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 44 :كاريكاتير

*** 
 
 "إسرائيل"اروخ يطلق من غزة على نتنياهو: سنحاسب عباس على كل ص .0

ذا تمسك الرئيس إقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه : عبد الرؤوف ارناؤوط - القدس
الفلسطيني محمود عباس باتفاق المصالحة مع حركة حماس فإنه سيتوجب علينا أن نحاسبه على 

 ".كل صاروخ يطلق من قطاع غزة على إسرائيل
هو في مستهل لقائه اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو مع وزير الخارجية الياباني فوميو وقال نتنيا
منذ زيارتكم إلى إسرائيل شهدنا تغيرات سلبية ألن السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية مع "كيشيدا: 

الذي حماس، إن حماس ملتزمة بتدميرنا، إننا نبقى ملتزمين بدفع السالم قدما ونفضل السالم 
 ".سيتحقق من خالل المفاوضات
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ولكن إذا استمر الرئيس عباس في هذا التحالف مع حماس، سيتوجب علينا أن "واستدرك قائال: 
نحاسبه على كل صاروخ يطلق من قطاع غزة على إسرائيل، ونأمل أن اتفاقية التحالف هذه ستتفكك 

 ."ي السالموأن نجد طريقا للعودة إلى مفاوضات حقيقية مع شريك حقيقي ف
 04/5/4104، رأي اليوم، لندن

 
 هنية: مسئولية القيادة ترتيب البيت الداخلي واتخاذ قرارات استراتيجية تنهي االنقسام .2

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، أن المهمات الموّكلة للحكومة التوافقية القادمة : غزة
 رائح المجتمع"."ليست سهلة وهي بحاجة الحتضان وطني من كافة ش

وأضاف هنية خالل لقاء نظمته جمعية رجال األعمال الفلسطينيين، بعنوان "لقاء دعم المصالحة 
الفلسطينية"، أن "الحكومة القادمة هي حكومتنا جميعا وهي بحاجة الحتضان وطني واسع حتى 

 تستطيع ان تقوم بمهماتها".
عبة واألمانة ثقيلة واألخوة في الحكومة وقال "مهمات الحكومة القادمة ليست سهلة والمرحلة ص

القادمة لوحدهم لن يستطيعوا القيام بمهماتهم إن لم ُيحتضنوا وطنيا وتحديدا من حركتي فتح وحماس 
 إلى جانب كافة رجاالت الوطن".

وتطرق هنية إلى زيارة وفد حركة فتح برئاسة مسئول ملف المصالحة فيها عزام األحمد إلى قطاع 
أن الزيارة تأتي الستكمال ما تم االتفاق عليه قبل أسبوعين وبحث ملف تشكيل غزة، موضحًا 

 الحكومة.
وشدد هنية على ضرورة أن ينصب الجهد في المرحلة القادمة على كيف البدء بخطوات عملية وتنفيذ 

 ما تم التوقيع عليه.
ظر في ترتيب البيت وأوضح أن المسؤولية الوطنية اليوم أمام القيادة الفلسطينية هي إعادة الن

 تُنهي حالة االنقسام. استراتيجيةالفلسطيني الداخلي واتخاذ قرارات جريئة 
علينا أن  وقال هنية: "المصالحة مهمة لكن األهم من المصالحة هو عدم العودة لالنقسام وتداعياته،

 ال نسمح بتكرار تجربة االنقسام".
اس إنما جاء بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية وذّكر هنية أن اتفاق القاهرة ليس صنيعة فتح وحم

 والمستقلين.
 03/5/4104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 : لقاء عباس بكيري في لندن ال يعني أبدًا استئناف المفاوضاتواصل أبو يوسف .3
الشرق »قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ: كفاح زبون -رام هللا

، إن لقاء وزير الخارجية األميركي جون كيري الرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا «ألوسطا
ال يعني أبدا استئناف المفاوضات أو قرب »مفاوضات ال )الخميس( في لندن للمرة األولى منذ انهيار

نما جاء بطلب أميركي لمناقشة عدة ملفات مهمة اللقاء سيناقش ملفي »وأوضح: «. استئنافها، وا 
لمفاوضات والمصالحة الفلسطينية الداخلية، وما يترتب عليها، من شكل الحكومة الفلسطينية ا

 «.الفلسطينية -المرتقبة، إضافة إلى العالقات األميركية 
اللقاء قد »بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني، لم تكشف عن هويته، قوله إن 

 «.ئناف المفاوضاتيكون محاولة أخيرة من كيري الست
 04/5/4104الشرق األوسط، لندن، 

 
 برئاسة علي حسين "وفاوكالة "قرار رئاسي بتشكيل مجلس إدارة عباس يصدر  .4

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بشأن تشكيل مجلس إدارة وكالة األنباء  : رام هللا
 والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، برئاسة علي حسين.
 03/5/4104، نباء والمعلومات الفلسطينية ووفا وكالة األ 

 
 المسؤولية عن فشل المفاوضات "إسرائيل"تحمل في رام هللا الحكومة  .5

رامي الحمد هللا في مستهل جلسة مجلس  أكد رئيس مجلس الوزراء د.: فادي أبو سعدى -رام هللا
ملية السياسية على قاعدة الوزراء، دعم المجلس لموقف الرئيس عباس من استئناف المفاوضات والع
 .اإلقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المتمثلة بحقه في تقرير مصيره

وقال أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات وتعثر عملية السالم، وأن أي حديث 
، والتزام إسرائيل عن العودة للمفاوضات ال يكون إال بإطالق سراح الدفعة الرابعة من قدامى األسرى

 .م وقرارات األمم المتحدة والوقف الشامل لالستيطان1697الواضح بمرجعية حدود عام 
ودعا مجلس الوزراء أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة الواسعة في إحياء فعاليات 

 . الذكرى السادسة والستين للنكبة
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سيس األول التاريخية المنتظرة إلى فلسطين في الفترة ما وأعرب المجلس عن ترحيبه بزيارة البابا فرن
أيار/ مايو، وعن ترحيبه بالبطاركة الضيوف الذين سيلتقون قداسة البابا في فلسطين  19- 14بين 

 خالل هذه الزيارة.
مليون دوالر كدفعة  50إلى دولة قطر لتقديمها دعما للخزينة بقيمة  واالمتنانوتقدم المجلس بالشكر 

 بعد الدفعة االولى التي قدمتها خالل شهر اذار/ مارس الماضي بنفس القيمة. ثانية
 04/5/4104القدس العربي، لندن، 

 
 قطاع ال: مصر تؤجل وصول قافلة إغاثة جزائرية إلى في غزة الحكومة .6

قالت الحكومة الفلسطينية بغزة، إّن السلطات المصرية، أجّلت دخول قافلة إغاثة جزائرية إلى قطاع 
زة عبر معبر رفح البري، حتى األسبوع المقبل، بعد أن كان من المتوقع وصولها لغزة اليوم غ

 الثالثاء.
وقال "عالء البطة" نائب رئيس اللجنة الحكومية الستقبال الوفود التابعة لوزارة الخارجية، في تصريح 

رًا لتواصل إغالق (، نظ1غزة -صحفي إن السلطات المصرية أجلت دخول القافلة المسماة )الجزائر
 معبر رفح البري.

 03/5/4104، فلسطين أون الين
 
 منظمة التحرير في ذكرى النكبة: متجذرون في األرض وواثقون من النصر .7

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى السادسة والستين للنكبة، أننا : رام هللا
 .متجذرون في األرض وواثقون من النصر

، أن شعبنا في فلسطين وأماكن اللجوء يحيي أمسوأضافت في بيان صحفي، أصدرته للمناسبة 
ذكرى النكبة التي حلت به، وأدت إلى أبشع جريمة عرفها التاريخ المعاصر، جريمة تشريد وترحيل 

لذي مئات اآلالف من الفلسطينيين وتدمير قراهم ومدنهم وبلداتهم، على يد االستعمار االستيطاني، ا
 سطّر، بسلوكه الهمجي هذا، واحدة من أعظم جرائم العصر.

 04/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 



 
 
 

 

 
           8ص                                     3407 العدد:     04/5/4104 ربعاءاال  التاريخ:

 

  محادثات لتشكيل حكومة توافق انتبدءحماس وفتح  .8
عاد مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام األحمد الى قطاع غزة، أمس، بهدف 

وقال األحمد، في حديث إلى وكالة  ومة التوافق الوطني.التشاور مع قيادة حماس حول تشكيل حك
الصحافة الفرنسية، "سألتقي خالل زيارتي هذه إلى غزة على مدار اليومين المقبلين بقيادة حماس من 
أجل التشاور معهم حول موضوع تشكيل الحكومة". وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم اإلعالن عن 

 ن المقبلين بالحد األقصى".حكومة التوافق خالل األسبوعي
في غضون ذلك، قال مصدر لـ"السفير" إّن جزءا كبيرًا من المشاورات المتعلقة بأسماء الحكومة 
الجديدة قد ُأنجز على "نار هادئة" خالل الفترة الماضية، مضيفًا أنه "سيتم وضع اللمسات األخيرة 

ن مقررًا مساء أمس. وألمح المصدر على األسماء خالل االجتماع بين وفدي فتح وحماس" الذي كا
ذاته إلى أنه "سيتم االحتفاظ بعدد من وزراء الحكومة الفلسطينية في رام هللا بمواقعهم في الحكومة 

 الجديدة".
من جهته، قال وليد العوض، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أنه من غير 

قبل أن ُتعرض على الفصائل الفلسطينية. وفي حديث المتوقع أن يتم اإلعالن عن حكومة التوافق 
إلى "السفير"، اعتبر العوض أّن المؤتمر المقرر عقده اليوم في غزة هو "لبعث مزيد من األجواء 

 اإليجابية وا عطاء قوة دفع جديدة لمناخ المصالحة السائد".
04/5/4104، السفير، بيروت  

 
 أبو مرزوق: المصالحة سترفع الحصار عن غزة .9

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة  /األناضول:عطا هللازة/عال غ
، في تصريح صحفي نشر اليوم، وتلقت وكالة األناضول نسخًة عنه إّن حكومة "حماس“اإلسالمية 

 التوافق الوطني والمقرر تشكيلها في األيام القليلة القادمة، تنفيذا التفاق المصالحة ستتكفل برفع
” وتابع القيادي البارز في حركة حماس: الحصار عن غزة، وا عادة إعمار القطاع، وفتح المعابر.

المصالحة، واتفاق إنهاء االنقسام، سُينهي معاناة سكان القطاع، وسيكون من أولى مهام حكومة 
  ”.الوحدة القادمة رفع الحصار عن غزة

يل التضييق والتعسير، على قطاع غزة، الذي وأكد أبو مرزوق، أّن زوال االنقسام الفلسطيني سيز 
كان لالنقسام دورا فاعال في إغالق معابر القطاع، وعدم فتحها سوى ” بات بال منافذ، مضيفا:

وأضاف أبو مرزوق إن المواطن البسيط في قطاع غزة، وأمام اشتداد الحصار  ”.للحاالت اإلنسانية
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ولفت إلى أن زوال االنقسام، والتحرك الفوري نحو  .الخانق يتوقع انفراجة حقيقية في حياته اليومية
تحقيق بنود اتفاق المصالحة بين حركتي وحماس سينعكس باإليجاب على أوضاع القطاع 

 االقتصادية واإلنسانية.
03/5/4104، رأي اليوم، لندن  

 
 األحمد: مصر وعدت بفتح معبر رفح فور تشكيل الحكومة .01

حة بحركة فتح عزام األحمد إن مصر وعدت بفتح معبر رفح قال مسؤول ملف المصال: الرأي –غزة 
وأشار األحمد في تصريحات صحفية عقب لقائه  البري على مصراعيه فور تشكيل حكومة التوافق.

بوفد حماس إلى أنه كان في زيارة لمصر قبل يومين، مضيفًا أن المصريين تواقون لتحقيق 
 المصالحة.

04/5/4104، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم  
 
 بشيء "إسرائيل"مقبول للقدس العربي: ال نعتقد بقدرة اإلدارة األمريكية على إلزام  .00

فادي أبو سعدى: كشف أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بأن الرئيس عباس  -رام هللا
سيقدمها ذاهب للقاء وزير الخارجية األمريكي جون كيري في لندن، بطلبات واضحة ومحددة، حيث 

استنادًا على العدوان اإلسرائيلي المستمر تجاه الشعب الفلسطيني، والهجمة االستيطانية غير 
المسبوقة، ومطالبة اإلدارة األمريكية بأخذ دورها وتحديد موقفها من العدوان كدولة راعية إلسرائيل 

لمفاوضات، لكن للجم هذه الحكومة العنصرية. وبكل تأكيد يقول مقبول سيتحدث جون كيري عن ا
األمر بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس، وشروطنا محددة ومعلنة للعودة للمفاوضات كما جاء في 
بيان المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه األخير، ويتلخص بترسيم الحدود، ووقف 

 االستيطان بشكل رئيس.
ط في هذا الموضوع، فرد الرئيس أما فيما يتعلق بالمصالحة، فأكد أنه إذا ما حاول كيري الضغ

، وال يتعارض مع المفاوضات وال مع المسيرة ’هذا شأن فلسطيني داخلي‘عباس سيكون واضحًا، 
 السياسية المتوقفة أصاًل.

وقال مقبول أن األصل هو أننا سنستمع للوزير كيري إن كان يحمل جديدًا لمناقشته، خاصة وأن 
مريكي عند زيارتها الرئيس عباس قبل أيام في رام هللا، أتت سوزان رايس مستشارة األمن القومي األ

مستمعة ألنه وعلى ما يبدو فإن هناك حالة تقييم تجريها الواليات المتحدة، وأن الرئاسة األمريكية 
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االستماع مباشرة من األطراف عما يدور وما حدث، رغم تعبيرها عن رغبة اإلدارة األمريكية  تأراد
لكنه قال صراحة أنه ال يعتقد بأن أمريكا التي لم تستطع إلزام إسرائيل خالل  في عودة المفاوضات.

األشهر التسعة الماضية من المفاوضات بأي شيء، قادرة على إلزامها بالموقف القانوني والشرعي 
تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، لذلك فنحن سنواصل عملنا السياسي والديبلوماسي في كل ما يلزم، 

 ا هي إتمام المصالحة واستعادة وحدة الوطن والشعب.وأولويتن
04/5/4104القدس العربي، لندن،   

 
 حماسحركة من قضية فلسطين ينسجم مع سياسة  السيسيالزهار: موقف  .02

حركة حماس محمود الزهار أن سياسة الحركة تقوم على عدم  في القياديأكد ي: هاشم الفخران
ربية عمومًا، والشقيقة مصر على وجه الخصوص، للحفاظ الشئون الداخلية للدول الع فيالتدخل 

 دعم القضية الفلسطينية. في التاريخيومكانتها اإلقليمية ودورها  القوميعلى أمنها 
لرؤية مصر للقضية الفلسطينية قال الزهار  السيسيعبد الفتاح  المصريوعن رؤية مرشح الرئاسة 

عالقتها الطيبة مع الدول  فيم مع سياسة حماس بيان له اليوم الثالثاء: "هذا الموقف ينسج في
وفى سياق متصل شدد الزهار على أن سالح المقاومة سيبقى موجها نحو االحتالل  ".العربية

 فقط. الصهيوني
04/5/4104ر، اليوم السابع، مص  

 
 المدني: نتنياهو يتحمل مسؤولية إطالق الصواريخ على عملية السالم .03

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع : القدس المحتلة -رام هللا 
االسرائيلي محمد المدني، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو "يتحمل مسؤولية إطالق 

 الصواريخ على عملية السالم وعلى االستقرار في المنطقة". 
في اليابان أمس والتي حمل فيها الرئيس  جاءت أقوال المدني هذه تعقيبا على تصريحات نتنياهو

محمود عباس المسؤولية عن إطالق الصواريخ من القطاع في حال تمت الوحدة بين السلطة 
وأضاف المدني "إن نتنياهو يبحث عن األعذار للتهرب من المفاوضات  الفلسطينية وحماس.

ليبرمان وبينيت واليمين المتطرف ومحاولة التوصل إلى السالم". وقال "نسأل نتنياهو هل ائتالفه مع 
 يهدف إلى السالم؟.

04/5/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  
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 : فتح فقدت السيطرة على المخيمات"الشرق األوسط"لـمنير المقدح  .04

لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان « عين الحلوة»يسود هدوء حذر مخيم : بوال أسطيح -بيروت
اسُتخدمت خاللها القذائف الصاروخية، « فتح»وعناصر من حركة  بعد اشتباكات بين إسالميين

إلى أن هدوءا حذرا يسيطر على « الشرق األوسط»وأدت لسقوط ثمانية جرحى. وأشارت المصادر لـ
« عصبة األنصار»المخيم بعد انسحاب المسلحين من الشوارع وانتشار لجنة أمنية مؤقتة مؤلفة من 

 لضبط األوضاع ومنع تجدد االشتباكات. «الحركة اإلسالمية المجاهدة»و
ورد قائد كتائب شهداء األقصى منير المقدح، وهو قائد المقر العام لحركة فتح سابقا، اإلشكاالت 

لتراجع دور الحركة في المخيمات الفلسطينية، الفتا إلى أنها « عين الحلوة»األمنية المتكررة في 
 لمائة.في ا 80الـ فقدت السيطرة عليها بنسبة فاقت 

كمرجعية داخل « فتح»على وجوب إعادة ترتيب وضع « الشرق األوسط»وشدد المقدح في تصريح لـ
، وتمتين القوة األمنية داخل المخيم لمنع بروز مجموعات متطرفة تزعزع أمنه، الفتا «عين الحلوة»

تدهور األوضاع إلى أن التنسيق الدائم بين الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني جنب إلى حد كبير 
 األمنية وأخذ المخيم إلى الهاوية.

بوصفه أكبر المخيمات الفلسطينية، « عين الحلوة»وحذر المقدح من مشروع لتفتيت وتهجير الجئي 
اإلسرائيلي تسعى لزعزعة أمنه من خالل تنظيمات « الموساد»ولم يستبعد أن تكون مجموعات من 

 وأفراد متواطئين مع الموساد.
الشيخ جمال « الحركة اإلسالمية المجاهدة»ر القوى اإلسالمية في المخيم ورئيس وأكد أمين س

خطاب أنه جرى احتواء اإلشكال األمني األخير، منبها إلى أن األوضاع تبقى غير مستقرة ومفتوحة 
وأوضح  على مواجهات جديدة إذا لم يتخذ قرار نهائي بتشكيل قوة أمنية جديدة بصالحيات مختلفة.

أن لجنة معنية حضرت مشروعا لتشكيل القوة األمنية « الشرق األوسط»تصريح لـخطاب في 
ستكون مهمة هذه اللجنة حماية »المطلوبة وأن األمر سيناقش خالل ساعات بهدف إقراره، وقال: 

سكان المخيم والتدخل عسكريا لفض أي إشكاالت، فال تكون كما هي حاليا شرطة سير، بل قوة 
 «.اعقادرة على ضبط األوض

04/5/4104، الشرق األوسط، لندن  
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 للنكبة   66في الذكرى الـ لفصائل فلسطينية وأحزاب لبنانية اعتصامات لبنان:  .05
في بيروت، لمناسبة الذكرى « األسكوا»أقامت قوى التحالف الفلسطيني لقاء موسعا أمام مقر 

لمتحدة نبيل ابو ضرغم الذي وسلم الوفد مذكرة الى ممثل األمم ا السادسة والستين لنكبة فلسطين.
 مون.  -وعد بنقلها الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي 

مام « حزب التوحيد العربي»وألقيت كلمات لكل من رئيس  وئام وهاب، باسم األحزاب اللبنانية، وا 
علي بركة باسم قوى التحالف الفلسطيني. « حماس»مسجد القدس الشيخ ماهر حمود، وممثل حركة 

، «تحرير فلسطين ال يحتاج الى موقف وكالم، بل الى استراتيجية عربية»دت الكلمات على ان وشد
حق العودة فردي وجماعي للشعب الفلسطيني ال يسقط بالتقادم وال يمكن أي جهة في العالم »وان 

 «.إسقاط حق العودة أو المقاومة عليه ألنه حق مقدس للشعب الفلسطيني
الديموقراطية لتحرير فلسطين في البقاع، مسيرة الى الحدود اللبنانية مع  وفي الذكرى، نظمت الجبهة

فلسطين المحتلة، انطلقت من شتورة، مرورًا بالمختارة وبلدة مليتا الجنوبية فالحدود، مرورًا بقلعة 
 الشقيف.

« ىند»، أقامت المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية «(المستقبل»وفي مخيم الرشيدية )صور 
 «.بلسم»اعتصامًا في الذكرى، أمام مستشفى 

مقاومة يسارية عربية لالحتالل »في بيان، الى « اللقاء اليساري العربي»وفي ذكرى النكبة، دعا 
ضرورة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني والتحركات »، مؤكدا «الصهيوني وللمشاريع االمبريالية

أولوية تطوير مقاومة الشعب الفلسطيني من »ددا على ، ومش«المشتركة في وجه الكيان االسرائيلي
قامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس  «.أجل تحرير أرضه ومن أجل حقه في العودة وا 
04/5/4104، المستقبل، بيروت  

 
 لن تتدخل في الشأن السوري "إسرائيل"يعلون:  .06

ن في تصريحات له خالل جولة األناضول: قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالو  -القدس المحتلة
لن تتدخل في الشأن السوري طالما لم يتم تجاوز "، إن إسرائيل لإلذاعة اإلسرائيلية في هضبة الجوالن

 ، لم يوضح حدود تلك الخطوط."الخطوط الحمراء التي وضعتها
سترد بشكل مالئم على أي اعتداء قد تتعرض له حدودها على مختلف "وأوضح أن إسرائيل 

 ."تالجبها



 
 
 

 

 
           03ص                                     3407 العدد:     04/5/4104 ربعاءاال  التاريخ:

 

وأشار إلى الشعب السوري هو وحده من يقرر قيادته المستقبلية، في إشارة إلى عدم وجود تدخل 
 إسرائيلي في مساعي المعارضة لإلطاحة بنظام الرئيس بشار األسد.

وأوضح وزير الدفاع إلى أن سياسة إسرائيل حيال األزمة السورية تقتصر على تقديم العالج الطبي 
 لمعارك في سوريا لدوافع إنسانية.لجرحى أصيبوا جراء ا

 04/5/4104، القدس العربي، لندن
 
 .. و"إسرائيل" لن تفاوض حكومة تشارك فيها حماس ليبرمان: عباس ليس معنيا بالحل .07

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تقرير دوري له، : برهوم جرايسي -الناصرة 
في الكنيست أمس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو طرحه على لجنة الخارجية واألمن 

مازن( ليس معنيا بالحل، إذ إنه رفض حتى ما عرضه عليه رئيسا الوزراء األسبقين إيهود باراك 
يهود أولمرت، وأضاف أن جمود المفاوضات مستمر، وال يبدو أن الوضع القائم سيتغير قريبا. وفي  وا 

ته لن تحل أزمة العقارات مع الفاتيكان خالل زيارة قداسة البابا إلى المقابل، أعلن ليبرمان أن حكوم
 المنطقة بعد أقل من أسبوعين.

وقال ليبرمان، إن للرئيس محمود عباس ال يوجد أي شأن بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وال يهم 
سرائيل اليوم، ليست على استعداد لتقدم لعباس ما قدم ه له رئيسا الوزراء ماذا تعرض عليه إسرائيل، وا 

يهود أولمرت، إذ إن عباس رفض أيضا تلك العروض.  األسبقين إيهود باراك وا 
وتابع ليبرمان زاعما، أن ما يهم عباس حاليا هو أن يترك ميراثا له في القيادة الفلسطينية، وحتى اآلن 

ليبرمان، إن واضح أن الجمود في المفاوضات مستمر، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول، وقال 
إسرائيل لم تستخدم بعد األدوات التي بحوزتها، من أجل مواجهة الخطوات أحادية الجانب التي 

 تتخذها القيادة الفلسطينية.
ويعتقد ليبرمان أن القيادة الفلسطينية تتخوف من أن تتوجه للحصول على عضوية المزيد من 

األميركي، وقال، إن السلطة الفلسطينية تدفع لكل الهيئات والمواثيق الدولية، لئال تخسر الدعم المالي 
 700دوالرا، بينما الشرطي الفلسطيني يحصل على راتب  1130أسير فلسطيني ما يعادل حتى 

دوالر، وهذا يعني أن السلطة تصرف عشرات ماليين الدوالرات على األسرى في السجون وأولئك 
 المحررين.
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فاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس، وأعلن ليبرمان أن إسرائيل ترفض إجراء م
وهاجم ليبرمان المنظمات الحقوقية في العالم، وخاصة تلك التي تنتقد إسرائيل، لكونها لم تنتقد إعدام 

 شخصين في غزة، بعد إدانتهما بالتخابر مع إسرائيل.
 04/5/4104، الغد، عّمان

 
 في القدسسرائيلي: سنبني في كل مكان وزير االسكان اإل .08

صّرح وزير البناء واالسكان في حكومة االحتالل اوري  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
اريئيل ان وزارته تعتزم البناء في كل مكان في القدس، وذلك حسبما اورد ذلك موقع "والال" االخباري 

 العبري.
هوديا جديدا في حي "حومات شموئيل" واشار الموقع الى ان اقوال اريئيل جاءت اثناء تشييده كنيسا ي

بمستوطنة جبل ابو غنيم في القدس. وأضاف: "لن نبني فقط كنيسًا في حي حومات شموئيل بل 
 سنبني في كل مكان في القدس".

واضاف اريئيل: "ان من يعتقد انه سوف يعمل لنا )بوب( بهذا الشكل او ذاك، مما ال يجعلنا نبني 
، نقول له اننا سنبني في جيلو، وفي رمات شلومو وفي راموت وفي في القدس او في اي مكان آخر

 حومات شموئيل".
 04/5/4104، القدس، القدس

 
 "دفع الثمن" ليفني: لن نتساهل مع جرائم الكراهية القومية .09

ضاء االسرائيلية تسيبي ليفني امس، ان الحكومة قصرحت وزيرة ال: الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
لن تتساهل مع جرائم الكراهية القومية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون تحت شعار االسرائيلية 

"تدفيع الثمن". وقالت ليفني في مؤتمر "االسبوع القومي لمكافحة العنف" الذي عقد في القدس 
الغربية، "ان ما يزعجني في االسابيع االخيرة جرائم الكراهية القومية لمجموعة تطلق على اعمالها 

ليات تدفيع الثمن، ويجب ان نكف عن تسميتها بهذه التسمية، وكأن هذه العمليات جاءت ردا عم
على تصرف مسبق بحقهم وهذا خطأ ومضلل، الن هذه المجموعة بدأت اعمالها باألساس من 

 منطلق الكراهية القومية".
نقلوا جرائمهم عبر وتابعت "لقد حولوا الصراع السياسي للدولة في الضفة الغربية الى ملعب أمني و 

الحدود الى داخل دولتنا )...( صحيح حتى االن لم نحدد حدود دولتنا، ولكن وصلوا الى عندنا". 
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واضافت "قد يقول البعض انهم مراهقون يقومون بثقب اطارات سيارة ويخطون كتابات وشعارات وهذا 
 ليس خطرا".

ليس لدينا اي متسع للصبر عليهم  وأكدت ليفني "نحن ننظر الى الموضوع بطريقة اخرى وهي انه
بإشعال عود ثقاب في مسجد حتى  أحدهمفجرائمهم كارثية ويجب القضاء عليها. يكفي ان يقوم 

تشتعل المنطقة باسرها". وأوضحت "لقد اتخذنا قرارات في المؤسسات القانونية بمضاعفة العقوبات 
ليها القانون، الن كتابة شعارات او تقب التي تقوم على اساس الكراهية القومية والتي ينص ع لألفعال

 اطارات عقوبتها ال تكاد تذكر".
واشارت الى ان هناك لألسف "هيئات دينية مثل بعض الحاخامات الذين يقومون بالتحريض القومي 
)...( وسنتخذ اجراءاتنا في هذا الموضوع". وتحدثت ايضا عن الجرائم المنظمة وقالت انها سمحت 

 فيها الن المجرمين يستخدمون حرية التعبير وديمقراطيتنا لتنفيذ جرائمهم". "باستخدام التنصت
 04/5/4104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 سرائيليينواإل "إسرائيل"مهم لدولة  ألنه قامة سالمإنحن حريصون على شتاينتس:  .21

 سال شتاينتوزير الشؤون االستراتيجية االسرائيلي الزائر يوف: أشاده وجدي االلفي -واشنطن 
سرائيل وذلك في بالتحالف الراسخ بين الواليات المتحدة  حفل في واشنطن في ذكرى انشاء دولة وا 

سرائيل بشأن المحادثات المتعثرةو  إسرائيل،  .للسالم أشار إلي استمرار التوترات بين واشنطن وا 
حن حريصون على اقامة وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو "ن سوقال شتاينت

 مهم لدولة اسرائيل واالسرائيليين." ألنهسالم ليس ألن أحدا يقول لنا اننا نحتاج للسالم... بل 
وأضاف ان معظم االسرائيليين سيؤيدون تقديم "تنازالت صعبة" لكن شريطة "أنه سيكون هناك سالم 

 فعلي حقيقي وأمن حقيقي."
 03/5/4104، وكالة رويترز لألنباء

 
 الرشوةتلقي الفساد و مليون شيكل بتهمة بغرامة و حكم على أولمرت بالسجن ست سنوات ال .20

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمس حكمها بالسجن : حسن مواسي -القدس المحتلة 
الفعلي لمدة ستة أعوام على رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت بعد إدانته في قضية فساد 

. كما فرضت المحكمة على ستة متورطين آخرين أحكاما "هوليالند"وع السكني العقاري في المشر 
 مختلفة في القضية نفسها من بينهم رجال أعمال ومسؤولون في وظائف عامة.
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وكانت النيابة العامة طلبت من المحكمة فرض عقوبة السجن ست سنوات على أولمرت، فيما طلب 
قوبة على أعمال الخدمة لحساب المصلحة العامة، وفي نهاية منها وكالء الدفاع أن تقتصر الع

المطاف قبلت المحكمة باالستجابة لمطلب النيابة وفرض غرامة تقدر بأكثر من مليون شيكل. 
ألف  330سنوات وتغريمه بمبلغ مليون شيكل) 9وحكمت المحكمة على أولمرت بالسجن الفعلي 

 دوالر أميركي(.
ان بأن تلقي الرشوة من قبل اولمرت يعتبر بمثابة خيانة األمانة وذكر قاضي المحكمة دود روز 

ووصمة عار، مؤكدا أن هذه القضية تتطلب حكما بالسجن كي يعتبر منها كافة الشخصيات 
 السياسية وكذلك الشخصيات التي تتسلم مهام عامة في المجتمع.

والتي يدخل رئيس وزراء إسرائيل  ويعتبر هذا الحكم بالسجن الفعلي هو األول في إسرائيل منذ قيامها،
إلى السجن في الوقت الذي كان يقرر إلسرائيل في القضايا المصيرية، وكذلك يمتلك بحكم منصبه 

 أكثر األسرار خطورة في إسرائيل.
هذا اليوم هو يوم "تعليقا على الحكم على إيهود أولمرت ان  زالرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريوقال 

 ."ء قضائي متبع في دولة ديموقراطيةحزين جدا. انه إجرا
اليوم الذي يرسل رئيس وزراء سابق، الى السجن، هو يوم حزين "وزير المالية يائير البيد قال ان 

للديموقراطية اإلسرائيلية، ويوم حزين لي على وجه الخصوص. ولكن في الوقت نفسه، هذا اليوم بالغ 
 ."د فوق القانوناألهمية والذي فيه يؤكد جهاز القضاء أن ال أح

قرار الحكم على أولمرت يفتح فصال جديدا من التنظيف "وقالت زهافا غلؤون رئيسة حزب ميرتس إن 
والتطهير في قضية الرشاوى. من الجيد أن المحكمة أوصلت رسالة واضحة بأن الرشاوى السياسية 

 ."ون من هذا الدرسوالجماهيرية هي خيانة األمانة. ونتمنى أن يتعلم ممثلو الجمهور والسياسي
 04/5/4104، المستقبل، بيروت

 
 تمارس تمييزًا اقتصاديًا بحق فلسطينيي الداخل "إسرائيل"الطيبي:  .22

اإلسرائيلي أجمد الطيبي اليوم االثنين،  الكنيسترفض النائب العربي في : محمد خبيصة - رام هللا
الشقق السكنية ممن أدوا الخدمة العسكرية إعالن وزارة المالية اإلسرائيلية، منح مزايا تفضيلية لمشتري 

 في الجيش اإلسرائيلي.
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وقال الطيبي خالل اتصال هاتفي مع مراسل األناضول، إن وزارة المالية، أعلنت عن إعفاءات 
ضريبية لكل إسرائيلي خدم في صفوف الجيش، أو قام بتأدية الخدمة العسكرية، بحيث تصل نسبة 

 .”بر تمييزًا جديدًا بحق الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيلوهذا يعت“. %100اإلعفاءات إلى 
وتعفي الخطة المواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية اإلسرائيلية من ضريبة القيمة 

 ألف دوالر( . 450المضافة لدى شرائهم شقتهم األولى بمبلغ أقصاه مليون وستمائة الف شيكل )
سرائيلي يائير لبيد، االنتقادات الموجهة إلى خطته االصالحية الخاصة بمنح ورفض وزير المالية اإل

مزايا ضريبية تفضيلية للمواطنين الذين أدوا الخدمة العسكرية أو المدنية عند اقتنائهم شقتهم السكنية 
 األولى.

وننا يجب أال نخجل من ك"وقال الوزير لبيد، خالل مؤتمر اقتصادي عقد في تل ابيب، اليوم، إنه 
يحق لدولة إسرائيل أن تكافح من أجل الحفاظ على مبادئها وقيمها، ووفق "، مضيفًا أنه "صهيونيين

وأوردت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم، أن مبادرة وزير المالية تميز بشكل  ."ما تراه مناسباً 
، ما سيخلق العديد واضح ضد المواطنين العرب والمتدينين المتزمتين الذين ال يخدمون في الجيش

 من المشاكل في الوقت الحالي.
 03/5/4104، رأي اليوم، لندن

 
 متهم بتصدير عتاد عسكري إليران واشنطن تطلب تسليمها إسرائيلياً وزارة العدل اإلسرائيلية:  .23

قالت وزارة العدل اإلسرائيلية إن الواليات المتحدة طالبت تل أبيب بتسليمها : محمد محسن وتد
ُيدعى إيلي كوهين متهم بتصدير عتاد عسكري وقطع غيار لطائرات من طراز الفانتوم "إف  إسرائيليا

الذي اعتقل االثنين -عاما(  95وأبقت الشرطة على كوهين ) " إلى إيران عبر اليونان.14" و"إف 4
 قيد االعتقال والتحقيق حتى األربعاء لحين -بمطار بن غوريون خالل محاولته السفر إلى بريطانيا

المصادقة على طلب واشنطن بتسليمها كوهين الذي أدانته محكمة بواشنطن بتصدير عتاد عسكري 
 وسالح بشكل غير قانوني إلى إيران.

 04/5/4104، الجزيرة نت، الدوحة
 
 على أضخم ميزانية في تاريخه سنةلجيش اإلسرائيلي سيحصل هذا ال"إسرائيل اليوم": ا .24

يش االسرائيلي سيحصل هذا العام على أضخم ميزانية في تاريخه قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الج
 منذ إقامة اسرائيل.
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ونقلت الصحيفة المعلومات عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء االسرائيلي بنامين نتنياهو وحزبه 
مليار شيكل أي ما  91الليكود الذي يسيطر بدوره على وزارة المالية إلى أن الجيش سيحصل على 

المعنية بتحديد حجم « لوكر» وأشارت إلى أنه من المقرر عقد لجنة  مليار دوالر. 17.5يعادل 
ميزانية الجيش والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية اجتماعها األول نهاية الشهر الجاري وذلك لحسم ميزانية 

 .1010 -1015الجيش لألعوام 
 04/5/4104، الدستور، عّمان

 
  " في مجاالت الحرب اإللكترونية وبرامج أمن السايبر سرائيل"إتعاون استخباري بين اليابان و .25

رائد صالحة: اتفقت اليابان واسرائيل على توحيد القوى ضد قدرات الحرب االلكترونية  -واشنطن 
نقلتها بكين الى الحرس الثوري االيراني وكوريا الشمالية كما سيزور عدد من الخبراء  والتيالصينية 

قريبا للمساعدة في وضع برامج االمن السيبراني لمكافحة هجمات محتملة على االسرائيليين طوكيو 
البنية التحتية العسكرية والمرافق االستراتيجية والشركات في حين سيزور ضباط من قوات الدفاع 

 الذاتي اليابانية اسرائيل لحضور دورات.
ريبة من االجهزة االمنية وكشف التعاون السري بين اليابان واسرائيل عدة مواقع استخبارية ق

رغم انه من النادر سماع تعليقات من المسؤولين  لألنباءاالسرائيلية اضافة الى وكالة كيودو اليابانية 
اليابانيين الذين يميلون الى التزام الصمت حول القضايا العسكرية الحساسة حيث جاء بان التعاون 

ن السيبراني كان حاضرا في صميم االتفاقات االستخباري بين اليابان واسرائيل في مجاالت االم
تم التوصل اليها في طوكيو بين رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ورئيس الوزراء  التيالثنائية 

 االسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء زيارة االخير، االثنين، لطوكيو .
 04/5/4104، القدس العربي، لندن

 
 صواريخ روسية في ميناء حيفا رفض رسو سفينةت هآرتس: "إسرائيل" .26

ذكرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، في عددها، اليوم األربعاء، أن اسرائيل رفضت قبل : السبيل
أربعة أسابيع طلب الحكومة الروسية بالسماح لسفينة صواريخ تابعة لسالح البحرية الروسي رسوها 

 في ميناء حيفا )شمال( على البحر المتوسط.
عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"كبير"، لم تكشف عن اسمه، قوله إن "رفض الطلب ونقلت الصحيفة 

الروسي جاء على خلفية األزمة األوكرانية، خشية أن يؤدي رسو السفينة الروسية في حيفا إلى زيادة 
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وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تخشى من إمكانية أن  حدة الخالفات بين إسرائيل والواليات المتحدة ".
 س روسيا على إسرائيل.تتجس

 04/5/4104، السبيل، عّمان
 
 آخذ في االزدياد سرائيليمنحنى انهيار الكيان اإلمعهد فلسطين للدراسات:  .27

تصاعد قوة المقاومة الفلسطينية، كّمًا ونوعًا،  االستراتيجيةأكد معهد فلسطين للدراسات : الرأي –غزة 
 يان الصهيوني وتبشر بقرب نهايته.مقابل المشكالت واألزمات التي تنخر في جسد الك
الثالثاء، أبرز القضايا والمشكالت  اليوم،للنكبة  99واستعرض المعهد، في تقرير أصدره بالذكرى الـ 

 التي تفاقم األزمات الصهيونية وتهدد مستقبل الكيان.
 وأظهر التقرير المشكالت التي تعصف بمؤسسة االحتالل العسكرية، والمتمثلة بصعوبة تحقيق
األمن، والفرار من الخدمة العسكرية، وارتفاع معدالت االنتحار، وتفشي ظاهرة التحرش الجنسي بين 

 المجندين والمجندات.
وأشار إلى أن العديد من المشكالت تهدد المجتمع الصهيوني نفسه، وتتمثل في اإلحجام عن الهجرة 

 الفساد وانعدام األخالق. للكيان، وتصاعد معدالت الهجرة المعاكسة إلى خارجه، واستشراء
وذكر التقرير، الذي حمل عنوان "المشكالت التي تهدد مستقبل الكيان الصهيوني"، أزمة ضعف 
القيادة الصهيونية وتغيرها لألسوأ وانتشار الفساد بين أهم أقطابها، وتحولها إلى قيادة رأسمالية تبحث 

 عوم.عن الربح فقط، ولو على حساب الصالح العام لوطنهم المز 
وأوضح أنه "منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وهو يفتقد إلى كل عناصر االستقرار 
ولوازم البقاء، فهو عبارة عن تجمع لبعض من يهود العالم من مختلف أصقاع المعمورة، يختلفون في 

 مي".األعراق واألصول والثقافات والعادات وغرباء عن أرض فلسطين ومحيطها العربي واإلسال
وبّين التقرير أن هذه المشكالت عميقة ومتفاقمة وتتسع بمرور الزمن أكثر فأكثر، وتكمن فيها  

 جرثومة النهاية لدولة الصهاينة المغتصبة ألرض فلسطين.
ولفت إلى منحنى انتصارات االحتالل السريعة واآلخذة في التراجع بسبب التهرب من الخدمة 

وفي نهاية التقرير؛ شدد المعهد على أن نهاية الكيان غير  لمنهزمة.العسكرية وظاهرة نفسية الجندي ا
نما ترتبط بمدى قدرة المقاومة الفلسطينية على توسيع هوة أزماته ومشاكله،  مرتبط بنبوءات زمنية، وا 

 بحيث تصبح الدولة الصهيونية عاجزة عن المواجهة.
 04/5/4104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 رطة اإلسرائيلية: جريمة قتل كل ثالثة أيامإحصاءات الش .28

التقرير اإلحصائي السنوي للشرطة اإلسرائيلية أظهر أن  أن، 04/5/4104، األخبار، بيروتذكرت 
. وبّينت إحصاءات التقرير أن المعدل 1013جريمة ارتكبت في إسرائيل خالل عام  395.137

يقتل كل ثالثة أيام، فيما تنفذ محاولة قتل  الوسطي لعدد الجرائم يوميًا هو ألف جريمة، وأن شخصاً 
كل يوم ونصف. وبحسب المعطيات في التقرير، فإن أكثر الجرائم ارتكابًا هي جرائم السرقات، 

في المئة من إجمالي الجرائم، تليها جرائم النظام العام كالمشاجرات وأعمال الشغب  43وتشكل 
في المئة(، جرائم أخالقية كـ:  13خريب واالعتداء )في المئة من اإلجمالي، فجرائم الت 30ونسبتها 

في  1في المئة(، الجنس ) 4في المئة(، الغش ) 7القوادة، التشجيع على البغاء وجرائم المخدرات )
 في المئة(. 1المئة( وجرائم أخرى )

وزير األمن الداخلي االسرائيلي يتسحاق  أن ،04/5/4104، الحياة الجديدة، رام هللاوأضافت 
"ان اسرائيل ال تواجه فقط تحديا امنيا خارجيا بل ايضا تحديا امنيا داخليا وهو  قالارونوفيتش اه

 الجريمة والعنف التي تمس أمن المواطن".
حادث عنف وجريمة )...( ال يتالءم العنف وفقدان  ألف 910وأوضح "ارتكبت في العام الماضي 

رائم الصغيرة والكحول التي تسود اوساط االمن الشخصي مع دولة ديمقراطية". وتحدث عن "الج
وقال ان "مكافحة الجريمة ال تنتهي بيوم واحد وبجهاز الشرطة  الشبان الصغار وطرق مكافحتها".

 لوحده بل يجب عمل المؤسسات الحكومية كفريق واحد".
كن ان وقدر اهارونوفيتش ان "الخسائر االقتصادية بسبب الجرائم بماليين الدوالرات. هذا المال مم

 نطور فيه قطاعات التعليم والصحة والرفاه".
 
 ال حل لصواريخ غزة دون الحرب البريةموقع "واال":  .29

بات يعتقد أن ال حل لتقليص الفترة  سرائيليزعم موقع "واال" العبري أن الجيش اإل: ترجمات –المجد 
الدخول في معركة الزمنية لعمليات إطالق الصواريخ من قطاع غزة خالل أي مواجهة مقبلة سوى 

 برية.
وأشار الموقع إلى أن الجيش يجري تدريبات واسعة النطاق مرتين كل عام تهدف األولى لمحاكاة 
عملية احتالل غزة وتجري في النقب بينما األخرى تسعى الحتالل لبنان وتحدث في الجوالن المحتل 

 شمال فلسطين.
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أن جولة القتال المقبلة، مع حماس والجهاد  ولفت الموقع إلى اعتقاد هيئة أركان الجيش الصهيوني
في غزة أو حزب هللا في لبنان، ستفرض عماًل سريعًا يقلص الفترة الزمنية التي تتعرض فيها الجبهة 

 الداخلية الصهيونية للصواريخ والقذائف.
وأوضح أنه ليس باإلمكان وقف الصواريخ بواسطة استخدام سالح الجو أو االعتماد على منظومة 

 قبة الحديدة المتخصصة باعتراض الصواريخ فقط.ال
 04/5/4104األمني، المجد 

 
 48إسرائيليون يعارضون تلقي أبناءهم التعليم على يد مدرسين من فلسطينيي  .31

أعلن رئيس منظمة أولياء األمور في الدولة العبرية "بنتسي جوفشتاين" أنه سيعارض بقوة : الناصرة
 بتدريس الطالب اليهود. 48أن يقوم مدرسون من فلسطينيي 

ونقل موقع "والال" اإلخباري العبري عن "جوفشتاين" قوله: "في أي مكان يتم فيه تواجد مدّرس عربي 
لتدريس الطالب اليهود، سوف نتظاهر ضده، وسوف نعمل على عدم دخول الطالب للغرف 

من حزب "العمل" وأشار إلى أنه سيعارض االقتراح الذي تقّدمت به عضو "الكنيست"  الصفية".
ميراف ميخائيلي إلى لجنة المعارف التابعة للكنيست )البرلمان( والذي يدعو إلى دمج المدرسين 
والمدرسات العرب في الجهاز التعليمي لتدريس الطالب اليهود في المدارس العبرية في تخصصات 

 الرياضيات والعلوم واللغة االنجليزية، باإلضافة للغة العربية.
قع أن هذا االقتراح يأتي تطبيقًا للخطة التعليمية التي أعلن عنها وزير المعارف في حكومة وذكر المو 

في  48مدرس ومدرسة من فلسطينيي  500االحتالل، شاي فيرون العام الماضي، حول دمج 
 المدارس الحكومية العبرية، خالل السنوات الخمس القادمة.

 03/5/4104قدس برس،   
 
 سرائيلي يصدر ضده حكم بالسجنأولمرت خامس مسؤول إ .30

قالت مصادر إعالمية عبرية، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أيهود اولمرت هو : الناصرة
 خامس مسؤول إسرائيلي رفيع يصدر ضد حكم بالسجن الفعلي على خلفية قضايا فساد.

الجنسي، والتحرش ويقضي الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف الذي أدين بتهمة االغتصاب، 
 سنوات. 7عقوبة السجن الفعلي لمدة  حالياً 
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أما وزير الداخلية األسبق آرييه درعي زعيم حزب "شاس" الديني السابق، فسبق وان إدانته المحكمة 
 3بعد إدانته، أمضى منها  سنوات 4بتهم تلقي الرشوة وخيانة األمانة حيث حكم عليه بالسجن 

 عليا لمحكوميته.سنوات بعد تخفيض المحكمة ال
، على وزير المالية األسبق أشهر 5سنوات و 5كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن الفعلي لمدة 

 أبراهام هيرشزون بعد إدانته بتهم االحتيال وخيانة األمانة والحصول على أشياء باالحتيال.
لك وزير العمل ويندرج ضمن قائمة المسؤولين اإلسرائيليين الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن، كذ

والرفاه االجتماعي األسبق شلومو بن إزري الذي أدانته المحكمة بتهم تلقي الرشوة وخيانة األمانة 
 سنوات. 4والتخطيط الرتكاب جريمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 

 03/5/4104قدس برس،   
 
 "مجموعة العمل": استشهاد ثالثة فلسطينيين بسورية أثنين منهم قضيا تحت التعذيب .32

أمس الثالثاء، جراء  ااستشهد الجئان فلسطينيان ، من غزة، أن04/5/4104القدس، القدس، قالت 
 .ةاستمرار استهداف مخيمات وتجمعات الالجئين في سوري

وأفادت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا( باستشهاد الشاب محمد بدر من سكان مخيم 
من، مشيرًة إلى أنه اعتقل منذ أشهر على حاجز الحسينية، جراء تعرضه للتعذيب في سجون األ

كما استشهد الشاب فندي علي جراء قصف استهدف المتحلق  الكابالت بين بلدتي يلدا وحجيرة.
 الجنوبي بالقرب من مدخل حي جوبر.

، محمد اقبال بلو، من أنطاكيا، ونقاًل عن مراسلها 04/5/4104في القدس العربي، لندن، وجاء 
أحد المعتقالت السورية يوم ُقتل في ة الوطنية لمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين رئيس الهيئأن 

تحت التعذيب أثناء اعتقاله لدى النظام السوري في  استشهدأمس، وأفادت المصادر أن فؤاد عمر 
وأكدت مجموعة العمل الفلسطيني في بيان لها مقتل فؤاد عمر تحت التعذيب في سجون  دمشق.

 ري بعد أن تم اعتقاله في شباط/ فبراير الماضي.النظام السو 
 
 اقتحامات للمسجد األقصى واالحتالل يعتقل عددًا من طالب مصاطب العلم .33

القدس ثالثة من طالب مصاطب العلم  13/5/1014اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم الثالثاء 
 ل المسجد األقصى.وألماظة إبراهيم من قرية عرابة بعد أن ادعت بقيامهم بالتكبير داخ
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وكانت مجموعة مستوطنين قد اقتحمت صباحا ساحات المسجد األقصى تحت حماية قوات 
ما أثار سخط  استفزازي،التي قامت بالتشويش على حلقات العلم وتصوير الطالب بشكل  ،االحتالل

الحتاللية داخل بالتكبير والهتاف استنكارا لهذه الممارسات ا إثرهاالمصلين والطالب الذين قاموا على 
 األقصى.

04/5/4104مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 الجيش االسرائيلي المسيحيين في الفلسطينيين بطاركة ورؤساء كنائس القدس يرفضون تجنيد .34

بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس الثالثاء رفضهم لمحاوالت  أعلن (:أ ف ب) –القدس 
 في الجيش االسرائيلي. في الداخل الفلسطيني يحيينتجنيد الشباب المس

يرك الالتين وجاء االعالن في بيان صادر عن بطريرك الروم االرثودوكس ثيوفيلوس الثالث وبطر 
فؤاد طوال وبطريرك االرمن االرثوذكس نورهان مانوغيان وورئيس حراسة االراضي المقدسة قدس 

 رئيس اساقفة في القدس. 11األب الوقور بيير باتيستا بيتساباال، كما حمل البيان توقيع 
ل عضو ان رؤساء الكنائس يتابعون نشاطات عدد من السياسيين االسرائيليين، مث" وقال البيان

الكنيست ياريف الفين الذي يقدم مقترحات تشريعية تمييزية تستهدف الجسم العربي الفلسطيني الواحد 
داخل اسرائيل، وانهم يرون في ذلك جهدا خاطئا وغير مناسب يهدف الى التمييز بين المسيحيين 

مجال لخطوات أن مثل هذه التشريعات ستفتح ال"وحذروا من ". وباقي ابناء شعبهم على اسس دينية
بدء توزيع دعوات لتجنيد طوعي  أعلنالحقة مثل التجنيد االجباري في الجيش اإلسرائيلي الذي 

 ."للشباب المسيحي بهدف تشجيعهم لالنخراط في صفوفه
04/5/4104القدس العربي، لندن،   

 
 القدس: مستمرون في تنفيذ استراتيجية بناء وترميم الكنائس بطريرك .35

غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين  قال :القدس المحتلة
واالردن، أن بطريركية القدس مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها ببناء وترميم الكنائس في مناطق واليتها 
الدينية، كاشفًا عن التحضيرات النهائية الفتتاح كنيسة جديدة تابعة لبطريركية القدس تحمل اسم 

في قبرص. فيما أشار الى أنه سيقوم بافتتاح الكنيسة الجديدة في بداية االسبوع « صعودكنيسة ال»
 الُمقبل بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية.

04/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 في صفوف األسرى المضربين عن الطعام سقوط شهداءقراقع ُيحذر من  .36

ألسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع من استشهاد حذر وزير شؤون ا: عبدهللا ريان -رام هللا
أسرى إداريين في معتقالت االحتالل االسرائيلي، حيث صادرت سلطات المعتقل من بعضهم الملح 
والسكر، معلنًا انضمام قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية في المعتقالت إلضراب األسرى 

 الب المضربين.اإلداريين، ما لم تستجب سلطات المعتقل لمط
أوضاع األسرى الفلسطينيين المضربين ضد سياسة االعتقال اإلداري في »إن « البيان»وقال قراقع لـ

معتقالت االحتالل في تدهور صحي متسارع، بعد أن ظهرت عليهم عالمات عدم القدرة على 
ح والسكر بعد الحركة، محذرًا من أن بعضهم دخل مرحلة الخطر نتيجة تناولهم الماء فقط دون المل

 مصادرة مصلحة السجون الملح والسكر، منهم باإلضافة إلى أغطيتهم ومالبسهم.
الوضع قد يتدهور خالل األيام القادمة، وهذا يتطلب تضامن »وحذر الوزير الفلسطيني من أن 

 «.وأوسع بمستوى هذا التحدي الذي يخوضه األسرى المضربون أكبروتصعيد شعبي وجماهيري 
04/5/4104، البيان، دبي  

 
  مركز حقوقي يحّذر من تحريض وزراء إسرائيليين على قتل األسرى .37

طالب مركز األسرى للدراسات المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق االنسان ومجموعات : رام هللا
الضغط الدولية "بحماية األسرى الفلسطينيين من تطرف وزراء اسرائيليين متنفذين بالقرار، ومنهم 

 لداخلي، والداعين إلعدام األسرى والتحريض على قتلهم".وزير األمن ا
ودعا المركز في بيان تلقته "قدس برس" الكل الوطني والعربي "لموجة دعم ومساندة لألسرى 
اإلداريين اللذين وصل إضرابهم لليوم العشرين على التوالي في حين وصل إضراب األسير أيمن 

والخمسين على  الثانية واألسير عدنان شنايطة لليوم اطبيش المضرب لخمسة وسبعين يومًا متتالي
 التوالي وهما في حال الخطر".

03/5/4104، قدس برس  
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 عن األسير ثائر حالحلة نادي األسير: اإلفراج .38
عن األسير ثائر حالحلة من محافظة الخليل وأوضح  أمسأفرجت سلطات االحتالل مساء  ليل:الخ

شهرا، وكانت سلطات  14جون االحتالل في آخر اعتقال له نادي األسير ان حالحلة قضى في س
 .1013االحتالل قد اعتقلت حالحلة في نيسان من عام 

04/5/4104، رام هللا، الحياة الجديدة  
 
 بعد ثمان سنوات من االعتقال من غزة عن أسير فلسطيني االحتالل يفرج .39

عن أسير فلسطيني من قطاع غزة،  (5|13أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء ): غزة
 وذلك بعد اعتقال دام ثماني سنوات متواصلة.

وأخلت سلطات االحتالل سبيل االسير ابراهيم خليل البردويل من رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، عند 
معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة حيث تم اقتياده بمسيرة محمولة من قبل اقاربه وأصدقائه 

وكانت قوات االحتالل اعتقلت االسير البردويل في ايار )مايو( من عام  رأسه في رفح. إلى مسقط
م، حيث حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة مقاومة 1007

 االحتالل.
03/5/4104، قدس برس  

 
 ن المضربينمسيرات واعتصامات في الضفة وغزة تزدحم بشعارات الدعم لألسرى اإلداريي .41

مسيرات واعتصامات تضامنية مع  أمسنظمت في محافظات الضفة وغزة  مندوبو األيام، وفا:
 األسرى االداريين المضربين عن الطعام.

ففي رام هللا انطلقت مسيرة من أمام مقر الصليب األحمر إلى خيمة االعتصام في مدينة البيرة، 
الشخصيات الرسمية والشعبية، سلم خاللها  امس، بمشاركة أهالي األسرى المضربين وعدد من

األهالي مندوبة الصليب األحمر عريضة وقعت عليها أمهات األسرى اإلداريين، طالبن خاللها 
وفي غزة استمرت يوم أمس فعاليات التضامن مع األسرى اإلداريين في  بإنهاء االعتقال اإلداري.

 صليب األحمر بمدينة غزة.خيمة التضامن المقامة أمام مقر اللجنة الدولية لل
وشارك المئات من المواطنين والوفود التضامنية في فعاليات خيمة التضامن مع األسرى اإلداريين 

 في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
04/5/4104األيام، رام هللا،   
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 في جيوساألمني  تعيد تأهيل بئر المروج الزراعي خلف الجدار "فلسطين الغد": الضفة .40

األيام: أنجزت فلسطين الغد تأهيل وا عادة تشغيل بئر المروج الزراعي الواقع خلف الجدار  -رام هللا 
 في جيوس. الغربية الضفة عن اسرائيل لفصل االمني

وتضمنت أعمال التأهيل، والتي استغرق تنفيذها أقل من شهر، إزالة تسعة أمتار من الترسبات 
ق نصف قدرته اإلنتاجية، وذلك باإلضافة إلى المعالجة الترابية التي حدت من إنتاجية البئر بما يفو 
عادة  المحرك وتغيير كافة المواسير وتجهيز البئر للعمل  تأهيلالكيماوية، وتم تركيب مضخة جديدة وا 

ألف دوالر، وتم التنفيذ ضمن برنامج  90وبلغت تكلفة أعمال الترميم حوالي  بالكهرباء حال توفرها.
 المواطنين في المناطق األكثر تضررًا من الجدار واالستيطان. فلسطين الغد لتعزيز صمود

04/5/4104األيام، رام هللا،   
 
 إغالق معبر رفح يحرم منتخب فلسطين للكرة الشاطئية من المشاركة في البطولة العربية .42

حال إغالق معبر رفح البري دون مشاركة منتخب فلسطين للكرة الشاطئية في الدورة العربية : غزة
 ( في مدينة شرم الشيخ بمصر.5|13الثة لكرة القدم الشاطئية، المقرر إقامتها اليوم الثالثاء )الث

وقال المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية عماد هاشم في تصريح مكتوب أن بعثة المنتخب 
تها في الفلسطيني لم تنجح في المشاركة بالبطولة العربية الثالثة لكرة القدم الشاطئية والمقرر إقام

 مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الثالثاء، وذلك بسبب إغالق معبر رفح الحدودي.
وكشف أن جميع المحاوالت التي قام بها االتحاد الفلسطيني لكرة القدم والجهات الرسمية فشلت في 

الكرة  وأضاف هاشم هذه المرة الثانية التي لم يتمكن وفد بعثة منتخب التنسيق لتمكين بعثة المنتخب.
الشاطئية من مغادرة قطاع غزة لنفس األسباب حيث كانت األولى كاس األمم اآلسيوية في الصين 

 العام الماضي.
03/5/4104، قدس برس  

 
 خاصة في هذا الوقت": المصالحة الفلسطينية ضرورة القدس العربيلـ " محمد عسافالفنان  .43

مد عساف في حوار أجرته معه صحيفة قال الفنان الفلسطيني محعبد الحميد صيام:  -فرجينيا 
 أنا أفتخر بانتمائي لهذا الشعب المناضل والموحد في همه وطموحه وتطلعاته.القدس العربي: "
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ضرورة "المصالحة الفلسطينية  بين حركتي حماس وفتح، المصالحة الفلسطينيةوأضاف متحدثًا عن 
. لقد أساء االنقسام لشعبنا وقضيته ومهمة خاصة في هذا الوقت بالذات والقضية الوطنية مستهدفة

 نا.خالوطنية وال نريد أن نعود لتلك الحالة الشاذة في تاري
سفير ‘إن تكريمي بمنحي منصب وتحدث عن تعيينه سفيرًا للنوايا للحسنة لوكالة االونروا فقال: "

منحني لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( لشرف عظيم لي وي ’مساعي حميدة
فرصة لرد الجميل ولو بشيء يسير للشعب الفلسطيني وخاصة الالجئين منهم الذين شردوا من 

 وطنهم بغير حق.
04/5/4104القدس العربي، لندن،   

 
 مليار دوالر خسائر القطاع الخاص بسبب الحصار 01غرفة التجارة والصناعة بغزة:  .44

مليار  10ة إن خسائر القطاع الخاص بلغت غز  في صناعةالتجارة و القالت غرفة : العجل عزام- غزة
 دوالر منذ فرض الحصار الصهيوني على قطاع غزة، من حوالي ثمانية سنوات.

وناشدت في مؤتمر صحفي عقدته أمام منزل ومخازن عائلة الجرو التي أتى عليها حريق ضخم قبل 
ند مسؤولياتها والضغط يومين، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري والوقوف ع

 على االحتالل لفتح المعابر بشكلها الصحيح.
 وطالبت بأهمية السماح بالتسويق السليم للبضائع المحلية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي

 إلنعاش االقتصاد.
03/5/4104وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة،   

 
 ي المتحف الوطني االردنيف "هوى فلسطين"ع مختارات شعرية بعنوان توقي .45

وقع الشاعر واإلعالمي اللبناني زاهي وهبي، مساء يوم أمس األول، في : عمر أبو الهيجاء -عمان 
، وسط حضور «هوى فلسطين»المتحف الوطني االردني للفنون الجميلة، مختارات شعرية بعنوان 

ت والنشر والتوزيع، التي من المثقفين والمهتمين، في الحفل الذي نظمته دار موزاييك للترجما
 أصدرت المختارات، وبمشاركة الناقدة د. رزان ابراهيم.

أشد ما يجذبك في "هوى فلسطين.. لزاهي وهبي: »قدمت د. زران ابراهيم قراءة نقدية حملت عنوان و 
 ".هذا الديوان سعي حثيث لترسيخ قيمة التجذر الفلسطيني قبالة حالة الالتجذر اإلسرائيلية

04/5/4104عمان، الدستور،   
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 تبحث مع أمين عمان الخدمات المقدمة للمخيمات "فلسطين النيابية" .46

أمانة عمان  أمسبحثت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود خالل زيارتها : عمان
الكبرى مع أمين عمان عقل بلتاجي خدمات األمانة المقدمة للمخيمات وأوضاع العاملين من أبناء 

غزة في كوادر األمانة. واكد امين عمان أن األمانة تقدم خدماتها بشمولية وعدالة الى جميع قطاع 
مناطق وأحياء العاصمة بما فيها المخيمات كجزء ال يتجزأ من العاصمة مراعية خصوصية المخيم 

فة وطابعه كشاهد على وجوب حل القضية الفلسطينية، مشيرا الى أنها تقدم الخدمات اليومية من نظا
وغيرها، فضال عن تنفيذ الخطط والبرامج ألعمال التعبيد والصيانة واإلنارة وفق األولويات واإلمكانات 

 المتاحة.
بنظرائهم من  86وطالب النائب السعود بمساواة رواتب عمال ابناء قطاع غزة في األمانة وعددهم 

أمين عمان انه سينسب بتوصية عمال األمانة وبشمولهم بكافة العالوات والتأمين الصحي، فيما بين 
 الى مجلس أمانة عمان لتعديل رواتبهم وكذلك شمولهم بالتأمين الصحي.

04/5/4104، الدستور، عّمان  
 
سالمية .47  ندوة القدس: الجامعة األردنية حملت موضوع القدس كقضية وطنية وقومية وا 

ر والتحديث والحفاظ على قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور إخليف الطراونة إن األعما :عمان
قيادتنا الهاشمية منذ  اختطتهالقدس من العبث ومحاوالت الصهاينة تغيير الواقع على األرض، نهج 

 إلى أن تعود القدس عربية الهوية والسكان والمالمح. 1614أول إعمار للمسجد األقصى عام 
« القدس: الواقع والمستقبل» أعمال ندوة أمسفي الجامعة األردنية  افتتاحهوأضاف الطراونة خالل 

أن قوافل من الشهداء األردنيين قدمت ارواحها من أجل الحفاظ على عروبة فلسطين وعودة الحق 
 إلى أصحابه غير منقوص طالما ظل النداء يجوب عتبات السماء مرددًا هللا أكبر.
ة األردنية إلى إبراز وتهدف الندوة التي نظمها المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس بالتعاون مع الجامع

 األخطار والتحديات التي تواجه القدس في مشاريع التهويد واالستيطان.
سالمية، مشيرًا إلى  ولفت الطراونة إلى أن الجامعة حملت موضوع القدس كقضية وطنية وقومية وا 
 تخصيص مكتبتها ومركز مخطوطاتها قسمًا خاصًا متعلقًا بالقدس حيث تعمل على تزويدها بكل ما
يلزم من كتب ومؤلفات ومخطوطات تتحدث عن عذابات أهل القدس وصمودهم في وجه اآللة 

 الحربية للصهاينة.
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بدوره قال األمين العام للمؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس الدكتور عزت جرادات إن مكان عقد هذه 
 في رسالة الجامعة. الندوة في رحاب الجامعة االردنية يعبر عن مكانة القدس تاريخًا وتراثًا وحضارة

وأشار جرادات إلى أهمية الدور الفلسطيني واألردني والعربي واإلسالمي في الدفاع عن المدينة 
بقائها حّية في ضمائر جيل الشباب الذي يتوق إلى تحرير القدس كرمز لتحرير فلسطين  المقدسة، وا 

 مكانها التاريخي والجغرافي والحضاري. واستعادة
ة العلماء والدعاة في القدس الدكتور عبد الرحمن عباد ورقة عمل تناول فيها وقدم أمين عام هيئ

 العربي لمدينة القدس. واالجتماعي االقتصاديالواقع 
وسلط أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور أحمد نوفل الضوء على ممارسات 

ألصليين، فضاًل عن تنفيذ سياسات الصهيونية الرامية إلى تهويد المدينة وتفريغها من سكانها ا
 مصادرة األراضي لبناء المستوطنات ومحاولة تغيير معالم المدينة الدينية والتاريخية والحضارية.

04/4104، الرأي، عّمان  
 
 من خطورة التمادي واالستهتار باألمن واالستقرار في مخيم عين الحلوةتحذير  "الجماعة": .48

يم عين الحلوة، حذر المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في تعليقًا على ما جرى في مخ: صيدا
الجنوب الدكتور بسام حمود من خطورة التمادي واالستهتار باألمن واالستقرار في المخيم. وقال: ان 
ما شهده المخيم وما سبقه من عمليات اغتيال واشتباكات مسلحة عبثية يضع الجميع أمام 

يم وأهله وتجنيبه ويالت الفتنة التي قد تكون مقدمة لشطبه جغرافيًا مسؤولياتهم التاريخية لحفظ المخ
وسياسيًا لما يمثله من عاصمة للشتات الفلسطيني ونقطة قوة لصالح القضية الفلسطينية ومشروع 

 التحرير والعودة.
ونبه أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد مما تحمله حوادث عين الحلوة من تهديد جدي 

وضع الفلسطيني، ولألمن الوطني اللبناني، معتبرًا أن االختراقات المحلية واإلقليمية للوضع لل
 الفلسطيني هي التي تقف وراء ما يجري.

وأشاد سعد بالتحرك الشبابي والشعبي الذي اندفع بشجاعة محاواًل وضع حد الشتباكات األمس، كما 
لمخيم والتصدي لما يخطط ضده، ولتجنيب دعا الفصائل الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها تجاه ا

 المناطق المجاورة للمخيم الخسائر واألضرار التي تلحق بها.
04/5/4104، المستقبل، بيروت  
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 عين الحلوة : وأد الفتنة في مخيمفي جنوب لبنان "األمن الفرعي" .49
ث بحث مجلس األمن الفرعي في الجنوب الوضع في مخيم عين الحلوة في اعقاب حواد: صيدا

االثنين فدعا كافة األفرقاء الفلسطينيين الى وجوب وأد الفتنة والتكاتف والتضامن في ظل األوضاع 
السياسية واألمنية المضطربة التي تعيشها المنطقة ككل، والى اعتماد لغة العقل والحكمة بعيدًا عن 

 لغة الحرب والغاء اآلخر التي ال تخدم القضية الفلسطينية.
ستقبل بو ضاهر في مكتبه في سراي صيدا الحكومي قائد األمن الوطني وفي سياق متصل، ا

الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب واطلع منه على الوضع األمني في مخيم عين الحلوة والمعالجات 
 الجارية لتداعيات الحوادث األخيرة.

04/5/4104، المستقبل، بيروت  
 
 راضي اللبنانيةداخل األ  االحتالل يواصل انتهاكاته للخط األزرق .51

على السيادة اللبنانية برا وجوا، ضاربة  العدوانيلليوم الثالث على التوالي، واصلت إسرائيل مسلسلها 
. ففي انتهاك فاضح وجديد لحرمة 1701عرض الحائط بجميع القرارات الدولية، ال سيما القرار 

ن داخل األراضي الفلسطينية األراضي اللبنانية، أقدمت جرافة تابعة لالحتالل، على جرف أتربة م
المحتلة ورميها الى شمالي الخط األزرق داخل األراضي اللبنانية قبالة بلدة الناقورة الحدودية. وعلى 
األثر توجهت دورية تابعة للجيش الى المكان، وتم التنسيق مع قوات "اليونيفيل" لمعالجة الموضوع، 

 حيث أوقفت اآللية المذكورة عملها.
ذا االعتداء البري، مع تحليق مكثف للطيران اإلسرائيلي الذي اخترق االجواء اللبنانية وقد تزامن ه

 فوق بلدة كفركال، ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية.
04/5/4104، السفير، بيروت  

 
 الفلسطينية للرد على جرائم "إسرائيل" الهمجية المقاومةنواب البحرين يدعون  .50

دانته الشديدة غا-المنامة  زي الغريري: أعرب مجلس النواب البحريني عن استنكاره البالغ وا 
لإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية والعقوبات المشددة في حق األسرى الفلسطينيين في معتقالت 
االحتالل اإلسرائيلي، واعتقال عدد من األعضاء والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا أن 

االعتداءات الوحشية على األسرى الفلسطينيين يستوجب من المقاومة الفلسطينية بكافة  استمرار
 فصائلها الرد على جرائم االحتالل.
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وأكد المجلس، في بيان أمس، أن اعتقال سلطات االحتالل أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني 
نة النواب المنتخبين من الشعب يشكل انتهاكا فاضحا لكافة القوانين واألعراف الدولية، ولحصا»

، مطالبا بسرعة إطالق سراحهم. وناشد مجلس النواب اتحاد البرلمان الدولي والبرلمان «الفلسطيني
األوروبي واتحاد البرلمان العربي نصرة األسرى والشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل إلدانة الجرائم 

ما ساهم في »ي المطبق تجاه ما يحدث لألسرى اإلسرائيلية المستمرة. وأدان المجلس الصمت الدول
 «.تشجيع العدو الصهيوني على ارتكاب مزيد من االعتداءات واالنتهاكات اليومية والمستمرة

 04/5/4104البيان، دبي، 
 
 اليهودي "الحج"جربة لتأمين  جزيرةتعزيزات أمنية كبيرة في  :تونس .52

نوب شرق( واتخذت احتياطات أمنية استثنائية، نشرت تونس تعزيزات أمنية كبيرة في جزيرة جربة )ج
إلى  19لتأمين الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة"، أقدم معبد يهودي في إفريقيا، والمقرر من 

 مايو الجاري. 18
وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة نشرت "تعزيزات أمنية مهمة" 

 اطات أمنية استثنائية" في جزيرة جربة لتأمين الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة.و"اتخذت احتي
وأضاف أن وزير الداخلية لطفي بن جدو "تحول اليوم الثالثاء إلى جربة حيث تفّقد بنفسه اإلجراءات 
واالحتياطات األمنية الخاصة بالحج اليهودي" وأنه "تحادث" مع بيريز الطرابلسي رئيس كنيس 

 .الغريبة
وقال إن الحجوزات الخاصة بحج هذا العام إلى الغريبة "ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية" رافضا 

 إعطاء إحصائيات حول العدد.
 04/5/4104الشرق، الدوحة، 

 
 فرنسا: أمن "إسرائيل" غير قابل ألي مساومة .53

للجنة اليهودية فادي أبو سعدى: صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مخاطبًا ا -رام هللا 
األميركية في واشنطن، بأن أمن إسرائيل غير قابل ألي مساومة، لكنه أكد أن إسرائيل ستصبح أكثر 

ودعا فابيوس كال الجانبين للتعرف أكثر على فوائد اتفاق  أمنًا بفضل اتفاق سالم مع الفلسطينيين.
 للمفاوضات. السالم، ودراسة ثمن فشل عملية السالم، مطالبًا الجانبين بالعودة

 04/5/4104القدس العربي، لندن، 
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 الحكومة البريطانية تمنح ليفني الحصانة الدبلوماسية خشية اعتقالها .54

: منحت الحكومة البريطانية مؤخرًا وزيرة القضاء اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، الحصانة 48عرب 
سبوع الحالي، وذلك خشية إصدار الدبلوماسية المؤقتة عشية زيارتها المتوقعة للعاصمة لندن خالل األ

السلطات القضائية مذكرة اعتقال لليفني بشبهة ارتكاب جرائم حرب، حسب ما أفادت صحيفة 
 "الغارديان" البريطانية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، تأكيدات مكتب ليفني للخبر. وبحسب الصحيفة 
بريطانيا مساء اليوم األربعاء، للقاء وزير الخارجية البريطاني وليام فمن المقرر أن تبدأ ليفني زيارتها ل

 هيك.
وسارعت السلطات البريطانية إلى منح ليفني حصانة دبلوماسية خاصة معتبرة زيارتها "مهمة 
خاصة"، وهي مكانة مؤقتة تمنح لألشخاص الذين يصلون األراضي البريطانية بهدف إجراء 

 اتصاالت سياسية رسمية.
 04/5/4104، 48عرب

 
 السفير البرازيلي لدى السلطة يؤكد على عمق عالقة بالده مع فلسطين .55

قدس برس: أكد السفير البرازيلي لدى السلطة الفلسطينية باولو فرانكا على عمق العالقة التي  -غزة 
 تربط البرازيل وفلسطين، معربا عن امله ان يعيش الشعب الفلسطيني حياة افضل.

( مراسم 5|13فتتحت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" الثالثاء )جاء ذلك خالل ا
 عيادات "االونروا" في قطاع غزة. إحدىبدء تطبيق نظام الصحة اإللكتروني في مقر 

وتمت مراسم االفتتاح في مقر عيادة "معن" في خانيونس جنوب قطاع غزة، بحضور سفير البرازيل 
انكا، ومدير عمليات األونروا في غزة، روبرت تيرنر، ومدير برنامج الصحة في في فلسطين، باولو فر 

 األونروا، الدكتور أكيهيرو سيتا.
وقالت "االونروا" انه بفضل الدعم السخي الذي قدمته الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومقرها مدينة 

ن من تطبيق نظام الصحة اإللكتروني دوالر أمريكي، ستتمك 54،000ساو باولو في البرازيل، بقيمة 
 11الخاص بها في ثالثة مراكز أخرى من مجمل مراكز الرعاية الصحية التابعة لها والبالغ عددها 

 مركزًا في مختلف أنحاء قطاع غزة.
 03/5/4104قدس برس، 
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 ثالثون مليون دوالر من البنك الدولي لموازنة السلطة الفلسطينية .56

مليون دوالر اميركي إلى السلطة الوطنية، من  30 أمسيدة: حّول البنك الدولي الحياة الجد –رام هللا 
الصندوق االستئماني متعدد المانحين لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية 

 عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.
كومة اليابان في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة وستساعد هذه األموال، التي تسهم بها ح

الوطنية، ما يوفر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الحيوية األخرى، 
من ُجملة الخدمات األخرى غيرها، التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني، ولإلصالحات االقتصادية 

 الجارية حاليا.
هذه الشريحة االئتمانية، سيكون الصندوق االستئماني متعدد المانحين لخطة ومع اإلفراج عن 

 مليار دوالر اميركي للسلطة. 1.16اإلصالح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي
 04/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "ثورية أمريكية" وأبطاله يقاطعون "إسرائيل" .57

أعلن الممثل االميركي داني غلوفر، والناشطة السياسية األميركية،  الحياة الجديدة: –القدس المحتلة 
رفضهم « ثورية أميركية»جيرايس لي بوغس، وعدد من الممثلين والمشاركين والعاملين في فيلم 

لعرض الفيلم في مهرجان أفالم إسرائيلي، مؤكدين أنهم يؤيدون المقاطعة األكاديمية والثقافية 
 إلسرائيل.

 66هو فيلم وثائقي يحكي قصة المناضلة األميركية جيرايس لي بوغس )« أميركية ثورية»وفيلم 
 عاما(، التي نشطت ضد التمييز العنصري في أميركيا في خمسينيات القرن الماضي.

اإلسرائيلي، معارضة العشرات ممن شاركوا في إنتاج « دوكأفيف»واثار نبأ عرض الفيلم في مهرجان 
بيانا يعبرون فيه عن رفضهم لعرضه، مؤكدين دعمهم  وأصدرواوغس ذاتها، الفيلم، بينهم غلوفر، وب

 لفرض المقاطعة الثقافية واألكاديمية على إسرائيل. 
وقال البيان إن الفيلم يتحدث عن سيرة حياة جيرايس لي بوغز، وهي أعلنت بوضوح عن تأييدها 

شاطها الثوري. وقال البيان: "فوجئنا لمقاطعة إسرائيل، وتعتقد بأن عرض الفيلم يتناقض مع سيرتها ون
أيار الجاري، وهذا  15-13للعرض في إسرائيل في « دوكأفيف»بأن الفيلم مدرج في برنامج مهرجان 

 العرض تقرر دون علمنا. وطالبنا بإلغائه لكن طلبنا لم يستجب وسيعرض الفيلم رغم معارضتنا".
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لفلسطيني ونؤيد دعوته لفرض المقاطعة وقال الموقعون على البيان نعلن تضامننا مع الشعب ا
األكاديمية. ووقع البيان إلى جانب الناشطة بوغز، والممثل غلوفر، عشرات المشاركين في الفيلم 
الوثائقي الذي تدور أحداثه حول نضال بوغس، وهي ابنة مهاجرين صينيين من ديترويت، ضد 

 .50-40الـ  التمييز العنصري في الواليات المتحدة ضد السود في سنوات
إلى جانب مجموعة فنانين أميركيين مقاطعتهم لمهرجان تورنتو  1006عام  أعلنوكان غلوفر قد 

 لألفالم بسبب تخصيص اسبوع لعرض األفالم اإلسرائيلية وتكريم مدينة تل أبيب.
 04/5/4104الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مصر: عدد السياح تراجع نحو الثلث .58

صد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر، تراجعًا في عدد السياح الحياة: ر  -القاهرة 
ألف سائح في آذار )مارس( الماضي، في  755في المئة، ليسجل  31.4من دول العالم بنسبة 

 .1013ألف سائح في الشهر ذاته من عام  11مقابل مليون و
ية كان األعلى ثم أوروبا الغربية فالشرق عدد السياح من أوروبا الشرق»وأوضح الجهاز في بيان، أن 

 «.األوسط
في المئة  43.9انخفاض عدد الليالي السياحية التي قضاها الزوار المغادرون بنسبة »وأشار إلى 

وأفاد بأن «. مليون ليلة في الشهر ذاته من العام الماضي 11.6مليون ليلة في مقابل  9.7لتبلغ 
في المئة في عدد الليالي، تليها أوروبا  40ولى مشكلة نسبة احتلت المرتبة األ»أوروبا الشرقية 
 «.في المئة 41.6في المئة ثم الشرق األوسط  37.6الغربية بنسبة 

 116.1في المئة، بالغًا نحو  33.6تراجع عدد السياح من الدول العربية بنسبة »ولفت البيان إلى 
ه من العام الماضي، وانخفضت النسبة ألف في الشهر ذات 180.3ألف في آذار الماضي، في مقابل 

 «.في المئة من العدد اإلجمالي لزّوار مصر 15.8إلى نحو 
 1.7مليون في مقابل  1.1بلغت »وأضاف ان عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح العرب 

ة في المئة من الليالي السياحي 17.8في المئة وبنسبة  30.9مليون ليلة العام الماضي، بانخفاض 
ليلة خالل فترة  11.1ليلة في مقابل  6.9سجل »وأظهر أن متوسط عدد الليالي للسائح «. اإلجمالية
 «.المقارنة

 04/5/4104الحياة، لندن، 
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 لقيام إسرائيل 66الذكرى الـ  في 48فلسطينيو  .59

 نبيل السهلي
ل الخط (، باتت األقلية العربية داخ1014-1648عامًا على إنشاء إسرائيل ) 99بعد مرور 

وعلى رأسهم وزير -األخضر في مواجهة تحديات هامة، في مقدمها دعوة بعض اإلسرائيليين 
إلى طرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من داخل الخط  -الخارجية العنصري أفيغدور ليبرمان

 األخضر إلى الضفة الغربية أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية واحتالل أرضهم، كما دعا رئيس
الوزراء بنيامين نتانياهو إلى طرد األقلية العربية من إسرائيل، وسجل ذلك عبر توصيات عديدة في 

 .1000مؤتمرات إسرائيلية، ومنها مؤتمرات هرتزليا التي عقدت بشكل دوري منذ عام 
وبالعودة إلى أدبيات الحركة الصهيونية، نرى أن نجاح مشروعها في إنشاء الدولة اليهودية في 

حالل فلسط ين واستمرارها كانا يكمنان في القدرة على طرد السكان الفلسطينيين من ديارهم وا 
 46بعد -المستوطنين اليهود من بقاع األرض كافة عوضًا عنهم، واستطاعت الحركة الصهيونية 

أيار/ مايو  15إنشاء الدولة )في  -عامًا من انعقاد المؤتمر الصهيوني في مدينة بازل السويسرية
 850كيلومتر مربع، وتم طرد نحو  17006من مساحة فلسطين البالغة  %78(، على نحو 1648

من مجموع السكان الفلسطينيين في عام  %91ألفًا من الفلسطينيين خارج أرضهم كانوا يمثلون 
1648. 

ومنذ العام المذكور، اعتبر أصحاب القرار في إسرائيل مجرد وجود األقلية العربية في أرضها خطرًا 
استهدفت االستمرار في اإلرهاب والتمييز العنصري  استراتيجيةوجوديًا عليهم، فانتهجوا حيالها 

فراغ األرض من أهلها الشرعيين، وتبعًا لذلك قام الجيش  إلجبار الفلسطينيين على الرحيل وا 
جازر، اإلسرائيلي وقبله العصابات الصهيونية، الشتيرن والهاغانا وغيرها، بارتكاب العديد من الم

 كمجزرة اللد ودير ياسين والرملة وكفر قاسم وقبية والطنطورة وبلد الشيخ لدفع العرب خارج أرضهم.
بعد ذلك اتبعت السلطات اإلسرائيلية سياسات استهدفت قطع اتصال األقلية العربية بمحيطها العربي، 

لي. وعملت السلطات وحاولت في الوقت ذاته استيعابها ودمجها ولكن على هامش المجتمع اإلسرائي
اإلسرائيلية جاهدة لطمس الهوية العربية، فحاولت جعل الدروز والشركس قوميات منفصلة وفرضت 

، وحاولت التفريق بين العرب المسلمين 1658عليهم الخدمة اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي منذ عام 
 إلى مذاهب مختلفة. والمسيحيين، وتقسيم المسيحيين إلى طوائف شرقية وغربية، والمسلمين
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، وتميزت الفترة األولى 1014و 1648مر العرب داخل الخط األخضر بثالث فترات بين عامي 
قانونًا لمصادرة  34( وهي فترة الحكم العسكري اإلسرائيلي، باستصدار إسرائيل 1648-1699)

أو ألصحابها  األراضي العربية، سواء تلك التي تعود ملكيتها لالجئين الفلسطينيين في الشتات،
الموجودين في إسرائيل الحاضرين الغائبين الذين يقطنون في قرى ومدن غير تلك التي طردوا منها. 
وعلى سبيل المثال ال الحصر، يقطن جزء من أهالي قرية صفورية في قضاء الناصرة قرب قريتهم 

ين الغائبين بنحو ، وُيمنعون من العودة إليها، ويقدر مجموع الحاضر 1648التي طردوا منها عام 
ألف عربي فلسطيني. وتوالت السياسات اإلسرائيلية لمصادرة مزيد من األراضي العربية،  190

ألف دونم  11، حيث تمت مصادرة إسرائيل نحو 1679وبلغت المصادرة أوجها في آذار )مارس( 
ة ذلك قامت من قرى سخنين وعرابة وغيرها من القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث، وعلى خلفي

، وسقط خاللها ستة شهداء من القرى 1679آذار  30األقلية العربية بانتفاضة يوم األرض في 
المذكورة، وأصبح هذا اليوم يومًا وطنيًا في حياة الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، تتجسد 

 سلطات االحتالل. فيه الوحدة الوطنية الفلسطينية دفاعًا عن عروبة األرض وضد مصادرتها من قبل
استمر الجيش اإلسرائيلي في مصادرة األراضي العربية تحت حجج وضرورات األمن، ولهذا فإن 

ألف في  900إلى نحو مليون و 1648ألفًا عام  151الفلسطينيين، على رغم ارتفاع عددهم من 
التي  من األراضي %3من سكان إسرائيل، لكنهم ال يملكون سوى  %10، يمثلون نحو 1014عام 

قليمية استثنائية. إضافة إلى ذلك،  1648أقيمت عليها الدولة اإلسرائيلية عام  في ظروف دولية وا 
يعاني العرب داخل الخط األخضر من تمييز إسرائيلي واضح في مجال العمل والتعليم والصحة، 

 8ما بين  األمر الذي انعكس على المؤشرات ذات الصلة، فبينما بلغت معدالت البطالة بين اليهود
. وبسبب ضعف %16خالل األعوام األخيرة، ارتفعت معدالت البطالة بين العرب إلى نحو  %6و

من األطفال  %65من األطفال العرب يرتادون رياض األطفال، في مقابل  %44الخيارات، فإن 
 اليهود في سن ثالث سنوات.

عت السلطات اإلسرائيلية وفي محاولة منها لتهويد األراضي العربية داخل الخط األخضر، وض
مخططات لتهويد الجليل والنقب، بغية كسر التركز العربي في المنطقتين، وذلك عبر مسميات 

، حيث تهدف تلك المشاريع 1010لعام « مشروع نجمة داود»مشاريع تطويرية، مثل ما يسمى 
الية التي تضم وغيرها إلى إخالل التوازن السكاني لصالح اليهود، وبشكل خاص في المنطقة الشم

 مدن الجليل، مثل مدينة الناصرة.
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وفي الذكرى السادسة والستين إلنشاء إسرائيل، يبقى الوجود العربي المادي الكثيف وتعزيزه داخل 
، وتحسين الظروف المختلفة، هو األهم في المدى البعيد، وذلك بغية 1648المناطق المحتلة عام 

ية، وخصوصًا القوانين العنصرية التي تعتبر مقدمات تفويت الفرصة لتحقيق أي أهداف إسرائيل
الحتالل مزيد من األرض العربية وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، وقد دعا لتنفيذ 
تلك التوجهات اإلسرائيلية أكثر من مسؤول إسرائيلي، وفي مقدمهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان 

 في أكثر من مناسبة.
04/5/4104، ندنالحياة، ل  

 
 والحكومة األوروبياالتحاد  .61

 أ.د. يوسف رزقة
قليمية هو  غزة،لن ينسى أحد أن الحصار الذي فرضته قوة االحتالل على  بالتعاون مع قوى دولية وا 

الحصار األطول في العصر الحديث. ولن ينسى أحد أيضا أن الحصار لم يكن أخالقيا، وال قانونيا، 
م المتحدة، وأنه كان حصارا سياسيا بامتياز، والسبب هو فوز حماس في وال يتفق مع شريعة االم

 ورفضها شروط الرباعية. الحكومة،االنتخابات وتشكيلها 
وقد اعترض عليها جيمي كارتر في زيارته لغزة، وقد استغرب يومها  مقبولة،لم تكن شروط الرباعية 

 ا فقط لمطلب وقف إطالق النار.من مشاركة االمم المتحدة في الرباعية. ووقف كارتر مؤيد
والكتابات  بالتحليالت،مّرت سنوات طويلة على ما تقدم، وامتألت وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات 

حول دور الرباعية في تبرير الحصار، دون إعطاء وزن لمبادئ الديمقراطية التي هي مرجعية 
 وأميركا. األوروبي،القرارات في االتحاد 
عن لقاء االتحاد األوروبي في بروكسل، جاء فيه فيما يتعلق بالمصالحة، أن باألمس صدر بيان 

شريطة أن تعترف الحكومة بـ)إسرائيل(، وتنبذ العنف،  مستقلين،االتحاد سيواصل تمويل حكومة 
وتعترف باتفاقيات أوسلو وغيرها. وهو بيان في مجمله يعود الى شروط الرباعية بعد فوز حماس في 

ف سخيف وال منطقي، ويفترض أن الحياة ثابتة، وال تتحرك، ويفترض أن م، وهو موق1009
الديمقراطية هي فيما جاء مطابقا لرؤية االتحاد، مع أن األصل في الديمقراطية التعدد والتنوع. هم 

 يريدون حكومة اتحاد أوروبي في فلسطين.
تحاد لمجافاته لمبادئ ، انتقدوا البيان األخير لاليورمتوسطبعض مؤسسات حقوق اإلنسان، كاأل

 الديمقراطية، ومنافاته لألخالق، ولعدم توازنه في التعامل مع الحقوق الفلسطينية.
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وهنا أقول لماذا لم يضمن االتحاد األوروبي بيانه شرطا واضحا ضد االحتالل، وضد االستيطان، 
شروطا تحمي وضد ضم القدس. االتحاد األوروبي يتعامل بمعايير مزدوجة، هو يطلب من الضحية 

 االحتالل، وتحمي االستيطان، وينسى أن أصل المشكلة هو االحتالل والعدوان.
االتحاد األوروبي يعلم ما نقوله، بل وأكثر مما نقوله عن الواقع، وعن العدالة، وعن الديمقراطية، 

رغبة،  هو عادة يحترم القوي ويستمع له كرها ال الضعيف،ولكنه في الجوهر ال يلتفت كثيرا لمطالب 
وال إنصافا، وهذ ما وعاه بوتين في تجربته مع أوكرانيا والقرم، وهو ما وعته جيدا إيران في تجربتها 
مع اميركا والغرب. بينما فشل العالم العربي، وبالتحديد السلطة، في وعيه، لذا صارت فلسطين فقرة 

ي تشكيلة حكومة تعبر عن رأي اعالمية في بيان سياسي، ولم تعد السلطة حّرة بما فيه الكفاية حتى ف
 األغلبية الفلسطينية.

إال في  العامة،في العالم كله الشعوب واألحزاب تشكل حكوماتها التي تعبر عنها، وتحدد سياستها 
ويحدد سياستها؟! المطلوب أوروبيا  حكومتنا،بالدنا فلسطين فاالتحاد األوروبي هو من يريد تشكيل 

ال فال مال، وال حكومة تعبر عن رأي االتحاد األ وروبي، وتعبر عن رأي المجتمع اإلسرائيلي، وا 
وال مباركة للمصالحة. االتحاد يريد )حكومة اتحاد أوروبي( تدير مناطق السلطة المحتلة؟!  اعتراف،

 وكفى هللا الفلسطينيين شّر االختالف حول الخطوط العريضة للحكومة.
03/5/4104، فلسطين أون الين  

 
سرائيلالسيسي  .60  ... حميمية تهفو خلف أستار اإلعالم  وا 

 زمزم مصطفى
أيام حكم مرسى خرج علينا اإلعالميون بأصواتهم المزعجة و بكل قوتهم ليهاجمون مرسى و يتهمونه 

المصرية و بيع  عن بيعه لألراضيو جهلة بمصلحة البالد متحججين بما اشيع  الخيانة،بالعمالة و 
 ضى و ...و.. و .. إلخ .سيناء للعدو الصهيونى و تقسيم األرا

ان  ولكن االساس العام، الرأي وتحقيره أماماهانه الرجل  واتهامات تستهدفسمعنا اقاويل كثيرة 
فهم يعلمون مدى  المصري،لعب دورًا محوريًا فى العزف على وتر العاطفة للشعب  المصرياإلعالم 

لهذا كان البد من  العرب،نحن  لنا واألخيرإلسرائيل بحكم انها العدو األول  المصريكراهية الشعب 
أمر ال بد منه  واإلطاحة بهعليه  االنقالباذهان المصرين حتى يكون  في نقش خيانة مرسى

فإذا ايقن الشعب ان مرسى  اخرى،يناير أن ال يحكمهم عميل مرة  15ثورة  ومطلب شعبي جسدته
 للحفاظ على البالد !! طبيعيعميل سيكون إزالته رد فعل 
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بجانب إثارة الشعب تجاه  الوطن،قيادة سفينة  يالحديث الشاغل هو ان مرسى فشل ف أصبح وبالفعل
التى لم  والغاز والعمل،توفير الكهرباء العيش و أمور معينه هى من أولوياته اجتماعيًا مثل لقمة 

 لهتعرض  والتعطيل التيبسبب االعتراضات  الشعب، ينتظرهكان  الذييستطع مرسى توفيرها بالقدر 
إعالميًا او من بقايا النظام السابق الذين لعبو فى هذه المرحلة دورًا كبيرًا جدًا عن طريق  سواء

  المكايد. ونصبت لهالخفاء  تلعب فيكانت  التيالخفية  األيادي
إال ان النظام السابق كان موجود بكل قوة على  يناير، 15ثورة  بكبيرهم بعد اإلطاحةبالرغم من 

ليرد  شتاتهكان ال بد للنظام السابق ان يلملم  ونجاح مرسىوبعد االنتخابات  المصرية، الساحة
  يناير !!كرامته المسلوبة ابان ثورة 

 وجماعة االخوانتشويه الحكم  فينجحوا لمهاجمته، و فطوع رجال االعمال الفضائيات الخاصة 
الشعب  يقنعوا ان واستطاعوا مرسي،الحكم طوال فترة  في أساسيالمسلمين باعتبارهم لهم دور 

حتى بدأ بعض الناس فى ترديد "وال  واالهانة،إال بالمزيد من الخراب  تأتيناير لم  ان ثورة المصري
 الثورة !! أهانته الذييوم من ايامك يا مبارك " العميل العظيم 

 هولكن بطريقأستكمل اإلعالم دوره  االنقالب، وبدأ عهديوليو  3بخطاب  السيسيعلينا  وعندما خرج
فعلها االنقالب  التيالمجازر  وتغاضى عن قائده،و  االنقالببدأ فى تحسين صورة  المرةهذه  مختلفة،

 ضرورةعلى  ودعي بعضهم المصرية بلالشوارع  اسيلت في التيلها ساكنا على الدماء  ولم يحرك
م "على العظي المفتيانهم خوارج كما خرج علينا  ومتبعيهم بدعوىالتخلص من االخوان المسلمين 

 جمعه" !!! 
من غالء األسعار و ضياع  مرسى،منهم إلى األسباب التى دعتهم للثورة على  يلتفت الغالبيةولم 

 اسس الحياة االجتماعية التى كانو ينادون بضرورة انجازها فى عهد مرسى ..!
م يوليو و بداية عهد االنقالب و دع 3و لكن بغض النظر عن كل االحداث التى حدثت منذ يوم 

السؤال المهم و هو كيف للشعب الذى اقتنع  يأتي "،" فهو ابن مبارك المدلل للسيسيإعالم الفلول 
بكالم اإلعالمين بأن مرسى عميل بالرغم من انه اصدر قرارا بقطع العالقات معهم و عدم االعتراف 

 عميل باعتراف اسرائيل نفسها ..!!!؟؟ السيسي يقتنع بأنبهم كدولة ... لم 
خائن فلم نصدق الصحف االسرائيلية التى لم  السيسيلم يقل ان  المصريد طالما ان االعالم بالتاكي

 و دعمه و الترويج له فى كل البالد األوروبيه ..!! السيسييوليو عن مدح 3تتوقف منذ يوم 
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الحر  السابق ليقول " أن على العالم اإلسرائيليو مثال عندما يخرج علينا "ايهود باراك" رئيس الوزراء 
الن مرسى سعى إلى تحويل النظام إلى نظام شمولى دينى"  مرسى،بعد خطوة عزل  السيسيمسانده 

.. 
 شموليانقذنا منه حتى ال يحول النظام إلى حكم  السيسيفهذا دليل على ان مرسى كان عميل و 

 ..!!!  يدين
 من ابناء جلدتنا .. ال اكترث لهم كثيرًا ...! باعتقاد عينههذا 

 الدفاع االسرائيلية  والسياسي لوزارة العسكريأخرى يصف المدير  اسبةوفي من
 فيمصر من السقوط  وانه أنقذ التاريخ،بأنه " زعيم جديد سوف يتذكره  السيسي"عاموس جلعاد" 

 "  ةالهاوي
االنفاق  منها ضربكان  والتيسيناء  في المصريوعندما أشاد بقوة العمليات العسكرية للجيش 

 سيناء"  ..!! يف اإلرهاب" ألول مرة نرى كل هذه العمليات الحازمة ضد  قائاًل: ةالواصلة لغز 
ان جيش مصر العظيم فى طريقه القتالع  االنقالبالراسخة فى زمن  اإلعالميةوهذا يعكس النظرية 

نحن المصريين او  بالنسبة لنالكن السؤال هنا ... هل العدو أو اإلرهاب جذوره، و من  اإلرهاب
 و حماس أم اسرائيل ..... ؟!العرب ه

فى السابق كنت اعلم ان اسرائيل هى العدو الوحيد لنا نحن العرب الحتاللها اراضينا المقدسة . هذا 
ما تربينا عليه . و تربينا ان نبذل اقصى جهدنا إلخراجهم من  اراضينا العربية . و لكن ما نشهده 

أصبحت اسرائيل هى الصديق الذى نشرب معه األن فى زمن الرقص على الدبابات  يغير الحال . ف
 ..!!   اإلرهابيةكأس استئصال  حماس 

او عمالته ..! بل  السيسي خيانةدليل على  المصري لإلعالم بالنسبةو لكن كل هذا لم يعتبر  
 قائدًا عظيما لتخلصه من جماعه االخوان المسلمين و حماس و الهجوم على غزة ..!! اعتبروه

" انه من  قال:ت صحيفة هارتس على لسان الكاتب " عاموس هاريل" حين و حتى عندما نقل
والسلطات الجديدة فى مصر يتشاركان ليس فقط تكتيكيًا و  اإلسرائيليينالصعب تجاهل حقيقة ان 

بين البلدين " ..و لكن هذا  لم يكن بالحجة القوية التى تثبت ان  االستراتيجيةانما يتقاطعان للمصالح 
 نظر إعالم الفلول ...!! فييل اصبحوا يدا واحدة و بينهم مصالح مشتركة مصر و اسرائ

عن  من دفاعهو بالرغم  واحد إلدانته،عندما اتهم مرسى بالخيانة بالرغم من عدم وجود دليل مادى 
تشويه صورته بكل دقه  فيإال ان االعالم نجح  حركة حماس،القضية الفلسطينية و فى الظهير منها 

على تعامله معهم و خلق مصالح  للسيسياس .. و عندما وجدت األدلة المثبتة هو و حركه حم
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استطاع االعالم الفلولى تشجيعه على افعاله  اإلعالمية،مشتركه معهم و دعمهم له فى كل وسائلهم 
و تحسين صورته امام الشعب بدعوى انه يتخلص من اإلرهاب فقط و انه لن يخون وطنه ابدا و ان 

بعض من الشعب  وايضًا صدقةو مصلحه مصر ..  المصريو فى مصلحة الشعب كل ما يفعله ه
!! ... 

هل نلوم االعالمين الذين ما زال يحكمهم النظام السابق و يسعون دائما الى تحسين صورته و  لكن،و 
يمكنها ان ترى الحقائق و لكن ال  التيأم نلوم العقول  رغباته،وتشويه كل ما يكون ضد  افعاله،

 تستطيع به االنجرار وراء الباطل ..! التياالعتراف بالحقيقة بنفس القدر تستطيع 
 كسب ودتلهث دائما وراء  التي السيسي والتي استكمالهاالفاشية القائمة منذ عهد مبارك  الدولةإن 

 طوياًل. ولن تستمر نفسها،ال تمثل إال  الصهيوني،العدو 
 وهذه الدولةلهذا االنقالب  يسمحواالحية الذين لن  وجود الكثير من اصحاب العقول يقيني فيما زال 
الغافل من  واستفاقة الجسدعقول لها زمن يتيح لها التمكين  تكتمل،ان  الخائنة وهذه الصداقةالعميقة 
 رقاده.

 كيان،فكيان الدولة الحجرية ال يضاهيه  مشبوهة،ال صداقات  أعمى،ال انقالب  عميقة،ال دولة 
 ال تهاب الموت و تثور للحق  .. التي باألياديقريبًا  جدا سيختفىعيف واسرائيل مجرد كيان ض

03/5/4104، الشعب، مصر  
 
 ـ االردني ـ االسرائيلي الفلسطينيالمثلث  .62

 عوديد عيران 
بين الضفة الشرقية لنهر االردن والمنطقة الواقعة  1611الفصل الذي ضربته بريطانيا االنتدابية في 

وفقا  ألشكالهاسط لم يلِغ الصالت المختلفة، التي تواصل االرتداء والتبديل بين النهر والبحر المتو 
للتطورات السياسية. في الصلة االردنية الفلسطينية يمكن أن نشخص فجوة هائلة بين ضم االردن في 

تحت سيطرة الفيلق، وبين فك االرتباط التام  1648للضفة الغربية التي تبقت بعد الحرب في  1650
غير أن مصلحة االردن في ما يجري في الطرف الغربي من نهر االردن لم تتوقف  .1688في 

وبشكل خاص، في كل ما يتعلق بالقدس. فالواقع الديمغرافي الذي يجعل أكثر من نصف مواطني 
ولكن موضوع القدس  أردنيفلسطيني، هو بحد ذاته يخلق الحاجة الى دور  أصلاالردن هم من 

المكانة الخاصة في العالم العربي وان لم يكن بالقوة التي للسعودية بفضل يمنح المملكة الهاشمية 
 كون مكة والكعبة تحت حكمها.
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وقد ترجم االردن اهتمامه العملي بالقدس في وثيقتين مركزيتين. ففي اتفاق السالم مع اسرائيل في 
الخاص القائم اسرائيل تحترم الدور ‘…  6، حيث ورد في المادة 1664تشرين االول / أكتوبر 

للمملكة الهاشمية االردنية في االماكن المقدسة االسالمية في القدس. وعند المفاوضات على المكانة 
ومقابل ذلك ’. الدائمة، ستمنح اسرائيل أولوية عالية للدور االردني التاريخي في هذه االماكن المقدسة

 عبد هللاالملك  1013اذار  31ه في وعلى سبيل التوازي االردني الفلسطيني نجد االتفاق الذي وقع
)دون تمييز بين اسالمية ومسيحية( ومحمود عباس بصفته ’ حامي االماكن المقدسة‘الثاني بصفته 

يتعهد من االن ‘… ففي المادة الثانية من االتفاق، فان الملك االردني ’. رئيس الدولة الفلسطينية‘
)تعهد كهذا …’ ن المقدسة االسالمية في القدسفصاعدا ان يتمكن المسلمون من الوصول الى االماك

لم يقطع في االتفاق للمسيحيين(. وسيدير الملك االماكن المقدسة ويحميها ويمثل المصالح المرتبطة 
بهذه االماكن في المحافل الدولية. وسيشرف الملك االردني على االوقاف المقدسية وأمالكها حسب 

منح شرعية فلسطينية لالدعاء االردني بان وصايتها على  القانون االردني. كما أن هذا االتفاق
االماكن المقدسة في القدس يعود مصدرها الى طلب فلسطيني رفعه الحاج امين الحسيني ورئيس 

 عبد هللاالى الشريف حسين )والد الملك  1614بلدية القدس في حينه راغب النشاشيبي في اذار 
 االول(.

واطر في الضلع االسرائيلي االردني في هذا المثلث في سلسلة من في االشهر االخيرة اشتعلت الخ
المواضيع أهمها قضية القدس. ويجري تبادل الحديث على المستوى البرلماني حيث أن أعضاء 
برلمان في االردن دعوا الى تجميد اتفاق السالم بين الدولتين وطرد السفير االسرائيلي )بعد الحدث 

الى بحث  فيغلين( وفي الكنيست بادر النائب أردنينبي وقتل فيه مواطن الذي وقع في معبر جسر الل
في موضوع السيادة االسرائيلية في الحرم. وفي الحالتين عملت القيادات السياسية في االردن وفي 

 اسرائيل على انهاء المداوالت دون قرارات كان من شأنها أن تلحق ضررا سياسيا جسيما.
خل السياسي، الى المستوى الدبلوماسي ايضا عندما أطلق سفيرا اسرائيل وانتقل الجدال، رغم التد

واالردن في االيام االخيرة تصريحات عما يجري في القدس. فالسفير االردني، االمير زيد رعد )الذي 
نيسان في مجلس االمن )الذي يشغل  1أعلن في هذه االثناء عن استقالته من منصبه( أعلن في 

(، بان اعمال اعضاء الحكومة والكنيست من 1015 1014المؤقت في  االردن منصب العضو
الدخول الى نطاق ‘وقد احصى بين هذه االعمال ’. لألردنتحديا وتهديدا ‘أحزاب اليمين تشكل 

دون تلقي االذن من الطرف ‘ ىقصألوترميم جدار المسجد ا’ الحفريات غير القانونية‘، ’الحرم
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المتحدة فقد أشار الى المادة  لألممسرائيلي في رسالة الى االمين العام اما جواب السفير اال’. االردني
 في اتفاق السالم بين اسرائيل واالردن وفصل مساعي اسرائيل في تهدئة الخواطر في نطاق الحرم. 6

على مستوى آخر، والذي يحظى بكشف اعالمي أقل، يطور االردن واسرائيل منظومة عالقات تعتمد 
سياسية أمنية اضيفت كنتيجة  الضطرارياتدية مشتركة وعلى الحاجة للتصدي على مصالح اقتصا

للهزة التي تعصف في المنطقة منذ ثالث سنوات ونصف السنة. فاالتفاقات في مواضيع الماء والغاز 
الطبيعي والذي وقعت في االشهر االخيرة بين اسرائيل، االردن والشركات العاملة في هذه المجاالت 

، تشير الى ميل هام والى قدرة الزعماء السياسيين في الدولتين على تمييز المصلحة في الدولتين
السياسية عن المحاوالت االستفزازية للمس بنسيج العالقات بينهما. وعلى المستوى االمني ايضا 
يتعزز التعاون بشكل خاص في ضوء التحديات الجديدة التي يخلقها الوضع في سوريا والعبء الثقيل 

 يلقيه على جهاز االمن االردني الذي يحاول اغالق الحدود المشتركة مع الجار الشمالي. الذي
كما ينبغي االشارة الى أن تجميد مسيرة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين من شأنه ان يلقي بأثر 
ي سلبي على عالقات اسرائيل واالردن. ومثال على ذلك هو مقال من كان وزير الخارجية االردن

(، والذي يهاجم فيه اسرائيل بشكل 1014نيسان  18) "جوردن تايمز‘كامل ابو جابر في صحيفة 
لهتلر ويتهمها بافشال مساعي وزير الخارجية ’ كفاحي‘الذع في ظل استخدام اقتباسات عن كتاب 

االمريكي جون كيري. يبدي النظام في االردن حساسية تجاه التغييرات في شبكة العالقات بين 
رائيل والفلسطينيين وغياب مسيرة سياسية بينهما وبالتأكيد اذا ما تدهور الجمود السياسي الى اس

العنف، مما يثير القلق في عمان. ولم يخرج االردن عن طوره عند تحقيق اتفاق مصالحة بين 
 الفصائل الفلسطينية ورئيس وزرائه اكتفى بتصريح في التلفزيون بان بالده تدعم االتفاق. وتملي
العالقات المركبة بين االردن وحركة االخوان المسلمين وال سيما الجناح االردني فيها، الحذر وضبط 
النفس مما يجعل من غير الممكن اخفاء تفضيالت النظام الهاشمي وينبغي االفتراض بان االردن 

 سيواصل العمل خلف الكواليس لمساعدة ابو مازن وحركة فتح.
ي اعقاب تجميد المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية، المسيرة السياسية بسبب التطورات المرتقبة ف

الداخلية في المعسكر الفلسطيني، استمرار الصراع في سوريا واالثار المحتملة الزمة ذات أبعاد 
اقليمية في سياق البرنامج النووي االيراني، ستقف القيادة السياسية لالردن واسرائيل أمام تحديات 

الى ابداء ضبط نفس كبير في سلوكهما المتبادل. ثمة أهمية كبيرة لجهد اسرائيلي  صعبة وستضطر
. كما أن ردود الفعل االسرائيلية، لألردنللحفاظ على شبكة العالقات مع القيادة السياسية العسكرية 
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المبررة بحد ذاتها، على عمليات وردود مختلفة من موظفين اردنيين، ينبغي أن تتخذ انطالقا من 
 لرؤيا االستراتيجية لجملة المصالح االسرائيلية االقليمية.ا

03/5/4104نظرة عليا   
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