
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 نتنياىو وموفاز عن أسباب تشكيل حكومة ائتالفية: االستقرار واألمن واالقتصاد
 سيفجر المنطقة ولن تكون ىناك سيطرة عمى ما سيحدث  أسير أيعباس: استشياد 

 ندالعياال  خشى أن يقود إضراب األسرىيمن انتفاضة ثالثة و " يحذر تقرير رسمي إسرائيمي"
 األسرى يرفضون وقف اإلضراب مقابل اإلفراج عنيم بعد قضاء ثمثي المدة

 دولة فمسطينية إقامةالرئيس الفرنسي الجديد يؤيد 

مستعد لمتواصل مع عباس: 
واعدًا أو  نتنياىو إذا قدم شيئاً 

 إيجابياً 
  ... ص 
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 واعدًا أو إيجابياً  نتنياىو إذا قدم شيئاً مستعد لمتواصل مع عباس:  2
الرئيس محمود  ، أفوجدي االلفيمف راـ اهلل نقال عف مراسميا،  //رويترز لألنباء،  وكالةنشرت 

قدـ رئيس الوزراء  إذا األوسطعباس قاؿ انو مستعد لمعمؿ مع بنياميف نتنياىو بشاف اتفاؽ سالـ في الشرؽ 
 يجابيا".إ أو"شيئا واعدا  اإلسرائيمي

الييودية في الضفة الغربية المحتمة يدرؾ أف المستوطنات  أفياىو نانو يجب عمى نت "،رويترزقاؿ عباس لػ"و 
 اإلسرائيميمف المبكر جدا التعميؽ بشكؿ مباشر عمى االئتالؼ  إف وأضاؼ السالـ ويتعيف وقفيا. آماؿتدمر 

 حكومة نتنياىو. إليالجديد الذي انضـ فيو حزب كديما الوسطي المعارض 
لكنو سيكوف مستعدا  سرائيمييف،اإلوقاؿ عباس انو ليس لديو أي نية لمسماح لشعبو بحمؿ السالح ضد 

لـ تحدث  إذا ،المتحدة األمـلتجديد مسعاه المنفرد مف أجؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ دولي بدولة فمسطينية في 
 انفراجة.
وتكيف بأف الواليات المتحدة ربما  ."بالطبع سنشارؾ فإنناكاف ىناؾ أي شيء واعد أو ايجابي  إذا" وأضاؼ
 إليعندئذ سنذىب  فإننالـ يحدث شيء  إذاوقاؿ عباس " يدة عمى الطاولة.جد أفكارتقديـ  أيضاتحاوؿ 
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 لألمـاقتراع محتمؿ في الجمعية العامة  إلىالمتحدة لمحصوؿ عمى وضع )دولة( غير عضو" مشيرا  األمـ
 المتحدة.
التزاـ  مف راـ اهلل، أف الرئيس عباس أكد //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وذكرت 

القيادة الفمسطينية بعممية سالـ جادة تقوـ عمى قرارات الشرعية الدولية، إلقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى 
الثالثاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ  ،وجاء ذلؾ لدى استقبال ، وعاصمتيا القدس الشرقية.حدود عاـ 

 ة برئاسة رئيس المركز ييودا بيرغ.اهلل، وفد مركز كاباال في الواليات المتحدة األميركي
 
 سيفجر المنطقة ولن تكون ىناك سيطرة عمى ما سيحدث  أسير أيعباس: استشياد  

مشيرا في تصريحات  ،سيفجر المنطقة بكامميا أسير أياستشياد  أف ،الرئيس عباس أكد سما: - راـ اهلل
تستمع لمطالب األسري  أف اإلسرائيميةة عادلة وعمى الحكوم األسرى"مطالب  إفاليوـ  أنباءنقمتيا وكاالت 

 في السجوف".  األسرىعف كامؿ  باإلفراجوتقوـ 
معاناتيـ ووقؼ ما  ىجؿ حؿ قضية األسري واالطالع عمأمف  وأميركيا، اوعربي ادولي وقاؿ "طمبنا تدخال
ف ىناؾ سيطرة "لف يكو  والقوانيف الدولية؟ موضحا األعراؼمنافي لكؿ  ألنو اإلسرائيمية،يجري في السجوف 

واضح  إسرائيميعممية السالـ يتطمب التزاـ  ىلإأي شي لألسري، والعودة  ىماذا سيحدث في حاؿ جر  ىعم
 بالمرجعيات السياسية وقبوؿ حؿ الدولتيف". 

نما"ال مشاكؿ شخصية مع فياض  أفالرئيس  أكد ،وحوؿ عالقتو مع رئيس الوزراء سالـ فياض خالؼ  وا 
 نتنياىو وأنا التقي بو يوميا". إلىالرسالة  إرساؿحوؿ 

لمنصب الرئاسة وفياض ليس لديو طموح سياسي ليكوف  أخرىنفسي مرة  أرشحقاؿ" لف  ،وحوؿ االنتخابات
موضحا "تعرضت لضغوط عربية مف اجؿ قبوؿ منصب رئيس الحكومة الوحدة  ،رئيسا لمدولة الفمسطينية"

وىي  ،وتتيرب مف االستحقاقات المترتبة عمييا ،ة عميياولكف حماس تعيؽ تنفيذ االلتزامات المترتب ،الوطنية
 فتح مراكز لجنة االنتخابات في قطاع غزة". إعادة

نما ،وتابع "االنتخابات لف تجري في الضفة الغربية فقط في كافة مناطؽ السمطة الفمسطينية في قطاع غزة  وا 
مستبعدا حدوث  ،ستغير معالـ المنطقة" وقاؿ "سيكوف لنا خيارات فمسطينية قادمة. والضفة الغربية والقدس"

ال اعمـ ماذا  آخركنت رئيسا ولكف في حاؿ جاء رئيس  ا"لف تكوف ىناؾ انتفاضة طالم، فقاؿ: انتفاضة
"االستيطاف غير شرعي بالمطمؽ ولف نعود لممفاوضات في ظؿ أي ، سيحدث". وحوؿ االستيطاف قاؿ

 ."الشرط بالتأكيد وىذا مؤكد ولف نتنازؿ عف ىذا إسرائيمي،استيطاف 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الموقف والكممة والصف ىنية يدعو الحركة األسيرة الستمرار وحدة 

دعا إسماعيؿ ىنية، رئيس الحكومة الفمسطينية، الحركة األسيرة في سجوف االحتالؿ لالستمرار في : غزة
شكاؿ بالمساس بيذه الوحدة، وذلؾ حتى وحدة الموقؼ والكممة والصؼ، وعدـ السماح بأي شكؿ مف األ

  تمكننا مف تحقيؽ النصر.
( لخيمة التضامف مع -خالؿ زيارة مجمس وزراء الحكومة بغزة مساء الثالثاء ) ،وقاؿ في كممة لو

"إننا في ربع ساعة األخيرة، والشوط األخير مف  ،األسرى في ساحة الجندي المجيوؿ غرب مدينة غزة
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وأضاؼ "رأينا أف مف اآلثار االيجابية عمى ىذه المعركة ما  تنتصر فييا إرادتنا".معركة األسرى التي س
 انعكس عمى وحدة الشعب في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكد ىنية عمى وجود مخاطر حقيقة تحوط باألسرى في سجوف االحتالؿ، مشدًدا عمى أف ىذه المعركة 
نما ىي معر  وأوضح أف وفد األسرى الذي سيمتقي  كة الشعب الفمسطيني.ليست معركة األسرى وحدىـ وا 
سيغادر القطاع يوـ السبت المقبؿ، مبينا أف ىذا المقاء يأتي  ،األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي

في سياؽ متابعة مجمس الوزراء بغزة لمقررات الجامعة العربية التي صدرت عف االجتماع الذي عقد في 
 وؿ أمس األحد.القاىرة أ

وتشكيؿ لجاف وطواقـ لمتابعة ىذه  ،وقاؿ إف قرارات الجامعة العربية تحتاج إلى متابعة وتطبيؽ عممي
أو الوضع الدولي وفي مقدمتيا  ،وتنفيذييا سواء فيما بتعمؽ بالوضع العربي والتزاماتو تجاه األسرى ،القرارات

 الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
فيما يتعمؽ بيؤالء  واإلنسانيةوب منيا )الجمعية العامة( أف تتحمؿ المسؤوليات القانونية وشدد عمى أف "المطم

وطالب بضرورة التزاـ االحتالؿ بالقانوف الدولي وأف يتعامؿ مع األسرى في  األسرى المضربيف عف الطعاـ".
بيف المستويات  سجونو كأسرى حرب. واعتبر أف زيارة مجمس الوزراء بغزة دليؿ قاطع عمى وجود تالحـ

 الرسمية والشعبية في دعـ صمود األسرى.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 العمل لتحقيق السالم فوراً  إلىالجديدة  اإلسرائيميةالحكومة  السمطة الفمسطينية تدعو 

وسيع االئتالؼ دعا الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، الحكومة اإلسرائيمية إلى اغتناـ فرصة ت: راـ اهلل
الحكومي بالمسارعة إلى تحقيؽ اتفاؽ سالـ مع الشعب والقيادة الفمسطينية عمى أساس المرجعيات وقرارات 
الشرعية الدولية لتحقيؽ سالـ عادؿ وشامؿ يضمف أمف واستقرار كافة شعوب المنطقة، واستبعاد شبح 

 الحروب المدمرة والمواجيات واالضطرابات الدامية.
دينة، إف ىذا الوقت المناسب لمحكومة اإلسرائيمية لموصوؿ إلى سالـ مع الشعب الفمسطيني وأضاؼ أبو ر 

قامة الدولة  مف خالؿ االستجابة الفورية الستحقاقات عممية السالـ ومتطمباتيا وصوال إلى حؿ الدولتيف وا 
يتطمب وقفا فوريا وعاصمتيا القدس الشرقية، وىو ما  الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ 

 لكافة النشاطات االستيطانية في سائر األراضي الفمسطينية.
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 مستشار ىنية: الحكومة اإلسرائيمية الجديدة تيديد خطير لغزة 

يؿ حكومة )وحدة اعتبر المستشار السياسي لرئيس الوزراء في غزة يوسؼ رزقة أف تشك: السبيؿ -غزة 
نياءً  ،وطنية إسرائيمية( يشكؿ تيديدًا خطيرًا لقطاع غزة مباشرًا  لمشروع رئيس السمطة الفمسطينية محمود  وا 

 عباس في المفاوضات.
"إف ىذه الحكومة ستكوف سببًا لمشاكؿ عديدة عمى الصعيد العربي واإلقميمي  وقاؿ رزقة في بياف صحفي:
 ديدات االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع غزة".واإليراني، وستزيد كذلؾ مف تي

ويرجع إلى أسباب داخمية وحزبية،  ،ولفت إلى أنو عمى الرغـ مف أف تشكيؿ الحكومة شأف داخمي إسرائيمي
ونوه إلى أف معظـ عمميات  إال أنو سيمقي بظاللو السمبية عمى الشأف الفمسطيني والعربي واإلقميمي.
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فمسطينييف كانت بقيادة وتوجييات موفاز، مشيرًا إلى أف المجتمع االغتياالت الكبرى لقادة الشعب ال
وال يميموف لمشروع إيجاد حؿ عادؿ لمقضية  ،اإلسرائيمي وقادة أحزابو يميموف كميًا لنيج التطرؼ والقتؿ

 الفمسطينية.
 //السبيل، عمان، 

 
 لبحث قضية األسرى المضربين إسرائيمي -قراقع: اجتماع مصري  

 ]أمس[ سيعقد الثالثاء القاء أفكشؼ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع،  :مي سموديع -جنيف 
بيف مدير المخابرات المصرية نادر األعسر والجانب اإلسرائيمي إليجاد حؿ لقضية األسرى  ،في القاىرة
 المضربيف.

حياة  إلنقاذ إسرائيؿة مع بأف الحكومة المصرية ُتجري اتصاالت مكثف "القدس"،قراقع في تصريح لػ وأفاد
 وفي مقدمتيـ بالؿ ذياب وثائر حالحمة. اإلدارييفوخاصة  ،المضربيف األسرى
عمى ىامش حضوره اجتماع مجمس  ،"انو التقى قبؿ يومي مدير المخابرات المصرية في القاىرة إلى وأشار

 .ضراباإلجامعة الدوؿ العربية حوؿ قضية األسرى، موضحا انو وضعو في صورة تطورات 
 //القدس، القدس، 

 
 األسرىحياة  إلنقاذالتدخل الفوري  إلى حكومة فياض تدعو 

، أمسخالؿ جمستو في مدينة راـ اهلل برئاسة رئيس الوزراء د. سالـ فياض  ،دعا مجمس الوزراء :راـ اهلل
في سجوف  األسرىإلى التدخؿ الفوري إلنقاذ  ،المؤسسات الدولية والحقوقيةو المجتمع الدولي والييئات 

لزاـ الحكومة اإلسرائيمية باالستجابة لمطالبيـ العادلة والتي تشكؿ الحد األدنى مف الحقوؽ  االحتالؿ، وا 
 التي كفمتيا األعراؼ والمواثيؽ الدولية والقانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني. ؛الطبيعية واإلنسانية

 //الحياة الجديدة، رام اهلل،                                                                  
 
 قطاع ال: مصر تواصل عرقمة توريد وقود قطري إلى غزةحكومة  

د ب أ: اتيمت الحكومة في قطاع غزة السمطات المصرية بمواصمة عرقمة توريد وقود تقمو باخرة  -غزة 
اتصاالت مكثفة تجرى "ة األنباء األلمانية، إف وقاؿ مصدر مسؤوؿ في الحكومة، لوكال قطرية إلى القطاع.

المصرييف بغرض الشروع في توريد الوقود القطري الذي تقمو باخرة تنتظر منذ عشرة أياـ  المسئوليفمع 
  ."لكنيا لـ تفض إلى جديد يذكر حتى اآلف

يس منذ نحو حمولة السفينة القطرية مف الوقود ال تزاؿ موجودة في أرض ميناء السو "وذكر المصدر أف 
عشرة أياـ بانتظار قرار مف السمطات المصرية ببدء عممية النقؿ إلى معبر كـر أبو سالـ حيث جميع 

نجري اتصاالت مكثفة وبتدخؿ عدة "وأضاؼ:  ."الترتيبات جاىزة بانتظار فقط قرار رسمي يسمح بذلؾ
مية نقؿ الوقود نظرا ألف تأخير أطراؼ مف أجؿ اإلسراع في إعطاء التعميمات المصرية الالزمة لمبدء في عم

 ."وصوليا يفاقـ حدة األوضاع المتدىور في قطاع غزة
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عمى رسالة عباس نتنياىو يماطل في الرد  السمطة الفمسطينية:  
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الثالثاء بأف رئيس الوزراء  "القدس العربي"مصادر فمسطينية مطمعة لػ أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
بنياميف نتنياىو ما زاؿ يماطؿ في الرد عمى رسالة الرئيس الفمسطيني محمود عباس التي سممت  إلسرائيميا

نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس  وأكد الصراع في المنطقة. إلنياءلو مؤخرا وحددت الرؤية الفمسطينية 
، اآلفى الرسالة الفمسطينية لغاية الفمسطيني محمود عباس باف الجانب الفمسطيني لـ يستمـ رد نتنياىو عم

 مثؿ وفاة والده. اإلسرائيميمر بيا رئيس الوزراء  ألسبابطمب التأجيؿ  اإلسرائيميالجانب  أف إلىمنوىا 
ولكف االتصاالت "، مضيفا اإلسرائيمي"موضوعية مثؿ موت والد رئيس الوزراء  ألسبابالرد أجؿ " وأضاؼ

عمى  اإلسرائيميوشدد عمى انو لـ يكف ىناؾ تاريخ محدد لمرد  ."مستمرة بشأف وصوؿ الرد عمى الرسالة
يوما،  الذي كاف معمنا ىو الرد عمى الرسالة في غضوف  اإلسرائيميالموقؼ  أف إلىرسالة عباس، منوىا 

 ."الجواب سيأتي "إنمامضيفا 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 والسبب التراجع في األداءمجدالني: حكومة جديدة يقودىا فياض خالل يومين..  

أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير العمؿ الفمسطيني، أحمد مجدالني، : كفاح زبوف - راـ اهلل
مرسوما رئاسيا بتكميؼ رئيس الوزراء سالـ  ،خالؿ أياـ قميمة ،أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس سيصدر

الشرؽ "وقاؿ لػ أكثر مف عاـ عمى استقالة حكومتو الحالية.فياض بتشكيؿ حكومة فمسطينية جديدة، بعد 
إنو تغيير حكومي، حكومة جديدة برقـ جديد، إذ ال يمكف إجراء تعديؿ وزراي عمى حكومة ": "األوسط
 ."مستقيمة

الحكومة الحالية مستقيمة منذ فبراير الماضي، حيث كمؼ فياض بتشكيؿ أخرى، غير أف توقع "وأوضح: 
الحة أوقؼ لفترة طويمة ىذه المشاورات، واآلف أصبحت الحاجة ممّحة لتشكيؿ الحكومة، تشكيؿ حكومة مص
 ."عدـ وجود آفاؽ قريبة لتطبيؽ اتفاؽ المصالحة خصوصا في ظؿّ 

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 المتداولة مجرد تكينات واألسماء: تشكيل الحكومة الجديدة لم ينضج بعد "الحياة الجديدة" 

، وجود حاجة ممحة النجاز التشكيؿ "الحياة الجديدة"مصادر رسمية لػأكدت  :منتصر حمداف - راـ اهلل
لف يكوف قريبا وفقا  بأنوالوزاري الجديد ورفض ربط انجازه بانجاز تطبيؽ اتفاؽ الدوحة الذي عمى ما يبدو 

 لتمؾ المصادر.
 األمرىذا  أف إاللحكومة المقبمة، في التشكيؿ الوزاري الجديد في ا أسماءورغـ بعض التسريبات بخصوص 

التشكيؿ الوزاري الجديد لـ ينضج بعد،  أمرمصادر رفيعة المستوى باف  أكدتال يعدو كونو تكينات، حيث 
 تشكيؿ الحكومة سوؼ يأخذ بعض الوقت. إتماـ أف إلىواضحة  إشارةفي 

، انو لـ يجر معيا لغاية اآلف، "الحياة الجديدة"مصادر رسمية في العديد مف الفصائؿ الفمسطينية لػ وأكدت
المطروحة لتولي  األسماءحوؿ  أشيعما  أفمشاورات بخصوص تشكيؿ الحكومة الجديدة، ما يعزز  أية

أمنيات لدى  أوبأنيا رغبات  المسئوليفحسب ما وصفيا بعض  أومناصب وزارية لـ يخرج عف التوقعات 
 بعض الشخصيات.

ىناؾ تحضيرات واستعدادات لتشكيؿ الحكومة الجديدة لكف ىذا "رسمي فضؿ عدـ ذكر اسمو،  مسئوؿوقاؿ 
 ."بحاجة لمزيد مف الوقت األمر
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ال عالقة بيف " المسئوؿتطبيؽ اتفاؽ الدوحة، قاؿ  إمكانيةوبخصوص تأثيرات تشكيؿ الحكومة الجديدة عمى 
عميو في انتظار عمى ما ىي  األمورتبقى  أفتشكيؿ الحكومة الجديدة وتطبيؽ اتفاؽ الدوحة، وال يعقؿ 

نياءتطبيؽ ىذا االتفاؽ وانجاز المصالحة الوطنية  الكثير مف  أخذتذلؾ  إتماـجيود  أفاالنقساـ خاصة  وا 
 .األرض"تطبيؽ عممي عمى  إلىالوقت والجيد دوف التوصؿ 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 فقراء لف شيقل مساعدات طارئة لترميم مساكن الأ  005 ,055صرفالضفة:  

شيقؿ خالؿ  الوزارة صرفت  أف أمسأعمنت وزيرة الشؤوف االجتماعية ماجدة المصري،  :راـ اهلل
 أسرة، كمساىمة في ترميـ وتأىيؿ مساكف العائالت الفقيرة. نيساف الماضي كمساعدات طارئة ألكثر مف 

مؤخرًا بصرؼ دفعة وزارة المالية  قامت أنياوأوضحت مراـ عنبوسي مديرة المساعدات الطارئة في الوزارة 
أسرة دفعة لممفات جديدة لحاالت طارئة، ودفعة  أسرة، منيا  ليذا العاـ والبالغة نصؼ مميوف شيقؿ لػ 

 أسرة إلغالؽ سمؼ ممفات ترميـ دفعة ثانية سابقة. أخرى لػ 
اكف تشمؿ تحسيف وأضافت عنبوسي اف برنامج المساعدات الطارئة صرؼ مساعدات ترميـ وتأىيؿ مس

داخؿ  األمطارإزالة مسببات الرطوبة والتي تشمؿ تدفؽ مياه  البيئة الصحية لمحمامات والمطابخ، أو
، أو ترميـ ناتج اإلعاقةالمنازؿ، أو إضافة غرفة لحؿ مشاكؿ اجتماعية أو مواءمة المنزؿ لألشخاص ذوي 

 عف أضرار االحتالؿ لألسر الفقيرة والميمشة.
أف المساعدات المقدمة لترميـ وتأىيؿ المساكف لألسر الفقيرة والمندرج ضمف برنامج  إلىالمصري  وأشارت

المساعدات الطارئة تستيدؼ شريحة واسعة مف شرائح المجتمع منيـ أسر األيتاـ الفقيرة والمحرومة 
 لتمكينيا مف العيش بكرامة وفي ظروؼ مالئمة. اإلعاقةواألشخاص ذوي 

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 الضفة: ميرجان مركزي تضامنا مع إضراب األسرى 

شيدت مدينتا راـ اهلل والبيرة ضمف اليوـ الوطني لمتضامف مع األسرى، أمس،  :نائؿ موسى -راـ اهلل 
التي يخوضيا األسرى ” جوعنا كرامتنا“ميرجانا مركزيا يعد األكبر منذ تفجر حركة اإلسناد الوطني لمعركة 

.نيسا منذ  ووصؼ ممثؿ الرئيس محمود عباس عضو المجنة المركزية لحركة فتح د. جماؿ  ف المنصـر
قضية الرئيس والشعب وعمى رأس  إنيامحيسف الميرجاف بوقفة عز وكرامة مع أسرانا وقضيتيـ التي قاؿ 

 أولويات القيادة لنقميا لمجمعية العامة لألمـ المتحدة.
رجاف التأكيد عمى دعـ شعبنا وسمطتو الوطنية لممطالب اإلنسانية وجدد رئيس الوزراء سالـ فياض في المي

 أفالعادلة والمشروعة لألسرى، وحمؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة والمباشرة عف سالمتيـ قبؿ 
 يطالب باإلفراج الكامؿ عف سائر األسرى في أسرع وقت ممكف.

شود الغفيرة التي غصت بيا الساحة بمثابة رسالة تؤكد مدى واعتبر أميف عاـ الرئاسة الطيب عبد الرحيـ الح
الجيود التي  إلىالتفاؼ شعبنا حوؿ قضية أسراه العادلة وااللتفاؼ حوؿ مطالبيـ المحقة وحريتيـ. الفتا 

 لتحقيؽ مطالب األسرى واإلفراج عنيـ. األصعدةتبذليا القيادة الفمسطينية والرئيس أبو مازف عمى كافة 
 //يدة، رام اهلل، الحياة الجد
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 بطمب نبيل شعث زيارة غزة حكومة ىنية ترحب 
أعمف طاىر النونو، الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية، أف رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية رحب بطمب : غزة

وقاؿ النونو  عضو المجنة المركزية، ومفوضيا لقطاع غزة لحركة فتح نبيؿ شعث بقدـو وفد مف فتح لمقطاع.
( إف شعث ىاتؼ ىنية وطمب زيارة الوفد وىو األمر الذي رحب -تصريح مقتضب مساء الثالثاء )في 

 بو رئيس الوزراء.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تقتحم خيمة التضامن مع األسرى في إذنااألجيزة األمنية في الضفة  

(، خيمة االعتصاـ -مساء الثالثاء )اقتحـ عناصر مف مخابرات ووقائي أجيزة أمف السمطة، : الخميؿ
لمتضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في بمدة إذنا وغرب الخميؿ، وقاموا باختطاؼ أحد كوادر الجياد 

 اإلسالمي.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 نوبة قمبية بعدعريقات يتماثل لمشفاء  

صائب عريقات، الذي يرقد عمى سرير الشفاء في  ء، د.راـ اهلل عاد الرئيس محمود عباس، مساء الثالثا
. أخضعتوبنوبة قمبية  إصابتو ثرإ ،مجمع فمسطيف الطبي، براـ اهلل  لعممية قسطرة تكممت بالنجاح صباح اليـو

 واف يعود لممارسة عممو قريبا. الشفاء العاجؿ لعريقات، أمنياتالرئيس عف  وأعرب
 //القدس، القدس، 

 
 تشكيل حكومة وحدة إسرائيمية يعني أنيا ستكون أكثر عدوانية االحتالل حماس: قرار 17

قالت حركة حماس اف قرار االحتالؿ إلغاء االنتخابات التشريعية المبكرة : سمير حمتو، وكاالت -غزة 
وتشكيؿ حكومة وحدة وطنية إسرائيمية يعني أف ىذه الحكومة ستكوف أكثر عدوانية كونيا تضـ عدد مف 

نياء مباشرا لمشروع التسوية « تيديدا خطيرا»العسكرية واف ىذه الحكومة ستشكؿ  القيادات عمى القطاع وا 
 السممية عبر المفاوضات.

نحف غير معنييف كثيرا بالتغييرات «: »الدستور«وقاؿ المتحدث باسـ الحركة سامي ابو زىري في تصريح لػ
 مى العدواف والتنكر لحقوؽ الشعب الفمسطيني. الداخمية في دولة االحتالؿ الف سياسات الحكومات تتفؽ ع

 9/5/2012الدستور،عمان، 
 
 
 

 حماس تدعو "فرانسوا ىوالند" لزيارة غزة وأن يصحح مسار التعامل الفرنسي مع القضية الفمسطينية 18
لموقوؼ عمى  ،إلى زيارة قطاع غزة "فرانسوا ىوالند"دعت حركة حماس الرئيس الفرنسي المنتخب  :وكاالت
 .يا عف كثب، كما دعتو إلى وضع القضية الفمسطينية عمى سمـ أولوياتوأوضاع

، المتحدث باسـ حركة حماس، في تصريح صحفي إف حركتو تتابع كؿ ما يجري مف  ،وقاؿ فوزي برىـو
 .متغيرات وتحوالت إقميمية ودولية، وأيضًا ما يجري في فرنسا مف انتخابات رئاسية



 
 
 

 

 

           21ص                                    1299العدد:                9/5/1021 األربعاء التاريخ:

بالعمؿ عمى وضع القضية الفمسطينية عمى سمـ  ،تخب فرانسوا ىوالندوطالب برىوـ الرئيس الفرنسي المن
بما يضمف بالفعؿ احتراـ حقوؽ  ،أولوياتو، وأف يصحح مسار التعامؿ الفرنسي مع القضية الفمسطينية

نياء العزلة المفروضة عمى  الشعب الفمسطيني والعمؿ تجاه استردادىا، واحتراـ الخيار الديمقراطي لشعبنا وا 
نياء حصار قطاع غزة قيادتو  .المنتخبة وا 

 8/5/2012، 48عرب 
 

 األوروبي االحتالل الحترام حقوق األسرى خطوة غير كافية االتحادأبو زىري: دعوة  19
اعتبر الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة حماس؛ دعوة االتحاد األوروبي االحتالؿ : غزة

 ليـ ىي خطوة غير كافية. الصييوني الحتراـ حقوؽ األسرى وتقديـ العالج
-8وطالب أبو زىري في تصريٍح صحفي مكتوب وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو، الثالثاء )

( بخطوات عممية جادة تضمف إنقاذ أسرانا في سجوف االحتالؿ واالستجابة لمطالبيـ اإلنسانية العادلة 5
نياء معاناتيـ في ظؿ تدىور حالتيـ الصحية ودخوليـ  حالة الخطر الشديد. وا 

مف جية أخرى استنكر أبو زىري المساعدات األمريكية لالحتالؿ الصييوني والتي كاف آخرىا المصادقة 
وأكد الدكتور سامي أبو زىري أف ىذا الدعـ المالي والعسكري  عمى منحة عسكرية بقيمة مميار دوالر.

يوني عمى الشعب الفمسطيني وانحياز أمريكي األمريكي لالحتالؿ ىو شرعنة أمريكية وتشجيع لمعدواف الصي
 مطمؽ لالحتالؿ عمى حساب المصالح العربية والفمسطينية.

واعتبر أف الرد عمى ىذه الجرائـ يجب أف يكوف بالمثؿ وفتح المجاؿ لممساعدات والدعـ العربي الرسمي 
 .والشعبي لمشعب الفمسطيني في كؿ المجاالت بما فييا الدعـ العسكري

 8/5/2012لفمسطيني لإلعالم، المركز ا
 

 الصييونية من األسرى شاليط لتبييض السجون المقاومة تسعى لتكرار تجربة أسر أبو مجاىد: 20
أكد الناطؽ باسـ لجاف المقاومة في فمسطيف أبو مجاىد عمى أف المقاومة الفمسطينية بكافة : وكاالت -غزة 

ثاني وفقًا لمظروؼ الميدانية التي يعيشيا رجاؿ ألوانيا تسعى لتكرار صفقة وفاء األحرار وأسر شاليط 
 المقاومة عمى أرض الميداف, مف اجؿ تبييض السجوف الصييونية مف األسرى الفمسطينييف.

وأوضح أبو مجاىد في تصريح صحفي تمقت الدستور نسخة عنو، اف مف واجب المقاومة الفمسطينية 
ر المزيد مف الصياينة وعدـ التنازؿ عف إستراتيجية لإلفراج عف األسرى ىو تكرار صفقة وفاء األحرار وأس

 أسر الجنود.
 9/5/2012الدستور،عمان، 

 
 

 "وجماىير األمة العربية واإلسالمية واجب شرعي عمى كل أبناء"إسناد األسرى في معركتيم الجياد:  21
شرعي عمى واجب »أف إسناد األسرى في معركتيـ « حركة الجياد اإلسالمي»اعتبرت  :فتحي صّباح -غزة 

وحض عضو المكتب السياسي في الحركة نافذ عزاـ «. كؿ أبناء شعبنا وجماىير األمة العربية واإلسالمية
ورأى عزاـ في كممة أمس في خيمة «. تسخير جيودنا وطاقاتنا مف أجؿ االنتصار إلرادة األسرى»عمى 

يجسدوف نموذجًا متقدمًا في  األسرى»االعتصاـ التضامني في حديقة الجندي المجيوؿ في مدينة غزة أف 



 
 
 

 

 

           23ص                                    1299العدد:                9/5/1021 األربعاء التاريخ:

تسخر »وأعمف القيادي في الحركة أحمد المدلؿ أف الحركة «. االستبساؿ في الدفاع عف أرضنا ومقدساتنا
مكاناتيا في ىذه المواجية التي ستمتد إلى خارج السجوف وتشعؿ فتيؿ انتفاضة شعبية إذا ما  طاقاتيا وا 

عامًا،  25إف شقيقو عزاـ المحكـو بالسجف مدة وقاؿ ذياب «. تدىورت األمور وحدثت أي تطورات
إدارة سجف عسقالف »، مضيفًا أف «ُنقؿ منذ أسبوع إلى المستشفى»يومًا  74والمضرب عف الطعاـ منذ 

وحمؿ ذياب «. والمستشفى تكتمتا عمى الموضوع، ولـ تقدما أية معمومات حوؿ وضعو الصحي المتردي
 عمى التوالي. 40يقيو عزاـ، وبالؿ المضرب عف الطعاـ لميـو الػإسرائيؿ المسؤولية الكاممة عف حياة شق

 9/5/2012الحياة، لندن، 
 

 غير كافية مصمحة السجون عمى مطالب األسرى لجنةسعدات: ردود احمد  22
راـ اهلل: قاؿ األميف العاـ لمجبية الشعبية النائب األسير أحمد سعدات، المعزوؿ في مستشفى سجف الرممة، 

نيساف الماضي، إنو يستمد معنوياتو مف معنويات  14رابًا مفتوحًا عف الطعاـ، منذ والذي يخوض إض
 األسرى األبطاؿ وأبناء الشعب الفمسطيني المعطاء، وانو "ال سبيؿ أمامنا إال الصمود في وجو ىذا المحتؿ".

أنو يرفض  ونقؿ محامي وزارة شؤوف األسرى رامي العممي عف سعدات الذي زاره في عزؿ مستشفى الرممة،
ردود لجنة مصمحة السجوف عمى مطالب األسرى، قائاًل إنيا جاءت غير كافية وىي ال تعطي إشارة 
نو يرفض فكرة وضع األسرى المعزوليف في قسـ جماعي وعزليـ مرة أخرى، واصفًا ىذا  لالستعداد لمحؿ، وا 

 ىميا زيارة األىؿ.الحؿ بأنو تشريع لمعزؿ بحيث أف األسير يبقى محرومًا مف جميع الحقوؽ وأ
 9/5/2012األيام، رام اهلل، 

 
 التي يخوضيا األسرى وجو آخر لنضال شعبنا الخاويةفتح: معركة األمعاء  23

قالت حركة التحرير الوطني الفمسطيني 'فتح'، إف معركة األمعاء الخاوية التي يخوضيا األسرى في  :غزة
 الذي أشعمت الحركة ناره األولى في عيمبوف.سجوف االحتالؿ ىي وجو آخر مف وجوه النضاؿ الفمسطيني 

وقالت الحركة في بياف وزعتو، اليوـ الثالثاء، في غزة، إف ىذه المعركة 'ىي معركة الوجود الفمسطيني وىي 
استمرار لمسيرة العطاء الكبير التي بذليا شعبنا عمى مدار قرف مف النضاؿ ضد االستعمار بأصنافو 

ؼ أسرانا البواسؿ في معركتيـ البطولية، وتفعيؿ كؿ أشكاؿ التضامف الشعبي ودعت لاللتفاؼ خم المختمفة'.
 معيـ، مف أجؿ فضح ممارسات العدو بحقيـ.

وفي رسالتيا لجامعة الدوؿ العربية، دعت الحركة الجامعة 'والضمائر الحية في المجتمع الدولي إلى تفعيؿ 
 إلى التصريحات والتنديد'.خطواتيـ التصعيدية بحؽ إسرائيؿ وسياساتيا وعدـ الركوف 

 8/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 عباس لتدويل قضية االسرى وتفعيميا في المحافل الدولية يدعوحسام خضر األسير  24
حساـ خضر دعوتو األسير نقؿ غساف خضر عف شقيقو القيادي في حركة فتح : عاطؼ دغمس -نابمس

دة السياسية الستثمار الفعاليات الشعبية عمى األرض و"اليبة الجماىيرية" في الرئيس الفمسطيني والقيا
 المحافؿ الدولية عبر تدويؿ قضية األسرى وتفعيميا بشكؿ أكبر.

ودعا خضر الرئيس الفمسطيني الذي قالت مصادر خاصة إنو يعكؼ عمى إقامة خيمة تضامف مع األسرى 
 تيـ.في مقر المقاطعة براـ اهلل لالىتماـ بقضي
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 8/5/2012الجزيرة نت، 
 

 تضامنيا مفتوًحا مع األسرى الفمسطينيين يوًمالبنان: حماس تقيم  25
بيروت: تقيـ حركة "حماس" يومًا تضامنيًا مع األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، "دعمًا 

( في العاصمة المبنانية 5|9إلضرابيـ المفتوح عف الطعاـ ولقضيتيـ المحقة والعادلة"، غًدا االربعاء )
اعتصاـ وخيمة مفتوحة مف الصباح حتى المساء،  :محطتاف أساسيتاف بيروت. ويتخّمؿ اليوـ التضامني

تتضمف كممات لكؿ مف "حماس" وشخصيات ولألسيرة المحررة أحالـ التميمي ولوحات وصور رمزية معّبرة 
 .لألطفاؿ

جاؿ واألىالي، وكممات لحركة "حماس" ومنظمة التحرير اعتصاـ لمر  :والثانية انطالقا مف السادسة مساء
عامًا في سجوف  19الفمسطينية وتحالؼ القوى الفمسطينية ولألسير المحّرر تيسير سيمماف الذي قضى 

 االحتالؿ.
 9/5/2012قدس برس، 

 
 بيية الحريري تستقبل األسير الفمسطيني المحرر تيسير سميمان 26

ري في مجدليوف، األسير الفمسطيني المحرر تيسير سميماف، برفقة وفد مف استقبمت النائب بيية الحري: صيدا
حركة "حماس" تقدمو مسؤوؿ الحركة في منطقة صيدا وساـ الحسف، في اطار جولة قاموا بيا عمى فاعميات 

 مدينة صيدا.
في واطمعت الحريري مف األسير المحرر سميماف عمى ظروؼ ومعاناة األسرى والمعتقميف الفمسطينييف 

سجوف االحتالؿ االسرائيمي. وبحثت مع الوفد سبؿ حمؿ معاناتيـ الى العالـ أجمع لمتخفيؼ مف ىذه المعاناة 
 وفضح الممارسات اإلسرائيمية بحقيـ.

وكاف األسير المحرر سميماف ووفد حماس التقوا كاًل مف قيادة الجماعة االسالمية في صيدا ممثمة بالمسؤوؿ 
حمود، واميف عاـ التنظيـ الشعبي الناصري اسامة سعد والرئيس السابؽ لبمدية السياسي في الجنوب بساـ 

 صيدا عبد الرحمف البزري وعددًا مف فاعميات المدينة السياسية والروحية.
 9/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 تشكيل حكومة ائتالفية: االستقرار واألمن واالقتصاد أسبابنتنياىو وموفاز عن  13

رئيس الحكومة بنياميف نتنيػاىو وزعػيـ مف الناصرة، أف  أسعد تمحمي، عف 9/5/1021، الحياة، لندنذكرت 
 االتفػػاؽ ،أمػػس فػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي فػػي مػػؤتمر صػػحافي مشػػترؾوصػػفا، شػػاؤوؿ موفػػاز « كػػديما»حػػزب 

 . عمى تشكيؿ حكومة ائتالفية بػ"التارخي"
مسػػاء األحػػد، فيمػػا نفػػى « ليكػػود»مػػاع مركػػز التمػػرد ضػػده فػػي اجت يةونفػػى نتنيػػاىو أف يكػػوف وراء إبرامػػو شػػب

موفاز أف يكوف الدافع خشيتو مف انييار حزبو في االنتخابات مثمما تتوقع االستطالعات، وقاال إف الحكومػة 
 «.ستجني إنجازات تاريخية»الموسعة 

عندما تبيف  وأضاؼ أنو«. إسرائيؿ بحاجة إلى االستقرار، واالتفاؽ يضمف ىذا االستقرار»وأعمف نتانياىو أف 
 36أف مف الممكف تشكيؿ حكومة واسعة القاعدة البرلمانية، وىي األوسع في تاريخ إسرائيؿ، إذ تتمتػع بتأييػد 

أيقنُت أنو يمكف إعادة االستقرار مف دوف الذىاب إلى انتخابػات مبكػرة. إنيػا فرصػة »، 210نائبًا مف مجموع 
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إننػا نتكػاتؼ اليػـو مػف »وتػابع: «. مػع جيػد فػي إسػرائيؿتاريخية، وحكومة وحدة جيدة لألمػف واالقتصػاد ولمجت
أجؿ ضماف تقاسـ عػادؿ متسػاو ألعبػاء الخدمػة العسػكرية، مػف خػالؿ تشػريع قػانوف يحػؿ محػؿ قػانوف طػاؿ، 
والتصػديؽ بمسػؤولية عمػى موازنػة العػاـ المقبػؿ، وتغييػر طريقػة االنتخابػات، واألمػر األخيػر مػف أجػؿ محاولػػة 

وردًا عمى سؤاؿ حوؿ الخالفات في وجيات النظر بينو وبيف موفاز فػي «. مسطينييفدفع عممية سممية مع الف
نعمؿ في الحكومة بتعاوف تاـ، وىذه »شأف توجيو ضربة عسكرية إليراف )يتحفظ عنيا موفاز( قاؿ نتانياىو: 

صػرار. واعتبػر موفػا ز االتفػاؽ النقطة األىـ، نقوـ بػدرس الممػؼ اإليرانػي منػذ وقػت طويػؿ بمسػؤولية واتػزاف وا 
ائػػتالؼ واسػػع قػػادر عمػػى مواجيػػة التحػػديات المسػػتقبمية »وقػػاؿ إنػػو « خطػػوة تاريخيػػة ميمػػة لمسػػتقبؿ إسػػرائيؿ»

 «.إلسرائيؿ، وىي ليست سيمة
قمػػت )أوؿ( مػػف أمػػس إف ىنػػاؾ أربػػع قضػػايا )داخميػػة( لػػيس فػػي وسػػع الحكومػػة الحاليػػة تػػوفير الحمػػوؿ »وزاد: 

واضحة في الكنيست والجميور اإلسرائيمي لفرض الخدمة العسػكرية عمػى ليا. وأنا عمى يقيف بأف ثمة غالبية 
التػػي تقػػّدس االبتػػزاز عمػػى الحكػػـ المسػػتقر، وفػػي حػػاؿ »جميػػع المػػواطنيف، وتغييػػر طريقػػة االنتخابػػات الحاليػػة 

ىػػي »وأضػػاؼ أف حكومػػة وحػػدة وطنيػػة «. حققنػػا ذلػػؾ سػػيكوف ذلػػؾ إنجػػازًا يػػؤثر فػػي حيػػاة الجميػػع فػػي الدولػػة
 «.اعةمطمب الس

وخالؿ حديثو فػي المػؤتمر الصػحافي ذّكػره الصػحافيوف ونػواب مػف األحػزاب المختمفػة بػالتحوؿ المتالحػؽ فػي 
مواقفو منذ دخؿ الحياة السياسية قبؿ أقؿ مف عقد مف الزمف، فيو الذي أقسـ قبػؿ سػت سػنوات بأنػو بػاٍؽ فػي 

بػػو رئيسػػًا لمحػػزب قبػػؿ شػػيريف أنػػو لػػف ، وىػػو الػػذي أعمػػف عنػػد انتخا«كػػديما»لينتقػػؿ فػػي الغػػداة إلػػى « ليكػػود»
، وقبػػؿ أسػػبوعيف وصػػؼ «ألف ىػػذه الحكومػػة تمثػػؿ كػػؿ مػػا ىػػو سػػي »يشػػارؾ فػػي حكومػػة برئاسػػة نتانيػػاىو 

« ألنيػا تتيػرب مػف مسػؤولياتيا»، وقبؿ يوميف ىاجـ الحكومػة عمػى تقػديميا االنتخابػات «الكذاب»نتانياىو بػ 
 «.ع عندما يتحدث عف وضع اقتصادي جيد لممواطنيفأثبت أنو منقطع عف الواق»وقاؿ إف نتانياىو 

في االئتالؼ الحكومي « كديما»، مضيفًا أف وجود «خمفنا»وأجاب موفاز بأنو يترؾ كؿ ما قالو عف نتانياىو 
وىػػذا األمػػر األىػػـ. وعنػػدما تسػػنح فرصػػة تاريخيػػة لمتغييػػر ال يمكػػف تفويػػت الفرصػػة، »يخػػدـ مصػػالح إسػػرائيؿ 
ننػي سػأكوف شػريكًا أيضًا عندما يقوؿ لي ر  ئيس الحكومة إنو مستعد لتحريؾ عممية السالـ مػع الفمسػطينييف وا 

 «.في اتخاذ القرارات
فػػي البقػػاء ” كاديمػػا“موفػػاز أشػػارالى أف قػػرار  ، أف)أ .ؼ .ب(، عػػف 9/5/1021الخمــيج، الشــارقة، وأضػػافت 

تشػػػكيؿ كاديمػػػا جػػػزءًا مػػػف إف عػػػدـ “فػػػي المعارضػػػة فػػػي السػػػنوات الػػػثالث األخيػػػرة كانػػػت خطػػػأ كبيػػػرًا. وقػػػاؿ 
 ”.االئتالؼ كاف خطأ تاريخيًا ونحف نصححو اليوـ

أيضػػًا رئاسػػة ثػػالث لجػػاف برلمانيػػة تتضػػمف لجنػػة الحػػرب والعالقػػات الخارجيػػة التػػي يرأسػػيا ” كاديمػػا“وسػيتولى 
 موفاز حاليًا.

 
 السالمعباس الستئناف مفاوضات االئتالفية" فرصة ل الحكومةنتنياىو وموفاز: " 13

رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو وزعػػيـ حػػزب التػػي أبرمػػت فجػػر أمػػس، بػػيف  تتحػػدث االتفاقيػػة: .ب()أ .ؼ 
عػػف االلتػػزاـ بإعػػادة إطػػالؽ العمميػػة  والتػػي بموجبيػػا سػػيتـ تشػػكيؿ حكومػػة ائتالفيػػة، شػػاؤوؿ موفػػاز« كػػديما»

معودة الى المفاوضات. آمؿ أف يرى )الفمسطينيوف( ىذا كفرصة ل“الدبموماسية مع الفمسطينييف. وقاؿ نتنياىو 
آمػؿ أف يسػتغؿ الػرئيس عبػاس ىػذه الفرصػة السػتئناؼ “وتػابع ”. لدى كال الجانبيف تنػازالت صػعبة لمقيػاـ بيػا

 ”.مفاوضات السالـ ألنني ال أعرؼ كيؼ يتـ التقدـ في المفاوضات مف دوف االلتزاـ بيا
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مػف خػالؿ التوصػؿ الػى اتفػاؽ سػالـ . ” ةإظيار القيػادة لألجيػاؿ القادمػ“وحث موفاز أيضًا الفمسطينييف عمى 
، مشػيرًا ”مع الفمسطينييف لموصوؿ الى اتفاؽ مؤقػت قبػؿ االتفػاؽ الػدائـ” إسرائيؿ“يجب أف تتفاوض “وأضاؼ 

 ”.أغمبية واضحة تؤيد التنازؿ عف األراضي“إلى أف ىناؾ 
 9/5/1021، الخميج، الشارقة

 
 نائبًا بالكنيست 92كومة االئتالفية من موفاز: شبكة أمان لمح – نتنياىوأىم نتائج اتفاق  19

« كػديما»االتفاؽ المفاج  بيف رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو وزعيـ حػزب  : يتشكؿأسعد تمحمي –الناصرة 
بػػأف تمػػنح ويقضػػي االتفػػاؽ بنػػدًا،  21مػػف  «حكومػػة وحػػدة وطنيػػة»المعػػارض شػػاؤوؿ موفػػاز لتشػػكيؿ حكومػػة 

نائبًا(، شبكة أماف لمحكومة في اتخاذ قراراتيا إذ تتمتػع  12ت الحالي )، وىي األكبر في الكنيس«كديما»كتمة 
، وأف تنضـ لالئتالؼ مف دوف تغيير خطوطو العريضة. كذلؾ يتعيد موفاز 210نائبًا مف مجموع  36بتأييد 

 .1021بالبقاء وحزبو في االئتالؼ حتى انتياء والية الحكومة، أواخر 
بنى الحكومة، حتى نيايػة تمػوز )يوليػو( المقبػؿ، مشػروع القػانوف الػذي طرحػو في المقابؿ التـز نتانياىو أف تت

الػذي يعفػي المتػدينيف الييػود المتػزمتيف )الحػرديـ( مػف الخدمػة العسػكرية « قػانوف طػاؿ»ليحػؿ محػؿ « كديما»
قػػانوف كمػػا التػػـز نتانيػػاىو تمريػػر «. إلزاميػػة لمجميػػع»اإللزاميػة. ويػػنص القػػانوف الجديػػد عمػػى أف تكػػوف الخدمػػة 

لتغييػػر طريقػػة االنتخابػػات فػػي إسػػرائيؿ حتػػى نيايػػة العػػاـ الحػػالي عمػػى نحػػو يضػػمف تواصػػؿ « كػػديما»يقدمػػو 
الحكـ واستقراره وتمكيف رئيس الحكومة مف إنياء واليتو القانونية، لتجرى االنتخابات البرلمانيػة المقبمػة أواخػر 

 العاـ المقبؿ وفؽ الطريقة الجديدة.
يػػػيف موفػػػاز وزيػػر دولػػػة ونائبػػًا أوؿ لػػػرئيس الحكومػػػة وقائمػػًا بأعمالػػػو فػػي حػػػاؿ غيابػػػو كمػػا يقضػػػي االتفػػاؽ بتع

وفي المجمس األمني المصغر وفي كؿ الييئات الوزارية المقمصة الرفيعة « ىيئة الوزراء الثمانية»وعضوًا في 
مػف الحػزب رؤسػاء في المسائؿ السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية، عمػى أف يػتـ تعيػيف ثالثػة نػواب 

 لثالث لجاف برلمانية بينيا الخارجية واألمف والشؤوف االقتصادية.
 9/5/1021، الحياة، لندن

 
 "الحكومة االئتالفية": سنتوصل إلى بديل عن "قانون طال" اتفاقاألحزاب الحريدية بعد  30

حكومة، ودعا رئيس إلى ال« كديما»أعرب قادة األحزاب الحريدية عف عدـ خشيتيـ مف انضماـ : عمي حيدر
لممحافظػػػة عمػػػى تحالفػػو التػػػاريخي معنػػػا لمواصػػػمة »حػػزب شػػػاس، وزيػػػر الداخميػػة إيمػػػي يشػػػاي، رئػػػيس الػػوزراء 

رئػػيس »الحريديػػة، يعقػػوب ليتسػػماف، أف « ييػػدوت ىتػػوراة»، فيمػػا أكػػد نائػػب وزيػػر الصػػحة عػػف كتمػػة «الطريػػؽ
عضػػو الكتمػػة نفسػػيا رئػػيس لجنػػة الماليػػة  ، كػػذلؾ أعػػرب«الحكومػػة تعيػػد لنػػا أف االتفػػاؽ االئتالفػػي لػػف يتغيػػر

، أضػاؼ «طػاؿ»موشػيو غفنػي، عػف فرحتػو لعػدـ إجػراء انتخابػات ال طائػؿ منيػا. وبخصػوص البػديؿ لقػانوف 
 «.سنتوصؿ إلى بديؿ بالتوافؽ بيف كؿ األطراؼ»غفني: 

يس اإللكترونػػػػي، عػػػػف اطمئنانػػػػو بػػػػالقوؿ إف موفػػػػاز لػػػػ« يػػػػديعوت أحرونػػػػوت»وعبَّػػػػر مصػػػػدر حريػػػػدي، لموقػػػػع 
، معاديػًا لمحريػػديـ. وعػف تغييػػر طريقػة الحكػػـ، الػذي ُيفتػػرض أف ُيقمبػؿ قػػوة األحػزاب الصػػغيرة، عّبػػر «ليفنػػي»كػػ

يشاي عف عػدـ خشػيتو مػف أف ييػدد ىػذا األمػر وجػود ىػذه األحػزاب، والفتػًا إلػى أف ذلػؾ مػف مصػمحة موفػاز 
 مقبمة.نفسيا في االنتخابات ال« كديما»الذي يعمـ أف ذلؾ يمكف أف يمس بػ

 9/5/1021، االخبار، بيروت
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 موفاز  –ورئيس الكيان يرحبون باتفاق نتنياىو  الحكوميأحزاب االئتالف  32

رحبػػت أحػزاب االئػػتالؼ باالتفػاؽ، كمػػا رحػب بػػو الػرئيس اإلسػػرائيمي شػمعوف بيريػػز : أسػػعد تمحمػي –الناصػرة 
اليمينػػي القػػومي المتطػػرؼ « بيتنػػا إسػػرائيؿ»الػػذي أطمعػػو نتانيػػاىو مسػػبقًا عميػػو. وقػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف حػػزب 

االمتحاف الحقيقي أماـ ىذا »بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف الشريؾ األبرز في الحكومة الحالية، إف 
االئتالؼ الجديد ىو تقديـ قانوف يجعػؿ الخدمػة العسػكرية أو الوطنيػة إجباريػة لمجميػع )مػف ضػمنيـ العػرب(، 

 «.نوف الحاليال أف يشكؿ نسخة أخرى مف القا
لػف توقػؼ »جمعاد إرداف فمفت إلى أف انتخابات مبكرة فػي إسػرائيؿ « ليكود»أما وزير البيئة القطب في حزب 

البرنامج النووي إليراف، لكػف حػيف يتخػذ قػرار فػي مػا يتعمػؽ بشػف ىجػـو أـ ال، فمػف األفضػؿ أف تكػوف ىنػاؾ 
 «.جبية سياسية عريضة توحد الرأي العاـ

 9/5/1021، الحياة، لندن
 

 بعد اتفاق تشكيل "حكومة ائتالفية"انتقادات لنتنياىو وموفاز  يوجيون المعارضة أحزاب 31
فػػػي الكنيسػػػت  نػػػواب المعارضػػػةمػػػف الناصػػػرة، أف  أسػػػعد تمحمػػػي، عػػػف 9/5/1021، الحيـــاة، لنـــدنذكػػػرت 

فيػػة. وقػػاطع تشػػكيؿ حكومػػة ائتال ،«الصػػفقة السػػرية»انتقػػادات لنتانيػػاىو وموفػػاز عمػػى اتفػػاؽ اإلسػػرائيمي وجيػػوا
اليسػاري نيسػتاف ىػوروفتش كممتػي رئػيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاىو وزعػيـ حػزب « ميػرتس»النائب مف حزب 

كسرتما حاجز العيب. ىذه »مؤتمر صحافي مشترؾ أمس بتوجيو الكالـ ليما: خالؿ شاؤوؿ موفاز « كديما»
تػاريخ إسػرائيؿ. رئػيس الحكومػة فقػد رشوة بكؿ معنى الكممة، ىذا خػزي وعػار. إنيػا أعفػف منػاورة سياسػية فػي 
زىافػا « رتسميػ»واعتبػرت زعيمػة «. البوصمة والضمير ورئيس المعارضة اليػائس أعمػف إفالسػو بكػؿ المفػاىيـ

( 210نائبًا )مف أصػؿ  36ائتالفًا مف »وقالت لإلذاعة العسكرية إف « مناورة سياسية دنيئة»غالؤوف االتفاؽ 
 «.انياىو تمرير أي قانوف يرغب بو اآلفىو ديكتاتورية تقريبا، وسيتيح لنت

المعػارض شػػيمي يحيمػػوفيتش، التػي توقعػػت االسػتطالعات أف يسػػجؿ حزبيػػا « العمػػؿ»واعتبػرت رئيسػػة حػزب 
معاىػػدة الجبنػػاء، ولػػيس التحػػوؿ المتتػػالي فػػي مواقػػؼ نتانيػػاىو »انتصػػارًا كبيػػرًا فػػي انتخابػػات مبكػػرة، االتفػػاؽ 

أف [ فػي صػفحتيا عمػى موقػع فيسػبوؾ]وتابعػت «. إسرائيؿ السياسػي وموفاز سوى التحوؿ األسخؼ في تاريخ
« كػديما»التػي تمػّس ثقػة الجميػور بالسياسػييف. مػع ذلػؾ، فػإف دفػف »أحدًا في إسرائيؿ لف ينسى ىذه الصػفقة 

يماف  «.في شكؿ نيائي يتيح لنا فرصة ميمة ونادرة لقيادة المعارضة. وسنقوـ بذلؾ بكؿ طاقة وا 
« كػػديما»الجديػػد الػػذي توقعػػت اسػػتطالعات الػػرأي أف يحػػوز نصػػؼ مقاعػػد « عتيػػديػػش »وقػػاؿ مؤسػػس حػػزب 

يعكػػس السياسػػة القديمػػة المتعفنػػة والقبيحػػة »الحاليػػة فػػي انتخابػػات مبكػػرة، الصػػحافي يئيػػر لبيػػد إف مػػا حصػػؿ 
 التي تفضؿ الكراسي والمصمحة الشخصية عمى المبادئ ومصمحة الدولة.

كاديمػػا السػػابقة تسػػيبي ليفنػػي  حػػزب رئيسػػة ، أف)أ .ؼ .ب( ، عػػف9/5/1021 ،الخمــيج، الشــارقةوأضػػافت، 
أعػػػرؼ تمامػػػًا مػػػا تشػػػعروف بػػػو بعػػػد أحػػػداث الميمػػػة )قبػػػؿ( " :التػػػي اسػػػتقالت قبػػػؿ أسػػػبوع مػػػف الكنيسػػػت، كتبػػػت

 ”.الماضية، ولكف تذكروا بأف ىناؾ نوعًا آخر مف السياسة وىو الذي سينتصر في نياية المطاؼ
ــــار، بيــــروت، ونشػػػػرت،  الجديػػػػد، « يوجػػػػد مسػػػػتقبؿ»رئػػػػيس حػػػػزب ، أف عمػػػػي حيػػػػدر، عػػػػف 9/5/1021األخب

اإلعالمي يائير ليبيد، رأى أف االتفػاؽ بػيف الحػزبيف يػدؿ عمػى اسػتمرار الممارسػات السياسػية الفاسػدة السػابقة 
 القائمة عمى توزيع الكراسي والمناصب بدؿ اعتماد المبادئ.
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 : نتنياىو بات "ممكاً" وسنحجب عنو الثقةفية"تعميقًا عمى اتفاق "الحكومة االئتال أحمد الطيبي 33

عمؽ النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبػي، عمػى خبػر التحػالؼ الحكػومي الجديػد فػي : (CNNالقدس )
إسرائيؿ بػالقوؿ إنػو سػيجعؿ مػف رئػيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو "ممكػًا" عمػى الػبالد، واعتبػر أف حػزب كاديمػا 

المخيبة باستطالعات الرأي، وأكد رفض النواب العرب منح الثقة لمحكومة الجديػدة قبؿ الصفقة بسبب نتائجو 
 التي بدا متشائمًا مف انعكاسات عمميا الممكنة عمى الوسط العربي وتعميميا الخدمة العسكرية.

عف إمكانيػة  ، عمى سواؿبالعربية CNNالطيبي، الذي يرأس الحركة العربية لمتغيير، في اتصاؿ مع وأجاب 
ستفادة العرب في إسرائيؿ مف وجود حزب كاديما المحسوب عمى التيار الوسػطي: "كاديمػا لػيس قػوة وسػطية ا

ولف تستفيد الشرائح العربية منو في البرلماف، فعندما كاف ىذا الحزب في المعارضػة لػـ يػرفض أي طروحػات 
 ."متشددة قدمتيا الحكومة، وعندما كاف ىو في الحكـ شف الحروب في غزة ولبناف

  3/5/1021، سي ان ان

 
ل نتنياىو إلى أحد أقوى رؤساء الوزراء منذ قيام" االتفاقاإلعالم اإلسرائيمي: " 32  الكيان حو 

رئيس الحكومة بنياميف نتنيػاىو الذي ُوقع بيف  أف االتفاؽ الجديد اإلسرائيمية رأت وسائؿ اإلعالـعمي حيدر: 
حػػػّوؿ نتنيػػػاىو إلػػػى أحػػػد أقػػػوى رؤسػػػاء ائتالفيػػػة،  حػػػوؿ تشػػػكيؿ حكومػػػة شػػػاؤوؿ موفػػػاز« كػػػديما»وزعػػػيـ حػػػزب 

الوزراء في إسرائيؿ منذ قياميا، وأحد أذكى السياسييف الػذيف عػرفتيـ السػاحة اإلسػرائيمية، بعػدما ضػمف لنفسػو 
سػػنة ونصػػؼ مػػف البقػػاء فػػي الحكػػـ مػػف دوف عمميػػات ابتػػزاز، وبمػػا يمكنػػو مػػف القيػػاـ بخطػػوات دراماتيكيػػة فػػي 

 سياسية أو األمنية.المجاالت المدنية، وال
التحػدّيات التػي »أف يبدأ موفاز ونتنياىو بتوجيو تمميحات في الفترة القريبػة حػوؿ « ىآرتس»ورجحت صحيفة 

 لإليحاء بإمكانية شّف ىجوـ عمى إيراف بيدؼ تبرير انضماـ موفاز إلى الحكومة.« تواجو إسرائيؿ
ؼ عػف أف موفػاز كػاف يرتعػد مػف الخػوؼ، بفعػؿ أيضًا، رأت تقارير إعالمية إسرائيمية أخػرى أف مػا جػرى كشػ

برئاسػػتو، وبعػػدما فيػػـ أنػػو سػػيتحوؿ فػػي اليػػـو التػػالي « كػػديما»نتػػائج اسػػتطالعات الػػرأي التػػي توقعػػت تفكػػؾ 
لالنتخابات، إلى مزحة حزينة في السياسة اإلسرائيمية. ورأت تمؾ التقارير أف كاًل مف نتنيػاىو وبػاراؾ وموفػاز 

لػػوزراء وأعضػػاء الكنيسػػت، تمقػػوا سػػنة مريحػػة ليػػـ فػػي السػػمطة، فيمػػا كػػؿ البقيػػة ىػػـ ويشػػاي وليبرمػػاف وبقيػػة ا
 خاسروف.

أف االتفػػاؽ بػػيف نتنيػػاىو وموفػػاز، ىػػو بػػيف شخصػػيتيف، األولػػى تتمتػػع بقػػوة كبيػػرة « ىػػآرتس»إلػػى ذلػػؾ، رأت 
ني الساسػة في الوقت الذي كنا نائميف فيو، وتحت أنوفنا جميعًا، أع»واألخرى بضعؼ شديد، وجرت حياكتو 

ورأت الصػػحيفة أيضػػًا أف كػػؿ مػػا جػػرى قبػػؿ ذلػػؾ كػػاف خػػداعًا وتعميػػة، سػػواء فػػي مػػا يتعمػػؽ «. والصػػحافييف
أضػافة إلػى مشػاورات موفػاز مػع رفاقػو فػي «. الميكػود»بيجمات موفاز الشديدة أو خطبػة نتنيػاىو فػي مػؤتمر 

عمػى حػؿ الكنيسػت، واصػفة كػؿ ذلػؾ الحزب، وفوؽ كؿ ذلؾ اإلجراء البرلماني بالتصػديؽ فػي القػراءة األولػى 
 «.الفكاىة الكبيرة»بػ

اقتراح بديؿ لقانوف طػاؿ الػذي »، وفؽ اآلتي: «ىآرتس»أما بخصوص مكاسب الدولة مف كؿ ذلؾ، فأوردتيا 
ثػـ تسػاءلت عػف السػؤاليف «. سيزوؿ مفعولو في نياية تموز، وموازنة مضبوطة، وقانوف لتغييػر طريقػة الحكػـ

فاؽ: إف كاف سيدفع تشكيؿ حكومة واسعة جدًا بخيار مياجمة إيراف، رغـ أف موفاز مف الكبيريف في ىذا االت
معارضيو، أو ستعّبد الطريؽ أماـ المفاوضات مع السمطة الفمسطينية. ثـ أكدت أف أمرًا كيذا لف يحصؿ قبؿ 
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تنفيػذ المػادتيف  عمى أنو فػي حػاؿ« ىآرتس»االنتخابات الرئاسية األميركية في تشريف الثاني المقبؿ. وشددت 
وتغيير طريقة الحكـ، يصػبح نتنيػاىو ممػؾ إسػرائيؿ، فيمػا ىػو اآلف « الحريديـ»الرئيسيتيف في االتفاؽ، تجنيد 

 ممؾ المؤسسة السياسية. 
 9/5/1021، االخبار، بيروت

 
 االئتالفي بين نتانياىو وموفاز" االتفاق"ثقوب في يديعوت:  35

از قػد أطػاؿ عمػر حكومػة نتانيػػاىو حتػى تشػريف الثػاني/ نػػوفمبر اعتبػرت "يػديعوت أحرونػوت" أف شػاؤوؿ موفػػ
، وأنػػو عمػػؿ ذلػػؾ بتعيػػدات تمقاىػػا لتغييػػر نظػػاـ الحكػػـ )طريقػػة االنتخابػػات( والمسػػاواة فػػي تحمػػؿ أعبػػاء 1021

الخدمة العسكرية، إال أف االتفاؽ بيف الطرفيف قد تمت صياغتو بصػورة عامػة جػدا. وتسػاءلت الصػحيفة عػف 
 العبء"، وكيؼ ستوافؽ عمى ذلؾ الكتؿ "الحريدية"، وعما إذا كاف سيتـ رفع نسبة الحسـ.كيفية توزيع "

وكتبػػػت الصػػػحيفة أف موفػػػاز حػػػاوؿ اليػػػـو التفػػػاخر فػػػي المػػػؤتمر الصػػػحفي الػػػذي عقػػػده مػػػع رئػػػيس الحكومػػػة 
يقػػة بإنجػػازات قػػاـ بتسػػجيميا مػػع انضػػمامو إلػػى االئػػتالؼ الحكػػومي، مشػػيرة إلػػى أنػػو تمقػػى تعيػػدات بتغييػػر طر 

االنتخابػػات وتوزيػػع عػػبء الخدمػػة العسػػكرية بشػػكؿ متسػػاو، ولكػػف الػػتمعف فػػي االتفػػاؽ االئتالفػػي الػػذي وقعػػت 
عميو كتمتا الميكود وكاديما يشير إلى أف الحديث عف اتفاؽ بمصطمحات عامة فقط، وال يفصػؿ بشػكؿ عممػي 

 كيفية تغيير نظاـ الحكـ وكيفية توزيع عبء الخدمة العسكرية.
بموجب االتفػاؽ االئتالفػي يمتػـز الطرفػاف بالعمػؿ عمػى سػف قػانوف لتوزيػع "عػبء الخدمػة العسػكرية" وجاء أنو 

بشكؿ متساو عمى مختمؼ المواطنيف فػي إسػرائيؿ. وبحسػب االتفػاؽ سيسػف القػانوف حتػى نيايػة تمػوز/ يوليػو 
" بمػا يتصػؿ بالخدمػة القادـ بما يتناسب مع قرار المحكمػة العػالي بشػأف "قػانوف طػاؿ"، عممػا أف "قػانوف طػاؿ

 العسكرية لمييود الحريدييف كاف قد ذكر في األسابيع األخيرة كأحد األسباب لمتوجو نحو االنتخابات.
إلى ذلؾ، يتضح أف االتفاؽ ال يبيف كيفية توزيػع "عػبء الخدمػة العسػكرية" بموجػب التسػوية الجديػدة، كمػا ال 

وؿ كيػػػؼ سػػػيقـو طػػػاقـ برئاسػػػة "كاديمػػػا" بصػػػياغة اقتػػػراح يشػػػير إلػػػى النمػػػوذج البػػػديؿ لػػػػ"قانوف طػػػاؿ"، وال يتنػػػا
 القانوف، وما إذا كاف القانوف المقترح مقبوال عمى الكتؿ الحريدية في االئتالؼ الحكومي.

كمػا تنػاوؿ االتفػاؽ تغييػػر نظػاـ الحكػـ، حيػػث يمتػـز الطرفػاف بالعمػػؿ عمػى إحػداث تغييػػر جػوىري فػي الطريقػػة 
حالؿ نظاـ يزيد مف ا الستقرار السمطوي، ويسمح لرئيس الحكومة بإشغاؿ منصبو كامػؿ الفتػرة بنػاء القائمة، وا 

 عمى قرار الناخب، وخمؽ تواصؿ سمطوي وقدرة عمى التخطيط لممدى البعيد والدفاع عف المصمحة العامة.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أف حزب "كاديما" كاف قد طالب في السابؽ بتغييػر نظػاـ الحكػـ ورفػع نسػبة 

حسـ وخفػض وزف األحػزاب الصػغيرة وعػدـ السػماح ليػا بػػ"ابتزاز" قػادة االئػتالؼ مػف خػالؿ التيديػد بػالخروج ال
منو في حاؿ لـ تتـ االستجابة لمطالبيا. وبحسب االتفاؽ االئتالفي الجديد فإف الطرفيف يتعيداف بالعمؿ عمى 

، وأف تكػػػوف انتخابػػػات 1021العػػػاـ  اسػػػتكماؿ التشػػػريع لتغييػػػر نظػػػاـ الحكػػػـ )طريقػػػة االنتخابػػػات( حتػػػى نيايػػػة
بموجب الطريقة الجديدة. بيد أف تبقى ىناؾ مجموعة تسػاؤالت بضػمنيا : لمػاذا لػـ يػتـ تحديػد  23الكنيست الػ

وعرض مبادئ معينة لتغيير طريقة االنتخابات، وىؿ سيتـ تحديػد عػدد الػوزراء، وىػؿ سػيتـ رفػع نسػبة الحسػـ 
لػػى حػػد حػػد، وىػػؿ سيحصػػؿ رئػػيس أكبػػر حػػز  ب تمقائيػػا عمػػى حػػؽ تشػػكيؿ الحكومػػة، وىػػؿ سػػيتـ دمػػج مركػػب وا 

.  االنتخابات المناطقية ضمف طريقة االنتخابات المتبعة اليـو
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ولػػـ يبػػيف االتفػػاؽ أيضػػا عػػدد الحقائػػب الوزاريػػة التػػي ستسػػؿ لػػػ"كاديما"، وعمػػى حسػػاب مػػف سػػتكوف. وتسػػاءلت 
إلػى أف كتمػة "عتسػمؤوت" ذات المقاعػد الخمسػة الصػحيفة عمػا إذا كػاف سػيتـ تغييػر التركيبػة الوزاريػة، مشػيرة 

 مقعدا ووزير واحد فقط. 12مقاعد وزارية، في حيف أف كتمة "كاديما" لدييا  6تحتؿ 
كما يحدد االتفاؽ االئتالفي أنػو عمػى الحكومػة العمػؿ عمػى تجديػد مػا يسػمى بػػ"العممية السياسػية" مػع السػمطة 

ذا السػػياؽ، بينيػػا: "ىػػؿ سػػيعمؿ نتانيػػاىو عمػػى تجديػػد العمميػػة الفمسػػطينية، بيػػد أنػػو تطػػرح عػػدة تسػػاؤالت فػػي ىػػ
السياسػػية، وىػػؿ عػػرض عمػػى موفػػاز مخطػػط جديػػد لتجديػػد المفاوضػػات، وكيػػؼ سيتماشػػى تجديػػد المفاوضػػات 

 المحتممة مع مواقؼ الجناح اليميني في الميكود، وما ىو موقؼ الوزير أفيغدور ليبرماف".
ؿ الحكومة عمػى تعزيػز األمػف الشخصػي لممػواطنيف، وعمػى تعزيػز قػوة وتبيف أيضا أف االتفاؽ يشمؿ أف "تعم

الشرطة". وىنا يطرح التساؤؿ "ىؿ طمب موفاز المصادقة عمى زيػادة ميزانيػة الشػرطة، وىػؿ تػـ االتفػاؽ عمػى 
 زيادة عناصر الشرطة.

ي وتعزيػز مكانػة وتضمف االتفاؽ أيضا جوانب أخرى مثؿ السياسػة االجتماعيػة والرفػاه، وميزانيػة األمػف القػوم
الطبقػات الضػػعيفة والوسػػطى، بيػػد أف ىػػذه الجوانػػب أيضػػا اسػتدعت تسػػاؤالت كثيػػرة لػػـ تػػتـ اإلجابػػة عمييػػا فػػي 

 االتفاؽ.

 3/5/1021، 23عرب 

 
 
 

  مواجيةميدعو لوحدة فمسطينية لالوطني" التجمع "" لحكومة نتنياىو: كاديماانضمام " ردًا عمى 39
اطي فػػي الكنيسػػت، فػػي بيػػاف صػػدر اليػػـو الثالثػػاء، أف انضػػماـ حػػزب صػػرحت كتمػػة التجمػػع الػػوطني الػػديمقر 

"كاديمػػػا" برئاسػػػة موفػػػاز لحكومػػػة الميكػػػود سػػػتقوي اليمػػػيف وأجندتػػػو وسػػػيطرتو بالكامػػػؿ عمػػػى الكنيسػػػت وأدائيػػػا 
 وتشريعاتيا العنصرية.

رأس سػػمـ اإلسػػرائيمي عمػػى  -وأشػػار بيػػاف كتمػػة التجمػػع إلػػى أف االئػػتالؼ الحػػالي لػػف يضػػع الصػػراع العربػػي
 أولوياتو، ولف يمنع نتانياىو مف االستمرار في مخططاتو االستيطانية.

وتابع البياف أف نتانياىو يحتاج لحكومة وحدة وطنية مف أجؿ تعزيز إمكانيات الحرب ضػد إيػراف، ممػا يعنػي 
 أف توسيع االئتالؼ الحكومي ما ىو إال توسيع لمتوجو الحربي لمحكومة اإلسرائيمية.

التجمع نتاياىو وموفاز أف يتعمما مف الحكومات المتعاقبة السابقة التي حاولت جميعيا فػرض  ونصحت كتمة
الخدمة المدنية عمى الشباب العرب وفشػمت بػذلؾ. وأكػد البيػاف أف ذلػؾ أيضػا سػيكوف مصػير القػانوف الحػالي 

ولػػػة تشػػػويو ليويتنػػػا الػػػذي سػػػيعمف الشػػػباب العربػػػي وقياداتػػػو العصػػػياف المػػػدني عميػػػو، فالقػػػانوف مػػػا ىػػػو إال محا
 القومية مف جية، ومحاولة لجرنا لوالء مييف لمصييونية ولمدولة الييودية مف جية ثانية.

وأنيػػػى البيػػػاف بالتشػػػديد عمػػػى أف الػػػرد الوحيػػػد الممكػػػف عمػػػى حكومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة اسػػػرائيمية معاديػػػة لحقػػػوؽ 
خ راجيػػا مػػف األجنػػدة السياسػػية ىػػو الفمسػػطينييف وداعمػػة لالسػػتيطاف، وتحػػاوؿ تيمػػيش القضػػية الفمسػػطينية وا 

 إقامة حكومة وحدة وطنية فمسطينية في أسرع وقت ممكف.
 3/5/1021، 23عرب 
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اىو مػف احتمػاؿ انػدالع الناصرة ػ زىير أندراوس: حّذر تقرير رسمي إسرائيمي قدـ مؤخرا لحكومة بنيػاميف نتنيػ
انتفاضػػة فمسػػطينية ثالثػػة خػػالؿ العػػاـ الجػػاري، سػػواء مػػف خػػالؿ قػػرار تتخػػذه القيػػادة الفمسػػطينية أو فػػي إطػػار 

 احتجاجات شعبية متأثرة بموجة الثورات التي يشيدىا العالـ العربي.
أنػو بيػذه المرحمػة ال  - وىػو ىيئػة اسػتخبارية -وجاء بالتقرير الذي أعده مركز األبحاث السياسية بالخارجيػة 

توجػػد إرادة لػػدى القيػػادة أو الػػرأي العػػاـ الفمسػػطيني لتصػػعيد عنيػػؼ ضػػد إسػػرائيؿ، ولكػػف مػػع اسػػتمرار الجمػػود 
بالعمميػػػػة السياسػػػػية إلػػػػى جانػػػػب عمميػػػػات إسػػػػرائيمية شػػػػديدة عمػػػػى المسػػػػتوى العسػػػػكري واالقتصػػػػادي واسػػػػتمرار 

 التوجو. العاصفة في الشرؽ األوسط، فقد يؤدي إلى تغيير بيذا
ووفؽ ما أوردت صحيفة 'ىآرتس'، فقد ذكر التقرير اف اسػتمرار الجمػود السياسػي وانعػداـ االسػتقرار بالمنطقػة 
مف شأنيما أف يدفعا قيػادة السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية والجميػور الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة إلػى تصػعيد 

 عنيؼ ضد إسرائيؿ.
المجمػػػس الػػػوزاري المصػػػغر لمشػػػؤوف السياسػػػية واألمنيػػػة )كابينيػػػت( وقػػػاـ معػػػدو التقريػػػر الػػػذي اسػػػتعرض أمػػػاـ 

بتحميػػػػؿ الوضػػػػع خػػػػالؿ العػػػػاـ الماضػػػػػي، وتوقعػػػػوا السػػػػيناريوىات المختمفػػػػة لمعػػػػػاـ الحػػػػالي مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػػر 
الفمسػطينييف. بيػد أف مصػدرا لػػـ يكشػؼ اسػمو قػػاؿ إف الفمسػطينييف قػد يواصػموف فػػي الوقػت الحػالي منػػاوراتيـ 

إسػػػرائيؿ عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة، فػػػي إشػػػارة إلػػػى خطػػػوات قامػػػت بيػػػا السػػػمطة الفمسػػػطينية الدبموماسػػػية لعػػػزؿ 
لمحصوؿ عمى عضوية دولة فمسػطيف بػاألمـ المتحػدة، الفتػا إلػى أنػو مػف غيػر المػرجح اسػتئناؼ المفاوضػات 

 مع الفمسطينييف طالما أف األنظمة العربية ال تؤيد إجراء حوار مع إسرائيؿ.
القيادة الفمسطينية ال ترى في حكومػة إسػرائيؿ برئاسػة بنيػاميف نتنيػاىو شػريكة باإلمكػاف  كما يعتبر التقرير أف

التقدـ معيػا بعمميػة سػالـ، وزعػـ أف الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس قػرر تػدويؿ الصػراع مػف خػالؿ العمػؿ 
رجيػة إسػرائيؿ عمى زيادة ضموع المجتمع الدولي فيما يجري بالضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة. كمػا حػذر تقريػر خا

مف فتور العالقات مع كؿ مف األردف ومصر، مشيرا إلى أف النظػاـ األردنػي يعمػؿ عمػى الحفػاظ عمػى اتفػاؽ 
السالـ والعالقات الوثيقػة مػع المسػتويات االسػتخباراتية والعسػكرية اإلسػرائيمية، لكنػو يحمػؿ الحكومػة مسػؤولية 

 الجمود السياسي.
الفمسػطينّية فػي صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' رونػي شػاكيد إّف المؤسسػة  في السياؽ ذاتو، قاؿ المحمؿ لمشؤوف

األمنيػػة فػػي إسػػرائيؿ تتخػػوؼ مػػف أف يتسػػبب اإلضػػراب عػػف الطعػػاـ، الػػذي يخوضػػو األسػػرى الفمسػػطينيوف فػػي 
سػػجوف االحػػتالؿ بمػػوت أحػػد األسػػرى، األمػػر الػػذي مػػف شػػأنو أف يػػؤدي إلػػى اشػػتعاؿ اضػػطرابات عنيفػػة فػػي 

المحتّمة، مشيرا إلى أنو يومًا بعد يوـ يحظى اإلضراب بمزيد مف التعاطؼ بيف صفوؼ  جميع أنحاء المناطؽ
 ، عمى حد قولو.62الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة، كذلؾ بيف صفوؼ عرب الػ

مف ناحيتو قاؿ المحمؿ لمشؤوف األمنّية فػي الصػحيفة عينيػا، ألػيكس فيشػماف، إّف الجمػود الػذي ُيسػيطر عمػى 
طمػػؽ عمييػػا المسػػيرة السػػممّية بػػيف اإلسػػرائيمييف والفمسػػطينييف يػػؤدي إلػػى رفػػع حالػػة التأىػػب فػػي صػػفوؼ مػػا يُ 

المؤسسػػػة األمنيػػػة، إذ إنػػػو منػػػذ ذكػػػرى يػػػـو األرض األخيػػػرة باتػػػت حالػػػة التأىػػػب فػػػي صػػػفوؼ قيػػػادة المنطقػػػة 
 العسكرية الجنوبية في الدرجة القصوى.

لقيػادة العسػكرّية بتػؿ أبيػب قوليػا إف اليػدوء الحػالي المسػيطر ونقؿ فيشماف عف مصادر عاليػة المسػتوى فػي ا
عمػػػػى منطقػػػػة الضػػػػفة الغربيػػػػة يخفػػػػي وراءه عاصػػػػفة كبيػػػػرة، ذلػػػػؾ بأنػػػػو مػػػػف غيػػػػر المنطقػػػػي أف يخػػػػرج ألػػػػوؼ 
األشػػخاص لمتظػػاىر فػػي ميػػداف التحريػػر فػػي القػػاىرة، وأف تػػزداد التظػػاىرات المناىضػػة إلسػػرائيؿ فػػي األردف، 

ضفة الغربية، مشيرا إلى أّنو في الخامس عشر مف الشير الجاري ُيحيي الفمسػطينيوف وأاّل يحدث شيء في ال
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لمنكبة، مضاًفا إلى ذلػؾ، قػاؿ المحمػؿ فيشػماف إّف حالػة التأىػب لػدى مصػمحة السػجوف موجػودة  46الذكرى الػ
 21أسػير فمسػطيني منػذ  1000في الدرجة القصػوى، وذلػؾ فػي إثػر اإلضػراب عػف الطعػاـ الػذي أعمنػو نحػو 

نيساف )أبريؿ( الماضي، الفتا إلى أف كبار المسؤوليف في ىذه المصمحة يؤكدوف عمى أنو في حاؿ وفاة أحد 
ىؤالء األسرى المضربيف عػف الطعػاـ حتػى ذكػرى يػـو النكبػة فػإف ىػذه الػذكرى سػتكوف بدايػة انتفاضػة شػعبية 

 عارمة.
 9/5/1021، القدس العربي، لندن

 
 الوحدة االسرائيمية خطوة اولى عمى طريق ضرب ايران ةحكوممجمة "تايم" األمريكية:  33

أف  ،اعتبرت مجمة "تايـ" األمريكية في تقرير أوردتو امس الثالثػاء عمػى موقعيػا اإللكترونػى: وكاالت -لندف 
االتفاؽ الذي توصؿ إليو رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو مػع زعػيـ حػزب كاديمػا المعػارض شػاؤوؿ 

ؿ حكومة وحدة إسػرائيمية يبعػث برسػالة جديػدة إليػراف والواليػات المتحػدة بػأف إسػرائيؿ تتحػرؾ فػي موفاز لتشكي
طريقيػا لضػرب المنشػآت النوويػػة اإلسػرائيمية. وأضػافت المجمػػة "أف ىػذا التحػالؼ لػـ ينػػتج عػف خػوؼ نتنيػػاىو 

مػػف قوتػػػو فػػي مشػػػيد مػػف منافسػػػة قويػػة مػػػع كاديمػػا فػػػي االنتخابػػات المقبمػػػة.. فػػالحزب المعػػػارض فقػػد الكثيػػػر 
السياسة اإلسرائيمية عمى نحو أدى لإلطاحة برئيستو السابقة تسيبي ليفني، ولـ تعد لديو أرضية واضحة يقؼ 
عمييػػا بعػػد أف عكسػػت اسػػتطالعات الػػرأي احتمػػاؿ خسػػارتو لثمثػػي عػػدد المقاعػػد التػػي حصػػدىا فػػي انتخابػػات 

 ثؿ تحديا رئيسيا أماـ نيتانياىو". الكنيست السابقة، وباختصار يمكف القوؿ بأف كاديما لـ يم
واستنتجت المجمة مف ىذا التحميؿ أنو إذا كاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي يريد أف يعطي انطباعا بأف تؿ أبيب 

كمػا اعتػادت إسػرائيؿ أف تفعػؿ فػي أوقػات األزمػات التػي  -تستعد لمياجمة إيػراف، فػإف تشػكيؿ حكومػة وحػدة 
 مف جديد تحرؾ إسرائيؿ لضرب إيراف.  يبرز -يتعرض ليا أمنيا القومي 

وأوضػػػحت المجمػػػة أف موفػػػاز الػػػذي تػػػولى رئاسػػػة أركػػػاف جػػػيش االحػػػتالؿ فيمػػػا مضػػػى لطالمػػػا عػػػارض توجػػػو 
نتنياىو بشف ىجوـ عمى إيراف، ووصؼ القرار المحتمؿ لميجػـو بالكػارثي، وبالتػالي فػإف وجػوده فػي الحكومػة 

 طالب بضبط النفس في التعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني. الموحدة قد يدعـ أصوات داخؿ حكومة نتنياىو ت
وأضافت "أنو مف ناحية أخرى، فإف وجود كاديما في التحالؼ الجديد بوصفو الحزب صػاحب التواجػد األكبػر 
في الكنيست حاليا يزيد مف سيطرة نتنياىو عمى الفصػائؿ السياسػية األصػغر حجمػا مثػؿ حػزب إسػرائيؿ بيتنػا 

 ارجية أفيجدور ليبرماف إذا ما سعت ىذه القوى إلى فرض أجندات سياسية خاصة بيـ". برئاسة وزير الخ
 9/5/1021، وكالة سما اإلخبارية
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االتفػػاؽ الػػذي عقػػده  صػػحيفة التػػايمز جانبػػا مػػف افتتاحيتيػػا التػػي تحمػػؿ عنػػواف "فرصػػة نتنيػػاىو" لتنػػاوؿ كرسػػت
رئػػيس الػػوزراء االسػػػرائيمي نتنيػػاىو مػػػع حػػزب كاديمػػا المعػػػارض، الػػذي تػػػرى انػػو يعطػػي فرصػػػة كبيػػرة لػػػرئيس 
الػػوزراء االسػػرائيمي، تجنبػػو الػػذىاب الػػى انتخابػػات مبكػػرة فػػي حكومتػػو التػػي لػػـ تخػػط خطػػوات ممموسػػة لحػػؿ 

 الكثير مف المشكالت التي تواجو الواقع االسرائيمي.
ؼ الجديػػد حسػػب تعبيػػر الصػػحيفة سيضػػـ الػػى الحكومػػة اليمينيػػة االسػػرائيمية تحالفػػا اكثػػر اعتػػداال مػػف فػػاالئتال

 .210مقعدا مف بيف مقاعد الكنيست الػ  36يميف الوسط، وسيسيطر االئتالؼ الجديد عمى نحو 
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اخر، وىؿ وترى الصحيفة اف السؤاؿ الحقيقي الذي يطرح نفسو االف ىو ىؿ قرر نتنياىو أف يفعؿ أي شيء 
مف الممكف اف يستخدـ ىذه االغمبية لتحقيؽ تقدـ في أي مف الجبيات المختمفة؟ في اشارة الى مسيرة السالـ 

 مع الفمسطينييف المتوقفة او المشكالت الداخمية التي تواجو حكومتو.
فػػي اف نظػػاـ وتػػرى الصػػحيفة اف االتفػػاؽ الجديػػد يسػػقط العػػذر الػػذي غالبػػا مػػا يسػػتخدمو الزعمػػاء االسػػرائيميوف 

التمثيؿ النسبي يفرض عمػييـ الػدخوؿ فػي ائتالفػات واسػعة تػدخؿ فييػا بعػض االحػزاب المتشػددة التػي تفػرض 
بعض اجنداتيا ضمنيا، اذ يجعؿ االتفاؽ الجديد رئيس الوزراء ليس في حاجة الى االحػزاب الدينيػة او حػزب 

تمونيػا والػتخمص مػف الفيتػو الػذي يفرضػونو ليبرماف، وبما يمكنو مػف ابعػادىـ عػف المناصػب الوزاريػة التػي يح
 عمى العديد مف القضايا الجوىرية في سياسة الحكومة االسرائيمية.

وفػػي الشػػأف نفسػػو تنشػػر االندبنػػدنت تقريػػرا لمراسػػمتيا فػػي القػػدس يقػػوؿ إف االتفػػاؽ مػػع حػػزب الوسػػط "كاديمػػا" 
. كمػا 1021نصػبو حتػى أواخػر عػاـ سيجعؿ مف رئيس الوزراء نتنياىو، الذي ينتمي الى الصقور، يحػتفظ بم
 يعطيو تفويضا واسعا اذا ما قرر المضي في توجيو ضربة الى ايراف.

 9/5/1021، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 بالمائة يرون انضمام موفاز لمحكومة خوفًا من فشل كاديما 33استطالع لـ "معاريف":  20
% مػف المشػاركيف فػي االسػتطالع عمػى قناعػة 11عػاريؼ" أف بػّيف اسػتطالع لمػرأي أجرتػو "م: القدس المحتمػة

نتنيػاىو فقػط مػف بنيػاميف موفػاز قبػؿ الػدخوؿ فػي حكومػة الوحػدة الوطنيػة مػع  زعيـ حػزب كاديمػا شػاؤوؿ بأف
أجؿ ضماف بقائو السياسي خاصة بعد أف كانت االستطالعات السػابقة تنبػأت لحزبػو بخسػارة أكثػر مػف ثمثػي 

 مقعدا يممكيا في الكنيست الحالية.  12مقعدا مف أصؿ  22عو إلى قوتو البرلمانية وتراج
% مف المشاركيف في االستطالع نفسو إنيـ ال يصدقوف بأف حكومة الوحدة الجديدة ستطبؽ وتنجز 61وقاؿ 

األىػػداؼ المعمنػػة ليػػػا، وخاصػػة مػػػا يتعمػػؽ بتغييػػر نظػػػاـ الحكػػـ فػػػي إسػػرائيؿ، وسػػف قػػػانوف الخدمػػة العسػػػكرية 
 ى الجميع بمف فييـ الييود الحريدييف والشباف العرب.اإلجبارية عم

 9/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 الشخص المناسب لرئاسة الحكومة ىو نتنياىو يرون أن بالمائة استطالع لـ"يديعوت":  14

% مػف المشػػاركيف 62"يػديعوت أحرونػوت" أف نتنيػاىو حظػي بتأييػد لصػحيفة بػيف اسػتطالع : القػدس المحتمػة
% إف شػيمي يحيمػوفيتش ىػي 22اعتبروا أف نتنياىو ىو الشخص المناسب لرئاسة الحكومة، فيما قػاؿ الذيف 

 المناسبة ليذا المنصب. 
 9/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 بدافع مصمحة الدولة يتفقا يعتقدون أن موفاز ونتنياىو لم بالمائة 93استطالع لـ"ىآرتس":  21

% مف اإلسػرائيمييف يعتقػدوف أف موفػاز 41فة "ىآرتس" ليذا الصباح أف صحيلبّيف استطالع : القدس المحتمة
% مػػف المشػػاركيف فػػي االسػػتطالع فقػػط اقتنعػػوا بػػالحجج 15ونتنيػػاىو لػػـ يتحركػػا بػػدافع مصػػمحة الدولػػة، وأف 

 واألسباب التي ساقيا كؿ مف نتنياىو موفاز.
ة لػف تفػي بالتزاماتيػا وتعيػداتيا، ولػف إلى ذلؾ قاؿ نحو نصؼ المشاركيف في االستطالع إف الحكومػة الجديػد

 تسف قانونا لتجنيد أبناء الييود الحريدييف.
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وبحسػػب "ىػػآرتس" فػػإف أبػػرز نتػػائج االسػػتطالع ىػػي انعػػداـ الثقػػة بػػيف الجميػػور والحكومػػة فػػي كافػػة األصػػعدة 
 تقريبا.

% مػف 60ر نحػو أما عمى صعيد حسابات الربح والخسارة فقد بػيف اسػتطالع "ىػآرتس" أف يػائير لبيػد قػد خسػ
 قوتو االنتخابية مقارنة باالستطالعات السابقة.

 9/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 سرائيمي عن اغتيال المبحوحإ -رائيمية في فيمم فرنسيسإ أزياءمشاركة عارضة  23

فمػيـ  عاما( الى مدينة ايػالت لممشػاركة بتمثيػؿ 11وصمت عارضة االزياء االسرائيمية بار رافائيمي ) : راـ اهلل
 فرنسي اسرائيمي  والتي ستظير كعنصر مف "الموساد" االسرائيمي عف عممية اغتياؿ محمود المبحوح.

 
 
 

بػػار رافػػائيمي سػػتظير فػػي الفػػيمـ كإسػػرائيمية تحػػت اسػػـ عينػػاب شػػورتس والتػػي تخػػدـ فػػي "الموسػػاد" وميماتيػػا 
فػي محاولػة مػنيـ الظيػار عمميػة إغواء "مخرب" في دبي، ويشارؾ الػى جانبيػا ممثمػوف مػف اسػرائيؿ وفرنسػا، 

 اغتياؿ القيادي في حركة حماس محمود المبحوح التي جرت في احد فنادؽ دبي
 3/5/1021، القدس، القدس

 
 من درجة مستقرة الى سمبية "إسرائيلبـ"تصنيف البنوك  خفضت "موديز لمتصنيف االئتماني" 22

نيؼ االئتمػػػاني خفػػػض تصػػػنيؼ البنػػػوؾ فػػػي قػػػررت وكالػػػة االسػػػتثمار مػػػوديز العالميػػػة لمتصػػػ :القػػػدس المحتمػػػة
واوضػػحت مػػوديز انيػػا تتوقػػع حصػػوؿ تبػػاطؤ فػػي وتيػػرة نمػػو المرافػػؽ  إسػػرائيؿ مػػف درجػػة مسػػتقرة الػػى سػػمبية.

وحػػػذرت  االقتصػػػادية االسػػػرائيمية مشػػػيرة بالػػػذات الػػػى التحػػػديات االمنيػػػة وانعكاسػػػاتيا السػػػمبية عمػػػى االقتصػػػاد.
سسػػات فػػي اسػػرائيؿ عمػػى حصػػة االسػػد مػػف القػػروض المصػػرفية. مػػوديز مػػف اسػػتحواذ كبػػرى الشػػركات والمؤ 
 وأعمف بنؾ إسرائيؿ انو يدرس قرار موديز.

 9/5/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 صادق عمى قانون تحسين ظروف السجناء بمن فييم األسرىي اإلسرائيمي" الكنسيت" 25

الثػة عمػى مشػروع قػانوف تحسػيف ظػروؼ صػادؽ الكنيسػت اإلسػرائيمية، بػالقراءتيف الثانيػة والث: وفػا – تؿ أبيب
السجناء ومػف ضػمنيـ األسػرى األمنيػوف فػي إسػرائيؿ، والػذي تقػدـ بػو النائػب عػف الجبيػة الديمقراطيػة لمسػالـ 

 والمساواة دوؼ حنيف.
وأىدى النائب حنيف في كممتو الختامية أماـ الييئة العامة لمكنيست بعد المصادقة عمى القانوف نيائيا، مساء 

 ثنيف، إلى األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسرائيمية.أمس اال
وأضاؼ: 'مف اآلف وصاعدا، ال يمكف إرغاـ السجناء عمى النوـ عمى األرض، ولف يسمح بمنع السجناء مف 

 الخروج خارج الزنازيف'.



 
 
 

 

 

           15ص                                    1299العدد:                9/5/1021 األربعاء التاريخ:

ف انتياؾ حقيـ بالصػحة وأوضح حنيف 'أف القانوف المصادؽ عميو يضمف لمسجناء شروطا مالئمة تحمييـ م
وبػػػاالحتراـ والحصػػػوؿ عمػػػى كميػػػات غػػػذاء مناسػػػبة، كمػػػا يضػػػمف ليػػػـ التعمػػػيـ لكافػػػة السػػػجناء، وينطبػػػؽ عمػػػى 

 األسرى األمنييف، وىذا أمر إيجابي'.

 3/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 قرب يطا في الخميل يعسكرالجيش اإلسرائيمي  29

االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي نصػػػب خيػػػاـ عسػػػكرية لجنػػػوده فػػػي موقػػػع عسػػػكري تػػػـ إزالتػػػو قبػػػؿ أعػػػاد جػػػيش : الخميػػػؿ
 سنوات، بالقرب مف بمدة يطا جنوب الخميؿ )جنوب الضفة الغربية(.

وأوضػػػح راتػػػب الجبػػػور، منسػػػؽ المجنػػػة الشػػػعبية بيطػػػا لمراسػػػؿ "قػػػدس بػػػرس": أف االحػػػتالؿ قػػػاـ بنصػػػب خيػػػاـ 
كػاف المعسػكر االحتاللػي الػذي تػـ إزالتػو قبػؿ أكثػر مػف عشػر عسكرية في منطقػة المركػز جنػوب شػرؽ يطػا م

سنوات، "بيدؼ استباؽ قرار المحكمة الذي تـ رفعػو مػف قبػؿ المػواطنيف ضػد الحكػـ العسػكري، لتظيػر لمعػالـ 
بػػػػأف ىػػػػذه المنطقػػػػة عسػػػػكرية مغمقػػػػة إلطػػػػالؽ النػػػػار، واليػػػػدؼ الحقيقػػػػي ىػػػػو تيجيػػػػر السػػػػكاف مػػػػف أراضػػػػييـ 

 وممتمكاتيـ".
 9/5/1021قدس برس، 

 
 ينتقد مقاطعة ييود الواليات المتحدة لممستوطنات واشنطنالسفير اإلسرائيمي في  47

الناصرة: حّذر السفير اإلسرائيمي في واشنطف، مايكؿ أوريف، مف مغّبة تزايد الفجوة بيف الييود في الدولة 
سات المجمس الييودي في العبرية وفي الواليات المتحّدة األمريكية. وقاؿ أوريف خالؿ مشاركتو في إحدى جم

والية ديترويت األمريكية، الميمة الماضية، "في بعض األحياف يبدو أف اإلسرائيمييف والييود األمريكييف ليسوا 
فقط يسكنوف في بمداف مختمفة لكنيـ يعيشوف في حقائؽ مختمفة، حيث أف الفجوة بينيما آخذة بالتزايد ووحدة 

 قولو.الشعب الييودي عمى المحؾ"، عمى حد 
(، 5|8ووفقًا لصحيفة /إسرائيؿ اليوـ/ العبرية، التي أوردت أقواؿ أوريف في عددىا الصادر اليوـ الثالثاء )

فقد حمؿ السفير اإلسرائيمي بشّدة عمى المواطنيف األمريكييف الييود بسبب حمالت المقاطعة التي يقودونيا 
ؼ "مقاطعة منتجات المستوطنات خطًأ فادح ضد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتّمة، وأضا

 ويزيد مف الفجوة بيف الييود بصورة عامة"، حسب تعبيره.
 3/5/1021قدس برس، 

 
 عمى حدود قطاع غزة ااالحتالل يحفر نفق: المقاومة صواريخلحماية جنوده من  23

فػؽ كبيػر عمػى طػوؿ كشفت مصادر إعالمية إسرائيمية النقاب عف قياـ االحػتالؿ بحفػر ن: الرسالة نت - غزة
الحدود الشرقية والشمالية لقطػاع غػزة، لحمايػة الحػافالت والعربػات العسػكرية، التػي تقػوـ بػدوريات شػبو يوميػة 

 عمى الحدود، مف صواريخ المقاومة .
وأوضػػحت المصػػادر اإلسػػرائيمية مسػػاء الثالثػػاء، أف النفػػؽ ىػػو عبػػارة عػػف طريػػؽ أسػػفؿ سػػطح األرض، يبمػػ  

عػػرض متػػريف، وسػػػيكوف مخصػػص لمػػػرور ممػػر لمحػػافالت العسػػػكرية المحممػػة بػػػالجنود عمقػػو ثالثػػة أمتػػػار، ب
 الدوريات الحدودية، والقوات الخاصة التي تجوب تمؾ المنطقة وتؤمف الحدود مف عمميات التسمؿ.
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وقالت المصادر ذاتيا:"أف النفؽ الحدودي، الذي شرعت قوات االحتالؿ بتشييده، يمتد مف موقع "نػاح العػوز" 
ري اإلسػػرائيمي شػػرؽ حػػي الشػػجاعية إلػػى الشػػرؽ مػػف مدينػػة غػػزة، حتػػى موقػػع إسػػناد صػػوفا، شػػرؽ رفػػح العسػػك

 جنوب قطاع غزة ".وأكدت أف عممية الحفر ستتواصؿ لتشمؿ كؿ الحدود الشرقية والشمالية لمقطاع.
أسػػػػرى وتػػػػأتي عمميػػػػة حفػػػػر النفػػػػؽ فػػػػي ظػػػػؿ تيديػػػػد المقاومػػػػة الفمسػػػػطينية بأسػػػػر جنػػػػود إسػػػػرائيمييف لمبػػػػادلتيـ ب

 فمسطينييف في سجوف االحتالؿ عمى غرار صفقة وفاء األحرار.
 3/5/1021، الرسالة، فمسطين

 
 مميار دوالر خالل العام الماضي 3.3كبدت "إسرائيل"  الجريمةمعطيات رسمية:  29

الناصرة: أفاد تقرير إحصائي رسمي صادر عف وزارة "األمف الداخمي" اإلسرائيمي، نشرتو صحيفة "ىآرتس" 
ـّ تسجيؿ 5|2رية في عددىا الصادر صباح اليوـ الثالثاء )العب (، فإف األضرار الناجمة عف الجرائـ التي ت

كّبدت االقتصاد اإلسرائيمي   -عمى اختالؼ أنواعيا  -ارتكابيا في الدولة العبرية خالؿ العاـ الماضي 
 إلسرائيمي.في المائة مف قيمة الناتج القومي ا 2.1مميار دوالر، أي نسبة  1.2حوالي 

الماضي عف العاـ الذي  1022وأشارت الصحيفة، إلى انخفاض نسبة الجريمة في الدولة العبرية خالؿ عاـ 
 في المائة. 5.1سبقو بنسبة 

وطبقًا لمتقرير األخير؛ فقد تصّدرت االعتداءات الجنسية قائمة األعماؿ اإلجرامية األعمى تكمفة بالنسبة 
، تالىا الجرائـ االقتصادية، كما شكمت جرائـ العنؼ والغش واالحتياؿ بندًا لإلسرائيمييف خالؿ العاـ المن صـر

 .واضحًا في الجرائـ األكثر تكمفة
( 1022-1002خالؿ العقد الماضي ) وأجممت الوزارة في تقريرىا تكمفة الضرر المالي الناجـ عف الجرائـ

 ر.مميار دوال 10حيث تجاوز  والذي تكبدتو الخزينة اإلسرائيمية،
 3/5/1021وكالة قدس برس، 

 
 عتاد عسكري من مركز لمشرطة وبيعيا بسرقةإدانة جندي إسرائيمي  50

الناصرة: ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، المحكمة اإلسرائيمية في القدس، قضت بإنزاؿ عقوبة 
وات "حرس الحدود"، السجف الفعمي مدة أربعة أعواـ ونصؼ العاـ بحؽ الجندي اإلسرائيمي عيدف كوىف مف ق

وذلؾ عقب ثبوت قيامو بسرقة حوالي مائة قنبمة مف أحد المراكز التابعة لجياز الشرطة، باإلضافة إلى قيامو 
 بتصنيع عبوات متفجرة وبيعيا.

 3/5/1021وكالة قدس برس، 
 

 "إسرائيل" تكثف تواجدىا وتدريباتيا العسكرية في الجوالن 52
في الجوالف المحتؿ عبر إعادة انتشار قواتيا وتكثيؼ مناوراتيا العسػكرية  كثفت "إسرائيؿ" مشاريعيا العسكرية

لفػػرؽ المشػػاة وسػػالح الطيػػراف، وزرع األلغػػاـ عمػػى طػػوؿ المنػػاطؽ الحدوديػػة، كمػػا أكمػػؿ بنػػاء مشػػروع الجػػدار 
كمػـ بتخػـو مجػدؿ شػمس وربطػو بالجػدار الفاصػؿ مػع الحػدود  5الشائؾ عمػى خػط وقػؼ إطػالؽ النػار بطػوؿ 

ية. كما قاـ الجيش بمناورات عسكرية وتدريبات بمرتفعات جبؿ الشيخ تحسبًا لقياـ فصائؿ مف المقاومة المبنان
بػػػإطالؽ الرصػػػاص باتجػػػاه أىػػػداؼ إسػػػرائيمية، كمػػػا فحػػػص جاىزيػػػة جنػػػود المشػػػاة لسػػػيناريو يحػػػاكي محػػػاوالت 

فػػي الشػػأف الصػػييوني، فمسػػطينييف وسػػورييف اقتحػػاـ الحػػدود بػػذكرى النكبػػة. وفػػي ىػػذا السػػياؽ، اعتبػػر الباحػػث 
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ؼ مف تعزيز إجراءات العسػكرة فػي الجػوالف إلػى تأكيػد التمسػؾ بالسػيطرة أنطػواف شمحت، أف "إسرائيؿ" تستيد
العسكرية عمى ىػذه المنطقػة، وتوجيػو رسػالة ردع إلػى سػوريا فػي ضػوء تصػاعد مخاوفيػا مػف أف تقػدـ دمشػؽ 

 عمى احتكاكات معيا ترمي إلى صرؼ النظر عف أوضاعيا الداخمية.

 (موقع مفكرة اإلسالـ)
 3/5/1021، 1531 دد، العالتقرير المعموماتي

 
 اإلسرائيمي بصفوف الجيش  المتدينينجيود عسكرية لدمج  51

أعمف رئيس جناح التعزيزات النظامي في شعبة القوى البشرية بالجيش الصييوني، يوسػي مالخػا، أف الجػيش 
يمػػة جػػاىز لدمجػػو المتػػدينيف فػػي صػػفوفو وفػػي كافػػة مجاالتػػو، الفتػػًا إلػػى أنػػو يسػػتثمر مػػواردًا وجيػػودًا ليسػػت قم

إليجػػاد كػػؿ حػػؿ بػػديؿ مػػف أجػػؿ خدمػػة فّعالػػة ليػػـ، كاشػػفًا عػػف دمجيػػـ فػػي المنظومػػات التكنولوجيػػة فػػي شػػعبة 
االستخبارات وأسمحة الجو والبر والتخزيف. مف جانبو، رأى المحمؿ العسكري، عػاموس ىرئيػؿ، بػأف منظمػات 

لػى أف العػاـ األخيػر شػيد تجنيػػد دينيػة ومحافػؿ يمينيػة تسػتولي عمػى سػػالح التعمػيـ فػي الجػيش، مشػيرًا بػػذلؾ إ
أكثػػػر مػػػف ألػػػؼ متػػػديف فػػػي كتيبػػػة "الناحػػػاؿ" وفػػػي جميػػػع الميػػػف التكنولوجيػػػة، محػػػذرًا مػػػف التػػػأثير المتصػػػاعد 
لمحاخامػػػات عمػػػى الجنػػػود والضػػػباط، لدرجػػػة "المػػػس بنمػػػوذج جػػػيش الشػػػعب"، داعيػػػًا رئػػػيس األركػػػاف لتحديػػػد 

ّرحت مستشػارة رئػيس ىيئػة األركػاف لشػؤوف النسػاء، تعميمات واضحة في ىذا المجاؿ. وفػي السػياؽ ذاتػو، صػ
راحيػؿ تيفػػت فيػػزؿ، بػػأف الجػػيش يعمػػؿ عمػػى محاربػػة ظػػاىرة "إقصػػاء النسػػاء" فػػي صػػفوفو، خاصػػة وأف نصػػؼ 
 ضباط الجيش مف النساء، في الوقت الذي تصؿ فيو نسبتيف في صفوفو إلى ثمث العدد اإلجمالي لمجنود. 

 نيو" العسكرية )عف العبرية، ترجمة المركز(موقع الجيش الصييوني + مجمة "بمحا
 3/5/1021، 1531 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 مقابل اإلفراج عنيم بعد قضاء ثمثي المدة اإلضراباألسرى يرفضون وقف  53

رفض األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي عرضا مف : الضفة الغربية
سرائيمية يقضي باحتساب ثمثي المدة واإلفراج عف األسير مف محكمة "الشميش" مقابؿ مصمحة السجوف اإل

  فؾ إضرابو.
وأفاد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، فؤاد الخفش، أف مصمحة السجوف اإلسرائيمية 

وقاؿ  الطعاـ. لجأت ىذا األسبوع إلى أسموب جديد ومساومو رخيصة لألسرى والمعتقميف المضربيف عف
الناشط الحقوقي الخفش إف مصمحة السجوف تريد إفشاؿ اإلضراب مقابؿ تقديـ ىذه العروض لألسرى، وىي 
نو بمجرد فؾ اإلضراب وذىابو لممحكمة سيتـ  تمعب عمى وتر اإلفراج والحرية مقابؿ فؾ اإلضراب، وا 

 ، ناىيؾ عف كسبو لصحتو وجسده.االكتفاء بالمدة واإلفراج عنو وتوفير ما تبقى مف وقت ومده لألسير
وثمف بدوره مركز أحرار، دور األسرى المضربيف الذيف رفضوا ىذا اإلغراء واختاروا البقاء بالسجف مضربيف 
عمى أف يشقوا صؼ الحركة األسيرة، معتبًرا ذلؾ نصًرا جديًدا يسجؿ ألبناء الشعب الفمسطيني الذيف اختاروا 

 ز واليزيمة.السجف والجوع بكرامو عمى االبتزا
ونقؿ المركز عف األسرى "أف اإلضراب يسير بشكؿ أفضؿ مما خطط لو, ومعنويات األسرى عالية، وجميع 

 ممارسات إدارة السجوف بحقيـ كانت معروفة مسبقا لدييـ".
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وشدد األسرى عمى أف الحركة األسيرة بكافة فصائميا موحدة، ومستعدة لما ىو أسوأ، فيما يطالب األسرى 
فصائؿ، ال سيما مف حماس وفتح، بأف يذىبوا موحديف إلى خياـ االعتصاـ، وأف يؤسسوا لممصالحة قادة ال

 مف خالؿ العمؿ المشترؾ لقضية إضراب األسرى.
 9/5/1021، السبيل، عم ان

 
 الدين يرفضون عرضًا باإلبعاد وعزاألسرى ذياب وحالحمة  52

الحمة وجعفر عز الديف رفضيـ اإلبعاد إلى غزة األسرى بالؿ ذياب وثائر ح أعمف إبراىيـ:كامؿ  -القدس 
صرارىـ عمى مواصمة معركتيـ حتى تحقيؽ مطالبيـ.  أو الخارج وا 

وطالب األسرى األميف العاـ لألمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي بحماية القوانيف واألنظمة التي شرعوىا 
 وضماف حقيـ في العودة لمنازليـ وأسرىـ أحياًء وأحرارًا.

 9/5/1021، عم ان الرأي،
 

 ن في المستشفى بسبب إضرابيم كميم مشاريع شيداءواألسرى الموجودمحامي فمسطيني:  55
تزايدت المخاوؼ عمى حياة األسرى الفمسطينييف المشاركيف في معركة األمعاء : راـ اهلل ػ أمجد سمحاف

 وضعيـ الصحي. الخاوية، وذلؾ بعد نقؿ ثمانية منيـ إلى المستشفيات عمى أثر تدىور خطير في
أفيد عف تدىور خطير « األمعاء الخاوية»وحسب ما ورد مف داخؿ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي حوؿ معركة 

جدًا في صحة ثمانية أسرى مضربيف عف الطعاـ احتجاجًا عمى اعتقاليـ اإلداري المتواصؿ منذ سنوات، 
يومًا(، وعمر أبو  44وحسف الصفدي ) يومًا(، 11وىـ بالؿ ذياب وثائر حالحمة )مضرباف عف الطعاـ منذ 

يومًا(،  66يومًا(، وفارس الناطور ) 50يومًا(، ومحمود سرسؽ ) 54يومًا(، ومحمد التاج ) 46شالؿ )
 يومًا(. 63وجعفر عز الديف )

، «السفير»وقاؿ المحامي الفمسطيني محمود حساف، الذي قاـ بزيارات لألسرى المضربيف، في حديث إلى 
«. بالؿ دياب وثائر حالحمة دخال في حالة خطر شديد ػ وقد يفارقاف الحياة في أي لحظةاألسيريف »إف 

، مشددًا «حتى النياية»وقاؿ المحامي حساف إف األسيريف ذياب وحالحمة مصّمماف عمى مواصمة اإلضراب 
جوديف في األسرى المو »ولفت المحامي إلى أف  «.في كامؿ وعييما ولـ يدخال في حالة غيبوبة»عمى أنيما 

المستشفى بسبب إضرابيـ كميـ مشاريع شيداء، ألف إضرابيـ يتسبب في ضمور عضالتيـ وفي أي لحظة 
 «.قد يفارقوف الحياة بسبب توقؼ مفاج  لعضمة القمب

أعتقد أف استمرار اإلضراب وزيادة أعداد المضربيف سيسبب إحراجًا كبيرًا إلسرائيؿ »وقاؿ المحامي حساف 
إسرائيؿ تحاوؿ المماطمة وتظير أنيا »وأضاؼ إف «. لضغوط مف المؤسسات الدولية التي بدأت تتعّرض

غير ميتمة، لكنيا حاليًا قمقة جدًا، فاإلضراب بشكؿ عاـ يشكؿ ضغطًا قويًا عمييا ال سيما بعد بياف 
 «.الصميب األحمر الذي حّذر مف أف حياة األسرى في خطر

 9/5/1021، السفير، بيروت
 

 السموك في مصمحة السجون تيدد حالحمة باعطائو محموال بالقوة لجنة :سرىمحامي وزارة األ 59
أفاد محامي وزارة األسرى فادي عبيدات الذي زار األسير ثائر عزيز حالحمة في مستشفى سجف  :راـ اهلل

الرممة أف لجنة السموؾ في مصمحة السجوف ىددوه بإعطائو محموال بالقوة، وأنو منذ أسبوعيف ال يتمقى 
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مالح وال أية فحوصات احتجاجا عمى المعاممة السيئة مف قبؿ أحد األطباء اإلسرائيمييف في مستشفى األ
 الرممة والذي شتمو وسبو وتمنى لو الموت.

ف  وقاؿ حالحمة انو يعاني دائما مف صداع ودوخة ورغـ ذلؾ فمعنوياتو عالية قائال: إف عشت فعش حرا، وا 
ر باإلضراب حتى تحقيؽ مطمبو بالحرية وكسر سياسة االعتقاؿ مت فمت كاألشجار وقوفا، وانو مستم

وتوجو حالحمة في رسالتو عبر المحامي بالتحية إلى الشعب الفمسطيني والى كؿ مف يقؼ معو  اإلداري.
ويسانده، وتحية إلى عائمتو وزوجتو وطفمتو، ويشكر كافة المؤسسات والمحاميف وكؿ القوى الوطنية 

  عمى ما يبذلونو مف جيود كبيرة في مساندتو. 62يست واالخوة مف فمسطيف والسياسية وأعضاء الكن
 9/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 في المستشفى بحجة رفضيم الوقوف لعدىم األسرىمن زيارة  محامينالمنع إدارة السجون ت 53
اميف مف زيارة االسرى صرحت المحامية ليئا تسيمؿ الثالثاء اف ادارة السجف منعت المح القدس ػ ا ؼ ب:

 الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ والذيف يعالجوف في مستشفى الرممة بحجة انيـ رفضوا الوقوؼ لعدىـ.
وقالت المحامية ليئا تسيمؿ لوكالة فرانس برس اف مدير سجف 'ايالوف' واسمو فيصؿ مانجو 'منعني ومنع 

سجناء المضربيف عف الطعاـ في مستشفى الرممة قرب المحامية بثينة دقماؽ مف مؤسسة مانديال مف زيارة ال
 تؿ ابيب الذي ىو جزء مف السجف، بحجة انيـ رفضوا الوقوؼ لمعد'.

وقالت بميجة مستيجنة اف 'االسرى مرضى ويعالجوف في المستشفى باالمصاؿ، كيؼ يريد منيـ الوقوؼ'. 
المحامية ليئا تسيمؿ 'سنرفع التماسا واضافت 'انتظرنا لعدة ساعات قبؿ اف يمنعنا مف الزيارة'. وقالت 

 لممحكمة العميا عمى االجراءات غير القانونية مف قبؿ ادارة السجف'.
 9/5/1021، القدس العربي، لندن

 
 يتظاىرون أمام مقر عباس لممطالبة بالتحرك لنصرة األسرى يرين ذياب وحالحمةنشطاء وأىالي األس 53

اد عائمتي األسيريف بالؿ ذياب وثائر حالحمة بإغالؽ الطريؽ قاـ عشرات النشطاء وعدد مف أفر : راـ اهلل
الرئيس أماـ مقر الرئاسة في راـ اهلل، وطالبوا رئيس السمطة محمود عباس بالعمؿ الفوري لتأميف االفراج عف 

 يوما. 12أبنائيـ المضربيف عف الطعاـ منذ 
الرئاسة الفمسطينية لمضغط عمى  وجمس نشطاء عمى األرض وحمموا صور األسرى المضربيف والفتات تدعو

 االحتالؿ لإلفراج عف األسرى الميدديف بالموت ووقؼ كافة أشكاؿ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ.
وأغمؽ نشطاء شارع اإلرساؿ المؤدي إلى وسط مدينة راـ اهلل وأعاقوا مرور مئات المركبات مطالبيف الشعب 

 سراه مضربيف ويموتوف في السجوف.الفمسطيني بأكممو بعدـ الوقوؼ متفرجا بينما أ
وىتؼ عشرات النشطاء الذيف انضموا ألىالي األسرى بضرورة استعادة المقاومة لمضغط عمى االحتالؿ مف 
أجؿ تحرير األسرى، كما دعوا المحالت التجارية والمطاعـ في راـ اهلل إلغالؽ أبوابيا تضامنا مع األسرى 

 ا عمى األقؿ.يومً  11المضربيف في سجوف االحتالؿ منذ 
 3/5/1021، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 الضفة والقطاع تتضامن مع األسرى فيمسيرات حاشدة  59



 
 
 

 

 

           30ص                                    1299العدد:                9/5/1021 األربعاء التاريخ:

شيدت مدف الضفة الغربية وقطاع غزة مسيرات شعبية حاشدة داعمة لألسرى : الضفة الغربية -غزة 
رات ومدارس الضفة يوما، حيث عمؽ الدواـ في وزا 11المضربيف عف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ منذ 

ففي  قبؿ الظير لتنطمؽ بعدىا المسيرات المطالبة بالحرية لألسرى. 22الغربية تضامًنا مع األسرى الساعة 
مدينة الخميؿ خرج آالؼ الطمبة مف مختمؼ مدارس محافظة الخميؿ جنوب الضفة الغربية، حيث جابت 

 يـمسيرات الطمبة الشوارع، حيث أشادوا بصمود األسرى في معركت
وفي مدينة نابمس نظمت المجنة العميا لمتضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ مسيرة حاشدة شارؾ فييا 

وخرجت المسيرة مف خيمة االعتصاـ وسط المدينة، وجابت العديد مف  طمبة المدارس وموظفي ومتضامنيف.
 التضامف معيـ.الشوارع وسط ىتافات تطالب باإلفراج عف األسرى مف سجوف االحتالؿ وزيادة 

وفي قطاع غزة نظمت حركة المقاومة اإلسالمية حماس في بمدة بيت حانوف شماؿ القطاع مسيرة جماىيرية 
 حاشدة تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ.

ت وشارؾ في المسيرة قيادات حركة حماس وأىالي األسرى وجموع كبيرة مف أىالي بيت حانوف، حيث انطمق
مف مسجد عمر بف عبد العزيز بالبمدة وجابت شوارعيا يتقدميا عرض ومسير عسكري لكتائب القساـ ورفع 

 صور األسرى القدامى في سجوف االحتالؿ.
 9/5/1021، السبيل، عم ان

 
 ميرجانا جماىيريًا تضامنًا مع األسرى تنظمرام اهلل: "النقابات"  90

ونقابة المعمميف واألطباء والصيادلة اضافة الى الوزارت في راـ اهلل  نظمت النقابات العمالية :القدس–راـ اهلل 
 اليوـ، ميرجانا جماىيريا تضامنا مع األسرى في اضرابيـ المفتوح عف الطعاـ.

وسبؽ الميرجاف مسيرة شاركت فييا عشرات الفرؽ الكشفية التي جابت شوارع راـ اهلل وصوال لخيمة 
ركوف الى اىمية توسيع المشاركة في الفعاليات الخاصة باألسرى والتواجد واشار المشا اإلعتصاـ في البيرة.

 الدائـ في خيـ اإلعتصاـ، نصرة ليـ.
 3/5/1021، القدس، القدس

 
 الجيش اإلسرائيمي يقمع مسيرة تضامن مع األسرى في بمدة أبو ديس شرقي القدس 92

مواطنيف اخريف  20عف أصيب مواطناف برصاص الجيش المطاطي، كما أصيب ما ال يقؿ  س:القد
 لألسرىبحاالت اختناؽ خالؿ مواجيات اندلعت في بمدة ابو ديس، شرقي القدس، عقب مسيرة مساندة 

 نظمت مساء اليـو الثالثاء وفقا لما ذكره مصدر طبي.
واندلعت المواجيات التي رشؽ خالليا الشباف الجنود االسرائيمييف بالحجارة فيما اطمؽ ىؤالء االعيرة 

 ية وقنابؿ الغاز بعد اف اقتربت المسيرة مف احدى نقاط الجيش االسرائيمي المقامة في ابو ديس.المطاط
وكانت المسيرة انطمقت مف اماـ خيمة االعتصاـ في البمدة، بمشاركة عدد مف االىالي وذوي االسرى الذيف 

الت دعـ ومساندة ودعت القوى الوطنية خالؿ المسيرة لتوسيع نطاؽ حم يواصموف اضرابيـ عف الطعاـ.
 األسرى.

 3/5/1021، القدس، القدس
 

 مع األسرى  امسيرة طالبية في بمدة العيزرية شرقي القدس تضامن 91
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شارؾ المئات مف طمبة المدارس في بمدة العيزرية شرقي القدس المحتمة امس  :عيسى الشرباتي –القدس 
طمبة مف مدرسة ذكور مسقط و اناث وشارؾ مئات ال المضربيف عف الطعاـ. األسرىبمسيرة تضامنية مع 

الى جانب مدير التربية والتعميـ في ضواحي  ،العيزرية وعدد مف المعمميف و كوادر حركة فتح في المنطقة
 القدس باسـ عريقات و رئيس مجمس محمي العيزرية عصاـ فرعوف.

 9/5/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 
 

 األسرىخيمة التضامن مع  تفتتح باقة الغربيةالمجنة الشعبية في  93
افتتحت المجنة الشعبية في باقة الغربية االحد خيمة اعتصاـ تضامينة مع االسرى : توفيؽ عبد الفتاح

السياسييف في سجوف أالحتالؿ وقد افتتحت بامسية شارؾ فييا رئيس البمدية مرسي ابو مخ ،وقد تحدث 
ة والذي اكد عمى اىمية مناصرة االسرى المضربيف رئيس المجنة الشعبية المربي سميح ابو مخ باسـ البمدي

عمى التوالي داعيا االىالي لمتوافد الى خيمة االعتصاـ لما يشكمو ذلؾ مف اسناد ودعـ معنوي  11لميوـ اؿ
يشار الى اف ىناؾ عدد مف االسرى في السجوف مف ابناء مدينة  لالسرة الذيف يواجيوف معركة مصيرية.

حكاـ العالية ومنيـ األسير وليد دقة، رشدي أبو مخ، إبراىيـ أبو مخ، وابراىيـ باقة الغربية مف ذوي اال
 بيادسة، وقد مر عمى أسرىـ أكثر مف عقديف ونصؼ.

 3/5/1021، 23عرب 
 

 اإلسرائيميةالفمسطينيين في السجون  األسرىانطالق فعاليات خيمة التضامن مع  سخنين: 92
تتاح خيمة التضامف مع االسرى الفمسطينييف الذيف دخؿ تـ مساء امس االثنيف اف: توفيؽ عبد الفتاح
وذلؾ بمبادرة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الوطنية االسيرة في  عمى التوالي، 11اضرابيـ يومو اؿ
 الداخؿ"الرابطة".

د ىذا وتوافد الى خيمة التضامف العشرات مف ابناء الحركة الوطنية مف المدينة والمنطقة،وذلؾ بحضور عد
كما وبرز مف بيف الحضور عدد  مف قيادات التجمع الوطني وحركة ابناء البمد وشخصيات دينية واعتبارية،

 مف اسرى محرريف وذوو اسرى وعمى راسيـ المناضؿ واالسير المحرر منير منصور.
 3/5/1021، 23عرب 

 
 امنا مع األسرىاإلضراب ونظموا تظاىرة في تل أبيب تض أعمنوارسالة مفتوحة إلى محمد زيدان:  95

عممت مجموعة وصفت نفسيا بػ "الشباب الوطني مف مختمؼ الحركات واألطر في الداخؿ الفمسطيني"، 
نص رسالة مفتوحة وجيتيا إلى لجنة المتابعة، ورئيسيا محمد زيداف، تطالبيـ فييا بالعمؿ الحثيث عمى 

معائيـ الخاوية، وتنظيـ مظاىرة في إعالف االضراب في الداخؿ الفمسطيني تضامنا مع األسرى في معركة أ
 .تؿ أبيب، إلسماع الصرخة مدوية، وعدـ حصر الفعاليات داخؿ أسوار البمدات العربية

 3/5/1021، 23عرب 
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الضــوء االخضــر لمجمعيــات االســتيطانية لمســيطرة عمــى منـــازل  أعطــت اإلســرائيميةالحكومــة  الرويضــي: 99
 بالقدس
رئيس ديواف الرئاسة لشؤوف القدس المحامي احمد الرويضي، اف قاؿ مستشار  :زكي ابو الحالوة–القدس 

الحكومة االسرائيمية واجيزتيا المختمفة اعطت ضوء اخضرا لمجمعيات االستيطانية لمسيطرة عمى منازؿ 
 جديدة في البمدة القديمة مف القدس وفي محيطيا، خصوصا في احياء الشيخ جراح وسمواف.

رائيمي يستيدؼ عزؿ البمدة القديمة عف محيطيا مف خالؿ دائرة وقاؿ الرويضي: "أف المخطط االس
استيطانية تبدأ مف منطقة الشيخ جراح مرورا باحياء وادي الجوز ومنطقة باب االسباط وحتى احياء وادي 
حموه والبستاف وجورة العناب وصوال الى منطقة باب الخميؿ"، مشيرا الى أف ىذه المنطقة تطمؽ عمييا 

ماليييف  1الحوض الوطني المقدس(، حيث تخطط لتحويؿ ىذ المنطقة الى مزار يؤمو نحو اسرائيؿ اسـ )
ييودي سنويا ، وذلؾ بعد طرد الفمسطينييف منيا عبر السيطرة عمى اراضييـ وعقاراتيـ، واقامة الكنس 

يـ والبناء في بمدية وكانت ما يعرؼ بالمجنة الموائية لمتنظ والحدائؽ التوراتيو والمشاريع السياحية االستيطانية.
 القدس الغربية صادقت موخرا عمى اقامة ىذه المشاريع التي تنتظر البدء في تنفيذىا.

 3/5/1021، القدس، القدس
 

  23ي فمسطينيبركة: سنعمن العصيان المدني إذا فرض قانون الخدمة المدنية عمى محمد  93
الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة محمد ىدد النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمية، رئيس  :الناصرة

بركة، اليوـ الثالثاء، بالعصياف المدني في حاؿ فرض ما يسمى 'قانوف الخدمة المدنية' عمى الجماىير 
وأضاؼ أف المواطنيف العرب لف يقبموا بأي حاؿ مف األحواؿ ال خدمة عسكرية وال  العربية في وطنيا.

قاييس يجب التركيز عمييا في ىذه المسألة األمر األوؿ: ىو أنو ال يمكف 'وطنية' وال مدنية وىناؾ ثالثة م
لمدولة أف تطمؽ عمى نفسيا 'دولة ييودية' وأف تطمب مف العرب أف يدافعوا عنيا بيذه المواصفات، أو أف 

 تعرض عمييـ بديال لمخدمة العسكرية، وىذا أمر ال يمكف أف يحدث.
ولة ال يمكنيا أف تأتي بأيد نظيفة إلى الجماىير العربية التي تواجو واألمر الثاني بحسب بركة فيو أف الد

تقريبا أسبوعيا قوانيف عنصرية جديدة، وليذا فإف كؿ حديث عف مساواة، يجب أف يسبقو إلغاء كؿ القوانيف 
 والتشريعات واألنظمة العنصرية التي تـ سنيا عمى مر عشرات السنيف.

العربية ىي جزء ال يتجزأ مف شعبنا، وأوضاعيا ومكانتيا، المدنية  وأضاؼ 'األمر الثالث، أف الجماىير
 .2362والقومية، مرتبطة بما جرى في العاـ 

 3/5/1021، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 سقط شيادة زور لصالح مستوطنين وتثبيت حق عائمة مقدسية بمنزلياالمحكمة العميا اإلسرائيمية ت 93
محكمة العميا اإلسرائيمية بإسقاط شيادة زور أحد السماسرة المتعاونيف مع جمعيات قضت ال: القدس

استيطانية، وبالتالي تثبيت حؽ عائمة رويضي المقدسية في منزليا وفي قطعة أرض تممكيا في حي وادي 
 حموة ببمدة سمواف األقرب إلى المسجد األقصى مف جيتو الجنوبية.

 3/5/1021، سطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمومات الفم
 

 األمريكيةفوز باغمبية مقاعد مجمس اتحاد الطمبة في الجامعة ت التابعة لفتح حركة الشبيةجنين: ال 99
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 وسط مقاطعة حركتي الجياد وحماس، لالنتخابات تمكنت حركة الشبية الطالبية التابعة لحركة فتح، :جنيف
مقعدا مف  15بجنيف بحصوليا عمى  األمريكيةامعة مف الفوز باغمبية مقاعد مجمس اتحاد الطمبة في الج

وبينما تمكنت كتمة وطف التي تجمع الجبيتيف الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب مف  مقعدا. 11اصؿ 
مقاعد، فقد حصمت كتمة النضاؿ عمى مقعديف، والمبادرة الوطنية عمى مقعديف، بينما لـ  6الحصوؿ عمى 

 %.40ـ. وقد بمغت نسبة التصويت تتمكف فدا مف تجاوز نسبة الحس
 3/5/1021، القدس، القدس

 
 
 

 في الخميل بيت أوال بمدة شجرة وييدم جدرانًا استنادية غرب 500االحتالل يقتمع  30
دونمًا مف أراضي منطقة  22شجرة وىدمت جدرانًا استنادية في  500: اقتمعت قوات االحتالؿ، أمس، ؿالخمي

نصري غرب بمدة بيت أوال، شماؿ غربي الخميؿ، فيما ذكرت مصادر عطوس القريبة مف جدار الفصؿ الع
مف البمدة أف عمميات التجريؼ واقتالع األشجار تزامنت، أمس، مع تسميـ إخطار عسكري يقضي بإزالة 

 شبكة الكيرباء الواصمة إلى المنطقة.
 9/5/1021، األيام، رام اهلل

 
 فمسطينيين معتقمون إدارًيا 303"بتسيمم": مركز  32

القدس: قاؿ مركز المعمومات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف في األراضي المحتمة )بتسيمـ( انو يتضح مف 
المعطيات الحديثة التي حصؿ عمييا مف مصمحة السجوف اإلسرائيمية أّف عدد المعتقميف إداريا بم  في نياية 

 فمسطينييف. 102نيساف الماضي 
رييف معتقموف لفترات تتراوح بيف نصؼ سنة إلى سنة واحدة، % مف المعتقميف اإلدا12وأضاؼ: إّف قرابة 

معتقال في االعتقاؿ  21% آخروف ُمعتقموف لفترات تتراوح بيف سنة واحدة حتى سنتيف، ويقبع 16وقرابة 
اإلداري لفترة تتراوح بيف سنتيف وحتى أربع سنوات ونصؼ السنة بشكؿ متواصؿ، فيما يقبع معتقالف اثناف 

 زيد عمى أربع سنوات ونصؼ السنة، بشكؿ متواصؿ".لفترة اعتقاؿ ت
 9/5/1021، األيام، رام اهلل

 
 23 ياستطالع يظير تصاعد العنصرية الصييونية بشكل كبير ضد فمسطيني 31

، 62أظير استطالع لمرأي العاـ أجراه "االئتالؼ لمناىضة العنصرية" في األراضي المحتمة عاـ : الناصرة
 ى الصياينة ضد السكاف األصمييف في فمسطيف المحتمة. تنامي النوازع العنصرية لد

في المائة فقط مف المستطمعة آراءىـ كانوا يفضموف السكف إلى جانب  5.1وأوضحت نتائج االستطالع أف 
في  54في المائة كانوا سيسكنوف إلى جانب الج  أفريقي،  في حيف أف  1.1مواطف فمسطيني، وحوالي 
ؿ السكف إلى جانب قادـ جديد مف إحدى دوؿ االتحاد السوفييتي السابؽ، وفقط المائة مف العينة كانت تفض

 في المائة كانوا يفضموف السكف إلى جانب قادـ جديد مف أثيوبيا. 14.5
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في المائة  2في المائة مف المتدينيف الييود يفضموف مجاورة أثيوبييف، بينما فقط  40وبيف االستطالع أف 
في المائة سيجاوروف الج  أفريقي. في حيف قاؿ غالبية  1نب عربي، ومنيـ يفضموف السكف إلى جا

 العممانيوف الييود أنيـ يفضموف السكف إلى جانب قادـ جديد مف دوؿ االتحاد السوفييتي سابقا.
وأجاب قرابة نصؼ الجميور الييودي عمى السؤاؿ "ىؿ أنت معني بالسكف بشقة إذا عممت أف في الشقة 

في المائة قاؿ إنو إذا أعجبتو  16؟" أنيـ كانوا سيفقدوف االىتماـ بيذه الشقة، وفقط المجاورة يسكف عربا
الشقة فسيكوف معنيا بيا. وقد برز في ىذا الشأف أف المتدينيف الييود أبدوا اىتماما قميال لمسكف إلى جانب 

 في المائة مف العممانييف أنيـ مستعدوف لذلؾ. 11عائمة عربية، في حيف قاؿ 
 3/5/1021، الفمسطيني لإلعالم المركز

 
 
 

 البيرة: الجيش اإلسرائيمي يقتحم مكتب الحممة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان  33
اقتحمت قوات االحتالؿ امس مكتب الحممة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في  :وكاالت – القدس

لمقر. وقاؿ منسؽ الحممة الشعبية مدينة البيرة وصادرت أجيزة حاسوب وكاميرات تصوير مف داخؿ ا
أف قوات كبيرة اقتحمت مقر "لمقاومة الجدار واالستيطاف جماؿ جمعة في حديث لمراسؿ )بترا( في راـ اهلل 

. "الحممة الواقع بمدينة البيرة، وقامت بتحطيـ األبواب الرئيسة، وصادرت أجيزة حاسوب وكاميرات تصوير
المؤدية لممقر في ساعات الفجر األولى، ومنع المواطنيف الوصوؿ وبيف إف جيش االحتالؿ أغمؽ الشوارع 

إلى المنطقة، مستنكرا االعتداء الذي يطاؿ مؤسسات لممقاومة الشعبية. وأوضح إف ىذه اليجمة الشرسة التي 
يقودىا جيش االحتالؿ تأتي في إطار القضاء عمى المقاومة الشعبية وانجازاتيا، في ظؿ تصاعد وتيرة 

ومصادرة األراضي وىدـ البيوت مؤكدا مواصمة العمؿ والنضاؿ في إطار المقاومة الشعبية رغـ  االستيطاف
 ما تتعرض لو مف ىجمات واعتداءات.

 9/5/1021، الدستور، عم ان
 

 عتصام فمسطينيي سوريا احتجاجا عمى ظروف معيشتيمألردن: اا 32
لقادميف مف سوريا أمس داخؿ سكف اعتصـ العشرات مف الالجئيف الفمسطينييف ا: محمد النجار -عماف

 قريب في مدينة الرمثا األردنية عمى الحدود مع سوريا احتجاجا عمى ظروفيـ المعيشية.
مف  211وجاء االعتصاـ بعد أف قامت السمطات األردنية بنقؿ الالجئيف الفمسطينييف الذيف يبم  عددىـ 

ثا إلى مجمع صناعي سابؽ ممحؽ بو سكف سكف البشابشة الذي يقيـ فيو الجئوف سوريوف في مدينة الرم
 كاف معدا لعماؿ آسيوييف يطمؽ عميو اسـ "سايبر سيتي".

وتحدث الجئوف فمسطينيوف مف سوريا لمجزيرة نت عبر الياتؼ عف ما وصفوىا بالمعاناة الشديدة والظروؼ 
 غير اإلنسانية داخؿ السكف الجديد الذي وصفوه بأنو "معتقؿ ال يرقى لمعيشة البشر".

 3/5/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يستخدمون مواقع التواصل االجتماعية عمى االنترنت 23فمسطينيي % من 13.3استطالع:  35
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نشرت صحيفة الجيروزاليـ بوست في عددىا الصادر اليوـ نتائج استطالع لمرأي حوؿ مدى استخداـ سكاف 
في كمية الدراسات األكاديمية في مدينة  إسرائيؿ لشبكات التواصؿ االجتماعي كاف قد أجراه قسـ اإلعالـ

 شخصًا. 2100ـ" والذي شمؿ أكثر مف 1021"ريشوف ليتيسوف" تحت عنواف "إسرائيؿ في العصر الرقمي 
وبحسب الصحيفة فإف نتائج االستطالع أظيرت أف عرب إسرائيؿ ىـ األكثر نشاطًا في إسرائيؿ في 

% ىـ مف العرب ممف يقوموف بمشاركات عمى 12.1ف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي، مشيرة إلى أ
% مف السكاف العرب 11ووفقًا لنتائج الدراسة فإف  %.21المواقع االجتماعية بينما ال تتجاوز نسب الييود 

 % فقط مف السكاف الييود.16يقرأوف عمى شبكة االنترنت يوميًا في حيف أف 
ف يتصفحوف في المقاـ األوؿ بالمغة العبرية، بينما % مف اإلسرائيميي41.5وبحسب نتائج دراسة أخرى فإف 

 % يفضموف استخداـ المغة اإلنجميزية وأف ثمث الناطقيف بالمغة العبرية يزوروف فقط مواقع عبرية.24.5
 3/5/1021، عكا اون الين

 
 استخدام قوات االحتالل لمفسفور األبيض  بسبب تشوىات أطفال غزة "حديثي الوالدة": مجمة دولية 39

 International Journal ofنشرت المجمة الدولية ألبحاث البيئة والصحة العامة ): مد حساـمح

Environmental Research and Public Healthإيطالي -( تقريرا شارؾ في إعداده فريؽ فمسطيني
ات يثبت أف التشوىات الخمقية التي أصابت عددا مف أطفاؿ غزة "حديثي الوالدة" ناتجة عف استخداـ قو 

 .1002االحتالؿ لمفسفور األبيض إّباف عممية الرصاص المصبوب أواخر العاـ 
% مف اآلباء واألميات الذيف تعرضوا لمفسفور األبيض قد 11ووفقا لمتقرير فقد وجدت الدراسة أف نسبة 
 أنجبوا مواليد يحمموف تشوىات خمقية مختمفة.

االنتشار، والتنوع، ومدى الربط بالعوامؿ البيئية التقرير الذي حمؿ عنواف )تشوىات المواليد في غزة.. 
% مف مجموع مواليد القطاع يولدوف 12المحيطة( اختار مستشفى دار الشفاء لدراسة العينة، ألف ما مقداراه 

 فيو.
وخمصت الدراسة إلى أف القطاع كاف يعتبر واحدا مف أقؿ المناطؽ في العالـ التي تحدث فييا تشوىات 

، "بؿ إنو أقؿ مف الدوؿ الصناعية المتقدمة مثؿ الواليات 2000مولودا لكؿ  26معدؿ خمقية لممواليد ب
 ".2000مولودا لكؿ  11، وأوروبا 2000مولودا لكؿ  10المتحدة التي فييا النسبة 

 3/5/1021، الرسالة، فمسطين
 

 يؤكد دعمو لمطالب األسرى في سجون االحتاللاألردني "النواب"  33
لمطالػب األسػرى العػرب  ،أكد مجمس النواب وقوفػو ودعمػو الكػامميف :وغادة الشيخجياد المنسي  -عّماف 

والفمسػػطينييف المشػػروعة فػػي سػػجوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمية، الػػذيف ينفػػذوف إضػػرابا مفتوحػػًا عػػف الطعػػاـ منػػذ 
فػي بيػاف لػو أمػس، عمػى ضػرورة حػؿ قضػية األسػرى فػي السػجوف االسػرائيمية  ،أياـ، وشدد مجمػس النػواب

ع وقت وبدوف إبطػاء أو ميادنػة، معربػا عػف اعتػزازه واحترامػو لجميػع األسػرى، لصػمودىـ األسػطوري بأسر 
 في وجو الغطرسة اإلسرائيمية التي تمارس ضدىـ يوميًا عمى مرأى ومسمع العالـ أجمع.

ودعا المجمس مختمؼ المؤسسات والمجالس التمثيميػة فػي العػالـ، إلػى الضػغط عمػى حكومػاتيـ، مػف اجػؿ 
ء الفمسػػػطينييف حقػػػوقيـ المشػػػروعة، وفػػػؽ قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة ذات الصػػػمة، ووقػػػؼ الممارسػػػات إعطػػػا

 االسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني األعزؿ.
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 9/9/1021، الغد، عم ان
 

 في حشد الدعم لعممية السالم« جي ستريت»دور منظمة  أىميةالمجالي يؤكد  33
 ،العػيف عبػد اليػادي المجػالي ،يػة فػي مجمػس األعيػافاستعرض رئيس لجنة الشػؤوف الخارج: بترا –عماف 

ومسػؤولية جميػع  ،المستجدات والجيػود المتعمقػة بعمميػة السػالـ« جي ستريت»لوفد منظمة  ،أمس الثالثاء
وصػوال  ،األطراؼ في تييئة الظػروؼ المناسػبة إلطػالؽ مفاوضػات مباشػرة بػيف الفمسػطينييف واإلسػرائيمييف

وبيف المجالي خػالؿ اسػتقبالو الوفػد  لتحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة. إلى حؿ الدولتيف كسبيؿ وحيد
فػي حشػد الػدعـ لعمميػة السػالـ فػي المنطقػة بمػا  ،بحضور اعضاء المجنة أىمية دور منظمػة جػي سػتريت

يكفؿ إقامة الدولة الفمسطينية عمى األرض الفمسطينية، ويحقؽ السالـ العادؿ لشعوب المنطقة، مشيرا إلى 
جيػػود التػػي يبػػذليا األردف بقيػػادة جاللػػة الممػػؾ عبػػداهلل لػػدفع عمميػػة السػػالـ قػػدما وتخطػػي العقبػػات التػػي ال

 تعانييا.
لجنػػة العالقػػات العامػػة األميركيػػة ػػػػ اإلسػػرائيمية )إيبػػاؾ( فػػي تمثيػػؿ الييػػود « جػػي اسػػتريت»وتنػػافس منظمػػة 

واليسارييف الييود ممػف يرفضػوف مواقػؼ  األميركييف بعد أف باتت تحظى بتأييد قطاع واسع مف الميبرالييف
قػػادة إيبػػاؾ اليمينيػػة المتشػػددة حيػػاؿ الصػػراع العربػػي ػ اإلسػػرائيمي، ومسػػتقبؿ عمميػػة السػػالـ فػػي الشػػػرؽ 

 األوسط.
 9/9/1021، الدستور، عم ان

 
 مع األسرى أمام رئاسة الوزراء ومجمع النقابات اً اعتصامان تضامن: عم ان 39

نظػػػػـ أىػػػػالي األسػػػػرى ونشػػػػطاء نقػػػػابيوف وشػػػػبابيوف اعتصػػػػاميف : الشػػػػيخجيػػػػاد المنسػػػػي وغػػػػادة  - عّمػػػػاف
ويبم  عدد األسرى  تضامنييف معيـ، أحدىما أماـ دار رئاسة الوزراء، والثاني في مجمع النقابات المينية.

، 2341مفقػػػػػودا، بعضػػػػػيـ منػػػػػذ العػػػػػاـ  13أسػػػػػيرا، إضػػػػافة إلػػػػػى  11األردنيػػػػيف فػػػػػي السػػػػػجوف اإلسػػػػػرائيمية 
األسػػرى الفمسػػطينييف والعػػرب معركػػة "األمعػػاء الخاويػػة" منػػذ السػػابع عشػػر مػػف نيسػػاف ويشػػاركوف زمالءىػػـ 

  )إبريؿ( الماضي.
ودعػػػػا بعػػػػض ذوي األسػػػػرى، الحكومػػػػة الػػػػى أف تطمػػػػب مػػػػف خػػػػالؿ القنػػػػوات الدبموماسػػػػية، مػػػػف الحكومػػػػة 

ة، قضػى اإلسرائيمية منح أبنائيـ فرصة قضاء محكومياتيـ في السجوف األردنية، بخاصة وأف ىنػاؾ سػابق
 فييا أربعة مف المحكوميف بقية مددىـ في ىذه السجوف.

وىتؼ النشطاء في وقفػتيـ التػي شػارؾ فييػا نقػابيوف وحقوقيػوف وحزبيػوف والحػراؾ الشػبابي، بإلغػاء اتفاقيػة 
غالؽ السفارة اإلسرائيمية، اضافة الى توجيو التحية لمشيداء الػذيف قضػوا نحػبيـ دفاعػا عػف  وادي عربة، وا 

كمػػػػا نػػػػددوا بسياسػػػػات التطبيػػػػع مػػػػع الكيػػػػاف االسػػػػرائيمي، باعتبارىػػػػا أدوات تػػػػدعـ التعنػػػػت  طيف.تػػػػراب فمسػػػػ
 االسرائيمي تجاه القضية الفمسطينية بشكؿ عاـ، واالسرى عمى نحو خاص.

 9/9/1021، الغد، عم ان
 

 إلحياء ذكرى النكبة تحت شعار "ال لمتوطين .. نعم لمعودة" شعبيةفعاليات االردن:  30
تحت شعار "ال  2362تنطمؽ غدًا فعاليات شعبية إلحياء ذكرى نكبة فمسطيف  :ية سعد الديفناد -عماف 

وقػاؿ منسػؽ  لمتوطيف.. نعـ لمعودة" ضمف سياؽ الحممة الوطنية لمحفاظ عمى اليويػة الفمسػطينية "انتمػاء".
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نطمؽ فػػػي حممػػػة "انتمػػػاء" فػػػي األردف أيمػػػف الػػػدقس إف "ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف األنشػػػطة والفعاليػػػات التػػػي سػػػت
مختمػػؼ المخيمػػات وبعػػض التجمعػػات واألحيػػاء الكبػػرى الموزعػػة فػػي المممكػػة، اعتبػػارًا مػػف يػػوـ غػػد وحتػػى 

 نياية الشير".
وأضاؼ لػ "الغد" إف "جػدواًل زخمػًا بالفعاليػات المتنوعػة جػرى إعػداده حػوؿ قضػايا العػودة وتقريػر المصػير، 

ارىـ وأراضػػييـ التػػي ُىّجػػروا منيػػا بفعػػؿ العػػدواف وتمسػػؾ الالجئػػيف الفمسػػطينييف بحقيػػـ فػػي العػػودة إلػػى ديػػ
 ".2362الصييوني العاـ 

قميميػة ودوليػة حػوؿ الحػؽ الفمسػطيني الثابػت  250وتتقاطر جيود زىػاء  مؤسسػة أىميػة فمسػطينية عربيػة وا 
بالعودة والتحرير وتقرير المصير، عبر تنظيـ أنشطة وفعاليات متنوعة تبدأ مع حموؿ شير نكبة فمسػطيف 

 وتستمر حتى نيايتو. 2362
وتيدؼ "انتماء" إلى "تعزيز الشعور الوطني في أوساط الالجئيف الفمسطينييف في مختمؼ أمػاكف تواجػدىـ 
داخؿ فمسطيف المحتمة وخارجيا، بوصفيا حالة رمزيػة تحمػؿ فػي طياتيػا معػاني الشػعور بالمسػؤولية تجػاه 

عمى الحؽ الثابت بػالعودة والتػي تمثػؿ القناعػة  القضية الفمسطينية، وترفع شعار االنتماء لفمسطيف، وتؤكد
الشعبية بحتميتيا"، وفؽ المدير العاـ لمنظمة "ثابت" لحؽ العودة عمي ىويدي، فػي حػديث سػابؽ لػػ "الغػد" 

 مف بيروت.
وتتمثؿ وسائؿ الحممة المفتوحة أماـ أي أنشطة مستجدة، فػي رفػع العمػـ الفمسػطيني طػواؿ الشػير الحػالي، 

التراثػػػي الفمسػػػطيني وكػػػؿ مػػػا يرمػػػز لفمسػػػطيف مثػػػؿ الكوفيػػػة والوشػػػاح الفمسػػػطيني، ونشػػػر  وارتػػػداء المبػػػاس
 الممصقات والمواد الدعائية والتراثية الفمسطينية في األماكف العامة.

طػػػالؽ صػػػفحات  وتتضػػػمف أنشػػػطة المؤسسػػػات، وغالبيتيػػػا فمسػػػطينية، الكتابػػػة فػػػي الوسػػػائؿ اإلعالميػػػة، وا 
ة اإلنترنػػت، وتنظػػيـ الحمػػالت اإلعالميػػة والثقافيػػة فػػي أوسػػاط الالجئػػيف الكترونيػػة لنشػػر الفكػػرة عمػػى شػػبك

 الفمسطينييف.
 9/9/1021، الغد، عم ان

 
  تدخل عمى خط محاولة إنياء األزمة بين "األونروا" وموظفييا ونيابيةأطراف حكومية  32

القائمػة بػيف إدارة  تػدخمت أطػراؼ حكوميػة وبرلمانيػة بػزخـ مػؤخرًا إلنيػاء األزمػة: نادية سعدالديف -عماف 
وقالػت مصػادر مطمعػة  وكالة "األونروا" وموظفييا، وسط اسػتمرار إضػراب المػوظفيف المفتػوح عػف العمػؿ.

إف المباحثات ما تزاؿ مستمرة بعدما دخؿ عمى خط التوفيؽ بيف الطػرفيف نػواب مػدعوموف بعريضػة جػرى 
 مميف في الوكالة.نائبًا، لممطالبة بضغط رسمي لصالح العا 21توقيعيا مؤخرًا مف 

وأضافت المصادر إلى "الغد"، إف المحاوالت جارية لحػؿ األزمػة الممتػدة منػذ الشػير الماضػي، مػف خػالؿ 
.  طرح توفيقي يرضي الطرفيف، ويعمؿ عمى وقؼ اإلضراب المفتوح عف العمؿ، المستمر حتى اليـو

امميف، ولكػف سػيتـ التوصػؿ وأوضحت أف الشخصيات النيابية التي تدخمت في الموضوع تؤيد مطالػب العػ
 في النياية إلى حؿ وسط إلنياء الخالؼ القائـ.

مػػف جانبيػػا، اعتبػػرت دائػػرة الالجئػػيف فػػي حػػزب الشػػعب الػػديمقراطي "حشػػد" أف "رفػػض األونػػروا لمطالػػب 
ودعت، في بيػاف  العامميف يندرج في سياؽ التراجع التدريجي عف أداء دورىا تجاه الالجئيف الفمسطينييف".

و أمػػس، إلػػى "تػػوفير الحيػػاة اإلنسػػانية الكريمػػة لمػػوظفي الوكالػػة، تماشػػيًا مػػع الظػػروؼ االقتصػػادية أصػػدرت
 الصعبة التي تمر بيا المنطقة، واالستجابة لمطالبيـ".
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 9/9/1021، الغد، عم ان
 

 مشاعر االستياء تجاه بطء مسيرة اإلصالح فى األردن يواشنطن بوست: تنام 31
ف بوسػػت األمريكيػػة عمػػى مػػدى تنػػامى مشػػاعر االسػػتياء بػػيف صػػفوؼ عمقػػت صػػحيفة واشػػنطي: ربػػاب فتحػػ

أف األوضاع فػى األردف تػـ  الصحيفة،واعتبرت  الشباب األردنى حياؿ بطء مسيرة اإلصالح فى المممكة.
ف  تجاىميػا فػػى خضػػـ الحػػديث عمػػا يحػدث فػػى سػػوريا ومػػا تمػػى الثػورة فػػى تػػونس ومصػػر وليبيػػا، السػػيما وا 

وليس سقوط الممكية، فضال عف أنيا صػغيرة وحسػنة السػموؾ ممػا  يح السياسالمظاىرات تطالب باإلصال
 يدفع قوات األمف إلى عدـ استخداـ القوة معيـ أو قمعيـ.

تحت سطحو الكثير مف التوترات التى تضػع االسػتقرار محػؿ تسػاؤؿ فػى ىػذه  يغير أف ىذا التحضر يغم
فػػى المنطقػػة،  يحجػػر األسػػاس لمتػػأثير األمريكػػ، وتعػػد يالمممكػػة اليامػػة لمغايػػة عمػػى الصػػعيد االسػػتراتيج

 يباإلضػػافة إلػػى أنيػػا آخػػر حميػػؼ عربػػى يعتمػػد عميػػو بالنسػػبة إلسػػرائيؿ بعػػد سػػقوط الػػرئيس السػػابؽ، حسػػن
 مبارؾ.

وما زاد الوضع سوءا؛ تراجع المستوى االقتصادى وانتشار قضايا الفساد ضد بعض الوزراء وأعضػاء مػف 
 ذى زاد مف مشاعر االستياء ضد النخبة الحاكمة.دائرة الممؾ الداخمية، األمر ال

 3/9/1021، اليوم السابع، مصر
 

 بعد االعتراضات المبنانية "إسرائيل"استئناف عممية بناء الجدار الفاصل بين لبنان و 33
استأنفت القوات اإلسرائيمية أمس عمميا في بنػاء الجػدار الفاصػؿ عمػى حػدودىا : لياؿ أبو رحاؿ - بيروت

ابػػؿ بوابػػة فاطمػػة، وسػػط اسػػتنفار لمجػػيش المبنػػاني وقػػوات الطػػوارئ الدوليػػة العاممػػة فػػي جنػػوب مػػع لبنػػاف مق
 عند الجانب المبناني، وانتشار آليات مصفحة إسرائيمية في الجانب المقابؿ لمبوابة.« اليونيفيؿ»لبناف 

ضػباطا لبنػانييف  فػي النػاقورة، يضػـ« اليونيفيؿ»ومف المقرر أف يعقد صباح اليـو اجتماع ثالثي في مقر 
سرائيمييف ومف  ، بطمب مف لبناف، الذي قدـ احتجاجات بسبب رصد خروؽ إسرائيمية متمثمة «اليونيفيؿ»وا 
سػػػنتيمترا داخػػػؿ األراضػػػي المبنانيػػػة، أثنػػػاء عمميػػػة بنػػػاء الجػػػدار العػػػازؿ عمػػػى الحػػػدود  45بػػػدخوؿ إسػػػرائيؿ 

 ود وحديثو إلى جندي إسرائيمي قبؿ عودتو.الدولية، إضافة إلى تجاوز النقيب اإلسباني كاؿ ديروف الحد
أمس، أف التقارير « الشرؽ األوسط»، أندريا تيننتي، لػ«اليونيفيؿ»وأكد نائب المتحدث الرسمي باسـ قوات 

عف عبور عنصر مف قوات حفظ السالـ الغانية لمسياج التقني، بحضور قائد القوة الدولية، وكذلؾ ترحيؿ 
 «.وال أساس ليا مف الصحة غير دقيقة»الضابط اإلسباني، 

وكانػت تقػػارير صػػحافية أشػػارت أمػػس إلػػى أف إسػػرائيؿ أوقفػػت عمميػػة البنػػاء مػػف جيػػة بمػػدة العديسػػة بسػػبب 
مف الجية الشػمالية مػف خػالؿ رفػع « جدار الطيب»التحفظ المبناني عمييا، فيما واصمت البناء في منطقة 

 ف الشائؾ واإللكتروني.الباطوف، التي حمت مكاف الشريطي« بموكات»المزيد مف 
 9/9/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 يطالب بحماية األسرىو  ...االحتالل بحق الفمسطينيين جرائم ينالبرلمان المصري يد 32

، بياًنا أكدت فيو إدانتيا 2/5 يوـ الثالثاء ،أصدرت لجنة الشؤوف العربية بمجمس الشعب المصري :القاىرة
وتعمف دعميا  ،كياف الصييوني ضد الفمسطينييف في كؿ األراضي المحتمةالكاممة لمجرائـ التي يرتكبيا ال
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 لألسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ "الذيف بدؤوا مقاومة نادرة مف نوعيا وىي مقاومة األمعاء الخاوية".
وحذرت المجنة الكياف الصييوني مف التمادي في جرائمو المتواصمة ضد الشعب الفمسطيني، وأدانت 

 وحممتيا المسؤولية كاممة عف وحياة األسرى والمعتقميف. ،ؼ واحتجاز آالؼ األسرى العرباختطا
لفضح ىذه الجرائـ  ،وطالبت المجنة بالتنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية

لمقياـ  ،ربيةعمى جرائـ االحتالؿ، والضغط عمى الحكومات الع وبالدعوى لتظاىرات عربية واسعة اعتراضاً 
 سجوف االحتالؿ. فيوالعرب المحتجزيف  فالفمسطينييعف جميع األسرى  اإلفراج فيبالدور المنوط بو 

في إلزاـ الكياف الصييوني باحتراـ  ،بتحمؿ مسؤولياتو الدولياألمـ المتحدة والصميب األحمر ت وطالب
البرلماني  واالتحادرلماف الدولي بإصدار توصية إلى الب حمزاويعمرو . دالقانوف الدولي. كما طالب 

 األورومتوسطي لتشكيؿ لجاف تقصى حقائؽ بشأف األسرى العرب داخؿ السجوف الصييونية.
 3/5/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تركيا: دوري لكرة القدم تحت شعار الحرية لألسرى الفمسطينيين 35

 ،وري القدس الثالث لكرة القدـ في مدينة إسطنبوؿنظمت الجالية الفمسطينية في تركيا د :راـ اهلل ،إسطنبوؿ
تحت شعار "الحرية ألسرانا"، واشترؾ في المقاء عدة فرؽ مف مختمؼ الدوؿ العربية وأبناء الجالية الفمسطينية 

وألقيت عدة كممات خالؿ الفعالية التضامنية مع األسرى  المقيميف في تركيا واتحاد طمبو فمسطيف.
الذيف يخوضوف إضرابيـ المفتوح لألسبوع الرابع عمى التوالي، وأكدوا عمى  ،االحتالؿالفمسطينييف في سجوف 

 دعميـ المتواصؿ لقضية األسرى بالسجوف اإلسرائيمية.
أف الفعالية "نظمت بدعـ مف اتحاد األعماؿ التركي  ،وذكر "نادي األسير الفمسطيني"، الذي أورد الخبر

ورئيس  ،اؿ الفمسطيني في تركيا وأعضاء الجالية الفمسطينية والعربيةبمشاركة رئيس ممتقى األعم ،الفمسطيني
 مكتب نادي األسير وبحضور األسيرة المحررة أمنو منى واألسرى المحرريف".

 3/5/1021قدس برس، 
 

 العربي الناصرية في مصر: إغالق معبر رفح لم يعد مبرراً  جريدةرئيس تحرير  39
منع السمطات األمنية المصرية لوفد مف رجاؿ  ،ربي الناصرية في مصرالع جريدةانتقد رئيس تحرير  :القاىرة

األعماؿ والبرلمانييف العرب مف العبور إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، لممشاركة في المؤتمر الدولي 
لالستثمار في األراضي الفمسطينية، واعتبر ذلؾ عمال غير قانوني ويتنافى ومفيوـ السيادة الوطنية، التي 

أنيا "كفيمة بمراجعة الموقؼ مف إغالؽ معبر رفح وفتحو بشكؿ دائـ في وجو عبور البضائع قاؿ ب
في  ،واستغرب السناوي بما ينيي الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ عد أعواـ". ،واألشخاص

صمت جماعة اإلخواف المسمميف عف إدانة موقؼ السمطات األمنية  ،قدس برس وكالةتصريحات خاصة ل
ورأى السناوي أف  ومنعيا مف العبور إلى غزة. اإلسماعيمية،قافمة رجاؿ األعماؿ العرب في مف حجز 

 .استمرار إغالؽ معبر رفح في وجو العابريف والبضائع مف إلى قطاع غزة لـ يعد مقنعاً 
 3/5/1021قدس برس، 

 
 رجال أعمال مصريون يدعمون مشروع إنشاء "وقفيات" لدعم القدس 33
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، والمؤلؼ مف أعضاء نقابتي  المقاوليف  قتصادي المصري الذي يزور غزة حالياً أكد الوفد اال :غزة
 والميندسيف المصرييف، دعمو لمشروع اتحاد المقاوليف الفمسطينييف بمحافظات غزة، الرامي إلى إنشاء 

 
عبر وقفيات لدعـ القدس وتعزيز صمود أىميا في مواجية سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي اليادفة لتيويدىا 

 تفريغيا مف السكاف.
 3/5/1021قدس برس، 

 
 دولة فمسطينية إقامةيؤيد  الجديدالرئيس الفرنسي  33

دولة فمسطينية مستقمة  إلقامةالرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا ىوالند تأييده الكامؿ  : أكدبتراوكالة  –باريس 
ضمف خطط عمؿ الرئيس الجديد . وقاؿ في كتيب نشره الحزب االشتراكي الفرنسي يت"إسرائيؿ"جانب  إلى

 واألمفنو سيتقدـ بمبادرات مف اجؿ استئناؼ مفاوضات جديدة لتحقيؽ السالـ إلبرنامجو االنتخابي،  تنفيذاً 
 والفمسطينييف. لػ"إسرائيؿ"

 9/5/1021الدستور، عمان، 

 
 عي لالتفاقعممية السالم إدمانًا جماعيًا يمبي مختمف االحتياجات إال الس أصبحتاألزمات الدولية:  39

يقوؿ روبرت بميشر، مدير المشروع العربي اإلسرائيمي في مجموعة األزمات  :مف المحرر السياسي - القدس
إف "الحصيمة النيائية ىي أف عممية السالـ، مع جميع أوجو قصورىا، قد أصبحت بمرور الوقت  :الدولية

ية سالـ ليس االحتياج الرئيسي بينيا. يقوؿ إدمانًا جماعيًا يمبي مختمؼ االحتياجات، لكف التوصؿ إلى اتفاق
البعض إف إعالف وفاة العممية سيخمؽ فراغًا ويخاطر بنشوب العنؼ. لكف ذلؾ يبال  في المصداقية التي 
تتمتع بيا العممية الراىنة. إف المحافظة عمى الوىـ بأف ىذه العممية ستنجح ستجعؿ مف المفاوضات الجادة 

 أمرًا أكثر مراوغة".
أف يستفيدوا  ،انو ينبغي عمى اإلسرائيمييف والفمسطينييف والمجتمع الدولي ،مجموعة األزمات الدولية وتقوؿ

مف الركود السائد حاليًا في صنع السالـ، نتيجة اإلحباط في راـ اهلل، واالنتفاضات العربية، والحممة 
عادة النظر في المقاربة المستعممة االنتخابية الرئاسية األميركية، والمخاوؼ بشأف برنامج إيراف النووي، إل

وأشارت إلى أف ثمة ثالثة تعديالت ضرورية لتوفير الحوافز مف أجؿ تحقيؽ  لمتوصؿ إلى حؿ الدولتيف.
خصوصًا تمؾ الناشئة عف حرب عاـ  –التقدـ ورفع درجة مثبطات الوضع الراىف. أواًل، دمج قضايا جديدة 

شراؾ مكونات جديدة، مثؿ المستوطنيف، واليميف  –ف ، وتأسيس إسرائيؿ وتيجير الفمسطينيي2362 وا 
اإلسرائيمي )القومي والديني عمى حد سواء(، واإلسالمييف، وفمسطينيي الشتات واألقمية العربية في إسرائيؿ. 
ثانيًا، إعادة النظر في اإلستراتيجية الفمسطينية لتعديؿ ميزاف القوى. ثالثًا، إنشاء ىيكمية دولية حقيقية 

 ة. بقدر صعوبة تخّيؿ حؿ يعالج جميع ىذه القضايا، فإف األصعب حتى ىو تخّيؿ حؿ ال يعالجيا.لموساط
و"ثياب اإلمبراطور الخفية: الفمسطينيوف ونياية عممية السالـ"، وىو أحدث تقارير مجموعة األزمات الدولية، 

الت التي جرت لاللتفاؼ ، ويجري مسحًا لممحاو 2331يدرس أوجو قصور العممية التي ولدت في أوسمو عاـ 
 عمييا ويقترح بدائؿ لعممية بات ىناؾ إقرار واسع بعقميا.

ويقوؿ التقرير انو ينبغي عمى اإلسرائيمييف والفمسطينييف والمجتمع الدولي أف يعيدوا النظر في الدعامات 
ويضيؼ لف  ائـ.األساسية لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، التي لف تفضي، في شكميا الراىف، إلى اتفاؽ د
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يكوف الفكاؾ مف الماضي سياًل. قمة ىـ الذيف يؤمنوف بعممية السالـ، لكف كثر ىـ الذيف يعتقدوف بفائدتيا. 
إنيا تساعد واشنطف في إدارة عالقاتيا مع العالـ العربي والتعويض عف عالقاتيا الوثيقة مع إسرائيؿ. بفضؿ 

عاـ لألمـ المتحدة يتمتعوف بالجموس إلى طاولة دبموماسية الرباعية، فإف األوروبييف، والروس، واألميف ال
مرموقة. تساعد مفاوضات السالـ عمى حرؼ وتشتيت االنتقادات الدولية والضغوط اإلسرائيمية. حتى 
الفمسطينييف، ورغـ أنيـ أكثر مف يعاني مف الوضع الراىف، سيخسروف إذا ُأعمنت وفاة العممية التي تقبع 

وبة: السمطة الفمسطينية قد تنيار، وستنيار معيا المزايا االقتصادية والسياسية التي توّلدىا حاليًا في حالة غيب
 وكذلؾ المساعدات التي تجتذبيا.

ويقوؿ روبرت مالي، مدير برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في مجموعة األزمات، "الحقيقة التي ال 
لعبة مزيفة: أف استئناؼ المفاوضات في السياؽ  فكاؾ منيا ىي أف جميع الالعبيف منخرطوف اآلف في

الحالي يمكف أف يفضي إلى النجاح؛ وأنو يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ في إطار زمني قصير؛ وأف الرباعية 
تمّثؿ وسيطًا فعااًل؛ وأف القيادة الفمسطينية جادة بشأف المصالحة، أو األمـ المتحدة، أو المقاومة الشعبية، أو 

 –فمسطينية". الخطوة األولى في التخمص مف إدماف ضار تتمثؿ في االعتراؼ بأنو كذلؾ تفكيؾ السمطة ال
 اإلقرار بعد كؿ ىذا الوقت بأف اإلمبراطور ال يرتدي أي ثياب".

 3/5/1021، القدس، القدس
 

 يمبتوفير العالج ل ويطالب لتدىور صحة األسرى الفمسطينيين قمقاالتحاد األوروبي  90
قمقيا تجاه تدىور "برت بعثات دوؿ االتحاد األوروبي في األراضي الفمسطينية عف ع: فتحي صّباح -غزة 

الظروؼ الصحية لمفمسطينييف قيد االعتقاؿ اإلداري في إسرائيؿ الذيف أضربوا عف الطعاـ منذ أكثر ما يزيد 
ت الطبية كافة توفير المساعدا"وطالب االتحاد األوروبي في بياف أمس الحكومة اإلسرائيمية بػ ."عمى شيريف

التأكيد عمى موقفو الواضح مف ". وجدد ")لألسرى(، والسماح بالزيارات العائمية في أقرب فرصة ممكنة
استخداـ إسرائيؿ لالعتقاؿ اإلداري مف دوف تيـ: يحؽ لممعتقميف أف يتـ إعالميـ بأسباب اعتقاليـ ويحؽ ليـ 

أسير المفتوح عف  2400عف قرب إضراب  "ابعيت". وقاؿ االتحاد إنو "محاكمة عادلة مف دوف أي تأخير
 ."االحتراـ الكامؿ لمحقوؽ اإلنسانية الدولية تجاه السجناء كافة"الشير الماضي، داعيًا إلى  21الطعاـ منذ 

 9/5/1021الحياة، لندن، 
 

 الحكومة حول قضية األسرى الفمسطينيين يستجوبُمَشرع ألماني  92
مسطينية في مدف غرب ألمانيا، إف عضو البرلماف األلماني عف حزب قالت الجاليات والفعاليات الف :برليف

 يـواليسار، فولفغان  غيركو، سيستجوب الحكومة، حوؿ قضية األسرى الفمسطينييف، في جمسة البرلماف 
وفا نسخة عنو أف ىذا االستجواب جاء ردا وكالة وأوضحت الجاليات في بياف صحفي وصمت  األربعاء.

الجاليات والفعاليات الفمسطينية في مدف غرب ألمانيا، إضافة إلى اتحادي األطباء  عمى رسالة أرسمتيا
والصيادلة الفمسطينييف، والميندسيف األلماني الفمسطيني في والية شماؿ الريف ويستفاليا، إلى أعضاء 

 البرلماف األلماني )البوندستاغ(.
 3/5/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
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 المستشفى إلىفمسطينيين مضربين عن الطعام  أسرى ستةيطمب نقل  الدولي األحمرالصميب  91

 ستةطالبت المجنة الدولية لمصميب األحمر بنقؿ : وكاالتالعبد الرحيـ حسيف، عالء المشيراوي،  -عواصـ 
خطر "أسرى لـ تذكر أسماءىـ، إلى مستشفى مدني بسبب تدىور وضعيـ الصحي لدرجة أنيـ يواجيوف 

، وقاؿ رئيس وفد المجنة في فمسطيف المحتمة خواف بيدرو شيرر، في بياف أصدره في جنيؼ: "الموت الوشيؾ
نود أيضًا اإلشارة إلى أف مف حؽ المحتجز، بموجب قرارات الجمعية الطبية العالمية، االختيار بحرية إف "

 ."اره، والحفاظ عمى كرامتو، أمر أساسيكاف يوافؽ عمى تغذيتو أو عمى تمقي العالج الطبي، وأف احتراـ خي
 :وأعربت المجنة عف أسفيا لوقؼ السمطات اإلسرائيمية زيارات عائالت المضربيف عف الطعاـ. وقاؿ شيرر

إف العائالت قمقة إزاء الوضع الصحي ألبنائيا المعتقميف، نطالب بإلحاح السمطات اإلسرائيمية بالسماح "
تيـ. وفي ظروؼ بمثؿ ىذه الصعوبة، يصبح ذلؾ حاجة إنسانية لممعتقميف بتمقي زيارات مف عائال

 ."ضرورية
 9/5/1021االتحاد، أبو ظبي، 

 
 المضربين عن الطعاماألسرى بشأن  ياقمق بر عنعتة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يمفوض 93

ية مفوضة األمـ المتحدة السام ،عبر مكتب نافي بيالي: محمد ىميمي :تحرير ،مصطفى صالح :إعداد
وقالت المتحدثة باسـ المكتب رافينا  عف القمؽ بشأف مصير المضربيف عف الطعاـ. اإلنساف،لحقوؽ 

إال في حاالت  اإلداري"القانوف الدولي واضح: ينبغي أال يستخدـ االعتقاؿ  :شامداساني في مؤتمر صحفي
وقالت . ونية اعتقاليـ"الحؽ في الطعف عمى قان اإلدارييفاستثنائية وألسباب أمنية ممحة. لممعتقميف 

تابعة لممنظمة الدولية  اإلنسافشامداساني إف محققيف مستقميف مف األمـ المتحدة وىيئات مدافعة عف حقوؽ 
الذي يشمؿ األطفاؿ والذي  اإلداريعبروا عف مخاوفيـ بشأف استخداـ إسرائيؿ المتكرر والواسع لالعتقاؿ 

 يحـر المعتقميف مف الحؽ في محاكمة عادلة.
 3/5/1021الة رويترز، وك

 
 ضد األسرى تصل إلى مستوى جرائم الحرب "إسرائيل"دول عدم االنحياز: ممارسات  92

السياسييف  األسرىوكاالت: أعربت دوؿ عدـ االنحياز عف قمقيا البال  إزاء تدىور أوضاع  -شـر الشيخ 
مشروع اإلعالف الخاص  وأدانت دوؿ عدـ االنحياز في الفمسطينية المحتمة. األراضيالفمسطينييف في 

 ، في شـر الشيخ، تمييداً أمسالسياسييف في فمسطيف، والذي اقره كبار المسؤوليف في اجتماعيـ  باألسرى
، استمرار سجف واعتقاؿ المئات مف المدنييف الفمسطينييف عمى  لرفعو لوزراء الخارجية في اجتماعاتيـ اليـو

 يد قوة االحتالؿ اإلسرائيمية.
في السجوف ومراكز االعتقاؿ سواء في  األسرىاالنحياز الظروؼ الصعبة التي يعتقؿ فييا  وأدانت دوؿ عدـ

لمتعذيب الجسدي والنفسي  "إسرائيؿ"استخداـ  وأدانت أيضاً  ."إسرائيؿ"الفمسطينية المحتمة أو في  األراضي
مى الخدمات الطبية لمسجناء الفمسطينييف، بما في ذلؾ منع الزيارات عنيـ ومنعيـ مف التعميـ والحصوؿ ع

ممارسات السمطات اإلسرائيمية إزاء السجناء  أفالالزمة، وحبسيـ بصورة انفرادية. وشددت عمى 
مرتبة جرائـ الحرب وجرائـ ضد اإلنسانية، وبالتالي فإنيا تخضع  إلىالفمسطينييف، تصؿ في بعض األحياف 

 لمقانوف الجنائي الدولي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
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كما أعربت دوؿ عدـ االنحياز عف قمقيا البال  إزاء إضراب المئات مف السجناء الفمسطينييف عف الطعاـ 
الماضي، كما عبرت دوؿ عدـ االنحياز عف قمقيا البال  إزاء الحالة الصحية  / أبريؿنيساف 21منذ 

دت دوؿ عدـ االنحياز عمى وشد المتدىورة التي يعانى منيا الكثير مف الفمسطينييف قيد االحتجاز اإلداري.
جؿ ضماف حسف إعاشة السجناء أباعتبارىا سمطة احتالؿ يتعيف عمييا أف تعمؿ مف  "إسرائيؿ" أف

 الفمسطينييف بمف فييـ ىؤالء الذيف يضربوف عف الطعاـ.
 9/5/1021، رام اهلل، األيام

 
 زةقافمة جديدة إلى غ... و االوي: زمام المبادرة بأيدي األسرى الفمسطينيينج 95

اضطرار األسرى الفمسطينييف لمجوء إلى اإلضراب  ،االويجوصؼ النائب البريطاني جورج : كارمف جابر
، مستنكرا واقع أف ُيجَبر ىؤالء األسرى عمى "فضيحة فكرية"عف الطعاـ مف أجؿ المطالبة بحقوقيـ، بأنو 

الحتالؿ اإلسرائيمي بحقيـ، لتسميط الضوء عمى الجرائـ التي يرتكبيا ا ،خوض إجراء جذري ومأساوي كيذا
الذي يزور لبناف، في حديث  ،االويجطالب و ومؤكدا أف ىذا الموضوع بالكاد يذكر في اإلعالـ الغربي، 

لسفير أمس األوؿ، باإلفراج الفوري عف النائبيف مرواف البرغوثي وأحمد سعدات، وجميع األسرى جريدة ال
في أيدي األسرى الفمسطينييف دوف غيرىـ، مشيرا إلى أف السياسييف. واعتبر أف زماـ المبادرة حاليا ىو 

 إسرائيؿ لف تقـو بأي خطوة لحؿ الموضوع.
بوقت طويؿ. وكشؼ النائب البريطاني عف  االوي إف نضالو مف أجؿ فمسطيف بدأ قبؿ أف يكوف نائباً جقاؿ و 

وضحا أف القافمة غادرت مدينة إلى قطاع غزة، م ، ستتوجو قريباً "4 –فيفا باليستينا "قافمة بّرية جديدة تحت 
برادفورد البريطانية، وىي موجودة اآلف في جنوب تركيا، وستدخؿ في األياـ القميمة المقبمة األراضي السورية، 

االوي كؿ األطراؼ جودعا  لتتوجو بعدىا إلى األراضي األردنية ومف ثـ إلى مصر لموصوؿ عبرىا إلى غزة.
 ."يني أثناء مرور القافمة في سوريا، إذ أنو العمـ الوحيد الذي سُيرفعاحتراـ العمـ الفمسط"السورية إلى 

 9/5/1021السفير، بيروت، 
 

 مقطاع الخاص في الضفة وغزةلمنحة قيمتيا ثالثة ماليين دوالر  يقدمالبنك الدولي  99
والر لوزارة وافؽ مجمس المديريف التنفيذييف لمبنؾ الدولي، عمى تقديـ منحة قيمتيا ثالثة مالييف د :واشنطف

االقتصاد الوطني الفمسطيني، دعما لمشروع ييدؼ إلى تعزيز قدرة الوزارة عمى توفير بيانات أكثر كفاءة 
 ودقة لتطوير أنشطة األعماؿ وتقديـ خدمات عالية الجودة.

 إف مشروع الخدمات الحكومية لتطوير األعماؿ سيحقؽ فوائد" :وقاؿ البنؾ الدولي في بياف لو يوـ األربعاء
عديدة لمقطاع الخاص الذي يقـو بدور حيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتوفير فرص عمؿ مدرة لمدخؿ 
لأليدي العاممة سريعة النمو، ومف شأف تحسيف كفاءة إدارة معمومات قطاع األعماؿ أف يساعد في خمؽ 

 ."المزيد مف فرص االستثمار أماـ القطاع الخاص وتمكيف الشركات مف النمو
 9/5/1021نية )وفا(، لة األنباء والمعمومات الفمسطيوكا

 
 
 

 الن يغير عالقتنا معي "إسرائيل"واشنطن: التعديل الحكومي في  93
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 "مقاربة"لف يغير في  "إسرائيؿ"أعمف البيت األبيض، أمس، أف االئتالؼ الحكومي الجديد في : (.)أ.ؼ.ب
إف ائتالفًا " األبيض:المتحدث باسـ البيت  ،اي كارني. وقاؿ ج"إسرائيؿ"الواليات المتحدة لعالقتيا بحميفتيا 

حكوميًا جديدًا في إسرائيؿ لف يغير بالطبع مف مقاربتنا السياسية، وسنواصؿ إقامة عالقات جيدة جدًا مع 
ندعـ المصالح األمنية إلسرائيؿ بالتنسيؽ مع جيشيا، ونتقاسـ الكثير ". وتابع المتحدث األمريكي "إسرائيؿ

في المستقبؿ. وجاء كالـ  "ت في مجاؿ االستخبارات، وسنعمؿ عف كثب مع اإلسرائيمييفمف المعموما
بو وىو عمى متف الطائرة الرئاسية األمريكية التي كانت تنقؿ باراؾ أوباما مف  أدلىفي تصريح  ،كارني

 الباني في والية نيويورؾ.   إلىواشنطف 
 9/5/1021الخميج، الشارقة، 

 
 تعيد استخدام ىدم المنازل كعقوبة جماعية "رائيلإس": "الديمي تمغراف" 93

إلى ىدـ المنازؿ  إسرائيؿ تعود مجدداً "، إف 2/5 وـ الثالثاءيالبريطانية،  "الديمي تمغراؼ"ة جريدقالت  :لندف
وزير "وأضافت أف  كوسيمة لعقاب الفمسطينييف بشكؿ جماعي، األمر الذي يتناقض مع ميثاؽ جنيؼ.

د باراؾ وافؽ عمى توصية جياز المخابرات بيدـ منازؿ حكيـ وأمجد عوض، وىما الحرب اإلسرائيمي أييو 
سيؤدي إلى  ،الذي يعد األوؿ مف نوعو منذ سبعة أعواـ ،وأوضحت أف القرار ."أبناء عمومة مف قرية عورتا

ف في تشرد زوجتي وأبناء الرجميف المذيف يمضياف عقوبة بالسجف مدى الحياة إثر إدانتيما بقتؿ إسرائيميي
 .1022مستوطنة ايتمار في الضفة عاـ 

إثر انتقادات دولية  1005ة كانت السمطات اإلسرائيمية توقفت عف عقوبة ىدـ المنازؿ عاـ جريدوبحسب ال
مشددة. وأشارت إلى أف التوصية جاءت بيدـ المنزليف مف الشيف بيت، الذي برر اإلجراء بأف أسر الرجميف 

 دمرت أدلة خاصة بالقضية.
إذا ىدمت المنازؿ، فإف ذلؾ سيصبح حالة مف "رئيس المجنة اإلسرائيمية ضد ىدـ المنازؿ جيؼ ىالبر:  وقاؿ

العقاب الجماعي، وىو إجراء غير قانوني وفقا لمقانوف اإلسرائيمي والقانوف الدولي كما أنو ضد ميثاؽ 
 ."جنيؼ

 3/5/1021نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 ؤتمر السنوي لـ"اإلنتربول" في تل أبيب ألول مرةانعقاد الم 99
في مدينة  (اإلنتربوؿ)، فعاليات المؤتمر السنوي لمشرطة الدولية 5|2انطمقت صباح يوـ الثالثاء  :الناصرة

وبحسب ما أوردتو وسائؿ إعالمية  تؿ أبيب، بمشاركة وفود ممثمة عف خمسيف دولة عضو في المنظمة.
ائيمية رفيعة المستوى، فإف ىذا المؤتمر الذي تستضيفو الدولة العبرية لممرة عبرية نقاًل عف مصادر إسر 

 األولى، ييدؼ لتكثيؼ التعاوف بيف تؿ أبيب والدوؿ األوروبية في مكافحة الجريمة وتسميـ المجرميف.
ستضافة "إف الشرطة اإلسرائيمية فخورة با :مف جانبو، قاؿ المفتش العاـ لمشرطة اإلسرائيمية يوحناف دانينو

رواد النضاؿ ضد الجريمة لممرة األولى، وبدوف شؾ تقؼ أماـ أوروبا اليوـ تحديات كثيرة والتعاوف ضروري 
 لمجـ الجريمة والحفاظ عمى النظاـ الجماىيري مف أجؿ حماية الجميور".

 3/5/1021قدس برس، 
 

 إخالء الشرق األوسط من األسمحة النووية محادثاتالشكوك تخيم عمى  200
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خيمت الشكوؾ عمى المحادثات الرامية : مصطفى صالح :تحرير ،حسف عمار :عداد، إفريدريؾ داؿ -فيينا 
إلخالء منطقة الشرؽ األوسط مف األسمحة النووية يـو الثالثاء عندما قاؿ المسؤوؿ الغربي المشرؼ عمى 

اسي الفنمندي ويدؿ تصريح الدبموم تنظيميا انو لـ يحصؿ بعد عمى تأكيدات بحضور جميع دوؿ المنطقة.
يراف "إسرائيؿ" بإقناعجاكو الجافا خالؿ اجتماع في فيينا عمى الصعوبات المتعمقة  ودوؿ أخرى في الشرؽ  وا 

ولـ يذكر الجافا أسماء الدوؿ التي لـ تحسـ بعد موقفيا  محادثات ىذا العاـ بشأف القضية. بإجراء األوسط
 .و"إسرائيؿ" إيرافنيا مف بي أفمف المشاركة في المحادثات لكف مف المعتقد 

 3/5/1021وكالة رويترز، 
 

 العرب يمكن أن تستخدم سالحيا ضد" و إسرائيلـ"دبموماسي غربي: إيران تتحدث بميجة رافضة ل 202
قاؿ دبموماسي غربي رفيع المستوى إف إيراف تمارس نفس ألعاب الرئيس العراقي : بثينة عبد الرحمف - فيينا

فو، كاف يسعى لمظيور بمظير القائد المعارض إلسرائيؿ بينما كاف األسبؽ صداـ حسيف الذي، وكما وص
الشرؽ األوسط، بشرط عدـ جريدة جاىزا الستخداـ أسمحة دماره ضد شعبو وضد العرب، مشيرا في تصريح ل

بينما يمكف أف تستخدـ سالحيا  "إسرائيؿػ"اإلشارة عمى اسمو، إلى أف إيراف تتحدث بذات الميجة الرافضة ل
في وضعيا الحالي وبما تممكو حكومتيا مف  أف سوريا بدورىا، خصوصاً  يا مف العرب، مضيفاً ضد جيران

 أسمحة دمار، تعتبر مصدر قمؽ عظيـ، ال سيما وأف الرئيس األسد قد فقد حربو ضد شعبو.
 9/5/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 محمود عباس عقبة الجمود الفمسطيني 201

 منير شفيؽ
الوضع الفمسطيني بالجمود، ألف فيو الكثيػر مػف الحػراؾ المتعػّدد األشػكاؿ.  لعمو مف الصعب وصؼ حالة

ولكػػػف صػػػفة حالػػػة الجمػػػود تطمػػػؽ ىنػػػا مػػػف خػػػالؿ نظػػػرة عامػػػة خارجيػػػة أو عبػػػر المقارنػػػة بظػػػاىرة الثػػػورات 
 العربية.

 وليذا ميما كاف مف الصعب إطالؽ صفة الجمود عمى الوضع الفمسطيني إاّل أنو يبقى مشروعًا بالمقارنة
مػػع الثػػورات العربيػػة مػػف جيػػة، وبمسػػتوى المواجيػػة الواجبػػة لمػػا يجػػري مػػف اسػػتيطاف فػػي الضػػفة الغربيػػة 

 وتيويد لمقدس وحفريات يزداد خطرىا عمى بناء المسجد األقصى يومًا بعد يوـ مف جية أخرى.
والتيويػد  وبكممة أخرى، ما لـ تقـ انتفاضة شعبية عارمة غاضبة حاسمة ضّد قوات االحتالؿ واالسػتيطاف

 والحفريات فالحالة الفمسطينية تعاني مف الجمود.
أما المسؤوؿ عف حالة الجمود فيو محمػود عبػاس بسػبب عػدـ اتخػاذه خطػوة تغّيػر مسػاره السػابؽ أو عػدـ 
اسػتقالتو. وذلػؾ مػػف دوف إعفػاء سػالـ فيػػاض وسػمطة راـ اهلل واألجيػػزة األمنيػة مػف حمايػػة قػوات االحػػتالؿ 

القػػدس والحفريػػات مػػف انػػدالع انتفاضػػة شػػعبية تسػػتطيع فػػي حالػػة انػػدالعيا، مػػع دعػػـ واالسػػتيطاف وتيويػػد 
سػػػالمي ورأي عػػػاـ عػػػالمي، أف تػػػدحر االحػػػتالؿ وتفكػػػؾ المسػػػتوطنات وتسػػػتنقذ القػػػدس والمسػػػجد  عربػػػي وا 

 األقصى. طبعًا في اتجاه إستراتيجية تحرير فمسطيف كؿ فمسطيف.
تحت مظمة محمػود عبػاس ويسػتمدوف شػرعيتيـ المزعومػة  سالـ فياض وحكومتو واألجيزة األمنية يعمموف

مػػػف شػػػرعيتو رئيسػػػًا لمسػػػمطة الفمسػػػطينية ومنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطيني )ـ.ت.ؼ( عمػػػى الػػػرغـ مػػػف انتيػػػاء 
 الصالحية إذا عدنا لمنظاـ الداخمي لمسمطة أو لميثاؽ ـ.ت.ؼ.
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مػا تغييػر بوصػ مة أوسػمو كمػا فعػؿ ياسػر عرفػات ينبغي لمحمود عباس اتخاذ أحد خياريف: إما االسػتقالة وا 
. أمػػا األسػػباب التػػي تفػػرض عميػػو ذلػػؾ فتقػػـو عمػػى حقػػائؽ ال يسػػتطيع 1000عنػػدما كػػاف مكانػػو فػػي العػػاـ 

 مناقشة صحتيا.
 أواًل: فشمت إستراتيجيتو التي اعتمدت عمى مواصمة اتفاؽ أوسمو عبر المفاوضات والمفاوضات فقط.

أوبامػػا لػػـ تسػػتطع أف تحقػػؽ لػػو وقفػػًا جزئيػػًا لالسػػتيطاف فػػي الضػػفة ثانيػػًا: فشػػؿ رىانػػو عمػػى أميركػػا، فػػإدارة 
الغربية. بؿ راحت عمميًا تغطي سياسات نتنياىو االستيطانية لمضفة والتيويدية لمقدس. وىي التي تضغط 
عميػػػو بػػػأف يحػػػافظ عمػػػى الوضػػػع الػػػراىف وعػػػدـ إحػػػداث أي تغييػػػر فيػػػو. أي وضػػػع اسػػػتمرار االحػػػتالؿ بػػػال 

ة، ومضػػّي اسػػتيطاف الضػػفة بنشػػاط لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ. والتصػػميـ عمػػى تيويػػد القػػدس مقاومػػة، وال انتفاضػػ
وىدـ المسجد األقصى. وقد أثبت محمود عباس أنو منصاع لسياسة الحفاظ عمى الوضػع الػراىف. ويػدعـ 

 ذلؾ مماطمتو في المصالحة مع حماس، حتى في تّسمـ رئاسة الحكومة.
حكومتػػو سػػالـ فيػػاض إلػػى رىػػف الشػػعب الفمسػػطيني والقضػػية  ثالثػػًا: أّدت سياسػػات محمػػود عبػػاس ورئػػيس

الفمسػػطينية وكػػؿ سياسػػات سػػمطة راـ اهلل عمػػى المسػػاعدات األميركيػػة األوروبيػػة. وقػػد أصػػبح ىػػذا االرتيػػاف 
سػػيفًا مسػػمطًا عمػػى رقػػاب منتظػػري الراتػػب آخػػر الشػػير. فمػػيس لػػدى محمػػود عبػػاس فػػي تسػػوي  االنصػػياع 

غير حّجة الرواتب آخر الشػير. ويػؤّدي االسػتمرار فػي ىػذا االرتيػاف إلػى  لمسياسات األميركية الصييونية
 ضياع القضية الفمسطينية وضياع الضفة الغربية والقدس.

رابعًا: سقط رىاف محمود عباس عمى حسػني مبػارؾ مػع سػقوط األخيػر وقػد سػبقو سػقوط رىانػو عمػى زيػف 
 بويف. ولكف غير المأسوؼ عمييما.العابديف بف عمي حتى أصبح عمميًا وسياسيًا مثؿ يتيـ األ

خامسػػًا: أممػػى محمػػود عبػػاس بمسػػانو عمػػى مػػف طبػػع رسػػالتو إلػػى نتنيػػاىو بػػأف سػػمطة راـ اهلل "فقػػدت مبػػّرر 
وجودىا"، حيث لـ تعد تمتمؾ أّية سمطة في أّي مجاؿ مف المجاالت. ولكنو مع ذلؾ مػا زاؿ متمسػكًا بيػا، 

ي الوضػع الػراىف )الجمػود الفمسػطيني( الػذي يطمبػو أوبامػا ألنو مػف غيػر المسػموح لػو إحػداث أّي تغييػر فػ
 منو.

أمػػاـ ىػػذه الحقػػائؽ كيػػؼ ال يسػػتقيؿ محمػػود عبػػاس، وال يعتػػذر لمشػػعب الفمسػػطيني، وال يػػذىب إلػػى ضػػريح 
الشػػييد ياسػػر عرفػػات متأسػػفًا لػػو عمػػى تػػآمره عميػػو. فقػػد راىػػف عمػػى "نبػػذ المقاومػػة واالنتفاضػػة"، والمجػػيء 

لمحكومػػة بنػاء عمػػى الترشػيح األميركػػي لػو وتوقيػػع االتفػاؽ األمنػػي مػع أميركػػا والكيػػاف بسػالـ فيػػاض رئيسػًا 
الصييوني وتسميـ دايتوف ميمة إعادة تشكيؿ األجيزة األمنية، أو عمػى حػّد تعبيػر دايتػوف "إيجػاد اإلنسػاف 

مسػطيف الفمسطيني الجديد". ويقصد مػف ال يحمػؿ ذكريػات فتحاويػة أو مقاومػة، أو سػبؽ أف رسػـ خريطػة ف
 مف النير إلى البحر.

لقد تبيف اآلف بما ال يقبؿ الشؾ أف كؿ ذلؾ أفقػد سػمطتو مبػّرر وجودىػا، ولػـ يوصػؿ إلػى دويمػة فمسػطينية 
بعد تمبيتو لممطموب، بؿ وال أكثر ممػا كػاف مطموبػًا. ودعػؾ مػف سػالـ فيػاض الػذي تقػّدـ بإسػتراتيجية لمػّدة 

سػات، طريػؽ الوصػوؿ إلػى الدولػة الفمسػطينية مػع اإلمعػاف وخالصتيا بنػاء المؤسّ  1001سنتيف منذ العاـ 
في إطالؽ األجيزة األمنية لسحؽ المقاومة وقمع المعارضة وكبت األنفػاس وشػراء الضػمائر حتػى أصػبح 
االحتالؿ احتالاًل لمضفة الغربية والقدس "بخمس نجوـ" عمى حّد وصؼ صػحفي صػييوني. ومػع ذلػؾ مػا 

 ضفة الغربية كميًا.زاؿ يمّدد السنتيف إلى ضياع ال
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ومػػف ىنػػػا إذا لػػـ يتخػػػذ محمػػػود عبػػاس أحػػػد الخيػػاريف: تغييػػػر إسػػػتراتيجيتو العتيػػدة مػػػف ألفيػػا إلػػػى يائيػػػا أو 
االستقالة، فسنكوف أماـ رئيس كارثي عمى الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطينية أواًل، وكارثي عمػى فػتح 

 ثي عمى الوضع العربي كمو ثالثًا.والضفة الغربية والقدس والمسجد األقصى ثانيًا، وكار 
 والسؤاؿ إذا استمّر محمود عباس بعيدًا عف ىذيف الخياريف فماذا عمى الفمسطينييف والعرب أف يفعموا؟

باختصار يجب إعالف سقوطو وضرورة إسقاطو عمى كؿ لساف ابتداء مف فتح التي لف تقوـ ليا قائمة ما 
كارثية أواًل، وكذلؾ ال بّد مف أف يطالب بسػقوطو عمػى كػؿ  لـ تتحرؾ ضّد ىذا العجز واالرتياف لسياسات

لساف فمسطيني بما في ذلؾ الفصائؿ جميعًا ثانيًا. أما عربيًا، ثالثا، فػال بػّد مػف فػرض عزلػة عميػو. أو فػي 
 األقؿ نقد سياساتو بال مجاممة.

لى الساحة الفمسطينية ولكف مف ناحية أخرى يجب أاّل ُيسمح لسالـ فياض بأف ُيفرَض خميفة لو وقد جاء إ
عف طريؽ التعييف الخارجي األميركي األوروبي وأثبت أنو مف المسيميف األوائؿ في االتفاؽ األمني وفػي 

 دعـ األجيزة األمنية لتقوـ بميمة حماية قوات االحتالؿ واالستيطاف والتيويد.
ىنالػػػػؾ مػػػػف  وليػػػػذا ال شػػػػؾ أف عػػػػدـ إسػػػػقاط سػػػػالـ فيػػػػاض قبػػػػؿ إسػػػػقاط محمػػػػود عبػػػػاس أو معػػػػو سػػػػيجعؿ

سيترحموف عمى أياـ محمود عباس. فالرجؿ يتفّوؽ عمى محمود عباس بعدائو لممقاومة واالنتفاضػة ورىػف 
السمطة لممساعدات الخارجية األميركية األوروبية وقد راح يستخدميا لشراء قيادات وكوادر مػف فػتح وبقيػة 

ذا بػػو األكثػػر إفسػػادًا وقػػد الفصػػائؿ فضػػاًل عمػػا راح يقّدمػػو مػػف رًشػػى لممخػػاتير والوجيػػاء وضػػبا ط األمػػف. وا 
 جيء بو تحت حّجة محاربة الفساد.

لغػاء  إف الخروج مف حالة الجمود الفمسطيني بكّؼ يد محمػود عبػاس عنػو سػيكوف الطريػؽ لحػّؿ السػمطة وا 
طالؽ انتفاضة تحت راية أوسػع وحػدة وطنيػة فمسػطينية، ومشػاركة شػعبية عربيػة، ودعػـ  االتفاؽ األمني وا 

 تأييد رأي عاـ عالمي.إسالمي و 
عندئذ يأخذ الصراع مجراه الصحيح ويدخؿ االحتالؿ مأزقو الذي ال مخرج منو إاّل باالنسحاب الكامؿ بال 
قيد أو شرط وتفكيؾ المستوطنات واستعادة القدس. وذلؾ كمػا حػدث فػي قطػاع غػزة ومػف قبػؿ فػي جنػوبي 

 (.1005-1000قاومة واالنتفاضة )لبناف. فاالنسحاب غير المشروط مف قطاع غزة جاء ثمرة لمم
مػف ىنػا ينكشػػؼ السػبب الػذي يجعػػؿ أوبامػا يمػّح عمػػى محمػود عبػاس أف يحػػافظ عمػى الوضػع الػػراىف ألف 
دارة أوبامػػا والحكومػػات األوروبيػػة ال تحتمػػؿ مواجيػػة انتفاضػػة شػػعبية ثالثػػة فػػي الضػػفة  حكومػػة نتنيػػاىو وا 

 الغربية.
رات العربيػػػة وىػػػي تطػػػيح بػػػأىـ حمفائيػػػا حسػػػني مبػػػارؾ وزيػػػف فػػػإدارة أوبامػػػا اسػػػتطاعت أف تنػػػاور مػػػع الثػػػو 

العابػػديف بػػف عمػػي. ولكنيػػا ال تسػػػتطيع أف تنػػاور مػػع االنتفاضػػة الفمسػػػطينية وىػػي تواجػػو نتنيػػاىو وقػػػوات 
االحتالؿ والمستوطنيف. وعندئذ ستجد نفسيا في مواجية مع مالييف العرب والمسمميف وأحػرار العػالـ فيمػا 

 بؿ في أكثر حاالتيا ارتباكًا وحرجًا.ىي في أضعؼ حاالتيا، 
أمػػا الوضػػع العربػػي واإلسػػالمي والعػػالمي فميّيػػأ السػػتقباؿ انتفاضػػة شػػبابية شػػعبية فمسػػطينية فػػي وقػػت أخػػذ 
اّل كيػؼ كػاف  ميزاف القوى العربي واإلقميمي والدولي يميؿ فػي غيػر مصػمحة أميركػا والكيػاف الصػييوني، وا 

ف العابديف بف عمي؟ وكيؼ كاف مػف الممكػف أف تنسػحب قػوات يمكف أف يسقط كؿ مف حسني مبارؾ وزي
 االحتالؿ األميركي مف العراؽ بال قيد أو شرط.

وأخيػػػرًا ليسػػػأؿ نفسػػػو كػػػؿ مشػػػكؾ فػػػي صػػػّحة االسػػػتنتاج الخػػػاص بقػػػدرة االنتفاضػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى دحػػػر 
دخػاؿ نتنيػػاىو وأوبامػا فػي مػػأزؽ حقيقػي كيػؼ سػػيكوف الحػاؿ إذا نػزؿ أطفػػا ؿ فمسػطيف وشػػبابيا االحػتالؿ وا 
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وفتيانيا لمواجية دبابات االحتالؿ والحواجز والمستوطنيف؟ وبأّيػة حّجػة يمكػف لالحػتالؿ والػدعـ األميركػي 
لو أف يستمّرا؟ واألىـ بأّيػة قػدرة عمػى احتمػاؿ مواجيػة انتفاضػة شػعبية مدعومػة بػرأي عػاـ عربػي إسػالمي 

 يويد القدس والحفريات تحت المسجد األقصى؟عالمي يمكف حماية استمرار استيطاف الضفة الغربية وت
قطعػػػًا، إف الظػػػروؼ ومػػػوازيف القػػػوى أصػػػبحت اآلف أكثػػػر مؤاتػػػاة لنجػػػاح انتفاضػػػة شػػػعبية صػػػّممت عمػػػى 
االستمرار حتى تحقيؽ اليدؼ. وال سػيما إذا مػا رفضػت أّيػة مفاوضػة أو مسػاومة عمػى االنسػحاب الكامػؿ 

 أو شرط.وتفكيؾ المستوطنات واستنقاذ القدس وبال قيد 
بػؿ إف اآلفػاؽ لتحريػر كػؿ فمسػػطيف أخػذت تمػوح مػف بعيػػد بإمكػاف ذلػؾ. فػإف مػػا يجػري اليػوـ مػف متغّيػػرات 
سالمية وعالمية، ولػو طػاؿ الػزمف أو تعػّرج الطريػؽ وتعقػّدت األوضػاع، مػاٍض، إف شػاء اهلل، فػي  عربية وا 

لى تمؾ النتيجة.   ىذا االتجاه وا 
 3/5/1021، الجزيرة نت، الدوحة
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 د. فايز أبو شمالة
قبؿ أف يكونوا أسرى، كانوا ىـ رجاؿ المقاومة الػذيف حػاربوا عػدونا، وقبػؿ أف يصػيروا أسػرى كػانوا عشػاؽ 
الكرامة والقتاؿ، وكانوا القنابؿ والتفجيرات والرصاص الذي لعمع في كؿ مكاف، إنيـ الرجاؿ الذيف تطيمت 

 ف، ولمع سنا قنابميـ في سماء فمسطيف.أيدييـ بدـ اإلسرائيميي
إنيػػػػـ األسػػػػرى الفمسػػػػطينيوف المضػػػػربوف عػػػػف الطعػػػػاـ، الػػػػذيف فرضػػػػوا عمينػػػػا بإضػػػػرابيـ أف نتعػػػػرؼ عمػػػػى 
شخصيتيـ؛ كي نحدد ىوية أصػدقائيـ، وكػي نمػيط المثػاـ عػف وجػو أعػدائيـ، وأزعػـ أف القػارئ العربػي قػد 

تحرير فمسػطيف ىػو حبيػب األسػرى وصػديقيـ، وىػو مػف أدرؾ أف كؿ مف اقتنع بالمقاومة المسمحة طريقًا ل
يتوجع لوجعيـ، بينما كؿ مف نبذ المقاومة وكره المقاوميف ىو عدو لألسػرى، وشػامت بيػـ، وىػو ال يحػس 

 بأوجاعيـ.
إنيػػـ األسػػرى الفمسػػطينيوف بعػػد واحػػد وعشػػريف يومػػًا مػػف االمتنػػاع الكامػػؿ عػػف تنػػاوؿ أي لقمػػة خبػػٍز، أو 

ٍذ، إنيػػـ يصػػمدوف عمػػى شػػربة مػػاء ولحػػس بعػػض حبػػات الممػػح، وىػػـ يعرفػػوف أف طعػػاـ، أو أي محمػػوؿ مغػػ
أجسػػادىـ تػػذوب، وأف عظميػػـ يتيػػاوى، وأف حواسػػيـ قػػػد يصػػيبيا الػػوىف، وتمػػوت، وقػػد يموتػػوف، ولكػػػنيـ 
األسػػرى الػػذي حػػاربوا عػػدونا بالسػػالح، وأوقعػػوا فيػػو، وكػػانوا جػػاىزيف لمشػػيادة، ىػػـ أنفسػػيـ الػػذيف يحػػاربوف 

 ـ، وجاىزوف لمشيادة في سبيؿ اهلل.عدونا بصمودى
إنيػػـ األسػػرى الفمسػػطينيوف الػػذيف أجػػابوا بإضػػرابيـ عػػف الطعػػاـ عػػف تسػػاؤالت بعػػض الفمسػػطينييف والعػػرب 
الذيف نسوا األسباب التي مف أجميا صار السجف اإلسرائيمي مقامًا لمرجاؿ، ونسوا أننا تركناىـ، وغرقنا في 

حتػػى صػػعب عمػػى بعضػػنا حػػؿ لغػػز االنقسػػاـ الفمسػػطيني، وارتػػج تعقيػػدات المشػػيد السياسػػي الفمسػػطيني، 
أصػػػبع الػػػبعض خشػػػية أف يشػػػير إلػػػى الحقيقػػػة المػػػرة التػػػي تصػػػفع قضػػػيتنا فػػػي كػػػؿ صػػػباح، وتطػػػرح عمينػػػا 

 التساؤالت التالية:
لماذا ىـ أسرى، بينما ندعي نحػف الحريػة؟ لمػاذا ىػـ تحاصػرىـ الجػدراف، بينمػا ال يطبػؽ عمػى أنفاسػنا قيػد 

ماذا لـ تغفؿ عنيـ األحقاد الصييونية، بينما نتفاخر نحف بأننا عبرنا عف الحواجز اإلسػرائيمية؟ السجاف؟ ل
لمػػاذا ىػػـ محرومػػوف مػػف رؤيػػة األىػػؿ واألحبػػة، بينمػػا نحػػف نحتضػػف أىواءنػػا كػػؿ عشػػّية؟ لمػػاذا ىػػـ أسػػرى 

 مختطفوف في السجوف الصييونية، بينما بعضنا في طرقات المستوطنيف يمشي واثؽ اليوية؟
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لمػػػاذا مػػػرواف وعبػػػاس وعبػػػد اهلل وأحمػػػد وحسػػػف فػػػي السػػػجوف ينزفػػػوف يػػػوميـ، ويعػػػذبوف، ويحرمػػػوف، بينمػػػا 
محمود ونبيؿ والطيب وفرج وسالـ يسافروف، ويمرحوف، ويمزحوف، ويأكموف، ويشربوف، ثـ يخرجوف عمى 

 وسائؿ اإلعالـ يتفاخروف!؟ لماذا؟!
 3/5/1021، فمسطين أون الين
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 د. سفياف ابو زايدة
لـ يتوقع احد في اسرائيؿ ما حدث مف اتفػاؽ بػيف نتنيػاىو وموفػاز، خاصػة فػي الوقػت الػذي كانػت تنػاقش 
فيو الكنيست االسرائيمي حؿ نفسيا و الذىاب الى انتخابات مبكره. لػـ يكػف احػد يتوقػع اف موفػاز الػذي لػـ 

كاديمػػا وفيمػػا بعػػد زعيمػػا لممعارضػػو و الػػذي اقسػػـ بػػاغمظ االيمػػاف اف يمضػػي عمػػى انتخابػػو كػػرئيس لحػػزب 
يسقط حكومة نتنياىو الذي وصفو بالكذاب اف يمتحؽ بيا وبثمف سياسػي و حزبػي بخػس. لػـ يكػف متوقعػا 

عمى  ةفي نفس الوقت اف تتوفر فرصو كيذه لنتنياىو اف يعزز حكومتو بشكؿ مجاني تقريبا لتصبح مرتكز 
 باع الكنيست.اكثر مف ثالثة ار 

ىناؾ جدؿ واسع في اسرائيؿ حوؿ فيـ مػا جػرى خػالؿ السػاعات االخيػره. ىنػاؾ مػف يعتقػد اف ىػذا االمػر 
بمثابػة انجػاز كبيػر لموفػاز و لنتنيػاىو و السػرائيؿ بشػكؿ عػػاـ. و ىنػاؾ مػف يعتقػد اف مػا حػدث ىػو ادنػػى 

لػى ىػذا االتفػاؽ لػيس مصػمحة درجات االنحطاط السياسي عمػى اعتبػار اف مػا دفػع االثنػيف مػف التوصػؿ ا
 الدولة بؿ المصمحة الشخصية و الحزبية الخاصة لكؿ طرؼ.

 السؤاؿ ىو ما الذي جعؿ ىذا االتفاؽ ينجح و مف ىـ الرابحوف و الخاسروف مف ىذه الخطوه؟
سػػبباف جعػػال نتنيػػاىو يوافػػؽ عمػػى انضػػماـ كاديمػػا و موفػػاز لحكومتػػو، وىػػو يعتبػػر الػػرابح االكبػػر مػػف ىػػذه 

. السػػبب االوؿ اف نتنيػػاىو سػػيتحرر مػػف ضػػغط اليمػػيف المتطػػرؼ فػػي حكومتػػو سػػواء النػػاتج عػػف الصػػفقة
تيديػػد ليبرمػػاف او بعػػض وزراء الميكػػود او حتػػى حػػزب شػػاس فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بقضػػايا الػػديف و الدولػػو و 

تخابػػات القضػػايا ذات البعػػد السايسػػي، و بالتػػالي احػػد االسػػباب الرئيسػػية التػػي قػػرر نتنيػػاىو الػػذىاب الػػى ان
مبكره بسببيا قد زاؿ. والسبب االخر واف كاف نتنياىو ينفي اية عالقو لو في الموضوع ىو ما حصؿ معو 
في مركز حػزب الميكػود حيػث فشػؿ فػي تكميػؼ نفسػو كػرئيس لممػؤتمر وبالتػالي التمتػع بصػالحيات واسػعو 

المحاولػػػة بعػػػد اف اصػػػر  بتشػػػكيؿ قائمػػػة الحػػػزب لالنتخابػػػات المقبمػػػو. نتنيػػػاىو واجػػػو معارضػػػو شػػػديده ليػػػذا
 اعضاء المؤتمر اجراء تصويت سري النتخاب الرئيس.

موفاز مف الناحية االخرى، ورغـ حديثة الكثير عف الرغبو في تقديـ موعد االنتخابات اال اف استطالعات 
الرأي التي تشير بشكؿ واضح الػى تراجػع كبيػر فػي شػعبية الحػزب يعتبػر اف الػذىاب الػى االنتخابػات فػي 

حمة الحالية ىو انتحار سياسي، انضماـ كاديما الػى الحكومػة و بالتػالي تأجيػؿ موعػد االنتخابػات الػى المر 
يعطيػػو مسػػاحو مػػف الوقػػت الثبػػات ذاتػػو كػػزعيـ سياسػػي وفػػي نفػػس  1021موعػػدىا الرسػػمي و ىػػو اكتػػوبر 

ع تحقيػؽ مػا الوقت يعطيو المجاؿ لترتيب اوضاع حزبػو. ىػذه الخطػوه قػد تكػوف قاتمػو لموفػاز اذا لػـ يسػتط
اتفؽ بشأنو مع نتنياىو ، خاصة تغيير الوضع القائـ فيما يتعمؽ بخدمة المتدينيف في الجيش وتغيير نظاـ 

 الحكـ في اسرائيؿ و ابداء مرونو سياسية في كؿ ما يتعمؽ بالموضوع الفمسطيني. 
مف ربػح و ىنػاؾ  ىذا االتفاؽ ينعكس بشكؿ مباشر عمى مستقبؿ العديد مف االطراؼ في اسرائيؿ ، ىناؾ

 مف خسر. الرابحوف مف ىذا االتفاؽ اضافة الى نتنياىو وموفاز ىـ:
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ــرابح االول ىػػو بػػاراؾ حيػػث يعتبػػر مػػف احػػد المسػػتفيديف، عمػػى االقػػؿ فػػي المػػدى القصػػير و المتوسػػط،  ال
وليس مف المستغرب اف يكػوف احػد الطبػاخيف ليػذه الخطػوه. تأجيػؿ موعػد االنتخابػات فػي اسػرائيؿ يعطػي 

اؾ وقػػت اضػػافي لمبقػػاء وزيػرا لمػػدفاع، وذلػػؾ الف كػػؿ االسػتطالعات ال تعطيػػو اي فرصػػو لتجػػاوز نسػػبة بػار 
الحسػػـ. عمػػى المػػدى البعيػػد نتنيػػاىو لػػـ يعػػد بحاجػػو لػػو طالمػػا لديػػو موفػػاز ومعػػو ثمانيػػة وعشػػريف عضػػو 

 كنيست ويتمتع بنفس المواصفات االمنيو التي يتمتع بيا باراؾ.
شاي زعيـ حزب شاس، حيث تأجيؿ موعد االنتخابات يبعد عنو شػبح اريػو درعػي ىو ايمي ي الرابح الثاني

الػػذي سػػيعود الػػى الحمبػػو السياسػػية سػػواء مػػف خػػالؿ المنافسػػو عمػػى زعامػػة شػػاس او تشػػكيؿ حػػزب مػػوازي 
غالبية جميوره سيكونوف مف مؤيدي شػاس. تأجيػؿ موعػد االنتخابػات يريحػو. ولكػف اذا مػا تػـ تنفيػذ مػا تػـ 

و بيف موفاز ونتنياىو حوؿ تغيير الوضع القائـ فيما يتعمػؽ بخدمػة المتػدينيف فػي الجػيش، بػال االتفاؽ عمي
 شؾ االمور ستتغير في غير صالحيـ.

مػػف ىػػذه الخطػػوه فيػػو ليبرمػػاف واسػػرائيؿ بيتنػػا. بعػػد انضػػماـ موفػػاز و كاديمػػا لحكومػػة  امــا الخاســر االول
ف الػػذي كػػاف ييػػدد مػػف خالليػػا نتنيػػاىو صػػباح مسػػاء  نتنيػػاىو، مػػف الناحيػػة العمميػػو تػػـ خمػػع انيػػاب ليبرمػػا

 باالنسحاب مف الحكومة و بالتالي تفكيكيا.
وخاصػة بػوجي يعمػوف و سػمفاف  ىو اليميف المتطرؼ في حكومة نتنياىو و حػزب الميكػود، الخاسر الثاني

. ليس الف نتنياىو معتدؿ او حمامة سالـ، بؿ النو كاف بحاجو الػى بعػض المرونػو السي اسػية التػي شالـو
 تجنبو الصداـ الذي ال داعي لو مع الواليات المتحدة و المجتمع الدولي.

، و اف كػػاف بشػػكؿ ىامشػػي، ىػػـ المسػػتوطنوف، لػػيس الف نتنيػػاىو ضػػد ةمػػف ىػػذه الخطػػو  الخاســر الثالــث
االسػػتيطاف، بػػؿ الف المسػػتوطنيف يبػػالغوف فػػي سػػموكيـ واسػػتغواليـ بحيػػث يشػػكؿ لػػو الكثيػػر مػػف االحػػراج، 

وف عمى برامجو االستيطانيو فػي القػدس و الكتػؿ الكبػرى. ىػذه الخطػوه تريحػو قمػيال مػف ابتػزازىـ و ويشوش
 تضعؼ مف قوتيـ .

يد وحزبو الجديػد "ىنػاؾ مسػتقبؿ" التػي تعطيػو االسػتطالعات مػا يزيػد عػف عشػرة بالخاسر الرابع ىو يئير ل
ؿ موعد االنتخابات سػيجعمو عمػى قائمػة مقاعد في االنتخابات القادمو، غالبيتيا عمى حساب كاديما. تأجي

 االنتظار حتى نياية العاـ المقبؿ.
ىو حزب العمؿ، حيث يعتبر مف اكثر المستفيديف مف تقديـ موعد االنتخابات لتعويض  الخاسر الخامس

مػػا خسػػره نتيجػػة خػػروج بػػاراؾ ، حيػػث مػػف المتوقػػع أف  يحصػػؿ عمػػى مػػا يقػػارب الثمانيػػة عشػػر مقعػػدا فػػي 
 قادمو.االنتخابات ال

والسؤاؿ الذي ال بد منو، وىو ىؿ ليذه الخطوه انعكاسات عمى الوضع الفمسطيني؟ ىػؿ سػيؤدي ذلػؾ الػى 
 احداث تغيير جوىري في الموقؼ االسرائيمي مف المفاوضات او ما يعرؼ بعممية السالـ؟

عمػى مػا موفاز طرح مشروع سياسي مبني عمى حؿ الصراع عمى مرحمتيف، االولى اقامة دولػة فمسػطينية 
ومتفػؽ عمييػا.  ةيقارب الستيف بالمئة مف اراضي الضفة، واالتفاؽ عمى قضايا الحؿ الػدائـ فػي مػده محػدد

ىذا المشروع غير مقبوؿ حتػى المحظػو عمػى نتنيػاىو، ولكػف االخيػر بحاجػو الػى بعػض المرونػو السياسػية  
ي فػي الموقػؼ السياسػي واف كاف بشكؿ ىامشي. باختصار ليس مف المتوقع اف يكوف ىناؾ تغييػر جػوىر 

 االسرائيمي، عمى االقؿ الى ما بعد االنتخابات االمريكية.
اي عالقػػة ايضػػا بالموضػػوع االيرانػػي حيػػث يعتبػػر موفػػاز مػػف  ةومػػف المشػػكوؾ بػػو اف تكػػوف ليػػذه الخطػػو 

 ىذا االمر قد  يضعؼ مف موقؼ نتنياىو وباراؾ. المعارضيف لميجـو عمى ايراف، عمى العكس مف ذلؾ،
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 3/5/1021، سما اإلخباريةوكالة 
 

 : من أيزنياور إلى أوباما"إسرائيل"و المتحدةالواليات  205
 سيريؿ تاونسيند

قاؿ أيزنياور  2351كاف أيزنياور آخر رئيس أميركي يتخذ موقفًا حازمًا وواضحًا ضد إسرائيؿ. ففي عاـ 
-ت أراضػي دولػة أخػرى ىذه الكممات الواضحة والعميقة الداللة: ىػؿ يمكػف السػماح لدولػة ىاجمػت واحتمػ

بفػرض شػروط مقابػؿ انسػحابيا؟ إذا مػا كػاف األمػر كػذلؾ، فإننػا  -عمى الػرغـ مػف معارضػة األمػـ المتحػدة
 نكوف قد أدرنا عقارب ساعة النظاـ الدولي لموراء".

والسػػؤاؿ الػػذي يخطػػر لممػػرء عنػػدما يقػػرأ مثػػؿ ىػػذه الكممػػات ىػػو: كيػػؼ كػػاف أيزنيػػاور سػػينظر لإلىانػػة التػػي 
لواليػػات المتحػػدة عمػػى أيػػدي إسػػرائيؿ فػػي السػػنوات األخيػػرة؟ وكيػػؼ كػػاف سػػيرى اليمػػيف الجميػػوري عانتيػػا ا

الذي ال يزاؿ، رغـ انتياء الحرب الباردة منػذ سػنوات طويمػة، يعتبػر إسػرائيؿ عمالقػًا قامػت حاممػة طػائرات 
مقًا يعيش في نفس أميركية بحممو بأماف ووضعو في شرؽ المتوسط، كما يعتبر الفمسطينييف إما شعبًا مخت

 المنطقة، أو يعتبرىـ إرىابييف؟
كاف أيزنياور، رجؿ دولة بكؿ مػا تحممػو الكممػة مػف معنػى، ولػيس مجػرد سياسػي يسػتنزؼ نظريػة سياسػية 
آلخػػػر قطػػػرة فييػػػا. كػػػاف رجػػػاًل واقعيػػػًا، وباعتبػػػاره قائػػػدًا سػػػابقًا لمقػػػوات المسػػػمحة األميركيػػػة، وقائػػػدًا عسػػػكريًا 

راحة عف مخاطر "المجمع العسكري الصناعي". ولو كاف أيزنياور عمى قيد الحياة عالميًا، فقد تحدث بص
اليػػػوـ، لتحػػػػدث بصػػػػراحة كػػػػذلؾ عػػػػف مخػػػػاطر الطريقػػػة التػػػػي أخضػػػػعت بيػػػػا الواليػػػػات المتحػػػػدة مصػػػػالحيا 
السياسية إلسرائيؿ، وكيؼ أف إسرائيؿ تحولت لتصبح عدوًا لدودًا لنفسيا، ولكاف قد أصر عمػى أف أميركػا 

سرائي  ؿ سوؼ تكسباف إذا ما ابتعدتا قمياًل عف بعضيما بعضًا.وا 
أنا بالطبع أدرؾ أف إسرائيؿ، رغـ أف عػدد سػكانيا سػبعة ماليػيف فقػط، ليػا أىميػة اسػتراتيجية كبػرى: فيػي 
قوة نووية، تمتمؾ رابع أقوى جيش في العالـ، كما أف اقتصادىا قوي لمغاية، وقطاع تقنية المعمومات لدييا 

 اإلضافة لذلؾ كمو، العب ثابت وحاـز في الحرب عمى اإلرىاب العالمي.متفوؽ. وىي ب
لكف ىناؾ أمورًا أخرى ينبغي أخذىا في االعتبار منيا: أف مؤسسييا الصياينة افترضوا أنيا ستكوف دولة 
ييوديػػػػة وديمقراطيػػػػػة فػػػػي اآلف ذاتػػػػػو. وربمػػػػػا قبػػػػؿ انقضػػػػػاء وقػػػػت طويػػػػػؿ مػػػػػف اآلف، سػػػػوؼ يتعػػػػػيف عمػػػػػى 

 يار واحد مف االثنيف.اإلسرائيمييف اخت
والغػػرب يػػرى أف ىنػػاؾ ديمقراطيػػة فػػي إسػػرائيؿ عمػػى اعتبػػار أف القػػانوف ىنػػاؾ يسػػمح لإلسػػرائيمييف والعػػرب 
عمػػى حػػد سػػواء بالتصػػويت فػػي االنتخابػػات والتحػػرؾ بحريػػة، مػػع بعػػض القيػػود عمػػى العػػرب. وفػػي الضػػفة 

ليس لمفمسطينييف سوى سمطة ضئيمة فػي  الغربية وبعد عقود مف االحتالؿ القاسي الذي ال يرحـ، نرى أنو
تقرير األمور، ولػيس أمػاميـ مػف خيػار سػوى مراقبػة المسػتوطنات الجديػدة وىػي تبنػى واحػدة وراء األخػرى 

 وتتمدد، فوؽ أراضييـ المحتمة، بدعـ مالي ضخـ مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية.
المسػتوطنيف الييػود فػي الضػفة الغربيػة أف ومع بناء ىذه المستوطنات المتزايدة عمى الدواـ كاف البد لعدد 

يزدادوا بوتيرة أعمى مف الوتيرة التي يػزدادوف بيػا فػي المنػاطؽ الواقعػة إلػى الغػرب مػف إسػرائيؿ. ومػع ىػذه 
الزيػػادة فػػإف فكػػرة إقامػػة دولػػة فمسػػطينية عمػػى أراضػػي الضػػفة الغربيػػة، تنحػػرؼ تػػدريجيًا عػػف مسػػارىا لتبػػدو 

 عية.عمى نحو متزايد كفكرة غير واق
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ونظػػرًا ألنػػي رجػػؿ متقػػدـ فػػي السػػف، فػػإنني ال زلػػت أذكػػر أيامػػًا كػػاف عػػدد المسػػتوطنيف فييػػا محػػدودًا فػػي 
الضفة الغربية سواء مف ناحية العدد أو التأثير. ويشػار أف أفيجػدور ليبرمػاف وزيػر خارجيػة إسػرائيؿ، وىػو 

مػاـ بمباحثػات السػالـ، كمػا قد أوضػح بجػالء أف لػيس لديػو اىت -نفسو مستوطف مف سكاف الضفة الغربية
قاؿ لػ"ويمياـ ىيج" وزير خارجية بريطانيا، إف إسرائيؿ لف تشجع إمكانية الدخوؿ في "حوار استراتيجي" مع 

ويمكػػف لممػػرء أف يخمػػف بسػػيولة مػػف ىػػي الدولػػة التػػي  -بػػالده. وليبرمػػاف رجػػؿ مغػػـر بخطػػط نقػػؿ السػػكاف
ى مف آف آلخر عف إثارة فكرة إلزاـ سػكاف إسػرائيؿ مػف ستستفيد مف ذلؾ أكثر مف غيرىا، كما أنو ال يتوان

 العرب بأداء قسـ الوالء.
قػػػاـ الػػػرئيس بػػػاراؾ أوبامػػػا بجيػػػد شخصػػػي إلعػػػادة تنشػػػيط مباحثػػػات السػػػالـ فػػػي الشػػػرؽ  1020فػػػي عػػػاـ 

األوسط، وفقًا لمخطوط المعروفة وذلؾ أثناء حفؿ فػي حديقػة الػورد بالبيػت األبػيض. لكػف الػذي حػدث بعػد 
يػػدًا فػػي الثػػامف مػػف سػػبتمبر أف أوبامػػا نفسػػو أعمػػف وىػػو يشػػعر بقػػدر كبيػػر مػػف الحػػرج، أنػػو لػػف ذلػػؾ وتحد

يحػػاوؿ بعػػد ذلػػؾ إقنػػاع إسػػرائيؿ بتجميػػد بػػرامج بنػػاء المسػػتوطنات، كشػػرط مسػػبؽ إلعػػادة إطػػالؽ مباحثػػات 
 السالـ.

فًا فيمػػػا يتعمػػػؽ ، قػػػدـ أوبامػػػا تعيػػػدًا قويػػػًا بػػػأف يكػػػوف أكثػػػر إنصػػػا1003وفػػػي خطابػػػو الشػػػيير بالقػػػاىرة عػػػاـ 
بالتعامؿ مػع موضػوع الحػرب والسػالـ مػع العػرب مػف سػمفو بػوش االبػف. لكػف ذلػؾ لػـ يحػدث ألف أنصػار 
إسرائيؿ األقوياء في الواليات المتحدة مػا زالػوا ينظػروف إلػى الييػود، عمػى أنيػـ كػانوا ضػحايا لميولوكوسػت 

 النازي الذي وقع في أربعينيات القرف الماضي.
فإنو يحصؿ عمى دعـ  -وىو أمر يحدث كثيراً -ما يكوف نتنياىو في واشنطف بالمصادفة والممفت أنو عند

وتأييد وتصفيؽ مف الكونجرس، أكثر ممػا يحصػؿ رئػيس الواليػات المتحػدة نفسػو. وىػذا بػالطبع لػيس شػيئًا 
 صائبًا... بؿ أنو عار بمعنى الكممة.

ا، كػاف جػادًا فيمػا قالػو لمجميػور الػذي ليس لدي شػؾ فػي أف أوبامػا، ومػف خػالؿ مػا نعرفػو عنػو مػف سػجاي
كاف يستمع إلى خطابو في القػاىرة. فػاألمر المؤكػد أف كبػار مستشػاريو، وعمػى رأسػيـ وزيػرة الخارجيػة، قػد 
شرحوا لو مدى أىمية قياـ أميركا بتبني مقاربة جديدة في المنطقة، وىي أيضًا نفس النصيحة التػي قػدميا 

شػؾ قػد قػالوا لػو إف الجنػود األميػركييف فػي أفغانسػتاف سػوؼ يسػػتفيدوف  لػو الجنػراالت العسػكريوف الػذيف ال
 مف مثؿ تمؾ المقاربة الجديدة.

ذا ما افترضنا أف أوباما سوؼ يبقى في البيت األبيض لوالية ثانيػة، فػإف األغمبيػة العظمػى مػف أعضػاء  وا 
 ية في مسار جديد.األمـ المتحدة سوؼ يأمموف في ىذه الحالة أف يتمكف مف وضع السفينة األميرك
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