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 مصمحة السجون اإلسرائيمية: إرجاء حسم مسألتي العزل االنفرادي وزيارات "الغزيين" .2
واصؿ األسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي معركة األمعاء الخاوية التي بدأوىا قبؿ : لندف
األسرى والمحرريف عيسى قراقع أف األسرى يدرسوف عرضًا قدمتو  يومًا، في وقت كشؼ وزير شؤوف 21

لجنة مف إدارة السجوف اإلسرائيمية في شأف مطالبيـ الخاصة بتحسيف شروط حياتيـ اإلنسانية في السجف. 
عف بياف صادر عف وزارة األسرى أف ردود إدارة السجوف تنقسـ إلى قسميف: األوؿ  "سما"ونقمت وكالة 

وافقة عمييا مباشرة، والثاني تأجيؿ الرد عمى مطالب أخرى إلى حيف درسيا خالؿ فترة مطالب تمت الم
قد و  قصيرة. وتابع إف لجاف األسرى بصدد دراسة معمقة ليذه الردود عمى مطالبيا لتحديد موقفيا منيا.

 لخص قراقع ردود إدارة السجوف بما يمي:
بوعيف بحجة إجراء الترتيبات لذلؾ مع الجيات زيارات أسرى قطاع غزة لمدة أسبالنسبة ل تأجيؿ الرد

 المختصة، ومنيا الجيش والصميب األحمر.
أسماء  2تجتمع مرة شيريًا، وتناقش  "ألمف"االعزؿ االنفرادي: تشكيؿ لجنة مف مصمحة السجوف وجياز  -

 أسرى لبحث خروجيـ إلى أقساـ عزؿ جماعية ومفتوحة.
 شيريًا.السماح باالتصاؿ الياتفي لألسير مرة  -
 شيكؿ شيريًا. 200زيادة مبمغ الكانتيف )المقصؼ(  -
 السماح بإعادة ثالث محطات فضائية. -
 السماح بالتصوير مع األىؿ مرة كؿ خمس سنوات وليس مرة واحدة في العمر كما كاف سابقًا. -
 السماح بتجميع األشقاء أو اآلباء مع أبنائيـ في سجف واحد. -
 ومف دوف شبؾ لمحاالت اإلنسانية مف األىؿ. السماح بزيارات مفتوحة -
 السماح ألي اسير سابؽ مف الدرجة األولى بالزيارة. -
تحسيف موضوع الكانتيف لجية توفير األغراض الناقصة، بما فييا الفواكو والخضار وتشكيؿ لجنة لفحص  -

 غالء األسعار بحيث تتناسب مع أسعار السوؽ.
 اـ مرة سنويا.السماح بتصوير األسرى في األقس -
 تشكيؿ لجنة لدرس الحاالت الممنوعة مف الزيارة مف سكاف الضفة الغربية إليجاد حموؿ ليا. -
إعطاء توصية لنقؿ الحاالت المرضية مف األسرى في سيارات إسعاؼ بدؿ البوسطة واعتماد تقرير طبيب  -

 السجف عف ىذه الحاالت.
عميا في ذلؾ بسبب التماس مرفوع لممحكمة مف عدد مف التعميـ الجامعي: انتظار رد محكمة العدؿ ال -

 المؤسسات الحقوقية الفمسطينية.
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وجو قراقع رسالة عاجمة إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف طالبو فييا بتشكيؿ مف جية أخرى، 
مضربيف لجنة تدخؿ سريع لوقؼ مأساة األسرى وتصاعد الخطورة عمى حياة عدد مف األسرى اإلدارييف ال

 يومًا. 55عف الطعاـ منذ أكثر مف 
 5/5/1021الحياة، لندن، 

 
 .. ويدعو وسائل اإلعالم لمساندتيمردوغانأ إلى األسرىىنية ينقل رسالة من  .1

قاؿ رئيس الحكومة في غزة، إسماعيؿ ىنية، انو نقؿ "رسالة مف قيادات  :عالء المشيراوي - القدس - غزة
سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، إلى رئيس الوزراء التركي، طيب رجب المضربيف عف الطعاـ في  األسرى

 أردوغاف قبؿ يوميف".
"الحكومة تجري بشكؿ يومي اتصاالت  أفىنية في تصريحات لمصحفييف عقب صالة الجمعة  وأوضح

مكثفة مع سياسييف، ودبموماسييف في اإلقميـ العربي والدولي، لمضغط عمى االحتالؿ اإلسرائيمي، مف أجؿ 
 اإلفراج عف األسرى وتحقيؽ مطالبيـ العادلة".

، في االجتماع المقرر األسرىفي أف تتخذ الجامعة العربية قرارات عممية بشأف قضية  أمموىنية عف  وأعرب
 تعقده الجامعة لبحث ىذه القضية. أف
فراد لوياتياأو عمى سمـ  األسرىالفمسطينية والعربية بوضع قضية  اإلعالـىنية وسائؿ  إسماعيؿطالب  كما  وا 

المضربيف عف الطعاـ داخؿ السجوف، مشيدًا  األسرىوحيا ىنية  مساحات مالئمة لمتضامف معيـ.
 بصمودىـ األسطوري.

 4/5/2102القدس، القدس، 
 

  أيامحكومة جديدة برئاسة فياض خالل "القدس الفمسطينية":  .3
المقبمة عف  األياـسوما سيصدر خالؿ أف مر  "القدس" قالت مصادر عميمة لػ :المحرر السياسي –راـ اهلل 

 الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيؿ الحكومة الفمسطينية برئاسة الدكتور سالـ فياض.
وأشارت المصادر إلى أف ابرز الوجوه في الحكومة الجدية سيكوف الدكتور نبيؿ قسيسس الذي سيتولى وزارة 

 المالية.
الحكومة وسيتـ تكميؼ الحقائب الوزارية المتبقية  فسيغادرو وزراء عمى األقؿ  6وذكرت المصادر أف 

 لشخصيات مستقمة مف حركة "فتح".
وبحث محمود عباس إعادة تشكيؿ الحكومة مع رئيس الوزراء الدكتور فياض قبؿ مغادرتو إلى تونس حيث 

 جرى االتفاؽ عمى وضع الممسات األخيرة عمى الحكومة بعد عودة الرئيس مف ىذه الزيارة.
مصادر عمى أف ليس باإلمكاف إجراء تعديالت عمى الحكومة الحالية باعتبارىا حكومة قدمت وأكدت ال

استقالتيا وقبميا الرئيس قبؿ أف تجمد مشاورات تشكيؿ حكومة جديدة بسبب جيود المصالحة مع حركة 
 "حماس".

و"حماس" وتعد ولـ تثمر حتى اآلف الجيود المبذولة مف اجؿ تشكيؿ حكومة مستقمة تحظى بتأييد "فتح" 
وستؤدي الحكومة اليميف الدستوري أماـ الرئيس عباس بعد اإلعالف رسميا عف إعادة تشكيؿ  لالنتخابات.
 الحكومة.

 4/5/2102القدس، القدس، 
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 بشأن األسرى اً دبموماسي اً بعثة فمسطين في جنيف تبدأ تحرك .4

لمتحدة في جنيؼ أنو بناء عمى التعميمات أفادت بعثة المراقبة الدائمة لفمسطيف لدى األمـ ا :الحياة –لندف 
الصادرة عف الرئيس محمود عباس في خصوص األسرى، شيد كؿ مف جنيؼ، المقر األوروبي لألمـ 

مكثفًا  دبموماسياالمتحدة، وبيرف، العاصمة السويسرية لمدولة الوديع التفاقات جنيؼ األربعة، نشاطًا فمسطينيًا 
ط  القيـ بشكؿ فوري وعاجؿ.بيدؼ رفع المعاناة عف األسرى وا 

أف السفير الفمسطيني إبراىيـ خريشو سمـ مذكرات عاجمة إلى كؿ مف وزير الخارجية  "معاً "وكالة  وأفادت
السويسري ديدييو بوركخالتر ورئيس المجنة الدولية لمصميب األحمر جاكوب كالينبيرجر، والمفوض السامي 

مجمس حقوؽ اإلنساف الورا دوبوي السير، ورئيسة المجنة لحقوؽ اإلنساف نافي بيالي، والرئيسة الحالية ل
 التنسيقية لمخبراء المستقميف والمقرريف الخاصيف فريدة شييد، وممثمي األميف العاـ لألمـ المتحدة المعنييف.
وتضمنت المذّكرات رصدًا لحاؿ حقوؽ اإلنساف وألوضاع األسرى والموقوفيف والمخاطر التي يتعرضوف 

قضية االعتقاؿ اإلداري لفترات طويمة، والعزؿ االنفرادي لسنوات، وتـ تجديد الطمب بضرورة إلييا، خصوصًا 
لزاميا االنصياع  التحرؾ في شكؿ عاجؿ وفوري بموجب الواليات المناطة بيـ لمضغط عمى إسرائيؿ وا 

الؿ، بانتياجيا ضد واالمتثاؿ لمقانوف الدولي ووضع حد لالنتياكات التي تستمر إسرائيؿ، القوة القائمة باالحت
 األسرى.

 5/5/2102الحياة، لندن، 
 

 نمر حماد: عالقاتنا بدول الربيع العربي ممتازة  .5
وجود أية بوادر أزمة سياسية بيف  ،نفى المستشار السياسي لرئيس السمطة الفمسطينية نمر حماد: راـ اهلل

في ليبيا بسبب تأجيؿ زيارة الرئيس  السمطة الفمسطينية والمجمس الوطني االنتقالي أو الحكومة االنتقالية
 محمود عباس إلى طرابمس، وأكد أف العالقات بيف الطرفيف "ممتازة" وأف التأجيؿ تـ بالتوافؽ بيف الطرفيف.

وقاؿ حماد في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" تعميقا عمى تأجيؿ الزيارة التي كانت متوقعة لرئيس السمطة 
طرابمس بعد زيارتو إلى تونس: "مثؿ ىذه الزيارات تقوـ بالتشاور بيف  محمود عباس إلى العاصمة الميبية

القيادتيف الفمسطينية والميبية، وقد تـ التأجيؿ ألسباب إجرائية، أما عالقاتنا مع القيادة السياسية الجديدة في 
 ليبيا فممتازة".

دوؿ الربيع العربي، قاؿ  وجوابا عمى سؤاؿ وجيتو لو "قدس برس" عف عالقة السمطة الفمسطينية بقيادات
حماد: "ىناؾ تواصؿ تاـ مع كؿ قادة دوؿ الربيع العربي، وال يوجد أي تغير في الموقؼ الداعـ مف ىذه 

مستمر ونحف ال نريد  الفمسطينيةالدوؿ لمقضية الفمسطينية، وبالتحديد في تونس ومصر التأييد لمقضية 
ية، إنما الوضع في ليبيا يختمؼ، فالقذافي لـ يكف يساعد التدخؿ بعممية التغيير الجارية في البمداف العرب

نما كاف يحاوؿ التدخؿ لمتخريب، وكاف كذابا عمينا كفمسطينييف كما كاف كذابا عمى شعبو".  الفمسطينييف وا 
 4/5/2102قدس برس، 
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التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس، إلى توفيرمجاؿ أوسع مف الحريات  دعا نائبيف في المجمس: راـ اهلل
 لوسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة والمقروءة في الضفة الغربية.

وأكد النائباف المقدسياف أحمد عطوف ووائؿ الحسيني، خالؿ مشاركتيما في احتفالية "اليوـ العالمي لحرية 
(، عمى ضرورة إخراج وسائؿ 5|4يف في مدينة راـ اهلل، الجمعة )الصحافة" والذي أقامتو نقابة الصحفي

اإلعالـ مف دائرة المناكفات السياسية الحاصمة عمى الساحة الفمسطينية إلى جانب إنياء القمع المنظـ 
وأشار النائبيف إلى دور اإلعالـ الفاعؿ  الممارس بحؽ الصحفييف مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي.

 عـ صمود الشعب الفمسطيني وتدويؿ قضيتو.والنشيط في د
 4/5/2102قدس برس، 

 
 في جنين "ىيبتيا"أمام امتحان صعب لفرض  الفمسطينية السمطة"الشرق األوسط":  .7

أصبحت ىيبة السمطة الفمسطينية عمى المحؾ، مرة أخرى، بعدما نجح مسمحوف في : كفاح زبوف - راـ اهلل
الغربية، وىددوا قادة أمنييف بالقتؿ، وأطمقوا الرصاص عمى منزؿ  فرض ىيبتيـ في مدينة جنيف شماؿ الضفة

محافظ المدنية الذي قضى بعدىا فورا بأزمة قمبية. ولجأت قيادة السمطة إلى آخر ما كانت تتمناه، وىو 
 ."محاربة الفمتاف"العودة مجددا إلى المربع األوؿ، مربع 

شخصيا، وىو القائد األعمى لمقوى األمنية الفمسطينية، وانبرى الرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف(، 
لتيديد مف وصفيـ بالخارجيف عف القانوف، في جنيف، وقاؿ بعد اجتماع طارئ، لقادة األجيزة العسكرية 

 ."سنضرب عمى يد أولئؾ الذيف يحاولوف العبث باألمف واألماف»واألمنية 
مة، بعدما ظنت السمطة أنيا انتيت مف معركة فرض ومثؿ ىذا الكالـ لـ يسمع مف أبو مازف مف فترة طوي

القانوف في المناطؽ التي تسيطر عمييا في الضفة، غير أف التطورات الدراماتيكية األخيرة في جنيف، ىزت 
 ىذه الصورة.

غير أف الواقع عمى األرض في جنيف بعد أسبوع مف اشتباكات أدت إلى مقتؿ أحد أبناء عائمة التركماف، في 
ر الباشا جنوب المدينة، وىي عائمة كبيرة ومعروفة، يشير إلى خالؼ ذلؾ. وبدأت القصة، عندما قرية بي

عاما( خالؿ اشتباؾ  66قتمت األجيزة األمنية الفمسطينية، األسبوع الماضي، الشاب أمثؿ غوادرة التركماف )
وقالت «. مفيات جنائيةلتنفيذ أوامر اعتقاؿ صادرة عف المحاكـ المختصة، عمى خ»مع قوة كانت في ميمة 

 «.الشرطة إف أمثؿ قتؿ أثناء مقاومتو لمشرطة في القرية، وىو محكـو باألشغاؿ الشاقة المؤبدة
إف ىذا الحادث لـ يكف ليحدث لوال قياـ "وتبنى وقتيا محافظ جنيف قدورة موسى، المعروؼ بصرامتو، قائال 

إننا كنا نأمؿ القبض عميو "، مضيفا "سالح الناريالمجموعة السابقة بمباغتة القوة األمنية ومياجمتيا بال
 (.66)أمثؿ( وتسميمو لمعدالة، لكنو مف بدأ بإطالؽ الرصاص، وتـ ضبط سالحو الناري )بندقية مف نوع إـ 

، إف "الشرؽ األوسط"كانت ىذه البداية، وبعدىا ىددت عائمة وأصدقاء امثؿ باالنتقاـ. وقالت مصادر لػ
لمحافظ ومسؤوليف أمنييف عبر الياتؼ، وطمبوا تسميميـ الشرطي الذي أطمؽ النار مسمحيف معروفيف ىددوا ا

 عمى ابنيـ.
 5/5/2102الشرق األوسط، لندن، 

 
 لجنين تعيين طالل دويكات محافظاً  .8
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الجمعة،  أمسالرئيس محمود عباس، اصدر مرسوما، مساء  أف، "القدسػ"ذكرت مصادر مطمعة ل :طولكـر
كات، محافظا لمحافظة جنيف، خمفا لممرحوـ قدورة موسى الذي وافتو المنية، بتعييف العميد طالؿ دوي

 الماضي. األربعاء
، منذ العاـ   محافظة جنيف. إلى، وحتى نقمو 6006وكاف العميد دويكات، يشغؿ منصب محافظ طولكـر

افظيا النار عمى منزؿ مح إطالؽ، بعد حادثة األمني اإلضرابمحافظة جنيف، تشيد حالة مف  أفيذكر 
 الراحؿ، قدورة موسى، قبؿ وفاتو بساعات.

، بضرورة األمنية األجيزةوذكرت المصادر ذاتيا بأف الرئيس محمود عباس، اصدر تعميمات واضحة لقادة 
 وقت. أسرع، والقبض عمى مطمقي النار عمى منزؿ المرحـو قدورة، في األمفضبط 

ي، وحرس الرئاسة تتمركز في المحافظة، لتنفيذ الوطن لألمفكبيرة، تابعة  أمنيةتعزيزات  أف، وأضافت
عادة، األمنيةتعميمات الرئيس، وضبط الحالة   االستقرار واليدوء لممحافظة. وا 

 4/5/2102القدس، القدس، 
 

 الحية يحذر من انفجار األوضاع في غزة اذا استشيد أي من األسرىخميل  .9

يؿ الحية, االحتالؿ اإلسرائيمي مف انفجار حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خم: وكاالت
األوضاع في قطاع غزة إذا أستشيد أي أسير فمسطيني في الزنازيف, إثر تدىور حالتيـ الصحية ووصوليا 

 إلى مرحمة الخطر الشديد.
، التي أقيمت في خيمة التضامف مع األسرى في 2012-5-4وطالب الحية، خالؿ خطبة صالة الجمعة 

"الشعوب العربية واإلسالمية وكؿ أحرار العالـ ومف يصرخ باألسرى  جيوؿ بغزة:ساحة الجندي الم
ألف يتحرؾ لمحاصرة السفارات اإلسرائيمية في كؿ البالد لمضغط عمى االحتالؿ  ،الفمسطينييف وعذاباتيـ

 لإلفراج عف األسرى األبطاؿ وتحقيؽ مطالبيـ العادلة.
مية والشعوب أف تتحرؾ لمحاصرة االحتالؿ مف أجؿ أف يعمـ بأف وأكد أنو آف األواف لمدوؿ العربية واإلسال

"إف ثمف االحتالؿ غالي ولف يتحممو العدو اإلسرائيمي ما دمنا  لالحتالؿ ثمف باىظ عميو أف يدفعو, قائاًل:
 ."نحاصره في كؿ بقاع األرض

ى القضية الفمسطينية كما وشدد عمى أف المجتمع الدولي الذي يضع القوانيف الدولية واإلنسانية ال ينظر إل
نظر إلى قضية أسر شاليط, مشيرًا، عندما تتعمؽ القضية اإلنسانية بالشعب الفمسطيني فإف ىذه القوانيف 

 اإلنسانية التي وضعتيا المؤسسات اإلنسانية لـ تعد فاعمة.
يومًا عمى  18ويخوض األسرى الفمسطينييف في زنازيف االحتالؿ اإلسرائيمي معركة األمعاء الخاوية منذ 

عمى التوالي دوف أف يتحرؾ العالـ  68التوالي, فيما يخوض األسير بالؿ ذياب وثائر حاللة إضرابيما لميوـ 
 العربي والدولي نصرة ألسرنا الذيف يتعرضوف لخطر الموت.

 4/5/2012فمسطين اون الين، 
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ا القيادي في حركة "حماس" صالح البردويؿ مف أسماىـ بػ "حكماء وعقالء" حركة "فتح" أف يجنحوا غزة: دع
إلى الصمح ويسيموا في دفع حركة التاريخ الفمسطيني باتجاه التحرر، مف خالؿ التنفيذ األميف التفاقية 

كيؿ حكومة توافؽ وطني ( الذكرى السنوية األولى لتوقيعيا، وتش5|4المصالحة، التي تمر اليوـ الجمعة )
تميد لالنتخابات وتشرؼ عمييا، وليس التركيز عمى تشكيؿ لجنة لالنتخابات قبؿ الحكومة التي ستراقب 

 عمميا.
وقاؿ البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "نحف في حركة "حماس" متمسكوف بالمصالحة كيدؼ 

االحتالؿ وليس لتدجيف الشعب الفمسطيني لمقبوؿ  استراتيجي، ونعتبرىا أولوية فمسطينية مطمقة لمواجية
بالتسوية واالستمرار في تقديـ التنازالت لالحتالؿ. ونناشد العقالء والحكماء في حركة "فتح" أف يغمبوا 
المصمحة الوطنية الفمسطينية وأف يستجيبوا لنداء العقؿ والوطف بأف ينفذوا ألمانة ما تـ التوافؽ بشأنو في 

عالف الدوحة، والبدء بتشكيؿ حكومة توافؽ وطني مجمع عمييا تعمؿ عمى توفير المناخ  اتفاؽ المصالحة وا 
 المالئـ إلجراء االنتخابات لتكوف حرة ونزيية".

وانتقد البردويؿ إصرار فريؽ في حركة "فتح" عمى وضع العربة أماـ الحصاف مف خالؿ إصرارىـ عمى 
مقا بشعرة االنتخابات وكأنيا الوصفة المثالية لمقضاء عمى االنتخابات قبؿ حكومة التوافؽ، وقاؿ: "كفى تع

حركة "حماس" في ظروؼ ال توجد فييا أية حرية في الضفة الغربية، ولذلؾ ىـ يضعوف الحصاف أماـ 
العربة، وىـ يعمموف كغيرىـ أنو ال يمكف إجراء االنتخابات إال بعد تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني التي 

ناخ المناسب لالنتخابات وليس العكس، لكنيـ في الحقيقة يطالبوف بحؽ االنتخاب ستعمؿ عمى تييئة الم
لكنيـ يريدوف بو باطال، فيـ يريدوف تكرار نموذج انتخابات الطمبة التي كانت "حماس" فائزة بيا، وعندما 

نفيذ ىذه أجروا االنتخابات في أجواء الترىيب وانعداـ األمف والحريات في جامعات الضفة، وىـ يريدوف ت
الوصفة في االنتخابات قبؿ تشكيؿ الحكومة لمتخمص مف "حماس"، نحف مدركوف لذلؾ، وندعوىـ مجددا إلى 
االلتزاـ بالمصالحة وبإعالف الدوحة وبالمصمحة الوطنية العميا لمشعب الفمسطيني بعيدا عف السياسات 

 الحزبية الضيفة"، عمى حد تعبيره.
 4/5/2012قدس برس، 

 
 بمغنا فتح استعدادنا لمشاورات تشكيل الحكومةبركة: أعمي  .22

أكد ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة، أف حركتو أبمغت حركة "فتح" قبؿ : محمد أبو شحمة -غزة
مف أجؿ تييئة األجواء إلجراء االنتخابات  ،أياـ استعدادىا لبدء مشاورات تشكيؿ حكومة التوافؽ القادمة

 ات المجمس الوطني.التشريعية والرئاسية وانتخاب
وقاؿ بركة الذي يزور قطاع غزة في جولة قصيرة: "إف حماس تنتظر رًدا مف حركة فتح حوؿ طمبيا تقديـ 

التي ستكوف برئاسة رئيس السمطة محمود عباس ووزراء مف الكفاءات  ،مشاورات تشكيؿ الحكومة التوافقية
أجؿ تطبيؽ اتفاؽ المصالحة الذي تـ التوقيع الفمسطينية"، مشيًرا إلى أف حركتو قدمت ليونة واضحة مف 

 عميو في الدوحة مؤخًرا.
وأضاؼ بركة في تصريح خاص بػ"فمسطيف": "نرفض أف تكوف ىناؾ أي شروط قبؿ تشكيؿ الحكومة 
الجديدة، لذلؾ ينبغي أف تقـو ىذه الحكومة بكؿ اإلجراءات التي تخدـ المصالحة، وأف تنظر بعيف واحدة إلى 

ياسة الكيؿ بمكياليف، إضافة إلى أنو مطموب منيا تييئة األجواء مف أجؿ البدء بعمؿ لجنة الفصائؿ ال بس
 االنتخابات المركزية في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة".
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وجميع الجيات العربية والدولية  ،وشدد بركة عمى أف جميورية مصر العربية ال تزاؿ ترعى اتفاؽ المصالحة
 وتركيا، ىي مكممة لمجيود المصرية المستمرة لتنفيذ وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة. األخرى المتمثمة في قطر

عازيا ذلؾ إلى أف استمرار االنقساـ ال يخدـ القضية الفمسطينية  ،وأشار إلى تمسؾ حركتو بإنجاح المصالحة
 بؿ يخدـ مصالح وأىداؼ االحتالؿ اإلسرائيمي.

يا التريث حتى االنتياء مف االنتخابات الداخمية، ورفض ما ذكره مسئولو فتح مف أف "حماس" طمبت من
 وقاؿ: "نحف لدينا قرار واضح بإنجاز المصالحة الوطنية؛ وىذا قرار مرتبط بالمؤسسة وليس باألشخاص".

مف جانب آخر، أوضح بركة أف قيادة "حماس" بدأت سمسمة مف االتصاالت الدولية والعربية مف أجؿ قضية 
( عمى التوالي، وخصوًصا مع القيادة المصرية التي رعت اتفاقية 19ـ لميوـ الػ)األسرى المضربيف عف الطعا

 تبادؿ األسرى بيف المقاومة الفمسطينية و)إسرائيؿ(.
وقاؿ بركة: "إف قيادة حماس قد طمبت مف السمطات المصرية ضرورة إلزاـ االحتالؿ اإلسرائيمي ببنود اتفاؽ 

تـ إبراميا في شير أكتوبر الماضي، والتي كاف مف بيف شروطيا  صفقة تبادؿ األسرى "وفاء األحرار" التي
إلغاء قانوف شاليط الذي فرض عمى األسرى بعد خطؼ الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط مف قطاع غزة، 

نياء العزؿ االنفرادي لعشرات األسرى".  وا 
قضية الالجئيف وفي سياؽ آخر، أشار بركة إلى وجود مشاريع أوروبية وأمريكية تيدؼ إلى شطب 

الفمسطينييف وتحويميـ إلى جاليات صغيرة في الدوؿ التي يقطنوف بيا، مطالًبا الدوؿ العربية بمساندتيـ في 
 .1948مواجية ىذه المشاريع التي تيدد حؽ الالجئيف في العودة إلى قراىـ ومدنيـ التي ىجروا منيا عاـ 

يف الفمسطينييف العمؿ بشكؿ محدود جًدا، وذلؾ في وبيف بركة أف الحكومة المبنانية أجازت لبعض الالجئ
ميف محدودة ال يوجد ليا أي نقابة في لبناف، موضحًا "لقد أبقت قرار منع العمؿ لالجئيف في أي مينة توجد 

 ليا نقابة".
وشدد ممثؿ حماس في لبناف عمى أف حركتو ترفض توطيف الالجئيف، وتعتبر حؽ العودة لكؿ الالجئيف "حقًا 

 " ال يسقط بالتقادـ، بؿ أنيا ستقاتؿ مف أجؿ عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى بمداتيـ وقراىـ.مقدساً 
وعف إعادة إعمار مخيـ نير البارد؛ أشار بركة إلى أف الحكومة المبنانية لـ تنفذ وعودىا بإعادة إعمار 

 .المخيـ
مخيـ نير البارد تـ اعتقاليـ منذ  الجئًا فمسطينيًا مف أبناء 30وطالب الحكومة المبنانية بإيضاح مصير 

 خمس سنوات ولـ يتـ محاكمتيـ حتى ىذه المحظة.
 5/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 حزب الشعب الفمسطيني يطالب حماس بالسماح لمجنة االنتخابات باستئناف عمميا في غزة .21

السماح لمجنة والحكومة المقالة ب” حماس“طالب حزب الشعب الفمسطيني، أمس، حركة : )يو .بي .آي(
 االنتخابات باستئناؼ عمميا في غزة لبدء تحديث السجؿ االنتخابي.

والحكومة ” حماس“وقاؿ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض في بياف، إف سماح حركة 
ليقوـ الرئيس “المقالة لمجنة االنتخابات باستئناؼ عمميا في غزة لبدء تحديث السجؿ االنتخابي، ضروري 

 ”.ود عباس حسب إعالف الدوحة، ببدء مشاوراتو لتشكيؿ حكومة الوحدةمحم
 5/5/2012الخميج، الشارقة، 
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 سعدات يرفض الحوار مع وفد مصمحة السجون ويؤكد استمرار معركة االضراباحمد  .23

رفض النائب االسير، احمد سعدات االميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،  :عمي سمودي -جنيف
مع وفد يمثؿ مصمحة السجوف، مؤكدا اف "الكممة االولى واالخيرة في مصير االضراب تحدده المجنة  الحوار

 القيادية المشكمة مف اسرى كافة الفصائؿ".
وخالؿ زيارة رئيسة مؤسسة مانديال، بثينة دقماؽ، لسعدات في عزؿ مستشفى سجف "الرممة"، قاؿ "اف ضابط 

ف عامة وضباط مشفى الرممة دخموا الى غرفتو بشكؿ مفاجئ، االمف ومسؤوؿ االستخبارات عف السجو 
 لالستفسار منو عف االضراب، واخبرتيـ اف ىناؾ لجنة تتحدث باسـ المضربيف".

 5/5/2012القدس، القدس، 
 

 من أنصارىا في الضفة الشير الماضي 62حماس تتيم أمن السمطة باعتقال  .24

أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح  نابمس: اتيـ تقرير إحصائي صادر عف حركة "حماس"
الضفة الغربية( باعتقاؿ أكثر مف ستيف مف أنصارىا في الضفة، ثمثيـ مف األسرى المحرريف مف سجوف 

 االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقاؿ التقرير الصادر عف المكتب اإلعالمي لمحركة حوؿ "انتياكات سمطة راـ اهلل بحؽ حركة حماس في 

حتمة خالؿ شير أبريؿ"، وتمقت "قدس برس" نسخة عنو، إف "سمطة راـ اهلل تواصؿ االعتقاالت الضفة الم
السياسية بحؽ كوادر حركة حماس وأنصارىا في الوقت الذي يخوض فييا أسرانا معركة الكرامة ضد 

ر حركة مف كوادر وأنصا 61االحتالؿ، حيث أقدمت األجيزة األمنية التابعة لسمطة راـ اهلل عمى اعتقاؿ 
أسيًرا محرًرا مف سجوف  21حماس في الضفة المحتمة خالؿ شير نيساف )إبريؿ( المنصـر مف بينيـ 

االحتالؿ اإلسرائيمي، فيما استدعت واحًدا وستيف آخريف لممقابمة، ومددت اعتقاؿ أحد عشر رغـ صدور 
 قرارات باإلفراج عنيـ مف المحاكـ".

 4/5/2012قدس برس، 
 

 سرائيمية في مرمى الصواريخ الفمسطينية: شواطئ إ"معاريف" .25

حوؼ “اإلسرائيمية أف الشواطئ اإلسرائيمية في المجمس اإلقميمي االستيطاني ” معاريؼ“ذكرت صحيفة  :غزة
التي يزورىا اآلالؼ خالؿ فصؿ الصيؼ، أصبحت في مرمى ” وأشدود” أشكموف“ومدينة ” أشكيموف

 ت تصعيد شديدة.الصواريخ الفمسطينية وأنيا غير مستعدة لجوال
ونقمت الصحيفة العبرية عف عدد مف سكاف المدف قوليـ إنيـ لـ يكونوا مستعديف لجوالت التصعيد خالؿ 
األعواـ الماضية، لعدـ وجود وسائؿ حماية عمى الشواطئ مف الصواريخ الفمسطينية التي أطمقت مف قطاع 

كيمومترا.  30مى الصواريخ تمتد لمسافة غزة. وأوضحت معاريؼ أف الشواطئ اإلسرائيمية الموجودة في مر 
وأشارت إلى أف بمدتي أشدود وأشكيموف كانتا قد أكدتا في وقت سابؽ أنو ال توجد حاليا خطة لتحصيف 

 الشواطئ.
 5/5/2012اإلتحاد، أبو ظبي، 

 
 اإلداريين المعتقمينسرائيمي يوصي بتقميص عدد من الداخمي اإلوزير األ .26
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أمػس أف وزيػر األمػف الػداخمي إسػحؽ أىػارونوفتش عقػد « ىػررتس»ت صػحيفة كشػف: أسعد تمحمي –الناصرة 
التػي »الثمثاء الماضي في مقر وزارتو في القدس المحتمة جمسة خاصة لمبحث في أبعاد اإلضراب والخطوات 

ويػػػأتي ىػػػذا االجتمػػػاع بعػػػد أيػػػاـ مػػػف لقػػػاء مػػػدير مصػػػمحة «. يمكػػػف أف تضػػػع حػػػدًا لموجػػػة إضػػػرابات األسػػػرى
األسػػير مػػرواف البرغػػوثي « الفتحػػاوي»فرانكػػو مػػع كبػػار قػػادة األسػػرى، فػػي مقػػدميـ القيػػادي  السػػجوف أىػػاروف

 ليستفسر منيـ عف المطالب التي يطرحيا األسرى لوقؼ اإلضراب عف الطعاـ.
وأفادت الصحيفة أف أىارونوفتش أوصى خالؿ االجتماع الذي حضره مسػؤولوف مػف وزارات الػدفاع والقضػاء 

عػػف الجػػيش وجيػػاز المخػػابرات العامػػة )شػػاباؾ(، بتقمػػيص اسػػتخداـ االعتقػػاالت اإلداريػػة والخارجيػػة وممثمػػوف 
، وىي صالحية معطاة لضباط جػيش االحػتالؿ مػف 2951لفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

ف الدولة دوف أي إجراء قضائي نزيو أو حتى أف يعرؼ المعتقؿ أسباب اعتقالو باستثناء االدعاء بأنو ييدد أم
فمسػػػطيني معتقمػػػوف إداريػػػًا فػػػي  000العبريػػػة. ووفقػػػًا لمنظمػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي إسػػػرائيؿ، فػػػإف أكثػػػر مػػػف 

 السجوف.
أف الجمسػػة التػػي عقػػدىا وزيػػر األمػػف الػػداخمي، وىػػي الثانيػػة مػػف نوعيػػا خػػالؿ اسػػبوعيف، « ىػػررتس»وذكػػرت 

ء اإلضػراب. وأشػارت أف وزارة الخارجيػة جاءت تحسبًا لضػغوط دوليػة متوقعػة عمػى إسػرائيؿ لمعمػؿ عمػى إنيػا
اإلسػرائيمية باتػت تتحسػب مػف احتجاجػات أوروبيػة عمػى االعتقػاالت اإلداريػة عمػى نحػو خػاص. وأضػػافت أف 

اسػػتنفاد التحقيػػؽ مػػع المشػػتبييف بتيديػػد األمػػف اإلسػػرائيمي لتحػػويميـ عمػػى القضػػاء « شػػاباؾ»الػػوزير طمػػب مػػف 
يجب أف يكوف متناسبًا وعند »داري، مضيفًا أف استخداـ ىذه الصالحية الجنائي قبؿ المجوء إلى االعتقاؿ اإل

 «.الضرورة فقط
وتابعت الصحيفة أف االتصاالت التي يجرييا مػدير مصػمحة السػجوف مػع ممثمػي األسػرى تتواصػؿ منػذ أيػاـ، 

 بعضػػيا مسػػتيجف مثػػؿ نصػػب شاشػػات البالزمػػا»وأنػػو فػػي المقػػاء األخيػػر تقػػدـ األسػػرى بعػػدد مػػف المطالػػب، 
وتكييؼ الغرؼ، لكف بعضيا اآلخر جدي مثؿ استئناؼ زيارات عائالت األسرى في السجوف اإلسػرائيمية مػف 

لغػػاء العقوبػػات المفروضػػة عمػػى األسػػرى األمنيػػيف التػػي اتخػػذت قبػػؿ نحػػو عػػاـ بيػػدؼ الضػػغط « قطػػاع غػػزة وا 
رغػػـ تنفيػػذ صػػفقة تبػػادؿ لإلفػػراج عػػف الجنػػدي اإلسػػرائيمي غمعػػاد شػػاليت، وال يػػزاؿ معمػػواًل بيػػا « حمػػاس»عمػػى 

 األسرى في الخريؼ الماضي.
وأفادت الصحيفة أف بعض المشاركيف فػي اجتمػاع الػوزير شػدد عمػى أف السػماح بزيػارة عػائالت األسػرى مػف 
غػػػزة قػػػػد تسػػػػاعد عمػػػػى وقػػػػؼ إضػػػػراب األسػػػػرى، لكػػػف ممثػػػػؿ الجػػػػيش منسػػػػؽ شػػػػؤوف االحػػػػتالؿ فػػػػي األراضػػػػي 

عارضػوا الفكػرة بػداعي أف قػرار منػع العػائالت فػي غػزة مػف « اباؾش»الفمسطينية المواء ايتاف دنغوت وممثمي 
بيػػدؼ الضػػغط عمػػى »بػػيف القطػػاع والضػػفة الغربيػػة « الفصػػؿ»زيػػارة أبنػػائيـ اتخػػذ فػػي إطػػار سياسػػة الحكومػػة 

 «.حماس في مقابؿ مساعدة السمطة
 5/5/1021، الحياة، لندن

 
 ا لمجيش األردني في الخميلكان يتبع سابق سرائيمي ينقل لممستوطنين معسكراً الجيش اإل .27

باشر "مجمس المستوطنات" في منطقة الخميؿ بأعماؿ ترميـ في معسكر الجيش االسرائيمي الذي منحػو وزيػر 
 الجيش اييود باراؾ لممستوطنيف في منطقة الخميؿ، والذي سيتحوؿ الى موقع استيطاني جديد.

الجمعػة، فػاف الحػديث يػدور عػف معسػكر  وبحسب ما نشرت صحيفة "ىأرتس في موقعيا عمػى الشػبكة" اليػوـ
لمجمػػس المسػػتوطنات فػػي منطقػػة  1020الػػذي منحػػو بػػاراؾ فػػي شػػير أب عػػاـ  ،"ادوريػػـ" لمجػػيش االسػػرائيمي
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مدرسػػة لتخػػريا ضػػباط اليندسػػة فػػي الجػػيش االسػػرائيمي،  1000الخميػػؿ، حيػػث كػػاف ىػػذا المعسػػكر حتػػى عػػاـ 
  .بؿ سنتيف تـ اخالؤه نيائيا مف قبؿ الجيش االسرائيميومف ثـ تحوؿ الستيعاب جنود االحتياط في الجيش وق

واضػػافت "ىػػارتس" اف المسػػتوطنيف مارسػػوا ضػػغوطات عمػػى وزيػػر االمػػف االسػػرائيمي لتسػػميميـ ىػػذا المعسػػكر 
تحت ذرائع سيطرة الفمسطينييف عميو، خاصة لوجود بناية فػي المعسػكر شػيدت مػف قبػؿ الجػيش االردنػي قبػؿ 

 خضع باراؾ ليذه الضغوطات وسممو لممستوطنيف.، وفي النياية 2951عاـ 
 4/5/1021، 48عرب 

 
 األحزاب اإلسرائيمية تستعد لالنتخابات التمييديةيديعوت:  .28

أفػػادت "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الجمعػػة، أنػػو بعػػد أف تبػػيف أف موعػػد االنتخابػػات 
فػػإف األحػػزاب المختمفػػة بػػدأت تسػػتعد لممعػػارؾ الداخميػػة  العامػػة بػػات معروفػػا، وىػػو الرابػػع مػػف أيمػػوؿ/ سػػبتمبر،

 عمى المواقع في قوائـ الكنيست القادمة.
وأشػػارت إلػػى أف تقػػديرات الميكػػود تشػػير إلػػى أف االنتخابػػات التمييديػػة سػػتجري عمػػى مػػا يبػػدو فػػي األسػػبوعيف 

الجػاري، بينمػا يتوقػع أف األوليف مف حزيراف/ يونيو، في حيف يتوقػع أف تجػري فػي "كاديمػا" فػي نيايػة الشػير 
 تجري في حزب "العمؿ" بيف نياية أيار/ مايو ومنتصؼ حزيراف/ يونيو.

وبحسب الصحيفة فمف غير المتوقع أف تجري انتخابػات داخميػة فػي "شػاس" و"يسػرائيؿ بيتينػو" و"يػش عتيػد". 
ف تحصػؿ تغييػرات فػي وأشارت في ىذا السياؽ إلى أف قائمة الصحافي يائير لبيد تثير الفضوؿ، كما يتوقع أ

قائمة أفيغدور ليبرماف ويتـ استبداؿ عدد مف أعضاء الكنيست فييا، في حيف أف أرييو درعػي أجػؿ البػت فػي 
 قضية تنافسو عمى الكنيست لعدة أسابيع.

ونقػػؿ عػػف مصػػادر فػػي الميكػػود أف نتانيػػاىو معنػػي بإنيػػاء معركػػة االنتخابػػات التمييديػػة قبػػؿ أواسػػط حزيػػراف/ 
عنػو قولػو فػي محادثػات مغمقػة إنػو يجػب االنتقػاؿ بأسػرع مػا يمكػف مػف االنتخابػات الداخميػة إلػى يونيو. ونقػؿ 

 الصراع الحقيقي مع باقي األحزاب. 
في المقابؿ، تشير التقارير إلى أف حدة التوتر تتصاعد في داخؿ حزب "كاديما"، خاصة وأف عػددا كبيػرا مػف 

القادمػػػػة وذلػػػػؾ بسػػػػبب المعطيػػػػات التػػػػي تشػػػػير إلييػػػػا أعضػػػػاء الكتمػػػػة يخشػػػػوف مػػػػف عػػػػدـ انتخػػػػابيـ لمكنيسػػػػت 
 االستطالعات.

وعمػػػـ أف عػػػددا مػػػف أعضػػػاء كتمػػػة "كاديمػػػا" فػػػي الكنيسػػػت يدرسػػػوف إمكانيػػػة التنػػػافس فػػػي قػػػوائـ أخػػػرى، بينيػػػا 
"العمػػؿ"، خاصػػة وأف االسػػتطالعات تشػػير إلػػى تصػػاعد قػػوة حػػزب "العمػػؿ" مقابػػؿ تراجػػع "كاديمػػا"، فػػي حػػيف 

بػػة تسػػيبي ليفنػػي بػػالعودة إلػػى صػػفوؼ الحػػزب والحصػػوؿ عمػػى مكػػاف مضػػموف فػػي يسػػعى آخػػروف إلػػى مطال
 المحؿ الثاني.

وبينمػػا نفػػى مقربػػوف مػػف ليفنػػي أف يكػػوف الحصػػوؿ عمػػى مكػػاف مضػػموف ىػػو المشػػكمة، نقػػؿ عػػف أعضػػاء مػػف 
 الكتمة قوليـ إنو في حاؿ عدـ حصوؿ تحسف في الوضع فسوؼ يطالبوف بأف تترأس ليفني قائمة "كاديما".

مػػا بالنسػػبة لحػػزب "العمػػؿ" فػػإف االسػػتطالعات تمػػنح الحػػزب عػػدد مقاعػػد يصػػؿ إلػػى ضػػعفي العػػدد الحػػالي، أ
 وتقـو رئيسة الحزب شيمي يحيموفيتش بإجراء اتصاالت مع جيات مختمفة لدراسة إمكانيات تشيكؿ القائمة.

عػػػدا عػػػف موشػػػي  وأشػػػارت الصػػػحيفة إلػػػى أف "العمػػػؿ" يبحػػػث عػػػف عناصػػػر "أمنيػػػة" لتكػػػوف فػػػي القائمػػػة، وأنػػػو
 مزراحي لـ يعمف أي "أمني" عف ترشيحو.

 4/5/1021، 48عرب 
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 شكنازيأيطالب بفتح تحقيق جنائي مع باراك و  الدولةمراقب "إسرائيل":  .29

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الناطقة بالعبرية، اليوـ الجمعة، بحذر شديد توصيات  -معا  -بيت لحـ 
حػػوؿ فػػتح تحقيػػؽ جنػػائي فيمػػا عػػرؼ فػػي اسػػرائيؿ  ،لمحكومػػة االسػػرائيمية مراقػػب اسػػرائيؿ لممستشػػار القػػانوني

 ،ىيربػػاز"، وسػػيتـ فػػتح التحقيػػؽ مػػع وزارة الجػػيش وعمػػى رأسػػيا وزيػػر الجػػيش اييػػود بػػاراؾ –بوثيقػػة "جالنػػت 
 باالضافة الى رئيس الجيش السابؽ جابي اشكنازي.
ر القػػػانوني لمحكومػػػة االسػػػرائيمية ييػػػودا التوصػػػية لممستشػػػا ،وقػػػد أكػػػد مقربػػػوف مػػػف مراقػػػب اسػػػرائيؿ لمصػػػحيفة

بفػػتح تحقيػػؽ جنػػائي فػػي ىػػذا الممػػؼ، والػػذي شػػغؿ الػػرأي العػػاـ االسػػرائيمي وكػػذلؾ تػػرؾ تػػداعيات  ،وينشػػتايف
والتػي قػادت لتعيػيف يػؤاؼ  ،واسعة عمى الجيش االسرائيمي، خاصة اف الحديث يدور عف وثيقة جرى تسريبيا

ي سرعاف ما دفعت القيادة السياسية في اسرائيؿ الى وقؼ ىذا التعييف جالنت كرئيس لمجيش االسرائيمي، والت
اف الوثيقػػة مزيفػة ولكنػو عػاد وتراجػػع  ،وتعيػيف قائػد الجػيش الحػػالي بنػي جنػتس، وفػي حينػػو أكػد بػوعز ىيربػاز

 عف ذلؾ بعد وقت قصير.
تسػميمو الممػؼ  ،ائيؿمف مراقػب اسػر  ،بدوره طمب المدعي العسكري العاـ في الجيش االسرائيمي داني عفروني

 وكافة الوثائؽ لمنظر فيو وفحصو ودراستو، لمعرفة اذا كاف يحمؿ مؤشرات جنائية قوية.
 4/5/1021وكالة معا، 

 
  يومًا  60باراك يرى أن إيران يمكنيا صنع قنبمة في  .10

يػػة المطػػاؼ أف اسػػتراتيجية إيػػراف النوويػػة قػػد تسػػمح ليػػا فػػي نيا ،أييػػود بػػاراؾ” اإلسػػرائيمي“رأى وزيػػر الحػػرب 
 يومًا فقط مف اتخاذ القرار. 50بصنع قنبمة ذرية في غضوف 

إذا “وأضػػاؼ ”. إنيػػـ يحػػاولوف اآلف مػػنح البرنػػاما النػػووي الحصػػانة“ ،”اليػػوـ” إسػػرائيؿ““وقػػاؿ بػػاراؾ لصػػحيفة 
وصموا إلى القدرة العسكرية النووية إلػى سػالح أو إلػى قػدرة ظػاىرة أو إلػى وضػع يمكػنيـ مػف صػنع قنبمػة فػي 

واعتبػػر أف إيػػراف ”. فػػإنيـ سيحصػػموف عمػػى نػػوع مختمػػؼ مػػف الحصػػانة، حصػػانة لمنظػػاـ ،يومػػاً  50غضػػوف 
أو أمريكيػػػة عمػػػى منشػػػرتيا ” إسػػػرائيمية“تؤجػػػؿ األمػػػر حتػػػى تسػػػتطيع وضػػػع دفاعػػػات تمكنيػػػا مػػػف صػػػد غػػػارات 

 النووية.
 5/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 شكمو وعمموبالعسكرية بتغيير جذري  الثورات العربية ألزمت جياز االستخبارات ىآرتس: .12
كشػفت ثػورات الربيػع العربػي فػي الشػرؽ األوسػط عػف الحاجػة الممحػة "إلسػرائيؿ" فػي محاولػة : القدس المحتمػة

فيػػـ الواقػػع الجديػػد، ىػػذا مػػا نشػػرتو صػػحيفة ىػػررتس، موضػػحة أنػػو مػػف الممكػػف أف يكػػوف خبػػراء االسػػتخبارات 
الـ ومراكػػز األبحػػاث اإلسػػرائيمية، لػػـ تالحػػظ التوقيػػت األكبػػر ليػػذه والمحممػػيف السياسػػييف أو حتػػى وسػػائؿ اإلعػػ

الثػػورات فػػي الػػوطف العربػػي ورصػػد قوتيػػا وتػػداعياتيا، ولكػػف بالتأكيػػد ىػػذه الثػػورات ألزمػػت جيػػاز االسػػتخبارات 
 العسكرية بتغيير جذري في شكمو ومستوى عممو.
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ديمقراطيػة أو متصػمبة كثيػرًا أو قمػياًل، كػاف  وأضافت الصحيفة، أنو عندما كانت األنظمة المحيطة "بإسرائيؿ"
يطمب في الغالب مف رجاؿ االستخبارات العسكرية والموساد التركيز عمى الشخص الموجود عمػى رأس اليػـر 

 ومجموعة قميمة مف الجنراالت المحيطيف بو والمستشاريف المقربيف منو ولكف ميداف التحرير غير كؿ ىذا.
ت االسػتخبارات العسػػكرية تتحػدث بمصػػطمحات وعبػارات شػػعوبية وحػػوؿ رأي وتابعػت الصػػحيفة، فجػأة أصػػبح

الجميور والشبكات االجتماعية، حيث أف جزء كبير مػف التحػدي ممقػى اليػوـ عمػى مجموعػة ليسػت كبيػرة مػف 
رجػػػاؿ االسػػػتخبارات، والػػػذيف معظميػػػـ شػػػباف أنيقػػػيف وبشػػػكؿ ال يصػػػدؽ، ويتبعػػػوف لمػػػواء األبحػػػاث فػػػي قسػػػـ 

 سكرية في مقر قيادة األركاف.االستخبارات الع
ىررتس، طرأ في األعواـ األخيرة تأكؿ في لمعاف وظيػور ىػؤالء األشػخاص وقتممػت مػف أىميػتيـ، بعػد ػ ووفقًا ل

ضعؼ االستخبارات في تقدير حدوث الثورات في الشػرؽ األوسػط، وأصػبح مػف المبكػر الحػديث عػف األشػياء 
األمػػاكف فػػي الجيػػاز، عمػػى الػػرغـ مػػف أف لػػواء األبحػػاث فػػي  المثيػػرة واليامػػة لػػدى االسػػتخبارات كمشػػكمة شػػغؿ

 االستخبارات يواجو مشاكؿ كبير وفي غاية الصعوبة في مسألة إيجاد المجنديف المطموبيف لمعمؿ فيو.
 1100وذكػػػرت الصػػػحيفة، أف التحػػػدي المركػػػزي فػػػي ىػػػذا الشػػػأف يقػػػؼ فػػػي إيجػػػاد مجنػػػديف لمعمػػػؿ فػػػي وحػػػدة 

مركزيػػة التابعػػة لالسػػتخبارات العسػػكرية، مشػػيرة إلػػى أنػػو فػػي الحقيقػػة أف المتخصصػػة فػػي جمػػع المعمومػػات ال
، وذلػػػؾ بسػػػبب فروعيػػػا المختمفػػػة 1100الكثيػػػر مػػػف األشػػػخاص ال يعممػػػوف مػػػا يفعمػػػوف بالضػػػبط فػػػي وحػػػدة 

وحاجتيا لممزج بيف  القدرات العقمة والتكنولوجيا، عمى الرغـ مف القائمة الطويمػة لخريجػي ىػذه الوحػدة والػذيف 
 ا شركات التكنولوجيا المتقدمة "اليايتؾ" الناجحة.أسسو 

وفي ظؿ ىذه الصعوبة في جذب مجنديف لمعمؿ في جياز االستخبارات العسكرية، سمح رئيس االسػتخبارات 
العسػػكرية الجنػػراؿ "أفيػػؼ موخػػافي" ألعضػػاء مػػف لػػواء األبحػػاث إلجػػراء مقػػابالت مػػع وسػػائؿ اإلعػػالـ كعمميػػة 

عالف لمعمؿ في االست  خبارات.جذب وا 
ونقمػت الصػػحيفة عػف رئػػيس لػػواء األبحػاث فػػي االسػتخبارات العسػػكرية العميػػد "إيتػي بػػروف" قولػو: "نحػػف نمقػػي 
ذا ىػػـ لػػـ يفيمػػوا مػػا يحػػدث وبالتػػالي نحػػف لػػف نفيػػـ أي  بمسػػؤولية كبيػػرة عمػػى المحققػػيف فػػي لػػواء األبحػػاث وا 

 شيء".
: "نحف نستقبؿ ىنا أفضؿ الشباب، ونريػد اآلف أف ىررتسػ وبدوره قاؿ العقيد "د" مساعد رئيس لواء األبحاث ل

نطور المواء، حيث يتطمػب مػف المحقػؽ فػي لػواء األبحػاث قػدرات إدراكيػة، والقػدرة العمػؿ مػع طػواقـ جماعيػة، 
وأعداد أبحاث والقدرة عمى الصػياغة، والحجػة والنقػاش والحػوار واإلبػداع، وصػياغة الكتابػة، ولكػف لػيس لػدينا 

 اإلعالمي لجذب اىتماـ المجنديف الذيف نريدىـ". ما يكفي مف اإلبراز
"في الماضي جزء كبير مف العامميف في لواء األبحػاث كػانوا مػف خريجػي تخصصػات شػؤوف  وأضاؼ بقولو:

الشرؽ األوسػط فػي الجامعػات، واليػوـ مػف بيػنيـ خريجػي فيزيػاء ورياضػيات، مضػيفًا: "فرضػت عمينػا الثػورات 
دة، والشػرؽ األوسػط يتغيػر وعمػى ىػذا نريػد تطػويرات جديػدة، ونحػف نحػاوؿ في العالـ العربػي تبنػي طػرؽ جديػ

 تطوير نظريات جديدة تسمح بمزيد مف المراقبة عبر شبكات االنترنت وفي الوقت الحقيقي".
 4/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
  اإليراني  "النووي"بيريز إلى كندا لبحث  .11
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” آخر التطورات“ريز، غدًا )األحد(، زيارة لكندا لبحث خصوصًا يبدأ الرئيس اإلسرائيمي شيموف بي: )أ.ؼ.ب(
” بػػػيف اقػػػرب أصػػػدقاء“مػػػع ىػػػذا البمػػػد الػػػذي يعتبػػػر مػػػف ” تعزيػػػز العالقػػػات”المتعمقػػػة بػػػالممؼ النػػػووي اإليرانػػػي و

 ، حسب ما أعمف مكتبو الخميس.”إسرائيؿ“
ة فػػي صػػمبيا آخػػر التطػػورات الػػرئيس سػػيبحث )مػػع المسػػؤوليف الكنػػدييف( مواضػػيع سياسػػي“وجػػاء فػػي بيػػاف أف 

، موضػحًا ”وجيرانيػا” إسػرائيؿ“المتعمقة بالممؼ النووي اإليراني والتطورات في الشػرؽ األوسػط والعالقػات بػيف 
 أياـ.   5أف الزيارة سوؼ تستمر 

 5/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 ردنسرائيمي في عمان سببو عدم استقرار الحكم في األ حرق العمم اإل يديعوت: .13

التػػػي  ،اف الغػػػرض الرئيسػػػي مػػػف التظػػػاىرة، صػػػحيفة يػػػديعوت احرونػػػوت االسػػػرائيمية : زعمػػػتس المحتمػػػةالقػػػد
مجموعػػػة مػػػف الشػػػباف االردنيػػػيف، بعػػػد ظيػػػر اليػػػـو الجمعػػػة، العمػػػـ االسػػػرائيمي واالمريكػػػي فػػػي  احرقػػػت فييػػػا

ايػاـ قميميػة مػف  كاف االحتجاج عمى رئػيس الػوزراء الجديػد لمحكومػة الػذي عػيف قبػؿ ،العاصمة االردنية عماف
 الممؾ عبد اهلل الثاني، وطالبوا بإستقالتيا.

 4/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 ل لفيتان: تعثر مؤقت واحتمال العثور عمى نفطوقف الحفر في حق .14

فػي عػرض البحػر المتوسػط، وأتعمػف عػف  ،«لفيتػاف»خابت اآلماؿ اإلسرائيمية في العثور عمى النفط فػي حقػؿ 
ي المنطقة. غير أف الشركات صاحبة االمتياز في التنقيػب فػي تمػؾ المنطقػة، وعمػى رأسػيا توقؼ الحفريات ف

األميركيػػة، أعمنػػت أف التوقػػؼ مؤقػػت، وأنيػػا سػػتعود لمتنقيػػب، زاعمػػة أف اإلشػػارات تظيػػر أف « نوبػػؿ إنرجػػي»
 احتماالت العثور عمى نفط تحت الطبقة الغازية جيدة.

 بدأ قبؿ نحو العاـ ونصؼ العاـ. « لفيتاف»النفط في حقؿ تجدر اإلشارة إلى أف الحفر بحثًا عف 
إننا نواصػؿ االعتقػاد بوجػود احتمػاؿ كبيػر لمعثػور عمػى »سوزاف كونينغياـ « نوبؿ إنرجي»وقالت نائبة رئيس 

 «.نفط في الموقع
 5/5/1021، السفير، بيروت

 
 
 

 تطورةتطور لدى الفمسطينيين بغزة في إنتاج الصواريخ والقاذفات الم :ىآرتس .15
 أفالمحمػؿ لمشػػؤوف العسػػكرّية فػي صػػحيفة ىػػررتس العبريػة، عػػاموس ىارئيػػؿ،  ذكػػر ػػػ زىيػر أنػػدراوس: الناصػر
يوناتاف عبر عف استغرابو الشديد مف القفزة النوعية اليائمة في قدرة الفمسػطينييف عمػى  إسرائيمي يدعى ضابط

ف يقومػوف بتصػنيع الصػواريخ فػي البيػوت، تطوير صواريخ وقاذفػات فػي قطػاع غػزة، الفتًػا إلػى أف الفمسػطينيي
وأف ذلؾ يشكؿ خطرا عمى أبناء العائمة، ومف الجية الثانية، يمنع اإلسػرائيمييف، عمػى حػد زعمػو، مػف تصػفية 

 المصنعيف.
 5/5/1021، القدس العربي، لندن
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 "سرائيل بيتنا"إنتنياىو يدرس احتمال خوض االنتخابات المبكرة بقائمة مشتركة مع ىآرتس:  .16
العبرية أمس اف رئػيس الػوزراء زعػيـ « ىررتس»ذكرت صحيفة   :وكاالت –الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 

الميكػػود بنيػػاميف نتنيػػاىو يػػدرس احتمػػاؿ خػػوض االنتخابػػات بقائمػػة مشػػتركة مػػع حػػزب )اسػػرائيؿ بيتنػػا( بقيػػادة 
خطػوة خشػية مػف نتنيػاىو فػي أف تػـ التفكيػر فػي ىػذه ال»وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف. وأضافت الصػحيفة 

تشكؿ أحزاب اليسار الوسط الرئيسػية الثالثػة )العمػؿ وكاديمػا وحػزب ىنػاؾ مسػتقبؿ الجديػد برئاسػة اإلعالمػي 
 قائمة مشتركة تحصؿ حسب االستطالعات عمى نحو أربعيف مقعدا برلمانيا.« يائير البيد

أرييػػو درعػػي االنتخابػػات بقائمػػة اف حػػزب شػػاس يخشػػى خػػوض رئيسػػو السػػابؽ « معػػاريؼ»وقالػػت صػػحيفة  
مسػػتقمة مشػػيرة الػػى اف درعػػي ييػػدد بنشػػر شػػريط مصػػور يظيػػر فيػػو الػػزعيـ الروحػػي لمحػػزب الحاخػػاـ عوفاديػػا 

 يوسيؼ منتقدا اياه بشدة ومتيما إياه باإلساءة إلى صحتو.
 5/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 د اإللزامي مقابل تأييد االنتخابات المبكرةىآرتس.. نتنياىو يتفق مع األحزاب الدينية: التجني .17

نتنيػاىو توصػؿ مػف »اف « يػديعوت أحرونػوت»ذكػرت صػحيفة  :وكػاالت –الحيػاة الجديػدة  -القدس المحتمػة 
وراء الكػواليس إلػػى اتفػاؽ مػػع احػػزاب الييػود المتشػػدديف دينيػػا )الحريػديـ( يػػنص عمػػى تراجعيػا عػػف معارضػػتيا 

ف أيموؿ المقبؿ كما يرغب )نتنياىو( مقابػؿ حػؿ الكنيسػت قبػؿ التصػويت عمػى لتبكير االنتخابات إلى الرابع م
 «.قانوف جديد يقضي بتجنيد الزامي لمشباف )الحريديـ(

وأبػػدى عضػػو الكنيسػػت موشػػيو غػػافني مػػف كتمػػة )ييػػادوت ىتػػوراة( المتشػػددة دعمػػو لقػػانوف تجنيػػد )الحريػػديـ( 
 ة بخالؼ وضعيـ الرسمي.الذيف ال يدرسوف حقيقة التوراة في المعاىد الديني

 5/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  "سرائيل"إسموك مسؤولي أجيزة األمن السابقين غير مسؤول وأضر بأمن  باراك: .18
اعتبر وزير الػدفاع االسػرائيمي اييػود بػاراؾ سػموؾ مسػؤولي أجيػزة األمػف السػابقيف غيػر مسػؤوؿ وأضػر بػأمف 

بالػػػدعـ « اسػػػرائيؿ اليػػػوـ»ابمػػػة أجرتيػػػا شػػػمومو تسػػػيزينا مػػػف صػػػحيفة اسػػػرائيؿ وخػػػدـ اعػػػداءىا، وأشػػػاد فػػػي مق
 األميركي السرائيؿ وبخاصة تمويؿ الوسائؿ الدفاعية والقبة الحديدية.

السػابؽ يوفػاؿ ديسػكف يػـو السػبت الماضػي حينمػا اتيػـ رئػيس « الشػباؾ»باراؾ الكالـ الذي قالو رئػيس وانتقد 
في كؿ ما يتعمؽ باتخاذ قرارات مصيرية كما فػي القضػية « المسيحانية»الوزراء بنياميف نتنياىو واتيمو ىو بػ 

 االيرانية أو في مجاؿ التفاوض السياسي.
لموساد السابؽ مئير دغاف وتصريحات ديسكف ورئيس الحكومػة السػابؽ اف تصريحات رئيس ا وأضاؼ باراؾ

 اييود اولمرت ايضا تتناوؿ الذرة االيرانية ومسار اتخاذ القرارات ايضا.
ال مكاف لنوع الخطاب ىذا الذي يضر باالمور نفسيا في الشأف االيرانػي وفػي الشػأف السياسػي ايضػا. وقاؿ: 

لخدمػة اف يتػزودوا بقػدر كػاؼ مػف المسػؤولية وضػبط الػنفس وحسػف اف عمؿ النػاس حتػى بعػد تسػريحيـ مػف ا
 التقدير لالمور كي يمتنعوا عف إحداث ضرر. والذي فعموه ىو إفساد الخطاب العاـ.

توجػػد ايضػػا مجموعػػة اولمػػرت التػػي رحمػػت الػػى خػػارج الػػبالد وتتحػػدث بمػػا تتحػػدث بػػو. وال يصػػعب اف »وقػػاؿ 
والمجموعة التي حوليػا. وىػو يضػعؼ االنجػاز الػذي ال يسػتياف بػو  نرى ما الذي يخدمو ىذا، انو يخدـ ايراف

لمسياسة االسرائيمية، وىو جعػؿ الموضػوع االيرانػي ميمػا ومتمحػا ال بالنسػبة السػرائيؿ وحػدىا بػؿ لمعػالـ ايضػا. 
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وفػػي اتجػػاه آخػػر يعػػزز ىػػذا كػػؿ منتقػػدي اسػػرائيؿ فػػي السػػاحة الدوليػػة. ويػػدرؾ كػػؿ ذي عقػػؿ اف الفمسػػطينييف 
بريػػػاء مػػػف المسػػػؤولية عػػػف تعويػػػؽ تقػػػدـ المسػػػيرة وىػػػو يجػػػد نفسػػػو اآلف يواجػػػو فػػػي موقفػػػو بعػػػض ىػػػذه ليسػػػوا أ

 «.المجموعة
اف اسػػرائيؿ صػػغيرة وقابمػػة لمضػػرر كثيػػرا بحيػػث ال تتحمػػؿ أكثػػر مػػف قنبمػػة واحػػدة. وتكفػػي قنبمػػة »بػػاراؾ يػػرى 

وىػو يحمػؿ ىنػاؾ قػدرة اسػرائيؿ  واحدة عمينا كي ال تعود الدولة الى ما كانت عميو ولما يجب اف تكػوف عميػو.
عمى الرد: إننا سنرد عمى مف أسقط عمينا القنبمة الذرية، لكف توجد عشروف دولة اخرى بقيت في الجبيػة فػي 
مواجية اسرائيؿ. وىكذا سيبقى االسالـ بعد تبادؿ الضربات ولف تبقى اسرائيؿ كما كانت. وذكر ايضا انو ال 

و يمكػف اطالقيػا بصػورة مػا كػأف تترسػؿ فػي حاويػة تصػؿ الػى مينػاء مػا يجب اف يكوف عنواف عمى القنبمة ألن
 «.وتنفجر
باراؾ عمى االدارة األميركية لدعميا المالي لمنفقة عمى الوسػائؿ الدفاعيػة وفػي مقػدمتيا القبػة الحديديػة:  وأثنى

 يمكػػف اف وصػػمنا الػػى مسػػتوى ال مثيػػؿ لػػو مػػف التنسػػيؽ مػػع وزارة الػػدفاع األميركيػػة ومػػع مجمػػس النػػواب. ال»
نتبمبؿ في شأف ىذه االدارة فيػي تؤيػد اسػرائيؿ تأييػدا عميقػا، وأكػاد أقػوؿ انػو لػـ يسػبؽ لػو مثيػؿ. ونحػف نسػمع 

 ىذا مف اوباما ومف وزارة الدفاع األميركية التي ما كانت لتعمؿ مف غير دعـ مف الرئيس.
وىػػي ال تحػػؿ محػػؿ جػػيش  اف منظومػػة اعتػػراض صػػواريخ متعػػددة المسػػتويات ىػػي حاجػػة حيويػػة السػػرائيؿ.»

ىجومي لكنيا عنصر شديد األىمية مف اجؿ حرية مداورة المستوى السياسي ولمدفاع عف النفس. ورأيت ذلؾ 
 «.ركيزة أساسية، في القرارات التي اتخذىا قبؿ ذلؾ عمير بيرتس

 5/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 االستيطانية في الجوالنترصد ماليين الدوالرات لتطوير مشاريعيا  "إسرائيل" .19
جددت الحكومة اإلسرائيمية مشاريعيا االستيطانية في المجاؿ السياحي والزراعي في : الناصرة ػ حسف مواسي

الجوالف السوري المحتؿ. وذكر موقع "بكرا" اإلخباري الذي يبث مف الناصرة أف الحكومة اإلسػرائيمية رصػدت 
يوف دوالر( مف اجػؿ البنػى التحتيػة وشػبكات الػري الزراعػي فػي مم 02مميوف شيكؿ ) 222ميزانية تقدر بنحو 

القرى العربية في الجوالف المحتؿ، وىي مسعدة ومجدؿ شمس وعيف قنيو وبقعاتا والغجر البالغ تعداد سػكانيا 
 ألؼ نسمة يعمموف غالبيتيـ في زراعة التفاح والكرز والخوخ.  15قرابة 

 5/5/1021، المستقبل، بيروت
 

 سرى لن ينيوا إضرابيم إال بتحقيق جميع مطالبيم وقيادتيم فقط المخولة بالتفاوضالخفش: األ .30
أكد األسير المحرر ومدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش، أف األسرى : راـ اهلل

عادلة، في سجوف االحتالؿ مصروف عمى عدـ إنياء معركة األمعاء الخاوية إال بتحقيؽ جميع مطالبيـ ال
ية لجميع الطمبات المقدمة وعمى رأسيا إنياء سرائيموالتوصؿ إلى استجابة حقيقية مف مصمحة السجوف اال
تعميقا عمى ما تسرب عف لقاءات تمت ما بيف و سياسة العزؿ االنفرادي،  وال مكاف ألنصاؼ الحموؿ. 

مثموف األسرى المضربيف، وىي مصمحة السجوف والحركة األسيرة، قاؿ الخفش إف مف تـ االجتماع بيـ ال ي
حوارات تيدؼ إلى عدـ دخوؿ أسرى غير مضربيف الى االضراب، وأف قيادة اإلضراب فقط ىي المخولة 

وبيف الخّفش أف رقعة اإلضراب "تتسع يوما بعض يوـ، وأف عدد  فقط بالتفاوض عف االسرى المضربيف.
 أسيرا. 0000المضربيف تجاوز 
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 4/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 فارس: رد إدارة السجون قدمتو قبل اإلضراب واألسرى رفضوهقدورة  .32
صرح رئيس نادي األسير قدورة فارس، اف االسرى المضربيف عف الطعاـ، : مف عمي سمودي –جنيف 

مصمموف عمى مواصمة معركتيـ حتى تحقيؽ مطالبيـ كافة، مؤكدا ضرورة افشاؿ محاوالت ادارة السجوف 
ى والضغط عمييـ مف خالؿ اثارة الشائعات واالقتراحات، التي رفضتيا الحركة االسيرة جممة "إلرباؾ االسر 

 وتفصيال".
 5/5/1021القدس، القدس، 

 
 ال يرتقي لمستوى البحث االسرائيمية جمعية واعد: رد مصمحة السجون .31

سرى سيدرسوف رد غزة: حذرت جمعية واعد لألسرى والمحرريف مف التعاطي مع األنباء التي تحدثت أف األ
ما تسمى مصمحة السجوف عمى مطالبيـ معتبرة أف الرد ال يستحؽ أف يدرس أصال ألنو خداع وتضميؿ 

 وتمويت لمطالب األسرى ومحاولة صييونية بائسة لاللتفاؼ عمى اإلضراب.
 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ي األسرى المضربين عن الطعام لموكمييمتمنع زيارة محامي االسرائيمية إدارة السجونمركز عدالة:  .33

ف أأبرؽ مركز "عدالة" الحقوقي رسالة إلى المستشار القضائي إلدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية جاء فييا، ب
إدارة السجوف تمنع زيارة محاميي األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ لموكمييـ إال بعد توقفيـ عف 

ىددت منظمات حقوؽ اإلنساف بتقديـ التماس لممحكمة العميا إذا قد و  عمييـ.اإلضراب في محاولة لمضغط 
لـ يتـ ترتيب الموضوع والسماح لألسرى بمقابمة محامييـ دوف أي اشتراطات مف إدارة مصمحة السجوف 

 اإلسرائيمية.
 4/5/1021، 48عرب 

 
 االسرائيميةالفمسطينيون يواصمون فعالياتيم التضامنية مع إضراب االسرى في السجون  .34

واصؿ الفمسطينيوف مساندتيـ إلضراب األسرى، وخرجوا أمس في مظاىرات كبيرة في : كفاح زبوف - راـ اهلل
راـ اهلل وغزة، وىتفوا لمجوع انتصارا لمكرامة، وتحولت بعض ىذه المظاىرات إلى مواجيات مع الجيش 

وشعارات، كما رفعوا صورا لألسيريف  عالماأورفع المتظاىروف  اإلسرائيمي عمى حواجز المدف في الضفة.
لإلضراب المفتوح عف الطعاـ، احتجاجا عمى  51بالؿ ذياب وثائر حالحمة المذيف دخال أمس، يوميما الػ

 .اعتقاليـ إداريا
 5/5/1021الشرق االوسط، لندن، 

 
 وناشطين اسرائيميين تضامنًا مع االسرى 48الشرطة االسرائيمية تياجم تظاىرة لفمسطينيي .35

مف  ناشطاً  11مف  أطمقت الشرطة اإلسرائيمية أمس الجمعة، سراح بعضاً  :برىوـ جرايسي -ناصرة ال
وناشطي سالـ إسرائيمييف اعتقمتيـ بعد ظير أوؿ مف أمس، خالؿ تظاىرة تضامف مع  21فمسطينيي 

 األسرى المضربيف عف الطعاـ، قبالة سجف الرممة.
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 5/5/1021الغد، عم ان، 
 

 يواصمون إضرابيم عن الطعام تضامنًا مع االسرى في السجون االسرائيميةغزة: أسرى محررون  .36
اإلضراب المفتوح  "إسرائيؿ"أسيرا فمسطينيا جرى تحريرىـ مؤخرًا مف سجوف  50واصؿ  أشرؼ اليور: - غزة

 يومًا. 21عف الطعاـ في خيمة االعتصاـ بغزة، تضامنًا مع زمالئيـ األسرى المضربيف منذ 
ألسرى لكافة الفصائؿ الفمسطينية، ويرتدوف مالبس متشابية، سوداء الموف ومكتوبا عمييا وينتمي ىؤالء ا

 ."سنحيا كراماً "
 5/5/1021القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يدعي عرقمة تنفيذ عممية في مستوطنة "ألون موريو" بالضفة الغربية .37

 ة في مستوطنة "ألوف موريو" في الضفة الغربية.قالت تقارير إسرائيمية إنو تـ منع تنفيذ عممية الميمة الماضي
مستوطنة، وىو الوقالت إف قوة عسكرية تابعة لجيش االحتالؿ اعتقمت شابا فمسطينيا بالقرب مف سياج 

 صحيفة إلى ذلؾ، أشارت سنتمترا، وتـ تسميمو إلى األجيزة األمنية لمتحقيؽ معو. 22يحمؿ سكينا بطوؿ 
اعتقاؿ فمسطينييف كاف بحوزتيما عبوات ناسفة وسكاكيف بالقرب مف "يديعوت أحرونوت" إلى أنو تـ 

 مستوطنة "تبوح".
 4/5/1021، 48عرب 

 
 يتييأون لتدنيس األقصى ييود ومتطرفون االسبوعية االحتالل يقمع مسيرات الضفة .38

في قمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي المسيرات األسبوعية المناىضة لجدار الفصؿ العنصري واالستيطاف 
الضفة الغربية، في وقت تعتـز جماعة ييودية مف اليميف المتطرؼ تنظيـ مسيرة، غدًا )األحد(، باتجاه 

 المسجد األقصى المبارؾ في محاولة القتحامو .
 5/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 االحتالل يمنع متضامنين دوليين من دخول جنين ويرحميم لألردن .39

مف مؤسسة "شباب في سبيؿ  نرويجياً  ( وفدا تضامنياً 5-2الجمعة )ئيمي االسراأوقفت قوات االحتالؿ : جنيف
وقالت منسقة الوفد  الحرية " عند حاجز الحمرا الذي يفصؿ األغوار عف محافظة جنيف ورحمتو إلى األردف.

ا مف المرور ألنن نامنع ناولكن ،تنفيذ عدة أنشطة تطوعية مع القطاعات الشبابية في جنيف ووفين واكان يـإن
 نقيـ عالقات مع منظمات متطرفة فمسطينية عمى حد زعـ جنود االحتالؿ.

 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "ىيئة المعابر" تتوقع انفراجًا وشيكًا في قضية إدخال حمولة باخرة الوقود القطرية إلى غزة .40
عات القريبة القادمة انفراجا في توقع رئيس ىيئة المعابر والحدود نظمي مينا، أف تشيد السا كتب حامد جاد:

 قضية إدخاؿ حمولة باخرة الوقود القطرية إلى غزة عبر معبر كـر أبو سالـ.
 5/5/1021األيام، رام اهلل، 

 



 
 
 

 

 

           12ص                                    1491العدد:                5/5/1021 السبت التاريخ:

  "مشاركة فمسطينية في "أولمبياد شكسبير .42
بدأ مسرح "عشتار" الفمسطيني الجمعة أولى عروضو عمى خشبة مسرح "جموب" : مديف ديرية -لندف 
صمة البريطانية لندف بمسرحية "ريتشارد الثاني" لألديب ولياـ شكسبير ضمف مشاركة فمسطيف في بالعا

وقبؿ العرض  دولة. 20أولمبياد شكسبير بميرجاف "الجموب إلى الجموب" الدولي الذي تشارؾ فيو أكثر مف 
الفمسطيني مانويؿ  بساعتيف، أتعمف نفاد التذاكر وامتألت ساحة المسرح بجميور غفير عمى رأسيـ السفير

حساسينيات والممحؽ الثقافي بالسفارة الفمسطينية محمد مشارقة، ومئات مف طمبة المدارس البريطانية 
 واألوروبية.

 4/5/1021الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الذكرى السنوية لمعاىدة "وادي عربة"في  "إسرائيل"متظاىرون يحرقون عمم عمان:  .41

في وسط عماف، خالؿ مسيرة احتجاج جرت اليـو  اإلسرائيميالعمـ احرؽ متظاىروف : وكاالت – 44عرب
سرائيؿ األردفالجمعة في الذكرى السنوية لمعاىدة السالـ بيف   .وا 

" واحرقوا العمـ إلسرائيؿوخرج المئات مف المحتجيف عقب صالة الجمعة وىـ يرددوف شعارات "الموت 
غالؽاف مف عم اإلسرائيمي، مطالبيف بطرد السفير اإلسرائيمي  .اإلسرائيميةالسفارة  وا 

 5/5/2102، 44عرب
 

 الجيش المبناني يسحب لجنة مراقبة بناء الجدار احتجاجًا عمى استمرار الخرق اإلسرائيمي .43

الذي تقيمو  ؛سحب الجيش المبناني، ظير امس، المجنة العسكرية المولجة مراقبة اشغاؿ بناء الجدار الفاصؿ
رب مف بوابة فاطمة، وذلؾ احتجاجا عمى الخرؽ اإلسرائيمي لمخط األزرؽ قوات اإلحتالؿ اإلسرائيمي بالق

سنتـ، وعدـ ازالة ىذا الخرؽ. وابقى الجيش عمى جنوده في حالة استنفار في ىذه المنطقة، في  65لمسافة 
ناني بالرغـ مف اإلحتجاج المب ،ظؿ استمرار الورش الفنية التابعة لمقوات اإلسرائيمية بتركيب الجدار الفاصؿ

 عمى ىذا الخرؽ.
 5/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 
 

 ماليين "عنقودية" إسرائيمية في عدوان تموز لبنان: اربعة .44

لمناسبة مرور سنة عمى دخوؿ معاىدة الذخائر العنقودية حيز  ،أصدرت وزارة الخارجية والمغتربيف بيانا
جؿ حياة آمنة"، وورد فييا "ولدت معاىدة ، تحت شعار "معا مف أ1/5/2011بتاريخ  ،التنفيذ بالنسبة لمبناف

، حيث تشير تقديرات األمـ 2006الذخائر العنقودية مف مأساة لبناف والمبنانييف اثر عدواف إسرائيؿ عاـ 
مالييف مف القنابؿ  4المتحدة إلى أف إسرائيؿ ألقت في األياـ الثالثة األخيرة مف الحرب ما يصؿ إلى 

ولغاية اليوـ  2006يوف متر مربع مف األراضي المبنانية، وأوقعت منذ مم 55.3العنقودية، غطت مساحة 
 قتيال، معظميـ مف النساء واألطفاؿ، إذ لـ ينفجر قسـ كبير منيا". 51جريحا و 358

 5/5/2012المستقبل، بيروت، 
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 ستستغل قانون العقارات "إسرائيل"التركي:  "حزب الشعب الجميوري" .45

المعارض في تركيا، أمس، مف استغالؿ إسرائيؿ لقانوف العقارات « يوريحزب الشعب الجم»حذر : )ا ش ا(
 الجديد لشراء المزيد مف األراضي.

عمى قانوف أعدتو الحكومة يمنح الحؽ لألجانب في شراء  ،أمس األوؿ ،وكاف البرلماف التركي صادؽ
 عمنة.األراضي في أية مدينة مف المدف التركية شرط االلتزاـ بالقيود القانونية الم

 10القانوف يسمح ببيع األراضي لألجانب بمساحة ال تزيد عمى »أف  ،التركية« ميممييت»وذكرت صحيفة 
ىكتارًا في مختمؼ المناطؽ األخرى،  30و ،آالؼ متر مربع( في المدينة 10ىكتارات )اليكتار يساوي 

 «.راً ىكتا 60ويمنح الصالحية لمجمس رئاسة الوزراء لزيادة المساحة لألجنبي إلى 
إسرائيؿ ستستغؿ الفرصة لشراء المزيد مف األراضي، بأسماء »مف أف  ،«حزب الشعب الجميوري»وحذر 

 «.مختمفة، بيدؼ تنفيذ مشاريع عديدة، وبالتالي دفع تركيا إلى مصاعب بالغة
 5/5/2012السفير، بيروت، 

 
يران ال تممكان صواريخ بعيدة المدى .46  روسيا: "إسرائيل" وا 

في كممة أماـ مؤتمر دولي حوؿ الدفاع  ،مدير مخابرات الجيش الروسي إيجور سيرجوف ذكر: )د .ب .أ(
الروسية لألنباء، إف دواًل ال تصنؼ ” نوفوستي“المضاد لمصواريخ في موسكو، الخميس، نقمتيا وكالة 

اىا عمى أو إيراف، ال تمتمؾ صواريخ بالستية بعيدة المدى يزيد مد” إسرائيؿ“باعتبارىا دواًل نووية مثؿ 
 ألؼ كيمومتر. وأضاؼ أف الصواريخ البعيدة المدى ال تممكيا إال دوؿ توصؼ بأنيا دوؿ نووية. 5.5

 5/5/2012الخميج، الشارقة، 
 

 لالستجابة لمطالب األسرى "إسرائيل""الحممة الدولية" تطالب أوروبا بالضغط عمى  .47
أعضاء البرلماف األوروبي بالتحرؾ العاجؿ  ،فراـ اهلل: طالبت الحممة الدولية لإلفراج عف النواب المختطفي

لمضغط عمى سمطات االحتالؿ مف أجؿ  ،مع جيات صنع القرار في االتحاد األوروبي والمؤسسات الدولية
 يوما قبؿ فوات األواف. 17تمبية مطالب األسرى والنواب المضربيف عف الطعاـ منذ 

اة األسرى والنواب المختطفيف الذيف أصروا عمى وقالت الحممة في بياف ليا أوؿ مف أمس: "نخشى عمى حي
 أف ال ينتيي اضرابيـ اال بأحد أمريف اما تحقيؽ مطالبيـ االنسانية أو الموت".

وأكدت الحممة في الرسائؿ التي وجيتيا لكافة أعضاء البرلماف األوروبي، "باف السنوات األخيرة شيدت 
 بوتيرة عالية وغير مسبوقة". تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية إزاء حقوؽ األسرى

مف تعذيب  ؛وأشارت الى ما "يتعرض لو األسرى مف أساليب القمع والعنؼ واالنتياكات الجسدية والمعنوية
ىماؿ طبي وعزؿ انفرادي والمنع مف الزيارة والمحاكمات غير القانونية واإلبعاد والقتؿ المتعمد وفرض  وا 

الى حد انتياؾ الكرامة االدمية، فضال عف فرض قوانيف  الغرامات، مضيفة الى أف االنتياكات وصمت
 جديدة تبقي األسير رىف االعتقاؿ دوف سقؼ".

وأضافت "االسرى الفمسطينيوف ومف بينيـ النواب في السجوف اإلسرائيمية يخوضوف إضرابا مفتوحا عف 
سانية األساسية، وبعضيـ يخوض االضراب منذ نحو شيريف وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ المتطمبات االن ،الطعاـ

 فيـ يعيشوف في ظؿ انعداـ أبسط مقومات الحياة في السجوف".
 5/5/2012األيام، رام اهلل، 
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 األيام الفمسطينية: مسؤول اميركي يؤكد أن المستوطنات اإلسرائيمية غير شرعية .48

ضي أكد مسؤوؿ أميركي أف المستوطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األرا كتب عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
الفمسطينية غير شرعية، وأنيا عقبة أماـ حؿ الدولتيف والسالـ العادؿ والشامؿ، ولكنو أقر، مف ناحية ثانية، 
نما  أف الخالؼ ما بيف اإلدارة األميركية والسمطة الفمسطينية ال يتعمؽ بالحاجة إلقامة الدولة الفمسطينية، وا 

ستعارض التوجو الفمسطيني إلى األمـ المتحدة كما عارضت اآللية إلقامتيا، مممحًا إلى أف اإلدارة األميركية 
 توجو القيادة الفمسطينية العاـ الماضي إلى مجمس األمف لنيؿ االعتراؼ بالدولة.

وجدد الموظؼ الكبير في اإلدارة األميركية موقؼ الواليات المتحدة األميركية الرافض لمحوار مع "حماس" 
اإلدارة األميركية مع اإلخواف المسمميف ما بعد الربيع العربي، موضحًا  عمى الرغـ مف الحوارات التي أجرتيا

 أف ىناؾ خطوطًا حمراء وىي نبذ العنؼ واالمتناع عف استخداـ اإلرىاب لتحقيؽ األىداؼ السياسية.
وأكد رداً عمى سؤاؿ آخر لػ"األياـ" حوؿ موقؼ الواليات المتحدة مف إمكانية توجو الفمسطينييف إلى األمـ 

لمتحدة لنيؿ االعتراؼ بدولة غير عضو مف خالؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة، عمى أف الواليات المتحدة ا
 ال تعارض قياـ الدولة، ولكنيا تختمؼ مع الفمسطينييف حوؿ آلية تحقيؽ ىذا اليدؼ.

 5/5/2012األيام، رام اهلل، 
 

 التضامن مع األسرى الفمسطينيين .49
 عبد الستار قاسـ

سػػر شػػاليط، الجنػػدي الصػػييوني الػػذي أسػػرتو حركػػة حمػػاس، وشػػعب فمسػػطيف يصػػرخ لمعػػالـ بػػأف منػػذ عيػػد أ
شػػػاليط لػػػيس األسػػػير الوحيػػػد، بػػػؿ ىنػػػاؾ آالؼ األسػػػرى الفمسػػػطينييف الػػػذيف يسػػػتحقوف االنتبػػػاه والضػػػغط عمػػػى 

رعة، إسرائيؿ لتسريحيـ. لكف العػالـ انشػغؿ بشػاليط، واعتبػر قضػيتو أولويػة عمػى حمػاس أف تتعامػؿ معيػا بسػ
 وترؾ الفمسطينييف يعالجوف جراحيـ بأيدييـ بال معيف أو نصير.

بػػؿ اعتبػػػرت دوؿ كثيػػػرة وعمػػػى رأسػػيا الػػػدوؿ الغربيػػػة أف األسػػػرى الفمسػػطينييف إرىػػػابيوف قتمػػػة، وبقػػػاءىـ تحػػػت 
العقاب ييّسر الطريؽ نحو السالـ في المنطقة العربية اإلسالمية. وتعاطؼ قمة مف الدوؿ والناس مع األسرى 

لفمسطينييف، لكف ذلؾ لـ يتمخض عف ضغط يجبر إسرائيؿ عمى اتخاذ إجراءات نحو تسريح أي عدد منيـ، ا
 ولـ يتـ تحرير حوالي ألؼ منيـ إال بعممية تبادؿ لألسرى.

 إضراب األسرى الفمسطينيين
وذلػػؾ  1021أبريؿ/نيسػػاف  21يضػػرب آالؼ األسػػرى، ولػػيس جميػػع األسػػرى، الفمسػػطينييف عػػف الطعػػاـ منػػذ 

بيدؼ إنياء االعتقاؿ اإلداري وتحسيف ظروؼ االعتقاؿ. يتػذكر أف إسػرائيؿ تعتقػؿ آالؼ الفمسػطينييف إداريػا، 
نما بناء عمى معمومات سرية تحصؿ عمييا بطرؽ مختمفة بخاصة مف خالؿ جواسيس،  أي بدوف محاكمة، وا 

 ه المصادر.وال ترغب باإلفصاح عف مصادر المعمومات أو التيـ لكي ال تؤثر سمبا عمى ىذ
فترة االعتقاؿ اإلداري ستة أشير، وىي قابمة لمتجديػد. ولػذلؾ يقضػي فمسػطينيوف سػنيف فػي االعتقػاؿ اإلداري 
بدوف محاكمة أو تيـ محددة. أما بخصوص ظروؼ االعتقاؿ، فقد عممت إسرائيؿ عمى اتخػاذ إجػراءات عػدة 

يطػػالبوف بحقػػوؽ اعتقاليػػة وفػػؽ المعػػايير لمتضػػييؽ بالمزيػػد عمػػى المعتقمػػيف، وشػػددت مػػف عقوباتيػػا ضػػد الػػذيف 
العالمية. وعممت إسرائيؿ أيضػا عمػى جعػؿ سػجف مجػدو، الواقػع فػي مػرج ابػف عػامر شػماؿ فمسػطيف المحتمػة 

 ، حقؿ تجارب لفيـ النفسية الفمسطينية وطريقة السموؾ وفؽ معادلة الدافع واالستجابة.21
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سجوف الصييونية مف أجؿ تحسيف ظروؼ االعتقػاؿ. سبؽ لممعتقميف الفمسطينييف أف خاضوا إضرابات في ال
فقػػد تعػػرض الفمسػػطينيوف لمكثيػػر مػػف عمميػػات القمػػع مثػػؿ عػػدـ وجػػود فػػرش وأغطيػػة نػػـو كافيػػة، وكػػاف عمػػى 
المعتقؿ أف يقوـ مبكرا مف فراشو ويرتب بطانياتو ويجمس في وضع معيف طيمة الوقت، ولـ يكف الطعاـ كافيا 

غذائيػػػػة الضػػػػرورية لمجسػػػػـ، وطالمػػػػا تعػػػػرض المعتقمػػػػوف لإلىانػػػػات والسػػػػباب أو شػػػػامال لمختمػػػػؼ المتطمبػػػػات ال
 واإلذالؿ.

استطاع المعتقموف انتزاع الكثير مف الحقوؽ بسبب إضراباتيـ، وتحسف الطعاـ كما ونوعا، وتحسػنت ظػروؼ 
التجػػواؿ )الفػػورة( اليػػومي داخػػؿ السػػجف، وتطػػورت ظػػروؼ زيػػارة األىػػالي.., لكػػف الػػثمف كػػاف باىظػػا، وسػػقط 

 شيداء داخؿ السجف.
واضػػح مػػف سػػير اإلضػػرابات تاريخيػػا أنػػو مػػف الممكػػف تحقيػػؽ إنجػػاز محػػدود فػػي المواجيػػة ضػػد إدارة السػػجوف 
والحكومػػة اإلسػػرائيمية، واإلضػػراب الحػػالي يسػػتفيد مػػف التجػػارب السػػابقة، ومػػف تجربػػة المحػػرر خضػػر عػػدناف 

 يد اعتقالو إداريا.الذي أضرب ستة وستيف يوما وانتزع قرارا إسرائيميا بعدـ تجد
 اإلضراب وغياب الفعل الخارجي

اإلضراب بحد ذاتو وسيمة مؤثرة مف أجؿ انتػزاع الحقػوؽ، لكنيػا مؤلمػة فػي ذات الوقػت ألف الجػوع مػؤلـ بحػد 
ذاتو، وألنو يؤثر صحيا عمى المضرب، وقد يػودي بحياتػو، وىػو آخػر مػا يممكػو المعتقػؿ مػف أدوات مػف أجػؿ 

 حسيف ظروؼ االعتقاؿ.الحصوؿ عمى الحرية أو ت
ىناؾ مخاطرة كبيرة في اإلضرابات طويمة األمد والتي تتبنى إما شعار الحرية أو الموت بخاصػة أف إسػرائيؿ 
ال تستجيب بسيولة لممطالب الفمسطينية، وتركت بعض المعتقميف في السابؽ يموتوف، وقتمت بعضيـ اآلخػر 

 بطريقة أو بأخرى.
وقعػػت تحػػت االحػػتالؿ أو االسػػتعمار أال يمكػػث المعتقػػؿ فتػػرة طويمػػة فػػي المفػػروض وفػػؽ تجػػارب األمػػـ التػػي 

المعتقؿ، وأف يتـ تحريره مف قبؿ إخوانو أو رفاقو المناضميف الذيف يمتشقوف السالح، أو يممكوف مف القػوة مػا 
يكفػػي لمضػػغط عمػػى المحتمػػيف، أو يحفػػروف أنفػػاؽ التحريػػر وينصػػبوف مكائػػد اليػػرب. مػػف المفػػروض أف تتبنػػى 

الثػػورة أو المقاومػػة إسػػتراتيجية خاصػػة لتحريػػر أسػػراىا، كمػػا فعػػؿ الفيتنػػاميوف واألفغػػاف والمبنػػانيوف الػػذيف  قػػوى
 أجبروا أعداءىـ عمى تبادؿ األسرى أو الرضوخ لشروط مدعومة بعمؿ ثوري أو مقاـو فعاؿ.

اجو أمػػريف: إمػػا أف أمػػا إذا غابػػت اإلسػػتراتيجية، ولػػـ تسػػتطع قػػوى الثػػورة أف تحػػرر أسػػراىا، فػػإف األسػػير سػػيو 
يستكيف لوضعو ويستسمـ ويقبؿ ما ىو فيو أو ما ّيعرض عميو مف قبؿ آسريو، أو أف يقوـ بعمؿ ما لمػتخمص 

 مف األسر مثؿ الشنؽ الذاتي أو اإلضراب.
وليذا فإف اإلضراب عبارة عف بديؿ عجز القوى خارج السجف عف إجبار العدو عمى فػتح أبػواب المعػتقالت. 

ائؿ، وتفػػاءؿ األسػػير بػػأف ىنػػاؾ مػػف يسػػير عمػػى تحريػػره لمػػا اضػػطر أف يمجػػأ إلػػى قػػوة الجػػوع لػػو تػػوفرت البػػد
 واألمعاء الخاوية لمتأثير عمى العالـ خارج السجف عّؿ وعسى أف تستجيب القوة المحتمة الحتجاجو.

تػي كانػت وال 2910إضرابات المعتقميف الفمسطينييف أشبو ما تكوف باالنتفاضػات الفمسػطينية التػي بػدأت عػاـ 
تسػد نقصػػا نضػاليا عانػػت منػػو السػاحة الفمسػػطينية. لػـ تسػػتطع قيػػادات فمسػطيف عبػػر السػنيف تحقيػػؽ إنجػػازات 
جوىريػة نحػػو المحافظػة عمػػى الحقػوؽ الفمسػػطينية أو اسػتعادتيا، وكػػاف يضػطر الشػػعب أف يخػرج إلػػى الشػػارع 

 غاضبا معبرا عف سخطو عمى الوضع القائـ، ومطالبا بتغييره.
مػػف أف االنتفاضػػات حققػػت بعػػض الفوائػػد لمشػػعب، إال أنيػػا لػػـ تسػػتطع انتػػزاع الحقػػوؽ الوطنيػػة  وعمػػى الػػرغـ

الثابتػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني. وبػػػدؿ أف تصػػػحو القيػػػادات وتقػػػرر تغييػػػر مػػػا ىػػػي فيػػػو، عممػػػت عمػػػى االسػػػتنجاد 
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لقيػػػادات بالشػػعب ليأخػػػذ مكانيػػػا ويقػػوـ بػػػدورىا. وىػػػذا مػػا يحصػػػؿ اآلف بالنسػػػبة إلضػػراب األسػػػرى، إذ تتغنػػػى ا
ببطوالت المضربيف دوف أف تقدـ بدائؿ حقيقية إلخراجيـ مف السجوف. وقػد بمػغ مسػتوى العجػز القيػادي تجػاه 

 األسرى إلى حد وصفيـ بأنيـ شيداء مع وقؼ التنفيذ. 
 تبادل األسرى

صػؿ استطاعت الفصائؿ الفمسطينية إجراء عمميات تبادؿ أسرى، وحررت آالفا مف المعتقميف الفمسػطينييف. ح
القيػادة العامػة وتحػرر فيػو مئػات -. لكف التبادؿ الكبير تـ مع الجبية الشعبية2910، وعاـ 2919تبادؿ عاـ 

مف أصحاب األحكاـ العالية والمؤبد مقابؿ ثالثة جنود صياينة. ثـ حصؿ إفراج عف آالؼ األسرى مف ذوي 
 سمو وما تبعو مف اتفاقيات.األحكاـ المتدنية وقمة قميمة مف ذوي األحكاـ العالية وفؽ اتفاؽ أو 

بعػدا إعالميػا كبيػرا ألنػو انطػوى عمػى تحػد واضػح إلسػرائيؿ مػف قبػؿ  1022أخذ التبادؿ األخير الذي تـ عاـ 
حركة حماس في غزة، والتي أسرت جنديا صييونيا واستطاعت االحتفاظ بػو عػدة سػنوات حتػى توصػمت إلػى 

 اتفاؽ تبادؿ.
جنػػدي صػػييوني عػػف سػػابؽ تخطػيط وبيػػدؼ تحريػػر أسػػرى فمسػػطينييف، لقػد قامػػت المقاومػػة الفمسػػطينية بأسػر 

ونجحت في ذلؾ، وكاف ىذا العمؿ فريدا مف نوعو في تاريخ المقاومة الفمسطينية ألنو عبػر عػف رؤيػة جديػدة 
 نحو مسؤولية الفصائؿ عف تحرير األسرى.

% مػػف 2ريػػر أكثػػر مػػف بصػػورة عامػػة، لػػـ تسػػتطع الفصػػائؿ الفمسػػطينية عمػػى مػػدى أكثػػر مػػف أربعػػيف عامػػا تح
مجموع المعتقميف الفمسطينييف لدى إسرائيؿ، ولـ تطور ىذه الفصػائؿ إسػتراتيجية محكمػة نحػو إجبػار إسػرائيؿ 
عمػػػى فػػػؾ أسػػػر المأسػػػوريف. فػػػي السػػػنوات األخيػػػرة، أخػػػذت بعػػػض فصػػػائؿ المقاومػػػة فػػػي غػػػزة تتحػػػدث عػػػف 

 إستراتيجية، لكنيا لـ تنجح حتى اآلف إال في أسر ذلؾ الجندي.
 لتضامن مع األسرى المضربينا

يتطمع المعتقموف المضربوف إلى أوسع حركة تضامف معيـ عمى المستويات المحميػة والعربيػة والعالميػة، لكػف 
ىػػذا التطمػػع يصػػطدـ بظػػروؼ وأوضػػاع تفػػرض الكثيػػر مػػف التواضػػع فػػي التوقعػػات. وباختصػػار، أرى الصػػورة 

 كالتالي:
متضػػامف الشػػعبي الفمسػػطيني مػػع األسػػرى، وتقتصػػر المشػػاركة عمػػى المسػػتوى الفمسػػطيني: ىنػػاؾ شػػبو غيػػاب ل

الشعبية عمى أىالي المعتقميف أو بعضيـ، وعمى زيارات محدودة لخيـ تضامف مقامة في المدف الرئيسية مثؿ 
. اإلقبػػاؿ الشػػعبي ضػػعيؼ لػػيس ألف النػػاس غيػػر وطنيػػيف أو غيػػر شػػاعريف  نػػابمس والخميػػؿ وراـ اهلل وطػػولكـر

كػػف فػػي الغالػػب ألنيػػـ فقػػدوا الثقػػة بالفصػػائؿ الفمسػػطينية التػػي تػػدعو إلػػى المشػػاركة وتقػػيـ بمشػػكمة األسػػرى، ول
الخػػيـ التضػػامنية. قطػػاع غػػزة ىػػو األكثػػر تفػػاعال مػػع إضػػراب األسػػرى، أمػػا تفاعػػؿ الضػػفة الغربيػػة ومخيمػػات 

 الشتات مع األمر فمتدف جدا.
عيػدىا عمػى مػدى سػنيف، والػذي يقتصػر عمى المستوى الرسمي، تتصرؼ الفصائؿ والسمطة الفمسطينية وفػؽ 

عمػػػػى إصػػػػدار البيانػػػػات الحماسػػػػية الرنانػػػػة، ودعػػػػوة النػػػػاس لمخػػػػروج متظػػػػاىريف ومؤيػػػػديف لألسػػػػرى وشػػػػاجبيف 
إلسػػرائيؿ، وعمػػؿ المقػػابالت التمفزيونيػػة والمشػػاركة بمسػػيرات بروتوكوليػػة سػػرعاف مػػا تنتيػػي بتصػػريح نػػاري ال 

لسػػمطة الفمسػػطينية بكافػػة أركانيػػا ووسػػائؿ إعالميػػا تعػػرب عػػف يقػػدـ وال يػػؤخر. والممفػػت لمنظػػر ىنػػا ىػػو أف ا
تبنييا لمأساة األسرى في الوقت الذي تعتقؿ فيو فمسطينييف وتذيقيـ أقسى أنواع العذاب ألسػباب سياسػية يػتـ 

 تحويميا لتيـ مدنية.
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سػػػػاءلة الجديػػػػة تتطمػػػػب اإلفػػػػراج عػػػػف األسػػػػرى الفمسػػػػطينييف فػػػػي السػػػػجوف الفمسػػػػطينية والتوقػػػػؼ نيائيػػػػا عػػػػف م
 الفمسطينييف الذيف يعادوف االحتالؿ.

عمى المستوى الدولي، ىناؾ نشاطات لمجمعيات الفمسطينية وبعض العرب فػي العديػد مػف دوؿ العػالـ، لكنيػا 
غير قادرة عمى حشد أعداد غفيرة مف العرب وغير العرب تكوف قادرة عمػى الضػغط عمػى الػدوؿ لموقػوؼ مػع 

 ف قدرة ىذه النشاطات عمى تحريؾ زخـ إعالمي محدودة جدا.قضية األسرى الفمسطينييف. حتى أ
مف ناحية الدوؿ، مػف غيػر المتوقػع أف تقػؼ الػدوؿ الغربيػة ممثمػة بحكوماتيػا مػع قضػية األسػرى ألنيػا تعتبػر 
األسرى إرىػابييف ومػف حػؽ إسػرائيؿ أف تبقػييـ فػي السػجوف حتػى ال ييػددوا أمنيػا. وقػد كػاف ىػذا واضػحا فػي 

حػػازت لصػػالح الجنػػدي الصػػييوني شػػاليط، ودوف أف تنػػبس ببنػػت شػػفة لصػػالح آالؼ األسػػرى مواقفيػػا التػػي ان
 الفمسطينييف.

 فاعمية التضامن
 لكي يكوف التضامف مع األسرى فعاال، مف الميـ أف يتحقؽ التالي:

أف تقػػؼ الفصػػائؿ الفمسػػػطينية بعيػػدا عػػف المشػػػيد ألف تػػدخميا ومحاوالتيػػا تصػػػدر االحتجاجػػات الشػػػعبية  -2
منا مػػع األسػػرى تبعػػد جمػػاىير النػػاس عػػف المشػػاركة. والبػػديؿ لػػذلؾ ىػػو تػػرؾ شػػباب فمسػػطيف يقػػرروف مػػا تضػػا

لقػػاء األوامػػر  يرونػػو مناسػػبا مػػف نشػػاطات ألنيػػـ ينطمقػػوف مػػف دوافػػع وطنيػػة، وال اىتمػػاـ لػػدييـ باالسػػتعراض وا 
 عمى الناس.

ؿ، وىذا يؤدي إلى استفزاز وسائؿ حركة شباب فمسطيف في الداخؿ والخارج تؤدي إلى صداـ مع االحتال -1
 اإلعالـ العربية والعالمية لالىتماـ بالقضية، ويجبر إسرائيؿ عمى البحث جديا عف حؿ ليا.

أف تفكر فصائؿ المقاومة وبالذات الجياد اإلسالمي ولجاف المقاومة الشعبية بصنع أحداث توتر األجواء  -0
 رى.وتستقطب االىتماـ الدولي واإلعالمي بقضية األس

أف نػػرى حركػػة مػػف قبػػؿ قػػوى المقاومػػة والممانعػػة فػػي المنطقػػة. قػػد يسػػقط شػػيداء بسػػبب اإلضػػراب، ورفػػع  -2
 الشعارات, أما إقامة ميرجانات التضامف فمضيعة لمجيد والوقت.

ذا كاف اليدؼ ىو التضامف الجدي  التضامف القائـ حاليا غير فعاؿ، وال تكترث بو إسرائيؿ والدوؿ الغربية، وا 
 عدة األسرى فإنو ال ينفع مع إسرائيؿ إال اإلجراءات التي تيز أركانيا.لمسا

 4/5/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وجبية سيناء والواقع المتغي ر "إسرائيل" .50
 مأموف الحسيني 
عمى رغـ أف قضػية إلغػاء الجانػب المصػري اتفػاؽ الغػاز مػع إسػرائيؿ الػذي شػكؿ أحػد الموضػوعات المركزيػة 

ـ السػػػابؽ وفسػػػاده وتبعيتػػػو، التػػػي أضػػػاعت عمػػػى الشػػػعب المصػػػري الجػػػائع مميػػػارات الػػػدوالرات لمتنديػػػد بالنظػػػا
لمصمحة الدولة العبريػة، احتمػت الصػدارة وحجػزت مسػاحات واسػعة فػي وسػائؿ اإلعػالـ مػؤخرًا، إال أف األمػر 

ادؿ ، أو فسػػخ عقػػد تجػػاري غيػػر عػػ«خػػالؼ بػػزنس»يتعػػدى ىػػذه الخطػػوة التػػي يعمػػـ الجميػػع أنيػػا ليسػػت مجػػرد 
معيػػد »يمكػػف إعػػادة النظػػر فيػػو، بػػؿ تطػػور يقػػوؿ الكاتبػػاف سػػيموف ىندرسػػوف وديفيػػد شػػانكر، فػػي مقػػاؿ نشػػره 

فحسب بؿ سيزيد أيضًا مف احتماالت وقوع نزاعػات مفتعمػة « معاىدة السالـ»لف يؤثر عمى »، إنو «واشنطف
مػػا يسػػمى فػػي تػػؿ أبيػػب  ، يتعػػداىا إلػػى تفػػاقـ واتسػػاع«حػػوؿ تطػػوير حقػػوؿ الغػػاز فػػي شػػرؽ البحػػر المتوسػػط

التي يمكف أف تيب عمى إسرائيؿ مف جبية سيناء التي تختمؼ التقديرات في شأف تنامي « المخاطر األمنية»
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، فييا، وقدرة السمطات المصرية عمى فرض سيطرتيا في ىذه «القاعدة»التيارات السمفية، بما في ذلؾ تنظيـ 
فريقيػػا، والتػػي عػػانى أىميػػا الحرمػػاف كمػػـ مربػػع( ا 520000البقعػػة الجغرافيػػة الواسػػعة ) لموصػػمة مػػا بػػيف آسػػيا وا 

 واإلىماؿ طواؿ العقود السابقة.
ولعؿ مف الضروري التذكير بأف التصويب السياسي واإلعالمي عمى ىػذا الخطػر المزعػـو مػف جبيػة سػيناء، 

يف برصػػاص لػػـ يبػػدأ مػػع حادثػػة إطػػالؽ صػػواريخ غػػراد باتجػػاه مدينػػة إيػػالت، ومقتػػؿ عػػدد مػػف الجنػػود المصػػري
نمػػا يعػػود إلػػى األيػػاـ التػػي أعقبػػت سػػقوط الػػرئيس مبػػارؾ،  الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي آب )أغسػػطس( الماضػػي، وا 
حيث أطمقػت الديبموماسػية اإلسػرائيمية ووسػائؿ اإلعػالـ العبريػة، حينػذاؾ، رزمػة مػف التحػذيرات حيػاؿ إمكانيػة 

الجيػاد «و« حمػاس»يريدوف، وبالتنسػيؽ مػع الذيف « لإلرىاب واإلرىابييف»تحوؿ شبو جزيرة سيناء إلى مرتع 
اتفاقيػػة « تحصػػيف»، وذلػػؾ بيػػدؼ «أمػػف إسػػرائيؿ»وبعػػض القػػوى السػػمفية فػػي غػػزة، المسػػاس بػػػ « اإلسػػالمي

التػػي حػػازت « اإلخػػواف المسػػمميف»كامػػب ديفيػػد، والضػػغط عمػػى القػػوى السياسػػية المصػػرية، وبػػاألخص حركػػة 
تػزاـ بيػػذه االتفاقيػة التػػي شػكمت القاعػدة والعنػػواف األبػرز لكػػؿ األغمبيػة فػي مجمػػس الشػعب الحقػػًا، إلشػيار االل

عمميػػة إيػػالت ومػػا تالىػػا مػػف تظػػاىرات عارمػػة أمػػاـ »الموبقػػات التػػي ارتكبػػت خػػالؿ العيػػد السػػابؽ. غيػػر أف 
السفارة اإلسرائيمية في القاىرة في أيموؿ )سبتمبر( الماضي، ومف تفجيرات متكررة ألنابيب الغاز المتجية إلى 

ئيؿ دفعت إلى رفع مستوى التيويؿ والتيديد اإلسرائيمييف إلى درجة تشبيو نتانياىو أراضػي سػيناء بمنطقػة إسرا
جماعػات »الغرب األميركي خالؿ القرف التاسع عشر التي كاف يغيب عنيػا القػانوف، حيػث تسػتغؿ مػا أسػماه 

دة مف إيراف، لتيريب وجمب الوضع السائد، بمساع« القاعدة«و« الجياد اإلسالمي«و« حماس»مف « إرىابية
 السالح لشف ىجمات عمى إسرائيؿ.

وبناء عمى ذلؾ، وتحت ذريعة فقداف السمطات المصرية سيطرتيا عمى سيناء، قاـ الجيش اإلسػرائيمي بتعزيػز 
د القػػوات بمركبػػات « غػػوالني»قواتػػو عمػػى الحػػدود مػػع مصػػر، ونشػػر فرقػػة  « ىػػامر»لممػػرة األولػػى ىنػػاؾ، وزوو

طػػالؽ نيػػراف تمقائيػػة، فيمػػا ارتفعػػت الػػدعوات اإلسػػرائيمية لعبػػور الحػػدود المصػػرية بحجػػة تحمػػؿ أجيػػزة رصػػد  وا 
كيمػػومتر مربػػع مػػف أراضػػي الجزيػػرة المصػػرية بػػدعوى تػػأميف الحػػدود التػػي  1أو  5تأمينيػػا، واحػػتالؿ مػػا بػػيف 

ئيمي إلػػى نػػزع تشػػيد وتيػػرة بنػػاء مذىمػػة لمجػػدار الفاصػػؿ مػػا بػػيف الجػػانبيف، وذلػػؾ قبػػؿ أف يتجػػو الخطػػاب اإلسػػرا
برقع الديبموماسية، بعيد إعالف الجانب المصري إلغاء اتفاؽ الغاز، وتتحد الحكومػة والمعارضػة عمػى إطػالؽ 

، شػػاؤوؿ «كػػديما»نػػار سياسػػية عنيفػػة ضػػد المصػػرييف، وصػػمت إلػػى حػػدود وصػػؼ زعػػيـ المعارضػػة وحػػزب 
، وتنبيػػو «الصػػارخ التفاقيػػة السػػالـالتػػدىور غيػػر المسػػبوؽ فػػي العالقػػات، والخػػرؽ «موفػػاز، القػػرار المصػػري بػػػ

مؤشػػػر جديػػػد إلػػػى إمكػػػاف قيػػػاـ »عضػػػو الكنيسػػػت بنيػػػاميف بػػػف إليعػػػازر، إلػػػى أف إلغػػػاء مصػػػر اتفاقيػػػة الغػػػاز 
بيف الدولة العبرية والمصرييف، وتقديـ وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف وثيقة لرئيس الوزراء نتانياىو « مواجية

الشأف المصػري أشػد »، جاء فييا إف «جية المحتممة جرواء الثورة في مصراألخطار اإلستراتي»حوؿ ما أسماه 
اتخػػاذ قػػرار سياسػػي شػػجاع، إلعػػادة بنػػاء قيػػادة المنطقػػة الجنوبيػػة مػػف خػػالؿ »، مػػا يفػػرض «إقالقػػًا مػػف إيػػراف

دراج ثالثة أو أربعة ألوية اختصاصية لم جنوب، إعادة إقامة الفيمؽ الجنوبي الذي تـ حّمو بعد اتفاؽ السالـ، وا 
عداد الرد اإلسرائيمي عمى سيناريوات محتممة في المستقبؿ  «.وكذا تخصيص الموازنات الالزمة وا 

ومػع أف العنػواف المرسػؿ إليػو ىػذا التصػعيد اإلسػرائيمي ىػػو النظػاـ المصػري المقبػؿ الػذي يجػب وضػعو تحػػت 
غيػر أف ثمػة قطبػة مخفيػة فػي  باتفاقية كامب ديفيد،« المطمؽ»الضغط الشديد، إلعالف التزامو الكامؿ وربما 

ثناياه تشي بأف حكومة نتانياىو، أو الحكومة المقبمة في حاؿ حدوث انتخابات مبكرة في الدولة العبرية، ربما 
فػي غػزة لػدفع المخػاطر التػي « حمػاس»تعمؿ عمػى الوصػوؿ إلػى ترتيبػات أمنيػة وسياسػية معينػة مػع حكومػة 
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ي، ال سػػيما بعػػد اإلشػػارات التػػي صػػدرت عػػف القيػػادي فػػي يمكػػف أف تيػػب مػػف سػػيناء باتجػػاه الػػداخؿ المصػػر 
محمػػود الزىػػار حػػوؿ ضػػرورة إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية عمػػى أي شػػبر مػػف أراضػػي فمسػػطيف، والتػػي « حمػػاس»

ينبغػػػي أف تصػػػب، وفػػػؽ القػػػراءة اإلسػػػرائيمية، فػػػي خانػػػة الػػػدعوة المتكػػػررة إلػػػى اعتبػػػار قطػػػاع غػػػزة ىػػػو الدولػػػة 
 الفمسطينية المستقمة.

 5/5/1021، لندن، الحياة

 
 العجز العربي والتطرف اإلسرائيمي .52

 رشيد حسف
لػػيس سػػرا، أف العجزالعربػػي والفمسػػطيني مػػف أسػػباب ارتفػػاع وتيػػرة التطػػرؼ الصػػييوني.. ومػػف أسػػباب رفػػض 

المػي مػش “العدو االمتثاؿ لقرارات الشرعية الدولية ،.. واالصرار عمى انتياؾ القانوف الدولي، ولسػاف حالػو.. 
 .2”.!ضرب راسو في الحيطمعجبو ي

اف المتػػابع لممشػػيد الفمسػػطيني الكئيػػب، يجػػد اف رد فعػػؿ العػػدو الصػػييوني عمػػى وقػػؼ االنتفاضػػة والمقاومػػة 
ىػو ”.. ال بديؿ عف المفاوضات اال المفاوضات“ المشروعة، وانحياز القيادة لممفاوضات، كخيار استراتيجي 

قامػػػػة الوحػػػػدات السػػػػكنية فػػػػي المسػػػػتعمرات، وعػػػػدد البػػػػؤر، التشػػػػدد والتطػػػػرؼ.. فارتفعػػػػت وتيػػػػرة االسػػػػتيطاف، وا
وارتفعػػت جػػرائـ التطييػػر العرقػػي، وخاصػػة فػػي القػػدس المحتمػػة، واطػػالؽ يػػد عصػػابات المسػػتوطنيف، ليعيثػػوا 

، واقتالع اشػجار الزيتػوف، كمػا سػخروا االعيػاد ”مسجدا21“فسادا وخرابا وتدميرا، فأقدموا عمى حرؽ المساجد 
لالعتداء عمى المسجد االقصػى، وتدنيسػو، حتػى أصػبحت ىػذه االعتػداءات شػبو يوميػة..  الييودية والتممودية

الػػى جانػػب مصػػادرة اليويػػات، ومصػػادرة المنػػازؿ، وىػػدـ االبنيػػة الوقفيػػة، واقامػػة الكػػنس حػػوؿ االقصػػى.. فػػي 
 نطاؽ تيويد المدينة، وطمس معالميا العربية اإلسالمية.

ي.. وكالىما غير مبرر، جعال اسرائيؿ تعيش افضؿ اوضػاعيا منػذ العجز الفمسطيني والوضع العربي الكارث
نشػػأتيا عمػػى االرض الفمسػػطينية ، لدرجػػة أف جنػػراالت العػػدو أطمقػػوا عمػػى احػػتالؿ الضػػفة والقػػدس، احػػتالؿ 

، ألنػػػو االحػػػتالؿ الوحيػػػد فػػػي العػػػالـ الػػػذي لػػػـ يعػػػد يجابػػػو بالمقاومة..وبػػػدال مػػػف أف يسػػػتنزؼ العػػػدو ”ديمػػػوكس“
كريا وبشػػػريا، أصػػػبح مصػػػدر ربح....فالضػػػفة الغربيػػػة تحولػػػت الػػػى سػػػوؽ لصػػػادرات العػػػدو، اقتصػػػاديا وعسػػػ

والعماؿ الفمسطينيف، الى ايد رخيصة في المستوطنات، ولـ يتوقػؼ االمػر عنػد ىػذا الحػد، بػؿ اسػتطاع العػدو 
المجتمػع أف يتغمغؿ في النسيا الفمسطيني.. فػازداد عػدد العمػالء والجواسػيس، واصػبح انتشػار المخػدرات فػي 

 الفمسطيسني خطرا ماحقا، الى جانب انتشار الجرائـ وبارقاـ مقمقة.
ويػػأتي تقػػديـ نتنيػػاىو موعػػد االنتخابػػات االسػػرائيمية الػػى ايمػػوؿ القػػادـ، ليؤكػػد أف ىػػذه االنتخابػػات سػػتكوف فػػي 

لػوال  مصمحة التطرؼ والمتطرفيف.. في مصمحة نتنياىو وليبرماف وباراؾ ويشػاي، وىػو أمػر لػـ يكػف ليحػدث،
العجز الفمسطيني والعربي، الذي أعطى ىذه العصابات الفرصة التاريخية، لتنفيذ خططيا وبرامجيا العدوانيػة 

اف االستيطاف “التوسعية، ولترفض عمنا الرؤية الدولية بوقؼ االستيطاف، وليعمف نتنياىو بكؿ وقاحة وسفاىة 
كػذا يمضػي فػي تنفيػذ مخططاتػو التيويديػة.. وى” في القدس عمؿ مشروع، مثمو مثؿ االسػتيطاف فػي تػؿ ابيػب

 باإلعالف عمى أف القدس الموحدة ىي عاصمة اسرائيؿ الييودية..!!
باختصػػػار....المجتمع االسػػػرائيمي.. مجتمػػػع متطػػػرؼ قػػػاـ عمػػػى االرىػػػاب واالغتصػػػاب وممارسػػػة العنصػػػرية؛ 

سػػػبعينيات مػػػف القػػػرف وىومػػػا دعػػػا االمػػػـ المتحػػػدة الػػػى اعػػػالف اف الصػػػييونية حركػػػة عنصػػػرية فػػػي اواسػػػط ال
الماضػػي، ويػػأتي العجػػز الفمسػػطيني والعربػػي ليغػػري نتنيػػاىو وعصػػابات المتطػػرفيف عمػػى تنفيػػذ مخططاتيمػػا 
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التوسعية، وىو ايضا وراء تقديـ االنتخابات االسرائيمية، بعد أف وجد نتنياىو ومف لؼ لفو مف المتطرفيف، أف 
 ياب الفعؿ الفمسطيني والعربي.نجاح التطرؼ الصييوني يؤكد غ الظروؼ تعمؿ لصالحو.

 5/5/1021، الدستور، عم ان

 
 اضطرابات الشرق األوسط تزلزل ائتالف نتنياىو! .51

 ىشاـ منّور
لػػـ يكػػف مفاجئػػًا انضػػماـ وزيػػر خارجيػػة الكيػػاف اإلسػػرائيمي، أفيغػػدور ليبرمػػاف، إلػػى جوقػػة الميػػدديف والمبتػػزيف 

 يدات واالضطرابات التي تجتاح المنطقة.لنتنياىو وائتالفو الحكومي في ظؿ تصاعد موجة التيد
رئػػػػيس حػػػػزب "يسػػػػرائيؿ بيتينػػػػا"، أفيغػػػػدور ليبرمػػػػاف، انضػػػػـ إلػػػػى الميػػػػدديف بإسػػػػقاط الحكومػػػػة، وتبكيػػػػر موعػػػػد 
االنتخابػػات، عنػػدما أعمػػف فػػي مقابمػػة مػػع القنػػاة اإلسػػرائيمية الثانيػػة، أف حزبػػو لػػـ يعػػد ممتزمػػًا بالمحافظػػة عمػػى 

ة نتنيػػاىو، وحػػدد التاسػػع مػػف أيػػار/ مػػايو المقبػػؿ موعػػدًا أوليػػًا إللػػزاـ رئػػيس تماسػػؾ االئػػتالؼ الحكػػومي برئاسػػ
الحكومة نتنياىو بتبني موقؼ بشػأف تجنيػد الييػود الحريػديـ، وسػف قػانوف ممػـز بيػذا االتجػاه، بػداًل عػف قػانوف 

 طاؿ، الذي حددت المحكمة العميا شير أيموؿ سبتمبر القادـ آخر موعد لتشريع قانوف بديؿ لو.
برماف يعتـز طرح اقتػراح قػانوف جديػد لمتجنيػد بػداًل مػف قػانوف طػاؿ، وفػي حػاؿ لػـ تصػوت الحكومػة برئاسػة لي

نتنيػػػاىو مػػػع االقتػػػراح، فػػػإف ىػػػذا سػػػيجعمو وحزبػػػو يعيػػػداف النظػػػر فػػػي التحػػػالؼ مػػػع نتنيػػػاىو وائتالفػػػو، وييػػػدد 
ز مػف األحػزاب المختمفػة، وأنػو بانتخابات مبكرة، رد عمييا رئيس الحكومة نتنياىو بأنو يرفض الخضػوع البتػزا

 إذا كانت األحزاب تريد إجراء انتخابات مبكرة، فإنو لف يعارض ذلؾ.
إعالف ليبرماف أعطػى زخمػًا لنشػاط األحػزاب اإلسػرائيمية الداعيػة لتبكيػر موعػد االنتخابػات، إذ أعمنػت أحػزاب 

الكنيسػػػػت، وتبكيػػػػر موعػػػػد المعارضػػػػة: كاديمػػػػا وميػػػػرتس والعمػػػػؿ، عػػػػف عزميػػػػا تقػػػػديـ اقتراحػػػػات قػػػػوانيف لحػػػػؿ 
 االنتخابات لمكنيست مع بدء الدورة الصيفية.

أمػػا خارطػػػة األحػػػزاب اإلسػػػرائيمية المتوقعػػػة فػػػي انتخابػػػات الكنيسػػػت المقبمػػػة، فقػػػد بػػػدت مثػػػار طػػػرح جػػػدّي فػػػي 
أعقاب الخالؼ األخير بيف ليبرماف ونتنياىو، وتصاعدت حجـ التكينات حػوؿ مسػتقبؿ االئػتالؼ الحكػومي. 

إسػػرائيؿ اليػػوـ" أشػػارت إلػػى أف ليبرمػػاف وضػػع الحكومػػة السػػابقة، برئاسػػة إييػػود أولمػػرت، عمػػى شػػفا فصػػحيفة "
االنييار في أعقاب حرب لبناف الثانيػة، عنػدما انسػحب مػف الحكومػة، إال أف انسػحابو فػي حينيػا لػـ يػؤد إلػى 

اليػػػـو متغيػػػرة، وأف  إسػػػقاط الحكومػػػة أو إلػػػى انتخابػػػات مبكػػػرة. ولفتػػػت الصػػػحيفة إلػػػى أف األوضػػػاع السياسػػػية
 االعتقاد السائد في النظاـ السياسي ىو أف االنتخابات تطرؽ األبواب.

 02ومف خالؿ استطالع أجرتو الصحيفة، تبيف أنو لو جرت االنتخابات اليوـ، فإف حػزب الميكػود سػيحظى بػػ
مقعػدًا،  20حػزب كاديمػا بػػ معقدًا، ويميو 20مقعدًا، ويميو حزب إسرائيؿ بيتنا بػ 21مقعًدا، ويميو حزب العمؿ بػ

 مقعدًا وىو مشابو لموضع اليوـ. 25وباإلجماؿ ستحظى كتؿ اليميف عمى 
ذا أراد  وبحسػػػب االسػػػتطالع، فػػػإف نتنيػػػاىو يسػػػتطيع أف ينشػػػئ حكومػػػة مػػػرة أخػػػرى مػػػع شػػػركائو الطبيعيػػػيف, وا 

 50كومي الذي سيضـ االنتقاـ مف ليبرماف يستطيع أف يقترح عمى شاؤوؿ موفاز االنضماـ إلى االئتالؼ الح
 مقعدًا. 51مقعدا، أو يائير لبيد بنحو 

وبخصوص الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومػة، تبػيف أف نتنيػاىو يتفػوؽ عمػى منافسػيو بفػارؽ كبيػر، ويعتقػد 
% مف المستطمعة آراؤىػـ أف نتنيػاىو ىػو الشػخص المناسػب لرئاسػة الحكومػة، وبعػده بفػارؽ كبيػر 1902نحو 

 %.205%، ويميو موفاز بػ1%، ويمييـ لبيد بػ9.1ش )زعيـ حزب العمؿ( بػليبرماف ويحيموفيت
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شعبية نتنياىو وحزبو الكبيرة رغـ محاولة الجميع "النيش" في ائتالفو وحزبو، وابتزازه بتقديـ موعد االنتخابػات 
وازف الرجػػؿ بعػػد أف أتمػػت كػػؿ األحػػزاب اإلسػػرائيمية تقريبػػًا انتخاباتيػػا الداخميػػة، قػػد تكػػوف مسػػتغربة فػػي ظػػؿ تػػ

وصػػموده أمػػاـ العواصػػؼ التػػي تضػػرب ائتالفػػو الحكػػومي، فحتػػى وقػػؼ تصػػدير الغػػاز المصػػري إلػػى الكيػػاف 
اإلسرائيمي لـ ينؿ أو يفت مف عضػد ائتالفػو وحكومتػو رغػـ أف الخسػائر المقػدرة لتوقػؼ ضػخ الغػاز المصػري 

الموضػػوع ببػػرود مفتعػػؿ  مميػػارات شػػيكؿ، ومػػع ذلػػؾ تعامػػؿ نتنيػػاىو مػػع 20بشػػكؿ مباشػػر وصػػمت إلػػى حػػدود 
 وواضح، وكأف األمر مجرد "خالؼ تجاري" مع "شريؾ استراتيجي" ال يفسد لمود قضية!.

ومع ذلؾ، يحاوؿ نتنياىو امتصاص موجة االحتجاج الداخمي ضده وخاصة فيما يتعمؽ بقانوف فرض التجنيد 
يتوحػػػد اليمػػػيف الصػػػييوني أجمعػػػو  عمػػػى المتػػػدينيف الييػػػود )الحريػػػديـ( مػػػف خػػػالؿ الػػػزّج بالورقػػػة الرابحػػػة والتػػػي

 حوليا، وىي ورقة العرب داخؿ الكياف.
فما أف أعمف ليبرماف عزمو طرح مشروع قانوف جديػد بخصػوص إلػزاـ المتػدينيف الييػود بالتجنيػد، حتػى سػارع 
نتنياىو إلى "المزاودة" السياسػية عميػو، وأعمػف عػف عزمػو سػف قػانوف جديػد يػنص عمػى فػرض الخدمػة المدنيػة 

 لشباف العرب، وذلؾ بسبب ما سماه "توزيع األعباء في الدولة عمى الجميع".عمى ا
ونقمػػت صػػحيفة "ىػػررتس" أف نتنيػػاىو أبمػػغ وفػػدًا عػػف مجموعػػة مػػف جنػػود االحتيػػاط اإلسػػرائيمييف، الػػذيف أقػػاموا 

طنيػة خيمة احتجاج تطالب بتجنيد الحريديـ، أف القانوف الجديػد الػذي سػيقدمو قريبػًا يضػمف فػرض الخدمػة الو 
 عمى الشباف العرب.

وأوضػح ببيػػاف صػػادر عػف مكتػػب نتنيػػاىو أف األخيػػر يعتػـز تغييػػر توزيػػع "العػػبء" فػي إسػػرائيؿ قػػائاًل: "إف مػػا 
كػاف لػػيس مػا سػػيكوف فػػي المسػتقبؿ، أعػػرؼ أف ىنػػاؾ الكثيػر مػػف االنتيػازييف الػػذيف صػػوتوا إلػى جانػػب تمديػػد 

العسكرية(، ولكنني لست كذلؾ، سيتـ تغيير قػانوف طػاؿ  قانوف طاؿ )الذي يعفي غالبية الحريديـ مف الخدمة
 وسأعرض ىذا القانوف عمى الكنيست لمتصويت عميو". -أكثر مساواة وأكثر عدال -بقانوف جديد

فيؿ يشي الحراؾ السياسي الحالي داخؿ الكياف اإلسرائيمي بزلزاؿ سياسي محتمؿ قد يفضي إلى تعزيز موقػع 
خطوة عسكرية محتممػة كمػا تػروج مواقػع صػنع القػرار داخػؿ الكيػافم وىػؿ يػتـ نتنياىو السياسي في اتخاذ أي 

الزج بالعرب داخؿ الكياف في معمعة الصراع السياسي بػيف تيػارات اليمػيف اإلسػرائيمي واسػتغالليـ فػي محرقػة 
 كسب الشعبية عمى أبواب انتخابات سياسية محتممةم
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 عوني صادق
، ”رئػػػيس الدولػػػة“وقػػػد انطمقػػػت االحتفػػػاالت مػػػف بيػػػت ”. عيػػػد االسػػػتقالؿ“احتفمػػػت اسػػػرائيؿ مػػػؤخرا بمػػػا يسػػػمى 

التػي تحققػت فػي الفتػرة التػي انقضػت. لكنػو، ” اإلنجػازات“شمعوف بيريس، حيث أسػيب المتحػدثوف فػي تعػداد 
عامًا عمى  52يرى أف دولة إسرائيؿ بعد  إلى جانب أولئؾ المتفاخريف باإلنجازات، ىناؾ مف اإلسرائيمييف مف

تأسيسيا أصبحت تقؼ عمى منحدر خطر جعميـ ال يػروف ليػا مسػتقباًل، بػؿ ويشػككوف فػي وجػود مػا يضػمف 
 ليا البقاء.

ال شػػؾ أف الجانػػب االسػػرائيمي فػػي مسػػيرتو حقػػؽ الكثيػػر مػػف اإلنجػػازات، لكنػػو، فػػي المقابػػؿ، واجػػو الفشػػؿ فػػي 
ألكبػػػر الػػػذي واجيػػػو، وال يػػػزاؿ يعػػػاني آثػػػاره بػػػؿ ويعطػػػي الحػػػؽ لممشػػػككيف فػػػي كثيػػػر مػػػف المحطػػػات. والفشػػػؿ ا
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الػػذي حققتػػو الحركػػة الصػػييونية وىػػو فشػػمو فػػي تحقيػػؽ ” اإلنجػػاز األكبػػر”مسػػتقبمو وبقائػػو، يعتبػػر المعػػادؿ ؿ
 الذي يعتبر الضمانة الحقيقية لبقائو.” السالـ“مع الفمسطينييف والعرب، ىذا ” السالـ“

التػػػي وقعيػػػا مػػػع فريػػػؽ فمسػػػطيني ودولتػػػيف عػػػربيتيف، وبػػػالرغـ مػػػف المشػػػيد ” دات السػػػالـمعاىػػػ“فبػػػالرغـ مػػػف 
الفمسطيني الراىف الذي ال يرضػي الفمسػطينييف، فإنػو، فػي جانػب منػو، يسػقط التصػور الػذي بنػى عميػو القػادة 

لػـ يموتػوا  فالكبػار”. الكبػار يموتػوف والصػغار ينسػوف“المؤسسوف مف االسرائيمييف تفاؤليـ عنػدما تصػوروا أف 
قبػػؿ أف يغرسػػوا فػػي الصػػغار مػػا آمنػػوا بػػو مػػف حػػؽ فػػي وطػػنيـ، أمػػا الصػػغار فيؤكػػدوف ىػػذه األيػػاـ وبمختمػػؼ 
الطػػرؽ، أنيػػـ أكثػػر تمسػػكًا بيػػذا الحػػؽ ممػػا كػػاف عميػػو الكبػػار. وأمػػا األنظمػػة العربيػػة، فمػػع أنيػػا ال يبػػدو أنيػػا 

ضػػات العربيػػة دليػػؿ عمػػى أف تجػػاوز اإلرادة تػػرفض مػػا يعػػرض عمييػػا، إال أنيػػا ال تجػػرؤ عمػػى قبولػػو، واالنتفا
 الشعبية لـ يعد ممكنًا.

ييتػػز، وال نػػرى معاىػػدات جديػػدة مػػع الػػذيف لػػـ ” معاىػػدات السػػالـ“مػػع مػػف وقّػػع ” السػػالـ البػػارد“ولػػذلؾ نػػرى 
 يوّقعوا.

ور األوؿ التي تعيشيا، حتى مع الذيف لعبوا الد” العزلة الدولية“كذلؾ، يمكف أف ندرج في قائمة فشؿ اسرائيؿ 
الغربية التي تحمييا في مجمس األمف ، إال أف ىذه العزلة تتجمى في ” مظمة األماف“في إقامتيا. وبالرغـ مف 

الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة، وىيئاتيػػػا المتخصصػػػة، عنػػػدما تعػػػرض عمييػػػا أيػػػة مسػػػألة تتعمػػػؽ بالقضػػػية 
 إال بضع دوؿ.الفمسطينية، حيث يكوف التأييد ليا ساحقًا، حيث ال يقؼ معيا 

وكػػـ مػػف مػػرة دانػػت دوؿ العػػالـ، واالتحػػاد األوروبػػي، بمػػا فػػي ذلػػؾ بريطانيػػا وفرنسػػا، الممارسػػات اإلسػػرائيمية 
الخاصػػة بعمميػػات مصػػادرة األراضػػي، أو بنػػاء المسػػتوطنات، أو االعتػػداءات واالنتياكػػات اإلسػػرائيمية لحقػػوؽ 

مة. وحتى في الواليات المتحػدة ذاتيػا ىنػاؾ أوسػاط اإلنساف التي يتعرض ليا الفمسطينيوف في األراضي المحت
 واسعة، اليوـ، ترى في اسرائيؿ عبئًا، وتطالب بإعادة تعريؼ العالقة معيا..

الػػػذي أصػػػبح عميػػػو الجانػػػب االسػػػرائيمي، اجتماعيػػػًا واقتصػػػاديًا وأخالقيػػػًا، ” الوضػػػع“ويمكػػػف، أيضػػػًا، أف نػػػذكر 
ح يطالب بتغيير النظاـ السياسي فيو، وىو ما يعطي الفرصة لدرجة أف ىناؾ مف القادة االسرائيمييف مف أصب
تكفػػي لتطػػرح مسػػألة وجػػوده عمػػى بسػػاط البحػػث. ” أزمػػة عامػػة“لمػػزعـ بأنػػو أصػػبح، فػػي وضػػعو الػػراىف، يواجػػو 

إف الدولػة، “ (، يقوؿ الكاتب اإلسػرائيمي جػدعوف ليفػي: 25/2/1021 -ففي مقاؿ لو نشرتو صحيفة )ىررتس
ة، ال تزاؿ تواجو األسئمة نفسيا وكأنيا ولدت أمس، وال جواب عمييا. فال أحد عنده سن 52وقد أصبح عمرىا 

جػػواب عمػػا سػػيكوف عميػػو وجػػو الدولػػة بعػػد عشػػر سػػنيف، بػػؿ يوجػػد مػػف يشػػكوف فػػي مجػػرد بقائيػػا حتػػى ذلػػؾ 
 ”.الحيف، وىذا سؤاؿ ال يثار حوؿ أية دولة أخرى

حػػزب العمػػؿ، فيقػػوؿ فػػي مقابمػػة أجرتيػػا معيػػا مجمػػة  أمػػا أبراىػػاـ بػػورغ، رئػػيس الكنيسػػت والقيػػادي السػػابؽ فػػي
إف اسػػػتمرار تعريػػػؼ إسػػػرائيؿ دولػػػة ييوديػػػة ينطػػػوي عمػػػى (: “21/1/1021 -21عػػػرب  -قضػػػايا إسػػػرائيمية “

”. موقؼ مشحوف بامتياز، ومف شأنو أف يؤدي إلى نيايتيا، ويستحيؿ أف يتعايش مع تعريفيا بأنيا ديمقراطية
يجػب أف يصػبح الشػعب الييػودي ودولتػو اإلسػرائيمية جػزءًا عضػويًا مػف “ وؿ: وفي مكاف آخر مف المقابمة يقػ

 ”.األسرة البشرية، ال مخموقًا مستقاًل، مميزًا ومنفصاًل ال ينتمي إلى التاريخ
نظرة مضممة، ال تسمح إال بتقدير خػاطئ. يقػوؿ بػورغ، فػي المقابمػة آنفػة ” الخارج“إف النظرة إلى اسرائيؿ مف 

التػػي سػػمحت ليػػا ” القػػوة“، وىػػذا صػػحيح. لكػػف، وبػػالرغـ ممػػا راكمػػت مػػف ”ال تفيػػـ إال القػػوة إسػػرائيؿ“الػػذكر: 
بتحقيؽ بعض االنتصارات، إال أف السنوات األخيرة كشفت حدودىا وأظيرت محدوديتيا ووضعت الكيػاف فػي 

 إزاء أية مغامرة مستقبمية.” عدـ اليقيف“خانة 
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دي، فيػػػي مدينػػػة، بمػػػا تحقػػػؽ مػػػف تطػػػور، لممسػػػاعدات والشػػػيء نفسػػػو يمكػػػف أف يقػػػاؿ عػػػف الوضػػػع االقتصػػػا
 األمريكية والتعويضات األلمانية، التي تمقتيا عمى مدى عقود.

( مميار دوالر. وأما اجتماعيػًا، فقػد لخػص الشػاعر اإلسػرائيمي نتػاف 10التعويضات األلمانية تقدر بأكثر مف )
اؼ المعمػورة. جئنػا باسػـ الصػييونية.. بػالد ىػذه بػالد الجئػيف مػف سػتة أطػر “عامًا( الوضع بػالقوؿ:  12زاخ )

 -)ىػػررتس ” الجئػػيف ال شػػيء يوحػػدىـ، ولػػـ يعػػد لػػدى اسػػرائيؿ مػػا تقدمػػو، وال أعتقػػد أف ىػػذه الدولػػة ستصػػمد
02/21/1022.) 
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