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مصادر فمسطينية اكدت بأف ، أف وليد عوض، عف مراسميا 71/5/3173، القدس العربي، لندنذكرت 
الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ صعدوا مف خطواتيـ االحتجاجية حيث امتنع عدد منيـ عف  األسرى

 الصحية بشكؿ خطير. وضاعيـأمما يعني انييار  األربعاءتناوؿ الماء 
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وحسب المصادر فاف الذيف امتنعوا عف تناوؿ الماء اطمؽ عمييـ اسـ 'شيداء الحركة االسيرة' الذيف قرروا 
التضحية بحياتيـ مف اجؿ الضغط عمى سمطات االحتالؿ االسرائيمي لالستجابة لمطالب االسرى الذيف 

معتقميف ادارييف  8عمى التوالي في حيف يواصؿ  12يواصموف اضرابيـ المفتوح عف الطعاـ لميوـ الػ 
 يوما حيث باتوا في مرحمة الخطر الشديد. 61اضرابيـ المفتوح عف الطعاـ منذ اكثر مف 

وفيما يواصؿ اكثر مف الفي اسير اضرابيـ المفتوح عف الطعاـ اكد االسير حساـ خضر في رسالة سربت 
سرى دخموا مرحمة خطيرة باضإضراب 'وىناؾ أكثر مف عشر مف سجوف االحتالؿ االسرائيمي االربعاء بأف األ

 حاالت دخمت مرحمة الخطر الحقيقي التي تيدد حياتيا'.
وطالب خضر الجاليات الفمسطينية في العالـ بضرورة التظاىر أماـ السفارات اضإسرائيمية واألمريكية لمضغط 

ضإداري الجائرة والمخالفة البسط حقوؽ عمى إسرائيؿ لالستجابة لمطالب األسرى ووقؼ سياسة االعتقاؿ ا
 اضإنساف.
معركة األسرى الفمسطينييف اتخذت في سجوف أف  ب، أ ؼ، عف 71/5/3173، السفير، بيروتوأضافت 

يومًا البدء بخطوات  13االحتالؿ منحى تصاعديًا إضافيا، حيث قرر األسرى المضربوف عف الطعاـ منذ 
المركز الفمسطيني لمدفاع عف »وذكر . المعدنية والفيتاميناتجديدة تشمؿ التوقؼ عف تناوؿ األمالح 

خطوات تصعيدية جديدة، تتمثؿ باالمتناع عف أخذ »أف األسرى المضربيف بدأوا اعتبارًا مف أمس « األسرى
سيئ جًدا، وبخاصة األسيريف »، مشيرًا إلى أف وضع األسرى المعزوليف المضربيف عف الطعاـ «الفيتامينات
 «.ييجا ومحمد عرمافجماؿ أبو ال

وقاؿ المحامي جميؿ الخطيب إف خمسة مف األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ والذيف يعالجوف في 
وأشار الخطيب إلى أف  مستشفى سجف الرممة توقفوا أمس األوؿ عف تناوؿ السوائؿ حتى تحقيؽ مطالبيـ.

مف إدارة السجوف أو الفحوص الطبية  امتنعوا عف تمقي السوائؿ في المصؿ ورفضوا العالج»األسرى 
 «.ووضعيـ يتدىور

 
 في تحقيق مطالب األسرى بالمساعدة مصرعباس يطالب  

استقبؿ الرئيس محمود عباس، األربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، سفير جميورية  (:وفا) -راـ اهلل 
وأطمع  لرئاسة الطيب عبد الرحيـ.مصر العربية لدى السمطة الوطنية ياسر عثماف، بحضور أميف عاـ ا

، السفير الضيؼ، عمى آخر مستجدات األوضاع الفمسطينية، والرد اضإسرائيمي عمى رسالة الرئيس عباس
مولخو في بداية األسبوع  إسحاؽالسياسية، والتي مف المتوقع أف يحمميا مستشار رئيس الوزراء اضإسرائيمي 

 القادـ.
تقميف الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ، ووصوؿ حاالت بعضيـ إلى كما تطرؽ إلى قضية األسرى والمع

، مف السفير عثماف، نقؿ رسالة عاجمة بيذا الصدد لمقيادة المصرية الشقيقة عباسوطمب  حافة الخطر.
 لممساعدة في تحقيؽ مطالب األسرى المعتقميف.

ـ اهلل، األربعاء، عددا مف أىالي قاؿ الرئيس عباس، خالؿ استقبالو بمقر الرئاسة في مدينة را إلى ذلؾ
وأشار إلى  إف قضية األسرى تحتؿ األولوية في اىتمامات القيادة الفمسطينية. األسرى المضربيف عف الطعاـ

 أنو يتابع شخصيا تطورات قضية إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ، مؤكدا حرصو الحفاظ عمى حياتيـ.
 // وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(،
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ستراتيجية عربية اإلسرائيميىنية: االئتالف    يستوجب وحدة فمسطينية وا 
االئتالؼ الحكومي اضإسرائيمي،  إفقاؿ رئيس الحكومة في غزة، إسماعيؿ ىنية،  :عالء المشيراوي - غزة

 "ييدؼ إلى قطع الصمة، فيما يتعمؽ بعممية السالـ والتسوية والمفاوضات".
نتنياىو  اضإسرائيمية ]بنياميف[صحافي تعقيبًا عمى االئتالؼ، بيف رئيس الحكومة ىنية في تصريح  ورأى

ذلؾ يوحي وكأف الساسة اضإسرائيميوف "يحّضروف لشيء ما في  أفموفاز،  [شاؤوؿ] ورئيس حزب كاديما
 المنطقة".

فشدد عمى  وطالب ىنية المستوى الفمسطيني بضرورة استعادة الوحدة الوطنية، أما عف المستوى العربي،
ضرورة أف تكوف ىناؾ إستراتيجية عربية تتصدى ألية محاوالت لضرب استقرار المنطقة مف الحكومة 

 اضإسرائيمية.
 //القدس، القدس، 

 
 معاناة األسرى في العالم إلنياء المؤثرةالقوى  فياض يدعو 

سرائيؿ تتحمؿ المسؤولية بشكؿ حكومة إإف "سالـ فياض د.رئيس الوزراء  قاؿ :الحياة الجديدة –راـ اهلل 
ىذه مطالب ممحة، وغير قابمة لمتأجيؿ خاصة وىـ يخوضوف ىذه "وأضاؼ  "مباشر عف سالمة أسرانا

لقد مضى وقتا طويؿ "، وتابع "المعركة المفتوحة دفاعا عف كرامتيـ ودفاعا عف كرامة وطننا وشعبنا برمتو
ب، بؿ وأقوؿ بمماطمة، مما ادخؿ العديد منيـ في عمى مطالب أسرانا دوف التعامؿ معيا بالحسـ المطمو 

 ".مرحمة الخطر الحقيقي، يجب االستمرار في العمؿ لكي تصبح ىذه القضية محركًا رئيسيًا لموعي الدولي
فياض، خالؿ كممتو في افتتاح فعاليات االحتفاؿ بيـو أوروبا في مدينة راـ اهلل، بحضور جاف غات  وقاؿ

ما نتطمع إليو ىو المزيد مف التدخؿ مف كافة القوى المؤثرة في " وبي في فمسطيفراتر ممثؿ االتحاد األور 
العالـ، واالتحاد األوروبي، باضإضافة إلى المؤسسات الحقوقية األخرى المعنية بحقوؽ اضإنساف، وأخص 

ة، المفوض السامي لحقوؽ اضإنساف واألميف العاـ لألمـ المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية ذات الصم
لزاميا باالستجابة لمطالبيـ  لمتدخؿ العاجؿ والفاعؿ والحثيث لدى الحكومة اضإسرائيمية ضإنياء معاناة أسرانا، وا 

 ."اضإنسانية العادلة، وحقوقيـ األساسية التي تتصؿ بظروؼ االعتقاؿ
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 لة جمود.. والمصالحة تمّر في حافياض: الفمسطينيون معزولون 

قاؿ رئيس الوزراء الفمسطيني سالـ فياض إف الفمسطينييف ربما : مايكؿ ستوت وسامية نخوؿ -راـ اهلل 
ال  اضإسرائيمييكونوف قد "فقدوا حجتيـ" عمى الساحة الدولية ضإقامة دولة مستقمة لكنو حذر مف أف االحتالؿ 

 يمكف أف يستمر.
خالؼ مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس حيف دعا إلى  وفي مقابمة مع رويترز الثالثاء بدا فياض في

 إجراء انتخابات تأجمت كثيرا بسبب االنقسامات السياسية العميقة بيف قطاع غزة والضفة الغربية المحتمة.
في حشد  أخفقواكما حذر مف أف مستقبؿ إدارتو قد تخيـ عميو المشاكؿ المالية الشديدة وأقر بأف الفمسطينييف 

 وراء قضيتيـ. األمورنشغؿ بكثير مف العالـ الم
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وقاؿ إف  ."وقاؿ "أعتقد أننا بدأنا نفقد حجتنا.. إف لـ نكف فقدناىا بالفعؿ لكف ىذا ال يجعؿ موقفنا خاطئا
عمى الفمسطينييف ترتيب البيت مف الداخؿ قبؿ أف يكوف لدييـ أمؿ في االستقالؿ الذي طاؿ انتظاره والذي 

 لعالمية مف حيث المبدأ.ما زالت تؤيده أغمب القوى ا
وعف االنقساـ السياسي بيف الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تسيطر عميو حركة حماس قاؿ "ال أعتقد أننا 

"عممية المصالحة تمر بحالة  وتابع سنتمكف مف الحصوؿ عمى دولة ما لـ نتمكف مف إعادة توحيد بالدنا."
طينييف يجب أف يمضوا قدما في خطط االنتخابات بغض تجمد شديدة. فمنواجو ىذا األمر" مضيفا أف الفمس

"يجري انتياؾ حؽ أساسي وأضاؼ  النظر عف معارضة حماس مف أجؿ إعادة التواصؿ مع المواطنيف.
 لشعبنا. حؽ التمكف مف اختيار القيادة."

وقات بسبب وقاؿ فياض إف ميمتو المتمثمة في بناء المؤسسات استعدادا لقياـ الدولة الفمسطينية تتعرض لمع
 نقص الموارد وعدـ وفاء دوؿ عربية بتقديـ المساعدات التي وعدت بيا.

مضيفا أف  ،وأردؼ "ىناؾ قضية متعمقة ببقاء السمطة الفمسطينية نظرا لألزمة المالية الحادة التي نمر بيا"
 الحكومة في حاجة إلى "عدة مئات مف مالييف الدوالرات" حتى تظؿ قائمة.

يس فشال سياسيا كبيرا فحسب.. لكف في ظؿ طبيعتو القمعية فإنو فشؿ أخالقي أيضا وتابع "االحتالؿ ل
تستمر. األسوار سقطت في مناطؽ أخرى. لماذا يجب أف يكوف ىنا  أف. إنيا مسألة ال يمكف ضإسرائيؿ
 ؟"استثناء

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 كاممة العضوية باألمم المتحدةداعم لألسرى ولقبول فمسطين دولة  موقفالمالكي: مطموب  

طالب وزير الشؤوف الخارجية رياض المالكي، األربعاء، بضرورة تضافر الجيود  (:وفا) –شـر الشيخ 
لزاـ إسرائيؿ بوقؼ العدواف بحقيـ.  الدولية لمناصرة األسرى في سجوف االحتالؿ وا 

]األربعاء،  المنعقد اليوـ وغداجاء ذلؾ في كممة المالكي في االجتماع الوزاري لحركة عدـ االنحياز 
 دولة. في مدينة شـر الشيخ المصرية بمشاركة ممثمي  الخميس[

أعواـ عمى شعبنا في  وأكد أف إسرائيؿ ما زالت تفرض حصارا خانقا وتشف عدوانا متواصال منذ أكثر مف 
، وفي "ائمة باالحتالؿالقوة الق"قطاع غزة المحتؿ في انتياؾ واضح وخطير لمقانوف الدولي مف إسرائيؿ 

خطوة تشكؿ تحديا سافرا لقرارات األمـ المتحدة والرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدولية الداعي إلى إزالة 
 جدار الفصؿ العنصري.

ودعا المالكي المشاركيف في المؤتمر، والمجتمع الدولي، وكافة المؤسسات الدولية لمتحرؾ الفوري مف أجؿ 
ائيمي بإلغاء االعتقاؿ اضإداري، والذي ُيشكؿ أحد مظاىر االنتياكات الخطيرة بحؽ إلزاـ االحتالؿ اضإسر 

طالؽ سراح جميع األسرى مف سجوف االحتالؿ وخاصة المعتقميف إداريًا والنواب والشباب األطفاؿ  شعبنا، وا 
 .والنساء والمرضى وجميع معتقمي الحرية قبؿ عاـ 

راعية التفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المدنييف زمف الحرب، وتابع: سنتوجو بيذا الشأف لمدولة ال
 لنطالب بتطبيؽ بنود االتفاقية عمى األرض الفمسطينية المحتمة مف كافة جوانبيا.

وأضاؼ: نؤكد أننا سنتوجو إلى منظمة األمـ المتحدة مرارا وتكرارا حتى نيؿ العضوية الكاممة. في وقت تؤكد 
العربية عمى حقيا في تقرير مصيرىا، وسعييا إلى الحرية والديمقراطية فيما عرؼ فيو كؿ شعوب المنطقة 
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بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفمسطيني، ساعة االستقالؿ. وحاف الوقت ألف يتمكف أبناء 
 شعبنا مف أف يعيشوا حياة حرة طبيعية كريمة.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 حكومة االحتالل لحّل قضية األسرى عمىجيات عربية ودولية تمارس ضغطًا ىائاًل  :قراقع 

أف عدة جيات  ،كشؼ وزير شؤوف األسرى في السمطة الفمسطينية عيسى قراقع :ميرفت صادؽ - راـ اهلل
س ضغطا ىائال عمى تمار  ،وفي مقدمتيا مصر واألردف والمجنة الرباعية والواليات المتحدة، عربية ودولية

 حكومة االحتالؿ اضإسرائيمي.
"نحف في سباؽ مع الزمف، وىناؾ طروحات إسرائيمية مرحب بيا مثؿ وضع قيود  "لجزيرة نتػ"وقاؿ قراقع ل

عمى سياسة االعتقاؿ اضإداري الذي عاني منو نحو ثالثمائة أسير فمسطيني بعضيـ محتجز منذ سنوات دوف 
 ".تيمة ووفؽ ما يسمى بممؼ سري

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 محمد أبو اجحيشة ونقمو لمعتقل "نفحة" الصحراوي لمنائبتردي الحالة الصحية  

أفادت عائمة النائب األسير محمد مطمؽ أبو اجحيشة، مف بمدة إذنا قضاء الخميؿ، أف إدارة معتقؿ : الخميؿ
لصحراوي، بعد رفض إدارة سجف النقب استقبالو "عوفر" اضإسرائيمية قامت بنقؿ النائب إلى معتقؿ "نفحة" ا

 جاء ذلؾ في بياف لكتمة التغيير واضإصالح. لتردي حالتو الصحية.
 //قدس برس، 

 
 الستئناف المفاوضات "إسرائيل"عبد ربو يشكك في جدية دعوة  

د ربو في جدية شكؾ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عب :القدس - راـ اهلل
الجديد، الستئناؼ المفاوضات دوف شروط مسبقة، مؤكدًا  اضإسرائيميالدعوة التي وجييا االئتالؼ الحكومي 

 الفمسطينية. األرضأف ىذه الدعوة تأتي في ظؿ استمرار االستيطاف عمى 
الذي يحاوؿ  ياضإسرائيمإلى أف ىذه الدعوة ىي تكرار لمموقؼ  األربعاءوأشار عبد ربو في حديث صحافي، 

تغيير فعمي  ضإحداثوشدد عبد ربو عمى الحاجة  تغطية السياسة المتبعة التي ال تريد عممية سالـ جادة.
، إسرائيؿالتي مارستيا الحكومات المتعاقبة في  اضإسرائيميةيمكف أف يقود إلى نتيجة مف خالؿ تغيير السياسة 

 سبة لنا".بالن األساسي األمرمشيرا إلى "أف التغيير كيذا ىو 
 //القدس، القدس، 

 
 عمى "إسرائيل"الصواريخ  إطالقمنع رجل ل وحدة عسكرية من  أقامت غزةرتس: حكومة آى 

حكومة  أف ]الخميس[ الصادرة صباح اليـو اضإسرائيميةرتس آزعمت صحيفة ى (:سما) – القدس المحتمة
 إف. وقالت الصحيفة إسرائيؿصواريخ عمى ال إطالؽوحدة وظيفتيا منع  أقامتحركة حماس في قطاع غزة 

رجؿ امف تعمؿ مباشرة تحت قيادة وزير الداخمية  الصواريخ" تتكوف مف  ضإطالؽالوحدة "المضادة 
فتحي حماد وىي مزودة بالدراجات النارية وعربات رباعية الدفع ويمبسوف بزات سوداء وتعمؿ ليؿ نيار مف 

 .أوالالنار  أبيبتطمؽ تؿ  أالبشرط  إسرائيؿالصواريخ عمى  إطالؽاجؿ منع 
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 أف إالمثؿ الجياد ولجاف المقاومة  أخرىتنظيمات  أعضاءتمؾ القوة اعتقمت عددا مف  ىآرتس إفوقالت 
سراحيـ مباشرة فيما يتـ مصادرة الصواريخ والعربات لدى المجموعات التي يمقى  إطالؽالجياد يتـ  أعضاء

 حماس. إلىالقبض عمييا وتسمـ 
زعيـ لجاف المقاومة الشعبية زىير القيسي بغزة ما  إسرائيؿتمؾ الوحدة لـ تعمؿ عندما اغتالت  أف وأضافت

 في حينو. اضإسالميقادىا الجياد  المعارؾجولة مف  إلى أدى
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قد يكون نائب فياض في الحكومة الجديدة من فتحقيادي "وكالة معا":  

التشكيؿ  إعالف أماـىناؾ بعض المعوقات  أف "معاػ"كشفت مصادر غير رسمية ل :(معا) – بيت لحـ
 مف مناسبة. أكثرمازف في  أبوعنو الرئيس  وأعمفالجديد الذي سبؽ  الوزاري

مف ربع ساعة وكاف بمثابة االجتماع  أكثرعقد سالـ فياض اجتماعا لمجمس الوزراء يوـ الثالثاء لـ يستمر و 
 مف الممفات في االجتماع. أييتـ مناقشة  أفاحد الوزراء لنا دوف عمى حد وصؼ  يالوداع

تشكيؿ الحكومة ىو مطمب حركة فتح بتعييف  إعالف تأجيؿ أسبابمف ابرز  أفالمصادر الخاصة  كشفتو 
 جبريؿ الرجوب(. أومحمود العالوؿ  إما)والتسريبات تقوؿ  نائب لمدكتور فياض مف المجنة المركزية لمحركة

 //اإلخبارية، وكالة معا 
 
 : السمطة وأجيزتيا األمنية لن تسمح بانتفاضة لنصرة األسرىعبد الستار قاسم 

قاؿ عبد الستار قاسـ، المحمؿ السياسي وأستاذ العموـ السياسية بجامعة النجاح، إف السمطة : نابمس
االحتالؿ، الذيف يخوضوف الفمسطينية وأجيزتيا األمنية لف تسمح باندالع انتفاضة لنصرة األسرى في سجوف 

 إضراًبا مفتوًحا عف الطعاـ دخؿ أسبوعو الرابع عمى التوالي.
لمقياـ بيبة شعبية أو  مييأإلى أف الشارع الفمسطيني "غير  "وأشار قاسـ، في تصريحات خاصة لػ"قدس برس

لتضامف بصورتو انتفاضة لنصرة األسرى، وأف الحراؾ التضامني مع األسرى لـ يقدـ شيًئا"، معتبًرا ىذا ا
 الحالية "لـ يتعدى البيانات والخطابات وخيـ االعتصاـ".

 //قدس برس، 
 

 شعث يؤكد ضرورة إتمام المصالحة الوطنية لتحرير األسرى..و غزة إلىوصول وفد حركة فتح  13
ركة عضو المجنة المركزية لحأف  ،غزة مف 9/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( ذكرت

)فتح(، نبيؿ شعث، أكد مساء اليوـ األربعاء، ضرورة إتماـ المصالحة الوطنية، لتحرير أسرانا مف سجوف 
 االحتالؿ اضإسرائيمي، الذيف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية.

ونقؿ شعث في كممة لو، أماـ خيمة االعتصاـ التضامني مع األسرى المقامة في ساحة الجندي المجيوؿ 
ؿ غرب مدينة غزة، تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية، إلى أبناء شعبنا في في حي الرما

لى األسرى المضربيف عف الطعاـ دفاعًا عف القضية الفمسطينية.  قطاع غزة، وا 
خوتي مف أعضاء المجنة المركزية لحركة فتح، محمد المدني،  وتابع عضو مركزية فتح، أنا ىنا وزمالئي وا 

 .، أميف سر المجمس الثوري لحركة فتحوأميف مقبوؿ
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وأكد شعث أف فتح بقيت عمى العيد، وقاؿ: نحف ىنا جميعا لكي نقوؿ لكـ نحف عمى العيد وما خالفناه أبدًا 
نحف عمى العيد مف أجؿ الحرية واالستقالؿ نحف عمى العيد مف أجؿ دولة فمسطينية حرة عاصمتيا القدس 

جئيف إلى بالدىـ، وفي تحرير األسرى مف سجونيـ، والستعادة الوحدة الشريؼ، نحف عمى العيد لعودة الال
 الوطنية الفمسطينية لكؿ أبناء الوطف.

وخاطب شعث المواطنيف وأنصار الحركة والمضربيف عف الطعاـ في خيمة اضإضراب، قائاًل: أنا ىنا لكي 
ف نغير ولف نبدؿ وبدوف انقؿ لكـ وأقوؿ لكـ ال يأس إطالقًا، وال غموض، نحف مستمروف ولف نكؼ ول

 تحقيؽ ىذه الوحدة الوطنية، وبدوف إجراء المصالحة الكاممة كيؼ نحرر أبناءنا وأبطالنا مف سجوف إسرائيؿ.
وتساءؿ شعث، بدوف ىذه الوحدة كيؼ نحرر الوطف كيؼ نحرر القدس، ىذه الوحدة عزيزة عمى قموبنا، لف 

 ننا لنا أىدافًا عميا سامية ال نتراجع عنيا.نتخؿ عنيا أبدًا ولف نتراجع ولف نكؿ ولف نمؿ، أل
وخاطب األسرى في سجوف االحتالؿ، قائاًل: مف ىنا مف بينكـ نحيي أبطالنا األسرى في كؿ سجوف 
إسرائيؿ، باسمكـ أقوؿ ليـ الحرية قادمة والميعاد قادـ والميؿ سينتيي بحريتكـ وبحرية الوطف وسينتيي 

 بالوحدة الوطنية.
أف  ،شعث قاؿأف  ،حناف زيودنقاًل عف مراسمتيا  راـ اهلل مف  9/5/2012القدس، القدس،  وأضافت

ميمتو والوفد المرافؽ الى قطاع غزة تنظيمية بحتة وىي تيدؼ الى بحث أوضاع الحركتو في القطاع، 
عادة ترتيب البيت الفتحاوي ىناؾ، مشيرًا الى أنو "ليس ذاىبًا لمتفاوض مع أحد"، وانو ال يحمؿ اقت راحات وا 

 تفاوضية تتعمؽ بممؼ المصالحة.
وبيف شعث في اتصاؿ ىاتفي أنو سيمتقي خالؿ زيارتو الفصائؿ والقوى الوطنية في القطاع، لكنو لف 

 .األحمديتفاوض مع أحد باعتبار اف ىذا الممؼ يحممو عضو المجنة المركزية لمحركة عزاـ 
، والتي تقـو بدور ايجابي تفاعمي، مؤكدا التزاـ واعرب شعث عف تفاؤلو بقيادة الحركة الجديدة في القطاع

العقبات مف أماـ المصالحة، داعيًا حركة "حماس" إلى العمؿ عمى  ضإزالةالقيادة الفمسطينية  بقرارات"فتح" 
 تفعيؿ لجنة االنتخابات المركزية، لممضي قدما في المصالحة.

ـ، أميف مقبوؿ وفد الذي سيصؿ غزة اليو ال أعضاءمف جيتو قاؿ عضو المجمس الثوري لحركة "فتح" وأحد 
حركة "فتح" في  أوضاعستتناوؿ  أياـ ألربعةمقدس أف ميمة الوفد في غزة والتي ستستمر في اتصاؿ ىاتفي ل

لقاءات مع الفصائؿ  إجراءقطاع غزة، واالطالع عمى احتياجاتيا وتقييـ الوضع الحالي ىناؾ،غير مستبعد 
 الفمسطينية وحركة "حماس".

 
 قدوم وفد حركة فتح إلى غزة ىو أكبر دليل عمى أن غزة مفتوحة لمجميع: برىوم 14

اعتبر فوزي برىوـ المتحدث باسـ حركة حماس إف قدـو وفد حركة فتح إلى غزة ىو أكبر دليؿ عمى أف غزة 
 مفتوحة لمجميع وقيادة فتح تمارس نشاطيا بالكامؿ.

إما باالعتقاؿ المباشر  استئصاؿحممة  وفي المقابؿ حركة حماس في الضفة الغربية تتعرض ألكبر
حتى أف المتضامنيف مع األسرى مف حماس ُيعتدى عمييـ  أو التنسيؽ األمني مع العدو. ،اضإستدعاءاتو 

 بالضرب وُيزج بيـ في سجوف السمطة حتى يتـ إجياض ىذا اضإضراب وىذا الحدث الكبير. 
طيا الوطني فعميًا عمى األرض بإعطاء مساحة وبالتالي المطموب مف حركة فتح والسمطة أف تبرىف عمى خ

 السياسي وترؾ الجماىير تعبر عف رأييا وتضامنيا مع قضية األسرى. واالنتماءواسعة لحرية الرأي والتعبير 



 
 
 

 

 

           77ص                                    3497العدد:                71/5/3173 الخميس التاريخ:

نحف ال نريد زيارات تمفزيونية أو بروتوكولية إلى غزة بؿ يجب أف ُيبنى عمييا عمؿ وتذليؿ العقبات أماـ 
 ومواجية التحديات.وحدة الصؼ الفمسطيني 

 9/5/2012صفحة برىوم الرسمية عمى موقع فيس بوك، 
 

 الزىار يستبعد ان يشكل االئتالف الحكومي اإلسرائيمي مؤشرا لقرع طبول الحرب عمى إيران وحماس 15
اف يشكؿ االئتالؼ  ،استبعد الدكتور محمود الزىار القيادي في حركة حماس :خاص معا - بيت لحـ

عادةوقطاع غزة  إيرافىو وموفاز مؤشرا لقرع طبوؿ الحرب عمى الحكومي بيف نتنيا احتالؿ سيناء وذلؾ  وا 
 تحسبا لممعطيات الدولية والتغيرات الجديدة في المنطقة العربية.

 األخرسوأ مف أالزىار لغرفة تحرير وكالة "معا" ال احد مف قادة االحتالؿ يمكف اف يصنؼ بانو  وأضاؼ
 ".الدـ الفمسطيني بإراقةئـ وصقور ال يستقيـ فكميـ مولعوف ومحاولة تصنيؼ اف ىناؾ حما

في االعتداء عمى قطاع غزة وعمى حماس في اي مكاف فيي رغبة ال ينكرىا احد  اضإسرائيميةلكف الرغبة 
 ..لكف ىناؾ معطيات دولية خارجية تمنع ذلؾ وفقا لمزىار:

ة عما كانت اباف حكـ مبارؾ والرسائؿ التي : ما حدث في العالـ العربي ال سيما مصر فالصورة مختمفأوال
 كبيرة. تأثيراتليا  ضإسرائيؿتصؿ مف مصر 
 أصواتيسكت فيفقد  إف فإماسيكمؼ اوباما مصيره  ألنوال يقبؿ باشكاؿ العدواف  األمريكيثانيا: الموقؼ 

 الناخبيف او يتدخؿ فيفقد انجازاتو االقتصادية.
بالقوى السيمة فميس المستوطنيف عمى استعداد بمغامرة لسقوط  فيي ليست اضإقميـثالثا: ىناؾ القوى في 

 صواريخ بعيدة المدى عمييـ.
 عميو سيخضع لدراسة المعطيات الجديدة". األقداـفاي خيار عسكري كما يقوؿ الزىار يريد قادة االحتالؿ 

يراني ليس سيال كما اف القيادي في حماس استبعد ايضا اف تشف اسرائيؿ حربا عمى ايراف الف الممؼ اال
 عمى امريكا كما اف طيراف تستطيع اف تضرب امف امريكا في كؿ المناطؽ سواء في البحر وغيرىا.

لكف وفي موضوع سيناء وتمويح اسرائيؿ باعادة احتالليا...اجاب الزىار بالقوؿ "اف اسرائيؿ اذا ارادت اف 
 مصري ليس تحت حكـ مبارؾ ".تدخؿ سيناء وتعيد احتالليا عمييا اف تعيد حساباتيا فالشعب ال

وقاؿ": الشعب المصري لو ثأر قديـ مع اسرائيؿ ..ىناؾ االتفاقيات المجحفة وىناؾ قتؿ االسرى المصرييف 
 ...لذلؾ احتالؿ سيناء مستبعد تماما".76عاـ 

وعندما سألت معا ىؿ ممؼ المصالحة مستحيؿ اف يتحقؽ؟.. تساءؿ الزىار ..ىؿ يمكف اجراء انتخابات في 
 لضفة الغربية والقدس؟ ىؿ يمكف المريكا واسرائيؿ اف تسمح بانياء االنقساـ ؟.ا

واضاؼ": نحف في حماس مع المصالحة ونحف الذيف قدمنا اوراقا مكتوبة لممصالحة وفتح لـ تقدـ اي ورقة 
ؿ بؿ جاءت لمتوقيع فقط فضال عف استمرار السمطة في اعتقاالت عناصرنا في الضفة فقط اعتقمت في ابري

 عنصرا ..ىؿ ىذه اجواء مصالحة". 71الماضي 
 10/5/2012وكالة معًا االخبارية، 

 
 أسامة القواسمي: ما ىي رؤية حماس لمحل التي أسمعتيا لألوروبيين حتى شعروا بالذنب؟! 16

تساءؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي عما أسمعتو حماس لألوروبييف حتى شعروا  :راـ اهلل
 بالذنب؟!.
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قاؿ القواسمي في تصريح صحفي صدر عف مفوضية اضإعالـ والثقافة اليوـ األربعاء، 'يدعي قادة حماس و 
أف الغرب وعمى وجو الخصوص األوروبييف قد شعروا بالذنب تجاه حماس بعد سماع روايتيـ ونظرتيـ 

والنموذج األكبر  لمصراع والحؿ' متسائال، 'ىؿ قاؿ ليـ قادة حماس: إنيـ عمى استعداد لضبط أمف إسرائيؿ
تجربة قطاع غزة وساقوا ليـ برىاف غزة حيث ضبطت التيدئة بالقوة وتـ الحفاظ عمى أمف إسرائيؿ بخمؽ 

 منطقة عازلة؟'.
قامة عالقات طبيعية مع إسرائيؿ وأف  وأضاؼ، 'ىؿ أسمعوىـ كالما ناعما عف التناغـ مع القانوف الدولي وا 

سب، وأف إقامة دولة فمسطينية ذات حدود مؤقتة عمى أي بقعة مف قضية االعتراؼ بإسرائيؿ مسألة وقت منا
 أرض فمسطيف ىو اليدؼ؟!.

وقاؿ القواسمي، 'إف ىذه التصريحات حوؿ شعور األوروبييف بالذنب تجاه حماس، تؤكد أف حماس مستمرة 
ا بمشروع في تضميؿ شعبنا، فيي مف جانب تتحدث مع الغرب والوسطاء مع إسرائيؿ بمغة ناعمة تعمف قبولي

شاروف القاضي بالدولة ذات الحدود المؤقتة، ومف جانب آخر تصدر لشعبنا الفمسطيني وعبر وسائؿ 
 اضإعالـ شعارات رنانة خداعة عنوانيا المقاومة وعدـ االعتراؼ بإسرائيؿ .

عداد وأردؼ، 'إف المتابع لتناقضات حماس يستخمص بأنيا مف أجؿ قبوليا دوليا ومف إسرائيؿ فإنيا عمى است
لتقديـ التنازالت وحتى الوصوؿ لمموافقة عمى مشروع تصفية القضية الفمسطينية بالقبوؿ بالدولة ذات الحدود 
المؤقتة، مؤكدا أف ىذه النيج لـ يعد ينطمي عمى أحد وأف مثؿ ىذه المشاريع أفشميا االلتفاؼ الجماىيري 

نما تصدقو في كؿ مواقفيا حوؿ القيادة الفمسطينية ومواقفيا الراسخة الصادقة التي ال  تبيع أوىاما لشعبيا وا 
 السياسية والوحدوية وأساليب المقاومة الشعبية المشروعة التي تخدـ شعبنا وقضيتو العادلة.

 9/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 سامأحمد عساف: تصريحات قيادات في الجبيتين الشعبية والديمقراطية تطيل عمر االنق 17
انتقد المتحدث باسـ حركة فتح أحمد عساؼ، بعض القيادات في الجبيتيف الشعبية والديمقراطية، : راـ اهلل

الذيف يستغموف االنقساـ لتحقيؽ مكاسب شخصية وحزبية ضيقة، مف خالؿ تصريحاتيـ التي تساوي بيف 
عمى شعبنا الفمسطيني و  حركتي فتح وحماس في المسؤولية عف االنقساـ واستمراره وتداعياتو الخطيرة

 قضيتو الوطنية.   
وذكر عساؼ في تصريح ضإذاعة 'موطني' اليوـ األربعاء، أف حماس ىي مف تسببت في االنقساـ، وىي 
وحدىا تتحمؿ مسؤلية استمراره ، وقاؿ إف ىذه التصريحات مف شأنيا أف تطيؿ عمر االنقساـ، مف خالؿ 

ممصالحة، واستمرارىا في تعميؽ االنقساـ، وفصميا لقطاع غزة منح حماس 'جوائز مجانية' عمى تعطيميا ل
 نيائيا عف باقي أجزاء الوطف الفمسطيني.

 9/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 

 موفاز يعني أننا أمام حكومة حرب –"الجياد اإلسالمي": اتحاد نتنياىو  18
ي اليوـ األربعاء، أف الحكومة اضإسرائيمية الجديدة الموحدة حناف زيود: اعتبرت حركة الجياد اضإسالم -غزة

ىي حكومة حرب بامتياز، نظرًا لتشُكميا مف وزراء عسكرييف يتمتعوف "باضإجراـ الدموي ضد الشعب 
 الفمسطيني واألمة العربية واضإسالمية".
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ئيمية الجديدة "مف وقاؿ القيادي في الحركة أحمد المدلؿ، في تصريح صحفي إف تشكيؿ الحكومة اضإسرا
جنراالت الحرب يشير الى أف إسرائيؿ تنوي شف حرب عمى غزة"، مشددًا في الوقت نفسو عمى أف إسرائيؿ 

 "تحسب ألؼ حساب قبؿ تنفيذ أية عممية اغتياؿ بحؽ أبناء شعبنا وقادتو".
 9/5/2012القدس، القدس، 

 
 نياء االنقسامإجنة لمعمل عمى وتتفق عمى تشكيل لغزة تجتمع في  ميةاإلسالو  ةالقوى الوطني 19

غزة: اجتمعت الفصائؿ والقوى الوطنية واضإسالمية بناء عمى دعوة مف التجمع الوطني بحضور منيب رشيد 
غزة، وناقش المجتمعوف سبؿ الضغط مف أجؿ انياء حالة  في المصري اضإثنيف، في مقر التجمع الوطني

 ة الوطنية في القاىرة.االنقساـ بعد مرور عاـ عمى توقيع اتفاؽ المصالح
وقد أكد المجتمعوف عمى انو 'ال سبيؿ أماـ الشعب الفمسطيني إال التوحد لمواجية العدواف األسرائيمي 
المتواصؿ ضد الشعب الفمسطيني، وبخاصة ضد اسرانا البواسؿ الذيف يخوضوف معركة االمعاء الخاوية في 

 سجوف االحتالؿ'.
ط الشعبي والجماىيري المتواصؿ والمنظـ عمى حركتي فتح وحماس كما اكد المجتمعوف عمى ضرورة الضغ

مف اجؿ تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في الدوحة مف تشكيؿ حكومة توافؽ وطني، وكذلؾ ضرورة فتح باب 
 تحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة.

في جميع  وقد اتفؽ المجتمعوف عمى تشكيؿ لجنة مركزة لتضع برنامج تحرؾ ضاغط ومتواصؿ ودائـ
محافظات قطاع غزة ىدفو التحشيد الجماىيري المنظـ لمضغط عمى طرفي االنقساـ لمخروج مف ىذه الحالة، 
عمى أف يشارؾ في ىذه المجنة ممثموا عف كافة القوى الوطنية واضإسالمية والتجمع الوطني وفعاليات 

 المجتمع المدني لحشد أوسع فعؿ جماىيري ضاغط عمى طرفي االنقساـ.
 10/5/2012قدس العربي، لندن، ال

 
 "الوحدة الوطنية": ىديتنا لألسرى المضربين عن الطعام يجب أن تكون أمين سر حركة فتح بغزة 20

قاؿ أميف سر الييئة القيادية العميا لحركة )فتح( في قطاع غزة، يزيد الحويحي، مساء اليوـ األربعاء، : غزة
ىي تعبير واقع وحي عف انتماء أبناء حركة فتح ليذه الشريحة، إف 'ىذه اليبة الجماىيرية المناصرة لألسرى، 

لما ليا مف تاريخ ناصع البياض في الميداف العممي وفي ميداف الفكرة وفي ميداف المبادرة مف أجؿ الوطف 
 وكؿ الوطف'.

ا وقاؿ الحويحي، في تصريح لمراسمنا، مف خيمة اضإضراب المقامة تضامنًا مع األسرى في غزة،: 'إذا كن
 2007اليوـ نتنفس مع األسرى سعداء الحرية، اعتقد أف لألسرى وثيقة الحرية وقعت وأرسمت في العاـ 

لممصالحة الوطنية، جزء ميـ أف لـ نستجب ليا، ووضعنا وثيقة أخرى لالتفاؽ والوفاؽ مع إخوانا في 
ذا كنا  منتميف لفمسطيف وكنا نسترشد الفصائؿ وقعنا اتفاؽ القاىرة واتفاؽ الدوحة، إذا كنا فصائؿ صادقة، وا 

بيؤالء الذيف نقوؿ عنيـ أنيـ قادتنا والذيف دفعوا برأس الماؿ لفمسطيف عمينا أف نحتـر رؤيتيـ وأف نؤتييـ 
 ىدية ىي عبارة عف وحدة'.

 9/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 عة لألسرى وجاىزون لمشيادةالبرغوثي: ال تفاوض حول المطالب المشرو األسير عبداهلل  21
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أكد األسير الفمسطيني، عبد اهلل البرغوثي، مف داخؿ سجف الرممة الصييوني أف كاّفة األسرى في : الخميؿ
زنازيف العزؿ االنفرادي متفقوف عمى عدـ التفاوض عمى مطالبيـ المشروعة مع إدارة سجوف ومعتقالت 

 االحتالؿ.
توحًا عف الطعاـ منذ ثمانية وعشريف يومًا "مطالبنا واضحة وثابتة إما وقاؿ البرغوثي الذي يخوض إضرابًا مف

أف تتحقؽ بالخروج مف القبر إلى األقساـ العادية أو الخروج إلى القبر األبدي، والسماح بزيارة األىؿ"، 
 وأضاؼ "كمنا جاىزوف لمشيادة مف أجؿ تحقيؽ مطالبنا الشرعية والقانونية".

 9/5/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 قيادة حماس بين مشعل وأبو مرزوقالغد االردنية:  22
شارفت حركة "حماس" عمى إتماـ انتخاباتيا الداخمية، بانتظار "حسـ رئاسة مكتبيا : نادية سعد الديف –عماف

السياسي بيف رئيس المكتب الحالي خالد مشعؿ ونائبو موسى أبو مرزوؽ، ولكف المؤشرات تعزز مكانة 
 المرحمة القادمة"، بحسب مصادر مطمعة في الحركة. مشعؿ لقيادة

وقالت لػ"الغد" إف "الحركة أنجزت العممية االنتخابية الداخمية في ساحاتيا األربع تقريبًا، وىي قطاع غزة 
 والضفة الغربية وسجوف االحتالؿ ودوؿ المجوء والشتات".

عمييـ النتائج مف تمؾ المناطؽ، ومف وأضافت أف "ما تبقى مجرد آليات تخص كيفية اجتماع مف استقرت 
ثـ إقرار رئاسة المكتب السياسي واألعضاء، والمصادقة عمييا"، مرجحة إتماميا خالؿ أسبوعيف، أي قبؿ 

 نياية الشير الجاري.
وبينت أف "مشعؿ ما يزاؿ األوفر حظًا الستمرار توليو رئاسة المكتب السياسي لوالية جديدة، ولكف مسألة 

حاليًا بينو وبيف أبو مرزوؽ، باعتبارىما مف األطراؼ األكثر فرصة لقيادة المشروع الوطني  الرئاسة دائرة
 لحماس في المرحمة المقبمة".

وأوضحت أف "مشعؿ وأبو مرزوؽ يمثالف نفس المدرسة والنيج، ويتمتعاف بذات األىمية المشيود ليا 
في السياسات واالستراتيجيات، وفي خطاب  بالعقالنية واالنفتاح والمرونة، وبالتالي لف يحدث أي تغيير

 الحركة".
 10/5/2012الغد، عمان، 

 
 تدعو إلى جعل معركة األسرى بداية النتفاضة ثالثة الجبية الشعبية 23

دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، أمس، إلى أف يكوف إضراب األسرى في سجوف : يو بي آي
التوالي بداية النتفاضة ثالثة. وقاؿ عضو المكتب السياسي  االحتالؿ المستمر لميـو الثاني والعشريف عمى

تحرير األسرى يجب “لمجبية رباح مينا في تصريح، خالؿ زيارتو خيمة التضامف مع األسرى في غزة إف 
أف يكوف أحد عناويف ىذه االنتفاضة، إضافة إلى تحسيف ظروؼ اعتقاليـ الال إنسانية، إضافة إلى عناويف 

المرشح لمتصاعد عقب انضماـ حزب كديما لالئتالؼ ” اضإسرائيمي“االستيطاف والعدواف  أخرى مثؿ استمرار
 ”.الحكومي الحالي

 10/5/2012الخميج، الشارقة، 
 

 حماس تدعو السمطة الفمسطينية إلى كف يد أجيزتيا األمنية عن اعتقال المتضامنين مع األسرى 24
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( أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس" السمطة 5|9دعت حركة حماس في بياف ليا اليوـ األربعاء ): غزة
الفمسطينية إلى التدخؿ لوقؼ أجيزتيا األمنية عف مالحقة المتضامنيف مع األسرى، وقاؿ البياف: "إنَّنا ندعو 
السمطة في الضفة إلى كؼ يد أجيزتيا األمنية عف مالحقة المتضامنيف مع أسرانا الذيف يواجيوف السجاف 

ندعو جماىير شعبنا الفمسطيني إلى مواصمة وتفعيؿ تضامنيـ مع األسرى وعدـ بأمعائيـ الخاوية، كما 
 االلتفات إلى محاوالت التشويش ميما كانت، حتى تحقيؽ مطالب األسرى في سجوف االحتالؿ.
 9/5/2012قدس برس، 

 
 اعتصام لحركة حماس أمام المجنة الدولية لمصميب االحمر في بيروت 25

اضإسالمية )حماس( خيمة اعتصاـ أماـ المجنة الدولية لمصميب األحمر  أقامت حركة المقاومة: بيروت
. وُألقيت في االعتصاـ عدة كممات كاف أبرزىا 9/5/2012الدولي في العاصمة المبنانية بيروت بتاريخ 

كممة المسؤوؿ السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة، وكممة النائب في البرلماف المبناني محمد قباني، 
مة األسيرة المحررة أحالـ التميمي. شارؾ في االعتصاـ حشد كبير مف الفمسطينييف، وتخممو عرض وكم

 لوحات فنية ألطفاؿ الروضات في المخيمات الفمسطينية.
المسؤوؿ السياسي لحركة حماس في بيروت رأفت مرة استعرض أوضاع األسرى، وشّدد عمى أف الحركة 

يف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اضإسرائيمي". كما أكد عمى "ضرورة "ستبقى وفية لقضية األسرى والمعتقم
ف حماس تبذؿ كؿ جيودىا  اضإفراج عف جميع األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ )...( وا 

 مف أجؿ إبقاء ىذه القضية حّية ومتحّركة عمى الصعد اضإعالمية والشعبية والقانونية".
طعـ الراحة حتى يتـ اضإفراج عف جميع األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف أضاؼ "إننا لف نعرؼ 

قبؿ ستة « وفاء األحرار»االحتالؿ، وبكؿ الوسائؿ الممكنة. والعقوؿ الفمسطينية الفّذة التي أنجزت عممية 
حتالؿ أشير، قادرة عمى إنجاز عممية تبادؿ أخرى وبنفس الطريقة، أي طريؽ القوة، والتي ال يفيـ اال

 غيرىا".
رئيس لجنة األشغاؿ العامة في البرلماف المبناني محمد قباني حرص في كممتو عمى تأكيد التضامف الكامؿ 
مع األسرى الفمسطينييف، وأف بيروت العروبة ىي دائمًا مع فمسطيف العربية. وشّدد عمى أف السالـ العادؿ ال 

 يمكف أف يكوف إاّل ببندقية صامدة مرفوعة.
ة المحررة أحالـ التميمي روت بعضًا مف صور معاناة األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف األسير 

االحتالؿ، وعمى رأسيا العزؿ االنفرادي، واالعتقاؿ اضإداري. وشكت تقاعس المنظمات العربية والدولية في 
 اه األسرى.مواكبة معركة "األمعاء الخاوية". ودعت ىذه المنظمات إلى تحّمؿ مسؤولياتيا تج

 9/5/2012موقع الجئ نت، 
 
 

  32 ومعارضة صوتاً  77بأغمبية االئتالفية"  الحكومةدق عمى "الكنيست يصا 36
، عمى حكومػة الوحػدة 12صوتا ومعارضة  60صادقت الييئة العامة لمكنيست مساء اليوـ األربعاء، بأغمبية 

 ـ رضى داخؿ الحزب مف ىذه الخطوة.التي تتشكؿ بانضماـ حزب "كديما" إلييا، وسط تمممؿ وعالمات عد
وقػد أقسػـ موفػاز يمػػيف الػوالء بعػد تعيينػػو وزيػرا بػال حقيبػػة، ونائبػا أوال لػرئيس الػػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو.. كػػذلؾ 

 أقسمت رئيسة حزب العمؿ، شيمي يحيموفيتش، يميف الوالء بعد تعيينيا رئيسة لممعارضة خمفا لموفاز.
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رة بعػػد أف اضػػطر نتنيػػاىو إلػػى إجػػراء مشػػاورات مػػع خبػػراء قػػانونييف فػػي وأوقفػػت جمسػػة الكنيسػػت لفتػػرة قصػػي
أعقػػاب مطالػػب مػػف المعارضػػة بكشػػؼ تعيػػدات غيػػر خطيػػة منحيػػا لموفػػاز، وبعػػد ذلػػؾ قػػاؿ نتنيػػاىو أنػػو تػػـ 
الحػػػديث عػػػف تعيػػػيف وزراء آخػػػريف مػػػف "كػػػديما"، وأنػػػو عنػػػدما يػػػتـ االتفػػػاؽ عمػػػى ذلػػػؾ سػػػيطرح االتفػػػاؽ عمػػػى 

 الكنيست.
 9/5/3173، 48عرب 

 
 يعارضون اتفاق "الحكومة االئتالفية" ديماايتبعون لحزب ك 38من عضو كنيست  76 37

يتبعػػػوف لحػػػزب  17عضػػػو كنيسػػػت مػػػف  05، أف عمػػػي حيػػػدر، عػػف 71/5/3173، ، بيـــروتاالخبػػػارذكػػرت 
عف المشػاركة فػي جمسػة أداء اليمػيف فػي الكنيسػت، وىػو مػا يطػرح تسػاؤالت عػف مسػتقبؿ ىػذا امتنعوا كديما، 

الػذيف حضػروا ىػـ ضػمف معسػكر  01حزب، حتػى قبػؿ االنتخابػات المقبمػة، وخاصػة أف أغمػب األعضػاء الػػال
 موفاز.

ضمف اضإطار نفسو، أعمف عضو الكنيست عف حزب كديما، روبرت طيبيب، عف عزمو عمى عدـ المشاركة 
ي عمػالؽ، وىػو قػاؿ نتنيػاىو سياسػ»في التصويت عمػى تعيػيف موفػاز، نائبػًا لػرئيس الحكومػة، مشػيرًا إلػى أف 

ذا لػـ أرد ال تجػري االنتخابػات ومضػيفًا «. بكؿ بساطة أنا صاحب البيت ىنا، متى أريد تجري االنتخابات، وا 
أف مشػكمة كػػديما تكمػػف فػػي الشػػروط التػػي دخػػؿ فػػي ظميػػا إلػػى االئػػتالؼ الحكػػومي، وأّف ىػػذا القػػرار ات خػػذ مػػف 

 «.دوف أي نقاش
، [طيبيػػب" ]أو روبػػرت طيبػػاييؼ"عضػػو الكنيسػػت عػف "كػػديما"،  ، أف9/5/3173، 48عــرب وأضػاؼ موقػػع  

: "أننا ننضـ إلى التحالؼ مف دوف بحث، ومع أربعة بنود في اتفاؽ التحالؼ، وأنا ال أعتقد أنو حدث أضاؼ
 17مػػرة فػػي التػػاريخ إبػػراـ اتفػػاؽ تحػػالؼ مؤلػػؼ مػػف أربعػػة بنػػود ومػػف دوف أمػػور جوىريػػة، أىػػذا مػػا حققنػػاه مػػع 

 نائبا؟".
طيباييؼ إنو كاف باضإمكاف إجراء ىذا التغيير مف خارج الحكومة، ولـ تكف ىناؾ حاجة لتشكيؿ حكومة وقاؿ 

 وحدة، وأعمف أنو لف يشارؾ في التصويت عمى تنصيب موفاز.
 

 : موفاز باع نفسو لمشيطانتعقيبا عمى انضمام كاديما لمحكومة بن إليعيزر 38
موفػاز بسػبب  رئس حزب كاديما شػاؤوؿ جوما شديدا ضدشف عضو الكنيست بنياميف بف إليعزر )العمؿ(، ى

 نتنياىو عمى تشكيؿ حكومة الوحدة ليمة أمس.بنياميف اتفاقو المفاجئ مع 
وقاؿ بف إليعػزر، وىػو أكبػر أعضػاء الكنيسػت سػنا: "لقػد رأيػت كػؿ شػيء، لكنػي لػـ أر حتػى ا ف أمػرا كيػذا. 

را لمػدفاع، وكػاف رجػال شػجاعا، وبعػد ذلػؾ تػولى وموفاز خدـ تحتي )كرئيس ألركاف الجػيش( عنػدما كنػت وزيػ
منصب وزير الدفاع وكاف شجاعا، لكف ا ف ستضطر أف تكوف شجاعا مف أجػؿ أف تنظػر فػي أعػيف شػعب 

 إسرائيؿ".
وأضػػاؼ بػػف إليعػػزر مخاطبػػا موفػػاز: "إننػػي أعػػرؼ آراءؾ مػػف لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف )التابعػػة لمكنيسػػت التػػي 

ت فػػي أذنػػي أف رئػػيس الػػوزراء كػػاذب، كػػاذب، كػػاذب... واألمػػر األخطػػر، ولػػو يرأسػػيا موفػػاز(، وكػػـ مػػرة كػػرر 
أنؾ لـ تقصد ذلؾ، ىو أف الجميور في دولة إسرائيؿ فقػد ثقتػو بشػكؿ مطمػؽ بالمؤسسػة السياسػية، والمؤسسػة 

، بسببؾ، ىي زبالة بنظر الجميور".  السياسية اليـو
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و اعتذر عػف ىػذا التعبيػر وطمػب شػطبو مػف محضػر وقاؿ بف إليعزر لموفاز: "لقد بعت نفسؾ لمشيطاف"، لكن
 الجمسة.

 9/5/3173، 48عرب 
 

 التقوا آشتون لبحث جولة المفاوضات مع إيران وزرائونتنياىو ومجموعة من  39
عقػد كػػؿ مػف رئػػيس الػوزراء االسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػاىو، ووزيػػرة خارجيػة االتحػػاد األوروبػي، كػػاثريف آشػػتوف، 

ثوا فيو جولة المفاوضات المرتقبة بيف إيػراف والػدوؿ الكبػرى، بحسػب مػا أعمػف مسػؤوؿ اليوـ األربعاء، لقاء بح
 اسرائيمي.

وشارؾ في االجتماع إلى جانب نتنياىو، كؿ مف وزير الخارجية أفيغدور ليبرماف، ووزير الدفاع إييود باراؾ، 
ثاء عمى االنضماـ إلى حكومة والنائب الجديد لنتانياىو، رئيس حزب "كديما"، شاؤوؿ موفاز، الذي وافؽ الثال

 وحدة وطنية .
وقػػاؿ المسػػؤوؿ الػػذي اشػػترط عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػمو: "لقػػد تحػػدثوا عػػف إيػػراف، وقػػدمت إسػػرائيؿ مواقفيػػا حػػوؿ 

يراف في بغداد".  جولة المفاوضات المرتقبة بيف القوى الست وا 
سػيا، وبريطانيػا، وفرنسػا، والصػيف، ومف المقرر أف تجتمع إيراف والدوؿ الست الكبرى )الواليػات المتحػدة، ورو 

أيار/مػػػػايو ببغػػػػداد، السػػػػتئناؼ المباحثػػػػات التػػػػي كانػػػػت انطمقػػػػت مجػػػػددا فػػػػي نيسػػػػاف/أبريؿ  12وألمانيػػػػا( فػػػػي 
 شيرا مف توقفيا. 04بإسطنبوؿ، بعد 

وأشار المسؤوؿ إلى أف نتنيػاىو طػرح أمػاـ آشػتوف وجيػة نظػره حػوؿ مػا سػتعتبره إسػرائيؿ تطػورا وىػي "موافقػة 
خػراج أي مػادة مخصػبة مػف إيػراف، باضإضػافة إيران ية مرفقة بإطار زمنػي واضػح لوقػؼ تخصػيب اليورانيػوـ، وا 

 إلى تفكيؾ المنشأة النووية في قـ".
كما وأعرب المسؤولوف االسرائيميوف عف شكوكيـ مف أف تحرز المحادثات أي شيء، حيث قالوا  شتوف بأف 

لكسػب الوقػػت، وال يوجػد دليػؿ عمػى أنيػػـ ينػووف وقػؼ برنػػامجيـ "النظػاـ االيرانػي يحػاوؿ اسػػتغالؿ المحادثػات 
 النووي".

 9/5/3173، 48عرب 
 

 نا" االستيطانياقانون يمنع إخالء حي "أولب سننتنياىو يفحص إمكانية  21
أوعز رئيس الحكومة اضإسرائيمية، بنياميف نتنياىو، إلى رجالو أمس بفحػص النتػائج القانونيػة لمتشػريعات التػي 

خػػالء الحػػي يسػػعى اليمػػي ف اضإسػػرائيمي إلػػى سػػنيا لاللتفػػاؼ عمػػى قػػرارات المحكمػػة العميػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ بيػػدـ وا 
 االستيطاني "أولباناه" في مستوطنة "بيت إيؿ" الذي أقيـ عمى أراض فمسطينية خاصة.

ف وأشار موقع "ىآرتس" إلى أف نتنياىو كاف أعمػف لغايػة ا ف أنػو يعػارض مبػادرة أعضػاء الكنيسػت فػي اليمػي
لتشريع قوانيف تحدد سمطة المحكمة العميا وتشرع بأثر رجعي أعماؿ البناء االسػتيطانية غيػر القانونيػة، وذلػؾ 
بفعػػػؿ موقػػػؼ المستشػػػار القػػػانوني لمحكومػػػة، ييػػػودا فاينشػػػتايف، وطالػػػب فػػػي حينػػػو بػػػػ"حؿ ىػػػذه القضػػػية بطػػػرؽ 

 أخرى".
عمى أنو في حاؿ أقامت الحكومة اضإسرائيمية وبحسب المبادرات التي يقترحيا اليميف فإنو سيسف قانونا ينص 

"بنيػػة صػػافية" نقطػػة اسػػتيطانية تبػػيف أنيػػا عمػػى أراض عربيػػة بممكيػػة خالصػػة فػػإف القػػانوف سػػيعطي ألصػػحاب 
األرض تعويضػػػا ماليػػػا أو تعويضػػػا بػػػأرض بديمػػػة ال أف يػػػتـ ىػػػدـ ىػػػذه النقػػػاط االسػػػتيطانية. وسػػػيحدد القػػػانوف 
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ية لوجود النقطة االستيطانية تحمي المستوطنيف مف خطر اضإخالء. بحسب المقترح حدا أدنى مف المدة الزمن
 مبادرات اليميف.

فػػي غضػػوف ذلػػؾ أعمػػف وزيػػر الماليػػة ، يوفػػاؿ شػػطاينتس، خػػالؿ زيػػارة لممسػػتوطنيف في"بيػػت إيػػؿ"، إف قػػرار 
ر ىػػذا الحكومػػة األولػػي كػػاف خاطئػػا، وأف ىػػدـ ىػػذه البيػػوت ىػػو أمػػر غيػػر معقػػوؿ، متعيػػدا بالعمػػؿ عمػػى تغييػػ

 الوضع حتى لو كاف المخرج تغيير القانوف القائـ.
 9/5/3173، 48عرب 

 
 يعرفون مسبقا بممكية الفمسطينيين الخاصة ألرض حي "اولبانا" كانوان والمستوطن :ىآرتس 27

صػػباح اليػػـو الخمػػيس، النقػػػاب عػػف أف المسػػتوطنيف كػػانوا عمػػى عمػػـ مسػػبؽ بػػػأف ” ىػػآرتس“كشػػفت صػػحيفة 
ا الحػػػي االسػػػتيطاني "غيػػػر القػػػانوني" "جفعػػػات ىأولبنػػػاه" فػػػي بيػػػت إيػػػؿ ىػػػي بممكيػػػة األرض التػػػي أقػػػيـ عمييػػػ

فمسطينية خاصة، وأف مسؤوؿ تسجيؿ األراضي في الطابو، في اضإدارة المدنية المسؤولة عف سجؿ األراضي 
في الضفة الغربية رفض مرتيف تسجيؿ األرض عمى اسـ المستوطنيف وأكد أنو" أف بائعي األرض المسػجميف 

 في عقد البيع ليسوا أصحابيا الشرعييف.
وكشػػؼ التقريػػر الػػذي نشػػرتو ىػػآرتس اليػػـو الخمػػيس، أف رجػػؿ األعمػػاؿ والمتعيػػد يوئيػػؿ تسػػور، مػػدير شػػركة 

بيتػػا أقاميػػا المسػػتوطنوف فػػي  21بيتػػا مػػف أصػػؿ  13تطػػوير "يشػػيفاة" مسػػتوطنة بيػػت إيػػؿ، التػػي تػػدعي ممكيػػة 
حقيؽ مع الشرطة قبؿ ثػالث سػنوات أف الحػي االسػتيطاني المػذكور "جفعات ىأولبناه"، كاف قد اعترؼ في الت

أقيـ عمى أراض فمسطينية بممكية خاصة، وذلؾ عمى الرغـ مف ادعاء المستوطنيف بأنيـ قاموا بشراء األرض 
 بحسف نية وبصورة قانونية.

 71/5/3173، 48عرب 
 

 جندي إسرائيمي فروا من الخدمة العسكرية 4500 :يديعوت أحرونوت 23
فػػادت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو الخمػػيس، إف الشػػرطة العسػػكرية لجػػيش أ

 االحتالؿ بدأت مؤخرا حممة واسعة النطاؽ لمقبض عمى الجنود الفاريف مف الخدمة العسكرية.
ية بارتفػاع وقاؿ الموقع إف المعطيات الرسػمية فػي جػيش االحػتالؿ تفيػد بػأف عػدد الفػاريف مػف الخدمػة العسػكر 

جنػػػػدي ىػػػػذا العػػػػاـ،  1611ليصػػػػؿ إلػػػػى  1101جنػػػػدي فػػػػي العػػػػاـ  0711مسػػػػتمر إذ ارتفػػػػع عػػػػدد ىػػػػؤالء مػػػػف 
 شػػخص يتيربػػوف مػػف أداء الخدمػػة العسػػكرية. وبحسػػب المعطيػػات التػػي ينشػػرىا الموقػػع  0711باضإضػػافة إلػػى 

 
مػػف التيػػرب مػػف فتػػاة أخػػرى  711فتػػاة وشػػابة ييوديػػة ىػػربف مػػف صػػفوؼ الجػػيش فػػي حػػيف تمكنػػت  611فػػإف 

 أداء الخدمة العسكرية عبر تقديـ بالغات كاذبة عف كونيف متدينات.
 71/5/3173، 48عرب 

 
 "إسرائيل"الرئاسة المصرية األكثر خطورة في تاريخ  انتخابات: موقع "إسرائيل ديفنس" 22

ئاسػػة ( أّف انتخابػػات الر ISRAEL DEFENSEاعتبػػر الموقػػع اضإسػػرائيمّي ) الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس: 
المصرّية والتي ستجري في نياية الشير الجاري قد تكوف مصيرية واألكثر خطورة فػي تػاريخ إسػرائيؿ، مشػيرًا 
إلى أنيا ربمػا سػتؤثر سػمًبا عمػى مسػتقبؿ اتفػاؽ السػالـ مػع مصػر، وذكػر احتمػاليف واقعيػيف اثنػاف فػي أعقػاب 

قػػاؿ شخصػػية معادّيػػة ضإسػػرائيؿ، بينمػػا اسػػتبعاد عمػػر سػػميماف األوؿ، ىػػو فػػوز عمػػرو موسػػى والػػذي يعتبػػره الم
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يسػػػتخدـ ىػػػذا العػػػداء فػػػي حممتػػػو االنتخابيػػػة مػػػف أجػػػؿ حشػػػد النػػػاخبيف لمصػػػمحتو، واالحتمػػػاؿ الثػػػاني ىػػػو فػػػوز 
 اضإخواف المسمميف.

ووفقػػًا لممقػػاؿ فػػإّف فػػوز اضإخػػواف المسػػمميف فػػي انتخابػػات الرئاسػػة المصػػرّية سػػيعمؿ عمػػى إنيػػاء اتفاقيػػة السػػالـ 
ع الموقعػػة بػػيف الجػػانبيف حتػػى لػػو كػػاف ذلػػؾ سػػاريًا مػػف الناحيػػة القانونيػػة وىػػو أحػػد التطػػورات عمػػى أرض الواقػػ

 .1101الكبيرة والمثيرة التي يمكف أف تحدث في عاـ 
المحمؿ لمشؤوف العربّية في القناة الثانّية في التمفزيوف اضإسرائيمّي، إييود يعاري، رأى أّف ما حدث ويحدث فػي 

ّنمػػا غيمػػة كبيػػرة أّدت إلػػى تمبػػد سػػماء الشػػرؽ األوسػػط، حيػػث يصػػعد الػػدوؿ العربّيػػة ىػػو لػػي س إعصػػاًرا فقػػط، وا 
اضإسػػالميوف إلػػى السػػمطة دوف تخطػػيط مسػػبؽ، ومشػػدًدا عمػػى أّف فػػوز اضإخػػواف المسػػمميف فػػي االنتخابػػات فػػي 

 مصر سيضعيـ في مواجية معضالت كثيرة.
عمػػاف، وباحػػث كبيػػر فػػي مركػػز دراسػػات األمػػف  أّمػػا الػػدكتور عوديػػد عيػػراف، السػػفير اضإسػػرائيمّي األسػػبؽ فػػي

القومّي التابع لجامعة تؿ أبيب، فقد قاؿ في محاضرة ألقاىا بمناسبة مػرور سػنة عمػى االنتفاضػات فػي العػالـ 
العربّي إّف اتفاقيات السالـ المبرمة مع الدوؿ العربّية تواجو تحديات جمة في ظؿ المتغيػرات العربيػة وصػعود 

 لى السمطة في أكثر مف دولة عربية.القوى اضإسالمّية إ
أّمػػػا الجنػػػراؿ فػػػي االحتيػػػاط، عػػػاموس يػػػدليف، الػػػرئيس السػػػابؽ لشػػػعبة االسػػػتخبارات العسػػػكرّية )أمػػػاف( ورئػػػيس 
المعيػػد المػػذكور فقػػد اعتبػػر أّف مػػا يجػػري فػػي الػػدوؿ العربّيػػة بمثابػػة يقظػػة عربّيػػة ال تقتصػػر عمػػى الربيػػع، بػػؿ 

ة، كمػا شػدد فػي محاضػرتو عمػى أّف الثػورات فػي العػالـ العربػّي ال يوجػد وفييا فصوؿ عديػدة ومتغيػرات مختمفػ
 ليا زعيـ، بؿ إنيا ثورات بدوف قادة، وكذلؾ ال يوجد لتمؾ الثورات أيديولوجيا محددة.

أّما الخبير االستراتيجي والمتخصص في دراسات األمف القومي اضإسرائيمي إييود عيالـ فقد قاؿ في دراسة لو 
سػػػرائيؿ، بػػػؿ واحتمػػػاؿ انػػػدالع مواجيػػػات إّف ىنػػػاؾ مخػػػاو  ؼ قائمػػػة تػػػرتبط بإلغػػػاء اتفػػػاؽ السػػػالـ بػػػيف مصػػػر وا 

عسكرية بينيما نتيجة ألسباب وعناصر متعمقة بالداخؿ المصري، وألسباب أخرى متعمقة بالجانب اضإقميميفي 
رّي الحػاكـ اليػوـ فػي نفس السياؽ قاؿ السفير اضإسرائيمّي السابؽ فػي القػاىرة، تسػفي مازئيػؿ، إّف النظػاـ العسػك

مصػػػر يريػػػد أف  يثبػػػت لممصػػػرييف ولمعػػػرب ولبػػػاقي العػػػالـ أّنػػػو ال يخضػػػع ألّي قػػػوة، وبالتحديػػػد لتوجييػػػات مػػػف 
الواليػػات المتحػػدة األمريكّيػػة أو  مػػف إسػػرائيؿ، وىػػذا التوجػػو ىػػو عممًيػػا النتيجػػة األولػػى لمثػػورة المصػػرّية فػػي مػػا 

ا إلى أّف النظاـ الحاكـ اليوـ في مصر أعمف التزامػو بكػؿ االتفاقيػات يتعمؽ بالسياسة الخارجّية المصرّية، الفتً 
التي وّقعيا النظاـ السابؽ، بما في ذلؾ اتفػاؽ الغػاز، وأعتقػد أّف المصػرييف سيتوصػموف قريًبػا إلػى نتيجػة بػأّف 

 اتفاؽ الغاز مع إسرائيؿ ىو مصمحة مصرّية واضحة جًدا، عمى حد تعبيره.
 71/5/3173، القدس العربي، لندن

 
 أفضل من أي خيار آخر إيران مع الحل السمميداني أيالون:  24

عبػػر دانػػي ايػػالوف نائػػب : تحريػػر عمػػر خميػػؿ( -)إعػػداد مصػػطفى صػػالح لمنشػػرة العربيػػة  -القػػدس )رويتػػرز( 
 12وزير الخارجية عف أمؿ مشوب بالحذر في أف تسفر المحادثات الدولية المقرر اسػتئنافيا مػع طيػراف فػي 

وقاؿ "نفضؿ بشػدة أف تػنجح المفاوضػات ألف الحػؿ السػممي أفضػؿ مػف أي خيػار  عف حؿ سممي.مايو ايار 
 آخر. في الوقت نفسو سيكوف التوصؿ إلى اتفاؽ رديء أسوأ مف عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ."

 9/5/3173، وكالة رويترز لألنباء
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 يرانإانضمام موفاز لحكومة نتنياىو ىدفو شن ىجوم عمى : سرائيميةإمصادر  25
رجحػػػت مصػػػادر اسػػػرائيمية االربعػػػاء بػػػأف موعػػػد اليجػػػـو  راـ اهلل ػ زىيػػػر أنػػػدراوس ووليػػػد عػػػوض: -الناصػػػرة

االسػػرائيمي عمػػى المشػػروع النػػووي االيرانػػي اقتػػرب بعػػد انضػػماـ رئػػيس المعارضػػة االسػػرائيمية الجنػػراؿ شػػاؤوؿ 
 موفاز لحكومة بنياميف نتنياىو.

صػػادر مطمعػة فػػي مكتػػب رئػيس الػػوزراء االسػػرائيمي قوليػػا اف ونقمػت اذاعػػة جػػيش االحػتالؿ االسػػرائيمي عػػف م
السػػػػبب الرئيسػػػػي لتشػػػػكيؿ حكومػػػػة الوحػػػػدة الوطنيػػػػة بقيػػػػادة موفػػػػاز ونتنيػػػػاىو ىػػػػو مواجيػػػػة التحػػػػديات االمنيػػػػة 
والسياسػػػػية المقبمػػػػة والتػػػػي تتطمػػػػب توحػػػػد المجتمػػػػع االسػػػػرائيمي خمػػػػؼ حكومتػػػػو فػػػػي مواجيػػػػة مسػػػػتقبؿ ممػػػػيء 

 بالمفاجآت.
ف نتنياىو شعر بخيانة التحالؼ الغربي لمشروعو في مياجمة البرنامج النووي االيرانػي فػي وقالت المصادر ا

ظؿ الغزؿ المعمف والخفي بيف طيراف وواشنطف وفي ظؿ التصريحات القاتمة لرئيس الشاباؾ السابؽ ديسػكيف 
ؽ اشػكنازي حػوؿ ورئيس الموساد السابؽ داغػاف ورئػيس الػوزراء االسػبؽ اييػود اولمػرت ورئػيس االركػاف السػاب
 قيادة باراؾ ونتنياىو وقدرتيما عمى مواجية التحدي االيراني والمخاطر التي تواجو الدولة.

 وتوقعت المصادر اف يحدث تغييرا دراماتيكيا في موقؼ موفاز المعارض لشف ىجـو عمى ايراف.
 71/5/3173، القدس العربي، لندن

 
 درة بسبب التأخير في الفحص األمني : تعويض مالي الي مسافر يمنع من المغاالكنيست 26

بعػػػد مػػػداوالت حثيثػػػة ومئػػػات سػػػاعات النقػػػاش فػػػي لجنػػػة الماليػػػة والييئػػػة العامػػػة  الناصػػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس:
لمكنيست، تمت المصادقة في ساعة متأخرة مف ليمة االثنيف عمى القانوف الذي اقترحػو النائػب احمػد الطيبػي، 

رئػػيس الحركػػة العربيػػة لمتغييػػر، والقاضػػي بتعػػويض المسػػافريف عػػف تػػأخير  القائمػػة الموحػػدة والعربيػػة لمتغييػػر،
 الرحالت الجوية مف قبؿ شركات الطيراف.

 71/5/3173، القدس العربي، لندن

 
 

 من باكستان إسرائيميةىروب جاسوسة  27
دايػاف، بأنيػا اعترفت عميمة الموساد الصحفية الييودية إيالنا : إسالـ أباد، كابوؿ: جاسـ تقي، فييـ اهلل أميف

زارت باكستاف عدة مرات وشكمت فييا شبكة مف الجواسيس تعمؿ لصالح إسػرائيؿ، مثيػرة جػداًل حػوؿ تقصػير 
األجيػػزة األمنيػػػة وتوغػػؿ الموسػػػاد فػػػي شػػتى المػػػدف الباكسػػػتانية. وتمكنػػت إيالنػػػا مػػػف اليػػرب بعػػػد أف اكتشػػػفت 

لتي شكمتيا في الػبالد. وتفيػد مصػادر أمنيػة المخابرات الباكستانية أمرىا وألقت القبض عمى عناصر الشبكة ا
 أف حممة االعتقاالت ما زالت مستمرة.

 وجاء في مقاؿ نشرتو صحيفة "ىآراتس" اضإسرائيمية، أمس وتناقمتو الصحافة الباكستانية، أف
 نشاط الموساد في باكستاف أقوي بكثير مف نشاطات وكالة المخابرات المركزية األميركية )سي أي إيو(.

نػػت دايػػاف مػػف الحركػػة بحريػػة فػػي باكسػػتاف ألنيػػا كانػػت تحمػػؿ جػػواز سػػفر أرجنتينػػي مػػع إجادتيػػا المغػػة وتمك
 اضإسبانية وكانت تحمؿ ىوية تثبت أنيا محاضرة في كمية القانوف في األرجنتيف. 

 71/5/3173، الوطن اون الين، السعودية
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 تسعى التيام مخرج فيمم "جنين جنين" "سرائيل"إ 28
النيابة االسرائيمية أخيرا امكانية توجيو الئحة اتياـ ضد المخرج الفمسطيني محمد بكري، عف بحثت  :الناصرة

، عمى الػرغـ مػف أف المحكمػة 1111فيممو "جنيف جنيف" الذي يصؼ مجزرة جيش االحتالؿ في مخيـ جنيف 
 العميا لالحتالؿ رفضت دعاوى قذؼ وتشيير ضد الفناف بكري.

 71/5/3173، الغد، عّمان

 
 بمناسة احتالليا لفمسطيينزراعيا بنيجريا  مشروعاتنفذ  "رائيلإس" 29

ذكػػرت السػفارة اضإسػػرائيمية فػى أبوجػػا أنيػا بػػدأت رعايػة مشػػروع زراعػى كبيػػر بواليػة النيجػػر : )أ.ش.أ( -أبوجػا 
ى وقالػػت السػػفارة فػػ القريبػػة مػػف العاصػػمة النيجيريػػة أبوجػػا بمناسػػبة الػػذكرى الثالثػػة والسػػتيف السػػتقالؿ إسػػرائيؿ.

بيػػاف أصػػدرتو فػػى أبوجػػا أمػػس األربعػػاء، إف المشػػروع الزراعػػى اضإنسػػانى الػػذى يقػػع بػػالقرب مػػف مينػػا عاصػػمة 
الوالية ىو مشروع حديث وتتـ عممية الرى فيو بنظػاـ التنقػيط وتػـ إىػداء ىػذا المشػروع مػف إسػرائيؿ إلػى أبنػاء 

 ئيؿ".والية النيجر بمناسبة الذكرى الثالثة والستيف الستقالؿ دولة إسرا
 71/5/3173، اليوم السابع، مصر

 
 العسكري الصييوني وتطوير البرامج واألنظمة البرية والبحرية السوقتوقعات بانتعاش  41

كشؼ مصدر رفيع المستوى في الصناعات األمنية الصييونية عف استعداد الصناعات العسػكرية لرفػع حجػـ 
ة االنحطػاط التػي مػرت عمػى سػوؽ الصػناعات، الطمب عمى منتجاتيا منتصؼ ىذا العاـ مػع قػرب انتيػاء فتػر 

موضحًا أف ىناؾ عػدة مسػارات مرتبطػة بيػذه التوقعػات منيػا انتيػاء االنتخابػات الفرنسػية، تواجػد قػوات دوليػة 
كثيرة لمقتاؿ فػي أفغانسػتاف، وفحػص الجػيش األمريكػي تطػوير قدراتػو عمػى ضػوء االنتخابػات األمريكيػة نيايػة 

كؿ ىذه المعطيات سػتقرر سياسػة الشػراء األمنػي لألعػواـ القادمػة. ويقػدر المسػؤولوف ىذا العاـ، الفتًا إلى أّف 
فػي الصػػناعات العسػكرية الصػػييونية زيػادة اضإقبػػاؿ عمػى شػػراء األنظمػة المطػػورة، إضػافة إلػػى تطػوير البػػرامج 

األشػػير واألنظمػػة البريػػة والبحريػػة العاممػػة عمػػى األرض. وأضػػاؼ المسػػؤولوف أّنػػو مػػف المتوقػػع أف تصػػؿ فػػي 
لقػػاء نظػػرة  القريبػػة القادمػػة وفػػودًا عسػػكرية مػػف عػػدة جيػػوش إلػػى "إسػػرائيؿ" لتطػػالع وفحػػص أنظمػػة مقترحػػة وا 

 عمييا عف قرب.
 موقع عكا أوف اليف، فمسطيف

 9/5/3173، 3522 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 االنفرادي ألسيرين  العزلاالحتالل ينيي  47

عامًا  02ئيمية مساء أمس إخراج األسيريف محمود عيسى والمعزوؿ منذ قررت إدارة السجوف االسرا :راـ اهلل
بقرار إخراج »في العزؿ االنفرادي وكذلمؾ األسير وليد عمي. ورحب رئيس نادي االسير قدورة فارس 

األسيريف مف العزؿ، ال سيما عميد األسرى المعزوليف محمود عيسى مطالبا المجنة المكمفة بدراسة ممفات 
معزوليف بتكثيؼ جيدىا مف أجؿ انياء عزؿ كافة األسرى معتبرًا في الوقت ذاتو اف ىذه الخطوة األسرى ال

ميمة مؤماًل اف تكوف بادرة حسف نية مف اجؿ تمبية مطالب جميع االسرى المضربيف عف الطعاـ وعمى 
نياء حمالت التفتي ش واضإجراءات رأسيا انياء العزؿ والسماح ألىالي االسرى في غزة بزيارة ابنائيـ وا 

نياء معاممة االسرى المرضى.  التعسفية والسماح ليـ بالتعميـ، وا 
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 71/5/3173، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 توقف قمب أسير ينبئ بسقوط شيداء بين المضربين عن الطعام 43
عبرت مؤسسات حقوقية فمسطينية عف خشيتيا مف اقتراب لحظة اضإعالف عف استشياد : حامد جاد -غزة 

واحد أو اثنيف مف األسرى المضربيف عف الطعاـ والدواء، وسط أنباء عف توقؼ قمب األسير الشاب أنس 
القدومي، ما اضطر االحتالؿ إلى نقمو إلى المستشفى بعد صعقو بالتيار الكيربائي ضإعادة عمؿ القمب. 
وقاؿ الباحث في مؤسسة التضامف لحقوؽ اضإنساف أحمد البيتاوي، إف إدارة سجف جمبوع اضإسرائيمي نقمت 
األسير أنس القدومي الذي توقؼ قمبو إلى المستشفى، الفتا الى أف الغموض ما يزاؿ يكتنؼ الوضع 

 الصحي لألسير.
 71/5/3173، الغد، عّمان

 
 مضربين الى عزل الجممةال األسرىمجموعة من  نقلتإدارة السجون  42

نقمت إدارة مصمحة السجوف اضإسرائيمية، مجموعة مف األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجف  :راـ اهلل
 "جمبوع"، إلى عزؿ سجف الجممة.

وقالت أسرة األسير عبد اهلل عفيؼ زكارنة مف جنيف لػوكالة االنباء الرسمية، إف سمطات إدارة السجوف 
األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجف جمبوع، بعزليـ في سجف الجممة بعد  عاقبت مجموعة كبيرة مف

 رفضيـ كسر اضإضراب عف اضإضراب المستمر منذ السابع مف نيساف الماضي.
وذكرت أف سمطات االحتالؿ كانت قد عاقبت مجموعة األسرى نفسيا، منذ ما يقارب شير مف خالؿ نقميـ 

 وع".مف سجف مجدو إلى معتقؿ العزؿ في "جمب
 9/5/3173، القدس، القدس

 
 

 منذ بداية القرن العشرين حتى اليوم نشيداء فمسطي أسماءينشر  "وفا"وكالة  فيمركز المعمومات 44
فرغ 'مركز المعمومات الوطني الفمسطيني' في وكالة 'وفا' مف إعداد وترتيب القوائـ المتضمنة أسماء  :راـ اهلل

تي خاضيا الفمسطينيوف مع المنظمات الصييونية وقوات االحتالؿ شيداء الحروب والمعارؾ والمواجيات ال
 اضإسرائيمي منذ بداية القرف العشريف حتى اليوـ.

وتضمنت القوائـ، التي نشرىا 'مركز المعمومات' عمى موقعو اضإلكتروني تحت عنواف 'سجؿ الخالديف' أسماء 
ا دفاعًا عف الفمسطينييف وقضيتيـ، في جداوؿ الشيداء الفمسطينييف والعرب والمقاتميف األجانب الذيف سقطو 

تضمنت تواريخ ميالدىـ وبمدانيـ الفمسطينية األصمية )في حالة فمسطينيي الشتات(، واألماكف التي 
 لتطالع عمى 'سجؿ الخالديف' عمى موقع مركز المعمومات الوطني الفمسطيني: استشيدوا فييا.

www.wafainfo.ps    
 9/5/3173، مات الفمسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعمو 

 
 قـمق من تفجر األوضاع بالضفةوسط  بالضفة فجرًا فمسطينياً  77االحتالل يعتقل  45
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( حممة مداىمات واعتقاالت 4-01شنت قوات االحتالؿ الصييوني فجر اليوـ الخميس ): الضفة الغربية
 مواطنػًا فمسطينيػًا. 06اعتقاؿ واسعة في أنحاء ومناطؽ متفرقة بالضفة الغربية المحتمة، أسفرت عف 

أف جميع  -التي أوردت الخبر عمى موقعيا االلكتروني  -وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الصييونية 
 ( نقموا إلى الجيات األمنية لمتحقيؽ معيـ.06المعتقميف الػ )

مف تصاعد  وتأتي حممة االعتقاالت ىذه في الوقت الذي عبرت فيو مصادر عسكرية صييونية عف قمقيا
العمميات الفدائية الفمسطينية في أنحاء متفرقة مف مدف وقرى الضفة الغربية، ال سيما مع بدء األسرى في 
سجوف االحتالؿ إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ، والذي دخؿ أسبوعو الرابع عمى التوالي، في حيف يضرب 

 بعض األسرى منذ أكثر مف ثالثة وسبعيف يوًما.  
 9/5/3173، ني لإلعالمالمركز الفمسطي

 
 المنظمات األىمية تطالب األمم المتحدة بإنياء مشكمة العائالت المشتتة بين غزة والضفة شبكة  46

طالبت شبكة المنظمات األىمية األمـ المتحدة بالتدخؿ ضإنياء مأساة العائالت  منتصر حمداف: -راـ اهلل 
لزاميـ وال 37المشتتة بيف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس و عمؿ عمى الضغط عمى االحتالؿ وا 

 باالتفاقيات والمعاىدات الدولية التي تؤكد وحدة األراضي الفمسطينية قانونيًا وسياسيًا وجغرافيًا واجتماعيًا.
جاء ذلؾ خالؿ اجتماع الشبكة وممثمي المنظمات األىمية الشبابية والنسوية األعضاء في حممة جمع شمؿ 

بيف قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مع الكسي ماسموؼ مدير مكتب المنسؽ  العائالت الفمسطينية ما
الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط وبراديب واغمي مدير مكتب المفوض السامي لحقوؽ اضإنساف 

 باألمـ المتحدة كؿ عمى حدة .
 71/5/3173، الخميج، الشارقة

 
 ومطار العريش بين عمان بدء تشغيل الخطوط الجوية الفمسطينية 47

استقبؿ مطار العريش شماؿ شبو جزيرة سيناء المصرية، طائرة ركاب تابعة لشركة  :د ب أ - القاىرة
الخطوط الجوية الفمسطينية، قادمة مف عماف، في أوؿ تشغيؿ ليا لنقؿ الفمسطينييف مف األردف إلى قطاع 

عبر مطار القاىرة. وقاؿ رئيس  غزة عبر معبر رفح عمى الحدود بيف مصر والقطاع، بدال مف العودة
راكبا مف الفمسطينييف، حيث  10وصمت الطائرة وعمييا “جاد الكريـ نصر ” الشركة المصرية لممطارات“

ستنظـ الخطوط الفمسطينية رحمتيف أسبوعيًا، ومف المقرر أف تقوـ شركة النيؿ لمطيراف المصرية خاصة 
 ”. محافظة شماؿ سيناء وأىالي قطاع غزة برحالت مماثمة بيف ألردف والعريش لخدمة مواطني

 71/5/3173، االتحاد، أبو ظبي
 

 جنين في منع خضر عدنان من دخول الجامعة العربية األمريكية  48
-4-8منعت إدارة الجامعة العربية األمريكية في جنيف شماؿ الضفة الغربية، ظير األربعاء : وكاالت
ـ الجامعي لممشاركة في فعالية تضامنية مع األسرى ، األسير المحرر خضر عدناف مف دخوؿ الحر 1101

 وتقديـ محاضرة حوؿ إضراب األسرى. 
 9/5/3173، فمسطين أون الين
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 أمام السفارة اإلسرائيمية مع األسرى  اعتصاما ينظمالمنتدى الفمسطيني في بريطانيا  49
أماـ السفارة الصييونية في  ( اعتصاًما4|8نظـ المنتدى الفمسطيني في بريطانيا، اليوـ األربعاء ): لندف

لندف، وذلؾ ضمف فعاليات التضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ والمستمرة منذ أسبوعيف، حيث نظـ 
المنتدى مع عدد مف المؤسسات البريطانية عدد مف الوقفات التضامنية أماـ البرلماف البريطاني وأماـ مقر 

 الحكومة في لندف.
اضإعالـ والعالقات العامة أف المنتدى سيستمر في تنظيـ ىذه الفعاليات ما داـ وقاؿ زاىر بيراوي، مسؤوؿ 

األسرى يخوضوف معركة األمعاء الخاوية، التي ىي معركة الكرامة لمشعب الفمسطيني في كؿ أماكف 
ري( مايو الجا 01وأكد بيراوي أف فعاليات ذكرى النكبة ليذا العاـ والتي ستبدأ يوـ السبت القادـ ) تواجده.

 ستكوف تحت شعار "لف ننساؾ يا فمسطيف .. والحرية ألسرى الحرية". 
 9/5/3173، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  "مساندة األطفاللإمكانية إطالق خط "جمعية نبع" تنظم ندوة في مخيم عين الحموة بعنوان " 51

عنواف ورشة العمؿ التي كاف ، «إمكانية إطالؽ خط لمساندة األطفاؿ في مخيـ عيف الحموة»: محمد صالح
في مخيـ عيف الحموة أمس. وشارؾ في الورشة ممثموف عف « جمعية عمؿ تنموي بال حدود ػ نبع»نظمتيا 

المجاف »الجمعيات والمؤسسات األىمية المحمية والدولية العاممة في مخيـ عيف الحموة، باضإضافة إلى 
 «.واألونروا« الشعبية

 71/5/3173، السفير، بيروت
 

 في البيرة دعمًا لألسرى األحمر ت الشبان يغمقون مكاتب الصميبعشرا 57
أغمؽ عشرات مف الشباف المتضامنيف مع االسرى المضربيف عف الطعاـ وأميات االسرى، اليـو  :راـ اهلل

ومنع الشباف الموظفيف مف الدخوؿ الى مكاتبيـ،  االربعاء، مكاتب الصميب االحمر في مدينة البيرة.
 األحمر بأخذ موقؼ جدي في مساندة االسرى المضربيف عف الطعاـ.   مطالبيف الصميب

 71/5/3173، القدس، القدس
 

 فمسطينيون يغمقون مقر األمم المتحدة برام اهلل لمطالبتيا بتحرك إلنقاذ األسرى 53
موظفيف (، مقر األمـ المتحدة براـ اهلل ومعنوا ال4|8أغمؽ شباف فمسطينيوف، صباح اليوـ األربعاء ): راـ اهلل

مف الدخوؿ إليو، مطالبيف بالتحرؾ الفوري ضإنقاذ حياة األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، ال سيما 
 وأف منيـ مف يضرب عف الطعاـ لميـو الثالث والسبعيف عمى التوالي.

 71/5/3173، المستقبل، بيروت
 

 دعوات النتفاضة وعصيان مدني في الضفة نصرة لألسرى الفمسطينيين 52
دعا ذوو األسرى الفمسطينييف في المعتقالت اضإسرائيمية، إلى انتفاضة جديدة ضد االحتالؿ وعصياف مس: ناب

إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ، والذي دخؿ أسبوعو الرابع مدني ضد السمطة الفمسطينية نصرة ألبنائيـ في 
 .عمى التوالي، في حيف يضرب بعض األسرى منذ أكثر مف ثالثة وسبعيف يوًما

 9/5/3173قدس برس، 
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 المضربين عن الطعام الفمسطينيين حممة تدوين إلكترونية لنصرة األسرى 54

أطمؽ ائتالؼ مف الشباب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخؿ األراضي المحتمة عاـ راـ اهلل: 
اف "نحف شباب ، حممة تدويف إلكتروني لنصرة األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ تحت عنو 0837

 ال ننسى أسرانا".
وتيدؼ الحممة، وفؽ الشباب القائميف عمييا، إلى "التعريؼ بمعاناة األسرى داخؿ السجوف اضإسرائيمية، والتي 
تدفع قرابة ألفي أسير منيـ إلى تكّبد مشقة اضإضراب عف الطعاـ ألياـ طويمة، أماًل في انتزاع أبسط حقوقيـ 

 االحتالؿ االسرائيمي".اضإنسانية التي حرميـ منيا 
ويشارؾ في الحممة الشبابية مدونوف فمسطينيوف مف الداخؿ والشتات، إضافة إلى مدونيف عرب مف األردف 
ومصر وتونس والسعودية وغيرىا، إلى جانب عدٍد مف المصّوريف والمصمميف، أرادوا إيصاؿ رسالة األسرى 

 عبر العدسة والريشة.
 71/5/3173قدس برس، 

 
 يفوز في دوري الجاليات العربية واألجنبية بجامعة اليرموك 48ـن طيمنتخب فمساألردن:  55

انتيت ىذا األسبوع مباريات دوري الجاليات العربية واألجنبية لكرة القدـ، في جامعة اليرموؾ : ربيع عيد
( 3-5ودي )ػف بالمرتبة األولى بعد تغمبو عمى المنتخب السع37بمدينة اربد في األردف، بفوز منخب فمسطيػػ

ػف عمى لقب البطولة لمسنة الثانية عمى 37ومف بعد ىذا الفوز، ُيحافظ منتخب فمسطيػػ في المباراة النيائية.
 التوالي.

 71/5/3173، 48عرب  
 

 أسرى أردنيين ثمانيةزيارة ب تسمح "سرائيل: "إجودةوزير الخارجية ناصر  56
فيمػػػا يتعمػػػؽ بموضػػػوع ، مػػػاـ مجمػػػس النػػػوابأ عمػػػف وزيػػػر الخارجيػػػة ناصػػػر جػػػودة: أأيمػػػف فضػػػيالت -السػػػبيؿ 

ف ىنػػاؾ جيػػودا كبيػػرة ودائمػػة تبػػذؿ مػػف قبػػؿ الحكومػػة أ ،االسػػرى االردنيػػيف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ االسػػرائيمي
ووزارة الخارجية في االستمرار في متابعة شؤونيـ، وقد تػـ اليػـو )أمػس( اخػذ الموافقػة مػف الجانػب االسػرائيمي 

مػف قبػؿ القػائـ بأعمػاؿ السػفارة االردنيػة فػي تػؿ ابيػب لالطمئنػاف عمػييـ ومتابعػة  لكي تتـ زيارة ىؤالء االسرى
 شؤونيـ.

( أسػػرى مػػف 7واكػػد جػػودة انػػو تػػـ التوصػػؿ الػػى اتفػػاؽ مػػع الجانػػب اضإسػػرائيمي لمموافقػػة عمػػى السػػماح بزيػػارة )
مػػػػوف اليويػػػػة ( يحم4( أسػػػػيرا مػػػػف بيػػػػنيـ )05األسػػػػرى األردنيػػػػيف فػػػػي السػػػػجوف اضإسػػػػرائيمية والبػػػػال  عػػػػددىـ )

وأشػػػار جػػػودة إلػػػى أف الخارجيػػػة حريصػػػة عمػػػى متابعػػػة شػػػؤوف األسػػػرى األردنيػػػيف فػػػي السػػػجوف  الفمسػػػطينية.
 ( موقوفيف أردنييف قيد التحقيؽ ىناؾ.3اضإسرائمية، الفتا إلى أنو يوجد )

 71/5/3173، السبيل، عّمان
 

 بعد تدخل وزير الخارجيةتعميق إضراب موظفي األونروا : انعمّ  57



 
 
 

 

 

           36ص                                    3497العدد:                71/5/3173 الخميس التاريخ:

الػى مراكػز عمميػـ اليػوـ، بعػد « االونػروا»يعود العػامموف فػي وكالػة الغػوث الدوليػة  :صالح العبادي -عماف 
أف عمقوا اضرابيـ المفتوح الذي استمر اربعة اياـ عمى التػوالي، لممطالبػة بحقػوؽ عماليػة ابرزىػا زيػادة رواتػب 

 موظؼ وموظؼ مئة دينار. 6411العامميف البال  مجموعيـ نحو 
سػػاطة الحكوميػػة التػػي قادىػػا وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة، ومػػدير عػػاـ دائػػرة الشػػؤوف الفمسػػطينية ونجحػػت الو 

محمػػود العقربػػاوي فػػي تعميػػؽ االضػػراب، واعمػػف وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة التوّصػػؿ الػػى إتفػػاؽ مبػػدئي بػػيف 
 وموظفييا، في اجتماع بمجمس النواب.‹ األونروا›إدارة 

النواب خالؿ جمسة امس بأنو تـ االتفاؽ ما بيف لجػاف العػامميف فػي وكالػة  واعمـ وزير الخارجية ناصر جودة
الغػػوث والقػػائميف عمييػػا عمػػى تعميػػؽ االضػػراب اعتبػػارا مػػف األربعػػاء )امػػس(،  حيػػث تػػـ الموافقػػة عمػػى زيػػادة 

فػاؽ جػاء العامميف مبم  خمسيف دينارا عمى رواتب العامميف اعتبارا مػف بدايػة العػاـ الحػالي، مبينػا اف ىػذا االت
وذكػر أف الػوزارة  نتيجة الجيود الحثيثة واالتصاالت المستمرة التي اجرتيػا وزارة الخارجيػة مػع االطػراؼ كافػة.

وكػاف مجمػس  دينػار. 011ستتفاوض مع المفوض العػاـ عنػد عودتػو مػف الخػارج بخصػوص مطػالبتيـ بمبمػ  
 «.األونروا»يف في وكالة الغوث الدولية النواب اصدر أمس بيانا اعرب فيو عف تأييده الكامؿ لمطالب العامم

 71/5/3173، الرأي، عّمان
 

 الحراك الشبابي يدعو النظام األردني لتحمل مسؤولياتو تجاه األسرى 58
طالػػػب الحػػػراؾ الشػػػبابي األردنػػػي "الّنظػػػاـ األردنػػػّي لمقيػػػاـ بواجبػػػو، وتحّمػػػؿ مسػػػؤولياتو بشػػػأف األسػػػرى : عمػػػاف

الّصػػييوني، الّػػذيف دخمػػوا فػػي إضػػرابيـ المفتػػوح عػػف الّطعػػاـ لتحقيػػؽ  االردنّيػػيف والعػػرب فػػي سػػجوف االحػػتالؿ
وقاؿ الحراؾ في بياف صادر عنو اليوـ األربعاء حوؿ إضراب األسرى وخوضيـ معركة  مطالبيـ المشروعة".

ـ أسيرا أردنيا "ال بّد أف نذّكر أّف مف حػّؽ المػواطنيف عمػى الّدولػة، االىتمػا 11األمعاء الخاوية، ومف ضمنيـ 
 بمصالحيـ وحقوقيـ والّسعي مف أجؿ مساندتيـ واضإفراج عنيـ".

" بعػض األسػرى خػالؿ تواجػدىـ فػي سػجوف العػدّو، "فػي الوقػت الػذي  وأداف البياف ما اسماه "سػحٍب لجنسػّيات 
يجب أف تزداف شوارعنا، بعػد قموبنػا، بصػورىـ وصػور كافػة األسػرى الّػذيف أكممػوا مسػيرة كايػد مفمػح العبيػدات 

 العجمونّي وأحمد المجالي".وفراس 
كما أداف الحراؾ الشبابي "صمت الّنظاـ المعيب حوؿ معركػة األمعػاء الخاويػة، معركػة األسػرى الّػذيف يقػارب 

 عددىـ ّثالثة آالؼ أسيٍر، اّلذيف دخؿ بعضيـ في يومو الثّاني والّسبعيف لتضراب".
 9/5/3173، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 صاعد عمى الممك عبداهلل الثاني مع "تعثر عممية االصالح"الضغوط تت بي بي سي: 59

يتصػػاعد الضػػغط عمػػى ممػػؾ االردف عبػػداهلل الثػػاني لالسػػتجابة لمطالػػب يصػػر عمييػػا : ديػػؿ غػػافالؾ -عمػػاف
ويبػػػدو اف  الماضػػػية. 07شػػػعبو مماثمػػػة لتمػػػؾ التػػػي قمبػػػت الشػػػرؽ االوسػػػط رأسػػػا عمػػػى عقػػػب فػػػي االشػػػير الػػػػ 

ادية التي وعد بيا الممؾ بدأت بالتعثر، مما اضػطر الممػؾ الػى اقالػة الحكومػة االصالحات السياسية واالقتص
 في االسبوع الماضي وتعييف رابع رئيس لموزراء منذ اندالع ثورات الربيع العربي.

وكػػػاف االردف قػػػد شػػػيد احتجاجػػػات ومظػػػاىرات، خصوصػػػا فػػػي المحافظػػػات الفقيػػػرة الواقعػػػة جنػػػوب العاصػػػمة 
 ورات التي اطاحت حكومتي مبارؾ بمصر وبف عمي في تونس.عماف، حتى قبؿ اندالع الث
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وبينمػا كانػت االحتجاجػات التػي شػيدىا االردف اصػغر حجمػا واكثػر سػممية مػف مرادفاتيػا فػي دوؿ اخػرى فػي 
المنطقة، فإف مطالب االردنييف ال تختمؼ كثيرا عف تمؾ التي تظاىر ويتظاىر مف اجميا غيرىـ مػف العػرب: 

خصوصػا فيمػا يتعمػؽ بانتخػاب رؤسػاء حكومػاتيـ  -ليـ دور اكبر في الحياة السياسػية فيـ يريدوف اف يكوف 
 ويطالبوف بحموؿ لمشكمتي البطالة والفساد. -

فػي المئػة حسػب االحصػاءات الرسػمية، ولكػف مصػادر مسػتقمة  0013يذكر اف نسبة البطالة في االردف تبمػ  
 تقوؿ إف النسبة تبم  ضعؼ ذلؾ.

حتى ا ف مف تجنب االضطرابات السياسية الشديدة التي اطاحت عدددا مف االنظمػة ورغـ اف االردف تمكف 
العربية، فإف الوقت ال يجري لمصمحة الممؾ عبداهلل الذي دأب عمى التيرب مف االنتقادات عف طريؽ تغييػر 

 رؤساء الحكومة بيف الفينة واالخرى.
اجيػزة االمػف االردنيػة قػد نجحػت فػي شػؽ صػؼ صدرتو أخيرا مجموعػة االزمػات الدوليػة اف أوجاء في تقرير 

المعارضة بالتركيز عمى االنقسػامات التاريخيػة بػيف العشػائر االردنيػة مػف جيػة واالردنيػيف مػف ذوي االصػوؿ 
كمػػػا يػػػدفع الناشػػػطوف المعارضػػػوف ثمػػػف معارضػػػتيـ وانتقػػػادىـ لمممػػػؾ بتجاىػػػؿ  الفمسػػػطينية مػػػف جيػػػة اخػػػرى.

 المطالب الشعبية اعتقاال وسجنا.
 9/5/3173، ة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(ىيئ

 
 مفاوضات ستئنافال "إسرائيل"وسط بين الفمسطينيين وتعمى ال المغرب ممك حثويكيميكس: أوباما  61

مسربة عبر موقع ويكيمكس، أف الرئيس باراؾ أوباما وجو  األمريكيةالرباط: قالت وثائؽ وزارة الخارجية 
يطمب عبرىا أف يمعب المغرب دور الوسيط مف  1118السادس سنة معاىؿ المغربي الممؾ محمد لرسالة 

يجاد حؿ لمنزاع القائـ ىناؾ. "إسرائيؿ"أجؿ إحالؿ السالـ ما بيف   ودوؿ الشرؽ األوسط وا 
وقاؿ التقرير الذي نشره موقع ىسبريس أف طمب أوباما جاء باعتبار المغرب الدولة العربية األقؿ عداوة 

 ."إسرائيؿػ"ل
ثائؽ عف حجـ ارتياح السفارة األمريكية بالرباط التي كانت تنظر بعيف الرضا لالجتماع الذي عقده و الوأبانت 

سرائيميوف في الرباط، وىو ما جعؿ األمور تعود إلى نصابيا بعد فترة مف جمود  دبموماسيوف مغاربة وا 
 العالقات والتشنجات بيف الرباط وتؿ أبيب إباف الحرب عمى غزة.

 اضإسرائيمياستقبؿ الممؾ محمد السادس في تطواف وزير الخارجية  1112ير، أنو في سنة وأضاؼ ذات التقر 
، وفي سنة  نقؿ راديو إسرائيمي عف وزير الخارجية اضإسرائيمي أنو التقى نظيره المغربي  1118سيمفاف شالـو

قباؿ مدير الشؤوف المتحدة إضافة إلى است لألمـعمى ىامش الجمعية العامة  ،، الطيب الفاسي الفيريآنذاؾ
 مف درجة فارس. ممكياً  الحكومية العالمية لمجالية الييودية األمريكية جاسوف إساكسوف وتقميده وساماً 

 71/5/3173، لندن، القدس العربي
 

 الشعب المصري يدعم األسرى وبطالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتيامجمس  67
يديف  والذيوف العربية بمجمس الشعب، ؤ ياف لجنة الش، عمى بالكتاتنيسعد  .وافؽ مجمس الشعب برئاسة د

 ، فيحذرت المجنةو  سجوف االحتالؿ. فيواألسرى الفمسطينييف  الفمسطينيالجرائـ اضإسرائيمية ضد الشعب 
، وأدانت اختطاؼ واحتجاز يجرائميا المتواصمة ضد الشعب الفمسطين يف يمف التماد "إسرائيؿ" ،البياف

 ولية كاممة عف األسرى والمعتقميف.ؤ تيا المسآالؼ األسرى العرب وحمم
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المصرية والعربية والدولية لفضح ىذه الجرائـ  يوطالبت المجنة بالتنسيؽ بيف منظمات المجتمع المدن
عمى جرائـ االحتالؿ، والضغط عمى الحكومات العربية لمقياـ  وبالدعوى لتظاىرات عربية واسعة اعتراضاً 

 سجوف االحتالؿ. يوالعرب المحتجزيف ف فالفمسطينييعف جميع األسرى اضإفراج  يبالدور المنوط بو ف
باحتراـ  الصييونيالكياف  إلزاـ فيبتحمؿ مسئولياتو  الدوليوطالبت المجنة األمـ المتحدة والصميب األحمر 

 .الدوليالقانوف 
 9/5/3173، الرسمية عمى موقع فيس بوك د. سعد الكتاتنيصفحة 

 
 إذعان اتفاقية "كامب ديفيد"أبو الفتوح: عبد المنعم  يةمصر السة المرشح النتخابات الرئا 63

المرشح  ،الفتوح قاؿ عبد المنعـ أبو :وعمي المصري ،وأحمد خميؿ ،ىاروف مصطفى أبو -القاىرة 
ىي اتفاقية إذعاف وسوؼ يتـ  "إسرائيؿ"إف اتفاقية كامب ديفيد المبرمة مع لالنتخابات الرئاسية في مصر، 

 العالقة بيف الدوؿ تتـ عمى نظاـ المصالح. إفرة أخرى، وأضاؼ: النظر فييا م
 71/5/3173الراي، الكويت، 

 
 ذكرى نكبة فمسطين فيحاد المحامين العرب يدعو إلضراب عام ات 62

إلى  العربيالعالـ  فيدعت األمانة العامة التحاد المحاميف العرب، جميع نقابات المحاميف : محمود حسيف
لنكبة ا ى، ضإحياء ذكر يمايو الجار أيار/  04مسات والترافع أماـ المحاكـ يـو الثالثاء التوقؼ عف حضور الج

وطالبت األمانة العاـ  .اضإسرائيميضد االحتالؿ  الفمسطينيوتضامنا مع نضاؿ الشعب  ،53الفمسطينية رقـ 
إقامة  في فمسطينيالالعالـ بالتمسؾ بحؽ الشعب  ي، كافة القوى ف8/4 بياف ليا يوـ األربعاء فيلالتحاد 

وأكد اتحاد المحاميف العرب تمسكو بفمسطيف  دولتو الوطنية عمى كامؿ أرضيا وترابيا وعاصمتيا القدس.
ويتطمع إلى أف يتحوؿ ىذا النضاؿ إلى انتفاضة جديدة تحرر  الفمسطينيالعربية، وأنو يتفاخر بالنضاؿ 
 اضإنساف واألرض مف كؿ محتؿ.

 9/5/3173اليوم السابع، القاىرة، 
 

 بـ"محاكمة" األسرى المضربين أو اإلفراج عنيم "إسرائيل"بان كي مون يطالب  64
أكد أميف عاـ األمـ المتحدة باف كي موف، مجددًا،  :الرحيـ حسيف، وكاالت عالء المشيراوي، عبد ،عواصـ

إلييـ  أف األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ والمحتجزيف مف دوف محاكمات يجب توجيو اتيامات
ومحاكمتيـ بضمانات قانونية أو اضإفراج عنيـ. وقاؿ المتحدث باسمو مارتف نيسيركي لصحفييف في نيويورؾ 

يتيـ ضإيجاد حؿ لق "كؿ المعنييف"إنو أكد أيضًا أىمية تفادي تدىور حاالتيـ الصحية، وطمب بإلحاح مف 
عاـ بقمؽ، ويدعـ جيود منسقو باف كي موف يواصؿ متابعة ىذا اضإضراب عف الط"دوف تأخير. وأضاؼ 

 ."الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط روبرت سيري المنخرط بقوة في ىذه القضية
 71/5/3173االتحاد، أبو ظبي، 

 
 صحة األسرى المضربين تدىور"قمق" فرنسي من  65

يع لصحة عدد القمقة جدًا مف التدىور السر "أعمنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أف فرنسا : (.)ا.ؼ.ب
اتخاذ التدابير العاجمة "، تطمب مف ىذا البمد "إسرائيؿ"المضربيف عف الطعاـ في  "مف المعتقميف الفمسطينييف
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ف تأخذ أ إلىندعو السمطات اضإسرائيمية  إنسانيةلدوافع ". وقاؿ المتحدث باسـ الوزارة برنار فاليرو "المناسبة
عمى االعتقاؿ اضإداري أف يبقى إجراء " :. وأضاؼ"لمناسبةفي االعتبار خطورة الوضع وتتخذ التدابير ا

استثنائيًا وأف يكوف محددًا زمنيًا ويتـ باحتراـ الضمانات األساسية خصوصًا حقوؽ الدفاع عف المعتقؿ 
 ."والحؽ بمحاكمة عادلة خالؿ فترة زمنية معقولة

 71/5/3173الخميج، الشارقة، 
 

 التدخل إلنقاذ حياة األسرى الفمسطينيينعضو برلمان ألمانية تحث حكومتيا عمى  66
دعت عضو البرلماف األلماني، والمتحدثة عف حقوؽ اضإنساف باسـ مجموعة أحزاب اليسار في البرلماف 

دور ليبرماف عمى إنقاذ جاأللماني )البوندستاج( الحكومة األلمانية إلى حّث وزير الخارجية اضإسرائيمية أفي
وأشار بياف صادر عف عضو البوندستاج  ف يخوضوف اضإضراب عف الطعاـ.حياة األسرى الفمسطينييف الذي

أنيتا غروث إلى أف حياة بعض األسرى المضربيف عف الطعاـ في خطر، وأف أطباء مف منظمة "أطباء مف 
وقالت غروث إنو يجب السماح ألطباء مف أجؿ  أجؿ حقوؽ اضإنساف" تـ منعيـ مف االقتراب مف األسرى.

وأكدت عمى حؽ جميع األسرى المضربيف أف يحصموا عمى العالج  الوصوؿ إلى األسرى.حقوؽ اضإنساف ب
 الطبي وزيارات المحاميف وذوييـ، كما أكدت عمى ضرورة فؾ قيود األسرى الذيف يتمقوف العالج الطبي.

حكومة . كما دعت الوطالبت غروث بإطالؽ سراح بالؿ ذياب وثائر حالحمة وباقي المعتقميف اضإدارييف فوراً 
 األلمانية والمسؤوليف األلماف إؿ حث نظرائيـ اضإسرائيمييف إلى المبادرة إلى ذلؾ.

 9/5/3173، 48موقع عرب 
 

 الفمسطينيين األسرىإلى تحسين ظروف  "إسرائيل"الصين تدعو  67
ييف وتحسيف الظروؼ المعيشية والطبية لمفمسطين اضإنسانيةعمى مراعاة المبادئ  "إسرائيؿ"حثت الصيف  :بكيف

األربعاء ، حسبما صرح المتحدث باسـ الخارجية الصينية ىون  لي يـو اضإسرائيميةالقابعيف في السجوف 
عمى سؤاؿ لمتعميؽ عمى القرار الذي  وجاءت تصريحات ىون  خالؿ مؤتمر صحفي دوري رداً  .8/4

 مة لألمـ المتحدة.عف الطعاـ مع الجمعية العا اضإضرابالجامعة العربية مؤخرا حوؿ بحث حاالت  أصدرتو
عمى  إسرائيؿ. وتحث إسرائيؿ"الصيف قمقة بشأف العديد الكبير مف الفمسطينييف الذيف تعتقميـ  :وقاؿ ىون 

حثيثة مف شأنيا تحسيف ظروفيـ المعيشية وعالجيـ في المعتقالت وخمؽ بيئة مالئمة  إجراءاتاتخاذ 
عادةوفمسطيف لتعزيز الثقة المتبادلة،  ضإسرائيؿ المحادثات والتعامؿ بشكؿ مالئـ مع القضايا ذات بدء  وا 
 الصمة".

 9/5/3173، الصين -شينخوا  أنباءوكالة 
 

 سراحيمإطالقيمببتمبية مطالب األسرى و  "إسرائيل"منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية تطالب  68
، بتمبية 8/4اء األربعيـو  اضإسرائيميةطالبت منظمة أصدقاء اضإنساف الدولية الحكومة  ي:عمي سمود - جنيف

طالؽ سراحيـ عف قمقيا مف تردي وضع األسيريف بالؿ ذياب  ،في بياف صحفي ،وعبرت، مطالب األسرى وا 
وقالت: "إف أوضاع األسرى شيدت منذ ثالثة أعواـ تدىورًا خطيرًا عمى كافة نواحي حياتيـ،  وثائر حالحمة.

ودعت السمطات  اليب التضييؽ عمييـ.منذ أف قررت الحكومة اضإسرائيمية تشكيؿ لجنة خاصة لبحث أس
المسؤولة عف إدارة السجوف ومراكز االعتقاؿ اضإسرائيمية أف تمتنع عف حممة اضإيذاء النفسي والضغوط 
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المعنوية التي شرعت بيا بحؽ األسرى والسجناء السياسييف بيدؼ تحطيـ معنوياتيـ في إضرابيـ عف 
ضية أولوية عاجمة في ظؿ معاناتيـ اضإنسانية التي لـ تعد قالولي يوطالبت المجتمع الدولي، أف  الطعاـ.

 تحتمؿ المزيد مف الصمت الدولي.
 9/5/3173، القدس، القدس

 
 لسمطة الفمسطينيةفي امميون يورو لرواتب ومخصصات التقاعد  3325االتحاد األوروبي يقدم  69

مخصصة لرواتب  الفمسطينية نيةمميوف يورو لمسمطة الوط 1114أعمف اضإتحاد األوروبي عف تقديمو  :القدس
 وكالة وأوضح اضإتحاد في بياف لو وصؿ ./ أبريؿومخصصات موظفي الحكومة المتقاعديف عف شير نيساف

، أف المساىمة المالية التي قدميا لمسمطة لدفع رواتب ما يقارب مف 8/4 وفا نسخة منو، مساء يوـ األربعاء
 األوروبية ممولة مف قبؿ المفوضية األوروبية.موظؼ حكومي متقاعد، عبر آلية بيغاس  731411

 9/5/3173نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

قامة الدولة 71  وزير خارجية كوبا: ندعم بقوة حقوق الشعب الفمسطيني بالحرية وتقرير المصير وا 
ده تدعـ بقوة حقوؽ ، عمى أف بال8/4 شدد وزير خارجية كوبا برونو ادواردوا، يوـ األربعاء :شـر الشيخ

قامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس. في كممتو أشار، و  الشعب الفمسطيني بالحرية وتقرير المصير وا 
باالجتماع الوزاري لحركة عدـ االنحياز الذي تستضيفو مدينة شـر الشيخ، إلى أف السالـ والتنمية ىما أساس 

القدس "عالف دولتو المستقمة وعاصمتيا إ يسطيني فعف دعمو لحؽ الشعب الفمأعرب و ، كؿ تقدـ وازدىار
 ."الشرقية

 9/5/3173نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 تحمل آفاقًا ايجابية لمعالقة مع واشنطن اإلسرائيميةحكومة الوحدة الوطنية  ":معيد واشنطن" 77
تداعيات عدة عمى العالقة مع  ؿ""إسرائييحمؿ إعالف حكومة الوحدة الوطنية في : جويس كـر -واشنطف 

تفتح فرصًا أكبر ضإنعاش عممية السالـ بعد  إذالواليات المتحدة وأفؽ التعاوف االستراتيجي بيف الحميفيف، 
االنتخابات الرئاسية األميركية، كما تعني جدية أكبر في أي قرار تتخذه تؿ أبيب حوؿ ممفات خالفية تتعمؽ 

 .إيرافبأمف المنطقة، وأبرزىا 
أف خطوة رئيس الحكومة  إلىويشير الخبير في معيد واشنطف لدراسات الشرؽ األدنى ديفيد ماكوفسكي 

لالنتخابات الرئاسية األميركية في تشريف  "استباقاً "الحكومة جاءت  إعالفاضإسرائيمية بنياميف نتنياىو في 
أوباما بوالية ثانية وىو ما يبدو مرجحًا نوفمبر، واستعدادًا لترتيب البيت اضإسرائيمي، سواء فاز باراؾ  /الثاني

، أو في حاؿ فاز الجميوري ميت رومني. وتعطي الحكومة اضإسرائيمية الجديدة في حاؿ عدـ  اليـو
فرصة لتحسيف العالقة بيف أوباما ونتنياىو التي  إيرافأوباما حوؿ ممؼ  إدارةاصطداميا مبكرًا مع 

ع األخيرة وخصوصًا في ممفات المفاوضات مع الفمسطينييف اصطدمت بكثير مف المطبات في السنوات األرب
يرافواالستيطاف   .وا 

ويرى ماكوفسكي أنو كوف الحكومة الجديدة تحظى بتأييد غير مسبوؽ في الكنيست سيتاح ليا التحرؾ 
بمرونة أكبر ومف دوف الخضوع لشروط اليميف المتطرؼ اضإسرائيمي. ويتوقع توجيًا أكبر لدى تؿ أبيب 

ىناؾ فرصًا أكبر لتقديـ تنازالت في موضوع التوسع  أفعممية السالـ بعد االنتخابات األميركية، إذ  ضإنعاش
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مخاوؼ  إلى. وتشير مصادر موثوقة االستيطاني في الضفة الغربية كاف اليميف اضإسرائيمي ضدىا قبالً 
قة والذي تستفيد منو حركة المتصاعد في المنط اضإسالميمشتركة لدى نتنياىو والسمطة الفمسطينية مف المد 

 حماس في األراضي الفمسطينية.
تتمتع الحكومة اضإسرائيمية الجديدة باستقاللية أكبر عف واشنطف في  أفيتوقع ماكوفسكي  اضإيرانيوفي الممؼ 

اتخاذ القرار بسبب قاعدتيا الشعبية ووجود ثالثة رؤساء سابقيف لييئة أركاف الجيش اضإسرائيمي في صفوفيا 
الذي  ،زعيـ حزب كاديما ،باراؾ الذي تجمعو عالقة ممتازة بنتنياىو وشاؤوؿ موفاز إييودزير الدفاع ىـ: و 

يرى فيو نتنياىو منافسًا محتماًل عمى رئاسة الحكومة بسبب رصيده العسكري وانتمائو لييود السفارديـ )مف 
 يعالوف.موشيو  إلىميكود، إضافة الأصؿ شرؽ أوسطي( أصحاب الحضور القوي في حزب 

ذ يبدو أف تؿ ا  . و اضإيرانيويعطي مثمث ىيئة األركاف قوة دفاعية واستراتيجية لمحكومة في معالجة الممؼ 
ف موضوع التوقيت يشكؿ إومجموعة الدوؿ الخمس زائد واحد، ف إيرافأبيب تنتظر محادثات بغداد بيف 
تخطت نقطة  إيرافقدت أف ، في حاؿ اعت"إسرائيؿ". فقد تعمد إيرافمحور الخالؼ مع واشنطف حوؿ 

مع أو مف دوف ضوء أخضر  اضإيرانيةضرب المنشآت  إلىالالعودة في برنامجيا النووي نحو التسمح، 
أما في حاؿ  عف ىذه النقطة. إيرافأميركي. وتختمؼ أجيزة استخبارات البمديف حوؿ الفترة التي تفصؿ 

ضمانيا في  إلى "إسرائيؿ"سمسمة مطالب تتطمع والمفاوضيف الغربييف فيناؾ  إيرافاتفاؽ بيف  إلىالتوصؿ 
 ، والكشؼ الدقيؽ عمى المنشآت.اضإيرانيةخارج األراضي  إلىاليورانيـو المخصب  إرساؿأي اتفاؽ، وتحديدًا 

ايجابية لمعالقة بيف واشنطف وتؿ  اندفاعوتشكؿ ىذه الحكومة  اضإيرانيوبغض النظر عف تطورات الممؼ 
 ز وباراؾ بعالقة جيدة مع المؤسسة العسكرية األميركية.يحظى كؿ مف موفا إذأبيب، 

 71/5/3173الحياة، لندن، 
 

 أوباما يعمن تأييده لزواج المثميين  األمريكيالرئيس  73
لقاء تمفزيونى أجرتو معو شبكة "اى بى سى" خالؿ  أعمف الرئيس األمريكى بارؾ اوباما تأييده لزواج المثمييف

 .األمريكية
ت عمى الدواـ أؤمف أف المثمييف فى امريكا يجب أف يعامموا بعدؿ ومساواة. ولذلؾ قمنا وقاؿ اوباما " ظمم

بتصحيح بعض القوانيف التى تحد مف حقوقيـ فى الجيش األمريكى حتى يتمكنوا مف خدمة بالدنا". في 
 .اشارة إلى الغاء ادارتو سياسة "ال تساؿ وال تخبر" المطبقة في الجيش االمريكي بشأف المثمييف

واوضح "كنت مترددا في قبوؿ فكرة زواج المثمييف الننى كنت أعتقد أف االرتباط المدني كاؼ لتمبية حقوقيـ 
 المدنية واضإجتماعية. وكنت أراعى الحساسية المحيطة بمفيـو الزواج ضإعتبارات تقميدية ودينية".

مثمييف مف "األصدقاء والجيراف واكد اوباما انو غير وجية نظره بعد حديثو خالؿ السنوات الماضية مع ال
وأعضاء فريقى وكذلؾ الجنود .... وتوصمت الى قناعة أنو بات مف الميـ أف أؤكد أف المثمييف ينبغي أف 

 يكونوا قادريف عمى الزواج".
 وقاؿ اوباما ايضا أف المناقشات مع عائمتو ساعدتو في "تطوير" وجية نظره في ىذه القضية.

بالقوؿ اف وجية نظره في ىذه القضية "تتطور"، االمر الذي اصاب  1101ـ وكاف اوباما اكتفى في عا
 مؤيدي حقوؽ المثمييف وممولي حمالتيـ باالحباط.

 71/5/3173، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
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 " أضحك عباسنتنياىوتقارب "موفاز" " 72
 د. فايز أبو شمالة

ودوف الحاجػػة إلػػى تفكيػػؾ وتركيػػب تعقيػػداتيا، طالمػػا بعيػػدًا عػػف تشػػابكات الخريطػػة الحزبيػػة فػػي إسػػرائيؿ، 
كانػػت األىػػداؼ اضإسػػتراتيجية التػػي تتطمػػع إلييػػا حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة فػػي دولػػة الكيػػاف الصػػييوني أكثػػر 
أىميػػػة مػػػف مفاجػػػأة االنقػػػالب فػػػي الحيػػػاة البرلمانيػػػة، التػػػي اختمػػػؼ بشػػػأنيا الػػػرابح والخاسػػػر فػػػي األحػػػزاب 

تشػػخيص لمقيػػادة السياسػػػية، فػػإف النظػػرة الشػػػمولية لممشػػيد اضإسػػرائيمي تؤكػػػد أف اضإسػػرائيمية، وبعيػػدًا عػػػف ال
رئيس السمطة محمود عباس؛ىو أكثر الضاحكيف مف اتفاؽ رئيس الحكومة "نتانياىو" مع زعيـ المعارضة 

 "موفاز"، وذلؾ لألسباب التالية:
مثابػػة الصػػفعة المدويػػة لخػػط السػػيد ػػػ كػػاف حػػؿ الكنيسػػت اضإسػػرائيمية والتوجػػو إلػػى االنتخابػػات البرلمانيػػة ب0

 عباس الذي ما زاؿ ينتظر رد "نتانياىو" عمى رسالتو التي عرفت بأـ الرسائؿ.
ػ كانت الحممة االنتخابية المبكرة في إسرائيؿ ستجبر السيد عباس عمى مواصمة سياسية االنتظار، وعدـ 1

 .تحريؾ الساكف في الساحة الفمسطينية حتى ظيور نتائج االنتخابات
ػ كانت الفترة الزمنية التي ستسبؽ االنتخابات بمثابة الفرصػة الذىبيػة لممسػتوطنيف لتوسػيع مسػتوطناتيـ، 2

تحػػت رايػػة أرض إسػػرائيؿ الكاممػػة التػػي سػػتكوف جػػزءًا مػػف الحممػػة االنتخابيػػة لمعظػػـ األحػػزاب اضإسػػرائيمية؛ 
 التي ال تعترؼ بشبر مف األرض اسميا فمسطيف.

رأي فػي إسػػرائيؿ مػػدى التقػػدـ اليائػػؿ ألحػزاب اليمػػيف، وكانػػت نتػػائج االنتخابػػات ػػ أظيػػرت اسػػتطالعات الػػ3
البرلمانيػػة لمكنيسػػت التاسػػعة عشػػر سػػتفرز أغمبيػػة يمينيػػة، ىػػي األكثػػر تطرفػػًا فػػي تػػاريخ إسػػرائيؿ، وسػػيظؿ 

 "نتانياىو" ىو رأس القيادة في دولة الصياينة.
ب اضإسػرائيمية ال تتكتػؿ بيػذه الطريقػة، وال يػأتمؼ عقػدىا ػ أفادت التقارير الواردة مف إسػرائيؿ؛ بػأف األحػزا4

إال الجتياز مرحمة مصيرية، وفي ىذه الحالة تكوف إسرائيؿ في أمس الحاجة إلى مزيد مػف تيدئػة السػاحة 
الفمسػػػطينية، وقػػػد دلمػػػت التجربػػػة أف المبػػػادرات السياسػػػية، والوعػػػود، مػػػع البػػػدء بالمفاوضػػػات ىػػػي الطريقػػػة 

 ادة، وضبط األوضاع في مدف الضفة الغربية.المثمى لتسكيف القي
ػ كاف انضماـ حزب "كاديمػا" بزعامػة "موفػاز" إلػى الحكومػة اضإسػرائيمية الراىنػة، واشػتراطو التقػدـ بمبػادرة 5

تعيد الفمسطينييف إلى طاولة المفاوضات، مقابؿ عػدـ انسػحابو مػف الحكومػة لمػدة سػنة ونصػفف كػاف ذلػؾ 
 مية التي تدىورت عمى مستوى العالـ.خشبة الخالص لمسمعة اضإسرائي

ػػ سػتكوف الػػدعوة اضإسػرائيمية السػتئناؼ المفاوضػػات خشػبة الخػػالص لخػط السػيد عبػػاس التفاوضػي الػػذي 6
.  اصطدـ بحائط التعصب المعمف منذ فوز "نتانياىو" قبؿ ثالث سنوات وحتى اليـو

صػمو طػواؿ فتػرة الػدعوة لحػؿ لما سبؽ، حمؽ طير الفزع عمى رأس السيد عباس، وأطبؽ الصمت عمى مفا
الكنيسػػػػت اضإسػػػػرائيمي، ولػػػػـ تنفػػػػرج أسػػػػارير الرجػػػػؿ السياسػػػػية إال حػػػػيف عمػػػػـ بالتحػػػػاؽ "موفػػػػاز" بالحكومػػػػة 
اضإسرائيمية، فانطمؽ لساف عباس، وقاؿ مرحبًا: إنػو جػاىز السػتئناؼ المفاوضػات مػع "نتانيػاىو" مجػرد أف 

 يتقدـ اضإسرائيميوف بمقترحات تشجعو عمى ذلؾ.
جػػدًا سػػيتقدـ اضإسػػرائيميوف بالمقترحػػات التػػي ينتظرىػػا السػػيد عبػػاس، وسػػتعود المفاوضػػات إلػػى سػػابؽ  قريبػػاً 

 مجارييا، لتدوس بعبثيتيا عمى المصالحة الفمسطينية.
 9/5/3173، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 والسبات العربي يتواصل يستمرإضراب األسرى  74
 عمي بدواف

ـ عف الطعاـ في معظـ معتقالت وباسػتيالت االحػتالؿ المنتشػرة داخػؿ يواصؿ األسرى الفمسطينيوف إضرابي
، وخصوصػػػًا منيػػػا المعػػتقالت الصػػػحراوية فػػػي سػػػجف نفحػػػة وغيػػػره فػػػي 0837عمػػؽ فمسػػػطيف المحتمػػػة عػػػاـ 

 منطقة النقب.
كمػػا يواصػػؿ األسػػرى الفمسػػطينيوف ومعيػػـ األسػػرى العػػرب مػػف بعػػض األقطػػار العربيػػة ومعيػػـ أيضػػًا أسػػرى 

وري المحتؿ تحدييـ لسمطات االحتالؿ، وتمسكيـ باضرابيـ عف الطعاـ الى حيف تحقيػؽ جممػة الجوالف الس
مػػف المطالػػب الشػػرعية التػػي يطػػالبوف بيػػا انطالقػػًا مػػف كػػونيـ أسػػرى حػػرب، تنطبػػؽ عمػػييـ المواثيػػؽ الدوليػػة 

موف الخاصػػة بحقػػوؽ األسػػرى. فقػػد وصػػمت أعػػداد المضػػربيف عػػف الطعػػاـ إلػػى نحػػو ثالثػػة آالؼ أسػػير يشػػك
 الغالبية الساحقة مف األسرى داخؿ سجوف االحتالؿ، ورقعة اضإضراب تتسع يومًا بعد يوـ.

الصييوني عف الطعاـ لـ يكف ىو األوؿ مػف « اضإسرائيمي»ويذكر بأف اضراب األسرة في سجوف االحتالؿ 
فمسػطينية خبػرت نوعو وال ىو األخير ماداـ ىناؾ أسير في سجوف ومعتقالت االحػتالؿ. فالحركػة األسػيرة ال

وبشػػكؿ مػػذىؿ تجػػارب الصػػمود فػػي وجػػو جػػالدي االحػػتالؿ، كمػػا خبػػرت وعػػف عمػػؽ مػػدى امكانيػػة تحقػػؽ 
أىدافيا طالما بقيت مّصرة ومصممة عمى نيؿ حقوؽ األسرى. فسجوف االحتالؿ لـ تكف عمى ىذا المستوى 

ؿ الػػػوطني مػػػف أبنػػػاء سػػػوى أكاديميػػػات لتخػػػريج النخػػػب السياسػػػية ونخػػػب الكػػػوادر المجربػػػة فػػػي معتػػػرؾ العمػػػ
 الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة.

وباألمس انتصرت ارادة األسرى وتحرر األسير خضػر عػدناف عبػر تحديػو لمسػجاف باضإضػراب عػف الطعػاـ 
حتى إلغاء قرار االعتقاؿ االداري ليس بحقو فقط، بؿ مف أجؿ شعبو وقضػية األسػرى االداريػيف، وعػاد الػى 

ة جنيف معززًا مكرمًا بيف عائمتو وبيف أبناء شعبو، كما عادت مف بعده األسير ىناء بمدتو عرابة قضاء مدين
 الشمبي محررة الى قطاع غزة في رحمة العودة الى الضفة الغربية.

وا ف يدخؿ اضراب األسرى عف الطعاـ مرحمػة جديػدة، رافضػيف عروضػًا شػكمية وغيػر حاسػمة تقػدمت بيػا 
 06لفػػؾ إضػػرابيـ العػػاـ والشػػامؿ عػػف الطعػػاـ المتواصػػؿ منػػذ « يؿإسػػرائ»مػػا يسػػمى مصػػمحة السػػجوف فػػي 

( يومػػًا منػػذ اضػػراب األسػػير )ثػػائر 61إبريػػؿ الماضػػي، فيمػػا وصػػمت األيػػاـ االضػػراب لمػػبعض مػػنيـ نحػػو )
 حالحمة( واألسير )بالؿ ذياب(.

مػيف العػاـ وتشير المعطيات المتوفرة عف نقؿ أعداد مف األسرى المضربيف عف الطعاـ لممشػافي، ومػنيـ األ
لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أحمد سعدات اضافة لألسير ثائر حالحمة واألسير بالؿ ذياب وغيرىـ مػف 
األسػػرى الػػذيف بػػاتوا معمقػػيف بػػيف الحيػػاة والمػػوت، مػػع اصػػرارىـ المنقطػػع النظيػػر عمػػى االسػػتمرار فػػي ادامػػة 

أىػػدافيـ المشػػروعة بمعػػاممتيـ  االضػػراب عػػف الطعػػاـ )حيػػث المجػػاؿ ألنصػػاؼ الحمػػوؿ( الػػى حػػيف تحقيػػؽ
كأسرى حػرب، وبالتػالي وقػؼ العػزؿ االنفػرادي واالعتقػاؿ االداري وتحسػيف أوضػاعيـ اضإنسػانية والمعيشػية، 
وتوفير الزيارات االنسانية لعػائالتيـ وأسػرىـ وحقيػـ فػي تمقػي العمػـ والتعمػيـ الجػامعي العػالي داخػؿ السػجوف 

يػـ باسػتخداـ اليػاتؼ الجػواؿ لالتصػاؿ مػع عػائالتيـ، اضػافة لمسػػماح ، والسػماح ل«اضإسػرائيمية»والمعػتقالت 
 بوجود جياز تمفزيوني اللتقاط األخبار والبرامج.

اف ماقدمتو سمطات االحتالؿ ومايسمى ادارة مصمحة السجوف ضإنيػاء اضػراب األسػرى ىػي ردود سػمبية وال 
بحقػػوؽ أسػػرى الحػػرب، وىػػو مػػادفع  تسػػتجيب لمحػػد األدنػػى لمطالػػب األسػػرى وفػػؽ القػػانوف الػػدولي المتعمػػؽ

رفض عقد أي اجتمػاع مػع « اضإسرائيمية»األسرى وممثمييـ في القيادة العميا الدارة االضراب في المعتقالت 
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ورفػػػػػػض أجػػػػػػزاء وأربػػػػػػاع الحمػػػػػػوؿ التػػػػػػي قػػػػػػدمتيا الجيػػػػػػات األمنيػػػػػػة « اضإسػػػػػػرائيمية»إدارة مصػػػػػػمحة السػػػػػػجوف 
 «.اضإسرائيمية»

الرسػػمي المباشػػر والمممػػوس ىػػو الغائػػب األكبػػر عػػف فعاليػػات اضػػراب  فػػي ىػػذا السػػياؽ، اف الفعػػؿ العربػػي
األسػرى فػػي سػجوف االحػػتالؿ. فالسػبات ىػػو سػػيد الموقػؼ، وكػػالـ المجػامالت والمغػػة االنشػائية ىػػي السػػائدة 
في الخطاب الرسمي العربي بشأف مسألة وقضية األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ، وحتػى 

العربيػػة التػػي لػػـ يرتػػؽ موقفيػػا حتػػى ا ف الػػى المسػػتوى المطمػػوب عمػػى صػػعيد التحػػرؾ  فػػي خطػػاب الجامعػػة
الفّعػػاؿ مػػف اجػػؿ نصػػرة قضػػية األسػػرى الفمسػػطينييف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ وتفعيميػػا عمػػى المسػػتوى الػػدولي 

 وعمى مستوى المؤسسات والييئات المعنية بحقوؽ االنساف بما فييا مؤسسات األمـ المتحدة.
لفمسػػطينييف والعػرب فػػي سػجوف االحػػتالؿ يخوضػوف اضإضػػراب وحممػة التضػػامف معيػـ مسػػتمرة اف األسػرى ا

في فمسطيف فقط، لمضغط عمػى دولػة االحػتالؿ بينمػا العػالـ العربػي رسػميًا وقػد أقػوؿ شػعبيًا، غائػب عػف مػا 
 يجري في فمسطيف.

 71/5/3173، البيان، دبي
 

 "إسرائيل"حكومة حرب في  75
 عريب الرنتاوي

يف والعرب تجربة مريرة مع حكومات الوحدة الوطنية في إسرائيؿ...ىذه المرة، سػتكوف لتيػرانييف لمفمسطيني
أوؿ ىػػذه الحكومػػات، أنشػػأىا ليفػػي إشػػكوؿ، قبػػؿ ”...حػػيف يتوحػػدوا“كػػذلؾ، تجربػػة قاسػػية مػػع اضإسػػرائيمييف 

ائير فػػي ذروة أربعػػة أيػػاـ مػػف حػػرب الخػػامس مػػف حزيػػراف، تمتيػػا حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة برئاسػػة غولػػدا مػػ
، وىنػػػاؾ حكومتػػػاف عمػػػى ىػػػذه الشػػػاكمة 0858حػػػرب االسػػػتنزاؼ وصػػػعود المقاومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي العػػػاـ 

والطػػراز، تشػػكمتا إبػػاف االنتفاضػػتيف األولػػى والثانيػػة، أمػػا حكومػػات التنػػاوب، التػػي اتخػػذت اسػػـ حكومػػات 
تشػكيؿ الحكومػة منفػردًا، أو  وحدة وطنية، فقد جاء تشكيميا كنتيجة لعجػز أي مػف الحػزبيف الرئيسػييف عػف

 باالعتماد عمى حمفائو التاريخييف فقط.
باراؾ، تحظى بغالبية لـ تحظ بيا أي حكومة في تاريخ إسرائيؿ، وفقًا  -ليبرماف -موفاز -حكومة نتنياىو

لػذاكرة المػراقبيف والمتػابعيف، وىػػي ليسػت حكومػة الضػػرورة، فنتنيػاىو كػاف يقػػؼ عمػى رأس إئػتالؼ مسػػتقر 
، وكؿ االستطالعات أعطتو تفوقًا في أي انتخابات مبكرة عمى خصومو وحمفائو...وكاف بمقدوره أف نسبياً 

، لكنو مع ذلػؾ، آثػر 1102يظؿ عمى رأس حكومتو السابقة، حتى نياية واليتيا في نوفمبر/تشريف الثاني 
حػػظ بػػو سػػوى سػػمفو ، وىػػو المقػػب الػػذي لػـ ي”ممػػؾ إسػرائيؿ”أف يػأتمؼ مػػع موفػػاز وكاديمػػا، معػززًا صػػورتو كػػػ

 أريئيؿ شاروف، الراقد منذ أعواـ بيف الحياة والموت.
ف كانوا لـ يختمفوا عمى  لماذا اختار نتنياىو الذىاب إلى حكومة الوحدة الوطنية؟...سؤاؿ شغؿ المراقبيف وا 
القػػػػػوؿ، بأنػػػػػو حكومػػػػػة القػػػػػرارات الكبرى...حكومػػػػػة الحػػػػػرب عمػػػػػى إيػػػػػراف وغػػػػػزو القطػػػػػاع والعػػػػػدواف عمػػػػػى 

بأف تػأتي قػرارات ىػذه الحكومػة الكبػرى ” رىانيا“أو ” أمميا“وحدىا السمطة الفمسطينية عّبرت عف لبناف....
حؿ الدولتيف...مع أف الصراع الفمسطيني اضإسرائيمي لـ يستحوذ إال عمى ”باتجاه السالـ مع الفمسطينييف و

 جممو نحو أولويات أخرى.مساحة سطريف مف البياف اضإئتالفي بيف الميكود وكاديما، فيما ذىب البياف بم
نتنيػػاىو الػػذي نجػػح فػػي إلػػزاـ شػػركائو عمػػى البقػػاء فػػي الحكومػػة حتػػى أواخػػر العػػاـ المقبػػؿ، تواجيػػو جممػػة 
تحػػديات كبػػار، منيػػػا الضػػربة ضػػػد المنشػػآت النوويػػة اضإيرانيػػػة، وىػػو أمػػػٌر تقتػػرب إسػػرائيؿ مػػػف القيػػاـ بػػػو، 
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ُمشػػركًا أكبػػر حػػزب فػػي الػػبالد، فػػي المغػػنـ ” سػػرائيميةالػػدـ اضإيرانػػي عمػػى القبائػػؿ اضإ“والرجػػؿ يريػػد أف يػػوزع 
...وفي الطريؽ إلى المفاعالت النووية اضإيرانية، ال ضير مف التعػريج عمػى القطػاع وجنػوب لبنػاف  والمغـر

 لشّؿ اليد والذراع الطويمة.
دونيػا ونتنياىو مقبؿ عمى تمرير تشريعات كبرى، تطاؿ تجنيد الييود األرثػوذوكس والعػرب، وىػذه سػيكوف 

، والرجػػؿ بحاجػػة لشػبكة أمػػاف تحميػػو وتسػػاعده فػػي تمريػر قراراتػػو المنتظػػرة فػػي آب/أغسػػطس ”خػرط القتػػاد“
القادـ، كما أنو معني بمواجية أية استحقاقات قد تترتب عمى عودة بػاراؾ أوبامػا إلػى البيػت فػي إنتخابػات 

 ىذه التحديات؟. ىذه لمواجية كؿ” شبكة األماف“نوفمبر القادـ، وىؿ ثمة أىـ وأفضؿ مف 
فػػي الشػػأف الفمسػػطيني الػػذي لػػـ يحػػظ بػػأي اىتمػػاـ جػػدي يػػذكر ال فػػي مفاوضػػات اضإئػػتالؼ وال فػػي نػػص 
ف بصػػياغة مبطنػػة وغيػػر مباشػػرة، فالتأكيػػد  االتفػػاؽ، ورد مػػا يعيػػد تأكيػػد الػػالءات اضإسػػرائيمية المعروفػػة، وا 

التأكيػد عمػى الحػدود ا منػة التػي يمكػف عمى ييودية الدولة، يعنػي ال لحػؽ العػودة لالجئػيف الفمسػطينييف، و 
، وضـ القدس )العاصػمة األبديػة الموحػدة( 0856الدفاع عنيا، يعني أف ال عودة لخط الرابع مف حزيراف 

والسػيطرة عمػى غػور األردف...ال شػيء جديػػد فػي برنػامج الحكومػة الجديػػدة، جديػدىا قػديـ، وقػديميا أطػػاح 
لى األبد عمى ما يبدو.، مر ”حؿ الدولتيف“بعممية السالـ وخيار   ة واحدة وا 
بالػذىاب إلػى مائػدة ” أبػو مػازف”، وسػنقرأ دعػوات لػػ”ضػرورة السػالـ مػع الفمسػطينييف“سنسػمع جعجعػة عػف 

، شػػػاؤوؿ موفػػػاز فػػػتح قنػػػاة سػػػرية ”الحمائمي/الوسػػػطي“المفاوضػػػات فػػػورًا ومػػػف دوف شػػػروط، وربمػػػا يتػػػولى 
المتطػػوعيف بانتظػػاره ىنػػاؾ، وبشػػتى الحجػػج لمتفػػاوض مػػع السػػمطة، وسػػيجد عمػػى الطػػرؼ ا خػػر عشػػرات 

والػػذرائع، وسيسػػاعد عمػػى ذلػػؾ، تفكيػػؾ بػػؤرة اسػػتيطانية ىنػػا أو منػػع قيػػاـ بػػؤرة ىناؾ...كػػؿ ىػػذا سيحصػػؿ، 
ولكنػػو سػػيكوف بمثابػػة قنابػػؿ دخانيػػة لمتعميػػة والتمويػػو عمػػى جػػوىر السياسػػات االسػػتيطانية / االسػػتعمارية / 

 ضإنفاذىا، عمى المستوى الفمسطيني الخاص واضإقميمي األوسع. العدوانية التي توحدت أحزاب إسرائيؿ
عمػػى العػػرب والفمسػػطينييف واضإيػػرانييف أف يقمقػػوا تمامػػًا، بػػؿ وأف يعمنػػوا حالػػة التأىػػب واالسػػتنفار...حكومة 
الحػػػرب اضإسػػػرائيمية لػػػف تجمػػػب السػػػالـ واالسػػػتقرار ليـ...عمػػػييـ أف يفعمػػػوا ذلػػػؾ بػػػدؿ إضػػػاعة الوقػػػت فػػػي 

كاديما وخميفة إييود أولمرت وتسيبي ليفني....عمييـ أف يفعموا ذلػؾ، بػدؿ التفكيػر المػريض  عمى” الرىاف“
لتصػفية الحسػاب مػع إيػراف وحمفائيػا....عمييـ أف ينزعػوا فتائػؿ التفجيػر ” توظيؼ التطرؼ اضإسرائيمي“في 

القػاىرة ودمشػؽ، في العالقػات العربيػة اضإيرانيػة، وىػي مسػؤولية تقػع عمػى عػاتؽ طيػراف والريػاض وبغػداد و 
 ا ف وقبؿ فوات األواف.

لكف المؤسػؼ أف بعػض العػرب، ال يبػدي إكتراثػا بمػا يمكػف أف تفعمػو ىػذه الحكومػة ضػد فمسػطيف ولبنػاف، 
أنغػاـ الحػرب عمػى ” ُتطربػو“طالما أنيا ستذىب إلى السالح في تعامميا مػع إيػراف...ال بػؿ إف بعضػيـ قػد 

عصػابة “وأخذ بالتسارع في ا ونة األخيرة، وسيتسارع قريبًا مع وجود إيراف، وقرع طبوليا الذي بدأ مبكرًا، 
ىػي عػدوة العػرب واضإسػرائيمييف ” إيػراف“عمى رأس الحكـ في الدولػة العبريػة...ألـ يقػؿ نتنيػاىو أف ” األربعة

معػػػًا وبالقػػػدر ذاتػػػو، وأف مواجيتيػػػا ممكنػػػة بتشػػػكيؿ جبيػػػة متحػػػدة تضػػػع ىػػػذه األطػػػراؼ جميعػػػًا فػػػي خنػػػدؽ 
 .في ىذه النقطة، وفي ىذه النقطة بالذات، صدؽ نتنياىو.واحد؟..

لكف الحرب، خصوصًا حيف تكوف ضد إيراف، ليسػت أبػدًا نزىػة قصػيرة...نتنياىو يسػتطيع أف يعػرؼ متػى 
يشعؿ فتيميا، لكف ىييات لو أف يعرؼ متى ستنتيي وما ىي الساحات والمياديف التي ستمتد عمييا، وأيػة 

، واألىػـ، أيػة نتػائج وتػداعيات سػتترتب عمييا...ىػذه أسػئمة مفتوحػة، لػـ يجػب أسمحة دمػار ستسػتخدـ فييػا
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موفاز األخيػر، وسػيظؿ سػيناريو اليػـو التػالي لمضػربة العسػكرية اضإسػرائيمية ضإيػراف،  –عمييا بياف نتنياىو 
 لغزًا محّيرا لممراقبيف، إلى أف تقع الحرب، وىي قد ال تكوف بعيدة عمى أية حاؿ.

 71/5/3173، نالدستور، عّما
 

 عدوانية وحدةحكومة  76
 برىـو جرايسي
تسػػارعت األحػػداث فػػي الحمبػػة السياسػػية فػػي إسػػرائيؿ فػػي األسػػبوعيف األخيػػريف، وحتػػى الػػذروة مسػػاء أمػػس 
األربعاء بانضماـ حزب "كديما" رسميا إلى حكومة بنياميف نتنياىو، لتصبح أوسع حكومة في اسرائيؿ منذ 

كػػس حجػػـ حالػػة التخػػبط فػػي المؤسسػػة اضإسػػرائيمية وىػػي تقتػػرب إلػػى مفتػػرؽ . وىػػذا التسػػارع يع0877العػػاـ 
مصيري، يطالبيا بمواجية أزمات تؤجؿ حميا منذ سنيف. ولكف األىـ أف أجندة ىذه الحكومػة تسػجؿ ذروة 

  عمى وجو الخصوص. 37جديدة في خطورتيا تجاه الصراع، وفمسطينيي 
ما حدث ليمة االثنيف/ الثالثػاء مػف ىػذا األسػبوع. فالحكومػة لـ يحدث في تاريخ السياسة اضإسرائيمية مثيؿ ل

كانػػت تنتظػػر التصػػويت األخيػػر لحػػؿ الكنيسػػت والتوجػػو إلػػى انتخابػػات، ولكػػف كمػػا قيػػؿ ىنػػا فػػي األسػػبوع 
الماضػػي، فإنيػػا انتخابػػات لػػـ يرغػػب بيػػا أحػػد، إف كػػاف االئػػتالؼ الحػػاكـ المتػػيف أو المعارضػػة. إذ حػػاوؿ 

جة أزمػات حػادة، ولكنػو كػاف عمػى يقػيف بػأف كػؿ مػا سػيفعمو فػي انتخابػات كيػذه االئتالؼ اليرب مف معال
ىػػو نقػػؿ ىػػذه األزمػػات إلػػى الحكومػػة المقبمػػة.وفي الظػػاىر، يكثػػر الحػػديث وكػػأف األزمػػة األشػػد التػػي تواجػػو 
الحكومة ىػي مسػألة تجنيػد الشػباف األصػولييف الييػود؛ إذ ينتيػي مفعػوؿ القػانوف الػذي يعفػييـ مػف الخدمػة 

أقػػؿ مػػف ثالثػػة أشػػير. ولكػػف األزمػػة األعمػػؽ بكثيػػر عمػػى المسػػتوى االسػػتراتيجي، ىػػي أزمػػة اسػػتقرار  بعػػد
. وبػنفس القػدر مػف األىميػة، انتيػاز فرصػة األوضػاع العالميػة 37الحكػـ، ومسػألة التعامػؿ مػع فمسػطينيي 

جػػاوز قػػرارات واضإقميميػػة مػػف أجػػؿ ضػػماف بقػػاء االسػػتيطاف بكافػػة تسػػمياتو فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس، وت
ففػػي مسػػألة التجنيػػد اضإلزامػػػي  المحكمػػة العميػػا التػػي قضػػت بػػاخالء أجػػزاء مػػػف بعػػض البػػؤر االسػػتيطانية.

لمجنود األصولييف في جيش االحتالؿ، أعمنت الحكومة الجديدة أنيا ستسف قانونا يمـز الشباف األصولييف 
. وكػؿ مػف القطػاعيف 37فمسػطينيي بتأدية خدمة بديمة. ولكنيػا تنػوي أيضػا فػرض مثػؿ ىػذه الخدمػة عمػى 

يػػرفض مػػف منطمقاتػػو ىػػذه الخدمػػة.ولكف عمػػى أرض الواقػػع فإنػػو مػػف المسػػتبعد أف نػػرى قريبػػا تطبيقػػا كميػػا 
لقػػانوف كيػػذا، ألف ىػػذا عمميػػا سػػيكوف إعػػالف حػػرب مػػف المؤسسػػة الحاكمػػة عمػػى األصػػولييف الييػػود الػػذيف 

ة رغػػػـ توجيػػػاتيـ السياسػػػية اليمينيػػػة. وحػػػاؿ يرفضػػػوف مػػػف حيػػػث المبػػػدأ ىػػػذه الخدمػػػة، مػػػف منطمقػػػات دينيػػػ
. وليذا، فمف المتوقع أف تقػر الحكومػة تطبيقػا تػدريجيا عمػى 37التصدي ستكوف أشد مف جية فمسطينيي 

مدى سنوات طواؿ، وبصيغة توافقية مع األصولييف.كما ستسعى الحكومػة إلػى تغييػر طريقػة االنتخابػات، 
عمف سيكوف البحث عف وسائؿ الستقرار الحكـ فػي إسػرائيؿ، التػي وبالتالي تغيير نظاـ الحكـ. واليدؼ الم

 عاما.  53لـ تجر فييا انتخابات برلمانية في موعدىا إال خمس مرات عمى مدى 
والحموؿ المطروحة ستوجو ضربة لألحزاب الصغيرة وحتى المتوسطة مف حيػث حجميػا البرلمػاني، إال أف 

تمػؾ األحػزاب تمثػؿ قطاعػات مختمفػة مػف المجتمػع الييػودي، العقبة التي سػتواجييا ىػذه الحكومػة ىػي أف 
مف متدينيف ومياجريف وطوائؼ. وبيذا، فإف تغييب تمثيميا كػأحزاب فػي البرلمػاف سػيفجر أزمػة فػي داخػؿ 

 . 37المجتمع اضإسرائيمي.إلى ذلؾ، فإف ىذا القانوف يستيدؼ أيضا، وبشكؿ خاص، فمسطينيي 
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ألزمػػػات االئتالفيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، كػػػونيـ بطبيعػػػة الحػػػاؿ يرفضػػػوف كميػػػا فكممػػػا زاد وزنيػػػـ االنتخػػػابي زادت ا
المشػػاركة فػػي الحكومػػات اضإسػػرائيمية. وليػػذا، فػػإف مواصػػفات القػػانوف سػػتعمؿ أيضػػا عمػػى تقمػػيص تمثػػيميـ 

 بشكؿ مصطنع.ىذا بشأف ما ىو معمف حتى ا ف، ولكف ما ىو ليس معمنا أشد خطورة. 
دا، ستسعى إلى تنفيذ مشروعيف خطريف؛ أوليما إنياء "إشكالية" البػؤر فيذه الحكومة بقاعدتيا العريضة ج

جراءات تتفادى قرارات المحاكـ اضإسرائيمية فػي سػبيؿ االسػتمرار فػي عمميػة  االستيطانية، وسف تشريعات وا 
 تثبيت ىذه البؤر وتحويميا إلى مستوطنات ثابتة وتوسيعيا.

مب نصػػؼ مميػػوف دونػػـ فػػي صػػحراء النقػػب بممكيػػة والمشػػروع الثػػاني، ىػػو تنفيػػذ مخطػػط جػػاىز يقضػػي بسػػ
ألفػػا مػػنيـ، واقػػتالع عشػػرات القػػرى التػػي تػػرفض إسػػرائيؿ االعتػػراؼ بوجودىػػا  21، وتيجيػػر 37فمسػػطينيي 

عمػػػى األرض.ىػػػذه حكومػػػة شرسػػػة، سػػػتعمؿ عمػػػى وضػػػع أسػػػس لمرحمػػػة جديػػػدة فػػػي إسػػػرائيؿ أشػػػد شراسػػػة 
ي نيايػة المطػاؼ حزبػي الميكػود وكػديما، خاصػة وعدوانية. وليس مف المستبعد أف ىذه الحكومة سػتوحد فػ

وأف الثاني منسمخ عف األوؿ، والفوارؽ السياسػية بينيمػا ىامشػية. وفػي حػاؿ تحقػؽ ىػذا، فإنػو سػيغير كميػا 
 المشيد السياسي اضإسرائيمي القائـ في العقديف األخيريف، خدمة لعقمية العسكرة واالستيطاف.
 71/5/3173، الغد، عّمان

 
 مصرية ـ اإلسرائيمية وسيناريوىات المستقبلالعالقات ال 77

 عبد العميـ محمد
وغيػره مػف الميػاديف « ميداف التحريػر»الحظ الكثيروف مف المراقبيف الذيف تابعوا وقائع الثورة المصرية في 

اضإسرائيمي، والقضية الفمسطينية، وعممية  -والمدف غياب الشعارات التي تتعمؽ بإسرائيؿ والصراع العربي 
يراف. وتوصؿ بعض ىؤالء إلى استنتاج مفاده أال تغير فػي السال ـ والتسوية والواليات المتحدة األميركية وا 

مواقؼ مصر إزاء إسرائيؿ، أو إزاء السياسة الخارجية المصرية عامة. وعزز مف ىذا االستنتاج أف البياف 
يؿ والواليػػػػات المتحػػػػدة األوؿ لشػػػػباب الثػػػػورةت والػػػػذي تضػػػػمف مطالػػػػب الثػػػػوارت خػػػػال مػػػػف إشػػػػارة إلػػػػى إسػػػػرائ

 4والبنػػد التاسػػع مػػف البيػػاف الػػػرقـ  3األميركيػػةت باضإضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف البنػػد الخػػامس مػػف البيػػاف الػػرقـ 
عقػب تسػممو إدارة الػبالد قػد خػال كالىمػا مػف اضإشػارة «ت المجمس األعمى لمقوات المسػمحة»الصادريف عف 

« كامػب ديفيػد»ات الدوليػة التػي وقعتيػا بمػا فييػا اتفاقيػة إلى إسرائيؿ. وأعمف البياناف التزاـ مصر باالتفاقيػ
. ويتمثػػػؿ مصػػػدر الخطػػػأ فػػػي ىػػػذا 0868عػػػاـ « اضإسػػػرائيمية-معاىػػػدة السػػػالـ المصػػػرية »، و0867عػػػاـ 

االستنتاج في عنصريف: األوؿ منيما خمو فضاء الثورة مف ىذه الشػعارات التػي تتعمػؽ بيػذه القضػايا كػاف 
قػوى السياسػية التػي لحقػت بيػػـت التػـز بػو الجميػع طيمػة أيػاـ الثػورة بيػدؼ التركيػػز قػرارًا واعيػًا مػف الثػوار وال

عمػػى الميمػػة األولػػى التػػي طرحيػػا الثػػوار عمػػى أنفسػػيـ أال وىػػي ميمػػة إسػػقاط نظػػاـ مبػػارؾت والحػػؤوؿ دوف 
تشػتت األىػداؼ وتجنػػب خمػؽ خصػػومات مبكػرة لمثػػورة فػي المحػيط اضإقميمػػي والػدولي. أمػػا العنصػر الثػػاني 

مثؿ في التسرع بالتوصؿ ليذا االستنتاجت واالستناد إلى مجرد لحظة زمنية محددة مفصولة عف السياؽ فيت
 الزمنيت واستباؽ السيرورة التي يمكف أف تؤوؿ إلييا األحداث والتطورات.

توصػػػػؿ بعػػػػض رمػػػػوز اليمػػػػيف اضإسػػػػرائيمي إلػػػػى أف القضػػػػية الفمسػػػػطينية أصػػػػبحت ثانويػػػػة بالنسػػػػبة لمثػػػػوار 
وأنيا ليست السػبب في عدـ االستقرار في إقميـ الشػرؽ األوسػطت ولػـ يفطػف ىػؤالء المراقبػوف  والمتظاىريفت

مػػف اضإسػػػرائيمييف وغيػػرىـ إلػػػى أف الثػػوار أرادوا منػػػذ البدايػػػة التركيػػػز عمػػػى ىػػػػدؼ واحػػػد وىػػو إسقػػػػاط نظػػػاـ 
محة المصػػريةت مبػػارؾ. وقػػد أظيػػرت التطػػورات الالحقػػة لتنحػػي مبػػارؾ عػػف السػػمطة وتسػػميميا لمقػػوات المسػػ
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افتقاد ىذا االستنتاج المصداقيةت حيث رفع المتظػاىروف بكثافػة شػعارات حػوؿ تحريػر القػدس مػف السػيطرة 
اضإسػػرائيمية فػػي الجمعػػة التػػي أعقبػػت التنحػػي. ومػػف الالفػػت لمنظػػر أنػػو قػػد غػػاب عػػف ذىػػف أصػػحاب ىػػذا 

واألىػداؼ التػي تنشػد تحقيقيػات  ، مف زاوية األسػباب التػي أفضػت إلييػا«أف كؿ الثورات محمية»االستنتاج 
ولكػػنيا نادرًا ما تتوقؼ عند الحدود المحمية وتظير تأثراتيا عمى البيئة اضإقميمػػية إف عػاجاًل أو آجػاًل عمػى 

ت وغيرىا مف الثوراتت أخذًا فػي 0806ت والثورة البمشفية عاـ 0678غرار ما حدث في الثورة الفرنسية عاـ 
ورة خصوصػػػيتيا التػػػي تميزىػػػا عػػػف غيرىػػػا. فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ فػػػإف الثػػػورة االعتبػػػار أف لكػػػؿ حالػػػة ولكػػػؿ ثػػػ

المصرية والثورات العربية ستعزز مف مواقؼ الدوؿ العربية في مواجػية إسرائيػؿ وفي مقدمتيا مصرت ذلؾ 
أف الثػػورة المصػػرية قػػد فتحػػت البػػاب )أو ىكػػذا يفتػػرض( أمػػاـ بنػػاء نمػػوذج ديمػػوقراطي ومؤسسػػات تمثيميػػة 

ػػػػفيذية قائمػػة عمػػى االنتخػػاب الحػػر النزيػػوت وىػػو مػػا يعنػػي نيايػػة حكػػـ االسػػتبداد الػػذى يفػػرض تشػػريعية وتن
إمالءاتػػػػو عمػػػػى الشػػػػعب. والحػػػػاؿ أف شػػػػعبا حػػػػرًا مػػػػف االسػػػػتبداد بمقػػػػدوره بدرجػػػػة أعمػػػػى مسػػػػاعدة الشػػػػعب 
الفمسػػػطيني السػػػاعي إلػػػى التحػػػرر مػػػف االحػػػتالؿت خاصػػػة بالنسػػػبة لمشػػػعب المصػػػري الػػػذي لػػػـ يتخػػػؿ عػػػف 

الفمػسطيني في أكثر الظروؼ قساوة واستبدادًا. مف ناحية أخػرى فػإف الحقبػة المقبمػة سػيكوف لمػرأي  الشعػب
العػػاـ تػػأثير فػػي صػػنع القػػرار واتخػػاذه بػػداًل مػػف الػػدوائر الضػػيقة مػػف المتنفػػذيف فػػي النظػػاـ السػػابؽ، الػػذيف 

ت الثػػورة المصػػرية والثػػورات احتػػػػكروا اتخػػاذ القػػػرارات ولػػـ يعبػػأوا بػػالرأي العػػاـ. عمػػى صػػعيد آخػػر فقػػد جػػرد
العربيػػة إسػػرائيؿ مػػف أحػػد أوجػػو تميزىػػات أال وىػػو االدعػػاء بأنيػػا واحػػة الديموقراطيػػة فػػي اضإقمػػيـت رغػػـ وجػػود 

 الديموقراطيات األخرى التركية والمبنانية.
كانػػت إسػػرائيؿ تفضػػؿ عقػػد السػػالـ مػػع نظػػـ حكػػـ دكتاتوريػػة مسػػتبدةت وحكمػػت سػػموكيا وفػػؽ المعادلػػة التػػي 

، وأصػبح لزامػًا عمييػا عػاجاًل أـ آجػاًل عقػد سػالـ «االستقرار مع االسػتبداد أفضػؿ مػف الديموقراطيػة»ؿ تقو 
ترضى عنو الشعوبت بداًل مف السالـ مػع مئػات المنتفعػيف والمسػتفيديف مػف القمػة التػي تسػيطر عمػى نظػـ 

 -ـ المصػػػػرية معاىػػػػدة السػػػػال»الحكػػػػـ. مػػػػف الممكػػػػف أف تسػػػػتمر مصػػػػر فػػػػي األفػػػػؽ المنظػػػػور بػػػػااللتزاـ بػػػػػ
بيد أف ذلؾ ال يحوؿ دوف تبني نيج جديد لمسياسة المصرية إزاء إسرائيؿت فمػف يكػوف النظػاـ «ت اضإسرائيمية

، بػػؿ بمقػػدور ىػػذا النظػػاـ أف يػػرفض سياسػػة اضإمػػالء «كنػػزًا اسػػتراتيجيًا ضإسػػرائيؿ»المقبػػؿ فػػي طػػور البقػػاء 
رر مفاوضػات عبثيػة مػع إسػرائيؿ تعتبرىػا غايػة وفرض الييمنة عمى المنطقة بالقوة والردعت ولف يسّوغ ويبػ

فػػي حػػد ذاتيػػات لكسػػب الوقػػت وتيئػػيس الفمسػػطينييف. ولػػف يقبػػؿ باسػػتمرار الحصػػار عمػػى غػػزةت وقػػد ينسػػج 
عالقػػػات جديػػػدة مػػػع حركػػػات المقاومػػػة، ولػػػف يػػػوفر غطػػػاء لضػػػربة إسػػػرائيمية ضإيػػػراف. وقػػػد وجػػػدت بعػػػض 

الثػورة مػف صػياغة مالمػح مبػادرة مصػرية جديػػدة  التصػورات الطريػؽ إلػى الواقػعت حيػث تمكنػت مصػر بعػػد
تشػػكمت تػػدريجيا، حيػػث داف نبيػػؿ العربػػي، وزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ، الحصػػار عمػػى غػػزة ودعػػا إلػػى مػػؤتمر 

الفمسػطينية دوف تنسػيؽ  -دولي لمسالـت بدياًل لممفاوضات الثنائية العبثيةت وتـ عقد المصالحة الفمسطينية 
ة األميركية، وأعمنت مصر فتحيا لمعبر رفح دائما. يعزز مف ذلؾ أف مصر مع إسرائيؿ والواليات المتحد

منذ منتصؼ الخمسينيات والستينياتت قد استطاعت أف تبني نموذجًا متكاماًل لمسياسة الداخميػة واضإقميميػة 
والدوليػػػة فػػػي حقبػػػة الػػػرئيس الراحػػػؿ جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر تمحػػػور حػػػوؿ التحػػػرر الػػػوطني والحيػػػاد اضإيجػػػابي 

تراكيةت وامتػػد تػػأثير ىػػذا النمػػوذج لمػػا وراء حػػدود مصػػر. وفػػي عيػػد السػػادات، وبصػػرؼ النظػػر عػػف واالشػػ
التحفظػػػات عمػػػى سياسػػػاتو المصػػػرية والعربيػػػةت فقػػػد صػػػاغ ىػػػو أيضػػػًا نموذجػػػًا مبنيػػػًا عمػػػى السػػػالـ ونيايػػػة 

 الحروب واالنفتاح االقتصادي والتعددية المقيدة، وكاف ليذا النموذج تأثيره كذلؾ.
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، فػػػإف النمػػػوذج المنشػػػود شػػػعبيًا وثوريػػػًا مػػػف 1100ة الخػػػامس والعشػػػريف مػػػف يناير/كػػػانوف الثػػػاني بعػػػد ثػػػور 
الممكػػف أف يقػػـو عمػػى الديموقراطيػػة واحتػػراـ حقػػوؽ اضإنسػػاف والحريػػة وتعزيػػز القػػدرات التنافسػػية لالقتصػػاد 

افية والمراقبػػػة، المصػػػريت وتحقيػػػؽ العدالػػػة االجتماعيػػػة عبػػػر إعػػػادة توزيػػػع الثػػػروةت ودعػػػـ المسػػػاءلة والشػػػف
وبمقدور مصر لو تمكنت مف بناء ىذا النموذج أف تكوف قدوة لبقية األقطار العربية. إف نجاح مصر في 
بنػػػاء مثػػػؿ ىػػػذا النمػػػوذجت مػػػف شػػػأنو أف يعػػػزز المصػػػانع الوطنيػػػة المصػػػريةت وأف يػػػؤثر إيجابػػػًا عمػػػى تبنييػػػا 

ميركيػػػة وسػػػيمكنيا مػػػف اسػػػتعادة دورىػػػا سياسػػػة خارجيػػػة مسػػػتقمة فػػػي مواجػػػة إسػػػرائيؿ والواليػػػات المتحػػػدة األ
اضإقميمػي والعربػي. وىػذا النجػاح المػأموؿ واالفتراضػي لمصػر فػي بنػاء ىػذا النمػوذج قػد يفضػي فػي المػدى 

اضإسػرائيمية أو تعػديؿ بعػض بنودىػات  -سنوات( إلى اعادة النظر فػي المعاىػدة المصػرية 01-4المتوسط )
يناءت حيث إف ىذه المعاىدة مع إسرائيؿ في نظػر الكثيػريف خاصة تمؾ التي تقيد السيادة المصرية عمى س

مػف المصػرييف قػػد أصػابت مصػػر بالشػمؿت وسػػمحت ضإسػرائيؿ وأميركػػا بالػدفاع عػػف مصػالحيما دوف تػػرددت 
وشػػنت عػػدوانيا عمػػى لبنػػاف 0870حيػث سػػمحت المعاىػػدة ضإسػػرائيؿ بضػرب المفاعػػؿ النػػووي العراقػػي عػاـ 

وضػاعفت إسػرائيؿ عػدد المسػتوطنيفت  1117وعمػى غػزة  1115ـ وعمػى لبنػاف مػرة أخػرى عػا 0871عاـ 
وأعمنػػت القػػدس عصػػمة موحػػدة ليػػا وقصػػفت المنشػػآت السػػورية. أمػػا مصػػر فقػػد قػػدمت مسػػاىمات سياسػػية 

ت وقػػادت الحممػػة ضػػد إيػػراف وتيديػػدىا وغػػذت وىػػـ السػػالـ فػػي 0880-0881وعسػػكرية فػػي حػػرب الخمػػيج 
طينية لالستمرار في التفاوض العبثي. وبصرؼ النظر عمف المنطقة ومارست ضغوطًا عمى السمطة الفمس

سيحكـ مصر في الشيور المقبمة، فإف السياسة المصرية إزاء إسػرائيؿت لػف تعػود إلػى سػيرتيا األولػىت ألف 
-الشػعوب تػتعمـ فػػي زمػف الثػػورات أكثػر مئػات المػػرات مػف الػػزمف العػادي. وقػد تشػػيد العالقػات المصػػرية 

رة، خاصػػة مػػع تصػػمب المواقػػؼ اضإسػػرائيمية إزاء الشػػعب الفمسػػػطيني ودخػػوؿ الػػرأي اضإسػػرائيمية تغيػػرات كبيػػ
العاـ المصري عمى الخط في ما يتعمؽ بيػػذه العالقػات. وربمػػػا ال يتحػدد مسػتقبؿ ىػذه العالقػات المصػرية 

ي اضإسرائيمية وفػؽ اضإدراؾ والتصػور المصػري فحسػب لحػدود العالقػة مػع إسػرائيؿت ودور مصػر اضإقمػػػيم -
والعربيت ذلؾ أف ىذا التصور سيتفاعؿ مع التصور اضإسرائيمي لطبيعة العالقات مع مصر في مرحمػة مػا 
بعد الثورة، خاصة أف إسرائيػؿ بعد الثػػورة المػػصرية قد شيدت تظاىرات لميسػػار لممطالبػػة بدولػة فمسطػػينية 

كتمػة مػف السػكاف تتسػاءؿ عػف المصػير  استنػادا إلى قػراءة دالالت الثػورات العربيػة ومسػارىا وأصػبح لػدييا
والمسػػتقبؿ. وقػػد تسػػيـ ىػػذه المؤشػػرات فػػي تقييػػد قػػدرة الحكومػػة اضإسػػرائيمية عمػػى تزييػػؼ وعػػي اضإسػػرائيمييف 

 باستحالة قياـ دولة فمسطينية.
يتوقؼ األمػر عمػى تػوازف القػوى الػداخمي فػي إسػرائيؿ، بػيف القػوى اليمينيػة واليسػارية ىنػاؾ، وقػدرة حكومػة 

ىو عمػػى الصػػمود أو قابميػػػػتيا لالنييػػار. مػػا ييػػـ إسػػرائيؿ فػػي المقػػاـ األوؿ ىػػو اضإبقػػاء عمػػى معاىػػدة نتنيػػا
السالـ مع مصر، في حيف أف تعػرض العالقػات مػع مصػر لتغيػرات فػي المجػاالت االقتصػادية والتجاريػة 

ه التطػػػورات فػػػإف يػػػأتي فػػػي الدرجػػػة الثانيػػػة؛ مػػػا داـ الجػػػوىر باقيػػػًا أي اسػػػتمرار المعاىػػػدة. فػػػي مواجيػػػة ىػػػذ
إسػػػرائيؿ تتيػػػػيأ لألسػػػػػوأ، أي المواجيػػػة مػػػع حصػػػيمة ىػػػذه التطػػػورات اضإقميميػػػة وشػػػكؿ الػػػنظـ المقبمػػػة وقػػػدرة 
االتفاقيػػػػات عمػػػػى الصػػػػمود. تتخػػػػذ إسػػػػرائيؿ منحػػػػى معاديػػػػًا لمديموقراطيػػػػػة وتشػػػػكؾ مػػػػف ا ف فييػػػػا، فيػػػػذه 

يػة الغربيػة العممانيػةت ألنيػا سػتكوف بعيػدة الديموقراطية مػف وجيػة النظػر اضإسرائيمػػػية ليسػت ىػي الديموقراط
عف القيـ الغربية. وتروج إسرائيؿ لفكرة الحميؼ الثابت المسػتقر فػي اضإقمػيـ لمواليػات المتحػدةت والػذي تمثمػو 
إسرائيؿ في محيط إقميمي مضػطربت وغيػر مسػػػتمر وىػو مػا يعػزز اضإبقػاء عمػى القػوة العسػكرية باعتبارىػا 

ية اضإقميـ المضطرب. وتتوقػؼ محصػمة ىػذه التفػاعالت فػي الػرؤى والتصػورات الضمانة الوحيدة في مواج
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ف في العالـ العربي وقػدرة مصػر والعػالـ العربػي عمػى  عمى توازف القوى السياسي الناشئ، إف في مصر وا 
نصػاؼ الشػعب  استمالة القوى الدولية والمجتمع الػدولي لمصػمحة أجنػدة جديػدة تكفػؿ التسػوية واالسػتقرار وا 

 سطيني.الفم
 السيناريوىات

في الحكـت رغـ الجػدوؿ الزمنػي الػذي أعمػف مػؤخرًا وتسػميمو « المجمس العسكري»أوؿ السيناريوىات: بقاء 
، وذلؾ بافتراض حػدوث تطػورات واحتػػػجاجات قػد تػؤدي 1101السمطة لممدنػػييف نيػاية يونيو/حزيراف عاـ 

المجمػػػػس »وفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة سػػػػيجد  إلػػػػى الفوضػػػػى وخمػػػػط األوراؽ تحيػػػػؿ مصػػػػر إلػػػػى سػػػػاحة مواجيػػػػات.
مبررًا لالستمرار في الحكـ بدعـ شعبي وجماىيري لالستقرار وتجنب الفوضػى. وقػد يكػوف ىػذا « العسكري

عػػف تسػػميمو السػػمطة إلػػى المػػدنييف. « المجمػػس العسػػكري»السػػيناريو ضػػعيفًا، نظػػرًا لتعػػالف المتكػػرر مػػف 
ية لػف تشػيد تغيػرات كبيػرة وقػد تسػتمر وتيرتيػا الحاليػة، اضإسرائيم -ولكف إذا حدث فإف العالقات المصرية 

 -أي اسػػػتمرار السفػػػػػراء والسػػػفارات والعالقػػػات القانونيػػػة والديبموماسػػػية واضإبقػػػاء عمػػػى المعاىػػػدة المصػػػرية 
اضإسرائيمية دوف تعديؿت خاصة مع استجابة إسرائيؿ لزيادة عديد القوات األمنية المصرية في المنطقة )ج( 

دودىا. وىػػػذا السػػػيناريو لػػػو حظػػػػػوة لػػػدى إسرائيػػػػػؿ والواليػػػات المتحػػػػدة األميركػػػػية عمػػػى األقػػػؿ المجػػػاورة لحػػػ
ضمنيًا؛ فكالىما يعرؼ قادة الجيش المصػري وىيػػػئة أركانػوت وجميعيمػا قػد يحمػؿ لنظػاـ مبػارؾ وسياسػاتو 

-العالقػات المصػرية تقديرًا مف نوع ما أو والًء بدرجة معينةت وفػي ىػذه الحالػة لػف يكػوف ثمػة انقػالب فػي 
 اضإسرائيمية.

ثػػاني السػػيناريوىات: أف تفضػػي التطػػورات الجاريػػة فػػي مصػػرت االنتخابػػات التشػػريعية فػػي مراحميػػا الػػثالث 
لى تخمي « السمفييف»و« اضإخواف المسمميف»إلى فوز ساحؽ لػ عف حكـ البالد بعػد « المجمس العسكري»وا 

« اضإخػػواف المسػػمميف»شػػريعية وتشػػكيؿ حكومػػة بقيػػادة انتخػػاب رئػػيس الجميوريػػة، واسػػتكماؿ المؤسسػػة الت
جػراء تغييػرات جوىريػة «. السمفييف»و وفي ىذه الحالة تتوقع إسػرائيؿ أف يػتـ إلغػاء المعاىػدة أو تعػديميا، وا 

في مضموف ىذه العالقاتت خاصة مع دعـ ىذه القوى ػ إف لـ تكف لخيار الحرب ػ لخيار المقاومة وثقافة 
فػػي فمسػػطيف ىػػي االمتػػداد اضإخػػواني الفمسػػطينيت واحتمػػاؿ تشػػكيؿ « حركػػة حمػػاس»المقاومػػةت خاصػػة أف 

وتتوقػػػع إسػػػرائيؿ أف تواجػػػو «. حػػػزب اهلل»محػػػور لممقاومػػػة مػػػع الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية األخػػػرى فػػػي لبنػػػاف و
عمػى « اضإخواف المسػمميف»عمى لبناف و« حزب اهلل»عمى األراضي الفمسطينية وسيطرة « حماس»سيطرة 

كمتطػرفيف دينيػًا « اضإخػواف المسػمميف»رائيؿ تخوفيػا مػف ىػذا السػيناريو، ألنيػا تنظػر إلػى مصر. تبػدي إسػ
والنقطة المثيرة لمجدؿ واالنتباه في ىذا السيناريو ىػي «. حماس»ويطالبوف بفمسطيف التاريخية عمى غرار 

واقػؼ والسياسػات تجاىؿ الفارؽ بيف البقاء في المعارضة والوصوؿ إلى الحكـت فثمة احتمػاؿ أف تتغيػر الم
حركػة »بعد الوصوؿ إلػى الحكػـ نظػرًا لطبيعػة المسػؤوليات وتػداعيات القػرارات التػي تُتخػذ وقػد تكػوف خبػرة 

 داعمة ليذا االفتراض، ألنيا واجيت معضمة الجمع بيف الحكـ والمقاومة في آف  واحد.« حماس
بصػالحيات الػرئيس فػي النظػاـ  ثالث السيناريوىات: يتمثؿ في احتفاظ رئيس الجميورية المقبؿ فػي مصػر

نصػػػؼ البرلمػػػاني ونصػػػػؼ الرئاسػػػي كمػػػا ىػػػػو الحػػػاؿ فػػػي فرنسػػػػا مػػػثاًلت وىػػػي صػػػػالحيات الػػػدفاع واألمػػػػف 
والخارجيػػة وعقػػد المعاىػػدات الدوليػػة، وذلػػؾ وفػػؽ صػػيغة الدسػػتور المقبمػػة فػػي مواجيػػة مػػف يريػػدوف نظامػػًا 

سػتبقى العالقػات مػع إسػرائيؿ بيػد الػرئيس  برلمانيًا يحظى فيو الرئيس بصالحيات رمزية. وفػي ىػذه الحالػة
 المقبؿ وكذلؾ المعاىدة وتعديميا، أو اضإبقاء عمييا، كما ىي وفؽ تفاىمات مف الجانب اضإسرائيمي.

 القاىرة.-مستشار مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية 
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