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 46 :كاريكاتير

*** 
 
 وحل قضية الالجئين : عباس وافق على يهودية الدولةزبيري .0

شمعون  سرائيي رئيس اال، الزهير أندراوس، عن الناصرة من، 8/5/4104، رأي اليوم، لندن ذكرت
بنيامين  كشف ف  مقابية بثتها القناة الثانية ف  التيفزيون العبرّي، أّن رئيس الوزراء اإلسرائيي ّ  زبيري

طة الفيسطينّية محمود عّباس، قبيل نتنياهو، أمر بوقف االتصاالت الت  أجراها مع رئيس السي
 التوّصل التفاق تاريخّ  بين اإلسرائيييين والفيسطينيين، عيى حّد تعبيره.

النقاب عن أّن رئيس السيطة وافق عيى مسألتين مفصييتين: االعتراف بإسرائيل كدولة  زكشف بيريو 
يى أْن تكون هناك دولة يهودية، وقضية الالجئين، مشّدًدا عيى أّنه كان عيى عّباس الموافقة ع

يهودية، وأْن توافق إسرائيل عيى أن تكون هناك دولة فيسطينية، مشيًرا إلى أّنه كان عيى اتفاٍق مع 
 عّباس عيى ذلك.

فإّن قضية الالجئين الت  كانت ُتشّكل عبًئا دائًما، باعتبار أّن عودة الالجئين ستزعزع  زوبحسب بير 
عيى المبادرة العربية، الت  تتضمن حل قضية الالجئين بشكل  كون الدولة يهودية، فقد وافق عباس

 عادل ومتفق عييه.
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أّما ف  ما يتعّيق بالحدود فقال الرئيس اإلسرائييّ  إّنه عوًضا عن التحدث عن حدود الرابع من 
، تحّدث رئيس السيطة عن مساحة الدولة، األمر الذي يفتح الباب 2691حزيران )يونيو( من العام 

قامة كتل استيطانية، وأّن عّباس وافق عيى ذلك، كما قال بيريإلمكاني  .زة تبادل المناطق وا 
وساق قائاًل إّنه لم يّتم التوقيع عيى االتفاق ألّن نتنياهو رفض الخطة، عيًما أّنه، أْي الرئيس 

 اإلسرائييّ ، أجرى المفاوضات مع عّباس بعيم رئيس الوزراء اإلسرائييّ  وبموافقته.
مصادر  إن ،كفاح زبون عن رام هللا، من 8/5/4104الشرق االوسط، لندن، قالت  من جهتها

"الرئيس عباس لم يوافق، وال ف  لحظة، عيى االعتراف قالت إن فيسطينية مسؤولة لـ"الشرق األوسط" 
 -وما يزال  -كان "بيهودية إسرائيل ال ف  الماض  وال اآلن وال ف  المستقبل". وأضافت أن عباس 

عيى الرأي العام اإلسرائيي  ومستعدا لمقابية المسؤولين اإلسرائيييين ف  محاولة لتضييق  منفتحا
الفجوات بين الطرفين وتشكيل جبهة ضغط إسرائييية عيى الحكومة هناك، لكن من دون أن يمس 
ذلك بالثوابت". وأوضحت المصادر أن شروط عباس من أجل العودة إلى المفاوضات واضحة، وه  

طالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى.وقف االس  تيطان ووضع خريطة الحدود عيى الطاولة وا 
 
 : زيارة البطريرك الراعي لفلسطين تسهم بالحفاظ على عروبة القدس واألرض المقدسةعباس .2

رئيس محمود عباس، اليوم األربعاء، عن تقديره الكبير واحترامه وترحيبه بالضيف الأعرب  :رام هللا
ة البطريرك مار بشارة بطرس الراع  ف  فيسطين، معتبرا هذه الزيارة اسهاما كبيرا ف  الكبير غبط

 الحفاظ عيى صمود وعروبة القدس وفيسطين.
عن تقديره الكبير لقرار وتصريحات البطريرك الراع  بشأن زيارته القادمة إلى  عباسكما أعرب 

وأعمق معان  الحفاظ عيى  فيسطين، وخاصة لمدينة القدس، حيث عبر ف  كيماته عن أصدق
 عروبة القدس وعيى التواجد اإلسالم / المسيح  ف  زهرة المدائن المهددة يوميا بالتهويد.

: فأهال وسهال بضيف فيسطين الكبير، رأس الكنيسة المارونية بتاريخها العريق ف  عباسوقال 
  فيسطين، فزيارتكم ليست الحفاظ عيى العروبة لغة وثقافة، وأهال وسهال بغبطتكم ف  بيدكم الثان

تطبيعا كما اعتاد أن يردد ذلك بعض المزاودين وأصحاب األجندات الخاصة المطالبة بعدم زيارة 
 فيسطين والقدس ألنها تحت االحتالل وكأنهم بموقفهم هذا يسيمون باألمر الواقع.

ينتكم وأضاف: نقدر لكم يا صاحب الغبطة زيارتكم المباركة ألرضكم وليقدس الت  ه  مد
وليفيسطينيين المحاصرين، وأهال بكم ضيفًا عزيزا، وقيوبنا مفتوحة قبل بيوتنا يا غبطة البطريرك لكم 
ولكل اليبنانيين لنرد إلخواننا اليبنانيين بعض جمييهم عيى استضافتهم لمئات آالف الالجئين 
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لفيسطين ، إلى جانب الفيسطينيين، ولما قدمه لبنان بكل فئاته وطوائفه من دعم وتضحيات لشعبنا ا
 كفاحه من أجل العدل والسالم ف  أرض السالم.

 7/5/4104وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 بتنفيذ بنود اتفاق سابق مع األسرى "إسرائيل"هنية يدعو مصر إللزام  .3
ى يالعمل عاألناضول: دعا إسماعيل هنية رئيس الوزراء ف  الحكومة الفيسطينية بغزة، مصر ب -غزة

إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق سابق لها مع األسرى الفيسطينيين داخل السجون اإلسرائييية، تم التوصل 
 .1020يار عام أإليه بوساطة مصرية ف  مايو/ 

وقال هنية خالل مؤتمر نظمته وزارة األوقاف ف  مدينة غزة، حول )الزكاة ف  اإلسالم( األربعاء: 
  مصر، بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما وعدت به، سابقا وأن يتم الضغط عيى ندعو اإلخوة األشقاء ف“

 ”.السيطات اإلسرائييية لتنفيذ المطالب المشروعة لألسرى المضربين عن الطعام
 "18”استمر لـ 1021وكان األسرى ف  السجون اإلسرائييية قد عيقوا إضرابا مفتوحا عن الطعام عام 

دارة السجون يوما، عقب توقيع اتفاق عرف آنذا ك باسم )الكرامة( بين قيادة الحركة األسيرة، وا 
 .1021يار عام أبوساطة مصرية ف  مايو/ 

ودعا هنية، إلى التضامن سياسيا وجماهيريا مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام، مؤكدا 
 وقوف حكومته إلى جانب األسرى، والعمل عيى تحقيق مطالبهم.

 ة إّن حكومته تمض  ف  طريق تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة الفيسطينية.وف  سياق آخر، قال هني
إذا ما قدر هللا ليمصالحة الفيسطينية أن تمض ، فإننا نقدم إرثا حكوميا يفخر به كل ” وتابع:

 ”.فيسطين  وعرب ، ف  مجاالت التربية والتعييم والجهاد والدعوة
كانت مييئة بالمحن والشدائد، وف   1001منذ عام  وقال هنية إن سنوات فترة توليه رئاسة الحكومة

ذات الوقت كانت أعواما من الثبات والنصر والعزة ف  حروب المواجهة مع إسرائيل ومع القضايا 
 الت  تعارض ثوابت الفيسطينيين.

 8/5/4104القدس العربي، لندن، 
 
 ا  بالفلسطينيين قريمنظمة التحرير: رئيس المخابرات السورية وعد بإطالق سراح المعتقلين  .4

أشرف الهور: أعينت منظمة التحرير الفيسطينية عن تيقيها وعودا من النظام السوري، بتسوية  -غزة 
 أوضاع المعتقيين، وتأمين عودة الالجئين الفيسطينيين إلى مخيماتهم.



 
 
 

 

 
           7ص                                     3400 العدد:     8/5/4104الخميس  التاريخ:

 

برئيس وقال الدكتور زكريا اآلغا رئيس وفد منظمة التحرير الفيسطينية إلى سورية عقب لقاء جمعه 
جهاز األمن السوري العام عي  مميوك، بأنه تم التركيز عيى تأمين الحماية لالجئين، وتسوية 

 أوضاع المعتقيين، وعودة النازحين إلى مخيماتهم.
، وأن الوفد عيم بوجود اتصاالت ’إيجابيا ليغاية‘ووصف اآلغا ف  تصريح صحاف  اليقاء بأنه كان 

 المسيحة، تمهيدا إلنهاء أزمته وعودة النازحين.إلخالء مخيم اليرموك من المظاهر 
ميف المعتقيين ’ ناقش بشكل معمق‘وبحسب المسؤول الكبير ف  منظمة التحرير فإن وفد المنظمة 

الفيسطينيين وتصنيفهم وكيفية التعامل مع موضوعهم سواء كانوا معتقيين جنائيين أو أمنيين، مبينا 
طالق سراحهم بأسرع وقت ممكن خاصة لمن لم تثبت  تصنيف المعتقيين‘عيى  االتفاقأنه تم  وا 
 ’.إدانتهم

، الذين 2612وكشف عن أن اليقاء تم خالله التطرق إلى موضوع المقيمين الفيسطينيين بعد عام 
لبنانية( لتسوية أوضاعهم وضمان إقامتهم ف   –يحميون وثائق سفر مختيفة غير سورية )عراقية 

الحاجة إلى قرار سياس ، إضافة إلى القرار األمن  لضمان ‘يغهم بـ سورية، مشيرًا إلى أن مميوك أب
 ’.بقائهم ف  سورية
عيى االستمرار ف  إدخال المساعدات والمواد الغذائية واألدوية لمخيم اليرموك  االتفاقوأوضح أنه تم 

 وتقديم كافة التسهيالت اليوجستية الالزمة لذلك.
تحرير الفيسطينية ف  سورية السفير أنور عبد الهادي، ان وقال مدير الدائرة السياسية لمنظمة ال

السفارة الفيسطينية ف  لبنان تتابع الموضوع من أجل إعادة سماح لالجئين الفيسطينيين ف  سورية 
 الدخول إلى لبنان.

 8/5/4104القدس العربي، لندن، 
 
 ودعمها ماديا  ومعنويا   يدعو العرب لزيارة فلسطين رامي الحمد هللا .5

دعا رئيس الوزراء الفيسطين  رام  الحمد هللا، أمس، العرب إلى زيارة فيسطين ودعمها ماديًا م هللا: را
ومعنويًا، وقال خالل لقائه ف  مكتبه برئاسة الوزراء برام هللا، وزير األوقاف األردن  هايل داود والوفد 

الطالع عيى األوضاع عن كثب، المرافق له، "أدعو الوزراء والمسؤولين العرب كافة لزيارة فيسطين ل
 ".ولتقديم رسالة دعم مادي ومعنوي، والتأكيد عيى الوحدة العربية

 8/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
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تأمين اإلفراج عن السـفير األردنـي المختطـف بمساعدة العرض ي رام هللامدير مخابرات  ":رأي اليوم" .6
 ليبياب

رج عرضا خاصا لألردن بالمساعدة ف  تأمين اإلفراج عن قدم مدير المخابرات الفيسطين  ماجد ف
العرض الفيسطين  دعمه عن بعد  السفير المختطف األردن  المختطف ف  ليبيا فواز العيطان.

 سورية.الرئيس محمود عباس وكان مماثال ليعروض الت  قدمت ف  تأمين اإلفراج عن رهائن ف  
فقط مع  اتصاالتسطين  لكنه ال يتعيق بإنشاء لم تعرض تفاصيل وحيثيات العرض األمن  الفيو 

الجانب األردن  تحفظ بوضوح عيى المقترحات الفيسطينية وشكر من  وسيطة، لكنالخاطفين كحيقة 
 قدمها.

 8/5/4104رأي اليوم، لندن، 
 
 "الوطني الفلسطيني" يتمسك بحق العودة ويرفض "يهودية الدولة" .7

طن  الفيسطين  التمسك "بحق العودة لالجئين الفيسطينيين أكد المجيس الو : نادية سعدالدين -عمان 
"، والذي يصادف ذكرى 2648إلى ديارهم وأراضيهم الت  تهّجروا منها بفعل العدوان الصهيون  العام 

 "نكبته" ف  الخامس عشر من الشهر الحال .
ف   وقال، ف  ختام اجتماع عقده أول من أمس ف  عمان بحضور أعضاء المجيس المتواجدين
 99األردن، إن "الشعب الفيسطين  ما يزال يواصل مقاومته ونضاله، بشتى الوسائل، رغم مض  

عامًا عيى "النكبة"، وذلك بهدف تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة ف  التحرير وتقرير المصير وحق 
 العودة، دونما تنازل".

ء اإلسرائيي  بنيامين نتنياهو فرضها وأكد "الرفض المطيق "ليهودية الدولة"، الت  يحاول رئيس الوزرا
من خالل مشروع قانون يجري اإلعداد له، مما يهدد زهاء مييون ونصف المييون مواطن فيسطين  

لغاء حق العودة، ووضع القدس المحتية، بما فيها المسجد 2648ف  األراض  المحتية العام  ، وا 
 األقصى وكنيسة القيامة، تحت السيادة اإلسرائييية".

د "بعدوان االحتالل المتواصل ضد القدس المحتية، والتعدي عيى حرمة المسجد األقصى وند
 واألماكن الدينية المسيحية واإلسالمية".

نيسان  11وأكد "دعمه التفاق المصالحة الذي أنجزه وفد منظمة التحرير مع حركة "حماس"، ف  
 صريحات السيبية والضارة بمساره".)ابريل( الماض ، مطالبين بسرعة تنفيذه، ومحذرين من بعض الت

 8/5/4104الغد، عمان، 
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 عدام بحق متخابرين مع االحتالل" تنفذ حكم اإلفي غزة "الداخلية .8

نفذت وزارة الداخيية واألمن الوطن ، مساء األربعاء، حكم اإلعدام بحق متخابرين اثنين مع : غزة
وقالت الوزارة ف  بيان وصل  لهما.االحتالل الصهيون  بعد توجيه المحكمة العسكرية تهم عدة 

"الرأي" نسخة عنه إن جرى تنفيذ حكم اإلعدام بحق المتخابرين )ع. ك( رمًيا بالرصاص، والمتخابر 
 .)ز. ر( شنًقا بعد إدانتهما بتهم عدة

 7/5/4104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 ي"اإلعالمي الحكومي" يطلق مبادرة إلنهاء االنقسام الصحفغزة:  .9

أطيق المكتب اإلعالم  الحكوم  مبادرة إلنهاء االنقسام داخل البيت الصحف  وتوحيد نقابة : غزة
الصحفيين عيى أسس صحيحة تعيد االعتبار لفرسان صاحبة الجاللة، وتحقق طموحات جموع 

 الصحفيين.
ل وأن وقال رئيس المكتب اإلعالم  الحكوم  م. إيهاب الغصين: "نأمل أن تيقى المبادرة القبو 

تتضافر جهود الجميع لتحقيقها لما فيه المصيحة لإلعالم الفيسطين ، خاصة أننا نعيش أجواء 
 إيجابية ف  الشارع الفيسطين  بعد توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة".

 7/5/4104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 ق الوطنيعباس يبدأ اليوم مشاورات حكومة التواف"البيان": مصادر فلسطينية لـ .01

أن الرئيس الفيسطين  محمود عباس سيبدأ مشاورات « البيان»كشفت مصادر فيسطينية لـ : رام هللا
تشكيل حكومة التوافق الوطن  اليوم الخميس، موضحة أن الجيسات الرسمية ستنطيق مطيع األسبوع 

 المقبل، وتنته  بنهايته.
 8/5/4104البيان، دبي، 

 
 لتوافق الوطني المؤقتة: ست مهام لحكومة امرزوقأبو  .00

قــال عضــو المكتــب السياســ  لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق إن حكومــة : عبــد هللا كرســوع - غــزة
التوافـــق الـــوطن  لـــن يكـــون لهـــا أي برنـــامن سياســـ ، مســـتدركا أن مهامهـــا محـــددة، تتعيـــق باالســـتعداد 

دارة شؤون الحياة اليومية ليفيسطيني  ين ف  القطاع والضفة الغربية.لالنتخابات التشريعية والرئاسية، وا 
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وأوضح أبو مرزوق خالل لقاء عقدته وزارة الثقافة صباح، األربعاء، أن حكومـة التوافـق التـ  ستشـكل 
نهـاء الحصـار المفـروض عيـى القطـاع ا مهـام أبرزهـا إعـادة  9شهور لهـا  9وتكون مدتها  عمـار غـزة وا 
نتخابـات فـ  الـداخل والخـارج سـواء التشـريعية أعوام، باإلضـافة إلـى تهيئـة األجـواء لال 1منذ أكثر من 

 أو الرئاسية أو المجيس الوطن .
وبّين أن من ضمن مهامهًا أيضًا، إنهاء ميف المصالحة المجتمعيـة والحريـات العامـة، تمهيـدا إلجـراء 

 االنتخابات.
ة, وأشــار أبــو مــرزوق إلــى الجهــود التــ  بــذلت والتــ  توجــت بــإعالن "الشــاط " ليمصــالحة الفيســطيني

 مشددًا عيى وجود إصرار فيسطين  ليمض  قدما نحو التطبيق الفعي  لما تم االتفاق عييه.
وف  تعقيبه عيى سؤال لمراسل "الرأي"، حول تطبيق المصالحة مـن طـرف واحـد، قـال أبـو مـرزوق إن 

 حماس تسعى لتقديم كافة التسهيالت ف  كل وقت وحين حتى  تتكيل جهود المصالحة بالنجاح.
يـــن  أبـــو مـــرزوق عـــن المـــدة التـــ  ســـيمكثها داخـــل قطـــاع غـــزة والتـــ  جـــاء إليهـــا إلتمـــام ميـــف ولـــم يع

 المصالحة.
 7/5/4104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أجواء المصالحة اإليجابية من رغممتبادلة بين فتح وحماس بال اتهامات .02

إلعالمـ " بـين مسـؤولين مـن أشرف الهور: شهدت الساعات الماضية عـودة جديـدة لــ"التراشق ا -غزة 
حركتـــ  فـــتح وحمـــاس، رغـــم "األجـــواء اإليجابيـــة" التـــ  تحـــيط باتفـــاق المصـــالحة األخيـــر الموقـــع قبـــل 
أسبوعين، والت  أثمـرت أمـس عـن وصـول أعـداد مطبوعـة مـن صـحيفة القـدس المحييـة، إلـى غـزة بعـد 

حركة حمـاس، فيمـا ال تـزال الفيسطين  الداخي ، بموافقة من  االنقسامانقطاع دام ست سنوات، بسبب 
األنظار ترقب دخول بـاق  الصـحف الممنوعـة إلـى الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، مـع قـرب بـدء تشـكيل 

 حكومة التوافق.
ة" ليقيادي ف  حركة حمـاس فـ  الضـفة نزيـه أبـو بوهاجمت حركة فتح ما وصفتها بـ "اإلدعاءات الكاذ

 .عون، والت  طالت المتحدث باسم الحركة أحمد عساف
"مؤشــرا عيــى المتضــررين مــن المصــالحة"، وأكــدت فــ  بيــان لهــا أن  االتهامــاتواعتبــرت حركــة فــتح 

"توجــه قيــادات مــن حمــاس ووســائل إعــالم ناطقــة باســمها أو محســوبة عييهــا لإلســاءة ليمتحــدث باســم 
الحركة أحمد عساف، دليل عيى تورطهم ومصالحهم الشخصية ف  تفجيـر مسـار إعـالن غـزة، إلنهـاء 

 وتنفيذ اتفاق المصالحة". قساماالن
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و وصفت الحركة أبو عون بـ"الكذب"، وقالت "إن استخدام الكذب مـن المـدعو نزيـه أبـو عـون القيـادي 
، وضرب االنقسامف  حماس وتيفيق األخبار بات عالمة مسجية تميز أولئك العاميين عيى إدامة أمد 

 وحدة الشعب الفيسطين  وأرضه".
ئــة العييـــا لمتابعـــة شـــؤون األســـرى والمحــررين فـــ  نـــابيس، ومنســـق خيمـــة ونقيــت فـــتح عـــن منســـق الهي

التضــامنية مــع األســرى فــ  المدينــة، عمــاد اشــتيوي، قولــه إن عســاف لــم يــزر نــابيس هــذا  االعتصــام
 .االعتصامالثالثاء أبدا، الفتا إلى أن قيادات من حركة فتح كانوا متواجدين ف  خيمة 

من الكذب ونسن من الخيال، تهدف لتفجير مسار المصالحة"،  هذه "ضرب االتهاماتوقالت فتح إن 
وتنفيــذ اتفــاق المصــالحة  االنقســاممؤكـدة التــزام إعــالم الحركــة بتوجيهــات القيــادة بتهيئــة األجــواء إلنهــاء 

 وا عالن غزة.
وجاء هجوم حركة فتح عيى أبو عون عقب نقل المركز الفيسطين  لإلعالم التابع لحماس تصريحات 

  الضــفة أبــو عــون شــن خاللهــا هجومــا عنيفــا عيــى عســاف، حيــث اســتنكر وضــع شــعارات ليقيــادي فــ
التضـامنية مـع األسـرى المضـربين عـن الطعـام فـ  مدينـة  االعتصـام"مسيئة" لحركة حماس ف  خيمـة 

 نابيس، من قبل "أطراف ف  حركة فتح.
واء المصالحة"، واتهـم وقال إنه "من المستهجن أن تتم هذه الشعارات ف  مناسبة لألسرى وف  ظل أج

واتهمهـا  االعتصـامالناطق باسـم فـتح عسـاف بأنـه "أطيـق ألفاظـا معيبـة بحـق حركـة حمـاس فـ  خيمـة 
 بالخيانة والتفريط".

وأكد أن بعض الناطقين اإلعالميين ف  حركة فتح مثل عساف ونزال "من وصفات التخريب بين فتح 
 وحماس يستخدمون وقت الطيب".

 8/5/4104 ،القدس العربي، لندن
 

 الوراء لتتقدم في الشراكة السياسية إلىحماس معنية جدا  بالقيام بخطوات  يوسف: أحمد .03
قــال أحمــد يوســف القيــادي فــ  حمــاس ان "أجــرت مراجعــات ليمواقــف السياســية إثــر : أ ف ب -غــزة 

واضـــحة بضـــرورة الخـــروج مـــن  إشـــارات، وكانـــت هنـــاك داخـــل الحركـــة اإلقييميـــةالتضـــييق والتطـــورات 
 ف  تونس عيى اتخاذ خطوات جريئة". اإلسالميةحكومة ف  غزة، وقد شجعت تجربة الحركة ال

ــــام بخطــــوات  اآلن أصــــبحت"حمــــاس  أن وأضــــاف ــــىمعنيــــة جــــدًا بالقي ــــ  الشــــراكة  إل ــــوراء لتتقــــدم ف ال
القـوة  إمكانـاتالسياسية"، مؤكدًا ف  الوقت نفسه ان الحركة ليسـت لـديها "أيـة مخـاوف، فحمـاس لـديها 
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والعســكرية، ويمكنهــا الحفــاظ عيــى شــرعيتها وقــدرتها حتــى فــ  تحديــد  األمنيــةبمــا فيهــا  رضاألعيــى 
 البرلمان مستفيدة من تجربة حزب هللا بيبنان". وأعضاءالرئيس القادم 

 8/5/4104، الحياة، لندن
 

 أبو زهري: حماس متمسكة بالمصالحة وترفض المفاوضات .04
تعادة الوحـدة الوطنيـة، وأكـدت أنهـا سـتدفع كـل ثمـن جددت حركة حمـاس تمسـكها باسـ: غزة )فيسطين(

 من أجل تحقيق ذلك.
وشــدد المتحــدث باســم حمــاس ســام  أبــو زهــري فــ  تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" عيــى ضــرورة 
التمييز بين التمسك بالمصالحة وبين رفض المفاوضات، وقال: "نحن ف  حماس مـع اسـتعادة الوحـدة 

ذلــك، لكــن موقفنــا جــازم فــ  رفــض المفاوضــات وعــدم االعتــراف الوطنيــة، وســندفع كــل ثمــن لتحقيــق 
 بشرعية االحتالل".

وأعرب أبو زهري عن ثقته بانجاز المصالحة، وقال: "نحـن مطمئنـون أن هـذه المـرة ليسـت كسـابقاتها، 
 هناك جدية متبادلة لدى كال الطرفين لتنفيذ ما اتفق عييه ف  غزة".

ها الحركة والحكومة ف  غزة لكن االتصاالت مع اإلخوة وأضاف "صحيح أن هناك خطوات بادرت إلي
فــ  "فــتح" مســتمرة، وتؤكــد جاهزيتهــا التخــاذ خطــوات فــ  ذات االتجــاه، ونحــن نشــعر بــأن هنــاك إرادة 

 متبادلة بين الحركتين إلنهاء االنقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة"، عيى حد تعبيره.
 7/5/4104قدس برس، 

 

 لبنانفي مكتب شؤون الالجئين التابع لحماس يندد بـ"العنصرية" ضد الفلسطينيين  .05
اتهمـــت حركـــة حمـــاس بعـــض الجهـــات اليبنانيـــة بــــ"تعمد تشـــويه صـــورة : جهـــاد أبـــو العـــيس - بيـــروت

اإلنســان الفيســطين  هنــاك"، معتبــرة أن مــا يجــري بحــق الفيســطينيين اليــوم فــ  لبنــان "نــوع مــن أنـــواع 
 التمييز العنصري".
الســــنوي الرابـــع الصــــادر عــــن مكتــــب شـــؤون الالجئــــين التــــابع ليحركــــة أن مســــتوى وجـــاء فــــ  التقريــــر 

"التحـريض السياســ  واإلعالمـ  عيــى الفيسـطينيين وصــل العــام الماضـ  إلــى مسـتويات خطيــرة وغيــر 
 مسبوقة".

أن "التحــريض"  1021وذكــر التقريــر المتعيــق بأوضــاع الالجئــين الفيســطينيين فــ  لبنــان خــالل عــام 
ين هنــــاك "صــــدر عــــن جهــــات منظمــــة، وكــــان تحريضــــا اتهاميــــا مباشــــرا مــــن داخــــل عيــــى الفيســــطيني
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أســتوديوهات البــث اإلذاعــ  والتيفزيــون  وأعمــدة الصــحف دون أدلــة قانونيــة أو مــن جهــات رســمية أو 
 حيادية".

وأضــــاف أن حميــــة التحــــريض عيــــى الفيســــطينيين أدت إلــــى "ارتفــــاع منســــوب الكراهيــــة ضــــد الوجــــود 
عــات الغضــب والكراهيــة، ورافقتهــا عمييــات اعتــداء جســدي ومــادي عيــى األنفــس الفيســطين  وزيــادة جر 

 والممتيكات ف  كثير من األحوال".
ـــين  ـــ  أن العـــام الماضـــ  "كـــان األســـوأ بالنســـبة لالجئ واعتبـــر مســـؤول المكتـــب فـــ  الحركـــة ياســـر عي

كـة تعتقـد الفيسطينيين من حيـث الهجمـة العنصـرية والتحريضـية التـ  خرجـت مـن جهـات لـم تكـن الحر 
 يوما أنها ستتبنى مثل هذا الخطاب التحريض  وبهذه الفجاجة العنصرية".

وانتقــد عيــ  فـــ  حــديث مــع الجزيـــرة نــت "اســتمرار رفـــض الجهــات اليبنانيــة تطبيـــق توصــيات مجيـــس 
الخاصـة بحقـوق اإلنسـان الفيسـطين . كمـا انتقـد خيـو  1022حقوق اإلنسان الصادرة فـ  مـارس/آذار 

لحكومــة رئــيس الــوزراء الجديــد تمــام ســالم مــن أيــة إشــارة إلــى الفيســطينيين أو العالقــة البيــان الــوزاري 
المســـتقبيية معهـــم، معتبـــرا ذلـــك "مؤشـــرا ســـيبيا يبعـــث عيـــى الخيبـــة نظـــرا لغيابـــه عـــن جـــدول سياســـات 

 الحكومة الحالية وأجندتها".
العـام، و"عـدم وجـود رؤيـة  ونبه إلى استمرار مشكية شريحة "فاقدي األوراق الثبوتية" لدى جهاز األمـن

واضــحة ونهائيــة تجــاه معــامالتهم حيــث يجــري استصــدار أوراق لــبعض أفــراد العائيــة الواحــدة ويســتثنى 
 آخرون بصورة تضر كثيرا ف  المركز القانون  ليمحرومين من هذه األوراق".

ســرا إلــى كمــا انتقــد عيــ  ترحيــل عــدد مــن العــائالت الفيســطينية مــؤخرا مــن مطــار بيــروت وتســفيرهم ق
ســوريا "رغــم مخالفــة ذلــك ألبســط الحقــوق الدوليــة والمعاهــدات التــ  وقــع عييهــا لبنــان والخاصــة بمنــع 

 الهجرة القسرية أو تسييم الالجئين لدول يشكل وجودهم فيها خطرا عيى حياتهم".
وبخصــوص ميــف حــق العمــل، قــال "إن الحــال لــم يتغيــر، فمــا زالــت الدولــة تحــرم الفيســطين  مــن حــق 

ف  أكثر من سبعين مهنة وحرفة، مع اإلبقاء أيضـا عيـى قيـود منـع حـق التميـك، حيـث ال يـزال  العمل
الفيسـطينيون محرومـون مـن التميـك والشــراء والتسـجيل وحـق التوريـث كمــا هـو حـال األم اليبنانيـة التــ  

 يمنع القانون توريثها أمالكها ألبنائها الفيسطينيين".
هر البارد، منتقدا الحصـار المفـروض عييـه واإلجـراءات األمنيـة وأشار إلى تردي األوضاع ف  مخيم ن

 المشددة "الت  شيت كل معالم الحياة التنموية واالقتصادية داخل المخيم المنكوب أصال".
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وطالب عي  بـ"ضرورة وقف التعامـل مـع الالجئـين الفيسـطينيين بوصـفهم مـدانين حتـى تثبـت بـراءتهم، 
يمـات حـال وجـود مطيـوبين، ووقـف تمـدد سياسـة الحصـار األمنـ  وترك سياسة العقاب الجماع  ليمخ

قامة الحواجز، وتسهيل دخول الالجئين الفيسطينيين الفارين بأرواحهم من سوريا".  وا 
 7/5/4104، الجزيرة نت، الدوحة

 

 السيسي بشأن القضية الفلسطينية "نبيلة وقومية"عبد الفتاح تصريحات  تعد  فتح  .06
رحبــت حركــة " فــتح" بــالمواقف التــ  : األناضــول - قــيس أبــو ســمرة –اؤوط عبــد الــرؤوف أرنــ-رام هللا

 أدلى بها مرشح الرئاسة المصرية، المشير عبد الفتاح السيس .
وف  بيان له تيقت وكالة األناضـول نسـخة منـه، قـال المتحـدث باسـم الحركـة، أحمـد عسـاف، إن "هـذه 

الــذي وصــفه الــرئيس محمــود عبــاس بأنــه  المواقــف تعبيــر عــن عمــق االنتمــاء القــوم  ليمشــير السيســ 
، وه  تعبير عن إرادة الشـعب المصـري الشـقيق الـذي تعـيش القضـية الفيسـطينية وقوم (وطن   )قائد

معــه وفــ  صــميم وجدانــه والــذي طالمــا وقــف ودعــم الشــعب الفيســطين  فــ  نضــاله الــوطن  مــن أجــل 
ســتبقى محفــورة فــ  ذاكــرة الشــعب  الجســام التــ  ذلــك التضــحياتالحريــة واالســتقالل، وقــدم فــ  ســياق 

 الفيسطين ".
 8/5/4104، رأي اليوم، لندن

 

 مقعدا  لحماس وثمانية مقاعد للجبهتين 41مقعدا  لفتح و 34جامعة بيرزيت:  انتخابات  .07
فــازت "كتيــة الشــهيد ياســر عرفــات"، الــذراع الطالبــ  لحركــة : األناضــول – قــيس أبــو ســمرة  - رام هللا

طين  )فـتح( بانتخابـات مجيـس الطيبـة فـ  جامعـة بيـر زيـت قـرب مدينـة رام هللا التحريـر الـوطن  الفيسـ
 مقعدا، بحسب مصادر طالبية. 52من أصل  11وسط الضفة الغربية، مساء اليوم األربعاء، بـ 

مقعدا،  11وأظهرت النتائن النهائية لفرز أصوات المقترعين، حصول كتية الشهيد ياسر عرفات عيى 
مقعدا، وحصل القطـب الطالبـ   10الوفاء الذراع الطالب  لحركة حماس عيى ف  حين حصيت كتية 

مقاعــد، وكتيــة الوحــدة الطالبيــة، الــذراع الطالبـــ   1التقــدم ، الــذراع الطالبــ  ليجبهــة الشــعبية، عيـــى 
 ليجبهة الديمقراطية، عيى مقعد واحد.

تنـافس فـ  االنتخابـات سـت وشارك ف  االقتراع ثمانية آالف طالب وطالبة النتخاب مجيـس الطيبـة، و 
 مقعدًا ف  المجيس. 52كتل طالبية عيى 

وقال عضو اليجنة المركزية لحركة "فتح"، مفـوض التعبئـة والتنظـيم، محمـود العـالول، إن "الفـوز الـذي 
حققته حركة الشبيبة الطالبية، كتية الشـهيد ياسـر عرفـات، فـ  جامعـة بيـر زيـت "مكافـأة ليحركـة عيـى 
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الت  أنجزتها، ومبايعة وطنية ليحركة، وبرهان عيى ثقـة الجمهـور بمبادئهـا وأهـدافها  استراتيجية الوفاق
 وبرنامجها".

ومضى قائال، ف  بيان وصل وكالة األناضول نسـخة منـه، إن "لهـذا الفـوز مـدلول وطنـ  كبيـر، وأكـد 
  ".عيى التفاف الجماهير حول حركة فتح وبرنامجها عيى الصعيد الداخي  وعيى الصعيد النضال

من جانبها، قالت كتيـة الوفـاء )حمـاس(، عيـى صـفحتها الرسـمية عيـى موقـع "فـيس بـوك"، إنهـا تطيـب 
ـــه لصـــالح "كتيـــة الشـــهيد ياســـر  أوراقمـــن إدارة الجامعـــة إعـــادة فـــرز صـــندوق تـــم احتســـاب  الغيـــة في

 عرفات".
هـــــــذه االنتخابـــــــات هـــــــ : "الشـــــــهيد ياســـــــر عرفـــــــات" )فـــــــتح(، و"الوفـــــــاء  شـــــــاركت فـــــــ والكتـــــــل التـــــــ  

اإلســـالم ")حماس(، و"القطـــب الطالبـــ  الـــديمقراط  التقــــدم " )الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فيســــطين(، 
)حــــزب المبــــادرة  "و"الوحــــدة الطالبيــــة" )الجبهــــة الديموقراطيــــة لتحريــــر فيســــطين(، و"فيســــطين ليجميــــع

 الوطنية(، وكتية االنتماء )تجمع طالب  مستقل(.
  8/5/4104، رأي اليوم، لندن

 
 عباسو  زقبل ثالث سنوات بين بيري و ينفي تعطيله اتفاقا  مكتب نتنياه .08

شن مكتب رئيس الحكومة اإلسرائييية بنيامين نتنياهو، هجوما عيى الرئيس  :كفاح زبون - رام هللا
لم يرد ف  أي وقت الوصول إلى اتفاق سالم، وكان يبحث عن "الفيسطين  محمود عباس، قائال إنه 
وجاء الهجوم الجديد ف  إطار نف  ديوان نتنياهو تصريحات  ."نتنازالت من دون أي يدفع أي ثم

، قال فيها إنه كان توصل قبل ثالث سنوات إلى تفاهمات زأدلى بها الرئيس اإلسرائيي  شيمعون بيري
 مع عباس بشأن عميية السالم، إال أن نتنياهو عرقل هذا المسعى.

فق عيى أي ش ء مع إسرائيل ولم إن عباس لم يت"وقالت مصادر مسؤولة ف  مكتب نتنياهو: 
الرئيس ". وأوضحت المصادر ف  بيان: "يتوصل إلى أي تفاهمات ف  حياته إال مع حركة حماس

أراد أبو مازن الحصول عيى تنازالت دون أن  زعباس لم يوافق عيى ش ء، وعندما تفاوض معه بيري
. وتابع "من إسرائيل دون ثمنكان أسيوب عباس قائما عيى انتزاع مواقف ". وأضافت: "يقدم ثمنها

 ."أسيوب عباس قائم عيى الضبابية حتى يتراجع ويتهرب من أي اتفاق"المصدر أن 
 8/5/4104، الشرق األوسط، لندن
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 "الطابور الخامس"بـ 48الـ ليبرمان يصف فلسطينيي  .09
رمـان، وزير الخارجية اإلسرائيي  أفيغـدور ليب، أن أ ف ب عن، 8/5/4104، السفير، بيروت ذكرت
 ."طابور خامس"بأنهم جزء من  العودة مسيرة ف  شاركوا الذين الداخل فيسطيني اتهم 

الذين ساروا مع أعالم السيطة الفيسطينية مطالبين بعدم "وقال ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيي  
عيى . وشّدد ليبرمان "التخّي  عن حق العودة هم جزء من طابور خامس يسعى لتدمير دولة إسرائيل

 .48بين عرب الـ "أقيية"التظاهرة، زاعمًا أنه ال يقصد إال  "رمزية"
 الـذين الـداخل فيسـطيني  مـن دعـا المـواطنين أن ليبرمـان،، 7/5/4104وكالة قدس برس،  وأضافت
 والــذهاب العبريـة الدولـة مغـادرة إلـى النكبـة، ذكـرى فـ  أمــس لوبيـة قريـة إلـى العـودة مسـيرة فـ  شـاركوا
  المحتية الغربية الضفة ف  هللا رام ةمدين ف  ليعيش
 بها شارك من إن ،"فيسبوك" االجتماع  التواصل موقع ف  صفحته عيى له تغريدة ف  ليبرمان وقال

 هللا رام مدينة باتجاه مسيرة إلى القادمة المرة ف  يذهب أن وعييه..  إسرائيل لدولة والءه عدم يظهر"
  "فيسطين عيم ويرفع فيسطينيا نيكو  أن يريد كان إذا منها العودة وعدم
 ألنهم اليهود، من اليسار ولنشطاء إسرائيل ف  ليعرب" موجه الحديث هذا أن إلى ليبرمان وأشار
 .تعبيره وفق" إسرائيل إلبادة تدعو مسيرة ف  شاركوا جميعا

 
 الخارجية اإلسرائيلية: ما نشرته "نيوزويك" مختلقا  ونحن نرفض بشكل مطلق كل اتهام كهذا  .21

خرجت إسرائيل عن طورها وه  ترد عيى االتهامات األميركية بشأن  الشؤون اإلسرائييية: محرر
. واعتبر مسؤولون إسرائيييون أن "الخطوط الحمراء"تجسسها الواسع داخل الواليات المتحدة وتجاوزها 

األميركية  "كنيوزوي"تقف خيف توجيه هذه االتهامات ليدولة العبرية. وكانت مجية  "دوافع ال سامية"
قد كشفت النقاب، أمس األول، عن تحذير االستخبارات األميركية ألعضاء الكونغرس من التجسس 

 ."ال دولة أخرى تستغل العالقات األمنية مثيهم"اإلسرائيي  وأن 
واعتبر وزير الخارجية اإلسرائيي  أفيغدور ليبرمان، أمس، اتهامات االستخبارات األميركية إلسرائيل 

. وشدد ليبرمان عيى أن حكومته تحرص "مغرضة"ا بالتجسس المكثف وعيى نطاق واسع بالـبقيامه
بشكل بالغ الدقة عيى عدم وقوع أي ش ء يمكن اعتباره تجسسًا إسرائيييًا ف  الواليات المتحدة. وقال 

 مختيق تمامًا. ونحن نرفض بشكل مطيق كل اتهام كهذا. "إلذاعة الجيش اإلسرائيي  إّن ما نشر 
وأن  "كاذب"أما المتحدث باسم السفارة اإلسرائييية ف  واشنطن أهرون ساغ  فأشار إلى أن ما نشر 

أننا ندين كل محاولة لتوجيه أصابع اتهامات ". وأكد "إسرائيل ال تتجسس ف  الواليات المتحدة. مطيقاً "
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مخاطبة الخارجية  . وقد طيبت الخارجية اإلسرائييية من سفارتها"كاذبة ومثيرة ليغضب ضد إسرائيل
ومن ناحيته، وصف وزير الشؤون اإلستراتيجية  األميركية وتقديم احتجاج رسم  عيى هذا الكالم.

 . "ال أساس لها"و "غير مسؤولة"يوفال شتاينتز اتهامات نيوزويك بأنها 
 8/5/4104، السفير، بيروت

 
 حكومة نتنياهو تلقى معارضة وسخرية من جانب وزراء في "الثمن فعد"جلسة خاصة لبحث  .20

دمغة "اعتداءات عصابات  خاصة لبحثأمس لعقد جيسة  ليفن ، يومبادرت وزيرة القضاء تسيب  
االضواء الحمراء  أشعللكن ما  "دمغة الثمن"عقدت الجيسة ف  أعقاب تزايد اعتداءات  "، وقدالثمن

صح فيها قتل ي"هو الكشف عن نقاش لناشطين متطرفين من مستوطنة يتسهار حول الحاالت الت  
. وشارك ف  الجيسة وزير األمن الداخي  يتسحاك أهرنوفيتش، "جنود خالل عمييات اإلخالء

والمستشار القضائ  ليحكومة يهودا فينشتاين، وممثيين عن الجيش والشرطة واألجهزة األمنية والنيابة 
بداء عدد من العامة.  وتطرقت ليفن  إلى النقاش الذي كشف النقاب عنه يوم أمس ف  يتسهار  وا 

المشاركين تاييدهم لالعتداء عيى جنود الجيش اإلسرائيي ، قائية: "كل من صمت عيى جرائم الكراهية 
هذه ضد العرب، اكتشف أن هذه االعتداءات باتت تستهدف أيضا رموزا إسرائييية. وتعيمنا بأن 

س بإسرائيل، وال يمكن يمكن أن تتحول إلى أعمال". وقالت ليفن  إن "هذه االعتداءات تم االقوال
 شرحها وليس بمقدور أفضل ماكينة دعاية تفسيرها".

وقررت ليفن  واهرنوفيتش ف  ختام الجيسة تقديم توصية ليمجيس الوزاري المصغر لبحث إعالن تيك 
ميفات  إمكانية نقلاالعتداءات أعماال إرهابية، وتقرر أيضا توسيع استخدام أوامر اإلبعاد، وفحص 

 لى النيابة العامة بدل النيابة العسكرية.االعتداءات إ
التعايش "سة إن ثمة تقدم ف  التحقيقات ف  تيك االعتداءات الت  تمس ف  يوقال أهرونوفيتس ف  الج

 ، وينبغ  القضاء عيى هذه الظاهرة بوسائل غير عادية."بين العرب واليهود
يجب التفريق "الجيسة، وقال واعترض وزير اإلسكان أوري أرئيل عيى التوصيات الت  خرجت بها 

فشل الشرطة ال يجعل من تيك األعمال أعماال "مضيفا أن  "بين ارتكاب مخالفة وارتكاب عمل إرهاب 
. فيما سخر وزير المواصالت يسرائيل كاتس من هذه التوصيات وقال: "فهمت أن وزيرة "إرهابية

الذين ينفذون أعمال "دمغة الثمن" القضاء ووزير االمن الداخي  يبادران إلى اإلعالن عن اليهود 
 كتنظيم إرهاب . لكن ماذا عن هؤالء الذين يدعون لتدمير إسرائيل".

 8/5/4104، 48عرب 
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 "إسرائيل"المرشح لرئاسة بن اليعازر تهمة تالحق  "لعب القمار" .22

مات بيعب يواجه وزير الدفاع اإلسرائيي  األسبق، والمرشح لرئاسة إسرائيل، بنيامين بن أليعازر، اتها
القمار وعضوية بعض نوادي القمار ف  لندن، قد تطيح بحيمه ف  أن يكون الرئيس العاشر 

وقالت القناة الثانية اإلسرائييية، إن بن أليعازر، اعتاد عيى زيارة نوادي القمار ف  لندن،  إلسرائيل.
نه كان عضًوا ف  بعض منها. قامة النوادي الخ وا  اصة به وفًقا وتحظر إسرائيل لعب القمار وا 

 ليشريعة اليهودية، ما يدفع اإلسرائيييين الراغبين ف  لعب القمار إلى السفر خارج إسرائيل.
ف  بداية األمر أن يكون زار أي من هذه النوادي، ثم عاد وقال إنه زار إحداها  ونفى بن أليعازر

ر نوادي القمار بالفعل، لتناول العشاء فقط، وعندما ووجه ببطاقات العضوية الخاصة به، قال إنه زا
 وكان يمتيك بطاقات عضوية بها، ولكن من أجل تناول الطعام فقط.

 8/5/4104، المصري اليوم، القاهرة
 
 "يوم االحتالل" "إسرائيل"يجب أن يطلق عليه داخل  "يوم االستقالل": جمال زحالقة .23

ئيل، هذا األسبوع، بما صرح العضو العرب  بالكنيست اإلسرائييى جمال زحالقة، بأن احتفال إسرا
 لدى العرب، ويعد يوما مأسويا ليعرب أجمع. "يوم النكبة"يسم   "يوم االستقالل"يسمونه 

ليس  2648اإلسرائييية، ما حدث ف  نكبة  "جيروزليم بوست"وقال زحالقة وفق مانقيته صحيفة 
يكتف باستيالئه عيى  استقالال ولكنه استبدال االستعمار اإلنجييزى باالحتالل الصهيون ، الذي لم

 ."يوم االستقالل"األراض  الفيسطينية بل طرد أهيه منها ولذا يجب تسمية اليوم بيوم االحتالل وليس 
من حقنا الرجوع إلى أراضينا ومن واجبنا القتال من أجيه ولن يكون هناك أي سالم "وأضاف زحالقة: 

جيل الشباب عاقد العزم عيى "ابع: ، وت"أو استقرار أو مصالحة حتى تنته  الهيمنة الصهيونية
 ."تصحيح الظيم التاريخ  الذي وقع عيى الفيسطينيين

 8/5/4104، المصري اليوم، القاهرة
 
 قرب الحدود  النصرة على تل األحمر السوريةجبهة قلق إسرائيلي من سيطرة  .24

ون الفرنس  المتخصص ف  شؤ  Intelligence onlineأفاد موقع : 12عرب  –القدس المحتية 
االستخبارات أن استيالء جبهة النصرة عيى تل األحمر قرب الحدود السورية االسرائييية ف  الجوالن 

وقالت اإلذاعة اإلسرائييية، إن قوات الجيش واالستخبارات اإلسرائييية  أثار قيقا جديا ف  إسرائيل.
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الطالعات الجوية بدأت العمل من أجل ضرب النصرة ف  سوريا وقام الطيران اإلسرائيي  بتكثيف 
وأضافت اإلذاعة أن إسرائيل، تحاول اقناع رؤساء مجالس قروية ف  الجانب السوري  االستكشافية.

 من الحدود برفض تقديم العالج الطب  أو األغذية لمقاتيين من المنظمات الجهادية. 
  مخيمات وتابعت اإلذاعة نقال عن الموقع الفرنس  أن ضباط استخبارات إسرائيييين موجودين ف

الالجئين السوريين عيى الحدود األردنية السورية حيث يعميون بتنسيق وثيق مع االستخبارات األردنية 
 واألمريكية.

 8/5/4104، "40موقع "عربي 
 
 مجرم 011بـ قدر عناصر "تدفيع الثمن" هآرتس: األجهزة األمنية ت .25

، عدد الضالعين ف  جرائم الكراهية،  سرائييقدرت أجهزة أمن االحتالل اال الرأي: –القدس المحتية 
 مجرم". 200الت  تستهدف الفيسطينيين ف  الداخل المحتل، المسماة "تدفيع الثمن بحوال  

وقالت صحيفة "هارتس" العبرية إن معظم عناصر هذه الجماعة، من ناشط  اليمين المتطرف من 
تيطانية الواقعة شمال  رام هللا وف  منطقة "يتسهار" شمال الضفة الغربية المحتية، ومن النقاط االس

وكان وزير األمن الداخي  الصهيون  "يتسحاق اهارونوفيتش" ووزيرة القضاء  جنوب جبل الخييل.
"تسيب  ليفن " قررا باألمس، التوجه ليمجيس الوزاري المصغر لدراسة احتمال اعتبار كل ما يرتكبه 

 أفراد "تدفيع الثمن " عمييات إرهابية.
 8/5/4104، أي الفلسطينية لإلعالموكالة الر 

 
 على المصالحة  من اإلسرائيليين يؤيدون وقف المفاوضات ردا   %68استطالع:  .26

بالتعاون  "معهد إسرائيل ليديمقراطية"التابع لـ "غوتمان"أظهر االستطالع الذي أجراه معهد : 48عرب 
 %98ونشرت نتائجه اليوم، أن التابع لجامعة تل أبيب،  "أفانس ليوساطة وحل األزمات" مع برنامن

يؤيدون وقف المفاوضات مع الفيسطينيين ف  أعقاب اتفاق  "اليهودي" من الجمهور اإلسرائيي 
المصالحة، وبتقسيم النتائن حسب تصنيف المستطيعين لموقعهم ف  الخارطة السياسية اإلسرائييية 

 ف  %19الوسط، و ف  %56، و%81إلى )يمين وسط يسار( فإن النسبة تصل ف  أوساط اليمين 
 اليسار.

من المشاركين  %51,5وردا عيى سؤال حول خطر المصالحة الفيسطينية عيى أمن إسرائيل، رأى 
أن اتفاق المصالحة يشكل خطرا عيى أمن إسرائيل، فيما رفضت نسبة مشابهة اعتبار أن اتفاق 
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وبالتال  ينعكس ذلك عيى قوة الفيسطينيين  الفيسطينية التفاوض باسمالمصالحة يتيح لرئيس السيطة 
 االتفاق الذي يوقعه.

وحول تحميل الرئيس األمريك  ليطرفين، اإلسرائيي  والفيسطين ، مسؤولية فشل المفاوضات بشكل 
. وبالنظر إلى المعطيات "اوباما غير محق ف  اتهام الطرفين بشكل متساو"إن  %59 متساو، قال

 %11,5طة السياسية )يمين وسط يسار(، يتبين أن بحسب تصنيف المستطيعين لموقعهم ف  الخار 
فقط ممن صنفوا أنفسهم ف  معسكر اليمين يتفقون مع أوباما، وتزيد هذه النسبة ف  الوسط لتصل 

 .    %10ف  أوساط اليسار إلى  ، وتصل%54و
 7/5/4104، 48عرب 

 
 4104 سنة "سرائيل"إزدياد معدل البطالة والفقر في تقرير: ا .27

كشف التقرير السنوي لمركز "تاوب ليدراسات السياسة االجتماعية ف  إسرائيل"،  :عكا أون الين
سيسية من النتائن المقيقة عيى الوضع االجتماع  والتنمية االقتصادية ف  إسرائيل، بما ف  ذلك 

  التراجع ف  مجاالت الصحة والتعييم والرعاية االجتماعية والتوظيف.
الفقر ف  الوسط اليهودي والوسط العرب  تزيد عن النصف، وه  أن نسبة فوبحسب نتائن التقرير، 
كما تبين أن نسبة الفقر تظل عالية مقارنة بباق  دول التنمية  عامًا، 10نسبة تعتبر األعيى منذ 

 من األطفال. %12االقتصادية، حيث أن ربع السكان ف  إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 
قرير إلى تحسن ف  تحصيل الطالب ف  المواضيع األساسية، ولكنها ال وف  مجال التعييم، يشير الت

 تزال ف  أسفل التدرين مقارنة بباق  دول العالم المتطورة.
أما بالنسبة لسوق العمل، فقد بين التقرير أن إسرائيل ال تزال متخيفة بعدة عقود ف  مجال نجاح 

لرئيس لتأخير التطور هو البيروقراطية العمل مقارنة بباق  الدول المتطورة، حيث أن المسبب ا
وحسب التقرير فأن متوسط األعمار  الحكومية الت  تمس ف  االستثمار بالثروة المادية والبشرية.

 ارتفع ف  االعوام االخيرة وهذا مقابل الهبوط ف  نسبة عدد الوفيات من االطفال.    ،لسكان إسرائيل
 8/5/4104، عكا اون الين

 
 الل غزة سُيكل ف الجيش "اإلسرائيلي" ثمنا  باهظا  وخسارة كثيفة في األرواحاحت إعادةخبير:  .28

انتقدت الخبيرة الصهيونّية ليشؤون الدولّية "أريئيال رينغل هوفمان" التهديدات "اإلسرائييية" الُمتكررة 
اهظًا، وأّن بإعادة احتالل غزة، معتبرًة أّن التدخل ف  غزة سُيكيِّّف الجيش الصهيون  والشعبين ثمنًا ب
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هذه التهديدات ُتشبه اقتراحات احتالل لبنان، والتدخل ف  سوريا. ولفتت "هوفمان" إلى أّن جميع 
التوّقعات ُتشير إلى أّنه ف  حال تم احتالل غزة، فإّنه سيكون مصحوبًا بخسارة كثيفة من األرواح 

الحتالل لن ُيحل الُمشكية إال إذا بق  عند الجانبين، كما سُيخيف دمارًا وخرابًا شديدًا، مشيرًة إلى أّن ا
الجيش الصهيون  هناك ينزف ويغرق ببطء ف  الوحل الغزي. وذّكرت "هوفمان" الصهاينة بأّن أيام 
وجود الكيان ف  غزة لم يكن إال مصحوبًا بخيبة أمل طويية بسبب المسؤولّية الثقيية من جهة، 

فاظ عيى حياة طبيعّية ف  القطاع لمييون وبسبب عجز الكيان عن ضمان سالمة المستوطنين والح
ونصف مدن  من جهة أخرى. وأوصت "هوفمان" باستغالل ضعف حماس إلجراء ُمحادثات معها، 
ألّن أي اتفاق سالم معها ُيمكن أن يخفض ارتفاع اليهب عيى األقل، ويزيد ف  المدة بين انفجار 

 وآخر.
 7/5/4104، 3170التقرير المعلوماتي 

 
 ةأين يذهب الفلسطينيون النازحون من سوري: إنفوجرافيكينشران  ي ومجموعة العملاألورومتوسط .29

لحقوق اإلنسان وبالتعاون مع مجموعة العمل من أجل  األورومتوسط نشر المرصد : دمشق
 ةفيسطيني  سوريا إنفوجرافيك عن األماكن الت  ييجأ لها الالجئون الفيسطينيون النازحون من سوري

 اكات عنيفة بين قوات النظام السوري والجيش الحر.والت  تشهد اشتب
وجاء ف  اإلنفوجرافيك الذي وصل "المركز الفيسطين  لإلعالم" نسخة عنه أرقامًا وبيانات توضح أن 
أغيب الدول العربية أوصدت األبواب ف  وجه الالجئين الفيسطينيين الفارين من جحيم الحرب ف  

 وكانت كالتال : سورية،
قرارًا منذ شهر يوليو يمنع دخول الالجئين الفيسطينيين دون الحصول عيى تأشيرة أو أصدرت : مصر

 موافقة األمن المصري.
 يمنع دخول الالجئين الفيسطينيين منذ بدء األزمة.: األردن
وقامت  ألراضيها،أصدر يوم الرابع من مايو الماض  قرارًا بمنع دخول الالجئين الفيسطينيين : لبنان

 جئًا ف  نفس اليوم.ال 46بترجيل 
الجئا فيسطينيًا من دخول أراضيها بينهم طفالن وامرأة وأعادتهم  21مايو بمنع  2قامت ف  : تونس

 إلى حيث أتوا.
 إال ف  حاالت نادرة. األزمة،تمنع الالجئين الفيسطينيين من دخول أراضيها منذ بدء : دول الخليج

 سطينيين تأشيرة لدخول أراضيها بدون أسباب.منح الالجئين الفي 1021ترفض منذ مايو : تركيا
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 وكانت كالتال : ةكما وجاء ف  اإلنفوجرافيك أرقامًا هامة حول الالجئين الفيسطينيين ف  سوري
 ألفًا. 510الذين يعيشون ف  سوريا قبل األزمة  الفيسطينيينيبيغ عدد الالجئين 

 تعترف "أونروا" بتسعة منها فقط.مخيمًا  24يبيغ عدد المخيمات الت  يتوزع عييها الالجئون 
 ألف الجٍ  نزحوا داخل سوريا منذ بدء األزمة. 119

 بحاجة لمساعدات. ةف  سوري الفيسطينيينمن الالجئين  %60وفق إحصائيات وتقارير رسمية 
 شهيدًا. 1155من الالجئين الفيسطينيين حتى مطيع مايو بيغ  ةعدد ضحايا الحرب ف  سوري

 : افيكإنفوجر لالطالع عيى 
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=153708 

8/5/4104المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 
 حي المغاربةبعلى حساب عقارات وقفية ببناء "بيت شتراوس" االحتالل ماٍض مؤسسة األقصى:  .31

التهويدي المعروف إن االحتالل يواصل العمل ف  مشروعه  ”مؤسسة األقصى ليوقف والتراث“قالت 
مترًا غرب  المسجد األقصى، عيى حساب عقارات وقفية تابعة  50، عيى بعد ”راوستبيت ش“باسم 

الفاصل بين حارة المغاربة وطريق -لحارة المغاربة، وبالتحديد ضمن مبان  قنطرة وجسر أم البنات
 .-باب السيسة

بيت “، يتبّين أن العمل بمشروع وأفادت المؤسسة أنه ومن خالل جولة ميدانية لمنطقة البراق
وصل الى العمل ف  بناء الطابق الثان  ليواجهات الخارجية، وأكدت المؤسسة بأن األعمال  ”راوستش

تترافق مع طمس معالم إسالمية عريقة، وعمييات هدم داخيية لبعض الموجودات األثرية، فيما أكدت 
ألمر الذي يوضح أن االحتالل يسعى الى تغيير أن العمل أصاًل يتناف  مع أسيوب العمارة األثرية، ا

طبيعة العمران األثري االسالم  ف  منطقة البراق ومحيط األقصى، ويستبدله ببناء مستحدث، هذا 
 وبطبيعة الحال فإن البناء كيه من أساسه مرفوض.

أن العمل ف  هذا المشروع يترافق مع أعمال حفر تشمل تفكيك وهدم  األقصىمؤسسة “وأكدت 
 التاريخية،وأقواس داخيية ف  أغيبها من المبان  االسالمية  جدران،فريغ تراب  ف  أرضيات، وت

األمر الذي سيؤدي الى تدمير وطمس المعالم االسالمية ف   حديثة،باإلضافة الى أعمال تبييط 
 الموقع.

ييرات ويخطط االحتالل لتنفيذ توسعات ضخمة ليمبنى القائم، باإلضافة الى عمييات ترميم وتغ
الشركة  ”ويقوم بتنفيذ هذا المشروع ما يسمى بـ  دوالر،مييون  10بتكيفة  القائم،وتوسعة ف  المبنى 
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وه   -”صندوق من أجل إرث المبكى”، ما يسمى بـ  – ”لتطوير الح  اليهودي ف  البيدة القديمة
 –ائييية الرسمية ، المؤسسة االسر –شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة االسرائييية 

 وكيها أذرع احتاللية تتشابك فيما بينها لتنفيذ مخططات التهويد واالستيطان.
7/5/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 هثناء اقتحامأ في األقصىالمسجد مرابطون يحبطون محاولة أداء طقوس تلمودية بال .30

لعيم صباح األربعاء محاولة مجموعة من أحبط حراس المسجد األقصى المبارك وطالب مصاطب ا
 المستوطنين المتطرفين أداء بعض الطقوس التيمودية ف  باحات المسجد.

مستوطًنا اقتحموا  80وقال مدير اإلعالم ف  مؤسسة األقصى ليوقف والتراث محمود أبو العطا إن 
وتجولوا ف  منذ ساعات الصباح المسجد األقصى من جهة باب المغاربة عيى ثالث مجموعات، 

أنحاء متفرقة منه، وقد حاولوا أداء بعض الطقوس التيمودية، ولكن الحراس وطالب العيم تصدوا 
 لهم.

ولفت إلى أن قوات التدخل السريع تواجدت داخل باحات المسجد، ووفرت الحراسة المشددة 
 ت.ليمستوطنين، بما يشبه الحاجز البشري الذي يمنع اقتراب أي مصي  من تيك المجموعا

7/5/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 األقصى المسجد يبحث مقترح بسط السيادة على "الليكودمؤسسة األقصى: " .32

من المقرر أن تعقد "لجنة إدارة مؤتمر حزب الييكود" اإلسرائيي  عصر األربعاء : القدس المحتية
االحتاللية المطيقة عيى المسجد األقصى اجتماًعا ف  القدس المحتية لبحث مقترح "إحالل السيادة 

 المبارك".
وقال مدير اإلعالم ف  مؤسسة األقصى ليوقف والتراث محمود أبو العطا لوكالة "صفا" إن االجتماع 
سيعقد الساعة الرابعة عصًرا، وسيبحث ف  مقترح ُقدم ليجنة حول "إحالل السيادة المطيقة عيى 

 هودية فيه".األقصى، ورفع توصيات بترتيب صيوات ي
وأضاف أنه ف  حال تم التوافق عيى المقترح سيتم نقيه والتصويت عييه إلى مؤتمر حزب الييكود 
العام الذي يعقد اليوم وغًدا الخميس، مؤكًدا أن هذا يدلل عيى تصعيد استهداف المسجد األقصى، 

 وأن االحتالل ماٍض بطرح قضية السيطرة الكامية عييه.
7/5/4104ينية، صفا، وكالة الصحافة الفلسط  
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 بوقف هجمات المتطرفين على مباني الفاتيكان في القدس "إسرائيل"الكنيسة الكاثوليكية تطالب  .33

طيبت الكنيسة الكاثوليكية امس من السيطات االسرائييية اتخاذ  (:ب ف أ) - القدس المحتية
ليفاتيكان ف  القدس اجراءات ضد متطرفين يهود رسموا عبارات تنم عن كراهية عيى مبان تابعة 

 الشرقية المحتية وذلك قبل اسبوعين من زيارة البابا فرنسيس.
وبحسب بطريركية الالتين ف  القدس فان عبارة "الموت ليعرب وليمسيحيين ولكل من يكره اسرائيل" 
كتبت االثنين بالعبرية عيى مكتب مجمع االساقفة ف  كنيسة السيدة العذراء ف  القدس مضيفا انه تم 

 سم نجمة داود عيى العبارة.ر 
وقال وزير االمن الداخي  االسرائيي  اسحق اهارونوفيتش ان حكومته "لديها النية ف  اليجوء الى 

لوقت الذي تتعرض فيه السيطات االسرائييية التوقيف االداري" لمن يرتكبون مثل هذه االفعال ف  ا
 الى انتقادات بسبب ضعف المالحقات بحق مرتكب  هذه االفعال.

8/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 بحق العودةالسلطة الفلسطينية  نخشى أن تتصرف": 48لجنة المهجرين لفلسطينيي الـ " .34

المهّجرين ف  إسرائيل المحام  واكيم واكيم لـ  وديع عواودة: يؤكد رئيس لجنة الدفاع عن –الناصرة 
 والتسويات السياسية.  ”السالم”أن فيسطيني  الداخل يخشون ترانسفيرا جديدا يتم بـ "القدس العرب "

السياس  ليعرب الفيسطينيين بهدف شمل وتركيز العمل  2681كيان سياس  أقيم عام وهذه اليجنة 
 والتنسيق بين مؤسساته. "إسرائيل"ف  

واعتبر أن مسيرة العودة تهدف إلى إرسال عدة رسائل لعناوين مختيفة أولها إلسرائيل ومفادها أن 
ورفع منسوب وع  اإلسرائيييين لوجود رواية أخرى ليصراع  ،فيسطيني  الداخل حاضرون ال غائبين

 .ة والقول لهم إن النكبة مستمرةغير روايتهم الصهيوني
 ”نخشى أن تتصرف بحق العودة“الت   ليسيطة الفيسطينيةأما الرسالة الثانية فيقول واكيم إنها موجهة 

موضحا أن المسيرات الجماهيرية هذه من شأنها أن تعزز موقف كل قائد فيسطين  بالتشبث بحق 
لجنة المهجرين ف  إسرائيل سبق وأرسيت مذكرة العودة المقدس وعدم التنازل عنه. ويستذكر واكيم أن 

ليرئيس محمود عباس بصفته، منظمة التحرير الفيسطينية، طالبته فيها بالتمسك بحق العودة وبعدم 
 الموافقة عيى يهودية الدولة.
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ويشير إلى رسالة ثالثة موجهة ليذات ومرتبطة بحراسة الوع  الوطن  وتنميته لدى األجيال 
 ئة أمام مخططات األسرلة والتهويد.الفيسطينية الناش

8/5/4104القدس العربي، لندن،   
 
 القدس: االحتالل يعتقل طفال  من "ذوي االحتياجات الخاصة" بعد اقتحام منزله بشكل همجي .35

عاما(، بعد مداهمة منزله  21اعتقيت قوات االحتالل، يوم األربعاء، الطفل محمد عبد الح  الزير )
 سيوان جنوب المسجد األقصى.ف  ح  العباسية ببيدة 

ونقل مركز معيومات وادي حيوة عن شقيقه رام  قوله بأن قوات كبيرة من الشرطة والوحدات 
الخاصة اقتحمت المنزل وطيبت اعتقال شقيقه محمد، وقد أخبروهم بأن محمد صغير ويعان  من 

تماع لذلك واقتحموا أمراض بالقيب ويعتبر من 'ذوي االحتياجات الخاصة'، إال أنهم رفضوا االس
غرفته وهو نائم، وبدى الخوف عييه وأخذ يبك ، ورغم ذلك منعت القوات والده من الذهاب معه 

وأوضح رام  أن والده ذهب إلى معتقل 'المسكوبية'، إال  بسيارة الشرطة أو إحضاره لمركز التحقيق.
ه بأن محمد متهم بإلقاء أن المحقق رفض إدخاله إلى غرفة التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق أخبر 

 الحجارة ف  سيوان وسيتم عرضه عيى المحكمة خالل ساعات اليوم.
7/5/4104، 48عرب   

 
 ستيطان بالقدسلال ا  كشف اآلثار تبرير إسرائيلية لبندنت: مزاعم يإند .36

هل عادت إسرائيل ليعبة االكتشافات األثرية لتأكيد سيطرتها عيى القدس الشرقية؟ سؤال : لندن
حيفة اإلندبندت الت  نشرت تقريرا لدانيال إسترين، حول عالم آثار إسرائيي  يقول إنه تطرحه ص

 اكتشف القيعة الت  استولى عييها الميك داود عند غزوه ليقدس.
ف  حقل عيم اآلثار التورات   االدعاءاتوانتقد الكاتب ادعاء عالم اآلثار إل  شكرون، كغيره من  

ما أن ادعاءه هذا يضاف إلى سيسية من إعالنات عيماء اآلثار النعدام األدلة الت  تدعمه. ك
اإلسرائيييين حول اكتشافهم ألماكن متعيقة بالميك التورات  الذي يتمتع بمكانة خاصة ف  الديانة 
اليهودية لجعيه القدس مركز القدسية ليديانة اليهودية الذي فشل المؤرخون ف  العثور عيى أي دليل 

 مادي عيى وجوده. 
ماليين دوالر( والت   20ماليين جنيه إسترلين  ) 9شار التقرير إلى أن الحفريات الت  كيفت وأ

فتحت أمام السياح الشهر الماض ، ه  من تمويل مؤسسة "إلعاد" االستيطانية الت  تشتري البيوت 
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ودية عيى ف  القدس الشرقية وتسكن اليهود فيها. ويقول المنتقدون إن إلعاد مهتمة ببسط السيطرة اليه
ويزعم شكرون أنه توصل إلى هذه النتائن بعد قضاء  القدس الشرقية أكثر من أي حقبة تاريخية.

حوال  عقدين ف  البحث عن المدينة التاريخية، ويضيف: "أعرف كل ش ء ف  مدينة داود ولم أر 
 أكبر من هذا الحصن ف  أي مكان آخر".

7/5/4104"، 40موقع "عربي   
 
 مع األسرى اإلداريين ب شامل بالسجون تضامنا  إضرا :نادي األسير .37

يخوض األسرى ف  سجون االحتالل بمشاركة كافة التنظيمات اليوم الخميس إضرابًا شاماًل : رام هللا
 يوم. 25ليوم واحد، دعما لألسرى اإلداريين المضربين عن الطعام منذ 

ها األسرى لدعم رفاقهم األسرى وأكد رئيس نادي األسير قدورة فارس أهمية هذه الخطوة الت  اتخذ
وأوضح قدورة ف  بيان صحف  أن هناك العشرات من  اإلداريين ومساندتهم ف  خطواتهم النضالية.

وف  آخر المستجدات بخصوص اإلضراب، فإن أعداًدا جديدة  األسرى سيشاركون ف  اإلضراب.
 أسيرا ف  سجن "عوفر". 10دخيت اليوم ف  اإلضراب وبشكل مفتوح، منهم 

8/5/4104وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   
 
 فلسطين من شبر أي عن بالتنازل حريتهم ربط يرفضون القدامى األسرى .38

 سجون ف  سنة وعشرين تسعة قضى والذي الخييل، من الّطوس، محمد األسير هللا: أكد رام
 تراب من شبر أي عن التنازل مقابل عنهم اإلفراج برفضهم القدامى األسرى موقف عيى االحتالل
 ،"ريمون" سجن ف  الطوس لألسير الفيسطين " األسير نادي" محام  زيارة خالل ذلك جاء .فيسطين

 مارس من 16 ف  عنهم باإلفراج التزامها من إسرائيل تنّصيت الذين القدامى األسرى أحد وهو
 .الماض 

7/5/4104برس،  قدس  
 
 الثمن" دفع" اعتداءات لبحث االحتالل بشرطة االجتماع يرفضون 48مساجد الـ أئمة .39

 لقاء رفضهم عن ،48 عام المحتية فيسطين شمال البطوف منطقة ف  المساجد أئمة أعرب الناصرة:
 عيى اليهودية اإلرهابية" الثمن تدفيع" جماعة اعتداءات تصاعد لبحث االحتالل، شرطة ف  مسؤولين
 .الداخل فيسطيني 
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 المحتية فيسطين شمال سخنين مدينة ف  األئمة راتعش عقده اجتماع أعقاب ف  الرفض هذا وجاء
 االحتالل شرطة مع الجيوس وعدم الدعوة تيبية عدم" قرروا حيث( 5|1) األربعاء اليوم ،48 عام

 األماكن تجاه الهمجية، بأفعالها بالقيام المتطرفة المجموعات هذه مثل يشجعون من هم كونهم
 ."عييهم القبض إلقاء ف  وتقاعسهم ساكنا وايحرك أن دون والمسيحية اإلسالمية المقدسة

7/5/4104برس،  قدس  
 
 تحصد المرتبة األولى عربيا  بمسابقة القانون الدولي في واشنطن برام هللا بيرزيتجامعة  .41

دوليًا واألولى عربيًا،  44رام هللا: حصد فريق كيية الحقوق واإلدارة العامة ف  جامعة بيرزيت المرتبة 
ن الدول  "جاساب"، الت  عقدت ف  واشنطن، مؤخرًا، حيث مثل فريق الجامعة ف  مسابقة القانو 

ثالث طالبات من دائرة القانون هن: أرين الرجب ، سييين أسمر، وميرا األعرج، وأشرف عيى تدريبهن 
 أستاذة القانون رناد عبد هللا، وأستاذ القانون الدول  د. ياسر العموري الذي رافقهن إلى واشنطن.

ميد كيية الحقوق د. عاصم خييل، إن المسابقة أظهرت تميزًا واضحًا ونتائن مشرفة لفريق وقال ع
فريقا  224الكيية، حيث سبق أن فاز الفريق وطنيًا لتمثيل فيسطين ف  هذه المحاكمة الدولية، ضمن 

كانت وذكر أن جامعة بيرزيت مثيت فيسطين ف  هذه المسابقة، ف دوليا يمثيون دول العالم المختيفة.
، والكويت ثالثًا 91عالميًا واألولى عربيًا، فيما حيت اإلمارات العربية ثانية بالمرتبة  44بمرتبتها 
 ، وأن "بيرزيت" تفوقت عيى الكثير من الجامعات المعروفة عالميا.10بالمرتبة 

8/5/4104األيام، رام هللا،   
 
 نين في بحر غزةإصابة اثزوارق االحتالل تطلق النار على الصيادين وتتسبب ب .40

تسببت قوات خفر السواحل اإلسرائييية، فجر أمس، ف  إصابة اثنين من الصيادين  فايز أبوعون:
برضوض وخدوش مختيفة ف  جميع أنحاء جسميهما جراء اصطدام زورقيهما بقوة كبيرة ببعضهما 

 البعض عيى إثر مطاردة زوارق االحتالل لهما ف  عرض البحر قبالة مدينة غزة.
رئيس جمعية الصيد البحري محفوظ الكباريت  لـ "األيام"، إن زوارق االحتالل الت  فتحت نيران  وقال

جبارهم عيى الخروج من  أسيحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين بشكل مكثف ومركز إلرهابهم وا 
 البحر، أطيقت عدة قنابل مائية عميت عيى إحداث موجات صناعية عالية جدًا، ما أدى لتصادم

صابة اثنين من ركابهما من عائية بكر بجراح مختيفة.  القاربين المذكورين وا 
8/5/4104األيام، رام هللا،   
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 مليون دوالر قيمة المشاريع االنشائية المتوقفة في قطاع غزة 811 نحو تقرير: .42

ئيل األربعاء، أن المشاريع اإلنشائية المتوقفة جراء منع إسرا أمسأظهر تقرير رسم   :وفا –غزة 
 مييون دوالر. 800إدخال مواد البناء إلى ف  قطاع غزة تبيغ قيمتها اإلجمالية حوال  

وذكر التقرير الصادر عن اتحاد المقاولين الفيسطينيين، أن قطاع المقاوالت يعيش حاليا ظروفًا  
 م.مأساوية، بسبب طرح مشاريع ضخمة ليتنفيذ وال تزال عالقة، وفقدان عشرات آالف العمال لعميه

وأوضح أن المشاريع المتوقفة تتعيق بمشاريع دولية وأخرى لإلسكان والبنية التحتية وجامعات وكييات 
  اجتماعية، ومساجد، ومراكز تجارية، ومبان  بيديات. ومدارس وأخرى ف  القطاع الصح  ومراكز
قطاع غزة  من احتياجات %50قطاع ومصر كانت توفر الوأشار التقرير إلى أن أنفاق التهريب بين 

من مواد البناء قبل إغالقها بفعل حمية أمنية واسعة النطاق ليجيش المصري مطيع تموز/يوليو 
 الماض .

8/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 وتؤكد أنه "إعالن نوايا" ال اتفاق  "إسرائيل"مصر تنفي استيراد الغاز من  .43

العزيز، المتحدث الرسم  باسم وزارة  حمدي عبد، أن القاهرة من، 7/5/4104، قدس برس ذكرت
النفط بمصر، أكد أنه ال صحة مطيقًا ليخبر الخاص بوجود صفقة الستيراد الغاز من إسرائيل، بقيمة 

واستدرك المتحدث المصري ف  تصريح  مييار دوالر عبر حقل "تمارا" ف  فيسطين المحتية. 10
"إسرائيل" هو "إعالن نوايا" بين شركات غاز ( قائال إن ما تم نشره ف  5|1صحف  اليوم األربعاء )

 هناك وأخرى أوروبية عامية ف  مصر.
مجيس الوزراء المصري نفى أمس، األنباء ، أن القاهرة من، 8/5/4104، الخليج، الشارقة وأضافت

الت  ترددت حول اعتزام مصر استيراد الغاز الطبيع  من "إسرائيل"، أو وجود اتفاقيات بذلك مع 
لمصرية. وأشارت رئاسة مجيس الوزراء ف  بيان صدر عنها، أمس، إلى أن أيًا من الشركات ا

الشركات المحيية أو األجنبية ال تستطيع التعاقد عيى استيراد الغاز من أي دولة، إال بعد موافقة 
الحكومة المصرية، وكان عدد من المواقع اإللكترونية قد نشر ما يفيد اعتزام الحكومة المصرية 

 ".د الغاز من "إسرائيلاستيرا
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 عمرو موسى يدعو حماس لالعتراف بـ"إسرائيل" .44
قال األمين العام السابق ليجامعة العربية عمرو موسى األربعاء، إنه يتعين عيى حركة حماس، الت  
 تقوم بعميية مصالحة مع السيطة الفيسطينية، أن تقبل بالمبادرة العربية، وباالعتراف بوجود "إسرائيل".

موسى أمام صحافيين ف  واشنطن: "عيى حماس أن تعين قبولها بمبادرة السالم العربية  وأضاف
، الت  تشكل خطة ليتطبيع واالعتراف بدولة إسرائيل، وكذلك قيام دولة إسرائييية، 1001ليعام 

وبين موسى أنه "ف  حال قبيت حركة حماس الت  تحكم غزة هذه  واالنسحاب من األراض  المحتية".
 ".الفيسطين -اإلسرائيي رة، فسيكون ذلك خطوة مهمة نحو رسم سياسة فيسطينية تجاه النزاع المباد

8/5/4104، "40موقع "عربي   
 
 ؟"إسرائيل"لغاز  سايمون أندرسون: كيف تصبح مصر معبرا   .45

قال رئيس برنامن الخيين ف  معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى، الباحث األمريك  سايمون : لندن
ف  مجال الغاز الطبيع ، واحتماالت  اإلسرائيي -المصرين، معيقا عيى امكانيات التعاون أندرسو 

تحول مصر كطريق لتصدير الغاز الطبيع  اإلسرائيي  لبقية العالم، إن نقل الغاز الطبيع  
المنطق ، لكنه يظل  االقتصادياإلسرائيي  إلسالته ف  محطات الغاز المسال المصرية هو الخيار 

 محفوفا بالمخاطر.خيارا 
جاء ذلك ف  تعييقه عيى إعالن اتفاق تم بين شركة الغاز اإلسرائييية "تمار" والشركة اإلسبانية الت   

تميك محطة إلسالة الغاز ف  مصر عيى دلتا النيل، قائال إنه يعتبر تحوال كبيرا، ويمكن من خالله 
  من جهة، ويخفف من أزمة الطاقة الت  تحقيق إمكانيات وقدرات التصدير اإلسرائييية ليغاز الطبيع

 تعان  منها مصر. 
ويضيف أندرسون بالقول إن إسرائيل عندما تبدأ باستغالل الحفر ف  حقل ليفيثان، والذي يحتوي عيى 
احتياط يبيغ ضعف  ما يحتوي عييه حقل تمار، فسيكون لدى إسرائيل كميات من الغاز الطبيع  

لكن محاوالت إسرائيل البحث عن خيارات ليتصدير طالتها  ي .أكثر مما تحتاجه لالستهالك المح
 العديد من التحديات والعراقيل، بحسب الباحث. 

ومن أجل تسويق االتفاق، يقول سايمون إنه عيى القاهرة إدارة الموضوع السياس  وموقف الرأي العام 
قناعه من خالل القول إن مصر "ال تشتري ال غاز بل تقوم ببساطة بشأن التعامل مع إسرائيل، وا 

 بالسماح إلسرائيل استخدام منشآت أقيمت عيى أراضيها، ولكن تميكها جهات أجنبية".
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ويشير الكاتب إلى أن الطيب المحي  عيى الغاز قد ارتفع بنسب كبيرة ف  السنوات القييية الماضية، 
 كل هذا بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة ليوقود والمواد األساسية. 

ندرسون أنه ونظريا تعتبر مصر الطريق لنقل الغاز غير المستغل من شواط  غزة، وكانت وبحسب أ
إسرائيل قد عيقت التعاون مع السيطة الفيسطينية لتطوير الحقل قرب شواط  غزة بعد المصالحة بين 

وينه  الباحث بالقول إن هناك الكثير مما يجب إنجازه ف  اتفاق الغاز  حركت  فتح وحماس.
يي  المسال من ناحية تمويل خطوط نقيه تحت البحر، وما تم يعتبر تطورا كبيرا ف  مجال اإلسرائ

 التقدم والتطور المال  ف  بيع غاز شرق المتوسط.
7/5/4104، "40موقع "عربي   

 
 اعتداءات دولة وليس تصرفات مستوطنين هاقتحامويؤكد أن  األقصى يزور األردني وقافاأل  وزير .46

قال وزير األوقاف األردن  هايل داوود، إن اقتحامات  :وفا ،ياة الجديدةالح -القدس المحتية 
 ."اعتداءات دولة وليست تصرفات مستوطنين"المستوطنين شبه اليومية ليمسجد االقصى المبارك ه  

نحن نعتقد أن هذه االنتهاكات " :خالل زيارته ليمسجد االقصى المبارك، أمس ،وأضاف داوود
ارسات ليمستوطنين بل نعتقد أنها مرسومة وممنهجة ومتفق عييها بين كل المستمرة ليست فقط مم

قوم به االحتالل من يواستنكر ما  ."األطراف ف  سيطات االحتالل وه  تبادل أدوار بين أذرعه
انتهاكات، واصفًا إياها بالممارسات المنافية لكل األخالق اإلنسانية، ومنافية لكل التشريعات الدولية 

 الدولية.والقوانين 
ن زيارته الى فيسطين ومدينة القدس تأكيد عيى الحق التاريخ  والسياس  أأكد الوزير األردن  و 

 سالم  فيها واستمرارية ليعهدة العمرية.  واإل
 8/5/4104 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يتشج ع على تطبيع العالقات مع العدو اإلسرائيلزيارة الراعي : اللبناني "منبر الوحدة" .47

البطريرك المارون  الكاردينال بشارة الراع  بعدم القيام بزيارة  " اليبنان منبر الوحدة الوطنية"طالب 
خطورة الزيارة الى "، ورأى أّن "حفاظًا عيى موقع البطريركية ودورهااألراض  الفيسطينية المحتية "

وأّكد أن  ."اإلسرائيي  األراض  الفيسطينية المحتية انها تشّجع عيى تطبيع العالقات مع العدو
 ."المقاطعة ه  قضية قومية ف  األساس واغتصاب األرض ليس قضية دينية"
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هل صدفة أن تتزامن "، عقب اجتماعها برئاسة النائب السابق نجاح واكيم، "حركة الشعب"وسألت 
 ."ودية؟هذه الزيارة مع مساع  قيادة الكيان الصهيون  إلى نيل االعتراف الدول  بإسرائيل دولة يه

أن  "لقاء سيدة الجبل"ورأى  ."الحمية الموجهة ضد الزيارة"ف  بيان  "الرابطة المارونية"رفضت  فيما
 . "لدى بعض اليبنانيين نتيجة تهويل مبرمن واضحاً  شكيت إرباكاً "الزيارة 

 8/5/4104 ،السفير، بيروت
 
 ين في المخيماتالمجموعات المسلحة وراء معاناة الفلسطيني :الداخلية السوري وزير .48

أكد وزير الداخيية السوري محمد الشعار أن المجموعات المسيحة وراء معاناة الفيسطينيين  :دمشق
نهاء معاناتهم،  ف  المخيمات، والحكومة السورية حريصة عيى معالجة هذا الموضوع بكل جدية وا 

حداث الجارية ف  سورية أن اعتداءات المسيحين عيى المخيمات ومحاولة زج الفيسطينيين باأل" مبيناً 
تأت  لخدمة مصالح الكيان الصهيون ، ولتحييد سورية عن مواقفها الثابتة والداعمة ليقضية 

 ."الفيسطينية
بمقر وزارة  وفد اليجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة زكريا األغا، خالل لقائه مع وجدد تأكيده

، ن أولويات القيادة السورية الت  لم تغب عنها يوماً عيى أن القضية الفيسطينية م ،الداخيية ف  دمشق
ف  حق الشعب الفيسطين  ف  استعادة أرضه وعودة الالجئين إلى وطنهم وقيام دولتهم المستقية، 

أن حكومة بالده سهيت عميية دخول المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك،  وعاصمتها القدس، موضحاً 
ير الالزمة لتأمين احتياجات ومتطيبات الفيسطينيين المقيمين فيه، ومستمرة باتخاذ اإلجراءات والتداب

 ولكن المجموعات المسيحة ال تزال تعرقل محاوالت إدخال المعونات اإلنسانية إلى المخيم.
 8/5/4104 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 سانية في األراضي الفلسطينيةمسؤولية تدهور األوضاع اإلن "إسرائيل"ل العربية تحم   الجامعة .49

يت جامعة الدول العربية سيطات االحتالل االسرائيي  مسؤولية تدهور حمّ : بتراوكالة  – القاهرة
 االوضاع االنسانية ف  الراض  الفيسطينية.

مس عيى مستوى المندوبين الدائمين، بطيب من أعقده مجيس الجامعة  طارئجاء ذلك ف  اجتماع 
 ."أوتشا"راض  الفيسطينية المحتية ة لتنسيق المساعدات االنسانية ف  األمم المتحدمكتب األ
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لى تقرير من مدير المكتب بالقدس رامش راجا سنجام تضمن المشاكل والعقبات إواستمع المجيس 
قطاع أم الضفة الغربية  أمالقدس   والظروف الصعبة الت  يتعرض لها الشعب الفيسطين  سواء ف

 غزة.
 8/5/4104 ،الرأي، عم ان

 
 ةونروا: لبنان ال يزال يرفض دخول الفلسطينيين الفارين من المعارك في سورياأل  .51

اعينت وكالة )اونروا( االربعاء ان لبنان ال يزال يرفض السماح ليفيسطينيين  :)أ ف ب( -بيروت
الفارين من سوريا بدخول اراضيه وذلك رغم اعالن سيطات بيروت انه ال يوجد منع رسم  لدخول 

تراقب الوضع ف  نقطة “وقال كريس غينيس المتحدث باسم االونروا ان الوكالة  ؤالء الالجئين.ه
فيسطين  من سوريا الى  الج العبور المصنع بين لبنان وسوريا ويمكنها االفادة بعدم دخول اي 

طات من السي تأكيداتتيقينا “واضاف  ”.لبنان اليوم وانه تم رفض السماح بدخول اسر حاولت العبور
 ”.اليبنانية بان هذه التضييقات مؤقتة. وآمل ان ترفع ف  االيام القريبة

ليس هناك اي قرار يمنع دخول المواطنين السوريين “وكانت اجهزة االمن اليبنانية قالت الثالثاء انه 
 والفيسطينيين الالجئين ف  سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية بالمطيق، وان الحدود ليست

 ”.مغيقة أمامهم
سوري هربوا من النزاع الدائر ف   الج من مييون  أكثروبحسب ارقام االمم المتحدة، يستضيف لبنان 

 فيسطين . ألف 51بالدهم منذ ثالثة اعوام، بينهم نحو 
8/5/4104، رأي اليوم، لندن  

 
 الفلسطينية بقطع المساعدات ردا  على المصالحة  السلطةرس يبحث معاقبة جالكون .50

اإلسرائييية، أن اليجنة « جيروزاليم بوست»ذكرت صحيفة : البيان والوكاالت-واشنطن، القدس المحتية
الفرعية المختصة بشؤون الشرق األوسط ف  الكونغرس، ستعقد اليوم جيسة استماع بشأن المساعدات 

ووفقًا  يييين.المقدمة ليسيطة الفيسطينية، ال سيما بعد تعثر المفاوضات بين الفيسطينيين واإلسرائ
، ف  حال تم «يرى وجوب قطع هذه المساعدات المالية غير الميزمة»ليصحيفة، فإن الكونغرس 

 «.حماس« »فتح»تشكيل حكومة وحدة فيسطينية بين حركت  
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ليس »ونقيت الصحيفة عن عضو الكونغرس عضو لجنة الشؤون الخارجية أيييوت أنجل، قوله: 
، مشيرًا إلى أن التشريعات «طع المساعدات عن الفيسطينيينهناك حاجة لمشروع قانون من أجل ق

 «.قانونياً »القائمة حاليًا تسمح بقطع المساعدات المالية، وذلك يعتبر 
بطريقة أو بأخرى، يبدو أن السيطة الفيسطينية مصرة عيى موقفها من »وأضاف أنجل أنه 

عتراف بإسرائيل، وه  الخطوة المصالحة.. إن الشرط األساس  لمواصية إرسال المساعدات هو اال
الت  رفضت حماس أن تتخذها ولم يعطِّ مسؤولو الحركة ليواليات المتحدة أية إشارة عيى أنهم 

 «.مستعدون لفعل ذلك
8/5/4104ي، البيان، دب  

 
 لقاء رايس نتنياهو كشف عمق الخالف إزاء برنامج إيران النووي: هآرتس .52

مرة منذ تسيمها مهام  ألولرايس، الت  تزور إسرائيل اجتمعت مستشارة األمن األمريك ، سوزان 
منصبها، برئيس الوزراء اإلسرائيي  بنيامين نتنياهو، وتركزت المحادثات بينهما حول تنسيق المواقف 
بشأن المشروع النووي اإليران ، وذلك قبل أيام من تجدد المحادثات بين طهران والدول الكبرى. 

كشف عن عمق الهوة بين إسرائيل ودول الغرب ف  الموضوع وذكرت صحيفة هآرتس أن اليقاء 
 اإليران .
الديبيوماسية ه  الوسيية »أن رايس قالت لنتنياهو إن اإلدارة األمريكية تعتقد بأن « هآرتس»وذكرت 
 «.السيمية اإليران  بالطرقلوقف المشروع النووي  األنجع

لنتنياهو بأن االتفاق مع  رايس أكدتاالجتماع أن  بمن جانب آخر أكد بيان ليبيت األبيض عق
الواليات المتحدة لن »النووي اإليران  أبعاد عسكرية.  مؤكدة أن  ليبرنامنإيران سيضمن بأن ال يكون 

التنسيق مع إسرائيل ومشاورتها حول  وأنها ستواصلتسمح إليران بالحصول عيى سالح نووي.  
 «.المفاوضات مع إيران

تفاصيل حول اليقاء، لكن بعد اجتماعه برايس كرس نتنياهو كيمته ولم يصدر عن مكتب نتنياهو 
، ليموضوع «أصدقاء الجيش اإلسرائيي  ف  الواليات المتحدة»الت  ألقاها ف  لقائه مع ممثي  منظمة 

 اإليران ، وقال: إيران تسعى إلبادة إسرائيل، وتسعى لصنع قنبية نووية لتحقيق هذا الهدف".
السالم »ة األنباء الفرنسية أن رايس استهيت اجتماعها بنتنياهو بالقول إن من جانب آخر ذكرت وكال

تؤدى إلى إقامة دولة  الت مع الفيسطينيين يمكن أن يتم الوصول إليه عبر المفاوضات المباشرة 
فيسطينية مستقية.  وقالت رايس إنه بينما توقفت المفاوضات مؤقتا، إال أن الواليات المتحدة "تظل 
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تؤدى إلى دولتين قابيتين  الت أن السالم الدائم يمكن أن يتم تأمينه عبر المفاوضات المباشرة مقتنعة ب
 .وأمن".سالم  ف ليحياة مستقيتين تعيشان جنبا إلى جنب 

7/5/4104، 48عرب   
 
 ميالد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم :رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي .53

دعا رئيس مجيس الشيوخ اإليطال  بييرو غراسو، اإلسرائيييين والفيسطينيين إلى : عرفان رشيد -روما
العودة إلى طاولة المفاوضات، وتغييب منطق الحوار عيى منطق المواجهة، وأعرب عن قناعته بأن 

إيطاليا تدعو الطرفين »غراسو إن  وقال ميالد الدولة الفيسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم.
سرائيي  والفيسطين  إلى تغييب منطق الحوار.. حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يضمن اإل

 «. سالمًا عاداًل ودائماً 
8/5/4104ي، البيان، دب  

 
 " يطالب لبنان بعدم إغالق المنفذ األخير لفلسطينيي سوريةي"األورومتوسط .54

ديد من التقارير الواردة بشأن أعرب "المرصد األورومتوسط  لحقوق اإلنسان" عن قيقه الش: جنيف
قيام السيطات اليبنانية بمنع الالجئين الفيسطينيين ف  سورية من دخول أراضيها، ما يعن  "إغالق 
آخر منفذ أمام فيسطيني  سورية لينجاة بأنفسهم من الحرب الدائرة ف  سورية"، مشيرة إلى ترحيل نحو 

جبارهم عيى العودة إلى سورية.ثالثين الجًئا كانوا قدموا إلى لبنان هربًا من   الموت، وا 
ولفت المرصد الحقوق  الدول ، الذي يتخذ من جنيف مقًرا رئيًسا له ف  بيان صحف  أصدره اليوم 

أيار/ مايو(، النظر إلى أن القيود الت  تفرضها السيطات اليبنانية عيى دخول وحركة  1األربعاء )
ع ف  سورية ويحاولون الدخول إلى لبنان، "آخذة ف  الالجئين الفيسطينيين الذين يفرون من النزا 

 التصاعد بشكل ميحوظ"، ف  ظل منع الدول المجاورة لسورية دخول الالجئين الفيسطينيين.
وأشار إلى توارد معيومات عن نية وزارة الداخيية اليبنانية إصدار قرار يمنع دخول الفيسطين  السوري 

فقة مسبقة من األمن العام اليبنان  قبل منح التصريح إلى لبنان، وقيامها باشتراط وجود موا
لفيسطيني  سورية ليدخول إلى األراض  اليبنانية، ف  الوقت الذي تقوم فيه بمعامية السوريين 
كالجئين وتمنحهم إقامة لستة أشهر قابية ليتجديد، "وهو ما يمكن اعتباره عماًل تمييزًا غير مبرر، ف  

 الظروف". ظل أن الجميع يعان  من نفس
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ومن جهة أخرى؛ حث المرصد الحقوق  الدول الغنية عيى تقديم المزيد من المساعدات ليبنان، وف  
ختام البيان؛ طالب "المرصد األورومتوسط  لحقوق اإلنسان" السيطات اليبنانية بمعامية الالجئين 

وًة بتعاميها مع الالجئين الفيسطينيين النازحين من سوريا "بما تمييه القوانين واألعراف الدولية، أس
السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع ليهرب من سوريا، ومنحهم الحقوق الواجبة لهم 

 بموجب قواعد القانون الدول  وحقوق اإلنسان، ال سّيما حقهم ف  الحياة، وعدم اإلعادة القسرية".
7/5/4104، المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان  

 
 د الحميد وبؤس التأريخ األيديولوجي المؤيد والمعارضالسلطان عب .55

 محمود حداد
دور القنصييات األجنبية ف  الهجرة »نشرت الباحثة نائية الوعري دراسة جادة بعنوان  1001عام 

)عمان: دار الشروق(. جاء الكتاب موثقًا وشاماًل ف  « 2624-2840واالستيطان ف  فيسطين 
لت  توصل إليها، مع أنه لم يخل من بعض األخطاء التاريخية موضوعه ورصينًا ف  النتائن ا

الطفيفة. وقد فصيت الباحثة دور القنصييات األجنبية ف  سيب أرض فيسطين وتهريب المهاجرين 
اليهود إليها عيى رغم محاولة الدولة العثمانية منع االستيطان الصهيون ، لكن تيك الدولة كانت قد 

هزتها فأحكمت القوى األوروبية الطوق عييها كما ذكر محمد صالحية شاخت وسرى الفساد ف  كل أج
 أستاذ التاريخ ف  جامعة اليرموك ف  تقديمه ليكتاب.

ن ال يمكن اعتبارها معاكسة  بعد سبع سنوات نشهد صدور كتاب آخر يشدد عيى أطروحة مختيفة وا 
لحميد ف  تسهيل السيطرة دور السيطان عبد ا»بالمطيق ألطروحة الوعري وهو كتاب فدوى نصيرات 

(. وينحو 1024)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، « 2606-2819الصهيونية عيى فيسطين 
ال إلى اتهام السيطان عبد الحميد بالخيانة والتواطؤ بل بانتهاج سياسة تفريطية »هذا الكتاب 

لك  تجمع جهودها ونفوذها  وبالمناورة الفاشية والتردد الذي وفر الوقت الكاف  ليحركة الصهيونية
السيطان )»كما ذكر خالد الحروب ف  تعييق له عيى الكتاب «. وتترجمه عمييًا عيى أرض فيسطين
( حيث هاجم التوظيف 1024نيسان/ أبريل  10، الحياة، «عبد الحميد: صورة البطل المزيف

لسياس  الت  تنظر إلى األيديولوج  الشديد لمواقف السيطان عبد الحميد من قبل حركات اإلسالم ا
 السيطان عبد الحميد كبطل رفض طيب هرتزل شراء فيسطين وحاول إنقاذها من الصهيونية.

ال أنوي الدخول ف  مغامرة تسييس الماض  لمصيحة الحاضر وال تسييس التأريخ إن من ناحية 
يونية ف  الفترة الت  اعتبار السيطان عبد الحميد الثان  بطاًل إسالميًا وخييفة مقاومًا لألطماع الصه
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بحسب توصيف الحروب ألنه عجز « بطاًل مزيفاً »( وال اعتباره 2608-2819تولى فيها الحكم )
عن إنقاذ فيسطين وغيرها من البقاع العثمانية أمام هجمات االستعمار الغرب  ف  نهاية القرن التاسع 

استخدام نفس األدوات لرسم ب« أسطورة البطل»عشر وبداية القرن العشرين، وال أرغب ف  تهديم 
دور السيطان عبد الحميد ف  تسهيل »بل أفضل تفحص أطروحة « ليبطل المزيف»أسطورة مضادة 

 كما هو عنوان الكتاب الذي قرأته بعناية ال تخيو من استغراب.« السيطرة الصهيونية عيى فيسطين
فال دور ليسيطان عبد الحميد ف  إن الكتاب يفشل فشاًل ذريعًا ف  إثبات األطروحة الت  ينطيق منها 

النشاط الصهيون ، بل كان هناك عجز أمام الضغوط األجنبية «( تسهيل»تسهيل )أشدد عيى تعبير 
المتمثية أكثر ما يكون باالمتيازات األجنبية الت  كانت سارية وقتها. وبحسب نصيرات نفسها قامت 

لكن هذا الحظر كان  2881ف  حزيران/ يونيو الدولة العثمانية بتنفيذ قرار منع الهجرة إلى فيسطين 
مناقضًا لشروط اتفاقية االمتيازات األجنبية مما أدى بالقناصل األجانب إلى االحتجاج وتراجع 

 (.14-11الحكومة العثمانية عن قرارها )نصيرات، ص. 
رن المذكور وعيى رغم أن الدولة العثمانية بدأت مرحية انحدارها قبل القرن التاسع عشر، إال أن الق

كشف عن أكثر مظاهر ضعفها وتراجعها أمام الدول األخرى المتربصة بها وأمام اإلثنيات الت  
كانت تنزع لالستقالل عنها ف  مقاطعات أوروبا الشرقية العثمانية. والواقع أن هزيمة العثمانيين أمام 

بريطانيا  أضعفها إلى درجة جعيتها تقبل عيى مضض باحتالل 2818-2811روسية ف  حرب 
بعد أن كانت فرنسا قد احتيت تونس  2881ثم استيالئها عيى مصر ف   2818لجزيرة قبرص ف  

. وال ننسى بالطبع أن العثمانيين كانوا قد خسروا الجزائر قبل ذلك بنصف قرن عام 2882ف  
2810. 

 
 تقول نصيرات بالحرف:

 2889إلى فيسطين )مرة ثانية( عام  أدت الصدامات بين العرب واليهود إلى حظر الهجرة اليهودية»
وهو ما دفع مرة أخرى إلى احتجاج الدول األوروبية عيى هذه األوامر ألنها تعاكس نظام االمتيازات 
األجنبية، فقام الباب العال  باتخاذ قرار رسم  حدد بموجبه مدة إقامة اليهودي ف  فيسطين بثالثة 

ن متصرف القدس إبالغ القناصل األجانب استياء أشهر... وف  العام نفسه طيب الباب العال  م
السيطان من عدم قيامهم بخطوات مباشرة من أجل إخراج اليهود األجانب الذين انتهت مدة إقامتهم 
ف  فيسطين، وجاء الرد منهم أنهم لن يقبيوا بتنفيذ األوامر حتى يتيقوا تعييمات من سفاراتهم ف  
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م الدول األجنبية بقرارات الدولة العثمانية ف  شأن الهجرة، إسطنبول وهذا دليل آخر عيى عدم اهتما
 (.15-14)ص. «. وأن القرارات ما ه  إال حبر عيى ورق ولم تنفذ عيى أرض الواقع

من هنا، فإن قرار تسهيل الهجرة اليهودية كان قرارًا أجنبيًا اشتركت فيه دول متعددة مثل أميركا 
نية أيديولوجية تتعيق ببروز الفكر األصول  البروتستانت  ف  وألمانيا وبريطانيا وروسيا ألسباب دي

الحاالت الثالث األولى والرغبة ف  التخيص من السكان اليهود ف  روسيا األرثوذكسية وسائر بيدان 
كما ثبت بعد وعد بيفور ثم خالل  -أوروبا الشرقية ف  الحالة األخيرة. أضف إلى ذلك أن بريطانيا

أساسية لها ف  إقامة كيان غريب يفصل المشرق  استراتيجيةكانت ترى مصيحة  -االنتداب البريطان 
العرب  عن مصر وأفريقيا بعد تجربة محمد عي  باشا واستيالئه عيى بالد الشام ف  ثالثينيات القرن 

كانت  2881 -2840التاسع عشر. وهذا واضح ف  كتاب نائية الوعري حيث تعتبر أن مرحية 
سنة لم  41ون  برمته. هنا نتوقف لنالحظ أن معظم هذه الفترة الت  امتدت منطيق المشروع الصهي

عامًا ثم حكم  19تكن ضمن فترة حكم السيطان عبد الحميد الثان ، بل بدأت قبل توليه الحكم بنحو 
ف  السنوات الست األخيرة منها. )ومن المفيد أن نذكر أن مستعمرات غير صهيونية تابعة ألحد 

أو الهيكييون كانت قد ُأنشئت  Templarsنية األصولية األلمانية المعروفة بالتامبيرز االتجاهات الدي
 منذ أواخر ستينيات القرن التاسع عشر(.

وه  الفترة  2624حتى  2608أي أنه يغط  الفترة من  2624كذلك، فإن كتاب الوعري يمتد إلى 
جمعية االتحاد والترق  الحكم حتى الت  تيت االنقالب العثمان  عيى السيطان عبد الحميد وتول  

نهاية الحرب العالمية األولى. ونالحظ أن هذه الفترة أيضًا والت  غاب فيها السيطان عبد الحميد عن 
عيى سبيل المثال  2622السيطة لم تشهد انحسارًا ف  النشاط الصهيون  بل ازديادًا الفتًا. فف  عام 

مان  )البرلمان( قضية الصهيونية وأطماعها والتعاطف طرح النواب العرب ف  مجيس المبعوثان العث
الذي لقيته من جمعية االتحاد والترق  عيى رغم إنكار حكومة هذه الجمعية آنذاك لذلك التعاطف 

(. كذلك، فإن حالة الضعف العثمان  استمرت ف  تيك الفترة حيث احتيت 151)الوعري، ص. 
 يبيا.ما أصبح يعرف ف  ما بعد بي 2622إيطاليا ف  

من هنا فإن عنوان كتاب نصيرات مثير حقًا )وقد يدفع إلى تحقيقه لمستوى مبيعات تجارية عالية( 
لكنه خاط  مع األسف. ولو كان هذا الطرح صحيحًا لتغيرت السياسة العثمانية أثناء فترة حكم 

لنفس  (، غير أن ذلك لم يحدث بل حدث تغيير نحو األسوأ2628-2606جمعية االتحاد والترق  )
األسباب ف  المرحية الت  تيت مرحية حكم السيطان عبد الحميد وقبل انهيار الدولة العثمانية خالل 

 الحرب العالمية األولى.
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المستعمرات الصهيونية عيى أرض فيسطين خالل الحكم »ف  كتاب نصيرات  1-2فف  الجدول رقم 
ك المستعمرات واحدة بعد ( تسرد الباحثة أسماء تي226-224)ص. « 2606 -2819الحميدي 

أسست عيى « مكفية إسرائيل»األخرى ف  الفترة المذكورة ولكنها تذكر أيضًا أن المستعمرة األولى 
حين لم يكن السيطان عبد الحميد قد تولى الحكم كما أنها تذكر  2810طريق يافا )بيازور( عام 

تموز )يوليو(  11ثمان  ف  أي بعد االنقالب الع 2606آخر أسماء أربع مستوطنات أقيمت سنة 
. وهذه المستعمرات ه  كنيرت ف  سمخ، دجانيا 2606وبعد عزل السيطان ف  نيسان  2608عام 

 عيى الشاط  جنوب طبريا، احوازات بيت )تل أبيب( ف  شمال يافا وبيت ناحوم ف  باب الخييل.
ة مؤلف صهيون  اعترف فيه وأنن  أنصح الكاتبة باالطالع عيى المقال الشامل الذي نشره باإلنكييزي

نظام »بمركزية عامل االمتيازات األجنبية ف  نجاح المشروع الصهيون  وأصدره باإلنكييزية بعنوان 
 «:2861 -2859اليهودية ف  فيسطين:  -االمتيازات وتأثيره عيى العالقات التركية

Isaiah Friedman, “The System of Capitulations and its Effects on Turco-
Jewish Relations in Palestine, 1856e1897”, in David Kushner (ed.) 
Palestine in the Late Ottoman Period: Social, political and Economic 
Transformation, (1986), pp. 280-293. 

سيطان وقد يقال إن دور جمعية االتحاد والترق  ف  عدم مجابهة الخطر الصهيون  ال ينف  دور ال
« شخصنة»عبد الحميد المماثل السابق عيى ذلك. وف  هذا منطق مقبول، إال أنه يزيل ضرورة 

الموضوع المثار عن السيطان عبد الحميد بالذات. وربما كانت الموضوعية التاريخية تقتض  أن 
 يكون عنوان كتاب نصيرات:

عبد الحميد وعيى جمعية كيف استطاعت الحركة الصهيونية األوروبية التغيب عيى السيطان »
 «.االتحاد والترق ؟

ختامًا ُأنه  هذا العرض باإلشارة إلى خطأ تاريخ  وارد ف  الكتاب حيث يظهر أن نصيرات لم تكن 
 2604دقيقة ف  استخدام ونقد مصادرها. فباإلضافة إلى الخطأ الوارد ف  إعدام نجيب عازوري عام 

ن بعض الشخصيات الوطنية الفيسطينية أصدرت ( الذي ذكره الحروب، فإنها تذكر أ124)ص. 
حذرت بقوة عبر مجيس المبعوثان « وثيقة الخطر الصهيون »سم   2600بيانًا رسميًا عام 

(. وتنسى المؤلفة أن مجيس المبعوثان 265العثمان  من تنام  الخطر الصهيون  وتعاظمه )ص. 
. 2600له نشاط عيى اإلطالق ف  ولم يكن  2608حتى عام  2818العثمان  كان منحاًل منذ عام 

وه  تعتمد هنا، من دون تدقيق، عيى خطأ وقعت فيه أيضًا نائية الوعري حيث ذكرت األخيرة أن 
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المنشور المذكور محفوظ ف  مركز إسعاف النشاشيب  ف  القدس. وبالعودة إلى كتاب الوعري نجدها 
ها. إال أن قسم الوثائق ف  الكتاب ف  كتاب 40عيى الوثيقة الميحقة رقم  119تحيينا ف  الصفحة 
« 19ميحق رقم »، بل أن الوثيقة ذات الصية تأت  تحت عنوان «40ميحق رقم »المذكور ال يحوي 

( وهو منشور ُكتب بخط اليد ذكر فعاًل إنه محفوظ ف  مركز إسعاف النشاشيب  ف  151)ص. 
 عيد!القدس ولكنه ال يشير إلى مجيس المبعوثان، ال من قريب وال من ب

 لبنان -* أستاذ التاريخ ف  جامعة البيمند 
8/5/4104، الحياة، لندن  

 
 عنصرية في أبشع صورها .56

  د. فايز رشيد
وصف جون كيري إلسرائيل، بأنها ستكون دولة أبارتهايد ف  حالة فشل حل الدولتين )مفهومة ه  

ألن الكيان الصهيون  الظروف الت  دفعته ليتراجع عن التصريح( يمثل جزءا بسيطا من الحقيقة، 
بن  عيى العنصرية وسنوات وجوده أثبتت بما ال يقبل مجاال ليشك حقيقة عنصريته وتطورها، 

يهودية ‘باعتبارها الظاهرة األكثر بروزا ف  إسرائيل. آخر تقييعات العنصرية، عزم نتنياهو عيى قوننة 
من قبل كانت ’! مية ليشعب اليهوديالدولة القو ‘كقانون أساس ف  الكنيست باعتبار إسرائيل ’ الدولة

تعتبر إسرائيل ف  العرف الصهيون  دولة يهودية ديمقراطية. اليهودية تنف  الديمقراطية بالطبع، وال 
إسرائيل والتغن  بها! بموجب ’ ديمقراطية’يجوز جمع التعبيرين معا، لكن قرعوا رؤوسنا ف  الغرب بـ

بشكل قانون  هذه المرة، كما  48ء ترانسفير لعرب منطقة القانون ف  ما لو تم إقراره، إمكانية إجرا
لغاء لحق عودة الالجئين الفيسطينيين، وستكون إسرائيل دولة خالصة  أنه إلغاء لحقوق أهينا هناك، وا 

اليهودي. نعم إسرائيل تجاوزت العنصرية لمرحية بعدها.. نعم العنصرية تأخذ دروسا من ’ ليشعب‘
نصرية كما األخرى الديكتاتورية، تصل إلى مرحية من االشباع ف  إسرائيل.. نعم األنظمة الع

من وسائل وقوانين عنصرية ضد فئات معينة فيها، إلى الحد  تسطيعهعنصريتها بعد استنفاد كل ما 
الذي تبدأ فيه باختراع وسائل وقوانين جديدة حيث تكون ه  السّباقة فيها، عيى مستوى التاريخ، إْذ لم 

ل مراحيه إلى اإلمساك بقوانين كهذه، حيث يجوز توصيف هذه األنظمة والحالة يسبقها أحد ف  ك
هذه بأنها أصبحت ف  مرحية جديدة ما بعد الظاهرة المعنية، أال وه  العنصرية، أي بمعنى آخر ف  

 مرحية ما بعد العنصرية، وهذا توصيف جديد ليعنصرية الصهيونية.
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وقت عيى كل األنظمة الشبيهة ف  التاريخ ف  عنصريتها، إسرائيل خير تمثيل لهذه المرحية، فقد تف
لذا وعن جدارة تحتل المرتبة األولى ف  مرحية ما بعد العنصرية. ف  الكيان الصهيون  ووفقًا 

قانونًا تمييزيًا تتحدث بشـــكل واضح  10ليمنظمة المعنية بحقوق )األقيية العربية( عدالة، فإن هناك 
بداًل  "قوانين أساس" ، تســـمى2648ينيين العرب ف  المنطقة المحتية عام عن التمــــييز ضد الفيسط

منها تنص بشكل مباشر عيى التمييز، أما الثمانية األخرى فــــه  غير مباشرة ف   21من الدستور. 
عنصريتها، لكن المقصود من بين سطورها، ممارسة العنصرية ضد أهينا هناك. إســــرائيل ومنذ 

 – 1022قانونًا تمييزيًا. أما ف  األعوام بين 11سّنت  1020وحتى عام  2648إنشائها عام 
من إحياء ذكرى النكبة، وحق  48منها، منع فيسطيني   عنصرياقانونا  25فقد قامت بتشريع  1024

 وزير الداخيية اإلسرائيي  ف  سحب الجنسية من العرب، وغيرها وغيرها.
اإلسرائيييون اآلخرون من الفيسطينيين والعرب االعتراف  ليس مصادفًة أن يطيب نتنياهو والقادة

، وذلك مثيما قينا ألخذ المبررات الكامية مستقباًل ليتخيص من فيسطيني  منطقة ’بيهودية إسرائيل‘
بكافة األشكال والطرق، المعروفة منها والمجهولة، والقيام خالل مرحية االعداد ليترانسفير،  48

ل أدلجة العنصرية وقوننتها، لخيق وقائع حياتية تصّعب من معيشتهم، بحصارهم قانونيًا من خال
 لدفعهم بالبحث عن حيول منها، الهجرة إلى الخارج.

التمييز ف  إسرائيل ضد العرب يطال حقوق المواطنة، الحقوق السياسية، التعييم، البناء والسكن، 
الموارد وميزانيات مجالس القرى  سيب األراض  العربية ومصادرتها بكافة الوسائل والسبل، توزيع

والبيديات، الحقوق الدينية وغيرها الكثير. من المالحظ أن القوانين العنصرية والممارسات التمييزية 
ضد العرب تتناسب بشكل طردي مع مض  السنوات عيى إنشاء الكيان الصهيون ، هذه ه  الحقيقة 

ن األولى فه  التناسب الطردي بين العمر الزمن  األولى. أما الحقيقة الثانية الت  ه  ليست بعيدة ع
ليكيان وسيطرة االتجاهات األكثر تطرفًا عيى الحكم فيه، بكل ما يعينه ذلك من تداعيات العدوانية، 
المجازر ضد اآلخرين، الفوقية واالستعالء، اعتماد األسس والمبادئ التوراتية الصهيونية ف  التأسيس 

 وانين.ليعنصرية من خالل تشريع الق
ومن جمية القوانين الت  أقرتها الكنيست ثالثة قوانين ف  مجرى القوانين العنصرية.  1021ف  عام 

ويستهدف تقييص الحقوق السياسية )المقيصة أصاًل( ’ قانون استقرار الحكم‘األول اتخذ تسميته 
ن  فهو يدعو إلى ، والتخيص من الوزن االنتخاب  لهم. أما القانون الثا48ليفيسطينيين ف  منطقة 

بحيث يمنع مهاجمة وانتقاد جيش االحتالل اإلسرائيي  ’ قانون القذف والتشهير‘توسيع نطاق 
? والمقصود بالطبع 1,15واألجهزة األمنية كافًة. القانون الثالث رفع نسبة الحسم ف  الكنيست الى 
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ي القول ان إسرائيل استفادت من هذا القانون، القوائم العربية الت  ال تحقق هذه النسبة. من الضرور 
ف  انتخابات الكنيست، فه  تّسوق نفسها دوليًا بأنها  48وما تزال تستفيد من مشاركة فيسطيني  

هذا مع العيم أن النواب العرب ف  الكنيست محاصرون ومقيدون ويجري إسقاط ’! دولة ديمقراطية‘
نواب(  20ل الذي يظل ف  حدود )العضوية عن بعضهم ف  الكثير من األحيان، وهم بعددهم القيي

ال يتركون أية تأثيرات ال ف  التشريع اإلسرائيي  وال ف  الحياة السياسية. ومع ذلك، االتجاهات 
لى طردهم من الكنيست،  األكثر تطرفًا ف  األحزاب اإلسرائييية تدعو باستمرار إلى محاكماتهم وا 

 ورغم ذلك يحاولون قطع الطريق لوصولهم إلى الكنيست.
هذا غيض من فيض عنصرية إســـرائيل وجزء من حقيقتها، الكيان الذي تصنع منه الواليات المتحدة 
والدول الغربية عمومًا واحة ليديمقراطية ف  المنطقة العربية. يبقى القول ان الحكومة الحالية مهيأة 

ئييية تجاوزت ومرشحة لسن قوانين عنصرية جديدة ف  دولة الكيان الصهيون ، وأن الدولة االسرا
 العنصرية الى مرحية ما بعدها والعنصرية ف  دولة الكيان ه  ف  أشد حاالتها ظهورا.
8/5/4104، القدس العربي، لندن  

 
 تجربتي الشخصية المريرة في شركة فساد اسمها فلسطين! .57

 رياض سيف
 ف اعمل  م ولسنوات قييية الحقة، حيث كنت2666عايشتها بفيسطين بدء من عام  الت الفترة  ف 

االعالم المرئ ، خرجت بنتيجة مفادها ان فيسطين اضحت شركة خاصة ينتفع بها االشخاص 
المتنفذين والمقربين، ويكتوي بنارها الفقراء البسطاء.. وما نشاهده االن من ثراء فاحش ليبعض الذين 

يوا اليه، بل زد يميكون قوت يومهم قبل العبور الى فيسطين اال دليال عيى الفحش الذي وص ما كانوا
عيى ذلك الجرم فى تهريب االموال الستخدامها فى الصفقات المشبوهة وف  تنفيذ اجندات اجنبيه 

عيى االمة و الوطن الذي انهك حتى الثمالة  ليتآمرتهدد االمن الخارج  والداخي  عبر شراء الذمم 
ار احتالل  بغيض، ظل حص ف ..فما سيب من قوت الناس ورغيفهم اليوم ، يعود وباال عييهم 

وشظف عيش وصل الى حد الكفاف. وضمائر معدومة سرقت مقدرات الوطن واعميت فيه قتال 
 وتجريحا.

اكثر من طريقة واكثر من عنوان  ف والفساد تتمثل  والسرقةاساليب ناعمه واحيانا متوحشة فى النهب 
اوات بل من بيطجة فاقت حتى اصبحت فى المرحية التى عايشتها.. مرحية المنتفعين من هبات وات

كل تصور.. وبدل ان ُيؤسس لدولة ومؤسسة اسست الماله  والكباريهات وامتألت اسطح البنايات 



 
 
 

 

 
           44ص                                     3400 العدد:     8/5/4104الخميس  التاريخ:

 

فى الضفة وغزة بما هو غريب عن اصالة شعبنا واخالقه.. فف  كل روف اتخذ اكثر من متنفذ موقعا 
وقع من هذه المواقع اصبح لممارسة دعارته ..جيب الجناك  والراقصات.. واالدهى من ذلك ان كل م

.. فكل جنكية وراقصه لها حارس حتى ال يتجرا سكير عيى معاكستها او األجهزةبحماية  جهاز من 
المساس بها.. وبدل ان تتحول االجهزة الى درع ليوطن. تحولت الى حامية لمصالح بعض 

وفى وضح  العامةوارع الش ف المتنفذين. مما ادى فى كثير من االحيان الى اقتتال بين جهاز واخر 
… النهار ..وكنت احد الذين داهمتهم تيك المالحم اثناء تجوال  فى شارع ركب بوسط رام هللا

يمنع منعا باتا لغير المتنفذ الحصول عيى تصريح مزاولة االعمال المذكورة اعاله كونها  –مالحظه 
 –حكرا الصحاب شركة اغتنموها اسمها فيسطين 

الماله  اليييية فى بيت لحم. وكنت ف  زيارة لفيسطين بموجب تصريح.  أحدى ساقتن  االقدار مرة ال
وحول المسرح انتشر الحراس من االمن..  رأيت مجموعة من الجناك  تؤدي وصيتها الراقصه ..

فيصل مسئول  ألبووبدأت االوراق النقديه تتطاير عيى رؤس الراقصات.. اليواتى كن يرددن.. تحية 
البو فالن مسئول جهاز كذا.. وكل من مسئول  الفصائل يتمطى فى مقعده يبرم جهاز )كذا( وتحية 

شاربه وييوح بالتحيه.. سألت مرافقى احقا هم مسئول  اجهزة امنيه.. فأكد ل  ذلك.. فقيت اي دولة 
 كان مدخل فيسطين كازينو ليقمار وداخيها مزبية ليفحش والعار. إذاتحيمون بها.. 

ت والمكوث لصالح جماعته.. فاغتنى حتى الفحش.. والبعض كان يجير البعض كان يفرض االتاوا
وظيفته لعقد الصفقات لصالح جيبه يوظف ابناءه واقاربه ممن اليميكون المؤهل او حديث  التخرج 
فى وظائف اليحيم بها من قضى بالوظيفة اكثر من عشرين عاما، وبعضهم كان يستفيد من غياب 

من رير البضائع الفاسدة من الغذاء والدواء.. وبعضهم كان ينتفع ليمارس فن تم والرقابةاالمن 
الخارج  لتمرير افكار وتوجهات يتالقى بها الغرب مع االحتالل الصهيون .. اما عن  التمويل

ممن يتقاضون رواتبهم وهم خارج البالد.. او فقدان  الوظيفةالتسيب االداري سواء فى االسترزاق من 
 لموظفين فهذه سيئة اضيفت الى ما قبيها..وازع الضمير لدى بعض ا

احد الذين اتخذوا االعالم الرسم  وسيية لينهب وسم  زورا وبهتانا بالشهيد وتم تكريمه بوسام 
وفى جيسة متباهية بما انجزه  قال: يقولون عن  بان  سارق وحرام .. نعم ، فيسطين منذ مدة قصيره

 أحدره االجيال من بعدي.. وليعيم ان هذا العمدة صرحا اعالميا ستذك ان  بنيتانا كذلك ويكف  
مالم يستطع االحتالل الصهيون  اسقاطه طوال  وجيزةمن فتيات فيسطين خالل مدة  أسقطواالذين 

 فيسطين. ألرضفترة احتالله واغتصابه 
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اخر بأي حق ُيهدى هدية بمبيغ ضخم من اموال الشعب قال: هذا اقل مكافأة لنا نحن  وحين سئل
 …كنا نضع ارواحنا عيى اكفنا ونضح  بحياتنا من اجل الثورةالذين 

يبن  او يضح  او يقوم بعمل ضمن الوظيفة او الواجب ان يحمل الشعب  حق منوكأن من 
 المنكوب جمائل تخوله ان ينهب حتى يتكرش بالماليين.. ولن يشبعه سوى التراب..

يع ان يصل الى مصدر النبع.. اراض وزعت بالمجان.. وماليين صرفت كهبات ومنح لمن يستط
وميزانيات كانت توزع بين المنتفعين.. حتى اثرى من اثرى من الواصيين واعوانهم وخدامهم.. واذا ما 

 احتن احد المطحونين.. كان ييقى العقاب..
هذا هو الحال الذي الفته فى مرحيتى االولى.. متنفذين يميكون شركة تدعى فيسطين.. وشعب 

 توزع عييه سالل المعونات من الدول المانحة ..الييقى قوت يومه 
م مباشرة بما 1001متنفذ .. والمحافظ ..وكانت بعد اجتياح  بإدارة وزيرواذكر فيما اذكر وف  ندوة 

يسمى عميية السور الواق  . استفزن  التهييل والتعظيم الرادة شعبنا العظيم القادر عيى ان يكسر 
الم .. فقيت )سيدي .. انا استغرب كيف يقابل شعبنا دبابات الحصار ويحقق االنتصار ويفرض الس

ومدافع االحتالل بصدور ابنائه العارية يجابه الموت دون خوف او وجل.. ويخشى من قول كيمة 
 بحق اصغر رجل امن فى السيطة ..فأي مفارقة هذه (

 فى شعبنا.. وسواء فهم من عيى المنصة ام لم يفهم.. فقد كنت قاصدا ان اقول انه ليس جبنا
فالشجاعة تدرس فى فيسطين.. ولكن خشية عيى مصير من يجازف وعائيته.. فقد كانت الفوضى 
مقتال.. والتسيب سبيال .. واالحكام تيقى بالمجان يقرها وينفذها من ميك السيطة من الرتب العييا 

 لمقدراته ..والدنيا فى زمن فوضى قصدت ان تكون منهجا ليتسنى ليشعب ان يتيهى عن السارقين 
ان اتأمل ما يجري دون االنحياز الى جهة او الدخول فى معارك  إقامت ورغم انى قررت طوال 

 سيارت انتهى اوال بحرق  والوعيد.من التهديد  أفيتاال انى لم  حزب،جانبيه مع اي جهة او 
من الحرس  مأحدهزمن فوضى السالح وتنمر االقزام ليتبين ان  ف وثانيا بتهديدي بالقتل  الخاصة،

 وبأصولها عيىاو احداهن لعدم االلتزام بأخالق المهنة  أحدهماستغنائ  عن خدمات  لينتقم نتيجة
 المؤسسات.غرار ما كان قائما فى معظم 

تقرر فيه  باجتماعوفوجئت بأحد االيام  والحكاية انى كنت مسئوال عن مرفق اعالم  شبه رسم  ..
دره ليتولى زمام مهام  ..وكان المعن  اقرب الى االمية .. ان يؤتى بمسئول من فصيل معين  مع كا

 انضمام من موقع اعالم  يتمنى  أكثرمما استدعان  الى طيب اعفائ  تماما من العمل حيت ان 
 اليه
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كنت  عينه:وحين سئيت عن سبب طيب  كان ردي فى اجتماع حضره من اجاز هذه الخطوة ومن 
حتى جاؤا بشاب ليب  خرين من المعهد  مكتب ، ف فردا وكنت مت ،ليبيا ف اعمل يوما محاسبا 

وانا اعذرهم فه  بالدهم ومن حقهم ان يولوا من شاؤا .. اما ان يحدث هذا ف   عن ،لينصبوه مسئوال 
وانا ما انا عييه من مكانة عربية بفعل ابداعات  عيى الشاشات العربية  ذاته.وطن  فهذا العيب بحد 

لتكريم اينما حييت ..فأنا من اسس لهذا المرفق ..وانا من بذل مع فريقه استحققت عييها ا والت .. 
 كل جهد ليكون مرفقا ُيشهد له ..

ابتعدت بعد ان  االم . ولكن ويعرف من اجاز هذه الخطوة اي تاريخ نضال  كنته قبل ان يولد هذا 
 يسطين.لفرأيت ما رأيته وسمعت ما سمعته وفضيت ان اكون ف  منأى عن اي انتماء اال 

النتيجة كانت بتدخل شخصية اعتبارية من قادة الصف االول ممن حميوا لواء الكيمة وكانوا روادا لها 
وكان صاحب هذا المرفق االعالم  حيت استدعى كل من له صية بقيب االمور.. ليخبرهم ان من 

 المرفق،هذا   فقام بتعيينهم اخطأ العنوان .. فهذا الشخص _ ويعنين  بذلك _ له مطيق الصالحية 
 جميعا.مسئول  ولست مسئوله .. الباب يتسع لجمل ويتسع لكم  باختصاروهو  بإذنه،وال ادخيه اال 

اثرها بق  البعض ممن جيبوا .. وافترضوا ان من عينهم يمكن ان يحميهم .. وافترضوا انها مؤسسة 
واكل . فقد تعيمت فى مما استدعان  الى اتخاذ قرارات  باالستغناء عن كل مت خيرية لالسترزاق

 الضمير.حياتى المهنيه االنضباط والمهنية وتفعيل 
وما كانوا ليضرون  بش  … الخاصة سيارت التهديد والوعيد وحرق  ف  المتتالية،وكانت ردات الفعل 
 النهم الجبن نفسه ..

اية هذا غيض من فيض .. ونقطة فى بحر عيى ما كان عييه الحال .. اما ما اصبح عييه ..فييحك
 بقية

7/5/4104، رأي اليوم، لندن  
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 رؤوبين باركو
 حكم حماس ف  اظهار نواياها أفضل من حكم السيطة المخادعة والت  لها األهداف ذاتها

الفيسطينية استعمل آف  دختر الذي كان ’ المصالحة‘ف  مقابية صحفية ليتيفاز االسرائيي  عيى إثر 
، استعارة وصفت بحدة نوايا حماس نحونا، فقد ’الشباك‘وزير االمن الداخي  ورئيس ف  الماض  

قال إنهم لو عصروا ميثاق حماس لخرجت منه كميات ال تنفد من دم اليهود الذي سفك والذي 
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الت  ’ خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود‘سيسفك ف  المستقبل. وقد بينت صيحات القتل 
قاتال ’ الشهيدان‘سبوع الماض  ف  خالل جنازة األخوين عوض هللا وهما سمعت ف  نهاية اال

 اليهود، قصد حماس الى ذبح اليهود والقضاء عييهم.
يستحق نشطاء حماس المدح عيى صدقهم. وف  خالل الجنازة الت  تمت ف  شرفة أبو مازن 

عيى هجرة اليهود  فاقلإلنعبر عن استعداد ’ معتدل‘االمامية ف  رام هللا حقا وجد حتى متحدث 
 الى البيدان الت  جاؤوا منها.’ فيسطين‘الراغبين ف  الحياة من 

إن عرض الرعب الذي تم برعاية السيطة الفيسطينية ف  رام هللا حطم أوهام اولئك الذين يؤمنون بأن 
منظمة التحرير الفيسطينية االرهابية كما وافقت عيى محادثات سالم معنا ستوافق حماس ايضا. 
وتبين لالسف أن م.ت.ف لم تغير جيدها ولم تغير قط هدفها وهو القضاء عيى اسرائيل وبناء 

 عيى أنقاضها.’ فيسطين‘
من االعيب وخداع م.ت.ف، الت  تستعمل ه  ايضا دروس التراث  أفضلإن صدق حماس 

’ خطة المراحل‘وكان يمكن أن نستدل طول مسيرة السالم عيى ’. الحرب خدعة‘االسالم  مثل: 
عندها ليقضاء عيى اسرائيل بمتابعة المنشورات الداخيية ليسيطة الفيسطينية الت  اشتميت عيى 

 ’.الداخل‘تصريحات وخطط ف  
تابع النشطاء بيننا الخطط الدراسية واذاعة المذياع والتيفاز وخطب المساجد الت  تقع تحت رقابة 

ترجع ميييمترا واحدا عن أجندة القضاء ايضا لم ’ المعتدلة‘السيطة الفيسطينية وتبين أن م.ت.ف 
’. الكالم ما ف  عييه جمرك‘عيينا برغم لغة السالم نحو اسرائيل والغرب، كما يقول المثل العرب  

ويؤلب ’. ضرورات لحاجات داخيية‘وكل ذلك ف  وقت يسوغ فيه اليسار االسرائيي  ذلك باعتباره 
 ’.العناد االسرائيي ‘عيى 

رجت الثعبان الفيسطين  من كيس اكاذيبه. فيم تكن ذرائع المستوطنات إن ازمة المحادثات أخ
والحدود والسجناء وسائر الصغائر ه  الت  وقفت ف  ظاهر االمر ف  طريق الدولة الفيسطينية الى 
جانبنا. إن الفيسطينيين رفضوا ببساطة االعتراف بدولة الشعب اليهودي بجوار دولة الشعب 

ن االعتراف ’ فيسطين‘يميكوا كل  الفيسطين  بسبب طيبهم أن ال ‘يعن  أنه ’ يهودية‘أنها  بإسرائيلوا 
 وه  وصفة تدمير اسرائيل.’ عودة

’ طريقة’و’ الوظائف‘إن برنامن العمل المشترك بين م.ت.ف وحماس )اليتين اختيفتا حتى اآلن ف  
م االحمد ف  مقام القضاء عيينا والسيطرة( امتزج من جديد وعينا حينما أعين مندوب السيطة عزا

، وكشف هذا القول ’نعم لحق العودة’و’ دولة يهودية بإسرائيلال لالعتراف ‘ف  غزة قوله: ’ السالم‘
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، الذي كانت قد عيقت عييه االحزمة الناسفة المشتركة بين م.ت.ف وحماس ف  ’مسمار جحا‘عن 
 الطريق الى القضاء عيى اسرائيل.

كان ف  الماض  رئيس االستخبارات ووزيرا ف  السيطة  يمكن أن نرى كالم جبريل الرجوب الذي
الفيسطينية، الذي وعد بأن فيسطين كيها ستحرر، وأعين أنه لو كان عند الفيسطينيين قنبية ذرية 

ويمكن أن ننظر الى تصريح عضو ’. غوغائيا‘االسرائيي ، يمكن أن نراه ’ السرطان‘لرماها عيى 
الوطن هو كل ‘اوي ف  االسبوع الماض  لتيفزيون حزب هللا أن اليجنة المركزية ف  فتح توفيق الطير 

، عيى أنه ’)الكفاح المسيح( 2698حركة فتح ف   مبادئمن نهرها الى بحرها بحسب … فيسطين
عشية سيطرة حماس عيى مؤسسة السيطة الفيسطينية طوعا أو بالقوة أو ’. خطابة لحاجات داخيية‘

من خداع السيطة الفيسطينية  أفضلكما ه  الحال ف  غزة  بانتخابات يبدو أن حكم حماس ليمناطق
الت  ترم  الى القضاء عيينا عيى مراحل بخداع الغرب وتجنيد ضغوطه. وسيسهل عيى الدولة 

الذي سينشأ بينها وبين االردنيين، وأن تردعه اقتصاديا وعسكريا ’ الشريعة‘اليهودية أن تعزل جيب 
 وسياسيا.

7/5/4104اسرائيل اليوم   
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