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 يكلف الحمد هللا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني عباس .0

رئيس دولة فلسـطين محمود عباس، كلف ظهر أن  ،رام هللامن  29/5/2341(، وكالة )وفارت ذك
 اليوم الخميــس، الدكتور رامي الحمد هللا، بتشـكيل حكومة الوفاق الوطني.

وقال الرئيس عباس عقب كتاب التكليف: 'في هذه الرسالة تم تكليف الدكتور رامي الحمد هللا من 
 النتقالية الجديدة، واتمنى له النجاح والتوفيق في هذه المهمة الصعبة'.أجل تشكيل الحكومة ا

مسؤول فلسطيني أعلن لوكالة فرانس برس أن  ،03/5/2341، رام هللاالحياة الجديدة، وأضافت 
طالبا عدم كشف اسمه ان الحمد هللا دعي أمس رسميا الى واشنطن واعتبر ذلك بادرة "اعتراف" من 

 كية بحكومة التوافق الوطني.قبل االدارة األمير 
وقال المسؤول "وجهت االدارة األميركية اليوم )أمس( دعوة رسمية لرئيس حكومة التوافق الوطني 
رامي الحمد هللا لزيارة واشنطن ولقاء االدارة األميركية واالجتماع مع الكونغرس األميركي" موضحا ان 

 الزيارة ستتم في حزيران المقبل.
 
 : اتفاق الشاطئ ومستقبل المصالحة الفلسطينيةلمركز الزيتونة تقدير استراتيجي .2

أكد مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، أنه ليس من السـهل تحقيـق نجـاح كامـل التاـاق المصـالحة 
 تشــكيلبــين حركتــي "فــتم" و"حمــاس"، غيــر أن األفــق مــا زال متاحــاة "الختراقــات جزئيــة علــى مســتو  
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لسياسي الالسطيني، على أن يظل َأمـر  توسـيع دائـرة النجـاح مرهونـاة بصـدق الحكومة، وتوحيد الكيان ا
 اإلرادة الالسطينية للاصائل وتغليبها للمصالم العليا للشعب الالسطيني". 

( أرسـل نسـخة منـه لــ "قـدس بـرس"، 5|12وأشار المركز، ومقره بيروت، في تقريـر لـه اليـوم الخمـيس )
االتااقــات الموقعــة بــين حركتــي "فــتم" و"حمــاس" جعــل مــن الشــك إلــى أن اإلخاــاق المتكــرر فــي تنايــذ 

نيسان )أبريل( المقبل، شعوراة منتشراة  10حول إمكانية تنايذ ما بات يعرف باتااق الشاطئ الموقَّع في 
 لد  الشارع وكثير من السياسيين الالسطينيين.

ين حركتـي "فـتم" و"حمـاس"، ولات التقرير النظر إلى أن ما يعزز هذه المخاوف أن أسباب الخالف بـ
مازالت قائمـة سـواء تعلـق األمـر بتبـاين الخلايـة األيديولوجيـة للحـركتين، أو أزمـة بنـاء الثقـة  واخـتالف 

 إلى التدخالت الخارجية واالنحيازات السياسية. باإلضافةالبرنامج السياسي  
حاضــرة والعديــد مــن  وذكــر أنــه وعلــى الــرغم مــن أن عوامــل االخــتالف بــين "فــتم" و"حمــاس" مــا زالــت

مبررات استمرار االنقسام مـا زالـت قائمـة، إال أن الحـركتين لهمـا مصـلحة فـي التوافـق مرحليـا، كمـا أن 
 المواقف الدولية سواء عربيا أو إسرائيليا أو دوليا ليست معنية بإفشال االتااق حاليا.

ــة بالنســبة للمصــالحة، أوضــم التقريــر أن فشــل ضــافته لجملــة  وحــول الســيناريوهات المحتمل االتاــاق واا
االتااقات الااشلة السابقة، أمر محتمل إذا ما فشل الطرفـان فـي مقاومـة التـدخالت الخارجيـة، ال سـي ما 
ذا مـــا فشــــلوا فـــي لجـــم نـــزوات بعــــو القـــو  واألطـــراف الداخليـــة، وبالــــذات  األمريكيـــة واإلســـرائيلية، واا

ية، وكذلك إذا ما تـم  التعامـل مـع االتاـاق جماعات المصالم وأصحاب عقلية الحلول األمنية واإلقصائ
 كتكتيك مرحلي لتجاوز ظروف راهنة.

نجاز كافة الملاات المطروحة. وهذا السيناريو  أما السيناريو الثاني: فهو نجاح االتااق بشكل كامل، واا
هــو "المرغـــوب" ولكـــن دونـــه عقبـــات كبيـــرة محليـــة ودوليــة، لـــذا فاحتمـــاالت نجـــاح هـــذا الســـيناريو تبـــدو 

 ياة جداة.ضع
أما السيناريو الثالث المرجم، من طرف مركـز الدراسـات، هـو النجـاح المحـدود لالتاـاق، أن أن يـنجم 
االتااق في حل  مشكلة الحكومة وتوحيد الكيان السياسي، لكنه قد يخاق في التعامل مع ملاات معقـدة 

 مثل األمن ومنظمة التحرير واالنتخابات.
، 29/5/2341، وكالـــة الصـــحافة الفلســـطينية، صـــفا، 29/5/2341اإلخباريـــة،  مجلـــة الرســـائل

، 29/5/2341، المركـز الفلسـطيني لالعـالم، 29/5/2341، موقع أمامـة نـبض الضـفة المحتلـة
29/5/2341، قدس برس، 29/5/2341السبيل، عمان،   
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 هنية يدعو إلشعال ثورة في وجه االحتالل الصهيوني نصرًة لألسرى .3

راء اسماعيل هنية أبناء الشعب الالسطيني إلى إشعال ثورة في وجه دعا رئيس الوز : خان يونس
 االحتالل الصهيوني نصرةة لألسر  المضربين عن الطعام الذين يدفعون ثمن كرامتنا وعزتنا.

وقال هنية خالل افتتاح المستشاى العسكرن في منطقة عبسان شرق خانيونس، ظهر الخميس، إن 
وكان همها قضية األسر   1332الصهيوني شاليط عام الحكومة بدأت مع اختطاف الجندن 

 وتحريرهم، معاهداة بأن تكون النهاية تحريرهم.
وشدد هنية أن ارتباط الحكومة كان وثيقاة بالشعب وأبعد من مجرد التواجد فيها، قائالة: "االرتباط بيننا  

بين وزير وشهيد والمئات هو ارتباط الدم والعقيدة واألهداف المشتركة وارتباط من اختلطت دماؤهم 
 من رجال الشرطة وقيادات الحكومة الذين انصهرت دمائهم مع دماء أبناء شعبهم".

وعاهد هنية أبناء الشعب الالسطيني بالبقاء في موقع الخدمة، مضياةا: "من موقع المقاومة والحكم 
انا وفلسين والعودة والدعوة خدمنا وسنظل في موقع الخدمة ألبناء الشعب حتى نصل إلى قدسنا وأقص

 وتحرير األسر ".
وعد  المصالحة والوحدة الوطنية حماية للثوابت الوطنية وليست تجاوزا لها، مشيراة إلى أن ساعات 

 قليلة تاصلنا عن إعالن الحكومة الجديدة.
وأكد هنية أن المرحلة القادمة ستشهد تعايش أبناء الشعب وتمايز مشروع المقاومة عن مشروع 

 ، مؤكداة أن مشروع المقاومة أثبت أنه الحل الوحيد لنيل حقوق الشعب الالسطيني وثوابته.المساومة
وقال: "لقد تحررت غزة بالمقاومة وتحرر أسرانا بالمقاومة والمقاومة قادرة على تحرير الضاة المحتلة 

 وبقية األرو".
ب لمستشاى العسكرن ومن جانب آخر، ثم ن هنية الجهود المبذولة من كافة الجهات في إنشاء ا

 ألف دوالر، وخاصة جمعية العلماء في الجزائر التي ساهمت به بشكل كبير. 253قيمة
 آالف دوالر لشراء األدوية للمستشاى العسكرن. 5كما تبرع هنية بمبلغ 

 29/5/2341وكالة الرأي الفلسطينية لالعالم، 
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 عباس: محتاجون إلى األردن فهو بوابتنا ومتنفسنا .4
أقامت الساارة األردنية لد  فلسطين مساء أول من أمس في مدينة رام هللا، احتااال كبيرا بعيد  :رام هللا

حضره الرئيس الالسطيني محمود عباس وشخصيات اعتبارية وسياسية  االردنية استقالل المملكة
 وقادة فصائل فلسطينية ووجهاء من مختلف المدن الالسطينية.

ه خالل الحال الذن جر  في فندق جراند بارك برام هللا "تهانينا وقال الرئيس عباس في كلمة ل
وتبريكاتنا وتمنياتنا ألخينا وقرة عيننا الملك عبد هللا الثاني لمناسبة عيد االستقالل، وعيد جلوسه على 
العرش، وعيد الجيش األردني الباسل الذن قدم زهرة شبابه على أرو فلسطين، ويقدم التضحيات 

 فلسطين".دائما من أجل 
وتوجه بالتهنئة الى جاللة الملك بعيد الثورة العربية الكبر  التي فجرت الوضع كله في بداية القرن 
الماضي، مضياا "نحن سعداء بأن نكون هنا معكم لنقدم التهاني، ونقول لجاللة الملك والشعب 

 وبركة". األردني كل عام وأنتم بخير، سائلين هللا عز وجل أن يجعل أيامكم كلها يمنا
وبين الرئيس عباس "نحن بحاجة إلى األردن، هو بوابتنا ومتناسنا، لذلك نحن بحاجة إلى هذا الشقيق 

 العزيز الذن يهرع دائما لمساعدة أشقائه الالسطينيين".
 03/5/2341الغد، عمان، 

 
 برتهايدتكرس نظام األ "سرائيل"إعريقات: حكومة  .5

مة التحرير الالسطينية صائب عريقات الحكومة اإلسرائيلية حمل عضو اللجنة التنايذية لمنظ :أريحا
المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه عملية السالم والجهود األمريكية نتيجة الستمرار سياسات 

 واالقتحامات واالغتياالت واالعتقاالت والحصار واإلغالق. واإلمالءاتالمستوطنات 
جهود الرئيس األمريكي  إلنجاحكل جهد ممكن  وشدد عريقات على أن الرئيس محمود عباس بذل

باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيرن، إال أن الحكومة اإلسرائيلية وخالل فترة التسعة أشهر طرحت 
 122فلسطينياة بدم بارد وهدمت  22عطاءات لبناء أكثر من عشرة آالف وحدة استيطانية وقتلت 

واالعتداءات على  %42المجموعات االستيطانية بنسبة  منزالة فلسطينياة، إضافة إلى تصعيد ارهاب
المسجد األقصى المبارك وتشديد الحصار على قطاع غزة، وبعد ذلك تتذرع الحكومة اإلسرائيلية 

والمستوطنات وتدمير مبدأ  باإلمالءاتبالمصالحة الالسطينية لوقف المااوضات وذلك لالستمرار 
 .2227الدولتين على حدود 
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أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى لتدمير خيار الدولتين واستبدال ذلك بدولة واحدة  وأشار عريقات
بنظامين، أن نظام تارقة عنصرية 'ابرتهايد'، أسوأ مما كان عليه الحال في جنوب افريقيا إبان حقبة 

 الاصل العنصرن.
 29/5/2341(، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 مرزوق لتذليل عقبة وزارة الخارجيةأبو صل بهنية و عباس يتّ "المستقبل":  .6

قالت مصادر الرئاسة أن عباس أجر  مكالمة هاتاية مطولة مع رئيس : أحمد رمضان -رام هللا
المقالة في غزة، اسماعيل هنية، وكذلك مع رئيس وفدها إلى المصالحة، موسى » حماس»حكومة 

 الكي في منصبه وزيراة للخارجية.على إبقاء الم» حماس»أبو مرزوق، انتهت بموافقة 
ستضم كالة من: زياد « حماس»و« فتم»وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة المتوافق عليها بين 

أبو عمرو ومحمد مصطاى، نواباة لرئيس الوزراء  شكرن بشارة وزيراة للمالية  وائل دويكات وزيراة 
مأمون أبو شهال وزيراة لالقتصاد  محمد  لألشغال العامة والمواصالت  سمير من ة وزيراة للتخطيط 

حسين وزيراة لألوقاف  نصر أبو فول وزيراة للزراعة  كمال الشرافي وزيراة للشؤون االجتماعية  شوقي 
العيسى وزيراة لالسر   سليم السقا وزيراة للعدل  جودة مرقص وزيراة للسياحة  حسن خريشة: وزيراة 

 المرأة. للصحة  نادية القواسمي وزيرة لشؤون 
 03/5/2341المستقبل، بيروت، 

 
 تشيد بمواقف تركيا وتصفها بـ"األصيلة والمتزنة" في غزة الحكومة .7

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الالسطيني د.أحمد بحر، أن : عبد هللا التركماني -غزة
مشيراة إلى أن هذا الشعب الالسطيني يقف صاا واحداة مع األتراك في إحياء ذكر  شهداء مرمرة، 

الجمع الالسطيني الذن يتضمنه مسئولون حكوميون ونواب وحقوقيون وقادة فلسطينيون من كافة 
 الاصائل، جاؤوا وفاءة للشعب التركي ولشهدائه الذين استشهدوا فداء لغزة.

 وقال بحر: "اليوم يقف الشعب الالسطيني بكامل مؤسساته وطبقاته وشرائحه ليجسدوا وحدته وقوته
وما يملكه للوقوف إلى جانب تركيا الممثلة اليوم بسايرها بالقدس ويشكرونها على مواقاها العظيمة 

 تجاههم وتجاه قضيتهم".
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وأوضم أن إبحار متضامنين أتراك من أجل الوصول إلى غزة لكسر الحصار اإلسرائيلي عنها، 
نسانيا ال يمكن واستشهاد عدد منهم رغبة منهم في الوصول إلى غزة، يعد موقاا عظيم ا وتاريخيا واا

 أن ينساه الشعب الالسطيني.
وأضاف: "رغم هذا الجرح إال أن تركيا أصرت على الوقوف مع الشعب الالسطيني ووقات معه خالل 

ضباط إسرائيليين بينهم قائد أركان  4حرب حجارة السجيل"، معتبراة قرار المحكمة التركية باعتقال 
شكنازن، يعد إصراراة تركياة على ضرورة فك الحصار اإلسرائيلي على جيش االحتالل السابق غابي ا

 غزة.
وبي ن أن هذه المواقف التركية "مشرفة ونبيلة وتاريخية"، وتابع: "ونحن اليوم ناتخر ونعتز بتركيا 
ونقول أهال وسهال برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذن يرغب بزيارة غزة، وهذا يدل على 

 ولالسطين". حبه لغزة
بدوره، أكد نائب رئيس الحكومة الالسطينية د.زياد الظاظا، أن المواقف التركية كانت دائماة أصيلة 
 ومتزنة، معزياة بضحايا منجم سوما الذين وصاهم بأنهم "شهداء التعمير والحضارة والتقدم والرخاء".

ودماءكم دماؤنا، ومعا سنصلي في وقال الظاظا موجهاة حديثه للساير التركي: "إن شهداءكم شهداؤنا 
القدس محررين لها"، مشيراة إلى أن دماء المتضامنين األتراك الذين استشهدوا في عرو البحر خالل 

 احداث ساينة مرمرة اختلطت بدماء شهداء فلسطين، "فكان هذا جسراة للدم والعرق والدين".
كداة على أن الالسطينيين لن ينسوا هذه وشدد على أن المواقف التركية هي مواقف كريمة ومتقدمة، مؤ 

 المواقف وستكون حاضرة في ساحات األقصى قريباة.
 29/5/2341، فلسطين أون الين

 
 لـ"توحيد القدس" "إسرائيل"السلطة ترفض مشروع  .8

 االحتاللرأ  وزير شؤون القدس في السلطة الالسطينية عدنان الحسيني "أن حكومة دولة : رام هللا
رجة عن منطق القانون الدولي، ووصاها بأنها "حكومة تمييز عنصرن"، وأكد رفو اإلسرائيلي خا

  الالسطينيين لما يسمى "توحيد القدس" حسب الماهوم االسرائيلي.
( إلذاعة "موطني" الالسطينية المحلية، أعاد 5|12وشدد الحسيني في تصريحات له اليوم الخميس )

 أهمية بقاء المدينة ماتوحة لجميع المؤمنين، رافضاة أن يتم القسم اإلعالمي لحركة "فتم" نشرها، على 
 



 
 
 

 

 
           43ص                                     0200 العدد:     03/5/2341الجمعة  التاريخ:

 

 االحتاللتوحيد القدس، حسب رغبة الحكومة االسرائيلية، مؤكداة أن موضوع القدس لن يستطيع 
 حسمه بارو الوقائع على األرو.

 29/5/2341قدس برس، 
 

 اعتقال عضو مجلس شورى حماس عن يعلن  الشاباك .9
ـــت، الدوحـــذكـــرت  ـــرة ن كشـــف جهـــاز شـــاباك النقـــاب الخمـــيس عـــن اعتقالـــه ، 03/5/2341، ةالجزي

بــين عامــا( قبــل نحــو شــهر عنــد معبــر الكرامــة  20القيــادن فــي حركــة حمــاس بالخــارة محمــد طعمــة )
 الغربية واألردن أثناء عودته من الخارة. الضاة

لحركــة وقــال بيــان صــادر عــن المخــابرات إن طعمــة اعتــرف خــالل التحقيــق معــه بــأن حمــاس تســتغل ا
اإلسالمية داخل الخط األخضر بقيادة الشيخ رائد صالح من أجـل نقـل أمـوال لصـالم مشـاريع تخـص 
ـــة القـــدس المحتلـــة، باإلضـــافة إلـــى دفـــع أمـــوال لشـــبان لمنـــع اقتحامـــات اليهـــود لباحـــات المســـجد  مدين

 األقصى.
حركــة عــن وجــود اتصــاالت ســرية بــين الشــيخ صــالح وقيــادة  -بحســب المخــابرات-كمــا كشــف طعمــة 

 حماس.
وطعمــة فلســطيني مــن مدينــة طــولكرم فــي الضــاة الغربيــة يعــيش فــي الســعودية منــذ ســبعينيات القــرن 

 .2297الماضي، وانضم إلى حركة حماس منذ تأسيسها عام 
ـــة، أن 29/5/2341، وكالـــة الصـــحافة الفلســـطينية )صـــفا(وأضـــافت  الرقابـــة ، مـــن القـــدس المحتل

مـيس بنشـر نبـأ اعتقـال أحـد قـادة حركـة حمـاس وعضـو مجلـس العسكرية اإلسرائيلية سـمحت ظهـر الخ
 الشور  العام في الخارة قبل نحو الشهر على معبر الكرامة بين الضاة الغربية واألردن.

ـا( ويسـكن فـي العربيـة السـعودية  20وبحسب )الشـاباك( فقـد اعتقـل محمـود محمـد موسـى طعمـه ) عامة
ولكرم قـد بـدأ مسـيرته فـي حركـة اإلخـوان المسـلمين منذ سبعينيات القرن الماضي وأصـله مـن مدينـة طـ

 مع إقامة الحركة. 2297وانضم لحماس عام  2290منذ عام 
والـذن يقـف  1339واتهم الشاباك طعمه بالعضوية في مجلس الشـور  العـام التـابع لحمـاس منـذ عـام 

حركـة وفيهــا علـى رأسـه رئـيس المكتــب السياسـي لحمـاس خالـد مشــعل وهـو بمثابـة السـلطة العليــا فـي ال
 تحدد السياسيات في شتى المسائل بما فيها العسكرية.

وزعمت القناة العبرية السابعة أن طعمه اعترف خـالل التحقيـق بـأن حمـاس تسـتغل الحركـة اإلسـالمية 
في الداخل الالسطيني لتحويل األمـوال للكثيـر مـن المشـاريع داخـل القـدس بمـا فـي ذلـك تمويـل حمـاس 
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فــي األقصــى والــذن يــرابط فــي إطــاره المئــات مــن الشــبان لــيالة ونهــارةا بهــدف لمشــروع "مصــاطب العلــم" 
 حراسته حيث يتمثل دورهم الحقيقي بحسب القناة في منع وصول اليهود إليه.

وأضــافت القنــاة ووفقةــا ألقــوال طعمــه أن "حمــاس تــدفع لهــؤالء الشــبان معاشــات شــهرية تتــراوح مــا بــين 
مــن اليهــود وأن حمــاس هــي مــن تقــف خلــف مشــروع بهــدف حمايــة األقصــى  شــيكل 4333-5333

 عمارة األقصى".
وادعـت أنهــا تحــرو علــى  1320وقامـت "إســرائيل" بــإغالق مؤسسـة عمــارة األقصــى فـي نهايــة العــام 

 العنف داخل ساحات األقصى.
وادعــى الشــاباك أن طعمــه أشــار إلــى وجــود تــرابط وثيــق بــين الحركــة اإلســالمية بالــداخل وحمــاس وأن 

كشـــف هـــذا التــــرابط حتـــى ال تتضـــرر الحركـــة اإلســــالمية علـــى يـــد الســـلطات اإلســــرائيلية حمـــاس ال ت
ــداخل مــع  بالــداخل وأن هنــاك قنــاة اتصــال ســرية بــين الشــيخ رائــد صــالح زعــيم الحركــة اإلســالمية بال

 مشعل.
مـــن قـــادة اإلخـــوان  9أن مجلـــس الشـــور  العـــالمي التـــابع لحمـــاس يضـــم  -وفقةـــا للقنـــاة -وقـــال طعمـــه
 في العالم حيث يقوم هذا المجلس بتحديد سياسيات الحركة. المسلمين

وأضاف أن "تركيا وقطـر تـدعمان حركـة حمـاس سياسـيةا وماليةـا وتستضـيف قـادة حمـاس ومبعـدين مـن 
 صاقة شاليط".

ـــل الرئيســـي لحمـــاس خـــالل  ـــه خـــالل التحقيـــق إن "مصـــدر التموي ـــا قول ـــاة عـــن طعمـــه أيضة ونقلـــت القن
ران قبــل أن توقــف تمويلهــا للحركــة قبــل نحــو عــام األمــر الــذن تســبب الســنوات الماضــية كــان مــن إيــ

بضــائقة اقتصــادية كبيــرة للحركــة حيــث كــان يعمــل طعمــه كمســئول لجنــة المتابعــة االقتصــادية بقيــادة 
 حماس".

وباإلضافة إلى ذلك فقد اعترف طعمه "بإدارة حماس لعـدد مـن الشـركات التجاريـة فـي السـعودية ودول 
 يها الكثير من األموال وبخاصة في مجال العقارات".الخليج ما يدر عل
( يتبع حماس وتستخدمه PBFأن منتد  األعمال الالسطيني ) -بحسب القناة اإلسرائيلية-وذكر طعمه

عبــر الكثيــر مــن رجــال األعمــال الالســطينيين فــي تحقيــق مصــالحها االقتصــادية حيــث تــم إنشــاء هــذا 
نتـد  حمـاس فكريةـا وااعالميةـا.ووفق القنـاة "اعتـرف طعمـه المنتد  عبـر رجـاالت حمـاس ويـدعم هـذا الم

خــــالل التحقيــــق أن مؤسســــة القــــدس الدوليــــة وائــــتالف الخيــــر التــــي يقــــف علــــى رأســــها الشــــيخ يوســــف 
ـا بتحويـل الكثيـر  القرضاون تعمل على جمع التبرعـات لحمـاس سـواء داخـل السـعودية وخارجهـا، وأيضة
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ألــف    753يــث حــول قبــل عــدة ســنوات مبلــغ مــن األمــوال لصــالم نشــاطات حمــاس فــي الضــاة ح
 تحت غطاء بناء مسجد في طولكرم".

عن أن مصالحة حماس مع فـتم ال تعبـر عـن تغييـر فـي وجهـة نظـر  -بحسب القناة -وتحدث طعمه
 داخل حماس ولكنها تسعى للتأثير على سياسات منظمة التحرير من الداخل.

ــا مــن مواجهــات  الشــاباك( إلــى أن هــذه االعترافــات تــدعم)ونــوه  مــا يجــرن فــي المســجد األقصــى حالية
 ممنهجة عبر مئات الشبان المدعومين من الحركة.

وقـدمت المحكمـة العسـكرية فــي )سـالم( شـمال الضــاة صـباح الخمـيس الئحـة اتهــام بحـق طعمـه حيــث 
 جر  تمديد اعتقاله بانتظار المحاكمة.

 
 قتشكيل حكومة التواف حماس: المالكي واألسرى سبب تأخير .01

عزا الناطق باسم حركة حماس سـامي أبـو زهـرن مسـاء الخمـيس، سـبب تـأخير إعـالن حكومـة التوافـق 
إلــى االخــتالف علــى ريــاو المــالكي وزيــرةا للخارجيــة ورغبــة رئــيس الســلطة محمــود عبــاس إلغــاء وزارة 

 األسر  واستبدالها بهيئة مستقلة.
صل االجتماعي "فيس بوك" إن هذا ما وقال أبو زهرن في تصريم على صاحته نشرة على موقع التوا

 ترفضه حركة حماس لـ"اعتبارات وطنية نضالية".
 29/5/2341، فلسطين أون الين

 
لغاء وزارة األسرى ينتقد تمسك عباس بالمالكي قيادي في فتح .00  في الحكومة المقبلة وا 

س علـى تـولي أبد  القيادن في حركة فتم سايان أبو زايدة اسـتهجانه مـن إصـرار الـرئيس محمـود عبـا
لغـــاء وزارة األســر  واســتبدالها بهيئـــة  ريــاو المــالكي لـــوزارة الخارجيــة فــي حكومـــة الوفــاق المرتقبــة، واا

 مستقلة.
فـي الشـعب الالسـطيني ياهـم  إنسـانوتساءل أبو زايدة على حسابه في "الايسبوك" قائالة: "ال اعرف كم 

ة، ال اعـرف كـم انسـان فـي فـتم يوافـق علـى او يتاهم او يؤيد التمسـك بالـدكتور المـالكي وزيـرا للخارجيـ
 هذا االمر".

وأضاف "ال اعرف كم انسان في الشعب الالسطيني ياهم او يتاهم او يوافق على تاكيك وزارة االسـر  
 وتحويلها الى هيئة تابعة لمنظمة التحرير".
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الرمــز ياســر  ان انشــاء وزارة االســر  فــي عهــد الــرئيس ومــا زلــتوخــتم أبــو زايــدة قــائالة: "كنــت اعتقــد 
 وفــي هــذاهــو احــد  االنجــازات التــي يحــق لاــتم ان تاتخــر بهــا، لــذلك تاكيكهــا  2227عرفــات عــام 

 الوقت بالذات سيكلف فتم غاليا".
وأعلنت حركة حماس مساء الخميس أن سبب تأخير إعالن حكومة التوافق يرجع إلى االختالف على 

عبـــاس إلغـــاء وزارة األســـر  واســـتبدالها بهيئـــة  ريـــاو المـــالكي وزيـــرةا للخارجيـــة ورغبـــة الـــرئيس محمـــود
 مستقلة.

 وأوضحت في تصريم رسمي أن هذا ما ترفضه حركة حماس العتبارات وطنية نضالية.
 03/5/2341، فلسطين أون الين

 
 المصالحة لكننا لم ُنستشر ومعبر رفح لن يعمل بشكل طبيعياتفاق النخالة: نبارك  .02

إن « الحيـاة»زياد النخالـة لــ « الجهاد اإلسالمي»ب األمين العام لـ قال نائ: جيهان الحسيني –القاهرة 
حركتـــه تبـــارك المصـــالحة، لكنهـــا لـــم تستشـــر، مضـــيااة إن إســـرائيل لـــم تكـــن ضـــد المصـــالحة بـــل هـــي 

كمـا «. لـن يعمـل بشـكل طبيعـي»مستايدة منها، وأكد أن معبر رفـم الحـدودن بـين قطـاع غـزة ومصـر 
 «.حماس»األبواب في وجه أكد أن اإليرانيين لم يغلقوا 

ــــة:  ــــداخلي ومعالجــــة »وأوضــــم نخال ــــارك المصــــالحة كخطــــوة لوقــــف حــــال االشــــتباك الالســــطيني ال نب
تداعياته، لكن ليس لنا أن عالقة بأن صيغة تم االتااق فـي شـأنها... فـنحن لـم نستشـر، وال نـدرن مـا 

نهمــا أخيــراة )فــتم وحمــاس(. دار فــي كواليســها، ولــم نســمع أو نقــرأ عــن االتااقــات التــي جــرت فــي مــا بي
باختصار، ال علم لنا بأن تااصيل في هذا الشأن... ثم أننا لم نكن طرفاة في هذا االنقسام، على رغم 
أن )الــرئيس محمــود عبــاس( أبــو مــازن فــاوو حمــاس تحــت عنــوان المنظمــة، وكــأن مشــكلة حمــاس 

ــــا، نــــدعم أن خطــــوة مــــن شــــأنها ــــيس مــــع فــــتم. مــــن جانبن أن توحــــد الصــــف  كانــــت مــــع المنظمــــة ول
 «.الالسطيني

 
 مصلحة إسرائيلية

ستضــبط أداء قطــاع غــزة علــى المســتو  »ورأ  أن مصــالم إســرائيل ال تتعــارو مــع المصــالحة التــي 
إســرائيل لــن تتضــرر مــن »، الفتــاة إلــى أن حكومــة عبــاس ملتزمــة التنســيق األمنــي. وأضــاف: «األمنــي

سباة لها أكثر من قبل ألنها أمام أن تصعيد مـا المصالحة، بل هي مستايدة منها، والوضع سيكون منا
 «.ستتمكن من محاسبة أبو مازن مباشرة عوضاة عن االتصال بمصر لتتصل األخيرة بحماس
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، واصــااة التصــريحات اإلســرائيلية «أحــداة ال يملــك أن يقــول إن إســرائيل ضــد المصــالحة»وأضــاف إن 
رئـــيس وفـــد فـــتم إلـــى »وأوضـــم أن «. كـــذب وتهـــويش إعالمـــي»التـــي صـــدرت ضـــد المصـــالحة بأنهـــا 

الحـــوار عـــزام األحمـــد رايـــم جـــان مـــن رام هللا إلـــى غـــزة عبـــر معبـــر بيـــت حـــانون الـــذن تســـيطر عليـــه 
 «.السلطات اإلسرائيلية

 
 واستحقاق المصالحة« حماس»

أوالة أبو مازن جـاء إلـى المصـالحة بشـروطه وبرنامجـه، فهـو »إزاء ذلك أجاب: « حماس»وعن موقف 
سرائيل ليس لديهما أن إشـكالية مـع المصـالحة طالمـا أن  من سيتحمل عبء غزة أمنياة، لذلك أميركا واا

حمــاس أقــدمت علــى المصــالحة وعلــى »، مضــيااة أن «الحكومــة التــي ستشــكل ملتزمــة خطــه السياســي
خطــوة تشــكيل الحكومــة، وتعلــم جيــداة أن هنــاك اســتحقاقات بهــذا الحجــم... وهــي تقــول إن عبــاس هــو 

 «.ن تكون ضد سياسة حكومتهالرئيس، لكنها ل
قرارها نبـذ العنـف، ال يلـزم  وبالنسبة إلى ما يتردد عن أن اعتراف حكومة الوفاق الالسطينية بإسرائيل واا

حكومـــة أبـــو مـــازن هـــي حكومـــة أوســـلو »، الفتـــاة إلـــى أن «هـــذا تالعـــب باأللاـــاظ»، أجـــاب: «حمـــاس»
شكل مباشر، والحكومة ملتزمة أمنياة والحكومة ستكون سياستها واضحة ومحددة، وستخاطب إسرائيل ب

 «.أمام إسرائيل
بالنسبة إلينا، نحن موجودون فـي كـل مـن غـزة »وعن موقف فصائل المقاومة في غزة إزاء ذلك، قال: 

والضاة، ومالحقون في الضاة، وليست لدينا إشكالية، ولن نغيـر سياسـتنا فـي غـزة كمـا لـم نغيرهـا فـي 
ي فشل في تحقيـق إنجـاز فـي المااوضـات، فـذهب إلـى المصـالحة ورأ  أن الرئيس الالسطين«. الضاة

األمــر ال يعنــي إســرائيل طالمــا أنهــا لــن تتضــرر بــل »فــي ظــل عــدم وجــود ممانعــة إســرائيلية، وقــال: 
 «.وتستايد من هذه الخطوة

 
 المفاوضات

الجميــــع يعلــــم أن عمليــــة الســــالم انتهــــت وأن »وعلــــى صــــعيد المااوضــــات والمســــار السياســــي، قــــال: 
مااوضــات مـــا هـــي إال حقنـــة إنعـــاش لجســـد ميـــت كــي يبـــدو األمـــر وكـــأن هنـــاك عمليـــة قائمـــة، لكـــن ال

المااوضــات بحــد ذاتهــا هــي غطــاء ومبــرر كــي تحصــل مــن خاللــه الســلطة علــى مصــارياها، لكــن فــي 
الجــوهر العمليــة السياســية باتــت جســداة بــال روح، والمااوضــات ليســت لهــا نتــائج، وكــل جانــب متمســك 
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مــازن يعلــم تمامــاة أن اإلســرائيليين لــن يعطــوه شــيئاة ومــوقاهم واضــم ومعلــن، ومــن جانبــه  بموقاــه، وأبــو
 «.2227أيضاة لن يتراجع عن موقاه في المطالبة بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

 أبو مازن متمسك بهذا الموقف وال يريد ولن يستطيع أن يتنـازل عنـه... فهـذا األمـر يمـس»وأردف أن 
سيظل أبو مـازن يكـرر هـذا الخطـاب وهـو يعلـم أن اإلسـرائيليين لـن يعطـوه »وتابع: «. شرعيته كرئيس

 «.شيئاة... أصبم هناك تعايش فلسطيني مع هذا الوضع
برئاسـة أمينهـا العـام رمضـان شـل م لمصـر، « الجهـاد»وعلى صعيد الزيارة التي قام بهـا أخيـراة وفـد مـن 

ـــى تواصـــل مـــع المســـؤ »أجـــاب:  ـــى اتصـــال مـــع القـــو  الالســـطينية نحـــن عل ولين المصـــريين، وهـــم عل
المختلاة، باستثناء حماس... أصبحوا يتعاملون معها كتنظيم وليس كحكومة نظراة إلى المتغيرات التي 

باختصـار، المصــريون مناتحـون علـى الجميــع، وخـالل الزيــارة »وزاد: «. جـرت علـى الســاحة المصـرية
راف بيهوديــة الدولــة، وكــذلك ضــد المااوضــات التــي تعقــد مــن دون أكــدوا لنــا مــوقاهم بــأنهم ضــد االعتــ

 «.سقف زمني محدد
المصــريون غيــر متحمســين لهــا األن ربمــا ألنهــم منشــغلون »وعلــى صــعيد ملــف المصــالحة، أجــاب: 

داخلياة، وألنهم يعلمون أن هذا الملـف لـن ينـازعهم أحـد بـه، وأن الالسـطينيين ال غنـى لهـم عـن مصـر، 
 لخصوصية في العالقة مع قطاع غزة.باإلضافة إلى ا

ما »وعلى صعيد معبر رفم وهل سيتم تشغيله بشكل طبيعي بعد تشكيل الحكومة الالسطينية؟ أجاب: 
، «فهمنــاه مــن المســؤولين المصــريين أن المعبــر لــن يعمــل بشــكل طبيعــي، بــل ســتكون هنــاك إجــراءات

رقل تشـغيله بشـكل طبيعـي. وقـال إن الفتاة إلى أن الوضع األمني في سـيناء سـيارو إجـراءات، وسـيع
المصــريين ياضــلون إعــادة العمــل فــي المعبــر وفــق اتاــاق المعــابر وبوجــود دوليــين، مــع مراعــاة الوضــع 

 األمني الشائك في سيناء حالياة.
، أجــاب: «سحمــا« ولتلطيــف األجــواء بــين إيــران « الجهــاد»وعلــى صــعيد الوســاطة التــي قامــت بهــا 

واقـف السياسـية لحمـاس، ولـيس فقـط خطابهـا، تغيـرت تجـاه كـل القضـايا لسنا وسطاء ألحـد، لكـن الم»
، الفتـــاة إلـــى أن مكتبهـــا فـــي طهـــران لـــم يغلـــق ومـــا زال يعمـــل، كمـــا أن «بحكـــم الضـــرورات والمصـــالم

اإليرانيــون لــم يغلقــوا »، وقــال: «أعضــاء مــن مكتبهــا السياســي يتــرددون علــى إيــران بــين الحــين واألخــر
 «.األبواب في وجه حماس

 03/5/2341، لحياة، لندنا
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 مقبول: حكومة التوافق من المستقلين وال محاصصة بين فتح وحماسأمين  .03
أكد أمين سـر المجلـس الثـورن لحركـة فـتم، أمـين مقبـول، علـى أن حكومـة التوافـق : رام هللا )فلسطين(

ائل بـــين حركتـــي "فـــتم" و"حمـــاس" ال تـــتم بطريقـــة المحاصصـــة، ويجـــرن تشـــكيلها بالتشـــاور مـــع الاصـــ
 األخر .

وانتقـــد مقبـــول فـــي تصـــريحات خاصـــة لــــ "قـــدس بـــرس" مهاجمـــة بعـــو الاصـــائل الالســـطينية لحركتـــي 
"حمـاس" و"فــتم"، واتهامهمـا بالســعي لــ "إدارة االنقســام"، واصـااة موقــف هـذه الاصــائل بــ "المؤســف" فــي 

حة عـن "إدارة حن أنها كانت تصف الحركتين بـ "طرفي االنقسام" أصـبحت تتحـدث بعـد اتاـاق المصـال
 االنقسام".

ولات مقبول النظر إلى أن تشكيل الحكومة "يتم عبر مشاورات واسعة مع كافة الاصائل والشخصيات 
الوطنية وستكون حكومة مستقلين، ولن يكون بين وزرائها من ينتمون لحركتي "فتم" و"حماس"، مشيرةا 

 ـ"فتم".إلى حديث الرئيس عن رفضه لتولي رئاسة الحكومة النتمائه  ل
وكانــت قيـــادات مـــن الجبهتـــين "الشـــعبية" و"الديمقراطيـــة" قـــد هاجمـــت األليـــة التـــي تتبعهـــا حركتـــا "فـــتم" 

 و"حماس" في تشكيل الحكومة، واتهمت الحركتين بإدارة االنقسام وليس إنهاءه، حسب قولها.

 29/5/2341قدس برس، 

 

 روف حرجة للغايةالبردويل لـ"قدس برس": مشاورات تشكيل حكومة التوافق تمر بظ .04
الــدكتور صـالح البردويــل النقــاب عــن أن مشــاورات  كشــف القيــادن فـي حركــة حمــاس: غـزة )فلســطين(

تمام المصالحة تمر بظروف صعبة وحرجة للغاية، وأشـار إلـى أن السـبب فـي ذلـك  تشكيل الحكومة واا
شــبكة  هــو إصــرار الــرئيس محمــود عبــاس علــى أن الحكومــة تحمــل ذات برنامجــه السياســي، وغيــاب

 األمان المالي والسياسي العربي للمصالحة.
وذكــر البردويــل فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس" أن الصــعوبات التــي تعتــرو التوصــل لتوافــق 
نهــائي بتشــكيل الحكومــة بعضــها فلســطيني واألخــر عربــي، وقــال: "الســبب األول فــي تعثــر مشــاورات 

وضع الشخصيات السياسية التـي يريـدها، تشكيل الحكومة، هو أن الرئيس محمود عباس مصر على 
مثل شخصية رياو المالكي غير المقبولة بالنسبة إلينا )حركة حماس(، واإلصرار علـى أن الحكومـة 
تحمل ذات البرنامج السياسي للرئيس محمود عباس، وهو مـا يعنـي أن التنسـيق األمنـي مـع االحـتالل 

حــدود، واألمــر الثالــث يتصــل بغيــاب شــبكة ســيكون جــزءا مــن مهماتهــا والتاــاوو مــع االحــتالل بــال 
األمــان المــالي والسياســي العربيــة للمصــالحة، ممــا يبقيهــا بيــد شــبكة األمــان اإلســرائيلية، وهــي محاولــة 
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لدفع الشعب الالسطيني بكامله إلى ذات نهج محمود عباس وهو االعتراف بإسرائيل وبشرعيتها، وهذا 
 األمر لن تقبل به "حماس".

إلـــى أن "حمـــاس" تنازلـــت عـــن المناصـــب الحكوميـــة لكنهـــا لـــم تتنـــازل عـــن برنامجهـــا  وأشـــار البردويـــل
نمــا  السياســي وعلــى تمســكها بخيــار المقاومــة، وقــال: "حركــة "حمــاس" لــم تغيــر برنامجهــا السياســي واا

 تنازلت عن مناصب حكومية من أجل المصالحة"، على حد تعبيره.
لالســطينية الــدكتور عبــد الســتار قاســم قــد أكــد فــي وكــان أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة النجــاح ا

تصـــريحات لــــ "قـــدس بـــرس"، أن تشـــكيل حكومـــة الوفـــاق الـــوطني الالســـطينية لـــيس دلـــيال علـــى تراجـــع 
المقاومـــة أو انهزامهـــا، ووصـــف اتاـــاق المصـــالحة بأنـــه "هزيـــل" بســـبب اســـتمرار الســـلطة فـــي التنســـيق 

 األمني مع االحتالل.
لكنهـا قـدمت تنـازالت كبيـرة مـن أجـل تحقيـق هـدف أكبـر، وهـو تسـهيل حيــاة وقـال: "المقاومـة لـم تنهـزم 

المواطن الالسطيني، الذن يعيش هما وغما كبيرين بسبب المشاكل الداخلية، والقرار لد  المقاومة هو 
التنــازل لمصــلحة المــواطن الالســطيني، لكــن تقــديرن أن المصــالحة لــن تخاــف مــن تلــك المعانــاة، ألن 

سيســــتمر، واألن وأنــــا أحــــدثك وبينمــــا مشــــاورات المصــــالحة فــــي غــــزة جاريــــة، هنــــاك التنســــيق األمنــــي 
اعتقاالت في صاوف "حماس" في الضاة، وفي طولكرم هناك مظاهرة تمنع أجهـزة األمـن رفـع األعلـم 

 الخضراء فيها، وهذا ينذر بسوء".
أخـــر ، ألن وأضـــاف: "مازلـــت أقـــول إن اتاـــاق المصـــالحة هزيـــل ومـــن الســـهل أن تناجـــر األمـــور مـــرة 

 السلطة تأتمر بأوامر االحتالل، ومعنى ذلك أن أسافين االقتتال مازالت موجودة"، على حد تعبيره.
 29/5/2341قدس برس، 

 
 تدعو خطباء الجمعة إلثارة إضراب األسرى اإلداريين حماس .05

إلداريـين طالبت حركة حماس أئمة المساجد وخطباء المنابر بإثارة قضية األسر  ا: رام هللا )فلسطين(
 على التوالي. 05المضربين عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي لليوم الـ 

(، خطبـاء 5|12ودعت حركة حمـاس فـي تصـريم صـحاي تلقـت "قـدس بـرس" نسـخة عنـه، الخمـيس )
الجمعة وأئمة المساجد لتناول قضية اإلضراب على أوسع نطاق فـي خطبـة الجمعـة غـداة الثالثـين مـن 

 بالتزامن مع سلسلٍة من الاعاليات التي ستشهدها الضاة الغربية وقطاع غزة المحتلين.  أيار )مايو(،
 29/5/2341قدس برس، 
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 متطرف يتبع نتنياهو وآخر مقتنع بحقوق الفلسطينيين بينمقسومة  "إسرائيل"المدني: محمد  .06

التواصل مع المجتمع  القيادن الاتحاون محمد المدني، رئيس لجنة تحدث: فادن أبو سعد  - رام هللا
ــــ عـــن دعـــوة الـــرئيس عبـــاس للعـــودة للمااوضـــات، مؤكـــداة بـــأن موقـــف « القـــدس العربـــي»االســـرائيلي، ل

 والحـــلوالموقـــف الالســـطيني بشـــكل عـــام لـــم يتغيـــر بـــالمطلق، فهـــو دائمـــاة يـــدعو للمااوضـــات  الـــرئيس،
 .السياسي، بحسب المتاق عليه دولياة 
نتنيـاهو، التـي أوقاـت  ني، إنه وفي ظل المواقف المتطرفة من حكومةلكن الجديد في األمر يقول المد

لخطـوات أحاديـة الجانـب واالنسـحاب  وتـدعوالمااوضات، والتي تقول بأن ال شريك فلسطينيا للسـالم، 
قيـــادات إســرائيلية كبيـــرة ومـــن المجتمــع المـــدني فـــي  مــن منـــاطق فـــي الضــاة الغربيـــة، نجـــد بــأن هنـــاك

اإلســرائيلية مــن خــالل  –عبــاس، ويؤكــدون بتطــابق األفكــار الالســطينية  اء الــرئيسإســرائيل، يــأتون للقــ
. وير  المدني بأن هناك األن موقاين في إسـرائيل، ولـيس وتبني المبادرة العربية للسالم حل الدولتين،

ائيل نتنيـاهو المتطرفــة دوليـاة، كمـا أن دعــوة الـرئيس محمــود عبـاس إســر  حكومــةموقاـا واحـدا كمــا تـروة 
إســرائيل  للمااوضــات، كانــت واضــحة بأنهــا مرتبطــة تمامــاة بالمطالــب الالســطينية التــي ترفضــها للعــودة

مثل إطالق سراح األسر ،  المااوضات،أصالة، لذا هي مرتبطة بإلغاء العقبات اإلسرائيلية أمام نجاح 
 .اقي الملااتالسير قدماة في ب ووقف االستيطان، والتحدث مباشرة في الحدود، ومن ثم

 03/5/2341، القدس العربي، لندن
 
 مستشار هنية األسبق يدعو حماس إلى تأسيس حزب سياسي جديد .07

األناضول: دعا أحمد يوسف، المستشـار السياسـي، السـابق، لـرئيس الحكومـة المقالـة فـي قطـاع  -غزة
الطـابع المـدني تأسيس حزب سياسي جديد يأخذ “غزة، إسماعيل هنية، حركة حماس إلى التوجه نحو 

 ”.ويواكب تغيرات المنطقة، للخروة من أزمتها
حركـة حمـاس بحاجـة إلـى أن يكـون لهـا “وقال يوسف في حديث خاص لوكالة األناضول لألنبـاء، إن 

واجهــة سياســية تتعامــل مــع األحــزاب األخــر  فــي الســاحة الالســطينية، وتتعــايش مــع المجتمــع العربــي 
 ”.واإلقليمي والدولي وتكسب تأييدهم

 وكشف يوسف أن فكرة تأسيس الحزب، ال تحَظ بقبول كبير داخل الحركة، في هذه المرحلة.
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وتابع يوسف، الذن يشغل حاليـا، منصـب رئـيس مركـز بيـت الحكمـة لالستشـارات وحـل النزاعـات بغـزة 
بعد تجربة حكم حماس خالل السـنوات الماضـية، تحتـاة الحركـة إلـى واجهـة سياسـية ”)غير حكومي(:

 ”.القبول في التعامل العربي واإلقليمي والدولي، وهذا ما سيحققه الحزب المقترح تأسيسهتحظى ب
الحــــزب يحتــــاة إلــــى شخصــــيات جديــــدة تشــــك له، ولــــيس بالضــــرورة القيــــادات المعروفــــة فــــي “وتــــدارك: 

ـــذرائع أمـــام إســـرائيل العتقـــال  ـــة، وهـــذا يســـد كافـــة ال ـــة تحقـــق التطلعـــات الوطني ـــاور بطريق الحركـــة، لتن
 ”.هأعضائ

يكــون مشــرَّع األبــواب أمــام كافــة الشخصــيات “ووفقةــا ليوســف فــإن أهــم مالمــم الحــزب تــتلخص فــي أن 
على اختالف أطيافهـا السياسـية، ويسـمم بمشـاركة المـرأة فيـه، ويأخـذ الطـابع المـدني، وتكـون لـه رؤيـة 

ر  علـى السـاحة سياسية حول كياية التعامل مع المجتمع الدولي، والعالقة والشراكة مع األحزاب األخ
 ”.الالسطينية
ستبقى الحركة بمثابـة األم والموجـه والـداعم الحقيقـي للحـزب، ولكنـه سـيكون أكثـر مرونـة فـي “وأردف: 

 ”.التعاطي مع الكل الالسطيني والعربي واإلقليمي والدولي
حــق ك“وأكــد يوســف، بــأن مبــادا الحــزب المقتــرح إنشــاءه لــن تتجــرأ علــى الثوابــت الوطنيــة الالســطينية، 

 ، وال يحق ألحد التنازل عنها."عودة الالجئين الالسطينيين أو التنازل عن القدس
ــا علــى طاولــة النقــاش لــد  حركــة حمــاس،  وأوضــم أن دعوتــه إلنشــاء الحــزب السياســي، تــدرس حالية

 مشيرةا إلى أنها لم تحَظ بقبول واسع حتى اللحظة.
س أن حــزب جديــد انشــقاقات داخــل هنــاك مخــاوف مــن أعضــاء الحركــة بــأن يحــدث تأســي“واســتدرك: 

، والــذن تــم حل ــه 2222الــذن أسســته حمــاس فــي عــام ” الخــالص“صــاوفها وأن تتكــرر تجربــة حــزب 
 ”.، بعد أن أضعف الحركة نوعةا ما، الستقطابه معظم كوادرها1333بشكل غير مباشر في عام 

قـة، وتعيـد تجربـة تأسـيس يجب على الحركـة األخـذ بعـين االعتبـار التغيـرات فـي المنط“وأشار إلى أنه 
حزب سياسي لها، فقد أثبت التجارب في العديد من الدول العربية والغربيـة بـأن وجـود أحـزاب سياسـية 
 ”.منبثقة عن الحركات الدينية واإلسالمية، هو الحل األمثل لها في مواجهة األزمات التي قد تواجهها

م يوسف، التعاطي وألن قاعدة الحزب لن تكون اسالمية بحتة فحسب، بل ستجم ع أطيافةا مختلاة، رج 
الدولي مع الحزب في حال تكوينه على أرو الواقع، ولن يكون هناك ما يستدعي سد األبواب أمامـه 

 سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية، على حد تعبيره.
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مثابـــة وفـــي ســـياق آخـــر، أعـــرب يوســـف عـــن تااؤلـــه فـــي إتمـــام المصـــالحة الالســـطينية، معتبـــرةا إياهـــا ب
البوصـــلة التـــي ســـتقود الالســـطينيين لتتحـــرر مـــن االحـــتالل اإلســـرائيلي، وبدايـــة العـــودة للعمـــق العربـــي 

 واإلسالمي.
وتوقــع المستشــار األســبق لهنيــة، أن تترشــم حركتــي حمــاس وفــتم ضــمن قائمــة انتخابيــة واحــدة خــالل 

طيني، وهـذا مـا تـدور حولـه االنتخابات التشريعية القادمة، عقـب تشـكيل حكومـة التوافـق الـوطني الالسـ
 نقاشات داخل الحركة حاليةا، وفق قوله.

م يوسف عودة العالقـات إلـى سـابق عهـدها مـع  وعلى صعيد العالقات بين حركة حماس ومصر، رج 
مصر قبل عزل الرئيس مرسي، وأن تشهد تقاربةا ملحوظةا فور أن تنتهي االنتخابات المصرية وتتشكل 

 حكومة جديدة، وفق رأيه.
ال أعتقــد بــأن تتخلــى مصــر عــن مســؤولياتها فــي التعــاطي مــع الملــف الالســطيني مــن جديــد، ” ال:وقــ

 ”.وستخرة من دائرة اتهامها لحماس بأنها حركة إرهابية، عقب انتهاءها من ترتيب شؤونها الداخلية
بعد خروة حركة حماس من الحكومة اعتقد بأن كل االحتقانـات التـي كانـت موجـود “وأضاف يوسف: 

ى مســـتو  العالقـــات اإلقليميـــة والدوليـــة ســـتنتهي، وســـتجد الحركـــة طريقـــة الســـتعادة التواصـــل مـــع علـــ
 ”.مصر

ـا لتجربـة حكمهـا منـذ  ووفقةا للمستشار األسبق لهنيـة، فـإن حركـة حمـاس تجـرن فـي أروقتهـا حاليةـا تقييمة
 القادمة.، وتتدارس اقتراح مشاركتها في االنتخابات التشريعية والرئاسية 1332بداية، عام 

ديســمبر/ كــانون أول  24وتأسســت حركــة المقاومــة اإلســالمية، المعروفــة اختصــارا باســم حمــاس، فــي 
 ، على يد جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين.2297

حركـة إســالمية وطنيـة تســعى لتحريـر فلســطين مـن النهــر إلـي البحــر “وتقـول حمـاس فــي أدبياتهـا إنهــا 
إســرائيل علــى أنهــا جــزء مــن مشــروع اســتعمارن غربــي صــهيوني، )فلســطين التاريخيــة(، وتنظــر إلــى 

 ”.يهدف إلى تمزيق العالم اإلسالمي وتهجير الالسطينيين من ديارهم وتمزيق وحدة العالم العربي
 29/5/2341 لندن، رأي اليوم،

 

 عضو ثوري فتح: تصريحات عباس حول التنسيق األمني تمثل موقعه كرئيس لدولة فلسطين .08
قـــب رئـــيس لجنـــة الرقابـــة الماليـــة وعضـــو المجلـــس الثـــورن فـــي حركـــة فـــتم د. عمـــر ع: جميـــل حامـــد

الحروب على تصريحات الرئيس الالسطيني حول التنسيق األمني مع إسرائيل بأن عباس يتحدث مـن 
 موقعه كرئيس لدولة فلسطين ورؤيته لشكل العالقات الدولية التي ترتبط بها دولة فلسطين.
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ـــرب بالنســبة لحركــة فــتم فهــي تــر  أن لكــل مرحلــة سياســاتها ومقتضــياتها 49وقــال الحــروب لموقــع عــــ
وأساليبها وفق األولويات التي تقتضيها القضية الالسطينية، وحسب التجاوب اإلسرائيلي والـدولي تجـاه 

 إنهاء الصراع بالحل السياسي.
بالمســاومة علــى وأضــاف الحــروب: "لكننــا فــي حركــة فــتم ال يمكــن أن نقبــل بسياســة األمــر الواقــع أو 

 الحقوق الالسطينية التي أقرتها كافة المواثيق والقوانين السماوية والوضعية".
وحــول الحــراك داخــل حركــة فــتم لعقــد المــؤتمر الســابع للحركــة، أكــد الحــروب أن المــؤتمر ســينعقد فــي 
م موعـده مطلــع شــهر آب/ أغســطس مــن هــذا العــام، وأن هنــاك توجهــا لــد  اللجنــة المركزيــة لحركــة فــت

 والرئيس الالسطيني والمجلس الثورن لعقد المؤتمر في موعده.
 29/5/2341، 18عرب 

 
 يتمتع بعالقة جيدة مع إيرانفي غزة : جماعة "الصابرين نصرًا لفلسطين" تنظيم جديد "األيام" .09

عامـاة( مـن حـي تـل الزعتـر فـي مخـيم جباليـا، شـمال  15كـان الشـاب نـزار سـعيد عيسـى ) حسن جبر:
ســتعد للــزواة بعــد أســبوع، حــين توجــه إلــى أحــد مخــازن الصــواريخ لتاقــده ليناجــر بــه أحــد قطــاع غــزة، ي

 الصواريخ ويقتله على الاور.
وما أن ذاع خبر استشهاد عيسى حتى سارعت جماعة جديدة تطلق على ناسها اسم "الصابرين نصراة 

لـى تبنيـه باعتبـاره ِحصن" وهي مجموعة جديدة ظهرت في غزة خالل األسابيع الماضـية إ -لالسطين 
 شهيدها األول وأحد قادتها الميدانيين الذن يسقط أثناء مهمة جهادية كان يناذها.

وظهرت جماعة الصابرين نصراة لالسطين "حصن" في غزة خالل األسابيع الماضية بعد أن كان عدد 
 من أفرادها أعضاء في تنظيمات فلسطينية أخر .

ن منتمياة إلى حركة الجهاد اإلسالمي قبل أن ينتقل مع عدد من ويقول العارفون بالشهيد عيسى إنه كا
 أصدقائه إلى المجموعة الجديدة.

وفــي حاــل التــأبين الــذن جــر ، أول مــن أمــس، شــارك العشــرات مــن أعضــاء التنظــيم الجديــد دون أن 
 يرشم الكثير مـن المعلومـات عنـه سـو  أنـه جماعـة جديـدة تـرتبط بعالقـات جيـدة مـع إيـران وحـزب هللا

 باعتبارهما الداعم األول.
وخـــالل بحـــث "األيـــام" عـــن المجموعـــة الجديـــدة، تلقـــت معلومـــات متنـــاثرة تحـــدثت عـــن قائـــد الجماعـــة 
الجديــدة الــذن كــان عضــواة فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي قبــل أن يــتم فصــله تحــت دعــاو  نشــر فكــر 

 الشيعة في غزة.
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موعة ومنهم الشـهيد عيسـى كـانوا أعضـاء فـي وقالت مصادر متعددة لـ "األيام" إن غالبية أعضاء المج
حركــة الجهــاد اإلســالمي وخاصــة األمــين العــام للمجموعــة ومســؤولها األول هشــام ســالم، وهــو مــدرس 
حكومي، تحدث خالل حال التأبين، وأكد أنهم ليسوا بديالة ألحد، "بل مكملين للجميع في هـذا الطريـق 

 الشاق والطويل".
 03/5/2341، األيام، رام هللا

 
 مع األسرى الفلسطينيين اً تضامني اً اعتصاملبنان: فتح تنظم  .21

، «فــتم»بــدعوة مــن حركــة  شــمال لبنــان،ناــذ أمــس، اعتصــام أمــام مقــر الصــليب األحمــر الــدولي فــي 
 تضامناة مع األسر  الالسطينيين المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.

لجنــة »، جمــال ســكاف عــن «مي العربــيالمنتــد  القــو »وألقيــت كلمــات لكــل مــن يقظــان قــاوقجي عــن 
، عضو اللجنة المركزية في الحزب الشـيوعي اللبنـاني جميـل صـاية، أمـين سـر «األسير يحيى سكاف

رفـو انتهاكـات العـدو الصـهيوني لحريـة »في الشـمال أبـو جهـاد فيـاو، أجمعـت علـى « فتم»حركة 
كانيات من أجل تحريـر األسـر  تكثيف الجهود والعمل بكل اإلم»وطالبت بـ«. المناضلين في السجون

 «.والمعتقلين باستخدام كل الوسائل المتاحة
وفي ختام االعتصام، تم تقديم مذكرة الـى األمـين العـام لألمـم المتحـدة بـان كـي مـون عبـر رئيسـة فـرع 

األمــم المتحــدة والصــليب األحمــر »الصــليب األحمــر الــدولي فــي شــمال لبنــان جميلــة حمــامي، ناشــدت 
حقوق اإلنسـان التـدخل العاجـل والاـورن إلطـالق سـراح أسـرانا مـن سـجون االحـتالل  الدولي ومنظمات

 ."الصهيوني من دون قيد أو شرط
 03/5/2341، المستقبل، بيروت

 
 يتناقض تمامًا مع أقوالهدعم ترشح ريفلين لمنصب رئيس "إسرائيل" إعالن نتنياهو : ليبرمان .20

سرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن استغرابه من اعالن رئيس أعرب وزير الخارجية اإل: المستقبل –رام هللا 
حكومته بنيامين نتنياهو دعمه رئيس الكنيست السابق رؤفين ريالين، في التنافس على منصب رئيس 
إسرائيل في االنتخابات المقبلة.وفي تصريم لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، قال ليبرمان الذن يتزع م حزب 

عالن نتنياهو يتناقو تماماة مع روح أقواله خالل حديث أجراه معي عشية إ "، إن "إسرائيل بيتنا"
 ."هذا األمر غريب وغير سليم"، مضيااة "صدور هذا اإلعالن

 03/5/2341بيروت،  المستقبل،
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 " و"البيت اليهودي" يدفع باقتراح قانون يمنع إطالق سراح أسرىيوجد مستقبل"هآرتس: اتفاق بين  .22

"يش عتيد" و"البيت اليهودن" إلى اتااق يتيم إنهاء المواجهة السياسية بين توصل حزبا : ـرب49عــ
كتلتيهما في الكنيست، وفتم الباب مجددا أمام اقتراحات قوانين مركزية لهما، والتي جمدت نتيجة 

 اعتراضات متبادلة قدمتها الواحدة ضد األخر .
منم العاو عن أسر  فلسطينيين واقتراح وأفاد موقع "هآرتس" اليوم، الخميس، أن اقتراح قانون منع 

قانون تأجير األرحام/ الحمل البديل، سيطرحان مجددا للتصويت عليهما في جلسة الحكومة يوم 
األحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحظى االقتراحان بغالبية، وبالتالي بتصويت آخر خالل 

 األسبوع في الكنيست.
 29/5/2341، 18 عرب

 
 المقامة بالضفةالمستوطنات بشأن سرائيلية تدعو لتبني توصيات "لجنة ليفي" الخارجية اإل .23

دعا المستشار القضائي لوزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى تبني توصيات "لجنة لياي" بشأن : ـرب49عــ
وجاء أن الحقوقي إيلين بيكر قال إنه حان  المستوطنات المقامة على أراضي الضاة الغربية المحتلة.

 قت لتبني توصيات اللجنة لاحص "قانونية" البناء في المستوطنات في الضاة الغربية.الو 
 03/5/2341، 18 عرب

 
 ألف شيكل شهريًا للمواد الغذائية 40ينفق  نتنياهوإقامة مقر  .24

كشات وثائق منبثقة عن مكتب مدير المشتريات الحكومي تبين أن لجنة المناقصات الين: عكا أون 
ألف( شيكل سنوياة مخصصة لشراء المواد الغذائية لمكتب رئيس  033ة قيمتها )صادقت على ميزاني

 وأكثر من نصاها خصصت للمقر الرسمي لرئيس الحكومة مع عائلته. اإلسرائيلية،الحكومة 
 2030وحسب الموقع اإللكتروني للقناة الثانية اإلسرائيلية فإن مقر رئيس الحكومة يصرف مبلغ قدره )

 فقط على المواد الغذائية. ،شهرياة ألف( شيكل 
 1333وفي المقابل فإن متوسط العائالت اإلسرائيلية تصرف شهرياة على المواد الغذائية أقل من 

 .1321حسب المكتب المركزن لإلحصاء لعام  شيكل،
شيكل في  ألف 223بدوره عقب مكتب رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" أنه قد تم الموافقة على مبلغ 

بما في ذلك استضافة الزوار من مختلف أنحاء  الحكومة،صالم مقر االقامة الرسمي لرئيس السنة ل
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خالل  %14ويشار الى أن ناقات المقر الرسمي لرئيس الحكومة سجلت انخااو يصل الى  العالم.
 السنة الماضية.

 03/5/2341الين،  اون عكا
  
 صاروخيّ  لهجوم التعّرض بحال بالمّرة ةجاهز  ليست اإلسرائيلّية الداخلّية الجبهة :"واال"موقع  .25

بين  استطالع للرأن العام تم  إجراؤه في صاوف ضباط األمن في  زهير أندراوس: -الناصرة 
، أن  األغلبية الساحقة من WALLAالسلطات المحلي ة اإلسرائيلي ة، ونشر نتائجه موقع ) ( اإلخبارن 
ة الداخلي ة اإلسرائيلي ة ليست جاهزة هعلى أن  الجب ضباط األمن أكد وا من خالل إجاباتهم على األسئلة

، وأعرب ثلث المشاركين في االستطالع عن رأيهم  بالمر ة في حال تعر و إسرائيل لهجوم صاروخي 
في أن  السلطة المحلي ة التي يخدمون فيها ليست جاهزة لمواجهة الحرب، وال توجد ثقافة لد  

قات الطوارا، ناهيك عن وجود نقص كبير جدةا في المالجئ اإلسرائيليين في كياية التصر ف في أو 
 في جميع أنحاء دولة االحتالل.

وأشار محلل الشؤون العسكري ة في الموقع، أمير بوحبوط، إلى أن  إلغاء التدريب الوطني  ستؤد ن 
ن ه لمس سافر وخطير في جاهزية الجبهة الداخلي ة، ونقل عن مسؤول إسرائيلي  رفيع المستو  قوله إ

إذا لم ي جر  التدريب هذا العام، فإن ه سياتم فجوة كبيرة في الجاهزية، مشد دةا على أن ه في العام 
 الماضي لم يت م إجراء التدريب عينه، على حد  تعبيره.

وخلص الم حلل إلى القول إن  جيش االحتالل يقوم باالستعداد لشن  حرٍب، في الوقت الذن وصلت 
اخلي ة إلى الحضيو، على حد  وصاه. جدير بالذكر أن  منظمة )أطباء من فيه جاهزية الجبهة الد

أجل حقوق اإلنسان(، أصدرت تقريرةا أشار إلى أن  الجهاز الطبي  في إسرائيل ال يستطيع تقديم 
العالة لمئات الجرحى والمصابين، في حال رد ت إيران وحزب هللا وحماس وسوري ة باستهداف 

 صاروخي  إلسرائيل.
ألف مواطن إسرائيلي  ال تتوفر  733ة على ذلك، ذكر تقرير لمراقب الدولة العبري ة أن  أكثر من عالو 

لديهم مالجئ خاصة، كما ال توجد في إسرائيل مالجئ لحماية المعاقين وذون االحتياجات الخاصة، 
صل منذ الخاصة، من إهمال متوا 13333والـ ، 2233الـ فيما تعاني المالجئ اإلسرائيلية العامة 

 حرب لبنان الثانية.
 29/5/2341لندن،  اليوم، رأي
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 تقدم حزب البيت اليهودي وتراجع الليكود": معهد "رافي ساميدل استطالع .26
أظهرت نتائج استطالع للرأن حول خارطة األحزاب اإلسرائيلية في االنتخابات العامة  :عكا أون الين

مقعداة في استطالع أجرن الشهر  21، مقابل مقعداة  25المقبلة، بحصول حزب البيت اليهودن على 
 الماضي، وهو ما يؤكد أن حزب البيت اليهودن يتقدم وفق مواقاه إزاء البناء االستيطاني.

من الشهر الحالي أن قبل  17-12وبحسب نتائج االستطالع الذن أجراه معهد "رافي ساميد" في 
أيام فقط، فإن البيت اليهودن قد جاء في المركز الثالث من بين األحزاب اإلسرائيلية  4أو  0نحو 

 في حجمه، وذلك يأتي بشكل موازن مع حزب "هناك مستقبل" تقريباة.
فقد أوضم االستطالع أن كتلة "الليكود بيتنا" إذا ما بقت موحدة في  أما بشأن األحزاب األخر 

مقعداة، بينما تراجع كذلك حزب  04االنتخابات المقبلة، قد تراجعت بمقعد واحد فقط أن حصلت على 
إضافة إلى األحزاب  "حداش -يهدوت هتوراه -سمقعداة، بينما بقيت األحزاب "شا 22العمل إلى 
 2مقاعد لكل منها، في حين تراجع حزب "ميرتس" إلى  23-9وح مقاعدها بين كما هي تترا العربية

مقاعد، أما حزب "الحركة برئاسة "تسيبي لياني" فقد لم يتجاوز نسبة الحسم وهذه هي المرة األولى 
ويشير االستطالع إلى أنه وفي حال تشكيل "موشيه كحلون" حزباة  التي يحصل بها على نتائج كهذه.

 24كحلون  – 25العمل  – 10الحلبة السياسية ستتغير بعو الشيء لصالحه "الليكود جديداة فإن 
يهدوت  – 7شاس  – 2ميرتس  – 2إسرائيل بيتنا  – 22هناك مستقبل  – 20البيت اليهودن  –

 ".4حداش  – 9األحزاب العربية  – 7هتوراه 
 03/5/2341الين،  اون عكا

 
 ط التسويةتكثف االستيطان إلحبا "إسرائيلتقرير: " .27

أعلنت إسرائيل عزمها تكثيف بناء المستوطنات في جميع أرجاء الضاة الغربية : صالم النعامي
 والقدس المحتلة إلحباط أية فرصة لتحقيق تسوية سياسية للصراع مع الشعب الالسطيني. 

في  ونقل موقع صحياة "هآرتس" أمس عن وزير اإلسكان أورن أرئيل قوله "إسرائيل لن تجمد البناء
المستوطنات بحال من األحوال، ونحن لن نسلم بوجود عوائق يمكن أن تؤثر على مواصلة البناء في 

 أرجاء يهودا وشمرون )الضاة الغريبة( فهذه أرضنا ولنا حق في البناء فيها".
وأضاف في كلمته أمام احتاال نظم في مدرسة دينية يهودية في القدس المحتلة "لن تكون بين نهر 

والبحر األبيو المتوسط إال دولة واحدة، فقط هي إسرائيل، والقدس لن تقسم وستبقى عاصمة األردن 
 إسرائيل الموحدة إلى أبد األبدين".
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وتأني تصريحات أورن بعد عدة أيام من إعالنه أن وزارته وضعت مخططاة لزيادة عدد المستوطنين 
نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي والقيادن  . وفي ذات السياق، دعا%53اليهود في الضاة الغربية بنسبة 

في حزب الليكود داني دانون إلى تكثيف البناء في القدس المحتلة لقطع الطريق على أن محاولة 
 لطرح مصيرها على طاولة المااوضات مع الالسطينيين.

 بوست" اليوم الخميس، قال دانون "حان وقت البناء في جيروساليموفي مقال نشره موقع صحياة "
القدس لكي نقنع العالم بأن مصير هذه المدينة خارة نطاق المااوضات وليست لدن أية أوهام، فقرار 
البناء بكثافة في القدس سيقابل بانتقادات من بعو حلاائنا، كما أنه لن يعجب أطرافا في المنطقة ال 

 تعترف بوجودنا".
عقوبات عليها في أعقاب هذه وأضاف أنه يتوجب على إسرائيل مواصلة البناء حتى لو تم فرو 

من قبل الحكومة اإلسرائيلية على حق اليهود في البناء في أن شارع وفي أية  و"تصميماالخطوة 
 زاوية في المدينة يمكن أن يغير الموقف الدولي من مستقبل المدينة".

من  %73أما ممثلو االئتالف الحاكم في البرلمان فأعلنوا عن مشروع قانون ينص على ضم حوالي 
الذن تقدم به رئيس كتلة االئتالف الحاكم في البرلمان -الضاة الغربية إلسرائيل، كما ينص المشروع 

يريف لياين أحد قادة حزب "الليكود" وأوريت ستروك النائبة عن حزب "البيت اليهودن" المشارك في 
التجارية وشبكات على ضم جميع الكتل االستيطانية اليهودية وغور األردن والمناطق  -االئتالف

الطرق التي تخدم المستوطنات والمناطق األثرية و"أراضي الدولة" وهي األراضي التي كانت تتبع 
 .2227الحكم األردني قبل عام 

ونقلت صحياة "معاريف" في عددها الصادر الثالثاء الماضي عن ستروك قولها "نريد من خالل هذا 
يرة أوسلو نهائياة، فاي نظرنا مسيرة أوسلو كانت نوعاة القانون أن نرسل رسالة واضحة تؤكد موت مس

من االنحراف عن الخط الصهيوني السليم، كلاتنا أثماناة أليمة، ونريد إصالح الوضع والعودة إلى 
 الوضع الطبيعي".

-وير  المراقبون في إسرائيل أن ممثلي اليمين المتطرف في االئتالف الحاكم وقادة حزب الليكود 
يريدون قطع الطريق عليه األخير لثنيه عن أن توجه  -رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوالذن يقوده 

للقيام بخطوات أحادية الجانب، مثل إخالء مستوطنات بالضاة الغربية وتجميد البناء بشكل أحادن 
 الجانب".

ر في الجارن عن نتنياهو قوله إنه ياك مطلع األسبوعوكانت مجلة "أتالنتك" األميركية قد نقلت 
إجراءات أحادية الجانب في ظل الجمود التي تشهده عملية التسوية. وأشار المراقبون إلى أن هناك 
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ما يدلل على أن جملة التحركات التي أقدمت عليها قيادات حزب الليكود في البرلمان والحكومة 
د ذلك وأكد تحديداة ردعت نتنياهو عن توجهه هذا، مستشهدين بجملة التصريحات التي أدلى بها بع

 فيها حق اليهود في البناء في الضاة والقدس المحتلة.
 الصحافة اإلسرائيلية

 29/5/2341الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 همستوطنًا يقتحمون 421.. وهدم األقصىلمنشورات ترويجية تدعو  مؤسسة األقصى: .28

رات ومـواد م مـن منشـو 12/5/1324حذ رت "مؤسسـة األقصـى للوقـف والتـراث" فـي بيـان لهـا الخمـيس 
هــدم المســجد األقصــى المبــارك، وبنــاء الهيكــل المزعــوم، بــدأت "منظمــات الهيكــل  إلــىترويجيــة تــدعو 

المزعوم" بإصدارها وتوزيعها في األيام األخيرة، في القدس المحتلة، وخاصـة فـي المنـاطق القريبـة مـن 
 المسجد األقصى، وبثها عبر شبكة التواصل االجتماعي.

صــورة ســتطبعها وســتوزعها قريبــا،  إلــىمنظمــات الهيكــل المزعــوم التــرويج  أنوأشــارت المؤسســة إلــى 
الهيكـل،  نبنـي“تحمل صورة الهيكل المزعوم، مكـان قبـة الصـخرة، وأجهـزة بنـاء وكتـب علـى المطبوعـة 

 تسريع هدم المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. إلىواضحة  واإلشارةتحذير: هنا نبني "، 
، األقصـىمستوطناة اقتحموا ودنسوا المسجد  214أفادت "مؤسسة األقصى" أن نحو في سياق متصل 

 .بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل
29/5/2341مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 : تهديدات وادعاء الشاباك عن وجود عالقة بين الحركة اإلسالمية وحماس لن يخيفنانجيدات .29

باك، اليوم الخميس، أنه تمكن من الكشـف عـن عالقـة تـربط بـين حركـة حمـاس ادعى الشا: ـرب49عــ
وبين الحركة اإلسالمية في الداخل، وذلك في أعقاب الئحة اتهام قـدمت يـوم، الخمـيس، فـي المحكمـة 
العسكرية في سالم، ضد محمود طعمة، بادعاء أنه ناشط كبير في حركة حماس في الخارة، ويشـغل 

   للحركة برئاسة خالد مشعل.منصب عضو مجلس الشور 
ويدعي الشاباك أنه خالل التحقيق معه تبين عمق العالقة بين حركة حمـاس وبـين الحركـة اإلسـالمية 

 في الداخل الالسطيني عامة، وفي القدس بوجه خاص، وخاصة في الجانب المالي.
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لــيس المــرة األولــى مـن جهتــه قــال المتحــدث باســم الحركــة اإلســالمية فــي الــداخل، زاهــي نجيــدات، إنهــا 
التي يزة بها باسم الحركة اإلسالمية فـي هـذه المواضـيع، مضـياا "نحـن ال نسـتبعد وال نسـتغرب تكـرار 

 هذه المحاولة".
وأضـــاف "مثـــل هـــذا الخبـــر ال يااجئنـــا، ولـــذلك ســـنبقى نؤكـــد أننـــا كحركـــة إســـالمية مســـتمرون بطريقنـــا 

 يقات والتهديدات".ونهجنا الواضم ولن تثنينا ولن تخيانا مثل هذه التلا
29/5/2341، 18عرب   

 
 لعودة إلى عهد مباركل: مسرحية االنتخابات في مصر تهدف 18الـ في  اإلسالميةالحركة  .31

الحركة اإلسالمية في الداخل الالسطيني االنتخابات الرئاسية في مصر على أنهـا  ت: اعتبر 49عرب 
إلـى عهـد مبـارك البائـد، والتـآمر علـى مسرحية فضية االنقالب من جديـد، وتهـدف إلـى العـودة بمصـر 

 ثورة الشعب المصرن.
 وتحت عنوان "حول انتخابات الدم في مصر"، أصدرت الحركة اإلسالمية بيانا، يوم الخميس، 

ـــه، أن الحركـــة االســـالمية إذ أدانـــت االنقـــالب العســـكرن العلمـــاني علـــى 49وصـــل عـــــ ــــرب نســـخة من
ا لكل اإلجراءات التي تنبثق عـن هـذا االنقـالب، ولـن تالـم الشرعية الديمقراطية في مصر لتؤكد إدانته

قيادات هذا االنقالب بغسل عارها وجريمتها النكـراء بحـق الشـعب المصـرن وتضـحياته وشـهدائه الـذن 
وقـال البيـان: "لقـد فضـحت  سقطوا فـي معركـة الحريـة والكرامـة فـي ثـورة الخـامس والعشـرين مـن ينـاير.

النقالب من جديد، وكشات حقيقته، واتضم للقاصي والداني أن الهدف مسرحية االنتخابات الرئاسية ا
كــــان العــــودة بمصــــر إلــــى عهــــد مبــــارك البائــــد، عهــــد الاســــاد والتبعيــــة والنظــــام الشــــمولي الــــدكتاتورن 
 والعسكرن، ثم التآمر على ثورة الشعب المصرن المجيدة حاضره ومستقبله وهويته ودماء شهدائه".

29/5/2341، 18عرب   
 
 إلى المستشفى اً جميع همنقل: الموت المفاجئ يتهدد األسرى المضربين بعد اتمعطي .30

ـــــان، دبـــــي، نشـــــرت  ـــــد هللارام هللا، مـــــن 03/5/2341البي ـــــالة عـــــن مراســـــلها عب  (،)وامريـــــان،  ، ونق
اإلداريــين  األســر جــواد بــولس قــال ان جميــع  األســيرمــدير الوحــدة القانونيــة فــي نــادن ، أن الوكــاالتو 

المستشـــايات بعـــد تـــدهور  إلـــىمـــن ابريـــل الماضـــي نقلـــوا  14عـــن الطعـــام فـــي  رابهمإضـــالـــذين بـــدأوا 
 اإلدارنعــن الطعــام احتجاجــا علــى اعتقــالهم  إضــرابا اإلداريــون األســر ويخــوو  وضــعهم الصــحي.
 توجيه الئحة اتهام. أودون محاكمة 
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يلية مـن الشـمال إلـى أسيراة من المضربين نقلوا إلى المستشايات المدنيـة اإلسـرائ 93وأوضم بولس أن 
الجنــوب، مشـــيرا إلـــى أن المستشــايات التـــي نقـــل إليهــا األســـر  هـــي: ســوروكا وبـــرزالن وكـــابالن وتـــل 

 هشومير واساف هروفيه وبلنسون ومئير وعيمك.
صــرح وزيــر شــؤون األســر  عيســى قراقــع ، مــن رام هللا، أن 03/5/2341األيــام، رام هللا، وجــاء فــي 

يوما في اإلضراب نقلوا إلى مستشـايات مدنيـة داخـل  03لذين تجاوزا الـ بأن كافة األسر  المضربين ا
 إسرائيل بعضهم في حالة خطيرة وأصيب البعو بنزيف داخلي.

وقــال إن خطــر المـــوت الماــاجئ بــات يهـــدد حيــاة األســر  فـــي كــل لحظــة إذا لـــم يــتم التــدخل الســـريع 
 والعاجل لمنع جريمة متوقعة قد ترتكب بحق األسر  المضربين.

 
 المضربين عن الطعام "اإلداريين" ينضمون لزمالئهمأسيرًا  75 :األسرى وزارة .32

 األســــر أســــيرا التحقــــوا باإلضــــراب أمــــس تضــــامنا مــــع  75رام هللا: أفــــاد محــــامو وزارة األســــر  بــــأن 
 اإلداريين المضربين عن الطعام لليوم السادس والثالثين.

أسـيراة ولغايـة يـوم األحـد القـادم  13 - 25بـين  باالنضـمام علـى شـكل أفـواة كـل فـوة األسـر وقد بـدأ 
حيــث مــن المتوقــع أن يــدخل عــدد أكبــر مــن األســر  إلــى اإلضــراب إذا لــم تســتجب إســرائيل لمطالــب 

 المضربين.
ـــال محـــامو الـــوزارة فـــي بيـــان صـــحافي صـــادر عـــن الـــوزارة، أمـــس إن أفواجـــا مـــن األســـر  دخلـــت  وق

ن ومجـدو وعـوفر، ويـأتي ذلـك كجـزء مـن الضـغط اإلضراب في سـجون ريمـون وناحـة والنقـب وعسـقال
 الذن يمارسه األسر  على الجانب اإلسرائيلي وأمام خطورة وتدهور الوضع الصحي للمضربين.

03/5/2341األيام، رام هللا،   
 
 إجراءات االحتالل من رغمبالالفلسطينيون في القدس يزدادون  :رسمية معطيات .33

ن أن سكان القدس الالسطينيين في ازدياد على الـرغم مـن القدس: كشات معطيات رسمية إسرائيلية ع
اإلجراءات اإلسرائيلية المتعددة الهادفة إلى تقليص أعدادهم في المدينة. وأشار مركـز القـدس لدراسـات 

ألااة  525ألف نسمة من بينهم  925إسرائيل إلى أن عدد سكان القدس بشطريها الشرقي والغربي بلغ 
 العرب.ألف من  033من اليهود و

، علمــاة أن السياســات اإلســرائيلية %07ولاــت فــي هــذا الصــدد إلــى أن نســبة العــرب فــي المدينــة بلغــت 
 .%11تهدف أساساة إلى أال يزيد العدد على 
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إلـى محاولـة  2227وكانت الحكومات اإلسرائيلية عمدت ومنـذ االحـتالل اإلسـرائيلي للقـدس فـي العـام 
الشـرقية عبـر سلسـلة مـن اإلجـراءات مـن بينهـا سـحب الهويـات  الحد من أعداد الالسطينيين في القـدس

وهـدم المنـازل، فـي وقـت تمتنـع فيـه بلديـة القـدس الغربيـة عـن إصـدار رخـص البنـاء للمقدسـيين إال فــي 
 حاالت قليلة، فضالة عن مصادرة أراضي المدينة لبناء المستوطنات.

03/5/2341األيام، رام هللا،   
 
عادة بنائها مجدداً  69يب في النقب للمرة هدم قرية العراقي االحتالل .34  وا 

أقـدمت ســلطات االحـتالل اإلسـرائيلية أمـس، علــى هـدم قريـة العراقيـب فــي : برهـوم جرايسـي -الناصـرة 
سنوات، وكما في كل مر ة، فقد بوشر فورا باعادة بناء  أربعخالل اقل من  22صحراء النقب، للمر ة الـ 

ا على هـدم عـدة بيـوت عربيـة فـي قـر  النقـب، فـي الوقـت الـذن القرية، في حين أقدمت السلطات ذاته
اللجنـة المنبثقـة عـن  وأعلنـت تصعد فيه الحكومة اإلسرائيلية اجراءاتها القـتالع عشـرات القـر  العربيـة.

التـي تتـابع قضـايا النقـب، عـن عزمهـا تصـعيد النضـال الميـداني،  49لجنة المتابعـة العليـا لالسـطينيي 
دعون جــالمقبلــة، قبالــة بيــت وزيــر الداخليــة  األيــامراءات، ومــن بنيهــا التظــاهر وأقــرت سلســلة مــن اإلجــ

 .ساعر، ضد الحملة الشرسة على أهل النقب
03/5/2341الغد، عمان،   

 
 تتظاهر أمام وزارة األمن في تل أبيب 18لفلسطينيي الـ  "لن أخدم جيشكم" حملة .35

وقااتهــا االحتجاجيــة األســبوعية أمــام مقــر  للمــرة الثالثــة، تواصــل حملــة "لــن أخــدم جيشــكم": ـــرب49عــــ
 2249الالسطينيين في األراضي المحتلـة سـنة وزارة األمن اإلسرائيلية في تل أبيب ضد مؤامرة تجنيد 

ولألسـبوع الثالـث علـى التـوالي، وتظـاهر مسـاء الخمـيس، العشـرات مـن ناشـطي  بكافة أشـكال التجنيـد.
 ة تجنيد العرب وفرو الخدمة المدنية.الحملة أمام مقر وزارة األمن رفضا لمؤامر 

شــارك فــي التظــاهرة أمــين عــام التجمــع عــوو عبــد الاتــاح، وعضــو بلديــة "نتســيريت عيليــت" د. رائــد 
ورفــع المتظــاهرون عــدة شــعارات، بينهــا "لــن أخــدم جيشــكم" و"انتااضــة  غطــاس، والنائبــة حنــين زعبــي.

 ضد التجنيد".
29/5/2341، 18عرب   

 
 "مافي مرمرة"وسفينة  "المنجم التركي"ون الشموع على أرواح ضحايا بغزة يشعل فلسطينيون .36
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أضـــاء العشـــرات مــن الالســـطينيين فـــي قطـــاع غــزة، يـــوم الخمـــيس، الشـــموع، علـــى  األناضـــول: - غــزة
أرواح العمال األتراك، الذين سقطوا في حادث اناجار منجم الاحم بوالية "سوما" التركية، وعلـى أرواح 

رمـــرة" التضـــامنية فـــي ذكـــر  رحـــيلهم "الرابعـــة"، بمشـــاركة الســـاير التركـــي لـــد  شـــهداء ســـاينة "مـــافي م
 السلطة الالسطينية "مصطاى سارنتش".

وتقد م العديد من ممثلي األحزاب والاصـائل الالسـطينية الوطنيـة واإلسـالمية، وممثلـين عـن المؤسسـات 
فلســطين، فــي ضــحايا حريــق مــنجم المدنيــة بغــزة، بالتعزيــة، إلــى جمهوريــة "تركيــا"، ممث لــة بســايرها فــي 

 الاحــم بتركيــا، خــالل افتتــاح معهــد بيــت الحكمــة )مؤسســة مســتقلة( بغــزة، بيــت "عــزاء" لشــهداء المــنجم.
ويأتي افتتاح بيت العزاء لشـهداء مـنجم الاحـم، بـالتزامن مـع إحيـاء الالسـطينيين بغـزة، الـذكر  "الرابعـة" 

وقـال السـاير  ، مـن المتضـامنين األتـراك.عشـرةيتها لحادث ساينة "مافي مرمرة" التركية التـي راح ضـح
التركي لد  السلطة الالسطينية "مصطاى سارنتش"، خالل كلمته في بيت العزاء:" نشـكركم علـى هـذه 

 الوقاة التضامنية مع الشعب التركي وحكومته، المتمثلة بافتتاح بيت العزاء هذا".
29/5/2341رأي اليوم، لندن،   

 

 لسطينيًا في الضفة بينهم عائلة كاملةف 25 يعتقل االحتالل .37
فلســطينيا فــي  15اعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي أمــس : الوكــاالت (،وام، )عبــدهللا ريــان -رام هللا

الضاة الغربية، بينهم عائلة بأكملها من قريـة مجـدل بنـي فاضـل جنـوب مدينـة نـابلس.. فـي وقـت ن قـل 
 ت االحتالل إلى المستشاى.جميع األسر  المضربين عن الطعام في معتقال

وقال مدير نادن االسير في نابلس رائـد عـامر ان قـوات االحـتالل اعتقلـت اربعـة اشـقاء وأحـد اقربـائهم 
 وزوجة شقيقهم االسير نادر زين الدين.
فلســـطينياة خـــالل حملـــة دهـــم فـــي أرجـــاء متارقـــة مـــن الضـــاة  22فـــي األثنـــاء، اعتقـــل جـــيش االحـــتالل 

 جر  اعتقالهم من ساحات المسجد األقصى.الغربية، بينهم أربعة 
03/5/2341البيان، دبي،   

 
 
 
 
 في القدس المحتلة "مار سابا"ختم صليبي نادر في دير  .38
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كشــات تنقيبــات أثريــة فــي القــدس المحتلــة أمــس عــن خــتم صــليبي نــادر تــم : وديــع عــواودة –الناصــرة 
وهو مصـنوع مـن الرصـاص  عام 933جنوب فلسطين عمره » مار سابا » تصميمه في دير القديس 
 ويعود للاترة الصليبية.

وتظهر في الختم صورة للقـديس مـار سـابا وكلمـات باليونانيـة القديمـة. ومـار سـابا هـو واحـد مـن أبـرز 
 قادة حركة األديرة في فلسطين خالل الحقبة البيزنطية.

ا مــن خــالل إغــالق وكــان الخــتم يســتخدم لتوقيــع الرســائل والتثبــت مــن عــدم فتحهــا قبــل بلوغهــا عناوينهــ
الرسالة بالشمع: قسمان يربط بينهما خيط رفيع يتم إغالقهما بالضغط بواسطة الختم الذن اكتشف في 
مزرعة صليبية حررها المماليك وباألصل قامت على أنقاو مزرعة بيزنطيـة وفـق بيـان سـلطة األثـار 

يســهم فـــي دراســة تـــاريخ » اإلســرائيلية التــي نقلـــت عــن البطريــرك ثيوفولـــوس مباركتــه لالكتشـــاف الــذن
 «.المسيحية في البالد المقدسة

03/5/2341القدس العربي، لندن،    
 
 إنتاج وقود حيوي صديق للبيئة في غزةشاب فلسطيني ينجح ب .39

لـم يكـل أو يمـل الشـاب هـاني شـرف مـن إجـراء األبحـاث والتجـارب علـى مـد  : غـزة-أحمد عبد العـال
ة في دول أوروبيـة لـتعلم التقنيـة الحديثـة السـتخراة الوقـود ثالث سنوات في غزة، والتحق بدورات علمي

 الحيون )البتروديزل( من مخلاات الطعام والدهون الحيوانية الستخدامه في تشغيل المحركات.
ويقــول المهنــدس الميكــانيكي هــاني شــرف للجزيــرة نــت إن الاكــرة راودتــه قبــل خمــس ســنوات حيــث قــرأ 

ة عـــن الوقـــود األخضـــر والطاقـــة البديلـــة علـــى هـــامش مجموعـــة مـــن المقـــاالت فـــي مجـــالت متخصصـــ
مؤتمر في إحـد  الـدول العربيـة، فاكـر حينهـا فـي إنجـاز هـذا المشـروع ليخـدم وطنـه، وبـدأ البحـث فيـه 
حتى توصـل إلـى هـذه التقنيـة، موضـحاة أنـه ال يـزال فـي مراحـل البحـث إلجـراء تطـوير أكبـر علـى هـذا 

 المنتج.
باتيـــة المســـتعملة ومخلاـــات الطعـــام والـــدهون الحيوانيـــة كيميائيـــاة ويضـــيف شـــرف أنـــه يعـــالج الزيـــوت الن

 ويستخرة الوقود الحيون الذن يطلق عليه الوقود األخضر صديق البيئة.
ويؤكــد أنــه "تــم إجــراء فحوصــات مخبريــة فــي أكثــر مــن دولــة خــارة فلســطين، وكانــت النتيجــة مطابقــة 

 البتروديزل للمواصاات والمقاييس العالمية".
ذا الوقود ناس خصائص الديزل البترولي، ويتم استخدامه بشكل مباشـر فـي جميـع محركـات ويحمل ه

 الديزل، للسيارات والسان البحرية، والمعدات الثقيلة والشاحنات وغير ذلك.
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 %23ويمكن استعمال "البتروديزل" كنوع من اإلضافات البترولية ليضاف إلى الديزل البترولي بنسبة 
 .نبعثة منهلتقليل التلوثات الم

03/5/2341الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 مصير بنوك غزة بعد المصالحة الفلسطينيةتقرير:  .41

بقلـــق عـــن مصـــير رواتـــبهم التـــي كـــانوا  فـــي غـــزةيتســـاءل موظاـــو الحكومـــة : أحمـــد عبـــد العـــال - غـــزة
يتلقونهــا مــن خــالل بنــوك غــزة، التــي أنشــئت خــالل ســنوات االنقســام الالســطيني بــين حركتــي التحريــر 

 لالسطيني )فتم( والمقاومة اإلسالمية )حماس( وكانت محل خالف بين الطرفين.ا
عامــا( والـــذن تلقــى راتبـــه عبــر البنـــك الــوطني اإلســـالمي التــابع لحركـــة  02الموظــف يوســف ســـمير )

 حماس، أبد  قلقه بسبب عدم اعتراف سلطة النقد بالبنك وعدم تعامل السلطة الوطنية مع بنوك غزة.
نــت أن مئــات المــوظاين مــن الحكومــة ال يعرفــون مصــير بنــوك غــزة، مشــيراة إلــى أن وأوضــم للجزيــرة 

الكثير منهم اقترضوا مبالغ مختلاة من هـذه البنـوك، متسـائالة عـن ظـروف البنـك بعـد إتمـام المصـالحة 
 الالسطينية بسبب رفو سلطة النقد التعاطي معه.

ـــال محـــافظ ســـلطة النقـــد جهـــاد الـــوزير إن ســـلطة ال ـــه، ق ـــد هـــي الجهـــة الرســـمية المختصـــة مـــن جهت نق
( لســنة 1والمســؤولة عــن تــرخيص وتنظــيم أعمــال المصــارف بالســطين وفقــا لقــانون ســلطة النقــد رقــم )

والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاهما حيــث لــم يتقــدم أن  1323( لســنة 2وقــانون المصــارف رقــم ) 2227
لنقــد وفقــاة للقــوانين والتعليمــات مــن البنــك الــوطني اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاة بطلبــات تــرخيص لســلطة ا

 النافذة بمقتضاها.
وحول اعتراف سلطة النقد ببنكي غـزة، أوضـم الـوزير بحـديث للجزيـرة نـت أن سـلطة النقـد تعمـل علـى 
دراســـة أن طلـــب مقـــدم للحصـــول علـــى رخصـــة بنـــك أو صـــراف أو مؤسســـة إقـــراو وفقـــاة للتعليمـــات 

ـــى السياســـات المقـــرة مـــن ـــه فـــإن التعامـــل مـــع هـــذا  الناظمـــة لكـــل قطـــاع بنـــاء عل مجلـــس اإلدارة. وعلي
 الموضوع سيتم وفق القوانين النافذة.

عــالء الرفــاتي أكــد للجزيــرة نــت أن بنكــي غــزة الــوطني اإلســالمي  فــي غــزةوزيــر االقتصــاد بالحكومــة 
واإلنتاة يعمالن في إطار القـانون، وأنهمـا حصـال علـى تـراخيص للعمـل كشـركات متخصصـة بمجـال 

مــن مجلــس وزراء الحكومــة فــي غــزة، وذلــك بســبب رفــو ســلطة النقــد التعــاطي مــع  العمــل المصــرفي
حكومتــه وعــدم قيامهــا بعملهــا آنــذاك فــي قطــاع غــزة، مــا اضــطر مجلــس الــوزراء لتغطيــة عمــل البنــوك 

 بقرارات منه.
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واعتبــر الرفـــاتي قـــرارات مجلــس الـــوزراء فـــي غـــزة والمراســيم التـــي تـــم إصــدارها فـــي رام هللا فيمـــا يتعلـــق 
وضـــع البنـــوك ســـتكون محـــل توافـــق، حيـــث ســـتكون هنـــاك لجنـــة إداريـــة قانونيـــة للتوفيـــق بـــين قـــرارات ب

زالة كافة التعارضات وتسوية أوضاع البنوك.  الطرفين واا
وأشار الرفاتي إلى أن عملية التوفيق فيما يتعلق بمنم التراخيص مـن سـلطة النقـد أو قيمـة رأس المـال 

 ستكون سهلة بعد إتمام المصالحة.
وفيمـــا يتعلـــق بـــاالعتراف الـــدولي، أوضـــم الـــوزير أن ذلـــك أيضـــا مـــرتبط بالمصـــالحة، حيـــث إن عـــدم 

 االعتراف كان نتيجة خصومة وبزوال الخالف تحل باقي اإلشكاليات.
29/5/2341الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 الزيارة هي الستمداد القوة من حماة األرض المتمسكين بها: جال في عكا والناصرة الراعي .40
ختتم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، اليوم، زيارته الرعوية الى األراضي المقدسة في ي

ياماة عدة، ويعود الى لبنان غداة السبت عن طريق األردن بعد زيارته أفلسطين المحتلة، التي استمرت 
 قرية عكا على جبل الكرمل، ثم المطرانية في حياا اليوم.

ي مدينة عكا حيث التقى الرعية، وكان في استقباله الشيخ سمير عاصي الذن وكان الراعي جال ف
قال إن "هناك عالقة وثيقة بين المسلمين والمسيحيين في هذه البالد"، مؤكداة أن "الجميع أخوة 

 ويتعاونون في كل المجاالت".
من حماة األرو  من جهته أشار الراعي الى أن "الزيارة الى االراضي المقدسة هي الستمداد القوة

 المتمسكين بها".
لى مدينة الجش في الشمال القريبة من الحدود اللبنانية، حيث زار الكنيسة إومن عكا توجه الراعي 

 لى الناصرة للقاء الرعية المارونية فيها. إليهم، ومن بعدها توجه إالمارونية واجتمع بالرعية وتحدث 
 03/35/2341 ،السفير، بيروت

 
 في القدس: سنكون إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى عودة كافة حقوقه السفير التركي .42

عبد هللا التركماني: أقيم الخميس في مدينة غزة، بيت عزاء لضحايا كارثة انهيار المنجم في  -غزة 
من العمال األتراك، وذلك في فندق الكومودور غرب  032مدينة سوما التركية والتي راح ضحيتها 

اة لذكر  المتضامنين األتراك الذين استشهدوا في ساينة "مافي مرمرة" التركية، مدينة غزة، وتخليد
 .1323برصاص قوات بحرية االحتالل اإلسرائيلي في الحادن والثالثين من مايو 
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وجاءت هذه الاعالية الالسطينية بتنظيم من معهد بيت الحكمة لالستشارات وحل النزاعات وبالتعاون 
 جمهورية التركية في القدس المحتلة، تضامناة مع الشعب التركي في محنته.مع القنصلية العامة لل

من ناحيته، ثمن الساير التركي مصطاى سارنيش، إقامة بيت عزاء في مدينة غزة لضحايا المنجم 
التركي، مشيراة إلى أن المسئولين في الضاة الغربية أيضاة قدموا عزاءهم في أرواح أولئك العمال 

 األتراك.
عن حزنه في هذا اليوم الذن يتم فيه احياء ذكر  شهداء مرمرة الذين جاؤوا من تركيا وهم  وعبر

 يؤمنون بحرية الشعب الالسطيني، وقال: "دائما سنكون خلاهم وسنتذكرهم ولن ننساهم أبداة".
وأشار سارنيش إلى أن الحكومة التركية ستكون إلى جانب الشعب الالسطيني حتى إحقاق الحقوق 

كافة الحقوق الالسطينية، وأنها ستظل تتعاون مع الالسطينيين على الجانب اإلنساني  وعودة
 واالغاثي.

 29/5/2341فلسطين أون الين، 
 
 إيران تنتقد سياسات واشنطن تجاه القضية الفلسطينية .43

قنا: انتقد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي،  –الجزائر 
عراقيل التي تضعها بعو الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي، أمام انضمام فلسطين الكامل ال

 لمنظمة األمم المتحدة، كما انتقد "السياسات األحادية لإلدارة االمريكية تجاه قضية فلسطين".
حياز، ونقلت قناة العالم اإليرانية عن عراقجي قوله، خالل اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم االن

لوزراء خارجية دول عدم االنحياز في الجزائر "إن  27الـ الذن عقد على هامش االجتماع الدورن 
قبول فلسطين كعضو مراقب في منظمة األمم المتحدة هو خطوة أولى على طريق االنضمام الكامل 

 إلى هذه المنظمة، ولسيادة الشعب الالسطيني على كامل أرضه التاريخية".
 03/5/2341ة، الشرق، الدوح

 
 
 
 

 ماليين دوالر لوقود محطة كهرباء غزة 43قطر تتبرع بـ  .44
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أشرف الهور: أعلن مسؤول كبير في الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة أن دولة  -غزة 
ماليين دوالر من المنحة المخصصة لكهرباء غزة لصالم وزارة المال  23قطر حولت يوم أمس مبلغ 

 في رام هللا.
التابعة لحكومة حماس إن « الرأن»ئب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل لوكالة وقال نا

ماليين دوالر كاستحقاق دفعة الوقود الثالثة واألخيرة ضمن المنحة الثانية  23قطر حولت مبلغ 
 لمالية رام هللا.

أو مطلع األسبوع  وتوقع الشيخ خليل وصول دفعة الوقود الثالثة لمحطة الكهرباء خالل ساعات أمس
 المقبل.

 03/5/2341القدس العربي، لندن، 
 
 أوباما في برقية لعباس: ملتزمون بمفاوضات تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية .45

أ ف ب: تلقى الرئيس محمود عباس، برقية من الرئيس األميركي باراك أوباما، أكد  -وفا   -رام هللا 
طين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. وقال الرئيس أوباما فيها دعم الواليات المتحدة لقيام دولة فلس

في البرقية: "لقد كان لي شرف استقبالكم في البيت األبيو في شهر آذار الماضي، وأشكركم على 
 هداياكم اللطياة".

وأضاف اوباما: "وكما أكدت في اللقاء، فإن الواليات المتحدة تبقى ملتزمة بشكل معمق بمااوضات 
ائيليين والالسطينيين، تؤدن إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتواصلة، تعيش بين اإلسر 

جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل"، معربا عن أمله بتواصل العمل سويا للوصول إلى هذا الهدف، 
 وكذلك تعزيز العالقات بين الشعبين األميركي والالسطيني.

رام هللا أمس القنصل األميركي العام مايكل راتني، حيث بحثا آخر واستقبل الرئيس بمقر الرئاسة في 
 مستجدات العملية السلمية، والجهود األميركية بهذا الصدد.

 03/5/2341الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 
 
 عباس وبيريز يلتقيان في الفاتيكان للصالة من أجل السالم .46
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س ان الرئيسين الالسطيني محمود عباس أعلن الااتيكان الخمي -القدس دوت كوم -الااتيكان
حزيران/ يونيو من اجل الصالة سويا مع  9واالسرائيلي شمعون بيريز سيزوران الكرسي الرسولي في 

 البابا فرنسيس من اجل السالم في الشرق االوسط.
وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي االب فيديريكو لومباردن في بيان ان "لقاء الصالة من اجل 

لسالم، والذن كان الحبر االعظم قد دعا اليه كال من رئيسي اسرائيل شمعون بيريز وفلسطين ا
حزيران/يونيو في فترة بعد الظهر في الااتيكان. الطرفان وافقا  9محمود عباس، سيجرن االحد في 

 على هذا التاريخ".
ذهاب الى الااتيكان وكان البابا فرنسيس دعا في ختام قداس في بيت لحم االحد بيريز وعباس لل

 للصالة معه من أجل السالم.
 29/5/2341القدس، القدس، 

 
 المؤتمر الوزاري لـ"عدم االنحياز" في الجزائر يؤكد دعمه القضية الفلسطينية .47

وكاالت: اختتمت أمس في العاصمة الجزائرية أعمال المؤتمر  -عبد الرحمن دوار  -دبي الجزائر 
 حياز إذ أكدت دعم القضية الالسطينية. لحركة عدم االن 27الوزارن الـ

لحركة عدم االنحياز بالمصادقة على وثيقة الجزائر التي  27الـ وتوة اليوم األخير للمؤتمر الوزارن 
تختزل توصيات واقتراحات الخبراء ووزراء خارجية الدول األعضاء كما توة المؤتمر بإصدار بيان 

 ل الشعب الالسطيني.آخر أكد فيه دعمه للقضية الالسطينية ونضا
 03/5/2341البيان، دبي، 

   
 العدوانية الممارس ضّد الصحافة ال يمكن التسامح معه إسرائيل": مستوىالصحافيين األجانب في " .48

" في اسرائيل واألراضي FPAالقدس دوت كوم: أصدرت نقابة الصحافيين األجانب " -القدس 
ضد اعتداءات الشرطة االسرائيلية على الصحافيين الالسطينية بيان احتجاة واستنكار شديد اللهجة 

اثناء قيامهم بتغطية أحداث ذكر  احتالل القدس، التي وقعت في شرقي المدينة المقدسة يوم امس 
 االربعاء.

مراسال صحايا يعملون مع وسائل االعالم االجنبية،  493وقالت النقابة التي تضم في عضويتها 
د الصحافة في اسرائيل التي تعتبر ناسها الديمقراطية الوحيدة في بان مستو  العدوانية الممارس ض
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منطقة الشرق االوسط ال يمكن التسامم معه، مشيرة الى اعتداءات قاسية تعرو لها الصحافيون 
 خالل تغطيتهم للمسيرات التي شهدتها القدس يوم أمس األربعاء.
متعمد، وحالة الرعب التي اظهرتها قوات وقالت النقابة انها تشجب وتستنكر بقوة السلوك العنيف ال

حرس الحدود والشرطة االسرائيلية ضد الصحافيين والمصورين الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني 
 بتغطية االحداث التي وقعت قرب بوابة دمشق )باب العامود( في يوم القدس أمس االربعاء.

 29/5/2341القدس، القدس،  
 
 ائح األثرياءأصحاب التريليونات إلى لو  .49

طالل سالمة: لن يكون كافياة في السنوات المقبلة ان يمـــلك أحـــدهم ثـــروات تقدر بالباليين كي  -برن 
يدخــل قائمة أغنياء العالم، بل سيكون عليه ان يملك تريليون دوالر في األعوام المقبلة، ان ثروة ال 

 ألف مليون يورو. 713تقل  عن 
بريطاني يظهر تعاظم  -لوجه الجديد للثرن في األعوام المقبلة، األول أميركي وبرز تحليالن ماليان ل

ثرن يتحكمون بأموال العالم. لكن هذا  433الاارق االقتصادن بين أغنياء العالم وفقرائه، إذ يوجد 
 العدد مرشم لالرتااع بعد دخول أثرياء الهند والصين على خط المنافسة.

التريليونير األول في الواليات المتحدة األميركية أو الهند. ويراهن كثر ويتوقع هذا التحليل أن يقيم 
على أن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس سيكون التريليونير األول في العالم، وهو األغنى 

بليون دوالر. ويجب على شركة "مايكروسوفت" أن تواصل نموها  71حالياة بامتالكه ثروة ت قدر بنحو 
 سنة( من الوصول إلى مرتبة "تريليونير". 59الية، كي يتمكن البليونير األميركي غيتس )بالوتيرة الح

وتثير والدة التريليونير األول في العالم فضول الدول الغربية الغنية، مثل سويسرا المشهورة عالمياة 
ونير المحظوظ بمركزها المالي. ويتبن ى السويسريون تيارين مختلاين، يايد األول بوالدة هذا التريلي

، وليس أمراة محسوماة أن يكون غيتس، الذن ابتكر شيئاة جديداة غي ر العالم. وَمن 12نهاية القرن الـ 
يستطيع منافسته على هذه المرتبة المستقبلية ربما يكون مبتكراة ذكياة سيتوصل مثالة إلى حل مشكلة 

 عالمية تتمثل بشم المياه الصالحة للشرب.
"تريليونيراة"،  22المقبلة والدة  43سويسريون أن يشهد العالم في السنوات الـ  لم يستبعد مصرفيون

وبغو النظر عن عدد "أغنياء األغنياء، سترتاع وتيرة الثراء حول العالم لد  عدد محدود من 
األغنياء. وكلما تقدم الزمن تقلص هذا العدد أكثر، ما سيجعل الهوة بين األغنياء والاقراء شاسعة 
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ابلة للردم نتيجة تداعيات النظام الرأسمالي المَهيمن على العالم. ورأ  هؤالء إمكان ردم هذه وغير ق
 الهوة جزئياة في حال عملت الدول على زيادة الضرائب على أموال األثرياء.

شخصاة حول العالم تعادل ما يملكه فقراء  95ويشير خبراء مال سويسريون إلى أن ثروات أغنى 
 بليون. 035زيد على العالم وعددهم ي

سنة، وسيكون ربما رجل أعمال في  03أما احتمال والدة التريليونير السويسرن األول، فتحتاح إلى 
 قطاع التجارة الصيدالنية، وسينجم بواسطة شركته الخاصة في تسويق دواء لمحاربة األورام الخبيثة.

 03/5/2341الحياة، لندن، 
 
 سنة 45تريليون دوالر في  4.0يزيد اإليرادات  واشنطن: رفع الحظر عن تصدير النفط .51

رويترز، أ ف ب: أكد تقرير لمجموعة بحوث في مجال الطاقة،  -طوكيو، أنقرة، لندن، واشنطن 
إمكان زيادة إيرادات الحكومة األميركية أكثر من تريليون دوالر وخاو أسعار الوقود وتوفير أكثر 

قرر المشرعون األميركيون رفع الحظر الماروو منذ  ألف وظياة سنوياة في المتوسط، إذا 033من 
 سنة على تصدير الناط. 43

وفي أحد أكثر التقويمات تااؤالة لمزايا السماح بتصدير الخام األميركي، أورد تقرير "آن اتش اس" أن 
أسعار البنزين ستنخاو نحو ثمانية سنتات للغالون ألن رفع الحظر سيضخ مزيداة من الخام في 

لناط ويخاو أسعار الوقود العالمية. وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم االمتياز أسواق ا
فإن « آن اتش اس». ووفق 1303إلى  1322تريليون دوالر من  230المرتبطة بصناعة الطاقة 

ألف وظياة  043الوظائف في إنتاة الخام وشركات خدمات حقول الناط ستزيد في تلك الاترة بمقدار 
 .1329ألف وظياة إضافية في  224في المتوسط وتبلغ ذروتها عند  سنوياة 

سيكون ذلك حافزاة كبيراة »، دانييل يرجين «آن اتش اس»وقال مؤرخ الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة 
 «.لالقتصاد وسيتحمل القطاع الخاص كلاته ال الحكومة، وفي الحقيقة ستكسب الحكومة ماالة كثيراة 

هو المخو ل وحده رفع حظر تصدير الخام، وكان فرضه بعد صدمات األسعار ويذكر ان الكونغرس 
والتي أشاعت اعتقاداة بأن موارد الناط األميركية تناد. لكن  2270جراء الحظر الناطي العربي في 

مخاوف المعروو تبخرت في السنوات األخيرة باضل طارة الناط الصخرن التي قد تجعل الواليات 
 للخام في العالم متاوقة على كل من السعودية وروسيا. المتحدة أكبر منتج

 03/5/2341الحياة، لندن، 
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 هل نسيتم أيها الفلسطينيون؟ .50

 فايز أبو شمالة
عشر سنوات من حياته السياسية في غزة والضاة الغربية، مأل خاللهما الدنيا، وشغل الناس، وعشقته 

صار ذكر اسمه يعني رضا الغرب، وضخ وسائل اإلعالم، فصار عنوان القضية الالسطينية، و 
 الرواتب في مواعيدها.

إنه الدكتور سالم فياو، رافعة مشروع بناء المؤسسات على األرو، وخافو منسوب المواجهة مع 
االحتالل، إنه الرجل الذن فتم شهية الالسطينيين على المستقبل الناعم، دون أن يتعظ من فشل 

، حين حدد سنتين لقيام الدولة الالسطينية، ولم 1330سنة  خارطة الطريق التي أعدها جورة بوش
، حين حدد سنتين أخريين لقيام الدولة الالسطينية، فجاء 1337سنة  أنابوليسيتعظ من فشل مؤتمر 

: أعطوني سنتين أيها الالسطينيون، 1332الدكتور سالم فياو، وقال في شهر أيلول من سنة 
، 1322وستكون لكم الدولة حقيقة في شهر أيلول من سنة سنتان أقيم خاللها مؤسسات الدولة، 

سنتان ال تساون شيئاة من عمر القضية الالسطينية  الذن ذهب هدراة دون أن نبني المؤسسات، 
ونحقق األمن، ونحارب االناالت، سنتان سنارو خاللهما الدولة على األرو قبل أن نارضها على 

 من المجتمع الدولي. إسرائيل، ولاكرتي هذه دعم منقطع النظير
هل نسيتم أيها الالسطينيون؟ لقد تمكن الدكتور سالم فياو في غضون سنتين من إنهاء المقاومة، 
وجمع سالح المقاومين، وزة بعضهم في السجون، وأقام أجهزة أمنية قوية، سيطرت على ماارق 

وطنة، وسط هتاف الطرق، وأمنت تنقل المستوطنين، ونشرت الهدوء والسكينة على مارق كل مست
 منظومة اإلعالميين الذين ضحوا بكل شيء في سبيل قيام الدولة.

ما حسبه السيد فياو بعيداة صار قريباة، وما ظنه يوم غٍد صار يوم أمس، لقد انقضت السنتان، ولم 
، ولم تقم الدولة، بل 1324تقم الدولة، وانقضت سنتان اخريان، ولم تقم الدولة، ووصلنا إلى سنة 

 قيامة األرو الالسطينية التي استولى عليه المستوطنون. قامت
اليوم، ونحن على أبواب المصالحة، من حق شعبنا الالسطيني أن يراجع تاريخه، وأن يسأل قيادته: 
أين دولتنا التي وعدتم؟ وما هو مصير برنامجكم السياسي الذن قصم ظهر القضية إلى نصاين  

 ينتظر فك الحصار؟ نصف ينتظر رواتب آخر الشهر، ونصف 
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لى متى سنظل ننتظر الاعل  ولماذا أيها القادة، رهنت مصيرنا ومستقبل أجيالنا بالمجهول؟ واا
 اإلسرائيلي كي نقوم برد فعل تجاهه؟ 

إن ما يرجوه الالسطينيون من المصالحة يتجاوز إطار توفير فرص عمل، ودفع الرواتب، وتحسين 
داد الزمن السياسي الذن ضاع على طاولة المااوضات، شروط الحياة، ما يرجوه الشعب هو استر 

 وأوشك أن يضيع معه آخر قطعة أرو يضع عليها الالسطينيون أقدامهم؟
03/5/2341، وكالة الرأي الفلسطينية لالعالم  

 
 إسرائيل والمسيحيون: انفضاح سياسة وفضيحة وقائع! .52

 د. أسعد عبد الرحمن
األسبوع المنصرم، يصعب التحدث عن « إسرائيل»وفلسطين ومع زيارة قداسة بابا الااتيكان لألردن 

أرقام محددة لهجرة المسيحيين من دول المشرق العربي بسبب تعرضهم لمضايقات التمييز 
واالضطهاد. لكن ما هو مؤكد أن الهجرة تزداد سنة بعد أخر  وأن عدد المسيحيين يقل  في كل 

هجرة يتبين أنها تمثل خطراة كبيراة بالنسبة مكان، رغم أنه في ضوء استعراو سريع لظاهرة ال
الستمرار الوجود المسيحي في المشرق العربي، مع العلم أن موجات التمييز واالضطهاد الماضيين 

 إلى الهجرة تصيب المسيحيين والمسلمين على حد سواء.
سكان  في المئة من 15وفي مطلع القرن العشرين، وفق إحصائية جديدة، كان المسيحيون يشكلون 

في  25، كان المسيحيون يشكلون 2223في المئة فقط. وفي عام  2العراق  لكنهم األن يشكلون 
في المئة. أما في مصر، فاألنباء متضاربة  2المئة من سكان سوريا، وباتوا األن يمثلون حوالي 
رون إن في المئة من السكان، في حين يقول آخ 23حيث يقول البعو: إنهم ال زالوا يمثلون حوالي 

 في المئة. 5الـ نسبتهم ال تتجاوز 
سرائيلية، يعيش فقط نصف مليون مسيحي في  اليوم، وبحسب إحصائيات أردنية وفلسطينية واا

 في المئة. 1إلى  23األراضي المقدسة، حيث إن النسبة انخاضت من 
ية والعرقية يبدو أن دول المشرق العربي باتت عاجزة، األن على األقل، عن إدارة التعددية الدين

للمجتمعات العربية. وعليه، لن يكون مستقبل الجميع، وليس المسيحيين فحسب، سهال في المشرق 
العربي، فمسألة الوجود المسيحي ليست قائمة بذاتها بل باتت مرتبطة أكثر وأكثر بالتوترات المذهبية 

ه، فضال عن كونها ناجمة التي تعصف بالمشرق العربي، وبتعقيدات التطورات السياسية والعسكرية في
 عن تداعيات القضية الالسطينية وزرع الكيان الصهيوني على أساس ديني يهودن إقصائي لآلخر.
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سعياة محموماة إلى جذب األقلية المسيحية العربية فيها  -هذه األيام -وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل
قد تجلى ذلك، مؤخراة، بإعالن جيش لالنضمام إليها في مواجهة األغلبية المسلمة في المنطقة. و 

للخدمة، مشيراة إلى أن  49اإلسرائيلي الشهر الماضي استدعاء مسيحيين من فلسطينيي « الدفاع»
كما تجلى أيضاة في القانون الذن وضعه البرلمان اإلسرائيلي «. االستدعاء اختيارن وليس إلزامياة »

هم والمسيحيين، ويمنم األخيرين امتيازات ، المسلمين من49)الكنيست( حيث يارق بين فلسطينيي 
الذن قدم مشروع القانون أن « ياريف لياين»أكبر في مجال العمل. وقد أكد النائب الليكودن 

حلااء طبيعيون لنا ويشكلون ثقال مضاداة للمسلمين الذين يريدون القضاء على الدولة من »المسيحيين 
مدير معهد دراسات األمن القومي في جامعة حياا « جابرييل بن دور»من جانبه، يشير «! الداخل
هناك بالاعل تدهوراة في وضع المسيحيين في الشرق األوسط. أنه الوقت المناسب لتقوم »إلى أن 

إسرائيل بتحسين وضع األقلية المسيحية فيها، ألن هذه األقلية األن أكثر حماساة للتعاون مع إسرائيل 
 «.يل الدوليةوهذا من شأنه أن يحسن مكانة إسرائ

بين المسيحيين والمسلمين في الصراع الالسطيني « الطائاية»وبذلك، تتابع إسرائيل اليوم اللعب بورقة 
اإلسرائيلي، بعد أن كانت قد صناتهم إلى مسلمين، ودروز، وبهائيين، ومسيحيين، وبدو.. منذ عام 

ن في المجتمع اإلسرائيلي . ومن المؤكد أن الدولة الصهيونية لن تسعى إلى دمج المسيحيي2249
كمواطنين يتمتعون بالحقوق الكاملة، فأكبر دليل على ذلك استمرار التمييز الواضم ضد العرب 

وفي كل ما سبق، اناضاح سافر لسياسة إسرائيل على «. الدفاع»الدروز الذين يخدمون في جيش 
 هذا الصعيد.

قبل زيارة البابا ارتدت »والس بيلهام: في القدس المحتلة، نيك« اإليكونوميست»يقول مراسل مجلة 
جماعات الضغط اليهودية المتعددة في العالم عباءة المنقذ للمسيحيين في الشرق األوسط، باعتبار 
أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي توفر المالذ األمن للمسيحيين في الشرق األوسط على النقيو من 

سجل السلطة الالسطينية أفضل بكثير »ل بيلهام: إن ومن ضمن مقارنته، يقو «. )جالديهم( المسلمين
من إسرائيل: فالمتحدث باسم الرئيس الالسطيني محمود عباس مسيحي، واثنان من أعضاء مجلس 
الوزراء )الشؤون المالية والسياحة( مسيحيان، واثنان من اللجنة التنايذية لمنظمة التحرير الالسطينية 

المجلس الوطني الالسطيني. المسيحيون كثر في مجالس البنوك مسيحيان أيضاة، وكذلك نائب رئيس 
وغرف التجارة، وكذلك في المجلسين البلديين لبلديتي رام هللا وبيت لحم، كما أن مسيحياة يرأس بلدية 
هذه األخيرة. عيد الميالد واألعياد الشرقية هي العطل الرسمية الالسطينية. الرئيس عباس يحضر 

للروم األرثوذكس والكاثوليك واألرمن( في بيت لحم، وسوف يحتال بعيد الاصم ثالثة أعياد ميالد )
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عاماة  22على النقيو من ذلك، بعد »ويتابع بيلهام: «. في القدس إن سمحت له إسرائيل بالدخول
على النكبة، لم يكن في إسرائيل متحدث واحد مسيحي باسم الرئاسة، أو وزير في حكومة، أو رئيس 

في البرلمان الالسطيني هناك ثمانية مسيحيين، وفي البرلمان اإلسرائيلي اثنان. »ويضيف: «. بنك
سرائيل  لد  الدولة الالسطينية ما ال يقل عن خمسة ساراء مسيحيين، بما في ذلك لندن وبرلين، واا
لديها فقط نائب ساير في النرويج مسيحي. الكنيست يمنع أشجار عيد الميالد التي تنبت في جميع 

فلسطين من العرو العام في مقره. ال يذهب رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى الكنيسة لعيد أنحاء 
أثار حايظة المسيحيين من خالل دعم بناء مسجد  2223الميالد، وفي فترة واليته األولى في أواخر 

 وفي هذه الوقائع المحددة فضيحة مجلجلة إلسرائيل.«. بجوار كنيسة البشارة في الناصرة
دائماة على األهمية الاائقة للوجود المسيحي في المشرق العربي وعلى المصير المشترك بين  إذ نؤكد

المسيحيين والمسلمين في التصدن للتحديات المشتركة التي تواجههم، نؤكد أيضاة على ضرورة تحرك 
ي فلسطين، الدول العربية واإلسالمية، عالوة على الكنائس )وقبلها الجوامع( إلنقاذ الوجود المسيحي ف

وبشكل خاص مدينة القدس، من الهجمة الصهيونية األكثر شراسة للتهويد الذن يطال، على حد 
سواء، المسلمين والمسيحيين وأماكنهم المقدسة. كذلك، البد للمراجع الدينية اإلسالمية من تعزيز جو 

معات العربية التي الطمأنينة لد  المواطنين من الطوائف المسيحية كونها شريكة أساسية في المجت
يعيشون فيها، علماة بأن التوترات المذهبية بين المسلمين أناسهم تهدد استمرار التعددية الدينية في 
المنطقة وتزيد من قلق المواطنين )مسيحيين ومسلمين( من وباء الاكر التكايرن. وختاماة، فإن مثل 

المسلمين أيضاة( وتحازهم على مزيد من هذه الحمالت والجهود تزيد من عزم المسيحيين المشرقيين )و 
 الصمود في الوطن رغم الرياح العاتية المتجسدة في جهود االقتالع التي تمارسها وترعاها إسرائيل.

03/5/2341، االتحاد، أبو ظبي  
 

 مخيم اليرموك المنسي .53
بدوان يعل  

، في «الهدنة»ت أو حاال« المصالحات»ال يستطيع أحد أن يقاز عن حقيقة وقوع ما بات ي عرف بـ
مناطق عدة م ختلاة في سوريا، كانت حتى وقت قريب مناطق ساخنة في مسارات األزمة الداخلية 
السورية، كما حصل في مدينة حمص القديمة، وخصوصاة في ريف دمشق القريب من المدينة، 

ف الشمالي كمنطقتي القابون وبرزة وبيت سحم وببيال.. وحتى في مناطق في ريف الزبداني، وهو الري
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الغربي لمدينة دمشق، والممتد حتى الحدود اللبنانية عند نقطة جديدة يابوس السورية والمصنع 
 اللبنانية.

، وبغو النظر عن موقف البعو منها، أو َتَحا ظ ه عليها، أو «الهدنة»فالمصالحات، أو عمليات 
ي قامت بإنجازها وأدوارها، فإنها تقديره لمحتواها، وعن تااصيلها وحيثياتها، واألطراف المجتمعية الت

باتت وكأنها مطلب عند عدد غير قليل من الناس، خصوصاة بعد فترات طويلة من التهجير والتشرد 
 والضياع القسرن.

ووقوع أنماط جديدة من األزمات والمشاكل االجتماعية واالقتصادية في حياة الناس، والتي ال 
تااصيلها اليومية على أرو الواقع. فمالمسة الواقع  يالمسها وال يشعر بها إال من عاش ويعيش

 تختلف كلياة عن قراءة الواقع ذاته من بعيد، دون الشعور بلسعاته.
إن الناس تبحث األن عن حل للمشاكل المستعصية التي تعانيها على أرو الواقع، بجانبها المتعلق 

على « حيطان وسقف»تى لو كانت بالخالص من حالة التهجير والعودة للبيوت والدور والمنازل، ح
حد تعبير الكثير منهم، للخروة من المأساة الواقعة على رؤوس الناس، وهو أمر يجب أن يدركه 

على حد تعبير المثل الشعبي المحلي، كما تبحث عن الخالص من « استوت»الجميع. فالناس 
 داعياتها.أزماتها االقتصادية المعيشية التي باتت تطبق على الجميع بآثارها وت

مخيم اليرموك، عاصمة الشتات الالسطيني، والواقع إلى الجنوب قليالة من مدينة دمشق والمالمس لها 
تماماة، هو المنطقة األكثر اكتظاظاة من ناحية الحجم السكاني قبل محنته األخيرة، ما زال إلى األن 

ناطق محيطه به، وعودة عملياة )ونقول عملياة( خارة خط المصالحات، رغم وقوع مصالحات في م
المهجرين التدريجية لمنازلهم ومواقع سكناهم، ورغم الحديث الم تكرر والمحاوالت التي تمت من قبل 

 جهات عدة لتحقيق تلك المصالحة.
ومنها محاوالت من جهاٍت فلسطينية من فصائل التحالف المؤيد للحكومة السورية، ومن فصائل 

ة الوطنية. ومنها جهات مجتمعية فلسطينية مستقلة قوالة وحقيقيةة، منظمة التحرير الالسطينية والسلط
ومنها محاوالت الوفد الرسمي الالسطيني الذن وصل إلى دمشق بمتوالية من الزيارات، كان آخرها 

ن كانت غير م علنة بشكٍل واضم.  قبل أسبوٍع مضى، وهي الزيارة التي أفضت لنتيجة واحدة واا
سان البعو من أعضاء الوفد، وفحواها أن الحالة الالسطينية بكل ألوانها وقد سمعتها شخصياة وعلى ل

َوَضَعت أمر اليرموك وحل أزمته »السياسية باتت عاجزة عن تقديم حلوٍل لمحنة مخيم اليرموك، وأنها 
، في ظل عجزها عن تحقيق حلول للمحنة التي بات يعانيها أبناء وعموم «في يد الدولة السورية

 اليرموك.مواطني مخيم 
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وتعدادهم يصل لنحو ربع مليون مواطن فلسطيني، باتت غالبيتهم م هجرة على قوس واسع داخل 
مدينة دمشق، وبعضهم غادر البلد نحو دياسبورا المنافي من جديد على امتداد أصقاع المعمورة، ولم 

 لسوريين أصالة.ألااة نصاهم من ا 13يتبق منهم داخل اليرموك سو  العدد القليل، الذن ال يتجاوز 
عملية استعصاء المصالحات في مخيم اليرموك، تبدو وكأنها نتيجة لعدة أسباب، أولها أن م ختلف 
األطراف تريد استثمار ورقة اليرموك حتى آخر لحظة على حساب الدم الالسطيني، فهي أطراف تر  

 أن ورقة اليرموك م ربحة ورائجة للتداول في سوق األزمة السورية.
تقدير ليس شخصيا من قبل كاتب هذه السطور، بل هو تقدير عموم الاصائل والقو  وهذا ال

الالسطينية، ومنها بالذات فصائل منظمة التحرير، وعلى رأسها حركة فتم والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين. وثانيها، أن مختلف األطراف تريد إدامة الحالة في مخيم اليرموك على ما هي عليه، ما 

 طراف إياها لم تتخذ القرار الحاسم بشأنه من ناحية تصعيد الوضع بهذا االتجاه أو ذاك.دامت األ
وثالثها أن المراهنات ما زالت سيدة الموقف، وتحديداة عند بعو األطراف المعنية والااعلة في أزمة 

رموك مخيم اليرموك.. والنتيجة أن محنة مخيم اليرموك، قد تستمر لاترات طويلة، فيما أبناء الي
 وأهاليه من عموم الالجئين الالسطينيين والمواطنين السوريين، هائمون يعانون من التهجير والااقة.

وقد نجد أناسنا )إذا استمرت المحنة والتهجير( أمام لحظة قد ال يتبقى فيها على أرو سوريا، سو  
ات النزوح حالة ماضلة لد  العدد القليل من أبناء اليرموك ومن أبناء الالجئين الالسطينيين، الذين ب

 قطاعات متزايدة منهم، نحو جهات المعمورة األربع..
29/5/2341، البيان، دبي  

 
سرائيل .54  صعود اليمين األوروبي وا 

 رندة حيدر
حمل صعود اليمين في انتخابات البرلمان االوروبي داللة مزدوجة بالنسبة الى اسرائيل، فهو من جهة 

بمن في  أجنبيي ناوذ الحركات اليمينية المتطرفة المعادية لكل من هو أثار مخاوفها القديمة من تنام
ذلك اليهود، لكنه من ناحية اخر  اعاد احياء آمال اليمين االسرائيلي الحاكم في ان يؤدن هذا الاوز 
الى تغيير توجهات االتحاد االوروبي المناهضة لالحتالل االسرائيلي للضاة الغربية، وان يحد من 

 قاطعة وآخرها قرار االتحاد االوروبي مقاطعة المستوطنات اليهودية في الضاة الغربية.حمالت الم
وعلى رغم مرور الزمن، ال يزال شبم الماضي االوروبي خالل الحرب العالمية الثانية وخصوصا 
 –المحرقة التي تعرو لها يهود أوروبا على أيدن النازيين، يخيم على العالقات االسرائيلية 
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النار في  إطالقية. وأحدث دليل على ذلك، اتهام اسرائيل بلجيكا بالمسؤولية عن حادث االوروب
ها على يتتبنى سياسة انتقاد االحتالل االسرائيلي، مما شجع في رأ ألنهاالمتحف اليهودن ببروكسيل، 

 بروز العداء للسامية وجرائم الكراهية.
عب على اسرائيل ان تتجاهل ان هذا ولكن من ناحية اخر  وعلى رغم التحاظات، كان من الص

اليمين الذن فاز في اوروبا هو الذن يخوو اليوم حملة ضد الجاليات المسلمة في بالده ويدعو الى 
طردها وتقييد وجودها. وهذا يصب تحديداة في مصلحة اسرائيل التي تعتبر المسلمين في اوروبا في 

ريو عليهم، متجاهلة تقارير موثوقاة بها تغزو اساس ظاهرة العداء الجديد للسامية وتعمل على التح
ذلك بصورة خاصة الى عودة التيارات الااشية واليمينية المتطرفة في اوروبا وليس فقط الى تنامي 

 .وإلسرائيلمشاعر العداء الذن يضمره المسلمون في اوروبا لليهود 
مال االسرائيلية في الحصول يغذن فوز اليمين القومي في اوروبا المدافع عن الهويات القومية األ

على اعتراف دولي بها بصاتها دولة للشعب اليهودن، مما يشكل رداة على االتهامات الدولية وآخرها 
تلك الصادرة عن وزير الخارجية االميركي جون كيرن الذن حذر اسرائيل من التحول دولة فصل 

 لم تعمل على تحقيق حل الدولتين. إذاعنصرن 
ن خالل تطلعها الى صاحة جديدة من العالقات مع البرلمان االوروبي بزعامة تتجاهل اسرائيل م

من مناسبة  أكثراليمين، حقيقة كون الجمهور االوروبي الذن انتخب هذا اليمين هو الذن عبر في 
الالسطينية، وللسياسة التعساية التي تمارسها  لألراضيعن رفضه الستمرار االحتالل االسرائيلي 

لمدنيين الالسطينيين. وقد يكون أبرز مؤشر لهذا المزاة االوروبي توقف البابا فرنسيس اسرائيل ضد ا
خالل زيارته لبيت لحم امام جدار الاصل الذن اقامته اسرائيل، في اشارة واضحة الى دعمه 

 الالسطينيين ورفضه سياسة عزلهم واقصائهم عن اراضيهم.
03/5/2341، النهار، بيروت  

 
 مخاطرة األمنيةليس هذا هو وقت ال .55

 غابي افيطال
سنة تم اجراء عسكرن كانت فيه مخاطرة من أكبر المخاطرات مما  47في مثل هذا االسبوع قبل 

طائرة للجيش  133يمكن أن يخطر بالبال وقت التخطيط للخروة للحرب. فقد خرة أكثر من 
ئرة فقط على االرو طا 21االسرائيلي في عملية لتحييد القدرة الجوية للجيوش العربية. وبقيت 

)مركز( مدهشة وبقيت سماء الدولة مدة ثالث ساعات دون « موكيد»للدعم. وكانت نتائج عملية 



 
 
 

 

 
           17ص                                     0200 العدد:     03/5/2341الجمعة  التاريخ:

 

طائرات للعدو تقريبا. وقد تدربنا سنين طويلة استعدادا لهذه العملية. ور بط طيارون ومخططون وفرق 
 في الحرب في ستة أيام.ارضية وموارد مالية بهذه المهمة التي أمكن بعد انتهائها االنتصار 

هل يمكن أن نجند هذا المثال األسر لدعم مؤيدن تقليصات واسعة في ميزانية األمن ألن وضعنا 
أفضل من وضع جيوش سوريا ومصر واالردن؟ أم يكون العكس بحيث يأتي قادة الجهاز االمني 

سماء البالد، ومنع  بالمئة في حماية 233م دعين أنه يصعب جدا الثبات لذلك: فهل تريدون نجاحا 
ماال ووسائل وناسا جيدين في األساس. إن قادة جهاز االمن والجيش ال  إذاالحرب البرية؟ هاتوا 

 ينتظرون حسما للقرار بل استقر رأيهم على تعطيل تدريبات الطيران منذ االسبوع القادم.
أخذ يسيطر على  يجب أال ي ستخف بأية دعو ، بيد أن الارق بين التوجهين ينبع من تصور عام

« ميزانية مدنية»أجزاء واسعة في البالد. يقول وزير الخزينة العامة إنه يجب أن تكون ميزانية الدولة 
وبعبارة اخر  نقول إن الحوار االجتماعي الذن يجرن بكامل قوته ليس سو  إسم «. ميزانية أمنية»ال 

ووجود جهاز أمن ضخم هما آخر لتصور اجتماعي اقتصادن واثق تماما بأن مصلحة المواطن 
 شيئان متناقضان.

بالمئة من النجاح  233كيف يتم مواجهة الدعاو  ثقيلة الوزن لجهاز االمن؟ ومن ذا يضمن أقل من 
في مواجهة تهديد جون أو ارضي أو نشاط ارهابي ويبقى في عمله؟ ألن دولة يوجد في برنامج 

، قد تجد «دولة رفاه»يص ميزاني واسع لصالم عملها العام كالم ال نهاية له على الحاجة الى تقل
ناسها غير مستعدة للحرب. فيجب أن يكون هذا االستعداد دائما بالتدريب وشراء المعدات وفهم نوايا 
العدو في األساس. وما لم تغرق أية دولة في العالم الدبابات في البحر أو تذيبها في تنانير فوالذ، 

ب، فانه ال توجد حكمة زائدة في تعجل اغالق فرق عسكرية وأن وكذلك الطائرات وسائر وسائل الحر 
نكون أول من ي ضعف القوة الوطنية. ومع كل ذلك ينبغي أن نعاود الاحص جيدا عن ترتيب 
االفضليات في داخل جهاز االمن حقا. هل توجد حاجة عملياتية مثال توجب تدريبات على معارك 

لتهديد في األفق، وفي حين كانت آخر معركة جوية قد جوية كثيرة الحيل في حين ال يبدو هذا ا
من ثالثين سنة؟ وهل يجب على جهاز االمن أن يقرر وحده  أكثروقعت فوق البقاع اللبناني قبل 

شراء طائرات حربية بكلاة تستعبد جزءاة كبيرا من الميزانية االمنية وتكون فائدتها مشكوكا فيها؟ وهذان 
 مثاالن فقط.

راء يأتي جزء منهم على االقل من خارة جهاز االمن تصورا أمنيا عاما وطلبا يجب أن يبني خب
للميزانية. من اولئك الذين يشيرون الى عيوب في التخطيط لميزانية سنوية ومتعددة السنوات، واولئك 
الذين يسألون لماذا ت شتر  منظومة السالح هذه أو تلك والذين يقولون بصراحة إنه ال حاجة الى 
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جدا من الجهات االستخبارية التي تاشل في احيان كثيرة في تقدير الوضع. وال يمكن أن يكون  الكثير
 وزير الخزينة العامة بين هؤالء الخبراء بل ياترو أن يحصل على المال المطلوب.

29/5/2341اسرائيل اليوم   
03/5/2341القدس العربي، لندن،   
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