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 44 :كاريكاتير

*** 
 
 ةتشكيل استراتيجية وطنية موحدة تضم كافة الفصائل الفلسطينيمشعل يدعو إلى  .0

مشعل أمس األربعاء إلى  تشىكيل اسىتراتيجية  دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد: رام هللا
وطنية موحدة تضم كافىة الفصىائل تجتمىل عاى  المواسىم المشىتركة لاحفىال عاى  اليوابىة وطىي صىفحة 

 االنمسام ومجابهة االحتالل اإلسرائياي، وتحميق أهداف الشعب الفاسطيني.
 بمدينىة البيىرة،  نحىه وقال مشعل خالل كامىة لىف فىي تشىييل جيىاميه الشىهداء عىادل وعمىاد عىول هللا

محتىىاجوه لمىىرار سياسىىي واحىىد نشىىترا فيىىف جميعىىا وننىىتهم اسىىتراتيجية تجتمىىل عاىى  المواسىىم المشىىتركة 
لىىىىنحفل يوابتنىىىىا، فىىىىىي لىىىىل أه األبىىىىواب سىىىىىدة وفشىىىىاة المفاوضىىىىاة والتعنىىىىىة اإلسىىىىرائياي والالمبىىىىىاالة 

 األمريكية .
جية الفاسطينية األصياة، لنبني وطننا ونحرر وأضاف:  طريمنا المماومة وخيارنا الجهاد وهي االستراتي

 أرضنا وممدساتنا ويعود الالجئيه واألسرى، ليكوه هذا هو الوفاء الحميمي لدماء الشهداء .
:  طريمنىىا أه نىىنج  المصىىالحة الداخايىىة، وغىىزة ليسىىة عبئىىا وليسىىة  وخاطىىب مشىىعل حركىىة فىىت  قىىائال 

ضىافة غىزة كمىا هىي الضىفة، وكىل خارج السياق، وهي رافعة لاوطه ولفاسطيه ولمشىروعن ا الىوطني، واض
 شبر والشتاة، نحه جميعا قوة مل بعضنا البعل سينصرنا هللا عندما نتحد .

ا جديد ا  وأشار إل  أه بارقة األمل بدأة مه مخيم الشاطئ بتوقيل اتفاق المصالحة، الذي أضف  روح 
د والعمل عا  توحيد الجهود وتعليم الستكمال تنفيذ البنود، داعيا إل  أخذ المصالحة عا  محمل الج

 الطاقاة في مواجهة االحتالل.
وأكمىل مشىعل قىىائال:  فىي غىزة والضىىفة والىداخل والخىارج خيارنىىا المماومىة وطريمنىا البندقيىىة، ونحىه مىىل 
السياسىىة والدباوماسىىية ومالحمىىة إسىىرائيل عالميىىا ولكىىه تاريخنىىا ياكىىد أه االحىىتالل الىىذي أوجىىد عنىىاويه 
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ني فصيال بدأ بالسياسة قبل المماومة )..( وال تاريخ وال مستمبل اال بالجهاد والمماومة، فصائانا، واعط
 وتعلم األعمال والدباوماسية والفعالياة الشعبية إل  جانبها .

وعه الشهداء عول هللا، قال:  هم قادة علماء وقامىاة عاليىة فىي فاسىطيه، لكىنهم أيىروا هللا واألخىرة 
ء آخىىر أو لهىىور أو دور لياكىىدا أه فاسىىطيه بتاريخهىىا الطويىىل قىىدمة ومصىىاحة الىىوطه عاىى  أي شىىي

 خيرة أبنائها عا  صعيد الشهادة واالستشهاد وبمية حية .  
1/5/4114السبيل، عمان،   

 
 حكومة الوفاق الوطني القادمة ال عالقة لها بالشأن السياسي أبو ردينة: .2

بو ردينة إه حكومة الوفاق الوطني المنوي نبيل أالفاسطينية قال الناطق باسم الرئاسة : رام هللا
تشكياها برئاسة الرئيس محمود عباس، والتي ستتشكل مه شخصياة وطنية مه المستمايه ذوي 
كفاءاة مهنية )تكنوقراط(،  له يكوه لها شأه بالعمل السياسي التفاوضي أله ذلا مه صالحياة 

المركزية لحركة )فت (، الذي عمدتف في جاء ذلا خالل اجتماع الاجنة  منلمة التحرير وقيادتها .
 .عباس ممر الرئاسة بمدينة رام هللا، مساء اليوم األربعاء، برئاسة

واستعرل عباس أمام أعضاء الاجنة المركزية آخر التطوراة المتعامة بالمستجداة السياسية، 
 والمصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

باسم الحركة نبيل أبو ردينة، 'إه الاجنة المركزية رحبة  وقال عضو الاجنة المركزية، الناطق الرسمي
بإعاله غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية'، ماكدا إصرار المركزية عا  إنهاء االنمسام وتحميق 

وشدد عا  أه المركزية أكدة ضرورة إجراء  الوحدة الوطنية الفاسطينية مهما كانة التحدياة.
د المتفق عايها، ارتكازا عا  قاعدة احترام إرادة شعبنا باعتباره مصدر االنتخاباة العامة في المواعي

 كل الساطاة.
وحول الوضل السياسي، قال أبو ردينة: 'إه الاجنة المركزية حّماة الحكومة اإلسرائياية مساولية 
فشال الجهود األميركية والدولية المبذولة لتحميق السالم  وصول المفاوضاة إل  طريق مسدود، واض

 40وأكد ضرورة إفراج إسرائيل عه الدفعة الرابعة مه األسرى المدام  ) االستمرار في المنطمة'.و 
أسيرا( وتجميد كامل لالستيطاه لاعودة إل  المفاوضاة لمدة تسعة أشهر، مشددا عا  أه األشهر 

بعاصمتها المدس  1691اليالية األول  ستكوه لاتركيز عا  خارطة دولة فاسطيه عا  حدود 
 شرقية.ال
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ووجهة المركزية تحيتها وتمديرها لادول التي ساندة فاسطيه في االنضمام لامعاهداة المواييق 
الدولية، وأشادة بمواقف هيئة األمم المتحدة وأمينها العام، لتكريس الشرعية والوضعية المانونية 

 واتخذة المركزية قراراة حول عدد مه المضايا الداخاية.  لفاسطيه.
 31/4/4114، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 
 "ابتزاز مرفوض" "إسرائيلـ"أبو يوسف: طلب واشنطن من حماس االعتراف ب .3

صّرح عضو الاجنة التنفيذية لمنلمة التحرير الفاسطينية، واصل أبو يوسف، بأنف ليس : الخايل
دارة األمريكية المتمّيل مطاوبا  مه حركة المماومة اإلسالمية  حماس  الموافمة عا  طاب اإل

 باالعتراف بإسرائيل، واصفا  هذا المطاب بأنف  ابتزاز مرفول .
(، أه ربط 4|40واعتبر أبو يوسف في تصريحاة خاصة لى قدس برس  أدل  بها اليوم األربعاء )

م اإلدارة األمريكية الدعم المالي لاحكومة الفاسطينية المادمة باعتراف حركة  حماس  بإسرائيل وعد
مشاركتها في تاا الحكومة، بأنها  ابتزاز مرفول وقائم عا  جماة مه األكاذيب ، موضحا  أه 
الحكومة المادمة ستكوه حكومة مستمايه وسيترأسها محمود عباس وال عالقة لها بالشأه السياسي، 

 كما قال.
مه الفصائل وذكر المساول الفاسطيني، أه عدم مطالبة الميادة الفاسطينية لى  حماس  وغيرها 

باالعتراف بإسرائيل سببف أه األمر متعاق باتفاقياة تخص منلمة التحرير الفاسطينية وليس 
 الفصائل واألحزاب السياسية.

 31/4/4114، قدس برس
 
 السفير الفلسطيني في األمم المتحدة يطالب "إسرائيل" بوقف اعتداءاتها على المسجد األقصى  .4

في األمم المتحدة ريال منصور، مدعوما  مه الدول العربية  طالب السفير الفاسطيني: نيويورا
واإلسالمية ومجموعة عدم االنحياز، إسرائيل بوقف اعتداءاتها عا  المسجد األقص  والحرم 
الشريف، والسماح لامصايه الفاسطينييه المساميه والمسيحييه بالوصول إل  أماكه العبادة وممارسة 

كما رفل «. رفل أي محاوالة لتمسيم مجمل مسجد األقص »د شعائرهم الدينية دوه قيود. وأك
واستخدامها ذريعة ال أساس لها لتعايق »تدخل إسرائيل في شاوه المصالحة الوطنية الفاسطينية 

المجتمل الدولي إل  محاسبة إسرائيل عا  »، داعيا  «المفاوضاة واتخاذها سببا  ألعمال عمابية
 «.تمويل عماية السالم

 1/5/4114دن، الحياة، لن
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 "السوداوية والفاشلة"محمد دحالن يصف تجارب اإلخوان المسلمين بـ .5

 وصف محمد دحاله، المائد السابق لجهاز األمه الوقائي الفاسطيني في غزة، :يو بي اي -تونس 
 . السوداوية والفاشاة تجارب تنليم اإلخواه المساميه بى

في تصريحاة بيتها اليوم  حركة فت  الفاسطينية،وقال دحاله الذي تول  سابما مناصب قيادية في 
سوداوية  ”المحاية التونسية، إه تجارب تنليم اإلخواه المساميه” موزاييا أف أم“األربعاء إذاعة 

 ”.وفاشاة وتمود ال  التدمير الذاتي
أعاد مصر إل  العصر ” وأكد أنف ضد تواجد تنليم االخواه المساميه في الحكم، واتهمف بأنف 

، لكنف اعتبر أه حركة النهضة اإلسالمية التونسية المحسوبة عا  التنليم الدولي لإلخواه ”ريالحج
وأوض  أه حركة  ”.تعامة الدرس مه التجربة المصرية الغبية، وعادة إل  الرشد ”المساميه
مه  اإلخواه المساموه بعد تحولهم ارتكبهاولم ترتكب نفس األخطاء التي  لم يتماكها الغباء،“النهضة 

 ”.حزب ديني إل  حزب سياسي ولم تمارس المتل والتكفير وبّث الفتنة
 1/5/4114القدس العربي، لندن، 

 
 رحب بصدور فتوى بعدم تحريم زيارة المسجد األقصى تحت االحتاللالهباش ي .6

رحب وزير األوقاف والشاوه الدينية الفاسطيني محمود الهباش، أمس، بصدور فتوى عه : )د ب أ(
اميه تمضي بعدم تحريم زيارة المسجد األقص  في مدينة المدس تحة االحتالل لامساميه عاماء مس

 مايونا . 450مه جنسياة باداه خارج العالم اإلسالمي وعددهم 
واعتبر الهباش في بياه مكتوب، أه الفتوى  تميل خطوة مهمة وكسرا  لفتاوى التحريم التي أسهمة في 

مه قرار العاماء بترا باب االجتهاد مفتوحا  بخصوص حق بمية عزلة المدس والمسجد األقص  ، وي
 مسامي العالم في زيارة المدس والمسجد األقص . 

 1/5/4114الخليج، الشارقة، 
 
 األوضاع السياسية التي تحدث في المنطقة قد تغّيب قضية األسرىقراقع:  .7

المنتدى العربي الدولي لهيئاة ماتمر في قال وزير األسرى الفاسطيني عيس  قراقل، : انتصار الدناه
جئنا إل  بيروة نحمل : »في بيروة «فندق الكومودور»دعم أسرى الحرية في سجوه االحتالل، في 
معسكرا  وسجنا  احتالليا ، ويتعرضوه لسياسة انتمام  11رسالة خمسة آالف أسير وأسيرة يميموه في 

المرض  والمعوقيه والجرح  والمصابيه رسمية وإلرهاب دولة. جئنا نحمل رسالة األطفال األسرى و 
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بأمرال السرطاه، رسالة األسيراة وكبار السه والنواب المادة، لنطاق صرختهم إل  المجتمل الدولي 
 «.ولكل المدافعيه عه حموق اإلنساه، لكي يتحركوا ويضعوا حدّا لدولة االحتالل

الماتمر يعيد قضية األسرى »أّه ورأة المحامية فدوى البرغويي، زوجة المناضل مرواه البرغويي، 
لاذهه العربي ولاشعوب العربية حت  تجدد االهتمام بهذه المضية، أله األوضاع السياسية التي 

 «.تحدث في المنطمة العربية قد تغّيب قضية األسرى
 1/5/4114السفير، بيروت، 

 
 موقع في الحكومة الجديدةحماس وفتح ليس لهما أّي : "صفاـ"أبو مرزوق ل .8

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المماومة اإلسالمية  حماس  موس  أبىو : جمعة يونس –ة غز 
مرزوق إنف ال يستبعد أه ياتمي الرئيس محمود عباس مل رئيس المكتب السياسي لاحركة خالد مشعل 

 لدعم المصالحة.
األربعىىىاء أه  وأوضىىى  أبىىىو مىىىرزوق فىىىي تصىىىري  لوكالىىىة  صىىىفا  خىىىالل زيارتىىىف لممرهىىىا فىىىي مدينىىىة غىىىزة

مشىىىاوراة تشىىىكيل الحكومىىىة سىىىتنطاق بدايىىىة األسىىىبوع الممبىىىل، مشىىىيرا  الىىى  أه الىىىرئيس عبىىىاس سىىىيتول  
 رئاستها وفق ما نص عايف اتفاق الدوحة.

ورجىى  أه تجىىىد الحكومىىة الممباىىىة أجىىواء  مريحىىىة فىىىي المنطمىىة وبميىىىة العىىالم عاىىى  الىىرغم مىىىه التهديىىىداة 
 اإلسرائياية واألمريكية لها.

  ال بد مىه مراعىاة كىل اللىروف التىي تحىيط بالحكومىة وايجىاد كىل الجوانىب التىي تضىمه لهىا وأضاف 
االستمرار، وكنتيجة لهذا فإه الحكومة ستمضي وستجد أجواء مريحة في المنطمة وبمية العالم، فىنحه 
باىىد تحىىة االحىىتالل وبالتىىالي لىىيس لىىدينا فىىائل مىىه المىىوة وال فىىائل مىىه االسىىتغناء عىىه ا خىىر حتىى  

 احلة .ال
أه حمىاس لىيس لهىا أي موقىل فىي الحكومىة الجديىدة وكىذلا فىت ، وقىال:  في حوار مل صفا، وأوض  

هذه حكومة كفاءاة وطنية مه المستمايه ال لوه سياسي لها، وستعمل عا  تنفيىذ مهمىاة خاصىة تىم 
  .4/5/1011التوافق عايها في 

المهمىىاة خىىالل سىىتة أشىىهر، وهىىي  وأضىىاف  الحكومىىة ذاة مهىىام ماقتىىة، ومىىه المتوقىىل أه تنجىىز كىىل
معروفىىىىة سىىىىواء فىىىىي وحىىىىدة الماسسىىىىاة الفاسىىىىطينية أو االنتخابىىىىاة والمصىىىىالحة المجتمعيىىىىة أو إشىىىىاعة 
االجواء العامة في الحرياة وغيرها، أو في كسر الحصار عه غزة وفت  المعابر أو ترتيب األوضىاع 

 ب أه تعمل بها وتنتهي منها قريبا .في الضفة الغربية ترتيبا  حسه، وهذه مهماة عاجاة لاحكومة يج
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وحىىول األسىىماء الممترحىىة لاحكومىىة الجديىىدة، قىىال أبىىو مىىرزوق:  ال يوجىىد أحىىد يسىىتطيل أه يمىىدم اسىىما 
بمفىىىرده، ألنىىىف ال بىىىد أه يكىىىوه رضىىىا فاسىىىطيني عىىىام عىىىه هىىىذه الشخصىىىياة، فيجىىىب أه تختىىىار بدقىىىة 

 وموضوعية، ولم يتم االتفاق عا  األسماء بعد.
ه مصادر خاصة أه الرئيس عباس سيزور الدوحة خالل االيام الممباة لامشاركة في وعامة  صفا  م
 حفل زواج حفيده.

31/4/4114وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 في الوجود "إسرائيل" الزهار: اتفاق المصالحة الفلسطينية لن يؤدي إلى اعتراف حماس بحقّ  .9

مىىود الزهىىار المسىىاول السياسىىي الكبيىىر فىىي حركىىة قىىال مح: نضىىال المغربىىي، كريسىىبياه بىىالمر -غىىزة 
المماومىىة االسىىالمية إه اتفىىاق المصىىالحة الفاسىىطينية لىىه يىىادي إلىى  اعتىىراف حمىىاس بحىىق إسىىرائيل فىىي 

 الوجود وال إل  خضوع أي نشطاء في غزة لسيطرة الرئيس الفاسطيني محمود عباس.
تي تدير شاوه قطاع غزة فىي انتلىار أه وقال الزهار في مماباة مل رويترز يوم اليالياء إه حماس ال

يشىىكل عبىىاس حكومىىة وحىىدة وطنيىىة لكنىىف أضىىاف أه الىىرئيس الفاسىىطيني يتمهىىل فىىي ذلىىا سىىعيا لاتغاىىب 
 عا  معارضة الوالياة المتحدة واسرائيل.

وقال الزهار أحد أكير الشخصياة تأييرا داخل حماس إه عباس لم يمرر السعي لامصالحة إال نتيجة 
التىىىىي ترعاهىىىىا الواليىىىىاة المتحىىىىدة فىىىىي إحىىىىراز اي تمىىىىدم وتوقىىىىل أه يتمهىىىىل الىىىىىرئيس  فشىىىىل المفاوضىىىىاة

 الفاسطيني في تشكيل الحكومة التي ستكوه حكومة كفاءاة.
وأضاف  إنف يحاول تجاوز موجة هائاة مه الضغط. نحه في االنتلار  مشيرا ال  أه حماس سىامة 

 بالفعل قوائم باسماء الوزراء المحتمايه.
اه عباس يستخدم اتفاق المصالحة لاضغط عاى  اسىرائيل لكنىف فىي ذاة الوقىة قاىق إزاء ورأى الزهار 

 تهديد الوالياة المتحدة بتعايق مساعداة قيمتها مئاة المالييه مه الدوالراة.
وقىىىال الزهىىىار فىىىي منزلىىىف المحىىىاط بحراسىىىة مشىىىددة  إنىىىف يسىىىع  إلىىى  ضىىىمانة السىىىتمرار الىىىدعم المىىىالي 

 األمريكي. 
ة حافىىىىاء غىىىىربييه قىىىىال عبىىىىاس إه الحكومىىىىة الجديىىىىدة سىىىىتعترف بإسىىىىرائيل وتاتىىىىزم وفىىىىي مسىىىىع  لطمأنىىىى

بالمعاهىىىداة السىىىابمة. ولكىىىه الزهىىىار نفىىى  ذلىىىا ووصىىىفف بأنىىىف لفتىىىة جوفىىىاء قىىىائال إه الىىىوزراء سىىىيكونوه 
 أكاديمييه ليسة لهم صالحياة سياسية.

. يمىىىول هىىىذه وأضىىىاف الزهىىىار الىىىذي شىىىارا فىىىي مفاوضىىىاة المصىىىالحة  عبىىىاس ال يمىىىول لهىىىم الحميمىىىة
 حكومتي. لكنها ليسة حكومتف. إنها حكومة وحدة وطنية. إنف يروج لها بهذه الطريمة لتمايل الضغط. 
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وقىال الزهىار إه حمىاس سىتلل مسىاولة عىه قىوة األمىىه التابعىة لهىا بغىل النلىر عىه االتفىاق األخيىىر 
 عام الحالي.وأيا كاه مه سيفوز باالنتخاباة العامة الممرر إجرااها في وقة الحق مه ال

وأضاف بينما كاه جالسا  له يمس أحد األجهزة األمنية فىي غىزة. لىه يسىتطيل أحىد المسىاس بشىخص 
 واحد مه الجناح العسكري. لم يطاب أحد هذا. 

قال الزهار إه االنمساماة في مصر  كارية  لامنطمة. وأقر بأه العالقاة التىي وبالحديث عه مصر، 
بالكامل بعد أه رفضة حمىاس مسىاندة الىرئيس السىوري بشىار األسىد كانة وطيدة مل ايراه لم تتعاف 

 في الحرب األهاية بباده.
وأضىىىىاف  عالقتنىىىىا جيىىىىدة )مىىىىل ايىىىىراه( لكىىىىنكم تعامىىىىوه أه المشىىىىكاة السىىىىورية ال تىىىىزال عىىىىامال مىىىىايرا... 

 االتصال لم يعد كما كاه.  رافضا الحديث عه تفاصيل التمويل االيراني لحماس.
الصىىواريخ مىه حىىيه  خىىر مىه غىىزة عاىى  إسىرائيل فىىي بدايىىة العىام وسىىط اتهامىىاة  وزادة وتيىرة إطىىالق

 متبادلة بالمساولية عه عدم االلتزام باتفاق التهدئة.
لكىىىه الزهىىىار قىىىال إه حمىىىاس غيىىىر مسىىىاولة عىىىه كىىىل الهجمىىىاة الصىىىاروخية واتهىىىم بعىىىل الجماعىىىاة 

 ء عمد اتفاق الوحدة مل عباس.الصغيرة بالسعي لزعزعة استمرار غزة حت  في األسبوع الماضي اينا
صىاروخا عاى  اسىرائيل حىىيه وقعنىا االتفىاقن لىم تكىه حمىاس مىه فعاىىة  10طاىق أ   اوقىال الزهىار  لمىاذ

ذلا... لم يكه هذا ألسباب فاسطينية. كىاه ضىد المصىال  الفاسىطينية. المصىال  الفاسىطينية تمتضىي 
 إبرام اتفاق المصالحة. 

31/4/4114وكالة رويترز لألنباء،   
 

 "إسرائيل"بعد فشل المفاوضات مع شعث: سنعود للحراك الدولي وتصعيد النضال الشعبي  .01
قىىال عضىىو الاجنىىة المركزيىىة لحركىىة فىىت ، مفىىول العالقىىاة الدوليىىة نبيىىل  فىىادي أبىىو سىىعدى: -رام هللا 

سىىتعود لاحىىراا الىىدولي السياسىىي بىىالتزامه مىىل تصىىعيد النضىىال الشىىعبي  السىىاطة الفاسىىطينيةشىىعث، إه 
 مي عا  األرل بعد فشل المفاوضاة مل اإلسرائياييه.السا

شعث الذي التم  سىفراء أمريكىا الالتينيىة فىي ممىر مفوضىية العالقىاة الدوليىة بمدينىة رام هللا، بحضىور 
رئىيس دائىرة أمريكىا الالتينيىىة محمىد عىودة وأعضىىاءالدائرة، أكىد أه الامىاء يهىىدف إلى  توضىي  التطىىوراة 

ة واتفىىىاق المصىىىالحة الوطنيىىىة، وفىىىي إطىىىار تطىىىوير العالقىىىاة الينائيىىىة السياسىىىية بعىىىد وقىىىف المفاوضىىىا
 استعدادا لامرحاة الممباة التي ستشهد خطواة سياسية هامة.

وأكىىىد شىىىعث أه اإلجىىىراءاة االسىىىرائياية هىىىي التىىىي أدة إلىىى  إفشىىىال المفاوضىىىاة والجهىىىود األمريكيىىىة، 
كييىف البنىاء االسىتيطاني خىالل فتىرة وخاصة تراجعها عه إطالق سراح الدفعة الرابعة مه األسىرى، وت
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المباحيىىاة السياسىىية، مشىىيرا إلىى  عىىدم صىىدق النوايىىا اإلسىىرائياية خىىالل فتىىرة المباحيىىاة السياسىىية التىىي 
 استمرة تسعة أشهر وتضاعف فيها االستيطاه أربل مراة.

النضىىمام معاهىىدة ل 15األجىىواء التىىي خامتهىىا اسىىرائيل أجبىىرة الميىىادة الفاسىىطينية عاىى  التوقيىىل عاىى  ‘
يمىىول شىىعث، مشىىيرا إلىى  عىىزم السىىاطة الفاسىىطينية العىىودة لاحىىراا السياسىىي عاىى   ’لاماسسىىاة الدوليىىة
 الساحة الدولية.

وطالىىب شىىعث الىىدول الصىىديمة فىىي العىىالم بالمزيىىد مىىه الىىدعم لاشىىعب الفاسىىطيني فىىي المحافىىل الدوليىىة 
ا عاىى  االنصىىياع لمىىراراة الشىىرعية واتخىىاذ اإلجىىراءاة الالزمىىة لمماطعىىة الحكومىىة االسىىرائياية إلجبارهىى

نهاء  احتاللها لدولة فاسطيه. الدولية واض
1/5/4114القدس العربي، لندن،   

 
 : تصريحات الزهار ال تسهم في دعم المصالحة"48عرب"مسؤول في فتح لـ .00

قىىال مسىىاول فىىي حركىىة فىىت ، إه تصىىريحاة الميىىادي فىىي حركىىة  حمىىاس  محمىىود الزهىىار التىىي نشىىرتها 
وأضىاف المسىاول  ز  اليوم سابية وال تسهم في دعم المصالحة بل تضل العراقيل أمامها.وكالة  رويتر 

مفضىىىال عىىىدم ذكىىىر اسىىىمف إه المصىىىالحة الفاسىىىطينية أصىىىبحة حاىىىم كىىىل  44فىىىي حىىىديث لموقىىىل عىىىرب
فاسىطيني، مشىىددا أه الشىىعب الفاسىىطيني لىه يسىىام  اي مسىىاول مىىه أي جانىب ال يتماشىى  مىىل رغبتىىف 

رادتف التواقة الستع  ادة الوحدة الوطنية في هذه المحطة الهامة التي تمر بها قضيتنا.واض
مختتمىىا حدييىىف بىىالمول ال  ورفىىل المسىىاول التطىىرف إلىى  النمىىاط التىىي وردة فىىي الحىىوار مىىل الزهىىار،

 يمكنني فهم هذه التصريحاة إال في سياق سابي.  
31/4/4114، 48عرب   

 
 يؤّكد تبعيتها لالحتالل "سرائيلإـ"عباس زكي: اشتراط أمريكا على حماس االعتراف ب .02

نىىّدد عضىىو الاجنىىة المركزيىىة لحركىىة  فىىت  ، عبىىاس زكىىي، بىىالموقف األمريكىىي والتهديىىداة التىىي : رام هللا
أطامتهىىا واشىىنطه والماضىىية بمطىىل المسىىاعداة الماليىىة عىىه أي حكومىىة فاسىىطينية قادمىىة تكىىوه حركىىة 

  حماس  جزءا  منها.
(، اشتراط 4|40ّمة  قدس برس  نسخة عنها، اليوم األربعاء )واستنكر زكي في تصريحاة صحفية تا

الجانب األمريكي عا  حركة  حمىاس  االعتىراف بشىروط الاجنىة الرباعيىة الدوليىة، بمىا فيهىا االعتىراف 
 بدولة االحتالل اإلسرائياي.
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ارة وقىىىىال زكىىىىي  مىىىىا تطابىىىىف أمريكىىىىا ياكىىىىد عاىىىى  أه تحّركهىىىىا مىىىىرتبط بالرايىىىىة اإلسىىىىرائياية لاوضىىىىل، واإلد
األمريكية تخضل لمىا توليىف حكومىة االحىتالل عايهىا، فواشىنطه ليسىة فمىط حايفىا  اسىتراتيجيا  إلسىرائيل 

 بل إنها تضم لوبي صهيوني يسيطر عا  مفاصل العمل داخاها ، عا  حد تعبيره.
وأضىىىاف الميىىىادي فىىىي  فىىىت  ،  إنىىىف مىىىه العىىىار عاىىى  دولىىىة كأمريكىىىا أه تتحىىىدث عىىىه حمىىىاس وتتجاهىىىل 

 وزير اإلسرائياي نفتالي بينية التي أّكد خاللها أنف قام بمتل فاسطينييه ويايد ذلا .تصريحاة ال
31/4/4114، قدس برس  

 
 تجتمع في غزة ورام هللا الفلسطينية لجنة للمصالحة .03

عمىدة لجنىة  الحريىاة العامىىة  المنبيمىة عىه تفاهمىاة المصىىالحة الفاسىطينية اجتماعىا  لهىىا : )د .ب .أ(
، أمىىس، لبحىىث دعىىم خطىىواة إنهىىاء االنمسىىام الفاسىىطيني الىىداخاي، وهىىذا أول اجتمىىاع فىىي غىىزة ورام هللا

وجاء عمد اجتمىاع الاجنىة  1014اجنة منذ عام، عاما  أنها شكاة في ديسمبر/ كانوه األول ،التعمده 
 بعد أسبوع مه توقيل اتفاق تنفيذ المصالحة بيه وفد منلمة التحرير  حماس .

لتوازي بىىىيه رام هللا وغىىىزة لبحىىىث الشىىىروع فىىىي حىىىل المافىىىاة الموكاىىىة إليهىىىا وعمىىىدة الاجنىىىة اجتماعهىىىا بىىىا
وتشىىمل  المعتماىىيه السياسىىييه ومنىىل السىىفر وعمىىل الماسسىىاة المغامىىة وجىىوازاة السىىفر وضىىماه حريىىة 
العمىىل السياسىىي مىىه دوه قيىىود ، وقىىال منسىىق الاجنىىة فىىي الضىىفة مصىىطف  البرغىىويي إه الاجنىىة أقىىرة 

دء في حل المافىاة المنىوط بالاجنىة حاهىا، وشىدد عاى  وجىوب المضىي فىي مجموعة مه التوصياة لاب
حل مافاة الحرياة العامة لتعزيز التطاعاة اإليجابية لتنفيذ ماىف المصىالحة وتهيئىة األجىواء الالزمىة 

 لذلا.
1/5/4114الخليج، الشارقة،   

 
 "الشاباك" ُيعلن عن اعتقال خلية عسكرية تابعة لحماس في الضفة .04

اىه جهىاز أمىه العىام االحىتالل  اإلسىىرائياي  )شىاباا( أمىس، اعتمىال  خايىة عسىكرية  تابعىىة أع: وكىاالة
طالق نار. وقىال  لحركة  حماس  في مدينة قامياية شمالي الضفة الغربية، زعم أنها تخطط لهجماة واض
 1014 الشىىىاباا  فىىىي بيىىىاه  إه جهىىىازه ووحىىىداة مىىىه الجىىىيش اعتماىىىوا خىىىالل ديسىىىمبر/ كىىىانوه األول 

يحمىىىل الجنسىىىية  أحىىىدهمأشىىىخاص  1خايىىىة عسىىىكرية تابعىىىة لحمىىىاس مكونىىىة مىىىه  1014آذار ، مىىىارس/
 اإلسىىىرائياية ، وأضىىىاف أه التحميمىىىاة كشىىىفة أه أعضىىىاء الخايىىىة قىىىاموا بتصىىىنيل متفجىىىراة بدائيىىىة مىىىه 

 تجربتهم بتفجيرها، وخططوا لشراء أساحة لاميام بهجماة.باألسمدة الزراعية، ونجحوا 
1/5/4114الخليج، الشارقة،   
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 الكيان اإلسرائيلي يعد لتشريع أداء اليهود المتطرفين طقوسهم في الحرم القدسي .05

)يو بي آي(: أعاه الحاخام المتطرف اياي به دهاه نائب وزير ما تسم  األدياه  اإلسرائياي ، مه 
حزب  البية اليهودي ، أمس، أه وزارتف وضعة  أنلمة جديدة  تسم  لغالة المتطرفيه اليهود 

 صالة في الحرم المدسي، وأنف يتوقل مه رئيس الوزراء بنياميه نتنياهو وحكومتف المصادقة عايها.بال
ونماة إذاعة  المناة السابعة  عه به دهاه قولف  وضعنا أنلمة تنلم الصالة في جبل الهيكل )الحرم 

سم  ألي المدسي( وأتوقل مه رئيس الوزراء والحكومة أه تتبن  هذه األنلمة وتطبيمها بشكل ي
يهودي معني في ذلا بأه يصعد إل  الجبل ويصاي فيف ، وأضاف أمام اجتماع  طارئ  عمدتف حركة 
 مه أجل حرية يهودية ، تحة شعار  نستعيد جبل الهيكل ، أه  موقفي واض  وهو أه كل مه يسم  

 لف حاخامف بالصعود إل   جبل الهيكل  يتوجب عايف وبإمكانف الصعود والصالة أيضا  .
ورأى أه  الواقل الذي يوجد فيف تمييز بيه اليهود وأشخاص آخريه )المساميه( بحيث إه اليهود هم 
الوحيدوه الذيه ال يمكنهم الصالة، هو واقل غير منطمي وليس معموال  ويحلر أه نمبل بف ، عا  حد 

 زعمف.
ود الحاكم  ال وقال نائب رئيس  الكنيسة  موشيف فيغايه، رئيس الجناح المتطرف في حزب الايك

أطاب المساواة في جبل الهيكل، ال توجد مساواة كهذه وهو لنا ولنا فمط ، وأضاف أه  مه ال تدوس 
ذا لم يكه  ذا لم يكه لدينا الجبل فإنف ال تاريخ لنا، واض قدماه في الجبل فإنف يتخا  عنف لامساميه، واض

ذا كنا دينا   نما ديه فمط، واض  فمط فإننا ال نستحق دولة يهودية .  لدينا تاريخ فإننا لسنا شعبا  واض
 1/5/4114الخليج، الشارقة، 

 
 "نيويورك تايمز": نتنياهو يدرس اتخاذ خطوات من جانب واحد .06

تدرس الحكومة اإلسرائياية خياراة مختافة لاتعامل مل الوضل الفاسطيني الجديد، فإل  جانب الحماة 
تفاق المصالحة، بدأة في دراسة اتخاذ خطواة الدعائية التي تشنها عا  الساطة الفاسطينية وعا  ا

 مه جانب واحد.
وذكرة صحيفة  نيويورا تايمز  األمريكية، أه رئيس الوزراء اإلسرائياي بنياميه نتنياهو، عمب توقف 
محادياة السالم مل الفاسطينييه األسبوع الماضي، طاب مه حكومتف باورة سياساة بدياة لاتعامل 

يصعب حاف، قد تتضمه ضم أجزاء مه الضفة الغربية أو االنسحاب مه مل النزاع الحالي الذي 
 بعل المستوطناة، ودعم مستوطناة أخرى.
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 إه ميل هذه الخطواة  -في تمرير أوردتف عا  موقعها اإللكتروني األربعاء  -وقالة الصحيفة 
ممربة مه أحادية الجانب باتة ماخرا تحل  بتأييد مه بعل الشخصياة اإلسرائياية البارزة ال

نتنياهو، رغم انها تام  معارضة شديدة مه جانب الميادة الفاسطينية وواشنطه، كما انها تتعارل مل 
رأي تم تبنيف عا  نطاق واسل بشأه ضرورة التفاول عا  الحدود بيه إسرائيل ودولة فاسطينية 

 مستمباية كنمطة جوهرية لاسالم الدائم .
نتنياهو أباغ الوزراء يوم األحد الماضي بأنف سيدرس كافة  ونماة الصحيفة عه مساول إسرائياي أه

الخياراة خالل األسابيل الممباة. مشيرة إل  أه وزراء يمينييه استغاوا بالفعل انهيار المحادياة التي 
جرة برعاية أمريكية ليجددوا دعواتهم إل  مزيد مه التصرفاة العدائية ميل ضم يايي الضفة الغربية 

طمة  ج ، كما فعاة إسرائيل في السابق مل المدس الشرقية وهضبة الجواله، وسيعني المعروفة بالمن
 هذا األمر تطبيق المانوه المدني اإلسرائياي عا  المنطمة.

 31/4/4114، 48عرب 
 

 نتنياهو لزمرة من "عرب الليكود": اعتداءات "دمغة الثمن" ليست من قيمنا .07
ة لعصاباة  دمغة اليمه ، ووجود ذراع تاا العصاباة رغم كوه حكومة نتنياهو الحاضنة األيدلوجي

السياسي داخل الحكومة اإلسرائياية بشكل رسمي ومعاه )البية اليهودي(، وتماهي قطاع واسل داخل 
حزب الايكود الحاكم مل تاا أأليدلوجية المتطرفة، اجتمل رئيس الوزراء اإلسرائياي بنياميه نتنياهو 

 لايكود العرب وأداه أمامهم اعتداءاة عصاباة دمغة.مساء أمس مل زمرة مه أعضاء ا
وقد صمتة حكومة نتنياهو عه تاا االعتداءاة طويال، وتغاضة عه اعتداءاتها عا  الفاسطينييه 
وممتاكاتهم، لكه حينما تفجر عنف هذه العصاباة في وجف الحكومة مه خالل ساساة اعتداءاة 

تعاو لوضل حد لها. لكه نتنياهو وحكومتف ال زالوا عا  قواعد لاجيش اإلسرائياي، بدأة األصواة 
 يرفضوه تصنيف تاا العصاباة عا  أنها إرهابية.

وفي أعماب االعتداء عا  مسجد في الفريديس يوم أمس دعا نتنياهو إل  اجتماع مل مه وصفهم 
العتداء بياه رسمي بأنهم  ناشطو ليكود مه الوسط العربي، البدوي، الدرزي؛ والشركسي ، وقال إه ا

 ميير لاغضب ، وتعهد لهم  بالعمل عا  المبل عه المساوليه عه االعتداء .»
وأضاف نتنياهو قائال:  نعمل عا  المبل عا  المساوليه. عززة المدراة لتحميق ذلا ونستعيه 

هدفا مركزيا، أله ذلا يتعارل مل ميزاتنا ومل »بجهاز األمه العام  الشاباا . واعتبر أه ذلا يعتبر 
 منا . قي

 1/5/4114، 48عرب 
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 استمرار مسلسل جرائم "تدفيع الثمن" و"إسرائيل" ماضية في الثرثرة .08

وديل عواودة: بموازاة استنكاراتها الافلية مه قبل الماسساة اإلسرائياية تستمر جرائم  -الناصرة 
ليتها محذريه وتتخذ طابعا متصاعدا خطيرا فيما يحمل فاسطينيو الداخل إسرائيل مساو ’ تدفيل اليمه‘

 مه العواقب.
وغداة االعتداء عا  مسجد قرية الفريديس قضاء حيفا وعا  كنيسة الطابغة التاريخية في طبريا 
وتهديد المطراه بولس ماركوتسو بالمتل أمس األول ضربة جماعاة  تدفيل اليمه  مجددا أمس 

ائياية. واحتجاجا عا  تدنيس بتخريب مراكب عربية وكتابة شعاراة عنصرية في مدينة يوكينعام اإلسر 
في بادة الفريديس أضرب األهالي عه العمل وأغاموا ماسساتهم التعايمية ومحالهم ’ الرحمة‘مسجد 
 التجارية.

وخرج أهالي بادة الفريديس لياة اليالياء بملاهرة حاشدة ونددوا باالعتداءاة وبعجز ساطاة المانوه 
ساجد بكاماها آخرها مسجد طوبا قضاء صفد قبل عه وقف اللاهرة الخطيرة التي تسبب بحرق م

 عاميه.
واعتبر رئيس إسرائيل شيموه بيريس أه  أحداث تدفيل اليمه  والتخريب في الفريديس مييرة لاخجل 

 ومه غير الممكه المرور عايها مر الكرام.
يعد ‘في مكالمة هاتفية مل رئيس المجاس المحاي في الفريديس يونس مرعي قال بيريس أمس إنف 

 بمواجهة هذه األعمال والمحافلة عا  التعايش .
وزار وزير المالية اإلسرائياي رئيس حزب  يش عتيد  يئير لبيد مسجد الفريديس أمس وزعم أه بحوزة 

نتعامل مل ‘يتعاق بالتحميق بهوية الجناة مبديا تضامنف مل األهالي. وتابل ’ طرف خيط‘الشرطة 
 معهم بمنته  الجدية وهكذا الحكومة أيضا .هاالء كإرهابييه والشرطة تتعامل 

ووصف لبيد الجناة بالجبناء والمجرميه وقال إنهم ليسوا صهاينة وال وطنييه منوها العتدائهم عا  
هللا ال عا  المسجد فحسب. لكه الوزير اإلسرائياي رفل التعميب عا  ساال صحافي حول ما إذا 

تي ألحمها ضرر في الفريديس وغيرها جراء كانة وزارتف ستعول أصحاب عشراة السياراة ال
االعتداءاة. ماكدا عزمف عا  لماء رئيس الحكومة بنياميه نتنياهو ومطالبتف بالعمل عا  معالجة 

 هاالء المجانيه .‘
مه جهتف قال رئيس حزب  العمل  وكتاة المعارضة يتسحاق هرتسوغ خالل زيارتف المرية أمس إنف لم 

شعب إسرائيل غاضب جدا ومروع الستمرار اللاهرة ‘ بل جاء أله  يأة ال كائتالف أو معارضة
 الفليعة .
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بالطبل هذا إرهاب وأرجو أه توفر الحكومة ‘وتابل في قول ما لم يماف ساسة إسرائيايوه آخروه 
 األدواة لمكافحتف . 

 1/5/4114القدس العربي، لندن، 
 

 لفلسطينية اختارت اإلرهابيينرون بروسور يدين اتفاق المصالحة الفلسطينية: القيادة ا .09
الحياة: شه السفير اإلسرائياي لدى األمم المتحدة روه بروسور حماة عا  الميادة  –نيويورا 

، في إشارة إل  المصالحة مل  حماس . وقال إه الميادة «اختارة اإلرهابييه»الفاسطينية، معتبرا  أنها 
دة واتفاقية دولية، كما أنها بدال  مه أه تعزز معاه 15الفاسطينية  تنكرة اللتزاماتها وانضمة إل  

التسام  اختارة االحتفاء باإلرهابييه ، داعيا  المجتمل الدولي إل   محاسبة الفاسطينييه عا  أعمالهم 
 اإلرهابية التي تستهدف المدنييه .

 1/5/4114الحياة، لندن، 
 

 لسطينيين في الخليلبينيت ينضم إلى حملة تضامن مع جندي تصرف بشكل عنيف مع شبان ف .21
انضم وزير االقتصاد اإلسرائياي، نفتالي بينية، إل  حماة تضامه واسعة مل جندي إسرائياي 
متطرف لهر في شريط مصور يتصرف بعنف مل شابيه فاسطينييه أعزليه في الخايل وأشهر 

ائياي أه ورغم إعاله الجيش اإلسر «. سالحف في وجههما. وقال بينية  لو كنة مكانف لتصرفة مياف
اعتمال الجندي ال عالقة لف بالشريط المصور بل بسبب ساوا عنيف حيال الضباط المساوليه عنف، 

 بحسب وسائل إعالم عبرية.« أذهاة قيادة الجيش»ال زالة حماة التضامه متواصاة إل  درجة 
الجندي تصرف بشكل »وكتب بينية في حسابف عا  شبكة التواصل االجتماعي  فيسبوا  إه 

مه المهم أه يعرف كل »ي ، ولو لم يكه هناا مه يصور لما وقل الحادث أساسا . وأضاف صح
 مماتل أنف يتعيه مواصاة الدفاع عنا وعه نفسف، وليعرف بأننا نمف خافف .

وقد عرل هذا األسبوع شريط فيديو يلهر جنديا إسرائيايا مه كتيبة  ناحل  يتصرف بشكل عنيف 
في مدينة الخايل وحيه احتجا عا  تعاماف صوب سالحف صوبهما مل شابيه فاسطينييه أعزليه 

واستعد إلطالق النار. وبعد بعد عرل الشريط المصور بأيام، أفادة وسائل إعالم إسرائياية بنبأ 
اعتمال الجندي وأشارة إل  أه الحديث يدور عه الجندي الذي لهر في الشريط يصوب سالحف في 

 وجف شابيه فاسطينييه.
 1/5/4114، 48عرب 
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 "الصحة" اإلسرائيلية تحذر من مياه "الحنفيات" في بعض مناطق بالقدس .20
معا: حذرة وزارة الصحة اإلسرائياية أمس مه استخدام مياه الصنابير  الحنفياة   –المدس المحتاة 

في بعل المناطق بالمدس، لالشتباه بوجود تاوث مياه. وأوضحة الوزارة انف يشتبف بحدوث تاوث 
في األحياء الشرقية والجنوبية مه المدس، وخصة بالذكر مناطق اليوري، تابيوة، صور بالمياه 

 باهر، ساواه، رأس العامود، البادة المديمة، مأمه هللا وحي المصرارة.
ودعة الوزارة لغاي مياه  الشرب والطهي وتنليف األسناه  لمدة دقيمتيه قبل استخدامها حت  اشعار 

المياه )جيحوه( تموماه بإجراء االختباراة الالزمة لاتأكد مه سالمة آخر. وأضافة انها وشركة 
 المياه.

 ودعة الوزارة المواطنيه لالتصال عا  شركة )جيحوه( في حال وجود أي مشكاة وطارئ بالمناطق.
وعامة مراساة  معا  أه انتشار المياه الماوية حدث منذ ساعاة مساء أمس األول، وعا  الفور 

 شركة  جيحوه ، وقاموا بإغالق صنابير المياه.اتصل األهالي ب
 ومه بيه المناطق المتضررة كذلا بعل أجزاء مه الطور والصوانة.

وأفادة مصادر مه شركة المياه أه الشركة تفحص سبب تاوث المياه، حيث قام عمالها منذ ساعاة 
لمتضررة، كما الصباح الباكر أمس بإجراء الفحوصاة والتصايحاة الالزمة في بعل المناطق ا

 وضعوا مواد خاصة لتعميم المياه، وحذروا عبر مكبراة الصوة مه استخدام المياه حت  اليوم.
 1/5/4114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 النائب اغبارية يحذر من محاوالت إسرائيلية إلفشال المصالحة .22

العفو اغبارية، أه  قدس برس: أكد العضو العربي في برلماه االحتالل  كنيسة  عبد -الناصرة 
نهاء االنمسام، شكاة عا  الدوام أمنية فاسطينيي الداخل منذ فترة  تحميق المصالحة الفاسطينية واض

 طوياة، منذ حدوث االنمسام.
وقال اغبارية في تصريحاة خاصة لى  قدس برس : إننا في الداخل الفاسطيني ننلر بإيجابية مرحاية 

ستراتيجية لوحدة الشعب الفاسطين ي، باعتبارها الضامه الوحيد لاشعب الفاسطيني أمام التحدياة واض
 التي يواجهها مه قبل االحتالل وأمريكا التي ال تريد أه يكوه لافاسطينييه أي مستمبل.

وأضاف يمول إه  هذا إنجاز حميمي ونأمل أه يتم تنفيذه بصورة جيدة وممبولة عا  الجميل، وأه يتم 
قامة  حكومة وحدة فاسطينية تميل جميل أطياف الشعب الفاسطيني . هذا التصال  الفاسطيني واض
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واعتبر اغبارية أه المواقف األمريكية المعارضة لامصالحة الفاسطينية تاكد أه  الطرف األمريكي لم 
يكه في يوم مه األيام طرفا نزيها، وطرفا يرع  المصالحة، كما أنف لم يكه طرفا نزيها حت  في 

 سرائياييه والفاسطينييه .محادياة السالم بيه اإل
 1/5/4114قدس برس، 

 
 قصى جاهز وينتظر مصادقة نتنياهو: مقترح ترتيب صلوات يهودية في األمؤسسة األقصى .23

مه تبعاة حماة  40/4/1014في بياه لها االربعاء  ”ماسسة األقص  لاوقف والتراث ”حّذرة
سسة في بيانها إه وزراء إسرائياييه تحريضية احتاللية إسرائياية عا  المسجد االقص ، وقالة الما 

وأعضاء كنيسة شنوا حماة تحريضية واسعة ضد المسجد األقص  المبارا والمصايه فيف، مطالبيه 
رئيس الحكومة اإلسرائياية بنياميه نتنياهو بالتدخل مباشرة لتغيير الواقل بالمسجد لصال  اليهود، 

 وفرل السيادة االحتاللية عايف سريع ا.
( 16/4مساء اليالياء ) ”منلماة الهيكل المزعوم“الل االجتماع الطارئ الذي دعة إليف جاء ذلا خ

 400بالمدس المحتاة لبحث سبل تكييف التواجد اليهودي في المسجد األقص ، وذلا بحضور 
شخص بينهم أعضاء كنيسة مه حزبي الايكود والبية اليهودي، والعشراة مه المستوطنيه 

 .”الربانيم”و
إه االجتماع المذكور تخال العديد مه الكاماة التحريضية ضد المسجد  ”اسسة االقص م“وقالة 

، والتي قال فيها ”يهودا غايا“األقص  والمصايه فيف، وأبرزها تصريحاة الناشط الايكودي الحاخام 
ال يمكه المبول بأي حال مه األحوال االستمرار في الوضل المائم باألقص ، وسيطرة المساميه  ”إنف

 .”عايف، ويجب تغيير هذا الواقل بشكل سريل
31/4/4114مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 " بمناسبة "رأس الشهر العبري"مسيرة األبواب"في يشاركون المستوطنين القدس: عشرات  .24

 في ممدمتهم وزير االستيطاه واإلسكاه اإلسرائياي أوري ”الربانيم”شارا العشراة مه المستوطنيه و
بمحاذاة أبواب المسجد األقص ، وذلا بمناسبة ما يطاموه  ”مسيرة األبواب“أرئيل مساء اليالياء في 

 .”رأس الشهر العبري“عايف 
وانطامة المسيرة مه ساحة البراق إل  شارع الواد بمحاذاة أبواب األقص ، وخاصة عند باب 

 .”فايبن  الهيكل سريع ا“ركوه فيها شعار المطانيه، انتهاء  قبالة باب األسباط، وعادة  ما يرفل المشا
31/4/4114مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
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 في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس ا  جديد استيطانيا   االحتالل يدّشن حيا  هآرتس:  .25

كشفة مصادر إعالمية عبرية النماب عه دعواة وزعها جيش االحتالل وجماعاة يهودية : الناصرة
انية، تدعو الجمهور اإلسرائياي لحضور حفل تدشيه حي استيطاني جديد في مستوطنة  هار استيط

براخا  الممامة عا  أراضي المواطنيه الفاسطينييه، جنوب مدينة ناباس شمال الضفة الغربية 
 المحتاة.

يه (: إه حفل تدش4|40وقالة صحيفة  هآرتس ، العبرية عا  موقعها اإللكتروني اليوم األربعاء )
الحي الجديد في المستوطنة ينلمف ما يسم   لواء إقايم السامرة  في الجيش اإلسرائياي، بالتعاوه مل 
المركز الجماهيري لامجاس اإلقايمي لمستوطناة منطمة السامرة )شمال الضفة الغربية(، في يوم ما 

 يسم   استمالل   إسرائيل، األسبوع الممبل.
وحدة  سكنية ، وذكرة أنف وقل عا   94ستيطاني الجديد يشمل وأشارة الصحيفة إل  أه الحي اال

الدعوة أيضا  حركة  أماناه  االستيطانية، التي تنشط في مجال البناء في المستوطناة، وتمف وراء 
 إقامة معلم البار االستيطانية العشوائية الممامة عا  أراٍل بماكية فاسطينية خاصة.
31/4/4114، قدس برس  

 
  عن الطعام وتهاجم المضربين أسيرا   14إدارة سجن "النقب" تعزل  دراسات:لل مركز أسرى .26

أسير ا إدراي ا مضرب ا عه الطعام  11أفاد مركز أسرى فاسطيه لادراساة مساء األربعاء بعزل : رام هللا
مه العزل الجماعي إل  العزل االنفرادي، وعزل يالية آخريه إل  عزل  أهوليكدار ، فيما هاجمة 

 السجه المضربيه يالث مراة.إدارة 
وأوض  مدير مركز أسرى فاسطيه لادراساة أسامة شاهيه في بياه صحفي وصل وكالة  صفا  

أسير ا إل  زنازيه العماب باعتبارهم  11نسخة عنف أه إدارة سجه النمب الصحراوي قامة بعزل 
  متمرديه.

ألسرى لمالبسهم، والتفتيش وأكدة مصادر خاصة مه داخل السجه لامركز تجريد إدارة السجه ا
 العاري حيث منعتهم مه ارتداء مالبسهم لمدة خمسة دقائق.

1/5/4114وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
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 لليوم السابع بالتوقف عن تلقي العالج "ألمعاء الخاوية"ا يصعدون خطواتاألسرى "أحرار":  .27
في سجوه االحتالل اإلسرائياي بموة  أشرف الهور: يواصل األسرى الفاسطينيوه اإلداريوه - غزة

إضرابهم المفتوح عه الطعام، لايوم السابل عا  التوالي، احتجاجا عا  السياساة اإلسرائياية، وشرعوا 
 بتنفيذ خطوة االمتناع عه تامي العالج في عياداة السجوه، ما يعني تعرل حياتهم لاخطر.

رعوا بخطواة تصعيدية ضد سياسة وبحسب ما وصل مه معاوماة عه هاالء األسرى فإنهم ش
، في بياه لف أه هاالء األسرى المضربيه عه ’أحرار ولدنا لألسرى‘االحتالل بحمهم. وذكر مركز 

خطوة ‘الطعام منذ أسبوع، وبموجب الخطوة الجديدة، سيماطعوه عياداة السجوه لمدة أسبوع، كى 
اإلداريوه في سجوه االحتالل وكاه األسرى  .’احتجاجية جديدة بعد رفل االحتالل لمطالبهم

مه الشهر الجاري، احتجاجا  14أسير شرعوا بإضراب مفتوح عه الطعام منذ  100وعددهم نحو 
رادة حياة‘عا  سياسة االحتالل في السجوه بحمهم، تحة شعار   .’يورة حرية واض

1/5/4114القدس العربي، لندن،   
 

 سجدها من قبل عصابات "تدفيع الثمن"على تدنيس م احتجاجا   الفريديسفي بلدة إضراب شامل  .28
يسود اإلضراب الشامل بادة الفريديس قرب مدينة حيفا الواقعة شمال فاسطيه المحتاة عام : حيفا

، احتجاجا عا  قيام متطرفيه يهود مه عصاباة  تدفيل اليمه  بتدنيس مسجد البادة، فجر 1644
هدم المساجد وبناء معابد يهودية عا  (، وكتابة شعاراة عنصرية تدعو إل  4|16أمس اليالياء )

 أنماضها، ويمبوا إطاراة سبل عشرة سيارة.
وقالة مصادر محاية في البادة إه اإلضراب يشمل كافة مرافق الحياة مه ماسساة رسمية والمجاس 

 المحاي وصناديق المرض ، والمدارس، والبريد، والمحال التجارية.
31/4/4114، قدس برس  

 
 خلة النحلة جنوب بيت لحممنطقة راج المستوطنين من االحتالل يقرر إخ .29

أصدرة المحكمة المركزية االحتاللية في مدينة المدس المحتاة قرارا يمضي بإخراج المستوطنيه مه 
 منطمة  خاة النحاة  في قرية واد رحال جنوب بية لحم،  لعدم شرعية إقامتهم في المنطمة .

طاه في محافلة بية لحم حسه بريجية، أه المحامي سني وأكد عضو لجنة لمماومة الجدار واالستي
خوري اباغ أصحاب األرل انف تمكه مه انتزاع قرار مه المحكمة المركزية بإخراج المستوطنيه مه 
أراضي  خاة النحاة  الاذيه يحاولوه االستيالء عايها منذ أشهر وكاه آخرها يوم أمس بإقامة غرفة 

ر بريجية إل  أه قرار المحكمة يمهل المستوطنيه مدة شهريه واشا مه الخشب والصفائ  الحديد.



 
 
 

 

 
           41ص                                     3414 العدد:     1/5/4114يس الخم التاريخ:

جانب تنفيذ المرار ودعم المزارعيه والمواطنيه فوق للاخروج منها، داعيا الجهاة الفاسطينية لاوقوف 
 اراضيهم.

31/4/4114، فلسطين أون الين  
 

 في الضفةويعتقل ثمانية فلسطينيين منازل وبئر مياه قرب الخليل  ثالثة االحتالل يهدم .31
واصاة قواة االحتالل أمس اعتداءاتها في مناطق مختافة بالضفة حيث ة: وكاال - محافلاة

 مواطنيه بالضفة بينهم فتاة وأسيراه محرراه. 4منازل قرب الخايل واعتمال  4اقدمة عا  هدم 
كما جرفة ، هدمة قواة االحتالل أمس منزليه، في منطمة البص بشيوخ العروب شمال الخايل

جار زيتوه وعنب وتيه وجدرانا  استنادية في المنطمة. واندلعة مواجهاة بيه المواطنيه وقواة أش
 مواطنيه بالرصاص المغاف بالمطاط وباالختناق. 1االحتالل في المنطمة أدة ال  اصابة 

كما هدمة قواة االحتالل أمس منزال وبئر مياه في منطمة واد البمر  خاة الشرباتي  جنوب شرق 
مواطنيه بينهم فتاة وأسيراه محرراه، إير عماياة  4واعتماة قواة االحتالل أمس  الخايل. مدينة

 دهم وتفتيش نفذتها في مواقل مختافة بالضفة. 
1/5/4114الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "وحدة الدمج المبكر"بـ لبنان: اعتصام ألهالي المعوقين الفلسطينيين بمخيم عين الحلوة للمطالبة .30

الرئيس « األونروا»نلم أهالي األطفال الفاسطينييه المعوقيه اعتصاما  أمام مكتب : ار الدناهانتص
مستشف  »في « مشروع وحدة الّتدخل المبكر»في صيدا، وذلا لامطالبة بإعادة اإلشراف ودعم 

 «.الهمشري
، «بكرمشروع وحدة الدمم الم»، لتعاود تشغيل «األونروا»لب جميل المعتصميه الضغط عا  اطو 

واإلشراف عايف، كما يريدوه العمل عا  فت  مدرسة مختصة بحاالة اإلعاقة لالهتمام باألوالد 
لصفوف التموية في المدارس، ودفل المبالغ الكبيرة عايف، « األونروا»المرض . كما استغربوا دعم 

 .ونسياه أوالدهم وتركهم مه دوه تأميه طبابة ومدارس واختصاصييه لهم
الدكتور إبراهيم « األونروا»ام التم  وفد مه األهالي المنلميه مدير منطمة صيدا في وخالل االعتص

الخطيب حيث تسّام منهم مذكرة بمطالبهم والتي كاه أبرزها التعاقد مل أطباء مختصيه بحاالة 
أطفالهم لامعايناة الشهرية، وتأميه التربية التعايمية المختصة، ودعم مركز وحدة التدخل المبكر 

 يدا وصور.صب
1/5/4114السفير، بيروت،   
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 في نسختها الخامسةانتماء"  - الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينيةانطالق فعاليات " .32

في نسختها الخامسة. « انتماء -الحماة الدولية لاحفال عا  الهوية الفاسطينية »تنطاق اليوم فعالياة 
مزي يجمل عددا  مه كبار السّه في أقرب نمطة وتتضمه ساساة نشاطاة تستهل اليوم بنشاط ر 

 لبنانية إل  فاسطيه.
، تندرج «فاسطيه تجمعنا... والعودة موعدنا»وتهدف الحماة إل  تيبية حّق العودة، فتحة شعار 

، منها رفل العام الفاسطيني فوق الشرفاة واألسط  ساساة نشاطاة أقّرها الميموه عا  الحماة
ضافة اسم المدينة أو المرية الفاسطينية التي يتحّدر منها كل  والسياراة... طوال هذا الشهر، واض

 «.عائد إل ...»شخص مستخدم لافايسبوا عا  شكل 
 ماسسة وجمعية ومنلمة داعمة لفاسطيه. 400يذكر أه الحماة تضّم أكير مه 

1/5/4114يروت، السفير، ب  
 

 يرصد معاناة سكان قطاع غزة باألرقام "ثمن الحصار"تقرير دولي تحت عنوان  .33
وّيق تمرير حموقي دولي صادر عه  منلمة أصدقاء اإلنساه الدولية  ومركز  حماية  لحموق : فيينا

اء اإلنساه، باألرقام واقل الحياة الصعبة التي يعيشها السكاه الفاسطينيوه في قطاع غزة، جر 
 الحصار المشدد المفرول عايهم لاعام اليامه عا  التوالي.

وقال التمرير الذي حمل عنواه  يمه الحصار  إه كل يوم يطل عا  قطاع غزة يسجل فيف ضحايا 
جدد، وخسائر كبيرة، وتسوء الحياة اليومية لامواطنيه الفاسطينييه سواء عا  مستوى االقتصاد أو 

 مية واإلنسانية األخرى.الخدماة أو أوجف الحياة اليو 
 

 تأزم اقتصادي غير مسبوق
وبينة اإلحصاءاة والويائق، التي تضمنها التمرير، الذي تامتف  قدس برس  أه األوضاع االقتصادية 

في المائة في صفوف  46تردة إل  مستوياة غير مسبوقة، حيث ارتفعة نسبة الفمر إل  
ف الفمر المدقل، والبطالة ارتفعة إل  نسبة تزيد في المائة يمعوه تحة تصني 11المواطنيه، منهم 

ألف فرصة عمل في كافة المطاعاة مه أصل حوالي  110في المائة، فمد تم فمداه حوالي  40عه 
 ألف فرصة عمل كانة متاحة قبل الحصار. 444
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 إغالق المعابر
، وهذا 1014العام  شاحنة في 55444كما تراجل عدد الشاحناة المحماة بالسال الواردة لامطاع إل  

شاحنة، مه مختاف  51441العدد أقل مما سم  بدخولف خالل العام الذي سبمف حيث باغ العدد 
 أصناف السال المسموح بدخولها.

وبالنسبة لمعبر رف  البري؛ فمد واصاة الساطاة المصرية إغالق معبر رف  بيه مصر وقطاع غزة 
فت  الجزئي لبعل الحاالة اإلنسانية، حيث باغ خاصة في النصف الياني مه العام، باستيناء ال
 4000شخصا ، بينما كاه ذلا قبل اإلغالق  150متوسط عدد المسافريه خالل أيام الفت  فمط 

 .مسافر يوميا
 

 خسائر بالماليين
وقّدر التمرير الحموقي الدولي الصادر عه  أصدقاء اإلنساه  ومركز  حماية ، الخسائر التي يتعرل 

 .ألف دوالر يوميا   150لزراعة واليروة السمكية بى لها قطاعي ا
وحسب بياناة وزارة الزراعة في الساطة الفاسطينية؛ فإه الخسائر السنوية الناجمة عه ذلا تمدر بى 

كذلا وبحسب نمابة الصياديه؛ فإه العامايه في مجال الصيد تحولوا في الغالب  مايوه دوالر. 91
  المساعداة االجتماعية، وأه اإلنتاج السمكي في العام إل  عاطايه عه العمل ويعيشوه عا

 طه قبل فرل الحصار. 4000طه، بينما كاه يباغ أكير مه  1150تراجل إل   1014
 

 تعليم وصحة .. وأزمة كهرباء
ومه ناحية أخرى؛ استمرة معاناة السكاه في قطاع غزة مه االنمطاع المتكرر لاتيار الكهربائي 

 تمريبا مه عدد ساعاة اليوم. % 49ل نلام الكهرباء يعمل بواقل وبشكل يومي، وما يزا
، كما 1014مدرسة قيد اإلنشاء توقف العمل بها خالل العام  19وعا  مستوى قطاع التعايم؛ فإه 
 مختبرا. 10، وتوقف العمل في ترميم 1014توقف طرح المشاريل الجديدة لاعام 

فود الطبية التخصصية التي أجرة ما يمارب وعا  صعيد المطاع الصحي؛ فمد توقف دخول الو 
ي المائة مه  11، ونفذ 1014عماية جراحية داخل المطاع في النصف األول مه عام  1000

مخزوه العالجاة األساسية لدى المستودع المركزي لألدوية حت  وصل حد الصفر في حاالة، 
صنف مه  110أو أكير، وأه  في المائة 19صنف ا دوائيًّا آخرا بنسبة  14بينما انخفل مخزوه 

األدوية عا  وشا النفاذ، وكذلا فمد توقف سفر المرض  لاعالج في الخارج حيث كاه يجري تحويل 
 مريل شهريا  إل  المستشفياة المصرية. 1000
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في المائة، حيث  40وعا  صعيد المحروقاة؛ فمد تدن  معدل دخول غاز الطهي إل  ما دوه 
 400طه في اليوم بصورة غير منتلمة، بينما كاه يدخل  105 تسم  ساطاة االحتالل بدخول

طه بصورة منتلمة يوميا  قبل الحصار، أما عا  صعيد البنزيه والسوالر فإه احتياج قطاع غزة 
في المائة  45اليومي منها يمارب المايوه لتر، لكه ساطاة االحتالل اإلسرائياي ال تسم  إال بدخول 

 طاوبة.في المتوسط مه الكمياة الم
31/4/4114قدس برس،   

 
 مصر تسمح لوفد رفيع من الجهاد بمغادرة غزة .34

أشرف الهور: سمحة الساطاة المصرية يوم أمس في واقعة هي األول  مه نوعها منذ  - غزة
أشهر، لوفد رفيل مه حركة الجهاد اإلسالمي بمغادرة قطاع غزة مه معبر رف  لاسفر إل  الخارج 

 لاماء قادة الحركة.
الوفد الميادي مه الجهاد الذي عبر معبر رف  البري الفاصل بيه المطاع ومصر كال مه وضم 

الدكتور محمد الهندي، والشيخ نافذ عزام، وكالهما عضواه في المكتب السياسي لاحركة، إضافة إل  
 الميادي البارز في الجهاد خالد البطش، مساول العالقاة الخارجية.

زيارة اعتيادية في ‘م الجهاد اإلسالمي أه سفر الوفد أت  ضمه وقال داوود شهاب المتحدث باس
 ’.إطار التواصل بيه قيادة الحركة

 1/5/4114القدس العربي، لندن، 
 

 السلطات المصرية تعيد إغالق معبر رفح بعد فتحه مدة يومين .35
(، إغالق معبر رف  البري 40/4أعادة الساطاة المصرية، مساء األربعاء ): قدس برس -غزة 

مواطه مه السفر خالل هذيه  1500وذلا بعد فتحف لمدة يوميه بشكل استينائي، حيث تمكه قرابة 
 اليوميه.

مسافر مه الحاالة اإلنسانية والمرضي والعالميه والطابة معبر رف  البري باتجاه  490وغادر اليوم 
رة العامة لامعابر بوزارة وقالة اإلدا اليوم الياني واألخير بعد فتحف استينائي ا. فيالصالة المصرية 

تصري  ممتضب مساء اليوم  إه أربعة عشر حافاة تمكنة مه مغادرة  فيالداخاية واألمه الوطني 
 معبر رف  مه أصل تسعة عشر حافاة كانة معدة مه قبل الصالة الخارجية لامعبر.

 31/4/4114قدس برس، 
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 األقصى تحت االحتاللالمسجد فتوى تجيز زيارة  .36
أبطل عاماء مشاركوه في الماتمر الدولي األول  الطريق إل  المدس ،  :زايد الدخيل - ()بترا -عماه

فتوى رئيس االتحاد العالمي لعاماء المساميه يوسف المرضاوي  بتحريم زيارة الممدساة اإلسالمية في 
يوه أينما المدس الخاضعة لالحتالل اإلسرائياي ، مجيزيه الزيارة لفئتيه مه المساميه، هما  الفاسطين

كانوا ومهما كانة جنسياتهم، والمساموه الذيه يحماوه جنسياة دول باداه خارج العالم اإلسالمي، 
 مايوه مسام . 450وعددهم 

وترا عاماء، في الجاسة الختامية لاماتمر، التي عمدة لهر أمس،  باب االجتهاد مفتوحا 
ماكه الممدسة في األراضي بخصوص حق باقي مسامي العالم في زيارة المسجد األقص  واأل

 المحتاة ، عا  اعتبار أه  الدفاع عه المسجد األقص  فرل عيه عا  كل مسام .
 1/5/4114، الغد، عّمان

 

 األردن يحذر في مجلس األمن من استمـرار االنتهاكات اإلسـرائيلية في القدس  .37
ال سيما في الحرم الشريف، حذر األرده مه االنتهاكاة اإلسرائياية في المدس و  :)بترا( -نيويورا 

وطالب بوقف االعتداءاة مه قبل المتطرفيه عا  الحرم الشريف والمسجد االقص  كوه ذلا يعّد 
وأكد األرده عا  لساه مندوبف الدائم في  انتهاكا واضحا لامانوه الدولي ولامراراة الدولية ذاة الصاة.
ل  تسوية عادلة ودائمة وشاماة لامضية االمم المتحدة، سمو االمير زيد به رعد ضرورة التوصل إ

ه مه الضروري تكييف الجهود الدولية إلقامة دولة فاسطينية مستماة وذاة سيادة مبينا  أ الفاسطينية.
، وعا  1691وقاباة لاحياة مل المدس الشرقية عاصمة لها، عا  أساس خط الرابل مه حزيراه 

أه تحميق  وضحا  الصاة ومبادرة السالم العربية، مأساس حل الدولتيه وقراراة الشرعية الدولية ذاة 
مصاحة أردنية عايا، وأه جميل االتفاقاة حول قضايا الوضل النهائي يجب اه  هذا الهدف هو 

اه لم يتم وقف تهديد الحركة اليمينية  واختتم سموه كامتف بالمول  . تراعي المصال  العايا لألرده
دي ليس فمط إل  أزمة واسعة النطاق مل العالم االسالمي المتطرفة لامسجد األقص ، فإه ذلا سيا 

وبعل مه أجزاء العالم المسيحي، ولكنها سوف تخاق أيضا تهديدا مباشرا وتحديا إلحدى الجارتيه 
 . التي وقعة معها اسرائيل معاهدة سالم

 1/5/4114، الدستور، عّمان
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 قافلة تزويد المستشفى األردني في غزة تصل القطاع .38
وصاة عبر معبر بية حانوه ال  قطاع غزة امس االربعاء قافاة تزويد : امجد الشوا -بترا  -غزة 

بّيه مدير المستشف  الدكتور فااد بطاح أه وفي هذا السياق،  .16المستشف  الميداني األردني غزة 
جمالي عدد المراجعيه الذيه تعاماة معهم طواقم المستشف  الميداني منذ اقامتف في السادس إ

 مراجل. ألف 141وحت  اليوم تجاوز المايوه و 1006والعشريه مه كانوه الياني عام 
 1/5/4114، الرأي، األردن

 
 "كي ال تغيب القضية"بيروت تتضامن مع األسرى الفلسطينيين..  .39

ماتمر المنتدى العربي الدولي لهيئاة   في بيروة فندق الكومودور في : عمد أمس انتصار الدناه
،  المركز العربي الدولي لاتواصل والتضامه مه بدعوة رية في سجوه االحتالل دعم أسرى الح

أكير وقد حضره .  الاجنة الوطنية لادفاع عه األسرى والمعتمايه في سجوه االحتالل الصهيوني و
 شخصية عربية ودولية لبنانية وفاسطينية. 450مه 

 1/5/4114، السفير، بيروت
 

 الفلسطينية في لبنان تواجه المخيمات : أخطار حقيقيةيحذر سعدأسامة  .41
أسامة سعد، خالل لماء مل وفد   التنليم الشعبي الناصري األميه العام لى: أكد محمد صال 

، وعا  الفاسطينية فاسطيني، وقوفف معهم في مواجهة المشاكل واألخطار التي تتعرل لها المخيماة
رية مه الابنانييه والفاسطينييه ال تستحق ما الكتاة البش : قائال   وأضاف رأسها مخيم عيه الحاوة.

يجري ا ه عا  أرل الواقل، إال إذا كنا نحه نسهل مشروعا  لتهجير المواطنيه والذي يصب في 
واجب حماية شعبنا وقضيتنا  ماكدا  ، داعيا  إل  التنّبف لهذه المسائل،  مصاحة العدو اإلسرائياي

 ة الذي تحتل فيف مخيماة لبناه الموقل الطايعي.المركزية قضية فاسطيه، وخصوصا  حق العود
 1/5/4114، السفير، بيروت

 
 ميقاتي يرحب بالمصالحة الفلسطينيةالرئيس نجيب  .40

التم  الرئيس السابق لاحكومة الابنانية نجيب ميماتي، مميل الاجنة الرباعية في منطمة بيروة: 
اة المتحدة خالل الماتمر العالمي س في الواليو الشرق األوسط، طوني باير في مدينة لوس أنجا

عا  األوضاع في منطمة الشرق األوسط، ال  . وتركز البحث،  ماكه السنوي الذي تنلمف ماسسة 
المصالحة التي تحممة بيه منلمة التحرير  وأكد ميماتي خالل الاماء أه  . سيما الماف الفاسطيني
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ا  المستوى الفاسطيني تادي إل  الفاسطينية وحركة حماس مرحب بها عا  كل المستوياة، فع
تمتيه الموقف الفاسطيني في المفاوضاة وتمنل الخالفاة الفاسطينية مه التأيير عا  الوضل 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي لافاسطينييه في الضفة الغربية وغزة، وتكوه مدخال  لمصالحاة 

المضايا العربية ونمطة توافق  أخرى عا  المستوى العربي واإلقايمي، أله فاسطيه كانة بوصاة
 . واختالف بيه العرب

 1/5/4114، الحياة، لندن
 

 الباردمخيم ضرورة إيجاد مصادر لتمويل اعمار يؤكد  الفلسطيني –رئيس لجنة الحوار اللبناني  .42
ونروا األالفاسطيني حسه منيمنة لامديرة العامة لوكالة  -لخص رئيس لجنة الحوار الابناني ة: بيرو  

في منصبف، الخطوط العريضة  الابنانية سمور التي زارتف لاتعارف بعد تعيينف مه قبل الحكومةآه دي
ماف اعمار مخيم نهر البارد، السعي إل  انشاء الهيئة العايا وتدعيم  الستراتيجيتف بعناويه يالية: 

ييه مه وتركز البحث حول خدماة الوكالة لالجئيه وموضوع النازحيه الفاسطين . المرصد الوطني
الراغبيه في التمدم لالمتحاناة الرسمية. واتفق  الفاسطينييهسورية، والصعوباة التي تواجف الطالب 

ضرورة العمل إليجاد مصادر لتمويل اعمار البارد وتطوير خطة مشتركة لذلا، عا   الطرفاه عا  
الماسساة الرسمية.  ونروا وتسهيل عماها مل كلألاه يعمل رئيس الاجنة عا  دعم المضايا الماحة لى

 . مكاناة الوكالة بالتصرف إووضعة المساولة الدولية 
 1/5/4114، الحياة، لندن

 
 من األسلحة النووية ا  مسؤولية عرقلة جعل الشرق األوسط خالي السعودية تحمل "إسرائيل" .43

لشرق حّماة المماكة العربية السعودية إسرائيل مساولية عرقاة جعل منطمة ا: الحياة –نيويورا 
األوسط خالية مه األساحة النووية وأساحة الدمار الشامل، ماكدة ضرورة عمد الماتمر الدولي 

 الخاص بهذه المسألة في أسرع وقة العام الجاري.
المماكة العربية السعودية تعاه أسفها »وقال السفير السعودي لدى األمم المتحدة عبدهللا المعامي، إه 

رفل إسرائيل، وكاه ممررا  أه يعمد في هاسنكي في نهاية عام  العميق لتأجيل الماتمر بسبب
1011.» 

وأضاف المعامي في كامة أمام الاجنة التحضيرية اليالية لماتمر مراجعة معاهدة حلر االنتشار 
فيما يشهد العديد مه المناطق نجاحاة في إقامة مناطق خالية مه األساحة النووية بفضل »النووي: 

دراكها حتمية التعايش السامي واألمه بعضها مل بعل، تستعصي تعاوه دول هذه الم ناطق واض
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منطمة الشرق األوسط أمام الجهود الدولية واإلقايمية لجعاها منطمة خالية مه األساحة النووية، بسبب 
 «.رفل دولة واحدة هي إسرائيل أي مسع  في هذا السبيل

بجعل  1614لألمم المتحدة منذ عام عا  رغم توالي صدور قراراة الجمعية العامة »وأوض : 
منطمة الشرق األوسط خالية مه األساحة النووية، إال أه أي إجراء ماموس نحو تطبيق هذه المراراة 

تعتمد أنف مه المفيد »وقال إه المماكة العربية السعودية «. ووضعها موضل التنفيذ لم يتخذ حت  ا ه
دول بالماق أو الشا في حكمة قبولها لاتمديد الالنهائي لمعاهدة حلر االنتشار النووي أه ال تشعر ال

 «.لامعاهدة، أو حت  انضمامها إليها، وهو شعور يتزايد ما دامة إسرائيل لم توقل عا  المعاهدة
 1/5/4114الحياة، لندن، 

 
 لمفاوضات التسوية "وقف مؤقت"تدعو إلى  الواليات المتحدة .44

بشأه الشرق األوسط، عمد ليل اليالياء/األربعاء، تراشق شهد اجتماع لمجاس األمه الدولي  :وكاالة
 اتهاماة وتبادال  لاوم حيال انهيار مفاوضاة التسوية، مل انمضاء المهاة الممررة لاتوصل إل  اتفاق. 
وقالة السفيرة األمريكية سامنيا باور لمجاس األمه، إه واشنطه ستستمر في مساندة المفاوضاة 

ه الواض  أننا وصانا إل  لحلة صعبة، لكننا ما زلنا نامه بأه الحل بيه الجانبيه، وأضافة  م
ذا كاه الطرفاه  الحميمي الوحيد لاصراع هو دولتاه تعيشاه جنبا  إل  جنب في سالم وأمه، واض

 مستعديه لاسير في هذا الطريق فإننا سنكوه مستعديه لمساندتهما .
الة الناطمة باسم الخارجية جيه بساكي إه ودعة واشنطه إل   توقف  المفاوضاة لفترة قصيرة، وق
إبريل/نيساه، ولم يحصل شيء خاص ،  16 المهاة األساسية لاتفاول كاه يفترل أه تستمر حت  

وأضافة أه وزير الخارجية جوه كيري  غير نادم عا  الوقة الذي استيمره في هذه العماية ، 
 الطرفيه أه يفكرا بما يريداه .  وتابعة  لمد وصانا إل  نمطة تتطاب توقفا  لفترة، يمكه

 1/5/4114الخليج، الشارقة، 
 

 األمم المتحدة تحذر من انهيار حل الدولتين: عدم التحرك سيؤدي إلى واقع الدولة الواحدة .45
حذر المميل الخاص لألميه العام لألمم المتحدة إل  عماية السالم في الشرق : الحياة –نيويورا 

بسبب الجمود الحالي في المفاوضاة   ر الذي يحدق بحل الدولتيهالخط األوسط روبرة سيري مه 
إه لم يتخذ الطرفاه الخطواة المطاوبة، فإننا نتجف إل  واقل الدولة  اإلسرائياية، وقال:  -الفاسطينية
. في الوقة نفسف، تبادل الجانباه الفاسطيني واإلسرائياي االتهاماة في شأه الجهة المساولة  الواحدة

 ر المفاوضاة.عه انهيا
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اغتنام الفرصة  ودعا سيري في جاسة موسعة لمجاس األمه، الجانبيه اإلسرائياي والفاسطيني إل  
،  التي أتاحتها لهما الوالياة المتحدة، ومضاعفة الجهود لاعودة إل  المفاوضاة في أسرع وقة

يشكال فرصة بدال   يمكه أه وتشكيل حكومة واحدة   حماس و  فت  واعتبر أه المصالحة بيه حركتي 
، ومنها  مه أه يشكال تحديا  في حال تمة بناء عا  التعهداة التي حددها الرئيس محمود عباس

إه كانة إسرائيل  . وأضاف:  التمسا بااللتزاماة الدولية ونبذ العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة 
مواصاة النشاط االستيطاني جدية في التوصل إل  حل سامي، فإه عايها أه تعي التأيير السابي ل

 . غير الشرعي
أي حكومة فاسطينية يجب أه تاتزم »واعتبرة السفيرة األميركية في األمم المتحدة سامنيا باور، أه 

صراحة وقف العنف واالعتراف بدولة إسرائيل، وأه تمبل االتفاقاة وااللتزاماة التي لم تم التوصل 
حكومة جديدة، فإننا سنمومها بناء عا  تشكياتها وأعمالها في حال تشكيل ». وأضافة:  إليها سابما  

 . ومدى التزامها بهذه المبادئ
في « عا  رغم أه الخيار هو لامادة وشعبيهما وأكدة أه الوالياة المتحدة ستواصل دعم المفاوضاة 

احدا  الطرفيه قررا تعايق المفاوضاة، لكننا ال نزال نامه أه هناا حال  و  الجانبيه. وأضافة أه 
ه أراد الطرفاه السير في هذا الطريق، فإننا سنكوه جاهزيه  قابال  لاحياة وهو حل الدولتيه، واض

الماق حيال ازدياد التوتر والعنف في المسجد األقص  ومجمل الحرم  . وعبرة عه  لدعمهما
ه ، ودعة كل األطراف إل  مضاعفة الجهود لخفل التوتر. كما دانة إطالق الصواريخ م الشريف

 إل  المطاع.  األطراف إل  العمل عا  زيادة وصول المواد اإلنسانية»غزة، داعية في الوقة نفسف 
 1/5/4114الحياة، لندن، 

 
 "بروكينغز" إلى معهد: انديك يعتزم االستقالة والعودة القدس الفلسطينية .46

يركي مارته عامة المدس دوة كوم، األربعاء أه مبعوث السالم األم :المدس دوة كوم -واشنطه 
 إنديا، يعتزم تمديم استمالتف والعودة إل  موقعف كنائب لرئيس معهد  بروكينغز  في واشنطه.

قبل تسعة  اإلسرائيايةأسندة النديا مهمة متابعة المفاوضاة الفاسطينية  األمريكية اإلدارةوكانة 
حضورة في ، حيث سجل حضورا رمزيا خالل الجاساة التي غاب عه معلمها فيما تضاعف أشهر
التسعة التي  األشهرالمفاوضاة مه الفشل الذي منية بف في نهاية  إلنماذفي محاولة  األخيرة ا ونة

 صادفة يوم امس.
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ذلا عا  وجف الدقة، لكه انديا كاه أخذ إجازة بدوه راتب مه معهد بروكينز لمدة  أسبابولم تعرف 
عمايا يوم  اإلجازةوقد انتهة هذه  ائيايةاإلسر ، مه اجل متابعة المفاوضاة الفاسطينية أشهرتسعة 
 نيساه(. 16) أمس

 أندياوزير خارجيتف جوه كيري مطالبة  أو األميركيالرئيس  أعادوحسب المصادر فانف وفي حال 
 فانف  سيفكر في ذلا . اإلسرائيايةباالستمرار في متابعة المفاوضاة الفاسطينية 

سعة شهور مه تمريب وجهاة النلر بيه الجانبيه يرى انف لم يستطل خالل الت أندياوقالة باه 
 والفاسطيني. اإلسرائياي

 31/4/4114القدس، القدس، 
 

 الفلسطينيين مع هجمات المستوطنين ضدّ  "إسرائيل"تقرير أمريكي ينتقد تعامل  .47
، ووجهة فيف انتماداة إلسرائيل «اإلرهاب»نشرة الخارجية األمريكية، اليوم، تمريرها السنوي حول 

 ، التي تستهدف الفاسطينييه وممتاكاتهم.  دمغة اليمه تساهاها مل اعتداءاة عصاباة عا  
وقال التمرير الذي نماتف صحيفة  يديعوة أحرونوة  اإلسرائياية  إه الهجماة التي يشنها 
المستوطنوه اإلسرائيايوه ضد الفاسطينييه وممتاكاتهم وأماكه العبادة في الضفة الغربية تستمر في 

 مالحماة قضائية.  أيا دوه معلمه
وذكر التمرير أه  االعتداء عا  الممتاكاة واالعتداءاة العنيفة التي ينفذها أفراد ومجموعاة يهودية 
ردا عا  عماياة ضد المستوطنيه، اتسعة في السنة الماضية مه الضفة الغربية إل  داخل 

ة خاصة لاتحميق في جرائم دمغة إسرائيل أقامة وحدة شرط»إسرائيل . لكه التمرير يشير إل  أه 
 «اليمه

اعتداء مه قبل  466المتحدة، فمد سجل  األمم، إنف  وفما لمعطياة األمريكيوجاء في التمرير 
وجرح عدد مه الفاسطينييه وتخريب ممتاكاتهم، كما خرب  إلصابةالمستوطنيه مما أدى 

 الضفة الغربية .المستوطنوه ومتطرفوه خمسة مساجد ويالث كناس مسيحية في المدس و 
في  إسرائيلعا   أطامةوأشار التمرير أيضا إل  أه هناا انخفاضا كبيرا في عدد الصواريخ التي 

 فمط، وهو أدن  مستوى في العشر سنواة األخيرة. 14حيث كاه عددها  1014عام 
 31/4/4114، 48عرب 
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 سطينييناألسرى الفل إطالق حملة دولية إلنهاء سياسة االعتقال اإلداري ضدّ  .48
أعانة الشبكة األوروبية لادفاع عه حموق األسرى والمعتمايه الفاسطينييه، وممرها الرئيس : أوساو

أوساو، عه إطالقها حماة دولية تهدف إل  إنهاء سياسة االعتمال اإلداري اإلسرائياية التي يعتمل 
 كمة.عا  إيرها مئاة األسرى الفاسطينييه مه دوه توجيف أي الئحة اتهام أو محا

وستشمل الحماة الدولية المفتوحة العديد مه الفعالياة الجماهيرية والتحركاة السياسية واإلعالمية 
والمانونية، حيث أكدة الشبكة األوروبية أه الحماة  له تتوقف حت  ينال األسرى مطالبهم ، حسب 

 تأكيدها.
العالم التي تطبق قانوه  وذكرة في بياه تامتف  قدس برس  أه  إسرائيل هي الدولة الوحيدة في

( 10، وهي بذلا تخالف المانوه الدولي و تنتها المادة )هالفاسطينيياإلداري ضد المعتمايه  االعتمال
( مه العهد الدولي الخاص بالحموق المدنية 14مه اإلعاله العالمي لحموق اإلنساه والمادة )

 والسياسية والتي بموجبها يحل  األسرى بمحاكمة عادلة.
اإلداري، حيث ينص  باالعتمالاإلسرائياي تنتها قانونها الخاص  االحتاللعة  بل إه ساطاة وتاب

أشهر فمط ويجدد بشروط مرة  9الشخص لمدة  اعتمالالمانوه العسكري االسرائياي عا  أنف يمكه 
ه اإلداري لامعتماي االعتمالتجدد  االحتاللواحدة عا  أه يتم اإلفراج عنف بعدها، إال أه ساطاة 

 الفاسطينييه لفتراة متعددة وغير محدده .
 31/4/4114قدس برس، 

 
 األمريكي يشيد باألجهزة األمنية الفلسطينية وباألمن المصري "اإلرهاب"تقرير  .49

، وأشادة فيف بأداء األجهوة «اإلرهاب»نشرة الخارجية األمريكية، اليوم، تمريرها السنوي حول 
« تهريب»ة أمريكية، كما اشاد التمرير بجهود مصر في مكافحة األمنية الفاسطينية التي تامة تدريبا

 السالح لمطاع غزة.
الساطاة اإلسرائياية  تشير إل  استمرار التحسه في قدراة وأداء المواة الخاصة »وقال التمرير إه 

التابعة لاساطة الفاسطينية، كعامل هام في تحسيه أجواء األمه في الضفة الغربية ولالنخفال 
 «.اتيكي  في حوادث األرهاب التي تخرج مه الضفة خالل السنواة السبل الماضيةالدرام

ويورد التمرير ميال:  في شهر أكتوبر، تشريه األول، قامة قواة األمه التابعة لاساطة الفاسطينية 
بحماة واسعة في مخيم الالجئيه في جنيه مه أجل اعتمال عناصر الجهاد اإلسالمي وعناصر 

 يهم أعضاء في حركة فت  .جنائية  بمه ف
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تواصل جهودها في مكافحة اإلرهاب في الضفة »وتشدد الخارجية األمريكية أه الساطة الفاسطينية 
ويمول إنف ال زال هناا تواجد لحماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية  في الضفة «. الغربية

لاساطة حدة بشكل كبير في قدرة هذه الغربية، بالرغم مه أه المدراة المطورة لمواة األمه التابعة 
 التنليماة عا  تنفيذ عماياة.

ألهرة قدرة متغيرة عا  فرل سيطرتها في الضفة بسبب »ويضيف التمرير أه  الساطة الفاسطينية 
الجيش »مضيفاأه «.استمرار وجود الجيش اإلسرائياي  في جزء مه المناطق بحسب اتفاق أوساو

في صفوف أعضاء التنليماة اإلرهابية الذيه ينشطوه في الضفة  والشاباا يواصاله شه اعتماالة
 «.الغربية بمه فيهم  ميل هاالء الذيه خططوا لخطف جنود إسرائياييه ومواطنيه

وتطرق التمرير لمصر، وقال إه حالة عدم االستمرار الشديدة في مصر أدة إل  زيادة في  
ا العاصمة الماهرة.  كما أشاد التمرير النشاطاة المتطرفة في سيناء ومده مصرية أخرى بينه

اعتراف اإلسرائياييه بالدور اإليجابي لاحكومة »بعماياة الجيش المصري في سيناء وتحدث عه 
 «.المصرية في مكافحة تهريب األساحة عبر األنفاق إل  غزة

فة ال  وأشار التمرير ال  نجاح المواة المصرية في احتواء الهجماة االرهابية في سيناء باالضا
 .األنفاقجهود قواة الجيش لاحد مه تهريب السالح والمتفجراة بيه غزة ومصر مه خالل اغالق 

 31/4/4114، 48عرب 
 

 مليون متعطل عن العمل في مصر 3.6الجهاز المركزي لإلحصاء:  .51
كشف أحدث تمرير لاجهاز المركزي لاتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، أه : قدس برس -الماهرة 
 43946في المائة مه إجمالي قوة العمل حيث باغ نحو  1431باغ  1014لبطالة خالل عام معدل ا

في المائة ممابل  1431مايوه عاطل عه العمل، مشيرا إل  أه نسبة البطالة بيه اإلناث وصاة إل  
 في المائة بيه الذكور. 634
، عا  أعمال 1014وليو( تموز )ي 4وتاير األوضاع االقتصادية واألمنية المتردية منذ انمالب  

الشركاة الكبرة، وتخاصة العديد مه تاا الشركاة مه عمالها وأغاق بعضها بابف، فيما قاصة 
 شركاة أخرى حجم العمل وأجاة خطط التوسل بسبب انهيار األوضاع االقتصادية.

الذي ( بمناسبة يوم العمال العالمي، 4|40وأوض  جهاز اإلحصاء ف  بياه لف اليوم األربعاء ) 
يصادف األول مه أيار/مايو مه كل عام، أه نتائم بحث الموى العاماة بينة أه عدد المشتغايه ف  

مايوه  163041مايوه مشتغل كما يمدر عدد المشتغايه الذكور بحوال   143614مصر باغ حوال  
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مه في المائة مه اإلناث المشتغالة  1034مايوه بنسبة  43461في المائة ممابل  1639بنسبة 
 إجمالي المشتغايه.

في المائة ممابل  1136ولفة إل  أه مساهمة المرأه ف  النشاط االقتصادي مازالة منخفضة لتباغ 
في المائة لاذكور، مرجعا ذلا إل  أه األسباب اقتصادية متعامة بمدرة سوق العمل المصرى  1434

مل الطرد مه سوق العمل ومنها عا  استيعاب العرل مه الموى العاماة النسائية، باإلضافف إل  عوا
تدن  األجور وانخراط النساء ف  العمالة المهمشة، ودخول المرأة إل  سوق العمل ف  سه متأخرة 

 بالممارنة بالذكور، ومحدودية المهه واألنشطة االقتصادية الت  تتنافس المرأة عايها.
 31/4/4114قدس برس، 

 
 استراتيجي؟ الوحدة الوطنية الفلسطينية: مناورة أم خيار .50

 يزيد صايغ
، الحركتاه الاتاه «حماس»و « فت »في اليالث والعشريه مه نيساه )أبريل(، أعاه ممّياوه عه 

هيمنتا عا  الساحة السياسية الفاسطينية طياة عمود، عه محاولة جديدة إلنهاء العداء المرير بينهما 
المصالحة الذي وّقعتاه في غزة، . وبموجب بنود اتفاق 1001منذ انمسامهما في حزيراه )يونيو( 

سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضوه خمسة أسابيل، عا  أه تايها انتخاباة رئاسية 
وبرلمانية في غضوه ستة أشهر. وستتم إعادة هيكاة األجهزة األمنية واعتماد تدابير تاّدي إل  تفعيل 

 .المصالحة المجتمعية واستعادة الحرياة العامة
« حماس»المحاوالة السابمة في بناء وحدة وطنية ال يبدو مشّجعا ، إذ لم تشارا فت  و  بيد أه سجلّ 

حت  ا ه إل  منلمة التحرير الفاسطينية التي « حماس»قّط في إطار ماّسسي مشترا: لم تنضّم 
، ورفضة فت  االنضمام إل  حكومة الوحدة الوطنية التي عرضة 1696هيمنة عايها فت  منذ عام 

تشكياها بعد أه فازة في االنتخاباة العامة لاساطة الفاسطينية في كانوه الياني )يناير( « حماس»
وفي  1011في الماهرة في نيساه « حماس». ولم ي نفَّذ اتفاقا المصالحة الاذاه وقعتهما فت  و 1009

ب ، أله أيا  مه الحركتيه لم تاتزم بهما، حيث عانتا مه غيا1011الدوحة في شباط )فبراير( 
اإلجماع الداخاي عا  المضي ق د ما  في تنفيذهما. ولعّل هذا ما يفّسر ترحيب معلم الفاسطينييه 

 .1014المشوب بالشا باتفاق نيساه 
بالميابرة، فإه لديهما فرصة لاخروج مه الطريق المسدود الذي « حماس»بيد أنف إذا ما تجّادة فت  و 

وحدة الوطنية أولوية كبرى وحميمية أه يساعدهما عاق بف الفاسطينيوه لسنواة. فمه شأه جعل ال
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نهاء انمسام الساطة الفاسطينية المنها إل   عا  استعادة جزء كبير مه شرعيتهما المحاية، واض
 .حكومتيه متنافستيه في الضفة الغربية وقطاع غزة

ماّكدة المهمة التي تنتلر الفاسطينييه شاّقة. ستكوه التكاليف عالية ومباشرة والمكافآة غير 
ومتأخرة. ومل أه العمباة تبدو كبيرة جدا ، فإنها ليسة عصّية عا  الحل. ولعّل أولها وأكيرها تحّديا  
هو العمباة الداخاية. فمه الواض  تماما  أه االعتباراة المصيرة األجل كانة دافل الموّقعيه عا  

. وسيتعّيه عا  فت  و نيساه، ومه المحتمل أه يتخّاوا عنف حالما تتغّير لروفهم 14اتفاق 
أه تعمال بجّد لابماء عا  مسارهما الجديد، ويجب أه تكونا عا  استعداد لتمديم تنازالة « حماس»

 .كبيرة في شأه المصال  األساسية واألجنداة األيديولوجية إذا ما أرادتا تحميق األهداف الوطنية
وحكومتها في غزة محاصرتاه عا   «حماس»يبدو التفكير التكتيكي لدى كال الجانبيه واضحا . فى 

جميل الجبهاة. وقد أغامة الساطاة المدعومة مه الجيش في مصر الحدود )واألنفاق مه تحتها( 
تمريبا  أمام حركة التجارة والمرور، ما أّدى إل  قطل المصدر الرئيسي لإليراداة العامة والدخل 

اه الدعم اإليراني وتمّاب المساعدة لاتعويل عه فمد« حماس»)والسالح( الذي كانة تعتمد عايف 
أيضا  تحّديا  متزايدا  مه الجماعاة « حماس»المطرية لاموازانة والتنمية المدنية في غزة. وتواجف 

الجهادية في غزة، غير أنها تخش  مه تمّرد عاني حت  في داخل صفوفها، إه هي مضة بعيدا  في 
 .رائيل بصورة رسميةالمصالحة مل حركة فت  أو تبّنة المفاوضاة مل إس

يجب عا  حماس أه تفّكر بما هو أبعد مه المدى المصير. فهي لم تنج  في تخّطي الصعوباة في 
غزة، إال عبر إدارة األزماة بصورة مستمرة، وذلا باستخدام التهديد بالهجماة الصاروخية لتيبية 

  تفاهم هّش مل الساطة الشروط العسكرية واالقتصادية لتعايش ضمني مل إسرائيل، واالعتماد عا
الفاسطينية المنافسة في الضفة الغربية بهدف الحفال عا  تدّفق التحويالة المالية مه الجهاة 

وحكومتها بمجّرد « حماس»األجنبية المانحة. هذه الترتيباة معّرضة النهياراة دورية، وتسم  لى 
ستراتيجي بصورة حاسمة عبر أه الربيل العربي أنه  مأزقها اال« حماس»االستمرار. فمد لّنة 

إيصال األحزاب اإلسالمية الزمياة إل  الساطة في الكيير مه الباداه، خصوصا  مصر، غير أنها ما 
 .لبية أه تاّمة صدمة قوية

خطأ  جسيما  آخر إه كانة تعتبر ا ه أه اتفاق الوحدة الوطنية الذي وقعتف في « حماس»سترتكب 
تة إل  أه تغّير بعل التطوراة غير المتوقَّعة لروفها االستراتيجية نيساه مجّرد أداة إنماذ موقّ  14

غير أه «. عدم االعتراف -المماومة »مرة أخرى، فتسم  لها بالتصري  باستمرار صالحية ممولة 
 .هذه شعاراة وليسة استراتيجية
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فهو في  عا  الجانب ا خر مه االنمسام الفاسطيني، يستخدم عباس أيضا  حياة تكتيكية مألوفة.
حاجة ماّسة أيضا  إل  تحسيه صورتف الداخاية لاتعويل عه عجزه الواض  بصورة محرجة عه 
وقف أو حت  إبطاء التوّسل العنيد لامستوطناة اإلسرائياية والتعّدياة األخرى عا  األراضي والموارد 

 11عاله الرسمي في في الضفة الغربية والمدس الشرقية فيما الوالياة المتحدة تراقب. كما يندرج اإل
نيساه بأه المجاس المركزي لمنلمة التحرير الفاسطينية سيناقش حّل الساطة الفاسطينية إذا لم يتم 

 .إحراز أي تمدم في المحادياة مل إسرائيل تحة عنواه التحركاة التكتيكية
الضغوط  فمط كمناورة تكتيكية لمواجهة« حماس»غير أنف ال ينبغي لعباس أه يستخدم المصالحة مل 

األميركية لتوقيل اتفاقية إطار جديدة مل إسرائيل تمّاص ما هو معرول عا  الفاسطينييه إل  الحّد 
. وبالميل، يجب أه يكوه 1666في عام « الوضل النهائي»األدن  منذ البداية الرسمية لمفاوضاة 

هو الطاب الذي وافق قراره بتمديم طاب فاسطيني لالنضمام إل  خمس عشرة معاهدة واتفاقية دولية، و 
نيساه، أكير مه مناورة تكتيكية أخرى إذا أريد  10عايف األميه العام لألمم المتحدة باه كي موه في 

سرائيل عا  اعتبار عباس ضعيفا   لف أه يتسم بالصدقية ويكوه فعاال . فمد اعتادة الوالياة المتحدة واض
مبول بالشروط. أماف الوحيد لكسب النفوذ ومتذبذبا ، وهما تعتمداه أنف ما مه خيار لديف سوى ال

 .الحميمي هو المساعدة في وضل الديناميكياة السياسية الفاسطينية عا  مسار جديد
فحسب، بل أيضا  مل حركتف، فت ، والتي ال تزال « حماس»لهذا، فإه عباس ال يحتاج الشراكة مل 

ت  لسنواة بسبب المنافساة في غزة. ومل ذلا، تم شّل حركة ف« حماس»تأمل في إسماط حكومة 
الكييرة التي تحجب تنافسها عا  النفوذ والموارد بخالفاة مفترضة حول « قبائاها»التافهة بيه 

التزامها بالمضية الوطنية. ويزداد تآكل مكانة وتماسا فت  بسبب الهجوم المعنوي العنيف الذي يشّنف 
غل رعاية دولة اإلماراة ومصر لف لاميام رئيس جهاز األمه السابق المنفي محمد دحاله، والذي يست

 .بمحاولة عانّية كي يحّل محّل عباس
تهدد الديناميكياة الداخاية عا  جانبي االنمسام الفاسطيني بجعل األجندة الوطنية رهينة لتمّاباة 
السياسة العربية اإلقايمية األوسل في لحلة حرجة. غير أه هناا الكيير مه األمور معّرضة لاخطر 

إذا سمحتا التفاق الوحدة الوطنية بالفشل. ويجب أه يتحّول ما بدأتاه « حماس»نسبة لفت  أو بال
ألسباب تكتيكية ومصاحة ذاتية إل  خيار استراتيجي ال يتزعزع. وهذا أمر ضروري إذا أرادة 

أوقفة  الحركتاه والحكومتاه المتحالفتاه معهما مواجهة العموباة المالية التي طبمتها إسرائيل، والتي
مايوه دوالر شهريا  مه عائداة الجمارا والضرائب األخرى المستحمة  100بالفعل تحويل مباغ 

 .لاساطة الفاسطينية، والعموباة التي يهّدد بفرضها حافاء إسرائيل في الكونغرس األميركي
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الوحدة وتكشف حميمة أه االتحاد األوروبي المنصاع عادة خالف الوالياة المتحدة لاترحيب باتفاق 
الوطنية الفاسطينية عه المكافآة المحتماة التي يمكه أه يجابها تبّني اتجاه جديد في السياسة 
الفاسطينية. فإضافة إل  تشديده عا  أنف لم يعد ممكنا  اعتبار الوالياة المتحدة وسيطا  نزيها ، يمّهد 

« حماس»ة، عا  رغم مشاركة االتحاد األوروبي الطريق الستئناف تمديم المساعداة المباشرة إل  غز 
في حكومة الوحدة التي سيتم تشكياها. أما الدول العربية التي فمدة اليمة في السياسة الفاسطينية بعد 

فربما  – 1001بدءا  مه اتفاق مكة في آذار )مارس(  –أه رعة محاوالة فاشاة عدة لامصالحة 
الفاسطينية الموحدة وتمديم دعم قوي  أصبحة عا  قناعة ا ه أيضا  بأه زيادة مساعداتها لاساطة

 .لاديباوماسية الفاسطينية في األمم المتحدة، أمر مبّرر
الوحدة الوطنية « حماس»ولكي يحّمق أي مه هذه السيناريواة النجاح، يجب أه تجعل حركتا فت  و 

بادلة ذاة مغزى واقعا  ماموسا  بكل وسياة ممكنة. أوال ، يجب أه تكونا عا  استعداد لتمديم تنازالة مت
 .في شأه المناصب الوزارية لتشكيل حكومة مويوقة سياسيا  ومهنيا  

يمكنها التفاول عا  تحميق سالم مازم « كتاة تاريخية»تشكيل « حماس»أخيرا ، يجب عا  فت  و 
التي ال تزال « حماس»ودائم مل إسرائيل. وما مه شّا في أه هذا هو األمر األصعب بالنسبة إل  

اء ورقة عدم االعتراف بإسرائيل بينما تفّول ساطة عباس لاتفاول معها. غير أنف يتعّيه تختبئ ور 
عا  حركة فت  أيضا  أه تيبة استعدادها لامخاطرة بامتيازاتها المكتسبة لتمكيه الديباوماسية 

عنيفة  الفاسطينية وتحميق حل الدولتيه المابل لاعيش، ال سيما مه خالل االلتزام بالميام بمماومة غير
 .ومتواصاة لمواجهة حماة التوّسل االستيطاني والسيطرة اإلسرائياية في الضفة الغربية والمدس الشرقية

هذا يشّكل فرصة ألي فصيل سياسي يريد تحميق األهداف الوطنية ليأخذ مكانف كموة رائدة في 
ف األمر، هو السبيل المصير السياسي الفاسطيني، في المستمبل. والواقل أه إنجاز الوحدة، مهما كاّ 

 .الوحيد لذلا
 1/5/4114الحياة، لندن، 

 
 !الوحدة الفلسطينية.. خطوة إيجابية .52

 جيمس زغبي
، كانة ردود الفعل «حماس»و« فت »بينما احتفل الفاسطينيوه باتفاق المصالحة الموقل بيه حركتي 

سرائيل هي  عل المعاميه وكاد يغم  عا  ب«. عّل األنامل مه الغيل»في كل مه واشنطه واض
« يوم أسود»السياسييه األميركييه مه الدهشة بسبب أخبار االتفاق، مستخدميه مصطاحاة ميل 

 .إلخ«... تعميد خطير»و« عمبة عا  طريق السالم»و
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وفي غضوه ذلا، أخذ أعضاء الكونغرس يتوعدوه بمطل المساعداة إذا مضة الساطة الفاسطينية 
الفعل اإلسرائياية كما هو متوقل قاسية في انتماداتها لاتحرا  قدما  في اتفاق الوحدة، وكانة ردود

 .الفاسطيني
مه األساس وهدد مرارا  وتكرارا  « عماية السالم»ووجد جناح اليميه المتطرف، الذي لم يدعم 

« حماس»و« فت »باالنسحاب مه حكومة نتنياهو لو أنها وقعة اتفاقا  مل الفاسطينييه، في اتفاق 
ة بإنهاء مباشر لمفاوضاة السالم، وأشم رائحة الفرحة أكير مه الغضب في مبررا  لامطالب

 !تصريحاتهم الفجة
ومه دوه شا فمد اتخذ نتنياهو المسار األكير خداعا  سائال  رئيس الساطة الفاسطينية محمود عباس: 

كاه  ، كما لو أنف يشير إل  أه السالم مل إسرائيل«هل تريد السالم مل حماس أم مل إسرائيلن»
 !«المخيب لآلمال»حميمة قاب قوسيه أو أدن  لوال قرار عباس 

وبغل النلر عه كل التصريحاة التي تعرب عه الغضب واألس  المفرطيه، فح ق لافاسطينييه أه 
نما هما ضروريتاه  يحتفاوا، ال سيما أه المصالحة والوحدة الوطنية ليستا جيدتيه لهم فحسب، واض

 .ا سالم دائم وحميمي بيه اإلسرائياييه والفاسطينييهلاغاية لو قدر أه يكوه هنا
وفي الممام األول، يبدو الشعب الفاسطيني في أمّس الحاجة لهذه الوحدة مه أجل ترتيب البية 
السياسي الداخاي، إذ يدرا الفاسطينيوه أنف له يكوه لهم مستمبل قابل لالستمرار مه خالل العيش 

تحدياة المائمة والمستمرة، ضعفة معنوياة الشعب بسبب في كيانيه منفصايه. وفي مواجهة ال
قيادتف المفتتة والمتنازعة. وفي ضوء شعورهم باإلحباط الكبير مه إخفاق قادتهم أو عجزهم عه إنهاء 

 .االحتالل، باة هناا شعور باه الوحدة مه شأنها أه تمدم حال  حميميا  
طينييه الداخاي هو الشيء الوحيد الذي يشعر وفي عالم خارج عه السيطرة، كاه إنهاء انمسام الفاس

الفاسطينيوه أه بممدورهم التحكم فيف، وبالطبل ال تعتبر الوحدة حال  سحريا  وله تسفر في حد ذاتها 
 -وفق الشروط المالئمة  -عه االستمالل. ولكه إدراا الشعب كاه صحيحا  في فهم كوه الوحدة 

 .ستكوه خطوة جوهرية عا  طريق االستمالل
تواجهاه « حماس»و« الساطة الفاسطينية»ومه الضروري أيضا  فهم حميمة أه قيادتي كل مه 

في فوض  « حماس»تحدياة بشأه شرعيتهما، إذ إنف في غضوه األعوام السبعة الماضية، تسببة 
، ذلا أه عماياة إطالق الصواريخ، واالستخدام المتعمد لامفجريه «غزة»وحالة صعبة في 

 .يجِديا نفعا  سوى في اإلضرار بالصورة والحركة الفاسطينيتيه االنتحارييه، لم
وفي الوقة ذاتف، مّكه هذا الساوا وانعدام األمه الذي أحديف بيه اإلسرائياييه، المتعصبيه في 
حكومة نتنياهو، ومنحهم المدرة عا  فرل عموباة جماعية قاسية زادة مه معاناة قطاع غزة بأسره. 
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، التي انخفضة شعبيتها بسبب سوء اإلدارة التي يشعر بها السكاه «حماس»وعايف، فمد باتة 
 .الفمراء، تواجف استياء بسبب كل مه أيديولوجيتها وأساوب حكمها

وتشير استطالعاة الرأي في الوقة الراهه إل  تضاال الماعدة المايدة لاحركة بشكل كبير بعد أه 
أفضل حاال ، بسبب التعنة وغياب « لفاسطينيةالساطة ا»كانة تحل  بشعبية. وبالطبل، قد ال تبدو 

اإلرادة اإلسرائياية. وبالرغم مه أه المائميه عا  الساطة اتخذوا قرارا  استراتيجيا  بالسعي في مسار 
غير عنيف مه أجل التحرير عبر التعاوه مل الوالياة المتحدة والتفاول مل إسرائيل، إال أه 

سرائيل، وتم تحديهم مرارا  وتكرارا  بسبب مكافأتهم كانة: انهم أصبحوا معتمديه  ماليا  عا  واشنطه واض
التوسل االستيطاني العدواني واالستحواذي، ولاوا معرضيه لجهود إسرائيل الرامية إل  فرل إرادتها 
عا  كل خطواتهم. ونتيجة لذلا، أضح  الشعب الفاسطيني يائسا  مه إمكانية التوصل إل  اتفاق 

 .سالم
جهة وصول المفاوضاة إل  طريق مسدود، ورفل إسرائيل الوفاء بوعدها بإطالق ولهذا، وفي موا

سراح األسرى، فضال  عه إعالنها عه توسل استيطاني آخر، تحول الفاسطينيوه بدال  مه ذلا 
« فت »إلصالح كيانهم السياسي المنمسم. وبناء عا  ما نعرفف، تنص بنود االتفاق بيه حركتي 

مة وحدة وطنية مه التكنوقراط، عا  أه تسع  هذه الحكومة في عا  تشكيل حكو « حماس»و
 .غضوه أشهر إل  التجهيز مه أجل عمد انتخاباة وطنية

وتمكه االتفاقية أيضا  الرئيس عباس مه مواصاة المفاوضاة وتصادق عا  قيادتف في السعي إل  
اة في الضفة الغربية وقطاع حل الدولتيه الذي يرسي دعائم السالم بيه إسرائيل ودولة فاسطينية مستم

 .غزة وعاصمتها المدس الشرقية
وفي حيه ترفل إسرائيل هذه المصالحة عا  نحو واسل النطاق، إال أه نجاح المساعي الرامية 
ل  ا ه، لم ترفل اإلدارة األميركية رسميا  االتفاق، بل  إلرساء الوحدة سيعتمد عا  الرد األميركي، واض

 .في تصريحاتها أبدة فمط حذرا  بدرجة ما
وكانة الوالياة المتحدة سترتكب خطأ فادحا ، لو أنها رفضة اتفاق المصالحة مه دوه التعرف عا  
بنوده، وعاقبة الساطة الفاسطينية عايف، وبالميل سترتكب خطأ كبيرا  لو ضغطة عا  الرئيس عباس 

ة ممبولة مه طرف الشعب لاتراجل عنف، كما حاولة مه قبل. وفي هذه المرحاة، له تكوه هذه الخطو 
 .الفاسطيني، وستضر بشكل كبير بميادة الساطة الفاسطينية

 تتوافق مل شروط  -مياما ياكد المتحديوه الفاسطينيوه رفيعو المستوى  -ولو أه بنود االتفاقية 
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، فعا  الوالياة المتحدة أه تكوه داعمة لهذه الجهود، وأه تصر عا  مواصاة «الرباعية الدولية»
 .ائيل المفاوضاة مل عباس الذي أصب  في موقف أقوى في الوقة الراههإسر 

 1/5/4114السفير، بيروت، 
 

 اعتراف بفلسطين اآلن .53
 تسفي برئيل
هل أتوقل أه يخطو الطرفاه مه هذا الباب في االسبوع المادمن أو في الشهر المادمن أو في االشهر 

زم حينما عرل عا  اسرائيل والفاسطينييه، وعايف ، قال براا اوباما في ج’الستة المادمةن الجواب ال
إه ذلا الباب الذي يفترل أه يفضي ال  اتفاق ’. المسيرة‘هو نفسف في األساس، أخذ مهاة مه 

 .سالم لم يبق مغاما في الحميمة لكنف ال يفضي ال  أي مكاه ميل أبواب وهمية في المسرح
جهدا خارقا كي ت حدث التحول في الحبكة، ومه  ال يمكه أه ي دع  عا  ادارة اوباما أنها لم تبذل

الفضول ايضا اتهامها بالفشل، فايسة هي المحتاجة ال  السالم بل اسرائيل والفاسطينيوه. لكه 
اوباما في المهاة التي أخذها يستطيل أه يكتب سيناريو جديدا بل أه يحممف. فعا  سبيل الميال ال 

ياة المتحدة االعتراف بدولة فاسطينية مستماة تحل  يوجد أي تفسير منطمي الستمرار رفل الوال
بمنزلة دولية معترف بها وتتمتل بحموق دولة تحة احتالل. فاالدعاء المديم الذي يرى أه االعتراف 
بدولة فاسطينية هو مسألة اتفاق بيه اسرائيل والفاسطينييه، لم يعد نافذا. فمل عدم وجود تفاول 

جديدة الحيائف ميل عماية جراحة بعد الموة، يشبف التبرا مه سياسي وحينما تبدو كل محاولة 
الطاب الفاسطيني الموافمة عا  استمرار االحتالل. ويناقل تعريف الجهد الفاسطيني الحراز هذا 
االعتراف بخطوة مه طرف واحد، قول اوباما الذي قال إه الطرفيه عمال عمال  مه طرف واحد 

 .المحادياة وأنهما يتحماله المساولية عه فشل
إه فاسطيه أصبحة ت عد األساس لهذا االعتراف سواء أكاه ذلا خطوة مه طرف واحد أم ال. 
وترمي المصالحة مل حماس التي لم تستكمل ال  ا ه في الحميمة، ال  انشاء قيادة فاسطينية 
موحدة، وال  لحم جزئي الدولة المنفصايه بعضهما ببعل مه جديد وال  تعجيل النضال 

اوماسي. فاذا لم ياق تحميق المصالحة اختالفاة مرة اخرى فاه حماس قد تتحول ال  حزب الدب
سياسي مل ايديولوجية خاصة، لكه دوه قوة مساحة خاصة بخالف مكانة حزب هللا. وحينما تعاه 
لم تعترف باسرائيل، فاه تستطيل أية دولة وال الوالياة المتحدة ايضا االمتناع  حماس أنها حزب واض

العتراف بالحكومة الفاسطينية الموحدة. وله يصعب عا  هذه الحكومة أه تادي ال  فت  معبر عه ا
رف  مجددا مه الجانب المصري وأه تجند دعما ماليا مه الدول العربية وأه تنضم ال  جميل 
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. وهذا هو العدل المايل الذي يستطيل 1691المواييق الدولية وأه تطاب اعترافا بأراضيها في حدود 
لمجتمل الدولي أه يمنحف لافاسطينييه وهو المجتمل غير المادر عا  اضطرار اسرائيل ال  الكف ا

 .عه االحتالل أو أه توقف عا  األقل استمرار الغزو االسرائياي لالراضي الفاسطينية
في اللروف الحالية وبرغم االعتراف بأه اسرائيل ساعدة كييرا عا  فشل التفاول، سيكوه مه 

نتوقل أه تستعمل الوالياة المتحدة عا  اسرائيل ضغوطا وتهديداة تشبف ما تستعماف عا  الوهم أه 
روسيا التي ضمة شبف جزيرة المرم. لكه ال يوجد ما يدعو ال  عدم رعايتها الرئيس الفاسطيني 
وحكومتف ودعوتف ال  لماءاة في البية االبيل، وتحويل اموال لتطوير الخدماة المدنية، وأه تمنل 

 .رائيل مه فرل عموباة اقتصادية عا  فاسطيه، وأه تعاه أه فاسطيه حايفةاس
إه لالتحاد االوروبي الذي كاه ينلر ال  التفاول حت  ا ه ميل مراقب سابي، دور حيوي. فهو 
يستطيل أه يمترح لادولة الفاسطينية منزلة دولة مصاحبة، وأه ينشيء عالقاة تجارية رسمية، وأه 

نتجيه عا  العمل في الضفة وغزة، وأه يشترط عمق التعاوه مل اسرائيل بممدار يشجل مستيمريه وم
الميود التي تفرضها اسرائيل عا  الدولة الفاسطينية. وسيكوه هدف هذه السياسة أه تفا تعاق 
الحكومة الفاسطينية باسرائيل وتضمه أال ي شتق نوع حياة المواطه الفاسطيني مه نزواة المحتل. إه 

النامي والدعم الدولي له يحال في الحميمة االختالف عا  االرل لكه االعتراف بالدولة االقتصاد 
الفاسطينية سيجعل اسرائيل تواجف المعضاة الحميمية وهي أهي جزء مه المجتمل الدولي أم ترسخ في 

 .الوعي باعتبارها دولة ليسة أهال  
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الفاسطيني  -صعب عاّي بعل الشيء أه أفهم لماذا يحاول الناس الذي ينشغاوه بالنزاع االسرائياي 
تجميل الواقل واعادة ترتيب الحمائق. فمد قال وزير الخارجية االميركي جوه كيري لزعماء أجانب 

الدولتيه فإنها ستصب  دولة ابرتهايد تضم مواطنيه  التم  بهم يوم الجمعة انف اذا لم تتبَه اسرائيل حل
مه الدرجة اليانية. وفي سياق األمور قال كيري إنف يتوقل اندالع عنف مه الجانب الفاسطيني تجاه 

 .اسرائيل بشكل عام واالسرائياييه بشكل خاص
في تشخيصا كيري صحيحاه، رغم أنف تحفل منهما بعد أه سجل وهو يمولهما ونشرة تصريحاتف 

موقل األخبار الشعبي  دياي بسة . الواقل في هذه الاحلة صعب، وهو يادي بنا ال  كارية حميمية. 
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نحه نسير نحو أزمة سياسية واقتصادية مل االميركييه والعالم، نحه نسير نحو نزاع دموي آخر مل 
نمترب مه  الفاسطينييه وفي المدى األبعد، اذا لم يكه حل سياسي، وعا  ما يبدو له يكوه، نحه

دولة ينائية المومية ال يمكنها أه تحوي في داخاها في لروف السالم شعبيه يناوشاه الواحد ا خر 
 .سنة 100فمط منذ قرابة 

يمكنني أه أفهم جيدا ما قالف كيري لازعماء الذيه التم  بهم. فاسرائيل تسيطر اليوم عا  عدد مه 
لفاسطينييه حموق إنساه اساسية. هذا ليس السكاه بمالييه األشخاص. ويمنل االحتالل عه ا

أبرتهايد بعد، إذ ال يوجد هنا فصل عنصري فل مياما في جنوب افريميا، ولكه في نلر العالم نحه 
الشعب المحتل، المامل والمستغل لشعب آخر ألنف ينتمي ال  قومية مختافة. مسيرة المماطعة عا  

ا لدى االوروبييه، ولكه االتجاه واض . وزير اسرائيل بطيئة، يوجد فيها تعذيب ضمير، والسيم
 .الخارجية كيري حدده

اه االرتباط بيه فت  وحماس ال يبشر بالخير، بالذاة بسبب األزمة السياسية التي ترافمف. فمد قررة 
اسرائيل وقف المحادياة، قتل المفاوضاة وفرل عموباة مه جانبها عا  الساطة الفاسطينية. 

كييفة السرائيل ضد الحكومة الجديدة ال تيير انطباعا كبيرا في العالم. فنحه، والهجمة اإلعالمية ال
كما ينبغي االعتراف، مذهولوه مه أه أبو مازه يخرج عه دور رئيس حكومة الدم  الذي 
خصصناه لف، وبدال مه مكافحة حماس يرتبط بها. وفي هذه األيناء تطالب حماس بوقف التنسيق 

اطة. اننا نغرق في أيام لاماء مه المواجهاة واالنتفاضة، العماياة األمني بيه اسرائيل والس
 .والحروب في غزة، وليتني أكوه مخطئا

تسألوه ا ه ما العملن كيف الخروج مه هذه الورطة الرهيبةن الجواب واحد: ال يمكه. كل شيء 
. ال يوجد في ضائل. لمد خامة اسرائيل عا  األرل واقعا هي غير قادرة وغير راغبة في مواجهتف

، ال  هذا الحد او ذاا، يخاي مئاة آالف 91اسرائيل رئيس وزراء يمكنف أه يعود اليوم ال  خطوط 
المستوطنيه مه منازلهم )بما في ذلا اريئيل وكرياة أربل(، يمسم المدس، يتوصل ال  حاول وسط 

العودة. مه  عا  األماكه الممدسة، يتخا  عه غور األرده ويصل ال  حل متفق عايف عا  حق
جانب آخر ال يوجد زعيم فاسطيني يساوم عا  أقل مه هذا، وواض  اه ليس عا  حق العودة. هذا 

 .هو السبب الذي جعل أبو مازه يهرب مه المفاوضاة في لحلاة الحميمة
 فرل السيادة عا  المناطق ج، االقتراحاة لدولة فاسطينية  -هذا هو الوضل الفليل، وكل الباقي 
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هي اقتراحاة عابية بالضبط ميل المفاوضاة الفاشاة وعديمة االحتمال  -ماقتة وما شابف  في حدود
 .التي أدارتها تسيبي لفني مل الفاسطينييه في األشهر التسعة األخيرة

 31/4/4114معاريف، 
 1/5/4114الغد، عمان، 
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