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م  ميح عفو لسجياء ُنحكم علنهم بالسج  « رئنس الدولة»نخّول قضاة المحكمة صالحنة ميع 
لمؤبد أو تقصنر مدة محكومنتهم، وهو مشروع أراد ميه مقدموه ميع الحكومة تيفنذ صفقات تبادل ا

أسرى، أو إطالق أسرى فلسطنينن  قبل ايتهاء فترة محكومنتهم لقاء التقدم في مفاوضات سناسنة. 
 لك  القايو  الجدند ل  نسري بأنثر رجعي.

ميح العفو لمخرب دن  بارتكاب »نميع رئنس الدولة م  كما أقّرت اللجية الوزارنة مشروع قايو  نثاينًا 
 «.جرنمة على خلفنة قومنة معادنة، إاّل إذا قام بدفع تعونضات لعائلة المجيي علنه

)بضوء أخضر م  زعنمه « لنكود بنتيا»ويال مشروع القايو  األول تأنند سبعة وزراء نمنثلو  حزب 
، في مقابل «البنت النهودي»ين  األكنثر تطرفًا رئنس الحكومة بينامن  يتايناهو( وحزب المستوط

 الوسطي.« نش عتند»معارضة رئنسة اللجية، وزنرة القضاء تسنبي لنفيي ووزنرن  م  حزب 
ونيص القايو  على أيه نحق للقضاة أنثياء إصدار حكم بالسج  المؤبد أ  نشنروا في قرارهم إلى أ  

نحق لرئنس الدولة تقصنر المدة. وأشار مقدمو  ، وأيه ال«عقوبة مدى الحناة كاملة»العقوبة هي 
ميع بادرات حسن  ينة سناسنة أو »القايو  في شرحهم لبيوده ا  الهدف المعل  م  تشرنعه هو 

القايو  سنطَبق أنضًا على مرتكبي عملنات قتل شينعة، »، مضنفن  أ  «صفقات لتبادل أسرى
 «.خصوصًا قتل أطفال

لى القايو ، واعتبره زعنم حزب المستوطين ، وزنر االقتصاد يفتالي وهّلل أركا  النمن  للمصادقة ع
وقال إيه سنعمل على تسرنع إجراءات «. صفحة جدندة في الحرب اإلسرائنلنة على اإلرهاب»بنينت 

لنعلم القتلة أيه نيبغي علنهم أ  نموتوا داخل السج ، »تشرنع القايو  في الكينست بال أي تأخنر، 
إسرائنل تفتح النوم صفحة جدندة في محاربتها »وتابع في حدنث إذاعي أ  «. ولنس في بنوتهم

اإلرهاب وفي التزامها األخالقي للعائالت النثكلى ... ومع تمرنر القايو  سيضع حدًا لسيوات م  
اإلفراج ع  »وزاد أ  القايو  الجدند نبغي وقف سناسة «. االبتزاز باإلفراج ع  أسرى بالجملة

 «.حكومات ال تستطنع مواجهة الضغوطمخربن  بقرار م  
نحمل رسالة إلى القتلة »واعتبر وزنر البياء واإلسكا  )البنت النهودي( أوري أرنئل ا  القايو  

والمخربن  بأيه ل  نتم اإلفراج عيهم أبدًا، وهذا رادع قوي أمام اإلرهاب، إذ سنضعف الحوافز لخطف 
 «.جيود إسرائنلنن  بهدف المساومة

مع سبق »الداخلنة جدعو  ساعر إ  القايو  سنطبق أنضًا على ميفذي أعمال قتل وقال وزنر 
 ، مضنفًا أ  قتلة األطفال نجب أال نحظوا بأي عفو.«اإلصرار والترصد، ولنس على المخربن  فقط
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واعتبر رئنس االئتالف الحكومي، أحد مقّدمي المشروع نرنف لنفن  إقراره في اللجية التشرنعنة 
«. نضع سقفًا أخالقنًا جدندًا ومالئمًا للحكومة في تعاطنها مع الميظمات اإلرهابنة»ه الحكومنة أي

ع  أسوأ القتلة ونساهم في خلق ردع أمام مخّططي »وأضاف أ  القايو  سنميع اإلفراج الواسع 
 «.العملنات التفجنرنة وميفذنها
الدولة م  ميح العفو، ولنس ميحهم كا  حرنًا إلزام القضاة بميع رئنس »ورأى الوزنر نغال أردا  أيه 

نضّنق هامش المياورة في »أما لنفيي التي عارضت مشروع القايو  فقالت إيه «. صالحنة ذلك
 «.المفاوضات السناسنة مع الفلسطنينن 

تغطنة للحرج الكبنر لحزب البنت »واعتبر اليائب إلنعنزر شطنر  إقرار اللجية مشروع القايو  
أسرى فلسطنينن  بداًل للموافقة على  204ا التي أقرت قبل عام اإلفراج ع  النهودي والحكومة كله

 «.ال مغزى جدنًا لهذا القايو  في المستقبل الميظور»وقف البياء في المستوطيات. وأضاف أيه 
في االئتالف الحكومي في بنا  « لنكود بنتيا»الوسطي الشرنك األبرز لـ « نش عتند»وقال حزب 

نغّنر اليظام المعمول به ونضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات، رغم »الجدند  اصدره إ  القايو 
وأضاف اليائب كالرن  الهرار م   «.أييا يرند رؤنة أحقر القتلة نقضو  كل أنامهم في السجو 

مميوع أ  يسمح للغضب وغرنزة االيتقام أ  ندنرا الدولة ... نجب إبقاء هامش م  »الحزب يفسه أيه 
 «.ة للحكومة لتستطنع التحرك في المستقبل، ال أ  يكبل ندنها في إطار المفاوضات السناسنةالمياور 

نفّرق »أليه « الدنماغوجي»النسارنة زهافه غالؤو  القايو  الجدند بـ « منرتس»ووصفت زعنمة حركة 
وبن  قتلة  بن  دم وآخر، ونضع سلمًا لتدرنج الجرائم والقتلة، ونمنز بن  قتلة وميفذي جرائم اغتصاب

بطبنعة الحال ل  نتم تطبنقه على األسرى الفلسطنينن  القابعن  اآل  في »وأضافت: «. م  وز  نثقنل
 السجو  أليه نتطرق الى األسرى الذن  سنحاكمو  في المستقبل. 

، لكيها أضافت أيه «العائالت النثكلى عيدما نتم إطالق أسرى فلسطنينن »تفهمها آلالم »وأبدت 
ي للحكومة هامش مياورة سناسنة نتنح لها اإلفراج ع  أسرى لنس كبادرة إيساينة أو نجب أ  يبق»

قطعة حلوى تميح للفلسطنينن  إيما كصفقة ضم  عملنة سناسنة تكو  خطوة لبياء النثقة بهدف 
 «.المصالحة وتمهند الطرنق أمام اتفاق سالم

02/5/2104، الحياة، لندن  
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 عنصري وضربة جديدة لجهود السالم االحتاللسجون بر  قانون حظر العفو عن األس :قراقع .2
وزنر شؤو  األسرى والمحررن  في السلطة ، أ  غزةم   02/5/2104الحياة، لندن،  ذكرت

الفلسطنينة عنسى قراقع وصف مشروع قايو  حظر العفو ع  األسرى المحكومن  بالسج  المؤبد في 
لقايو  الجدند نمنثل ضربة جدندة وتقونضًا لجهود ، معتبرًا أ  ا«العيصري»السجو  اإلسرائنلنة بـ 

 «.ل  تخضع أمام هذه القرارات العيصرنة»السالم، وشدد على أ  السلطة الفلسطنينة 
نعبر ع  ضنق أفق لدى القنادة اإلسرائنلنة، ونمنثل ضربة ألي عملنة تسونة »ورأى قراقع أ  القايو  

« صفا»كنا  اإلسرائنلي. وقال في تصرنحات لموقع ، الفتًا إلى أيه ال نخدم ال«محتملة مع السلطة
إطالق األسرى استحقاق سناسي، وهم جزء م  أي اتفاق تسونة قادم مع »اإلخباري المحلي إ  

الحكومة اإلسرائنلنة، وبالتالي هو )مشروع القايو ( عقبة جدندة تضعها )إسرائنل( أمام هذه الفرص، 
واعتبر «. نة... وال توجد تسونة سناسنة م  دو  األسرىويح  يرفض الخضوع لهذه القرارات العيصر 

لنس مفاجئًا، بل جاء ضم  سلسلة تشرنعات عيصرنة تصادق علنها اللجا  الوزارنة »أ  القايو  
اإلسرائنلنة في حق كل ما هو فلسطنيي لسلب حقوق شعبيا، ويح  ال يتوقع ميه أ  نقر ما هو في 

 «.صالحيا أو نخدم األسرى
نسلب صالحنات الرئنس اإلسرائنلي لميع اإلفراج ع  األسرى في أي »أ  القايو  وأشار إلى 

تمسك السلطة بإطالق كل األسرى والمعتقلن  في السجو  اإلسرائنلنة »، مشددًا على «صفقات الحقاً 
 «.بغض اليظر ع  اختالف مياطقهم أو ايتماءاتهم السناسنة

إلسرائنلي لوقف هذه القرارات العيصرنة التي تعتبر الضغط على االحتالل ا»ودعا العالم أجمع إلى 
وجدد الدعوة إلى عقد اجتماع «. ضربة للقايو  الدولي وتحارب أبسط الحقوق والتشرنعات العالمنة

 طارئ للجامعة العربنة واألمم المتحدة لبحث قضنة األسرى.
  األسرى زناد أبو عن وكنل وزارةأن  يقاًل ع  الوكاالت، 02/5/2104الخايج، الشارقة، وأضافت 

المذكور "فارغ المضمو  ونمنثل يوعًا م  الجيو  والغطرسة"، واعتبر أيه  قال إ  القايو  "اإلسرائنلي"
 "نستهدف وضع عراقنل أمام الجهود الدولنة لتحقنق السالم".

قلن  وصادقت اللجية الوزارنة "اإلسرائنلنة" لشؤو  التشرنع على مشروع قايو  نميع إطالق سراح معت
متورطن  بقتل "إسرائنلنن " سواء في إطار صفقات تبادل أو بوادر حس  يوانا سناسنة، وسنتم تخونل 

 المحاكم ميع الصالحنات المميوحة للرئنس "اإلسرائنلي" فنما نخص إصدار عفو.
كفاح زبو  وفي رام هللا، عبرت  ع  رام هللام    ،02/5/2104الشر  األوسط، لندن،  وأشارت
مسمار أخنر في يعش »الفلسطنينة ع  الغضب م  مشروع القايو  وعدته بمنثابة السلطة 
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نكشف ع  وجه »وقال محمد المديي، عضو اللجية المركزنة في حركة فتح، إيه «. المفاوضات
 «.)رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن ( يتيناهو الحقنقي

 
 االستدراج عبر فيسبوك وتويتر وتحذر من "إسرائيل"تعان تقايص عدد جواسيس  بغزة الداخاية .3

ع  قدرتها في تقلنص عدد في غزة أشرف الهور: كشفت وزارة الداخلنة في الحكومة  -غزة 
 المتخابرن  مع االحتالل.

في أوقات سابقة كشفت أجهزة األم  في غزة ع  العدند م  الجواسنس، وألقت القبض علنهم 
د تسببت المعلومات التي قدموها لالحتالل في وقدمتهم إلى محاكمات، قضت بإعدام عدد ميهم، وق

تصفنة يشطاء مقاومة، ومسؤولن  بارزن  في التيظنمات، كما قضت بالسج  لسيوات طونلة على 
 آخرن .

وفي يهانة األسبوع الماضي يفذت وزارة الداخلنة في حكومة حماس، حكما بإعدام انثين  م  
 رمنا بالرصاص، واآلخر شيقا. أحدهمالمتعاوين ، 

لك  في القطاع كشفت وزارة الداخلنة ع  تمكيها م  كشف العدند م  أسالنب العمل االستخباري 
اإلسرائنلي، وكذلك كشفت ع  عدة شبكات تجسس، وأجهزة ومعدات تستخدمها إسرائنل في جمع 
المعلومات، وكشفت كتائب القسام الجياح المسلح لحركة حماس قبل أشهر ع  ميظومة التجسس 

 نة على الحدود الشرقنة لجيوب غزة.اإلسرائنل
كامنرا تصونر متحركة متطورة ‘، استخدمت كـ ’سنارة أجرة‘آخر أسالنب المخابرات اإلسرائنلنة كايت 

 ، حسب ما أكد إسالم شهوا  المتحدث باسم وزارة الداخلنة بغزة.’ومتصلة بالقمر الصياعي
ي التجسس، ا  هذه السنارة كايت تزود أجهزة ونقول شهوا ، وهو نشرح هذه التقينة األمينة الجدندة ف

األم  اإلسرائنلنة بكل جزئنة تمر علنها وبالتفصنل والوضوح، م  خالل تمكيها م  التصونر اللنلي 
 فضال عما تلتقطه في ساعات اليهار.

شهوا  الذي أكد تمك  أجهزة األم  في غزة م  تقلنص عدد المتخابرن  مع إسرائنل، قال ا  مهمة 
تعد مسؤولنة عامة وشاملة لتتصل بكافة أسباب الحناة، وأيها مهمة وال ’ الوعي والتيمنة األمينةيشر ‘

 تقتصر على جهاز بعنيه، أو مجموعة دو  أخرى، وال على أفراد دو  آخرن .
، الذي تيظمه حركة حماس ونضم محاضرات ’تيمنة التوعنة المجتمعنة‘وأضاف خالل أسبوع 

ة وأسبابها، والتخابر مع االحتالل والتوعنة األمينة الالزمة لمجابهة متخصصة في مخاطر الجرنم
 التخابر، أ  إسرائنل تلعب وتعبث بأم  المجتمع بمختلف الطرق والوسائل.
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إلسقاط الشباب الفلسطنيي، في ’ مكر ودهاء‘وأوضح خالل كلمته أ  االحتالل ال نألوا جهدا بـ 
 ’.وحل العمالة والجاسوسنة‘

 02/5/2104ي، لندن، القدس العرب
 
 "مرا جديداأاالتفاقية الهاشمية لاوصاية عا  المقدسات لم تنشئ الهباش: " .4

الذي « عن  على القدس» في بريامج قال وزنر االوقاف الفلسطنيي محمود الهباش: )بترا(–عما  
ة لوصانة االتفاقنة الفلسطنينة واالردين»األول بعيوا   أمسبث التلفزنو  االرديي حلقة ميه مساء 

 .«الهاشمنن  على المقدسات والقدس
ا  االتفاقنة الهاشمنة للوصانة على المقدسات لم تيشئ امرا جدندا لكيها اكدت على امر قائم ميذ »

، مشنرا الى «عقود، فالوصانة والرعانة الهاشمنة على المقدسات بدأت ميذ عشرنينات القر  الماضي
طلب الفلسطنينو  الى الشرنف الحسن  ب  علي ا  نشمل »ث الخلفنة التارنخنة لهذه االتفاقنة حن

 «.برعانته المقدسات االسالمنة والمسنحنة
بن  االرد  والضفة الفلسطنينة بطلب م  ميظمة  2811ولفت الى ايه عيدما وقع فك االرتباط عام 

ملك حسن  ا  تم الطلب م  ال»التحرنر الفلسطنينة صاحبة الوالنة السناسنة القايوينة والسنادنة، 
 «.نبقي على الرعانة االردينة للقدس والمقدسات وا  ال نشمل فك االرتباط القدس والمقدسات

النثايي ولم تك  بصفة الدولة  عبد هللاواوضح ا  الوصانة جاءت بصفة شخصنة بصفة جاللة الملك 
 االردينة، أليها لو كايت للدولة لفتحت الباب لتأونالت سناسنة.

ا  القدس اماية في »مقولة جاللة الملك حسن  رحمه هللا في حدننثه لوزراء االوقاف  واستذكر الهباش
 «.اعياقيا فحافظوا علنها حتى يعندها ألصحابها كما هي

 02/5/2104الدستور، عمان، 
 
 التحرير بالعودةبحمدان: آن األوان الستعادة مشروعنا الوطني المتمثل أسامة  .5

قــات الدولنــة فــي حركــة حمــاس أســامة حمــدا : "آ  األوا  ليــا قــال مســؤول العال: محمــد جاســر -غــزة
 كفلسطنينن  أ  يستعند مشروعيا الوطيي األصنل المتمنثل في مشروع التحرنر والعودة".

وأضــاف حمــدا  خــالل يــدوة يظمهــا االتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمن ، النــوم، فــي العاصــمة القطرنــة 
امرة والمواجهة": "آ  األوا  لتحرنض العرب والمسلمن  على الدوحة بعيوا  "القدس واألقصى بن  المؤ 

 القتال م  أجل تحرنر فلسطن  أل  الحق ال نعود إال بالقوة".
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وتابع: "إ  الذي نرند أ  نستعند الحق، علنـه أ  نقاتـل مـ  أجلـه"، مؤكـًدا أ  القـدس المحتلـة تتعـرض 
جــراءاتلخطــر كبنــر، بســبب ممارســات  لعيصــرنة، الفتــًا اليظــر إلــى أ  العمــل االحــتالل التهوندنــة ا وا 

 جاٍر م  أجل تحرنر األسرى والمسرى.
وأنثيى على موقف شرفاء األمة الرافض لزنارة المدنية المقدسة تحت االحتالل، مشدًدا فـي الوقـت ذاتـه 
على ضرورة استعادة مشروع التحرنر والعـودة، وقـال: "ال نسـتوي دم الفلسـطنيي صـاحب األرض، مـع 

 المغتصب لهذه األرض".دم القاتل 
ورأى حمــدا  أ  المصــالحة الوطينــة تــأتي فــي ســناق ترتنــب البنــت الــداخلي الفلســطنيي، والتوحــد مــ  
أجل تحرنر فلسطن  م  ديس االحتالل، فالوحدة تـدفع األمـة لـدعم الفلسـطنينن  فـي مشـروع التحرنـر، 

 مؤكدًا سعي حركته الجاد إليجاز المصالحة.
منة العلنا وخطنب المسجد األقصـى الشـنك عكرمـة صـبري، فقـد أكـد أ  سـنادة أما رئنس الهنئة اإلسال

الفلســطنينن  علــى القــدس المحتلــة لــم تــأت  مــ  فــراغ بــل مــ  العــدل. ويقــل صــبري تحنــات المقدســنن  
لجمنــع المســلمن ، ســائاًل هللا عــز وجــل أ  نلتقــي جمنــع المســلمن  فــي المســجد األقصــى بعــد تحرنــره، 

 فلسطنينن  ع  األقصى نأتي في سناق الدفاع ع  األمة جمعاء.مبنيًا أ  دفاع ال
 00/5/2104، فاسطين أون الين

 
 األحمد لة"الغد": مشاورات تشكيل الحكومة ستنتهي قبل المهاة .6

قال عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" عزام األحمد إ  "مشاورات تشكنل : يادنة سعد الدن  -عما  
ــًا بشــكل هــادئ، وســنتم االيتهــاء ميهــا قبــل ايقضــاء فتــرة الخمســة  حكومــة التوافــق الــوطيي تجــري حالن

 أسابنع المحددة لها"، وفق اتفاق المصالحة مع حركة "حماس".
وأضاف، لـ"الغد" م  فلسـطن  المحتلـة، أ  "مهـام الحكومـة المشـكلة وصـالحناتها محـددة وفـق القـايو  

االســـتنثيائنة، منثـــل معالجـــة آنثـــار االيقســـام، األساســـي الفلســـطنيي، باإلضـــافة إلـــى األعبـــاء اإلضـــافنة 
عادة إعمار غزة".  كالمصالحة المجتمعنة، واإلعداد لاليتخابات، وا 

وأكــد أ  "ال عالقــة للحكومــة المشــكلة بــاالعتراف بالكنــا  اإلســرائنلي أو التفــاوض، أســوة بالحكومــات 
يخراط الحكومة فـي مضـمار ( ا2885السابقة التي لم تتدخل في ذلك قط، بنيما نميع اتفاق "أوسلو" )

 العالقات الخارجنة".
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والتي جـرى توقنعهـا  1008وأوضح أ  "الملف األميي تمت معالجته في اتفاقنة الوفاق الوطيي العام 
فــي القــاهرة، فنمــا نتعلــق بتوحنــد األجهــزة األمينــة والعمــل فنهــا وعــددها وفــق  1022فــي أنــار )مــانو( 

 .1005لفلسطنينة" لسية قايو  الخدمة المدينة في قوى األم  ا
خـراج سـالح المقاومـة مـ   وباليسبة لألحمد، فإ  حدنث "حماس" ع  عمـل ومفهـوم األجهـزة األمينـة وا 

 إطارها، ال نستقنم مع ما جرى االتفاق علنه سابقًا.
وأشــار األحمــد إلــى أ  "االهتمــام ميصــب اآل  علــى الحكومــة، وبعــد االيتهــاء مــ  تشــكنلها ســنتم عقــد 

 وتفعنل ميظمة التحرنر".لجية تطونر 
وايتقـــد التصـــرنحات الصـــادرة مـــ  بعـــض قنـــادني "حمـــاس"، والتـــي تســـتهدف، بحســـبه، "تعكنـــر أجـــواء 
المصالحة"، معتبرًا أ  "هياك أشخاصا مـيهم مرتـاحو  ومسـتفندو  مـ  اسـتمرار االيقسـام، وميزعجـو  

 ة مرتبطن  بها".م  اتفاق المصالحة باعتباره لنس في مصلحتهم وال نخدم أطرافًا خارجن
ينسـا  )إبرنـل( الماضـي، صـدرت مـ  أطـراف "حمـاس"  15وزاد أيه "ميذ توقنع اتفاق المصالحة، في 

فــي الضــفة الغربنــة، تصــرنحات اســتفزازنة ومفتعلــة ضــد المصــالحة، بهــدف تعكنــر األجــواء، غنــر أ  
مـا نرنـدو  الوصـول "فتح" اتخذت قرارها بقطـع الطرنـق علـى هـؤالء، وعـدم إتاحـة المجـال لهـم لتحقنـق 

 إلنه".
م  جايبه، قال المتحـدث باسـم حركـة "فـتح" فـانز أبـو عنطـة إ  "حكومـة التوافـق الـوطيي تعـّد الخطـوة 
األولى في تيفنذ اتفاق المصالحة"، مبنيًا أ  "المشاورات جارنة لتشكنلها وستيتهي فـي أقـل مـ  خمسـة 

 أسابنع".
المبــادئ األساســنة للحكومــة بحنــث تكــو  حكومــة وأضــاف، فــي تصــرنح أمــس، أ  "هيــاك اتفاقــًا علــى 

 تكيوقراط مستقلة مكوية م  وزراء نختارهم الرئنس محمود عباس".
وأشـــار إلـــى أ  "أي دمـــج لألجهـــزة األمينـــة ســـنتم وفـــق الميصـــوص علنـــه فـــي اتفـــاق القـــاهرة، فـــي ظـــل 

عــادة صــناغة حكومــة التوافــق الــوطيي وبالتيســنق مــع الجايــب المصــري أليهــم الجهــة المشــرفة علــى إ 
 وترتنب األجهزة األمينة في قطاع غزة".

وبــــن  أ  "حكومــــة التوافــــق الــــوطيي ســــتكو  مســــئولة عــــ  إيهــــاء ملفــــي الحرنــــات العامــــة والمصــــالحة 
طــــالق حرنـــــة  المجتمعنــــة، مــــ  خـــــالل إطــــالق ســـــراح المعتقلــــن  السناســـــنن  ووقــــف االســـــتدعاءات وا 

 ت مادنة إليهاء ملف المصالحة المجتمعنة".اليشاطات المختلفة، وتوفنر كل ما نلزم م  إمكاينا
  02/5/2104، الغد، عّمان

 



 
 
 

 

 
           02ص                                     3205 العدد:     02/5/2104ااثنين  التاريخ:

 

 الحكومة المقباة ستكون حكومة مهمات فقط ولن تحمل أي برنامج سياسيالبردويل:  .7
شـــداد القنـــادي فـــي حركـــة "حمـــاس" صـــالح البردونـــل علـــى أ  "الحكومـــة : يادنـــة ســـعد الـــدن  -عمـــا  

تحمـل أي بريـامج سناسـي فـي أي إطـار كـا "، بنيمـا "نيـاط المقبلة ستكو  حكومـة مهمـات فقـط، ولـ  
الشــأ  السناســي بميظمــة التحرنــر، فــي ظــل قــرار بإعــادة تشــكنلها مــ  جدنــد مــ  أجــل تحقنــق التوافــق 

 الوطيي".
جــراء االيتخابــات القادمــة، وتحقنــق  وبــّن  أ  "مهمــة الحكومــة المقبلــة تتحــدد فــي إعــادة إعمــار غــزة، وا 

تشــبنك العالقــة بــن  الــوزارات واإلدارات فــي الضــفة الغربنــة وقطــاع غــزة إلــى المصــالحة المجتمعنــة، و 
 حن  حدوث االيتخابات".

دامــة االيقســام وعــدم تحقنــق  وأوضــح أ  "الكنــا  أإلســرائنلي نضــع العراقنــل أمــام المصــالحة إلفشــالها وا 
كومة وصـواًل إلـى وحدة الشعب الفلسطنيي"، داعنًا "الجمنع لتحمل مسؤولناته م  أجل إيجاح مهام الح

 االيتخابات المقررة".
وطالــب "بتــوفنر شــبكة األمــا  العربنــة واإلســالمنة للحكومــة المقبلــة مــ  أجــل القنــام بمهامهــا وتشــكنل 

 غطاء مالي وسناسي نحمنها م  الضغوط األمنركنة واإلسرائنلنة".
أسابنع  5صالحة، بعد ولفت إلى أ  "الميظمة ستعقد اجتماعها لبحث إعادة تشكنلها بموجب اتفاق الم

مــ  تشــكنل الحكومــة"، مبنيــًا حــرص "حمــاس" علــى أ  نــتم ذلــك وفــق أســس وطينــة تمنثــل كافــة أبيــاء 
 الشعب الفلسطنيي وتعند االعتبار لمشروع التحرر الوطيي".

  02/5/2104، الغد، عّمان
 

 المكل ما من شأنه تدمير السفتح: مشروع قانون األسر  يؤكد عا  أن "إسرائيل" تتبن   .8
قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسـمي: "بـات مؤكـدا للقاصـي والـدايي : كفاح زبو  - رام هللا

أ  حكومة إسرائنل تتبيى كل ما م  شأيه تـدمنر أسـس السـالم واالسـتقرار بالميطقـة، ومـا تبيـي رئـنس 
المـدمرة الحاكمـة فـي تـل حكومة دولة االحتالل بينامن  يتيناهو لمشروع القرار إال برها  علـى العقلنـة 

أبنب، ونؤكد أ  السالم والقايو  الدولي لنسا في أبجـدنات سناسـة إسـرائنل". وأضـاف: "إ  كـل قـواين  
دولة االحتالل ال تغنر م  الحقنقة شنئا، وهي أ  األسرى الفلسطنينن  هم أسرى حرب تيطبق علـنهم 

ن  دولـة االحـتالل أنـا كـا  مصـدر إقرارهـا أو االتفاقنات الدولنة )اتفاقنة جينف( وال تيطبـق علـنهم قـواي
 تشرنعها".

  02/5/2104، الشر  األوسط، لندن
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 أبو زهري: حماس معنية بحسم ماف تشكيل الحكومة في الموعد .9

أكـدت حركــة حمـاس أيهــا معينــة بتيفنـذ اتفــاق المصـالحة وتشــكنل الحكومـة فــي أقــرب : غـزة )فلســطن (
 حددة لذلك وهي خمسة أسابنع.األوقات، وبما ال نتجاوز المهلة الم

وأشار المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصرنحات خاصة لـ "قدس بـرس" أ  حمـاس 
بايتظار زنارة عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" ومسؤولها لملف المصالحة عـزام األحمـد إلـى قطـاع 

مكــ  قبــل تجــاوز المهلــة غــزة، وقــال: "يحــ  فــي حمــاس معينــو  بتشــكنل الحكومــة فــي أســرع وقــت م
المتفـق علنهــا وهــي خمســة أســابنع، ويحــ  بايتظــار عضـو اللجيــة المركزنــة لحركــة "فــتح" عــزام األحمــد 

 للقدوم إلى غزة للبدء بمشاورات تشكنل الحكومة"، على حد تعبنره.
 00/5/2104قدس برس، 

 

 "إسرائيلة"ب لالعترافحماس تستنكر دعوة عمرو موس   .01
إبــراهنم: اســتيكرت حركــة حمــاس دعــوة األمــن  العــام الســابق لجامعــة الــدول  ســلنما  حــاج -الدوحــة 

العربنــة عمــرو موســى التــي طالــب فنهــا حمــاس بضــرورة القبــول بالمبــادرة العربنــة للســالم واالعتــراف 
بوجــود دولــة إســـرائنل. واعتبــرت حمــاس أ  األمـــر نعــد تـــدخال ســافرا فــي الشـــأ  الــداخلي الفلســـطنيي. 

ليــاطق باســم حركــة حمــاس فــي تصــرنح لـــ"القدس العربــي" أ  هــذه التصــرنحات وكشــف حســام بــدرا  ا
تضر بالقضنة الفلسـطنينة والمصـالحة الداخلنـة، وتعطـي ذرنعـة االسـتمرار لمالحقـة المقاومـة، وتشـدند 
الحصار على قطاع غزة" وأضاف بدرا  أ  "مطالبة عمرو موسى بضرورة االعتراف بدولة االحتالل 

. ونؤكد القنادي في حماس: "كا  األولى بمـ  نطلـق هـذه األقـوال أ  نوجـه يقـده هي أمر غنر مقبول"
 ."وكالمه لالحتالل اإلسرائنلي باعتباره المجرم األساسي في هذا الصراع

 02/5/2104، القدس العربي، لندن
 

 اليرموك بعد فشل المصالحة مخيم الفصائل الفاسطينية تسحب يدها من ماف ":النضال" .00
كشـــــف األمــــن  العـــــام لجبهــــة اليضـــــال الشــــعبي الفلســـــطنيي والمســــؤول عـــــ   خلــــف:كمـــــال  -دمشــــق

المفاوضات حول المصالحة في المخنم )خالد عبد المجند( ع  أ  قضنة مخنم النرمـوك باتـت بعهـدة 
 الدولة السورنة، بعد رفض مجموعات مسلحة مساعي الجهات الفلسطنينة إليهاء أزمة المخنم.
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له النوم ا  "المفاوضات حالنـًا مجمـدة ووفـد ميظمـة التحرنـر الفلسـطنينة  وقال عبد المجند في تصرنح
الذي زار دمشق األسبوع الماضي طلـب مـ  المسـؤولن  السـورنن  بـأ  تتحمـل الدولـة مسـؤولنة متابعـة 
القضــنة"، بعــد أ  رفضــت "جبهــة اليصــرة" ومجموعــات متشــددة غنرهــا المســاعي التــي تبــذلها الفصــائل 

هر لتيفنـذ المبـادرة السناسـنة لحـل أزمـة النرمـوك. وأضـاف: نبـدو أ  الموضـوع اآل  الفلسطنينة ميذ أشـ
أصبح بعهدة الدولة كباقي المياطق المحنطة به"، الفتًا إلى أيه حالنًا هياك خطوات واتصاالت تجري 

 م  الحكومة غنر االتصاالت التي تقوم بها الفصائل.
ــــد، أ  االتصــــاالت التــــي تجــــري مــــ ــــد المجن   الحكومــــة بشــــأ  النرمــــوك هــــي فــــي إطــــار وأوضــــح عب

االتصــاالت التــي تجرنهــا بشــأ  الميــاطق المجــاورة لــه منثــل مدنيــة الحجــر األســود برنــف دمشــق والقســم 
 الجيوبي م  حي التضام  لحل األزمة في تلك المياطق عبر مصالحات وطينة.
ورنن  تـم التأكنـد علــى وذكـر األمـن  عبـد المجنـد أيـه خـالل مباحنثـات وفـد الميظمـة مـع المسـؤولن  السـ

تعاو  الدولة في مسـألة تسـهنل مـرور المـواد اإلغانثنـة وقضـنة الموقـوفن  الـذن  لـم ننثبـت تـورطهم بـأي 
قضــانا، الفتــًا إلــى أيــه "قــدمت كشــوفات بأســماء الموقــوفن ". وردًا علــى ســؤال حــول مــا يشــره ياشــطو  

تحشـد قواتهـا إلجـراء عملنـة  معارضو  على صفحات التواصـل االجتمـاعي "فـنس بـوك" بـأ  الحكومـة
حـي  -عسكرنة فـي جيـوب دمشـق التـي لـم توافـق علـى المصـالحة الوطينـة وهـي: حـي القـدم والعسـالي

مخــنم النرمــوك، قــال عبـــد المجنــد: "ال أســتطنع أ  أؤكــد أو أيفـــي  –حــي الحجــر األســـود  -التضــام 
 ”.ذلك

في جمنـع الميـاطق سـواء فـي  وأضاف: "الدولة والجهات المختصة فنها مصممة على معالجة الوضع
دمشـــق أو رنفهـــا التـــي فنهـــا مســـلحو  وذلـــك قبـــل موعـــد االيتخابـــات الرئاســـنة المقـــررة فـــي النثالـــث مـــ  
حزنــرا  المقبــل، فالميــاطق التــي نقبــل فنهــا المســلحو  بالمصــالحة ســتتم المصــالحة فنهــا وهــذا مــا كيــا 

 ”.حتمًا ستتم معالجتها بطرق أخرى يسعى إلنه، والمياطق التي ال نقبل المسلحو  فنها بالمصالحة
وأشار عبد المجند إلى أ  الوفد طلب م  المسؤولن  السورنن  العمل على إعادة األهالي إلى ميـازلهم 
بلــدة الســـبنية والحســـنينة والميـــاطق األخـــرى التـــي ســنطر علنهـــا الجـــنش الســـوري، موضـــحًا أ  "الدولـــة 

 ”.مل على معالجتهاوعدت بأ  تدرس الجهات المختصة هذه األمور والع
وكشف عبد المجند األسبوع الماضي ع  أيه التقى في عما  عضو اللجية المركزنة لميظمة التحرنر 
ورئــنس وفــد حركــة "فــتح" للمصــالحة مــع حركــة "حمــاس" عــزام األحمــد، وأيــه أجــرى أنضــًا اتصــااًل مــع 

مـع األحمـد ومشـعل رئنس المكتب السناسي لحركـة "حمـاس" خالـد مشـعل. وأوضـح حنيهـا، أ  البحـث 
تيـاول تطــورات األوضـاع الفلســطنينة، وخاصـة خطــوات المصـالحة الفلســطنينة التـي تــم االتفـاق علنهــا 
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بن  "حماس" و"فتح" في غزة األسبوع الماضي، والوضـع فـي المخنمـات الفلسـطنينة فـي سـورنة ولبيـا  
 وخاصة الوضع في مخنم النرموك.

 00/5/2104، رأي اليوم، لندن

 

  ةسوريالفاسطينيين النازحين من القيود المفروضة عا  ب لبنان بالتخفيف من حماس تطال .02
طالــب مكتــب شــؤو  الالجئــن  فــي حركــة حمــاس الســلطات اللبياينــة بــالتخفنف مــ   :ســامر الحســنيي

 "القنود المفروضة على الالجئ الفلسطنيي السوري ومراعاة القواين  الدولنة في معاملة الالجئن ".
ب اعتقـال "السـلطة اللبياينـة نثماينـة أشــخاص مـ  اليـازحن  الفلسـطنينن  مـ  سـورنا فــي واسـتغرب المكتـ

السـبت الماضـي عيـد حـاجز الجـنش، علـى مـدخل مخـنم يهـر البـارد، وذلـك بسـبب ايتهـاء مـدة إقــامتهم 
السيونة"، علمًا أ  بعـض المعتقلـن  لـم نمـّر علـى إقامتـه فـي لبيـا  شـهر واحـد، وتعتبـر إقامتـه شـرعنة 

 سية"، وفق ما جاء في بنا  حماس.لمدة 
وذكر البنا  أّ  "حاجز الجنش رّحل الفلسطنينن  النثماينة إلى النثكيـة العسـكرنة فـي ميطقـة القبـة وسـط 

 مخاوف م  ترحنلهم إلى سورنا، ما نعّرض حناة هؤالء الالجئن  للخطر".
  02/5/2104، السفير، بيروت

 
 ةبح  الفاسطينيين النازحين من سورياجراءات "الديموقراطية" تطالب لبنان بالتراجع عن ا .03

دعت "الجبهة الدنموقراطنة لتحرنر فلسطن " الدولة اللبياينـة للتراجـع عـ  "اإلجـراءات  :سامر الحسنيي
 األخنرة التي اتخذتها بحق الفلسطنينن  اليازحن  م  سورنا".

ـــد هللاواعتبـــر عضـــو الجبهـــة  ـــة  66الـــذكرى كامـــل، فـــي احتفـــال للجبهـــة لمياســـبة مـــرور  عب ـــى يكب عل
فلســـطن ، "تلـــك اإلجـــراءات ظالمـــة وتيـــافي أديـــى التشـــرنعات اإليســـاينة والدولنـــة التـــي تصـــو  حقـــوق 
اإليسا ". كما اعتصم الفلسطنينو  في ساحة شـتورا مسـاء أمـس، تضـاميًا مـع األسـرى والمعتقلـن  فـي 

 سجو  االحتالل.
  02/5/2104، السفير، بيروت

 

عمار  اطية" في مخيممكتب "الديموقر لقاء في  .04  مخيم الباردالبداوي: تقديمات األونروا وا 
التقـــى مســـؤول لجيـــة المتابعـــة إلعمـــار مخـــنم يهـــر البـــارد مـــروا  عبـــد العـــال لجيـــة الفصـــائل : البـــداوي

 إلحناء ذكرى يكبتي فلسطن  و"البارد"، في مكتب الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن  في مخنم البداوي.
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الجتمـــاع خطـــة التحركـــات السناســـنة، والشـــعبنة، والدبلوماســـنة المقترحـــة، فـــي قـــدم المجتمعـــو  خـــالل ا
مواجهة سناسات األويروا في تقلـنص الخـدمات، وخاصـة لجهـة تـأمن  مسـتوجبات اسـتكمال اإلعمـار. 
واقترح المجتمعو  مراسلة الدول المايحة، ومتابعة اللقاءات مع الجهات المعينة كافة وتم التأكنـد علـى 

حنــاء ذكــرى اليكبــة مــ  خــالل اعتصــام فــي الســادس عشــر مــ  أنــار، إيجــاح البر  يــامج، بشــكل موحــد وا 
وتقدنم مذكرة لألويروا، وكذلك إحناء ذكـرى يكبـة البـارد مـ  خـالل اعتصـام فـي العشـرن  مـ  أنـار فـي 

عمـار مخـنم يهـر البـا رد المخنم، والتركنز على االلتزام بالتعهدات المقررة م  قبـل الحكومـة اللبياينـة، وا 
 بكامل قطاعاته.

  02/5/2104، المستقبل، بيروت

 

 : رفع صور مرسي بمسيرة التضامن مع األسر  إساءة لقضيتهمفتح .05
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إ  رفع أعضـاء حمـاس لصـور مرسـي فـي مسـنرة دعـم 

لمـواطين  المتضـامين  األسرى الفلسطنينن  بمدنيـة الخلنـل إسـاءة لقضـنة األسـرى، واسـتفزاز لمشـاعر ا
ساءة كبنرة للشعب الفلسطنيي.  مع األسرى م  كافة التنارات الوطينة، وا 

وتســاءل القواســمي، فــي بنــا  صــحفي، مســاء النــوم األحــد، "مــاذا فعــل مرســي للشــعب الفلســطنيي أو 
 لألسرى كي نتم رفع صوره؟.

لضـارة التــي ال تسـاعد علــى وشـدد علــى ضـرورة "اليــأي بـاليفس عــ  منثـل هــذه التصـرفات االســتفزازنة ا
يما تساعد في خلق توترات منداينة في الشارع ال يرندها".  توحند الجهود ليصرة قضانا الوط ، وا 

وأشار إلى أ  عقالء م  فتح حالوا دو  تحول استفزازات عياصـر حمـاس الـذن  رفعـوا صـور الـرئنس 
نة األســرى البواســل، إلــى المصــري المعــزول محمــد مرســي وشــعارات لــنس لهــا عالقــة بفلســطن  وبقضــ

 مشكلة كبنرة.
ورأى القواسمي أ  إصرار عياصر حماس على رفع شعارات إخواينة نشنر إلى إصرارها على التدخل 
لــى ايعــدام قــدرة قادتهــا علــى اســتخالص  بشــؤو  الــدول العربنــة عمومــا والشــقنقة مصــر خصوصــا، وا 

 العبر م  ايعكاسات تدخالتهم السلبنة على قضنتيا وشعبيا.
واســـتيكر القواســـمي إصـــرار قنـــادات مـــ  حمـــاس علـــى اإلضـــرار بمصـــالح الشـــعب الفلســـطنيي وعـــدم 

 االيصناع ليصائح القوى الوطينة، وفي مقدمتها يصائح حركة "فتح".

 00/5/2104، وكالة سما ااخبارية
 

 القّبان" ووجود قوي لحماس و"الشعبية" "بيضة معة بيرزيت: فوز غير حاسم لفتح..انتخابات جا .06
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كــا  اليتخابــات جامعــة بنرزنــت، قــرب مدنيــة رام هللا، هــذا العــام خصوصــنة : بدنعــة زنــدا  -رام هللا 
ايتخابـات تشـرنعنة ورئاسـنة فلسـطنينة باتـت  إلـىكبنرة، كو  المراقبن  نرو  في يتائجها مؤشرًا حقنقنـًا 

قطــاع غــزة.  أقــرب مــ  أي وقــت آخــر، بعــد توقنــع اتفــاق المصــالحة بــن  حركتــي "فــتح" و"حمــاس" فــي
ولذلك كا  الترقب الرسمي والحزبي غنر مسبوق بمـا سـتفرزه مـ  يتـائج قـد تكـو  تمهنـدًا لمـا هـو قـادم 

 على الساحة السناسنة.
 ءالنثالنثـــاوقـــدمت الكتـــل االيتخابنـــة فـــي جامعـــة بنرزنـــت برامجهـــا االيتخابنـــة، خـــالل ميـــاظرة جمعتهـــا، 

 م  الطالب في مجلس الجامعة. الماضي قبل نوم واحد م  االقتراع الختنار ممنثلن 
وتبادلـــت الكتــــل الطالبنـــة المتيافســــة فـــي ايتخابــــات مجلــــس طـــالب جامعــــة بنرزنـــت، التهيئــــة بتحقنــــق 
المصـــالحة الوطينـــة، حنـــث ركـــزت علـــى ضـــرورة ايجـــاز الوحـــدة، والوقـــوف جيبـــًا الـــى جيـــب فـــي وجـــه 

وتـوفنر المـيح الدراسـنة  مخططات االحتالل. كما أكدت ضرورة وضع حد الرتفاع األقساط الجامعنـة،
فنما لم تخل المواقع اإللكتروينة التابعة لألحزاب السناسنة التي تتيافس الكتـل التابعـة لهـا، وخصوصـًا 
 حركتي "فتح" و"حماس" م  اتهامات متبادلة بالعمل على "تضلنل الطالب ورشوتهم بشكل أو آخر".

جامعــة، وهــي: كتلــة الشــهند ناســر ممــنثاًل فــي مجلــس طــالب ال 52وتيافســت ســت كتــل علــى اختنــار 
ـــاء اإلســـالمنة التابعـــة لحركـــة حمـــاس، والتنـــار  أوعرفـــات  ـــة الوف ـــداد الطـــالبي لحركـــة فـــتح، وكتل االمت

الطالبي التقدمي، والقطب الطالبي التابع للجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، وكتلة الوحدة الطالبنة وهي 
سـطن ، وكتلـة فلسـطن  للجمنـع التابعـة لجبهـة اليضـال الجياح الطالبي للجبهـة الدنموقراطنـة لتحرنـر فل

 الشعبي.
-1024وحصـــلت كتلـــة الشـــهند ناســـر عرفـــات فـــي ايتخابـــات مـــؤتمر مجلـــس طـــالب الجامعـــة للعـــام 

صوتًا متقدمـة علـى كتلـة الوفـاء اإلسـالمنة  1456مقعدًا بمجموع  15، على المرتبة األولى بـ 1025
صــوتًا، فنمـــا جــاء القطــب الطــالبي الـــدنموقراطي  1044التــي حصــلت علــى عشـــرن  مقعــدًا بمجمــوع 
ـــى  ـــة حاصـــاًل عل ـــة النثالنث ـــة الوحـــدة  448مقاعـــد بمجمـــوع  4التقـــدمي فـــي المرتب صـــوتًا. وحصـــلت كتل

الطالبنــة علــى مقعــد واحــد. ولــم تحصــل بقنــة الكتــل علــى أي مقعــد، مــا نعيــي أ  فــوز الــذراع الطالبنــة 
طالبـًا مـ  أصــل  5154اليتخابـات التـي شـارك فنهـا لحركـة "فـتح" ال نضـم  لهـا رئاسـة المجلـس فــي ا

فـي المئـة،  4215توجهوا لاليتخاب ممـ  نحـق لهـم االقتـراع، حنـث وصـلت يسـبة االقتـراع إلـى  1212
 ورقة. 65وعدد األوراق الفارغة  280فنما بلغ عدد األوراق الالغنة 



 
 
 

 

 
           08ص                                     3205 العدد:     02/5/2104ااثنين  التاريخ:

 

ــ ا " فــي تــرجنح الرئاســة بــن  وتبقــى الــذراع الطالبنــة للجبهــة الشــعبنة لتحرنــر فلســطن  هــي "بنضــة القّب
كتلتـــي "فـــتح" و"حمـــاس"، فهـــي ستحســـم كنفنـــة تشـــكنل مجلـــس الطـــالب وســـط ترجنحـــات مـــ  يشـــطاء 

 طالبنن  وأوساط سناسنة، أيه "سنكو  مجلسًا وحدونًا نتمنثل فنه الجمنع".
بـل فـي وكالعادة، وا   كا  هذا العام "سكر زنادة"، كا  للسناسة القول الفصل، لنس فقط فـي اليتـائج، 

الدعانـــة االيتخابنـــة والميـــاظرة التـــي كايـــت صـــاخبة، وســـط استعراضـــات لغونـــة مـــ  جمنـــع األطـــراف، 
ومحاوالت إلبراز اإليجازات في المقاومة السناسنة والشعبنة عيد "الفتحاونن "، والمقاومة المسلحة عيد 

حــدة أقــل حكمتهــا "الحمسـاونن ". ولــم نغفــل الطرفــا  توجنــه بعــض اللكمــات لبعضــهم بعضــًا وا   كــا  ب
"أجـــواء المصـــالحة"، التـــي ال تـــوحي بتفـــاؤل شـــعبي وطـــالبي فعلـــي علـــى رغـــم اآلمـــال والتهـــايي التـــي 

 اشتملت علنها خطابات المتيافسن .
ومــ  أبــرز الحــوادث التــي اعتبــرت باليســبة الــى بعضــهم "يقطــة فصــل" فــي حســم اليتــائج لكتلــة الشــهند 

ـــًا، تمنثلـــت فـــي  ناســـر عرفـــات واعتبرتهـــا الحركـــة يفســـها عمـــالً  صـــورة وزنـــر األوقـــاف فـــي  إحـــراقفردن
الحكومة الفلسطنينة محمود الهبـاش. وعـ  ذلـك قـال الكاتـب الصـحافي والياشـط الفتحـاوي هشـام سـاق 

الطالبنــة فنهــا تعبــر  الشـبنبةهللا: "جامعـة بنرزنــت هــي العـرن  الــوطيي لكــل جامعـات فلســطن ، وحركــة 
س الحاد الدائم بن  الفصـائل الفلسـطنينة كـا  كبنـرًا هـذه المـرة، ع  حركة فتح وايتمائها الوطيي. التياف

وفازت فتح حن  أحرق أحد كوادرها صور الوزنر استيكارًا لمساواته الـدم الفلسـطنيي بالـدم الصـهنويي، 
 ضد المستوطين ". المقاومةواستيكاره للعملنات العسكرنة التي تقوم بها 

 صوت الطالبات
ـــدر" حضـــوره أ ــــ "الجي ـــار الطـــالب وكـــا  ل ـــة تن ـــة مجـــد ســـمحا  ممنثل ـــر الطالب نضـــًا فـــي الميـــاظرات عب

التقـــدمنن  )حـــزب فـــدا(، التـــي شـــددت علـــى أهمنـــة مشـــاركة الطالبـــات فـــي مجلـــس الطـــالب فـــي مواقـــع 
متقدمة، محذرة م  استغالله  في العملنة االيتخابنة كأصوات فقط، الفتة إلى أ  مـ  أسـباب ضـعف 

ــــة الطالبــــات داخــــل الجامعــــة، مجــــالس الطــــالب الســــابقة وتأخرهــــا هــــ و عــــدم اهتمامهــــا بوضــــع ومكاي
قصائه  ع  المياصـب القنادنـة فـي المجلـس، مشـنرة إلـى أ  يسـبة الطالبـات فـي جامعـة  وتهمنشه  وا 

في المئة م  مجموع الطالب، وأ  يسبة مشاركته  في العملنة االيتخابنة تفوق  50بنرزنت تزند ع  
أ  تمنثنله  فـي مـؤتمر مجلـس الطـالب ضـئنل جـدًا، ومعـدوم كلنـًا يسبة مشاركة زمالئه  الذكور، إال 

 في مجلس طالب الجامعة.

 02/5/2104، الحياة، لندن
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 لامقاومة كانت ماجأ حقيقياً  ةيران: سوريإممثل حماس في  .07
أكـــد خالـــد القـــدومي ممنثـــل حركـــة "حمـــاس" فـــي طهـــرا  أ  موقـــف حركـــة حمـــاس مـــ  : معـــا –طهـــرا  

 والشائعات.نر م  التشونه القضنة السورنة تعرض لكنث
وأضاف القدومي بأ  الموقف الرسمي لحركة حماس محدد وفق البنا  النثالنثي البيود الذي صـدر فـي 

 الدائمو .وا   حزب هللا هم أشقاء حماس  1020العام 
 وأشاد القدومي بالدعم الذي قدمته الدولة السورنة للقضنة الفلسطنينة خالل العقود األخنرة، معتبرًا بأ 

 سورنا في عهد الرئنس بشار األسد كايت ملجأ حقنقنا للمقاومة الفلسطنينة
قــال القــدومي  األخنــرة،وفــي ملتقــى حــواري عقــد بطهــرا  حــول مواقــف حركــة حمــاس وأدائهــا فــي الفتــرة 

 "لقد كايت سورنا في عهد بشار االسد ملجأ للفصائل الفلسطنينة، ويح  يعترف بذلك".
لحاضــرن  بشــأ  االجــراء الــذي اتخــذه خالــد مشــعل برفــع علــم المعارضــة وفــي الــرد علــى ســؤال الحــد ا

 السورنة في غزة، اوضح با  حدنثا ما ال نيبغي اعتباره موقفا للحرکة.
 00/5/2104وكالة معًا ااخبارية، 

 
 تعّد خطة لزيادة عةدد المستوطنين بثالثة أضعاف في األغوار حكومة نتنياهو .08

م بوست" أمس، إ  المجلس اإلقلنمي لغور األرد  نعد خطة قالت صحنفة "الجنروزالن :القدس
للسيوات العشر المقبلة تهدف إلى زنادة سكايه بنثالنثة أضعاف، وذلك بادعاء ضما  بقاء مزارع 
التمر المتواجدة هياك وكذلك بقاء الميطقة تحت السنطرة اإلسرائنلنة، وعدم تسلنمها للسلطة 

 الفلسطنينة ضم  أي اتفاق سالم.
ي هذه الخطة بحسب الصحنفة بعد موافقة الحكومة اإلسرائنلنة االيسحاب م  ميطقة "غور وتأت

سيوات تحت شروط معنية مقابل اتفاق سالم مع  20األرد " خالل جوالت المفاوضات األخنرة، بعد 
 الفلسطنينن .

غور  وتشنر الصحنفة إلى أيه وم  أجل تحقنق تلك الخطة، فإ  رئنس المجلس اإلقلنمي لميطقة
األرد  "دافند الحنايي" أمر بطرح عطاءات لشركات اإلعال  في "إسرائنل"، م  أجل القنام بحملة 
دعائنة الستقطاب اإلسرائنلنن  والسك  في الغور، كما أيشأ موقعًا جدندًا للمجلس على شبكة 

ي ميطقة كما أمر بتعنن  لجية في كافة المستوطيات المتواجدة ف االيتريت بشعار جدند للمجلس.
 مستوطية م  أجل التخطنط الستنعاب عائالت إسرائنلنة جدندة. 12الغور والبالغ عددها يحو 
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وكا  المجلس اإلقلنمي الخاص بغور األرد  قد عقد مؤتمرًا يهانة األسبوع الماضي جاء فنه أ  عدد 
  م وصل إلى1025سكا  المجلس خالل عام 

 25سيوات إلى  20اإلقلنمي مضاعفة العدد خالل  ( يسمة، ونتوقع المسؤولو  في المجلس4508)
 ألف يسمة.

وحدة  115وأوضحت الصحنفة أ  المجلس اإلقلنمي نعمل جاهدًا على خطة م  أجل بياء 
 استنطاينة جدندة على مدى العامن  المقبلن .

02/5/2104، األيام، رام هللا  
 

 طينييناألسر  الفاس يدعو لتطبي  عقوبة ااعدام ضدّ  إسرائيايوزير  .09
دعا وزنر اليقل والمواصالت اإلسرائنلي نسرائنل كاتس،  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم -غزة

مساء النوم األحد، إلى اعتماد عقوبة اإلعدام في المحاكم العسكرنة اإلسرائنلنة ضد األسرى 
 .الفلسطنينن  الذن  وصفهم بـ "اإلرهابنن  القتلة" م  أجل "استعادة اسرئنل لقوة ردعها"

ورأى في القايو  الذي تم إقراره النوم م  قبل اللجية الوزارنة االسرائنلنة للتشرنعات، بأيه "قايو  عادل 
ورادع لميع إسرائنل م  االيجرار إلى حاالت االبتزاز واالستسالم م  خالل المفاوضات، ووضع حد 

يو  الذي تم إقراره النوم بأيه واعتبر وزنر اليقل االسرائنلي القا إلطالق سراح األسرى الفلسطنينن ".
 "م  المبادئ األخالقنة ومبادئ األمة للحفاظ قوة إسرائنل".

00/5/2104، القدس، القدس  
 

 "االعتقال ااداري"فاينشتاين يعتزم التجاوب مع المؤسسة األمنية بمنحها صالحية استخدام  .21
صابات م  المستوطين  على ما زالت االعتداءات المتكررة التي تيفذها ع: «الحناة» -الياصرة 

، «تدفنع النثم »أماك  العبادة اإلسالمنة والمسنحنة في الضفة الغربنة وداخل إسرائنل تحت مسّمى 
الفاتنكا  على االعتداء على « احتجاج»تشغل وسائل اإلعالم العبرنة التي تياولت أمس أنضًا 
 كيائس في القدس المحتلة قبل أسبوعن  م  زنارة البابا لها.

بأ  المستشار القضائي للحكومة نهودا فانيشتان  نعتزم « ندنعوت أحرويوت»أفادت صحنفة و 
)اعتقال م  دو  « االعتقال اإلداري»التجاوب مع المؤسسة األمينة بميحها صالحنة استخدام 

محاكمة( ضد المشتبه بقنامهم بتيفنذ هذه االعتداءات. وأضافت أ  الشرطة ترى أ  هونة ميفذي هذه 
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في الضفة الغربنة، لكيها ال تملك « نتسهار»لنات معروفة لدنها، وأ  غالبنتهم م  مستوطية العم
 األدوات القايوينة الكافنة العتقالهم ووضع حد ألعمالهم.

بأ  الفاتنكا  بعث برسالة إلى إسرائنل أبدى فنها ايزعاجه م  ايفالت « هآرتس»وأفادت صحنفة 
  المتطرفن  باالعتداء على الكيائس.

02/5/2104، الحياة، لندن  
 

 الشاباك يدعي إحباط عماية خطف جندي إسرائياي خطط لها أسر  أجروا اتصاالت مع حماس .20
قدمت نوم أمس األحد، في المحكمة العسكرنة في سالم الئحة اتهام ضد عدد م  األسرى 

دارة مصلحة ا الفلسطنينن  بشبهة التخطنط لخطف جيدي إسرائنلي. لسجو  أيهما وادعى الشاباك وا 
أحبطا خطة شارك فنها عدد م  األسرى الفلسطنينن  لخطف جيدي إسرائنل لمبادلته بأسرى 

 فلسطنينن .
وبحسب الئحة االتهام، فقد وصل الشاباك معلومات استخبارنة في آذار/مارس وينسا / إبرنل، 

ر نثالث ندعى مفادها أ  األسنر عبد الرحم  عنثما ، وشرنكه عصام زن  الدن ، نخططا  مع أسن
نذكر أ  األسنر عبد الرحم  عنثما  وعصام  عبد المعطي عبد الحق، نخططو  لتيفنذ عملنة أخرى.

 .1006زن  الدن  محكوما  بالسج  المؤبد بتهمة تيفنذ عملنة إطالق يار في العام 
وا في التخطنط للعملنة، كما عمل 1021وبحسب الئحة االتهام فقد يشط األسرى النثالنثة في العام 

وأضافت  على الحصول على مصادر لتمونلها، فأجروا اتصاالت مع حركة حماس في قطاع غزة.
الئحة االتهام أ  األسرى النثالنثة خططوا لتوكنل أسرى، كايوا على وشك اإلفراج عيهم، لتيفنذ عملنة 

 خطف الجيدي.
رنل، في ميطقة وبحسب الشاباك فقد كا  نفترض أ  تيفذ العملنة في الشهر الماضي، ينسا / أب

 حوارة جيوب يابلس، أو مستوطية "أرئنل" أو مفرق مستوطية "نتسهار".
02/5/2104، 48عرب   

 
 السفير ااسرائياي الجديد لد  مصر يصل القاهرة .22

وصل إلى مطار القاهرة، ظهر النوم األحد، السفنر االسرائنلي  القاهرة/ محمود الحسنيي/ األياضول:
السابق" قادما م  تل أبنب لتسلم مهام ميصبه الجدند خلفا للسفنر ” ر حاننم كو “الجدند لدى مصر 

وقال مصدر دبلوماسي مصري، كا  في استقبال السفنر  بعد ايتهاء فترة عمله. "أمنتاي نعقوب
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القادمة م  تل أبنب، وم  المقرر أ  نقدم ” انر سنياء“اإلسرائنلي، إ  األخنر وصل على الطائرة 
 األنام القادمة تمهندا لبدء مهامه رسمنا.أوراق اعتماده خالل 

ونعد كور  م  الشخصنات اإلسرائنلنة المختصة في رسم عالقات إسرائنل في القارة األفرنقنة، كما 
، حنث نعرف ع  االستراتنجيتقلد مياصب مهمة في وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة في قسم التخطنط 

 ل إعالم إسرائنلنة.ئاسوتيسنقه الكامل معه، وفق و  هذا القسم صلته الونثنقة باألم  اإلسرائنلي،
وتيقل كور ، بن  ينبال، واإلسكيدرنة، وشنكاغو، كقيصل هياك، نثم ايتدب سفنرًا إلسرائنل في جيوب 

 السودا .
وقبل تعننيه سفنرًا في مصر، رفضت تركمايستا ، تولنه ميصب سفنر لدنها، حنث أبلغت وزارة 

” العاشرة“سرائنل بذلك، وفقًا لوسائل إعالم إسرائنلنة. وعزت القياة الخارجنة التركمايستاينة، إ
لسمعته في جيوب السودا ، والجدل الذي دار حوله بشأ  التدخل “اإلسرائنلنة، رفض تركمايستا  له 

 عالقتها مع الخرطوم.” توتنر”، بعد أ  اتهمته جوبا كنثر م  مرة بـ”هياك
00/5/2104، رأي اليوم، لندن  

 
 تستعد لحرب لبنان الثالثة "إسرائيل" :معاريف .23

قال مراسل الشؤو  العسكرّنة في صحنفة )معارنف( العبرّنة إّ  الحرب  زهنر أيدراوس: –الياصرة 
القادمة بن  الدولة العبرّنة وبن  حزب هللا اللبيايّي ستبدو مختلفة تماًما، في الطرفن ، ففي الجنش 

فتاكة، وال سنما في الطرف اللبيايي، الفتًا إلى أّ  كمنة اإلسرائنلّي نقدرو  أيها ستكو  وحشنة و 
أهداف الجنش اإلسرائنلي في لبيا  تضاعفت مئات المرات، ولك ، شّدّدت المصادر األميّنة في تل 
أبنب، على أّ  حزب هللا تعاظم أنًضا، وفي ضوء األزمات في دول الميطقة أصبحت الميظمة العدو 

ألوسط، وهي ذراع الجمهورّنة اإلسالمّنة اإلنرايّنة التي ُتهدد بإبادة األكبر إلسرائنل في الشرق ا
إسرائنل، على حّد تعبنر المصادر عنيها. وساقت الصحنفة قائلًة إّيه م  الواضح أّ  عدد الصوارنك 
ْ  كايت ستعترض  التي سُتطلق م  لبيا  ستصل إلى اآلالف، وميظومات )القبة الحدندنة(، وا 

 ال نمكيها أْ  تحمي إسرائنل على مدى الزم .بعضها، إال أيها 
وكشفت المصادر يفسها اليقاب ع  أّ  الحدنث ندور ع  كمنة لم نسبق للجبهة الداخلنة اإلسرائنلّنة 
أْ  واجهتها م  قبل، وسًتهدد الصوارنك مركز البالد أنًضا. وهذا هو السبب في أّيه فضاًل ع  

نل، فإّ  الخطط االحتناطّنة لدى الجنش اإلسرائنلّي فتاّكة الضغط السناسّي الذي ُنمارس على إسرائ
على يحو خاص، وستؤلم حزب هللا ولبيا  أكنثر مما في حرب لبيا  النثاينة. وتابعت المصادر إّيه 
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في الجنش اإلسرائنلّي ُنقّدرو  أّ  الحرب ستكو  قصنرة ومكنثفة أكنثر بكنثنر، وستتضم  ضربات 
حادة، سرنعة ووحشنة على يحو خاص. ويقلت الصحنفة ع  مسؤولن  فتاكة م  الجو ومياورة برّنة 

 كبار في جنش االحتالل قولهم إّيه في الحرب القادمة، ل  نكو  شيء محصًيا م  اإلصابة.
ولفتت المصادر عنيها إلى أّ  حزب هللا معيي في هذه اللحظة بالحفاظ على االستقرار ولهذا فإّيه ل  

نل، ولكّ  المصادر اإلسرائنلّنة أكّدت، كما يقلت )معارنف( على أّ  قّوة نسارع إلى العمل ضّد إسرائ
حزب هللا العسكرّنة هائلة، وتشمل آالف الصوارنك ضّد الدبابات، الراجمات، المدافع وعشرات آالف 

 الصوارنك إلى مسافات مختلفة.
ّ  هياك شقوًقا في أّما ع  استعدادات الجنش اإلسرائنلّي للمواجهة القادمة، فقالت المصادر إ

االستعدادات للمعركة التالنة، وتحدنًدا في استعداد االحتناط، الذي نعايي م  التقلنصات في التدرنب 
 بسبب التقلنص في منزاينة الجنش.

00/5/2104، رأي اليوم، لندن  
 

 تزايد المقاطعة وتتجه لايابان تبحث عن بدائل ألوروبا في ظلّ  "إسرائيل: ""معاريف" .24
س الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو النوم زنارة إلى النابا  تستمر لنثالنثة أنام وتهدف إلى بدأ رئن

تعزنز العالقات االقتصادنة والتعاو  التجاري، وتأتي الزنارة في إطار جهود حكومة يتيناهو إلنجاد 
 بدائل ألوروبا في ظل تيامي حمالت المقاطعة إلسرائنل.

إ  هدف زنارة يتيناهو هو تعزنز العالقات االقتصادنة بن   سرائنلنةاإلوذكرت صحنفة "معارنف" 
إسرائنل والنابا  في ظل تصاعد المقاطعة األوروبنة إلسرائنل، مشنرة إلى أ  تعزنز العالقات 

جهود إسرائنل إلنجاد بدائل للعالقات التقلندنة مع أوروبا بسبب  في إطاراالقتصادنة مع النابا  نأتي 
أيه في إطار تلك الجهود نتوقع ا  نجري يتيناهو زنارة إلى كل م   تزاندة، مضنفةالمالمقاطعة 

 أسترالنا ودول أمرنكنا الجيوبنة.
00/5/2104، 48عرب   

 
 مشروع قانون يفرض تقديم الخدمات لامستوطنات .25

ارنة تبحث اللجية الوزارنة اإلسرائنلنة لشؤو  التشرنع، النوم، مشروع قايو  نفرض على الشركات التج
تقدنم خدماتها لمستوطيي الضفة الغربنة. ونميع التجار والشركات ومزودي الخدمات بموجب القايو  

 م  رفض تقدنم خدماتهم أو إنصال ميتجاتهم لمستوطيات الضفة الغربنة.
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تقدنمه للدورة الحالنة  للكينست وأعادتوكا  مشروع القايو  أقر بالقراءة التمهندنة في الدورة السابقة 
ضو الكينست شولي موعلم)البنت  النهودي(،  التي أوضحت أ  هدف القايو  هو إرغام التجار ع

 والشركات على تقدنم خدماتهم للمستوطيات.
00/5/2104، 48عرب   

 
 
 

 بشك واتهام f-35تسام طائرات شبح ت "إسرائيل" .26
 " األمرنكنة قالت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" العبرنة إ  شركة "لوكهند مارت: ترجمات -المجد

سوف تضم كل تقينات  1026أكدت لدولة االحتالل أ  طائرات الشبح التي ستصلها في عام 
وأشارت الصحنفة إلى أيه هياك اتهامات م  خبراء  التخفي لتفادي اكتشافها م  قبل الرادارات.

ططا أمرنكنة الصيع ربما ال تكو  طائرة شبح كما كا  مخ 55-عسكرنن  بأ  طائرات الشبح اف 
 لها في األصل.

والتي سوف  28ورد مسئولو  في شركة لوكهند مارت  بتجدند تعهداتهم بأ  الطائرات البالغ عددها 
سوف تضم كل القدرات والتقينات الخاصة بالطائرة الشبح  1026نتم بنعها لدولة الكنا  في عام 
 التي تم في األصل االتفاق علنها.

م  يوعها بسبب يظامها الخاص بالحرب االلكتروينة الذي  وسوف تكو  اليسخة الصهنوينة فرندة
وننثبت التحلنل الشامل وتجارب الطنرا  التي اختبرت قدرات الطائرة  سوف نتم اضافته الى الطائرة.

على البقاء بما في ذلك قدرات وتقينات التخفي واجهزة االستشعار المتقدمة اداء ممتازا نفوق  55اف 
 ال السابقة".اداء الطائرات م  االجن

01/5/2104األمني، المجد   
 

 االشتباك فّض  بعد تقدم المعارضة بمحاذاة خطّ  "منطقة عسكرية"تعان معبر القنيطرة  "إسرائيل" .27
أعل  الجنش اإلسرائنلي، أمس، يقطة معبر القينطرة بن  سورنا والجزء الذي : رام هللا: كفاح زبو 

ة مغلقة، إنثر معارك عينفة يشبت بن  قوات يظام تحتله إسرائنل م  هضبة الجوال  ميطقة عسكرن
الرئنس السوري بشار األسد م  جهة ومقاتلي الكتائب اإلسالمنة والفصائل المقاتلة م  جهة أخرى 
في محنط بلدة القحطاينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق اإليسا  بتعرض مياطق في رنف القينطرة 
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  قوات اليظام م  جهة ومقاتلي الكتائب اإلسالمنة األوسط لقصف ترافق مع اشتباكات عينفة بن
والكتائب المقاتلة م  جهة أخرى في محنط بلدة القحطاينة في محاولة م  قوات اليظام الستعادة 

وقالت مصادر إسرائنلنة إ  قنادة  السنطرة على البلدة الواقعة على الحدود مع هضبة الجوال .
الميطقة بعد تصاعد المعارك بشكل الفت بن  قوات  الميطقة الشمالنة في الجنش قررت إغالق

وبحسب المصادر فإ  نثمة تخوفا م   اليظام والمعارضة على الجايب السوري، قرب الجدار الشائك. 
 تصاعد أكبر للمعارك قد نؤدي إلى سقوط قذائف في الجوال .

02/5/2104، الشر  األوسط، لندن  
 

 نمناورات إسرائياية في مزارع شبعا والجوال  .28
يفذت القوات االسرائنلنة تدرنبات ومياورات عسكرنة واسعة اليطاق أمس، على : "اليهار" –حاصبنا 

امتداد مزارع شبعا وصواًل الى مرتفعات الجوال  السورنة المحتلة، شاركت فنها القوى البرنة 
نفة م  قذ 210 حواليوالمدرعات ومرابض المدفعنة التي أطلقت في اتجاه المزارع ووادي العسل 

ملم، في ظل تحلنق مستمر للطوافات العسكرنة في اجواء تلك المياطق الى  255و 210عنار 
غارات وهمنة يفذتها طائرات حربنة. واستمرت هذه المياورات م  السابعة صباحًا حتى ساعة متقدمة 

مالي م  م  بعد الظهر، وم  الواضح ايها كايت ميسقة بن  الجبهة الشرقنة مع لبيا  والجايب الش
 الجوال  غنر البعند ع  خط التماس على جبهة الجوال .

02/5/2104، النهار، بيروت  
 

 تنشر تقريرًا ثانيًا عن التجسس ااسرائياي "نيوزويك"مجاة  .29
مرة أخرى وخالل أقل م  أسبوع تتهم جهات استخبارنة أمنركنة إسرائنل بالتجسس : حلمي موسى

األسبوعنة هذه االتهامات في تقرنر نثا  « ينوزونك»مجلة  الفّظ والخطنر علنها. وقد يشر موقع
نتحدث حتى ع  محاوالت تجسس إسرائنلي على يائب الرئنس األمنركي األسبق آل غور أنثياء 

. وترى مصادر إسرائنلنة أ  هذه اتهامات باطلة مدفوعة بيزعات 2881زنارته إلى إسرائنل في العام 
مشبوه وألغراض معنية. ونثمة في إسرائنل م  نعتقد بأ  هياك معادنة للسامنة وأيها تأتي في وقت 

 حربا أو حمالت تش  م  أوساط معنية داخل أمنركا ترمي لتخرنب العالقات مع إسرائنل.
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ونشكل تكرار يشر مقاالت م  هذا اليوع في الصحافة األمنركنة، برغم اإليكار والغضب اإلسرائنلي، 
لخشنة م  مهاجمة إسرائنل. ومعروف أّ  المقالة السابقة يوعا م  التأكند على تراجع مشاعر ا

 استيدت إلى أقوال مسؤولن  في اإلدارة وفي الكويغرس األمنركي.
وصفتها الصحنفة « عداء-صداقة»إلى أ  هذه الحادنثة تشهد على عالقات « ينوزونك»وأشارت 

ط الحمراء األول م  بن  إسرائنل وأمنركا ولكيها ال تمنثل حادث تجاوز الخطو « frenemies»بـ
 جايب إسرائنل لك  اإلدارة األمنركنة أخفت القصة، حتى ال تنثنر اإلسرائنلنن .

خالل أسبوع حول التجسس اإلسرائنلي. وقد أيكرت « ينوزونك»وهذه هي القصة النثاينة التي تيشرها 
ع  مصادر تيقل « ينوزونك»إسرائنل االتهامات بأيها تتجسس أمينا وصياعنا وتكيولوجنا. ولك  

أمنركنة رفنعة المستوى قولها إ  عمالء قدامى م  وكالة االستخبارات المركزنة األمنركنة وم  مكتب 
 التحقنقات الفدرالنة وضباط جنش نؤكدو  هذه التقارنر. 

وتشنر المقالة إلى خوف المسؤولن  في االستخبارات األمنركنة م  اللوبي اإلسرائنلي في الكويغرس 
كيا حذرن  »ما ندفعهم للحذر عيد تقدنم التوجنهات والتقارنر. وتيقل ع  ضابط قوله وفي الصياعات 

جدا بشأ  األلفاظ التي يستخدمها عيد تحذنريا لجهات رسمنة أمنركنة. فقد كيا يتلقى دوما مكالمات 
 «.هاتفنة م  أعضاء كويغرس غضبوا م  تحذنراتيا األمينة م  السفر إلى إسرائنل

باري أمنركي آخر أيه جرى مرارا توبنك دنبلوماسنن  إسرائنلنن ، لكيهم لم نغنروا ونؤكد مصدر استخ
لنس بالوسع إحراج إسرائنلي. إذا ما ضبطتهم متلبسن ، فإيهم نهزو  أكتافهم ونقولو : »أسالنبهم: 

 «.حسيا، وماذا بعد؟
اإلسرائنلي  ع  التجسس« ينوزونك»أ  مقالتي « ندنعوت أحرويوت»وكتب رو  ب  نشاي في موقع 

تفسنر األمنركنن  للوقائع أو لألحداث المتصلة باألجايب تكو  »تنثبت لكل م  نعرف واشيط  أ  
أحنايا مشوهة وخاطئة، وأ  لرجال االستخبارات األمنركنن  منل للحكم على أفعال اآلخرن  كما لو 

اتب المقالة بيشر روانات واتهم ب  نشاي ك «.أيها تتم على أندي أمنركنن  ولذلك فإيها مشوبة بالخلل
 ع  التجسس اإلسرائنلي.« هولنودنة»

02/5/2104ت، السفير، بيرو   
 

 تعرض المساعدة في العثور عا  التاميذات النيجيريات المخطوفات "سرائيل"إ .31
عرض رئنس الوزراء االسرائنلي بينامن  يتيناهو االحد المساعدة على ينجنرنا  :)أ ف ب( -القدس

التلمنذات اللواتي خطفه  عياصر جماعة بوكو حرام االسالمنة المتشددة، في البحث ع  مئات 
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وجاء في البنا  ا  يتيناهو الذي نقوم حالنا بزنارة رسمنة الى النابا ، قدم  بحسب بنا  لمكتبه.
 االقتراح في مكالمة هاتفنة مع الرئنس الينجنري غودالك جويانثا .

رائنل تعرب ع  صدمتها العمنقة لهذه الجرنمة التي اس“ويقل البنا  ع  رئنس الوزراء قوله ا  
يح  مستعدو  للمساعدة في العنثور على الفتنات ومكافحة االرهاب “واضاف  ”.ارتكبت ضد الفتنات

 ”.الوحشي الذي نضربكم
00/5/2104رأي اليوم، لندن،   

 
 نيي الداخلمع افتتا  الدورة الصيفّية لاكنيست: مشاريع قوانين عنصرّية بالجماة ضّد فاسطي .30

افتتحت النوم االنثين  الدورة الصنفّنة للكينست اإلسرائنلّي وعلى جدول  زهنر أيدراوس:–الياصرة 
األعمال بطبنعة الحال العدند م  اقتراحات القواين  العيصرّنة الهادفة لإلمعا  في سناسة التمننز 

 ضّد فلسطنيني الداخل، وم  هذه المقترحات: 
لنهودنة فقط م  دفع ضرنبة القنمة المضافة على اقتياء شقة سكينة، مشروع إعفاء لألزواج الشابة ا

قايو  نميع إطالق سراح أسرى فلسطنينن  في إطار اتفاقات سناسنة، وذلك بهدف ميع الرئنس 
اإلسرائنلّي م  ميح العفو ع  األسرى، في حال تّم اتخاذ القرار م  الحكومة، أّما مشروع القايو  

قّدمه رئنس الوزراء اإلسرائنلّي، بينامن  يتيناهو، وهو قايو  أساس إسرائنل: دولة  النثالث فهو الذي
الشعب النهودّي، ُنشار إلى أّ  قايو  األساس ُنّس  بسبب عدم وجود دستور للدولة العبرّنة، وال ُنمك  

 يقضه، إال بأغلبنة ساحقة في الكينست.
لفزنو  اإلسرائنلّي، صباح النوم، إّ  وزارة المالّنة على صلة بما سلف، أفادت القياة النثاينة في الت 

اإلسرائنلّنة قررت حرما  المواطين  العرب، أْي فلسطنيني الداخل، م  إعفاء ضرنبة القنمة المضافة 
عيد شراء الشقق السكنية بذرنعة رفضهم الخدمة العسكرنة في الجنش االحتالل اإلسرائنلّي. وبلورت 

على إعفاء م  ضرنبة القنمة المضافة عيد شراء الشقة السكينة األولى،  الوزارة المعاننر للحصول
وأبقت الخدمة العسكرنة معناًرا رئنسًنا م  أجل الحصول على اإلعفاء وميحت غنر الخادمن  إعفاء 
غنر قابل للتطبنق. فقد ميح إعفاء لم  أدوا الخدمة العسكرنة أو الوطينة على شقة تبلغ قنمتها حتى 

ألف شنكل، لغنر الخادمن ، ويظًرا لعدم  600شنكل، في حن  خفضت هذا المبلغ لـ  ملنو  216
ال نحصلو  على هذا اإلعفاء، لك   41الـ وجود شقق بهذه األسعار، فإّ  الفلسطنينن  في مياطق 

 رفض شملهم في اإلعفاء نأتي بطرنقة التفافنة. 
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روا أّ  شرط  الخدمة العسكرّنة أو المديّنة وفي رسالة وجهها أعضاء كينست عرب لوزنر المالنة، اعتب
للحصول على امتناز اإلعفاء الضرنبي هو شرط تمننزي ضد المواطين  العرب، المعفنن  أصاًل م  
جحاف بحق  الخدمة العسكرنة أو المدينة، وأّ  اشتراط وتحصن  هذا البيد هو تمننز صارخ وغب  وا 

إلى القول إّ  األزواج الشابة العربنة تحدنًدا، هي في وخلصت الرسالة  شرنحة واسعة م  المواطين . 
غالبنتها تحت خط الفقر، وهي ُتعايي م  شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكا  
ألسباب كنثنرة، وم  هيا فهي بحاجة أكنثر م  غنرها إلى تخفنض تكلفة الحصول على شقة مالئمة. 

شروع قايو  نقضي بحظر تسجنل جمعنة أهلنة ال وكايت لجية التشرنع الوزارنة صادقت على م
 تعترف بإسرائنل دولة نهودنة. 

أّما اليائب نرنف لنفن  فقّدم مشروع قايو  أساسي نيص على أّ  إسرائنل هي دولة الشعب النهودّي، 
وأ  الحق لتقرنر المصنر القومّي في دولة إسرائنل هو حق خاص بالشعب النهودي، ونرمي القايو  

 لى إرساء حق كل نهودي بالهجرة إلى إسرائنل. أنًضا إ
كما قّدم مشروع قايو  خاص نحدد أّ  العبرنة هي اللغة الرسمنة الوحندة في إسرائنل. كما أّ  هياك 
العدند م  القواين  التي ستّتم مياقشتها لجعل إسرائنل أكنثر نهودنة وأكنثر دنمقراطنة، والهدف ميها 

 النهود على العرب، أي على فلسطنيني الداخل. إلزام المحكمة العلنا بتفضنل 
كما أّ  مشروع القايو  الُمّسمى بقايو  الشعب أو القوم، هو مشروع قايو  نيضح بالعيصرنة، ونطلق 
على القايو  اسم إسرائنل: الدولة القومنة للشعب النهودي، بمعيى أّيه نعتبر النهود في العالم شعًبا، 

توط  فنها نقتصر على النهود فقط، وننثبت القايو  رموز الدولة وهذا نعيي أّ  حق السك  وال
المعروفة باإلضافة إلى يشندها ذي التعابنر الصهنوينة والمتزمتة، كذلك فإّ  القايو  نعتبر الشرنعة 
النهودّنة مصدر التشرنعات، كما أ  الشرنعة تكو  مرجعنة لجهاز القضاء اإلسرائنلّي في حال واجه 

 واب في القايو  اإلسرائنلّي القائم.قضنة لنس لها ج
02/5/2104، رأي اليوم، لندن  

 
 اليرموك جراء التعذيب سورية: استشهاد رئيس الهيئة الوطنية الفاسطينية في مخيم .32

رئنس الهنئة الوطينة الفلسطنينة في مخنم  ،استشهد الالجئ الفلسطنيي، والياشط فؤاد عمر :غزة
عرضه للتعذنب في سجو  األم  السوري بعد اعتقاله م  قبل قوة ، جراء ت20/5 السبت نوم ،النرموك

أنثياء عمله اإليسايي في التيسنق في الماضي  ط/ فبرانرتابعة لليظام والقنادة العامة في شهر شبا
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دخال المساعدات الغذائنة، وفق ما ذكرت  بإخراج الحاالت المرضنة م  المخنم إلى خارجه وا 
 ي سورنة.مجموعة العمل م  اجل فلسطنين

 00/5/2104 ،القدس، القدس
 

 ويطالب بالعقاب "دمغة الثمن"حيفا: مجاس رؤساء الكنائس الكاثوليكية يدين اعتداءات  .33
مجلس رؤساء الكيائس ، أ  توفنق عبد الفتاح ، يقاًل ع 00/5/2104 ،48عرب يشر موقع 

يصرنة، وطالبوا حكومة الع "دمغة النثم "الكانثولنكنة في األرض المقدسة أدا  اعتداءات عصابات 
بالعمل على معاقبتهم ووضع حد اليفالت تلك العصابات المتطرفة. جاء ذلك في مؤتمر  "إسرائنل"

، في كينسة مار نوسف، في حنفا، قبنل مسنرة طلعة 22/5األحد  صحافي عقد بعد ظهر نوم
 العذراء.

كيائس الكانثولنكنة في وجاء المؤتمر بدعوة م  بطرنرك القدس لالتن ، ورئنس مجلس رؤساء ال
األرض المقدسة، البطرنرك فؤاد طوال، وبحضور عدد م  أعضاء المجلس، وذلك في أعقاب 
االعتداءات المتكررة على المقدسات والرموز الدنينة، وبعد رسالة التهدند التي تلقاها اليائب 

لمقدسة وبمياسبة المسنرة البطرنركي في الياصرة، ومع اقتراب موعد زنارة البابا فريسنس إلى البالد ا
 التقلندنة للسندة العذراء.

 باألفعالمام الصحافنن  قال بطرنرك القدس فؤاد طوال: "يعقد هذا المؤتمر لييدد أوفي معرض حدننثه 
االخنرة ضد المقدسات المسنحنة  اآلويةالتي تفشت اعمالها في  "دمغة النثم "العدائنة لعصابة 

 ."بالحناة الدنمقراطنة وتعانش الدنايات السماونة واالسالمنة والدرزنة، وهذا نمس
عدم جدنة أجهزة األم  اإلسرائنلنة في مالحقة هؤالء المتطرفن ، بالقول: "لم يسمع ع   طوالوأدا  

وأضاف: هؤالء المتطرفو   ."فعاالً أاعتقال ومعاقبة أحد ويح  ال يكتفي بالتيدند واإلداية، بل يرند 
ال نعتقل أحد م  هؤالء أو نعاقب، هذا نشنر أاسبوا. وتساءل كنف نمك  نشعلو  األجواء دو  أ  نح

إلى ا  ذلك لنس على رأس االولونات، وهذا امر خطنر للغانة، واالخطر هي الرسالة التي تشتق م  
ذلك، فكنف يربي أبياءيا في أجواء م  األحقاد والتطرف. يطالب جمنع المسؤولن  أ  ال نكتفوا 

 فعال أل  األمر بغانة الخطورة.أداية بل يرند ند واإلبالتصرنحات والتيد
" وحول التخوفات م  إفشال زنارة بابا الفاتنكا  لألرض المقدسة م  41في حدنث لموقع "عرب  

ب دافند مانفوس: "يح  يدن  بكل لسا  الممارسات العدواينة جايب المتطرفن  النهود قال األ
د أ  التخوفات نجب أ  تكو  لدى الحكومة اإلسرائنلنة م  ، وأعتق"دمغة النثم "المتطرفة لمجموعة 
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أ  تقوم عصابات دمغة النثم  م  أعمال عدواينة، وهذا عمل الشرطة وأجهزة األم  اإلسرائنلنة أليها 
 ."هي التي ستستقبل البابا، والتي قالت له أهال وسهال، وعلنها أ  معاقبة المعتدن 

أ   ،اال  فنشر إنال  ،حنفا، يقاًل ع  مراسلها في 00/5/2104، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
يه وانثق م  أ  الياس أو  ،يهم ال نخشو  على أم  البابا فريسنسإالبطرنرك فؤاد طوال قال لرونترز 

إ  أعمال تخرنب ورسوم على الجدرا  هي بكل تأكند لنست إشارة ، وقال سعداء للغانة الستقباله
 .جندة

 
 بادة حاحولفي د النبي يونس مستوطنون يدّنسون مسج  .34

دّيس عشرات المستوطين  المتطرفن  أمس، مسجد "الّيبي نويس" في بلدة حلحول، جيوبي الوكاالت: 
الخلنل في الضفة الغربنة المحتلة، وأفادت مصادر محلنة أ  عشرات داهموا وسط حمانة مشددة م  

 " في باحات المسجد ومقام قدنم هياك.جيود االحتالل ميطقة "اليبي نويس"، وأدوا "طقوسًا تلمودنة
  02/5/2104 ،الخايج، الشارقة

 
 48متطّرفون يهود يعتدون عا  فاسطينيين شمال أراضي الة  .35

، على ش  اعتداء ضد مواطين  فلسطنينن  السبت األحدأقدم مئات المتطرفن  النهود، لنلة  :الياصرة
 .2841ى أراضي شمال فلسطن  المحتلة عام لدى مرورهم بالقرب م  مستوطية "العفولة" المقامة عل

وقالت مصادر فلسطنينة، إ  متطّرفن  نهود حاولوا االعتداء على المواطين  العرب بالضرب والرشق 
بالحجارة، كما عمدوا إلى إلحاق األضرار بمركباتهم وقطع الطرنق علنهم، أنثياء عودتهم م  أماك  

 عملهم.
 00/5/2104قدس برس، 

 
 عن الطعامإذا ما استمر إضرابهم  "االنفرادية"هدد األسر  المرض  بالنقل لت "النقب"إدارة  .36

قال اليائب األسنر حاتم قفنشة لمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق : حمد رمضا أ -رام هللا 
اإليسا ، إ  األسرى المرضى نقاطعو  عنادات السجو ، األمر الذي أدى لتدهور وضعهم الصحي، 

 مع إخوتهم األسرى اإلدارنن  المضربن  ع  الطعام بشكل  شكل جزئي تضامياً في ظل إضرابهم ب
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باليقل للعزل االيفرادي إذا ما  أمسوأشار إلى أ  إدارة سج  اليقب هددت األسرى المرضى  كامل.
 استمر إضرابهم.

 02/5/2104 ،المستقبل، بيروت
 

 نداء لمساندة األسر  الفاسطينيين المضربين عن الطعام .37
أسرى مضربو  ع  الطعام وياشطو  فلسطنينو  أمس يداء إلى أحرار وشرفاء العالم  4وجه  :هللارام 

لمسايدة األسرى الفلسطنينن  المضربن  ع  الطعام احتجاجًا على االعتقال اإلداري في سجو  
الكرنم القواسمي وفادي حمد  وياشد األسرى االدارنو  سفنا  جمجوم وعبد. االحتالل اإلسرائنلي

بمدنية بئر السبع، في رسالة عبر  "إنال"ومؤند شراب المحتجزو  داخل زيزايات ايفرادنة في سج  
المؤسسات الحقوقنة الدولنة إرسال محامن  للتعرف على ، الفلسطنيي "مركز أحرار لحقوق اإليسا "

ظروفهم غنر اإليساينة، حنث إيهم ميقطعو  ع  العالم في عزلة تامة ومحرومو  م  رؤنة 
على أوضاع باقي  واطالعهموأوضحوا أيهم بحاجة ماسة إلى محامن  للتواصل معهم . لمحامن ا

 المضربن  ع  الطعام.
كما طالب مدنر المركز فؤاد الخفش المؤسسات الحقوقنة بتوجنه جمنع محامنها لزنارة األسرى ويقل 

 صوتهم إلى للعالم.
وجة دعم ومسايدة عربنة ودولنة لألسرى رأفت حمدوية بم "مركز األسرى للدراسات"وطالب مدنر 

 اإلدارنن ، موضحًا أ  حاالتهم الصحنة في تدهور مستمر.
  02/5/2104 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 عا  تقصيرها ناباس: أهالي األسر  يغاقون مقر "الصايب األحمر" احتجاجاً  .38

البوابة الرئنسنة أغلق أهالي األسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل ومتضامين  معهم،  :يابلس
 لمقر اللجية الدولنة للصلنب األحمر في مدنية يابلس شمال الضفة الغربنة بالسالسل الحدندنة،
واعتصموا أمام المقر، احتجاجا على تقصنر اللجية في متابعة أوضاع األسرى، خاصة المضربن  

 ع  الطعام.
 00/5/2104قدس برس، 

 
 



 
 
 

 

 
           32ص                                     3205 العدد:     02/5/2104ااثنين  التاريخ:

 

 ساطات ثالثرضون إل  انتهاكات من الصحفيون الفاسطينيون يتع ":مركز مد " .39
المحتلة خالل  نةفلسطنيال األراضيواصلت االعتداءات المتيوعة والخطنرة على حرنة الصحافة في 

، حنث رصد المركز الفلسطنيي للتيمنة والحرنات اإلعالمنة )مدى( 1024 / أبرنلشهر ينسا 
شر بالرصاص المعديي والضرب والميع ايتهاكات لقوات االحتالل االسرائنلي تمنثلت باالعتداء المبا

م  التغطنة والميع م  السفر واالحتجاز والتهدند. اما االيتهاكات الفلسطنينة في الضفة الغربنة 
 وقطاع غزة فقد تمنثلت بالميع م  التغطنة والتهدند واالستدعاء للتحقنق.

لتي تعنق عملهم. كما وطالب المركز بتوفنر الحمانة للصحافنن  الفلسطنينن  ووقف اإلجراءات ا
نومًا إضرابًا ع  الطعام مع يحو  21طالب باإلفراج ع  الصحافي محمد ميى الذي نخوض ميذ 

 معتقل اداري م  اجل وقف سناسة االعتقال اإلداري غنر القايويي.  200
 00/5/2104 ،المركز الفاسطيني لاتنمية والحريات ااعالمية )مد (

  
 الفاسطينيين وقوات االحتالل بالضفة جرح  في مواجهات بين الشبان .41

ايدلعت مواجهات عينفة بن  عشرات الشبا  الفلسطنينن  وقوات االحتالل في بلدة مننثلو ،  :وكاالتال
جيوبي مدنية جين ، ما أسفر ع  إصابة عدد م  الشبا  بحاالت اختياق بالغاز المسنل للدموع. 

اهمت البلدة وتمركزت وسطها، وشرعت باستفزاز وقالت مصادر أمينة فلسطنينة إ  قوات االحتالل د
الفلسطنينن  الذن  رشقوها بالحجارة، وأشارت إلى أ  قوات االحتالل يفذت عملنات دهم وتفتنش في 

 شوارع البلدة وأزقتها وأغلقت مدخل القرنة بحواجز.
ياء توجههما واعتقلت قوات االحتالل نثالنثة فلسطنينن ، انثيا  م  بلدة بنت أمر شمالي الخلنل، أنث
 لعملهما في مدنية القدس، وعامل م  بنت لحم أنثياء وجوده في مكا  عمله في القدس.
  02/5/2104 ،الخايج، الشارقة

 
 الطابة الفاسطينيون في جامعة تل أبيب يتظاهرون في ذكر  النكبة .40

نب إحناء ، في حرم جامعة تل أب22/5تظاهر المئات م  الطلبة الفلسطنينن ، نوم األحد  :الياصرة
لذكرى اليكبة الفلسطنينة السادسة والستن ، روى خاللها العدند م  الطلبة واقعة التهجنر التي حلت 

 بأجدادهم وقراهم.
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ويظم الطلبة النهود مظاهرة مضادة سارت في الجامعة حاملن  األعالم اإلسرائنلنة والنافطات التي 
ن  على إقامة دولة إسرائنل، وأ  اليكبة كذب ترفض اليكبة، واصفن  الطلبة الفلسطنينن  بالـ"حزني

 وافتراء".
 00/5/2104قدس برس، 

 
 

 جامعة بئر السبع: الطالب العرب يتصدون لمحاولة منع نشاط في ذكر  النكبة .42
 حاول ظهر نوم أمس، األحد، يشطاء النمن  العيصري م  ميظمة "إم ترتسو": توفنق عبد الفتاح

ة في ذكرى اليكبة قدمها أمن  عام التجمع الوطيي الدنمقراطي العيصرنة اإلسرائنلنة ميع محاضر 
م  الطالب العرب تصدوا  كبنراً  عوض عبد الفتاح للطلبة في جامعة بئر السبع، إال أ  عدداً 

لمجموعات النمن  المتطرف الذي تظاهر على مدخل الجامعة، وحاولوا ميع استمرار المحاضرة في 
 تواصلت المحاضرة كما هو مخطط لها.سعي محموم إلفشالها، وباليتنجة 

 02/5/2104 ،48عرب 
  
 ألف خريج تقدموا المتحان التوظيف 38"التربية" بحاجة أللف فقط.. أكثر من  .43

متحا  التوظنف الذي عقدته وزارة التربنة والتعلنم ومعلمة إل معلماً  51،844تقدم أمس،  :رام هللا
تربنة والتعلنم في محافظات الضفة، لنجري قبول العالي، الختنار مدرسن  في مختلف مدنرنات ال

 يحو ألف ميهم للتوظنف خالل العام الجاري.
وقال وكنل وزارة التربنة والتعلنم محمد أبو زند، "إ  الهدف م  هذا االمتحا  هو اختنار األفضل 

م   %21، مقابل %11لوظنفة معلم"، وأ  يسبة مشاركة اإلياث في االمتحا  وصلت إلى 
 قاعة اختبار في مختلف أرجاء الوط . 260من  م  الذكور، وجمنعهم نتقدمو  في المتقد

  02/5/2104 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الطبّاع يطالب بالحصول عا  ضمانات دولية بعدم عودة االحتالل لتدمير االقتصاد الفاسطيني .44
فلسطنيي على ضرورة القتصادي ماهر الطبّاع الخبنر والمحلل اال .شدد د :عبد الغيي الشامي -غزة 

الحصول على ضمايات دولنة بأ  ال تقوم دولة االحتالل بتدمنر ما سوف نتم إيجازه على الصعند 
وفتح كافة المعابر الحدودنة أمام حركة األفراد والواردات والصادرات م   ،االقتصادي مجدداً 
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عد تدمنره المميهج م  قبل االحتالل جل اعادة النثقة في االستنثمار في فلسطن  بأالبضائع، وذلك م  
الى أ  أرصدة األصول الفلسطنينة المستنثمرة في الخارج  على مدار السيوات الماضنة، مشنراً 

 تجاوزت ستة ملنارات دوالر.
م وتسلمها زمام 2884وقال الطبّاع الخبنر لـ"قدس برس": "ايه ميذ قدوم السلطة الفلسطنينة عام 

الكل كا  نعول على  ،الغربنة وفي ظل االوضاع االقتصادنة المتردنة الحكم في قطاع غزة والضفة
االيفتاح االقتصادي للدول العربنة واألجيبنة م  خالل فتح أسواقها أمام الميتجات الفلسطنينة لزنادة 

الستنثمارات العربنة واألجيبنة إلى فلسطن  م  خالل مشارنع ولجلب ا ،حجم الصادرات الفلسطنينة
استنثمارنة كبرى قادرة على دفع عجلة االقتصاد الفلسطنيي يحو اليمو والتطور، لك  لألسف الشدند 

بل وصليا إلى أوضاع سناسنة  ،لم نتم تحقنق أي يتائج مرجوة خالل العشرن  عاما الماضنة
ولم نتم إيشاء  ،ات السيونة م  الميتجات الفلسطنينة نكاد ال نذكرفحجم الصادر  ،واقتصادنة سنئة جدا

ذات تيمنة مستدامة تساهم في خفض معدالت البطالة و الفقر  ةاستراتنجنأي مشارنع استنثمارنة 
 الكارنثنه في فلسطن ".

وأضاف: "إ  قطاع االستنثمار في فلسطن  بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص نعتبر م  أكبر 
ت االقتصادنة التي تضررت خالل السيوات السابقة حنث أصنب بايتكاسة كبنرة يتنجة القطاعا

 لسناسة الحصار المالي واالقتصادي اإلسرائنلي وا غالق المعابر".
  ال نقوم االحتالل بتدمنر ما سوف نيجز كما أوتساءل الخبنر االقتصادي هل توجد ضمايات ب

فنها العدند  "إسرائنل"استهدفت  والتيلحروب المتكررة حدث خالل العشر سيوات السابقة م  خالل ا
ميتجع  ،محطة غزة لتولند الكهرباء ،م  المشارنع االستنثمارنة والسنادنة وميها مطار غزة الدولي

ميطقة بنت حايو  الصياعنة  ،ميطقة غزة الصياعنة ،الواحة السناحي والعدند م  الفيادق السناحنة
ة تم استهدفها هذا باإلضافة إلى تجرنف مساحات شاسعة م  ميشأة اقتصادن 2500وأكنثر م  

 األراضي الزراعنة.
وطالب الطّباع بضرورة المطالبة الفورنة بتيفنذ قرارات مؤتمر شرم الشنك الذي عقد في النثايي م  

 415حنث تعهد المايحو  خالل المؤتمر بتقدنم  ،بعد الحرب االولى على غزة 1008مارس / ذارآ
 مؤكدا ايه لم نصل ميها شنئا. ،إلعادة إعمار قطاع غزة ملنار دوالر

وقال: "ايه وبالرغم م  الدعوات المستمرة لالستنثمار في فلسطن  إال أ  أرصدة األصول الفلسطنينة 
 ".1025ملنار دوالر في يهانة الربع الرابع م  عام  6المستنثمرة في الخارج تجاوزت 
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حنث بلغ عدد  %1611وصلت إلى  والتي ،تفعة في فلسطن حدة البطالة المر وأشار الطباع إلى أ  "
، ميهم حوالي 1024ألف شخص في فلسطن  خالل الربع األول لعام  511العاطلن  ع  العمل 

و ما نزال التفاوت كبنرًا  ،ألف في قطاع غزة 210،100ألف في الضفة الغربنة وحوالي  244،100
في قطاع غزة مقابل  %4011ة حنث بلغ المعدل في معدل البطالة بن  الضفة الغربنة وقطاع غز 

سية أعلى معدالت للبطالة حنث بلغت  14-10وسجلت الفئة العمرنة  ة،في الضفة الغربن 2111%
 ".1024في الربع األول لعام  45%

وطالب بدعم االستنثمارات المحلنة وتشجنعها لتساهم في إعادة بياء النثقة لالستنثمار والتي م  أهم 
 ا التواصل بن  قطاع غزة والضفة الغربنة دو  تدخل االحتالل اإلسرائنلي في ذلك.عوامل يجاحه

وطالب الطّباع بضرورة إيشاء هنئة خاصة إلعادة إعمار قطاع غزة ممنثلة م  القطاع العام والخاص 
 وكافة الجهات ذات االختصاص.

 00/5/2104قدس برس، 
 

 غزة المحاصرة تصدر البسكويت لألسوا  اايطالية .45
شرف الهور: أفرغت شاحية كبنرة تقل كمنات م  البسكونت المصيع في قطاع غزة حمولتها على أ

الجايب اإلسرائنلي م  معبر كرم أبو سالم، لتقلها شاحية إسرائنلنة أخرى إلى أحد الموايئ، في 
 با.طرنقها إلى أسواق إنطالنا، وهي أول كمنة م  هذا اليوع م  األغذنة نصدرها القطاع لدول أورو 

ودخلت شحية البسكونت م  معبر كرم أبو سالم صبنحة أمس األول، في طرنقها إلى إنطالنا. وقال 
وافقت على تصدنر شاحية واحدة محملة  "إسرائنل"رائد فتوح رئنس لجية تيسنق إدخال البضائع ا  

 بالبسكونت لدولة انطالنا.
ضائع للقطاعن  التجاري والزراعي شاحية محملة بب 550وجرى خالل عملنة الفتح السماح بإدخال 

وقطاع المواصالت والمساعدات باإلضافة لشاحيات محملة باألسميت والحدند، كذلك جرى ضك 
كمنات م  السوالر الصياعي الخاص بمحطة تولند الكهرباء وكمنات م  البيزن  وسوالر المواصالت 

 وغاز الطهي.
 02/5/2104 ،القدس العربي، لندن
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 من إجمالي الموازنة العامة %48تستهاك  ةي الساطة الفاسطينيرواتب مستخدم .46
على سبنل  في السلطة الفلسطنينة األياضول: نشكل بيد فاتورة رواتب الموظفن  العمومنن  –رام هللا 

ملنار  4112م  إجمالي يفقات الحكومة المقدرة بـ  %41المنثال، في موازية العام الجاري، يحو 
ملنو  دوالر،  221 ملنار دوالر، مرتفعًا ع  منزاينة العام الماضي بـ 11021دوالر، أي قرابة 

 بحسب أرقام وزارة المالنة في الحكومة الفلسطنينة.
وأشارت عال عوض، رئنسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي، إلى أ  القطاعات اإليتاجنة 

العمال إلى  ايتقالع تراجعت خالل السيوات الماضنة، وخاصة قطاعي الزراعة والصياعة، م
وأضافت عوض خالل حدنث لها في ورشة عمل حول البطالة في المجتمع  قطاعات خدمنة.

الفلسطنيي األسبوع الماضي أ  هذا التحول في الوظائف شّوه ميظومة تواز  العمل في القطاعات 
 داخل المجتمع الفلسطنيي. االقتصادنة

نعملو  في  %15ملنو  شخص، ميهم قرابة  212ونبلغ إجمالي عدد العاملن  في فلسطن  يحو 
القطاع الحكومي كموظفن  دائمن  أو مستخدمن  بعقود، بما فنهم عياصر األجهزة األمينة 

ومستوطياتها، إضافة  "إسرائنل"الفلسطنينة، فنما تتوزع اليسبة المتبقنة على القطاع الخاص وشركات 
 إلى عاملن  في مشارنعهم الشخصنة.

ألف طالب جامعي، غالبنتهم في تخصصات إيساينة،  40معات الفلسطنينة سيونًا يحو وُتَخّرج الجا
)ماس(، فنما بلغت  االقتصادنةرقام الصادرة ع  ورشة عمل لمعهد األبحاث والسناسات بحسب األ

 خالل العام الماضي. %50يسبة البطالة بن  الخرنجن  وفق اإلحصاء الفلسطنيي، قرابة 
، 2884خالل العام  %15  حصة الزراعة م  الياتج المحلي، تراجعت م  وأوردت ورشة )ماس( أ

على الزراعة اإلسرائنلنة، كمصدر  االعتمادفي يهانة العام الماضي، وازداد  %511إلى أقل م  
 للميتجات الزراعنة في السوق الفلسطنينة.

قنا في البيك الدولي، أ  ستن  نورغيس ، مدنر التيمنة البشرنة في الشرق األوسط وشمال أفرن واعتبر
الخلل نكم  في تجاهل الحكومة الفلسطنينة دعم المشارنع الصغنرة ومتياهنة الصغر، وعدم إيشاء 

 مشارنع صغنرة للفقراء في أماك  سكيهم.
  02/5/2104 ،القدس العربي، لندن
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 السيسي: مستعد لتعديل اتفاقية السالم مع "إسرائيل" .47
نر الدفاع المصري السابق، المرشح اليتخابات الرئاسة، عبد الفتاح وكاالت: أعرب وز  -القاهرة 

سرائنل عام  ، "إذا تطلب 2848السنسي، ع  استعداده لتعدنل اتفاقنة السالم الموقعة بن  مصر وا 
وقال في حوار لقياة سكاي ينوز عربنة الفضائنة إذا تطلب األمر  .األمر"، في حال أصبح رئنسا

 مع إسرائنل، فسيطلب ذلكتعدنل اتفاقنة السالم 
ويقلت اإلذاعة العامة اإلسرائنلنة، أمس، ع  مصادر رسمنة إسرائنلنة رفنعة المستوى ترحنبها بتأكند 

 .السنسي، خالل حوار تلفزنويي األسبوع الماضي، التزامه بمعاهدة السالم مع إسرائنل
ائنل، ورفض المعوية وكا  المرشح الرئاسي حمدن  صباحي تعهد تعدنل اتفاق السالم مع اسر 

 .االمرنكنة، وهو موقف نلقى شعبنة كبنرة في مصر
وردا على سؤال بشأ  موقفه إذا فاز بالرئاسة وواجه احتجاجات كالتي واجهها الرئنسا  السابقا ، 
حسيي مبارك ومحمد مرسي، أجاب السنسي "إذا رفضيي الياس، فسأرحل دو  مشكلة وع  رؤنته 

يتحرك لصالح الفلسطنينن  وحل القضنة في إقامة الدولة الفلسطنينة واعتبر للقضنة الفلسطنينة قال: 
 أ  مبادرة السالم العبنة هي حل عربي يتحرك م  خالله لحل القضنة الفلسطنينة.

 02/5/2104القدس العربي، لندن، 
  
 دعمها الكامل لقضية األسر  في سجون االحتالل ااسرائيايتؤكد  مصر .48

الخارجنة المصري يبنل فهمي فدوى البرغونثي زوجة القنادي الفلسطنيي األسنر  وكاالت: استقبل وزنر
مروا  البرغونثي، أحد قنادات حركة "فتح"، وأحاطته علمًا بأوضاع األسرى الفلسطنينن ، بم  فنهم 
المعتقلو  اإلدارنو ، وأطلعته على الحملة الدولنة التي تم تدشنيها في أكتوبر الماضي، م  زيزاية 

 اضل ينلسو  مايدنال، لتكنثنف الضغوط إلطالق سراح البرغونثي.المي
وقال المتحدث باسم الخارجنة بدر عبد العاطي إ  فهمي أكد دعم مصر الكامل لقضنة األسرى، 
لغاء  وضرورة العمل على إطالق سراحهم في أسرع وقت، بما في ذلك قضنة المعتقلن  اإلدارنن ، وا 

لبرغونثي أيه أنثار مسألة اإلفراج ع  الدفعة األخنرة م  األسرى االعتقال اإلداري، وأكد لزوجة ا
الفلسطنينن  خالل لقاءاته في واشيط ، وأضاف أ  فهمي وجه سفارات مصر في الخارج بالتحرك 
لتبيي قضنة األسرى، ودعم الحملة الدولنة إلطالق سراح البرغونثي واألسرى الفلسطنينن  كافة، مع 

 غط على "إسرائنل" لوقف االعتقال اإلداري. مياشدة المجتمع الدولي الض
 02/5/2104الخايج، الشارقة، 



 
 
 

 

 
           38ص                                     3205 العدد:     02/5/2104ااثنين  التاريخ:

 

 
  مجد  قرقر: سفيرا الواليات المتحدة و"إسرائيل" يحمالن سيناريو تقسيم مصر .49

التحالف “، الداعم للرئنس محمد مرسي إ  ”قال مجدي قرقر عضو "التحالف الوطيي لدعم الشرعنة
نا  الصهنويي الجدد بمصر أليهما نحمال  سنيارنو تقسنم لها دو  نرفض تعنن  سفنًرا أمرنكا أو الك

، إ  وصول سفنر الكنا  الصهنويي إلى القاهرة والذي سبق ”األياضول“شك. وأضاف قرقر لوكالة 
أ  عمل في جيوب السودا ، خبرا سنئا للغانة ونأتي بالتزام  مع موافقة أمرنكا علي تعنن  سفنرها 

لمصر وكأ  هياك إصرار علي اإلضرار بمصر الفترة المقبلة وتقسنمها عبر السابق بالعراق سفنرا 
 سنيارنو معد مسبقا.

وتابع: هذا  السفنرا  سنكويا  مرفوضن  علي أرض مصر، ول  تقبل بهما نثورة الشعب الحر التي 
تتظاهر في المنادن  بكل سلمنة ميذ أشهر. ورشحت الوالنات المتحدة بحسب بنا  للبنت األبنض، 
سفنرها السابق بالعراق، روبرت ستنف  بنكروفت، لنكو  سفنًرا لها بالقاهرة، مع ايتظار إقرار مجلس 
الشنوخ لترشنحه، في وقت وصل القاهرة النوم حاننم كور  سفنر إسرائنل الجدند الذي شغل ميصب 

ندا لبدء مهامه سفنرها في جيوب السودا  في ايتظار أ  نقدم أوراق اعتماده خالل األنام القادمة تمه
 .رسمًنا

نشار إلى أيه قبل تعنن  السفنر اإلسرائنلي الجدند بالقاهرة، رفضت تركمايستا ، تولنه ميصب سفنر 
 .لدنها، حنث أبلغت وزارة الخارجنة التركمايستاينة، إسرائنل بذلك، وفقًا لوسائل إعالم إسرائنلنة

 00/5/2104الشعب، مصر، 
 

 دنيون يرفضون "التطبيع"ماف الشهيد زعيتر: محققون أر  .51
جهاد حسيي: نرفض قضاة في لجية تحقنق أردينة شكلت بقرار سناسي  للتحقنق في  -عما  

مع   اجتماعاتزمنل لهم قبل أكنثر م  شهرن   إجراء أي اتصاالت مباشرة أو  اغتنالظروف 
تي أشغلت على هامش  ما سمي ببنا  حكومي بالتحقنق المشترك في هذه القضنة ال” إسرائنلنن “

لك  دو  إعال   "ال للتطبنع مع العدو" األردينو  شعار نرفع األعضاءوراء الكوالنس  .الرأي العام
المشترك أو لقاءات مباشرة مع مسئولن  في اإلدارة اإلسرائنلنة مما دعل التحقنق  اتصاالتونرفضو  

 .المبدأغنر موجودة م  حنث  خطوة
األولي ديي على المراسالت الرسمنة ويسخة التقرنر اإلسرائنلي تعتمد إدارة التحقنق م  الجايب األر 

وكا   .شاهدا م  ركاب الحافلة التي قتل قربها الشهند القاضي رائد زعنتر 60 إلفادة يحو واالستماع
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جيدي إسرائنلي قد أطلق اليار على قاض أرديي في المعبر وقتله بدم بارد ولم تقدم إسرائنل أي 
ا با  االتصاالت األردينة تجرب مع الجايب الفلسطنيي الذي نقدم مساهمات في تبرنرات للمسألة علم
 .تفصنالت التحقنق

  حصلت على إفادات م  أوعلمت رأي النوم بأ  السلطة الفلسطنينة ساعدت األرد  بالتحقنق ب
تقارنر  ولم تقدم اي .الحادنثةركاب الحافلة وزودت األردينن  ببناياتهم لالستماع إلى إفاداتهم حول 

جدندة م  الجايب اإلسرائنلي لألرديي وأفادت معلومات خاصة با  الرصاصة التي قتلت الشهند 
 األنم  فنما تبن  با  م  اطلق الرصاص لنس  الفخذعلى األرجح هي تلك التي استقرت في ميطقة 

 
 جيدنا يظامنا في جنش الدفاع اإلسرائنلي.

 02/5/2104رأي اليوم، لندن، 
 

 همية قضية الالجئين الفاسطينيين وأولويتهاأالخطاب السياسي لاماك يؤكد عا   العقرباوي: .50
حمد الحراوي: قال مدنر عام دائرة الشؤو  الفلسطنينة المهيدس محمود العقرباوي، في كل أ –مادبا 

عام تحل ذكرى المأساة والتهجنر الذي تعرض له الشعب الفلسطنيي عبر عقود م  االلم والمعاياة 
 .حقه في العودة الى ارضه ووطيه الذي اقتلع ميه وتشرد عيه وايكار

النثايي القضنة الفلسطنينة اعلى درجات العيانة  عبد هللاواضاف العقرباوي لقد اولى جاللة الملك 
والرعانة واالهتمام وظلت فلسطن  وقضنتها االلم والجرح والمعاياة التي حملها جاللته الى مختلف 

هذا الظلم الذي تعرض له  لمداواةقلنمنة، وكا  صوت جاللته مدونا ومستصرخا الميابر الدولنة واال
الفلسطنينن  في  لألشقاءالشعب الفلسطنيي، ويستذكر هيا الدعم الذي نقدمه جاللة الملك ومسايدته 

يضالهم العادل والمشروع لينل حقوقهم وتقرنر مصنرهم على ارضهم ووطيهم واقامة دولتهم المستقلة 
 .راب الوطيي الفلسطنييعلى الت

هللا النثايي نؤكد على  وقال العقرباوي ا  الخطاب السناسي االرديي الذي نقوده جاللة الملك عبد
اهمنة قضنة الالجئن  الفلسطنينن  واولونتها في السناسة االردينة والتمسك بحقوقهم االيساينة 

 والقايوينة التي اقرتها الموانثنق الدولة.
 02/5/2104الدستور، عمان، 
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 الوصاية الهاشمية تحافظ عا  المقدسات ااسالمية والمسةيحيةة وعروبة القةدس .52
الذي بث « عن  على القدس»)بترا(: قال الدكتور وائل عربنات في استهالل بريامجه  -عما  

االتفاقنة الفلسطنينة واالردينة لوصانة »التلفزنو  االرديي حلقة ميه مساء امس األول بعيوا  
روحا  في جسد واحد ومع ذلك فإ  »، ا  االرد  وفلسطن  «شمنن  على المقدسات والقدسالها

االرد  مع كل قضانا االمة العربنة ولم نفرط نوما بحق تارنخي ولم نفرق بقضنة مصنرنة بل كا  
 .«دائما قائما ألشقائه العرب م  كل حدب وصوب

يي محمود الهباش، ورئنس االتحاد اللونثري واضاف في الحلقة التي استضافت وزنر االوقاف الفلسطن
العالمي المطرا  مينب نويا ، واستاذ القايو  في جامعة النرموك الدكتور محمد بشانرة، ا  االرث 

ارث ممتد م  الحسن  ب  علي وم  »هللا النثايي ب  الحسن  هو  التارنخي الذي نحمله الملك عبد
ن  ب  طالل وهو ممتد الى ساللة اليبي صلى هللا عبدهللا االول وم  جده الملك طالل وم  الحس

، واألمة ال تيظر النهم على ايهم زعماء وايما تيظر الى ا  مصنرها معلق بهذه االمة «علنه وسلم
 .المباركة بهذا العبق التارنخي

 02/5/2104الدستور، عمان، 
 

 ائيل"األردن: اعتصام أمام الكالوتي لامطالبة باافراج عن األسةر  في "إسةر  .53
األحد، اعتصامًا في  أمسالدستور: يفذت الحملة الشبابنة األردينة ليصرة األسرى، مساء  –عما  

وشارك في االعتصام ذوو األسرى في  .ساحة مسجد الكالوتي للمطالبة باألفراج الفوري ع  األسرى
تيدد بالصمت سجو  االحتالل والعشرات م  المتضامين  رافعن  صورًا لألسرى االردينن  والفتات 

 .العربي والدولي تجاه ما نعاينه األسرى في سجو  االحتالل
وطالب المعتصمو  الحكومة بتكنثنف جهودها لإلفراج ع  االسرى المعتقلن  في السجو  االسرائنلنة، 

وردد المشاركو  هتافات تضامينة مع  .ميددن  في الوقت ذاته بالصمت الرسمي تجاه األسرى
 «.نا م  تدعو  االيساينة، االعتقال اإلداري ارهاب»افطات كتب علنها: االسرى، كما رفعوا ن

 02/5/2104الدستور، عمان، 
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 تقرير: العالقة بين إيران وحزب هللا وحماس: عتب.. فوفا  .54
في لبيا  النوم، على نثوابتها، برغم تأنثرها، « حماس»و« حزب هللا»عّمار يعمة: تحافظ العالقة بن  

ألحداث السورنة التي دفعت كاًل م  الطرفن  الى اصطفاف سناسي وطائفي حاد بشكل أو بآخر، با
 .في األزمة

الحملة على « حماس»تحتفظ الحركة ليفسها بهامش نعود الى طبنعة الساحة اللبياينة، وعدم مجاراة 
الحزب التي تّتخذ طابعًا مذهبنًا، وهي التي تدرك أكنثر م  غنرها أ  الحزب تعاطى مع القضنة 

 .لفلسطنينة ببعد وطيي ايطالقًا م  فكرة المقاومةا
والحال ا  هذا األمر نأتي لمصلحة الطرفن ، في الوقت الذي نيظر فنه الحزب الى المشهد العام في 

 .الميطقة بارتناح أكنثر م  السابق
تأتي في ظل رؤنة المقاومة الشاملة لما نحدث في « حماس»باليسبة الى الحزب، فإ  العالقة مع 

لميطقة، ونرى أ  م  الواجب أ  نعي الجمنع حجم المؤامرة المحدقة بلبيا . ونعتبر الحزب أ  ا
الهدف كا  ميذ البدء، وخاصة في سورنا قبل ينف ونثالنثة أعوام، هو إسقاط المقاومة في الميطقة، 

 .وصوال الى تصفنة القضنة الفلسطنينة عبر إغراق الميطقة في صراع مذهبي
 ؟"حزب هللا"قتال فاسطيني لة

النوم لدى شرائح « حزب هللا»نقّر مسؤول الملف الفلسطنيي في الحزب، حس  حب هللا، بأ  صورة 
في العالمن  العربي واإلسالمي، لنست كما هي قبل ايدالع األحداث السورنة، وهي ال نمك  مقاريتها 

 .، على سبنل المنثال1006بالشعبنة الكبنرة للحزب بعند عدوا  تموز العام 
كا  ايتقال الصراع والقتال المذهبي في الميطقة، »على أ  ما أقلق الحزب كنثنرا في الفترة الماضنة، 

الى الساحة اللبياينة. وكا  نثمة م  نعمل على قاعدة استدراج الحزب الى ذلك المستيقع، مستفندا 
 .«مما نحصل في سورنا، مشّوهًا صورة المقاومة

األحداث في األشهر الماضنة أنثبتت هذا القلق، وكا  م  حس  حظ »ونلفت حب هللا االيتباه الى أ  
البالد أ  تخلصت م  ظاهرة األسنر، وم  نثم جرى تطونق األحداث في التباية، حنث عملت ماكنية 
إعالمنة على الترونج بوجود الحزب في جبل محس ، وحتى رفعه السالح بوجه أهل السية! األمر 

قلنمنا، فكا  يفسه جرى في عرسال، وكا  م  ح س  حظ البالد أنضا أ  جرى تحنندها دولنا وا 
 .«التوافق الداخلي الذي تم بموجبه توحند الجهود لوأد فتية م  شأيها تورنط الجمنع في لبيا 

م  جهتها، تشنر أوساط مطلعة، الى شعور بعض الجهات اإلقلنمنة بأ  ال أمل بإحداث يوع م  
سوى باستدراج العامل الفلسطنيي بوجهه، وهو أمر ظهر في في لبيا ، « حزب هللا»التواز  مع 
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فترات متعددة في المرحلة الماضنة. ونلفت هؤالء اليظر الى ما حملته أحداث عبرا م  دالئل، اذ 
جرت محاولة لتورنط الشباب الفلسطنيي في المعارك، كما حدنثت حالة تعبئة في المخنمات، تمظهر 

 .أحمد األسنر الجنش اللبيايي العام الماضي كموازاة قتال الشنجزء ميها في تعمنر عن  الحلوة ب
والحال أ  هذه المحاوالت، حسب األوساط، ال تزال مستمرة حتى النوم، وقد تم بالفعل استجالب 

 .شباب فلسطنيي قاتل في سورنا، الى لبيا ، لقتال الحزب
ل هذا المخطط، واتُّخذ قرار صارم وقد قوبل هذا األمر بخطة موازنة لدى الفصائل الفلسطنينة إلفشا

 .لكي تيأى المخنمات بيفسها ع  أي صراع لبيايي داخلي، ما أفشل هذا االستدراج
حافظت على إنجابنتها، برغم »نقول حب هللا تعلنقا على العالقة مع الفصائل الفلسطنينة، إيها 

 .«تزامه بقضنتهمالتبان  في بعض الملفات، إذ ا  الفلسطنينن  نعرفو  حقنقة الحزب وال
نثمة اطمئيا  لدى الحزب لواقع المخنمات عامة ولوعي الفلسطنينن  للمخطط له م  قبل بعض 
الدوائر، م  دو  أ  نعيي ذلك عدم توافر بعض العياصر التي م  الممك  لها ا  تيفذ م  بعض 

 .النثغرات لمحاولة هز االستقرار الحالي
لحالنة، لتشكنل قوة أمينة، بالتعاو  مع الدولة اللبياينة، لبيايي، في الفترة ا -ونثمة سعي فلسطنيي 

للتيسنق في الوضع الداخلي للمخنمات ومحاصرة العياصر التي ترند العبث باألم  اللبيايي. ونؤكد 
في لبيا  علي بركة، ا  الفلسطنينن  نعو  أنضا حجم المؤامرة والمخطط الجاري « حماس»مسؤول 

 .الصراع اللبيايي الداخلي لتوطنيهم في لبيا  وزجهم في
مبادرة باسم الفصائل والقوى الوطينة واإلسالمنة الفلسطنينة، لحمانة الوجود « حماس»قدمت 

الفلسطنيي في لبيا  وتعزنز العالقات مع اللبياينن . وتهدف المبادرة الى المحافظة على المخنمات 
طنيي اللبيايي أو الفلسطنيي الفلسطنيي، وتحنندها، العمل على ميع الفتية المذهبنة واالقتتال الفلس

حمانة الهونة الفلسطنينة عبر التمسك بحق العودة ورفض التوطن ، دعم وحدة لبيا  وأميه واستقراره 
ودعم مقاومة الشعب الفلسطنيي وتعزنز صموده م  خالل إقرار حقوقه المدينة واإليساينة 

 .واالجتماعنة
لمدا  م  قبلهم بأشكاله كافة. وهم، إذ نرفضو  أ  تكو  نيدد الفلسطنينو  بوصمهم باإلرهاب ا

نواء عياصر مطلوبة فنها، نياشدو  اآلخرن  يزع الذرائع التي  المخنمات ميطلقا للمساس بأم  لبيا  وا 
 .تؤنثر سلبا على أم  المخنمات، ونطالبو  بوقف التحرنض المذهبي والطائفي واإلعالمي

نر تبذله الفصائل الفلسطنينة لمحاصرة أي عمل إرهابي قد نيطلق ونلفت حب هللا االيتباه الى جهد كب
م  المخنمات، وهو أمر ما كايت لتيجح به لوال الغطاء الشعبي الفلسطنيي في لبيا  لذلك، مشنرا 
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، المعروفة تارنخنا «فتح»الى ا  عالقة الحزب قد توطدت مع الفصائل، حتى ا  العالقة مع حركة 
البالغ األهمنة في رفض « فتح»نرا النوم، وهو أمر نبدو معطوفا على موقف باهتزازها، قد تحسيت كنث

 .فتية المخنمات في لبيا ، وخاصة موقفها المتقدم في سورنا
، التي تشاورت، كما باقي «حماس»في لبيا  ال تزعج « فتح»و« حزب هللا»العالقة المتجددة بن  

 .الحركة وقدمتها الى الدولة اللبياينةفي الونثنقة التي أعليتها « حزب هللا»الفصائل، مع 
 حماس - إيران
ال نبدو مهتمًا بما اقترحته في مبادرتها، مع ا  ذلك نعد خرنطة « حزب هللا»الى أ  « حماس»تشنر 

 .طرنق لتفادي أنة فتية
ونلفت مسؤولو الحركة اليظر الى عتبهم، بسبب المسافة التي نرو  ا  الحزب نحتفظ ليفسه بها 

ول هؤالء إ  الحزب نتصرف وكأيه غنر معيي بما نحصل م  أحداث في المخنمات، عيهم. ونق
إذ لم يسمع حتى بالتضام  الكالمي بعد مجزرة ذهب »ونعطو  أحداث مخنم المنة ومنة منثاال، 

 .«..ضحنتها يحو عشرة أشخاص
بدوره على  باليسبة الى الحزب، فإيه نحتفظ بمقاربة شاملة لواقع المؤامرة على الميطقة، ونعتب

، لكيه نؤكد أ  العالقة معها، وخاصة في لبيا ، استراتنجنة. ونؤكد حب «لم تفهميا»التي « حماس»
 .هللا أ  نثمة اشتراكا في النثوابت بن  التيظنمن 

قد عاشت ارتدادات المشهد السوري. نسمي الطرفا  « حزب هللا»و« حماس»والحال أ  العالقة بن  
، التي، برغم عمق الخالف السوري، لم تيقطع، منثلما أيها لم تيقطع في العالقات« تراجعا»ذلك 

 .«حماس»أنضا بن  إنرا  و
، أحمد الجعبري، «حماس»، الجياح العسكري لـ«كتائب عز الدن  القسام»أعاد اغتنال القنادي في 

 في غزة، الحناة الى عالقة محكومة بالتحالف، فضّخت طهرا  دعمًا كبنراً  1021أواخر العام 
 .للحركة لمواجهة العدوا  االسرائنلي على غزة

ميذ ذلك الحن ، استعادت العالقة روحها وعقدت لقاءات عدندة، واستقبلت طهرا  وفودًا م  
، على قاعدة استراتنجنة العالقة، وتحنند الخالف حول سورنا على أساس ا  األولونة النوم «حماس»

 .وغدا ستكو  للمقاومة
ذلك اإلحراج في موقفهم حول األزمة السورنة. « حماس»ءات مع مسؤولي ونستشف م  خالل اللقا

وهم، وا   كايوا ال نزالو  ندافعو  ع  صوابنة رأنهم في بدانة األحداث السورنة، والذي صيف، 
عملنا، وقوفا الى جايب االيتفاضة على اليظام السوري، إال أيهم النوم نعو  حجم المؤامرة على 
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رفضها أي عدوا  خارجي على سورنا وتقول إيها تؤند الحل السلمي « ماسح»سورنا. وقد أعليت 
لألزمة والحوار، ما نعيي، م  جهة نثاينة، التسلنم برؤنة اليظام السوري ومحاولة جس اليبض إلعادة 

 .الحرارة الى العالقة معه
نن  إنراينن  ذهبت أبعد م  ذلك، وعلم ايها عقدت لقاءات أنضا مع قنادنن  مركز « حماس»ال بل ا  

خارج إنرا ، وفي أكنثر م  بلد، في إطار حوار شامل على قاعدة ترمنم العالقة وتحنند الملف 
السوري وصوال الى إنجاد حلف عربي إسالمي جدند عيوايه دعم القضنة الفلسطنينة في ظل 

 .المحاوالت األمنركنة اإلسرائنلنة لتصفنتها
وأيقرة، وعقدت لقاءات عدندة بعندا ع  اإلعالم، شكلت توسطت الحركة لتوطند العالقة بن  طهرا  

الزنارة األخنرة لرئنس الوزراء التركي رجب طنب أردوغا  الى طهرا  أحد عياونيها. لك  مسؤولي 
الحركة نستدركو  أ  ال ينة إليشاء محور نجمع البلدن  نكو  موجهًا الى محور آخر، بل هو حلف 

 .«لة االستيزاف التي تعنشها االمةم  حا»إلعادة لّم الشمل والخروج 
النثابتة إلنرا  ولدورها اإلستراتنجي في دعم القضنة الفلسطنينة، « حماس»نأتي ذلك في ظل رؤنة 

والذي ال نمك  تجاوزه وتجاهله، برغم االيتقادت التي تتعرض لها تلك العالقة م  بعض األوساط. 
رفض الدعم اإلنرايي؟ وهل قدم اآلخرو  سوى ونسأل أحد قنادني الحركة على هذا الصعند: لماذا ي

وللفصائل « حماس»الدعم الكالمي ليا؟ هم المقصرو ، فما ذيب إنرا  التي لم تقطع الدعم لـ
 وللحكومة في غزة؟

على ا  نثمة الكنثنر الذي نجب عمله لترمنم سوء التفاهم الماضي بن  رئنس المكتب السناسي للحركة 
بوجه األسد خالل األحداث السورنة. « حماس»نة، بسبب اصطفاف خالد مشعل، والقنادة اإلنراي

وكا  م  الالفت لليظر على هذا الصعند، ا  مشعل قد طلب بالفعل زنارة طهرا . وكا  الرد بأ  
إنرا  ترحب به برغم األجواء األخنرة، لك  األخنر عاد وغّنر رأنه وعرض أ  نقوم يائبه موسى أبو 

األمر الذي قوبل برفض إنرايي، فرد مشعل بأيه سنطرح الموضوع على  مرزوق بالزنارة بدال عيه،
 .المكتب السناسي للحركة

م  جدند زنارة مشعل بشرطن : لقاء السند علي خاميئي، وا  « حماس»بعد فترة وجنزة، عرضت 
م تعود المساعدات اإلنراينة للحركة كما كايت قبل بدء األحداث السورنة، علما ا  هذه المساعدات ل

 .تتوقف نوما
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عيدها كرر المسؤولو  اإلنراينو  ترحنبهم بمشعل، لكيهم استغربوا وضع الشروط م  قبل م  نرند 
اهال وسهال بكم، لك  »زنارتهم، مذكرن  بأ  مواقف الحركة لم تك  ميصفة بحق إنرا ، وبرغم ذلك 

 .«م  دو  شروط تتعلق ببريامج الزنارة أو مجرنات العالقة النثيائنة
م باتت زنارة مشعل في ملعب الحركة، التي باتت المسؤولنة علنها كبنرة إلعادة شهر العسل النو 

 الماضي مع القنادة اإلنراينة.
 02/5/2104السفير، بيروت، 

 
 البرلمان التونسي يناقش مجددا تجريم التطبيع مع "إسرائيل" .55

لبرلما  التويسي بعد تراجع حس  سلما : عاد الجدل حول تجرنم التطبنع مع إسرائنل في ا -تويس  
اليواب ع  سحب النثقة م  وزنرن  متهمن  بالتطبنع معها، في وقت يفت فنه رئاسة الحكومة إدالء 

 .مهدي جمعة بأي تصرنح لصحنفة إسرائنلنة
وكا  المجلس التأسسنسي )البرلما ( سحب الئحتي طرح نثقة بوزنرة السناحة آمال كربول والوزنر 

ارة الداخلنة رضا صفر بعد مساءلتهما حول دخول عدد م  السناح اإلسرائنلنن  المكلف باألم  في وز 
 .للبالد

وخالل جلسة المساءلة، يفت كربول ما راج م  أخبار حول استقبالها لوفد إسرائنلي في منياء حلق 
 الوادي، مشنرة إلى التزامها بالدستور وبموقف البالد المتضام  مع القضنة الفلسطنينة، فنما أكد

 .صفر أ  إجراءات دخول اإلسرائنلنن  تتم بشكل طبنعي ودو  أنة مشاكل ميذ عدة عقود
وأكدت رئنسة لجية التشرنع العام بالمجلس التأسنسي كلنثوم بدر الدن  وجود مشروع قايو  جدند 
لتجرنم التطبنع مع الكنا  الصهنويي ونأتي المشروع الجدند كرد فعل على فشل دعاة تجرنم التطبنع 

 .وقت سابق بتضمن  الدستور الجدند لفصل نجرم كافة أشكال التطبنع مع إسرائنل في
سائحا إسرائنلنا إلى تويس عبر منياء  60وكايت مصادر إعالمنة أشارت مؤخرا إلى دخول حوالي 

، وهو ما أنثار استناء ’جربة‘في جزنرة ’ الغرنبة‘في العاصمة بهدف زنارة كينس ’ حلق الوادي‘
ودعا بعضهم لحجب النثقة ع  وزنرة السناحة آمال كربول، فنما حذر بعض بعض اليواب، 

 .السناسنن  م  استغالل القضنة لتحقنق مكاسب سناسنة لدى بعض األطراف
الزبندي ما يشرته  عبد السالمم  جايب آخر، يفى المستشار االعالمي لرئنس الحكومة التويسنة 

مهدي جمعة بتصرنح لصحنفة هآرتس االسرائنلنة بعض وسائل اإلعالم حول ادالء رئنس الحكومة 
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حول موضوع التطبنع، مؤكدا أ  جمعة لم ندل بأي تصرنح لوسائل إعالم أجيبنة أو محلنة حول هذه 
 .المسألة

 02/5/2104القدس العربي، لندن، 
 

 لاقضاء عا  الربيع العربي قامتا بالتحركالقرضاوي: الواليات المتحدة والصهيونية العالمية  .56
األياضول: قال نوسف القرضاوي، رئنس االتحاد العالمي لعلماء المسلمن ، إ  "قطار  -لدوحة ا

الربنع العربي )نثورات شعبنة أطاحت بحكام بعض الدول( كا  سنيتهى بتحرنر فلسطن ، لذا قامت 
 الصهنوينة العالمنة وأمرنكا، بالتحرك السرنع للقضاء علنه".

االتحاد، مساء األحد، تحت عيوا  "القدس واألقصى بن  المؤامرة  وبارك القرضاوي خالل يدوة يظمها
والمواجهة"، المصالحة الفلسطنينة، ودعا إلى "ضرورة إتمامها، وا عالء الوحدة الفلسطنينة، لمقاومة 
العدو واسترداد األرض". ووصف رئنس االتحاد العالمي لعلماء المسلمن ، دولة قطر بأيها "الدولة 

 إلسالم"، كما دعا لها بـ "النثبات على موقفها في دعم الحق".الداعمة للحق وا
 02/5/2104اليوم السابع، مصر، 

 
 مصدر سوداني: مقتر  أمريكي بتولي باقان رئاسة الجنوب .57

الخرطوم ـ قدس برس: كشفت مصادر سوداينة جيوبنة معارضة اليقاب ع  مقترح أمرنكي ندعم 
الشعبنة باقا  أموم، الذي أقاله الرئنس سلفا كنر، رئنسًا بشدة تسمنة األمن  العام السابق للحركة 
 .شهرًا لحن  ايعقاد االيتخابات العامة 25ايتقالنًا لدولة جيوب السودا  لمدة سيتن  أو 

( ع  مسؤول كبنر بجياح 22/5ويقلت صحنفة "االيتباهة" السوداينة في عددها الصادر األحد )
المعارضة لتسمنة باقا ، على خالف الرئنس سنلفاكنر  المعارضة تأكنده وجود رفض كبنر لقادة

 ."الذي قالت بأيه "ال نعارض تسمنة باقا  لكيه لم نرفض أو نؤند ذاك المقترح
 00/5/2104قدس برس، 

 
 السفير ااسرائياي الجديد رفضته تركمانستان وقباته مصر .58

، قادمًا م  تل أبنب فى أول وصل إلى القاهرة السفنر حاننم كور ، سفنر إسرائنل الجدند لدى مصر
زنارة له لتسلم مهام ميصبه الجدند خلفًا للسفنر السابق نعقوب أمنتاى الذى أيهى فترة عمله قبل عدة 

، أمس، إ  السفنر اإلسرائنلي «كور »قالت مصادر مصرنة مطلعة كايت في استقبال  .أسابنع
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إلى أيه شارك فى استقبال السفنر  وصل على مت  طائرة إنر سنياء القادمة م  تل أبنب. وأشارت
 .اإلسرائنلي الجدند السفنر هشام مرزوق، يائب مساعد وزنر الخارجنة لشؤو  المراسم

وأوضحت المصادر أ  "كور " كا  نعمل قبل وصوله إلى القاهرة سفنرًا إلسرائنل في جيوب 
ة، وتقلد مياصب مهمة فى السودا ، ولعب دورًا كبنرًا في رسم عالقات إسرائنل في القارة األفرنقن

وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، حنث تولى إدارة دائرتي الشرق األوسط والتخطنط االستراتنجي، حنث 
نعرف ع  هذا القسم األخنر صلته الونثنقة باألم  اإلسرائنلي وتيسنقه الكامل معه، كما كا  رئنسًا 

برز المطالبن  بإصالح إجراءات تعنن  السفراء للجية العاملن  بوزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، ونعد م  أ
واختنارهم. وعمل "كور " قيصاًل إلسرائنل في اإلسكيدرنة وشنكاغو وينبال، ومحاضرًا في جامعة 

 .حنفا وباحنثًا في جامعة شنكاغو، وحصل على رسالة الدكتوراه حول إقلنم دارفور في السودا 
ائنل لدى تركمايستا  إال أيها رفضت تولنه سفنرًا إلسر  1022وكا  قد تم ترشنح كور  عام 

الميصب، متهمة إناه بأيه عمنل للموساد. وأرجعت القياة "العاشرة" اإلسرائنلنة رفض تركمايستا  له 
دار حوله بشأ  التدخل هياك"، بعد أ  اتهمته جوبا أكنثر  الذي"لسمعته في جيوب السودا ، والجدل 
 الخرطوم.م  مرة بإنثارة التوتر في عالقتها مع 

 02/5/2104المصري اليوم، القاهرة، 
 

 "التعاون ااسالمي" تشارك اليوم في المؤتمر الدولي الخاص بالقدس  .59
)د ب أ(: نعقد النوم االنثين ، في العاصمة التركنة أيقرة، المؤتمر الدولي للتضام  مع الشعب 

ل ودائم لقضنة القدس"، الذي الفلسطنيي هذا العام، تحت شعار "تعزنز الدعم الدولي إلنجاد حل عاد
تيظمه لجية األمم المتحدة المعينة بممارسة الشعب الفلسطنيي حقوقه غنر القابلة للتصرف بالشراكة 

 مع ميظمة التعاو  اإلسالمي والحكومة التركنة.
وأوضحت الميظمة أ  االجتماع نهدف إلى تعزنز وعي المجتمع الدولي بأهمنة إنجاد حل عادل 

وضرورة تحقنق تسونة عادلة ودائمة للقضنة الفلسطنينة نؤدي لتجسند سنادة دولة  لقضنة القدس،
م، وعاصمتها القدس الشرقنة، وأشارت إلى أ  المؤتمر نستمر نومن ، 2864فلسطن  على حدود 

بمشاركة أمنيها العام إناد ب  أمن  مديي الذي نلقي كلمة في المؤتمر، إضافة إلى عدد م  الكلمات 
 ارجنة التركي أحمد داود أوغلو. لوزنر الخ

  02/5/2104الخايج، الشارقة، 
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 نشطاء يتداولون صورة لصاعقة فو  ساعة مكة ترسم خريطة فاسطين .61
لؤي على: تداول يشطاء على "فنس بوك" صورة تظهر صاعقة ضربت مكة المكرمة، مساء نوم 

ر اليشطاء على تلك الخمنس الماضي، لتشكل خارطة فلسطن ، وذلك فوق ساعة مكة، حنث عب
 .الصورة أيها رسالة إلهنة لتذكنر المسلمن  بنثالث الحرمن  الشرنفن  األقصى األسنر

 02/5/2104اليوم السابع، مصر، 
 

  برلماني وسياسي أوروبي 021عريضة أوروبية تطالب "إسرائيل" بإنهاء حصار غزة.. وقعها  .60
سرائنل" بإيهاء الحصار الذي تفرضه برلمايي وسناسي أوروبي، على عرنضة تطالب "إ 210وقع 

. وطالب الموقعو  في العرنضة التي أعّدتها "الحملة األوروبنة لرفع 1004على قطاع غزة ميذ عام 
يقاذ قرابة  الحصار ع  غزة" )غنر حكومنة( إسرائنل باحترام قواعد القايو  الدولي، وحقوق اإليسا ، وا 

 ملنويي مواط  م  سناسة العقاب الجماعي.
ال رامي عبده عضو الحملة األوروبنة لرفع الحصار ع  غزة، ورئنس المرصد األورمتوسطي وق

لحقوق اإليسا  في قطاع غزة )غنر حكومي( في تصرنح لوكالة األياضول عبر الهاتف، إّ  الحملة 
يهاء الحصار  أصدرت مساء النوم عرنضة شملت توقنع لبرلماينن  أوروبنن  نطالبو  بضرورة رفع وا 

 روض على قطاع غزة للعام النثام  على التوالي.المف
دولة أوروبنة، ميها برنطاينا وأسباينا  24برلماينا وسناسنا أوروبنا م   210وأوضح عبده، أ  يحو 

نرليدا وقعوا على عرنضة تشرح معاياة سكا  قطاع غزة، واآلنثار االقتصادنة  وبلجنكا وفريسا وا 
 ت الحصار السبع.واإليساينة المدمرة التي خّلفتها سيوا

لى  وأشار إلى أ  العرنضة سنتم تسلنمها إلى المفوضنة األوروبنة، واألمن  العام لألمم المتحدة، وا 
 وزراء خارجنة أوروبا، والعدند م  المؤسسات الحقوقنة الدولنة.

 02/5/2104الشعب، مصر، 
 

 الفاتيكان يستنكر جرائم الكراهية في "إسرائيل" .62
كاالت: استيكر الفاتنكا  أمس تصاعد جرائم الكراهنة واألجواء المتوترة في  -االتحاد  -رام هللا 

إسرائنل قبل أسبوعن  م  زنارة راعنه البابا فريسنس األول إلى القدس المحتلة. وقال مسؤولو  في 
إ  هياك شعورًا صعبًا بخنبة »اإلسرائنلنة، « هاآرتس»الفاتنكا ، في تصرنحات يشرتها صحنفة 

ارة مما نجري في إسرائنل، حنث طلبت جهات إسرائنلنة علنا م  الفاتنكا  إتمام الزنارة األمل والمر 
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كما «. في القرنب العاجل، وعيدما تقترب الزنارة فإ  أصوات المحرضن  والمهددن  هي األعلى
طلبت الشرطة اإلسرائنلنة م  الكينسة الكانثولنكنة إزالة الفتة ترحنب بالبابا علقتها على مبيى 

التابع للفاتنكا  في القدس، بادعاء إنثارتها للمشاعر وأيها قد تدفع نهودًا « لمجمع الفريسنسكاييا»
 .معارضن  للزنارة إلى رفع الفتات مضادة

لقد » إلى ذلك، قال بطرنرك الالتن  )الكانثولنك( في القدس فؤاد طوال، في مؤتمر صحفي في حنفا، 
«. التعانش والتعاو  قبل زنارة قداسة البابا فريسنس أضحت أعمال التخرنب المستمرة تسمم أجواء

الفترة األخنرة شهدت زنادة ملحوظة لالستفزاز في إسرائنل، بأعمال التخرنب التي استهدفت »وأضاف 
 «. المسنحنن  والمسلمن  والدروز وتعتبر آفة تمس بالدنمقراطنة التي تيسبها إسرائنل ليفسها
 02/5/2104االتحاد، أبو ظبي، 

  
 حماة "الوفاء" األوروبية تصل المخيمات الفاسطينية في درعا والالذقية لامرة األول  .63

قدس برس: أعليت "حملة الوفاء األوروبنة لعو  ميكوبي سورنة" أيها شارفت على  -بروكسنل 
االيتهاء م  الترتنب إلطالق القافلة التاسعة للمخنمات الفلسطنينة في سورنة ولمراكز اإلنواء في 

ء مختلفة م  األراضي السورنة، مشنرة إلى أيها تمكيت م  توسنع مياطق عملها في الداخل أيحا
 .السوري

وقال محمد قنس، ميّسق القافلة التاسعة للحملة، في تصرنح صحفي له النوم األحد، تلقت "قدس 
خنم برس" يسخة عيه: "إ  القافلة التاسعة لحملة الوفاء األوروبنة تمكيت م  الترتنب لدخول م

النرموك في العاصمة دمشق، كما ستصل القافلة، للمرة األولى، إلى المخنمات الفلسطنينة ومراكز 
 .اإلنواء في كل م  درعا )جيوًبا( والالذقنة )شمااًل(

وأضاف قنس أ  القافلة، التي سنرافقها عدد م  الياشطن  وسنقومو  باالطالع على الواقع الصعب 
خنمات ومراكز اإلنواء، ستصل إلى مخنم المزنرنب لالجئن  في درعا لالجئن  الفلسطنينن  في الم

 .ومخنم الرمل الفلسطنيي في الالذقنة، متوقًعا ايطالقها في غضو  األنام القلنلة المقبلة
 00/5/2104قدس برس، 

 
 األونروا: نراقب تعاطي الساطات الابنانية مع فاسطينيي سوريا  .64

األويروا" كرنس جاينس أ  "األويروا ما زالت تراقب الوضع عيد سامر الحسنيي: أعل  الياطق باسم "
يقطة العبور في ميطقة المصيع بن  لبيا  وسورنا"، لجهة تعاطي السلطات اللبياينة مع اليازحن  
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يازحًا فلسطنينًا م  سورنا عبروا الحدود بن   15الفلسطنينن  م  سورنا، وأشار إلى أ  "ما نقارب 
 والخمنس الماضي، لك  سمح لعدد قلنل ميهم بالدخول إلى لبيا ".الجاري  4نوم األحد 

 
 02/5/2014السفير، بيروت، 

 فعالية بألمانيا تحيي ذكر  نكبة الفاسطينيين .65
شتوتغارت: لم تميع األمطار المتساقطة أعدادا كبنرة م  الفلسطنينن  واأللما  م   -الجزنرة يت 

ليكبة  66األلماينة مساء أمس السبت إحناء للذكرى الـ التردد على فعالنة شهدتها مدنية شتوتغارت
 .الشعب الفلسطنيي

عاما م  تشرند الفلسطنينن "، وتضميت معرضا شرح  66ويظمت الفعالنة تحت عيوا  "اليكبة.. 
لوحة مصورة تفاصنل اليكبة، وكنف كايت فلسطن  قبل بدء تقسنمها، وكنف  25بتسلسل في 

ار يكبة الفلسطنينن  وشتاتهم في الخارج، ومعاياتهم بالداخل في أصبحت اآل ، وصوال إلى استمر 
ملنو   211ظل جدار عازل نلتهم أراضنهم نمنيا ونسارا، وحصار تفرضه إسرائنل للعام النثام  على 

 .م  سكا  قطاع غزة، وقتلها عبر حصار معظم أيشطة الحناة هياك
لتجمع الفلسطنيي في ألماينا والجالنتا  التي يظمتها نثالث مؤسسات: هي ا-وعرضت خالل الفعالنة 

أشرطة مصورة حول المعاياة النومنة لسكا   -الفلسطنينتا  في والنة باد  فورتمبرغ وفي ألماينا
القدس في ظل االحتالل اإلسرائنلي، والتداعنات المدمرة للجدار اإلسرائنلي على حناة الفلسطنينن ، 

سجو  اإلسرائنلنة لكافة القواين  الدولنة والمعاننر ومخالفة أوضاع األسرى الفلسطنينن  في ال
 .اإليساينة

 00/5/2104الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 فاسطينيو سوريا.. التعفن في الجحيم .66
 سمنر الزب 
قــرار الســلطات اللبياينــة بميــع دخــول الفلســطنيي ـ الســوري إلــى لبيــا ، إال بعــد الحصــول علــى موافقــة 

ق الحصــار الخــارجي علــى فلســطنيني ســورنا، بعــد حصــار المخنمــات األمــ  العــام اللبيــايي، نغلــق طــو 
التجـــونعي حـــد المـــوت، الـــذي نفرضـــه اليظـــام الســـوري علـــى المخنمـــات، فـــي مقـــدمتها حصـــار مخـــنم 

شـهندا بسـبب الجـوع وحـده، وعلـى مـدى النثـورة السـورنة  250النرموك، الذي كلف إلى النوم أكنثر مـ  
أنام البرلما  الـدنموقراطي  2856لقايو  السوري في العام شهند فلسطنيي. لقد ساوى ا 1000حوالى 
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وفــي الــزم  األســدي » التوظنــف والعمــل والتجــارة...»فــي ســورنا، بــن  الفلســطنيي والســوري مــ  حنــث 
ســاوى االســتبداد الــدموي بــن  الفلســطنيي الســوري، فــي االعتقــال والقتــل والتجونــع واإلمطــار بالبرامنــل 

 المتفجرة.
رنق أمام الفلسطنيي للهروب م  الجحنم السوري، إيـه محاصـر فـي حصـاره، الكـل لم نعد هياك أي ط

نيكـــر علنـــه حـــق أ  نكـــو  الجئـــًا مـــرة أخـــرى مـــ  المـــوت، ال حـــق لـــه فـــي أ  نعامـــل معاملـــة الالجـــئ 
السوري، فهو فائض ع  الحاجة، وال نتساوى مع الالجئ السوري حتى في البؤس والتشرد مرة أخرى. 

خنر في طـوق البلـدا  المحـنط فـي سـورنا، بـل وفـي العـالم، الـذي نسـمح للفلسـطنيي كا  لبيا  البلد األ
بالدخول إلى أراضنه م  دو  إجراءت معقدة، رغم أيه ال ندخل لبيا  كالجئ، ايما كسائح، لكيه كا  
ميفذا أو معبرا للهروب م  الموت، نستطنع المحظوظـو  مـ  الفلسـطنينن  اللجـوء إلنـه، فالبؤسـاء مـ  

المخنمـات الفلسـطنينة فـي سـورنا، ال نملكـو  ترفـًا، وال نقـدرو  علـى العـنش حتـى فـي مخنمـات سكا  
 البؤس الفلسطنيي في لبيا .

توحدت كل الدول المحنطة فـي سـورنا علـى ميـع الفلسـطنيي ـ السـوري مـ  الـدخول إلـى أراضـنها، فـال 
طنيي مـ  سـورنا إلــى األرد  األشـقاء فـي األرد  نسـمحو  ألخـوتهم بالـدخول، فـدخول الفلسـ» األخـوة»
غنـر األشـقاء، » األخـوة»حسب تعبنـر عبـد هللا اليسـور رئـنس الـوزراء األرديـي. والعـراق » خط أحمر»

ــذن  كــايوا نعنشــو  فنــه قبــل  ــة ال ال نميــع الفلســطنيي مــ  دخولهــا وحســب، بــل هــو طــرد اآلالف القلنل
يســـاينة، فـــي الرونشـــد، علـــى الغـــزو األمنركـــي، وبعضـــهم بقـــي محاصـــرًا لســـيوات فـــي مخنمـــات غنـــر إ

الحــدود األردينــة ـ العراقنــة، وفــي التيــف علــى الحــدود الســورنة ـ العراقنــة. فقــد أدخلــت كــل مــ  ســورنا 
واألرد  كل واحدة على حدة، أكنثر م  ملنو  الجئ عراقي بعـد االحـتالل األمنركـي للعـراق، وغصـت 

صــحراء، حتــى رأفــت فــي حــالهم كــل ميهمــا، بأقــل مــ  خمســة آالف فلســطنيي، بقــوا محاصــرن  فــي ال
بلـــدا  منثـــل الســـوند والبرازنـــل وغنرهـــا مـــ  الـــدول غنـــر الشـــقنقة، واستضـــافتهم علـــى أراضـــنها. ونتكـــرر 
السنيارنو ذاته مع األرد  النوم، هياك حوالى ملنو  الجئ سوري فـي األرد  هربـوا مـ  جحـنم المـوت 

الالجئـــن  الفلســـطنينن  مـــ  دخـــول فـــي ســـورنا، ســـمح لهـــم بالـــدخول، وتميـــع الســـلطات األردينـــة مئـــات 
المقدســـة إذا دخلــوا، لـــذلك، ال نحــق لهـــم  األردينــةاألرض » نلونثـــو »أرضــها المحّرمــة علـــنهم، فهــؤالء 

وال أعرف بهذا التصـينف، إذا ». خط احمر»الدخول وال نحق لهم الهروب م  الموت، أليهم ببساطة 
طنيي والسوري عيدما تهبط فتسأله ع  جيسـنته كا  الموت والجوع والبرامنل المتفجرة، تمنز بن  الفلس

فـــي اإلســـالم، البلـــد المؤنـــد للنثـــورة الســـورنة، والمؤنـــد للقضـــنة » األخـــوة»قبـــل أ  نقضـــي علنـــه. وتركنـــا 
إال بعــد الحصــول علــى فنــزا مســبقة، وضــم   أراضــنهالفلســطنينة، نميــع الفلســطنينن  مــ  الــدخول إلــى 
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ل علــى إقامــة فــي بلــد آخــر، وحســاب مصــرفي.. الــك الشــروط للحصــول علــى الفنــزا التركنــة، الحصــو 
الفلسـطنيي الالجـئ الهـارب مـ  المـوت هـو مجـرد سـائح فـي العنـو  التركنـة، المؤنـدة والمحبـة للقضــنة 

 .اإليسا الفلسطنينة، الكارهة للفلسطنيي 
 حتى األمـس القرنـب، كـا  لبيـا  هـو الوحنـد الـذي نسـتقبل الفلسـطنيي ـ السـوري كسـائح، لكيـه لـم نكـ 
نفرض علنه شروطا للحصول على فنزا الدخول، كا  نحصل علنها بشكل روتنيي على الحدود، رغـم 
المضــانقات الكنثنــرة التــي نيعــرض لهــا علــى الحــدود، إال أ  لبيــا ، كــا  المكــا  الوحنــد الــذي نســتطنع 
د الفلســطنينو  المحظوظــو  الهــروب إلنــه، أو المــرور عبــره للهــروب إلــى مكــا  آخــر، نقبــل بهــم، بعــ

إيكارهم مـ  الجمنـع حتـى مـ  سـلطتهم الفلسـطنينة، العـاجزة حتـى علـى الصـراخ مـ  أجلهـم. النـوم، لـم 
نعد هياك محظوظو  بن  الفلسـطنينن  ـ السـورنن  نسـتطنعو  الهـروب مـ  المـوت سـّناحًا إلـى لبيـا ، 

ية اللبياينة، فقد بات الفلسطنينو  جمنعًا بؤساء، ولم نعد بنيهم محظوظو ، فقد اغلقت في وجههم الج
 وأصبح قدر الجمنع أ  نتعف  في الجحنم السوري الملتهب.

 02/5/2104، المستقبل، بيروت

 

 المسكوت عنه في نكبة الفاسطينيين 11في ذكراها الة  .67
 ماجد كنالي
رّكــزت الكتابــات المتعلقــة بيشــوء قضــنة فلســطن  علــى مســؤولنة الحركــة الصــهنوينة، وكنايهــا إســرائنل، 

، والدولـة الميتدبـة «وعد بلفـور»ا على دور المملكة البرنطاينة في ذلك، كويها صاحبة ع  اليكبة، كم
علـى فلسـطن ، لكـ  هـذه الكتابــات سـكتت، أو تغاضـت، عـ  األيظمــة العربنـة التـي لعبـت أدوارًا كبنــرة 

عادة ايتاجها على يحو ما يشهده النوم في واقعيا العربي.  في حصول اليكبة، واستمرارها، وا 
ا نمك  مالحظته في ما نخص هذا الموضوع هو التمننز الفّج بن  القضنة وشعبها، وهو تمننز أول م

مـ  عمـر اليكبـة ذاتهـا، إذ حرصـت األيظمـة الســائدة، فـي أغلـب األحـوال، علـى إبـداء التمّسـك بقضــنة 
، فلسطن ، وادعاء رفض وجود إسرائنل، في حن  أيها تعاملت مع الفلسـطنينن ، أي الضـحنة، بـازدراء

 وأقله بال مباالة إزاء معاياتهم، معتبرة إناهم مجرد عبء أميي أو دنموغرافي.
بنــد أ  هــذه الفجــوة كايــت فــي الشــكل فقــط، أل  األيظمــة المعيّنــة تعاملــت مــع قضــنة فلســطن  بطرنقــة 
استخدامنة، أنضًا، أي لمجرد االستهالك واكتساب الشرعنة والتهّرب م  المطالبات الشـعبنة الداخلنـة، 

ألغراض المزاندة واالبتزاز على الصعند اإلقلنمي. وباإلجمال فقد كايت هذه القضـنة مجـااًل للتالعـب و 
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ـــــات  ـــــاب الحرن ـــــة الســـــلطونة، وغن ـــــك الدول ـــــة، وترّس ـــــة األمين ـــــى تغـــــول الدول ـــــة عل والتوظنـــــف، وللتغطن
 والدنموقراطنة والتيمنة في الواقع العربي.

عـ  اليكبـة، وهـي روانـة تحجـب أكنثـر ممـا تظهـر، أيهـا ونثايي ما نمك  مالحظتـه فـي الروانـة الرسـمنة 
(، م  خالل التـرونج ألسـطورة 2841تحاول اليفك في مسعى اليظام العربي لميع قنام دولة إسرائنل )

الجنــوش العربنــة التــي دخلــت إلــى فلســطن ، بيــاء علــى قــرار مــ  جامعــة الدولــة العربنــة، آيــذاك. وفــي 
ضــعاف الحقنقــة، فــإ  اليظــام العربــي كــا  اشــت غل وقتهــا علــى فــرض الوصــانة علــى الفلســطنينن ، وا 

قنادتهم الوطينة، كما لم نسمح بإمدادهم بالسالح، الـذي نمكـيهم مـ  التصـدي للعصـابات الصـهنوينة. 
التــي صــدت بهــا القنــادة العربنــة مطالــب الفلســطنينن  بالتســلح، « مــاكو أوامــر»هكــذا اشــتهرت جملــة 

د عبــد القــادر الحســنيي، الــذي غــادر دمشــق، وقتهــا، غاضــبًا، والتــي كايــت ألقنــت علــى مســامع الشــهن
 وعاد إلى فلسطن ، حنث استشهد في القسطل.

امــا اعتبــار قصــة الجنــوش العربنــة أســطورة، فهــو ال نقلــل مــ  شــأيها، وال مــ  شــأ  المجيــدن  الشــهداء 
يمــا نضــع هــذا األمــر فــي إطــاره الحقنقــي. ومعلــو  م أ  هــذه الــذن  قضــوا دفاعــًا عــ  أرض فلســطن ، وا 

ألف جيدي، كايوا نفتقدو  للقنادة الواحدة، وللسالح المياسب، في  60لم نزد تعدادها ع  « الجنوش»
ألف مقاتل، م  مجموع المسـتوطين  النهـود الـذن  كـايوا  10حن  بلغ تعداد القوات الصهنوينة حوالى 

. وحتـى إذا تجاوزيـا ألـف مسـتوط  فقـط 650( والذن  بلغ تعدادهم وقتهـا حـوالى 2841في فلسطن  )
قصة العدد فإ  هذه الجنوش أسهمت في تفرنغ بعض المـد  والقـرى مـ  سـكايها الفلسـطنينن ، بحجـة 

 حمانتهم، وبدعوى أ  مياطقهم باتت بمنثابة ميطقة عملنات عسكرنة!
المالحظــة النثالنثــة، تتعلــق بالــدور العربــي فــي إعاقــة قنــام كنــا  سناســي للفلســطنينن ، إذ كايــت جامعــة 

دول العربنـة ردت طلبـًا للقنـادة الفلسـطنينة لإلعـال  عـ  قنـام الدولـة الفلسـطنينة بعـد ايتهـاء االيتـداب ال
البرنطايي علـى فلسـطن . بعـد ذلـك وفـي إطـار محـاوالت الـتملص مـ  تبعـات قضـنة فلسـطن ، خضـع 

بة لمطلـب موضوع الكناينة الفلسطنينة للتجاذبـات العربنـة، حـن  حاولـت جامعـة الـدول العربنـة، اسـتجا
الهنئــة العربنــة العلنــا، الموافقــة علــى قنــام حكومــة فلســطنينة، ولكــ  ردود فعــل الــبعض أجهضــت مــ  

، أي بعـد اليكبـة بشـهرن ، لنـتم 2841جدند هذه المحاولة، وتم بدال عيها إيشاء إدارة مدينة فـي تمـوز 
ل اليكبـة ويجـاح ، بعـد أشـهر مـ  حصـو «حكومـة عمـوم فلسـطن »في أواخر أنلول، التوافق على قنـام 

 ألف فلسطنيي. 100الحركة الصهنوينة باالستنالء على أكنثر م  نثلنثي فلسطن ، وتشرند حوالى 
بهذا المعيى فـإ  اليظـام العربـي أجهـض إمكـا  تبلـور كنـا  سناسـي فلسـطنيي، السـنما أ  قطـاع غـزة 

لتشــكنل المملكــة ٌألحــق بــاإلدارة المصــرنة، فــي حــن  تــم ضــم الضــفة الغربنــة إلــى إمــارة شــرق األرد  
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األردينة الهاشمنة. لذا، ليا أ  يتخّنل كم سيكو  وفريا على أيفسيا م  جهد وطاقة ومعارك ومشكالت 
لو كايت يجحت خطوة قنام حكومة عموم فلسطن  مع كل الملحقات المطلوبة لذلك، سواء بمـا نتعلـق 

 طارن  العربي والدولي.بهونة الفلسطنينن  ومؤسساتهم، أو بما نتعلق بمسألة تمنثنلهم في اإل
أنضــًا، المالحظــة الرابعــة، المتعلقــة بتســهنل هجــرة نهــود البلــدا  العربنــة إلــى فلسطن /إســرائنل، إذ أ  

، والـــذن  بلـــغ 2855ــــ2841بالمئـــة مـــ  المهـــاجرن  النهـــود إلـــى إســـرائنل بـــن  العـــامن   10أكنثـــر مـــ  
م نهاجروهــا قــباًل، بســبب عــدم تقــبلهم ألفــًا هــم مــ  نهــود البلــدا  العربنــة، أي مــ  الــذن  لــ 650عــددهم 

ألطروحـــات الصـــهنوينة. ومعلـــوم أ  هـــذا العـــدد ضـــاعف ســـكا  إســـرائنل مـــ  النهـــود، وأ  السناســـات 
الغبنة، أو المقصودة، التي ايتهجتها بعض اليظم العربنة، في تلك الفترة، هي التـي أدت إلـى حصـول 

 هذه الهجرة.
امل األيظمة السائدة مع الفلسطنينن  الالجئن ، فهؤالء جرى أما المالحظة الخامسة، فتتعلق بكنفنة تع

عـــزلهم فـــي مخنمـــات علـــى أطـــراف المـــد ، جـــد بائســـة، وال تصـــلح للعـــنش، وتفتقـــد ألديـــى مواصـــفات 
الميــاطق الســكينة، أي كأيــه جــرى معــاقبتهم بــدال مــ  التخفنــف مــ  معايــاتهم باعتبــارهم الضــحانا. لــم 

ملــة التيكنلنــة شــملت الميــع مــ  التيقــل، والحرمــا  مــ  تأشــنرات نقتصــر األمــر علــى ذلــك، إذ أ  المعا
الـدخول لمعظــم البلــدا  العربنـة. والمعيــى مــ  ذلـك أ  الــيظم الســائدة تعاملـت مــع الفلســطنينن  بطرنقــة 
تمننزنة، بحنث ظلت تعتبرهم مجرد زنادة في عدد مواطينها، بل إ  دعانتها ايبيت على قضنة زائفـة، 

 ال الفلسطنينن  سنؤدي إلى تراجع أهلنتهم الكفاحنة.مفادها أ  تحسن  أحو 
قصـــارى القـــول، فـــإ  التفكنـــر باليكبـــة، والتـــأرنك لهـــا، نحتاجـــا  إلـــى يـــوع مـــ  مراجعـــة يقدنـــة ومســـؤولة 

عامــًا، بــل ومازالــت تتجســد فــي المعاملــة المهنيــة  66وجرنئــة، الســنما أ  فصــولها مازالــت تتــوالى ميــذ 
ئــو  الفلســطنينو  هــذه األنــام، فــي محيــتهم الســورنة، إذ تمتيــع معظــم والمشــنية التــي نتعــرض لهــا الالج

الدول العربنـة عـ  مـيح تأشـنرات دخـول لهـم، باعتبـارهم الطـرف األضـعف فـي المعـادالت، ولـنس لهـم 
حقـــا مـــ  نمـــنثلهم. وعلـــى أي حـــال، فـــإ  المســـؤولنة األساســـنة فـــي يكبـــة الفلســـطنينن  تقـــع علـــى عـــاتق 

تغطــي علــى أخــرى، ال جرنمــة إســرائنل تغطــي علــى ســوء معاملــة الــيظم إســرائنل، إذ ال توجــد جرنمــة 
ــــة  ــــى حقنق ــــة العيصــــرنة والمشــــنية تغطــــي عل ــــة للفلســــطنينن ، وال هــــذه المعامل ــــة إســــرائنلالعربن ، كدول

 استعمارنة وعيصرنة.

  02/5/2104، المستقبل، بيروت
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 فاسطينيو أوروبا ورسائل العودة .68
 ماجد الزنر

طنيني القارة األوروبنة برا وبحرا وجوا جاؤوا م  أكنثـر مـ  خمسـة وعشـرن  بلـدا تقاطر اآلالف م  فلس
إلـــى العاصـــمة الفريســـنة بـــارنس نـــوم الســـبت النثالـــث مـــ  مانو/أنـــار الجـــاري لنحتشـــدوا ضـــم  فعالنـــات 

 مؤتمر فلسطنيني أوروبا النثايي عشر الذي ايعقد تحت شعار "فلسطن  تجمعيا والعودة موعديا".
واحدا م  أكبر تجمعات الفلسطنينن  خارج الوط  المحتل. هذا االجتماع السيوي الـذي وُنعد المؤتمر 

مرورا ببـرلن   1024إلى بارنس عام  1005طاف مديا أوروبنة عدة ودو  توقف بدءا م  ليد  عام 
 وفننيا ومالمو وروتردام وكوبيهاغ  ومناليو وفوبرتال وبروكسل.

ز العـــودة الفلســـطنيي باالشـــتراك مـــع المؤسســـات الفلســـطنينة وتـــيظم األمايـــة العامـــة للمـــؤتمر مـــع مركـــ
المحلنـــة فعالناتـــه حنـــث نحـــط المـــؤتمر رحالـــه كـــل ســـية، وكايـــت الشـــراكة ليســـخة بـــارنس مـــع الميتـــدى 

 الفريسي الفلسطنيي ومجموعة م  المؤسسات الفلسطنينة العاملة في المد  الفريسنة المختلفة.
الماضـــنة رســـائل عدنـــدة ذات مغـــزى وباتجاهـــات مختلفـــة وقـــد حمـــل هـــذا التجمـــع خـــالل هـــذه الســـين  

تضميتها البنايات الصادرة عيه والتي كا  آخرها "إعال  بـارنس للتمسـك بحـق العـودة وحقـوق الشـعب 
الفلســطنيي"، ونجــدر بالبــاحنثن  دراســة معــايي ومضــامن  هــذه المــؤتمرات ومــا صــدر عيهــا واليظــر فــي 

 مرامنها.
لمؤتمر يفسه بفكرة التمسك بحـق العـودة ونـدور فـي فلكهـا طـوال أكنثـر فالمغزى السناسي في أ  نربط ا

م  عقد م  الزم ، ونزنـد مـ  درجـة االهتمـام بـه سناسـنا أيـه نواكـب فـي ايعقـاده ارتفـاع وتنـرة الحلـول 
السناســــنة التـــــي تســــتهدف حـــــق العـــــودة لياحنــــة إلغائـــــه والتجــــرؤ علنـــــه ســـــلبا مــــ  بعـــــض السناســـــنن  

 الفلسطنينن  الرسمنن .
ضفت األجواء التفاوضـنة الفلسـطنينة اإلسـرائنلنة المقلقـة دومـا قنمـة يافـذة سناسـنا لمـؤتمرات التمسـك وأ

بحق العودة تتصاعد نوما بعد نوم، فردنا وجماعنا، وهـذا نعكـس رأنـا عامـا للمعينـن  الرئنسـنن  بـالحق 
ق العـودة ونرفـع وهم الشعب الفلسطنيي م  زاونة تمسكهم به، وعلنه فهو نصّعب مهمة القفز علـى حـ

 الغطاء عم  نحاول التفرنط فنه.
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فاالجتمـاع علــى صــعند واحــد فــي الغــرب األوربــي البعنــد لألجنــال الفلســطنينة األربعــة ميــذ جنــل اليكبــة 
األول واألجنال الالحقة والتي لم تعرف فلسطن  ولـم تعانشـها ونعليـو  تمسـكهم بـالعودة، إيمـا نعّبـرو  

وط  الكبنـــر فلســـطن  دو  االلتفـــات إلـــى الفـــوارق السناســـنة أو عـــ  ذلـــك بأشـــكال عـــدة ونعنشـــو  الـــ
االجتماعنة أو االكتراث ألنة معوقات تحول دو  إظهارهم آلرائهم بالتمسك بحقـوقهم بـل والعمـل علـى 

 تحقنقها.
ونؤكـــد علـــى ذلـــك اإلصـــرار قوافـــل العـــودة التـــي ســـارت آالف األمنـــال مـــ  الســـوند والـــدايمارك وألماينـــا 

نطالنا وغنرها م  الدول، وهـذا نحـدث كـل عـام ولمـدة انثيتـي عشـرة مـرة بمـا نعـادل وبرنطاينا وهول يدا وا 
 زميا سدس عمر اليكبة الفلسطنينة.

وقد غدا ذلك المشهد توجها فلسطنينا متيامنا نيادي بتيظنم الصف الفلسطنيي ورصه للدفاع عـ  حـق 
المـؤتمر محفـزا لـذلك مـ  خـالل العودة وا عالء الصوت الشعبي في رفض أنة حلول تفرنطنـة. وأصـبح 

 تقدنم يموذج ياجح في مداومة وتكرار إظهار التمسك بحق العودة وبشكل ميظم.
وكا  للمؤتمر دور متقدم في إظهار وحدة الشـعب الفلسـطنيي علـى مبـدأ حـق العـودة، فـالوجود الميـوع 

نثنـل فلسـطنيي مـ  للتنارات السناسنة م  ياحنة الضنوف أو الحضور العام كـل سـية، وكـذلك وجـود تم
والمخنمــات الفلســطنينة فــي دول الطــوق، ومحطــة بــارنس لــم تكــ   41الــداخل الضــفة وغــزة وميــاطق 

اسـتنثياء، وقفــز هــذا مــع التواجــد الفلســطنيي فــي أوروبــا بــالعموم فــوق االيقســام الفلســطنيي الغالــب علــى 
لســطن  تجمعيــا والعــودة المشــهد فــي الــداخل والميطقــة العربنــة، بــل كــا  شــعار المــؤتمر لهــذه الســية "ف

موعديا" سـابقا بأشـهر التفـاق "مخـنم الشـاطئ" والموقـع بـن  الفصـائل الفلسـطنينة والمتعلـق بالمصـالحة 
 في قطاع غزة.

لقــاء كلمـــة،  ويعطــي منثــاال هيــا بموافقــة الســـفنر الفلســطنيي فــي فريســا علــى حضـــور المــؤتمر مبكــرا وا 
قـــادم مـــ  الياصـــرة لنعطـــي منثـــاال آخـــر فـــي ذات إضـــافة إلـــى وجـــود األخ المطـــرا  رنـــاح أبـــو العســـل ال

 السناق.
ومـــ  هيـــا تســـاعد هـــذه الفعالنـــات علـــى شـــاكلة مـــؤتمر فلســـطنيني أوروبـــا فـــي رســـم صـــورة اإلجمـــاع 
الفلســـطنيي حـــول حـــق العـــودة نقابلـــه اإلجمـــاع الصـــهنويي علـــى رفـــض هـــذا الحـــق، وهـــذا ممـــا نقـــوي 

مـ  التعامـل مـع حـق العـودة فهمـا ومـ  نثـم موقفـا  المطالب الفلسطنينة أمام القوى الدولنة فـي االقتـراب
داعما، وينثبت للجمنع أنضا أ  الروانة اإلسرائنلنة القائمة على الخداع والتضلنل طـوال العقـود السـابقة 

 يجحت في تكون  رأي عام عالمي حول استحالة تطبنق حق العودة.
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على عاملي تقادم الزم  وُبعد  وفي البعد السناسي أنضا ُنسقط هذا بوضوح رها  المشروع الصهنويي
الجغرافنا فنما نعينا  م  ذوبا  للشعب الفلسطنيي في البنئة الجدندة الحاضية وايصهارهم في البوتقـة 
النثقافنة الغربنة المختلفة في عاداتهـا وتقالنـدها ويمطهـا عـ  البنئـة الفلسـطنينة العربنـة اإلسـالمنة، ممـا 

  م  واقع يشوء أجنال جدندة لـم تعـرف فلسـطن  ولـم تعـش نفضي للحل التلقائي للصراع حول فلسطن
 آالم اليكبة ولها همومها الخاصة م  وحي واقعها الجدند.

ولعل الحضور الغالب في بارنس لعيصر الشباب الفلسـطنيي مـ  كـل دول أوروبـا ومشـاركتهم بفعالنـة 
اليـدوات العامـة أو ورشـات في كل ما نتعلق فـي فقـرات المـؤتمر المختلفـة سـواء فـي تقـدنم البريـامج أو 

العمــل أو ايخــراطهم فــي اللجــا  وحضــور المفــاهنم الفلســطنينة األصــنلة فــي طــرحهم، لنعطــي ايطباعــا 
 واضحا على ترّسك الهونة الوطينة الفلسطنينة بأبعادها العربنة واإلسالمنة في الجنل الجدند.

فس مســـــتوى خطــــر تيــــامي الوجـــــود وهــــذا مــــا َنعــــدُّه اإلســـــرائنلنو  خطــــرا إســــتراتنجنا نهـــــدد كنــــايهم بــــي
الدنموغرافي الفلسطنيي على أرض فلسطن  مما دفع الصـهانية إلـى محاربـة المـؤتمر ومحاولـة التـأنثنر 

 على ايعقاده.
ولــم نــأت  هــذا األداء الشــبابي مــ  فــراغ أو ولنــد اللحظــة بــل يــتج عــ  عمــل مؤسســاتي فلســطنيي مــيظم 

في المزاوجة بن  العـنش فـي الغـرب واالرتبـاط الونثنـق ساهم معه اآلباء في ضبط إنقاع اليشء الجدند 
 بالوط  األم، وساعد على ذلك عوامل لنس هذا مجال بحنثها.

ذا استحضــريا نثيائنــة الحنــاة الرغنــدة والفــرص المفتوحــة والميوعــة فــي ســبل الحنــاة لفلســطنيني أوروبــا  وا 
رأسـها حـق العـودة، فـإ  هـذا  وفي يفس الوقت االيشغال بقضانا الهـم العـام والـوطيي الفلسـطنيي وعلـى

نسقط مبدأ ومسلكا عربنا رسمنا طوال العقود السابقة في التعامل غنر المقبول مـع الفلسـطنينن  الـذن  
 نعنشو  في كيفهم خوفا م  أ  نستكنيوا ونيشغلوا ونيسوا فلسطن .

لجوايـــب وقـــد خلـــق ذلـــك للوجـــود الفلســـطنيي فـــي الـــدول العربنـــة بـــالعموم بنئـــة غنـــر صـــحنة مـــ  كافـــة ا
التعلنمنة والنثقافنة والمعنشنة واالجتماعنة، واليموذج الصارخ علـى هـذا هـو فلسـطنينو لبيـا ، ويضـنف 
إلنها أجواء أمينة خايقة في الكيف العربي تكتم األيفاس وتعد الكلمات وتحاسـب علنهـا، وهيـا ال أمنثلـة 

 فالكل سواء.
العربنــة الرســمنة وكأيهــا تقــول بــأ  السناســة ويقــول إ  اليتــائج التــي تحققــت فــي أوروبــا تحــرج السناســة 

العربنــــة واألجــــواء التــــي تخلقهــــا تفضــــي لتياســــي حــــق العــــودة ومالحقــــة لقمــــة العــــنش ألبيــــاء الشــــعب 
الفلسطنيي في المخنمات أو األماك  األخرى، وهذا خالف اإلعال  الدائم والمتكرر في مقررات القمة 

 لفلسطنيي لدناره.العربنة في التأكند على دعم حق عودة الشعب ا
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والقنمــة اإلســتراتنجنة األخــرى بعنــدة المــدى لمــؤتمر فلســطنيني أوروبــا هــي خلــق بنئــة تعــارف وطيــي 
وتواصــل بــن  أبيــاء الشــعب الفلســطنيي وتقونــة الــروابط االجتماعنــة، حتــى أ  أفــرادا مــ  عائلــة واحــدة 

 مشتتن  في عدة بلدا  التقوا سونا ألول مرة في أروقة المؤتمر.
هيــا أ  عــددا غنــر قلنــل مــ  الحاضــرن  قــد شــاركوا فــي كــل المــؤتمرات، وزاد العــدد مــع تكــرار  ويــذكر

المــؤتمرات حتــى أ  كتلــة قوامهــا نثالنثــة آالف أو أكنثــر تــذهب إلــى حنــث نيعقــد المــؤتمر كــل عــام، هــذا 
خــالف الحضــور مــ  الــدول المضــنفة للمــؤتمر، واســتطاع هــذا المهرجــا  حجــز مكــا  دائــم فــي أجيــدة 

 الفلسطنينن  والرزيامة الوطينة الفلسطنينة في أوروبا. مواعند
وقد ساهم تشكنل أماية عامة دائمة للمؤتمر والوصول إلى حال االستقرار مجاال لطرح قضانا الشعب 
الفلســطنيي التــي فرضــت يفســها مــع العيــوا  الرئنســي وهــو حــق العــودة، وتمــت استضــافة شخصــنات 

 لى طاولة البحث.وخبراء لخدمة هذه العياون  ووضعها ع
والتفت ميظمو المؤتمر إلى عياون  وقضانا مهمة وملحة كأوضاع فلسطنيني سورنا التي خصها هذه 
السية بيدوة وورشة عمل ميفصلة اجتمع فنها الذن  وفدوا م  سورنا مـ  أبيـاء الشـعب الفلسـطنيي إلـى 

 القارة األوروبنة.
لعمـل مـ  أجـل فلسـطنيني سـورنا" التـي أصـبحت ويذكر أنضـا أ  فلسـطنيني أوروبـا أطلقـوا "مجموعـة ا

 المرجع المعلوماتي األول في الشأ  الفلسطنيي السوري، وتدنر عملها م  ليد .
ويــذكر فــي الجايــب المؤسســاتي بعنــد المــدى تحدنــدا فــي مــؤتمر بــارنس األخنــر ايعقــاد ورشــات عمــل 

ن  والمعلمــن  والمـــرأة والشـــباب بــالتوازي لتجمعـــات مهينـــة وفئونــة فـــي القـــارة كتجمــع األطبـــاء والمهيدســـ
والفيــاين  والعمــال ورجــال األعمــال والمؤسســات الشــعبنة الفلســطنينة، حنــث ياقشــوا ســبل التعــاو  فنمــا 
بنــيهم وطــرق خدمــة قضــانا الــوط  كالقــدس واألســرى والالجئــن  وحصــار غــزة والهمــوم الملحــة ألبيــاء 

 سورنا والعراق. الشعب الفلسطنيي في الخارج كاليكبة المتجددة لفلسطنيني
نثم اجتمعوا على صعند واحد لنياقشوا ونتحاوروا على الجامع بنـيهم فنمـا نتعلـق بـذات العيـاون ، وكـا  

 هذا أمام عموم الجمهور الذي حضر.
وفـــي مجـــال العمـــل المؤسســـي أنضـــا فقـــد وفـــر المـــؤتمر ميصـــة ايطـــالق للعدنـــد مـــ  المبـــادرات لخدمـــة 

"أوروبنــــو  مــــ  أجــــل القــــدس" و"الحملــــة األوروبنــــة لرفــــع  جوايــــب القضــــنة المختلفــــة، فكايــــت مؤسســــة
الحصـــار عـــ  غـــزة" و"حملـــة األمـــل الخنرنـــة" و"حملـــة الوفـــاء األوروبنـــة" و"مبـــادرة إزالـــة المســـتوطيات" 

 و"الشبكة األوروبنة للدفاع ع  األسرى والمعتقلن " وعدند التجمعات المهينة التخصصنة.
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لسطنيي في أوروبا. وحننثما حـل المـؤتمر كـا  ذلـك فرصـة وبهذا كا  المؤتمر عامل يهوض للعمل الف
 لخلق أجواء في البلد المضنف تيتج عيها الحقا أيشطة وفعالنات طوال السية.

أبرنل/ينسـا  الماضـي  16وأوجد هذا بنئة مؤسساتنة تيسنقنة خدمت عياون  كنثنرة كما حدث فـي نـوم 
حنــث أقنمـت أيشــطة وفعالنـات فــي أكنثــر  فـي النــوم األوروبـي للتضــام  مــع غـزة ورفــع الحصـار عيهــا،

 م  عشرن  مدنية أوروبنة.
وأكنثر م  هذا، فالمؤتمر والمؤسسات التي تدور في فلكه ارتبطـت بمبـادرات ومشـارنع تعمـل لفلسـطن  
وحــق العــودة والحفــاظ علــى الهونــة داخــل القــارة وخارجهــا، فاستضــاف مــؤتمر بــارنس أكادنمنــة العــودة 

ة الدولنة للحفاظ على الهونـة الفلسـطنينة )ايتمـاء( والمشـروع الـوطيي للحفـاظ لدراسات الالجئن  والحمل
 على جذور العائلة الفلسطنينة )هونة( والحملة الدولنة لمطالبة برنطاينا باالعتذار ع  وعد بلفور.

بـل واهـتم المـؤتمر بالجايـب الترانثـي والفلكـور الشــعبي، وأبـدع فـي إيتـاج "أوبرنـت العـودة" الـذي شــاركت 
نــه يخبــة مــ  الفيــاين  الفلســطنينن  فــي القــارة وخارجهــا وغيــوا للعــودة ولشــعار المــؤتمر. وأعتقــد جازمــا ف

 ببقاء ذلك األوبرنت خالدا إلى ما بعد تحرنر فلسطن .
وأنضــــا فــــي المجــــال ذاتــــه، ســــاهم المــــؤتمر بوضــــوح فــــي صــــقل مواهــــب وخبــــرات عشــــرات الطاقــــات 

ال واليســـاء للشـــباب والشـــابات وحتـــى األطفـــال علـــى حـــد الفلســـطنينة المختلفـــة بمختلـــف األعمـــار للرجـــ
 سواء.

ـــة، وقـــد  ويـــذكر أ  المـــؤتمر ومؤسســـاته رعـــى فرقـــا للزهـــرات واألشـــبال والشـــباب فـــي عـــدة دول أوروبن
 شاركت بفعالنة واعتلت ميصة المؤتمر.

ات ونتوجب علنيا أ  يذكر باعتزاز البعد العربـي الحاضـر فـي المـؤتمر عـ  طرنـق ايخـراط إخـوة وأخـو 
ـــة العربنـــة فـــي فعالنـــات المـــؤتمر نعتبـــرو  القضـــنة الفلســـطنينة قضـــنتهم، كمـــا تشـــّرف  ـــا مـــ  الجالن لي
باستضافة شخصنات عربنة المعة سـاهمت فـي يجـاح المـؤتمرات، وهـذه السـية حـل ضـنوف رئنسـنو  
 م  أمنثال رئـنس الـوزراء األرديـي األسـبق السـند طـاهر المصـري، والسـندة محرزنـة بلعبنـد يائـب رئـنس
المجلس التأسنسي التويسي )البرلما ( والسند عبـد هللا بـ  ميصـور رئـنس اتحـاد الميظمـات اإلسـالمنة 

 في أوروبا، والسند عمر األصفر رئنس اتحاد الميظمات اإلسالمنة في فريسا.
ومـــ  ياحنـــة الجمهـــور األوروبـــي، فقـــد غطـــى المـــؤتمر بعـــض مســـاحات التوعنـــة بالقضـــنة الفلســـطنينة 

 عالم الغربي وبكنثافة لرصد المؤتمر.خدمها حضور اإل
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ومــ  المفارقــات أ  نخــدم التحــرنض الصــهنويي عــ  غنــر قصــد وبغبــاء واضــح المــؤتمر فــي محاولــة 
للحنلولة اليعقاده، فإذا باإلعالم نأتي بكنثافة تأنثرا بالدعانة المغرضة ونصبح المؤتمر الخبر األول في 

 اإلعالم المحلي.
إنجابنة ع  المؤتمر، بل ودفـع ذلـك شخصـنات غربنـة وازيـة كـرئنس وكايت يتنجة هذا التفاعل صورة 

 1006الوزراء الهوليدي األسبق فا  آخت لنأتي لمؤتمر فلسطنيني أوروبـا الخـامس فـي روتـردام عـام 
 ونطلب إلقاء خطاب دعما للقضنة.

مياصـرة واستطرادا في هذه اليقطة، فقد وجد الياشطو  في حمالت المقاطعة التي تقـوم بهـا مؤسسـات 
للحــــق الفلســــطنيي ضــــد يظــــام الفصــــل العيصــــري الصــــهنويي فــــي بــــارنس بنئــــة خصــــبة للتيســــنق مــــع 
المؤسســات الفلســطنينة فــي عمــوم القــارة لتكنثنــف الجهــود فــي موجــات تصــعندنة لتوســنع أيشــطة هــذه 

 الحمالت.
الـذي  كما يضنف هيا أ  عوامل عدندة ساهمت في التعظنم م  رسالة المـؤتمر ميهـا اإلعـالم العربـي

ربـط يفســه بفلسـطن  اســما أو اهتمامــا، والزم ذلـك تكيولوجنــا المعلومـات التــي نســرت يقـل الحــدث عبــر 
األقمار الصياعنة أو عبر شبكات التواصل االجتماعي والشبكة العيكبوتنة )إيتريت( وتم توظنف هـذا 

قطاعــات الشــعب كلــه لنكــو  الحــدث أكبــر مــ  مــؤتمر وأ  تبــرز كــل جوايبــه اإلســتراتنجنة ولنأخــذ كــل 
 الفلسطنينة والمهتمو  في الشأ  الفلسطنيي ما نرندو .

ويــّذكر أ  تــداول رســالة المــؤتمر بمختلــف اللغــات األوروبنــة حســب المؤسســات المشــاركة مــ  عمــوم 
 القارة نرسل بمضامن  المؤتمر فوق الحدود الجغرافنة عالمنا.
افـــذة متعـــدد األهـــداف متيـــوع فـــي يتائجـــه، ويخـــتم بـــالقول بأييـــا بـــن  نـــدي جهـــد ذي قنمـــة إســـتراتنجنة ي

ويســتطنع االدعــاء بــأ  مــؤتمر فلســطنيني أوروبــا لــنس مجــرد مــؤتمر بــل هــو وطــ  نتجســد فــي ضــمنر 
 أبيائه.

 02/5/2104، الجزيرة نت، الدوحة

 

 فشل المفاوضات ومخاطر الدولة الثنائية القومية .69
 موسى حلمي

لسـطح لـم نحـدث الكنثنـر. بقنـت األوضـاع المنداينـة تفجرت المفاوضات اإلسـرائنلنة الفلسـطنينة وعلـى ا
تقرنبا على حالها رغم ارتفـاع حـدة التهدنـدات. تحـت األرض أشـناء كنثنـرة تجـري إمـا تحفنـزا لسـنرورات 
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الحقــة أو تخوفــا مــ  عواقبهــا. وبــن  هــذا وذاك تطفــو علــى الســطح أحــداث نصــعب عــدم االيتبــاه لهــا، 
 رائنلي أو األمنركي أو في العالقات بن  هذه القوى.سواء كايت في الجايب الفلسطنيي أو اإلس

علــى الصــعند الفلســطنيي، ُأبــرم اتفــاق المصــالحة بــن  فــتح وحمــاس، ونبــدو أ  شــنئا مــا علــى األرض 
نحــدث ونســتفز إســـرائنل أو تســتغله مـــ  دو  أ  نفهــم أحـــد حقنقــة مـــا نجــري. فالتهدنـــدات مــ  جايـــب 

إذا مــا أيشــئت، كبنــرة، والرعانــة العربنــة لمنثــل هــذه الحكومــة  اإلســرائنلنن  واألمنــركنن  لحكومــة الوحــدة،
 تكاد تكو  معدومة.

وعلــى الصــعند اإلســرائنلي، يجــد ذلــك الهــوس فــي االيــدفاع يحــو ســ  قــايو  دســتوري باعتبــار إســرائنل 
، وذلــك لقطــع الطرنــق أمــام أ  نقــود الواقــع الــدنموغرافي إلــى دولــة «الدولــة القومنــة للشــعب النهــودي»

القومنة. وبدنهي أ  هذا الهوس نرتكز على خوف م  احتمالن : ايهنار فكرة الدولة الفلسطنينة  نثيائنة
أو حل الدولتن ، وبالتالي سحب البساط مسبقا م  تحته، أو ميع احتماالت مطالبة األقلنة الفلسطنينة 

ل األحــوال بحقــوق وطينــة فــي الدولــة التــي نقنمــو  فنهــا. وفــي كــ 64داخــل الدولــة العبرنــة فــي حــدود 
 تظهر هذه المخاوف ذعرا م  مستقبل مجهول.

التـي تخوضـها الحكومـة اإلسـرائنلنة ضـد السـلطة الفلسـطنينة بشـأ  المسـؤولنة « معركـة المالمـة»وفي 
عــ  تفجنــر المفاوضــات، وجــه شــمعو  بنرنــز صــفعة قونــة للحكومــة. فبإعاليــه أيــه كــا  علــى وشــك 

على اتفاق سالم وأ  يتينـاهو هـو مـ  طلـب تأجنـل ذلـك التوقنع مع الرئنس الفلسطنيي محمود عباس 
نفســـد علـــى يتينـــاهو تبرنراتـــه. فهـــذا اإلعـــال  نؤكـــد أ  ال صـــحة الدعـــاء يتينـــاهو أ  الـــرئنس عبـــاس 

 في عملنة السالم، بل نشنر إلى العكس.« شرنكا»م  اتفاق وأيه لنس « هرب»
ــــ ــــرات يتين ــــه ضــــربة لتبرن ــــم نكــــ  نقصــــد توجن ــــز ل ــــوفنر حجــــة إضــــافنة ومــــ  المؤكــــد أ  بنرن اهو وال ت

للفلسطنينن  بقدر ما كا  نعبر ع  تخوف جارف فـي أوسـاط معنيـة فـي إسـرائنل مـ  أ  يافـذة فـرص 
حــل الــدولتن  تــزداد ايغالقــا. ولــم نعــد هــذا التخــوف حكــرًا علــى أوســاط نســارنة فــي إســرائنل بــل نــزداد 

دولــة العبرنــة مــ  اســتمرار الوضــع اقتيــاع الكنثنــرن  مــ  الوســط وحتــى النمــن  المعتــدل بــالخطر علــى ال
 الراه .

وبـــدنهي أ  هيـــاك فـــي إســـرائنل مـــ  نلحظـــو  التغنـــرات الجارنـــة فـــي اإلعـــالم األمنركـــي تجـــاه الدولـــة 
، عـــ  حجـــم التجســـس «ينوزونـــك»العبرنـــة. تكفـــي األيبـــاء التـــي أذنعـــت مـــؤخرا، خصوصـــا فـــي مجلـــة 

ذا أخــذيا فــي الحســبا  الغضــب اإلســرائنلي داخــل الوالنــات المتحــدة ومخــاطره وتعــاظم التركنــ ز علنــه. وا 
في أوسـاط أمنركنـة مـ  السناسـة النمنينـة اإلسـرائنلنة فـإ  القلـق نـزداد. ولكـ  نثمـة مـ  نوسـعو  الـدائرة 
ونشـــنرو  إلـــى الخالفـــات العمنقـــة التـــي باتـــت تعصـــف بميظمـــات النهـــود فـــي أمنركـــا واخـــتالفهم حـــول 
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ساء الميظمات النهودنة في أمنركـا باتـت تفقـد جايبـا إسرائنل ووجهتها. وهياك إشارات إلى أ  لجية رؤ 
اللنبرالنــة النهودنــة إلــى صــفوفها. « جــي ســترنت»مــ  قوتهــا الشــعبنة بعــد موقفهــا الــرافض ضــم ميظمــة 

ونعيــي ذلــك، بأشــكال مختلفــة، احتمــال توســع شــقة الخــالف داخــل الجالنــة النهودنــة فــي أمنركــا حــول 
 ذ هذه الجالنة ودعمها إلسرائنل.إسرائنل، األمر الذي نضعف بالتالي يفو 

ومــ  تعـــابنر الخــالف حتـــى داخـــل الطائفــة النهودنـــة فــي أمنركـــا تيدنـــد المبعــوث االمنركـــي لمحادنثـــات 
« ضــررا دراماتنكنــا»الســالم مــارتن  انيــدنك بشــدة غنــر مســبوقة بالبيــاء االســتنطايي، معتبــرا أيــه ألحــق 

اء والبنايـات عـ  تخطـنط البيـاء الجدنـد خربـت عطاءات البيـ»بالمفاوضات السناسنة. وقال انيدنك ا  
ومعـــروف أ  إنيـــدنك «. علـــى محادنثـــات الســـالم، وأ  االمـــر تـــم بينـــة مبنتـــة مـــ  مؤنـــدي المســـتوطيات

صــهنويي وكــا  مــ  أبــرز ميظــري اللــوبي الصــهنويي، إنبــاك، فــي العاصــمة األمنركنــة، األمــر الــذي 
 ركنا.نضفي على موقفه أبعادا تتجاوز واقع كويه مبعونثا أمن

لك  أخطر ما قاله إنيدنك في خطاب أمام معهد واشيط  للشرق االوسـط هـو أ  اسـتمرار االسـتنطا  
واقـع نثيـائي القومنـة ال رجعـة عيـه. فاالسـتنطا  ال »في الميـاطق نقـود اسـرائنل الـى « الميفلت العقال»

وخلص «. سرائنلنزعزع فقط نثقة الفلسطنينن  بهدف المفاوضات بل نخرب على المستقبل النهودي إل
اذا استمر هذا، فم  شأيه أ  نمس مساسا خطنرا بفكرة اسرائنل كدولة نهودنة، وهـذه »انيدنك إلى أيه 

 «.ستكو  مأساة على مستونات تارنخنة
لى جايب ذلك ال بد م  اإلشارة إلى أ  التطورات فـي اإلقلـنم والعـالم تـدفع العدنـد مـ  القـوى الدولنـة  وا 

، منثال، ع  مخاوف م  «أنكويومست»للسلطة الفلسطنينة. وقد تحدنثت مجلة إلى التراجع ع  دعمها 
وقــف المســاعدات األمنركنــة للســلطة الفلســطنينة بســبب المصــالحة. فــالكويغرس األمنركــي، العتبــارات 
سرائنلنة، نتخذ قرارات تقنـد المسـاعدات للفلسـطنينن  بـزعم الشـبهات بأيهـا تـذهب إلـى  أمنركنة داخلنة وا 

أبطلــــت لقــــاءات مــــع  USAIDة. ولــــنس صــــدفة أ  كبــــرى ميظمـــات المعويــــة األمنركنــــة قـــوى إرهابنــــ
مسؤولن  في السـلطة الفلسـطنينة بسـبب اتفـاق المصـالحة بـن  فـتح وحمـاس. وأشـارت إلـى أ  ذلـك قـد 

 نقود في يهانة المطاف إلى ايهنار السلطة الفلسطنينة والقضاء بالتالي على فكرة حل الدولتن .
ــم نفلــح األمنركنــو  فــي اســتئياف المفاوضــات كمــا أ  العدنــد مــ   المصــادر األوروبنــة تؤكــد أيــه إذا ل

اإلســـرائنلنة الفلســـطنينة فـــإ  هيـــاك جملـــة قـــرارات ضـــد االســـتنطا  بايتظـــار تفعنلهـــا. ومطلـــع األســـبوع 
المقبــل ســنعقد لقــاء وزراء الخارجنــة األوروبنــن  للبحــث لــنس فقــط فــي األزمــة األوكرانيــة بــل أنضــا فــي 

 المفاوضات. تفجنر

 02/5/2104، السفير، بيروت
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 احتمال "حل الدولتين" يكاد يكون صفراً  .71
 سيفر باوتسكر

األمنركنـة عـّدد وزنـر الخارجنـة، جـو  كنـري، بـدنلن   –الفلسـطنينة  - اإلسـرائنلنةمع فشـل المحادنثـات 
نثيائنة القومنة، أو أ   مخنفن  لمستقبل اسرائنل دو  تسونة: إما أ  تقوم بن  اليهر والبحر دولة واحدة

 دولة أبرتهاند. إسرائنلتكو  
والبدنال  ال نستيفدا  مدى االمكاينات، فنثمة منثال خنار أ  تقوم بالفعل دولة نثيائنة القومنـة مـع يظـام 

ســنوجدو   –التعبــن ، المتياقصــن ، والمحبطــن  مــ  ايتهــاء الحلــم الصــهنويي  –أبرتهانــد ولكــ  النهــود 
 م  يظام االبرتهاند، هم سنكويو  الضحنة ولنس السند.فنها في الطرف االخر 

بدنل آخر هو استمرار الوضع القائم: حكم عسـكري لــ "حمـاس" فـي غـزة، حكـم ذاتـي بـال سـنادة، نقـوم 
ـــ "نهــودا"  علــى أســاس تمونــل ومســاعدة دولنــن  لـــ "فــتح" فــي قســم مــ  الضــفة الغربنــة، إســكا  ســرنع ل

رة هادئــة للفلســطنينن  المســنحنن  مـ  هيــاك، عملنــات بشــدة ذات و"السـامرة" بالمســتوطين  النهــود، هجـ
 وتنرة متغنرة، تيدندات باالحتالل االسرائنلي، ومحاوالت إعادة إشعال اليار الميطفئة للمفاوضات.

نوجـــد أنضـــا بـــدنل نحظـــر ذكـــره رغـــم ميطقـــه التـــارنخي: عـــودة االرد  كصـــاحب الســـنادة الـــى ميـــاطق 
فلســـطنينة  –س الشـــرقنة، وتحـــول المملكـــة االردينـــة الـــى دولـــة اردينـــة الضـــفة الغربنـــة وأجـــزاء مـــ  القـــد

 دنمقراطنة.
المفاوضــات معهــا علــى اعــادة االراضــي وتبــادل االراضــي واالعتــراف بهــا كــبالد للفلســطنينن ، وطــيهم 

 القومي، ميذ النوم الفلسطنينو  هم االغلبنة في االرد .
يــب منثــل التوجــه الفلســطنيي المتجــدد لقبــولهم فــي علــى جــدول االعمــال توجــد انضــا أعمــال احادنــة الجا

 االمم المتحدة أو ضم اسرائنل بعض "المياطق" وفك االرتباط ع  مياطق أخرى.
االقــل جــذبا لطرفــي اليــزاع هــو بالــذات البــدنل الــذي تصــر علنــه الدبلوماســنة الدولــة، والمعــروف بلقــب 

لي(. وهـو نوصـف بتفصـنل شـدند فـي الصـنغة "الدولتن  للشعبن " )"دولتا  قومنتـا " بالتفسـنر االسـرائن
 التي رسمها الرئنس بنل كلنيتو  في الشهر األخنر لوالنته.
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م  ياحنة فلسطنينة معياه اقامة دولة صغنرة مبتورة وممزقة، ذات سـنادة محـدودة، محوطـة باألعـداء، 
 بمساعدة اقتصادنة خارجنة.

الـــف مســـتوط   200حتـــى  10قوة ليحـــو بـــال إخـــالءمـــ  ياحنـــة اســـرائنلنة معيـــى حـــل "الـــدولتن " هـــو 
)وغـالء اضــافي للســك  فــي الــبالد(، شـرخ فــي الشــعب، اعــادة تقســنم القـدس، حــدود متلونــة فــي الشــرق 
وتهدند قومي نيشأ مع ايتقال مئات االف الالجئن  مـ  الـدول العربنـة الـى فلسـطن  الجدنـدة، المكتظـة 

 وعدنمة المقدرات.
سناسنن  االسرائنلنن ، الفلسطنينن ، وغنـرهم االمتيـاع عمـا نسـمى وجود بدائل عدندة ومختلفة نسمح لل

باللغة المغسـولة "قـرارات صـعبة" وتقبـل هـذه بشـكل عـام عيـدما تيفـد كـل االمـور االخـرى، عيـدما تيسـد 
، ال تـــزال هيـــاك العدنـــد مـــ  طـــرق 1024كـــل الخنـــارات وال تكـــو  هيـــاك طـــرق للفـــرار. صـــحنح للعـــام 

 نخنل للجمنع. الفرار، أو هكذا على االقل
الفلســـطنينة علـــى التســـونة  –هـــذا هـــو الســـبب الحقنقـــي الـــذي مـــ  أجلـــه تصـــل المحادنثـــات االســـرائنلنة 

 الدائمة المرة تلو االخرى الى الطرنق المسدود.
االغلبنة في الجمهور النهودي واالغلبنـة فـي الجمهـور الفلسـطنيي وانثقـو  مـ  أيهـم سـنتمكيو  مـ  أ  

 نئا ما آخر غنر "الدولتن  للشعبن ".نختاروا م  طنف الحلول ش
منثلمــا فــي المطعــم: مــ  هــو الغبــي الــذي ســنختار وجبــة ال تــروق لــه طالمــا توجــد فــي الالئحــة وجبــات 
اخــرى، ألــذ؟ فقــط عيــدما تــتقلص الالئحــة الــى وجبهــة واحــدة عســنرة الهضــم والخنــار هــو بنيهــا وبــن  

ذا الوضــع، كمــا نخنــل لــي، ال نــزال بعنــدا، الجـوع، مــ  المعقــول االفتــراض بايــه ســنتم اختنــار وجبـة، هــ
 بعندا جدا.

ال  نسـتنقظ النسـار السناسـي االسـرائنلي مـ   –ومتـى سـنحن  الوقـت  –فهل، بالتالي، لم نح  الوقت 
يومه وم  أوهامه ونبدأ بالتفكنر بجدنة في البدائل االخرى غنر التمسك بـ "الدولتن  للشـعبن "؟ إذ فـي 

ايشغليا بالكوتج(، تطرفت حركة االستنطا  النهودي ويجحت في أ  تسـك  الوقت الذي يميا فنه )أي 
 في "المياطق" عشرات االف الشقق االضافنة.

الســـكا  الفلســـطنينو  تطرفـــوا هـــم انضـــا ويجحـــوا فـــي أ  نيشـــئوا جـــنال جدنـــدا مـــ  الشـــبا  المتعلمـــن ، 
 اليشطاء، والمعارضن  بشدة لصنغة كلنيتو .

لشــعبن " ابتعــد مســافة حرجــة اخــرى عــ  الواقــع. اال  قنمتــه صــفرنة: لــنس الخنــار اليظــري لـــ "دولتــن  ل
 علنه طلب، وال ُنتوقع حدونثه.

 "ندنعوت"
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 "تدفيع الثمن" منظمة إرهابية
 نوسي بنلن 

التنينـــة تعيـــي الخـــوف أو العمـــل الفظنـــع. وقـــد صـــنغت لتصـــبح  األصـــلإ  كلمـــة "تنرورنـــزم" هـــي فـــي 
لحا سناسنا في القر  النثام  عشـر، وُتعـرف فـي القـوامنس السناسـنة بأيهـا تيظـنم نرمـي الـى بـث مصط
 الذعر.

وهذا في الحقنقة هو األساس، فاإلرهابنو  هم علـى يحـو عـام مجموعـات صـغنرة غنـر قـادرة علـى أ  
 .تواجه اليظام أو مجموعات اخرى م  السكا  وجها لوجه ولهذا تستعمل وسائل "اضرب واهرب"

وهكذا تضم  مباشـرة أو غنـر مباشـرة أ  نعـرف الجمهـور بأفعالهـا ونـأملو  أ  تـؤنثر هـذه االفعـال فـي 
الســلطات كــي تخشــاهم أو أ  تــؤنثر فــي جهــات مــا مــ  المجتمــع نوجهــو  افعــالهم النهــا، وا   "تــدفنع 

 النثم " نيطبق علنها هذا التعرنف.
قنقي الذي نرمي الى القتل وبن  افعـال خطنـرة ال دعا الوزنر اوري ارئنل الى "التفرقة بن  االرهاب الح

 تقترب م  ذلك".
وأرى أيـه ال نفهــم مــا هــو االرهــاب ببسـاطة، فـــ "االرهــاب الحقنقــي" ال نرمــي الـى القتــل خاصــة بــل الــى 

 احراز اهداف سناسنة باستعمال العيف أو بالتهدند باستعمال العيف.
في سبعنينات القر  الماضي، ولم نكـ  نرمـي الـى  كا  اختطاف الطائرات هو العمل االرهابي االبرز

 قتل المسافرن  بل الى ابتزاز الحكومات ذات الصلة.
وحنيمـا نقتـل ارهـابنو  مــ  نختطفويـه نعترفـو  فــي الحقنقـة بفشـلهم أليـه توجــد لهـم اهـداف اخــرى، وا   

رف بأيهــا ميظمــة اعــال  ميظمــة مــا وضــع قيبلــة لالكتفــاء بالتهدنــد ال لقتــل أيــاس ال نعفنهــا مــ  أ  ُتعــ
 ارهابنة أل  دف  القيبلة كاف للتهدند.

انلــول فـي الحقنقــة  22"القاعـدة" ميظمـة ارهابنــة تؤلـف بـن  القتــل والتخونـف، وقـد أفضــت الحادنثـة فـي 
الـــى مـــوت آالف اليـــاس، لكـــ  هـــدفها االساســـي كـــا  تخونـــف أمنركـــا، ومـــا زال مـــ  الممكـــ  أ  نـــرى 

 في الوالنات المتحدة. يجاحها الكبنر الى النوم في كل مطار
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واكتفـت ميظمـات اخـرى بالتهدنـد والتخونـف دو  القتـل، وذلـك كـاف لزعزعـة اليظـام أو لإلضـرار بــأهم 
 شؤو  الدولة.

إ  "أمــر ميــع االرهــاب" نقــرر أ  الميظمــة االرهابنــة تعيــي "مجموعــة اشــخاص تســتعمل فــي عملناتهــا 
 أو تهدندات بأعمال عيف كهذه".اعمال العيف التي قد تفضي الى موت ايسا  أو اصابته 

والعقوبة المتوقعـة لعضـو فـي ميظمـة كهـذه هـي السـج  حتـى عشـرن  سـية. وعلـى هـذا االسـاس أعلـ  
 في الماضي أ  حركة "كاخ" هي ميظمة ارهابنة وكذلك حركة "كهايا حي".

بالعقـاب قـد وهذا االعال  ُنمك  الجهات االمينة م  أ  تصـل بسـهولة اكبـر الـى االرهـابنن ، والتهدنـد 
 نردع المشاغبن .

، كما 2845إ  تعرنف "تدفنع النثم " بأيها "تجمع غنر مسموح به" بحسب تعلنمات الطوارئ في سية 
فعلت الحكومة، ُنمك  في الحقنقة م  مصادرة أمالك هذا التيظنم لكيه ال نفرض عقوبات سج  على 

 اعضائه، ولهذا لنس له معيى حقنقي.
مــة أخــذت تصــبح مشــكلة حقنقنــة إلســرائنل، ونكفــي أ  يقــرأ التقرنــر الســيوي إ  "شــارة الــنثم " هــي ميظ

الذي تصدره وزارة الخارجنة األمنركنة ع  االرهاب في العالم ليدرك كنف تيظر الوالنات المتحـدة الـى 
 العجز الحكومي ع  مواجهة عملنات هذه الميظمة الموجهة ضد م  لنس نهودنا.

أ  يصـغي الـى وزنـر  األمـرالتي نيبغي استعمالها ونحس  فـي هـذا  إ  الجدل عيديا نتعلق بالخطوات
 االم  الداخلي والى وزنرة القضاء والى "الشاباك".

 "إسرائنل النوم"
 02/5/2104، األيام، رام هللا
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