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 ي معياوالتعاون األمن ز الدعم العسكري لـ"إسرائيل"يعز لت اً قانونيقر النواب األمريكي  مجمس .7
مرر مجمس النواب األمريكي بأغمبية ساحقة شممت أعضاءه من الحزبين  حنان البدري: -واشنطن 

وتعزيز التعاون األمني  "إسرائيلـ"الجميوري والديمقراطي، قانونًا جديدًا يتيح المزيد من الدعم العسكري ل
 الكيان. "أمن"معيا. وأكد القرار تعزيز التزام الواليات المتحدة 

بالقدرات العسكرية  "إسرائيل"ص التشريع عمى أن تكون سياسة الواليات المتحدة قائمة عمى تزويد وين
استيدافو  إلىالضرورية لمحفاظ عمى تفوقيا العسكري النوعي في المنطقة، وتظير بعض بنوده ما يشير 

ناقبلت جوية لمتزود في أي مواجية محتممة مع إيران. التشريع أوصى بتزويد إسرائيل ب "إسرائيل"مساعدة 
، األمر الذي فّسره خبراء في "وقدرات أكبر في مجال الدفاع الصاروخي، والذخائر المتخصصة بالوقود،
لمحصول عمى قدرة التزود بالوقود من الجو كوسيمة لتغطية  "إسرائيل"أمس، بأنو يخدم سعي  واشنطن،

يمكن أن تشمل قنابل  "ذخائر المتخصصةال"المسافة إلى إيران في حالة قررت شن عممية عسكرية، وان 
 فييا ببناء قدرات نووية. إيرانالختراق التحصينات التي قد تصل إلى حصون يشتبو في قيام 

وزعيم األقمية في  ،وقدم القانون برعاية كل من زعيم األغمبية في مجمس النواب اريك كانتور )جميوري(
ذين تحدثا، أمس، عن أىمية ىذا التشريع لتعزيز العبلقة مجمس النواب النائب ستيني ىوير )ديمقراطي( الم

. وقال ىوير إن ىذا التشريع حيوي لزيادة التعاون بين الجانبين "إسرائيل"االستراتيجية بين الواليات المتحدة و
ال يمكن ردع إيران من تطوير المزيد من قدراتيا النووية، والعمل معا لمكافحة اإلرىاب الذي ييدد "بحيث 

يجب أن يكون ىناك فيم واضح من جميع أولئك الذين ييددون إسرائيل بأن الواليات ". وأضاف "البمدين كبل
المتحدة تقف معيا، وأنو لمواليات المتحدة، مصمحة أمنية لمقيام بذلك، وألنو أيضًا معنويًا وأخبلقيًا من 

 ."الصواب فعمو
، حسب وصفيم، من "ناضل"ار وشكر لكل من وفي المقابل أصدر الموبي اإلسرائيمي خطاب ترحيب بالقر 

، "إسرائيل"أجل إصدار ىذا التشريع. وقال إن الواليات المتحدة تستفيد بشكل كبير من تعزيز التعاون مع 
وىذا المشروع أقر من الحزبين ليوصي بآفاق جديدة لمعبلقة في إطار تعزيز التعاون في مجال الدفاع 

 األمن اإللكتروني.الصاروخي، والطاقة واالستخبارات و 
 77/5/1071الخميج، الشارقة، 

 
 أكبر من األسرى.. ولن ندخر جيدًا حتى تبييض السجون اإلسرائيمية لديناعباس: ال ىّم  .2

 األسرىالرئيس محمود عباس طمأن ذوي ، أن رام اهللمن  03/5/2302القدس، القدس،  نشرت
ىي  أبنائيمبان قضية  ارتو لمخيمة مساء اليوم،المتواجدين في خيمة االعتصام في مدينة البيرة خبلل زي

 من خمف القضبان. أسير آخر، وانو سيبذل كل جيد مستطاع حتى تبييض السجون، وخروج األولىقضيتو 
وخاطب أىالي األسرى قائبل: ال ىم لدينا أكبر من ىم األسرى، اطمئنوا لن ندخر جيدا حتى الوصول إلى 

 أسرانا خمف القضبان اإلسرائيمية".تبييض السجون وخروج آخر أسير من 



 
 
 

 

 

           9ص                                    1269العدد:                77/5/1071 الجمعة التاريخ:

من رام اهلل، أن الرئيس عباس شدد  03/5/2302وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وذكرت 
ضرورة قيام األمم المتحدة ببذل مزيد من الجيود إلنقاذ حياة األسرى، خاصة أن ىناك خطورة كبيرة عمى 

وأكد الرئيس، خبلل استقبالو في مقر الرئاسة بمدينة  الطعام.عمى حياة بعضيم جراء اإلضراب الطويل عن 
رام اهلل، الخميس، مبعوث األمين العام لؤلمم المتحدة لعممية السبلم في الشرق األوسط روبرت سيري، أن 

 القيادة الفمسطينية تبذل كافة جيودىا لرفع المعاناة عن األسرى وتحقيق مطالبيم العادلة.
استعداد القيادة لمتعاون مع أي جيد تونسي يدعم الجيود المصرية لتحقيق ئيس عباس من جية أخرى أكد الر 
جاء ذلك لدى استقبال سيادتو، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل،  المصالحة الوطنية.

 .السفير التونسي لدى السمطة الوطنية الفمسطينية لطفي الممولي
 
 كانت المستفيد األكبر من ثورات الربيع العربي  ىنية: القضية الفمسطينية .0

حركة حماس لن تدع  إن ،ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة الخميس إسماعيلقال  :)رويترز( - غزة
 .إليرانىاجمت المنشات النووية  إذا إسرائيلحرب ضد  إلىنفسيا تستدرج 

ة تتحرك داخل الساحة الفمسطينية وتمارس وقال ىنية في مقر حكومتو في غزة "حماس ىي حركة فمسطيني
لم  إيران" "رويترزمع "وقال في مقابمة ". عمميا السياسي والميداني بما يتبلءم مع مصالح الشعب الفمسطيني

عاما "التيديدات  84وقال ىنية البالغ من العمر . ليست بحاجة لحماس" إيرانتطمب منا شيئا ونعتقد بأن 
أن ىذا الموضوع تداعياتو خطرة عمى المنطقة  أظناستقراء ولكني  إلىست بحاجة معمنة وىي لي اإلسرائيمية

وتابع "ال أستطيع التنبؤ بالسيناريو ولكن معركة عمى ىدا الصعيد سيكون ليا تداعيات في  ."برمتيا
 ."المنطقة

نتنياىو والذي بنيامين  اإلسرائيميرئيس الوزراء  األسبوعاالئتبلف الموسع الذي شكمو ىذا  إنوقال ىنية 
وأضاف "ال شك  دوافع خارجية. أيضاداخمية لكن قد تكون لو  ألسبابيعطيو أغمبية كبيرة في البرلمان تم 

الموضوع الخارجي ىو محاولة استيعاب التغييرات الكبيرة التي حصمت في المنطقة بما فييا الربيع  أن
القضايا رد بقولو  إحدىقد تكون  إيرانكانت  إذاوعندما سئل عما  ."العربي وربما استحقاق لممفات متعددة

 "ربما".
ىو اختبار  اإلسرائيميةعن الطعام الحالي من جانب مئات الفمسطينيين في السجون  اإلضراب إنوقال 
وفاة أي سجين سيكون  أنالعالمية التي يتعين االعتراف بيا. وحذر من  اإلنسانية بالمبادئ إسرائيلاللتزام 

 اإلسرائيميةيستشيد أي أسير داخل السجون  أنال أرغب في  أناوقال " نو لم يذكر تفاصيل.سمبية لك أثارليا 
 ."باعتبارىم أسرى حرب باألسرىالقانون الدولي المتعمق  بتنفيذولذلك أطالب بضرورة االلتزام 

لقنوات ومزيد من ا األىاليالعزل االنفرادي وزيارة  إنياء.. .مطالب بسيطة ومطالب حياتية إنياوقال "
نياءالفضائية  تفي بوعودىا التي قطعتيا عندما أفرجت  أنيجب  إسرائيل إنوأضاف  ."قانون شاليط وا 

الماضي بعد أكثر من خمس  األولتشرين  أكتوبرجمعاد شاليط في  األسير اإلسرائيميحماس عن الجندي 
  فمسطيني. 099سراح نحو  بإطبلق إسرائيلسنوات رىن االحتجاز مقابل قيام 

وىم أيضا أكدوا موقفيم انو في حال حدوث أي  اإلسبلميقال ىنية "كنا في اجتماع مع قيادة حركة الجياد و 
 ."التوافق الوطني ومن خبلل لقاء فصائمي إطارسيجري بحثو في  األسرىتطور سمبي عمى صعيد وضع 

 .اإلجماع""وىم بالتأكيد لن ينفردوا بموقف بعيد عن  وأضاف
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"ىي ليست ميتة ولكنيا  ،الشقاق الداخمي في الحركة الوطنية الفمسطينية قال صبلحإوفيما يتعمق بجيود 
عمى عباس حتى ال يصنع شراكة مع  واإلسرائيمية األمريكيةالضغوط  إلىوقال ىنية مشيرا  ."ليست متحركة

 ياتفاق فمسطيني فمسطين إلى"خضنا شوطا طويبل لمتوصل  إرىابيةحركة يصفيا الغرب بأنيا منظمة 
وقال انو في البداية بعض الفصائل  ."وعقدت اجتماعات ولكن أمامنا بعض العقبات الخارجية والداخمية

 وأضاف تستفيد من االنقسام. ألنياالفمسطينية في السمطة الفمسطينية التي تدير الضفة الغربية كانت تماطل 
وأشار  في تونس مصر وليبيا واليمن.من ثورات الربيع العربي  األكبرالقضية الفمسطينية كانت المستفيد  إن
 توسطت فيو مصر وكذلك مبادلة السجناء بشاليط. 1922اتفاق المصالحة في عام  أن إلى

عمى حساب الحقوق والقضية  اإلسرائيميينوقال "ىناك غياب لحكومات كانت ليا عبلقة وثيقة مع 
 ."الفمسطينية

 أوموم الفمسطينية سواء فيما يتعمق بالقدس وأضاف "ىناك احتضان من قبل شعوب الربيع العربي لمي
من مصر ربما كانت قميمة لكنيا ستأتي في  اآلنالفوائد حتى  إنوتابع  ."الحصار عمى غزة أو األسرى

 الوقت المناسب عندما تستقر الحياة السياسية ويتولى رئيس جديد وبرلمان وحكومة السمطة.
أفضل  األمورتكون  أنة المصرية وباالستقرار السياسي في مصر الشعبي باإلرادةشاء اهلل  إنوقال "كمنا أمل 

 كانت حماس تخمت عن الكفاح المسمح رد بقولو "طبعا ال". إنوعندما سئل ". والسياسة تجاه فمسطين أفضل
المقاومة الشعبية والمقاومة  األشكالستستمر بكل  اإلسرائيميالمقاومة الفمسطينية لبلحتبلل  إنوقال 

 لدبموماسية والعسكرية.وا السياسية
تعترف بحق الشعب الفمسطيني  إسرائيلىل  أوالوقال " .بإسرائيلكانت حماس ستعترف  إنورفض ىنية قول 

 ."كي نجيب نحن أوالوتابع قائبل "ليجيبوا ىم عن ىذا السؤال  ؟."بالوجود وان تكون لو دولة وكيان سياسي
قد تمتد لعشر سنوات  األمد"ىدنة طويمة  إلى إسرائيلمع مستعدة لمتوصل  اإلسبلميةالحركة  إنوقال مجددا 

 .2091عام  األوسطفي حرب الشرق  إسرائيلالتي احتمتيا  األراضيأكثر" مقابل دولة عمى  أو
 من سامية نخول ومايكل ستوت تحرير نبيل عدلي( -رفقي فخري لمنشرة العربية  إعداد)

 03/5/2302وكالة رويترز لألنباء، 
 
 سطينية تطالب دول عدم االنحياز بتحرك عاجل إلنقاذ حياة األسرىالفم السمطة .4

طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع الخميس بتحرك عاجل وسريع : وليد عوض -رام اهلل 
يومًا  19من  أكثرحياة األسرى المضربين عن الطعام منذ  إلنقاذمن وزراء خارجية دول عدم االنحياز 

 لبلستجابة لمطالب األسرى العادلة. يلإسرائوالضغط عمى 
كممة في االجتماع الخاص لؤلسرى الذي عقد في شرم الشيخ لوزراء خارجية  إلقاءجاءت أقوال قراقع خبلل 

 وركز  دول عدم االنحياز والذي قرر تخصيص جمسة خاصة حول قضية األسرى الفمسطينيين.
 

رسالفي تعامميا مع األسرى  واإلنسانيةالدولية باحترام القوانين  إسرائيل إلزامقراقع عمى أىمية  لجان  وا 
 عمى أعماليا وانتياكاتيا. إسرائيلتحقيق دولية لمحاسبة 

 00/5/2302القدس العربي، لندن، 
 
 ": السمطة الفمسطينية توّجيت بطمب االعتراف بيا كدولة خالل مؤتمر يعقد في البرازيلمعاريف" .5
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العبرية أمس أن السمطة الفمسطينية برئاسة محمود  "معاريف" صحيفةذكرت : رام اهلل )االتحاد، وكاالت(
عباس، توجيت إلى األمم المتحدة عبر عدد من الدول العربية بطمب االعتراف بيا كدولة خبلل مؤتمر 

 دولي سيعقد الشير القادم بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.
التي يسعى فييا الرئيس الفمسطيني محمود عباس  وقالت معاريف إن إسرائيل تعتزم إحباط ىذه الخطوة،

من قادة دول العالم، من  299يونيو المقبل بمشاركة  11-19لممشاركة في مؤتمر دولي لشؤون البيئة بين 
 بينيم الرئيس الروسي، فبلديمير بوتين، ووزيرة الخارجية األميركية ىيبلري كمينتون.

ع مستوى تمثيميم في المؤتمر من عضو مراقب إلى دولة وأفادت الصحيفة أن الفمسطينيين يسعون لرف
ذا نجحوا في ىذه الخطوة فسيحظون بأولوية في طرح مواقفيم، وسيتم أيضًا تحسين مكانتيم في  مراقبة. وا 

 الييئات الدولية. 
ونقمت الصحيفة، عن مصدر سياسي إسرائيمي قولو، إن إسرائيل ستعمل عبر حمفائيا الغربيين إلحباط 

الفمسطيني، معتبرًا أن الفمسطينيين يقومون بتسييس المؤتمر بدرجة تضر بمحاوالت تطوير موضوع الطمب 
 . "البيئة في العالم، وىو ما يدركو ويعترف بو كثيرون في األمم المتحدة

ضد إسرائيل في الضفة الغربية، في ” ادعاءات خطيرة“وقالت إن الجانب الفمسطيني سيعمل عمى طرح 
 يز بين المستوطنين الييود والسكان الفمسطينيين في إمدادات المياه بالضفة الغربية.مقدمتيا التمي

 00/5/2302االتحاد، أبو ظبي، 
 
 نياىو عمى رسالة عباس خالل أيامنت ردّ : المالكي .6

أكد وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي أن السمطة ُأبمغت بأن الرد اإلسرائيمي عمى رسالة : لندن
حمود عباس لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتانياىو سيكون خبلل األيام المقبمة، نافيًا أن تكون الرئيس م

السمطة قدمت طمبًا من خبلل بعض الدول العربية لؤلمم المتحدة بيدف االعتراف بالدولة الفمسطينية بصفة 
د اإلسرائيمي عمى رسالة الرئيس سيأتي ُأبمغنا أن الر "عبر الياتف من القاىرة:  "معاـ"وقال المالكي ل مراقب.

 ."خبلل األيام القادمة، وبناء عميو ستتخذ القيادة الخطوة القادمة
 00/5/2302الحياة، لندن، 

 
 األسرى  ةالفمسطيني في لندن يطالب بريطانيا ممارسة دورىا إلنياء معانا السفير .7

المتحدة الدكتور مانويل حساسيان الحكومة : طالب السفير الفمسطيني لدى المممكة "القدس العربي" -لندن 
الفمسطينيين الذين دخل  األسرىمعاناة  إلنياء إسرائيلالبريطانية ممارسة دورىا السياسي في الضغط عمى 

الذي يتيح  اإلداريما يعرف باالعتقال  إنياءضرورة  إلى وأشاريوما،  أربعينعن الطعام نحو  إضرابيم
سياسة العزل  إنياءضرورة  إلىفمسطينيين لسنوات طويمة دون محاكمة، وكذا لبلحتبلل اعتقال المناضمين ال

 .األسرىوالتنكيل والعقاب الجماعي التي يتعرض ليا 
المشاركة في الفعاليات التي  إلىوحركات التضامن مع الشعب الفمسطيني  اإلنسانودعا منظمات حقوق 

بالضغط من اجل معاممة المعتقمين الفمسطينيين  وطالبيم' األسرىبدأت في المدن البريطانية تضامنا مع 
وحيا حساسيان موقف البرلمانيين والسياسيين األوروبيين الذين وقعوا  حرب وفق القوانين الدولية. كأسرى

تطالب إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي معاممة األسرى والمعتقمين الفمسطينيين في  أمسعريضة يوم 
 .سجونيا
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 00/5/2302ي، لندن، القدس العرب
 
 "خميس مسؤولون من فتح وضباط متورطون بقتل "جوليانو: بوست" جيروزاليم" .8

اتيمت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية مسئولين من حركة "فتح" وضباط في األجيزة األمنية التابعة 
مير خميس" في مدينة لسمطة رام اهلل بالتورط في قتل المخرج السينمائي الفمسطيني اإلسرائيمي "جوليانو 

وأشارت الصحيفة في تحقيق صحفي نشرتو في عددىا الصادر، الخميس، إلى أنو  جنين قبل أكثر من عام.
 لم يتم إلى اليوم إلقاء القبض عمى المشتبيين في القضية أو الكشف عن أي من المتورطين في القتل. 

في القضية تم تحذيره من قبل كبار ضباط وذكرت أن أحد الصحفيين الغربيين الذي كان يريد عمل تحقيق 
 األمن الفمسطينيين وىددوه بأنيم سيجعمون حياتو في خطر إذا أصر عمى المضي قدما في ىذه الميمة. 

وقالت الصحيفة "إن السمطة الفمسطينية تمارس التضميل عمى الصحفيين فيما يتعمق بحقيقة الوضع األمني 
واإلسرائيمية والدولية فشمت في فيم ما يجري فعبًل في جنين والقرى  في جنين، وأن وسائل اإلعبلم العربية

 المحيطة بيا، وأن بعض الصحفيين تعمدوا غض الطرف عن الواقع المرير عمى أرض الواقع". 
ولفتت الصحيفة إلى أن حقيقة الوضع انفجرت األسبوع الماضي في وجو الجميع بعد وفاة محافظ جنين 

 اغتيال فاشمة تعرض ليا.  بنوبة قمبية إثر محاولة
وبحسب الصحيفة، فإن الحادث بالنسبة لقيادة السمطة الفمسطينية بمثابة رفع لمحجاب، وأن القادة في رام اهلل 
أدركوا بأنيم لم يعودوا قادرين عمى االستمرار في إخفاء الحقيقة حول ما يجري في جنين، وأمرت بشن حممة 

"الخارجين عن القانون" من حركة فتح وضباط الشرطة الرتكابيم  أمنية عمى المدينة طالت العشرات من
 جرائم مختمفة بما في ذلك االبتزاز والخطف والتحرش الجنسي والسطو المسمح. 

واعترف العميد "راضي عصيدة" قائد قوات األمن في منطقة جنين لصحيفة جيروزاليم بوست، أن المؤسسة 
لة عن الفوضى وغياب القانون، وقال: "ىناك خمل داخل المؤسسة األمنية الفمسطينية ىي التي كانت مسئو 

وأضاف "أكبر خطأ أن القيادة الفمسطينية أدارت  األمنية، وأن ضباًطا رفيعين كانوا مسئولين عن ىذا".
 ظيرىا ليذا العيب مما سمح بتدىور الوضع عمى حساب أمن الشعب الفمسطيني". 

 03/5/2302، فمسطين أون الين
 
 "إسرائيل"رة: ال توقعات كبيرة بعد حكومة الوحدة في عميحنا  .9

إن التوقعات الفمسطينية  "صوت فمسطين"قال عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة لـ :رام اهلل
ليست كبيرة إزاء حصول تقدم في عممية السبلم بعد توسيع االئتبلف الحكومي في إسرائيل وانضمام حزب 

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى أن االعتبارات الداخمية ىي من حكم  نياىو إليو.كاديما بزعامة نت
توسيع ىذا االئتبلف في الوقت الذي كان فيو الموضوع الفمسطيني في أسفل سمم أولويات االتفاق الذي أبرم 

 بالخصوص بين نتنياىو وموفاز.
 00/5/2302الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 "إسرائيل"نضمام حزب "كاديما" لحكومة نتنياىو يعزز التطرف في البرغوثي: االنائب  .03
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قال النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية، إن انضمام حزب : رام اهلل
"كاديما" لحكومة نتنياىو، "يكشف أن ال معارضة سياسية في إسرائيل، وأن جميع مكونات النظام السياسي 

 ية في إطار منظومة الفصل العنصري والتطرف اليميني".منضو 
( تمقت "قدس برس" نسخة منو أن "ىذا االنضمام يبين 5|29وأضاف البرغوثي، في بيان صحفي الخميس )

التوحد معا في حزب واحد"، مؤكًدا بأن  إلىأن حزب كاديما لم يكن سوى امتداًدا لميكود وال يستبعد أن يعودا 
 األحزابخاصة ما يتمتع بو المستوطنون من قوة ونفوذ داخل  إسرائيلف العنصري في " ىذا يعزز التطر 

 في المائة من المنتسبين الجدد لحزب الميكود ىم من المستوطنين". 09والحكومة"، مشيًرا إلى أن أكثر من 
 03/5/2302قدس برس، 

 
 شخصا عمى خمفية استيداف منزل محافظ جنين 03الضميري: توقيف  .00

شخصا عمى  09كشف الناطق باسم األجيزة األمنية المواء عدنان الضمري عن إلقاء القبض عمى  :رام اهلل
خمفية إطبلق النار عمى منزل محافظ جنين قدورة موسى، وكذلك إطبلق النار عمى مركز شرطة جمقموس 

 في المحافظة.
شرت التحقيق في الحادثين منذ ، الخميس، أن األجيزة األمنية با"القدس"وقال الضميري في اتصال ىاتفي لـ

لحظة وقوعيما، مشيرا إلى أن ذلك يشمل اعتقاالت واستدعاءات واستجبلب معمومات قد تقود أيضا لمكشف 
"من السابق ألوانو الخوض في  وأضاف عن حوادث مماثمة وقعت في جنين خبلل الشيور الماضية.

 تفاصيل القضية، كون التحقيق لم ينتو بعد".
 03/5/2302، القدس، القدس

 
 "حزب التحرير" يتيم أمن السمطة باعتقال ثالثة من كوادره في طولكرم .02

إن أجيزة األمن التابعة لمسمطة الفمسطينية )جناح الضفة  في بيان صحفي قال "حزب التحرير": طولكرم
ة ، تدخموا في محاولمن الحزب الغربية(، أقدمت عمى اعتقال شاب مريض ووسطاء اثنين من كبار السن

 عنو. لئلفراج
 03/5/2302قدس برس، 

 
 سرائيل"إعمى " الصواريخإطالق تنفي تشكيل وحدة لمنع في غزة  المقاومة .13

حركة حماس  ، أنأشرف اليور نقبًل عن مراسمياغزة من  11/5/2012القدس العربي، لندن، ذكرت 
منية من مئات المسمحين ىدفيا أعمنت أنو ال صحة لمتقارير اإلسرائيمية التي تحدثت عن إنشاء الحركة لقوة أ

سرائيل، من أي ىجمات صاروخية يشنيا مسمحون ضد المناطق  حماية الحدود الفاصمة بين قطاع غزة وا 
 .، وأن ىذه القوة قامت مؤخرا باعتقال ععد من الناشطين الفمسطينيينالجنوبية إلسرائيل

ان الحديث عن نشر عناصر أمن ' ،وقال فوزي برىوم المتحدث باسم حركة حماس في تصريحات صحافية
وأشار إلى أنو  من حركة حماس عمى حدود غزة لمنع إطبلق الصواريخ عمى إسرائيل كبلم غير صحيح'.

ليس من ميمة الحكومة في غزة وال الشعب الفمسطيني حماية إسرائيل، وأضاف 'حكومة حماس حكومة 
ورأى أن اليدف من نشر وسائل  الحق'. مقاومة تحتضن المقاومة ألنيا حق لمفمسطينيين وىي تدعم ىذا
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إعبلم إسرائيمية ليذه األنباء ىو السعي إلى 'النيل من مصداقية ومواقف الحكومة في غزة التي نجحت في 
 إدارة الشأن الفمسطيني رغم الحصار والحرب والتصعيد'.

وزارة الداخمية ن ، أضياء الكحموتمن غزة نقبًل عن مراسميا  10/5/2012الجزيرة نت، الدوحة  وأوردت
نفت ما أوردتو صحيفة ىآرتس عن  ،مقاومةالواألمن الوطني في الحكومة الفمسطينية المقالة بغزة وفصائل 

 تشكيل وحدة "ضبط الميدان" لمنع إطبلق الصواريخ انطبلقًا من القطاع إلى األراضي اإلسرائيمية.
تي تديرىا حركة )حماس( بدأت مؤخرا وكانت صحيفة ىآرتس ذكرت اليوم في تقرير ليا أن الحكومة ال

 استخدام جياز خاص ميمتو منع إطبلق الصواريخ إلى األراضي اإلسرائيمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخمية إيياب الغصين إن ما تناقمتو وسائل اإلعبلم اإلسرائيمية حول تشكيل 

 الوحدة الخاصة، يأتي في إطار الدعاية الصييونية ونشر الشائعات.
وأكد الغصين أن ىذه التصريحات محاولة "صييونية" لخمط األوراق وتصدير أزماتو ومشاكمو الداخمية إلى 
 قطاع غزة الذي يقف بكل مكوناتو الرسمية والشعبية مع معركة الكرامة التي يخوضيا األسرى األبطال.

كة األسيرة، وتوجيو التيديد لغزة واتيم الغصين الحكومة اإلسرائيمية بمحاولة التغطية عمى جرائميا بحق الحر 
 باعتبارىا أكثر من تتفاعل مع قضية األسرى.

ونبو الغصين إلى أن "الحكومة الفمسطينية )في غزة( ىي حكومة مقاومة، وجاءت لحماية المقاومة وىو ما 
الواقع وعمل أثبتتو األيام الماضية"، مشيرًا إلى أن التوافق الوطني بين الفصائل الفمسطينية ىو الذي ينظم 

 المقاومة في الميدان.
بدوره نفى القيادي بحركة الجياد اإلسبلمي داود شياب ما ذكرتو الصحيفة اإلسرائيمية، معتبرًا أن نشر ىذه 
األخبار يأتي في سياق تشويو الوقائع واإليقاع بين الفصائل والحكومة في غزة التي تحمي المقاومة وتحافظ 

 عمييا.
ت أن ال عمم لحركتو بيذا األمر، وأن القطاع اآلن في حالة ىدوء متوافق عمييا وأكد شياب لمجزيرة ن

داخميا، لكن عندما تخترق إسرائيل حالة اليدوء بعدوان، فإن المقاومة سترد وبقوة عمى ىذه الخروق، وىذا 
ونوه شياب إلى أنو لم يتم اعتقال أي من عناصر حركتو عمى خمفية إطبلق  "اتفاق وطني واضح".

 لصواريخ، مؤكدًا أن ال أحد لديو رغبة في منع إطبلقيا عمى االحتبلل في حال تجدد العدوان عمى القطاع.ا
من جانبو، قال المسؤول اإلعبلمي لمجان المقاومة الشعبية أبو مجاىد إن مجاىدييم ومقاتمييم في الميدان 

يح"، مؤكدًا أن أًيا من عناصر لم يبمغوىم "بأي معمومة عن ىذه الوحدة، مما يعني أن وجودىا غير صح
وشدد أبو مجاىد عمى أن الفصائل متفقة بشكل داخمي واالتفاق  أمن غزة لم يتعرض لمقاتمييم خبلل عممو.

 لدى الحكومة أيضًا أن أي عدوان صييوني سيرد عميو بالصواريخ، مؤكدًا أن ىذا التوافق لم يتغير مطمقًا.
 

عال البردويل .14  مية لنصرة األسرىيدعو لحممة دبموماسية وا 
دعا النائب عن كتمة التغيير واإلصبلح البرلمانية الدكتور صبلح البردويل، إلطبلق حممة دبموماسية 

عبلمية مكثفة لنصرة األسرى المضربين عن الطعام داخل سجون االحتبلل لميوم الـ"  " عمى التوالي. 22وا 
د السعدون عمى ىامش اجتماع المنتدى العالمي وأكد البردويل خبلل لقائو برئيس مجمس األمة الكويتي أحم

، أن االحتبلل اإلسرائيمي يمارس ضد األسرى 2012-2-10لمبرلمانيين اإلسبلميين بالكويت، الخميس 
 الفمسطينيين أقصى أنواع اإلذالل كالتفتيش العاري والعزل االنفرادي. 
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يم نواب المجمس التشريعي، موضًحا أن وطالب بالعمل الحثيث لئلفراج عن األسرى الفمسطينيين وفي مقدمت
 نائبا وعمى رأسيم رئيس المجمس التشريعي الدكتور عزيز دويك.  22االحتبلل ال يزال يواصل اعتقال 

يذكر أن وفًدا برلمانًيا من كتمة التغيير واإلصبلح يشارك في اجتماع المنتدى العالمي لمبرلمانيين اإلسبلميين 
 ح البردويل والنائب م. إسماعيل األشقر.في الكويت يضم النائب د. صبل

 10/5/2012فمسطين اون الين، 
 

 القاىرةلى إيصل األسرى المحررين من القوى والفصائل الفمسطينية  منوفد  .15
وصل إلى القاىرة أمس قادمًا من غزة وفد من األسرى المحررين من القوى  :فتحي صّباح  -القاىرة

، إن الوفد «الحياة»أيمن طو المشارك في الوفد لـ « حماس»في حركة  والفصائل الفمسطينية. وقال القيادي
سيمتقي غدًا كبلًّ من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ومسؤولي جياز االستخبارات المصرية، 

نريد أن نرى نتائج فعمية لكل ىذه الفاعميات وترجمة »واألمين العام لمجامعة العربية نبيل العربي. واضاف: 
قيقية لكل المساعي والجيود التي تبذل، وعمى رأسيا قرارات القمم العربية المتعمقة بيذا الممف، وكذلك ح

القرار األخير الذي صدر عن الدول العربية باإلجماع بنقل قضية األسرى إلى األمم المتحدة من أجل 
 «.سطينيينطرحيا دوليًا، وكذلك إللزام إسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف عمى األسرى الفم

 11/5/2012الحياة، لندن، 
 

قامة الدولة جمال .16  الفمسطينية المستقمة محيسن: اليدف من كل تحركاتنا ىو إنياء االحتالل وا 
صباح « موطني»أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح الدكتور جمال محيسن في حديث إلذاعة : رام اهلل

الدولي وخاصة في األمم المتحدة ىو إنياء  امس ان ىدف التحرك الفمسطيني في مؤسسات المجتمع
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود الرابع من حزيران لعام  وعاصمتيا  1692االحتبلل االسرائيمي وا 

القدس الشرقية وعودة البلجئين حسب القانون الدولي، وأضاف لقد لجأنا الى األمم المتحدة بعد أن أفشمت 
 ضات من خبلل سياسة اإلستيطان.اسرائيل كل فرص المفاو 

 11/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ترتيب البيت الفتحاوي الداخميلى إحركة الى غزة تيدف باألساس الفتح: زيارة وفد  .17
امس أن « البيان»محمد النحال لـ« فتح»قال عضو المجمس الثوري لحركة : طو نظير –القدس المحتمة 

ة، والذي يرأسو عضو المجنة المركزية لمحركة نبيل شعث، تيدف باألساس الى زيارة وفد حركة فتح الى غز 
ترتيب البيت الفتحاوي الداخمي خاصة بعد تشكيل الرئيس الفمسطيني محمود عباس لمييئة القيادية الجديدة 

لغزة لمحركة في القطاع، الفتا الى أنو حتى المحظة ال يوجد عمى جدول أعمال الوفد الذي ستستمر زيارتو 
 أو الفصائل بغزة لمناقشة ممف المصالحة او غيرىا من الممفات.« حماس»حتى بعد غد األحد لقاء حركة 

 11/5/2012البيان، دبي، 
 

 تدعو لمشاركة واسعة بفعاليات "جمعة األسرى"  حماس .18
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مضاعفة دعت حركة "حماس" في الضّفة الغربية، جماىير الشعب الفمسطيني، وقواه الحية ل: الضفة المحتمة
جيوده الضاغطة عمى دولة االحتبلل، والخروج يوم غٍد الجمعة في مسيرات حاشدة في القدس وكافة 

 محافظات الضفة الغربية نصرة لؤلسرى.
واستنفرت الحركة، في بيان ليا، وصل "المركز الفمسطيني لئلعبلم" نسخة منو، جميع أبنائيا وأنصارىا 

ليات المناصرة لؤلسرى، وفاًء ليم وتقويًة لعزيمتيم ومساندًة ألىميم ومحبييا ألوسع مشاركة في كافة الفعا
 الصابرين.

 10/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 : الحكومة اإلسرائيمية الجديدة ستسعى لمفاوضات سالم جادة مع الفمسطينيينزبيري .76
أن حكومــة التحــالف  رد الــرئيس اإلســرائيمي شــيمعون بيــريس عمــى الشــكوك حــول: نظيــر مجمــي - تــل أبيــب

بقيادة شاؤول موفاز، « كديما»الجديدة بين حزب الميكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو، وحزب 
 «.ىذه حكومة وحدة وطنية مباركة لخدمة قضية السبلم وليس الحرب»ستكون حكومة حرب.. فقال إن 

صــية مــن قــادة الييــود فــي كنــدا، الميمــة قبــل شخ 3000وأضــاف بيــريس، الــذي كــان يتحــدث فــي تورنتــو، أمــام 
الماضية، أن الحكـم عمـى ىـذه الحكومـة سـيكون وفقـا لمنتـائج العمميـة لسياسـتيا، إن كـان ذلـك فـي دفـع عمميـة 

لكــن، مــن األحاديــث التــي أجريتيــا مــع مختمــف »..الســبلم أو فــي إدارة ســميمة لمموقــف مــن إيــران. وأضــاف: 
يرة، بتُّ عمى قناعة بأن ىذه الحكومـة تتجـو بجديـة مـن أجـل إدارة مفاوضـات القادة السياسيين في األيام األخ

ورفض بيريس المخاوف التـي بثـت فـي إسـرائيل، أول مـن أمـس، «. جادة مع الفمسطينيين حول قضية السبلم
وقالــت إن موفـــاز غيــر رأيـــو الــرافض لتنفيـــذ عمميــة عســـكرية ضــد إيـــران، بــدعوى منعيـــا مــن تطـــوير الســـبلح 

حكومــة الوحــدة ىــذه ســتعزز الموقــف اإلســرائيمي القائــل بــأن الموضــوع اإليرانــي يعــالج بتحــالف »أن النــووي. و 
دولــي واســع تقــوده الواليــات المتحــدة. ومــا دامــت الواليــات المتحــدة تقــود التحــالف الــدولي لمنــع التســمح النــووي 

ولكــن «. ينــا ليــذا التحــالفاإليرانــي، فــإن إســرائيل لــن تأخــذ عمــى عاتقيــا احتكــار الموضــوع وســتبقى حميفــا أم
ن لم يكن »بيريس أضاف:  نحن نتوقع أن تكون ىناك نتائج مجدية لئلجراءات العقابية المتخذة ضد إيران. وا 

 «.األمر كذلك، فإن كل البدائل مطروحة لمنع تسمحيا النووي
 77/5/1071،الشرق األوسط، لندن

 
 مسائل عالقة عمى مصير حكومتو نياىو يخشى تأثير الخالف حولمصادر حزبية برلمانية: نت .10

قالـت مصـادر حزبيـة وبرلمانيـة إسـرائيمية فـي االئـتبلف الحكـومي أمـس، إن رئـيس : برىـوم جرايسـي -الناصرة
الــوزراء بنيــامين نتنيــاىو وعــددا مــن قــادة االئــتبلف، يتوقعــون ضعضــعة قريبــة فــي االئــتبلف، خصوصــا مــع 

أجندة الحكومة، إذ ال تستبعد أوسـاط انسـحابا قريبـا لحـزب اقتراب وضع حمول لعدد من المسائل العالقة عمى 
 "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وأحزاب أصولية.

وتأتي ىذه التوقعات بعد يوم من اقرار الكنيست كميا ضم حزب "كديما" إلى حكومـة نتنيـاىو، عمـى أن يتـولى 
ة، ومــن دون حقيبــة وزاريــة، إال أنــو خــبلل رئــيس الحــزب شــاؤول موفــاز منصــب قــائم بأعمــال رئــيس الحكومــ

البحث، ظيرت معمومات تقول إنو جرى الحديث بين حزب "كديما" ومسؤولين في محـيط نتنيـاىو عمـى تـولي 
 نواب من "كديما" الحقا وزارات ميمة.
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وقــد أدى الكشــف عــن المعمومــات إلــى وقــف جمســة الكنيســت لفتــرة طويمــة، لفحــص ادعــاء المعــارض بــأن ىــذا 
اتفاقا ائتبلفيا ولو شفييا، يستوجب اعبلم الكنيست بو قبـل التصـويت عمـى االئـتبلف الحكـومي، إال أن  يعتبر

نتنياىو عاد إلى الجمسـة وابمـغ الكنيسـت أن الحـديث يـدور عـن تبـادل أفكـار ولـم يصـل إلـى مسـتوى تفاىمـات 
 واتفاقيات شفيية.

س، إن "الميكــود" و"كــديما" تبــادال افكــارا حــول إال أن مصــادر حزبيــة مســؤولة فــي األحــزاب الكبيــرة، قالــت أمــ
سيناريوىات مقبمة، في حال تضعضع االئتبلف بسبب خبلفات قد تنشب قريبـا مـع شـركاء آخـرين تـؤدي إلـى 
انســحاب بعضــيم، وأول المرشــحين لبلنســحاب مــن الحكومــة حــزب "يســرائيل بتينيــو" بزعامــة وزيــر الخارجيــة 

األول االربعاء الشريك األكبر واألقوى في حكومة نتنياىو، وىذا عمى  أفيغدور ليبرمان، الذي كان حتى أمس
خمفية موقفو المتشدد من مسألة تجنيد الشبان االصوليين الييود. وكان ليبرمان قـد أعمـن فـي مـؤتمر صـحفي 
عقــده فــي الكنيســت أول مــن أمــس األربعــاء، أنــو لــن يقبــل بــأي صــيغة توافقيــة تخفــف مــن "ضــرورة" الــزام كــل 

ن االصــوليين فــي الجــيش، وىــذا ردا عمــى تصــريحات صــدرت فــي األيــام األخيــرة تتحــدث عــن صــيغة الشــبا
توافقية، وىذا ىو الرأي السائد في حزب الميكود وكديما، ومثل ىذه الصـيغة قـد تجـد قبـوال حتـى عنـد األحـزاب 

 االصولية.
حال أقـدمت حكومـة االحـتبلل  كذلك ال تستبعد المصادر، خروج كتمة المستوطنين "المفدال" من الحكومة في

بيتــا، فـي البـؤرة االســتيطانية أولبانـا فـي منطقــة نـابمس، بموجـب قــرار  20عمـى اخـبلء اربعـة بيــوت مـن اصـل 
 صادر عن المحكمة العميا اإلسرائيمية.

 80وقالت المصادر، إن أي خروج من حكومة نتنياىو لن يفقدىا األغمبية الكبيرة، خاصة وأنيـا ترتكـز عمـى 
 .120مقاعد الكنيست الـ % من 

 77/5/1071،الغد، عّمان
 

 لكاديما ينسحب من الحزب اعتراضًا عمى االتفاق مع نتنياىو رئيس المجمس المركزي .17
ظيــرت بعــض التصــدعات فــي حــزب "كــديما" خاصــة مــن شخصــيات بــارزة خــارج : برىــوم جرايســي -الناصــرة

تســيبي ليفنــي بمعارضــتيا االنضــمام إلــى حكومــة عــد أن جــاىرت رئيســة الحــزب الســابقة بالكتمــة البرلمانيــة، ف
أعمن رئيس المجمس المركزي لمحزب والوزير البارز السابق حاييم رامون انسحابو من حزب  ،بنيامين نتنياىو

"كــديما"، وقــال رامــون لوســائل اإلعــبلم إن حــزب "كــديما" أنيــى دوره، داعيــا إلــى اقامــة حــزب وســط جديــد فــي 
ـــو كـــان مـــن الشخصـــيات التـــي اقامـــت الحـــزب، وكـــان مـــن ابـــرز إســـرائيل، ولتصـــريحات رامـــون  ـــة، كون أىمي

 .2006محركات الحزب في العام 
كمــــا أعمــــن نائــــب مــــن الحــــزب أمــــام الييئــــة العامــــة معارضــــتو لخطــــوة حزبــــو، وانســــحب مــــن الجمســــة رافضــــا 

ة من بين التصويت، وىناك مؤشرات إلى أن عددا قميبل جدا من نواب "كديما" سيخطون الخطوة ذاتيا، خاص
 الذين يغيبون عن جمسة األربعاء.

 77/5/1071،الغد، عّمان
 

 7691تجميد بناء المستوطنات في الضفة وال عودة لحدود  "إسرائيل"نائب نتنياىو: عمى  .11

دان مريـدور، أمـس: إنـو يتعـين عمـى إسـرائيل تجميـد  اإلسـرائيمي د.ب.أ: قـال نائـب رئـيس الـوزراء -تل أبيب 
 الغربية بعيدًا عن مستوطناتيا، في ابتعاد غير متوقع عن السياسة الرسمية.كل البناء في الضفة 
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وقال مريدور لمنسخة اإللكترونية من صحيفة )تايمز أوف إسرائيل(: "ال تبنوا في كل أنحاء المكان، ألن ىذا 
 ىو العمل األكثر ضررًا من جميع األعمال التي نقوم بو بأنفسنا في العالم".

س يقولــون: أنـت تعــرض عمــى الفمسـطينيين دولــة. ولكــن إذا كنـت تقــوم بالبنــاء ىنـاك فــي كــل وتـابع: "ألن النــا
 مكان، فأنت ال تعني ذلك حقًا".

يذكر أن مريدور، وىو عضو مخضرم في حزب ليكود بقيـادة رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاىو، يشـغل، أيضـًا، 
تجميـد البنـاء ال ينطبـق عمـى القـدس الشـرقية أو منصب وزير االستخبارات والطاقة الذرية، وقال: إن اقتراحـو 

 الكتل االستيطانية التي تأمل إسرائيل االحتفاظ بيا كجزء من اتفاق سبلم مع الفمسطينيين.
وتــابع مريــدور: "نحــن بحاجــة إلــى اســتخدام كــل جيودنــا وطاقاتنــا ومواردنــا لمحاولــة إضــافة ىــذه الكتــل إلــى 

 إسرائيل".
ة الـتمكن مـن القيـام بـذلك"، مشـيرًا إلـى أن الـرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا وسـمفو وأضاف: "أعتقد أننا في بدايـ

 جورج بوش تحدثا عن إمكانية تبادل األراضي في إطار اتفاق فمسطيني إسرائيمي.
. مستحيل. ستكون مختمفة، مـع 1967وأشار مريدور إلى أن الدولة الفمسطينية "لن تكون عمى طول خطوط 

ـــدينا اتفـــاق )مـــع بعـــض التعـــويض. ولكـــن  ـــم يكـــن ل ـــى لـــو ل ـــاء فـــي كـــل المكـــان، فسنخســـر. حت إذا قمنـــا بالبن
 الفمسطينيين(، نحن بحاجة إلى سياسة عقبلنية".

واعتبــر أن اليــدوء النســبي الحــالي فــي العبلقــات بــين الفمســطينيين واإلســرائيميين، يمكــن أن يمــنح اإلســرائيميين 
وأضــاف مريــدور: "إنــو لــيس كــذلك. إنــو  المــدى الطويــل."الــوىم" بــأن الوضــع الــراىن يمكــن أن يســتمر عمــى 

 وضع غير عادي .. يجب عمينا أن نغيره".

 77/5/1071،األيام، رام اهلل
 

 سعيد نفاع لرفضو الخدمة العسكرية الكنيستباعتقال نجل النائب العربي  .13
ربــي فــي الكنيســت اعتقمــت الســمطات العســكرّية الشــاب عمــرو نفــاع أبــن الثامنــة عشــرة، نجــل النائــب الع: عكــا

ـــو طبقـــا لقـــانون الخدمـــة العســـكرّية  ســـعيد نفـــاع، بعـــدما كـــان رفـــض االمتثـــال ألمـــر تجنيـــد غيـــابي صـــدر بحّق
 اإلجبارية المفروضة عمى الشباب العرب.

وكانــت الســمطات العســكرّية اســتدعتو عنــد بموغــو الســابعة عشــرة إلجــراء الفحوصــات التحضــيرية، وقــد رفــض 
بحقو أمر تجنيد غيابي حال بموغـو الثامنـة عشـرة، إال أنـو رفـض االمتثـال، وأمـام حينيا االستجابة، فأصدرت 

 إصراره عمى الرفض، تّم اعتقالو في مركز التجنيد عمى أن ُينقل الحقًا إلى أحد السجون العسكرية.
 وكان أشقاء عمرو االربعة رفضوا قبمو الخدمة وسجنوا لفترات متفاوتة.

لســيل أن تنقــل بنفســك ابنــك لمســجن، ولكننــا نفتخــر بــو ونحّيــي قــراره، ونطالــب وقــال النائــب نفــاع: "لــيس مــن ا
 السمطات العسكرية احترام خياره".

 77/5/1071،المستقبل، بيروت
 

 : تل أبيب تنوي إحباط الجيود الفمسطينية لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمبيئةمعاريف .12
ىو قــــررت شــــن حــــرب دبموماســــية عمــــى الســــمطة اإلســــرائيمية، أن حكومــــة نتنيــــا« معــــاريف»كشــــفت صــــحيفة 

الفمســطينية بســبب نيتيــا طمــب رفــع مكانتيــا مــن عضــو مراقــب إلــى عضــو دائــم فــي المنظمــة الدوليــة لحمايــة 
 البيئة.



 
 
 

 

 

           79ص                                    1269العدد:                77/5/1071 الجمعة التاريخ:

السمطة الفمسطينية برئاسة محمود عباس )أبو مازن(، قـد توجيـت لؤلمـم المتحـدة، عبـر »وقالت الصحيفة إن 
عتـراف بيـا دولـة فـي المـؤتمر الـدولي لشـؤون البيئـة، الـذي سـيمتئم فـي مدينـة عدد من الدول العربية بطمـب اال

إسرائيل تعتزم »وأضاف أن «. يونيو )حزيران( المقبل 22إلى  20ريو دي جانيرو في البرازيل في الفترة من 
سـي مـن قـادة دول العـالم، ومـن بيـنيم الـرئيس الرو  100، عمى مرأى ومسـمع «إحباط ىذه الخطوة الفمسطينية

فبلديميـــر بـــوتين، ووزيـــرة الخارجيـــة األميركيـــة ىـــيبلري كمينتـــون، والـــرئيس اإليرانـــي محمـــود أحمـــدي النجـــاد، 
 والرئيس عباس نفسو.

ونقــل موقــع الصــحيفة عمــى اإلنترنــت عــن وزيــر البيئــة اإلســرائيمي جمعــاد أردان، الــذي سيشــارك فــي المــؤتمر 
سـطينية )الكاذبـة( فـي القضـايا المتعمقـة بالميـاه والبيئـة، حيـث إننـا نعتـزم تفنيـد االدعـاءات الفم»المذكور قولو: 

يرفض الفمسطينيون التعـاون معنـا، وبـدال مـن ذلـك يضـرون بظـروف معيشـة السـكان فـي الضـفة الغربيـة بمـن 
 ، عمى حد زعمو.«فييم الفمسطينيون أنفسيم

 77/5/1071،الشرق األوسط، لندن

 
 سنوات عمى األقل  ثالث داغان: العالقات مع مصر ستستمر عمى حاليا .15

قّدر رئيس جيـاز "الموسـاد" السـابق، مـائير داغـان، أن العبلقـات مـع مصـر ستسـتمر عمـى حاليـا عمـى األقـل 
ــــى المســــتوى  ــــرة ال ســــيما عم ــــة كثي ــــى أن لــــدى المصــــريين مشــــاكل داخمي ــــًا إل ــــثبلث القادمــــة، الفت لمســــنوات ال

لصـييوني. وقـال داغـان: "إن الجـيش المصـري لـم االقتصادي ستحول دون االلتفات إلـى الجبيـة مـع الكيـان ا
يقرر بعد ماذا يفعل، والقوة الحقيقية في مصر ليست بيد البرلمان، بل بيد الرئيس، وىناك مجمس عسكري لم 
يقــرر بعــد كيـــف سيتصــرف، وينبغـــي التريــث لرؤيــة مـــا ســيحدث، ولكـــن إذا تحّولــت مصــر إلـــى دولــة إخـــوان 

 ل أمامنـــــــا، فســـــــنواجو مشـــــــكمة، لكننـــــــي ال أرى أن ىـــــــذا يحصـــــــل مســـــــممين، وأظيـــــــر النظـــــــام الجديـــــــد مشـــــــاك
 
 
 
 

بيــذه الســرعة، فمصــر بحاجــة لمســاعدة غربّيــة كبيــرة، وال توجــد كتمــة شــرقية، ولــذلك، حتــى لــو اســتمم اإلخــوان 
المسـممون الحكـم، فاحتمـال أن تصـبح مصـر عدوانيـة أكثـر ضـدنا، ىـو مـنخفض، ومـع ذلـك فيجـب أن نكـون 

 حذرين". 
 مركزية )عن العبرية، ترجمة المركز(موقع قضايا 

 70/5/1071، 1532 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 "أولبانا" وحي "قانون طال"وزير الخارجية اإلسرائيمي: مستقبل االئتالف الحاكم ىو  .19

أوضــح زعــيم حــزب إســرائيل بيتنــا ووزيــر الخارجيــة اإلســرائيمي : إذاعــة الجــيش اإلســرائيمي، تقريــر: دان دوفــين
ور ليبرمـــان بـــأن مصـــير االئـــتبلف الحـــاكم الجديـــد مربـــوط باختبـــارين أساســـيين، أوليمـــا: القـــانون الـــذي أفيغـــد

خـبلء تمــة أولبانـاه. وىـاجم ليبرمــان خـبلل مـؤتمر صــحفي عقـده صـباح اليــوم  سـيخمف قـانون طــال ، وثانيـا: وا 
واختراعـــات بشـــأن  األربعـــاء وســـائل اإلعـــبلم، التـــي، حســـب كبلمـــو، نشـــرت خـــبلل األيـــام األخيـــرة "تضـــميبلت
وفيمـا يتعمـق بتمـة  إسرائيل بيتنا"، فقد قال ليبرمان: "عمى ما يبدو يوجد ىنا الكثير من كتّـاب الخيـال العممـي".
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أولبانــاه، أكــد ليبرمــان قــائبًل: "إنيــا ليســت تكــتبًل غيــر قــانوني، ىــذا كــان خطــأ الدولــة وعمــى الدولــة أن تتحمــل 
 ى تشريع ترتيب ليذا الوضع".المسؤولية. إنني ال أرى طريقة أخرى سو 

 70/5/1071، 1097رصد البث اإلذاعي والتمفزيوني العبري، 
 

 من إحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب« 29فمسطينيي »اليمين اإلسرائيمي يحاول منع  .11
اليمينيــــة اإلســــرائيمية إلــــى المستشــــار القضــــائي لمحكومــــة، ييــــودا « إم ترتســــو»توجيــــت منظمــــة  تــــل أبيــــب: 

تاين، تطالبو بمحاكمة جامعة تل أبيـب ورئيسـيا وأعضـاء إدارتيـا، ألنيـم سـمحوا لمجموعـة مـن الطـبلب فاينش
 العرب والييود بإحياء ذكرى النكبة في مدخل الجامعة.

وقال الناطق بمسان المنظمة اليمينية إن اتحاد الطمبة فـي الجامعـة يـدعم جيودىـا ضـد إحيـاء النكبـة وسـينظم 
أن منظمتــو ســتعمل مــا فــي وســعيا لمحاكمــة كــل مؤسســة لممــواطنين العــرب فــي نشــاطات مضــادة. وأضــاف 

 مايو )أيار(. 15إسرائيل تحيي ذكرى النكبة الفمسطينية يوم الثبلثاء المقبل، 
وكانــت لجنــة الطــبلب العــرب فــي الجامعــة، قــد نظمــت سمســمة نشــاطات فــي الجامعــة بمناســبة ذكــرى النكبــة، 

)حركـة ييوديـة تـدعو إلـى احتـرام « ذاكـرات»راطيـة لمسـبلم والمسـاواة، وحركـة وذلك بالتعاون مع الجبية الديمق
 1948مشاعر الفمسطينيين في النكبة وتعمل عمى تذكير الييود بأسماء البمدات الفمسطينية التي ىدمت سنة 

 «. 48خيمة »و« ترابط»بقرار من الحكومة اإلسرائيمية وأقيمت مكانيا بمدات ييودية(، وحركتي 
 77/5/1071،األوسط، لندنالشرق 

 
 قائد جديد لسالح الجو اإلسرائيمي .19

أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" االسرائيمية ان الميجر جنرال عمير ايشيل عّين رسميًا امس قائـدًا لسـبلح 
وقالــت فــي موقعيـا االلكترونــي إن الجنــرال ايشــيل عــين خمفـًا لمميجــر جنــرال ايــدو نحوشــتان  الجـو االســرائيمي.

 سنة. 37قاعد بعد خدمة بمغت الذى ت

 77/5/1071،النيار، بيروت

  
 "إسرائيل"كارثة عمى برئاسة فرنسا  اإلعالم اإلسرائيمى: فوز ىوالند .16

بعـــد الفـــوز الـــذى حققـــو الـــزعيم االشـــتراكى الكبيـــر فرانســـوا ىوالنـــد فـــى االنتخابـــات الرئاســـية : القـــدس المحتمـــة
% من أصـوات النـاخبين، 5116ساركوزى، وحصولو عمى نسبة الفرنسية، عمى منافسو الرئيس السابق نيكوال 

تنظــر إســرائيل بجديــة إلــى مواقــف الــرئيس الفرنســى الجديــد اتجاىيــا، ومــدى تأييــده لضــرب البرنــامج النــووى 
 اإليرانى.

ورأت معظــم وســائل اإلعــبلم اإلســرائيمية أن االنتخابــات الفرنســية قــد تكــون كارثــة عمــى إســرائيل بفــوز ىوالنــد، 
بـأن الييـود مـن حممـة الجنسـية الفرنسـية كـانوا يعربـون عـن خيبـة أمميـم مـن فـوز المرشـح االشــتراكى  موضـحة

 بينما يتطمع رئيس الوزراء اإلسرائيمى بنيامين نتانياىو يتطمع إلى إقامة عبلقات جدية معو.
الفرنسـية الـذين وقالت صحيفة: "يـديعوت أحرونـوت" اإلسـرائيمية إنـو لـم يكـن يتوقـع الييـود مـن حممـة الجنسـية 

يتركز وجودىم فى مدينة "نتانيا" شمال إسرائيل، فوز ىوالند عمـى منافسـو سـاركوزى، وخاصـة بعـد أن صـوت 
 % منيم لصالح ساركوزى فى االنتخابات األخيرة.9218نحو 

 70/5/1071، وكالة سما اإلخبارية
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 الجيش اإلسرائيمي يخرج "متدربين عمى حروب اإلنترنت" .30

ــــة دراســــية لتخــــريج قــــام الجــــيش اإلســــ ــــت»رائيمي باســــتكمال أول حمق ــــى حــــروب اإلنترن ــــدربين عم ــــرًا، « مت أخي
شخصـًا سـيتمركزون فـي مختمـف فـروع الجـيش اإلسـرائيمي المختمفـة، لئلشـراف  30والمتخرجون البالغ عددىم 

عمـــى شـــبكة الحاســـوب، ولمنـــع اليجمـــات عمـــى اإلنترنـــت. ويـــأتي ىـــذا األمـــر بعـــد عـــام مـــن تشـــكيل الجـــيش 
في الجيش اإلسـرائيمي المسـؤول عـن رصـد « 41سي »الذي ىو جزء يتبع القسم « قسم اإلنترنت»رائيمي اإلس

 ومنع اختراق الشبكات العسكرية.
 77/5/1071،البيان، دبي

 
 "بيتسيمم" تطالب برفض توصيات أمنية إسرائيمية بيدم منزل أسيرين من نابمس .37

ميم" اإلســــرائيمية، ظيــــر اليــــوم الخمــــيس، الحكومــــة طالبــــت منظمــــة "بتســــ :ترجمــــة خاصــــة بالـــــ القــــدس -غــــزة 
ــة  5اإلســرائيمية بــرفض توصــيات أمنيــة بيــدم منــازل أســيرين فمســطينيين، متيمــين بقتــل  مســتوطنين مــن عائم

 واحدة منذ نحو عام.
وناشـــدت المنظمـــة فـــي برقيـــة أرســـمتيا لكـــل مـــن رئـــيس وزراء الحكومـــة اإلســـرائيمية "بنيـــامين نتنيـــاىو"، ونائبـــو 

"شاؤول موفاز"، ووزير الدفاع "اييود باراك"، وكذلك النائب العام االسرائيمي "اييـود اينشـتاين"، بـرفض  الجديد
توصيات رئيس ىيئـة أركـان الجـيش اإلسـرائيمي "بينـي جـانتز"، بيـدم منـزل األسـيرين "أمجـد وحكـيم عـواد" مـن 

 مستوطنين. 5مار وقتل سكان قرية عورتا بنابمس، والمتيمين بتنفيذ عممية طعن في مستوطنة ايت
 70/5/1071، القدس، القدس

 
 
 

  خمسين مميون دوالر... وترصد ع االستيطان بالجوالنتسرّ  "إسرائيل" .31
ســّرعت إســرائيل مــن وتيــرة االســتيطان الســياحي واالقتصــادي والزراعــي : الجــوالن المحتــل-محمــد محســن وتــد

قية لتوزيـــــع أراض مجانيـــــة عمـــــى الييـــــود بـــــالجوالن المحتـــــل. وشـــــرعت الحكومـــــة اإلســـــرائيمية بحمـــــبلت تســـــوي
ومنذ بدء الحممة، سـوقت بالمسـتوطنات  وخصوصا الشباب الستقداميم وجذبيم لبلستيطان والسكن بالجوالن.

نحو مائتي قطعة أرض مجانا بمساحة تصل إلى دونم واحـد  -التي يبمغ تعدادىا أربعين مستوطنة-الييودية 
ـــالغ  لمقطعـــة الواحـــدة، وذلـــك بيـــدف توســـيع حيـــز االســـتيطان ومضـــاعفة أعـــداد الييـــود بـــالجوالن المحتـــل والب

ورصدت ميزانية أولية تقدر بخمسين مميون دوالر حركت من خبلليا مشاريع سياحية  ألفا. 22تعدادىم حاليا 
 ترفييية ودينية لمييود.

 70/5/1071، الجزيرة نت، الدوحة

  
 اإلسرائيمية عمى عمل الشرطة العنف ضد المرأة: زعبي تقدم مشروع قانون يشكل رقابة .33

قدمت النائبة حنين زعبي اقتراح قانون، سيعرض لمتصويت األسبوع القادم، يتيح لممنظمات والمؤسسات التي 
تعنى بحقوق المرأة متابعة تطورات التحقيق في حوادث العنف واالعتداءات الجنسية ضد المرأة، األمـر الـذي 
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ويمــنح تمــك المؤسســات معمومــات حــول الحــوادث ]اإلســرائيمية  ة مــن شــأنو أن يشــكل رقابــة عمــى عمــل الشــرط
 وأدوات لمحاربة العنف.

ونوىت النائبة زعبي إلى أن العنف أصبح القضية المركزية التي تعاني منيا الجماىير العربية، و"نحن نضع 
ىماليــا كســبب رئيســي فــي عــدم فــرض القــانون وعــدم ردع المجــرمين، كمــا أننــا نعــ اني مــن تقــاعس الشــرطة وا 

إخفــاء معمومــات ىامــة مقصــود ومتعمــد لمشــرطة حــول الجريمــة وحــول التحقيــق فييــا، بالتــالي يــنص مشــروع 
 القانون عمى كشف المعمومات لمجيات المختصة والمينية بشكل يضمن احترام خصوصية الموضوع".

 70/5/1071، 29عرب 

 
 حمواًل جزئية واألسرى يرفضون االحتالل يقدم .32

أكد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش، صحة : يديأحمد المباب -غزة
المعمومات التي تفيد بوجود مفاوضات تجرى بين إدارة مصمحة سجون االحتبلل اإلسرائيمي والييئة القيادية 

 العميا لؤلسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أنيا "تشيد تقدمًا". 
في حديثو لـ"فمسطين أون الين"، إن إدارة السجون اإلسرائيمية قدمت أنصاف حمول لقيادة وقال الخفش 

اإلضراب مقابل إنياء إضرابيم عن الطعام، موضحًا أن قيادة اإلضراب رفضت بعض الحمول التي قدمتيا 
 مصمحة السجون باعتبارىا أنيا ال ترقى لمعاناة األسرى داخل السجون اإلسرائيمية. 

ية الحمول التي قدمتيا مصمحة السجون اإلسرائيمية، أوضح أن المصمحة اقترحت عمى قيادة وعن ماى
بقاء ثبلثة آخرين في العزل باإلضافة  اإلضراب إنياء عزل تسعة عشر أسيرًا يقبعون في العزل االنفرادي وا 

مشاىدة التمفزيون إلى إعادة النظر في موضوع منع زيارات ذوي األسرى من قطاع غزة والسماح لممعتقمين ب
 بالمغة العربية. 

وأضاف أن القيادة العميا لئلضراب قدمت اعتراضاتيا عمى ما قدمتو مصمحة السجون اإلسرائيمية من حمول 
وصفيا بـ"الجزئية"، منوىًا إلى أن إدارة السجون أبمغت قيادة اإلضراب بأن الرد عمى اعتراضاتيم خبلل أيام 

 قميمة. 
يتوقع أن ينتصر األسرى المضربون عن الطعام في معركتيم ويحققوا جميع مطالبيم وأشار الخفش إلى أنو 

بعدما رضخت إدارة مصمحة السجون لمتفاوض مع قيادة اإلضراب حسب شروط األخيرة، منوىًا إلى أن 
ىناك دالئل عمى التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى إنياء إضراب األسرى عن الطعام خبلل األيام القمية 

 دمة. القا
 70/5/1071، فمسطين أون الين

 
 يطالبون بتشكيل لجنة قانونية إلسناد المجنة القيادية المركزية لإلضراب" عوفر" أسرى: "حريات" .35

أوضح مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أنو  :رام اهلل
حمود غممة عضو المجنة المركزية لحركة فتح في سجن في رسالة وصمت لممركز عن طريق األسير م

عوفر، أشار فييا إلى أن األسير شادي شبللدة ممثل معتقل عوفر والمجنة النضالية في السجن التي تضم 
كافة فصائل العمل الوطني واإلسبلمي وباسم مئة وسبعين أسيرا يواصمون إضرابيم المفتوح عن الطعام أن 

ت الحقوقية الفمسطينية ووزارة شؤون األسرى بتشكيل لجنة قانونية لتكون إلى جميعيم يطالبون المؤسسا
جانب المجنة القيادية المركزية لئلضراب أثناء التفاوض مع مصمحة السجون اإلسرائيمية كي يتم تثبيت 
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إليو  المطالب التي تتم الموافقة عمييا حتى ال ُيسمح لمصمحة السجون بالتنصل أو التراجع عما يتم التوصل
مع األسرى كما حدث في إضراب أيمول العام الماضي عندما أبمغت األسرى موافقتيا عمى إنياء العزل 
االنفرادي من خبلل تجميع المعزولين في قسم واحد ولم تمتزم بتعيداتيا، وليذا أعمن األسرى في سجن عوفر 

 القانونية الفمسطينية. اليوم رفضيم لقاء لجنة مصمحة السجون اإلسرائيمية إال بحضور المجنة
 70/5/1071، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 أعوام ثالثةالبرغوثي: اإلضراب أعد لو منذ  نائلعميد األسرى  .39

قال عميد األسرى المحررين نائل البرغوثي في حوار مع "الرسالة نت" مساء الخميس، إن : رام اهلل
عركة األمعاء الخاوية التي يخوضيا األسرى ىو خطوة جريئة اتخذوىا "اإلضراب عن الطعام أو ما يعرف بم

وأشار إلى أن العروضات التي طرحتيا إدارة مصمحة السجون ردا  من أجل نيل حقوقيم العادلة والمشروعة".
وبين المحرر  عمى خطوة اإلضراب ال تمبي الحد األدنى من مطالب األسرى التي يعانون من أجل انتزاعيا.

 2011قة وفاء األحرار أن اإلضراب كان يعد لو منذ ثبلثة أو أربعة أعوام)...( وبدأ مع بداية عام في صف
بشكل متقطع ثم خاضو األسرى بشكل اكبر في شير أكتوبر الماضي ولكنو توقف بسبب صفقة وفاء 

 اإلسرائيمي وتوقع البرغوثي بانتصار األسرى عمى السجان األحرار بين حماس و)إسرائيل( بوساطة مصرية.
 صمبة بفضل اهلل. إرادةالمتبلكيم 
 ييدف لتحقيق عدة أىداف بينيا توحيد الشعب تحت راية واحدة وتوحيد القضية. األسرى إضرابويرى أن 

الى  األسرى إضرابولفت الى أن مصمحة السجون واالستخبارات اإلسرائيمية تخشى ان تتحول الساحة بفعل 
باالستجابة لمطالب األسرى من اجل تبلفى انتفاضة مقبمة فتيميا  سرائيلإساحة مواجية وتصعيد، مطالبا 

 المضربون عن الطعام".
وجدد عميد المحررين التأكيد عمى أن مطالب األسرى عادلة وال يجوز التشكيك فييا عمى اإلطبلق، وأبرزىا 

لغاء  قانون شاليط وىو الذي اتفق إنياء قضية العزل االنفرادي والسماح ألىالي أسرى غزة بزيارة أبنائيم وا 
 عميو ضمن صفقة وفاء األحرار التي أبرمت مع الوسيط المصري.

وفي ممف التضامن مع األسرى أوضح البرغوثي بأن التحركات الشعبية بدأت بفعاليات تضامن بسيطة 
ميع وأشار إلى أن حالة التضامن بدأت تتصاعد تدريجيا وتحوي في طياتيا ج وخجولة واحتجاجات شكمية.

فئات الشعب الفمسطيني بكل أطيافو، ولكنو اعتبر بأن المشاركة ما زالت غير مقبولة وأن عمى الجانب 
ودعا إلى  الرسمي أن يأخذ بالحسبان أن االحتبلل لن ييزم إال بالوحدة وأن األسرى يعممون عمى تطبيقيا.

 و وتزيد من خوفو".تحرك أوسع ومشاركات دورية عبر كل الوسائل التي تفضح االحتبلل وتؤرق
أما بالنسبة لمقضية األسرى عربيا ودوليا فعّد البرغوثي أنيا أصبحت تأخذ وضعا أفضل بسبب ما نشيده من 
تحركات دولية تحديدا في أوروبا التي فييا مئات من أعضاء البرلمانات والجمعيات األوروبية الذين 

قال إن "القضية أصبحت اآلن محركا لمن لو يتضامنون مع األسرى أمام رؤساء الحكومات في ببلدىم. و 
 ضمير في العالم الحر".

 70/5/1071، الرسالة، فمسطين
 

 في تدىور مستمر الصحيةوحالتيم  الرممة يرفضون تناول األدوية مستشفىفي  األسرى .31
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محامية نادي األسير أكدت ان األسرى المضربين عن ، أن 77/5/1071، الحياة الجديدة، رام اهللذكرت 
او أية أدوية اخرى بالرغم من خطورة وضعيم « االنيفوزيا»لطعام في مستشفى الرممة يرفضون تناول جرعة ا

 الصحي حيث ان بعضيم أصيب بأمراض اخرى جراء تعنت ادارة السجون في االستجابة لمطالبيم.
اية األسير مؤسسة الضمير لرع، أن 70/5/1071، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وأضافت 

وحقوق اإلنسان قالت، إن الحالة الصحية لؤلسرى المضربين عن الطعام في مستشفى سجن الرممة في 
 تدىور مستمر. 

 
 المركز الفمسطيني لمدفاع عن األسرى ينفي إخراج االحتالل أي أسير من العزل اإلنفرادي .39

( "إن ىناك جيات 5|10عنو الخميس ) قال "المركز الفمسطيني لمدفاع عن األسرى"، في بيان صدر: رام اهلل
حاولت الترويج إلى أن األسيرين المعزولين المضربين عن الطعام محمود عيسى ووليد خالد قد تم إخراجيما 
من العزل"؛ مؤكًدا عمى أن "األسيرين المذكورين "لم يتم إخراجيما من العزل حتى ىذه المحظة، كما أفاد 

م الخميس، حيث أكدوا أن المعزولين مازاال في زنازين العزل االنفرادي، األسرى داخل السجون بعد ظير اليو 
دارة السجون لم تخرج أي منيم إلى األقسام".  وأن سمطات االحتبلل وا 

 
 
 

وشدد المركز عمى أن "المخول بالحديث عن تطورات تفاوضية تتعمق بإضراب األسرى يخرج فقط عن قيادة 
 وأن أي اجتيادات ىنا أو ىناك قد تؤدي إلى نتائج سمبية لئلضراب".اإلضراب وأنيم ىم وحدىم من يقرر، 

 70/5/1071، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 السرسك والصفدي وأبو شالل يرفضون عرضا باإلبعاد لمعالج لمدة ثالثة أشير األسرى  .36
بين رفض األسرى المرضى محمود السرسك وحسن الصفدي وعمر أبو شبلل المضر : ىاني الشاعر -رفح

يوًما والمذين يتواجدون في مستشفى سجن الرممة عرضا تقدمت بو مصمحة السجون اإلسرائيمية  50منذ نحو 
أمس األربعاء بإبعادىم إلى الخارج لمدة ثبلثة أشير ومن ثم العودة إلى بيوتيم مقابل فك إضرابيم عن 

 الطعام.
 77/5/1071، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 عن بقية دول العالم "إسرائيلـ"ممارسات ضد األسرى انفراد حصري لبركة: المحمد  .20

قال النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمية رئيس الجبية الديمقراطية لمسبلم والمساواة محمد بركة إن  :أريحا
 االعتقال اإلداري والممارسات ضد األسرى انفراد حصري إلسرائيل عن بقية دول العالم.

ك خبلل ندوة سياسية أقيمت في محافظة أريحا واألغوار، اليوم الخميس، في إطار فعاليات وأنشطة جاء ذل
 لمنكبة. 64المحافظة في الذكرى الـ 

جبلل ألبطال الحركة األسيرة داخل سجون االحتبلل، محمبل سمطات االحتبلل  ووجو بركة تحية اعتزاز وا 
م الفمسطيني الذي يجري في عروق الشعب ال تعترضو وقال إن 'الد مسؤولية أي مكروه قد يمحق بيم.

الحدود وال يعرف خطا أخضر وال أحمر'، موضحا  أن الشعب الفمسطيني بقي في أرضو رغم عمميات 
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، وواجو حربا إسرائيمية لتجييمو واقتبلعو 1948التطيير العرقي التي نفذتيا العصابات الصييوينة عام 
بقائو معزوال عن وسطو الحضاري  والثقافي، بل اعتبر االحتبلل بقاءه خطأ في المشروع الصييوني ألنو وا 

كان يسعى لفمسطين خالية من أىميا، ورغم ذلك نجح في معركة البقاء والحفاظ عمى اليوية الوطنية، وأفشل 
 كل محاوالت إسرائيل القتبلعو.

 70/5/1071، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 أسرى معتقل "ىداريم" ينضمون لإلضراب عن الطعام مؤسسة التضامن: .27
قرروا  ذكرت "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان" أن األسرى في معتقل "ىداريم" اإلسرائيمينابمس: 

عن الطعام، الذي دخل يومو الرابع والعشرين عمى التوالي، بشكل جزئي. وفي  االلتحاق باإلضراب المفتوح
( تمقت "قدس برس" نسخة منو أن "قيادة الحركة األسيرة في 5|10م الخميس )بيان صحفي لمؤسسة اليو 

سجن ىداريم اتفقت عمى برنامج وطني لدعم األسرى المضربين، وذلك من خبلل مشاركتيم في اإلضراب 
عن الطعام بمعدل ثبلثة أيام في األسبوع عمى أن يشمل ذلك )النخب(، الفتة النظر إلى أن "األسرى في 

ريم تأخروا بالمحاق في اإلضراب بسبب ضعف التنسيق بين السجون والتنقبلت التي تجرييا إدارة سجن ىدا
 السجون بحق قيادات الحركة األسيرة"، كما قالت.

 70/5/1071قدس برس، 
 

 في القدس األوروبياالتحاد مقر  أماماعتصام تضامني  .21
في الشيخ جراح  األوروبيقر االتحاد ، أمام ماألسرى أىاليإعتصم العشرات من  :صفاء نورين -القدس

 يومًا. 24منذ  إضرابيمالذين يواصمون  األسرىبالقدس، تضامنا مع 
وجاء االعتصام الذي نظم عصر اليوم الخميس، في سياق فعاليات نادي االسير الفمسطيني ولجنة اىالي 

لب باخبلء سبيل جميع ورفع المشاركون صور أسرى، ورددوا ىتافات تطا االسرى المقدسيين التضامنية.
االسرى، ووضع حد لمعاناتيم، فيما قام وفد مقدسي بتسميم رسالة الى مندوب االتحاد االوروبي، تشرح فيو 

 أوضاع االسرى في سجون االحتبلل االسرائيمي .
 70/5/1071، القدس، القدس

 
 مسيرات التضامن مع األسرى تتواصل وتجدد المواجيات مع االحتالل أمام "عوفر" .23

وكاالت: طالب عشرات المواطنين القيادة بتكثيف جيودىا من أجل إنقاذ حياة األسرى المضربين،  –رام اهلل 
وتجنيد أوسع تأييد دولي لمضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية من أجل تحقيق مطالبيم. جاء ذلك خبلل مسيرة 

شمال غربي رام اهلل، بمشاركة  تضامنية مع األسرى، نظمت في رام اهلل، تمبيًة لدعوة من حركة فتح، في
عدد من ذوي المعتقمين، وأسرى محررين، من ضمنيم فخري البرغوثي، وخضر عدنان. ورفع المشاركون في 
المسيرة، التي انطمقت من أمام خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى المنصوبة عند دوار "الشييد ياسر 

 صور بعض األسرى. عرفات"، وسط رام اهلل، األعبلم الفمسطينية، و 
من جية ثانية، اشتبك عشرات الشبان، أمس، مع قوات االحتبلل خبلل المواجيات التي تجددت، أمام 
معتقل )عوفر(، حيث أصيب عشرات الشبان بحاالت اختناق عقب إغراق منطقة المواجيات بالغاز المدمع، 

 بمدة الخضر، جنوب بيت لحم. كما جرت مواجيات مماثمة مع المواطنين المتضامنين مع األسرى في 
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وأعمن في بمدة بيت أمر، شمال الخميل، أمس، عن إضراب تجاري عام، تضامنًا مع األسرى الذين 
يخوضون معركة األمعاء الخاوية. وقال الناشط ضد االستيطان، يوسف أبو ماريا: "إن المحال التجارية في 

ن المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان والقوى بمدة بيت أمر أغمقت أبوابيا منذ، صباح أمس، بدعوة م
 الوطنية واإلسبلمية في البمدة، وذلك في سياق الفعاليات التضامنية المساندة لؤلسرى في سجون االحتبلل.

 77/5/1071، األيام، رام اهلل
 

 أحرار: اإلفراج عن األسير حازم عصيدة بعد عشرة أعوام من االعتقالمركز  .22
عن األسير  اإلفراجمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أنو تم ظير اليوم الخميس  أفاد : نابمس

عاًما( من بمدة تل القريبة من مدينة نابمس بعد أن أمضى عشرة أعوام في سجون  30حازم عصيدة )
 . االحتبلل

 70/5/1071، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 

 اعتصامات تضامنية مع األسرى في بيروت .25
نظم المكتب الحركي الطبلبي لحركة فتح في بيروت اعتصامًا في  األسرىمن فعاليات التضامن مع ض

جراءاتو اإلسرائيميالجامعات والمعاىد التربوية المبنانية، حيث رفعت الشعارات المنددة باالحتبلل  التعسفية  وا 
 بحق المعتقمين، والمتضامنة مع المعتقمين.

ث االعتصام المركزي تجمع الطبلب وعدد من اعضاء قيادة فتح في بيروت ففي جامعة بيروت العربية حي
 امام كمية اليندسة. وألقى مسؤول الطبلب الجامعيين في بيروت الطالب راشد اليابط كممة.

تجمع الطبلب امام الجامعة حيث شارك الى جانب القنصل العام محمود االسدي، امين  LIUوفي جامعة 
سمير ابو عفش وعدد من اعضاء قيادة فتح في بيروت ورفع الطبلب الفتات سر حركة فتح في بيروت 

 تدين االحتبلل وتدعوه الى االلتزام باتفاقية جنيف بحق االسرى والمعتقمين.
وتحت شعار "الحرية ألسرى الوحدة الوطنية الفمسطينية" نظمت الجمعية المبنانية لؤلسرى والمحررين 

 الدولي في الحمراء. األحمرصميب مقر ال إماماعتصامًا تضامنيًا 
 77/5/1071، المستقبل، بيروت

 
 "إسرائيل"الفمسطينيون المضربون عن الطعام يتحدون  :االندبندنتصحيفة  .29

تفرد االندبندنت مساحة واسعة لتغطية اضراب السجناء الفمسطينيين في اسرائيل عن الطعام منذ ثبلثة 
"المضربون عن الطعام يتحدون الذي بعنوان:  التقرير يركزو  اسابيع، وبعضيم منذ اكثر من شيرين.

عمى حالة المعتقل الفمسطيني ثائر الحبلحمو الذي يقترب من الموت  ،اسرائيل، لكن من سيرف جفنو اوال؟"
 يوما االن. 75بعد اضرابو عن الطعام منذ 

بانو "حكم باالعدام" عاما، ما يصفو البعض  27عاما، وسجين اخر ىو ببلل دياب،  34ويواجو الحبلحمو، 
 بعد رفض المحكمة العميا االسرائيمية االسبوع الماضي استئنافيما ضد اعتقاليما اداريا.
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 17سجين فمسطيني مضربين عن الطعام منذ  200و 1500واضافة الى الحبلحمو ودياب، ىناك ما بين 
داري" الذي تعتمده اسرائيل واليدف االساسي من االضراب ىو الغاء ما يسمى "االعتقال اال ابريل نيسان.

 وتعتقل بموجبو أي فمسطيني الي مدة دون اتيام او محاكمة.
 سجين فمسطيني في السجون االسرائيمية من بينيم عدة مئات من المعتقمين اداريا. 4700وىناك حوالى 

 ويطالب السجناء كذلك بتحسين ظروف االعتقال من منع الحبس االنفرادي والسماح بالزيارات.
في اخر رسالة من الحبلحمو لزوجتو، كما تقول االندبندنت، يطمب منيا العفو فيما قد يكون اخر تواصل و 

 بينيما عمى حد قول الصحيفة.
ويشير التقرير الى ان السمطات االسرائيمية حاولت ان تجعل اسرة الحبلحمو تثنيو عن االضراب اال ان ذلك 

في بمدة قرب الخميل، قوليا: "لن اضغط عمى ابني كي يستسمم، وتنقل الصحيفة عن والدتو فاطمة،  لم يجد.
 فكرامتو اىم من أي شئ".

وتشير االندبندنت الى ان الضغط الدولي بدأ يتصاعد عمى اسرائيل اذ رد االمين العام لبلمم المتحدة بان 
رائيل اما كي مون عمى اتيام منظمتو بالتخاذل تجاه قضية السجناء المضربين عن الطعام بمطالبة اس

 بتوجيو اتيامات ليم او االفراج عنيم دون تأخير.
اما الديمي تمغراف فتعنون تقريرىا عن قضية السجناء الفمسطينيين المضربين عن الطعام "اسرائيل تواجو 

 انتفاضة ضخمة في الضفة الغربية بسبب المضربين عن الطعام".
طعام من الموت تواجو اسرائيل تحذيرات باندالع وتقول الصحيفة انو مع اقتراب ستة من المضربين عن ال

 انتفاضة فمسطينية ضخمة في الضفة الغربية.
وكان الصميب االحمر الدولي حذر ىذا االسبوع من ان ستة من المضربين عن الطعام يواجيون "خطر 

لطعام منذ وباالضافة الى ثائر الحبلحمو وببلل دياب، ىناك اربعة يواصمون االضراب عن ا الموت سريعا".
الف  700وتشير الصحيفة الى ان مسألة السجناء تعد حساسة لدى الفمسطينيين، اذ ان  يوما. 50اكثر من 

 فمسطيني دخموا السجون االسرائيمية في فترة ما.
ويعرض تقرير التمغراف حالة الحبلحمو الذي فقد قدرا كبيرا من وزنو ويعاني من نزيف داخمي وبدات اسنانو 

وفي رسالة لمحاميو، كتب الحبلحمو من المستشفى يقول: "االطباء ييينوني. احدىم قال لي  في التساقط.
 آمل ان تموت".

 77/5/1071، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 منطقة الشرقية من مدينة يطا جنوب الخميلال االحتالل ييّجر المئات من عائالت .21
( المنطقة الشرقية من مدينة يطا جنوب 10/5اح الخميس )اقتحمت قوات االحتبلل الصييوني صب: الخميل

الخميل بالضفة المحتمة، وأخطرت سكانيا بالرحيل تمييدا ليدم البيوت والمساكن خبلل  شير من تاريخ 
وقال الحاج عصام محمد أبو مصعب لمراسل "المركز الفمسطيني لئلعبلم"، إن قوات االحتبلل  اإلخطار.

سمى "اإلدارة المدنية الصييونية المعروفة باسم "دائرة التنظيم "حضرت الى مناطق يرافقيا جيب تابع لما ي
يذكر  "بئر العد وجنبا والقريتين" وابمغت سكانيا بضرورة الرحيل كميا ليدم المنازل البيوت واالبار االرتوازية.

ي المناطق الشرقية من أن قوات االحتبلل ومنذ مدة أربعة شيور تعمد إلى التنكيل بالمواطنين القاطنين ف
يطا لدفعيم إلى الرحيل وترك اراضييم، حيث ىدمت قبل  شيرين مسجدا ومدرسة، واعتقمت بعض المعممين 

 قبل ان تصادر مركباتيم الخاصة.
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 70/5/1071، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 "ج"االحتالل يستعد لترحيل جماعي لمبدو من مناطق المصنفة  :مركز القدس .29
ر مركز القدس لممساعدة القانونية وحقوق اإلنسان من عمميات "ترحيل جماعية" لمبدو والرعاة حذّ : القدس

، ومن "تصاعد عمميات 2012المقيمين في المناطق المصنفة "ج" بالضفة المحتمة خبلل العام الجاري 
ألحد أن اليدم وقال المركز في بيان صحفي أمس ا اليدم" لمنازل الفمسطينيين المقامة في المنطقة نفسيا.

 سيبدأ من المباني و البيوت التي تمقى أصحابيا في السابق إخطارات بيدميا.
 77/5/1071، السبيل، عّمان

 
 عامًا عمى النكبة 92الفمسطينيون تضاعفوا ثماني مرات بعد  .26

عامًا عمى  64عدد أبناء الشعب الفمسطيني ـ بعد أن الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني، أمس، ذكر 
 .النكبة ـ تضاعف ثماني مرات

 412مميون نسمة، منيم  1112وأظيرت المعطيات اإلحصائية أن عدد الفمسطينيين في العالم بمغ حوالي 
 .2011، في نياية العام 1948مميون نسمة في أراضي العام  1137مميون نسمة في األرض الفمسطينية، و

فمسطين التاريخية )ما بين النير والبحر( فإن البيانات  وفيما يتعمق بعدد الفمسطينيين المقيمين حاليًا في
مميون نسمة، ومن المتوقع أن يبمغ عددىم  516حوالي  2011تشير إلى أن عددىم قد بمغ في نياية العام 

 ، فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حاليًا.2020مميون بحمول نياية العام  712نحو 
بة البلجئين الفمسطينيين في األراضي الفمسطينية تشكل ما نسبتو وتظير المعطيات اإلحصائية أن نس

، كما بمغ عدد 2011% من مجمل السكان الفمسطينيين المقيمين في األراضي الفمسطينية نياية العام 4411
مميون الجئ فمسطيني، يشكمون ما  511، حوالي 2011البلجئين المسجمين لدى وكالة الغوث نياية عام 

% في كل من األردن 5911من مجمل السكان الفمسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع % 4516نسبتو 
 % في قطاع غزة.2318% في الضفة الغربية، و1711وسورية ولبنان، و

ألف فمسطيني، في  154بحوالي  1948كما قدر عدد السكان الفمسطينيين الذين لم يغادروا وطنيم عام 
 .2011مميون نسمة نياية عام  1137والستون لمنكبة حوالي  حين يقدر عددىم في الذكرى الرابعة

 216منيم  2011مميون نسمة في نياية عام  412كما قدر عدد السكان في األراضي الفمسطينية بحوالي 
مميون في قطاع غزة. من جانب آخر بمغ عدد السكان في محافظة  116مميون في الضفة الغربية وحوالي 

% يقيمون في ذلك الجزء من 6211، منيم حوالي 2011مة في نياية العام ألف نس 393القدس حوالي 
 .1967المحافظة والذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتبلليا لمضفة الغربية في عام 

 70/5/1071الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 
 

 الثالثاء القادم في ذكرى النكبة 29إضراب شامل داخل فمسطين  .50
أمس، إعبلن االضراب العام والشامل، يوم الثبلثاء  48نة المتابعة العميا لفمسطينيي قررت لج :الناصرة

لنكبة الشعب الفمسطيني، وتضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام،  64المقبل، بمناسبة الذكرى الـ 
 وسيقام ميرجان مركزي في قرية المجون الميجرة قرب مدينة ام الفحم.

 77/5/1071، الغد، عّمان
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 "اتحاد المدن التاريخية"الخميل ُتدخل فمسطين في مدينة  .57

عمى طمب عضوية مدينة الخميل باالنضمام إلى قائمة المدن التاريخية  "اتحاد المدن التاريخية"وافق : معاً 
دولة، وييدف إلى تعزيز العمل المشترك من  54مدينة في  93« اتحاد المدن التاريخية»ويضم  العالمية.

نساني عالمي لمبشرية اجل حماية ا لمدن التاريخية وتبادل الخبرات لمنيوض بيا وتنميتيا كموروث ثقافي وا 
 جمعاء.

 77/5/1071، السفير، بيروت
 

 جامعة تل أبيب ترفض حماية المشاركين في إحياء ذكرى النكبةىارتس:  .51
نكبة الفمسطينية، بتمويل ألزمت جامعة تل أبيب الطمبة الذين يسعون لتنظيم احتفال بمناسبة ذكرى ال :القدس

تكاليف استئجار حراس األمن كشرط إلقامة االحتفال االثنين المقبل داخل حرم الجامعة. وأشارت صحيفة 
ىآرتس إلى أن الحديث يدور عن بادرة ىي األولى من نوعيا والتي حظيت مؤخرا بموافقة مجمس طبلب 

 الجامعة.
 77/5/1071، االتحاد، أبو ظبي

 
 مية صفد تجعل الخدمة العسكرية شرطا لمترشح لرئاسة نقابة الطالب مركز عدالة: ك .53

توجو مركز "عدالة" امس األربعاء إلى مسجل الجمعيات باسم جابي منصور، رئيس لجنة الطبلب العرب 
ج( من الدستور الجديد لمكمية الذي يشترط أن يكون  35في كمية صفد بطمب عدم المصادقة عمى البند )

لجنة نقابة الطبلب العامة في الكمية قد أدى الخدمة العسكرية أو المدنية لمدة ال تقل عن المرشح لرئاسة 
وذكرت المحامية سوسن زىر من "عدالة" في الرسالة أنو في نياية األمر سيمنع ىذا البند أي  شيًرا. 24

ميا وألن غالبيتيم طالب/ة عربي/ة من الترشح لرئاسة النقابة، لكونيم معفيون من الخدمة العسكرية وبدائ
يرفضون تأديتيا. وأضافت الرسالة أنو ليس ىنالك أي عبلقة بين الخدمة العسكرية/المدنية وجوىر عمل 
لجنة الطبلب العرب ورئيسيا، وىو تمثيل جميع الطبلب الذي يدرسون في الكمية. والدليل عمى ذلك أنو ال 

 لببلد.يوجد بند مشابو ليذا البند في أي مؤسسة أكاديمية في ا
 70/5/1071، 29عرب 

 
 لندوة أدبية في مدينة غزة األمنيستنكر اقتحام عناصر  اإلنسانمركز الفمسطيني لحقوق ال .52

التابعين  األمنالخميس فض عناصر  أمس اإلنسانغزة ـ ا ف ب: استنكر المركز الفمسطيني لحقوق 
طالبا الحكومة بـ'الكف عن التدخل' لحكومة حماس ندوة ادبية شارك فييا مدونون مصريون في مدينة غزة، م

وقال المركز في بيان صحافي انو 'يستيجن فض الندوة الختامية لفعالية فمسطين  في مثل ىذه الفعاليات.
لؤلدب والتي كانت منعقدة في قصر الباشا األثري شرق مدينة غزة عمى أيدي أفراد األجيزة األمنية 

اعتداًء عمى الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع واعتبر ان 'ىذا االجراء يشكل  االربعاء'.
 السممي المكفولين دستوريا'.

 77/5/1071، القدس العربي، لندن
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 االحتالل يدمر مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية جنوب الخميل .55
واسعة من  (، عمى تدمير مساحات5|10: أقدمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي، صباح اليوم الخميس )الخميل

المحاصيل الزراعية جنوب الخميل )جنوب الضفة الغربية(، بعد انتشار مئات جنود االحتبلل في األراضي 
المزروعة ونصبيم لمخيام إلجراء تدريبات عسكرية. وأشار عثمان جبارين، منسق المجنة الشعبية في منطقة 

االحتبلل انتشروا بشكل واسع في  جنبا جنوب شرق يطا جنوب الخميل لمراسل "قدس برس" إلى أن جنود
أراض مزروعة بمحصول القمح والشعير، مما أدى إلى تخريب مزروعات المواطنين عمى مساحة تقّدر بنحو 
ألف دونم مربع. وبين جبارين أن إقدام االحتبلل عمى تخريب محاصيل المواطنين الزراعية يمحق خسائر 

 لمزروعات.فادحة لممزارعين بعد اقتراب موسم حصاد ىذه ا
 70/5/1071قدس برس، 

 
 1077خالل عام مميون دوالر صافي األرباح لبنك القدس  9.5 .59

قبل الضريبة وصل إلى حوالي  2011أعمن مجمس إدارة بنك 'القدس'، أن صافي األرباح لمعام  :رام اهلل
 فوائد %، في حين بمغ صافي إيرادات ال817مميون دوالر، وبمغ العائد عمى حقوق المساىمين  615
 
 

% من إجمالي الدخل، إضافة إلى ارتفاع نسبة الموجودات 8215مميون دوالر أي ما نسبتو  2018والعموالت 
 .2010% مقارنة بالعام 917بنسبة 

 70/5/1071، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

سابن اآلخر" .51  رائيمية  " فيمم فرنسي يروي قصة تبادل لمرضع بين عائمتين فمسطينية وا 
سرائيمية رأسًا عمى عقب إثر اكتشاف غريب. : ندى األزىري -باريس  تنقمب حياة عائمتين فمسطينية وا 

اكتشاف يضعيما أمام إعادة قراءة لمذات ولآلخر، ومراجعة مفاىيم اليوية واالنتماء. فماذا لو أكتشف 
و؟ وماذا لو ظن الطرفان، كما احدىما يوما أن من يقاسمو حياتو ىو عدوه، مغتصب أرضو أو ميدد أمن

 يحصل عمى أرض الواقع، انيما يمتمكان الحق نفس الحق وكمو؟
لممخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية لورين ليفي، يحاول من خبلل طرحو لفكرة مصطنعة أن  "ابن اآلخر" مفيم

وأن العائمتين إحداىما  في حيفا، يتطرق إلى حقيقة واقعة. تقوم عمى عممية تبادل لمرّضع في مشفى لموالدة
 . فمسطينية واألخرى إسرائيمية

 77/5/1071، الحياة، لندن
 

 األسرة الدولية لتحمل مسؤولياتيا تجاه الشعب الفمسطيني يدعو ردنياأل  مجمس األعيان .59
دعا مجمس األعيان في بيان لو امـس الخمـيس األسـرة الدوليـة إلـى تحمـل مسـؤولياتيا القانونيـة : بترا –عمان 

خبلقيـــة تجـــاه الشـــعب الفمســـطيني، مؤكـــدا تضـــامنو مـــع محنـــة األســـرى والمعتقمـــين فـــي ســـجون ومعـــتقبلت واأل
االحــتبلل والتــي تجــري عمــى مــرأى ومســمع المجتمــع الــدولي بأســره. وأكــد البيــان ضــرورة تفعيــل دور الييئــات 

يل ضـد المناضـمين والمنظمـات الدوليـة واإلقميميـة والعربيـة واإلسـبلمية فـي فضـح مخططـات وممارسـات إسـرائ
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مــن أجــل الحــق والحريــة والكرامــة، ووضــع حــد لمنيجيــة الصــمف والتعنــت اإلســرائيمية المجافيــة ألبســط مبــادئ 
 حقوق اإلنسان والمواثيق والقوانين الدولية واإلنسانية.

 77/5/1071، الدستور، عّمان

 
 ة ال يزال مستمرالمممك عبدهلل الثاني: سحب األرقام الوطني المخيماتوجياء ": اآلن نيوز" .56

إعتبر عضو بارز في البرلمان األردني أن العدالـة باتـت مطموبـة لقطاعـات واسـعة مـن األردنيـين  :اآلن نيوز
وفاجــأ النائــب  مــن أصــل فمســطيني منتقــدا إســتمرار بعــض سياســات اإلدارة الرســمية فــي اإلقصــاء والتيمــيش.

نــي مــن أصــل فمســطيني حضــور لقــاء شــعبي خميــل عطيــة أحــد أبــرز قــادة العمــل السياســي فــي الوســط األرد
لمعاىــل األردنـــي بدعوتـــو المباشــرة والصـــريحة )لمعدالـــة( التـــي تغيــب عـــن قطاعـــات واســعة مـــن أبنـــاء الشـــعب 

 األردني.
وضـــمن جولتـــو فـــي زيـــارة العشـــائر فـــي محـــيط العاصـــمة عمـــان إلتقـــى الممـــك عبـــدهلل الثـــاني ظيـــر الخمـــيس 

 خيمات كبيرة لبلجئين الفمسطينين في األردن.بالعشرات من أبناء وممثمي وقادة أربع م
وفي كممة لو باألثناء تحدث النائب عطية وىو النائب األكثر شعبية وحصدا لؤلصوات بالعادة في الببلد عن 
معاناة حقيقية يواجييا جزء من الشعب األردني قائبل: ثمة معاناة سـيد الـببلد يواجييـا جـزء مـن شـعبك الـوفي 

لوطنيــة وال تنتيــي عنــد غيــاب العدالــة واإلنصــاف واإلقصــاء فــي بعــض إتجاىــات اإلدارة تبــدأ بســحب األرقــام ا
وقال عطية بإسم البلجئين مخاطبا الممك مباشرة وسط حشد من الحضور بأن شعور األردنيين من  الرسمية.

فــي  أصــل فمســطيني بــالتيميش والتجاىــل يتزايــد وســط أزمــة إقتصــادية تخنــق الجميــع رافضــا المــزاودات عمــييم
 مسألة اإلنتماء لموطن والوالء لمنظام.

ووصف عطية من يرددون نغمة الوطن البديل في األردن بألموتورين وقال : ىؤالء يطمـون عمينـا بـين الحـين 
واألخـــر بيـــذه النغمـــة إلقـــبلق النـــاس وتـــأخير تقـــدم الـــوطن والمســـيرة مشـــددا عمـــى أن فمســـطين تبقـــى فمســـطين 

 المدىشة. واألردن سيبقى المممكة الياشمية
 70/5/1071، عمان، اآلن نيوز

 
 التضامنية مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيمي الحممةتصاعد االردن:  .90

تصاعدت حممة التضامن مع أسرى سجون االحتبلل اإلسـرائيمي الـذين : أحمد التميمي وغادة الشيخ -عمان 
 يوما. 24يخوضون معركة إضراب مفتوح عن الطعام "األمعاء الخاوية" منذ 

وفي ىذا اإلطار، نظمت قوى شبابية وحزبية وطبلبية أمس اعتصاما أمـام مسـجد الكـالوتي فـي عمـان رفضـًا 
لسياســـات الكيـــان االســـرائيمي، و"الصـــمت" الحكـــومي تجـــاه معانـــاة األســـرى األردنيـــين فـــي ســـجون االحـــتبلل 

 اإلسرائيمي.
ة تضـــــامنية مـــــع األســـــرى األردنيـــــين كمـــــا نظمـــــت لجنـــــة الحريـــــات فـــــي نقابـــــة الميندســـــين ظيـــــر أمـــــس، وقفـــــ

والفمسـطينيين المضـربين عـن الطعــام فـي السـجون االســرائيمية، داخـل خيمـة اعتصــاميم المقامـة مقابـل مجمــع 
 النقابات المينية.

وحمل المشاركون في الوقفة، الفتات تدعو إلـى إطـبلق سـراح األسـرى، واالسـتجابة لمطـالبيم، باإلضـافة إلـى 
 رفعيم صورىم.
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د، شــارك المئــات مـن الفاعميــات الشــعبية والحزبيــة والنقابيــة وأسـرى محــررون بالوقفــة التضــامنية التــي وفـي إربــ
نظمتيــا "حممــة صــمتك يقتــل األســرى" بســاحة مجمــع النقابــات المينيــة فــي إربــد أمــس، تضــامنًا مــع األســرى 

 المضربين عن الطعام.
ف مــن الخبــز عمــى المــواطنين لتــذكيرىم آالف رغيــ 10وتخمــل الوقفــة إضــراب عــن الطعــام وتوزيــع أكثــر مــن 

بقضـــية األســـرى، إضـــافة إلـــى توقيـــع عريضـــة تضـــامن مـــع األســـرى وسيصـــار إلـــى توجيييـــا إلـــى مقـــر األمـــم 
 المتحدة/ عمان، حسب المنظمين.

إلـــى ذلـــك، أعربـــت الجبيـــة الوطنيـــة لئلصـــبلح فـــي إربـــد عـــن قمقيـــا إزاء تـــردي أوضـــاع األســـرى الفمســـطينيين 
ودعت، في بيان أمس، كافة القـوى المحبـة لمسـبلم والييئـات الدوليـة  في سجون االحتبلل.واألردنيين والعرب 

طبلق سراحيم.  والمنظمات اإلنسانية والحقوقية إلى التدخل إليجاد حل سريع وعادل إلنقاذ حياتيم وا 
ى، إلـى ذلــك، دعـا حــزب الوســط اإلسـبلمي إلــى تضـافر الجيــود والضــغط عمـى المجتمــع الـدولي، لــدعم األســر 

 معربا عن رفضو لمحاوالت كسر عزيمتيم وصمودىم.
وقال الحزب في تصريح لو أمس، إن إسناد األسرى في معركتيم ضد االحتبلل واجب شرعي عمى كل أبناء 
طـــبلق  األمـــة العربيـــة واإلســـبلمية، داعيـــا إلـــى ضـــغط دولـــي جـــاد نصـــرة ليـــؤالء األســـرى مـــن أجـــل حـــريتيم وا 

 سراحيم.
يبة حزب الوحدة الشعبية ومجموعة من القوى الشبابية الحزبية والطبلبية، اليـوم، وفي سياق متصل، ينظم شب

اعتصاما أمام مسجد الكالوتي بعيد صـبلة الجمعـة، "رفضـًا لسياسـات الكيـان االسـرائيمي الفاشيسـتي والصـمت 
ــــى الجــــرائ ــــين، وصــــمت الحكومــــات العربيــــة والمجتمــــع الــــدولي عم ــــاة األســــرى األردني م الحكــــومي تجــــاه معان

 الصييونية، ولممطالبة بإسقاط معاىدة وادي عربة"، وفقا لبيان صادر عن الحزب.
 77/5/1071، الغد، عّمان

 
 تضامني مع األسرى في مجمع النقابات في الزرقاء ميرجان« الحرية ألسرانا» .97

لمعـتقبلت نظم مجمع النقابات المينية في الزرقاء ميرجانا تضـامنيا مـع االسـرى فـي ا: خميل قنديل -السبيل 
والــذي اقــيم فــي قاعــة المجمــع فــي الزرقــاء حيــث اكــد عريــف الحفــل " الحريــة الســرانا"الصــييونية تحــت عنــوان 

االسير المحرر انس ابو خضير ان ىذه الفعاليات التضامنية مع االسرى ليسـت لمتبـاكي عمـييم وانمـا لنصـرة 
ات التضـــامنية مـــع االســـرى الـــذين قضـــيتيم واستشـــعار تضـــحياتيم مؤكـــدا عمـــى ضـــرورة التفاعـــل مـــع الفعاليـــ

 يدافعون عن كرامة االمة وعزتيا .
وفي كممة باسم اىالي االسرى اكدت والدة االسير مرعي ابو سعيدة ان االسرى صامدون في معـركتيم " وان 
 امعائيم خاوية اال من الكرامة والعزة " منتقدة استمرار وزارة الخارجية فـي المماطمـة فـي تحركيـا تجـاه االسـرى
االردنيـين، كمـا اســتنكرت والـدة االسـير مرعــي تصـريحات احـد مســؤولي وزارة الخارجيـة بـان ابنيــا لـيس اردنيــا 
وانــو يحمــل ىويــة فمســطينية اال انيــا اكــدت ان ولــدىا االســير يحمــل رقمــا وطنيــا اردنيــا وقــد خــدم فــي القــوات 

لتحريــــر جميــــع االســــرى لــــدى  المســــمحة االردنيــــة ، كمــــا طالبــــت المقاومــــة باســــر مزيــــد مــــن جنــــود االحــــتبلل
 الصياينة.
استنكر المحامي صالح العرموطي تصريحات وزير الخارجية االردني بان عدد األسرى األردنيين ، من جيتو

اسيرا متسائبل " كيـف يـتم سـحب الـرقم الـوطني مـن االسـير مرعـي  24اسيرا فيما ان عددىم الحقيقي ىو  17
الحكومــة بالقيـــان بمســؤولياتيا تجـــاه قضــية االســـرى . وتضـــمن  وىــو معتقـــل لــدى ســـجون االحــتبلل " مطالبـــا
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الميرجـان عــدة قصـائد شــعرية لمشـاعر ايمــن العتـوم والتــي اشـاد فييــا ببطولـة االســرى وتضـحياتيم وصــمودىم 
 في وجو االحتبلل .

 77/5/1071، السبيل، عّمان
 

 حركة حماس األمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري يمتقي وفدًا منبيروت:  .91
استقبل األمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في مكتبو في القنطاري امس، وفدًا مـن حركـة "حمـاس" 
ضـــم األســـير المحـــرر تيســـير حـــداد ســـميمان ومـــدير العبلقـــات العامـــة وســـام الحســـن، فـــي حضـــور أمـــين ســـر 

 س" خميل شقير.المكتب التنفيذي في "تيار المستقبل" مختار حيدر ومنسق "مكتب القد
وتنــاول المقـــاء القضـــية الفمســـطينية وخصوصـــًا معركـــة "األمعـــاء الخاويـــة" التـــي يخوضـــيا األســـرى والمعتقمـــون 
الفمســطينيون فــي ســجون اإلحــتبلل اإلســرائيمي. وأطمــع ســميمان الحريــري عمــى تجربتــو فــي ســجون اإلحــتبلل 

 وعمى معاناة األسرى وسبل دعميم عربيًا ودوليًا واعبلميًا.
 77/5/1071، مستقبل، بيروتال

 
 السالم العربية تمسكيا بمبادرة تؤكد العربية الجامعة .93

 "السبلم"العربية أكدت تمسكيا بمبادرة  الدول جامعة، أن القاىرةمن  77/5/1071الخميج، الشارقة، نشرت 
ة، في بيان بمناسبة وطالبت الجامع العربية، معتبرة أنيا تمثل طريقًا واحدًا لمسبلم واالستقرار في المنطقة.

بوقف الضغوط الممارسة عمى  ،، أصدره قطاع فمسطين واألراضي العربية المحتمةفمسطينذكرى نكبة 
ىو قيام دولة فمسطينية مستقمة  "السبلم"الشعب الفمسطيني وقيادتو. ولفتت إلى أن حجر الزاوية في تحقيق 

 سنةمن جميع األراضي العربية المحتمة منذ وعاصمتيا القدس، مع االنسحاب اإلسرائيمي  1967عمى حدود 
 بشأن قضية البلجئين. 194والتمسك بتطبيق القرار  ،1967

جامعة الدول العربية  أن ،القاىرةمن  70/5/1071نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطيوأضافت 
تتمثل بإنياء تبعات  ،يريةشددت عمى أنو يقع عمى عاتق المجتمع الدولي مسؤولية أخبلقية وقانونية وضم

 نكبة فمسطين وتشريد أبناء الشعب الفمسطيني.
 

 "عدم االنحياز" لدعم عضوية فمسطين الكاممة في األمم المتحدة تدعوقطر  .92
دعت دولة قطر دول حركة عدم االنحياز التي لم تعترف بعد بفمسطين لبلعتراف بيا كدولة : قناوكالة 

في دعم المسعى الفمسطيني لمحصول عمى العضوية الكاممة في األمم مستقمة، واستمرارية دول الحركة 
ونّوىت دولة قطر بحقيقة مؤداىا إذا كان المجتمع الدولي مجمعا عمى أن الحل النيائي الشامل  المتحدة.

والعادل والمستدام لمقضية الفمسطينية ىو حل الدولتين، فإن االعتراف بدولة فمسطين دولة مستقمة عمى 
 من شأنو أن يسيم في التوصل لذلك الحل. ،1967ود أساس حد
في كممة ألقاىا السفير سيف بن مقدم البوعينين رئيس وفد قطر أمام االجتماع الوزاري لحركة قطر، وحثت 

المجتمع الدولي عمى التأكيد عمى عدم شرعية وقانونية المستوطنات  ،عدم االنحياز المنعقد في شرم الشيخ
المسؤولية الكاممة  "إسرائيل"كما طالبت المجتمع الدولي بتحميل  اضي الفمسطينية المحتمة.اإلسرائيمية في األر 

 عن تعثر عممية السبلم.
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وفيما يتعمق بقضية األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرب في سجون االحتبلل اإلسرائيمي أعرب البوعينين 
 عن تضامن دولة قطر الكامل معيم.

 77/5/1071الشرق، الدوحة، 
 

 ساعة طيمة أيام األسبوع 12يفتح  أن: معبر رفح يجب المصرية محمد مرسي لمرئاسة مرشحال .95
 إقامة إلىنو يسعى أ المصرية،مرشح لمرئاسة الو  ،رئيس حزب الحرية والعدالة ،محمد مرسي .أكد د :القاىرة

ساعة  24 ي مفتوحاً عمى ضرورة بقاء معبر رفح الحدود عبلقة قوية مع الفمسطينيين بشكل عام، مشدداً 
الفضائية المصرية مساء األربعاء  CBCوقال مرسي في حديث تمفزيوني لقناة  .األسبوعطيبة أيام  يومياً 
وتقوية العبلقة بحركة حماس بشكل خاص والفمسطينيين  ،غزة المحاصرين أبناءدعم  إلى: "نسعى 10/5

ية كامب ديفيد، و لكنو في حالة أصبح إلى أنو كان في السابق يرفض اتفاق مرسيو أشار  بشكل عام".
"، بالقول: "لكن عمى الطرف اآلخر احتراميا أيضاً  لمجميورية فسيحترم المواثيق والعيود، مستدركاً  رئيساً 
 ( األخر لمسبلم.إسرائيلعمى عدم احترام الطرف ) مشدداً 

نما السبلم : "وطالب مرسي الطرف الصييوني بااللتزام والوفاء باتفاقيات السبلم، قائبلً  السبلم ليس كبلم وا 
فعل عمى األرض"، وأشار إلى بعض التمميحات والتصرفات والتيديدات الصييوني، وقال: "لقد مضي عيد 

 مميون مصري". 90ين صييوني إخافة يمبل خمسةوال يمكن ل أن يصبح الرئيس المصري متراجعاً 
 70/5/1071المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 تقدر الوزن االستراتيجي وىي ال تريد العداء مع مصر "إسرائيل" :يةالمصر  لمرئاسة مرشح .99

 :الرايجريدة معو  أجرتيافي مقابمة  ،اهلل المرشح لرئاسة مصر حسام خيرقال  :أغاريد مصطفى -لقاىرة 
إسرائيل تقدر الوزن االستراتيجي الضخم لمصر، وىي ال تريد العداء مع مصر، وفي الوقت نفسو نحن "

 عادالً  ء أنفسنا واستعادة طاقاتنا اقتصاديا، وكل المطموب ىو أن يكون السبلم مع إسرائيل سبلماً نسعى لبنا
، أما االتفاقات ففي داخميا نقاط التوافق، ولكني ال أثق في ىذا الكبلم، واحداً  يمتزم بو الطرفان وليس طرفاً 

نما عبلقة ثبلثية لوجود ا لواليات المتحدة، فإذا استطعنا التحاور ولكن عبلقتنا مع إسرائيل ليست ثنائية وا 
معيا سنأخذ حقنا، لكن العيب أننا مستسممون إلسرائيل وأميركا، ولذلك البد من أن يكون لنا قرار سياسي 

الذين  تصريحات المرشحين خصوصاً " الرئاسية بعدما سمعقرر خوض االنتخابات وأشار إلى أنو  ."منفرد
 ."إلغاء اتفاقيات السبلم مع إسرائيل ومع تصدير الغاز شعرت بالخوفخرجوا عمينا بتصريحات مقمقة حول 

 77/5/1071الراي، الكويت، 
 

 الخارجية المصري يطالب بضغوط دولية لإلفراج عن األسرى الفمسطينيين وزير .91
قال وزير خارجية مصر محمد عمرو، إن ببلده ترى أىمية ممارسة ضغوط دولية، عمى  :شرم الشيخ

التفاقية جنيف  ئيمية لحمميا عمى احترام التزاماتيا بصفتيا السمطة القائمة باالحتبلل وفقاً الحكومة اإلسرا
نياء الممارسات التعسفية ضد الفمسطينيين  ،وخاصة إجراءات االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي ،الرابعة وا 

مة عمرو خبلل جاء ذلك في كم أسير فمسطيني. 4700وكذلك تحسين األوضاع المعيشية ألكثر من 
والتي عقدت عمى ىامش اجتماع "، وضع األسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية"الجمسة الخاصة 

 وزراء خارجية دول عدم االنحياز المنعقد في منتجع شرم الشيخ.
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ن مصر ترى أن حركة عدم االنحياز ينبغي أن تدين بأقوى العبارات المعاممة القاسية وسبل إعمرو  قالو 
وشدد عمى ضرورة تطبيق قرار منظمة  عذيب المختمفة التي يتعرض ليا السجناء السياسيون الفمسطينيون.الت

الصحة العالمية الصادر منذ عامين بشأن إرسال لجنة لتقصى الحقائق تشمل ممثمين عن الصميب األحمر 
إن " :م عمرو كممتو قائبلً واختت لمتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدىورة التي يتعرض ليا األسرى.

 ."باإلفراج عن جميع السجناء السياسيين الفمسطينيين الحركة يجب أن تطالب مجدداً 
 70/5/1071نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
 الفمسطينيين ىولية ما يحدث لألسر ؤ االتحادات المينية تحمل المجتمع الدولي مس: مصر .99

 ىالمختمفة لمنقابات المينية وقفة تضامنية مع األسر المصرية مو االتحادات نظم ممث محمود الفرماوي:
وذلك لمتعبير عن التضامن الكامل مع  ،الفمسطينيين أمام مقر االتحاد العام لمميندسين العرب ظير أمس

 وناشدم. والمضربين عن الطعا ،المعتقمين في سجون االحتبلل اإلسرائيمي ىالفمسطينيين واألسر  ىاألسر 
جل وقف سياسات اإلبادة البطيئة لسمطات أممثمو االتحادات المجتمعين الدولي والعربي سرعة التدخل من 

لموقوف عمي األوضاع  مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً  ،الفمسطينيين ىاالحتبلل في حق األسر 
 الفمسطينيون. ىالخطيرة التي يعيشيا األسر 

 77/5/1071األىرام، القاىرة، 
 

 ى الفمسطينيينمع األسر  تضامنياً  العربية لحقوق اإلنسان تنظم ميرجاناً  المنظمة .96
الفمسطينيين  ىتنظم المنظمة العربية لحقوق اإلنسان فعاليات الميرجان التضامني مع األسر  محمد حجاب:

قرب أفي  ىعن األسر  اإلفراجوليتو في ضمان ؤ االضطبلع بمس ىاالثنين المقبل لحث المجتمع الدولي عم
واالتحادات اإلقميمية  ،ويشارك في احتضان ىذه الفعالية عدد من المؤسسات الشعبية العربية ،وقت ممكن

 وجماعات حقوق اإلنسان الفمسطينية والعربية والدولية.
 77/5/1071األىرام، القاىرة، 

 
 حممة دولية لكسر الحصار عن القدس: القاىرة .10

وذلك خبلل  ،القدس ة وعربية حممة دولية لكسر الحصار عندشنت عدة جيات مصري: أنس زكي - القاىرة
وشارك فيو ممثمون لقوى سياسية ومؤسسات  ،مؤتمر عقد األربعاء بمقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاىرة

وبدأ المؤتمر بكممة لمقرر لجنة العبلقات الخارجية ىشام يونس  عن جامعة الدول العربية. فضبلً  ،دينية
عن التعبير عن التضامن مع  تضافة المؤتمر جاءت بيدف دعم القدس والمقدسيين فضبلً الذي أكد أن اس

 األسرى الفمسطينيين في سجون االحتبلل اإلسرائيمي.
كما تحدث منير حنا مطران الكنيسة األسقفية بالقدس والشرق األوسط، حيث أكد عمى أن القدس ممك 

ليم أي تاريخ أو آثار بالمدينة، كما أكد أن الفمسطينيين  لممسممين والمسيحيين في حين أن الييود ال يوجد
 بحاجة إلى تبني رؤية موحدة لمخاطبة المجتمع الدولي في ىذا الشأن.

وبدورىا أكدت ناصرية بغدادي مستشارة قطاع فمسطين واألراضي المحتمة بجامعة الدول العربية، أن القدس 
 مر التاريخ. تتعرض ألخطر عدوان وأشرس انتياك استيطاني عمى
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أما مدير مركز الدراسات الفمسطينية بالقاىرة، إبراىيم الدراوي، فركز في كممتو عمى ما تشيده القدس المحتمة 
من تجريف لؤلراضي وبناء مكثف لممستوطنات إضافة إلى الحفريات التي تجري أسفل المسجد  حالياً 

 عن بناء الجدران العازلة. األقصى فضبلً 
نت، قال الدراوي إن المشاركين في المؤتمر أكدوا عمى أن دعم القدس .لمجزيرة وفي تصريحات خاصة

والمقدسيين يكون بإبراز قضيتيم عمى كل األصعدة لكشف االعتداءات اإلسرائيمية، وال يكون بما قام بو 
 البعض من زيارة القدس في حماية االحتبلل اإلسرائيمي.

 70/5/1071موقع الجزيرة.نت، 
 

 االحتالل اإلسرائيمي رمنيا استمرا لمعدالة تاماً  عض مناطق الشرق األوسط تعاني غياباً : بالسعودية .17
شرم الشيخ: أكد األمير تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودية لمعبلقات المتعددة 

نكار لحقوق األطراف، أن منطقة الشرق األوسط ال تزال تعاني في بعض مناطقيا من غياب تام لمعد الة وا 
أنو ليس أدل عمى ذلك من استمرار االحتبلل اإلسرائيمي الجاثم لعقود عمى األراضي  اآلخرين، مبيناً 

في كممتو أمس أمام االجتماع الوزاري لحركة عدم االنحياز بمدينة  ،وقال األمير تركي الفمسطينية المحتمة.
موقفيا الثابت والراسخ الداعم لمقضية الفمسطينية  تجدد التأكيد عمى"إن السعودية  :شرم الشيخ المصرية

 ."والشعب الفمسطيني انطبلقا من دعميا وتأييدىا لممبادرة العربية لمسبلم
 77/5/1071الشرق األوسط، لندن، 

 
 "توبقال"سوريا عمى قمة جبل و مغاربة يرفعون عممي فمسطين "... جسد واحد" شعارتحت  .11

، تحت شعار "توبقال"م مجموعة من الشباب المغربي رحمة إلى جبل نظ: عبد الكبير الميناوي - مراكش
وقال فؤاد الداني، وىو أحد المنظمين ، ، توجت برفعيم عممي سوريا وفمسطين عمى قمتو"جسد واحد"

جمعنا ىدف واحد، يتمخص في إيصال رسالة تضامن، "الشرق األوسط: جريدة والمشاركين في الرحمة، ل
"، ليا، مساندة الشعب المغربي أشقاءه في فمسطين وسوريا في المحن التي يعيشونياأردنا أن نؤكد، من خبل

 ."رفعنا شعار )جسد واحد(، تضامنا مع إخواننا في سوريا وفمسطين" وأضاف
 77/5/1071الشرق األوسط، لندن، 

 
 زوار ييود يغيبون عن احتفال في تونس .13

الزوار الييود بعيدا عن  آالفأبقت مخاوف أمنية : نبيل عدلي :تحرير ،رفقي فخري إعداد: –جربة )تونس( 
زائر االحتفاالت الدينية  500لم يحضر أكثر من حيث  .األسبوعاحتفال سنوي في جزيرة جربة التونسية ىذا 

 ،والخميس األربعاءيومي  إفريقياالتي تقام بعد شير من عيد الفصح في واحد من أقدم المعابد الييودية في 
 الزوار. آالفذب وىو حدث كان يجت

أو  400تتقدم كالمعتاد. جاء نحو  واألمور"المناخ جيد  :لرويترز ،رئيس معبد جربة ي،طرابمس زوقال بيري
 .ننا سعداء فحسب الن )ىذا االحتفال( مضى قدما وجاء الناس"إ" . وأضافشخص" 500

 70/5/1071وكالة رويترز، 
 

 يال األوضاع الصحية لألسرى المضربينعن "قمقو العميق" ح يعرب المفوض العام لألونروا .12
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حيال  "قمقو العميق"عن ، ونرواالمفوض العام لوكالة األ ،أعرب فيميبو غراندي :فتحي صّباح -القاىرة  ،غزة
، "حل مقبول"األوضاع الصحية لؤلسرى المضربين عن الطعام. وناشد الحكومة اإلسرائيمية التوصل إلى 

ن الطعام تتعمق عمومًا بالحقوق األساسية لمسجناء المنصوص عمييا في مطالب المضربين ع"الفتًا إلى أن 
اثنين من المعتقمين إداريًا )ذياب وحبلحمة( يعانون من وضع صعب بعد ". وأشار إلى أن "مواثيق جنيف

 ."يومًا من اإلضراب عن الطعام وأنيم معرضون إلى خطر الموت 74مرور أكثر من 
 77/5/1071الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" إلى احترام حقوق األسرى الفمسطينيين ودعتاألوروبية  فوضيةالم .15

"احترام حقوق األسرى  إلى "إسرائيل"أصدرت المفوضية األوروبية بيانًا دعت فيو : محمد ىواش –رام اهلل 
م والسماح لي اإلضرابالفمسطينيين ومعاممتيم وفق القانون الدولي، بما يضمن توفير العبلج لممرضى بسبب 

 بمقاء ذوييم".
 77/3/1071النيار، بيروت، 

 
 الفمسطينيين عريضة أوروبية لمتضامن الدولي مع األسرى إطالق .19

وقع أكثر من مئة برلماني وسياسي أوروبي بارز عمى عريضة تطالب  :فتحي صّباح -القاىرة  ،غزة
الفمسطينية في -بلقات األوروبية. وقال مجمس الع"احترام قواعد القانون الدولي في معاممة األسرى"إسرائيل بـ

تحسين الظروف الحياتية لؤلسرى الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية وفقًا "بيان أمس، إن العريضة طالبت بـ
التفاقية جنيف الرابعة، وتبّنت جزءًا من مطالب األسرى المضربين عن الطعام، خصوصًا إنياء العزل 

. ودعا الموقعون مسؤولة الخارجية في االتحاد "ارات ذوييمالفردي ضدىم، والسماح ليم باستقبال زي
الضغط عمى إسرائيل لتمبية مطالب األسرى اإلنسانية التي يكفميا ليم القانون "األوروبي كاثرين آشتون إلى 

 ."الدولي
وزراء من إرلندا الشمالية، من بينيم  5ومن الموقعين رئيس حزب شين فين اإلرلندي جيري آدمز، ومعو 

يس الوزراء مارتين ماكينس. ومن بريطانيا، وّقعت وزيرة التنمية الدولية السابقة كمير شورت، والبارونة رئ
 جيني تونغ، وعدد كبير من نواب البرلمان األوروبي.

 77/5/1071الحياة، لندن، 
 

 يرقى إلى جرائم الحرب  الفمسطينيين ما تقوم بو "إسرائيل" ضد األسرى: االنحياز عدمحركة  .11
صدر بيان عن مؤتمر وزراء خارجية دول عدم االنحياز تضمن دعوة المجتمع  وليد عوض: -م اهلل را

نقاذالدولي لمتصدي بشكل عاجل لموضع الذي يمر بو األسرى المضربون   "إسرائيل"حياتيم وتحميل  وا 
 "إسرائيل" مبإلزا المسؤولية عن كل ما يحدث من انتياكات لحقوق األسرى داخل سجون االحتبلل، مطالباً 

أن ما  إلىباحترام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق عمى األراضي الفمسطينية واألسرى الفمسطينيين، ومشيرا 
 .اإلنسانيةجرائم الحرب وجرائم ضد  إلىمن ممارسات ضد األسرى يرقى  "إسرائيل"تقوم بو 

اتفاقية جنيف ذات الصمة، ودعم إطبلق سراح جميع األسرى واالنصياع الكامل لبنود  إلىودعا البيان 
الجيود المتواصمة لزيادة الوعي بقضية األسرى وحشد التأيد لجيود الشعب الفمسطيني وقيادتو لمواجية 
االختراقات االسرائيمية ضد األسرى، مطالبة الجمعية العامة لؤلمم المتحدة ومجمس األمن ومجمس حقوق 
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ل سجون االحتبلل، وتأييد مطالبة وزير األسرى بالتصدي لموضع المأساوي لؤلسرى داخ اإلنسان
قضية األسرى عمى الجمعية العامة لؤلمم المتحدة واستصدار فتوى حول المركز القانوني  بإدراجالفمسطينيين 

 لؤلسرى بصفتيم أسرى حرب من محكمة الىاي الدولية.
 77/5/1071، لندن، القدس العربي

 
 المضربينالفمسطينيين ى سويسرا تعرب عن قمقيا إزاء أوضاع األسر  .19

أعربت الحكومة السويسرية عن قمقيا إزاء حالة األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام، مطالبة  :بيرن
من "وقال بيان صادر عن الخارجية السويسرية، الميمة، إنو  ."السمطات المعنية بالعمل عمى متابعتيم طبيا"

لتزامات التي تقع عمى عاتقيا، وبضرورة احترام التزاماتيا خبلل ىذه المناسبة، تذكر سويسرا الدول باال
 ."بموجب القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعمق بظروف االعتقال

 70/5/1071نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي
 

 اعتماد سفير إسرائيمي بجنوب السودان .16
بالدولة  "إسرائيلـ"ل مدت دولة جنوب السودان اليوم الخميس حاييم كورين سفيراً اعت: مثيانق شريمو -جوبا 

الوليدة، وقال كورين في تصريحات صحفية عقب لقائو رئيس جنوب السودان سمفا كير ميارديت إن تل 
م إلى أنيم مستعدون لتقديم الدع أبيب ستعمل من أجل دعم وتطوير العبلقات الدبموماسية مع جوبا، مشيراً 

 والمساعدة من أجل تنمية جنوب السودان وتطورىا.
ويرى أنطوني جوزيف، وىو صحفي بجوبا، أن خطوة اعتماد سفير إسرائيمي في جوبا ستميد لؤلخيرة 
االستفادة من خبرات تل أبيب في تنمية قدراتيا. ويضيف بحديثو لمجزيرة نت أن عمى جوبا استثمار ىذه 

 والزراعية واالقتصادية. العبلقة لبناء قدراتيا العسكرية
 70/5/1071موقع الجزيرة.نت، 

 
 يجب أن يعرف الفمسطينيون أنيم جزء من الثورة العربية : فرنسي سياسيناشط  .90

الناس في شوارع حمص إن "الناشط السياسي الفرنسي مارتن ماكنسون  قالحسام الدين محمد:  -لندن 
يساند  أيضاً ضية الفمسطينية. كل متظاىر يساند الثورة ودمشق لدييم مبدآن: انتماء الجوالن لسورية، والق

جزء من الثورة العربية. الفمسطينيون منظمون ويقومون  أنيميعرف الفمسطينيون  أنالثورة الفمسطينية يجب 
وخاصة  ،حكومات ديمقراطية في العالم العربي أنيفيموا  أن. انو من الميم جدا بمظاىرات نناصرىا تماماً 

وحميفيا  إسرائيلىو صديق  األسدنظام  أنيعرفوا  أنون لصالح قضيتيم، ويجب في سورية ستك
والنظام السوري  اإلسرائيميونمنيم.  إسرائيلبكثير مما قتمت  أكثروقد قتل من الفمسطينيين  ،الموضوعي

حكومة فمسطينية موحدة. ىدف االثنين ىو نفسو ىو تقسيم  أيلدييم ىدف واحد وىو منع حصول 
الثورات العربية وخاصة  إلىينضموا  أنين واستخدام ىذا التقسيم لمصمحتيما. عمى الفمسطينيين الفمسطيني
 أخيراً يظيروا تضامنا لمشعب السوري، وحتى حماس التي كانت حميفة لسورية قامت  أنويجب  ،السورية

قرب حمفاء عادل وصحيح. مبارك كان ا أمرضده وىو  باالبتعاد عن النظام السوري واالصطفاف عممياً 
يعرفون ما سيفعمو.  اإلسرائيميون. تعرف ماذا سيفعل. كان األعداء أحسن، وحافظ وبشار كانا إسرائيل

بحممة فيجب ربط ىذه  أقوم أنكان عمي  إذالشعبو.  حالياً  األسديشبو ما يفعمو  2008القصف في غزة 
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من وصول  مرعوبة تماماً  إسرائيلباختـصار  .2012حمص  2008غزة  2006النقاط مع بعضيا: لبنان 
 ."حكومات ديمقراطية حقيقية في العالم العربي

 77/5/1071، لندن، القدس العربي
 

 ىل تشابيت الظروف لنشر مستعربين عمى حدود مصر؟ .97
ــاة( بــأن تشــكل فريــق مــن : خــاص -المجــد فــي ثبلثينيــات القــرن الماضــي نشــأت فكــرة لــدى عصــابة )الياغان

رية وتنفيــذ عمميــات قتــل وتصــفية ضــد الفمســطينيين داخــل مــدنيم وقــراىم  ولــم أعضــائيا لمقيــام بميــام اســتخبا
جزء من أعضاءىا لمتجسـس  1942يقتصر األمر عمى ذلك بل خصصت عصابة "البالماخ" مع بداية العام 

وجمـع المعمومــات مـن الــدول العربيــة باالضـافة لمقيــام بعمميـات اغتيــال لمعــرب مـن خــبلل تسـمل أفرادىــا لمــدول 
 ة معرب محمييين.العربي

ىذا األمر يطرح تساؤالت عـدة فـي ظـل نشـر الجـيش الصـييوني مـؤخرًا وحـدة خاصـة مـن المسـتعربين ضـمن 
  قوات الجيش الصييوني عمى الحدود المصرية  وقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وحدة المستعربين

 ممراقبة الحدودية.ستتعامل مع مشكبلت "النقاط العمياء"، وىي النقاط التي ال تخضع ل
ومن ضمن ىذه التساؤالت؟ ىل تشابيت الظروف الحالية في مصر مع تمك الظروف التـي دفعـت الصـياينة 
 لنشر المستعربين قبل احتبلل فمسطين؟ وىل لدى دولة الكيان مخطط تم وضعو لمتعامل مع مصر الثورية؟ 

لجبيـة المصـرية وليـذا كـان البـد مـن أخــذ تستشـعر دولـة الكيـان الخطـر الحقيقـي الـذي يحـدق بيـا مـن ناحيـة ا
االحتياطــات واالســتعداد لممســتقبل  ومــن ضــمن ىــذه االســتعدادات التحــرك عمــى الحــدود مــع مصــر مــن جيــة 
والتوغل في أراضييا واالستعداد لعمميات تثير القبلقل أو عمميات اغتيال تشـعل األمـور وتقمـب الطاولـة عمـى 

 ا.الخصوم القادمين عمى كرسي الحكم فيي
 وىنا نذكر األىداف من وراء نشر ىذه الوحدة عمى الحدود المصرية :

لمتابعة األوضاع داخل سيناء بشكل أفضل في التقارير التي تتحدث عن ضعف سيطرة األمن المصري  -1
 عمييا وتواجد عناصر معادية لمكيان فييا.

 ن البمدين وتوسيع العمل األمني.التوغل االستخباري داخل األراضي المصرية عبر الحدود الواسعة بي -2
 العمل عمى تجنيد عدد من المصريين بالتعاون مع وحدات المستعربين لمقيام بميام خاصة. -3
تنفيذ عمميات اغتيـال أو تفجيـر ىامشـية فـي األراضـي المصـرية بمـا يقمـب الطاولـة عمـى القـوى السياسـية  -4

 الصاعدة التي يتوقع سيطرتيا عمى الحكم قريبًا.
لفت االنتباه العالمي والقيام بميام أمنية تحرض عمى مصر وقطاع غزة باعتبار أن السـبلح يمـر لقطـاع  -5

 غزة بعمم مصر وصمتيا عمى ذلك.
مراقبـة أفــراد المقاومــة الفمســطينية ومراقبــة حركــة األنفــاق عبـر المســتعربين والقيــام بميــام خاصــة فــي حــال  -6

 الحدودية مع القطاع. ورود معمومات عن وصول سبلح عبر األنفاق
حمايــة الحــدود الصــييونية مــن عمميــات فدائيــة قــد ينفــذىا مصــريون أو فمســطينيون كمــا حــدث فــي عمميــة  -7

 ايبلت العام الماضي.
 تعزيز األطماع في شبو جزيرة سيناء وفرض معادالت جديدة فييا وزيادة الطوق والحراسة األمنية. -8

 9/5/1071، المجد االمني
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 والشكوك الديمغرافية "رائيلإس" مستقبل .91
 د. أسعد عبد الرحمن
َضُعَف اإلغراُء عند الييود بأن إسرائيل ىي الوطن القومي لييود العالم. وألول مرة منـذ أربـع سـنين، انخفـض 
عدد المستجمبين من "المستوطنين الجدد" إلى فمسطين. وحسـب معطيـات "وزارة االسـتيعاب" اإلسـرائيمية، فإنـو 

فـي عـام  19٫231ميـاجرًا و"مسـتوطنًا" ييوديـًا جديـدًا إلـى إسـرائيل، مقابـل  18٫968جمـب  تم 2011ي عام 
. ويتبين من المعطيات أيضًا أنو بينما ارتفع عدد المياجرين من دول الجميوريات السـوفييتية السـابقة 2010

الميـاجرين مـن بقيـة  من المسيحيين الروس )غير المصنفين دينيًا( ومن إثيوبيا فـي العـام األخيـر، فـإن معـدل
 الدول انخفض بشكل واضح.

وفي مقال منشور مؤخرًا بعنوان "مياجرون بيض، مياجرون سود"، يقول يرون لندن: "معظـم الميـاجرين مـن 
دول االتحــاد الســـوفييتي ســابقًا لـــم ييــاجروا إلـــى ىنــا ألن نفوســـيم تتــوق لمعـــيش بــين الييـــود، بــل ألنيـــم أرادوا 

فتحت أماميم أبواب الدول الغربية الغنية واليادئة، لما جاؤوا إلينا أصبًل. وكي  تحسين مستوى معيشتيم. ولو
نقتنع بذلك يكفي أن نتذكر سياسة إسرائيل التي ناشدت اإلدارة األميركية رفض المياجرين الييود من االتحاد 

 السوفييتي بغرض توجيييم إلى ىنا".
سـرائيل عمـى المـديين القريـب والمتوسـط موضـع شـك، ويخمص كتاب جديد لبـاحثين غـربيين إلـى أن مسـتقبل إ

وأن وجودىا ككيان سياسي أو كـ"دولة وطنية"، ىو وجود غير مضمون بعد خمسة عشر عامًا في المتوسط، 
 وذلك بسبب جممة من العوامل الداخمية والخارجية.

بالشـــــؤون  ويســـــتعرض كتـــــاب "إســـــرائيل... مســـــتقبل فـــــي موضـــــع الشـــــك"، لمبـــــاحثين البمجيكيـــــين المختصـــــين
ـــى ذلـــك االســـتنتاج.  ـــي قـــادت وتقـــود إل اإلســـرائيمية، ريشـــار الوب وأوليفيـــا بركـــوفيتش، األســـباب والعوامـــل الت
وبحســب الكــاتبين، فــإن "وجــود إســرائيل فــي الشــرق األوســط ميــدد بــالزوال إذا لــم ُيحســن قادتيــا التعامــل مــع 

ودىا". ويعدد الوب وبركوفيتش ثمانية عوامـل العوامل الخارجية والداخمية التي تحدد مستقبميا وتؤثر عمى وج
( تنــــامي العــــداء لـــــ"السامية" 1تــــؤثر عمــــى وجــــود إســــرائيل مســــتقببًل، ويخصصــــان فصــــبًل لكــــل واحــــد منيــــا: )

( صـــعود القــوى اإلســـبلمية فــي دول الجـــوار التــي تنظـــر إلـــى 2والصــييونية لـــو تــأثير عمـــى وجــود إســـرائيل، )
( التغييرات داخل الدول المعادية إلسرائيل واستمرار 3ية الغربية البشعة"، )إسرائيل كـ"امتداد وصنيعة لئلمبريال

( إسرائيل لـن تـتمكن مسـتقببًل مـن إدارة المعـارك فـي أراضـي العـدو 4حالة عدم االستقرار )الثورات العربية(، )
يـل جديـد ( تراجع التأييد الدولي إلسـرائيل مـع ظيـور ج5وستكون عرضة لميجمات بسبب الحروب الحديثة، )

( الرأي العام العالمي سـيرد بعدائيـة إذا 6في الدول األوروبية وغيرىا ال يشعر بالذنب جراء وقوع "المحرقة"، )
قصـــــاء وتيمـــــيش  1967مـــــا تبـــــين لـــــو أن النوايـــــا الحقيقيـــــة إلســـــرائيل ىـــــي ضـــــم األراضـــــي المحتمـــــة عـــــام  وا 

جوم منظم بوسـائل تكنولوجيـة متقدمـة، ( إسرائيل دولة صغيرة وضيقة، وفي حال تعرضيا لي7الفمسطينيين، )
( التصدعات داخل المجتمع اإلسرائيمي، حيث يمعب 8فإن ضرب مواقعيا االستراتيجية أمر ال يمكن منعو، )

(، كما يمعب لصالح الجماعات 48النمو الديموغرافي لصالح قوى غير صييونية مناىضة لمدولة )فمسطينيو 
 التي باتت تتبوأ مراكز ميمة في التركيبة السياسية وفي الجيش.االستعمارية )االستيطانية( المتطرفة 

، 1967عن كل ىـذا، يقـول البروفيسـور إيمـي بـار نـافي الـذي قـدم لمكتـاب: "العـالم ابتسـم إلسـرائيل حتـى عـام 
لكنيـــا بعـــد ذلـــك بـــدأت تفقـــد مكانتيـــا، حيـــث تحولـــت ضـــحية اليمجيـــة النازيـــة إلـــى مضـــطيد ســـبب معانـــاة ال 

ين. مفعــول أوشــفيتس تبــدد". مــن جانبــو يقــول البروفيســور اإلســرائيمي يوســف ىــودرا، مــن توصــف لمفمســطيني
جامعة "بار إيبلن، إن"أىم العوامل التي وردت في الكتاب ىو التصدعات والصراعات الداخميـة فـي المجتمـع 
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تعمـق فـي إسـرائيل. قـد اإلسرائيمي، والتي تيدد استقراره. فالصراعات الثقافيـة والدينيـة والطبقيـة واأليديولوجيـة ت
تختفــي ىــذه الصــراعات أحيانــًا، لكــن حالــة االســتقرار األمنــي مــن شــأنيا أن تــذكي مواجيــات قاســية، بــل ربمــا 
عنيفة داخل المجتمـع". ويخـتم ىـودرا قـائبًل: "أدوات الدعايـة اإلسـرائيمية القديمـة، كالمحرقـة مـثبًل، لـم تعـد ذات 

 ى".فعالية، فذكرى المحرقة ذاتيا أخذت تتبلش
وفي سياق الشيادات اإلسرائيمية، نشر موقع "ديمي بيست" مقااًل لمكاتبـة األميركيـة اإلسـرائيمية الجنسـية إميمـي 
ىــاوزر، تحـــدثت فيـــو عـــن الســـنوات التـــي عاشـــتيا فـــي تــل أبيـــب واألســـباب التـــي دعتيـــا إلـــى مغـــادرة إســـرائيل 

ســرائيمي الييــودي صــار يركــز عمــى اضــطياد واالســتقرار فــي الواليــات المتحــدة مجــددًا، قائمــة إن "المجتمــع اإل
شعب آخر وسمبو حقوقو في الحرية والكرامة اإلنسانية والمساواة". ثم تقول: "مع انشغال إسـرائيل بصـورة أشـد 
ـــد مـــن العنـــف واالحـــتبلل البلإنســـاني، وتعامميـــا بدرجـــة أقـــل مـــن  فـــي مشـــروعات االســـتيطان، والتزاميـــا بمزي

عداء الحـظ بكـونيم ييـودًا، أصـبحنا نـدرك أنـو مـن غيـر المـرجح أن نخطـو الديمقراطية حتى مع من يعدون سـ
نحو العودة قط. ال أدري ما إذا كان طفبلنا أكثر أمنا ىنا منيما ىناك، لكني أعرف ما يمي: أنيما لـن يجبـرا 
عمى أداء خدمـة عسـكرية تكـرس اآلن بدرجـة أقـل لمـدفاع عـن الدولـة )اإلسـرائيمية( مـن اضـطياد شـعب آخـر. 

ا أن الحكومــة تصــب األمــوال فــي بنــاء مســتوطنات غيــر شــرعية عمــى أراض مســروقة. وىمــا ال يتعرضــان كمــ
لشـــعارات يطمقيـــا قـــادتيم عـــن الســـبلم، فـــي الوقـــت الـــذي ال تتجـــو أفعـــاليم إال نحـــو القضـــاء عمـــى احتمـــاالت 

دامــة وتشــديد  االضــطياد ضــد الســبلم". وتخــتم ىــاوزو مقاليــا قائمــة: "إن مجتمعــًا صــار يركــز عمــى حمايــة وا 
شعب آخر ىي سياسة تنـتج، بـل وتكـافئ، الكراىيـة. ال أريـد أن أربـي اآلدميـين االثنـين األعـز إلـى قمبـي )أي 

 إبناي( في مثل تمك األجواء. سأحمييم مما تحولت إليو إسرائيل".
مبيـــة وقـــد أكـــدت صـــحيفة "ىـــآرتس" العبريـــة، اســـتنادًا إلـــى معطيـــات إحصـــائية إســـرائيمية وفمســـطينية، أن األغ

الديمغرافية التي يتمتع بيا الييود حتى اآلن في فمسطين التاريخية، ستختفي خبلل ثبلث سـنوات، مشـيرة إلـى 
مميـون فـي الضـفة الغربيـة  2٫6 مميـون نسـمة )مـنيم 4٫2معطيات فمسطينية أكدت أن عدد الفمسطينيين يبمغ 

ذا مــا أضــيف إلــييم  1٫6و ، فســيكون عــدد 48ي فــي أراضــي مميــون فمســطين 1٫4مميــون فــي قطــاع غــزة(، وا 
مميون نسمة. أما معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيمية، فتؤكد أن  516الفمسطينيين بين النير والبحر 

 1٫6مميــون ييــودي و 5٫9مميــون نســمة )مــنيم  7٫8الي حــو  2011عــدد ســكان إســرائيل بمــغ فــي نيايــة عــام 
، ما يعني أن عدد الييود بـين النيـر والبحـر يزيـد عـن عـدد ألفًا من جنسيات مختمفة( 325مميون فمسطيني و
ألـــف فقـــط إذا مـــا  100ألـــف نســـمة فقـــط، إذا مـــا اســـتندنا إلـــى المعطيـــات الفمســـطينية، و 300الفمســـطينيين بــــ 

إلســرائيمية. واســتنادا إلــى ىــذه األخيــرة حــول نســبة التكــاثر الطبيعــي، سيتســاوى عــدد اســتندنا إلــى المعطيــات ا
، فـي حـين سيصـل العـدد 2015مميون نسمة في عام  6٫3الييود يبمغ عدد كل من مجموعتين الفمسطينيين و 

 مميون ييودي. 6٫8مميون فمسطيني مقابل  7٫2، داخل فمسطين التاريخية، 2020في عام 
 77/5/1071، االتحاد، أبو ظبي
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 حسام الدجني
ممـواطن الفمسـطيني مـن حصـار وبطالـة واسـتيطان وتيويـد وانقطـاع التيـار بين زحمة تفاصيل الحيـاة اليوميـة ل

الكيربــائي وأزمــات متتاليــة مثــل نقــص الوقــود والــدواء ...الــخ، وبــين ســرعة المتغيــرات السياســية التــي تعصــف 
بالمنطقة العربية، وانتقال البوصمة اإلعبلمية نحو أحداث أصـبحت أكثـر أىميـة مـن القضـية الفمسـطينية مثـل 
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رة الشـــعب الســـوري وانتخابـــات الرئاســـة المصـــرية، والممـــف النـــووي اإليرانـــي، واألحـــداث المؤســـفة فـــي ليبيـــا ثـــو 
....الخ، يعود البحث في سبل تطبيق المصالحة الفمسطينية من جديد، فمن المقرر أن يزور قطـاع غـزة وفـد 

ين مقبـول، وسـوف يمتقـي رفيع المستوى من حركة فتح يضم كبل مـن الـدكتور نبيـل شـعث ومحمـد المـدني وأمـ
ــدفع  الوفــد رئــيس الحكومــة الفمســطينية فــي قطــاع غــزة إســماعيل ىنيــة، باإلضــافة إلــى الفصــائل الفمســطينية ل

 عجمة المصالحة إلى األمام. 
فيل سينجح وفد حركة فتح في ميمتو...؟ وما ىي العقبات التي تقف أمام انجاز المصـالحة الفمسـطينية ..؟ 

 ..؟  وكيف نستطيع تجاوزىا.
قد تمنح زيارة الوفد الفتحاوي لقطاع غزة ولقائو برئيس الحكومة الفمسطينية في غزة أجواًء ايجابية، ولكنيا لن 
تقنـــع الشـــارع الفمســـطيني بأنيـــا قـــادرة عمـــى إنيـــاء االنقســـام، لـــذا لـــن تخـــرج بنتـــائج ايجابيـــة عمـــى صـــعيد ممـــف 

في التركيز عمى قضاياه التنظيمية، وخصوصـًا بعـد المصالحة، وبذلك سيكون التركيز األكبر لموفد الفتحاوي 
 التشكيل القيادي الجديد لحركة فتح في قطاع غزة بقيادة يزيد الحويحي... 

فممــف المصــالحة يصــطدم بــأربع تحــديات وعقبــات ينبغــي البحــث فــي تجاوزىــا حتــى نســتطيع الوصــول الــى 
 والتحديات ىي: مصالحة حقيقية تقودنا جميعًا لتحقيق حمم الدولة الفمسطينية،

 أواًل: التحديات الفمسطينية
، بــدأت تتشــكل داخــل المجتمــع الفمســطيني 2006بعــد فــوز حركــة حمــاس باالنتخابــات التشــريعية فــي ينــاير/

جماعــات مصــالح تــرى فــي تشــكيل حمــاس لحكومتيــا العاشــرة تيديــد عمــى مصــالحيا، تمــك الجماعــات لبســت 
شــائري تــارة أخــرى، وعممــت عمــى إعاقــة التحــول الــديمقراطي فــي ثــوب الفصــائمية تــارة، والعمــل األىمــي أو الع

فمســطين، فتحــول ىــذا االشــتباك السياســي إلــى اشــتباك عســكري ســاىم فــي ســيطرة حركــة حمــاس عمــى قطــاع 
غـــزة، وفـــي المقابـــل أحكمـــت الســـمطة الفمســـطينية ســـيطرتيا عمـــى منـــاطق الضـــفة الغربيـــة، فتشـــكمت جماعـــات 

ليب جديدة ولبثت أيضًا أثوابًا جديدة، ووجدت قواطع مشتركة بينيـا تتمثـل مصالح جديدة وعممت بأدوات وأسا
فــي بقــاء االنقســام، ألن فــي بقائــو ديمومــة واســتمرارية لمصــالحيم االقتصــادية والسياســية، وينتمــي لجماعــات 

 المصالح أفراد من القوى والفصائل الفمسطينية ومكونات المجتمع.
أزمـة الثقـة بـين الفصـائل الفمسـطينية وتحديـدًا حركتـي وفـتح وحمـاس،  يضاف إلى التحديات الفمسطينية أيضـاً 

 وىذه األزمة بدأت تنعكس سمبًا عمى المجتمع الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 ثانيًا: التحديات اإلسرائيمية

قســام مصــمحة تشــكل اســرائيل العقبــة األبــرز فــي انجــاز المصــالحة الفمســطينية، ألنيــا تــرى فــي بقــاء حالــة االن
رســـال األمـــوال  إســـتراتيجية كبـــرى لمدولـــة العبريـــة، فيـــي تبتـــز الســـمطة الفمســـطينية مـــن خـــبلل المفاوضـــات، وا 

 لتغطية النفقات التشغيمية لمسمطة الفمسطينية.
فالضفة الغربية ىي منطقة حبيسة، تقسميا إسرائيل إلى كانتونات تفصميا حواجز عسكرية وجـدران أسـمنتية، 

يع السـمطة الفمسـطينية ان تتحـرر مـن التبعيـة لممحتـل، بـل تتجـاوز ذلـك وتسـاىم فـي وقـف أي وبذلك ال تستط
عمل مسمح قد يستيدف االحتبلل وقطعـان مسـتوطنيو، ألن المـال السياسـي مرىـون بتـوفير األمـن واالسـتقرار 

 في المنطقة وعمى رأس تمك االستقرار أمن إسرائيل.
وحمـاس تمـوح إسـرائيل بورقـة الضـغط عمـى الضـفة الغربيـة، وىنـا ومن ىنا فإن أي مصالحة بين حركتـي فـتح 

 يظير ضعف النظام السياسي الفمسطيني تحت حراب االحتبلل اإلسرائيمي. 
 ثالثًا: التحديات اإلقميمية
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أيضــــًا ىنــــاك أطــــراف اقميميــــة ال تريــــد الخيــــر لمشــــعب الفمســــطيني، وتــــرى فــــي انقســــامو مبــــررًا لميــــروب مــــن 
الفمســــطيني ومؤسســــاتو، وىنــــاك أطــــراف أخــــرى تــــرى أنيــــا الوصــــية عمــــى القضــــية اســــتحقاقات دعــــم الشــــعب 

الفمســطينية وأن أي جيــد إلنيــاء االنقســام يخــرج مــن غيــر بوابتيــا نيايتــو الفشــل، ودول أخــرى تقــوم بتصــفية 
 حساب مع طرف فمسطيني عمى حساب الطرف اآلخر.... وىكذا. 

 رابعًا: التحديات الدولية
ييمن عميو الواليات المتحدة األمريكية وعبر ما بات يطمق عميو شروط الرباعية الدوليـة النظام الدولي الذي ت

والتي تصب في مصمحة اسرائيل وبدونيا ال دعم لمسمطة الفمسطينية فيي باتت من اىم المعيقات التـي تقـف 
لـرئيس محمـود في وجو اتمام المصـالحة الفمسـطينية، وتسـتخدميا الواليـات المتحـدة كسـيف مسـمط عمـى رقبـة ا

عبــاس، والنتيجــة واضــحة إمــا أن تختــار بقــاء االنقســام ويبقــى الــدعم المــالي لمســمطة التــي تعــاني أزمــة ماليــة 
ما أن تذىب لحماس فتدخل في شباك حصار جديد....  خانقة، وا 
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 يسمبونيا شرعيتيا "إسرائيل"قادة  .92
 جدعون ليفي

إسرائيل شرعيتيا تزداد زخمًا في األسابيع األخيرة بصورة ُتدير الرأس. وىي تحدث ىنا في أخذت حممة سمب 
إسرائيل، وليس عمى أيدي منتقدييا من الخارج. ىـذه الحممـة أخطـر كثيـرا مـن سـمب الشـرعية فـي العـالم ألنيـا 

يق إسـرائيل، بـل سمب الشرعية في نظر اإلسـرائيميين. وسـتنتيي لـيس فقـط الـى توقـف العـالم )فقـط( عـن تصـد
 إن اإلسرائيميين أنفسيم سيكفون عن تصديقيا ىي ومؤسساتيا.

المنظمات الدولية مدعوة الى اعـبلن ىدنـة ألن قيـادة الدولـة تقـوم بالعمـل. إن خطـًا )أعـوج( واحـدا يصـل بـين 
طنييـا حيل انشـاء حكومـة "الوحـدة" وبـين تحايـل الدولـة فـي قضـية بيـوت األولبانـو. وىـذا الخـط يـوحي الـى موا

 برسالة واحدة، وال سيما لدى الشباب، وىي أن االعوجاج ىو الطريق، والكذب ىو الرسالة.
إن مــن يفرقــع بمســانو بســبب أعمــال الفتيــان الســيئة يحســن بــو ان يتــذكر ان ىــذه الســمكة فاســدة الــرأس. وفــي 

عّممــو إيــاه رئــيس  المــرة التاليــة التــي ســيخرج فييــا مخــالف لمقــانون شــاب مــن المحكمــة يســتطيع أن يقــول مــا
حكومتــو وىــو أنــو "ســيزن" و"يفكــر" فيمــا ســيفعل مــع قــرار الحكــم؛ وفــي المــرة القادمــة التــي ُيضــبط فييــا انســان 

 محتااًل يستطيع ان يعرض قدوتو، أي شاؤول موفاز.
إن ىـؤالء ينقضــون اإلطـار اليــش لنظــام الحكـم فــي إسـرائيل أكثــر مــن كـل منتقديــو. الضـرر الــذي يســببونو ال 

بصــورتيا فقــط، بــل يضــعف جوىرىــا أيضــا. تثبــت ىــذه المنظومــة التعميميــة ان الدولــة ال يرأســيا أنــاس يضــر 
 ساخرون بل أناس من معادي التربية. وكم ىو مؤسف انو ال يمكن اخراجيا من البرامج الدراسية.

ن بعـد قـرار حكـم يعطي معمم المدنيات، بنيامين نتنياىو، درسا في سـمطة القـانون. وىـو ُيعمـم طبلبـو ان المـدي
نيـائي لممحكمـة يسـتحق ان يـزن مـا يفعمـو. اجـل ليسـت المحكمـة ىـي التـي تقـرر بـل المـدين ىـو الـذي يقــرر. 
ويقــول زميمــو فــي غرفـــة التــدريس، النائــب الجديــد شـــاؤول موفــاز، انــو "يــؤمن بســـمطة القــانون"، وكــأن ســـمطة 

 القانون مسألة ايمان إذا شاء آمن واذا شاء لم يؤمن.
ــــم ان تشــــارك شــــر  ــــدروس المناقضــــة لممــــدنيات. فيــــي ُتعّم ــــرة فــــي ىــــذه ال ــــي المــــدة االخي طة إســــرائيل ايضــــا ف

المتظاىرين أعداء. وبعد ان سجنوا متظاىرين لم يخرجوا من أبواب مكاتبيم عشية يوم االستقبلل جاء عنـف 
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شــباب فــي رجــال الشــرطة فــي مظــاىرة أول امــس التــي عارضــت توســيع الحكومــة. فمــا الــذي ســيعتقده ىــؤالء ال
 دولتيم وما الذي سينشأون عميو؟.

كانت ىذه مقدمات فقط لمعمل غير التربوي األكبر وىو عرض ضم موفـاز عمـى أنـو اجـراء مـن أجـل الدولـة. 
طــبخ نتــان ايشــل، المستشــار المتحــرش، االجــراءات وقــد كــان النــاس مــن أشــباىو ذات يــوم ال يخرجــون مــن 

ت تمفازيــة يتحــدث فييــا عــن عممــو. ان محاميــا خاصــا يجــري بيــوتيم لشــدة الخجــل؛ وىــو اآلن يجــري مقــاببل
 التفاوض )الظاىري( مع الفمسطينيين.

كان رحـاميم كمينتـر والـيكس غولـدفرب ذات مـرة رمـزي عـار. فقـد حـول كمينتـر تأييـده الـى رئـيس بمديـة القـدس 
ســب اليــو؛ وأيــد مقابــل تعيينــو نائــب رئــيس البمديــة لشــؤون الــدين والصــحة، وحظــي بحيــاة خالــدة باصــطبلح نُ 

غولدفرب اتفاقات اوسمو الثانية مقابل سيارة ميتسوبيشـي، فيجـب ان نطمـب اآلن العفـو منيمـا. فقـد زاد موفـاز 
في عممو عمييما فانضم الى الحكومة كي يضمن سنة ونصـف السـنة فـي الكنيسـت لنفسـو ولرونيـت تيـروش، 

 ولم ينسبوا اليو حتى اآلن أي لقب معيب.
ن الرسالة التي تأتي من ىذه القضـايا وتقـول أنـتم يـا مـواطني إسـرائيل حمقـى فـي نظـر لكن أكبر ضرر ىو م

قـادتكم. فيــل ىنـاك ســمب لشــرعية الدولـة أخطــر مــن ىـذه االىانــة التـي يوجييــا القــادة الـى مواطنييــا؟ اذا كــان 
رون في شـوارع القادة يفكرون ىذا التفكير في مواطنييم فماذا سيقولون في غات وفي )نيويورك( وبماذا سيبش

موفــاز لئلســرائيميين ولمعــالم: نحــن قــادة دولــة أقــزام، كــل رعاياىــا  –بــاراك  –عســقبلن )ولنــدن(؟ يقــول نتنيــاىو 
جيمة وكل مواطنييا حمقى، نسـتطيع ان نبـيعيم أي أكذوبـة. سـنقول ليـم ان النيـار ليـل، وان البصـاق مطـر، 

حكمــة توصـيات. ولــم نعــد اآلن نســتخف بالقــانون وسيصـدقون. ونحــن ايضــا نقــود دولـة تعتبــر فييــا قــرارات الم
 الدولي فحسب بل بقانون إسرائيل ايضا، واذا لم يكن ىذا سمبا لمشرعية فماذا يكون سمب الشرعية؟.

 70/5/1071، "ىآرتس"
 77/5/1071، األيام، رام اهلل

 
 كاريكاتير: .95

 
 محاولة إنقاذ "إسرائيل" 

 



 
 
 

 

 

           21ص                                    1269العدد:                77/5/1071 الجمعة التاريخ:

 10/5/2012فمسطين اون الين،  
 


