
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 موسى أبو مرزوق لـ"المونيتور": المصالحة نجحت هذه المّرة
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 نع قبل ثالث سنوات التوقيع على اتفاق السالم مع عباس بعد مفاوضات سريةيز: نتنياهو مبير 
 ألف مرة منذ إقامتها 61ازداد بـ  "سرائيل"إجم صادرات حاإلذاعة العبرّية الرسمّية: 

 عمّان: مؤتمر "الطريق إلى القدس" يبارك فتوى جواز زيارة األقصى ضمن ضوابط

في الدوحة قضية  بحثانعباس ومشعل ي
القـــدس وملـــف منتمـــة التحريـــر وتعزيـــز 

 المصالحة ودعم لقاءات غزة
 

 4... ص 
 

 9103 6/5/1024الثالثاء 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

  سلطة:ال
 1 بحر يطالب عباس باإلسراع في اإلعالن عن الحكومة التوافقيةأحمد   .2
 1 معتقلين من فتح مدانين أمنيا   ستةتفرج عن  في غزة الداخليةوزارة   .3
 7 المصالحة  والمالية على عباس لثنيه عن السياسية هيونيةالنشار: نتخوف من الضغوط األمريكية والص  .4
 7 صفعت كيري بعدم إطالق األسرى "إسرائيل"عشراوي:   .5
 8 "باقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد األقصى تحت حماية شرطة االحتاللقريع يندد   .6
 8 ة الفلسطينيةمصطفى البرغوثي: تأييد أوروبي قوي التفاق المصالح  .7
 2  ألف فرصة عمل خالل عشر سنوات ثالثينمحمد مصطفى: الحكومة ال تستطيع توفير أكثر من   .8

 
  المقاومة:

 2  لتحرير األسرى.. وندعو ستحل مشاكل العالقات مع مصر : حكومة التوافقأبو مرزوق  .9
 64 لنا والحياة مقاومة وصمود وليست مفاوضات ا  عدو  تحماس خصم سياسي وليس الطيراوي:  .01
 63 النقالبعقلية ابيجوز لحماس االستفادة من المصالحة مع االستمرار  عساف: الأحمد   .00
 64 وفد من حماس برئاسة مشعل يلتقي الممثل الخاص للرئيس الروسي  .02
 64 لى الضفةإجميع الصحف الصادرة في غزة  بإدخال عباس يصدر أمرا   :صخر بسيسو  .03
 65 مخيم اليرموك وعودة نازحيه قبل نهاية الشهربالهدوء  : ترجيحالفصائل أمين سر تحالف  .04

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 61 ةمثل سوري "إسرائيل"نتنياهو: لوال شجاعة الجيش لكان مصير   .05
 61 منهاأتهديد قد يستهدف  يّ أبقوة على  لن تتردد بالردّ  "سرائيلليبرمان: "إ  .06
 67 "بيد من حديد"العرب  محاربة جرائم الكراهية ضدّ  "سرائيل"إعلى يعلون:   .07
 67 يز: نتنياهو منع قبل ثالث سنوات التوقيع على اتفاق السالم مع عباس بعد مفاوضات سريةبير   .08
 62 لى سالم مع كل الدول العربيةإبالتوصل  هملأيعرب عن  زبيري  .09
 62 العالم فقد منذ وقت طويل الحق في تقديم المواعت لنا في الشؤون األخالقيةبينيت:   .21
 62 بيريز"معاريف: الحكومة اإلسرائيلية توافق على شراء طائرة خاصة لـ "نتنياهو و   .20
 41  عسكرى إسرائيلى: المصالحة بين حماس وفتح جيدة إذا عززت أمننا مسؤول  .22
 41  ألف مرة منذ إقامتها 61ازداد بـ  "سرائيل"إجم صادرات حاإلذاعة العبرّية الرسمّية:   .23
 46 من تجارة السالح في العالم % 61سرائيل" تسيطر على هآرتس: "إ  .24
 46 يرون أنهم يسيرون نحو مستقبل مجهول  من اإلسرائيليين %54استطالع:   .25
 44 بالجوالن مجهولون يحطمون النصب التذكاري لقتلى الجيش اإلسرائيليالشرطة اإلسرائيلية:   .26

 
  األرض، الشعب:

 44 لباحاته مستوطنا   خمسين نحو اقتحام مع تزامنا   ااٌلقصى للمسجد حصاره يشدد االحتالل  .27



 
 
 

 

 
           3ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

 43 للمسجد جماعي القتحام وتدعو" األقصى" نحو مسيرة تنتم المزعوم" الهيكل جماعات"  .28
 43 اإلسرائيلي الجيش في الفلسطينيين المسيحيين تجنيد نرفض": الثالث ثيوفيلوس" القدس بطريرك  .29
 44 يوما   64 منذ الطعام عن المضربين" اإلداريين" حياة مسؤولية االحتالل يحّمل قراقع  .31
 44 الفلسطينيين لألسرى الجراحية العمليات تأجيل عمدتت" السجون إدارة: "األسير نادي  .30
 45 أبريل /نيسان خالل اإلداري باالعتقال أمرا   52 أصدر االحتالل: األسير نادي  .32
 45 رفح سواحل قبالة فلسطينيين صيادين ثالثة تعتقل المصرية الزوارق": معا  "  .33
 45 "أونروا" معلمي مجلس انتخابات في المقاعد أغلبية يحصدون اإلسالميون: األردن  .34
 41 لبنان إلى زيارة من عودتها بعد" األورومتوسطي" في فلسطينية باحثة يعتقل االحتالل  .35
 41 األحمر للصليب الدولية اللجنة مقر أمام االداريين األسرى مع تضامنية وقفة: غزة  .36
 41 "نكبتنا يوم استقاللهم يوم" شعار تحت المدّمرة القرى بزيارة النكبة ذكرى يحيون 48الـ فلسطينيو  .37
 44 المهجرة الفلسطينية القرى إليجاد هاتفي تطبيق".. نكبة أي"  .38

 
  اقتصاد: 

 44 دوالر مليون 431 إلى ترتفع اإلسرائيلية الكهرباء لشركة هللا برام الحكومة ديون  .39
 

  ثقافة: 
 48 "المستقبل وآفاق فلسطين في والسينما المسرح" حول علمي ا مؤتمر ا تحتضن غزة  .41

 
  مصر: 

 48 مسؤول مصري: القضية الفلسطينية أبرز أولوياتنا  .40
 42 سفير مصري سابق: "اإلخوان المسلمون" خدموا "إسرائيل"  .42
 42 تورط ثالثة ضباط موساد في التجسس على جهات سياديةمصر:   .43
 31 يوسف يشارك في مؤتمر لدعم "إسرائيل" بواشنطن وكالة "صفا": باسم  .44

 
  األردن: 

 31 عمّان: مؤتمر "الطريق إلى القدس" يبارك فتوى جواز زيارة األقصى ضمن ضوابط  .45
 

  لبنان: 
 34 ةمني في عين الحلوة والمية وميمن احتماالت انفجار الوضع األ يحذرأسامة سعد  :صيدا  .46
 34 الحص: أناشد الراعي العزوف عن زيارة القدس  .47
 33 مواقف لبنانية متناقضة من زيارة الراعي للقدس  .48
 34 يليإسرائ استدعاءجنبالط: تأييدنا لـ"الثورة السورّية" مستمر لكن نرفض أي   .49

 



 
 
 

 

 
           4ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

  عربي، إسالمي:
 34 أمير قطر يبحث مع عباس اتفاق المصالحة الفلسطينية  .51
 35 الجامعة العربية تعقد اجتماعا  طارئا  غدا  لبحث التطورات الفلسطينية  .50
 35 والتطبيع التركي اإلسرائيلي قريبا   تركيا تتخلى عن شرط رفع الحصار عن غزة  .52
 31 أرينتش: أردوغان ال يعتزم زيارة غزة قريبا    .53

 
  دولي:
 31 اإلذاعة اإلسرائيلية: مسؤولون أمريكيون إلى "إسرائيل" لبحث إطالق العملية السلمية  .54
 37 الوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف أوامر اخالء لعائالت في "سطح البحر" بأريحااالتحاد ا  .55
 37 "هآرتس": سوزان رايس تزور "إسرائيل" بعد غد لمناقشة ملف إيران النووي  .56
 38 فلسطينالمنتمة العربية لحقوق اإلنسان تنتقد االنتهاكات بحّق الصحفيين في   .57
 38  جمعية صداقة كامدن أبو ديس: توأمة بين لندن وأبو ديس لدعم الفلسطينيين  .58

 
  حوارات ومقاالت:

 32 موسى أبو مرزوق لـ"المونيتور": المصالحة نجحت هذه المّرة  .59
 43 هاني المصري... عودة موعدنا""فلسطين تجمعنا وال  .61
 41 ماجد كيالي... أسئلة فلسطينية إلى السلطات اللبنانية  .60
 47 ماجد الّشيخ... مصالحة فئوية أم وحدة وطنية فلسطينية؟  .62
 42 رييومو أفنشل... النكبة حسب أسرة تحرير "هآرتس"  .63
 56 مارك هيلر... سرائيل والفلسطينيينإالمصالحة بين فتح وحماس ـ المحادثات بين   .64

 
 54 :كاريكاتير

*** 
 
في الدوحة قضـية القـدس وملـف منتمـة التحريـر وتعزيـز المصـالحة ودعـم  بحثانعباس ومشعل ي .0

 لقاءات غزة
اجتمزززل الزززرفيس الحلسززز يني محمزززود   زززاس،  سزززليماا حزززاه م زززراهي  ، مصززز حب ح زززو  ،الدوحززز  ،غززز  

ورفززيس المكتززس السياسززي لحركزز  حمززاس لززا  مشززن  اليززو  اةثنززيا، فززي الناصززم  ال  ريزز   الدوحزز  ، 
 وأكدا  لب ضرور   استناد  الوحد  الحلس يني  وتكريس األجواء اإليجا ي  للمصالح  .

حي نشززرتح حركزز  حمززاس فززي غزز  ، مسززاء اإلثنززيا، وصزز  وكالزز   األناضززو   ل ن ززاء وقززا   يززاا صززح
نسززززل   نززززح، ما   ززززاس ومشززززن ، ت احثززززا لززززال  اجتما ءمززززا، فززززي سزززز    تكززززريس األجززززواء اإليجا يزززز  
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للمصالح ، والنم  مزا أجز  اسزتناد  اللحمز  الو نيز  لمواجءز  اةحزتال  اإلسزرافيلي وتح يز  ت لنزا  
 ي الوحد  والحري  والكرام  والتحرير .الشنس الحلس يني ف

وأضاف ال ياا  ناق  ال رفاا آليا  تحني  اإل ار ال يادي المؤق  لمنظم  التحرير، وتنسي  الجءزود 
والتحركززا  الحلسزز يني  فززي مواجءزز  مززا تتنززرا لززح ال ززدس والمسززجد األقصززب مززا انتءاكززا  مسززرافيلي  

 وحمال  تءويد مستمر  .
دس النر ززي  كشززف  زز   الرشزز   ضززو المكتززس السياسززي لحمززاس تحاصززي  وفزي تصززريا لززاا لززز ال 

الل ززاء الززصي وصززحح  ززز التاريلي  ززيا الزز  يميا وهززو يززاتي فززي سززيا  األجززواء اإليجا يزز  التززي تشززءدها 
 اجتما ا  غ   والتي تكلل   توقيل اتحا  المصالح ، وتشكي  الحكوم  الو ني  .

اتح ا  لب أا ي تصر الل اء  ليءما ف  ، وة يتوسل للوفديا  وأضاف  أا كال ما أ و ما ا وأ و الوليد
 حرصا  لب التواف  السريل  لب ك  ال ضايا والتحاه   لب كاف  المسارا  م اشر  . 

وأكد الرش  أا المواضيل الرفيس  التي ت  الت ر  مليءا في الل اء هي المصالح  الو ني  أساسا حيث 
  الجميززل جءززدج إلنجاحءززا لتكززريس األجززواء اإليجا يزز  والمحافظزز  اتح ززا  لززب أا تن ززب األولويزز  وي ززص

 ليءززا وتحنيلءززا لتح يزز  الاايززا  الك ززر   نيززدا  ززا أيزز  ضززاو  قززد تنصززف  ءززا، ومززا ينزز   مززا صلززك 
 اإلراد  المشترك  إلنجاح الملف  شك  كام .

ءززا الج ءزز  المتحززدثيا استنرضززا التءديززدا  التززي تتنززرا ل ماوقززا   ضززو المكتززس السياسززي لحمززاس 
الحلس يني  لصوصا ما تنل  منءا  ال دس الشزريف وحمزال  اةقتحزا  التزي ي زو   ءزا المت رفزوا ومزا 
تشززكلح مززا ل ززر  لززب األراضززي الحلسزز يني  ورمو هززا، وكانزز  هنززاك نظززر  مسززت  لي  لسزز   وقززف هززصج 

الم دسزا  وفزي التءديدا  والتصدي لءا  توحيد الصف الو ني والتحزرك الميزداني فزي الزدال  لحمايز  
اللززاره لحشززد الززد   الززدولي لءززا. كمززا اسززتنرا   ززاس ومشززن  فززي ل افءمززا موضززو  منظمزز  التحريززر 
الحلسززز يني   التاكيزززد  لزززب ضزززرور  تحنيززز  دورهزززا مزززا لزززال  حيا تءزززا  لزززب قزززرار سياسزززي يسزززتند  لزززب 

 المشارك  ما  يا الجميل.
و  التي يتنرا لءزا نتيجز  اتحزا  وكشف الرش  أا حماس ت ف مل  أ و ما ا  وتد مح  س س الضا

المصالح  األلير. وفي لتا  الل اء اتح  ك  ما الرفيس الحلس يني ورفيس المكتس السياسي لحماس 
 لب أا تجمنءما ل اءا  ثنافي  ألر   شك  دوري ومت ارس و لب اةتصا   استمرار ما لال   ل  

 ب أرا الواقل. محتوح  لمتا ن  كاف  تحاصي  تجسيد المصالح  الو ني   ل
وفي ردج  لب سؤا   ال دس النر ي  حو  مسال  الرفاس  والحكوم  ما مصا اتح  حولءا المتحدثاا، أكزد 
الرشزز  أا   ززاس ومشززن  تركززا الموضززو  للوفززديا المتحاوضززيا فززي غزز   حتززب يسززتكمال الن ززا  حززو  
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الل زاء وأثنزاء دلولءمزا ق ز   كاف  المسزاف  وينءيزا اةتحاقزا . وقزا  الرفيسزاا  الت زا  صزور مشزترك  ق ز 
 صد األ واس  لب الجميل ليتركا لحالءما ةستكما  الل اء والتواص  للتحاهما .

 1/5/4164، القدس العربي، لندن

 
 يطالب عباس باإلسراع في اإلعالن عن الحكومة التوافقية بحرأحمد  .2

ر، رفيس السل    الس النافس األو  لرفيس المجلس التشريني د. أحمد  ح  جما  غيث -غ  
محمود   اس  اإلسرا  في اإل الا  ا حكوم  التواف  الو ني والوقوف صًحا واحًدا في وجح جراف  

 اةحتال  المرتك   في ال دس و ح  األسر  وس  ت ايد اةستي اا.
سناد األسر  اإلدارييا المضر يا  المصالح   ،وقا  د.  حر لال  كلمتح في مءرجاا لد   وا 

وحد شن نا في لند  الوحد  والم اوم  لتحرير فلس يا واألسر  ، مناشًدا كاف  الحصاف  الح ي ي  ست
نءاء حال  اةن سا .  و لب رأسءا  فتا  و حماس  لإلسرا  في تح ي  الوحد  والو ني  وا 

وأكد أا الشنس الحلس يني ي ف مل األسر  ألنء  ضحوا   هرا  ش ا ء  ما أج  تحرير فلس يا، 
 الم اوم  وأجنحتءا النسكري  للنم   لب تحريره  ما سجوا اةحتال . دا ًيا فصاف 

وأوضا أا اة ت ا  اإلداري يلالف كاف  األ راف وال وانيا الدولي ، م يًنا أا سل ا  اةحتال  
  أسيًرا أ لنوا لوا مضراس محتوح  ا ال نا  منص 210  أسير مداري ما  ينء   100تنت   قرا    

  ت الء  اإلداري.يوًما لكسر ا  29
 5/1/4164فلسطين أون الين، 

 
 معتقلين من فتح مدانين أمنيا   ستةتفرج عن  في غزة الداخليةوزارة  .3

منت ليا ما حرك  فتا، كانوا  6أفرج  و ار  الداللي  الحلس يني  مساء اليو  اةثنيا،  ا  غ   
  .منت ليا  لب للحي  أمني   ند مدانتء  ما ق   المحاك  الحلس يني

مياد ال   ، في تصريا لز الرأي  ما قرار اإلفراه جاء ما ق   رفيس الو راء  الو ار وقا  النا    اس  
وأوضا أا هصا النحو ياتي استجا   لتوصيا  لجن  الحريا  في غ  ، وتنحيصًا ةتحا   مسما ي  هني .

 الشا ئ، ود ًما للمصالح .
 5/5/4164، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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والماليــة علــى عبــاس لثنيــه عــن  السياســية : نتخــوف مــن الضــغوط األمريكيــة والصــهيونيةالنشــار .4
 المصالحة

، ما  يار  وفد المصالح  ال اد  ما را  هللا ملب  يسب النشارقا  مستشار رفيس الو راء،  غ   
أا موضحًا ال  ا  أجل  حتب األس و  الم   ، وصلك لمناقش  أسماء الو راء في حكوم  التواف ، 

كاا ما المتوقل أا يكوا  ا   يو  أمس، أو اليو ، ولكا وجود الرفيس الحلس يني محمود  الوفد
   اس  الدوح  لل اء مشن ، أج  ال يار .

وأكد النشار في تصريحا  صححي ، اةثنيا، أا حكوم  التواف  الو ني، ستشك  لال  المد  
م ، موضحًا أا األسا يل الثالث  الم  ل  ستشءد اإل الا ال انوني  التي وضنءا ال انوا لتشكي  الحكو 

  ا الحكوم .
وأكد النشار أا أ ضاء الحكوم  الم  ل  ما لاره الحصاف ، واألح اس وف  ما ت  اةتحا   ليح، 
لتكوا حكوم  تكنوقرا  ة  رنامج سياسي لءا وة تت نب أًيا ما الرؤ  السياسي  للحصاف ، والءدف 

 تسير مجريا  األمور وصوًة لالنتلا ا   ند ست  أشءر ما تشكي  الحكوم .الرفيس لءا هو 
وحو  ملف األما واألجء   األمني ،  يا النشار أا األجء   األمني  في الضح  وغ   لا ي رأ  ليءا 
أي تاير في الحتر  الم  ل  وصلك حتب تنحيص ما ت  التواف   ليح  ملف األما ما   يد  أمني  ومءا  

ا، موضحًا أا الثالث  آةف  نصر، الصيا سينلر وا في األجء   األمني   ا   سيكوا لء  وغيره
 مءا  محدد .

وأوضا النشار أا ل اء الرفيس   اس، ورفيس المكتس السياسي لحرك  حماس في الدوح  اليو ، 
 ياتي في اإل ار المضي قدمًا في تنحيص اتحا  المصالح  وت  ي ح  لب أرا الواقل.

مستشار رفيس الو راء ملب أا التلوف الوحيد لديح، هو الضاو  األمريكي ، والصءيوني   وأشار
السياسي ، والمالي   لب الرفيس   اس والسل   لثنيح  ا المصالح ، مؤكًدا، أا المصالح  شاا 

 فلس يني داللي، قافال   نحا  لب استنداد لد     اس للصمود في وجح تلك الضاو  .
 5/5/4164، فلسطينية لإلعالموكالة الرأي ال

 
 صفعت كيري بعدم إطالق األسرى "إسرائيل": عشراوي .5

كشح  د. حناا  شراوي  ضو اللجن  التنحيصي  لمنظم  التحرير   فادي أ و سند  -را  هللا
الحلس يني ، أا ة اتصاة  حاليًا  يا الجانس األمريكي ونظيرج الحلس يني، وأا الجانس األمريكي 

ا  في مرحل  توقف وت يي ، لما آل  مليح األمور  ند م الا مسرافي  وقف الل اءا  كما صرح،  
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الم اشر  مل الحلس ينييا، كن اس  لب التوقيل  لب انضما  الحلس ينييا، للمس   شر مناهد  
 دولي .

، أا األمور غير واضح  حتب اللحظ ، لكا  ك  تاكيد فإا الو ير ’ال دس النر ي’ شراوي أكد  لز
ري سي د  رؤيتح ملب اإلدار  األمريكي  لال  فتر  الت يي  تلك، لاص  وأا هناك حال  ما اإلدراك كي

للس س الرفيس وراء انءيار المحاوضا . لكا  شراوي تنت د أا الجانس األمريكي غير منني  حدوث 
كيري، حيا انءيار  يا الحلس ينييا واإلسرافيلييا، حتب  ندما وجء  مسرافي  صحن  لجءود الو ير 

و دتح  إ ال  سراح المنت ليا الحلس ينييا، وتراجن   ا صلك، فءي ل  تلت   و التالي فإا الت ا  
 الو ير األمريكي تجاج الحلس ينييا، هو اآللر ُنكث  ح.

 1/5/4164القدس العربي، لندن، 
 
 ة االحتالل"باقتحام المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد األقصى تحت حماية شرطيندد  قريع .6

قا   ضو اللجن  التنحيصي  في منظم  التحرير الحلس يني  أحمد قريل ما   نادي  سند الديا - ماا 
 سياس  اةحتال  في التضيي   لب المسلميا في  احا  األقصب واحتجا ه   ند  وا اتح اللارجي  

ب  ل   مصا س النل ، ومصادر  هوياتء  وتحويلء  ملب مراك  التح ي  اإلسرافيلي ، واة تداء  ل
 يندره في م ار الننصري  والحرس الديني  التي يسلكءا في مدين  ال دس المحتل  والمسجد الم ارك .

وندد قريل، وهو رفيس دافر  شؤوا ال دس  المنظم ، في تصريا أمس،   اقتحا  المستو نيا 
ّدد  د وا  اقتحامح المت رفيا أمس ل احا  المسجد األقصب تح  حماي  شر   اةحتال  ، وتج

 جما يًا اليو  .
وأكد أهمي   مشارك  الموا نيا وك  ما يست يل الوصو  ملب المدين  الم دس  للتواجد الداف  
والمستمر في ساحا  المسجد األقصب واة تكاف فيح لصّد أي ا تداء ما ق    صا ا  المت رفيا 

 والمستو نيا الصيا ينيثوا في األقصب فسادًا .
 1/5/4164مان، الغد، ع

 
 ة الفلسطينيةالبرغوثي: تأييد أوروبي قوي التفاق المصالح مصطفى .7

قا  األميا النا  لحرك  الم ادر  الو ني  الحلس يني  و ضو وفد المصالح  الدكتور مص حب   را  هللا
،  ا مواقف تاييد قوي  أمسال رغوثي  ما  ددا ما و راء لارجي  دو  اةتحاد األورو ي أ لنوا 



 
 
 

 

 
           2ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

متمي   ةتحا  المصالح  الو ني ، وأا هصج المواقف جاء   لب لساا و راء لارجي  ك  ما و 
  مي اليا، ميرلندا، ولكسم وره  وكصلك كاثريا اشتوا محوض  النالقا  اللارجي  في اةتحاد اةورو ي.

 1/5/4164القدس، القدس، 
 
 صة عمل خالل عشر سنواتألف فر  ثالثينمصطفى: الحكومة ال تستطيع توفير أكثر من  محمد .8

أكد نافس رفيس الو راء للشؤوا اةقتصادي  د. محمد مص حب أا   كام  ا راهي  ا و -را  هللا 
ألف فرص   م  لال  السنوا  النشر الم  ل ،  90الب  10الحكوم  ة تست يل توفير أكثر ما 

الدور الصي يجس أا يلن ح منوها ملب أا ال  ا  النا  يناني ما   ال  م نن ، ومشددا  لب أهمي  
 ال  ا  اللاا في تحني  استراتيجي  تسء  في النمو اةقتصادي وتلل  فرا  م . 

وأقر مص حب،  حش  النظا  الحلس يني   ر السنوا  النشريا الماضي  في لل  نظا  يؤسس لصنل 
فت ، في لل  سن  الحا 10ال رار، وقا    يجس اة تراف  اا هصا فش  ك ير لنظامنا السياسي في 

نظا  يؤسس لصنل ال رار، فءصج ال ضي   حاج  للتحكير والنم  الجدي ول  تالص مساح  كافي  في 
 الن ا ، ويجس اا تن ب اهمي  ك ر  في المرحل  ال ادم  . 

جاء صلك لال  الندو  األولب التي   دها أمس منءد أ حاث السياسا  اةقتصادي  الحلس يني 
 .)ماس(

5/5/4164، رام هللا، الحياة الجديدة  
 

 لتحرير األسرى .. وندعو : حكومة التوافق ستحل مشاكل العالقات مع مصرأبو مرزوق .9
ــــوم، لنــــدن صكززززر   ، و ززززا وكالزززز  غزززز  مززززا  مصزززز حب ح ززززو ،  ززززا 1/5/4164، لنــــدن –رأي الي

قززا  ما مززا أ ززر  مءززا  حكومزز  ، أا  ضززو المكتززس السياسززي لحمززاس موسززب أ ززو مززر و  األناضززو 
لزو ني التزي سزيت  تشزكيلءا لزال  األسزا يل الثالثز  الم  لز ، حز  أي مشزكل  فزي النالقزا  مزل التواف  ا

 مصر، والنم  ما أج  فتا من ر رفا ال ري.
ولززال  ل ززاء مززل أسززاتص  جامنززا  ونلززس سياسززي  فلسزز يني  ووجءززاء وأ يززاا، مسززاء اليززو  اةثنززيا فززي 

 ضو المكتس السياسي لحرك  حماس، مدين  لانيونس جنوس ق ا  غ  ، أوضا موسب أ و مر و  
أا الشنس الحلس يني  ة يمكا أا يستاني  ا  القتح مل مصر التي حمل  ه  ال ضي  الحلس يني  

 ور تءا .
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وقا  أ و مر و  منح  ة يمكا ألي نظا  في المن    أا يكوا لح نحوص  نيدًا  زا ال ضزي  الحلسز يني  
 لب قضي  الشنس الحلس يني التزي تنزد أ زر  وأهز  قضزايا  فما أراد أا يكوا لح شاا ة  د أا يرتك 

 المن    .
وأضاف   نحا سنداء  مصر و نالقتنا منءا وما  ال  هي الحامل  أل ر  ملحزا  ال ضزي  الحلسز يني  

يمكا لمصر ترك ك  ملحا  المن    مة ال ضزي  الحلسز يني   ا ت ارهزا أ  المنن حزا  التاريليز  )…( 
 ني  .في ال ضي  الحلس ي

أ ززو مززر و ، د ززا مززا غزز  ، أا  جمززا  غيززث،  ززا 5/5/4164، فلســطين أون اليــنوأضززاف موقززل 
فصزززاف  الم اومزززز  ةسزززتلدا  كافزززز  السززز   المتاحزززز  واألسزززاليس الممكنزززز  لتحريزززر األسززززر  مزززا سززززجوا 

 اةحتال  اإلسرافيلي، مؤكًدا أا قضي  األسر   لب رأس سل  أولويا  الشنس الحلس يني وفصافلح.
سززناد األسززر  اإلداريززيا المضززر يا  ززا ال نززا  وقززا   أ ززو مززر و ، لززال  كلمتززح فززي مءرجززاا لززد   وا 

الززصي نظمتززح لجنزز  األسززر  لل ززو  الو نيزز  واإلسززالمي  أمززا  م ززر اللجنزز  الدوليزز  للصززليس األحمززر فززي 
دولي غزز  ، اليززو  اةثنززيا   ما األسززر  اإلداريززيا يرسززلوا مززا لززال  مضززرا ء ، رسززال  ملززب المجتمززل الزز

نءزززاء منانزززاتء ، ورسزززال  لل زززو  الو نيززز    زززانء  ة يملكزززوا سزززو  أمنزززافء  اللاويززز  إليصزززا  رسزززالتء  وا 
 تد وه  للتضاما منء  ود   ل واتء  .

وأضزززاف   حزززيا يضزززرس األسزززر   زززا ال نزززا  يؤكزززدوا أنءززز  متمسزززكوا   ضزززاياه  وثزززوا تء  الو نيززز  
 يزز  واإلسززالمي  للوقززوف ملززب جززان ء  والنمزز   لززب كال ززدس والالجفززيا وحزز  النززود  ، دا ًيززا األمزز  النر 

 تحريره  ما سجوا الظل  اإلسرافيلي .
لزراجء  مزا  وأوضا أ و مر و ، أا حركتح تنم  منزص تاسيسزءا مزا أجز  تحريزر فلسز يا واألسزر  وا 
للف ال ض اا، نظًرا لما قدموج ما تضحيا  تجاج شن ء  وقضيتء  النادل ، م يًنا أا حركز   حمزاس  

   الو ني  لاض  كاف  التجارس إللراجء .وال و 
وأكززد أا كزز  ال زززر  والوسززاف  متاحززز  وشززر ي  لتحريزززر األسززر ،  فزززال يمكززا أا ي  زززب األسززر  دالززز  

 السجوا ينانوا كاف  أشكا  الظل  واةض ءاد، لاص  أا اةحتال  ة يحء  مة لا  ال و  .
اكزززد  لزززب الحزززرا  لزززب و مزززر و  ف، مزززا غززز  ، أا أ ززز1/5/4164وكالـــة معـــا  اإلخباريـــة، ونشزززر  

النالقا  الحلس يني  مل مصر قافال  نحا ليس لدينا فافا  القا  حتب يكوا هناك أي مشكل  مل 
سالمي  .  مصر أو أي دول   ر ي  وا 

وشدد  لب أا تح ي  المصالح  الحلس يني  ما شانح فتا صحح  جديد  في النالقا  الحلسز يني  مزل 
   النر ي  التي تمث  النم  األساسي لل ضي  الحلس يني .ك  دو  المن    لاص  الدو 
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وأكززد أ ززو مززر و  أنززح تزز  ال ززدء  ل ززوا   مليزز  إلنجززا  المصززالح   لززب أرا الواقززل وتءيفزز  األجززواء 
اإليجا ي  لءا، لاص  ما يتنل   إ ال  سراح المنت ليا والسماح  دلو  الصحف ملب الضزح  الار يز  

ف الحريزا  النامز ، ورجزا أنزح لزال  أسز و يا لزا يت  زب أي منت ز  وق ا  غ   وح  كاف  قضزايا ملز
 سياسي سواء في الضح  أو غ  .

وصكززر أ ززو مززر و  أا اتحززا  تنحيززص المصززالح  األليززر تضززما اةتحززا   لززب جميززل صززالحيا  حكومزز  
ا التواف  و  ينتءا ومءمتءا  حيث تتضما توحيد المؤسسا  والزو ارا  وتءيفز  األجزواء لالنتلا زا  مز

 حريا   ام  محتوح  وا  ال  سراح المنت ليا وضماا حري  التن ير.
وأشار ملب أا الحكوم  ستتولب كصلك اةنتءاء مزا وضزل ال زوانيا والزنظ  المنظمز  لالنتلا زا  النامز  

ولحزز  ملزب أا مزا مءززا   وألزص التواف زا  السياسزي  لضززماا  زد  ا تزراا أي  ززرف  لزب اةنتلا زا .
لمنا ر لاص  من ر رفا مل مصر   حيث يت  ضزماا حركز  األفزراد وال ضزافل ، حكوم  التواف  فتا ا

 ملب جانس ضماا استفناف التجار   يا الضح  الار ي  وق ا  غ  .
و يا أا حكوم  التواف  ستشك  ما شلصيا  مست ل  ما التكزوقنرا  ممزا لزيس لءز   القز   سزنوا  

صا  مءززززا  مؤقتزززز  وة  القزززز  لءززززا  ال رنززززامج اةن سززززا  الززززداللي،  لززززب أا تكززززوا الحكومزززز  لدماتيزززز  
 السياسي.

و شزاا ت زدي  حكومز  غز   اسزت التءا، قزا  أ ززو مزر و  ما الحكومز  فزي غز   أصزال م الز  ورأس هرمءززا 
المتمث   رفيس و رافءا مسما ي  هني  هو أو  ما وقل  لب اتحا  المصالح  األلير  ناء  لب  لس 

 ا  األحمد.مسفو  ملف المصالح  في حرك  فتا    
وشززدد أ ززو مززر و   لززب وجززوس المضززي فززي منجززا  المصززالح  المجتمنيزز  مززا لززال  منشززاء صززندو  

 و ني يتولب تنويا ضحايا اةن سا  حتب ترضب النحوس وتجمل ال لوس.
وقا  ما ح ي   المصالح  ليس  مسال  سياسي   يا تنظيميا     أا يني  المجتمل كلزح مرحلز  وفزا  

 افل السياسي الحضاري  ناء  لب التيار الشنس  .وما ث  تح ي  التد
كمززا أكززد  لززب ضززرور  الححززاظ  لززب الم اومزز    ا ت ارهززا الوسززيل  الوحيززد  لء يمزز  المشززرو  الصززءيوني 

 والدفا   ا الشنس الحلس يني  .
وشززدد أ ززو مززر و   لززب أنززح ة  ززد مززا توحيززد النظززا  الحلسزز يني  حيززث يكززوا  نوانززح منظمزز  التحريززر 

 تمث  الك  الحلس يني وحاضن  لك  أ ناء الشنس الحلس يني.  لب أا
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و ءصا الصدد أشار ملب أا لجن  تحني  منظم  التحرير ستجتمل لزال  شزءر  لزب أقصزب ت زدير  لزب 
أا ينا   ءا ثالث مءما  رفيسي ، أولءا م زاد   نزاء مجلزس و نزي فلسز يني موحزد  مزا يضزما م زاد  

 ا يشم   رنامجءا السياسي واتحاقياتءا اللارجي . ناء ك  الءيكليا  في المنظم   م
وصكر أا المءم  الثاني  هي مراق   ك  منجا ا  المصالح  وتحريناتءزا والتوافز  حزو  الن زا  اللالفيز ، 
فيمززا المءمزز  الثالثزز  تتنلزز   الشززاا السياسززي ووضززل اسززتراتيجيا  المرحلزز  الم  لزز   نززاء  لززب  رنززامج 

 و ني مشترك.
   ا أملح أا تلت   كاف  األ راف  الشراك  الو ني  ألنح ة قدر  ألحد التحرد  الشاا وأ رس أ و مر و 

 السياسي وال رار الو ني الحلس يني.
 
 لنا والحياة مقاومة وصمود وليست مفاوضات ا  عدو  تحماس خصم سياسي وليس الطيراوي: .01

ي لززال  محاضززر  أل اهززا ل ل زز  قززا   ضززو اللجنزز  المرك يزز  لحركزز  فززتا اللززواء توفيزز  ال يززراو   را  هللا
اا الحيزا  م اومز  وصززمود وتحزد لالحزتال  اإلسززرافيلي وليسز  محاوضززا ،  األمريكيزز الجامنز  النر يز  

ليارتنزا اةسزتراتيجي  ونزرفا اا  محزد واا ك  فن  فلسز يني ينت زر م اومز  لالحزتال  والمحاوضزا  
 تكوا الوحيد .

موحد   نيد   ا الح  ي  الضي   ةا المحاوضزا  دوا  نحا  حاج  الب استراتيجي  و ني  وأضاف  
جدو ، والمحاوا الحلس يني يحزاوا مزا موقزف ضزنف، وكزاا األولزب اا ة نزصهس للجولز  األليزر  
ما المحاوضا ، ةا رفيس الو راء اإلسرافيلي نتنياهو ي زو   السزي ر   لزب ال زدس دوا سزال  أفضز  

  كثير ما السال  دوا ال دس كامل  .
  المحاضززر ، أوضزا ال يززراوي اا اسزتمرار التحززاوا  النسزز   لنتنيزاهو هززو تكتيزك يءززدف لكسززس ولزال

الوقزز  ومحززر  مززا مضززمونح ال ززاف   لززب م  ززاء الحلسزز ينييا ح ززوقء  المشززرو   والنادلزز  التززي كحلتءززا 
 المواثي  الدولي .
الحلسززز ينييا يزززردوا قزززادروا  لزززب تح يززز  السزززال  ولكزززا ة يريزززدوا واا  اإلسزززرافيليياوأشزززار الزززب اا 

 السال  وغير قادريا  لب تح ي ح ةا ما يملك  ما  األمور وياتصس األرا هي مسرافي  وحدها.
أي تنزا   فزي الثوا ز  ةا فلسز يا ملزك  وأمريكزاوقا    ة يوجد فلس يني يست يل اا ي زد  إلسزرافي  

 لشن ءا وأمتءا النر ي  واإلسالمي  .
أكززد ال يززراوي اا حمززاس لصزز  سياسززي ولززيس  ززدو لنززا،  و لصززوا المصززالح  مززل حركزز  حمززاس

والجميزل ينززرف مززا هززو  زدو الشززنس الحلسزز يني، واسززتصكر موقزف الززرفيس اإلسززرافيلي الحززالي ورفززيس 
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الززو راء األسزز   شززمنوا  يريزز  حززيا قززا  للززرفيس الراحزز  أ ززو  مززار  نززدما منحززح النززال  جززاف   نو زز  
قز  ألنزك سزح   حمزاس  فاجا زح أ زو  مزار قزافال   لز  افءز  للسال    انك استح    هزصج الجزاف   المرمو 

  .ملوتيسؤالك فحماس ه  
وأضززاف، تح يزز  المصززالح  امززر صززنس وهززي حاجزز  فلسزز يني ، ولززيس كمززا تززد ي حمززاس  ززاا فشزز  
المحاوضزا  كززاا السزز س فززي ت ززد  المصززالح  الحلسزز يني ، ونحززا ن ززو  يجززس اا نحززتك  إلراد  الشززنس 

   وما يحو   اةنتلا ا  ال ادم  يست يل اا ي ود الشنس.ونصهس لصنادي  اةقترا 
 5/5/4164، وكالة سما اإلخبارية

 
 عقلية االنقالببيجوز لحماس االستفادة من المصالحة مع االستمرار  عساف: الأحمد  .00

التصززززريحا  السززززل ي   أاقززززا  المتحززززدث  اسزززز  حركزززز  فززززتا احمززززد  سززززاف   الحيززززا  الجديززززد  -را  هللا 
ل   أصحا ءا أاالماضي ، تؤكد  األيا لتي صدر   ا قيادا  ونا  يا  اس  حماس لال  والتوتيري  ا

 يلرجوا  ند ما   لي  اةن الس واةن سا  وة ما لا  التلويا والتكحير.
ة نززرد  لززب هززصج  أافززي حركزز  فززتا  أثرنززامززو ني أمززس، ل ززد  إلصا زز  سززاف فززي تصززريحا   وأضززاف

نحيءزززا او ينت زززدها مزززا حمزززاس اة انءززز  تمزززادوا فزززي اللنزززس  لزززب التصزززريحا  وانتظرنزززا اا نسزززمل مزززا ي
 أ مزز الح ززا ، فءزز  مززا جءزز  يريززدوا اا يالززصوا مكاسززس المصززالح  لءزز  ولتنظززيمء  الززصي ينززاني مززا 

ة يتور ززوا  ززا اسززتلدا  اةكاصيززس والكززال  اةسززود الملززيء  ألززر سياسززي  وماليزز  لان زز ، ومززا جءزز  
اا ينمزز  اةن سززا   ززد  اا نتل ززاج منززا فززي هززصج اللحظزز  التاريليزز   الكراهيزز  والح ززد والززصي مززا شززانح 

 التي يمر  ءا شن نا وقضيتنا.
مزا فلسز يا أهزي مززا  %87وتسزاء   سزاف  زا ماز   التصزريحا  التزي تتحزدث  زا التنزا    زا 

وي  ق ي  الم ايد  ا   داي  للحمل  اةنتلا ي  لحماس، مصكرًا اا الشنس الحلس يني صكي ويتمتل  صاكر  ق
وهو ة ي ا  يصكر مواقف الشيخ ياسيا رحمزح هللا وتصزريحا  مشزن  وقيزادا  حمزاس التزي تؤيزد قيزا  

مزا  %33وهزو يزدرك  زالملموس كيزف تنا لز  حمزاس  زا  2368الدول  الحلس يني   لب حدود  ا  
مزززا مسزززاح  فلسززز يا  %2فلسززز يا التاريليززز  وق لززز  اقامززز  امارتءزززا فزززي ق زززا  غززز   الزززصي يمثززز  اقززز  

اريلي  م ا   اا تحك ، مضيحًا اا الشنس يدرك مد  ل ور  اتحا  الءدنز  الزصي وقنتزح حمزاس مزل الت
 حكوم  نتنياهو وينا  لب وقف ) اة ما  الندواني  ( فنا اي تنا ة  تتحدث حماس؟

وفزززي ردج  لزززب سزززؤا  حزززو  تصزززريحا  قيزززادا  فزززي حمزززاس محادهزززا اا مجلزززس رفاسززز  ولزززيس الزززرفيس 
حل  الم  ل ، أكد  ساف اا لزد  الشزنس الحلسز يني رفيسزًا واحزدًا منتل زًا يحتلزر   اس ما سي ود المر 
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وينتزز   ززح شززن ح هززو الززرفيس محمززود   ززاس الززصي ي ودنززا فززي هززصج المرحلزز  الدقي زز   حكمزز  وحنكزز  وة 
ي ودنا الب م يد ما اة ما  كما قاد  حماس شن نا في ق ا  غ   الب ال ؤس والح ر والمنانا  نتيج  

 اتءا وتحالحاتءا السياسي  اللا ف .ماامر 
هنيززح ولالززد مشززن  المسززؤولي  الكاملزز   ززا هززصج   إسززما ي وحمزز   سززاف قيززاد  حركزز  حمززاس ممثلزز  

التصريحا ، التزي مزا شزانءا اا تنسزف كز  فزرا المصزالح  ق ز  اا ي زدأ تنحيزصها، مؤكزدًا اا مزا ة 
و نيززز ، دا يزززًا قيزززادا  حمزززاس الزززب ا زززاد  يحءزز  لاززز  الشزززراك  الح ي يززز  ة يزززؤما  المصزززالح  والوحززد  ال

اصدار موقف واضا ما هصج التصريحا   ملبالنظر  ك  ما صدر  نء  في اةيا  اةلير  والم ادر  
 التي ة ت ا  تستلد  لا  اةن الس واةن سا  التي م تءا شن نا ويرفا سما ءا مجددًا.
 1/5/4164، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سة مشعل يلتقي الممثل الخاص للرئيس الروسيوفد من حماس برئا .02

اجتمل وفد قيادي ما حرك  حماس،  رفاس  لالد مشن  رفيس المكتس السياسي للحرك ، مل   الدوح 
الممث  اللاا للزرفيس الروسزي فزي من  ز  الشزر  األوسز  ميلافيز   وغزدانوف، نافزس و يزر لارجيز  

 ح .روسيا اةتحادي ، وصلك في الناصم  ال  ري  الدو 
وقا   ياا صادر  ا المكتس اإل المي لحرك  حماس، تل    قدس  رس  نسزل   نزح اليزو  اةثنزيا، 

(  تنززاو  آلزززر المسززتجدا   لزززب السززاح  الحلسززز يني ، أ ر هززا اتحزززا  5|4ما الل ززاء الزززصي ُ  ززد األحزززد )
، والحصزار المصالح  األلير  يا حركتي فتا وحماس، وقضزايا تءويزد ال زدس واةسزتي اا والالنجفزيا

 المحروا  لب ق ا  غ ن  .
وأشار ال ياا ملب ال رفاا ت زادة وجءزا  النظزر حزو  ت زّورا  األوضزا  فزي من  ز  الشزر  األوسز ، 
موضًحا أنح حضر  ا الجانس الروسي نافس رفيس دافر  الشر  األوس  وشما  مفري يا في اللارجي  

كمزززا حضزززر الل زززاء سزززامي لزززا ر ومحمزززد  الروسزززي  شزززوفايف، والسزززحير الروسزززي فزززي الدوحززز  لولزززوف،
 السياسي لحرك  حماس.  ضوا المكتسنصر، 

 5/5/4164قدس برس، 
 
 لى الضفةإجميع الصحف الصادرة في غزة  بإدخال عباس يصدر أمرا   :بسيسو صخر .03

قا   ضو اللجن  المرك ي  لحرك  فتا صلر  سيسو في تصريحا  صحافي  اا الرفيس   را  هللا
 جميل الصحف الصادر  في ق ا  غ   الب الضح  الار ي .  إدلا أمرًا محمود   اس اصدر 
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واوضا  سيسو في تصريحا  لح حو  اتحا  المصالح  وما تضمنح  شاا السماح  الصحف، الب 
اا السماح  دلو  الصحف ة ي تصر ف    لب دلو  صحيح  ال دس الب ق ا  غ  ، واا الرفيس 

 جميل الصحف الصادر  في ال  ا  الب الضح  الار ي .  إدلا محمود   اس أصدر امرا ي ضي 
اةحد قرارا ي ضي  السماح  دلو   أمسيصكر اا حكوم  حماس في ق ا  غ   كان  اصدر  

 صحيح  ال دس الب ال  ا .
 5/5/4164القدس، القدس، 

  
 مخيم اليرموك وعودة نازحيه قبل نهاية الشهرب: ترجيح الهدوء الفصائل أمين سر تحالف .04

رجززا أمززيا سززر تحززالف فصززاف  الم اومزز  الحلسزز يني  لالززد   ززد المجيززد   ناديزز  سززند الززديا -ا  مززا
  ود  الءدوء ملب ملي  اليرموك و دء  ملي  رجو  نا حيح ما الالجفيا الحلس ينييا ق   نءاي  الشءر 

 الحالي .
لززززي  وانتشززززار وقززززا ، لززززز الاد  مززززا دمشزززز ، ما  تنحيززززص اةتحززززا   انسززززحاس الجما ززززا  المسززززلح  مززززا الم

 الحصاف  الحلس يني  في محي ح سيمءد لنود  النا حيا مل نءاي  شءر أيار )مايو( الحالي .
وأضاف ما  ال و  والحصاف  الحلس يني  منني   ت  ي  اةتحزا  ومتا نتزح وتجنيزس الملزي  الزدلو  فزي 

الالجفيا الحلس ينييا منارك جديد  ، م ينًا أا  حس  الوضل الراها في سوري   ال ر  السلمي  يجنس 
 التور  في ما ة يريدونح .

ما الشءر الماضي في ق زا  غز  ، سزيننكس  19وا ت ر أا  توقيل اتحا  المصالح  الحلس يني ، في 
ايجا يًا  لب ملي  اليرموك، نظير وحد  الموقف وتح ي  التحاه   يا ال و  والحصاف  الحلس يني ، مما 

   رقلتءزززا سزززا  ًا لتنحيزززص اةتحزززا ، مثلمزززا يسزززاه  فزززي تنحيزززصج فنليزززًا يسزززء  الكثيزززر مزززا الل زززوا  التزززي تززز
 ومنالجتح .

ألف نسزم ، مزا مجمزالي نصزف  280وأفاد  اا   دد الالجفيا الحلس ينييا في ملي  اليرموك حوالي 
 10ألزف مزنء ، ولز  ي ز  فزي الملزي  سزو   250مليوا ةجئ فلس يني في سزوري ، فيمزا تّءجزر نحزو 

ا الحلسز ينييا،  ينمزا ي لزد  زدد السزكاا  محي ز  وفزي الجزوار حزوالي المليزوا مزوا ا ألف غال يتء  مز
 سوري .

وأوضا  انزح  أ يزد، مزؤلرًا، اةتصزا   زيا الوفزد المحزاوا، مزا ملتلزف ال زو  والحصزاف  الحلسز يني ، 
أتحز   ليزح وقاد  الجما   المسلح  في الملي ، حيث ت  تو يل المواد الاصافي ، واةتحا   لب تنحيزص مزا 

ولحزز  ملززب أا  سززا  ًا  ضززرور  م ززاد  الءززدوء ملززب الملززي  وانسززحاس المجمو ززا  المسززلح  مززا داللززح .
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 الحتر  الم  ل  قد تشءد تنحيصًا آلليا  اةتحا ،  ندما  ات  األحياء المجاور  والمنا   المحي    الملي  
 في م ار تسويا  ومصالح  ت و   ءا السل ا  السوري  .

 1/5/4164، انالغد، عمّ 
 

 ةمثل سوري "إسرائيل": لوال شجاعة الجيش لكان مصير نتنياهو .05
)يو  ي اي(  أ لا رفيس الو راء اإلسرافيلي  نياميا نتنياهو، اةثنيا، لال  مراس  تلليد  -ت  أ يس

صكر  الجنود اإلسرافيلييا الصيا قتلوا في الحروس، أنح لوة الجي  اإلسرافيلي وشجا   جنودج لكاا 
  .مصير مسرافي  مشا ءا لمصير سوريا

 لب  ند مفا  الكيلومترا  ملب  وقا  نتنياهو لال  المراس  التي أقيم  في ال دس المحتل  منح 
الشما  ما ال دس تجري مص ح  رهي  ، مص ح  يومي ، حصد  أرواح الكثيريا حتب اليو ، وه  يوجد 

 . ي  اإلسرافيلي وجرأ  روح م اتلينا؟شك لد  أحد  اا هصا كاا سيكوا مصيرنا وة قو  الج
الجي  اإلسرافيلي وأصر  األما هي األمر الوحيد الصي يحص   يا ص ا شن نا في  وأضاف أا 

سرافي  هي دول   إمكانءا الدفا   ا نحسءا أما  أي تءديد،  يد أا هصا  الماضي وشن نا اليو ، وا 
 . أ  افنااألما ت  اقتناءج  ثما أث   مما يمكا تحملح  ح داا 

 1/5/4164، القدس العربي، لندن
 
 منهاأي تهديد قد يستهدف ألن تتردد بالرد بقوة على  "سرائيل: "إليبرمان .06

و يزر اللارجيز  اةسزرافيلي افيازدور لي رمزاا  ، أاأ ف س  ا، 1/5/4164، رأي اليوم، لندن صكر 
لززب اي تءديزد قززد يسززتءدف امنءززا، اا اسززرافي  لززا تتززردد  زالرد   ززو    أ لزاالمنزروف  مواقحززح المتشززدد  

 .ميراامشيرا  شك  لاا الب 
، لا نتردد في ميراامل ك  استح ا  وتءديد ما ق   الحلس ينييا او حلحافء  ولصوصا  وقا  لي رماا 

 . الرد  ال و  المناس  . نحا نمد اليد ما اج  السال ، اة اننا سن  ل في الوق  نحسح اي يد تءددنا
مشنال  لب ج   هرت    21 صكر  قيا  اسرافي   دأ  مساء اةثنيا مل نصس  وكان  اةحتحاة 

 في ك  انحاء ال الد. وما المنتتظر اا تتواص  هصج اةحتحاة  الثالثاء. أ ل  والناس ناري  
ت ر  ملب الموضو  ،  ا يو  ي اي، أا لي رماا 1/5/4164القدس العربي، لندن، وأضاف  

ال موح  التوص  ملب سال  مل  ، وقا  ما  كريا  غا   اج في  لد  الحلس يني، لال  ل اس أل
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جيراننا ما  ال  كما كان ، وكان  حكوما  مسرافي  مستند  للتوص  ملب تسويا ، ولكا  ندما ة 
 ."يكوا هناك استنداد لد  الجانس اآللر، فإا هصا األمر  مثا   مستحي 

افي  هو اةهتما   اما موا نيءا وأنءا لا تساو   لب وأضاف لي رماا أا اةلت ا  األو  لحكوم  مسر 
حتب  لب ضوء تءديدا  الحلس ينييا  انتحاض  ثالث  أو ح  السل   الحلس يني  وما ملب صلك  صلك 

سنن ي ردا ةف ا ومؤلما  لب أي تءديد أو استح ا  ما  وقا  لي رماا مءددا  . ما محاوة  التلويف
  .نء ، أي ميرااجانس الحلس ينييا أو ما ير و 

 
 "بيد من حديد"العرب  محاربة جرائم الكراهية ضدّ  "سرائيل"إعلى : يعلون .07

أكد و ير الدفا  اةسرافيلي موشيح ينلوا اةثنيا اا  لب اسرافي  محار     أ ف س -ال دس المحتل  
  .  يد ما حديد جراف  الكراهي  ضد النرس 

يجس  لينا    ا يس في صكر  الجنود اةسرافيلييا ال تلب  وقا  ينالوا في احتحا  اقي  في م  ر  في ت
 . اا نص ا دول  تحارس الننصري  والننف وكراهي  اةجانس حتب النءاي 

دول  يجس اا تحارس  يد ما حديد اةرهاس الصي ي ل   ليح ل ا ل س دفل الثما، وهو  واضاف  
ي تءدف إللحا  الضرر  النرس ف   ألنء  ظاهر   شن  ة  الق  لءا  ال ي  واةلال  اليءودي  والت

 .  رس
 1/5/4164، الحياة، لندن

 
 يز: نتنياهو منع قبل ثالث سنوات التوقيع على اتفاق السالم مع عباس بعد مفاوضات سريةبير  .08

كشف الرفيس اإلسرافيلي شيموا  يري ، في م ا ل  صحافي  أجراها  شي  ما   سما –ال دس المحتل  
د اةست ال  ، أا رفيس الحكوم   نياميا نتنياهو، منل ق   ثالث سنوا  التوقيل تسميح اسرافي    ي

 لب اتحا  توص  اليح مل الرفيس الحلس يني ا و ما ا  ند محاوضا  سري  استارق  تسن  ِأشءر، 
 تنسي  مل نتنياهو. وقا   يري  منح أجر  المحاوضا  مل أ و ما ا في لندا واألردا  وكان  ل اءا  

 ت  لاللءا تح ي  ت د  ملموس .  مكثح 
وأضاف انح  كاا ما المحروا في حينح اا يسافر الب  ماا لتلليا المحاوضا  وتح ي  
ان الق ، وكاا ا و ما ا ينتظرج في ال صر الملكي كي يت  التوقيل  لب اةتحا ، ولكا ق   سا   

اجي  صلك الب  د  أيا  . ما سحر  يري  الب  ماا اتص   ح رفيس الحكوم  نتنياهو و لس منح ت
وفي ردج  لب سؤا  حو  ما مصا كاا ينت ر صلك التاجي  مصيريا، قا   يري    ة يمكا منرف  كيف 



 
 
 

 

 
           68ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

كان  ستت ور األمور، ر ما كاا يجس  م  شيء ل  يت   ملح، ور ما فكر نتنياهو أا هناك فرص  
 ألر . أما أنا فا ت د  انح يجس وضل ن    وانءاء الموضو .

قل  لح ك  صلك. وانا ة انت د نتنياهو، فءو رفيس الحكوم  ويملك ح  التصرف حسس رأيح، كما ل د 
املك ح  اةدةء  رأيي . أ م  المحاوضا  وتحدث  يري  في الل اء  ا أ م  المحاوضا  الحالي ، 

قيتيا، وقا  انح  ة ينت ر المحاوضا  انتء   شك  تا ، ولكنح  النس   ةسرافي  ة يمكا حم   ند
  ندقي  واحد  لمكافح  اةرهاس و ندقي  ثاني  للمحار    اس  اةرهاس . 

وأضاف   ة يمكا الحديث  ا السال   ينما تتواجد في الجانس الثاني صواريخ حماس في غ  ، 
واف    لب شرو  الر ا ي الدولي، ل د آا األواا  مصاو شك  أساسي ة يمكا التحدث مل حماس اة 

صلك، ة يوجد أي م رر لحيا   الصواريخ ضدنا ونحا لاره ق ا  غ   . ورفا  يري  الرد كي يحنلوا 
كان  اسرافي  قد ساهم  ايضا  حش  المحاوضا   س س ما راكمتح ما  مصا لب تساؤ  حو  ما 

مصا س كال ناء في المستو نا  وم ال   الحلس ينييا اة تراف  اسرافي  كدول  قومي  لليءود، 
هصا هو الوق  لمناقش  صلك، وانما يجس التحكير اةا كيف يت  التالس  لب المصا س.  وقا    ليس

حكوم  اسرافي  هي التي تحدد السياس  ورفيس الحكوم  ي و   شك  واضا اا حكومتح ستك ا  ناء 
 اةمور التي اد  الب فش  المحاوضا  كاا  النيتءا.  أحدمستو نا  جديد . 

 ما يمكا ما السري  كما فنلنا مل المصرييا واألردنييا.  أكثراسي  في يجس اجراء المحاوضا  السي
هنا حدث ك  شيء   ر النناويا، والمشكل  هي اا ال اد  ينت دوا أنح حيا ة يجري الحديث  ا 
صلك في الصحف فاا المحاوضا  ليس  قافم ، و ندما يت  اةنشاا  في الجدا  النلني يتوجح ك  

 وجح الب ال رف اآللر .  رف الب شن ح  د  الت
واد ب  يري  انح حاو  لال  مسيرتح  ص  أكثر ما يمكا ما أج  تح ي  السال  مل الحلس ينييا، 
وا ت ر تحوي  اتحا  لندا الصي  رقلح يتسحا  شمير في حينح  أك ر تضييل للحرص  ، لكنح ي و  انح 

ا . وأضاف   لو توفر  لدي ك   ة يمكنح تجاه  وجود آراء الر  لد  الشنس وانح ليس دكتاتور 
الصالحيا  لكن  قد فنل  صلك، ولكننا في حينح ل  نكا دول  ديموقرا ي  . ورأ   يري  انح  يمكا 
تح ي  السال   في حياتح، وة يشكك  اا  السال  سيتح   ألا الرؤي  تح     شك  ج في . وقا   

ح ي  السال  مل مصر واألردا، وقد تح    اتصكر األيا  التي قالوا فيءا انح ة توجد أي فرص  لت
 السال  منءما، وكاا لي دور في صلك. 
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ل  يتح   ك  شيء كما ارد ، ولكا  التاكيد ليس كما توقل غيري. و الصا   ندما فكر آلروا  انح 
 يجس تح ي  السال  مل سوري ، قل  أنا انح يجس اا يت  ق   صلك تح ي  السال  مل األردا . 

 1/5/4164، إلخباريةوكالة سما ا
 
 لى سالم مع كل الدول العربيةإبالتوصل  هملأيعرب عن  زبيري .09

في اسر   اةثنيا  ا اةم   التمكا    رس الرفيس اةسرافيلي شمنوا  يريا   )أ ف س( -ال دس 
 66ما اقام  سال  مل مجم  الدو  النر ي ، وصلك في كلم  ت   ثءا  مناس   الصكر  ا   وق  ممكا

  دول  اسرافي .ل يا  
المسجل   لب شري  فيديو والتي تضمن  تءنف  للشنس اةسرافيلي  المناس     وجاء في كلم   يري

 السال  حتب اةا مل دولتيا  ر يتيا ويجس اا ن يمح مل جميل الدو  النر ي . أقمنا 
وق    أسر اا المضي في  ري  السال  قيم  يءودي ، وة  د ما اا نص  الب هصا السال  في  

 . ممكا
 1/5/4164، رأي اليوم، لندن

 
 العالم فقد منذ وقت طويل الحق في تقديم المواعت لنا في الشؤون األخالقية: بينيت .21

اليميني المت رف و ير اةقتصاد نحتالي  يني ، في المراس  التي   ال ي  اليءودي قا  رفيس ح س 
 صو  صاٍف ما ة أحد في النال   إمكانح ما هصا المكاا  الصا  ن و   جر  في مدين  حولوا منح 

أ دا أا ينت د ألالقياتنا، ة الصامتيا  ا المص ح  في سوريا، أو الصامتيا  ا الصواريخ التي يت  
النال  ف د منص وق   وي  الح   وا ت ر  يني  أا   .م القءا  لب أوةدنا في جنوس ال الد منص سنوا 

 . لالقي في ت دي  الموا ظ لنا في الشؤوا األ
 1/5/4164، القدس العربي، لندن

 
 : الحكومة اإلسرائيلية توافق على شراء طائرة خاصة لـ" نتنياهو وبيريز"معاريف .20

اإلسرافيلي  أا الحكوم  اإلسرافيلي  واف    لب ل   لشراء  افر   صحيح  مناريف الناصر   صكر 
شمنوا  يري  و ناء م ر جديد إلقام   لاص  لرفيس الو راء  نياميا نتنياهو، والرفيس اإلسرافيلي

 نتنياهو وأسرتح رغ  منارض  النديد ما الو راء.
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ح س  وو ير الدفا  األس    امير  يرتس   يي   تيد"أشار  الصحيح  ملب أا و راء ح س  
 . ال ي  ال ومب صوتوا ضد تلك الل   فيما امتنل  ا التصوي  الو ير أوري أريفي    هتنو ا

 1/5/4164، ، لندنالقدس العربي
 
  : المصالحة بين حماس وفتح جيدة إذا عززت أمنناإسرائيلي عسكري مسؤول .22

ا ت ر قافد فرق  غ   فب الجي  اإلسرافيلب أا المصالح   يا حماس وفتا جيد  فب حا    األناضو 
      أما مسرافي .

ا   الجي  اإلسرافيلب، وقا  قافد فرق  غ   فب الجي  اإلسرافيلب ميكب أدلشتايا، فب تصريا إلص
مساء اةثنيا، ما  المصالح   يا )حرك  الم اوم  اإلسالمي ( حماس و)حرك  التحرير الو نب 
الحلس يني( فتا ستكوا جيد  إلسرافي  ويمكا م اركتءا فب حا       األما اإلسرافيلب، وجنل  

تن ي  األما لموا نب  وأضاف أدلشتايا  فب حا  ساهم  المصالح  فب الواقل الحلس ينب أفض  .
مسرافي  ول  تساه  فب اإلرهاس فساسر لءا ، و حسس مراس  األناضو ، ينت ر هصا التصريا األو  

 لمسفو   سكر  مسرافيلب يتحدث  ا ممكاني  الترحيس  المصالح   يا حماس وفتا.
 1/5/4164، اليوم السابع، مصر

 
 ألف مرة منذ إقامتها 61ازداد بـ  "سرائيل"إحجم صادرات  :العبرّية الرسمّية اإلذاعة .23

قال  اإلصا   الن رّي  الرسمّي   اللا  الن رّي ، اليو  اةثنيا، مّا حج    هير أندراوس  - الناصر 
ألف مر  منص مقام  مسرافي   لب أن اا الشنس النر ّي الحلس ينّي في  26صادرا  اسرافي  ا داد  ز 
   أّا هصج اإلحصافيا  تنتمد  لب ما أكّدج منءد ، و اد  اإلصا 2347النك   المشؤوم   ا  

التصدير اإلسرافيلّي  مناس   احتحاة  ما يسمب  يو  اةست ال ، ولح  المنءد الحكومّي اإلسرافيلّي 
 ملب أّا الصادرا  هي أّه  اإلنجا ا  التي ح  ءا اةقتصاد اإلسرافيلّي.

مليار  35 لا  نحو  1029النا  الماضي  وأوضح  اإلصا   اإلسرافيلّي  أّا قيم  الصادرا  في
 2330دوةر، وأّا النشا  األك ر في الصادرا  اإلسرافيلي  حدث في الن ود األلير ، أْي ما  ا  

مليار دوةر  ا   5، و لد ما %2879، حيث  اد حج  الصادرا  في هصج الحتر  1029حتب  ا  
 في السن . %878  ياد   نس  أي  1029مليار دوةر  ا   35لز  2330

أشاد  فيح  است رار اةقتصاد اإلسرافيلّي،  ت ريًرا،وكان  مؤسس  )فيت  راتينج ( النالمي ، أصدر  
 ند أا أث ت  الدول  الن رّي  است راًرا اقتصادًيا  الدولي، ّ ( لالفتماا Aوأّنح أص ا ضما التصنيف )
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قتصادي  التي تضرس من    الشر  ك يًرا لال  الحتر  الماضي  رغ  اةض را ا  السياسي  واة
 األوس  والنال .

 1/5/4164، رأي اليوم، لندن
 
 من تجارة السالح في العالم %61: "إسرائيل" تسيطر على هآرتس .24

مصدرا للسالح في مسرافي ، ةفتً  ملب أا  6874كشح  صحيح  هآرتس الن رّي  الن اس  ا وجود 
 الس  الكشف  ا أسماء األشلاا والشركا  هصا المن ب، ورد في رٍد  لب التماس مداري 

المسجل  في سج  التصدير األمني، والتراليا التي منح  لء  ما ق   و ار  األما. جدير  الصكر 
أا تصدير األسلح    ر رجا  أ ما  وشركا  لاص  يت   ند الحصو   لب ترليا أمني ما 

 و ار  األما.
ماا، أّا مسرافي  تءدف ما وراء  يل األسلح  تح ي  ورأ  المحل  للشؤوا اإلستراتيجّي  يوسي ميل

 الماف  ما تجار  السالح في  20األر اح والنالقا  الد لوماسّي  مل دو  النال  الثالث، و حس ح فاا 
النال  تسي ر  ليءا الدول  الن رّي ، مشيًرا ملب أنءا تحصد مر اًحا مالي  هافلً  ما صح ا  السالح، 

حس اا الضرر الك ير المترتس  لب صورتءا  ندما  ات  تنرف  نالقاتءا مل لكنءا ة تالص في ال
 أنظم  است دادّي  تنتءك ح و  اإلنساا  حظاظٍ ،  لب حد تن يرج.

و اد قافاًل ما ت  أ يس تُحض  م را  صح ا   يل السالح لدو  كثير  في مفري يا وأمريكا الالتيني   شك  
شرك  في محاول  إل حاء صاتءا ما مسؤولي   110د نحو غير م اشر و واس   شركا  لاص  ت ل

 استلدا  هصا السالح في جراف  ضد ال شري  في حا  وقو ءا،  لب حد قولح. 
ون   ميلماا  ا مصادر في ت  أ يس تاكيدها  لب أّا مسرافي   ات  الدول  الرا ن  في تجار  السالح 

 يتءا وملا رها. المًيا،  مًنا في األر اح المالي  رغ   د  ألالق
 1/5/4164، رأي اليوم، لندن

 
  أنهم يسيرون نحو مستقبل مجهوليرون من اإلسرائيليين  %54: استطالع .25

أظءر  نتافج اةست ال ، الصي أجراج منءد  سميث ، أا حال  ما  د  الي يا تءيما   47 رس 
في المسار الصحيا.  ما المست لنيا ما مسرافي  ة تسير %54 لب المجتمل اإلسرافيلي، مص قا  

أنحسء   انء  يت نوا لمنسكر اليميا، في حيا  رف  %52و لب مستو  اةنتماء السياسي  رف 
 أنحسء   انء   لمانيوا. 59%
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 لب سؤا   ه  تسير مسرافي  في  مجءو ، فرداوير  اإلسرافيليوا أنء  يسيروا نحو مست    
ة أ رف. وهنا ة  د ما اإلشار   %28و  ز  نن   %13و ز  ة ،  %54 الصحيا، أجاسال ري  

ملب أا   د  الي يا  حو  مست    مسرافي  يكوا لجء  الوضل اةقتصادي والرفاج اةجتما ي 
 انء  يساريوا،  أنحسء  %18المنسكرا ،  رف  السياسي  حسسوالوضل السياسي. و ا اةنتماء 

 .لليميا %52 انء  ينتموا للمرك ، و %11و
الف النرقي ة ي ا  يشك  ج ءا هامًا في هوي  اإلسرافيلييا، فردًا  لب سؤا  حو  وت يا أا اةلت

 وا   %42النرقي ) مسال  اةنتماءمنشالوا في  منء  %70  ، قا اةنشاا   اةنتماء النرقي 
 ت ري ا ة(. %10أحيانا،  %93الوق ، 

 %16منء   لمانيوا،  %59  وحو  تصنيف اإلسرافيلييا ألنحسء   لب مستو  النالق   الديا  قا
 حاريدي  أو متدينوا. %12محافظوا، 

 1/5/4164، 48عرب 
 
 بالجوالن مجهولون يحطمون النصب التذكاري لقتلى الجيش اإلسرائيلياإلسرائيلية:  الشرطة .26

(،  لب تدمير 5|5قال  الشر   اإلسرافيلي  ما مجءوليا أقدموا، فجر اليو  اةثنيا )  الناصر 
اري ل تلب جي  اةحتال  في مرتحنا  الجوةا السوري  المحتل  الواقن  شما  فلس يا النصس التصك
وأضاف  الشر  ، في  ياا لوساف  اإل ال ، أا الءجو  أسحر  ا ملحا   .2347المحتل   ا  

 أضرار  النامود المرفو   ليح النل  اإلسرافيلي والنل  نحسح.
 الحادث وشر    ا ما  ال حث والتح ي  في كاف   وأشار  ملب أا شر   الجوةا فتح  تح يً ا

تحاصي  ومال سا  هصج الواقن  التي جاء  في الوق  الصي تحيي فيح الدول  الن ري  صكر  قتلب 
جي  اةحتال  الصيا س  وا في الحروس التي لاضتءا ضد الدو  النر ي  أو في  مليا  للم اوم  

 الحلس يني .
 5/5/4164قدس برس، 

 
 لباحاته مستوطنا   خمسين نحو اقتحام مع تزامنا   ااٌلقصى للمسجد حصاره يشدد االحتالل .27

 المسجد  لب حصارها ما الثالثاء ص اح اإلسرافيلي اةحتال  شر   شدد   المحتل  ال دس
 لنشرا  سمح  فيما مليح، الدلو  ما الرجا  ما  اًما 50الز دوا ه  ما ومنن  الم ارك، األقصب

 األقصب مؤسس  في اإل ال  مدير وقا . الماار    اس جء  ما  اقتحامح فياالمت ر  المستو نيا
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 األقصب  وا ا   لب المتمرك   اةحتال  قوا  ما  صحا  لوكال  الن ا أ و محمود والتراث للوقف
 النساء منن  كما للمسجد، الدلو  ما  اًما 50 الز دوا ه  ما اةثنيا  صر صال  منص منن 
 . المسجد التواجد أو لال تكاف محاول  أي منل ءدف  وصلك كام ،  شك 

 ما األقصب  احا  الص اح سا ا  منص مستو ًنا لمسوا نحو اقتحا  مل ت اما هصا أا وأضاف
 أ داد ت داد أا متوقًنا اللاص ، اةحتال  شر   ما مشدد  حراس  وس  الماار    اس جء 

 .ال ادم  السا ا  لال  الم تحميا
1/5/4164 صفا، لفلسطينية،ا الصحافة وكالة  

 
 للمسجد جماعي القتحام وتدعو" األقصى" نحو مسيرة تنتم المزعوم" الهيكل جماعات" .28

 مواقل   ر  مسرافيلي  ش ا ي   منظما  مل  التناوا الم  و   الءيك  جما ا   د    وكاة 
  .اةست ال   يد  سمبي  ما احتحاة الثالثاء، يو  ضلم  توراتي  مسير  إلقام  اةجتما ي التواص 
  اس من    ما مساء 90 5 السا   تما  في ستن ل  المسير  فإا و    التي الد وا  وحسس
 تح ي   ءدف األقصب،  اقتحا  للم ال   الماار    اس  ند وتنتءي األقصب المسجد غرس الللي 
 ال  وس وتادي  قا ،منو  دوا تام   حري   اقتحامح والسماح  ليح، الكامل  اإٍلسرافيلي  السياد 

 !!.داللح التوراتي  والصلوا 
 رفنءا لمحاول  األقصب ملب اإلسرافيلي  األ ال  مدلا  الم  و  الءيك  جما ا  أفراد سيحاو  كما

 !!.األقصب دال 
5/5/4164 ،48 عرب  

 
 اإلسرائيلي الجيش في الفلسطينيين المسيحيين تجنيد نرفض": الثالث ثيوفيلوس" القدس بطريرك .29

 الم دس  اةراضي وسافر ال دس   ريرك الثالث ثيوفيلوس ال  ريرك أكد  المحتل  ال دس - هللا ا ر 
 الصادر  تلك ولاص  اةسرافيلي  الجي  المسيحييا الحلس ينييا تجنيد لد وا  رفضح اكد واألردا،

 . نّداف ج رافي  الكاها  ا
 الد و  ملا ر لمناقش  األرثوصكسي   ي الر  ا ناء ما  دد مل أمس ال  ريرك اجتما  لال  صلك جاء

 .اةسرافيلي الجي  في لالنلرا 
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 تجنيد د و  تلره أا اسحح  ا األرثوصكسي ، الكنيس   اس  النا   مصلا،  يسب األس و  ر
 الب مشيراً  المسيحي ، الديان  ألال  ما تجرد  ر ي كاها لال  ما اةحتال  جي  في المسيحييا

 .نحسح سو  ُيمث  ة للتجنيد، الد و  م ادر  صاحس اف،ندّ  ج رافي  الكاها أا
1/5/4164 هللا، رام الجديدة، الحياة  

 
 يوما   64 منذ الطعام عن المضربين" اإلداريين" حياة مسؤولية االحتالل يحّمل قراقع .31

 السجوا إلدار  المسؤوليا قراقل  يسب والمحرريا اةسر  شؤوا و ير حّم    األيا   ز هللا را 
 واستلدا  14/4/1024 منص ال نا   ا مضر اً  ادارياً  اسيراً  210 وصح  حيا   ا األمني  ء تءاوأج

 .مضرا ء  لكسر تنسحي    ري    ليء  والضا  ال و  وساف 
 صودر حيث الن س في لاص  المضر يا  لب تشا مس وق  غير مسنور  هجم  اا  قراقل وقا 
 وت  يومياً  مرا  ثالث وحشي  لتحتيشا  ويتنرضوا ا ياال ن في منء   دد  ه وت  اةسر  ما الملا
 .المحاميا  يارا  أما   راقي  ووضل النال   ا   لء 
 أمس الن يدي   لد  في شناي    دناا األسير مل اة تصا  ليم   يارتح لال  جاء  قراقل أقوا 

 في المؤسسا  مثليوم ال لد  وأهالي محرريا أسر  و مشارك  يومًا، 45 منص ال نا   ا والمضرس
 .الن يدي   لدي  وأ ضاء ورفيس المحافظ 

1/5/4164 هللا، رام األيام،  
 
 الفلسطينيين لألسرى الجراحية العمليات تأجيل تتعمد" السجون إدارة: "األسير نادي .30

 سجوا في الحلس ينييا األسر   اوضا  تننب مؤسس  وهو األسير نادي حصر  الءور أشرف - غ  
  اجل ،  مليا  إلجراء يحتاجوا الصيا المرضب،  األسر  تحي  محدق  ملا ر ما اةحتال ،

 األسر  مواصل  ظ  في وصلك سنوا ، منص السجوا سل ا  تؤجلءا الصحي، وضنء  تدهور لتحادي
 .التوالي  لب 29 الز لليو  ال نا   ا المحتوح مضرا ء  اإلدارييا
  مليا  ملب  حاج  ألسر  مرضي  حاة  د    ا تحدث ف د األسير، نادي أصدرج ت رير و حسس
 في ل ير  مشاك  ما يناني ة ا  أنح صكر الصي النمور، رياا األسير منء   اجل ، جراحي 
 .سنوا   د  منص ال لس دقا  تنظي  جءا  لتايير  ملي  وينتظر ال لس،

1/5/4164 لندن، العربي، القدس  
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 أبريل /نيسان خالل اإلداري قالباالعت أمرا   52 أصدر االحتالل: األسير نادي .32

 مداري ا ت ا  أمر 53  إصدار اةحتال  سل ا  قيا   ا الحلس يني  األسير نادي  كشف  هللا را 
 أسيرا 94 أا( 5|5) اةثنيا يو  صدر للنادي  ياا وأوضا. المنصر ( أ ري ) نيساا شءر لال 
 .الللي  من    أ ناء ما ه  53 أص  ما مداريا

( 19و شءور،( 5) لمد  أسر  وثالث  شءور،( 6) لااي  مداريا ا ت الء  مدد أسيرا 12 أا وأضاف
 .شءريا لمد  وأسيريا شءور( 9) لمد  أسر  و شر  شءور،( 4) لمد  آلريا أسيرا

5/1/4164 برس، قدس  
 
 رفح سواحل قبالة فلسطينيين صيادين ثالثة تعتقل المصرية الزوارق": معا  " .33

 رفا مدين  سواح  ق ال  فلس ينييا صياديا ثالث  فجرا، المصري  ل حري ا ال وار  ا ت ل   غ  
 لثالث  مركس اوقح  المصري  ال وار  أا منا لز الصياديا ن يس  يا  ن ار وأكد. غ   ق ا  جنوس

 .المصري  اةراضي الب واقتادتء  اةقر   افل  ما صياديا
 غ   ق ا  ما الوس ب المن    في ال لا ردي في يسكنوا اش اء الثالث  الصياديا اا  يا  و يا
 .اةقر  جما  وفءد اةقر ، جما  محمد اةقر ، جما  امير وه 

1/5/4164 اإلخبارية، معا   وكالة  
 
 "أونروا" معلمي مجلس انتخابات في المقاعد أغلبية يحصدون اإلسالميون: األردن .34

 الالجفيا وتشاي  غوث وكال  منلمي مجلس انتلا ا  في اإلسالمي اةتجاج ممثلو حصد   ماا
 .الم ا د أغل ي   لب األردا، في  أونروا  الحلس ينييا

 س نيا  لب حا  اإلسالمي التيار ما 7 لإل ال  الحلس يني المرك   لمراس  م لن  مصادر وقال 
 (. 5-5) اةثنيا أمس جر  التي المجلس انتلا ا  في م ندا
 للمجلس تنحيصي  لجن  ةلتيار ال ادميا األس و يا لال  رسمي  جلس  المجلس ين د أا المنتظر وما

 للمجلس للحا ،1028  ا  حتب الجاري أيار لال  دورتح سي دأ حيث مجلس؛ ورفيس لجن  ورفيس
 .م ندا س نيا أيضا اإلسالمي اةتجاج مرشحو فيءا وحصد ،1022 النا  لال  انتلس الصي

1/5/4164 لإلعالم، الفلسطيني المركز  
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 لبنان إلى زيارة من عودتها بعد" األورومتوسطي" في فلسطينية باحثة يعتقل اللاالحت .35

 في فلس يني  ح وقي  وناش   صحافي  أمس، ، اإلسرافيلي  اةحتال  قوا  ا ت ل (  آي.  ي. يو) 
 .ل ناا ملب  يار  ما  ودتءا  ند الكرام  من ر
 الصحافي  ا ت ل  اةحتال  قوا  ما ا يا في اإلنساا وح و  األسر  لدراسا  أحرار مرك  وقا 

 أثناء الكرام  من ر  لب ما اإلنساا، لح و  األورومتوس ي المرك  في ال احث  حسون ، مجدوليا
 منءا، تح ي  وأجري لسا ا   داي  المن ر  لب احتج   الصحافي  أا وصكر السحر، ما  ودتءا
 الحلس ينييا ل سر  دا   مؤتمر في مشاركتءا  ند جاء ا ت الءا أا ملب ةفتا ا ت الءا، جر  ث  وما
 .  ل ناا

1/5/4164 الشارقة، الخليج،  
 
 األحمر للصليب الدولية اللجنة مقر أمام االداريين األسرى مع تضامنية وقفة: غزة .36

 األسر  مل تضامني  وقح  واةسالمي  الو ني  لل و  األسر  لجن  نظم   ال كري نحوص - غ  
 لحرك  السياسي المكتس رفيس نافس فيءا شارك األحمر للصليس الدولي  اللجن  م ر أما  اةدارييا
  اإلضاف   حر، أحمد الحلس يني التشريني المجلس في والنافس مر و ، أ و موسب. د حماس
 أا حماس لحرك  السياسي المكتس  ضو مر و  أ و موسب وقا . الحار ناصر األسر  لجن  لنضو
 يمكا ة أنح الحلس يني  واألرا الحلس يني الشنس  ا نيا   ملتصر  رسال  يمث  األسر  اضراس
 .األسر  قضي  ومنءا لشن نا الملح  ال ضايا  يا التميي 

1/5/4164 هللا، رام الجديدة، الحياة  
 
 "نكبتنا يوم استقاللهم يوم" شعار تحت المدّمرة القرى بزيارة النكبة ذكرى يحيون 48 الـ فلسطينيو .37

 الحلس يني، الشنس لنك   66 الصكر  الثالثاء، اليو  47 فلس ينيو ُيحيي  جرايسي هو  ر  - الناصر 
 يو   شنار تح  الن ري، الت وي  وف   قيامءا م الا  صكر   مسرافي   فيح تحيي الصي اليو  صا  في

 .المدّمر  الحلس يني  ال ر   يارا  لال  ما  ، نك تنا يو  است اللء 
 فيءا تشارك مرك ي  مسير  الحلس ينيوا ينظ  و  ريا، الناصر  مدينتي  يا قن الوا لو ي ، قري  وفي
 اليميا  صا ا  وتءدد الحلس يني، الشنس وحد   ا رم ي تن ير في الو ني  والحناليا  ال و  ك 

 .47 فلس ينيي مل صداما  وافتنا  المسير ،  منل اةستي اني ،
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 الب ص احا، 47 فلس ينيي ما غحير  جمو  فيءا تن ل  مض ،   ود ست  الب النرف هصا وينود
 النا  ومنص المدمر ، قريتءا الب و نء ، في الالجفيا ما مجمو   ك  فتتجح المءّجر ، ال ر   شرا 
 ك  تجري مرك ي ، وحدوي  م ادر  الب و نء ، في المءّجريا ح و   ا الدفا  لجن   ادر  ،2337

 ما واحد  تند كان  التي لو ي ، قري  في النا  هصا في وستجري المدمر ، ال ر  ما قري  في  ا 
 .المدمر  فلس يا قر  أك ر

1/5/4164 عمان، الغد،  
 

 المهجرة الفلسطينية القرى إليجاد هاتفي تطبيق".. نكبة أي" .38

 ت  ي ا أمس، ،2347  ا  المحتل  الحلس يني  األراضي في حكومي  غير منظم  أ ل  (  س ف أ) 
 قيا  مل  الت اما سكانءا هجر التي الحلس يني  ال ر  أماكا  منرف  لمستلدميح سماي الصكي  للءواتف

 منءا هّجر التي والم اني المنا   وصور تحا لي  لري  « نك   ز أي» ت  ي  ويحتوي. اةحتال  دول 
 .اةحتال  دول  قيا   ند الحلس ينيوا

 الحلس ينييا ما النديد» ماّ  ،الت  ي   ور  التي ،«صاكرا  منظم » ما جريس رنيا وقال 
 أو مدا  ناء ت  ألنح( الار ي  والضح  مسرافي  في) و لداتء  قراه  مواقل تحديد في صنو ا  يواجءوا

 «.فوقءا يءودي  مستو نا 
1/5/4164 بيروت، السفير،  

 
 دوالر مليون 431 إلى ترتفع اإلسرائيلية الكهرباء لشركة هللا برام الحكومة ديون .39

 الكءر اء ديوا مجمالي ما اإلسرافيلي ، الكءر اء شرك  قال   األناضو  ل يص ، محمد - هللا را 
 شيك  مليار 275 نحو  لا  الماضي، نيساا/ م ري  شءر نءاي  حتب الحلس ينييا،  لب المستح  

 (.أمريكي دوةر مليوا 490 ت ري ا)
 ل  منءا منح، نسل   لب األناضو  حصل  اةثنيا، يو  صدر صححي  ياا في الشرك  وأضاف 

 وشرك  الحلس يني ، الحكوم   لب المستح   الديوا تسديد في الحلس يني ، المما ال  ت ي  تند
 .ال دس محافظ  كءر اء
 لثالث مسرافي  ما تستوردج الصي للكءر اء، الم ود  الشرك  هي ال دس، محافظ  كءر اء وشرك 

 أريحا ومحافظ  الار ي ، الضح  وس  لح ،  ي  فظ ومحا وال ير ، هللا را  محافظ  وهي محافظا ،
 . ال اق  الحلس ينييا ت ود شرك  أك ر وهي. الار ي  الضح  شر  واألغوار
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 يص  ديا   يم  هللا،  را  الحلس يني  الحكوم   لب أمريكي، دوةر مليوا 490 ال الد الديا ويتو  
 360 تتجاو    يم  ال دس محافظ  كءر اء وشرك  ،(دوةر مليوا 260) شيك  مليوا 566 ملب

 (.أمريكي دوةر مليوا 180) شيك  مليوا
1/5/4164 لندن، اليوم، رأي  

 
 "المستقبل وآفاق فلسطين في والسينما المسرح" حول علمي ا مؤتمر ا تحتضن غزة .41

 المسرح حو  الثالث النلمي مؤتمرها  ا  ، فلس يا جامن  في واةتصا  اإل ال  كلي  تنظ   غ  
 الحر  في الجاري،( مايو) ايار ما والسا ل السادس ال ادميا واألر ناء الثالثاء يومي وصلك لسينما،وا

 .غ   مدين  جنوس ال هراء  مدين  الجامني
 نل    المست    وآفا  فلس يا في والسينما المسرح    ننواا وهو المؤتمر في يشارك أا الم رر وما
 .فلس يا في نو ءا ما اةولب تنت ر تظاهر  في والحنانيا اواإل الميي والمتلصصيا ال احثيا ما
 قدس  لز المؤتمر ورفيس فلس يا جامن  في واةتصا  اة ال  كلي   ميد شنس ا و حسيا. د وقا 
 الحلس يني  الساح   ا لايا ءما وصلك والمسرح السينما  لب ترك  اا النا  هصا ارتا  كليتح ما   رس
 والسينما المسرح ظءور أا ملب مشيًرا الحديث ، واةتصا  اة ال  وساف  ام  ديد  اشكا  دلو   ند

 .ول ناا وسوريا مصر مل ملحوظ تنافس وفي النشريا ال را وأواف   شر التاسل ال را  نءاي  م كًرا
5/5/4164 برس، قدس  

 
 مصري: القضية الفلسطينية أبرز أولوياتنا مسؤول .40

الدكتور  در الديا  ايد نافس مسا د و ير اللارجي  المصري   وا   الشر   أكد السحير -ال اهر  
لشؤوا دو  الجوار، أا أحد أ ر  أولويا  السياس  اللارجي  ل الدج، هو د   ال ضي  الحلس يني  

 ونصر  الشنس الحلس يني في نضالح المشرو  ما أج  تح ي  دولتح الحر .
ولال  افتتاح اجتما  اللجن  المصري  الحلس يني  المشترك  اليو  اإلثنيا، قا   ايد ما  الدج ملت م  
 د   مقام  حكوم  و ني  مست ل   لب أراضي فلس يا  اصمتءا ال دس الشرقي ، موضحا أا هصا 

د ما أج  اةلت ا  تواص  منص نشا  قضي  فلس يا حيث  صل  مصر الكثير ما الد  والجءد والموار 
 تح ي  هصا الءدف.
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وأوضا مسا د و ير اللارجي  أا  اجتما  اليو  يءدف ملب  لور  وتحديث مجاة  التناوا  يا 
مصر وفلس يا  منر ا  ا أملح أا  يسحر اةجتما   ا نتافج ميجا ي  ملموس ، تكوا سندا لتح ي  

  موحا  وت لنا  الحلس ينييا .
 1/5/4164الشرق، الدوحة، 

 
 مصري سابق: "اإلخوان المسلمون" خدموا "إسرائيل"سفير  .42

ل اهر  زز ال ياا   الس سحير مصر السا   في واشن ا ساما شكري، الوةيا  المتحد ،  ضرور  أا 
تنيد  القاتءا مل مصر   در ما اة تدا  والندي  في التنام ، وأة تنكر مراد  الشنس المصري في 

 اةنتلا ا  الرفاسي  الم  ل .
ا وقا   شكري في تصريحا  تلح يوني  ما اإللواا  قدم  لدما  إلسرافي   تنليما  أميركي  ، وا 

 هناك  اتحاقًا ت  م رامح  يا الجما   وواشن ا  لب أا تكوا مسرافي  مست ر  .
 1/5/4164البيان، دبي، 

 
 : تورط ثالثة ضباط موساد في التجسس على جهات سياديةمصر .43

  حصل   المصري اليو    لب تحاصي  جديد  في التح ي ا  التي أحمد شل ي وفارو  الدسوقي
مصرييا،  التور  في للي  تجسس تنم  لصالا  9متءمًا،  ينء   24تجريءا النيا   النام  مل 

 مسرافي ، ودو  أجن ي  ألر  دال  ال الد، التي كان  كشحتءا الملا را  النام .
متءميا في الللي  الجديد   تسجيال  صوتي   وقال  مصادر قضافي  ما النيا   واجء ، أمس،

وصور فوتوغرافي  ت  الت ا ءا لء  ما جانس جءا  سيادي ، أثناء جمل منلوما   ا المنشآ  
متءميا مصرييا  تحريا  ض ا  الملا را  النام   9النسكري ، والمؤسسا  الشر ي ، كما واجء  

ألف دوةر، م ا   مسا د  المتءميا  25 ملب 9التي أكد  حصولء   لب م الد مالي  تراوح  ما 
 في الحصو   لب المنلوما .

ض ا  في جءا  الموساد اإلسرافيلي متور وا في الللي ، وأنح ل  يت  ال  ا  ليء ،  9وكشح  أا 
وأا أحد المتءميا المصرييا ا ترف  انح كاا يتواص  منء  في  داي  األمر   ر ال ريد اإللكتروني، 

 سحرج ملب ألمانيا. والت ب آلر أثناء
 1/5/4164المصري اليوم، القاهرة، 
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 "صفا": باسم يوسف يشارك في مؤتمر لدعم "إسرائيل" بواشنطن وكالة .44
لزاا صحا  أ لن  مؤسس  واشن ا واجء  اللو ي الصءيوني ال حثي  في أمريكا مشارك   -واشن ا 

مايو  واشن ا،  7من    ين د في  دد ما الشلصيا  النر ي  في مؤتمر لد   وجود  مسرافي   في ال
  ينء  اإل المي المصري السالر  اس  يوسف، وشلصيا  ما السل ا  المصري  الحاكم .

وأكد المحل  السياسي األمريكي دينس  اترسوا وهو أحد مناصري الشنس الحلس يني أننا أما  حال  
ةيا  المتحد   لب غري   حيث تنت ر مؤسس  واشن ا أه  مؤسسا  اللو ي الصءيوني في الو 

 اإل ال .
ولح   اترسوا في تصريا لوكال   صحا  أا أسماء المشاركيا النرس كان  محاجف  لح  شك  ك ير. 
كما أ لن  المؤسس  أسماء  دد ما المشاركيا األكاديمييا والسياسييا والصححييا وصنا  ال رار، 

 الت  يل و المحرق   محمد الدجاني. ينء   رفسور النلو  السياسي  في جامن  ال دس وأحد منظري 
 وما ل ناا تشارك المحرر  الصححي  في موقل أل ار اآلا حنيا غدار.

كما تشارك شلصيا  أمريكي   ينءا م نوث واشن ا للسال  في الشر  األوس  مارتا اندك وسلحح 
 دنيس روس

ميءود  ارك، النميد وما ضما الشلصيا  اإلسرافيلي  المشارك ، و ير الحرس اإلسرافيلي السا   
مت ا د مايك  هرتسو  الرفيس السا   للتل ي  اةستراتيجي في جي  اةحتال  اإلسرافيلي، والمحل  

 السياسي لل نا  الثاني  ميءود يناري.
 5/5/4164وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، 

 
 فتوى جواز زيارة األقصى ضمن ضوابط " يبارك الطريق إلى القدس: مؤتمر "عمّان .45

 الس المشاركوا في مؤتمر  ال ري  ملب ال دس   ضرور  التصدي لصنا   وكال   ترا   – ّماا 
الرواي  التءويدي  لل دس والم دسا  ولك  فلس يا في المحاف  والمؤسسا  األكاديمي  والتنليمي  

تشكي   ود وا ملب والءيفا  والمنظما  الدولي  والمؤسسا  اإل المي  وقنوا  التواص  اةجتما ي.
لجن  من ث    ا المؤتمر تننب  رصد الرواي  التءويدي   لب ملتلف المستويا  وا  داد الدراسا  للرد 

  ليءا وتحنيدها.
جاء صلك في  ياا لتامي للمؤتمر أصدرتح أمس لجن  فلس يا النيا ي  وال رلماا النر ي وجامن  

أ ري   /نيساا 17  د  نّماا، في  النلو  اإلسالمي  النالمي ، الجءا  المنظم  للمؤتمر، الصي
 الماضي.
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ود ا ال ياا الجامنا  والمدارس في الوةيا  المتحد  األمريكي  ودو  اةتحاد األورو ي وغيرها ما 
دو  النال  للتح   ما الرواي  التءويدي  المتحي   حو  تاريخ ال دس وفلس يا في كثير ما المناهج 

 الدراسي .
حكوم  اةحتال  وتنحيصها لمل  ا  المت رفيا اليءود الرامي  ملب ورفا المؤتمروا ممارسا  

كما د وا ملب تشكي  لجن  م المي  ما أج  رس   ت سي  المسجد األقصب الم ارك  مانيًا أو مكانيًا.
سياس  استراتيجي  م المي  واضح  للدفا   ا المسجد األقصب الم ارك والم دسا  اإلسالمي  

ماء ل همي  الديني  للمسجد األقصب والم دسا  وفي قلوس الناشف  وا  اد  والمسيحي ، وغرس اةنت
قضي  فلس يا المحتل  كا ر  محاور المناهج التنليمي  في المدارس والجامنا  في النالميا النر ي 

 واإلسالمي.
 ي  وأكد المؤتمروا أّا ال ري  ملب ال دس ة  د وأا يمر   ر  ص  الجءود لتح ي  وحد  األم  النر 

واإلسالمي ، وأا تجتمل  لب الثوا  ، التي ما أهمءا حماي  م دسا  األم  في ال دس الشريف 
واستمرار الدفا   ا ح و  الحلس ينييا و دال  قضيتء ،  فحي ظ  التحر  والتشرص  ة يمكا تح ي  

 شيء يصكر ما أهداف األم  .
نال  للدفا   ا النءد  النمري  و ا ود وا رؤساء الكنافس المسيحي  في ال دس وفي ك  أنحاء ال

م دساتء  المسيحي  و ا ارت ا ءا التاريلي  المسجد األقصب والوقف اإلسالمي ما لال  استااللء  
 للحضور الك ير الصي يمثلونح في المحاف  الدولي  وفي ملتلف وساف  اإل ال  النالمي.

ضنءا ما حارس  للوجود اةحتاللي ود ا المؤتمروا المؤسسا  الدولي  ملب أا تنيد النظر في و 
ملب جانس تحمي  واشن ا  الجافر في أرا فلس يا ملب مؤسسا  تسنب إلح ا  الح  ورفل الظل .

المسؤولي   ا استمرار الا رس  اإلسرافيلي  وا تداءا  المت رفيا اليءود ضد المسجد األقصب 
حرس ديني ، وصلك ما لال   والم دسا  اإلسالمي  والمسيحي  األمر الصي قد يؤدي ملب نشوس

استلدا  الوةيا  المتحد  األمريكي  لح  الن ا الحيتو في مجلس األما كلما وجء  د و  ةتلاص 
  ت  ي  الشر ي  الدولي .  مسرافي  قرار ي الس 

و ارك المؤتمر الحتو  التي صدر   ا النلماء المشاركيا في هصا المؤتمر ما ملتلف أنحاء النال  
والتي تنا  لب  ة حره في  يار  المسجد األقصب الم ارك في ال دس الشريف للحفا   اإلسالمي،

اآلتي ، للحلس ينييا أينما كانوا في فلس يا أو لارجءا مءما كان  جنسياتء ، وللمسلميا ما حمل  
 جنسيا   لداا لاره النال  اإلسالمي، ضما ضوا  .

  1/5/4164 ،الغد، عّمان
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 مني في عين الحلوة والمية وميةمن احتماالت انفجار الوضع األ ريحذأسامة سعد  :صيدا .46

سام  سند ملاوف شتب ما احتماة  أ  التنظي  الشن ي الناصري ميا النا  لزاأل  أ د  محمد صالا
صيدا، ويصف الوضل األمني فيءما   يا الحلو  والمي  ومي  مني في مليميانحجار الوضل األ

اةننكاسا  السل ي  ألي تدهور امني فيءما  لب مجم  الوضل في  ، محصرًا ما  الء  جداً   ز
 . صيدا

اةلت ا   الوثي   التي وقن   ليءا جميل الحصاف   ويد و سند، الحصاف  الحلس يني ، ملب 
، م ال ًا ال و  الحلس يني   ه  هصج الوثي   هي ح ر  لب ور ، أ  انءا جدي ؟ ، متسافاًل   الحلس يني 
ضرور  وضا حد لالغتياة   ويشّدد  لب  . ألنح ة يوجد أي الت ا    نودها حتب اآلا ا،  اةلت ا   ء

في الملي  والسير قدمًا في التح ي ا  ةكتشاف هوي  الحا ليا في جريم  اغتيا  الشيخ  رساا 
يؤدي ألا  د  الجدي  س ، دا يًا الجميل الب ألص األمر  جدي  كامل   سليماا وك  الصيا ت  اغتيالء 

الب م يد ما التحل  األمني في الملي ، و التالي ستكوا لح اننكاسا  ل ر   لب الشن يا 
 ، ومنّوهًا  المصالح   يا فتا وحماس.  الحلس يني والل ناني في محي  المليما 

 1/5/4164 ،السفير، بيروت
 
 الراعي العزوف عن زيارة القدس أناشدالحص:  .47

 أ لا صاحس الا    مار  شار    رس الرا ي نيتح   أمسقا  الرفيس سلي  الحا في تصريا 
لب ال دس  رف   ال ا ا  ءدف  يار  الر ي  هناك. مننا  لب ث   تام   حسا نيا  صاحس مالصهاس 

الا    وة شك  ندنا في و نيتح و رو تح، غير أننا نر  أا ال يار  غير مناس   وفي غير محلءا مص 
ما ي اب  لب المضموا. نحا حريصوا  لب م ا  ال  ريركي   ما الشك  في  يار  كءصج غال اً 

و لب أة تسج  سا    ل ير   تاريخ سيد  كركي س  ءا  يار  أراا تح  سي ر  اةحتال  اإلسرافيلي 
مما قد يوحي  اا رأس الكنيس  في ل ناا يضحي شر ي   لب سل   اةحتال  مل ما يال   صلك ما 

و اإلسرافيلي وتمءيد ال ري  نحو الت  يل الصي ي ما مليح الكياا ميحاء  كسر الم ا ن  مل الند
الصءيوني. ونحا  لب ي يا ما أا غ  تح ة ي     صلك أو صاك. ما ال  ريرك الرا ي رم  ما 
رمو نا الو ني  وصما  أماا لوحد  ل ناا والل نانييا، وما هصا المن ل  أناشد سيد  كركي الن وف 

  ا تلك ال يار  .
 1/5/4164 ،ر، بيروتالنها
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 لبنانية متناقضة من زيارة الراعي للقدس مواقف .48

حتب اليو ، ل  تنلا الكت  النيا ي  الك ر  موقحءا ما  يار  ال  ريرك الماروني الكاردينا   شار  الرا ي 
 ملب األراضي الم ّدس .

  ديني   امتيا  وة ال يار  ر وي النافس ال  ريركي النا  في  كركي الم راا  ولس صياح أا  ورأ 
 كركي سمن  اةنت ادا  التي  اةنت اج ملب أا  ، ةفتاً  تحم  المناني التي يحاو  ال نا تحميلءا

ا أوا ت ر صياح  . توجح لءصج ال يار   استاراس  لب ا ت ار اا الواقل ل  يل ر  لب  ا  الرا ي
ة يجو   ، مضيحًا   الم دس  ل راضيتح  يار  الرا ي  ديءي  في ظ  است  الح لل ا ا فرنسيس في  يار  

الضجيج حو  هصا الموضو ، والك  ينل  موقف الرا ي ما اةحتال  اإلسرافيلي، ونرجو أة ي ايد 
 .اإلسرافيلي  لينا احد في موضو  اةحتال  
لب ، متمنيًا   هصج ال يار  تصّس في م ار الت  يل مل الندو الصءيوني ورأ  النافس مرواا فارس أّا 

، حتب لو لب الل نانييا  موما وللموارن  لصوصاً ميند   ا هصج ال يار  التي تسيء  الرا ي أا 
ا الشنس إكان   نا الدو  النر ي  قد وقن  اتحاقا  مل الندو كاتحا  كامس ديحيد المشؤو  ف
ا أالموارن  الل ناني  ك  مكوناتح ة ي ا  ينت ر الدول  الصءيوني  دول  منادي ، فال يلي     ريرك 

 . يالص  لب  ات ح مواجء  ك  النرس وك  المسيحييا في آا
لا يلره  لب مجما   وأ رس المحتي الجنحري الممتا  الشيخ أحمد ق الا  ا ا ت ادج  اا الرا ي 

 . شراك  المح  ، وضرورا  ال لد الو ني  والروحي 
وا هؤةء المت اكيا  لب  رو   الل نانييا ة يحءم في حيا أشار النافس مرواا حماد  ملب أا 

سالمي  ال دس، فيما يماننوا محاول  الكنيس  تث ي   ا ل المدين  الم دس  ون   الكحا  ومسيحي  وا 
صوا  منروف  أالم ايد  الصادر   ا  ، ةفتًا اةنت اج ملب أّا  اليءودي الصي تحاو  مسرافي  لحءا  ح

مل حجج الممانن  الم  وم ، وتلد  تءويد ال دس، فيما   وةفءا لما يسمب فيل  ال دس، تتنافب تماماً 
األهداف ة  وا ت ر أا  . هصا المشرو  إلح ا يجس اا نجند ال درا  المسيحي  واةسالمي  كاف  

تم   صل  الب قضي  فلس يا،    تن ل ما ل   التءوي   لب مرجني  ديني   ري   هي  كركي، 
 . انتلاس رفيس للجمءوري التي تحث المماننيا  لب وقف تن يلء  

هؤةء الايار   لب مصالا ال ضي  الحلس يني  وقف تءجمء   تمّنب النافس فؤاد السند  لب  كما
تءجمء  غير المد    من  ، محاول  دنيف  ورليص   ، منت رًا أّا  الم رمج والمنظ   لب  كركي
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لديء   استناد  مناخ الحرس  لتسليف دور  كركي  لب الساح  الو ني  والنر ي ، وكناي   ا رغ  
 . األهلي  الم يت 

وأ د  رفيس المجلس النا  الماروني وديل اللا ا  د  منارضتح  الم ل  ما ي رُرج ال  ريرك  شار  
 صحتح  لمانيًا  ، قافاًل منح  ولكنح شلصيًا ة يح ص  يارً  كءصج الرا ي ِ شاا  يارتح األراضي المحتل ، 

ا ت ار ال نا   صو  الشنس ورفا، في حديث إلصا    . يا المحتل يرفُا الصهاس الب فلس 
الرا ي سيد قرارج ويرفا  ، مشددًا  لب أّا  ألا الرا ي مرجنيٌ  روحي  وليس  سياسي  ال يارَ  ت  ينًا 

 . اإلسرافيلي اةحتال  
  1/5/4164 ،السفير، بيروت

  
 إسرائيلي استدعاءأي  جنبالط: تأييدنا لـ"الثورة السورّية" مستمر لكن نرفض .49

قا  رفيس  الح س الت دمي اةشتراكي  النافس وليد جن ال ، في موقحح األس و ي لجريد    ) اةن اء (
للنام   استد اء األن اء ، ما  تاييدنا للثور  السورّي  قاف  ومستمر، مة أننا نرفا ونديا أي 

ما ق    نا الجءا  في  استل اريأو اإلسرافيلي، كما تسّر    نا المنلوما  حو  تناوا أمني 
لالستل ارا  اإلسرافيلّي ، وهصج مسال  في غاي  الل ور   ارتكا الثور  التي أص ح   مثا   قا د  

وتناقا ك  المسار التاريلي لسوري   ر ّي  وو نّي ، وتن   ممكانّي  قيا  سوري  تنددّي  متنو   
سوري  نحو التحتي  أو الت سي  كما كاا الحا  في  رو ّي ، وما المحتم  جدًا أا تنّج  في دفل 

واسن  ما أراضيح، وما مشرو  الجدار  ألج اءل ناا لال  الحرس األهلّي  واةحتال  اإلسرافيلي 
ال ّيس الصي تسنب لتنحيصج مسرافي  اآلا في سوري  مة نسل   ا مشرو ءا ال دي  في ل ناا الصي 

 تسافاًل  أيا مصلح  الثور  السورّي  في صلك؟ .كاا مدلاًل لالجتياح اإلسرافيلي ، م
 1/5/4164 ،السفير، بيروت

 
 أمير قطر يبحث مع عباس اتفاق المصالحة الفلسطينية .51

قنا    د حضر  صاحس السمو الشيخ تمي   ا حمد آ  ثاني أمير ال الد المحد   -الشر   -الدوح  
ي   اجتما ا  الديواا األميري ص اح وألوج فلام  الرفيس محمود   اس رفيس دول  فلس يا الش 

 اليو .
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وأ لل فلام  الرفيس الحلس يني، سمو أمير ال الد المحد  لال  اةجتما   لب آلر ت ورا  اتحا  
المصالح  الو ني  الحلس يني  الصي وّقل في غ   مؤلرا وآلي  تنحيص  نودج كما جر  لال  اةجتما  

  حث مستجدا  ال ضي  الحلس يني .
 1/5/4164، الدوحة، الشرق

 
 الجامعة العربية تعقد اجتماعا  طارئا  غدا  لبحث التطورات الفلسطينية .50

اللليج  ين د مجلس الجامن  النر ي  اجتما ا غير  ادي  لب مستو  المندو يا الدافميا  -ال اهر  
(، ل حث غدا األر ناء،  ناء  لب  لس مكتس األم  المتحد  لتنسي  المسا دا  اإلنساني  )أوتشا

ت ورا  األوضا  في األراضي الحلس يني  المحتل  والمسا دا ، وقا  األميا النا  المسا د لشؤوا 
فلس يا واألراضي النر ي  المحتل  محمد ص يا ما اةجتما  سيناق  ت ريرا محصال ما  أوتشا ، 

م  المتحد ، يتنل   األوضا  في فلس يا وال دس، ولح  ملب أا هصج المنظم  تنم  تح  م ار األ
وت د  مسا دا  منساني  ور اي  الشنس الحلس يني في األراضي المحتل ، وت و   جءد ك ير في 

 مسا د  الشنس الحلس يني، وكشف اةنتءاكا   اإلسرافيلي   التي يتنرا لءا.
 1/5/4164الخليج، الشارقة، 

 
 ي قريبا  عن شرط رفع الحصار عن غزة والتطبيع التركي اإلسرائيل تتخلىتركيا  .52

سكاي نيو   ر ي   صكر  وساف  م ال  تركي  ن ال  ا مصادر في الحكوم ، أا رفيس  -أ وظ ي 
الو راء اإلسرافيلي،  نياميا نتانياهو، سيوقل قري ا، اتحا  المصالح  التركي  اإلسرافيلي  الصي يمءد 

ا انتء  لجاا المصالح  لنود  النالقا  وا  اد  السحراء  يا ال لديا والت  يل الكام ، ولك  ند أ
 للجان يا ما أ مالءا  اتحا  نءافي، و ند تللي تركيا  ا شر ءا رفل الحصار  ا غ  .

ون ل  صحيح   راديكا   التركي  أا اتحا   ود  النالقا  التركي  اإلسرافيلي  ل  ينتءا ينتظر التوقيل 
س و  الماضي  انح راا والمصادق ،  ند أا صرح رفيس الو راء التركي رجس  يس مردوغاا األ

سرافي    اة تصار اإلسرافيلي  ا حادث السحين  مرمر . مشير  ملب أا ت اد  السحراء  يا تركيا وا 
وأضاف  مصادر الصحيح  أا لجاا المصالح   يا ال لديا أنء   ملءا وت  اةتحا   سيكوا قري ا.

ار، والتنويضا  لتركيا  ا ضحايا  لب الصيا  النءافي  للمصالح   ند ق و  مسرافي  ت دي  اة تص
قافل  مرمر  الصيا قتلوا  لب يد الجي  اإلسرافيلي ق   أر ل سنوا . وحسس اةتحا  فإا مسرافي  
 واف    لب ت ديمءا ا تصارا رسميا وليس  تن يرا  ا األسف، وكصلك ستدفل تنويضا  ألهالي ال تلب.



 
 
 

 

 
           31ص                                     3412 العدد:     1/5/4164الثالثاء  التاريخ:

 

لك فاا تركيا ستس   ك  الد او  المرفو ح أما تركيا فستتللب  ا شر  رفل الحصار  ا غ  ، كص
 ضد اسرافي  وهو أمر يرفضح أهالي الضحايا ويتءموا الحكوم   الليان  في هصا الشاا.

ووف ا للمصادر التركي  فإا مراح  اةتحا  ست دأ  توقيل اتحا  م دأي لال  أيا .   س صلك تركيا 
تركي   لب للحي  مرمر  وصلك   رار  رلماني. سترفل ك  ال ضايا الم دم  ضد اسرافي  في المحاك  ال

 يليءا م ال   تركي   رفل الحصار  ا غ   ما لال  المؤسسا  والدول  التركي .
ووف  لري   الت  يل المتح   ليءا ينتظر أا يوقل رفيس الو راء اإلسرافيلي  نياميا نتانياهو اةتحا  

يا للمصادق   ليح، ويجري ت اد  السحراء. في أي وق  ما اآلا، وما ث  ينرا  لب  رلماا ال لد
 ند التوقيل النءافي سي و  أردوغاا   يار  إلسرافي  و ندها ل  ا  غ  . وحسس ت ديرا  الصحيح  

 التركي ، استنادا ملب مصادرها، قد يت  صلك لال  الشءر الجاري
 5/5/4164سكاي نيوز، أبو تبي، 

 
 ا  أرينتش: أردوغان ال يعتزم زيارة غزة قريب .53

األناضو   قا  نافس رفيس الو راء التركي،  ولن  أرينت ، أنح ورفيس  -سارس أو ر  -أن ر  
 الو راء رجس  يس أردوغاا، ة ينت ماا ال يا    يار  ل  ا  غ   في المست    ال ريس.

وأفاد أرينت  في مؤتمر صححي   س اجتما  مجلس الو راء اليو  أا  المجلس قرر مجراء تنديال  
مد  التللي  المشرو   ل نا الجراف  يت   موج ح رفل هصج المد   لب الجراف  الجنسي ، والجراف    لب

 المرتك    ح  األ حا ، ملب جانس رفل فتر  السجا المؤ د للمحكوميا  ءا .
وفيما يتنل   المحاوضا  مل مسرافي   لصوا ضحايا سحين   مرمرا ال رقاء  أفاد أرينت  أا  تلك 

تسير  شك  ميجا ي، لكنءا ل  تص   ند ملب مرحل  التوقيل  ليءا منر ا  ا أملح أا يت   المحاوضا 
 صلك قري ًا .

 1/5/4164رأي اليوم، لندن، 
 

 اإلسرائيلية: مسؤولون أمريكيون إلى "إسرائيل" لبحث إطالق العملية السلمية اإلذاعة .54
لا  النر ي  اا و ار  اللارجي  اةميركي  ال دس دو  كو   صكر   اإلصا   اةسرافيلي    ال -را  هللا 

تنت    نث مجمو   ما ك ار المسؤوليا اةميركييا الب اسرافي  في وق  قريس، ما اج  ال حث في 
 ممكاني  م ال   ملي  السال  مجددًا.
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و لب الصنيد صاتح، نح  اللارجي  اةميركي  اا يكوا الو ير جوا كيري قد قا   ح   اق  
ميركي المتواجد في ال دس منص فتر ، واكد  هصج المصادر اا الم نوث منديك  اد الب المحاوضا  اة

 واشن ا إلجراء المشاورا  في ا  اس الما   الصي وصل  اليح المحاوضا .
 1/5/4164القدس، القدس، 

 
 االوروبي يطالب "إسرائيل" بوقف أوامر اخالء لعائالت في "سطح البحر" بأريحا االتحاد .55

الحيا  الجديد    ال    نثا  دو  اةتحاد اةورو ي في ال دس ورا  هللا الحكوم   -حتل  ال دس الم
اإلسرافيلي ، أمس،  ند  تنحيص أوامر ملالء لندد ما النافال  الحلس يني  في من    س ا ال حر في 

اج قرار و  ر   نثا  دو  اةتحاد اةورو ي في ال دس ورا  هللا  ا  الد قل ءا تج محافظ  اريحا.
السل ا  اةسرافيلي  وتجاج اوامر اةلالء هصج، اضاف  الب قيا  سل ا  اةحتال   ءد  منا   

نيساا  17وأشار  ال نثا  ملب أنح ت  اصدار أوامر الالء  تاريخ  ومنشآ  فلس يني  قرس نا لس.
    ند  شلصا، م ال 97للمس  منا   تملكءا  افال  الجءاليا في من    س ا ال حر ويسكنءا 

نيساا ت  هد  مسجد وثالث  منا   في لر   ال وي  قرس  لد    ر ا  13تنحيص هصج اةوامر. و تاريخ 
 قاصرا. 12فردا  ينء   13في من    نا لس ما أثر  لب 

وا اد   نثا  اةتحاد اةورو ي في ال دس ورا  هللا التصكير  استنتاجا  اجتما  و راء لارجي  دو  
، حيث   ر اةتحاد األورو ي 1021أيار  24و 1029كانوا اةو   26ي  تاريخ اةتحاد اةورو 

حينءا  ا قل ح الشديد لءد  المنا  ، ود ا اسرافي  ةحترا  الت اماتءا فيما يتنل   الظروف المنيشي  
ب للحلس ينييا في المنا   المصنح   ز  ه ،  ما فيءا وقف الترحي  ال سري للسكاا وهد  المنا   وال ن

كما أشار اةتحاد األورو ي الب ضرور  قيا  الحكوم  اإلسرافيلي   ت وير  التحتي  الحلس يني .
صدار التصاريا في منا    ه  لصالا الحلس ينييا  مجراءا   ملي  لتحديد المنا   والتل ي  وا 

  ما في صلك تسءي  مشارك  الحلس ينييا في هصج النملي .
 1/5/4164الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ": سوزان رايس تزور "إسرائيل" بعد غد لمناقشة ملف إيران النوويهآرتس" .56

اةتحاد  صكر  صحيح   هآرتس  اإلسرافيلي  أمس أا مستشار  األما ال ومي األميركي  -را  هللا 
سو اا رايس ستت ور مسرافي   ند غد اللميس مل رفيس   اق  المحاوضيا األميركييا في المحادثا  

اا ووندي شيرماا، ومسؤوليا ك ار ما ال ي  األ يا وو ارتي اللارجي  والدفا  واةستل ارا  مل مير 
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األميركي  إلجراء محادثا  مل  اق  مسرافيلي  رفاس  مستشار األما ال ومي يوسي كوهيا حو  
 اةتحا  المرت س مل ميراا.

اإليراني وقضايا مقليمي  مث   وقا  مسؤولوا مسرافيليوا ما المحادثا  سترك   لب الموضو  النووي
 سوريا ومصر، هدفءا هو تن ي  التنسي   يا مسرافي  والوةيا  المتحد  في الموضو  اإليراني.

 1/5/4164االتحاد، أبو تبي، 
 
 العربية لحقوق اإلنسان تنتقد االنتهاكات بحّق الصحفيين في فلسطين المنتمة .57

في  ري انيا ت ريًرا  ا حري  الصحاف   مناس   اليو  لندا  أصدر  المنظم  النر ي  لح و  اإلنساا 
النالمي لحري  الصحاف ، الصي يحتح   ح النال  في الثالث ما أيار/ مايو ما ك   ا ، حيث رك  
الت رير  لب دو  مث  مصر، النرا ، سوري ، فلس يا، التي قا   اا الصححييا فيءا  يتنرضوا 

 1029حا  الصحاف  في فلس يني المحتل ، وقا    في  ا  و ره الت رير  لب  ةنتءاكا  جسيم  .
انتءاكًا في ح  الصححييا الحلس ينييا، وما أه  تلك اةنتءاكا   191ارتكس اةحتال  اإلسرافيلي 

آصار/ مارس  21 امًا( مراس  ش ك  األحرار المحلي   تاريخ  15م ت  محمود  اد  ال ي ي )
 وقوا  اةحتال  اإلسرافيلي في ملي  الحوار  الللي  . لال  مواجءا   يا الحلس ينييا 1029

ونوج الت رير ملب أنح  الرغ  ما انتءاكا  اةحتال  الجسيم  في الضح  وال  ا  مة أا السل   
الحلس يني   ش يءا في الضح  الار ي  وق ا  غ   تضا ف ما منانا  الصححييا   ر انتءاكا  غير 

 م رر .
 4/5/4164االنسان، لندن، المنتمة العربية لحقوق 

 
 جمعية صداقة كامدن أبو ديس: توأمة بين لندن وأبو ديس لدعم الفلسطينيين  .58

واقام   الق   1004تءدف جمني  صداق  كامدا أ وديس التي ان ل    ا  ”  راي اليو “لندا ز 
)كما  توأم  مل م ر الصداق  في أ و ديس ضواحي مدين  ال دس المحتل  الب د   ح و  اةنساا

نا  ليءا اإل الا النالمي لح و  اةنساا وملح اتح ميثا  وا  الا اةم  المتحد ( واحترا  ال انوا 
 الدولي اةنساني في  لد  أ وديس، ما لال  المناني واةشكا  التالي  

 مومًا ز رفل مستو  اةنت اج لح و  اةنساا وال ضايا اةنساني  المتنل    الن ا  الحلس يني اإلسرافيلي 
 والوضل في أ وديس  لب وجح اللصوا

 ز ال حث والتركي   لب اةض ءاد ولر  ح و  اةنساا في أ وديس.
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 ز تو ي  الجمءور وتمكينء  في قوانيا ح و  اةنساا.
 ز ت وي  التضاما والد   النا  ل ضايا ح و  اةنساا الحلس يني في المجتمل المحلي في كامدا.

 ا  اةسرافيلي  لل انوا الدولي وح و  اةنساا.ز النم   لب منل اللروق
 ز ت دي  الد   والنوا الال   لضحايا اةض ءاد اإلسرافيلي ولنافالتء .

ز  ناء صداقا   يا اةشلاا والمؤسسا  في كامدا وا وديس وند    ددا ما المشاريل في 
 أ وديس.

مكا الناس ما تنمي  منرفتء   ما ز نسنب الب لل  شراك  انساني   يا  ري انيا وفلس يا وحتب يت
 يحدث في فلس يا.

 1/5/4164رأي اليوم، 
 
 موسى أبو مرزوق لـ"المونيتور": المصالحة نجحت هذه المّرة .59

شّدد نافس رفيس المكتس السياسي لحرك  حماس الدكتور موسب أ و مر و  في    دناا أ و  امر
 هصا األمر ل  أحمر ة  اّ وأ ،سرافي  حديث حصري ملب  المونيتور   لب أا  حماس لا تنترف  إ

 .المصالح  ليس  كك  مر كما أشار الب أا  يمكا تجاو ج .
 

 :وفي ما يأتي نّص المقابلة كاملة
يشّكك الجمءور الحلس يني في غّ   والضح  الار ّي   نجاح المصالح . ه  أنت  واث وا  المونيتور:

 لب الشنس الحلس يني أا يصّد  أنءا ستدو  هصج ما تنحيصها في ضوء اإللحاقا  السا   ؟ ولماصا 
 المّر ؟

أ و مر و   الوضل السياسي النا  صنس حدًا. لكا ة  ّد ما مواجء  ك  الصنو ا  إلنجاح 
المصالح  التي جاء نجاحءا  س س  وام  داللّي  ولارجّي ، أولءا توّفر مراد  صادق  لد  فتا 

ال  اللارجّي  التي   ل  ان ال  ق ار المصالح  سا  ًا، وحماس، وثانيءا  د  اةلتحا  ملب التدل
وثالثءا ضا  ال يف  السياسّي  المحي    الجانَ يا. فلد  فتا في الضح  أ ما  ة تنتءي ما استي اا 
وتءويد وفش  المحاوضا ، و ند حماس الحصار واللالف المصري منءا. أما را ل النوام  فءو 

التنّص  ما مسؤولياتءا تجاج ال ضّي  الحلس ينّي   صرين  اةن سا  محاول   نا األنظم  النر ّي  
 الداللي. وهو ما  ّ   التوجح نحو المصالح ، فضاًل  ا ضرور  توحيد الصف الحلس يني.
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التاّير ك ير هصج المر ، والمصالح  ليس  كك  مر . لكنءا تستل   ما ال رَفيا اإللالا  تنحيصها 
واةلت ا  الحرفي  ءا، لتجاو  ك  الن  ا  والمضّي   ري ءما نحو منءاء والجدّي   تناو  ال ضايا 

اةن سا ،  لب الرغ  ما لشي  ال نا. وهو ما يت لس الت ّد  في ملف الحريا . فما المنيس أا 
ينت   فلس يني فلس ينيًا وي ّيد حريتح. وثّم  ضرور  لتوفير األجواء الدا م  للمصالح ، ووقف 

 م اوم  في الضح .مالح   ناش ي ال
يمكنني ال و  ما حماس تجاو   قضايا توقح   ندها كثيرًا في الماضي، رغ   منءا  تمرير 
المصالح . وقنا تنا هصج المر     دًة ما أا يكوا ثّم  منتصر وثّم  مء و ، فإا تح ي  نصف 

 انتصار أفض  ما ه يم  كامل  .
 

لنس دورًا مرك يًا في تح ي  المصالح . ما هو هصا ي و  كثيروا ما قدومك  ملب غّ    المونيتور:
 الدور؟ وه  مواف   مصر  لب قدومك  تنني أنءا راضي ؟

أ و مر و   ل د ت ّدم    لس ملب جءا  اةستل ارا  المصرّي  للمجيء ملب غّ  ، للمشارك   توقيل 
نجا المصالح  هصج اتحا  المصالح . و ند ثالث  أيا  تّم  المواف    لب ال لس،  لب أم  أا ت

 المر . وهصا ما حص  فناًل. ولصلك جاء  الم ارك  المصرّي  ما أولب م اركا  دو  المن   .
 

قي  في األيا  األلير  ما حماس تدرس قرار ترشيا أحد رمو ها في اةنتلا ا  الرفاسّي   المونيتور:
 الم  ل . ما هي للحّي  هصج الل و  التاريلّي ، ونتافجءا؟

و   حماس تنظر  جدّي  ملب هصا الملف. وتجر تنا السا    في اةنتلا ا  التشرينّي  والنم  أ و مر  
الحكومي دّل   لب أا الشر ّي  الشن ّي  ة يستءاا  ءا، ولصلك سنتنام  مل اةنتلا ا   مسؤولّي  

نتلا ا  الرفاسّي ، و نّي  ك ير . سنشارك في جميل اةنتلا ا  اللدمّي  والسياسّي . أما  النس   ملب اة
فنلب الرغ  ما أا الحرك  ل  تدرسءا سا  ًا، مة أا المتّح   ليح في الحرك  هو أنءا لا تنتصر  ا 

 أي انتلا ا  في األيا  الم  ل ، مءما كان  مسمياتءا الدستورّي  ومستوياتءا السياسّي .
 

لحا  المصالح . ما هي يشّك  سالح كتافس    الديا ال ّسا  واحدًا ما أصنس م المونيتور:
م ترحا  حماس، والل و  الحمراء  النس   مليك ؟ ه  ستسمحوا  دمج الكتافس   وا  األما 

 الحلس ينّي ؟
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أ و مر و   هصا الموضو  ل  ي رح م القًا في مداوة  المصالح  مل فتا، ول  يس   أا وضل 
اةحتال ، وموقف حماس منروف.  لب  اول  الن ا . فلسالح ال ّسا  مءا  و نّي  وهو موّجح ضد 

هي لا تسما  الن ث في السالح تح  أي ظرف، ألنح صلر مستراتيجي للشنس الحلس يني كلح. 
و لب الرغ  ما  لمي أا شر  اللجن  الر ا ّي  ال اضي  ن ص الننف ينني  التصار انحناء  ندقّي  

  .ال سا ، مة أنح أمر مرفوا. ولا ت  لح حماس  اي حا  ما األحوا
 

سرافي .  المونيتور: ل  يكا واضحًا ما كان  حماس ستواف   لب اةتحاقا   يا منظم  التحرير وا 
 ه  يمكنك  توضيا موقف الحرك  ما صلك؟

أ و مر و   حماس لا تنترف  إسرافي . هصا األمر ل  أحمر ة يمكا تجاو ج. ومءم  الحكوم  
جن  الر ا ّي  ة تننينا  شيء. ولو أردنا اة تراف الم  ل  ة ت ضي  ت دي  ا ترافا  لءا. فشرو  الل

. حماس مّر  1021و 1007 ءا لوّفرنا  لب أنحسنا س ل سنوا  ما منانا  الحصار وحَر ي 
  ضاو  سياسّي  ومنانا  ك ير  في السنوا  الماضي ، ومل صلك ل  تنترف  إسرافي .

  دوا نجاح الحكوم  الم  ل .  لب في الوق  نحسح، لا تضل حماس النراقي  والن  ا  التي تحو 
النكس ما صلك، فءي ستنم   لب تسوي ءا دوليًا. وقد است شرنا  ال  و  اإلقليمي والدولي 
 المصالح . روسيا واةتحاد األورو ي مواف اا  ليءا. أما في ما يلّا الموقَحيا األميركي 

 جل ملحوظ. وهو أمر مشّجل.واإلسرافيلي اللَصيا  ارضاها  لب الحور، ف د سّج  لديءما ترا
نيساا/أ ري  الماضي  ا الت ا   16وما تحّدث  نح أ و ما ا في اجتما  المجلس المرك ي في 

 الحكوم  الم  ل   ل ح السياسي، ل  نتّح   ليح. وهو مسؤو   ا كالمح.
 

  اس  ما أهمّي   رو  محمد دحالا كال س سياسي في غّ   ما جديد، ون ا ح النلني مل المونيتور:
 حو  قرار المصالح ؟

أ و مر و   حماس ة تتنام  مل فتا  لب أنءا تيارا  هنا وهناك. نحا وّقننا اتحا  مصالح  مل 
فتا،  اا النظر  ا نوايا أ و ما ا أو حسا اتح التنظيمّي  الداللّي . صحيا أا اةن سا  في النا  

ن    لب ت  ي  المصالح  مل حص  مل فري  دحالا في غّ  ، مة أا حماس  اقد  ال 1008
 جميل أ ناء فتا،  اا النظر  ا وةءاتء  التنظيمّي  وحسا اتء  الح  ّي .
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يراا؟ ولماصا يستمّر تالير  يار   المونيتور: ما آلر أل ار المصالح  التي  ال   يا حماس وا 
 مشن  المرت   ؟

ما فيءا حماس التي ترّتس  نا أ و مر و   المن    تني  م اد   لور  لنالقاتءا وتحالحاتءا،  
األمور المستنصي  واللالفا  ال افم  والمننّي   إصالح أي سوء تحاه  مل ميراا. وة أتصّور أا 
النالقا  منءا اليو  مثلما كان  في السا  ، لكا ثّم  مسا ي ةستفناف النالق   اتجاج األفض ، 

تنادي أحدًا غير الندو اإلسرافيلي. وستنود ونام  أا تنود ملب حالءا.  فليس م لو ًا ما حماس أا 
 القتنا مل ميراا  من    ا ال ضّي  السورّي ، ألا ثّم  أشياء كثير  مشترك . وسن ر  األ واس لننيد 

  القاتنا منءا.
وموقحنا ما تحّسا النالق  مل ميراا يتحّدد  مد  قر ءا ود مءا لل ضّي  الحلس ينّي ، كونءا ال ضّي  

حيا أا النالق  منءا ا تراها  نا الترّدد أو التراجل، لكا حماس مننّي   تصليس هصج المرك ّي . ص
 الروا   ما جديد، وة شاا لءا  النالقا  ال ينّي   يا ميراا وسواها ما دو  اإلقلي .

 
ير  ال نا أا انتلاس المشير   د الحتاح السيسي رفيسًا لمصر قد يحّد ما التوّتر مل  المونيتور:

كيف تروا ت ّور النالقا   ينءما،  ناًء  لب مقامتك  في ال اهر  واتصاةتك  مل ال و   حماس.
 السياسّي ؟

أ و مر و   نحا  لد تح  اةحتال ، وليس لدينا فافا ما ال و  لالستاناء  ا اآللريا،  ما في 
صلّي  لل ضّي  صلك األش اء المصرّييا. فمصر كاا لءا دافمًا الدور األ ر  في جميل المح ا  المح

الحلس ينّي ، ما ينني أنح  ة  دي   ا مصر  النس   ملينا، وهي ة تست يل اةستاناء  نا ، ألنءا 
 الننواا األساسي للسياسا  اإلقليمّي  في المن   .

أريد التاكيد أا حماس ل  ولا تتدل  في الشاا المصري،    ستحتر  أي ليار ينت يح الشنس 
م  ل . وأنحي  شك  قا ل ما صكر ما اتءاما  وم ا   ضد حماس حو  المصري في المرحل  ال

تدللءا في الساح  المصرّي . ويمكنني ال و  ما النالق   يا مصر وحماس تشءد تحسنًا ملحوظًا، 
 نام  أا يت ّور نحو األفض  وينود ملب سا    ءدج.

5/5/4164المونيتور،   
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 تجمعنا والعودة موعدنا" فلسطين" .61
صريهاني الم  

تح  هصا الشنار   د المؤتمر الثاني  شر لحلس ينيي أورو ا في قا ا   أوروساي   في الناصم  
الحرنسي   اريس،  حضور آةف الحلس ينييا ما ملتلف ال لداا األورو ي  التي ي ند  نضءا  ا 

  في  اريس آةف الكيلومترا . منظمء  أتوا في الحافال ، وهصا ينني أنء  سي ضوا سا ا   ويل
 رحل  اإلياس والنود .

وتتضا الصور   ندما تالحظ أا قسًما ك يًرا منء  أتوا مل  افالتء ، وأنء  سي ضوا ليل   لب األق  
في الناصم  الحرنسي ، وأنء  جميًنا يتحملوا تكاليف الرحل  التي  ات  ت ليدا سنوًيا، و نضء  ما 

نما يت ر  للمساهم  ف ي تا ي  تكاليف المؤتمر التي تشم  التحضيرا  الم تدريا ة يكتحي  صلك، وا 
قام  الضيوف، حيث كاا ضيف الشرف لءصا النا   اهر  والوج ا  وأجر  ال ا ا  وتكاليف سحر وا 
المصري، رفيس الحكوم  وال رلماا واأل ياا األردني السا  ، وكاا ما الضيوف السحير الحلس يني 

النس ، ومحر ي  الن يدي ناف   رفيس المجلس التاسيسي في فرنسا هاي  الحاهو ، والم راا رياح أ و 
 التونسي، وجما  رياا المصيل في قنا  الج ير ، وأنا.

يحضرني في هصج المناس   ما قالح جاا  و  سارتر، المحكر الحرنسي الشءير، ومنظر الحلسح  
اا اإلسرافيلي  لب الوجودي  أثناء  يارتح ملب ق ا  غ    رف   صدي تح سيموا دي  وفوار ق   الندو 

، حيث شاهد  حاًل  مرج أق  ما لمس   شر  اًما، أي ولد  ند نك   2368الدو  النر ي  في النا  
، وسالح فجا  ما دوا أا يكوا هصا  لب  رنامج ال يار   ما أيا أن ؟ فاجا ح ال ح   ما 2347

قنءا وكيف تص  مليءا  الرغ  قري  قرس يافا، ف ا  لح  ما اسمءا، وأيا ت ل؟ فال رج  التحصي   ا مو 
 ما أنح ل  ي رها ما ق  ، ف ا  سارتر  ما شنً ا ير ي أ حاًة  ءصج ال ري   ة يمكا مة أا ينتصر.

مصا تليلنا أا سارتر  اد ملب الحيا  وشاهد مؤتمرا  ح  النود   ند أكثر ما ست  وستيا  اًما  لب 
ا ما حاملي الجنسيا  األورو ي ، وقس  غير قلي  النك  ، الصي يشارك فيح ك   ا  آةف الحلس ينيي

منء  حمل  شءادا  ويني   يش  مرتاح ، والكثير منء  ل  يولد في فلس يا ول  ي رها ولو لمر  
 واحد ؛ سيدرك أا ما قالح في  يارتح المصكور  صحيا ماف   الماف .

  ما  اناج الشنس الحلس يني ة ت ا  ال ضي  الحلس يني  حي   الرغ  ما مرور ك  هصج السنيا، ورغ
ما تشريد ومجا ر ومنانا  دال  و نح ولارجح ما األ داء وما األش اء، ورغ  الحروس والمجا ر 
والمو ، وفي ظ  حال  الء و  التي تنيشءا ال ضي  الحلس يني   ند مرور أكثر ما  شريا  اًما 

ا والشنس وقسمءا ملب قضايا،  لب توقيل اتحا  أوسلو، الصي ضرس  الصمي  وحد  ال ضي  واألر 
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والح  ملب مراح ، وا ترف  فيح ال ياد  الحلس يني   ح  مسرافي  في الوجود رغ   د  ا ترافءا  الدول  
الحلس يني ، ون ص الننف واإلرهاس  اثر رجني، رغ  أا ما ت و   ح الصءيوني  وأدواتءا ممثل  

لي  يمث  صرو  اإلرهاس المستمر، الصي ل  يتوقف  المشرو  اةستنماري اةستي اني و إسرافي  اةحتال
 لحظ  واحد  رغ  أكصو    ملي  السال  المستمر  منص صلك الحيا وحتب اآلا.

ما انن اد مؤتمر ح  النود  ك   ا  في أحد ال لداا األورو ي  أحد الدةف  الك ر   لب أا ال ضي  
ما  الحلس يني  والنر ي  واةقليمي  ووجود الحلس يني  رغ  ك  ما جر  وفي ظ  الماامرا  واةستلدا

اةن سا  الحلس يني المدمر ما  ال  حي ، ألا الشنس الحلس يني مصم   لب محيافءا و لب الكحاح 
 لتجسيدها مءما  ا  ال ما وغل  التضحيا .

وما مظاهر   اء ال ضي  حي  الصمود والتواجد الحلس يني  لب أرا الو ا، حيث ة ي ا  يني  
الشنس الحلس يني )ست  مالييا( في و نء   الرغ  ما أا اةحتال  ينني الجحي ، ة سيما نصف 

ينني أا يكوا اإلنساا الحلس يني  47وأا الني  في   ا الحو   النس   لشن نا دال  أراضي 
صاحس ال الد األصلي موا ًنا ما الدرج  الثاني ، يناني ما اةض ءاد والتميي  الننصري، وما 

التءجير ال و ي وال سري التي أص ح  ال نود الرفيس  ألح اس مرك ي  تشارك وة تشارك  مل  ا 
 في الحكوما  اإلسرافيلي .

وكصلك ك  أشكا  الم اوم  السلمي  وغير السلمي ،  ما فيءا صمود غ   في وجح الحصار وضد 
حص  في أوالر النا  الندواا اإلسرافيلي الصي وص  في أكثر ما مر  ملب حد الحرس الشامل ، كما 

 .1021، وفي تشريا الثاني 1003وأواف  النا   1007
(، هصج الحرك  المتنامي  التي BDSوما مظاهر حيا  ال ضي  الحلس يني  حرك  م ا ن  مسرافي  )

يشارك فيءا المتضامنوا األجانس واإلسرافيليوا، والتي  ات  ت ل  الحكوم  اإلسرافيلي ، لدرج  أا 
هو لصا أكثر ما نصف ل ا ح أما  مؤتمر  األي اك  السنوي لءا، وصكر كلم   نياميا نتنيا
مر ؛ ما يد  أنءا  ات  م ل  ، ويمكا أا تكوا مح    مصا وضن  ك  ال اقا   27الم ا ن  

 الحلس يني  دال  فلس يا ولارجءا لد مءا.
لس يا كدول  دول  صوت  لصالا ق و  ف 297وما مظاهر حيا  ال ضي  الحلس يني  أيًضا أا 

، وق لءا صدر  الحتو  ال انوني  لمحكم  42دو  وامتنا   3مراق   في األم  المتحد ، وس  منارض  
ةهاي الدولي  التي أ    الحلس ينييا أكثر مما  ل وا، وت رير غولدستوا الصي أداا الجراف  

اةحتال  واةستي اا  اإلسرافيلي  ضد شن نا في غ  ، وق لح  شرا  ال رارا  الدولي  التي أدان 
والجراف  الملتلح   ح  الحلس ينييا، وهصا كلح يؤكد أا ال ضي  الحلس يني   ادل  ومتحوق  ألالقًيا، 
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وأا الرأي النا  الدولي ينتصر لءا ومتضاما منءا، وأنءا قا ل  لتح ي  النصر مصا ات ل الشنس 
 دي ملب اةنتصار.الحلس يني وقواج الحي  وقياداتح ال ري  ال ادر  لب أا يؤ 

في هصا السيا  نضل أيًضا رفا ال ياد  الحلس يني  ةتحا  اإل ار والتمديد للمحاوضا  وف  الشرو  
اإلسرافيلي  كاحد أشكا  الصمود الحلس يني،  الرغ  ما ك  المالحظا  الجوهري   لب السياس  

ال  الصي يتضما تح ي  الحد الرسمي  الحلس يني ، التي تسير منص وق   وي  تح  تاثير وه  أا الس
األدنب ما الح و  الحلس يني  يمكا أا يتح   ما لال   ا تماد المحاوضا  الم اشر  ك ري  وحيد؛ 
وا  داء حسا النوايا؛ وت دي  التنا ة   ا الح و ؛ والتللي  ا الم اوم ؛ وتنحيص اةلت اما  المتضمن  

  اةتحاقا  ما جانس واحد.
لب شيء سو  ملب  ياد  التنن  والت رف اإلسرافيلي، وال ضاء  لب ما كاا وهصا ال ري  ل  يؤد م

ي ل   ليح منسكر سال  في مسرافي ، حيث ل  يت   منح في مرحل  أوسلو والسال  الم  و  سو  
 شظايا.

وما مظاهر حيا  ال ضي  الحلس يني  محياء الءوي  الو ني  والث اف  الو ني  ما لال  جميل أشكا  
نما وصل  الحنوا و  الث اف  واألدس، حيث ل  تند المساهم  الحلس يني  ت تصر  لب الشنر والرس ، وا 

ملب ك  المياديا، ولصوصا السينما التي تنت ر كما قا  لينيا  ح   ما  يا جميل الحنوا السينما 
 هي األه  ألنءا تجمل ك  الحنوا.

مكا أا تح  ال ضي  حاًل  ادًة أو ما قضي  الالجفيا أساس ال ضي  الحلس يني  وجوهرها، وة ي
متوا ًنا ما دوا حلءا، وما الل ا التنام  وكانءا مستحيل  التح ي ، أو أنءا يمكا أا تت  الم ايض  

، فءصا الليار س    ند 47 ءا م ا   مقام  دول  فلس يني  والتنا    ا ح و  شن نا في أراضي 
ير مي اا ال و  تاييًرا جوهرًيا  ما يج ر مسرافي  اتضاح استحال  مقام  دول  فلس يني  ما دوا تاي

 .2368 لب اةنسحاس ما األراضي المحتل  النا  
كما ما الل ا ت  يمءا  لب  ري   م ادر  السال  النر ي  التي تضمن  تنا ًة مجانًيا ما لال  

 الحديث  ا ح   اد  ومتح   ليح، ما يضل الحيتو  يد مسرافي .
نايير كلينتوا التي استثن  ليار  ود  الالجفيا ملب دياره  التي هجروا منءا وكصلك م اد  محياء م

أو وضنتح تح  رحم  مسرافي ، ما لال  اشترا  مواف   مسرافي  وضما ال انوا اإلسرافيلي  ل  
 الشم   الصي ة  الق  لح  ح  النود   لب اإل ال .

فيلي  المسؤولي  ال انوني  والتاريلي  والسياسي  وأيًضا ما الل ا اةكتحاء  الم ال    اة تراف اإلسرا
 ألحًا. 250ألف أو حتب  200ألحًا أو  10مل أو ما دوا  ود   دد محدد يشم  
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ما ما الل ا الحص   يا الح  الحردي لك  ةجئ والح  الو ني، أو الحديث  ا  د  ممكاني  
 استيناس مسرافي  لمالييا الالجفيا جارافًيا وديمارافًيا.

ما الل ور  أا ن د   روًضا تسا د مسرافي   لب ت رير موقحءا الرامي ملب تصحي  قضي   أي
الالجفيا كلًيا ما دوا أدنب استنداد لديءا لتل ي  الحد األدنب ما مت ل ا  ح  قضي  الالجفيا حاًل 

  ادًة أو متوا ًنا أو حتب م  وًة.
1/5/4164، األيام، رام هللا  

 
 لسلطات اللبنانيةإلى ا فلسطينيةأسئلة  .60

 ماجد كيالي
تصّر السل ا  األمني  الل ناني ، و تا ي  ما  نا ال و  السياسي ،  لب التنا ي  ا دراء مل 
الالجفيا الحلس ينييا والالم اة  م اء  صا اتء  ومناناتء ، رغ  أنءا ة تتكّ د أي  تكاليف تجاج وجوده  

 ا الديموغرافي   الحريد   والن ي    لب قل ءا. لب أراضيءا،  د و  حرصءا  لب توا ا تركي تء
* * * 

 لب صلك فإا هصج السل ا  ل  تا   اي جديد   يامءا  وضل ال يود التي تمنل، أو تحّد، ما دلو  
الالجفيا الحلس ينييا السورييا، الءار يا ما جحي  الحرس، مليءا، أو تنّمدها احتجا  النشرا  منء ، 

  م ّور  ملب لي يا، وا  ادتء  ملب سوريا، ما دوا محاكم ، أو ما دوا  د و  حيا   تاشيرا  دلو 
 قرار قضافي، رغ  ما في هصج النود  ما ملا ر.

  نًا، ة أحد ينكر  لب ل ناا حّ ح في اتلاص اةجراءا  الال م  لصوا أمنح، والححاظ  لب است رارج، 
ياس  تميي ي ، ة سيما أا األمر يتنل  لكا الموقف ما الحلس ينييا يتجاو  هصا وصاك ملب نو  ما س

  ظرف  ارئ، و نو  ما لجوء اض راري.
 ث  ما الصي يمّي  الالجئ السوري  ا الالجئ الحلس يني، في المحن  التي تتنرا لءا سوريا؟

ال صد أا اةجراءا  الل ناني  تتنافب مل المنايير الدولي  المتنل    منامل  الالجفيا، في  ما 
 ح و  اةنساا، هصا دوا أا نتحدث  ا األلو  النر ي .الحرس، ومل 

* * * 
الاريس أا هصا يحدث  ند أا مّر  فور  اللجوء الك ير  للسورييا والحلس ينييا ملب ل ناا، أي أا أي 
 ياد  ألر  لا تحدث فرقًا ملحوظًا، ةسيما  النس   للحلس ينييا، و لمًا أا ج ءًا ك يرًا ما هؤةء 

 هللا الواسن . غادر ملب  الد
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هكصا، ثم  ما يد و للتساؤ ، فء  ما جر  ت   نل  الحكوم ؟ ث  ه  ستتراجل الدول  الل ناني   ا هصج 
اةجراءا  التنّسحي ، ةسيما أا منظ  الحلس ينييا يصه وا ملب ل ناا كمح   للن ور ملب أي  لد 

جن ي ، لتدّ ر اةلتحا   صويء ، وهو ألر، وثم  منء  ما هو  حاج  للصهاس مليح لمراجن  السحارا  األ
 أق  شيء يمكا اا يؤمنح ل ناا لءؤةء في محنتء  الراهن ؟

* * * 
 التصار، ة يصهس الحلس ينيوا ملب ل ناا كسياح، فء  مثلء  مث  الوتء  السورييا، ةيملكوا هصا 

ما لت نما يصه وا مض ريا، مما هر ا ما جحي  الحرس التي تاكلء ، وا  د ر أموره  ملب  لد الترف، وا 
ألر. ح ًا شيء مؤسف أا تادو الدو  الار ي  أكثر   حًا  لب الالجفيا سورييا أو فلس ينييا ما 

 الدو  النر ي .
1/5/4164ت، النهار، بيرو   
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 ماجد الّشيخ
لراها، أكثر ما مصالح  ففوي  ما تحتاجح الحرك  الو ني  الحلس يني  اآلا في ق و ءا اللالفي ا

قام  المناسف»)ق افلي (  لب  ري    رس أيا   ماا   فالمساف  السياسي  ة يمكا «.  وس اللحب وا 
التصارها، أو الت الءا ملب مث  ما نراج اليو  ما ل اءا  شكالني ، تلنس الصور  فيءا النام  الحاس  

  للشك  هو األه ، في نظر  نا أصحاس لحدوث شيء ما، ليس جوهريًا  الضرور ، حيث اللضو 
النالق  ما ال رفيا. نظرًا ملب حاج  أحدهما أو اةثنيا منًا لللروه ما أ م  أو ما   ما يواجءانح 

 ما مءا  لحظوي  تكتيكي ، أو استراتيجي  أ ند مد .
انءا المصالح   ءصا المننب مءم  لحظوي  ل رفيءا، فءي ل  تند حاج  وضرور  سياسي  ا تند  م

وت ا د، حتب غد  ل و  ما ة ل و  لح في أ من  ةح  ، فماصا  دا مما  دا حتب صار  المصالح  
اليو  أمرًا محمودًا وم لو ًا ومرغو ًا، لوة أ م  المحاوضا  والنالق  التي  ات  تلضل للتا ي   لب 

األميركي . ولوة  –افيلي  للحي  الت اينا  والتنارضا  ال افم ،  يا األهداف الحلس يني  وتلك اإلسر 
مل الوضل اإلقليمي وما « حماس»أ م  النالقا  السياسي  والتمويلي  التي  ات  تلضل لءا حرك  

ق لح الدولي. حتب ل  يند  است ا   الحرك  تصريف أمورها في ظ  تا   النالق  المت ايد  مل مصر، 
يراا،  لب رغ  ُحسا  القتءا مل التن  «.اإللواا المسلميا»ظي  الدولي لز وما ق   مل سوري  وا 
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الوضل الو ني الحلس يني، أكثر احتياجًا اليو ، ملب أ ند ما مصالح   المحءو  ال  لي الحصافلي أو 
الحفوي، صلك أا الو ني  الحلس يني  المن سم  جارافيًا وسياسيًا، هي اللاسر األك ر مما وقل في غ   

  ان سامًا وشرلًا كاد يودي وي يا األهداف الو ني   وا  السنوا  الس ل النجاف، التي راف 
الحلس يني  النليا، وقد جر  استااللءا ما جانس اإلسرافيلييا واألميركييا  اللنس  لب وتر اةن سا  
)اقتراح دول  موقت  في غ  ، ومحاوضا  تدور حو  اقتراح دول  حك  صاتي في  نا الضح  الار ي ، 

 ف ل  ل التواص  الجارافي  يا الدويلتيا(.و م يد ما اةستي اا الءاد
ما  ود  التفا  الوضل الو ني  المننب السياسي الم اشر وغير الم اشر، تحت  ليس استناد  وحد  
النظا  السياسي الحلس يني تح  س ف أوسلو أو  ما يتجاو ج،    استناد  قدر  ال رنامج السياسي 

، وما ث  اةن ال  نحو األهداف الو ني  اةستراتيجي ،  لب تح ي  األهداف الو ني  النام  تكتيكياً 
وهصا هو م رر وجود الحرك  الو ني  الحلس يني  كحرك  تحرر و ني، لءا أهدافءا وغاياتءا النام  
التي تلا ك  الشنس الحلس يني في كام  منا   وجودج. و ما أا منظم  التحرير هي الممث  

س يني ، فالم لوس منءا هي ة غيرها، تحديد س ف هصا ال رنامج الشر ي الوحيد للشنس والو ني  الحل
والسءر  لب ر ايتح وتنحيصج وت  ي ح، وصوًة ملب تح ي  المآة  النءافي  المنو    الو ني  

 الحلس يني  أرضًا وشن ًا وهوي .
مياج ملب ل د للح  سنوا  اةن سا  جروحًا لا تندم   سءول . لصلك، فإا ما أوجس واج ا  م اد  ال

مجاريءا، م اد  اة ت ار ملب النالقا  الكحاحي   يا األفراد والنلس والحصاف ، و ما يتجاو  التحالحا  
اآلني  أو الوقتي ، فالتحالحا  ال رنامجي  ت تضي تصليس  ود ال و  الثوري  المكافح ،  لب قا د  

  والتنددي   روح الديموقرا ي ، و د  الت ا  ال رنامج السياسي المتح   ليح، واحترا  األ ر التنظيمي
قصاء الكحاءا  والمواهس كونءا ة تنتمي تنظيميًا ملب تنظي  السل  .  اةستفثار وا 

و مننب أوضا الم لوس شراك  و ني  ح ي ي   يا فصاف  النم  الو ني، شراك  تتجاو  ق و  
نسكري، ووضن  ك  صلك  لب اةن سا  وسنواتح النجاف التي أف ر  النم  السياسي والتنظيمي وال

الءام ، ولءو  ما أسحر   نح تلك السنوا ، أنءا ل  تحلا  لب صنيد الم اوم ، كما هي ل  تحلا 
 لب صنيد المحاوضا ،  التالي ة اةن سا  أفاد الم اوم ، وة حري  حرك  المحاوا الحلس يني 

ضل الو ني الحلس يني مجمو  أفاد  محاوضاتح مل ج ء  األ داء، المتراص   لب هدف مف اد الو 
أهدافح النام ، وصوًة ملب دول  فلس يني  مست ل ، وضا للمحاوا الحلس يني ولايرج أا األهداف 

ما مضمونح الجوهري « ح  الدولتيا»اإلسرافيلي ، ل  تكا لتستءدف سو  تحريد  –األميركي  
كسا ءا  ا ل  ، وفي الوق  صاتح مف اد الدول  «الدول  اليءودي » اةحتحاظ  الدول  اإلسرافيلي  وا 
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الحلس يني   ا نءا السيادي المست  ، مجارا  وت  ي ًا لءدف مف اد الحلس ينييا كشنس هويتء  
، ول  تست ل تح ي ح  لب 2347الو ني ، وهو الءدف الصي سن  مليح الحرك  الصءيوني  منص  ا  

والتشريد والترانسحير والت ءير « رالت وي»رغ  مرور ست  وستيا  امًا، ما محاوة  التءويد و 
النرقي واأل ارتءايد والننصري ... ملخ ما أساليس وفنوا الحاشي  وتلك التي تنلمتءا ما قرينتءا 

 الحرك  النا ي .
في المآ  األلير، لسنا أما  مان  أو مار ،  الما أا الءدف األساس الصي يجس السني مليح، هو 

يكوا الوضوح، ة السني نحو مصالح  ق لي  أو  شافري ، فما تح ي  الوحد  الو ني   اس ل ما 
ت لاح ال ضي  الو ني  الحلس يني  اليو ، يحت   لو  الوحد  الو ني  ما دوا لف أو دوراا،  لب 
 كس المرا  السا    التي سما لاللءا ةنتصار التوجءا  النل وي  وال  افني  صا  المنشا والن  ا  

 السل وي  اةن سامي .
1/5/4164، الحياة، لندن  
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رييشلومو أفن  
 13/4في   هآرتس‘منص  ما  نيد ل  أقرأ م اة مشوشا  ءصا ال در مث  م ا  أسر  التحرير في 

)لننترف  النك  (  تستلد  فيح  لب نحو ملتل  اد اءا  صحيح  وم رر ، مل أنصاف ح اف  
 ندد ما الح اف  التاريلي  اةساس غير ال ا ل  للجدا .وتجاه  صارخ الب السماء ل

اللالف  لب مد  مسؤولي  اسرافي   ا ‘ما جء ، ي رح الم ا  قوًة، ي دو س حيا، فءيما وحساسا  
ز ما الصي ’هجر ،  رد واقتال  مفا  اةف الحلس ينييا في حرس التحرير هو موضو  للمؤرليا

ير أنح ة ين اي للمرء أا يكوا مؤرلا كي ينرف  وضوح  اا يمكا أا يكوا أكثر ن اه  ما صلك؟ غ
’ صلك للمؤرليا  إ  اء‘في المست    أيضا ستكوا أكثر ما مدرس  واحد  في هصا الجدا ، واةقتراح 

هو  مليا تملا ما المواجء  هنا واةا، مل ح اف  تاريلي  ة لالف فيءا. كما أا اللا  الحصر  
وتمتنل  ا   الءجر ، ال رد واةقتال ‘لءصج الجمل  التي تتحدث  ا ’ ماسو ال‘)وأنا أمتنل  ا ال و  

الصي كاا  التاكيد ج ء ما الواقل المركس في حرس التحرير، تشءد  لب صلك ’ الءرس‘استلدا  كلم  
 منص اةا في أا الم ا  ة يترك  الض   الحس  للمؤرليا.

للمؤرليا، ومحاول  تجاهلءا مللول  ما  اوي   اإل  افءيوجد في التاريخ  د  ح اف  ة حاج  ح ا 
النظر اةلالقي  ز التي هي، و ا ح ، الروح التي تلح  للف الم ا  اةفتتاحي. ح ي   هي وليس 
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وليس النكس؛ ح ي   هي أنح في  2393ز أا ألمانيا هي التي اجتاح   ولندا في ’ ا  اؤها للمؤرليا‘
هاجم  الوةيا  المتحد  وليس النكس؛ وهكصا ايضا ما اليا اا هي التي  2342كانوا اةو   8

 ل م يسمب النك   هي نتيج  حس  سياسي لل ياد  الحلس يني  والدو  النر ي  لرفا قرار الت سي  
المتحد ، لمحاول  منل تح  ح   و  الصرا  ولمءاجم  الحاضر  اليءودي  في ال الد و ند صلك دول  

 لم  في الم ا .اسرافي .  لب هصا ة توجد أي ك
هكصا،  مليا، ينرا هصا الم ا  اةفتتاحي سيا  اقام  دول  اسرافي  ح ا  الشك  الصي ينرا فيح 
في الل اس السياسي الحلس يني والنر ي ز في ظ  التجاه  للواقل السياسي والتاريلي للناميا 

مثلما ة تصكر . و شك   ا  قرار الت سي    سا   ة يصكر في الل اس النر ي، 2347- 2348
؟ ولما  هآرتس‘. لنلح يمكا فء  هصا النحي ما الجانس النر ي  ولكا في لتح ي حالم اوم  الننيح  

، 2348تشريا الثاني  90نسي، أو ة ينرف، أقترح التوجح الب أرشيف الصحيح  وقراء   نوانءا في 
و داي  الم اوم  النر ي  المسلح  والت ارير اليومي  في اةشءر التالي  لصلك،  ا مظاهر الننف النر ي 

، و ند صلك  واس   ’(النصا ا )‘ل يا  دول  اسرافي  ز  داي  ما جانس ميليشيا   ر ي  في ال الد 
.  ا ك  هصا ة 2347ايار  25اةجتياح المنس  للجيو  النر ي  مل نءاي  اةنتداس ال ري اني في 

 الض   مثلما يحض  الل اس النر ي   سا   توجد حتب وة كلم  واحد  في الم ا  اةفتتاحي، 
 ش س هصج الح اف  التاريلي  ما الصاكر .

ة شك اا مصي   ‘ ند أا يترك الم ا  السؤا   ا مسؤولي  اسرافي  للمؤرليا، يواص  ال و  انح 
؟ تورنيدومصي  ؟ ه  كان  النك   ه   أرضي ؟ ا صار ’. و ني  وشلصي  الم   الحلس ينييا

د كان  نتيج  ماساوي  ل رار سياسي  ر ي لمنل قيا  دول  يءودي  في قس  ما  الد تسونامي؟ ل 
مليوا ألماني  رقي ما اراضي  ولندا،  21اسرافي  اةنتدا ي ،  الض   مثلما كاا  رد 

و ند صلك في  2393نتيج  ماساوي  للندواا اةلماني في  2345تشيكوسلوفاكيا وهنااريا  ند 
تحاد السوفييتي. هنا وهناك دفن  جماهير الموا نيا اة رياء ثما  دواا ، في اجتياح اة2342

’ مصي  ‘  مافء   ولكا ما يحاو  اليو  في المانيا وصف  رد مالييا اةلماا ما شرقي اورو ا كز 
 ’.نا ي جديد‘ة ترت    سياس  الندواني  للرايخ الثالث، فسيسمب  ا ح  

ل و  اا ا ضاء الح س الشيو ي الحلس يني الصي كاا يض  في صالا الجمءور الحلس يني ين اي ا
في تلك اةيا   ضل مفا  ما اة ضاء، ق لوا مشرو  الت سي  و ارضا الندواا النر ي، كوا هصا 
كاا في حينح موقف اةتحاد السوفييتي. وةح ا انلر   نا منء  في الح س الشيو ي اةسرافيلي. 
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في مصر والنرا ، والصيا ح س  الكثير منء  السل ا  في  هكصا ايضا ا ضاء اةح اس الشيو ي 
 دولء . ولكا ك  هؤةء كانوا ححن  ف  .

رواي  الضحي  التي تمي  أحيانا   هآرتس و لب نحو محن   المحارق ، يت نب هصا الم ا  اةفتتاحي لز 
صف اليءود الل اس السياسي في اسرافي   ثم  دوافر في اسرافي  ز وفي النال  ز تسار  الب و 

واسرافي  حصريا كضحايا. ي دو أا ُكتّاس الم ا  اةفتتاحي ل  يتحرروا ما هصا الحء  اليءودي 
الت ليدي،  استثناء انء  ح صوا وصف الحلس ينييا  ح ز وليس اليءود ز كضحايا ليس لء  مسؤولي   ا 

ا ل  يكا الت رير ز  أفنلء  او افنا    مافء . للم اوم  الحلس يني  والنر ي  يمكا  التاكيد الحء  ز وا 
النام  للمشرو  الصءيوني  فءصج   ين  الن ا ا  ال ومي  ز واا كان  لءصج الم اوم  جوانس اجرامي  

الحلس يني ضد الموا نيا اليءود ليس نتيج   فاإلرهاسمما في حركا  قومي  الر .  أكثروارها ي  
. صحيا، 2396والثور  النر ي  في  2313،    تراف  منص أحداث 2368سنوا  اةحتال  ما ق   

ما جء ، ة ين اي اةستنتاه ما تواجد المحتي في  رليا في فتر  الحرس النالمي  الثاني   ا التماث  
 يا الم اوم  النر ي  للصءيوني  و يا النا ي ، ولكا ما جء  ثاني ، فاا تجاه  هصج الح ي   وتركءا 

دور الحديث  ا ج ء ما الو ي التاريلي المحدد، سواء لليءود للمؤرليا هي ايضا تشويح للتاريخ. ي
ومثلما هو الن ا  الناق  للن ا  النر ي ز اةسرافيلي يجس أا يتحرر ما اةحساس  الح   أ  للنرس.

الصاتي الصي يراف  قسما ما اةيديولوجيا الصءيوني ، هكصا فانح مل    اا يتحرر ايضا ما اةحساس 
لم ل   الصي يراف  الن    ال ومي  الحلس يني . فال رارا  والسياس  اةسرافيلي  التي  الضحي  والندال  ا

رفنءا الب ’ لر   ل  ا‘س. ي هار في ’  تركءا للمؤرليا‘ة يجس  2347كان  لءا آثار شديد  في 
 ر.الو ي التاريلي اةسرافيلي ز والب جءا  التنلي  في المدارس في ال الد ز في اثناء حرس التحري

الموضو  هو أا الواقل هو دوما مركس، وين اي  الحن  تنليمح في المدارس في اسرافي  ولكا ليس  
 . هآرتس الرواي  الحلس يني  احادي  الجانس التي تت ناها اةا اسر  تحرير 

5/5/4164هآرتس   
1/5/4164، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 ئيل والفلسطينيينسراإالمصالحة بين فتح وحماس ـ المحادثات بين  .64

 مارك هيلر 
يو  األر ناء ق   اس و يا ت ري ا الت ب ممثلو فتا وحماس في غ   وتوصلوا الب اتحا  مصالح  
جر  منص  ما  نيد محاول  لتح ي ح. وفي صا  المساء ألا  حكوم  اسرافي  ل اء كاا ت رر  يا 
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 لب تنلي    اإلجما صوت   المندو يا اةسرافيلييا والحلس ينييا للمحاوضا ، وفي الادا 
المحادثا . وتد ي اسرافي   اا ا و ما ا، رفيس السل   الحلس يني  ورفيس  . .ف وفتا، رفا 
السال  في أنح ت نب حماس.  مليا، تسن  أشءر ما المحاوضا  التي س    المصالح   يا فتا 

السلمي  مل قيادا  فتا سن  ايضا، في اثنافءا تحرك  المسير   10وحماس )وهناك ما سيد وا  اا 
الشراك  مل حماس( اث ت   اا فرا اا تتوص   اض راريا وتوقح   لب التوالي حتب دوا 

اسرافي  وفتا الب اتحا  يوقف الحد اةدنب ما م الس التيار السياسي المرك ي لك   رف هي 
  المحادثا ،  حيح ، حتب لو  م  ك   رف  محردج. و ليح، ليس واضحا تماما لماصا  دة ما تنلي

وة سيما  ند اصرار اسرافي  المتكرر  لب أا يلت   ا و ما ا  مواصلتءا، ل  تحاو  اسرافي  استاال  
الدولي  لت اد  اةتءاما ، والتي كان  المننب اللحي ’ اللن  ‘ا الا المصالح  كي تحسا موقحءا في 

 المرك ي للمحاوضا   لب مد   و  ال ري .
مل  ز التي كما هو منروف تني  الب جانس الشي اا ل  تنشر، فاا الل و  رغ  اا التحاصي  الكا

المرك ي  ةتحا  المصالح  منروف   ا و ما ا سيشك  حكوم  وحد  ما التكنوقرا  في غضوا 
. قس  ما الت ارير أشءرلمس  أسا يل، تستند ةنتلا ا  جديد  للرفاس  ولل رلماا في غضوا ست  

في المحاوضا .  إلسرافي تشكي   . .ف ز الشريك السا    إل اد ل    اشار أيضا الب أنح توجد
مصالح   يا الحركتيا،  داي   إلحال ويند هصا اةتحا  ن    الصرو   ند سنوا  ما الجءود الحاشل  

ما لال  المداوة   لب اصالح  . .ف، و ند صلك ما لال  محادثا  مل جءا  وسي  . وكاا 
في السل   الحلس يني   ند اةن سا  الننيف  يا فتا وحماس في  الءدف هو را صحوف الحك 

(، ولكا ك  مسا ي 1021، الدول  1022. وقد أنتج  المحادثا  في حينح اتحاقيا )ال اهر  1008
المصالح  هصج انءار  في نءاي  الم اف  س س الصرا ا   لب ال و  والسي ر  وة سيما  لب اجء   

حتب أكثر ما مسال  الموقف ما اسرافي . من و  اةفتراا  اا مصير اةما، والتي اثار  لالف 
يوفر تل ي  فوري  ةحتياجا  ال رفيا الناجل .  ألنحهصا اةتحا  اةلير سيكوا ملتلحا، وة سيما 

 النس   لحماس هصا هو الس ي  لتح ي  تسءي  في ال يود التي فرضءا النظا  النسكري المنادي في 
المسلميا الكريءيا؛ و النس   لحتا فاا هصا سداد  لإللوااي حماس مثا   فر  مصر، والصي ير  ف

أماا لوقف الشر ي  المتدهور  للرفيس، الصي مر  ثماني سنوا  منص انتلس ويتنرا لضا  سياسي 
شديد دال  فتا،   ياد  محمد دحالا؛ و النس   لل رفيا هصا هو الس ي  ةستلدا  النام  الشن ي ز 

لت دي  جواس  لب الو ي المت ايد في أوسا  الجمءور في الضح  الار ي  وفي غ  ، ’ و ني الوحد  ال‘
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في ضوء اةداء المتدني واللصوم  التافء  للحكميا المحلييا. لءصج اةس اس، فاا فرا المسا ي 
 ما ك  المسا ي التي س  تءا. أفض الحالي  للمصالح  في النجا  

مشجن ، واةثار النملي  واةليم  لحكوم  الوحد  )مث  مصير  ومل صلك، فاا تجر   الماضي غير
سجناء حماس في سجوا فتا والسي ر   لب أجء   اةما، ة ت ا  غير واضح . واةه  ما ك  
شيء  لب فرا أا اةنتلا ا  المل   لءا ستلره الب حي  التنحيص، فاا ك  حرك  ستض ر الب 

ي اةنتلا ا  ز ه  ستمنا  وا ي  ال رف المنتصر أا ت رر كيف ستتصرف في حال  اللسار  ف
السي ر   لب اةرا التي توجد اليو  تح  سي رتءا؟  لب هصج الللحي ، ين اي اةفتراا  اا غساا 
الل يس، المحل  السياسي الصي شا  في الماضي منص ا في السل   الحلس يني  كاا دقي ا للااي  

ا قد يكونا  حاج  ماس  الب المصالح  ولكا ة يمكا ةي ال رفي‘اا   نيويورك تايم ‘حيا قا  لز 
 ’. رف منءما أا يحتم  ثما النجاح

ولكا حتب لو نجح  المصالح   الحن ، فلا يكوا لصلك تاثير ها   لب الحرا ةتحا  شام   يا 
اسرافي  والحلس ينييا. و الحن ، يحتم  أا تكوا حماس دال  الحكوم  ستنرس  ا أراء ملتلح   ا 

 نيد   1008و  1006راء حماس لاره الحكوم  )واا كان  التجر   ال صير  لسن  التناوا  يا أ
 ا أا تثير توقنا   صلك(، ولكا ا و ما ا نحسح في حديثح الب جمءور نال يح هو الصي ة ي دي 

    اةستنداد أو غير قادر  لب اا يواف   لب الشرو  التي يراها الكثير ما اةسرافيلييا شرو ا ة
، ’دولتيا للشن يا‘كالدول  ال ومي  للشنس اليءودي،  مننب م دأ   إسرافي لسال  ح ي ي  اة تراف 

 272المتحد  في موضو  الن ا  اةسرافيلي النر ي، قرار رق   ل م مثلما تضما اة الا التاسيسي 
 الحن  أا تسا د في . ويمكا للوحد  الحلس يني  2348المتحد  ما النا   ل م للجمني  النمومي  

ما كان  النتيج  اا تدفل حماس ا و ما ا  مليا ةا يءجر موقحح في  مصااتحا  السال ، ولكا ف   
 .وهاصيحهصج المسال  النتيج  التي هي غير من  ي   لب اة ال     

قا ومل صلك، ما ناحي  اسرافي  فاا الن    الحاسم  ليس  ه  ك  الحصاف  الحلس يني  ستت نب اتحا
   ه  المضموا الجوهري ’( الدولتيا للشن يا‘م  وة )فثم  اح اس اسرافيلي  في اةفتالف تنارا 

لالتحا  سيل ي م الس اسرافي ، وه  سيشتر  ت  ي ح  نملي  اقرار من د ، و لب رأس صلك استحتاء 
يكوا ممكنا  والب أا تنضج الظروف ةتحا  شام ’. حرا ون يءا‘شن ي فلس يني  رقا   دولي  يكوا 

 رحح  لب هصا اةلت ار، فال يوجد اي س س ةا يج ر حكوم  فلس يني ، تض  حماس  لب 
الن ا  )تسنب اسرافي  نحسءا الب تح ي ءا مل حماس  إلدار اةمتنا   ا السني الداف  نحو تسويا  
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ار التموي  في سيا  غ  (، و لب رأس صلك تسويا  مث  اةلي  الدولي  المؤقت  التي سمح   استمر 
 .1008 1006واةداء للسل   الحلس يني  في  ا  

ولما كان  ة توجد لت ورا   ملي  المصالح   يا فتا وحماس آثار م اشر   لب مسير  المحاوضا  
لتنلي  الرسمي للمحادثا  ل ساس قرار حكوم  اسرافي  الم ادر ا  يا اسرافي  والحلس ينييا، فالمن   

حسح. و دة ما الملا ر  اةشت اج  انءا تتنل  ف    او  فرص  كي ترأس ليس محءوما ما تل اء ن
الصد  في صحوف اةفتالف، كاا يمكا للحكوم  أا تنم   لب أا تل ي  المسؤولي   لب ال رف 

 أك راةلر، مثال، في أا تج ر حماس  لب أا تنيد تنريف موقحءا تجاج اسرافي ، وتصيد  وضوح 
نءاي  الم اف، واا كاا واضحا  اا الت لل هو للوصو  الب اتحا   نءجءا ما المحاوضا . وفي

ا  اس المحاوضا ، اة اا هصا ليس هدفا واقنيا للمد  ال ريس، و التاكيد ليس الءدف الوحيد.  سال  
ادار  ن ا  غير قا   للح ، و التوا ي  الوضل الحالي ما الحيوي   در ة ي    ا صلك، النجاح  

صلك  ناصر  . اا وضل السل   الحلس يني  و . .ف،  ما إلسرافي سياسي  الدولي  تث ي  المكان  ال
 م ادئ ا  اس اةصالح، اما  تحدي ق و  الشر ي  الدول  المندرج   حماس التي ستندره فيءا 

، وقف الننف وت ني اةتحاقا  ال افم   يا اسرافي  والحلس ينييا كحي   إسرافي اة تراف الر ا ي ، 
 ،    ور ما اهدافءا اةساسي .إلسرافي ما   نجا   ة ت    ا صلك اةهداف الثانوي  لالفل  اا يد

5/5/4164نترة عليا   
1/5/4164القدس العربي، لندن،   
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