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 12 :كاريكاتير

*** 
 
 عل: المصالحة ليست بديلا عن المقاومة وسنحرر األسرى والضفةمش .0

، أن رئرريا المكتررس السياسرري لحركررا حمرراا  الررد 02/5/0222الجزيــرة نــت، الدوحــة، ذكررر مو رر  
مشعل  ال إن الوحدة الوطنيا والمصالحا الفلسرطينيا ليسرب بردين عرن  يرار الم اومرا ترد ا حرتنل 

 .اإلسرائيلي بل هي تعزيز ودعم لها
وأترا  فري كلمرا بالعاصرما ال طريرا الدوحررا بمناسربا الرذكر  السادسرا والسرتين للنكبرا أن المصررالحا 
الفلسررطينيا باتررب تررروريا أكأررر مررن أي و ررب مترر  إلدارة ال رررار السياسرري الفلسررطيني، وبرردونها   

 يمكن المرور إل  الملفاب الكبر  التي ي وم عليها تح يق المشروع الوطني الفلسطيني.
 ررال مشررعل إن صررفحا ا ن سررام الفلسررطيني  ررد طويررب وانتهررب هررذا الح بررا ر ررم الع برراب والتحرردياب و 

الكبيررررة التررري توالههرررا المصرررالحا الفلسرررطينيا، مشررريرا إلررر  أن حركرررا حمررراا سرررعب دومرررا للمصرررالحا 
 والوفاق لكن لهودها كانب تصطدم بالت ريس اإلسرائيلي والفيتو األميركي وا شتراطاب الدوليا.

شدد عل  أن التوصل إلر  اتفراق المصرالحا لراء بعرد أن  ردمب حمراا تنراز ب وت اربرب مرن حركرا و 
فرررتم، مشررريرا إلررر  أن الحركرررا علررر  اسرررتعداد لت رررديم المزيرررد مرررن التنررراز ب لكرررن ف رررط لصرررالم الشرررعس 

 الفلسطيني وليا لنحتنل اإلسرائيلي.
ين لررذكر  النكبررا هررو تلديررد لمسرريرة و ررال رئرريا المكتررس السياسرري لحركررا حمرراا إن إحيرراء الفلسررطيني

الم اوما ويحول ا حتنل والتشريد إل  تحرير وعودة، مشددا عل  أن الم اوما لن تتو   إ  بتحريرر 
فلسررطين وعررودة النلئررين إلرر  أرتررهم ووطررنهم، وشرردد علرر  أن ا شررتعال بالسياسررا   يمنرر  اسررتمرار 

 الم اوما، و  تعارض بين السياسا والم اوما.
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ا  مشررعل أن الفلسررطينيون لررن يرترروا بحكررم ذاترري و  دويلررا و  مشرراري  ا تصرراديا أو انتعررا  وأترر
ا تصادي و  تلويم بالتوطين هنا أو هناك، مشيرا إل  أن المسيرة تتطلس التحاما دا ليا ووحدة وطنيا 

 وم اوما وتحركا عل  المسرح الدولي.
عاما، وهو  66  المسرح الدولي ر م ال ذ ن منذ وأشار إل  أن الفلسطينيين لم يملوا من التحرك عل

مررا أد  إلرر  فتررم إسرررائيل حيررو أصرربحب شررعوس العررالم أكأررر وعيررا بح ي تهررا ال ائمررا علرر  اإلرهرراس 
 وا  تيال وال تل والتهلير وا ستيطان والتمرد عل  ال انون الدولي.

و مناسررربا لتلديرررد مسررريرة وشررردد علررر  أن إحيررراء ذكرررر  النكبرررا لررريا تلديررردا للموالررر  واألحرررزان برررل هررر
 الم اوما من ألل تحرير أرض فلسطين وعودة لمي  الفلسطينيين إل  وطنهم.

، مررن  ررزة، أن  الررد مشررعل أكررد  ررنل 02/5/0222وكالــة الــرأي الفلســطينية لإلعــلم، وأتررافب 
حا المؤتمر الوطني للحفاظ عل  الأوابب في الدوحا في ذكر  النكبا الفلسطينيا عل  أنه بدون مصال

 ووحدة وطنيا   يمكن التصدي للملفاب الوطنيا الكبر .
ودعررا السررلطا برررام ه واأللهررزة األمنيررا أن تو ررذ  طررواب وطنيررا لررادة ل لررق منررا  وطنرري يح ررق أ ررا 

 الفلسطينيين بالمصالحا، مشيرا إل  أهميا إنهاء مل  ا عت ال السياسي.
، موترررحان أن الوحررردة الوطنيرررا ليسرررب بررردين كمرررا أكرررد مشرررعل أنررره   تعرررارض برررين السياسرررا والم اومرررا

 للم اوما بل تعزيز لها.
وطالررس رلررال الفكررر والسياسررا واإلعررنم أن يتنرراولوا ملرر  المصررالحا بموترروعيا، وأن ي ل رروا منا ررا 

 ي دم المصالحا و  يشكك فيها، "ر م إدراكنا بالع باب التي توالهها".
أسرهمب فري إنلراح المصرالحا، متمنيرا منهرا المزيرد مرن وعّبر عن شكرا للدول واللهود والهيئاب التري 

 اللهود.
و ررررال "   تحريررررر و  عررررودة برررردون الم اومررررا الترررري سررررطرب منحررررم كبيرررررة، و  أحررررد يسررررتطي  حصررررار 

 الم اوما، و ُلّرس من  السنح عنها ومهالمتها وكل ذلك فشل".
، مترريفا " وحمرراا وفرري ملرر  األسررر  أشررار مشررعل إلرر  أن حمرراا أسررهمب فرري تحريررر مئرراب مررنهم

 ستكمل مسؤوليتها ولن يطول الزمن حت  نحرر أسرانا".
وتاب  " أ ول لألسر  رسالتكم وصلب، ويا حسرن سرنما رسرالتك وصرلب، وسرتل ون لوابرا مرن أبطرال 

 ال سام والم اوما الذين يعرفون طريق تحريركم".
 لشعس الفلسطيني معهم.وطالس بإنلاح إتراس األسر  اإلداريين، وأن تصط  األما العربيا وا
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وحررول  ترريا ال رردا المحتلررا، ف ررد أكررد مشررعل علرر  ال طررر الح ي رري الررذي تتعرررض لرره المدينررا، داعيررا 
 ألن تكون ال دا عل  رأا ألندة الفصائل وال يادة الفلسطينيا ولوت  إستراتيليا للدفاع عنها.

 املها.كما دعا مشعل األما أن تظل  تيا ال دا حاترة ب لبها وفي دعمها وبر 
ولفب إل  أن الروح اللديدة في التفا، ستتم تعرذيتها وتطويرهرا، مشرددا علر  أن تحريرر الترفا وكرل 

 فلسطين  ادم.
ودعا األما العربيا واإلسنميا وأحرار العالم، لكسر الحصرار عرن  طراع  رزة، برالطرق الرسرميا وفرتم 

 المعابر، وا  راج أهل ال طاع من سلنهم.
مشعل أنها وصلب لطريق مسدود، مؤكردا أن  يراراب الفلسرطينيين بعرد  وب صوص المفاوتاب، بين

المصالحا ستتس ، متيفا " الكل م تن  أنه   لدو  من المفاوتاب بل اللدو  أن نبني إستراتيليا 
 وأن نحشد كل أوراق ال وة بويدينا".

 يا".وأكمل " في ظل الوحدة سنكون أ در عل  موالها ا حتنل، فكلنا أبناء وطن و ت
وفي موتوع آ ر نف  مشرعل كرل مرا يأرار مرن اتهامراب لحركرا حمراا والم اومرا الفلسرطينيا، مؤكردا 

 أن حماا تحترم  صوصيا الدول، و  تتد ل فيها.
وعاما والكيان الصهيوني لم يفلم في اكتساس الشرعيا  66وفي ذكر  النكبا الفلسطينيا  ال مشعل " 

 ته بال تل والسياسيا واإلعنميا في التتليل".فما زال كيانا  ير مشروع ر م كل آ 
 
 عباس: شعبنا سيستقبل البابا فرنسيس بكّل ما يليق بمقامه السامي .2

وفا   ال الرئيا محمود عباا اما، إن شعبنا الفلسطيني سيست بل البابا  –الحياة اللديدة  -رام ه
 لته من ألل المحبا والسنم.فرنسيا في بيب لحم وال دا، بكل ما يليق بم امه السامي ورسا

ولاء في كلما الرئيا الترحيبيا بزيارة البابا، "لن ينس  شعبنا بمسلميه ومسيحييه موا   الفاتيكان 
، من توييد ودعم لح و ه. ونتطل  إل  اليوم الذي يحل فيه السنم في 2441منذ حلب النكبا عام 

 مست لا، ذاب السيادة وعاصمتها ال دا الشر يا.بندنا وينتهي ا حتنل وت وم دولتنا الفلسطينيا ال
فوهنن وسهنن بالتي  الكبير في بندنا األرض الم دسا مهد الرسا ب واألديان وأرض المحبا 

 والسنم".
من لها أانيا است بل الرئيا عباا، أما، بم ر الرئاسا في مدينا رام ه، رئيا مللا الشور  

وفد المرافق له، وأطلعه عل  آ ر مستلداب العمليا السلميا، والموزق ا ندونيسي سيدارتو بروتو، وال
الذي وصلب اليه لراء التعنب ا سرائيلي ورفض اسرائيل تنفيذ ا لتزاماب الواردة عليها حسس 



 
 
 

 

 
           8ص                                     3002 العدد:     02/5/0222األربعاء  التاريخ:

 

ا تفاق. وأمن الرئيا، موا   إندونيسيا الداعما لحق الشعس الفلسطيني في ت رير مصيرا،  اصا 
 مكانا دولا فلسطين في األمم المتحدة ال  مستو  دولا مرا س. تصويتها لصالحا رف  

. لاء 1024عل  صعيد آ ر، تسلم الرئيا، الت رير السنوي لصندوق ا ستأمار الفلسطيني للعام 
ذلك  نل است باله، مساء أما، نائس رئيا الوزراء للشؤون ا  تصاديا، رئيا مللا إدارة 

م ر الرئاسا بمدينا رام ه. وأشاد الرئيا، بوداء الصندوق صندوق ا ستأمار محمد مصطف ، في 
المميز، والشفافيا الكبيرة التي يتمت  بها في عمله، مؤكدا أن عمل الصندوق والنلاحاب التي يح  ها 

 دليل عل  المأابرة والت طيط والحرص عل  تح يق اإلنلاز ر م كل الصعوباب التي يوالهها.
02/5/2022الحياة الجديدة،   

 
 هنية: نسلم الحكم طواعية من أجل الشعب الفلسطيني ووحدته .3

نبيل سنونو  أكد رئيا الحكوما الفلسطينيا بعزة إسماعيل هنيا أن حركته تسلم الحكم في  - زة
 طاع  زة "طواعيا من ألل الشعس الفلسطيني ووحدته، وليتفرغ شعبنا من مل  ا ن سام للملفاب 

ال دا واألسر  واألرض والعودة والحريا، ألن المشروع الوطني  الوطنيا الكبيرة، في م دمتها
 الفلسطيني هو تحرير وعودة، وما لم ينلز ذلك يب   المشروع معل نا".

لاء ذلك، اليوم األربعاء،  نل افتتاح الم ر الدائم لوزارة األو ا  بلوار ديوان الموظفين في  زة، 
د. أحمد بحر، ولفي  من الوزراء وال ياداب، في ظل  بحتور النائس األول لرئيا المللا التشريعي

 تواصل المشاوراب بين حركتي "فتم" و"حماا" لتشكيل حكوما التوافق.
واعتبر أن افتتاح الم ر اللديد لوزارة األو ا  "شكل من أشكال الحتاري في ا ستنم والتسليم 

تها، حت  تكون التبعاب والتركاب )للحكوما(، ربما هناك حكوماب تعادر وتحطم المنلزاب  بل معادر 
أ يلا عل  ال ادم، لكن نحن حتاريون في المنهج والسلوك والفكر، ن دم إنلازاب وبناء و واعد يبن  
عليه أمل الشعس في الدولا المتو اة؛ دولا فلسطين"، مردفنا  "سنمتي حيأما نكون في  دما هذا 

 الشعس".
امب بلهد كبير في تكامل األدوار، حت  نسير في مساراب و ال هنيا في كلمته  "إن وزارة األو ا   

متنزما لحمايا صورة شعبنا الفلسطيني، وأولها امتنكنا ل وة الع يدة واإليمان والفكرة والمنهج، وبناء 
 اإلنسان، وهذا المهما منوطا بالوزارة عبر كل ما كانب ت وم به".

ء اإلنسان، في الوزارة ومن مو   الحركا )حماا(، وتاب   "نحن ماتون في  وة الع يدة واإليمان وبنا
باعتبارنا حركا دعويا، نستمر في بناء اإلنسان الفلسطيني، بناء  وة اإليمان والع يدة، ونحن ماتون 
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ا في  وة الساعد والسنح"، مستدركنا  "هذا المساراب المتنزما  اآلن في  وة الوحدة والترابط، وأيتن
حدة والسنح، ماتون بها حت  ننلز لشعبنا ما يتطل  إليه من الحريا لل وة؛  وة اإليمان والو 

ذ أوتم أن ا حتفال بافتتاح الم ر الدائم "لألو ا " هو احتفال بهذا الوزارة، استدرك  والعودة". وا 
هنيا  "لكن هذا الم ر يب   مؤ تنا، حيو أن الم ر الدائم للوزارة هو في ال دا، عاصما دولا 

 فلسطين".
عل  أنه منذ اللحظا األول  لتسّلم حكومته مهامها "بدأب في مشاري  البناء، ونظل مستمرين وأكد 

حت  اللحظا األ يرة في مشاري  البناء، فنحن نعمل لبلدنا ووطنا وشعبنا، وكل ما  دمناا من ألل 
 الشعس وال تيا، وكراما اإلنسان الفلسطيني، هذا مسؤوليتنا واألمانا التي نحملها".

إل  أن حكومته بحأب في كل اتلاا لت دم الشعس وتفي له بالعهد، مردفنا  "نلحنا كأيرنا  وأشار
وأ ف نا  لينن، أصبنا وأ طونا لكن هذا طبيعا البشر، ولكن حسبنا أن النوايا وراء األعمال كانب 
ة  الصا للمولي، أم لشعبنا ووطننا، ولذلك سواء )ب ي( عل  تسلم الحكوما الفلسطينيا اللديد

لمهماتها أيام أو أسبوع أو أكأر أو أ ل، فإننا نؤكد من  نل افتتاح المبن  أننا لو في يدنا فسيلا 
 نستطي  أن نعرسها سنعرسها، ومن أي مو   نكون فيه سنظل عل  طريق الأوابب الوطنيا".
ين نفسها و ال هنيا  "اليوم  زة ُت رج أحسن ما فيها، والتفا ت دم أحسن ما فيها، حت  ت دم فلسط

بوحسن ما فيها، هذا فلسطين األرض المباركا، ال تيا المركزيا لألما، فيها شعس كريم يلس أن 
 يصان وأ  يهان".

وشدد عل  "أننا   ن بل أن يهان شعبنا في أي مكان في العالم،   في الدا ل و  في ال ارج، 
هان أي فلسطيني في أي مكان في وال يادة المسؤولا هي التي تحمي كراما شعبها، و  ت بل أن ي

العالم،   معبر و  مطار و  م يم"، مشيرنا إل  أن "شعبنا   يتسول عل  أبواس األ نياء، نحن هنا 
 ندف  الدماء من ألل األما وكرامتها".

وأرد  بون الشعس الفلسطيني "يحمي موروو النبوة في فلسطين؛ ال دا واأل ص ، وهو   يتسول 
 نياء، وأي أحد ي دم شيئنا لشعبنا   يمن عليه، بل هذا والبهم، تلاا الشعس عل  أبواس األ

 الفلسطيني الذي يداف  عن كراما األما".
كما أكد هنيا أن "الشعس الفلسطيني شعس واحد ليا ف ط في التفا و زة بل في الدا ل وال ارج، 

يرموك شعرنا بآ مها، وهكذا شعبنا آ منا واحدة ومصيرنا مشترك" )...( "إذا تعأرب بعلا في م يم ال
 في كل مكان".
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بينما أعرس د. بحر عن "ف را واعتزازا بالحكوما الفلسطينيا الرشيدة برئاسا إسماعيل هنيا، التي 
أمتب أماني سنواب من الحصار والمؤامرة والهدم وال تل وشن حربين )عدوانيتين إسرائيليتين أوا ر 

تزال المؤامرة عل  هذا المشروع الكبير". و ال بحر  "هذا  ( عل  ال طاع، و 1021وفي  1001
الحكوما صبرب ر م الحصار والتدمير وال تل والمؤامرة، و رلب منتصرة، من ألل شعبها ووطنها 
منا  "أشهد أن هذا الحكوما حمب المشروع الوطني الفلسطيني، بل  والأوابب الفلسطينيا"، متمِّّ

 وحافظب عل  مشروع الم اوما".
02/5/0222سطين اون الين، فل  

 
 عريقات: المصالحة الفلسطينية تمثل "مصلحة فلسطينية عليا" .4

كفاح زبون  عد كبير المفاوتين صائس عري اب، في بيان أما، أن المصالحا الفلسطينيا  -رام ه
  يمكن الحديو عن عمليا سنم ت ود إل  تح يق مبدأ »، و ال إنه «مصلحا فلسطينيا عليا»تمأل 

دون تح يق المصالحا، عل  اعتبار التفا العربيا، بما فيها ال دا  2461الدولتين عل  حدود 
الشر يا و طاع  زة، وحدة لعرافيا واحدة   يمكن تلزئتها، و  يمكن أن تكون دولا فلسطين في 

 «. طاع  زة
ار لهود اإلدارة وأكد عري اب أنه عل  الحكوما اإلسرائيليا أن تتحمل المسؤوليا الكاملا عن انهي

األميركيا للتوصل إل  اتفاق يتمن تنفيذ حل الدولتين عل  حدود الراب  من يونيو )حزيران( عام 
وذلك عبر استمرار النشاطاب ا ستيطانيا »وحل  تايا الوت  النهائي كافا دون استأناء  2461

أسر  ما  بل اتفاق وتكأيفها وفرض الح ائق عل  األرض، ورفض اإلفراج عن الدفعا الرابعا من 
أوسلو للسنم، واإلمنءاب ومصادرة األراتي، وهدم البيوب وتشلي  إرهاس الملموعاب 

 «.ا ستيطانيا، واستمرار حصار  طاع  زة، وتصعيد ا عتداءاب عل  المسلد األ ص  المبارك
اطاب يتطلس إلزام الحكوما اإلسرائيليا بو   كل النش»و ال عري اب إن استئنا  المفاوتاب 

عل   2461ا ستيطانيا، بما يشمل ال دا الشر يا، والمواف ا عل  تحديد حدود الدولتين عل  حدود 
ودعا عري اب دول «. ال ارطا، واإلفراج عن الدفعا الرابعا من أسر  ما  بل تو ي  اتفاق أوسلو

  ا عترا  وبعاصمتها ال دا الشر يا، إل 2461العالم التي لم تعتر  بدولا فلسطين عل  حدود 
 بشكل فوري ودون تردد، وذلك للحفاظ عل  مبدأ الدولتين.

02/5/0222الشرق األوسط، لندن،   
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 اتفاقية تعاون وتفاهم وافتتاح مئة مسجد رغم الحصار 02وزير األوقاف في غزة: توقيع  .5
ر وزارة نبيل سنونو  استعرض وزير األو ا  والشؤون الدينيا، اسماعيل رتوان أأناء افتتاح م  - زة

األو ا  والشؤون الدينيا، وسط  زة، اإلنلازاب التي ح  تها وزارته،  ائنن في نفا الو ب  "نحن إذ 
نعادر الوزارة في ظل ألواء المصالحا الوطنيا التي هي بشر  لشعبنا، وننت ل من مو   إل  مو  ، 

 ندعو الوزير ال ادم إل  أن يبدأ من حيو انتهينا، فكلنا نكمل بعتنا".
اتفا يا تعاون وتفاهم منها اتفا يا  10و ال رتوان في استعراته إلنلازاب "األو ا "  "تم تو ي  

أطار م  منتد  رلال األعمال الفلسطيني، لبناء ملم  تلاري كبير في ميدان الساحا، عل  مساحا 
بتكلفا بتمويل من البنك اإلسنمي للتنميا والمنتد  الفلسطيني لرلال األعمال بلدة،  1م1400

  مسا مليون دو ر".
وأعلن رتوان أنه "وألول مرة في فلسطين تم تسليل ال رآن الكريم كامنن بصوب ال ارئ الشيخ عاهد 
زينو". وأكد وزير األو ا  أن وزارته اعتنب بالمسالد "حيو تم إعمار سبعا مسالد مدمرة كليا بتكلفا 

 صار الظالم المفروض عل  شعبنا".مسلد، ر م الح 200أل  دو ر، وافتتاح  540مليون و
أل  دو ر عل  األسر المحتالا من  نل للان  421مليون و 4وتاب   "في ملال الزكاة تم توزي  

الزكاة، و د كنا أول من بادر بت ديم مساعداب ماليا عاللا بوكأر من نص  مليون دو ر، 
(، وت ديم مساعداب ماليا للمتتررين من المن فض اللوي الذي ترس ال طاع )في فصل الشتاء

 أل  دو ر عل  الفلسطينيين والسوريين النازحين من سوريا إل  لبنان". 240وعينيا بما  يمته 
كما أشار إل  أن وزارته "نفذب مشروع اإلنارة اآلمنا لألسر الف يرة في محافظاب ال طاع، بتكلفا 

فا كافا أمنك الو   في ال طاع أل  دو ر"، مردفنا بون الوزارة أطل ب مشروع حصر وأرش 150
ا لتوسعا م برة الشهداء، وافتتحب م برة لديدة في  10بطرق علميا حديأا، كما  صصب  دونمن

 محافظاب الشمال.
02/5/0222فلسطين اون الين،   

 
 مقبول: عباس طلب عدم تسلمه رئاسة الحكومة نظراا إلى مهامه الكبيرة .6

الرئيا محمود عباا تسلم  ائما  ه ووكا ب، أن من رام، 02/5/0222الحياة، لندن،  ذكرب
عن « شين وا»لشعل مناصبها، ون لب وكالا أنباء « حماا»و« فتم»باألسماء الم ترحا من حركتي 

مصدر مطل  أن عباا طلس مهلا يومين لدرا  ائما األسماء الم ترحا لحكوما التوافق الفلسطينيا 
، عل  أن يتم «حماا»و« فتم»اسمان  دمتها  40ما تتم التي  دمها له األحمد. وأتافب أن ال ائ
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منهم لشعل مناصس الوزراء في الحكوما التي ستنحصر مهمتها في رف  الحصار عن  25ا تيار 
أشهر من  6 طاع  زة، والتحتير لننت اباب الرئاسيا والتشريعيا التي من المفترض أن تتم بعد 

اا عل  ترورة أ  تتم ش صياب تنتمي إل  أي اإلعنن عن تشكيلها. ووفق المصدر، شدد عب
 من الحركتين كي   تواله أي معارتا من الملتم  الدولي،  صوصان أميركا.

أمين م بول أن عباا طلس عدم تسلمه رئاسا « فتم»وذكر أمين سر المللا الأوري لحركا 
س، مشيران إل  أن الحكوما نظران إل  مهامه الكبيرة، عل  أن يتم تكلي  ش صيا مست لا بالمنص

 رئيا الوزراء الفلسطيني الحالي رامي الحمد ه يعد أكأر األسماء تداو ن لرئاسا هذا الحكوما.
رام ه عن أحمد رمتان، أن المصادر  الب  من، 02/5/0222المستقبل، بيروت،  وأتافب
 25يار نحو ان الرئيا عباا سيعك  عل  دراسا ا سماء الم ترحا   ت« المست بل»لصحيفا 

وزيران منها، موتحا أن ال ائما شملب أحيانان أنأا مرشحين للوزارة الواحدة، عل  ان ي تار عباا 
تبدي مرونا بالعا في مسولا « حماا»واحدان منهم، او حت  من  ارج ال ائما، ذلك ان حركا 

 ا سماء المرشحا لنستيزار، وتستعلل تشكيل الحكوما.
ب أن عباا يتمسك بإعادة توزير كل من نائبي رئيا الوزراء الحاليين إ  أن هذا المصادر أكد

محمد مصطف  وزياد ابو عمرو، وكذلك وزير ال ارليا رياض المالكي، ووزير الماليا شكري بشارة. 
وأتافب أن عباا لم يت ذ  رارا حت  اآلن حول ما إذا كان سيترأا الحكوما، كما نص عل  ذلك 

سيعيد تكلي  رئيا الوزراء الحالي رامي الحمد ه لتشكيل حكوما التوافق،  ، أو أنه«إعنن الدوحا»
، ألنه سيفتم الطريق أمام توليل ا نت اباب الرئاسيا «فتم»وبعض تياراب « حماا»وهو ما تحبذا 

 ا  ير بعد ستا شهور عل  ا  ل. « م يم الشاطئ»والتشريعيا الم ررة بحسس اتفاق 
تحبذ الحمد ه  ن الو ب والظرو  الموتوعيا وا  ليميا  ير « حماا» وتر  المصادر نفسها أن

مناسبا إللراء انت اباب، ناهيك عن ان ب اء الوت  عل  ما هو عليه، يعني انها ستتحكم بالحكوما 
من  نل ا لبيتها الكاسحا في المللا التشريعي الحالي الذي   يولد اي تمانا ان تتكرر في 

باب تشريعيا حاليان، هذا باإلتافا ال  ان الظرو  نفسها تشل  درتها عل  ت ديم حال الراء انت ا
 فتم سواء كان عباا او  يرا.»مرشم للرئاسا م ابل مرشم حركا 

اما بعض تياراب فتم، فإنها تفتل ب اء الوت  الراهن عل  ما هو عليه تحسبان من فتم مل   نفا 
عامان( وليوسه من  14رشم لو يا أانيا بسبس الت دم في العمر )عباا الذي أعلن مراران انه   يريد الت

امكانيا التوصل إل  اتفاق سنم م بول م  اسرائيل، وحت  في حال ا تطرار إللراء ا نت اباب، 
فإن ا لبيا وازنا تسع  إل ناع عباا بالترشم، عل  ان يسمي نائبان له في منصس رئاسا السلطا، 
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ياب م ربا من ا سير مروان البر وأي تسع  لاهدة لأل ذ بهذا ال يار عل  وفي هذا الملال أما لوب
 ان يشعل األ ير هذا المنصس.

 
 مسؤول فلسطيني: "إسرائيل" ستضطر للتعامل مع حكومة الوحدة المقبلة .7

أشر  الهور  تو   مسؤول فلسطيني عل  إطنع بمل  ا تصا ب م  إسرائيل أن تتطر  - زة 
  التعامل م  الحكوما الفلسطينيا الم بلا، التي بدأ الرئيا محمود عباا با تيار حكوما تل أبيس إل

وزرائها فعليا وفق اتفاق حركتا فتم وحماا، بعدما تل   إشاراب إيلابيا من الملتم  الدولي واإلدارة 
ا فيها األمريكيا، تفيد ب بولها،  اصا وأنه سيعلن أنها ستعتر  وتلبي كل شروط الللنا الرباعيا، بم

 ا عترا  بإسرائيل.
فإن الرئيا محمود عباا أبلغ المو   الفلسطيني ’ ال دا العربي‘وبحسس المصدر الذي تحدو لر 

هذا رسميا لوزير ال ارليا األمريكي لون كيري، ووزيرة العدل اإلسرائيليا والمسؤولا عن مل  
 ا البريطانيا لندن.المفاوتاب تسيبي ليفني، األسبوع الماتي  نل ل ائهم في العاصم

أن ل اء لندن األ ير لر   نله البحو بشكل أكبر حول ’ ال دا العربي‘المسؤول الفلسطيني أكد لر 
 موتوع الحكوما، إل  لانس مل  استئنا  المفاوتاب.

هذا وكش  المسؤول الفلسطيني عن أن كيري سول الرئيا عباا إن كان بم دورا الد ول في 
ئيل، بعد تشكيل الحكوما، فرد الرئيا أن الد ول بالمفاوتاب مرتبط مفاوتاب لديدة م  إسرا

بتلبيا الحكوما اإلسرائيليا لما عليها من التزاماب نحو عمليا السنم، والمتمألا بإطنق سراح الدفعا 
الرابعا من األسر ، وتلميد ا ستيطان، وأن الحكوما تحمل برنامله السياسي، الذي   يعارض 

شير المعلوماب المتوفرة إل  أن اإلدارة األمريكيا بنب ولهب نظرها األ يرة حول وت المفاوتاب.
الحكوما الم بلا، بناء عل  ل اء لندن، بالتعامل معها، وعدم فرض الحصار عليها عل   رار حكوما 

 حماا العاشرة، وحكوما الوحدة الوطنيا الحاديا عشر التي سب ب ا ن سام.
ا عل  تعير مو   تل أبيس، بسبس ا عترا  الدولي الكبير في بحكوما وتراهن ال يادة الفلسطيني

وكشفب ت ارير  التوافق، والتي لن تكون عل   رار الحكوماب الساب ا التي فرض عليها الحصار.
إسرائيليا أما أن اإلدارة األمريكيا تميل إل  التعاون م  حكوما الوحدة الفلسطينيا المتو   تشكيلها 

ون أن ت بل حركا حماا بالشروط الرباعيا الدوليا وهي ا عترا  بدولا إسرائيل  ريبا، وذلك د
 واحترام اتفا اب ساب ا ونبذ العن .

02/5/0222القدس العربي، لندن،   
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 منظمة التحرير تتهم االحتلل بـ "إعدام" فلسطينيين األسبوع الماضي .8

فلسطينيا حنان عشراوي لي  ا حتنل )وكا ب(  اتهمب عتو الللنا التنفيذيا لمنظما التحرير ال
"اإلسرائيلي"، أما، س"اإلعدام المتعمد لطفلين" األسبوع الماتي في التفا العربيا المحتلا بعد أن 

 نشرب الحركا العالميا للدفاع عن األطفال شريط فيديو يكش  كيفيا م تلهما.
رة إل  أن المراه ين اللذين  تن ودانب عشراوي في بيان "هذا اللريما البشعا بحق أطفال عزل"، مشي

ال ميا "لم يكونا مسلحين ولم يشكن  طران أو تهديدان مباشران عل   واب ا حتنل". وأتافب 
"ا ست دام المفرط لل وة والذ يرة الحيا والرصاص المعدني والمطاطي تد المتظاهرين العزل بمن 

ليوميا التي ترتكبها  واب ا حتنل بحق أبناء فيهم األطفال و تلهم يندرج تحب إطار مسلسل اللرائم ا
 شعبنا العزل".

02/5/0222الخليج، الشارقة،   
 
 الزعنون: الحكومة خلل ثلثة أيام ودستور جديد يعرض للستفتاء .9

أ   س، شين وا، سما  كش  رئيا المللا الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن  - زة، رام ه 
ستور فلسطيني لديد سيعرض عل  استفتاء شعبي بعد صو ه.  للنا م تصا تعك  عل  صوغ د

و ال إنه سيتم اإلعنن عن حكوما الوحدة الوطنيا  نل أنأا أيام ع س عودة الرئيا الفلسطيني 
من لولته ال ارليا. وأشار إل  أن اإلطار ال يادي المو ب للمنظما سيع د  نل أنأا أسابي . 

 «.رة من ألل استتافا ا لتماعسيتم التشاور م  ال اه»وأوتم  
في سياق آ ر، كش  الزعنون أنه سيتم تشكيل للنا  اصا لتحديد األماكن التي تسمم بإلراء 
انت اباب المللا الوطني، متيفان أنه سيتم إلراء انت اباب في كل دولا يزيد تلم  الفلسطينيين 

 أل   لئ. 15فيها عن 
فلسطيني، عزيز دويك، إن تشكيل حكوما الوفاق الوطني إل  ذلك،  ال رئيا المللا التشريعي ال

نه تم ا تفاق عل  أسماء الوزراء بانتظار مصاد ا الرئيا  يسير وفق اللدول الزمني الم رر له، وا 
م  الرئيا عباا في وله ما سماها « حماا»الفلسطيني عليها، وأعرس الدويك عن و و  

 بين الحركتين.« تفاق المصالحاالتعوط الصهيوأميركيا الساعيا إل  إفشال ا»
02/5/0222الحياة، لندن،   
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 " في غزة: هناك أطراف تخريبية في الضفة ال تريد للمصالحة أن تستكملالداخلية" .01
 زة  اتهمب وزارة الدا ليا في  زة من أسمتهم "أطرافنا ت ريبيا"   تريد للمصالحا أن تستكمل، وذلك 

ا في التفا العربيا وا ستدعاءاب ألنصار حركا الم اوما من  نل استمرار ا عت ا ب السياسي
 ا سنميا "حماا" وفصائل الم اوما".

و ال اياد البزم الناطق ا عنمي باسم الوزارة في تصريم مكتوس، تل ب " دا برا" نس ا عنه  "ما 
ل يلري في التفا العربيا من استدعاءاب ومداهماب واعت ا ب ألنصار حركا "حماا" وفصائ

الم اوما بعد تو ي  اتفاق المصالحا وبعد أن  دمب  زة كل ما هو مطلوس منها والتوصل لتشكيل 
حكوما الوفاق؛ يؤكد أن هناك أطرا  ت ريبيا   تريد للمصالحا أن تستكمل وهي مستفيدة من 

 استمرار حالا ا ن سام".
بالتحرك لو   ما يلري في التفا وطالس البزم "للنا الحرياب العاما" المنبأ ا عن اتفاق المصالحا 

 العربيا.
02/5/0222قدس برس،   

 
 الحكومة في غزة تطالب المنظمات الدولية بفضح جرائم االحتلل بحّق األسرى .00

 زة  طالبب الحكوما الفلسطينيا في  زة المنظماب الدوليا والمؤسساب الح و يا بتحّمل مسؤولياتها 
ئم ا حتنل،   سيما في ظل استمرار اتراس ا سر  والعمل اللاد والدؤوس "من ألل فتم لرا

 ا داريين".
( 5|10وأكدب الحكوما في بيانها الذي صدر في أع اس التماعها األسبوعي مساء اليوم الأنأاء )

في م ر مللا الوزراء في  زة عل  "تتامنها الكامل م  األسر  الفلسطينيين المتربين عن 
 وتون معركا األمعاء ال اويا". ودعب لماهير الشعس الفلسطيني يومان والذين ي 11الطعام منذ 

 ا ستمرار في فعالياب التتامن م  األسر .
02/5/0222قدس برس،   

 
 الزعارير لـ"قدس برس": تسمية رئيس جديد لـ "التشريعي" الفلسطيني سابق ألوانه .02

ا رئاسا المللا التشريعي رام ه  أكد عتو المللا التشريعي الفلسطيني، باسم زعارير، أن  تي
"شون  اص بالمللا نفسه"، مشيران إل  أن تسميا رئيا مللا لديد أو تعيير الحالي "أمر سابق 



 
 
 

 

 
           21ص                                     3002 العدد:     02/5/0222األربعاء  التاريخ:

 

ألوانه، وأي طرح من هذا ال بيل   بد وأن يطرح عل  النواس من  نل التماع الكتل النيابا والذي 
 لم يحدو حت  اآلن".

(، "لم نعلم حت  ماذا ينتج من 5|10ا برا"، الأنأاء )وتاب  الزعارير في تصريحاب  اصا لر " د
حواراب المصالحا ب صوص المللا التشريعي و يرا من ال تايا، وبعد ذلك سيتم بحو رئاسا 

 المللا ونوابه وهيئا المكتس بالتشاور   باإلمنءاب، وأعت د أن هذا األمر لم يطرح للمشاورة".
عيير واإلصنح" البرلمانيا التابعا لحركا "حماا" في وشكك الزعارير، وهو عتو عن كتلا "الت

البرلمان الفلسطيني، في مصدر ال بر الذي نشر أن اتفاق المصالحا نتج عنه تعيير لرئيا المللا 
وتعيين رئيا الحكوما الفلسطينيا ب طاع  زة، إسماعيل هنيا، بد ن من الدكتور عزيز الدويك، 

 لب ال بر عن "مصادر مطلعا في حركا فتم".باإلشارة للريدة "األيام" التي ن 
وكش  النائس الفلسطيني الن اس عن أن "حكوما الوفاق الوطني ستعرض عل  المللا التشريعي 
لمنحها الأ ا"، نافيان بذلك ما تردد حول أن الحكوما ال ادما ستو ذ شرعيتها من الرئيا محمود عباا 

 ولن تعرض عل  التشريعي.
02/5/0222قدس برس،   

 
 المالكي لـ" األيام": البترول الفنزويلي في فلسطين هذا العام .03

عبد الرؤو  أرناؤوط  أعلن د.رياض المالكي، وزير ال ارليا، في تصريم لر"األيام" أن  -ال دا 
البترول الفنزويلي سيبدأ بالوصول إل  األراتي الفلسطينيا  نل العام اللاري، مشيرا إل  أن 

فنزويليا مكأفا لوت  ا تفاق الذي ابرمه  -لا ستشهد اتصا ب فلسطينيا األسابي  ال ليلا الم ب
الرئيا محمود عباا م  الرئيا الفنزويلي نيكو ا مادورو موروا بهذا الشون موت  التنفيذ. 
وأتا ، "سيتوفر البترول لفلسطين بوسعار ا ل بكأير مما هو عليه اآلن وهو ما سيكون من شونه 

 وأيتا إد ال المزيد من األموال إل   زينا السلطا الفلسطينيا. الت في  عل  المواطن
ولفب إل  أن ا تصا ب في األسابي  ال ليلا ال ادما ستبحو مساراب ن ل البترول وأفتل التكالي  
للن ل والتكرير، و ال بشون إمكانيا الن ل عبر إسرائيل، "سننا   هذا األمر ولكن كما هو معلوم، 

ل الحرس عل   زة فإن فنزوين باإلتافا إل  عدد من الدول األ ر   طعب عندما شنب إسرائي
عن اتها م  إسرائيل و  تولد اآلن أي عن اب بينهما وهذا األمر يلس أ ذا بعين ا عتبار بشون 

 ن ل البترول وكيفيا تفريغ الحمو ب وموا   التفريغ".
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 5ين من البترول األول وهو الديزل لمدة وأتا ، "في هذا المرحلا ست دم فنزوين لفلسطين عنصر 
أل  برميل أما العنصر الأاني فهو توفير البترول  140سنواب حيو تكون الشحنا األول  بوا   

ال ام" مشيرا إل  انه "فيما يتعلق بالبترول ال ام فإن األمر بحالا إل  مزيد من الدراسا والبحو إذ 
اصفاب التي تسمم بها إسرائيل إلد الها إل  األراتي يلس أن نلد مصفاة بترول لتكريرا تمن المو 

 الفلسطينيا من الل ا ستهنك وهذا مهما سنعمل عليها في األسابي  ال ادما".
وتاب ، "ندرا أن يلري تكرير البترول في إسرائيل أو مصر أو األردن أو المناطق ال ريبا مأل 

 التكرير".اليونان و برص وهذا يحتاج إل  دراسا تكالي  الن ل و 
02/5/0222األيام، رام هللا،   

 
 قراقع: األمور تتجه نحو االنفجار .04

علي صوافطا  حذر عيس   را   وزير شؤون ا سر  والمحررين في الحكوما الفلسطينيا  -البيرة
يوم الأنأاء من  طورة ا وتاع في السلون ا سرائيليا م  د ول المعت لين المتربين يومهم 

احتلالا عل  ظرو  اعت الهم. و ال  را   لرويترز  نل مشاركته في  يما الساب  والعشرين 
ا عتصام التتامنيا م  المعت لين المتربين في مدينا البيرة "األمور تتله نحو ا نفلار بسبس 
است دام إسرائيل لعا ال وة والتعط لكسر اإلتراس." وأتا  أنه حت  "اليوم   يولد حوار بين 

دارة ا لسلون وان األسر  بدأوا يعانون أوتاعا صحيا صعبا م  د ول إترابهم أسبوعه األسر  وا 
 الأالو."

معت ل فلسطيني  5000وتشير ا حصاءاب الفلسطينيا ال  أن إسرائيل تحتلز في سلونها نحو 
 معت ل إداري. 100منهم اطفال ونساء وكبار في السن من بينهم ما ي ارس من 

02/5/0222وكالة رويترز لألنباء،   
 
 الهباش يدعو إلى إنشاء وقفيات في الدول العربية واإلسلمية لدعم القدس .05

الحياة اللديدة  دعا وزير األو ا  والشؤون الدينيا محمود الهبا ، إل  إنشاء و فياب  -ال اهرة 
 يريا في البند العربيا واإلسنميا لصالم ال دا باعتبار ذلك والبا دينيا في هذا األيام لدعم 

 يتها وتعزيزان لصمود أهلها في وله ا حتنل.هو 
الذي ع د في ال اهرة أما، عل  «  تحاد األو ا  العربيا»وشدد الهبا   نل ا لتماع التوسيسي 

ولوس التحرك العربي واإلسنمي لتوفير الدعم السياسي وا  تصادي وا لتماعي واإلعنمي 



 
 
 

 

 
           28ص                                     3002 العدد:     02/5/0222األربعاء  التاريخ:

 

تتعرض له الم دساب في فلسطين من هلماب  للفلسطينيين عاما وأهل ال دا  اصا، في ظل ما
 عل  يد المحتلين والمستوطنين.

و ال  إن الم دساب تحتاج منا و فا لديا لحمايتها وحفظها في ظل ازدياد ا نتهاكاب التي تتعرض 
لها والتي وصلب إل  مستو   ير مسبوق من  نل الدعواب لت سيم المسلد األ ص  زمنيان ومكانيان 

واليهود في محاولا  ستنسا  ما يتم التعامل معه في المسلد اإلبراهيمي في مدينا  بين المسلمين
 ال ليل.

02/5/0222الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 رام هللا: مجلس الوزراء يقرر تشكيل اللجنة الوطنية لإلسكان والتنمية .06

م ر المللا برام ه الحياة اللديدة   رر مللا الوزراء  نل للسته األسبوعيا في  -رام ه 
اما، تشكيل الللنا الوطنيا لإلسكان والتنميا المستداما بهد  وت  السياساب الداعما لعملياب 
التنميا المحليا، و لق فرص عمل وتوفير سبل العي  الكريم، وتلبيا متطلباب النمو السكاني 

ط المناسبا للحا ب وا سكان في المناطق الحتريا، وتمكين المدن والملتمعاب من وت  ال ط
دارتها بصورة فاعلا. وصادق المللا  نل للسته برئاسا رئيا الوزراء رامي الحمد ه  الطارئا وا 

عل  تمديد  دما المعلمين ومدراء المدارا الذين تنتهي فترة  دمتهم  نل العام الدراسي لعايا نهايا 
يمي وتمان عدم ان طاع العمليا التعليميا العام الدراسي الحالي، بهد  الحفاظ عل  ا ست رار التعل

 وت ديم أفتل ال دماب ألبنائنا الطلبا.
كما صادق المللا عل  إنشاء الهيئا العاما للتعليم والتدريس المهني والت ني لتكون اللها الوحيدة 
المسؤولا عن اإلشرا  عل   طاع التعليم والتدريس المهني والت ني في فلسطين، بهد  تعزيز 

ق ا ستراتيلياب والسياساب العاما وال طط التنفيذيا المتعل ا بتطوير  طاع التعليم والتدريس وتنسي
 المهني والت ني في فلسطين.

02/5/0222الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: االعتقال متواصل بالضفة رغم المصالحة .07

لح وق اإلنسان في بريطانيا إن السلطا الوطنيا الفلسطينيا  اللزيرة + وكا ب   الب المنظما العربيا
لم تو   عملياب ا عت ال السياسي و"التعذيس" في التفا العربيا ر م اتفاق المصالحا الذي تم 

 التوصل إليه بين حركتي الم اوما اإلسنميا )حماا( والتحرير الوطني الفلسطيني )فتم(.
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م الأنأاء إل  أن ألهزة أمن السلطا  امب ر م تو ي  اتفاق وأشارب المنظما في بيان صادر اليو 
 إنهاء ا ن سام باعت ال واستدعاء العشراب من المواطنين الفلسطينيين.

وأرلعب المنظما استمرار ا نتهاكاب التي ت وم بها األلهزة األمنيا في التفا العربيا إل  أن المل  
يو تلنس المتفاوتون طرحه وتمب اإلشارة ف ط إل  األمني لم يكن حاترا في اتفاق المصالحا، ح

المصالحا الملتمعيا، متيفا أن "األمر يتعلق بع يدة لد  األلهزة األمنيا بنيب عل  مدار سنين 
ن استدع  ذلك انتهاك الح وق األساسيا للمواطنين  لوهرها الحفاظ عل  أمن إسرائيل وا 

 الفلسطينيين".
02/5/0222الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 فلسطينياا في مطار تونس 02دبلوماسيون: احتجاز  .08

انعكسب ا زما الليبيا، وتدهور ا وتاع ا منيا في مدينا بنعازي احتلازا لر ”  راي اليوم“ -لندن
فلسطينيا في مطار تونا ) رطاج الدولي( لمدة ستا ايام، وهناك تو عاب بان ا امتهم في الحلز  14

لسماح لهم بال روج من المطار بشكل استأنائي ألنه   تولد ستطول. السلطاب التونسيا رفتب ا
 لديهم توشيراب د ول لتونا، وفشلب محاو ب فلسطينيا دبلوماسيا في تعيير هذا المو  .

ان السلطاب التونسيا تعطي ا سرائيلي ال ادم ال  ” راي اليوم“دبلوماسي فلسطيني في تونا  ال لر 
تعيد لوازا ويعادر، فلماذا   تفعل الشيء نفسه م  هؤ ء تونا تصريم مرور وعندما يعود يس

 الفلسطينيين المحتلزين؟
السلطاب التونسيا  الب انها ستعيدهم عل  الطائرة المعادرة ال  لبنان يوم ا حد الم بل، ولكن 

 السلطاب اللبنانيا لن تسمم لهم بالد ول وستعيدهم عل  الطائرة نفسها ال  تونا.
تونسيا ان هؤ ء الفلسطينيين المحتلزين في طري هم ال  بنعازي لل تال ال  لانس وتشك السلطاب ال

 لماعا أنصار الشريعا المتشددة وهو ما ينفيه هؤ ء بدليل ولود اطفال معهم.
من ناحيا ا ر  كش  السيد ابو علي لرار  نصل فلسطين في ليبيا ان بعض ابناء اللاليا 

هذا ا يام من  بل لماعاب مسلحا ملهولا تتهمهم با نتماء الفلسطينيا يتعرتون لهلماب شرسا 
ال  اللماعاب ا سنميا المتشددة  اصا في مدينا بنعازي، وتشن بعض المحطاب التلفزيونيا حملا 

 اعنميا شرسا تدهم تكرر ا تهاماب نفسها، مما يذكر بوت  اش ائهم في العراق بعد احتنله.
02/5/0222رأي اليوم، لندن،   
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 المؤتمر الوطني للحفاظ على الثواب: حماس والجهاد تجددان رفض المفاوضات مع "إسرائيل" .09
 رررزة ر مصرررطف  حبرررو   لرررددب حركترررا حمررراا واللهررراد اإلسرررنمي علررر  تمسرررك الشرررعس الفلسرررطيني 

لنحرتنل اإلسررائيلي حتر  تحريرر كامرل أرض فلسرطين “بأوابته وح و ه المسلوبا وبالم اوما المسلحا 
 ”.وا  اما الدولا الفلسطينيا التاري يا

ولررددب الحركترران،  ررنل المررؤتمر الرروطني للحفرراظ علرر  الأررواس، الررذي ع ررد اليرروم الأنأرراء فرري مدينررا 
للنكبا الفلسطينيا، رفتهما للمفاوتاب م  إسررائيل التري يرتم مرن  نلهرا  66 زة بمناسبا الذكر  الر 

 تصفيا  تيا الشعس الفلسطيني.
 بيررل انع رراد مررؤتمر أنررابوليا للسررنم فرري ” للحفرراظ علرر  الأوابررب الفلسررطينيا المررؤتمر الرروطني“وأسررا 

، بمشرررراركا ش صررررياب وطنيررررا و يرررراداب فصررررائل فلسررررطينيا وأكرررراديميين 1001الشرررررق األوسررررط عررررام 
 ومأ فين وولهاء.

وينع ررد المررؤتمر الرروطني للحفرراظ علرر  الأوابررب فرري شررهر مررايو/ أيررار مررن كررل عررام منررذ توسيسرره عررام 
 تزامن م  ذكر  النكبا الفلسطينيا.، بال1001

الشرعس الفلسرطيني ” و رال ال يرادي فري حركرا حمراا محمرود الزهرار فري كلمرا لره  رنل المرؤتمر  إن 
متمسك بأوابته وح و ه التي لاءب من النصروص ال رآنيرا ومرن دمراء الشرهداء األبطرال ومرن عرذاباب 

 ”.األسر  في سلون ا حتنل
الررذي تتعرررض فيرره  ترريتنا الفلسررطينيا للتصررفيا والأوابررب لننحرررا   فرري الو ررب“وأتررا  الزهررار أنرره 

تحررب وطررروة مسرريرة السرررنم الترري وصرررلب إلررر  طريررق الفشرررل المحترروم نؤكرررد تمسرركنا بالأوابرررب وتحريرررر 
 ”.فلسطين كل فلسطين

وأكررد علرر  أن الرردفاع عررن فلسررطين بكررل أشرركالها الم اومررا المسررلحا والسررلميا هرري حررق م رردا للشررعس 
 كفلته كافا ال وانين الدوليا. الفلسطيني،

وشررردد علررر  التمسرررك بحرررق عرررودة النلئرررين الفلسرررطينيين إلررر   رررراهم ومررردنهم التررري هلرررروا منهرررا عرررام 
2441. 

تحرير األسر  هو لزء من تحرير فلسرطين وسرتعمل الم اومرا المسرلحا بكرل طا تهرا “و ال الزهار إن 
 ”.من ألل اإلفراج عنهم

ا اللهررراد اإلسرررنمي محمرررد الهنررردي علررر  رفرررض حركتررره للعرررودة مرررن لانبررره، شررردد ال يرررادي فررري حركررر
ألنها تشكل  طاء لكل الشرور واللرائم التي يرتكبها ا حرتنل ترد الشرعس “للمفاوتاب م  إسرائيل 

 ”.الفلسطيني
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مشرررروع الررردولتين الرررذي هرررو أساسرررا ا ترررراع إسررررائيلي تسرررو ه أمريكرررا وتوابعهرررا مرررن “و رررال الهنررردي  إن 
 ”.  طريق مسدوداألنظما  د وصل إل

وأكررد علرر  تمسررك حركررا اللهرراد اإلسررنمي بالأوابررب والح رروق الفلسررطينيا والم اومررا المسررلحا والسررلميا 
 حت  تحرير فلسطين.

نريرد مصرالحا تشركل حرنن ألزمرا المشرروع الروطني “وفي موتوع المصالحا الفلسرطينيا،  رال الهنردي 
وال يادة الفلسطينيا، ونريد المصرالحا مرد ن  الذي نعي  فيه ونريد المصالحا لتصويس مسار السلطا

 ”.إلعادة بناء منظما التحرير الفلسطينيا كمرلعيا وطنيا ت ود كفاح شعبنا في المرحلا ال ادما
 02/5/0222القدس العربي، لندن، 

 
 أبو مرزوق: اللجئون الفلسطينيون يعيشون ظروف صعبة وخطيرة .21

لسياسررري لحركرررا حمررراا موسررر  أبرررو مررررزوق إن  رررزة ر مرررن مصرررطف  حبرررو  ر  رررال عترررو المكترررس ا
النلئررين الفلسررطينيين يعيشررون ظرررو  صررعبا و طيرررة فرري م يمرراب الللرروء فهررم محرمررون مررن أبسررط 

 ”.ح و هم اإلنسانيا
ف ررررد أبسررررط الح رررروق اإلنسررررانيا “وأكررررد أن النلررررئ الفلسررررطيني فرررري م يمرررراب الللرررروء بالرررردول العربيررررا 

ي كانرب صرفته، ومنهرا حرق العمرل وحرق السرفر وحرق التعلريم التي يلس أن ت دم لإلنسان أ” األساسيا
 وحق التن ل.

 02/5/0222القدس العربي، لندن، 
 
 شّلح يبحث في القاهرة ملف المصالحة الفلسطينية وكيفية تفعيل منظمة التحرير .20

ة الفلسطينيا ب يرادة الردكتور رمتران عبرد ه شرلم زيرار ” اللهاد ا سنمي“لندن  ا تتم وفد من حركا 
رسميا ال  ال راهرة يروم أمرا بردعوة مرن السرلطاب المصرريا لرر   نلهرا منا شرا تطروراب المصرالحا 

 الفلسطينيا وكيفيا تفعيل منظما التحرير الفلسطينيا وتطوراب ا وتاع في ا راض المحتلا.
 وهررذا هرري اول زيررارة رسررميا علرر  هررذا المسررتو  لحركررا اللهرراد ا سررنمي الرر  ال رراهرة منررذ اإلطاحررا
بالرئيا محمد مرسي وحكومته، وتم الوفد السيد زيراد الن الرا نائرس ا مرين العرام للحركرا وعرددا مرن 

 المسؤولين اآل رين.



 
 
 

 

 
           00ص                                     3002 العدد:     02/5/0222األربعاء  التاريخ:

 

وكانرب السرلطاب المصرريا تفاوترب مر  حركرا اللهرراد ا سرنمي للتوصرل الر  تهدئرا فري  طراع  ررزة 
و ا و ذيفررا علرر  اهرردا  صررار  265بعررد ازمررا الصررواريخ ا  يرررة الترري أطل ررب  نلهررا الحركررا حرروالي 

 اسرائيليا شمال  طاع  زة.
من مصادر وأي ا ان وفرد حركرا اللهراد ل ري حفراوة بالعرا فري ال راهرة، حيرو أمرن ” راي اليوم“وعلمب 

 ”.تتمسك بالأوابب الوطنيا الفلسطينيا“المسؤولون المصريون الذين الت وا وفدها دورها كحركا م اوما 
ان وفررد الحركررا طرررح مرر  المسررؤولين المصررريين مسررولا ا ررنق ” اليررومراي “و الررب المصررادر نفسررها لررر 

معبر رفم وحالرا الحصرار المفروترا علر   طراع  رزة واوترم ان ا  رنق والحصرار يلح ران ترررا 
كبيرا بحوالي مليوني مرواطن فلسرطيني مرن سركان ال طراع، واكردب ان هرذا الطررح ولرد تلاوبرا ايلابيرا 

 ي تفاصيل ا ر .من اللانس المصري دون اعطاء ا
 02/5/0222رأي اليوم، لندن، 

 
 "الشعبية" و"الديموقراطية" تخشيان تحول حكومة التوافق الوطني إلى حكومة إدارة االنقسام .22

رام ه ر أحمرررد رمتررران  أعربرررب كرررل مرررن اللبهترررين الشرررعبيا والديم راطيرررا عرررن  شررريتهما مرررن تحرررول 
اذا مررررا ب يررررب المشرررراوراب م تصرررررة علرررر  "فررررتم"  حكومررررا التوافررررق الرررروطني الرررر  حكومررررا إدارة ا ن سررررام

و"حمرراا" بعيرردان عررن المشرراركا الوطنيررا للميرر  الفصررائل، مشررددة علرر  ان "حررواراب المحاصصررا بررين 
  "فتم" و"حماا" تعيد ا مور ال  مرب  سابق من فشل عدة اتفا ياب ساب ا".

"لرم تلرر أي مشراوراب مر  ال رو  و ال ال يادي في "اللبها الشعبيا لتحرير فلسطين" كايرد العرول، إنره 
الوطنيرا، وانمررا ُطلررس منهرا ت ررديم اسررماء لترشرريحها لحكومرا التوافررق الرروطني، وسريتم ا تيررارهم مررن  بررل 

 الرئيا عباا".
بدورا، اكد ال يادي في "اللبها الديم راطيا لتحرير فلسطين" طنل أبرو ظريفرا ان "المشراوراب لرم تكرن 

راكا في تشكيل الحكوما، و ال  "مرا زالرب المشراوراب أنائيرا برين عل  اسا ومرتكزاب تح ق مبدأ الش
"فتم" و"حماا" حيو أوصلب ا تفا اب الساب ا الطرفين ال  المحاصصا والصرراعاب"، مشرددان علر  
أن "التررررمانا لتشرررركيل الحكومررررا هرررري ولررررود حاتررررنا مررررن ال ررررو  الوطنيررررا والسياسرررريا، وأ  ت تصررررر 

 المشاوراب عل  فتم وحماا".
 02/5/0222قبل، بيروت، المست
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 حماس: نرفض استمرار إخلف الوعود لطي مأساة مخيم نهر البارد في لبنان .23
بيروب  انت د مكتس شؤون النلئين في حركا حماا أداء "األونروا" والدولا اللبنانيا تلاا م ريم نهرر 

 البارد، ودعب إل  التعليل بإعادة إعمار الم يم وتومين العودة والتعويض.
( فري ذكرر  مررور سرب  سرنواب علر  تهليرر أهرل 5|10لس "حماا" في بيران لهرا اليروم الأنأراء )وطا

الم ررريم، وتررردمير بيررروتهم وتهليررررهم، وانتظرررارهم تنفيرررذ الوعرررود التررري تل وهرررا مرررن المسرررؤولين اللبنرررانيين 
دة والتعويض، والدوليين، الدولا اللبنانيا بتنفيذ الوعود التي وعدب بها، من  نل إعادة اإلعمار والعو 

لعاء الحالا األمنيا المحيطا بالم يم، والعمل عل  ما تعهدب به بتحصيل أموال إعادة اإلعمار من  وا 
الررردول المانحرررا، والترررعط علررر  األونرررروا للتعليرررل بإعرررادة اإلعمرررار والتح يرررق بالهررردر، وتشررركيل للنرررا 

 ، ومنهم أهالي الم يم.تح يق بوسباس تو ر إعادة اإلعمار، وكش  نتائج التح يق ألصحاس الشون
كمررا طالبررب "األونررروا" بالتشرردد بررإلراءاب و رر  الهرردر المتمأررل بتررياع كأيررر مررن األمرروال الم صصررا 
طررنق نررداء  إلعررادة إعمررار م رريم نهررر البررارد، والتعليررل بإعررادة اإلعمررار، وعرردم التلكررؤ وا نتظررار. وا 

لم رريم، وتوزيعهررا فرري السررنواب للملتمرر  الرردولي لتحّمررل مسررؤولياته، وتوترريم بيانرراب صررر  أمرروال ا
السررب  األ يرررة، وا عترررا  بالهرردر الحاصررل واإلفصرراح عررن أسرربابه الترري توصررلب إليهررا للنررا التح يررق 

  بشفافيا، والعودة إل   طا الطوارئ اإل اأيا كاملا، وبدون ن صان، أو  تم تدريلي.
لو ررر  الهررردر، وأن ودعرررا مكترررس شرررؤون النلئرررين فررري حركرررا "حمررراا" إلررر  كشررر  الح رررائق لللمهرررور 

وأكررردب "حمررراا" أنهرررا تحرررتفظ برررالحق فررري  يتحمرررل اللميررر  مسرررؤولياته تلررراا موسررراة م ررريم نهرررر البرررارد.
عررادة  التحرررك السررلمي تلرراا أي إلررراءاب تسررلس الشررعس الفلسررطيني ح و رره فرري الم رريم، مررن عررودة وا 

 إعمار وتعويض وا  اأا طارئا، كما  ال البيان.
 02/5/0222قدس برس، 

 
 : السلطة اعتقلت رافعي شعار "رابعة" خلل التضامن مع األسرىأمين مقبول .24

ال ليررل )فلسررطين(  نفرر   أمررين سررر المللررا الأرروري لحركررا "فررتم" أمررين م بررول ولررود اعت ررا ب علرر  
 لفيرا سياسريا ألنصررار حركرا "حمراا" والمتتررامنين مر  األسرر  المتررربين عرن الطعرام، واعتبررر أن 

  المتتامنين عن المسار المولو  لدعم األسر ". هذا ا عت ا ب "تمب بسبس  روج
 وأكررد م بررول فرري تصررريحاب  اصررا لررر " رردا برررا" أن هررذا ا عت ررا ب تمررب لمررن رفرر  شررعار "رابعررا" 
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وصررور الرررئيا المصررري المعررزول محمررد مرسرري فرري الفعاليرراب التتررامنيا مرر  األسررر ، ولرريا لمررن 
 ودعم األسر  اإلداريين.يتتامن معهم، معتبرنا أن   عن ا بين صور مرسي 

 02/5/0222قدس برس، 
 
 أمنية أمريكية استراتيجيةحماس: أمن السلطة بالضفة يعمل ضمن  .25

رام ه )فلسطين(  رأ  ال يادي في حركا حماا، نزيه أبو عون، أن ا عت ا ب وا ستدعاءاب التري 
"يرروتي تررمن سياسررا وترر  باتررب تسررود مرردن التررفا العربيررا وتنفررذها ألهررزة أمررن السررلطا الفلسررطينيا 

بناهررررا اللنرررررا ب األمررررريكيين  الترررريالعصرررري برررردواليس المصررررالحا، واسررررتمراران بررررنفا الع يرررردة األمنيررررا 
 والمنس ين األمنين ع س ا ن سام البعيض".

(، "السرؤال الرذي يطررح نفسره 5|10واستطرد أبو عرون، فري تصرريم  راص برر " ردا بررا"، الأنأراء )
لسياسري فري الترفا، ومرا هرو حلرم السريطرة علر  األمرن مرن  برل السرلطا اآلن ما هرو دور المسرتو  ا

وحركا فتم"، متسائنن  "أم أن ما و عب عليه السلطا من اتفا ياب أمنيا م  ا حتنل واألمريكان يحد 
مرررن صرررنحيا السرررلطا علررر  هرررذا األلهرررزة؟..  رررد يرررتفهم )الررربعض( السرررلوك األمنررري هرررذا فررري أع ررراس 

هررذا السرنين الطويلرا بشرركل عرام وبعرد اتفراق المصررالحا األ يرر فرن أظررن أن  ا ن سرام، أمرا أن يسرتمر
 فلسطينيان يملك  رارا ي بل هذا السلوك".

 02/5/0222قدس برس، 
 
 من المفاوضات جبريل الرجوب يقترح وصاية دولية على األراضي الفلسطينية بدالا  .26

"فرتم" لبريرل الرلروس أن المفاوتراب  الدوحا ر رام ه )فلسطين(  رأ  عترو الللنرا المركزيرا لحركرا
الفلسطينيا اإلسرائيليا لم تنلز شيئا للصالم الفلسطيني أمام التعنب اإلسرائيلي، طارحرا بردائل وآليراب 

 لموالها ا حتنل في حال ت رر عدم العودة للتفاوض.
ب ( حملرر5|24وتحرردو الرلرروس  ررنل محاترررة فرري العاصررما ال طريررا الدوحررا مسرراء امررا ا أنررين )

عنرروان "وا رر  النتررال الفلسررطيني"، نشرررها ال سررم اإلعنمرري لحركررا "فررتم"، عررن أسررباس عرردم اسررتئنا  
السرررلطا للمفاوتررراب، والمتمألرررا بررررفض ا حرررتنل اإلفرررراج عرررن الدفعرررا الرابعرررا مرررن  ررردام  األسرررر ، 

 ورفض تلميد ا ستيطان في األراتي الفلسطينيا بما في ذلك ال دا الشر يا.
مصالحا بونها " رار استراتيلي   رلعا عنه"،  ال بونها "ست ود إل  تلديد شرعيا ووص  الرلوس ال

 النظام السياسي الفلسطيني، بعد  ط  شوط كبير في هذا الملال".
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وا ترح أنأا بدائل للمفاوتاب، تتمأرل بفررض وصرايا دوليرا علر  األراتري الفلسرطينيا، والللروء إلر  
 لمشروع الفلسطيني  و  وعمن، باعتبار أن العالم يت بل ذلك.العمق اإل ليمي ال ادر عل  تبني ا

كما ا ترح بناء لبها وطنيا دا ليا، معتبرا الم اوما الشعبيا هي سنح مؤأر وفاعل و ادر علر  ن رل 
بشرركله العنصررري والفاشرري،  61رسررالا الفلسررطينيين بونرره آن األوان إلنهرراء ا حررتنل ال ررائم منررذ عررام 

 س الفلسطيني ممارسا ح ه في ت رير مصيرا عل  أرته.مشددا عل  حق الشع
وأكد الرلوس أن "كل من يسع  لتكريا ا ن سام ملرم بعد أن أصبم اللمي  مدركا أن اسرتمرارا هرو 
مصررلحا إسرررائيليا ومررن شررونه ترررس المناعررا واللبهررا الوطنيررا وترررس مشررروع الدولررا وا سررت نل، 

 وعدوانه عل  الشعس الفلسطيني".وا عطاء هام  لنحتنل كي يستمر في  يه 
وأتررا  "نحررن فرري "فررتم" تواف نررا مرر  "حمرراا" ولسررنا وحرردنا فرري السرراحا الفلسررطينيا وتررم التوافررق علرر  
رؤيرررا مشرررتركا  نلررراز المصرررالحا، ويلرررس أن تح رررق وحررردة الشرررعس الفلسرررطيني فررري الررروطن والشرررتاب 

نهرراء ا ن سررام وتح ررق وحرردة ال ترريا الفلسررطينيا ك ترريا سياسرريا،  وتح ررق وحرردة ال يررادة الفلسررطينيا وا 
 وعل  رأسها منظما التحرير".

و رررال إن "حمررراا" لرررزء مرررن حركرررا التحررررر الررروطني الفلسرررطيني ببعرررد إسرررنمي"، متمنيرررا منهرررا إلرررراء 
مرالعا سياسيا وأيديولوليا، ومرالعا عن ا ذلك بمفهوم السرلطا ودورهرا فري المشرروع الروطني سرواء 

 مد لسور التواصل م  العمق اإل ليمي والدولي، عل  حد تعبيرا.في بناء اللبها الوطنيا، أو 
 02/5/0222قدس برس، 

 
 "المستقبل": فتح تأهل وحداتها العسكرية العاملة في مخيمات لبنان .27

صيدا ر رأفب نعيم  تعك  حركا فتم في لبنان عل  استكمال ترتيس بيتها الدا لي تنظيميرا وعسركريا، 
تعزيرز دور الحركرا فري التعراطي مر  ا سرتح ا اب الم بلرا علر  السراحا نظررا لمرا لرذلك مرن أهميرا فري 

 الفلسطينيا.
وتشررهد فررتم  ررنل هررذا الفترررة اول دورة توهيررل وترردريس مررن نوعهررا لوحررداتها العسرركريا فرري لبنرران والترري 

 لر  دملها  بل سنواب في إطار موحد هو األمن الوطني الفلسطيني.
يريا لهذا الدورة لرب عل  مد  اكأر من شرهر وتوزعرب برين وعلمب "المست بل" أن التماعاب تحت

عين الحلوة وبيروب، وشملب  ادة الوحرداب والكتائرس فري كافرا الم يمراب ورأسرها  ائرد األمرن الروطني 
اللرررواء صررربحي أبرررو عررررس. وتولرررب لميعهرررا بالتمررراع مركرررزي موسررر  ع رررد يررروم ا أنرررين، فررري السرررفارة 

اط فتم  دم مرن رام ه لإلشررا  علر  الردورة التري ت رام فري الفلسطينيا في بيروب حترا وفد من تب
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عنصررر  500حزيررران الم بررل ويشررارك فيهررا مررا   ي ررل عررن  16م رريم الرشرريديا )صررور( وتمتررد حترر  
 وتابط فتحاوي من م تل  المناطق والم يماب.

أليرررا وفيمررا وتررعب بعررض األوسرراط الفلسررطينيا هررذا الرردورة العسرركريا الفتحاويررا فرري اطررار التحسررس 
اسررتح ا اب امنيرررا  ادمرررا ربمررا علررر  الم يمررراب او احرردها، نفرررب مصرررادر فتحاويررا ذلرررك، وحسرررمب ان 
تنظررريم هرررذا الررردورة  يرررر مررررتبط بررراي اسرررتح اق امنررري، وانهرررا كانرررب م رررررة سررراب ا تنفيرررذا ل ررررار ال يرررادة 

 .الفتحاويا في رام ه ترتيس البيب الفتحاوي واعادة تنظيم صفو  الحركا وتفعيل دورها
اما سبس ا تيار م يم الرشيديا إل اما هذا الدورة فيه، فلفتب بعض األوساط ال ريبا مرن فرتم الر  ان 
الرشرريديا يعررد أرراني أبرررز معا ررل فررتم بعررد عررين الحلرروة، ونظرررا لمو رر  الم رريم علرر  البحررر مررا يلعلرره 

الم يمرراب الرئيسرريا  مناسربا لمأررل هرذا الرردورة، وكررذلك نظررا  سررت رارا األمنرري نسربيا ول ربرره لعرافيررا مرن
 في اللنوس التي تتم العدد األكبر من  واب فتم العسكريا.

 02/5/0222المستقبل، بيروت، 
 
 الفصائل الفلسطينية تبحث مع قيادات لبنانية الملف األمني في مخيم عين الحلوة .28

بيررروب، محمررد صررالم  انت ررل ملرر  م رريم عررين الحلرروة بكررل تداعياترره األمنيررا وتع يداترره السياسرريا إلرر  
حيو وت  عل  طاولا البحو  نل الل اء الذي لم ، أما، المدير العام لألمن العام اللواء عبراا 
 ابراهيم م  وفد من ال يادة السياسيا العليا لل و  والفصائل الفلسطينيا الوطنيا واإلسنميا في لبنان.

للم رريم وعلرر  مسررولا  وأفررادب مصررادر الملتمعررين أن الن اشرراب ركررزب علرر  الوترر  ا منرري المتررردي
العبوة التي استهدفب  بل يومين ال يادي في "فتم" أبو طنل األردني، و طورة است دام هذا النوع من 

 العبواب عل  الم يم الذي يشهد ازدحاما سكانيا اتافا ال  آ   النازحين من سوريا.
ر في النهج الدموي في التصفياب ولفتب ا نتباا إل  أن "الّل اء ت ّلله تحذير من أنه في حال ا ستمرا

الدا ليا، فإن هناك  طورة من أن يتحّول عين الحلوة إل  بارد لديرد أو يرمروك آ رر. وبالترالي   برّد 
علرر  الفصررائل وال ررو  اإلسررنميا أن تترردارك هررذا الم رراطر  بررل و وعهررا بعيررا إن رراذ الم رريم  بررل فررواب 

 األوان".
إلر  تررورة انتشرار ال رروة األمنيرا الفاعلرا بعرد زيرادة عررددها  وأشرارب المصرادر إلر  أّنره "لررر  التطررق

 وعتادها لتمسك بزمام األمور، انطن ا من تنفيذ بنود الوأي ا التي تّم التو ي  عليها مؤ را".
 كما علم أن الملتمعين نا شوا أيتان "مسولا من  د ول النازحين الفلسطينيين من سوريا ال  لبنان".
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أمررا، ل رراءاب تشرراوريا متعّل ررا بوترر  عررين الحلرروة وتطوراترره ا منيررا، كرران  إلرر  ذلررك، شررهدب صرريدا،
أبرزها زيارة  ام بها وفد من  يادة "اللبها الشعبيا لتحرير فلسطين"، تم كنن من  أبو لابر وعبد ه 
الرردنان، وعمررر عبررد الكررريم، إلرر  أمررين عررام "التنظرريم الشررعبي الناصررري" أسرراما سررعد، أررم رئرريا بلديررا 

 السابق عبد الرحمن البزري. صيدا
و رال أبرو لررابر  "اتف نرا علر  أسررلوس لمعاللرا  ترايا الم رريم بالتصردي لكرل المحرراو ب ال ارليرا مررن 
 بررل العرررابأين وال ررارلين عرررن ال ررانون، وبمرررنم الفلسرررطينيين لررزءان مرررن ح ررو هم المدنيرررا وا لتماعيرررا، 

 وانهاء كل الظواهر التي تسيء للشعس الفلسطيني".
 02/5/0222ر، بيروت، السفي

 
 المقاومة تتصدى لقوة عسكرية إسرائيلية متوغلة شرق خان يونس .29

 زة  تصّدب الم اوما الفلسطينيا فلر األربعراء، ل روة صرهيونيا تو لرب شررق مدينرا  رانيونا لنروس 
وذكررررب مصرررادر أمنيرررا لرررر"الرأي"، أن عررردة لرافررراب صرررهيونيا تو لرررب لعشرررراب األمترررار   طررراع  رررزة.
كمرا  ن مو   كيسوفيم العسكري شررق المدينرا، تراف هرا عردة آليراب و روة مرن لنرود ا حرتنل.انطن ا م

 أطل ب الم اوما عدة  ذائ  هاون، تلاا ال وة الصهيونيا المتمركزة في محيط مو   كيسوفيم.
 02/5/0222وكالة الرأي الفلسطينية لإلعلم، 

 
 افق الفلسطينية ليفني: الواليات المتحدة سوف تتعامل مع حكومة التو  .31

أشر  الهور  ن لب وزيرة العدل اإلسرائيليا والمسؤولا عن مل  المفاوتاب تسيبي ليفني بعد  - زة 
الل اء م  محمود عباا إل  رئيا الوزراء بنيامين نتنياهو، أن المو   الفلسطيني المتمأل بتلبيا 

بإسرائيل، وأبلعته في الو ب ذاته حكوما التوافق الفلسطينيا كل شروط الرباعيا بما فيها ا عترا  
بولها النظر األمريكيا التي ن لها إليها وزير ال ارليا األمريكي لون كيري، بون بندا لن ت در عل  

 م اطعا الحكوما الفلسطينيا الم بلا، طالما  لب من رموز حماا، ولبب شروط الملتم  الدولي.
لمعلن من نتنياهو حول ل اء ليفني بعباا الذي وبالعودة إل  مو   إسرائيل فبالر م من المو   ا

 وبل بالرفض، إ  أن ن اشاب معم ا تلريها حكوما تل أبيس حول كيفيا التعامل م  حكوما 
التوافق، في ظل تو عاب فلسطينيا لر  استنباطها من ليفني بون إسرائيل ستلد نفسها في نهايا 

 المطا  ملبرة عل  التعامل م  الحكوما اللديدة.
 02/5/0222لقدس العربي، لندن، ا
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 يعلون يشكك بإمكانية تسلح الجيش بمنظومة ـ"العصا السحرية" .30

ررس   نل زيارته ل اعدة "بلماحيم" العسكريا اإلسرائيليا، اليوم الأنأاء، شكك وزير األمن 41عرر
 اب.موشي يعالون بإمكانيا تسليم اللي  بالمنظوما "العصا السحريا" بسبس ت ليص الميزاني

و ال يعالون إنه في حال لم يحصل اللي  عل  الميزانيا المطلوبا فليا من المؤكد أن يكون ممكنا 
تسليحه في السنا ال ادما بمنظوما "العصا السحريا" الم صصا  عتراض الصواريخ المتوسطا 

 والبعيدة المد .
ا، ولكن تبين أنه   يولد و ال يعالون إنه كان يعت د  نل العام الماتي أنه يولد أزما ا تصادي

أزما، وأنما يولد وفرة من المال، ولذلك فن سبس يدعو للم اطرة باألمن وبتوهيل وتدريس اللي  
 وتعزيز  وته. عل  حد تعبيرا.

 02/5/0222، 28عرب 
 
 الكنيست يناقش مجدداا قانون صلة اليهود في المسجد األقصى .32

لر"كنيسب" اإلسرائيلي اليوم الأنأاء أن الللنا الدا ليا التابعا بترا  أعلن المو   اإللكتروني ل -رام ه
له ستنا   ملددا في األيام ال ليلا الم بلا مسودة  انون صنة اليهود في المسلد األ ص  المبارك 
بمدينا ال دا المحتلا. وي ول مرا بون إن ال رار سيكون ا ول من نوعه بالنسبا للمسلد ا  ص  

 وا  طر عليه.
وحسس مسودة ال انون، فإنه سيسمم لليهود بتوديا الط وا والصلواب التلموديا في باحاب المسلد 

د ال كل لوازم الصنة إل  دا له.  األ ص  المبارك ومراف ه، بشكل علني بدون أي  يود وا 
 02/5/0222الغد، عّمان، 

 
 زحالقة: االعتقال اإلداري جريمة ترتكبها "إسرائيل" ونتنياهو شخصياا .33

ررس  دعا النائس لمال زحال ا، رئيا كتلا التلم  البرلمانيا، إل  و   ا عت ا ب اإلداريا، 41عرر
 وال  اإلفراج عن كافا المعت لين ا داريين، الذين زلوا في السلون بن محاكما وبن حت  تهم.

ياب لاءب دعوة زحال ا  نل  طابه أمام الهيئا العاما للكنيسب، حيو  ال إن إحد  تلل
الممارساب التعسفيا التي ي وم بها كل نظام حكم مستبد، هي اعت ال إنسان وزله في السلن دون 
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دانا.  وأتا  أن هذا أداة تبنتها حكوماب إسرائيل المتعا با، وتست دمها بحق المواطنين  محاكما وا 
 الفلسطينيين، حيو  ب  اآل   في السلون اإلسرائيليا بسبس ا عت ال اإلداري.

عتبر زحال ا استمرار الحكوما ا سرائيليا في انتهاج سياسا ا عت ال اإلداري العشوائي عمن منافيا وا 
ألبسط المواأيق الدوليا ومبادئ احترام ح وق اإلنسان وال يم اإلنسانيا. وحذر زحال ا من ا س اطاب 

ه  ئحا اتهام تدهم معت ن دون تولي 110ال طيرة لهذا السياسا مشيرنا إل  أن اعت ال أكأر من 
وات اد إلراءاب   إنسانيا تدهم من  نل سحس اإلنلازاب والح وق المكتسبا الت  ح  تها الحركا 
الوطنيا األسيرة  نل سنواب ا عت ال هي انتهاكاب شنيعا ولريما ترتكبها اسرائيل ونتنياهو 

 ش صينا".
 02/5/0222، 28عرب 

 
 في الضفة وسيلة تهجير ووقف التوسع الفلسطينيضابط إسرائيلي: التدريبات العسكرية  .34

ررس   ال تابط كبير في لي  ا حتنل اإلسرائيلي، مؤ را، إن التدريباب العسكريا التي 41عرر
يلريها لي  ا حتنل في التفا العربيا تعتبر وسيلا لتهلير سكان فلسطينيين من المنط ا والحد 

 من البناء الفلسطيني فيها بدون تر يص.
ءب أ وال التابط المذكور في للسا للنا أانويا تابعا لللنا ال ارليا واألمن في الكنيسب، لا

نو   فيها ما يسم  بر"البناء  ير ال انوني" في مناطق سي/ج، وتهلير فلسطينيين من مناطق معينا 
 " التي لر  تمها لمستوطنا "معاليه أدوميم" واأل وار و"سوسيا" لنوس لبال ال ليل.E1مأل "

و ال عينا  شالي ، وهو تابط في " يادة المركز"، في الللسا إن "الر با في العمل تد ظاهرة 
البناء  ير ال انوني هي أحد األسباس المركزيا التي تلعل اللي  يتاع  في الفترة األ يرة من 
ي تدريباته في األ وار"، األمر الذي يتنا ض م  ادعاءاب الدولا بون ت صيص مناطق معينا يوت

 ألهدا  عسكريا ف ط.
وفي ت رير أعدته عميرة ها، ونشر في صحيفا "هآرتا"، أن لي  ا حتنل زاد من تدريباته 

"حيو يسع  421العسكريا في السنتين األ يرتين في األ وار، وفي المنط ا التي يطلق عليها "
ال ائما عل  أراتي " 404 ريا فلسطينيا لنوس لبال ال ليل، والمنط ا " 21اللي  إل نء وتدمير 

 ريا ع ربا لنوس شرق مدينا نابلا. ور م  رار المحكما العليا بعدم التشوي  عل  ملر  حياة 
السكان فيها، إ  أن اللي  ألر  األسبوع الماتي تدريباب عسكريا عل  أراتي  ريا لينبا 
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 41ا  نل عائنب بدويا إ نء مساكنه 5أسابي  طلس لي  ا حتنل من  4الزراعيا. و بل 
 (.421ساعا  رس أريحا )المنط ا 

من أراتي التفا العربيا تعتبر "مناطق عسكريا معل ا معدة للتدريباب  %21وبحسس الت رير فإن 
" التي تدار من  بل السلطا الفلسطينيا تصل نسبتها إل  Aالعسكريا"، علما أن مساحا المنط ا "

 من أراتي التفا. 2171%
 02/5/0222، 28عرب 

 
 شيخاا درزياا بعد زيارتهم سورية 21نيابة اإلسرائيلية تغلق ملفات االتهام بحق ال .35

الحياة  في  طوة تكاد تكون  ير مسبو ا، أ ل ب النيابا العاما في إسرائيل ملفاب ا تهام  -الناصرة 
 من المشايخ العرس الدروز بعد أن دانتهم المحكما بزيارة بلد عدو )سوريا(. من لانبهم، 26بحق 

 و   المتهمون عل  تعهد بعدم السفر إل  سوريا من دون استئذان السلطاب اإلسرائيليا لمدة عام.
 02/5/0222الحياة، لندن، 

 
 حملة إسرائيلية يهودية ضّد األونروا مع اقتراب انتهاء تفويضها .36

ئين اللزيرة  ادع  مندوس إسرائيل لد  األمم المتحدة رون بروسور أن وكالا  وو وتشعيل النل
الفلسطينيين )أونروا( تمأل عائ ا أمام السنم م  الفلسطينيين وذلك لتت يمها الوعود الكاذبا بشون 

 حق العودة لنلئين الفلسطينيين.
ولاء ا تهام في ندوة دعب إليها منظمتان يهوديتان في الو ياب المتحدة، وذلك تمن تحركاب 

 40ب عل  دورها م  ا تراس انتهاء تفويتها يوم تهد  منذ فترة إل  حل الوكالا أو إد ال تعدين
 يونيو/حزيران الم بل.

و ال مراسل اللزيرة في األمم المتحدة مراد هاشم إن  ائما ا تهاماب التي ولهتها إسرائيل 
والمنظماب اليهوديا إل  الوكالا طويلا وتدعي أن أونروا تعيق تح يق السنم بين إسرائيل 

 والفلسطينيين.
 تهاماب أيتا أن الوكالا ت ال  الهد  الذي أنشئب من ألله وذلك باعتمادها معايير وتتتمن ا

مزدولا في تعري  النلئين تحول دون توطينهم في بلدان أ ر   ير فلسطين، كما تكرا من 
  نل مناهج التعليم حق العودة لد  األليال اللديدة وهو أمر يزعج إسرائيل كأيرا.
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في زيادة عدد  2444اب اليهوديا أن الوكالا ساهمب منذ إنشائها عام وتدعي إسرائيل والمنظم
 إل  أكأر من  مسا منيين حاليا. 2444النلئين من بت  مئاب عام 

من المساهماب في ميزانيا أونروا  %15و ال هاشم إن ا تهاماب تستهد  الدول المانحا، علما بون 
حيفا عن بروسور  وله "إن أونروا تت م الوعود توتي من الو ياب المتحدة وأوروبا. ون لب الص

نهم ظلوا يسمعون أن المستوطناب هي العائق الرئيسي لعمليا السنم و  أحد  الزائفا بشون العودة وا 
يشير إل  العائق الح ي ي وهو ما ُيسم  بحق العودة"، موتحا أن حق العودة سيمأل إسرائيل 

 ا اليهوديا. بمنيين "النلئين" الذين سيعر ون الدول
و ال بروسور إن ما تلدر اإلشارة إليه أن تفويض الوكالا بإعادة توطين النلئين  د تم إلعاؤا عام 

ن ذلك فا م مشكلا النلئين بد  من حلها.2465  ، وا 
 02/5/0222الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل" ترسل خبراء للمساعدة في البحث عن فتيات مختطفات في نيجيريا .37

عن شو ي   ال مسؤول إسرائيلي يوم الأنأاء إن بندا أرسلب  براء في ملال تبادل  - ال دا
تلميذة ا تطفتهن لماعا بوكو حرام  100المعلوماب إل  نيليريا للمساعدة في البحو عن أكأر من 

 اإلسنميا المتشددة الشهر الماتي.
التعامل م  حا ب احتلاز الرهائن و ال المسؤول إن الفريق الذي يتم أش اصا من ذوي ال برة في 

سينتم إل  اللهود الدوليا في البحو عن الفتياب. وأتا  المسؤول اإلسرائيلي الذي طلس عدم 
 نشر اسمه "ليسب  واب للعملياب ... هم ف ط هناك إلسداء النصيحا."

 02/5/0222وكالة رويترز لألنباء، 
 

 وغزة الضفةبنشاطهما اإلنساني لقيتين سلطة الضرائب اإلسرائيلية تضيق على منظمتين حقو  .38
ودي  عواودة  تتعرض منظمتان ح و يتان كبيرتان في إسرائيل لعملياب تتييق  ناق من  -حيفا 

 بل سلطا الترائس اإلسرائيليا التي تهدد بسحس ا عترا  بهما كلمعياب أهليا تحظ  باإلعفاء 
ويعتبر  ادة منظمتي  يا و طاع  زة.التريبي، وذلك بسبس نشاطهما اإلنساني في التفا العرب

"أطباء من ألل ح وق اإلنسان" و"بتسيلم" أن ال رار بسحس ا عترا  منهما ينم عن ر با في ا نت ام 
 منهما لنشاطهما لصالم ح وق اإلنسان الفلسطيني والمناهض لنحتنل.
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يا العام الحالي بالزعم أن وتعلل سلطا الترائس اإلسرائيليا  رارها الذي سيد ل حيز التنفيذ  بل نها
 مناهتا ا حتنل ت ال  سياساب الحكوما وأن نشاطهما يتسم بالصبعا السياسيا.

 02/5/0222الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 أيار/ مايو أحدهما تجريه الشرطة العسكرية 25اإلسرائيلي: هناك تحقيقان حول حادث  الجيش .39

وق اإلنسان يوم الأنأاء إن لديها ل طاب سي  الدين حمدان   الب لماعا تعن  بح  -ال دا 
مصورة تبين فلسطينيين دون التاسعا عشر  تن برصاص  واب األمن اإلسرائيليا أأناء احتلاج 

 األسبوع الماتي ر م أنهما لم يمأن أي  طر و تن بصورة  ير مشروعا.
ا طل اب مطاطيا وليا و ال اللي  اإلسرائيلي إن تح ي ا مبدئيا أشار إل  أن أفراد األمن أطل و 

مايو/ أيار  ارج سلن عوفر ال ريس من مدينا رام ه بالتفا  25ذ يرة حيا أأناء اشتباكاب 
  لكن اللي   ال إن تح ي ين أحدهما تلريه الشرطا العسكريا ما زا  لاريين. العربيا.

و ال المتحدو باسم اللي  اإلسرائيلي اللفتنانب كولونيل بيتر ليرنر يوم الأنأاء إن وسائل تفريق 
أعمال الشعس بما فيها العاز المسيل للدموع والطل اب المطاطيا هي التي است دمب ف ط  نل 

  ا حتلاج.
مستمر. وبالتوازي  وأتا  " ير أنه ما زالب تولد عنماب استفهام حول هذا الحادو ويولد تح يق

 بدأب الشرطا العسكريا تح ي ا أيتا."
 02/5/0222وكالة رويترز لألنباء، 

 
 موقع "ديبكا": حفتر يتلقى دعماا من الواليات المتحدة واإلمارات .41

وكا ب   أشار مو   "ديبكا" اإلسرائيلي المت صص في شؤون ا ست باراب إل  عن ا  –طرابلا 
 لمتحدة والو ياب المتحدة بما يلري في ليبيا من محاولا ان نبيا.كل من اإلماراب العربيا ا

و ال المو   إن "هلوم اللنرال  ليفا حفتر الذي ي ود ملموعا من اللنود الساب ين في اللي  
عل  البرلمان الليبي في طرابلا يوم األحد وعل  معا ل اإلسنميين في -الليبي وملموعاب مسلحا 
حصل عل  دعم من نوع ما من الو ياب المتحدة واإلماراب العربيا  -يبنعازي األسبوع المات

 المتحدة، عل  أمل أن يح ق هذا الهلوم أ يرا ا ست رار للبند التي تعاني من فوتي واتطراس".
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ون ل المو   عن مصادر أمنيا  ولها إن "كياناب أمريكيا  ير مسماة ت وم بإمداد  واب حفتر بالمال 
ماب فيما ت وم اإلماراب العربيا بت ديم السنح أو المال لشرائها من سوق األسلحا وال وة والمعلو 

 المزدهر في ليبيا". 
 02/5/0222السبيل، عّمان، 

 
 استطلع: حالة اغتراب واستقطاب بين اليهود والعرب .40

تم  أظهرب نتائج استطنع للرأي، تنامي حالا ا  تراس وا ست طاس بين المركبين األساسيين للمل
اإلسرائيلي  اليهود الحاريديم واليهود  ير الحرديم )علمانيين ومتدينين(. كما يشير إل  تعمق 

 ا ست طاس بين الملتم  اليهودي )بش يه( وبين العرس الفلسطينيين مواطني إسرائيل.
صندوق »لصالم كليا "أحفا"، بالتعاون م  « رافي سميو»وبحسس نتائج استطنع للرأي ألراا معهد 

من اليهود   يعرفون، و ير معنيين، با طنع عل  نمط حياة الحاريديم،  %10، فإن «الصدا ا
من اليهود )حاريديم وعلمانيين ومتدينين( إنهم  ير معنيين بالتعر  أكأر عل  نمط  %66فيما  ال 

 من اللمهور اليهودي عل  اطنع عل  طبيعا ونمط حياة %44حياة العرس. واظهرب النتائج أن 
من العرس  %64من اليهود إن لديهم معار  وأصد اء عرس، وبالم ابل  ال  %11العرس.  و ال 

 أن لديهم معار  وأصد اء يهود.
  02/5/0222، 28عرب 

 
 تقرير لـ"هآرتس": الحكومة اإلسرائيلية تغض الطرف عن تزوير بيع األراضي في الضفة .42

"هآرتا" اإلسرائيليا أما، أن حكوما برهوم لرايسي  أظهر ت رير نشرته صحيفا  -الناصرة 
ا حتنل ولهاز ال تاء يتواطوون عمليا م  عصاباب المستوطنين التي ترتكس عملياب تزوير 

 صف اب بي  اراض في التفا الفلسطينيا المحتلا أل راض ا ستيطان.
لهاز إذ ر م كش  الكأير من صف اب التزوير هذا، لم تلر أيا عمليا تح يق وت ديم اللناة ل 

ال تاء،   بل إن المحاكم اإلسرائيليا تصدر أوامر لتو ير إ نء أراض بملكيا  اصا، و عب 
 تحيا تزوير عملياب بي  وهميا.

، 1001وفي مركز لرائم تزوير بي  األراتي، ت   عصابا "أمانا" التي أ امب لنفسها في العام 
 د  الحكم العسكري اإلسرائيلي.شركا أطل ب عليها اسما عربيا "الوطن" وحت  إنها مسللا ل
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ويعدد الت رير سلسلا من عملياب تزوير بي  األراتي، في أنحاء م تلفا من التفا الفلسطينيا، 
 وأ يمب عل  هذا األراتي بؤر استيطانيا.

وكان أصحاس األراتي المحرومون من الد ول إليها، يكتشفون أمر السيطرة وتزوير عملياب بي  
 يتطرهم للتوله إل  ال تاء اإلسرائيلي لعرض استرداد األراتي. في مرحلا متو رة، ما

وبين الت رير ان المحاكم اإلسرائيليا عملب عل  المماطلا في البب في هذا ال تايا، وحت  إنها لم  
تصدر أوامر احترازيا لمن  المستوطنين من تعيير الوت  ال ائم عل  األرض إل  حين فحص 

أن الحديو يدور عن صف اب مزورة. ومن النماذج التي عرتتها  الوأائق، ر م معرفا اللمي 
الصحيفا، صف ا بي  عليها تو ي  صاحس األرض، بيد أن التاريخ الذي عل  الصف ا كان بعد عدة 

عام.  كما أن الشركا عرتب  200أشهر من وفاة صحاس األرض، الذي توفي عن عمر ناهز 
يا كاليفورنيا األميركيا، ولكن تبين  ح ا أن تو ي  صف ا بي  أ ر  يظهر وكونها أبرمتها في و 

كاتس العدل األميركي عل  الصف ا مزور، إذ إن الكاتس أدل  بتصريم أن تاريخ الصف ا، لاء بعد 
 شهر من سر ا األ تام من مكتبه.

وت ول الصحيفا، إن من يدير شركا "الوطن" هو إرهابي، يدع  زئي  حفير وكان عتوا في تنظيم 
شهرا  بل سنواب عديدة، وهو يتمت  بصنب متشعبا في  22طاني إرهابي، ومكأ  في السلن استي

حكوما ولي  ا حتنل، ويعد صدي ا م ربا من وزير اإلسكان أوري اريئيل ولمدير ما يسم  "سلطا 
 أراتي إسرائيل".

مفتوحا له، وحسس الصحيفا، فإن أبواس وزير الحرس موشيه يعلون ووزيرة ال تاء تسيبي ليفني  
 وكذلك ايتا أبواس مكتس رئيا الوزراء ووزارة الماليا.

واتهم السكرتير العام لحركا "سنم اآلن" اإلسرائيليا ياري  اوفنهايمر النيابا العاما بونها "تظهر 
فن  -تسامحا زائدا و  تستعمل عشر الوسائل التي تملكها لمحاكما المسؤولين ولو   الظاهرة 

لنيد لشهود ملكيين و  تح ي اب م  تحذير في ت ديم تصريحاب كاذبا مزورة إل  اعت ا ب و  ت
اإلدارة المدنيا والمحكما. إن أرض إسرائيل تشتر  بتزويراب بطرق مو وذة من العالم األسفل، و  

 يولد في النيابا العاما من يح ق ويلد المسؤولين".
 02/5/0222الغد، عّمان، 
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 يام القادمة تحمل الكثير من المخاطر التي تتهدد المسجد األقصىالشيخ كمال خطيب: األ .43
، إن مشروع ال رار الذي 41الناصرة   ال  يادي إسنمي بارز في األراتي الفلسطينيا المحتلا عام 

تنوي رئيسا للنا الدا ليا في البرلمان اإلسرائيلي )كنيسب( ت ديمه  نل األيام ال ادما  للمصاد ا 
نص عل  السماح لليهود بالصنة في المسلد األ ص  عل   رار النظام المعمول  به عليه، والذي ي

في المسج اإلبراهيمي في مدينا ال ليل "يحمل رمزيا  طيرة لدا، ومؤشر إل  أن  ادم األيام تحمل 
في طياتها الكأير من الم اطر التي تتهدد المسلد األ ص ، إن  لم تتدارك األما نفسها، وتدف  عن 

 ها سبا التاريخ إن حدو مكروا للمسلد األ ص ، ومليار ونص  مليار مسلم يتفرلون".نفس
وأتا  نائس رئيا "الحركا اإلسنميا" الشيخ كمال  طيس في حديو م  " دا برا"، أن هذا 
يشير إل  مساعي المؤسسا اإلسرائيليا، التي سبق وأكدب أنها تسع  لفرض السيادة اإلسرائيليا عل  

 ص ، مشيرا إل  أن "كأير من األنظما العربيا صد ب ما  اله ال ادة اإلسرائيليون من المسلد األ
أنهم لن يعيروا الوت  ال ائم في المسلد األ ص ، إ  أن الح ي ا ت ول أن السيادة اإلسرائيليا عل  
ح المسلد األ ص  حاصلا، وهذا واتم من  نل  رارها بإ ن ه في وله المصلين المسلمين والسما

 للمستوطنين بالد ول إليه".
02/5/0222قدس برس،   

 
 : شــركة "بيــزك" اإلســرائيلية زرعــت أجهــزة تنصــت بمكتــب الشــيخ رائــد28الحركــة اإلســلمية فــي الـــ  .44

 صلح
مراسل  اص  ع دب الحركا ا سنميا )الشماليا( بعد ظهر اليوم مؤتمران صحافينا في مدينا أم 

 ة تنصب مزروعا في مكاتبها.الفحم كشفب فيها أن عأرب عل  ألهز 
و ال نائس رئيا الحركا اإلسنميا، الشيخ كمال  طيس، إن الحركا اكتشفب مؤ ران أن ت نيي شركا 

 بيزك لنتصا ب  اموا بزرع ألهزة تنصب لصالم األلهزة األمنيا.
ألهزة وتاب   المؤسسا اإلسرائيليا تحاول اإلعتداء عل  أبناء شعبنا عل  كافا األشكال، وتزرع 

تنصب في مكاتس الحركا ا سنميا وهذا معتمد في الكأير من الموا  . وأتا   ل د  امب ألهزة 
األمن ا سرائيليا وشركا ا تصا ب بيزك بوت  ألهزة تنصب دا ل علبا في م ر رئيا الحركا 

 ، حيو وصل موظ  الشركا بعد  لل مفالئ و ام بتعيير علبا24/04/1024ا سنميا وذلك في 
عاديا ووت  ألهزة تنصب. ل د راودتنا الشكوك حول هذا العطل المفالئ، وتم فحص هذا العلبا 
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وتم العأور عل  لهاز مايكروفون متطور وتم وت  علبا عليه، وأصبم لزءا   يتلزء من العلبا 
 البنستيكيا وبشكل   يأير أي شبهاب و  يتم اكتشافه إ  بعد تكسير العلبا.

الشيخ رائد صنح إنه   يملك أسرارا ي ش  عليها  فتا إل  أن أفعال الحركا مكشوفا من لانبه  ال 
 فوق األرض وتحتها.

02/5/0222، 28عرب   
 
 الهيئة االسلمية المسيحية تحذر من مساٍع إسرائيلية إلقرار صلة اليهود في المسجد األقصى .45

 دا والم دساب أما، من نيا الللنا ال دا المحتلا  حذرب الهيئا ا سنميا المسيحيا لنصرة ال
الدا ليا في الكنيسب ا سرائيلي طرح مسودة  رار "صنة اليهود في لبل الهيكل"، الذي يمنم كل 
اليهود حريا توديا الط وا التوراتيا دا ل األ ص ، وا اما الصلواب التلموديا بشكل علني دون أي 

 رفعها دا ل المسلد. يود واد ال لوازم الصنة ولبا تمائم التوراة و 
وأكدب الهيئا في بيانها ان لمي  هذا الم ططاب والمشاري  وال وانين التهويديا انما أسلوس يدلل 
عل  عدم احترامهم لحريا العبادة المنصوص عليها في ال وانين المحليا للدول وال وانين الدوليا، 

امين عام الهيئا ال  محاو ب من  –وانتهاك صار   ماكن العبادة و دسيتها. واشار د. حنا عيس  
 يسمون أنفسهم أمناء لبل الهيكل المتكررة با تحام المسلد األ ص . 

02/5/0222الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى واالحتلل يعتقل ستة من طلب مصاطب العلم .46

نل ا سرائيلي في المسلد األ ص  صباح كامل إبراهيم، بترا  اعت لب  واب ا حت -ال دا المحتلا 
اما ستا شبان من طنس مصاطس العلم وذلك بعد ا تحام اأني عشر مستوطنا المسلد األ ص  
صباح اما برف ا حراسا أمنيا، و يامهم با تراق حل ا الطنس الدائريا عند مصل  اللنائز، 

 والمرور من  نلها استفزازا لمشاعرهم ومتاي تهم.
س بالتكبير ردا عل  استفزاز المستوطنين فيما باشر أفراد شرطا ا حتنل بتصويرهم حت  و ام الطن

 روج المستوطنين من باس السلسلا الذين شرعوا بالر ص إمعانا باستفزاز طنس العلم والمصلين. 
 .وبعدها مباشرة د ل اأنان من شرطا ا حتنل واعت لوا ستا من الطنس وسط تكبيراب با ي الطلبا

02/5/0222الرأي، عمان،   
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 الجئاا فلسطينياا وسورياا من الغرق قبالة السواحل اإليطالية 252مجموعة العمل: إنقاذ  .47
 لئان  450( مركبين كانا ي نن نحو 5-10دمشق  أن ذ  فر السواحل اإليطاليا أما الأنأاء )

 في سوريا. فلسطينيان وسوريان بينهم نحو مئا طفل، حيو كانوا هاربين من الحرس
وحسس بيان لملموعا العمل من ألل فلسطينيي سوريا تل   "المركز الفلسطيني لإلعنم" نس ا 
منه، ف د ألر  محمد حنون رئيا التلم  الفلسطيني في ايطاليا عدة ل اءاب م  المسؤولين 

الحديو اإليطاليين في لزيرة ص ليا، حيو الت   م  مستشار وزارة الصحا في اللزيرة وتناول معه 
 حول اللانس الصحي لنلئين ال ادمين إل  إيطاليا.

02/5/0222المركز الفلسطيني لإلعلم،   
 

ــة  .48  قضــية المحتجــزين الفلســطينيين بمطــار حــولمجموعــة العمــل تراســل مؤسســات تونســية ودولي
 قرطاج

، في دمشق  راسلب ملموعا العمل من ألل فلسطينيي سوريا عددان من المؤسساب التونسيا والدوليا
وأوتحب الملموعا أنها  إطار متابعتها ل تيا المحتلزين الفلسطينيين في مطار  رطاج التونسي.

 أعدب ت ريران باللعتين العربيا واإلنلليزيا يتتمن التفاصيل الكاملا  حتلاز الفلسطينيين في تونا.
لل انون الدولي، حيو  وحأب الملموعا وسائل اإلعنم التونسيا عل  تناول ال تيا التي تمأل انتهاكان 

إن الملموعا  د  امب بو ب سابق بتوليه رسالا رسميا تتتمن تفاصيل وت  النلئين المحتلزين 
 للرئاسا التونسيا، كما أنها تواصلب م  عدد من المؤسساب اإل اأيا في تونا.

هناك والتي أدب ويذكر أن النلئين الفلسطينيين كانوا متلهين إل  ليبيا لكن توتر األوتاع األمنيا 
وفي سياق متصل؛  ام  إل  إ نق المطاراب الليبيا ألبر طائراتهم عل  الهبوط في مطار  رطاج.

السفير الفلسطيني في تونا بزيارة للمحتلزين في المطار، كما أشر  السفير عل  ن ل السيداب 
 المحتلزاب إل  فندق ملاور ريأما يتم حل ال تيا.

02/5/0222، المركز الفلسطيني لإلعلم  
 
 إلضراب "اإلداريين" دون حوار مع مصلحة السجون.. وتحذير من خطورة الوضع 07دخول اليوم  .49

علي صوافطا  حذر عيس   را   وزير شؤون ا سر  والمحررين في الحكوما برام ه يوم  -البيرة 
ن يومهم الساب  الأنأاء من  طورة ا وتاع في السلون ا سرائيليا م  د ول المعت لين المتربي

 والعشرين احتلالا عل  ظرو  اعت الهم.
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و ال  را   لرويترز  نل مشاركته في  يما ا عتصام التتامنيا م  المعت لين المتربين في مدينا 
 البيرة "األمور تتله نحو ا نفلار بسبس است دام إسرائيل لعا ال وة والتعط لكسر اإلتراس."

دارة السلون وان األسر  بدأوا يعانون أوتاعا وأتا  أنه حت  "اليوم   يولد  حوار بين األسر  وا 
 صحيا صعبا م  د ول إترابهم أسبوعه الأالو."

من لهته ولفب لواد بولص محامي نادي ا سير الفلسطيني في حديأه لرويترز، ا نتباا ال   تيا 
ل  استمرار اعت اله يوما احتلالا ع 11عاما( المترس عن الطعام منذ  44المعت ل أيمن طبي  )

 اإلداري منذ اكأر من عام.
واتا  "تم ن ل العديد من ا سر  المتربين ال  المستشف  اما لعنلهم بسبس تدهور اوتاعهم 

 الصحيا او لعزلهم عن زمنئهم واتعا  معنوياتهم."
02/5/0222وكالة رويترز لألنباء،   

 
 خوض إضراب عن الطعام ليوم واحدخمسة آالف أسير يتضامنون مع زملئهم "اإلداريين" ب .51

وكا ب  شرع األسر  الفلسطينيون في سلون ا حتنل "اإلسرائيلي"، أما، وللمرة الأانيا  - زة 
 نل الشهر اللاري ب وض إتراس عن الطعام ليوم واحد تتامنان م  زمنئهم المعت لين إداريان 

بينهما األمين العام لللبها الشعبيا  في سلن "هداريم" 210يومان، فيما ي وض  11المتربين منذ 
لتحرير فلسطين أحمد سعداب، وعتو الللنا المركزيا لحركا "فتم" مروان البر وأي يوم  د األربعاء 

 )اليوم( إترابان تتامنيان عن الطعام.
آ   أسير تتامنان م  زمنئهم  5و ال وزير األسر  والمحررين في رام ه عيس   را   إن إتراس 

ر  اإلداريين يوتي بهد  التعط عل  مصلحا السلون "اإلسرائيليا" للتعاطي م  مطالبهم األس
اإلنسانيا العادلا. وأتا  أن األسر  "يحتلون بإترابهم عل  استمرار سياسا ا عت ال اإلداري 

 ويطالبون بو   ا نتهاكاب بح هم وا متناع عن است دام ال وة في التعامل معهم".
02/5/0222ة، الخليج، الشارق  

 
 أسيراا منذ بدء اإلضراب 25مركز "أحرار": االحتلل يجدد االعتقال اإلداري لـ  .50

رام ه   الب مصادر ح و يا فلسطينيا، إن لهاز األمن اإلسرائيلي "شاباك" مدد ا عت ال اإلداري 
 أسيران فلسطينيا منذ بدء ال طواب ا حتلاليا لألسر  اإلداريين. 25لر
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مركز "أحرار" لح وق اإلنسان فؤاد ال ف  إن أمن ا حتنل "  يريد أن يظهر وكونه و ال مدير 
منكسر أمام إتراس المعت لين اإلداريين لذلك ي وم بتمديد اعت ال هؤ ء األسر  دون أن يعطي أي 
ا اعتبار إلترابهم". وأتا  أن األسر  يتم تبليعهم بالتمديد اإلداري "وهم بالعزل ا نفرادي، بحال

 إتراس بطرق استفزازيا في محاولا من  بل اإلدارة النيل من معنوياتهم وحالتهم النفسيا."
02/5/0222قدس برس،   

 
 النيابة العامة اإلسرائيلية تتراجع عن محاكمة مشايخ دروز لزيارتهم سورية .52

يي ودي  عواودة  بعد سلسلا مظاهراب وفعالياب احتلاليا  اتها الدروز من فلسطين -الناصرة 
من  26الدا ل أعلنب النيابا العاما في إسرائيل أما عن شطبها لوائم اتهام سبق و دمب تد 
 1001مشاي هم لزيارتهم سوريا ولبنان  بل سنواب. وكان وفد المشايخ من بني معرو   د زار في 

م اماب وم دساب في سوريا ولبنان برف ا عتو الكنيسب السابق سعيد نفاع الذي  1020وفي 
 له  ئحا اتهام هو اآل ر بزيارة بلد معاد وبل اء وكيل ألنبي. ولهب

و بالا م ر المحكما اإلسرائيليا في مدينا نتسيرب عليب نظم العشراب من العرس الدروز السوريين 
 )اللو ن المحتل( والفلسطينيين أما مظاهرة احتلاليا عل  استمرار محاكما المشايخ الدروز.

ي إسرائيل  رارها بالترال  عن محاكما مشايخ الدروز بال ول إنه بعد التشاور وبررب النيابا العاما ف
م  النيابا العاما،  ام  ادة الطائفا الدرزيا وعل  رأسهم زعيمها الروحي الشيخ موفق طري  بالتو ي  
عل  وأي ا لكافا أبناء الطائفا الدرزيا، تطالس بني معرو  بعدم السفر ال  سوريا ولبنان دون 

 ف ا السلطاب اإلسرائيليا الم تصا.موا
02/5/0222القدس العربي، لندن،   

 
 هيئة حقوقية عالمية تدحض االدعاءات اإلسرائيلية بخصوص استشهاد الطفلين نوارة وأبو ظاهر .53

فلسطين يوم الأنأاء، شريطا مصورا يظهر  –رام ه  نشرب الحركا العالميا للدفاع عن األطفال 
عاما( في  26عاما( ومحمد محمود عودة أبو الظاهر ) 21ين نديم صيام نوارة )كيفيا استشهاد الطفل

ال اما عشر من الشهر اللاري،  نل موالهاب م   واب ا حتنل اإلسرائيلي  رس سلن "عوفر" 
العسكري في بيتونيا،  رس رام ه. و ال المدير العام للحركا، رفعب  سيا إن الحركا تملك ما 

 ب تسليل للشريط المصور يظهر كيفيا استشهاد الطفلين ملموعه سب ساعا
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وأتا   سيا في بيان صدر أما، ردا عل  ما أوردته بعض الموا   العبريا من ادعاء للناطق 
تحريرا ولم تظهر فيه األحداو »باسم لي  ا حتنل اإلسرائيلي بون الشريط الذي بأته الحركا لر  

اتحا، سواء الشريط المصور، أو البيان المرفق معه، حيو ، أن ما نشرته الحركا كان و «العنيفا
انها لم تن  و وع موالهاب يوم استشهاد الطفلين، ولكنها أكدب أنه لحظا إطنق النار عليهما لم 
يكن هناك موالهاب، كما أنهما لم يشكن تهديدا مباشرا وفوريا عل  حياة اللنود، وبذلك   يولد أي 

 بهذا الطري ا. مبرر أو حلا  ستهدافهما
02/5/0222الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فلسطين،    

 
 "اللجنة الرئاسية العليا": فلسطين جاهزة تماماا الستقبال البابا فرنسيس .54

رام ه  باتب فلسطين لاهزة تماما  ست بال  داسا البابا فرنسيا األول الذي سي وم بزيارة تاري يا 
ولاء هذا اإلعنن،  نل مؤتمر صحافي، نظمته الللنا الرئاسيا العليا لتنظيم إليها األسبوع ال ادم. 

است بال البابا، وبالتنسيق م  البطريركيا النتينيا في ال دا، وتحدو فيه كل من  البطريرك فؤاد 
طوال بطريرك ال دا لنتين، وحنا عميرة رئيا الللنا الرئاسيا لشؤون الكنائا، واألس لمال  تر 

ق اإلعنمي لزيارة البابا ال  فلسطين، وعيس   سيسيا سفير فلسطين لد  الفاتيكان، وزياد الناط
 البندك مستشار الرئيا للشؤون المسيحيا.

ورحس عميرة بالزيارة التاري يا ل داسا البابا، و ال، "باسم الرئيا عباا والشعس الفلسطيني نرحس 
وأعلن البطريرك طوال، عن انتهاء كافا  وال دا". بالزيارة التاري يا ل داسا البابا ال  بيب لحم

ا ستعداداب  ست بال  داسا البابا، من الراب  والعشرين وحت  السادا والعشرين من شهر أيار 
 اللاري.

02/5/0222األيام، رام هللا،   
 
يطاليا ونيجيريا 11إحـيـاء الـذكـرى الـ  .55  للنكبة في قطر وماليزيا وا 

 66فاراب فلسطين في الدوحا وكوا لمبور وروما وأبولا، اما، الذكر  الر "وفا"  أحيب س -عواصم 
للنكبا. ففي الدوحا، أحيب سفارة فلسطين لد   طر بالتعاون م  المدرسا الفلسطينيا، أما، الذكر  

 السادسا والستين للنكبا، حيو تم تنظيم فعالياب كبر  في مسرح  طر الوطني.
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ولا فلسطين لد  ماليزيا و فا تتامنيا ومعرتا للصور بمناسبا وفي كوا لمبور أ امب سفارة د
للنكبا، شارك فيها عدد من المسؤولين الماليزيين وعدد من السفراء والدبلوماسيين  66الذكر  الر 

 المعتمدين لد  ماليزيا، ومن اإلعنميين وأبناء اللاليا الفلسطينيا والطلبا.
للنكبا في العاصما روما من  نل  66إيطاليا الذكر  الر وفي روما أحيب سفارة دولا فلسطين لد  

عدة نشاطاب رسميا وشعبيا كان أبرزها ل اء نظمته السفارة بالتعاون م  بلديا روما، حترها عدد 
من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لد  اللمهوريا اإليطاليا باإلتافا ال  المؤسساب الفلسطينيا 

 عم ال تيا الفلسطينيا.واإليطاليا الناشطا في د
للنكبا، وذلك  66وفي أبولا، أحيب سفارة دولا فلسطين لد  نيليريا، واللاليا الفلسطينيا، الذكر  الر 

ولر   نل الحفل عرض فيلمين وأائ يين عن نكبا الشعس  في حفل أ امته في مدينا   وا.
 الفلسطيني.

02/5/0222األيام، رام هللا،   
 
 في غزة بوقف السفر إلى السعودية ألداء الحج والعمرة بسبب "كورونا"دعوات دينية وعلمية  .56

 زة  تواف ب آراء رلال الدين م  العلم، في المناطق الفلسطينيا، حول الطلس من المواطنين  اصا 
كبار السن واألطفال والمرت ، بو   التوله لألراتي السعوديا ألداء مناسك الحج والعمرة،  شيا 

 "كورونا". من اإلصابا بمرض
وفي تصريم صحافي أعلن رئيا المحكما العليا الشرعيا، رئيا المللا األعل  لل تاء الشرعي، 
الشيخ يوس  ادعيا، توييدا لدعوة وزير الصحا الدكتور لواد عواد لكبار السن واألطفال ومن 

لحج ومناسك يعانون أمراتا ون ص المناعا بعدم التوله للمملكا العربيا السعوديا ألداء فريتا ا
 العمرة،  وفا من انتشار فيروا كورونا.

المسؤول الفلسطيني شدد عل  هذا الدعوة، وأكد أنها التزام بم اصد الشريعا اإلسنميا وحفظ 
التروراب ال ما، والتي بين أنها النفا وال واعد الف هيا المستندة إل  األدلا الشرعيا   ترر و  

 أول  من للس المناف .ترار الترر يزال، ودرء المفاسد 
02/5/0222القدس العربي، لندن،   
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سرائيليون يبحثون زيادة صادراتهم عبر مينائي إيلت والعقبة .57  رجال أعمال فلسطينيون وا 
األناتول  التم  أما الأنأاء رلال أعمال فلسطينيون واإلسرائيليون في مدينا إينب  –رام ه 

تصدير السل  إل  العالم العربي ودول آسيا عبر مينائي إينب  )لنوس إسرائيل( لمنا شا سبل زيادة
 اإلسرائيلي والع با األردني.

و الب اإلذاعا العبريا ان لم  العشراب من رلال األعمال الفلسطينيين ومديري مينائي إينب 
 الفلسطينيا. –والع با ومدير  رفا التلارة والصناعا ا سرائيليا 

الفلسطينيين المشاركين في المؤتمر أما ان الهد  من الل اء هو البحو و ال أحد رلال األعمال ‘
 .’تكون أ ل كلفا وأكأر أمانان عل  البتائ  الصادرة‘عن  نواب تصدير لديدة، 

مليون دو ر أمريكي،  100يذكر أن إلمالي الصادراب الفلسطينيا بلغ  نل العام الماتي نحو 
 شاس الطبيا، وبعض الصناعاب الللديا وال زفيا، واألحذيا.تتوزع بين الصادراب الزراعيا، واألع

02/5/0222القدس العربي، لندن،   
 

 لبنان: اعتصام بمخيم نهر البارد لذكرى نكبته السابعة.. ومطالبات باستكمال االعمار .58
عن مراسل  اص، أنه لمناسبا الذكر  السابعا لنكبا م يم ، 02/5/0222، 28عرب ذكر مو   
وبدعوة من الفصائل الفلسطينيا والللنا الشعبيا وهيئا المناصرة األهليا، اعتصم أهالي نهر البارد، 

 الشارع العام. -الم يم، اليوم الأنأاء، متتامنين م  أنفسهم عل  مد ل الم يم
 شارك في ا عتصام األطفال والنساء والشيو  والفصائل، ومراسلو الموا   اإللكترونيا.

، أن اللبها الديمو راطيا لتحرير فلسطين، دعب في 02/5/0222وت، المستقبل، بير ولاء في 
الذكر  السابعا لمعركا م يم نهر البارد، ال  "استكمال إعمار الم يم"، مشيرة لت ل  الحكوما 
اللبنانيا عن مسؤولياتها تلاا الم يم اللديد، مطالبا اللهاب المعنيا بالتد ل إلنهاء هذا المعاناة، 

 اإلعمار وتوفير األموال المطلوبا لذلك.  باستكمال إعادة
من لهتها، شددب المؤسسا الفلسطينيا لح وق اإلنسان )شاهد( عل  "ترورة أن تفي الدول المانحا 

بشكل لدي وفاعل « األونروا»بالتعهداب التي  طعتها عل  نفسها في مؤتمر فيينا، وأن تبحو وكالا 
. وكذلك ترورة أن تتعاط  الدولا اللبنانيا م  عن مصادر تمويل أ ر  كي تتم عمليا اإلعمار

 الم يم باعتبارا  تيا إنسانيا ملحا، فُتزيل أي ع با  د ت   أمام الحياة الطبيعيا لسكانه".
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في المئا من كامل مشروع اعادة ا عمار، و   50وأكدب "شاهد" أنه "لم ُينلز لعايا اآلن أكأر من 
م يعيشون ظرو  إنسانيا صعبا، بسبس التو ير ببناء في المئا من سكان الم ي 50يزال نحو 
 منازلهم.

في السياق نفسه، دعب منظما "أابب" وكالا األونروا والحكوما اللبنانيا إل  "تومين التمويل 
  ستكمال الرزم المتب يا من عمليا إعادة إعمار الم يم".

 
 لمصريينالسيسي: غياب الجيش المصري عن سيناء خطٌر على "إسرائيل" قبل ا .59

ن نن عن سمير حسن ، وأيمن رمتان، وعبد الوهاس  02/5/0222اليوم السابع، القاهرة، ذكرب 
اللندي، وأحمد عبد الرحمن، أن المشير عبد الفتاح السيسي المرشم لرئاسا اللمهوريا،  ال إن 

حماا،  شهور األ يرة بسبس العن ا م  منظما 20الشعس المصري لديه " صا" في نفسه من الر ررر
ولكن هناك معاللا لتلك المسائل، متيفان  "ال تيا الفلسطينيا  تيا كبر  ولود دولا فلسطين 

 سيريم المنط ا بوأرها والو ب مناسس لذلك". 
وتاب  السيسي في اللزء الأاني من حوار يذاع عل   ناة النهار، ويديرا اإلعنميون وائل اإلبراشي 

ن تتصادم م  أي دولا ونحن نمد أيدينا لكل الناا وسط انفتاح ولبن  عسل و الد صنح  "الدولا ل
 شديد ورفض للتد ل في شئوننا".

أن السيسي  ال إن إسرائيل تدرك أن عدم توالد اللي   02/5/0222، 28موقع عربوذكر 
 المصري في سيناء يشكل  طران عليها  بل المصريين. 
ورة المو   في سيناء، و  تعترض عل  ولود و ال السيسي، يوم أما ا أنين، إسرائيل تتفهم  ط

اللي  المصري بها وانتشارا عل   ير البنود المتفق عليها في اتفا يا السنم، مؤكدنا أن إسرائيل 
 تدرك أن  ياس اللي   طر عليها  بل أن يكون  طرنا عل  المصريين.

لنهار"، و"دريم"، أن "اللي   نل اللزء الأاني من ل ائه م   نواب "الحياة"، و"ا -وأتا  السيسي 
ذا ا تتب األمور أو تداعياب اإلرهاس في سيناء إل  تعديل  المصري يتلول كما يشاء في سيناء، وا 

 ا تفا يا سيتم تعديلها ولن تعترض إسرائيل عل  ذلك؛ ألنها مدركا ل طورة الوت ".
 02/5/0222، 28عرب
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 القضية الفلسطينية وزير الخارجية المصري يبحث مع جون كيري تطورات .61
محمد الشوادفي   ال السفير بدر عبد العاطي، المتحدو باسم وزارة ال ارليا، إن نبيل فهمي وزير 
ال ارليا تناول  نل اتصاله اليوم الأنأاء، م  وزير ال ارليا األمريكي لون كيري، تطوراب 

ا منها ال تيا الفلسطينيا وتطوراب العن اب الأنائيا بين البلدين، وعدد من الملفاب اإل ليميا الهام
اإلسرائيلي، وأهميا تكأي  اللهود المشتركا للعمل علي استئنا  المفاوتاب  -المسار الفلسطيني

 بين اللانبين.
أتا  عبد العاطي، في تصريم صحفي، أن الوزير فهمي لدد عناصر المو   المصري في هذا 

سا التسويا النهائيا بما فيها  راراب الشرعيا الشون بترورة التمسك بمرلعياب عمليا السنم وأ
يونيو  4الدوليا، والعمل عل  إ اما دولا فلسطينيا مست لا عاصمتها ال دا الشر يا عل  حدود 

 ، منوهان بل ائه األ ير م  الرئيا أبو مازن في لندن.2461
 02/5/0222األهرام، القاهرة، 

 
 سرائيل" أفضل بكثير مما كان عليه سابقاا موقع "واينت": التعاون بين الجيش المصري و"إ .60

  صرح مسؤولون إسرائيليون بون التعاون م  اللي  المصري اليوم أفتل بكأير عما كان 41عرس 
 عليه في السابق، وأن العن اب األمنيا بين الطرفين في تحسن مستمر.

ي يفترض أن ي ود وأبرز مو   "واينب" تصريحاب لعبد الفتاح السيسي، مشيرا إل  أن الش ص الذ
مصر إل  مست بل أفتل يذكر بال طر الذي يمكن أمام إسرائيل في اللنوس. كما أبرز تصريحه 

 بون "إسرائيل تدرك أن عدم توالد اللي  المصري في سيناء يشكل  طرا عليها  بل المصريين".
تعديل عل  وأشار المو   إل  أن السيسي حاول توتيم تصريحاب ساب ا له بشون إمكانيا إلراء 

 اتفا يا "كامس ديفيد" التي   تسمم بإد ال  واب مصريا مسلحا إل   البيا المناطق في سيناء.
كما أشار المو   إل  أنه إسرائيل سمحب في العام الماتي، وبشكل  ير اعتيادي، لمصر بإد ال 

تد أهدا    واب مسلحا لر"مكافحا اإلرهاس" في سيناء، في أع اس انطنق عدة عملياب من هناك
 إسرائيليا.

ولفب المو   أيتا إل  تصريحاب السيسي، ردا عل  سؤال بشون العن ا م  إسرائيل، وصرح في 
 م ابلا تلفزيونيا بونه سيحترم كل المواأيق وال وانين وا تفا ياب الدوليا، وبتمنها ا تفاق م  إسرائيل.
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اون الوطيد ينب  من الفهم المصري بونه   ون ل المو   عن مصادر سياسيا إسرائيليا  ولها إن "التع
يمكن تلاهل ما يحصل في المنط ا، مشددين عل  أن المنظماب اإلرهابيا تهدد مصر نفسها التي 

 تعاني ترالعا في السياحا لهذا السبس".
كما كتس المو   أن "التوالد العسكري المصري في سيناء يساعد في موالها حركا حماا 

ر  في  طاع  زة، حيو أن سيناء باتب منط ا منتهكا لتهريس الوسائل ومنظماب إرهابيا أ 
 ال تاليا".

ون ل عن مصادر سياسيا إسرائيليا  ولها إن " درة مصر عل  موالها المنظماب اإلرهابيا محدودة 
وتعاني من تع  است باري، وأن إسرائيل ت دم مساعداب لمصر في هذا الشون، وأن تصريحاب 

 د المصلحا المصريا في التعاون".السيسي لاءب لتؤك
و ال "مسؤول إسرائيلي كبير" إن "ما ي وله السيسي صحيم، فمصر تد ل  واب بمولس اتفاق، فهي 

 تشن حربا تاريا عل  اإلرهاس واألنفاق في  طاع  زة، واإلرهاس يحاربهم". عل  حد تعبيرا.
 02/5/0222، 28عرب

 
 سية بشكل قانوني وُنِعّد مذكرة إلسقاطها"الداخلية" المصرية: الزهار حصل على الجن .62

أحمد زيادة   ال اللواء حسين الريدي مساعد وزير الدا ليا لللوازاب والهلرة، إن د. محمود الزهار 
، ولكن صدر 1022/ 21المتحدو باسم حماا حصل عل  اللنسيا المصريا بشكل  انوني في 

ووتعها عل   ائما المنظماب حكمين بحظر لماعا اإل وان وحظر منظما حماا في مصر، 
اإلرهابيا، عنوة عل   رار مللا الوزراء اعتبار لماعا اإل وان منظما إرهابيا، وف  ظل الحكمين 

التي تر  إس اط  26أصبم لمللا الوزراء إس اط اللنسيا المصريا عنه، استنادا إل  المادة 
ي من أ راتها ت ويض األوتاع في اللنسيا لمن تكون إ امته في ال ارج وانتم إلحد  الهيئاب الت

 مصر وهو المتحدو العسكري لحماا وه  تمأل الذراع العسكريا للماعا اإل وان.
وأتا  الريد  أأناء حوارا لبرنامج العاشرة مساء م  اإلعنمي وائل اإلبراشي، أنه بناء عل  ذلك 

ه في حالا سحس اللنسيا منه  اموا بت ديم مذكرة لمللا الوزراء إلصدار ال رار المناسس بشونه، وأن
سيتم سحس لواز سفرا وبطا ته المصريا ون وم بإلعاء كل ما يفيد أنه مصري ليعود إل  لنسيته 

 الفلسطينيا مرة أ ر .
 02/5/0222المصري اليوم، القاهرة، 
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 " األردنية تقدم مساعدات طبية وتوزع مشاريع تشغيلية بغزة5"أنصار  .63
المستشف  الميداني األردني في  طاع  5مشاركون في  افلا أنصار إيهاس ملاهد  زار ال -عّمان 
  زة.

الع يد الركن مطلس بني طري  شرحان مفصنن عن  14و دم  ائد المستشف  الميداني األردني  زة 
 دماب المستشف  الميداني والتي ي دمها بشكل ملاني ألهل ال طاع، كما أأن  عل  الدور ا نساني 

ل أنصار التي تنظمها للنا شريان الحياة ا ردنيا في الت في  من معاناة اهل الذي ت وم به  واف
 ال طاع.

 أل  حالا. 400وأشار إل  أن عدد الحا ب التي  امب بمرالعا المستشف  فا ب المليون و
 وفي نهايا الزيارة سلم م. عمايرة  ائد المستشف  درع للنا شريان الحياة األردنيا وال افلا.

افلا  د  ادرب  طاع  زة أما بعد أن أمتب فيه أنأا ايام،  امب  نلها بإيصال وكانب ال 
 أل  دينار أردني. 150مساعداب إنسانيا )أدويا ومستلزماب طبيا ومواد ا اأيا( ب يما 

كما  امب ال افلا بتوزي  مشاري  تشعيليا لديدة للمستفيدين من أهالي ال طاع، ال  لانس المشاري  
مشاري  تشعيليا. وأطل ب  220شعيليا التي ت يمها الللنا في ال طاع والتي تزيد عل  التنمويا الت

ال افلا مشروع إرادة الذي ي صص لتوهيل لرح  العدوان الصهيوني طبيان ومهنيان، كما زارب مشروع 
 مركز التدريس الحرفي في  ان يونا والذي يعد أحد مشاري  للنا شريان الحياة في ال طاع.

للنا شريان الحياة األردنيا في كسر الحصار البحري عل  ال طاع بواسطا اإلبحار بالسفن وشاركب 
أميال بحريا وذلك بمناسبا الذكر  الرابعا لنعتداء الصهيوني عل   6لمدة ساعا دا ل البحر بعمق 

 أسطول الحريا. 
 02/5/0222الدستور، عّمان، 

 
 طين هي فلسطينلجنة فلسطين النيابية: األردن هو األردن وفلس .64

حابا العدوان  أكد رئيا وأعتاء للنا فلسطين النيابيا أن األردن هو األردن  -لسر الملك حسين 
وفلسطين هي فلسطين، في ردا عل  المزاعم واإلشاعاب التي تتحدو عن الوطن البديل وعملياب 

، من حيو التيسير تفريغ األراتي الفلسطينيا من أهلها، مشيدين باإللراءاب التي تتم عل  اللسر
والتبسيط والمعاملا الحسنا والطيبا والتي من شونها الت في  من معاناة ا هل ال ادمين والمعادرين 

ل  األراتي الفلسطينيا.  من وا 
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و ال رئيا الللنا النائس يحي السعود،  نل زيارتهم إل  لسر الملك حسين  إن "زيارتنا اليوم 
ل وسير اإللراءاب عل  لسر الملك حسين، وتلما هموم )أما( توتي للو و  عل  وا   العم

ومشاكل المسافرين، والعمل م  كافا األلهزة المعنيا للتسهيل عليهم وتيسير شؤون د ولهم 
ومعادرتهم إل  األراتي المحتلا، موتحا أنه لر  ا طنع عل  كافا اإللراءاب المتبعا، والتي 

 ء في فلسطين".من شونه الت في  من معاناة األهل واألش ا
  02/5/0222الغد، عّمان، 

 
 اللواء عباس إبراهيم: أمام اللجئين الفلسطينيين من سورية ثلثة أشهر لتسوية أوضاعهم .65

 طورة الوت  في عين الحلوة ال  لانس مل  النازحين الفلسطينيين من سوريا حترا بندين 
المركزيا المنبأ ا عن ال يادة السياسيا وحيدين عل  طاولا ا لتماع الذي ع د الأنأاء بين الللنا 

الموحدة لل و  والفصائل الفلسطينيا الوطنيا واإلسنميا في لبنان، ومدير عام األمن العام اللواء 
 عباا ابراهيم في مكتبه في المديريا.

يين وأبلغ ابراهيم الوفد الفلسطيني توله السلطاب اللبنانيا للتمديد للم الفين من النازحين الفلسطين
 -وفق ما ذكرب مصادر الوفد-لأنأا أشهر لمناسبا  رس حلول شهر رمتان المبارك وعيد الفطر 

عل  أن يسارعوا إل  تسويا أوتاعهم وحسم  يارهم إما بالمعادرة نهائيان و التلديد لمن يب   تل ائيان. 
 وأن المديريا العاما لألمن العام تتعاط  م  هذا المل  بمنظور انساني بحب.

 02/5/0222لمستقبل، بيروت، ا
  
 صيدا: لقاءات تشاورية تشدد على أهمية بقاء عين الحلوة رافعة للنضال الفلسطيني .66

محمد صالم  شهدب صيدا، أما، ل اءاب تشاوريا متعّل ا بوت  عين الحلوة وتطوراته ا منيا، كان 
تم كنن من  أبو لابر وعبد ه  أبرزها زيارة  ام بها وفد من  يادة "اللبها الشعبيا لتحرير فلسطين"،

الدنان، وعمر عبد الكريم، إل  أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" أساما سعد، أم رئيا بلديا 
 صيدا السابق عبد الرحمن البزري.

وشّدد سعد عل  "أهميا أن يب   لعين الحلوة دور كرافعا للنتال الفلسطيني من ألل التوكيد عل  
ان "أن الم اطر تكون كبيرة عل  الم ّيم في حال ف دانه لهذا الدور". وأشار إل  حق العودة"، معتبر 

"أننا نبذل لهودنا م  كل الفصائل الفلسطينيا لترتيس األوتاع األمنيا في الم يم ومعاللا كافا 
المشاكل،  صوصان أن الم ّيم يعاني من انفنب أمني ومن أوتاع ا تصاديا والتماعيا سيئا لدان، 
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ل ت لص  دماب األونروا ومنظما التحرير تلاا الفلسطينيين، م   ياس رؤيا واتحا لمعاللا في ظ
  تايا الم يم".

أما البزري فحّذر من "ولود  و  كأيرة في لبنان تتحرك بالريموب كنترول بناءن عل  أمزلا إ ليميا أو 
منيا في مناطق متعددة من محليا"، آسفان ألن "البعض يعت د انه تم انلاز العديد من الملفاب األ

لبنان، وربما آن األوان إلنلاز المل  األمني في صيدا، ونحن ن ول انه   يولد في صيدا مل  
 أمني بل مل  التماعي وا تصادي وحياتي".

  02/5/0222السفير، بيروت، 
 

 وزراء اإلعلم العرب يدعون إلى تعزيز مشروعات دعم القدس ودعم صندوق األسرى .67
وفا  دعا مللا وزراء ا عنم العرس اما، ال  تعزيز البرامج والمشروعاب ال اصا  -ال اهرة 

بدعم مدينا ال دا، وتكأي  الحمنب ا عنميا بهذا ال صوص،  اصا في احياء ذكر  حريق 
 المسلد األ ص  المبارك، الذي يصاد  في الحادي والعشرين من آس من كل عام.

ان صدر عن اللامعا العربيا بشون ال راراب التي تم اعتمادها في وأمن وزراء ا عنم العرس في بي
التي ع دب في اللامعا العربيا في ال اما عشر من أيار اللاري،  45 تام الدورة العاديا الر

باللهود التي تبذلها وكالا "بيب مال ال دا" التاب  لللنا ال دا وال اص بتمويل عمليا ترميم محيط 
يل مشاري  تهم  طاع ا سكان والصحا والأ افا والشؤون ا لتماعيا والشباس المسلد األ ص ، وتمو 

 والرياتا، اتافا ال  ترميم المسالد والمباني األأريا في المدينا.
كما طالس المللا بترورة دعم الدول العربيا لصندوق دعم األسر  الفلسطينيين والعرس الذي 

عرس، الذي ع د في بعداد  نل فترة الحادي عشر أنشئ في مؤتمر دعم األسر  الفلسطينيين وال
، والذي أسهمب فيه الحكوما العرا يا بمبلغ مليوني دو ر 1021والأاني عشر من كانون األول لعام 

 أميركي.
 02/5/0222الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وزراء األوقاف العرب يطالبون بإنشاء وقفيات خاصة باسم "القدس واألقصى" .68

"ال ليج"  طالس وزراء األو ا  العرس بإنشاء و فياب  اصا باسم "ال دا واأل ص " في  -ال اهرة 
م تل  دول العالم اإلسنمي، لموالها حمنب التهويد والمؤامراب التي يدبرها الصهاينا لمسخ 
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يا الهويا العربيا واإلسنميا للمدينا الم دسا، وذلك  نل ا لتماع التوسيسي  تحاد األو ا  العرب
 الذي ع د أما.

 02/5/0222الخليج، الشارقة، 
 
 شاحنة مواد بناء قطرية إلى قطاع غزة  228إدخال  .69

شاحنا مواد البناء إل   طاع  زة، عن  241أيمن  ناوي  تم مساء اليوم الأنأاء إد ال  -ال اهرة 
 طريق ميناء رفم البر ، وذلك طب ا للمنحا ال طريا.

 44مترا مكعبا من الحصما،  5400شاحناب ت ل  206 ، أن هناك وأعلن مسئول بميناء رفم البر 
برمين من البيتومين، مشيرا إل  أنها  1611شاحناب ت ل  1طنا من األسمنب، و 1450شاحنا ت ل 

 تمن المنحا ال طريا، و د تم إد الها إل   طاع  زة طب ا للتنسيق بين السلطاب المصريا وال طريا.
 صهاريج وفراكا أسفلب ومرحلا ديزل لرص  الطرق.ومن لها أ ر ، تم إد ال 

 02/5/0222الشرق، الدوحة، 
 
 صحيفة مغربية: المبادالت التجارية بين المغرب و"إسرائيل" في تطور .71

سرائيل تشهد تطورا متزايدا تعكا أهميته ا حصائياب  ما زالب المباد ب التلاريا بين المعرس وا 
 المركزي ا سرائيلي ون لتها عنه موا   إ باريا.التي يعلن عنها دوريا مكتس ا حصاء 

وحسس ذاب المصدر ف د بلعب الوارداب اإلسرائيليا من المعرس في الرب  األول من السنا الحاليا 
وهي  1024مليون دو ر أمريكي في نفا الفترة من سنا  271مليون دو ر أمريكي م ابل  1نحو 

حول مشروع  انون يلرم التطبي  طرح للن ا  دا ل السنا التي شهدب احتدام اللدال بالمعرس 
 البرلمان لكن تم إ بارا في ظرو  مريبا.

وكان مكتس اإلحصاء اإلسرائيلي  د أكد  بل أشهر أن حلم المباد ب التلاريا بين الدولا العبريا  
 .1021مليون دو ر  نل سنا  14في م ابل  1024مليون دو ر  نل سنا  54والمعرس فاق 

مليون دو ر في حين أن  41لغ حلم الصادراب اإلسرائيليا نحو المعرس  نل السنا الماتيا وب
 وتؤكد أر ام المكتس  مليون دو ر  نل نفا الفترة. 6،1حلم الصادراب المعربيا نحو إسرائيل بلغ 

 ن سنا ا سرائيلي أن منح  حلم المباد ب بين المعرس والكيان العبري تطور بشكل ملحوظ بدايا م
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منيين دو ر  نل  6أي منذ تنصيس حكوما السيد بن كيران بعد أن كان مست را في حدود  1021
 نفا السنا.

 22/5/0222العلم، المغرب، 
 
 استطلع: األغلبية الساحقة من الراشدين المغاربة يعبرون عن كراهيتهم لـ"إسرائيل" .70

المعاربا الراشدين عن كراهيتهم لدولا إسرائيل، ال دا العربي  عبرب ا  لبيا الساح ا من  –الرباط 
واعتبروها مصدر الشرور بالعالم. وأبرزب نتائج استطنع للرأي أنلزته "رابطا مكافحا التشهير"، 
إحد  أنشط منظماب اللوبي اإلسرائيلي في الو ياب المتحدة وأكأرها نفوذا، أن المعرس يحتل المرتبا 

 عربيا تعلن كرهها إلسرائيل، و  تبدي أي ود تلاهها.بلدا  21الأامنا في  ئحا تمب 
بالمائا من المعاربا  12وأبانب نتائج المنظما الصهيونيا، الذي نشرب مل صاته بالمعرس، أن 

بالمئا،  44البالعين   يحبون اإلسرائيليين، فيما ترتف  نسبا كراهيا اسرائيل عند الفلسطينيين ال  
 بالمئا. 11مئا، ولد  اللزائريين بال 41وعند العرا يين بنسبا 

و  ينظر العديد من المعاربا بعين الرتا إلسرائيل وسياستها ال ارليا، فهي بالنسبا لهم "مصدر 
بالمئا من المعاربا عن اعت ادهم بون "إسرائيل متورطا بشكل كبير في نشوس  66الشرور"، وعبر 

 العديد من الحروس والمعارك التي يعيشها العالم".
 02/5/0222قدس العربي، لندن، ال

 
 الخارجية األمريكية: المطلوب من حماس للتصال معها معروف .72

سعيد عري اب   الب الناط ا الرسميا باسم وزارة ال ارليا األميركيا  -ال دا دوب كوم  -واشنطن 
  لنيفر بساكي ا أنين إن مو   الو ياب المتحدة من حركا حماا والمطلوس منها )حماا( معرو 

 كي يكون هناك اتصا ب بينها وبين الو ياب المتحدة.
و الب بساكي ردا عل  أسئلا ال دا دوب كوم ب صوص ما تسرس عن البيب األبيض بون إدارة 
الرئيا أوباما مستعدة للتعامل م  حكوما وحدة وطنيا فلسطينيا في حال تبني هذا الحكوما لمبادئ 

متحدة كان دائمان متس ان بالنسبا لل طواب التي يتولس أن الرباعيا "إن مو   حكوما الو ياب ال
تت ذها أي حكوما )فلسطينيا(، من الواتم أن الحديو عن هذا األمر سابق ألوانه في هذا 
اللحظا، كونه لم يعلن أي بيان عن تشكيل حكوما حت  اآلن، وأن السياق نفسه )في تشكيل 

 الحكوما( لم يكتمل بعد".



 
 
 

 

 
           52ص                                     3002 العدد:     02/5/0222األربعاء  التاريخ:

 

ير ال ارليا األميركي لون كيري  د بحو هذا الموتوع م  الرئيا الفلسطيني وحول ما إذا كان وز 
محمود عباا أأناء ل ائهما مساء األربعاء الماتي في العاصما البريطانيا لندن  الب  "ل د أصدرنا 
بيانا تحدو عن الل اء بين الوزير )كيري( والرئيا عباا حيو بحأا ملموعا من ال تايا بما فيها 

األ يرة، ولن تكون هناك مفالوة في حال  يام الرئيا عباا باطنعنا عل  تطوراب  التطوراب
 لديدة" وذلك في تلميم لمساعي الفلسطينيين تشكيل حكوما وحدة وطنيا.

وكررب بساكي أن عل  أي حكوما فلسطينيا أن تنبذ العن  وتعتر  بإسرائيل، وتلتزم بكافا 
سرائيل.ا تفا اب المبرما الساب ا والحاليا ا  لتي تربط السلطا الفلسطينيا وا 

ورفتب بساكي التعليق عل  تصريم رئيا وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن وزيرة العدل اإلسرائيليا 
تسيبي ليفني لم تمأل إسرائيل في الل اء الذي ألرته في العاصما البريطانيا لندن األسبوع الماتي، 

 و الوزير كيري ي فان وراء ترتيس الل اء بين عباا وليفني.كما نفب أن تكون الحكوما األميركيا أ
"، وهي لهاز إعنمي The Washington Free Beaconونفب بساكي "نفيان  اطعان" ما نسبته "

موال إلسرائيل، عن  ول المبعوو األميركي مارتن إنديك لفري ه في إحد  باراب واشنطن الف ما بون 
ا لفشل المفاوتاب مؤكدة لر ال دا دوب كوم أن المبعوو إنديك إسرائيل تتحمل المسؤوليا الكامل

وفري ه مولودون اآلن في العاصما األميركيا وي ومون بولباتهم ليكونوا لاهزين لنستمرار في عمليا 
 السنم عندما تسمم الفرصا.

 02/5/0222القدس، القدس، 
 
 سطينيةأربعون مليون دوالر منحة من البنك الدولي لدعم السلطة الفل .73

 40الحياة اللديدة  وافق مللا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أما عل  منحا ب يما  –ال دا 
 مليون دو ر لدعم أولوياب اإلصنح ا ستراتيليا للسلطا الوطنيا الفلسطينيا.

ن واعتبر البنك الدولي في بيان صحفي وصلب نس ا منه لر"الحياة اللديدة"، ان هذا المنحا توتي أل
تطوير سياساب ماليا مستداما وبناء أنظما  ويا إلدارة الماليا العاما عنصران أساسيان لبناء 
مؤسساب الدولا الفلسطينيا في المست بل. وأكد المدير ال طري لمكتس البنك الدولي في التفا 

ا الفلسطينيا العربيا و طاع  زة ستيننويور نسن، أن "البنك الدولي ما زال ملتزمان بدعم لهود السلط
لتحسين الماليا العاما، وت ويا بيئا األعمال...ويساعد بتنفيذ اإلصنحاب الماليا وا  تصاديا 
وتعظيم ا ست دام الفعال لموارد الحكوما عل  زيادة استلابتها  حتيالاب المواطنين وزيادة الأ ا في 

 .المؤسساب، ما يؤدي إل  ملتم  نشيط يتمت  بالعدالا ا لتماعيا"
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من لهته، أوتم ال بير ا  تصادي األول في البنك الدولي أورهان نيكسيك، أن "المساندة للموازنا 
التي ترتبط بالسياساب الموتوعا تشكل وسيلا فعالا لدعم برامج اإلصنح... وتعتمد هذا العمليا 

لي صعبان، إ  أن عل  ت دم اإلصنح الذي ساندته منم سياساب التنميا الساب ا. و  يزال الوت  الما
 السلطا الفلسطينيا تح ق ت دمان كبيران في زيادة  فض العلز في موازنتها وتحسين أداء العائداب".

 02/5/0222الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 ثماني منظمات حقوقية تطالب السلطات اللبنانية بوقف ترحيل الفلسطينيين إلى سوريا .74

و ي  بيان للتتامن م  النلئين الفلسطينيين من سوريا، منظماب لح وق اإلنسان، في ت 1شاركب 
 وحتب "السلطاب اللبنانيا عل  و   عملياب الترحيل إل  سوريا فورا".

من اإلعنن العالمي لح وق اإلنسان عل  أن "لكل فرد الحق في  24ولاء في البيان  "تنص المادة 
ن ا تطهاد". وم  ذلك، في حين ان أن يللو إل  بند أ ر  أو يحاول ا لتلاء إليها هربا م

السوريين يسهل عليهم الوصول إل  ا راتي اللبنانيا، هربا من الصراع الدامي في بندهم، تشير 
العديد من المعلوماب إل  التدابير المت ذة لمن  النلئين الفلسطينيين من سوريا للوصول والب اء في 

ن ال ادمين من سوريا، تم طردهم من لبنان إل  سوريا لبنان. واألسوأ من ذلك، أن عشراب الفلسطينيي
من اتفا يا مناهتا التعذيس التي صادق عليها  4، وفي ذلك انتهاك للمادة 1024أيار  4في 

 لبنان".
وحتب المنظماب السلطاب اللبنانيا عل  "منم الفلسطينيين من سوريا الح وق عينها التي يتمت  بها 

 ا الدوليا في ملال ح وق اإلنسان".السوريون، واحترام التزاماته
متوسطيا -متوسطي لمناهتا ا  تفاءاب ال سريا، الشبكا ا ورو-وو   البيان  ا تحاد ا ورو

لح وق ا نسان، لنعمل معا أللل ح وق ا نسان، المركز اللبناني لح وق ا نسان، حركا مناهتا 
ح وق اإلنسان، نشاط المسيحيين لمناهتا العنصريا لبنان، مؤسسا الكراما، المنظما الفلسطينيا ل

 فرنسا. -التعذيس 
 02/5/0222المستقبل، بيروت، 

 
 ألف فلسطيني في مخيم اليرموك 28األونروا تبدي قلقها إزاء الوضع الصحي لـ  .75

 نا  أعرس الدكتور اكهيرو سيتا مدير الصحا بوكالا "األونروا"، عن ال لق إزاء الوت   –لني  
فلسطينيين في م يم اليرموك بسوريا. و ال الدكتور سيتا، في مؤتمر صحفي ع د الصحي لنلئين ال
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بلني  عل  هام  التماعاب اللمعيا الصحيا العموميا الأنأاء، "إن نص  المراكز الصحيا 
التابعا لألونروا في سوريا  د دمرب أو   تعمل كما ان فض عدد الفلسطينيين النلئين الذين 

 كز إل  النص ".يست دمون تلك المرا
وأتا  المسؤول األممي، إنه   يزال هناك أمانيا عشر أل  ش ص  لئ فلسطيني في م يم 
اليرموك بسوريا، وأن مراكز األونروا الصحيا الأنأا في الم يم   تعمل وهناك انعدام شديد باألمن 

 العذائي ون ص شديد باألدويا المن ذة للحياة.
في إرسال آ   الطرود العذائيا إل  دا ل اليرموك، وم  ذلك فإن رب  وأشار إل  أن الوكالا نلحب 

متطلباب ا حتيالاب العذائيا ف ط  د تم الوفاء بها  نل األشهر األربعا الماتيا األمر الذي يزيد 
 من الم اطر الصحيا.

 02/5/0222الشرق، الدوحة، 
 
 الشابين نوارة وأبو الظاهر اإلدارة األمريكية تطلب "تحقيقاا إسرائيلياا" في استشهاد .76

 21  في أع اس نشر الشريط المصور، الذي يظهر كيفيا استشهاد الشابين نديم نوارة )41عرس 
فلسطين"،  –عاما( من  بل "الحركا العالميا للدفاع عن األطفال  26عاما( ومحمد أبو الظاهر )

اء تح يق معمق في ظرو  استشهاد طلبب اإلدارة األمريكيا، مساء اليوم، الأنأاء، من إسرائيل إلر 
 الشابين.

وفي بنغ للصحافيين، في واشنطن،  الب الناط ا بلسان ال ارليا األمريكيا لين ساكي إن الو ياب 
 المتحدة تتاب  عن كأس الحادو، وتطلس معلوماب أ ر  من الحكوما اإلسرائيليا.

ائيليا بإلراء تح يق معمق وشفا  لتوكيد وأتافب أن اإلدارة األمريكيا تتو   أن ت وم الحكوما اإلسر 
 الح ائق، بما في ذلك "التهديد النسبي للمتظاهرين" عل  حد  ولها.

 وادعب أيتا أنه   يولد لد  الو ياب المتحدة أي معلوماب بشون ما إذا كان الشريط مفبركا أم  . 
نما نطلس من إسرائيل أن ت ح ق في ال تيا، فالتح يق هو وبناء عل  ذلك  الب "لن نحدد الح ائق، وا 

 ال طوة الصحيحا لهذا الحالا".
 02/5/0222، 28عرب
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 األمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف استشهاد نوارة وأبو الظاهر .77
  طالبب األمم المتحدة إسرائيل بإلراء تح يق "مست ل وشفا " في ظرو  استشهاد 41عرس 

عاما(، وذلك بعد تعرتهما إلطنق النار  26ومحمد أبو الظاهر ) عاما( 21الشابين نديم نوارة )
 من  بل  واب ا حتنل  رس سلن عوفر العسكري في بيتونيا،  رس مدينا رام ه.
ترانكو، عن  ل ه  –وعبر نائس األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسيا أوسكار فرنانديا 

ر إل  أن الشابين الفلسطينيين لم يكونا مسلحين، ولم يعرتا العميق من المعلوماب األوليا التي تشي
حياة أحد لل طر. وكان  د أظهر شريط مصور  يام لنود ا حتنل بإطنق النار عل  الشابين في 

 عمليا إعدام  ير  انونيا، ودون أن يشكن أي  طر عل  حياة اللنود. 
لألمم المتحدة إنه عل  إسرائيل أن تحافظ وفي بيان صادر عن مللا األمن  ال نائس األمين العام 

 عل  ال واعد األساسيا  ست دام ال وة والسنح الناري.
 02/5/0222، 28عرب

 
 الحكم على شركة الطيران الفرنسية إلنزالها ناشطة داعمة للفلسطينيين من إحدى طائراتها .78

نا بممارسا "التمييز" أ   س   دانب محكما استئنا  في باريا الأنأاء شركا اير فرا -باريا 
ناشطا داعما للفلسطينيين من احد  طائراتها التي كانب متولها ال  تل  1021بعد ان انزلب عام 

 ابيس، بحلا انها لم تكن اسرائيليا و  يهوديا.
ا   يورو، وايتا  20وكانب محكما البدايا حكمب عل  شركا الطيران الفرنسيا بدف   راما ب يما 

كعطل وترر ال  الراكبا. واكدب محكما ا ستئنا  الأنأاء حكم البدايا هذا ا   أل  يورو 40دف  
 انها لم تلبر الشركا عل  نشر نص الحكم في ا عنم كما لاء في حكم محكما البدايا.

و نل للساب ا ستئنا  طلس النائس العام البراءة لشركا اير فرانا باعتبار ان السبس الرئيسي 
ليا اصولها، بل رفض السلطاب ا سرائيليا است بالها عل  اراتيها وهو ما اعتبرا  نزال الراكبا 
 "مشروعا تماما".

 02/5/0222القدس العربي، لندن، 
 
 بريطانيا تفتتح مركزاا قانونياا في القدس لمساعدة الفلسطينيين خلف الجدار .79

يا في ال دا لمساعدة الفلسطينيين ال اهرة  ذكرب وزارة ال ارليا البريطانيا أنها افتتحب مركزا  انون
 ل  اللدار. و الب الوزارة في بيان تل ب وكالا )د.س.أ( نس ا منه اليوم الأنأاء إن "ال نصليا 
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البريطانيا العاما في ال دا دشنب المركز هذا ا سبوع بالتعاون م  شبكا ال دا للمناصرة 
 الملتمعيا".

فر ع س، وهي منط ا فلسطينيا مكتظا بالسكان وأوتحب أن المركز ي دم  دماته في منط ا ك
تابعا لمحافظا ال دا، ولكنها انفصلب عن المدينا بسبس لدار الفصل الذي يفصل ما بين ال دا 
والتفا العربيا. وذكرب أن المركز يسع  إل  ت ديم ا ستشاراب ال انونيا وزيادة الوعي حول 

سيين الفلسطينيين والحصول عل  ال دماب ملموعا من ال تايا بما فيها ح وق اإل اما للم د
 األساسيا.

أل  لنيه استرليني  441وأشار البيان ال  أن ال نصليا البريطانيا تمول شبكا ال دا بمبلغ  درا 
دو ر( لمدة سنتين، حيو تعمل المؤسسا م  أهالي ال دا من ألل  2761)اللنيه ا سترليني= 

 لتماعيا، وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشيا و درتهم عل  حمايا ح و هم ال انونيا وا  تصاديا وا
 الب اء في المدينا.

 02/5/0222القدس، القدس، 
 
 "الصليب األحمر" يبدي قلقه إزاء حياة أسير مضرب عن الطعام من الخليل .81

 دا برا   الب الللنا الدوليا للصليس األحمر إنها تواصل زيارة األسر  الفلسطينيين  -رام ه 
 متربين عن الطعام في السلون اإلسرائيليا.ال

(  ل ها بشكل  اص إزاء الوت  الصحي 10/5وأبدب الللنا في بيان تل ته " دا برا" الأنأاء )
 للمحتلز أيمن طبي  "الذي ن وم بزيارته بشكل منتظم منذ بدايا إترابه المطّول".

  "احترام ا تيار وكراما وح وق وحأب الللنا الدوليا للصليس األحمر السلطاب ا سرائيليا عل
المتربين عن الطعام" وحأب المتربين عل  "األ ذ بعين ا عتبار عوا س ا تراس عن الطعام 

 عل  حياتهم وصحتهم". و الب إنها سو  تستمر بالتواصل م  أسر المتربين.
 02/5/0222قدس برس، 

 
 وريالمحكمة العليا اإلسرائيلية تنظر في استئناف عائلة راشيل ك .80

سنا عل  م تل  22الحياة  ذكرب هيئا اإلذاعا البريطانيا )بي بي سي( أما انه بعد مرور  –لندن 
سنا(، التي  تلب بعد أن دهستها لرافا إسرائيليا في  زة عام  14الناشطا ا ميركيا راشيل كوري )

 فعتها أسرتها.، ستستم  المحكما اإلسرائيليا العليا في ال دا المحتلا إل  الدعو  التي ر 1004
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ون لب "بي بي سي" عن صحيفا "العارديان" البريطانيا أما أن أسرة كوري ستطلس  نل الللسا 
بون  1021التي تع د اليوم من المحكما العليا إبطال حكم سابق أصدرته محكما في حيفا عام 
كاملا وذاب اللي  ا سرائيلي ليا مسؤو ن نتيلا لإلهمال عن وفاة كوري، وأنه ألر  تح ي اب 

 صد يا في منبساب وفاتها.
 02/5/0222الحياة، لندن، 

 
 بليون دوالر أرباحاا غير مشروعة 252العمل القسري في العالم ينتج سنوياا  .82

 250أ   س  ينتج العمل ال سري في ا  تصاد ال اص "أرباحان  ير مشروعا  يمتها  -"الحياة 
ت ريبان عن ت ديراب ساب ا"، استنادان إل  منظما العمل  بليون دو ر سنويان، أي بزيادة أنأا أتعا 

الدوليا. وأفاد ت رير للمنظما صدر في بيروب بعنوان "األرباح والف ر  ا تصاداب العمل ال سري"، 
بليونان، ينتله ا ستعنل اللنسي  44بليون دو ر أي  250بون ألأي ملموع األرباح الم در بر 

بليونان من ا ستعنل ا  تصادي ال سري، بما في ذلك العمل  52ر أي أل راض تلاريا، والألو اآل 
 المنزلي والزراعا ونشاطاب ا تصاديا أ ر ".

واعتبر المدير العام لمنظما العمل الدوليا  اي رايدر، أن هذا الت رير اللديد "ينت ل إل  مستو  
حديأا". وأكد أن العمل ال سري "يتّر لديد بفهمنا ل تايا ا تلار بالبشر والعمل ال سري والعبوديا ال

باألعمال والتنميا وبتحاياا  صوصان". وأوتم أن "ت ريرنا اللديد يتي  طابعان ملحان لديدان 
 للهودنا الراميا إل  ال تاء لذريان وفي أ رس و ب عل  هذا الممارسا الفاسدة ولكن مربحا لدان".

،  ّدرب عدد األش اص في 1021لعمل الدوليا عام ويستند الر م اللديد إل  بياناب نشرتها منظما ا
مليون في ال طاع  2171مليونان، بينهم  12العمل ال سري وا تلار بالبشر والعبوديا الحديأا بنحو 

في المئا. وتتم منط ا  55في المئا من التحايا، والنساء والفتياب  16ال اص. ويشكل األطفال 
الم من العمال ال سريين )بما في ذلك العمل ال سري الذي آسيا والمحيط الهادئ أعل  عدد في الع

في المئا(، وأميركا  21في المئا(، تليها أفري يا ) 56مليون تحيا ) 2271تفرته الدولا( اي 
في  1في المئا( ودول أوروبا الوسط  واللنوبيا الشر يا وملموعا الدول المست لا ) 4النتينيا )

في  4في المئا( وأ يران الشرق األوسط ) 1ن ا تحاد األوروبي )المئا(، والدول المتطورة وبلدا
 المئا(".
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وأظهر الت رير اللديد أن "أكأر من نص  العاملين في العمل ال سري نساء وفتياب يعملن بالدرلا 
األول  في نشاطاب ا ستعنل اللنسي التلاري والعمل المنزلي، في حين يعمل الرلال والفتيان في 

   تصادي ال سري وفي مرتبا أول  في الزراعا والبناء والتعدين".ا ستعنل ا
بليون دو ر في  طاعاب البناء  44وتتوزع األرباح الناتلا من ا ستعنل ا  تصادي ال سري، عل  

بنيين في الزراعا بما في ذلك العاباب وصيد  4والصناعاب التحويليا والتعدين والمرافق، و
ما األلور التي تحلبها األسر ال اصا عن العمال المنزليين في العمل بنيين  ي 1األسماك، و

 ال سري الذين يعملون في م ابل ألور زهيدة أو من دون ألر".
ويرّكز ت رير المنظما عل  صدماب الد ل والف ر باعتبارها "العوامل ا  تصاديا الرئيسا التي تدف  

أ ر  تساهم في األ طار والهشاشا منها تع  األفراد إل  العمل ال سري". ويلفب إل  "عوامل 
 التعليم واألميا ونوع اللنا والهلرة".

مليونان من الرلال  12وأكد رايدر "الحالا إل  إلراءاب ملموسا وفوريا إلحداو تعيير كبير في حياة 
والنساء واألطفال في العمل ال سري". و ال "هذا يعني العمل م  الحكوماب لتعزيز السياساب 

 وانين وتطبي ها، وم  أصحاس العمل لتعزيز العنايا الوالبا تد العمل ال سري، بما في ذلك في وال
 سنسل التوريد ال اصا بهم وم  الن اباب لتمأيل أولئك المعرتين لل طر وتمكينهم".
 02/5/0222الحياة، لندن، 

 
 النصيحة الثمينة لحماس!! .83

 ياسر الزعاترة
بو نيته الشهيرة ” شعبو “شعبان عبد الرحيم أو ”  الد الذكر“نا  بل ما ي رس من ع دين،  رج علي

لحننا وأداءن وكلماٍب مما اشتهر  -عل  تفاهتها-، وكانب األ نيا ”بحس عمرو موس  وبكرا إسرائيل“
في ذلك الحين في مدح وزير ال ارليا المصري الذي سيعدو  ح ا أمين عام اللامعا العربيا تبعا 

 ن شعبيته.ل و  حسني مبارك م
” متشددة“والحال أن عمرو موس  لم يكن في حينه يعبر عن بطولا ش صيا وهو يتحدو بلعا 

بم ياا األنظما حيال الكيان الصهيوني، ف د كان النظام المصري نفسه في ذلك الو ب د ل في 
وسلو تحال  أنأي لم يدم طوين م  السعوديا وسوريا في موالها مولا التطبي  التي تلب اتفاق أ

منتص  التسعينياب، و شيب مصر من تمدد الصهاينا في طول الوطن العربي وعرته تمن 
 سياق من تنظيراب شيمون بيريز عن الشرق األوسط اللديد.
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والنتيلا أن عمرو موس  لم يكن يصرِّح بمو   ش صي، فالمنصس الذي يتبوأا   يسمم بشيء 
ظل من الناحيا العمليا، كما سواا من األمناء العامين كهذا، وحين أصبم أمينا عاما لللامعا العربيا 

المصريين، يعبر عن المو   الرسمي المصري، ومن ورائه منظوما ا عتدال العربيا، أو ما يعر  
 بمحور ا عتدال في ذلك الحين.

عن مو   لديد، واعت د أن بوسعه  -ور م بلو ه من العمر عتيا-بعد أورة يناير بحو عمرو موس  
كون رئيسا للبند، لكن المفالوة كانب في فشله المدوي، فللو إل  توسيا حزس، يحتاج الناا أن ي

 كما ي ال.” ون مان شو“لكي يتذكروا اسمه، وهو حزس الرلل الواحد أو ”  و ل”إل  العودة لر
وحين بدأب الهلما عل  مرسي، كان الرلل تمن اللو ا، وحين لاء اإل وان يسترتونه، لم تكن 

أنظما الأورة المتادة، فما ” بركاب“لا سو  رف  سعرا في سوق السياسا يومها، إذ انهالب عليه النتي
كان منه  ير الد ول في تحال  معهم عر  بلبها اإلن اذ، وشارك في المؤامرة التي أطاحب 

 بالرئيا مرسي.
أا للنا انتهب لبها اإلن اذ، ولاء الحكام اللدد، وكانب مكافوته األوليا هي وتعه عل  ر 

الدستور، ولكنها مكافوة عابرة، فيما عْين الرلل عل  ما هو أكأر من ذلك، هو الذي يعلم أن 
ا نت اباب ال ادما لن تمنم حزبه العتيد شيئا مذكورا، هو الذي سيتشكل من ن س النظام ال ديم، وما 

، حت  لو حصل سيلري تشكيله من ن س النظام اللديدة التي لن يكون هو من بينها عل  األرلم
 عل  م عد في مللا الشعس.

للحصول عل  مو   في النظام اللديد بعد رئاسا السيسي، وألنه يدرك أن إرتاء الصهاينا هو 
المد ل ألي مو   لديد، ف د ذهس إل  واشنطن، ومن هناك أطلق دعوته إل  حركا حماا بترورة 

حماا أن تعلن  بولها بمبادرة السنم  عل “”و ال أمام الصحافيين بالنص  ”. ا عترا  بإسرائيل“
التي تشكل  طا للتطبي  وا عترا  بدولا إسرائيل وكذلك  يام دولا إسرائيليا  1001العربيا للعام 

 ”.وا نسحاس من األراتي المحتلا
يعلم عمرو موس ، و  حالا ألن يذّكرا أحد، أن المبادرة العربيا لم تحظ بويا التفاتا ذاب  يما من 

ن الصهيوني، وها إن محمود عباا ي بل بما هو أ ل منها بكأير، كما عكسب وأائق التفاوض الكيا
دون لدو ، ويعلم أن كل المفاوتاب وا عترافاب التي بادرب إليها حركا فتم، لم تلد نفعا، و  

، وهل تزال  ءاب نتنياهو تمأل األلواء، فلماذا يكون عل  حماا أن ت دم هذا التنازل الملاني للعدو
 األ ير بحالا إليه. ألم يكن بوسعه أن ي دم التنازل للسلطا و يادتها لو كانب لديه نيا التنازل؟!
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كل ذلك يعرفه تماما عمرو موس ، فهو ليا مستلدا في عالم السياسا، لكن ما أرادا عمليا هو 
النظام المصري ت ديم أوراق اعتماد للصهاينا، ولألمريكان عل  أمل أن يشكل ذلك محطا لمو   في 

اللديد الذي ينبعي أن يدف  هو اآل ر من ليس  تايا األما، وب اصا فلسطين لكي يرد لميل 
نتنياهو الذي عمل م اول عن اب دوليا لحسابه، وتعط عل  أميركا ودول كأيرة من ألل ا عترا  

 با ن نس.
ا الوزراء في النظام اللديد، األرلم أن الرلل الذي ي ترس حأيأا من الأمانين   زال يطمم برئاس

ولكن إذا لم يكن ذلك متاحا، فلتكن وزارة ال ارليا أو منصبا آ ر، المهم هو أ  ي رج من مشهد 
ا ن نس  الي الوفاض. فهل ينلم مسعاا؟ ليسب لدينا إلابا، لكنه كسس شر  المحاولا عل  كل 

 حال!!
02/5/0222الدستور، عّمان،   
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 فهمي هويدي
 لو أن اللهد الذي يبذل للشيطنا أنفق في الفرز والبناء لكسبب مصر من وراء ذلك الكأير.

(2) 
عل  صفحتها األول   برا كان عنوانه  حذ  « األهرام»أبرزب لريدة  21/5يوم األحد الماتي 

لكتروني يرمز إليه بالحرو   يادي إ واني من  ائما اإلرهابيين األميركيا. ال بر مصدرا مو   إ
الأنأا دبليو. ان. دي، و نصته أن عتوا بمللا الشيو  اسمه تشارلز  ريسلي طلس التح يق في 
معلوماب أفادب بون وزارة األمن الدا لي األميركي حذفب سلنب متعل ا ب ائما إرهابيين تحتفظ بها 

« اإل وان»التنظيم الدولي للماعا من بينهم ال يادي اإل واني لمال بدوي، العتو المصري في 
تنظيم اللهاد اإلسنمي »و« حزس ه»و« حماا»اإلرهابيا، والمعرو  بعن اته الوطيدة م  حركا 

وهو ي يم في كندا وعتو اللمعيا اإلسنميا في أميركا الشماليا، ومؤسا اللمعيا «. الفلسطيني
 األميركيا اإلسنميا.

رب الرلل في سياق آ ر، م تل  تماما.  الب إنه مصري يعمل الموسوعا الحرة )ويكيبيديا( ذك
أستاذا بو سام الدراساب الدينيا واإلدارة في لامعا ال ديسا ماري في مدينا هاليفكا بكندا. درا 
الدكتوراا في لامعا انديانا، وهو مؤل  لكتس ورسائل عديدة عن اإلسنم، و دم العديد من البرامج 

ب المحليا التي تبو في كندا والو ياب المتحدة. وأشرطته وتسلينته منتشرة في التلفزيونيا عبر ال نوا
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م تل  البلدان العربيا. ومشاركاته دائما في المحاتراب والمناظراب والحل اب الدراسيا التي تتم في 
، الو ياب المتحدة وم تل  أنحاء العالم. وهو متحدو ممتاز ودارا متعمق في الف ه وتاريخ األديان

حل ا عن  450وي وم بنشر المفاهيم الصحيحا عن اإلسنم والمسلمين في العالم العربي. وله نحو 
اإلسنم، كل واحدة منها نص  ساعا، تل   روالا كبيرا في أوساط الدارسين وأتباع الدياناب في 

 أنحاء العالم.
ا وله عن ته الوطيدة م  عن الرلل أنه  يادي في لماعا إرهابي« األهرام»الصورة التي  دمها  بر 

المنظماب المعاديا في إسرائيل، أما الموسوعا الحرة ف د  دمته بصفته داعيا نذر نفسه للدفاع عن 
 اإلسنم والمسلمين وله انتشارا واحترامه في العرس.

(1) 
ال صا تستدعي منحظتين  األول  أن مصدر ال بر )مو   دبليو. ان. دي( يعد تمن المنابر 

عن المحافظين في الو ياب المتحدة، وهو موال لإلسرائيليين ومعاد للعرس والمسلمين. كما أن المعبرة 
السيناتور المذكور الذي أ تبه أن وزارة األمن الدا لي األميركيا برأب ساحا الدكتور لمال بدوي 

حسس « بياإرها»ورفعب اسمه من  ائما اإلرهابيين، لم يلد تهما يرميه بها سو  أنه ينتمي لمنظما 
التصني  المصري، وله عن اب وطيدة م  المنظماب المعاديا إلسرائيل. المنحظا الأانيا د لتها 

 ض الطر  عن طبيعا المو   ومو   السناتور  ريسلي، م ابل أن « األهرام»أسوأ وهي أن  بر 
 يوظ  ال بر في شيطنا الرلل إسهاما منه في تصفيا الحساباب الدا ليا.

ذاته و عب فيه وسائل اإلعنم المصريا حين ن لب في شهر أيار الماتي  صا « المطس»هذا 
في ليبيا، وادعب أنه مدعوم من أوباما وتركيا و طر، وهي التي أطل تها « لي  مصر الحر»

و د فتحب الدكتورة منار الشوربلي الصحيفا حين «. وورلد تريبيون»صحيفا إلكترونيا تدع  
ينيا ولها ارتباطاتها بصح  المافيا، وأنها ت وم بدور مشبوا في تعبيرها عن تتبعتها واكتشفب أنها يم

اليمين األميركي المحافظ، الذي يعادي أوباما لملرد انه صاحس بشرة سوداء، ويتهمه بكراهيا أميركا 
وبتلنيد المسلمين سرا في ال ارليا األميركيا، و  تتردد في وصفه بونه إ واني وشيوعي واشتراكي 

 (.14/4/1024الو ب ذاته )المصري اليوم في 
صحيم أن الدكتور لمال بدوي حسن الحظ ألنه ي يم منذ أكأر من أنأين عاما في كندا، حيو 
يحترم ال انون وتصان كراماب الناا، ولو كان مولودا في مصر لكان مكانه سلن الع رس متهما 

 في  ما عشرة  تيا كل واحدة منها كفيلا بإعدامه.
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الذي تأيرا ال صا هو  كم واحدا يا تر  لم تكن له عن ا   بالعن  و  باإلرهاس، ول ي السؤال 
فإن عدد المعت لين في « ويكي»المصير البائا الذي أفلب منه الداعيا الكبير؟ طب ا لت رير مو   

أل  ش ص، والمصادر اإل وانيا تتحدو عن نحو أربعا آ   منهم ولهب إليهم  11مصر يتلاوز 
يفترض أن يحاكموا بسببها أمام محاكم اللناياب )أ لبهم من الصعيد(. وهناك حوالي عشرة  تهم

ذا صحب  آ   سي دمون إل  محاكم اللنم وأ لس هؤ ء من المتهمين بم الفا  انون التظاهر. وا 
 تلك الت ديراب فمعناها أن أ بار المحاكماب ستظل لزءا من المشهد السياسي إل  نهايا العام وحت 
العام الم بل. ومعناها أيتا أن هناك أمانيا آ   ش ص، ليا معروفا مصيرهم، وهؤ ء يلدد 

 حبسهم حينا بعد حين طب ا لم تتياب األلواء السياسيا.
(4) 

حملا الشيطنا أوس  نطا ا مما نظن. ذلك أننا إذا وتعنا هذا ال لفيا في ا عتبار، وتممنا إليها 
التي تتم شرائم  ير  ليلا من شباس الأورة، أم « أبريل 6ركا ح»الحكم الذي صدر بحظر نشاط 

أتفنا إل  ذلك التوتر الحاصل م  آ رين من شباس الأورة الذي تعددب أسبابه، إذ تراوحب بين 
أو لراء  1022العمز والطعن في ا نتفاتا الشعبيا العارما التي أس طب نظام مبارك في العام 

، أو نتيلا لصدور «يونيو 40»لكبير لمصلحا ما سمي بأورة محاولا طما معالم ذلك الحدو ا
 انون من  التظاهر الذي أريد به إسكاب صوب الم الفين و معهم. و د رف  من وتيرة العتس أمران 
آ ران  أولهما عودة رموز نظام مبارك إل  الظهور في الملال العام، األمر الذي تزامن م  تشديد 

في إعنن عن عودة سياسا ذلك النظام. األمر الأاني هو تلك الحملا  بتا و م  األلهزة األمنيا 
اإلعنميا التي استهدفب تشويه صورة شباس الأورة ورموزها، وذلك من  نل التسريباب التي  امب 
بها األلهزة األمنيا، وزودب بها بعض منابر الأورة المتادة التي  امب بتعميمها في مسع  

 وا تيالهم معنويا. استهد  فتم أولئك الرموز
هذا الصورة المتتابعا ترسم مشهد الشيطنا متسما بالتوتر ومسكونا بال و  والعتس في الو ب 

واللماعاب المتحالفا معها، ولكن « اإل وان»ذاته. ذلك أن الصدام الحاصل لم يعد بين السلطا و
لنا التتامن م  دائرته اتسعب بحيو شملب ملموعاب شباس الأورة واألصواب التي ارتفعب مع

المحبوسين والمظلومين منهم. وانتمب إل  هؤ ء المنظماب الح و يا المست لا التي أصدرب أكأر 
من بيان استهلن ما يلري وأدان ا عت ال العشوائي والتعذيس وتلفيق ال تايا لألبرياء. و د وّ عب 

 منظما ومركزا ح و يا. 26هذا البياناب 
(4) 
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 دعاء بون الشعس  رر كذا  بو  أو رفتا. ألن ذلك يعني في ح ي ا صار مملولا و ير م ن  ا
األمر ا تزال الشعس واستعفاله، ألن الذي  رر في ح ي ا األمر هو المؤسسا األمنيا التي حولب 
المنابر اإلعنميا إل  منصاب أطل ب منها ما شاءب من  ذائ  سممب األلواء ود د ب المشاعر 

 س. وبلغ ا ستعفال حدا سوغ اإل صاء وشل  اإلبادة السياسيا، ورحس و لبب األمور رأسا عل  ع
بمصادرة الرأي وتكميم األفواا. وبعد تبرئا رلال الشرطا والمؤسسا األمنيا من  تل المتظاهرين. فان 
ال م  تتاع  وانتا  اإلرهاس الفكري إل  اإلرهاس األهلي والملتمعي، وصار صاحس الرأي 

ا وعمين وطابورا  امسا ممو  في ال ارج. واستعلب األ طاء التي و عب في اآل ر إ وانيا ومتآمر 
السابق وأحداو العن  واللرائم التي ارتكبتها أطرا  عدة في تروي  الملتم ، األمر الذي أد  إل  
إ نق باس السياسا واعتبار اإلرهاس أولويا  صو  تت دم كل ما عداها، األمر الذي أعادنا إل  وت  

ن أحداو الأورة الفرنسيا، التي تولب  نلها للنا األمن العام إدارة السياسا الدا ليا للبند،  ريس م
الو ب  د حان كي تصبم العدالا فوق »أعلنب فيه أن  2144وأصدرب بيانا في شهر أيلول العام 

ل م  كل الرؤوا، كما حان الو ب إلرهاس وتروي  كل المتآمرين. ولذا كان طبيعيا أن يتم التعام
دعونا َنُكن في أورة دائما، ألن »أم  تم البيان بالعبارة التاليا  «. اإلرهاس بحسبانه أولويا  صو 

الأورة المتادة تحاك في كل مكان من  بل أعدائنا. يلس أن يحوم نصل ال انون فوق رؤوا كل 
ل انون والعدالا، وكان ذلك اإلعنن بمأابا إطنق لحملا المحاكماب التي تمسحب في ا«... المذنبين

 و ادب كأيرين إل  المشانق والسلون.
(5) 

إن كل ا هتمام منصس عل  ا  تصاد في الو ب الراهن. وهو أمر مهم   ريس بر م أن معالم 
الرؤيا ا  تصاديا  ير واتحا، والواتم منها محل لدل ون د من لانس الم تصين. وف   مرة 

منيا مطل ا في مصير العباد، ويظل باس السياسا معل ا إ  ا نشعال با  تصاد تظل يد المؤسسا األ
عل  الموالين والمصف ين، علما بون كفاءة السياسا ت اا بم دار انفتاحها عل  المعارتين 
 واحتوائهم، في حين يظل التعويل عل  الموالين دون  يرهم هو ال طوة األول  عل  طريق ا ستبداد.

ه من رلال النظام السابق، ومن رلال األعمال الذين تتعط حين سئل المشير السيسي عن مو ف
شبكا مصالحهم عل  السياسا، كان ردا أنه يريد أن يست لص من كل طر  أفتل ما فيه، و  يريد 
أن ينفر أحدا أو ي صيه، وهو كنم عا ل ورصين، و  يعيبه سو  شيء واحد، هو انه م تصر عل  

تدعي معادلا صعبا للعايا يراد لها، أن تمزج بين ا زدهار ا  تصاد دون السياسا. وهو منطق يس
ا  تصادي وا نعنق السياسي، معتبرا أن ال ير كامن في أهل ا  تصاد، بينما الشرور كلها في 
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الم الفين من أهل السياسا. وطرح المعادلا بهذا الصيعا، يعني أن الأورة   يزال أمامها و ب طويل 
 أهدافها.وأشواط أ ر  لكي تح ق 

02/5/0222السفير، بيروت،   
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 حاييم شاين
سمعب وزيرة ال تاء تسيبي لفني عدة مراب ت ول في  يبا أمل ممزولا بوس  إنه   ُيعر  في 
اسرائيل المبدأ المهم لدا في انللترا الذي ي ول إنه تولد اشياء   تُفعل، وهو مبدأ يعبر عن ولود 

 ير سلوك ملزما عل  الصعيدين الش صي والعام، دون حالا ال  سن  انون أو  تاء.معاي
لفني عل  حق، فهناك اشياء   تُفعل، لكن من المؤس  لدا أنها   تلتزم بهذا المبدأ حينما يكون 
الحديو عن سلوكها هي نفسها. فن أعر  دولا سليما ا ر  تن ي فيها المسؤولا عن التفاوض 

طر  اآل ر ل اءا  اصا بعد أن است ر رأي الحكوما  بل ذلك بو ب  صير في التماعها السياسي ال
العام أو بواسطا مللا وزاري مصعر، عل  و   التفاوض وهو  رار مركس ذو لوانس دوليا 

 عظيما ا هميا.
أنهما  يدرك كل عا ل أن لفني وأبو مازن لم يتحدأا في الازته للدكتوراة وانكار الكارأا. ومن المؤكد

لم يتباد  الفكاهاب، فوبو مازن كما هو معلوم ليا بذي حا دعابا )وكانب أفتل فكاها سمعتها 
منه مؤ را تتصل ب درته عل  ا ناع حماا با عترا  بدولا اسرائيل(.  د يكون من المنطق أن 

 ير نفرض أن لفني أأارب أمامه ا تراحاب  ن ا تبين كي  يتم ا لتفا  عل   رار الحكوما 
المستعدة إللراء تفاوض م  الشركا ا رهابيا بين السلطا وحماا. والرئيا اوباما ولون كيري 
ومارتن إنديك يرون أن الل اء بن شك تعزيز لرأيهم أن اسرائيل مسؤولا عن فشل المحادأاب ألن 

 لفني ما زالب تراود أبو مازن نوعا من المراودة المصيريا.
طو  لرؤساء وزراء ووزراء واعتاء كنيسب وأكاديميين كانوا عل  ي ين  تتا  لفني ال   ائما تزداد

من أنهم يملكون مفتاح احراز سنم م  الفلسطينيين، وهو سنم  ريس في متناول اليد كما يرون. 
وهذا هي المسيحانيا الحديأا في أفتل صورها. وهي  ائما بحو اعتاؤها بكل أمن ت ريبا عن 

ي التاريخ بإحراز ما   ُيصدق. وكان التنافا بينهم في م دار التناز ب التي طري ا لت ليد اسمائهم ف
ت وم بها اسرائيل وفي ال دا ولبل الهيكل ايتا. وتبين لفرسان التناز ب أن الشريك الفلسطيني  ير 
اتلاهه وا تفي في لحظا الحسم. يلس عل  تسبي لفني أن تسوغ استمرار ولودها في ا ئتن  
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أن تحاول ان اذ شرفها المف ود الذي داسه عناد الفلسطينيين أكأر من مرة واحدة، لكن لماذا الحكومي و 
 تفعل ذلك عل  حساس سنما الحكم؟.

حللب في السبب ا  ير تيفا عل  حماي في ال دا. و د كان مدة سنين طويلا محاترا في ا دس 
ور طب  في منتص  أنأينياب ا لماني في لامعا في نيويورك. وأطلعني عل  كتاس او د مص

ال رن الماتي في المانيا. يعرض الكتاس والصور فيه اليهود عل  صورة أو اد  ايتهم كلها السيطرة 
عل  ا منك ا لمانيا وا ترار باللمهور بنشر ا مراض وأ ذ البناب ا لمانياب  نفسهم. وذلك 

ب ايا اليهود متروبين مذلولين  تحريض متعمد بعيض. ونر  في الصورة ا  يرة في الكتاس
مطرودين من المانيا، ترتف  في موالهتهم ملموعا من الفتيان بلباا الشباس الهتلريين. وكان هذا 
الكتاس شيئا متل فا في المانيا وكان مولودا في كل بيب ت ريبا، وكان م دما  عمال فظاعاتهم. تتاب  

لوس مشابه والكنم مشابه ت ريبا. فيلس عل  حكوما السلطا الفلسطينيا التحريض عل  اليهود. وا س
اسرائيل أن تشترط شرطا واحدا ف ط  ستمرار التفاوض وهو و   التحريض في السلطا فورا ألنه لن 

 ينشو سنم أبدا من  ير ذلك. و  حالا ال  أي برهان آ ر عل  لديا نوايا الفلسطينيين السلميا.
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