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عمـى رسـالتو: يجـب إنيـاء معانـاة األسـرى بشـكل فـوري واإلفـراج عـن عباس يتسمم من مولخو رد نتنياىو  .4
 4772الذين اعتقموا قبل 

وكاالت: تسمـ الرئيس محمود عباس مساء أمس مف مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيمي اسحاؽ  –راـ اهلل 
عثيا في مولخو، رسالة خطية مف بنياميف نتنياىو، وذلؾ ردا عمى الرسالة السياسية التي كاف الرئيس ب

 السابع عشر مف شير نيساف الماضي.
ودعا الرئيس خالؿ استقبالو مولخو في مقر الرئاسة براـ اهلل، بحضور رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة 
التحرير الفمسطينية صائب عريقات، إلى إنياء معاناة األسرى بشكؿ فوري، ووجوب اإلفراج عف األسرى 

 .3991خاصة الذيف اعتقموا قبؿ عاـ 
وركز الرئيس عمى وجوب انياء معاناة األسرى بشكؿ فوري وذلؾ عبر تمبية كافة مطالبيـ العادلة والمتعمقة 
بإنياء سياسة العزؿ، والسماح ألىالييـ وبما يشمؿ أىالي قطاع غزة بزيارتيـ، وضماف تعميميـ عمى كافة 

 المستويات، اضافة إلى تحسيف أوضاعيـ المعيشية والصحية.
مى اف الطريؽ الى استئناؼ المفاوضات تتطمب وقؼ االستيطاف، بما يشمؿ القدس الشرقية وشدد عباس ع

 وقبوؿ مبدأ حؿ الدولتيف.
عمى االنترنت عف مسؤوؿ اسرائيمي قولو اف رسالة نتنياىو تطالب باستئناؼ « ىآرتس»ونقؿ موقع صحيفة 
 ة.ولـ تتضمف أي اقتراحات جديد« مف دوف شروط مسبقة»فوري لممفاوضات 

سيكوف يوـ غد »وقاؿ واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لوكالة رويترز 
)اليوـ( اجتماع لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لمناقشة ما جاء في رسالة نتنياىو التي سيتـ عمى 

( سيكوف ع»واضاؼ: «. ضوئيا تحديد الخطوات الفمسطينية الالحقة مى رأس جدوؿ اجتماع يوـ غد )اليـو
ايضا موضوع اضراب األسرى وتعديؿ الحكومة برئاسة سالـ فياض اضافة الى بحث اجراء االنتخابات 

 «.المحمية
اف اسرائيؿ والسمطة »وذكر مكتب نتنياىو في بياف انو تمت الموافقة في نياية المقاء بيف الطرفيف عمى 

 «.الـ ويأمؿ الطرفاف أف تبادؿ الرسائؿ سيساعد عمى تحقيؽ ىذا اليدؼالفمسطينية ممتزمتاف بتحقيؽ الس
وتمقى الرئيس مساء أمس اتصاال ىاتفيا مف وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف. وجرى خالؿ 
االتصاؿ، تناوؿ آخر مستجدات عممية السالـ، وبحث قضية األسرى في سجوف االحتالؿ. وطمب الرئيس 

 ميركية التدخؿ لمتخفيؼ مف معاناتيـ وتحقيؽ مطالبيـ االنسانية العادلة.مف اإلدارة األ
وأجرى عباس مساء أمس اتصاال ىاتفيا مع رئيس المجمس االنتقالي الميبي المستشار مصطفى عبد الجميؿ 
اطمأف فيو عمى صحتو بعد خضوعو لعممية جراحية. وتمنى الرئيس لممستشار عبد الجميؿ الشفاء العاجؿ، 

 ودة لمزاولة ميامو في أقرب فرصة. وكاف االتصاؿ مناسبة لبحث آخر التطورات في المنطقة.والع
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كما أجرى عباس اتصاال ىاتفيا مع الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريس، اطمأف فيو عمى صحتو بعد خضوعو 
عالج حالة لعممية جراحية. وكاف بيريس نقؿ إلى مستشفى في تؿ أبيب أمس األوؿ إلجراء عممية جراحية ل

 وتمنى الرئيس لبيريس الشفاء العاجؿ.«. افتاؽ»
األميركية، برئاسة « جي ستريت»واستقبؿ عباس ظير أمس بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل وفد منظمة 

رئيس المنظمة، جيريمي بف عامي، وبحضور الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، ورئيس ديواف الرئاسة 
تشار الدبموماسي لمرئيس، مجدي الخالدي. واطمع الرئيس الوفد الضيؼ عمى آخر حسيف األعرج، والمس

 مستجدات العممية السممية، عقب تسميـ رسالتو إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
وأشار عباس إلى أف الجانب الفمسطيني متمسؾ بخيار السالـ عمى أساس حؿ الدولتيف، واقامة دولة 

وعاصمتيا القدس الشرقية. وأكد الرئيس اف القيادة ستعود فورا إلى  3991ستقمة عمى حدود عاـ فمسطينية م
طاولة المفاوضات إذا أعمف الجانب اإلسرائيمي موافقتو عمى مبدأ حؿ الدولتيف، ووقؼ االستيطاف في 

 األرض الفمسطينية بما فييا مدينة القدس المحتمة.
 41/3/0240الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ىنية: تقدم في المباحثات بين مصر و"إسرائيل" حول األسرى  .0

أعمف رئيس الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة، إسماعيؿ ىنية، أمس، عف تطور في المباحثات التي 
يومًا، فيما توقع وزير  11تجرييا القاىرة حوؿ األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ منذ 

 ساعة . 11يير األعماؿ عيسى قراقع أف يتـ بمورة حؿ خالؿ األسرى في حكومة تس
تقدمًا ميمًا طرأ في “وقاؿ ىنية في تصريح مقتضب وزعو المكتب اإلعالمي لرئاسة الحكومة المقالة، إف 

، في إشارة إلى صفقة شاليت التي اشتممت عمى ”لتنفيذ بنود صفقة التبادؿ” اإلسرائيمييف“مباحثات مصر مع 
لغاء تطبيؽ قانوف شاليت، وىي أمور لـ إخراج األسر  ى المعزوليف والسماح بالزيارات لمعتقمي قطاع غزة، وا 

 بيا حتى اآلف .” إسرائيؿ“تمتـز 
، مشيرًا إلى أف وفدًا مف ”يدفع إلى تطور ميـ بشأف مطالب األسرى“وأضاؼ ىنية أف ذلؾ مف شأنو أف 

 عة األمر .متواجد في القاىرة منذ عدة أياـ لمتاب” حماس“حركة 
وقاؿ يوسؼ رزقة المستشار السياسي لينية، إف جياز المخابرات المصرية يمارس ضغوطا شديدة عمى 

 لدفعيا لاللتزاـ بما ورد في صفقة التبادؿ .” إسرائيؿ“
كاف نص عمى أربعة ممفات رئيسة ىي إنياء العزؿ االنفرادي ” إسرائيؿ“وذكر أف اتفاؽ التبادؿ مع 

، والسماح بزيارة أىالي أسرى غزة إلى جانب اإلفراج عف النواب المعتقميف وىي قضايا واالعتقاؿ اإلداري
 بتنفيذىا بما يؤثر إيجابًا في إضراب األسرى .” إسرائيؿ“تسعى مصر إلى إلزاـ 

 41/3/0240الخميج، الشارقة، 
 

 فياض: الوقت آخذ بالنفاد وال بد من تدخل دولي فاعل إلنقاذ حياة أسرانا .1
شدد رئيس الوزراء الدكتور سالـ فياض عمى ضرورة التدخؿ الفوري مف القوى المؤثرة في  بيت لحـ:

المجتمع الدولي، خاصة األمـ المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، والمفوض السامي لحقوؽ اإلنساف، إلنقاذ 
لزاـ إسرائيؿ باالستجابة لمطالبيـ اإلنسانية والعادلة.  حياة األسرى، وا 
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زيارتو ظير أمس خيمة االعتصاـ والتضامف مع األسرى المضربيف في محافظة بيت وقاؿ فياض خالؿ 
الوقت آخذ بالنفاد، والعديد مف أسرانا دخموا مرحمة الخطر عمى حياتيـ، وال بد مف تدخؿ دولي فاعؿ »لحـ 

ىذه المسألة وصمت إلى مرحمة متقدمة، األمر الذي يستدعي وعي »وأضاؼ «. وفوري إلنقاذ حياتيـ
مجتمع الدولي إلى مدى خطورتيا عمى حياة العديد مف األسرى، وبالتالي توسيع اإلجماع الدولي المساند ال

 «.لقضية األسرى الفمسطينييف
 41/3/0240الحياة الجديدة، رام اهلل، 

   
 قراقع: الساعات المقبمة ستكون حازمة بالنسبة لمطالب األسرى المضربين .2

ؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع، أمس أف الساعات المقبمة ستكوف وكاالت: أعمف وزير ش -راـ اهلل 
حاسمة في ما يتعمؽ ببمورة رزمة حؿ شامؿ لمطالب األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ 

 اإلسرائيمي.
ذلت وقاؿ في بياف وزع عمى وسائؿ اإلعالـ "إف جيودًا مكثفة مف الرئيس محمود عباس والقيادة الفمسطينية ب

إلنقاذ حياة األسرى المضربيف، واالستجابة لمطالبيـ المعيشية واإلنسانية، وأف الحكومة المصرية ووسطاء 
دولييف كثفوا مف اتصاالتيـ وتحركاتيـ مف أجؿ إيجاد حؿ جدي لقضية إضراب األسرى بما يتعمؽ بمطالبيـ 

 اإلنسانية".
ضايا رئيسية وىي: إنياء مشكمة االعتقاؿ وأوضح قراقع أف صيغة حؿ يجري التفاوض حوليا بثالث ق

نياء حرماف أسرى قطاع غزة مف زيارة ذوييـ،  اإلداري بعدـ تجديد االعتقاؿ لكافة األسرى اإلدارييف، وا 
نياء قضية األسرى المعزوليف، مشيرًا الى أف مفاوضات تجري بوساطة مصرية مع الجانب اإلسرائيمي  وا 

 رى، وباطالع مف قبؿ القيادة الفمسطينية والرئيس أبو مازف.لبمورة اتفاؽ شامؿ حوؿ مطالب األس
وأكد أف الموقؼ النيائي حوؿ أي اتفاؽ سوؼ يصدر مف قبؿ لجنة اإلضراب داخؿ سجوف االحتالؿ، فيي 

 التي ستعمف قرارىا حياؿ أي صيغة يتـ االتفاؽ عمييا.
 41/3/0240المستقبل، بيروت، 

 
 ضية األسرى مع مسؤولين أميركيينالسفير الفمسطيني في واشنطن يثير ق .3

وكاالت: أثار رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية في واشنطف السفير معف  –واشنطف 
عريقات، قضية األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ، خالؿ لقائو، امس السبت، أعضاء مف مجمس 

 األمف القومي األميركي.
أميركي واضح مف االنتياكات اإلسرائيمية ضد األسرى الفمسطينييف، مؤكدا أف  وطالب خالؿ المقاء بموقؼ

موضوع األسرى يعتبر خطا أحمرا بدوف أي استثناء، منبيًا إلى أف عدـ تراجع إسرائيؿ عف تعامميا غير 
لمقاء اإلنساني والمخالؼ لما تتضمنو الوثائؽ الدولية قد يؤدي إلى عواقب ال يمكف توقعيا. كما تـ خالؿ ا
 مناقشة الرد المتوقع مف الحكومة اإلسرائيمية عمى رسالة الرئيس محمود عباس وآخر التطورات السياسية.

والتقى السفير مع المستشار السابؽ لمرئيس جورج بوش األب الجنراؿ برنت سكوكرفت، ومساعده ارؾ ممبي، 
حدة األميركية والتطورات السياسية في الساحة وتـ خالؿ المقاء تبادؿ اآلراء حوؿ الرأي العاـ في الواليات المت

 الفمسطينية.
 40/3/0240القدس، القدس، 
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 وزير الخارجية في حكومة غزة يصل طيران ويمتقي مسئولين إيرانيين .4

، عددا مف كبار 1031-5-31وكاالت: التقى وزير الخارجية بغزة د. محمد عوض طيراف، مساء السبت 
رجية االيراني عمي اكبر صالحي ورئيس المجمس االعمى لالمف القومي سعيد المسؤوليف مف بينيـ وزير الخا

جميمي، بحسب وسائؿ االعالـ االيراني. وذكرت وكالة االنباء االيرانية اف جميمي قاؿ خالؿ لقائو عوض اف 
'فمسطيف ىي جزء مف العالـ االسالمي ويجب تحريرىا. والنصر قريب اف شاء اهلل'. وبدوره شكر عوض 

ونقمت عنو وسائؿ االعالـ االيرانية قولو  يورية ايراف االسالمية عمى دعميا العممي' لمقضية الفمسطينية.'جم
اف 'تحرير فمسطيف وعد اليي اكيد، ومف واجبنا اف نسرع بتحقيؽ ىذا الوعد االليي بمبادرات جديدة وجيود 

 حثيثة'، بحسب وكالة االنباء الرسمية )ارنا(.
 40/3/0240فمسطين أون الين، 

  
 حكومة غزة: ما ن قل عن ىنية حول الموقف من التصعيد في المنطقة غير دقيق .5

غزة: أكد طاىر النونو، الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية، أف ما نقمتو وكالة "رويترز" عمى لساف رئيس 
 الوزراء إسماعيؿ ىنية، حوؿ موقؼ الحكومة مف أي تصعيد في المنطقة "غير دقيؽ".

( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو: "إف ما 5-31ونو، في تصريٍح مقتضٍب السبت )وقاؿ الن
نشرتو رويترز ال يعبر عف مضموف ما قالو رئيس الوزراء، الذي أكد أف موقؼ الحكومة وحركة حماس أيًا 

 ما كاف ينطمؽ مف المصالح العميا لمشعب الفمسطيني".
اف ىنية قولو إف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( لف تدع نفسيا تستدرج وكانت "رويترز" قد نقمت عمى لس

إلى حرب ضد إسرائيؿ إذا ىاجمت المنشآت النووية إليراف، وىو ما نفاه المتحدث باسـ الحكومة وأكد أف ما 
 ُنقؿ ال يعبر عف مضموف التصريح.

 40/3/0240المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 سالم يصطدم بالواقع االستيطاني وسرقة األرضعشراوي: نضالنا من أجل ال .6
راـ اهلل: قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، إف "نضالنا الطويؿ لشرعنة 
صوت السالـ وحؿ الدولتيف واالستقرار وبناء الدولة يصطدـ بالواقع االستيطاني وسرقة األرض والحممة 

ي تشنيا حكومة االئتالؼ اليميني المتطرؼ لتدمير أية فرص إلقامة دولة فمسطينية التصعيدية المكثفة الت
 قابمة لمحياة."

وقدمت عشراوي خالؿ لقائيا، وعضو المجنة التنفيذية أحمد مجدالني، اليوـ السبت، لوفد مف منظمة 'جي 
ضًا مفصال حوؿ ستريت' األمريكية برئاسة جيرمي بف عامي، في مقر منظمة التحرير براـ اهلل، عر 

 األوضاع السياسية، مؤكدة ضرورة تبني خطوات عممية إلنقاذ حؿ الدولتيف.
وشددت عمى أف بقاء االحتالؿ سيزيد مف احتماالت العنؼ والتطرؼ في المنطقة برمتيا، وأف غياب الدور 

وقؼ الخروقات  األميركي والمجنة الرباعية ساىـ في زواؿ فرص السالـ، مشيرة إلى أف ما يحتاجو شعبنا ىو
األحادية اإلسرائيمية، ووجود وسطاء سالـ ايجابييف، خاصة بعد خوض عممية تفاوضية استمرت ألكثر مف 

 عشريف عاما خسرنا خالليا األرض واألرواح.
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بدوره، قاؿ مجدالني: إف مجيودات استئناؼ السالـ ستدخؿ في غيبوبة حتى انتياء االنتخابات األميركية 
جو إلى األمـ المتحدة ىو الخيار الشرعي الفمسطيني في ظؿ انسداد األفؽ السياسي، حيث المقبؿ، وأف التو 

ال يوجد شريؾ إسرائيمي، ولألسؼ فإف الطرؼ الفمسطيني وحيد، بينما تمارس حكومة إسرائيؿ عممياتيا 
 التطييرية في القدس وباقي المناطؽ الفمسطينية.

 40/3/0240القدس، القدس، 
 

 لالجئين إلى ديارىم وأمالكيم حق لن تسقطو ممارسات االحتاللالمالكي: عودة ا .7
راـ اهلل: ترأس وزير الشؤوف الخارجية الدكتور رياض المالكي جمسة خاصة حوؿ "الالجئيف الفمسطينييف" 
ضمف فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لالجئيف في العالـ اإلسالمي المنعقد حاليا في العاصمة 

 أباد. التركمانستانية عشؽ
وفي مستيؿ الجمسة نقؿ الوزير تحيات الرئيس محمود عباس لدولة تركمانستاف حكومة وشعبا وعبر عف 

 جزيؿ امتنانو وشكره الستضافة عشؽ أباد ليذا المؤتمر.
وأشار، الى أف الالجئيف الفمسطينييف يشكموف أكبر نسبة مف أعداد الالجئيف في العالـ بحوالي ستة مالييف 

 % مف تعداد الشعب الفمسطيني.90عاما ويمثموف حوالي  90ساتيـ مازالت مستمرة منذ الجئ وأف مأ
وأشاد المالكي في كممتو عمى الدور الذي تقوـ بو وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األونروا( 

اه محنة تجسد المسؤولية الدولية تج 3919لعاـ  101مشير إلى أنيا ومنذ تأسيسيا بالقرار األممي رقـ 
 الالجئيف الفمسطينييف وتسعى بمسؤولية لتخفيؼ معاناتيـ.

ودعا الوزير المجتمع الدولي والدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف اإلسالمي إلى االستجابة إلى نداءات 
)األونروا( لتقديـ الدعـ المالي الالـز ليا لتمكينيا مف االستمرار في ميمتيا النبيمة خدمة وعونا لالجئيف 

 لفمسطينييف.ا
وأكد أف عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ ومنازليـ وأمالكيـ ىو حؽ لف تسقطو الممارسات غير 
الشرعية لالحتالؿ اإلسرائيمي وال يسقط بالتقادـ، مشيرا إلى أف قضية الالجئ الفمسطيني ىي قضية سياسية 

 إنسانية بامتياز.
 40/3/0240القدس، القدس، 

 
 د االنتخابات البمدية في الضفة وغزة.. خالل ساعات"البيان": موع .42

البياف: أكدت مصادر فمسطينية مطمعة أمس أف السمطة الفمسطينية أجرت مشاورات مكثفة خالؿ  -راـ اهلل 
األياـ القميمة الماضية حوؿ اتخاذ قرار بإجراء انتخابات لكافة المجالس المحمية والبمديات في الضفة وقطاع 

 المشاورات أسفرت عف اتخاذ قرار باجراء ىذه االنتخابات.غزة، وأف ىذه 
القرار اتخذ بالفعؿ الجراء االنتخابات في »وبحسب المصادر، التي فضمت عدـ الكشؼ عف ىويتيا، فإف 

المجالس المحمية والبمدية ال سيما، واف جميع المجالس البمدية والمحمية انتيت فترة انتخابيا القانونية، واف 
مود عباس كاف يقوـ بتأجيؿ موعد إجرائيا العطاء المزيد مف الوقت التماـ المصالحة الفمسطينية الرئيس مح

الفمسطينية، ولكف في ظؿ ضغوط محمية كبيرة أبدت القيادة الفمسطينية موافقتيا الرسمية عمى إجراء  -
حات نقمتيا لوكالة وأكدت المصادر، في تصري«. االنتخابات في كافة االراضي الفمسطينية قدر المستطاع
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اإلخبارية الفمسطينية اف الساعات القميمة المقبمة ستشيد إعالنا رسميا عف ذلؾ، وتحديد موعد إجراء « معا»
 االنتخابات.

وعف إجراء االنتخابات في قطاع غزة، قالت المصادر إف السمطة الفمسطينية تأمؿ أف توافؽ حركة 
راؤىا، معربة عف أمميا بتحقيؽ تقدـ في ىذا الموضوع، عمى عمؿ لجنة االنتخابات ليتسنى إج« حماس»

 رافضة الكشؼ عف مزيد مف التفاصيؿ.
في غضوف ذلؾ، أعمف رئيس تجمع الشخصيات المستقمة في الضفة خميؿ عساؼ توجيو رسالة عاجمة 

ؽ ما تـ لمرئيس الفمسطيني تطالبو بدعوة الييئة القيادية العميا لمنظمة التحرير الفمسطينية مف أجؿ تطبي
 االتفاؽ عميو في القاىرة والدوحة، وذلؾ مف أجؿ دفع عجمة المصالحة المتعثرة منذ فترة.

االتصاالت مع المصرييف لـ تتوقؼ حتى المحظة مف أجؿ عودة المقاءات بيف فتح »وقاؿ عساؼ إف 
 «.وحماس، بيدؼ إحداث تقدـ في ممؼ المصالحة

 41/3/0240البيان، دبي، 
 

 حكم اإلداري لمنائب طافش لمدة ثالثة شيوراالحتالل يجدد ال .44
جددت محكمة سمطات االحتالؿ في سجف "عوفر" الحكـ اإلداري لمنائب المختطؼ خالد طافش لمدة ثالثة 

: "إف 1031-5-31شيور إداري. وقالت زوجة طافش في اتصاؿ ىاتفي لكتمة التغيير واإلصالح، السبت 
شيور إداري". وأشارت إلى أف حكمو الحالي ينتيي  1لمنائب  محكمة عوفر الصييونية جدد الحكـ اإلداري

 يناير الماضي. 39مايو الجاري، حيث أصدرت المحكمة حكميا األوؿ عميو في  39في 
 40/3/0240فمسطين أون الين، 

 
 تعديل الحكومة الفمسطينية خالل يومينمحمود العالول  .40

العالوؿ في راـ اهلل أمس بأنو سيتـ تعديؿ الحكومة  صرح عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود :راـ اهلل
الفمسطينية خالؿ يوميف، ربما بعد اجتماع المجنة مساء اليوـ األحد أو غدًا االثنيف، بداًل مف تشكيؿ حكومة 

إف ”مف مستقميف برئاسة الرئيس الفمسطيني محمود عباس بموجب اتفاؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية. وقاؿ
وأضاؼ ”. حوؿ تعديؿ وزاري في الحكومة الفمسطينية اكثر منو إعادة تشكيؿ الحكومة الحديث يدور

األولوية األساسية التي انتظرت وتأجمت طويال ىي تشكيؿ حكومة مف المستقميف مف أجؿ اإلشراؼ عمى “
مة ممؼ المؤسسات الفمسطينية وتنظيـ االنتخابات المقبمة، لكف الممؼ تعثر وبرزت ضرورة تعديؿ الحكو 

ال يمكف توقؼ “وخمص إلى القوؿ ”. الراىنة، وىذا ال يعني وقؼ السعي لتشكيؿ حكومة وطنية مف مستقميف
 ”.الحياة نتيجة الستمرار تعثر ممؼ المصالحة

 13/5/2012االتحاد، أبو ظبي، 
 
 
 

 العاروري: بوادر انفراج قد تؤدي النتصار تاريخي قريب لمحركة األسيرةصالح  .41
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كتب السياسي في حركة "حماس"، ومسؤوؿ ممؼ األسرى في الحركة، الشيخ صالح أكد عضو الم: خاص
العاروري، وجود ما سماىا "بوادر انفراج قد تؤدي إلى تحقيؽ انتصار تاريخي قريب لمحركة األسيرة التي 

 يوًما". 26تخوض إضرابيا عف الطعاـ منذ 
(، إنو عمى إثر 5-12، ظير السبت )وقاؿ العاروري في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ"

تواصؿ قيادة حركة حماس مع الجانب المصري، ومطالبتو إلزاـ الكياف الصييوني عمى تنفيذ ما لـ يطبؽ 
مف بنود صفقة التبادؿ التي أبرمتيا حركة حماس مع سمطات االحتالؿ، "قاـ اإلخوة المصريوف بإجراء 

 لتحقيؽ ذلؾ". اتصاالت حثيثة لمضغط عمى الجانب اإلسرائيمي
وأشار العاروري في تصريحاتو لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ"، إلى أف ما ينتظره األسرى المضربوف عف 
الطعاـ مف انتصار، بعد تضحياتيـ التاريخية التي قدموىا بإضرابيـ، يدور حوؿ تحقيؽ كافة مطالبيـ التي 

 اشترطوا تطبيقيا إلنياء إضرابيـ.
ي عمى أف العامؿ الحاسـ واألساس في تحقيؽ مطالب األسرى، ىو الصمود وشدد القيادي الفمسطين

األسطوري الذي حققو األسرى المضربوف عف الطعاـ، بتضحياتيـ الكبيرة ومبادرتيـ النضالية صمود 
 قيادتيـ، ومف ثـ عمى مؤازرة الشعوب العربية واإلسالمية التي وقفت إلى جانبيـ في معركتيـ العادلة.

التي تحدثت سمطة راـ اهلل عف القياـ بيا لتحقيؽ مطالب األسرى المضربيف، أكد العاروري  وعف الجيود
لمراسمنا أف الضغوط التي أجراىا الجانب المصري عمى االحتالؿ، تقوـ عمى أساس بنود صفقة التبادؿ التي 

 جرى توقيعيا بيف حركة حماس واالحتالؿ. 
 12/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 حياة: الجعبري يطالب مصر التدخل لدى الجانب االسرئيمي لماللتزام في صفقة تبادل االسرى ال .42

في القاىرة أف الجعبري غادر القاىرة أمس بعد أف أجرى « الحياة»عممت  :جيياف الحسيني –القاىرة 
ي محادثات مع كبار المسؤوليف في االستخبارات المصرية طالب خالليا مصر التي رعت وتوسطت ف

صفقة تبادؿ األسرى، بضرورة التدخؿ لدى الجانب اإلسرائيمي مف أجؿ دفعو إلى التزاـ شروط صفقة التبادؿ 
عادة األوضاع  التي تشتمؿ عمى بند واضح ومنفصؿ يؤكد وجوب تحسيف ظروؼ األسرى الفمسطينييف، وا 

 في السجوف إلى ما كانت عميو قبؿ أسر شاليت.
دعونا األخوة «: »الحياة»المحادثات التي جرت مع الجانب المصري لػ  وقالت مصادر فمسطينية شاركت في

في مصر إلى حسـ ىذه القضية سريعًا بإلزاـ الجانب اإلسرائيمي احتراـ تعيداتو التي قطعيا في بنود صفقة 
لما تـ التبادؿ، وذلؾ بالوقؼ الفوري لمتعامؿ بيذا القانوف الجائر الذي يعد استمرار األخذ بو خرقًا فاضحًا 

، معربًا عف أممو في أف تشيد األياـ القميمة المقبمة انفراجة قريبة عمى ىذا الصعيد «االتفاؽ والتوقيع عميو
 وفقًا لمتطمينات المصرية.

 13/5/2012الحياة، لندن، 
 

 "الشعبية": الساعات المقبمة تشيد اتفاقا شامال بين االسرى المضربين ومصمحة سجون االحتالل .43
إلى أحد أعضاء لجنة « الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»نسب المكتب اإلعالمي لػ  :صّباحفتحي  -غزة 

تشيد الساعات القميمة المقبمة اتفاقًا شاماًل بيف األسرى المضربيف ومصمحة »قيادة اإلضراب توقعو أف 
بة مصمحة استجا»وكشؼ القيادي «. سجوف االحتالؿ، بضمانة مصرية لضماف التزاـ تنفيذ مطالب األسرى
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السجوف لمطالب األسرى، ومف بينيا إنياء ممؼ العزؿ، والسماح ألىالي األسرى مف قطاع غزة بزيارتيـ، 
الضمانة »لكنو شدد عمى أف «. والسماح بالتعميـ الجامعي، وعدد مف المطالب األخرى األساسية والثانوية

، معتبرًا أف «ؿ عف التزاـ بنود االتفاؽالمصرية لالتفاؽ ستقطع الطريؽ عمى أي مراوغة أو تراجع االحتال
تشكؿ نقطة ميمة وتاريخية تسجؿ لمحركة األسيرة في نضاليا »استجابة مصمحة السجوف إلرادة األسرى 

 «.العادؿ والمتواصؿ ضد االحتالؿ اإلسرائيمي ومصمحة سجونو
 13/5/2012الحياة، لندن، 

 
 قيق مطالبيم في معركتيم مع السجانؤكد عمى عزيمة االسرى عمى تحإبراىيم حامد ياألسير  .44

صراىـ  وجو القيادي األسير المعزوؿ إبراىيـ حامد رسالة شاممة مف سجنو أكد فييا عمى عزيمة األسرى وا 
 عمى تحقيؽ مطالبيـ العادلة في معركتيـ مع السجاف الصييوني.

( "إننا 5-12يا اليـو السبت )وقاؿ القيادي حامد في رسالتو التي تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة من
ندخؿ أسبوعنا الرابع في اضرابنا المجيد، ونحف ممتمئوف ايمانا وعزيمة واصرارا وعنادا عمى تحقيؽ مطالبنا 

 العادلة باسترداد ولو جزء مف انسانيتنا المستباحو وكرامتنا الميدورة منذ سنيف متعاقبة".
ا طويؿ األمد في سنة االضربات الماراثونية التي بدأىا وأضاؼ "إننا ندرؾ منذ البداية أننا نخوض إضراب

االخ المجاىد البطؿ خضر عدناف، والذي سار عمى الدرب مف بعده العديدوف وىا نحف ندخؿ اإلضراب 
الجماعي المراثوني الذي ربما يكوف االطوؿ مف نوعو وكمنا ثقة باهلل ومتأللئيف بمعنويات عالية وال يوجد ما 

 العزؿ واقسامو، التي تشبو المصحات النفسية". نخسره سوى رطوبة
وتوجو بكالمو إلى السياسييف الفمسطينييف، وقاؿ "إف اضرابنا عف الطعاـ الذي سيكوف مروثونيا نرجو اف 
يعطيكـ درسا جديدا في ضرورة االلتفاؼ حوؿ الفعؿ المقاوـ والعنيد ذو النفس الطويؿ"، مؤكدا "أنو ال 

مة دوف أف تكوف سياسة مقاومة"، مضيفا "أف ىذه المناسبة النضالية فرصة سياسة مجدية ومؤثرة وفاع
العادة دراسة المسار التسووي، واعادة االعتبار ليدؼ تحرير فمسطيف، الذي انطمقت حركة التحرير 

 ".1665الفمسطينية مف اجؿ انجازه في العاـ 
لمتضامف معنا، ونخص ىنا امتياتنا وفي حديثو لمشعب الفمسطيني قاؿ حامد "الى جميع قطاعات شعبنا ا

الحنائف المواتي يعمرف خيـ االعتصاـ، تصمنا دعواتكـ ايتيا الطاىرات وتصمنا معيا لباف العزة والكرامة 
 والعناد التي ارضعتمونا اياىا".

 12/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عمى مطالب األسرى حركة "األحرار" الفمسطينية تحذر من محاوالت االحتالل االلتفاف .45
غزة: أكدت حركة "األحرار" الفمسطينية وقوفيا الكامؿ إلى جانب األسرى المضربيف عف الطعاـ لميـو 
السادس والعشريف عمى التوالي في سجوف االحتالؿ، "حتى تحقيؽ كافة مطالبيـ واالنتصار عمى السجاف 

 الصييوني".
قميـ غرب غزة في الحركة خالؿ وقفة تضامنية لمحركة جاء ذلؾ عمى لساف األستاذ نضاؿ مقداد أميف سر إ

 (.5|12داخؿ خيمة اإلضراب عف الطعاـ بساحة الجندي المجيوؿ بمدينة غزة وذلؾ يـو السبت الموافؽ )
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وحّذرت الحركة وفؽ بياف صادر عف المكتب اإلعالمي لحركة االحرار تمقت "قدس برس" نسخة منو "مف 
خراج محاوالت االحتالؿ االلتفاؼ عم ى مطالب األسرى، مف خالؿ قيامو بتقديـ بعض التسييالت الوىمية وا 

يياـ الرأي العاـ بأف االحتالؿ استجاب لمطالبيـ"  .بعض األسرى المعزوليف في محاولة لمتغرير باألسرى وا 
 12/5/2012قدس برس، 

 
 داحركة االحتجاج االجتماعية مجد إلطالقألفا شخص تظاىروا في تل أبيب في محاولة  .46

شارؾ نحو ألفي شخص مساء أمس السبت في مظاىرة في ميداف رابيف في تؿ أبيب، في محاولة لبث 
احتجاجا  "إسرائيؿ"الروح مف جديد في حركة االحتجاج االجتماعية التي كانت انطمقت الصيؼ الماضي في 

 شقؽ السكنية.عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية، وعمى أزمة السكف وارتفاع أسعار البيوت وال
وجاءت تظاىرة أمس بمناسبة مرور عاـ عمى إطالؽ حركة االحتجاج العاـ الماضي تحت شعار "الشعب 
يطالب بالعدؿ االجتماعي". وقاؿ موقع "واال" اإلخباري، إف المشاركيف في التظاىرة رددوا شعارات مشابية 

يد ىو "كؿ الشعب معارضة" في إشارة لتمؾ التي رددىا المتظاىروف في العاـ الماضي مع إضافة شعار جد
لمرفض القاطع في أوساط اجتماعية وسياسية إسرائيمية لتشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية وائتالؼ حكومي 

 عضو كنيست. 72يتمتع بتأييد 
وبحسب الموقع فقد نشب شجار ومواجيات بيف متظاىريف مف اليميف ومتظاىريف مف اليسار عمى خمفية 

المواجيات لـ تسفر عف وقوع إصابات. ولفت الموقع إلى أف المتظاىريف رفعوا أيضا  سياسية إال أف ىذه
شعارات مثؿ "بيبي إلى البيت" وشعارات تؤكد أف الحركة االجتماعية ىذه المرة بتنظيـ جيات مدنية وليست 

مف شخص  355حزبية، عمما بأف األسبوع الماضي، شيد مظاىرة مشابية في تؿ أبيب اشترؾ فييا نحو 
 الناشطيف في أحزاب المعارضة وباألساس نشطاء مف حزب العمؿ وميرتس والجبية الديمقراطية.

ولفت موقع "معاريؼ" إلى أنو جرى أمس تنظيـ عدة مظاىرات مشابية في عدد مف المدف اإلسرائيمية في 
الماضي، مثؿ دافنة  إطار اليوـ العالمي لحركة االحتجاج العالمية، وأف قادة الحركة االحتجاجية مف العاـ

يتسيؾ شمولي كانوا ىذه المرة مشاركيف عادييف ولـ يقودوا الحركة خالفا لمعاـ  ليؼ وريجؼ مونتسيؾ وا 
 الماضي.

 31/5/2132، 64عرب
 

 الىاي إلىالفمسطينيين الخاصة  أراضييقوده تشريع االستيالء عمى  أننتنياىو يخشى  "يديعوت": .47
تقرير نشرتو صباح االحد إف الحكومة اإلسرائيمية تقؼ عاجزة أماـ  ، في”يديعوت أحرونوت“قالت صحيفة 

قرار المحكمة العميا الذي أمر بإخالء بيوت الحي اإلستيطاني غير الشرعي "أولباناه"، بعد أف تبيف في 
الجمسة الخاصة التي عقدىا نتنياىو يوـ أمس األوؿ الجمعة، أف أي محاولة لسف قانوف يشرع عممية 

في محكمة  "إسرائيؿ"تياـ اعمى األرض، أو يمتؼ عمى قرار المحكمة، سيفتح الطريؽ أماـ االستيالء 
 الجنايات الدولية في الىاي بارتكاب جرائـ حرب.

وأوضحت الصحيفة أف نتنياىو يميؿ إلى عدـ تأييد قانوف كيذا، عمى الرغـ مف اف بعض أعضاء الكنيست 
ع تقديـ اقتراح قانوف يمنع ىدـ ىذه البيوت، أو فرض القانوف مف اليميف اإلسرائيمي سيحاولوف ىذا األسبو 

 ."إسرائيؿػ"اإلسرائيمي عمى المستوطنات في الضفة الغربية وضميا ل
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ونقمت الصحيفة أف غالبية الوزراء الذي شاركوا في الجمسة الخاصة الجمعة، ومعيـ المستشار القضائي 
ية بناء الحي االستيطاني "أولبناه" ومع أف الوزراء لمحكومة أعربوا عف معارضتيـ لسف قانوف يشرع عمم

خرجوا بانطباع أف نتنياىو يعارض ىو اآلخر ىذا القانوف، إال أف مصادر في مكتب نتنياىو أكدت أف 
 األخير لـ يكشؼ خالؿ الجمسة عف موقفو.

"أو "تبييض" عممية بالمقابؿ أكد المستشار القضائي لمحكومة وممثمو النيابة العامة أف أي محاولة لتشريع 
االستيالء عمى األراضي الخاصة، لف تصمد أماـ المحكمة العميا. وبحسب الصحيفة فقد درس الوزراء خالؿ 
الجمسة خياريف رئيسييف أوليما محاولة شراء األراضي المذكورة مف أصحابيا الفمسطينييف، لكف ىذا الخيار 

رفضوف بيع األرض، إذ أعمف حسف حرب أحد استبعد بعد أف تبيف أف أصحاب األرض الفمسطينييف ي
أصحاب ىذه األراضي، أنو ال يعتـز بيع أرضو ميما كاف الثمف. أما الخيار الثاني فكاف إخالء الحي 

 االستيطاني ونقؿ المستوطنيف إلى أرض مجاورة، في محاولة لتخفيؼ غضب المستوطنيف.
 31/5/2132، 64عرب

 
 حداث سفينة مرمرةعن أ تركيا إلىباراك يؤيد االعتذار  .02

افادت القناة العاشرة اإلسرائيمية أف مؤشرات إيجابية قد تطرأ عمى صعيد العالقات : "المستقبؿ" -راـ اهلل 
اإلسرائيمية التركية في ظؿ جيود كبيرة تبذليا الواليات المتحدة لرأب الصدع بيف حميفييا المركزييف في 

أبيب قد شيدت توترًا منذ سنوات، ولكنيا تفاقمت بعد ىجـو  الشرؽ األوسط. وكانت العالقات بيف أنقرة وتؿ
عمى أسطوؿ الحرية في المياه الدولية ومقتؿ تسعة نشطاء أتراؾ كانوا عمى متف سفينة مرمرة في  "إسرائيؿ"

االعتذار ودفع تعويضات ألىالي الضحايا، إال أف  "إسرائيؿ"، حيث طمبت تركيا مف 0505أيار )مايو( 
اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو رفض االعتذار وردت تركيا بخفض مستوى العالقات الديبموماسية رئيس الحكومة 

 ."إسرائيؿ"مع 
كية ىي دؼء العالقات بيف رئيس الوزراء التركي يوأشارت القناة العاشرة إلى أف سبب المحاوالت األمر 

بًا لرئيس الحكومة اإلسرائيمية وىو كي باراؾ أوباما، وسبب آخر ىو تعييف شاؤوؿ موفاز نائيوالرئيس األمر 
 يدعـ بقوة إعادة تطبيع العالقات مع أنقرة.

ووفقًا لمقناة العاشرة، فإف باراؾ رضخ، وقاؿ "إف إسرائيؿ مستعدة لمنظر في االعتذار عف المشاكؿ التي 
الشديد  وقعت خالؿ الغارة عمى سفينة مرمرة، بينما أعرب نتنياىو ووزير الخارجية ليبرماف عف رفضيما

لفكرة االعتذار، ووفقًا لمقناة، فإف باراؾ وموفاز يقوداف اآلف جبية موحدة داخؿ الحكومة لتحسيف العالقات 
 مع تركيا.

 31/5/2132المستقبل، بيروت، 
 

 وفد األسرى المحررين في القاىرة يطالب بتدويل قضية االسرى .04
، أف األميف العاـ لجامعة القاىرةا مف مراسمتي جيياف الحسيني عف 41/23/0240، الحياة، لندن نشرت

وفدًا مف األسرى المحرريف الذيف أعربوا عف أمميـ في أف تقـو  ،أمساستقبؿ العربي الدوؿ العربية نبيؿ 
الجامعة العربية بقيادة ممؼ األسرى ورفعو إلى المحافؿ الدولية حتى يتـ توصيؼ طبيعة السجيف الفمسطيني 

بقانوف الغاب. وقاؿ الناطؽ باسـ الوفد روحي  "إسرائيؿ"تتعامؿ معو  كأسير حرب وليس كسجيف جنائي
مشتيى عقب المقاء إف الوفد نقؿ ىموـ األسرى، معربًا عف أممو في تدويؿ ىذه القضية، وأف يكوف ىناؾ 



 
 
 

 

 

           42ص                                    0322العدد:                41/3/0240 األحد التاريخ:

مؤتمر دولي يعالج اإلجحاؼ الذي يعانيو األسرى وحرمانيـ مف الحقوؽ األساسية التي كفمتيا القوانيف 
ة. وأوضح أف العربي وعد بمتابعة الممؼ حتى يصؿ إلى أعمى مستويات وتحسيف ظروؼ األسرى، الدولي

 وأف يقنف القانوف الدولي وحقوؽ اإلنساف وضع السجيف الفمسطيني.
وكاالت  ،القدس المحتمة، غزةمف  سمير حمتوعف مراسميا  41/23/0240، الدستور، عم انوذكرت 
قيادة ممؼ األسرى  "مصر الثورة"عف أمميـ في أف تتولى  واعربأف يالمحرر  فياألسرى الفمسطينيف أ ،األنباء

الفمسطينييف ورفعو إلى المحافؿ الدولية حتى يتـ توصيؼ طبيعة السجيف الفمسطيني كأسير حرب وليس 
يمثؿ كافة الذي  فدلمو كسجيف جنائي. جاء ذلؾ خالؿ استقباؿ وزير الخارجية المصري محمد عمرو أمس، 

 وانقم يـبأن ،الفمسطينية الوطنية واإلسالمية الكبرى. وصرح روحى مشتيى المتحدث باسـ الوفد الفصائؿ
ىموـ األسرى الفمسطينييف واليموـ التي يعانونيا داخؿ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي سواء فيما يخص "لموزير 

لذي يمارس ضد األسرى العزؿ االنفرادي أو الوضع الصحي أو الظروؼ التعميمية أو التعامؿ التعسفي ا
. "الفمسطينييف داخؿ سجوف إسرائيؿ إضافة لمحرماف االجتماعي الذي يعانى منو األسرى الفمسطينيوف

وأضاؼ مشتيى أف وزير الخارجية أوضح لموفد أف قضية األسرى الفمسطينييف مف أولويات وزارة الخارجية 
ىذا األمر وأف ىناؾ إنجازا تـ في االجتماع  المصرية عمى اعتبار أنيا قيمة إنسانية وأنيـ بصدد تدويؿ

الوزاري األخير لدوؿ عدـ االنحياز بشـر الشيخ وتـ اتخاذ قرار يديف اإلجراءات اإلسرائيمية. وأوضح مشتيى، 
في تصريحاتو، أف كؿ يـو إضافي يمر عمى األسرى المضربيف عف الطعاـ يشكؿ خطرا عمى حياتيـ وىناؾ 

يوما إال أف  10يوما إضافة لممضربيف منذ نحو  19أسير فمسطيني يضربوف منذ ما ال يقؿ عف ثالثة آالؼ 
وما إذا  "إسرائيؿ"القرار لـ يتـ البت فيو وال زالت ىناؾ مراوغات إسرائيمية. وحوؿ ىوية األسرى في سجوف 

ييف . وعف وجود مصر "خميط مف فصائؿ شعب فمسطيف بكؿ أطيافو وفصائمو"كانوا إسالمييف فقط قاؿ إنيـ 
أسيرا مصريا داخؿ  95ىناؾ "أجاب مشتيي بالقوؿ إف  "إسرائيؿ"مضربيف عف الطعاـ أيضا في سجوف 

العصا اإلسرائيمية الغميظة ال تفرؽ بيف فمسطيني ومصري وأردني أو غير "، موضحا أف "سجوف إسرائيؿ
 ."ذلؾ
 

 :غػزة عـالن عـن انتيـاء اإلضـرابالجية الوحيـدة المخولـة فـي اإل ىيمركز أحرار: القيادية العميا لإلضراب  .00
أكد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقػوؽ اإلنسػاف، أنػو تمقػى بياًنػا خاًصػا وحصػرًيا مػف الييئػة القياديػة العميػا 

أكدت فيو أنيا الجية الوحيػدة المخولػة فػي اإلعػالف عػف انتيػاء اإلضػراب مشػددة عمػى أف  االسرى، إلضراب
 ـ يتـ إجراء أي لقاءات تشاورية خالؿ اليوميف الماضييف.األضراب ما يزاؿ مستمًرا، كما أنو ل

 41/23/0240، الغد، عم ان
 

 إلضرابو 53األسير بالل ذياب يرسل وصيتو ألىمو في اليوم الـ  .01
يوًما، أنو  15أكد األسير بالؿ ذياب مف بمدة كفر راعي قضاء جنيف، والمضرب عف الطعاـ منذ : جنيف

بساـ  وفي وصيتو المؤثرة التي وصمت ذويو، شقيق خاطبلشيادة". و "ماض في إضرابو حتى النصر أو ا
قائال: "أخي بساـ إذا كتبت لي الشيادة أرجو منكـ أال ترفعوا القبر أعمى مف األرض وأف توزعوا الحموى 

 وأخي ىماـ يصمي عمي والشيخ خضر عدناف والخاؿ والد الشييد أبو محمد جبارة ينزلوني القبر".
 40/23/0240، ي لإلعالمالمركز الفمسطين
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 حالحمة في رسالة لطفمتو: حبيبتي سامحيني ألن االحتالل حرمني منكاألسير ثائر  .02
يومًا، رسالة إلى طفمتو الصغيرة لمار التي  19وجو األسير ثائر حالحمة المضرب عف الطعاـ منذ : لندف

حبيبتي لمار، سامحيني ألف "ييا: وجاء ف "معاً "ولدت بعد اعتقالو وتبمغ مف العمر عاميف، نشرتيا وكالة 
االحتالؿ حرمني منؾ. ال ذنب لؾ، لكف ىذا قدرنا نحف الشعب الفمسطيني، أف تسمب حياتنا وحياة أطفالنا، 
أف يبعثر شممنا وينغص عيشنا، فكؿ شيء ال يكتمؿ في حياتنا بسبب ىذا المحتؿ الظالـ الذي يتربص بنا 

عندما تكبريف ستفيميف كيؼ وقع الظمـ عمى أبيؾ وعمى وأضاؼ،  ويحيؿ حياتنا إلى غربة ومالحقة وعذاب.
اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني الذيف زجيـ المحتؿ في المعسكرات والزنازيف وحطـ حياتيـ ومستقبميـ 
وىـ ال ذنب ليـ سوى أنيـ يريدوف الحرية والكرامة واالستقالؿ، وستعرفيف أف والدؾ ال يقبؿ الظمـ 

يقبؿ اإلىانة والمساومة، وأنو يخوض إضرابًا عف الطعاـ احتجاجًا عمى الدولة العبرية التي والخضوع، وال 
تريد أف تحولنا إلى عبيد وأذالء بال حقوؽ، وال كرامة وطنية. حبيبتي لمار، ارفعي رأسؾ دائمًا وافتخري 

عمى الظالميف بوالدؾ، ال تخافي وال تجزعي فاهلل دائمًا معنا، فنحف أصحاب حؽ، والحؽ سينتصر 
والمجرميف. حبيبتي لمار: ستكوف أيامؾ القادمة أحمى وأجمؿ، فانطمقي، واركضي ثـ اركضي في حدائؽ 

 عمرؾ المديد، إلى األماـ والى األماـ، فميس وراءؾ إال الوراء، وىذا صوتؾ أسمعو دائمًا نشيدًا لمحياة.
 41/23/0240، الحياة، لندن

 
 من إضرابو 30أسير يرزق بطفل في اليوم الـ  .03

عف شقيؽ األسير جعفر عز الديف مف سكاف قرية عرابة في جنيف  "معاً "نقمت وكالة : فتحي صّباح -غزة 
 51، قولو لمركز األسرى لمدراسات أف اهلل رزؽ شقيقو األسير في اليـو الػ 51والمضرب عف الطعاـ لميوـ الػ 

 اؿ.مف إضرابو طفاًل أسموه محمد وفؽ رغبة والده قبؿ االعتق
 41/23/0240، الحياة، لندن

 
 في غزة إلى المستشفى ةونقل متضامنمع االسرى مقدسيين يضربون عن الطعام تضامنًا  7 .04

أعمف تسعة مقدسييف إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ في خيمة االعتصاـ  :"المستقبؿ" ووكاالت -راـ اهلل 
حمر، في حي الشيخ جراح وسط القدس المقامة في قرية قطنة، ومقر بعثة المجنة الدولية لمصميب األ

، نقمت المضربة عف الطعاـ في حيفالمحتمة، تضامنًا مع األسرى الذيف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية. 
أنعاـ أبو قنيص، مف خيمة التضامف مع األسرى في ساحة الجندي المجيوؿ وسط قطاع غزة إلى 

 المستشفى لتمقي العالج بعد تدىور حالتيا الصحية.
 41/23/0240، المستقبل، بيروت

 
 

 أطفال يناصرون األسرى عمى طريقتيمالضفة الغربية:  .05
وسط مشاىد درامية وصرخات أجيش ليا الكبار بالعويؿ، خرج أطفاؿ مدينة : عاطؼ دغمس -نابمس 

نابمس شماؿ الضفة الغربية في مسيرة تضامنية مع األسرى في سجوف االحتالؿ، ُوصفت بأنيا األولى مف 
 يوما. 15عيا شكال ومضمونا منذ قرع األسرى جرس اإلضراب عف الطعاـ قبؿ نو 
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مؤسسة مجتمعية منتظمة في إطار الشبكة الفمسطينية  31مائتا طفؿ شاركوا في المسيرة التي دعت ليا 
لحقوؽ الطفؿ، حيث جابوا شوارع المدينة حامميف األعالـ والالفتات التي خّطوا عمييا شعارات منددة 

ورددوا ىتافات أجيشت البعض وأثارت حزنا وقّمبت آالـ آخريف، وحولوا مسيرتيـ إلى  ،كات االحتالؿبانتيا
ميرجاف خطابي عبروا فيو عف دعميـ لنظرائيـ مف األطفاؿ الذيف ُيعتقؿ ذووىـ. كما أطمقوا بالونات كتبوا 

 .إلفراج بات وشيكاً عمييا بأيدييـ "الحرية وليس سواىا لألسرى" إعالنا منيـ أف تحقؽ األمؿ با
 41/23/0240، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مسيرة حاشدة دعمًا لألسرىتنظم  كتمة الوحدة العمالية في مدينة غزة .06

نظمت كتمة الوحدة العمالية في مدينة غزة، أمس : سمير حمتو، وكاالت األنباء -القدس المحتمة، غزة 
المشاركوف بالمسيرة المجتمع حمؿ حا عف الطعاـ. و مسيرة حاشدة دعمًا لألسرى الذيف يخوضوف إضرابا مفتو 

 بحؽ األسرى الفمسطينييف.  "إسرائيؿ"الدولي المسؤولية عف التقاعس في وقؼ الميزلة التي تقوـ بيا 
 41/23/0240، الدستور، عم ان

 
 الجالية الفمسطينية في تركيا تنظم فعالية إضراب عن الطعام تضامنا مع األسرى .07

قالت الجالية الفمسطينية في مدينة اسطنبوؿ التركية، إنيا نظمت، امس السبت، فعالية  :راجاحمد ف -راـ اهلل 
مع األسرى في السجوف اإلسرائيمية. ووجيت الييئة اإلدارية لمجالية  إضراب عف الطعاـ في مقرىا تضامناً 

رئيس التركي أحمد نداء استغاثة عبر وسائؿ اإلعالـ إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغاف، ولم
داوود أوغمو، ومنظمات المجتمع المدني وحقوؽ اإلنساف، لمضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية لتمبية مطالب 

 األسرى.
 41/23/0240، القدس، القدس

 
 اعتصام جماىيري أمام مقر الحكومة البريطانية في ذكرى النكبة .12

(، اعتصاًما جماىيرًيا أماـ مقر الحكومة 5-31نظـ المنتدى الفمسطيني في بريطانيا، ظير السبت ): لندف
البريطانية في لندف، بمناسبة الذكرى الرابعة والستيف لمنكبة الفمسطينية، تأكيًدا عمى حؽ العودة ومطالبات 
باالستجابة لمطالب األسرى المضربيف عف الطعاـ. وحضر االعتصاـ، الذي نّفذ بالتعاوف مع الحممة 

سطيف والمبادرة اإلسالمية البريطانية وعدد مف المؤسسات البريطانية الداعمة لحؽ البريطانية لمتضامف مع فم
الفمسطينييف في الحرية والعودة واالستقالؿ مئات مف البريطانييف وأبناء الجالية الفمسطينية والعربية عدد مف 

 سالمية.قادة المؤسسات التضامنية البريطانية وممثميف عف الجالية الفمسطينية والجاليات اإل
 40/23/0240، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مخطط إسرائيمي رسمي لتفريغ الساحل الفمسطيني من سكانو األصميين .14

كشفت صحيفة "كؿ العرب" الصادرة في الناصرة، أف الحكومة اإلسرائيمية برئاسة  :حسف مواسي -يافا 
، 14أالؼ مف فمسطيني الػ 330وتشريد بنياميف نتنياىو، تعمؿ جاىدة عمى تنفيذ مخطط ييدؼ إلى ترحيؿ 

سكاف المدف الفمسطينية الساحمية التاريخية، وىي عكا، حيفا، يافا، المد والرممة، بيدؼ تيويدىا بالكامؿ. 
، بميمة "إسرائيؿ"خطة ترتكز عمى أف يتولى رجاؿ أعماؿ ييود مقتدريف يقيموف خارج الأف  إلى وأشارت
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فمسطينييف في ىذه المدف، بأسعار مالية مغرية، أو عف طريؽ قياـ الحكومة شراء العقارات والمباني وبيوت ال
اإلسرائيمية بتضييؽ الخناؽ عمييـ، وترىيبيـ إلجبارىـ عمى ترؾ مدنيـ ومنازليـ تحت طائمة التيديد. ونقمت 
الصحيفة عف مصدر مطمع في الحكومة اإلسرائيمية أف نتنياىو معني بتنفيذ ىذا المخطط في غضوف 

نوات الخمس المقبمة، كي يتسنى لمحكومة تفريغ جميع ىذه المدف مف سكانيا األصمييف، وانو اقترح عمى الس
المسؤوليف والجيات ذات الصمة بالموضوع، إيجاد حموؿ وترتيب ىجرة ىؤالء السكاف إلى القرى والمدف 

لى قرى كفر ياسيؼ، أبو سناف ف سكاف عكا مثال سيتـ ترحيميـ إأ، كأماكف بديمة ليـ، و "إسرائيؿ"العربية في 
وجديدة المكر، فيما سيتـ نقؿ سكاف حيفا إلى شفاعمرو وعسفيا، أو تركيزىـ في حي وادي النسناس العربي، 

دعت النائب في الكنسيت اإلسرائيمية حنيف  مف جيتيا،وسكاف يافا والمد والرممة إلى قرى ومدف المثمث. 
لمتصدي ليذه  14السياسية الفاعمة في أوساط فمسطيني الػزعبي إلى تشكيؿ لجاف شعبية مف كؿ األطر 
أف "بقاءنا وعالقتنا بوطننا ونضالنا أقوى مف كؿ عمى المخططات الجينمية، مؤكدة في الوقت نفسو 

عامًا في تمرير  91المخططات اإلسرائيمية، واكبر دليؿ عمى ذلؾ، فشؿ المؤسسة اإلسرائيمية خالؿ الػ
 محو الوجود الفمسطيني في وطننا". مخططاتيا وعدـ نجاحيا في

 41/23/0240، المستقبل، بيروت
 

 ألف فمسطيني منذ النكبة 622االحتالل اعتقل أكثر من فروانة:  .10
ف أكثر إقاؿ مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحرريف الفمسطينييف عبد الناصر فروانة،  :بترا –غزة 
، طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفمسطيني بينيا 3914 ألؼ حالة اعتقاؿ ُسجمت منذ العاـ 400مف 

بعضيـ في  تف قوات االحتالؿ، استخدمإاالطفاؿ. وأضاؼ في تقرير احصائي وزع عمى الصحفييف أمس 
ـّ إعداـ الكثيريف منيـ بشكؿ فردي وجماعي وبطريقة مباشرة وغير  كثير مف األحياف دروعًا بشرية وت

الحتالؿ أميات وآباء وزوجات وأشقاء لممساومة واالبتزاز والضغط وىناؾ مف مباشرة. كما اعتقمت قوات ا
 تكرر اعتقاليـ مرات عدة.

 41/23/0240، الدستور، عم ان
 

 فرق استيطانية مسمحة إلرىاب فمسطينيي الضفة .11
 قرر مستوطنوف تشكيؿ فرؽ مسمحة، بذرائع تأميف الحراسة ليـ، ولكنيا ستجوب المناطؽ والشوارع المحيطة
بالمستوطنات المقامة عمى أراضي الفمسطينييف في الضفة إلرىابيـ، واالعتداء عمييـ. وبحسب صحيفة 

العبرية فإف المستوطنيف يزعموف أف ىذه الخطوة تأتي ردًا عمى تقصير جيش االحتالؿ اإلسرائيمي  "معاريؼ"
مركباتيـ خالؿ السير عمى  في توفير الحماية ليؤالء المستوطنيف بعد تكرار حوادث إلقاء الحجارة عمى

الطرقات في شوارع الضفة. وأعرب نائب رئيس مجمس بنياميف االستيطاني موتي يوغاؼ عف أممو بأف 
وبسرعة. في موازاة ذلؾ، استولت مجموعة مف المستوطنيف عمى أراض  "حرسًا مسموحاً "تصبح ىذه الفرقة 

 ، بحسب ما قاؿدة الخضر جنوب بيت لحـزراعية تقدر مساحتيا بػستة دونمات تعود لفمسطيني مف بم
 منسؽ الجدار واالستيطاف في الخضر أحمد صالح.

 41/23/0240، البيان، دبي
 

 عنيم لإلفراجيطالبون الحكومة بالتدخل  اإلسرائيميةفي السجون  األسرىذوو األردن:  .12
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لسادس والعشريف طالب ذوو األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ المضربيف عف الطعاـ لميوـ ا: عماف
الحكومة بالتدخؿ مف اجؿ االفراج عف أبنائيـ واالستجابة لمطالبيـ مع الخطر المحدؽ بحياتيـ نتيجة 
الوضع الصحي الذي يمروف بو بعد اقتراب اضرابيـ مف انياء شيره األوؿ خالؿ ميرجاف جماىيري نظمتو 

 قابة الميندسيف األسير حمزة الدباس.لجنة الحريات في نقابة الميندسيف األردنييف أماـ منزؿ موظؼ ن
الميرجاف الذي أقيـ تضامنًا مع الميندسيف األردنييف األسرى ضرار أبوسيسي وعباس السيد وعبداهلل 
البرغوثي اضافة الى موظؼ نقابة الميندسيف حمزة الدباس شارؾ فيو المئات مف أبناء الشعب األردني 

متع بيا األسرى المضربوف، مؤكديف أف عزيمة األحرار ال بد أف ونادوا بيتافات تؤكد عمى الكرامة التي يت
 تكسر قيد المغتصب والمحتؿ الصييوني.

وطالب أميف عاـ نقابة الميندسيف الميندس ناصر الينيدي خالؿ كممتو بالغاء اتفاقية وادي عربة وطرد 
 قداتو.السفير الصييوني، مؤكدًا أف االحتالؿ يخشى كؿ حر شريؼ يدافع عف أرضو ومعت

 31/5/2132الدستور، عمان، 
 

 الفمسطينية في األردن العقرباوي: االنتياء قريبا من إعادة تشكيل لجان خدمات المخيمات .13
قاؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية محمود العقرباوي إف "الدائرة ستنتيي قريبًا :نادية سعدالديف-عماف 

ف الخدمات ومواكبة اإلصالح"، و"ال توجو لزيادة مف إعادة تشكيؿ لجاف خدمات المخيمات، لتحسي
 مخصصاتيا المالية".

، وىي الطالبية وحي 01وأضاؼ، إلى "الغد"، أف "الدائرة أكممت مؤخرًا تعييف ثالث لجاف، مف إجمالي 
األمير حسف والسخنة، فيما ستنجز لجنتيف خالؿ فترة قريبة، حتى تنتيي منيا خالؿ شيريف تقريبًا، لتحسيف 

 ات الالجئيف الفمسطينييف".خدم
ولفت إلى أىمية "إعطاء صالحية أكبر لعمؿ المجاف وتصويب نشاطيا وتنظيمو، وتوسيع قاعدة مشاركة 
الناس وتمكينيـ مف رسـ خططيـ المستقبمية بأنفسيـ، وتحسيف وتطوير الخدمات الصحية والتعميمية 

 واالجتماعية المقدمة لالجئيف الفمسطينييف".
لدائرة استجابت في ذلؾ إلى رغبة الالجئيف في إحداث تغيير غير تقميدي، والتعاطي مع وأوضح أف "ا

 أعضاء لكؿ لجنة". 7القضايا اإلصالحية، والتجديد الكمي في صفوؼ المجاف، التي تضـّ في عضويتيا 
اسب الذي وتابع العقرباوي "لـ يكف الناس مرتاحيف كثيرًا مف وضعية المجاف السابقة، فجرى التغيير المن

% تـ اختيارىـ مف المجاف السابقة حتى ال يتـ  05%، مقابؿ  65ضمف ضخ دماء جديدة إلييا بنسبة 
 تعطيؿ العمؿ، وضماف تقديـ الخدمة األفضؿ لالجئيف، واالستفادة مف الخبرة أيضًا".

ايير % مف األعضاء مف داخؿ المخيمات نفسيا، والبقية مف محيطيا، ضمف مع 53ونوه إلى "اختيار 
 واضحة ودقيقة مف الكفاءة والمقدرة، ما يؤمف تقديـ الخدمة األفضؿ لالجئيف".

 31/5/2132الغد، عمان، 
 

 اجتماع المجنة المبنانية ـ الفمسطينية لمحوار تترأس بيية الحريري .14
اعتبرت النائب بيية الحريري اف القضية الفمسطينية ستبقى متقدمة عمى كؿ قضايا  صيدا ػ "المستقبؿ"

لعرب ألنيا قضية محقة. وتوجيت بتحية اجالؿ وتقدير وتضامف الى األسرى الفمسطينييف في السجوف ا
 يوما. 03االسرائيمية وال سيما المضربيف منيـ عف الطعاـ منذ اكثر مف 
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كالـ الحريري جاء خالؿ ترؤسيا في مجدليوف اجتماعا لمجنة المبنانية الفمسطينية لمحوار والتنمية في صيدا، 
 ايار.  03خصص في جزء كبير منو لمتحضير إلحياء ذكرى النكبة في 

كما توجيت بالتحية الى طالب فمسطيف الذيف تربعوا عمى عرش مسابقة قطار المعرفة في دبي باالمارات 
 بية المتحدة.العر 

وفي موضوع احياء ذكرى النكبة، قالت: صيدا ستبقى تتقدـ ىذه المحطات دفاعا عف حؽ األخوة 
الفمسطينييف في اقامة دولتيـ وعاصمتيا القدس. وتأكيدنا دائما ىو عمى المصالحة الفمسطينية الفمسطينية 

 وأف تعـ كؿ طبقات المجتمع ال اف تكوف ضمف النخب.
 31/5/2132 المستقبل، بيروت،

 
 "إطالة المسان".. ويتيم دول المنطقة بـ"البعوضة"بـ "إسرائيل"نجاد يصف أحمدي  .15

التي ال يمكنيا أف « البعوضة»شف الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد ىجوما عمى إسرائيؿ، ووصفيا بػ
مى طيراف. وبينما كاف ع« إطالة المساف»، كما ىاجـ دوؿ المنطقة متيما إياىا بػ«أفؽ األمة اإليرانية»ترى 

التي زارىا أمس، أعمنت وزارة « الرضوية»أحمدي نجاد مشغوال بإلقاء خطابو أماـ حشد في محافظة خراساف 
األمف اإليرانية، عمى ىامش زيارة أحمدي نجاد لممحافظة، عف أف األجيزة األمنية كانت قد تمكنت مف 

محافظة سيستاف وبموشستاف، جنوب شرقي إيراف  لدى زيارتو 2007إحباط محاولة اغتياؿ تعرض ليا عاـ 
 عمى الحدود مع باكستاف وأفغانستاف.

بعد »وقاؿ أحمدي نجاد في خطاب ألقاه أمس أماـ حشد تجمع لمقائو في محافظة خراساف الرضوية إنو 
عاـ، وصؿ بنا األمر إلى أف يقوـ حفنة مف الصياينة المعاديف لإلنسانية بالييمنة عمى  1400مضي 

، بحسب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية )إرنا(. وأضاؼ أف دوؿ «شعوب بقوة السالح واحتالؿ أراضييـال
، في إشارة إلى الواليات المتحدة األميركية «أسياد الصياينة»المنطقة تقوـ بشراء السالح ممف سماىـ بػ

ف عمى الشعب اإليراني الذي يريد يقوموف بإطالة المسا»والدوؿ الغربية. وزعـ قائال: إف بعض دوؿ المنطقة 
  .الدفاع عف حقوقو ومصداقيتو وحقوؽ الشعوب وصوف العدالة

 13/5/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 
 

 عبد المنعم أبو الفتوح: أرفض االعتراف بالكيان الصييوني وفمسطين قضية أمن قومي .16

عمى رفضو االعتراؼ بالكياف   شدد الدكتور عبد المنعـ أبو الفتوح  المرشح لرئاسة مصر: القاىرة
الصييوني العنصري ، مدينا االنتياكات العنصرية التي يمارسيا ضد األشقاء الفمسطينييف ، مؤكدا أف 

 الكياف الصييوني سيظؿ شوكة في ظير العالـ العربي .
مف وقاؿ الدكتور أبو المفتوح، فى رده عمى سؤاؿ طرح عميو خالؿ حمقتو اإللكترونية لمرد عمى عدد 

التساؤالت الشائعة، التي يتـ طرحيا عميو حوؿ الصراع العربي الصييوني ، "موقفي واضح وعممي مارستو 
عاما، وىو أنني أرفض االعتراؼ بيذا الكياف العنصري االستيطاني القائـ عمى غير قواعد  40عمى مدار 
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عب الفمسطيني"، مضيفًا أف العدؿ أو الحؽ، وبالتالي فإنني لف أعترؼ بو لممارساتو العنصرية ضد الش
 الكياف الصييوني شوكة فى ظير العالـ العربي يمنعو مف التقدـ، وتحقيؽ حريتو وبناء نيضة حقيقية.

وأوضح أبو الفتوح أف معاىدة كامب ديفيد مثؿ كؿ االتفاقيات الدولية التى يجب احتراميا، شريطة تحقيقيا 
فييا مف مصمحة لمصر، وما فييا ضد مصمحتنا سيتـ  لمصالح أطرافيا، وسيتـ مراجعتيا لنؤكد عمى ما

إلغاؤه، مؤكدًا أف قضية فمسطيف ىى قضية أمف قومى مصرى، وأممنا أف يأتى اليوـ الذى يناؿ فييا الشعب 
 الفمسطينى حريتو.

 13/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 وزير الخارجية المصري: القضية الفمسطينية شأن مصري .17

وزير الخارجية المصري، محمد كامؿ عمرو، أف القضية الفمسطينية كانت وستظؿ قضية  أكد :القاىرة
مصرية وشأنا داخميًا مصريًا وتعني جميع المصرييف.وقاؿ عمرو خالؿ لقائو، أمس، وفدًا مف األسرى 
المحرريف، إف مصر ال تدخر جيدًا إلثارة قضية األسرى وضماف اإلفراج عنيـ وحصوليـ عمى حقوقيـ 

أو في االتصاالت مع سويسرا بصفتيا الدولة المودعة ” إسرائيؿ“ممة، سواء مف خالؿ القنوات الثنائية مع كا
 لدييا اتفاقية جنيؼ الرابعة، أو مف خالؿ المحافؿ الدولية مثؿ األمـ المتحدة وحركة عدـ االنحياز .

اختتـ أعمالو في شـر الشيخ قبؿ وأشار إلى مبادرة القاىرة خالؿ المؤتمر الوزاري لعدـ االنحياز، الذي 
مف ” قوي“بضعة أياـ، بعقد جمسة خاصة لممؤتمر حوؿ األسرى الفمسطينييف، وأسفرت عف اعتماد إعالف 

في احتجاز األسرى وحرمانيـ مف حقوقيـ، مشددا عمى أف مصر ستواصؿ ” إسرائيؿ“الحركة يديف استمرار 
سرى الفمسطينييف عمى حقوقيـ وحرياتيـ األساسية تحركاتيا في ىذا االتجاه إلى حيف تأميف حصوؿ األ

 كاممة .
 13/5/2012الخميج، الشارقة، 

 
 "المنتدى العالمي لمبرلمانيين اإلسالميين" يدعو لمساندة األسرى الفمسطينيين .22

دعا "المنتدى العالمي لمبرلمانييف اإلسالمييف"، األمـ المتحدة وىيئات حقوؽ اإلنساف إلى التدخؿ : الكويت
عاجؿ وممارسة كاّفة أنواع الضغوط عمى السمطات اإلسرائيمية لتحقيؽ مطالب األسرى الفمسطينييف في ال

 سجوف االحتالؿ، في محاولة إلنقاذ حياتيـ "قبؿ فوات األواف"، عمى حد تعبيره.
سالمية، وشّدد المنتدى في ختاـ جمساتو التي ُعقدت في دولة  الكويت بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وا 

عمى ضرورة المبادرة بتحّرؾ أممي ودولي لمساندة األسرى الذيف يخوضوف إضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ منذ 
 خمسة وعشريف يومًا، وبعضيـ منذ أربع وسبعيف يومًا، احتجاجًا عمى ظروفيـ االعتقالية السيئة.

شر مف أيار )مايو( وناقش المنتدى خالؿ جمساتو التي استمّرت مف الفترة مف الثامف وحتى الحادي ع
الجاري، قضيتي إضراب األسرى الفمسطينييف وتيويد القدس المحتمة، حيث أكد النواب المسمميف رفضيـ 
التاـ لزيارة مدينة القدس وىي قابعة تحت االحتالؿ، موضحًا بأف ىذه الزيارات تشكؿ تطبيعًا واعترافًا 

 باالحتالؿ.
مية، بالعمؿ الجاد لإلفراج عف عزيز دويؾ رئيس المجمس وأوصى المنتدى البرلمانات العربية واإلسال

 التشريعي الفمسطينييف وكؿ النواب المعتقميف في السجوف اإلسرائيمية والبالغ عددىـ سبعة وعشريف.
 12/5/2012قدس برس، 
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 الفمسطينيينمع األسرى  يتضامنونأفراد الجاليات العربية بموسكو  .24

مف أفراد الجاليات العربية مف داخؿ السفارة الفمسطينية بموسكو أمس أعمف العشرات : الطيب الزيف -موسكو
 الجمعة إضرابا رمزيا عف الطعاـ تضامنا مع قضية األسرى الفمسطينييف المضربيف في السجوف اإلسرائيمية.

وأداف المتضامنوف تجاىؿ المجتمع الدولي لمعاناة األسرى المضربيف في ظؿ غياب شبو كامؿ لمدور 
 الشعبي في دعـ صمود األسرى ضد القمع والتنكيؿ الذي يتعرضوف لو مف قبؿ سمطات االحتالؿ.الرسمي و 

كما وجيوا رسالة بالمغتيف الروسية والعربية ناشدوا مف خالليا الجيات المعنية بممارسة الضغوط عمى 
 الحكومة اإلسرائمية لدفعيا لاللتزاـ بأحكاـ القانوف الدولي.

ألحرار والشرفاء في روسيا إلعالف موقؼ واضح حياؿ ممارسات سمطات االحتالؿ ودعوا في رسالتيـ "كؿ ا
عبر مقاطعة المنتجات والخدمات اإلسرائيمية التي تستخدـ عائداتيا في انتياؾ القوانيف الدولية واإلنسانية 

 وفي بناء المستوطنات غير الشرعية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة".
ة األمـ المتحدة بتشكيؿ لجنة حقوقية دولية بشكؿ عاجؿ لتقصي الحقائؽ والكشؼ وطالب المتضامنوف منظم

عف الوضع الحقيقي لألسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، ومعالجة مأساة االنتياكات المتواصمة 
 لحقوقيـ.

رابات وقاؿ رئيس مركز اإلعالـ العربي في روسيا رائد جبر "إف ىذا اإلضراب الرمزي واحد مف عشرة إض
تضامنية متزامنة في عدة بمداف أوروبية تنظـ تحت شعار: كمنا فمسطينيوف.. كمنا أسرى في سجوف 

 االحتالؿ".
 13/5/2012الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حممة ماليزية لنصرة األسرى الفمسطينيين .20

ليات واصمت منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية في ماليزيا سمسمة فعا: محمود العدـ -كوااللمبور
لمتضامف مع األسرى الفمسطينييف ضمف حممة أطمقت عمييا اسـ "الجوع مف أجؿ الحرية" انطمقت مع بدء 

 األسرى إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي قبؿ أكثر مف ثالثة أسابيع.
ماليزيا،  -لمثقافة منظمة ماليزية ودعت إلييا منظمة فمسطيف 20وتشمؿ الحممة التي يشارؾ فييا نحو 

فعاليات منوعة، ويشارؾ فييا المواطنوف واألطفاؿ وطالب الجامعات وأفراد الجالية الفمسطينية والعربية في 
 العاصمة كوااللمبور.

وأصدرت المنظمات المشاركة في الحممة بيانا عبرت فيو عف تضامف الشعب الماليزي مع األسرى في 
 اإلسرائيمية ضدىـ.سجوف االحتالؿ، ورفضو لمممارسات 

وضمف فعاليات الحممة نظمت مؤسسة "أماف فمسطيف" اليـو السبت تجمعا لطالب رياض األطفاؿ أعمنوا فيو 
طفؿ ماليزي عريضة دعوا فييا المجتمع  300تضامنيـ مع أبناء وعائالت األسرى الفمسطينييف، ووقع نحو 
الحتالؿ، وعبروا خالليا عف مشاركتيـ لحممة الدولي إلى تحرؾ حقيقي لرفع الظمـ عف األسرى في سجوف ا

 "الجوع مف أجؿ الحرية".
كما شارؾ أفراد مف الجالية الفمسطينية وممثموف عف جمعيات ماليزية في وقفة تضامنية الجمعة أماـ مكتب 

البوه ىيئة األمـ المتحدة في كوااللمبور، وجيوا خالليا رسالة إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف ط
 فييا بتحرؾ عاجؿ إلنقاذ حياة األسرى المضربيف.
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ودعا المشاركوف الشعب الماليزي إلى مواصمة جيوده الداعمة لمشعب الفمسطيني عمى المستوى اإلنساني 
واإلغاثي والسياسي، وطالبوا وسائؿ اإلعالـ بتخصيص جزء مف بثيا لتسميط الضوء عمى ىذه القضية 

 اإلنسانية.
ماليزيا مسمـ أبو عمر إف الوقفة تأتي ضمف سمسمة فعاليات "نعبر في  ة الثقافة الفمسطينيةوقاؿ رئيس منظم

فييا عف تضامننا مع أسرانا األبطاؿ في سجوف إسرائيؿ، وأننا ماضوف في نصرتيـ إلى أف تتحقؽ 
 مطالبيـ".

لشعب الفمسطيني تحت ونظمت كؿ مف الجامعة اإلسالمية والجامعة الوطنية الماليزية أسبوعا تضامنيا مع ا
 عنواف "عيف عمى فمسطيف"، اشتمؿ عمى عدد مف الندوات والمحاضرات والفقرات الفنية وعروض الفيديو.

كما نظمت معارض لمصور اشتممت عمى صور ووثائؽ تظير مسيرة كفاح الشعب الفمسطيني منذ النكبة 
، وضمت المعارض مجسمات جسدت المراحؿ المختمفة مف تار  يخ النضاؿ الفمسطيني، مف بينيا وحتى اليـو

تصوير مجسـ لمنكبة واليجرة القسرية لمشعب الفمسطيني وأحداثيا والمجازر اإلسرائيمية، وأشكاؿ لزنازيف 
 األسر. وقاـ عدد مف الطمبة بتمثيؿ أدوار األسرى وتصوير إضرابيـ فييا.

 12/5/2012الجزيرة، نت، الدوحة، 
 

 ألسمحة إلى سيناءيقف وراء تيريب ا "الموساد"مصر:  .21

كشفت مصادر أمنية في مصر، أمس، النقاب عف تفاصيؿ ضبط شحنة مف األسمحة الثقيمة قبؿ : القاىرة
أياـ، كانت في طريقيا إلى سيناء، الستخداميا في ىجوـ مباغت عمى الحدود المصرية مع فمسطيف 

 ـ بعمؿ عدائي تجاه مصر .ذريعة لمقيا” إسرائيؿ“المحتمة، بيدؼ افتعاؿ مواجيات يمكف أف تتخذىا 
ىو مف ” اإلسرائيمي“عمى لساف مصدر أمني رفيع المستوى قولو، إف جياز الموساد ” الوطف“ونقمت صحيفة 

 يقؼ وراء شحنة األسمحة التي تـ ضبطيا مؤخرًا عمى الطريؽ الساحمي الدولي .
 13/5/2012الخميج، الشارقة، 

 
 عمى أراضييا "إسرائيمي" حكومة كردستان تنفي اتيامات إيرانية بوجود .22

في اإلقميـ شمالي العراؽ، ودعت ” إسرائيمي“نفت حكومة إقميـ كردستاف بشدة اتيامات إيراف بوجود : بغداد
 .وثائؽ واألدلة حوؿ تمؾ االتياماتوزارة الخارجية العراقية لمطالبة المسؤوليف اإليرانييف بتقديـ ال

لسبت: إف عددًا مف مسؤولي الجميورية اإلسالمية في إيراف وقالت حكومة اإلقميـ في بياف أصدرتو امس ا
يطمقوف ومنذ مدة تصريحات ال أساس ليا، يزعموف فييا أف إقميـ كردستاف تحوؿ إلى قاعدة لمتدريبات 

 ” .اإلسرائيمية“واألنشطة االستخبارية لممخابرات 
 13/5/2012الخميج، الشارقة، 

 
 بالمغرب نحو خمسة آالف ييودي يزورون أولياءىم  .23

لـ يتجرأ ييود إسرائيؿ عمى التوجو الى تونس لممشاركة في زيارتيـ السنوية ىناؾ خشية : حامد جاد -وزاف
تداعيات الربيع العربي، لكنيـ قدموا ىذا االسبوع الى المغرب، حيث يحكـ االسالميوف ايضا، لمترحـ عمى 

حو خمسة آالؼ ييودي معظميـ مف اصوؿ وككؿ عاـ قدـ ن ارواح اوليائيـ المدفونيف ىناؾ بال مشاكؿ.
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ولي مف اولياء الييود دفنوا  1200مغربية، مف مختمؼ انحاء العالـ، وخصوصا مف اسرائيؿ، الحياء ذكرى 
 في ىذه البالد المسممة التي "يحبونيا" ولمصالة مف اجؿ "السالـ والتعايش بيف الديانتيف" في الشرؽ االوسط.

 13/5/2012الغد، عمان، 
 

 يعرب عن قمقو إزاء التدىور الصحي لألسرى الفمسطينيين بمير توني .24

طالب ممثؿ المجنة الرباعية في األراضي الفمسطينية توني بمير السمطات اإلسرائيمية بضرورة : وكاالت
رى، وتوفير كافة وسائؿ الدعـ والمساندة الطبية الضرورية والقانونية احتراـ حقوؽ اإلنساف لكافة األس

 الواجبة.
، أنو "قمؽ بشكؿ متزايد عمى تدىور 2012-5-12وقاؿ بمير في بياف صدر عف مكتبو مساء السبت 

 صحة األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، والذيف يخوضوف إضرابا عف الطعاـ".
ة ىذا الموضوع مع المسؤوليف اإلسرائيمييف عمى كافة المستويات، مضيًفا "لقد كنت وزعـ أنو يواصؿ إثار 

عمى اتصاؿ مكثؼ مع المسؤوليف اإلسرائيمييف عمى كافة المستويات خالؿ األسبوع الماضي، وطالبتيـ 
قرار بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتجّنب نتيجة مأساوية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة عمى است

 وأمف األوضاع عمى األرض".
 12/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 المتحدثة باسم الخارجية األمريكية: ليس لدي ما أقولو حول إضراب األسرى .25

أحجمت المتحدثة باسـ الخارجية األميركية فيكتوريا نوالند عف التعميؽ عمى إضراب األسرى : وكاالت
 يوًما. 26منذ الفمسطينيف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي 

وردًا عمى سؤاؿ عف قضية األسرى الفمسطينييف في السجوف اإلسرائيمية، وما إذا كانت عمى عمـ باإلضراب 
 ،: "ليس لدي أي شيء لكـ عف ذلؾ".2012-5-12عف الطعاـ، قالت نوالند خالؿ إيجاز صحفي السبت 

مكانية وفاة أحد األسرى في أي وقت، كررت  وبعد إصرار مف الصحافييف عف رأي حكومتيا باإلضراب وا 
 نوالند القوؿ: "بصراحة ليس لدي أي شيء أقولو، وال أعرؼ إف كاف لدينا تعميؽ عمى ذلؾ".

 12/5/2012فمسطين اون الين، 
 

 تصل األردن فى طريقيا إلى غزة "حق العودة" قافمة .26
ألىالي قطاع غزة مساء ، التي تنقؿ مساعدات انسانية «حؽ العودة»وصمت قافمة : لقماف اسكندر -عّماف

أوؿ مف امس الى عّماف عبر سوريا استعدادا لمتوجو الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. وقاؿ 
إبريؿ الماضي، مرورا بسبع دوؿ اوروبية وتركيا، قبؿ  22منظمو القافمة انيا انطمقت مف بريطانيا في 

 ر )شماؿ(.وصوليا الى االردف قادمة مف سوريا عبر مركز حدود جاب
وقاؿ كيفف اوفندف ممثؿ النائب البريطاني جورج غاالوي، منظـ الرحمة الموجود حاليا في لندف، في مؤتمر 

شاحنة محممة بمساعدات  16شخصا مف دوؿ مختمفة، تتألؼ مف  30القافمة، التي تنقؿ »صحافي اف 
لمقافمة مف االردف  اعداد اخرى مف المشاركيف سينضموف»واضاؼ اف «. انسانية خصوصا االدوية

مايو  15اننا نأمؿ الوصوؿ الى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في »، مشيرا الى «ومصر

http://www.akhbarelyom.org.eg/news32295_23.aspx
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نحف عائدوف الننا نريد اعادة القضية الفمسطينية الى الواجية، اننا »وتابع: «. الذي يصادؼ يوـ النكبة
 «. تحت الحصار عائدوف لنعمف لمعالـ اف غزة جزء مف فمسطيف وانيا ال تزاؿ

 13/5/2012البيان، دبي، 
 

 حكومة "الوحدة الوطنية" اإلسرائيمية: إسقاط "حل الدولتين" وتيديد غزة .27
شكمت حكومة "الوحدة الوطنية" اإلسرائيمية المشكمة حديثًا ثقاًل انتخابيًا متطرفًا، : نادية سعد الديف –عماف 

االستيطاف وتيديد غزة"، مع تمبيد األجواء بنذر ىجـو  وعززت آماؿ الغالبية نحو "أفؽ سياسي مغمؽ وتعزيز
 وشيؾ ضد إيراف، دوف حسـ جدية مقاربتو.

وارتأى مراقبوف تسمية أقوى ائتالؼ في مسار الكياف المحتؿ "بحكومة التطرؼ والحرب"، بما يضـّ مف رؤى 
بية الخطر اإليراني عنصرية توسعية تمتؼ حوؿ "ابتالع الضفة الغربية" و"إسقاط حؿ الدولتيف"، و"مجا

 الوجودي"، عمى الكياف اإلسرائيمي.
، أرخت ضغط المحظة عمى رئيس 005مف إجمالي  72ورغـ أف صيغة االئتالؼ الموسع، بالمقاعد الػ 

الوزراء بنياميف نتنياىو، وأخرجتو مف حرج غمبة المعسكر اليميني المتطرؼ داخؿ حزبو الميكود بزعامة 
 النتخابات مبكرة، ولكنيا ألقت محاذير قدرة الفكاؾ مف متغيرات المنطقة. موشي فيغميف، وعدـ الذىاب

فبموازاة أزمة عالقاتو الدولية، السيما االتحاد األوروبي، فإف االحتالؿ ما يزاؿ ينظر بقمؽ وحذر تجاه 
الثورات العربية، التي أنتجت حضورًا فاعاًل لمحركات اإلسالمية في المشيد السياسي العربي، رغـ 
 "تطمينات" بعضيا بشأف "معاىدة السالـ" )اإلخواف المسمميف في مصر(، و"التطبيع" )حزب النور السمفي(.

وقد يشكؿ ذلؾ عنصر جنوح حكومة الوحدة الوطنية صوب نزعة عدوانية، لطالما طبعت ثنايا سموكيا قياسًا 
نم ا مع الفمسطينييف أيضًا"، بنظيراتيا السابقة، بما يحمؿ معو "نذر تصعيد، ليس ضد إيراف فحسب، وا 

 بحسب عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير أسعد عبد الرحمف.
ذا كاف االجتياد يكتنؼ تأويؿ سياسة االحتالؿ تجاه إيراف، إال أف التصعيد في األراضي المحتمة يعّد  وا 

رجيحًا، مثؿ انجاز نتنياىو عنواف المرحمة القادمة، بالنسبة لمراقبيف، دوف استبعاد "سيناريوىات أخرى أقؿ ت
تسوية نيائية مع الفمسطينييف بدعـ غربي، ولكنيا ستكوف أقرب لإلمالءات اإلسرائيمية المدعومة غربيًا"، 

 وفؽ عبد الرحمف في حديثو إلى "الغد".
زاء توليفة حكومية مف جنراالت حرب يتمتعوف بما وصفتو حركة الجياد اإلسالمي "باإلجراـ الدموي ضد  وا 

 عب الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية"، فإف العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أمر متوقع.الش
ويصحب ذلؾ "توسع استيطاني وانتياؾ لمقانوف الدولي اإلنساني، وتشديد القبضة عمى الضفة الغربية"، 

بعد، أيضًا، العدواف بحسب القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أحمد يوسؼ، الذي لـ يست
 عمى غزة في ظؿ اليمينية اإلسرائيمية المتطرفة.

وقاؿ لػ "الغد" مف األراضي المحتمة إف "الجانب اإلسرائيمي سيظؿ يستفيد مف حالة االنقساـ إلبتالع الضفة 
 الغربية، حتى تنتيي إلى "كانتونات" ومعازؿ تقع تحت حكمو بأشكاؿ مختمفة".

ؿ الخناؽ عمى الضفة، بحيث يبقى مشروع السمطة متعثرًا، بينما يعطي االنقساـ وتابع "قد يّضيؽ االحتال
سنوات في ظؿ  3إلى  1الذرائع البتالع الضفة وقتؿ مشروع الدولتيف، الذي لف يبقى لو أثر بعد 

 االستيطاف، وسط الضعؼ العربي والمتغيرات في المنطقة واالنقساـ، إذ سيكوف االحتالؿ سيد الموقؼ".
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إلى "سرعة انجاز ممؼ المصالحة واالنتقاؿ إلى تشكيؿ الحكومة واجراء االنتخابات"، مضيفًا "قد تكوف  ودعا
انتخابات حماس الداخمية أبطأت بعض الشيء تفعيؿ ممؼ المصالحة، ولكف مصر تبذؿ جيودًا حثيثة 

 الستعادة زخـ المقاءات وانجاز المصالحة".
اس ذريعة لعدـ اتماـ المصالحة"، داعيًا إياىا إلى "تقديـ التنازالت وقّدر "باتخاذ فتح لمسألة انتخابات حم

وعدـ اإلصرار عمى شروط معينة تجعؿ مف الطرؼ اآلخر يتمترس خمؼ مواقفو"، معتبرًا أف "التنازالت 
 مطموبة مف الطرفيف".

غرار مشروع وأماـ الفراغ السياسي القائـ، ينشط حراؾ صييوني الستدعاء مشاريع قديمة لمتسوية، عمى 
سنة  03"التقسيـ الوظيفي" المستحضر اآلف في الدوائر األمنية اإلسرائيمية ومراكز القرار بعد طرحو قبؿ 

 تقريبًا"، وفؽ الخبير في الشؤوف اإلسرائيمية غازي السعدي.
كما  وبيف، في حديثو إلى "الغد"، إف "االتجاه الموجود اآلف خمؼ الكواليس يتمثؿ في تولي مصر قطاع غزة،

، فيما يتـ تقاسـ الضفة الغربية بيف األطراؼ األردنية والفمسطينية 0745كاف عميو الوضع قبؿ عدواف 
 واإلسرائيمية، متنقاًل حسب الوظيفة بيف األمف وشؤوف السكاف ومستمزمات المستوطنات، عمى التوالي".

"حؿ الدولتيف" مف قاموس  وأوضح بأف "نتنياىو يسعى مع واشنطف لتبني ىذا الطرح، بما يشي بإسقاط
 الحكومة اإلسرائيمية، وانسداد األفؽ السياسي"، بينما يتسـ حديثيـ عف العودة لمتفاوض "بالخداع".

وال يستقيـ نفس المشيد بالنسبة لسياسة االحتالؿ تجاه إيراف، إزاء تبايف الرأي في الداخؿ اإلسرائيمي بيف 
متداخمة تخص مواقؼ واشنطف وروسيا والصيف، فضاًل عف  المحفز لميجوـ والمضاد لو، أخذا باعتبارات

 القوى الموجودة في المنطقة.
ونشطت مؤخرًا بيف صفوؼ المؤسسة األمنية اإلسرائيمية انتقادات لنتنياىو، تنقمت بيف "الجّر إلى حرب 

زة إيراف لألسمحة إقميمية"، وفؽ الرئيس السابؽ لجياز األمف الداخمي "الشاباؾ" يوفاؿ ديسكف، والتشكيؾ "بحيا
النووية"، حسب رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غانتز، مقابؿ مناقضة حديثو عند قوؿ رئيس 
المخابرات اإلسرائيمي "الموساد" تامير باردو أف "إيراف لـ تفرض خطرًا وجوديًا عمى الدولة الييودية، بحسب 

 تعبيره.
سرائيمية عبر موقعيا عمى االنترنت، سخر رئيس الموساد األسبؽ وفي إطار مقابمة مع صحيفة "معاريؼ" اإل

 مئير داغاف مف فكرة اليجـو اإلسرائيمي التحسبي بوصفة تصرفًا "متيّورًا وغير مسؤوؿ".
وأرجع مراقبوف، مثؿ باتريؾ سيؿ في مقاؿ نشر قبؿ أياـ، تمؾ التصريحات إلى "رياح تغيير ىّبت عمى 

 ية، وأغمبت الصوت المعتدؿ"، بحسب رأييـ.المؤسسة األمنية اإلسرائيم
ولكف آخريف ال يحسبوف ذلؾ الموقؼ ضمف إطار التغيير في ظؿ عناصر أمنية متعطشة دومًا لمعدواف 

نما يدرجونو ضمف قراءة المعطيات الراىنة.  ضد الشعب الفمسطيني، وا 
كري ضد إيراف، فيو لف إذ يعتقد القيادي في حماس أحمد يوسؼ بأف "االحتالؿ لف يجرؤ عمى عمؿ عس

يخوض حربًا لوحده، قد يييىء األجواء لذلؾ ولكنو بدوف واشنطف لف يستطيع افتعاؿ معركة قد يخسرىا مع 
 إيراف".

وقّدر "بامتالؾ إيراف إمكانات وقدرات ىائمة تصؿ إلى قمب "تؿ أبيب"، بما يجعؿ االحتالؿ متحسبًا لحجـ 
 القدرات الصاروخية اإليرانية تردعو عف القياـ بتمؾ الخطوة". ضربات وردات فعؿ قد تفوؽ قدرتو، كما أف
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وأردؼ إف "إيراف قادرة عمى توجيو ضربة قاتمة لمكياف اإلسرائيمي، بما تمتمكو مف قدرات قد ال يجعميا تحتاج 
ألي طرؼ، ولكف دخوؿ أطراؼ أخرى المعركة إلى جانبيا مسألة تحكميا ظروؼ ومعطيات وطبيعة 

 .المعركة نفسيا"
 31/5/2132الغد، عمان، 

 
 "النافذة الفمسطينية المفتوحة" .32

 نقوال ناصر
في الساعة الثانية والنصؼ بعد ظير يـو الثالثاء الماضي فاجأ بنياميف نتنياىو رئيس وزراء دولة االحتالؿ 
اإلسرائيمي الجميع باإلعالف عف ائتالؼ "وحدة وطنية" جديد لمحكـ، بعد حديث مستفيض عف انتخابات 

بكرة، وأثار إعالنو تحميالت ىامة في اتجاىيف متناقضيف األوؿ عف استعداد لمحرب عمى إيراف والثاني م
 عف استعداد الستئناؼ مفاوضات "السالـ" مع الرئاسة الفمسطينية.

إف انضماـ حزب كاديما الذي انشؽ عف الميكود إلى االئتالؼ الحاكـ في دولة االحتالؿ يعيد شكال مف 
ة إلى الميكود، ويوحد معظـ األحزاب الرئيسة كشركاء في حكومة نتنياىو، ويترؾ في الكنيست أشكاؿ الوحد

حزب العمؿ بقيادة رئيستو شيمي ياشيموفيتش وحزب ميرتس واألحزاب العربية كأقمية معزولة معارضة ىي 
برلماني، ويقود  األضعؼ في تاريخ الدولة العبرية، ويدخؿ نتنياىو التاريخ بحصولو عمى أعمى نسبة تأييد

أكبر وأوسع ائتالؼ حاكـ، في تاريخ دولة االحتالؿ، ويطمؽ يده حرة في مواصمة سياساتو التي حاصرت 
 قيادة منظمة التحرير الفمسطينية في مأزقيا الراىف.

وىذا التعزيز لنتنياىو وحكومتو ىو تعزيز لمواقفو في تسريع تيويد القدس وتجذير االستيطاف وتوسيع 
و و"إدارة عممية السالـ" مع المفاوض الفمسطيني كما جاء في برنامج اتفاقو مع حزب "كاديما"، مستعمرات

والحفاظ عمى الوضع الراىف لسمطة الحكـ الذاتي الفمسطيني في الضفة الغربية كحالة انتقالية دائمة، 
ثناء عمى استمرار وانتظار الفرصة السانحة لمتخمص مف الوضع القائـ في قطاع غزة، والحرص في ىذه األ

االنقساـ الفمسطيني، وتأجيؿ أي مفاوضات جادة عمى "قضايا الوضع النيائي" إلى ما بعد حؿ أزمة الممؼ 
 النووي اإليراني سمما أـ حربا.

ومع ذلؾ، يقوؿ الرئيس محمود عباس إنو "مف السابؽ ألوانو" التعقيب عمى ائتالؼ نتنياىو الحاكـ الجديد، 
اسمو، نبيؿ أبو ردينة، في االئتالؼ الجديد "فرصة" دفعتو إلى دعوة حكومة نتنياىو إلى بينما يجد الناطؽ ب

"اغتناـ" ىذه الفرصة ؿ"المسارعة إلى تحقيؽ اتفاؽ سالـ" مع المفاوض الفمسطيني، ربما ثقة في ما قالو 
ؿ" مف فرصتيا رئيس دولة االحتالؿ شمعوف بيريس األسبوع الماضي إف "إسرائيؿ لـ تواجو أبدا فرصة أفض

" لمتوصؿ إلى "اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف"، ؼ"النافذة الفمسطينية ال تزاؿ مفتوحة"، دوف أف يوضح  "اليـو
 بأف الوضع اإلسرائيمي في أفضؿ حاالتو، والفمسطيني في أسوئيا.

ي تتحمؿ و"النافذة الفمسطينية" ليست "مفتوحة" فقط عمى دولة االحتالؿ، بؿ عمى الواليات المتحدة الت
ذا كاف ائتالؼ نتنياىو الجديد إنذارا بضرورة إغالؽ  المسؤولية األكبر عف المأزؽ الفمسطيني الراىف. وا 
النافذة الفمسطينية المفتوحة عمى دولة االحتالؿ، فإف اعتراؼ سمفو اييود أولمرت في مقابمتو مع اؿ"سي اف 

المتحدة أيضا، إذ اعترؼ أولمرت بأف  اف" في الرابع مف ىذا الشير جدير بإغالقيا عمى الواليات
"المتطرفيف اليمينييف في الواليات المتحدة" ىـ المسؤولوف عف انييار مفاوضات السالـ التي أجراىا مع 
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ألنيـ منعوه مف "تحقيؽ السالـ" الذي "قتؿ حياتو –لـ يذكر منظمة التحرير  –"السمطة الفمسطينية" 
 ف لـ يقولوا ال لخطتي لمسالـ".السياسية"، مشيرا إلى أف "الفمسطينيي

إف "مالييف الدوالرات" التي حوليا اليميف األميركي المتطرؼ إلى دولة االحتالؿ إلحباط خطتو ؿ"السالـ"، 
كما قاؿ أولمرت، ال تزاؿ تتدفؽ عمى دولة االحتالؿ، فقد أعمف عضو مجمس النواب األميركي ستيؼ 

( مميوف دوالر لتطوير نظاـ بطاريات صواريخ "القبة 725ماد )روثماف األربعاء الماضي "بفخر" أنو تـ اعت
 الحديدية" اإلسرائيمية لمسنة المقبمة.

وحديث نتنياىو العمني عف االنتخابات بينما كاف وراء الستار يحبؾ خطة وحدة "وطنية" يثير مقارنة 
اء بيا النتخابات فمسطينية استنكارية مع الحديث عمنا لزمف طاؿ أكثر مما يجب عف وعود معمنة لـ يتـ الوف

مؤجمة المرة تمو األخرى، كاف آخرىا في الرابع مف الشير الجاري، بينما كاف يجري وراء الستار وفي العمف 
عمى حد سواء إحباط كؿ االتفاقيات لموحدة الوطنية وكاف آخرىا اتفاؽ الدوحة، ومثار االستنكار طبعا ىو 

مى باطميـ واالستيتار الفمسطيني الذي يعجز في حقو عف تحقيؽ جدية دولة االحتالؿ ووحدة مستوطنييا ع
 وحدة وطنية مستحقة كأولوية قصوى، تزيد الوحدة التي أنجزىا نتنياىو.

في رسالتو الموجية إلى الرئيس محمود عباس المنشورة في الرابع مف نيساف /أبريؿ الماضي، قاؿ ميندس 
فاؽ أوسمو عمى إنشاء سمطة "الحكـ الذاتي" الفمسطيني كاف اتفاقا اتفاؽ أوسمو "اإلسرائيمي" يوسي بيميف إف ات

عمى مرحمة انتقالية ليخمص إلى القوؿ مستيجنا إف "المرء ال يستطيع ببساطة االستمرار في اتفاؽ انتقالي 
 لمدة تزيد عمى عشريف سنة".

يا ليست "امرأ" عاديا بؿ ومف اإلجحاؼ القوؿ إف قيادة أوسمو الفمسطينية "لـ تستطع" ذلؾ، فقد أثبتت أن
 استثنائيا ال يزاؿ يعد بإطالة عمر "اتفاؽ انتقالي" إلى أف يقضي اهلل أمرا كاف مفعوال.

ومف اإلجحاؼ القوؿ أيضا إف بيميف يدرؾ ما ال تدركو قيادة التفاوض الفمسطينية، فيي التي "تتمقى عصي" 
ني، وىي كذلؾ لـ تتوقؼ لحظة واحدة عف االحتالؿ وبيميف "يعدىا" كما يقوؿ المثؿ الشعبي الفمسطي

"التفاوض" مف أجؿ إنياء ىذا الوضع "االنتقالي" واالنتقاؿ إلى "وضع دائـ"، ففي أيموؿ / سبتمبر الماضي، 
كمثاؿ أخير لف يكوف آخرا بالتأكيد، أثبتت بما ال يدع مجاال ألي شؾ في أنيا تدرؾ الواقع "االنتقالي" المر 

في ذلؾ الشير بدولة فمسطينية كانت قد أوكمت لرئيس وزرائيا، د. سالـ فياض،  جيدا عندما وعدت شعبيا
طواؿ العاميف السابقيف ميمة بناء مؤسساتيا، ثـ ذىبت إلى األمـ المتحدة ليذا الغرض وعادت بخفي حنيف 

التمترس  كما يقوؿ المثؿ العربي، لكنيا ال تيأس، فيي "تيدد" بتكرار المحاولة مع اإلصرار عمى "استمرار"
 في الوضع "االنتقالي" الراىف إلى ما شاء اهلل، لخيبة أمؿ بيميف.

فيي قيادة تتمسؾ بوعودىا، وقد وعدت شعبيا بأف يكوف اتفاؽ أوسمو ترتيبا "مرحميا"، وقد وفت بوعدىا، 
، وىي منذ عشريف عاما ترسي 0745يميد ؿ"االنتقاؿ" إلى دولة فمسطينية في األراضي المحتمة عاـ 

سات ىذا االنتقاؿ، ووفت بوعدىا كذلؾ، وىي لـ تعد بسقؼ زمني يحدد عمر المرحمة االنتقالية وعدا أسا
تحاسب عميو، بؿ وعدت بو االتفاقيات الموقعة مع دولة االحتالؿ ووعد بو األميركاف واألوروبيوف الذيف 

موعدا النتياء  0777ة رعوا إبراـ تمؾ االتفاقيات ومولوا تنفيذىا مف جانب فمسطيني واحد وحددوا سن
وخالؿ عاميف بعد أف تسمـ الرئيس األميركي  0556فعاـ  0553الوضع االنتقالي ثـ مددوه إلى عاـ 
، فيؤالء ىـ الذيف حنثوا بالوعد الذي وعدوه وليس قيادة أوسمو 0557الحالي باراؾ أوباما الرئاسة في سنة 

 الفمسطينية!
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الصييوني مف صراع عمى الوجود إلى نزاع عمى الحدود التي ومع أنيا حولت الصراع مع دولة المشروع 
تشترط اليوـ ترسيميا كأساس مسبؽ الستمرار التفاوض عمى االنتقاؿ إلى وضع دائـ انطالقا مف الوضع 
االنتقالي الراىف، وبالرغـ مف منحيا فائدة عدـ الشؾ في صدؽ نواياىا، فإنيا ال تزاؿ تعمؿ عمى اعتبار أف 

قالية لـ تستيمؾ صالحيتيا بعد، ولـ تفقد أمميا بعد في إمكانية إقامة دولة فمسطينية "باالتفاؽ" المرحمة االنت
مع دولة االحتالؿ، وال تزاؿ تأمؿ أيضا في أف الواليات المتحدة يمكنيا أف تفي بوعودىا في إخراج "حؿ 

 لوفاء بوعودىـ.الدولتيف" إلى الوجود بالرغـ مف فشؿ آخر ثالثة رؤساء ليا وعدوا بذلؾ في ا
إف تضحية بطمة الجودو الجزائرية "مريـ بف موسى" بتأىيميا ألولمبياد لندف ىذا العاـ لرفضيا مواجية 
منافسة "إسرائيمية"، وتضحية الطفؿ التونسي "محمد حميدة" ابف السنوات العشر بنيائية بطولة الشطرنج 

فذ الفمسطينية المفتوحة" عمى دولة االحتالؿ الدولية لرفضو التنافس مع "صييوني"، يضعاف سياسة "النوا
 وراعييا األميركي أماـ محاكمة شعبية أصعب مف المأزؽ السياسي الذي يحاصر أصحاب ىذه السياسة.
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 (42الذكرى ) .34
 د. يوسؼ رزقة

ت الحديثة ال ترى دقة ( لمنكبة. بعض الدراسا42يعيش الشعب الفمسطيني في الوطف وفي المنافي الذكرى )
ـ. ألف لفظ النكبة يدؿ عمى الكوارث 0726/مايو/03في مصطمح )النكبة( في الداللة عمى ما حدث في 

الطبيعية التي ال شأف لإلنساف فييا، ويرى أف ما حدث في ذلؾ التاريخ كاف تطييًرا عرقًيا عمى قواعد 
والمعروفيف بالفمسطينييف بقوة السالح عنصرية إجرامية، حيث تـ إخالء فمسطيف مف الجنس العربي 

 وبالمجازر العرقية، لصالح الجنس الييودي.
ما وصفو التاريخ بالنكبة، وما تصفو الدراسات الحديثة )بالتطيير العرقي( ىو في نظر اإلسرائيمي استقالؿ 

ىذا اليوـ عمى فشؿ وانتصار، يحتفموف بو بقياـ الدولة، بينما ىو يوـ لمخيبة العربية واإلسالمية، إذ يشيد 
ـ لمنع تيجير الفمسطينييف مف أراضييـ وممتمكاتيـ. يوـ خيبتنا، ىو 0726سبع جيوش عربية دخمت حرب 

 يـو انتصار عدونا، والحمد هلل الذي ال يحمد عمى مكروه سواه؟!!
قمية ( عاًما ونحف نعايش الخيبة بالتذكر، واالحتفاالت، والصور، والمفتاح، وعرض اإلحصاءات الر 42)

( مميوف نسمة، ولـ نسجؿ انتصاًرا واحًدا عمى عدونا، ولـ نسجؿ 0012حيث بمغ تعداد الشعب الفمسطيني )
 ( عاًما.42انتصاًرا ميًما عمى مشاعر خيبتنا التي تغزو تاريخنا عمى مدى )

ير ( عاًما خمت مف عمر الكفاح الوطني مف أجؿ االنتصار عمى الخيبة، وبعث األمؿ بالحرية وتقر 42)
المصير، ومع ذلؾ مازاؿ الشعب الفمسطيني منقسًما عمى ذاتو، جغرافًيا وسياسًيا، وال يكاد يجمعو قائد واحد 

ـّ الشمؿ.  عمى مشروع واحد، أو فكرة واحدة لم
( عاما بنت فييا )إسرائيؿ( دولة ىي الخامسة في العالـ في قوة السالح، واالستقرار االقتصادي، والبناء 42)

)إسرائيؿ( اليـو دولة حرب تخافيا المالييف )المممينة( مف العرب والمسمميف في الشرؽ العربي  الديمقراطي.
سالمية تخطب ودىا، وتتخذىا ممًرا إلى البيت األبيض، وتحذر الحذر  اإلسالمي؟! وباتت قيادات عربية وا 

 كمو مف إغضابيا، حتى ولو برفع الحصار عف غزة.
نفسو، وفي الزماف نفسو، وال نتقدـ إلى األماـ إال في عالـ المواليد،  ( عاًما ونحف نركض في المكاف42)

والعدد السكاني وكأف الديموغرافيا وصفة مناسبة لعالج كسمنا وتحقيؽ آمالنا بالنصر القادـ. نحف نركض في 
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المكاف، وعدونا يعدو نحو القمر، ويمتمؾ البر والبحر والفضاء، ويركض في كؿ مكاف ليسبؽ الزمف، 
 يمتمؾ السيادة والقرار.ول
( عاًما ودوؿ الطوؽ تزعـ أنيا تعد العدة لمتحرير، ولكنيا في الحقيقة تحرس )إسرائيؿ(، وتحرس 42)

تقدميا، وتحرس سيادتيا، وتمنع الفمسطيني والعربي والمسمـ مف الجياد مف أجؿ تحرير األقصى أو 
 األسرى.

سباب الخيبة، والركض في المكاف والزماف الواحد، في ظالؿ يوـ الذكرى نحف في حاجة لدراسة شاممة أل
وتخمؼ التحرير والنصر، ولف تفيدنا الشتائـ التقميدية لعدونا، وال تحميؿ المسئولية لبمفور وبريطانيا، وال 
االختالؼ ىؿ ىي نكبة أـ تطيير عرقي، وحسبنا أف نفتح باًبا لمجياد في سبيؿ اهلل، ألنو الطريؽ الوحيد 

 ر الخيبة.لمخروج مف إطا
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 ماجد كيالي
كاف الفتًا لالنتباه جدًّا حديث الرئيس محمود عباس في رسالتو إلى بنياميف نتنياىو، عف التزاـ الفمسطينييف 

وماذا عف  بوقؼ التحريض! ىذا شيء يدعو إلى التساؤؿ حقًّا عف مغزى ذلؾ. فما ىو مفيـو التحريض؟
حرية الرأي والتعبير في مناطؽ السمطة الفمسطينية؟ وىؿ يدخؿ ضمف ذلؾ تفنيد الرواية اإلسرائيمية لمنكبة 

 -عمى األقؿ-ومحاولة احتالليا الزماف والمكاف الفمسطينييف؟ ثـ ما الذي تعنيو المقاومة الشعبية إف لـ تكف 
والعنصرية واالحتاللية والخرافية؟ ثـ ىؿ يتساوى  عمى مستوى مقاومة الخطابات اإلسرائيمية المتغطرسة

"التحريض" الكالمي مع ما تفعمو إسرائيؿ عمى األرض مف إصرارىا عمى استمرار االحتالؿ واالستيطاف 
وبناء جدار الفصؿ العنصري وتخريب حياة الفمسطينييف وتنكيد عيشيـ، عبر الحواجز العسكرية وسياسة 

 لقمع؟االعتقاؿ ومصادرة األراضي وا
الواقع أف رسالة عباس إلى نتنياىو مّثمت ىبوًطا في السياسة وفي التفكير السياسي عند القيادة الفمسطينية 
نقاذ  نعاش خيار الدولة في الضفة وغزة وا  السائدة بمحاولتيا استجداء حكومة إسرائيؿ بوقؼ االستيطاف وا 

سطينييف وتضحياتيـ، والسيما أف قيادتيـ ال السمطة مف المأزؽ الذي وصمت إليو، بما ال يميؽ بكفاح الفم
 تبحث عف معادالت أو عف خيارات جديدة ومغايرة.

المشكمة عند القيادة الفمسطينية أف خطاباتيا ومطالبيا السياسية مف إسرائيؿ بشأف حقوؽ شعبيا، باتت أقؿ 
% مف أرض 00د مف ما ىو منصوص عميو في القرارات الدولية ذات الشأف، فيي تطالب بدولة في حدو 

% مف أرضيـ 21( نّص عمى قياـ دولة لمفمسطينييف في حدود 0725) 060فمسطيف في حيف أف القرار 
% فإف القيادة الفمسطينية تبدي قبواًل بإمكاف إجراء مساومة تبادلية تُبقي فييا كتال 00التاريخية، وحتى في 

 اضي التي تقع في نطاؽ السيادة اإلسرائيمية!استيطانية ضمف إسرائيؿ مقابؿ إعطائيا نسبة مماثمة مف األر 
وبشأف حّؽ العودة لالجئيف فإف القيادة الفمسطينية )كما ورد في الرسالة( تؤّيد حاًل متفقا عميو مع إسرائيؿ، 

( نّص عمى وجوب عودة الالجئيف إلى أراضييـ التي شردوا منيا، 0727) 072في حيف أف القرار 
( الذي اعترفت بموجبو األمـ 0727) 051ي العودة منيـ. كما أف القرار والتعويض ليـ ولمف ال يرغب ف

المتحدة بإسرائيؿ نّص عمى أف ىذا االعتراؼ مقروف بتنفيذ إسرائيؿ لمقراريف السابقيف، وىي الدولة الوحيدة 
 التي تـ االعتراؼ بيا عمى ىذا النحو.
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السياسية باتت أيضا، كأنيا أكثر استحياء وأقّؿ المشكمة األخرى عند القيادة الفمسطينية أنيا في خطاباتيا 
زاء نقدىـ لخطابيا "التوراتي"  تطّمبا مف قطاعات مف اإلسرائيمييف، الذيف يبدوف أكثر تشّددا إزاء دولتيـ، وا 
والعنصري واالستعماري. ىذا ينطبؽ، بأشكاؿ متفاوتة، عمى عديد مف اإلسرائيمييف مف القادة السياسييف 

لباحثيف، وعمى ييود يعيشوف في الخارج، وال يشعروف بأف إسرائيؿ تمثميـ، وىذا يشمؿ مثال واألكاديمييف وا
يالف بابيو ونورماف فمكنستايف وأوري أفنيري  سرائيؿ شامير وعميره ىس وجدعوف ليفي وا  أبراىاـ بورغ وا 

يمال شوحط وجوديث بتمر وىنري  سحاؽ ليئور وأمنوف راز وا  سيغماف وعاموس عوز وأ. ب ييوشواع وا 
ويوسي بيميف الذي دعا أبا مازف إلى عدـ بعث الرسالة وحّؿ السمطة وكشؼ إسرائيؿ أماـ العالـ باعتبارىا 
دولة احتالؿ. وىذا، مثاًل، شخص بمستوى أبرىاـ بورغ )أحد زعماء حزب العمؿ السابقيف، ورئيس كنيست 

( بمناسبة ترجمة كتابو 0500"، شتاء سابؽ( يقوؿ في مقابمة معو لمجمة "قضايا إسرائيمية" )مركز "مدار
"لننتصر عمى ىتمر"، إف إسرائيؿ "تحّولت متحدثة باسـ الموتى... باسـ كؿ أولئؾ غير الموجوديف، أكثر 
مما تتحّدث باسـ كؿ أولئؾ الموجوديف". وعنده فإف "الدولة التي تحيا عمى سيفيا، والتي تسجد لمموتى، 

". وبالنسبة إلى تعريؼ إسرائيؿ لذاتيا بأنيا "دولة ييودية" يرى أف ذلؾ مآليا أف تحيا في حالة طوارئ دائمة
"يستحيؿ أف يتعايش تحت سقؼ واحد مع تعريفيا بأنيا ديمقراطية".وينعى بورغ "الحمـ" اإلسرائيمي بقولو: "في 
لة صبانا كانت إسرائيؿ مختمفة. كانت عممانية واشتراكية. تحولت إسرائيؿ مف حيث بنيتيا فأصبحت دو 

رأسمالية ودينية..."، كما ينعى تيار اليسار الذي يحممو مسؤولية تأسيس إسرائيؿ عمى أساطير مف نوع: 
"شعب بال أرض ألرض بال شعب" الخاطئة "ألنيا تتجاىؿ العرب". وفي ما يخّص الفمسطينييف فإف بورغ 

موف ىـ بالذات سبب تشريد يؤكد عمى "أفَّ الييود الذيف كثيًرا ما كاف يتـ في السابؽ تشريدىـ، يشك  
الفمسطينييف". وفي رأيو إذا كاف "يتعيف عمى اإلسرائيمييف أالَّ ينسوا المحرقة... ينبغي ليـ أف يتعمموا ضرورة 
عدـ تكرار ما حدث" ليـ ولغيرىـ.أما بالنسبة إلى عممية التسوية فيعتقد بورغ أف "معادلة دولتيف لشعبيف 

نما مف االلتزاـ بالقضايا لفظت أنفاسيا". والبديؿ يكمف ف ي "طرح نموذج ال يبدأ مف حّؿ القضايا القومية وا 
االجتماعية، حيث ال فرؽ بيف الييود والعرب، أي بمساواة كاممة. وىذا يستمـز أف إسرائيؿ ليست دولة 

نما دولة ديمقراطية... كؿ إنساف يعيش... بيف نير األردف والبحر المتوسط الحؽ نفسو  ييودية ديمقراطية وا 
والمساواة نفسيا... في دولة جميع مواطنييا... الخالص ىو في االندماج في الشرؽ األوسط... إلى حد 
العالقات التامة بيف األفراد واألبناء..." بحيث "يصبح الشعب الييودي ودولتو جزءا عضويا مف األسرة 

 ال ينتمي إلى التاريخ".البشرية في العالـ أجمع، ال مخموقا وجوديا، مستقال، مميزا ومنفصال 
يقوؿ بورغ: "أنا شخصيا أريد االندماج... أريد أف تكوف ىناؾ دولة واحدة مدنية ومساواة في الحقوؽ لكؿ 

 إنساف بيف النير والبحر... أريد توزيعا مختمفا لتحمؿ األعباء والمسؤولية االجتماعية المدنية والقومية".
بيرة في إسرائيؿ، لكنو مترّسخ في خطابات النخبة الثقافية فييا، وىو كالـ بورغ ىذا ربما ال تكوف لو شعبية ك

مؤّشر ميـ يكشؼ التناقضات التي تعتور إسرائيؿ، فضال عف أنو يدّؿ عمى تفّوؽ إسرائيؿ عمى خطابات 
معظـ قياداتنا حتى في إنتاج نقدىا ألوضاعيا. والمشكمة أف الطبقة السياسية السائدة عندنا ما زالت تتعامؿ 
مع إسرائيؿ باعتبارىا كتمة صماء، ووفؽ مفاىيـ أكؿ الدىر عمييا وشرب، ووفؽ نيج يقوـ عمى التوّسؿ 
والمناشدة!وىذا إيالف بابو األكاديمي، المحسوب عمى تيار المؤّرخيف الجدد، ومؤلؼ كتاب: "التطيير العرقي 

القومية" وعودة الالجئيف الفمسطينييف  في فمسطيف"، والذي يعتبر مف أبرز دعاة حّؿ "الدولة الواحدة الثنائية
ومقاطعة إسرائيؿ، وفرض عقوبات عمييا، مف خالؿ "استمياـ النموذج المعادي لألبارتيايد )الفصؿ 
ييا  العنصري(، الذي استطاعت مف خاللو حركٌة وطنيٌة االعتماَد عمى كفاٍح غيِر عنيٍؼ في الغرب ليقو 
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ـَ عمَميا داخؿ بالدىا. ومف خ الؿ "االستيداؼ الفّعاؿ والمباشر لمزاعـ "الديمقراطية" في إسرائيؿ، وىي ولُيتم 
مزاعـُ َقّدمْت حتى اآلف درًعا تحمي ىذه الدولَة مف أّي نقٍد أو ضغط". وعنده أّف "فضَح ممثّمي الثقافة والقيـ 

جمالي )لفمسطيف( في اإلسرائيمية... الخاصة بعقيدة قمعية وكولونيالية خطوٌة ميمٌة مف أجؿ ترجمة الدعـ اإل
 (.0556/  2/4المجتمعات الغربية إلى سياساٍت حكوميٍة مغايرٍة في المستقبؿ". )مجمة اآلداب 

أما جوديث بتمر، وىي أكاديمية ييودية أميركية عضو في الييئة االستشارية لػ"الصوت الييودي مف أجؿ 
ني اإلسرائيمي، في الواليات المتحدة"، وعضو السالـ"، والمجنة التنفيذية لػ"أساتذة مف أجؿ السالـ الفمسطي

مؤّسس في مؤسسة راسؿ حوؿ فمسطيف )في بمجيكا(، وفي حركة مقاطعة إسرائيؿ، فيي تؤكد عمى ضرورة 
التمييز بيف نقد إسرائيؿ وسياساتيا الوحشية والعنصرية واالستعمارية ضد الفمسطينييف وبيف معاداة السامية 

(. ولطالما انتقدت بتمر 0551، أغسطس/آب London Review of Books)في مقالة نشرتيا في 
محاوالت إسرائيؿ احتكار مكانة الضحية األبدية، مستخدمة في ذلؾ أطروحات مدرسة فرانكفروت مف 

 فالتربنجاميف وأدورنو حتى حنو آرنت وبريمو ليفي.
كتاب إسرائيمييف، فيذا إسرائيؿ  حتى استغالؿ إسرائيؿ لممحرقة )اليولوكوست( بات يمقى نقدا حادًّا مف قبؿ

جراـ صربيا  جراـ أميركا في فيتناـ، وا  شامير يقوؿ: "إجرامنا تجاوز إجراـ روسيا في الشيشاف، وأفغانستاف، وا 
ليست أقؿ انتشارا مف عنصرية األلماف". )ىآرتس  -ضد الفمسطينييف-في البوسنة، وعنصريتنا 

سرائيؿ تبدو مجرد دولة دينية متعّصبة ودولة مستوطنيف ( وفي نظر إسرائيمييف كثر، باتت إ02/5/0500
متطّرفيف، وبحسب جدعوف ليفي: "يجب أف نعترؼ: ىذا مجتمع ذو مزايا دينية ظالمية جدا. األجنبي الذي 
يجد نفسو في إسرائيؿ في ىذه األياـ يسأؿ نفسو ما ىو المكاف الذي وصمت إليو إيراف، وأفغانستاف؟... ال 

ي تحتؿ وتسيطر عمى ثالثة مالييف ونصؼ إنساف مجّرديف مف كؿ الحقوؽ المدنية األساسية يمكف لمدولة الت
 (.0500/ 00/2أف تسمي نفسيا "الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط". )ىآرتس، 

سنة، ال تزاؿ تواجو األسئمة نفسيا، وكأنيا  42وفي مقالة أخرى يقوؿ ليفي: "الدولة، وقد أصبح عمرىا 
وال جواب عنيا. فال أحد عنده جواب عما سيكوف وجو الدولة بعد عشر سنيف. بؿ يوجد مف  ولدت أمس

يشّكوف في مجرد وجودىا حتى ذلؾ الحيف، وىذا سؤاؿ ال يثار حوؿ أية دولة أخرى... ىؿ يعمـ أحد ىؿ 
نية أـ ستكوف إسرائيؿ ديمقراطية بعد عشر سنيف؟ وىؿ يستطيع أحد أف يضمف ىذا؟ وىؿ ستكوف دولة عمما

تصبح دولة شريعة ييودية؟ وىؿ تكوف دولة رفاه أـ دولة رأسمالية؟ مدنية أـ عسكرية؟ وىؿ يوجد فييا 
مجتمع أوروبي أـ شرؽ أوسطي أـ ثمة شكؿ آخر؟ وكـ مف الشعوب سيعيش فييا بعد عشر سنيف؟... 

الوحيدة التي ال حدود ليا.  وماذا ستكوف حدودىا؟ وىذا أيضا سؤاؿ ال ُيسأؿ إال في إسرائيؿ التي ىي الدولة
إف كؿ شيء مفتوح وسّياؿ وىش بصورة مخيفة... إف دولة بال مستقبؿ )واضح(، تتسمى بالماضي وتحصر 
عنايتيا في الحاضر تشبو دولة ألمد قصير. وال يسأؿ أحد حتى عشية أياـ االنفعاؿ القومي القريبة ماذا 

 (.03/2/0500المعنى التاريخي؟" )ىآرتس، سيكوف وجييا بعد عشر سنيف، وىي مدة ُتعد صفرا ب
وثمة محمموف إسرائيميوف يروف أف إسرائيؿ باتت تتشّبو بمحيطيا، أي أنيا دينية ال حداثية وال ديمقراطية. 
وبحسب آري شبيط فإف "متطرفي اهلل الييود يخرجوف اآلف في ىجوـ ضد األقمية وضد الفرد وضد حقوؽ 

لعميا والصحافة الحرة والمجتمع المفتوح. ىناؾ طوفاف لـ يسبؽ لو مثيؿ اإلنساف. وىـ يحاصروف المحكمة ا
مف العنصرية عمى العرب وكراىية العممانييف واضطياد النساء ييدد بجعؿ إسرائيؿ المتنورة إسرائيؿ 
الظالمية. وفي حيف يحتاروف ىؿ يجب عمى إسرائيؿ أف تقصؼ إيراف، يوجد مف يحاولوف جعؿ إسرائيؿ 
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ف الوقت ليفيـ اليميف العمماني أنو إذا تحولت إسرائيؿ إلى إيراف، فمف يكوف ليا أي أمؿ. إيراف... حا
 (0/00/0500ستنتقض ُعراىا مف الداخؿ وتُبتمع في الظالـ الديني اإلقميمي". )ىآرتس 

وف ويعتقد خبير االقتصاد البروفيسور داف بف دافيد أف "إسرائيؿ إذا أصبحت دولة مف العالـ الثالث، فسيك
(.أما تسفي برئيؿ فيتحدث عف 07/05/0500ذلؾ نياية المشروع كمو". )عنات فيشبف،يديعوت أحرونوت، 

ىيمنة لوبي المستوطنيف عمى أجندة إسرائيؿ معتبرا أف "سيطرة المستوطنيف عمى "صوغ الذاكرة القومية"، أو 
 (0/0/0500طاني". )ىآرتس، عمى الخطة الدراسية... تضعيـ في مكانة دولة داخؿ اتحاد إسرائيمي استي

وفي الواقع فإف إسرائيؿ لـ تعد ىي نفسيا التي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات مف القرف 
الماضي، بالنسبة إلى مواطنييا الييود، فقد انتيى الحمـ اإلسرائيمي بالنسبة إلى ىؤالء، وظيرت إسرائيؿ 

معموـ أف إسرائيؿ عندما قامت رّوجت لنفسيا باعتبارىا المالذ اآلمف الواقعية بإشكالياتيا وتناقضاتيا. فمف ال
لمييود في العالـ، فإذا بيا أقؿ أمًنا ليـ مف أي مكاف آخر، بؿ إنيا أضحت عبًئا عمييـ. وبينما نشأت ىذه 

. وفي الدولة إليجاد حّؿ قومي لػ"الشعب" الييودي، إذا بيا تطرح مشكمة أخرى تتمّثؿ بوجود "شعب" إسرائيمي
حيف اعتُِبرت إسرائيؿ "واحة" لمحداثة، والديمقراطية الوحيدة، في المنطقة، إذا بيا تبدو بمثابة دولة دينية 
شرؽ أوسطية أخرى، وُتعّرؼ بأنيا دولة عنصرية، تمّيز عمى أساس الديف. وفي غضوف كؿ ذلؾ فإف 

ة لمييود فييا، لجذب المياجريف إلييا، إسرائيؿ لـ تعد الدولة النموذج، المعنية بتأميف أعمى مستوى رفاىي
بخاّصة بعد أف أخذتيا رياح النيوليبرالية المتوّحشة، فخصخصت قطاعاتيا العامة، وىّمشت مؤسساتيا 

 الكبرى )اليستدروت والكيوبوتزات والموشاؼ(، وقّمصت التقديمات االجتماعية.
ء إسرائيؿ باحتكارىا تمثيؿ الييود، وعدـ مماىاة عموًما فإف ىذا الجداؿ يفتح عمى نواٍح عّدة، فيو يفّند ادعا

نقدىا بالالسامية، ويشّكؾ في روايتيا وسياساتيا واّدعاءاتيا، ويبّيف أف إسرائيؿ ىذه باتت بممارساتيا 
العنصرية واالحتاللية بمثابة عبء أخالقي عمى الييود أنفسيـ، الذيف باتوا موضع شّؾ في العالـ بسبب 

آخر فإف ىذا النقد يفيد الفمسطينييف فيو يعّزز مف حّقيـ في مواصمة النضاؿ ضد سياساتيا. ومف جانب 
إسرائيؿ، بما في ذلؾ تفنيد أطروحاتيا وادعاءاتيا عف نفسيا، باعتبارىا بمثابة واحة لمحداثة والديمقراطية في 

وتستخدـ القوة  المنطقة، وباعتبارىا دولة مسالمة، في حيف أنيا مجرد دولة عنصرية ودينية واستعمارية
العاتية لفرض سياساتيا. كما أف ىذا األمر يفتح عمى إمكاف مّد جسور مشتركة مع قطاعات مف الييود 

 اإلسرائيمييف المعاديف لمصييونية ولسياسات إسرائيؿ العنصرية واالستعمارية.
ه القيادة معنية ومعنى ذلؾ أف ىذا األمر يستوجب عمى القيادة الفمسطينية الحذر في خطاباتيا، ألف ىذ

بالدفاع عف حؽ شعبيا، وعف كرامتو، وعف روايتو التاريخية، وألنيا مف دوف ذلؾ تكوف تشّوش عمى عدالة 
قضيتيا، وعمى روح التضحية والكفاح عند شعبيا. كما ينبغي ليذا القيادة أف تنتبو إلى قضية ميمة وىي أف 

 مف وحدة الشعب الفمسطيني.التخّمي عف الرواية الفمسطينية، ولو ألي سبب، يضعؼ 
 32/5/2132، 64عرب
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 جيمس زغبي
مرة أخرى فعميا نتنياىو المعروؼ بمناوراتو ودىائو السياسي، فقبؿ لحظات فقط عمى مصادقة البرلماف 

رئيس الوزراء، اإلسرائيمي عمى قانوف تنظيـ انتخابات مبكرة أعمف حزب "كاديما" أنو أنيى مفاوضاتو مع 
نائبًا مف أصؿ  72وأنو سينضـ إلى حكومة ائتالؼ موسع ىي األكبر مف نوعيا في تاريخ إسرائيؿ تشمؿ 
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نائبًا في "الكنيست" اإلسرائيمي. وبالطبع كانت ليذه الخطوة تداعيات في عموـ المنطقة، فضاًل عف  005
غزى الحقيقي مف ىذا التحرؾ المفاجئ عمى التعميقات التي أثارىا اإلعالف في الواليات المتحدة عف الم

الساحة اإلسرائيمية. وخالؿ األياـ القميمة التي أعقبت إعالف التحالؼ الحكومي الموسع في الدولة العبرية 
كاف مذىاًل متابعة القراءات المتعددة لممعمقيف العرب واإلسرائيمييف واألميركييف الذيف سعوا كاًل مف موقعو 

الخطوة اإلسرائيمية وفيـ اليدؼ مف تشكيؿ حكومة ائتالؼ موسع في تؿ أبيب. وفي  إلى سبر أغوار ىذه
ىذا السياؽ ذىب العديد مف المراقبيف العرب إلى التحذير مف أف التحرؾ اإلسرائيمي قد يكوف نذير حرب 

كومي الذي جديدة في المنطقة بالنظر إلى السوابؽ التاريخية التي تثبت ىذا التوجو، والسيما االئتالؼ الح
. وأوضح أحد المحمميف العرب ىذا الموقؼ المتخوؼ مف الخطوة اإلسرائيمية 0745ُشكؿ عشية حرب عاـ 

بالقوؿ إنو "تحالؼ حرب"، مشيرًا إلى أف اليدؼ قد يكوف إيراف أو لبناف. أما الصحافة األميركية المتوىمة 
إلى اإلعالف عف تشكيؿ حكومة ائتالفية في تؿ دائمًا بشأف "النوايا الحسنة" إلسرائيؿ فقد نظرت في مجمميا 

أبيب عمى أنو خطوة "إيجابية"، واعتبر الميبراليوف األميركيوف أف الحكومة الموسعة ستمنح نتنياىو تفويضًا 
أقوى يستطيع بموجبو التحرؾ بثقة نحو اتفاؽ لمتسوية مع الفمسطينييف، قائميف إف إسرائيؿ "تحت قيادة 

 قت مضى".نتنياىو أقوى مف أي و 
وىذا الرأي المتفائؿ ينسجـ مع االنتقاد المبطف مف قبؿ وزيرة الخارجية، ىيالري كمينتوف، لنتنياىو بأنو لف 
يعود بمقدوره التحجج بفقداف أغمبيتو الحكومية إف ىو اتجو إلى السالـ مع الفمسطينييف، والسيما أنو اليـو 

عزيز الحوار مع السمطة الفمسطينية. غير أف في موقع سياسي مريح يمنحو الفرصة، عمى األقؿ، لت
ف كاف مف زاوية مختمفة، ففيما عبر العرب عف  المحافظيف الجدد تبنوا النظرة العربية لمتحرؾ اإلسرائيمي وا 
خشيتيـ مف الحكومة الجديدة وما قد تحممو مف نذر حرب مدمرة في المنطقة، بدا المحافظوف الجدد 

ديدة. ولكف الممفت في جميع التعميقات ىو ما جاء عمى لساف المحمميف متحمسيف ألية مغامرة عسكرية ج
اإلسرائيمييف الذيف اعتبروا ىذه المناورة السياسية مف طرؼ نتنياىو وشريكو الجديد شاؤوؿ موفاز عنوانًا 
لمضعؼ وليس القوة، وىو ما جعؿ العديد مف الكتاب الييود يذىبوف إلى أف التحالؼ الموسع سيعيؽ عمؿ 

حكومة وربما يدخميا في مرحمة مف الشمؿ العقيـ بعيدًا عف أية قدرة عمى التحرؾ سواء لجية شف حرب في ال
المنطقة، أو التوصؿ إلى سالـ مع الفمسطينييف. ولعؿَّ التحديات الداخمية التي يواجييا نتنياىو اليوـ تجعؿ 

خالؿ أسابيع قميمة سيكوف عمى الحكومة مف ىذا الشمؿ أمرًا مطموبًا لمتيرب مف اتخاذ المواقؼ الحاسمة، ف
التعامؿ مع قراريف قضائييف يتعيف تنفيذىما، األوؿ مرتبط بقرار يقضي بعدـ دستورية إعفاء الييود المتدينيف 
مف أداء الخدمة العسكرية أسوة بباقي المواطنيف اإلسرائيمييف. والقرار الثاني ينص عمى إعطاء الحكومة 

بؿ إلخالء مستوطنات غير شرعية في إحدى المناطؽ الفمسطينية بالضفة ميمة حتى شير يونيو المق
الغربية. ومثؿ ىذه القرارات القضائية ستؤدي إلى تصدع االئتالؼ الحكومي، والسيما فيما يتصؿ بالحزب 
المتطرؼ الذي يقوده وزير الخارجية، أفيجدور ليبرماف، الذي ىدد بمغادرة الحكومة إف ىي لـ تنفذ قرار 

 كمة بعدـ إعفاء المتدينيف مف الخدمة العسكرية.المح
ولكف بإقداـ نتنياىو عمى توسيع االئتالؼ الحاكـ يكوف قد سحب البساط مف تحت أقداـ األطراؼ السياسية 
المعارضة لو داخؿ الحكومة، بحيث ال يكوف في مقدورىا إسقاطو، وىنا يتضح اليدؼ مف االئتالؼ الموسع 

طالة أمد بقائو في السمطة، فبداًل مف قيادة الحكومة مف خالؿ اتخاذ المتمثؿ في إنقاذ نتنياى و سياسّيًا وا 
قرارات حاسمة ومواجية المستوطنيف والمتطرفيف فضؿ نتنياىو قبوؿ خط اإلنقاذ الذي منحو موفاز لمبقاء 

"، تراجعًا لمدة أطوؿ عمى رأس الحكومة. واألمر نفسو ينطبؽ عمى شاؤوؿ موفاز الذي يواجو حزبو، "كاديما
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كبيرًا في استطالعات الرأي التي أشارت إلى أف أداءه في االنتخابات البرلمانية سيكوف ضعيفًا ولف يحصؿ 
في البرلماف الحالي، ولذا شكؿ دخوؿ الحزب في  06فييا عمى أكثر مف عشرة مقاعد مقارنة بمقاعده الػ

ليزيمة في االنتخابات. وميما كانت قراءة وزيرة ائتالؼ حكومي مع "الميكود" خيارًا أكثر أمانًا مف مواجية ا
الخارجية، ىيالري كمينتوف، محقة بشأف انتفاء الحجج التي كاف يسوقيا نتنياىو لمتيرب مف استحقاؽ 
السالـ، تبقى الحقيقة ما ذىب إليو المعمقوف اإلسرائيميوف األعمـ بمناورات نتنياىو، والذيف قرأوا الخطوة 

الت نتنياىو تمديد حالة الشمؿ التي تمكنو مف االستمرار في المماطمة، ولعؿَّ الدليؿ األخيرة في إطار محاو 
األمثؿ عمى عدـ اىتماـ نتنياىو بالسالـ اقتراحو إصدار تشريع جديد يضفي الشرعية عمى المستوطنات التي 

سواء لجية  قضت المحكمة بعدـ شرعيتيا، ولذا يجب عدـ توقع الكثير مف الحكومة االئتالفية الموسعة
السالـ، أو حتى شف الحرب، ألف ما حركيا في األساس اعتبارات سياسية داخمية تندرج في سياؽ الصراع 

 عمى السمطة واالستمرار فييا.
 31/5/2132االتحاد، أبو ظبي، 
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