
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 غزة إعمارفقط من أموال  %18"األونروا": حصلنا على 
 وحدة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية بملكية خاصة 2026: "رغافيم"جمعية 
 تمر "فتح" السابعالبرغوثي يدعو لعقد مؤ مروان 

 إسماعيل األشقر: حماس جاهزة لخوض االنتخابات والقبول بنتائجها واحترام إرادة شعبنا الفلسطيني
 حول جرائم ارتكبت بالعدوان على غزةجندي وضابط  60 تنشر شهادات منظمة "نكسر الصمت"

سلطات االحتالل تقرر المضي قدمًا  
وحدة استيطانية  1500في بناء 

 المحتلةبالقدس 
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           5ص                                     3567 العدد:    4/5/5105 ناإلثني التاريخ:

  السلطة:
 5 عباس يشدد على ضرورة اإلسراع بإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين  
 6  مصطفى البرغوثي: اللقاء مع وفد "مجلس الحكماء" لدعم جهود المصالحة الفلسطينية  
 6 نتخابات والقبول بنتائجها واحترام إرادة شعبنا الفلسطينيإسماعيل األشقر: حماس جاهزة لخوض اال   
 7 المجلس التشريعي الفلسطيني يرحب بقرار المغرب منع بيريز من زيارتها  
 7  المنصرماعتداء على المسجد األقصى واإلبراهيمي خالل إبريل/ نيسان  126وزير "األوقاف":   
 7  "رأي اليوم": السلطة الفلسطينية أجرت اتصاالت بحزب هللا إلبعاد أي صدامات بمخيم عين الحلوة  

 
  المقاومة:

 9 الرشق: اإلعالم المقاوم جزء أصيل من مشروع تحرير فلسطين  
 9 يدعو لعقد مؤتمر "فتح" السابع البرغوثيمروان   
 01 حماس ترحب بأي دور سعودي في المصالحةحركة   
 01 اجتماعات لجنة الدستور عمل فئوي غير مقبول استئنافحماس:   
 00 تراجع عن إدراج علم فلسطين كرمز "إرهابي"حماس تدعو السويد للحركة   
 05 حماس في غزة بالقصاصحركة جماعة سلفية تهدد أمن   
 05 "تحييد مصر عبر إدخال السعودية على خط المصالحة بدياًل لها" فتح تتهم حماس بـ  
 03 تقال فلسطينيين اثنين حاوال طعن جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربيةاع  
 04 تدعو ألسر جنود إسرائيليين لتحرير األسرى "الجهاد"  

 
  :اإلسرائيليالكيان 
 04 دوالرمليون  800منحها مبلغ ت والواليات المتحدة.." 3حيتس"إطالق  " تفشل بتجربةإسرائيل"  
 05 سيناريو إسرائيلي يحاكي إعادة احتالل الجوالن "عملية الحلوى"  
 06 حول جرائم ارتكبت بالعدوان على غزةجندي وضابط  60 تنشر شهادات منظمة "نكسر الصمت"  
 07 "300إس صواريخ "مناورات إسرائيلية في اليونان لمواجهة هآرتس:   
 07 أبيبضد عنف الشرطة في تل  نلليهود األثيوبييفي تظاهرة  معتقل 43و جريح 68أكثر من   
 01 طينية بملكية خاصةوحدة استيطانية أقيمت على أرض فلس 2026: "رغافيم"جمعية   
 09 ةتلعب بالنار مع حزب هللا وسوري "إسرائيلمعاريف: "  
 09 : تل أبيب مقامة على أرض أميرية مؤجرة"إسرائيل"وثيقة عربية تفضح تزوير   
 50 لتل أبيب ُتساوي أربعة أضعاف كلفة الحرب في فيتنام اتتكلفة الُمساعدباحث أميركي:   
 55  "إسرائيل".. أغنية عبرية تدعو للهرب من "وداعا أرض العسل"  

 
  :األرض، الشعب

 55 ضفةمستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى واالحتالل يشن حملة اعتقاالت في ال  
 53 الفلسطيني الداخل من األقصى المسجد عن والمبعدات المبعدين من عدداً  يزور صالح رائد الشيخ  
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 53 لتدميرها هادف   ومخطط   مؤامرة   ألبشع تتعرض سورّية: الجوالن من وفداً  استقباله خالل حنا المطران  
 54 سكانها ويشرد اللد قرب فلسطينية قرية االحتالل يهدم  
 54 عسكرية مناورات إلجراء األغوار في الفلسطينية العائالت عشرات االحتالل ُيجلي  
 55 نابلس شرق عسكرية تدريبات خالل الدونمات مئات يدمر االحتالل  
 55 أبريل /نيسان خالل األسرى بحق القمع وتصعيد المحررين األسرى من تقرير: شهيدان  
 56 فلسطينياً  أسيراً  11 لـ اإلداري االعتقال يثبت االحتالل  
 56 ووثائق أمواالً  بالضفة ويصادر للصرافة محالت يداهم االحتالل  
 57 الرواتب أزمة على احتجاجاً  غزة وزارات في الدوام تقليص  
 57 المستقلة المهنية للصحافة "أصل" تيار تأسيس: غزة  
 51  الرشيدية مخيم في وقتالي فني عرض موعدنا" والعودة تجمعنا لبنان: "فلسطين  

 
  : اقتصاد
 51 أعمال رجل 500 بحضور هللا رام في استثماري مؤتمر  
 51 أميركا في فلسطيني أعمال رجل أنجح إلى صحون غاسل من.. الشامي فاروق  

 
  : ثقافة

 59 فلسطين شعار يرفع بتركيا لألفالم "قيصري" مهرجان  
 31 في لبنان الرشيدية بمخيم كليب فيديو لنا" "القدس  

 
  مصر: 
 31 غزة فيومبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط يبحثان الوضع  وزير الخارجية المصري  

 
  األردن: 

 30 نقابة المحامين األردنيين بصدد رفع قضايا ضد االنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين  
 

  لبنان: 
 30 في مخيم عين الحلوة "سرايا المقاومة"مقتل عنصر ثان من   

 
  عربي، إسالمي:

 35 ائيلية تستهدف موسم زيارة اليهودتونس تشكك بتحذيرات إسر   
 35 االحتجاجات على زيارة بيريز تواصلت في المغرب وأدت إلى إلغائها  
 34 حلف متوسطي مناهض لتركيا عن إسرائيلي : حديثالجزيرة نت  

 
 



 
 
 
 

 

           4ص                                     3567 العدد:    4/5/5105 ناإلثني التاريخ:

  دولي:
 35 غزة إعمارفقط من أموال  %18": حصلنا على "األونروا  
 36 وزير الخارجية األمريكي: آمل أن يعلن نتنياهو التزامه الكامل بحل الدولتين  
 36 السويد تضع "العلم الفلسطيني" ضمن قائمة الرموز "اإلرهابية"  
 37 محادثات السالم قضية ميتة :كارتر يهاجم نتنياهو بشدة ويتهمه بإحباط جهود كيري  
 31 "سما": كارتر ألغى زيارته إلى غزة تخوفا من تهديدات جماعات سلفيه على حياته  

 
  حوارات ومقاالت:

 39 د. فانز أبو شمالة... ؟األعظم"المفاوض "ون التفاوض خوفا من حركة حماس: لماذا تنف إلى  
 40 صالح اليعامي... تداعيات عدوان غزة: جيش االحتالل يضغط على نتنياهو  
 43 حلمي موسى... مصاعب اللحظة األخيرة في تشكيل االئتالف اإلسرائيلي  
 45 هابر إنتا ... يجب أن تكون الحكومة القادمة حكومة حرب إذا أرادت البقاء أربع سنوات  

 
 47 :ةر صو 

*** 
 

 المحتلةوحدة استيطانية بالقدس  1500ناء سلطات االحتالل تقرر المضي قدمًا في ب 
الخطوات االستنطاينة اإلسرائنلنة في مدنية القدس الشرقنة  برأك: في واحدة م  أرياؤوطعبد الرؤوف 

وحدة استنطاينة  0511المحتلة تعطي المؤسسة اإلسرائنلنة بعد نومن  الضوء األخضر للبدء ببياء 
 جدندة في مستوطية )رامات شلومو( على أراضي بلدة شعفاط في المدنية.

الدراسات العربنة، لـ"األنام" " هذا هو المشروع  وقال خلنل التفكجي، مدنر دائرة الخرائط في جمعنة
االستنطايي األكبر بعد االيتخابات اإلسرائنلنة األخنرة، هو األكبر ميذ فترة طونلة، وهو بمنثابة رشوة 
م  رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو إلى رفاقه في ائتالفه الحكومي م  النمن  اإلسرائنلي 

 ط به الحكومة الجدندة بعد تشكنلها".وهي مؤشر على ما ستيش
اللوائنة للتخطنط والبياء ستلتئم نوم بعد  إ  اللجيةوكايت المحطة العاشرة في التلفاز اإلسرائنلي قالت 

وحدة استنطاينة في )رامات شلومو(  0511غدا األربعاء م  اجل المصادقة اليهائنة على بياء 
الة عدد م  العقبات التي حالت دو  الشروع في وقالت" سنتم عرض المشروع للمصادقة بعد إز 

تأجنل المشروع حتى اآل  بسبب متطلبات تخطنط م  بنيها شق الشارع  وأضافت "تم عملنة البياء".
 وبياء مفرق جدند إلى المستوطية ولك  هذا المتطلبات توفرت اآل " 50رقم 
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كايت أعليت ع  هذا المخطط في فقد لفت التفكجي إلى أ  الحكومة اإلسرائنلنة  الصدد،وفي هذا 
إال أ  إسرائنل اضطرت تأجنله بعد األزمة الدبلوماسنة التي يشأت بن  إسرائنل  5100العام 

 والوالنات المتحدة على خلفنة إعال  القرار أنثياء زنارة يائب الرئنس األمنركي جو باند  للميطقة.
ة ولك  االئتالف األهلي للدفاع ع  وحدة استنطاين 0630وقال التفكجي "أصل القرار هو إقامة 
وكذلك فعلت مجموعة إسرائنلنة، ويتنجة لذلك فقد قررت  القرار،الفلسطنينن  في القدس اعترض على 

وأضاف" تم تأجنل القرار  وحدة استنطاينة". 0511اللجية اإلسرائنلنة العام الماضي خفض العدد إلى 
ا أ  اللجية اللوائنة للتخطنط والبياء ستعطي اآل  آيذاك بسبب االيتخابات اإلسرائنلنة ولك  نبدو 

 الضوء األخضر واليهائي للشروع في إقامة هذه الوحدات االستنطاينة".
وأشار التفكجي إلى أ  "الحكومة اإلسرائنلنة أعدت األرضنة إلقامة هذه الوحدات االستنطاينة م  

 فاط لخدمة هذه المستوطية".على حساب األراضي الفلسطنينة في شع 50خالل شق الشارع رقم 
دويما م   0411نشمل  0973الـ عامولفت إلى أ  مخطط هذه المستوطية الذي تم إقراره في 

 0971ال عام"سبق المخطط أوسع عملنة مصادرة تشهدها مدنية القدس في  أراضي شعفاط وقال
 دويما". 0511وشملت 

يشاط االستنطايي في مدنية القدس إذ يشرت وأكد التفكجي على أ  "الحكومة اإلسرائنلنة لم توقف ال
وحدة استنطاينة في مستوطيتي )اليبي نعقوب( و)بسغات زئنف( وم   77قبل أنام مياقصات لبياء 

قبلها مئات الوحدات االستنطاينة في )راموت( و)هارحوماه( و)جفعات همتوس( فنما أ  هياك 
 اإلسرائنلنة".اآلالف الوحدات االستنطاينة قند الموافقة في اللجا  

بغرض  0994وقال" كل ذلك نأتي في سناق المخطط الذي أقرته الحكومة اإلسرائنلنة في العام 
وأضاف التفكجي "اآل  نبلغ عدد  ".5151ألف وحدة استنطاينة في القدس بحلول العام  55إقامة 

ألف مستوط   511المستوطين  اإلسرائنلنن  في المستوطيات اإلسرائنلنة في القدس الشرقنة حوالي 
 ألفا". 411والمخطط اإلسرائنلي هو رفع هذا العدد إلى 

 4/5/5105، األيام، رام هللا
 

 اإلسراع بإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين ضرورةعباس يشدد على  
رام هللا: استقبل رئنس دولة فلسطن  محمود عباس، مساء النوم األحد، بمقر الرئاسة في مدنية رام 

 ية الدستور برئاسة رئنس اللجية، رئنس المجلس الوطيي سلنم الزعيو .هللا، أعضاء لج

وأطلع أعضاء اللجية، الرئنس على يتائج اجتماعاتهم التي تمت خالل النومن  السابقن ، ووضعوه 
 في صورة اليقاشات لصناغة مسودة دستور دولة فلسطن .
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اإلسراع بإيجاز مشروع دستور  ورحب سنادته بجهود اللجية واستئياف عملها، مشددا على ضرورة
 دولة فلسطن ، لنكو  دستورا عصرنا للشعب الفلسطنيي نلبي حاجاته ونحفظ حقوقه وواجباته.

وأشار الرئنس إلى إمكاينة االستفادة م  الدساتنر الحدننثة في الدول المتقدمة، في صناغة الدستور 
 الفلسطنيي.

 3/5/5105وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مصطفى البرغوثي: اللقاء مع وفد "مجلس الحكماء" لدعم جهود المصالحة الفلسطينية 
رام هللا: قال األمن  العام لحركة المبادرة الوطينة الفلسطنينة الدكتور مصطفى البرغونثي الذي شارك 

الوطينة.  في اللقاء مع وفد مجلس الحكماء، أ  زنارة الوفد مكرسة بالكامل لدعم جهود المصالحة
وأوضح أ  الوفد استطلع وجهات اليظر الفلسطنينة في شأ  إزالة العقبات التي تعترض تطبنق اتفاق 
الشاطئ، وتحدند موعد إلجراء االيتخابات الرئاسنة والتشرنعنة وللمجلس الوطيي الفلسطنيي. وقال إ  

 عقبات إدارنة حالت دو  ذهاب الوفد إلى قطاع غزة.

 4/5/5105الحياة، لندن، 
 

 إسماعيل األشقر: حماس جاهزة لخوض االنتخابات والقبول بنتائجها واحترام إرادة شعبنا الفلسطيني 
غزة: أكد اليائب إسماعنل األشقر، رئنس لجية الداخلنة واألم  في المجلس التشرنعي، استعداد حركة 

 سطنيي.حماس لخوض االيتخابات العامة والقبول بيتائجها واحترام إرادة شعبيا الفل

( تلقى "المركز الفلسطنيي لإلعالم" يسخًة ميه: "يح  5-3وقال األشقر في تصرنٍح له النوم األحد )
جاهزو  ألي ايتخابات في أي لحظة نقررها شعبيا الفلسطنيي"، مشددًا على أ  حركة حماس "ستقبل 

 ر األفضل واألصلح له".بيتائج االيتخابات أنًا كايت؛ أليها تدرك تمامًا أ  شعبيا الفلسطنيي سنختا
واستيكر القنادي البرلمايي استمرار عملنات المالحقة التي تقوم بها أجهزة السلطة ألبياء الكتلة 

 اإلسالمنة بعد فوزها في جامعة بنرزنت، عادًا ذلك "ايقالب على يتائج االيتخابات".
الحتالل وأصحاب مشروع ولفت إلى أ  أصحاب التسونة السناسنة والخنارات األخرى والملتصقن  با

دانتو  والتيسنق األميي الذي اعتبره رئنسهم مقدسا )..( ال نرندو  ال حرنة وال نرندو  لشعبيا 
 الفلسطنيي أ  نتمتع بحقه في اختنار ممنثلنه الحقنقنن ".

 3/5/5104المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 ن زيارتهايرحب بقرار المغرب منع بيريز م الفلسطينيالمجلس التشريعي  
غزة: رحب المجلس التشرنعي الفلسطنيي بعدم السماح لرئنس دولة االحتالل السابق شمعو  بنرنس 

 بزنارة المغرب.
ونثم  اليائب محمد فرج الغول، رئنس كتلة "التغننر واإلصالح" البرلماينة، ورئنس اللجية القايوينة في 

حضور مؤتمر دولي بالرباط، داعنًا المجلس بالموقف الجريء للمغرب في ميع زنارة بنرس م  
 لالستمرار في مواجهة التطبنع مع االحتالل اإلسرائنلي.

وأكد اليائب الغول خالل اتصال هاتفي أجراه مع عبد هللا بووايو رئنس فرنق "العدالة والتيمنة" في 
اإلسالمي ( بأ  الموقف المغربي ندلل على العمق العربي و 5|3مجلس اليواب المغربي النوم األحد )

 لقضنة فلسطن ، مطالبا بتوجنه كل السهام يحو االحتالل.
 3/5/5105قدس برس، 

 
 اعتداء على المسجد األقصى واإلبراهيمي خالل إبريل/ نيسان المنصرم 126وزير "األوقاف":  

 056اتهم وزنر األوقاف والشؤو  الدنينة الفلسطنيي، نوسف ادعنس، االحتالل اإلسرائنلي بتيفنذ 
ء على المسجدن  األقصى في مدنية القدس واإلبراهنمي في الخلنل بالضفة الغربنة خالل شهر اعتدا

 إبرنل/ ينسا  الميصرم.

وقال ادعنس في بنا  صحفي، النوم االحد، إيه "خالل الشهر الماضي، اعتدت القوات اإلسرائنلنة 
ءات على كل مسجد مرة على األقصى واإلبراهنمي"، دو  أ  نوضح عدد االعتدا 056أكنثر م  
 على حدة.

ودعا العالمن  العربي واإلسالمي لـ"زنارة المسجد األقصى، ودعم أهله ويقل معاياة الشعب الفلسطنيي 
 الصامد فوق أرضه بدفاعه الميقطع اليظنر ع  أقصاه ومسجده اإلبراهنمي وسائر دور العبادة".

 3/5/5105فلسطين أون الين، 
 

 بمخيم عين الحلوة  أجرت اتصاالت بحزب هللا إلبعاد أي صدامات ينيةالفلسط"رأي اليوم": السلطة  

أ  مسؤولن  ” رأي النوم“رام هللا ـ خاص: م  جهات واسعة االطالع في السلطة الفلسطنينة علمت 
نحتلو  مياصب قنادنة في ميظمة التحرنر الفلسطنينة قدموا م  الضفة الغربنة، والتحق بهم آخرو  

باحنثات واتصاالت مكنثفة مع مسؤولن  في حزب هللا اللبيايي، بهدف إبعاد أي م  لبيا ، أجروا م
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قتال أو يشوب صدامات قد تفتعلها تيظنمات إسالمنة متشددة، تقول معلومات أيها ترند اللجوء 
 والتمركز في مخنمات الالجئن  خاصة عن  الحلوة.

لفترة الماضنة وبصورة سرنة، مع أ  مشاورات حنثننثة جرت في ا” رأي النوم “مسؤول فلسطنيي أبلغ 
مسؤولن  كبار في ميظمة حزب هللا، بهدف قطع الطرنق أمام محاوالت عدندة أليصار وأتباع تيظنم 

 متشدد نحاول الدخول والتمركز في مخنم عن  الحلوة.
المسؤول الفلسطنيي أكد أنضا ا  العدند م  المحاوالت تجري بشكل خطنر تهدف إلى إقحام مخنم 

 حلوة في لبيا ، في الصراع القائم بن  الدولة اللبياينة وتيظنم حزب هللا وبن  المتشددن .عن  ال
هذا األمر الذي نحاول أ  نستغله متشددو  م  جماعات متطرفة نعتقد أ  لها عالقة بما نحدث في 

في التي ولدت ” بقعة الزنت“سورنا، وعلى أطراف لبيا ، تعمل على إقحام المخنم م  خالل توسنع 
 سورنا.

مخطط تلك الجماعات والتي دعت أطرافا فلسطنينة مسؤولة لالجتماع بمسؤولن  م  حزب هللا، 
بخطف أحد العياصر ” جاءت عقب قنام متشددن  م  جماعة متطرفة قرنبة م  تيظنم جيد الشام

ارة المحسوبة على حزب هللا، وم  قتلة عيد المخنم المخصص لالجئن  الفلسطنينن  بهدف إشعال شر 
قحام الحزب في اشتباكات هدفها تهدند الوجود الفلسطنيي.  قتال، وا 

االتصاالت أنثمرت ع  تطونق الحادنثة، واالتفاق على قطع الطرق أمام أي عملنات مشابهة 
مستقبال، والعمل على لجم هذه العياصر، م  خالل تعهد الجايب الفلسطنيي للمسؤولن  اللبياينن  

ة الدولة، بعدم إعطاء هذه الجماعات المتشددة أي دور في داخل سواء في الحزب أو في أجهز 
 المخنمات، والعمل على إيهاء تواجدها.

وم  أجل ذلك جرى االتفاق على إبقاء جهة االتصال بن  هذه األطراف مفتوحة، وعلى تشكنل لجية 
 مشتركة، تكو  على أهبة االستعداد لالجتماع لو حدث أي طارئ.

ت جرى التأكند على عدم التدخل الرسمي الفلسطنيي الممنثل في ميظمة وخالل تلك االجتماعا
 التحرنر في أي شأ  داخلي لبيايي.

على العموم، المسؤولو  الفلسطنينو  الذن  أجروا التصاالت مع الدولة اللبياينة وحزب هللا عادوا هيا 
تهم، ويقلوا له ارتناحهم م  في صورة تحركا” أبو ماز “لمدنية رام هللا، وأطلعوا الرئنس محمود عباس 

 هذه اليتائج.
ذلك كله كا  أنضا وراء التحركات االخنرة للواء عباس إبراهنم مدنر عام األم  اللبيايي، تجاه عقد 

في العاصمة األردينة عما ، وكذلك ذهابه ” أبو ماز “أكنثر م  اجتماع مع الرئنس محمود عباس 
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ئب محمد دحال ، رغم ما نوجد م  خالل بن  الرجلن  أبو إلى اإلمارات العربنة المتحدة للقاء اليا
 ماز  ودحال ، وذلك لمعرفة بوجود نثقل لكل ميها في المخنمات.

اللواء عباس إبراهنم وقتها تدخل م  أجل المصالحة بن  أبو ماز  ودحال ، وهو نعلم أ  ذلك 
 في المخنمات.سنوحد الجهد الفلسطنيي المياوئ لوجود التنارات المتشددة والمتطرفة 

 3/5/5105رأي اليوم، لندن، 
 

 أصيل من مشروع تحرير فلسطين جزءالرشق: اإلعالم المقاوم  
الدوحــة: أكــد عضــو المكتــب السناســي فــي حركــة حمــاس عــزت الرشــق، أ  اإلعــالم المقــاوم هــو جــزء  
، أصـــنل  مـــ  مشـــروع تحرنـــر فلســـطن ؛ وأ  الكلمـــة والصـــورة باتـــت تـــؤرق االحـــتالل، وتفضـــح جرائمـــه

 وتكشف حقنقته أمام الّرأي العام العالمي.
( يشـــرها علـــى صـــفحته الشخصـــنة علـــى موقـــع 5-3وأشـــاد الرشـــق فـــي تصـــرنحات لـــه النـــوم األحـــد )

ــــاإلعالمنن  العــــاملن   ــــوم العــــالمي لحرنــــة الصــــحافة، ب التواصــــل االجتمــــاعي الفنســــبوك، بمياســــبة الن
 لفلسطن ، ودعا إلى محاكمة االحتالل الذي نستهدفهم.

ال: "فــي النــوم العــالمي لحرنــة الصــحافة، يحّنــي كــّل اإلعالمنــن  العــاملن  لفلســطن  وقضــانا األّمــة، وقــ
ويؤّكــد أّ  سناســة تكمــنم األفــواه لــ  تفلــح فــي حجــب الحقنقــة. يتــذكر شــهداء فلســطن  مــ  اإلعالمنــن  

ذه الجــرائم لــم الــذن  اغتــالهم االحــتالل، وهــم نــؤّدو  رســالتهم بكــل شــجاعة وأمايــة، وال نــزال مرتكبــو هــ
 ُنحاكموا!!".

 3/4/5105المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "فتح" السابع مؤتمريدعو لعقد  البرغوثيمروان  
رام هللا: دعــا عضــو اللجيــة المركزنــة لحركــة فــتح األســنر مــروا  البرغــونثي، إلــى عقــد المــؤتمر الســابع 

 درها، حسب قوله.لحركته، في مسعى لضما  وحدة "فتح" الداخلنة وتحقنق طموحات كوا
وأكـــد البرغـــونثي، فـــي رســـالة بعـــث بهـــا مـــ  داخـــل معتقـــل "هـــدارنم" الصـــهنويي، علـــى "إنمايـــه المطلـــق 
بــالجهود التــي تبــذلها حركــة فــتح، وعلــى إدراكــه التــام للتحــدنات التــي تحتــاج الحكمــة ورحابــة الصــدر 

 ة"، على حد تعبنره.والمسؤولنة والشجاعة لتجاوزها مع الحفاظ على اليظافة الوطينة والفتحاون
ودعا عضو المجلس التشرنعي الفلسطنيي إلى العمل الجاد لعقد المؤتمر السـابع لحركـة "فـتح"، األمـر 
الــذي "نضــم  اســتمرار الــيهج الــدنمقراطي فــي الحركــة، ونضــم  وحــدتها الداخلنــة وقــدرتها علــى تمنثنــل 
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عـات الكـادر الفتحـاوي بقنـادة الكوادر م  مختلف قطاعات العمل الفتحاوي، بمـا نحقـق طموحـات وتطل
 أمنية على تارنخ وحاضر ومستقبل الحركة".

وشــّدد القنــادي األســنر علــى "أهمنــة الحفــاظ علــى اســتقاللنة التيظــنم واالتصــال الصــادق مــع الشــعب"، 
مؤكـدًا علــى ضــرورة العمــل التعــاويي فــي الحقــول والجبــال والســهول واستصــالح األراضــي خاصــة تلــك 

 والعمل في كافة المنادن ، وضرورة االهتمام بأهالي األسرى والشهداء والجرحى.المعرضة لالستنطا  
 3/4/5105المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 حركة حماس ترحب بأي دور سعودي في المصالحة 

غزة: رحبت حركة حماس بأي دور سعودي جدند م  أجل تـوفنر شـبكة أمـا  سناسـنة ومالنـة لتحقنـق 
 كدت أ  ذلك ال نتياقض مع الدور المصري، بل نعززه.المصالحة الفلسطنينة، وأ

وقــال القنــادي فــي حمــاس صــالح البردونــل، فــي تصــرنحات إعالمنــة: "يحــ  يرحــب بــأي دور ســعودي 
إلعــادة تفعنــل جهــود المصــالحة الوطينــة الفلســطنينة، ويعتقــد أ  الســعودنة هــي الدولــة العربنــة األقــدر 

 صالحة الفلسطنينة".على تشكنل شبكة أما  سناسنة وعربنة للم
وأشار البردونل إلى أ  األنادي السعودنة بنضاء فـي عالقتهـا بـالملف الفلسـطنيي، وأشـار إلـى أ  مـ  
أفشل اتفاق مكة المكرمة الذي أدى لتشكنل حكومة الوحـدة الوطينـة برئاسـة إسـماعنل هينـة هـو حركـة 

 فتح ورئنس السلطة محمود عباس شخصنًا، وفق تعبنره.
نـل أ  الــدور السـعودي المــأمول فـي المصــالحة ال نتيـاقض مــع الـدور المصــري؛ بـل ُنكملــه وأكـد البردو 

 ونعززه.
 3/4/5105المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 حماس: استئناف اجتماعات لجنة الدستور عمل فئوي غير مقبول 

فئـوي عمـل »استئياف لجية الدستور الفلسـطنيي أعمالهـا بأيـه « حماس»غزة ـ وكاالت: وصفت حركة 
 ، على حد قولها.«غنر مقبول

اســــتئياف لجيــــة الدســــتور »وقــــال المتحــــدث باســــم الحركــــة، فــــوزي برهــــوم، فــــي بنــــا  أمــــس األحــــد إ  
الفلســطنيي أعمالهــا مــ  أجــل إعــداد الدســتور الفلســطنيي بــدو  توافــق وطيــي ودو  مشــاركة كــل فئــات 

يعقـــاد اللجيـــة نمنثـــل تجـــاوزا ا»وأضـــاف برهـــوم أ  ». ومكويـــات وشـــرائح شـــعبيا عمـــل ال نمكـــ  قبولـــه 
 «.لألصول الواجب إتباعها في إعداد الدستور
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واســـتأيفت لجيـــة الدســـتور الفلســـطنيي )التابعـــة للمجلـــس الـــوطيي الفلســـطنيي( أعمالهـــا، أول مـــ  أمـــس 
الســبت، فــي مقرهــا بمدنيــة رام هللا بالضــفة الغربنــة. وقــال ســلنم الزعيــو  رئــنس اللجيــة، فــي كلمــة لــه 

إيجــاز الدســتور هــو أحــد اســتحقاقات اعتــراف األمــم المتحــدة بدولــة فلســطن  فــي »إ  خــالل االجتمــاع 
، وأ  اللجيـــة مصـــممة علـــى االيتهـــاء مـــ  أعمالهـــا والبيـــاء علـــى مـــا أيجزتـــه لجيـــة 5105يهانـــة عـــام 

 «.الدستور األولى م  أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطنيي عصري
مسؤولنة وطينة ال بد على الجمنع تحملها، وقـد توقـف »وأضاف قوله أ  إيجاز دستور دولة فلسطن  

ولجيــة الدســتور تابعــة «. عمــل اللجيــة خــالل الفتــرة الماضــنة، بســبب معنقــات وأســباب ذاتنــة فلســطنينة
للمجلـــس الـــوطيي الفلســـطنيي وهـــو الســـلطة العلنـــا لميظمـــة التحرنـــر الفلســـطنينة، التـــي ال تضـــم حركـــة 

 «.حماس»
، نــيص علــى تشــكنل إطــار قنــادي 5115إلــى اتفــاق فــي القــاهرة عــام  وتوصــلت الفصــائل الفلســطنينة،

مؤقــت لميظمــة التحرنــر الفلســطنينة، كخطــوة أولــى فــي مســار إصــالح الميظمــة. ونضــم هــذا اإلطــار 
والجهــاد « حمــاس»اللجيــة التيفنذنــة لميظمــة التحرنــر وممنثلــي الفصــائل الفلســطنينة، بمــا فنهــا حركتــي 

 عادة بياء الميظمة.اإلسالمي، ونعتبر خطوة أولى إل
 4/5/5105القدس العربي، لندن، 

 
 حركة حماس تدعو السويد للتراجع عن إدراج علم فلسطين كرمز "إرهابي" 

غـــزة: قالـــت حركـــة حمـــاس، إ  إدراج الشـــرطة الســـوندنة لعلـــم فلســـطن  ضـــم  الئحـــة تتضـــم  رمـــوزًا 
 ب لآلمال".إرهابنة، وتعمنمه على مدنري المدارس النثايونة "مؤسف للغانة ومخن

(، م  تياقض اإلجراء؛ كويه جاء بعد اعتراف 5-3واستغربت الحركة، في بنا  صحفي النوم األحد )
 السوند في أكتوبر م  العام الماضي بدولة فلسطن .

ودعت الحركة السوند لإلسراع في إعادة اليظر في هـذا الموضـوع واالسـتمرار فـي دعـم عدالـة القضـنة 
 الفلسطنيي.الفلسطنينة وحقوق الشعب 

وكايــت الشــرطة الســوندنة قــد أدرجــت العلــم الفلســطنيي ضــم  الئحــة تتضــم  رمــوزًا إرهابنــة لمالحقتهــا 
 في المدارس هياك، بذرنعة أ  الميتسبن  والحاملن  لذلك العلم نمارسو  "اإلرهاب"، وفق زعمها.

 3/4/5105المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 في غزة بالقصاص جماعة سلفية تهدد أمن حركة حماس 

أطلقــت جماعــة ســلفنة فــي غــزة سلســلة تهدنــدات بحــق مــ  قالــت إيهــم نقومــو  بتعــذنب عياصــرها فــي 
 غزة أو مراقبتهم في المد  والمخنمات.« حماس»سجو  سلطة حركة 

يجـدد مطالبتيـا للعقـالء »وقال بنا  صادر ع  الجماعة التي تطلق علـى يفسـها التنـار السـلفي أمـس: 
خواييا قبل ايفالت في غزة بالتدخ ل لوقف مسلسل اإلجرام الحمساوي واالعتقال التعسفي بحق أبيائيا وا 

 ».األمور والذهاب بالميطقة إلى مرحلة الالعودة
ــداخلي مــ  »وأضــاف البنــا   يؤكــد أييــا يمتلــك أســماء وتفاصــنل دقنقــة عمــا نجــري فــي أقبنــة األمــ  ال

يـــا وضـــربهم وقـــذف أعراضـــهم وأســـماء العياصـــر أســـماء المحققـــن  المجـــرمن  المتـــورطن  بتعـــذنب أبيائ
طــال الزمــا  أم  -المكلفــة المالحقــة ومداهمــة البنــوت وأ  هــؤالء جمنعــًا لنســوا فــي مــأم  مــ  العقــاب 

 ».فالذيب ال نبلى والدنا  ال نموت والبادئ أظلم -قصر 
تونثنــق »لــى ودعــت الجماعــة جمنــع أعضــائها الــذن  تعّرضــوا العتقــال أو مداهمــة بنــوتهم أو تعــذنبهم إ

رساله إلنيا، ليزع بقانا القياع ع  وجوه هـؤالء الضـباع  ذلك بأسرع وقت بالصوت والصورة أو المقال وا 
المتورطن  بمالحقة واعتقال الدعاة والمجاهدن  وتعـذنبهم بـال وازع مـ  دنـ  أو خلـق فحسـبيا هللا ويعـم 

 ».الوكنل
  الــذن  نتعرضــو  ألبشــع أيــواع الضــرب وأكــدت الجماعــة أ  عــددًا مــ  عياصــرها مــا زالــوا فــي الســجو 

 والتعذنب.
4/5/5105المستقبل، بيروت،   

 
 مصر عبر إدخال السعودية على خط المصالحة بدياًل لها" تحييدفتح تتهم حماس بـ " 

« حمـــاس»هجومـــا جدنـــدا علـــى خصـــمها السناســـي حركـــة « فـــتح»أشـــرف الهـــور: شـــيت حركـــة -غـــزة
فـــي ملـــف المصـــالحة والســـعي إلـــى إدخـــال المملكـــة « صـــريالعمـــل علـــى تحننـــد الـــدور الم«واتهمتهـــا بــــ

 «. العربنة السعودنة على هذا الخط بهدف التهرب م  االتفاقنات
وبعد نومن  م  طلب إسماعنل هينة يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس م  المملكة العربنـة 

يهـاء االيقسـا م، ردت حركـة فـتح، علـى لسـا  السعودنة القنـام بمسـاع للمصـالحة الفلسـطنينة الداخلنـة وا 
تحـــاول إدخـــال الســـعودنة علـــى الخـــط »أمـــن  ســـر المجلـــس النثـــوري أمـــن  مقبـــول، بـــالقول إ  حمـــاس 

الفلسطنيي لتحنند الدور المصري ولتتهرب م  تيفنذ االتفاقنـات الموقعـة لتحقنـق الوحـدة منثـل برتوكـول 
 «.الشاطئ واتفاقنة القاهرة
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تسـعى للهـروب إلـى »رة اإلعالم فـي حركـة فـتح إلـى أ  حمـاس وأشار في تصرنحات أوردها موقع دائ
موقف حماس م  إيهاء االيقسـام واضـح. فهـي ال ترنـد »وقال: «. األمام بحوار جدند واتفاقنات جدندة

قامــة  الوحــدة الوطينــة وتحــاول التغطنــة علــى مشــروعها االيفصــالي الــذي نهــدف إلــى فصــل القطــاع وا 
 «.نينة والقدسإمارة فنه على حساب الضفة الفلسط
تحــاول إعــادة عالقتهــا مــع الســعودنة بعــد حالــة مــ  التــوتر التــي »نقــول أمــن  مقبــول إ  حركــة حمــاس 

 «.سادت بن  الرناض والقاهرة عقب وصول محمد مرسي واإلخوا  إلى الحكم في مصر
أي جهد خارجي لدعم المصـالحة لكـ  شـرنطة أ  نكـو  علـى »ورغم ذلك فقد رحب القنادي في فتح بـ

ويفـى مـا يسـب «. أساس االتفاقات التي وقعت سـابقا ولـنس علـى أسـاس حـوار جدنـد واتفاقنـات جدنـدة
إلنه م  تصرنحات أوردتها فضائنة تابعة لحركة حماس وقالت الفضـائنة ايـه أعلـ  فنهـا رفـض مبـادرة 

 حماس الداعنة إلى عقد مؤتمر مصالحة برعانة المملكة العربنة السعودنة.
لـــم تتصـــل بيـــا لتعـــرض أنـــة مبـــادرات وهـــذه أكاذنـــب إعـــالم حمـــاس. ومعلوماتيـــا أ  الســـعودنة »وقـــال: 

فـي حـال قـدمت السـعودنة »وأضـاف قولـه: «. 5117المملكة أصنبت بخنبة أمل بعد اتفاق مكـة عـام 
مبـــادرة فسيدرســـها ويـــرى إ  كايـــت ستصـــل بيـــا إلـــى إيهـــاء االيقســـام أم أيهـــا ســـتكو  تكـــرارا لمـــا اتفقيـــا 

 «.علنه
4/5/5105ربي، لندن، القدس الع  

 
 حاوال طعن جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربية  اثنيناعتقال فلسطينيين  

عـالء الرنمــاوي/ األياضـول: أعليــت مصـادر فــي الجــن، اإلسـرائنلي، األحــد، اعتقـال فلســطنينن  إنثيــن  
 أنثياء محاولتهم طع  جيدي إسرائنلي شمالي الضفة الغربنة.

قامـــت قـــوة مـــ  الجـــن، اإلســـرائنلي “نلي، يقـــال عـــ  مصـــادر عســـكرنة: وقالـــت إذاعـــة الجـــن، اإلســـرائ
 ”.باعتقال فلسطنينن  انثين  أنثياء محاولتهم طع  جيدي إسرائنلي مساء النوم شمال الضفة الغربنة

 ”.الشابن  تم اعتقالهما أنثياء المحاولة وعنثر بحوزة أحدهم على سكن “وأشارت المصادر إلى أ  
بن  تم يقلهما للتحقنق لدى جهـاز األمـ  العـام اإلسـرائنلي )الشـاباك( للتحقنـق الشا“وقالت اإلذاعة، إ  

 ”.معهما 
 وكايت الضفة الغربنة والقدس قد شهدتا مؤخرا مجموعة م  عملنات الطع  يفذها شبا  فلسطنينن .

3/5/5105رأي اليوم، لندن،   
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 "الجهاد" تدعو ألسر جنود إسرائيليين لتحرير األسرى 

لدلو: دعت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطن  فصائل المقاومة الفلسطنينة، إلى تفعنـل هدى ا -غزة
خناراتها والعمل على وضع الخطط واالستراتنجنات العسكرنة لسناسـة أسـر جيـود إسـرائنلنن  مـ  أجـل 

 مبادلتهم باألسرى الفلسطنينن  في سجو  االحتالل.
ســـياد لألســـرى يظمتهـــا وأكـــد أحمـــد المـــدلل القنـــادي فـــي حركـــة الجهـــاد اإل ســـالمي، خـــالل وقفـــة دعـــم وا 

مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء واألسرى، األحد، أ  قضنة األسرى هي قضنة أساسنة وجوهرنة لـدى 
ـــارات مفتوحـــة أمـــام الحركـــة وفصـــائل المقاومـــة لتحرنـــر األســـرى مـــ  ســـجو   ـــة الخن الحركـــة، وأ  كاف

ممارســـات جســـنمة مـــ  ق بـــل إدارة الســـجو ، مـــ  االحـــتالل اإلســـرائنلي، الـــذن  نتعرضـــو  اليتهاكـــات و 
 تعذنب وعزل ايفرادي وتيقالت قسرنة في السجو ، وغنرها.

ودعـــا المـــواطين  فـــي الضـــفة الغربنـــة اليتفاضـــة فـــي مواقـــع التمـــاس مـــع االحـــتالل اإلســـرائنلي، لتكـــو  
  االعتقـاالت ايتفاضة م  أجل األسرى، مطالًبا األجهزة األمينة في الضفة الغربنة بأ  تكـف نـدها عـ

 واالستدعاءات بحق عياصر م  الجهاد اإلسالمي وأسرى محررن .
ـــة )التابعـــة للســـلطة( هـــي دور مكمـــل لالحـــتالل فـــي سناســـة  ـــال المـــدلل: "إجـــراءات األجهـــزة األمين وق

أســنر فلســطنيي فــي  6111االعتقــاالت وكــأيهم نقــدمو  لهــم خدمــة مجاينــة"، مشــنًرا إلــى أ  أكنثــر مــ  
تظـرو  المــوت البطـيء فـي ظــل صـمت دولـي وخاصـة مــ  المؤسسـات التـي تهــتم سـجو  االحـتالل ني

 باإليساينة وبحقوق اإليسا  كاألمم المتحدة والصلنب األحمر.
م  جهته، أكد الياطق اإلعالمي لمؤسسة مهجة القدس األسنر المحرر محمد أبو جاللة، على أهمنة 

ؤسسـة مهجـة القـدس تضـع فـي سـلم أولوناتهـا الفعالنـات التضـامينة فـي دعـم األسـرى، مشـنًرا إلـى أ  م
خدمــة األســرى فــي كافــة المجــاالت وفــي مقــدمتها الفعالنــات التضــامينة لتبقــى جــذوة الصــراع مــع العــدو 

 م  أجل إطالق سراح جمنع األسرى.
3/5/5105فلسطين أون الين،   

 

 ليون دوالرم 800"..والواليات المتحدة تمنحها مبلغ  3"إسرائيل" تفشل بتجربة إطالق "حيتس 
اإلسـرائنلّي خبـًرا، يقـاًل عـ  مصــادر -( اإلخبــاريّ WALLAزهنـر أيـدراوس: يشـر موقـع ) -الياصـرة  

سـرائنل، جـاء فنـه أّ  لجيـة األمـ  التابعـة للسـيات األمرنكـّي  أميّنة رفنعة المستوى في كلٍّ م  أمرنكا وا 
 "القّبـــة الحدندّنـــة" ملنـــو  دوالر مـــ  أجـــل تطـــونر ميظومـــة 474صـــادقت علـــى مـــيح إســـرائنل مبلـــغ 
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التي تعمل على إسقاط قذائف وصوارنخ متوسطة المدى، وأنًضا بهدف  وميظومة "صولجا  السحري"
 تطونر صاروخ )حنتس( اإلسرائنلّي الصيع.

ملنـو  دوالر مـ  أجـل  56766وزادت المصادر قائلًة إّ  اللجية صـادقت أنًضـا علـى تخصـنص مبلـغ 
األيفــاق، وتطــونر ميظومــات للكشــف الُمبّكــر عــ  األيفــاق، وذلــك البحــث والتطــونر فــي مجــال مكافحــة 

بسبب الخشنة في كلٍّ م  تل أبنب وواشـيط  مـ  قنـام حركـة حمـاس فـي الجيـوب وحـزب هللا اللبيـايّي 
 في الشمال بحفر أيفاٍق، على حّد تعبنر المصادر عنيها. 

( فشـــلت، 3مـــ  طـــراز )حنـــتس  وذكـــرت وســـائل اإلعـــالم العبرّنـــة أّ  تجربـــة إطـــالق صـــاروخ إســـرائنليّ 
وأصــدرت وزارة األمــ  اإلســرائنلنة بنايــًا أّكــدت فنــه أّيــه لــم نــتم إطــالق الصــاروخ. وأضــافت الــوزارة فــي 

( لــم ُنطلــق تجــاه الهــدف، دو  أ ي تعطــى أّي تفاصــنل 3بنايهــا أّ  الصــاروخ التــابع لميظومــة )حنــتس 
نر اإلطـالق كايـت صـحنحة. وأوضـحت ع  فشل التجربة، موضـحًة أ  التجربـة فشـلت، رغـم أ  معـان

صــحنفة )نــدنعوت أحرويــوت( أّيــه علــى الــرغم مــ  رصــد رادار الميظومــة للهــدف بدقــٍة، إال أّيــه لــم نــّتم 
إطالق الصاروخ وقد نكـو  حـدث عطـل فيـي فـي إطالقـه، وأّكـدت الـوزارة علـى أّيـه سـنتم تحدنـد موعـد 

 جدند إلطالق الصاروخ في القرنب العاجل. 
 3/5/5105لندن، رأي اليوم، 

 
 إسرائيلي يحاكي إعادة احتالل الجوالن سيناريو"عملية الحلوى"  

آمال شحادة: كشف قائد لواء المظلنن  في الجن، اإلسرائنلي النعازر طولندايو فـي  -القدس المحتلة 
ور اإلسرائنلي، أ  السنيارنوات التي تبحنثها األجهزة األمينة حول احتمال تده« والال»حدنث مع موقع 

األوضاع تجاه سورنة تتضم  تهدندات كبنرة وتحـدنات صـعبة سـنواجهها الجـن، اإلسـرائنلي، مـا دفـع 
نعنـد الجـن، « عملنة الحلوى»إلى رفع مستوى التدرنبات للجن، في الجوال  إلى سنيارنو اطلق علنه 

تـدهور تمنثنل سنطرته على هضـبة الجـوال  بعـد سـنطرة السـورنن  علنهـا، فـي حـال تعرضـت الميطقـة ل
 حربي.

مــع « عملنــة الحلــوى»وقــال طولنــدايو ا  ســالح المظلنــن ، الــذي نشــارك فــي التــدرنبات علــى ســنيارنو 
وحــدات مــ  ســالح البــر، نــدمج بــن  عــدد كبنــر مــ  اآللنــات المتحركــة فــي الجــو والبــر والتــدرنب علــى 

لــى مســافة والســنطرة علنهـا، ع« العـدو»هجمـات بواســطة المروحنـات علــى أهـداف فــي أعمـاق أراضــي 
 بعندة ع  حدود إسرائنل.

ونخلص الموقع العبـري إلـى أ  هـذه التـدرنبات تشـنر إلـى أ  الجـن، نسـتعد لتهدنـدات كبنـرة وخطنـرة. 
يطبـــق تعاويــًا جـــدنًا نشـــمل طــائرات الشـــح  والمروحنـــات ويقــل الحاجـــات، ويحـــاول »وقــال طولنـــدايو: 
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نجــب أ  نعمــل لـواء المظلنــن  فــي العمــق، إنجـاد تــواز  فــي كـل اللــواء بــن  الجبهـة والعمــق. مــ  جهـة 
كما في عملنة يهر األولـي )فـي جيـوب لبيـا ( خـالل حـرب لبيـا  األولـى، وأمنثالهـا، ومـ  جهـة أخـرى 

 «.معرفة سبل مواجهة الجبهة الداخلنة، كما في الجرف الصامد
 4/5/5105الحياة، لندن، 

 

 ارتكبت بالعدوان على غزة حول جرائمجندي وضابط  60منظمة "نكسر الصمت" تنشر شهادات  
جيـــدنا  61بـــالل ضـــاهر: تيشـــر ميظمـــة "يكســـر الصـــمت" اإلســـرائنلنة شـــهادات أدلـــى بهـــا أكنثـــر مـــ  

وضابطا إسرائنلنا شاركوا في الحرب العدواينـة علـى قطـاع غـزة فـي الصـنف الماضـي، ونكشـفو  فنهـا 
 ع  جرائم ارتكبت بحق المدينن  الفلسطنينن .

ت ترسـم مبـدأ مركزنـا رافـق األيشـطة العسـكرنة اإلسـرائنلنة فـي القطـاع خـالل وقال الميظمة إ  الشهادا
العدوا ، وهذا المبدأ نقضي بتعرض القوات إلى الحد األديـى مـ  الخطـر علـنهم، حتـى لـو كـا  الـنثم  

 هو المس بمدينن  فلسطنينن  ال عالقة لهم بالقتال.
رتس"، النــــوم، أ  هــــذه السناســــة وجــــاء فــــي تقرنــــر الميظمــــة، الــــذي يشــــرت مقــــاطع ميــــه صــــحنفة "هــــ 

 اإلسرائنلنة أدت إلى "مس هائل وغنر مسبوق بالسكا  والبينة التحتنة المدينة في قطاع غزة".
وقـــال أحـــد الجيـــود فـــي شـــهادته إ  تعلنمـــات إطـــالق اليـــار التـــي وجههـــا الضـــباط كايـــت تحمـــل رســـالة 

ة احتلهــا الجــن،، فهــو لــنس مفادهــا أ  "كــل شــخص نتواجــد فــي ميطقــة الجــن، اإلســرائنلي، فــي ميطقــ
 مواطيا. هذه كايت يقطة االيطالق".

وتحدث جيدي مشاة، تواجدت وحدته في شمال القطاع، ع  إطالق يار باتجاه مس  فلسطنيي اقترب 
م  القوات في ساعات الظهر. وقال الجيدي في شهادته إ  "الشـاب )الجيـدي( فـي الموقـع العسـكري، 

مواطيا، وأطلق اليار علنه، ولم نصبه جندا. واستلقى المواط  على  وال أدري ما الذي جرى له، شاهد
األرض هياك، وكا  نتلوى م  األلم". وقال جيدي آخر كا  شاهدا على هذه الواقعة، إ  أحد الجيـود 

" وغطــت 9اقتــرب مــ  المســ  الجــرنح ويفــذ عملنــة تنثبنــت القتــل، نثــم حضــرت إلــى المكــا  جرافــة "دي
 الجنثة بالتراب.

ي م  وحدة مشـاة تمركـزت فـي الجيـوب القطـاع فـي شـهادته إيـه تـم إطـالق اليـار مـ  طـائرة وقال جيد
بدو  طنار على امرأتن  وقتلهما أليهما كايتـا تمسـكا  هـاتفن  محمـولن . وبحسـب مـزاعم الجـن، فـإ  
 هاتن  المرأتن  اشتبهتا بالضلوع في القتـال لكـ  الجيـدي قـال فـي شـهادته إيـه "ايتـابيي شـعور بـأ  هـذا
كــذب". وأضــاف الجيــدي إ  ضــابطا اقتربــا ميهمــا وتأكــد أيهمــا ال تحمــال  ســالحا، لكيــه وصــفهما فــي 
تقرنره بأيهما "مخربتا ". وقال جيدي آخـر فـي شـهادته إيـه فـي النـوم األول للعـدوا  أطلـق جيـود اليـار 
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د فــي علــى فلســطنينة وقتلهــا رغــم أيهــا لــم تشــكل أي خطــر علــى قــوات االحــتالل. وتحــدث أحــد الجيــو 
شهادته ع  أ  قائـد سـرنته أمـر الجيـود بـإطالق قـذائف باتجـاه بنـوت الفلسـطنينن  لتخلنـد ذكـرى مقتـل 

اختــر أبعــد بنــت، لكــي تصــبه ’أحــد جيــود الســرنة. وأضــاف الجيــدي فــي شــهادته أ  "قائــد الدبابــة قــال 
 . كا  هذا يوع م  االيتقام".’القذنفة بقوة كبنرة

  الجيود، بعـد نثالنثـة أسـابنع علـى بـدء العـدوا ، علـى مـ  نصـنب ووصف جيدي في شهادته مباراة بن
 سنارة مارة في شارع تعبر فنه سنارات وشاحيات وأحنايا سنارات إسعاف.

وقال الجيدي يفسه إيه كا  ندرك أيه نطلق قذائف باتجاه مواطين ، وفسر ذلك بالقول إيـه "بعـد نثالنثـة 
يء نتحـرك أو ال نتحـرك، وبكمنـات جيوينـة، فأيـت لـم أسابنع في غزة، وفنما تطلق اليار باتجاه أي شـ

تعــد... الخنــر والشــر نختلطــا  وتفقــد األخــالق، وقــد كــا  هــذا شــبنه بلعبــة كمبنــوتر، ســاحر وحقنقــي 
 تماما".   

 4/5/5105، 41عرب 

 

 "300في اليونان لمواجهة صواريخ "إس  إسرائيليةهآرتس: مناورات  

يــــاورات عســــكرنة مشــــتركة قبــــل أســــبوعن  فــــي األجــــواء : أجــــرى ســــالح الجــــو اإلســــرائنلي م45عــــرب 
نوما، فنما رجحت مصادر إعالمنة إسرائنلنة أ  المياورات هدف إلى محاكـاة  04النوياينة على مدار 

 الدفاعنة. 311مواجهة صوارنخ ميظومة إس 
ـــايي شـــاركت فـــي  وذكـــر موقـــع صـــحنفة "هـــ رتس" أ  عـــدة طـــواقم فـــي ســـالح الجـــو اإلســـرائنلي والنوي

 آي المعروفة أنضا باسم صوفا. 06اورات القتالنة باإلضافة إلى طائرات إف المي
وأطلـع علنهـا قائـد سـالح الجـو اإلسـرائنلي،  INIOHOSوأضـاف الموقـع أ  الميـاورات حملـت االسـم 

 أمنر إنشنل، الذي شارك في عدة طلعات جونة.
ميـاورات، فنمـا قـال ضـابط فــي ودعـت السـلطات النوياينـة وسـائل اإلعـالم المحلنـة لتغطنــة جـزءا مـ  ال

سالح الجو اإلسرائنلي إ  المياورات شملت التدرب على معارك قتالنة جونة ومحاكاة "كافة التهدندات 
 المحتملة".

 3/5/5105، 41عرب 
 
 في تظاهرة لليهود األثيوبيين ضد عنف الشرطة في تل أبيب معتقل 43وجريح  68أكثر من  

شخصـــا أصـــنبوا  51، عـــ  )أ ف ب(، أ  أكنثـــر مـــ  4/5/5105القـــدس العربـــي، لنـــدن، ذكـــرت 
نثـــر إبجــروح، غـــالبنتهم مــ  عياصـــر الشـــرطة، فــي صـــدامات دارت فـــي وســط تـــل أبنـــب مســاء األحـــد 
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تظــاهرة احتجاجنــة علــى عيــف الشــرطة والتمننــز العيصــري الــذي نتعــرض لــه اإلســرائنلنو  مــ  أصــول 
لتفرنــق جمــوع المتظــاهرن  ومــيعهم مــ   أنثنوبنــة. وأطلــق عياصــر مــ  شــرطة الخنالــة القيابــل الصــوتنة

 اقتحام بلدنة تل أبنب، كما أفاد مراسل وكالة فرايس برس.
م  عياصرها وسبعة متظاهرن  على األقـل، أصـنبوا بجـروح فـي الصـدامات،  46وأعليت الشرطة أ  

 متظاهرا. 56مشنرة إلى أيها اعتقلت 
الف شــخص، فنمــا يقلــت وســائل األعــالم وقــدرت الشــرطة عــدد المشــاركن  فــي التظــاهرة بيحــو نثالنثــة آ

 ع  ميظمي االحتجاجات ا  عدد المتظاهرن  بلغ عشرة األف.
امـر صـعب لعـدم  ”منثنري الشـغب“وم  جهته لفت وزنر الداخلنة نتسحاق اهرويوفنت، إلى أ  تفرنق 

 .”لنس هياك أحد للحدنث معه“وجود قادة للتحرك نمك  التحاور معهم. وقال للصحافنن  
المقدمـة ضـد الشـرطة، ولكيـه  ”سـنتم درس كـل الشـكاوى“س الوزراء بينامن  يتيناهو فوعد بايه أما رئن

 .”لنس هياك أي مكا  للعيف“أكد في الوقت يفسه ايه 
ومع بدء الحركة االحتجاجنة أصدر رئنس الـوزراء اإلسـرائنلي بينـامن  يتينـاهو بنايـا االنثيـن  أعلـ  فنـه 

 الذي تعرض للضرب كما سنلتقي ممنثلن  آخرن  للمجتمع األنثنوبي.ايه سنلتقي الجيدي داماس باكادا 
، ع  بالل ضاهر، أ  المظاهرة الصاخبة التـي يظمهـا األنثنوبنـو  4/5/5105، 41عرب وأضافت 

فــي تــل أبنــب ضــد عيــف الشــرطة وعيصــرنتها امتــدت إلــى ســاعة متــأخرة مــ  اللنلــة الماضــنة، ووقعــت 
 65د الشرطة في محـنط بلدنـة تـل أبنـب، وأسـفرت عـ  إصـابة خاللها مواجهات بن  المتظاهرن  وأفرا

 متظاهرا. 43شرطنا، واعتقال  53شخصا على األقل، بنيهم 
واعتبر رئنس الحكومة، بينامن  يتينـاهو، معقبـا علـى المظـاهرة أيـه "نوجـد مكـا  الستنضـاح ادعـاءات 

لعــام للشــرطة، نوحيــا  المتظــاهرن ، لكــ  ال مكــا  ألعمــال عيــف وشــغب كهــذه"، فنمــا قــال المفــت، ا
داينيو، إيه "هؤالء مجموعـة صـغنرة مـ  المتظـاهرن  وال تخـدم يضـال األنثنـوبنن . وهـذا لـنس احتجاجـا 

 شرعنا في دولة دنمقراطنة".
 
 استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية بملكية خاصة وحدة 2026جمعية "رغافيم":  

ميـزال اسـتنطاينا أقـنم علـى أرض  5156أ  وكاالت: أظهـر تقرنـر أعدتـه جمعنـة اسـتنطاينة  -القدس 
فلسطنينة بملكنـة خاصـة. ونتوقـع أ  نكـو  الـرقم الحقنقـي أعلـى مـ  ذلـك بكنثنـر، كـو  التقرنـر صـادر 

 ع  جمعنة نمنينة استنطاينة تدعى 'رغافنم'.
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بــدورها هاجمــت الجمعنــة يشــر التقرنــر فــي وســائل اإلعــالم، وقالــت إيــه أعــد لمياقشــته فــي أطــر غنــر 
ونهدف التقرنر الذي قدمته الجمعنة ألعضاء الكينست إلى شرعية وتـرخنص هـذه الميـازل مـ   علينة.

 خالل مصادرة األراضي الفلسطنينة الخاصة التي أقنمت علنها.
 4/5/5105األيام، رام هللا، 

 

 معاريف: "إسرائيل" تلعب بالنار مع حزب هللا وسورية 
مـ  احتمــال « معــارنف»، حـّذرت صـحنفة «وســورنا إســرائنل تلعـب باليـار مــع حـزب هللا»تحـت عيـوا  

ال ترنـدها تـل أبنـب. وقالـت إ  « حـرب لبيـا  نثالنثـة»أ  نسبب استهداف السالح م  سورنا إلـى لبيـا  
الفائدة التي تجينها إسرائنل م  ضربات كهـذه، أقـل بكنثنـر مـ  المخـاطرة بحـرب جدنـدة، خصوصـًا أ  

ي منــزا  القــوة بــن  الجــايبن ، أو فــي ترســاية حــزب هللا اســتهداف كمنــة قلنلــة مــ  الصــوارنخ ال نــؤنثر فــ
 التي تزند على مئة ألف صاروخ.

نــرا  علــى الســاحة  ويّبهــت الصــحنفة إلــى أ  اللعــب باليــار الــذي تقــوم بــه إســرائنل مقابــل حــزب هللا وا 
السورنة أمر خطر للغانـة ومـ  شـأيه أ  نخـرج عـ  السـنطرة ونتطـور إلـى مواجهـة عسـكرنة ال نرنـدها 

طرف، والتعبنر ع  الخشنة اإلسرائنلنة مـ  التصـعند ظهـر فـي الموقـف األخنـر لمصـدر عسـكري  أي
في « إسرائنلي، يفى فنه أ  تكو  إسرائنل قد يفذت هجومًا نثاينًا على مواقع للجن، السوري وحزب هللا

سـتجنب فـي سـورنا ت« الميسوبة إلـى إسـرائنل»ميطقة القلمو  السورنة. ولفتت إلى أ  معظم الهجمات 
لمــا تعتبــره المؤسســة األمينــة إضــرارًا بمصــالح إســرائنل األمينــة، رغــم اعتــراف مصــادر عســكرنة رفنعــة 

جــدوى اســتهداف قوافــل يقــل »بصــعوبة ردع العــدو عــ  إرادة التســلنح، وهــذا مــا نــدفع إلــى الســؤال عــ  
أي هــدف صــوارنخ متطــورة، إذا كــا  لــدى حــزب هللا مــا نقــارب مئــة ألــف صــاروخ قــادرة علــى إصــابة 

 «. قرنب أو بعند في إسرائنل
 4/5/5105األخبار، بيروت، 

 
 وثيقة عربية تفضح تزوير "إسرائيل": تل أبيب مقامة على أرض أميرية مؤجرة 

حلمي موسى: في الحناة اإلسرائنلنة كنثنر م  األساطنر التي ُبينت لبية لبية، لكـ  الوقـائع سـرعا  مـا 
 أظهرت حقنقتها.

ر بياء تل أبنب كـأول مدنيـة عبرنـة فـي التـارنخ. فالتـارنخ، خصوصـًا القـدنم، ال وم  بن  هذه األساطن
ننثبــت أ  النهــود فــي أي مرحلــة أيشــأوا بأيفســهم علــى أرض فلســطن  مدنيــة. والتــارنخ الحــدنث، نســمح 
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لهـــم، ألســـباب تتعلـــق بـــامتالك الوســـائل، بتصـــونر األمـــور كمـــا نشـــاؤو ، وبمـــا نخـــدم أهـــداف الحركـــة 
 الصهنوينة.

ذ سيوات والصراع ندور، حتى فـي األوسـاط الصـهنوينة، حـول الـروح المؤسسـة لتـل أبنـب. والسـائد ومي
أ  مئنــر دنزيكــوف كــا  خلــف الفكــرة، وأيــه تــرأس لجيــة إدارة تــل أبنــب األولــى. ولكــ  باحنثــة إســرائنلنة 
أوضــحت أ  هــذا لــنس صــحنحًا، وأ  أول مــ  طــرح الفكــرة وتــرأس اللجيــة كــا  شخصــًا نــدعى عكنفــا 

. وهــي تشــنر إلــى أ  مــ  خلفــه فــي 0901رننــه فــانس الــذي بقــي رئنســًا للجيــة تــل أبنــب حتــى العــام أ
رئاسة اللجية، وتحـّول بعـدها إلـى رئـنس للبلدنـة مئنـر دنزيكـوف، شـطب اسـم فـانس مـ  التـارنخ، وحـل 

 مكايه كمؤسس.
ى تــدخل البيــك وتشــرح الباحنثــة اإلســرائنلنة أ  خالفــات عقارنــة وقعــت بــن  فــانس ودنزيكــوف قــادت إلــ

الفلسـطنيي اإليكلنـزي الــذي مـّول عملنـة البيــاء، حنـث كـا  الخــالف فـي أساسـه بــن  يظـرتن : إحــداهما 
 اشتراكنة تقوم على أساس التعاو ، والنثاينة رأسمالنة تقوم على مبدأ الملكنة الخاصة.

وتوزنع القطـع وتمتد األسطورة إلى صورة شهنرة نعتبرها األرشنف الصهنويي صورة تأسنس تل أبنب، 
الســـكينة إلقامـــة الوحـــدات االســـتنطاينة علنهـــا. ولكـــ  بحانثـــة ومـــؤرخن  نـــرو  اســـتحالة أ  تكـــو  تلـــك 
الصورة قد أخذت في المياسبة، وأيها نمك  أ  تكـو  تمنثـناًل الحقـًا للحـدث أو اجتماعـًا ألشـخاص فـي 

 مياسبة أخرى.
يــذ النثالنثنينــات. فقــد كتــب المــؤرخ والحقنقــة أ  الروانــات حــول يشــأة تــل أبنــب كايــت موضــع خــالف م

كتب أبراهام  0936العام »إلناهو هكوهن  أ  هياك عشرة أشخاص نّدعو  أيهم المؤسسو ، وأيه في 
درونـايوف فــي كتابـه عــ  تـل أبنــب اسـتحالة تحدنــد مــ  كـا  أول مــ  فكـر بإيشــاء تـل أبنــب، أل  كــل 

وهيـاك قـرروا تأسـنس جمعنـة  0916واحد أسهم بشـيء مـا. فقـد كـا  فـانس هـو مـ  جمـع اليـاس عـام 
 «.وهذه حقنقة

ونثنقة باللغة العربنة تم اكتشافها مـؤخرًا وتتحـدث بوضـوح عـ  تـأجنر « ه رتس»وأمس يشرت صحنفة 
 0355األرض. والونثنقــة كمــا نبــدو مونثقــة فــي المحكمــة الشــرعنة فــي نافــا، ونعــود تارنخهــا إلــى العــام 

أمنرنــة وأ  العقـد هــو عقــد تـأجنر. وتيســف هــذه  هجرنـة. وتتحــدث الونثنقـة بوضــوح عــ  أ  هـذه أراض
الونثنقـــة تمامـــًا األســـطورة اإلســـرائنلنة التـــي تتـــردد عـــ  قنـــام النهـــود بشـــراء األرض. ومـــ  المعـــروف أ  
الحــدنث نــدور عــ  فتــرة مــا قبــل االيتــداب البرنطــايي لفلســطن  حــن  كايــت األراضــي المقدســة ال تــزال 

 تحت حكم الدولة العنثماينة.
إلــــى أ  هــــذه الونثنقــــة التارنخنــــة كايــــت فــــي داخــــل أحــــد الملفــــات فــــي األرشــــنف « تسهــــ ر »وأشــــارت 

الصهنويي في القدس المحتلة، لم نولها أحد ايتباهًا، إلى أ  وقعت بند مهيدس وباحث في تـارنخ نافـا 
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نــدعى شــموئنل غنلــر. وقالــت الصــحنفة إيــه فــي حمــى بحنثــه عــ  تــارنخ شــارع بســطرس، وهــو شــارع 
نافــا فــي يهانــة القــر  التاســع عشــر وبدانــة القــر  العشــرن ، اكتشــف ملفــًا بعيــوا   التجــارة الــرئنس فــي

، وعلنهـا 0919وداخل هذا الملف اكتشف ونثنقة تعود ليهانـة العـام «. استئجار بنوت للنهود في نافا»
 وجد اسم مئنر دنزيكوف.

شكلت االتفاق الذي مهد وفهم غنلر أيه وضع نده على ونثنقة تارنخنة فائقة األهمنة، أل  هذه الونثنقة 
الطرنق إليشاء تل أبنب. وهيا نثمـة أهمنـة فائقـة لمـا ُنكتـب بعـد ذلـك. فالباحـث نشـنر إلـى أ  هـذا عقـد 
بن  البيك الفلسطنيي اإليكلنزي ومجموعة النهود، ولك  الونثنقة تشنر بوضوح إلى أ  األرض أمنرنـة، 

ي، نملكــه الصــهانية ونهــود أجايــب، فلمــاذا وأ  العقــد تــأجنري. نثــم إذا كــا  العقــد هــو بــن  بيــك إيكلنــز 
 نكتب باللغة العربنة ونونثق في المحكمة الشرعنة في نافا.

التـــي كايـــت تيطـــق بلســـا  الهســـتدروت الصـــهنويي كتبـــت فـــي آذار العـــام « هعـــوالم»بـــل إ  صـــحنفة 
د الجمعنة اإلسكاينة التي تهدف إلـى بيـاء حـي نهـودي جدنـد فـي نافـا، تقـدمت للعمـل. وقـ»أ   0919

تم شراء األرض المطلوبة .. والجمعنة ميشغلة بحفر بئـر فـي وسـط الحـي. ونـتم تقسـنم قطعـة األرض 
 «.إلى شوارع وسنطلق اسم الدكتور هرتسل على الشارع الرئنس

عمومــا أيشــئت تــل أبنــب بمشــادة بــن  أعضــاء الجمعنـــة، مــا دعــا البيــك إلــى ســحب التمونــل، ويشـــوء 
جباره على توقنع مشكلة لم تحل إال بأخذ مدنر البي ك م  غرفته في الفيدق الذي نقنم فنه إلى البيك وا 

 عقود التمونل.
 4/5/5105السفير، بيروت، 

 

 لتل أبيب ُتساوي أربعة أضعاف كلفة الحرب في فيتنام الُمساعداتباحث أميركي: تكلفة  

الـذي نعمـل أسـتاًذا زهنر أيدراوس: في مقاٍل لالقتصادّي األمرنكّي البارز توماس سـتوفر،  -الياصرة  
الفلسطنيّي على دافع  -تكلفة الصراع اإلسرائنليّ “في جامعتي هارفرد وجورج تاو  كتبه مؤخًرا بعيوا  

كشف م  خالله مجموعة م  الحقائق حول التكلفة الحقنقنة  ”الضرائب األمرنكي نثالنثة ترنلنو  دوالر
سـتوى المسـاعدات المباشـرة إلسـرائنل، أوي مـا لتبّيي الوالنات المتحدة إلسرائنل ميذ يشأتها سـواء علـى م

تكلفته الوالنات المتحدة بسبب سناستها المتحنزة دائًما إلسرائنل، ولعّل أبرز مـا فـي المقـال مـا ورد فـي 
عيوايه الذي نظهر أّ  تكلفـة هـذه العالقـة بلغـت أكنثـر مـ  نثالنثـة ترنلنـو  دوالر، أوي بمعيـى أخـر نثالنثـة 

مالنـــن  ملنـــو  دوالر، وبشـــكل أكنثـــر بســـاطة نثالنثـــة و أمامهـــا أنثيـــى عشـــر  أالف ملنـــار دوالر أو نثالنثـــة
 صفرًا.
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ونـدن  سـتوفر فـي مقالــه هـذه الكلفـة األسـطورنة لعالقــة الوالنـات المتحـدة مـع إســرائنل ميـذ فتـرة مـا بعــد 
الحـــرب العالمنـــة النثاينـــة، فقنمـــة نثالنثـــة ترنلنـــو  دوالر علـــى دافعـــي الضـــرائب األمـــرنكنن  حســـب قنمـــة 

 تساوي أربعة أضاعف كلفة الحرب في فنتيام. 5115ر عام الدوال
 3/5/5105رأي اليوم، لندن، 

 
 عبرية تدعو للهرب من "إسرائيل"  أغنية"وداعا أرض العسل"..  

أحمــد صــقر: "وداعــا أرض العســل هــا يحــ  يغــادرك لليجــاة أل  القتــل والــدم نغمــرك.. يحــ  لــم  -غــزة 
 يحنا".  يجد فنك غنر الحز .. يغادرك م  أجل أ 

هــذه كلمــات أغينــة متداولــة ليشــطاء إســرائنلنن  نهــود "هــاربن " مــ  دولــة االحــتالل بعــد الحــرب األخنــرة 
علــى قطــاع غــزة، نــدعو  ونشــجعو  مــ  خاللهــا الهجــرة المضــادة أل  )إســرائنل(، لــم تعــد "آميــة" فــي 

ة االحتالل هي "العيوا  يظرهم، وهو األمر الذي نهدم الفكرة الصهنوينة األساسنة القائمة على أ  دول
 لنهود العالم".

 3/5/5105"، 50موقع "عربي 
 
 المسجد األقصى واالحتالل يشن حملة اعتقاالت في الضفة يقتحمونمستوطنون يهود  

 م  متفرقة أيحاء في جدندة اعتقاالت حملة األحد، أمس اإلسرائنلي االحتالل قوات وكاالت: شيت
 «الهنكل ألجل طالب» ميظمة م  ومجموعة متطرفو  طيو مستو  واقتحم المحتلة، القدس مدنية
 والمعتقلن  األسرى أهالي لجية رئنس عصب أبو أمجد المبارك. وأوضح األقصى المسجد باحات

 القوات أ  إلى الفتاً  ميزله، تفتن، بعد شاباً  اعتقلت االحتالل سلطات أ  بنا  في المقدسنن 
 سلوا  بلدة م  شابن  اعتقلوا االحتالل جيود إ  وقال .هاقتحام قبل الميزل باب حطمت اإلسرائنلنة
 .بالضرب ميزلهما في المتواجدن  على ذلك خالل واعتدت

 أفراد كافة على للميزل المقتحمة الوحدة اعتدت حنث شابا «إسرائنلنة» قوة اعتقلت القدس وفي
 .العائلة
 وعبنثت ذونه ميزل وفتشت الخلنل، جيوب دورا بلدة في مواطيا االحتالل قوات اعتقلت كما

 .بمحتوناته
 الغربنة بالضفة لحم بنت جيوب الخضر بلدة م  عاملن  االحتالل قوات اعتقلت الغربنة الضفة وفي
 الميارة ودوار الزاونة، وباب سارة، عن  وداهمت القدس، مدنية في عملهما مكا  في تواجدهما أنثياء
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 في عابدن  فضل الحاج ميزل مداهمة بعد وناته،محت وصادرت للصرافة عابدن  وفروع السالم وشارع
 .الفروع لكافة المداهمة عملنات خالل واقتناده الحرس ميطقة

4/5/5105الخليج، الشارقة،   
 

 الـــداخل مـــن األقصـــى المســـجد عـــن والمبعـــدات المبعـــدين مـــن عـــدداً  يـــزور صـــالح رائـــد الشـــيخ 
 الفلسطيني

 الفلسطنيّي، الداخل في اإلسالمنة الحركة رئنس صالح، رائد الشنخ قام :أيدراوس زهنر – الياصرة
 ع  والمبعدات المبعدن  م  لعدد بزنارة الماضي، الخمنس الحركة، وأبياء قنادات م  مرافقة ووفود

 كابول قرنة م  اإلسرائنلي، االحتالل سلطات قبل م  للمالحقة تعرضوا مّم  أوي  األقصى، المسجد
 خالل( كنوبرس)لـ وفًقا صالح، الشنخ وأّكد. األخضر الخط لنهع ُنطلق ما داخل ميدا، وكفر والمكر
 والتصدي عيه والدفاع األقصى، المسجد في والمرابطات المرابطن  دور أهمنة على الزنارات

 للمبعدن  تقدنرنة دروًعا الوفود قّدمت كما. المستوطين  اقتحامات خاصة علنه، االحتالل العتداءات
 المسجد مع والتواصل الرحال وشدّ  الدفاع مشوار مواصلتهم على وأّكدوا رة،الزنا نثّميوا الذن  وأهلهم

جراءات ظلم رغم األقصى؛  األحداث خلفنة على التحقنق أو إبعاد وأوامر اعتقاالت م  االحتالل وا 
 .واألقصى القدس قضنة خدمة على العمل أو األقصى، المسجد في النومنة

3/5/5105رأي اليوم، لندن،   
 
 هــادف   ومخطــط   مــؤامرة   ألبشــع تتعــرض ســورّية: الجــوالن مــن وفــداً  اســتقباله خــالل حنــا المطــران 

 لتدميرها
 للروم سبسطنة أساقفة رئنس حيا هللا عطا المطرا  سنادة استقبل :أيدراوس زهنر – الياصرة

 زنارة في القدس مدنية إلى وصلوا الذن  المحتل السوريّ  العربيّ  الجوال  م  وفًدا األرنثوذكس
 بهونتهم متمسكو  وهم الجوال  ألهل التحنة ووجه السوري بالوفد المطرا  رحبّ  وقد. ضامينةت

 .بحقهم االحتاللنة والممارسات واالبتزازات الضغوطات كلّ  م  بالرغم السورنة، العربنة
 ادئوالمب واألخالق والشنم األصنل العربي وااليتماء الوطينة في مدرسة هم الجوال  في أهليا إ ّ  وقال

 التي اآلبّنة سورّنو ُيحني أ ي  يود الجوال  في أهليا خالل م  يح : قائالً  وتابع األصنلة، العربنة
ضعافها وتقسنمها تدمنرها إلى هادف ومخطط مؤامرة ألبشع تتعرض  . وا 

3/5/5105رأي اليوم، لندن،   
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 سكانها ويشرد اللد قرب فلسطينية قرية االحتالل يهدم 
 العربنة دهم، قرنة ميازل م  عددا األخنرة اآلوية في اإلسرائنلي االحتالل سلطات هدم أنثار هللا: رام

 .األخضر الخط داخل والرملة اللد مدنيتي قرب القرنة وتقع .سكايها غضب
. 0950 عام ميذ ُمقامة أيها م  الرغم على دهم، بقرنة رسمنا اإلسرائنلنة الحكومة تعترف وال

 .بالهدم ُمهدد ومعظمها بها ميزال 71 في النوم نعنشو  يسمة 611 يحو إ  القرنة مجلس ونقول
 كايت بنيما اللنل ميتصف بدأت الهدم عملنة إ  اإلسرائنلنة السلطات هدمتها ميازل أصحاب وقال

 إجالئهم قبل داخلها بالبقاء لسكايها أوامر وصدرت المستهدفة الميازل فوق تحلق هلنكوبتر طائرات
 .أعنيهم أمام ُتهدم نوتهمب ونشاهدوا لنقفوا ميها

4/5/5105القدس، القدس،   
 
 عسكرية مناورات إلجراء األغوار في الفلسطينية العائالت عشرات االحتالل ُيجلي 

 قسرا ميازلها إخالء الشمالنة األغوار بميطقة البدونة التجمعات في الفلسطنينة العائالت عشرات بدأت
 مياطق في واسعة عسكرنة مياورات إلجراء نمهد لذيا اإلسرائنلي االحتالل جن، ألوامر تيفنذا

 خنامهم -وكبار ويساء أطفال بنيهم- الفلسطنينن  عشرات غادر وقد .المحنطة والجبال سكياها
 .الشمالنة األغوار ميطقة في األطراف المترامنة وبنوتهم
 والدبابات المصفحة واآللنات الجيود مئات باألغوار متفرقة مياطق في االحتالل قوات ويشرت

 المياورات إلجراء استعدادا واتصاالت عملنات وغرف متيقلة معسكرات وأقامت الجبال، بن  والمدفعنة
 .المقبلة األنام في العسكرنة

 النوم، هذا فجر بالفعل بدأ قد المياورات هذه م  جزءا بأ  شمالة أبو سمنر الجزنرة مراسل وأفاد
 .يابلس مدنية شرق جيوب عقربا لقرنة التابعة الطوّنل خربة في وتركزت
 تلك في ايتشروا االحتالل جيود م  والمئات اإلسرائنلنة والدبابات المدفعنات م  العشرات أ  وأضاف
 .القرنة بتلك المحنطة الجبال باتجاه الحنة والذخائر القذائف بعض بإطالق قاموا حنث المياطق،
 .الزراعنة بالمياطق ضررا ألحقت القذائف م  عددا فإ  عنا ، شهود وبحسب

3/4/5105الجزيرة نت، الدوحة،   
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 نابلس شرق عسكرية تدريبات خالل الدونمات مئات يدمر االحتالل 
 ميطقة في المزروعة الدويمات مئات امس، فجر اإلسرائنلي االحتالل آلنات دمرت وفا: -يابلس 
 االحتالل قوات إ  دنرنة، نوسف االستنطا ، مقاومة لجية عضو وقال .يابلس شرق الطونل خربة
 .النثقنلة الذخنرة في تدرنب عمنات خالل الخربة هذه في الزراعنة الدويمات مئات دمرت

 اآللنات ع  عدا دبابة، 61 م  ألكنثر وصلت أسبوع ميذ آلناتها تحشد االحتالل قوات أ  وأضاف
 م  حالة وسببت لنثقنلة،ا والرشاشات القذائف إطالق على استفاقوا الخربة أهالي أ  موضحا األخرى،
 .لدنهم الذعر

4/5/5105األيام، رام هللا،   
 
 أبريل /نيسان خالل األسرى بحق القمع وتصعيد المحررين األسرى من تقرير: شهيدان 
 في التطّورات أبرز حول تونثنقناً  تقرنراً  الفلسطنيي" األسنر "يادي أصدر: سعدى أبو فادي - هللا رام

 والتصعندات وااليتهاكات األحداث أهم فتضّم  الماضي، ينسا /  برنلأ شهر خالل االحتالل سجو 
 .الميصرم الشهر خالل المحررن  واألسرى االحتالل سجو  في األسرى ضد
 بعد الماضي الشهر م  العاشر في الخلنل م ( عاماً  55) عوض جعفر المحرر األسنر استشهد فقد

 ومماطلة طبي إهمال م  بحقه االحتالل سلطات همارست ما جّراء لدنه تفاقم الذي المرض م  صراع
 الشهند جنثما  تشننع خالل عوض زناد المحرر األسنر استشهد كما .اعتقاله ميذ العالج تقدنم في

 مجدو. سج  في القابع عوض إنهاب اإلداري األسنر شقنق وهو جعفر
 السجو  إدارة تيتهجها لتيا االستفزازنة والتفتنشات االقتحامات وتنرة ازدادت الماضي الشهر وخالل
 عملنات صاحبتها االقتحامات تلك معظم أ  إلى اليادي وأشار. االحتالل سجو  في األسرى تجاه
 ميهم. الكهربائنة األدوات وسحب كعزلهم علنهم عقوبات لفرض باإلضافة األسرى على واعتداء قمع

.  الغربنة الضفة محافظات مختلف م  الميصرم الشهر مواطين  301 اعتقل االحتالل أ  وأوضح
ضافة  خالل تعسفناً  إدارناً  أمراً  76 «عوفر» في اإلسرائنلنة العسكرنة المحكمة أصدرت هذا لكل وا 
 معتقالً  451 قرابة إلى وصل إدارناً  المعتقلن  األسرى عدد أ  إلى اليادي وأشار .الماضي الشهر
 .قايويي مسّوغ أو محّددة تهمة دو  م  اعتقلوا
 جراء الماضي الشهر خالل الصحنة حالتهم تدهورت المرضى األسرى م  عدداً  أ  اديالي وبّن 

 أسنر 611و فتاتا  هؤالء بن  وم  .العالج تقدنم في االحتالل ومماطلة الطبي اإلهمال سناسة
 .دائمة صحنة لرعانة ونحتاجو  مزمية أمراض م  نعايو  061 ميهم مختلفة، أمراض م  نعايو 

  4/5/5105لندن، القدس العربي، 
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 فلسطينياً  أسيراً  11 لـ اإلداري االعتقال يثبت االحتالل 

 أسنراً  00 لـ اإلداري االعتقال األحد، نوم اإلسرائنلي،" عوفر" سج  في العسكرنة المحكمة نثّبتت
 .مرة م  ألكنثر اعتقالهم تجدند تم غالبنتهم فلسطنينًا،
 اإلداري االعتقال نثبتت االحتالل محكمة أ  صحفي، بنا  في" الفلسطنيي األسنر يادي" وأوضح
 رام م  طوافشة أحمد جين ، م  صالح الدن  عز األسنر م  كل وهم أشهر، 6 لمدة أسرى لنثالنثة
 لمدة أسرى نثماينة اعتقال نثّبتت ذاتها المحكمة أ  وأضاف .يابلس م  زبو  الدن  صالح ويضال هللا
 شقنقات مراد لحم، بنت م  برنجنه مصطفى خلنل،ال م  دودن  يور األسرى؛ م  كل وهم أشهر، 4
 هللا رام م  عاصي جمعة محمد يابلس، م  الصنرفي الدن  عز دنس، أبو م  جفال يادر جين ، م 

 .هللا رام م  حامد زناد طارق الشاب اعتقال مددت كما لحم، بنت م  طقاقطه ويادر
3/5/5105الين،  أون فلسطين  

 
 ووثائق أمواالً  ويصادر بالضفة فةللصرا محالت يداهم االحتالل 

 للصرافة محالت عدة الماضنة اللنلة اإلسرائنلنة االحتالل قوات الرجوب: داهمت عوض -الخلنل 
 أموال مصادرة ع  وأسفرت الضفة، جيوب الخلنل مدنية في المداهمات وتركزت الغربنة، الضفة في

 .ومعدات أجهزة وتدمنر وونثائق،
 حركة م  يشطاء إلى أموال بيقل المحال هذه قنام حول معلومات ودور  االحتالل سلطات وادعت
 األيظمة وفق نعملو  أيهم أكدوا الذن  المحالت أصحاب يفاه ما وهو ،(حماس) اإلسالمنة المقاومة
 ع  أموال بيقل المحالت اتهامها أمينة مصادر ع  اإلسرائنلنة اإلذاعة ويقلت .المطبقة والقواين 
 .األموال ليقل الدولنة" نوينو  ونستر " شبكة طرنق وع  األرد ، في صرافة ومكاتب مصارف طرنق
 المتحدة الوالنات طرنق ع  باإلرهابنة تصفها يشاطات تمونل تخص األموال إ  اإلذاعة وقالت

 .اإلرهاب وتمونل األموال غسل تسمنه ما مكافحة في السلطات يشاطات تكنثنف مدعنة واألرد ،
 الوطيي والبيك األرديي اإلسالمي والبيك األرديي البيك بنيها- بيوك عدة أ  المصادر ع  ويقلت

 المحلنة والعقوبات للقواين  خارقة "يشاطات تسهل أصبحت -نوينو  ونستر  وشبكة األرديي
 .والدولنة"

 االحتالل عابدن  فضل والحواالت للصرافة العابدن  شركة إدارة مجلس رئنس اتهم جهته، م 
 .بحماس بعالقته االحتالل مزاعم يافنا االقتصاد، وهو الفلسطنيي، للشعب الفقري ودالعم باستهداف

3/4/5105الجزيرة نت، الدوحة،   
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 الرواتب أزمة على احتجاجاً  غزة وزارات في الدوام تقليص 

 حقوق ع  للدفاع اليقابنة اللجية إ  األحد، أمس صنام، محمد غزة، قطاع في الموظفن  يقنب قال
 الحكومنة والمؤسسات الوزارات في والدوام العمل ساعات تقلنص تعتزم غزة، قطاع في الموظفن 

 شارفت التي السابقة غزة حكومة موظفي إشكالنة حل عدم على احتجاجاً  الجاري، األسبوع خالل
 .لموظفنها رواتب أي صرف دو  األول عامها دخول على

 الدوام ساعات تقلنص قررت اللجية أ  أمس، صحافنة، تصرنحات في الفلسطنيي، المسؤول وأوضح
 الدوام ساعات تقلنص أ ّ  إلى مشنراً  المدارس، فنها بما الحكومنة والمؤسسات الوزارات جمنع في

 مدينن ) غزة في الشرعنن  الموظفن  لحقوق الوطينة التوافق حكومة تيكر الستمرار يظراً  نأتي
 .الموظفن  مشكلة لحل إنجابنة بخطوات تقدمها وعدم( وعسكرنن 

 والخمنس واألربعاء النثالنثاء أنام خالل ساعتن  تقلنصها سنجري الدوام ساعات أ ّ  إلى صنام وأشار
 .والمسائنة الصباحنة الفترتن  خالل التقلنص سنكو  المدارس وفي الجاري، األسبوع م 

4/5/5105السبيل، عمان،   
 
 المستقلة المهنية للصحافة "أصل" تيار تأسيس: غزة 

 ع  أمس غزة مدنية في الصحافنن  يقابة مقر في الصحافنن  عشرات صّباح: أعل  فتحي - غزة
 («.أصل) المهيي الصحافي التنار» علنه أطلقوا جدند صحافي اطار تأسنس
 األطر م  غنره ع  نتمنز التنار إ  الكاس أبو مها الصحافنة للتنار اإلدارنة الهنئة عضو وقالت
 .«االختالفات ومتاهة السناسنة المواقف م  بعنداً  مستقل تعددي مهيي» بأيه األخرى الحزبنة والكتل

 وأهدافه الصحافي العمل نخدم بما اليقابنة، واألطر الكتل على ميفتح» التنار أ  الكاس أبو وأضافت
 نستحق والذي وحقوقه، ودوره الفلسطنيي، للصحافي االعتبار إلعادة تعددنة، مهينة أسس على

 الوحدة» أ  على وشددت. «البائس السناسي الواقع مواجهة في أفضل عمل وطوشر  واقعه تطونر
 والوط  للصحافنن  أفضل واقع لخلق وأيجعها الطرق أقصر ُتعتبر ومهينة وطينة أسس على

 .«والقضنة
 لكل جامع مهيي كبنت الفلسطنينن ، الصحافنن  يقابة   سقف تحت سنعمل» التنار أ  وأوضحت

 .«المهية هذه في العاملن    مصلحة   م  وايطالقاً  أحد، م  صانةو  دو  م  الصحافنن ،
4/5/5105الحياة، لندن،   
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 الرشيدية مخيم في وقتالي فني عرض موعدنا" والعودة تجمعنا لبنان: "فلسطين 
 المؤسسة أقامت ايتماء- الفلسطنينة الهونة على للحفاظ الدولنة الحملة وبرعانة لليكبة 67 الذكرى في

 في وقتالنا فينا عرضا الرشندنة، مخنم في 0/5/5105 الجمعة نوم والرناضة للشباب ةالفلسطنين
 .الحضور م  وأمهات العبن  وتكرنم وأحزمة شهادات تسلنم تخلله كنوكوشيكاي الكراتنه لعبة

 وممنثل العلي خلنل األستاذ لبيا  في المؤسسة مدنر تقدمهم والحضور األهالي م  جمهور وبحضور
 .الرناضنة األيدنة ع  وممنثلن  ايس أبو ولند السند الرشندنة مخنم في تنهالكرا لعبة

 تكرنم تم كما واألحزمة الشهادات تسلنم تم الختام وفي شعرنة وصلة وبعدها الفينة العروض وبدأت
 األرض لفلسطن  االيتماء ع  كتعبنر الفلسطنيي العلم رفع مع بالترافق كله هذا الحضور م  أمهات

 .الهونةو  والقضنة
3/5/5105 والرياضة، لبنان، للشباب الفلسطينية المؤسسة  

 
 أعمال رجل 500 بحضور هللا رام في استثماري مؤتمر 
 االقتصادي المؤتمر فعالنات االنثين ، النوم هللا رام مدنية في تيطلق هللا: عبد محمد -هللا  رام

 .ودولنة وعربنة فلسطنينة بمشاركة واالستنثماري،
 في وضخها أمرنكي، دوالر ملنو  011 بقنمة استنثمارات حشد نتم أ  الحدث، على قائمو  وتوقع

 قطاعات في خاصة القادمة، النثالث السيوات خالل غزة وقطاع الغربنة الضفة في استنثمارنة مشارنع
 .العقارنة والمشارنع والمناه الطاقة
 استقبال خالل كلمة في ي،ياج جواد واإلسالمنة العربنة للصيادنق الوزراء رئنس مستشار وقال

 خالل اقتصادنة، واتفاقنات تفاهمات على التوقنع إلى نتطلع إيه األحد، أمس مساء الحضور،
 المرتفعة والبطالة الفقر دائرة م  للخروج األهم السبنل هو الخاص القطاع" وأضاف .النوم فعالنات

 وقت خالل تعدنله تم الذي ماراالستنث تشجنع قايو  على بذلك ويعتمد" الفلسطنينة، األراضي في
 .االقتصاد حقنبة الياجي تولي فترة خالل الماضي، العام م  سابق

4/5/5105القدس، القدس،   
 
 المتحدة الواليات في فلسطيني أعمال رجل أنجح إلى صحون غاسل من.. الشامي فاروق 
 رجل نثقة وتصف ،نيضب ال طموح تعكس بسنطة جملة" والمستقبل الحاضر يح ": "وفا" - هللا رام

 العيانة مجال في CHI سنستمز فاروق شركة بميتجات الشامي فاروق والعالمي الفلسطنيي األعمال
 .بالشعر
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 قال ما حسب) حصل األمنركنة، المتحدة الوالنات في فلسطنيي أعمال رجل بأيجح المعروف الشامي
 وصبغ تسرنح في أمنركا طولةب أهمها العالمنة، الجوائز م  العدند على( أمس ،"وفا"لـ حدنث في

 أ  إال بالشعر، والعيانة التجمنل تخص التي العالمنة الفعالنات م  الكنثنر في وشارك الشعر،
 .سيوناً  مرة م  أكنثر نزورها التي فلسطن  ع  تشغله لم يجاحاته
رادة صعوبات  هللا رام غرب التحتا عور بنت موالند م  الشامي. نكو  أ  أراد ما ميه خلقت قونة وا 

 المتحدة الوالنات في التربنة لدراسة قبلها ووصل للعالمنة وصل الماضي، القر  أربعنينات في
 الشهرنة، مصارنفه لنوفر الصحو  غسنل في العمل إلى اضطر دوالرات، حفية وبجنبه األمنركنة
 .المهية هذه م  للهروب التجمنل كلنة في والتحق
 الشعر تصفنف مهية في للعمل 0967 عام للوط  عاد منلوالتج التربنة في دراسته أيهى أ  وبعد
 رافقه الذي التصينع إلى والشامبوهات للكرنمات آيذاك الفلسطنينة السوق افتقار ودفعه أحبها، التي
 .للكنمناء دراسة
 م  بالحساسنة إصابته تحدى أخرى مرة والتصينع، األعمال إدارة أجاد كما التحدي الشامي أجاد

 وعنينه، التيفسي جهازه على أنثرت التي ،"الشعر لصبغة األساسي المكو " 0955 عام األموينا
 فكرت تستهونيي مهية في أعمل وألييي المهينة، حناتي في مصنرنة لحظة كايت إيها" ونقول

 وأشار". للعمل العودة م  ألتمك  الصحة على ضرراً  تترك ال صحنة بمكويات األموينا باستبدال
 براءة سجلت اختراعاً  53 أيتجت العالم، في دولة 035 في الميتشرة بفروعها هشركت أ  إلى الشامي
 ،"أورجينك القدس" الفلسطنينة األعشاب م  ميتج آخرها كا  سستمز، فاروق لشركة فنها االختراع
 .الشعر لتصفنف حدننثة بتقينات للشعر ومكواة مجفف صياعة إلى باإلضافة

4/5/5105األيام، رام هللا،   
 
 فلسطين شعار يرفع بتركيا لألفالم" قيصري" نمهرجا 

 لألفالم النثالث الدولي بالمهرجا  تعرنف حفل التركنة قنصري مدنية في السبت مساء األياضول: أقنم
 05بـ تشارك التي" فلسطن " شعار المهرجا  حمل وقد تركنا، وسط الواقعة المدنية اسم نحمل الذي
 .فنلما
 وأ  خاصا، رويقا المهرجا  على ستضفي الفلسطنينة األفالم أ  يوزأبا كرنم المهرجا  ميسق وأفاد

 طرنق ع  الفلسطنينة بالقضنة للتعرنف خاللها م  تسعى فنلما 05بـ ستشارك الفلسطنينة السنيما
 .الفلسطنيي والبنت الشارع في تحدث وقضانا قصص طرح
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 دعوة أرسلوا الميظمن  وأ  ي،الجار  أنار/مانو 5 إلى 5 م  الفترة في سنجري المهرجا  أ  وأضاف
 كبنر، مستوى إلى رفعه إلى ميظموه نسعى الذي المهرجا  افتتاح في للمشاركة الفلسطنيي للقيصل

 هذه في للمشاركة المقبلة األعوام خالل شهنرة عالمنة أفالم دعوة عزمهم الميظمو  أكد كما
 .التظاهرة

3/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 في لبنان الرشيدية بمخيم كليب فيديو لنا" "القدس 

 كلمات م  «ليا القدس» الميفردة الجدندة أغينته تصونر شرنف معن  اللبيايي اليجم باشر: بنروت
 على وذلك زمزم، الرا الفياية مع مكاوي أيور وتوزنع زمزم مصطفى الفيا  وألحا  «العالم أحرار»

 إلى األقرب المخنم الرشندنة مخنم اختار الذي كنالي، سام المخرج إشراف تحت «كلنب فندنو» شكل
 وقد التصونر، عملنة في للبدء تمهنداً  صور في الرشندنة مخنم إلى باكراً  شرنف حضر وقد .فلسطن 

 بالنستا وفرقة وابيته زمزم مصطفى الفلسطنيي والفيا  الغضبا  نثائر الفلسطنيي األعمال رجل القاه
 بنسا  ويادي الرشندنة شعبة الطالبي المكتب طالب م  حشد إلى إضافة مكاوي، أيور والفيا 
 دنب. خالد الرشندنة شعبة في اإلعالم مسؤول م  بالتيسنق المخنم وأهالي المرأة واتحاد

4/5/5105القدس العربي، لندن،   
 
 وزير الخارجية المصري ومبعوث األمم المتحدة للشرق األوسط يبحثان الوضع في غزة 

وزنر الخارجنة سامح شكري مع ينكوالي مالدنيوف مبعوث سكرتنر عام آمال رسال : التقى النوم 
األمم المتحدة لعملنة السالم في الشرق األوسط، حنث تياول معه تطورات القضنة الفلسطنينة في 

الفلسطنينة طبقا -ظل المتغنرات اإلقلنمنة وسبل دفع جهود إحناء مفاوضات السالم اإلسرائنلنة
 ترف بها، فضال غ  تياول األوضاع في قطاع غزة. للمرجعنات الدولنة المع

وقال السفنر بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجنة، إ  شكري عرض خالل االجتماع 
موقف مصر المبدئي بأ  القضنة الفلسطنينة تظل لب الصراع في الشرق األوسط، وأيه البد م  

امة دولة فلسطنينة مستقلة ذات سنادة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لها نفضي إلى إق
وعاصمتها القدس الشرقنة على كامل التراب الوطيي الفلسطنيي، وبما نؤدى إلى تحقنق االستقرار في 
الميطقة. أشار عبد العاطي إلى أ  اللقاء تياول باستفاضة جهود إعادة إعمار قطاع غزة في ضوء 

أعليتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة في التزام األطراف المايحة بتيفنذ التعهدات التي 
 أكتوبر الماضي.  05
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وقد عرض المبعوث األممي للوضع اإليسايي والطبي في قطاع غزة في ضوء زنارته األخنرة هياك، 
والمواد التي نتم يقلها للقطاع م  خالل آلنة األمم المتحدة المؤقتة إلدخال المواد الخاصة بإعادة 

والمساعدات اإليساينة. وقال عبد العاطي إ  شكري أكد خالل اللقاء على أهمنة مواصلة األعمار 
الجهود الدولنة لرفع الحصار اإلسرائنلي ع  قطاع غزة وتشغنل المعابر المختلفة التي تربط إسرائنل 

صلة بقطاع غزة ايطالقا م  مسئولنة إسرائنل القايوينة بوصفها قوة احتالل، مشددا على أهمنة موا
العمل على تشجنع الدول المايحة على الوفاء بتعهداتها. كما تياول اللقاء األفكار المطروحة لتفعنل 

 اللجية الرباعنة لتمكنيها م  أداء الدور الميوط بها. 
3/5/5105اليوم السابع، مصر،   

 
 ننقابة المحامين األردنيين بصدد رفع قضايا ضد االنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيي 

غادة الشنخ: تعتزم يقابة المحامن  األردينن  رفع قضنة دولنة ضد إسرائنل، ومقاضاتها على  -عّما 
"االيتهاكات التي تمارسها بحق الشعوب العربنة والشعب الفلسطنيي، مرورا أنضا بالتحقنق بمقتل 

 الشهند األرديي القاضي رائد زعنتر".
ة الحرنات في اليقابة المحامنة يور اإلمام، دفعا وتأتي خطوة يقابة المحامن ، بحسب رئنس لجي

لتحرك عربي قايويي لمحاسبة إسرائنل على ما ترتكبه م  مجازر وايتهاكات، الفتة إلى أ  قضنة 
 الشهند زعنتر تعد "عيوايا أبرز في القضانا التي تعتزم اليقابة رفعها".

4/5/5105الغد، عّمان،   
 
 " في مخيم عين الحلوةمقتل عنصر ثان من "سرايا المقاومة 

توفي أحد عياصر سرانا المقاومة، متأنثرًا بجروح كا  قد أصنب بها جراء تعرضه إلطالق يار مساء 
وأفادت "الوكالة الوطينة لإلعالم"، صباح االنثين ، ع  وفاة الفلسطنيي  األحد في مخنم عن  الحلوة.

ندا إنثر إصابته بإطالق يار لنل مجاهد بلعوس، بعد أ  كا  قد يقل إلى مركز لبنب الطبي في ص
ُنذكر أ  مقيعن  كايوا قد كميوا لبلعوس أمام ميزله داخل مخنم عن  الحلوة بعدما قطعوا عيه  األحد.

 التنار الكهربائي وعمدوا إلى إطالق اليار علنه أنثياء خروجه لرفع المحول الكهربائي.
لنة إطالق اليار علنه ضم  "عملنة وُنشار إلى أ  بلعوس نيتمي إلى سرانا المقاومة لتكو  عم

تصفنة عياصر السرانا داخل المخنم هي النثاينة في غضو  شهر بعد مقتل اللبيايي مروا  عنسى 
 في حي الطوارئ داخل المخنم مطلع ينسا  الماضي".

4/5/5105النهار، بيروت،   
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 تونس تشكك بتحذيرات إسرائيلية تستهدف موسم زيارة اليهود 

ن  الجالصي: فيدت السلطات التويسنة امس، تحذنرات صادرة ع  رئاسة الوزراء محمد ناس -تويس 
قد تستهدف النهود خالل موسم زنارتهم « مخططات العتداءات إرهابنة»اإلسرائنلنة حول وجود 

 جزنرة جربة التويسنة.
م زنارة مستعدة جندًا وبإحكام، لتأمن  موس»وقال وزنر الداخلنة التويسي ياجم الغرسلي إ  بالده 
، مؤكدًا جاهزنة الوحدات األمينة والعسكرنة «النهود واإلسرائنلنن  إلى كينس الغرنبة في جزنرة جربة

 «.التظاهرة السيونة الكبنرة»لتأمن  هذه 
وأتت تصرنحات ياجم الغرسلي خالل زنارته جربة أمس، قبل أنام م  ايطالق موسم زنارة النهود، 

ال وجود لتهدندات باعتداءات »ات لهذه المياسبة. وقال الغرسلي: وذلك للوقوف على آخر االستعداد
 «.تستهدف النهود أو اإلسرائنلنن  في تويس

، مبدنًا ترحنبه بجمنع الزوار م  «جزنرة جربة وبقنة مياطق تويس آمية»وشدد الوزنر على أ  
 مختلف أيحاء العالم. 

ذلك تحذنرات صادرة م  جهات خارجنة عدة، وشكل ذلك ردًا على التصرنحات اإلسرائنلنة األخنرة وك
 بخصوص الوضع األميي في تويس. 

« تهدندات جدنة»وكايت إسرائنل حذرت مساء السبت، في بنا  لمكتب مكافحة اإلرهاب، م  وجود 
بوقوع هجمات في تويس تستهدف إسرائنلنن  أو نهودًا، وذلك قبل أنام قلنلة م  موعد الزنارات 

 «. الغرنبة»نس النهودنة السيوي لكي
ونذكر أ  عدد الوافدن  النهود شهد تراجعًا كبنرًا بعد االيتفاضة التي أطاحت حكم الرئنس السابق 
زن  العابدن  ب  علي قبل نثالث سيوات. وكايت وزنرة السناحة التويسنة سلمى اللومي صرحت في 

موسم زنارتهم  وقت سابق بأيها تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممك  م  السناح النهود في
 «.الغرنبة»

4/5/5105الحياة، لندن،   
 
 االحتجاجات على زيارة بيريز تواصلت في المغرب وأدت إلى إلغائها 

محمود معروف: أنثمرت االحتجاجات في المغرب على زنارة شمعو  بنرنز الرئنس اإلسرائنلي –الرباط
نثين  للمشاركة في اجتماع مبادرة السابق التي كا  مقررا أ  نقوم بها لمراك، ابتداء م  النوم اال
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فرنقنا ع  إلغاء الدعوة الموجهة إلنه خشنة توسع دائرة  كلنيتو  العالمنة للشرق األوسط وا 
 االحتجاجات.

وكايت أوساط الحكومة المغربنة ذكرت أيها غنر معينة بالزنارة دو  أ  تعل  موقفا م  شكانة تقدم 
رنز تطالب بإصدار حكم بميعه م  دخول المغرب واعتقاله بها محامو  مغاربة للينابة العامة ضد بن
 في حال دخوله ومحاكمته كمجرم حرب.

وهنم  التيدند بالزنارة على تظاهرات المسنرات التي خرجت نوم الجمعة الماضي بمختلف المد  
 المغربنة بمياسبة نوم العمال العالمي.

المغربنة لمسايدة الكفاح الفلسطنيي مساء وتيظم مجموعة العمل الوطينة م  أجل فلسطن  والجمعنة 
« كبنر اإلرهابنن  الصهانية»النوم االنثين  أمام مقر البرلما  في الرباط وقفة احتجاجنة على زنارة 

 شمعو  بنرنز.
بنرنز إرهابي و مجرم »حمل عيوا  « القدس العربي»ويددت الجمعنتا  في يداء أرسل لـ

وطالبتا « المشؤومة»بهذه الزنارة « اإلرهابي بنرنز لبالديا يرفض بقوة زنارة»و« مكايه السج …حرب
ميع هذا اإلرهابي م  الحضور إلى بالديا أو باالستجابة لطلب «المسؤولن  المغاربة بإلغائها و

 «.اعتقاله إ  حل في المغرب
درت وأعربتا ع  تقدنرهما للمواقف الواضحة والصرنحة والمبادرات المختلفة ضد هذه الزنارة التي ص

ع  مختلف التيظنمات والقوى السناسنة واليقابنة والحقوقنة والجمعونة، ياشدتا الجمنع التعبئة 
 والمشاركة الواسعة في وقفة االنثين ، وأكدتا دعمهما لمختلف المبادرات الميظمة في هذا اإلطار.

لى شبكة وتكنثفت حمالت استيكار زنارة شمعو  بنرنز للمغرب على صفحات التواصل االجتماعي ع
شنمو  بنرنز في حال قدومه « المجرم»اإليتريت تعبر ع  ترحنبها بشكانة المحامن  م  أجل اعتقال 

وايتقد بعض الكتابات محاولة حزب العدالة والتيمنة اليأي بيفسه ع  الزنارة وقالت إيه على  للمغرب.
م  المغاربة، وذلك  الحكومة المغربنة أ  تتحمل كامل مسؤولنتها للتجاوب مع مطلب فئة عرنضة

بميع الرئنس السابق إلسرائنل م  دخول المغرب لما ارتكبه م  جرائم ضد اإليساينة في حق األطفال 
 والشنوخ واليساء في فلسطن  المحتلة.

وايتشرت إشاعات قبل أنام ع  أ  الحكومة هي التي وجهت دعوة للرئنس اإلسرائنلي السابق شمعو  
ب. ويفى عبد هللا بوايو، رئنس الفرنق الينابي لحزب العدالة والتيمنة في بنرنس للقنام بزنارة للمغر 

مسنرة عند العمال في أغادنر أ  نكو  للحكومة التي نقودها حزبه أي دخل بتوجنه الدعوة 
 «.الصهنويي»لـ

4/5/5105القدس العربي، لندن،   
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 الجزيرة نت: حديث إسرائيلي عن حلف متوسطي مناهض لتركيا 

حنفا: للمرة النثاينة خالل ستة أشهر، التقى رؤساء مصر والنويا  وقبرص قبل أنام في -دةودنع عواو 
ينقوسنا للبحث في مصالح اقتصادنة وأمينة مشتركة، لك  أوساطا إسرائنلنة تشنر إلى هدف غنر 

 معل  نكم  في بياء محور مياهض لتركنا، تستفند ميه بشكل غنر مباشر.
النثالث أ  هدف اللقاء هو "مكافحة اإلرهاب واستغالل الغاز في البحر  وبنيما أعل  رسمنا في الدول

المتوسط واستئياف المفاوضات السناسنة بن  إسرائنل والسلطة الفلسطنينة"، فإ  المعلق اإلسرائنلي 
رو  ب  نشاي قال للجزنرة يت إ  للدول النثالث رغبة مشتركة في تشكنل جبهة في ميطقة حوض 

 جهة تركنا، بوصفها خصما مشتركا لها. البحر المتوسط لموا
وأضاف أ  إسرائنل لم تشارك في لقاء ينقوسنا "بسبب عالقاتها السنئة مع حكومة النويا  الجدندة، 
لكيها تشجع على بلورة هذا المحور م  وراء الكوالنس، وإلسرائنل أسبابها الخاصة، أهمها المتعلقة 

   حركة حماس".بموقف أيقرة م  الصراع مع الفلسطنينن  وم
ويقل الموقع اإلخباري اإلسرائنلي "واال" ع  مصدر نويايي لم نذكر اسمه القول "إ  الهدف األهم م  
لقاء القمة في ينقوسنا هو تشكنل تحالف ضد تركنا، فالنويا  قلقة م  سماح تركنا أليصار تيظنم 

ذلك خطرا مزدوجا كويها دولة  الدولة اإلسالمنة باجتناز أراضنها بحرنة لسورنا والعراق، وترى في
 مجاورة".

وقال الباحث اإلسرائنلي في شؤو  الشرق األوسط رويي شكند للجزنرة يت، إ  التعاو  النثالنثي 
المذكور "بدأ في يهانة العام الماضي بهدف تشكنل محور مواٍز لتركنا المتهمة م  قبله بالتأنثنر 

 السلبي على الميطقة".
نة وأعداء مشتركو  وخالف تارنخي ميذ أربعن  عاما بن  تركنا وأضاف "هياك مصالح اقتصاد

وقبرص حول جزئها التركي، ولرؤنة السنسي أيقرة تهدندا الستقرار مصر بسبب دعمها اإلخوا  
المسلمن  ضد االيقالب العسكري"، موضحا أ  "إسرائنل تشجع خلسة على بلورة هذا المحور المضاد 

ها رابحة كبنرة ميه، إضافة لمشاركتها ميذ نثالث سيوات الدول المذكورة لتركنا وتعمل خلسة لتعزنزه ألي
 بالرغبة في تطونر سوق الغاز الطبنعي في الميطقة".

وتابع "إسرائنل ما تزال تياصر يظام عبد الفتاح السنسي مقابل ضغوط الوالنات المتحدة التي ايتقدت 
سرائنل  ومصر النوم تعنشا  شهر عسل م  اإلطاحة بالرئنس محمد مرسي بايقالب عسكري. وا 

 ياحنة التيسنق األميي".
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في المقابل، قلل سفنر إسرائنل األسبق والمحاضر في جامعة تل أبنب، ألو  لنئنل، م  احتماالت 
التحالف ضد تركنا "بسبب قوة األخنرة في كافة المجاالت قناسا بالدول المياهضة لها في حوض 

 دور تركنا أ  تأكل منثل هذه الدول النثالث بوجبة واحدة".البحر المتوسط"، وأضاف ساخرا "بمق
ونرى أ  النويا  "ل  تشارك بشكل جدي في منثل هذا التحالف ضد تركنا أل  حكومتها الجدندة 
معادنة جدا إلسرائنل"، وخلص إلى القول "صحنح أ  الدول النثالث المذكورة تياصب العداء لتركنا 

ات فلسطنينة ل  تسمح ليفسها أ  تكو  صدنقة وحلنفة لكيها مرتبطة بعالقات ونثنقة مع جه
 إلسرائنل".

م  جهته، رفض الياطق بلسا  الخارجنة اإلسرائنلنة عاميوئنل يحشو  التعقنب على أسئلة الجزنرة 
يت، مكتفنا بالقول "إلسرائنل مصالح كبنرة في حوض البحر المتوسط وتعمل م  أجل خدمتها ميذ 

 دول الصدنقة والمجاورة".عقود وبالتعاو  مع بعض ال
3/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 فقط من أموال إعمار غزة %18"األونروا": حصلنا على  

األياضول: قال الياطق الرسمي باسم وكالة "األويروا"، سامي مشعشع، النوم األحد إ  الوكالة 
صالح ملنو  دوالر، تمنثل تكلفة إعاد 751ملنو  دوالر م  إجمالي  035حصلت على  ة إعمار وا 

 الميازل التي تضررت في قطاع غزة، خالل العدوا  اإلسرائنلي األخنرة على القطاع.
وأضاف مشعشع، في تصرنحات لوكالة "األياضول"، في مدنية رام هللا وسط الضفة الغربنة، أ  

هالي ملنو  دوالر، لتوفنر االحتناجات السكينة أل 751الوكالة طلبت يهانة العام الماضي مبلغ 
م  إجمالي المبلغ، لنتبقى  % 05ملنو  دوالر، أي ما نمنثل  035قطاع غزة، ولم نصل ميها إال 

 ملنو  دوالر. 555
وأوضح الياطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغنل الالجئن  الفلسطنينن ، أ  إجمالي عدد الميازل 

خنرة، مشنرا إلى أيه لم يتمك  ألف ميزل، بسبب العملنة العسكرنة األ 011المدمرة في قطاع غزة بلغ 
 شهور م  يهانة الحرب. 9حتى اللحظة )اآل ( م  إعادة إعمار ولو ميزل واحد بعد 

ملنو  دوالر تم إيفاقها على  035وأضاف مشعشع، أ  األموال التي تم الحصول علنها، والبالغة 
صالح بعض ا لميازل، مشنرا إلى أ  تلبنة االحتناجات اإليساينة الطارئة، والخدمات األساسنة، وا 

 هياك ضرورة قصوى للحصول على أموال إضافنة لتقدنم المساعدات عيد المستوى المطلوب.
3/5/5105فلسطين أون الين،   
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 وزير الخارجية األمريكي: آمل أن يعلن نتنياهو التزامه الكامل بحل الدولتين 
على ضوء تصرنحات  –كي فادي أبو سعدى: أعرب جو  كنري وزنر الخارجنة األمرن-رام هللا

ع  أمله في أ  نلتزم  –يتيناهو قبل االيتخابات وقوله إ  الدولة الفلسطنينة ل  تقوم في حال ايتخابه 
 رئنس الوزراء اإلسرائنلي بحل الدولتن .

إيه نقول إيه نلتزم بذلك وهذا هو الوقت الختبار ما سنفعله هو وما سيفعله معا وما سنفعله »وقال: 
 . آمل أ  نتبيى يتيناهو توجها نظهر للعالم فورا أ  ما نقوله هو السناسة التي تيفذ الفلسطنينو 

الصعوبة »وحول األبعاد المتوقعة الحتمال عدم استئياف المفاوضات السلمنة قال كنري: «. نومنا
 هي أييا إذا لم يفعل ذلك فإ  ما يقلق إزاءه هو أ  هياك أمورا تغلي في أجزاء مختلفة في العالم

 «.وتركز على إسرائنل بسبب المستوطيات وأمور أخرى وال يملك إمكاينة ميعها
إيها أمور تحدث ببساطة، »وأضاف قوله خالل لقاء ميحه للقياة العاشرة في التلفزنو  اإلسرائنلي: 

لك  وأل  إسرائنل تهميا وألييا يرند إلسرائنل أ  تملك حرنة االيخراط في التجارة واالقتصاد وميظومة 
 «.العالقات الطبنعنة فإييا يرند عمل كل ما نلزم لتغننر الدنيامنة الحالنة

مشبعة بالهستنرنا. »وقال كنري، م  جهة أخرى، إ  االيتقادات التي وجهت إلى االتفاق مع إنرا   
على الياس أ  تأخذ الوقائع بعن  االعتبار. وأضاف ايه نؤم  بأ  االتفاق اليووي الشامل مع إنرا  

 «.سنحمي إسرائنل»سنوقع في النثالنثن  م  نوينو / حزنرا   والذي
4/5/5105القدس العربي، لندن،   

 
 السويد تضع "العلم الفلسطيني" ضمن قائمة الرموز "اإلرهابية" 

رام هللا: أدرجت الشرطة السوندنة "العلم الفلسطنيي" ضم  الئحة تتضم  رموًزا تعدها الشرطة رموًزا 
 فة "ينركنس النهايدا" السوندنة."إرهابنة"، وفًقا لصحن

وظهرت هذه القضنة للعل  بعد أ  عممت شرطة ميطقة اوربنرو السوندنة، يسخة م  الونثنقة على 
مدنري المدارس النثايونة، وطالبت بضرورة مراقبة الطالب الذن  نحملو  أو نضعو  أًنا م  الرموز 

 الموجودة في الونثنقة وم  ضميها "علم فلسطن ".
لصحنفة أ  الشرطة عممت الونثنقة على المدارس كيوع م  الوقانة عقب توجه عدد م  وبّنيت ا

 طالب المدارس إلى سورنا والعراق لاليضمام للجماعات "اإلرهابنة".
وبررت الشرطة أ  ضمها لعلم فلسطن  في الونثنقة التي تضم الرموز "اإلرهابنة" جاء بسبب وجود 

 خدم علم فلسطن  كرمز لها.إحدى الجماعات "المتطرفة"، التي تست
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في حن  اعتبر عدد  م  السناسنن  السوندنن  بأ  ونثنقة الرموز "اإلرهابنة" التي ضمت علم فلسطن  
كايت مؤسفة للغانة، ولم تك  دقنقة إيما كايت بياء على ونثنقة أخرى نستخدمها مركز المعلومات 

 الوطيي األمرنكي لمكافحة اإلرهاب.
3/5/5105وكالة سما اإلخبارية،   

 
 كارتر يهاجم نتنياهو بشدة ويتهمه بإحباط جهود كيري: محادثات السالم قضية ميتة 

رام هللا، ع  وكالة سما، أيه وفي ختام زنارة قام بها وفد  م ، 4/5/5105الحياة، لندن،  ذكرت
سرائنل بهدف دفع جهود المصالحة الوطينة، حّمل رئنس الوفد، ا لرئنس الحكماء لرام هللا والقدس وا 

األمنركي السابق جنمي كارتر رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتايناهو مسؤولنة إفشال جهود السالم 
 «. مضنعة للوقت»التي بذلها وزنر الخارجنة األمنركي جو  كنري، واصفًا طلب اللقاء معه بأيه 
م  أمس مؤتمرًا صحافنًا وعقد كارتر ورئنسة وزراء اليروج السابقة غرو هارلم برويدتاليد مساء أول 

سرائنل،  في فيدق األمنركا  كولويي في القدس المحتلة، أجمال فنه زنارتهما لرام هللا والقدس وا 
مشنرن  إلى أيهما لم نتوجها إلى غزة ألسباب أمينة، م  دو  توضنح هذه األسباب. كما أوضحا أ  

مخصصة بالكامل لدعم جهود المصالحة الوفد لم نطلب لقاء يتايناهو أو أعضاء حكومته أل  الزنارة 
خالد مشعل، « حماس»الوطينة، وشملت لقاءات بالرئنس عباس، ورئنس المكتب السناسي لحركة 

 باإلضافة إلى لقاء ممنثلي القوى الفلسطنينة.
م  جايبه، ش  كارتر خالل المؤتمر الصحافي مساء أول م  أمس هجومًا حادًا على رئنس 

لم يطلب اللقاء مع يتايناهو وحكومته، يح  لم يلتق أبدًا يتايناهو »قال: الحكومة اإلسرائنلنة، و 
وحكومته. في الماضي لم نك  مسموحًا ليا اللقاء، وفي هذه المرة قرريا أيه سنكو  مضنعة للوقت أ  
يطلب، لقد طلبيا فرصة االجتماع مع الرئنس )رؤوفن ( رنفلن ، لكيه قرر العتبارات سناسنة عدم 

 «.يا، وهو ما يأسف له كنثنراً اللقاء مع
ال أعتقد أ  يتايناهو نرغب بالهدف يفسه الذي »وشدد على أ  يتايناهو ال نرند حل الدولتن ، وقال: 

نسعى إلنه رؤساء أمنركا أو ما دعا إلنه وزراء الخارجنة األمنركنو  وهو حل الدولتن . أعتقد أيه 
قعه فإيه ل  نكو  هياك حل الدولتن ، ولذا ل  أوضح خالل الحملة االيتخابنة أيه إذا بقي في مو 

 «.تكو  هياك دولة فلسطنينة، وأعتقد أ  الجهود اليبنلة التي بذلها كنري لم تيجح
ولفت كارتر إلى أ  وفد الحكماء التقى عددًا م  اإلسرائنلنن  الذن  نرندو  السالم م  خالل حل 

 «. ن  ال نرندو  رؤنة تحقنق حل الدولتن لك  لنس بطبنعة الحال م  المتشددن  الذ»الدولتن ، 
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الوضع في غزة ال نطاق بعد نثماينة أشهر م  حرب مدمرة، إذ لم »على صعند آخر، قال كارتر إ  
تتم إعادة بياء ميزل واحد م  الميازل المدمرة، وال نستطنع الياس العن، باالحترام والكرامة التي 

 «.نستحقويها
م  غنر المقبول مطلقًا أ  نعن، الياس في غزة »ابقة لليروج: بدورها، قالت رئنسة وزراء الس

سرائنل في خوف دائم م  القصف واالجتناحات والهجمات الصاروخنة، فهذا نسبب ضررًا على  وا 
يأسف لعدم »وأضافت: «. المدى الطونل لصحتهم البدينة واليفسنة، فضاًل ع  بنوتهم ومجتمعاتهم

هذه الزنارة، لكييا يتوقع أ  تكو  هياك فرص مستقبلنة للتوجه إلى تمكييا م  الذهاب إلى غزة أنثياء 
لقد شعريا باالرتناح لسماع مواطين  إسرائنلنن  عادنن  »وتابعت: «. هياك لمشاهدة الوضع ع  كنثب

نقولو  ليا كم نتوقو  إلى السالم حتى نتمكيوا م  العن، جيبًا إلى جيب مع جنرايهم الفلسطنينن  في 
رام المتبادل، وهذا نعطنيا األمل م  أجل المستقبل، وسيستمر كحكماء في بذل كل ما روح م  االحت

 «.في وسعيا للعمل مع المجتمع الدولي لتحقنق السالم واألم  الحقنقي لجمنع شعوب الميطقة
فانييشال تانمز، أ  كارتر علق على  ع  صحنفة، 4/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،  وأضافت

سرائنلنة الفلسطنينة بأيها "قضنة منتة"، أل  يتيناهو غنر مستعد لقبول قنام دولة مفاوضات السالم اإل
 فلسطنينة.

وقال كارتر خالل مقابلة مع صحنفتي فانييشال تانمز البرنطاينة وفرايكفورتر تسانتويغ األلماينة، 
ادي وأملي هو أ  "أظ  أ  يفوذ الوالنات المتحدة في القدس ورام هللا في أديى مستوناته اآل ، واعتق

تلعب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي دورا قونا جدا وفعاال في تعزنز الحقوق والسالم 
الفلسطنيي، وأ  نكو  لها الرنادة في ذلك". وعيدما سئل ع  مستقبل إعادة استئياف محادنثات 

 السالم، قال كارتر "في رأني هذه هي يهانة األمر خالل حكم يتيناهو".
 
 كارتر ألغى زيارته إلى غزة تخوفا من تهديدات جماعات سلفيه على حياته "سما": 

رام هللا/خاص سما: كشفت مصادر فلسطنينة مطلعة لوكالة "سما" مساء النوم ع  األسباب  -غزة 
الحقنقنة وراء إلغاء الرئنس األمرنكي السابق جنمي كارتر زنارته إلى قطاع غزة، والتي كا  م  

وم الخمنس الماضي. وقالت المصادر التي فضلت ع  هونتها، إ  إلغاء الزنارة المفترض أ  تتم ن
 جاء بسبب ما وصفته بتهدندات على حناة كارتر م  جماعات سلفنة غزنة.

وأضافت المصادر أ  تلك المعلومات جرى إبالغها إلى الرئنس األمرنكي السابق مباشرة، م  البنت 
م أ  مدنر مكتب األخنر كا  قد تواجد في القطاع، وأجرى كافة األبنض ما أدى إلى إلغاء الزنارة رغ

 االستعدادات إلتمام الزنارة.
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واعتبرت المصادر أ  تلك التسرنبات التي وصلت للرئنس األمنركي غنر حقنقنة وهدفت إلى تخرنب 
 الزنارة عبر وسائل دس استخباري سنكشف عيه الحقا.

3/5/5105وكالة سما اإلخبارية،   
 

 ؟األعظم"المفاوض "ة حماس: لماذا تنفون التفاوض خوفا من حرك إلى 
 د. فانز أبو شمالة
نسارع المتحدنثو  باسم حركة حماس إلى يفي أي عالقة لهم بمفاوضات التهدئة لخمس سيوات مقابل 
فتح منياء بحري نوصل بن  مصالح الياس في غزة والمجتمع الخارجي. وقبل أ  نجف حبر يفي 

ه تهمة سناسنة، نأتي التأكند م  خصومها مرة أخرى، بأيها تجري مفاوضات حركة حماس لما تظي
غنر مباشرة مع اإلسرائنلنن ، بل ذهب األمر بالياطق باسم حركة فتح إلى القول: إ  المفاوضات 

 خناية، وأ  المفاوض عمنل رخنص للمحتلن .
ومهم السناسنو  في حتى هذه اللعبة، نبالغ المتحدنثو  باسم حركة حماس باليفي، ونوغل خص

االتهام، حتى وصل األمر بالسند محمود عباس إلى التهدند بإيه سنحارب كل م  نسعى إلى الدولة 
سرائنلنة تروج لذلك.  ذات الحدود المؤقتة، وأ  أطرافًا فلسطنينة وا 

 وم  المؤكد أ  أحد متحدنثي حماس، سنخرج إلى وسائل اإلعالم لنيفي التهمة، ونقسم باهلل أ  حركة
 حماس ال تفاوض إسرائنل إال عبر البيدقنة، وأ  كل هذه التهم كاذبة.

ما شاء هللا علنكم نا حركة حماس، صار المتفرد بالمفاوضات مع إسرائنل لمدة عشرن  عامًا نتهمكم 
بالتفاوض، وتسارعو  إلى اليفي! في الوقت الي نتوجب علنكم أ  تقولوا له: يعم، يمارس ما تمارسه، 

على دربك، فإ  كا  حرامًا، فعلنك أ  توقفه، كي يحرمه على أيفسيا، وا   كا  حالاًل ويح  يسنر 
ولذنذ الطعم، فاتركيا يتذوق حالوته، والسنما أيك تجاهلتيا سيوات، ولم تسمع صرخاتيا، ولم تسمح ليا 

 بمعرفة ما نجري بنيك وبنيهم.
لمخابرات اإلسرائنلنة ونقدم لهم وما شاء هللا علنكم نا حركة حماس، صار الذي نجلس مع ضباط ا

المعلومة ع  األم  الفلسطنيي، ونأخذ ميهم كشف أسماء الفلسطنينن  الواجب اعتقالهم، صار نتهم 
مطلقي الصوارنخ على تل أبنب بأيهم نفتشو  ع  هدية؟ وما العنب في االتفاق مع اإلسرائنلنن  

هدية لعدد م  السين ، أم يزع البيدقنة على هدية لعدد م  السين ؟ وأنها أفضل للفلسطنينن ؛ ال
 الفلسطنينة وحشوها في مؤخرة الوط  الذي توسع فنه المستوطيو ؟ـ
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أنهما أفضل للشعب الفلسطنيي؟ أ  نرفع الحصار ع  غزة مقابل هدية مع اإلسرائنلنن  فقط، هدية 
رفع الحصار ع  طرنق ال تجز رأس البيدقنة، وال تفكك الصوارنخ، وال تردم أيفاق المقاومة، أم أ  ن

 السند عباس الذي اشترط فتح المعابر مقابل تسلنم سالح المقاومة؟.
 فلماذا تسارعو  إلى اليفي نا حركة حماس؟

هل تخافو  م  سالح عباس الذي نتدلى على خاصرته، ونهدد فنه بإطالق اليار على رأس كل م  
نرفض الشراكة في المحبوب م   ، عباس عاشق ، والعاشق للمفاوضاتأطمئيكمنفاوض إسرائنل؟ 

 ميطلق الغنرة.
 فهل تخافو  م  ردة فعل الشعب الفلسطنيي؟ اطمئيكم، شعبيا أوعى م  التحرنض.

فهل تخافو  م  ردة فعل الفصائل الفلسطنينة؟ اطمئيكم، الفصائل عاجزة ع  التأنثنر على عباس، 
 سرائنل؟ول  تغنر موقفها ميكم حتى ولو أقسمتم لها بأيك ال تفاوضو  إ

لما سبق، افترح على قادة حركة حماس اإلعال  بصوت جهوري ع  استعدادها للتفاوض مع 
 إسرائنل بشكل مباشر، وغنر مباشر وذلك لألسباب التالنة:

الوفد الفلسطنيي الذي فاوض على وقف اإطالق اليار في القاهرة لم نك  على قدر العزم  -0
 حمود عباس الذي نحقد على المقاومة.والمسئولنة، وكا  نتلقى تعلنماته م  م

 المفاوضات مع إسرائنل تهدف إلى اعمار غزة بعد أ  تخلى عيها السند عباس متعمدًا. -5
المفاوضات تهدف إلى تحسن  الوضع االقتصادي لسكا  غزة، وتهدف إلى خلق فرص عمل،  -3

لم نعترف بهم محمود عباس،  وفتح أبواب التجارة على الخارج، وم  نثم توفنر رواتب الموظفن  الذن 
 لنترك مئات آالف األسر نتلوو  جوعًا وحصارًا.

المفاوضات مع إسرائنل ال تتجاوز إطار التهدئة لعدة سيوات، ل  تغل ند المقاومن  ع  تطوري  -4
 إدائهم، وتعزنز قدراتهم القتالنة، وسنكو  للتهدئة مقابل موضوعي.

مود عباس الذي نصر على مواصلة المفاوضات مع المفاوضات تمنثل ردًا عملنًا على مح -5
 اإلسرائنلنن  وحندًا، دو  الرجوع لإلطار القنادي، ودو  احترام إرادة الشعب.

أخنرًا، أهمس في أذ  حركة حماس، وأقول: المرأة ال تعشق زوجها العين ، وقد ال تهيأ المرأة بزوجها 
 القوي العينف أحنايًا. الذي نتوسل وصلها، المرأة نا حركة حماس تعشق زوجها

3/5/5105، رأي اليوم، لندن  
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 تداعيات عدوان غزة: جيش االحتالل يضغط على نتنياهو 
 صالح اليعامي
دأبت المؤسسة األمينة اإلسرائنلنة أخنرًا على تسرنب معلومات لوسائل اإلعالم المحلنة، مفادها بأ  

لعودتها إلى حفر األيفاق بشّقنها الهجومي "حركة حماس في ذروة استعداداتها للمواجهة المقبلة، 
والدفاعي، وأ  جهازها العسكري استعاد كفاءته في إيتاج الصوارنخ". ووفقًا لهذه التسرنبات، فإ  "قسم 
التصينع" في "كتائب القسام"، أيتج عشرات الصوارنخ، التي نتم إطالقها بشكل تجرنبي نومنًا، كي نتم 

 التعرف إلى طول مداها. 
لالفت تحدندًا "حرص" المصادر األمينة اإلسرائنلنة على إطالع جمنع وسائل اإلعالم وم  ا

اإلسرائنلنة على يجاة القائد العام لـ "كتائب القسام" محمد الضنف م  محاولة االغتنال، التي تعّرض 
لها خالل الحرب األخنرة على غزة. ال بل إ  مصادر كشفت ع  "إشرافه شخصنًا على إعداد 

 ة للمواجهة المقبلة مع جن، االحتالل".الحرك
وترافقت هذه التسرنبات مع عرض قيوات التلفزة اإلسرائنلنة مواد بصرنة، ُتظهر قنام "كتائب القسام" 
بتدرنبات عسكرنة على بعد مئات األمتار م  المستوطيات النهودنة، التي تقع شرق الخط الحدودي 

 الفاصل بن  إسرائنل والقطاع.
التلفزة اإلسرائنلنة العاشرة، نوم الخمنس، تقرنرًا م  قلب مستوطية "يتنف هعسراه"، التي وعرضت قياة 

ُتعتبر أقرب المستوطيات م  حدود القطاع. وظهر عياصر "كتائب القسام" وهم نقومو  بتدرنبات 
بالينرا  الحنة، في معسكر تدرنب مجاور. وقد عّبر المستوطيو  في المكا ، ع  مشاعر الرعب م  

 تواصل التدرنبات التي نراقبويها م  شرفات ميازلهم.
ونرى البعض في تدفق األخبار م  المصادر األمينة اإلسرائنلنة، ما ندل على أ  الجن، اإلسرائنلي، 
وم  خالل الكشف ع  هذا القدر م  المعلومات حول األيشطة العسكرنة لحركة "حماس"، نرمي إلى 

أبنب، للتجاوب مع المبادرات الدولنة واإلقلنمنة التي تهدف  الضغط على المستوى السناسي في تل
 للتوصل لتهدئة طونلة األمد مقابل رفع الحصار ع  القطاع.

ونرى ب  كاسبنت، المعلق العسكري لصحنفة "معارنف"، أ  "الجن، اإلسرائنلي م  خالل الكشف 
ء بينامن  يتيناهو، ودفعه لقبول ع  يجاة الضنف والتأكند على عودته للعمل، أراد إحراج رئنس الوزرا

التهدئة". وذكر في مقال يشرته الصحنفة، نوم األربعاء، أ  "األجهزة االستخبارنة اإلسرائنلنة قدمت 
قبل أشهر عدة، تقرنرًا شاماًل حول عدم مقتل الضنف وعودته للعمل، للقنادة السناسنة اإلسرائنلنة، إال 

ومات حتى ال تؤنثر على يتائج االيتخابات اإلسرائنلنة )التي أ  يتيناهو رفض السماح بيشر هذه المعل
 جرت في مارس/آذار الماضي(".
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وأوضح كاسبنت أ  "يتيناهو خشي أ  نتم استغالل هذه المعلومات م  قبل خصومه، لتقدنم دلنل 
آخر على فشل الحرب على غزة". وقد حرص جيراالت متقاعدو  ومعلقو  صهانية، معروفو  

 لمؤسسة العسكرنة على الترونج لفكرة التوصل لتهدئة مع "حماس" بشكل واضح.بارتباطهم با
وشدد الجيرال آفي بيناهو، المتحدث األسبق بلسا  الجن، اإلسرائنلي، أ  "السالم االقتصادي، القائم 
على رفع الحصار ع  قطاع غزة، هو الذي نكفل فقط عدم تفّجر مواجهة جدندة مع حركة حماس". 

اٍل يشره في صحنفة "معارنف"، أمس األحد، إلى أ  "تحسن  األوضاع االقتصادنة ُنعّد وأشار في مق
شرطًا لميع ايدالع مواجهة، أليه نعيي أيه سنكو  لدى حماس واألهالي في قطاع غزة، ما نخسرويه 

 في حال تفّجرت منثل هذه المواجهة".
ناهو، فقد اعتبر عاموس وهياك م  رأى في تحقنق تهدئة في قطاع غزة، مصلحة شخصنة ليتي

هارئنل، المعلق العسكري لصحنفة "ه رتس"، أ  "التوصل لتهدئة مع حركة حماس، هي اآللنة التي 
 تضم  ليتيناهو أ  نقدم حرب غزة األخنرة كإيجاز له".

وفي تحلنل يشرته الصحنفة، نوم الجمعة، أشار هارئنل إلى أيه "سنكو  بإمكا  يتيناهو عرض 
لى جايبي الحدود، بعد التوصل للتهدئة للجمهور اإلسرائنلي، على أيه يتنجة مباشرة الهدوء األميي ع

للحرب على غزة". وأوضح أيه "بإمكا  إسرائنل أ  تعند تقننم موقفها الرافض لتدشن  منياء في غزة 
تحت إشراف دولي، ضم  أنة تسونة بنيها وبن  حركة حماس". ولفت إلى أ  "التهدئة مع حماس 

يتيناهو على محاصرة خطوات السلطة الفلسطنينة في المحافل الدولنة، وتوحي للعالم بأ  ستساعد 
إسرائنل تُقدم على خطوات جوهرنة بشأ  العالقة مع الفلسطنينن ". وشدد هارئنل على أ  "التهدئة 
مع حماس ستساعد إسرائنل على مواجهة التهدندات في الجبهة الشمالنة، ال سنما في ظل زنادة 

 مال ايدالع مواجهة مع حزب هللا".احت
لك  هياك في إسرائنل م  نشنر إلى العوائق التي تعترض التوصل لتهدئة مع "حماس"، فوزنر 
الخارجنة اإلسرائنلي أفنغدور لنبرما ، ُنصّر على أ  "حزبه )نسرائنل بنتيا( ل  نيضم للحكومة 

جها السناسي بيدًا نيّص على التزام الجدندة التي نشكلها يتيناهو، في حال لم نتم تضمن  بريام
الحكومة بإسقاط حكم حركة حماس". في الوقت ذاته، فإ  هياك م  نرى أ  اتفاق تهدئة مع حماس 
سنؤنثر على العالقة مع السلطة الفلسطنينة، في ظّل مخاوف تل أبنب م  أ  نؤنثر منثل هذا االتفاق 

 اح السنسي في مصر.على العالقات االستراتنجنة مع يظام الرئنس عبد الفت
4/5/5105، العربي الجديد، لندن  
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 مصاعب اللحظة األخيرة في تشكيل االئتالف اإلسرائيلي 

 حلمي موسى
في ميتصف هذا األسبوع تيتهي المهلة القايوينة النثاينة لتشكنل الحكومة اإلسرائنلنة الجدندة وسنكو  

ال  الحكومة بم  حضر أو طلب تمدند رئنس الحكومة المكلف، بينامن  يتيناهو، مضطرا إما إلع
بزعامة موشي كحلو  و « كليا»المهلة. وحتى اآل  لنس لدنه سوى اتفاقن  أبرمهما مع كل م  حزب 

وربما مع « شاس»الحرندي. وم  المتوقع أ  نبرم قبل نوم األربعاء اتفاقا مع حزب « نهدوت هتوراه»
برام اتفاق مع أفنغدور لنبرما  لنس بسبب ونجري الحدنث ع  مصاعب تواجه إ«. البنت النهودي»

يما العتبارات أخرى.  الخالف على حقائب وزارنة كما هو الحال مع البنت النهودي وا 
ونبدو الوقت ضاغطا بشكل كبنر خصوصا أ  يتيناهو كا  تعهد أ  نيجز االئتالف قبل ايتهاء 

ة سواء كايت تستيد إلى ائتالف المهلة األولى. وفي كل األحوال فإ  التوجه يحو حكومة نمن  ضنق
سرائنل بنتيا أو م  دو  إسرائنل بنتيا  67 عضو كينست مع كحلو  والحرندنم والبنت النهودي وا 

يائبا إذا لم  60يائبا أو  67نعيي أ  هذه الحكومة ستكو  هشة. وال تعود أسباب الهشاشة إلى أ  
يما أل  االختالفات بن  صفوفها حادة لدرجة  ندخل لنبرما  وحزبه الحكومة ال نمك  أ  تحكم وا 

 نصعب التوفنق بنيها.
ذا أعل  يتيناهو حكومته فإ  المعركة الفعلنة تكو  قد بدأت، لنس فقط بن  هذه  وفي كل حال، وا 
يما أساسا داخل الحكومة واالئتالف. فايعدام المعنار في ما حصل علنه كل  الحكومة ومعارضنها وا 

الحكومة ننثنر خالفات نصعب تالفي عواقبها الحقا. وعلى سبنل داخل  إيجازاتم  األحزاب م  
المنثال ال الحصر، ال نستطنعو  في البنت النهودي هضم فكرة أ  حزبهم لم نيل أنا م  الوزارات 

« إسرائنل بنتيا»الرئنسنة الهامة، الدفاع، الخارجنة والمالنة. وما نزند الطن  بلة في يظرهم أ  
ر لنبرما ، بميصب وزنر الخارجنة رغم أ  هذا الحزب حصل على عدد احتفظت لزعنمها، أفنغدو 

مقاعد أقل بانثين  م  البنت النهودي. وم  المؤكد أ  الكنثنر م  الحدنث سندور الحقا حول المرارة 
 الكامية.

ولك  حتى مع أفنغدور لنبرما  ال تبدو األمور مرنحة إلى هذا الحد. فلنبرما  لم نستوعب بعد درس 
في االيتخابات وتراجع وز  حزبه م  عشرة مقاعد إلى ستة. واألهم أيه ورغم احتفاظه بوزيه  الخسارة

نعيي « نهدوت هتوراه»في الحكومة وبأكنثر مما نستحق إال أيه نشعر أ  قبوله باتفاق يتيناهو مع 
 االتفاق.في الكينست السابقة إلقرار القواين  التي نلغنها هذا « ياضل»إلغاء مبرر وجود حزبه الذي 
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ومع ذلك فإ  مشاكل يتيناهو الحقنقنة هي التي ستظهر له داخل حزبه، اللنكود. وحتى اآل  نسري 
بنيها وزارة « كليا»وزنرا. وقد ذهبت نثالث وزارات لحزب  05قايو  نحدد عدد وزراء الحكومة بـ

 ، وكل م  شاس المالنة، ووزارة الصحة لنهدوت هتوراه، وسنيال البنت النهودي على األقل وزارتن
سرائنل بنتيا وزارتن . وهذا نعيي أ  كل ما نتبقى للنكود هو نثما  وزارات. وبدنهي أ  هذا العدد م   وا 
الوزارات، وبعد ضناع كل ما هو هام بنيها، المالنة والخارجنة والتعلنم واالقتصاد والمواصالت 

الصراع مرنرا م  أجل الوزارات واإلسكا  والصحة، ال نبقى لوزراء اللنكود سوى الفتات. وسنكو  
التي تتسم بأهمنة، سواء كايت الدفاع أو الداخلنة ما نعيي أ  أزمات تيتظر اللنكود. وهياك اعتقاد أ  

م  أعضاء الكينست اللنكودنن   05يتيناهو سنزند عدد الوزراء في حكومته كي نتمك  م  إرضاء 
 .بتوزنرهم. لك  حتى حدوث ذلك نمك  أ  تقع ايفجارات

غنر أ  كل ما سبق قنل على أرضنة االعتقاد بأ  يتيناهو سوف نفلح في تجاوز كل العقبات داخل 
اللنكود وداخل النمن  وسوف نعرض حكومته قرنبا. ولك  االحتمال ال نزال قائما بأ  نفشل يتيناهو 

دنر المفاوضات في تشكنل الحكومة النمنينة التي نرند. فسناسة لّي الذراع التي تيتهجها جهات عدة ت
تجعل التوصل التفاق أمرا نتسم بصعوبة بالغة. وم  الجائز أ  وزارة األدنا  التي وعد بها يتيناهو 
شاس كتعونض ع  وزارة الداخلنة هي م  سنفجر الموقف. فالبنت النهودي نعارض تسلنم الوزارة 

للوزارة مع البنت  لشاس ولكيه على استعداد لتقاسمها معهم. وشاس م  جايبها ترفض أي تقاسم
 النهودي الذي نطالب بأ  نكو  له ميصب يائب وزنر في الوزارة.

وال بد م  اإلشارة إلى أ  االتفاق االئتالفي، عدا المياصب، نتضم  أمورا وبيودا لها تكالنف مالنة. 
ونبدو أ  التكالنف باهظة جدا وهي في بعض الحاالت تعارض توجهات جايب م  أعضاء 

لى سبنل المنثال فإ  االتفاق مع نهدوت هتوراه تضم  بيودا مالنة بنيها إعادة تمونل االئتالف. وع
لغاء العقوبات المالنة المتضمية في قايو  التجيند. وهذه  المدارس الدنينة ومخصصات األطفال وا 

. وكذا الحال مع شاس والبنت النهودي الذي نطالب كل ميها الشواكلااللتزامات تقدر بملنارات 
م  كعكة المنزاينة إلرضاء القطاع الذي نمنثلويه. وبدنهي أ  كحلو  الذي سنتولى وزارة  بحصة

المالنة سنكو  له رأي آخر في كل هذا التبذنر، م  وجهة يظره. فاالتفاقات االئتالفنة تكلف ما ال 
 ملنار شنكل لالتفاق مع الحرندنم فقط. 567ملنار شنكل سيونا ميها  665نقل ع  

للنكود نخشى جدنا م  عدم التمك  م  عرض حكومة نوم األربعاء ما نمك  أ  نغنر في كل حال ا
الوجهة وندفع كنثنرن  للمطالبة بتجاوز الخالفات مع المعسكر الصهنويي وتشكنل حكومة وحدة 

 وطينة م  الحزبن  الكبنرن  لميع وقوع إسرائنل في حالة شلل داخلي. 
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قلنمنة والدولنة ومكاية إسرائنل والعملنة السلمنة وعواقب وكل هذا م  دو  الحدنث ع  الظروف اإل
 جمودها.

4/5/5105، السفير، بيروت  
 
 يجب أن تكون الحكومة القادمة حكومة حرب إذا أرادت البقاء أربع سنوات 

هابر إنتا   
ع  رب األم  اإلسرائنلي، موشنه دانا ، أيه ذات مرة جاء لزنارة وحدات الجن،  األسطورةتروي 
، «شاب طنب»كاد نسأل بهمس القائد هياك. « كنف هذا الضابط؟»ائنلي في هضبة الجوال . اإلسر 

مرة أخرى. فأزبد دانا ، إذ أجاب:  إجابه، «شاب طنب»سأل ع  آخر. « والضابط ذاك؟»أجابه. 
 «.شاب طنب؟ أعطه ألختك أو لزوجتك، فأيا أحتاج شبابا أكفاء»

ب ذي الطابع الجيسي أ  نحظى بوابل م  ردود الفعل النوم، بالمياسبة، كا  نمك  لهذا الجوا
 .اإليتريتالالذعة على 

 األناملماذا جئت بهذه القصة؟ بسبب تشكنلة الحكومة الجدندة التي سنعرضها بينامن  يتيناهو في 
القرنبة القادمة. وها هي يصنحة صغنرة لرئنس الوزراء: احذر عيد اختنار الوزراء، إذ ال تخرج التوراة 

 م بشكل عام.ميه
«. نستحقو »المنل الطبنعي لرئنس الوزراء، كل رئنس وزراء، هو أ  نختار ليفسه الوزراء مم   إ 

النثاينة ميصب الوزنر بل وربما النثالنثة في  نتولى للمرة؟ هو م  «نستحق»فم  هو الوزنر الذي 
ة في المرتبة الكينست، له عالقات طنبة مع أمن  سر الحزب، أو جاء في االيتخابات الداخلن

وسنكو  لصهنو   –سنحصل على ميصب وزنر الكزبرة « نستحق»السادسة. وبالتالي فإ  هذا الذي 
 الخالص ولرئنس الوزراء الراحة.

في الشمال « حزب هللا»وعيدها، ليفترض أ  حكومة إسرائنل تيعقد كي تتخذ قرارا بش  حرب ضد 
في الحكومة تساوي  األصواتابعد. في الجيوب، وربما م  أجل هجوم في ساحات « حماس«و

وزنر الكزبرة. الرجل الذي  بأصبعالمجهول ميوط اآل   إلىالحناة والموت، وتوجه أمة كاملة 
وللفهنمن : معروف للموقع أعاله أ  قرارات م  هذا اليوع ال تتخذ في جلسة الحكومة «. نستحق»

ذكر جلسة حكومة ما شاركت فنها قبل . فيح  لم يفقد صوابيا بعد. ولك  ال أزال أتأعضائهابكامل 
 إقالة إلىطائرة هالفي بفارق صوت واحد. تلك اإلصبع أدت  إيتاجنثيائها تقرر وقف أسيوات وفي 

 آالف مهيدس وفيي. 6يحو 
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ا  االعتبار الوحند لرئنس الوزراء في اختنار وزرائه نجب أ  نكو  مدى مالءمته للميصب. لنس 
كنثرة بن  نوينت لنفي وبن  تمار أن، شالوم جدنرا بأ  نكو  في كل م  نرفع صوته أعلى ونظهر ب

الحكومة التي تحسم المصائر. صحنح أيه كا  في تارنخ الحكم اإلسرائنلي عباقرة فشلوا ومتفرغو  
حقا. ياهنك ع   األخنارحقا هم  األخنارسناسنو  صغار يجحوا في السناسة، ولكيهم استنثيائنو . 

تجد يفسها تقرر في مواضنع مصنرنة لم  أ أيها، وكله حسب الياظر، أ  الحكومة القرنبة م  ش
 تستعد لها.

ومقتيعو  في هذه  وغالء المعنشةفمنثال، مرشحو  لميصب وزنر نبدو  النوم رأنا ع  غالء السك  
اللحظة بأ  هذه هي المشكلة األكنثر إلحاحا في الدولة، م  شأيهم أ  نكتشفوا قرنبا بأ  علنهم أ  

الصوارنخ  إطالقكنف سنردو  على  أوكايوا سنخرجو  في جولة حربنة أخرى في غزة  ذاإنقرروا 
وزارة المالنة، ولنس هذا  إلىايتقال سلطة التخطنط في وزارة الداخلنة  آلنثارم  لبيا . م  أعد يفسه 

ة أخرى، في الحركات اللوائنة وفي االجتناحات اللنلن إلىغنر مهم، نجب أ  نفهم جندا، م  لحظة 
في لبيا  وكنف سنرد « حزب هللا»في غزة، القصف الجوي لميش ت « حماس»ضد قنادات 

 .اإلنراينو 
سيوات،  ألربعالقرنبة تيوي البقاء  األنامكايت الحكومة التالنة التي ستؤدي النمن  القايوينة في  إذا

وفي أسوأ ستتصرف في ساحة واحدة،  األحوال أفضلفهذه ستكو  على ما نبدو حكومة حرب. في 
المعركة. هذا  إلىالخاصة بها « اإلرهاب»مع جملة ميظمات  إنرا  أنضاستضم إلنها  األحوال

 بالطبع توقع قاتم ولك  التخوف حقنقي.
ضرورة م  وزراء الحكومة، باستنثياء  وأكنثرفي الحرب القادمة سنكو  رؤساء البلدنات والمجالس أهم 

مخطئا. أتعرفو ؟ حبذا لو كيت مخطئا. وسأكو  أول م   ، بالطبع. نحتمل أ  أكو الكابنينتوزراء 
 سنعترف بالخطأ وأكنثرهم فرحًا.

«يديعوت»  
4/5/5105، األيام، رام هللا  
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