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 المغة الوحيدة بيننا وبين العدو الصييوني ىي لغة المقاومة :الرشق 2
مػا تنالمتػو « الحياة»ؽ لػعزت الرش« حماس»نفى عضو المكتب السياسي لحركة : جيياف الحسيني -القاىرة 

األنباء مف أف الحركة عمى وشؾ الشروع في محادثات سالـ مع إسرائيؿ برعاية لطرية وبعمـ الرئيس محمود 
ألوؿ مجددًا وبكؿ وضوح أف ىذه األخبار عارية عف الصحة تمامًا وال أساس »وأوضح:  عباس )أبو مازف(.

وال ألػػؿ تيػػدؼ وتحػػاوؿ التشػػويش عمػػى حمػػاس وموالفيػػا ليػػا ... وىػػي عبػػارة عػػف فبركػػات وأكاذيػػب ال أكثػػر 
 «.الواضػػحة ... وىػػي تسػػريبات مكشػػوفة تقػػؼ وراءىػػا جيػػات مشػػبوىة تعمػػؿ لمصػػمحة االحػػتالؿ الصػػييوني

حماس ترفض أي شكؿ مف أشكاؿ االتصػاؿ مػع العػدو الصػييوني المجػـر ... سػواء فػي السػر »وأضاؼ أف 
 «.عدو ىي لغة المقاومةأو العمف، والمغة الوحيدة بيننا وبيف ال

مشػػاورات سػػرية تجػػري »وكػػاف مصػػدر فمسػػطيني صػػرح بػػعف الػػرئيس عبػػاس عمػػى عمػػـ بيػػذه االتصػػاالت، وأف 
بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمطة وليػػػادة حمػػػاس ممثمػػػة فػػػي رئػػػيس مكتبيػػػا السياسػػػي خالػػػد مشػػػعؿ منػػػذ أكثػػػر مػػػف شػػػير 

 «.واستضافتيا دولة عربية
 6/5/1021، الحياة، لندن
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 المضربين مسؤولة عن صحة األسرى "إسرائيل: "رسالة إلى األمم المتحدةفي  طينيةالفمس السمطة 1
أبمغ السفير الفمسطيني لدى األمـ المتحدة رياض منصور مجمس األمف مساء أوؿ  :)أ ؼ ب( -نيويورؾ 

مف أمس أف عشرة أسرى مضربيف عف الطعاـ نقموا إلى المستشفى في حاؿ خطرة. ولاؿ في رسالة إلى 
حياة عدد كبير مف األسرى الفمسطينييف "إف  :س الدوري لمجمس األمف سفير أذربيجاف اغشف ميدييؼالرئي

وأشار خصوصًا إلى بالؿ دياب  ."يومًا أصبحت في خطر 67إلى  59المضربيف عف الطعاـ منذ ما بيف 
صوصًا مف فبراير الماضي، ولاؿ إنيما يعانياف خ /شباط 19وثائر حالحمة المضربيف عف الطعاـ منذ 

إسرائيؿ ". وأضاؼ أف "نقص كبير في الوزف وتوتر عصبي ونقص في المياه وانخفاض بضغط الشراييف"
واجباتيا الشرعية في ىذا "كما يتوجب عمى مجمس األمف أف يذكرىا بػ "مسؤولة عف صحة ىؤالء األسرى

 ."الخصوص
 6/5/1021الحياة، لندن، 

 
 "سمبية"من ردود عمى مطالب األسرى ىي ردود  "رائيلإس"ما قدمتو : الفمسطينية األسرىرة وزا 9

في السمطة  وكيؿ وزارة شؤوف األسرى والمحرريف ،لاؿ زياد أبو عيف: وكاالت إبراىيـ،كامؿ  -راـ اهلل 
إف ما لدمتو مصمحة السجوف اإلسرائيمية مف ردود عمى مطالب األسرى إلنياء إضراب  أمس، الفمسطينية،

سمبية وال تخدـ لضية األسرى باعتبارىا لـ تستجب لمقضايا المركزية "ىي ردود المئات منيـ عف الطعاـ 
التي يناضؿ األسرى في سبيميا وىي إنياء العزؿ االنفرادي والسماح بزيارة أسرى لطاع غزة والتعميـ 

 ."الجامعي
 6/5/1021الرأي، عّمان، 

 
 رى "ذر الرماد في العيون"االحتالل عمى جزء من مطالب األس موافقةأبو السبح: الحديث عن  4

اعتبر عطا اهلل أبو السبح، وزير شؤوف األسرى والمحرريف في غزة، ما تـ تداولو في بعض وسائؿ  :غزة
اإلعالـ عف استجابة إدارة السجوف اإلسرائيمية لجزء كبير مف مطالب األسرى بعنو "ال يعدو كونو ذر لمرماد 

فاؼ عمى مطالب األسرى المضربيف عف الطعاـ منذ أكثر في العيوف"، في محاولة واضحة وممنيجة اللت
لدس برس نسخة عنو، أف األسرى مصروف وكالة وأكد أبو السبح في بياف صحفي، تمقت  مف عشريف يومًا.

عمى تحقيؽ جميع مطالبيـ التي أعمنوا منذ بدء إضرابيـ عف الطعاـ وعمى رأسيا إنياء سياسة العزؿ 
ح بالزيارات ألىالي غزة والمنوعيف، وحؽ األسرى في إكماؿ التعميـ الجامعي االنفرادي بشكؿ كامؿ، والسما

 والثانوي.
 5/5/1021قدس برس، 

 
 المجتمع الفمسطيني إلى االلتفاف حول قضية األسرىيدعو النائب أحمد عطون  5

عف القدس، أحمد عطوف، الُمبعد  واإلصالحدعا النائب عف كتمة التغيير : وكاالت إبراىيـ،كامؿ  -راـ اهلل 
 االلتفاؼ حوؿ لضية األسرى، وتوفير كؿ الدعـ والمناصرة ليا. إلىالمجتمع الفمسطيني كافة 

أف رد مصمحة السجوف عمى مطالب  إلى، مشيرًا "معركة الحركة األسيرة في ىذه المرة مفتوحة"ولاؿ: 
 األسرى جاءت لاللتفاؼ عمى مطالبيـ العادلة.

 6/5/1021الرأي، عّمان، 
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 الدوحةلن يكون خروجًا عن الجيود المبذولة لتنفيذ اتفاق فياض  : أي تعديل عمى حكومةينةردأبو  6

لاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، إف الرئيس محمود عباس حريص عمى تنفيذ  :راـ اهلل
سطينية عمى تنفيذ ما تـ وفا، حرص الرئيس والقيادة الفم وكالةوأكد أبو ردينة في تصريح ل .اتفاؽ الدوحة فوراً 

عادة توحيد الوطف والذىاب لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس  االتفاؽ عميو بالدوحة إلنياء االنقساـ وا 
بقياـ لجنة االنتخابات المركزية باستكماؿ عمميا في غزة لتحديث سجؿ الناخبيف مف أجؿ  الوطني، بدءاً 

 ونية المطموبة، ومف ثـ الشروع بتشكيؿ الحكومة وفقا التفاؽ الدوحة.تحديد موعد االنتخابات في المدد القان
بعف تقوـ حركة حماس بتسييؿ كؿ اإلجراءات  كما أكد أبو ردينة التزاـ الرئيس الكامؿ باالتفاؽ، مطالباً 

 وأكد عمى أف أي تعديؿ عمى الحكومة الحالية لف القانونية التي تحوؿ دوف البدء الفعمي بتنفيذ االتفاؽ.
نياء االنقساـ، وتوحيد الجيود لمواجية التحديات  أو خروجاً  يكوف بديالً  عف الجيود المبذولة لتنفيذ االتفاؽ وا 

 القادمة.
 5/5/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 عباس يقرر رفع الحظر عن مواقع إلكترونية 7

الفمسطيني النائب العاـ أف  ،راـ اهللمف  5/5/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينشرت 
المستشار أحمد المغني، لرر رفع الحجب عف الموالع التي تـ التعامؿ معيا وفؽ األصوؿ القانونية المرعية 

 محمود عباس. رئيسمف البناء عمى تعميمات ، وذلؾ بالقوانيف ذات العاللة
اتو الواضحة لكافة أجيزة السمطة الوطنية بالعمؿ ، تعميم5/5 يوـ السبت أصدرلد ، وكاف الرئيس عباس

 عمى ضماف حرية الرأي والتعبير الذي ىو حؽ مقدس نص عميو القانوف األساسي.
وفا نسخة عنو، نقابة الصحفييف وكالة النائب العاـ في بياف لو تمقت  الرئيس عباسوفي ىذا السياؽ، طالب 

ية لمصحفييف لما ىو ممنوع نشره لمخالفتو القوانيف المعموؿ بعف يكوف ليا الدور والتوجيو واإلرشاد والتوع
بيا، وتزويد النيابة العامة بعسماء ومحرري ومشرفي تمؾ الموالع لمتمكف مف اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد 

 أي مولع يخالؼ األصوؿ القانونية.
وكالة أمد، الكوفية  :نية ىيالموالع االلكترونية الثماإلى أف  راـ اهللمف  5/5/1021قدس برس، وأشارت 

 برس، فراس برس، صوت فتح اإلخباري، وكالة ميالد، فمسطيف بيتنا، الكرامة برس. 
 

 في جنين بعممية إطالق النار بتورطو بعد االشتباهبشيداء األقصى  سابقاً  أمن السمطة يعتقل قيادياً  8
القيادي السابؽ في كتائب  ،الزبيدي زكريا 5/5 اعتقمت األجيزة األمنية الفمسطينية يـو السبت: وكاالت

ونقمت وسائؿ  مف رفالو خالؿ حممة دىـ واسعة في جنيف. الذراع المسمح لحركة فتح، وعدداً  األلصى،
إعالـ محمية عف مصادر أمنية تعكيدىا تنفيذ حممة أمنية واسعة، جاءت بعد أياـ مف إطالؽ النار عمى 

يوميف. وأشارت المصادر نفسيا إلى أف اعتقاؿ الزبيدي  منزؿ محافظ جنيف لدورة موسى الذي توفي لبؿ
 يعتي في إطار تكينات تشير إلى عاللة مجموعة مسمحة في مخيـ جنيف بعممية إطالؽ النار. 

 5/5/1021موقع فمسطين أون الين، 
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 لمدينة جنين عين طالل دويكات محافظاً يعباس  9
محافظ  ،بتعييف العميد طالؿ دويكات لراراً  5/5 بتمحمود عباس الس السمطة الفمسطينية اتخذ رئيس :جنيف

إثر نوبة لمبية حادة  ،الذي توفي األربعاء الماضي موسى،لمدينة جنيف خمفا لقدورة  محافظاً  ،مدينة طولكـر
 بعد طالؽ النار عمى منزلو.

 5/5/1021قدس برس، 
 

 الزىار: جيود المصالحة بال جدوى 20
سياسػػى لحركػػة حمػػاس محمػػود الزىػػار، أف المصػػالحة الفمسػػطينية اعتبػػر عضػػو المكتػػب ال: الريػػاض)أ.ش.أ(

"تشبو المفاوضات مع إسرائيؿ، ال فائدة وال جدوى منيا"، ولاؿ "مممنا مف الحػديث عػف ىػذا الممػؼ الػذى بػات 
كالمفاوضػػػات مػػػع االحػػػتالؿ، نتفػػػؽ ونجمػػػس دوف أى تنفيػػػذ" ورفػػػض الزىػػػار التعميػػػؽ عمػػػى مباحثػػػات تشػػػكيؿ 

 الموّحدة، أو أية لقاءات جديدة تقود إلى إنياء االنقساـ. الحكومة الفمسطينية
وحوؿ لضية األسرى، لاؿ الزىػار إنيػا متعػددة الجوانػب، ومػف بينيػا مجموعػة مػف االتفاليػات التػى كانػت فػى 
إطػػار صػػفقة التبػػادؿ مػػع الجانػػب اإلسػػرائيمى برعايػػة مصػػرية، منيػػا إلغػػاء لضػػية العػػزؿ االنفػػرادى، ولػػـ يجػػِر 

ذه االتفاليػات، ومػف ىنػا لػرر األسػرى الػدخوؿ فػى اإلضػراب عػف الطعػاـ، وفػى ىػذا اإلطػار يجػرى االلتزاـ بيػ
حاليًا الحديث مع مصر؛ إلنياء الشؽ المتعمؽ بيذه القضية، باعتبارىا راعية لمصفقة، توازيػًا مػع ذلػؾ أطمقنػا 

 حممة تضامف كبرى فى غزة والضفة الغربية.
ف لمقايضػػتيـ بعسػػرى فمسػػطينييف، لػػاؿ الزىػػار: اختطػػاؼ شػػاليط كػػاف وحػػوؿ احتمػػاؿ اختطػػاؼ جنػػود إسػػرائيميي

واحدة مف سمسمة حمقات طويمة مف الصراع مع االحتالؿ اإلسرائيمى، وتحريػر أسػرانا عمػى رأس أولوياتنػا فػى 
حماس، وعندما تنتيى كػؿ الخطػوات التضػامنية السػممية، ال يبقػى عنػدىا إال اسػتخداـ كافػة الوسػائؿ األخػرى 

 ، وعندما تتاح ىذه الفرصة لف يتخمؼ أحد عف استخداميا ليتـ إطالؽ سراح األسرى والمعتقميف.المتاحة
وكشػػؼ أف الحركػػة لػػـ تتخػػذ لػػرارًا سياسػػيًا يقػػوؿ بػػ خراج كافػػة أبنػػاء حمػػاس مػػف سػػوريا، والمشػػكمة أف الجميػػع 

ت الحركػػة إلػػى مصػػر يعتقػػد بػػعف ىػػذا لػػرار سياسػػى، لكنػػو كػػاف لػػرارًا فرديػػًا، وعنػػدما أتيحػػت الظػػروؼ وأصػػبح
 وغيرىا مف البالد العربية، وحتى إلى لطاع غزة، أكثر سيولة، اتخذ كؿ ليادى لراره الخاص باالنتقاؿ. 

وحوؿ انتخابات حركة حمػاس الداخميػة، شػدد عمػى أف االنتخابػات الداخميػة ىػى شػعف خػاص بحركػة حمػاس، 
 وتتـ بعممية سرية محترمة مف الجميع والكؿ يقبؿ بنتائجيا.

 5/5/1021، ليوم السابع، مصرا

 
 األحمد: إضراب األسرى جذر المقاومة الشعبية التي ىي أقوى من الرصاص 22

لاؿ رئيس كتمة حركة فتح البرلمانية وعضو لجنتيا المركزية عزاـ األحمػد، إف إضػراب األسػرى  :وفا – جنيف
أثنػػػاء زيارتػػػو خيمػػػة  وأضػػػاؼ األحمػػػد عػػػف الطعػػػاـ جػػػذر المقاومػػػة الشػػػعبية التػػػي ىػػػي ألػػػوى مػػػف الرصػػػاص.

عمػػػى  69االعتصػػػاـ، التضػػػامنية مػػػع األسػػػير بػػػالؿ ذيػػػاب فػػػي كفػػػر راعػػػي والمضػػػرب عػػػف الطعػػػاـ لميػػػـو ألػػػػ 
التوالي، مسػاء اليػـو السػبت، أف ممػؼ الحركػة األسػيرة عمػى سػمـ األولويػات والثوابػت الوطنيػة لمػرئيس محمػود 

 تـ توليع أي اتفاؽ مع سمطات االحتالؿ.عباس والقيادة الفمسطينية، وأنو بدوف تبييض السجوف لف ي
وأشار إلى أف معركة األمعاء الخاوية التي يقودىػا األسػرى ألػوى مػف الرصػاص، وأف ىػذا الشػكؿ مػف أشػكاؿ 

 المقاومة الشعبية ىو جزء مف النضاؿ لنيؿ الحرية واالستقالؿ.
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داعيػا إلػى توسػيع المقاومػة وأضاؼ أف الحركة األسػيرة وحػدت النضػاؿ فػي سػبيؿ تمبيػة المطالػب المشػروعة، 
 الشعبية، وأف ينخرط بيا كافة أبناء شعبنا والتي ىي شكؿ مف أشكاؿ النضاؿ لنيؿ الحرية.

 5/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

ر  21  أبو عمبة: َقْطُع ساقي مقاِبل "ثمانية" جنوٍد أمٌر ىيِّن خميلالُمحرَّ
ي: سػػت سػػنوات لضػػاىا األسػػير المحػػرر خميػػؿ أبػػو عمبػػة فػػي العػػزؿ، فػػي زنزانػػة فاطمػػة الزىػػراء العػػوين -غػػزة 

مدى الرؤية فييا متراف أو ثالثة ..لـ يَر فييا الشمس.. سنوف أجبرتو عمػى ارتػداء نظػارٍة شمسػية حتػى داخػؿ 
ف منزلو لعدـ تحممو الضوء. في بيتو في الشيخ رضػواف تحػدث عػف تجربتػو االعتقاليػة:" حزنػت جػدًا نػدما حػي

أفقت مف الغيبوبة بعد العممية، ووجدت أنني ما زلت عمى ليػد الحيػاة، وأننػي لػـ أنػؿ الشػيادة، ولكننػي عزيػت 
 نفسي باآلية القرآنية:" وعسى أف تكرىوا شيئًا وىو خير لكـ".

 عامًا، حتى أكرمو اهلل باإلفراج، ويتابع :"ىـ لطعوا رجمي مف أعمى 12ُحكـ عميو بالسجف ثمانية مؤبدات، و
الركبػػة انتقامػػًا"، لكنػػو يعتبػػر أف لطعيػػا ىػػيٌف مقابػػؿ ثمانيػػة جنػػود، مشػػيرًا إلػػى أنػػو فػػي بدايػػة االعتقػػاؿ كػػاف فػػي 
مستشفى الرممة حيث كاف ىناؾ معتقموف مف كافة التنظيمات ساعدوه ولاموا بخدمتو ولػـ يقصػروا فػي ذلػؾ".  

ؼ تنظيمػػاتيـ ، إذ كنػػا نشػػعر أننػػا جميعػػًا وأردؼ لػػائاًل:" لقػػد لمسػػت تكػػافاًل مػػف جميػػع المعتقمػػيف عمػػى اخػػتال
إخػػواف نمػػر بػػنفس الظػػروؼ، وعػػدونا واحػػد عمينػػا أف نتحػػداه، وىػػو يػػدبر ضػػدنا المكائػػد طػػواؿ األربػػع وعشػػريف 

 ساعة، ويحاوؿ أف يتبع مبدأ " فرِّؽ تسد". 
 5/5/1021فمسطين أون الين، 

 
 أسرانافصائل المقاومة: لن نقف مكتوفي األيدي أمام أي اعتداء عمى  29

حذر تحالؼ فصائؿ المقاومة الفمسطينية االحتالؿ الصييوني مف مغبة أي اعتداء يتعرض لػو األسػرى : غزة
ولالػػت الفصػػائؿ،  الفمسػػطينيوف، الػػذيف يخوضػػوف إضػػرابا مفتوًحػػا عػػف الطعػػاـ للسػػبوع الثالػػث عمػػى التػػوالي.

ية بمدينػػة غػػزة، إنيػػا: "لػػف تقػػؼ عمػػى ىػػامش االجتمػػاع الػػدوري الػػذي عقدتػػو فػػي مقػػر حركػػة المقاومػػة الشػػعب
مكتوفة األيدي في حاؿ تعرض األسرى ألي اعتداء"، ميػددة بػعف ذلػؾ "سػيكوف لػو تبعاتػو الخطيػرة، وسػيكوف 

 ليا الرد المناسب لحماية األسرى الفمسطينييف".
التضامنية وكاف تحالؼ فصائؿ المقاومة الفمسطينية لد عقد اجتماعو الدوري، مؤكًدا عمى استمرار الفعاليات 

وأعمػف التحػالؼ فػي بيػاف صػحفي  مع األسرى وتصػعيدىا، "بمػا يحقػؽ للسػرى مطػالبيـ بالحريػة واالنتصػار.
( أنػػو سػػينظـ  خػػالؿ الشػػير الجػػاري العديػػد مػػف الفعاليػػات التضػػامنية مػػع األسػػرى وكافػػة 5-5اليػػـو السػػبت )

 مكونات الشعب الفمسطيني.
 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 فتح بتعطيل اتفاق المصالحة بسبب مواقفيا وشروطيا غير المبررة يتيمو زىري أب 24

سامي أبو زىري حركة فتح بتعطيؿ اتفاؽ المصالحة بسبب موالفيا وشػروطيا « حماس»اتيـ المتحدث باسـ 
ممػػػؼ المصػػػالحة »نسػػػخة عنػػػو اف « الدسػػػتور»غيػػػر المبػػػررة. ولػػػاؿ أبػػػو زىػػػري فػػػي تصػػػريح صػػػحفي تمقػػػت 

عػػاني حالػػة مػػف الجمػػود بسػػبب وضػػع حركػػة فػػتح اشػػتراطات غيػػر واردة فػػي إعػػالف الدوحػػة الػػذي الفمسػػطينية ي
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عػػادة إعمػػار  يػػنص عمػػي بػػدء رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية بتشػػكيؿ حكومػػة توافقيػػة تشػػرؼ عمػػى االنتخابػػات وا 
 « .لطاع غزة

 حكومػػة ولػػاؿ:لتشػػكيؿ ال« إعػػالف الدوحػػة»واتيػػـ أبػػو زىػػري حركػػة فػػتح بوضػػع شػػروط جديػػدة غيػػر واردة فػػي 
 بكؿ أسؼ ىـ يضعوف شروط غير مبررة وغير واردة في إعالف الدوحة. «

مضيفا أف حركتػو تجػري « وشدد أبو زىري عمي تمسؾ حركتو ب نجاز وتحقيؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية
د وأكػ« . كؿ االتصاالت الالزمة مع األطػراؼ المعنيػة لضػماف الحفػاظ عمػي حالػة الػدفع فػي ممػؼ المصػالحة

نحف جاىزوف بالبػدء »، مضيًفا «حماس ليس لدييا أي عوائؽ تجاه تشكيؿ الحكومة االنتقالية»أبو زىري أف 
.وشّدد عمى أف الكرة في ممعب رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس « لتشكيؿ ىذه الحكومة بشكؿ مباشر

 لتشكيؿ الحكومة. 
 6/5/1021، الدستور، عّمان

 
 الوحيدة لتداول السمطة فتح: االنتخابات الوسيمة 25

دعػا المتحػّدث باسػـ حركػة فػتح فػايز أبػو عيطػة، اليػوـ السػبت، حركػة حمػاس إلػى السػماح لمجنػة  :وفا – غزة
االنتخابػػػات المركزيػػػة بالعمػػػؿ فػػػي لطػػػاع غػػػزة، معتبػػػرًا االنتخابػػػات الوسػػػيمة الوحيػػػدة لتػػػداوؿ السػػػمطة وتحقيػػػؽ 

ي أّف االنتخابات ىي المقياس الحقيقػي لقػّوة وشػعبية أي وأوضح أبو عيطة في بياف صحف الشراكة السياسية.
حركة سياسية، ُمشيدًا باالنتصارات المتتالية لحركة الشبيبة الفتحاوية في جامعات الضفة الغربية، مؤكدًا أنيا 

 بمثابة استفتاء شعبي عمى نيج الحركة وبرنامجيا السياسي.
لسرى المضربيف عف الطعاـ عّميا تولظ الضمير العػالمي ودعا إلى ولفة حقيقية وىّبة شعبية كبرى مساندة ل

وتوجو رسالة لويػة لممجتمػع الػدولي الصػامت عمػى جػرائـ االحػتالؿ وانتياكاتػو ألبسػط الحقػوؽ التػي يجػب أف 
 يتمتع بيا أسرانا في ُمعتقالت االحتالؿ وفقًا للعراؼ والمواثيؽ الدولية.

كػػػحركة رائػػدة ولائػػدة وتمتمػػؾ مػػف لػػوة جماىيريػػة تجعميػػا رلمػػا  ولػػاؿ: إّف حركػػة فػػتح ال زالػػت تحػػتفظ بمولعيػػا
لصاء بفعؿ حالة االنقساـ الداخمي'.  صعبا ال يمكف تجاوزه، رغـ ما تعّرضت لو مف حالة استئصاؿ وا 

وعمى صعيد ممؼ المصالحة، أكد أّف إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة لقضيتنا وشػعبنا يمثػؿ مولفػًا إسػتراتيجيًا 
ح، واصػػػفًا االنقسػػػاـ بالعػػػار الػػػذي يجػػػب أف ينتيػػػي بعسػػػرع ولػػػت؛ ألنػػػو أفضػػػؿ ىديػػػة نقػػػّدميا بعيػػػدينا لحركػػػة فػػػت
 لالحتالؿ.

 5/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 ىناك تناوب بين فتح وحماس في تعطيل المصالحة :صالح زيدان 26
لسياسي لمجبية الديمقراطيػة فػي حػديث خػاص اتيـ صالح زيداف عضو المكتب ا: بترا –سمير حمتو  -غزة 

بعض القوى داخؿ حركة فتح وحماس ليا مصالح في غزة وراـ اهلل ومستفيدة مػف إبقػاء االنقسػاـ « الدستور«لػ
إضػػػػافة إلػػػػى بعػػػػض الرىانػػػػات وأبرزىػػػػا الرىػػػػاف عمػػػػى نتػػػػائج االنتخابػػػػات المصػػػػرية وبالتػػػػالي تسػػػػعى لتعطيػػػػؿ 

مف مرور عاـ عمى توليع اتفاؽ الرابع مف ايار فػي القػاىرة إال انػو لػـ  ولاؿ زيداف انو عمى الرغـ المصالحة.
يتـ التقدـ خطوة واحدة عمػى صػعيد تطبيػؽ اتفػاؽ المصػالحة ولػـ يػتـ تنفيػذ لػرارات المجنػة القياديػة العميػا التػي 

صػػػػػالح مؤسسػػػػػات السػػػػػمطة التشػػػػػريعية  1021شػػػػػباط  14، 1022كػػػػػانوف األوؿ  11فػػػػػي  لتنفيػػػػػذ االتفػػػػػاؽ وا 
 سية، ومؤسسات منظمة التحرير.والرئا



 
 
 

 

 

           20ص                                    1499العدد:                6/5/1021 األحد التاريخ:

عػدـ السػماح لمجنػة االنتخابػات »ولاؿ زيداف ىناؾ تناوب بيف فتح وحماس في تعطيؿ المصػالحة مػف خػالؿ 
المركزيػة العمػؿ فػي غػزة لتحػديث سػجؿ النػاخبيف وامتنػػاع الػرئيس محمػود عبػاس عػف تشػكيؿ حكومػة التوافػػؽ 

والرئاسية وتفعيؿ منظمة التحرير. ودعػا زيػداف السػتنياض الوطني التي ستميد إلجراء االنتخابات التشريعية 
أوسػػػع حركػػػة شػػػعبية ضػػػاغطة عمػػػى حركتػػػي فػػػتح وحمػػػاس النجػػػاز المصػػػالحة والعػػػودة إلػػػى الشػػػراكة الوطنيػػػة 

 ووضع الجميع أماـ مسؤولياتو.
وكشؼ زيداف النقاب عف تحرؾ جديػد عمػى السػتئناؼ جيػود تحقيػؽ المصػالحة فػي النصػؼ الثػاني مػف ايػار 

خالؿ لقاء يعقد بيف الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ باإلضافة  مف
 إلى عقد اجتماع لمحنة القيادية العميا لمنظمة التحرير.

 6/5/1021، الدستور، عّمان

 
 مصطفى البرغوثي: جيود عربية إلحياء المصالحة الفمسطينية 27

ؽ لجنػػػة الحريػػػات العامػػػة وبنػػػاء الثقػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة مصػػػطفى أكػػػد منسػػػ: عػػػالء المشػػػيراوي، واـ )غػػػزة(
البرغوثي وجود جيود عربية وفمسطينية إلعادة إحياء المصػالحة الفمسػطينية المتعثػرة منػذ إعػالف الدوحػة لبػؿ 
عػػػاـ. وأوضػػػح أف ىنػػػاؾ لقػػػاءات واتصػػػاالت بػػػيف الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية واألشػػػقاء المصػػػرييف، لبحػػػث ممفػػػات 

 عثرة ودفعيا باتجاه تحقيؽ الوحدة الداخمية.المصالحة المت
وأرجػػع البرغػػػوثي سػػبب فشػػػؿ تحقيػػػؽ تقػػدـ فػػػي ممفػػات المصػػػالحة الداخميػػػة إلػػى عػػػدـ تطبيػػؽ اتفالػػػات القػػػاىرة 
عػػالف الدوحػػة عمػػى األرض بكافػػة بنودىػػا. وأضػػاؼ أف المطمػػوب اآلف ىػػو تػػوفر إرادة سياسػػية حقيقيػػة لػػدى  وا 

بػػات المصػػالحة وتشػػكيؿ الحكومػػة االنتقاليػػة وتحػػديث السػػجؿ االنتخػػابي. كػػؿ األطػػراؼ الفمسػػطينية لتجػػاوز عق
وأعرب عف أممو في أف تبعػث المقػاءات التػي تجػري بالعاصػمة المصػرية القػاىرة الحيػاة مػف جديػد فػي ممفػات 

 المصالحة.
 6/5/1021، االتحاد، أبو ظبي

 
 نيةشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية لتنفيذ اتفاق المصالحة الفمسطي 28

دعت شبكة المنظمات األىميػة الفمسػطينية، أمػس، إلػى الشػروع الفػوري بتطبيػؽ بنػود اتفػاؽ  رائد الفي: -غزة 
المصػػالحة، عبػػر تشػػكيؿ حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني، كتعبيػػر عػػف إنيػػاء االنقسػػاـ وبػػدايات بمػػورة آليػػات وحدويػػة 

” فتح“اـ عمى توليع اتفاؽ القاىرة بيف والتحضير لالنتخابات العامة، ولالت الشبكة في بياف بمناسبة مرور ع
مػػف المؤسػػؼ أف ىػػذا االتفػػاؽ لػػـ يطبػػؽ عمػػى “مػػايو/ أيػػار الماضػػي، إنػػو  3برعايػػة مصػػرية فػػي ” حمػػاس”و

، األمػػر الػػذي أسػػيـ فػػي خمػػؽ حالػػة مػػف ”األرض. وعبػػرت عػػف لمقيػػا لتعثػػر المصػػالحة وعػػدـ تنفيػػذ االتفالػػات
 اإلحباط لدى الفمسطينييف.

 6/5/1021 ،الخميج، الشارقة
 
 
 

 فتح تطالب بتكميف شعث قيادة تنظيميا في غزة 29



 
 
 

 

 

           22ص                                    1499العدد:                6/5/1021 األحد التاريخ:

طالػػب عضػػو المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح عبػػد اهلل أبػػو سػػميدانة، الػػرئيس محمػػود عبػػاس : حامػػد جػػاد -غػػزة 
بالتفرغ كميا لمعمؿ التنظيمػي لحركػة  ثوالمجنة المركزية لحركة فتح والمجمس الثوري بضرورة تكميؼ نبيؿ شع

 ف ينقؿ مقر الامتو إلييا بشكؿ دائـ لمتابعة العمؿ التنظيمي.فتح في غزة، وأ
"الف يقاد العمؿ التنظيمي لحركة فتح غػزة مػف خػارج غػزة، وعمػى مػف  ولاؿ أبو سميدانة في تصريح صحفي

يريػػد ليػػادة حركػػة فػػتح فػػي غػػزة عميػػو التواجػػد فييػػا بشػػكؿ دائػػـ لمولػػوؼ عمػػى متطمبػػات واحتياجػػات حركػػة فػػتح 
تػػزاؿ مػف الوالػػع المفػػروض عمييػػا والػذي ألقػػى بظػػالؿ ثقيمػػة عمػى الوالػػع التنظيمػػي فييػػا عمػػى التػي عانػػت ومػػا 

مػػدار السػػنوات األخيػػرة التػػي مضػػت والتػػي دفػػع أبناؤىػػا وعناصػػرىا وكوادرىػػا ثمنػػا باىظػػا السػػتمرارية الحػػراؾ 
 الفتحاوي فييا".

لطاع غزة النجاح في ميمتػو التػي الذي عيف مفوضًا لحركة فتح في  ثوتمنى أبو سميدانة لمدكتور نبيؿ شع
أوكمت إليو ومواصمة االنجازات التي حققتيا الييئة القيادية السابقة عمى طريؽ إعادة ترتيػب صػفوؼ الحركػة 

 وأوضاعيا مف جديد بشكؿ يضمف معو تحقيؽ النجاحات في االنتخابات القادمة.
 6/5/1021، الغد، عّمان

 
 بالضفة الغربية بمالحقة أنصارىما حماس والجياد تتيمان أجيزة أمن السمطة 10

، اليـو السبت، أجيزة األمف فى الضفة الغربية التابعة ياتيمت حركتا حماس والجياد اإلسالم: غزة )أ ش أ(
لمسػػمطة الفمسػػطينية، بمواصػػمة اعتقػػاالت أنصػػارىما مػػف مختمػػؼ محافظػػات الضػػفة، إضػػافة إلػػى تزايػػد وتيػػرة 

 إلسرائيمى.مع سمطات االحتالؿ ا يالتنسيؽ األمن
ولالػػػت حركػػػة حمػػػاس، فػػػى بيػػػاف ليػػػا اليػػػوـ، السػػػبت، إف االعتقػػػاالت تتواصػػػؿ بحػػػؽ كوادرىػػػا ومؤيػػػدييا، رغػػػـ 
الحديث المتكرر عف تعيد السمطة الفمسطينية بولؼ االعتقاالت السياسية فى الضفة المحتمة، مشيرة إلػى أف 

عمػػى الػػرغـ مػػف صػػدور لػػرارات لضػػائية  األجيػػزة األمنيػػة بالضػػفة تػػرفض اإلفػػراج عػػف المعتقمػػيف فػػى سػػجونيا
بػػػاإلفراج الفػػػورى عػػػنيـ، كمػػػا تمػػػدد محػػػاكـ عسػػػكرية إلػػػى اعتقػػػاؿ العشػػػرات مػػػف المعتقمػػػيف دوف سػػػند  يتقضػػػ
 .يلانون

مػف أنصػار الحركػة  3وأضاؼ البياف أف أجيزة األمف الفمسطينية فى راـ اهلل وجنػيف بالضػفة الغربيػة اعتقمػت 
 نفة "سى"، والخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية.اليوـ، السبت، مف المنطقة المص

 يوأكدت حماس أف اعتقاؿ أنصارىا األربعة مف ىذه المنطقة األمنية يعكس خطوة عمؽ حالة التنسيؽ األمنػ
 مع لوات االحتالؿ.

مػػف جانبيػػا، لالػػت حركػػة الجيػػاد االسػػالمى فػػى فمسػػطيف " ثالػػث أكبػػر الفصػػائؿ" إف األجيػػزة األمنيػػة التابعػػة 
حؽ نشطاء الحركة خاصة األسرى المحرريف وذوييـ. وأفاد مصدر مسئوؿ بالحركة بعف لوة أمنية لمسمطة تال

، المضػػػرب عػػػف الطعػػػاـ فػػػى سػػػجف يشػػػقيؽ األسػػػير محمػػػد العاصػػػ يفػػػى راـ اهلل اعتقمػػػت اليػػػـو فػػػؤاد العاصػػػ
 "عوفر"، بسبب أنشطتو المتضامنة مع األسرى.

 5/5/1021، اليوم السابع، مصر
 
 
 

 رة في رام اهلل تضامنًا مع األسرى المضربينحماس تنظم مسي 12



 
 
 

 

 

           21ص                                    1499العدد:                6/5/1021 األحد التاريخ:

( في مسيرة وسط مدينة راـ اهلل، تضامنا 5/5شارؾ المئات مف أنصار حركة "حماس" اليـو السبت ): راـ اهلل
ورفػػع المشػػاركوف  مػع األسػػرى الػػذيف يخوضػػوف إضػػرابا مفتوحػػًا عػػف الطعػاـ لميػػوـ التاسػػع عشػػر عمػػى التػػوالي.

أسػػيًرا معػػزوال يطالػػب  28فمسػػطيني، الرايػػات الخضػػراء التابعػػة لػػػ "حمػػاس" وصػػور ألوؿ مػػرة منػػذ االنقسػػاـ ال
المضػػربيف بػػ خراجيـ مػػف العػػزؿ االنفػػرادي، كواحػػد مػػف أىػػـ مطالػػب الحركػػة األسػػيرة فػػي السػػجوف اإلسػػرائيمية. 

 ورددوا شعارات  تطالب بالوحدة الوطنية، وتصعيد الفعاليات المساندة للسرى.
النائب في التشريعي الفمسطيني عف كتمة "التغيير واإلصالح" التي تمثؿ "حماس" في  سالـودعا  ابراىيـ أبو 

كممػػة لػػو، جميػػع فئػػات الشػػعب الفمسػػطيني وفصػػائؿ العمػػؿ الػػوطني واإلسػػالمي فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة 
 والشتات إلى الولوؼ الحقيقي بجانب األسرى ولضيتيـ العادلة.

 5/5/1021قدس برس، 
 

 إزاء ما يتعرض لو األسرى "لن تبقى مكتوفة األيدي"الجياد": الحركة "قيادي في  11
توعػػدت حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي بعنيػػا لػػف تبقػػى مكتوفػػة األيػػدي إزاء تطػػورات لضػػية : كفػػاح زبػػوف - راـ اهلل

ولػاؿ القيػادي فػي الحركػة أحمػد المػدلؿ، لمصػحافييف فػي غػزة، إف حركتػو  األسرى داخؿ السػجوف اإلسػرائيمية.
إزاء ما يتعرض لو األسرى في السجوف اإلسرائيمية مػف مػوت بطػيء، خاصػة مػع « ف تبقى مكتوفة األيديل»

مف اإلضراب المفتوح عف الطعاـ. واعتبػر المػدلؿ أف  68دخوؿ األسيريف بالؿ ذياب وثائر حالحمة يوميـ الػ
 عداميـ، وىذا األمر أف استمر استمرار االحتالؿ في إدارة ظيره لمطالب األسرى العادلة، ىو بمثابة لرار ب»

 «.سيشعؿ المواجية مع االحتالؿ، خاصة مع الفصائؿ المقاومة، وفي مقدمتيا حركة الجياد اإلسالمي
 6/5/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 في رام اهلل مسيرة تضامن مع األسرىتنظم  الشعبية الجبية 19

، مسػيرة تضػامف مػع األسػرى 5/5 يػـو السػبت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف فػي راـ اهلل، بعػد ظيػر نظمت
المضربيف، رفع المشاركوف فييا األعالـ الفمسطينية، وأحرلوا العمػـ اإلسػرائيمي، وسػط ىتافػات مؤيػدة لمطالػب 
األسرى. وأكدت القيادية في الجبية والنائب في المجمس التشريعي خالػدة جػرار، عمػى أف األسػرى "مسػتمروف 

تحقيؽ جميع مطالبيـ العادلة وعمى رأسيا إنياء سياسة العزؿ االنفرادي بشكؿ  في إضرابيـ عف الطعاـ حتى
وانتقػػػدت جػػػرار كػػػؿ المحػػػاوالت التػػػي تقػػػـو بيػػػا بعػػػض  كامػػػؿ، ودوف ذلػػػؾ لػػػف يتولػػػؼ اإلضػػػراب ميمػػػا طػػػاؿ".

اإلطػػػراؼ سػػػػواء داخػػػػؿ السػػػػجوف أو فػػػػي الخػػػػارج "لاللتفػػػػاؼ عمػػػػى إضػػػػراب األسػػػػرى ومطػػػػالبيـ العادلػػػػة سػػػػواء 
رة عف تشكيؿ لجة لمحػاورة السػجناء أو إدارة السػجوف أو تقػديـ عػروض باىتػو تػارة أخػرى" مؤكػدة باإلعالف م

أف ليادة األسرى المضربيف عف الطعاـ ىي الجية المخولة والوحيدة التي تممؾ حػؽ التفػاوض أو الحػوار مػع 
 ذكرت.  إدارة السجوف، وأف ىذه القيادة معزولة تماما عف السجناء. وفؽ ما

 5/5/1021، قدس برس
 
 

 لمسالم يخطتإلحباطميركيون يمينيون صرفوا ماليين الدوالرات أولمرت: أ 14
لػػاؿ رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي السػػابؽ اييػػود اولمػػرت فػػي مقابمػػة لمراسػػمة "سػػي اف اف" : وكػػاالت - 38عػػرب

مييف وكػػػاف اف خطتػػػو لمسػػػالـ كانػػػت تحظػػػى بتعييػػػد غالبيػػػة مػػػف االسػػػرائي ،منبػػػور وتػػػـ بثيػػػا الجمعػػػةأكريسػػػتياف 
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ولاؿ اولمػرت ردًا  لوى" في الواليات المتحدة، رفض تسميتيا.أباالمكاف، وما زاؿ باالمكاف، تنفيذىا لوال "لوى 
وىػػو يعػػرؼ اف ىػػذا سػػيعني اعػػادة القػػدس  1008عمػػى اسػػئمة امػػانبور انػػو كػػاف يعمػػؿ باتجػػاه اتفػػاؽ سػػالـ فػػي 

بمػػا فػػي ذلػؾ ماليػػيف وماليػيف الػػدوالرات التػػي  الشػرلية لمفمسػػطينييف "ولكنػي اضػػطرت لمكفػػاح ضػد لػػوى الػوى،
حولتيػػػا مػػػف ىػػػذا البمػػػد )الواليػػػات المتحػػػدة( شخصػػػيات كانػػػت مػػػف الجنػػػاح اليمينػػػي المتطػػػرؼ، وكػػػاف ىػػػدفيا 

 االطاحة بي كرئيس لوزراء اسرائيؿ. ال شؾ في ذلؾ".
، ولكػػف الولػػت وسػػعلت امػػانبور اولمػػرت عمػػا اف كػػاف مػػا يػػزاؿ ىنػػاؾ ولػػت لحػػؿ الػػدولتيف فعجػػاب "ىنػػاؾ ولػػت

ولد ألر اولمرت باف الرئيس الفمسطيني محمود عباس لـ يقؿ لط في اي ولػت مػف االولػات انػو يوافػؽ  ينفد".
وتسػاءؿ  ، في الولت الذي شدد فيػو عمػى اف عبػاس لػـ "يرفضػو لػط".1008عمى التراحو الذي عرضو العاـ 

 معب الفمسطينييف؟".اولمرت: "لـ ال نعيد عرض ىذه الخطة مف جديد، ونضع الكرة في م
ولػػد انتقػػد اولمػػرت االسػػاليب التػػي يتعامػػؿ فييػػا رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو مػػع الفمسػػطينييف، 
 لػػائال: "مػػا نقػػوـ بػػو فػػي الحقيقػػة لػػيس تفاوضػػا مػػع الفمسػػطينييف، ولكػػف والػػع االمػػر اننػػا لػػـ نقتػػرح اي شػػيء".

ؽ السػالـ، لػػاؿ اولمػػرت: "ادعػو اهلل مخمصػػا اف يفعػػؿ ذلػػؾ" وعنػدما سػػئؿ عمػػا اذا كػاف نتنيػػاىو سيسػػعى لتحقيػػ
 مضيفا "لكف لدي شكوؾ في انو سيفعؿ".

ىذا ونقمت "ىارتس" مقتطفات مف الػواؿ اولمػرت خػالؿ المقابمػة التػي بػث ولػد نشػر الجػزء االوؿ مػف المقابمػة 
ولػػػاؿ فيػػػو اف اسػػػرائيؿ  التػػػي اجرتيػػػا محطػػػة "سػػػي إف إف" مػػػع رئػػػيس الػػػوزراء االسػػػرائيمي السػػػابؽ يػػػـو االثنػػػيف

 .ستشارؾ في اي عممية لصؼ عسكرية محتممة ضد ايراف، ولكنيا يجب اال تكوف البادئة فييا
 5/5/1021، 48عرب 

 
 يرانإزعيمة حزب العمل شيمي يحيموفيتش تنتقد سياسات نتنياىو بشأن  15

اىو مولفو المتشدد مف البرنامج انتقدت منافسة بارزة لرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنيرويترز:  - القدس
النووي االيراني يوـ السػبت ممػا يجعػؿ ىػذه المسػعلة موضػوعا رئيسػيا فػي االنتخابػات البرلمانيػة المتولعػة ىػذا 

لالت شيمي يحيموفيتش زعيمة حزب العمػؿ الػذي يمثػؿ يسػار الوسػط فػي مقابمػة تمفزيونيػة "خطػع بػالغ و  العاـ.
ووصػفت فػي مقابمػة مػع تمفزيػوف  ايراف الى اكبر مشكالت اسػرائيؿ."الخطورة اف يتحوؿ موضوع دفاعي ضد 

القناة الثانية االسرائيمي البرنػامج النػووي االيرانػي بعنػو "مشػكمة العػالـ كمػو" واضػافت اف "مػف الخطػع اف نحمػؿ 
 عمى عاتقنا عبء اف نكوف رأس الحربة".

باعطػػاء فرصػػة لمعقوبػػات االلتصػػادية وتػدعـ يحيمػػوفيتش مولػػؼ واشػػنطف التػى تػػرى اف الولػػت مػػا زاؿ يسػمح 
والسػػبؿ الدبموماسػػػية لمنػػع ايػػػراف مػػف السػػػعي نحػػو امػػػتالؾ اسػػمحة نوويػػػة لبػػؿ اتخػػػاذ لػػرار بشػػػعف اي خطػػػوات 

 عسكرية.
ولالػػػت يحيمػػػوفيتش انيػػػا ال تسػػػتبعد فكػػػرة االنضػػػماـ الػػػى حكومػػػة ائتالفيػػػة يقودىػػػا نتنيػػػاىو اذا لػػػـ تػػػتمكف مػػػف 

 مجا ديمقراطيا اجتماعيا" ومزيدا مف الدبموماسية مع الدوؿ العربية.اسقاطو اذا تبنى االئتالؼ "برنا
ولالػػت اف عمػػى اسػػرائيؿ اف تتخػػذ خطػػوات مػػف اجػػؿ احيػػاء محادثػػات السػػالـ مػػع الفمسػػطينييف المتولفػػة منػػذ 

 .1020اواخر 
 -ؿالصحفية السػابقة ذات الفكػر اليسػاري التػي انتخبػت زعيمػة لمحػزب فػي سػبتمبر ايمػو -وركزت يحيموفيتش 

انتقاداتيػػا لنتنيػػاىو عمػػى السياسػػات االلتصػػادية التػػي يمقػػى عمييػػا بالالئمػػة فػػي ازمػػة المسػػاكف وارتفػػاع اسػػعار 
 السمع الغذائية التي اثارت احتجاجات غير مسبولة العاـ الماضي.
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ولالػػػت يحيمػػػوفيتش اف مػػػف "الضػػػروري" تحسػػػيف العاللػػػات مػػػع مصػػػر التػػػي تػػػدىورت بعػػػد انتفاضػػػة اطاحػػػت 
ني مبػارؾ العػاـ الماضػي ومػع تركيػا التػي سػاءت العاللػات معيػا بعػد اليجػـو الػدامي الػذي شػنو بالرئيس حسػ

 الجيش االسرائيمي عمى سفينة كانت تحمؿ مساعدات وتحاوؿ كسر الحصار عمى لطاع غزة.
 5/5/1021، وكالة رويترز لألنباء

 
 يالتإعمى طالق صواريخ إنذارات ساخنة عن نية مسمحين إ: ورود اإلسرائيميالجيش  16

ذكػرت وسػائؿ االعػالـ العبريػة الميمػة الماضػية اف الجػيش االسػرائيمي تمقػى فػي االيػاـ االخيػرة  :القدس المحتمة
واوضػحت بعػض المصػادر  انذارات وتحذيرات ساخنة عف نيػة مسػمحيف اطػالؽ صػواريخ عمػى مدينػة ايػالت.

ة ايػالت تحسػبا الي ىجػوـ صػاروخي لػد اف الجيش االسرائيمي وافؽ عمى نشر نظاـ االنذار المبكر في مدين
يحصؿ فػي المسػتقبؿ، ولػاؿ احػد الضػباط العسػكرييف فػي الجػيش االسػرائيمي اف جيػاز المخػابرات االسػرائيمي 

 "الشاباؾ" تمقى انذارات ساخنة كثيرة في االياـ الماضية وحذر مف ولوع ىجوـ محتمؿ عمى مدينة ايالت.
 5/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 الحتالل يكشف ألول مرة عن تفاصيل دقيقة لعمميات معقدة خالل حرب لبنان الثانيةجيش ا 17

كشفت القناة العاشرة االسرائيمية وألوؿ مرة في اسرائيؿ تفاصيؿ عمميػات انقػاذ لجنودىػا الػذيف  :القدس المحتمة
 المبنػػاني. شػػاركوا بانقػػاذ وحػػدات عسػػكرية تقطعػػت بيػػا السػػبؿ فػػي جنػػوب لبنػػاف خػػالؿ الحػػرب مػػع حػػزب اهلل

ويكشػؼ تقريػػر القنػػاة العاشػػرة تفاصػػيؿ ىويػػة ضػػابط العمميػػة التػي جػػرت فػػي المحظػػات االخيػػرة مػػف اجػػؿ انقػػاذ 
مجموعة مف الجيش االسرائيمي التي حوصرت بمدينػة بعمبػؾ فػي عمػؽ االراضػي المبنانيػة وىػي العمميػة التػي 

نوات مػف دراسػة الحادثػة يكػـر سػالح ويوضػح التقريػر انػو وبعػد سػت سػ جرت بعد ولؼ اطالؽ النار المعمػف.
الجو فرلة االنقاذ حيث سمميـ لائد القوات الجوية االسرائيمية اوسمة شرؼ عمى جيدىـ الػذي تمثػؿ بتخمػيص 

ويكشػػؼ التقريػػر اف لائػػد وحػػدة االنقػػاذ ىػػو 'شػػيفنبارو' الػػذي يسػػمع صػػوتو بعمميػػة  وانقػػاذ الوحػػدات الخاصػػة.
انو لتؿ في عمميات تػدريب برومانيػا لبػؿ عػاـ حيػث سػقطت طائرتػو فػي  االنقاذ التي استطاع وتفوؽ فييا اال

 جباليا.
 5/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 عيد ضابطا لمعمل بعد إقالتو لضربو ناشطا مؤيدا لمفمسطينييني الجيش اإلسرائيمي 18

سػة تػدريب لػاؿ مسػئوؿ عسػكرى إسػرائيمى، إف ضػابطا بػالجيش أعيػد تكميفػو لمعمػؿ فػى مدر : )أ.ب( -القدس 
ولػاؿ المسػئوؿ اليػـو السػبت، إف  بعدما تمت إلالتو لضربو ناشطا مؤيدا لحقوؽ الفمسطينييف الشػير الماضػى.

الشرطة العسكرية لامت بالتحقيؽ مع الميفتنانػت كولونيػؿ شػالوـ إيسػنر وال يػزاؿ مػف الممكػف أف يواجػو المزيػد 
مع القواعد المتبعة فى الجيش، ولـ يكف لدى  وتحدث المسئوؿ شريطة عدـ نشر اسمو تماشيا مف العقوبات.

 الجيش اإلسرائيمى معمومات حوؿ إعادة تكميؼ الضابط.
وعزؿ الجيش إيسنر مف منصبو، حيث كاف نائب لائد فصيؿ فى الجيش بعد ظيور لقطػات لػو وىػو يضػرب 

كما تـ منعو مػف تقمػد ناشطا مؤيدا لمفمسطينييف، وعالبو الجيش ب لغاء منصبو القيادى فى أكاديمية الضباط، 
 أية مناصب ليادية لمدة عاميف.

 5/5/1021، اليوم السابع، مصر
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 في شبيات ارتكاب جرائم حرب اإلسرائيميلجنة تيركل توصي بتشديد مراقبة تحقيقات الجيش  19

ة ذكرت صحيفة "ىآرتس" في مولعيا عمى الشػبكة اليػـو االحػد، أف لجنػة التحقيػؽ اإلسػرائيمية الرسػمي: راـ اهلل
ناشػػطيف أتػػراؾ عمػػى مػػتف السػػفينة  9التػػي شػػكمتيا حكومػػة إسػػرائيؿ لمتحقيػػؽ فػػي أحػػداث أسػػطوؿ الحريػػة ولتػػؿ 

، ستنشر لريبا القسـ الثاني مف تقريرىا الرسمي، حيث يتولع أف يدعو ىذا القسػـ مػف 1020"مرمرة" في أيار 
االحػتالؿ اإلسػرائيمي نفسػو فػي شػكاوى التقرير إلى تشديد المرالبة المدنية عمى التحقيقػات التػي يجرييػا جػيش 

فمسطينية حوؿ انتياؾ القانوف الدولي مف لبؿ الجيش االسرائيمي و"الشاباؾ" وجيات أخرى والمتعمقة بشبيات 
 حوؿ ارتكاب جرائـ حرب ضد الشعب الفمسطيني.

شػػػرطة وبحسػػػب "ىػػػارتس" فػػػ ف التقريػػػر سيشػػػكؿ ىػػػزة أرضػػػية فػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بػػػعداء الجػػػيش و"الشػػػاباؾ" وال
ومصمحة السجوف اإلسرائيمية في لطاع غزة والضفة الغربية وداخؿ اسرائيؿ. ومف بيف األفكػار التػي يطرحيػا 
ىذا القسـ مف التقرير ىو إلامة لسـ خاص لمقانوف الدولي في وزارة القضاء اإلسرائيمية يكوف خاضعا لسمطة 

رطة العسػػػػكرية، مػػػػع مػػػػنح ىػػػػذا القسػػػػـ المستشػػػػار القضػػػػائي لمحكومػػػػة ويرالػػػػب عمػػػػؿ النيابػػػػة العسػػػػكرية والشػػػػ
 صالحيات لمتدخؿ في لرارات المدعي العسكري العاـ فيما يتعمؽ بشكاوى الفمسطينييف. 

ويشػػمؿ التقريػػر الجديػػد فصػػال خاصػػا يتعمػػؽ بػػالقوانيف واألعػػراؼ الدوليػػة التػػي يجػػب اعتمادىػػا فػػي التحقيقػػات 
لبػؿ البػت فػي مسػعلة فػتح تحقيػؽ جنػائي أـ ال. كمػا  المتعمقة بانتياؾ لوانيف الحرب، التي يجػب الرجػوع إلييػا

التقريػر التحقيقػات التػي أجرتيػا السػمطات العسػكرية اإلسػرائيمية نفسػيا فػي أكثػر مػف مػف يستعرض ىػذا القسػـ 
 .1007حالة ولعت فييا جرائـ أو تـ فييا لتؿ مواطنيف فمسطينييف مدنييف منذ العاـ  60

 6/5/1021، وكالة سما اإلخبارية 
 

 قيادة إضراب األسرى ترفض محاوالت العبث بمطالبيم وااللتفات عمى إضرابيملمركزية مجنة الال 90
أكدت المجنة المركزية لقيادة اإلضراب في بياف عاجؿ وصؿ وزارة األسرى والمحرريف بغزة أنيا ترفض : غزة

ي دخؿ يومو العشريف كؿ أشكاؿ العبث بمطالبيـ واستثمار إضرابيـ واستخداـ أمعائيـ الخاوية وجوعيـ الذ
أو ذاؾ بغض النظر عف مولعة في حزبو  -غير المضرب –لتحقيؽ مآرب شخصية أو حزبية ليذا األسير 

 وتنظيمو يعتبر خيانة وطعنو في ظيرنا وتعمرًا عمى إضرابيـ.
ولالت إف األسرى يمروف بمرحمة خطرة وحساسة ويجازفوف مف خالليا بحياتيـ مقابؿ كرامتيـ، وأنيـ لد 

اىدوا مقسميف بعوثؽ األيماف أال يولؼ إضرابيـ دوف مطالبيـ وأىميا إنياء سياسة العزؿ والسماح بزيارات تع
 غزة والممنوعيف.

وبينت المجنة أف "ما وصمنا مف تصريحات عمى لساف أو أكثر ممف ينسبوف ألنفسيـ موالع مختمفة وكاذبة 
بمجنة "جباي" لد وافقت عمى نسبة معينة مف وغير شرعية ويزعموف أف إدارة مصمحة السجوف وما يسمى 

 2600مطالبنا، كؿ ذلؾ كذب صراح ومحاولة سنسمييا في ىذه المرحمة جاىمة لاللتفات عمى إضراب أكثر 
أسير فمسطيني ونقوؿ ىنا أننا فمسطينيوف في معركتنا، ومطالبنا العادلة ونرفض ىذا النوع الرخيص مف 

 االبتذاؿ والتسوؿ".
كاالت األنباء إلى التحقيؽ مف كؿ ما يصميا لبؿ نشره، كما وجيوا دعوة خاصة إلى اإلخوة ودعت المجنة و 

لغاء ما ورد في ىذا السياؽ عمى مولعيـ مثمنيف دورىـ ودور إعالمنا الفمسطيني  في وكالة "معًا" لشطب وا 
 الوطني في تغطية إضرابنا ومساندتو.
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شاعاتيـ ف نيـ وحذرت المجنة في بيانيا "في حاؿ إصرار بعض الم ستثمريف والعابثيف عمى عبثيـ وا 
سيضطروا آسفيف تسمية األمر بعسمائيا ووضع النقاط عمى الحروؼ وفضح كؿ ما تسوؿ لو نفسو التآمر 

 عمى أمعائيـ الخاوية ومصيرىـ وكرامة أسرانا".
 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 عقوبات جديدةالنقب يؤكدون تعرضيم لرزمة بالسجن أسرى حماس  92

أكد أسرى حركة المقاومة اإلسالمية حماس، في سجف النقب الصحراوي، أف إدارة مصمحة السجف، : طولكـر
عزلت ستة أسرى مف أسرى الحركة المضربيف عف الطعاـ في زنازيف انفرادية، معمنيف أنو ليس أماميـ إال 

ف تمييًدا لتحريرنا، أو فالشيادة والموت لعؿ خياريف، "إما أف نسترد حقولنا ونعيش بكرامة بيف جدراف السجو 
 العالـ يستيقظ عمى ولع الجريمة".

ولاؿ أسرى الحركة، في رسالة تمكنوا مف تسريبيا مف داخؿ سجنيـ، ووصمت لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" 
(، "إف إدارة سجف النقب لامت بمصادرة كافة ممتمكات األسرى المضربيف بما في ذلؾ 5-5السبت )

مالبسيـ وأواني الشرب الخاصة بيـ، كما تـ عزؿ ستة أسرى منيـ في زنازيف االنفرادي، وذلؾ بحجة ضبط 
 كميات لميمة مف الممح بحوزتيـ".

وشدد أسرى الحركة في رسالتيـ، عمى أف زمالءىـ المضربيف عف الطعاـ يتعرضوف إلى التفتيش المذؿ 
لالت الرسالة إنو "أصبح يشكؿ خطًرا عمى أمف مصمحة  والعاري، حيث تبحث إدارة السجف عف الممح الذي

 السجوف".
ومنع أسرى حماس والذيف ىـ في معظميـ مف اإلدارييف  9وأفاد أسرى حماس في رسالتيـ، ب غالؽ لسـ 

مف الخروج إلى الفورة، وتيديد مف تبقى في القسـ ب جراءات غير مسبولة دوف مراعاة لوجود عشرات 
 بة فيو.الحاالت المرضية الصع

 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  "في خطر شديد"يومًا  70ثمانية أسرى مضربين عن الطعام منذ نحو قراقع:  91
إف عمى الحكومة اإلسرائيمية االستجابة لمطالب « الحياة»لاؿ وزير شؤوف األسرى عيسى لرالع لػ : راـ اهلل

ال ف ني  ا تكوف حكمت عمييـ باإلعداـ.األسرى المضربيف في اليوميف المقبميف، وا 
، وأف «في خطر شديد»يومًا  70أف ثمانية أسرى مضربيف عف الطعاـ منذ نحو « الحياة»وأوضح لرالع لػ 

األسرى ال يتناولوف سوى الماء، وىـ في »وأضاؼ: «. أي ساعة لد تحمؿ أنباء غير سارة عف أحدىـ»
ذا لـ تسارع الحكومة اإلسرائيمية إلى االستجابة خطر شديد، ولـ يبؽ أماميـ سوى النياية المحتومة، و  ا 

وتابع أف لجنة عسكرية شكمتيا السمطات «. لمطالبيـ، ف نيا تكوف لد أصدرت عمييـ حكمًا بالموت
اإلسرائيمية لمتعامؿ مع إضراب األسرى تجري زيارات لمسجوف المختمفة وتمتقي لجاف اإلضراب لعرض 

اإلسرائيمية عمى المطالب تتسـ بالتعجيؿ، خصوصًا لمطمبْيف الرئيسيْيف،  مولفيا مف مطالبيـ. ولاؿ إف الردود
وىما إنياء العزؿ والسماح لعائالت أسرى لطاع غزة بزيارتيـ. لكنو اعتبر أف المولؼ النيائي مف ذلؾ يعود 

 للسرى أنفسيـ.
 6/5/1021، الحياة، لندن
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  شرارة االنتفاضة الثالثة جمال زحالقة: سقوط شيداء بين األسرى في السجون ستكون  99
جماؿ ” الكنيست“عضو  38دعا رئيس الكتمة البرلمانية لمتجمع الوطني الديمقراطي داخؿ أراضي  القدس:

زحالقة الجامعة العربية لبيؿ اجتماعيا اليـو لنقؿ ممؼ األسرى الفمسطينييف للمـ المتحدة. وأشار زحالقة 
ربيف عف الطعاـ إلى أف غدًا االثنيف سيشيد انضماـ آالؼ خالؿ مظاىرة شعبية تضامنا مع األسرى المض

ونفى زحالقة الذي زار لبؿ أياـ عددًا مف األسرى وجود خالفات داخمية، ولاؿ إنو ”. األسرى الجدد لإلضراب
لمس إصرار األسرى عمى إكماؿ المعركة حتى النياية، وتوّلع أف ينضـ كؿ األسرى لإلضراب لريبا. وحوؿ 

الوضع القائـ حاليا ىو ىدوء ما لبؿ العاصفة “ات الشعبية تفاعاًل مع لضية األسرى، لاؿ زحالقة فتور الفعالي
 ”.وفي حاؿ ولع شيداء داخؿ السجوف، فستكوف ىذه الشرارة لالنتفاضة الفمسطينية الثالثة

 6/5/1021، الخميج، الشارقة
 

 تالل   في سجون االح األسرىأسرى ينضمون لقائمة عمداء  فراونة: أربعة  94
وىو مصطمح ُيطمقو الفمسطينيوف عمى مف « عمداء األسرى»انضـ اربعة اسرى فمسطينييف إلى لائمة : غزة

عامًا وما يزيد بشكؿ متواصؿ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، لترتفع القائمة بيـ  10مضى عمى اعتقاليـ 
محرريف في السمطة الوطنية الفمسطينية ولاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى وال أسيرًا. 64وتصؿ إلى 

الحالي ىـ جزء مف لائمة طويمة تضـ  أيارالناصر فروانة، إف أربعة أسرى جدد انضموا لسرًا خالؿ  عبد
وىؤالء  2993عاـ  أيارسيرًا اعتقموا لبؿ اتفالية أوسمو ولياـ السمطة الوطنية الفمسطينية في الرابع مف  210

 عمى اعتبار أنيـ ألدـ األسرى.« القدامى األسرى»ُيطمؽ عمييـ مصطمح 
عامًا وما  28وأضاؼ فروانة في بياف صحفي تمقاه مراسؿ )بترا( في غزة أنو لد مضى عمى ألؿ واحد منيـ 

جنراالت »أسيرًا منيـ لد مضى عمى اعتقاليـ ربع لرف وما يزيد وىؤالء ُيطمؽ عمييـ مصطمح  14يزيد، وأف 
عامًا ىو  40والمعتقؿ منذ لرابة  2938مف المناطؽ المحتمة عاـ « يونس كريـ»وُيعتبر األسير « الصبر

 عميد األسرى وألدميـ جميعًا.
 6/5/1021، الدستور، عّمان

 
 االحتالل يقتحم معتقل "عوفر" ويقطع الكيرباء عن غرف األسرى 95

تقؿ "عوفر"، في مع 21التحمت الوحدة الصييونية المتخصصة بالتحاـ السجوف "متسادا" لسـ : راـ اهلل
 وداىمت ثالث غرؼ داخؿ القسـ، وعبثت بمحتويات األسرى.

ولاؿ األسير محمد أبو أنس مف داخؿ السجف، إف الوحدة دىمت القسـ مف الباب األمني، ولامت بالتحاـ 
(، 21( و)6غرفة واحد، وأخرجت األسرى إلى غرفة الغسيؿ ومف ثـ أخرجت األسرى مف غرفتي رلـ )

وأضاؼ أنو بعد إفراغ الغرؼ، تـ لطع الكيرباء عف القسـ كاماًل،  ات" العموية لمقسـ.ووضعتيـ في "الدش
( 22األمر الذي استفز األسرى، وبدأو بالتكبير والضرب عمى األبواب، ومف ثـ بدأ االسرى في لسـ رلـ )
ا دوف بالتكبير والضرب عمى األبواب، وىددت استخبارات السجف األسرى بعقوبات لاسية بحقيـ جميعً 

 استثناء.
 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الشيخ رائد صالح: زيارة الشخصيات الرسمية لمدينة لقدس تتم وفق برنامج صييوني 96
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إف  38لاؿ الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ : القدس
االحتالؿ "ال تصب إال في مصمحة االحتالؿ"، وتتـ وفؽ زيارات شخصيات عربية رسمية لمقدس وىي تحت 

 برنامج صييوني وليس وفؽ برنامج دعـ القدس االلصى".
تنشر كاممة في ولت  -(5/5وأكد الشيخ صالح في مقابمة خاصة بػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" السبت )

"، أف االحتالؿ "يعيش في ىذه اآلونة حالة ىستيرية إلنجاز تيويد  -الحؽ  لمقدس وبناء الييكؿ المزعـو
مشددا عمى أف "منعو مف الدخوؿ الى القدس واأللصى لف يكسر مف معنوياتنا بؿ سنبقى عمى يقيف بعف 

 القدس والمسجد األلصى لضية منتصرة عمى مدار التاريخ الحاضر والمستقبؿ".
المسجد االلصى المبارؾ  وبشعف اجراءات االحتالؿ ضده أكد الشيخ صالح أنو حتى اآلف ممنوع مف دخوؿ

(، وأنو سيواجو خالؿ االشير القادمة 6-20ومدينة القدس بناء عمى أمر عسكري صييوني جديد حتى )
 أربع ممفات لضائية بحقو.

وأضاؼ: "واضح جدا أف االحتالؿ الصييوني يعيش اآلف في لحظات ارتباؾ وفوضى لريبة مف اليستيريا 
بب بسيط ىو أنو بات يعمـ أف الوضع عمى الصعيد اإلسالمي في سموكياتو ضد القدس وااللصى، لس

 .1020والعربي لـ يكوف بنفس الحاؿ الذي كاف مثال العاـ 
 5/5/1021، لإلعالمالمركز الفمسطيني 

 
 الفمسطينية فوق مبنى وزارة القضاء والمحكمة المركزية في القدس األعالمبعد رفع  إسرائيميةصدمة  97

ذكرت مصادر اسرائيمية اف المسؤوليف االسرائيمييف واألمنييف أصيبوا بالصدمة  :عيسى الشرباتي -القدس 
بعدما تمكف عدد مف الشباف كانوا يشاركوف في مسيرة تضامنية مع االسرى المضربيف عف الطعاـ, مف رفع 

سسات عدد مف االعالـ الفمسطينية فوؽ مبنى وزارة القضاء, ومبنى المحكمة المركزية وىما مف أىـ رموز مؤ 
 االحتالؿ في القدس الشرلية.

وحسب المصادر االسرائيمية فاف المقدسييف ورغـ الحمالت المكثفة ضدىـ, اال انيـ ال يتوانوف عف التعبير 
 عف مولفيـ والمشاركة في الفعاليات الوطنية, دوف أي اعتبار لسمطة االحتالؿ.

 6/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 بعمم فمسطين "إسرائيل"ستبدال عمم حممة في طرق الضفة ال 98
في خطوة تضامنية جديدة مع األسرى الفمسطينييف، نفذت مجموعة مف الشباف والناشطيف في : لندف

عمى الطرؽ الواصمة بيف مدف الضفة الغربية  اإلسرائيمية اإلعالـالمقاومة الشعبية فجر أمس حممة إلزالة 
عف القائـ عمى الحممة ابراىيـ برناط اف مجموعة مف « معا» ونقمت وكالة واستبداليا بععالـ فمسطينية.

نابمس، وأنزلت االعالـ  -الشباف انطمقت في الساعة الثالثة فجرًا مف وسط راـ اهلل باتجاه طريؽ راـ اهلل 
االسرائيمية عف االعمدة الكيربائية واستبدلتيا بععالـ فمسطينية عمى طوؿ الطريؽ. وأكد اف العمؿ كاف سريًا، 
واستخدـ خاللو الشباف الفمسطينيوف الساللـ الستبداؿ االعالـ، مؤكدًا اف المستوطنيف استفزوا مف ىذه 

 الحممة، اال انو لـ تقع مواجيات، خصوصًا اف العممية جرت بسرعة وبشكؿ خفي.
 6/5/1021، الحياة، لندن

 
 دون تصاريح 48بتيمة العمل بأراضي من الضفة عاماًل فمسطينًيا  50االحتالل يحاكم  99
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عاماًل مف الضفة  50أصدرت محاكـ االحتالؿ خالؿ اليوميف الماضييف، أحكاًما متفاوتة بحؽ : جنيف
دوف تصاريح مف سمطات  2938الغربية، غالبيتيـ مف جنيف، بتيمة العمؿ في فمسطيف المحتمة عاـ 

 االحتالؿ.
"المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة ولالت لجنة األسير الفمسطيني في جنيف، في تصريح صحفي ليا، وصؿ 

عاماًل فمسطينًيا لمحاكـ سريعة عقدت في حيفا  50منو، إف جيش االحتالؿ لدـ خالؿ اليوميف الماضييف 
شيقؿ بتيمة دخوؿ فمسطيف  1000-500ويافا والناصرة، وفرضت عمييـ غرامات مالية باىظة تراوحت بيف 

 دوف تصاريح. 2938المحتمة عاـ 
شيقؿ، وجرى تحويميـ  3000ف أربعة منيـ صدر بحقيـ لرار بالسجف لمدة شيريف، وغرامة وأشارت إلى أ

 لالعتقاؿ األمني رغـ أنيـ اعتقموا في ورشة بناء في مدينة حيفا المحتمة لعدـ حيازتيـ تصاريح.
 5/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 بالسموم في الخميل بيت أّمرقرية مستوطنون يبيدون أشجار  40

المقامة عمى أراضي بمدتي بيت آمر وحمحوؿ ” كرمي تسور“لامت مجموعة مف مستوطني مستوطنة  :غزة
باالعتداء عمى مزارع عنب عمى حدود المستوطنة بمنطقة خمة الكتمة في بيت آمر. ولاؿ محمد عياد عوض 

يف فوجؤوا بتمؼ عدد المتحدث اإلعالمي باسـ المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف في بيت آمر إف المزارع
وأضاؼ أف المستوطنيف رشوا مادة سامة عمى األشجار ”. مف أشجار العنب في أرضيـ الميددة بالمصادرة

تسببت ب تالؼ أوراليا وثمارىا، وىي ليست المرة األولى التي يستخدموف فييا ىذه المادة إلتالؼ نفس 
وأكد أف مستوطني ”. ذ ىذا االعتداء سنويادأب المستوطنوف عمى تنفي“المزروعات. ولاؿ المزارع عياد 

دونمات مزروعة بالقمح تعود لمزارع آخر يدعى عوض في  4لاموا العاـ الماضي ب حراؽ ” كرمي تسور“
 نفس المنطقة.

 6/5/1021، االتحاد، أبو ظبي
 

 % من الفمسطينيين يرفضون فتوى القرضاوي بتحريم زيارة القدس80نيرايست كونسمتنج:  استطالع 42
أظير أحدث استطالع لمرأي أجرتو شركة الشرؽ األدنى لالستشارات )نير ايست كونسمتنج(، اليـو  :ـ اهللرا

% مف المستطمعيف يرفضوف فتوى القرضاوي بخصوص تحريـ زيارة العرب والمسمميف إلى 80السبت، أف 
 القدس، وأيدوا ىذه الزيارات كدعـ لمقدس والحفاظ عمى ىويتيا.

% مف المستطمعيف فتوى القرضاوي، وذلؾ ألف ىذه الزيارات 10لى أنو في المقابؿ أيد وأشار االستطالع إ
 تتطمب الحصوؿ عمى موافقة مف الجانب اإلسرائيمي.

% مقارنة مع 86وبينت نتائج االستطالع أف نسب المعارضة لفتوى القرضاوي ترتفع بيف اإلناث بنسبة 
 % عمى التوالي.77% و92ذيف ال يثقوف بعي فصيؿ %، كذلؾ بيف المؤيديف لحركة فتح وال68الذكور 

 100ونفذ االستطالع في أواخر شير أبريؿ، ونشرت نتائجو اليوـ السبت، عمى عينة عشوائية حجميا 
% ىـ أيضا معارضيف 64يذكر أف غالبية الذيف يؤيدوف حركة حماس وبوالع  عاما. 28فمسطيني، فوؽ اؿ

 % رفضوا تصريح القرضاوي.92أما بالنسبة لممؤيديف لحركة فتح فاف لفتوى القرضاوي بتحريـ زيارة القدس، 
 5/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
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  1021 دونما بالضفة والقدس منذ بداية العام 9585"معًا ضد االستيطان": االحتالل يصادر  منظمة 41
الجاري، أكثر مف  1021األوؿ مف عاـ  صادرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية خالؿ الثمث: راـ اهلل

متر مربع( تعود ممكيتيا لمواطنيف فمسطينييف، ولد تركزت عمميات  2000( دونما )الدونـ يعادؿ 4585)
المصادرة في مدينة القدس المحتمة، والخميؿ وبيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة، إضافة إلى بمدة 

 سمفيت شماؿ الضفة.
منظمة "معًا ضد االستيطاف"، إلى أف سمطات االحتالؿ تتذرع بالعديد مف الحجج،  وأشار تقرير صدر عف

مف أجؿ تبرير عمميات المصادرة المختمفة، والتي غالبا ما تترافؽ مع اعتداءات تطاؿ أصحاب تمؾ 
األراضي، ومنعيـ مف الوصوؿ إلييا بعد المصادرة أو االستفادة مف ثمار أشجارىا خاصة خالؿ موسـ 

 الزيتوف.لطاؼ 
(  أف ىذه الممارسات 5/5واعتبرت المنظمة في تقريرىا الذي تمقت "لدس برس" نسخة عنو اليوـ السبت )

اإلسرائيمية "انتياكا صارخا ألبسط لواعد ونصوص القوانيف الدولية المختمفة"، وانو "ال يجوز تجريد أحد مف 
ي صادرىا االحتالؿ كؿ شير مف بداية واستعرض التقرير بالتفصيؿ، حجـ األراضي الت ممكو تعسفيا".

العاـ، وأماكف تمؾ األراضي، وأصحابيا الحقيقيوف، واإلجراءات الغير لانونية التي اتخذتيا سمطات االحتالؿ 
 لتنفيذ عمميات المصادرة.

 5/5/1021قدس برس، 
 

 الفمسطينية تشيد أزمة اقتصادية فوق أزمتيا السياسية السمطة 49
بدأت أزمة السمطة الفمسطينية مع انييار االلتصاد الفمسطيني جراء الحصار الذي : محمد يونس –راـ اهلل 

 .1000فرضتو إسرائيؿ عقب اندالع االنتفاضة عاـ 
وبعد انتياء االنتفاضة ورفع الحصار دخؿ االلتصاد الفمسطيني في أزمة أخرى أشد تعقيدًا ناجمة عف 

الضفة الغربية وعمى القدس الشرلية، وىي المناطؽ  في المئة مف مساحة 60سيطرة إسرائيؿ عمى أكثر مف 
الوحيدة التي يمكف لاللتصاد التحرؾ فييا عبر مشاريع استثمارية طموحة مثؿ المدف والمناطؽ الصناعية 

 والزراعية والسياحية.
وشيد االلتصاد الفمسطيني طفرة نمو في األعواـ التي أعقبت االنقساـ بفعؿ ضخ مساعدات دولية كبيرة 

. لكف ىذا النمو الناجـ عف اإلنفاؽ الحكومي والذي وصؿ إلى 1020-1007سمطة في األعواـ بيف لم
 في المئة( سرعاف ما تياوى بعد تراجع ىذا الدعـ. 20مستويات لياسية )

وحذر تقرير أخير لمبنؾ الدولي مف أف السمطة الفمسطينية ميددة بالتولؼ عف دفع رواتب موظفييا بعد 
 .1022، والمورديف في عاـ 1020مستحقات المتعالديف في عاـ تولفيا عف دفع 

وربما يفسر ىذا التحذير إسراع اإلدارة األميركية في إلرار تحويؿ مساعدات لمسمطة مجمدة مف العاـ 
مميوف دوالر. لكف المرالبيف االلتصادييف يروف بعف ىذه المساعدات ليست سوى إنعاش  100الماضي بقيمة 

ي الشمؿ االلتصادي والسياسي جراء االحتالؿ الذي يسيطر عمى الموارد مف أراض ومياه مولت لسمطة تعان
 ومعابر، ويعمؿ عمى توظيفيا لمصمحة مشروعو االستيطاني واالحتاللي.

ألؼ فمسطيني ينضموف إلى سوؽ العمؿ سنويًا. لكف القطاع الخاص،  30ويقوؿ خبراء التصاديوف أف 
موظؼ وعامؿ جديد، بينما  1000لـ يستوعبا في العاـ الماضي سوى  والحكومة، وىي المشغؿ األكبر،

 ألؼ إلى لائمة البطالة. 48أنضـ 
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ويوضح رئيس الحكومة الفمسطينية الدكتور سالـ فياض بعف نسبة البطالة في الضفة الغربية ولطاع غزة 
ويمفت  ف العمؿ.ألؼ عامؿ فمسطيني عاطموف م 111في المئة. وفي لغة األرلاـ فاف  12ارتفعت إلى 

«. التحدي األكبر الماثؿ أماـ السمطة الوطنية ىو نسبة البطالة المرتفعة جدًا في فمسطيف»فياض إلى أف 
ألفًا في الضفة  213ألفًا في لطاع غزة، و 94ألؼ عاطؿ مف العمؿ، منيـ  111لدينا حوالى »موضحًا: 

ف القوى العاممة في فمسطيف، وىذا التحدي في المئة م 12الغربية، وىذا عدد كبير جدًا، ويمثؿ حوالى 
 «.األكبر الذي واجو وال يزاؿ لطاع العماؿ في فمسطيف

العنصر األكثر تعثيرًا ىو االحتالؿ بكؿ ممارساتو، وبكؿ ما حممو مف نظاـ تحكـ وسيطرة »وألر فياض بعف 
ال يزاؿ، الحصار المفروض تعسفي شمؿ كافة مناحي الحياة في األراضي الفمسطينية المحتمة، وبما يشمؿ، و 

عمى أىمنا في لطاع غزة، ىذا باإلضافة إلى القيود المفروضة عمى أىمنا في الضفة الغربية، والقيود 
 60الوظيفية المتصمة ب مكانية التطوير والبناء واإلعمار في المناطؽ المسماة )ج(، التي تزيد مساحتيا عمى 

لغربية ولطاع غزة مجتمعتيف، وبما يحد وبدرجة كبيرة مف في المئة مف المساحة اإلجمالية في الضفة ا
 «.إمكانية انطالؽ التصادنا الوطني

وأماـ القيود السياسية التي تحد مف إطاللة االلتصاد الفمسطيني لـ تجد الحكومة خيارًا آخر سوى المزيد مف 
أخيرًا، وليمتيا حوالى أربعة  وبينت موازنة السمطة التي ألرتيا االعتماد عمى المساعدات الدولية والقروض.

بالييف دوالر، أنيا في حاجة ىذا العاـ إلى أكثر مف بميوف دوالر مساعدة لمموازنة )الرواتب والمصاريؼ 
مميوف دوالر احتاجتيا السمطة لموازنتيا العاـ  900الجارية(. وىذا يشكؿ ارتفاعًا ممحوظًا عف مبمغ 

جتماعية الفقيرة وأسر الشيداء واألسرى ما يرفع فاتورتيا وتقدـ السمطة مساعدات لمفئات اال الماضي.
 مميوف دوالر. 150الشيرية إلى 

لكف تراجع الدعـ الدولي، خصوصًا مف الدوؿ العربية التي تغيرت أولوياتيا بعد الربيع العربي وتقمص 
ى القروض التي دعميا لمفمسطينييف بصورة كبيرة، ترؾ السمطة أماـ خيارات صعبة في مقدمتيا المجوء إل

 يترتب عمييا فوائد تزيد مف حدة األزمة.
مميوف دوالر مف البنوؾ المحمية لتتمكف مف دفع رواتب  400وطمبت الحكومة ىذا الشير لرضًا بقيمة 

موظفييا وجزء مف استحقالات المورديف، بخاصة موردي األدوية إلى المستشفيات التي تقدـ العالج شبو 
ولاؿ فياض إف ىذا القرض يرفع الديف الداخمي لمبنوؾ المحمية عمى السمطة  لشعب.المجاني لغالبية فئات ا

 «.ىذا ديف لياسي في تاريخ السمطة»إلى بميوف ونصؼ بميوف دوالر. الفتًا إلى أف 
 6/5/1021، الحياة، لندن

 
 ضمن أفضل عشرة أفالم بميرجان لألفالم في موناكو" ىنا القدس" 44

مـ 'ىنا القدس' مف إنتاج الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية، ضمف اختير في :وكاالت -موناكو 
' الذي سينظـ 42أفضؿ عشرة أفالـ مف لبؿ لجنة تحكيـ عقدت في باريس لميرجاف األفالـ الوثائقية رلـ '

 في موناكو في حزيراف المقبؿ.
 5/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 الفمسطينيين مع األسرى تضامناً  "الصميب األحمر"يعتصمون أمام  "القوميون واليساريوناألردن: " 45
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أماـ مقر الصميب األحمر في عماف أمس، تضامنًا  نفذ ائتالؼ األحزاب القومية واليسارية اعتصاماً  :عماف
وىتؼ المشاركوف  ."األمعاء الخاوية"مع األسرى في سجوف االحتالؿ الصييوني الذيف يخوضوف معركة 

افات منددة بسياسة االعتقاؿ اإلداري والعزؿ االنفرادي التي يمارسيا العدو الصييوني بحؽ بالمسيرة بيت
األسرى، كما نددوا بالصمت العربي الرسمي إزاء لضية األسرى، مطالبيف ب لغاء معاىدة وادي عربة 

 ."المشؤومة وطرد سفير العدو"
شعبية، كممة باسـ االئتالؼ، شدد فييا عمى وألقى د. عصاـ الخواجا، نائب األميف العاـ لحزب الوحدة ال

ضرورة تحمؿ المسؤولية تجاه لضية األسرى الذيف يخوضوف نضااًل مريرًا ضد العدو الصييوني، منتقدًا ما 
وصفو تقصير السمطتيف في راـ اهلل وغزة تجاه لضية األسرى، وعدـ تحمميـ المسؤولية في إنجاز المصالحة 

 الوطنية الفمسطينية.
ـ المعتصموف بتسميـ مديرة مكتب الصميب األحمر مذكرة باسـ االئتالؼ، طالبوا خالليا المؤسسات كما لا

 الدولية ومنظمات حقوؽ اإلنساف واألمـ المتحدة بالقياـ بدورىا.
 6/5/1021الدستور، عمان، 

 
 لممطالبة بزيادة رواتبيم  مفتوحاً  إضراباً األونروا يبدأون اليوم  عاممواألردن:  46

آالؼ موظؼ في وكالة األونروا اليوـ إضرابًا مفتوحًا عف العمؿ لممطالبة  7ينفذ : نادية سعد الديف -عماف 
"بزيادة رواتبيـ وتمبية مطالبيـ". وفي حيف أعمف العامموف في لطاعات المعمميف والعماؿ والخدمات والرئاسة 

وكالة "أسفيا تجاه اإلعالف عف اإلضراب العامة "التزاميـ بالتصعيد إلى حيف تمبية مطالبيـ"، أبدت إدارة ال
 المفتوح"، مؤكدة "حرصيا عمى منالشة شروط واستحقالات الخدمة مع اتحاد العامميف".

 دعميا ومساندتيا لممعمميف العامميف في األونروا في مطالبيـ. األردنييف إلى ذلؾ أكدت نقابة المعمميف
 6/5/1021الغد، عّمان، 

 
 بناء السور الواقي "مؤقتاً "توقف و  ...داخل األراضي المبنانية ااتينفي توّغل قو ت "إسرائيل" 47

لررت ولؼ بناء السور الوالي عمى الحدود  "إسرائيؿ"لندف: ذكرت مصادر صحافية فمسطينية أمس أف 
المبنانية في منطقة المطمة )عمى الخط األزرؽ( بعد أف لدـ لبناف شكوى لقوات اليونيفيؿ، حسب مصدر في 

بناني. وذكرت المصادر الصحافية أنو بعد تقديـ الشكوى أعاد الجيش المبناني انتشاره في محيط الجيش الم
األشغاؿ التي ينفذىا الجيش اإلسرائيمي في جدار المطمة بعد خضوعو لمطمب لبناف بالتولؼ المؤلت عف 

يمي وليس عمى الخط العمؿ. ولاؿ الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي إف السور يتـ بناؤه في الجانب اإلسرائ
 األزرؽ، ويتـ بناء السور بتنسيؽ كامؿ مع لوات اليونيفيؿ.

 6/5/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 يزور القدس ويصمي في المسجد األقصى بحرينيوفد  48
 ىوأد ،زار وفد بحريني يضـ رجاؿ ديف ورجاؿ أعماؿ مدينة القدس المحتمة :معاً وكالة خاص  - القدس

 المبارؾ. األلصىجد صالة الظير في المس
البعثة البحرينية التي وصمت فمسطيف لبؿ "إف  :معا وكالةولاؿ سفير فمسطيف في البحريف خالد عارؼ ل

المدينة  أحياءبصحبة شخصيات وطنية ورسمية مقدسية جابوا [ 5/5]السبت  يـوالأسبوع جاءت إلى القدس 
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بية لنداءات القيادة الفمسطينية بزيارة القدس والمسجد وأكد السفير أف الزيارة تعتي تم وازلة البمدة العتيقة".
زيارتيـ السابقة  أثناءمعاناة الفمسطينييف  أعينيـمشيرًا إلى أف أعضاء الوفد شاىدوا بعـ  ،األلصى المبارؾ

ووصموا  ،وجدار الضـ والتوسع اإلسرائيميةمرورا بالحواجز العسكرية  ،ومحافظات الضفة الغربية ،لقطاع غزة
 حموا. أينما األرضواف يكونوا سفراء ىذه  ،وتعيدوا بدعـ ومساندة الفمسطينييف ،يد الدياناتإلى م

 6/5/1021وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 مصر: "العربية لحقوق اإلنسان" تعمن اإلضراب تضامًنا مع األسرى 49
التضامنية مع أعمنت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في مصر عف بدء سمسمة مف الفعاليات  :القاىرة

، ب ضراب رمزي عف الطعاـ بيف 6/5األسرى الفمسطينييف في السجوف الصييونية، تبدأ صباح األحد 
 والتاسعة مساًء بمقر األمانة العامة اإللميمي لممنظمة بالقاىرة. الساعتيف التاسعة صباحاً 

سسات الشعبية العربية لفتح ودعت المنظمة، في ليا تمقى المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو، كافة المؤ 
 مقراتيا اإللميمية لفعاليات مشابية.

واستنكرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف "تخاذؿ المجتمع الدولي عف االضطالع بمسئولياتو في اإلفراج 
وأعربت عف بالغ لمقيا إزاء الوضع الصحي المتدىور  عف األسرى الفمسطينييف في السجوف الصييونية".

وناشدت المنظمة  يومًا. 70إلى  50أسيرًا فمسطينيًا بدؤوا إضرابًا عف الطعاـ لفترة تراوحت بيف  25لقرابة 
رئيس وأعضاء مجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة عقد دورة استثنائية عاجمة لبحث لضية األسرى واتخاذ 

ب طالؽ سراح األسرى بشكؿ لحقوؽ اإلنساف، والمطالبة  الصييونيةالقرارات الضرورية إلدانة االنتياكات 
 فوري.

 5/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تونسي بينيم وزيران يخوضون إضرابًا تضامنياً  1500 منأكثر  50
مواطف تونسي ووزيراف وشخصيات سياسية تونسية إضرابًا عف الطعاـ تعبيرًا عف دعميـ  1500بدأ  :تونس

الكريـ الياروني ووزير التعميـ  كؿ مف وزير النقؿ عبد وأعمف للسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ.
 العالي منصؼ بف سالـ، مساء الجمعة دخوليما في إضراب عف الطعاـ لمدة يوميف متتالييف.

شخص مف حقولييف وسياسييف ونواب ومثقفيف وشخصيات عامة  1500وشارؾ الوزيراف في ىذا اإلضراب 
 .". مف أجؿ األحرارنجوع نيار."تونسية، ضمف حممة تحت شعار 

 6/5/1021البيان، دبي، 
 

 مع أسرى فمسطين تضامناً  اإلسرائيميأمام مقر السفير  ةتظاىر أنقرة:  52
العاصمة التركية  في اإلسرائيميلاـ العشرات مف الفمسطينييف بتظاىرة أماـ مقر السفير : )أ.ش.أ( -أنقرة 

 ،التظاىرة يوشارؾ ف ائيمية والمضربيف عف الطعاـ.السجوف اإلسر  فيمع األسرى الفمسطينييف  أنقرة، تضامناً 
عالـ الفمسطينية الذيف رفعوا األ ،، العديد مف المواطنيف العرب واألتراؾالسبت -الجمعة جرت ليمة  يالت

وشارؾ  شنيا األسرى الفمسطينييف. يوالتركية، مردديف شعارات لمتضامف مع معركة "األمعاء الخاوية" الت
 يالجامعات التركية برفقة زمالء أتراؾ ليـ ف يمسطينييف والعرب المقيميف والدارسيف فعدد مف الطالب الف
 التظاىرة التضامنية.
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سنوات حبس  6بالسجوف اإلسرائيمية منيا  عاماً  29أمضى  يمف جانبو، لاؿ األسير محمود عطوف الذ
الى أف ينصر إخواننا وندعو اهلل تع ،"إننا كما خرجنا نحف ستخرجوف مف سجوف االحتالؿ انفرادي:

"أف ىذه  :وأضاؼ عطوف معركتيـ". فيالمجاىديف، ويفؾ أسرىـ ويقير عدوىـ وسوؼ يثبتيـ اهلل تعالى 
فمسطيف وخارج فمسطيف، ونحف الذيف أبعدنا عف ديارنا لف نستريح  يالمعركة ليست معركتيـ وحدىـ، بؿ ف

 يوأحمد المغرب يعدات ومرواف البرغوثولف نيدأ حتى يخرج أخواننا مف سجوف االحتالؿ مثؿ أحمد س
 ".يومحمود عيسى وعبد اهلل البرغوث

 5/5/1021اليوم السابع، القاىرة، 
 

 وحدة استيطانية جديدة في القدس 2200تركيا تدين بناء  51
أعربت وزارة الخارجية التركية، عف انزعاجيا بسبب مصادلة الحكومة اإلسرائيمية عمى مشروع  :أنقرة

وجاء في بياف صدر عف  يقضي ببناء ألؼ ومائة وحدة سكنية بشرلي القدس المحتمة. استيطاني جديد
أف مشروع توسيع مستوطنة "جفعات ىاماتوس" في شرلي  ،5|5لدس برس يـو السبت وكالة الوزارة، تمقتو 

أنقرة وجّددت  القدس، إنما ىو"إضافة جديدة لمنشاطات اإلسرائيمية غير القانونية في األرض الفمسطينية".
تعكيدىا عمى رفض المخططات اإلسرائيمية االستيطانية المستمرة، مشيرًة إلى أف "إسرائيؿ دمرت أسس 

 السالـ مف خالؿ ممارساتيا".
 5/5/1021قدس برس، 

 
 وفد دبموماسي عماني يغادر غزة بعد زيارة تضامنية 59

نة عماف، بعد زيارة لصيرة وصؿ إلى األراضي المصرية عبر معبر رفح، وفد دبموماسي مف سمط القاىرة:
لاـ بيا إلى لطاع غزة. ولالت مصادر إف الوفد العماني ضـ المدير التنفيذي لمييئة العمانية للعماؿ 
الخيرية عمي بف إبراىيـ، والقنصؿ في سفارة سمطنة عماف بالقاىرة المستشار سالـ بف سيؼ، ولاـ الوفد 

 محمد عوض. في لطاع غزةير الخارجية والتخطيط بالحكومة بزيارة القطاع منذ بضعة أياـ التقى خالليا وز 
 6/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 يصمون قطاع غزة لمتضامن معو عربأدباء  54

لطاع  إلىشخصية فنية وأدبية مف دوؿ عربية مختمفة،  34، وفد يضـ 5/5وصؿ، مساء السبت : وكاالت
وكيؿ وزارة الثقافة الفمسطينية مصطفى الصواؼ  غزة عبر معبر رفح البري. وكاف في استقباؿ الوفد الفني،
 . "إسرائيؿ"الذي أكد أف ىدؼ الزيارة تعزيز مقاطعة األدب العربي لػ

 5/5/1021موقع فمسطين أون الين، 
 

 لـ"إسرائيل"عراقية تقاضي نائبًا كرديًا اتيم الحكومة بتيريب النفط  محكمة 55
لمقاضاة النائب عف التحالؼ الكردستاني فرىاد  مايو أيار/مف  24حددت محكمة عرالية  :وكاالت –بغداد 

المتحدث باسـ نائب رئيس  أفاد، حسبما "إسرائيؿ" إلىاالتروشي، التيامو الحكومة العرالية بتيريب النفط 
 الطالة حسيف الشيرستاني. لشؤوفالوزراء 
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رىاد االتروشي، بسبب المحكمة ضد النائب ف إلىرفعنا شكوى " :ولاؿ فيصؿ عبد اهلل لوكالة فرانس برس
 .:العاـ الرأي، وكاف ىدفيا تضميؿ اإلعالـبيا لوسائؿ  أدلىاتيامات باطمة وغير دليقة 

 6/5/1021الرأي، عّمان، 
 

 خميفة بن زايد" تستعد الفتتاح أكبر مسجد في القدس بعد األقصى مؤسسة" 56
فة بف زايد الفتتاحو عما لريب يجري العمؿ عمى لدـ وساؽ الستكماؿ بناء مسجد خمي :واـوكالة  –القدس 

ويعد ىذا المسجد المقاـ في بمدة العيزرية، إحدى ضواحي مدينة القدس،  وبدء تعدية الصموات فيو ب ذف اهلل.
والذي تمولو وتشرؼ عميو مؤسسة خميفة بف زايد آؿ نيياف للعماؿ اإلنسانية، أكبر مسجد يقاـ في الضفة 

، حيث تبمغ مساحتو نحو أربعة آالؼ متر مربع، ويقع عمى أرض الغربية بعد المسجد األلصى المبارؾ
 مرتفعة لتقابؿ مئذنتاه مآذف المسجد األلصى مف الناحية الشرلية لمقدس.

السمطة رئيس المجنة المكمفة مف رئيس  ،وزير األولاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني ،ر محمود اليباش.ولاؿ د
نجاز المسجد، إنو سيتـ في ولت لريب جدًا إنجاز بناء ىذا محمود عباس اإلشراؼ عمى إ ةالفمسطيني

 المشروع اإلسالمي الكبير الذي سيكوف أحد أكبر المعالـ اإلماراتية الكثيرة في فمسطيف.
 6/5/1021االتحاد، أبو ظبي، 

 
 لسنا سذجًا حيال نوايا إيران و المستوى  عالي "إسرائيل" معتعاون ال: تل أبيب في اسفير بريطاني 57

لندف: كشفت تقارير إخبارية إسرائيمية أمس عف أف رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي ياكوؼ  -قدس ال
أميدرور لاـ األسبوع الماضي بجولة أوروبية شممت بريطانيا وألمانيا وبمجيكا لمنالشة الممؼ النووي اإليراني 

مف المقرر إجراؤىا في العاصمة  التي 2+5وذلؾ لبؿ المحادثات النووية المرتقبة بيف إيراف ومجموعة 
 العرالية بغداد في ولت الحؽ الشير الجاري.

ماثيو غولد الذي شارؾ  "إسرائيؿ"ة ىآرتس اإلسرائيمية الصادرة أمس عف السفير البريطاني لدى جريدونقمت 
س مجمس رئيو  ،وزير الخارجية ويمياـ ىيغ، مف بينيـ في المحادثات بيف أميدرور والمسؤوليف البريطانييف

جرت منالشات معمقة بشعف إيراف.. تبادلنا وجيات النظر بشعف نيج "األمف القومي كيـ داروتش: 
. "المفاوضات وكيفية استمرارنا في تشديد العقوبات وتحميؿ التقدـ الذي أحرزه البرنامج النووي اإليراني

حياؿ  مولفنا واضح.. لسنا سذجاً ". وتابع: "التعاوف بيف إسرائيؿ وبريطانيا عالي المستوى"وأضاؼ غولد: 
نوايا إيراف وتكتيكاتيا التفاوضية.. لف نسمح إليراف بعف تستغؿ المفاوضات لكسب الولت ولف تكوف ىناؾ 
 ."ً مفاوضات إلى األبد.. إذا كانت إيراف تطيؿ أمد المفاوضات لتجنب مزيد مف الضغط، ف نيا مخطئة تماما

ال شيء.. لف نرفع العقوبات لمجرد أف مناخ المفاوضات بناء.. إيراف لف تحصؿ عمى شيء مقابؿ "ولاؿ: 
ىناؾ حاجة ألف تطرح إيراف عمى طاولة المفاوضات مقترحات ممموسة بشعف الكيفية التي تستطيع بيا إعادة 
بناء الثقة لدى المجتمع الدولي. سوؼ نحكـ عمى إيراف مف خالؿ أفعاليا وسوؼ نتخذ لراراتنا بناء عمى 

 ."ذلؾ
 6/5/1021ق األوسط، لندن، الشر

 
 "إسرائيل"عداد كبيرة من ييود العالم يفضمون الدفن في أ 58
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/وكاالت: لاؿ المتحدث باسـ الجالية الييودية في فرنسا، أف الييود يفضموف الدفف في إسرائيؿ،  38عرب
إسرائيؿ، جاء في المائة مف ييود فرنسا، يدفنوف في  30ميد الديف الييودي، باختالؼ جنسياتيـ، وأكد أف 

ذلؾ بعد مقتؿ أربعة ييود حتفيـ في حادث إطالؽ نار، في مدرسة بمنطقة "تولوز" بفرنسا، ولررت أسرىـ 
عدـ دفنيـ في فرنسا، مفضمة لضاء ليمة سفر طويمة مف فرنسا إلى القدس، وتكبد نفقات عالية، لدفف 

سباب إيمانية، ال عاللة ليا بالجنسية، ىي ، إف أCNNالجثاميف فييا. ولاؿ المتحث باسـ الجالية الييودية لػ
السبب في رغبة الييود، حتى إف كانوا مف غير اإلسرائيمييف في أف يدفنوا في إسرائيؿ، وذلؾ ليس بالنسبة 

 لييود فرنسا فقط، بؿ لجميع الييود في العالـ.
ر ثالث دور وأوضح الحاخاـ شاؤوؿ جينسبيرج، المشرؼ عمى دار شومري ىاكومز، وىي واحدة مف أكب

مسؤولة عف إلامة شعائر الدفف الييودية بنيويورؾ، بعض األسباب اإليمانية التي تدفع الكثير مف الييود 
لمحرص عمى الدفف في إسرائيؿ لائاًل: "إف يعقوب طمب مف ابنو يوسؼ أال يتركو ُيدفف في مصر بعد موتو، 

زة في تاريخ الييود." ويرى جينسبيرج أف ويحممو إلى إسرائيؿ لينضـ إلى جده إبراىيـ، صاحب أوؿ جنا
يعقوب ربما ُدفف في الحـر اإلبراىيمي الشريؼ، الذي َيعرفو الُمسمميف بحـر إبراىيـ، الموجود في مدينة 

 الخميؿ بالضفة الغربية.
وأضاؼ: "دافع آخر بعيدًا عف مخاوؼ البعض مف تدنيس القبور، وأبعد مف ما ورد في سفر التكويف، يدفع 

د إلى الدفف في إسرائيؿ، وىو اعتقادىـ في أف المسيح المنتظر عندما يعتي إلحياء الموتى في القدس الييو 
دانة  أواًل، فبالنسبة لإليماف الييودي فعف ىذا المسيح القادـ، سيعتي الستعادة السالـ، وحفظ الصالحيف، وا 

 لشاؽ بعثيـَ مرة أخرى."المخطئيف، أما أولئؾ الييود الذيف ُدفنوا خارج إسرائيؿ، سيكوف مف ا
وبالنسبة لكثير مف غير المتشدديف دينيًا سواء في داخؿ إسرائيؿ أو خارجيا، ف ف لضية مكاف الدفف، وما 
ذكر في سفر التكويف، أو األفكار المتعمقة بالمسيح المنتظر، تبدو غير ميمة، وربما لـ يسمعوا بيا مف 

ف كانوا يستطيعوف تكبدىا، لبؿ، أيضا بالنسبة لكثير مف الييود المتدنيف ، ف ف تكمفة الدفف ب سرائيؿ، حتى وا 
 لد ال تستحؽ كؿ ىذا العناء.

 5/5/1021، 48عرب 
 
 
 

 انتخابات مبكرة في وجو... أوباما يخوضنتنياىو  59
ليس أمرًا طبيعيًا اف يبادر رئيس حكومة إلسقاط حكومتو بنفسو، خصوصًا : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
ومتو لوية وثابتة وال ييددىا خطر انقساـ أو سقوط. لكف امرًا كيذا يمكف اف يحدث في إذا كانت حك

اسرائيؿ، حيث ال حدود لمخطط التي ينشغؿ بيا القياديوف مف اجؿ تحقيؽ اىدافيـ، حتى لو دخموا في 
أعمف حاليًا  مغامرة غير مضمونة النتائج. وىذا ما حدث لرئيس الحكومة االسرائيمية، بنياميف نتنياىو، الذي

حداده عمى موت والده. وحالما تنتيي أياـ الحداد، سيتوجو إلى الكنيست لمتصويت عمى التراح مشروع 
لانوف مقدـ مف حزبو )الميكود( الحاكـ إلجراء انتخابات مبكرة وبالتالي تسقط حكومة اليميف االسرائيمية، التي 

 اعتبرت عند تشكيميا واحدة مف الوى حكومات اليميف.
الوالع الذي آلت إليو الوضعية في اسرائيؿ لـ يحصؿ بسبب الخالفات الظاىرة وال تيديدات افيغدور و 

ليبرماف، الذي حاوؿ أف يسبؽ نتانياىو فمـ يفمح، وال ضغوط ايمي يشاي، الذي كاف يتيرب مف االنتخابات، 
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مي يحيموفيتش. فعمى رغـ وال الخوؼ مف زعيـ المعارضة الجديد، شاؤوؿ موفاز، أو زعيمة حزب العمؿ، شي
الخاص بتجنيد « طاؿ»اف الظاىر في دوامة االنتخابات التي دخمت فييا اسرائيؿ، اف الخالفات حوؿ لانوف 

الييود المتدينيف، ىو السبب المركزي في الصراعات التي وصمت الى حد اتخاذ لرار ب جراء انتخابات 
 «.شاليط»جديدة لبؿ اشير طويمة، منذ تنفيذ صفقة  مبكرة، إال اف نتانياىو بدأ يخطط إلجراء انتخابات

االنتقادات التي تعرض ليا نتانياىو لتنفيذه ىذه الصفقة لما شممتو مف عدد كبير مف االسرى الفمسطينييف 
جراء انتخابات جديدة يتولع اف يضمف فييا فوزه مرة اخرى، عمى  االمنييف دفعو الى التفكير بحؿ الحكومة وا 

« ولانوف طاؿ»وف منو. ثـ عادت الساحة الحزبية االسرائيمية الى خالفات حوؿ الموازنة حد ما ذكر مقرب
جراء انتخابات في غضوف اربعة اشير ال  ليجدىا نتانياىو مناسبة جديدة لإللداـ عمى ىذه الخطوة، وا 

 تستطيع خالليا االحزاب االسرائيمية االستعداد ليا.
تشيده الحمبة السياسية والحزبية االسرائيمية، ولكف الحقيقة التي ال  ىذا عمى االلؿ ما يظير مف النقاش الذي

يستبعدىا خبراء ومحمموف اف تكوف لنتايناىو دوافع اخرى يرفض الحديث عنيا بصراحة وأبرزىا سبباف: 
االوؿ متعمؽ باالنتخابات االميركية. فرئيس الحكومة مصر عمى الوصوؿ الى صناديؽ االلتراع االسرائيمية 

 .1021اف يصؿ رئيس الواليات المتحدة االميركية في تشريف الثاني  لبؿ
نتانياىو خائؼ مف اف يفوز الرئيس االميركي، باراؾ اوباما، بوالية جديدة في الحكـ، ما يعني اف تفتح عمى 
نتانياىو جبية مف واشنطف تضعؼ شعبيتو بيف االسرائيمييف، المتصاعدة في شكؿ مستمر منذ االعالف عف 

نتخابات المبكرة. فاستمرار سياسة نتانياىو الحالية تجاه ممفي ايراف والسمطة الفمسطينية وعرلمتو استئناؼ اال
المفاوضات، كميا أسباب لد تدفع بباراؾ اوباما الى اعالف حرب عمى حكومتو يصؿ صداىا الى تؿ ابيب 

ريت االنتخابات وعزز نتانياىو ولد تتجند االكثرية ضد رئيس الحكومة الى حد يسيؿ إسقاطو. اما اذا اج
لوتو مف جديد وحافظ عمى كرسي الرئاسة فعندىا ميما كانت الجبية االميركية ضده لوية، ف نيا لف تؤدي 

 إلى سقوطو.
اما السبب الثاني الذي ال يقؿ اىمية، بسحب المحمميف والخبراء وبعض السياسييف، لتقريب موعد 

خداـ نتائج االنتخابات كاستفتاء شعبي داعـ لمولفو الداعي الى توجيو االنتخابات، ىو رغبة نتانياىو في است
ضربة عسكرية إليراف. فوفؽ تقديرات نتانياىو تستطيع اسرائيؿ أف تضرب ايراف لبؿ تشريف الثاني )نوفمبر( 
مف السنة الجارية ولذلؾ يريد اف يجري االنتخابات في موعد تترؾ فرصة كافية بينو وبيف االنتخابات 

 ميركية.اال
يجب أال »وصؼ الخبير آرييو شبيط ما يقوـ بو نتانياىو بمعبة شطرنج يضع رلعتيا كما يشاء. وأضاؼ: 

تكوف المعركة االنتخابية القريبة التصادية اجتماعية فقط، بؿ يجب اف تتناوؿ ايراف وتصبح استفتاء لمشعب 
 «.يكف، لرار فرد بؿ لرار أمةفي شعف ايراف. وىكذا فقط لف يكوف القرار في شعف ايراف، ميما 

لكف، وعمى رغـ تفاؤؿ نتانياىو في نتائج االنتخابات، لكف شيئًا ال يضمف تحقيؽ خطة نتانياىو في ظؿ 
االوضاع التي تشيدىا اسرائيؿ والساحة الحزبية فييا. صحيح اف شعبية نتانياىو في تزايد مستمر لكف 

مي، مجتمعة، يشكؿ مصدر لمؽ لو، وفي المقابؿ ىناؾ مف التراجع الذي يظير لدى احزاب اليميف االسرائي
اليسار في حاؿ توحدت في المستقبؿ، في نتائج االنتخابات، عمى ما يرى -ال يستبعد اف تؤثر احزاب المركز

صحيح اف ىناؾ انتقادات لميسار في الشعف السياسي، لكف اذا كاف »الوزير السابؽ عوزي برعاـ، ويضيؼ: 
وات االخيرة متعبًا، ونشطاؤه غير مؤمنيف بو، ف ف الطبقة الشابة التي جاءت مع حزب العمؿ في السن

يحيموفيتش تشتيي النجاح. ويئير لبيد لغز في نظر كثيريف، فيو لـ ينشئ حزبًا بعد لكنو لاؿ جازمًا انو 
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التصاؿ لبيد لادر عمى ا»، ويضيؼ: «واالستطالعات تعطيو نجاحًا كبيرًا في االنتخابات«. يوجد مستقبؿ
بناخبيف شباب مف جميع األطياؼ. ويستطيع اف يكسر التعادؿ بيف الكتؿ السياسية وال سيما اذا جمع حولو 
فريقًا جيدًا. وشاؤوؿ موفاز ايضًا لغز في نظري. فيو نشيط وحدد ىدفًا وىو ال يكؿ في إيمانو بنفسو 

مؿ والى ميرتس، وسيضطر موفاز وبحركتو. لكف وضعو صعب ألف جزءًا مف ناخبي ليفني اتجيوا الى الع
 «.الى البحث عف اصوات مف اليميف وىي ميمة صعبة لكنيا ليست مستحيمة

ووفؽ وجية النظر ىذه، ف ف ميرتس ستصبح مغرية ألولئؾ الذيف يؤمنوف بحؿ سياسي يقوـ عمى عودة ما 
 مع تعديالت حدود متفؽ عمييا. ولكف ميرتس ىو حزب صغير غير مؤثر. 2967الى حدود 

 6/4/1021، الحياة، لندن
 

 الضوء في الجانب اآلخر 60
 نقوال ناصر
ال يبدو أف الشعب الفمسطيني يرى في ىذه األياـ "الضوء في نياية النفؽ المظمـ" الذي كاف الراحؿ ياسر 
عرفات يكرر القوؿ إنو يراه في المفاصؿ التاريخية الحرجة لنضاؿ شعبو، فاآلفاؽ تبدو مسدودة، وتظؿ 

طنية رىينة "المراوحة في المكاف" باعتبارىا الخيار الوحيد المتاح تحت عنواف "الصمود"، في الحركة الو 
حصار ذاتي سمبي ألي خيارات أخرى، وىو حصار طوعي لمف ال يرى مخرًجا مف ىذا الطريؽ المسدود 

 سوى استئناؼ مفاوضات يرفضيا الجانب اآلخر.
باس رئيس وزراء دولة االحتالؿ بنياميف نتنياىو لائال: في تونس األسبوع الماضي، خاطب الرئيس محمود ع

"أنا مضطر لمتعامؿ معؾ ... لقد اخترتؾ شريكا في السالـ"، بينما كاف يوفاؿ ديسكيف مدير المخابرات 
الداخمية "الشيف بيت" الذي تقاعد العاـ الماضي، ومئير داغاف مدير المخابرات الخارجية "الموساد" السابؽ، 

اء السابؽ اييود أولمرت، ورئيس أركاف جيش االحتالؿ السابؽ غابي أشكينازي، ونظيره الحالي ورئيس الوزر 
بني غانتز، ولائد سالح الجو السابؽ اليعزر شكيدي، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي استقالت 

ا في السالـ، كما مف عضوية الكنيست الثالثاء الماضي، يؤكدوف جميعيـ وغيرىـ أف نتنياىو ليس شريك
 لاؿ ديسكيف ب"يقيف كامؿ".

وبينما كانت وسائؿ اإلعالـ العبرية تؤكد بعف نتنياىو سوؼ يظؿ "ابف أبيو" البولندي بف زيوف الذي توفي 
"جريمة ضد  1005األسبوع الماضي، والذي كاف يعتبر انسحاب االحتالؿ مف داخؿ غزة إلى محيطيا عاـ 

مف بعدـ وجود "أي شعب فمسطيني، لذلؾ فعنت ال تقيـ دولة لشعب وىمي"، اإلنسانية" وظؿ حتى مماتو يؤ 
والذي كاف مساعدا شخصيا لزئيؼ جابوتينسكي، الذي عممو بعف "يقيـ المستوطنوف الصياينة جدارا حديديا 
حوؿ أنفسيـ ويستمروف في البطش بالسكاف األصمييف إلى أف يسمموا" ألنو "ال يوجد شعب تنازؿ طواعية 

 ضو لشعب آخر".عف أر 
ولـ يكف عباس يخاطب شعبو بالتعكيد، عندما اعتبر، "مضطرا"، نتنياىو "شريكا في السالـ"، ثـ تعزيتو لو، 
ىو ورئيس الوزراء براـ اهلل د. سالـ فياض، بوفاة والده، في خضـ "معركة األمعاء الخاوية" التي يخوضيا 

ـ تنقؿ وسائؿ اإلعالـ الرسمية الخبريف، وبثيما أسرى فمسطيف في سجوف االحتالؿ، وربما ليذا السبب ل
 اإلعالـ الفمسطيني الخاص نقال عف اإلعالـ العبري.

لكف الخبريف لـ يبددا عتمة "النفؽ المظمـ"، ومثميما كاف تكرار إعالف النية بالتوجو إلى األمـ المتحدة، وىو 
برسور، إلى استبالو بالقوؿ إف "مجمس  اإلعالف الذي سارع سفير دولة االحتالؿ لدى الييئة األممية، روف
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األمف الدولي لف يجعؿ فمسطيف العضو الرابع والتسعيف بعد المائة في األمـ المتحدة"، معتمدا بالتعكيد عمى 
 وعود مف واشنطف باستخداـ حؽ النقض "الفيتو" األميركي ضد أي توجو كيذا.

"ضوء في نياية النفؽ المظمـ" إلى ما ال نياية، وألف اآلفاؽ الفمسطينية ال يمكف أف تظؿ مسدودة دوف أي 
وألف الوضع الراىف غير لابؿ لالستمرار باعتراؼ كؿ األطراؼ المعنية باستثناء أصحاب استراتيجية 
"المراوحة في المكاف" الفمسطيني في خضـ وضع متحرؾ ومتغير، ف ف انفجار الوضع الفمسطيني ىو مسعلة 

تحرير ىذه الحقيقة وتحاوؿ عمنا تعجيميا إلى أطوؿ ولت ممكف، وىي ولت فقط، وتدرؾ رئاسة منظمة ال
حقيقة يدركيا لادة دولة االحتالؿ كذلؾ، وصدر آخر تحذير منيا عف يوفاؿ ديسكيف الذي لاؿ إف 
"االحساس بفقد األمؿ يتطور في أوساط الفمسطينييف"، "وتركيز أبخرة الغاز يحمؽ عاليا في اليواء، والسؤاؿ 

 سوؼ تعتي الشرارة إلشعالو"؟!. ىو فقط متى
غير أف المشيد في الجانب اآلخر مف الصراع جدير ب ضاءة "النفؽ المظمـ". فمف يحاولوف عبثا تيئيس 
الشعب الفمسطيني حد اضطراره لمقبوؿ بموافقة دولة االحتالؿ عمى دويمة لو في ظميا حريصوف عمى إييامو 

  تقير.بعف ىذا ىو خياره الوحيد بحجة أنيا دولة ال
لكف دولة االحتالؿ معدومة الخيارات، تحاصر نفسيا داخؿ "غيتو" اختياري حوليا إلى معسكر محاصر 
يعيش فيو مستوطنوىا داخؿ سجف كبير يسمى دولة، يتكوف مف "غيتوات" أصغر تسمى مستوطنات، يطغى 

ني"، حد "أف عميو الياجس األمني في داخمو ومحيطو، حتى تحوؿ ىذا الياجس إلى "مرض عقمي وط
أصبحنا دولة تسجف نفسيا خمؼ األسوار"، كما كتب اليكس فيشماف مؤخرا في "يديعوت أحرونوت"، مضيفا: 

 "مثؿ ىذا المجتمع، الذي يفتقد الثقة بالنفس، ال يردع، ... فيذا ليس مجتمعا يبعث برسالة لوة".
"، ومف حؿ الدولة الواحدة، وحؿ إنيـ مرعوبوف مف استمرار الوضع الراىف، ومرعوبوف مف "حؿ الدولتيف

الدولة ثنائية القومية، ومرعوبوف مف عجزىـ عف فرض حؿ بشروطيـ عمى الشعب الفمسطيني وأمتو. إنيـ 
أسرى أوىاميـ الصييونية، بقدر ما ىـ سجناء داخؿ آالتيـ الحربية السيارة والطيارة وتمؾ التي تمخر عباب 

 الخروج منيا لحظة واحدة. المياه فوؽ السطح أو تحتو، ال يستطيعوف
ؼ"الجدار الحديدي" الذي نصح جابوتينسكي الصياينة ب لامتو حوؿ أنفسيـ يتحقؽ اليوـ حرفيا، 
فمستعمراتيـ االستيطانية محاطة باألسوار واألسالؾ الشائكة والمكيربة وتقنيات المرالبة وأبراجيا والدوريات 

ال يستطيعوف االبتعاد عف سالحيـ الشخصي لحظة  العسكرية ومميشيات الحراسة المحمية ومستوطنوىا
واحدة، ومستعمرة الخميؿ التي تجند خمسة آالؼ جندي لحماية خمسمائة مستوطف فييا مجرد نموذج، 

( ميال خوفا 365وكثافتيـ السكانية بنوا لحمايتيا جدار الضـ والتوسع والفصؿ العنصري الذي يبمغ طولو )
د إيمانو المطمؽ بعف مصير دولة االحتالؿ لف يكوف أفضؿ مف مصير عمييا مف شعب أعزؿ سالحو الوحي

 الممالؾ الصميبية التي ألاميا الفرنجة في بيت المقدس وأكنافو. ىذا في الداخؿ.
( لدما عمى امتداد كيمومتر واحد الذي بدأت دولة االحتالؿ في بنائو 26أما في الخارج ف ف الجدار المرتفع )

مف سياج أمني يمتد عمى خمسيف ميال مف الحدود مع لبناف إنما "يرمز" إلى األسبوع الماضي كمقطع 
تطويؽ دولتيـ "بالفوالذ واإلسمنت، مما يزيد في عزلتيا" كما كتبت يونايتدبرس انترناشوناؿ في تقرير ليا في 
األوؿ مف الشير الجاري، ليتصؿ بسياج مماثؿ عمى طوؿ خط ولؼ إطالؽ النار مع سورية في ىضبة 

جوالف المحتمة، الذي يتصؿ بدوره مع سياج آخر جنوبا عمى الحدود مع األردف حتى البحر الميت، إضافة ال
( ميال مف سياج رابع بدأت تبنيو عمى حدودىا مع مصر، ليتصؿ بالجدراف التي تحاصر لطاع 265إلى )



 
 
 

 

 

           90ص                                    1499العدد:                6/5/1021 األحد التاريخ:

في وادي عربة بسياج  غزة، بانتظار أف تغمؽ المنطقة الوحيدة البالية بيف البحر الميت والبحر األحمر
 مماثؿ، حسب تقرير الوكالة ذاتيا.

وفي البحر وافقت ألمانيا عمى تزويدىا مؤخرا بسادس غواصة "دلفيف" لادرة عمى حمؿ األسمحة النووية. وفي 
( 680الجو لـ تكف بطاريات "باتريوت" األميركية كافية لتقرر واشنطف تمويؿ تطوير "لبتيا الحديدية" ب)

 ( مالييف دوالر سابقة بعد ثبوت فشؿ "القبة" في العدواف األخير عمى غزة.105تضاؼ إلى )مميوف دوالر 
وكؿ ىذه ىي دالئؿ دولة خائفة مرعوبة ال تناـ الميؿ، واليد التي تمسؾ بآلتيا الحربية الجبارة مرتجفة ال ثقة 

ذاتي ال يمكنيا أف تصنع السالـ ليا في نفسيا أو أمنيا أو مستقبميا، ومثؿ ىذه الدولة التي تفتقد السالـ ال
مع الغير، لذلؾ بمغ عدد مستوطنييا الييود الذيف غادروىا لفترة تزيد عمى سنة دوف أف يعودوا إلييا حوالي 

 مميوف نسمة، كما كتب األسبوع الماضي ألوف بف مئير أستاذ العاللات الدولية بجامعة نيويورؾ.
 يف التاريخية ؟! .فمف ىو األسير ومف ىو المحاصر حقا في فمسط

 4/5/1021، فمسطين أون الين
 

 المسألتان اإلسرائيمية والفمسطينية كنتاج لممسألة الييودية لمنكبة: 64ـ الذكرى ال 62
 ماجد كيالي

(، والجدؿ بشعف شرعيتيا األخاللية والتاريخية والقانونية فقد 2938بغّض النظر عف كيفية نشوء إسرائيؿ )
التي جاءت بدعوى حّؿ المسعلة الييودية، التي تتمّثؿ باضطياد الييود في أوروبا، نجـ عف لياـ ىذه الدولة، 

نشوء عديد مف المسائؿ، لعّؿ أىميا المسعلتاف اإلسرائيمية والفمسطينية، والمسعلة المتعمقة بكيفية إدراؾ العرب 
 لمغرب.

عنّية في مواطف الييود ذاتيـ، ضمف فمنذ البداية وبداًل مف حّؿ المسعلة الييودية في البمداف األوروبية الم
إطار النضاؿ الديمولراطي في تمؾ البمداف، لامت الحركة الصييونية ب ّدعاء صوغ حّؿ "لومي" ليذه المسعلة 
ـّ استغالؿ الديف  يتمّثؿ بالتالع الييود مف بمدانيـ وتوطينيـ في أراضي شعب آخر. وليذا الغرض فقد ت

ويج عديد مف األساطير مف مثؿ"شعب اهلل المختار" وعودة الييود مف الييودي في أغراض التعبئة، مع تر 
 "الدياسبورا" )الشتات( إلى "أرض الميعاد"، التي ىي "أرض بال شعب لشعب بال أرض".

عدا عف تسّببيا بالتالع الييود مف مواطنيـ، ومجتمعاتيـ، وثقافاتيـ السابقة، ف ف فكرة "القومية" الييودية 
بّيف، فالقومية مفيوـ سياسي حديث وتختمؼ عف الفكرة الدينية، وليس ثمة فكرة سابقة انطوت عمى تنالض 

تّدعي التطابؽ بيف الديف والقومية في الديانات السماوية أو األرضية. وحتى لو أخذنا الطابع الخاص لمديانة 
سية مثؿ االشتراؾ في الييودية ف ف الوحدات البشرية التي تتطّور إلى مرحمة "القومية" يمزميا عوامؿ أسا

الثقافة والتاريخ واإللميـ وطريقة العيش، في حيف أف الييود جاؤوا مف عشرات البمداف عمى اختالؼ لغاتيا 
 وثقافاتيا وتواريخيا وىوياتيا.

مع كؿ ذلؾ فقد صّنعت الصييونية نوعًا مف رواية ييودية خاّصة تعتبر الييود نوعًا مف بشر عاشوا رغمًا 
الجغرافيا، كعنيـ خارج الزماف والمكاف، وىو أمر ما كاف يمكف ترويجو حتى بيف الييود أنفسيـ عف التاريخ و 

لوال اتكائو عمى العقيدة الدينية. وعمومًا فقد تمّكنت إسرائيؿ، في ما بعد، بفضؿ ما تسميو "بوتقة الصير" 
اريخ، إلضفاء تبرير تاريخي وأخاللي خاّصتيا، المتمّثمة ب حياء المغة العبرية واالستناد عمى سردية دينية لمت

عمى لياميا، مع مؤسسات مثؿ: الجيش والجامعات واليستدروت واألحزاب والكيبوتزات والموشاؼ ومتحؼ 
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 70"اليولوكوست" والصحؼ وغيرىا، مف تخميؽ مجتمع يعيد إنتاج ذاتو، ال سيما بعد أف بات اليوـ نحو 
 بالمئة مف الييود فييا مف مواليدىا.

رلة أف النجاح الذي حّققتو الصييونية ب نشاء إسرائيؿ نجـ عنو نفييا، فقد انتيى دور كيانات مثؿ المفا
"المنظمة الصييونية" و"المؤتمر الييودي العالمي" و"الوكالة الييودية". وىذا ما عّبر عنو جدعوف ليفي 

وكاف ينبغي أف تحاؿ منذ  بالكممات التالية: "الصييونية صارت في الخامسة عشرة بعد المئة مف العمر.
ولت طويؿ إلى التقاعد... مثؿ كؿ عجوز انقضى زمانيا... وبات عمييا أف تنزؿ بكرامة عف منّصة 

، 1021التاريخ. وىذا األمر يسري أضعافًا، إذا كانت الحركة حققت أىدافيا وغدت مجرد جثة... في العاـ 
ىو دور الصييونية وما تعريفيا... تمؾ البسطة لمدولة، ليس ىناؾ مف يعرؼ بشكؿ صحيح... ما  63العاـ 

الفارغة كاف ينبغي إغالليا منذ ولت طويؿ، فالصييونية إلى السمة والدفف... كؿ األسئمة المعيبة التي بقيت 
مفتوحة وكؿ التحديات التي بقيت غير محققة، ىي شعف الدولة والمجتمع المذيف أنشئا، كما في كؿ دولة 

بالحركة الحاممة... غير ذات شعف. ىكذا ف ف الصييونية غير ذات شعف. لقد انتيى ومجتمع، وباتت صمتيا 
 (.17/3برنامج الصييونية وبدأ برنامج النضاؿ مف أجؿ طابع الدولة وصورتيا". )"ىآرتس 

حّقًا لقد ذىبت الصييونية )ككيانية سياسية( وباتت صنيعتيا إسرائيؿ ىي النتاج المتجّسد لحّؿ المسعلة 
ية في أوروبا، لكف ىذا "الحؿ" وّلد المسعلة اإلسرائيمية، التي ال تتعّيف مقابؿ الفمسطينييف أو الدوؿ الييود

العربية، إذ إنيا ىنا تخّص الييود في إسرائيؿ، ومعنى وجود دولتيـ. فبالنسبة ليؤالء ثمة والع مف ىوية 
التاريخ والثقافة والتاريخ والسياسة  إسرائيمية يجري تطويرىا في مجتمع يعيش في إطار دولة متعّينة، عمى

ونمط الحياة المشترؾ. وبدييي أف ىذه اليوية تمايز بيف ييود "اليشوؼ" )إسرائيؿ( وييود "الدياسبورا" 
)"الشتات"(، ما يفّسر الجدؿ الدائر بشعف مف ىو الييودي )الديني أـ العمماني(؟ وبشعف اعتبار الييودي 

الذي يحّؽ لو التقرير في شؤوف إسرائيؿ، إنما ىو الييودي اإلسرائيمي، الحقيقي أو الصييوني الحقيقي، 
وبشعف التطّمب مف ييود الخارج اليجرة إلى إسرائيؿ إلثبات ييوديتيـ أو تقديـ الدعـ ليا مف دوف التقرير في 

 ـ.شؤونيا؛ ويعتي ضمف ذلؾ، أيضًا، الجدؿ بشعف اعتبار إسرائيؿ مركزًا لييود العالـ أو أحد مراكزى
في الخالصة وبداًل مف أف تتحّوؿ إسرائيؿ إلى دولة حّؿ باتت دولة مشكمة، فينا نشعت ىوية إسرائيمية مدنية 
ومتجّسدة مقابؿ ىوية ييودية دينية ومتخّيمة، وىذه الدولة بداًل مف أف تصبح المالذ اآلمف لييود العالـ، إذا 

اف الوحيد الذي يستعر فيو العداء لمييود لكونيـ ييودًا، بيا أكثر مكاف يشّكؿ خطرًا عمى الييود، بؿ إنيا المك
بسبب السياسات التي تنتيجيا دولتيـ. وىذه الدولة بداًل مف أف تحمي الييود وتقّدـ الدعـ ليـ باتت ىي 

 بمثابة عبء سياسي وأمني والتصادي وأخاللي عمى ييود العالـ، وعمى الدوؿ التي تدعميـ.
سرائيمية ناجمة أيضًا عف اإلخفاؽ في إلامة دولة ييودية خالصة، إذ ظمت فوؽ كؿ ذلؾ ف ف المسعلة اإل

إسرائيؿ بمثابة دولة "ثنائية القومية" )مع وجود الفمسطينييف( واألنكى إنيا لـ تحافظ عمى كونيا دولة 
بدؿ ديمولراطية سميمة، بتمييزىا ضد الفمسطينييف بسبب الديف. والمفارلة، أيضًا، أف تدييف الصييونية، 

نما أّثر أيضًا في التضييؽ عمى الييود  عممنتيا، لـ يؤّثر فقط في مفالمة التمييز ضد الفمسطينييف وا 
 العممانييف أنفسيـ الذيف باتوا يروف أنفسيـ في دولة تبدو أكثر فعكثر دولة دينية أخرى.

صة لمييود، فيذه ىذا كمو عّزز النقاش بيف لطاعات مف النخب اإلسرائيمية بشعف جدوى إلامة دولة خا
األوساط، بحسب توـ سيغؼ، باتت "مع التراب يوـ االستقالؿ الرابع والستيف حائرة وتتساءؿ... ىؿ إسرائيؿ 
مجرد خيار واحد مف خيارات كثيرة، أـ أف مكاف شعب إسرائيؿ في أرضو؟... ىؿ النتاج االلتصادي، 

أو ثالثة، عمى أرض أميركا جالية ييودية  التنظيمي، العممي، الفني والسياسي الذي أنشعتو خالؿ جيميف
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مياجرة... يقّؿ حقًا... عف ذلؾ الذي أنتج في إسرائيؿ بمساعدة التصادية وسياسية حيوية مف أبناء تمؾ 
 ( .17/3الجالية؟". ويحـو فوؽ ىذا النقاش السؤاؿ: ىؿ نبقى أـ نرحؿ؟" )"ىآرتس" 

عّمؽ بالفمسطينييف الذيف تشّبثوا في أراضييـ عند لياـ إسرائيؿ المسعلة الثانية وىي الفمسطينية تبدو متشّعبة وتت
بالمئة مف مواطنييا، فقد شّكؿ ىؤالء عامؿ كبح إلمكاف تحّوؿ إسرائيؿ  13(، وباتوا يشكموف اليوـ 2938)

إلى دولة ييودية خاصة، كما أف نضاليـ ضد التمييز ضدىـ كشؼ حدود الديمولراطية اإلسرائيمية وطابعيا 
( الذيف يعيشوف في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي، 2967ي. وثمة الفمسطينييف في األراضي المحتمة )العنصر 

والذيف تثير مقاومتيـ تعاطؼ العالـ، وتعرض إسرائيؿ باعتبارىا دولة استعمارية وعنصرية ودينية. وفوؽ 
إمكاف تطبيع إسرائيؿ ىذيف ثمة لضية الفمسطينييف الالجئيف حيث تشّكؿ لضية حّؽ العودة عقبة رئيسة في 

وجودىا في المنطقة، أو بشعف إمكاف عقد تسوية تختزؿ لضية فمسطيف في االحتالؿ اإلسرائيمي الذي بدأ 
، وتستبعد لضية الالجئيف الذيف تشكؿ روايتيـ، ولضيتيـ، أساس اليوية والوطنية الفمسطينية 2967عاـ 

داف العربية المستقبمة لالجئيف، وىي بمداف ال يمكف المعاصرة. عدا ذلؾ ف ف المسعلة الفمسطينية تخّص البم
 أف تطّبع أو ترّسـ تسوية مع إسرائيؿ، بدوف تسوية وضع الالجئيف.

أما المسعلة الثالثة الناجمة عف إسرائيؿ فتتعمؽ ب دراكات العرب لمغرب، ذلؾ أف وجود إسرائيؿ بات يشّكؿ 
والتصاديًا( عمى الدوؿ الغربية، إذ ال يمكف النظر إلى الدوؿ  عبئًا سياسيًا وأخالليًا )عدا عف كونو عبئًا أمنياً 

الغربية، مف منظور معظـ مواطني البمداف العربية، مف دوف أخذ الدعـ الذي محضتو ىذه الدوؿ إلسرائيؿ 
في االعتبار، وىو أمر يثقؿ عمى تخميؽ عاللات سوية، أو سميمة، بيف العرب والغرب بما في ذلؾ تشكيؿ 

 كثر موضوعية عف الغرب يحتاجيا العرب لممصالحة مع ذاتيـ ومحيطيـ وعصرىـ.إدراكات أ
 6/5/1021، المستقبل، بيروت
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 حاـز األميف
ُيِعّد النائب البريطاني جورج غاالوي حممة جديدة إليصاؿ مساعدات الى لطاع غزة، وىذه المرة استبدَلت 

 لتركية منطَمقًا لسفف التضامف بالشواطئ السورية، تحديدًا ميناء الالذلية!الشواطئ ا
اذًا ىي حممة تضامف مع النظاـ السوري، ُيستعمؿ فييا الفمسطينيوف مجددًا لتحصيف أنظمة فقدت شرعيتيا 

 وأمعنت في القتؿ واالضطياد.
لقضية الفمسطينية جراء اإلمعاف في والحاؿ اف مشروع غاالوي الجديد يمثؿ تكثيفًا غير مسبوؽ لما أصاب ا

توظيفيا لحماية النخب العسكرية الحاكمة في عدد مف دوؿ المنطقة. فاالنتقاؿ مف الشواطئ التركية الى 
لتركيا عمى موالفيا مف النظاـ في دمشؽ، وفيو محاولة يائسة لمقوؿ بعف « عقاب»الشواطئ السورية فيو 

واجية حصار اسرائيؿ لطاَع غزة. والحاجة الى أبمسة تركيا وتعزيز لم« القمعة األخيرة»النظاـ السوري ىو 
مولع النظاـ في سورية تعود الى شعور النُّخب الممانعة بعف نظاميا في دمشؽ ميدد. وىذا كمو ال عاللة 

 لو، ال مف لريب وال مف بعيد بمعساة الفمسطينييف المحاصريف في لطاع غزة.
لتذكير بمشروع التضامف المبناني مع لطاع غزة عندما تولت رعاية سفف ىذا بدييي طبعًا، كما ىو بدييي ا

سيدات ألدمف الحقًا عمى تنظيـ حمالت دعـ لمنظاـ في سورية في بداية ثورتيا، عممًا اف « التضامف»
بيف المنظميف دوف ارساليا، « خالفات داخمية»الحممة المبنانية جمعت تبرعات ومساعدات لمقطاع ثـ حالت 

 ِر مكاشفة لمرأي العاـ المبناني حوؿ مصير المساعدات والتبرعات التي كاف مف المفترض ارساليا.ولـ تج
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كؿ ىذا يبقى جزءًا مف رلص ألفناه عمى جثث الفمسطينييف، صار التذكير بو رتيبًا، لكنو في الحالة السورية 
سطينية في المدف السورية، امتد ليصبح رلصًا عمى جثث السورييف، وأيضًا عمى جثث سكاف المخيمات الفم

أولئؾ الذيف لـ توفرىـ آلة القمع لدى النظاـ. فغاالوي الذي ستقمع سفنو مف ميناء الالذلية الى لطاع غزة 
المحاصر، يعرؼ تمامًا اف ىناؾ عمى بعد امتار مف سفنو الراسية في ميناء الالذلية، مخيمًا )فمسطينيًا 

الى لبالتو فرلاطات النظاـ ولصفتو مف المكاف الذي ترسو فيو  أيضًا( محاصرًا، ولبؿ أشير لميمة وصمت
وربما تزودت سفف التضامف مع الفمسطينييف )في غزة( بولود مف فرلاطات «. سفف التضامف مع غزة»

 لصفت الفمسطينييف )في الالذلية(.
بعد ما شيدتو  معيـ، بعٌد آخر صار ممّحاً « المتضامنيف»ولكف يبقى لمعساة السورييف والفمسطينييف مع 

المنطقة مف ثورات وانتفاضات، يتمثؿ في اف المجتمعات العربية اليوـ تُقدـ عناصر أزماتيا الداخمية عمى 
أي اعتبار آخر، وىو أمر لد يبدو اف القضية الفمسطينية ضحيتو األولى، اذ تراجع مستوى االنشغاؿ بيا 

ات واألنظمة الجديدة. لكف ما لد يبدو نكوصًا مرشح الى درجة ثانية وربما ثالثة في سّمـ أولويات المجتمع
ألف يكوف فرصة أيضًا. ذاؾ اف تخميص القضية الفمسطينية مف مساعي ابتذاليا في خطاب الممانعة وفي 

 حماية أنظمة استبدادية، ىو اآلف فرصة فعمية.
اد، ال يمكف اف ُيرد، القوؿ اف جورج غاالوي ىو مجرد متسّوؿ عمى أبواب النظاـ في دمشؽ، ولبمو في بغد

ال بؿ ىو حاجة وطنية فمسطينية، اذ كيؼ يستقيـ التضامف مع أصحاب حؽ في فمسطيف في سياؽ مساٍع 
 لحماية نظاـ يسمب السورييف حقيـ في الحياة؟

الحاجة الى ذلؾ فمسطينية وليست سورية، فارتباط الحؽ الفمسطيني بمآسي مجتمعات أخرى يصيب القضية 
و أصابيا في العراؽ عندما انحازت منظمة التحرير الى نظاـ صداـ حسيف فخسرت القضيُة الفمسطينية، وى

 الفمسطيني مستمر وموّلد لمكثير مف المرارات. -العراَؽ بعد سقوط الطاغية، وىا ىو سوء التفاىـ العرالي 
عؼ االنغماس حصؿ ما ُيشبو ذلؾ أيضًا في ليبيا، عمى رغـ اف تعثيره ألؿ ألسباب جغرافية أواًل ولض

الفمسطيني في الضائقة الميبية ثانيًا، لكف فمسطينييف كثرًا ممف يقيموف في ليبيا ينقموف أخبارًا عف عمميات 
 مع القضية الفمسطينية.« المتضامف»ثعر تعّرض ليا كثيروف منيـ في أعقاب سقوط النظاـ 

سيستقبؿ السوريوف ذلؾ بحفاوة. اف  كـ سيبدو نقيًا لو اف الفمسطينييف تصدوا لسفف غاالوي في غزة، وكـ
يقؼ مواطنوف فمسطينيوف عمى شاطئ غزة ليبمغوا رباف السفينة لرارىـ التبرع بالمساعدات لسكاف مدينة 
حمص المنكوبة، فيـ بذلؾ سيصيبوف ىدفيف: األوؿ رسالة تضامف مع السورييف، والثاني القوؿ اف لضيتنا 

 .أحؽ مف اف ُتستخدـ في سحؽ مجتمعات أخرى
لف يبالغ المرء في القوؿ اف حاجة الفمسطينييف الى رد سفف غاالوي عف شواطئ غزة تفوؽ حاجة السورييف 
الى ذلؾ، اذ اف االمعاف في تمويث لضيتيـ بمغ الذروة مع اسطوؿ التضامف الجديد ىذا، وفي مواجية 

والمسؤولية الفمسطينية ىذه  حكومة اسرائيمية مف نوع حكومة نتانياىو ال يمكف التساىؿ في حقوؽ اآلخريف.
ترالب وتدرؾ حجـ اعتماد أنظمتيا « المستيقظة»المرة حقيقية وال يمكف القفز فوليا، ذاؾ اف المجتمعات 

عمى المعساة الفمسطينية. ىذا مف جية، ومف جية أخرى عمى الفمسطينييف اف يستعيدوا ولائع االنتفاضة 
اد العربية فييا منعدمًا او يكاد. ففي تمؾ االنتفاضة انتزع األولى، تمؾ التي كاف انغماس أنظمة االستبد

الفمسطينيوف اعترافًا دوليًا بحقيـ في اف تكوف ليـ دولة عاصمتيا القدس، ونجحوا في إلناع العالـ بعنيـ 
الضحية. واستمر ذلؾ الى اف بدأ االلميـ بالتسرب الييـ وبتفكيؾ وحدتيـ الوطنية، فنجح االسرائيميوف في 

 قضاض عمى إنجاز االنتفاضة.االن
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عمى ىذا النحو يشرع الفمسطينيوف في االنخراط في حركة التغيير الجارية في محيطيـ، أي عبر تخميص 
لضيتيـ مما عمؽ بيا خالؿ سنوات تضامف غاالوي ونماذجو العربية. فاألخير ىو أحد الجسور التي تصؿ 

 لضية عادلة، ولد ُأريد ليذا الجسر تسويغ االضطياد.بيف اضطياد البعث السورييف ولبميـ العرالييف وبيف 
 6/5/1021، الحياة، لندن
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 عبد الرحمف محمد فرحانة
في المؤتمر الدولي لمدفاع عف القدس الذي عقد بالدوحة في فبراير/شباط الماضي، دعا أبو مازف المسمميف 

القدس في خطابو لائال: ".. ومف ىنا تبرز ضرورة أف نشجع كؿَّ مف يستطيع، وبخاصة والمسيحييف لزيارة 
إخوتنا مف الدوؿ العربية واإلسالمية، إضافة إلى إخوتنا العرب والمسمميف والمسيحييف في أوروبا وأميركا 

 عمى التوجو لزيارة القدس".
مستشار الممؾ األردني لمشؤوف الدينية  وفي شير أبريؿ/نيساف زار القدس مفتي مصر الشيخ عمي جمعة مع

والثقافية األمير غازي بف محمد، وافتتح الشيخ جمعة خالؿ الزيارة كرسي اإلماـ الغزالي لمدراسات اإلسالمية 
 بدعوة مف مؤسسة آؿ البيت الممكية األردنية.

اهلل الثاني ومعو الداعية ولد سبؽ أف زار المدينة المقدسة األمير ىاشـ بف الحسيف شقيؽ الممؾ األردني عبد 
اليمني الحبيب عمي الجفري، وكذلؾ زارىا وفد مف ألباط مصر. فما تفسير تشابؾ الديني والسياسي في 

 تشكيؿ المولؼ مف ىذه الزيارات؟ وما خمفياتيا السياسية؟ وما مخاطرىا؟
 الزيارة بين الديني والسياسي

ة األخيرة لمقدس، ثار جدؿ ديني وسياسي بيف النخب إثر زيارة بعض الشخصيات الدينية والرسمية العربي
العربية، وانعكست تعثيراتو عمى الجميور. وبرزت مظاىر ىذا الجدؿ الواسع في الشبكة العنكبوتية عبر 
السجاالت في الفيسبوؾ والتويتر. وتوارى خمؼ مشيد الجدؿ مسعلتاف، األولى ىي: ىؿ الخالؼ حوؿ الزيارة 

نية: بدا مف خالؿ النظر لمساحة الجدؿ وكعف المسعلة خالؼ طبيعي بيف وجيتي ديني؛ أـ سياسي؟ والثا
 نظر متكافئتيف.

في المسعلة األولى، يصعب التفريؽ بيف الديني والسياسي في مضموف موضوعو القدس، ألف القدس ليا 
حرير المولؼ خمفية دينية وىي ممتصقة بالمقدس الديني؛ مما يستدعي استحضار البعد الشرعي الفقيي في ت

تجاه مسعلتيا. وىذا التشابؾ الطبيعي في المضموف بيف الديني والسياسي يفرض حضور البعديف معا في 
التقدير، والسياسي ىنا يتكئ عمى الديني باعتبار األخير أحد مكونات الفضاء الثقافي األساسية التي ال 

 يمكف تجاوزىا.
ة، وفيـ فضاءاتيا كفقو لموالع. وعمى ذلؾ؛ فزيارة القدس في كما أف الديني يحتاج لمسياسي في تحرير المسعل

 الولت الراىف ليست مسعلة دينية بحتة، وال ىي سياسية خالصة.
وبغض النظر عف التعويالت لكال الطرفيف حوؿ جواز أو ضرورة الزيارة اآلف، فيمكف القوؿ إف الزيارة بحد 

خالؼ حوؿ ذلؾ. إنما الخالؼ ىنا في اإلطار السياسي ذاتيا في السياؽ الطبيعي مرغوب فييا شرعيًا، وال 
 لتقدير المصمحة والمفسدة مف تحققيا في ظرؼ خارج السياؽ الطبيعي.

بمعنى أف الطارئ، وىو االحتالؿ الذي دخؿ كعامؿ مؤثر في التقدير، أخرج الزيارة مف سياليا الشعائري 
 يره تقاس المصمحة العامة.التعبدي البحت إلى الفضاء المقاصدي؛ الذي مف خالؿ معاي
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محصمة القوؿ؛ إف منطؽ مف يدعو لمزيارة في الولت الراىف بحجة أنيا فضيمة دينية فقط ال يكفي، وفيو 
كثير مف العطب، وعمى الرافضيف لمزيارة في الولت الراىف كذلؾ أف يجّموا المسعلة أكثر عمى لاعدة المنطؽ 

 ة الزيارة اآلف.المقاصدي، إللناع بعض مف يؤمف بجواز وضرور 
صورة وىمية تكّرس  -وبالذات في الفضاء اإلعالمي بمختمؼ وسائمو-وفي المسعلة الثانية، فقد خمؽ الجدؿ 

مشيد الخالؼ حوؿ مسعلة الزيارة وكعنو بيف جبيتيف متكافئتيف، بينما الصورة الحقيقية ىي المولؼ المستقر 
بيا ىو الطارئ وتدعو لو فئة مف الناس؛ ربما بيدؼ  مف رفض سواد األمة لمزيارة تحت االحتالؿ، والقبوؿ

خمؽ مناخ لبوؿ لتسييؿ الزيارة لممدينة المقدسة مستقبال، ولد يكوف بالوف اختبار لقياس صمود وصالبة 
 المولؼ القديـ الرافض لمزيارة.

ة األرثوذكسية وعمى الصعيد الديني المسيحي، حسـ األمر بتعكيد األنبا باخوميوس القائـ مقاـ لائـ الكنيس
 االلتزاـ بمولؼ البابا شنودة الثالث الراحؿ القاضي بمنع زيارة القدس تحت االحتالؿ.

كما أكد القس ميصائيؿ كاىف كنيسة القديسة ىيالنة )الجزء المصري في كنيسة القيامة في القدس( رفض 
يامة ىذا العاـ. مفسرًا الرفض بعف الكنيسة استقباؿ الزوار المسيحييف المصرييف الذي لدموا لالحتفاؿ بعيد الق

تعميمات البابا شنودة الثالث بابا اإلسكندرية وبطريؾ الكرازة المرلسية الراحؿ ما زالت سارية، ويجب احتراميا 
 أكثر بعد رحيمو.

ويالحظ في المولؼ الديني عمومًا أف المؤسسات الدينية الكبيرة اإلسالمية والمسيحية )األزىر، االتحاد 
لعمماء المسمميف، والكنيسة القبطية في مصر( ال زالت عمى موالفيا بشعف زيارة المدينة المقدسة  العالمي

تحت االحتالؿ مف لبؿ العرب والمسمميف خارج فمسطيف، ولد رفضت بشكؿ واضح الخرؽ األخير لممولؼ 
ي ما زاؿ صمبًا، ولعميا العاـ المتمثؿ بزيارة بعض األفراد مف الشخصيات الدينية. وبالتالي فالمولؼ التقميد

 رسالة واضحة لمف أراد أف يختبر ىذا المولؼ.
أما في إطار النقاش السياسي، فال تحظى زيارة القدس حاليًا عمى إجماع بحسبانيا ضرورة سياسية، بؿ 
عمى العكس مف ذلؾ، فسواد األمة يعارض الزيارة لتقديرات تتعمؽ بمفاسدىا وأضرارىا عمى الصراع 

 ستقبمو.ومضامينو وم
 ما وراء موجة الزيارات

يمكف فيـ الخمفيات السياسية لموجة الزيارات لمقدس مف خالؿ لراءة سريعة لمموالؼ العامة للطراؼ 
 المشاركة في تنظيميا، أو التي عمى تماس معيا.

عمى الصعيد المصري؛ تشير بعض المصادر المصرية إلى أف المفتي عمي جمعة ال يمكنو القياـ بتمؾ 
يارة بدوف ضوء أخضر مف المجمس العسكري، خاصة أنو يحمؿ صفة رسمية، إذ ال يعقؿ أف يقـو الز 

مسؤوؿ مصري بزيارة مف ىذا الحجـ دوف اإلذف أو التنسيؽ مع ليادتو الرسمية. وربما يعزر ىذا 
 االستخالص المعالجة الرسمية الممتبسة لتداعيات الزيارة مف لبؿ المجمس العسكري واألزىر.

دؼ مف الزيارة مصريًا وفؽ ىذا التفسير ىو إشاعة جدؿ إعالمي بوتائر عالية لمتغطية عمى أزمات والي
 الساحة السياسية المصرية، امتدادًا لنفس النيج السابؽ لما لبؿ الثورة المصرية.

 أما السمطة الفمسطينية وبعض األطراؼ العربية فيـ يرغبوف باستثمار ىذه الزيارات كولود إضافي لشحف
عممية التسوية المحتضرة. خاصة أف ىذه العممية أفمست في ظؿ تعنت الحكومة اليمينية المتطرفة في تؿ 

 أبيب، ونفاد الخيارات أماـ أطراؼ التسوية مف الجانب الفمسطيني والعربي.
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فالزيارة  وفيما يتصؿ بدولة الكياف اإلسرائيمي؛ فقد أذنت بيذه الزيارات ألنيا توفر ليا مكاسب سياسية عديدة،
تعزز مسار التطبيع، وىو ىدؼ أساس في اإلستراتيجية الصييونية، وعبر رمز ثقيؿ في الصراع ىو 

 القدس، وتحمؿ الزيارات كذلؾ معنى االعتراؼ باألمر الوالع لممدينة المقدسة.
 مخاطر زيارة القدس تحت االحتالل

رًا لممولؼ العربي منذ اغتصابيا عاـ ال شؾ أف زيارة القدس تحت االحتالؿ الصييوني تشكؿ خرلًا ساف
 ، وتولد مخاطر عديدة تضر بالصراع ومستقبمو؛ ومنيا:2967

سيؤدي تكثيؼ الزيارات وتتابعيا إلى كسر الحاجز النفسي مع االحتالؿ، إذ إف الزيارات ستغيب صورة  -2
معو. بمعنى خمؽ  االحتالؿ وتعزز الوجود الصييوني في المدينة المقدسة كوالع مفروض يمكف التعايش

 صورة نمطية جديدة ومزيفة عف الصراع.
فتح مسار عريض لمتطبيع مع الكياف اإلسرائيمي، مع ما يحممو ذلؾ مف تقديـ منحة ثمينة لإلستراتيجية  -1

الصييونية الساعية لشرعنة الوجود الييودي في فمسطيف، عبر تشويو الوعي الجمعي العربي واإلسالمي 
 ضامينو.تجاه شكؿ الصراع وم

خمؽ حوار جانبي حوؿ "كيؼ نزور القدس؟ ومتى نزور القدس؟" كما لاؿ الشيخ رائد صالح، والتغطية  -4
بيذا الضجيج لحجب المتطمبات األساسية لمقدس باعتبارىا مدينة ترزح تحت االحتالؿ. إذ المدينة المقدسة 

لمسجود في مسجدىا المبارؾ، مع فضؿ المحتمة تحتاج حاليًا سواعدنا إلزاحة االحتالؿ عنيا، ال جباىنا 
 ذلؾ.

 ويوفر ىذا الجدؿ غطاء مناسبًا لمكياف اإلسرائيمي لمتعمية عمى عمميات التيويد الواسعة لممدينة المقدسة. -3
دولة الكياف اإلسرائيمي ستوظؼ الزيارات عالميًا عبر آالتيا اإلعالمية والدبموماسية عمى أنيا دولة  -5

مسمميف والمسيحييف بزيارة المدينة، وستستثمر ذلؾ كمؤشر عمى االعتراؼ العربي متسامحة، بسماحيا لم
 واإلسالمي بالقدس مدينة تابعة ليا.

 ما تحتاجو القدس فعال
تحتاج لضية القدس في الولت الراىف إلى لمب محور النقاش، فبداًل مف الحوار الجانبي الحالي حوؿ جواز 

لنقاش حوؿ الرؤية في المدى القريب والمتوسط بشعف كيفية دعـ صمود زيارتيا أو منعيا، يفترض أف يكوف ا
أىميا، ومقاومة تيويدىا، وتعطيؿ برامج االستيطاف التي تقضـ جغرافيتيا، وفي المدى البعيد كيؼ نخمصيا 

 مف االحتالؿ.
عربية، ال بندًا القدس بحاجة اآلف ألف تكوف لضيتيا مفردة أساسية في اإلستراتيجية السياسية الفمسطينية وال

ثانويًا كما ىو والعيا الحالي. فمف غير المعقوؿ أف تمتيميا اآللة االستيطانية الصييونية المسعورة، وتمزؽ 
خطط التيويد المتسارعة وجودىا الديمغرافي، بينما نحف نتجادؿ حوؿ زيارتيا، وىو سموؾ سوريالي ال يمكف 

 فيمو أو تفسيره في إطار منطقي.
أف القدس تشكؿ رافعة وأداة ىامة في إدارة الصراع مع الكياف الصييوني، فيي رمز مكثؼ ومف المفارلة 

يحمؿ معاني تاريخية ودينية عميقة يمكف استثماره بفعالية عالية في استقطاب الجماىير العربية والمسممة 
 ية والدينية.وتجييشيا لخدمة القضية، كونيا رمزا حضاريا يجمع كافة أطياؼ األمة وتالوينيا السياس

التقصير في شعف القدس مزدوج؛ ألف التفريط تجاىيا يشمؿ تبديد الفرص في استخداميا كرافعة ومحركة 
 لمصراع في االتجاه اإليجابي، مع ما يضمو مف تخاذؿ في نصرتيا كغاية وىدؼ وطني ولومي.
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بؿ الكياف الصييوني، الخالصة؛ أف القدس ليست مدينة أسيرة فقط، وىي أكثر مف جغرافية مغتصبة مف ل
وتتعدى كونيا مركزًا دينيًا لمعبادات الدينية. فالمدينة المقدسة عمى مدار تاريخيا رمٌز حضارٌي كبيٌر شّكؿ 

 المساس بيا مساسًا باليوية والمصالح الحيوية للمة، وىي أيقونة الصراع بيف األمة والغزاة عبر التاريخ.
اىيا حاليًا مف مستوى ضرورة تخميصيا مف االحتالؿ، إلى متى ومف المعيب أف ينحدر مستوى النقاش تج

 نزورىا؟ وكيؼ نزورىا؟
 1/5/1021، الجزيرة نت، الدوحة

 
 كاريكاتير: 64

 

 
 6/5/1021، رام اهلل، األيام


