
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

  عباس يرفض االنتفاضة المسمحة ويرحب بصعود اإلسالميين إلى الحكم 
 ىآرتس: مشعل يفقد السيطرة عمى الجناح العسكري لحماس

 يايدرسون االستقالة من "كتمة كاديمابـ" أعضاءكنيست... و ليفني تستقيل من عضوية ال
 التواليالثالث عمى  لألسبوعالفمسطينيين المضربين عن الطعام  األسرىالموت ييدد 

 والصحة والزراعةيكشف مخاطر أمنية وفساد في قطاعات التعميم  مراقب الدولة": تقرير لإسرائيل"

ـــــــن  ـــــــب "إســـــــرائيل" اب ـــــــازر يطال ليع
باالســتعداد الحتمــال مواجيــة مصــر.. 
وبيريز يعّد العالقة معيا تمـر بمرحمـة 

 اختبار
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مرحمـة ب وبيريـز يعـّد العالقـة معيـا تمـرّ باالسـتعداد الحتمـال مواجيـة مصـر.. ليعازر يطالـب "إسـرائيل" ابن  
 اختبار

)إسػرائيؿ  بػ ف تيػوف "مسػتعدة  ،طالب وزير الجيش اإلسرائيلي األسػبؽ وضوػو الينيسػت بنيػاميف بػف اليعػازر
ازر خػػبلؿ لقػػاء مػػف صػػحيف  "هػػدرتس" فػػي ضػػددها الحتمػػاؿ مواجهػػ  مػػف مصػػر فػػي المسػػتقبؿ". و ػػاؿ بػػف اليعػػ

 ،: "إف مصر دول  محوري  بالنسب  لػ)إسرائيؿ  والناس ليس لديهـ أي فيػرة ضػف أهميتهػا2022-5-2الثبلثاء 
فهػي يانػت مػػف ضوامػؿ االسػػتقرار فػي الخلػػيو العربػي، وهػػي تسػيطر ضلػػى الجامعػ  العربيػػ  وخسػارتها سػػتيوف 
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فػػػالجيش المصػػػري توػػػعؼ  ،اؼ: "مػػػف اسف سػػػتيوف القصػػػ  مختلفػػػ  تماًمػػػاوأوػػػ وػػػرب  يبيػػػرة بالنسػػػب  لنػػػا". 
وهػذا أمػر سػيا بالنسػب  لنػا ومػف المهػـ أف نحػافظ ضلػى العبل ػ  مػف مصػر  ،سيطرته لصالح الحيوم  المدني 

 ب ي ثمف".
ومػ  وتطرؽ بف اليعػازر إلػى إلءػاء صػفق  الءػاز و ػاؿ: "إف هػذا االتفػاؽ مهػـ بالنسػب  لػػ)إسرائيؿ  ورئػيس الحي

بنيػاميف نتنيػػاهو يػػود اسػػتمرار العبل ػػات مػػف مصػػر وأنػػا أ يػػد ذلػػؾ". وتحػػدث بػػف إلعيػػزر ضػػف ضقػػد جديػػد للءػػاز 
 "ب سعار مناسب ".

وتابف: "و ؼ صفق  الءاز هو  رار سياسي وال يميف إيقافها مف دوف موافق  القيادة السياسي  فػي مصػر ومػف 
  م  تػ  لػذلؾ يجػب ضلينػا أف ننتظػر ونػرى مػا هػو شػيؿ ناحي  أخرى، يجب أف نتذير أف هػذ  حيومػ  انتقاليػ

 الحيوم  الجديدة الدائم ". 
وزاد: "ضلػػى مػػر الػػزمف نحػػف يجػػب أف نيػػوف مسػػتعديف الحتمػػاؿ حػػدوث مواجهػػ  مػػف مصػػر و مػػؿ أف أيػػوف 
مخطًئا. ال أريد أيثر مف أف تجلػس الحيومػ  المصػري  القادمػ  معنػا وأنػا إذا ينػت مستشػارا للػرئيس المصػري 

 قادـ س  وؿ له ب ف يحافظ ضلى اتفاؽ السبلـ ب ي ثمف". ال
وفػػي السػػػياؽ ذاتػػػه،  ػػػاؿ الػػرئيس اإلسػػػرائيلي شػػػمعوف بيػػػرس: "إف العبل ػػػات بػػيف مصػػػر و)إسػػػرائيؿ  تمػػػر فػػػي 
مرحل  اختبار"، مرحًبا بتصريحات المرشح للرئاسػ  المصػري  ضمػرو موسػى التػي أيػد خبللهػا التزامػه بالحفػاظ 

 ف )إسرائيؿ  في حاؿ فوز  في االنتخابات.ضلى اتفاؽ السبلـ م
ورحػػب بيػػرس أيوػػا بتصػػريحات رئػػيس السػػلط  الفلسػػطيني  محمػػود ضبػػاس التػػي أيػػد فيهػػا أنػػه اختػػار نتنيػػاهو 
"يشػػريؾ فػػي ضمليػػ  السػػبلـ". و ػػاؿ بيػػرس: "إف أبػػو مػػازف رئػػيس لطيػػؼ ومثيػػر لئلضجػػاب فػػي يلتػػا الػػدولتيف 

 الفلسطيني  واإلسرائيلي "، وفؽ تعبير .
 2/5/2022، فمسطين أون الين

 
  االنتفاضة المسمحة ويرحب بصعود اإلسالميين إلى الحكم  يرفضعباس  

 ،الرئيس الفلسطيني محمود ضباس، أف )يو بي  ي نقبل ضف ويال    //الخميج، الشارقة، نشرت 
سبلمييف إلى الحيـ فلسطيني  ثالث  تيوف مسلح ، ورحب في المقابؿ بصعود اإل انتفاو رفض الدضوات إلى 

 في الدوؿ العربي  التي شهدت ثورات.
ال "ليبيا محطته الثاني  في جولته العربي ،  إلى،  بؿ مءادرته تونس أمسو اؿ خبلؿ م تمر صحفي ضقد ، 

 ."نقبؿ في هذا الو ت بانتفاو  مسلح ، ون يد المقاوم  السلمي  الشعبي 
المقاوم  "، و اؿ إنها تعني بدضوتها تلؾ "سطيني  مسلح ونفى أف تيوف حري  حماس دضت إلى انتفاو  فل

  ."الشعبي  السلمي 
سي ثر حتمًا ضلى "واضتبر ضباس أف صعود اإلسبلمييف إلى الحيـ في الدوؿ العربي  التي شهدت ثورات 

 ."مستقبؿ القوي  الفلسطيني 
ألف فلسطيف في  لب  ،لسطيني ستيوف حتمًا في مصلح  القوي  الف"وأشار إلى أف نتيج  الثورات العربي  

. ورحب باالتصاالت بيف التونسييف وحماس إلزال  أي نوع مف العقبات في طريؽ "يؿ الشعوب العربي 
 .   "المصالح 

الرئيس ، أف المحرر السياسي، نقبل ضف راـ اهللمف  //القدس، القدس،  مف جه  أخرى ذيرت
م سف  شهدتها  أحداثليبيا بعد  إلى األربعاءزيارة يانت مقررة له  ، باالتفاؽ مف السلطات الليبي ،أرج ضباس 
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ضماف  األردني العاصم   إلىوتوجهت الطائرة الرئاسي  الفلسطيني  بدال مف ذلؾ  العاصم  الليبي  طرابلس.
 .أياـ تونس استمرت  إلىفي نهاي  زيارة رسمي  

 
 العرب والمسممين إلى عدم ترك القدس وحدىا يدعو عباس 

نحف "دضا الرئيس محمود ضباس العرب والمسلميف إلى زيارة القدس وضدـ تريها وحدها،  ائبل:  :وفا – تونس
نما مف السجيف، أنتـ تدضموف القدس ونصرة القدس  نقوؿ للناس زوروا القدس، لف تطبعوا مف السجاف وا 

لقبلتيف وثالث الحرميف وصمود القدس، وليف ال تتريوها وحدها وتقولوا القدس ضاصم ، والقدس أولى ا
 ."الشريفيف

، في مقابل  تلفزيوني  أجراها مف ثبلث  تلفزيونات رئيس  تونسي  )التلفزيوف الوطني التونسي ضباسو اؿ  
األئم  "، إف  وي  زيارة القدس  وي  مثارة اسف، الثبلثاءو ناتي نسم  وحنبعؿ ، ليل  أمس االثنيف، وبثت 

شيخ الجفري زارنا، ويثيروف سي توف لزيارتنا، فما دامت  وي  خبلفي  مختلفوف، مفتي مصر زارنا، ال
نما مف السجيف، أنتـ  فاالختبلؼ ألمتي رحم ، ونحف نقوؿ للناس زوروا القدس، لف تطبعوا مف السجاف وا 

وليف ال تتريوها وحدها وتقولوا القدس ضاصم ، والقدس أولى  ،تدضموف القدس ونصرة القدس وصمود القدس
 ."يف وثالث الحرميف الشريفيفالقبلت

نحف أرسلنا هذ  الرسال  "وحوؿ الرسال  التي أرسلها إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنياميف نتنياهو،  اؿ: 
سبتمبر الماوي أف توجه طلبا  لرئيس الوزراء وهذ  لها  ص ، نحف ضندما  ررت اللجن  الرباضي  في 

ت ولـ ننجح في تحديد معالـ القوايا األساسي  تدخلت األردف إلى الطرفيف للمفاووات، وضدنا للمفاووا
أيوا وبذلت جهدا خبلؿ شهر ولـ تنجح، وأنا  لت س رسؿ رسال  إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي أشرح له 

ذا أردت أف تعود للمفاووات فعليؾ أف تلتـز  ،الووف وأ وؿ له أنت أفرغت السلط  مف مومونها وا 
 ."بالشرضي 

ف ليس لدينا ما يسمونه هـ مطالب مسبق ، نحف نطالبؾ بتنفيذ الشرضي  الدولي  أو فوا نح"وأواؼ: 
ثـ نتفاوض ضلى بقي  التفاصيؿ واألسرى، األسرى لدينا اتفا يات يامل   االستيطاف، الدول  ضلى حدود 

أيثر مف بيننا وبينهـ إلطبلؽ سراحهـ ولآلف يعذبونهـ وهـ لآلف موجودوف في السجوف، ولآلف ضندنا 
أسير موربيف ضف الطعاـ،  وي  م ساوي ، فهذ  القوايا الثبلث إذا أنت مستعد أف تنا ش هذ   

المواويف نعود للمفاووات، مف هنا ننتظر جوابه ضلى هذ  الرسال  الذي سي تي يما سمعنا خبلؿ أياـ 
 ." ليل 

أي شيء إيجابي نحف بالت ييد نتعامؿ مف إذا جاء الجواب أهبل وسهبل، إذا بهذا النمط، إذا هناؾ "وتابف: 
القوايا اإليجابي ، وبالت ييد نحف نريد مفاووات مف الجانب اإلسرائيلي، نحف ال نتحدث ضف  طيع  مف 

نما نتحدث ضف مفاووات ليف هذ  المفاووات يجب أف تيوف جدي  مجدي  بحيث توصؿ  ،اإلسرائيلييف وا 
 ."سنذهب إلى األمـ المتحدة إلى حؿ، إذا لـ نتميف وأ فلت يؿ األبواب

وحوؿ األخبار التي تتداوؿ في إسرائيؿ ضف أف هناؾ ضودة لئلدارة المدني  للعمؿ بمناطؽ السلط  الوطني ، 
هذ  الحيوم  اإلسرائيلي  ونحف  لنا لهـ إنيـ تحاولوف إلءاء السلط  الفلسطيني  مف خبلؿ تصرفات " اؿ: 

دارة المدني  التي حاولتـ أف تعيدوا التاريخ إلى الوراء، إذا استمريتـ يثيرة، ومف خبلؿ مثؿ تلؾ التصرفات اإل
بهذا ف نتـ تلءوف السلط  الفلسطيني ، ولذلؾ نطالب، إذا أردنا أف نعود للمفاووات، باألمور ]استمررتـ[ 
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وو ؼ االستيطاف وملؼ األسرى ،  إنما هذا صحيح ونشعر أف إسرائيؿ  الثبلث  التي ذيرتها، )حدود 
 ."، ولف نقبؿ بذلؾتريد أف تستعيد يؿ ما أخذنا  بقوة الحؽ منذ 

 ،هناؾ أيوا اتصاالت ثنائي "و اؿ إنه سيتـ  ريبا تفعيؿ اللجن  الفلسطيني  التونسي  العليا المشتري ، مويفا: 
ها لجن  نسمي ،سيبدأ تفعيلها  ريبا بيف وزيري خارجي  البلديف ،ريزناها اليوـ بلجن  وهي موجودة سابقا

التنسيؽ الثنائي بمعنى أف هناؾ وزير خارجي  فلسطيف ووزير خارجي  تونس ومعهما خبراء أو يبار موظفي 
الوزارات المختلف ، ستنا ش الموووع فروا، سنتيلـ بالسياح  أو األمور االجتماضي  وباال تصاد، والزراض  

تماع الشهر المقبؿ، إذا هنالؾ دور لتونس والسياس ، فاليؿ موجود لينا ش هذ  القوي ، وسيبدأ هذا االج
فيما يتعلؽ بالقوايا السياسي ، أيوا تحدثنا فيما يتعلؽ بالمصالح  الوطني  التي يعني حصؿ فيها بعض 

 ".العقبات
ال يوجد مشيل  حوؿ األرشيؼ إطبل ا، وهو بيدنا وتحت تصرفنا، "وحوؿ أرشيؼ الدول  الفلسطيني ،  اؿ إنه 

 ."  ومتى نريد أف ن خذ
، إنما با ي األوراؽ يلها موجودة بتصرفنا [" ]سيديهات"وأواؼ: 'أخذنا أشياء يثيرة وأخذنا ضلى 

.. ولبلطبلع نستطيف أف ن خذها متى نريد، ونعتبر أف ما هو موجود في تونس أيوا موجود ضندنا ال فرؽ.
 ضلى نص المقابل  انظر:

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=129858 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ىنية يدعو لتحرك تركي إلنياء معاناة األسرى في سجون االحتالل 

تريي رجب طيب أردوغاف إلى التدخؿ وحمؿ هـ ضا رئيس الوزراء إسماضيؿ هني ، رئيس الوزراء ال: دغزة
  وي  األسرى في سجوف االحتبلؿ، وفي جانٍب  خر أيد متان  العبل ات الفلسطيني  المصري .

جاء ذلؾ خبلؿ لقاء رئيس الوزراء وفًدا ترييِّا وـ السيد محمد دوماف سيرتير ضاـ االتحاد العالمي للبلديات 
تحاد بلديات غرب  سيا، ووفًدا مف نقاب  المهندسيف المصرييف في والسيد سليماف سوارت سيرتير ضاـ ا

 ميتبه بءزة الثبلثاء.
ودضا هني  االتحاد إلى ضقد اجتماضاته في غزة، مووًحا أف  طاع غزة المحاصر يرحب بيؿ مف يتوامف 

 معه.
محمبًل الوفد  وأشار إلى ملؼ األسرى الذيف يخوووف معري  األمعاء الخاوي ، مستعرًوا ما يتعرووف له،

 رسال  لرئيس وزراء ترييا السيد رجب طيب أردوغاف، لحمؿ هـ األسرى ومعاناتهـ والعمؿ إلنهاء معاناتهـ.
إلى ذلؾ استقبؿ رئيس الوزراء وفًدا مف نقاب  المهندسيف المصرييف برئاس  المهندس ضمر ضبد اهلل ضوو 

سعادته بزيارة وفد مصري ينقاب  المهندسيف المجلس األضلى لنقاب  المهندسيف المصرييف، حيث ضبر ضف 
 لقطاع غزة المحاصر ولينه الجزء المحرر وحر اإلرادة.

وأيد ضلى أف الوفد يعمؽ مبادئ التواصؿ والترابط بيف فلسطيف ومصر، مشيًدا بمصر الثورة ودور الشعب 
يزي  لؤلم  فلسطيف المصري، مووًحا أف  وة مصر تعني  وة األم  ووعفها هو وعؼ األم  والقوي  المر 

 تت ثر بذلؾ بشيؿ يبير.

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=129858
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=129858
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وتطرؽ لموووع األسرى الذيف يخوووف اإلوراب ضف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ، داضًيا نقاب  المهندسيف 
في مصر والمصرييف لرفف لواء نصرة األسرى في شتى المياديف يونهـ يدافعوف ضف يرام  وضزة األم  وهـ 

 في الخندؽ األوؿ.
 //ني لإلعالم، المركز الفمسطي

 
 حين ميسرة  إلىمميون دوالر  السمطة بـ إلقراضيدعو البنوك  فياض 

تقديـ  رض ضاجؿ للسلط   إلىدضا رئيس الوزراء د سبلـ فياض ،البنوؾ العامل  في الوطف  - -راـ اهلل
خبلؿ مدة  اـ التي تمر بها منذ أواسط الع أزمتهاتتميف مف اجتياز  أف إلىمليوف دوالر  بقيم  

 تتجاوز الشهريف. ال
مليار دوالر، وهو ديف  رو اؿ رئيس الوزراء إف القرض الجديد المقترح "سيرفف مديونيتنا إلى حوالي 

 ياسي في تاريخ السلط ، وفيه تجاوز لجه  تريز القروض في جه  واحدة، لينه ليس مفرطا بالمعايير 
ياف في السابؽ، لهذا نرى أنه بدال مف انتظار انفراج األزم ،  المصرفي ، وما نطلبه ليس فيه خروج ضما

 ولدينا ما يبعث ضلى الثق  بذلؾ، أف نبدأ بتجسير األمور وتسليؾ األوواع".
وأيد فياض أف النتائو المالي  للسلط  الوطني  في الربف األوؿ مف العاـ الحالي "تعد وتبشر ب ننا سنتميف مف 

جاؿ اإليرادات، فنحف نبذؿ يؿ جهد لتحسيف اإلدارة الوريبي  مف الحرص ضلى تحقيؽ أهداؼ الموازن  في م
 ترشيد اإلنفاؽ، مف ضدـ إغفاؿ يؿ ما يتصؿ باالحتبلؿ مف إجراءات".

 //القدس، القدس، 
 
 الفمسطينية تجري اتصاالت مكثفة لطرح قضية األسرى عمى أعمى المستويات السمطة 

سفير دول  فلسطيف في القاهرة ومندوبها الدائـ لدي الجامع  ،  بريات الفرا. دأضلف   : العزب الطيب الطاهر
 ىأضل ىالعربي  أنه تجري حاليا اتصاالت ميثف  ضربيا ودوليا لطرح  وي  األسري الفلسطينييف ضل

 المستويات.
  أنه في ظؿ تواصؿ إوراب ضدد مف المعتقليف في السجوف اإلسرائيلي ىوشدد في بياف صحفي أمس ضل

خبلص دضما لقوي  األسر  ضف الطعاـ منذ  إلىالفتا  ،العادل  ىيوما فإنه بات مطلوبا العمؿ بيؿ جدي  وا 
أنه  إليتستوجب السعي بيؿ  وة لتعزيز الوحدة الوطني  والعمؿ بروح الفريؽ. ولفت الفرا  ىأف معاناة األسر 

ضقد اجتماع  ىائهما في القاهرة أمس األوؿ ضلخبلؿ لق نبيؿ العربي األميف العاـ للجامع  العربي  د.اتفؽ مف 
لبحث التحرؾ الفلسطيني والعربي لطرح  وي   ،مستوي المندوبيف  ريبا ىلمجلس الجامع  العربي  ضل

والمعتقليف الفلسطينييف في المحافؿ الدولي  م يدا ورورة تيليؼ المجموض  العربي  في نيويورؾ  ىاألسر 
رساؿ لجن  دولي  للتحقيؽ ولتقصي الحقائؽ حوؿ األوواع في سجوف األمـ المتحدة إل إليبتقديـ طلب 
ودضـ طلب منظم  الصح   ،ب حياـ و واضد القانوف الدولي إسرائيؿوفحص مدي التزاـ  اإلسرائيلياالحتبلؿ 

بإرساؿ بعث  تقصي حقائؽ مف الصليب األحمر الدولي حوؿ األوواع  ،العالمي  الصادر في مايو
 .اإلسرائيليي  في سجوف االحتبلؿ الصحي  المترد

 //األىرام، القاىرة، 
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 عمى مطالبنا : اليوم موعد فاصل في اإلضراب وننتظر الردّ قبيا وصفي 
أيد وزير األسرى السابؽ األسير وصفي  بها مف داخؿ سجف هداريـ أف  يادة الحري  : الوف  الءربي 

ح  السجوف اإلسرائيلي  النهائي ضلى مطالبها، وضلى ووء هذا األسيرة تنتظر اليوـ األربعاء رّد إدارة مصل
الرد ستقرر الحري  إما و ؼ اإلوراب أو مواصلته وتصعيد ، في حيف دضت اللجن  المريزي  لقيادة 
ضبلف  اإلوراب الم سسات الحقو ي  ووزارة األسرى ويؿ الجهات المعني  بورورة تفعيؿ زيارات المحاميف وا 

 ي والذهاب للمحايـ لو ؼ االستفراد بهـ.االستنفار القانون
وأشار  بها في تصريحات نقلها محامي م سس  التوامف لحقوؽ اإلنساف إلى أف الحري  األسيرة موحدة في 
موا فها وأف هذا اإلوراب ياف أروي  جيدة لبدء حوار معمؽ بيف مختلؼ الفصائؿ لتوحيد  رار الحري  

 األسيرة بيؿ ميوناتها.
 //، السبيل، عمان

 
  يمّدد االعتقال اإلداري لمنائب حسن يوسف  االحتالل 

، أمس، سجف نائب ضنها إداريًا لمدة ست  "إسرائيؿ"نددت يتل  حري  حماس البرلماني  بتمديد : )د ب أ 
أشهر. و الت اليتل ، في بياف، إف محيم  تابع  لبلحتبلؿ  وت بتمديد االضتقاؿ اإلداري للنائب حسف 

 وذلؾ فور انتهاء مدة حيمه المماثل . أشهرة ست  يوسؼ لمد
 //الخميج، الشارقة، 

 
 : رسالة نتنياىو لعباس وصمت مبكرا من خالل قرارات االستيطان الجديدةعريقات 
رسال  رئيس الحيوم   إف أمساضتبر ضوو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفلسطيني  صائب ضريقات  

مف خبلؿ  رارات االستيطاف الجديدة  "وصلت مبيرا"الرئيس محمود ضباس  إلىنتنياهو  بنياميف اإلسرائيلي 
 في القدس الشر ي .
غرف   ضلى مرحل  جديدة في خط  لبناء  إسرائيؿردا ضلى موافق   "فرانس برسػ "وصرح ضريقات ل

لرئيس ضباس  د وصلت مبيرا بهذا القرار تيوف رسال  نتنياهو ل"فند ي  في حي استيطاني في القدس الشر ي  
 ." بؿ تسلمها رسميا

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 مايوأيار/ اإلطار القيادي لمنظمة التحرير يمتئم في القاىرة أواخر األوسط":  الشرق" 

 أف اجتماع اإلطار القيادي لمنظم  التحرير الفلسطيني ، في القاهرة سييوف في "الشرؽ األوسط"غزة: ضلمت 
أواخر مايو )أيار  الحالي، برئاس  الرئيس محمود ضباس )أبو مازف  ومشاري   ادة فصائؿ المنظم ، إواف  
إلى حريتي حماس والجهاد اإلسبلمي، وستتصدر الخبلفات بيف حريتي فتح وحماس بش ف تشييؿ حيوم  

ف ورئيس الميتب السياسي بيف أبو ماز  "إضبلف الدوح "الوفاؽ الوطني، التي تـ التوافؽ ضلى تشييلها في 
 لحماس خالد مشعؿ.

وذيرت مصادر فلسطيني  مطلع  أنه في الو ت الذي يصر فيه الرئيس ضباس ضلى أف يتـ تحديد سقؼ 
زمني لحيوم  التوافؽ، ال تتجاوز مدته ثبلث  أشهر  بؿ إجراء االنتخابات التشريعي  والرئاسي . وأشارت 
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ؿ ترفض تحديد السقؼ الزمني، وتشدد ضلى أف حجـ المهاـ التي المصادر إلى أف حري  حماس في المقاب
 ستلقى ضلى ياهؿ الحيوم  القادم ، ستجعلها تموي و تا أطوؿ بيثير  بؿ إجراء االنتخابات.

وأشارت المصادر إلى أف حماس تصر ضلى أف الحيوم  القادم  ستيوف مطالب  باإلشراؼ ضلى ملؼ إضادة 
تماـ  المصالح  المجتمعي ، إلى جانب اإلشراؼ ضلى تنظيـ االنتخابات. وأووحت اإلضمار في  طاع غزة وا 

أف  وى سياسي  يساري  ستطرح خبلؿ هذا االجتماع مس ل  التوافؽ ضلى برنامو سياسي  بؿ الشروع في 
تشييؿ الحيوم ، انطبلؽ مف أف تشييؿ الحيوم   بؿ التوافؽ ضلى برنامو السياسي سي دي إلى إفشاؿ 

ت مبير. وتطالب هذ  القوى بالتوافؽ ضلى مو ؼ محدد مف المفاووات مف إسرائيؿ والمقاوم ، ضملها في و 
ومواجه  األنشط  االستيطاني  والتهويدي  في القدس والوف  الءربي ، ضبلوة ضلى سبؿ مساندة األسرى 

 الفلسطينييف الموربيف ضف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ.
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
وفياض يعزيان نتنياىو بوفاة والده اسعب 

 دـ رئيس السلط  الفلسطيني  محمود ضباس ورئيس وزراء  سبلـ فياض، بتعازيهـ إلى رئيس الوزراء : راـ اهلل
وذيرت اإلذاض  اإلسرائيلي ، أف ضباس و فياض بعثا  برسالتي   اإلسرائيلي بنياميف نتنياهو  بوفاة والد .

 ة والد  البروفيسور بف تصيوف نتنياهو والذي توفي  بؿ أياـ ضف ضمر يناهز تعزي  "إلى  نتنياهو بوفا
 ضاـ".

 //قدس برس، 
 
 فياض ال يتمسك بحقيبة الماليةالفمسطينية":  القدس" 

سبلـ فياض رئيس الوزراء انه ضلى ضيس ما يقوله  د.مصدر مقرب مف  أيد القدس:خاص ب -راـ اهلل 
متمسيا بوزارة المالي  في حاؿ  أبدا، فانه لـ ييف األموراطبلع ضلى بواطف  ضلى ب نهـبعض مف يدضوف 

شرط الديتور فياض الوحيد للتخلي ضف وزارة  أفالمصدر:  وأووح تعديبلت ضلى الحيوم  الحالي . إجراء
وم  حي أيفي  األهـالمالي ، هو تيليؼ شخص مشهود له بالخبرة واالستقام  لتسلـ هذ  الحقيب  التي تعتبر 

 فلسطيني .
 //القدس، القدس، 

 
 المقبل األسبوعبذل جيودًا لصرف الرواتب بداية ن: فياض حكومة 

 أفأيد ضوو اللجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير وزير العمؿ الديتور أحمد مجدالني " القدس: – راـ اهلل
بؿ". وأواؼ في تصريح المق األسبوعالحيوم  تواصؿ بذؿ جهودها لصرؼ رواتب الموظفيف مف بداي  

االتفاؽ مف البنوؾ لسد العجز الحاصؿ في ميزاني  السلط  الوطني   األثناء: "نحاوؿ في هذ  "القدس"خاص بػ
 مف خبلؿ الحصوؿ منها ضلى  روض صءيرة".

 //القدس، القدس، 
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 تطالب مصر بإنياء المنع األمنيفي غزة  "الداخمية" 
ة الداخلي  واألمف الوطني، االثنيف، مجلس الشعب المصري إلى إنهاء دضت وحدة حقوؽ اإلنساف بوزار 

سياس  "المنف األمني" مف السفر التي مازالت تمارس ضلى المواطف الفلسطيني. ودضت الوحدة في تصريح 
صحفي، إلى طي هذا الملؼ لؤلبد بعد ما أفرزته الثورة المصري  مف وا ف جديد مف المفترض أف ينعيس 

الشعب الفلسطيني بشيؿ إيجابي ملحوظ في ياف  المجاالت، خصوصًا حؽ الفلسطيني في حري  ضلى أبناء 
 السفر والتنقؿ ي حد الحقوؽ اإلنساني  بالدرج  األولى، إواف  إلى حؽ األخ ضلى أخيه. 

 //فمسطين اون الين، 
 

 : مشعل يفقد السيطرة عمى الجناح العسكري لحماسىآرتس 15
والتي  ،ت صحيف  هدرتس تقريرا ضف نتائو االنتخابات السري  التي أجرتها حري  حماسنشر : القدس المحتل 

ولينه فقد  ،ت يد فوز اسماضيؿ هني  بفارؽ يبير واحتفاظ خالد مشعؿ برئاس  الميتب السياسي للحري 
 السيطرة ضلى الميزاني  العسيري . حسب  ولها.

سي، الذي يقيـ اسف في  طر، مف المتو ف اف يستمر وأوافت الصحيف  اف خالد مشعؿ رئيس الميتب السيا
 .في منصبه بعد ا تراع داخلي مف  بؿ  يادة المنظم  في و ت سابؽ مف الشهر الماوي

ونقلت الصحيف  ضف مصادر مطلع   ولها إف " ادة حماس  رروا نقؿ بعض الصبلحيات مف يد مشعؿ 
 زاني  المنظم  وجناحها العسيري".ونقلها لقيادة  طاع غزة، بما في ذلؾ السيطرة ضلى مي

وأوافت الصحيف  اف سيطرة مشعؿ لوحد  ضلى ميزاني  حري  حماس أضطى له السيطرة ضلى نحو فعاؿ 
 ضلى يتائب ضز الديف القساـ، الجناح العسيري لحري  حماس التي مقرها غزة. 

تنظيـ لحري  حماس، منذ وبحسب الصحيف  فاف هذا التحوؿ الذي يبدو اسف هو جزء مف ضملي  إضادة ال
في أضقاب االوطرابات في سوريا وانتقاؿ مشعؿ الى  طر، في حيف أف موسى  ،مءادرة  يادة الحري  دمشؽ

 أبو مرزوؽ ونائبه وأحد منافسيه ذهب إلى القاهرة. 
وأوافت الصحيف  انه ينتشر اسف أضواء  خريف في هيئ   يادة الحري  بيف الخرطوـ واسطنبوؿ وغزة 

هرة والدوح , وفي  طاع غزة ال تزاؿ موطنا ليثير مف نشطاء حماس ومصدرها الرئيسي للدخؿ، بما في والقا
 ذلؾ جمف الورائب، وأنفاؽ التهريب تحت الحدود مف مصر. بحسب ما ذيرته الصحيف .

ضلى مدى األشهر القليل   ،يما وأصبح جناح  طاع غزة في حري  حماس المريز الرئيسي لصنف القرار
 وي . الما

نتائو االنتخابات السري   حوؿولفتت الصحيف  الى اف حماس نفت تقرير صدر م خرا في صحيف  هدرتس 
ضلى رئاس  الميتب السياسي ومجلس الشورى، والمجلس السياسي للمنظم  وصنف القرار، التي ضقدت  بؿ 

الوزراء اسماضيؿ هني  فاز نحو ثبلث  أسابيف, ليف واصؿ يبار المس وليف في حري  حماس الت ييد أف رئيس 
 بهامش يبير، وأصبح ضلى نحو فعاؿ رئيس الحري  في  طاع غزة. 

 ،وأوافت الصحيف  اف  يادة الحري  في  طاع غزة يانت  د رفوت مو ؼ مشعؿ مف "اتفاؽ الدوح "
 وأفشلت جهود مشعؿ لتحقيؽ المصالح  بيف حماس وفتح. 

في  ،ضلى نحو متزايد ،حماس ت تي بعد اف خسرت الحري اف هذ  التطورات في حري   ،واووحت الصحيف 
 ،بحيث ايتسحت حري  فتح انتخابات مجلس الطلب  ،لصالح لحري  فتح ،انتخابات محلي  في الوف  الءربي 

 في األسابيف القليل  الماوي .  ،التي ضقدت في معظـ اليليات والجامعات الفلسطيني  في الوف  الءربي 
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اويوف في االنتخابات لجمعيات اإل اليـ المهني  للمحاميف والمهندسيف، وفتح جاءت وفاز المرشحوف الفتح
أيوا في المقدم  في انتخابات مجلس إدارة الجمعي  التي تمثؿ العامليف في األمـ المتحدة إلغاث  وتشءيؿ 

 البلجئيف في  طاع غزة.
 2/5/2012وكالة قدس نت، 

 
 الفمسطينية لجيود المصالحةفياض ضربة  : التعديالت عمى حكومةبرىوم 16

انتقدت حري  "حماس" التعديبلت الجديدة التي يعتـز رئيس "الحيوم " الفلسطيني  في راـ اهلل القياـ : غزة 
بها، واضتبرت ذلؾ ورًبا للمصالح  التي  الت ب نها تقتوي الذهاب إلى تشييؿ حيوم  الوفاؽ برئاس  

 رئيس السلط  محمود ضباس.
، في تصريح صحفي اليوـ الثبلثاء )و اؿ الناطؽ الرس   "إفَّ التعديبلت 5-1مي باسـ الحري  فوزي برهـو

الجديدة ضلى حيوم  سبلـ فياض في الوف  الءربي  هي ورب  لجهود المصالح  الفلسطيني "، م يًدا أنه 
مف  ياف يجب ضلى رئيس السلط  الفلسطيني  محمود ضباس أف يشرع بتشييؿ حيوم  الوفاؽ الوطني بدالً 

 هذ  التعديبلت التي تيرس االنقساـ.
وفي الو ت ذاته، أشار برهوـ إلى أف ضباس اشترط ضلى "حماس" أف تيوف حيومته التي سيشيلها  مدتها 

 ثبلث  أشهر، وهو ما رفوته "حماس"، وياف هذا مف ومف األسباب المهم  لت خير تطبيؽ المصالح .
 1/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

  
 : صمت العالم عمى معاناة األسرى الفمسطينيين جريمة وتمييز عنصريردويلالب 17

غػػػزة: أيَّػػػد القيػػػػادي فػػػي حريػػػ  المقاومػػػػ  اإلسػػػبلمي  "حمػػػػاس" الػػػديتور صػػػبلح البردويػػػػؿ، تواصػػػؿ الفعاليػػػػات 
اف الصهيوني" واصفًا المباالة العػالـ  التوامني  مف األسرى الموربيف ضف الطعاـ "حتى يتنصروا ضلى السجَّ

 الءربي بما يجري في السجوف بػ"الجريم " وب نه "نوع مف التمييز العنصري بيف البشر".
  أذاضتهػػا صػػحيف  "الرسػػال  نػػت" الفلسػػطيني  5|1و ػػاؿ البردويػػؿ فػػي تصػػريحات صػػحفي  لػػه اليػػـو الثبلثػػاء )

لسػطيني ضامػػ  االليترونيػ : "إنَّػه ال يميػف بحػاؿ مػف األحػواؿ أف نروػى بػالظلـ الػذي يمػارس وػد الشػعب الف
واألسػػرى خاصػػ ". وأشػػار إلػػى أفَّ "حمػػاس ستواصػػؿ تحرياتهػػا الدوليػػ  ليػػي ينػػاؿ األسػػرى حقػػو هـ مػػف إنهػػاء 

لءاء  انوف شاليط".  العزؿ االنفرادي، وا 
وأشاد البردويؿ بجهود البرلماف الفلسطيني "الذي يسعى إلى فوح جرائـ االحتبلؿ ود الشعب الفلسطيني 

 ".في يؿ المحافؿ الدولي 
ويواصؿ األسرى الموربوف ضف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ أسبوضهـ الثالث في اإلوراب ضف الطعاـ، 

ضاًما متواصل ، والسماح  12مطالببيف بإنهاء ضزؿ أسرى  خريف منذ سنيف طويل  وصلت لدى البعض إلى 
ضتقاؿ اإلداري الذي لذوي األسرى مف  طاع غزة بزيارتهـ وو ؼ سياس  التفتيش الليلي، وو ؼ سياسي  اال

 يجري مف دوف محايم .
 1/5/2012قدس برس، 

 
 جميع الفصائل الفمسطينية لدفع جيود المصالحةلالبرغوثي: مصر تعكف عمى عقد لقاءات  مصطفى 18
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وليد ضوض: ايد مصطفى البرغوثي اميف سر لجن  الحريات العام  المنبثق  ضف اتفاؽ القاهرة  -راـ اهلل
ضقب ضودته مف القاهرة ولقائه باللواء مراد وافي رئيس جهاز  ،للقدس العربي الثبلثاء ،للمصالح  الفلسطيني 

باف مصر تعيؼ ضلى ضقد لقاءات مف جميف الفصائؿ الفلسطيني  بما فيها  ،المخابرات العام  المصري 
 حريتا فتح وحماس لدفف جهود المصالح  لبلماـ.
ة المصريوف يحوروف للقاءات مف جميف االطراؼ الفلسطيني  واواؼ البرغوثي  ائبل لػ'القدس العربي' 'االخو 

وخاص  مف فتح وحماس'، مشيرا الى اف هناؾ تحويرات مصري  لعقد لقاءات بيف فتح وحماس لتذليؿ 
 المعيقات التي تحوؿ دوف تنفيذ اتفاؽ المصالح .

استطيف اف أ يد  باننا وليف الذي  -بيف فتح وحماس-وتابف البرغوثي 'يما فهمنا هناؾ تحويرات للقاءات
 نتشارؾ بالرأي اليامؿ والمتطابؽ مف االخوة المصرييف باهمي  ضدـ السماح باستمرار الجمود الحالي'.

واواؼ 'ال نستطيف الحديث ضف شيء محدد االف وليف هناؾ جهودا، ون مؿ اف ينفتح االفؽ، وليف مف 
 المبير الحديث ضف اشياء ملموس '.

هناؾ االف جهود تبذؿ وفي اطارها يانت زيارتي لمصر لتذليؿ العقبات التي تمنف  وتابف البرغوثي  ائبل:
 البدء بتنفيذ اتفاؽ المصالح .

واواؼ البرغوثي 'االمور ليست سهل  وليف يجب اف نبذؿ يؿ جهد مميف حتى نستطيف اف نذلؿ يؿ 
ضميؽ بانه مف الخطر ترؾ العقبات'، مويفا 'هناؾ شعور ضميؽ لدى االخوة المصرييف بالمس ولي  وشعور 

 الووف الحالي ضلى ما هو ضليه وشعور بالقلؽ ازاء الجمود التاـ في تنفيذ اتفاؽ المصالح '.
 2/5/2012القدس العربي، لندن، 

 
 يجابيإشعث: انتخابات حماس انتجت فريقا مع المصالحة وىذا شيء  نبيل 19

ب ف  ،مريزي  لفتح المتواجد حاليا في القاهرةوليد ضوض: ايد الديتور نبيؿ شعث ضوو اللجن  ال -راـ اهلل
اسفرت  ،لقاءات المس وليف المصرييف خبلؿ االياـ الماوي  مف  ادة حري  حماس وضلى رأسهـ خالد مشعؿ

ضف تفا ؿ مصري وفلسطيني بامياني  احراز تقدـ جوهري ضلى ملؼ المصالح  خبلؿ الفترة القادم ، مشيرا 
افرزت فريقا  ياديا داضما للمصالح   ،  التي جرت خبلؿ االسابيف الماوي الى اف انتخابات حماس الداخلي

 الوطني  وانهاء االنقساـ ما بيف غزة والوف  الءربي .
واواؼ شعث  ائبل لػ'القدس العربي' 'انتخابات حماس انتجت فريقا مف المصالح ، وهذا شيء ايجابي'، 

 وتابف شعث  ائبل:  مؿ اف تتحرؾ خبلؿ الفترة القادم . مبديا تفا له بامياني  دفف جهود المصالح  لبلماـ
 ضجل  المصالح   ريبا، وانا  لت بانني متفائؿ جدا بانتخابات حماس الداخلي '.

واواؼ 'انا اتو ف اف يحدث تقدما ضلى صعيد المصالح  وانا ضلمت مف الذيف رأوا مشعؿ هنا  في القاهرة 
 ناؾ تفا ال'.خبلؿ االياـ الماوي  وتيلموا معه باف ه

 2/5/2012القدس العربي، لندن، 
 
 
 

 القواسمي يؤكد عدم وجود أي تطورات عمى صعيد المصالحة الفمسطينية أسامة 20



 
 
 

 

 

           24ص                                    2489العدد:                2/5/2022 األربعاء التاريخ:

ضدـ وجود  ،وليد ضوض: أيد أسام  القواسمي المتحدث بإسـ حري  فتح الثبلثاء في بياف صحافي -راـ اهلل
'إف اليرة باتت اسف في ملعب حماس وننتظر  ائبًل  ،أي تطورات ضلى صعيد المصالح  مف حري  حماس

 جوابهـ النهائي حوؿ السماح للجن  االنتخابات بالعمؿ في غزة'.
 ،خبلؿ ساضات ،وأواؼ القواسمي الثبلثاء: إف رئيس وفد فتح للمصالح  ضزاـ األحمد سيصؿ إلى القاهرة

ثات التي أجرها وفد حماس برئاس  وذلؾ لبحث ما  لت إليه المباح ،مف أجؿ لقاء  يادة المخابرات المصري 
خالد مشعؿ رئيس الميتب السياسي لحماس ضلى مدار األياـ الماوي . وأووح أف حريته بحاج  إلى  رار 
واوح وصريح مف حماس للسماح للجن  االنتخابات المريزي  بالعمؿ في  طاع غزة مف أجؿ البدء بتحديث 

ة الذي جرى التوافؽ ضليه بيف يؿ الفصائؿ الفلسطيني ، مشيرا إلى سجبلت الناخبيف تنفيذًا د يقًا التفاؽ القاهر 
احتمالي  أف يجري الترتيب لعقد لقاء بيف وفدي 'فتح وحماس' بالعاصم  المصري  القاهرة إذا ياف لدى 

 حماس جديد ضلى صعيد تحريؾ المصالح .
 2/5/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ة بين عباس ومشعلفي القاىر قريبا عساف: لقاء سيعقد  خميل 21

اف  ،الثبلثاء ،وليد ضوض:  اؿ رئيس تجمف الشخصيات المستقل  في الوف  الءربي  خليؿ ضساؼ -راـ اهلل
لقاء  ريبا سيعقد في القاهرة بيف ضباس ومشعؿ، لبحث ملفات المصالح ، متو عا أف يوف اللقاء حلوال 

ي  وفؽ اضبلف الدوح ، مووحًا أف الحريتيف ضملي  ليؿ العقبات التي تعترض تشييؿ حيوم  ضباس االنتقال
 تملياف ني  إيجابي  لتجاوز العقبات.

وأشار إلى وجود وءوط مصري  وضربي  ضلى الفصائؿ وخاص  'فتح وحماس' لئلسراع بتشييؿ الحيوم  
 االنتقالي ، مطالبا الحريتيف بتجاوز العقبات واضبلف تطبيؽ المصالح  وتشييؿ الحيوم .

 2/5/2012لندن،  القدس العربي، 
 

 عبداهلل البرغوثي يرفض التفاوض عمى مطالبو مع سجانيو األسير 22
التفاوض مف  ،يوًما 20رفض األسير الفلسطيني القائد ضبد اهلل البرغوثي المورب ضف الطعاـ منذ : راـ اهلل

فؾ إورابه إدارة السجوف الصهيوني ، حوؿ مطالبه التي يخوض إورابه مف أجلها، رافًوا في الو ت ذاته 
 إال بعد االستجاب  لتلؾ المطالب.

وبيف األسير البرغوثي، وهو  يادي في حري  "حماس" ومحيوـ في أطوؿ حيـ ضسيري في تاريخ االحتبلؿ 
  في ضزؿ  الرمل  "أيلوف" ب ف غًدا ستيوف له جلس  5-1لمحامي "نادي األسير" الذي زار  اليوـ الثبلثاء )

لرغـ مف  ناضته ب ف القرار جاهز مسبقا، ولفت المحامي إلى أف "ظروؼ محيم  للنظر في ضزله، ضلى ا
ضزله  اسي ، فهو موجود في غرف  تستعمؿ في األياـ العادي  لمعا ب  المعزوليف، وهي مجردة مف جميف 
مقومات الحياة األساسي ، وال يميف ألي شخص أف يعيش فيها حتى في الظروؼ العادي ، فييؼ تيوف 

الطعاـ" منوها بوجود "تشديد يبير ضليه فقد تـ ضزله ضف الخارج وضف محيطه، حتى لشخص مورب ضف 
 مف األسرى الجنائييف حيث يمنعوف أي أسير جنائي اال تراب مف الءرف  أو الحديث معه ضف بعد".

وأووح محامي "نادي األسير" أف البرغوثي يشعر بدوخ  مستمرة واوطراب في جسمه، ونقص مف وزنه 
ييلوغراما، "إال أف معنوياته ضاليه جدِّا، ووجه رسال   اؿ فيها: إما الموت أو الخروج مف  11حتى اسف 
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العزؿ، وال مجاؿ لتفاوض ضلى  مطالبي األساسي ، وهي إنهاء ضزلي والسماح ألهلي بزيارتي، وأنا مستعد 
 للشهادة مف أجؿ حقو ي". 

 1/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عن الطعام سيد يطالب بإسناد عاجل لألسرى المضربينعباس ال األسير 23
طالب القيادي القسامي المهندس ضباس السيد، في رسال  سرَّبها مف داخؿ ضزله في سجف )جلبوع  : خاص

خوانه، والخيريف مف  خوانه، ورئيس منظم  الم تمر اإلسبلمي وا  "ضلماء األم ، ورئيس الجامع  العربي  وا 
ء والوزراء، طالبهـ جميًعا بالو وؼ و ف  حازم  جادة مف األسرى وهـ يخوووف الحياـ والملوؾ واألمرا

 معري  األمعاء الخاوي  ود السَّجاف الصهيوني".
وتوجه السيد في رسالته التي وصؿ لمراسؿ "المريز الفلسطيني لئلضبلـ" نسخ  ضنها بشيؿ خاص "لؤلسرى 

الذيف في موا ف المس ولي ، ويذلؾ مف تحرروا  واألسيرات المحرريف ضلى مراحؿ الصراع، وأخصُّ منهـ
الحًقا ومف شاريوا في إورابات يثيرة، وصاغوا خطًطا رائع  وأرسلوها للخارج فيما يتعلؽ بالدضـ واإلسناد 
-المطلوب لؤلسرى، مف يؿ الجهات الرسمي  والشعبي  والدبلوماسي ، وفي يؿ بقع  في العالـ، ويانوا دوًما 

الخارج ب نهـ لو طبقوا ما طلب منهـ، ليانت النتائو أفوؿ، فها أنتـ أحبابنا أصبحتـ يلوموف  -وهـ محقوف
 في الخارج، فطبقوا ما تعلموف ضف ظهر  لب، وبادروا وسارضوا لنصرتنا".

وأووح السيد "أف اإلضبلـ الصهيوني، ُيطلؽ ضليه مف  بلهـ "يإضبلـ مجنَّد" حيث في يؿ  وي  يرى فيها 
 وميِّا أو مصلحيِّا، يتجند باليامؿ وينسى أخبلؽ المهن "، مطالًبا: "إضبلمنا هو الحفاظ ضلى يؿ بعًدا أمنيِّا أو 

 أخبل يات المهن ، وأف يقوموا بالتجنيد إلظهار  ويتنا ووجعنا وخدمتنا".
 1/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حامد: إدارة السجون ترىق أسرى العزل إبراىيماالسير  24

، ويقبف في ضزؿ سجف ضسقبلف، 2001في يتائب القساـ األسير إبراهيـ حامد المعتقؿ منذ ضاـ   اؿ القيادي
إنه منذ بدء إورابه المفتوح ضف الطعاـ في السابف ضشر مف نيساف،  امت إدارة السجوف بإجراءات غير 

لـ يبؽ مسبو   تجا  األسرى الموربيف وخاص  المعزوليف، حيث تـ تجريد غرؼ العزؿ مف يؿ شيء، و 
 ألسير العزؿ سوى  طع  واحد مف المبلبس. 

وأواؼ، لمحامي وزارة أسرى حيوم  راـ اهلل يريـ ضجوة الذي زار  في ضزؿ سجف ضسقبلف، أنه نقؿ إلى 
زنزان  تستخدـ ضادة لؤلسرى والسجناء المروى نفسيا وضصبيا، حيث يوجد لهذ  الزنزان  مواصفات خاص ، 

مرا ب ، والباب فيها ميشوؼ وهو ضبارة ضف باب زجاجي، والحماـ فيها أيوا فهي مجهزة بثبلث ياميرات لل
 ميشوؼ، وأف السجانيف دائما مطلعوف ضلى ما يجري في هذ  الزنزان . 

وأووح حامد أف إدارة السجف منذ بدء اإلوراب، تتعمد نقؿ أسرى العزؿ الموربيف مف غرف  إلى غرف  يؿ 
 ، وتستهدؼ إرهاؽ األسرى الموربيف في العزؿ ليسر شوي  إورابهـ. ساضتيف أو ثبلث ساضات ليبل ونهارا

لى متى، فييوف  وأواؼ أف مدير السجف ي تي مرات ضديدة إلى المعزوليف يس لهـ ضف سقؼ اإلوراب وا 
الرد ضليه أف اإلوراب مفتوح وال يوجد سقؼ زمني له، وأف األسرى الموربيف مصروف ضلى تحقيؽ 

 وؿ ذلؾ يجب أف يتـ مف الهيئ  الممثل  لقيادة اإلوراب. مطالبهـ، وأف أي حوار ح
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وأفاد حامد ب نه فقد سبع  ييلوغرامات مف وزنه منذ بداي  اإلوراب، وبدأ يعاني مف مشايؿ في النبض، 
في الد يق ، وأنه يعاني أساسا مف مرض الربو المزمف ويوجد لديه حساسي   101حيث وصؿ نبوه إلى 

 وأف الزنزان  التي يتواجد فيها مفتوح  والهواء يدخلها باستمرار.  مفرط  مف البرودة، خاص 
 1/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 الجياد تيدد "اسرائيل" في حال وفاة اي من االسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام حركة 25

يلييف في بدورها، هددت حري  الجهاد االسبلمي امس باستهداؼ المستوطنيف االسرائ: وياالت -محافظات
حاؿ وفاة اي مف االسرى الفلسطينييف الموربيف ضف الطعاـ. و اؿ خالد البطش القيادي البارز في الحري  

القرار اتخذ وسنحمي »خبلؿ يلم  في مسيرة حاشدة نظمتها حريته في مدين  غزة للتوامف مف االسرى 
وحمؿ «. االسرى وسبلمتهـاسرانا ونحررهـ وامف المستوطنيف بيد مصلح  السجوف وهو مرهوف ب مف 

 «.االحتبلؿ يؿ ما سيترتب ضليه استشهاد أي أسير فلسطيني في سجوف االحتبلؿ»البطش 
 2/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أحد قادة كتائب الناصر صالح الدين بغزة  استشياد 26

الشعبي ، استشهاد أحد أضلنت يتائب الناصر صبلح الديف، الذراع المسلح  لحري  المقاوم  : )يو بي  ي 
إف  ائدها وسط القطاع ضبد اهلل “و الت اليتائب  ”.مهم  جهادي “ ادتها وسط  طاع غزة، أمس، خبلؿ 

 مف دوف أف تقدـ المزيد مف التفاصيؿ ضف طبيع  المهم .” استشهد خبلؿ مهم  جهادي “الطويؿ 
 2/5/2012الخميج، الشارقة، 

 
 وضى بسيناءباراك يطالب مصر باحتواء الف إييود 27

طالػػب إيهػػود بػػاراؾ وزيػػر الػدفاع اإلسػػرائيلي، مصػػر بػػاحتواء الفووػػى فػػي شػػبه «: الشػػرؽ األوسػػط» -القػاهرة 
جزيرة سيناء، مف أجؿ الحفاظ ضلى السبلـ بيف الدولتيف، فيما طالب ضوو الينيسػت اإلسػرائيلي بنيػاميف بػف 

 اليعازر بالحفاظ ضلى العبل ات مف مصر ب ي ثمف.
إسػرائيؿ وجػدت نفسػها يجزيػرة مػف االسػتقرار وسػط بحػر ضاصػؼ، »مساء أوؿ مف أمس، بػ ف  وصرح باراؾ،

تتزايد فيه وتشتد أمواج التطرؼ، وندضو المصرييف إلى السػيطرة ضلػى الفووػى الجاريػ  فػي سػيناء، ألف ذلػؾ 
 «.وروري للحفاظ ضلى السبلـ بيف الدولتيف

 2/5/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 يايدرسون االستقالة من "كتمة كاديمابـ" أعضاءعضوية الكنيست... و تستقيل من  ليفني 28

ليف ليس »استقالتها مف ضووي  الينيست  ،سابقًا تسيبي ليفني« يديما»أضلنت زضيم  حزب : القدس المحتل 
امػػس بعػػد شػػهر مػػف خسػػارتها فػػي انتخابػػات زضامػػ  حػػزب اليمػػيف . وجػػاءت اسػػتقال  ليفنػػي «مػػف الحيػػاة العامػػ 

مػػػف  ذار  28بهػػػذا تيػػػوف ليفنػػي  ػػػد ووػػػعت حػػدا للتيهنػػػات منػػػذ خسػػارتها اليبيػػػرة أمػػػاـ موفػػاز فػػػي الوسػػط. و 
 % مف االصوات.7216الماوي بعد حصوله ضلى 
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اسػرائيؿ فػوؽ بريػاف والسػاض  الدوليػ  تػدؽ »و الت ليفني  بؿ تسليـ استقالتها لرئيس الينيست ر وفػيف ريفلػيف 
لسػػػػنوات دفػػػػف المسػػػػ ولوف »واوػػػػافت «.   يواجػػػػه خطػػػػر المػػػػوتووجػػػػود اسػػػػرائيؿ يدولػػػػ  يهوديػػػػ  وديمقراطيػػػػ

 «.وانشءلوا بمناورات سياسي  وفي هذا الو ت تزايد الخطر ضلى اسرائيؿ ،االسرائيليوف ر وسهـ في الرماؿ
وأيدت انها ال تشعر ب ي ندـ حوؿ جهودها في احياء ضملي  السبلـ المتعثػرة مػف الفلسػطينييف. وايػدت ليفنػي 

 «.  ساترؾ الينيست ولينني لف أترؾ الحياة السياسي في هذ  المرحل»
 ،و الػػت ليفنػػي فػػي تصػػريحات تلفزيونيػػ  بعػػدما سػػلمت خطػػاب اسػػتقالتها يعوػػو بالينيسػػت ضػػف حػػزب ياديمػػا

 «.هناؾ ورورة ضاجل  وملح  للتوصؿ إلى تسوي  دائم  مف العالـ العربي والفلسطينييف»
امػػس، أف ضػػددا مػػف أضوػػاء الينيسػػت مػػف  ،االليترونػػي ضلػػى مو عهػػا« يػػديعوت أحرونػػوت»أفػػادت صػػحيف  و 

يدرسوف إمياني  االستقال  مف اليتل ، واالنوماـ إلى جسـ سياسي جديد برئاس  تسػيبي ليفنػي « ياديما»يتل  
مػف موفػاز فمػف الم يػد سػنبقى فػي الخػارج )خػارج »التي استقالت امس مف الينيست. ونقؿ ضػف أحػدهـ  ولػه 

 «.الينيست 
يديعوت »ضووا، وبحسب استطبلع  28في الينيست هو « ياديما»رة إلى أف ضدد أضواء يتل  تجدر اإلشا
 26مقعػػدا فقػػط، مػػا يعنػػي أف  22، الػػذي نشػػر االثنػػيف، فػػإف الحػػزب يتراجػػف برئاسػػ  موفػػاز إلػػى «أحرونػػوت

ود ضوو ينيست مف اليتل  سيجدوف أنفسػهـ خػارج الينيسػت، وذلػؾ حتػى بػدوف األخػذ بالحسػباف إميانيػ  وجػ
 مثؿ رئيس أرياف الجيش األسبؽ داف حالوتس. ،متنافسيف  خريف

وأشارت الصحيف  إلى أنه حتى اللحظ  فإف وجه  ليفنػي غيػر واوػح ، يمػا لػيس مػف الم يػد أف تسػعى إلػى 
ذا سعت ليفني إلى تشييؿ حزب جديد يتنافس فيه أضوػاء ينيسػت، فسػييوف  تشييؿ إطار جديد. ومف ذلؾ وا 

 مف أضوائها ضلى األ ؿ. 6اليتل  وتجنيد  ضليهـ االنفصاؿ ضف
تجدر اإلشارة في هذا السياؽ إلى أنه ياف في السابؽ ييفي ثلث أضواء اليتل  للقياـ بمثػؿ هػذ  الخطػوة، إال 

، وذلػؾ ألف نتنيػاهو حػاوؿ إ نػاع « ػانوف موفػاز»أف الينيست الحالي   امت بتءيير القانوف الذي أطلػؽ ضليػه 
 مف مجموض  مف أضواء اليتل .« ياديما»موفاز باالستقال  مف 

فػإف معلومػات وصػلتها مفادهػا أف ضػددا مػف أضوػاء الينيسػت يدرسػوف القيػاـ « يديعوت أحرونػوت»وبحسب 
إف أضوػاء الينيسػت مػف معسػير ليفنػي ال يشػعروف بالراحػ  مػف »بمثؿ هذ  الخطػوة. ونقػؿ ضػف أحػدهـ  ولػه 

نػوا فػي الينيسػت القادمػ ، ولػذلؾ مػف األجػدر مػف وجػود تمويػؿ موفاز وال مف المقربيف منػه، وغػالبيتهـ لػف ييو 
الػػذهاب مػػف ليفنػػي.. ورغػػـ أننػػا ال نعػػرؼ مػػاذا سػػييوف، إال أنػػه مػػف موفػػاز فمػػف شػػبه الم يػػد أننػػا سػػنبقى فػػي 

مقاضػد فلػف تيػوف هنػاؾ  20يما نقؿ ضف أحدهـ  وله إنه في حػاؿ بػيف اسػتطبلع مػا أف  ػوة ليفنػي «. الخارج
 «.ياديما»أضواء مف يتل   6مشيل  في تجنيد 

 2/5/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل
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أيػػد العوػو العربػػي فػي الينيسػػت أحمػد الطيبػػي, أف هنػاؾ تخػػوؼ :ويالػػ   ػدس نػػت لؤلنبػاء -القػدس المحتلػ  
اسػػػػي واأليػػػػاديمي والعسػػػػيري مػػػػف التءيػػػػرات دائػػػػـ لػػػػدى بعػػػػض المسػػػػئوليف فػػػػي إسػػػػرائيؿ ضلػػػػى المسػػػػتوى السي

  الديموغرافي  داخؿ الدول , بمعنى أف ضدد السياف العرب سيفوؽ ضدد السياف اليهود داخؿ الدول .
فػػي حػػديث لمراسػػؿ ويالػػ   ػػدس نػػت لؤلنبػػاء الليلػػ ، إنػػه" فػػي حػػاؿ ضػػدـ تطبيػػؽ حػػؿ الػػدولتيف وانسػػحاب  و ػػاؿ

ـ ،  ػػد تتعػػالي أصػػوات فػػي المجتمػػف الػػدولي وداخػػؿ إسػػرائيؿ 2476إسػػرائيؿ مػػف األراوػػي التػػي احتلتهػػا ضػػاـ 
تطالػػػػب بتطبيػػػػؽ حػػػػؿ الدولػػػػ  الواحػػػػدة ثنائيػػػػ  القوميػػػػ ، تجمػػػػف الفلسػػػػطينييف واليهػػػػود، وبػػػػذلؾ سػػػػييوف الءلبػػػػ  

 للفلسطينييف". 
وأوػػاؼ أف هػػذا التخػػوؼ ضبػػر ضنػػه فػػي السػػابؽ مسػػئوليف إسػػرائيلييف فػػي جلسػػات حيوميػػ  رسػػمي ، و ُيتبػػت 

 ف المقاالت داخؿ الجامعات اإلسرائيلي  بهذا الخصوص . العديد م
وأووػػح الطيبػػي أف مشػػروع وزيػػر الخارجيػػ  اإلسػػرائيلي، أفيءػػدور ليبرمػػاف وحزبػػه "إسػػرائيؿ بيتنػػا"،  ػػائـ ضلػػى 
توػػػييؽ الحػػػدود ضلػػػػى الفلسػػػطينييف بحيػػػث تيػػػػوف منطقػػػه وادي ضػػػارة تابعػػػػً  للسػػػلط  الفلسػػػطيني ،أي بمعنػػػػى 

 مف الفلسطينييف في داخؿ إسرائيؿ. التخلص مف أيبر ضدد 
 2/5/2022وكالة قدس نت، 

 
 يجدد مخاوفو من امتالك إيران القنبمة النووية  بيريز 30

السػػػيناتور األميريػػػي جػػػوف ييػػػري فػػػي خػػػبلؿ اجتماضػػػه مػػػف  ،الػػػرئيس اإلسػػػرائيلي شػػػيمعوف بيػػػريس لنػػػدف: أيػػػد
هـ مصدر اإلرهاب، ووجػود »و اؿ بيريس:  مجددا للصحافييف مخاوفه مف التهديد الذي تمثله إيراف. ،القدس

 نبلػػ  نوويػػ  بػػيف أيػػديهـ سػػييوف يارثػػ ، لػػذلؾ ال نملػػؾ سػػوى العػػودة إلػػى القوػػايا األساسػػي ، فػػاألمر خطيػػر. 
 «.أميريا ليست جادة فقط بؿ مس ول  ضف الجدي  في هذا الو ت. ليس هناؾ غيرها

 2/5/2022، الشرق األوسط، لندن
 

 دفن رؤوسيا في الرمالبشخصيات إسرائيمية  النووية ويتيم إيران يشكك بنوايا باراك 32
تشػػيييه فػػي إميػػاف نجػػاح المحادثػػات  ،جػػدد وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيلي إيهػػود بػػاراؾ :أ ب، أ ؼ ب –تػػؿ أبيػػب 

، يما اتهـ «السماح بخداضها»بيف ايراف والدوؿ الست المعني  بملفها النووي، م يدًا أف الدول  العبري  ترفض 
 «.يدفنوف ر وسهـ في الرمؿ»اسرائيلييف سابقيف يرفووف نهو الحيوم  إزاء طهراف، ب نهـ  مس وليف

لينػػه «. العقوبػػات أ ػػوى مػػف أي و ػػت موػػى، وأرغمػػت اإليػػرانييف ضلػػى المشػػاري  فػػي المحادثػػات»واضتبػػر أف 
 «. محادثات الدوؿ الست مف ايراف ال توحي لي بثق »استدرؾ أف 

البرنامو النووي اإليراني سييوف متطورًا ومخفيًا في شيؿ »ورب  ضسيري ، اذ أف  واضتبر أف الو ت ينفد أماـ
 «.مناسب، ما يجعؿ المنشدت )الذري   محصن  أماـ هجمات جراحي 

 2/5/2022، الحياة، لندن
 
 
 

 مستديمة لعميمة في الجياز نفسيةفشل عممية معقدة لمموساد تسببت بعاىة  :يديعوت 32
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سمحت الر اب  العسيري  اإلسرائيلي ، أمس الثبلثػاء، لصػحيف  'يػديعوت أحرونػوت'  :زهير أندراوس - الناصرة
العبريػػ  بنشػػر تفاصػػيؿ فشػػؿ ضمليػػ  معقػػدة ومريبػػ  للموسػػاد اإلسػػرائيلي )االسػػتخبارات الخارجيػػ  ، والتػػي أدت 

يػػداضها فػػي مستشػػ فى لؤلمػػراض إلػػى إصػػاب  احػػدى أفػػراد الخليػػ  التػػي ُيلفػػت بتنفيػػذ العمليػػ  بعاهػػ  مسػػتديم ، وا 
 العقلي ، بعد أف تبيف أنها ُتعاني مف انهيار ضصبي خطير، يما  الت الصحيف .

وأوػػػافت الصػػػحيف   ائلػػػً  إف ضمليػػػ  الموسػػػاد، شػػػاريت فػػػي ضمليػػػ  خػػػارج الدولػػػ  العبريػػػ ، وليػػػف أمػػػر الخليػػػ  
وب فػورا مػف انيشػؼ، األمػر الػذي سػبب لهػا انهيػارا ضصػبيا، يمػا اوػطرت هػي وبػا ي أفػراد الخليػ  إلػى الهػر 
ضامػا ،  99الدول  التي ياف مف المقرر أْف تنفذ فيها العملي  والعػودة إلػى إسػرائيؿ، وُتطالػب العميلػ  السػابق  )

مف سياف مريز إسرائيؿ، مف وزارة األمف االضتراؼ بها يصاحب  ضاهػ  مسػتديم  ودفػف تعويوػات لهػا، ضمػا 
بػػػت الصػػػحيف  أيًوػػػا أف وزارة األمػػػف اإلسػػػرائيلي  أصػػػابها خػػػبلؿ خػػػدمتها فػػػي جهػػػاز المخػػػابرات المػػػذيور، ويت

 امت بعرض العميل  السابق  ضلى اختصاصي نفساني، الذي  رر بعد أْف  ػاـ بفحصػها الموافقػ  ضلػى طلبهػا 
والتوصػػػي  بػػػ ْف تعتػػػرؼ فيهػػػا وزارة األمػػػف ب نهػػػا ُتعػػػاني مػػػف ضاهػػػ  نفسػػػي  مسػػػتديم ، ودفػػػف التعويوػػػات التػػػي 

 ائيلي.تستحقها بحسب القانوف اإلسر 
 2/5/2022، القدس العربي، لندن

 
 الخدمة المدنيةت عمييم ضر  ييددون بالعصيان في حال ف   48فمسطينيو 33

تؿ أبيب: هدد ضدد مف النواب العرب الينيست، أمس بػإضبلف العصػياف المػدني للمػواطنيف العػرب، فػي حػاؿ 
ضلػى الشػباب العػرب. و ػاؿ النائػب  تنفيذ مشروع رئػيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاهو، فػرض خدمػ  مدنيػ  إلزاميػ 

طلب الصانف، رئػيس الحػزب الػديمقراطي العربػي ورئػيس يتلػ  القائمػ  الموحػدة والعربيػ  للتءييػر، إنػه ال يوجػد 
أي منطؽ فػي مبػادرة الحيومػ  اإلسػرائيلي  لسػف  ػانوف يلػـز المػواطنيف العػرب فػي هػذ  الخدمػ  سػوى أنهػا تػنـ 

 ضف توجهات ضنصري  مرفوو . 
 2/5/2022، األوسط، لندن الشرق

 
 يكشف مخاطر أمنية.. وفساد في قطاعات التعميم والصحة والزراعة  مراقب الدولةلتقرير إسرائيل:  34

فػي تقريػر  السػنوي، الػذي نشػر اليػوـ الثبلثػاء،  إلػى مػا أسػما  " صػورا  ،أشار مرا ب الدول  ميخا ليندنشتراوس
الصػواريخ. وأشػار فػي تقريػر  إلػى أنػه تػـ تسػجيؿ ضػدة مػرات  مستمرا" في حماي  الطائرات المدنيػ  مػف إطػبلؽ

 سنوات. 20رفض تطبيؽ  رار حماي  صدر  بؿ نحو 
يما أشار في تقرير  إلى "نوا ص" في التنسيؽ بيف ضمؿ "شرط  حرس الحدود" وبيف الشرط  في  رى الوف  

 الءربي  إلى حد "تعريض حياة أناس للخطر". بحسب التقرير.
لمناطؽ التي تقف وػمف مسػ ولي  "حػرس الحػدود" فػي الوػف  الءربيػ  ال يوجػد فيهػا وحػدات ويتب أف بعض ا

 خاص  ذات  درات ضمبلني ، يما أف المناطؽ الصناضي  في الوف  الءربي  ليس محمي  يما يجب.
وفي الفصؿ الذي يتناوؿ مجاؿ التعليـ، يتػب المرا ػب أف مػدارس يثيػرة تقػـو بجبايػ  مبػالي مػف ذوي الطػبلب 
أضلػػى مػػف المبلػػي المسػػموح بػػه حسػػب القػػانوف، وأنػػه ال يػػتـ فػػرض القػػانوف بشػػيؿ مػػنظـ. وبحسػػب التقريػػر فقػػد 

 تمت جباي  نحو مليار شييؿ أيثر مف المسموح به  انونيا.
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مجاؿ الصح  يشير التقرير إلى النقص الخطير في ضدد األسرة في المستشفيات الخاص  بالمسػنيف فػي في و 
 500مسػػف، مقارنػػ  مػػف سػػرير واحػػد ليػػؿ  01200صػػؿ النسػػب  إلػػى سػػرير واحػػد ليػػؿ منطقػػ  الشػػماؿ، حيػػث ت

 مسف في المريز.
وأشار التقرير إلى أف ضددا يبيرا مف األطبػاء يمتنعػوف ضػف يتابػ  تقػارير حػوؿ أخطػاء فػي التشػخيص بسػبب 

اء"  د  امت بجباي  الخشي  مف الدضاوى القوائي  بتهم  اإلهماؿ. يما تبيف أف ما يسمى بػ"نجم  داوود الحمر 
 مليونيف ونصؼ مليوف شييؿ مف المواطنيف خبلفا للقانوف، وتعهدت بإرجاع مليوف وثمانمائ  ألؼ شييؿ.

وبػػػػيف التقريػػػػر أف  الؼ المػػػػزارضيف يقومػػػػوف بشػػػػراء مػػػػواد إبػػػػادة يقومػػػػوف باسػػػػتخدامها بػػػػدوف تصػػػػريح وبػػػػدوف 
 يعيش  ريبا مف المناطؽ الزراضي .اإلرشادات البلزم ، األمر الذي يثير المخاوؼ بش ف صح  مف 

 2/5/2022، 48عرب 
 

 العامة االسرائيمية تغمق ممف التحقيق في مجزرة عائمة السموني بغزة النيابة 35
أضلنػػت النيابػػ  العسػػيري  اإلسػػرائيلي ، امػػس، أنػػه لػػف تتخػػذ أيػػ  إجػػراءات  وػػائي  وػػد المسػػ وليف ضػػف  :راـ اهلل

أطفاؿ خبلؿ الحرب العدواني  ضلى  طاع غزة  4مواطنا بينهـ  22 مجزرة ضائل  السموني، التي راح وحيتها
2008-2004. 

وأشارت نائب  المدضي للش وف العمبلني  دوريت توفيؿ، في رسال  إلى المريز الفلسطيني لحقوؽ اإلنسػاف فػي 
لى منظم   ، وذلػؾ االسرائيلي ، الى أف ملػؼ التحقيػؽ فػي الشػرط  العسػيري  تػـ إغبل ػه« بتسيلـ» طاع غزة وا 

مقتؿ المواطنيف الذيف لـ يشاريوا في القتاؿ لـ ييف ضف سابؽ معرفػ  أو بشػيؿ مباشػر أو نتيجػ  »بادضاء أف 
« يػػػديعوت احرونػػػوت»، حسػػػب مػػػا أورد مو ػػػف صػػػحيف  «تسػػػرع أو إهمػػػاؿ تتحقػػػؽ معػػػه المسػػػ ولي  الجنائيػػػ 

 االسرائيلي  امس.
 2/5/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 س بسبب تسريبو معمومات لـ ليبرمان في بيالرو  "إسرائيل"سفير  الئحة اتيام ضد 36

 ػػدمت النيابػػػ  اإلسػػػرائيلي  العامػػػ ، اليػػػـو الثبلثػػػاء، الئحػػػ  اتهػػاـ فػػػي محيمػػػ  الصػػػلح فػػػي القػػػدس وػػػد السػػػفير 
اإلسػػرئيلي فػػي بػػيبلروس سػػابقا، زئيػػؼ بػػف أرييػػه، وذلػػؾ بتهمػػ  ضر لػػ  اإلجػػراءات القوػػائي  وتسػػليـ معلومػػات 

 ف تصريح.لشخص بدو 
وبحسػػب الئحػػ  االتهػػاـ فقػػد  ػػاـ بػػف أرييػػه بتسػػليـ وزيػػر الخارجيػػ  أفيءػػدور ليبرمػػاف، الػػذي يػػاف يجػػري وػػد  
تحقيػػػؽ مػػػف  بػػػؿ الشػػػرط ، بمعلومػػػات حػػػوؿ طلػػػب مسػػػاضدة  وػػػائي  مػػػف بػػػيبلروس مػػػف  بػػػؿ إسػػػرائيؿ بشػػػ ف 

 ليبرماف.
 2/5/2022، 48عرب  

 
  "إسرائيل"البطالة في % نسبة 6.9 :مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي 37

شيلت معطيات إحصػائي  نشػرها ميتػب اإلحصػاء المريػزي اإلسػرائيلي تناولػت نسػب  البطالػ  خػبلؿ : وياالت
شهر  ذار الماوي صدم  يبيرة لوزارة الماليػ  اإلسػرائيلي ، وفقػا لمػا  الػه مو ػف "معػاريؼ" اإلليترونػي النػاطؽ 

 بالعبري . 
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%، لينوػػػـ إلػػػى 7.4نسػػػب  البطالػػػ  خػػػبلؿ شػػػهر  ذار الماوػػػي  بنسػػػب   ووفقػػػا للمعطيػػػات اإلحصػػػائي  ارتفعػػػت
 ألؼ إسرائيلي جديد، وذلؾ بعد انخفاض سجلته في السنتيف الماويتيف.  28صفوؼ العاطليف ضف العمؿ 

ألػؼ  رجػؿ  229ألػؼ  مػف بيػنهـ ) 297.9وبلء  األر اـ وصؿ ضدد العاطليف ضف العمؿ فػي )إسػرائيؿ  إلػى)
مػا  OECDضلمػا بػاف مريػز االحصػاء االسػرائيلي غيػر طريقػ   ياسػه تماشػيا مػف  واضػد ألؼ  امػرأة  222و)

 07%   يعنػػي بلءػػ  االر ػػاـ ) 2%   نسػػب  لطريقػػ  القيػػاس القديمػػ  حيػػث اصػػبح ) 2.2رفػػف النسػػب  بوا ػػف) 
 ألؼ  وفقا للطريق  القديم .  02ألؼ  ضاطؿ ضف العمؿ مقابؿ) 

لبطال  بشيؿ يبير خبلؿ األشهر القادمػ   نتيجػ  التبػاط  اال تصػادي، وتو ف خبراء ا تصاديوف ارتفاع نسب  ا
% ، 2  سػاض  أسػبوضيا"، بنسػب  )  05حيث انخفض ضدد اإلسرائيلييف العامليف بوظيف  ياملػ  " أيثػر مػف ) 

 56%  بوا ػف )8.5ألػؼ  ضامػؿ فيمػا ارتفػف ضػدد العػامليف بوظيفػ  جزئيػ  بنسػب  )  05ما يعنػي انخفاوػا بػػ )
ضامػػؿ، إوػػاف  الرتفاضػػات ضػدد سػػاضات العمػػؿ المطلوبػػ  اسػػبوضيا خػبلؿ الربػػف االوؿ مػػف العػػاـ الحػػالي ألػؼ  
   ساض  في الربف األوؿ مف العاـ الماوي.  05.8  ساض ، مقابؿ)  07.2إلى ) 

 2/5/2022، فمسطين أون الين
 

 تيدفون مدنا مختمطةيس .. االسرائيميونالحركة االستيطانية تغير استراتيجيتيا:تايمز فاينانشال 38
صػػحيف  فاينانشػػاؿ تػػايمز تقريػػرا فػػي صػػفحتها لؤلخبػػار الدوليػػ  بعنػػواف " وميػػوف اسػػرائيليوف يسػػتهدفوف  ضنونػػت

مدنا مختلط ". ويقوؿ توبايس باؾ، الذي اضد التقرير، إف الحري  االستيطاني  غيرت استراتيجيتها وبدأت في 
 الترييز ضلى مناطؽ حوري  داخؿ اسرائيؿ.

جػرى  ؼ أنه ضلى مشارؼ مدين  اللد بالقرب مف المسجد ومقبرة المسلميف، بػدأ حػي جديػد فػي الظهػور.وأوا
مجمعػػا  خػػر فػػي غوػػوف  22االنتهػػاء مػػف ثػػبلث مجمعػػات سػػيني  وامػػتؤلت بالسػػياف، وسػػيتـ االنتهػػاء مػػف 

 سنتيف.
محػؿ االنظػار فػي  اسػرة، وستصػبح 950وفور انتهاء ضملي  البناء سييوف حي رامات الياشػيؼ موطنػا لنحػو 

 مدين  اسرائيلي  يتفشى فيها الفقر وترتفف فيها معدالت الجريم .
 ويرى باؾ أف مشيل  العرب في المدين  هي أف هذ  المباني االنيق  الجديدة غير متاح  لهـ.

ويوػػػػيؼ أف رامػػػػات الياشػػػػيؼ واحػػػػدة مػػػػف المنػػػػاطؽ السػػػػيني  الجديػػػػدة المخصصػػػػ  للحريػػػػ  الدينيػػػػ  القوميػػػػ  
 لي ، وهي الحري  التي ارست دضائـ الحري  االستيطاني  في المناطؽ الفلسطيني  المحتل .االسرائي

ويقػػوؿ ابػػراهيـ ابػػو شوشػػ ، احػػد ضػػرب اسػػرائيؿ المقيمػػيف فػػي اللػػد، لبػػاؾ "دضهػػـ يبنػػوف، وليػػف ليبنػػوا لنػػا أيوػػا 
حصؿ ضليها  ػط. مسايف مماثل . اليهود المتدينوف ي توف ويحصلوف ضلى يؿ شيء بما في ذلؾ خدمات لـ ن

 أنظر إلى منازلهـ وشوارضهـ ومحالهـ وحدائقهـ ومدارسهـ".
وأيػػد التقريػػر أنػػه فػػي العقػػود االربعػػ  االخيػػرة  ػػدـ المعسػػير القػػومي االسػػرائيلي المتػػديف االيػػديولوجيا وااليػػادي 

 العامل  لبناء المستوطنات االسرائيلي  المثيرة للجدؿ في الوف  الءربي .
ونػػ  االخيػػرة حولػػت الحريػػ  القوميػػ  االسػػرائيلي  المتدينػػ  انظارهػػا إلػػى هػػدؼ  خػػر ال يقػػؿ ويوػػيؼ إنػػه فػػي اس

جدال ضف الوف  الءربي ، وهو المناطؽ المختلط  التي يعيش فيها العرب واليهود جنبا إلى جنب. ضلى سبيؿ 
 ألؼ نسم  مف ضرب اسرائيؿ. 60المثاؿ، فإف ثلث ضدد سياف اللد البالي 

يف المتدينيف ينتقلوف ب ضداد يبيرة إلى اللد وغيرها ومف المدف المختلط  مثؿ حيفا ويشتروف وأووح أف القومي
 المنازؿ وينش وف المدارس والمعاهد الديني  ويويفوف اسالؼ إلى حريتهـ.
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 أما هدفهـ، فيقوؿ باؾ إنه زيادة ضدد اليهود في هذ  المناطؽ ومنف العرب مف أف ييونوا أغلبي  السياف.
 روف أتايػػاس، مػػدير أحػػد المعاهػػد الدينيػػ  اليهوديػػ  فػػي اللػػد، "فػػي السػػابؽ يػػاف هػػدفنا هػػو العػػيش فػػي ويقػػوؿ 

 مستوطن  وليف اسف يوجد هدؼ جديد وهو دضـ يؿ المدف داخؿ اسرائيؿ".
وأفػػاد بػػاؾ إف النمػػو المسػػتمر للتجمعػػات الدينيػػ  اليهوديػػ  فػػي منػػاطؽ مثػػؿ اللػػد ويافػػا يزيػػد مػػف مخػػاوؼ نقػػؿ 

العر يػػ  والدينيػػ  التػػي تميػػز العبل ػػات بػػيف المسػػتوطنيف فػػي الوػػف  الءربيػػ  والفلسػػطينييف إلػػى  لػػب  الخبلفػػات
 اسرائيؿ.

 2/5/2022، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(

 
 التواليالثالث عمى  لألسبوعالفمسطينيين المضربين عن الطعام  األسرىالموت ييدد  39

مصادر فلسطيني   ، أفوليد ضوض واشرؼ الهور ضف مراسليها، 2/5/2022، القدس العربي، لندن ذيرت
اسير فلسطيني موربيف ضف الطعاـ  2000الثبلثاء تردي االوواع الصحي  اليثر مف  أيدتمتعددة 

لبلسبوع الثالث ضلى التوالي في حيف وصلت حال  االسرى الموربيف ضف الطعاـ الى درج  الخطر الشديد 
 .مف دخوؿ اورابهـ شهر  الثالث

وايد وزير ش وف األسرى والمحرريف ضيسى  را ف الثبلثاء ب ف الموت يخيـ ضلى االسرى خاص  االسرى 
الشهر الماوي  26االدارييف الذيف بدأوا االوراب ضف الطعاـ منذ ايثر مف شهريف  بؿ اف ينوـ اليهـ في 

 اسير. 2700ايثر مف 
اف االسيريف الفلسطينييف ثائر حبلحل  وببلؿ  هذا وحذرت منظم  اطباء لحقوؽ االنساف االسرائيلي  مف

دياب الموربيف ضف الطعاـ منذ ايثر مف شهريف معرواف لخطر الموت. وي تي التحذير بعدما زارت طبيب  
مف المنظم  االسيريف. و الت المنظم  في بياف اف حياة يؿ مف دياب وحبلحل  'في خطر ونطالب بنقلهما 

يراف موجوداف حاليا في مستشفى سجف الرمل  الذي  الت المنظم  انه غير فورا الى مستشفى مدني'. واالس
  ادر ضلى توفير الرضاي  الصحي  المبلئم  لهما.

وزير ش وف األسرى في ، أف ميرفت صادؽ ضف مراسلتها، 2/2/2022الجزيرة.نت، الدوحة، وأوافت 
طعاـ، ترفض سلطات االحتبلؿ حذر مف استشهاد أسرى موربيف ضف ال السلط  الفلسطيني  ضيسى  را ف

اإلسرائيلي االستجاب  لمطالبهـ بو ؼ االضتقاؿ اإلداري والعزؿ االنفرادي والسماح لعائبلتهـ بزيارتهـ. وضبر 
وتو ف  دوـ أياـ  .ضف  لقه الشديد ضلى حياة األسيريف ببلؿ ذياب وثائر حبلحل  اللذيف دخبل في شبه غيبوب 

ائيؿ تريد ارتياب جريم  بحؽ األسرى الموربيف مف خبلؿ "ضدـ مباالتها صعب  و اسي ، ملمحا إلى أف إسر 
 وضدـ ايتراثها بصحتهـ وحياتهـ وهذا يهدد حياتهـ بشيؿ يبير".

وحّمؿ الحيوم  اإلسرائيلي  مس ولي  التداضيات المترتب  ضلى رفوها االستجاب  لمطالب نحو ألفي أسير 
لءاء  وانيف  فلسطيني يخوووف إورابا متصاضدا ضف الطعاـ منذ أسبوضيف "للحصوؿ ضلى حقوؽ إنساني  وا 

 غير ضادل  ومخالف  للقوانيف الدولي ، مثؿ العزؿ االنفرادي، ومنف زيارة األهؿ، واالضتقاؿ بدوف تهم ".
 

 األسير بالل ذياب في حالة غيبوبة تامة المحامي جواد بولس: 40
  أف إدارة مستشفى سجف الرمل  نقلت األسير 5-2أيد المحامي جواد بولس ظهر اليوـ الثبلثاء ): الخليؿ

  ضلى التوالي، إلى مستشفى 'أساؼ هروفيه' 77ضاًما ، المورب ضف الطعاـ لليـو )الػ 26ببلؿ نبيؿ ذياب )
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ـ ، بعد تدهور خطير 2498 رب مءتصب  "ريشوف ليتسيوف" في مدين  تؿ الربيف في فلسطيف المحتل  ضاـ 
 ي غيبوب  تام .في حالته الصحي ، ودخول  ف

وذير بولص أف حال  ببلؿ متدهورة، وأف ووعه خطير للءاي   حيث يعاني هبوًطا في الوءط وفي د ات 
القلب و الًما شديدة بالمعدة، يما يعاني بعض األسرى الموربيف مف خروج دـ بداخؿ الفـ وتسا ط في 

 الشعر واإلصاب  باإلغماء والدوراف.
 2/5/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 : حياة أربعة أسرى مضربين عن الطعام في خطراإلسرائيمية في مصمحة السجون طبيب 42

االليتروني امس ضف طبيب في مصلح  السجوف االسرائيلي  « هدرتس»نقؿ مو ف  : وياالت –محافظات 
  وله امس اف هناؾ خوفا ضلى حياة اربع  أسرى مف الموربيف ضف الطعاـ.

وذير الطبيب اف االسرى االربع  هـ : ببلؿ ذياب، ثائر حبلحل ، ضمر ابو شبلؿ )مف الوف  ، وضمر 
 سيسؾ مف  طاع غزة.

 2/5/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 قراقع يدعو إلى اعتبار الخميس المقبل يومًا وطنيًا وانسانيًا إلنقاذ حياة األسرى 42
ش وف األسرى والمحرريف ضيسى  را ف نداء استءاث  ضاجؿ إلى  وجه وزير -الحياة الجديدة  -راـ اهلل

الم سسات الحقو ي  والدولي  والى الراضيف لحقوؽ األسرى ومناصري الحري  والسبلـ في العالـ إلى التحرؾ 
وجاء في نداء  را ف اف  يومًا. 75العاجؿ والسريف إلنقاذ حياة األسرى اإلدارييف الموربيف ضف الطعاـ منذ 

ف الصحي لؤلسيريف ببلؿ ذياب وثائر حبلحل  وزمبلئهما حسف الصفدي وجعفر ضز الديف وفارس الوو
الناطور ومحمد تاج وضمر أبو شبلؿ في خطر محدؽ، واف إسرائيؿ تنوي إضدامهـ و تلهـ بعدـ التحرؾ 

 واالستجاب  لمطالبهـ المشروض  والعادل  بإلءاء  رارات اضتقالهـ اإلداري.
اضتبار الخميس المقبؿ يومًا وطنيًا وانسانيًا وأخبل يًا وضالميًا للو وؼ إلى جانب األسرى ودضا  را ف إلى 

 الموربيف ومنف يارث  وم ساة إنساني  ترتيبها حيوم  االحتبلؿ في ووح النهار بحؽ األسرى الموربيف.
يومًا خاصًا لؤلسرى  وأشار  را ف في ندائه: أتوجه باسـ يؿ أمهات األسرى وأطفالهـ، الضتبار يوـ الخميس

نقاذ حياة األسرى الذيف يموتوف ببطء أماـ مرأى الجميف.  لفوح جرائـ االحتبلؿ وا 
 2/5/2022، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 فروانة: ثمثا األسرى من العمال والكادحينعبد الناصر  43

ليوـ العالمي للعماؿ  اؿ الباحث المختص بش وف األسرى ضبد الناصر فروان ، في تقرير أصدر  في ا: غزة
الذي يصادؼ اليوـ الثبلثاء، إف  راب  ثلثي األسرى القابعيف اسف في غياهب سجوف ومعتقبلت االحتبلؿ 

  اإلسرائيلي هـ مف العماؿ واليادحيف.
وأووح أف  ولءاي  اليوـ يانت مف الطبق  العامل . 2476وذير أف أيثر مف نصؼ االضتقاالت منذ العاـ 

لـ تقتصر ضلى مف انخرطوا في النواؿ بشيؿ مباشر ود االحتبلؿ وجنود  وم سساته، بؿ  تلؾ االضتقاالت
 امتدت وطالت اسالؼ مف العماؿ وهـ في طريقهـ ليسب رز هـ ورزؽ ضائبلتهـ و وت أطفالهـ 
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  بحج  ضدـ حصولهـ ضلى تصريح بالدخوؿ للمناطؽ اإلسرائيلي  والعمؿ فيها.
 2/5/2022، فمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات ال

 
 المفتوح عن الطعام يشاركون في اإلضراب 48 يأسيرًا من فمسطيني 40 44

يشاريوف  2498يشؼ مصدر حقو ي أف أربعيف أسيًرا فلسطينيِّا مف أسرى األراوي المحتل  ضاـ : الناصرة
ني منذ خمس  في اإلوراب المفتوح ضف الطعاـ الذي يخووه مئات األسرى في سجوف االحتبلؿ الصهيو 

و اؿ مدير م سس  "يوسؼ الصديؽ" فراس العمري في تصريح صحفي، إف أسرى الداخؿ "جزء  ضشر يوًما.
أسيًرا مف  90ال يتجزأ مف الحري  الفلسطيني  األسيرة، وشريح  أصيل  مف الشعب الفلسطيني"، م يدا أف 

في يوـ األسير الفلسطيني في السابف أسرى الداخؿ يشاريوف في اإلوراب المفتوح ضف الطعاـ منذ انطبل ه 
وأشار العمري إلى  أسيًرا في سجف نفح ". 20أسيًرا في سجف "جلبوع" و 20ضشر مف الشهر الجاري، بينهـ 

أسرى بينهـ أسيرتاف، بقيف بعد صفق  التبادؿ، بينهف األسيرة  220أف ضدد أسرى الداخؿ الفلسطيني يبلي 
 .2008ضاًما  والمعتقل  منذ شهر  ب/  25حيوم  بػ )لينا الجربوني ضميدة األسيرات والم

 2/4/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 أحرار لدراسات األسرى: االحتالل ينتيج أسموًبا جديًدا لمحاولة كسر إضراب األسرى مركز 45
 راـ اهلل: أشار مريز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، في بياف صحفي تلقت " دس برس" نسخ 

 ياـ إدارة سجوف االحتبلؿ بتوزيف نشرات طبي  باللء  العربي  ضلى األسرى الموربيف، أووحت  ضنه، إلى
خبللها  ثار اإلوراب السلبي  ضلى صح  األسير والمشايؿ التي يميف أف تنجـ ضف إوراب اإلنساف ضف 

ي  لدى األسير، وت ثير الطعاـ. وبحسب المريز  فإف النشرة "ريزت ضلى  ثار اإلوراب ضلى الصح  الجنس
 اإلوراب ضلى  درات الرجؿ، إواف  لتحذيرات مف إصاب  األسرى بمرض السيري والوءط والبواسير".

ولفت النظر إلى أف "الهدؼ مف هذ  النشرة هو تخويؼ األسرى وثنيهـ ضف مواصل  اإلوراب ضف الطعاـ، 
خراجها مف غرفهـ  ائليف لئلدارة، سنستمر األمر الذي لـ ييترث له األسرى حيث  اموا بتجميف األوراؽ و  ا 

 بإورابنا حتى انتزاع جميف حقو نا".
 2/5/2022قدس برس، 

 
 االلكترونية تصدر في ذكرى يوم األسير الفمسطيني  "أسرانا"جريدة لندن:  46

مف نيساف )ابريؿ ، ليوايب صدورها الحدث  26لندف: صدرت جريدة 'أسرانا االليتروني ' مف لندف يـو 
طبل هـ االس تثنائي في تاريخ الحري  األسيرة في فلسطيف وهو إوراب األسرى في السجوف الصهيوني  وا 

 شرارة البدء في معري  األمعاء الخاوي .
الشاضرة الفلسطيني  لينا أبو بير المقيم  في لندف ترأس تحرير هذ  الجريدة ويشرؼ ضليها األميف العاـ 

 اد السوداني، واألستاذ الصحافي بير ضويو  هو مستشار الجريدة.التحاد اليتاب الفلسطينييف الشاضر مر 
 2/5/2022، القدس العربي، لندن

 
  2022 فمسطين عامبإسرائيمي عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية  اعتداء 206مؤسسة األقصى:  47
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أظهر تقرير صدر م خرا ضف م سس  األ صى للو ؼ والتراث اف حجـ : الحفيظ أيمف ضبد -ضماف 
االضتداءات اإلسرائيلي  ضلى المقدسات اإلسبلمي  والمسيحي  في فلسطيف المحتل  ضموما ومدين  القدس 

اضتداءات تراوحت بيف إخطارات احتبللي  بهدـ مساجد وا تحامات  207تحديدا في العاـ الماوي بلي نحو 
 لمقار ديني  وا  ام  شعائر تلمودي  فيها.

 2/5/2022، الدستور، عّمان
 

 نابمسالل يقرر اقتالع ألف شجرة زيتون في االحت 48
 ررت سلطات االحتبلؿ الصهيوني ا تبلع أيثر مف ألؼ شجرة زيتوف فلسطيني  مزروض  في : الناصرة

 منطق  وا ع  تحت السيطرة الصهيوني  ومصنف  مف جانب اليياف ب نها محمي  طبيعي .
  الءربي  الخاوع  لسيطرة صهيوني إنه صدر و الت السلطات العسيري  الصهيوني  التي تدير مناطؽ الوف

 األمر با تبلع أشجار الزيتوف، م يدة معلومات نشرتها صحيف  /هدرتس/ العبري  صباًحا.
واالشجار المذيورة موجودة في محمي  نحاؿ  انا غرب نابلس في شماؿ الوف  الءربي ، وتوـ هذ  المنطق  

 مساحات واسع  مف األراوي الفلسطيني  الخاص .
 2/5/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مع األسرى أمام عوفر يتضامناعتصام إصابة العشرات بقمع  49

أصيب ظهر أمس الثبلثاء ضشرات الشباف الفلسطينييف بالرصاص المطاطي وبحاالت : الوف  الءربي 
في سجوف اختناؽ بالءاز المسيؿ للدموع جراء  مف االحتبلؿ الضتصاـ توامني مف األسرى الموربيف 

 االحتبلؿ أماـ سجف ضوفر العسيري غرب راـ اهلل.
منهـ في سجف  200وهاجـ ضدد يبير مف جنود االحتبلؿ ضشرات المتوامنيف مف األسرى الذيف انوـ 

 يوما. 25ضوفر أمس لئلوراب المفتوح ضف الطعاـ منذ 
 2/5/2022، السبيل، عّمان

 
 خسائر مادية كبيرة  اإلسرائيمي يتوغل في جنوب غزة ويتسبب في الجيش 50

غزة ػ أشرؼ الهور: شنت  وات االحتبلؿ اإلسرائيلي يوـ أمس ضملي  توغؿ بري  ضلى الحدود الشر ي  لجنوب 
 طاع غزة، أسفرت ضف اندالع حريؽ في محاصيؿ القمح المزروض  هناؾ، وذلؾ خبلؿ تجريؼ االحتبلؿ 

را مف اسليات العسيري  ترافقها جرافات و اؿ  رويوف فلسطينيوف اف ضددا يبي لمساحات مف األراوي.
يونس جنوب القطاع، وشرضت ضلى الفور وسط  توغلت ضلى الحدود الشر ي  لبلدة خزاض  شرؽ مدين  خاف

 ضمليات إطبلؽ نار يثيؼ بتجريؼ مساحات مف األراوي الزراضي .
ي أطلقت النار في أرجاء وأسفرت ضملي  التوغؿ التي جرت تحت حماي  مف الطائرات المروحي  الهجومي  الت

المنطق  إلخاف  السياف، ضف و وع خسائر مادي  يبيرة مف المنطق ، وأدت يذلؾ إلى تورر ضدد مف المنازؿ 
 القريب  جراء تعروها لرشقات ناري .

 
وأدت  ذائؼ أطلقها الجيش اإلسرائيلي خبلؿ التوغؿ إلى اشتعاؿ النيراف في محاصيؿ القمح المزروض  في  

 طق ، والتي شارؼ المزارضوف ضلى حصدها.تلؾ المن
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 2/5/2022، القدس العربي، لندن
 

 النقب يخطة "برافر" نكبة جديدة تتيدد فمسطينيمدير مركز "عدالة":  52
، مف نيب  جديدة تتهدد ضرب النقب، بعد أف صاد ت 98حذر حقو ي فلسطيني في األراوي المحتل  ضاـ 

ألًفا ضلى األ ؿ مف العرب البدو  95برافر" التي تتومف ترحيؿ الحيوم  اإلسرائيلي  ضلى ما يسمى خط  "
 مف القرى غير المعترؼ بها. 

"ضدال " في النقب، د. ثابت أبو راس إف :"خط  برافر تتحدث  98و اؿ مدير المريز القانوني لحقوؽ ضرب 
دة جدا % مف األرض. ليف حساباتنا أظهرت أف نسب  التعويض بعي50ضف تعويض ضرب النقب بنسب  

% مف ادضاءات المليي  التي يطالب بها 26% أو 27حتى ضف الخمسيف بالمائ ، وتبيف انها ستصؿ إلى 
ضرب النقب. وأووح أبو راس في تصريحات لػصحيف  "فلسطيف"، أف السلطات اإلسرائيلي  تطالب فلسطينيي 

ائ  مف  يم  األرض. وأشار إلى النقب بإثبات ملييتهـ لؤلرض وبالمقابؿ تريد الحيوم  إضطا هـ خمسيف بالم
. وتريزت في ثبلث  أبعاد: وهى ترييز 2498أف سياس  الدول  العبري  ود ضرب النقب لـ تتءير منذ العاـ 

ضرب النقب في منطق  السياج، والثاني هو تمديف ضرب النقب، والثالث إنهاء ادضاءات المليي  مف خبلؿ 
 االستيبلء ضلى أراوي ضرب النقب. 

 2/5/2022، أون الينفمسطين 
 

 يطالبون بتوفير فرص العمل ورفع األجور وتخفيض الضرائب  وغزة في الضفةعمال فمسطينيون 52
غزة ػ راـ اهلل ػ د ب أ: تظاهر مئات العماؿ الفلسطينييف في الوف  الءربي  وغزة الثبلثاء بمناسب  اليـو 

د أدنى لؤلجور إلى جانب الحد مف معدالت العالمي للعماؿ مطالبيف بإ رار نظاـ لحماي  حقو هـ وووف ح
وردد مئات العماؿ، الذيف اضتصموا  بال  نقاب  مقر اتحاد نقابات ضماؿ فلسطيف في مدين   البطال  القياسي .

نابلس شمالي الوف  الءربي ، هتافات تطالب بتوفير فرص العمؿ ورفف األجور وتخفيض الورائب 
 انوف للوماف االجتماضي وووف نظاـ ييفؿ حقو هـ االجتماضي  وطالب المتظاهروف بإ رار  الحيومي .

 والنقابي  والحد األدنى لؤلجور في مواجه  تصاضد معدالت غبلء المعيش .
مف جانبهـ، احتو متظاهروف  بال  مقر المجلس التشريعي في غزة ضلى وا ف البطال  والفقر الذي يعانيه 

 .2006ي المستمر ضلى القطاع منذ حزيراف )يونيو  مئات منهـ جراء استمرار الحصار اإلسرائيل
 وطالب ه الء بتوفير فرص ضمؿ الئق  لهـ تيفؿ لهـ حياة يريم  وحدا أدنى مف األجور.

 2/5/2022، القدس العربي، لندن
 

 / أبريل ألف سائح زاروا أريحا خالل نيسان 268 53
ات العام  واالضبلـ امس الثبلثاء "أف ذيرت شرط  السياح  واسثار في بياف صدر ضف  سـ العبل  :أريحا

ألؼ سائح زاروا مدين  أريحا في شهر نيساف الماوي، وهي أضلى نسب  خبلؿ السنوات  278أيثر مف 
وأووح البياف "أف تقرير شرط  السياح  واسثار وبناء ضلى بيانات الموا ف السياحي  يقوؿ  الخمس األخيرة".

 78950ا، والسياح  المحلي  مف مختلؼ المحافظات بلءت شخص 57659أف السياح  األجنبي  بلءت 
، فيما بلي ضدد النزالء في فنادؽ المدين  للفترة نفسها 2498زائرا مف أراوي  24095مواطنا، إواف  إلى 

 شخصا". 22697
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 2/5/2022، القدس، القدس
 

 العموم والتكنولوجيايتفوقن عمى الييوديات في  "إسرائيلبـ"الفتيات العربيات اإلسرائيمي: اإلحصاء  54
تؿ أبيب: أظهر بحث أجرته دائرة اإلحصاء المريزي  في إسرائيؿ، نشرت تفاصيله أمس، تفو ا واوحا 

 للطالبات العربيات ضلى نظيراتهف مف المدارس اليهودي  الديني  والرسمي  في مجاؿ العلوـ والتينولوجيا.
في المائ  مف الطالبات  5.5لعربيات، مقابؿ نسب  في المائ  مف الطالبات ا 8.9فلقد بيف البحث أف نسب  

في المائ  مف الطالبات في التعليـ الديني اليهودي، حصلف ضلى  2.7اليهوديات في التعليـ الرسمي ونسب  
 شهادة إنهاء الثانوي  في مجاؿ العلـو النوضي  والتينولوجيا.

في المائ   8.6ؿ، إذ سجؿ البنوف نسب  يذلؾ بيف البحث تفوؽ البنيف ضموما ضلى البنات في هذا المجا
في المائ  للبنات في المعدؿ العاـ، وياف الفتا أف نسب  البنات العربيات تشيؿ استثناء  5.5مقابؿ نسب  

 يبيرا و فزة فوؽ هذا المعدؿ.
 2/5/2022، الشرق األوسط، لندن

 
 اإلبراىيمي الخميل تغضب لرفع العمم اإلسرائيمي عمى الحرم 55

أثارت حادث  رفف العلـ "اإلسرائيلي "ضلى الحـر اإلبراهيمي ردود فعؿ غاوب  في أوساط : د سرورإيا-الخليؿ
وي يد الشيخ ماهر مسودة مفتي محافظ  الخليؿ ضلى أف حادث   النخب السياسي  والمواطنيف الفلسطينييف.

ستقبلؿ "ضندهـ ،مشيرا اف رفف العلـ اإلسرائيلي فوؽ الحـر لـ تيف المرة األولى خاص  فيما يسمى "ضيد اال
مف مظاهر احتفالهـ بهذا اليوـ أف يقيموا حفبلت يبيرة ويويئوف المصابيح اليهربائي  ويشءلوف الموسيقى 
الصاخب  ،وير صوف ويرفعوف األضبلـ وخاص  التي تحمؿ "نجم  داود" في جميف أنحاء الحـر اإلبراهيمي. 

عمؿ ، ألف وجود االحتبلؿ باطؿ، وليس له أساس مف ويشدد ضلى أف أهؿ الخليؿ غير راويف ضف هذا ال
الصح ، وأف أهؿ الخليؿ مرابطوف ومحافظوف ضلى مقدساتهـ اإلسبلمي ، وهـ ال يفرطوف بها مهما يانت 

 .  اإلجراءات اإلسرائيلي  المشددة الظالم ، وخاص  أياـ منف الدخوؿ إلى الحـر
رفف العلـ اإلسرائيلي ضلى الحـر اإلبراهيمي سابق   أضتبر النائب في المجلس التشريعي باسـ الزضاريرو 

خطيرة ينبءي ضلى العالـ العربي واإلسبلمي أف يعتبرها جريم  يبيرة، ويجب استنيار هذا العمؿ بطريق  
 تتناسب مف أهمي  المقدسات اإلسبلمي .

 2/5/2022، فمسطين أون الين
 

 اعتصام فمسطيني أمام الصميب األحمر في صور 56
البلجئيف الفلسطينييف مف مخيمات منطق  صور اضتصاما اماـ مقر اللجن  الدولي  للصليب  نفذ ضشرات

منطق  صور، لمناسب  االوؿ مف ايار، ت ييدا  -االحمر في صور، بدضوة مف اتحاد نقابات ضماؿ فلسطيف 
سرى والمعتقليف ضلى الوحدة الوطني  وانهاء االنقساـ ودضما للمقاوم  الشعبي  ود االحتبلؿ وتوامنا مف اال

رفف المعتصموف الفتات تندد باالحتبلؿ الصهيوني ورفض التوطيف وحؽ البلجئيف  في السجوف االسرائيلي .
وسلموا مذيرة ضبر ممثؿ الصليب االحمر الدولي رياض دبوؽ موجه  الى يؿ مف  الفلسطينييف بالعمؿ،

 االميف العاـ لبلمـ المتحدة ومدير الصليب االحمر الدولي.
 2/5/2022، مستقبل، بيروتال



 
 
 

 

 

           28ص                                    2489العدد:                2/5/2022 األربعاء التاريخ:

 
 فمسطينيون يدعون النتفاضة ثالثة دعًما لألسرى في سجون االحتالل نشطاء 57

راـ اهلل: دضا نشطاء فلسطينيوف إلى انطبلؽ انتفاو  فلسطيني  ثالث  دضًما لؤلسرى الفلسطينييف في سجوف 
منها مف  بؿ إدارة السجوف  االحتبلؿ اإلسرائيلي الموربيف ضف الطعاـ، مطالبيف بحقو هـ والتي حرموا

 اإلسرائيلي .
وجاءت دضوة النشطاء الفلسطينييف ضلى صفح  "االنتفاو  الفلسطيني  الثالث " ضلى مو ف التواصؿ 
االجتماضي "فيسبوؾ"، حيث أيدوا في بياف لهـ ب ف "نصرة األسرى وواجب تحريرهـ هو ضنواف االنتفاو  

ي يؿ العالـ وفلسطيف إلى أف ينتفووا دضما لؤلسرى ونصرة للقدس الثالث "، يما دضوا "األحرار والثوار ف
 ووفاء للشهداء"، وفؽ تعبيرهـ.

 2/5/2022قدس برس، 
 

 حصار غزة بأصوات عربية وعالمية تكسر "احتفالية فمسطين لألدب" 58
 وهي تُقاـ في 2022انطلقت امس الدورة الخامس  الحتفالي  فلسطيف الخامس  لؤلدب : فارس ضيد -غزة 

شيؿ رئيسي فى غزة ضطفًا ضلى راـ اهلل وبيرزيت، واألمسي  الختامي  تشهدها القاهرة مساء الحادي ضشر مف 
 «.روابط»الجاري في مسرح 

، وأخذت طابف المهرجاف األدبي 2008، بدأت ضاـ «بالِفْست»ويانت احتفالي  فلسطيف لؤلدب، المعروف  بػ 
 -ودضـ-فلسطيف المحتل ، وتعمؿ االحتفالي  ضلى إ ام   المتنّقؿ، بحيث تنتقؿ إلى جمهورها في مدف

ثقاف  القوة »، -الصبلت الثقافي  بيف فلسطيف والعالـ، وتواجه، بحسب تعبير المفير الفلسطيني إدوارد سعيد 
ت يد احتفالي  فلسطيف لؤلدب الحمل  الفلسطيني  للمقاطع  األياديمي  والثقافي  إلسرائيؿ،  «.بقوة الثقاف 

ير بشدة الحصار المفروض ضلى غزة. وتلتـز العمؿ ضلى إحياء العبل ات الثقافي  بيف الشعوب وتستن
 العربي ، تلؾ العبل ات التي تتديؿ منذ زمف.

 2/5/2022، الحياة، لندن

 
طالق سراحيم: انعمّ  59  نقابيون يطالبون بإنشاء تحالفات لدعم األسرى وا 

أف مػػا يتعػػرض لػػه األسػػرى األردنيػػوف والفلسػػطينيوف مػػف أيػػد نقػػابيوف وحقو يػػوف  :طػػارؽ الحميػػدي -ضمػػاف 
انتهايػػػػات وتعػػػػذيب داخػػػػؿ سػػػػجوف االحػػػػتبلؿ يجػػػػب أف يتو ػػػػؼ مطػػػػالبيف الحيومػػػػ  بمتابعػػػػ  شػػػػ ونهـ وتقػػػػديـ 

وشػػػددوا ضلػػػى أهميػػػ  تفعيػػػؿ دور اإلضػػػبلـ فػػػي متابعتػػػه شػػػ وف  المسػػػاضدة لهػػػـ والعمػػػؿ ضلػػػى إطػػػبلؽ سػػػراحهـ.
يما ايدوا أهمي  ت سيس لجاف لمتابع   وايا األسرى يوميػا  ال مقبوؿ.األسرى يوف الدور القائـ غير مرض و 

 وليس بشيؿ موسمي ينشط خبلؿ األياـ التي تصادؼ ذيرى األسير ويـو األرض.
ويانػػت لجنػػ  الحريػػات فػػي نقابػػ  المهندسػػيف أ امػػت لقػػاء تشػػاوريا مػػف األسػػرة االضبلميػػ  االردنيػػ  حػػوؿ افوػػؿ 

  االسرى في حيف طالبت نقاب  المهندسيف الزراضييف الحيومػ  بااللتفػات إلػى السبؿ اليفيل  لدضـ وم ازة  وي
 مطالب و وي  األسرى األردنييف لدى اليياف الصهيوني.

المهنػػدس ناصػػر هنيػػدي امػػيف ضػػاـ نقابػػ  المهندسػػيف وجػػه التحيػػ  وااليبػػار لبلسػػرى االبطػػاؿ الػػذيف يقػػارضوف 
ف االرض المحتلػػ  والػػذود ضػػف شػػرؼ االمػػ  وحقهػػا المقػػدس االحػػتبلؿ ويقػػدموف الءػػالي والنفػػيس فػػي الػػدفاع ضػػ

 بفلسطيف مف خبلؿ صمودهـ االسطوري و خووهـ معري  االمعاء الخاوي .
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مف جانبه تحدث الزميؿ جهػاد ابػو بيػدر رئػيس لجنػ  الحريػات فػي نقابػ  الصػحفييف واشػاد ببطػوالت االسػرى  
 وتوحياتهـ.

اهلل البرغػوثي صػاحب أيبػر حيػـ والػذي تحػدث ضػف اهميػ  هػذا  يما تحدث باللقاء والد األسػير المهنػدس ضبػد
االوػراب ضػػف الطعػػاـ والػػذي يوػػف حيػػاة االسػػرى االردنيػيف فػػي مرحلػػ  الخطػػر ووػػرورة اف تتحػػرؾ الحيومػػ  

 والجهات الرسمي  والشعبي  لحماي  ه الء االبطاؿ.
يف بالحيومػ  والمعنيػيف فػي وفي ذات السياؽ شدد المهنػدس محمػود أبػو غنيمػ  ضلػى وػرورة التفػاؼ المسػو ل

وزارة الخارجيػػ  إلػػى مطالػػب األسػػرى األردنيػػيف العادلػػ  ومتابعػػ  شػػ ونهـ وتقػػديـ المسػػاضدة لهػػـ والعمػػؿ ضلػػى 
 إطبلؽ سراحهـ.

 2/5/2022، الرأي، عّمان
 

 لممطالبة باإلفراج عن األسـرى« طمبة االردنية»و« الوحدة الشعبية»لشباب  اعتصام 60
شخصا مف شباب حزب الوحدة الشعبي  الديمقراطي االردني )وحدة  واتحاد  250و اضتصـ نح: بترا –ضماف 

طلبػػػ  الجامعػػػ  االردنيػػػ  أمػػػاـ مقػػػر االمػػػـ المتحػػػدة فػػػي ضمػػػاف امػػػس الثبلثػػػاء للمطالبػػػ  بػػػاإلفراج ضػػػف االسػػػرى 
اـ و ػػاؿ ضوػػو الحػػزب الػػديتور فػػاخر دضػػاس اف االضتصػػ االردنيػػيف والفلسػػطينييف فػػي المعػػتقبلت االسػػرائيلي .

جاء للتعبير ضف رفض الشباب للصمت العربي والدولي ازاء  وي  االسرى في سجوف االحتبلؿ االسػرائيلي، 
 مشيرا الى اف نحو الفػي اسػير يخووػوف معريػ  البطػوف الخاويػ  ويواجهػوف بػذلؾ االحػتبلؿ وادواتػه القمعيػ .

بمو ػؼ )االمػـ المتحػدة  وياف ضدد مف أهالي االسرى حوروا االضتصاـ، وسػط صػيحات مػف الءوػب تنػدد 
 مف  وي  ابنائهـ.

 2/5/2022، الدستور، عّمان

 
 بتحرير فمسطين يتعيدالمرشح لالنتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح  :مصر 62

في بدء حملته  ، المرشح لبلنتخابات الرئاسي  في مصر،الفتوح ضبد المنعـ أبو .د تعهد مراسلو األهراـ:
 طيف والشعوب العربي  مف الطءياف.بتحرير فلس ،االنتخابي 

 2/5/2022األىرام، القاىرة، 
 

 عن الطعام ينضربالم األسرى أسرى الجوالن صدقي المقت ينضم إلى عميد 62
أيدت وزارة ش وف األسرى والمحرريف في السلط  الفلسطيني ، أف ضميد أسرى الجوالف صد ي  :راـ اهلل
أسيرا  خريف  25شرع بإوراب مفتوح ضف الطعاـ مف  سن  في سجوف االحتبلؿ، 27الذي يقوي  ،المقت

 .2498مف فلسطيف المحتل  
 30/4/2022قدس برس، 

 
 
 

 حول الجوالن مقابل إسقاط األسد "إسرائيل"فكرة التفاوض مع يعمن رفض "المجمس الوطني"  غميون 63
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جلس الوطني أو ما يتردد ضف إمياني   بوؿ الم ،لندف: رفض رئيس المجلس الوطني السوري برهاف غليوف
حوؿ مستقبؿ هوب  الجوالف مقابؿ مساضدة  "،إسرائيؿ"أي فصيؿ بالمعارو  التفاوض مف الدوؿ الءربي  أو 

. و اؿ "مثؿ هذا اليبلـ نحف بالمجلس الوطني لـ نقؿ أبداً "ه الء في إسقاط نظاـ بشار األسد، وشدد: 
نحف بالمجلس  لنا وشددنا ضلى أف سيادة "هاتؼ: غليوف، في حوار أجرته معه ويال  األنباء األلماني  ضبر ال

سوريا ال تستقيـ إال باسترجاع الجوالف.. الجوالف أرض سوري  وستظؿ يذلؾ، وهذا حؽ يعرفه العالـ يله. 
الذي تعامؿ مف إسرائيؿ وسمح "، وتابف: "والثورة الديمقراطي  في سوريا ستيوف أ در ضلى استرجاع الجوالف

 ."جوالف هو النظاـ ال المعارو لها باالستمرار في ال
 2/5/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
ستراتيجيةالعراق في القاىرةسفير  64  : العالقة الفمسطينية العراقية متميزة وا 

، إف العبل ات 2/5  اؿ سفير العراؽ لدى مصر نزار الخير اهلل، يوـ الثبلثاء: محمود خلوؼ -القاهرة 
ستر  ف العراؽ مف خبلؿ مو عه يرئيس للقم  الفلسطيني  العرا ي  متميزة وا  اتيجي  وتتعمؽ بشيؿ أيبر، وا 

 العربي  يعمؿ بيؿ طا اته لحشد الدضـ والت ييد لحقوؽ الشعب الفلسطيني المشروض  وغير القابل  للتصرؼ.
 أف القوي  الفلسطيني  يانت إحدى أولويات القم  العربي  ،وفا بالقاهرةويال  في حديث ل ،وأيد الخير اهلل

الثالث  والعشريف، التي ضقدت نهاي  شهر  ذار/ مارس في بءداد، وأف ببلد  تسعى ألف تيوف فاضل  وجادة 
 ومس ول  في دضـ الشعب الفلسطيني في يؿ المحافؿ الدولي  واإل ليمي .

 2/5/2022نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 معنوية يمكنيا أن تفيد المصالحة الفمسطينية خبير وباحث تونسي: الثورة التونسية ليا سمطة 65

أف الثورة التونسي  أصبحت لديها سلط  معنوي   ،أيد األياديمي والباحث التونسي يماؿ بف يونس :تونس
ومرجعي  لدى يؿ األطراؼ الفلسطيني ، سواء في منظم  التحرير الفلسطيني  أو لدى فصائؿ المقاوم  مثؿ 

أف هذ   ، دس برس ويال في تصريحات خاص  ل ،وذير ابف يونس سبلمي.حري  حماس وحري  الجهاد اإل
 إتماـلجه   السلط  يميف للقيادة التونسي  أف تستند إليها للعب دور ما في الش ف الفلسطيني، خصوصاً 

 المصالح  بيف حريتي حماس وفتح.
 2/5/2022قدس برس، 

 
 ن الحب والتعايشنو عإومخرجو يقول  الييود المغاربة يثير جدالً  عنفيمم  66

مخرج الفيلـ الوثائقي "تنءير  ، اؿ يماؿ هشيار: تحرير محمد هميمي -زيي  ضبد النبي مف الرباط  إضداد
"أردت مف خبلؿ هذا الفيلـ  :مما أثار اليثير مف الجدؿ ،الذي بثته القناة المءربي  الثاني  م خراً  ،جيروزاليـ"

و اؿ هشيار  و التعايش واالحتراـ المتبادؿ بيف اليهود والمسلميف".ه لـ يعد موجوداً  الوثائقي أف أبرز وا عاً 
الذي صوت ضليه  األخيرف الفيلـ يتناوؿ "التعددي  الثقافي  في المءرب والدستور إفي مقابل  مف رويترز 

يما يتساءؿ هشيار "المءارب  يهود ومسلميف تعايشوا مف بعوهـ  يقر هذ  التعددي ". باألغلبي المءارب  
و اؿ . مف جذور  ليهجر ويعيش بيف هويتيف تتجاذبانه.." إنسافضاـ ييؼ يقتلف   الؼوا أيثر مف ثبلث  بع

سياسي   ف هناؾ ظروفاً ... ألإسرائيؿ إلىهشيار "ال يميننا اللوـ ضلى اليهود المءارب  لماذا هاجروا 
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وانتشار القومي  العربي   ؿإسرائيمذيرا بظروؼ " ياـ دول   ،الهجرة" إلىوا تصادي  تدفف دائما الناس 
 والظروؼ اال تصادي ".

 2/5/2022وكالة رويترز، 
 

 أكبر حممة ضغط سياسي في أوروبا لمناصرة قضية األسرى الفمسطينيين إطالق 67

أطلقت "الحمل  األوروبي  للدفاع ضف األسرى الفلسطينييف" في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيلي، وهي  :يوبنهاغف
حمل  واسع   ،ضف الطعاـ ىالعام  لفلسطيني أوروبا ومف موايبتها إلوراب األسر  حمل  أطلقتها األمان 

 النطاؽ للوءط ضلى صناع القرار والدوائر الرسمي  في االتحاد األوربي  والبرلمانات األوروبي  المختلف .
ضمها و الت الحمل ، في بياف صحفي تلقت " دس برس" نسخ  ضنه، إنه سيتـ إرساؿ ضريو  و ف ضليها ود

أيثر مف ضشرة  الؼ مشارؾ في م تمر فلسطيني أوروبا العاشر، الذي انعقد في الدنمرؾ السبت الماوي 
 ، لعدد يبير مف السياسييف والبرلمانييف، يما سترسلها إلى مفوو  االتحاد األوروبي البارونه ياثريف 9|28)

 أشتوف.

ف العاـ لؤلمـ المتحدة باف يي موف ورئيس وفي السياؽ ذاته  بدأت الحمل  بإرساؿ رسائؿ ضاجل  لؤلمي
 الوزراء البريطاني ووزير خارجيته وأضواء البرلماف األوربي وأضواء البرلماف البريطاني.

مف جانبه   اؿ ماجد الزير، رئيس م تمر فلسطينيي أوروبا والمدير العاـ لمريز العودة الفلسطيني، ضلى 
سساتي والجماهيري في أوروبا، ويدلؿ ضلى أهمي  الوزف الفلسطيني "باضتبار  ثمرة العمؿ الم   :أهمي  التحرؾ

 في القارة األوروبي  الذي بدأ ينمو في العقديف األخيريف".

 2/5/2022قدس برس، 
 

 حقوقية بريطانية: مطالب األسرى الفمسطينيين مشروعة يجب دعميا منظمة 68

مطالب األسرى الفلسطينييف في سجوف أيدت المنظم  العربي  لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا أف  :لندف
لءاءوالمداهمات الليلي  والحؽ في التعليـ  االنفرادياالحتبلؿ اإلسرائيلي، والتي تتمثؿ بإلءاء العزؿ  الحبس  وا 

لءاء  انوف شاليط مطالب مشروض  يجب ضلى أحرار العالـ دضمها. ودضت المنظم ، في بياف لها  اإلداري وا 
الشعوب العربي  واإلسبلمي  إلى تصعيد توامنهـ  ، دس برس ويال نسخ  منه لأرسلت  ،2/5يوـ الثبلثاء 

مف األسرى مف أجؿ التسريف بتحقيؽ مطالب األسرى. وحذرت إدارة السجوف مف تصعيد إجراءاتها القمعي  
ود الموربيف ضف الطعاـ ألف ذلؾ سي دي إلى نتائو ال تحمد ضقباها. وجددت دضوتها للمجتمف الدولي 

 باألسرى الفلسطينييف ي سرى حرب. االضتراؼة بورور 

 2/5/2022قدس برس، 
 

 صالح غير قانونيرائد الشيخ إبعاد  يعدّ ضد قرار  متنع عن االستئنافتالداخمية البريطانية  69
أفادت المنظم  العربي  لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، أف وزيرة الداخلي  البريطاني  تيريزا مي  ررت ضدـ 

القوائي الذي اضتبر أف  رار ترحيؿ رئيس الحري  اإلسبلمي  في الداخؿ الفلسطيني المحتؿ  استئناؼ الحيـ
الشيخ رائد صبلح غير  انوني، وأف التهـ التي وجهت للشيخ بالتحريض والعنصري  ال أساس لها. وأيدت 

ضلى ضيس  ماؿ ، أف "إف  رار وزيرة الداخلي  بعدـ االستئناؼ جاء 2/5المنظم  في بياف لها، الثبلثاء 
منظم  أمف المجتمف اليهودي التي صرح مس ولوها بعد صدور الحيـ بالقوؿ )نثؽ ب ف وزارة الداخلي  
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ستست نؼ الحيـ ، وبذلؾ تيوف وزيرة الداخلي   د  الت لمنظم  أمف المجتمف اليهودي وللمرة األولى في ملؼ 
   طيل  مراحؿ القوي ". الشيخ رائد صبلح )ال  بعد أف يانت أداة طيع  في يد المنظم

ودضت المنظم  وزيرة الداخلي  البريطاني  إلى االستقال  "إلخفا ها في ملفات يثيرة وارتيابها أخطاء جسيم  
في ملؼ الشيخ رائد صبلح، حيث يشؼ الحيـ القوائي ب نها "وللت" واضتمدت في  رارها الذي  وى 

مف اليهودي في المملي  المتحدة ضلى الرغـ مف أف باستبعاد الشيخ ضلى جه  واحدة هي منظم  أمف المجت
 مستشاريها حذروها مف إصدار  رار الترحيؿ". 

 2/5/2022موقع فمسطين أون الين، 
 

 يةسرائيممنتجات المستوطنات اإلبريطانية ت وسع نطاق مقاطعتيا لال "كو أوب"شركة  70
أف شبي  التسويؽ البريطاني  )يو  زهير أندراوس: يشفت صحيف  معاريؼ العبري ، النقاب ضف -الناصرة 

أوب  البريطاني  وسعت نطاؽ المقاطع  التي تفروها ضلى منتجات المستوطنات اإلسرائيلي  في الوف  
التي تعتبر مف أيبر خمس شريات للتجارة والتسويؽ بالجمل   ،الءربي  المحتل ، وتابعت إف الشبي  البريطاني 

تقرر و ؼ تعاملها التجاري مف الشريات اإلسرائيلي  التي تصنف  هي أوؿ شري  في أوروبا ،في بريطانيا
وأوافت أف هذا القرار جاء ميمبًل لقرار سابؽ اتخذته  منتجاتها في المستوطنات في الوف  الءربي  المحتل .

الشري ، ضندما  ررت في حينه و ؼ شراء منتجات شريات إسرائيلي  أ يمت مصانعها ضلى أراوي 
رت الصحيف   رار الشري  البريطاني  ب نه خطوة أخرى إلى األماـ ضلى طريؽ المقاطع  واضتب فلسطيني .

 مف أي مزود مصدر منتجاته هو المستوطنات اإلسرائيلي . الشامل  بفعؿ  رار الشري  ضدـ التعامؿ تجارياً 
ألربف شريات  ولفتت المصادر في تؿ أبيب، يما أيدت الصحيف ، إلى أف القرار البريطاني سيسبب أوراراً 

ألؼ جنيه إسترليني، ونقلت معاريؼ ضف هيبلري  050إسرائيلي  يصؿ حجـ التعامؿ التجاري معها إلى 
سميث، مف شري  )يو أوب  ومنسؽ المقاطع  ود استيراد المنتجات مف المستوطنات  وله، إف شبي  )يو 

ضف مساهمتها  لشريات أف تقدـ تقريراً أوب  تقود ضلى الصعيد الدولي هذا القرار التاريخي الذي سيلـز ياف  ا
شبيات تسويؽ إوافي  إلى اتخاذ خطوات  ، داضياً "إسرائيؿ"في انتهاؾ حقوؽ اإلنساف الفلسطيني مف  بؿ 

 مماثل ، ضلى حد تعبير .
 2/5/2022، لندن، القدس العربي

 
 مع الفمسطينيين تضامناً  "إسرائيل"ت مغي عروضيا في  ايرلنديةفرق موسيقية  72

ايرلندا، العبري  ضف أف فر تيف موسيقيتيف مف  "يديعوت أحرونوت"زهير أندراوس: يشفت صحيف   -رة الناص
، وذلؾ رووًخا لحمل  مقاطع  "إسرائيؿ" امتا بإلءاء ضروض يانت مقررة لهما في  ،درويش وبوؿ سيت هما

 .ايرلندافي اسون  األخيرة في  التي تنامت يثيراً  ،الدول  العبري 
 2/5/2022، لندن، ربيالقدس الع

 
 

 دير ياسين جزرةنشاطات وفعاليات مختمفة إلحياء متقيم منظمات تضامن بريطانية  72
أ امت منظمات توامف بريطاني  نشاطات وفعاليات مختلف  إلحياء مذبح  دير ياسيف : مديف ديري  -لندف 

وحيتها ضشرات المدنييف وذهب  2498 سن  في التي ارتيبتها العصابات الصهيوني  في  ري  دير ياسيف
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واستوافت هذ  المنظمات مصطفى محمود  اسـ حميدة مف أهالي  معظمهـ مف األطفاؿ والنساء والشيوخ.
ويتجوؿ أبو  .2498أبريؿ  /دير ياسيف، أحد الناجيف مف المذبح  ليصؼ ما حدث ليل  التاسف مف نيساف

في المدف الرئيسي  ببريطانيا، يروي ويسرد  ،ح الذي فقد تسع  مف أ اربه في المذب، أشرؼ القادـ مف القدس
 للبريطانييف ما شاهد  ضف المذبح  المروض .

ضف الهولويوست  أووح ضوو م سس  ذيرى دير ياسيف الديتور فرانسيس لويس، أنهـ يسمعوف يثيراً و 
مف شاهد في  مف الفلسطينييف، و اؿ "هذ  فرص  لبلستماع للحقيق    وياً  والمحر   التي أصبحت سبلحاً 

 ضلى مجزرة دير ياسيف التي حدثت ضلى أيدي نفس األشخاص الذيف يانوا في ياد فاشيـ".
 2/5/2022موقع الجزيرة.نت، 

 
 من شن ىجوم عمى إيران "إسرائيل" وزير الخارجية الياباني يحذر 73

واألراوي  "إسرائيؿ"ػيوميف ل لمدةالذي يبدأ اليوـ زيارة  ،يويشيرو غيمبا ،لندف: جدد وزير الخارجي  الياباني
الفلسطيني ، أمس، التعبير ضف  لؽ طوييو مف شف هجوـ ضلى المنشدت النووي  اإليراني ، وذلؾ في مقابل  

وأيد الوزير  ."مف المس ل  النووي  اإليراني  الياباف  لق  جداً "نشرتها صحيف  يديعوت أحرونوت. و اؿ غيمبا: 
إلى  لتسريف برنامجها النووي فحسب، بؿ  د ي دي أيواً  اف ضذراً الخيار العسيري لف يعطي إير "الياباني أف 

 ."إلسرائيؿ زيادة ضدـ االستقرار في المنطق  مما سيشيؿ تهديداً 
 2/5/2022الشرق األوسط، لندن، 

 
 عن مصادر أمريكية رسمية: إمكانية اليجوم العسكري عمى إيران تضاءلت كثيراً  يديعوت أحرونوت 74

في ضددها الصادر أمس الثبلثاء،  ،س: يشفت صحيف  يديعوت أحرونوت العبري زهير أندراو  -الناصرة 
اإلدارة األمرييي  أف ضف تقدير نقبًل ضف مصادر أمرييي  وصفتها ب نها ضالي  المستوى في واشنطف، يشفت 

ادر احتماالت توجيه ورب  ضسيري  إسرائيلي  للبرنامو النووي اإليراني، باتت وئيل  للءاي ، وبحسب المص
 ضينها، يما  الت مراسل  الصحيف  في الواليات المتحدة، فإف هناؾ ضامليف ي يداف ضلى هذا التحوؿ:

  ضبروا ضف 2+5مف الدوؿ اليبرى ) أف اإليرانييف في المحادثات التي جرت في اسطنبوؿ م خراً  :األوؿ
 .ل  الثاني  مف المحادثاتموا ؼ لين  مقارن  بموا فهـ السابق ، األمر الذي يفتح المجاؿ لنجاح الجو 

والهجوـ غير المسبوؽ مف  بؿ  ادة األجهزة  ،فمرد  الجدؿ الدائر داخؿ الدول  العبري  :أما السبب الثاني
األمني  السابقيف في الدول  العبري  ضلى يٍؿ مف رئيس الوزراء، بنياميف نتنياهو، ووزير األمف، إيهود باراؾ، 

يس الموساد السابؽ، مئير داغاف، ورئيس الشاباؾ السابؽ، يوفاؿ ولفتت المصادر إلى أف معارو  رئ
ديسييف، ورئيس هيئ  األرياف العام  لجيش االحتبلؿ، الجنراؿ غابي أشينازي، لتوجيه ورب  ضسيري  

يشفت ضف ضمؽ الخبلفات داخؿ دوائر صنف القرار في تؿ أبيب،  ،إسرائيلي  للبرنامو النووي اإلسرائيلي
السياسي واألمني، الذي ُيعارض بشدة اإل داـ ضلى  رار مف هذا القبيؿ، وهو القرار الذي وضززت المعسير 

ضلى أنه أهـ  رار سُيتخذ في تؿ أبيب منذ ت سيس الدول  العبري  في العاـ  "إسرائيؿ"أجمف المرا بوف في 
2498. 

ب ف تؿ  ،األمرييي ونقلت الصحيف  ضف دنيس روس، ما ياف  اله أوؿ مف أمس لصحيف  نيويورؾ تايمز 
أبيب وواشنطف اتفقتا ضلى منح الدبلوماسي  فرص  لحؿ المشيل  النووي  اإليراني ، ولينهما لـ تتفقا ضلى 
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تحديد جدوؿ زمني لهذ  المفاووات، وليف روس استدرؾ  ائبًل إف هذا ال يعني ب ي حاؿ مف األحواؿ أْف ال 
 حاؿ ضدـ استجاب  طهراف للمطالب األمرييي .تلج  الواليات المتحدة إلى الخيار العسيري، في 

 2/5/2022، لندن، القدس العربي
 

 حركة حماس: مرونة حمالة أوجو 75
 نقوال ناصر
إف المقابلػػػ  الحصػػػري  المطولػػػ  التػػػي اسػػػتءر ت خمػػػس سػػػاضات ونصػػػؼ السػػػاض  ضلػػػى مػػػدى يػػػوميف التػػػي 

"الري ػ. موسػى أبػو مػرزوؽ، لػمنحها نائب رئيس الميتػب السياسػي لحريػ  المقاومػ  االسػبلمي  "حمػاس، د
يػػػوهلر ايسػػػيس" منػػػدوب صػػػحيف  "فػػػورورد" اليهوديػػػ  العريقػػػ  لليهػػػود األميػػػريييف فػػػي القػػػاهرة، ونشػػػرت فػػػي 
ضددها الصادر في السابف والعشريف مف نيساف/ أبريؿ الجاري، هػي مقابلػ  غيػر مسػبو   ولػـ تعػرب بعػد، 

يف حمػػاس وبػػيف حيومػػ  دولػػ  االحػػتبلؿ و ػػد وصػػفها جيرشػػوف باسػػييف الػػذي يػػاف صػػل  وصػػؿ للتوسػػط بػػ
االسػػرائيلي فػػي صػػفق  تحريػػر األسػػرى الفلسػػطينييف مقابػػؿ االفػػراج ضػػف الجنػػدي جلعػػاد شػػاليط ب نهػػا يانػػت 

 "حدثا تاريخيا"، معربا ضف دهشته "لطوؿ الو ت" الذي منحه أبو مرزوؽ للمقابل .
سػمؾ سػليماف وسػمؾ نهػري مػف  ويما نشر، جرت المقابل  مف أبو مػرزوؽ فػي جػو ودي، ضلػى غػداء مػف

النيؿ في اليوـ األوؿ ووجب  بيتزا سريع  في اليـو الثاني، في منزؿ فخـ مف ثبلث  طوابؽ لـ ييتمؿ ت ثيثػه 
وسط حراسه ومعاونيه الذيف لـ ييػف بيػنهـ نسػاء، ويقػف فػي "ضزبػ " تبعػد حػوالي تسػعيف د يقػ  ضػف القػاهرة 

 العليا ال تزاؿ  يد البناء تعرؼ باسـ القاهرة الجديدة.في منطق  سيني  مخطط  للطبق  االجتماضي  
وتصػدرها  2846و"يومي  إلى األماـ اليهودي " )ذى جويش ديلي فورورد  التي صدرت بلءػ  اليػديش ضػاـ 

شػػري  إضبلميػػ  يهوديػػ  تملػػؾ صػػحفا ومحطػػات بػػث تسػػتمر اليػػـو دوف  2440باللءػػ  االنيليزيػػ  منػػذ ضػػاـ 
ؽ الصحؼ اليهودي  في العالـ و"يصوت لليهودي األميريي وومير" له في انقطاع يواحدة مف أ دـ وأضر 

 الواليات المتحدة يما تعرؼ نفسها.
وألف "فػػورورد ليسػػت مجػػرد منظمػػ  صػػحفي  فقػػط، بػػؿ وم سسػػ  يهوديػػ  يػػذلؾ"، يمػػا  الػػت الصػػحيف  فػػي 

"الطبيع  ػيانػػت متنبهػػ  لػػافتتاحيػػ  لهػػا تعقيبػػا ضلػػى المقابلػػ  فػػي الثالػػث والعشػػريف مػػف الشػػهر الحػػالي، فإنهػػا 
"الرسال " التي تبعثها موافق  أبو مػرزوؽ ضلػى إجػراء مقابلػ  صػحفي  للنشػر معهػا، وهػو "ثػاتي ػالتاريخي " ول

أهػـ  ائػد لحمػاس" يمػا وصػفته، فػي إشػارة ظاهريػػ  إلػى أف "المنظمػ  االرهابيػ  تلػيف وترشػد"، ليػف "القػػراءة 
ضلػػى الحقيقػػ  المخيبػػ  لآلمػػاؿ، والمثيػػرة للسػػخط حقػػا، بػػ ف  المت نيػػ " لمػػا  الػػه أبػػو مػػرزوؽ "تسػػلط الوػػوء

حماس تظؿ غير مستعدة للتخلي ضف العنػؼ والقبػوؿ بدولػ  إسػرائيؿ اليهوديػ  يوا ػف" وبػ ف "الرسػال " التػي 
بعثها هي "رسال  فرص  وائع ، ليؿ مف يعنيهـ األمر"، ليف "الحقيق  األيثر إثارة للػذهوؿ هػي لقػا   مػف 

 اته، والوفاء بيؿ تعهد بش ف اللقاء"، يما أوافت.فورورد في حد ذ
والخبلص  التي استنتجها الري يوهلر ايسيس الذي أجرى المقابل  مف أبو مرزوؽ هي أنه "خبلفػا لػبعض 
التقػػارير االضبلميػػ ، فإنػػه )أي د. أبػػو مػػرزوؽ  لػػـ يشػػر إلػػى أي مرونػػ  جديػػدة تقػػرب حمػػاس مػػف القبػػوؿ 

للجنػػ  الرباضيػ  للواليػػات المتحػدة وروسػػيا واالتحػاد األوروبػػي والواليػػات بالشػروط التػػي ووػعتها مػػا تسػمى ا
المتحدة لمشاري  جماضته في ضملي  سبلـ الشرؽ األوسط المحتورة اسف"، لينه استدرؾ ب ف ابو مػرزوؽ 

 "لـ يستبعد إمياني  ضبل   أيثر توافقا مف إسرائيؿ في المستقبؿ".
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ء ضليها، اللذاف وردا في افتتاحي  فورورد تعقيبا ضلى المقابل ، وهذ  الخبلص ، والتحريض ضلى حماس بنا
يانتػػا دلػػيبل سػػريعا ضلػػى النتػػائو العيسػػي  لمػػا ابتءػػا  أبػػو مػػرزوؽ مػػف محاولػػ  للتواصػػؿ مػػف يهػػود الواليػػات 
المتحدة، دوف أي ضبرة مف محاوالت منظم  التحرير الفلسطيني  وغيرها مف "شرياء السػبلـ" العػرب الػذيف 

 لى مثلها. سبقو  إ
وفسػػرت افتتاحيػػ  فػػورورد تلػػؾ "الحقيقػػ  األيثػػر إثػػارة للػػذهوؿ" بػػالقوؿ إنػػه "مػػف الواوػػح أف حمػػاس تعتػػرؼ 
بحاجتها إلى التواصؿ مف اليهود األميريييف، وضبرهـ، مف الجمهور األميريي"، أسوة بالحيوم  االسرائيلي  

ة فػتح فػي الوػف  الءربيػ "، ويػاف لحػاؽ حمػاس التي تتودد الػيهـ "يمػا لػـ تفعػؿ أبػدا مػف  بػؿ"، ومثلهػا " ػاد
 بهـ "مس ل  و ت فقط".

وأيػد أبػػو مػػرزوؽ أف دمشػؽ لػػـ تعػػد ضنوانػا لػػه ضنػػدما أضطػى الري يػػوهلر بطا ػػ  ضمػؿ ضليهػػا تحػػت اسػػمه 
أربع  أر اـ هواتؼ في العاصم  السوري  طلب منه إهمالها ويتب له ر ـ هاتؼ جديد ضلػى البطا ػ  داضيػا 

ه ضليػػه أو بواسػط  البريػػد االليترونػي للػػرد ضلػى أي أسػػئل  الحقػ  متابعػػ  للمقابلػ ، وربمػػا إيػا  لبلتصػػاؿ معػ
 للتواصؿ أيوا.

إف التػػزامف بػػيف خػػروج أبػػو مػػرزوؽ، وغيػػر  مػػف  يػػادات الحريػػ  التػػي توزضػػت بػػيف ضواصػػـ مختلفػػ  منهػػا 
للنظػػر، فػػي وػػوء الدوحػػ ، مػػف دمشػػؽ وبػػيف فػػتح بوابػػ  التواصػػؿ هػػذ  مػػف يهػػود الواليػػات المتحػػدة الفػػت 

التجرب  التاريخي  لحري  فتح التي تواصلت أوال مف "اليهود غير الصهاين " ثـ مف صهاين  "يسػارييف"  بػؿ 
أف تتوج تواصلها بتو يف اتفا يػات أوسػلو مػف القػادة الصػهاين  لدولػ  االحػتبلؿ اإلسػرائيلي، و بػؿ أف تعتمػد 

والتفػػاوض معهػػا بػػالرغـ مػػف ضلمهػػا األييػػد بػػ ف يهػػود فػػتح الواليػػات المتحػػدة راضيػػا ووسػػيطا وحيػػدا للسػػبلـ 
 أميريا  د "أسرلوا" سياستها الشرؽ أوسطي  لفترة طويل  مقبل .

والتسا ؿ الذي يثير  هذا التزامف يثير س اال  خر ضما إذا ياف وءط األزم  السػوري  الراهنػ  ضلػى حمػاس 
لن ي" بنفسػػها ضػػػف الحاوػػن  السػػػوري  "اػمجػػرد حجػػ  فػػػي ظاهرهػػا اليثيػػػر مػػف اال نػػاع وفػػػرت لهػػا مخرجػػػا لػػ

وااليرانيػػ  لمقاومػػ  دولػػ  االحػػتبلؿ فلسػػطينيا ولبنانيػػا تمهيػػدا لتءييػػر فػػي التيتيػػؾ فػػي األ ػػؿ إف لػػـ ييػػف فػػي 
االستراتيجي ، وهو ما يهلؿ له "شرياء السػبلـ" العػرب وغيػر العػرب باضتبػار  حقيقػ  وا عػ  ولػيس هػدفا لهػـ 

الحريػػ ، بينمػػا يتسػػرع الػػبعض فػػي الجانػػب اسخػػر، تحػػت وػػءط  يسػػعوف إليػػه بيػػؿ وسػػائؿ الوػػءط ضلػػى
"المقاوم  والممانع "، مما ووف ػاألزم  السوري  أيوا، في "غسؿ أياديهـ" مف حماس يحليؼ استراتيجي ل

 حماس في مووف شبه ، وشوش مو فها.
لػػػ  االحػػػتبلؿ ليػػػف االسػػػتناد إلػػػى ضواصػػػـ ضربيػػػ  غار ػػػ  حتػػػى  ذانهػػػا فػػػي اسػػػتراتيجي  "السػػػبلـ فقػػػط" مػػػف دو 

يتنػػا ض تمامػػا مػػف أي اسػػتراتيجي  للمقاومػػ  ب شػػياؿ المقاومػػ  التػػي يانػػت حمػػاس تتبناهػػا حتػػى اسف، ممػػا 
 يعزز االشتبا  والتشويش.

"الصدم " و"االحباط" و"السخط"، يمػا يتبػت "فػورورد" ػصحيح أف أبو مرزوؽ  د أصاب محاور  اليهودي ب
حريػػػ  فػػػي المقاومػػػ  ورفػػػض االضتػػػراؼ بدولػػػ  االحػػػتبلؿ وحػػػؽ فػػػي افتتاحيتهػػػا، ضنػػػدما أيػػػد ضلػػػى ثوابػػػت ال

البلجئيف في العودة اليها ورفض التفػاوض المباشػر معهػا، إذ يػاف جوابػه "ال"  اطعػ  ضلػى سػ اله إف يػاف 
مستعدا للذهاب إلى القدس، إذا ضروت ضليػه "وػمانات ألمنػه الشخصػي"، للتفػاوض ضلػى "الهدنػ " التػي 

 عاهدة" أو "اتفا ي " سبلـ مف دول  االحتبلؿ.تقترحها حماس بديبل ألي "م
فػػي بئػػر السػػبف،  2009ليػػف  خػػر ضمليػػ  "استشػػهادي " نسػػبت إلػػى حمػػاس و عػػت فػػي  ب/ أغسػػطس ضػػاـ 

و"الهدنػػ " طويلػػ  األمػػػد التػػي تقترحهػػا حمػػػاس مػػف دولػػ  االحػػػتبلؿ ويررهػػا أبػػو مػػػرزوؽ فػػي مقابلتػػه تلتػػػـز 
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ة خصوصػػا بعػػد أف تولػػت السػػلط  فػػي القطػػاع أواسػػط ضػػاـ الحريػػ  التػػزاـ الػػدوؿ بنمػػوذج لهػػا فػػي  طػػاع غػػز 
ويؿ الخرو ات لهذ  الهدن  جاءت مف الجانب اسخر، وهي تلتـز بمثلها في الوػف  الءربيػ  أيوػا  2006

إذ لػيس مقنعػػا أف سػػطوة  ػػوات االحػتبلؿ و"التنسػػيؽ األمنػػي" بينهػػا وبػيف السػػلط  الفلسػػطيني  بػػراـ اهلل تمنػػف 
رادت، لتقتصر مقاومتها اليوـ ضلى "الدفاع" في األراوي الفلسطيني  المحتل  ضاـ مقاوم  حماس فيها لو أ

2476. 
ضلى هذ  الخلفي ، فإف ما يبػدو ازدواجيػ  فػي خطػاب حمػاس يمػا ضبػر ضنػه أبػو مػرزوؽ فػي مقابلتػه غيػر 

 المسبو   مف "فورورد" اليهودي  يزيد في الشبه  والتشويش في مو ؼ الحري .
 مرونة حمالة أوجو

ضنػدما سػػ ؿ الري يػػوهلر منػػدوب "فػػورورد" د. أبػػو مػػرزوؽ لمػاذا وافػػؽ ضلػػى طلػػب منظمػػ  إخباريػػ  يهوديػػ  
إجراء حديث معمؽ ومطوؿ معه، أجابه ب ف "ضلي أف أفرؽ بيف اليهودي الذي خلؽ هػذ  المشػيل  لشػعبي 

 وبيف اليهود األميريييف مثلؾ ممف لـ يفعلوا أبدا أي شيء سيء لشعبي".
وؽ ال يميػػف أف تءيػػب ضنػػه حقػػائؽ مثػػؿ أف يهػػود أميريػػا ضلػػى وجػػه التحديػػد هػػـ أيبػػر داضػػـ وألف أبػػو مػػرز 

ومثػؿ أف معظػـ "أراوػي إسػرائيؿ" مسػجل   2498لدول  المشػروع الصػهيوني منػذ اغتصػاب فلسػطيف ضػاـ 
ه باسػػـ الويالػػ  اليهوديػػ  العالميػػ  التػػي يسػػيطروف ضليهػػا ولػػيس باسػػـ دولػػ  االحػػتبلؿ االسػػرائيلي، فػػإف جوابػػ

يشػػي بتوجػػه للو ػػوع فػػي ذات الفػػخ الػػذي و عػػت فيػػه منظمػػ  التحريػػر الفلسػػطيني   بلػػه ضنػػدما توهمػػت بػػ ف 
التواصؿ مف يهود الواليات المتحدة هو المدخؿ إلى الحيوم  األميريي  الستثمار وزنهػا الػدولي فػي انتػزاع 

بػػر ضػػف توجػػه رسػػمي حػػد أدنػػى مػػف الحقػػوؽ الوطنيػػ  للشػػعب الفلسطسػػني، وهػػذا منزلػػؽ خطػػر إذا يػػاف يع
 لحري  حماس فإنها بالت ييد سوؼ تلدغ مف الجحر ذاته الذي لدغت منه منظم  التحرير بقيادة فتح.

إف مرونػػ  أبػػو مػػرزوؽ التػػي تعبػػر ضػػف نفسػػها بلءػػ  حمالػػ  أوجػػه  ابلػػ  السػػتيعاب ازدواجيػػ  فػػي الخطػػاب 
ضلػػى  يػػاـ غيرهػػا بػػه، وتػػرفض أي تتبنػػى، مػػثبل، المقاومػػ  لينهػػا ت جلهػػا، وتعػػارض التفػػاوض لينهػػا توافػػؽ 

"معاهدة سبلـ" تتمخض ضنه لينها مستعدة للتعامؿ معها باضتبارهػا "هدنػ "، وتػرفض "حػؿ الػدولتيف" لينهػا 
"الهدن "، الخ.، هي جميعها نتائو موووضي  لت رجحها الراهف بيف "معسير ػتقبؿ به ضلى أساس مفهومها ل

ضلػى السػبلـ لينػه يتمسػؾ بخيػار  الػدفاضي حتػى ييػوف السػبلـ  السبلـ" العربي وبيف الخندؽ اسخر المنفتح
 ضادال.

وهػػي جميعهػػا م شػػرات ال لػػبس فيهػػا إلػػى تءييػػر فػػي التيتيػػؾ إف لػػـ ييػػف فػػي االسػػتراتيجي ، تءييػػر يعطػػي 
لخروج الحري  مف دمشؽ تفسيرا  خر غير وءط األزم  السوري  ضليها لبلنحياز فيها إلى هذا الطرؼ أو 

ؿ األحواؿ تءيير يقتوي تووػيحا للموا ػؼ أيثػر جػبلء يبعػد الحريػ  ضػف مػواطف الشػبه  ذاؾ، لينه في ي
 والتشويش. 

لقػػد أيػػد د. موسػػى أبػػو مػػرزوؽ فػػي مقابلتػػه غيػػر المسػػبو   أف حمػػاس لػػف "تعتػػرؼ باسػػرائيؿ يدولػػ "، ليػػف 
سػرائيؿ"، متجػاهبل أف البلػديف  سرائيؿ أو سوري  وا  يسػعياف إلػى سػبلـ العبل   معها ستيوف يعبل   "لبناف وا 

ضادؿ مف دول  االحتبلؿ ضلى أساس االنسحاب مف أراويهما المحتل  وملتزماف ب"مبادرة السبلـ العربي " 
التػػي ترفوػػها حمػػاس فػػي خطابهػػا وأف سػػوريا أجػػرت مفاووػػات مباشػػرة وغيػػر مباشػػرة وسػػري  وضلنيػػ  مػػف 

 ا؟دول  االحتبلؿ. فهؿ هذا هو الووف الذي تريد حماس اال تداء به حق
"، يما  اؿ مندوب الصػحيف  إلػى مقابلتػه، 2449وفي تفسير  لهذ  الهدن  التي ا ترحها "ألوؿ مرة في سن  

يثيػػػر أبػػػو مػػػرزوؽ أسػػػئل  متفجػػػرة: "دضنػػػا نقػػػيـ ضبل ػػػ  بػػػيف الػػػدولتيف )الفلسػػػطيني  واالسػػػرائيلي   فػػػي أرض 
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لمقاومػػػ  المسػػػتمرة وػػػد فلسػػطيف التاريخيػػػ  يهدنػػػ  بػػػيف الجػػػانبيف. فػػػذلؾ أفوػػػؿ مػػف الحػػػرب وأفوػػػؿ مػػػف ا
االحػػتبلؿ، وافوػػؿ مػػف احػػتبلؿ إسػػرائيؿ للوػػف  الءربيػػ  وغػػزة، الػػذي يخلػػؽ يػػؿ هػػذ  الصػػعوبات والمشػػايؿ 

 في الجانبيف". إنها لء  جديدة حقا.
فهذا اللء  حمال  أوجه. فهؿ يعنػي أف حمػاس، فػي حػاؿ  بػوؿ دولػ  االحػتبلؿ ب"الهدنػ " المقترحػ ، تقتػرح 

"؟ وهػػؿ يعنػػي أف حمػػاس لػػف تشػػارؾ فػػي هػػذ  الحالػػ  فػػي أي "حػػرب"  ػػد تلجػػ  إليهػػا، أو تقبػؿ "حػػؿ الػػدولتيف
؟ وهػؿ  2460ضلى سبيؿ المثاؿ، سػوري  يمػبلذ أخيػر لتحريػر أراوػيها يمػا حػدث فػي حػرب تشػريف ضػاـ 

تتو ؼ المقاوم  الفلسطيني  في حاؿ  بوؿ دول  االحتبلؿ بدولتيف ضلى أساس الهدن  المقترح  باضتبار أف 
ذا ياف هذا هو ما ضنا   ػبلؿ الجدير باالحت "المقاوم  المستمرة" هو احتبلؿ "الوف  الءربي  وغزة" فقط ؟ وا 

أبو مرزوؽ، فإف االحساس ب"الصدم " و"االحباط" و"السخط" الذي شعرت به هيئ  تحريػر فػورورد ييػوف 
 متسرضا ولـ يقرا في العمؽ ما  اله الرجؿ الثاني في حماس.

، يما  اؿ مندوب الصحيف  اليهودي ، ب ف حماس لف تتخلى خبلؿ الهدن  ضف هدفها وضندما "وءط" ضليه
فػػي "تػػدمير إسػػرائيؿ" وأنهػػا سػػوؼ تسػػتءؿ الهدنػػ  للتسػػلح، لػػـ ي يػػد أبػػو مػػرزوؽ ولػػـ ينػػؼ، ليػػف جوابػػه يػػاف 
حمػاؿ أوجػػه يػػذلؾ: "مػػف الصػػعب القػػوؿ مػػاذا سػػييوف فػي الجػػانبيف بعػػد ضشػػر سػػنوات. ربمػػا ييػػوف جػػوابي 

 ضف االضتراؼ باسرائيؿ[ مختلفا تماما ضف جوابي بعد ضشر سنوات".اسف ]
في حوارات القاهرة،  يؿ إف حمػاس وافقػت ضلػى تبنػي "اسػتراتيجي  غيػر ضنيفػ "، ليػف أبػو مػرزوؽ  ػاؿ إف 
ما ضنا  اجتماع الفصائؿ الفلسطيني  بالقاهرة في تشريف الثاني/ نوفمبر الماوي ياف أمرا "مختلفا تماما"، 

رر أف "المقاوم  الشعبي  المدني "  اسـ مشترؾ، "ونحف نقبؿ ذلؾ، فذلؾ يمينه أف يجعػؿ المصػالح  فقد تق
أسهؿ"، "لينه ال يعني التخلي ضف الحؽ والفرص  لشف ضمليات ضسيري ". إنه أمساؾ بالعصا مػف الوسػط 

 مرة أخرى، يانت نتيجته حتى اسف ت جيؿ المقاوم  بيؿ أشيالها. 
اس المعلن  الستئناؼ المفاووػات، أيػد أبػومرزوؽ رفػض التفػاوض المباشػر بػيف وفي خوـ معارو  حم

حمػػػػاس وبػػػػيف دولػػػػ  االحػػػػتبلؿ، لينػػػػه لػػػػـ يتػػػػرؾ مجػػػػاال للشػػػػؾ بػػػػ ف الحريػػػػ  ال تعػػػػارض تفػػػػاوض "السػػػػلط  
الفلسػػػطيني " معهػػػا، حسػػػب "تفػػػاهـ سػػػابؽ مػػػف فػػػتح" يمػػػا  ػػػاؿ، غيػػػر أنػػػه اشػػػترط ضػػػرض "أي نتيجػػػ " لهػػػذا 

يشػػػمؿ يػػػؿ البلجئػػػيف الفلسػػػطينييف" موػػػيفا أف "يػػػؿ الفلسػػػطينييف يجػػػب أف يػػػدلوا  التفػػػاوض ضلػػػى "اسػػػتفتاء
ب صواتهـ حوؿ هذ " النتيج ، واشترط أيوا أف "أي اتفػاؽ يهػذا يجػب أف يتوػمف حػؽ الفلسػطينييف غيػر 

 المقيد في العودة إلى أروهـ".
تبػػػر  السػػػلط  "معاهػػػدة و ػػػاؿ ابػػػو مػػػرزوؽ إف أي اتفػػػاؽ تتوصػػػؿ اليػػػه السػػػلط  الفلسػػػطيني  بالتفػػػاوض، وتع

سبلـ"، فإف حماس سوؼ تتعامؿ معػه "مػف وجهػ  نظرنػا، باضتبػار  هدنػ ". فهػؿ هػذ  هػي الهدنػ  المقترحػ  
مف حماس حقا؟ و د لفت هذا التنا ض محػاور أبػو مػرزوؽ، فبلحػظ بػ ف "أي معاهػدة سػبلـ مػف إسػرائيؿ، 

سػػػي، والتجػػػارة، والتبػػػادؿ التجػػػاري، وتنقػػػؿ بالنسػػػب  إلػػػى فػػػتح، تشػػػمؿ االضتػػػراؼ المتبػػػادؿ، والتبػػػادؿ الدبلوما
الناس ضبر الحدود والتعاوف اال ليمي. يما تشمؿ دول  فلسطيني  منزوض  السبلح، وحقا فلسػطينيا محػدودا 
فػػي العػػودة". فهػػؿ سػػتوافؽ حمػػاس ضلػػى أي اتفػػاؽ تتوصػػؿ إليػػه منظمػػ  التحريػػر الفلسػػطيني  بهػػذا المفهػػـو 

 باضتبار  "الهدن " التي تقترحها؟
ف موافقػ  أبػو مػرزوؽ الوػمني  ضلػػى التفػاوض وضلػى أي اتفا يػ  يػػتمخض التفػاوض ضنهػا باضتبارهػا هػػي إ

"الهدن " يشير إلى خلو جعبػ  حمػاس مػف بػديؿ للتفػاوض، لينػه لػـ يسػتبعد تءيػر الظػروؼ مسػتقببل ضنػدما 
يميػػف أف تلػػـز  ػػاؿ إف أي اتفا يػػ  يهػػذ  لػػف تلػػـز حمػػاس فػػي المسػػتقبؿ: "ال أضتقػػد أف معاهػػدة مػػف أي نػػوع 
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أحػػدا فػػي المسػػتقبؿ. ا ػػرأ التػػاريخ فقػػط"، يمػػا  ػػاؿ، ملوحػػا بتءييرهػػا إف تسػػلمت حمػػاس السػػلط ، مستشػػهدا 
بسػػابق  "التءييػػرات العديػػدة فػػي اتفا يػػات" أوسػػلو التػػي أجراهػػا رئػػيس وزراء دولػػ  االحػػتبلؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو 

 ضندما تسلـ الحيـ.
لمقابلػػ  ضػػف ميثػػاؽ حمػػاس، فقػػد نسػػفه تنصػػله منػػه ضنػػدما  ػػاؿ إف أمػػا دفػػاع أبػػو مػػرزوؽ فػػي اليػػوـ الثػػاني ل

الميثاؽ ال يحيـ حماس ثـ اضترؼ: "لدينا سياسات يثيرة، يثيرة، ال تتفؽ مف الميثاؽ ... وهناؾ اليثيروف 
فػػػي حمػػػاس يتحػػػدثوف ضػػػف تءييػػػر الميثػػػاؽ. ذلػػػؾ جػػػدؿ داخػػػؿ حمػػػاس، ألف هنػػػاؾ سياسػػػات يثيػػػرة، يثيػػػرة، 

في الميثاؽ". واضترافه هذا إواف  جديػدة لسلسػ  مػف خػروج الفصػائؿ الوطنيػ   تتعارض مف ما هو ميتوب
 الفلسطيني ، وفي مقدمتها منظم  التحرير، ضلى مواثيقها التي تسوغ وجودها.

 2/5/2022، المستقبل العربي
 

 لقطة فمسطينية لمتذكرة 76
 فهمي هويدي

وأتحايػػؿ ضليهػػا حينمػػا ترينػػي صػػور  ال تقػػؿ ألمػػي إننػػي صػػرت أضمػػى، فهػػي ترانػػي لينػػي ال أراهػػا. ابتسػػـ
إخوتي وأصد ائي وجيراف الحارة ضلى شباؾ الزيارة، فهي ال تعرؼ أنني صرت يفيفا بعد أف دب المرض 
ضيني حيف غزت العتم  يػؿ جسػدي. ال تقػؿ لهػا إننػي انتظػر ضمليػ  جراحيػ  لزراضػ  القرنيػ  منػذ سػنوات، 

اب الرحيؿ ضف النهػار، هػذا بعػض مػا يتبػه االسػير ليف إدارة السجف تماطؿ وتستدضي إلى ضيني يؿ اسب
الفلسطيني محمد براش في رسال  إلى شػقيقه يشػرح فيهػا أسػباب لجوئػه مػف زمبلئػه إلػى اإلوػراب المفتػوح 

 ضف الطعاـ الذي دخؿ يومه الرابف ضشر.
 صػػػ  بػػػراش واحػػػدة مػػػف  الؼ القصػػػص المشػػػابه  لنحػػػو خمسػػػ   الؼ اسػػػير يعيشػػػوف فػػػي ا بيػػػ  السػػػجوف 

رائيلي ، بعوهـ معزوؿ لـ ير أهله وال نػور النهػار يػامبل منػذ سػنيف طويلػ  وبعوػهـ مػريض وال يجػد اإلس
طريقا للعبلج، والبعض اسخر أموى شبابه في السجف ووصؿ إلػى خريػؼ العمػر ومػا ضػاد ي مػؿ فػي أف 

 يموت بيف أهله.
منذ ايثر مف شهريف وانوـ هذ  المعاناة دفعت ضددا مف األسرى إلى اللجوء إلوراب مفتوح ضف الطعاـ 

نمػا  2000مف شهر ابريؿ الماوي  26إليهـ في  اسير  خر، بينهـ اسػرى لػـ يوػربوا ضػف الطعػاـ فقػط وا 
 أيوا ضف الماء، األمر الذي يهدد حياتهـ بصورة فوري .

ضاما   05يانت االحتجاجات في السجوف اإلسرائيلي   د بدأت بإوراب فردي مف األسير خور ضدناف )
ضامػػا  التػػي أوػػربت ضػػف الطعػػاـ  26يومػػا، تبعتػػه األسػػيرة هنػػاء شػػلبي ) 77امتنػػف ضػػف الطعػػاـ مػػدة الػػذي 
يوما، ثـ ظؿ ضدد الموربيف ضف الطعاـ يتزايد منذ شهريف، حتػى وصػؿ ضػددهـ اسف إلػى ألفػي  50نحو 

 شخص.
ومنهـ مف لػـ  أسيرا معزولوف في زنازيف منفصل ، 29رئيس نادي األسير الفلسطيني  دورة فارس  اؿ إف 

ضاما، يما في حال  األسير حسف سبلم ، ومف االسرى مف اموػى ايثػر  22ير أسرته ولـ ير النور منذ 
ضاما ونصػؼ العػاـ  00ضاما في السجف، ومما ذير  االسير المحرر نائؿ البرغوثي الذي أموى  00مف 

لعػػػاد شػػػاليط، أف بعػػػض فػػي األسػػػر، وأفػػػرج ضنػػه فػػػي صػػػفق  تبػػػادؿ األسػػرى األخيػػػرة فػػػي مقابػػػؿ الجنػػدى ج
زمبلئه أصبحوا مقعديف ال يتحريوف اال ضلػى اليراسػي وال يسػتطيف الواحػد مػنهـ أف يػدخؿ الحمػاـ منفػردا، 

 ومنهـ مف يعاني امراوا مزمن   اتل  مثؿ األوراـ السرطاني  والقلب وغير ذلؾ.
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نما تر  فض ايوا تحسيف شروط الحيوم  اإلسرائيلي  ترفض ليس فقط اطبلؽ سراح األسرى ويبار السف وا 
أسباب رئيسي  وراء إوراب األسػرى ضػف الطعػاـ. األوؿ أف  0معيشتهـ داخؿ السجف، و د ضدد البرغوثي 

المئات مف األسرى لـ يروا ضائبلتهـ منذ سنيف طويل  وجميف األسػرى مػف  طػاع غػزة لػـ تسػمح السػلطات 
سػػت سػػنوات، يمػػا أف المئػػات مػػف األسػػرى لعػػائبلتهـ بزيػػارتهـ منػػذ االنسػػحاب االسػػرائيلي مػػف القطػػاع  بػػؿ 

مف الوف  ال يسمح لعائبلتهـ بزيارتهـ ألسباب اخػرى امنيػ . السػبب الثػاني هػو العػزؿ والمطالبػ  بإلءائػه، 
أسيرا معزولوف بصورة يامل  في زنازيف ضزؿ انفرادي  ال يخرجوف منها إال لمدة  20و 22فهناؾ ضدد بيف 

األرجػػؿ. أمػػا السػػبب الثالػػث يتمثػػؿ فػػي التفتػػيش الليلػػي الػػذي يػػتـ فيػػه سػػاض  فػػي اليػػـو وهػػـ مقيػػدو األيػػدي و 
زضاجهـ والعبث بحاجياتهـ دونما سبب.  إيقاظ األسرى وا 

أف االطبػاء ابلءػو  بػػ ف  58مػف جانبػه،  ػاؿ األسػػير ثػائر حبلحلػ  الػذي دخػػؿ إوػرابه ضػف الطعػاـ يومػػه الػػ
ضػػف محػػامي م سسػػ  « مػػدى»ت ويالػػ  جسػػد  فقػػد جهػػاز المناضػػ  وأصػػبحت حياتػػه معروػػ  للخطػػر. ونقلػػ

الذي زار حبلحل  فػي مستشػفى سػجف الرملػ  أف األخيػر أحوػر ضلػى يرسػي متحػرؾ وبػدا فػي « مانديبل»
حاؿ هزاؿ شديد وال يقوى ضلى السير بسبب االوػراب وأبلءػه انػه يعػاني  المػا شػديدة فػي الصػدر والمعػدة 

رامػػا مػػف وزنػػه. يمػػا شػػيا مػػف اضتقالػػه فػػي زنزانػػ  ييلوج 09وأصػػبح ال يػػرى إال القليػػؿ بعينػػه اليسػػرى وفقػػد 
انفرادي  وانخفاض في السير ووءط الدـ وارتفاع في د ات القلػب وتسػا ط الشػعر ونزيػؼ دمػوي مػف فمػه 

 بيف الفترة واألخرى وومور في العوبلت.
فوػيل   سػلها فػي راـ اهلل، أهديػه إلػىا  لمر 26/9اللندني  في )« الحياة»هذ  خبلص  تقرير نشرته صحيف  

المفتػي الػذي زار القػدس أخيػرا، ورأينػا صػورته بنظارتػه السػوداء وهػو يتجػوؿ فػي جنبػات المسػجد األ صػػى 
مػػف زيػػارة  98دوف أف يلفػػت نظػػر  أف االسػػرائيلييف يمنعػػوف ابنػػاء فلسػػطيف مػػف الوػػف  والقطػػاع ومنػػاطؽ 

ائػد صػبلح وغيرهمػا المسجد اال صى بؿ يحـر خطيبه وشيخه الشيخ ضيرمػ  صػبرى ابػف القػدس والشػيخ ر 
مف رموز وضلماء المسلميف في فلسطيف، ولـ تستو فه دالل  منف يؿ هوالء ثـ الترحيب بزيارة مفتي مصر 

ظهار  في الصورة محاطا بالجنود اإلسرائيلييف الذيف تولوا حمايته.  وا 
فػي فلسػطيف، إليه أهػدي التقريػر، مػذيرا فوػيلته ومػف دافعػوا ضػف زيارتػه بوجػود االحػتبلؿ وسػجله األسػود 

الػػذي تمثػػؿ  وػػي  االسػػرى فصػػبل واحػػدا مػػف فواجعػػه، وػػمف ضشػػرات الفصػػوؿ األخػػرى التػػي يتبػػت بػػدماء 
الفلسطينييف ودمػوضهـ وضػذاباتهـ، التػي يتجاهلهػا نػداء السػياح  فػي القػدس وهػي ميبلػ  بػاألغبلؿ فػي ظػؿ 

 االحتبلؿ.
 2/5/2022، السبيل، عّمان

 
 روفة األمنية(!انتخابات الجامعات في الضفة.. و)الب 77

 لمى خاطر
ييػػػاد يبلػػػي بػػػؾ اإلشػػػفاؽ مػػػدا  وأنػػػت تصػػػءي لثرثػػػرة نفػػػر مػػػف اليتػػػاب والسياسػػػييف والحػػػزبييف ضلػػػى هػػػامش 
انتخابػػات جامعػػات الوػػف ، ثػػـ تتمنػػى لػػو أف شػػيئًا مػػف الحيػػاء تملّػػؾ هػػ الء وهػػـ يبػػدوف شػػامتيف بػػالتراجف 

فػػي تخويػػؼ منتسػػبيه، واسػػتبؽ إضبلنػػه نيتػػه االنتخػػابي لتنظػػيـ أفنػػى االحػػتبلؿ يػػؿ أسػػاليبه فػػي إوػػعافه و 
خػػػوض انتخابػػػات المجػػػالس الطبلبيػػػ  بحملػػػ  مسػػػعورة أسػػػماها ) ػػػص العشػػػب   بػػػؿ أف يصػػػبح شػػػويا، أي 
اجتثاث أّي مظهر لعودة اليتل  اإلسبلمي  إلى الساحات الجامعي   بؿ أف يستفحؿ خطرها ويتحوؿ أبنا ها 

 حتبلؿ .إلى  نابؿ مو وت  )ضلى حد تعبير جنراالت اال
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يتػػػب يثيػػػروف وتحػػػدثوا  محللػػػػيف ومفسػػػريف أسػػػباب تقػػػػدـ الشػػػبيب  الفتحاويػػػ  ضلػػػػى اليتلػػػ  اإلسػػػبلمي  فػػػػي 
الجامعات، ويثير مما  يؿ ضلى وجاه  وله اضتبار ومياف، سواء ما يتعلؽ بالووف الميداني الذي ما زاؿ 

لجامعػػػات لخػػػوض فػػػي غيػػػر صػػػالح حمػػػاس، أو ذاؾ الخػػػاص بوػػػعؼ اسػػػتعداد اليتػػػؿ اإلسػػػبلمي  داخػػػؿ ا
االنتخابػػات، سػػيما وأنهػػا اتخػػذت  رارهػػا دونمػػا اسػػتعداد أو حوػػور مسػػبؽ، وبعػػد سػػنوات يانػػت فيػػه مءّيبػػ  
تمامػػًا ضػػف السػػاح  الجامعيػػ ، ولػػـ يػػتح للطلبػػ  أف يتعرفػػوا ضليهػػا أو يعػػاينوا نشػػاطها النقػػابي ومعػػالـ تمّيزهػػا 

 ضف غيرها.
اد  بانتبػػا ، وهػػو مػػا بػػدا مػػف تشػػجيف فتحػػاوي لػػدخوؿ غيػػر أف هنػػاؾ أمػػرًا  خػػر يسػػتحؽ أف نقػػؼ ضلػػى أبعػػ

اليتل  اإلسػبلمي  هػذا العػاـ حلبػ  المنافسػ ، ورفػف األجهػزة األمنيػ  يػدها ظاهريػًا ضػف غالبيػ  الوجػو  البػارزة 
 في اليتل  رغـ أف دأبها أف تستهدفهـ وتعتقلهـ ألتفه األسباب!

جهػػزة األمنيػػ  فػػي الوػف  وال حتػػى بحريػػ  فػػتح، لػيس مػػف الفطنػػ  بطبيعػ  الحػػاؿ أف نحسػػف الظػػف بنوايػا األ
لنعتقد أنها فج ة  ررت نزع ردائها اإل صائي، واالضتذار ضف سنوات القمف الماوي  بحؽ حماس ومختلؼ 
أشياؿ نشاطها، ألف ما شاهدنا  خبلؿ أياـ االنتخابػات يػاف يقػوؿ بووػوح: إف حريػ  فػتح و يػادة السػلط  

بارًا لمدى إميانياتها األمني  فػي إنجػاح فػتح فػي أيػ  ضمليػ  انتخابيػ ، أرادت مف هذ  المحط  أف تيوف اخت
وهنػػػا يػػػاف الرهػػػاف األبػػػرز هػػػو ضلػػػى اإلنجػػػاز الوحيػػػد الػػػذي حققتػػػه حريػػػ  فػػػتح طػػػواؿ السػػػنوات الفائتػػػ  فػػػي 
الوػػف ، وهػػو إرهػػاب النػػاس وتخػػويفهـ، والنجػػاح فػػي صػػرفهـ ضػػف المشػػاري  فػػي أي ضمػػؿ يخػػص حمػػاس، 

ضبلف الػدضـ لهػا، وهنػا أتحػدث ضػف ضامػ  النػاس وغيػر المػ طريف، ممػف يحتػاجوف حتى لو ياف بمستوى إ
في العادة إلى أجواء أمني  مريح  ليي يفصحوا ضف  ناضػاتهـ أو ينحػازوا )انتخابيػا  للطػرؼ الػذي يميلػوف 

 له دونما إيرا !
ى األجهػزة األمنيػ  فما الذي حصؿ هنا: بدوف مبالء  ياف االضتماد الفتحاوي في االنتخابات الجامعيػ  ضلػ

%، حيث اجتهد ضناصر األجهػزة ومسػ ولوها فػي 40ذات اإلميانات والمواهب المتعددة بنسب  تصؿ إلى 
االتصػػػاؿ ضلػػػى جميػػػػف الطلبػػػ  وذويهػػػـ وتهديػػػػد مػػػف يعرفػػػوف انحيػػػػاز  لليتلػػػ ، والطلػػػب منػػػػه ضػػػدـ الػػػػذهاب 

يـ ضلى المطابف وسائقي السػيارات لبلنتخاب، إواف  لقطف أي  صل  ما بيف اليتل  وخارج الجامع ، والتعم
العمومي  بورورة ضدـ تقديـ أي  خدم  لليتل ، ضدا ضف ضمليات شراء الذمـ الواسػع ، مػف أف هػذ  األخيػرة 
ليست ذات ت ثير يبير ألنها يانت ضلى الدواـ إحدى ريائز فتح في أيػ  ضمليػ  انتخابيػ ، لينهػا هػذا العػاـ 

 ضليه في السابؽ. نفّذت بدليات أيثر شيطاني  ضما يانت
ولػػـ ييػػف ضبثػػًا أف يػػاف النػػاطقوف باسػػـ شػػبيب  فػػتح أوؿ مػػا يتوجهػػوف بشػػيرهـ بعػػد يػػّؿ نتيجػػ  إلػػى األجهػػزة 
األمني ، لدورها في إنجاح الحري  )ضلى حد تعبيرهـ ، لدرجػ  دفعػت أحػد المتحمسػيف مػنهـ للقػوؿ إنػه لػوال 

 إلنجاز!مساضدة األجهزة بمختلؼ تشييبلتها لما حّصلت فتح هذا ا
الرسػػػال  المهمػػػ  هنػػػا، ليسػػػت إدانػػػ  هػػػذا المسػػػلؾ، فهػػػو بػػػات جػػػزءًا مػػػف الترييبػػػ  الفتحاويػػػ  ومػػػف شخصػػػي  
الفتحاوي الذي ال يميف أف يجد أو يرى نفسه خارج إطار أي جهاز أمني، بؿ المهـ هنا أف ما جرى ياف 

أجػواء يفتػرض أنهػا )نزيهػ  ، اختبارًا لقدرة األجهزة األمنيػ  ضلػى فػرض هيمنتهػا وبػّث الخػوؼ فػي مفاصػؿ 
وضلػػى حريػػػ  حمػػػاس هنػػا أف تقػػػرأ المعادلػػػ  بشػػػيؿ مووػػوضي سػػػليـ وبعيػػػدًا ضػػف العواطػػػؼ، ألّنػػػه ثبػػػت أف 
التءوؿ األمني في الوف  ما زاؿ صاحب اليلم  األولى، وما زاؿ يجيد اللعب الميشوؼ والقذر ضلػى وتػر 

السنوات السػابق . ألف الحقيقػ  المجػردة تقػوؿ الوهف الذي أصاب النفوس، وهو أمر لـ ييف موجودًا خبلؿ 
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إف فػػػتح فػػػي الوػػػف  مػػػا ضػػػادت تسػػػاوي شػػػيئًا دوف أجهػػػزة أمنهػػػا و)نػػػافورة  المػػػاؿ السياسػػػي الػػػذي يسػػػتميؿ 
 األتباع.

ومػػف ال زاؿ يػػوهـ نفسػػه بػػ ف انتخابػػات سػػليم  ونزيهػػ  يميػػف أف تجػػري فػػي ظػػؿ  بوػػ  أمنيػػ  ُصػػنعت فقػػط 
تفتؾ بشعبها في المقابؿ ضليه أف يراجف حساباته مرارًا وتيػرارا. الخسػارة لتحمي أمف االحتبلؿ وتترفؽ به و 

أمػػر ضػػادي حػػيف تيػػوف ألسػػباب ذاتيػػ  تخػػّص اإلطػػار نفسػػه، وليػػف حػػيف تػػتحيـ بهػػا أو بجػػزء يبيػػر منهػػا 
ضوامؿ أخرى يما حدث في انتخابات الجامعات يصبح الزمًا مقاومتها، وتصبح هنػاؾ حاجػ  لو ػت يػاٍؼ 

مػػػور إلػػػى نصػػػابها، حتػػػى ينيسػػػر الخػػػوؼ ويرحػػػؿ التءػػػوؿ وتعػػػود المنافسػػػ  إلػػػى سػػػيتها يسػػػمح بعػػػودة األ
 الصحيح .

 2/5/2022، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 حساـ الدجني

ـ هػي مػف أيثػر االنتخابػات فػي العػالـ إثػارة وتػدخبًل 2022أياد أجـز أف انتخابات الرئاس  المصػري  لعػاـ 
، وأوػػػػيؼ أف معظػػػػـ مرايػػػػز الدراسػػػػات واألبحػػػػاث وصػػػػناض  القػػػػرار التػػػػي تعمػػػػؿ لصػػػػالح دوؿ أو خارجًيػػػػا

منظمػػات دوليػػ  توػػف ضلػػى رأس أولوياتهػػا المعتػػرؾ االنتخػػابي المصػػري، وهويػػ  الػػرئيس القػػادـ لجمهوريػػ  
 مصر العربي ...

ال يمتلػػػػؾ  نقطػػػػ  االلتقػػػػاء بػػػػيف الػػػػدوؿ المتقدمػػػػ  ودوؿ العػػػػالـ الثالػػػػث هػػػػو وصػػػػوؿ رئػػػػيس وػػػػعيؼ لمصػػػػر
مرجعيػػػات حزبيػػػ  أو م سسػػػاتي  أو شػػػعبي ، وتتمنػػػى تلػػػؾ األطػػػراؼ ضػػػدـ وصػػػوؿ رئػػػيس ينتمػػػي للتيػػػارات 
اإلسػػبلمي ، ومػػف هنػػا تبػػدأ العقليػػ  الءربيػػ  بمسػػاندة المػػاؿ الخليجػػي، وبػػدضـ داخلػػي مصػػري مػػف  بػػؿ فلػػوؿ 

نفػػوذ بالنظػػاـ السياسػػي النظػػاـ المصػػري األسػػبؽ والػػذيف مػػا زالػػوا يسػػيطروف ضلػػى معظػػـ مرافػػؽ الحيػػاة وال
المصػػري، باإلوػػاف  إلػػى بعػػض الليبػػرالييف أو اليسػػارييف، والػػذيف يتمنػػوف ضػػدـ وصػػوؿ اإلسػػبلمييف لسػػدة 

 الحيـ في مصر.
مستندًة ضلى -نتائو ما سبؽ بدأت تظهر تباضًا، حيث استبعدت اللجن  العليا النتخابات الرئاس  المصري  

المرشح األ وى في جماض  اإلخػواف المسػلميف، والمرشػح السػلفي يبل مف خيرت الشاطر  -مبررات  انوني 
 حاـز صبلح أبو إسماضيؿ، وتسع  مرشحيف  خريف ينتموف إلى تيارات مختلف .

استبعاد حاـز صبلح أبو إسماضيؿ تـ استثمار  مف أجؿ توحيد مو ؼ الدضوة السلفي  للو وؼ خلؼ مرشح 
دضوة السػلفي  ممثلػ  بحػزب النػور السػلفي الػذي حصػؿ  خر، ويانت حظوظ خيرت الشاطر في نيػؿ ثقػ  الػ
مقعػدًا، ومػف حيػث ضػدد األصػوات سػبع  مبليػيف  47في انتخابات مجلس الشعب مف خػبلؿ القػوائـ ضلػى 

ونصؼ المليوف صوت، وبعد استبعاد خيػرت الشػاطر وترشػيح د. محمػد مرسػي مرشػحًا لجماضػ  اإلخػواف 
ممارسػػ  نفػػوذ  ضلػػى الػػدضوة السػػلفي  ألف تقػػؼ خلػػؼ مرشػػح  المسػػلميف، دفػػف العديػػد ممػػف يهمػػه األمػػر إلػػى

  خر، فو ف االختيار ضلى الديتور ضبد المنعـ أبو الفتوح.
 فمف هو إذف رئيس مصر القادـ...؟
مليوف مواطف، ويانت الدضوة السلفي   ػادرة ضلػى حسػـ االنتخابػات  50مف يحؽ لهـ التصويت في مصر 

اإلخواف الديتور محمد مرسي، فمجموع األصوات التػي منحػت  مف جولتها األولى في حاؿ دضمت مرشح
الثق  ضلى مستوى القوائـ في انتخابات مجلس الشعب األخيرة لحزبي الحري  والعدال  وحزب النور السػلفي 
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مليوف صوتًا، مف  22.762)حزب النور السلفي =  6.509.277)الحري  والعدال  + 25.208.209هي: 
لهـ التصويت، وحسب  خر انتخابات )انتخابات مجلس الشعب  فإف نسب   مليوف مواطف يحؽ 50أصؿ 

%، ولو أسقطنا تلؾ النسب  ضلى مف يحؽ لهـ التصػويت فػي انتخابػات الرئاسػ  القادمػ  70المشاري  هي 
 مليوف ناخب...  02فالر ـ سييوف 

أصػوات % مػف 78خبلص  القوؿ إف د. محمػد مرسػي فػي حػاؿ دضمػه حػزب النػور سيحصػؿ ضلػى نسػب  
 الناخبيف.

وهػػػذا بالت ييػػػد دفػػػف العديػػػد مػػػف األطػػػراؼ الخليجيػػػ  والءربيػػػ  بػػػ ف توػػػءط ضلػػػى الػػػدضوة السػػػلفي  بػػػ ف تػػػدضـ 
المرشح الديتور ضبد المنعـ أبو الفتوح وهذا سي يد سيناريو ضدـ الحسػـ مػف الجولػ  األولػى، وهنػا سػتتوزع 

 ومحمد سليـ العوا. أصوات اإلسبلمييف بيف محمد مرسي وضبد المنعـ أبو الفتوح
ويبقى الفيصؿ في مو ؼ المجلس العسيري وهوي  المرشح الذي يقؼ خلفه، وربما نرى في األيػاـ المقبلػ  
تحالفات للقوى الليبرالي  والقومي  بتشييؿ مجلس رئاسي  د يوـ يبل مف حمػديف صػباحي وضمػرو موسػى 

سػييوف لػه فػرص وحظػوظ  ويػ ، وليػف وأحمد شفيؽ، وهذا االئتبلؼ في حاؿ تفر ت أصػوات اإلسػبلمييف 
يبقى الخيار للشعب المصري، وتبقى فرص اإلسبلمييف أيثر صعوب ، وليف ما زالػت الفػرص سػانح  مػف 
أجؿ دضـ مرشح إسبلمي واحد وتشييؿ ائتبلؼ رئاسي يوـ يبل مف محمد مرسي وضبد المنعـ أبو الفتوح 

 وف يرسي الرئاس  في مصر مف الجول  األولى.ومحمد سليـ العوا، وبذلؾ مف المميف أف يحسـ اإلسبلمي
وليػػف فػػي حػػاؿ اسػػتمرت األمػػور ضلػػى حالهػػا، فػػإف السػػيناريو األ ػػوى هػػو ضػػدـ الحسػػـ مػػف الجولػػ  األولػػى 
وربما يتنافس يؿ مف ضبد المنعـ أبو الفتوح ومحمد مرسي ضلى يرسي الرئاسػ  فػي جولػ  اإلضػادة وحينهػا 

سيحصػؿ ضلػى دضػـ األحػػزاب الليبراليػ  واليسػاري  باإلوػػاف   يونػػهسػتيوف احتمػاالت فػوز أبػػو الفتػوح أ ػوى 
إلى حزب النػور السػلفي، وستسػاند  بعػض المايينػات اإلضبلميػ  فػي داخػؿ مصػر وخارجهػا، وذلػؾ بهػدؼ 

 إسقاط مرشح جماض  اإلخواف المسلميف.
 30/4/2022، فمسطين أون الين
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  امنوف روبنشتايف وأداـ وولفسوف
ينبءي يػي تسػتطيف الحيومػ  تحسػيف فاضليتهػا واتخػاذ  ػرارات تعبػر ضػف موا ػؼ أيثػر الجمهػور، اف تتبنػى 
طريقػػػ  نظػػػاـ جديػػػدة. تبػػػرهف اسػػػتطبلضات الػػػرأي العػػػاـ مػػػرة بعػػػد اخػػػرى ضلػػػى المو ػػػؼ الليبرالػػػي للجمهػػػور 

فقػد بػيف اسػتطبلع االسرائيلي اليهودي مف شػ وف الػديف والدولػ ، الػذي ينػا ض سياسػ  الحيومػ  الرسػمي . 
فػػي المائػػ  مػػف السػػياف اليهػػود البػػالءيف ي يػػدوف الػػزواج  70للػػرأي العػػاـ مػػثبل نشػػر فػػي المػػدة االخيػػرة اف 

 88ألف  –المدني. وزاد هذا الفرؽ زيادة يبيرة اذا فحصنا فقط ضف مو ؼ الجمهور العلمػاني فػي اسػرائيؿ 
الحػػداث  2022اح  ػانوف فػػي الينيسػػت فػي تمػػوز فػي المائػػ  ي يػػدوف هػذ  االميانيػػ . ليػػف حينمػا ُأثيػػر ا تػػر 
صػوتا فقػط. ويشػبهه فػي ذلػؾ ايوػا الفػرؽ بػيف  26الزواج المدني، حصؿ في مرحل  القراءة االولى ضلػى 

الرأي العاـ في موووع تجنيد فتياف المعاهد الديني  وموووع التهويد فػي الجػيش االسػرائيلي وبػيف مو ػؼ 
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للديمقراطيػػ  االسػػرائيلي . اف طريقػػ  نظػػاـ الحيػػـ أحػػدثت ووػػف  الينيسػػت. فهػػذ  الفػػروؽ تشػػهد ضلػػى فشػػؿ
 تنا ض منطقي، ففي الحيوم  ت ثير يبير لؤل لي  غير الصهيوني  في الجمهور.

تتميػػػز طريقػػػ  نظػػػاـ الحيػػػـ بعػػػدة ضيػػػوب جوهريػػػ  مثػػػؿ ضػػػدـ وجػػػود صػػػل  بػػػيف الناخػػػب والمنتخػػػب، ومثػػػؿ 
الينيسػػت باضتبارهػػا سػػلط  ر ابػػ  وغيػػر ذلػػؾ. ليػػف االنتخابػػات التمهيديػػ ، و ػػدرة نجػػوع منخفوػػ  فػػي ضمػػؿ 

يبدو اف العيب المريزي ييمف في طريق  االنتخابػات النسػبي  القطريػ  التػي ُتحػدث ووػف يثػرة احػزاب فػي 
ينتخب فػي األيثػر مػف حػزب ال ييػوف بمثابػ  األيثريػ   –الينيست وهو شيء ُيصعب ضلى رئيس حيوم  

مف غير اف يخوف المبلءات األ لي . وُيمّيف هذا الووف احػزاب  اف ي لؼ ويدير ائتبلفا –في االئتبلؼ 
لسػػاف الميػػزاف فػػي الحيومػػ ، أي االحػػزاب الحريديػػ  غيػػر الصػػهيوني ، مػػف اف تريػػز لنفسػػها  ػػوة ال تناسػػب 

 حجمها االنتخابي.
  هناؾ ضيب مريزي  خر ال يقؿ أهمي  هو صورة انشاء حيوم  في اسرائيؿ. فهذ  الطريقػ  تزيػد  ػوة ألسػن

الميزاف وتور بفاضلي  الحيومػ  فػي تحقيػؽ سياسػ  ضامػ  وتزيػد ضػدـ ارتيػاح الجمهػور العػريض. والحقيقػ  
اف للمسػػػتوى البيرو راطػػػي وللمسػػػتوى القوػػػائي ايوػػػا مسػػػ ولي  ال يسػػػتهاف بهػػػا فػػػي يػػػؿ مػػػا يتعلػػػؽ بقػػػدرة 

  العامػ  وابطالهػا الحيوم  ضلى تحقيؽ سياس  ضام ، ليننا نرى اف  وة هذيف المستوييف في صوغ السياس
 احيانا تنبف مف وعؼ حيومات اسرائيؿ طواؿ السنيف ضف اتخاذ  رارات في ش وف مختلؼ فيها. 

 ليس هذا الووف  واءا و درا بؿ يميف تءيير طريق  الحيـ.
يػػػي تسػػػتطيف الحيومػػػػ  تحسػػػيف فاضليتهػػػا واتخػػػػاذ  ػػػرارات فػػػػي شػػػ وف جوهريػػػ  يالػػػػديف والدولػػػ  والمجتمػػػػف 

ف موا ؼ أيثري  الجمهور )مف الحفاظ ضلى حقوؽ األ لي  ، ال مناص مف تبنػي طريقػ  واال تصاد تعبر ض
 حيـ جديدة.

اف أحػػد اال تراحػػات التػػي تثيػػر العنايػػ  هػػو ا تػػراح البروفيسػػور أوريئيػػؿ رايخمػػاف الػػذي ا تػػرح مػػف جملػػ  مػػا 
رئيسػها رئػيس  ا ترح انه اذا حصلت  ائم  في انتخابات الينيست ضلػى ثلػث االصػوات ضلػى األ ػؿ يصػبح

حيومػػ  بصػػورة  ليػػ . واذا لػػـ توجػػد  ائمػػ  حصػػلت ضلػػى هػػذ  النسػػب  مػػف االصػػوات ُتجػػرى جولػػ  انتخابػػات 
اخػػػرى يتنػػػافس فيهػػػا المرشػػػحاف اللػػػذاف حصػػػبل ضلػػػى أيبػػػر ضػػػدد مػػػف االصػػػوات بانتخػػػاب مباشػػػر لرئاسػػػ  

 الحيوم .
 مف الحفاظ ضلى مبدأ التمثيؿ.ستقوي هذ  الطريق   وة االحزاب اليبيرة وميان  رئيس الحيوم  ايوا 

اف يػػؿ ديمقراطيػػ  هػػي مصػػالح  دائمػػ  بػػيف التمثيػػؿ والقػػدرة ضلػػى الحيػػـ. وفػػي طريقػػ  االنتخػػاب للينيسػػت 
ُأضطي مبدأ التمثيؿ وزنا أيبر وهو شيء مّيف مف زيادة سلط  األ لي  ضلى حساب مبدأ القدرة ضلى الحيـ 

ر االسػػرائيلي  ػػد وػػاؽ ذرضػػا بسػػلط  األ ليػػ  و ػػد حػػاف الػػذي يطمػػح اليػػه أيثػػر الجمهػػور. اف أيثػػر الجمهػػو 
 و ت ثورة األيثري .

 2/5/2022سرائيل اليوم إ
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