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*** 
 
 كيين لم تنقطعيلم يغلق واالتصاالت مع األمر  عريقات: باب مفاوضات السالم .0

قا  صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن باب مفاوضات السالم : رام هللا: كفاح زبون
نه من السابق ألوانه الحديث عن ذلك. وجاء ذلك بينما تبدأ سوزان رايس،  مع إسرائي  لم يغلق وا 

)األربعاء(، زيارة إلى إسرائي ، تستغرق يومين، يعتقد أنها مستعارة األمن القومي األميركي، اليوم 
 لبحث تطورات الملف النووي اإليراني.

، أن االتصاالت مع الجانب األميركي مستمرة ولم «العرق األوسط»وأكد عريقات، في تصريحات لـ
مع  تنقطع لجهة إحياء محادثات السالم، نافيا في نفس الوقت أن تكون هناك أي محادثات سرية

 إسرائي ، على ما أعاعت، أمس، مصادر فلسطينية.
أبري   12وألقى عريقات على إسرائي  مسؤولية عرقلة مفاوضات السالم التي انتهت مهلتها في 
إعالن  إثر)نيسان( الماضي دون إحراز أي نتيجة تذكر، وذلك بعد إعالنها تعليق المفاوضات 

 المصالحة بين حركتي حماس وفتح.
إسرائي  هي المسؤولة عن تعطي  المفاوضات وتقويض جهود وزير الخارجية »إن  وقا  عريقات

األميركي جون كيري، ألنها اختارت المستوطنات واإلمالءات بد  السالم، وعندما أوقفت العملية 
السلمية قب  أسبوع من نهاية المفاوضات متذرعة بالمصالحة، التي ال يمكن الحديث عن خيار 

 «.ا، كما أنها تؤسس لقيام دولة فلسطينيةالدولتين من دونه
وأضاف عريقات، ردا على سؤا  بعأن توجه األميركيين الستئناف جهودهم في إحياء العملية 

إسرائي  تعرف أن المفتاح من أج  إحياء عملية السالم يكمن في موافقتها على وقف »السلمية، أن 
، 2297خريطة الدولتين على حدود عام كام  لالستيطان، وقبو  الجلوس إلى الطاولة لترسيم 
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(. هذا ما كنا نطرحه وما زلنا 2220واإلفراج عن الدفعة الرابعة لألسرى )من قب  اتفاق أوسلو عام 
وقا  عريقات إن األميركيين لم يتصلوا به بعد بخصوص الوفد المذكور أو  «.نطرحه حتى اآلن

 الوثيقة التي يجري الحديث عنها.
 7/5/0204ن، الشرق األوسط، لند

 
 بحر يدعو لجلسة موحدة للتشريعي لبحث قضية األسرى .2

دعا الدكتور أحمد بحر، النائب األو  لرئيس المجلس التعريعي، إلى عقد جلسة موحدة في : غزة
الضفة الغربية وغزة لبحث االعتداء الصهيوني على النائب المختطف "النتعة" واستمرار اختطاف 

 وعموم قضية األسرى.نواب العرعية الفلسطينية، 
( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، على ضرورة 5-9وأكد بحر في بياٍن اليوم الثالثاء )

التوافق على برنامج عم  معترك لمواجهة االعتداءات ضد النواب المختطفين وعموم األسرى في 
الصهيونية الخطيرة التي سجون االحتال ، وكافة أبناء ععبنا، والتصدي للمخططات والتحديات 

وأدان بحر، اعتداء قوات االحتال  الصهيوني على النائب محمد جما   تواجه أرضنا وقضيتنا.
النتعة، واصفًا االعتداء بأنه جريمة منكرة بحق نائب فلسطيني منتخب ععبيًا ويملك الحصانة 

 البرلمانية وفق األصو  القانونية والتقاليد الدستورية.
 6/5/0204طيني لإلعالم، المركز الفلس

 
 لتهنئتها بأداء مناسك العمرة هنية يزور منزل سيدة يهودية أسلمت في غزة .3

زار رئيس الوزراء اسماعي  هنية عصر اليوم الثالثاء، السيدة عهيرة مردخاي زين الدين ) إيستر 
 مردخاي فحيما( سابقا، لتهنئتها بأداء مناسك العمرة في الديار الحجازية.

السيدة عهيرة يهودية األص ، أسلمت وتزوجت في غزة، وأنجبت العديد من األبناء وعهدت  يذكر أن
 غزة.الحربين على 

 6/5/0204فلسطين أون الين، 
 

 السياسي االعتقال ملف بإغالق هللا رام في السلطة تطالب في غزة الحكومة .4
 االعتقا  ملف إغالق على لجادا بالعم  هللا رام في السلطة غزة في الفلسطينية الحكومة غزة: طالبت

 على الجاد للعم  ودعتها", الوطنية والمصالحة الفلسطينية للقضية المسيء" بـ وصفته الذي السياسي
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 بقرار أسوة سجونها في السياسيين المعتقلين عن الفوري باإلفراج األمام إلى المصالحة عجلة دفع
 .غزة في الحكومة
 مجلس مقر في ،(5|9) الثالثاء اليوم االسبوعي، تماعهااج عقب لها بيان في الحكومة ونددت
 الضفة في السياسي االعتقا  ملف واستمرار الضفة، في السياسية االعتقاالت بتواص  بغزة الوزراء
 األهلي المستعفى من بعضهم الخلي  مدينة من عابا 50 من أكثر اعتقا  آخرها كان والتي الغربية
 استدعاء حالة 45و اعتقا  حالة 95 من أكثر إلى وص  تقلينالمع عدد أن إلى وأعارت .فيها

 .غزة في المصالحة اتفاق توقيع منذ سياسي
 6/5/0204قدس برس، 

 
 القدسبشارع صالح الدين بمدرسة دينية يهودية  إلقامةاألمم المتحدة تقدم شكوى ببعثة فلسطين  .5

ن لدى األمم المتحدة، رياض عبد الحميد صيام: بعث المراقب الدائم لدولة فلسطي –نيويورك 
إلى انتهاك جديد تقوم به  انتباههمنصور، برسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، لفت 

اإلسرائيلي في القدس العرقية المحتلة حيث أقيمت مدرسة دينية يهودية في عارع  االحتال سلطات 
 بلدة القديمة.صالح الدين األهم تجاريا للفلسطينيين خارج أسوار ال

منظمة  افتتاحهاإسرائيلي والمسؤو  عن  000إن هذه المدرسة تعتبر مستوطنة تستطيع أن تستقب  ‘
في  االستيطانيةالمسؤولة عن إقامة مئات من الجيوب ’ عتريت كوهانيم‘إسرائيلية خاصة تدعى 

ى السابعة واألربعين في نهاية العهر بالذكر  لالحتفا المدينة عبر السنين. كما أن المدرسة تستعد 
المسؤولية الكاملة عن إقامة هذه المدرسة ألنها  االحتال وتتحم  سلطات ’. الحتال  القدس العرقية

 .االحتال بالتأكيد تمت بالتنسيق مع سلطات 
لغائه ألنه وبالتأكيد سيؤجج التوتر، المرتفع ‘وطالبت الرسالة بـ  وقف هذا العم  غير العرعي وا 

 ’.ن الفلسطينيينأصال، بين السكا
وأضافت الرسالة أن مث  هذه األعما  غير العرعية تهدف إلى تغيير الطبيعية الديموغرافية والثقافية 
والدينية والهوية التاريخية للمدينة، وبالتالي فهي مخالفة للعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس 

’ قوة احتال ‘ي  المسؤولية بصفتها األمن والتي تدعو إلى وقف مث  هذه األعما  وتتحم  إسرائ
تحت طائلة القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على منع مث  هذه 

 .االحتال اإلجراءات في األراضي الواقعة تحت 
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آخر حيث تقوم ما يسمى بسلطة اآلثار اإلسرائيلية بحفر نفق حو   انتهاكاوتتضمن العكوى كذلك 
 مترا. 90صى بطو  المسجد األق

إن هذه الرسائ  المتواصلة تعتبر سجال رسميا للجرائم التي ترتكبها ‘وأضاف منصور في رسالته: 
، ضد الععب الفلسطيني وعليه فيجب أن تتحم  مسؤولية ما ترتكبه من جرائم االحتال إسرائي ، قوة 

رهاب دولة وانتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطي نية المحتلة وعلى مرتكبي حرب وا 
 ’.مث  هذه الجرائم أن يمثلوا أمام العدالة

وقد أرسلت نسخة مثيلة من الرسالة لرئيس مجلس األمن لهذا العهر، أوه جون، الممث  الدائم 
 لجمهورية كوريا، وطلب منه توزيعها كوثيقة رسمية على جميع أعضاء مجلس األمن.

 7/5/0204القدس العربي، لندن، 
 
 عباس ومشعل طلبا من قطر دعمًا ماليًا لحكومة المصالحةياة": "الح .6

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس : محمد يونس –رام هللا  -غزة 
خالد معع  طلبا من أمير قطر العيخ تميم بن حمد تقديم دعم مالي لحكومة  "حماس"ورئيس حركة 

أزمة مالية حادة جراء ارتفاع عدد موظفيها والتراجع المتوقع من  المصالحة التي يتوقع أن تواجه
 الدعم الخارجي لها.

ألفًا بعد ضم  220ألف موظف، وسيرتفع هذا العدد إلى  250ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 
 ألفًا. 40البالغ عددهم « حماس»موظفي حكومة 

موظفيها. ويتوقع أن تزداد هذه الصعوبات بعد وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في توفير رواتب 
 ."حماس"ضم موظفي حكومة 

البحث عن مصادر « حماس»أن الرئيس عباس طلب من حركة  "الحياة"وذكرت مصادر مطلعة لـ
مالية لسد العجز المتوقع في موازنة الحكومة، وأن األخيرة وعدت بالعم  مع الجهات الصديقة لها 

 على توفير هذه المبالغ.
كان أمير قطر تميم بن حمد استقب  أو  من أمس عباس ومعع  في لقاء معترك جرى خالله و 

 بحث متطلبات إنجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية.
من الدوحة إن أمير « الحياة»حسام بدران في اتصا  هاتفي مع « حماس»وقا  الناطق باسم حركة 

 المصالحة.قطر أعرب عن دعم بالده للقضية الفلسطينية والتفاق 
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إن حركته تبدي مرونة عالية في تعكي  الحكومة. « الحياة»لـ « حماس»وقا  مسؤو  في حركة 
وأضاف إن حكومته تقب  حكومة من التكنوقراط والمستقلين يعكلها الرئيس عباس أو رئيس الوزراء 

 الحالي رامي الحمد هللا.
داري واألمني في قطاع غزة قب  إجراء تطالب بعدم إجراء أي تغييرات في الجهازين اإل "حماس"لكن 

بعدم المس « حماس»انتخابات عامة يتوقع أن تتأخر كثيرًا بسبب بعض الصعوبات. كما تطالب 
 بالتعكيالت العسكرية القائمة في القطاع.

إبقاء سيطرتها على األمن في القطاع خال  الفترة « حماس»ووافق الرئيس عباس على طلب 
 ها على فرض األمن الداخلي والهدنة في قطاع غزة.االنتقالية بسبب قدرت

 7/5/0204الحياة، لندن، 
 
 تحول أموال السلطة الفلسطينية مع تراجع التهديد بفرض عقوبات "إسرائيل" "رويترز" .7

قا  مسؤولون فلسطينيون إن موظفي القطاع العام الفلسطينيين قبضوا رواتبهم  :عماد عمر-رام هللا 
ر على أن إسرائي  تراجعت عن تهديد بفرض عقوبات حينما كانت محادثات يوم الثالثاء في مؤع

 السالم في طريقها لإلنهيار العهر الماضي.
وقا  مسؤولون فلسطينيون إن دفع المرتبات معناه أن إسرائي  قررت تحوي  أكثر من مئة مليون 

يديرها الفلسطينيون مرورا  دوالر هي عوائد الجمارك التي تجبيها على البضائع المتجهة للمناطق التي
 بالمعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائي .

 6/5/0204، وكالة رويترز لألنباء
 
 الهباش يدعو بزحف إسالمي عربي إلى المسجد األقصى .8

دعا وزير األوقاف والعؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش الى زحف إسالمي : )بترا( -رام هللا
قصى المبارك لممارسة الحقوق الدينية ودعم صمود ونضا  القدس في ظ  عربي الى المسجد األ

 المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المدينة المقدسة .
عادة إحياء  واكد الهباش في بيان له اليوم ضرورة إيقاظ الععور الديني لدى المسلمين تجاه القدس، وا 

المسلمين والقدس، وتعجيع تكثيف الزيارات الدينية لها من قب  مسلمي العالم اإلسالمي  التواص  بين
 لها ولمساجدها التي تحاصر بعك  يومي من قب  قوات االحتال  اإلسرائيلي.
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وقا  ان الحكومة االسرائيلية تتحم  نتائج ما سيحدث نتيجة هذا التصعيد، معتبرا سياسة حكومة 
يرسمون سياسة دولة  أصبحوااء خواطر المستوطنين المتطرفين الذين نتنياهو تقوم على إرض

 االحتال ، واثارة الصراع الديني في فلسطين ودو  العالم.
 7/5/0204الغد، عمان، 

 
 كتائب القسام تخاطب اإلسرائيليين بالعبرية في ذكرى النكبة .9

لحركـة المقاومـة اإلسـالمية  نعرت كتائب عز الـدين القسـام الجنـاح العسـكري: أحمد عبد العا  -غزة 
)حماس( مقطع فيديو أنتجه المكتـب اإلعالمـي للقسـام يحـاكي النعـيد الـوطني اإلسـرائيلي الـذي يطلـق 

 عليه "األم " تضمن رسالة للمجتمع اإلسرائيلي باللغة العبرية، مع رسوم كرتونية.
رضـه ولـن يرهبـه الجـيش وحم  الكليب رسالة للجمهور اإلسـرائيلي بـأن العـعب الفلسـطيني لـن ينسـى أ

اإلسرائيلي، واسـتخدم نفـس اللحـن وكلمـات قريبـة مـن كلمـات النعـيد الـوطني اإلسـرائيلي، حيـث تحتفـ  
إسرائي  في السادس من مايو/أيار بذكرى مـا يعـرف بعيـد االسـتقال  اإلسـرائيلي، وتكـون جميـع مراسـم 

 االحتفاالت على إيقاع هذا النعيد.
إن النعــيد يوجــه رســالة لإلســرائيليين أن  -حــديث نعــره موقــع القســامفــي -ويقــو  أحــد معــدي الكليــب 

"األم  الـذي يعيعـون مـن أجلـه قـد تبـدد علـى أيـدي المجاهـدين وسـيتبدد كيـانهم عمـا قريـب" مؤكـدًا أن 
النعـــيد حمـــ  معـــاني مضـــادة لكلمـــات النعـــيد الـــوطني اإلســـرائيلي، وتضـــمن صـــياغًة قويـــًة وكلمـــاٍت 

 وتضرب فكر الصهيونية.مستوحاًة من نفس المعاني 
ويضيف أن اختيار الكلمات واللحن فكرة خالصة للكاتب الذي يجيد العبرية بطالقـة، وهـي أو  رسـالة 
تقـــدم بصـــياغة عبريـــة خالصـــة، وليســـت مترجمـــة، موضـــحًا أن الكلمـــات كـــان يقصـــد منهـــا باألســـاس 

أرض فلســطين، وعمــره الكلمــات التــي تضــمنها النعــيد، وهــو نعــيد قــديم كتــب قبــ  قيــام إســرائي  علــى 
 أكثر من مائة عام، ويحم  النعيد معاني خطيرة جدًا.

وتابع "النعيد الوطني اإلسرائيلي يتحدث عن األم  الذي ما زالت ترنـو إليـه نفـوس اإلسـرائيليين، نحـو 
العــرق وأرض صــهيون كمــا يصــفها اإلســرائيليون، وقــد تحقــق األمــ  بعــودتهم إلــى أرضــهم المزعومــة، 

ايــة النعــيد تحــدثت عــن الجــيش اإلســرائيلي المبنــي مــن العــمع، الــذي أذيــب علــى أيــدي موضــحًا أن بد
 المجاهدين، وصمود الععب وما عاد لديه أم ".
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 خياران لإلسرائيليين
وأوضـــح أحـــد معـــدي الكليـــب أن النعـــيد حمـــ  رســـالة واضـــحة لإلســـرائيليين الـــذين مـــا زالـــوا فـــي أرض 

ة األمـــر، قســـم ســـيعود إلـــى موطنـــه األصـــلي حـــين يفكـــر فلســـطين بـــأنهم سينقســـمون إلـــى قســـمين نهايـــ
 بالطريقة الصحيحة، واآلخر لإلسرائيلي المعاند والذي سيكون مصيره محتوما تحت التراب.

وبــين أنــه تــم اختيــار الــوزير الصــهيوني المتطــرف "رحبعــام زئيفــي" الــذي مثــ  قمــة التطــرف اإلســرائيلي 
أن قت  على أيدي المقاومة الفلسطينية، كما تم ربط  ضد الفلسطينيين، وكان مصيره تحت التراب بعد

 ذلك برصد القسام لوزير الحرب موعيه يعالون الذي ربما يكون مصيره معابهًا لرفيقه زئيفي.
وعن اختيار السفن والبحر خال  النعيد، أرجع سبب ذلـك أن مجـيء اإلسـرائيليين إلـى أرض فلسـطين 

ام األنعودة بكلمة العودة إلى بيت المقدس، وذلـك ردًا علـى كان عن طريق البحر، مضيفًا أنه تم اختت
 ما ينتهي به النعيد الوطني الصهيوني والذي أعار إلى العودة إلى "أورعليم".
 6/5/0204، الدوحة، تالجزيرة. ن

 

 قيادات في فتح: إحراق صور الهباش تصرف فردي وال يمثل الحركة .01
االو  فــي جامعــة بيرزيــت مــن  أمــسرفضــهم لمــا جــرى عبــر قــادة فــي حركــة فــتح عــن : وفــا –رام هللا 

 إحراق لصورة وزير األوقاف محمود الهباش.
، مع عضو اللجنة المركزيـة للحركـة محمـد المـدني أن هـذا التصـرف أمسواعتبروا خال  اجتماع عقد 

هو تصرف فردي وال يعبر عن الحركة بـأي حـا  مـن األحـوا . وأكـد المجتمعـون علـى ان حركـة فـتح 
ها وبقيادتهــا وكوادرهــا تكــن كــ  االحتــرام والتقــدير للــوزير الهبــاش وتــثمن دوره الــوطني وجهــوده برئيســ

 المتواصلة في خدمة ابناء ععبه من خال  موقعه في الحكومة.
 واعاروا الى ان الهباش هو من العخصيات البارزة ويحظى بثقة الرئيس والقيادة.

 7/5/0204، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 كان موعدها االنتخابات الفلسطينية أياً  ين: حماس ستفوز فليبرما .00

رجح وزير الخارجية اإلسرائيلى افيجدور ليبرمان فوز حركة المقاومة : األناضو  – القدس المحتلة
 اإلسالمية "حماس" فى االنتخابات الفلسطينية القادمة.

سبة ما تسميه إسرائي  "عيد ععاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية بإسرائي  بمنا فيوقا  ليبرمان 
عيمون بيريز، مساء اليوم الثالثاء، إن "حركة حماس  اإلسرائيلياالستقال "، أقيم بمكتب الرئيس 
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ستفوز باالنتخابات الفلسطينية المقبلة لتسيطر على الضفة الغربية كما سبق وسيطرت على قطاع 
 غزة ".

رائيلية بما فيها الموقع اإللكترونى لصحيفة تصريحاته نقلتها وسائ  إعالم إس فيواعتبر ليبرمان 
"جروزاليم بوست" أن "تصرفات الرئيس الفلسطينى محمود عباس قادت إلى سيطرة حماس على 

 قطاع غزة واآلن هى ستسيطر على الضفة الغربية"، على حد قوله.
ماس ستفوز فيها ستجرى فيه االنتخابات فان ح الذيوقا  وزير الخارجية اإلسرائيلى "أيا كان الموعد 

 وستسيطر على السلطة الفلسطينية".
وأضاف الوزير اإلسرائيلى أن "هناك أناس، خاصة فى أوروبا، الذين ال يقتنعون بأن الفلسطينيين ال 
يحاولون التوص  إلى سالم، لقد حان الوقت إلزالة القناع عن وجه محمود عباس وان تظهر حقيقته 

 بأنه يرفض السالم".
 6/5/0204مصر، ، اليوم السابع

 
 يحسم خياراته بالحلول األمنية نتنياهو .02

اختتم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جدو  أعماله، الجمعة : عبد هللا ريان -رام هللا
الماضية، بزيارة مقار القيادة التابعة ألجهزة األمن اإلسرائيلي، بما فيها جهاز المخابرات الموساد، 

لعاباك، وهيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، وهيئة الطاقة الذرية، معبرًا عن واألمن الداخلي ا
عكره العميق ألفراد األجهزة األمنية على مجهوداتهم في قت  ومالحقة الفلسطينيين، في خطوة تعكس 

 ميله للحلو  األمنية في تسوية الصراع على المفاوضات.
وافق مع إعالن نتنياهو في وقت سابق عزمه طرح معروع تلك الجولة، وما رافقها من تصريحات، تت

، األمر الذي يرى فيه مراقبون تفضياًل "دولة قومية للععب اليهودي"قانون، يكرس حقيقة أن إسرائي  
 للحلو  األمنية.

تصريحات كثيرة، ساقها نتنياهو خال  الزيارة، مغازاًل المسؤولين األمنيين واألجهزة األمنية 
كثيرة، ولذا يجب علينا أن »ومعددًا على التحديات التي تواجهها إسرائي  قائاًل، إنها  اإلسرائيلية،

القدرة على الدفاع عن أنفسنا هي أساس »ومضيفًا، إن «. نكون مستعدين للتعام  مع أي تهديد كان
 ، من دون أن يعكر جميع األجهزة األمنية على ما اعتبره قيامها بمهامها.«وجودنا
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اليميني الصريح ألفضلية األمن، الذي ليس بجديد، يؤكد بعك  قاطع أن نتنياهو حسم  هذا اإلعالن
خياراته، مفضاًل الحلو  األمنية على طاولة المفاوضات، واستمرار االستيطان بد  مواصلة السعي 

 نحو التسوية.
 7/5/0204، البيان، دبي

 
 لينفرد بصنع القرار "إسرائيل" يعمل على إلغاء مؤسسة الرئاسة فيالثانية: نتنياهو  القناة .03

سلطت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس، الضوء على دور رئيس : عبد هللا ريان -رام هللا
الوزراء بنيامين نتنياهو في السباق الرئاسي، الذي من المتوقع أن تجري انتخاباته في الكنيست بعد 

ة لم يعلن عن دعمه أي مرعح. وعلى الرغم من عدم نحو عهرين، معيرة إلى أن نتنياهو حتى اللحظ
إعالنه دعمه ألي من المرعحين، فإن نتنياهو يعم  وبك  قوة ضد مرعح حزب الليكود الحاكم الذي 

عضو الكنيست روبين ريفلين، كما أنه يعم  على إلغاء مؤسسة الرئاسة في إسرائي ، لينفرد  يترأسه
 رائيلي يعتبر عرفيًا.بصنع القرار رغم أن منصب الرئيس اإلس

 7/5/0204، البيان، دبي
 
 ال يمكن التكهن بما سينتجه الربيع العربيو : نحن اآلن في شرق أوسط جديد يزبير  .04

مرحلة اتفاقية "، أن الثورات العربية تعتبر نهاية يزيرى الرئيس اإلسرائيلي عمعون بير : 44عرب 
دو  بد التكهن أو التخمين ما سيح  مستقباًل أنه ليس بمقدور أحو التي بدأت منذ عقود  "سايكس بيكو
 الربيع العربي.
العبري، ويركز على سوريا بالتحديد، لكنه ينطلق  "واال"وجهة نظره في مقابلة مع موقع  ويعرح بيريز

من أن األحداث في سوريا ليست ثورة ععب ضد حكم غير ديمقراطي، ب  صراع بين مذاهب 
 ."جمعت في دو  مصطنعة"

الربيع العربي هو نتاج تحوالت كبيرة بدأت منذ انهيار الدولة العثمانية، وتقسيم العرق "ويقو  إن 
، ومن ناحية تاريخية يعتبر "عرق أوسط جديد". ويضيف: "نحن اآلن في "األوسط بين اإلمبراطوريات

ا بدأنا ذلك نهاية اتفاق سايكس بيكو، ونهاية عهد اإلمبراطوريات الفرنسية واالنجليزية، فمع خروجهم
 أمام أعيننا وال أحد يمكنه التكهن ماذا سيح  مكانه". البنيان يتفككنرى 

، معتبرا "ب  على الصدفة على القوميةأقامت كيانات سياسية لم تتأسس "وقا  إن اإلمبراطوريات 
، لكنه أكد أن هناك ععوب عربية لكنها قسمت "مصطنعة لهذا هي تتفكك اليوم "بنوا كياناتأنهم 
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عوائي، وأضاف: "هم قاموا بجمع أجناس مختلفة في نفس الكيان السياسي. يوجد اليوم ثالثة بعك  ع
اعترف بهم كععب من جانب العرب، لكننا ال نقوم بذلك ليس بسبب  سوريةـ فالفلسطينيون في ععوب

. "يةالفلسطينيين ب  ألن لدينا معكلة، إذا لم نعدد على كوننا أغلبية ال يمكننا أن نكون دولة يهود
 على حد تعبيره.

 6/5/0204، 48عرب 
 
 : السلطة الفلسطينية مسؤولة عن فشل المفاوضاتنتنياهوألمن القومي في مكتب ا مستشار .05

في محاولة لتحمي  السلطة الفلسطينية المسؤولية عن فع  المفاوضات مع إسرائي  : ـرب44عــ
لحكومة اإلسرائيلية يوسي كوهين، بوساطة أمريكية، بعث المستعار لألمن القومي في مكتب رئيس ا

لى عدد من الدو  الغربية، اتهم فيها  في األسبوعين األخيرين، رسائ  احتجاج إلى البيت األبيض وا 
السلطة الفلسطينية بأنها خدعت وزير الخارجية األمريكية جون كيري بك  ما يتص  بجدية نواياها 

 لفلسطينية المسؤولية عن فع  المحادثات.في المفاوضات مع إسرائي ، مطالبا بتحمي  السلطة ا
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه حصلت على نسخة من الرسالة التي تعود إلى الثاني والععرين من 
نيسان/ ابري  الفائت، أي بعد ثالثة أسابيع من قرار إسرائي  عدم إطالق سراح الدفعة الرابعة من 

معاهدة دولية، والتوقيع على اتفاق  25م إلى األسرى، وتقديم السلطة الفلسطينية طلبات االنضما
 المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقا  مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أوروبيون إن نسخا من الرسالة سلمت في األسبوعين 
األخيرين إلى سفير الواليات المتحدة في إسرائي  دان عبيرو، والمستعارة لألمن القومي في البيت 

لى كافة سفراء دو  االتحاد األوروبي في إسرائي ، إضافة إلى سفراء روسيا  األبيض سوزان رايس، وا 
 والصين ودو  أخرى.

صفحة قدمها رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني  95وبحسب "هآرتس" تضمنت الرسالة وثيقة من 
  صائب عريقات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في التاسع من آذار/مارس أي قب

موعد إطالق سراح أسرى الدفعة الرابعة، تتحدث عن السياسة التي يجب أن تتبعها السلطة 
الفلسطينية تجاه إسرائي  في العهر األخير من المفاوضات وبعد انتهاء موعد المفاوضات في التاسع 

 والععرين من نيسان/ أبري .
بالغ وتتضمن الوثيقة توصية بتقديم طلبات االنضمام إلى ميثاق جنيف  لى مواثين دولية أخرى، وا  وا 

الواليات المتحدة والدو  العظمى الغربية بأن السلطة الفلسطينية لن تمدد المفاوضات بعد انتهاء 
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أسرى سبق أن وافقت إسرائي  على إطالق سراحهم،  204موعدها، والمطالبة بإطالق سراح 
لى محاولة إسرائي  خلق ومضاعفة الجهود إلنجاز المصالحة مع حركة حماس لقطع الطريق ع

فص  سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى توصيات للقيام بخطوات سياسية وا عالمية 
 أخرى.

كما اتهم السلطة الفلسطينية بأنها كانت تستعد لتفجير المفاوضات قب  لقاء رئيس السلطة محمود 
ي السابع ععر من آذار/مارس عباس مع الرئيس األمريكي باراك أوباما في البيت األبيض ف

وأضاف كوهين أن الوثيقة الفلسطينية هي استعداد فلسطيني لرفض االقتراحات األمريكية،  الماضي.
وتوصيات بالقيام بخطوات من جانب واحد خارج إطار المفاوضات. وادعى كوهين أن السلطة 

التزاماتها في بداية  الفلسطينية خططت مسبقا التخاذ إستراتيجية من جانب واحد والتنص  من
 .1020المحادثات في تموز/ يوليو 

وكتب كوهين أن الوثيقة الفلسطينية "هي دلي  قاطع على أن الطرف الفلسطيني تصرف بعدم 
استقامة، وتظهر أنه تم االستعداد مسبقا لرفض االقتراحات األمريكية، والقيام بخطوات من جانب 

ي وطاقمه تجاه المفاوضات، والجدية التي أظهرتها إسرائي  واحد، رغم التزامات وزير الخارجية كير 
وفي نهاية رسالته طلب كوهين من ك  الدو  التي توجه إليها تحمي  مسؤولية  خال  المفاوضات".

 فع  المفاوضات للسلطة الفلسطينية وليس إسرائي .
تنفذها إسرائي  في ونقلت "هآرتس" عن مسؤو  إسرائيلي قوله إن الرسائ  هي جزء من حملة سياسية 

 الواليات المتحدة والدو  الغربية ضد السلطة الفلسطينية.
 7/5/0204، 48عرب 

 
 ونّظم حفالت خمر بعد قتلهم والعرب الفلسطينيينبقتل األسرى أصدقاء شارون: أمر  شهادات .06

رائيلي كعفت عهادات إسرائيلّية عن الوجه الحقيقّي لرئيس الوزراء اإلس زهير أندراوس: - الناصرة 
( كسفاح ومجرم حرب، في الوقت 1024يناير  22 – 2214فبراير  19األسبق اريي  عارون، )

 الذي تسابق فيه ساسة وجنراالت الدولة العبرّية بإطالق لقب البط  القومّي عليه، وتحديًدا بعد وفاته.
إّن  1004آذار )مارس(  12نعره في صحيفة )معاريف( يوم  له تمّ كاسبيت في مقا  بن قا  

عارون عندما كان قائًدا للمنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيلي وفي ذروة عمليات الفدائيين في 
قطاع غزة كان يصدر تعليماته لوحدة )ريمونيم(، التي كان يقودها داغان، بقت  الفلسطينيين وبعد 

 ذلك إلقاء جثثهم في حاويات النفايات.
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حرص على  عارونأن عسكرّي اإلسرائيلّي ميخائي  بار زوهر، باإلضافة إلى ذلك، ذلك أكّد المؤرخ ال
أْن يقوم جنوده بقت  األسرى الفلسطينيين والعرب بسكين ياباني من أج  تحقيق عنصر الردع، كما 
كان يحرص على االحتفاء بما ُيْقدم عليه ضباطه وجنوده بتنظيم حفالت عرب خمر. وكانت باكورة 

 عة في الضفة الغربّية. قبية الواققرية جرائمه مجزرة 
عندما أصّر على تدنيس  1000وقد بلغت استفزازات عارون ذروتها أواخر أيلو  )سبتمبر( من العام 

مسجد األقصى بصفته زعيًما للمعارضة اإلسرائيلية حيث مثّلت هذه الخطوة العرارة التي أععلت 
لعخصّي وكاتم أسراره، فإّن أوري دان، صديق عارون ا وبحسب عهادة الصحافيّ  انتفاضة األقصى.

رئيس الوزراء اإلسرائيلّي األسبق كان يتقزز من رؤية الزعماء العرب على عاعة التلفاز. وأوضح 
دان أّن عارون، على الرغم من موقفه العخصي من الزعماء العرب، إال أّنه كان يرى أّن بقاء 

ّي مهمة جًدا لضمان بقاء تفوق الدولة الديكتاتوريات العسكرّية والملكيات المطلقة في العالم العرب
 العبرّية.

 7/5/0204، رأي اليوم، لندن
 
 0204سنة  "إسرائيلـ"ألف اختراق الكتروني ل 422  :"كاسبر سكاي الب" شركة .07

ألــف محاولــة اختــراق لمواقــع  400كعــف تقريــر دولــي النقــاب عــن تســجي  مــا يقــارب  :عكــا أون اليــن
نترنــت فقــط بــين عــهري يناير/كــانون ثــاني ومــارس/ أذار مــن العــام الكترونيــة إســرائيلية عبــر عــبكة اال

 م.1024الجاري 
هجمـــة اختـــراق  029,099وســـج  التقريـــر الـــذي تنـــاو  تهديـــدات الهجمـــات االلكترونيـــة فـــي العـــالم، 

فـي العـالم مـن حيـث المنـاطق األكثـر خطـورة فـي تصـفح  42استهدفت إسـرائي ، وصـنفها فـي المرتبـة 
 االنترنت.
لتقريــــر عــــن عــــركة "كاســــبر ســــكاي الب" المتخصصــــة فــــي أمــــن الحواســــيب وتقــــدم حلــــو  ويصــــدر ا

 وتطبيقات لبرامج مضادة للفيروسات، ومقرها الرئيسي في العاصمة الروسية موسكو.
هجمة إلكترونية على إسرائي  في نفـس الفتـرة مـن العـام  005,251وأعار التقرير إلى تسجيله حوالي 

 .04المرتبة  م، حيث صنفت في1020الماضي 
 7/5/0204، عكا اون الين
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 فرصة لـ"إسرائيل" وليست تهديدًا ألنها قد تؤدي إلى انخفاض قوة حماسالمصالحة  :ءخبرا .08
وحماس، سيجع   "فتح"الخبير العسكري الصهيوني "أليكس فيعمان" أن اتفاق المصالحة بين أفاد 

لوحدة عن ك  إطالق نار من غزة يتحم  مسؤولية مباعرة بصفته رئيس حكومة ا"محمود عباس" 
على "إسرائي "، وسيمكنه من حضور الجمعية العمومية لألمم المتحدة في أيلو  المقب  بصفته ممث  

  .الفلسطينيين في الضفة والقطاع
، فلع  تهديداً  تالمصالحة فرصة لـ"إسرائي "، وليس أنّ إلى فيما أعار المراس  السياسي "باراك ربيد" 

قة التي تعيعها حماس ستلزمها بتغيير االتجاه، كما حص  لياسر عرفات بعد حرب الضائقة العمي
ـم.ت.ف وقبو  مبادئها، بمعنى االعتراف بـ"إسرائي " وقبو  ـ الخليج، ألن االتفاق يتضمن انضمامها ل

حماس مستعدة للمرة األولى،  معنى االتفاق أنّ أّن  . وأضاف "ربيد"وخريطة الطريق "أوسلو"اتفاقات 
ن تنفيذ المصالحة معناه  للتخلي عن جزء من سيطرتها في قطاع غزة لصالح حكومة وحدة، وا 

وفي ضوء وضع حماس زاعمًا بأّنه انتخابات جديدة للرئاسة والبرلمان، لم تعقد منذ سنين، 
االنتخابات ستؤدي النخفاض في قوتها  نّ إالمتضعضع في الرأي العام، السيما في قطاع غزة، ف

 .السياسية
 6/5/0204، 3272التقرير المعلوماتي   

 
 للمستوطنينواعتقاالت خالل اشتباكات عنيفة في المسجد األقصى مع االحتالل واقتحام  إصابات .09

 9/5/1024في بيان لها الثالثاء ، 6/5/0204مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، ذكرت 
  عبه كام  من المصلين، إذ منع إن االحتال  االسرائيلي حاصر وفّرغ المسجد األقصى بعك

الرجا  الذين هم دون الخمسين عاما من دخوله، فيما منع جميع النساء من الدخو ، وبالذات طالب 
مصاطب العلم في المسجد االقصى، كما منع طالب المدارس العرعية التي تتواجد مدارسهم داخ  

ك  أنحاء المسجد األقصى بعك  حدود االقصى أيضا من دخوله، فيما قامت قوات خاصة بتمعيط 
واضطر المئات من  دقيق، وأخرجت منه ك  من هم دون الخمسين ممن استطاع الدخو  يوم أمس.

 المقدسيين إلى أداء صالة الفجر في العوارع والطرقات الرئيسة في البلدة القديمة من القدس.
 90للمسجد األقصى، اقتحم نحو  في هذه األجواء االحتاللية والتفريغ عبه الكام  وتابعت المؤسسة:

مستوطنا المسجد االقصى ودنسوه، من جهة باب المغاربة، ودنسوه بحراسة معددة من قوات 
 .االحتال 
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معهراوي  عالء، عن مراسليها من غزة ورام هللا، 7/5/0204االتحاد أبو ظبي، وأضافت 
يفة بين قوات االحتال  مدينة القدس المحتلة عهدت أمس، اعتباكات عن، أن عبدالرحيم حسينو 

فلسطينيا، بينما حاصر جيش  25للنكبة أسفرت عن إصابة  99اإلسرائيلي والفلسطينيون بالذكرى الـ
االحتال  القدس ومنع المصلين من الدخو  إلى المسجد األقصى، في وقت قام فيه مستوطن 

ية قناب  الصوت والغازات إسرائيلي بطعن فلسطيني في المدينة المقدسة. واستخدمت العرطة اإلسرائيل
المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام الحرم القدسي. وقالت متحدثة باسم العرطة، إنه ُألقي القبض 

فلسطينيين من باب حطة، بعد االعتداء عليهم  ثالثةواعتقلت قوات االحتال   على فلسطينيين اثنين.
 .بالضرب المبرح

 
 "تدفيع الثمنويدعم منظمة " اهو يشجع اإلرهاب اليهودينتني: 48في الـ  اإلسالمية الحركة .21

" 12لـ "عربي  44قا  توفيق محمد، أحد قادة الحركة اإلسالمية في فلسطين : صالح النعامي -غزة 
تلقت تهديدات مباعرة بالتصفية في حا   44إن عددًا من العخصيات القيادية في أوساط فلسطينيي 

يدات تندرج ضمن منظومة العمليات التي تنفذها عصابات "تدفيع لم تغادر، معتبرًا أن هذه التهد
الثمن" اإلرهابية التي تأخذ على عاقتها المسؤولية عن جميع العمليات التي تستهدف الفلسطينيين في 

 الضفة الغربية داخ  "إسرائي ".
لسطين عرعت منظمات إرهابية يهودية بإرسا  تهديدات عخصية لقيادات سياسية ودينية داخ  فو 

 ، مطالبتها بمغادرة فلسطين.44
واتهم محمد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتواطؤ مع هذه العصابات، منوهًا إلى أن 
جميع المسؤولين اإلسرائيليين يؤكدون أن نتنياهو يصد ك  المحاوالت الهادفة لإلعالن عن هذه 

تنياهو يمث  "ضوءًا أخضر" لمواصلة العمليات العصابات كتنظيمات إرهابية، معتبرًا أن سلوك ن
 اإلرهابية.

واعتبر محمد أن نعطاء التنظيمات اإلرهابية اليهودية يمتدون التعجيع من نتنياهو من خال  إصراره 
على طرح قانون "الدولة اليهودية"، الذي ينص على أن أرض فلسطين تعود لـ "الععب اليهودي 

 الدعاية الصهيونية". ماكينةيمث  وقود إضافي في فقط"، معتبرًا أن سن القانون "
7/5/0204"، 00موقع "عربي   
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 للنكبة 66في إحياء الذكرى الـ يشاركون  48أكثر من عشرة آالف من فلسطينيي الـ  .20
في اسرائي  في مسيرة  الفلسطينيينععرة آالف من  أكثر من: عارك أمس (ب ف أ) –القدس 

ية المهجرة في قضاء طبريا عما  اسرائي  رافعين األعالم الفلسطينية توجهت إلى قرية لوبية الفلسطين
وتجري هذه المسيرة التي يطلق عليها اسم "مسيرة  عاما على النكبة الفلسطينية. 99بمناسبة مرور 

العودة" ك  عام تحت ععار "يوم استقاللكم يوم نكبتنا"، في إعارة إلى ذكرى قيام دولة اسرائي  العام 
تحتف  به الدولة العبرية على انه يوم استقاللها، في حين ان الفلسطينيين يعتبرونه عام  الذي 2244

 النكبة التي تسببت بلجوء مئات اآلالف منهم الى دو  عربية مجاورة.
وأكد النائب جما  زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الذي عارك في مسيرة العودة في قرية 

استقرار وال مصالحة في هذه الديار اال بعودة الالجئين الى ديارهم وبإنهاء  لوبية، أن "ال سالم وال
وقا  زحالقة: "العودة حق والنضا  ألجلها واجب. وقد لبى أهلنا اليوم نداء  الهيمنة الصهيونية".

من ععرة آالف في مسيرة لوبية، معظمهم عباب، ما يد  على أن الجي   أكثرالواجب وعارك 
إصرارا على تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بععب  أكثرمسكا بالحق ال ب  العاب ال يق  ت

 فلسطين".
من جهته، قا  عضو الكنيست العربي محمد بركة رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة في 

هذه  عن ان بإعالنهكلمته "خرج علينا )رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو( في االيام االخيرة 
البالد هي لليهود وحدهم ولكن عليه أن يرى هذا البحر الجماهيري ويسأ  حجارة لوبية عن هوية هذا 

كان البحر  إذاواضاف: "من هذا المكان الذي كان ينبض بالحياة التي اوقفتها النكبة نعلمه  الوطن".
ة وصفورية وكافة قد حم  الالجئين الى العتات فان هذا البحر يعلن عودتهم القريبة الى لوبي

 ".فلسطين
7/5/0204األيام، رام هللا،   

 
 أطفال ثلثهم نيسان/ أبريلخالل  الخليل من فلسطيني مئة اعتقل االحتالل: تقرير .22

 وأبعع أوسع الماضي، نيسان عهر خال  عهدت الخلي  أن الفلسطيني" األسير نادي" الخلي : أكد
 وهو مواطن، مائة العهر هذا خال  المعتقلين ددع بلغ حيث المحافظة، أبناء بحق االعتقا  حمالت
 بين تراوحت أسيًرا 05 اعتقا  تمديد الى إضافة فلسطين، محافظات مستوى على يسج  رقم أعلى
 .عهور وأربع عهور ستة
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 تصدرت األخيرة السنوات خال  إنه" برس قدس" تلقته بيان في الخلي  في" األسير نادي" وقا 
 تتوقف ولم مستمرة، الحملة تزا  وال مسبوق غير وبعك  المعتقلين من نسبة أعلى الخلي  محافظة

 .المحافظة ابناء من مائة من أكثر اعتقا  دون عهر ال يمر حيث
 بلغ حيث االطفا  اعتقا  سياسة تمارس االحتال  حكومة الزالت العهري تقريره في النادي وأضاف

 عاما. 24 من اق  أعمارهم تق  طفاًل، 04 الماضي، نيسان خال  االطفا  االسرى عدد
6/5/0207برس،  قدس  

 
 "ميثاق روما"لى التوقيع على إعباس  تدعو ومؤسسات حقوقية هيئات .23

دعا حقوقيون وسياسيون وممثلو منظمات أهلية في قطاع غزة الرئيس محمود : صّباح فتحي-غزة 
نضمام للمنظمات التابعة عباس إلى التوقيع باسم فلسطين على االتفاقات والمعاهدات الدولية واال

 لألمم المتحدة، بخاصة المتعلقة منها بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
الذي ُأنعئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية من « ميثاق روما»وحضوا الرئيس عباس على توقيع 

 «.مالحقة ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين»أج  تمكين الفلسطينيين من 
دعا مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان المحامي راجي الصوراني، خال  جلسة حوارية نظمتها و 

لالستفادة من آراء وخبرات الحقوقيين القانونية، بخاصة وأن فلسطين »عبكة المنظمات األهلية عباس 
تقا  دولة مراقب في األمم المتحدة، وتتعرض لجرائم حرب وحمالت إبادة جماعية، وعمليات اع

 «.واستيالء على األراضي وتهويد القدس
من جانبه، عدد مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان خلي  أبو عمالة على أن المؤسسات الحقوقية 

ستعم  في عك  مستمر على مالحقة هؤالء المجرمين من أج  الدفاع عن حقوق اإلنسان، ال »
 «.1021و 1004سيما ضحايا حربي 

دة القانونية في مركز الميزان لحقوق اإلنسان المحامي عدنان الحجار الحجار بدوره، عدد مدير الوح
انضمام فلسطين إلى ك  االتفاقات الدولية سيسهم في تمكين الععب الفلسطيني من »على أن 

 «.محاكمة إسرائي  على جرائمها
7/5/0204الحياة، لندن،   
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 التجنيدو ضّد الخدمة العسكرّية  48ي الـ لفلسطيني التحضيرات الشاملة للمؤتمر الوطنيّ  انطالق .24
عقدت اللجنة التحضيرية، لتنظيم المؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة  زهير أندراوس: - الناصرة

العسكرية وجميع أعكا  التجنيد، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البالد، 
ابعة العليا في الناصرة، بمعاركة العديد من ممثلي األحزاب اجتماًعا ُمَوّسًعا لها، في مكاتب لجنة المت

والحركات السياسية والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية، وممثلي ُمختَلف األطر والتنظيمات 
الفاِعَلة في هذا االتجاه، حيث ُعقد هذا االجتماع امتداًدا لسلسة اجتماعات وُمباَدرات سابقة، وعلى 

، والذي 24/0/29المركزي للجنة المتابعة العليا، الذي ُاّتِخَذ باإلجماع بتاريخ أساس قرار المجلس 
ُيؤكد على رفض ك  ُمخططات الخدمة العسكرية في جيش االحتال  اإلسرائيلي وضد ك  َمعاريع 
َسة اإلسرائيلية فرضها، بعك   التجنيد، بك  ُمسمياتها، اإلجبارية منها والتطوعّية، والتي تحاو  الُمؤسَّ

  داخ  األراضي المحتلة. الفلسطينيينأو بآخر، على 
وَدعت لجنة المتابعة إلى تنظيم مؤتمر وطني وحدوي عام يجمع مختَلف المباَدرات واالقتراحات 
واالجتهادات في هذا الخصوص، لُيعكِّ  ركيزة ومرجعية وبرنامج عمٍ  للتصّدي لهذه المعاريع، من 

 لت لجنة تحضيرية أولية جاِمعة لإلعداد لمؤتمر.خال  عدة َمسارات ُمتوازية، وعكّ 
7/5/0204رأي اليوم، لندن،   

 
 0227 سنةفي غزة ألول مرة منذ  الفلسطينية القدس صحيفة .25

سمحت سلطات االحتال ، صباح اليوم األربعاء، بإدخا  صحيفة القدس  :محمود أبو عواد - غزة
ة األولى منذ االنقسام الفلسطيني في عام إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك للمر 

ويأتي إدخا  الصحيفة لقطاع غزة في إطار االتصاالت والجهود التي أجرتها مؤخرا إدارة  .1007
، للسماح والحكومة في غزة الصحيفة مع كافة األطراف الفلسطينية، وخاصًة قيادة حركة حماس

التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس من  بإدخالها للقطاع كخطوة مهمة اتجاه تعزيز التفاهمات
 خال  "إعالن العاطئ" األخير، وتعزيزا ألهمية ملف الحريات العامة في دفع عجلة المصالحة.

7/5/0204القدس، القدس،   
 
 السويدي وملصقها االنتخابي بالعربية" الفيمنست"على قائمة حزب  غزّاوية .26

وق االنسان وحقوق المرأة على إدارة معاريع كثيرة لندن: عملت أماني الغريب الناعطة في قضايا حق
استهدفت نساء واطفاال ورجا  قطاع غزة ومناطقه المختلفة، بدءا من رفح وحتى بيت حانون، 
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على منحة لاللتحاق ببرنامج معترك للدراسات العليا من وزارة الخارجية  1021وحصلت في العام 
 قضايا تتعّلق بالجندر.االيسلندية وجامعة ايسلندا لتقديم دراسات و 

المتحدة للناعطين في استوكهولم عاصمة  لألمممثلت أماني الغريب فلسطين في اليوم العالمي 
، واستعرضت خالله تاريخ الحركات النسائية، وهي اآلن 1020السويد في تعرين االو / اكتوبر 

لى تصميم ملصقها مرعحة لحزب الفيمينست السويدي وضمن قائمته للبرلمان األوروبي. أصرت ع
 االنتخابي االو  لها باللغة العربية ووضعت صورتها متوعحة الكوفية وأسمتها كوفية العزة والكرامة. 

بفض  اماني الغريب سيكون هناك ملصق النتخابات البرلمان االوروبي باللغة العربية للمرة األولى 
 في اعارة رمزية ستسج  في التاريخ السويدي.

7/5/0204ندن، القدس العربي، ل  
 
 0204الربع األول من ب %0993فلسطين إلى في ": ارتفاع معدل البطالة الفلسطيني اإلحـصـاء" .27

ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن معد  البطالة في فلسطين، وحسب التعريف الموسع  :رام هللا
 .1024في الربع األو   %12,0إلى  1020في الربع الرابع  %14,9للبطالة، ارتفع من 

وأوضح جهاز اإلحصاء في بيان أصدره، أمس، بعأن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة، دورة 
، أن عدد العاطلين عن العم  حسب تعريف 1024آذار(  -)كانون الثاني 1024الربع األو  

 014،000إلى  1020في الربع الرابع  002،100منظمة العم  الدولية في فلسطين ارتفع من 
في الربع الرابع  252،900، حيث ارتفع العدد في قطاع غزة من 1024لربع األو  عخص في ا

 242،900، فيما ارتفع العدد في الضفة الغربية من 1024في الربع األو   240،100الى  1020
 خال  نفس الفترة. 247،400الى 

ربية وقطاع غزة حيث وأعار البيان إلى أن التفاوت ال يزا  كبيرًا في معد  البطالة بين الضفة الغ
في الربع األو   %40,4إلى  1020في الربع الرابع  %04,5ارتفع المعد  في قطاع غزة من 

لكال الربعين، أما على  %24,1في حين حافظ على نفس المعد  في الضفة الغربية بنسبة  1024
ربع األو  لإلناث في فلسطين في ال %09,5للذكور مقاب   %10,0مستوى الجنس فقد بلغ المعد  

1024. 
عخص خال  الربع  2،150،900وأوضح البيان أن عدد المعاركين في القوى العاملة بلغ حوالي 

عخص في  442،400عخص في الضفة الغربية وحوالي  421،100، منهم حوالي 1024األو  
 %44,4مقاب   %47,1قطاع غزة. كما بلغت نسبة المعاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 
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في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور واإلناث ما زالت كبيرة في المعاركة في القوى 
لإلناث في  %10,2للذكور مقاب   %72,2العاملة بالرغم من االرتفاع الملحوظ فيها حيث بلغت 

 فلسطين.
ع الرابع عام  في الرب 749،700وأظهر البيان أن عدد العاملين في السوق المحلية ارتفع من 

، حيث ارتفع عدد العاملين في 1024عام  في الربع األو   424،900ليصبح حوالي  1020
 عام . 9،400عام ، وارتفع في قطاع غزة بمقدار  12،500الضفة الغربية بمقدار 

ولفت البيان إلى أن قطاع الخدمات يعتبر األكثر استيعابَا للعاملين في السوق المحلي حيث بلغت 
في قطاع غزة.  %59,0مقاب   %01,9ملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية نسبة العا
في قطاع غزة،  %40,5من العاملين يعملون في القطاع الحكومي، بواقع  %11,2وهناك 

عيك  في الضفة  20,1في الضفة الغربية. وبلغ معد  األجر اليومي للمستخدمين بأجر  %25,2و
 للمستخدمين بأجر في قطاع غزة.عيك   92,7الغربية، مقاب  

 204،700وأوضح البيان أن عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائي  والمستوطنات ارتفع من 
، وتوزع عدد العاملين 1024عام  في الربع األو   220،000إلى  1020عام  في الربع الرابع 

عام   55،500بواقع  1024في اسرائي  والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في الربع األو  
عام  يحملون وثيقة اسرائيلية  29،100عام  بدون تصاريح عم ،  04،900لديهم تصاريح عم ، 

عام  في  24،200أو جواز سفر أجنبي. كما ارتفع عدد العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية من 
 .1024عام  في الربع األو  10،100الى  1020الربع الرابع لعام 

7/5/0204م، رام هللا، األيا   
 

 0204خالل  قبل الضريبةمدرجة بالبورصة شركة  34مليون دوالر أرباح  85فلسطين:  بورصة .28
أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أمس، أّن عدد العركات المدرجة عند  :رام هللا

او  )عركة المعرق للتأمين(، عركة منها عركة موقوفة عن التد 42انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 
، %24عركة مدرجة ما نسبته  42عركة من أص   49وأفصحت ضمن الفترة القانونية لإلفصاح 

فيما فعلت ثالث عركات في تقديم إفصاحها ضمن الفترة القانونية وهي: المجموعة األهلية للتأمين، 
دارة وتعغي  العقارات، ودار العفاء لصناعة   األدوية.وبا  عقار لتطوير وا 

7/5/0204األيام، رام هللا،   
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 سنةعشرين  على مدى التنموية ية رام هللا تطلق خطتهادبل .29
أعلنت بلدية رام هللا، إطالق معروع إطار التخطيط التنموي للمدينة، في : فادي أبو سعدى -رام هللا

ألمريكية للتنمية حف  خاص نظمته بهذه المناسبة، والذي تولت إعداده البلدية بتموي  من الوكالة ا
الدولية، ونفذته مؤسسة مجتمعات عالمية، وبدعم فني من مركز الهندسة والتخطيط وبيت الخبرة 

، في سعي منها إلى معاركة فاعلة من قب  المجتمع المحلي، مؤسسات لالستعاراتالفلسطيني 
 حسن وجه ممكن.وأفراد، ودعم ورعاية من كافة األجهزة المعنية في دولة فلسطين، إلعداده على أ

عاما( للمدينة، بحيث تعك  لكافة  10المعروع يهدف إلى إعداد خطة تنموية طويلة األمد )
المجاالت والقطاعات التنموية، معكلة الخطة إطارًا استراتيجيًا يستند إليه، وينبثق عنه إعداد خطة 

لثمانية سنوات لتطوير المدينة بمختلف أنعطتها الثقافية والخدمية واإلنتاجية تنمية مجتمعية متكاملة 
وبناها التحتية، كما يعم  المعروع إعداد خطة قصيرة المدى لبلدية رام هللا تركز على تطويرها 

، وكذلك يتضمن وضع خطط استثمار قطاعية قصيرة االستثماريالمؤسسي، وصياغة برنامجها 
 المدى.

7/5/0204بي، لندن، القدس العر   
 

 لـ"الشعب المصري": ما تحملوه تجاه حماس ال يؤثر على موقفكم من القضية الفلسطينية السيسي .31
سمير حسنى وأيمن رمضان وعبد الوهاب الجندي وأحمد عبد الرحمن: قا  المعير عبد الفتاح 

ية، وأقو  للمصريين تأمين كافة الحدود المصر  علىالسيسي المرعح لرئاسة الجمهورية: "إنه سيعم  
 موقفكم من القضية الفلسطينية". علىما تحملوه تجاه حماس ال يؤثر 

 من موقفكم على يؤثر حماس تجاه المتعك  والوجدان الحا  ال تجعلوا للمصريين "أقو  وقا :
 لن فأقو  حماس وأما عنه التناز  ال يمكن كبير تاريخ وهذا تاريخي موقف وهو الفلسطينية القضية

 ضدهم". وقف ومن بجانبهم وقف من المصريون ىينس
قناتي  علىوأعار خال  حواره لإلعالميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي في أو  ظهور تلفزيوني 

"اون تي في" و "سي بي سي" إلى أنه ال ينسى المصريين من وقف معهم ومن وقف ضدهم، مؤكدًا 
 برمتها مصر بما فيها معاهدة السالم مع مصر. على احترامه للمواثيق والمعاهدات الدولية التي أ

عاصمتها ]القدس["، وأضاف قائاًل:  فلسطينية دولة نرى عندما إال إسرائي  يزور وأعار إلى أنه "لن
 والمعاهدات للمواثيق واحترامنا وتاريخها سياستها في عريقة دولة كمصر نحن أقو  أن أريد "أنا

 المعاهدات كافة أحترم المفهوم هذا في الدولة هذه من جزء اوأن الدولة هذه عن يعبر أمر الدولية
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 لفتح ضروري الفلسطينيين مع سالم انجاز إلسرائي  خاللها من أقو  حقيقية فرصة وهناك والمواثيق
 .المنطقة في أم  باب

6/5/0204اليوم السابع، مصر،   
 
 مليار دوالر لتصدير الغاز إلى مصر 02صفقة إسرائيلية بـ  .30

نقال عن مراسليها، يسرى الهوارى ومحمد البحيري  7/5/0204صري اليوم، القاهرة، المنعرت 
وياسمين كرم ورويترز، أن العركات المالكة لحق استغال  حق  تمار اإلسرائيلي للغاز الطبيعي 
وقّعت مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لعركة "يونيو فينوسا" اإلسبانية، التي تمتلك مع عركة "إينى" 

إليطالية، محطة للغاز المسا  في دمياط، فيما أكد المهندس عريف إسماعي ، وزير البترو ، أن ا
 .الحكومة لم تعِط أي موافقات حتى اآلن ألي عركة الستيراد الغاز من إسرائي 

كالكاليست"، االقتصادية اإلسرائيلية، االتفاق الذي تم توقيعه، مساء أمس األو ، "وصفت صحيفة 
قد لبيع الغاز اإلسرائيلي لمصر، معيرة إلى توقيع عقد مماث  مع عركة بوتاس األردنية بأنه أو  ع

منذ عدة أعهر، وذكرت أن التفاهم الذي تم توقيعه يعنى التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا  4,5أعهر من اآلن، تقضى بأن تزود إسرائي   9خال  

 10سنة، بما يعنى ُخمس إنتاج الحق  اإلسرائيلي، وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ  25صر، لمدة لم
وقا  مصدر قريب من العركاء اإلسرائيليين إن  .مليار دوالر سنوًيا 2,0مليار دوالر، بواقع نحو 

 .الغاز سينق  في حالة إبرام اتفاق نهائي عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تعييده
أنه وردًا على هذا الخبر، قا  مصدر حكومي مصري رفيع  7/5/0204، 00موقع عربي وذكر 

المستوى: "إن عركة "يو إف جي"، ال تستطيع التعاقد على استيراد كميات من الغاز، إال بعد موافقة 
العركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأن يكون االستيراد عن طريق قطاع البترو  الذي 

 ."يقوم بدوره ببيع الغاز لمحطات اإلسالةس
": "إن مصر ال تملك، أو ال تريد أن ترفض 12ولكن خبيرا مصريا في قطاع الطاقة قا  لـ "عربي

هذه الصفقة"، معيرا إلى أن تصريحات المصدر المصري المسؤو  للصحافة المصرية، جاءت فقط 
يلي، ولتهيئة األجواء بعك  أفض  إلقناع المتصاص الغضب الناجم عن قرار استيراد الغاز اإلسرائ

  ."الرأي العام المصري بهذا القرار الحقا
"، أن 12وأضاف خبير الطاقة، الذي طلب عدم الكعف عن هويته في تصريحات خاصة لـ "عربي

السلطات المصرية مهدت الستيراد الغاز اإلسرائيلي عبر عركات القطاع الخاص، قب  أعهر من 
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وزير البترو  السابق عريف إسماعي  في الثالث والععرين من كانون الثاني/ خال  قرار أصدره 
يناير، بفتح الباب أمام القطاع الخاص الستيراد الغاز الطبيعي لحسابه، دون مناقصات ألو  مرة في 
تاريخ مصر، وهو ما يعني "أن االستيراد لم يعد عأنا سياديا كما جاء في تصريحات المصدر 

 ، ب  إن االستيراد أصبح حقا حصريا للعركات الخاصة"، بحسب الخبير النفطي.المصري المسؤو 
 
 المصري السابق بتل أبيب: السيسي خير "إسرائيل" بين دولة فلسطين أو القطيعة السفير .32

هاعم الفخراني: قا  السفير محمد عاصم سفير مصر السابق لدى إسرائي ، إن المعير عبد الفتاح 
ملعب الحكومة اإلسرائيلية الحالية، بمعنى أنه إذا كانت ترغب في أن يزورها  السيسي ألقى الكرة في

 5رئيس جمهورية مصر العربية فعليها االنسحاب من األراضي المحتلة والعودة إلى حدود ما قب  
 .2297يونيو 

وأضاف "عاصم" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المعير خّير إسرائي  إما المضي في السالم 
 .اإلسرائيلية، وسالم بارد بين البلدين -أو القطيعة، ويكون هناك التزام فقط بمعاهدة السالم المصرية 

وأكد "عاصم" أن حكومة ت  أبيب لن تحاو  أن تحرج نفسها بأن تطلب لقاء السيسي إذا لم تلتزم 
 ئيلي.بعرطه، موضحا أنه في هذه الحالة لن يكون هناك أي لقاء بين السيسي ومسئو  إسرا
7/5/0204اليوم السابع، مصر،   

 
 يونيو المقبل 04دعوى منع أعضاء حركة حماس من دخول مصر لجلسة  تأجيل .33

حازم عاد : قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري، برئاسة المستعار محمد قعطة نائب 
فيها بمنع  رئيس مجلس الدولة، تأجي  الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب

عناصر حماس من دخو  األراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في استعهاد 
 يونيو المقب . 14جنديًا مصريًا بنقطة رفح الحدودية، لجلسة  29

وكان "صبري" قد ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث 
يادي اإلخواني على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري في ذلك وصدور تصريحات للق

وفقا -الوقت والمعير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث، بينما تبين بعدها 
أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت مجزرة رفح، والتي راح  -لمقيم الدعوى

بناء الجيش المصري في عهر رمضان قب  الماضي، وذلك بهدف منح مرسى من أ 29ضحيتها 
الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضاًل عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق 
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وأكد صبري أن الحركة كانت تعتبر القيادات الثالثة بمثابة العقبة األساسية أمام  .اللواء مراد موافى
 بمرسى ونظام جماعة اإلخوان المسلمين، حسبما ذكرت الدعوى.عالقتها المباعرة 

6/5/0204اليوم السابع، مصر،   
 
 المصرية تعتقل ثالثة صيادين فلسطينيين وتصادر قاربهم البحرية .34

صيادين فلسطينيين  0)يو بي آي(: اعتقلت قوات البحرية المصرية، منتصف لي  االثنين/الثالثاء، 
جنوب قطاع غزة. وقا  نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش إن قوات واحتجزت قاربهم قبالة رفح 

صيادين أعقاء من عائلة األقرع أحدهم  0البحرية المصرية أوقفت قارب صيد فلسطينيًا على متنه 
طف ، واعتقلتهم واقتادتهم مع القارب إلى الجانب المصري، وذكر أن المعتقلين كانوا يمارسون الصيد 

حدودية قبالة رفح، عند اعتقالهم، الفتًا إلى أن عدد الصيادين المعتقلين من البحرية في المنطقة ال
 . 4المصرية ارتفع إلى 

7/5/0204الخليج، الشارقة،   
 
 تغلق معبر رفح بعد ثالثة أيام من عمله جزئياً  مصر .35

غالق ( إ 9/5المركز الفلسطيني لإلعالم: أعادت السلطات المصرية مساء أمس الثالثاء ) -غزة 
معبر رفح البري مع قطاع غزة بعد ثالثة أيام من فتحه بعك  جزئي أمام سفر الفوج الثامن من 

معتمرًا ضمن الفوج السابع من  440وعهد أمس الثالثاء وصو   .المعتمرين وعودة الفوج السابع
ان لإلدارة المعتمرين إلى قطاع غزة، إلى جانب أعداد قليلة من العالقين في الجانب المصري، وفق بي

وذكرت اإلدارة أن عم  المعبر اليوم لم يعهد مغادرة أي مسافر  .العامة للمعابر في وزارة الداخلية
 .إلى األراضي المصرية

7/5/0204المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
  : ينبغي على "إسرائيل" الصالة من أجل السيسييديعوت .36

سي"، هكذا دعت صحيفة "يديعوت احرونوت" إننا في إسرائي  نصلي من أج  السي"عيماء عمرو:  
العبرية، اإلسرائيليين إلى الصالة من أج  المعير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، المرعح 
الرئاسي، بعد أن أبدت مخاوفها من تداعيات فعله على إسرائي  التي ترتبط بمعاهدة سالم مع مصر 
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ن "تبعات فع  السيسي سيكون لها أثرها السلبي على منذ أكثر من ثالثة عقود. وقا  الصحيفة إ
 الداخ  اإلسرائيلي". 

وأضافت أنَّه "على الرغم من أن السيسي قد أثبت على نحو جلي ضيق صدره بأنصار الديموقراطية 
وحقوق اإلنسان إلى اآلن؛ إال أننا ندعو الرب من أج  نجاحه مهما كانت طريقته في التعاطي مع 

ر بها بالده والتي تتعارض مع مبادئ الديموقراطية؛ فإذا ما فع  فسيمث  معكلة لنا المعاك  التي تم
أيًضا". ورأت الصحيفة في افتتاحيتها بأن أحكام اإلعدام والعقوبات التي ُأنزلت بمعارضي السيسي 
خاصة من جماعة "اإلخوان المسلمين كانت سبًبا في "غليان دم" الرئيس األمريكي باراك أوباما، 

 اًل عن إثارة غضب االتحاد األوروبي ومنظمات حقوق اإلنسان. فض
وقالت إنه كان بالفع  علي السيسي قب  إعالن ترعحه للرئاسة والكعف عن حملته "إلعادة بناء 
مصر" القضاء على عناصر المقاومة الداخلية". وتابعت القو  بأنه "ال يمكن تناسي حقيقة أنه تم 

اة الجزيرة بينهم استرالي وكندي الجنسية، كما تم إلقاء القبض على سجن خمسة صحفيين عاملين بقن
االعالمي الساخر باسم يوسف وفي ك  مرة كان يحاو  فيها مهاجمة الحكومة كانت األخيرة تسعي 
إلى التأكد من تكميم فاه". وذكرْت أنه "على مدى عام، منذ أن تمت اإلطاحة بالرئيس اإلخواني 

ير من التلميحات هنا في إسرائي  بأنَّ السيسي الذي يقدم ذاته في الوقت محمد مرسي، تصلنا الكث
 :نفسه بوصفه "المعير" سيكون الرئيس المصري القادم"... اقرأ المقا  األصلي

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4503187,00.html  
6/5/0204المصريون، مصر،   

 
 نفقاً  0633نفقًا في رفح ليصبح إجمالي ما تّم تدميره  03المصري يدمر  الجيش .37

أحمد أبو دراع : واصلت قوات حرس الحدود القيام بدورها في تأمين  -داليا عثمان، وعما  سيناء 
نفقا تستخدم في التهريب،  20ر حدود الدولة، حيث تمكنت قوات الجيش الثانى من اكتعاف وتدمي

دراجات بخارية وعربة محملة بكميات  0نفقًا حتى اآلن، وضبط  2900ليصبح إجمالي ما تم تدميره 
 .كبيرة من البضائع المهربة وأدوية وقطع غيار معدة للتهريب عبر األنفاق بمدينة رفح

7/5/0204المصري اليوم، القاهرة،   
 
 
 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4503187,00.html
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 الالجئين السوريين والفلسطينيين من سورية مأمانفي إغالق حدوده ي لبنان .38
وجود قرار يمنع دخو  الالجئين  9/5 نفت السلطات اللبنانية يوم الثالثاء :الجزيرة + وكاالت

 السوريين والفلسطينيين الالجئين في سورية إلى لبنان، وأكدت أن الحدود ليست مغلقة أمامهم.
لسلطات اللبنانية رّحلت في األيام الماضية نحو وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد قالت إن ا

أربعين فلسطينيا قادمين من سورية، وذلك بعد محاولتهم مغادرة مطار بيروت مستخدمين وثائق 
مزورة. وأعارت إلى أن السلطات اللبنانية تمنع الالجئين الفلسطينيين الهاربين من سورية من دخو  

 لبنان.
 7/5/0204 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 . كفى مزايدات.سنذهب لنقول هذه أرضناو  ..الراعي: زيارتي للقدس ستكون رعوية البطريرك .39

ن أن من "واجباته" أالكاردينا  مار بعارة بطرس الراعي  اللبناني كد البطريرك المارونيأ :رام هللا
الدولي  ولفت في تصريح من مطار رفيق الحريري يكون في استقبا  البابا لدى زيارته مدينة القدس.

نه ال يتعاطى العأن السياسي ب  العأن الرعوي، قائاًل: "من هو متضايق ألى إبعد عودته من فرنسا 
 نه محرج".أذا كان يععر إلى بكركي، إمن تصرفاتي ال يأتي 

حد، أهجم على أتولم  حداً أهن أ واضاف: "الرأي العام يريد تحميلي قضية ليست موجودة لدي، انا لم 
حد مني ولكن ال أن ينزعج أريد أقب ، ال أ قب  او الأنا أن يقولوا أغير المسموح  رموني، منتفليح

حترم السيادة وقرار الدولة". وتابع: أنا أحترم الدولة وغيري ال يحترمها، أنا أفع ، أحد يقو  لي ماذا أ
وية، لذلك لى القدس واالراضي المقدسة في زيارة رعإنا ذاهب أي عالقة مع إسرائي ، ب  أ"ليس لدّي 

لى بيت لحم وسأقو  مع الرئيس محمود عباس، لكم إنا ذاهب أي مسؤو  سياسي. أقاب  أ أالطلبت 
راضي المقدسة حملها. األأعرف كيف أ نا لدّي قضية أحق يا فلسطينيين بدولة لكم وبيت لحم لكم، 

لى إنا ذاهب أزور ععبي؟ أن أن تولد إسرائي ، ه  من الممنوع أموجودة ونحن موجودون فيها قب  
 نا ملزم بزيارة ععبي".أععبي و 

ستقبله؟، القدس مدينتنا نحن أراضي التي لدّي والية فيها فكيف ال لى األإوقا : "البابا يأتي 
نها مدينتنا وهي القدس إنها مدينتنا، ذاهب للقو  إنا ذاهب ألقو  أالمسيحيين قب  ك  الناس، لذا 

لى بيتي". وقا : "ال أحد وصيًا علّي، ا  نا ذاهب عند ععبي و أالعربية، لدّي رعية في القدس وععب و 
وقا  البطريرك "أنا ذاهب إلى األراضي المقدسة  أنا لست مرافقًا للبابا إلى القدس ب  سأستقبله هناك".

ليس لتكريس االحتال  إنما ألقو  هذه أرضنا. أنا ذاهب إلى القدس التي هي مدينة لنا والتي تقولون 
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. أنا ذاهب إليها لئال تتكرس لليهود". وأضاف: "أنتم تريدون القضية الفلسطينية فأنا إنكم تريدونها
لى جانبكم. أما أبناء كنيستنا فنحن أدرى  ذاهب إليهم )الفلسطينيين( ألقو  لهم نحن معكم وا 

 بقضيتهم".
أال تريدون  : "أال تريدون الحفاظ على أرضنا المقدسة وعدم تهويدها؟وتساء  البطريرك الراعي قائالً 

 دعم القضية الفلسطينية؟ نحن سنذهب لنقو  هذه أرضنا والقدس مدينتنا. فكفى مزايدات. هذا عيب".
 7/5/0204 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 "إسرائيلـ"لعقد صلح وال لالعتراف ب البطريرك الراعي ليس ذاهباً ة المارونية: البطريركي .41

كي العام المطران سمير مظلوم إنه ال توجد أي أبعاد قا  النائب البطرير : علي سعد -بيروت 
، ب  اختارتها الكنيسة المحتلة لألراضي الفلسطينيةالراعي بعارة سياسية لزيارة البطريرك الماروني 
وأضاف للجزيرة نت أن الراعي يتوجه لزيارة رعيته، والستقبا  البابا  بالمعنى الرعوي والكنسي البسيط.

 ارديناال في الكنيسة الكاثوليكية.بصفته سلطة دينية وك
ليست بحاجة إلى زيارة من هذا النوع لتوسيع طموحاتها واالستمرار بما تريد  "إسرائي "واعتبر أن 
وعدد مظلوم على أن الزيارة ال تعني بأي حا  انتهاء مقاطعة الكنيسة المارونية  القيام به.

 ثابت. "إسرائي "ة الفلسطينية ومن العالقة مع إلى أن موقف الكنيسة من القضي ، الفتاً "إسرائي ـ"ل
ولفت إلى أن البطريرك الراعي ليس ذاهبا لعقد صلح وال لالعتراف بإسرائي  أو تأمين أي غطاء لما 

وأضاف مظلوم أن أمر الزيارة حتى اللحظة محسوم بانتظار ما ستحمله األيام القادمة.  تقوم به.
 لزيارة البابا أو الراعي. وضعت أي عروط "إسرائي "ونفى أن تكون 

 7/5/0204 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 المحتلة األراضي الفلسطينية زيارة عن دولناشد الراعي العي بشارة مرهج .40
بعارة األسبق بعارة مرهج البطريرك الماروني  اللبناني ناعد النائب والوزير: علي سعد -بيروت 

ن ال زيارة األراضي الفلسطينيةالراعي بالعدو  عن  محتلة ، ألن نتائجها ستكون سلبية بالتأكيد حتى وا 
أن حعر الزيارة في اإلطار الديني أمر  ،في حديث للجزيرة نت ،واعتبر كانت مقاصدها عريفة.

صعب، ألن البطريرك عخصية لبنانية مرموقة ويمث  الطائفة المارونية على امتداد العالم، وبالتالي 
للقدس  ودعا مرهج الراعي ألن يكون صوتاً  مختلف األطراف. سيكون للزيارة وقع سياسي كبير لدى

ولفت في هذا في هذا السياق  من أن يقوم بخطوة قد تؤدي إلى نتائج سلبية. على مدى العالم بدالً 
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إلى أن العدو الصهيوني لن يألوا جهد لالستفادة من الزيارة وتحوير مقاصدها بما يخدم سياساته 
 م على استدراج الجميع إلى ما ال يريدون القيام به.التوسعية عبر أسلوبه القائ

  7/5/0204 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 "الراعي يحمل معه القضية الفلسطينية والمسيحية "لمواجهة إسرائيل :الكتائب حزب .42

سيرج داغر إعطاء  اللبناني رفض عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب: علي سعد -بيروت 
ته لألراضي ، كما رفض أسلوب معالجة موضوع زيار بعارة الراعيي دروس للبطريرك المارون

 في اإلعالم.الفلسطينية المحتلة 
وقا  للجزيرة نت إن الراعي لن يلتقي أثناء الزيارة أي مسؤو  إسرائيلي ولن يكون بحماية أمنية 

ي  التي نعدها وأضاف أن الراعي يحم  معه القضية الفلسطينية والمسيحية "لمواجهة إسرائ إسرائيلية.
بوقت طوي  واحتاللها لألرض ال يعني  "إسرائي "عدوا". وذكر بأن المسيحيين كانوا في فلسطين قب  

  أنهم سيتخلون عنها.
إعطاءها لنفسها  "إسرائي "وأضاف أن دور المسيحيين هو الوقوف في وجه الصورة التي تحاو  

 كحامية للمقدسات بينما هي كيان أحادي ذو لون واحد.
  7/5/0204 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 قطر يعقد لقاًء مشتركًا مع عباس ومشعل أمير .43

قنا: استقب  أمير دولة قطر العيخ تميم بن حمد آ  ثاني رئيس السلطة الفلسطينية محمود  -الدوحة 
عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد معع ، حيث ُعقد لقاء 

. وهنأ حضرة صاحب السمو عباس ومعع  على 9/5 صر البحر قب  ظهر الثالثاءمعترك في ق
اتفاق المصالحة الذي تم التوص  إليه في غزة. وأكد سموه على موقف دولة قطر الداعم لك  جهود 
إنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني وتهيئة األجواء المناسبة إلتمام المصالحة بما يحقق مصالح 

 .الفلسطيني العقيقوتطلعات الععب 

 7/5/0204الشرق، الدوحة، 
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 ومشعل يشاركان في مؤتمر "القدس واألقصى" بالدوحة األحد المقبل القرضاوي .44
سليمان حاج إبراهيم: نعر مكتب رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور يوسف  -الدوحة 

القدس ‘األسبوع المقب  في ندوة القرضاوي في موقعه اإللكتروني خبرا عن معاركة القرضاوي 
وكعف بيان االتحاد أن الدكتور  من العهر الجاري. 22التي تنعقد في الدوحة يوم األحد ’ واألقصى

القرضاوي سيكون في مقدمة العلماء والعخصيات التي تعارك في ندوة "األقصى بين المؤامرة 
والعيخ عكرمة صبري وخالد معع   والمواجهة"، إلى جانب الدكتور علي محيي الدين القرة داغي،

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وأضاف البيان أن "الندوة تأتي في إطار مساهمة االتحاد في 
جهود مؤسسات المجتمع المدني وغيرها في العالم العربي واإلسالمي، لمناصرة قضايا األمة العربية 

لى القدس واألقصى والمقدسات الدينية واإلسالمية، وردا على اإلساءات المتكررة للصهاينة ع
وتهدف الندوة إلى "إعادة قضية  األخرى، ومحاوالت التهويد من العدو والتطبيع من قب  آخرين".

لى التعريف بالمؤامرات والمكائد  القدس والمسجد األقصى لبؤرة االهتمام لدى الععوب وقياداتها، وا 
اوالت التطبيع من قب  بعض أبناء األمة مع التي تنفذ لتهويد القدس وطمس معالمها، ب  ومح

مغتصب األرض". وتحاو  الندوة التي وجهت دعوات لمرجعيات دينية وحقوقية عالمية للمعاركة 
فيها، تفعي  وتطوير المقترحات والمبادرات للدفاع عن قضية القدس بعك  خاص وفلسطين بعك  

 .عام، وتنسيق جهود األمة حولها

 7/5/0204القدس العربي، لندن، 
 

 مهرجان سينمائي مغربي يعرض أفالمًا إسرائيلية وشخصيات صهيونية دعيت إليه إليقافدعوات  .45
محمود معروف: حقق مهرجان سينمائي مغربي مقام بعما  البالد، اجماعا على العداء له،  -الرباط 

ت صهيونية واطالق دعوات لتوقيفه ومحاسبة منظميه، بعد برمجة افالم اسرائيلية ودعوات عخصيا
وايضا من داعمي جبهة البوليساريو، فيما اعتبر المنظمون ان المهرجان مبادرة نحو االنفتاح على 

والخصوم بالنسبة للمغاربة هم مناصرو ومؤيدو جبهة  .االخر وتحقيق اختراقات في جبهة الخصوم
لة عليها، والخصوم البوليساريو التي تسعى النفصا  الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستق

وأدانت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني  .ايضا هي الحركة الصهيونية والدولة العبرية
ومجموعة العم  الوطنية من أج  فلسطين في بالغ معترك الخطوة التطبيعية، التي قالت إنها "تنبئ 

ضية فلسطين مرحلة دقيقة عن سعار تطبيعي مجاني رخيص"، وتأتي في الوقت الذي تعيش فيه ق
للغاية أمام بطش اآللة الصهيونية في القدس والمسجد األقصى المبارك، واستمرار حصار قطاع 



 
 
 

 

 
           30ص                                     3002 العدد:     7/5/0204األربعاء  التاريخ:

 

الدولة ‘غزة، فضال عن محاولة فرض قوانين االحتال  بتقسيم األقصى المبارك وا عالن ما يسمى 
 .كأكبر معروع عنصري في التاريخ’ اليهودية الخالصة

 7/5/0204دن، القدس العربي، لن
 

 شاحنة مواد بناء إلى غزة بتمويل قطري 86إدخال  .46
عاحنة  49أيمن قناوي: أعلن مصدر مسئو  بميناء رفح البري اليوم الثالثاء، عن إدخا   -القاهرة 

وقا   .محملة بمواد البناء إلى قطاع غزة عن طريق الميناء، وذلك طبقا المنحة القطرية للقطاع
مترا مكعبا من الحمصة )الزلط  0250عاحنة تق   90ليوم، إنه تم إدخا  المصدر، في تصريح له ا

 7طن من الحديد، و 400عاحنات تق   9أطنان من األسمنت،  720عاحنات تق   20الصغير(، 
سيارات نق  ولودر مقدمة معونة  9برميال من البوتامين، وتم إدخا  عدد  1014عاحنات تق  
 للفلسطينيين.

 7/5/0024الشرق، الدوحة، 
 

 واشنطن: طاقم الوساطة لن يحل وفريق أمريكي إلى المنطقة قريباً  .47
: لم يتضح بعد ماذا كانت نتيجة المعاورات التي أجرتها اإلدارة األمريكية بعأن مفاوضات 44عرب 

التسوية بين إسرائي  والفلسطينيين، لكن يبدو أنها لم تنفض يدها نهائيا من جهود الوساطة، فقد نفت 
ونفت نائبة  .ية األمريكية مساء أمس نيتها ح  البعثة االمريكية التي يرأسها مارتين أنديكالخارج

المتحدثة باسم الخارجية، ماري هارف، صحة األنباء حو  نية وزير الخارجية، جون كيري، ح  بعثة 
اعنطن الوساطة في مفاوضات التسوية بين إسرائي  والسلطة الفلسطينية، وقالت إن إنديك عاد إلى و 

إلجراء معاورات. ونبأ ح  البعثة غير دقيق". مضيفة أن "فريقا أمريكيا رفيع المستوى سيتوجه قريبا 
إلى إسرائي ". ولم تفصح هارف عن المهمة المناط بها هذا الفريق، لكن يبدو أنها محاولة أخرى 

بفع  مدوي نهاية العهر إلحياء المفاوضات بين إسرائي  والفلسطينيين، بعد أن انتهت الجولة األخيرة 
 .الماضي

 6/5/0204، 48عرب
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 مليون يورو لرواتب الموظفين الفلسطينيين 0694االتحاد األوروبي يقدم  .48
أعلن جون غات راتر ممث  االتحاد االوروبي لدى السلطة الوطنية أن االتحاد االوروبي  :حامد جاد

لمتعلقة بتغطية رواتب ومخصصات مليون يورو لدعم احتياجات السلطة ا 29,4قدم، أمس، نحو 
ألف موظف حكومي ومتقاعد في  70التقاعد عن عهر نيسان الماضي التي يستفيد منها نحو 

وبين راتر أن "هذه المساهمة ممولة من قب  االتحاد االوروبي بقيمة  .الضفة الغربية وقطاع غزة
مليون يورو وايطاليا مليون مليون يورو وايرلندا  5,09مليون يورو، ومن حكومات الدنمرك  7,05

مليون يورو مخصصة تحديدا لرواتب  0،24يورو ولوكسمبورغ مليون يورو، بينما قدمت هولندا 
موظفي السلطة في قطاع العد ، منوهًا الى أنه تم توفير هذه المساهمات عبر آلية بيغاس "اآللية 

ي يسعى دائما للمساهمة في تحسين االوروبية لدعم الفلسطينيين". وقا  راتر: "إن االتحاد االوروب
وضع الععب الفلسطيني وذلك في إطار التزامه بح  الدولتين وحرصه في ذات الوقت على دعم 

الى ذلك اعتبر راتر في بيان تلقت "األيام" نسخة عنه أن االتحاد  ". بناء المؤسسات الفلسطينية
لععب الفلسطيني وأن الدعم االوروبي األوروبي أثبت على مّر السنوات أنه العريك االكثر صدقية ل

يستمر بصورة منتظمة ومتوقعة حتى في ظ  االوضاع السياسية المتقلبة والتطورات االخيرة في 
وجدد راتر موقف االتحاد االوروبي الداعم للمصالحة بقوله "أؤكد على دعم االتحاد  .عملية السالم

اسس واضحة ومحددة وفي ذات الوقت  األوروبي للمصالحة الفلسطينية خلف الرئيس عباس على
دعوتنا لالستمرار في التركيز على المفاوضات والفوائد غير المسبوقة التي سياتي بها السالم 
فالمفاوضات هي أفض  الطرق للمضي قدمًا وال يجب أن تذهب الجهود التي بذلت في االعهر 

االتحاد األوروبي الى السلطة ولفت بيان االتحاد الى أن تسيير معظم مساعدات  االخيرة سدى".
لدعم خطة  1004الفلسطينية تتم عبر آلية بيغاس، وهي اآللية المالية التي أطلقت في عام 

( والخطة الالحقة "الخطة الوطنية الفلسطينية" 1020-1004اإلصالح والتنمية الفلسطينية للفترة )
ي تغطية جزء مهم من النفقات . باإلضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية ف1020-1022للفترة 

الجارية، ودعم برامج إصالحات وتنمية مهمة في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة الفلسطينية في 
، 1004وبلغ اجمالي قيمة التموي  المقدم عبر آلية بيغاس منذ عهر عباط  .اإلعداد إلقامة الدولة

باإلضافة الى ذلك، وفر االتحاد مليار يورو لصالح برامج الدعم المالي المباعر.  2،52نحو 
 .األوروبي مساعدات إلى الععب الفلسطيني عبر أونروا ومجا  واسع من معاريع التعاون

 7/5/0204األيام، رام هللا، 
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 أوروبي: ندعم اتفاق المصالحة الفلسطيني قواًل وعمالً  دبلوماسي .49
ألوروبي العفهي والعملي التفاق األيام: أكد دبلوماسي أوروبي لـ"األيام" دعم االتحاد ا -القدس 

وقا  الدبلوماسي: "في حا  تعكي   .المصالحة الفلسطيني الذي تم توقيعه مؤخرًا في قطاع غزة
حكومة الكفاءات المهنية برئاسة الرئيس محمود عباس، كما هو معلن، ووفق المبادئ التي أعلن 

ابي العملي وليس فقط العفوي مع عنها الرئيس عباس، فان االتحاد سيدفع باتجاه التعام  اإليج
ولفت الدبلوماسي إلى أن "كبار المسؤولين في بروكس  يدعمون اتفاق  الحكومة الفلسطينية الجديدة".

المصالحة الفلسطيني ويعتبرون أن ما جرى هو خطوة باالتجاه الصحيح باتجاه توحيد مؤسسات 
إلى أن إقرار االتحاد األوروبي أمس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأعار 

مليون يورو لصالح دفعات رواتب ومخصصات التقاعد لعهر نيسان  29,4الثالثاء بما يقرب من 
موظف حكومي ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو  70،000إلى ما يقرب من 

تخاذ القرار بدفع هذه المساعدة وأعار إلى أنه تم ا تأكيد عملي على دعم أوروبا التفاق المصالحة.
ويخالف األوروبيون بموقفهم هذا موقف الواليات  .بعك  طارئ وبعد التوص  إلى اتفاق المصالحة
 المتحدة األميركية الذي لم يعجع اتفاق المصالحة.

 7/5/0204األيام، رام هللا، 
 

العـودة وعرضـتهم  ووتـش: الحكومـة اللبنانيـة أجبـرت العشـرات مـن فلسـطينيي سـوريا علـى هيومن .51
 للخطر

أ ف ب: منعت السلطات اللبنانية دخو  الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا،  -واعنطن 
منهم، بعد توقيفهم في مطار بيروت، لحيازتهم سمات سفر مزورة، بحسب  40وقامت بترحي  نحو 

ه "في الرابع من مارس ما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس. وأّكدت المنظمة في بيان، أنّ 
 الماضي قامت الحكومة اللبنانية اعتباطًا بمنع دخو  الفلسطينيين عبر الحدود البّرية مع سوريا".
وقالت الباحثة في المنظمة لمى فقيه: "وصلتنا تقارير أّن الفلسطينيين، الذين يرغبون في مغادرة 

دخو  لبنان"، معيرة إلى أّن "هذا المنع جرى سوريا، أبلغوا على الحدود اللبنانية، أّنه لن يسمح لهم ب
على رغم نيلهم الموافقة المسبقة للسلطات السورية، التي تمنح لالجئين الفلسطينيين الراغبين بمغادرة 
البالد". ونق  البيان عن نائب مدير المنظمة الحقوقية في العرق األوسط وعما  أفريقيا جو ستورك، 

  عبئًا ال يقارن مع الالجئين السوريين، الذين يعبرون حدودها، إاّل أّن أّن "الحكومة اللبنانية تتحمّ 
منع دخو  الفلسطينيين من سوريا هو سوء تعام  مع هذا الوضع"، مضيفًا أّن الفلسطينيين هم من 
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الناس األكثر ضعفًا في النزاع السوري، ويواجهون كما السوريين، خطر العنف المعمم، والهجمات 
فلسطينيًا  40سياق متص ، قالت "هيومن رايتس"، إّن "الحكومة اللبنانية أعادت نحو  المرّكزة". في

إلى سوريا في الرابع من مايو، واضعة إياهم في مواجهة خطر كبير"، الفتة إلى أّن "قرار ترحي  
ات هؤالء، أتى بعد توقيفهم في مطار بيروت، في اليوم السابق، لمحاولتهم مغادرة البالد باستخدام سم

 سفر مزّورة".

 7/5/0204البيان، دبي، 
 

  ": التجسس اإلسرائيلي في الواليات المتحدة تجاوز الخطوط الحمراءنيوزويك .50
الحياة الجديدة: نقلت مجلة "نيوزويك" األميركية امس عن مصادر في االستخبارات  -القدس المحتلة 

ألسابيع األخيرة إن إسرائي  تتمادى األميركية قولها في لقاءات مغلقة مع أعضاء في الكونغرس في ا
وقالت المجلة إن التصريحات أدليت في نقاعات داخ   .في محاولتها للتجسس على الواليات المتحدة

لجان مختلفة في الكونغرس في إطار مناقعة اقتراح قانون إلعفاء اإلسرائيليين من الحصو  على 
وقالت  .لتصريحات تقل  من فرص نجاح القانونتأعيرات )فيزا( للواليات المتحدة. وأضافت أن هذه ا

المصادر االستخبارية إن إسرائي  تقوم بالتجسس على الواليات المتحدة تحت ستار الممثليات 
التجارية أو من خال  التعاون في مجا  الصناعات العسكرية. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها 

إستخبارية تعم  في مجا  مكافحة التجسس وقا  مصادر  إن "إسرائي  تجاوزت الخطوط الحمراء".
في جلسات للجنتي القضاء والخارجية في مجلس النواب نهاية عهر يناير إن "النعاط التجسسي 
اإلسرائيلي في الواليات المتحدة ال منافس له مقارنة بالدو  التي تعتبر حليفة للواليات المتحدة مث  

الصحيفة عن مستعار في الكونغرس قوله إن التصريحات ونقلت  .فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان
التي أدليت "مقلقة مخيفة"، فيما وصفها مصدر آخر بأنها مدهعة. وقا  التقرير إن الهدف الرئيسي 
للجهود التجسسية التي تقوم بها إسرائي  هو "األسرار الصناعية والتقنية األميركية". وقا  موظف 

لة مقربة من الواليات المتحدة وال تزا  تتجاوز الحدود في مجا  سابق في الكونغرس: "ال توجد دو 
وقد حضر الموظف مناقعة حو  الموضوع في نهاية عام  التجسس مث  ما يفع  اإلسرائيليون".

، وكانت واحدة من عدة نقاعات تمت في األعهر األخيرة، وقدمها مسؤولون في وزارة األمن 1020
مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي أي"، ودائرة مكافحة التجسس القومي، الخارجية، ومسؤولون من 

الوطنية، بحسب المجلة. وقا  الموظف السابق وفق ما نقلته المجلة إن الوكاالت االستخبارية لم 
تقدم معلومات محددة عن مظاهر التجسس، لكن الموظف تحدث عن "التجسس الصناعي"، حيث 
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مع عركات إسرائيلية، أو عمالء إسرائيليون تدير تحركاتهم يأتي أعخاص بمهام تجارية أو يعملون 
 .الحكومة، "وأفترض أن ذلك يتم من خال  السفارة )اإلسرائيلية(" في واعنطن

 7/5/0204الحياة الجديدة، رام هللا، 

سرائيل على المصالحة الفلسطينية .52  لماذا تعترض واشنطن وا 
 د. عبدهللا األعع 

 فياالنتخابات التعريعية  فيفوزها  إثرمنذ انفراد حماس بحكم غزة تلح المصالحة بين فتح وحماس 
هذا االتجاه عوطا كبيرًا  فيحدث بين المنظمتين، وقطعت الجهود  الذيوالعقاق الكبير  1009يناير 

تجع  التصريحات والملفات فى جانب،  التيحتى أصبح ملف المصالحة انعكاسًا للحالة العامة 
تربو على سبع سنوات لم يتوقف الصراع بين فتح  التيوطوا  هذه المدة جانب آخر.  فيوالواقع 

هذه المصالحة. ب  إن إسرائي  حاولت  فيأم   أيتبديد  فيوحماس، كما لم تتوقف جهود إسرائي  
مرارا أن تدخ  على الخط مباعرة مع حماس وحدها، على سبي  المزيد من التمزيق، وحاولت ان 

تكسب بها إسرائي  دون أن تقدم عيئًا، مادام معروعها  والتيترددها  لتياتفرض عليها نفس العروط 
يتقدم إلى األمام ويتغذى على هذا الجد  والعقاق، والحوار الفارغ، ومادامت إسرائي  تسيطر على 

انتق  بالتدريج من دور المساند  العربي، ومادام العالم الفلسطينياألرض والسكان ومقدرات الععب 
من حماس. صحيح أن  اإلسرائيليى دور الوسيط، واآلن إلى دور المساند للموقف والحاضن إل

لفتح وحماس ومن ورائهما  رسميويفترض أنه هدف  فلسطيني ععبيإلى المصالحة هدف  السعي
، بعد مواتي، وغير طبيعيسياق غير  فيأن ظهور الملف  ال عكمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن 

أثارته إسرائي . وحتى لو  الذيالصراع بين الطرفين البد أن يثير التساؤ   أن كان الملف جزءًا من
نفع  بأيبتحقيق أهداف المناورة من إسرائي  دون أن تعود  تنتهيكان مناورة من جانب أبو مازن 

وتحاو   الدوليالعام  الرأيللقضية، فال أظن أن أحدا يستهجنه. ولكن الغريب أن إسرائي  تضل  
تعلم عدم جديتها وعدم توفر أسباب النجاح لها على الساحة الفلسطينية  التياللفتة استغال  هذه 

استضافت اللقاء وستكون مقر الحفاوة  التي هيوتخلى جميع الدو  العربية عنها، بدلي  أن غزة 
، ب  اإلسرائيليالمصالحة إذا كانت على المذهب  فيبالحدث الجديد. تعلن إسرائي  أنها ال تمانع 

مفهوم أوسلو تائبة نائبة طالبة  فيبها، إذا كانت المصالحة ستعيد حماس إلى صف السلطة  ترحب
المغفرة من إسرائي  على سنوات النضا  ضد إسرائي  والصداقة مع إيران، ثم تعلن حماس التزامها 
 بما التزمت به منظمة التحرير أيام عرفات وهو االعتراف بإسرائي  وتعلن مع السلطة واالعتراف
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سلم بالمعروع  أينظر إسرائي  اعترف بها كدولة  فيأن عرفات  أيبإسرائي  كدولة يهودية، 
الفلسطينية، وبعد ععرين عامًا من  األراضي فيوبحق اليهود حتى لو فى حده األدنى  الصهيوني

ود أوسلوا وتدهور الساحة الفلسطينية، على فتح وحماس أن يدفعا ثمن هذا التدهور وهو التسليم لليه
بك  فلسطين من خال  االعتراف بإسرائي  كدولة يهودية، فتسقط ك  المطالب الفلسطينية وأولها حق 

عن المقاومة(  التخلي. هذه الصيغة: نبذ العنف ) 2244العودة ب  وسحب العرعية من فلسطيني 
لسطينية الف األراضيبحيث إذا دخلت إسرائي  غزة يرحب بها الفلسطينيون حتى تنضم غزة إلى بقية 

عن المطالبة بفلسطين من البحر إلى  التخلي أيالمحتلة جميعًا، واالعتراف بإسرائي  كمرحلة أولى، 
النهر أو فلسطين التاريخية قب  نعأة إسرائي ، ثم االعتراف بإسرائي  كدولة يهودية فتسلم الملف 

وتجريم ك  أفعالها بنفسها، إلسرائي   التصديكاماًل إلسرائي  وتنتظر بعد ذلك معاقبة المقاومة على 
واالستعداد لترحي  الفلسطينيين من أرض أجداد اليهود. وتعلم إسرائي  جيدًا ان هذه المطالب مدعومة 
من جانب بعض الدو  العربية. فاذا تحقق ذلك فحرصًا بالمصالحة على التسليم إلسرائي ، فلن يعود 

لسطين نفسها قد سلمت لليهود وهذا هو فتح وحماس مادامت ف في األخوةهناك سبب للعقاق بين 
حيث صرح  األمريكيتريده إسرائي  حتى يستريح الجميع من هذا الصراع. اما الموقف  الذيالسالم 

أوباما بأن المصالحة غير مفيدة ألنها ستعرق  هذا السالم المفيد للفلسطينيين، وأعتقد أن واعنطن 
تجسس على أمريكا لصالح إسرائي  ولذلك  والذييب يقوم ممثلها وهو سفيرها السابق فى ت  أب التي

قد فقدت  كيريتمت ترقيته إلى مساعد مادلين أولبرايت لعئون العرق األوسط بالوساطة مع الوزير 
بك  هذه المواقف األخالق تمامًا، ومع ذلك تعلم أن العرب يريدون هذا الموقف ويتمنون نجاحه حتى 

غير العام  لك  العرب يعكس  العربي. هذا الموقف ين" الفلسطينييستريح العرب من "مصائب
 الفلسطينيمن إسرائي  وصداقتها، ومن المقاومة والعداء لها، ومن إيران، ومن الملف  العربيالموقف 

احتم  األباطي  والدج  حو  المواقف الحقيقية لزعماء فلسطين وعرب أيضًا ال يزالون يرددون  الذي
همهم األو .  أريد أن أقو  للفلسطينيين أن تمسكهم بوطنيتهم  يهبال كل  أو خج  أن القضية 

أن  الصهيونييريد المعروع  التيوبتماسكهم ووحدتهم هو النواة األولى لمرور هذه اللحظة الخطيرة 
بعد انتكاسة ثورات الععوب العربية من جانب ك  هذه القوى المتحالفة  التاريخييسج  فيها انتصاره 
 أليال يجوز  العربيمكان، كما أنها جزء من الجسد  أي فيلك لك  فلسطيني عليكم، ففلسطين م

. إن الموجه الحالية من الحكام العرب سوف الصهيونيأن يقتطعه ويلقى به إلى السرطان  فلسطيني
تفنى خال  خمس سنوات على األكثر، وأن الععوب سوف تكعف الغمة، وكما كان هدف الثورات 

نيين مع تحرير إرادتها من حكامها الغاعمين فإن الموجه القادمة ستحقق العربية تحرير الفلسطي
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البقاء كريما عزيزا على األرض العربية، والفجر قادم ال  في العربيأوضاعا جديدة تساند حق الععب 
محالة. وحتى لو كانت المصالحة مناورة، فلتتمسكوا بها وتطوروها، فإن حقوقكم أقوى من الظالم 

تلك  فيوهللا غالب على أمره.  وأخيرًا، لم يكن اعتراف عرفات بإسرائي  مقصودًا ألنه والمؤامرات، 
كانت إسرائي  تحت  ك  فلسطين، فمرت بمرحلة نطاق قرار التقسيم، ثم  2220اللحظة من عام 
عامًا من  45واألرجح أن عرفات سلم بأنه بعد  2297، ثم أعقاب 2297، 2244باإلضافات بين 

أنه  أيالتسوية،  فييتفق عليها  التي، فإن الفلسطينيين يستعدون للقبو  بوجود إسرائي  قيام إسرائي 
المواقف التفاوضية. أرجو أن يتبع المصالحة رفع الحصار عن غزة وأن  فييتبلور  سياسيموقف 

يتكاتف الفلسطينيون جميعًا لهذا الهدف .إن مناهضة إسرائي  للمصالحة الفلسطينية بك  هذه 
( واإلرهاب )المقاومة( اإلسرائيلية، وبهذه العروط الغريبة وتخيير الفلسطينيين بين السالم )البجاج

يؤكد أن إسرائي  تريد قب  أن تضم ك  فلسطين أن تمزق الصف حتى ال يستحق الفلسطينيون البقاء 
إلى اتفاق أرضهم، وهم إما يتصالحوا على التسليم إلسرائي  حتى يكون توقيع هذا السالم مستندًا  في

ك  األحوا  فإن إسرائي   فيفلسطيني، أو انفراد إسرائي  برئيس السلطة حتى تزداد الساحة احتراقًا، 
مقتنعة تمامًا بأن الفلسطينيين هم الغاصبون ألرض اليهود وأن استخالص األرض صار قريبًا منذ 

 .2247مرحلة قرار التقسيم عام 
7/5/0204ون، القاهرة، المصري  

 
 عل وتجسيد المصالحةومش عباس .53

 د. أيمن أبو ناهية
اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد 
معع , يدل  على جدية الطرفين في إنجاز ما تم االتفاق عليه في غزة مؤخًرا بعأن المصالحة، وأن 

ا من ك  اللقاءات واالتفاقات السابقة وصواًل الك  الفلسطيني تفاء  بهذه الخطوة بعد أن كان محبطً 
التفاق غزة، وهذا اهتمام غير طبيعي وال معتاد أن نجد الطرفين يوقعان االتفاق في الداخ  ويتوجانه 
في الخارج، وأن الطرفين هذه المرة ابتعدا عن التعدد والتعرط، خاصة وأن رئيس السلطة الذي 

ه هذه المرة ال يربط المصالحة بالمفاوضات ولم يربط حصار غزة اعتدناه إما ممتنعًا أو متعرطًا نجد
باالنقسام، بعد تأكده أن المفاوضات تعكر صفو المصالحة وأنها كانت ستاًرا على االستيطان 

 والتهويد واالستمرار في تعديد الحصار على غزة والقبضة الحديدية على الضفة.
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وأصبح المستحي  ممكًنا في منز  رئيس الحكومة  الدوحة،بالفع  كانت خطوة غزة تمهيًدا لخطوة 
حيث وقع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين  العاطئ،الفلسطينية في غزة إسماعي  هنية في مخيم 

فما الذي استجد وذل  العقبات هذه المرة دون وجود أي  االنقسام،حماس وفتح بعد سبع سنوات من 
عي الرسمي" لهذه االتفاقيات بدًءا باتفاق مكة ثم الدوحة من الزعماء العرب الذين كانوا دوًما "الرا 

 وانتهاء باتفاق القاهرة؟.
في دالالت التوقيت يبرز السؤا  عن األسباب التي دفعت الحركتين إلى القبو  أو التناز  عن بعض 

نهما وأعتقد أن األوضاع التي عاعتها كال الحركتين في الفترة الماضية دفعت كاًل م المسبقة،العروط 
إلى القبو  بالمصالحة كح  للخروج بالمعروع الوطني الفلسطيني من عنق الزجاجة وأيًضا للتغلب 

 على الظروف التي جلبتها التغيرات التي عهدتها الساحة العربية والدولية.
حركة فتح باتت في وضع حرج تحتاج فيه إلى خيار بدي  لمسيرة التفاوض الال نهائي مع اليمين 

حاكم في دولة االحتال  بقيادة نتنياهو, خاصة وأن خطة وزير الخارجية األمريكي جون المتطرف ال
كيري تمخضت عن ناتج صفر، وهو ما دفع عباس للتلويح بح  السلطة وتسليم المفاتيح لقوات 
االحتال , وهو الخيار الذي يبدو مستبعًدا على المدى القريب نتيجة التفاق المصالحة الذي يقوم في 

على انتخاب مؤسسات السلطة, إال أن مجرد التلويح به فتح نار الغضب األمريكية على  جوهره
عباس خاصة بعد اتفاق المصالحة الذي رأت فيه الخارجية األمريكية "عقبة في طريق السالم", ورأى 

 فيه أوباما اتفاًقا "غير مجٍد في الوقت الراهن".
يًضا في وضع ال تحسد عليه مالًيا نتيجة سنين وكذلك الحا  بالنسبة لحركة حماس التي تبدو أ

الحصار الطويلة وتضييق الخناق على أهالي القطاع والععور بمرارة االنقسام بعد أن تركت غزة 
لوحدها في مواجهة ك  هذه التحديات التي تصعب على دو . أمام هذه التحوالت التي طرأت على 

ولكن السؤا  الذي يلح على المواطن  صالحة،المالطرفين يمكن فهم التحو  اإليجابي في ملف 
خاصة في ظ   مستقباًل،الفلسطيني والعربي هو عن إمكانية تنفيذ هذه "المصالحة" وفرص نجاحها 

 التباين الذي يحويه خطاب الحركتين نحو المقاومة المسلحة أو االعتراف باالحتال .
حمي  مسؤولية االنقسام إلى أي طرف فلسنا اآلن بصدد إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك أو ت

كان, فالك  عريك في الهم، لكن ما أردت توضيحه هنا هو من الخطأ والخطر اختزا  المعكلة بين 
فتح وحماس في االنقسام الذي أبعد غزة عن الضفة بقدر ما أبعد حماس عن فتح، وجاء نتيجة 

النتخابات التعريعية والرئاسية التي لخالفات سياسية وأخرى سيادية، ومن الخطأ والخطر توهم أن ا
تفوض الغالب منهما بالتحكم في خيارات ورؤية ومصالح المغلوب ويتحكم العدو في إجرائها ونتائجها 
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ستح  هذه الخالفات، ومن الخطأ والخطر تجاه  األسئلة "فوق الخالفية" التي يجب أن يجاب عنها 
ي لقاء وعلى أي مستوى حو  سب  االلتفاف على قب  االنتخابات، ومن الخطر والخطأ أن يتمحور أ

 القضايا األساسية بالكالم في التقاسم والتنافس.
وفي الحقيقة أن الععب الفلسطيني بحاجة الستراتيجية جديدة تقوم على أساس أن عملية التسوية قد 

ي خدمة فعلت، وأن السلطة قد باتت معوقًا للمعروع الوطني الفلسطيني ولم تعد أكثر من هيئة ف
االحتال ، وأن الزمن يسير ويتطاو  لصالح التهويد واالستيطان، وأن المقاومة أثبتت جدارة تستحق 
االعتراف بها وبقيمها وبمبرراتها، وأن غزة صارت رغم أنف العدو معادلة ردع له ونواة للتحرير 

أن الععب الفلسطيني الكام  وعبه محررة، وأن العالم العربي بات يتغير لصالح الععب الفلسطيني، و 
إن توحد على قلب برنامج سياسي واحد فإن العالم العربي سيقف معه تصعيدًا وتخفيضًا ورسميًا 
وععبيًا راغبًا أو مضطرًا بما يستحث العالم للضغط على العدو وبما يقفز بالقضية الفلسطينية إلى 

 موضع االهتمام العالمي الرسمي والععبي.
لمصالحة ليس مفروًعا بالورود أمام الرفض األمريكي والتهديد الصهيوني إن الطريق أمام اتفاق ا

بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة من جانب وتعديد الحصار على غزة من جانب آخر. وحتى 
يتم تذلي  ك  العقبات أمام المصالحة ال بد من الصمود أمام هذه التهديدات وهذا ال يتأتى إال من 

مصالحة مهما كلف األمر، كما يجب توفير عبكة أمان عربية لحماية خال  اإلصرار على ال
وهو ما يحم  في داللته خعية على نجاح االتفاق خاصة في ظ  الضغوط المالية  المصالحة،

 والسياسية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية والقطاع المحاصر.
عليها في االتفاق موضع التنفيذ وعلى وتبقى األسابيع المقبلة ووضع االلتزامات التي تم التوقيع 

رأسها تعكي  حكومة الكفاءات كفيلة بأن تعلن نهاية االنقسام الفلسطيني أو استمراره وتعميقه بسبب 
 الخالف على التفاصي .

 6/5/0204، فلسطين أون الين
 
 إسرائيل: تخّبط وارتباك في مواجهة المصالحة الفلسطينية .54

 ماجد عزام
ج من االنفعا  والعصبية مع اتفاق المصالحة الفلسطينية االخير وما بين تعاطت إسرائي  بمزي

المتعنت من قب  غالبية اركان االئتالف  األيديولوجيواستحضار الخطاب  المفاجأةالحديث عن 
الحكومية المدعومة من االجهزة االمنية بدت  لألقليةالحكومي مقاب  الخطاب السياسي البراغماتي 



 
 
 

 

 
           40ص                                     3002 العدد:     7/5/0204األربعاء  التاريخ:

 

رتبكة عاجزة عن بلورة موقف واضح متماسك تقنع بعه العالم إلى بدا بمعظمه إسرائي  متخبطة م
االنقسام أو بجمود عملية التسوية  بإنهاءمعجعا للمصالحة ومتبنيا للرواية الفلسطينية ان فيما يتعلق 

 وربما تحطمها على صخرة التعنت والعنجهية اإلسرائيلية.
بعد ساعات على  -نيسان  11 -هللا إلى غزة الثالثاء  توجه وفد منظمة التحرير الفلسطينية من رام

انتهاء اخر جوالت التفاوض الثالثية مع الجانبين األميركي اإلسرائيلي وتزعم ت  ابيب ان الجانب 
الفلسطيني لم يضعها في صورة ما يجري وهي لم تفكر اصال في منع الوفد من الذهاب إلى غزة كي 

للمصالحة وعلى قاعدة ان الحوارات سيكون مصيرها الفع  ال تظهر بمظهر المعرق  المباعر 
كسابقاتها ومن هنا بدا النجاح من حيث المبدأ مفاجئًا إلسرائي  المتغطرسة والمتعالية والتي اعطت 

في الكواليس الفلسطينية وهو  ما يدورنفسها الحق في امتالك الفيتو على المصالحة أو حتى بمعرفة 
 حص  اصال.ما لم يحدث وال يجب ان ي

ردود الفع  اإلسرائيلية االولية عبرت اذن عن التفكير العنصري المتعالي والمنكر للواقع وبعيدا عن 
حفلة السباب والعتائم العنصرية لنفتالي بينيت وجوقته خير رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس عباس بين 

نه تدخ  فظ في العؤون السالم مع حماس أو السالم مع إسرائي  في خطاب اق  ما يقا  فيه ا
الفلسطينية الداخلية ناهيك عن ان السالم مع الدولة العبرية تحو  إلى عملية أو مفاوضات عقيمة ال 

 طائ  أو جدوى منها.
لمناقعة المصالحة وكيفية الرد  -نيسان  14 -جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت الخميس 

ة استحضار صورة من موقع تويتر للرئيس عباس مع عليها غلبت عليها المواقف المتطرفة لدرج
اسماعي  هنية كتب تحتها ان ابا مازن عقد اتفاق مصالحة مع من قام بنعي اسامة بن الدن اما في 
السياسة فقد قررت الحكومة رسميا تجميد المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية جديدة واضافية ضد 

زعيمة  -ام جاء اثر ضغوط من وزيرة العد  تسيبي ليفني السلطة والتجميد وليس الوقف النهائي والت
اللذين دعيا إلى اغتنام  -زعيم حزب هناك مستقب   -ووزير المالية يئير ليبيد  -حزب الحركة 

نبذ العنف واالعتراف  -الفرصة ومحاولة تدجين حركة حماس للقبو  بعروط الرباعية الثالث 
ي الحد االدنى اختبار نوايا الرئيس عباس تجاه المفاوضات وف -بإسرائي  واالتفاقات السابقة معها 

 والقاء تبعة الفع  عليه وليس على الدولة العبرية.
التقدير االمني الحاضر دائما في السياسة اإلسرائيلية فرض نفسه ايضا على الموقف الرسمي تجاه 

االواني أو كسر قواعد  عملية المصالحة الفلسطينية حيث دعت قيادة جيش االحتال  إلى عدم تحطيم
اللعبة مع السلطة عبر فرض عقوبات قاسية ضد الفلسطينيين ال في الضفة وال حتى في غزة خعية 
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انهيار الهدوء السائد حاليا في المنطقتين دعا الجيش كذلك إلى التريث ومراقبة تنفيذ االتفاق 
ور المبدئي يقو  انه لن يترك واكتعاف تداعياته على إسرائي  خاصة في العق االمني علما ان التص

 اثارا سيئة وسلبية على الدولة العبرية اقله في المدى المنظور.
من هنا يمكن فهم كيف ان قرار الحكومة اإلسرائيلية االعالمي والصاخب بفرض عقوبات اقتصادية 

ك  رسمي على السلطة لم ينفذ عمليا وبقي حبرا على ورق حيث ابلغت وزارة المالية اإلسرائيلية وبع
ان تحوي  عوائد الضرائب والجمارك ستحو  كما هو  -نيسان  14 -نظيرتها الفلسطينية االثنين 

معتاد بعك  عهري ما اعتبر ترجمة مباعرة لموقف الجيش واالجهزة االمنية التي تخعى من تردي 
وتراجع وتيرة وصوال إلى االنفجار بوجه إسرائي  وفي الحد االدنى  االجتماعية االقتصاديةاالوضاع 

 السائدة في العارع الفلسطيني. باألجواءعادة  تتأثرالتنسيق االمني مع نظيرتها في السلطة والتي 
دوليا تعاطت إسرائي  بالطريقة المرتبكة والمتخبطة نفسها والقت فعلت ذريعا في تسويق روايتها 

ابيب من المجتمع الدولي رفض للعالم بما في ذلك حليفتها المقربة الواليات المتحدة حيث ارادت ت  
على « االرهاب»المصالحة من حيث المبدأ وقبو  فكرة ان الرئيس عباس فض  التصالح مع 

التصالح مع إسرائي  وتحميله بالتالي مسؤولية تعثر المفاوضات وعملية التسوية برمتها وعندما اتضح 
ي اخر تعجيزيًا وخياليًا بربط ان العالم ال يتقب  هذه الرواية طرحت ت  ابيب مطلبًا غير سياس

حركة حماس وليس حكومة التوافق بعروط الرباعية الثالث طبعا قوب   بإقراراالعتراف بالمصالحة 
هذا المطلب بالرفض ايضا مع ترحيب عربي روسي صيني التيني صريح بالمصالحة وانفتاح 

ث عن اتفاق سالم نهائي اوروبي واضح واكتفاء بان ترفض الحكومة العنف وتستمر في مساعي البح
مع إسرائي  وحتى واعنطن نفسها ليست بوارد تبني موقف حكومة ت  ابيب بحذافيره وهي كما قوى 
دولية مؤثرة تفهم ان المصالحة ضرورة ملحة ليس فقط فلسطينيا وانما لالستقرار واالمن ومنع 

وروبي والحكم على حكومة االنفجار في المنطقة برمتها وهي ستتبني موقفا قريبًا من الموقف اال
ونهج الرئيس ابو مازن اقله حتى االنتخابات  ألفكارالتوافق بناء على افعالها وباعتبارها مترجمة 

العامة التي كانت عام  اساسي في تفهم العالم التفاق المصالحة االخير وسيكون من الصعوبة 
 .1009انتخابات ينايركما حص  بعد  -اي كانت  -مع نتائجها  التعاطيبمكان عليه رفض 

المعطيات المفاهيم والحقائق السابقة يجب ان تكون معجعة للفلسطينيين من اج  المضي قدما في 
انهاء االنقسام وترتيب البيت الداخلي وتوحيد المؤسسات والتوافق على برنامج أو لغة سياسية يفهمها 

يس فقط فيما يتعلق بالمصالحة وانما العالم ويدعمها واستغال  تبنيه وقبوله للرواية الفلسطينية ل
بالمفاوضات وفكرة التسوية برمتها لفضح إسرائي  وكعف القناع عن وجهها العنصري وعن تحولها 
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بعك  تدريجي وبطيء ولكن مستمر إلى نموذج معابه لنموذج النظام العنصري السابق في جنوب 
ها ليست مستحيلة ايضا وهي وتقتضي افريقيا هذه المهمة ليست سهلة على الجانب الفلسطيني، ولكن

اداءًا مختلفًا تجاه إسرائي  وتجاه العالم ايضا الذي ال يتقب  فكرة تحو  الدولة العبرية إلى كيان فص  
 عنصري وفق النموذج الجنوب االفريقي..

6/5/0204، المستقبل، بيروت  
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