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الوحـدة أهـم الطـرق و  هنية: تقديم أي تنازالت إلنجاز المصالحة يمثـل مكاسـب للقضـية الفلسـطينية .0

 لمواجهة االحتالل
غزة،  اسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في، أن غزةمن  09/5/0204قدس برس،  ذكرت

اعتبر أن تقديم أي تنازالت من اجل اتمام المصالحة مكاسب تستحقها القضية الفلسطينية، مشددًا 
على اهمية البحث عن تعايش البرامج ال تعارضها، مؤكًدا على ان التوجه لتنفيذ تفاهمات المصالحة 

 يرة.جاء من منطلق الوعي واإلدراك لمقتضيات المرحلة حتى يتم التفرغ للملفات الكب
" 0غزة  –"، و "الجزائر 02وشدد هنية خالل لقاءه المتضامنين من قافلتي "اميال من االبتسامات 

( أنه ال خيار أمام القوى السياسية الفلسطينية سوى التعايش مع البرامج 5|21اليوم االثنين )
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ل: "إن برامج قاو المتباعدة فيما بينها للبناء على المشتركات في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي. 
وأهداف الحركات السياسية مختلفة وربما متباعدة لكن ليس أمامنا خيار سوى البحث عن كيفية 

وأضاف: "إن جميع الشعوب التي تمر في مراحل  تعايش هذه البرامج لصالح الوطن والقضية".
ي حتى التحرر الوطني ال بد أن تبحث عن المشتركات وأن تحيد قدر اإلمكان عن التوتر الداخل

 تتفرغ لعدوها المركزي والرئيسي".
وأكد هنية أن تقديم أي تنازالت في صالح إنجاز المصالحة الوطنية يمثل مكاسب تستحقها القضية 

وشدد على ضرورة استعادة الوحدة الداخلية لحماية البرنامج الوطني الفلسطيني والحقوق  الفلسطينية.
 تفريط به. وفي مقدمتها حق العودة الذي ال تنازل وال

وقال: "إن التوجه لتنفيذ تفاهمات المصالحة جاء من منطلق الوعي واإلدراك لمقتضيات المرحلة حتى 
يتفرغ الشعب لملفاته الكبيرة وللقدس التي تهود واالستيطان والجدار الذي يتمدد وحتى يقف مع أسرانا 

 في معركتهم مع االحتالل ".
االبتسامات والمتضامنين من الجزائر واالردن، الفًتا إلى أن  وأثنى هنية على نشطاء قافلة أميال من

وصولهم إلى غزة جاء في ظل أوضاع فلسطينية وعربية في غاية األهمية وتأكيدا على أن فلسطين 
 في قلب األحداث بوصفها القضية األولى لألمة وهي محل النصر واإلسناد والتأييد من كل شعوبها.

في وصول قوافل التضامن إلى قطاع غزة بفعل تشديد الحصار حتى وأشار إلى التراجع الكبير 
 وفدا العام الماضي. 262وصلت إلى ثمانية وفود فقط منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع 

وأكد هنية على أن الحصار ال يمكن أن يستمر طالما استمر التحرك المناهض له من األمة وتأكيد 
 سالمية ودينية.أن قضية فلسطين هي قضية عربية إ

، أن عزام العجلعن غزة  من، 09/5/0204، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم وأضافت
هنية، أكد أن تطبيق بنود اتفاقات المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية، من أهم الطرق لمواجهة 

 .وأن أي شعب ال يمكن له التحرر بدون وحدة صفه الداخلي الصهيوني،سياسات العدو 
وقال إن تتابع جهود المتضامنين، هو ما يسهم في فك الحصار عن قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه 

 القوافل تأتي ممثلة لألمة العربية وشعوبها المخلصة.
" رشاد الباز، إن القوافل ستبقى على عهدها مع 02بدوره قال رئيس قافلة "أميال من االبتسامات 

ورحب الباز باتفاقات المصالحة، التي  نحو كسر الحصار. في سعيها والشعب الفلسطينيقطاع غزة 
تمت مؤخرًا بين حركتي فتح وحماس، مؤكدًا أن كسر الحصار عن قطاع غزة هو واجب على الدول 

 العربية واإلسالمية.
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 0203و 0200الفلسطيني للعامين  االستراتيجيتنفيذي لتقريره ال ملخصاليصدر  مركز الزيتونة .2

الفلسطيني للعامين  االستراتيجينة للدراسات واالستشارات ملخصا تنفيذيا لتقريره أصدر مركز الزيتو 
، مسلطا الضوء على محاور عدة، بينها األوضاع الفلسطينية الداخلية، والمؤشرات 0223و 0220

السكانية واالقتصادية الفلسطينية، و"األرض والمقدسات". كما ناقش الوضع اإلسرائيلي وعمليات 
 مسجال مالحظة الفتة على العالقات التجارية التركية اإلسرائيلية. المقاومة،

 
 التنسيق األمني

وأشار المركز في باب الوضع الداخلي الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية واصلت "التزامها 
، وهو تنسيق لم يترك 0223و 0220بالتنسيق األمني مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية طيلة عامي 

السلبية على قوى المقاومة وعلى العالقات الفصائلية فحسب، بل إنه أحدث شروخًا بالغة في  آثاره
 البنية النفسية والمجتمعية الفلسطينية"، حسب التقرير.

اعتداء ضّد  26060اتهام حماس ألمن السلطة "بتنفيذ  -ومقره بيروت-وفي هذا الصدد، نقل المركز 
 ".0223اعتداء آخر خالل سنة  26623وقيامها بـ؛ 0220أنصارها في الضفة خالل سنة 

وفي إطار الوضع الداخلي أيضا، أشار الملخص إلى أن حماس أعادت خالل العامين الماضيين 
ترتيب بيتها الداخلي. ونوه إلى أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل كان قد أعلن مطلع 

ي لحماس، غير أنه تحت الضغط اضطر نيته عدم الترشح لرئاسة المكتب السياس 0220سنة 
عن قيام مجلس الشورى التابع للحركة بتجديد الثقة لمشعل  0/4/0223للتراجع. وأعلنت الحركة في 

 كرئيس للمكتب السياسي لوالية تنظيمية جديدة.
وفي الجانب العسكري، رأى الملخص التنفيذي للمركز أن المخاوف اإلسرائيلية ازدادت "من المستقبل 

بفعل تطورات "الربيع العربي"، بالتوازي مع تزايد تهديد منظمات  0223و 0220ل سنتي خال
المقاومة". ورأى أيضا أن األخيرة، "أصبحت تمتلك قدرات عسكرية متزايدة نسبيًا، إضافة إلى تزايد 
تهديد الحرب اإللكترونية، التي صّنفها الجيش كساحة قتال خامسة تضاف إلى الساحات البرية 

 بحرية والجوية والفضاء".وال
أما في ما يخص ما أسماه الملخص المشهد السياسي اإلسرائيلي الفلسطيني، فقال إن إسرائيل 

نفسها،  باالستراتيجية 0223-0220تعاملت في سياقه مع الملف الداخلي الفلسطيني خالل سنتي 
الفلسطينية. وقد فضلت  الهادفة إلى تكريس االنقسام الفلسطيني والحيلولة دون إتمام المصالحة
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"إسرائيل" االستمرار في لعبة إدارة مشروع التسوية السلمية، دون أّي سعي جاد نحو حّل القضايا 
النهائية المتعلقة بها، في الوقت الذي تتابع فيه فرض الحقائق على األرض من خالل برامج التهويد 

 واالستيطان".
 

 االعتذار
رائيلية، الحظ الملخص أن إسرائيل اضطرت لالعتذار لتركيا في وعلى صعيد العالقات التركية اإلس

عن الهجوم الذي شنته على سفينة "مافي مرمرة" التركية. وبالرغم من قبول تركيا  00/3/0223
االعتذار فإنها ما زالت ترى أن تطبيع العالقات مع الجانب اإلسرائيلي يواجه عائقًا متعلقًا برفع 

 اع غزة.الحصار اإلسرائيلي عن قط
لكنه الحظ في المقابل أن العالقات التجارية التركية اإلسرائيلية كانت تسير في اتجاه مختلف. وقال 
في هذا السياق إن "الحكومة التركية أدارت عالقاتها التجارية مع "إسرائيل" إلى درجة كبيرة بمعزل 

جراءاتها السياسية". وأشار في هذا الصدد إلى أن" سنة شهدت تقدمًا ملحوظًا  0223 عن مواقفها وا 
سجلت  0220، بعد أن كانت سنة 0220عن سنة  %05في حجم التبادل التجاري، إذ ُقدر بنحو 

 ".0222عن سنة  %1تراجعًا قدره نحو 
والحظ الملخص في تتبعه الوضع الداخلي اإلسرائيلي، حصول جماعات المعبد على تأثير سياسي 

منظمة  21وتشكيلها ائتالفا من  0223ناير/كانون الثاني ي 00كبير بعد انتخابات الكنيست في 
مسجلة وحصول "توافق بين مختلف األطياف الصهيونية لتطبيق خطة "القدس القديمة" المعروفة 
باسم "كيدم يروشاليم"، بشأن القيام بإنشاءات في محيط المسجد األقصى، وبالذات في المنطقة 

 المحيطة بحائط البراق".
 09/5/0204 ،لدوحةالجزيرة نت، ا

 
 "حكومة التوافق"يضع اللمسات األخيرة على و قائمة باألسماء المقترحة تسلم عباس  .3

الرئيس محمود عباس،  ، أن)شينخوا(عن وكالة رام هللا  من، 025/0204، األيام، رام هللا ذكرت
والمقاومة  ، قائمة باألسماء المقترحة من قبل حركتي التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(أمستسلم 

 اإلسالمية )حماس( لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية، حسب مصدر مطلع.
وقال المصدر لوكالة أنباء )شينخوا(، إن عباس طلب مهلة يومين لدراسة القائمة التي قدمها له 

ار فيها عزام خالل اجتماعهما في مدينة رام هللا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الحو 
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منهم لشغل مناصب الوزراء في  25اسما على أن يتم اختيار  32وتابع، إن القائمة تضم  األحمد.
حكومة التوافق التي ستنحصر مهمتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، والتحضير لالنتخابات 

  أشهر من اإلعالن عن تشكيلها. 6الرئاسية والتشريعية التي من المفترض أن تتم بعد 
عباس يشرع في هذه  ، أنالهور عن أشرف غزة من، 02/5/0204، القدس العربي، لندن وأضافت

األوقات بمشاورات يقوم بها شخصيا باالستعانة بطاقم مساعديه، الختيار وزراء حكومة التوافق 
الوطني، وستشمل المشاورات أيضا توليه رئاسة هذه الحكومة وفق اتفاق الدوحة، أو اختيار بديل 

ى األرجح سيكون الدكتور رامي الحمد هللا، وسط رفض من تنظيمي الجبهتين الشعبية عل
والديمقراطية االشتراك في المناقشات التي ستتم في الضفة الغربية، اعتراضا منهما على طريقة إدارة 

 ملف المصالحة.
لغ مسؤول وسيحسم الرئيس عباس قبل عودة عزام األحمد لالتصال مجددا بحركة حماس حسب ما أب

الخالف األكبر بين الطرفين حول وزارتي الداخلية والمالية، وسيختار ’ القدس العربي‘رفيع في فتح 
 من بين الترشيحات وزيران لهذه المهمة.

حال بقي الخالف في الساعات القادمة ربما يلجأ الختيار شخصية  إن الرئيسالمسؤول الفتحاوي قال 
هناك ترجيحات من أوساط فتحاوية بأن توكل مهام نائب رئيس و  جديدة تحظى بتوافق من الجميع.

 الحكومة ألحد الوزراء الذين سيشغلون حقيبة سيادية، والتي تشمل )الخارجية والداخلية والمالية(.
وباإلضافة إلى مشاورات فتح وحماس، سيجري الرئيس مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وسيتخلل 

 ألسماء المرشحة، واإلضافة إن لزم األمر شخصيات جديدة.العملية معرفة آرائها حول ا
بهذا الخصوص أن كال من تنظيمي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، ’ القدس العربي‘وعلمت 

أبلغا حركة فتح رفضهم الدخول في مشاورات تشكيل الحكومة المنوي اإلعالن عنها خالل أيام، بما 
لعمل ضمن هذه الحكومة، من باب اعتراضهم على الطريقة في ذلك ترشيح أي شخصية مستقلة ل

التي تمت فيها عملية المصالحة األخيرة، وما تالها من اجتماعات بين فتح وحماس، وصفت من 
 ’.اجتماعات محاصصة‘كال التنظيمين 

، ’القدس العربي‘وكان الدكتور فيصل أبو شهال عضو وفد فتح في الحوار مع حماس قد كشف لـ 
ائل الفلسطينية األخرى )خالف فتح وحماس( سترفع للرئيس محمود عباس قوائم بأسماء أن الفص

 شخصيات مستقلة للمشاركة في حكومة التوافق.
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القيادي في فتح ومسؤول ملف العالقات الوطنية في قطاع غزة قال أيضا أن ملف رئاسة الحكومة لم 
ق اتفاق الدوحة هو رئيسا لهذه الحكومة، يبت فيه بعد، وأنه لغاية اللحظة سيكون الرئيس عباس وف

 وأنه لو رأى خالف ذلك، فمن حقه أن يرشح شخصية مستقلة لهذا المنصب.
ورفض أبو شهال الخوض في األسماء التي جرى تبادلها بين وفدي فتح وحماس، خاصة وأنه جرى 

 االتفاق بين الحركتين أن يبقى األمر طي الكتمان، لحين اإلعالن عن الحكومة.
 
 يصدر قرارًا بإلغاء العذر المخفف في قضايا قتل النساء على خلفية "الشرف" عباس .4

رئيس محمود ، أن الرام هللامن  ،09/5/0204، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 
وقال حسن  .2162لسنة  20من قانون العقوبات رقم  19عباس، أصدر قرارا بقانون معدل للمادة 

، إن مضمون تعديل هذه المادة هو إلغاء العذر المخفف كلما وقع للرئيسلمستشار القانوني العوري ا
وأضاف العوري أن هذا يعني عدم صالحية  الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى 'قضايا الشرف'.

القضاء في الخوض في األسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب 
 افع ما يسمى 'بجرائم الشرف'.الجريمة بدو 

المرسوم نص على ان "يستفيد من العذر ، أن رام هللا من، 025/0204، األيام، رام هللا وأضافت
المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب 

وقع الفعل على  إذاذر المخفف من الخطورة أتاه المجني عليه وال يستفيد فاعل الجريمة من هذا الع
 أنثى بدواعي الشرف".

واعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قرار الرئيس انتصارا لكرامة اإلنسان وقيمته، وارتقاء 
ورحبت الحركة في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالقرار )القانون(، ورأت  بمعاني الشرف.

سان وقيمته وحقوقه الطبيعية، وانعكاسا لمبادئ حركة التحرير الوطني فيه انتصارا لكرامة اإلن
 الفلسطيني، ورؤيتها لإلنسان كأنبل غاية يمكن النضال والكفاح من أجل تحقيقها.

واعتبر االتحاد في بيان صحافي، أن هذا القرار  ورحب االتحاد العام للمرأة الفلسطينية، بقرار الرئيس.
 سلم األهلي، ويحقق األمان لجميع أفراد األسرة الفلسطينية.يخدم قضايا المجتمع وال

ورحبت منظمات نسوية وحقوقية أخرى بقرار الرئيس، لكنها اعتبرته خطوة "غير كافية" من أجل 
القضاء نهائيا على حوادث قتل النساء المتنامية في المجتمع الفلسطيني. وقالت مني الخليلي أمين 

فلسطينية لوكالة أنباء "شينخوا"، إن قرار الرئيس "خطوة في الطريق سر االتحاد العام للمرأة ال
 الصحيح لكنها غير كافية ويجب مرافقتها بإجراءات أخرى".
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مفوضية االمم المتحدة لحقوق من رام هللا، أن  ،09/5/0204، وكالة رويترز لألنباء ونقلت
الفلسطينية  باألراضيوق االنسان وقال بهاء السعدي مسؤول مفوضية حق، االنسان رحبت بهذا القرار

الضحايا وتحقيق محاسبة عادلة  إلنصافلرويترز "نرحب بهذه الخطوة التي نرى فيها تقدما كبيرا 
وأضاف ان المفوضية اجرت دراسة لقضايا القتل بذريعة الشرف  لمن يرتكب مثل هذه الجرائم."

سعدي ان هناك مادة اخرى في قانون واوضح ال خلصت الى نتيجة مفادها انه يتوجب تعديل القانون.
 العقوبات بحاجة الى تعديل وهي اسقاط الحق الشخصي من ذوي القتيل.

من القضايا التي شملتها الدراسة استفاد فيها القاتل من مادة في  62واضاف ان الدراسة بينت ان 
 القانون متعلقة بإسقاط الحق الشخصي.

ع المدني الفلسطيني ان هناك ارتفاعا ملحوظا في وأوضحت احصائيات صادرة عن مؤسسات المجتم
حالة في عام  23الى  0222حاالت في عام  4جرائم القتل على خلفية الدفاع عن الشرف من 

 .0223في عام  02ثم الى  0220
 
 السلطة الفلسطينية تبلغ واشنطن استعدادها الستئناف المفاوضات بشروط: "الغد" .5

و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قال عض :نادية سعد الدين -عمان
 إن "الجانب الفلسطيني أبلغ اإلدارة األميركية استعداده الستئناف المفاوضات بشروط".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الفلسطيني ثابت من ضرورة إطالق سراح الدفعة 
ي سجون االحتالل، ووقف االستيطان طيلة فترة المفاوضات، ألخيرة من األسرى "القدامى" فا

وأوضح أن "ذلك الموقف تم إقراره في اجتماع المجلس المركزي، الذي  ".2162ومرجعية حدود العام 
من الشهر الماضي برام هللا، فيما تم وضعه مجددًا أمام اإلدارة األميركية خالل لقاء  02عقد في 

 لخارجية األميركية جون كيري"، األربعاء الماضي في لندن.الرئيس محمود عباس بوزير ا
ورأى أن "لقاء الرئيس عباس بمسؤولة ملف المفاوضات في الحكومة اإلسرائيلية تسيبي ليفني ال 
يمكن البناء عليه تجاه تغيير الموقف اإلسرائيلي المتعنت من العملية السياسية"، معتبرًا أنه لقاء 

 ليفني في النهاية ليست مقررة"."بروتوكولي" ليس أكثر، ف
02/5/0204، الغد، عّمان  

 
 
 



 
 

 

 

 
           00ص                                     3003 العدد:     02/5/0204الثالثاء  التاريخ:

 

 سرائيليةجراءات اإلمصطفى يدعو الى "انتفاضة اقتصادية" لمواجهات اإل .6
دعا محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية  :رويترز –الحياة الجديدة  –رام هللا 

سرائيلية التي قال إنها تهدف لتدمير االقتصاد الى انتفاضة "اقتصادية" لمواجهة االجراءات اال أمس
 الفلسطيني.

وقال مصطفى خالل حفل توقيع اتفاق مع شركة هولتيك الهندية إلعداد الدراسات إلنشاء أول مصنع 
أسمنت فلسطيني "المطلوب منا جميعا انتفاضة اقتصادية جدية حقيقية للوقوف بشكل قوي أمام 

وأضاف "هذا االقتصاد )الفلسطيني( ال شك وال يخفى على أحد  عدوان اسرائيل ضد هذا االقتصاد".
منكم أنه يتعرض إلى حرب من دولة اسرائيل بهدف تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين". وتابع قائال 
"هناك أشكال مختلفة للحرب.. هناك طائرات تقصف وهناك اقتصاد يدمر. ما رأيناه ولم ندركه بشكل 

ل ضد امكانية اقتصاد وطني مستقل يعتمد على ذاته بما في ذلك القطاعات كامل ما يمارسه االحتال
 االستراتيجية".

واستعرض مصطفى مجموعة من االجراءات االسرائيلية ضد القطاعات االقتصادية سواء من خالل 
السيطرة على األرض ومصادر المياه ووضع القيود على استيراد المواد الخام وكذلك السيطرة على 

ر. وقال إن "كل قطاعات االقتصاد مستهدفة ليس بشكل عشوائي كما نفكر بل بخطة محكمة المعاب
لمنع تطور اقتصاد دولة حقيقي ألن قيام الدولة مرتبط بقيام هذا االقتصاد. لن تقوم لهذه الدولة قائمة 
دون وجود اقتصاد قوي". وأضاف "هم )االسرائيليون( يريدون أن نبقى معتمدين عليهم وعلى 

 لمانحين".ا
وحذر مصطفى من مواصلة تراجع النمو االقتصادي. وقال لرويترز "كل المؤشرات سلبية وتشير إلى 
أن هذا التراجع سوف يستمر بدون اتخاذ إجراءات جدية لوقف التراجع". وأضاف "هدف االجراءات 

 يني".اإلسرائيلية األخيرة هو انهيار االقتصاد الفلسطيني ومحاولة تركيع الشعب الفلسط
02/5/0204، الحياة الجديدة، رام هللا  

 
 بإقرار االحتالل قانون "التغذية القسرية" لألسرى السلطة الفلسطينية تندد .7

نددت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية، أمس، بمصادقة لجنة وزارية "إسرائيلية" على : )وكاالت(
ن المضربين عن الطعام، وقالت وزارة األسرى مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيي

والمحررين في بيان إن الحكومة "اإلسرائيلية" تعمل على سن سلسلة من القوانين والتشريعات التي 
 المشروعة.تهدف من خاللها إلى النيل من صمود وعزيمة األسرى وااللتفاف على مطالبهم 
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التغذية القسرية جاء بعد أيام من المصادقة وأشارت الوزارة إلى أن المصادقة على مشروع قانون 
على مشروع قانون لمنع اإلفراج عن المعتقلين المحكومين بالمؤبد، واعتبرت أن قانون التغذية القسرية 
"مرفوض كليًا من األسرى ومن مؤسسات حقوق اإلنسان وهو واحد من القوانين التي تهدف إلى 

 ".ب األسرى المشروعةتشريع التعذيب ومحاولة لاللتفاف على مطال
وحذر رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس من خطورة ما تطرحه "إسرائيل"، وقال إنها بدل من 
أن تنشغل في معالجة أسباب اإلضراب، وأن تتخلص من عار العمل بقانون االعتقال اإلداري 

ف أنه "إذا ما قدر لهذا ومعالجة أسبابه تلجأ إلى تشريعات وقوانين تشكل وصمة عار إضافية، وأضا
 ".القانون الجائر أن يمر فستجد "إسرائيل" نفسها مضطرة يوما ما إللغائه

 02/5/0204الخليج، الشارقة، 
 
 خريشة لـ"قدس برس": وقف االعتقاالت السياسية بالضفة مرهون بقرار من عباس .8

يني، أن وقف االعتقال اعتبر حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسط: الخليل
السياسي بالضفة الغربية "بحاجة لقرار صارم من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وفي حالة 

 صدوره ستلتزم األجهزة األمينة بذلك".
وأشار خريشة في تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" إلى أن جهات أمنية في محافظات محددة 

عتقال السياسي ضد أنصار حركة "حماس" والمتضامنين بالضفة لم يصلها قرار من السلطة بوقف اال
وأشار إلى أن ممارسات األجهزة األمنية بالضفة "خلقت حالة من الضعف في التضامن  مع األسرى.

 مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام".
ان  ونفى خريشة وجود حالة "تمرد" من قبل جهات أمنية بالضفة على قرارات المصالحة، معتبراً 

األمر يتعلق بقيادة مركزية من قبل رئيس السلطة محمود عباس، "حيث ال يمكن ألي جهة أمنية أو 
سياسية بالسلطة أن تفصح للعلن عن معارضتها لمواقف عباس أو تتمرد على قراراته، رغم أنها 

 تعتبر أن إنهاء االنقسام مع حماس يضر بمصالحها"، على حد تعبيره.
 09/5/0204قدس برس، 
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 حاليقة: أجهزة السلطة الفلسطينية تسعى لفرض أجندتها على الواقع السياسي القادم .9
اعتبرت سميرة حاليقة عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس" في الضفة الغربية : رام هللا

المحتلة، ان األجهزة األمنية بالضفة تسعى لفرض أجندتها الخاصة على المصالحة والواقع السياسي 
 م.القاد

وأشارت حاليقة في تصريحات لـ "قدس برس" إلى أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد 
توقيع اتفاق المصالحة في غزة "تريد إيصال رسالة من أجل فرض أجندتها والحصول على عوائد لها 

استمرار  من المصالحة، بما فيها فرض نوع من الهيمنة على الواقع السياسي القائم من خالل
 االعتقاالت السياسية" بحسب ما ترى.

وشددت حاليقة على أن االعتقاالت السياسية في ظل الحديث الجدي عن قرب تشكيل الحكومة 
وانهاء االنقسام "ما هو إال أسلوب جديد لوضع العصي بالدواليب من جهة وعدم التخلي عن سياسة 

 القمع التي مورست من سبع سنوات من جهة أخرى".
ينت عضو المجلس التشريعي أن معظم الذين تم اعتقالهم او استدعائهم هم من المشاركين في وب

فعاليات التضامن مع األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل" معتبرة أن ذلك 
"مؤشر خطير على سياسة السلطة وقياداتها السياسية والعسكرية في حصر الفعاليات في 

 الصغيرة المحدودة وغير بعيدة المدى والتأثير". االعتصامات
وأضافت حاليقة "نحن نخشى من سبع سنوات قادمة من اجل إدارة المصالحة حيث نضطر االن 
للعودة لكتابة التقارير للمؤسسات الحقوقية واإلنسانية ولجنة الحريات والمتابعات كي نرى بعض معالم 

 ان يسود مع اول حرف كتب في اتفاق المصالحة". السلم األهلي المجتمعي علما ان ذلك يجب
 09/5/0204قدس برس، 

 
 الزهار: االتصاالت مع المخابرات المصرية لم تنقطع .01

قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، إن االتصـاالت مسـتمرة مـع : غزة
 أجهزة المخابرات المصرية ولم تنقطع.

(، إن 5-21زيـوني علـى قنـاة الجزيـرة مصـر مباشـر، مسـاء أمـس اإلثنـين )وقال الزهار خالل لقـاء تلف
األوضـــاع فـــي مصـــر غيـــر مســـتقرة حالًيـــا وننتظـــر نتـــائج االنتخابـــات الرئاســـية وبعـــدها ســـتكون هنـــاك 

 عالقات طيبة.
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وأوضــح أن تصــريحات المشــير عبــد الفتــاح السيســي عــن حمــاس شــهادة ضــمنية بــأن الحركــة لــم تكــن 
رنــا لهــا بإيجابيــة، الفًتــا إلــى أن النظــام المقبــل فــي مصــر هــو الــذي ســيحدد شــكل منظمــة إرهابيــة ونظ
 العالقة مع حماس.

وأضــاف الزهــار: "حمــاس لــيس لهــا مكاتــب أو مقــرات أو أي أنشــطة فــي مصــر، ونتحــدى أي شــخص 
 داخل أو خارج مصر يثبت أن لحماس أي عالقة بما يحدث في سيناء".

 ليس لها عالقة في حماس باعتراف األجهزة األمنية المصرية.وأكد أن جماعة أنصار بيت المقدس 
وبــي ن أن معبـــر رفــح يفـــتح امن بأفضــل ممـــا كــان فـــي الســابق للـــراغبين فــي العمـــرة والحــج، مؤكـــًد أن 

 الحكومة بغزة ضد األنفاق لكن في الوقت نفسه على السلطات المصرية فتح المعابر.
 02/5/0204، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أيام عشرةألحمد: حكومة التوافق الفلسطينية خالل ا .00

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول ملف الحـوار  "الخليج"، وكاالت: -فلسطين المحتلة 
والمصــالحة عــزام األحمــد، أمــس، أن حكومــة التوافــق الــوطني شــبه جــاهزة وســترى النــور خــالل عشــرة 

عـودة الـرئيس محمـود عبـاس مـن زيـارة فنـزويال الختيـار أسـماء أيام، وقال إن حكومة التوافق بانتظار 
 الوزراء، وا عالنها من مقر المقاطعة في رام هللا .

وزيرًا وربما تزيد واحدًا أو تنقص واحدًا، فيما منصب  25وأوضح األحمد أن الحكومة المرتقبة ستضم 
رى، وبـين أن عبـاس سـيمنح رئاسة الحكومة متروك للرئيس باالحتفـاظ بـه أو إسـناده إلـى شخصـية أخـ

الثقـة للحكومـة الجديـدة علـى أن تقسـم اليمـين الدســتورية أمامـه وتبـدأ أعمالهـا فـورًا، وبعـد شـهر ســيدعو 
 ".المجلس التشريعي لالنعقاد، "ونأمل أن يتم التعاون بين الحكومة والتشريعي

 02/5/0204، الخليج، الشارقة
 
 الف أديانهمأبو مرزوق يؤكد على وحدة الفلسطينيين باخت .02

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسـى أبـو مـرزوق، : محمد السقا –الرأي  –غزة 
وأوضـح أبـو  إن الفلسطينيين باختالف أديانهم هم في مركـب واحـد ال تفرقـة بيـنهم علـى أسـاس الـدين.

وب واالســتهدافات مــرزوق خــالل زيــارة أجراهــا لكنيســة الــروم األرثــوذكس بغــزة ظهــر االثنــين، أن الحــر 
التي يقوم بها المحتل الصهيوني لقطـاع غـزة تسـتهدف الكـل الفلسـطيني مسـلمين ومسيحيين.وأضـاف: 
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"ليس أمام أبناء هذا الشعب سـوى التوحـد لمواجهـة العـدو، ومـن المرفـوض أن يـتم إقصـاء أي شـخص 
 على أساس دينه ومعتقداته".

لكنيســـة األرثوذكســـية التـــي تمثـــل الكثيـــر مـــن وعبـــر أبـــو مـــرزوق عـــن احتـــرام حركـــة حمـــاس وتقـــديرها ل
أن المرحلـة القادمـة  الفلسـطينية، مؤكـداً عام عبر تاريخ القضية  0222النضال الوطني منذ أكثر من 

 لن تفرق بين أحد بل ستكون هي على أساس الكفاءات أينما وجدت.
، الفتـًا إلـى أن الشـعب وأشاد أبو مرزوق بموقـف األسـرى اإلداريـين الـرافض لسياسـة االعتقـال اإلداري

الفلسـطيني بــاختالف أطيافـه وأديانــه مـن خلفهــم يســاندهم، كمـا وعــد بتحريـرهم علــى غـرار مــن ســبقوهم 
 في صفقة وفاء األحرار.

وفــي كلمتــه، قــال المطــران أليكســيوس: "إن كــل األنبيــاء والرســل أكــدوا علــى وحدانيــة الرســالة واحتــرام 
 نا على هذه األرض على أساس التعايش جنبُا إلى جنب".األديان جميعها وأننا كفلسطينيين وجد

وتابع: "نحـن فـي غـزة ال نكتـرث لموضـوع الـدين فكلنـا أخـوة وربمـا نجـد أحيانـا شـخص مسـيحي يحمـل 
 نفس اسم عائلة شخص مسلم وهذا نابع من تجذر الديانات في هذا الوطن".

لسطينية القادمـة لتحقيـق وحـدة الشـعب وأكد المطران أن الكنيسة ستدعم المصالحة وحكومة التوافق الف
ومصـــالحه، مشـــددًا علـــى حرصـــها لتحقيـــق المصـــالحة تحـــت ســـقف زمنـــي محـــدد واإلســـراع فـــي اتخـــاذ 

 القرارات المصيرية التي ينتظرها الفلسطينيين.
وأطلعه المطران على تاريخ الكنيسة الـذي بـدأ  العتيقة،واختتم أبو مرزوق جولته بزيارة لمعالم الكنيسة 

 عام. 0222منذ 
 09/5/0204، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تسمح بعودته لغزة "ضمانات"أبو مرزوق يعود للقاهرة بـ"القدس العربي":  .03

األناضـــول: قالـــت مصـــدر فلســـطيني مطلـــع، فـــي قطـــاع غـــزة، إن موســـى أبـــو مـــرزوق، عضـــو  -غـــزة
لبـري، متوجهـا إلـى العاصـمة المكتب السياسي لحركة حمـاس سـيغادر غـزة الثالثـاء، عبـر معبـر رفـح ا

 المصرية القاهرة.
وقــال المصــدر الــذي رفــض كشــف هويتــه، لوكالــة األناضــول إن أبــو مــرزوق ســيعود لمقــر إقامتــه فــي 

 القاهرة، الثالثاء، لحضور مراسم زفاف نجله.
وذكر أن حركة حماس "حصلت على ضمانات مصرية" بالسماح للقيادي البارز فـي حمـاس، بـالعودة 

متى شاء، علـى حـد قـول المصـدر الـذي لـم يتسـن علـى الفـور الحصـول علـى تعقيـب بشـأنه  إلى غزة،
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بجماعــة اإلخــوان المســلمين التــي أعلنتهــا  "مــن الســلطات المصــرية التــي دائمــا مــا تــربط حركــة "حمــاس
 منذ عدة أشهر "جماعة إرهابية".

ى تفاصـــيل اتفـــاق وأعـــرب المصـــدر عـــن اعتقـــاده، بـــأن أبـــو مـــرزوق، ســـيطلع الســـلطات المصـــرية، علـــ
 المصالحة الفلسطينية، بين حركته، وحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 02/5/0204، القدس العربي، لندن
 
 " التي تم ترحيلهااأللغام" إحدىمحمد نزال: االنتخابات  .04

جود جدية وحـرص محمد نزال القيادي البارز في حركة حماس، و  : أكدوكالة قدس نت لألنباء –غزة 
 إلــىونوايــا حقيقيــة لــدى حركتــي )فــتح وحمــاس( فــي تشــكيل حكومــة التوافــق الــوطني هــذه المــرة، الفتــا 

 الحركتين.ايجابية غير مسبوقة تحيط في عملية المصالحة بين  أجواءوجود 
ي وقال نزال في لقاء متلفز، مساء االثنين، " لقـد قطعنـا شـوط كبيـر فـي تشـكيل حكومـة التوافـق الـوطن

وهي ليست حكومة وحدة وطنية، لكن يجب اال نرفع سقف اممال بصورة كبيرة، وهذا ال يعني تشـاؤم 
 بل نظرة واقعية ".

يــتم فــتح معبــر رفــح بشــكل دائــم بعــد تشــكيل حكومــة التوافــق الــوطني، التــي يوجــد  أن" نأمــل  وأضــاف
مــازن، وهــذا  أبــولفلســطيني الــرئيس ا أمــامالمجلــس التشــريعي ولــيس  أمــامتقســم اليمــين  أنمقتــرح لهــا 

 مخرج قانوني يمكن االعتماد عليه".
يترأســـها  أنمـــازن، كمـــا وال يوجـــد مـــانع  أبـــووقـــال " ال مـــانع عنـــد حمـــاس ان يتـــرأس حكومـــة التوافـــق 

 وهذا اتفقنا نحن وحركة فتح عليه". آخرشخص 
ر؟ )..( ولـديها تسـتم أنوقال" السؤال الذي يجب طرحه هو الى أي مدى يمكن للمصـالحة هـذه المـرة 

هامــة يجــب معالجتهــا منهــا اعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، وملــف المعتقلــين  تخمســة ملفــا
ان تشـكيل  أرىترتبط بعقيدة امنية وطنيـة، ولـذلك انـا  أنالتي ال بد  األمنية األجهزةالسياسيين، وبناء 

 الملفات". أسهلحكومة التوافق هي 
م هــذه االســئلة، وانــا واحــد مــن الــذين ال يريــدون اجابــات مــرة واحــدة واضــاف " امتحــان المصــالحة امــا

االن، ولكـن علينــا ان ننتظـر ونــرى كيـف تســير االمـور، فالحكومــة سـوف تشــكيل وهنـاك ملفــات اتفقنــا 
 حولها وهناك ملفات معقدة ".
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وقــــال " القــــوى المتضــــررة مــــن المصــــالحة كثيــــرة، واالجهــــزة االمنيــــة بالضــــفة مــــن ضــــمن هــــذه القــــوى 
المتضـــررة، لـــذلك ادعـــو الـــى عصـــيان مـــدني بالضـــفة ضـــد االجهـــزة االمنيـــة التـــي تمـــارس االعتقـــال 

 السياسي، للضغط عليها من اجل ايقاف االعتقاالت ".
ورأى نزال ان االجهزة االمنية بالضفة ال يوجد عليها سلطان، ففي الوقت الذي يتم فيه مصالحة تقـوم 

 قوله واالستدعاءات حسببممارسة االعتقاالت 
واعتبـر نـزال ان االنتخابــات الفلسـطينية، هــي احـدى "االلغــام" التـي تــم ترحيلهـا، ويوجــد بهـا اشــكاليات، 
مثــل منــع االحــتالل أجرائهــا فــي الضــفة الغربيــة والقــدس، وعــدم اعتــراف المجتمــع الــدولي بنتائجهــا كمــا 

 ".م0226حدث باالنتخابات الفلسطينية السابقة 
 تحـــل المشـــكلة الفلســـطينية، ولـــذلك ســـلفا ال يمكـــن ان نحكـــم انـــه ال يوجـــد وقـــال نـــزال " االنتخابـــات ال

انتخابــات دعونـــا نـــذهب الـــى تشـــكيل حكومـــة توافـــق ونـــرى كيـــف تســـير االمـــور، ومطلـــوب مـــن القـــوى 
 الفلسطينية ان تجيب عن هذه االسئلة وخصوصا في النظام السياسي الفلسطيني ".

فـي هـذه االنتخابـات ام ال )..(، ولكـن حمـاس ال  واضاف " من الصعب ان نعلن ان حماس ستشارك
ذاتخشى االنتخابات   توفرت الظروف المناسبة ستفوز بالمركز االول بها وستكون بالمقدمة ". وا 

واعتبر نزال ان " هناك دفع كبير بالعالم العربي الى التطبيع مع اسرائيل، بعكس ما يجرى بالعالم من 
 ومقاطعتها.بعزلها  "، مطالبامقاطعة إلسرائيل

وشكك نزال، بموضوع المقاومة الشعبية مطالبـا بالتكامـل بـين المقاومـة الشـعبية والعسـكرية وان" تكـون 
 ".مقاومة شعبية حقيقية باالشتباك والمواجهة مع االحتالل

وفيمــا يتعلــق بعالقــة حمــاس مــع مصــر قــال القيــادي البــارز فــي حمــاس" نحــن ال نخفــي تعاطفنــا مــع 
ولكــن ال نتــدخل فــي الشــؤون الداخليــة ألي قطــر عربــي، وهنــاك حملــة مــن طــرف  االخــوان المســلمين،

واحــد ضــد حمــاس، روح غريبــة عنصــرية ضــد االنســان الفلســطيني تقودهــا عناصــر النظــام المصــري 
 السابق )نظام مبارك( ".

ولفــت نــزال الــى ان مصــر قامــت بتجميــد امــوال لقيــادات فــي االخــوان المســلمين وضــمت معهــم تجميــد 
 ".ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس لموسى اموال

واكد نزال ان ابو مرزوق ال يمثل حماس في القاهرة، "ولكن هو قيادي في حماس واقامته ووجوده في 
معــروف "، مشــيرا الــى ان هنــاك جهــات مصــرية تريــد تقــديم اوراق  األمــرمصــر، وجــود سياســي وهــذا 

 حد قولهاإلسرائيلي على اعتماد الى الجانب 
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وعــن العالقــة مــع النظــام الســوري، اكــد نــزال ان تمســك حمــاس بعــدم الوقــوف مــع النظــام الســوري وال 
المعارضة السورية من جهة اخرى في الصراع الداخلي، "ادى الـى تـوتر العالقـات"، مؤكـدا ان حمـاس 

 موقفها.لم تخطئ لتعيد النظر في 
لـم تنقطـع وان مبـدأ العالقـة مـا زال قـائم،  ("انهـا )عالقـة أكـدوفي عالقة حمـاس بالجمهوريـة االيرانيـة، 

 وان حماس تريد ان تنفتح على جميع الدول وان ثابتها هو عدم اقامة عالقة مع اسرائيل."
ونــوه نــزال الــى العالقــات مــع االردن قــائال " االردن تتــأثر بمــا يجــرى مــن حولهــا، والعالقــات تحســنت 

 د وتنخفض ".معها خالل السنوات الثالثة الماضية لكنها تتصاع
ان "حماس تـرى فيـه ثـورات حقيقيـة قامـت بهـا الشـعوب العربيـة،  أوضحوفيما يتعلق بـ"الربيع العربي"، 

 "طائفية.ولكن يوجد محاوالت ألطراف خارجية لحرف الثورات عن مسارها وتحويلها الى صراعات 
علــى  أمينــةهــا ســتبقي واكــد نــزال ان "حمــاس ســواء كــان عنــدها ازمــة ماليــة ام لــم يكــن ازمــة ماليــة فإن

 مالية. أزمةان تطلعات حماس تجعلها دائما في  إلى"، الفتا  أهدافها
 09/5/0204، وكالة قدس نت لألنباء

 
 سنوات بالتسميم 02الشاباك اغتال أحد قادة القسام بالضفة قبل إسرائيليان:  صحفيان .05

تخصصــــان فــــي شــــؤون الم ،يوســــي ميلمــــان ودان رافيــــف اإلســــرائيليانكشــــف الصــــحفيان  :بيــــت لحــــم
)الشــاباك( قــام قبــل عشــر ســنوات او  اإلســرائيليالعــام  األمــنعــن أن جهــاز ، االســتخبارات العســكرية

اكثر بتصفية قائد عسكري كبير في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية 
 من خالل تسميمه. -لم يذكرا هويته  -

تصــفيته  أوالإســرائيل حاولــت  إنيــات المتحــدة قــال الصــحفيان وفــي كتــاب جديــد لهمــا صــدر فــي الوال
 دس مواد سامة في طعامه واغتياله. اإلسرائيليفقرر الشاباك  تنجح،التقليدية، ولكنها لم  باألسلحة
ميلمــان ورافيــف إلــى أن هــذه العمليــة نفــذت فــي الفتــرة مــا بــين محاولــة تســميم خالــد مشــعل فــي  وأشــار

 عمان ووفاة ياسر عرفات.
 02/5/0204، وكالة معًا اإلخبارية

 
شــلح لـــ "الحيــاة": دخــول كــل مــن فــتح وحمــاس االنتخابــات ببرنامجهــا السياســي "ســيفجر"  .06

 الوضع 
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لــم يحــد زعــيم "الجهــاد اإلســالمي" رمضــان عبــد هللا شــلح كثيــرًا عــن مواقفــه : إبــراهيم حميــدي –بيــروت 
بـين الحفـاظ علـى تحالفـات الحركـة فـي السـاحة  خالل السنوات السابقة. تمسك بـ "البراغماتية المبدئيـة"

الفلسطينية والتحالفات اإلقليمية على رغم العواصف التي هبت على المنطقـة منـذ توقيـع اتفـاق أوسـلو 
 إلى "الربيع العربي".

ويســتند شـــلح للواقــع الفلســـطيني والفجـــوة بــين "فـــتح" و "حركــة المقاومـــة اإلســـالمية" حمــاس ليؤكـــد فـــي 
ة" على ضرورة عدم المبالغة بالتوقعات إزاء المصالحة الفلسطينية ألنـه لـم يجـر حـل حديث إلى "الحيا

"العقبات والتعقيدات الكثيرة"، بل "االلتفاف عليها أو الهروب منها" إلعالن إنجاز االتفاق. عليـه، فـان 
ســس "الجهــاد" لــن تشــارك فــي االنتخابــات، لكنهــا مســتعدة لــدخول منظمــة التحريــر الفلســطينية "علــى أ

سياســـية وتنظيميـــة جديـــدة". وحـــذر مـــن أن دخـــول كـــل مـــن "فـــتح" و "حمـــاس" االنتخابـــات ببرنامجهـــا 
 السياسي "سيفجر" الوضع الفلسطيني.

ومقابل خروج قيادة "حماس" من دمشق بعد االختالف العميـق مـع النظـام السـوري حـول التعـاطي مـع 
خل سورية وفي اإلقليم. وهـو يـرى أن مطالب الشعب، أبقى شلح خطوطه مفتوحة مع أطراف النزاع دا

موافقــة "حمــاس" علــى المصــالحة كانــت إحــدى نتــائج خروجهــا مــن ســورية. لكنــه حــض إيــران علــى أن 
 تأخذ "زمام المبادرة" وتتحاور مع دول الخليج العربي.

حـث وقال: "سورية عقبة كبيرة، لكن ما آلت إليه المسألة السورية يجب أن يدفع الجميع إلى اللقـاء والب
عن حل وليس العكس. ما يجري في سورية حاليًا حرب استنزاف للجميع، بل محرقة تأكـل بنارهـا كـل 

 أطراف النزاع".
 وهنا نص الحديث:

 ما موقف "الجهاد اإلسالمي" من اتفاق المصالحة بين "فتح" و "حماس"؟
ذلـك، مـن حيـث المبـدأ  لسنا طرفًا في االنقسام، وبالتالي لسنا طرفًا في اتفاق المصالحة. علـى رغـم -

 نرحب بالمصالحة وأي خطوة تخدم شعبنا وقضيته شرط عدم المساس بأي من الثوابت الوطنية.
 وما هي هذه الثوابت؟

ــم يعــد هنــاك إجمــاع علــى الثوابــت فــي الســاحة الفلســطينية. كــل فصــيل وكــل طــرف لــه  - لألســف، ل
. بالنسـبة إلينـا، ثوابتنـا معروفـة هـي أن ثوابته. لكـن هنـاك خطوطـًا حمـرًا يجـب أن ال يتجاوزهـا الجميـع

كـــل فلســـطين أرضـــنا والعمـــل علـــى تحريرهـــا بالمقاومــــة حـــق مشـــروع. بالنســـبة إلـــى منظمـــة التحريــــر 
مــن طريــق المفاوضــات. القاســم المشــترك فــي هــذه الحالــة أن ال  2162برنامجهـا هــو دولــة فــي حــدود 
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مزيد مـن التنـازالت، أو تلغـي المقاومـة أو تؤدي أي خطوة إلى تكريس واقع االحتالل، أو تفتح الباب ل
 تسحب سالحها الذي هو خط أحمر بالنسبة لنا.

 هل هذا يعني أنك قلق على سالح المقاومة ومستقبلها في غزة؟
نعم قلقون، على رغم أننا سمعنا تطمينـات مـن الطـرفين مـن أن ال مسـاس بالمقاومـة. لكـن معالجـة  -

 والتنسيق مع كل الفصائل، ال سيما "حماس".هذا األمر تستدعي استمرار التواصل 
 لماذا المصالحة امن؟

ألن الطــرفين فــي أزمــة، أزمــة حكــم غــزة لـــ "حمــاس"، وأزمــة المفاوضــات وانســداد افــق التســوية ألبــو  -
 مازن )الرئيس الفلسطيني محمود عباس(، إضافة إلى الموقف الشعبي الرافض لالنقسام.

أن مصــيرها ســيكون مثــل االتفاقــات الســابقة فــي مكــة والقــاهرة هــل تــرى فرصــة لنجــاح المصــالحة أم 
 والدوحة؟

هناك آمال وتوقعات بنجاح المصالحة، لكن يجب أن ال نبالغ في حجـم هـذه التوقعـات، ألن هنـاك  -
 عقبات وتعقيدات كثيرة.

 ما هي؟
جــرى  هـي ذات العقبــات التـي حالــت دون التوصــل إلـى اتفــاق مصــالحة فـي الســابق، ولــم ألحـظ أنــه -

تذليلها، بل جرى االلتفاف عليها أو الهروب منها مـن أجـل إعـالن اتفـاق. وفـي التفاصـيل هنـاك عقبـة 
البرنامج وعقبة الحكومة واالنتخابات واألجهزة األمنية والمنظمة والمقاومة وغيرها من قضايا االتفـاق. 

حول إلى مشـكلة تنسـف وألن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، فأي تفصيل صغير كفيل بأن يت
 االتفاق.

وتقـــول بـــأن البرنـــامج السياســـي لـــيس عقبـــة، وأن الحكومـــة  62"حمـــاس" توافـــق علـــى دولـــة فـــي حـــدود 
 المقترحة حكومة تكنوقراط ليس لها برنامج سياسي؟

لــيس المهــم مــا تقولــه "حمــاس"، المهــم مــا ســيفعله أبــو مــازن ألنــه اســتلم المفــاتيح. أبــو مــازن رئــيس  -
قترحــة والنــاطق باســمها، وهــو أعلــن صــراحة أن الحكومــة التــي سيشــكلها تعتــرف بإســرائيل الحكومــة الم

واالتفاقــات الموقعــة معهــا وســتنبذ العنــف، أي المقاومــة. كمــا أن خطــاب "حمــاس" قــام علــى أن ســبب 
االنقسـام لــيس الصــراع علــى الســلطة، بــل بســبب وجـود برنــامجين فــي الســاحة الفلســطينية، وبرأيــي هــذا 

ن هــل ردمــت الهــوة بــين البرنــامجين وحلــت معضــلة البرنــامج؟ هــذا لــم يحــدث، ومــا تــم هــو صـحيح، لكــ
االلتفــاف عليهــا )المعضــلة( أو الهــروب منهــا، لكــن لــم يكــد يجــف حبــر توقيــع االتفــاق حتــى رفــع أبــو 
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مازن هذه المسألة كبطاقة حمراء في وجه "حماس". مـاذا سـتكون مفاعيـل هـذا األمـر داخـل "حمـاس"؟ 
 رة وهنا تهديد االتفاق.هنا الخطو 

 لماذا فعل "أبو مازن" ذلك؟ هل هي رسالة إلى األميركيين واإلسرائيليين؟
هناك من قال هذا، لكن األمر برأيي ال يتعلق باإلسرائيليين أو األميـركيين. اإلسـرائيليون علـى رغـم  -

حة لمـــا ســـهلوا الموقـــف المعلـــن الـــرافض للمصـــالحة، فهـــم باعتقـــادي يكـــذبون، ولـــو كـــانوا ضـــد المصـــال
وصول الوفود واألشخاص المعنيين من مصر والضفة إلى غزة. األمـر يتعلـق بـأن أبـو مـازن يريـد أن 

 يقول لحركة "فتح" والجميع، أنه لم يتنازل عن برنامجه وأن المصالحة تمت كما يريدها هو.
 لماذا ترفض إسرائيل المصالحة في العلن وتؤيدها في السر؟

إسرائيل إلى جمهور معين فـي الـداخل اإلسـرائيلي وفـي العـالم، يتعلـق بموقفهـا  الرفض المعلن تبيعه -
من "حماس" وتصنيفها كحركة، بين قوسين، "إرهابية". أما التأييـد فـي السـر، فسـببه فشـل المفاوضـات 
وخيــار أبــو مــازن. إســرائيل لــن تعطيــه أي شــيء ومصــرة علــى االســتمرار فــي برنــامج االســتيطان فــي 

 القدس ما يجعل حل الدولتين مستحياًل، وهذا يضعف السلطة ويهدد وجودها.الضفة وتهويد 
في المقابل، ال غنى لها )إسرائيل( عن السلطة، وهي شريك في تأسيسها بموجـب اتفـاق أوسـلو. إذن، 
كي تبقى هذه السلطة على قيد الحياة؟ يجب أن تحقق إنجـازا مـا، أو يقـدم لهـا شـيء مـا. إسـرائيل مـن 

جاهزة لتعطيها أي شيء في المفاوضات، فلتفتح الطريق للسلطة وأبو مازن لتحقيق هذا جانبها ليست 
اإلنجاز على جبهة "حماس". أي، ليأخذا من "حمـاس" ولـيس مـن إسـرائيل. هكـذا أفهـم حقيقـة الموقـف 

 والتصرف اإلسرائيلي في موضوع المصالحة.
 الثقة؟يبدو أنك واثق أن المفاوضات لن تأتي بنتيجة، ما مصدر هذه 

مصــدرها فهمنــا إلســرائيل وعمليــة التســوية والمفاوضــات. وهنــا ال بــد أن نوضــح أن التســوية قامــت  -
على أساس خاطئ. التسـوية بـين إسـرائيل وبعـض الـدول العربيـة مثـل مصـر كـان هـدفها إغـالق ملـف 

الثانيـة  وملـف النكبـة 2149، لكن نحن الفلسطينيين بيننا وبين إسرائيل ملفان: ملف النكبة 62حرب 
أو أصــل الصــراع وُأسم المسـألة الفلســطينية، وهــو  49كمـا ســماها العــرب. ملـف  62أو نكسـة حزيــران 

. عبقريــة مــن صــمم 49يتفــرع عنــه ملــف الالجئــين وحــق العــودة، وملــف الفلســطينيين داخــل منــاطق 
واعترفـت وأن النـزاع يسـوى فـي هـذه الحـدود  62أوسلو انه حصر األمـر بيننـا وبـين إسـرائيل فـي ملـف 

بأنــه إســرائيل ولهــا حــق فــي الوجــود. اليــوم، اإلســرائيلي ينــازع الفلســطيني  49المنظمــة بمــا احتــل عــام 
يطلــع  62ومـا يتفــرع منهـا. ومـع احتـدام المعركـة علـى ملـف  49علـى الضـفة والقـدس وطـوى صـفحة 

خلص بالكامـل مـن علينا اإلسرائيلي بمطلب االعتراف بيهودية الدولة. يريد أن يأخذ هذا االعتـراف ليـت
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ويلغـي كـل السـردية الفلسـطينية لتــاريخ  49أي يلغـي حـق العـودة ويؤسـس لترحيـل أهلنــا فـي  49ملفـي 
الصراع. لذلك اللعبة كبيرة والعملية معقدة جدًا، واإلسرائيلي فـي ظـل ميـزان القـوى الـراهن. لـن يقـدم أي 

ألنهـا حجـر  62ن ننزلـق إلـى لعبـة تنازل ألن لديه برنامج أن كل فلسطين لـه. لهـذا السـبب ال يمكـن أ
 الرحى لكل اللعبة الصهيونية الراهنة.

 هناك اتفاق على إجراء انتخابات للسلطة، بموجب المصالحة، هل ستشاركون فيها؟
أوضــحت األســاس الــذي ننظــر بــه إلــى عمليــة التســوية، لــذلك ال يمكــن أن نكــون جــزءًا مــن اإلطــار  -

 عروف ولم يطرأ عليه أي تغيير.السياسي التفاق أوسلو. موقفنا هذا م
وماذا عن المنظمة، أنتم و "حماس" تبدون استعدادًا للمشاركة فيها، أليست المنظمـة مـن وقـع اتفاقـات 

 أوسلو والمسؤولة عن ملف المفاوضات؟
هذا صحيح، لكن نحن في "الجهاد" نبـدي اسـتعدادًا لـدخول المنظمـة علـى أسـس سياسـية وتنظيميـة  -

حت سياسية. كل اللقاءات التي جرت لبحث موضوع المنظمة تهربـت مـن العنـوان جديدة، ومئة خط ت
السياسـي، وهـذا الهــروب برأينـا ســيفجر مشـكلة أكبــر مـن تلــك التـي حــدثت بـين "حمــاس" و "فـتح" علــى 

 السلطة، وحدث االنقسام بسبب دخول الجميع االنتخابات مع احتفاظ كل طرف ببرنامجه.
اس" مــن ســورية وتــأزم عالقتهــا بــإيران ومــا جــرى فــي مصــر كانــا مــن هــل تعتقــد أن خــروج قيــادة "حمــ

 أسباب قبول "حماس" بالمصالحة؟
بالتأكيد إن فقدان الحليف، سواء كانت "حمـاس" أو غيرهـا، يضـعف القـدرة علـى الصـمود، و "حمـاس" 
" صــمدت أمــام الحصــار لســنوات، لكــن التغيــرات التــي حــدثت فــي المنطقــة بمــا ســمي بـــ "الربيــع العربــي

أواًل، ثم ما حدث في مصر وانتهاء حكم "اإلخـوان المسـلمين"، ومـا وصـلت إليـه سـورية اليـوم، أحـدثت 
نوعًا من خلط األوراق، وسبب اضطرابًا في العالقات اإلقليمية، و "حماس" تأثرت بذلك والجميع تـأثر 

 ويدفع فاتورة عالية.
 هل فقدت "حماس" إيران كحليف؟

 اعتقادي أن العالقة قائمة، إنما أقل من السابق.هذا تسأل عنه "حماس"، لكن 
هناك من يقول إن الدعم الذي كانت إيران تقدمه لـ "حماس" تقدمه لـ "الجهاد" اليوم؟ هل هذا صحيح؟ 

 وهل أصبح رهان إيران في فلسطين هو على حركة "الجهاد" فقط؟
ات في المنطقة. نحـن نعـاني مـن بالنسبة إلى الدعم، فهذه دعاية إسرائيلية وتحريض أجهزة استخبار  -

 ضائقة مالية مثلما تعاني "حماس" وكل شعبنا.
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أما عن عالقتنا بإيران، فنحن في مبادئنا ومرتكزاتنـا الفكريـة والسياسـية نحـدد عالقتنـا بـأي طـرف بنـاء 
على موقفه من قضية فلسطين وتأييده ودعمه لحقوقنا العادلة وأيضًا للمقاومة، والموقف من إسرائيل. 
ســـرائيل والمقاومـــة. بعـــض النـــاس  ـــران فـــي العقـــدين الماضـــيين تفوقـــت فـــي موقفهـــا مـــن فلســـطين وا  إي
يشككون في نيات ودوافع إيران في دعم المقاومة. نحن ليس مهمتنا البحث في النيـات. يهمنـا الفعـل. 

ين، من ُيقبل على ويدعمني كـ "جهاد إسالمي" هل أدير له ظهري، وألحق بمن أدار ظهره لي ولفلسط
مخـــذ منـــه شـــهادة بإســـالمي أو عروبتـــي أو وطنيتـــي؟ هـــذا غيـــر معقـــول وغيـــر ممكـــن. كمـــا أن إيـــران 
عالقتها مفتوحة بكل القوى الفلسطينية، بما في ذلك السلطة وحركة "فتح"، وليس "الجهاد" أو "حماس" 

 فقط.
دول الخلـيج، لمـاذا دعوت إيران في مؤتمر في طهران أخيرًا إلى أن تطمئن جيرانها وتجري حوارًا مـع 

 هذه الدعوة؟ هل لها عالقة بفوز الرئيس حسن روحاني؟
ال لــيس لهــا عالقــة بالوضــع الــداخلي اإليرانــي، بــل لهــا عالقــة بسياســة إيــران فــي المنطقــة. نحــن نــثمن 
موقف إيران المتميز من قضية فلسطين، لكن هناك ملفات وقضايا أخرى حساسة في المنطقة جعلت 

أن إيــران تشــكل تهديــدًا لهــم، بــل فــي نظــرهم هــي عــدو جديــد فــي المنطقــة بــداًل مــن امخــرين يقولــون بــ
إسرائيل. وهذا بالنسـبة لنـا منزلـق خطيـر ونعتقـد أن هـدف القـوى المعاديـة فـي األمـة بحيـث أن حـروب 
االســتنزاف الطاحنــة التــي تجــري بــين مكونــات أمتنــا ومجتمعاتنــا يكــون هــدفها أو أحــد أهــدافها الرئيســة 

ذا  -الشــيعي، بالصــراع العربــي -الصــراع المــذهبي والطــائفي أو الصــراع الســني اســتبدال اإلســرائيلي. وا 
كان العرب بعضهم اعترف بإسرائيل وعقـد صـلحًا معهـا، فـإيران أولـى بالتعـايش معهـا، فهـي بلـد مسـلم 

ض تجمعنا به روابط الدين والجوار والتاريخ، بغض النظر عن االختالفـات التـي هـي موجـودة بـين بعـ
الدول العربية أيضًا. من هنا كانت دعوتي كي تأخذ إيران زمام المبادرة وتـدعو إلـى لقـاء والحـوار مـع 

 الجميع ال سيما دول الخليج.
 هل تعتقد بأن هذا ممكن في ظل تدخل إيران في سورية؟

إلـى أعرف أن موضوع سورية عقبة كبيرة. لكن ما آلت إليه المسألة السورية يجب أن يدفع الجميع  -
اللقاء والبحث عن حل وليس العكس. مـا يجـري فـي ســورية اليـوم حـرب اسـتنزاف للجميـع، بـل محرقـة 
تأكل بنارها كـل أطـراف النـزاع، وهـذا مـا تتمنـاه إسـرائيل وحلفاؤهـا حيـث أن أعـداءهم مـن كـل األطـراف 

 في سورية والمنطقة يتقاتلون، فماذا يريدون أفضل من ذلك.
  02/5/0204الحياة، لندن، 
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 االحتالل ينفذ عملية عسكرية كبيرة في جنين .07
 02اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، الشـاب قـيس مـازن السـعدي ) :علي سمودي -جنين 

عاما ( المطلوب لديها، بدعوى االنتماء لكتائـب الشـهيد عـز الـدين القسـام، خـالل عمليـة عسـكرية فـي 
 " منذ فترة طويلة.األكبر" بأنها األهاليجنين ومخيمها وصفها 

الشــــيخ بســــام الســــعدي، المطلــــوب لقــــوات  اإلســــالميواســــتهدفت العمليــــة القيــــادي فــــي حركــــة الجهــــاد 
في مدينة ومخيم جنـين للـدهم والتفتـيش بحثـا  وأقاربه أشقائهحيث تعرضت منازل  أشهراالحتالل منذ 

 عنه.
مــت المدينــة ومخيمهــا عنــد الثانيــة آليــة عســكرية اقتح 42مــن  أكثــرمراســل القــدس دوت كــوم ان  وأفــاد

فجــرا واغلقــت كافــة المــداخل وفرضــت حصــارا مشــددا، واحتلــت عــدة منــازل وحولتهــا لثكنــات عســكرية 
ونقاط مراقبه في عدة احياء مطلة على المخيم، ونصـبت كمـائن للوحـدات الخاصـة فـي شـارع مهيـوب 

 وقرب مسجد حمزة بن عبد المطلب في المخيم.
من الجيش منزل الشاب قيس السعدي الذي تـزعم سـلطات االحـتالل انـه مطلـوب وداهمت قوات كبيرة 

بــدعوى االنتمــاء لكتائــب القســام واحتجــزت عائلتــه فــي نفــس الوقــت الــذي اقتحمــت فيــه كافــة المنــازل 
 المجاورة واخرى لعدد من افراد عائلته.

مــة المطلــوبين منــذ اســمه ضــمن قائ أدرجوخــالل حملــة التفتــيش تمكــن الجنــود مــن اعتقــال قــيس الــذي 
 ، من منزل صهره قاسم ابو عبيد الذي افاد ان الجنود دمروا محتويات منزله بشكل كامل.أشهر

 02/5/0204، القدس، القدس
 
 مزارع خاصة "األوقاف"و "الخارجية"الوزيرين المالكي والهباش جعال من : الطيراويتوفيق  .08

، وعضــو يالفلسـطينائـد الســابق لجهـاز المخــابرات شـن اللــواء توفيـق الطيــراوي الق "رأي اليــوم": –لنـدن 
اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس، هجومـا كبيـرا علـى 
وزيرا الخارجية رياض المالكي، واألوقاف محمود الهباش، المقربان من الرئيس، وأبدى اعتراضه علـى 

 الفلسطينية، التي كشف أنه لم يتشاور حولها مع الحركة. تولي أبو مازن رئاسة حكومة التوافق
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وقال الطيراوي في تصريحات صـحافية جـرى تـداولها بكثـرة، ونشـرها هـو شخصـيا علـى صـفحته علـى 
موقع التواصل االجتماعي )الفيسـبوك( أنـه ضـد أن يتـولى الـرئيس عبـاس رئاسـة حكومـة التوافـق التـي 

 تجري مشاورات بشأنها مع حركة حماس.
أضاف مبررا سبب االعتراض "أما إذا كان هناك شك حول التوقيت بعدم معرفة تاريخ انتهائها ألنها و 

تكون مسؤولة عن كل القضايا االقتصادية الصعبة، والبطالة والصـحة وغيـر ذلـك، وأي تحـرك شـعبي 
 ضد الحكومة سيكون ضد الرئيس أي ضد فتح، وهذا ما أرفضه تمامًا".

 م تعيين عزام األحمد رئيس وفد فتح للمصالحة، نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء.واقترح الطيراوي أن يت
الطيــراوي كشــف أن أبــو مــازن لــم يشــاور المركزيــة حــول الحكومــة، وأوضــح أن األمــر كــان ســاريا فــي 

 الحكومات السابقة أيضا.
الحمد تور رامي لكن الطيراوي وهو يرد على تساؤالت حول إعادة تعيين وزراء حاليين في حكومة الدك

ليكونوا وزراء في حكومة التوافق، رد بانتقاد حاد لعدد من هـؤالء الـوزراء، واسـتغرب مـن الحمـد هللا  هللا
كيفية إبقائهم ضـمن طاقمـه الـوزاري، وقـال وهـو ينتقـد بحـدة "عيـب أن يكـون أمثـال هـؤالء وزراء ألنهـم 

عتقــد أنهــم خــارج دائــرة ســيطرة رئــيس أعطــوا أســوأ صــورة عــن الشــعب الفلســطيني وتاريخــه ونضــاالته وأ 
 الوزراء".

الطيــراوي قـــال ان مـــن أمثــالهم وزيـــر الخارجيـــة )الـــدكتور ريــاض المـــالكي( الـــذي قــال انـــه "يجعـــل مـــن 
 وزارته وكأنها مزرعة شخصية بالتعيينات والتنقالت والترقيات التي تخالف كل القوانين واألنظمة".

ــذين كــانوا فــي هــذا العمــل قبــل أن يعــرف واتهــم الطيــراوي الــوزير المــالكي بإهانــة  أبنــاء حركــة فــتح "ال
المالكي ما معنى الوطن والوطنية"، مضيفا "ال أريد الحديث أكثر من ذلك ألن لدي الكثير ولن أسمح 

 ألحد مهما كان أن يتمادى بإهانة أو إذالل أبناء الحركة الصادقين المخلصين".
بة للهباش، أريد أن أسال رئيس الـوزراء والـرئيس مـن أعطـى انتقد الطيراوي أيضا الهباش وقال "بالنسو 

الحق له لعقد اجتماعات مع اإلسرائيليين وهل هنـاك وزارة أوقـاف إسـرائيلية نريـد أن ننسـق معهـا"، فـي 
إشـــارة لعقـــد الهبـــاش لقـــاءات مـــع إســـرائيليين، مؤكـــدا علـــى أنـــه لـــيس مـــن حـــق الهبـــاش عقـــد مثـــل هـــذه 

 رة األوقاف مزرعة له".اللقاءات "وال أن يجعل من وزا
وعــاود وهــدد بكشــف المزيــد عــن الــوزيرين وقــال "ال أريــد أن أتحــدث أكثــر مــن ذلــك، أنــا لــم أكــن أعمــل 
بائعــًا للخضــار أنــا كنــت رئيســًا للمخــابرات وســكت كثيــرًا وانتظــرت المحاســبة أو اإلبعــاد ألمثــال هــؤالء 

كوت، والســاكت عــن الحــق شــيطان ولكــن، أمــا وأنهــم يتربعــون علــى مقاعــدهم فلــن أســمح لنفســي بالســ
 أخرس، وأنا اعرف تاريخهم وحاضرهم وما رتبوه لمستقبلهم ومستقبل عائالتهم".
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وفـــي رده عـــن إمكانيـــة إغضـــاب تصـــريحاته هـــذه الـــرئيس عبـــاس قـــال "وجـــودي فـــي هـــذا الموقـــع لـــيس 
رئيس إلسعاد الرئيس أو إغضابه، بل ألقول لـه مـا يجـب أن يسـمع ال مـا يحـب أن يسـمع، إغضـاب الـ

 أهون علي من إغضاب هللا".
وتــابع بــالقول "الــرئيس إذا فكــر خمــس دقــائق بعــد أو قبــل أن يبــدأ المنــافقون بإيغــال صــدره ســيعرف أن 

 هذا الكالم لمصلحته وليس لمصلحتي".
 09/5/0204، رأي اليوم، لندن

 
 عين الحلوة جنوب لبنانبمخيم من محاولة اغتيال  نجاة قائدين عسكريين في فتح .09

نجــا المســؤول العســكري فــي حركــة فــتح طــالل األردنــي والقائــد الميــداني أبــو : بــوال أســطيح - وتبيــر 
شادي السبربري من محاولة اغتيال بعد تفجير عبوة ناسفة عند مرور سيارتهما في مخيم عـين الحلـوة 

ن. لالجئين الفلسطينيين، جنـوب لبنـان، ممـا أدى إلصـابتهما بجـروح طفيفـة ووقـوع ثالثـة جرحـى آخـري
وقال قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، إن "عبوة انفجرت بسيارة 
كانت تقل األردني والسبربري خالل عودتهما إلى عين الحلوة، بعد اجتماع في السفارة الفلسطينية فـي 

 انوا في الطريق.بيروت"، الفتا إلى أنهما أصيبا بجروح طفيفة إضافة إلى جرح امرأتين ورجل ك
واتهم أبو عرب فـي تصـريح لــ"الشرق األوسـط" أشخاصـا مدسوسـين وجواسـيس بمحاولـة اغتيـال قائـدي 
فتح ألخذ المخيم إلى الهالك وتحويله إلى مخيم نهر بارد جديد، عادا أن "هناك طابورا خامسا يسعى 

التـي اتفـق عليهـا لمواجهـة  وأكد أبو عرب المضي فـي تنفيـذ الخطـة األمنيـة لزعزعة أمن عين الحلوة".
محاوالت تفجير المخيم، مشـددا علـى أن "كـل المعوقـات ومحـاوالت المرتزقـة لمنعنـا لـن تـنجح". وقـال: 

 "نحن على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية لتنفيذ هذه الخطة لضمان نجاحها". 
 02/5/0204، الشرق األوسط، لندن

 
 ط التهمإبعاد مقابل إسقا اتفاقال  رسمية عودة: .21

نفــت حملــة الــدفاع عــن المناضــلة الفلســطينية رســمية عــودة فــي الواليــات المتحــدة مــا تناقلــت الصــحف 
نهــا صــحف اخــري بشــأن توقيــع اتفــاق إلبعــاد رســمية عــودة عــن األراضــي األميركيــة العبريــة ونقلــت ع

 مقابل إسقاط التهم الموجهة ضدها.
مـا ھناف المحاكمـة ئاو اسـت اإلبعـادان خيـاري  وقال الدكتور سنان شقديح مـن لجنـة الـدفاع عـن عـودة

 2أسوأ من بعضهما ولم يطرح علينا اي صفقة لنرفضها او نقبلها من قبل المدعي العام االميركي
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حقيقـة ان عـودة مواطنـة اميركيـة كاملـة المواطنـة وال يجـوز ضـمن القـانون والدسـتور  ىكد شقديح علأو 
 االميركية.ھويتها ن م ھاا أو تجريدھعن بالد ھاأبعادميركي األ

 09/5/0204، رأي اليوم، لندن
 
 سرائيليةإالفلسطينيين والسالم مصلحة  تجاهلليفني: ال يمكن  .20

بررت وزيرة القضاء االسرائيلية تسيبي ليفني امس : ب ف. أ.  –الحياة الجديدة   –القدس المحتلة 
اسرائيليون، مشيرة الى ضرورة  لقاءها االسبوع الماضي مع الرئيس محمود عباس والذي انتقده وزراء

 استمرار االتصاالت مع الجانب الفلسطيني على الرغم من قطعها رسميا من قبل اسرائيل.
وقالت ليفني ال يمكن تجاهل الفلسطينيين وان من مصلحة اسرائيل التوصل الى حل سلمي للصراع. 

ل مصلحة اسرائيل. الصراع وتابعت "نحن في هاتنوعاة )الحزب الذي تقوده(، سنواصل العمل من أج
 يتواصل، ومن مصلحتنا حله، والتصرف كالنعامة ليس خيارنا". 

-وقالت ليفني وهي المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين في بيان "الصراع )االسرائيلي
الفلسطيني( ما زال متواصال. وليس من الجيد مقاطعة الطرف امخر" داعية الى استئناف 

رة. واضافت "ال يمكننا تجاهل الطبيعية االشكالية للمصالحة بين حركة فتح المفاوضات المباش
 وحماس".

 02/5/0204هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 / يونيوحزيران في العاشر من: االنتخابات الرئاسية تجري "سرائيل"إ .22

يين سينتخبون أعلن رئيس البرلمان اإلسرائيلي يولي ادلشتاين، أمس، أّن النواب اإلسرائيل: )أ ف ب(
رئيسًا جديدًا للدولة العبرية بعد ثالثة أسابيع، ما شكل االنطالق الرسمي للسباق على المنصب الذي 

 .0222يشغله شمعون بيريز منذ العام 
حزيران المقبل"، مضيفًا "يتوجب على أي  22وقال ادلشتاين للصحافيين إّن االنتخابات ستجري "في 

من  02نواب على األقل بحلول يوم الثالثاء  22طلب الترشح( مع توقيع مرشح التقدم إلّي كتابيًا )ب
 عاما. 12وينهي بيريز واليته في أواخر شهر تموز المقبل قبل بلوغه  أيار" الحالي.

 ومنصب الرئيس في إسرائيل هو منصب شرفي إلى حد كبير وتبقى القوة التنفيذية بيد رئيس الوزراء.
 02/5/0204بيروت،  السفير،
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 أبيب تل وسط الرئيسي قيادته مقر اإلسرائيلي يخلي الجيش .23
 فلسطين وسط القائمة الجيش قواعد بإخالء االحتالل، جيش وقيادة األمن وزارة الناصرة: بدأت

 الرئيسية القاعدة بإخالء الشروع عبر وذلك ،49 عام المحتلة النقب منطقة إلى جنوبا ونقلها المحتلة،
 لهيئة الرئيسي المقر على تحتوي التي أبيب تل وسط"  هكريا" باسم ةالمعروف للجيش والتاريخية
 العسكرية القيادة منه تدير الذي الحصين للموقع إشارة في ،"البئر" باسم يعرف ما أو األركان
 الجزء( 5|29) األحد أمس أخلى الجيش إن عبرية، إعالم وسائل وقالت.العسكرية والعمليات الحروب
 ما تأوي كانت التي المتحركة األبنية ونقل الثابتة األبنية هدم تم حيث" هكرياه كرن" باسم المعروف

 .األمن وزارة لصالح يعملون ممن مدني وعامل وضابط جندي 0222 يقارب
 09/5/0204قدس برس، 

 
 يلغي تدريبات قوات االحتياط اإلسرائيليالجيش  .24

، عن وقف تدريبات قوات زبيني غانت أعلن رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي: 49عرب 
االحتياط للسنة الحالية، في خطوة تهدف على ما يبدو للضغط على الحكومة إللغاء تقليصات 

 ميزانيات األمن.
: "إن سلم األولويات الوطني يتغير، بما في ذلك لألسف قرارات متعلقة باألمن". واضاف زوقال غانت

المنظومة األمنية تواجه تحديات غير " أمس، أنأجري مساء في حفل لتكريم جنود احتياط متميزين، 
 ."مسبوقة على مستوى الموارد، وقد يكون لها تداعيات دراماتيكية على الجيش

قرار إلغاء تدريبات االحتياط، هو األهم في سلسلة قرارات مؤلمة اتخذت في “أن وأضاف غانتس 
 ."المنظومة األمنية في األيام األخيرة

ل لكم بصراحة أنني قلق من الجاهزية في الوقت الراهن، ومن اتجاهات المستقبل. سنبذل وتابع: "أقو 
جهودنا قدر اإلمكان كي ال تمس التقليصات في الميزانية على الوضع األمني. سنضع األمور أمام 

 ."المسؤولين من اجل الدفع بتغيير الوضع الراهن، من موقع المسؤولية
 01/5/0204، 41 عرب

 
 : عناد نتنياهو سبب انهيار مفاوضات السالم"بوستواشنطن " .25

ركزت صحيفة "واشنطن بوست" األمريكية في تقرير لها، على أسباب انهيار : بوابة الشرق -القاهرة 
إجناتيوس6 الذي يرى أن  ديفيداإلسرائيلية من وجهة نظر الكاتب  -مفاوضات السالم الفلسطينية 
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ا للتقارب فيما بينهما6 بالرغم من الحماسة الشديدة لوساطة وزير الطرفين لم يبذال جهدا حقيقي
 الخارجية األميركي جون كيري.

وأشار الكاتب إلى ما وصفه بتنازالت كبيرة من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحلحلة 
وهو ما األزمة، لكن عناد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كان حجر عثرة أمام أي تقدم6 

جعل عباس يخرج عن هدوئه إلى حالة من "العدوانية"6 جعلته يذهب إلى الجامعة العربية6 وأقنعها 
 بعكس القرار6 الذي تم التوصل إليه باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بناء على دعوة كيري.

 09/5/0204الدوحة،  الشرق،
 
 " بتشكيل الحكومة الهنديةموديرندا تكليف "نتأمل بمكانة استراتيجية أكبر بعد  "إسرائيل" .26

أبدت "إسرائيل" ارتياحا كبيرا لنتائج االنتخابات الهندية، التي أفضت إلى : صالح النعامي - غزة
 حزب "بهارتا جناتا" الهندوسي المتطرف والمعادي للمسلمين.

ية، بسبب واحتفت "إسرائيل" بشكل خاص بتكليف زعيم الحزب "نرندا مودي" بتشكيل الحكومة الهند
 عدائه الشديد للمسلمين ودوره في المجازر التي نفذت في والية "جوجترات" التي كان يرأس حكومتها.

وقد كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زعيم أجنبي يبادر لالتصال بـ "مودي" لتهنئته، 
"إسرائيل" تأمل أن يفضي  حيث أبلغت مصادر في ديوانه، اإلذاعة العبرية صباح الثالثاء بأن

 إلسرائيل بشكل كبير. االستراتيجيةانتخاب "مودي" إلى تحسين المكانة 
وتوقع سفير "إسرائيل" األسبق في الواليات المتحدة "زلمان شوفال"، القيادي في حزب الليكود أن 

 مودي".تفضي نتائج االنتخابات إلى تحسين العالقات مع الهند بشكل جوهري في أعقاب انتخاب "
وفي مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر الثالثاء، أشار "شوفال" إلى أن "مودي" 

 زار "إسرائيل" في الماضي وأبدى إعجابًا كبيرًا بما رآه فيها. 
وشدد "شوفال" على أن أهم قاسم مشترك سيعزز العالقة بين تل أبيب ودلهي في عهد "مودي" هو 

سالمي، مضيفا أنه "كما أن الهند تواجه تهديد النووي الباكستاني، فإن إسرائيل مواجهة النووي اإل
 تواجه التهديد النووي اإليراني، وهذا ما يمكن من إيجاد لغة تفاهم مع مودي". 

وأوضح "شوفال" أن "مودي" سيعمل على تحسين العالقات بين الجانبين بشكل كبير، مستدركًا أن 
ؤتمر" الحالية تحسنت بشكل كبير، ال سيما على صعيد التعاون األمني العالقات مع حكومة "الم

والتبادل التجاري، فضاًل عن أن الهند باتت تمثل إحدى مستوردات السالح اإلسرائيلي الرئيسة في 
 العالم. 
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وأشار "شوفال" إلى أن حجم صفقات السالح "اإلسرائيلي" للهند أثارت حفيظة الواليات المتحدة التي 
رت أن "إسرائيل" تنافسها على سوق السالح العالمي، حيث أن واشنطن تعمل على إحباط هذه اعتب

 الصفقات، كما أنها عملت على إحباط صفقات السالح "اإلسرائيلية" إلى بولندا.
وقال الصحافي والباحث اإلسرائيلي "الب إيران"، إن "إسرائيل تأمل في أن يمثل التقاء المصالح بين 

 هي إلى الدفع بالعالقة بين الطرفين إلى مرحلة جديدة". تل أبيب ودل
 02/5/0204، "00 عربي" موقع

 
 تمر بتشويه السمعة والشيطنة ونشر الفضائح" رئيس إسرائيل"الطريق لمنصب  .27

رئيس "يتفاقم الصراع في إسرائيل على خالفة شيمون بيريز في منصب : ناصر عواودة - الناصرة
خمسة منهم رجال تتسم المنافسة بينهم بالكثير من الدسائس وعمليات  بين سبعة مرشحين "الدولة 

 تشويه السمعة. 
وعلى خلفية التراشق المعلن والسري بين المتنافسين على المنصب الرمزي منزوع الصالحيات قال 
رئيس الكنيست المهاجر الجديد يولي إدليشطاين أمس اإلثنين بأنها مليئة بعمليات الشيطنة وتلطيخ 

عة المنافس لبقية المنافسين. وأوضح إدلشطاين أن منصب رئيس الدولة وظيفة هامة خاصة في سم
لكن لألسف شهدت المنافسة حتى امن " مجال جمع اإلسرائيليين وتوحيدهم وتأليف قلوبهم. وتابع

 ."بمحاوالت شيطنة وتلطيخ سمعة المتنافسين بطريقة غير محترمة أساءت لهذا المنصب الرفيع
 رئيس الكنيست النجاح للمتنافسين لكنه طالبهم بالسلوك المحترم والنزاهة واالستقامة. وتمنى

 02/5/0204لندن،  العربي، القدس
 
 رائد صالحالشيخ بسجن وتغريم  تقضيمحكمة إسرائيلية  .28

محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس حكمت ، أن 09/5/0204 ،الجزيرة نت، الدوحةنشر موقع 
على رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيخ رائد صالح بالسجن  21/5اإلثنين  يوم

 دوالر بعد إدانته بعرقلة عمل الشرطة. 0522عامين مع وقف التنفيذ وتغريمه 
ذا أدين الشيخ بتهم مشابهة خالل العامين المقبلين فسوف ُيسجن على الفور لمدة ستة أشهر.  وا 

عندما رفض الشيخ صالح بشدة  0222الكرامة" إلى عام  وتعود أحداث الملف الذي سمي "ملف
تفتيش زوجته بشكل مهين أثناء عودتهما من أداء مناسك العمرة، مما أدى إلى تطور األمر العتقاله 

 وفتح تحقيق جنائي معه.
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ألجهزة األمن اإلسرائيلية إلبعاده عن  وقال محامي الدفاع عن الشيخ صالح إن موكله أصبح هدفاً 
األقصى المبارك والحد من نشاطه ونشاط الحركة اإلسالمية في الدفاع عن القدس المسجد 
 واألقصى.

من جهته، أكد الشيخ صالح في تصريحات للصحفيين عقب صدور الحكم أن األحكام اإلسرائيلية 
فشال جميع المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى  لن تثنيه عن النضال ضد االحتالل اإلسرائيلي وا 

 المسجد األقصى المبارك وتهويد مدينة القدس. تدنيس 
قاضي محكمة الصلح  .(، أنب.ف.أ) ، نقاًل عن وكالة02/5/0204 ،الحياة، لندنوأضافت 

قال إن الغرامة عالية نسبيًا لنوع المخالفة التي ارتكبها الشيخ صالح، ويعود  اإلسرائيلية في القدس
 أفعاله. ذلك جزئيًا إلى رفض صالح التعبير عن ندمه عن

المحامي عمر خمايسي من  أن ،الناصرة، من 02/5/0204 ،القدس العربي، لندنوجاء في 
ن النية تتجه لالستئناف على إ قال وعضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صالح "،ميزان"مؤسسة 

ين إلى أن الشيخ رائد انتصر في حينه لكرامة زوجته. وقال خمايسي إن األجدر أن تد اإلدانة الفتاً 
المحكمة موظفي معبر الشيخ حسين النتهاكهم حرمات الناس ولكرامة المرأة المسلمة العربية 

يقول خمايسي إن طاقم الدفاع يرفض كذلك التفسير  "القدس العربي"الفلسطينية. وردا على سؤال 
لشرطة نه يدينه في مخالفة عرقلة عمل اأال إالذي قدمه القاضي بأنه يتفهم ما قام به الشيخ رائد 

 وتحويل المجني عليه لمتهم.
 
 وسط أنباء عن اتفاق مثير للجدل الدروز بسبب زيارات لسورية المشايخاليوم محاكمة  .29

تعقد اليوم في المحكمة المركزية في الناصرة جلسة محاكمة المشايخ العرب الدروز الذي يحاكمون 
ير للجدل بين الشيخ موفق ، وسط الحديث عن التوصل التفاق مثةبسبب زيارات التواصل لسوري

 طريف والنيابة العامة يقضي بإغالق الملفات مقابل تعهد بعدم تكرار الزيارة.
أنه بصدد  49وأكد أكد الشيخ علي معدي، رئيس لجنة التواصل، مساء أمس في حديث لموقع عرب

 منه بعد إنهاء المشاورات واالتصاالت. فحص فحوى االتفاق وأنه سيصدر موقفاً 
  02/5/0204 ،41عرب 
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 جامعة تل أبيب تعلق صورة لقبة الصخرة وهي تهدم من قبل مجموعة يهودية .31
كشف النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( طلب أبو عرار، النقاب عن تعليق  :الناصرة

 .صورة لقبة الصخرة وهي تهدم في جامعة تل أبيب والتي تعد الجامعة الرئيسة في دولة االحتالل
ويظهر في الصورة مجموعة يهودية وهي تجلب التوراة والشمعدان للمكان، في إشارة للشروع ببناء 

 "الهيكل" المزعوم، مكان قبة الصخرة.
وطالب أبو عرار في رسالة بعث بها إلى رئاسة الجامعة، بإزالة الرسمة التي علقت بمدخل المكتبة 

الصورة فورا من الجامعة على اإلطالق، ومن مكانها  المركزية بالجامعة. وقال: "طالبنا بإزالة هذه
الحالي من مدخل المكتبة المركزية، وان تعرب رئاسة الجامعة عن أسفها لما بدر منها، وعليها أن 

كما طالب أبو عرار الجامعة،  توضح حقيقة ما حدث، الن هذا األمر ال يليق بجامعة تحترم نفسها.
 الصورة المذكورة داخل الحرم الجامعي.بمعاقبة من قرر ووافق على تعليق 

 09/5/0204قدس برس، 
 
 االحتالل يهدم منشآت تجارية في القدس .30

باشرت آليات االحتالل، صباح اليوم الثالثاء، بهدم عدة منشآت تجارية في )حي الخاليلة(  :القدس
لوكالة "وفا" وقال رئيس لجنة الحي إسماعيل أبو رباح  قرب قرية النبي صموئيل شمال غرب القدس.

إن جنود االحتالل طوقوا الحي وأغلقوا مداخله ومخارجه وباشروا بهدم منشآت تجارية، حيث هدموا 
وأشار أبو رباح إن الطواقم التابعة لالحتالل تفرغ المزيد من  منجرة ومحل أدوات صحية وبناء.

ولفت إلى أن  باألضخم. المنشآت تمهيدًا لهدمها، واصفًا هذه الحملة التي يتعرض لها الحي كل عام
الحي يتعرض لحصار إسرائيلي حيث ال تسمح سلطات االحتالل بدخول المواد التموينية والغاز إلى 

 الحي منذ ايام. 
 02/5/0204 ،القدس، القدس

 
 غذاء سكان قطاع غزة المحاصر ملوث ربع :مركز الميزان .32

لغذاء المتوفر للسكان ملوث بسبب كشف مركز الميزان لحقوق اإلنسان في قطاع غزة أن نحو ُربع ا
استمرار الحصار اإلسرائيلي، وقال المركز في تقرير إن نسبة التلوث العام في العينات المسحوبة من 

 1تلوث كيماوي، و %24. 1، منها %03. 6األغذية في جميع محافظات قطاع غزة وصلت إلى 
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( كانت في محافظة %3060)تلوث ميكروبيولوجي، وأوضح أن أعلى نسبة تلوث كيماوي  04%.
 .(%2260رفح )جنوب(، بينما أعلى تلوث ميكروبي في جارتها خان يونس )

ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على مساعدة الفلسطينيين لتمكينهم 
بر معبر كرم من التمتع بالحق في الغذاء المناسب بما يضمن عدم عرقلة إدخال المنتجات الغذائية ع

 أبو سالم، وضمان سالمتها وجودتها.
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تمويل بناء مختبر مركزي مجهز بالمعدات 

 واألدوات ومواد الفحص الالزمة إلجراء الفحوص المهمة، للتأكد من سالمة وجودة األغذية.
، 21/5/0224ركز الميزان، لالطالع على التقرير كاماًل، انظر موقع م

http://www.mezan.org/upload/18824.pdf 
  09/5/0204 ،مركز الميزان لحقوق االنسان

 
 حرب المستوطنين ضد الفلسطينيينالتفكجي يحذر من  .33

خليل التفكجي، رئيس قسم الخرائط في  ، أنلندنو رام هللا، ، من 02/5/0204 ،الحياة، لندننشر 
تهدف من وراء مصادرة هذه المساحة الواسعة  "إسرائيل"ن إقال  ،في القدس جمعية الدراسات العربية

لى وقف نمو القريتين إ (دونم 222) من أراضي قريتي العيسوية والطور في شرقي القدس
 الفلسطينيتين وتوسيع البناء االستيطاني.

محذرًا  "عن ذلك دونمًا، فيمل تقل مساحة قرية الطور 662ن مساحة قرية العيسوية تبلغ "أوأضاف 
 ."مصادرة هذه المساحة من اراضي القريتين تبقيهما من دون اي افق للتوسع مستقبالً "ن أمن 

 2162راضي القدس منذ احتاللها عام أكيلومترًا مربعًا من  04صادرت  "إسرائيل"ن ألى إولفت 
 استيطانية. تحت ذريعة اقامة حدائق قومية، لكن معظم تلك األراضي انتهت الى بناء مشاريع

تسعى الى رفع عدد المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة الى  "إسرائيل"ن أ التفكجيوأوضح 
لف في أ 622ألف مستوطن في شرقي القدس و 422، منهم 0202مليون مستوطن بحلول العام 

 نحاء الضفة الغربية.أبقية 
، أن فادي أبو سعدىها في القدس، ، نقاًل عن مراسل02/5/0204 القدس العربي، لندن،وأضافت 

تعمل على قدم وساق للوصول إلى  "إسرائيل"، بأن "لقدس العربي"اخليل التفكجي، كشف في حديث لـ
، وهو ما يتطابق مع تصريحات وزير 0221مليون مستوطن في الضفة الغربية، بحلول العام 
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ة الصهيونية متتياهو دروبلس في االسكان اإلسرائيلي، ضمن خطة ُمعدة مسبقًا من قبل رئيس الوكال
2121. 

خطة المليون" يعد أحد المشاريع طويلة األمد، والذي  -وأوضح التفكجي أن مشروع "متتياهو دروبلس
مستوطنات، وبناء أخرى، إضافة لشرعنة بؤر في التوسيع ل ويهدف ،2121وضع أساسه عام 

 .0202وحدة استيطانية بحلول عام ألف  59مختلف أنحاء الضفة والقدس، سعيًا إلى تنفيذ بناء 
وأشار التفكجي بأن االنتفاضة الثالثة إن حدثت فستكون لألسف انتفاضة المستوطنين ضد المواطنين 

وغيرها،  "تدفيع الثمن"الفلسطينيين، وهو أمر انطلق بالفعل، سواء من المجموعات اليهودية المتطرفة 
مستوطنون األراضي الفلسطينية، ويقطعون أو كالذي يحدث في نابلس وقراها، حيث يهاجم ال

 األشجار، ويعتدون على الفلسطينيين.
 
 "مجموعة العمل": األمن اللبناني يفرق بين رضيع فلسطيني سوري وأمه الفلسطينية اللبنانية .34

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إن عناصر من األمن اللبناني عند الحدود  :لندن
نانية رفضت السماح للرضيع "مازن سليمان" الدخول إلى لبنان بالرغم من أن والدة اللب -السورية 

 الطفل الرضيع فلسطينية لبنانية.
أن عناصر  ،أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس" 21/5في تقرير لها يوم االثنين  ،وأشارت المجموعة

يث سمح لألم فقط األمن اللبنانيين برروا منعهم لدخول الطفل بأنه الجئ فلسطيني سوري، ح
بالدخول إلى لبنان. وذكرت أن هذا المنع يأتي "في ظل خطوات تصعيدية متتالية يتخذها األمن 
العام اللبناني ضد الالجئين الفلسطينيين من سورية، حيث اعتقل قبل ثالثة أيام طفل فلسطيني الجئ 

 الذريعة ذاتها". إقامته، كما سبقه اعتقال نحو سبعة الجئين تحت انتهاءمن سورية بحجة 
التي  االنتهاكاتوفي سياق متصل؛ رصدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عددا من 

 مارستها السلطات اللبنانية تجاه الالجئين الفلسطينيين من سورية.
 09/5/0204قدس برس، 

 
يواجهــون متاعــب مضــاعفة فــي تــونس  مــن ســورية "مجموعــة العمــل": الالجئــون الفلســطينيون .35
 األردنو 

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن تزايد معاناة الالجئين الفلسطينيين  :لندن
من الفلسطينيين  الفارين من جحيم الحرب الدائرة في سورية، حيث تحتجز السلطات التونسية عدداً 
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ما يستمر في مطارها كما يواجه حملة الوثائق الفلسطينية متاعب في األردن ودول الخليج، بين
 حصارهم وتجويعهم في مخيمات اللجوء بسورية.
يزالون  أن نحو عشرين الجئًا فلسطينيًا ال 21/5وذكرت المجموعة في تقرير لها يوم االثنين 

محتجزين في مطار قرطاج التونسي، وذلك بعد أن اضطرت طائرتهم التي كانت متجهًة إلى ليبيا 
 منية األخيرة التي شهدتها ليبيا في األيام الماضية.للهبوط في تونس، وذلك بسبب التوترات األ

 09/5/0204قدس برس، 
 
 تفتح نيرانها على مراكب الصيادين وتعتقل اثنين وتصيب اثنين االحتالل: بحرية غزة .36

 واعتقلتأطلقت بحرية االحتالل نيران رشاشاتها على زوارق صيادين فلسطينيين جنوب قطاع غزة، 
 صيبا بجراح.أا ذكرت مصادر فلسطينية أن اثنين آخرين اثنين من الصيادين، فيم

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم أن سالح البحرية اإلسرائيلي أطلق النار على زوارق لصيادين 
فلسطينيين بزعم تجاوز المنطقة المحددة للصيد والحقت أضرار بالزوراق واعتقلت اثنين من 

 الصيادين.
نار  إلطالقمصادر في قطاع غزة أن صيادين اثنين اصيبا بعد تعرضهما من الجانب امخر قالت 

 من الزوارق الحربية اإلسرائيلية قبالة شواطئ رفح.
 02/5/0204 ،41عرب 

  
 في مواجهات مع الجيش اإلسرائيلي قرب رام هللا الفلسطينيينإصابة عشرات  .37

من الفلسطينيين في مواجهات  مس اإلثنين، العشراتأقيس أبو سمرة : أصيب، صباح  –رام هللا 
القريب من رام هللا وسط  "فر عقب"كاندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي 

 الضفة الغربية، حسبما أفاد شهود عيان.
 02/5/0204 ،القدس العربي، لندن

 
 استمرار التضامن الفلسطيني مع األسرى المضربين .38

الثنين بأنحاء الضفة الغربية فعاليات التضامن مع األسرى تواصلت ا: عوض الرجوب -الخليل 
المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلية، في حين أفادت مصادر عدة بأن صحة بعض 

 األسرى في تدهور قد يؤدي إلى الموت.
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وشارك العشرات من ذوي األسرى وممثلي المنظمات والقوى األهلية السياسية في مدينة الخليل 
مين أحدهما أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر وامخر في مدينة دورا القريبة تضامنا باعتصا

 مع األسرى المضربين.
من جانبه، قال مدير نادي األسير في الخليل أمجد النجار إن ضباط إدارة السجون هددوا األسرى 

نهاء اإلضراب، مع تأكيده أنه لم تعقد أي جلسة حوار أو تفاوض إل بتركهم يواجهون الموت، موضحاً 
وحّمل النجار اللجنة الدولية للصليب األحمر مسؤولية  استمرار اإلجراءات العقابية بحق األسرى.

تردي وضع األسرى "لصمتها حتى امن وعدم كتابة أي تقرير أو وثيقة تتعلق باألسرى المضربين 
 عن الطعام".

، شاهين مشاهدات أسير إداري أفرج عنه مؤخراً كما نقل ممثل مركز أسرى فلسطين للدراسات أسامة 
وأكد شاهين نقل عدد من األسرى  وقوله إن زمالءه لم يستطيعوا الوقوف لوداعه ساعة اإلفراج عنه.

 للمستشفيات لتلقي العالج بعد تدهور صحتهم، ولّمح إلى إمكانية سقوط شهداء منهم في أي لحظة.
 لألسرى المضربين. ة شارك فيها المئات دعماً وفي مدينة دورا جنوب الخليل، ُنظمت مسير 

وتعهد وزير األسرى عيسى قراقع في كلمته للمشاركين في المسيرة باستمرار فعاليات التضامن مع 
 األسرى التي قال إنها خير وسيلة للضغط على االحتالل إلسقاط قانون االعتقال اإلداري.

اسالت على مختلف المستويات الدولية للضغط إلى مر  وانتقد قراقع صمت المجتمع الدولي، مشيراً 
 على االحتالل والتحرك لمنع "موت محتمل وسقوط شهداء في صفوف األسرى".
بخصوص  "إسرائيل"في سياق متصل، حذر رئيس نادي األسير قدورة فارس من خطورة ما تطرحه 

رس في بيان تلقت وقال قدورة فا .مشروع قانون يسمح بتغذية األسرى المضربين عن الطعام قسراً 
بدل أن تنشغل بمعالجة أسباب إضراب األسرى وتتخلص من  "إسرائيل"الجزيرة نت نسخة منه إن 

عار العمل بقانون االعتقال اإلداري تلجأ في ظل حالة المزايدة الحزبية إلى تشريعات وقوانين تشكل 
 وصمة عار إضافية في جبينها، وهو قانون التغذية القسرية".

 09/5/0204 ،، الدوحةالجزيرة نت
 
 غير مطمئنة على صحة األسير إطبيش إشاراتالمحامي بولس:  .39

زار المحامي جواد بولس، مدير الوحدة القانونية في نادي األسير، : فادي أبو سعدى -القدس 
وحذر من  |اساف هروفيه|في مستشفى  ، يوماً 92األسير أيمن اطبيش، المضرب عن الطعام منذ 

خطيرًا طرأ في الساعات األخيرة على وضع  بولس أن تدهوراً وأكد  ي لألسير.الوضع الصح خطورة
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األسير إطبيش، حيث بدأ الطاقم الطبي بتزويده بجرعات من األكسجين عبر جهاز للتنفس، فيما تم 
وضع جهاز آخر في قلبه بشكل دائم لمراقبة دقات القلب، بعد أن بدأت بعض المؤشرات تدلل على 

 في عمل عضلة قلبه، وقد يؤدي ذلك إلصابته بسكتة قلبية كما يخشى األطباء. وجود بداية لضعف
  02/5/0204 ،القدس العربي، لندن

 
مـع القيـادة  نـا: الموت أهـون ألـف مـرة مـن اسـتمرار اعتقالنـا اإلدارّي ولقاءاتاألسرىقيادة إضراب  .41

 سلبّية
إلضراب الموجهة للشعب عممت وزارة األسرى نص رسالة قيادة ا زهير أندراوس: - الناصرة

على نسخة  "رأي اليوم"الفلسطيني وللمؤسسات الحقوقية والدولية، وجاء في الرسالة، التي حصلت 
منها: نحن اليوم في اليوم السادس والعشرين من إضراب الحرية واسترداد الحياة نخاطبكم بإصرار 

هم أربعة أخوة في مستشفى الرملة ليس له مثيل، لقد خرج منا قرابة العشرة أخوة للمستشفيات بقي من
ومستشفى آساف هاروفيه في وضع صحي صعب وعاد منهم ستة أخوة بعد أن رفضوا استقبال 
العالج. لقد جلسنا مع قيادة استخبارات السجون مرتين وبحضور كل من عبد الجابر فقها عضو 

وجمال حمامرة وسالم  تشريعي، ومسؤول ملف الحوار محمود شبانة، وكل من الدكتور امجد الحموري
بادي) بدرساوي(، وحتى تكون األمور واضحة لقد كانت اللقاءات سلبية ولم يتمخض عنهما شيء، 
وألمحت لنا استخبارات السجون أنهم سيتركوننا للموت، وكان موقفنا واضًحا: الموت أهون ألف مرة 

 من استمرار اعتقالنا إداريا.
قد قررنا عدم أخذ أية فيتامينات أو مدعمات ورفضنا ذلك كليا وبناًء على ذلك فإننا نؤكد ما يلي: ل

. قررنا مقاطعة عيادة السجن والتوقف عن تناول الدواء لقرابة 0224بدًء من بداية هذا األسبوع 
عشرة أخوة يتناولون الدواء يوميا. إنّنا جميعا ال نستطيع التحرك مشيا وطالبنا إدارة السجون بإحضار 

تتدهور صحته إلى المستشفى، ورفضت اإلدارة ذلك، وبناًء عليه فإننا نطالب كرسي لنقل أي أخ 
الجهات الحقوقية بالتدخل إلنقاذ حياة المضربين. نناشد قيادة شعبنا ووزارة األسرى بمخاطبة المجتمع 
الدولي وفي مقدمته األشقاء المصريين بأْن يلعبوا دورهم المنشود والمتوقع في الضغط على آلة 

 ل والموت إليقاف هذه المجزرة.االحتال
كلنا ثقة بشعبنا وقواه الحية أال يتركونا في هذه الملحمة اإلنسانية وحدنا وأن يخرجوا بكل طاقاتهم في 
جميع شوارع الوطن نصرة لقضيتنا اإلنسانية العادلة، تناشد الحركة األسيرة ورموزها مروان البرغوثي 

عن صمتهم ويهبوا لنصرة قضيتنا. وخُلصت الرسالة إلى وعباس السّيد وأحمد سعدات أْن يخرجوا 
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أال نعود عن إضرابنا حتى لو سقطنا جميعا شهداء، ولنا هدف واحد هو حريتنا  أقسمناالقول: ختاما، 
 وأن نقبل أطفالنا ونرى بسمة ليست خائفة على وجوه أوالدنا. 

 09/5/0204 ،رأي اليوم، لندن
 
 منهم منذ بداية العام 002سيين ويعتقل االحتالل يصّعد ضد األطفال المقد .40

صّعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين من سكان مدينة القدس  :القدس المحتلة
(، حيث ارتفع عدد األطفال المعتقلين في سجون االحتالل 0224المحتلة منذ بداية العام الجاري )
مين العام لـ"التجمع الوطني المسيحي في األراضي وقال األ .أسيراً  حتى امن مائة وعشرين طفالً 

المقدسة"، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ديمتري دلياني، في بيان صحفي، إن االحتالل 
 اإلسرائيلي يستهدف األطفال المقدسيين "بشكل غير مسبوق".

 0204/ 09/5قدس برس، 
 
 م في معتقل "نفحة"من أهالي األسرى بزيارة ذويه 70لـ  يسمحغزة: االحتالل  .42

قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب االحمر إن اثنين وسبعين من أهالي األسرى  :غزة
 21/5الفلسطينيين في قطاع غزة، بينهم سبعة أطفال دون سن العاشرة، تمكنوا صباح يوم االثنين 

 الصحراوي. "نفحة" معتقلمن ذويهم وأقاربهم من قطاع غزة يقبعون في  اً ر أسي 46من زيارة 
 0204/ 09/5قدس برس، 

 
 الثالثة لكرة القدم  نهائي بطولة فلسطين الدولية إلىفلسطين واألردن  .43

صعد منتخبا فلسطين واألردن األولمبيان، إلى نهائي : أشرف مطر –رام هللا )األراضي الفلسطينية( 
التغلب على كل من باكستان بطولة فلسطين الدولية الثالثة لكرة القدم، التي تستضيفها فلسطين، بعد 

 وسيريالنكا.
تمكن المنتخب األولمبي الفلسطيني من حصد العالمة الكاملة بعد أن حقق الفوز الثالث على 

 وأمطر المنتخب األردني نظيره السيريالنكي بأربعة أهداف نظيفةـ باكستان بثالثة أهداف نظيفة.
  02/5/0204 ،الشرق، الدوحة
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 ية خالل حفل "الفيفا"عالم أغنيةعساف يطلق  .44
تقوم شركة "بالتينوم ريكوردز" لإلنتاج والتوزيع الموسيقي بالتحضير : محمد السنديوني -القاهرة 

إلطالق األغنية العالمية الجديدة لـ"محبوب العرب" محمد عّساف، الذي سيقوم بتأديتها في حفل 
"، وذلك في مدينة ساو FIFA -ة القدم "، التابع لـ "االتحاد الدولي لكر 64فيفا "افتتاح "كونجرس الـ
ومن المفترض أن يقوم محمد عساف، الذي سيكون أول فنان  .22/6/0224باولو البرازيلية، في 

 04عربي يشارك في حفل عالمي بهذا الحجم تابع لـ"الفيفا"، بتسجيل األغنية المرتقبة، على مدار 
 ساعة كاملة.

 02/5/0204 ،الشرق، الدوحة
 

 هناك ما يمنع من تعديل "كامب ديفيد" إذا احتاجت مصر لذلك السيسي: ليس .45
"الخليج": قال المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي في الجزء الثاني في حواره مع  -القاهرة 

فضائيات "الحياة ودريم والنهار"، الذي أذيع مساء األحد، إنه ليس هناك ما يمنع من تعديل اتفاقية 
حتاجت مصر إلى تعديلها، وفي هذه الحالة سوف نعمل على ذلك، و"اإلسرائيليون" كامب ديفيد إذا ا

سوف يتفهمون ذلك، مشيدًا بقرار الرئيس األسبق أنور السادات بإعالن الحرب ضد "إسرائيل" في 
وكذلك بقراره التوجه نحو "السالم"، حيث كان قرارًا مهمًا جدًا، موضحا أن السادات  2123أكتوبر ،
ور أن "السالم" سيضع نهاية للحروب، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كان مقتنعا بمقولة كان يتص

 السادات بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب.
 02/5/0204الخليج، الشارقة، 

 
 : حماس خططت القتحام السجون المصريةتزعم"المصري اليوم"  .46

، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة
آخرين من قيادات الجماعة، فى قضية  232أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و

يونيو المقبل، الستكمال سماع الشهود،  2، إلى جلسة «النطرون يالهروب الكبير من سجن واد»
المستشفى. استمعت  فيما أصيب عضو شمال هيئة المحكمة بوعكة صحية، تم نقله على أثرها إلى

المحكمة إلى أقوال شوقي محمود الشاذلى، وكيل سجون المنطقة المركزية بالمنطقة الشرقية إّبان 
على سجن شديد الحراسة، المتواجد فيه  مروري، وأثناء 0222يناير  01يوم »قال إنه  الذيالثورة، 

الة هياج فى السجن، طبيب بن الدن وبعض التكفيريين، وتأكدي من الخدمات، علمت بوجود ح
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وسمعت بعدها أصوات طلقات نارية، ووجدت أشخاصا يرتدون الجلباب األبيض وصديريا )نص 
ُكم(، ويضعون الشال الفلسطيني، وشاهدت سيارات الدفع الرباعى المنتشرة بسيناء وبها أشخاص 

 «. مسلحون، وبدأت مبادلتهم إطالق النار أنا والمجندون
بلودر يستقله اثنان من العرب، وتم التعامل مع سائقه وقتله، وأطلق أحد فوجئت »وأضاف الشاذلى: 

األشخاص الرصاص على مبنى الضباط، وحضر لودر آخر، وتبين بعد ذلك أنه تم االستيالء عليه 
 «. بالقوة من مصنع السماد بأبوزعبل

لمتهمين من على أن الذين اقتحموا السجن من الخارج هم أعضاء حماس إلخراج ا الشاذليوشدد 
شخص، مضيفا أن المتهمين كانت بحوزتهم هواتف محمولة مهربة، ما  أيالحركة، ولم يتم ضبط 

أدى إلى التواصل عبرها، وهناك ارتباط وثيق بين المقتحمين والمساجين، وأنه كان هناك تخطيط 
رة، أمس، مسبق لالقتحام. فيما برأت محكمة جنح باب الشعرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بط

متهمًا من جماعة اإلخوان في األحداث التي وقعت بمنطقة باب الشعرية، عقب فض  260
 اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

 02/5/0204المصري اليوم، القاهرة، 
 
 "يو إس إيه توداي": عالقة مصر بالكيان الصهيوني تحسنت عقب االنقالب  .47

سرائيل قد تحسنت منذ أن  إن العالقةراء قولهم نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن خب بين مصر وا 
أطاح الرجل القوي عبد الفتاح السيسي بالرئيس اإلسالمي من السلطة العام الماضي، ومنذ أيًضا 
سرائيل  الجهود الرامية لمحاربة العنف المسلح الذي زاد تحت إدارته مشيرين أن العالقة بين مصر وا 

 الرئاسة.صعود السيسي المتوقع النتخابات من المتوقع أن تقوي خالل 
وقال روبرت سبرينج بورج، الخبير في شئون الجيش المصري والبروفسير الزائر في قسم دراسات 
سرائيل تحسنت بشكل جذري مع  الحرب في كينجز كوليدج في لندن، إن العالقة بيت مصر وا 

 اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي.
تقبل القريب فإن هذه العالقة ستكون واحدة من أقوى العالقات. وأضاف: في الوقت القادم والمس

وبين العالقات المصرية مع السودان  الصهيونيإذا عقدت مقارنة بين عالقة مصر والكيان  وتابع:
 والدول األخرى التي تشترك معها في نفس الحدود ستجد أن العالقة مع إسرائيل أقوى.

تلقاها مباشرة تؤكد أن إسرائيل سعيدة جدا بالتعاون األمني الذي وقال سيرينج بورج إن التقارير التي 
كانوا يحظون به تحت قيادة السيسي والذي من المحتمل أن يحظوا به تحت قيادة الفريق صدقي 
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متفقين مع بعضهم البعض وقالت  الصهيونيوأضاف سبرينج يورج أن مصر والكيان  صبحي. 
شدة في أن تتوسع العالقات وتعزز في أي من المسارات مصادر صهيونية مهمة لي أنهم يرغبون ب
 بها.التي ترغب الحكومة المصرية في القيام 

 05/5/0204الشعب، مصر،  
  
 "إسرائيلـ"لم يطالب حماس باالعتراف ب موسىالمتحدث باسم عمرو موسى:  .48

بعض  صرح الدكتور أحمد كامل المتحدث باسم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بأن: سمر سيد
الصحف والمواقع قامت بادعاء تصريحات مكذوبة ونسبها إلى عمرو موسى خالل زيارته األخيرة 

وأكد كامل أن مواقف عمرو موسى الثابتة والواضحة من دعم القضية  للعاصمة األمريكية واشنطن.
تاباتهم وفى الفلسطينية ال تقبل المزايدة ممن احترفوا االبتزاز والمتاجرة بالقضية الفلسطينية فى ك

 تحريفهم لنقل األخبار.
ونفى الدكتور كامل ما أشاعته بعض األقالم من أن موسى قد طالب حماس باالعتراف بإسرائيل، 
موضحًا أن الكثير من الدول الموقعة على المبادرة بالفعل ال تعترف بإسرائيل، وال يوجد ربط بين 

والتأييد  العربيرة تحاول المزايدة على اإلجماع األقالم الصغي إن بعضالموقفين. واختتم كامل قائال 
طالما عمل على تشرذم  الذي اإلسرائيليمحاولة لشق الصف بما يخدم الموقف  في اإلسالمي

 العربيحل عادل للقضية الفلسطينية وللنزاع  أليالمرجعية  هيالعرب، وأن المبادرة العربية تظل 
 .اإلسرائيلي

موسى من مطالبة حماس بقبول المبادرة العربية اسوة بجميع وأكد المتحدث موقف السيد عمرو 
 العرب دواًل ومؤسسات.

09/5/0204ر، اليوم السابع، مص  

 
مــن قبــل ألغــام تفجيــر غــاز و اســتيراد المطــار و بنــاء حــول مــن النــواب اســتجواب للحكومــة األردنيــة  .49

 "إسرائيل"
الحكومة بشأن توريد الغاز من  "الخليج": أعلن نّواب أردنيون أمس اعتزامهم استجواب -عّمان 

"إسرائيل" وعدم التحّرك حيال إنشاء العدو الصهيوني مطارًا قريبًا من حدود المملكة، وتسببه عبر 
 عمليات تفجير "ألغام" في حرائق سنوية تطال مزارع منطقة األغوار.
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يئات الطيران وقالت النائبة روال الحروب إن صمت الحكومة غريب وعدم تقديمها شكوى رسمية في ه
مترًا من  035المدني الدولية مريب في ظل مضي "إسرائيل" في إنشاء مطار "تيمنا" على بعد نحو 

حدود المملكة مع األراضي الفلسطينية المحتلة. وتساءلت عّما اتخذته الحكومة من إجراءات تواكب 
ة الجنوبي قريبًا من وقف انتهاك السيادة الجوية والمخاوف من "كوارث" في ظل وجود مطار العقب

 الموقع.
وأكدت مصادر رسمية أمس اتفاق الحكومة األردنية مع "إسرائيل" على بدء استيراد الغاز الطبيعي 

 وسط استهجان شعبي ورفض قوى سياسية وشخصيات وطنية ذلك.
 02/5/0204، الخليج، الشارقة

 
 كم مسيحيي القدس وفلسطينألخوت اخير  ا: زيارتكم للقدس دعم"البطريرك الراعي"األب حداد لـ .51
وجه مدير مركز التعايش الديني في األردن األب نبيل حداد رسالة مفتوحة الى : الدستور –عمان  

نقرأ في زيارتكم دعما خيرا "البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جاء فيها 
ساتهم ورفضوا واقع االحتالل، وما ألخوتكم مسيحيي القدس وفلسطين الذين صمدوا وحافظوا على مقد

اكتفوا بالصوت المرتفع، بل سجلوا بوقوفهم مع إيمانهم وأوقافهم، ومن أجلها، ملحمة في الوطنية 
 ."تأتون أنتم لتباركوها

 02/5/0204، الدستور، عّمان
 
تحســبًا ألي عمــل عســكري قــد يســتهدف وكفــر شــوبا  المطلــةبيحصــن مواقعــه  الجــيش اإلســرائيلي .50

 عناصره
لجأ جيش االحتالل اإلسرائيلي، الى تحصين وتدشيم مواقعه العسكرية المتقدمة، : طارق ابو حمدان

شوبا ومزارع شبعا المحتلة، تحسبًا ألي عمل عسكري قد يستهدف  في محور المطلة ومرتفعات كفر
 عناصره من قبل المقاومة ردًا على عدوانه المتواصل ضد السيادة اللبنانية.

 02/5/0204، السفير، بيروت
 
 ( "يومًا عالميًا لحرية غزة30/5رئيس قوافل أميال من االبتسامات" يعلن ) .52

قدس برس: أعلن الدكتور عصام يوسف، رئيس قوافل "أميال من االبتسامات" عن يوم  -غزة 
م عاًما 0224الحادي والثالثين من أيار )مايو( الجاري "يوًما عالمًيا لحرية غزة"، وكذلك عن العام 
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جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار  نهاء الحصار عن غزة.إل
من الوفد  أمس( في ميناء غزة بمشاركة المتضامنين الذين وصلوا إلى القطاع 5|21صباح االثنين )

 ".02االردني والجزائي اضافة إلى "قافلة اميال من االبتسامات 
( سيكون اليوم العالمي ليوم 5|32ؤتمر: "نعلن اليوم ان يوم )وقال يوسف في كلمة له خالل الم

سيكون عام انهاء الحصار على غزة". وأشار إلى وجود دالئل كثيرة  0224الحرية لغزة، وان العام 
 بإنهاء حصار غزة خالل هذا العام ومنها واهما تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية.

ذا تفرق الشعب الفلسطيني  وأضاف يوسف: "إذا توحد الشعب الفلسطيني انتصرت فلسطين، وا 
 انتصرت إسرائيل وال مجال أن تنتصر إسرائيل".

 09/5/0204قدس برس، 
 
 الزلفة لـ"قدس برس": المصالحة الفلسطينية معرضة لالنتكاسة بسبب ضغوط إقليمية .53

 قدس برس: شكك عضو مجلس الشورى السعودي السابق أستاذ التاريخ المعاصر في -الرياض 
الجامعة السعودية الدكتور محمد عبد هللا الزلفة في إمكانية نجاح المصالحة الفلسطينية، قائال إن 
"السعودية ليس لديها شك في أن المصالحة التي جرت في تونس تجاوزت المخاطر التي كانت تهدد 

طين فال التونسيين بعد تدجين االخوان، وهي تقف إلى جانب خيارات الشعب التونسي، أما في فلس
أظن أن الطريق قد أصبحت سالكة أمام المصالحة، خصوصا أن هناك أطرافا من مصلحتها 
االساءة للمصالحة وخصوصا إيران وحزب هللا ونظام األسد وقطر، هؤالء ال يريدون مصالحة 

 فلسطينية، وسيعملون على إفشالها"، على حد تعبيره.
 09/5/0024قدس برس، 

 
 السنوي "سنعود" بجامعة قطر  يالفلسطينافتتاح األسبوع  .54

بوابة الشرق: افتتحت أمس فعالية األسبوع الفلسطيني السنوي بجامعة قطر تحت شعار  -الدوحة 
"سنعود" والذي من المقرر أن يستمر حتى اإلثنين المقبل، حيث يتضمن معرضًا للتراث الفلسطيني 

يًا منوعًا، وذلك برعاية جامعة قطر وجمعية وحفاًل إنشاديًا ألناشيد من التراث الفلسطيني وحفاًل ختام
 قطر الخيرية وبالشراكة اإلعالمية مع جريدة الشرق.

ما يميز هذه الفعالية عن الفعاليات االخرى أنها متجددة في استمراريتها وعرضها لمختلف جوانب 
باإلضافة إلى الثقافة الفلسطينية، ِمن حيث األجنحة الموضوعة بمباني األنشطة الطالبية بالجامعة، 
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 2149توليها طرح تاريخ فلسطين خالل القرن الماضي وتداعيات نكبة الشعب الفلسطيني عام 
ونهب األرض، من خالل معرض يدوم خمسة أيام بمبنيي األنشطة الطالبية بنين وبنات، ويختتم 

 بالجامعة. مايو بقاعة ابن خلدون 06واإلثنين  05بحفلين كبيرين سيقامان على مدار يومين: األحد 
 02/5/0204الشرق، الدوحة، 

 
 مسؤول أمريكي: واشنطن ستتعامل وتتعاون مع حكومة التوافق المنتظرة .55

وكاالت: نقل موقع "هآرتس" اإللكتروني، امس، عمن سماه المسؤول األميركي الرفيع قوله،  -القدس 
اق التعاون معها واالكتفاء إن اإلدارة األميركية تنوي االعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية وفتح آف

 بمطالبتها باالعتراف بشروط الرباعية الدولية.
ووصف الموقع تصريحات المسؤول األميركي بالضربة الموجعة لحملة التحريض التي قادها بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي ضد حكومة الوحدة الفلسطينية المزمع تشكيلها وكدليل على الفشل 

 هوده الهادفة لفرض المقاطعة الدولية على هذه الحكومة.الصاخب لج
وقال المسؤول األميركي، تميل اإلدارة األميركية للتعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية التي ستعلن 
قريبا ولن تطالب "حماس" بااللتزام بشروط الرباعية الدولية وهي االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف 

بقة، بل ستكتفي بالتزام الحكومة بهذه الشروط وان الواليات المتحدة لن تتدخل واحترام االتفاقيات السا
 في تشكيل هذه الحكومة.

وأضاف، إذا تضمن بيان الحكومة شروط االلتزام بشروط الرباعية ستكتفي اإلدارة األميركية بهذا، 
 وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة فال دور لنا مطلقا.

ت الرئيس محمود عباس كانت كافية بالنسبة لإلدارة األميركية ونالت وقال الموقع، يبدو ان تعهدا
رضا أركان هذه اإلدارة، وبهذا تكون أميركا قد تساوقت مع موقف االتحاد األوروبي الذي أعلن خالل 
اجتماعات وزراء الخارجية بأنه سيعترف بالحكومة الجديدة وسيتعاون معها شريطة اعترافها بشروط 

 الرباعية.
 02/5/0204ام، رام هللا، األي

 
 " و"زمزم" إلى العلن ومزاعم بوجود تنظيم سري داخل الجماعةاإلخواناألردن: خالفات " .56

« اإلخوان المسلمين»تامر الصمادي: انتقلت الخالفات الطاحنة التي تعصف بجماعة  -عمان 
بفصل قيادات نيسان )أبريل( الماضي يقضي  02األردنية إلى العلن، إثر قرار داخلي صدر في 
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، «زمزم»عرفت اختصارًا باسم « مبادرة أردنية للبناء»إخوانية متهمة بقربها من السلطة، إلنشائها 
 «.زرع بذور االنشقاق«اتهمتها الجماعة بـ

وأخفقت لجنة شكلها مجلس شورى الجماعة )أعلى هيئة قيادية في التنظيم( قبل أن تبدأ، في تطويق 
 المحسوبة على تيار الحمائم.« زمزم»القيادة الصقورية وقيادة الخالفات غير المسبوقة بين 

وكان مجلس الشورى كلف األربعاء رئيس البرلمان األردني السابق، عبد اللطيف عربيات، أحد أهم 
القيادات التاريخية في الجماعة، ترأس اللجنة التي تعهدت إنهاء الخالف بين المكتب التنفيذي 

والقيادات المفصولة، من خالل حض األخيرة على سحب المبادرة )حكومة الجماعة المصغرة( 
الحالية، « اإلخوان»واستئناف قرار فصلها. لكن هذه القيادة اشترطت حل قيادة « اإلصالحية»

 داخل الجماعة، وطلبت إلغاء قرارات المحكمة األخيرة من أساسها.« تنظيم سري»واتهمتها بإنشاء 
خبرًا أمس، على شكل بيان، عن « زمزم»أن سرب عاملون لدى  ووصل الخالف أبعد من ذلك، بعد

اجتماع عاصف دعت إليه الجماعة رؤساء الشعب على مستوى المملكة، من أجل بحث قرارات 
 الفصل.

اللقاء كان صاخبًا، وتخللته انتقادات بالغة القسوة بحق المراقب العام لإلخوان »وجاء في الخبر أن 
شعال حرب  همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد، واتهامات بأنهما قادا الجماعة إلى مربع الفشل، وا 

 «.التصفيات الداخلية بطريقة لم تعهدها الجماعة عبر تاريخها
هناك تنظيمًا داخل التنظيم، »ونقل الخبر على لسان نائب شعبة منطقة سحاب خليل عسكر قوله إن 

ن المراقب العام ونائبه وعدد من الجالسين على ال نه يدير الجماعة من وا  طاولة أعضاء فيه، وا 
 «.الخلف، وسبب كل البالء

ولم تمض ساعات على تسريب خبر االجتماع، حتى أصدر بني ارشيد تصريحات الفتا قال فيه: 
في الوقت الذي يشكل فيه مجلس شورى الجماعة لجنة خاصة للبحث في مخرج مناسب لمجموعة »

إلعالم عبر البريد اإللكتروني مقتطفات من اجتماع الهيئات زمزم، يتم التعميم على جميع وسائل ا
اإلدارية، وبغض النظر عن مدى صحة تلك المقتطفات من عدمها، فإن السؤال الذي تجب اإلجابة 

 «.عليه بوضوح، هل كانت تلك المجموعة بحاجة لمزيد من الفرص أو ينقصها المزيد من الحوار
 األطراف المتخاصمة طريقه إلى مواقع التواصل االجتماعي. وسرعان ما وجد التراشق اإلعالمي بين

وأطلق بني ارشيد، الذي يشغل أيضًا منصب الناطق باسم الجماعة، سلسلة من البيانات الصحافية 
، قال في إحداها إن «زمزم«، ردًا على بيانات استباقية لـ«فايسبوك»على صفحته على موقع 

وسخر «. يميًا بنكهة جهوية واضحة، لخلق تنظيم خاص موازالقيادات المفصولة أنشأت جيبًا تنظ»
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من »داخل الجماعة، وقال « تنظيم سري»بني أرشيد في بيان آخر من المزاعم المتعلقة بوجود 
غرائب األمور أن األخوة في زمزم والمتأثرين بهم يزعمون وجود تنظيم خاص ويطلبون حله، وفي 

عونها داخل المشتل التنظيمي على قاعدة رمتني بدائها نفس الوقت يشكلون نواة تنظيم خاص ويزر 
 «.وانسلت

، ارحيل غرايبة، وهو أحد القيادات الثالثة المفصولة من الجماعة، قد سارع «زمزم»وكان مهندس 
إلى استخدام الفضاء اإللكتروني مصدرًا العديد من البيانات على صفحته التي هاجم فيها قيادة 

إذا كانوا ال يتورعون عن فبركة الروايات واغتيال الشخصيات ونشر »ها ، وقال في إحدا «اإلخوان»
طالق االتهامات، فكيف تؤمنهم على فكر وعلى بشر وعلى وطن!  «.اإلشاعات وا 

شخصية إخوانية في مدينة إربد الشمالية في صب الزيت على النار،  32وتسبب اجتماع عقده قرابة 
 «.إصالح الجماعة«شخصية، للمطالبة بـ 522ضم قرابة بعد تعهد المجتمعين إطالق مؤتمر عام ي

هدفنا »أن « زمزم»وقال المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان عبد المجيد ذنيبات، وهو أحد داعمي 
عادة تأهيلها، ألنها باتت اليوم مختطفة وابتعدت عن أهدافها وأصبحت غريبة عن  إصالح الجماعة وا 

 «.المجتمع
اتهامات زمزم ما »ات غير المسبوقة، ردت الجماعة على مراقبها السابق بالقول ومقابل هذه االتهام

 «.هي إال فقاعة في فنجان مكسور
هناك جهات رسمية تسعى إلشغال الجماعة »وجاء الرد على لسان بني ارشيد الذي قال أيضًا إن 

ضعافها عبر مساعي االنقسام واعتماد أوراق بعض القيادات لدى جهات معروفة  «.داخل الدولة وا 
 «.هذا ال يعني أن هؤالء القادة عمالء، لكن هناك من يسعى لالستفادة منهم»وأردف: 

 02/5/0204الحياة، لندن، 
 
 ما بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني .57

 هاني المصري
من المتوقع أن ترى حكومة الوفاق الوطني النور خالل األسبوعين القادمين، حيث أشارت المعلومات 

ن "فتح" و"حماس" أنهتا االتفاق على تشكيلة الحكومة، وأنها سُتعرض على الرئيس فور عودته إلى أ
من الخارج ليصادق عليها أو يجري تعديالت، ثم يسافر عزام األحمد إلى غزة لالنتهاء من تشكيلها 

 واإلعالن عنها بأسرع وقت ممكن من مقر الرئاسة برام هللا.
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ة غير واضحة حتى امن، فهناك تضارب في المعلومات بين من ال تزال مسألة من يرأس الحكوم
يشير إلى أن الرئيس سيكلف أحًدا برئاستها أو سيترأسها استجابة لنصائح خارجّية، ولسحب الذريعة 
من أيدي إسرائيل والواليات المتحدة األميركّية حول برنامج الحكومة في حالة ترأستها شخصّية 

  أو غيره، خصوًصا بعد إعالن "حماس" عن عدم ممانعتها لذلك.مستقلة مثل رامي الحمد هللا
أن يجمع الرئيس ما بين رئاسته للسلطة والمنظمة وحركة فتح والدولة في ظل غياب المؤسسات 
الرقابّية في السلطة والمنظمة؛ يعني ذلك منحه صالحيات واسعة وتعميق الحكم الفردي الذي نعيشه 

ن الحكومة التي سيرأسها الرئيس سيمنحها الرئيس الثقة، ألنه ال يعقل منذ وقوع االنقسام، خصوًصا أ
أن يحصل على الثقة من المجلس التشريعي وهو منتخب من الشعب، لذلك جرى االتفاق على أن 

 يبدأ المجلس التشريعي أعماله بعد شهر على تشكيل الحكومة.
ذا أضفنا إلى ما سبق أن حكومة الوفاق القادمة مرشحة لال ستمرار أكثر من ستة أشهر، ألن وا 

"إعالن مخيم الشاطئ" تضّمن بنًدا يتحدث عن إجراء االنتخابات بعد ستة أشهر على األقل )سبحان 
وحتى عشّية "إعالن الشاطئ" كان الرئيس  0220مغير األحوال، فمنذ "إعالن الدوحة" في شباط 

ومة، وامن أصبح الموعد النهائي يصّر على إجراء االنتخابات بعد ثالثة أشهر على تشكيل الحك
جراء انتخابات المجلس الوطني، األمر المتعذر  مفتوًحا(، وربط االتفاق األخير ما بين إجرائها وا 
بسبب الظروف التي تحول دون إجرائها في األردن وسورية ولبنان، وهي البلدان التي تضم العدد 

النتخابات، ما يعطي ذريعة للمماطلة إذا األكبر من فلسطينيي الشتات المفترض أن يشاركوا في ا
 رغب أحد بتأجيل االنتخابات.

األهم مما سبق أن "حماس" ال تريد إجراء االنتخابات قبل أن تستعيد عافية تنظيمها في الضفة 
الغربّية الذي دفع غالًيا ثمن االنقسام، وتعرض لحمالت اعتقال من سلطات االحتالل ومن أجهزة 

ن تضمن احترام نتائج االنتخابات، ألن مشاركتها من دون هذه الضمانات تعني أمن السلطة، وقبل أ
ذا خسرت.  أن المطلوب منها أن تخسر في كلتا الحالتين إذا فازت وا 

يضاف إلى ما سبق أن "فتح" غير جاهزة إلجراء االنتخابات بسبب التنافس الشديد ما بين مراكز 
هرة دحالن" التي يفترض أن يعالجها المؤتمر السابع القوى المختلفة، خصوًصا فيما يتعلق بـ"ظا

لحركة فتح، وجّراء إعالن الرئيس المتكرر عن عدم رغبته بالترشح لالنتخابات الرئاسّية القادمة من 
دون االتفاق على المرشح البديل إذا أصّر أبو مازن على موقفه بعدم الترشح، وما يعنيه ذلك من 

بين الطامحين للرئاسة، وهم كثر، حيث يعتقد كل منهم أنه البديل فتح الباب أمام منافسة حامية 
ذا لم تحسم هذه المسألة، ومن ضمنها مسألة الرجل الثاني في "فتح" وموقع مروان  المناسب، وا 
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البرغوثي في المعادلة الجديدة من خالل استحداث منصب نائب الرئيس، أو االتفاق بشكل أو بآخر 
 رض "فتح" إلى هزة داخلّية من غير المضمون عواقبها.على خليفة أبو مازن فستتع

سيستمر في منصبه إذا وجد أفًقا الستئناف المفاوضات وأماًل بإمكانّية  -كما ُنِقَل عنه  -إن الرئيس 
وصولها إلى اتفاق، وهذا أمر بحاجة إلى وقت لسبر غوره، األمر الذي من شأنه أن يطيل من رئاسة 

لقادمة إذا لم ينفجر لغم أو أكثر من األلغام المزروعة في طريقها، الرئيس وفي عمر الحكومة ا
وأهمها: غياب االتفاق على البرنامج السياسي؛ وتأجيل ملف األجهزة األمنّية إلى ما بعد االنتخابات، 
أي سيستمر الواقع الراهن إلى ذلك الحين؛ وتقزيم ملف المنظمة ليقتصر على عقد لجنة تفعيل 

رّية بداًل من اإلطار القيادي المؤقت، الذي قراراته غير قابلة للتعطيل وفقا لنص المنظمة االستشا
 "اتفاق القاهرة".

ومن األلغام األخرى التي تهدد الحكومة: عدم رفع الحصار عن قطاع غزة وحل أزمة معبر رفح 
ر وفتح المصرّية، حيث ليس تحصياًل حاصاًل أن يتم فك الحصا –وعالقته بالعالقات الحمساوّية 

المعبر بعد تشكيل الحكومة إذا لم يتم تصحيح عالقات "حماس" بمصر؛ وتوفير رواتب للموظفين 
الذين وّظفتهم حكومة "حماس"؛ وكيفّية دمج الموظفين المستنكفين والمفصولين ومن يتولى الوظائف 

 في ظل تضّخم وظيفي هائل.
أو نعي المصالحة منذ البداية، فهناك  ال أقصد مما سبق وضع العصي في دواليب الحكومة القادمة،

نما تسليط الضوء على  عوامل وأسباب كثيرة تدفع بإنجاز المصالحة هذه المرة أشرنا إليها سابًقا؛ وا 
العقبات واأللغام، حتى يتم نزع فتائلها لمنعها من االنفجار، وخصوًصا أن اتفاق المصالحة هو 

بور األزمة العميقة التي تمران بها، فإذا ُحل ت األزمة الجسر الذي تحاول "فتح" و"حماس" اجتيازه لع
أو إذا لم يؤد "إعالن الشاطئ" إلى حّلها أو إذا تغيرت الظروف المحلّية والعربّية واإلقليمّية والدولّية 

 التي أّدت إليه سينهار كل شيء.
ّية والشعب، تفادي انهيار "اتفاق الشاطئ" ممكن جًدا إذا وضع في سياق البحث عن مخرج للقض

قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص، وليس في سياق  استراتيجياتووضع 
 محاصصة فصائلّية ثنائّية أو جماعّية.

 إن تحصين اتفاق المصالحة ممكن من خالل السير في عدة مسارات متوازية، منها:
ن عن تجمعات الشعب الشروع في حوار شامل ضمن مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلو  أواًل،

الجديدة واالتفاق على برنامج سياسي يجّسد  االستراتيجياتالفلسطيني أينما تواجدت؛ بهدف بلورة 
القواسم المشتركة، لتوفير القدرة الفلسطينّية على مواجهة التحديات الجديدة بعد استشراس المشروع 
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ضّية الفلسطينّية، ووصول الصهيوني االستعماري االستيطاني وتكثيف محاوالته لتصفية الق
المفاوضات الثنائّية والمقاومة المسلحة إلى طريق مسدود، وفي ظل الحصول على االعتراف األممي 
بالدولة الفلسطينّية، ولو كعضو "مراقب"، واالستعداد لجميع االحتماالت، سواء إذا تمكن الفلسطينيون 

 من إجراء انتخابات أو لم يتمكنوا من إجرائها.
تشكيل إطار قيادي مؤقت يلعب دور القيادة الموحدة إلى حين إعادة بناء مؤسسات منظمة  ،ثانًيا

جراء االنتخابات للمجلس  التحرير، بحيث تضم مختلف مكونات الحركة الوطنّية الفلسطينّية، وا 
الوطني. هذا اإلطار يضمن عدم نشوء فراغ أو سير الضفة والقطاع نحو الفوضى والفلتان األمني 

ا، وهو سيناريو مرغوب إسرائيلًيا لتجنب العزلة وتنامي المقاطعة واندالع انتفاضة شعبّية تستفيد مجددً 
من تجارب االنتفاضتين السابقتين، وحتى نضمن هامًشا واسًعا من الحركة لهذا اإلطار يجب أن 

سبة، ومن يتواجد جزء أساسي منه في الخارج، وأن ُتمّثل فيه المرأة والشباب والشتات بصورة منا
 الممكن كذلك إعادة مهمات اإلشراف على الشؤون الخارجّية والسفارات إلى المنظمة.

وضع الملف األمني على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة األمنّية العليا  ثالثا،
ألمنّية وجعلها لتقوم بالمهمات المحددة في "اتفاق القاهرة"، لجهة إعادة بناء وتفعيل وتوحيد األجهزة ا

أجهزة أمنّية تخضع للمصلحة الوطنّية العليا بعيًدا عن الحزبّية، ألن استمرار األجهزة األمنّية 
بوضعها الحالي وصفة للفشل المؤكد، وينطوي على مخاطر جمة، من ضمنها أن االنتخابات ال 

ا يعني أيًضا إمكانّية يمكن أن تكون حرة ونزيهة ما دامت من تقوم بتأمينها أجهزة تخضع للفصيل، م
االنقالب على نتائج االنتخابات إذا جاءت كما ال يرغب هذا الطرف أو ذاك من أصحاب القوة على 
األرض. ورًدا على القول: إن االنتخابات السابقة جرت وفازت فيها "حماس"، فإن هذا االحتمال لم 

لكل االحتماالت، ال أن ننتظر يكن مدرًجا بالحسبان، أما امن فالوضع اختلف، ويجب أن نحتاط 
 إلى حين وقوع الفأس بالرأس لنندم في وقت ال ينفع الندم.

يمكن البدء بتوحيد جهازي الشرطة في الضفة الغربّية وقطاع غزة، وهذا يمكن خالل أشهر قليلة، 
ويمكن االستفادة من المبادرات والجهود التي تمت خالل السنوات الماضية من قبل مجموعة دعم 

طوير مسار المصالحة التي يشرف عليها مركز "مسارات"، وتوصلت إلى وضع مسودة قانون وت
لى معايير ومراحل التوحيد.  للشرطة، وا 

02/5/0204، األيام، رام هللا  
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 عندما يكون الموت أهون ألف مرة من االعتقال اإلداري!! المضربون:األسرى  .58
 عيسى قراقع

كة الجوع منذ حوالي شهر ضد سياسة االعتقال اإلداري الزال االسرى االداريون يخوضون معر 
 يوما من إضرابهم المفتوح. 02التعسفي بحقهم، وقد دخلوا مرحلة الخطر الشديد بعد 

فهم معزولون تماما عن العالم وفي  اتجاه،ورسمية تحيط بهم من كل  وجريمة منظمةرائحة موت 
نية فيها، انهارت أجسادهم، وبدأوا يفقدون الوعي سجون وخيام وزنازين بائسة ال رائحة للحياة اإلنسا
 وعدم القدرة على الحركة ومعاناة شديدة ال تطاق.

في رسالتهم االخيرة قالوا: أن الموت أهون ألف مرة من االعتقال اإلداري الذي ليس أكثر من حكم 
لة هذا القانون جائر بالمؤبد وعلى مراحل وبالتقسيط، وهو العدو المجهول ألي أسير يعتقل تحت طائ

 الذي تستخدمه حكومة إسرائيل ألسباب انتقامية وسياسية.
يخوض االداريون إضرابا جماعيا موحدا ضد سياسة االعتقال اإلداري بعد  2162ألول مرة منذ عام 

أن هيأت سلسلة إضرابات فردية ضد هذه السياسة لهذه الخطوة التي تعتبر ذات مدلول استراتيجي 
ونها موجهة ضد تشريع إسرائيلي بائد وأحد أدوات السيطرة على الشعب وقانوني ونوعي، ك

 الفلسطيني.
ذا سقط قانون االعتقال اإلداري فإن هذا يفتح الصندوق األسود للتشريعات اإلسرائيلية العنصرية  وا 
ة والقوانين واإلجراءات التعسفية الكثيرة التي تطبقها حكومة إسرائيل على االسرى، وتنتهك بذلك كاف

 األعراف والمواثيق واالتفاقيات الدولية واالنسانية.
اإلضراب موجه نحو قانون احتاللي وجدت فيه إسرائيل وسيلة سهلة العتقال أي مواطن فلسطيني 
بقاءه في السجن بشكل مفتوح ووفق أرادة جهاز المخابرات اإلسرائيلي  دون تهمة أو محاكمة عادلة، وا 

يعرف األسير لماذا هو معتقل ومتى سوف يفرج عنه، بكل ما  بحيث ال السري،وما يسمى الملف 
 يعني ذلك من تعذيب شديد واحتجازه رهينة سياسية إلى وقت غير معلوم.

لقد استخدم االعتقال اإلداري سيفا مسلطا على رقاب امالف من أبناء الشعب الفلسطيني، وحسب 
نائبا  62وشمل ذلك أكثر من  0222ألف أمر اعتقال إداري صدر منذ عام  03اإلحصائيات فإن 

من مجموع اإلداريين  % 35منتخبا في المجلس التشريعي، وأن نسبة تجديد االعتقال وصلت إلى 
 معتقل. 022المعتقلين حاليا وعددهم 

واضح أن حكومة إسرائيل قررت ارتكاب جريمة بحق المضربين عندما بدأت تجري تدريبات داخلية 
ت فجائي ألحد المضربين، وما ابلغه مسؤول االستخبارات في إدارة في السجون تهيئ نفسها لمو 
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السجون اإلسرائيلية للجنة قيادة اإلضراب بأنهم سيتركونهم حتى الموت أو محاوالت سن قانون 
إلجبار االسرى على تناول الطعام بالقوة وكل هذا يطلق أسئلة الفاجعة القادمة إلى كل المؤسسات 

األمم المتحدة وقداسة البابا الذي سيزور فلسطين قريبا عن مدى قربهم على  الدولية والحقوقية والى
نسانيتهم وحقهم بالحياة والحرية.  وقف كارثة إنسانية سيذهب ضحيتها أسرى يدافعون عن حقوقهم وا 

عندما يصف االسرى المضربون حالتهم الصعبة، وهم يسقطون فاقدي الوعي، وال يستطيعون الوقوف 
الحمام، انخفاض في أوزانهم وفي دقات القلب، خدران في أطرافهم وآالم شديدة من  أو الذهاب إلى

ليس معهم سوى المالبس والصبر واإليمان أمام جالدين ينتظرون  القدمين،الرأس حتى أخمص 
وقد  والسالم،سقوطهم موتى، حينها ال لون للصالة في كنيسة المهد، وال معنى للحديث عن المحبة 

 من السياسي إلى الديني في جنازة أو جنازات والصالة واحدة. التقى الجميع
حكومة إسرائيل تراهن على الوقت، والزمن يمضي واألجساد تذوب، وأمهات االسرى الحامالت صور 

وينظرن إلى السماء طويال،  األحمر،أبنائهن ينكمشن في خيام التضامن ويحدقن في شعار الصليب 
 فة وتلك الصورة ألسير حي يصارع السجان والقيد من أجل الحياة.وهل رأى أحد تلك الدموع الناش

هي إرادة حرية وثورة حياة، شعار المضربين عن الطعام التي تجاوزت مطالبهم مجرد مطالب حياتية 
أو معيشية وقفزت نحو المساس بقوانين حربية واحتاللية، واقتربت من تحريك نصوص اتفاقيات 

المتحدة ووجهتها نحو سجون االحتالل حيث يحتجز البشر هناك بعيدا  جنيف الرابعة وقرارات األمم
 عن النص والقانون والعدالة اإلنسانية.

امن، وعقارب الساعة بطيئة في حياة المضربين، الشبابيك مغلقة، األجساد جافة، فإن العالم بكل 
ما أن تطل الحياة على االسرى، مكوناته القانونية اإلنسانية الحقوقية والدينية أمام امتحان الحياة، فإ

ما أن يعلن هذا العالم هزيمته أمام دولة بوليسية قررت أن تكون فوق القانون وترتكب الجريمة علنا  وا 
 وتحت غطاء القانون.

02/5/0204س، القدس، القد  
 
 اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مفاوضات السالم والمصالحة الوطنية   .59

 شمس الدين الكيالني
أب المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أن يقدم سنويًا للقارئ والباحث ولصاحب القرار د

العربي خالصة الرأي العام العربي في القضايا األشمل التي تشغل الرأي العام، وتكون مركز اهتمام 
ية، مستخدمًا الباحث والمسؤول. يعالج تلك القضايا بأدوات العلوم االجتماعية واالقتصادية والتاريخ
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منهجيات عابرة لالختصاصات بطريقة تكاملية. منطلقًا من وجود جامع عربي مشترك. وعلى هذا 
، مدونته عن اتجاهات الرأي الفلسطيني حول المسائل المثارة والملحة 0224أصدر في نهاية أبريل 

بخة كيري( لدى الرأي العام الفلسطيني بشكل خاص والعربي بشكل عام، وهي مسائل تتعلق )بط
للتسوية )اتفاق اإلطار( وبمدى استعداد الشعب الفلسطيني لتقديم التنازالت المترتبة عليها، وثانيًا سبر 
الرأي العام الفلسطيني عن )المصالحة الوطنية( التي طال انتظارها، وعن االنتخابات الرئاسية 

 والتشريعية الملتصقة بالمصالحة وتحيل إليها.
ة المؤّشر العربّي في فلسطين لهذا العام، إضافة إلى األسئلة الرئيسة المعتادة فلقد تضّمنت استمار 

سنوًيا، مجموعًة من األسئلة تهدف إلى الّتعرمف على اّتجاهات الرأّي الفلسطينّي نحو مجموعة من 
الموضوعات الّراهنة تماشًيا مع تقاليد المركز العربّي. فقد عمل المؤشر على مجموعة كبرى من 

سائل على رأسها اإلضاءة على اّتجاهات الرأّي العاّم الفلسطينّي نحو عملّية مفاوضات السالم، الم
اتفاق »وبخاصة في ضوء الجوالت التي أجراها وزير الخارجية األميركي جون كيري من أجل توقيع 

سرائيل. باإلضافة إلى مسألة « اإلطار المصالحة الستئناف المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينّية وا 
الفلسطينية وما يترتب عليها من شروط ونتائج: االنتخابات التشريعية والرئاسية وا عادة هيكلة منظمة 

 التحرير.
 

 حول جهود كيري للوصول إلى )اتفاق إطار(:
مستجيبًا، من  2502عمل المؤشر العربي ميدانيًا في فلسطين )الضفة والقطاع( على عينة من 

، بواسطة فرق بحثية مؤهلة 0224بالت وجاهية. في الشهرين األولين لعام خالل استخدام إجراء مقا
من الرأي العام الفلسطيني بأن اتفاق اإلطار يصب لصالح إسرائيل، مقابل  %91ومدربة. ولقد أفاد 

ال يعرف. تعبِّر هذه الحصيلة بجالء عن رفض فلسطيني  %9اعتبروه لصالح فلسطين، و 3%
سؤال الفلسطينيين حول إن كانوا يوافقون على قبول مجموعة من الشروط  لمشروع االتفاق. كما جرى

التي عادة ما يجري تداولها بوصفها قضايا أساسية يجب على الفلسطينيين الموافقة عليها من أجل 
الوصول إلى اتفاق سالم نهائي مع إسرائيل، كاالعتراف بيهودية الدولة، وغيرها من المسائل الحرجة. 

ينيون عن رفضهم بنسبة عالية للشروط التي تترتب على هذا االتفاق )تبادل أراضي فعبر الفلسط
، نزع السالح الفلسطيني %94، االعتراف بيهودية إسرائيل %92، التعويض بدل العودة 23%
، احتفاظ %90، إبقاء سيطرة إسرائيل على األغوار %94، ابقاء سيطرة إسرائيل على المنافذ 90%

 (.%62، استمرار التنسيق األمني %94، تقسيم القدس الشرقية %90ستوطنات إسرائيل ببعض الم
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ثانيًا حول المصالحة الوطنية والسبل إليها )إجراء انتخابات رئاسي، انتخابات تشريعية، إعادة هيكلة 
منظمة التحرير(، بين المؤشر أن امراء توزعت حول أولية أي من هذه الخيارات بنسب متساوية 

، انتخابات %09األولوية لخيار هيكلة منظمة التحرير )انتخابات تشريعية  %39ن أعطى تقريبًا وا  
(، وهذا يوضح انحياز الفلسطينيين للوحدة والمصالحة على ما عداها. وقد أعطى %04رئاسية 

أعطى ذلك  %02للمصالح الحزبية أو الشخصية الدور األهم في وجه المصالحة، و 35%
)أمريكا، إيران، دول عربية( المسؤولية األكبر. إلى جانب الخارجي عامل لل %1لالحتالل، وحم ل 

من  %4بأّن قيادة حماس وحكومة غزة تمثل العائق األهم، وبنسبة ُمتطابقة أفاد  %4ذلك أفاد 
الفلسطينيين بأّن مواقف قيادة فتح والسلطة الفلسطينية تمثل العائق األهم أمام تحقيق المصالحة 

 الوطنية.
 

 تخابات الرئاسية والتشريعية:االن
تم التعّرف على آراء الفلسطينيين في االنتخابات الرئاسية والتشريعية من خالل السؤال التالي: هل 
تعتقد أّن األولوية يجب أن تكون إلجراء انتخابات رئاسية أم تشريعية؟ تظهر النتائج أّن الّرأي العاّم 

يؤّيدون  %44لرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة؛ إذ إّن الفلسطينّي منحاز إلى إجراء االنتخابات ا
أن يكون إلجراء  %23إجراء انتخابات رئاسّية أواًل، وفّضل  %04مثل هذا اإلجراء، في حين فّضل 

 انتخابات تشريعّية األولوّية.
عودة المجلس التشريعي المنتهية واليته. وكان هناك تباين بين فلسطيني غزة  %41وقد فضل 

من ُمستجيبي غزة عودة المجلس التشريعي  %45طيني الضفة في هذا الشأن، فبينما عارض وفلس
من ُمستجيبي الضفة. ولعل هذا التباين يؤشر على  %33لممارسة مهماته وأعماله. مقابل معارضة 

موقف معارض لتجربة حكم حماس في غزة، وتحميلها المسؤولية األكبر عن االنقسام الفلسطيني، 
لم يشهدوه في زمن عرفات على الرغم من الخالفات القائمة بين التنظيمين العتيدين: فتح وهو أمر 
 وحماس.

لقد كشف االستطالع على أن الشعب الفلسطيني ال يقبل بأي ثمن، وعلى الرغم من المعاناة التي 
الذي  يكابدها هو اليزال يرفض التنازل عن مزيد من األرض، وعن اإلقرار بيهودية إسرائيل األمر

من شأنه تهديد فلسطينيي الداخل، واإلقرار الضمني بالحق التاريخي لليهود في فلسطين، وهو تنازل 
أخالقي باإلضافة إلى ما سبقه من تنازل سياسي مشروط بعثرات الزمان! كما أكد هذا االستطالع 

لسطيني على الوحدة الوطنية الصلبة تمركزت على أجابات مشتركة في قضايا تهم الحاضر الف
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ومستقبله. وال ننسى تحميلهم القيادات والمصالح الحزبية وأيضًا قيادتي فتح وحماس، وبنسبة تكاد 
تكون متطابقة، مسؤولية االنقسام الوطني الفلسطيني، ليس انقسامًا بين قيادات وخالفات سياسية بين 

ى ذلك فنال من الوطن تنظيمين، وهو حال زخرت فيه الساحة الفلسطينية منذ زمن طويل، األمر تعد
والوطنية الفلسطينية، صرنا حيال دولتين وكيانين! ولقد علمتنا التجربة السياسية العربية المديدة خالل 
القرن العشرين، أنه ما من بلد عربي أصابه االنقسام ثم أُعيدت وحدته! االستبداد جاهز لحماية 

 ة له!؟التجزئة ووراءه، أو فوقه الشرعية الدولة العتيدة ضامن
02/5/0204، المستقبل، بيروت  
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 عكيفا الدار
ماتت الرباعية منذ زمن لكن "شروط الرباعية" بقيت هي الوصايا الثالث لـ "مسيرة السالم" بين 
اسرائيل والفلسطينيين: االمتناع عن العنف، واالعتراف بالدولة الجارة وقبول االلتزامات واالتفاقات 

قة معها. وتطلب االدارة االميركية الى الرئيس محمود عباس أن تتبنى حكومته الجديدة هذا الساب
الثالوث المقدس. وتمسك االتحاد االوروبي بالثالوث ايضا. وال يكتفي وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 

 بأن تفي حكومة الوحدة الفلسطينية بهذه الشروط بل يطلب أن تحتضنها حماس.
روط ال نظير لها في أهميتها. وهي مهمة وعامة حتى إنه من المناسب أن تحترمها كل أجل إنها ش

دولة باحثة عن السالم، واسرائيل ايضا. إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان هو الذي أقر قاعدة 
ذاأعطوا فسيأخذون  إذا" ه عن مبلغ وفاء نتنياهو بهذ إذافتعالوا نفحص  –لم يعطوا فلن يأخذوا"  وا 

 الشروط.
منع العنف: على حسب معطيات "بتسيلم" قتلت قوات االمن االسرائيلية في المناطق منذ بدء 

 2222آالف فلسطيني منهم نحو من  5نحوا من  0223الى  0222االنتفاضة الثانية في ايلول 
ي حدث تحت عمر الثامنة عشرة. وُأدين سبعة جنود فقط بجنايات تتصل بموت ستة مدنيين فقط. وف

بالمئة فقط من ملفات التحقيق التي فتحت في منطقة شاي  965انتهى  0223 – 0225السنوات 
بشبهة أن اسرائيليين أضروا بفلسطينيين أو بأمالكهم، انتهت الى تقديم الئحة اتهام. ويقرر تقرير 
حقوق االنسان االخير الذي صدر عن وزارة الخارجية االميركية أن أكثر "هجمات ارهاب" 

 ستوطنين ال تبلغ الى المحاكم.الم
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تزعم إمنستي الدولية في تقريرها االخير أن "اليد اللينة التي يستعملها الجيش االسرائيلي على 
المستوطنين الذين يعنفون بالفلسطينيين، والقوة المفرطة التي يستخدمها الجيش على الفلسطينيين 

وضعا يعتقد معه مستوطنون كثيرون أنهم  الذين تظاهروا اعتراضا على العنف االسرائيلي، ُتحدث
يستطيعون الهجوم على فلسطينيين واالضرار بأمالكهم دون خشية أن ُيحاكموا أو أن تكفهم السلطات 

 في اسرائيل عن ذلك".
، التي ترجمت في تلك السنة 0223اعتراف بالحق في دولة: تطلب خريطة طريق الرباعية من سنة 

االمن، تطلب الى اسرائيل أن تنشر اعالنا ال لبس فيه يصادق على عن مجلس  باإلجماعالى قرار 
التزامها برؤيا الدولتين: "التي تشمل دولة فلسطينية مستقلة ذات وجود، تحيا في سالم وأمن الى 
جانب اسرائيل". ولم ُتجر الحكومتان برئاسة نتنياهو تباحثا في هذا الشأن ولم ُيتخذ فيهما أصال أي 

مؤسسات حزب نتنياهو نفسه موقفها الذي يرفض انشاء دولة فلسطينية بصورة  قرار. ولم تغير
مطلقة. ويسهل أن نصف رد الوزيرين نفتالي بينيت واوري اريئيل على اقتراح قرار في الحكومة 

 يشمل كلمتي "دولة فلسطينية".
ميركي في محاضرة رئيس فريق التفاوض اال إنديكاحترام االلتزامات واالتفاقات السابقة: ندد مارتن 

ألقاها االسبوع الماضي في واشنطن بـ "النشاط االستيطاني غير المكفوف الجماح في ذروة 
أن هذا النشاط هو نكث اللتزام اسرائيلي تجميد البناء في المستوطنات  إنديكالمباحثات". ولم يذكر 

البؤر االستيطانية التي  حتى من اجل الزيادة الطبيعية. وهذا االلتزام مع الوعد بنقض جميع البتة
ثابت بتقرير ميتشيل وخريطة الطريق التي وافقت عليها حكومة الليكود. وقد  0222أنشئت منذ آذار 

ألف نسمة )من غير شرقي  362ألفا الى  002زاد عدد المستوطنين في الضفة منذ ذلك الحين من 
 .القدس(. وسجل ثلث الزيادة في المستوطنات شرقي مسار جدار الفصل

إن البناء "غير المكفوف الجماح" في المستوطنات والبؤر االستيطانية يجسد نكثا لشروط الرباعية 
الثالثة: فهو يستتبع اعمال عنف، ويشوش على احتمال انشاء دولة ذات بقاء في الضفة الغربية 

 –و وشرقي القدس، وهو نكث سافر اللتزامات واتفاقات. وبرغم ذلك يعترف عباس بحكومة نتنياه
 بينيت بل هو مستعد ألن يجري معها تفاوضا افتراضيا. –ليبرمان 

09/5/0204، هآرتس  
02/5/0204، الحياة الجديدة، رام هللا  
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