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 تفاق فمسطيني إسرائيمي إلنياء إضراب األسرى برعاية مصريةصيغة ا 4
 األسرىشؤوف جينف عمي سمودي، أف وزنر  يقال عف مراسمها مف //القدس، القدس،  ذكرت

"، عف المبادئ الرئنسنة لصنغة التفاهـ التي جرى االتفاؽ عمنها في لػ"القدسوالمحررنف عنسى قراقع، كشؼ 
فمسطنيي، لمنـو النثامف والعشرنف عمى التوالي،  أسنر مف  أكنثرالذي نخوضه  اإلضرابالقاهرة، حوؿ 

، األحمدس محمود عباس عضو المجية المركزنة لحركة "فتح "، عزاـ والذي ابـر بحضور ميدوب الرئن
 وبرعانة مصرنة، ومشاركة ممنثمنف عف الفصائؿ الفمسطنينة.

سرائنؿالصنغة التي تـ االتفاؽ عمنها بنف ممنثمي الحكومة المصرنة  إف ":القدس"قراقع لمراسؿ  وأكد ، وا 
لمعتقمنف المضربنف، فقد يصت حسب قراقع، "عمى وبحضور ممنثؿ الرئنس، تعتبر استجابة كبنرة لمطالب ا

يهاء، حكومناتهـ إيهاءعيهـ فور  واإلفراج، اإلدارننف األسرىلكافة  اإلداريعدـ تجدند االعتقاؿ  العزؿ  وا 
، وغنرها مف القضانا التي تمبي مطالب األولىقطاع غزة مف قرابة الدرجة  أسريااليفرادي، والسماح بزنارة 

 ".األسرى
نعقد النوـ االنثينف، في سجف "عسقالف"،  أف"الجمنع نيتظر اجتماعا حاسما مف المقرر  أفاقع، وذكر قر 
عالف، مف كافة السجوف، والذنف سندرسوف بيود صنغة التفاهـ اإلضرابالمجية المركزنة لقنادة  ألعضاء  وا 

 اليهائي". وقرارهاوقفها "الجمنع نيتظر موقؼ وقرار المجية، حنث ندعموف م أفردهـ اليهائي عمنها"، مؤكدا 
، "لمقدس"، أيه سنبقى في القاهرة بتوجنهات مف الرئنس محمود عباس األحمدوفي ذات السناؽ، اكد عزاـ 

، وعبر االحمد عف قياعته األسرىلمتابعة تيفنذ االتفاؽ، بما نضمف تحقنؽ المطالب التي أضرب مف أجمها 
 الساعات القمنمة القادمة". سنحتفموف بايجاز ايتصار كبنر خالؿ األسرىباف" 

، ايه" بتكمنؼ مف الرئنس ابو مازف عقد سمسمة اجتماعات مع كبار المسؤولنف القدسوقاؿ االحمد لمراسؿ 
عف ممؼ االسرى في القنادة المصرنة، شارؾ فنها وكنؿ جهاز المخابرات المواء رأفت شحاته، ومسؤوؿ ممؼ 

ضاؼ " بحمد اهلل تـ ايجاز خطوات هامه والتوصؿ لصنغة فمسطنف بالمخابرات المواء يادر األعصر"، وا
 اتفاؽ نضمف تحقنؽ المطالب التي نخوض الجمها اسرى الحرنة، لمعركة االمعاء الخاونة".

حمد "خالؿ اجتماعات مكنثفة مع االخوة لمصرننف بحنثيا عف حؿ سرنع وعاجؿ وعادؿ لقضنة كمؿ األأو 
القضانا وكاف هياؾ يشاط وجهد كبنر، ومتابعة جادة مف االسرى المضربنف عف الطعاـ وجرى يقاش كؿ 

ممنثمي القنادة المصرنة، في جهودهـ لتحقنؽ وتيفنذ مطالب األسرى"، واضاؼ، "وبالفعؿ تمكيا مف قطع 
 شوط كبنر وابراـ صنغة اتفاؽ، ويتوقع بأف نتـ بأي لحظة التوقنع عمنه".

إسرائنمنًا مسؤواًل توقع أف نتـ التوصؿ، النـو مف الياصرة أف مصدرًا  //قدس برس، وجاء في 
( أو غد النثالنثاء إلى اتفاؽ بشأف إيهاء اإلضراب المفتوح عف الطعاـ، الذي نخوضه األسرى |االنثينف )

ويقمت اإلذاعة العبرنة، في يشرتها  الفمسطنينوف في سجوف االحتالؿ لمنوـ النثامف والعشرنف عمى التوالي.
عف المصادر قولها إف مصر تقوـ باتصاالت حنثننثة مع إسرائنؿ في محاولة لمتوصؿ إلى الصباحنة االنثينف، 

خراج األسرى  موقؼ متفؽ عمنه في قضنتنف رئنسنتنف هما زنارات أقارب األسرى مف سكاف قطاع غزة، وا 
 مف العزؿ االيفرادي.

مكمؼ بمتابعة إضراب المف غزة، أف وفد حركة حماس  ،//المركز الفمسطيني لإلعالم، وأورد 
مف القاهرة، بعد المباحنثات التي أجراها مع المسؤولنف  عاد األسرى في سجوف االحتالؿ الصهنويي،

 المصرننف مف أجؿ تفعنؿ الجهود الرامنة لمضغط عمى االحتالؿ مف أجؿ االستجابة لمطالب األسرى.
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( تمقى "المركز /مساء األحد ) وقاؿ طاهر اليويو، المتحدث باسـ الحكومة الفمسطنينة، في تصرنح  
الفمسطنيي لإلعالـ" يسخًة ميه، إف الوفد عاد إلى القطاع بعد مباحنثات مهمة وضعت اإلطار التفاؽ 

 السجوف، الفتًا إلى أف قنادة اإلضراب كايت عمى تواصؿ مستمر مع الوفد.
 
 عباس: إذا أصيب أسير بسوء ستكون كارثة وطنية ال نستطيع تحّمميا 

الرئنس محمود عباس،  أف راـ اهللمف  //وكالة األنباء والمعومات الفمسطينية )وفا(، يشرت 
قاؿ يأمؿ مف الحكومة اإلسرائنمنة االستجابة لمطالب األسرى العادلة، لتيتهي هذه األزمة الخطنرة جدا في 

ينة، األحد، بمقر الرئاسة وأضاؼ في مستهؿ اجتماع المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطن أقصى سرعة.
في مدنية راـ اهلل، هذا هو أهـ موضوع يتعاطى معه هذه األناـ، خاصة أف إضراب بعض األسرى مضى 

، إلى أف األسرى لدنهـ مطالب عادلة عباسنوما. وأشار  نوما، والبعض اآلخر أكنثر مف  عمنه 
ف لـ تمب مطالبهـ، بالرغـ مف أف هياؾ كبشر، ويحف اآلف يتكمـ عف ظروؼ السجف واالعتقاؿ، وحتى اآل
 محادنثات تجري حوؿ مطالبهـ، ولكف الوضع في ميتهى الخطورة.

وقاؿ، قد نتعرض أحد األسرى لألذى، وهذه ستكوف كارنثة وطينة ال نستطنع أحد تحممها، لذلؾ يعمؿ عمى 
 إيهاء األزمة بأسرع وقت ممكف.

ة العربنة والسفراء، ومع وزنرة الخارجنة األمنركنة وأضاؼ أجرنيا اتصاالت مع كافة األطراؼ كالجامع
هنالري كمنيتوف، وأنضا هذا الموضوع استحوذ عمى جؿ حدننثي مع مبعوث رئنس الوزراء اإلسرائنمي السند 

، يرجو أف نيتهي هذا الموضوع بخنر، وأال نصاب أحد ميهـ بأذى، عباسوتابع  اسحؽ مولخو باألمس.
 التي ال يرند حدونثها ال سمح اهلل.أليها ستكوف الطامة الكبرى 

شؤوف يقال عف مراسمها مف جينف عمي سمودي، أف وزنر  //القدس، القدس، إلى ذلؾ ذكرت 
ف "الرئنس محمود عباس أعطى األولونة في يقاشه مع مبعوث إاألسرى والمحررنف عنسى قراقع قاؿ األحد، 

ضرابهـ عف الطعاـ"، معتبرا أف هذه بينامنف يتيناهو "مولخ اإلسرائنميرئنس الوزراء  و"، لقضنة األسرى وا 
 القضنة هي األساس والممحة عمى أجيدة الرئنس والشعب الفمسطنيي.

 
 حول القضايا التي تعطل عممية السالم منظمة التحرير: رسالة نتنياىو ال تتضمن أجوبة واضحة 

المجية التيفنذنة لميظمة  ، أفراـ اهللف م //وكالة األنباء والمعومات الفمسطينية )وفا(، يشرت 
التحرنر الفمسطنينة، أكدت األحد، أف رسالة رئنس الوزراء اإلسرائنمي بينامنف يتيناهو الجوابنة عمى رسالة 

ينساف الماضي، ال تتضمف أجوبة واضحة حوؿ القضانا المركزنة التي تعطؿ  الرئنس التي بعنثها في 
قدمتها وقؼ االستنطاف الذي تصاعدت وتنرته مؤخرا، وخاصة في مدنية استئياؼ عممنة السالـ، وفي م

 ، وااللتزاـ بإطالؽ سراح األسرى.القدس ومحنطها، واالعتراؼ بحدود عاـ 
وأكدت المجية التيفنذنة في بناف صدر في ختاـ اجتماعها براـ اهلل، النوـ األحد، مسايدتها لمموقؼ الذي عبر 

وخاصة إصراره كذلؾ خالؿ المقاء مع المبعوث اإلسرائنمي اسحؽ مولخو عمى  عيه الرئنس محمود عباس،
يهاء معاياتهـ عبر االستجابة لمطالبهـ.  ضرورة حؿ قضنة األسرى، وا 

ودعت المجية التيفنذنة المجية الرباعنة الدولنة إلى التدخؿ بفعالنة لتصحنح مسار العممنة السناسنة وتكرنس 
 د إلنها لتمكنيها مف االيطالؽ، وإلزالة العقبات التي ال تزاؿ تعترض طرنقها.االلتزاـ باألسس التي تستي

 عمى يص البناف: عولإلطال
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مف راـ اهلل يقال عف عمي صوافطة، أف مسؤولنف فمسطنيننف  //نباء، وكالة رويترز لأل  وذكرت
 إلىلمعودة  أرضنةالرئنس عباس ال تشكؿ  إلىإف الردود التي تضميتها رسالة يتيناهو قالوا األحد، 

 مفاوضات السالـ.
رسالة لـ تحمؿ أي "ال "،رونترزػ"وقالت حياف عشراوي عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة ل

طالؽ ال نوجد فنها التزاـ بالمرجعنة ووقؼ االستنطاف وحدود  أليهتعامؿ  أورد  ىإلشيء نحتاج   وا 
 ."حوار غنر مشروط إطالؽكؿ ما فنها أمور عامة تتحدث عف إعادة  األسرىسراح 

 أفجة لمتعامؿ عمى حا أيبعد اجتماع لمجية التيفنذنة عقد في راـ اهلل برئاسة عباس "ال توجد  وأضافت
 ."في استعداد لمتعامؿ بجدنة مع الرسالة التي قدمت له أوهياؾ تغننرا في المواقؼ 

نوسؼ عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفمسطنينة عف عباس قوله خالؿ االجتماع  أبوويقؿ واصؿ 
بعد  "رونترزػ"نوسؼ ل أبووقاؿ  ."ة"الرسالة تتحدث عف حؿ الدولتنف دولة نهودنة ودولة فمسطنينة قابمة لمحنا

بحؿ الدولتنف  القبوؿ اجتماع المجية "هذا كالـ ال معيى له دوف االعتراؼ بدولة فمسطنينة عمى حدود 
 ."دوف ذلؾ ال نعيي شنئا

 
 لعدم تشكيل حكومة وفاق وطني نتخابات البمدية لن تجري في قطاع ززةاال  :يوسف رزقة 

اسي لرئنس الوزراء إسماعنؿ هينة، األحد، أف االيتخابات البمدنة لف تجري أكد نوسؼ رزقة المستشار السن
يما ستقتصر عمى الضفة الغربنة. وقاؿ رزقة في تصرنحات صحفنة: "إف ايتخابات  في قطاع غزة وا 

المجالس البمدنة التي تيوي السمطة الفمسطنينة تيفنذها لف تتـ في القطاع"، مرجًعا الرفض إلى عدـ تشكنؿ 
 ة التوافؽ الوطيي التي تـ االتفاؽ عمنها في الدوحة بنف حركتي فتح وحماس في شباط فبرانر الماضي. حكوم

 //فمسطين أون الين، 
 
 : عباس يطمب مجدًدا إدخال بنادق إلى الضفة لمكافحة "اإلرىاب""نيويورك تايمز" 
ها إف رئنس السمطة محمود عباس قول "ينونورؾ تانمز"يقمت وسائؿ إعالـ عبرنة عف صحنفة : الياصرة 

طمب مف ممنثمي الجالنة النهودنة في الوالنات المتحدة، ال سنما ميظمة "جي سترنت"، الضغط عمى الحكومة 
اإلسرائنمنة مف أجؿ السماح بإدخاؿ يحو نثالنثة آالؼ بيدقنة تبرعت بها مصر وروسنا، وهي محتجزة في 

الضفة الغربنة المحتمة لصالح أجهزة أمف السمطة  األردف بعد رفض تؿ أبنب السماح بدخولها إلى
 الفمسطنينة.

ويقمت الصحنفة عف عباس قوله لموفد "إذا ساعدتمويا في الحصوؿ عمى أسمحة فأيا أساعدهـ في تعزنز 
األمف". وأضاؼ عباس "يرند األمف لوقؼ اإلرهاب، يحف لدنيا حاجة لهذه األسمحة، ولدنيا شكاوى مستمرة 

 مينة ال نوجد لدنيا بيادؽ ورصاص".مف األجهزة األ
 //قدس برس، 

 
 المتحدة األممعشراوي تدعو النمسا لدعم التوجو الفمسطيني في  

دعت عضو المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر حياف عشراوي، القنادات السناسنة  :القدس -راـ اهلل 
وكايت  لفمسطنينة في التوجه إلى األمـ المتحدة.اليمساونة، إلى إيقاذ حؿ الدولتنف، ودعـ الجهود السناسنة ا

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130867
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عشراوي وضعت القنادات اليمساونة خالؿ سمسمة مف المقاءات، عقدتها في اليمسا مطمع الشهر الحالي، في 
 .صورة األوضاع السناسنة الراهية

//القدس، القدس، 
 
 استقالتو من وزارة الصحةفياض أبو مغمي يقدم ل 

مغمي وزنر الصحة استقالته، أمس، مف ميصبه لمدكتور سالـ فناض رئنس أبو فتحي  د.راـ اهلل: قدـ 
ايسحابي مف موقعي  إفمغمي استقالته قبنؿ الوزاري الوشنؾ بقوله في كتاب استقالته:  أبووفسر  الوزراء.

ينراف  بعض إخماد أوكوزنر في هذا الوقت وفورا وبدوف ايتظار تشكنؿ الحكومة الجدندة قد نساعد في وقؼ 
 الفتيه، ونخفؼ الهجمة عمى الحكومة ومؤسساتها وعمى وزارة الصحة تحدندا.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 إلى "الخروج من عباءة الفساد" يدعو جمال نزالخريشة  

طالب اليائب النثايي لرئنس المجمس التشرنعي حسف خرنشة، األحد، الياطؽ باسـ حركة "فتح" جماؿ يزاؿ 
 ا وصفه بالردح واإلفتاء بما ال نعرؼ. بالتوقؼ عم

وكاف نرد خرنشة بذلؾ عمى طمب يزاؿ له بالتوقؼ عما وصفه "ايتحاؿ صفة يائب رئنس المجمس التشرنعي، 
 شهرا فقط".  حنث إيه ايتخب لهذا الدور قبؿ أكنثر مف ست سيوات عمى أساس اليظاـ الداخمي لػ 

وف النف" يسخة عيه: "تمينت مف جماؿ يزاؿ أف نفيد وقاؿ خرنشة في بناف مكتوب وصمت "فمسطنف أ
ونياقش ونعترض عمى ما قنؿ في المقاء الصحفي في جرنده القدس العربي.. مع عممي المسبؽ أف بعض 
القطط السماف والمستفندنف مف االيقساـ والرداحنف سنهاجـ ونيصب يفسه وصنا عمى شعبيا ومقدراته 

نف مف الوضع الشاذ الذي نعنشه الوطف والمواطف، وما داـ األمر كذلؾ باعتباره أحد المستفندنف والميتفع
فمنخرج يزاؿ مف عباءة الفساد واإلفساد حتى نستطنع عمى األقؿ أف نقيع صغار الموظفنف والعماؿ 

 والعاطمنف عف العمؿ والفقراء بما نردده عف الدنمقراطنة واليزاهة واألخالؽ الحمندة". 
 //فمسطين أون الين، 

 
 : تيديدات االحتالل بقطع الكيرباء عن ززة بمثابة "حكم باإلعدام"النائب الخضري 

أكد اليائب جماؿ الخضري، رئنس "المجية الشعبنة لمواجهة الحصار"، أف دعوة وزنر حمانِة البنئة : غزة
مدف إسرائنمنة خالؿ اإلسرائنمي جمعاد أرداف لوقؼ إمداد قطاع غزة بالكهرباء لسد العجز الذي قد تعايي ميه 

 فصؿ الصنؼ القرنب، "خطنرة، وهي بمنثابة حكـ باإلعداـ".
(، إف إدراج هذا الموضوع عمى جدوؿ /وقاؿ في بناف صحفي تمقت "قدس برس" يسخة عيه األحد )

أعماؿ جمسة الحكومة اإلسرائنمنة، نعيي "دؽ ياقوس خطر حقنقي لكوارث إيساينة وصحنة وبنئنة واجتماعنة 
 نمنة، وعمى مختمؼ جوايب الحناة ال نحمد عقباها". وتعم

 //قدس برس، 
 
 : زيارة القدس بتأشيرة إسرائيمية حالل وال حرية رأي عمى منبراليباش 
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تحدى وزنر األوقاؼ د. محمود الهباش كؿ عمماء المسممنف أف نأتوا بدلنؿ واحد نحـر  :معا -بنت لحـ 
حتى بتأشنرة دخوؿ إسرائنمنة، مشنرا إلى أف أكنثر الكتب التي تـ تألنفها  عمى المسممنف والعرب زنارة القدس

وقاؿ "مف نحـر زنارة القدس  حوؿ أهمنة القدس والحث عمى زنارتها كايت في عصر الحروب الصمنبنة.
 عمى المسممنف حرمت عمنه عنشته".

ؿ تحدد موضوعها ومقدمتها وحوؿ توحند خطبة الجمعة قاؿ وزنر األوقاؼ إف الوزارة ال تكتب الخطبة ب
واألحادنث واآلنات الممكف استخدامها نثـ نترؾ لمخطنب حرنة اختنار األسموب والنات تيفنذها، وذلؾ نخدـ 

اعتبر باف "ال حرنة رأي عمى الميبر، ومف نرند الرأي والرأي اآلخر و  وحدة المجتمع الفكرنة والنثقافنة.
 ف أو إلى شبكة معا" كما وصؼ.فمنذهب إلى قياة الجزنرة أو تمفزنوف فمسطن

 //وكالة معا اإلخبارية، 
 
 األمن الفمسطيني يعتقل قائد "شيداء األقصى" في جنين خالل االنتفاضة الثانية الضفة:  

أكدت مصادر فمسطنينة في مدنية جينف شماؿ الضفة الغربنة المحتمة، أف األجهزة األمينة التابعة : جينف
( زكرنا الزبندي القائد السابؽ لػ"كتائب شهداء األقصى" في /تقمت صباح األحد )لمسمطة الفمسطنينة اع

 ميطقة جينف.
 //قدس برس، 

 
 تعميق الدوام في المؤسسات الحكومية الفمسطينية في ذكرى النكبةالضفة:  

اعتبار نوـ النثالنثاء أكدت األماية العامة لمجمس الوزراء الفمسطنيي في الضفة الغربنة عمى قرار : راـ اهلل
مانو "نومًا وطينًا شاماًل"، وذلؾ إلحناء الذكرى الرابعة والستنف ليكبة الشعب / المقبؿ الخامس عشر مف أنار

 الفمسطنيي.
دعت جمنع المؤسسات الرسمنة إلى تعمنؽ دواـ الموظفنف والمدارس، النثالنثاء المقبؿ الذي نوافؽ ذكرى و 

 اًحا، لتمكنيهـ مف المشاركة في الفعالنات.اليكبة، الساعة الحادنة عشرة صب
 //قدس برس، 

 
 تقر برنامج فعاليات إحياء ذكرى النكبة  "منظمة التحريرلبنان: " 

في لبياف، خالؿ اجتماعها الذي عقد في السفارة  "ميظمة التحرنر الفمسطنينة"أقّرت القنادة السناسنة لػ
نوـ غضب "ناء ذكرى اليكبة الفمسطنينة. ونتضمف إعالف نوـ غد الفمسطنينة في بنروت، بريامج فعالنات إح

 ."نعّبر عيه بالمسنرات والتظاهرات واالعتصامات االحتجاجنة
 //السفير، بيروت، 

 
 مشعل في اإلمارات لبحث ممف المصالحة الفمسطينية 

لى دولة اإلمارات العربنة زنارة رسمنة إ ،أبو ظبي: بدأ خالد مشعؿ، رئنس المكتب السناسي لحركة "حماس"
( التقى خاللها مع الشنخ ميصور بف زاند آؿ يهناف يائب رئنس مجمس الوزراء وزنر 5-31المتحدة، األحد )

 شؤوف الرئاسة، كما حضر المقاء أحمد جمعه الزعابي يائب وزنر شؤوف الرئاسة.
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راض آخر التطورات عمى الساحة أيه جرى خالؿ المقاء استع ،وأوضحت وكالة األيباء اإلماراتنة الرسمنة
الفمسطنينة والجهود المبذولة لتحقنؽ المصالحة الوطينة الفمسطنينة، إضافة إلى عدد مف القضانا ذات 

 االهتماـ المشترؾ.
وأكد الشنخ ميصور بف زاند دعـ دولة اإلمارات لمشعب الفمسطنيي، الستعادة حقوقه الوطينة المشروعة وفي 

لمستقمة وفؽ القرارات الشرعنة الدولنة ومبادرة السالـ العربنة، معرًبا عف أممه في أف مقدمتها إقامة دولته ا
تكمؿ جهود المصالحة الفمسطنينة الوطينة باليجاح. مف جايبه؛ أشاد رئنس المكتب السناسي لحركة حماس 

 خالد مشعؿ بمواقؼ دولة اإلمارات وبالمبادرات التي تقـو بها لدعـ الشعب الفمسطنيي. 
 13/5/2012لمركز الفمسطيني لإلعالم، ا

 
 البردويل: السمطة وفتح تجمدان المصالحة الفمسطينية لمتفاوض مع نتنياىو 

اتهـ القنادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردونؿ حركة "فتح" والسمطة الفمسطنينة باتخاذ قرار : غزة
لجية االيتخابات في غزة أو التمونح بالدعوة نقضي بتجمند المصالحة، وأشار إلى أف اتهاـ "حماس" بتعطنؿ 

إلى ايتخابات بمدنة في الضفة والقطاع بعنًدا عف التوافؽ وتيفنذ االتفاقات المعمف عيها، "لنس إال محاولة 
 نائسة لمتغطنة عمى التواصؿ الجاري بنف السمطة وحكومة يتيناهو، ال أكنثر وال أقؿ".

دس برس" عف أسفه لقرار السمطة وحركة "فتح" تجمند المصالحة وأعرب البردونؿ في تصرنحات خاصة لػ "ق
لصالح التواصؿ مع حكومة يتيناهو، وقاؿ: "هياؾ محاوالت نائسة تبذلها "فتح" والسمطة بشكؿ مستمر لتبرنر 
مواقفهـ مف تعطنؿ المصالحة، هياؾ قرار مف فتح ومف الرئنس محمود عباس شخضنا بتجمند المصالحة 

مرنكنة، ووفقا لهذا القرار نأتي خطابهـ اإلعالمي لمتغطنة عمى هذا القرار، ولذلؾ تراهـ استجابة لضغوط أ
نمقوف بتهـ تعطنؿ المصالحة عمى حركة "حماس"، ونبتدعوف كؿ ما مف شأيه استفزاز الشعب الفمسطنيي 

في مصر أو ضد "حماس"، كأف نتهموييا بمراعاة مصالح "حماس" الحزبنة أو ايتظار االيتخابات الرئاسنة 
 خدمة السناسة القطرنة، وهذه كمها جزء مف سناسة هدفها هزنمة "حماس" بطرنقة رخنصة".

وأضاؼ: "لقد وصؿ األمر حد قنادة حممة أخرى لتحرنض الياس عمى "حماس" واتهامها بأيها هي سبب 
لمعامة  الحصار ولنست إسرائنؿ، وأف "حماس" لها عالقات بأمرنكا، عمى الرغـ مف أيه مف المعروؼ

والخاصة أف مف ندنر العالقات مع أمرنكا هي السمطة، فهي عرابة عممنة التسونة واليفوذ األمرنكي 
واإلسرائنمي في الميطقة، وهذا ال نحتاج إلى دلنؿ، أما "حماس" فهي تدفع ضرنبة رفضها االعتراؼ بإسرائنؿ 

 والتعامؿ مع أمرنكا بعمـ الجمنع".
لداعـ لممصالحة، وقاؿ: "يحف ماضوف في مد الند لمجمنع مف أجؿ وجدد البردونؿ موقؼ "حماس" ا

المصالحة، وما عمى الرئنس محمود عباس إال أف نمضي في تيفنذ اتفاؽ الدوحة الذي فوضه لتشكنؿ 
 الحكومة".

 13/5/2012قدس برس، 
 
 برىوم: حديث السمطة عن االنتخابات ييدف لحرف االىتمام عن قضية األسرى 

، المتحدث باسـ حركة "حماس" أف حدنث السمطة اآلف عف إجراء االيتخابات المحمنة أكد فوزي  :غزة برهـو
بعد إقالة معظـ المجالس الميتخبة في الضفة واعتماد آخرنف بالتعننف نجسد حالة القمع التي نتعرض لها 

 قنادات ومؤسسات حركة حماس في الضفة.
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"المركز الفمسطنيي لإلعالـ" يسخًة ميه:"هذا سنربؾ ( تمقى 5-31وقاؿ برهوـ، في تصرنح  النـو األحد )
الساحة الفمسطنينة وسنضنؼ أزمة جدندة إلى األزمات الداخمنة"، مشددًا عمى أف طرحة في هذا الوقت 

 بالذات هدفه جر حماس في مياكفات داخمنة لحرؼ االهتماـ الفمسطنيي والعالمي عف قضنة األسرى. 
محة أسرايا البواسؿ، مطالبًا سمطة راـ اهلل بػ"الكؼ عف هذه الخطوات وأضاؼ "هذا ال نخدـ بالمطمؽ مص

عطاء أولونة لمجهد المبذوؿ إليهاء معاياة األسرى وتوحند الصؼ الفمسطنيي"..  االستباقنة وغنر المحسوبة وا 
 13/5/2012لإلعالم، المركز الفمسطيني 

 
 انحياز لالحتاللمن األسرى الفمسطينيين الواليات المتحدة الرشق: موقف عزت  

عزت الرشؽ "موقؼ الصمت الذي التزمته اإلدارة األمرنكنة إزاء  ايتقد عضو المكتب السناسي لحركة حماس
 إضراب األسرى الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ"، وعده "ميحاًزا إلسرائنؿ".

عمى إضراب األسرى ميذ ورأى الرشؽ " أف رفض المتحدنثة باسـ الخارجنة األمرنكنة فنكتورنا يواليد التعمنؽ 
نوًما خالؿ مؤتمر صحفي، واكتفائها بالقوؿ: "لنس لدي أي شيء أقوله، وال أعرؼ إف كاف لدنيا  72

 تعمنؽ"، بأيه "ايحناز مطمؽ مف قبؿ الحكومة األمرنكنة لمكناف الصهنويي".
 13/5/2012الصفحة الرسمية لمرشق عمى فيس بوك، 

 
 زة "جريمة" جديدة ُتسجل ضد اإلنسانيةحماس: التيديد بقطع الكيرباء عن ز 

اعتبر القنادي في حركة حماس فوزي برهـو في تصرنح خاص لػ"الرسالة يت" النوـ األحد، : يادر الصفدي
أف تهدند وزنر حمانة البنئة )اإلسرائنمي( جمعاد أرداف لوقؼ إمداد قطاع غزة بالكهرباء، جرنمة جدندة ُتسجؿ 

وأوضح أف تمؾ الخطوة تيـ عف حالة إفالس وارتباؾ  لفمسطنيي في القطاع.ضد اإليساينة وأبياء الشعب ا
وأشار برهـو إلى أف االحتالؿ نهدؼ بخطوة قطع الكهرباء  داخؿ حكومة العدو في كنفنة التعامؿ مع غزة.

وطالب  عف غزة، صرؼ األيظار عف قضنة األسرى داخؿ سجويه والحممة الدولنة الكبنرة لمتضامف معهـ.
 ـمصري ودولي عاجؿ لحؿ مشاكؿ قطاع غزة وخاصة أزمتي الوقود والكهرباء في أسرع وقت وعدبتدخؿ 

 االعتماد عمى الجايب )اإلسرائنمي(.
 13/5/2012الرسالة، فمسطين،

 
 يطالبون بإنياء االنقسام دعمًا لألسرىفمسطينية قادة فصائل  

األسرى الفمسطنيننف في سجوف االحتالؿ أكد قادة فصائؿ فمسطنينة أف قضنة : عبد اهلل التركمايي -غزة
توحد فصائؿ الشعب الفمسطنيي وقواه اإلسالمنة والوطينة، رغـ اختالؼ مبادئها وبرامجها السناسنة، مشددنف 

 عمى ضرورة إيهاء االيقساـ الداخمي. 
بنة، ودعا قادة الفصائؿ في كممات ميفصمة ألقوها خالؿ تضاميهـ مع األسرى في قطاع غزة والضفة الغر 

 نومًا، ويقؿ هذه القضنة إلى المحافؿ الدولنة.  72إلى توسنع التضامف مع األسرى المضربنف ميذ 
ودعا يائب األمف العاـ لمجبهة الشعبنة لتحرنر فمسطنف عبد الرحنـ مموح، إلى توسنع يطاؽ الدعـ واإلسياد، 

ومطالبة الميظمات الدولنة القناـ وتصاعد حمالت وفعالنات التضامف مع أسرى الحرنة ومطالبهـ العادلة، 
 بمسؤولناتها، لرفع المعاياة عف األسرى الفمسطنيننف. 
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وكرر مموح الدعوة إليهاء االيقساـ الداخمي فورًا، وتوحند األهداؼ العمنا لمشعب الفمسطنيي، محذرًا مف 
 خطورة التعانش مع االيقساـ القائـ والتكنؼ مع إفرازاته المدمرة. 

د عضو المكتب السناسي لحركة الجهاد اإلسالمي يافذ عزاـ أف "قضنة األسرى األبطاؿ في مف ياحنته، أك
سجوف االحتالؿ كايت وما زالت توحديا رغـ اختالفيا في كنثنر مف المواقؼ والقضانا عمى الساحة 

 الفمسطنينة". 
ا البعض في وقاؿ الشنخ عزاـ خالؿ كممته: "إف جمنع الفصائؿ الفمسطنينة تشارؾ النوـ مع بعضه

االعتصامات واأليشطة والوقفات التي تسجؿ التضامف والوقوؼ الكامؿ مع األسرى األبطاؿ في سجوف 
االحتالؿ"، الفتا إلى أف األسرى في سجوف االحتالؿ "أضاءوا حناتيا وأبقوا شعمة الكفاح والمقاومة حنة 

 خفاقة مف أجؿ شعبيا". 
وال نجوز أف يحبط آماؿ أهميا في الشتات والميفى, وال نجوز  وأضاؼ: "ال نجوز أف يخذؿ الشهداء واألسرى

 أف يخذؿ مف ياصر قضنتيا عربنا ودولنا". 
مف ياحنته، قاؿ عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنمقراطنة رمزي رباح: "إف معركة الكرامة التي نخوضها 

رادتهـ الحرة سنكتب لها اليصر في يهانة ال مطاؼ، وذلؾ بفعؿ الوحدة الحقنقنة األسرى بأمعائهـ الخاونة وا 
التي جسدها األسرى الفمسطنينوف عبر معركتهـ التي بدؤوها والتي ما زالوا نواصمويها غنر مهتمنف 

 بالممارسات التعسفنة التي تقوـ بها مصمحة السجوف ضدهـ". 
ساـ "باعتباره المدخؿ ودعا رباح في كممته إلى ضرورة التعجنؿ بتطبنؽ اتفاقي الدوحة والقاهرة إليهاء االيق

 .الوحند لمواجهة حكومة الحرب والعدواف اإلسرائنمنة التي جرى توسنعها األسبوع الماضي"
 13/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 تدعو ألوسع مشاركة شعبية بفعاليات التضامن مع األسرىمركزية فتح  

تح( إلى أوسع مشاركة شعبنة في دعت المجية المركزنة لحركة التحرنر الوطيي الفمسطنيي )ف: راـ اهلل
فعالنات التضامف مع األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائنمي، بما في ذلؾ المشاركة بصناـ نوـ غد 

 االنثينف.
وقاؿ الياطؽ الرسمي باسـ حركة 'فتح' يبنؿ أبو ردنية، في تصرنح له عقب اجتماع المجية المركزنة برئاسة 

مواصمة  تؤكدمدنية راـ اهلل، مساء النوـ األحد، إف المجية المركزنة  الرئنس محمود عباس بمقر الرئاسة في
العمؿ بكؿ جهد مف أجؿ تحقنؽ حرنتهـ وتوفنر كؿ سبؿ الدعـ والتضامف معهـ، ودعت إلى أوسع مشاركة 

 شعبنة في فعالنات التضامف بما في ذلؾ المشاركة بصناـ نوـ غد.
المجية المركزنة عمى أف التعدنؿ الوزاري سنشمؿ عددا  وأضاؼ أبو ردنية أف الرئنس محمود عباس أطمع

محدودا مف الوزراء، بهدؼ رفع كفاءة األداء الحكومي لتعزنز صمود المواطف الفمسطنيي، مؤكدا سنادته أف 
 هذا التعدنؿ لف نكوف بدنال عف التزاـ القنادة بتيفنذ اتفاؽ المصالحة حاؿ المباشرة بتيفنذه.

الوطينة، أكد الرئنس تمسكه بكؿ ما تـ االتفاؽ عمنه، مع ضرورة الشروع الفوري في  وفنما نتعمؽ بالمصالحة
التيفنذ، مشنرا إلى أف العقبات التي توضع وتصطيع هي مف قبؿ بعض األطراؼ، خاصة ميع لجية 

 االيتخابات مف مباشرة عممها في تسجنؿ الياخبنف بقطاع غزة.
أعضاء المجية المركزنة بإشراؼ السند الرئنس، لإلعداد  وتابع أيه جرى االتفاؽ عمى تشكنؿ لجية مف

 لاليتخابات المحمنة، إلى جايب بعض القرارات المتعمقة بالوضع الداخمي لحركة 'فتح'.
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 13/5/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 "سرائيل"إعمى  دولياً  ضراب األسرى جمب ضغطاً إنايف حواتمة:  

« األمعاء الخاونة»قاؿ األمنف العاـ لمجبهة الدنمقراطنة يانؼ حواتمة اف إضراب أسرى : راـ اهلل - عماف
ايتصار كبنر في معركة حقوؽ األسرى في السجوف اإلسرائنمنة عماًل باتفاقنة جينؼ الدولنة الرابعة ومننثاؽ 

 عماف.األمـ المتحدة. جاء ذلؾ في يدوة اعالمنة شارؾ بها حواتمة في العاصمة األردينة 
وأكد حواتمة أف دخوؿ اإلضراب الشامؿ نومه الخامس والعشرنف قاد إلى حممة تضامف دولنة كبرى 

وحّذر مف مياورات حكومة يتيناهو تفكنؾ  وضاغطة عمى حكومة النمنف والنمنف المتطرؼ برئاسة يتيناهو.
 وحدة إضراب األسرى بتمبنة مطالب محدودة، وتجاهؿ المطالب الشاممة لألسرى.

 14/5/2012لحياة الجديدة، رام اهلل، ا
 
 الشعبية: الزحف االستيطاني حرب تطيير عرقي وفصل عنصريالجبية  

راـ اهلل: وصفت الجبهة الشعبنة الزحؼ االستنطايي المتواصؿ في مدنية القدس والضفة بحروب التطهنر 
سننف وسمب اراضنهـ العرقي والفصؿ العيصري، حنث نجري طرد صامت لسكاف المدنية االصمننف المقد

وهدـ ومصادرة بنوتهـ عمى قدـ وساؽ، وندور صراع وحروب مف بنت لبنت وفؽ مخططات معدة بعيانة 
لتهوند المدنية المقدسة وتحونؿ التجمعات السكاينة بالضفة لمجرد معازؿ سكاينة تحت رحمة سطوة 

 االحتالؿ االمينة واالقتصادنة.
 14/5/2012الحياة الجديدة ، رام اهلل، 

 
   ر في صحة األسير ذياب في يومو الـيتدىور خطحركة الجياد:  

 22قالت حركة الجهاد اإلسالمي في فمسطنف، أمس، إف الحالة الصحنة لألسنر بالؿ ذناب المضرب ميذ 
عامًا(  72نومًا تدهورت بشكؿ خطر. وقاؿ المكتب اإلعالمي لمجهاد في بناف، إيه جرى يقؿ األسنر ذناب )

بعد تعرضه لحالة إغماء طونمة. وذكر أف  82بمدنية عنوف قارة المحتمة عاـ ” أساؼ هروفنه“فى إلى مستش
ونخوض  إدارة المستشفى رفضت إدخاؿ األسنر ذناب بسبب وضعه الصحي الخطر لُنعاد إلى سجف الرممة.

ضد االعتقاؿ ذناب إضرابًا مفتوحًا عف الطعاـ لمنوـ السابع والسبعنف عمى التوالي في إطار المعركة 
 اإلداري.

 14/5/2012الخميج، الشارقة، 
 
 
 
 مسيرة باتجاه "اإلسكوا" تضامنًا مع األسرىلبنان:  

يظمت الجبهة الدنموقراطنة لتحرنر فمسطنف بمياسبة الذكرى الرابعة والستنف لميكبة، وتضاميًا مع االسرى في 
االسكوا. وأقامت حركة فتح  -مـ المتحده مسنرة مف اماـ جسر فؤاد شهاب باتجاه مبيى اال سجوف االحتالؿ

 خنمة اعتصاـ في مخنـ البص.
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والقى عضو المكتب السناسي لمجبهة الدنموقراطنه عمي فنصؿ كممة جاء فنها: "جئيا ليقرع جدراف الصمت 
الدولي اماـ ابشع جرنمة ارتكبها الكناف الصهنويي بحؽ الشعب الفمسطنيي، اغتصاب االرض واعتقاؿ 

اومة المياضمنف المدافعنف عف الوطف ميذ اربعة وستنف عامًا ليقوؿ اطمقوا حؽ العودة لالجئنف احرار المق
الفمسطنيننف وافرجوا عف اسرايا ومعتقمنيا وعف الحقوؽ الوطينة الفمسطنينة وفي مقدمها حؽ العودة وتقرنر 

 المصنر".
لنسار العربي وقؼ بجايب القضنة نثـ القت يائبة رئنس الحزب الشنوعي ماري دبس، كممة اكدت فنها اف ا

الفمسطنينة وسنستمر بالوقوؼ بجايبها حتى تحرنر االرض مف رجس االحتالؿ وعودة الشعب الفمسطنيي 
 الى وطيه.

واكد ميسؽ عاـ الحممة االهمنة ليصرة فمسطنف والعراؽ معف بشور استمرار الميتدى القومي بالوقوؼ بجايب 
 الفمسطنينة.قضنة االسرى والمعتقمنف والقضنة 

نثـ القى سفنر دولة فمسطنف في لبياف اشرؼ دبور كممة تساءؿ فنها انف العالـ والضمنر العالمي وحقوؽ 
االيساف حناؿ االسرى والمعتقمنف المضطهدنف في سجوف االحتالؿ فقط الف ذيبهـ وجرمهـ ايهـ 

 فمسطنينوف؟
ف كي موف مف الجبهة الدنموقراطنة لتحرنر وختمت المسنرة بتقدنـ مذكرة الى امنف عاـ االمـ المتحده با

 .فمسطنف والميظمات الدنموقراطنة الفمسطنينة
 14/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 عتصام تضامنًا مع األسرى في السجون االسرائيميةإخيمة لبنان: حركة فتح تقيم  

قمنف في السجوف أقامت حركة فتح خنمة اعتصاـ في مخنـ البص وذلؾ تضاميًا مع األسرى والمعت: صور
االسرائنمنة. تقدـ الحضور امنف سر اقمنـ حركة فتح في لبياف الحاج رفعت شياعة وقنادة االقمنـ وميطقة 

 صور، القيصؿ الفمسطنيي محمود االسدي، وعدد مف ابياء مخنمات الميطقة وفاعمناتها.
 14/5/2012المستقبل، بيروت، 

 
 مستوطنات الضفة عمى  "ون اإلسرائيميالقان"فرض  مشروع حكومة نتنياىو تتراجع عن 

لشػػؤوف سػػف القػػواينف، مؤقتػػًا، عػػف تأننػػد مشػػروع قػػايوف ” اإلسػػرائنمنة“تراجعػػت المجيػػة الوزارنػػة : )نػػو بػػي آي(
بعػد تػدخؿ رئػنس الػوزراء بينػامنف  ،عمػى المسػتوطيات فػي الضػفة الغربنػة” اإلسػرائنمي“نقضي بفرض القايوف 

أيه خالؿ التصػونت  ،”إسرائنمنة“الفعؿ األمرنكي واألوروبي. وذكرت تقارنر يتيناهو، وذلؾ تحسبًا مف مف رد 
فػػي المجيػػة الوزارنػػة عمػػى تأننػػد الحكومػػة لمشػػروع القػػايوف، أمػػس، تبػػنف لػػرئنس المجيػػة ووزنػػر القضػػاء نعقػػوب 

قػػػد عبػػػروا عػػػف تأننػػػد مشػػػروع القػػػايوف الػػػذي طرحتػػػه عضػػػو  ،وزراء فػػػي المجيػػػة 40مػػػف أصػػػؿ  6يئمػػػاف أف 
منػػري رنغػػؼ مػػف حػػزب المنكػػود. وبعػػد أف أنقػػف يئمػػاف أف المجيػػة ستصػػادؽ عمػػى مشػػروع القػػايوف ” تالكينسػػ“

أوقؼ التصونت وحاوؿ إقيػاع رنغػؼ بإرجػاء التصػونت لكيهػا رفضػت ذلػؾ. وتوجػه يئمػاف  ،بأغمبنة كبنرة جداً 
ضػػة مشػػروع إلػػى يتينػػاهو وأطمعػػه عمػػى الوضػػع وعيػػدها وجػػه األخنػػر رسػػالة إلػػى جمنػػع الػػوزراء تقضػػي بمعار 

 القايوف.  
 41/5/7047، الخميج، الشارقة
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 تنتقد حكومة نتنياىو لمسيا بـ"األراضي الفمسطينية الخاصة" ةاإلسرائيميالمحكمة العيا  
الياصرة ػ زهنر أيدراوس: ايتقد قضاة المحكمة العمنا اإلسرائنمنة، األحد، مرة أخرى، الحكومة اإلسرائنمنة عمى 

 المتعمقة بعدـ المس بأراضي الفمسطنيننف الخاصة. عدـ االلتزاـ بتعهداتها
جاء ذلؾ خالؿ بحث التماس المواطف الفمسطنيي شهرت أبو شرنفة، مف قرنة كفر الدنؾ، الذي طالب بوقؼ 
بيػػاء الحػػي االسػػتنطايي فػػي المسػػتوطية المجػػاورة لمسػػتوطية ')عالنػػه زهػػاؼ( كػػوف الطرنػػؽ المؤدنػػة إلػػى موقػػع 

صػػة. وكػػاف موقػػؼ حكومػػة يتينػػاهو حتػػى اآلف، نتمنثػػؿ باسػػتعدادها لوقػػؼ اسػػتخداـ البيػػاء تمػػر مػػف أرضػػه الخا
الطرنػػؽ المػػذكورة، إذا مػػا تبػػنف أيهػػا تمػػر مػػف أراض خاصػػة ولكػػف بعػػد أف تأكػػد أف ممكنػػة األرض فمسػػطنينة 
خاصة، تراجعت الحكومة عف التزامها وبرر ممنثػؿ الدولػة ذلػؾ بعػدـ وجػود بػدنؿ وبالتسػبب بالضػرر لمشػتري 

 ؽ االستنطاينة.الشق
ولفػػػت موقػػػع صػػػحنفة 'هػػػنرتس' عمػػػى اإليتريػػػت إلػػػى أّف القاضػػػنة مرنػػػاـ يػػػاؤور ايتقػػػدت سػػػموؾ الحكومػػػة هػػػذا 
واتهمتها بإتباع طرؽ ممتونة، بالمقابؿ طمب ممنثؿ الدولة سية عمى األقػؿ لتػوفنر طرنػؽ بدنمػة األمػر الػذي لػـ 

 نرؽ لقضاة المحكمة.
ومة اإلسرائنمنة مدة شهر لتبرنر عدـ وقؼ استخداـ الشارع الذي نمر وفي ختاـ الجمسة أمهمت المحكمة الحك

 مف أراض فمسطنينة خاصة وذلؾ فبؿ إصدار أمر مف المحكمة بوقؼ استخداـ الطرنؽ.
 41/5/7047، القدس العربي، لندن

 
 يديعوت: جياز األمن اإلسرائيمي يتخوف من إضراب األسرى الفمسطينيين  

ػ ويهانتػه ال تبػدو فػي  14خوضه السجياء االمينوف ندخؿ هػذا الصػباح نومػه الػػ اإلضراب عف الطعاـ الذي ن
االفؽ. في جهاز االمف نخشوف مف أف نػؤدي اإلضػراب الػى مػوت أحػد السػجياء، االمػر الػذي قػد نػؤدي الػى 

 اشتعاؿ اضطرابات في المياطؽ.
في محاولػة لتحسػنف شػروط سجنف في اسرائنؿ في السجوف االمينة شرعوا في االضراب عف الطعاـ  40300

احتجػػػازهـ، التػػػي سػػػاءت جػػػدًا فػػػي فتػػػرة أسػػػر جمعػػػاد شػػػمنط. وضػػػمف أمػػػور أخػػػرى نطػػػالبوف بػػػأف ُنعػػػاد الػػػنهـ 
الصحؼ، التمفزنوف، الرادنو، التعمنـ االكادنمي والزنارات العائمنة. الى ذلؾ نطمبوف إلغاء االعتقاالت االدارنة 

خػػراج  التػػي تػػدنر مفاوضػػات مػػع السػػجياء، وافقػػت عمػػى بعػػض  سػػجنيًا مػػف العػػزؿ. مصػػمحة السػػجوف، 45وا 
 التسهنالت، ولكف لنس عمى وقؼ االعتقاالت االدارنة.

 4/2/1041ندنعوت 
 41/5/7047السفير، 

 
 تصّدع في الموقف اإلسرائيمي بسبب إضراب األسرى في يومو الـ  

إف « الحنػػاة»ينة مونثوقػػة لػػػ قالػػت مصػػادر فمسػػطن: جنهػػاف الحسػػنيي -فتحػػي صػػّباح القػػاهرة  ،القػػاهرة –غػػزة 
الػػذي رأس الجايػػب اإلسػػرائنمي فػػي المحادنثػػات غنػػر  ،نوفػػاؿ دنسػػكنف« شػػاباؾ»رئػػنس جهػػاز األمػػف الػػداخمي 

نقػػوده القنػػادي العسػػكري البػػارز فػػي  ،«حمػػاس»المباشػػرة التػػي أجرتهػػا مصػػر أخنػػرًا بنيػػه وبػػنف وفػػد مػػف حركػػة 
ة رفػع اإلجػراءات التػي ارتبطػت بأسػر شػالنت باعتبارهػا أحمد الجعبري، أقػر بضػرور « كتائب عزالدنف القساـ»

التزامػػػات عمػػػى الحكومػػػة اإلسػػػرائنمنة تيفنػػػذها. وعبػػػرت المصػػػادر عػػػف مخاوفهػػػا مػػػف أف تتراجػػػع إسػػػرائنؿ عػػػف 
تعهداتها هذه لمجايب المصري، الفتة إلى أف هيػاؾ تمكػؤًا متعمػدًا مػف جايبهػا. ورأت أف هػذه المحادنثػات التػي 
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هػي جػزء مػف صػفقه تبػادؿ األسػرى التػي أيجػزت فػي تشػرنف األوؿ )أكتػوبر( الماضػي  جرت أخنرًا فػي مصػر
 برعانة مصرنة واستكماؿ لها.

إف الدنبموماسػػنة اإلسػػرائنمنة تشػػعر بخنبػػة أمػػؿ  ،إلػػى ذلػػؾ، يقمػػت إذاعػػة الجػػنش عػػف مصػػادر إسػػرائنمنة قولهػػا
ة األسػػرى، الفتػػة إلػػى أف عشػػرات شػػدندة وضػػغوط هائمػػة مػػف الموقػػؼ الػػدولي المتبمػػور عالمنػػًا لمسػػايدة قضػػن

مالننف الدوالرات التي ُأيفقت أخنرًا عمى تحسنف صػورة إسػرائنؿ العالمنػة تبخػرت فػي ظػؿ تعػاظـ اليقػد الػدولي 
 لتؿ أبنب.

وحسب تمؾ المصادر، فإف ايقسامًا نسود أجهزة األمف في شأف االستجابة لمطالب األسرى، وعبر العدند مف 
اعتقػػادهـ بػػأف االسػػتجابة لتمػػؾ المطالػػب سػػنكمؼ الدولػػة العبرنػػة غالنػػًا، إذ سنضػػع  قػػادة األجهػػزة األمينػػة عػػف

الفمسطنينوف يمطًا جدندًا مف التعامؿ مع إدارة السجوف عبر فرض رؤنتهـ وطرنقة حناتهـ عمنها، ميوهة إلػى 
 الخطورة األمينة مف وراء التسمنـ بمطالبهـ.

ال نمػػػػايع فػػػػي االسػػػػتجابة لمطالػػػػب « شػػػػاباؾ»اخمي وأضػػػػافت المصػػػػادر أف بعػػػػض أوسػػػػاط جهػػػػاز األمػػػػف الػػػػد
األسػرى، منثػػؿ التعمػػنـ وزنػػارة معتقمػػي القطػاع، ونحػػذر مػػف ايفجػػار وشػػنؾ فػي األوضػػاع عمػػى حػػدود غػػزة وفػػي 

والفصػػػائؿ عمػػػى الصػػػمود فػػػي وجػػػه الضػػػغوط الشػػػعبنة عمنهػػػا « حمػػػاس»الضػػػفة فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ قػػػدرة حكومػػػة 
 لمتحرؾ، وفي ظؿ احتماالت وفاة احد األسرى.

 41/5/7047، الحياة، لندن
 
 "رامون" و"ليفني" يعمالن عمى تفكيك حزب كاديما 

كشػػفت مصػػادر فػػي حػػزب كادنمػػا أف رئنسػػة الحػػزب السػػابقة "تسػػنفي لنفيػػي" ورئػػنس مجمػػس الحػػزب : وكػػاالت
"حػػاننـ رامػػوف" نمارسػػاف ضػػغوطا عمػػى أعضػػاء الكينسػػت مػػف قائمػػة كادنمػػا مػػف أجػػؿ االيشػػقاؽ عػػف الحػػزب 

 دند. وتشكنؿ حزب ج
وبحسػػب المصػػادر، فػػإف االنثيػػاف نعمػػالف بتيسػػنؽ كامػػؿ مػػف أجػػؿ تفكنػػؾ الحػػزب بشػػكؿ سػػرنع ميػػذ ايضػػماـ 

 و"نعمالف عمى طرؽ وهو ساخف" عمى حد وصؼ المصادر.  ،كادنما لمحكومة االئتالفنة
 .واعتػػرؼ حػػاننـ رامػػوف أيػػه نحػػاوؿ العمػػؿ مػػف أجػػؿ إقامػػة حػػزب جدنػػد نضػػـ أنضػػا تسػػنفي لنفيػػي ونػػائنر لبنػػد

وقاؿ مسئوؿ في كادنما: "إف الياطؽ السابؽ باسـ الحزب "شمولنؾ دهاف" والمستشار اإلعالمي لمنفيػي "غنػؿ 
 مسنيغ" نشاركوف في العممنة". 

ووفقا لمتقدنرات، فإف عددا مف أعضاء الحزب قد عبروا عف موافقتهـ عمى االيسحاب مػف كادنمػا وااليضػماـ 
 ،يوف نحتػاجوف إلػى سػبعة أعضػاء كينسػت كػي نشػكموف قائمػة مسػتقمةولكيهـ بحسػب القػا ،إلى رمواف ولنفيي

ذا يجحػػت جهػػود لنفيػػي ورامػػوف فػػي ضػػـ سػػبعة أعضػػاء فػػإيهـ سػػنحاولوف تجينػػد عضػػونف آخػػرنف مػػف أجػػؿ  وا 
 تولي رئاسة المعارضة في الكينست.

 43/5/7047، فمسطين أون الين
 
ضراب األسرىاجتماعات أمنية إسرائيمية مكثفة لمواجية فع "ولال":موقع    اليات النكبة وا 

كشػػفت مصػػادر إسػػرائنمنة، صػػباح النػػـو االنثيػػنف، اليقػػاب عػػف اجتماعػػات أمينػػة إسػػرائنمنة عقػػدت لبحػػث  :غػػزة
االستعدادات التي سنتخذها الجنش االسرائنمي لمواجهػة فعالنػات احنػاء ذكػرى اليكبػة غػدًا النثالنثػاء، والتػي مػف 

 ب االسرى عف الطعاـ.المتوقع أف تصؿ ذروتها مع استمرار إضرا
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ويقؿ موقع "وال" العبري، عف مصادر بػالجنش اإلسػرائنمي، قػولهـ "أف حالػة مػف القمػؽ نيتػاب الجهػات األمينػة 
اإلسػػرائنمنة، وأف "بنيػػي جػػايتز" رئػػنس هنئػػة أركػػاف الجػػنش، قػػد بحػػث مػػؤخرًا مػػع قنػػادات الوحػػدات اإلسػػرائنمنة 

ة، طرؽ التعامؿ مع المظاهرات العينفة التي ستقع بمياسبة نـو المختمفة العاممة في الضفة الغربنة وقطاع غز 
اليكبػػة، والتػػي سػػتكوف أكنثػػر مػػف المعتػػاد هػػذا العػػاـ بسػػبب إضػػراب االسػػرى عػػف الطعػػاـ، وأف "كػػؿ متظػػاهر 

 سنكوف بمنثابة قيبمة موقوتة" عمى حد تعبنره.
لألفضػؿ، ولكييػا مسػتعدوف لألسػوأ  وقاؿ جايتز خالؿ لقائه بالقنادات العسكرنة، "يحف يأمػؿ أف تكػوف األمػور

 في حاؿ وقع".
وحسػػب المصػػادر، فػػإف التقنػػنـ داخػػؿ الجػػنش اإلسػػرائنمي أف مراكػػز المظػػاهرات فػػي الضػػفة سػػنتركز فػػي بنػػت 
رنمػا وقميػدنا، فنمػػا سػنكوف معبػر إنػػرز هػو مركػػز المواجهػة بغػزة، وأيػػه لػنس هيػاؾ أي تخػػوؼ مػف أف نمػػارس 

 لجيود اإلسرائنمننف.اليشطاء الفمسطنيننف العيؼ ضد ا
 41/5/7047، القدس، القدس

 
 مستوطنون يشكمون مجموعات مسمحة تجول المفترقات والشوارع في الضفة 

اعمػػف المسػػتوطيوف امػػس عػػف تشػػكنؿ مجموعػػات مسػػمحة لمحراسػػة تتجػػوؿ عمػػى المفترقػػات والشػػوارع : راـ اهلل
 المحنطة بالمستوطيات في الضفة الغربنة.

هػػذه الخطػػوة تػػأتي ردًا عمػػى تقصػػنر الجػػنش االسػػرائنمي فػػي تػػوفنر الحمانػػة لهػػـ بعػػد وادعػػى المسػػتوطيوف أف 
 تكرار حوادث إلقاء الحجارة عمى مركباتهـ خالؿ السنر عمى الطرقات في شوارع الضفة.

 41/5/7047، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 كمة الجنايات الدولّية سن قانون يمتف عمى قرار العميا اإلسرائيمّية سيقود الدولة العبرّية لمح 

الياصرة ػ زهنر أيدراوس: كشفت مصادر سناسػّنة فػي تػؿ أبنػب، ُوصػفت بأّيهػا عالنػة المسػتوى، أمػس األحػد، 
اليقػػاب عػػف أّف حكومػػة بينػػامنف يتينػػاهو تقػػؼ عػػاجزة أمػػاـ قػػرار المحكمػػة العمنػػا اإلسػػرائنمّنة الػػذي أمػػر بػػإخالء 

اه(، الذي أقػنـ عمػى أرض  فمسػطنيّنة خاصػة  فػي مسػتوطية بنػت بنوت الحي االستنطايي غنر الشرعي )أولباي
إنؿ في الضفة الغربّنة المحتّمة، بعد أف تبنف في الجمسة الخاصة التي عقدها يتيناهو أواخر األسبوع، أف أّي 
محاولة لسف قايوف نشرع عممنػة االسػتنالء عمػى األرض، أو نمتػؼ عمػى قػرار المحكمػة، سػنفتح الطرنػؽ أمػاـ 

إسرائنؿ فػي محكمػة الجيانػات الدولنػة فػي الهػاي بارتكػاب جػرائـ حػرب، جػدنر بالػذكر أّف العمنػا ميحػت اتهاـ 
 الحكومة اإلسرائنمّنة مهمة لهدـ الحي حتى الفاتح مف تموز )نولنو( القادـ.

 41/5/7047، القدس العربي، لندن
 
 
 

 تنقب عن النفط في الجوالن المحتل "إسرائيل" 
بيػى التحتنػة اإلسػرائنمي عػوزي ليػداو، اسػتئياؼ التيقنػب عػف الػيفط فػي الجػوالف السػوري قرر وزنر ال: الياصرة

عاما مف وقؼ هذا المسعى، تحت ضغط االحتجاجات الدولنة. وكايت إسرائنؿ سعت مرارا  10المحتؿ، بعد 
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حسب  لمتيقنب عف نثروات طبنعنة في الجوالف المحتؿ، لكيها اضطرت لمتراجع في أعقاب احتجاجات دولنة،
 صحنفة "ندنعوت أحريوت" أمس.

 41/5/7047، الغد، عّمان
 
 وزير التعميم اإلسرائيمي يطمب منع إحياء النكبة في جامعة تل أبيب 

طمب وزنر التعمنـ اإلسرائنمي غػدعوف سػاعر أمػس األحػد، مػف جامعػة تػؿ أبنػب، : برهوـ جرانسي -الياصرة 
مسػػػطنيننف واإلسػػػرائنمننف، بإحنػػػاء ذكػػػرى اليكبػػػة النػػػـو إعػػػادة اليظػػػر فػػػي سػػػماحها لمجموعػػػات طالبنػػػة، مػػػف الف
 االنثينف، وغدا النثالنثاء في حـر الجامعة واحدى قاعاتها.

 41/5/7047، الغد، عّمان
 
 إسرائيمية ترفض سفر بيريز بسبب الوزن الزائد طيران شركة 

ة أخػرى غنػر الياقػؿ اضػطرار الػرئنس اإلسػرائنمي شػنموف بنرنػز السػفر عمػى مػتف ياقمػ: خالػد سػالمة –توريتو 
آالؼ دوالرا إضػػافنة مػػف الػػرئنس  2الوطينػػة اإلسػػرائنمنة "العػػاؿ"، بسػػبب إصػػرار األخنػػرة عمػػى تحصػػنؿ مبمػػغ 

سػبب قنػاـ شػركة "العػاؿ" الطمػب بتحصػنؿ رسػوـ إضػافنة  اإلسرائنمي عيدما كػاف متوجهػا فػي رحمػة إلػى كيػدا.
جػػراءات  2قػػدرها  السػػالمة تسػػتوجب عيػػد سػػفر أي رئػػنس إسػػرائنمي أو آالؼ دوالر، أف القػػايوف اإلسػػرائنمي وا 

 رئنس وزراء أف نتـ شحف معدات طبنة معه عمى يفس الطائرة، مف بنيها اسطواية أكسجنف لزـو الطوارئ.
طاقـ مكتب بنرنز الذي حاوؿ إقياع كبار موظفي الياقمة بأف الرحمة هي لمرئنس اإلسرائنمي وأف المبمػغ مبػالغ 

ضػطر المسػؤولنف فػي مكتػب رئػنس إسػرائنؿ إلػى افضػت إال أف تحصػؿ المبمػغ، ممػا فنه ولكف شػركة العػاؿ ر 
 معدات دوف رسـو إضافنة.الطمب حجز مف الخطوط الجونة الكيدنة التي رحبت بالطمب وشحيت 

 41/5/7047، الشرق، الدوحة
 
 عمى الصمود أمام صواريخ حزب اهلل العدم قدرتي تل أبيب تمغي مشروع بناء مخابئ محصنة 
كشػػػفت صػػحنفة 'نػػػدنعوت أحرويػػوت' العبرّنػػػة فػػي عػػػددها الصػػادر أمػػػس األحػػػد :  الياصػػرة - هنػػر أيػػػدراوسز 

اليقػػاب عػػف أّف االسػػتخبارات اإلسػػرائنمّنة عمػػى عمػػـ وعمػػى درانػػة بػػأّف حػػزب اهلل المبيػػايّي نمتمػػؾ صػػوارنخ بعنػػدة 
لمجنش اإلسػرائنمّي فػي مدنيػة تػؿ أبنػب المدى، ومتطورة ومتقّدمة جًدا، قادرة عمى إصابة ُمجّمع الهنئة العاّمة 

والمسمى إسػرائنمًنا بالكرنػاه، كمػا أّيهػا تعمػـ، بحسػب المصػادر األميّنػة فػي تػؿ أبنػب، أّف حػزب اهلل قػادر عمػى 
إحػػداث أضػػرار بالغػػة لممبيػػي، ال بػػؿ أكنثػػر مػػف ذلػػؾ، فػػإّف الصػػوارنخ التػػي نمتمكهػػا الحػػزب، بحسػػب المصػػادر 

الموجػػودة تحػػت األرض فػػي الُمجّمػػع األكنثػػر حساسػػنة فػػي الدولػػة العبرّنػػة،  عنيهػا، قػػادرة عمػػى ضػػرب المخػػاب 
 عف طرنؽ اختراؽ الجدراف المحصية جًدا. 

عػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ، قالػػػت المصػػػادر األميّنػػػة إّف الُمجّمػػػع نشػػػمؿ أنًضػػػا المركػػػز اإلسػػػتراتنجّي لمراقبػػػة العممنػػػات 
ّف ذلػػػؾ سُنشػػػوش جػػػًدا عمػػػى قنػػػادة الجػػػنش العسػػػكرّنة وجمػػػع المعمومػػػات عػػػف األعػػػداء، وفػػػي حػػػاؿ إصػػػابته فػػػإ
صدار األوامر لمجنش خالؿ الحرب.  اإلسرائنمّي في قنادة الحرب وا 

وذكػرت الصػحنفة أنًضػا أّف الجػنش اإلسػرائنمّي صػرؼ حتػى اآلف عشػرات مالنػنف الشػواقؿ اإلسػرائنمّنة )دوالر 
ـّ رصػػد مبػػالغ كبنػػرة مػػف شػػنكؿ إسػػرائنمّي( مػػف أجػػؿ بيػػاء التحصػػنف الجدنػػد، ك 0850أمرنكػػّي ُنعػػادؿ  مػػا أّف تػػ

 المبمغ الذي تـّ صرفه حتى اآلف إلكماؿ المشروع. 
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 41/5/7047، القدس العربي، لندن
 
 ىآرتس: انضمام كاديما لمحكومة يمنح نتنياىو حرية عمل شبو مطمقة لسنة ونصف السنة 

يائبا، مما نميحه حرنة عمػؿ  61ايضماـ كدنما الى حكومته نجعؿ بينامنف يتيناهو رئنسًا الئتالؼ واسع مف 
. المعارضػػة البرلماينػػة مقزمػػة 45شػػبه مطمقػػة فػػي السػػية واليصػػؼ المتبقنتػػنف حتػػى يهانػػة والنػػة الكينسػػت الػػػ 

ومشػػػمولة، وكتػػػؿ االئػػػتالؼ سػػػتجعؿ صػػػعبا التهػػػدنؼ عمػػػى رئػػػنس الػػػوزراء السػػػقاطه مػػػف الحكػػػـ. وبعػػػد إلغػػػاء 
رر كنؼ سنضي الزمف المتبقي له فػي الوالنػة الحالنػة: هػؿ االيتخابات المبكرة، سنكوف مطالبا يتيناهو باف نق

مػف « خطػاب بػار انػالف»سنواصؿ المراوحة في المكاف، فنما نحمنه ائتالفه الكبنػر ػ أـ سػنعمؿ عمػى تجسػند 
 ونحقؽ تسونة مع الفمسطنيننف ونرسـ الحدود الدائمة إلسرائنؿ. 1006حزنراف 

ي المكػاف، فنمػا اتخػذ صػورة أسػنر لشػركائه السناسػننف مػف النمػنف في السيوات النثالث االخنرة راوح يتينػاهو فػ
في مؤسسات « الفانغمي»المتطرؼ وكبار رجاالت حزبه، الذنف كسروا نمنيًا بروح المنؿ االندنولوجي والتأنثنر 

 المنكود.
 4/2/1041هنرتس 
 41/5/7047السفير، 

 
 سرىىآرتس: "إسرائيل" توافق عمى إنياء العزل االنفرادي لبعض األ 

مصادر فمسطنينة مقربة مف السجياء المضربنف عف الطعاـ تبمػغ بػأف مصػمحة السػجوف وافقػت عمػى مطالػب 
بػػأف المجيػة التػي عنيهػػا مػأمور السػجوف وافقػػت عمػى اخػراج بعػػض « هػنرتس»عػدة طرحهػا السػػجياء. وعممػت 

عشػر سػيوات ونعتبػر السجياء مف العزؿ وعمى رأسهـ السجنف المؤبد محمود عنسى المحجوز في العػزؿ ميػذ 
 أقدـ السجياء األميننف المحتجزنف في العزؿ.

وحسػػب مصػػادر فػػي يػػادي االسػػنر الفمسػػطنيي، نوجػػد سػػجياء عدنػػدوف آخػػروف وافقػػت مصػػمحة السػػجوف عمػػى 
إخػػراجهـ مػػف العػػزؿ، ولكػػػف ال نػػزاؿ هيػػاؾ عػػدـ موافقػػػة بشػػأف بعػػض السػػجياء الكبػػػار، بنػػيهـ حسػػف سػػػالمة، 

 برغونثي. في هذه المرحمة، نواصؿ السجياء االضراب عف الطعاـ.ابراهنـ حامد وعبداهلل ال
 40/2/1041هنرتس 
 41/5/7047السفير، 

 
 
 
 
 معاريف: اإلدارة األمريكية تطمب إيضاحات حول إقامة حكومة ائتالفية إسرائيمية 

. طمبػػػت االدارة االمنركنػػػة مػػػف اسػػػرائنؿ انضػػػاحات عػػػف معيػػػى الخطػػػوة السناسػػػنة مػػػف اقامػػػة حكومػػػة الوحػػػدة
التخوؼ االكبر في االدارة هو أف ضـّ شاؤوؿ موفاز الى الحكومة نهن  لهجػوـ فػي انػراف فػي شػهري انمػوؿ ػ 

 تشرنف االوؿ، قبؿ االيتخابات الرئاسنة في الوالنات المتحدة في تشرنف النثايي.
انػػراف الػػى  االدارة االمنركنػػة عمػػى عمػػـ بالػػدور المركػػزي لبػػاراؾ، الػػذي نتصػػدر خنػػار الهجػػـو االسػػرائنمي فػػي

جايػػب رئػػنس الػػوزراء بينػػامنف يتينػػاهو، فػػي تشػػكنؿ حكومػػة الوحػػدة، وهػػذه الحقنقػػة تشػػدد قمقهػػـ مػػف المسػػتقبؿ 
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باف باراؾ شػارؾ بفعالنػة فػي المػداوالت التػي جػرت نػـو االنثيػنف فػي بنػت يتينػاهو « معارنؼ»المقبؿ. وعممت 
 في القدس بنف مستشاري يتيناهو ومستشاري موفاز.

 44/2/1041معارنؼ 
 41/5/7047السفير، 

 
 سرائيمي يقترح قطع التيار الكيربائي عن ززةإوزير  

وقػػؼ مػػد قطػػاع غػػزة  ،أمػػس فػػي حكومػػة يتينػػاهو اقتػػرح جمعػػاد ارداف وزنػػر البنئػػة: ا ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
بالتنػػار الكهربػػائي فػػي حػػاؿ واجهػػت اسػػرائنؿ يقصػػا فػػي الكهربػػاء هػػذا الصػػنؼ. وقػػاؿ ارداف الذاعػػة الجػػػنش 

ايتاج الكهرباء سنكوف اقؿ مف الطمػب هػذا الصػنؼ. يعتػـز اسػتخداـ وسػائؿ ايتػاج اكنثػر تمونثػا »السرائنمي اف ا
 «.ومصادر طاقة بدنمة منثؿ الطاقة الشمسنة لكف ربما سيضطر الى تقينف الكهرباء

ذا واجهيػا ا»واضاؼ ارداف العضو فػي المنكػود )نمػنف( الػذي نعتبػر مقربػا مػف رئػنس الػوزراء بينػامنف يتينػاهو 
هػػػذا الوضػػػع مػػػف غنػػػر الميطقػػػي اف نكػػػوف االسػػػرائنمنوف اوؿ مػػػف نػػػدفع الػػػنثمف فػػػي وقػػػت يسػػػتمر فػػػي مػػػد غػػػزة 

واعػرب عػف هػذا االقتػراح فػي رسػالة موجهػة الػى الػوزراء الػذنف سػنبحنثوف فػي سػبؿ تسػونة «. بالكهرباء مجايػا
واوضػػح ارداف اف وقػػؼ مػػد  مشػػكمة امكاينػػة تقيػػنف الكهربػػاء فػػي فصػػؿ الصػػنؼ خػػالؿ جمسػػة مجمػػس الػػوزراء.

 «.% مف ايتاجها1بتوفنر »غزة بالكهرباء سنسمح السرائنؿ 
 41/5/7047، الدستور، عّمان

 
 افتتاح قرية سكنية في تركيا قدمتيا "إسرائيل" لناجين من اليزة األرضية 

ـّ افتتػاح مػا أسػمي بالقرنػ ة اإلسػرائنمنة فػي الياصرة ػ زهنر أيدراوس: قالت مصادر سناسّنة في تؿ أبنب، إّيه تػ
مبيػػى متػػيقال قػػدمتها الدولػػة العبرّنػػة ليػػاجنف مػػف الهػػزة األرضػػنة. وقالػػت التقػػارنر  400تركنػػا، والتػػي تضػػمف 

اإلسػػػػرائنمّنة إّف طاقًمػػػػا مػػػػف وزارة األمػػػػف، برئاسػػػػة دودو حػػػػف رئػػػػنس الهنئػػػػة المختصػػػػة باالسػػػػتعداد لمطػػػػوارئ، 
رضػػػػنة فػػػػي تركنػػػػا مػػػػف شػػػػعبة العممنػػػػات الموجسػػػػتنة ومارسػػػػنؿ آفنػػػػؼ ميسػػػػؽ المسػػػػاعدات اإليسػػػػاينة لمهػػػػزة األ

 والممتمكات، أجرنا جولة في الميطقة التي ضربتها الهزة األرضنة.
عالوة عمى ذلؾ، قالت المصادر عنيها إّف يائب حػاكـ الميطقػة التػي ضػربتها الهػزة قػد أشػاد بالمسػاعدة التػي 

طالب جامعي فػي المبػايي، عمػى  500يحو  قدمتها إسرائنؿ، وقاؿ يائب مدنر جامعة محمنة إيه سنتـ إسكاف
 حد تعبنره. 

 41/5/7047، القدس العربي، لندن

 
 
 عاموس يدلين يتحدث عن الربيع العربي والحرب مع حزب اهلل والسالم مع سوريا 

رئػػػنس شػػػعبة االسػػػتخبارات العسػػػكرّنة )أمػػػاف( السػػػابؽ، عػػػاموس نػػػدلنف، إّف قػػػاؿ  زهنػػػر أيػػػدراوس: -الياصػػػرة 
، 4646أّقؿ هدوًءا مّما كاف عمنه عيدما وقّعت الدولة العبرّنة عمى اتفاؽ السػالـ فػي العػاـ الوضع في مصر 

أّف التقارنر اإلسرائنمّنة التي تحػدنثت عػف صػوارنخ ، في محاضرة ألقاها في مدنية بئر السبع أمس ندلنف وزعـ
نػػدور عػػف قػػذائؼ بدائّنػػة،  متطػػوّرة ودقنقػػة جػػًدا موجهػػة إلػػى مدنيػػة إنػػالت الجيوبّنػػة لنسػػت صػػحنحة، فالحػػدنث

 والتي ال تصنب أّي مكاف في المدنية.
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' ولكّف هذا األمر مستحناًل، مشنًرا إلى أّف 400وساؽ قائاًل إّف الدولة العبرّنة ُتطالب بأّف تكوف محمنة بيسبة 
 بؿ ذلؾ.الحدود الشمالّنة مع لبياف هادئة ميذ ست سيوات، وهذا بحّد ذاته األمر الّجند، مّما كاف عمنه ق

وزاد قائاًل: في الفترة القادمة سُتطمؽ تصرنحات معادنة لمدولػة العبرّنػة مػف القػاهرة، والتػي لػف تحبهػا إسػرائنؿ، 
ولكف مف هيا وحتػى القػوؿ إيّيػا سػيذهب إلػى مواجهػة عسػكرّنة مػع مصػر فػالطرنؽ مػا زالػت بعنػدة، ذلػؾ ألّيػه 

 إسرائنؿ، عمى حد تعبنره.بحسب ندلنف، ال توجد لمصر أّي مصمحة في خوض حرب مع 
وأضاؼ الموقع اإلسرائنمّي أّف ندلنف تطرؽ في سناؽ محاضرته إلى الحرب التي تجري عمى اإليتريت، وقاؿ 
إّف هيػػاؾ المالنػػنف الػػذنف ُنحػػاولوف المػػس بالدولػػة العبرّنػػة، ولكػػّف صػػعوبة تيفنػػذ األعمػػاؿ التخرنبّنػػة ضػػّد تػػؿ 

 )السنفنر( عالمة جّندة،  أبنب، ندعيي أف أميح الحرب االلكتروينة
باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، تطػػػرؽ نػػػدلنف إلػػػى المسػػػألة اإلنرايّنػػػة وقػػػاؿ إّف الخنػػػار العسػػػكرّي نجػػػب أْف نبقػػػى المػػػالذ 

 األخنر، وأعرب عف تقدنراته بأّف إنراف لف تهاجـ إسرائنؿ بسالح ذري حتى لو امتمكت قيبمة ذرنة.
تنجي لصػالح إسػرائنؿ، وزاد: لسػيوات طونمػة يصػح أفػراد كما قاؿ إّف ما سنحصؿ فػي سػورنة هػو تغننػر إسػترا

في المؤسستنف األمينة والسناسنة في إسرائنؿ بإقامة سالـ مع سورنة حتى ولو كاف النثمف باهظا وهو هضبة 
هػػذا األمػػر مػػف  وكػػاف مبػػررهـ لهػػذه الػػدعوة: إخػػراج سػػورنة مػػف المحػػور الرادنكػػالي السػػوري اإلنرايػػي. الجػػوالف.

النػـو مػف دوف أف يػدفع الػنثمف. ومػػف الممكػف بػالطبع أنضػا أف يػتكمـ عػف ضػرورة السػػالـ  الممكػف أف نحصػؿ
مع سورنا مف دوف أي ارتباط بما نحصؿ، لكْف هياؾ مسار إنجابي، وتكهف ندلنف بأّف االقتصاد السوري لػف 

. هػػذا نػػتمكف مػػف الصػػمود معمػػال: السػػناحة توقفػػت، واالسػػتنثمارات لػػـ تعػػد موجػػودة. هيػػاؾ ضػػغط شػػعبي كبنػػر
واقػػع غنػػر مسػػتقر واألمػػر الوحنػػد الػػذي نمكػػف أف نعػػزز الوضػػع هػػو شػػنكات إنراينػػة ضػػخمة تتػػراوح بػػنف نثالنثػػة 
وخمسة ممنارات دوالر، والتػي فػي حػاؿ حصػولها سنصػمد األسػد مػدة مػف الوقػت، ولكػف سػورنة لػف تعػود إلػى 

 سابؽ عهدها حتى لو استطاع األسد الصمود، بحسب تعبنره.
العربّي أنثار قمًقا عارًما في إسرائنؿ، ويحػف جػاهزوف لمتعامػؿ مػع كػؿ المخػاطر إلػى جايػب  وأوضح أّف الربنع

الفرص. إذا قمت بأف رناح التغننػر ستواصػؿ مسػارها غربػا وستصػؿ إلػى إنػراف، احتماليػا فػي الواقػع نمكػف أف 
 نكوف بأف ال يختار بنف كال الخنارنف: قيبمة إنراينة أو ميع القيبمة اإلنراينة.

ذ ندلنف كالمه بالقوؿ إيه إذا ما وصمت النثورة إلى طهراف وسقط يظاـ أحمػدي يجػاد، فهػذا سػنجيبيا هػذه وشح
 المعضمة الصعبة.

باإلضافة إلى ذلؾ، توّقع ندلنف وقوع حػرب نثالنثػة مػع لبيػاف فػي ظػؿ التطػورات األخنػرة التػي تشػهدها الميطقػة 
التطػػورات األخنػػرة التػػي تشػػهدها مصػػر ومػػا  وسػػورنة عمػػى وجػػه الخصػػوص، مشػػنًرا فػػي الوقػػت يفسػػه إلػػى أفّ 

اسػػماها المخػػاطر األمينػػة مػػف جهػػة سػػنياء، تحػػتـ عمػػى إسػػرائنؿ االسػػتعدادات العسػػكرنة، كمػػا تّوقػػع أْف تشػػهد 
 الميطقة خالؿ فترة قرنبة استعدادات عسكرّنة غنر مسبوقة، عمى حد تعبنره.

 41/5/7047، القدس العربي، لندن
 
 مناورات عسكرية ميدانية "مفاجئة" في مدينتي الخميل وجنينيجري  سرائيميالجيش اإل 

أفػػادت محافػػؿ عسػػكرنة صػػهنوينة أّف قنػػادة الميطقػػة الوسػػطى فػػي الجػػنش أعػػادت يصػػب خنػػاـ عسػػكرنة فػػي 
موقػػع تػػػـ إزالتػػػه قبػػػؿ سػػػيوات، قػػرب بمػػػدة "نطػػػا" جيػػػوب الخمنػػػؿ، الفتػػة إلػػػى أّف الجػػػنش يفػػػذ تػػػدرنبات عسػػػكرنة 

طػػائرات مروحنػة، قامػػت  0متفرقػة مػػف بمػدة دورا بالمدنيػة، بمشػػاركة قػوات كبنػرة و وعممنػات إيػزاؿ فػػي ميػاطؽ
بعممنػػات إيػػزاؿ لجيػػود فػػي ميطقػػة "كرنسػػة" غربػػًا، ومداهمػػة ميػػازؿ وتفتػػنش جبػػاؿ فػػي ميطقػػة "طاروسػػة". وفػػي 
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ذات السناؽ، اقتحمت قػوات الجػنش سػهؿ عرابػة بمدنيػة جيػنف، وقامػت بميػاورات عسػكرنة واسػعة حتػى وقػت 
بكػػػر، وداهمػػػت عػػػدة بمػػػدات فنهػػػا، تخممهػػػا إطػػػالؽ لمقيابػػػؿ الضػػػوئنة وتحمنػػػؽ لمروحنػػػة عسػػػكرنة واسػػػتخداـ م

 الدبابات. 
 القياة األولى )عف العبرنة، ترجمة المركز(

 47/5/7047، 7535 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 يران وروسيادول مجاورة إلبنفوذىا  يقوياألذرية  سرائيميةاإل اتمحافل زربية:تنامي العالق 

ممنػػارات دوالر سػػيونًا، وهػػو  1أفػػادت محافػػؿ غربنػػة أّف حجػػـ التجػػارة الحالنػػة بػػنف "إسػػرائنؿ" وأذربنجػػاف نبمػػغ 
أعمػى رقػػـ لألعمػػاؿ التجارنػػة مػػع أي مػػف بمػػداف التػي االتحػػاد السػػوفنتي السػػابؽ، كمػػا نتبػػادالف زنػػارات متكػػررة 

بػرت أذربنجػاف، بسػبب موقعهػا بػنف إنػراف وروسػنا، وكػرًا لمسؤولنف رسمننف. وأضافت المحافػؿ أّيػه لطالمػا اعتُ 
دبموماسنًا لمجواسػنس، حنػث تسػتطنع دوؿ مختمفػة، ومعادنػة لبعضػها الػبعض فػي غالبنػة األحنػاف، كالوالنػات 
نػػػراف وروسػػػنا و"إسػػػرائنؿ" جمػػػع المعمومػػػات االسػػػتخبارنة عػػػف بعضػػػها الػػػبعض. وأشػػػارت إلػػػى أف  المتحػػػدة وا 

ممنػػػار دوالر لمصػػػػياعات الجونػػػػة الصػػػهنوينة مقابػػػػؿ مجموعػػػة واسػػػػعة مػػػػف  483 أذربنجػػػاف وافقػػػػت عمػػػى دفػػػػع
الميتجات العسكرنة، تشمؿ طائرات بدوف طنار، وأسمحة مضادة لمطائرات، وأيظمة دفػاع مضػادة لمصػوارنخ، 

% مػف احتناجاتهػا 00وهو ما نضػاهي ربػع موازيػة الحكومػة األذرنػة خػالؿ عػاـ كامػؿ، فنمػا تػؤمف "إسػرائنؿ" 
 ة مف أذربنجاف.لمطاق

 القياة العاشرة )عف العبرنة، ترجمة المركز(
 47/5/7047، 7535 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 "الموساد" يقوم بتشكيل شبكة عمالء في باكستان عبر عميمة تتنكر كصحفية  

ا دانػػاف"، تياقمػػت وسػػائؿ إعػػالـ صػػهنوينة مػػا قالػػت أيهػػا اعترافػػات عمنمػػة "الموسػػاد" الصػػحفنة النهودنػػة "إناليػػ
بأيها زارت باكستاف عدة مرات، وشكمت فنها شبكة مف الجواسنس تعمؿ لصػالح "إسػرائنؿ"، منثنػرة جػداًل حػوؿ 
تقصنر األجهزة األمينة، وتوغؿ "الموساد" في المدف الباكستاينة، وتمكيها مف الهرب بعد اكتشػاؼ المخػابرات 

لقػػػاء القػػػبض عمػػػى عياصػػػر الشػػػبكة ال مشػػػكمة فػػػي الػػػبالد. وأضػػػافت الوسػػػائؿ أّف يشػػػاط الباكسػػػتاينة ألمرهػػػا، وا 
"الموسػػاد" فػػي باكسػػتاف نعتبػػر أقػػوى بكنثنػػر مػػف يشػػاطات وكالػػة المخػػابرات المركزنػػة األمنركنػػة "سػػي أي إنػػه"، 
حنػػث تمكيػػت "دانػػاف" مػػف الحركػػة بحرنػػة فػػي باكسػػتاف أليهػػا تحمػػؿ جػػواز سػػفر أرجيتنيػػي، مػػع إجادتهػػا المغػػة 

 ة في كمنة القايوف في األرجيتنف.اإلسباينة، وتحمؿ هونة محاضر 
 موقع تنؾ دنبكا األميي )عف العبرنة، ترجمة المركز(

 47/5/7047، 7535 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 ومرسي االنتخابات الرئاسية المصرية وتقدير بانحسار المنافسة بين موسى تل أبيب تترقب 

تػػي أدلػػى بهػػا المرشػػح الرئاسػػي المصػػري عبػػد أعربػػت محافػػؿ سناسػػنة صػػهنوينة عػػف قمقهػػا مػػف التصػػرنحات ال
سػيوات،  2الميعـ أبو الفتػوح ضػد "إسػرائنؿ"، والتػي طالػب فنهػا بضػرورة إعػادة اليظػر فػي اتفاقنػة السػالـ كػؿ 

خصوصا أيه طالب بأف نيظر بأمرها البرلماف ذو الغالبنة اإلسالمنة. في المقابؿ، اعتبػرت ذات المحافػؿ أف 
الػب فنهػا بإعػادة اليظػر فػي العالقػة مػع "إسػرائنؿ" مػع التأكنػد عمػى أف تظػؿ تصرنحات عمرو موسى التػي ط
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اتفاقنػػػة السػػػالـ سػػػارنة، حكنمػػػة وتػػػدؿ عمػػػى فهػػػـ سناسػػػي لمعالقػػػات الخارجنػػػة. مػػػف جهتهػػػا، ألمحػػػت السػػػفارة 
يهػا الصهنوينة بالقاهرة إلى أّف االيتخابات المصرّنة قد تكوف مصنرنة واألكنثر خطورة في تارنخ "إسػرائنؿ"، أل

ربمػا سػتؤنثر سػػمًبا عمػى مسػتقبؿ اتفػػاؽ السػالـ مػػع مصػر، السػنما وأف السػػباؽ سنيحصػر بػنف انثيػػنف: إمػا فػػوز 
عمػػرو موسػػى، الشخصػػنة المعادنػػة لػػػ"إسرائنؿ"، ونسػػتخدـ هػػذا العػػداء فػػي حممتػػه االيتخابنػػة لحشػػد اليػػاخبنف 

اتفاقنػػة السػػالـ عمػػى أرض  لمصػػمحته، أو محمػػد مرسػػي مرشػػح اإلخػػواف المسػػممنف، الػػذي سػػنعمؿ عمػػى إيهػػاء
الواقع، حتى لو بقنت سارنة مف الياحنة القايوينة، ما نمكف أف نعتبػر أحػد التطػورات الكبنػرة والمنثنػرة فػي عػاـ 

. وفػػي سػػناؽ متصػػؿ، زعػػـ الخبنػػر االسػػتراتنجي الصػػهنويي، إنهػػود عػػنالـ، أف هيػػاؾ مخػػاوؼ قائمػػة 1041
يػػدالع مواجهػػات عسػػكرنة بنيهمػػا يتنجػػة ألسػػباب وعياصػػر تػػرتبط بإلغػػاء اتفػػاؽ السػػالـ مػػع مصػػر، واحتمػػاؿ ا

متعمقة بالػداخؿ المصػري، وألسػباب أخػرى متعمقػة بالجايػب اإلقمنمػي. مػف جهتػه، حػذر رئػنس لجيػة العالقػات 
جمس الشنوخ األمنركي، جوف كنري، مف إيهاء الجايب المصري التفاقنة السالـ مػع "إسػرائنؿ" الخارجنة في م

بصورة مباغتة، أو وضع قواينف لتعقندها، مطالبًا واشيطف بمراجعة التزاماتها تجاه القاهرة في حاؿ عدـ التزاـ 
ف اسػتقرار األوضػاع فػي األخنرة بشروط القرض الذي حصمت عمنه مف صػيدوؽ اليقػد الػدولي، مؤكػدًا عمػى أ

 مصر مرهوف بيتنجة االيتخابات الرئاسنة، واالتجاه الذي ستمضي فنه جماعة "اإلخواف".
 القياة السابعة لممستوطينف )عف العبرنة، ترجمة المركز(

 47/5/7047، 7535 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 الشيادة "مركزية قيادة اإلضراب": ليس أمامنا إال تحقيق كافة مطالبنا أو 

في بناف صادر عيها، وصؿ  ،المجية المركزنة لقنادة إضراب األسرى في سجوف االحتالؿ الصهنويي قالت
"المركز الفمسطنيي لإلعالـ" يسخة عيه: "يحف اآلف في مرحمة ما نسمى بعض األصابع وممارسة كؿ ألواف 

بوؿ بحموؿ جزئنة سعًنا ميهـ الحتواء إلجباريا عمى الق ،الجرنمة بحقيا في محاولة مف إدارة مصمحة السجوف
 هذه الممحمة اإليساينة العادلة".

وأكدت أف األسرى أقسموا أف ال نعودوا دوف تحقنؽ كافة مطالبهـ، "ويحف واهلل ييتظر الشهادة بحؽ في 
شهادة سبنؿ كرامتيا، ولقد جهزيا أيفسها لخنارنف فقط ال نثالث لهما، إما االيتصار إليساينتيا وكرامتيا أو ال

 دوف ذلؾ.
 43/5/7047، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 
 األسير كمال عيسى يتوقف عن شرب الماء في تصعيد جديد لإلضراب 

توقؼ األسنر كماؿ عنسى، المتواجد في سجف "يفحة" الصحراوي، عف تياوؿ شرب الماء، وذلؾ يظًرا : غزة
 سرى الفمسطنيننف العادلة"."لتعيت إدارة السجوف اإلسرائنمنة االستجابة لمطالب األ

وأكدت المصادر، التي تحدنثت لوزارة األسرى في غزة، بأف "هذه الخطوة مف األسنر عنسى تأتي كخطوة 
تصعندنة مف قبؿ األسرى، وقد نتبعها خطوات أخري في حاؿ استمرار تجاهؿ حكومة االحتالؿ لكافة 

ى المضربنف عف الطعاـ في األناـ القمنمة مطالب األسرى المضربنف عف الطعاـ، وقد نمحقه كافة األسر 
 ".قادمةال
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 43/5/7047، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 سرائيمي يرفض عالج األسير بالل ذياباإل"أساف ىروفيو"  مستشفىقدورة فارس:  

رفضت إدارة مستشفى "أساؼ هروفنه" إدخاؿ األسنر بالؿ ذناب المضرب عف  :عمي سمودي–جينف 
عادته إلى مستشفى سجف "الرممة".44الطعاـ لمنـو الػ)  ( إلى غرفة الطوارىء وعالجه وا 

وافاد قدورة فارس رئنس يادي األسنر لمقدس بأف األسنر بالؿ يقؿ إلى المستشفى صباح النوـ األحد، إنثر 
وذكر أف اإلدارة رفضت إدخاله تخوفًا مف أف نصنب  إصابته بحالة إغماء يتنجة تدهور وضعه الصحي.

 مكروه السنما وأف ذناب نرفض أف نتعاطى مع أي يوع مف السوائؿ أو المواد المساعدة.األسنر أي 
وحمؿ فارس الجهات اإلسرائنمنة كامؿ المسؤولنة عف حناة األسنر ذناب وجمنع األسرى في "الرممة" خاصة 

 نومًا. 20الذنف تخطوا في إضرابهـ 
 43/5/7047، القدس، القدس

 
 ياألسيرين ذياب وحالحمة في دائرة الخطر الجدّ  حالة: الصميب األحمر الدولي 

كمبعوث خاص مف المجية  ،قاؿ طبنب الصمنب األحمر الدولي الذي وصؿ األراضي المحتمة: راـ اهلل
اف اقصى مدة نستطنع أي إيساف مضرب عف الطعاـ أف  ،الدكتور رائد أبو رابي ،الدولنة لمصمنب األحمر

 األسنرنف نثائر حالحمة وبالؿ ذناب أصبحت في دائرة الخطر الجدي. نوما معتبرا أف حالة 44نصمدها هي 
 41/5/7047، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
  في أراضي  مسيرات جماىيرية إلى السجون اإلسرائيمية تضامنا مع األسرى 

في ( تصعند حممة تضامف 15قررت قنادة الجماهنر العربنة في إسرائنؿ )فمسطنيني : غزة: صالح اليعامي
صفوفها مع األسرى الفمسطنيننف المضربنف عف الطعاـ، وذلؾ بتيظنـ مسنرات جماهنرنة إلى السجوف يفسها 
قامة مظاهرة أماـ كؿ ميها. وجاء هذا القرار، بعد يهانة أسبوع حافؿ باليشاطات التضامينة، التي اجتاحت  وا 

ألوؼ المواطينف، في مظاهرات البمدات العربنة في الجمنؿ والمنثمث والساحؿ، وشارؾ فنها عشرات 
ومهرجايات وصموات في المساجد والكيائس. وبرز في قنادة هذه اليشاطات مجموعة مف األسرى السابقنف 
 في السجوف اإلسرائنمنة، الذنف تحرروا في أكتوبر )تشرنف األوؿ( 

 
ه نسهـ كنثنرا في الماضي بصفقة شالنط. وقد وصمت رسائؿ مف داخؿ السجوف، تحني هذا اليشاط، وتؤكد أي

 رفع معيونات األسرى المضربنف.
 41/5/7047، الشرق األوسط، لندن

 
سرائيميون يغمقون مدخل ونشطاء  فمسطينيون   " تضامنا مع األسرىمعالي أدوميممستوطنة "دوليون وا 

العشرات مف و قامت مجموعة مف يشطاء المقاومة الشعبنة مف راـ اهلل والقدس وبنت لحـ : راـ اهلل
معالي »المدخؿ الرئنسي لمستوطية  بإغالؽ أمسمساء  ضمف مسنرة ضامينف الدولننف واإلسرائنمننفالمت

 الواقعة شرؽ مدنية القدس والتي تعتبر مف كبرنات المستوطيات في الضفة. « أودمنـ
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وقد جاءت المسنرة تضاميا مع األسرى المضربنف عف الطعاـ، وقاؿ ميظمو المسنرة ايها تأتي انضًا ردا 
 عمى مجموعة المستوطيننف التي تهدد بااليتشار عمى مفترقات الطرؽ لالعتداء عمى الفمسطنيننف.

 41/5/7047، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 ألف الجئ : عدد الالجئين الفمسطينيين في لبنان منظمة التحرير الفمسطينية 

لبياف، أصدره المركز القومي لمدراسات  قاؿ تقرنر جدند عف أوضاع الالجئنف الفمسطنيننف في :راـ اهلل
والتونثنؽ في ميظمة التحرنر اف آخر تقدنر لالجئنف الفمسطنيننف المسجمنف في لبياف حسب إحصائنات 

%( مف 586( ألؼ الج  فمسطنيي ونشكموف ما يسبته )1228040بمغ ) 1040وكالة الغوث يهانة العاـ 
روا الخمس, ونعنش ميهـ داخؿ المخنمات ما نقارب مجموع الالجئنف المسجمنف في مياطؽ عمؿ االوي

 % مف مجموع الالجئنف.2081( ألؼ الج  أي ما يسبته 1138200)
وأوضح أف الالجئنف الفمسطنيننف ميذ األناـ األولى لمهجرة والمجوء لمبياف تـ استنثياؤهـ بسبب خصوصنة 

قامة المؤقتة( والتي يظمت بقايوف وضعهـ مف شروط اإلقامة المطبقة عمى سائر األجايب فميحوا حؽ )اإل
وقرارات وزارنة وذلؾ لحنف عودتهـ إلى وطيهـ, مما قند حرنتهـ وعقد ظروفهـ فاتجه العدند ميهـ لمغادرة 
لبياف سعنًا لمعنشة أفضؿ , لذا عمدت )مدنرنة الشؤوف السناسنة والالجئنف في لبياف( إلى شطب قنود 

 ي وبالتالي فقدوا حؽ اإلقامة في لبياف.المهاجرنف الفمسطنيننف دوف سيد قايوي
بمغوا ضمف إحصاءات غنر رسمنة يحو  4661وتفند بعض التقدنرات أف عدد مف تـ شطبهـ حتى العاـ 

ألفًا ونرجع  00إلى أكنثر مف  4666ألؼ الج  فمسطنيي بنيما تصؿ اإلحصاءات في العاـ  10إلى  44
د الرئنس المبيايي )أمنف الجمنؿ( والذي بموجبه تشطب االرتفاع العددي إلى تيفنذ بالغ سري صدر في عه
 ونثنقة التعرنؼ مف الذنف أبعدوا أو اعتقموا أو سافروا.

ونضاؼ لقائمة مف تـ شطبهـ عدد مف فاقدي األوراؽ النثبوتنة وهـ غنر مسجمنف في أي وكالة أو مؤسسة 
ي، وبالتالي النستفندوف مف أي دولنة ولنسوا حائزنف عمى أي مستيدات صالحة تعرؼ عف وجودهـ القايوي

 الج  فمسطنيي. 0000مساعدات ونعنشوف ظروفًا اجتماعنة واقتصادنة صعبة وقد قدر عددهـ بحوالي 
وقاؿ التقرنر: لقد سيت معظـ القواينف المبياينة الميظمة لشؤوف الالجئنف الفمسطنيننف بشكؿ ال تحتمؿ فنه 

فالالج  الفمسطنيي  ،واالقتصادنة لالجئنف الفمسطنيننف ،تماعنةواالج ،الحكومة المبياينة التبعات السناسنة
صيؼ كأجيبي في لبياف ووضعت عمنه شروط خاصة حرمته الكنثنر مف الحقوؽ األساسنة التي نحصؿ 

والتي  15/4/4624عمنها أي الج  في بمداف العالـ خالفًا التفاقنة جينؼ الخاصة بالالجئنف المعقودة في 
فترة إقامة نثالث سيوات نستفند كؿ الالجئنف عمى أراضي الدوؿ الموقعة بإنقاؼ قايوف بعد » تيص عمى أيه 
 «.التعامؿ بالمنثؿ

 41/5/7047، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 المتزامنة مع إضراب األسرى مبعوث نتنياىوفمسطينيون من أجل الكرامة" يرفض زيارة  "تجمع 

الكرامة" عف احتجاج شدند المهجة تجاه زنارة مبعوث رئنس  عبر تجمع "فمسطنينوف مف أجؿ: الضفة الغربنة
لراـ اهلل السبت، داعًنا ميظمة التحرنر الفمسطنينة لوقؼ كؿ أشكاؿ  ،الوزراء اإلسرائنمي اسحؽ مولخو
 التفاوض والمقاءات مع االحتالؿ.
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ا ليصرة إضراب وطالب التجمع في بناف  له بقطع "كؿ أشكاؿ التفاوض والمقاءات مع االحتالؿ"، داعنً 
 األسرى بكافة السبؿ المادنة والسناسنة والمعيونة وبمورة إستراتنجنة وطينة لتحرنرهـ.

وطالب التجمع المجية التيفنذنة لميظمة التحرنر بالتأكند عمى احتراـ إرادة األسرى والسنادة المطمقة لمحركة 
كما  ،ميظمة التحرنر الكناف الصهنويي وأضاؼ البناف: "بدال مف أف تقاطع وتعزؿ األسنرة عمى قراراتها.

 ،نقاطعه أسرايا وأسنراتيا في إضرابهـ المفتوح، تستقبؿ المؤسسة السناسنة الفمسطنينة قتمة وجالدي أسرايا
نحدث في قارة أخرى  ،وكأف ما نقترفه مولخو والكناف الذي نمنثمه مف جرائـ حرب بحؽ أسرايا في السجوف

 .ولنس لمشرفاء مف أبياء شعبيا"
 41/5/7047، السبيل، عّمان

 
 دولية لمطالبتيا بوقفة واضحة مع األسرى ززة: فمسطينيون يغمقون مقرات بعثات 

غزة ػ أشرؼ الهور: أغمؽ شباف فمسطنينوف غاضبوف مقرات بعنثات لعدد مف الهنئات الدولنة العاممة في 
ألسرى المضربنف في سجوف قطاع غزة، احتجاجا عمى عدـ رضاهـ عمى دور هذه المؤسسات تجاه قضنة ا

نومًا، وميع الشباف الذنف تظاهروا أماـ مقرات بريامج األمـ المتحدة لمتيمنة، والمجية الدولنة  14إسرائنؿ ميذ 
لمصمنب األحمر الدولي، ومقر األمـ المتحدة بمدنية غزة موظفي هذه الهنئات مف الوصوؿ إلى مكاتبهـ، 

 بعد أف وقفوا أماـ البوابات.
متظاهروف ضد سناسة االعتقاؿ اإلسرائنمنة، وضد اإلجراءات المتبعة بحؽ األسرى، ورفعوا الفتات وهتؼ ال

 تطالب الهنئات الدولنة بالتدخؿ لحؿ قضنة األسرى المعتقمنف.
وتوعد الشباف باتخاذ خطوات أخرى حاؿ استمرت معاياة األسرى المضربنف، ووصفوا في بناف وزعوه خالؿ 

مات الدولنة بػ 'الصمت المخزي'، وقالوا أيها تتحمؿ مسؤولنة الحفاظ عمى حناة االحتجاج موقؼ الميظ
وطالب البناف المجتمع الدولي بػ'الضغط' عمى قوات االحتالؿ اإلسرائنمي لإلفراج الفوري عف  األسرى.

 نوما بالؿ ذناب ونثائر حالحمة. 43األسنرنف المضربنف ميذ أكنثر مف 
 41/5/7047، القدس العربي، لندن

 
 "راصد" تعرض واقع المخيمات مع وزير الداخمية والبمديات مروان شربللبنان: جمعية  

التقى وفد الجمعنة الفمسطنينة لحقوؽ اإليساف )راصد( وزنر الداخمنة والبمدنات مرواف شربؿ في مكتبه حنث 
فمسطنينة وبعض قّدـ رئنس مجمس اإلدارة عبد العزنز طارقجي صورة عف الوضع اإليسايي في المخنمات ال

األبحاث التي قامت بها الجمعنة باإلضافة الى مذكرة تفصنمنة حوؿ القضنة اإليساينة لالجئنف فاقدي 
األوراؽ النثبوتنة، وخمفنات قرار إغالؽ الجمعنة في فمسطنف، مشنرًا الى اف الجمعنة ستتحرؾ في السابع مف 

 ع العربي لمدافعي حقوؽ اإليساف".نوينو المقبؿ في مختمؼ الدوؿ تحت عيواف "الربن حزنراف/
 41/5/7047، المستقبل، بيروت

 
 دراسة قانونية حول الوضع القانوني لألردني من أصل فمسطيني: القدس العربي 

إلػى  ،حوؿ الوضع القايويي لألرديػي مػف أصػؿ فمسػطنيي ،القدس العربي: إيتهت دراسة قايوينة منثنرة -عماف
بػأف المقصػود فػي  ،التي أعميت بإسػـ المبػادرة األردينػة لمواطيػة متسػاونة ،وبنيت الدراسة يتائج غنر مسبوقة.
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مػػػف سػػػكاف وأبيػػػاء الضػػػفة الغربنػػػة المػػػرتبطنف بوحػػػدة الضػػػفتنف  ،حننثناتهػػػا هػػػـ حصػػػرنا المػػػواطينف األردينػػػنف
 ولنس الفمسطنيننف في الخارج أو أبياء قطاع غزة. ،4620عاـ  ،الدستورنة مع األردف

مف أجؿ مواطية متساونة وبقمـ الػدكتور أيػنس  ،جية القايوينة التابعة لممبادرة األردينةوصدرت الدراسة عف الم
تفاصػنؿ وحننثنػات  ،قبػؿ يشػرها رسػمنا ،تكشؼ الدراسة التي حصمت القدس العربي عمى يسخة ميهػاو  ،القاسـ

 لـ تكف معروفة لمرأي العاـ في الضفتنف قبؿ ذلؾ.
ستطردت الدراسة في الحدنث عف تنثبنت  بقػرار  4620و 4616والحقػا عػامي  4615وقائع ما حصػؿ عػاـ وا 

الػذي جػاء لنكػرس القياعػة الدسػتورنة بػأف  4621وحدة الضفتنف عبر قايوف الجيسنة األردينة وتعدنالته لعػاـ 
الفمسطنيننف مف أبياء الضفة الغربنة )حازوا( عمى الجيسنة األردينة بقرار دستوري ياضج ونمكف ببساطة هيا 

ور عمػػواف مالحظػػة بػػأف مفػػردة )حػػازوا( تختمػػؼ تمامػػا عػػف مفػػردة )ميحػػوا( حنػػث كشػػفت الدراسػػة حسػػب الػػدكت
ألوؿ مرة عف هذا الموضوع بعد إصرار عشرات السناسننف والمنثقفنف عمى )ميح( السمطات األردينة الجيسػنة 

دسػػتورنة لتعبنػػر األمػػر الػػذي أنثبتػػت الدراسػػة أيػػه لػػنس صػػحنحا إطالقػػا بسػػبب القػػوة ال، ألبيػػاء الضػػفة الغربنػػة
وتطرقػػت الدراسػػة لمبعػػد الدسػػتوري اإلنجػػابي الػػذي وضػػع ضػػمايات فػػي مسػػألة الجيسػػنة وحتػػى فػػي  )حػػازوا(.

  مسألة سحبها.
ف مأسػػػاة األردينػػػنف مػػػف أصػػػؿ فمسػػػطنيي وتحدنػػػدا مػػػف أبيػػػاء الضػػػفة الغربنػػػة ال زالػػػت أوتخمػػػص الدراسػػػة إلػػػى 

ؿ عيها مف مجمس الػوزراء إلػى دائػرة المتابعػة والتفتػنش تتفاعؿ وتتفاقـ فصالحنة سحب جواز السفر تـ التياز 
التابعة لوزارة الداخمنة وهذه الدائرة تتوسع في تحدند شروط سحب الجيسنة واألهـ أغمؽ القضػاء فػي وجػه أي 

 دعوى قضائنة نقنمها مواطف أرديي ضد قرار سحب جيسنته بمقولة اف األمر نتعمؽ بشئوف السنادة.
سػػػنرات اإلدارة األردينػػػة التػػػي تقػػػوؿ بػػػاف السػػػمطات تسػػػحب الػػػرقـ الػػػوطيي فقػػػط ولػػػنس وفيػػػدت الدراسػػػة بعػػػد تف

الجيسنة حنث نظهر قايوف األحواؿ المدينة األرديي بأف الرقـ الوطيي هػو الجيسػنة عممنػا إلف القػايوف نػيص 
 عمى اف الرقـ الوطيي ال نميح إال لألرديي بمعيى أف فقدايه نعيي أف المعيي لـ نعد أردينا.

 41/5/7047، لقدس العربي، لندنا
 
 زور السفارة الفمسطينية تضامنا مع األسـرىت "فمسطين النيابية: "عّمان 

لمتضػامف مػع  ،أمس السفارة الفمسطنينة في عماف ،زار وفد مف لجية فمسطنف الينابنة: كماؿ زكارية -عماف 
في استقبالهـ السػفنر الفمسػطنيي  االسرى الفمسطنيننف المضربنف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، حنث كاف

وأكد الوفد وقوفه الى جايب الشعب الفمسطنيي في مواجهة االحتالؿ الصهنويي لينؿ حقوقػه  عطا اهلل خنري.
قامة الدولة الفمسطنينة المستقمة وعاصمتها القػدس الشػرنؼ. وأكػد اليائػب عبػد القػادر الحباشػية،  المشروعة، وا 

ودعمهـ في معػركتهـ الحقػاؽ حقػوقهـ  ،سرى البواسؿ في السجوف االسرائنمنةرئنس المجية، دعمه واخوايه لال
فػػػي معركػػػة االمعػػػاء الخاونػػػة، حنػػػث نجسػػػدوف ارقػػػى واروع سػػػبؿ المقاومػػػة ضػػػد السػػػجاف البغػػػنض واالحػػػتالؿ 

.  المجـر
 ،مػػف جايبػػه أعػػرب خنػػري عػػف شػػكره وامتيايػػه باسػػـ الشػػعب الفمسػػطنيي لممممكػػة الشػػقنقة ممكػػا وحكومػػة وشػػعبا

مى الدور الهاشمي واالرديي بتوجنهات مف جاللة الممػؾ عبػداهلل النثػايي فػي دعػـ صػمود الشػعب الفمسػطنيي ع
مػػػا هػػػذه الزنػػارة اال تعبنػػػر صػػػادؽ عمػػى وقػػػوؼ االردف الػػػى جايػػب اشػػػقائهـ فػػػي »فػػي كافػػػة المجػػػاالت. وقػػاؿ 

 «.الشعب الفمسطنيي في دعـ حقوؽ االسرى
 41/5/7047، الدستور، عّمان
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 والديوان يرفض تسمم رسالة منيم ذوو األسرى يعتصمون أمام الديوان الممكي ":السبيل" 

يفػػػذ ذوو األسػػػرى والمعتقمػػػنف فػػػي السػػػجوف اإلسػػػرائنمنة اعتصػػػاما أمػػػس امػػػاـ الػػػدنواف : خمنػػػؿ قيػػػدنؿ -السػػػبنؿ 
يػػاة الممكػػي؛ لممطالبػػة بيصػػرة قضػػنة األسػػرى وتسػػمنـ رسػػالة إلػػى الػػدنواف الممكػػي لممطالبػػة بالتػػدخؿ لوقػػؼ معا

األسرى األرديننف المعتقمنف في سػجوف االحػتالؿ، إال أف مػوظفي الػدنواف الممكػي رفضػوا اسػتالـ الرسػالة مػف 
ذوي األسػػرى الػػذنف ايتظػػروا اكنثػػر مػػف سػػاعتنف لتسػػمنـ الرسػػالة. بحسػػب مػػا أفػػاد بػػه عػػدد مػػف المشػػاركنف فػػي 

 االعتصاـ.
لبػػة بمتابعػػة الوضػػع االيسػػايي والقػػايويي لالسػػرى وتضػػميت الرسػػالة الموجهػػة الػػى الممػػؾ عبػػداهلل النثػػايي المطا

داخػػػؿ المعػػػتقالت الصػػػهنوينة، "مػػػف خػػػالؿ مخاطبػػػة الجهػػػات المعينػػػة فػػػي المممكػػػة والضػػػغط عمػػػى حكومػػػة 
 االحتالؿ لوضع حد لممارساتها الال ايساينة وتحسنف شروط حناة االسرى الى حنف االفراج عيهـ".

 41/5/7047، السبيل، عّمان
 
 يامطالبة بإزالقو ت التضامن مع األسرى تصل السفارة األميركية فعاليا: عّمان 

احتشد مئات المتضامينف مع األسرى األرديننف في سجوف االحتالؿ، الذنف نخوضوف  :غادة الشنخ -عّماف 
مػػػع زمالئهػػػـ معركػػػة "األمعػػػاء الخاونػػػة" مسػػػاء أمػػػس، أمػػػاـ السػػػفارة األمنركنػػػة بميطقػػػة عبػػػدوف، لمتعبنػػػر عػػػف 

 مسناسة األمنركنة الداعمة لسناسات االيتهاكات والتيكنؿ التي تمارسها إسرائنؿ بحؽ األسرى.استيكارهـ ل
وتيوعت فعالنات الوقفة االحتجاجنة، التي جاءت بدعوة مف المجيػة الشػعبنة األردينػة لمػدفاع عػف األسػرى فػي 

فمسػػػطنينة، إضػػػافة الػػػى معػػػتقالت الكنػػػاف الصػػػهنويي، بػػػنف هتافػػػات شػػػعبنة تجسػػػد الوحػػػدة الوطينػػػة األردينػػػة ال
 عرض مشاهد مسرحنة تجسندا لحاؿ أسرى سجوف االحتالؿ، إضافة إلى إضاءة باقة مف الشموع. 

وطالػػػب حشػػػد المتضػػػامينف الػػػذي ضػػػـ حقػػػوقننف وفيػػػاينف وياشػػػطنف وسناسػػػننف ومسػػػتقمنف، بػػػإغالؽ السػػػفارة 
 11ي الوقػت الػذي مػا نػزاؿ فنػه األمنركنة في عّماف، ووقؼ سائر أشػكاؿ التعػاطي مػع السناسػة األمنركنػة، فػ

أسنر عربي وفمسطنيي مضربنف عػف الطعػاـ، ميػذ السػابع عشػر مػف  0000أسنرا أردينا الى جايب اكنثر مف 
 شهر ينساف )إبرنؿ( الماضي، استيكارا لسناسات القهر والتيكنؿ التي تمارسها سمطات االحتالؿ بحقهـ.

 41/5/7047، الغد، عّمان
 
 لمجتمع الدولي بإنياء معاناة األسـرى الفمسطينيينيطالب ا« دعاء»: عّمان 

األمتػنف العربنػة واإلسػالمنة وجمنػع القػوى الدولنػة  ،فػي بنػاف لػه امػس ،طالػب حػزب دعػاء: الدسػتور –عماف 
 بػالتحرؾ السػػرنع وفػػؽ الشػرعنة الدولنػػة لوضػع حػػد لمعايػاة األسػػرى الفمسػػطنيننف. ،وعمػى رأسػػها األمػـ المتحػػده

البرلمػػاف الػػدولي إلرسػػػاؿ وفػػود إلػػػى السػػجوف اإلسػػرائنمنة لفضػػػح الممارسػػات الصػػػهنوينة ودعػػا الحػػزب اتحػػػاد 
لػػػزاـ دولػػػة  العيصػػػرنة بحػػػؽ األسػػػرى الفمسػػػطنيننف والعمػػػؿ الجػػػاد لمقاومػػػة المشػػػروع الصػػػهنويي االسػػػتنطايي وا 

 االحتالؿ التقند بالشرعنة الدولنة وفؽ القرارات األممنة.
 41/5/7047، الدستور، عّمان

 
 مشاركة محمية وعربيةب الجماعة" تحيي ذكرى الشيخ فيصل المولوي: "بيروت 
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االحتفاؿ بالذكرى السيونة االولى لرحنؿ ، أف قاسـ قصنرعف مراسمها ، 41/5/7047، السفير، بيروت قالت
، جاء هادًئا وركػز «قصر األوينسكو»الشنخ فنصؿ المولوي، أمس، في « الجماعة االسالمنة»االمنف العاـ لػ

 ه معظـ المتحدنثنف عمى الجوايب الفكرنة والفقهنة واألخالقنة والوحدونة في شخصنة المولوي.خالل
الشػنخ « االتحػاد العػالمي لمعممػاء المسػممنف»ألقػى كػؿ مػف رئػنس فقػد أما عمى صعند المدعونف مػف الخػارج، 

كبنػػرة. خالػػد مشػػعؿ كممػػة مسػػجمة عبػػر شاشػػة « حركػػة حمػػاس»نوسػػؼ قرضػػاوي ورئػػنس المكتػػب السناسػػي لػػػ
وشارؾ ممنثؿ رئنس الحكومة الفمسطنينة المقالة إسماعنؿ هينة األمنف العاـ لمجمس الػوزراء محمػد عصػفور، 

 في مصر محمد بدنع يائبه جمعة أمنف.« اإلخواف المسممنف»ممنثؿ المرشد العاـ لػ
ة يحػػػو أف تعمػػػؿ عمػػػى تكػػػرنس تطمعػػػات األمػػػ»ودعػػػا مشػػػعؿ عبػػػر الشاشػػػة، القػػػوى العربنػػػة واإلسػػػالمنة إلػػػى 

لػػػػى رفػػػػض التػػػػدخالت  الدنموقراطنػػػػة ولكػػػػف عمػػػػى قاعػػػػدة أف تكػػػػرس الوحػػػػدة بعنػػػػدًا مػػػػف الطائفنػػػػة والمذهبنػػػػة وا 
 «.األجيبنة

فػػي األردف الشػػنخ حمػػزة ميصػػور، فتيػػاوؿ مزانػػا الراحػػؿ « جبهػػة العمػػؿ اإلسػػالمي»نثػػـ تحػػدث األمػػنف العػػاـ لػػػ
 يي والتصدي لسناسات التطبنع.وشدد عمى مركزنة قضنة فمسطنف وتفعنؿ المقاطعة لمعدو الصهنو 

"إف  متػه المسػجمة،مشػعؿ قػاؿ فػي كم، أف باسػـ سػعد، عف مراسمها 41/5/7047، المستقبل، بيروتوذكرت 
ـّ فمسػػطنف كػػاف دائمػػًا فػػي طمنعػػة اهتمامػػات الشػػنخ فنصػػؿ، فكايػػت دائمػػًا فمسػػطنف حاضػػرة فػػي عقمػػه وقمبػػه  هػػ

. كاشفًا أف لمشنخ فنصؿ صػفحات مشػرقة سػنذكرها وجهوده. وكاف في طمنعة مؤسسي مؤسسة القدس الدولنة
 التارنخ له في مسار حركة حماس".

 
 لحل قضية األسرى "إسرائيل"مؤتمر األحزاب العربية يدعو لمضغط عمى  

طالب المؤتمر العاـ لألحزاب العربنة الحكومات التي تقنـ عالقات مع الكناف اإلسرائنمي، بالضغط  :عماف
ستجابة إلى مطالب المضربنف عف الطعاـ مف األسرى في سجوف االحتالؿ، عمى سمطات االحتالؿ لال

 وتحمنؿ حكومة العدو اإلسرائنمي المسؤولنة عما آلت إلنه األوضاع الصحنة لهـ. 
العزنز السند، أمس، مف تدهور صحة األسرى  وحذر المؤتمر، وفؽ بناف صادر عف أمنيه العاـ عبد

أمنف عاـ الجبهة الشعبنة لتحرنر  ،حمة وبالؿ ذناب وأحمد سعداتالمضربنف عف الطعاـ خاصة نثائر حال
وداف المؤتمر، رفض محكمة العدو العمنا االستجابة إلى طمب األسنرنف حالحمة وذناب المذنف  فمسطنف.

 مضى عمى إضرابهما يحو نثماينف نومًا.
 41/5/7047الغد، عّمان، 

 
 ب االحتالل عمى جرائموسيحاسَ و  ارسننصر فمسطين ونكسر الحصالمسممين:  مرشد اإلخوان 

أكد المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسممنف في مصر محمد بدنع أف المصرننف : عماد اشتنوي -القاهرة
وقاؿ بدنع في تصرنح خاص  عمى أيهـ سنكسروف الحصار عمى قطاع غزة. سنيصروف فمسطنف، مشدداً 

ف الذي نزور العاصمة المصرنة القاهرة: إف "قضنة لموفد "صفا" عمى هامش لقائه مع وفد األسرى المحررن
 فمسطنف لنست قضنة مصر وحدها، ولكف قضنة العالـ العربي واإلسالمي بؿ العالـ الحر".

: إف "هذه جرنمة إيساينة عمى مستوى البشر وأيتـ تدعوف أف اسمكـ مرتبط باسـ وخاطب اإلسرائنمننف قائالً 
بي لعيكـ وهذا دلنؿ عمى أيهـ نعرفويكـ حؽ المعرفة فال تدعو داوود وتتمسكوف بيجمة داود، هذا الي

ارتباطكـ باسـ يبي اهلل نعقوب )أي اسـ إسرائنؿ( وهو بريء ميكـ وما تفعمويه اآلف بحؽ إخواييا الفمسطنيننف 
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جرنمة بشرنة ال تسقط بالتقادـ وسنحاسبكـ عمنها جمنع الشعوب إف لـ تحاسبكـ عمنها المؤسسات الدولنة 
 حساب اهلل قادـ بال شؾ وفي الدينا قبؿ اآلخرة". ولكف

وقاؿ بدنع إف  وأكد أف اعتقاؿ األسرى هو بمنثابة "ارتكاب جرائـ إبادة بشرنة، ستحاسبكـ عمنها البشرنة".
النثورة ومصر عيدما تقوى وتنثبت أقدامها ونصبح قرار مصر ميها وال تذؿ إال هلل فهذا قوة لفمسطنف وقضنتها 

عمى أف جرائـ االحتالؿ اإلسرائنمي بحؽ األسرى ال تسقط بالتقادـ وأف العالـ سنحاكمه عمى وشدد  العادلة.
ودعا ورحب المرشد بوفد األسرى، مشندًا بتضحنات األسرى وصبرهـ وصمودهـ.هذه الجرائـ الشينعة.

داية االح تالؿ الذي نرتكب أبشع لتونثنؽ جرائـ االحتالؿ اإلسرائنمي ورفعها لمميظمات الدولنة لتنثبنت الجرائـ وا 
 جرنمة بحؽ الفمسطنيننف في السجوف وخارجها.

ند  وأعرب المرشد العاـ لإلخواف المسممنف عف أممه في أف "تتـ المصالحة في أقرب وقت حتى يكوف جمنعاً 
 واحد في وجه هذه العصابة الصهنوينة".

 41/5/7047نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 
 سنعيد النظر بالمعالجة المصرية لقضية فمسطين :مرسي السياسي برنامجمن " يعالحرية والعدالة" 

مرشح اليتخابات الرئاسة ال ي،مرسمحمد عرضت الحممة االيتخابنة لمدكتور : أحمد بدنوي - القاهرة
وؿ ؤ تفاصنؿ محاور بريامجه االيتخابي )مشروع اليهضة(، وأكد مس ،41/2/1041السبت نوـ  ،المصرنة

أف القضنة الفمسطنينة مف  ، لجرندة فمسطنف،ت الخارجنة في حزب الحرنة والعدالة جهاد الحدادلجية العالقا
، وأف لها بعدًا مجتمعنًا واقتصادنًا، وأيه سنجري إعادة المسممنف القضانا المحورنة باليسبة لبريامج اإلخواف

 لعهد السابؽ، وأف مرشح اإلخوافاليظر في المعالجة المصرنة التي كاف نتـ التعاطي بها مع القضنة خالؿ ا
، والعمؿ عمى إعادة ودولناً  سوؼ نحاوؿ بكؿ السبؿ وعمى كؿ األصعدة تسونؽ القضنة إقمنمناً  )مرسي(

 الحقوؽ المسموبة لمشعب الفمسطنيي. 
 لفتح مجاالت التبادؿ التجاري واالقتصادي بنف مصر وفمسطنف،  أف مرسي سنعمؿ جاهداً  وأكد الحداد،

 
وأكد  أف الجماعة تقوؿ عبر بريامجها أف تحتـر االتفاقنات الدولنة، "ومف بنيها معاهدة ، اع غزةالسنما قط

 اإلسرائنمنة نحكمها القايوف الدولي".  - كامب دنفند، وأف العالقات المصرنة
 43/5/7047موقع فمسطين أون الين، 

 
 تجب مراجعتياو لقومي المصري أبو الفتوح: معاىدة كامب ديفيد تشكل تيديدًا لألمن اعبد المنعم  

ضرورة إعادة  ، مؤكداً "العيصرنة"بالدولة  "إسرائنؿ" ،وصؼ عبد الميعـ أبو الفتوح، المرشح لرئاسة مصر
، إف معاهدة "سي بي سي". وقاؿ في حدنث لمحطة "إسرائنؿ"اليظر في معاهدة السالـ الموقعة بنف مصر و

 ."تجب مراجعتها"، مشددًا عمى أيه "ريلألمف القومي المص تهدنداً "كامب دنفند تشكؿ 
 41/5/7047السفير، بيروت، 

 
 فع حصار ززةوسنر صباحي: دعم فمسطين في مقدمة اىتماماتي حمدين رئاسة مصر لمرشح ال 

قاؿ المرشح لرئاسة مصر حمدنف صباحي، إيه في حالة فوزه بايتخابات الرئاسة فسنكوف دعـ  :القاهرة
ف سنتعامؿ مع الشعب الفمسطنيي في مقدمة اه في مؤتمر  ،وأضاؼ بشكؿ مختمؼ. "إسرائنؿ"تماماته، وا 
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خارج  "إسرائنؿ"أف أي تعاوف أو مشروعات مشتركة مع  ،جماهنري عقده بمدنية سوهاج في صعند مصر
وأشار إلى أيه سنهتـ بدعـ  بيود اتفاقنة السالـ لف نستمر في حاؿ وصوله إلى ميصب رئنس الجمهورنة.

 لرفع الحصار عف غزة، والتخفنؼ مف معاياة الشعب الفمسطنيي. المحاصر وسنسعى جاداً أهالي قطاع غزة 
 43/5/7047نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطي

 
ذاعة تابعة لو بفمسطينو يوافق عمى افتتاح معاىد  األزىر   ا 

فتتاح معاهد أزهرنة في عمى ا ،شنخ األزهر الشرنؼ ،أحمد الطنب .ولند عبد الرحمف: وافؽ د -القاهرة 
 القدس والضفة الغربنة وغزة ليشر الفكر الوسطي، كما وافؽ أف تكوف المعاهد األزهرنة في فمسطنف مقراً 
لفرع الرابطة العالمنة لخرنجي األزهر، وتكوف المعاهد األزهرنة مسؤولة عف أي يشاط دنيي نتعمؽ باألزهر، 

 .تبث مف غزة "صوت األزهر"كما وافؽ عمى افتتاح إذاعة لػ
ماهر  .ود ،عمند المعاهد األزهرنة بفمسطنف ،إسماعنؿ حمداف بمبؿ. جاء ذلؾ خالؿ استقباله أمس د

 ،رئنس المكتب الفيي لشنخ األزهر ،حسف الشافعي .قاضي المحكمة الشرعنة بفمسطنف، وقاؿ د ،خضنر
ـ الشعب الفمسطنيي في كافة هذه المعاهد تأتي في إطار حرص األزهر عمى دع"إف  :الشرؽ األوسطجرندة ل

 ."المجاالت
 41/5/7047الشرق األوسط، لندن، 

 
 أول مؤتمر دولي لمناقشة مشكالت عمال فمسطينمصر:  

تيظـ اليقابة العامة لمعاممنف بالخدمات اإلدارنة واالجتماعنة في مصر بالتعاوف مع اإلتحاد العالمي : القاهرة
 األوؿ لمياقشة أزمة العماؿ الفمسطنيننف تحت الحصار اإلسرائنمي.النثالنثاء المؤتمر الدولي  نوـلميقابات، 

بركات الفرا  .ونشارؾ في هذا المؤتمر سفنر فمسطنف في القاهرة وميدوبها الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربنة د
نة أحمد عبد الظاهر، باإلضافة إلى ممنثمنف عف اليقابات العمال. ابات عماؿ مصر دقورئنس االتحاد العاـ لي

 في الدوؿ العربنة واإلفرنقنة وميدوبنف عف الميظمات اإلقمنمنة والدولنة.
الذي نأتي بمياسبة الذكرى   ،محمود سامي بأف المؤتمر .وصرح رئنس اليقابة العامة لمعاممنف بمصر د

ارنر نهدؼ إلى بحث أوضاع العماؿ الفمسطنيننف مف حنث الفقر والبطالة واألسر في ضوء التق ،لميكبة 31الػ
التي أعدها اإلتحاد العالمي لميقابات وسنتولى عرضها أمنيه العاـ جورج مافركوس، كما نمقي األمنف العاـ 

 إلتحاد عماؿ فمسطنف حندر إبراهنـ الضوء عمى أوضاع العماؿ في األراضي المحتمة.
 41/5/7047الشرق، الدوحة، 

 
 ة وتل أبيب لحل النزاع بينيماوساطة أمريكّية جديدة بين أنقر  :التمفزيون اإلسرائيميّ  

زهنر أيدراوس: زعمت القياة العاشرة في التمفزنوف اإلسرائنمّي أف مؤشرات إنجابنة قد تطرأ عمى  -الياصرة 
صعند العالقات اإلسرائنمنة التركنة في ظؿ جهود كبنرة تبذلها الوالنات المتحدة لرأب الصدع بنف حمنفنها 

 المركزننف في الشرؽ األوسط.
ؿ وزنر الخارجنة التركي أحمد داود أوغمو في مؤتمر صحافي حوؿ إمكاينة مساعدة واشيطف في تسونة وقا

: لسيا في حاجة إلى وساطة، بأي شكؿ مف األشكاؿ. وأضاؼ أوغمو أف الموقؼ ال "إسرائنؿ"الخالفات مع 
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السابقة، الفًتا إلى أّيه نحتاج إلى وساطة، فالمطالب التركنة واضحة لتحسنف العالقات بنف أيقرة وحمنفتها 
 نيبغي أف ال نشكؾ أحد في تصمنميا إزاء هذا المطالب.

األحد إلى أف سبب المحاوالت األمرنكنة هي دف  العالقات بنف رئنس الوزراء  ةوأشارت القياة اإلسرائنمن
راء في الدولة لرئنس الوز  وسبب آخر هو تعننف شاؤوؿ موفاز يائباً  ،التركي والرئنس األمرنكي باراؾ أوباما

العبرّنة، وهو ندعـ بقوة إعادة تطبنع العالقات مع أيقرة. ووفقا لمقياة العاشرة فإّف باراؾ رضخ وقاؿ إّف 
إسرائنؿ مستعدة لميظر في االعتذار عف المشاكؿ التي وقعت خالؿ الغارة عمى سفنية مرمرة، بنيما أعرب 

لفكرة االعتذار، ووفقا لمقياة فإف باراؾ وموفاز نقوداف يتيناهو ووزنر الخارجنة لنبرماف عف رفضهما الشدند 
 اآلف جبهة موحدة داخؿ الحكومة لتحسنف العالقات مع تركنا.

 41/5/7047، لندن، القدس العربي
 
  خالل العالقات التجارية الترًكية اإلسرائيمّية ارتفاع  

التركّنة قولها إّف ينراف التوتر بنف  "إقشاـ"ة زهنر أيدراوس: يقمت وسائؿ اإلعالـ العبرّنة عف جرند -الياصرة 
لـ تشهده  قناسناً  اإلسرائنمنة رقماً  -، حنث سجّمت العالقات التجارنة التركنة خمدت مؤخراً  "إسرائنؿ"تركنا و

بيسبة  1044 سيةخالؿ  "إسرائنؿ"عمى مدى األعواـ الخمسة الماضنة، فقد زادت الصادرات التركنة إلى 
. وارتفعت الصادرات 1040 سيةممنار دوالر خالؿ  4،5ممنار دوالر، في مقابؿ  1،44لتصؿ إلى  10%

ممنار دوالر. ووفقا لإلحصائنات التي يشرها موقع  4852 ىلتصؿ إل %11اإلسرائنمنة إلى تركنا بيسبة 
Port2Portة دنسمبر الماضي حققت زناد /تركنا خالؿ شهر كايوف األوؿ ى، فإف الصادرات اإلسرائنمنة إل

أربعة  ىإل "إسرائنؿ". ونصؿ حجـ التبادؿ التجاري بنف تركنا و1040مقارية بالشهر ذاته مف  %24قدرها 
 %13جارتنها مصر واألردف ازدادت بيسبة  ىوفي الوقت ذاته فإف الصادرات اإلسرائنمنة إل ،ممنارات دوالر

 .1044خالؿ 
زنادة حجـ  "إسرائنؿ"أكنثر البمداف التي استطاعت ، فإف "إسرائنؿ"ووفقا لممعطنات التي يشرها معهد صادرات 

يجمترا وتركنا عم سيواتصادراتها إلنها خالؿ الخمس  التوالي. فخالؿ هذه  ىالماضنة هي الصنف والهيد وا 
 .%25تركنا بيسبة  ىالفترة ارتفعت الصادرات اإلسرائنمنة إل

 41/5/7047، لندن، القدس العربي
 
 مسطينياً ف  منح الجنسية المصرية لـ 

، قرارًا بميح الجيسنة 40/2 ، نـو األحدالمصري أصدر المواء محمد إبراهنـ وزنر الداخمنة: إبراهنـ أحمد
، وذلؾ وفقًا ليص المادة النثالنثة مف يشخصا مف أبياء األـ المصرنة زوجة غنر المصر  612المصرنة لػ 
 .فمسطنيناً  526وجاء مف بنف مف شممهـ القرار  .1001" لسية 421القايوف رقـ "

 43/5/7047اليوم السابع، القاىرة، 
 
 "إسرائيل" معمصادر مصرية تنفي وجود تطورات عمى صفقة تبادل الجاسوس الترابين وكالة معًا:  

تطورات بشأف صفقة تبادؿ الجاسوس اإلسرائنمي  أيحدوث  معاً وكالة يفت مصادر مصرنة رفنعة ل: العرنش
 ."إسرائنؿ"بمعتقمنف مصرننف لدى المعتقؿ لدى مصر عوده الترابنف 
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صفقة بنف  أيعممه بوجود  ،عضو مجمس الشعب عف ميطقة سنياء ،بدوره يفى الشنخ عبد اهلل جهامة
، كما يفى "إسرائنؿػ"ب سجنيا مصرناً  30سراح الجاسوس اإلسرائنمي مقابؿ  إطالؽبشأف  "إسرائنؿ"مصر و
 ."إسرائنؿ"ة تجري بنف مصر وبوجود صفق هبشاف عمم إلنهي تصرنحات يسبت أجهامة 

 أفكما يشر  "إسرائنؿ"صفقات بنف مصر و أنةكما ويفت مصادر عسكرنة ومخابراتنة مصرنة عممها بوجود 
 الصفقة دخمت حنز التيفنذ خالؿ ساعات.

 في حدنث ،وهو موسى األطرش "،إسرائنؿػ"شقنؽ احد المسجوينف المصرننف ب ،كد عبد الفتاح األطرشأو 
 أفمؤشرات تؤكد  أنةاتصاالت مف شقنقة بسجف بئر سبع ميذ فترة وال توجد  أنةيه لـ نتمؽ أ ،معاوكالة ل

 الصفقة جاري تيفنذها ولو بالمفاوضات.
 43/5/7047وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 وزير الخارجية اإليرانية عمي أكبر صالحي يدعو الفمسطينيين لموحدة واليقظة 

 ،عف وزنر الخارجنة اإلنراينة عمي أكبر صالحي دعوته (إريا)إلنراينة يقمت وكالة األيباء ا: (.)نو.بي.آي
محمد عوض في طهراف أمس، كؿ  في قطاع غزةلدى استقباؿ وزنر الخارجنة في الحكومة الفمسطنينة 

لتوخي الحنطة والحذر تجاه المؤامرات الصهنوينة وضرورة الحفاظ عمى وحدة الشعب "الفصائؿ الفمسطنينة 
نكمف في مقاومته، وأكد موقؼ  "إسرائنؿ"وقاؿ صالحي إف سر ايتصار الشعب الفمسطنيي أماـ  ."الفمسطنيي

مشروعات البياء  فيمواصمة دعـ الشعب الفمسطنيي مف خالؿ المشاركة اليشطة  فيإنراف حكومة وشعبًا 
 وتيمنة البيى التحتنة.

 41/5/7047الخميج، الشارقة، 
 
 
 
 إلى حرب ال تحتاج "إسرائيل"نجاد: إزالة  

اعتبر الرئنس اإلنرايي محمود احمدي يجاد، أمس األوؿ، ايه لنس مف الضروري شف حرب : (.ب.ؼ.)أ
ال حاجة إلى "وقاؿ يجاد، في خطاب يقمته وكالة األيباء اإلنراينة الرسمنة )إريا(،  ."إسرائنؿ"لمقضاء عمى 

مع الصهانية، وأبدت القمنؿ مف  الحرب إلزالة الكناف الصهنويي... لو قطعت دوؿ الميطقة عالقاتها
 ."االمتعاض مف الكناف الصهنويي، فإف هذا الكناف المزّنؼ سنزوؿ

 41/5/7047السفير، بيروت، 
 
 "إسرائيل"طيران: أحكام بالسجن عمى متيمين بالتجسس لصالح  

السجف  ليدف: أعمف مدعي المحكمة العامة النثورنة في طهراف عباس جعفري دولت آبادي أف عقوبة ،طهراف
 يوقاؿ دولت آبادي ف ."إسرائنؿ"الحكـ الصادر بحؽ غالبنة أعضاء الشبكة المتهمة بالتجسس لحساب  وه

قد ايتهت  يبالتجسس لحساب الكناف الصهنوي متهماً  42محاكمة "إف  :به لمصحافننف أمس ىتصرنح أدل
 ، حسب ما أوردته وكالة أيباء الجمهورنة اإلسالمنة )إريا(."النوـ

 41/5/7047األوسط، لندن، الشرق 
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 حول االستيطان "إسرائيل"يصدر بياًنا شديد الميجة ضد ساالتحاد األوروبي  :"ىآرتس" 
، أف مجمس وزراء خارجنة االتحاد 40/2، األحد اإلسرائنمنة أفاد الموقع االلكترويي لجرندة "هنرتس"

سات االستنطاينة اإلسرائنمنة في ، كتاب استيكار شدند المهجة لمممار 41/2األوروبي سنصدر، اإلنثينف 
إلى  "إسرائنؿ"األراضي الفمسطنينة وضد عيؼ المستوطينف تجاه الفمسطنيننف. وسندعو البناف األوروبي 

زالة العراقنؿ أماـ بياء مشارنع اقتصادنة فمسطنينة في أراضي الضفة الغربنة  ،وقؼ ممارساتها االستنطاينة وا 
 أوسمو. المصيفة كميطقة "ج" وفؽ تصينفات 

ويقؿ الموقع االلكترويي لػ"هنرتس" عف دبموماسي أوروبي قوله: إف قرار الشجب واالستيكار هذه المرة 
مختمؼ عف القرارات السابقة، إذ إيه نمتد عمى نثالث صفحات ونحتوي عمى مسح كامؿ لمممارسات 

  في الضفة الغربنة في األشهر األخنرة. "إسرائنؿ"االستنطاينة التي تقـو بها 
، مواصمة توسنع المستوطيات في الضفة وبحسب الدبموماسي األوروبي، سنستيكر وزراء الخارجنة أنضاً 

الغربنة والقدس المحتمة، كما سنستيكر الوزراء العيؼ الذي نمارسه المستوطيوف ضد الفمسطنيننف وسندعوف 
 الحكومة اإلسرائنمنة إلى معالجة هذه األعماؿ بشكؿ جاد ومحاكمة الجياة. 

 عمى الفمسطنيننف الذنف نعنشوف في مياطؽ "ج".  "إسرائنؿ"وسنتياوؿ القرار أنضا القنود التي تفرضها 
وأشار الموقع إلى أف مسؤولة العالقات الخارجنة في االتحاد األوروبي كانثرنف أشتوف، تقؼ وراء هذه 

 المبادرة، وأف مبادرتها حظنت بتأنند مف ألماينا وفريسا وبرنطاينا. 
حاولت في األسبوعنف األخنرنف  "إسرائنؿ"ر الموقع يقال عف مصدر إسرائنمي رفنع المستوى قوله: إف وأشا

 إحباط إصدار هذا القرار. 
 43/5/7047موقع فمسطين أون الين، 

 
 
 
 يخدم اليمين ويعيد تشكيل الخريطة السياسية والحزبية "إسرائيل"نقالب سياسي في إ 

اسػي فػي إسػرائنؿ والػذي تحػّوؿ فجػأة مػف مسػار االيتخابػات المبكػرة إلػى أنثار االيقػالب السن: حممي موسى
يما في مراكز القرار في الميطقة والعالـ  مسار حكومة الوحدة تقدنرات متبانية لنس في إسرائنؿ وحسب، وا 
أنضًا. وال رنب في أف ما نجري في إسرائنؿ نعيي الكنثنر مف الدوؿ والقوى في العالـ، بسبب ما نمكف أف 

ركػػػه مػػػف أنثػػػر عمػػػى وجهػػػة األمػػػور سػػػممًا أو حربػػػًا. فالميطقػػػة العربنػػػة تعػػػّج بالمشػػػاكؿ التػػػي أبرزهػػػا حالنػػػًا نت
وكايػت إسػرائنؿ يفسػها فػي «. الربنػع العربػي»الغموض الذي نحنط بالوضع العربي جراء مػا بػات نعػرؼ بػػ

إزاء الوجهة التي نمكف  حنرة مما نمكف أف تخبئه لها التطورات. وكاف العالـ مف ياحنة أخرى نقؼ متردداً 
 لألوضاع في الميطقة العربنة أف تتخذها.

وقد قنؿ الكنثنر في أسباب ايدفاع رئنس الحكومة اإلسرائنمنة بينامنف يتيناهو يحو تقػدنـ موعػد االيتخابػات 
 العامة. وتحدنثت أغمبنة المعمقنف بنثقة عف أف يتيناهو ندرؾ مقدار التفاؼ الجمهػور اإلسػرائنمي حولػه وأيػه
لهذا السبب أراد اإلفادة مػف هػذا الوضػع وتتػونج يفسػه ممكػًا عمػى الحمبػة السناسػنة. وأظهػرت اسػتطالعات 
الرأي الميشورة في الشهور األخنػرة أف ليتينػاهو مػا نسػتيد إلنػه. وأف االيتخابػات تػوفر فرصػة كبنػرة لػه ألف 

وجػػود أي ميػػافس لػػه عمػػى الصػػعند  نغػػدو الػػزعنـ الػػذي تمتػػؼ حولػػه أغمبنػػة األحػػزاب اإلسػػرائنمنة يظػػرًا لعػػدـ
 الحزبي وال عمى الصعند الشعبي.
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فقد بنيت االستطالعات أف يتينػاهو نسػتطنع قنػادة حزبػه يحػو تخطػي حػاجز النثالنثػنف مقعػدًا فػي الكينسػت 
المقبمػػػة ويحػػػو امػػػتالؾ أوسػػػع ائػػػتالؼ ممكػػػف. والواقػػػع أف النمػػػنف اإلسػػػرائنمي بعػػػد أف حسػػػـ األمػػػر ورسػػػخ 

السناسػػػػنة فػػػػي إسػػػػرائنؿ صػػػػار أكنثػػػػر نثقػػػػة بيفسػػػػه فػػػػي أف نمعػػػػب دور نمػػػػنف الوسػػػػط  سػػػػنطرته عمػػػػى الحنػػػػاة
العتبارات إقمنمنة ودولنة. وكاف واضحًا أف القرار بتقػدنـ موعػد االيتخابػات سػنتخذ بسػهولة فػي الكينسػت، 

 خصوصًا بعد أف تقدـ كؿ مف المنكود وحزب العمؿ ومنرتس بمشارنع قواينف لحؿ الكينست.
وف مقػدمات وخػػالؿ سػاعات ايقمػب الوضػػع رأسػًا عمػػى عقػب وتػـ اإلعػػالف عػف حكومػػة ولكػف فجػأة ومػػف د

عضػػو كينسػػت. وأعػػادت حكومػػة الوحػػدة هػػذه إلػػى  61وحػػدة وطينػػة بمشػػاركة كػػدنما لنتحقػػؽ ائػػتالؼ مػػف 
. وايػدفع 4634الذاكرة حكومة الوحدة التي سبقت شف الحػرب اإلسػرائنمنة عمػى الػدوؿ العربنػة فػي حزنػراف 

دنث عػف أوجػه الشػبه مػع تمػؾ الفتػرة. بػؿ يشػرت أيبػاء عػف تقػدنرات ومخػاوؼ أمنركنػة مػف أف كنثنروف لمح
ايضػػػماـ شػػػاؤوؿ موفػػػاز لمحكومػػػة نقػػػرب موعػػػد الضػػػربة العسػػػكرنة اإلسػػػرائنمنة إلنػػػراف. كمػػػا ايتشػػػرت هػػػذه 

 المخاوؼ في عدد مف العواصـ العربنة.
لسناسػػػنة اإلسػػػرائنمنة باالسػػػتيكار، أليهػػػا وكػػػاف واضػػػحا أف التطػػػورات األخنػػػرة هػػػذه اسػػػتقبمت فػػػي الحمبػػػة ا

ولهػػذا السػػبب كػػاف هيػػاؾ ارتنػػاح كبنػػر مػػف جايػػب كػػؿ مػػف يتينػػاهو «. الميػػاورة اليتيػػة»اعتبػػرت يوعػػا مػػف 
وموفاز لألجواء التي اوحت بأف حكومػة الوحػدة تمػت لتحقنػؽ هػدؼ كبنػر: الحػرب أو السػالـ. ولكػف فنمػا 

ى هذا الهدؼ الجوهري لمتطورات كايوا في إسرائنؿ نراهيوف كاف األمنركنوف وكنثنر مف العرب نركزوف عم
عمى المصالح الضنقة لكؿ مف موفاز ويتيناهو. وكاف هياؾ يوع مف القطبة المخفنة التػي تميػع أحػدًا مػف 

 الجـز بحقنقة الدوافع.
ولكػػف مػػع مػػرور الوقػػت صػػػارت الصػػورة تػػزداد وضػػوحًا. العالقػػات مػػػع أمنركػػا والموقػػؼ مػػف السػػالـ مػػػع 

فمسطنيننف والتعامؿ مع مستجدات الربنع العربي كمها أمور كايت قائمة قبؿ شهور مف قرار تقدنـ موعػد ال
االيتخابػػػات وقػػػرار تشػػػكنؿ حكومػػػة الوحػػػدة. ولػػػنس هيػػػاؾ أي عيصػػػر جدنػػػد طػػػرأ فػػػي الواقػػػع نػػػدفع أنػػػًا مػػػف 

لمتػدنينف سػبؽ بكنثنػر الطرفنف لتغننر موقفه. بؿ إف اإلشكاؿ القػائـ فػي إسػرائنؿ حػوؿ قػايوف طػاؿ لتجينػد ا
التطورات في وجهنها المتعاكسنف: االيػدفاع يحػو تقػدنـ االيتخابػات وااليػدفاع يحػو حكومػة الوحػدة. ولػذلؾ 
فإف دوافع تشكنؿ الحكومة ال نمكف أف تكوف هذه التطورات. بؿ إف أغمػب المعمقػنف فػي إسػرائنؿ نجزمػوف 

قايوف طاؿ وتغننػر اليظػاـ السناسػي فػي إسػرائنؿ بأف الهدؼ المعمف لحكومة الوحدة وهو سف قايوف بدنؿ ل
غنر قابؿ لمتحقنؽ عمى األقؿ في عهد هذه الحكومة. بؿ ونذهب البعض يحو اعتبار األمر مستحناًل في 

 ظؿ غمبة المعسكر النمنيي واستمرار التحالؼ بنف النمنف الدنيي والنمنف القومي.
يفعػػالي، عمػػى األقػػؿ وفػػؽ مػػا نبػػدو حتػػى اآلف. ولهػػذا السػػبب نجػػري الحػػدنث عػػف أسػػباب أخػػرى، أغمبهػػا ا

والواقػػع أف كػػؿ مػػا نتعمػػؽ بموفػػاز وكػػدنما ال نشػػوبه غمػػوض. فكػػدنما، خصوصػػًا بعػػد فػػوز موفػػاز بزعامػػة 
الحزب، نتجه في االيتخابات المقبمة، وفؽ استطالعات الرأي يحو االيهنػار شػبه التػاـ. فمػف واقػع امػتالؾ 

احتمػاؿ الحصػوؿ عمػى أقػؿ مػف عشػرة مقاعػد فػي االيتخابػات المقبمػة مقعدًا في الكينست الحالنػة إلػى  15
تبػػدو محاولػػة ميػػع إجػػراء االيتخابػػات بكػػؿ نثمػػف أمػػرًا مرغوبػػًا. ونعتقػػد الػػبعض أف موفػػاز نأمػػؿ مػػف خػػالؿ 

 تأجنؿ االيتخابات إلى موعدها األصمي أف نمتمؾ هامشًا زمينًا نغنر فنه الصورة.
عنش مشكمة حقنقنة. وقد تجمػت هػذه المشػكمة فػي مػؤتمر المنكػود مطمػع ولكف لـ نكف معروفًا أف يتيناهو ن

األسبوع الفائت عيدما رأى كنؼ أف الجماعات االستنطاينة مف النمنف الدنيي ومف أيصار موشي فانغمنف 
تسنطر بقدرتها التيظنمنة عمى المشهد المنكػودي. وايػدفع الػبعض لمقػوؿ إف يتينػاهو شػعر يفسػه غرنبػًا فػي 
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واء. فهو زعنـ شعبي ولكيه نفقد األرضنة التي نستيد إلنها داخؿ حزبه. ونقولوف إيه لهذا السػبب هذه األج
 قرر التراجع عف تقدنـ موعد االيتخابات.

وبالعموـ، إذا صحت هذه المعمومات والتقدنرات فإف يتيناهو اشترى عممنػًا كػدنما بػنثمف بخػس، ولكػف قػادة 
في المنكود. وهذا نقود إلى الخطوة المقبمة المتوقعة وهػي اإلعػالف  كدنما قد نكويوف ضميوا أليفسهـ مكاياً 

عف تغننر واسع في الحمبة السناسنة اإلسرائنمنة قوامه تشكنؿ حزب نمنف وسط جدنػد نضػـ أغمػب المنكػود 
إنهود باراؾ. وفي األجػواء القائمػة هيػاؾ مػا نشػهد عمػى أف الجمهػور « استقالؿ»وأغمب كدنما وكؿ حزب 

ي سػػنمحؽ بحػػزب كهػػذا. واألهػػـ أف كػؿ األحػػزاب التػػي تػػدعي أيهػػا أحػزاب وسػػط تصػػب فػػي يهانػػة اإلسػرائنم
 المطاؼ في خاية النمنف.

 41/5/7047، السفير، بيروت
 

 توجيات "موفاز" لمتعامل مع قطاع ززة 
 د. عدياف أبو عامر

، وممفاتهػا، والمرتكػزات أنثار تشكنؿ الحكومة اإلسرائنمنة الجدندة الموسعة شهنة المحممػنف فػي تتبػع يتائجهػا
التػػػي سػػػتتخذها لمتعامػػػؿ مػػػع هػػػذه الممفػػػات، ولمػػػا كايػػػت غػػػزة تقػػػع فػػػي قمػػػب الحػػػدث اإلسػػػرائنمي، فقػػػد بػػػات 
االعتقاد سائدًا بأف الشػرنؾ الجدنػد فػي اتخػاذ القػرارات المفصػمنة اإلسػرائنمنة، "شػاؤوؿ موفػاز" سػنجتهد فػي 

ى تيفنػػذها قبػػؿ عشػػر سػػيوات فػػي الضػػفة الغربنػػة استيسػػاخ يمػػوذج عممنػػة "السػػور الػػواقي" التػػي أشػػرؼ عمػػ
 عمى الوضع في قطاع غزة.

ولـ نعد سرًا بأف "موفاز" رئنس األركاف ووزنر الحرب األسبؽ، طالما عنره خصومه السناسنوف بأيػه ميفػذ 
، ولػذلؾ نػرى أف هيػاؾ واجبػًا أخالقنػًا، ومهمػة شخصػنة، تنثبػت بأيػه 1002عممنة االيسحاب مف غزة عاـ 

 طولى في الينؿ مف الفمسطنيننف في غزة، بعد أف ايسحب مف أراضنهـ. صاحب ند
نعتقػػد "موفػػاز" أف الخػػروج إلػػى عممنػػة عسػػكرنة كبنػػرة فػػي غػػزة البػػد أف نسػػبقها يقاشػػات كنثنػػرة فػػي الجػػنش 
دارتهػػا، واسػػتعماؿ قػوة عسػػكرنة عمػػى يحػػو ذكػػي آخػػر، وتيبػػه لمبػػادئ  وجهػاز األمػػف، حػػوؿ التخطػػنط لهػػا وا 

 راتنجي.التفكنر االست
دراكػه أيػػه بعػد كػػؿ جولػة مواجهػػة عسػكرنة تػػأتي جولػة أخػػرى، نحسػف فحػػص  ويتنجػة اسػتنعاب "موفػػاز"، وا 
االيجػػاز المطمػػوب مػػف الجػػنش فػػي جػػوالت المواجهػػة هػػذه، وميهػػا قطػػاع غػػزة، أليػػه فػػي حالػػة عػػدـ إحػػداث 

زنػد المػدة بػنف إيجاز سناسي قائـ كهدؼ مباشر لمحرب، نجب أف نكوف المطمب األعمػى مػف الجػنش أف ن
 جوالت المواجهة، ونضائؿ قدر المستطاع أمد كؿ جولة مواجهة وضررها.

 النار والمناورة• 
وفي ضوء ذلؾ، نرى الجيراؿ السابؽ بأيه نجب عمى الجنش القنػاـ بضػربة لمعػدو، بػأف نسػتعمؿ عيصػري 

التحتنة السناسنة والتيظنمنػة،  قدرته الرئنسنف وهما: اليار والمياورة لممس بعياصر القدرة العسكرنة، والبينة
بحنث أف تحفظ ذاكرة العدو في غزة حجـ الضربة زميًا طوناًل قدر المستطاع، لدفع عممنة أخرى ميه في 

 مواجهة "إسرائنؿ" لسينف قادمة، لكويه مشغواًل بترمنـ طونؿ متواصؿ لمموارد.
لمواجهػة القادمػة مػع غػزة وضػررها، وتؤكد األوساط المقربة مف "موفاز"، أيه مف أجػؿ تقصػنر أمػد جولػة ا

نحتاج الجػنش لمعمػؿ لمضػاءلة الضػرر الواقػع بالدولػة يتنجػة الحػرب، مػف خػالؿ عػدة أعمػاؿ: عػزؿ حمبػة 
 المواجهة، مضاءلة مقادنر إطالؽ الصوارنخ عمى الدولة، وتقمنص الضرر، وتقصنر مدة القتاؿ.
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تكوف نثابتة ومالئمػة لتهدنػد نثابػت يسػبنًا،  ما نعيي أف خصائص هذه العممنة العسكرنة ضد غزة نيبغي أف
وال تقتضػػي فحصػػًا مجػػددًا قبنػػؿ كػػؿ مواجهػػة، لهػػذا نجػػب عمػػى الجػػنش أف نبيػػي القػػوة ونسػػتعممها سػػػاعة 
االمتحػػاف كػػي ننثبػػت هػػذه المبػػادئ، وقػػد بنيػػت تجربػػة الماضػػي القرنػػب، فػػي عممنػػة "الرصػػاص المصػػبوب" 

ف مف إحػراز يتػائج اسػتراتنجنة ذات بقػاء، ولػذلؾ فػإف ضػـ األولى أف االستعماؿ الجزئي لهذه المبادئ نمك
مبػػػادئ العمػػػؿ المتعمقػػػة بالػػػدفاع وااليتقػػػاؿ لمهجػػػوـ، مػػػف خػػػالؿ يقػػػؿ القتػػػاؿ ألرض العػػػدو نصػػػفاف الصػػػورة 

 الكاممة لمبادئ الرد.
ئػه مهـ فػي هػذه الفقػرة بالػذات، اإلشػارة إلػى أف قائػد األركػاف الحػالي "بنيػي غػايتس" نعتبػر "موفػاز" مػف آبا

الػػروحننف، وأحػػد معممنػػه األساسػػننف فػػي الجػػنش، ونحفػػظ الجغرافنػػا المنداينػػة لقطػػاع غػػزة، نػػرى بػػأف عمػػى 
 "إسرائنؿ" الخروج لمحرب ضد غزة في واحد مف السنيارنوهات النثالنثة اآلتنة:

. وقػػػؼ عمػػػؿ عينػػػؼ لمعػػػدو: الػػػذي نتسػػػمح بسػػػالح مائػػػؿ المسػػػار، موجػػػه لنسػػػتخدـ ضػػػد أهػػػداؼ مدينػػػة 4
ممػػا احتػػرس الفمسػػطنينوف مػػف اسػػتعماله، ولػػـ نمػػس يسػػنج الحنػػاة المدينػػة فػػي الميطقػػة، فػػإف وعسػػكرنة، وك

 غانة استعماؿ قوة "إسرائنؿ" هي الحفاظ عمى الردع، والمس قدر المستطاع بإجراءات بياء العدو قوته.
اؿ . إحبػػاط تهدنػػد محػػدد محسػػوس: حنػػث توجػػد أوضػػاع نيشػػأ فنهػػا تهدنػػد تػػرى "إسػػرائنؿ" وجػػوده، واحتمػػ1

اسػػتعماله خطػػرًا كبنػػرًا، لهػػذا نبقػػى فػػي مسػػار إدارة األخطػػار إزاء هػػذا التهدنػػد، وبعػػد اسػػتعماؿ أدوات تنثبػػنط 
لنسػػت فػػي مجػػاؿ القػػوة: اقتصػػادنة وسناسػػنة، نبقػػى اسػػتعماؿ القػػوة كػػنخر بػػدنؿ، وفػػي حالػػة كهػػذه تسػػتعمؿ 

، وفػػػي هػػػذا السػػػنيارنو تبػػػادر القػػػوة إلحػػػداث ضػػػربة اسػػػتباقنة هػػػدفها األعمػػػى تنثبػػػنط طاقػػػة التهدنػػػد الكاميػػػة
 "إسرائنؿ" الستعماؿ قوتها لتهدند العدو.

. رد استراتنجي عمى عممنػة لمعػدو: نوجػد أحنايػًا وضػع نتحقػؽ فنػه احتمػاؿ تهدنػد، ولنسػت عممنػة لوقفػه 0
ذات صمة، كهجوـ لمرة واحدة عمى "إسرائنؿ" بصػوارنخ مؤذنػة، أو عممنػة مسػمحة كبنػرة، نػراد ميهػا آيػذاؾ 

 عمؿ قوة هدفها ضربة موجزات استراتنجنة موجهة إلى أهداؼ مختارة عيد العدو.أف تست
 43/5/7047، فمسطين أون الين

 
 بواب انتفاضة جديدة؟أىل الفمسطينيين عمى  

 أكـر عطااهلل العنسة
عمػػت الػػوطف الفمسػػطنيي الكنثنػػر مػػف مظػػاهر األيتفػػاض عمػػى المحتػػؿ األسػػرائنمي, وقػػد  4651فػػي العػػاـ 

حػػداث بمبػػادرات مباشػػرة مػػف قبػػؿ العدنػػد مػػف الفصػػائؿ الفمسػػطنينة, والتػػي كايػػت تحػػاوؿ فػػي كايػػت تمػػؾ األ
حنيػػػػه الػػػػدفع باتجػػػػاه ايتفاضػػػػة شػػػػعبنة شػػػػاممة فػػػػي األرض المحتمػػػػة وتشػػػػارؾ فنهػػػػا كػػػػؿ قطاعػػػػات الشػػػػعب 

 الفمسطنيي, ولنس فقط القطاع الطالبي سواءا طمبة المدارس النثايونة او الجامعات, وبعض المخنمات.
الرغـ مف ذلؾ لـ تتحوؿ تمؾ الحركات الجزئنة الى ايتفاضة شاممة, وبقنت الى حد ما محصػورة فػي  عمى

 الجامعات الفمسطنينة وبعض مخنمات الضفة الغربنة وقطاع غزة, وبقنت جزئنة حتى في تمؾ المواقع.
األسػػرى عيػػدما بػدأ اضػراب  4654راوحػت تمػؾ الهبػات الجمػػاهنرة مػا بػنف غفػػوة وصػحوة حتػى شػهر آذار 

التػػارنخي فػػي حنيػػه, وا عطاهػػا زخمػػا ولكػػف فػػي بعػػض المواقػػع فقػػط بحنػػث اف البػػدء الفعمػػي لألعتقػػاالت 
سػػػجنف ,كػػػايوا بمعظمهػػػـ مػػػف المخنمػػػات الفمسػػػطنينة فػػػي الضػػػفة  21) سػػػجف جينػػػد  4654األدارنػػػة عػػػاـ 

ؾ بقنػت الحركػة الغربنة, خاصة الدهنشة بالطة والجمزوف( جاء ذلؾ مترافقا مػع اضػراب األسػرى, ومػع ذلػ
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معميا األيتفاضة الفمسطنينة  4654الفمسطنينة في اطار الهبات حتى تفجر الغضب الفمسطنيي في انموؿ 
 .4634الشعبنة التي كايت المعمـ اليضالي األبرز ميذ احتالؿ عاـ 

بػات فهي ذات طبنعػة ويمػط مختمػؼ ولػـ تكػف يتاجػا لتػراكـ ه 1000أما األيتفاضة النثاينة في يهانة العاـ 
, فمػـ 1000شعبنة, وحتى حنف تفجرت عمى انثر دخوؿ شاروف الى ساحات المسجد األقصى, انموؿ عػاـ 

, حنػػػث عمػػػت 4654تكػػػف الحالػػػة الشػػػعبنة األيتفاضػػػنة مشػػػابهة لمػػػا كايػػػت عمنػػػه األوضػػػاع فػػػي انمػػػوؿ عػػػاـ
 رصاصات البيادؽ اكنثر مما عمت حجارة وصرخات الجماهنر.

, اختمػػؼ الفمسػػطنينوف فػػي 4661اقنػػات اوسػػمو واعػػالف المبػػادئ عػػاـ عمػػى ضػػوء الحالػػة التػػي خمقتهػػا اتف
يظرتهـ لهذا أألتفاؽ, ففي الوقت الذي اعتبرته بعض الفصائؿ وعمى راسها حركػة فػتح بايهػا تؤسػس لقنػاـ 
الدولػػة الفمسػػطنينة, اعتبرتػػه بعػػض الفصػػائؿ األخػػرى وعمػػى رأسػػها حركػػة حمػػاس بأيػػه نمنثػػؿ مػػؤامرة اتجػػاه 

وقضػػػػػنته. امػػػػاـ هػػػػػذه الحالػػػػة األيقسػػػػامنة فػػػػػي الموقػػػػؼ السناسػػػػػي, وجػػػػدت الفصػػػػػائؿ  الشػػػػعب الفمسػػػػطنيي
الفمسػػطنينة يفسػػها ميقسػػمة فػػي كنفنػػة التعػػاطي مػػع األيتفاضػػة النثاينػػة ) خاصػػة خػػالؿ األشػػهر األولػػى مػػف 

 تفجرها(.
طنينة اف تردد حركة حماس ومعها الجهاد األسالمي والى حدا ما الجبهة الشعبنة في دعـ األيتفاضة الفس

النثاينة خالؿ األشهر األولى كاف يتاجا لحالة الصراع وأالختالؼ مع السمطة الفمسطنينة بقنادة حركة فتح 
, فحركػػة حمػػاس وعمػػى امتػػداد أألعػػواـ التػػي تمػػت اتفاقنػػة اوسػػمو اسػػتخدمت وسػػائؿ اليضػػاؿ العينفػػة, وغنػػر 

حممػة اعتقػاالت طالػت العدنػدنف مبالنػة باعطػاء فرصػة ألبػي عمػار فػي حنيػه ممػا ادى الػى قنػاـ السػمطة ب
مف قنادات ويشطاء حركة حماس. مع ذلؾ وجدت حركة حماس وكذلؾ الجهػاد األسػالمي اف الفرصػة قػد 
تكوف مؤاتنػة لهػـ اليهػاء اتفاقنػة اوسػمو, بنيمػا كػاف الهػدؼ امػاـ ابػو عمػار هػو تحقنػؽ مػا تميػاه مػف اتفػاؽ 

. 1000ف فػي مفاوضػات كامػب دنفػد, تمػوز عػاـ اوسمو, خاصة عيدما اصطدـ مع األسػرائنمنف وأألمػرنكن
 والتي لـ تقدـ لهـ الحد األديي مف الطموح السناسي الذي توقعه الفمسطنيننف مف اتفاقنة اوسمو.

تيازعت عمى األيتفاضة النثاينة اجيدات مختمفة, لنس فقط مابنف األحزاب السناسنة ككتؿ سناسنة متبانية, 
لواحػد, واختمػؼ الكنثنػر مػف المنثقفػنف الفمسػطنيننف فػي اليظػر النهػا, ولكف انضا في يفس الحػزب السناسػي ا

فبنيمػا اعتبرهػا الػبعض تأسنسػا نمكػف البيػاء عمنػه عمػى طرنػؽ تحقنػؽ الدولػة, اعتبرهػا الػبعض اآلخػر ايهػا 
منثمػػت معػػوؿ هػػدـ خاصػػة ايهػػا ايتهجػػت شػػكال عينفػػا بعكػػس السػػمة األساسػػنة التػػي اتسػػمت بهػػا األيتفاضػػة 

تفاضة شعبنة ولـ نكف العيؼ هو األداة األساسنة لهػا, وبالتػالي القػت قبػوال وتعاطفػا دولنػا, األولى وايها اي
 واحراجا حقنقنا لألحتالؿ األسرائنمي عمى المستوى الدولى.

عمػػى الػػرغـ ايػػه لػػنس مػػف السػػهولة بمكػػاف تحدنػػد التػػارنخ الػػدقنؽ اليتهػػاء هػػذه  –ايتهػػت األيتفاضػػة النثاينػػة 
و وجود اختالؼ عمى الوسائؿ واألحداث وأألفعاؿ التػي تسػمها كايتفاضػة, لكػف األيتفاضة لسبب بسنط وه

هػو التػارنخ  1003نمكف اعتبار اف التوافؽ الفمسطنيي عمى اجراء االيتخابػات التشػرنعنة الفمسػطنينة عػاـ 
 الفاصؿ ما بنف األيتفاضة النثاينة و ما بعدها.

 مقدمات انتفاضة جديدة
بعػػرض الفتػػات عمػػى الفسػػطنينف خػػالؿ المفاوضػػات التػػي امتػػدت ميػػذ اوسػػمو لػػـ نكتفػػي الجايػػب األسػػرائنمي 

حتى اآلف, وايما عبػر عػف ذلػؾ بالعدنػد مػف الخطػوات العممنػة التػى تتعػارض بالكامػؿ مػع مػع كػؿ قػرارات 
أألمػػـ المتحػػدة, بػػؿ حتػػى تتعػػارض مػػع المبػػادرات الجزئنػػة التػػي طرحػػت عبػػر قػػوى مختمفػػة ميهػػا الرباعنػػة 

ينا و الوالنات المتحدة, اليػه اي الجايػب األسػرائنمي نػدرؾ عػدـ جدنػة تمػؾ المبػادرات وعػدـ الدولنة, وبرنطا
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وجود آلنات تيفنذنة لها, وكذلؾ حجـ المصالح التي تربط اسرائنؿ بامرنكا, وبالتالي لـ تعطػي اسػرائنؿ اي 
 اهتماـ نذكر لها:

دس بحنػػث وصػػؿ عػػددهـ اكنثػػر مػػف ارتفػػاع اعػػداد المسػػتوطينف والمسػػتوطيات فػػي الضػػفة الغربنػػة والقػػ -
 الؼ(. 450يصؼ ممنوف مستوطف ) عدد المستوطينف عيد توقنع اتفاقنة اوسمو كاف 

عػػػػاـ  -اعتػػػػداء عمػػػػى أألقصػػػػى لوحػػػػده 420ازدنػػػػاد عيػػػػؼ المسػػػػتوطينف اتجػػػػاه الفمسػػػػطنينف) اكنثػػػػر مػػػػف  -
سػػطنينف عػػاـ حػػادث احتكػػاؾ مػػف المسػػتوطينف مػػع الفم 63(, ) تقرنػػر لمجػػنش األسػػرائنمي نقػػوؿ ب 1044
 ( بمغة أخرى حوادث اعتداء مف المستوطينف.1044

األعتػػداء عمػػػى الممتمكػػػات الفمسػػػطنينة نػػػزداد شراسػػػة, لػػػنس فقػػػط مػػػف قبػػػؿ المسػػػتوطينف, وايمػػػا مػػػف قبػػػؿ  -
هػػدـ وتجرنػػؼ, وقمػػع اعمػػدة الكهربػػاء, وحرمػػاف مػػف خطػػوط المنػػاه  -أألدراة المدينػػة –المؤسسػػة األحتاللنػػة 

سي. بالمقابػؿ اصػبح المسػتوطيننف نتجػرؤوف عمػى الوصػوؿ الػى الكنثنػر مػف القػرى في الكنثنر مف مياطؽ 
قػػرى نطػػا  –بنػػت فورنػػؾ  -بػػورنف, عػػراؽ بػػورنف –الفمسػػطنينة ونمارسػػوف الترهنػػب تحػػت يظػػر األحػػتالؿ 

 واألمنثمة عدندة.
 جدار الفصؿ العيصري بكؿ ما قضمه وشتته مف األرض الفمسطنينة. -
سػػػمطة الفمسػػػطنينة ومؤسسػػػاتها مػػػف خػػػالؿ التعػػػدي المتكػػػرر عمػػػى ميػػػاطؽ التقػػػونض المسػػػتمر لػػػدور ال -

يفوذها, مداهمة مؤسسػات واعتقػاالت, ممػا دفػع رئػنس الػوزراء فنػاض لنقػوؿ عيػدما تمػت مداهمػة تمفزنػوف 
 وطف بدانة هذا العاـ "اف اسرائنؿ ترند تقونض ما تبقى مف هنبة السمطة الوطينة الفمسطنينة".

ألسرائنمنة وتصاعدها, وعمى ضوء عػدـ حػدوث انػة اختراقػات فػي عممنػة السػالـ, في ظؿ حالة التضننؽ ا
بؿ حتى ايعداـ األمؿ في ذلػؾ, واصػرار اسػرائنمي عمػى اذالؿ الفمسػطنينف, وفػي مرحمػة تتصػؼ األوضػاع 
أألقتصػػادنة الفمسػػطنينة عمػػى ايهػػا األسػػوأ خػػالؿ العشػػرة سػػيوات األخنػػرة, بحنػػث باتػػت تعكػػس يفسػػها عمػػى 

نػػاة النومنػػة لألسػػر الفمسػػطنية بحنػػث اف معػػدؿ الفقػػر نػػزداد نومػػا تمػػو اآلخػػر, وتػػزداد اعػػداد األسػػر واقػػع الح
الفمسػػطنينة التػػي تعػػنش تحػػت خػػط الفقػػر, فػػاف مػػا نجػػري مػػف ايشػػطة مقاومػػة ضػػد األحػػتالؿ هػػو بػػال شػػؾ 

 يتنجة طبنعنة.
فمسػػطنينة عمػػى مقػػدار بغػػض اليظػػر عػػف األخػػتالؼ ) األخػػتالؼ المعمػػف( مػػا بػػنف الكنثنػػر مػػف القنػػادات ال

ضرورة األيتفاضة اـ عدـ ذلؾ, اال اف هذا أألختالؼ قد ال نسػرع مػف امكاينػة حصػوؿ األيتفاضػة, ولكيػه 
لػػف نميػػع وقوعهػػا حتػػى لػػو لػػـ نتميػػى الػػرئنس ابػػو مػػازف حصػػوؿ ايتفاضػػة نثالنثػػة, فػػاف واقػػع الحػػاؿ نقػػوؿ اف 

ضػػة الجدنػػدة قػػد اصػػبحت معالمهػػا واضػػحة الفمسػػطنيننف عمػػى اعتػػاب ايتفاضػػة نثالنثػػة, واف مؤشػػرات األيتفا
 وهي لف تكوف كما كايت األيتفاضة النثاينة, عينفة ومف فوؽ الى تحت.

تتشػػابه السػػيوات األربػػع األخنػػرة الػػى حػػدا كبنػػر مػػع السػػيوات التػػي سػػبقت األيتفاضػػة األولػػى, فاليشػػاطات 
األساسػػػنة لهػػا ايهػػػا تػػػزداد الجماهنرنػػة والشػػػعبنة واألحتجاجػػات تتػػػرواح مػػػا بػػنف شػػػهر وآخػػػر, ولكػػف السػػػمة 

وتتصاعد, وتتحصؿ عمى مؤندنف جدد محمنا ودولنا , خاصػة اف التوافػؽ الفمسػطنيي عمػى العمػؿ الشػعبي 
المقاوـ و غنر العينؼ بات شبه سائد ومتفؽ عمنه. فهػؿ نكػوف أضػراب األسػرى الحػالي مقدمػة أليتفاضػة 

 ؟.4654نثالنثة منثمما كاف الحاؿ في األيتفاضة األولى عاـ 
 47/5/7047، مركز المبادرة الفمسطينية )مفتاح(

 
 "إسرائيل"الطريق إلى نكبة  
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 عبد الحمنـ قيدنؿ
ربما تكوف ذكرى يكبة احتالؿ فمسطنف ويشأة كناف االغتصاب اإلسرائنمى مياسبة الجترار أحزاف حقنقنة، 

ف وهػدـ كنػاف االغتصػاب لكيها أنضا ػ في سيتها الرابعة والستنف ػ مياسبة لتجدند األمؿ في تحرنر فمسػطن
. 

لنسػػت هػػذه دعػػوة لتفػػاؤؿ مجػػػػػػػايى، وال مراوغػػة لمػػيفس األمػػارة باألمػػايى، بػػؿ قػػراءة لمشػػهد قػػد تخػػتمط فنػػه 
الصػػػػػػور، وقػػد تػػتالطـ التوقعػػات، لكػػف خػػط سػػنر حركػػة التػػارنخ نبػػدو فػػي تقػػػػػػدنريا ظػػاهرا، وخالصػػته أف 

زماف الهزنمة، برغـ أيها تممؾ كؿ ما في الػدينا مػف متػاع  إسرائنؿ كفػػػػت عف إمكاينة اليصر، وحؿ عمنها
 الحروب.

تػػأمموا ػ فقػػط ػ خػػط سػػنر معركػػة األمعػػاء الخاونػػة، ومػػا فعمػػه إضػػراب عشػػرات األسػػرى الفمسػػطنيننف عػػف 
الطعػػاـ، وصػػحوة الػػروح الفمسػػطنينة التػػى أحػػدنثها اإلضػػراب، وتكػػوف حركػػة شػػعبنة واسػػعة بإلهػػاـ إضػػراب 

مػف وراء الجػدار العػازؿ،  4615لقمب الفمسطنيى يابضا موحدا في الضفة وغزة وعرب األسرى، بدا فنها ا
بنيمػػا بػػدت إسػػرائنؿ فػػي حػػاؿ اإليكشػػاؼ والهمػػع، ولػػنس بنػػدها غنػػر تفرنػػؽ األسػػرى، ومحاولػػة إطفػػاء اليػػار 
 التػػى أشػػعمها قػػرار اإلضػػراب، وبػػإجراءات تزنػػد اليػػار اشػػتعاال، فقػػد بػػدت حركػػة يصػػرة األسػػرى كأيهػػا توحػػد

 الفمسطنيننف عمى صوت واحد، وتكتسح حواجز االيقساـ السناسى بنف سمطة عباس وحركة حماس.
بدا إضراب األسرى كأيه تجدند لوعد المقاومػة بطرنقػة جدنػدة، بػدا كعمػؿ سػممى نفتػتح نثػورة سػممنة، أقػرب 

لنثػورات، تكػررت عاـ ايدالع ا 1044في صورتها وحوافزها إلى طراز النثورات العربنة المعاصرة، فميذ بدء 
حػػاالت اسػػتيهاض نثػػورة شػػعبنة ممانثمػػة فػػي فمسػػطنف، وكميػػا نػػذكر تحػػرؾ جماعػػات مػػف الشػػباب الفمسػػطنيى 
تحػت شػعار )الشػعب نرنػد إيهػػاء اإليقسػاـ(، نثػـ تحػرؾ جماعػات مػػف الفمسػطنيننف فػي الشػتات العربػى إلػػى 

خنػػػر، نثػػػـ زنػػػادة وتنػػػرة خطػػػوط الحػػػدود، وقػػػد بػػػدت يمطػػػا متكػػػررا فعػػػاال، وتػػػداعت ظػػػواهره عبػػػر العػػػاـ األ
المظػػػاهرات واالحتجاجػػػات الشػػػعبنة المتحدنػػػة لجػػػدار الفصػػػؿ العيصػػػرى، نثػػػـ حػػػوادث الصػػػمود األسػػػطورى 
لمفمسطنيننف في القدس، وكمها ػ أى هذه التحركات المتفرقة ػ بدت كمدد مضاؼ لحمـ صياعة نثورة شػعبنة 

لشػػعب التػػى النغمبهػػا غػػالب، وبػػذات سػػممنة، تتجػػاوز عقبػػات االحتػػراب الفصػػائمى المهمػػؾ، وتؤسػػس لقػػوة ا
اإللهػػاـ الغرنػػزى الػػذى أسػػقط يظمػػا موالنػػة إلسػػرائنؿ، بػػرغـ أف هػػذه الػػيظـ بػػدت طػػونال كأيهػػا مػػف الجبػػاؿ 
الرواسػػى، وبػػدت كأيهػػا تعػػنش فػػي خػػالء صػػحراوى، تحولػػت فنػػه الشػػوارع والمنػػادنف العربنػػة إلػػى مػػا نشػػبه 

حركػػة، ومػػع يػػػداء النثػػورات تحػػوؿ الموقػػؼ بكاممػػػه، الربػػع الخػػالى، وحنػػث الخبػػر وال حػػػس وال صػػوت وال 
واكتشؼ الياس المهايوف قوتهـ الكامية في اتحادهـ، وفى خروجهـ مجتمعنف إلى الشوارع والمنادنف، وفى 
االحتشػػاد السػػممى المتفػػوؽ أخالقنػػا، وفػػى الصػػبر عمػػى اإلبػػتالء واالسػػتعداد الهائػػؿ لمتضػػحنة، وفػػى البقػػاء 

لػػى أف تسػػقط النثابػػت المتصػػؿ عمػػى حالػػة ال لػػى أف نتحقػػؽ الهػػدؼ مهمػػا طػػاؿ الػػزمف، وا  غضػػب الهػػادر، وا 
الػػػيظـ بضػػػربة شػػػعب، وتمممػػػا كمػػػا نمكػػػف أف نسػػػقط احػػػتالؿ إسػػػرائنؿ بضػػػربة احتشػػػاد الشػػػعب الفمسػػػطنيى 
لشهور متصمة، وبصناغة أهداؼ متدرجة قد نكوف مالئمػا أف تبػدأ بشػعار )الشػعب نرنػد إيهػاء االحػتالؿ( 

 ة كمرحمة أولى.في القدس والضفة وغز 
وقد يحب أف يجازؼ بتوقع نثػورة شػعبنة فمسػطنينة مػف الطػراز العربػى الجدنػد، وتبػدو ليػا المعػارؾ الشػعبنة 
المبعنثرة عمى السطح، ومف حوؿ شعارات إيهاء حصار غزة، أو شػعارات تفكنػؾ االسػتنطاف وهػدـ الجػدار 

رى المضػربنف عػف الطعػاـ، والقابمػة العازؿ، أو شعارات وقؼ تهوند القدس، أو شعارات دعػـ صػمود األسػ
لمتصػػاعد مػػع ايضػػماـ أسػػرى جػػدد إلػػى معركػػة )األمعػػاء الخاونػػة(، أو خػػوض المعركػػة بالتيػػاوب بػػنف مػػا 
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نصػػؿ إلػػى خمسػػػة آالؼ أسػػنر فمسػػػطنيى، وهيػػا تبػػػدو رمزنػػة األسػػرى بالػػػذات ممهمػػة، فهػػػـ العيػػواف األشػػػد 
ة البشػػرنة خالصػػة ممتػػازة مػػف التكونيػػات وضػػوحا عمػػى محيػػة أسػػر فمسػػطنف بكاممهػػا، وهػػـ بحكػػـ اليوعنػػ

القنادنػػة الطمنعنػػة، وهػػـ نيتمػػوف بػػالطبع إلػػى فصػػائؿ فمسػػطنينة متعػػددة، لكػػف فمسػػطنف تجمعهػػـ بػػأكنثر ممػػا 
تفرقهـ سناسات الفصائؿ، وهـ الفئة األكنثر تألقا في الوجداف الفمسطنيي المقاوـ، والمؤهمة أكنثر مف غنرها 

ا نفسػػػر الحنونػػػة المضػػػافة لمتحػػػرؾ الشػػػعبي مػػػف حػػػوؿ قضػػػنة إضػػػراب إللهػػػاـ الشػػػعب الفمسػػػطنيي، وهػػػو مػػػ
األسرى، وبهدؼ أبعد مف تحرنر األسرى وردهـ إلى أهالنهـ، فالشعب الفمسطنيي اآلف في أمس االحتناج 
إلى حركة عفونة توحد وتحشد وتمهـ، وتيهػي ركػود االسػتقطاب الفصػائمي المسػنطر عمػى كتمػة غالبػة مػف 

 الصمبة لنثورة الفمسطنيننف عمى الطراز العربي الجدند. السكاف، وتخمؽ اليواة
وقد نرى البعض أييا يحمـ، ويحف كذلؾ بالفعؿ، لكف الفارؽ كبنر بنف الحمـ والوهـ، الوهـ معمؽ فػي فػراغ 
وجػػدايي وتػػارنخي، بنيمػػا الحمػػـ ونثنػػؽ االرتبػػاط بوجػػداف المحظػػة وحقػػائؽ التػػارنخ الجػػاري، فالباعػػث الحػػافز 

ي يرنػػدها قػػائـ ومتصػػؿ، وهػػو ػ فػػي المجمػػؿ ػ تحػػدي وجػػود االحػػتالؿ اإلسػػرائنمي وكنػػاف عمػػى النثػػورة التػػ
االغتصػػػاب، وطبنعتػػػه العدواينػػػة المتأصػػػمة ممػػػا نخمػػػؽ سػػػببا مباشػػػرا لمنثػػػورة كػػػؿ نػػػـو وكػػػؿ سػػػاعة، وحنونػػػة 
الشػػػعب الفمسػػػطنيي تتجػػػدد بعػػػد سػػػيوات ركػػػود طالػػػت ميػػػذ توقػػػؼ االيتفاضػػػة النثاينػػػة، واختنػػػارات الفصػػػائؿ 

سندة تصطدـ بحائط الخسراف األكند، وكمها ػ باستنثياءات قمنمة ػ سقطت في خطنئة ترؾ المقاومػة إلػى المت
المسػػاومة، وهػػو مػػا نفسػػح المجػػاؿ لخنػػاؿ مقػػاـو مػػف يػػوع مختمػػؼ ، النبػػدد بػػؿ نجػػدد، نجمػػع وال نفػػرؽ، وال 

راكة كػػػؿ اليػػػاس ال نتيكػػػر لمنػػػراث المقاومػػػة المسػػػمحة، بػػػؿ نضػػػنؼ إلنهػػػا زادا جدنػػػدا، ومقاومػػػة مفتوحػػػة لشػػػ
الفػػػدائننف وحػػػدهـ، نممػػػؾ كػػػؿ فمسػػػطنيي أف نيضػػػـ إلنهػػػا، وبقػػػراره الػػػذاتي التمقػػػائي، وال نحتػػػاج إلػػػى تػػػدرنب 
خػػاص، فهػػو نخػػرج إلػػى نثػػورة الصػػدور العارنػػة المسػػمحة بالصػػبر واإلنمػػاف، ونتحػػد مػػع إخوتػػه فػػي مواكػػب 

جموع عمى النثبات في المنادنف، وفضح مقدسة تمنؽ بقداسة فمسطنف، نحتمموف األذى معا، وتحفزهـ قوة ال
العيصػػرنة اليازنػػة اإلسػػرائنمنة عمػػى مػػرأى مػػف البشػػر جمنعػػا، فػػالنثورات السػػممنة اآلف تيتقػػؿ تػػوا بالصػػػوت 
والصورة، ومشاهد الجموع الفمسطنينة في النثػورة الجدنػدة تغػري بااليضػماـ إلنهػا، وتخمػؽ روحػا موحػدة فػي 

جماهنرالنثورات العربنة المعاصرة إلى قوة دعـ نومي مرئي لمحػػؽ  الشتات الفمسطنيي، وتحوؿ المالننف مف
حناء هدؼ التحرنر الفمسطنيي بزحؼ  الفمسطنيي، فالكؿ نيتظر شرارة النثورة الجدندة عمى أبواب القدس، وا 

 الياس العادننف الذنف نصيعوف التارنخ، ونغنروف خرائط الدينا.
لفمسػػطنيي، فقػػد خمقتػػه محيػػة اليكبػػة خمقػػا جدنػػدا، وهػػو أكنثػػر وال أحػػد نمكيػػه المزانػػدة عمػػى كفاحنػػة الشػػعب ا

الشعوب العربنة تعمنما وأفضمها وعنا، وظؿ لعقود مصدر إلهاـ حي متجدد لمنثورننف العرب عمى اختالؼ 
أقطػػارهـ، وكػػاف شػػرفا عظنمػػا ألجنػػاؿ مػػف النثػػورننف العػػرب أف التحقػػت بحركػػات المقاومػػة الفمسػػطنينة، وأف 

ائننف، وأف ذهبػػػػوا فػػػي قوافػػػػؿ الشػػػهداء واألسػػػػرى، ومػػػع أجػػػػواء النثػػػورات العربنػػػػة حمػػػؿ بعضػػػها سػػػػالح الفػػػد
المعاصرة، ومع نثورة ممانثمة تتداعى بشائرها في قمب فمسطنف، تيضج ظػروؼ لمشػاركة الجمنػع فػي عمػؿ 
واحػػد، ومػػف كػػؿ فػػي موقعػػه وقطػػره وسػػاحاته، وفػػي سػػناؽ معركػػة مؤكػػدة الكسػػب، تسػػتمد وقودهػػا مػػف يكبػػة 

 الطرنؽ إلى يكبة إسرائنؿ. فمسطنف، وتفتح
 41/5/7047، القدس العربي، لندن

 
 :الموازين تميل لصالح قوى اليمين"سرائيل"إترجيح االنتخابات المبكرة في  

 عمي بدواف
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باتػػت رائحػػة االيتخابػػات التشػػرنعنة المبكػػرة فػػي اسػػرائنؿ تيطمػػؽ فػػي الهػػواء ميػػذ بضػػعة أشػػهر، وقػػد اكتمػػؿ 
عمـو األحزاب والقوى السناسنة لتقرنب موعد االيتخابات التشرنعنة )ايتخابات تبمور اتجاه عاـ تقرنبًا عيد 

الكينسػػػػت التاسػػػػع عشػػػػر( بعػػػػد اف اتمػػػػت األحػػػػزاب الكبػػػػرى مؤتمراتهػػػػا الداخمنػػػػة، وأعػػػػادت هنكمػػػػة مواقعهػػػػا 
 القنادنة.

يػوفمبر( تقرنب موعد االيتخابات نعيي اجراءها قبؿ عاـ مف تارنخها اليظػامي المقػرر فػي تشػرنف النثػايي )
، حنث تشنر المعطنات المتوافرة ميذ فترة لنست بالقصػنرة والػى 1041الى تشرنف األوؿ )اكتوبر(  1040

حػػػنف بػػػأف االتصػػػاالت مػػػف وراء لكػػػوالنس تجػػػري عمػػػى قػػػدـ وسػػػاؽ لتقػػػدنـ موعػػػد االيتخابػػػات بػػػنف ممػػػػنثمي 
تعقػػػد فنػػػه االيتخابػػػات  االحػػػزاب الكبػػػرى )المنكػػػود، العمػػػؿ، كادنمػػػا، ...( لموصػػػوؿ الػػػى موعػػػد متفػػػؽ عمنػػػه

 العامة.
 43زعػػنـ حػػزب كادنمػػا )معيػػاه بالعربنػػة الػػى األمػػاـ( الجيػػراؿ شػػاؤوؿ موفػػاز نقتػػرح إجػػراء االيتخابػػات فػػي 

تشرنف األوؿ المقبؿ، بعد عند ما نسمى بػ )فرحة التوراة( عيػد النهػود، فنمػا نتوافػؽ معػه قػادة حػزب العمػؿ 
فنما نرغب يتاينػاهو بتحدنػد «. اسرائنؿ بنتيا»ف المسمى بحزب وحتى حزب وزنر الخارجنة أفنغدور لنبرما

 .1041آب )اغسطس(، أو في أبعد حد في االسبوع االوؿ مف شهر أنموؿ )سبتمبر(  41موعدها في 
تقرنػػب موعػػد االيتخابػػات التشػػرنعنة، امػػر اعتػػادت عمنػػه الحنػػاة السناسػػنة الداخمنػػة فػػي اسػػرئنؿ خصوصػػًا 

المطروحػػػػة عمػػػػى جػػػػدوؿ األعمػػػػاؿ وميهػػػػا ممػػػػؼ الوضػػػػع التفاوضػػػػي مػػػػع عيػػػػدما تتعقػػػػد بعػػػػض الممفػػػػات 
الفمسطنيننف خصوصًا والعرب عمومًا، وعيدما تتعقد بعض الممفات الداخمنة كػالممؼ االقتصػادي وممفػات 
الرفػػاه االجتمػػاعي والضػػماف وغنرهػػا. كمػػا نػػتـ المجػػوء الػػى تقرنػػب موعػػد االيتخابػػات التشػػرنعنة عيػػدما تػػرى 

 أيها في وضع مرنح لمميازلة السناسنة في مواجهة برامج األحزاب الميافسة لها.األحزاب الكبرى ب
القػادر عمػى اكتسػاح الشػارع « ممػؾ اسػرائنؿ»وفي هػذا السػناؽ فػاف بينػامنف يتاينػاهو نػرى يفسػه اآلف بأيػه 

آلف، وحصد مكاية مرموقة لحزب المنكود في أي ايتخابات تشرنعنة مقبمة، لذا فهو نقبؿ بتقرنػب موعػدها ا
وندفع بهذا االتجاه رغـ التأفؼ الذي أبداه قبؿ اشهر مضت خوفًا مف بعػض القضػانا الداخمنػة التػي هبػت 
فػػػي وجهػػػه مػػػف قبػػػؿ الجمهػػػور االسػػػرائنمي وتحدنػػػدًا قضػػػانا الرفػػػاه االجتمػػػاعي والضػػػماف الصػػػحي والسػػػكف 

هػػا ولحركػػات االحتجػػاج الشػػبابي وغنرهػػا مػػف المطالػػب التػػي تػػؤرؽ حنػػاة المجتمػػع الػػداخمي، والتػػي نتوقػػع ل
االجتماعي أف تعػود لمهبػوب مػف جدنػد فػي الصػنؼ المقبػؿ، حنػث تشػعر بعػض القطاعػات الميتجػة بأيهػا 
مظمومػػة وتعػػايي الفاقػػة رغػػـ قنػػاـ يتاينػػاهو بتهدئػػة روعهػػا خػػالؿ الشػػهور الماضػػنة وقنامػػه باقتطػػاع مبػػالغ 

، 1040الرفاه االجتماعي مف موازية بمنوف دوالر( لصالح  302بمنوف شنكؿ )تعادؿ  42وصمت الى يحو 
 متحواًل الى )بابا يونؿ( الذي نوزع الهدانا.

اف المؤشرات التي نمتقطها كؿ متػابع لمشػأف الػداخمي االسػرائنمي تقػوؿ بػأف السػبب الػرئنس لقبػوؿ يتاينػاهو 
ؿ( الػذي بتقرنب موعد االيتخابات العامة بعد احجاـ سابؽ، نعود بسبب الخػالؼ حػوؿ البػدنؿ لقػايوف )طػا

نمػػـز بتجينػػد األصػػولننف لمجػػنش االسػػرائنمي وبعػػد أف بػػدأت يتػػائج اسػػتطالعات الػػرأي تشػػنر الػػى التراجػػع 
« حمػػاس»اليسػػبي لمكايػػة حػػزب المنكػػود )رغػػـ بقائهػػا األعمػػى تقػػدمًا( فػػي أعقػػاب عممنػػة التبػػادؿ مػػع حركػػة 

 )صفقة شالنط(.
ات التشػرنعنة كمػا ترنػد بػاقي األحػزاب الكبػرى وعمنه، وعمى ضوء رغبة يتايناهو في تقرنب موعد االيتخابػ

في اسرائنؿ سنعود يهج تقمنص المصروفات ونتوقع أف تجمد قرارات الزنادة، لتصبح التقمنصات جزءًا مف 
 االتفاؽ االئتالفي لمحكومة المقبمة بعد االيتخابات.
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ي لحػؿ الكينسػت، لنػتـ وعمى ضوء ذلؾ نتوقع أف ندرس يتايناهو امكاف المبادرة الى مشػروع قػايوف حكػوم
طرحه عمى القراءة االولى ومف هياؾ الى لجية الكينست، وسنفعؿ يتايناهو ذلؾ بعد اف نتفػؽ عمػى موعػد 
محػػدد مػػػع لنبرمػػػاف واالحػػػزاب االصػػػولنة. ونتوقػػػع كػػػذلؾ أف تطػػػرح بػػػاقي األحػػػزاب كحػػػزب العمػػػؿ، وحػػػزب 

القػػػرار بااليتخابػػػات التشػػػرنعنة منػػػرنتس وحػػػزب كػػػدنما مشػػػارنع قػػػواينف حػػػؿ الكينسػػػت، فػػػي سػػػناؽ السػػػعي ل
 المبكرة وتحدند موعدها.

الى ذلؾ، فاف التراجع اليسبي العػاـ لحػزب المنكػود، رغػـ تصػدره يتػائج اسػتطالعات الػرأي، مػا زالػت تقػوؿ 
بػػأف حػػزب المنكػػود سػػنكوف صػػاحب الحظػػوة األكبػػر فػػي تحصػػنؿ أكبػػر عػػدد مػػف مقاعػػد الكينسػػت المقبمػػة 

هػػػي عػػػدد مقاعػػػد الكينسػػػت. فقػػػد أظهػػػر آخػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي يشػػػرته  410مقعػػػدًا مػػػف أصػػػؿ  00وبواقػػػع 
أيه في حاؿ إجراء االيتخابات العامة المبكػرة فػي إسػرائنؿ، سنحصػؿ حػزب « ندنعوت أحرويوت»صحنفة 

مقعػدًا، بنيمػا نتوقػع أف نتراجػع حػزب كػدنما بقنػادة الجيػراؿ شػاؤوؿ موفػاز  00المنكود بقنادة يتايناهو عمػى 
مقعػدًا، أمػا حػزب  45، بنيما نتوقع لحزب العمؿ بقنادة شنمي نحنمػوفنتش أف نحصػؿ عمػى مقعداً  44إلى 
مقعػدًا، وحركػة شػاس )نمػنف تػوراتي( عمػى سػبعة مقاعػد،  40فنتوقػع لػه أف نحصػؿ عمػى « اسرائنؿ بنتيا»

« منػػػرتس»)نمػػػنف تػػػوراتي( فنتوقػػػع أف نحصػػػؿ عمػػػى سػػػتة مقاعػػػد، وحػػػزب « نهػػػدوت هتػػػوراة»أمػػػا حػػػزب 
مى أحزاب النسار االسرائنمي عمى خمسة مقاعد، أما حزب نائنر لبند فنتوقع أف نحصؿ عمى المحسوب ع

 مقعدًا. 44مقعدًا، بنيما ستحافظ األحزاب العربنة ككؿ عمى  44
أما حزب )أرنه درعي( فنتوقع له أف نحصؿ عمى نثالنثة مقاعد، لنكوف حزبًا مهمًا في ترجنح كفػة ائػتالؼ 

مقعػدًا، بنيمػا ستحصػؿ أحػزاب  34ف في الكينست المقبؿ نتوقع لها أف تتراجع إلػى النمنف، فقوة كتمة النمن
مقعدًا، فايضماـ حػزب ارنػه  23والنسار االسرائنمي )نشمؿ كادنما وحزب لبند( عمى » الوسط »ما نسمى 

 مقعدًا. 31درعي ألحزاب النمنف سنعزز مكايتها ونعطنها غالبنة في الكينست تصؿ يحو 
يحػػػف أمػػػاـ موعػػػد شػػػبه مؤكػػػد اليتخابػػػات عامػػػة مبكػػػرة فػػػي اسػػػرائنؿ، ونتوقػػػع أف نكػػػوف  وخالصػػػة القػػػوؿ،

الموضوع الداخمي هو الموضوع األساس في برامج األحزاب الجتذاب الجمهور، في حنف نتوقع أف نكوف 
حضور الممػؼ السناسػي المتعمػؽ بالمفاوضػات مػع الفمسػطنيننف محػدودًا ولػنس حاسػمًا باليسػبة لميػاس فػي 

ع االسػػرائنمي وحتػػى الممػػؼ اليػػووي االنرايػػي الػػذي طالمػػا كػػاف ومػػا زاؿ ممفػػًا اسػػتخدامنًا فػػي عممنػػات الشػػار 
اسػػتقطاب اليػػاس فػػي اسػػرائنؿ وتحشػػندهـ خمػػؼ هػػذا الحػػزب أو ذاؾ. ونتوقػػع كػػذلؾ أف تبقػػى قػػوى النمػػنف 

مػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ محافظػػػة عمػػػى حضػػػورها، لتشػػػكنؿ ائػػػتالؼ جدنػػػد سػػػنكوف عمػػػى األرجػػػح استيسػػػاخًا لمحكو 
 الحالنة.
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