ، وب  او ل، ياي اللبا   الاذ  يضاري   لا،ء ف ا ا  اليلايو بايو فياأ  

 الخطوة وق،ل: "او لب   م يكلو في او ابو ل، و تي،لح لع لسيلي ا  ،بيي" .
ويقاااول ساااخ، وب فاااي لق،لاااه "او الل  ااال الاااو ا   اللياااغ  ت ، ااال لضااالوو الليااا،ل يأ واساااه  ياااأ 

 ب،لسسبي لرب،ل ولأولي اس اعيل في س ل الوقتأ لكسه سيكوو سيع،    ى  ل،ل".
قول،و   ى او " لا،ل ساتتس، ل  او سا طته،   اى القطا،ع ليا،لح  كولاي فلضلوو ا ت ،ق ولغ اخ ي

 ضااو لااو  لاا،ل او لااو فااتحأ واو  ااذخ ال كولااي سااوب تتبسااى  ف التكسااوق اط التااي لااو يكااوو فيهاا، 
 بإساا اعيلسااسوات لااو ف اال ت قيقهاا، واللتلت ااي باا،  ت اب  إساا اعيلقاا ا ات ال  سااي ال ب، يااي التااي  ، باات 

  ت ،قي،ت الس،بقي".وسبذ الرسب وا  ت اب ب،
سايكوو ك،لتا،لي:  كولاي وا اأة فاي  األلا ويختتم الك،ت  وي ت اساه "فاي  ا،ل ت ققات الليا،ل ي فا،و 

الض ي والقط،ع ترت ب بإس اعيل وب، ت ،ق،ت اللوقري لره، وتساي  س او استخ،با،ت أيلوق اطيايأ وترلال 
 اةسا اعي يي،و   اى ال كولاي ضأ الرل ي،ت ولو يكوو فيها، للت اوو لاو فاتح او لاو  لا،لأ و  ياه كا

 تكوو فقل تهو ا  وتتو ه ب،لشك  ل  عيل  ب،ل بأ   لو او تقطع الرالق،ت لره". فو
 65/4/6104، القدس، القدس

 
 نظام عنصري كالنازية "إسرائيل"يهودي:  جازمعني  .22

ل سيا،م لو كسا،و إ تا،ر: قا،ل لغساي ال ا،  اةسا اعي ي األيال   را،أ ات لاووأ إو "إسا اعي –اسطسبول 
  سي   يسرى ل تطهي  الر قي ضأ ال  سطيسييوأ و و   يخت ب بذلر  و الس، يي األلل،سيي".

في ك لي فلق، ، في ا تل،ع سيلته  لريي "لي وم أا " الخي يي الت كييأ"فوَّ "إس اعيل  "ات لوو" وفوضح
يو اليهوأ  ب اء لسها،أ تر ب س سه، كأولي يهوأييأ وت سم   ى ط،ع اته، ال  بيي س لي أاووأأ لكو الأ

ألو اليهوأيااي ال قيقااي   تقباال ب، تكاا،   اا اعم ضااأ اةسااالم"أ  فتاا،  إلااى "او ل تكبااي  ااذخ ال اا اعم  اام 
 اليهوأ الر ل،سيوو الل، كسيوو ال ،شيوو".

 62/4/6104، القدس العربي، لندن
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 راهيتناسفير تل أبيب الذي ُطرد من أنقرة: أردوغان أصولّي متطرف وعقيدته تدفعه لك .23
 عاايل الااو  اء الت كااي   اا  ويااب الأب ول،سااي اةساا اعي ي غاا،بي لي اايأ    ياا  فسااأ اول: –الس،ياا ة 

بأس ه: فيولي  لتط بأ  قيأتاه الأيسياي تأفراه لك ا يتسا،أ و اذخ الك ا ياي تا أاأ لاع لا و  طي  ف أوغ،و 
 الوقت.

أل لاايأ فو  ف أوغاا،و اسااتغل ويا ت لي اايأ الااذ  شااغل لسياا  ساا ي  إساا اعيل فاي ت كي اا، وتاام  طاا أخ برااأ ا
ف أاث فسطول ال  ي ي التي قتل خالله، ال ي  اةس اعي ي  تسري لو س،شطي السالم األتا ار لاو ف ال 

 تب ي  لواق ه الرأاعيي لو إس اعيل. 
فل ، و ي  األلو اةس اعي ي  األسبقأ الب وفيسو  لوشايه آ سالأ فقاأ كتا  لقا،   فاي يا ي ي ) اآ تل  

فيه األسوف براأ فاو  ف أوغا،وأ  ياث  ب  لإلسا اعي ييو بشا ت باأو  الا  يم الت كاي  سايروأ  الرب ي يأ توق ع
 لهوايته الل ض ي: استر اض  ضالته   يس،. 

فل ، ش اكي و ي  الشؤوو ا ستخب، يي والرالق،ت الأولي ي في ال كولي اةسا اعي ي يأ أ. يوفا،ل شاط،يستلأ 
فو  ف أوغ،و ُي ت م   ى الأولي الرب ي ي تر ي  الش اكي اةست اتي ي ي  فق،ل لإلذا ي اةس اعي ي ي الرب ي ي إو  

 لع قوت ا  تأال الر بي يأ   ى  أ  تربي خ.
ولااو الواضااح فو  لاا، يااأ   ااو شااط،يستل يركاال فااي الواقااع لاا، باا،ت يراا ب فااي تاال فبياا  ب،للااأ ق 

الخ ااايجأ التاااي تس،يااا  اللشااات ر لكااال لاااو إسااا اعيل واألسيلاااي الر بي ااايأ وت أياااأ ا فاااي ليااا  واأل أو و 
كلا، فو  اللسطاق الاذ  ي كام إسا اعيل فاي تو هها،  ال كول،ت ذات التو اه اةسااللي  الراأاء بكال قاوة. 

 ل تسسيق والش اكي لع األسيلي الر بيي في لوا هي ف أوغ،وأ ي تبط بر،ل يو فس،سييوأ و ل، 
ولااي الرب ي اايأ والتااي ت سااست كتياا  ا فااي فو  : ال غبااي فااي  ااأم التااأتي  ساا ب ،   ااى البيعااي اةساات اتي ي ي ل أ

أ ل لأ ل سي لي .  ف ق،    ل ال عيل اللي   
أ األل  الاذ  ي ياأ لاو األ با،ء   اى كال  ت،سي ،: ت ا ع لك،سي الو ي،ت اللت أة وأو  ، الأولي  واةق يلي 

سهم في ت سيو إس اعيل واألسيلي الر بيي. ولل،  قأ األلو  فل،م إس اعيل  قيقي فو ت    ف لي الق م ف
، فل يك،.  لك،سي ت كي، لأت الغ  أ وخيوي 

وفاااي  اااذا الساااي،ق قااا،ل اللستشااا ق اةسااا اعي  ي إليكسااا،سأ  باااالو إو  إأ ار ف أوغااا،و لهاااذخ ال قيقاااي أفراااه 
الاذ  يا فل قسام الأ اسا،ت الشا قيي فاي  ،لراي  ةض ،ء تط ب   ى لواق اه لاو إسا اعيل. ويساوخ باالوأ

الغ بي ااي الل ت  اايأ إلااى فو  ف لااي القاا م ضاا،  ت لااو ف ليااي ولك،سااي ت كياا، )ف عياال أ الواقرااي فااي الضاا ي 
اةسااات اتي ي ي ب،لسسااابي ل غااا   والو يااا،ت اللت اااأة   اااى و اااه الخياااوصأ   اااى ا تبااا،  فو  ت كيااا، التاااي 
تت كم ب،لأخول والخ وج لو الب   األسوأ  ر ه، الأولي الو يأة التي بإلك،سه، الت كم في قأ ة ال ول 

 ول ل ب   األبيض اللتوسط.   ى الوي
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ب،ةضاا،في إلااى ذلاارأ ل اات اللستشاا ق اةساا اعي ي  إلااى فو  إأ ار األتاا ار لتراا،يم لكاا،ستهم اةساات اتي ي ي 
ب،لسسابي ل  اب السا،تو ُيضا ي تشاأأ ا   اى لاواق هم لاو الليا،ل ي   اى إسا اعيلأ لشاي  ا إلااى فو  اةأا ة 

 تغيي  س وكه ت ،خ إس اعيل.  األل يكيي لم يرأ بإلك،سه، إ ب،  ف أوغ،و   ى
  ى ي يأ شأ أ   ،ييم فساي وفتيل اللخاتص ب،لشاؤوو الت كي اي   اى فو  ت قياق  ا   الرأالاي والتسلياي 
س ، ،ت كبي ة في ا ستخ،ب،ت الل  ييأ سيل، فاي اللاأو الكبا ت سات رل ف أوغا،و يتبا، ى باأو  الشار  

ت الخ،  يااااي التااااي تبس، اااا، ف أوغاااا،وأ الت كااااي لس ااااه ت ااااويض للواياااا ي  كاااام ت كياااا،أ بااااس ل السي،ساااا،
أ فوضاح فساي وفتيل  ، في لوا هاي إسا اعيل. وفاي لقا،ل سشا خ لوقاع )ذ  بوسات  اةسا اعي ي  وخيوي 
فو  فااو  ف أوغاا،و  ر ااه ُيقااأ م ألاايال    ااى فو  ال ل ااي التااي تراا ض لهاا، لااؤخ ا ا   ااى يااأ فسياا،  فااتح هللا 

 ستخ،ب،ت. غولو ك،ست ل  أ ل ،ولي ل لل  ب  يه ب،ل و  في ا 
وفاي ساي،ق لتيالأ ا تباا  بو ا،  بسالوتأ ل  اال الشاؤوو الخ،  ي اي فااي يا ي ي )يسا اعيل  يااوم  ف و 

غا،و لام يخسا  و ا ستخ،ب،ت الب أيي لت ت اسات ت،ء شاربي    اى  كام ف أوغا،وأ لشاي  ا إلاى فو   ا   ف أ
فسااه ساايكوو بوسااع  . وا تباا  بساالوت فو  ستاا،عج ا ستخ،باا،ت تااألل   ااى6006فيااي استخ،باا،ت لسااذ الراا،م 

 ف أوغ،و التس،فل ب أا ة في ا ستخ،ب،ت ال ع،سيي التي ستسيم في آ  )فغسطل  الق،أم.
وفكااأ  بساالوت   ااى فو  األتاا ار يااذك وو أل أوغاا،و  قيقااي فس ااه اللسااؤول  ااو السلااو ا قتياا،أ  الكبياا  

غا،و تكلاو فاي أ وخ ص إلى فو  ف ام ليا،أ  قاوة ف أو 6026و 6006الذ   ققته ت كي، بيو الر،ليو 
، يض، ي الب س،لج الذ  يط  اه  ا   الرأالاي   قيقي فو  اللر، ضي الر ل،سي ي ضري يأ و  تل ر ب س،ل  

 والتسلييأ   ى  أ  قوله.
  62/4/6104، رأي اليوم، لندن

 
 سجونالفي ة أحدهما تحت التعذيب استشهاد فلسطينيَّين بسوريالعمل":  مجموعة" .24

أ  ا اء يف سطيسيي سو ي،"أ فو   عيو ف ساطيسييو استشاهأا فاي ساو يذك ت ل لو ي "الرلل لو ف ل 
 توايل األ أاث الأاع ة  س،ر.

وفوضااح تق ياا  ياا،أ   ااو الل لو اايأ اليااومأ فو الال اائ "ل لااوأ شاا يح" لااو فبساا،ء لخاايم الر،عااأيو 
ب لااصأ قضااى لتااأت ا  ب  ا ااه ستي ااي الت  ياا  الااذ  اسااتهأب لساا أ بااالل ال بشااي فااي  ااي  ك لااي 

 الشه  ال ،  . 28في ب لص 
وفش،  التق ي  إلى استشاه،أ الال ائ "ل لاأ فا،ي  يا،لح" لاو فبسا،ء لخايم خا،و الشايحأ ت ات التراذي  

  عايو  ف برايفي س وو السي،م السو  أ  فت ، في الوقت ذاته السي  إلى ا تق،ل الش طي السا يالسكيي 
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 ي  اااا،أ و اااام: ل لااااأ  ساااايوأ   ااااف سااااطيسييو سااااو ييو فتساااا،ء ل اااا،ولتهم الساااا   إلااااى فو وباااا،  باااا  لط،
 السك،فيأ  س،م شه،بيأ به،ء الأالي.

65/4/6104، فلسطين أون الين  
 
 اإلسرائيلي: يجب تمزيق أوامر الخدمة في الجيش حنا المطران عطاهللاصباح و  البطريرك .25

لااو ف سااطيسيي الااا   ساا،أ الشااب،و اللسااي ييو  طاا، هللاأ اا، البط ياا ر ليشاايل يااب،حأ واللطاا او  :القاأل
أ بضا و ة تل يقها، و اأم الترا،طي لرها، باأ  اةسا اعي يالت سيأ ل ي  ا  تالل  فوال الذيو ت قوا  48

 شكل لو ا شك،ل.
قاااأ ا تلرااا، فاااي القاااأل وب تااا، قااا ا  اللؤسساااي الرساااك يي   طااا، هللاوكااا،و البط يااا ر ياااب،ح واللطااا او 

،و فاااي الب اااأات الر بياااي بت سياااأ الشاااب،و اللساااي ييو وخطاااو ة لتااال  اااذخ الخطاااوة   اااى الشاااب اةسااا اعي يي
. وفكااأا   ااى اللوقااب اللسااي ي الااوطسي الت،باات باا فض ا سخاا اط فااي  ااي  يلاا، ل 48بأ اضااي  اا،م 

 الرسب ب ق الشر  ال  سطيسي.
65/4/6104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا،   

 
 "النبي شعيب"احتفاالت  زحضور بيري ترفض 48الر  في الطائفة الدرزية .26

أ براأم  أ شالروو بي ياا سا اعي ي عيل اليو بي ا : ط،لبت الط،ع ي الأ  يي في إس اعيلأ  –تل فبي  
 22فاي  طايوأ التاي سات    ال لرايأ وذلار  قا  ل ،كلاي ’ السباي شاري ‘ال ضو  إلاى ا ت ا، ت 

أاستهم بهذخ   ’.التهلي‘شيخ،  أ  ي، إت   ي، تهم لسو يي قبل  أة سسوات وا 
ضااا   اااذخ ا  ت ااا، ت فاااي كااال  ااا،مأ لكاااو  اااذخ اللااا ة ط ااا  لساااه  اااأم وكااا،و الااا عيل اةسااا اعي ي ي 

 ضاو  ، براأ  ،لاي الغ يا،و التاي  ،شاته، الط،ع اي الأ  ياي بساب  ل ،كلاي شايوخه، وت ساب،  لاو تسيايم 
 . لي،  ة ا ت ، يي في  ،ل  ضو  بي ي

 ااي الأ  ياايأ الشااي  لوفااق ط ياابأ قولااه إو وسق اات وساا،عل إ ااالم إساا اعي يي  ااو الاا  يم ال و ااي ل ط،ع
بيااو ة شخيااييأ واسااه قاا   إلغاا،ء اللياا،   ا  ت ،ليااي ا ت ، اا،   ااى   القاا ا  لاايل لو هاا، ضااأ بي ياا

 للط،ل  بإلغ،ء إأاسي الشيوخ.  إأاسي شيوخ الط،ع ي وت ، ل الس ط،ت اةس اعي يي وبي ي
62/4/6104القدس العربي،   
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 : العقوبات اإلسرائيلية فرصة ذهبية الستقالل فلسطينعبد الستار قاسمسياسي  المحلل .27
قاا،ل الل  اال السي،سااي ال  سااطيسي  بااأ الساات،  ق،ساام: إو ساا ط،ت ا  ااتالل :  بااأ هللا الت كلاا،سي -غاا ة

"قاااألت ف ياااي ذ بياااي ل   ساااطيسييوأ لت قياااق ا ساااتقالليي ا قتيااا،أيي لأولاااي ف ساااطيوأ والاااتخ ص لاااو 
 التبريي ا قتي،أيي لال تالل".

كااأ ق،ساام ال ،ياال   ااى أ  ااي الل، سااتي  فااي ا قتياا،أ لااو  ،لرااي لياا و   األل يكياايأ فو التبريااي وف
ا قتي،أيي لال اتاللأ "لاو تتايح فل،لسا، الل ا،ل لسقايم أولايأ لاذلر ي ا    اى السا طي افو فو تساتغل 

  ذخ ال  يي لالسطالق س و ا ستقالليي ا قتي،أيي ووقب  ذخ التبريي".
 ااتالل  قوباا،ت اقتياا،أيي   ااى الساا طي بسااب  توقيرهاا،   ااى ات اا،ق اللياا،ل ي لااع وبااي و فو فاا ض ا 

  كاااي  لااا،لأ يشاااي  إلاااى فو تلاااي تس،قضااا،ت واضااا ي بااايو الليااا،ل ي والل ،وضااا،تأ "فااا،ألولى ترياااأ 
ال قااااوق والت،سيااااي تضاااايع ال قااااوقأ لااااذلر ال كولااااي اةساااا اعي يي غضاااابت  سااااأل، تو ااااه  باااا،ل س اااااو 

 اللي،ل ي".
26/4/6104، فلسطين أون الين  

 
 يصب في مصلحة "إسرائيل"اتفاق اإلطار" من الفلسطينيين يرون أن " %89: استطالع .28

لااو الاا ف  الراا،م ال  سااطيسي بااأو  "ات اا،ق اةطاا، " الااذ  ُياا و ج لااه و ياا  الخ،  ي ااي األلي كااي  %83ففاا،أ 
م ليا،لح فقطأ فو   ذا ا ت ،ق يخاأ %9 وو كي   يي ُّ في لي  ي إس اعيل. وفي اللق،بلأ يرتقأ 

ال  سطيسييو.  ذا ل، ُييه خ تق ي  "ات  ، ،ت ال ف   الر،م  ال  سطيسي  س و ل ،وض،ت السالم واللي،ل ي 
سيسااا،و/ فب يااال  69الوطسياااي" الاااذ  ف  اااو ست،ع اااه الل كااا  الر باااي  لاب ااا،ث وأ اساااي السي،سااا،ت بتااا، ي  

الاذ  س َّااذخ الل كا  الر بااي  فااي وُيراأ  ااذا التق يا   اا ء ا لاو اسااتطالع الاا ف  الرا،م ال  سااطيسي  .6024
. وقاأ فيها ت ستا،عج التق يا  توافاق الا ف  الرا،م  ال  ساطيسي   اى فو  6024إط،  اللؤش   الر بي  لرا،م 

 "ات ،ق اةط، " يي ُّ في لي  ي إس اعيلأ سواء ك،و ذلر في الض ي الغ بيي فو قط،ع غ ة.
اا  الر فااي ف سااطيو خااالل ال تاا ة  6024 بااي  لراا،م وقااأ فس اا  الل كاا  الر بااي  لاب اا،ث اسااتطالع اللؤش 

أ لو خالل إ  اء لق،بالت "و ، ي ي"أ لع 6024شب،ط/ فب اي   6 - 6024ك،سوو الت،سي/ يس،ي   64
لست يب ، في كل لو الضا ي وغا ةأ وذلار ب،ساتخأام الري ساي الرسقوأي اي الطبقي اي ُلتراأ أة  2160 ي سي لو 

الُلتس،سابي لاع ال  ام. وباذلرأ فاإو  سسابي التقاي فاي  اذا ا ساتطالع الل ا ل الُلستيلي واللو وسي ذاتيًّ، و 
 .%6±أ وبه،ل  خطأ %3671تب غ 

فل ،   ى يريأ ا سقس،م السي،سي ال  سطيسيأ فقاأ فيها ت الستا،عج فو  الا ف  الرا،م  ال  ساطيسي  قاأ فو أ 
قااي  ل لياا،ل ي الوطسي اايأ و  ااى  فسااه، الل ياا،لح الشخيااي ي وال  بي ااي فسااب،ب ،  أيااأة  بوياا ه،  والاال ُلرو ص
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ااال  ل فطااا اب خ،  ي اااي. وقاااأ  ل  أ وتاااأخ  لاااو  %4لقيااا،أات ال يااا،عل ال  ساااطيسييأ وا  اااتالل اةسااا اعي ي 
ااال  لاااو  %4ال  ساااطيسي يو قيااا،أة فاااتح والسااا طي ال  ساااطيسي ي لساااؤوليي  اااأم ت قياااق الُليااا،ل يأ كلااا،  ل 

 ،ل ي الوطسي ي.ال  سطيسي يو قي،أة  ل،ل و كولي غ ة لسؤوليي  أم ت قيق اللي
لو ال  سطيسييو فو  ف ام إ ا اءل ي ا  الرلال   اى إس ا، خ لت قياق الليا،ل ي الوطسياي  او  %98وي ت 

بااأو  ف اام إ اا اء  ااو ا ستخ،باا،ت التشاا يرييأ  %68إ اا،أة  يك ااي لسيلااي الت  ياا  ال  سااطيسييأ فيلاا، ففاا،أ 
 يق اللي،ل ي.بأو  إ  اء ا ستخ،ب،ت ال ع،سيي  و ف م اة  اءات لت ق %64وفف،أ 

64/4/6104المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،    
 
 خالل مسيرات الضفة األسبوعيةمع االحتالل  خالل مواجهات اإلصابات عشرات .29

أ اللسااي ات األساابو ييأ اللس، ضااي لالسااتيط،و فلاالقلراات قااوات ا  ااتاللأ  لسااأوبو "األياا،م"أ "وفاا،":
 و وقوع  اأة ايا،ب،ت ب،ل يا،ص  فس  ق ب،لض يأ ل، ولي،أ ة األ اضي التي   ت في  أة لس،ط

 اللط،طي وب ، ت اختس،ق   اء تر ضهم لقس،بل الغ،  اللسيل ل ألوع.
ق ياااي السباااي أ ب اااأة سااا واأوقاااأ اسط قااات التيااا،  ات فاااي ك،فاااي لسااا،طق الضااا ي الغ بياااي فب   ااا،: الخ يااالأ 

 ري ة بل ،فيي بيت ل مق يي اللأ ك   قأوم بل ،فيي ق قي ييأ وب ريو في  ام هللاأ ي،لح
62/4/6104األيام، رام هللا،   

 
 اإلسرائيلية ضخمة في عكا تنديدًا بسياسات التهويد والتهجير مسيرة .31

بلباا،أ ة لااو ال  سااي الشااربيي و ،ع ااي ال ، ااي ساا وت  يااأاو اللهااأأة بااإخالء لس لهاا، : توفيااق  بااأ ال تاا،ح
ل لريأ لو فل،م لسا أ البا ج فاي  كا، وت ت  سواو لو " ك، ل  ط،لريو" اسط ق برأ يه  اليومأ ا

 الل ،و ة.فبس،ء اللأيسي والق ت  لو اللتي،  يو لوالقأيلي اللع،ت 
وش، ر في اللي،  ة  أأ كبي  لو السشط،ء والقي،أات السي،سيي برأ فأاء يالة ال لري بلسا أ البا ج 

ي بيسلااا، ترااا،ل ياااأت و فاااع اللتيااا،  وو الر ااام ال  ساااطيسي وال ايااا،ت الوطسيااا اللالياااق ل لسااا ل اللهاااأأ.
الهت،ب والشر، ات اللسأأة بسي،س،ت الته ي  واةخالء ولسه، " ك، الرتيقي لا  ل بياع"أ و"الشار  ي ياأ 
إسااق،ط اللخطااط"أ و "ياا، فم ف لااأ شااأ  ال ياال  اا، شااب،بر طاا،ل ال ياال"أ وغي  اا، لااو الشاار، ات الأا يااي 

 ،.ل يلوأ و فض كل اللش، يع اللشبو ي التي تستهأب ت  يل ف ،لي  ك
65/4/6104، 48عرب   
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 " يعتقل فلسطيني من أم الفحم بتهمة االنتماء لر"داعش"الشاباك" .30
شا،ب ، ف ل،وي ا، برااأ  فسابوعا تق ات قاوات لااو الشا طي واأللاو الرا،م "الشا،ب،ر" قباال س او : ل اسال خا،ص

وب بأسه ويل األ اضي لسو يي ل قت،ل في ي  ا شتب،خ وأته إلى البالأ  ب  لط،  بو غو يوو برأ 
 " اللر وب ب،سم "أا  ".اةساللييتسييم "أولي الر اق والش،م 

 فو ابسه، يس ي ك،في التهم اللو هي إليه. 48وفكأت  ،ع ي اللرتقل لل اسل     
  65/4/6104، 48عرب 

 
 تمثل فلسطين في بطولة العالم للتايكواندو في أذربيجانمن عمرها  01في الر  فلسطينية .32

لل كا  اةت ا،أ ال ي،ضاي  ساسي  29)لسذ  ،م فقطأ اسضلت إسا اء   ،ساي : أتف،أ  فبو سر -  ام هللا
فياا،م فااي األساابوعأ ك،ساات ت كاا  ب،لتااأ     9ل ت،يكواسااأو فااي ساا،ب لأ وبااأفت لل، سااي ال رباايأ والتااأ ي  لااا

ل تااا ةأ ولاااو تااام تااا ر األلااا أ فهاااو بلت،باااي الهواياااي   فكتااا أ لكسهااا، تقاااألت سااا ير،  فاااي لساااتوا ، خاااالل 
ش، كت في بطو ت ل  ييأ و ي ت   ى الليأاليي الذ بياي فاي بطولاي ف ساطيو ل س،شاعيوأ التأ ي أ و 

ش، كت إس اء  وي، بي لق  ففضل   بي في البطوليأ األل  الذ   ر ه، تق   اةستل ا  في ال ربي.
  ااأيت،  فااي بطولااي ف سااطيو لاشااب،لأ وقااأ تاام اختي،  اا، برااأ فو  اا،أ لااو قباال اةت اا،أ ال  سااطيسيأ لتلتاال

 أولي ف سطيو ضلو ف يق لم يكتلل برأأ في بطولي الر،لم ل ت،يكواسأو والتي ستق،م في فذ بي ،و.
62/4/6104القدس العربي، رام هللا،   

 
 وال أدوية وأربعة أطباءمريض بعزة  01111 لطة ُتقلص ميزانية عالج السرطان:الس .33

غااا ة  اااو  قطااا،ع لسااا ط،و فااايل ضاااى اآخااا  لااا، قألتاااه السااا طي ال  ساااطيسيي إلاااى  :فل اااأ يااا،غي -غااا ة 
تق ايص اللي اسياي اللخيياي لرال هاامأ وفاق لياأ  لااو  لرياي بسالي فلاال ل  ،ياي ل ضاى الساا ط،و 

اللساؤول  او  اذخ الخطاوة كا،و وكيال الاو ا ة فاي  ام هللا الاذ  تاولى "فو  "األخبا، "في غ ة الذ  فك أ لا
ب،  تق ايص ف اأاأ اللقب ايو ل راالج ف ل،له، خ  ،  ل او ي  براأ سا  خأ و اذا براأل، ب تات ال لرياي فاي فسا
يي،ل ال س،لي لس، بهذا الشكل  ."لو ل ضى الس ط،و في الخ، جأ وا 

إس ا،  ل تخ ياب لاو األ لاي "و  ل الوكيل اللذكو  خطوته بأو تق يص لي اسياي  االج ل ضاى القطا،ع 
هاا، أ لكس"الل،ليااي ل ااو ا ة وتخ يااب  اا ء و ا ة الياا ي لااو ت لاال لياا، يب ل ضااى الساا ط،و فااي غاا ة

 ك،ست ك، تي   ى لي،بي الس ط،و في غ ة.
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ب،لت الو لع ذلرأ يرا،سي الل ضاى فاي غا ة سقاص األأوياي الال لاي لرال هام.  تاى فاي األيا،م الر،أيايأ 
لو فسواع  الج الس ط،و غي  لتاواف ة فاي القطا،ع فضاال    اى الاسقص ال ا،أ فاي اللخا وو  41 س،ر 

  ت.الذ  تر سه و ا ة الي ي في غ ة بيو فيسي وفخ
فااي ل ،ولاااي لت سااي   اااذا الوضاااعأ ياا ت ف اااأ اللرسيااايو فااي إأا ة اللاااوا أ البشااا يي للؤسسااي بسااالي فلااال 
ل  ،يي ل ضى الس ط،و في غ ةأ الأكتو  ل لأ  لأاوأ فو السيا ة الل تلرياي فاي غا ة إلاى اللا يض 

 تؤت    ى طبيري التر،لل لره.
 ،لي ل ضيي لكل  8276ع غ ة ب غت فو سسبي اللي،بيو ب،لس ط،و في ل ،في،ت قط، ويش ح  لأاو

 فلب لواطو. 200
الي ي في غ ة لم ت   ف  إ ي،عيي لرأأ ل ضى الس ط،و في ": "األخب، "لو  هته يقول  لأاو لا 

القط،ع ألسه ليل لأيه، الخب ة في إ  اء  ذخ اة ي،عيي. لكو لؤسسي بسلي فلل وضرت تقأي ا  سسبي،  
أ وترأ  سسبتهم كبي ة وت أاأ لع الوقت لو 29000 يض إلى ل 26100يشي  إلى فو  أأ م ل، بيو 

. الواقااااع الياااا،أم الااااذ  يااااذك خ الطبياااا  فو األطباااا،ء اللتخيياااايو فااااي فلاااا اض "أوو ف   ففااااق ل  اااال
 .الس ط،و في غ ة   يت ،و   أأ م فكت  لو ف بري

62/4/6104األخبار، بيروت،   

 

 

 باتفاق المصالحة الفلسطينية النسور يهنئ :هاتفية تلقَّاها من هنية مكالمةخالل  .34
السسو   عيل ال كولي ال  سطيسيي الُلق،لي إسل، يل  سيي   بأ هللا سَّ،  عيل الو  اء الأكتو  :  ل،و

 ا ول األ بر،ء. فللب،ت ،ق اللي،ل ي بيو   كتي فتح و ل،ل الذ  ف  و  سه 
 خالله،   ى ت ،ييل ا ت ،ق. ،ء ذلر خالل لك،للي  ،ت يي ت قَّ، ،  عيل الو  اء لو  سيي فط ره 

أ لشأأا   ى او القضيي ال  سطيسيي "ستي ي وا أة"وتلسَّى السسو  التوفيق لهذخ اللي،ل يأ لرتب ا إيَّ، ، 
لو فولوي،ت ا  أو. وق،ل السسو  اسه ب،لسي،ت ال سسي والخطوات  -و  ى  فسه، قضيي القأل -

 الل سوبي والتس،  ت اللتب،ألي سيل الى الو أة.
62/4/6104الدستور، عمان،   

 
 الفلسطينية -ن المصالحة الفلسطينية تثمّ  "وطن النيابية" كتلة األردن: .35

ال  سطيسيي. وق،لت في بي،و له،  -إ الو اللي،ل ي ال  سطيسيي "وطو"تلست كت ي   :)بت ا  - ل،و 
أ م الخليل او اللي،ل ي بيو اةخوة اللتخ،يليو  و     ال  ى في  األولفيأ ته فلل 
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وفكأت الكت ي   ى أ م  هوأ األشق،ء ال  سطيسييو في إب ا  قضيتهم كأولويي  القضيي ال  سطيسيي.
   بيي وكقضيي ل ك ييأ و و ل، يس، أ في  ي،أة الأ م الر بي واةق يلي في  ذا السي،ق.

  سطيسيي الس،ع  خ،لأ البك،  بأسه ك،و لو اليروبي بلك،و فو تيل القضيي ال "وطو"وق،ل  عيل كت ي 
غ،عبي  و الأ م الر بيأ وفو اللي،ل ي التي   ت بيو األخوة ال  سطيسييو  ي خطوة تس، أس، 
  لير، في است ض،  الأ م اللط و  لاشق،ء ال  سطيسييو للوا هي آلي الغط سي ا س اعي يي الل ت ي.

62/4/6104الدستور، عمان،   
 
 في القدس يةاالنتهاكات اإلسرائيل دولي في األردن حولمؤتمر  .36

الذ  ي تعم في الت،لو والرش يو لو  "الط يق الى القأل"يأتي اسرق،أ اللؤتل  الأولي  : يأ  الل ،لي
الشه  ال ،   في  ل،وأ ليركل الأو  ا  أسي في الأف،ع  و اللس أ ا قيى اللب، رأ في يل 

اولى القب تيو وت،سي ال  ليو  ا سته،ك،ت وا ست  ا ات التي تقوم به، قوات ا  تالل ا س اعي ي ت ،خ
الش ي يوأ وسط يلوأ كبي  لو ابط،ل اللأيسي اللقأسي الذيو يتيأوو لقوات ا  تالل التي أسست 

 ب، ،ت واسوا  ا قيى بكل قوة ويب .
كل، يرأ اللؤتل  أ وة ي ي ي ل ر،لم بض و ة ت لل لسؤولي،ته لل، ي يق ب،للس أ ا قيى لو 

عي يي ايب ت لكشوفي ل ري،وأ وت ذي  واضح ل كي،و ا س اعي ي بكب يأخ تهأيأات واست  ا ات اس ا
 و الربث ب،لقأل واللقأس،ت ولسع اللي يو لو اليالة في   ،  لس أخ وا  تأاء   يه ول ،ولي 

ي ت الق،علوو   ى ا أاأ اللؤتل  اسه يخت ب  و اللؤتل ات ا سالليي الس،بقي لو  يث  اقت ،له.
وال ه،ت الأا ليأ ولسه، الب لل،و ا  أسيأ والب لل،و الر بيأ و ،لري الر وم  التوقيت واللش، كي

يس،ق  اللؤتل    ى لأت يوليو الرأيأ لو الل ،و   ا ساللييأ والهيع،ت الل تلريي في القأل.
لسه،: ا ليي القأل واللقأس،ت ب،لسسبي ل لس ليو واللسي ييوأ والسبل الك ي ي لسي ة القأل في  ذا 

 ال  ج. الي ب
62/4/6104، الرأي، عّمان  

 
 بري يهنئ عباس وهنية بالمصالحة الفلسطينية .37

برث  عيل ل  ل السوا  سبيه ب   فللأ ب س،لتيو الى ال عيل ال  سطيسي ل لوأ  ب،ل و عيل 
سه،ء سيي لهسع،  ب،للي،ل ي ال  سطيسيي التي فس  ت  إسل، يلال كولي ال  سطيسيي في غ ة   ،لي  وا 

 يو في،عل اللق،ولي واستر،أة و أة الشر  ال  سطيسي.ا سقس،م ب



 
 
 

 

 
           69ص                                     1099 العدد:     62/4/6104السبت  التاريخ:

او ت قيق  ذا ا س ،  ال  سطيسي في  ذخ ال  يي السي،سيي الض،غطي "و ،ء في سص الب قيتيو: 
  ى فلتس، وفقط، س، وشروبس، ب،ل تو وا سقس،ل،تأ ال  يؤكأ اسس، اسطالق،  لو ف سطيو وا تك، ا    ى 

سق،طبوي ي س و القضيي الل ك يي ف سطيو و أتكم يلكسس، ا ،أة تيوي  ال اللش، يع اله،أفي الى  وا 
تقسيم اللقسم و رل فوط،سس، اس اعي ي،ت لتس،  ة. او الو أة الوطسيي ال  سطيسيي ك،ست وستبقى السالح 

 ."ا لضى لو ا ل ت قيق ا ل،سي الوطسيي لشربكم الشقيق ول  ي تض ي،ته وت، يخه السض،لي
62/4/6104، المستقبل، بيروت  

 
 وحزب هللا "إسرائيل": تعيرات جوهرية في ميزان الردع بين هآرتس .38

وفق ، لل  ل الشؤوو األلسي ي في ي ي ي ) آ تل   لو   ي  فسأ اول: -” ف  اليوم”-الس،ي ة 
الرب ي يأ  ،لول  ، عيلأ الذ  كت  لق،لته الت  ي ي ي ت ت  سواو:     هللا غي   قوا أ ال ربي   ى 

اةس اعي ي يأ فس ه خالف ، ل تقأي ات التي ك،ست ب و ة األ ه ة األلسي ي في الأولي الرب ي يأ -بس،سي يال أوأ ال 
أ فكأ ت اللي،أ    ى فو  ال    اكتس  الخب ات في است اتي ييبأو      هللا ُير،سي لو ض،عقي 

ه فق،م ت س،سي  سك ي ي غي  لو وأة  ل ي ،أ إذ فس   ا ست اتي ييالقت،ل في سو ي يأ كل، فو  الض،عقي 
تشلل  ش ات آ ب اليوا ي    ى  ليع فسوا ه،أ كل، فس ه ق،م بسقل  ليع اليوا ي  لو الق ت 

 اللسي ي ي في ال سو  ال بس،سي  إلى الق ت الشيري ي.
ول تت اللي،أ  ذاته، إلى فو  قي،م     هللا في ال ت ة األخي ة بتس يذ  ل ي،ت ضأ  إس اعيل لو ال أوأ 

،لي ي  و  ل ي ،  س،لي لو ال    ةس اعيل  ول الخط األ ل  ب،لسسبي له: بإلك،سكم فْو ُته، لوا الشل
 في سو ي يأ ولكو إذا قلتم ب،له وم   يس،   ى األ اضي ال بس،سي يأ فإس كم ستقولوو بأفع التلو. 

إذ فو      هللا وس،قت اللي،أ  ق،ع ي  إو  الت و ل   ى ال أوأ لع لبس،و  و ف لق لو ذلر بكتي أ 
ُي ،ول فْو يضع قوا أ  أيأة ل ربي الرسك ي ي لع أولي ا  تاللأ برأ ل و  سبع سسوات لسذ فْو 
وضرت     لبس،و الت،سيي فو ا  ،أ  ذخ السسوات التي تلي  تأ ب س  الل  لأ ب،لهأوءأ ولم يستبرأ 

 الو  و استه،ء ال ت ة اله،أعيأ   ى  ، عيل فْو تكوو التطو ات األخي ة   ى ال أوأ الشل،لي ي بلت،بي إ 
  أ  تربي خ.

62/4/6104، رأي اليوم، لندن  
 
 دورية لالحتالل تجتاز السياج قبالة الوزاني .39

البوابي ال أيأ  سأ  فللا ت، ت أو يي لش،ة لال تالل اةس اعي ي يب،ح ": اللستقبل" –الو اسي 
ي للست  ،ت سبع الو اسي. وك،و قوام الأو يي غ بي ب أة الغ   الل ت ي اللق،ب  -السي،ج التقسي  سو 
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 سأي،  ل ه يو بأس  ي  ش،شي خ ي ي ولتوسطي وا ه ة اتي،ل  س كيي وكال  بوليسييأ فيل،  60
أاخل األ اضي الل ت ي خ ب السي،ج التقسي  سأ ت ي تش ب   ى  "لي ك،ف،"ك،ست ت ابض أب،بت، 

ا  ويو    تى الض ي الش قيي لل  ت سه  لت   610اللست  ،ت. وتقأم  س،ي  الأو يي للس،في 
الو اسيأ لو أوو او يس ل خ ق ل خط األ  قأ و ل وا   ى تلشيط اللسطقي وت تيشه، للأة س، تيو 

 تق يب، أ اسس   برأ ،  س،ي  الأو يي ب،ت ،خ األ اضي الل ت ي  ب  البوابي ال أيأ ذاته،.
 ب  ت ي لش في   ى الو اسيأ  "اليوسي يل" وفي اللق،بلأ  اق   س،ي  لو ال ي  ال بس،سي وقوات

 الت  ك،ت اةس اعي يي ت سب،  أل  ط، ئ.
62/4/6104، المستقبل، بيروت  

 
 عباس باتفاق المصالحة الوطنية يهنئالعاهل المعربي  .41

ال بااا،ط: براااث الر، ااال اللغ باااي الل ااار ل لاااأ السااا،أل ب قياااي تهسعاااي إلاااى الااا عيل ال  ساااطيسي ل لاااوأ 
ى ات ااااا،ق بااااايو لسيلاااااي الت  يااااا  ال  ساااااطيسيي و  كاااااي يهااااام الليااااا،ل ي الوطسياااااي بلس،سااااابي التويااااال إلااااا

وف    الل ر اللغ بي ل  عيل ل لوأ  ب،ل ول شر  ال  سطيسي الشقيق  و ف ا  ته،سياه  ال  سطيسيي.
وفيااأق تلسي،تااهأ بااأو يشااكل  ااذا ا ت اا،ق لسط قاا، لل   ااي  أيااأة لطبو ااي باا،لتال م والوعاا،م باايو ك،فااي 

   سطيسي.لكوس،ت الشر  ال
ف ضايي يا بي و هاأة أاعلاي لتر يا  اللوقاب  باي   اى ضا و ة  رال  اذخ الليا،ل ي وفكأ الر، ال اللغ

ال  سطيسيأ واللضي قأل، في  ل يي السالم والت ،وضأ وأ م اللب،أ ات الأوليي والر بيي البس،ءة لتس ياذ 
 . ل الأولتيوأ في إط،  ا لت ام ب،لش  يي الأوليي

62/4/6104 القدس العربي، لندن،  
 
 لدلسياح يهود دخول الب السماح حولترحب بمساءلتها أمام البرلمان  بتونسالسياحة  وزيرة .40

ال لرايأ بقا ا  لسا،ءلته،  فلاللو فيلو  ل ي:   بت و ي ة السي، ي التوسسيي آل،ل ك بولأ  –توسل 
خول توسل. وق،لت لو قبل الل  ل التأسيسي التوسسي )الب لل،و  فيل، يتر ق ب،لسل،ح لسي،ح يهوأ بأ

س ياااأ فو ياااأ وس، الل  ااال الاااوطسي التأسيساااي ل لسااا،ءلي   اااى  ل سااا، وتقييلاااه .. وفتااا ر ‘آلااا،ل ك باااول 
 ’.السي،سي ل سي،سييو

ي اا  "وبيساات و ياا ة السااي، ي التوسسااييأ فااي لااؤتل  ياا ،في ال لرااي بلقاا  و ا تهاا، ب،لر،ياالي تااوسلأ 
تسياايم إ اا اءات ‘وفضاا،فت ’. وساام ال ااجإ طاا،ء ياابغي  سااليي لااأخول السااي،ح اليهااوأ لتااوسل خااالل ل

أخااول اليهااوأ لتااوسل كاا،و يااتم شاا هي، لااذلر ط بساا، لااو و ا ة الخ،  يااي والأاخ يااي إ طاا،ء ياابغي  سااليي 
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 ."لأخولهم ألو وك، ت األس ،  الر،لليي ت يأ فو ترا ب كياب ياتم تسيايم لوسام  اج اليهاوأ فاي تاوسل
 في  ذا اللوضوع. س،ر تسسيق لع و ا ة الخ،  يي والأاخ يي  أوواي ت

يهااوأ أ فلاا،  ااأأ م لسااسي  2100و ا  لربااأ الغ يبااي اليهااوأ  فااي لوساام ال ااج الراا،م الل،ضااي س ااو 
 و ا ة السي، ي التوسسيي. ة ي،عي،تيهوأ أ وفق،  100ف و يت ،و   6024

62/4/6104القدس العربي، لندن،   
 

 "إسرائيل" خدمة لرفي سورية استمرار الصراع ب: المجتمع الدولي يرغب ة"إخوان سوري" .42
أ إو الل تلاع ياللسا ليو فاي ساو ي اةخاواوق،ل ل لأ  ي،ض الشق يأ الل اقا  الرا،م ل ل، اي : السبيل

الاأولي يقاب لت   ا،    اى  ا اعم سيا،م بشاا،  األساأ أوو  اأع؛ ل غبتاه فاي اساتل ا  اليا اع لل ياأ لااو 
  ي.التألي  ل بسيي الت تيي ول ل تلع السو   خألي ل لش وع اةس اعي

 "أ فو " ذا ل، فأت  ستل ا  بق،ء سي،م األسأ".األس،ضولوفض،ب الشق يأ في  وا  لا"
62/4/6104القدس العربي، لندن،   

 
 والفلسطينيين في السالم "إسرائيل"ومصلحة  "غير مفيدة": المصالحة مع حماس أوباما .43

قا ا  الا عيل ل لاوأ  با،ل  فو فلالوب،لا، فا تب  الا عيل با، ار ": سل،"أ  ف ب  ) –سيولأ  ام هللا 
 ."غي  ل يأ"ت قيق اللي،ل ي لع   كي  ل،ل 

لو تتخ ى  و  هوأ الساالم التاي يقوأ ا،  إأا ته ال سوبيي فوكو ي، في  وفكأ فوب،ل، خالل  ي، ته سيول
ط ياق لساأوأ الخلايل لاع إ االو  إلاىو ي  الخ،  يي  وو كي   ة ي،ء  ل يي السالم  غم ويوله، 

 إسااا اعيلالسااا طي ات اا،ق الليااا،ل ي لاااع " لاا،ل" التاااي تياااس ه،  إبااا املل ،وضااا،ت إتاا  إساا اعيل تر ياااق ا
 ."والو ي،ت اللت أة "لسيلي إ  ،بيي

أ لضاي ، : "لا، لام "وفض،ب ل ي ،فييو: "قأ ي يء وقت ي ت،ج إلاى وق اي  تاى يب اث الط فا،و الباأاعل
وت،بع اسه لا،  ال  ." ى الط فيوس خ بي ا ي  و اة اأة السي،سيي  تخ،ذ ق ا ات يربيأ ويسطبق  ذا  

 ات ،ق سالم. إلىوال  سطيسييو التويل  إس اعيللو لي  ي 
62/4/6104الحياة، لندن،   

 
 مليون دوالر 86تدعم األونروا بر  المتحدة األمريكية الواليات .44

لااي ل يااوو أو   لوك، 86قااألت الو ياا،ت اللت ااأة األلي كيااي تب  اا، سااخي،  أيااأا بقيلااي  :القااأل الل ت ااي
 إ لاا،لياأللاام اللت ااأة ةغ،تااي وتشااغيل   عااي ف سااطيو فااي الشاا ق األأسااى )األوساا وا . وبااذلر يياال 
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ل يااااوو أو  أ فااااي وقاااات تسااااتل  فيااااه  622و ااااأخ  6024التب  اااا،ت األلي كيااااي لاوساااا وا خااااالل  اااا،م 
و األوساا وا ببااذل  هوأ اا، لتقااأيم اللساا، أة والااأ م ل ااوالي خلسااي لالياايو   اائ. ولااع  ااذا التباا ع فاا،

 الو ي،ت اللت أة تبقى   ى  فل ق،علي الل،س يو التس،عييو لاوس وا. 
ل ياااوو أو  أ فاااي تقاااأيم الاااأ م لبااا الج  41وسااايويب ال ااا ء األكبااا  لاااو  اااذا التبااا عأ ف  لااا، قيلتاااه 

األوس وا ال يويي في ل ، ت التسليي البش يي في لخت ب فق،ليم  ل ي،ته،أ بلا، فاي ذلار لأا ساه، البا،لغ 
 لأ سي والتي تقأم خألي التر يم لل، يق،   لو سيب ل يوو ط ل.  600 أأ ، 

فياابح  6024ولااع  ااذا التباا عأ فااإو إ لاا،لي قيلااي التب  اا،ت األلي كيااي ل لوا سااي الر،لااي لاوساا وا لراا،م 
كلاا، ق،لاات الو ياا،ت اللت ااأة ب ياا،أة أ لهاا، لباا الج األوساا وا الط، عااي فااي الضاا ي  لالياايو أو  . 201

 ل يوو أو   لو التب ع األخي  لهذخ الب الج. 92ل يوو أو  أ بتخيييه،  61ته وغ ة لتيبح قيل
62/4/6104الحياة الجديدة، رام هلل،   

 
 الصين تشيد باتفاق المصالحة الفلسطينية وتصفه بر"التقدم االيجابي" .45

سيي الاااذ  تااام باايو لسيلاااي الت  يااا  ال  ساااطي فشااا،أت اليااايو ب،ت ااا،ق اللياا،ل ي ال  ساااطيسيي: )وكاا، ت 
يااا ح اللت اااأث ب،سااام و ا ة الخ،  ياااي اليااايسييأ تشااايو قااا،سغأ فو باااالأخ تشااايأ  ياااث  و  كاااي  لااا،لأ

 ب،ت ،ق اللي،ل ي ال  سطيسييأ الذ  يسهي اسقس،ل ، أاخ يًّ، استل  سبري ف وام.
وق،ل "ق،سغ" خالل لؤتل  ي  ي في الر،يلي الييسيي بكيو: "ت    الييو ب،لتقاأم اةي ا،بيأ فيلا، 

 للي،ل ي ال  سطيسييأ وسهسعهم   ى ذلر".يتر ق ب،
62/4/6104الخليج، الشارقة،   

 
 والدفاع عن "حل الدولتين" تؤكد التزامها االعتراف بفلسطين دولة حرة األوروغواي .46

أ لويل الل،غ وأ   ص بالأخ   ى ا لت ام ب،لق،سوو الاأولي األو وغوا فكأ و ي  خ،  يي : )وك، ت 
 ل  سطيسييو أولتهم وا  ت اب به، كأولي   ةأ وتوقيع ات ،قي،ت تر،وو لره،.الخ،ص ب،ل  ي،تأ وبس،ء ا

 ل،يااال فلااالأ التااا ام  ح باااأ ال تااا،كلااا، فكاااأ اللااا،غ وأ خاااالل لب، تااا،ت ف  ا ااا، لاااع ل ااا،في بيااات ل ااام 
 لالستيط،و.األو وغوا  ب،لأف،ع  و  ل الأولتيوأ و و  قوق اةسس،وأ و فض السي،سي "اةس اعي يي" 

 ،  يي األو وغوا  ب تح س ، ة لبالأخ في ف سطيو في الوقت الق ي .وو أ و ي  خ
وك،و ال عيل ال  سطيسي ل لاوأ  با،ل التقاىأ ال ي اي قبال الل،ضايي و يا  خ،  ياي فو وغاوا أ وفط راه 
  ى آخ  لست أات الرل يي الس ليي واليروب،ت التي توا هه، لو   اء  فاض "إسا اعيل" ا لتا ام بلا، 

 تم ا ت ،ق   يه.
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وفشاا،   باا،ل إلااى التاا ام ال ،ساا  ال  سااطيسي بت قيااق التسااويي الر،ألااي والق،علااي   ااى قاا ا ات الشاا  يي 
يوسيو الرابع من الأولييأ ويو  ةق،لي أولي ف سطيو اللستق ي و ،يلته، القأل الل ت يأ   ى  أوأ 

 . 2326 ،م 
62/4/6104الخليج، الشارقة،   

 
 عن إطالق النار على المدنيين في غزةالكف  "إسرائيل"على ": رايتس هيومن" .47

 يولو  ايتل ووت  إو   ى ال ي  اةس اعي ي التوقب فو ا   و إطالق الس،   لسيلي ق،لت: )القأل 
   ى اللأسييو ال  سطيسييو أاخل غ ة.

آخ يو  20لأسييو و  ح فكت  لو  ا بريبقتل  أ6024ق،لت قوات  سك يي إس اعي يي لسذ بأايي  ،م و 
  الر، ل لع غ ةأ ب س  إ ي،عي،ت األلم اللت أة. ولم تيه  تق، ي   و لي ع لقا،ت يو ق   ال أا

 ف سطيسييو لس  يو في س ل اللس،طق.
ل، ل/آذا أ  2يس،ي /ك،سوو الت،سي و 6وقأ تولت  يولو  ايتل ووت  الت قيق في سبري  واأث بيو 

ل ااأا . وب ااغ  ااأأ القت ااى ف برااي ق،لاات فيهاا، قااوات إساا اعي يي بااإطالق الساا،    ااى لااأسييو فااي ل اايط ا
فشخ،صأ لسهم ط،ل  بلأ سي ت،سويي ك،و قأ خ ج في س  يأ وسيأة تر،سي لاو إ ،قاي ذ سياي ك،سات قاأ 

آخا يوأ بياسهم يا  ي،و ولتيا،  او ك،سا،و يغ سا،و فشا ،  ال يتاووأ ولام  1ض ت الط يقأ كل،  ا ح 
اةساا اعي ي فو فياا،  لااو الضاا ،ي، فااي يكااو ف  لااسهم يلتاال تهأيااأا  ل  سااوأ فو ل غياا . ولاام ياا  م ال ااي  

ال اا، ت الساابري كاا،و يشاا، ر فااي  ل ياا،ت  سااك يي فو فو اللسطقااي التااي وقااع بهاا، إطااالق الساا،  ك،ساات 
 فيه،  ل، ،ت لس  ي.

وذك ت اللسيلي فو ا قتي،أ ال  سطيسي في قط،ع غ ة ترا ض لضا   با،لغ  ا اء إغاالق ال اأوأ لاو 
ب،للعااي لااو السااك،و  60ب،للعااي تق يباا، أ وياا،  فكتاا  لااو  40ي قباال إساا اعيلأ إذ ب غاات لرااأ ت البط،لاا

 يت قوو لس، أات إسس،سيي.
وق،لت: وبخالب الوفي،ت واةي،ب،ت فإو لل، سي إطاالق السيا اوأ بلا، فيها، الط قا،ت الت ذي يايأ   اى 
أ سك،و غ ة الذيو يقت بوو لو ال أا  الر، ل قأ   لت الل ا  يو لو الويول إلى ف اضايهم ال  ا ياي

 فأض ت بليأ    قهم.
65/4/6104هيومن رايتس ووتش، الواليات المتحدة األمريكية،   
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 .. "حل السلطة" هدف لالحتاللالمصالحةبعد  .48
 سقو  س،ي 
إو توقيع ات ،ق لسيلي الت  ي  ال  سطيسيي و  كي اللق،ولي اةسالليي " ل،ل" في غ ة يوم األ بر،ء 

وا  الو الأو ي الر،م الت،لي اللوقريو بيسهل، ل لي،ل ي  6022الل،ضي   ى تس يذ ات ،ق الق،  ة  ،م 
الوطسيي يضع في  ،ل ا لت ام بتطبيقه سه،يي  ،سلي أل   أيث ف سطيسي  و ا تل،ل  ل الس طي 

 ال  سطيسيي وي ول   ه، إلى  أب لأولي ا  تالل تهأأ به ة ه،ض اللي،ل ي في لهأ ،.
طي ال  سطيسيي وا   اء استخ،ب،ت لل  سه، التش يري و ع،سته، ف، ت ،ق   ى تأليب  كولي لو أة ل س 

 و ب،لتأكيأ ات ،ق   ى تر ي  ، يستبرأ ف   ل له، لو ال ،س  ال  سطيسي   ت الت ويح به لؤخ ا 
كوا أ لو ال أوأ   ى فشل الل ،وض،ت التس،عيي لع أولي ا  تالل اةس اعي ي ب  ،يي فلي كييأ لييل 

لي ا  تالل بوضره لوضع التس يذ في  ،ل ق  ت فو  ذخ الس طي لم ترأ تخأم   ه، لش و ،  تهأأ أو 
 فغ اضه، وف أافه،.

ويتضح لو  أوأ فرل أولي ا  تالل و ا يه، األلي كي   ى توقيع ات ،ق غ ة ةسه،ء ا سقس،م والتلهيأ 
سش،ء "قي،أة وا أة" ووضع "ب   ق،لي "سي،م سي،سي وا أ" وا  س،لج وطسي" لت ق لتأليب " كولي لو أة" وا 

  يه فو أولي ا  تالل ت أ في  ذا ا ت ،ق ذ اعع ل ل الس طي فو   ى األقل لش ه، ب،لرقوب،ت 
 وال ي، .

لذا ق   الل  ل الو ا   الليغ  ل كولي ا  تالل الخليل الل،ضي " أم إسق،ط الس طي 
،ت   يه،   ه، تك ي ال  سطيسيي" واكت ى بوقب الل ،وض،ت لع قي،أته، وف ض الل يأ لو الرقوب

 ة ه،ض ات ،ق غ ة.
وب،ل غم لو تأكيأ ال عيل ل لوأ  ب،ل برأ توقيع ات ،ق غ ة   ى  أم و وأ "تس،قض بت،ت، بيو 
اللي،ل ي والل ،وض،ت لع )إس اعيل "أ كوو الل ،وض،ت  ي لو يال يي لسيلي الت  ي  وليل 

للر، ضي ل ل ،وض،ت في الس،بق لو يال يي  كولي الس طي و  ى  ذا األس،ل وافقت " ل،ل" ا
وتوافق افو   ى اللش، كي في  ذخ ال كوليأ يك    عيل و  اء ا  تالل بسي،ليو ستسي، و وف ك،و 
 كولته تخيي   ب،ل بيو "يسع السالم لع )إس اعيل " وبيو "اللي،ل ي لع  ل،ل" ب  ي فسه "  

 يلكو ت قيق األل يوأ بل ف أ ل، فقط".
ذخ تشي  إلى فسه قأ و أ في ات ،ق غ ة ذ يري لرأم ا ستل ا  في الل ،وض،ت وتي ي ،ت ستسي، و  

تغطي   ى لسؤوليته  و فشل  ولي الل ،وض،ت التي استؤس ت في تلو  الل،ضي ولو اللق   
 استه،ؤ ، يوم التالت،ء اللقبل.
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ل ل لوع  لقأ ك،و ستسي، و و كولته يتذ  وو ب، سقس،م ال  سطيسي ل طرو في ش  يي تلتيل  ب،ل
ال  سطيسي ول تشكير في قأ ته   ى تطبيق ف  ات ،ق يتم التويل إليه لره ليتسي وا لو لسؤوليتهم 
 و إفش،ل الل ،وض،ت لرهأ و م افو ل سب  ذاته يتذ  وو ب،ت ،ق اللي،ل ي ل طرو في يأقيي 

 كوسه "ش يك،" في الت ،وض   ى تسويي س ليي. 
بي فل ه،" و"ق قه،" لو توقيع ات ،ق غ ة وط،لبت اللت أتي ب،سم وقأ ف  ست الو ي،ت اللت أة  و "خي

و ا ة خ،  يته،  سي   بس،كي ب، ت اب ف   كولي و أة ف سطيسيي  أيأة بأولي ا  تالل كش ط 
لسبق لال ت اب األلي كي به،أ ب،ل غم لو لر في بس،كي و كولته، بأو  كولي س طي ال كم الذاتي 

لسيلي الت  ي   ي اللرسيي ب، ت اب كهذا فقألت اللسيلي   يه فرال  الل أوأ ليست لرسيي بذلر بل
 قبل ل، ي يأ   ى  قأيو لو ال لو.

إو تي يح بس،كي فسه "لو الير  الت كي  كيب ستتلكو )إس اعيل  لو الت ،وض لع  كولي   
ه الكتي  لو تؤلو ب قه، في الو وأ"أ في إش، ة إلى ال كولي ال  سطيسيي الل تقبي برأ اللي،ل يأ في

الخ ط اللترلأ الذ  يت ، ل فو  ذخ سوب تكوو  كولي "ك ،ءات"    كولي "في،عل"أ وفو لسيلي 
الت  ي     كولته،  ي التي تت ،وض لع ا  تاللأ وفو  كولي ا  تالل   ات ،ق غ ة  ي التي 

فو  ذخ ال هوأ ففش ت  هوأ و ي  الخ،  يي األلي كي  وو كي   طوال الشهو  التسري الل،ضييأ و 
وي ت إلى ط يق لسأوأ بو وأ  كولي في  ام هللا ترت ب بل، وي ته بس،كي " ق" أولي ا  تالل 
"في الو وأ"أ وفو فغ بيي ف  ا  ا عتالب ال ،كم في أولي ا  تالل   ترت ب بو وأ ا تالل و  

ى في الو وأ فوق بو وأ ف ض ف سطيسيي ل ت ي و  بأولي ف سطيو و  ب ق الشر  ال  سطيسي  ت
 ف ضه الل ت ي س، ير  و  قه في السي،أة   يه،.

ولوقب ستسي، و لش و ، ب،للوقب األلي كي إسل، يؤكأ ل أأا بأو ا سقس،م ال  سطيسي ك،و ول، ي ال 
 أف، لأولي ا  تالل والو ي،ت اللت أة وفو إ ه،ض ات ،ق غ ة قبل فو برأ البأء في تطبيقه سوب 

ف ل،لهل، خالل األس،بيع الق ي ي اللقب يأ و و ل، يستأ ي إ ل، ، ف سطيسي،   ى يكوو في  فل  أول 
س ، ه و ص كل الي وب الوطسيي ةفش،ل  هوأ ل، اللتوقري ة ه،ضه.  اةس اع في تطبيقه وا 

وات ،ق غ ة يخ و لو ف  ات ،ق سي،سي سواء   ى است اتي يي الت ،وض فم   ى ف  است اتي يي بأي ي 
ا سقس،م السي،سي   ى است اتي يي الت ،وض التي ت ت م به، لسيلي الت  ي  لو األسب،   وقأ ك،و له،.

ال عيسيي ل  شل في تس يذ ات ،قي،ت اللي،ل ي اللوقري في لكي والق،  ة والأو يأ وات ،ق غ ة لم يكو 
  ال لالختالب الوطسي   ى  ذخ ا ست اتي يي.
سي لسيلي الت  ي  لو ا ستل ا  في الرلل بلو به،أ لكو لت ل، لم يلسع ا سقس،م ال  سطيسي  ع،

سه،ء ا سقس،م ال عيل  ب،ل لو إ الو استل ا خ في  كذلر لم يلسع ات ،ق غ ة   ى اللي،ل ي وا 
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ا لت ام ب،ست اتي يي الت ،وض و"بت قيق السالم" ألو اللي،ل ي "ستر   لو قأ ة الل ،وض ال  سطيسي 
   ى إس ،   ل الأولتيو" كل، ق،ل.

إو اللتغي  اللست أ الذ  يأ و ل ت ،ؤل بس ،ح تس يذ ات ،ق غ ة  يث فشل تس يذ ات ،ق الق،  ة وا  الو 
الأو ي فو است اتي يي الت ،وض ذاته، قأ استه كت وفتبتت فش ه، وق،أت إلى يأل الل ،وض س سه لسه، 

يي فيه،  ي األولويي ل، ليبأف في الب ث  و بأاعل له، وسط لتغي ات اق يليي لم ترأ القضيي ال  سطيس
  أ الل ،وض واللق،وم ك يهل، لو ف  سسأ   بي فو إساللي وفتح الب،  فل،م ف يي ف سطيسيي 
 ،لري ل لش، كي في يي،غي بأيل له، يرتلأ اليلوأ الوطسي في لوا هي كل الت أي،ت التي توا هه، 

 الل ،وض،ت واللق،ولي   ى  أ سواء.
ب،ل غم لو توقيع ات ،ق غ ة إذا ل، ق   ف أ ط فيه،  أم  غي  فو اللي،ل ي سوب تيل لهأأة

التر،لل لره، ك  لي لتك،ل ي والتر،لل لع بسوأ ، بط يقي استق،عيي تر قل السي  في ط يق تس يذ ، 
سش،ء "قي،أة وا أة" تتوافق   ى "ب س،لج وطسي" بأيل  ،لع يسهي   تى إق،لي "سي،م سي،سي وا أ" وا 

  ذخ التغ ة التي لسرت تس يذ ات ،قي،ت اللي،ل ي الس،بقي. ف  خالب سي،سي  وله ويغ ق
إو إي ا  أولي ا  تالل و ا يه، األلي كي   ى إ ه،ض اللي،ل ي سوب ييل سي ، لس ط، يهأأ 
ب،لتس ل  ب  ف  تغ ة وطسيي لالسقال    ى ات ،ق غ ة كل، سسق، ا سقال    ى ست،عج ا ستخ،ب،ت 

 ل تل،سي سسوات.التش يريي ل س طي ال  سطيسيي قب
ويسأ ج في  ذا السي،ق تر يق فليو س  ال  سي التس يذيي للسيلي الت  ي  السيأ ي،س   بأ  به ةذا ي 
ا  تالل   ى ات ،ق غ ة الذ  فسذ  فيه بط يقي س بيي   تأ و ل ت ،ؤل بو وأ "لي،   ستوا هه 

، لش اكي وطسيي تختب  يأقيي وست   خ" و أ  توقيع ا ت ،ق "اختب، ا" ل"سواي،  ل،ل" وليل فس،س
ط فيه في الب ث اللشت ر  و "ب س،لج وطسي"  ،لع يسهي الخالب   ى است اتي يي الت ،وض التي 

 ففش ه، ا  تالل.
65/4/6104، فلسطين أون الين  
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 ب  وم   ايسي
و به سي سل ط ب،ت "الت سأ فيأ   ي  ا  تالل في األسبوع الل،ضيأ ق ا ا غي  لسبوقأ بل

أ ل تهم   ى 48الطو ي" في  ي  ا  تالل للع،ت الشب،و الر   اللسي ييو لو ف سطيسيي 
ا سخ اط في ال ي . وبقأ  ل، في  ذخ الخطوة لو است  ا  وقحأ ي قى  فض،  ، ف،أ بقأ  ل، فسه 
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َل في اخت اق اللس، ي الوطسيي ل شب،و ال ر  أ   ى لأت  ش ات يركل ف لي لش وع يهيوسيأ فشص
 السسيو.

أ   ى فس،ل طواعب ول ل وتقسيم 48أ   ى ش ذلي ف سطيسيي 2348أفبت إس اعيلأ لسذ الر،م 
 غ افي؛ فسرت في ل ،ولي س   فبس،ء الط،ع ي الر بيي الأ  يي  و شربهمأ واخت قت لهم "قوليي"أ 

س، ضي واسري  أا لتي، أة . و و ل، ي قى ل2312وف ضت   يهم ق،سوو الت سيأ القس   في الر،م 
ب،ستل ا . كل، سرت فيض، في ل ،ولي س    ش،ع  البأو في الشل،ل وال سو أ و ذبت قط، ،ت لو 
فبس،عه، ل خألي في ال ي . و ذخ فيض، ي،  ة تت ا ع ب،ستل ا . فل،  ل ته، "اللت أأة" في الر،ليو 

 سه، " ك، ات" و ل ي إ الليي األخي يوأ فتستهأب الشب،و الر   اللسي ييوأ برأ فو فو أت لس
 واسري.

لكو إس اعيل ال سلييأ وبأ ه ته، األلسييأ فيقست في افوسي األخي ة فو  ل ته، اللكت ي لس   
اللسي ييو  و شربهم و ويتهمأ قأ س  ت فشال ذ ير،أ وفو لو ك  تهم بهذخ اللهلي الأسسي بقوا 

يي. ولهذاأ ق  ت إ س،ل  س،عل لب،ش ة ل شب،و ل لو ي لسبوذةأ لم يس  وا في اخت اق اللس، ي الوطس
الر   اللسي ييوأ تر ض   يهم "الخألي الطو يي" لق،بل إغ اءات ل،ليي وغي  ،أ كت ر التي ُتر ض 

   ى  سوأ ا  تالل.
ويرت ب  ي  ا  تالل ضلس،أ لو خالل اللرطي،ت التي يسش  ، تب، ،أ فو الت ،و  لع  ذخ ال ل ي 

   ق يل سسبي،. إذ ف  و فو  أأ اللت سأيو لو الشب،و اللسي ييو و أ م في الضخليأ يقتي    ى س
 ،ل،أ ف  ب،لتقأي  لو  64و 28ش،ب،. ولكو  ذا لو ش ي ي  ل يي بيو  82الر،م الل،ضيأ ك،و 

فلب سسلي. ويبقى  أأ الل سأيو كبي ا ب،للقي،ل الوطسيأ ولكو قي،س، ب،ل ل ي اللكت ي التي  28فيل 
سسي ال ،كلي و" ك، اته،"أ تكوو األ أاأ ق ي ي. ولهذاأ فإو  ذا الق ا   و ل ،ولي ق،لت به، اللؤ 

ذا قسس،  أوأ ال رل الي،أ ة لسذ ل يي إ الو  ي   ي،عسي لت قيق شيء ل، لو  ذخ اللؤال ة. وا 
 ا  تاللأ فإو ليي   ذخ الخطوة سيكوو لط،بق، لل، سبقه، لو ل ،و ت.

أ بل  أفه، قضم فكت  ل، يلكو لو 48ش ي ي لريسي لو ف سطيسيي  لكو إس اعيل في الواقع   ت يأ
الو ي الوطسي وا ستل،ء ل هويي الوطسييأ لو خالل ف  ل لو ي فو ش ي ي. فإس اعيلأ بطبيري ال ،لأ 

في  يشه،أ فهي تري تل،ل، ل،ذا يرسي فو يكوو  ش ات آ ب  48ليست لرسيي بت سيأ ف سطيسيي 
س  يو". ولهذاأ  س،ر "تق،طع لي،لح" إو يح  التربي أ بيو اللؤسسي "ل 48الشب،و لو ف سطيسيي 

 في اللوقب ال افض ل ت سيأ. 48اةس اعي يي ال ،كليأ وبيو ف سطيسيي 
وفل،م  ذا الواقعأ تأل إس اعيل لش و ، آخ أ  و ت سيأ لو "الب،  الخ  ي"أ تط ق   يه تسليي 

فو الشب،و والش،ب،تأ يتطو وو في ل ، ت لأسييأ "الخألي الوطسيي" فو "الخألي اللأسيي"؛ بلرسى 
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لق،بل التي، ات ق يبي لو التي، ات ال سوأ. و ي ت ،ول سش   ذا اللخطط بيو الشب،و والش،ب،ت 
ش اب  الر  . والالفت فسه   ى ال غم لو التسليي "اللأسيي" لهذا اللش وعأ إ  فسه ت ت وي،يي وا 

أا ة و ا ة ال   أ والهأب لسه واضح: تق ي  األ ي،ل الس،شعي لو اللؤسسي ال ،كلي؛ بلرسى فس لي  وا 
 ال  سطيسييوأ وتشويه استل،عهم الوطسي.

و ذا اللش وع فيض، ي قى فشال. وت ،ول إس اعيل ت ليل اليو ةأ إ  فو ت  يل اللرطي،ت التي 
يو تسش  ،أ يكشب فيض،   م ال شل. إذ ي    ال أيث  و بضع لع،ت "اللتطو يو" سسوي،أ ل، ب

ش،  وش،بيأ في غ،لبيتهم لو ل تلر،ت تستش  فيه، خألي ال ي . ولكو  ذا الرأأ  100إلى  400
 30 ،ل، ؛ ف  لو فيل ق ابي  62إلى  28 و لو ش ي ي  ل يي للواليأ تالث فو ف بع سسوات )لو 

 فلب ش،  وش،بي.
و تى يولس،  ذا.  2348لر كي ال  ،ي   ى الهويي وا ستل،ء الوطسي لم تتوقب ل  يي لسذ الر،م 

لى  ،س  ا طلعس،و إلى لستوت الو ي  و ي لر كي تتطو  ب رل تطو  الل تلع وتطو  الت أي،ت. وا 
بيو األ ي،ل الس،شعيأ إ  فو  س،ر  ،لي إ ل،ع   ى ض و ة البق،ء   ى يقيي  ،لييأ و فع لهي  

  ه، بشكل فوسع الى اللر كي ليأ اللؤال ةأ لسر، ليهو  ف  شكل لو فشك،ل الت اخي يسلح بتس
 ؛ ف، ستتس،ءات اله،لشيي اللو وأةأ تبقى لسبوذة ول ،ي ة ل تلري، وسي،سي،.48ل تلع ف سطيسيي 

62/4/6104، العد، عّمان  
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  ، م ي،غيي
فو تقوم أولي  بأ لو التذكي  بل، س اخ بأيهي ُل لر،    يه،أ و و فو الرأل واألخالق يقتضي،و 

ف سطيسيي إلى  ،س  إس اعيلأ وفو تُ ك ر اللستوطس،ت اليهوأيي التي ت ول أوو ذلرأ وفو يتوقب 
لى األبأ.  ذخ الأولي ال  سطيسيي يسبغي فو تسهضأ  ب ل، لع ترأيالت ط ي ي  أا أ  ا ستيط،و ل ة وا 

  الض ي الغ بيي وقط،ع لو ف سطيو الت، يخييأ ف 2326فوق األ اضي التي ا ت ته، إس اعيل  ،م 
غ ة. كذلر  بأ فو تكوو لهذخ الأولي  ،يلته،أ فيض،  لع ا تل،ل ترأيالت ط ي ي  أا أ فوق الشط  
الش قي لو لأيسي القأل. وال ،ل فسه فضال   و الرأل واألخالقأ فإو اللي  ي تقتضي ذلر: 

 و فو لي  ي أول الر،لم لي  ي ال  سطيسييو واةس اعي ييو وسك،و الش ق األوسطأ  ذا س، ير 
 الب، تي  و ا ستق ا  تقتضيه.
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 هل هذا ممكن اليوم؟ ال، ألسباب كثيرة:
أ وفي يل ضرب اللر، ضي  سيل، ف  ه، "ليكوأ"فأو  أ ليست إس اعيل في يل  ستسي، و وتكت ل 

لتسويب الرل،ليأ في وا أ التسويي. فهم لطلعسوو إلى توا و القوت ال ،ليأ يل، سوو اللل،ط ي وا
بكتي  لو السيسيكيي. وير ب  ك،م إس اعيل اليوم فو الأول الر بيي الل يطي بهمأ و تى لو ف اأت فو 
لى  لو سيطولأ ستكوو لشغولي  تضغط   يهمأ فإسه، لو تل ر فيي قأ ة   ى ذلر. فلي أ وا 

 ى و وأ بهلوله، السي،سيي وا قتي،أييأ فيل، سو ي، لأل  ة تل،ل،  وليل تلي ففق واضح يأل  
الذ  ييب س سه بأسه ال    الُلرأ للق،ولي إس اعيلأ غ، ق في  "    هللا"خالص سو  .  تى 
 لستسقع الس اع السو  .

ت،سي، أ ليل الوضع الأوليأ وب،ألخص وضع الو ي،ت اللت أة في يل  ع،سي فوب،ل،أ لالعل،  ل ضغط 
سواي، ال سسي إ  فو كل ال هوأ التي بذله،   ى إس اعيل. فهذخ اةأا ة الضري ي واللت أأة قأ تل ر ال

 فوب،ل، ويبذله،  ،لي،  و ي  خ،  يته  وو كي  أ   تك ي لتغيي  الواقع الذ  يسبغي تغيي خ.
ت،لت، أ إو الوضع الر بي في  لوله لم يرأ لرسي،  ب،لي اع لع إس اعيل فو الضغط ل تأتي  فيهأ و ذا 

في خلسي ب أاو )توسلأ  "ال بيع الر بي". فلع تو ات ييح في األسيلي بقأ  ل، ييح في الشرو 
لم يرأ  اةس اعي ي-ال  سطيسيليبي،أ لي أ اليلوأ سو ي، أ تبيو بوضوح لأ   وب يغ فو اللوضوع 

أ إلى  قأ ات ،ق،ت سالم ابتأفته، 2368  ى ف سأة ف  لو  ذخ الشرو . فل، األسيلي فب،أ تأ لسذ 
برأ  ،م   ى توقيع ال  سطيسييو فس سهم لر، أة سالم لع أ 2334لي  و ذا األ أو  ذو ، في 

ك،و لبس،و   ى وشر توقيع ات ،ق ل، لع اةس اعي ييوأ ات ،قل  و  2384-2389اةس اعي ييو. وفي 
فقل لو لر، أة سالمأ إ  فسه ُلسع ب،لقوة لو ذلر. وواقع ال ،ل فو  ذخ الو هي ك،ست قأ كش ت قبل 

ك،ست سبر، أ  2348أاو . ف،لأول الر بيي التي ق،ت ت إس اعيل في ذلر  و س سه،أ ولو بشكل لُ 
إلى اتستيو! ف يسل، ا ت، ت الأولي الرب يي  2369إلى تالثأ تم  في  2326واسخ ض الرأأ في 

لم ت أ فل،له، إ  ال بس،سييو وال  سطيسييو. برأ ذار اس ي ت اللوا هي في لبس،و  2386لبس،و في 
 .6008 ،م وفي قط،ع غ ة  6002 ،م 

أ والشرو  الر بي الط،غي في  ذا الل ،ل يقوم   ى إس اعي ي-  بي ابر، أ لم يرأ  س،ر ي اع 
الض   والال  أوت. وفكت  لو  ذاأ يت اءت فو  ذا الي اع الذ  ط،ل كتي ا   أا  فيبح   ت، يخي،  

سيلي الرسك يي ب،لك،لل. وقأ ب،ت لو اللت ق   يه لأت قط، ،ت   بيي لت ايأة ا تس،ع فو األ
الر بييأ خيوي،  لسه، السي،م السو  أ إسل،  ل ت   ى تضخيم الس اع اللذكو  لو ف ل فو تطيل 
بق،ء ، في الس طي وتلضي في قلع شروبه، ب،سم ض و ة اللوا هي لع إس اعيل. وب،لطبع فإو  كم 

ولو ترذ  الضغط   يه  لست يأ فشأ ال ،عأة لو  ذخ الست،عج التي ويل إليه، الوضع الر بيأ "ليكوأ"
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وال ،ل فو فب   و وخ الوضع اللويوب ف الخ  و اللأ ق ال ا و ل   سطيسييو. فهم  في سبيل السالم.
  يستطيروو اللضي إلى ل،   سه،يي في ت ،وض أل ل الت ،وضأ لو أوو الس ،ح في است اع وقب 

ات ،ق فوس و ل سالمأ إذ   يو أ ا ستيط،و. لكسهم ير فوو فيض،  فسهم   يستطيروو فو يخ  وا لو 
خ،  ه ف  شيء. ذار فو  لو ا ست ،ض،ت قأ ولىأ خيوي،  فو الض ي الغ بيي وغ ة تخضر،و 

 اليوم لس طتيو لتس،فستيوأ إو لم سقل لتر،أيتيو.
 

 هل ثمة فرصة لقلب هذا المسار البائس؟
. ف،لتوكيأ " ق الروأة"ت تتر ق بايغ،ل  الل ء ب،لقول إو الخطوة الش ، ي األقأ    ى تغيي  اللر،أ 

تسي،ت  ال  سطيسي   ى  ذا ال قأ خيوي،  فيل، تت  ل لسطقي الش ق األوسط إلى فأي،و وطواعب وا 
لتر،أييأ لو ي رل سوت تكتيل اةس اعي ييو و اء ستسي، و وفي لوا هي السالم. ف،ةس اعي ي اللتوسط 

ت لر وفي ب،لتس،لح لع األق ي،تأ وليل فيه، سيشر  بأو السالم سي وله إلى فق يي في لسطقي ليس
 سلوذج وا أ س، ح في تر،ي  ال ل، ،ت اللخت  ي.
لط،لبي ك يهي ولس، ضي لكل ليل  "يهوأيي الأولي"واستط اأا أ إذا ك،ست لط،لبي ستسي، و ب،  ت اب با

ييو تقألي إلى ال يل بيو الأول واألأي،وأ فسيكوو يرب،  إضر،ب  ذخ اللط،لبي في يل التأ
اللتر،يم ل  ي،ة السي،سيي في الر،لم اةساللي. في  ذا اللرسى فإو فكت  ل، يقو   قضيي ال  سطيسييو 

 وفي سبذ ، التأييو والرسي يي والالس،ليي   ى فسوا ه،.   لستيه،اتب،ع سي،س،ت ولواقب   بي في 
ستسي، و. والالفت  س، فو و ذا ل، يس، م في ت  ير السي،سي بيو اةس اعي ييوأ وفي ت ريل اللر، ضي ل

استقي،ءات ال ف  الر،م   ت ال ُت لع   ى فو فكت يي اةس اعي ييو   ي الوو يؤيأوو إسش،ء أولي 
 ف سطيسييأ إ  فو  ذا التأييأ   ي ال ي تق  إلى األ س،م السي،سيي والتسييليي القويي التي ترب   سه.

التي لو تكوو في لي  ي  عيل  التأاخ ييأوا  كذلر يلكو ال  ،وأ في  ذخ ال ،لأ   ى توسيع األ
الو  اء اةس اعي ي. ييح  ذا في أو  فو وب، الض،غطأ  سيل، لو خالل لق،طري الس ع التي تست ه، 
اللستوطس،ت اليهوأيي فوق ف اضي ال  سطيسييوأ وأو  الو ي،ت اللت أة الذ  سي يأخ قو ة  وليأاقيي 

ي،ل إي او ولش و ه، السوو . ذار فو كل ضغط  أ    ى اتخ،ذ واشسطو لواقب فكت  يالبي  
 طه او يقو   يأ واشسطو في الضغط   ى تل فبي .

وبطبيري ال ،ل يبقى  ل اةشك،ل الر،لق بيو الض ي الغ بيي وغ ةأ   ى فس،ل ب س،لج   يلت بي ي 
 وس وكه،أ ش ط،  ش، ط،  لق   الط،ولي. وفيأيولو يته، " ل،ل"إلى   كي 

62/4/6104، ظبي أبو االتحاد،  
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 فشل إلىحملة كيري السلمية انتهت  .50
 س، وم ب سي،ع
استهى األل  لتل خيط غي  لرقوأ فو لتل شري يي   قت في ال س  ة فو لتل إبر،أ في ب س،لج 
ي ،كي الواقع. ستستهي يوم ا تسيو اللقبل األشه  التسري التي  أأ ،  وو كي   ل س،لته الس ليي في 

وي يأ الك يشيه فو يقول إسه، ك،ست تسري فشه  سشوة  وال لكو    ،سي استشت في الش ق األوسط. 
 ذخ ال ت ة ولو يول، وا أا   في القأل و  في  ام هللا. إو   ل الخت،م فقيم يوم األ بر،ء في غ ة   ى 
الخيوص لو  ليع األل،كو. وا ت، وا في اس اعيل  ل يلكسوو ا ض،ء وفأ اللي،ل ي الذ  ف س ه 
فبو ل، و لو فو يل وا لو الض ي الى القط،ع؟. فل،  الت الل ،تيح الى غ ة في فيأيس، وكذلر الل ،تيح 
الى الض ي ايض،. وق،لوا آخ  األل  ف يكوأ ليأخ وا وليتي،ل وا وليستكيسوا ف،و  ذا  يأ لأ ،يتس، في 

 الي ك،.
 س  ال  ل الخت،لي في غ ة استهت  ل ي كي   الس ليي الى فشل و   أل في ذلر. لكو كل ط ب ي

ت سي ا لخت  ،. فأبو ل، و ي اخ ا  اء تكتيكي،أ ول طي وا أة لو ل ط،ت كتي ة في الط يق الى 
الهأب؛ و و   ي ت تس،قض، بيو ل ،أتي  ل،ل ول ،أتي اس اعيل. ب،لركل اسه ي ت فو ل ،أتي 

  ل،ل تر  خ في لوا هي اوب،ل، وستسي، و.
ا  اء است اتي ي،أ ف،للط و  لو فبو ل، و فو يبت فل خ بيو ل ،وضي  وي ا ، اليليو في اس اعيل

اس اعيل ول ،وضي  ل،ل ف،خت،   ل،ل. و ذا ا ختي،  ي ر ه ل فوض، سه،عي، فو يكوو ش يك،؛ وقأ 
ف  ى  كولي اس اعيل لو ض و ة ال  ول لرهأ وف  ، ، لو خط  التس،  ت. وي،غ ستسي، و  أخ 

و  ب ه اللب،ش  ي  ع ك ه الى   ى س و لش،به لكسه   ص    ى إبق،ء شق لت أيأ الل ،وض،ت. وا 
الليأاو السي،سي الأاخ يأ فقأ ات أ ا عتالب ال كولي ك ه لو لي سي ولبيأ الى بيسيت في ل يي 

فل، اليليو فبتس ل اليرأاء ويي ي ا بته،ج: ق س، لكمأ وفل، لي سي فبخيبي   ،ء ل ة  –خ  ه 
فبو ل، و "ا  ،بي"؛ وق،ل الوسط إسه " ب،و وف ا ". وقأ ك،و التوقع في وبغض . ق،ل اليليو إو 

برأ فشل ك،ل  أي يأ  يسل،  6000 كولي اس اعيل فو يس ر األلي كيوو س ور ك يستوو في سسي 
 فلقوا تقل التهلي ك ه   ى فبو ل، و وفو يق بوا ي  ي.

ل،ضي: فقأ وقع فبو ل، و تالث ل ات لم ي أث ذلر الى افو فقأ   ت األلي كيوو فس سهم بت  بي ال
في  6026في الق،  ة وفي  6022في لكيأ وفي  6006في  –  ى ات ،ق،ت لي،ل ي لع  ل،ل 

تم  فضه،  لير،. و و  سأخ سوع  ،أة فو ي    الى  ل،ل في كل ل ة ي ت،ج فيه، الى  –الأو ي 
،ت بيو فتح و ل،ل وي   بت ق ا  في الت ،وض وفو يروأ برأ ذلر.  أأت خلسي اس،بيع ل ل ،أت
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فو سستي  لس ت كيب تستهي. سش ت لت أتي و ا ة الخ،  يي األلي كيي لس،ء يوم ا  بر،ء ا الو تسأيأ 
 لل اسم اللي،ل ي في غ ة. وت هلت و و هم في القأل فقأ توقروا شيع، فكت  ات، ة وشيع، سه،عي،.

ق السالم األلي كي فو ا ستل ا    ى لو الي يح الى يوم ا  بر،ء فسه لم يتخذ ق ا    ى طي ف ي
ا بق،ء   يه   ى س،   ،أعيأ في واشسطو والقألأ و  ي  م ف أ فلترته الى افوأ ك،و ي ت ض فو 
يقيم كي    ش،ء ا ت ،لي، لل لو ي لو   ،ل ا  ل،ل ا س اعي ييو وال  سطيسييو ا تلروا كي يأفروا 

بس  ي األ بر،ء بيو   ،ل الل لو ي واللك،ت  في البالأ. ا ت ،ق الى األل،م. وتلت لك،لل،ت  ،ت يي 
 ل  س،ر أاع الى الرش،ء فم ي سو التخ ي  سه؟ وك،و ال  ض فسه   أا ي لكو التخ ي  سه فيبح 

 لتأخ ا.
خط  يعي  لبيأ في لس،ء يوم ا  بر،ء خطبي ليوغي يي،غي  يأة   م ال  سطيسييو فيه، ل،  و 

 ق،؟ ق،ل لبيأ لشكك،. وقأ ك،و  ذا التشكير في ل  ه بيقيو   ى خ  يي  الخي  لهم.  ل ي يأوو أولي
 ف أاث ا سبوع ا خي .

لو فسه  لق الب ث لتبيو له فو الشربيو غ بي األ أو توفل،و سي،لي،و يسلواو لر، وا أا الى أاخل 
فخ  افخ . ف،ستير،  اس ي،ل ال  سطيسييو  و استير،بس،. والط ف،و يشأ برضهل،   ى  سق ا

 الى أ  ي ا ختس،قأ في س و  فخذ يقوت لكسهل، يخشي،و ت ر ذلر.
إو ف ق،  ليق، ي يل بيو لوق ي  كولي اس اعيل والس طي ال  سطيسيي. ويي ه ف أ اللش، كيو في 
الت ،وض برب، ات  يولو يي فيقول:  تى في ال  ي،ت الطيبي  يسل، ك،و يبأو فو لوق ي الط فيو 

بقيت اله،ويي  ليقي كل، ك،ست. وقأ  اأ فقط  أم التقي بيو ال عيسيو  يقت   برضهل، لو برضأ
الذ  فتقل   ى الل ،أت،ت لسذ اليوم األولأ في خالله،. وقأ اقتسع فبو ل، و بأو كل ا  اء لو 
ذ له. يو أ فلب ط يقي لبس،ء تقي  سأ  ستسي، و  تى لو ك،و ا  اء لي،ل ي   ي لي إ  الى إفش،له وا 

يغي ة اسس،سيي الى ف الب س يي تشلل الر،لم ك ه. ولم يبذل ستسي، و  هأا فيه،  ضيالتت ش يرأ لو 
ل، ألسه ل يو   أا في لخ،وفه الذاتيي.  إل، ألسه لم يشأ وا 

وال قيقي فسه يو أ غي  ق يل لو التش،به بيو ا تسيو فكال ل، يي    ى ال قص في  ليع األ  ال 
وف،ء بلط،ل  اليليو اللتط بأ وكل وا أ ويليسه اللتط ب و  ى الل ،وضي أوو ا ط،ءأ و  ى ال –
أوو فو يخس  تأييأ الر،لمأ والتلأح ب ؤي،خأ لع التلسر ب،لوضع ال ا و. وقأ ي ، ئ  ذا لستقأ   –

ستسي، و لو اليس، أ لكو ستسي، و فيه  في ال ولي ال ،ليي قأ ا فكب  لو الل وسي وال  فة لل، فيه  
ل إو ستسي، و لم يؤلو بأسه يو أ ا تل،ل  ت ،ق ولهذا فب،ح لس سه فو ييه  فبو ل، و. ويلكو فو سقو 

 السخ،ء؛ فل، فبو ل، و ف م يؤلو بو وأ ا تل،ل  ت ،ق ولهذا سأ لس،لره.
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 الشخص الذي ال يوقع
ك،و فبو ل، و اللؤيأ األكب  في ال ،س  ال  سطيسي ل ل الي اع س لي،. وقأ  ،   بش ، ي استرل،ل 

وسي ي في السض،ل ال  سطيسي. وقأ  ر ه لوق ه يقب في لوا هي   ف،ت وت اته وفي "ا   ، " 
لوا هي اللسيل،ت "ا   ،بيي" وفي لوا هي  أأ لو  ف،قهأ وفي لوا هي الش، ع ال  سطيسيأ وليست 

  ذخ فلو ا يسته،و به،.
 2331بي يو في لكسه يخشى التوقيعأ فرسأخ   ،  التوقيع  لو التوقيع. فبرأ فو تويل  و ويوسي 

فبو ل، وأ التسع  و التوقيع وفسك  ل  أ و وأ  –الى س س ي ت ، ل،ت  ييت ب،سم وتيقي بي يو 
الوتيقي. وته   لو التوقيع ب،أل  ب ا ولى بأء ل ت ،وض   ى ا قت اح الذ  قأله اليه ايهوأ 

  يه ال عيل اوب،ل، اولل ت قبيل استه،ء لأة و يته والتسع  و ا  ،بي  و األسع ي التي   ضه، 
بل ك،و ففيع لو ال ق،ء بيو ستسي، و  – يسل، التقي، في واشسطو الشه  الل،ضي. ك،و ال ق،ء فيير، 

واوب،ل، قبل ذلر بأسبو يو. وقأ اسقضت لستش، ة األلو القولي سو او  ايل خالله   ى ي،ع  
"  فوقع قبل فو ف ت   يق،ت الذ   ،ول فو يسوغ ب غي اس  ي يي فيي يأ ته   اللسؤول  سه. 

س س،عي ي   وو"أ ق،ل  ب،ل ولضى. واستستج ف أ ا س اعي ييو ق،عال: "إسه لهتم ب،لس س،ء   
 ب،لأولي".

ك،ست اس اعيل واأللي كيوو يوشكوو فو يت قوا في لط ع سيس،و   ى ي قي   لي توافق  كولي 
وفيهم     اس اعي يووأ وي  ج اس اعيل في اط،  ،   ى الأفري ال ابري لو ا ف اج  و الس س،ء 

األلي كيوو  وض ذلر  و  وست،و بو  أ. وفأخل ال  سطيسيوو في اليو ةأ و يسه، وت  فبو ل، و 
. ولو 21ف أة لع ق ا  لو ط ب وا أ   ى ضم الس طي ال  سطيسيي الى لسيل،ت األلم اللت أة الا 

ت أتوا الى   يق،تأ وت أتت لي سي  فسه ك،و ض،ءل ايه،   ذا ا   اء ف  بل، ل  ألو األلي كييو
 لكو  ب،ل في    ى فو يأ و الليو يو. –ايض، اليهأ وبيسوا له اليروبي 

إو لكل  فض ولكل  ي ي خ  يي تخيه،أ لكسه، تسشئ لر، يو ة لق قي. قأ   يكوو فبو ل، و ق،أ ا 
وو بي يلأ   ى   ى ات ،ق اوس و لع شلر 2339  ى فو ي ت م بأ  ات ،قأ فلسذ فو وقع في  ،م 

ا ش،  البيت األبيضأ  ب ال ب  في ق له وت لأت يأخ و بل،   ي يأ ذلر. فتلي س،سي يكوسوو 
 لسترأيو    اء ت ،وض لكسهم يه بوو ف ا ا بأس سهم قبل التوقيع ب  يي.

فكأ فبو ل، و خالل ل ،أت،ته ك ه، لع األلي كييو فسه   ييأق ستسي، و. و أت تسيبي لي سي  ذخ 
 وت بك ت، يأيه، وق،لت:  ل يغي  شيع، لو األل  فو تيأقوا شخي، ل، فو   تيأقوخ. إو السؤال الأ

  و: ل،ذا ير ض   يكم في الت ،وضأ ول،ذا ت وو؟.
 لكو فبو ل، و لم ي  شيع،.
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و أ في الط ب ا س اعي ي في ل   ي ل، لو ا تقأ فو الق ا ات اللط وبي قأ تكوو فكب  لو فبو 
و سروأ الى الرلل   ى تسويي ل   يي. ولم تسقل ال ك ة قط الى ال  سطيسييو فهم ل، وأ في سو ف

ا ت،بوا في اس اعيل لسذ فول يوم وا تقأوا فسه، تسرى الى تسويي ل   ييأ ف م يكو أاع الى تقويي 
 ا تي،بهم.

السسي.  تم ت  يل آخ  فكت  تس،ل ، لع  ب،لأ يروأ الى الكالم الذ  ق،له ستسي، و في شب،ط لو  ذخ
فقأ   م ستسي، و فو  ب،ل لسترأ ل تس يم ب،ستل ا  البس،ء في اللستوطس،ت. وقأ  رل تي يح ستسي، و 
 ذا  ب،ل خ،عس، في سي  شربهأ فسأ لس،لره وفقأ لسذ ت ر ال  يي ا  تل،م بت ،ييل الت ،وضأ فقأ 

ت، ي  القولي ال  سطيسي. . وشغ ه الت اث الذ  ي يأ فو يخ  هأ ولك،سه في ال63 –تذك   ل خ الكبي  
و  م فو لك،سته افو قويي  أا و  لس،فل له في ال ه،  السي،سي ال  سطيسي وبأف ي ك  في 

 استخ،ب،ت.
و اأ ا ف اج  و الس س،ء ف ليي  سأخ وذلر فو  ألسه أفع  و ا ف اج  و الس س،ء بلوافقته  و 

عيل فو تأفع ال س،  ك،لال؛ وت،سي، ألو  ذا ا لتس،ع  و التو ه الى األلم اللت أةأ وي     ى اس ا
ذا و ل، يقأ خ الش، ع.  فلكو فو يضم الب غوتي الى الل  ج  سهم وكأسه بو  أ ل  ي فسيضم  وا 

 .إليهم
في يوم الخليل الل،ضي تم ال ق،ء اللألول بيو الط فيو. و  ،خ ل، تو اسأير اللبروث األلي كيأ 

 وك،و لو أ استه،ء برتي كي    ،ض ا.
ق،ل   يق،ت إو فبو ل، و سي ل الس طي ال  سطيسيي وتكت ي القي،أة ال  سطيسيي بلؤسس،ت )م.ت.ب  
وت قأ اس اعيل أ  ه، الواقي والغط،ء الذ  يغطي ا  تالل. وت قى ستسي، و تق ي ا فأأ ر فو السكيو 

كوو البس،ء في   ى  سقه. وفسه ي     يه فو ي رل شيع،أ فأ ،  ل   يق ا س اعي ي فو ي ت م بأو ي
اللس،طق "لسضبط،"أ وفو ي لأ البس،ء الخ،ص ال أيأأ وفو يتم الوف،ء ب،لش ط الت،سي الذ  يشت طه فبو 
ل، و و و التب، ث في ال أوأ فو ا بش ط فو يب ث في اللوضو ،ت ال و  يي ا خ ت. ويلكو ايض، 

  ل لشك ي الس س،ء بلي،ل ي.
  ال أوأ و  ش قي القألأ فقأ  –س اعي ي لم يلل ال و   ي   فو ستذك  فو التغيي  في ال ،س  ا 

ت أث ا س اعي يوو في  ذخ اللواضيع تسري فشه  لع األلي كييو   لع ال  سطيسييو. وا ت ي 
 ستسي، و لس سه ب،ل ق في الت  ي لو كل ل، اقت  ه األلي كيوو في اللواضيع ال و  يي.

ض فو يستهي الى تلهيأ ط يق واستل  خلل س، ،ت في في يوم التالت،ء تم ال ق،ء الذ  ك،و ي ت  
 و لي،ل ي. وقأ   فته األط اب  لير، بأسه  يأ  أا. و  م ا س اعي يوو فو وفأا يوشر فو يخ ج 
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في الغأ الى غ ة لي تقي لع ق،أة  ل،ل ولم ير لوا فو الوفأ سيوقع   ى ات ،ق لي،ل ي في لؤتل  
 ي  ي ا ت ،لي تذيره وس،عل ا  الم.

 
 1العراب 

ير    يهم في  ام هللا فو ي هلوا سب  ال  بي: فستسي، و ي قص طول الوقت لع لتط فيو؛ وفبو 
بل ذار شأو  بإس اعيلل، و ي قص لو آو فخ  لع لتط فيس،. و  تتيل خيولته لع  ل،ل 

 و سشأت س،س، لو  ل،ل ي فضوو ات ،ق،ت اوس إذاف سطيسي أاخ يأ ولو تشلل ال كولي التي ستسشأ 
 و ق اس اعيل في الو وأأ ب،لركل ست يل   ى ت ويض فوسع ل تويل الى ات ،ق.

وسي وا في القأل الى ذلر سي ة لخت  ي فقأ ستسي، و ل ،ل  ي ته و و ل ت،ج الى  لبيشييو وفو   
ا يعيل لاللت ،ب   ى بيسيت. وسي     يه فو يوافق   ى  قوب،ت شأيأة   ى الس طي ال  سطيسيي 

 برقوب،ت لسه، وسي فع الرسب  فسه و بل، ا   ،  ايض،.التي ست أ 
وسيت ه ال  سطيسيوو الى السي،م الأولي لع ف ض  أم ت أيأ الت ،وض. وسيضط  األلي كيوو الى 
 ق،بهم لكو ا و وبييو سيذوبوو  قي. ألو فبو ل، و سي أتهم   ب،سم الض ي و أ ، بل ب،سم 

ع في الط يق الى الأولي وستتسع اللق،طري لع اس اعيل ف سطيو ك ه،. وسيس،ف  في الش، ع الس ي
 ويت أأ خط  ا تق،ل ضب،ط اس اعي ييو في  وايم الر،لم.

خ ج  ب،ل فقوت  س  لر،يي  ف سطيسيي أاخ يي. وي   فو يشك    ى ذلر   اس اعيل بل ال ي  
ا لي وقأ  اللي   الذ    ل ال عيل ل سي  ا ي  ل،ل وف ل السيسي الرأو ل  ه. إو  ل،ل في

 فيب ت فكت  ل وسي لل، ك،ست لو قبل.
ي   تقويي فبو ل، وأ يقول   ل،ء او وبيوو في لق،ءاتهم اللتك  ة لع و  اء اس اعي ييو. وق،ل ف أ 

افو. قبأ ق،ل له  9والر ا   6أ والر ا  2ا س اعي ييو: يشبه ذلر س س ي ففالم الي كيي: الر ا  
 ال ي م األس ح. 9ك،و الر ا  . يو أ فلل. فقأ ف سبيأب ول،سي 

61/4/6024ا  وسوتأ  يأيروت  
62/4/6104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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65/4/6104ون الين، أفلسطين   


