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 توقيع اتفاق بإنياء إضراب األسرى بعد الموافقة عمى تنفيذ كافة مطالبيم برعاية مصرية 5
المجنة القيادية العميا ، أف ىدى بارودو حسني مينا ، عف مراسمييا 55/5/1051، فمسطين أون الين ذكرت

، اتفاًقا مع "مصمحة السجوف اإلسرائيمية" في سجف عسقالف، 1051-1-51ف لإلضراب وقعت، اإلثني
يوًما، بعد  12بحضور مسؤوليف مصرييف، يقضي بإنياء إضراب األسرى المفتوح عف الطعاـ المتواصؿ منذ 

 الموافقة عمى تنفيذ كافة مطالبيـ العادلة والمشروعة. 
دة اإلضراب أف سمطات االحتالؿ وافقت عمى كافة ونقمت مصادر موثوقة لػ"فمسطيف أوف اليف"، عف قيا

 مطالب األسرى بعد مشاورات مطولة مع المسؤوليف المصرييف حوؿ بنود االتفاؽ. 
وذكرت المصادر أف أىـ بنود االتفاؽ التي جرى التوقيع عمييا ىي: إنياء العزؿ االنفرادي لكافة األسرى 

براىيـ حامد وعبد اهلل ا لبرغوثي، والموافقة عمى استئناؼ برنامج الزيارات ألىالي بمف فييـ حسف سالمة وا 
 أسرى قطاع غزة. 

ووفؽ ما أعمنو السفير المصري لدى السمطة ياسر عثماف، فإف االتفاؽ ينص عمى إنياء العزؿ االنفرادي، 
بعد واستئناؼ برنامج الزيارات ألىالي أسرى قطاع غزة، ووقؼ تطبيؽ ما يسمى بػ"قانوف شاليط" الذي ُفرض 

أسر المقاومة الفمسطينية لمجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط، إلى جانب تحسيف األوضاع االعتقالية في 
عادة الحياة إلى ما كانت عميو سابقًا.   سجوف االحتالؿ وا 

وأوضح عثماف في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"، أف االتفاؽ الموقع برعاية مصرية، واضح المعالـ 
 اإلجراءات، "وسيكوف ىناؾ التزاـ بو مف الجانب اإلسرائيمي". ومحدد الخطوات و 

وقاؿ: "إف ىذا االتفاؽ يأتي تتويًجا لمعركة األمعاء الخاوية التي خاضتيا الحركة األسيرة في سجوف 
االحتالؿ منذ السابع عشر مف ابريؿ/ نيساف الماضي، وتتويًجا لنضاالتيا في وجو الممارسات اإلسرائيمية". 

لسفير المصري: "إف األسرى المضربيف عف الطعاـ يستحقوف منا كؿ الدعـ والتقدير الالـز ألنيـ وأضاؼ ا
خطوا بنصرىـ في ىذه المعركة نموذًجا وسابقًة سيستفيد منيا باقي االسرى في سجوف االحتالؿ". وأنيى 

بيـ عف الطعاـ المتضامنوف في خيمة التضامف مع األسرى بساحة الجندي المجيوؿ وسط مدينة غزة إضرا
 يومًا بعد تأكيد المجنة القيادية العميا لإلضراب في سجوف االحتالؿ نبأ توقيع االتفاؽ. 51والمتواصؿ منذ 

وعمت مظاىر الفرح خيمة التضامف في غزة، وشيدت شوارع المدينة احتفاالت جماىيرية ابتياجًا بتوقيع 
 ركتيا "سنحيا كرامًا". االتفاؽ، واالنتصار الذي حققتو الحركة األسيرة في مع
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إف  ،مصادر الشاباؾ قالت، أف وليد عوض، عف مراسميا 55/5/1051، القدس العربي، لندنونشرت 
اإلتفاؽ ينص عمى إعادة األسرى في العزؿ االنفرادي إلى األقساـ في السجوف، والسماح لألسرى مف قطاع 

 ة أف يكونوا أقرباء مف الدرجة األولى.غزة والضفة الغربية باستقباؿ زوار مف جانب عائالتيـ، شريط
وأضافت مصادر الشاباؾ أنو مقابؿ ذلؾ تعّيد األسرى بأال يشاركوا في أنشطة 'إرىابية' في السجف وأف 
يمتنعوا عف أي نشاط يعتبر أنو يدعـ 'اإلرىاب' وبضمف ذلؾ تجنيد أشخاص ألنشطة كيذه أو توجيييـ أو 

 دة في تجنيد أشخاص.تمويميـ أو التنسيؽ بينيـ أو المساع
وأعمف الشاباؾ أنو في حاؿ قاـ أسرى بأنشطة 'إرىابية' مف داخؿ السجف، فإف التفاىمات التي تـ التوصؿ 

وحسب الشاباؾ، فإف األسرى وّقعوا عمى تعّيد ينص عمى أف 'نشاطًا ضد األمف يتـ  إلييا ستعتبر الغية.
السجوف اإلسرائيمية سيؤدي إلى إلغاء تعيدات تنفيذه مف داخؿ السجف أو استئناؼ إضراب األسرى في 

 إسرائيؿ في تنفيذ التسييالت في المجاالت المذكورة'.
وأضافت مصادر الشاباؾ أنو تـ التوّصؿ إلى اإلتفاؽ في أعقاب تعّيد قادة المنظمات الفمسطينية خارج 

لألسرى بالتوقيع عمى  السجوف بمنع أنشطة 'إرىابية' مف داخؿ السجف، وبعد أف أعطوا 'الضوء األخضر'
 اإلتفاؽ.

أكد رئيس نادي األسير قدورة فارس، أف القيادة العميا لألسرى وافقت عمى إتفاؽ يقضي باالستجابة و 
وأوضح فارس أف 'ىذا اإلتفاؽ جاء مف كافة الفصائؿ في سجوف اإلحتالؿ بعد اجتماع جرى  لمطالبيـ.

واعتبر أف قرار القيادة العميا لألسرى ىو  ف'.اليوـ )امس( في سجف عسقالف مع ممثمي مصمحة السجو 
 'قرارنا أيضًا ونحف نرضى بما يرضاه األسرى'.

ومف جيتو قاؿ جياز المخابرات العامة المصرية برئاسة المواء مراد موافي، إنو تمكف مف دفع الجانب 
سجوف االحتالؿ مقابؿ اإلسرائيمي لمموافقة عمى تنفيذ مطالب األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في 

وقؼ إضرابيـ، والتي يرى الجميع أنيا مطالب مشروعة تستند عمى ما كفمو القانوف الدولي واتفاقية جنيؼ 
 بشأف معاممة األسرى، وذلؾ بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويمة.'

« حماس»ركة قيادي رفيع في ح، أف جيياف الحسيني، عف مراسمتيا 55/5/1051، الحياة، لندنوأوردت 
إف ما تـ التوصؿ إليو مف تفاىـ ىو إجماع بيف القوى والفصائؿ الفمسطينية، لكف الذي حسـ « الحياة»قاؿ لػ 

األمر ىـ المضربوف بعد عرض االتفاؽ عمييـ. ورأى أف االتفاؽ يعتبر انجازًا لممضربيف، فيو سمح ليـ 
عتقؿ ممتـز القواعد األمنية ولـ يمارس أي عمؿ بالزيارات، وعدـ التجديد لالعتقاؿ اإلداري طالما اف الم

 تحريضي. ولفت إلى صعوبة التجاوب مع كؿ مطالب المقاومة.
وزير شؤوف األسرى والمحرريف ، أف 54/5/1051، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وأضافت 

نياء سياسة العزؿ االنفرادي قاؿ إف األسرى أعمنوا أف إدارة السجوف استجابت لمطالبيـ بإقراقع،  عيسى
ساعة مف توقيع االتفاؽ، والسماح ألىالي قطاع غزة بزيارة أبنائيـ في السجوف منذ شير مف  21خالؿ 

وأضاؼ قراقع، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوـ االثنيف، في خيمة االعتصاـ أماـ بمدية  توقيع االتفاقية.
داري، 'أف أي ممؼ معتقؿ إداري يتـ فحصو مف قبؿ الجيات البيرة، أف االتفاؽ نص بخصوص االعتقاؿ اإل

 القضائية، أما المعتقميف الذيف لـ تتوفر بحقيـ معمومات أمنية لف يتـ تجديد فترة اعتقاليـ'.
 شييد  تحتجزىـ  في ما يسمى مقابر األرقاـ. 500كما نص االتفاؽ عمى تسميـ إسرائيؿ لرفات 
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ى تحسيف شروط الحياة اإلنسانية لألسرى، واالستجابة لمطالب أخرى وأشار قراقع إلى أف االتفاؽ نص عم
يطرحيا المعتقموف، الفتا إلى أف المحامي جواد بولس في طريقو لمستشفى سجف الرممة مع لجنة اإلضراب 

 عف األسرى، إلبالغ المعتقميف اإلدارييف بيذا االتفاؽ.
، االتفاقية التي أبرمت في العاصمة وقاؿ إف المجنة العميا لقيادة اإلضراب وقعت في عسقال ف، مساء اليـو

 المصرية القاىرة أمس، بحضور مبعوث الرئيس عزاـ األحمد، وفصائؿ العمؿ الوطني برعاية مصرية.
وأشاد بالتفاؼ أبناء شعبنا بكافة فئاتو حوؿ قضية األسرى، 'خاصة التفاؼ القيادة الفمسطينية وعمى رأسيا 

 مة، بعد فضح إسرائيؿ سياسيا وأخالقيا أماـ نفسيا والعالـ أجمع'.الرئيس محمود عباس والحكو 
بساـ ذياب شقيؽ األسير  ، أفحكمت يوسؼ، عف مراسميا 55/5/1051، وكالة سما اإلخباريةونشرت 

( يوما باتفاؽ ابـر بواسطة 22أعمف اف شقيقو انيى اضرابو المفتوح عف الطعاـ والذي امتد الي ) بالؿ ذياب
ذات السياؽ أكد والد االسير ثائر حالحمو اف نجمو اخبره بوقؼ اضرابو المفتوح عف الطعاـ وفي ، مصرية

  بعد التوصؿ الي اتفاؽ يقضي باطالؽ سراحو فور انتياء حكمو االداري في الخامس مف الشير المقبؿ.
لتي تـ مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي نشر نص التفاىمات ا، أف 54/5/1051، القدس، القدسوأوردت 

 التوصؿ إلييا بعد إضراب األسرى ولكنو خمى مف اي اشارة الى المعتقميف االدارييف.
وقاؿ كما جاء في بياف، "كخطوة لبناء الثقة وكبادرة حسف النية حياؿ الرئيس الفمسطيني عباس تقّرر بإتماـ 

ات مف داخؿ السجوف المفاوضات مع السجناء األمنييف بعد أف وافقوا عمى وقؼ كامؿ ومطمؽ لكؿ النشاط
 اإلسرائيمية وتفاصيؿ ىذا االتفاؽ ىي كالتالي:

وقعت قيادة السجناء األمنييف المعتقميف في إسرائيؿ عمى تعيدات بوقؼ مطمؽ لكؿ النشاطات مف داخؿ  -5
السجوف اإلسرائيمية وأعمنت وقؼ إضراب السجناء وجاء ذلؾ في أعقاب التفاىمات التي تـ تبمورىا خالؿ 

 األخيرة بوساطة مصر والسمطة الفمسطينية.األياـ 
تـ احراز عمى ىذا التقدـ في االتصاالت بعد أف التـز قادة المنظمات الفمسطينية الموجودوف خارج -1

السجوف بمنع ىذا النشاط وبعد أف أعطوا "الضوء األخضر" مف جانبيـ إلى قادة السجناء األمنييف وكمفوىـ 
 بالتوقيع عمى ىذه التعيدات.

ووفقًا لنص التعيدات سيمتنع السجناء األمنييف عف أي نشاط يعتبر دعمًا عمميًا لإلرىاب بما في ذلؾ  -3
تجنيد نشطاء لتنفيذ عمميات وتوجيو العمميات وتمويميا وتنسيؽ بيف نشطاء وتقديـ المساعدة إلى النشطاء 

 وما إلى ذلؾ.
باسـ جميع السجناء األمنييف مف جميع ووقع قادة السجناء األمنييف عمى كتاب التعيدات أيضًا -1

المنظمات وفي جميع السجوف والمعتقالت في إسرائيؿ ويطبؽ االتفاؽ أيضًا عمى السجناء الذيف يتـ 
 اعتقاليـ في المستقبؿ.

وبالمقابؿ ليذه التعيدات وافقت إسرائيؿ عمى القياـ بسمسمة مف التسييالت التي تتعمؽ بظروؼ اعتقاؿ -1
يا إعادة سجناء يبقوف حاليا في الحبس االنفرادي إلى الزنازيف العامة والسماح ألقارب مف السجناء: بما في

 الدرجة األولى بزيارة سجناء أمنييف مف قطاع غزة والضفة الغربية.
إذ تبمور  1000وتـ تبمور التفاىمات مع السجناء وفقًا التفاؽ سابؽ تـ التوقيع عميو معيـ في شير أيار -6

 ية جولة لقاءات سرية وتـ احترامو مف قبؿ الطرفيف خالؿ فترة طويمة.اتفاؽ في نيا
وُكتب في كتاب التعيدات الحالي اف "القياـ بنشاط يمّس باألمف مف داخؿ السجوف أو استئناؼ إضراب -2

 السجناء في السجوف اإلسرائيمية سيؤدي إلى إلغاء التزاـ إسرائيؿ بتنفيذ ىذه التسييالت".
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ر واألردف والسمطة الفمسطينية مف خالؿ أجيزتيا األمنية دورًا أدى إلى التوقيع عمى لعبت كؿ مف مص-2
 ىذا االتفاؽ.

وتـ التشديد خالؿ المحادثات بيف األطراؼ عمى أف اإلجراءات التي تتخذىا إسرائيؿ إزاء السجناء  -9
نوات األخيرة في إسرائيؿ. األمنييف تعتبر ضرورية عمى خمفية تورط ىؤالء في عمميات تـ تنفيذىا خالؿ الس

 وتتمشى ىذه اإلجراءات مع مطالب القانوف الدولي واألعراؼ الدولية المعنية.
 وسيؤدي تورط السجناء األمنييف في عمميات إلى إعادة تفعيؿ ىذه اإلجراءات والى إلغاء التفاىمات.-50

ئو في يـو السبت المنصـر مع وقاؿ"وفي ىذا السياؽ لبت إسرائيؿ طمب الرئيس الفمسطيني عباس خالؿ لقا
مبعوث رئيس الوزراء نتنياىو, السيد مولخو, بتسميـ جثث لفمسطينييف ُقتموا خالؿ قياميـ بعمميات ضد 

جثة. وكاف مف المفترض تسميـ ىذه الجثث قبؿ عاـ ولكف تـ  500إسرائيمييف ووافقت إسرائيؿ عمى تسميـ 
 أجريت إلطالؽ سراح جمعاد شاليط". تأخير ذلؾ مف أجؿ عدـ المساس بالمفاوضات التي

فرحة عارمة عمت األراضي الفمسطينية وبيوت األسرى وخياـ ، أف 55/5/1051،السبيل، عّمانوأضافت 
فور اإلعالف عف انتصار األسرى في معركة األمعاء الخاوية، التي  ،التضامف والشوارع والبيوت الفمسطينية

اسة العزؿ االنفرادي واالعتقاؿ اإلداري والتفتيش العاري، وضعت عمى رأس مطالبيا ألوؿ مرة إنياء سي
 والسماح بزيارات ذوي أسرى قطاع غزة.

قالت لجنة القوى الوطنية واإلسالمية لمتابعة ممؼ اإلضراب بعيد إعالف االتفاؽ إننا "نعيش اليوـ في ظؿ و 
يوًما عمى التوالي في  12ت ىذا االنتصار الذي حققو األسرى في ظؿ معركة الحرية والكرامة التي استمر 
 ظؿ الجوع واألمؿ، وليسجؿ األسرى بذلؾ ممحة جديدة مف الصمود والتحدي".

وأضافت اف "معركة الكرامة لـ تنتيي بعد، وأف االنتصار ال يعني نياية المشوار بؿ بداية الطريؽ نحو 
 تحريرىـ مف خمؼ القضباف".

 
 ىي بوابة ومفتاح السالمقدس المسمحة.. وال لممقاومةعباس: كّنا المبادرين  

قاؿ الرئيس محمود عباس، مساء االثنيف، في خطاب لمشعب بالوطف والشتات لمناسبة  :وفا –راـ اهلل 
 ."إننا عمى ىذه األرض باقوف، كالسندياف باقوف، كأشجار زيتوننا باقوف"لمنكبة،  الذكرى الػ

لى مف قادونا مف النكبة إلى الثورة إلى الدولة، إلى إلى الذيف صنعوا تاريخا جديدا لشعبنا، إ"ووجو التحية 
خوانو  أرواح شيدائنا األبرار، وفي الطميعة مفجر وقائد ثورتنا األخ القائد التاريخي أبو عمار، وكؿ رفاقو وا 

لى أسرانا البواسؿ في معركتيـ ضد السجف والسجاف  ."قادة وكوادر، وا 
ـ، والعبث بالمدينة المقدسة مف قبؿ االحتالؿ ىو إذكاء إف القدس ىي بوابة ومفتاح السالعباس "وقاؿ 

لنيراف التوتر والحروب في المنطقة والعالـ، فنحف متمسكوف بكؿ ذرة تراب، وبكؿ حجر في القدس، ولف 
 ."يكوف ىناؾ أي اتفاؽ سالـ ال يتضمف إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لمقدس عاصمة دولتنا الفمسطينية

تكفي، بؿ نريد أفعااًل، تدعـ صمود أىمنا المقدسييف األبطاؿ المرابطيف دفاعًا عف األقواؿ ال "وتابع أف 
األقصى وكنيسة القيامة، بتنفيذ أشقائنا لتعيداتيـ المالية التي أقرت عمى مستوى القمة، واالستثمار في 

منًا مع أىميا وليس أكبَر عدٍد ممكف مف األشقاء لممدينة تضا "مشاريع تحقؽ تنمية اقتصادية مستدامة، وزيارة
 ."تطبيعًا مع العدو، كما يزعـ البعض
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القادة والمواطنيف العرب والمسمميف والمسيحييف، وكؿ أصحاب الضمائر الحية، وكؿ " عباسوناشد 
الحريصيف عمى بقاء بوابة السالـ مفتوحة، بأف يحموا القدس مف التيويد، وأف يثّبتوا صمود أىميا بالزيت، أو 

 ."بغير الزيت
مقاومة االحتالؿ مفيوـ شامؿ وواسع، أداوتو ووسائمو مختمفة، تحددىا في كؿ مرحمة المصمحة "أضاؼ أف و 

الوطنية العميا، فنحف كنا المبادريف إلى المقاومة المسمحة طيمة سنوات طويمة، وبفضميا أنجزنا االعتراؼ 
مشعب الفمسطيني، بعد أف كانت بحقوقنا، وبأف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي والوحيد ل

سرائيؿ وغيرىا منظمة إرىابية  ."المنظمة لسنوات طويمة تعتبر مف قبؿ الواليات المتحدة وا 
إننا مف حيث المبدأ مع المفاوضات المستندة إلى مرجعيات وأىداؼ واضحة، وكؿ ما نجريو مف "وأردؼ 

ؿ إلى نقطة سنعرؼ عندىا ويعرؼ العالـ اتصاالت ومف رسائؿ متبادلة الغاية األساسية منيا ىي الوصو 
قامة دولتنا، عممًا أف البديؿ الذي يتسع الحديث عنو ىو  أيضًا، إف كانت إسرائيؿ تقبؿ بإنياء احتالليا وا 

 ."دولة ثنائية القومية، وىذا ما نرفضو أيضا
قابات، ليست نقيضًا إف االنتخابات التي جرت مؤخرًا لمجالس الطمبة في جامعاتنا ولعدد كبير مف الن"وقاؿ 

نما ىي جزء مف نيجنا الديمقراطي الذي يجب أف نحافظ عميو، وقد آف األواف إلجراء  لممصالحة، وا 
أف ما "، مضيفا "االنتخابات البمدية أيضًا، وىذه ستجري قريبا جدا، والتي نأمؿ أف تجري في شطري الوطف

نما اعت بارات أخرى، آمؿ تجاوزىا بأسرع وقت ممكف، يعيؽ إنجاز المصالحة ليس الحرص عمى المقاومة، وا 
وسأواصؿ بذؿ كؿ الجيود مف أجؿ ىذا اليدؼ السامي، فإنجاز المصالحة أمنية كؿ الشعب وفي الطميعة 

 ."منيـ أمنية أسرانا.. فيؿ مف مستجيب؟
ا، في قيادة أف إدراكنا لمسؤولياتنا وواجباتنا وحرصنا عمى األمانة التي حممتمونا إياى"وأكد السيد الرئيس 

شعبنا ومعالجة قضاياه المتشعبة والمتعددة، يحتـ عمينا أف نحدد أولوياتنا، وأف نحسف إدارة ىذا الصراع 
 ."بدوف مزايدات أو شعارات جوفاء، مع تمسؾ ال يميف بثوابتنا، وبعزيمة ال تنكسر ميما كانت الصعاب

الجئيف كحؽ مقدس، فإنيا تقوـ أيضًا برعاية إف منظمة التحرير الفمسطينية مع تمسكيا بحؽ عودة ال"وقاؿ 
ومتابعة ومساعدة إخواننا الالجئيف في أماكف تواجدىـ كافة، كما تولي مؤسسات منظمة التحرير اىتماميا 
ورعايتيا إلخواننا وأخواتنا المغتربيف والمياجريف الفمسطينييف، وبعضيـ مف أبناء الجيؿ الثالث أو الرابع أو 

يتيف، ولمجاليات الفمسطينية الحديثة العيد في أوروبا ودوؿ غربية أخرى، والجاليات الخامس في األميرك
إننا نعمؿ كؿ ما بوسعنا لتنظيـ ىذه "، مضيفا "الفمسطينية في الدوؿ العربية الشقيقة وخاصة في دوؿ الخميج

 ."الجاليات وتوحيدىا حوؿ اليدؼ الوطني
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130993 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 .. ويؤكد أن اليّم األساسي ىو اإلفراج عنيمبانتصارىمعباس يينئ األسرى  

د عباس األسرى وأىالييـ باالنتصار الذي حققوه، لتحقيؽ ىنأ الرئيس محمو  :وكاالت –القدس المحتمة 
في سجف  اإلسرائيميةاتفاقا مع مصمحة السجوف  األسرىوقع  أفمطالبيـ اإلنسانية العادلة. وذلؾ بعد 

نياءعسقالف يقضي بتحقيؽ مطالبيـ   يوما.  عف الطعاـ المستمر منذ  إضرابيـ وا 
جانب قضية األسرى ومطالبيـ العادلة، مؤكدا أف اليـ  إلىت وشكر الرئيس عباس كافة األطراؼ التي وقف

ولمقيادة ىو اإلفراج عف كافة األسرى والمعتقميف في سجوف االحتالؿ. وأشار إلى أنو طالب  واألساسي ل

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=130993
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خالؿ لقائو مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيمي باإلفراج عف كافة األسرى والمعتقميف، خاصة الذيف اعتقموا ما 
 .قبؿ عاـ 

، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، وزير شؤوف األسرى والمحرريف أمسجاء ذلؾ خالؿ لقاء الرئيس، مساء 
عيسى قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، ووكيؿ وزارة شؤوف األسرى زياد أبو عيف، ووزير الشؤوف 

متغيير أحمد الطيبي، ورئيس جياز المدنية حسيف الشيخ، وعضو الكنيست العربي، رئيس الحركة العربية ل
 المخابرات العامة المواء ماجد فرج.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ىنية: صمود األسرى األسطوري أنجح إضرابيم وحقق مطالبيم 

أشاد رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية بصمود األسرى في سجوف االحتالؿ الذي : غزة
سطوري"، ال سيما بعد أف وافقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مطالبيـ مقابؿ وقؼ وصفو بػ "األ

 إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ الذي استمر ثمانية وعشريف يوًما.
وأكد في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "بصمود األسرى األسطوري في اإلضراب عف الطعاـ، 

شيًدا بجيود الشعب الفمسطيني "الذي حمؿ مطالب األسرى وناضؿ مف أنجحوا إضرابيـ وحققوا مطالبيـ"، م
عف شكره وتقديره لمصر "التي ساىمت بشكؿ فعاؿ بتحقيؽ ىذا اإلنجاز"، حيث ىنية وعبر  أجؿ تحقيقيا".

 شارؾ القنصؿ المصري لدى تؿ أبيب في المفاوضات حتى تـ التوقيع عمى االتفاؽ بحضوره.
 //قدس برس، 

 
 إلى دعم صمود الشعب الفمسطيني المحاصر بغزة المغربييدعو العاىل ىنية  

دعا رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، العاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس، إلى إنقاذ ودعـ الشعب الفمسطيني 
المحاصر في قطاع غزة، والذي يعاني مف أزمة كبيرة في القطاع الصحي. وعبر ىنية في رسالة بعث بيا 

مؾ المغربي عف أممو في أف تكوف لمممكة المغرب وقفة تتناسب مع حجـ األزمة وتتناسب مع ما إلى الم
 تعود عميو الشعب الفمسطيني مف المغرب الشقيقة. 

وعبر عف تقديره العالي لمواقفو مف الشعب الفمسطيني والتأييد الدائـ لقضيتو العادلة، ومشيدًا بدوره في رئاسة 
حواؿ المدينة المقدسة ودعـ صمود أىميا، آماًل في تواصؿ ىذا الدعـ الكريـ لجنة القدس ومتابعاتو أل

 والنصرة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 : انصياع االحتالل لمطالب األسرى "انتصار تاريخي"في الضفة نواب حماس 

والشعب ىنأ نواب حركة حماس في المجمس التشريعي الفمسطيني في الضفة الغربية األسرى : راـ اهلل
 الفمسطيني بػ "االنتصار التاريخي" الجديد لمحركة األسيرة عمى إدارة القمع في سجوف االحتالؿ.

( تمقت "قدس برس" نسخة منو بأف |وأكد نواب "كتمة التغيير واإلصالح" في بياف صحفي ليـ االثنيف )
ومواقفيا، وىو ما يجعمنا اليوـ أماـ "ىذا االنتصار ما كاف ليكوف لوال وحدة الحركة األسيرة ووحدة أىدافيا 

موقؼ يثبت أننا بأمس الحاجة إلنياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية تمييدًا لتحقيؽ أىدافنا في التحرر 
 واالستقالؿ وانتزاع الحقوؽ المغتصبة".



 
 
 

 

 

           55ص                                    1501العدد:                55/5/1051 الثالثاء التاريخ:

 //قدس برس، 
 
 النتزاع الحقوق المصري: انتصار األسرى يؤكد أن خيار الصمود والتحدي ىو السبيلمشير  

أكد النائب مشير المصري، الناطؽ باسـ كتمة التغيير واإلصالح، أف اتفاؽ إنياء اإلضراب ورضوخ : غزة
االحتالؿ لمطالب األسرى، "انتصار إلرادة األسرى ودليؿ عمى أف خيار الصمود والتحدي ىو السبيؿ 

تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة ( -وقاؿ المصري في بياٍف مساء االثنيف ) النتزاع الحقوؽ".
منو: "يشكؿ دافع لبقاء قضية األسرى أولوية وطنية وصوال لمحظة الفرحة الكبرى باإلفراج عنيـ جميعا عبر 

 كؿ الخيارات".
وشكر جميورية مصر العربية التي رعت ىذا االتفاؽ وبذلت الجيود لموصوؿ إلى ذلؾ وتحقيؽ ىذا اليدؼ 

 األسرى والتؼ الشعب مف حوليـ بثورة عارمة بفضؿ اهلل عز وجؿ.الذي ألجمو اضرب 
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 األسرى أقوى من جبروت الجالد الصييوني إرادةأبو السبح: عطا اهلل  

بارؾ الدكتور عطا اهلل أبو السبح، وزير األسرى والمحرريف، "االنتصار التاريخي الذي حققو األسرى : غزة
يومًا "رغـ  ألبطاؿ بأمعائيـ الخاوية، بعد أف خاضوا ممحمة بطولية بإضرابيـ عف الطعاـ استمرت لمدة ا

كؿ المحاوالت الشرسة مف قبؿ مصمحة السجوف االلتفاؼ عمى إضرابيـ وطرح الحموؿ البعيدة كميًا عف 
لتي حققتيا الحركة األسيرة مطالبيـ"، مشددًا عمى أف ىذا االنجاز الجديد يضاؼ إلى سمسمة االنتصارات ا

 داخؿ السجوف.
( مف العاصمة المصرية القاىرة، أف "ىذا االنتصار -وأكد أبو السبح، في تصريٍح لو مساء االثنيف )

التاريخي ينبع مف اإلرادة الصمبة والعزيمة القوية التي يتمتع بيا أسرانا األبطاؿ أصاحب النصر الحقيقي 
 عية التي سمبتيا سمطات االحتالؿ ومصمحة السجوف الصييونية".لنيؿ حقوقيـ ومطالبيـ الشر 

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 األسرى جاء بمساندة إعالمية جبارة: انتصار بغزة الحكومياإلعالم المكتب  

أكد المكتب اإلعالمي الحكومي، أف االنتصار التاريخي لألسرى في معركة األمعاء الخاوية جاء بصمود 
وقاؿ المكتب في بياف، تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو:  سطوري ومساندة إعالمية جبارة.أ

"نحيي صمود وثبات أسرانا البواسؿ في سجوف االحتالؿ ونعاىدىـ عمى أف نبقى عمى العيد والوفاء حتى 
 تحريرىـ.

ية والدولية بال تمييز والتي وقفت وقفة وعبر عف تقديره الدور الكبير لكافة وسائؿ اإلعالـ المحمية والعرب
 جادة وفاعمة ومسئولة في ىذه المعركة مف خالؿ مناصرة األسرى في معركة األمعاء الخاوية.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 تدعو إلنياء معاناة الالجئين الفمسطينيين بالعودة والتعويض "منظمة التحرير" 
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قات الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية، إلى إنياء معاناة الالجئيف الفمسطينييف دعت دائرة العال :راـ اهلل
 الذيف ىجروا قسرا مف وطنيـ بفعؿ الجرائـ التي ارتكبتيا العصابات الصييونية بحقيـ في األعواـ 

 ، بإعادتيـ إلى ديارىـ وتعويضيـ عف معاناتيـ المتواصمة.و
لمنكبة التي حمت بالشعب  ، لمناسبة الذكرى الػاالثنيفحفي صدر عنيا وقالت الدائرة في بياف ص

، إف ىذه الذكرى ستبقى في أذىاف شعبنا وكافة أحرار العالـ إلى أف يعود الفمسطيني في العاـ 
 ."الالجئوف إلى بيوتيـ وأراضييـ

نازؿ عنيا، وىو حؽ تاريخي إف حؽ العودة سيبقى أحد الثوابت الوطنية الفمسطينية التي ال ت"وأضافت، 
الصادر عف  وقانوني مقدس غير قابؿ لمتصرؼ، حسب القانوف والشرعية الدولية مف خالؿ القرار رقـ 

 ."األمـ المتحدة والذي أكدتو قرارات القمـ العربية المتالحقة
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 عركة األسرى امتداد لنضال شعبنا من أجل تطبيق القرار : مالفمسطيني المجمس الوطني 

قامة  :عّماف شّدد المجمس الوطني الفمسطيني عمى أف تمكيف شعبنا مف ممارسة حقو المشروع في العودة وا 
 الدولة وعاصمتيا القدس، ىو أساس االستقرار والسمـ واألمف في المنطقة.

الرابعة والستيف لنكبة الشعب الفمسطيني، األمـ المتحدة ودعا المجمس في بياف صحفي لمناسبة الذكرى 
وكافة مؤسساتيا المعنية لتحمؿ مسؤولياتيا التاريخية والقانونية والسياسية واإلنسانية واألخالقية تجاه 

واستذكر المجمس الوطني بمرارة وألـ ذكرى نكبة شعبنا، وأكد  الالجئيف الفمسطينييف ووقؼ معاناتيـ المستمرة.
ا مواصمة النضاؿ حتى تحقيؽ األىداؼ الوطنية المشروعة، وعمى رأسيا حؽ شعبنا في العودة وفقا مجدد
قامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس. لمقرار   الصادر عف األمـ المتحدة وعمى حقو في االستقالؿ وا 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 تحاد األوربي يدين االستيطان بشّدةعشراوي ترحب ببيان لال  

رحبت حناف عشراوي العضو في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ببياف  ا ؼ ب: -بروكسؿ 
 األوروبيبياف االتحاد  أفنعتقد "وقالت لوكالة فرانس برس  ."مسؤوؿ سياسيا" بأنوووصفتو  األوروبياالتحاد 

بما في ذلؾ النشاط االستيطاني  األزمةكافة المواضيع المتعمقة بيذه  شامؿ جدا ومسؤوؿ سياسيا ويتناوؿ
 ."المتحدة األمـوعدـ االمتثاؿ اإلسرائيمي لمقانوف الدولي وقرارات 

ينتقد بشدة سياسة  إعالنا قد تبنوا المجتمعوف في بروكسؿ االثنيف األوروبيوزراء خارجية دوؿ االتحاد وكاف 
 المستوطنيف. "عنؼ"و "تطرؼ"ضفة الغربية ونددوا في المناسبة بػاالستيطاف اإلسرائيمية في ال

 //القدس العربي، لندن، 
 
 
 
 
 حماس وراء تعطيل والدة الحكومة االنتقالية :الجامعة العربية مندوب فمسطين لدى 
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امعة الدوؿ حّمؿ سفير السمطة الوطنية الفمسطينية لدى مصر مندوبيا لدى ج: دار اإلعالـ العربية -القاىرة 
نجاز تشكيؿ الحكومة االنتقالية  العربية د. بركات الفرا حركة حماس مسؤولية تعطيؿ اتفاؽ المصالحة وا 

 لعرقمتيا عمؿ المجنة العميا لالنتخابات في قطاع غزة.
، مشدًدا إلى أف سجالت الناخبيف في غزة لـ يتـ تحديثيا منذ العاـ  "البياف"وأشار الفرا في حواره مع 

عمى أف قياـ الرئيس محمود عباس بتشكيؿ الحكومة يأتي ثانًيا بعد عمؿ المجنة، وال خالؼ حوؿ الحكومة 
أشير، تمييًدا إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية  التي ستستبعد منيا كؿ الفصائؿ وتستمر لمدة 

حمود الزىار بيف المفاوضات والمجمس الوطني الفمسطيني. كما استغرب الفرا مقاربة القيادي في حماس م
 ولالطالع عمى نص الحوار: مع إسرائيؿ والمصالحة مع أشقائو الفمسطينييف، معتبرًا إياه كالمًا غير معقوؿ.

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2012-05-15-1.1650256 

 //البيان، دبي، 
 
 عباس لإلعداد لالنتخابات المحميةالرئيس تشكيل لجنة بإشراف أبو ردينة:  

وليد عوض: أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس أف التعديؿ الوزاري المرتقب عمى حكومة  -راـ اهلل 
عضاء المجنة المركزية تـ مف الوزارات، وذلؾ عقب اجتماع أل "عددا محدودا"الدكتور سالـ فياض سيشمؿ 

  خاللو تشكيؿ لجنة لإلعداد لالنتخابات المحمية.
وقاؿ نبيؿ أبو ردينة الناطؽ الرسمي باسـ حركة فتح في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجنة المركزية 
لحركة فتح انتيى مساء األحد الرئيس عباس أف المجنة المركزية ناقشت باستفاضة وتعمؽ عددا مف 

 القضايا.
أشار إلى أف الرئيس عباس أطمع المجنة المركزية عمى أف التعديؿ الوزاري، وقاؿ انو سيشمؿ عددا محدودا و 

 ."بيدؼ رفع كفاءة األداء الحكومي لتعزيز صمود المواطف الفمسطيني"مف الوزراء، 
المصالحة حاؿ لف يكوف بديال عف التزاـ القيادة بتنفيذ اتفاؽ "وأشار إلى أف الرئيس أكد أف ىذا التعديؿ 

وذكر أبو ردينة أنو جرى االتفاؽ عمى تشكيؿ لجنة مف أعضاء المجنة المركزية بإشراؼ  ."المباشرة بتنفيذه
السيد الرئيس، لإلعداد لالنتخابات المحمية، إلى جانب بعض القرارات المتعمقة بالوضع الداخمي لحركة فتح، 

يمة قبؿ الماضية اجتماعا لبحث رد نتنياىو عمى وكانت مركزية فتح عقدت الم خالؿ اجتماعيا المطوؿ.
 رسالة عباس.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 قريع: الحراك الشعبي والتضامن اليومي مع أسرانا قير االحتاللأحمد  

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد قريع )أبو عالء( إف الحراؾ  :وفا -القدس 
 تضامف اليومي مع أسرانا األبطاؿ في الشارع الفمسطيني قير االحتالؿ والسجاف اإلسرائيمي.الشعبي وال

وأضاؼ في تصريحات لو، مساء االثنيف، أف األسرى الفمسطينييف ىـ أبناء ىذا الشعب الفمسطيني، ضحوا 
 بأعمارىـ في سبيؿ القضية وىـ جزء ال يتجزأ مف ىذه القضية.

عبي والتضامف اليومي مع أسرانا اإلبطاؿ في الشارع الفمسطيني بشكؿ عاـ وفي وأوضح قريع أف الحراؾ الش
القدس بشكؿ خاص لعب دورًا ىامًا عمى الصعيد الدبموماسي والسياسي لتسميط الضوء عمى قضيتيـ 

 النضالية.
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 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 لممتخاذلين بأن الحقوق تنتزع وال تستجدىانتصار األسرى درس  :القرعاويالنائب  

عبر النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني فتحي القرعاوي عف فرحتو باإلنجاز الذي حققو : طولكـر
وأكد النائب عف  األسرى بعد إضراب عف الطعاـ استمر ثمانية وعشريف يوًما ورضوخ االحتالؿ لمطالبيـ.

دس برس"  بأف "ىذا االنتصار يعتبر رسالة لكؿ المتخاذليف مدينة طولكـر في تصريحات خاصة لػ "ق
تحقيؽ  إلىوالمساوميف بأف الحقوؽ تنتزع انتزاعا وال تستجدى، وأف الصبر واإلصرار ىما الطريؽ لموصوؿ 

المطالب"، الفًتا النظر إلى أف "الشعب الفمسطيني قادر ومستعد عمى يقدـ أكثر إذا كانت تمثمو قيادة مثؿ 
 ب األسرى التي حؽ لمشعب أف يكرميـ وكافة األسرى عمى إنجازىـ العظيـ".قادة إضرا

 //قدس برس، 
 
 االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لنائب فمسطيني قبل اتفاق فك اإلضراب بقميل 

 قاؿ نجؿ النائب ووزير األوقاؼ السابؽ عف كتمة "التغيير واإلصالح" الشيخ نايؼ الرجوب أف إدارة: الخميؿ
وأكد  قرارىا بتمديد اعتقالو اإلداري لممرة الرابعة ولستة أشير عمى التوالي. االثنيفسجف النقب أبمغتو صباح 

الرجوب أف والده اخبرىـ مف سجنو أف إدارة السجف سممتو قرارىا، بالرغـ أف قرار اإلداري السابؽ ينتيي 
ارة السجوف قررت االلتفاؼ عمى اتفاقية يوًما مف اآلف، وىذا يؤكد أف إد أي بعد  //بتاريخ 

 إنياء اإلضراب بحؽ األسرى اإلدارييف والتي مف بنودىا عدـ التمديد اإلداري مجددا ليـ.
وعمـ مراسمنا أف إدارة سجف النقب جددت االعتقاؿ اإلداري لمعديد مف المعتقميف في سجف النقب عرؼ منيـ 

 الخميؿ واألسير سفياف جمجوـ الذي أمضى أكثر مف القيادي إسماعيؿ عوواده مف دورا في محافظة 
 عاما في سجوف االحتالؿ.

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 إنجاز من معركتنا الكبرى األسرىمشعل: انتصار  18
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشعؿ أف انتصار الكرامة الذي حققو 

مسطينيوف في سجوف االحتالؿ ىو "إنجاز كبير لمطالبيـ"، مشددًا عمى أف "الشعب الفمسطيني األسرى الف
 فخور ببطولتيـ الحقيقية، وصمودىـ وىـ الذيف تحمموا الظمـ ألجؿ حريتيـ". 

، بالدعـ الذي قدـ لألسرى 2012-5-14وأشاد مشعؿ في تصريحات لقناتي القدس واألقصى مساء اإلثنيف 
ي والشعب الفمسطيني، والدعـ العربي والدولي لقضيتيـ، مشيرًا إلى أف االتفاؽ "تـ مع مف قبؿ األىال

 المخابرات المصرية السبت الماضي". 
ف األسرى صنعوا ممحمة النتزاع مطالبيـ  وقاؿ:" إف معركة األسرى جزيئية في معركتنا الكبرى لتحريرىـ، وا 

دؿ"، مؤكدًا أف "ما جرى نموذج لممعارؾ الناجحة النتزاع عبر معركة األمعاء الخاوية وفؽ بنود صفقة التبا
 حقوقنا". 

وأكد أف "انتصار األسرى ثمرة لسمسمة متكاممة مف الجيود، بدأت حينما رأينا إصرارًا مف العدو عمى تجاىؿ 
مطالب األسرى، التي تـ االتفاؽ عمييا في صفقة شاليط، ثـ جاءت معركة األمعاء الخاوية التي تحمؿ 
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ا الحقيقي أسرانا األبطاؿ ثـ مف بعدىـ أبناء شعبنا"، مشددًا عمى أف حماس "تقؼ خمؼ األسرى قيادًة عبأى
 تخدمكـ، ومسؤوليتيا األكبر أف نضمف حريتيـ".

 15/5/2012فمسطين اون الين، 
 

 سفرت عن تغيير ممحوظ في قيادتياأن انتخابات حماس أبو مرزوق يعمن أ 19
يس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوؽ اف انتخاباتيا كد نائب رئأا ؼ ب:  -القاىرة 

 الداخمية االخيرة اسفرت عف تغيير طاؿ اكثر مف ثمث اعضاء اطرىا القيادية.
 30وقاؿ ابو مرزوؽ في مقابمة مع وكالة فرانس برس في القاىرة حيث يقيـ حاليا اف 'تغييرا الكثر مف 

)حماس( خالؿ انتخابات الدورة االخيرة التي شارفت عمى االنتياء،  بالمئة' حصؿ في االطر القيادية لحركة
 اال اف المكتب السياسي الجديد لمحركة 'لـ يتشكؿ بعد'.

واعرب عف فخره باف تكوف الحركة 'شورية وديمقراطية' الفتا الى تزايد االىتماـ مف دوؿ العالـ بنتائج 
 عمى الوضع الفمسطيني والشرؽ االوسط'.انتخابات حماس 'النيا تفرز قيادة ليا انعكاساتيا 

قاؿ ابو مرزوؽ 'مجمس الشورى ىو الذي يحدد قيادة الحركة.. اعتقد اف كؿ الخيارات مفتوحة سواء في و 
 الضفة او غزة او الخارج حوؿ االختيارات'.

واقر ابو مرزوؽ بوجود معارضيف لحؿ حكومة غزة في حاؿ تطبيؽ اتفاؽ المصالحة وتشكيؿ عباس 
و، وقاؿ 'صحيح سيكوف ىناؾ اناس راضيف واخروف غاضبيف عمى انياء الحكومة لكف في النياية حكومت

مصمحة الشعب ومصمحة الحركة )حماس( وفتح اف يكوف الشعب موحدا واال يكوف االنقساـ ذريعة عند 
ف بذريعة العرب وغيرىـ ليبسطوا ايدييـ'، في اشارة ضمنية لتنصؿ البعض مف تقديـ المساعدات لمفمسطينيي

 االنقساـ.
مميوف نسمة  1.7كما اعتبر ابو مرزوؽ اف ادارة حكومة حماس لشؤوف قطاع غزة الذي يقدر عدد سكانو بػ 

'لـ تكف مثالية وىناؾ الكثير مف االخطاء التي تـ ارتكابيا واف ىناؾ الكثير مف االنجازات التي تـ تحقيقيا 
 ايضا'.

وطبيعية لتحقيؽ كؿ ما تريد في قطاع غزة النيا ووجيت بحصار وقاؿ 'ىذه الحكومة لـ تعط فرصة كاممة 
شديد وازمات متتالية' لكنيا تمكنت مف الصمود في مواجية 'خطط النييارىا سواء مف اخواننا في فتح او 

 العدو الصييوني او المقاطعة الدبموماسية والدولية'.
االحباط بسبب تأخر موضوع المصالحة'  واكد ابو مرزوؽ اف 'الشعب الفمسطيني وصؿ الى درجة كبيرة مف

 محمال اسرائيؿ والواليات المتحدة مسؤولية اعاقة تطبيقيا عمى االرض.
ورأى اف المشاكؿ العالقة في وجو المصالحة يمكف اف 'تنتيي في اف واحد بمعنى اف يتـ التشاور حوؿ 

مجاف الحريات في الضفة الغربية تبدأ حكومة التوافؽ وتبدأ لجنة االنتخابات بالعمؿ وكؿ القضايا المتعمقة ب
 بالعمؿ.. ممكف اف نتخطى ىذا الموضوع بشكؿ سريع اذا توفرت نوايا صادقة'.

وكشؼ ابو مرزوؽ انو تـ االتفاؽ بيف حركتي فتح وحماس عمى عقد جولة حوار جديدة لـ يحدد موعدىا 'قد 
 تكوف مفتاحا لنقمة جديدة'.

مصر، اعرب ابو مرزوؽ عف اممو بحدوث 'تغيير كبير وجذري في وحوؿ انتخابات الرئاسة المقبمة في 
 التعامؿ مع القضية الفمسطينية الف مصر ىي التي تحدد البوصمة سمبا اـ ايجابا تجاه القضية الفمسطينية'.
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ورفض اجراء اي مفاضمة بيف مرشحي الرئاسة بما في ذلؾ مرشح االخواف المسمميف محمد مرسي وقاؿ 
ية حاضرة بقوة في كافة اجندة المتنافسيف لمرئاسة. ال زلنا نامؿ مف النظاـ المصري القادـ 'القضية الفمسطين

 اف يتبنى وجية النظر الشعبية الفمسطينية اكثر مف وجية النظر الرسمية الفمسطينية'.
وحوؿ موقؼ حماس مف الوضع في سورية قاؿ ابو مرزوؽ 'سورية مف افضؿ الدوؿ التي قدمت الدعـ 

ف ايضا مف حؽ الشعوب اف تطالب بحقوقيا وتسترد كؿ ما تراه انو مف حقيا وقد تـ سمب لحماس لك
 الشعوب مف ىذا الحؽ'.

وبعد اف داف التفجيرات االخيرة في سورية التي تحصد 'االرواح والممتمكات' راى ابو مرزوؽ اف الحالة 
فعال تحقيؽ امالو وطموحاتو السورية 'يجب اف تحؿ سياسيا عمى قاعدة اف ىذا الشعب السوري يستحؽ 

 واىدافو واف يتمتع بديموقراطية وحرية مثؿ كؿ الشعوب العربية التي خاضت تجارب مع انظمتيا او غيرىا'.
ابو مرزوؽ اكد اف مقر المكتب السياسي لحماس 'ما زاؿ موجودا ومكاتبيا مفتوحة وىناؾ عدد مف االخوة 

 مف الحركة موجودوف في سورية'.
، استبعد القيادي في حماس قياـ اسرائيؿ او الواليات المتحدة بشف ضربة عمى ايراف، متيما عمى صعيد اخر

 الدولة العبرية بمحاولة جعؿ قضية ايراف 'بديال' لمممؼ الفمسطيني لدى االدارة االمريكية.
لكنو اضاؼ في رد عمى سؤاؿ حوؿ امكانية مشاركة حركتو في اي رد حاؿ تعرضت ايراف الى ضربة 

رية 'اذا كاف محور ضرب ايراف ىي القضية الفمسطينية فال تستطيع اف تحذؼ مف المعادلة الموضوع عسك
 الفمسطيني بكميتو سواء حماس او الجياد او السمطة الفمسطينية'.

واخيرا اكد ابو مرزوؽ 'اف حماس لدييا عالقات رسمية مع دوؿ اوروبية غير منضوية في االتحاد االوروبي 
 رسمية مع معظـ دوؿ االتحاد االوروبي'. واتصاالت شبو 

 15/5/2012القدس العربي، لندن، 
 

 ترضخ لمطالبيم "إسرائيل"ينتصرون في معركتيم و األسرىصالح العاروري:  20
قاؿ عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، ومسؤوؿ ممؼ األسرى في الحركة، 

ميا لقيادة اإلضراب وقعت اتفاًقا مع إدارة السجوف الصييونية إلنياء الشيخ صالح العاروري، إف المجنة الع
 اإلضراب بعد االستجابة لمطالب األسرى".

وأوضح العاروري، في تصريح لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" أنو بحسب االتفاؽ؛ فسيتـ خالؿ اثنيف 
يًرا إلى أانو تـ االتفاؽ بشأف وسبعيف ساعة إخراج جميع األسرى المعزوليف مف العزؿ االنفرادي"، مش

 المعتقميف إدارًيا إما أف تقدـ لوائح اتياـ بحقيـ أو أف يتـ إطالؽ سراحيـ مع انتياء حكميـ اإلداري.
براىيـ حامد وعبد اهلل  وأكد أنو تـ االتفاؽ عمى إنياء عزؿ كافة األسرى المعزوليف بما فييـ حسف سالمة وا 

نياء تطبيؽ ما يسمى بقانوف شاليط البرغوثي، والموافقة عمى زيارات  أىالي غزة ألبنائيـ في السجوف، وا 
عادة الحياة في  الذي فرض بعد أسر المقاومة الجندي جمعاد شاليط، وتحسف وضع األسرى في السجوف وا 

 .2000السجوف إلى ما كانت عميو قبؿ عاـ 
معركة األمعاء الخاوية التي وأكد القيادي في حركة "حماس" أف النصر والنجاح كاف حميؼ األسرى في 

 بدؤوىا في السابع عشر مف نيساف )إبريؿ( الماضي.
 14/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 مفتوحة عمى مصراعييا لتحرير األسرى الخياراتأبو زىري: كل  21
ركة أكد الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة "حماس" أف االنتصار الذي حققو األسرى في مع: غزة

"انتصار الكرامة" يشكؿ البوابة األولى لالستمرار في بقاء قضية األسرى في األولوية، وأف تبقى كؿ الخيارات 
 مفتوحة عمى مصراعييا وصواًل الفرحة الكبرى بتحريرىـ مف سجوف االحتالؿ.

ف يطمؽ ( بغزة، إف ىذا االنتصار يستحؽ أ5-14وقاؿ أبو زىري في مؤتمر صحفي مساء اليوـ االثنيف )
يومًا مف اإلضراب المفتوح عف الطعاـ، مشدًدا عمى أنو "سيكوف مقدمًة  28عميو اسـ "انتصار الكرامة"، بعد 

 لمزيد مف االنجازات".
وثمف أبو زىري، جيود جميورية مصر العربية الراعية لالتفاؽ, التي بذلتيا لموصوؿ إلى ذلؾ, وتحقيؽ 

كر األمتيف العربية واإلسالمية وكؿ أحرار العالـ الذيف وقفوا اليدؼ الذي أضرب األسرى مف أجمو, كما ش
 بجانب قضية األسرى وساندوىا.

 14/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عمى صمود األسرى وانتصارىم الكرامة" انتصارحماس" تطمق اسم " 22
ى صمود األسرى حيت حركة "حماس" األسرى في سجوف االحتالؿ واطمقت عمى اسـ "انتصار الكرامة" عم

وانتصارىـ الذي حققوه مف خالؿ إضرابيـ المفتوح الذي انتزعوا خاللو مطالبيـ التي تضمف ليـ كرامتيـ 
 وتنيي معاناتيـ، وانتصرت خاللو إرادتيـ عمى بطش السجاف.

 ( بعظيـ التينئة إلى جماىير شعبنا وأمتنا اإلسالمية5-14وتقدمت الحركة في بياف ليا اليوـ اإلثنيف )
 باالنتصار العظيـ الذي حققو األسرى األبطاؿ في سجوف االحتالؿ.

وقالت "إف ىذا االنتصار الجديد لألسرى ىو امتداد النتصار إرادة المقاومة في معركة وفاء األحرار، والذي 
تحرر بموجبو أكثر مف ألؼ أسير وأسيرة فمسطينية بعد رحمة شاقة مف المفاوضات مع السجاف الصييوني 

 طرس".المتغ
وأضاؼ البياف "لعمو مف مبشرات االنتصار أف ىذا االتفاؽ مع ذكرى النكبة لييدـ حجرًا جديدًا في جدار 

 النكبة ويفتح بابًا أماـ األجياؿ لتواصؿ العزة واالنتصار".
 14/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 يتانت "إسرائيل"روحى مشتيى: أزمة ممف األسرى الفمسطينيين فى سجون  23

ثمف روحى مشتيى، عميد األسرى المحرريف ورئيس وفدىـ الذى يزور القاىرة خالؿ ىذه : محمد طنطاوى
األياـ، دور القيادة المصرية التى رعت وباشرت االتفاؽ بيف الحكومة اإلسرائيمية واألسرى الفمسطينييف فى 

راب الذى بدأوه عف الطعاـ، تنفيذ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمى، وقاؿ، إف األسرى سيتوقفوف الميمة عف اإلض
سرائيؿ بحضور ورعاية ممثميف عف جياز المخابرات العامة المصرى.  لالتفاؽ الذى تـ بيف األسرى وا 

وأكد مشتيى فى تصريحات خاصة لػ"اليوـ السابع"، أف أزمة ممؼ األسرى الفمسطينييف فى سجوف إسرائيؿ 
األسرى عف الطعاـ، وعودة الحياة لطبيعتيا فى كافة انتيت وأف اليوـ الثالثاء، سيشيد توقؼ إضراب 

 السجوف اإلسرائيمية.
ولفت األسير المحرر، إلى أنو تـ التطرؽ إلى سياسة االعتقاؿ اإلدارى، حيث توصمت القيادة المصرية إلى 
ة عدـ تجديد إسرائيؿ العتقاؿ أي أسير فمسطيني إداري، ويكتفى فقط بقضاء ىؤالء األسرى مددىـ اإلداري
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أشير، باإلضافة إلى السماح لألسرى بمواصمة استكماؿ الدراسة وصوال  6والتى ال تتجاوز فى أقصاىا الػ 
 إلى درجة البكالوريوس والماجستير.

وفيما يتعمؽ باألسرى اإلدارييف المعتقميف تحفظيا، قاؿ مشتيى، إف ىناؾ إشكالية بسيطة لدى ىؤالء األسرى 
فد مف قادة األسرى والمجنة المشرفة عمى االتفاؽ سيمتقوف بيـ لشرح ما تـ بالنسبة لالتفاؽ، ولكف ىناؾ و 

قناعيـ بما تـ التوصؿ إليو فى ىذا الصدد، مؤكدا قناعتو فى أف ىؤالء األسرى  التوصؿ إليو فى االتفاؽ، وا 
 سيتوقفوف عف اإلضراب.

 15/5/2012اليوم السابع، مصر، 
 

 رىبـ"إنجاز" األس ترحبالفصائل الفمسطينية  24
رحبت الفصائؿ الفمسطينية بتوقيع قيادة اإلضراب اتفاًقا مع إدارة مصمحة السجوف : أحمد المبابيدي -غزة

اإلسرائيمية يقضي بوقؼ اإلضراب عف الطعاـ مقابؿ موافقة إدارة السجوف عمى مطالب األسرى، معتبرًة أف 
 فمسطيني عمى االحتالؿ اإلسرائيمي". االتفاؽ يشكؿ "انتصاًرا جديًدا يضاؼ إلى سمسمة انتصارات الشعب ال

واعتبر القيادي في حركة "حماس" إسماعيؿ رضواف، اتفاؽ قيادة اإلضراب مع مصمحة السجوف اإلسرائيمية 
"إنجازا جديدا لممقاومة الفمسطينية وانتصارا لمشعب الفمسطيني"، مؤكدًا أف الجيود الرسمية والشعبية التي 

 تحقيؽ ىذا اإلنجاز". واكبت إضراب األسرى أسيمت في 
وأكد رضواف في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف" أف التوصؿ ليذا االتفاؽ سبقو جيد كبير بذلتو قيادة حركة 
"حماس" في الداخؿ والخارج لفضح ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي البشعة بحؽ األسرى في السجوف، مشدًدا 

وأوضح " أف قيادة اإلضراب نجحت في  ياؽ. عمى أف مصر بذلت جيوًدا محترمة ومقدرة في ذات الس
 تمقيف مصمحة السجوف درًسا جديًدا لف تنساه". 

بدوره، قاؿ خضر حبيب القيادي في حركة الجياد اإلسالمي: إف حركتو تبارؾ "انتصار" األسرى عمى 
سجانييـ في معركة األمعاء الخاوية، معتبًرا أف ما حققوه "منعطؼ جديد في سجؿ المجد لمشعب 

 الفمسطيني". 
رادتيـ الفوالذية مف االستمرار في اإلضراب حتى  وأوضح حبيب لػ"فمسطيف أوف اليف" أف تصميـ األسرى وا 
تحقيؽ أىدافيـ ومطالبيـ كاف السبب الرئيس في إجبار مصمحة السجوف اإلسرائيمية عمى القبوؿ بتوقيع 

تًا إلى أف )إسرائيؿ( لـ تستطع إنياء اإلضراب اتفاؽ ينيي معاناة األسرى ويحقؽ ليـ مطالبيـ اإلنسانية، الف
 تحت التيديد والوعيد الذي مارستو ضد األسرى. 

ورأى المتحدث باسـ حركة "فتح" يحيى رباح بدوره، أف نجاح الحركة األسيرة في إجبار االحتالؿ عمى 
الحتالؿ اإلسرائيمي الرضوخ لمطالبيا "إنجاز جديد ينضـ إلى سجؿ إنجازات الشعب الفمسطيني، السيما أف ا

 ما كاف لو أف يوافؽ عمى مطالب األسرى إال بالقوة والضغط". 
وأكد رباح لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف حركتو تساند وتدعـ االتفاؽ كما دعمت وساندت اإلضراب بشتى 

مشكمة مف الوسائؿ والطرؽ، الفتا إلى أف حركتو كانت جزًءا أساسًيا مف المجنة العميا لمتضامف مع األسرى ال
 الفصائؿ الوطنية واإلسالمية الفمسطينية. 

مف جيتو، قاؿ عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر: "إف الشعب الفمسطيني 
فخور باإلنجاز الذي حققو األسرى داخؿ السجوف اإلسرائيمية"، داعًيا الشعب الفمسطيني "إلى االستمرار في 

 ة مع أسراه باعتبارىـ في بداية طريؽ التحرير". فعاليتو التضامني
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وكانت حركة المقاومة الشعبية شددت في بياف مكتوب، عمى أف المقاومة الفمسطينية "ستبقى الدرع الحامي 
والمدافع األوؿ واألخير عف قضية األسرى وكافة قضايا شعبنا، وبذؿ الغالي والنفيس مف أجؿ اإلفراج عف 

 ف". األسرى مف كافة السجو 
وشددت الحركة عمى "ضرورة استمرار حالة االصطفاؼ الوطني والتكاتؼ التي ظيرت مف خالؿ توحد كافة 

 مكونات شعبنا خمؼ قضية األسرى". 
بدوره، وصؼ "أبو خالد" الناطؽ باسـ كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري لمجبية الديمقراطية لتحرير 

 انتصار حقيقي إلرادة األسرى". فمسطيف أف اتفاؽ إنياء اإلضراب "
 14/5/2012فمسطين اون الين، 

 
 ال يرقى إلى مطالب األسرى ولم يحقق انجازاً  األسرى تفاقإزياد نخالة:  25

ال يرقى إلى »زياد نخالة االتفاؽ، ورأى انو « الجياد»انتقد نائب األميف العاـ لػ : جيياف الحسيني -القاىرة 
ًا مف جميع الجوانب، فنحف ال نقبؿ وال نوافؽ مطمقًا عمى أف نقر باالعتقاؿ مطالب األسرى، ولـ يحقؽ إنجاز 

واشار إلى أف االتفاؽ والتفاىـ يضمناف احتماؿ التجديد لممعتقميف اإلدارييف لفترتيف كؿ منيما ستة «. اإلداري
جمب حاًل ونحف ال نوافؽ عمى ىذا األمر... لقد طمبنا مف مصر أف تتوافؽ وليس أف ت»أشير كأقصى حد 

 «.وسطًا، واإلشكالية الكبيرة كانت في المعتقميف اإلدارييف، لكف التفاىـ لـ يعالجيا بشكؿ حاسـ
 15/5/2012الحياة، لندن، 

 
 لتصفية قضية الالجئين الفمسطينيين حماس تحذر من مشاريع أوروبية وأمريكية 26

ة قضية الالجئيف الفمسطينييف حذرت حركة حماس مف مشاريع أوروبية وأمريكية تيدؼ إلى تصفي: بيروت
 .1948وشطب حقيـ بالعودة إلى أراضييـ التي ىجروا منيا عاـ 

وقالت حماس في بياف صحافي وصؿ وكالة "صفا" نسخة عنو ظير االثنيف: إف "مشاريع أوروبية وأمريكية 
قضيتيـ بدأت تطؿ عمينا ظاىرىا تحسيف أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف وفي باطنيا تصفية 

 وشطب حقيـ بالعودة مف خالؿ ما يطرح مف تحويؿ الالجئيف إلى جالية اغترابية".
وأكدت أف قضية الالجئيف الفمسطينييف ىي قضية سياسية بامتياز وىي ناتجة عف االحتالؿ اإلسرائيمي 

 في فمسطيف.لفمسطيف، وأف الحؿ العاؿ ليذه القضية ال يكوف إال بعودة الالجئيف إلى ديارىـ وممتمكاتيـ 
ودعت الحكومة المبنانية ومجمس النواب المبناني والقوى السياسية المبنانية إلى العمؿ عمى تأميف العيش 
الكريـ لشعبنا الالجئ في لبناف مف خالؿ إقرار حقوقو اإلنسانية والمدنية واالجتماعية والعمؿ مًعا عمى 

 ير.وضع استراتيجية مشتركة لمواجية مشاريع التوطيف والتيج
كما طالبت حماس الحكومة المبنانية ووكالة )األونروا( باإلسراع بإعادة إعمار مخيـ نير البارد بأكممو، 
طالؽ سراح الموقفيف مف أبناء المخيـ ورفع الحالة العسكرية عنو باعتبار  عادة الممتمكات إلى أصحابيا وا  وا 

 لى فمسطيف.أف المخيـ يرمز لقضية الالجئيف وىو محطة عمى طريؽ العودة إ
 14/5/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 لى جدار مغمقإوصل عممية السالم السمطة أنتنياىو عمى رسالة  ردن أمركزية فتح تؤكد ب 27
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راـ اهلل ػ غزة ػ 'القدس العربي' مف وليد عوض واشرؼ اليور: واعتبر عضو المجنة المركزية لحركة فتح 
عمى الرسالة الفمسطينية ال يحمؿ سوى حموؿ طويمة االجؿ قد تصؿ الى عباس زكي اف الرد االسرائيمي 

 عشريف عاما تكوف اسرائيؿ بذلؾ قد ىودت االرض الفمسطينية.
واضاؼ زكي في حديث لإلذاعة الفمسطينية الرسمية اف الرد الذي حممو اسحؽ مولخو لمقيادة الفمسطينية ال 

 يخرج عف نطاؽ خطاب بنياميف نتنياىو المعروؼ.
وقاؿ زكي إف االجتماع بحث الرد االسرائيمي، موضحا انو وضع الفمسطينييف وعممية السالـ برمتيا اماـ 

 جدار مغمؽ.
وبيف زكي اف الرؤية االسرائيمية لمدولة الفمسطينية ال زالت ذات حدود مؤقتة، واف اجتماع المركزية بحث في 

 بي والمحمي اماـ الرد االسرائيمي.الخيارات والتحركات القادمة عمى الصعيد الدولي والعر 
ومف جيتو اكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ اف رد نتنياىو ال يمبي المطالب الفمسطينية 

 بأي شكؿ مف االشكاؿ.
وأوضح العالوؿ في حديث الذاعة موطني المحمية االثنيف، بأف الرسالة ال تحتوي عمى اجابة واضحة عمى 

روحة والتي ليا عالقة باالستيطاف ووقفو، خاصة في مدينة القدس المحتمة، واالعتراؼ بالدولة االسئمة المط
 .1967الفمسطينية عمى حدود عاـ 

ومف جيتو قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة فتح نبيؿ أبو ردينة، في تصريح لو عقب اجتماع المجنة المركزية 
إلى قياـ دولتيف، وذلؾ دوف التزاـ واضح وصريح بوقؼ  اف رد نتنياىو تطرؽ إلى استئناؼ الحوار لموصوؿ

 كحدود لمدولة الفمسطينية. 1967االستيطاف او االشارة لحدود عاـ 
 15/5/2012القدس العربي، لندن، 

 
 فتح: حق العودة قائم ما دامت الشمس تشرق عمى فمسطين 28

أرض فمسطيف، فالحقوؽ ال تسقط  إف حؽ العودة قائـ ما دامت الشمس تشرؽ عمى قالت حركة فتح: راـ اهلل
 بالتقادـ.

لمنكبة عمى أنيا ستبقى ممتزمة بمنيج النضاؿ في  64وشددت الحركة في بياف صحفي لمناسبة الذكرى الػ
فشاؿ المشروع االحتاللي االستيطاني، وحتى  كؿ المياديف الوطنية والعربية والدولية، لمتأكيد عمى حقوقنا، وا 

 عف أرضنا. جالء االحتالؿ واالستيطاف
وقاؿ البياف: إف 'شعبنا الفمسطيني في كؿ أماكف تواجده في الوطف والمخيمات ودوؿ الجوار والميجر، 
شعبنا المؤمف بوحدتو الوطنية يجسـ اليوـ وقفة تالحـ طبيعية مع أسرى الحرية األبطاؿ، فيرفعيا لمعالـ 

يد عمى أف السالـ مرىوف بحرية األسرى، كتعبير عف التفاؼ شعبنا حوؿ قضاياه وثوابتو الوطنية. وكػتأك
فأبناء شعبنا في معتقالت االحتالؿ ىـ مقاتموف مف أجؿ الحرية، فال سالـ إال بإطالؽ حريتيـ وعودتيـ إلى 

لى ديارىـ'.  عائالتيـ وا 
وأضاؼ البياف: أف 'شعبنا حّوؿ النكبة إلى وعي باليوية الوطنية، القومية واإلنسانية، وحطـ بذاكرتو 

سطينية أىداؼ المشروع االحتاللي االستيطاني، وكسر عمى صخور صموده ومقاومتو أمواج حمالتو الفم
 العسكرية واالستيطانية'.

 14/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
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نجاز وطني بامتياز انتصار األسرى فتح: االتفاق 29  إلرادة األسرى األبطال وا 
ح االتفاؽ الذي تـ بموجبو رضوخ سمطات االحتالؿ لمطالب األسرى انتصارا اعتبرت حركة فت: راـ اهلل

يمانيـ العظيـ بعدالة قضيتيـ ومطالبيـ وحقوقيـ المشروعة المكفولة في القوانيف الدولية.  إلرادتيـ الحرة، وا 
طولي وحيت الحركة، في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة، مساء اليوـ االثنيف، روح الصمود الب

ألسرى الحرية في معتقالت االحتالؿ الذيف ضربوا مثال أعمى في التضحية، مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ عمى 
 طريؽ نيؿ حقوقيـ وحريتيـ.

 14/5/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس: ثوابت الشعب الفمسطيني ال تتجزأ 30
وف الالجئيف في حركة "حماس" عمى أف ثوابت الشعب الفمسطيني ىي "وحدة واحدة أكد مكتب شؤ : غزة

مترابطة وال تقبؿ التقسيـ أو التجزئة، وأف الشعب الفمسطيني موحٌد خمفيا ومتمسؾ بيا وفي مقدمتيا حؽ 
طيف العودة إلى دياره األصمية وممتمكاتو التي ُسمبت منو عمى أيدي عصابات الصياينة إباف احتالؿ فمس

 ".1948عاـ 
( ، إف القضية الفمسطينية تشيد دائًما 5-14واعتبر مكتب شؤوف الالجئيف، في بياف لو اليوـ اإلثنيف )

 حراًكا شعبيًّا وعالميًّا ال يتوقؼ وال ينقطع أبًدا.
وقاؿ البياف: "في ىذه األياـ تشيد القضية انتفاضة األسرى مف داخؿ سجوف العدو الصييوني ُأطمؽ عمييا 

سـ "سنحيا كراًما"، ومف قبؿ كاف الحراؾ العالمي الذي ُأطمؽ عميو اسـ "المسيرات المميونية نصرًة لمقدس ا
 واألقصى".

رسالة لمدوؿ المضيفة وخصوًصا في لبناف أف الالجئيف الفمسطينييف ال يرضوف بوطٍف بديٍؿ  وقاؿ البياف في
 ال تعني مشروًعا لمتوطيف كما يزعـ البعض". عف فمسطيف وأف قضية إقرار حقوقيـ المدنية واالجتماعية

 14/5/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 
 فى ذكرى النكبة "إسرائيلـ"بعدم اعترافو ب التمسك"حزب التحرير" يؤكد  31

أداف حزب التحرير كافة المفرطيف فى الحقوؽ والثوابت العربية واإلسالمية والمتخاذليف، : سيد الخمفاوى
الدولة الفمسطينية والفمسطينييف، كما أكد الحزب أنو مف أشد المتمسكيف بػ "ال صمح" و"ال وخاصة فى حقوؽ 

 تفاوض" و"ال اعتراؼ" بإسرائيؿ دولة.
جاء ذلؾ فى بياف الحزب بمناسبة ذكرى نكبة فمسطيف، كما يدعو األمة العربية واإلسالمية والشعب 

دى والصمود والمقاومة ال بالحزف والشجف والبكاء الفمسطينى الصامد أف يتـ استقباؿ ىذه الذكرى بالتح
كما يتوجو الحزب بالتحية واالحتراـ إلى األسرى الفمسطينييف والعرب فى سجوف العدو، الذيف  والحسرة.

 .يخوضوف معركة البطوف الخاوية واإلضراب فى مواجية القمع الصييونى
 15/5/2012اليوم السابع، مصر، 

 
  المنطقة اق األسرى تم بعد تحذير القاىرة لـ"إسرائيل" من انفجار يطالفاذاعة جيش االحتالل: ات 31
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نقمت اذاعة جيش االحتالؿ عف مصادر سياسػية اسػرائيمية قوليػا اف تػؿ ابيػب اضػطرت الػى : القدس المحتمة
الموافقة عمى مطالب االسرى الفمسطينييف بعد تحذيرات مصػرية شػديدة بػاف المنطقػة سػتنفجر فػي حػاؿ مػوت 

 السرى في سجونيا.احد ا
وقالػػت المصػػادر اف االجيػػزة االمنيػػة واالسػػتخبارية فػػي الدولػػة العبريػػة رصػػدت اوامػػر صػػدرت الػػى القيػػادات 
العممياتية لمجياد االسالمي باالستعداد الطالؽ مئات الصواريخ عمى جنوب ووسط اسرائيؿ ما يعني الدخوؿ 

 المستويات االمنية والعسكرية.في حرب مفتوحة مع قطاع غزة وحماس في توقيت ال تريده 
وتابعت  "اف ضػغوطا شػديدة مارسػيا االتحػاد االوروبػي والرباعيػة الدوليػة وسػط تحػذيرات مػف صػرؼ االنتبػاه 
عػف الممػػؼ االيرانػػي النػووي او اسػػتغالؿ ايػػراف وحػزب اهلل لمقضػػية لػػدفع عناصػر فمسػػطينية لمتصػػعيد سػػاىمت 

 ايضا في ايجاد حؿ لمسالة االضراب".
اف التركيػػز عمػػى الممػػؼ االيرانػػي والقضػػايا الداخميػػة والتاييػػد الػػدولي لقضػػية االسػػرى وضػػغط ممثمػػي  واضػػافت

وسػػفراء اسػػرائيؿ فػػي العػػالـ حػػوؿ تشػػويو صػػورة تػػؿ ابيػػب سػػاىـ الػػى حػػد كبيػػر فػػي التنػػازؿ االسػػرائيمي لالسػػرى 
قػػوؽ انسػػاف اسػػرائيمية مشػػيرة الػػى مػػا تػػـ تقديمػػو لالسػػرى ال يعػػدو كونػػو امػػور حياتيػػة طالبػػت بيػػا منظمػػات ح

 ولجاف متنوعة في اوقات سابقة.
 55/5/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 فقط "إسرائيل": بين النير والبحر ستكون دولة اإلسرائيمي ذاعة الجيشإلباراك  33

صرح وزير الحػرب اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ بػأف إسػرائيؿ تسػعى لضػـ مسػتوطنة عػوفرا وبيػت  :القدس المحتمة
 تيا في أي حؿ مستقبمي وقاؿ "بيف نير األردف والبحر المتوسط ستكوف دولة إسرائيؿ فقط".إيؿ لسياد

وأضاؼ باراؾ في سياؽ لقاء مع إذاعة الجيش أنو يجب ضـ بيت إيؿ وعوفر وباعػؿ حتسػور إلػى األراضػي 
 اإلسرائيمية في كؿ خارطة تطرح بخصوص الوضع الدائـ.

ؿ تقوية مكانة بيت إيؿ فيي مستوطنة ميمة جدا وال يوجد لدي شؾ وتابع "أعتقد أنو يجب فعؿ أشياء مف أج
 بخصوص مستقبميا".

وأعمف باراؾ أنو يعارض مصادرة أراض يممكيا فمسطينييف, وقاؿ مثاؿ عمػى ذلػؾ مسػتوطنة ىؤلبنػاة فػي بيػت 
ألمػر يسػبب إيؿ وأنا أقوؿ وبمسئولية أف ذلؾ يسبب لنا ضررا في العالـ فنحف لسنا في منطقة معزولة وىػذا ا

 إلسرائيؿ ضررا في الساحة الدولية, عمى حد تعبيره.
سػنة الماضػية  11وأوضح باراؾ أنػو ييمػو مسػتقبؿ االسػتيطاف وقػاؿ "يجػب مراجعػة مصػنع االسػتيطاف فػي الػػ

فػػي المائػػة مػػف المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة  90أو  20ومػػف ييمػػو أمػػر االتفػػاؽ النيػػائي فإننػػا نسػػتطيع أف نعيػػد 
ف لػػـ نفعػػؿ ذلػػؾ فإننػػا الغربيػػة لػػداخؿ إ سػػرائيؿ ووضػػعيـ فػػي الكتػػؿ االسػػتيطانية التػػي سػػيعترؼ بيػػا العػػالـ, وا 

 سنضر مكانة إسرائيؿ في العالـ".
 55/4/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 بعدم التخطيط أو القيام بعمميات تضر بـ"أمن إسرائيل" مشروطجندلمان: اتفاق األسرى  34

 إف "اتفػػػاؽ األسػػػرى"الؿ اإلسػػػرائيمي لإلعػػػالـ العربػػػي أوفيػػػر جنػػػدلماف المتحػػػدث باسػػػـ رئػػػيس وزراء االحػػػتقػػػاؿ 
مشروط بتعيد األسرى بعدـ التخطيط أو القياـ بأي عمميات تضػر بػػ"أمف )إسػرائيؿ(، أو تجنيػد أشػخاص مػف 

 الخارج لمعمؿ ضد )إسرائيؿ(، حسب قولو، مؤكدًا أف "االتفاؽ يصبح الغيا إذا أخّؿ أحد األسرى ببنوده". 
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ر إلػػػى أف توقيػػػع االتفػػػاؽ يشػػػمؿ جميػػػع األسػػػرى بمػػػف فػػػييـ اإلداريػػػوف، حيػػػث إف االتفػػػاؽ يصػػػبح سػػػاري وأشػػػا
ساعة مف إنياء جميع األسرى إضرابيـ، "وفي حاؿ استمر أحد األسرى في إضرابو أو عاد  21المفعوؿ بعد 

 أحد األسرى إلضرابو بعد فترة سيصبح االتفاؽ الغًيا"، كما قاؿ.
 54/4/1051، فمسطين أون الين

 
 كبادرة "حسن نية" تجاه محمود عباس من شيداء األرقام االحتالل يقرر اإلفراج عن  35

أعمػػف المتحػػدث باسػػـ رئػػيس وزراء االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي لإلعػػالـ العربػػي أوفيػػر جنػػدلماف، أف اتفػػاؽ األسػػرى 
رقػاـ فػي )إسػرائيؿ(، جثمػاف لشػيداء محتجػزيف فػي مقبػرة األ 500، يشمؿ أيضًا تسميـ 1051-1-51اإلثنيف 

 مؤكدًا عدـ وجود موعد رسمي لذلؾ. 
وقاؿ جندلماف في تصريحات صحفية:" إف ذلؾ يأتي كبادرة حسف نية تجاه رئيس السمطة الفمسطينية محمود 

 عباس"، وفؽ تعبيره. 
 54/4/1051، فمسطين أون الين

 
 ستيطان اإلسرائيميبيان اإلتحاد األوروبي حول سياسة اال تنتقدالخارجية اإلسرائيمية  36

الػػػذي أداف بشػػػدة  نػػػددت وزارة الخارجيػػػة االسػػرائيمية فػػػي بيػػػاف بموقػػػؼ االتحػػاد االوروبػػػي ػػػػ ا ؼ ب: بروكسػػؿ
مشيرة الى انو يتضمف 'الئحة طويمة مف االدعاءات  أمس، سياسة االسيتطاف االسرائيمية في الضفة الغربية،
 الجانب في تصوير الحقائؽ عمى ارض الواقع'. واالنتقادات القائمة عمى تصور جزئي ومنحاز واحادي

واضاؼ البيػاف 'مثػؿ ىػذا العػرض العػاـ ال يسػاىـ فػي دفػع عمميػة السػالـ قػدما )...( اسػرائيؿ ممتزمػة برفاىيػة 
 السكاف الفمسطينييف وتتصرؼ وفقا لجميع االتفاقيات الدولية ذات الصمة'.

 55/5/1051، القدس العربي، لندن
 

 عمى رأسيا وقف االستيطان ياىو لم ترد عمى مطالب الفمسطينيينسالة نتن: ر "ىآرتس" 37
قالػت مصػادر إسػرائيمية أمػس االثنػيف، إف رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو تجاىػؿ : برىػـو جرايسػي - الناصرة

فػػي رسػػالة الػػرد التػػي بعػػث بيػػا إلػػى الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس، مطالػػب القيػػادة الفمسػػطينية الفوريػػة، 
تئناؼ المفاوضات، وعمى رأسيا وقؼ االستيطاف، وزعـ أف ائتالفػو الحكػومي الواسػع يسػاعد عمػى كشرط الس

 استئناؼ المفاوضات "مف دوف شروط".
عف مصدر اطمع عمػى الرسػالة التػي بعػث بيػا نتنيػاىو الػى ابػو ، صحيفة "ىآرتس" في تقرير ليا أمس ونقمت

اىو باقامة دولة فمسطينية منزوعة وفقػا لمػوؼ نتنيػاىو مػف مازف، قولو إف الرسالة تضمنت التزاما رسميا لنتني
"مبػػدأ الػػدولتيف لمشػػعبيف". وكػػاف نتنيػػاىو قػػد أعمػػف عػػف اسػػتعداده القامػػة دولػػة فمسػػطينية منزوعػػة السػػالح فػػي 

، وكػػذا فػػي خطابػػو فػػي الكػػونغرس األميركػػي فػػي أيػػار )مػػايو( 1009خطػػاب بػػار ايػػالف فػػي حزيػػراف )يونيػػو( 
 ح ابدا الموضوع عمى التصويت في الحكومة ولـ يرفعو خطيا في وثيقة رسمية.، ولكنو لـ يطر 1055

وحسب الصحيفة، فإف نتنياىو لـ يتطرؽ في رسالتو مباشرة الى المطالب االربعة التي طرحيػا لػو ابػو مػازف: 
مػػع تبػػادؿ لالراضػػي، تحريػػر  62وقػػؼ البنػػاء فػػي المسػػتوطنات، االسػػتعداد لممفاوضػػات عمػػى اسػػاس حػػدود 

 .1000فمسطينييف واعادة الوضع في الضفة الغربية الى ما كاف عميو في أيموؿ )سبتمبر( العاـ  أسرى
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ومعنػػػػى الطمػػػػب االخيػػػػر ىػػػػو احتػػػػراـ إسػػػػرائيؿ الكامػػػػؿ لحػػػػدود المنػػػػاطؽ )أ( حيػػػػث السػػػػيطرة االمنيػػػػة والمدنيػػػػة 
حيػػا ابػو مػازف فػػي الفمسػطينية. وقػاؿ المصػدر لمصػػحيفة، إف "نتنيػاىو لػـ يجػػادؿ الشػكاوى والمطالػب التػي طر 

رسالتو. بدال مف ذلؾ كتب البو مازف باف عمػى الطػرفيف النظػر الػى االمػاـ لممسػتقبؿ والشػروع مػف جديػد فػي 
 الحوار".

 55/5/1051، الغد، عّمان
 

 واألردن "إسرائيل"إلحياء المنطقة الصناعية بين  إسرائيميةجيود صحيفة "كمكمست":  38
االقتصػػػادي لصػػػحيفة "يػػػديعوت أحرنػػػوت" العبريػػػة، أف حكومػػػة كشػػػفت صػػػحيفة "كمكمسػػػت" الممحػػػؽ : وكػػػاالت

االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي تنظػػر فػػي األيػػاـ القريبػػة المقبمػػة فػػي طمػػب إعػػادة إحيػػاء مشػػروع إقامػػة منطقػػة صػػناعية 
 . 5992مشتركة بيف )إسرائيؿ( واألردف والمسمى "بوابة األردف" والمبـر منذ عاـ 

عامًا عػف اتفػاؽ التسػوية الػذي أبرمتػو )إسػرائيؿ( مػع األردف يتوقػع وأوضحت الصحيفة أنو وبعد ثمانية عشر 
 أف تقـو الحكومة بإقرار إقامة المنطقة الصناعية المشتركة مع المممكة األردنية مف جديد. 

" سػػػتجتمع لمطالبػػػة الحكومػػػة  وعممػػػت "كمكمسػػػت" أف المجنػػػة الوزاريػػػة برئاسػػػة عضػػػو الكنيسػػػت "سػػػمفاف شػػػالـو
شاء المشروع، وعمى الرغـ مػف ذلػؾ يتوقػع أف القػرار رغػـ جاىزيتػو سػينقؿ لمنقػاش داخػؿ بالتوقيع عمى قرار إن

 المجنة الوزارية التابعة لمكنيست. 
وقػػاؿ الػػوزير شػػالوـ: "إف المشػػروع ظػػؿ معمقػػًا طػػواؿ سػػنوات وتبػػذؿ جيػػودا مضػػنية مػػف أجػػؿ إخراجػػو وتنفيػػذه 

العػالـ العربػي وسػيكوف لػو مػردود اقتصػادي جيػد عمميًا، والمقصود ىنا تعاوف حقيقػي يوصػؿ بػيف )إسػرائيؿ( و 
 عمى الجانبيف"، عمى حد قولو. 

 54/5/1051، فمسطين أون الين
 

 نتنياىو من محاكمة دولية بسبب االستيطان يحذر لمحكومةالمستشار القضائي  39
اميف حػػػذر المستشػػػار القضػػػائي لمحكومػػػة اإلسػػػرائيمية ييػػػودا فاينشػػػتايف رئػػػيس الحكومػػػة بنيػػػ: القػػػدس المحتمػػػة

« إسػرائيؿ»نتنياىو مف مصادرة أراِض وبيوت فمسطينية لصالح المستوطنيف، ألف ذلؾ مف الممكػف أف ُيػورط 
 دولًيا وُيعرض مسئولييا لممحاكمة الدولية.

العبريػػة صػػباح االثنػػيف أف الموقػػؼ الػػذي أبػػداه فاينشػػتايف ىػػو السػػبب الػػذي جعػػؿ « ىػػآرتس»وذكػػرت صػػحيفة 
ييػود بػاراؾ بإصػدار قػرار بػإخالء البيػت الػذي اسػتولى عميػو المسػتوطنوف قػرب نتنياىو يسمح لػوزير الجػيش أ

 الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ مطمع الشير الماضي. 
 55/5/1051، السبيل، عّمان

 
 " ويتمقى تيديدًا بالقتلاختراع أرض إسرائيل"يسخر من  المؤرخ الييودي شمومو زاند 40

بروفسػور شػمومو زانػد، تيديػدا صػريحا بالقتػؿ بسػبب الكتػاب الجديػد تمقى المػؤرخ الييػودي المتمػرد،  تؿ أبيب:
، وفيػو يشػكؾ ويسػخر مػف الروايػة «متػى وكيػؼ اخترعػت أرض إسػرائيؿ؟»الذي أصدره ىذا األسبوع، بعنػواف 

 «.أرض الميعاد التي وعد بيا اهلل الييود عبر إبراىيـ الخميؿ»الصييونية القائمة بأنيا 
تاريخ في جامعة تؿ أبيب، وقػد عػرؼ بمواقفػو المتمػردة عمػى الروايػة الصػييونية فػي والبروفسور زاند يدّرس ال

، وفيػو «متػى وكيػؼ اختػرع الشػعب الييػودي؟»سنوات بعنواف  1معظـ المواضيع، وكاف قد أصدر كتابا قبؿ 
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 ينفػػي أف يكػػوف الييػػود شػػعبا، ويقػػوؿ إف الييوديػػة ديػػف فحسػػب وليسػػت قوميػػة. ويػػرفض االدعػػاء بػػأف الرومػػاف
سػػػنة، قػػػائال إف الرومػػػاف لػػػـ يعتػػػادوا اقػػػتالع شػػػعب مػػػف مكانػػػو فػػػي  1000طػػػردوا الييػػػود مػػػف فمسػػػطيف قبػػػؿ 

حػػروبيـ. واألرجػػح أف سػػكاف فمسػػطيف اعتنقػػوا الييوديػػة آنػػذاؾ، ثػػـ بعػػد الفػػتح اإلسػػالمي تنػػازلوا عنيػػا وتحولػػوا 
 العتناؽ اإلسالـ.

ا معتنقػيف الييوديػة، وقسػـ مػنيـ تحػوؿ إلػى المسػيحية ويقوؿ إف الفمسطينييف اليوـ ىـ أولئؾ البشر الذيف كانو 
عندما جاءت رسالة المسيحية، وتحوؿ معظميـ إلى اإلسالـ فيما بعد، نتيجػة لقػوة الػدعوة اإلسػالمية والطػرؽ 

لػػـ يكػػف ىنػػاؾ شػػعب ييػػودي فػػي أي »السػػممية التػػي اتبعيػػا اإلسػػالـ فػػي إقنػػاع البشػػر بيػػا. ومػػف ىنػػا يسػػتنتج: 
خ. توجد فقط ديانة ييودية. واليجرة إلى الخارج أيضا لـ تكف، ولذلؾ فال حاجػة إلػى مػا حقبة مف حقب التاري

يسمى بعودة الييود إلى وطنيـ. ولـ تكف ىجرة مف مصر وال احتالؿ ييودي بشع في زمف ييوشػع. كػؿ ىػذا 
 «.مختمؽ، وقد استغمتو الصييونية لتبرير إقامة دولة إسرائيؿ

ه ليست نظرية جديدة يخترعيا البروفسور زاند، مع االحتفػاظ بكامػؿ التقػدير ويقوؿ المؤرخ توـ سيغؼ، إف ىذ
لػػو عمػػى أبحاثػػو المعمقػػة، إال أف شخصػػيات كبيػػرة فػػي الحركػػة الصػػييونية سػػبقتو إلػػى ذلػػؾ، بينيػػا ديفيػػد بػػف 

 غوريوف مؤسس دولة إسرائيؿ.
حيػث يقػوض مبػادئ الصػييونية ويتابع البروفسور زانػد ىػذه النظريػة فػي كتابػو الجديػد أيضػا، وبشػكؿ أقسػى، 

 «.العودة إلى أرض إسرائيؿ»وروايتيا التاريخية حوؿ 
 55/5/1051، الشرق األوسط، لندن

 
 جامعة تل أبيب احتجاجا عمى إحياء ذكرى النكبة فيإحراق العمم الفمسطيني  45

طػار نشػاطات تؿ أبيب: أثارت مظاىرة الطالب الييودية العربية المشتركة فػي جامعػة تػؿ أبيػب، أمػس، فػي إ
إحياء ذكرى النكبػة الفمسػطينية وتخميػد ضػحاياىا، ردود فعػؿ ىسػتيرية فػي أوسػاط اليمػيف اإلسػرائيمي، فخرجػوا 
في مظاىرة مضادة وىاجموا الطمبة في الطرؼ اآلخر، وأحرقوا أماميـ عمما فمسطينيا مرسوما عمى لوحة مف 

 الكرتوف وحاولوا تمزيؽ الصور عمى المنصة.
رطة اإلسػػػرائيمية بػػػدعوى الفصػػػؿ بػػػيف الطػػػرفيف، ولكنيػػػا اعتػػػدت عمػػػى بعػػػض الطمبػػػة العػػػرب وقػػػد تػػػدخمت الشػػػ

 واعتقمت طالبيف؛ ييوديا مف اليميف وعربيا مف اليسار.
وكانػػت قضػػية ىػػذا النشػػاط قػػد تحولػػت إلػػى قضػػية سياسػػة كبػػرى، لمجػػرد قيػػاـ الطمبػػة الييػػود والعػػرب بمبػػادرة 

سػػاعر، مػػع رئػػيس جامعػػة تػػؿ أبيػػب موبخػػا. وبحثػػت أحػػزاب  مشػػتركة كيػػذه. فاتصػػؿ وزيػػر التعمػػيـ، غػػدعوف
اليميف الموضوع في لجنة المعارؼ البرلمانية، أمس، وتحوؿ االجتماع إلى ساحة معركػة ضػد النػواب العػرب 
واليسارييف الذيف دافعوا عف حؽ الطمبة في التعبير عف الرأي وعف واجب إدارة جامعة تؿ أبيب السماح بيػذا 

 اليميف عمى مجرد ذكر النكبة. فاعتبروىا تقويضا لوجود إسرائيؿ كدولة ييودية.  النشاط، فيما ثار
 55/5/1051، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل"% نسبة اإلدانات في القضايا الجنائية بـ 70: "معاريف" 41

سػػبة ذكػػرت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة أف بحثػػًا جديػػدًا أجػػراه عػػدد مػػف البػػاحثيف فػػي جامعػػة حيفػػا يظيػػر أف ن
% بعػد أف تبػيف أف ىنػاؾ فرصػًا حقيقيػة لخػروج 20اإلدانات في القضايا الجنائية اإلسرائيمية قػد ارتفعػت إلػى 

 الجنائي بريئًا مف السجف. 
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وبحسب الصػحيفة، فػإف البحػث يػأتي مغػايرًا تمامػًا لمعطيػات مكتػب اإلحصػاء المركػزي الػذي قػاؿ: "إف نسػبة 
% والتػي اعتبرىػا البػاحثوف القػائموف عمػى البحػث الجديػد فػي 9999ى اإلدانات في القضػايا الجنائيػة تصػؿ إلػ

 جامعة حيفا بأنيا معطيات مضممة وال تعرض صورة حقيقية لموضع القائـ". 
 54/5/1051، فمسطين أون الين

 
  ىجومًا من حزب اهلل بـ "إيعاز إيراني"  يستبعدال  اإلسرائيمي الكيان 43

كبيػػر اف حػػزب اهلل قػػػد ال يكػػوف راغبػػًا فػػػي حػػرب جديػػدة مػػػع ” ميإسػػػرائي“رأى مسػػؤوؿ عسػػكري : )أ .ؼ .ب(
، لكف أمرًا بشف ىجوـ قد يأتي مػف طيػراف فػي حػاؿ توجيػو ضػربة إلػى إيػراف. وقػاؿ المسػؤوؿ الػذي ”إسرائيؿ“

أسػػرع “وحػػزب اهلل، فإنػػو سػػيكوف ” إسػػرائيؿ“رفػػض الكشػػؼ عػػف ىويتػػو إنػػو فػػي حػػاؿ انػػدالع نػػزاع جديػػد بػػيف 
 يومًا. 31التي استمرت  1006مف حرب ” بكثير

وأشار المسؤوؿ إلى أف توجيو أي ضربة عسكرية لممنشآت النوويػة اإليرانيػة سػيؤدي فػي الغالػب إلػى رد قػوي 
مػػف حػػزب اهلل الػػذي حػػذر أمينػػو العػػاـ حسػػف نصػػر اهلل، الجمعػػة، مػػف أف صػػواريخو قػػد تضػػرب أي مكػػاف فػػي 

ستبعدوا احتماؿ أف يكوف نصر اهلل يريػد حربػا أخػرى ا” إسرائيمييف“فمسطيف المحتمة. لكف مسؤوليف عسكرييف 
مباشػػرة مػػف طيػػراف. ورأى المسػػؤوؿ أف ” أوامػػر“، وأوضػػحوا أنػػو سػػيياجـ فقػػط فػػي حػػاؿ تمقيػػو ”إسػػرائيؿ“مػػع 

وحػػػػزب اهلل بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مياجمػػػػة ” إسػػػػرائيؿ“سػػػػيناريوىات أخػػػػرى قػػػػد تػػػػؤدي إلػػػػى انػػػػدالع نػػػػزاع جديػػػػد بػػػػيف 
 سمحة كيميائية مف سوريا إلى حزب اهلل.في الخارج أو نقؿ أ” إسرائيمييف“

 55/5/1051، الخميج، الشارقة
 
 

 إلى الجوالن« القاعدة»قد يوصل  السوري: سقوط النظام "إسرائيل" 44
أعمػػػػف مسػػػػؤوؿ عسػػػػكري إسػػػػرائيمي رفيػػػػع المسػػػػتوى، أمػػػػس، أف الدولػػػػة العبريػػػػة تراقػػػػب عػػػػف كثػػػػب : )أ ؼ ب(

نظيـ القاعػدة إلػى ىضػبة الجػوالف السػورية المحتمػة األحداث في سوريا وتتخوؼ مف وصوؿ مجموعات مثؿ ت
 في حاؿ سقوط النظاـ السوري.

، إف مثؿ ىذا الوضع يمكف أف يخمؽ فراغػا «فرانس برس»وقاؿ المسؤوؿ في لواء الشماؿ اإلسرائيمي، لوكالة 
األكبػر  إذا سػقط نظػاـ )الػرئيس بشػار( األسػد، فػإف التيديػد»أمنيا خطيرا ممػاثال لموضػع فػي سػيناء. وأضػاؼ 

 «.ىو سيطرة مجموعات مثؿ القاعدة عمى الحدود الشمالية، المنطقة العازلة
 55/5/1051السفير، 

 
 يدرسون إعادة طرح قانون يحدد "شروط انشقاق الكتل النيابية"  كاديماأعضاء في معاريف:  45

مػػا فػػي تجتػػاح حػػزب كادي« عاصػػفة سياسػػية»العبريػػة أمػػس عػػف « معػػاريؼ»كشػػفت صػػحيفة : القػػدس المحتمػػة
أعقاب اقتراح القانوف الذي أعد مف أجؿ محاصرة المتمرديف عمى رئيس الحزب شاؤوؿ موفػاز، والػذي أطمػؽ 

 عميو قانوف التأديب أو التجميد.
« كاديمػػا»وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف أعضػػاء الكنيسػػت الميتمػػيف بػػإجراءات أعػػدت مػػف أجػػؿ االنشػػقاؽ عػػف 

قانوف موفاز عمى الكنيست بصيغة معدلة، وحذروا مف أف إعػادة انتقدوا نية مسؤوليف في الحزب إعادة طرح 
 طرح القانوف بيذا الشكؿ مف الممكف أف يؤدي إلى تسريع اإلجراءات لتقسيـ الحزب.
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يوفاؿ تسمنر قػدـ اقتراحػًا نيايػة األسػبوع الماضػي لإللغػاء قػانوف موفػاز، « كاديما»وكاف عضو الكنيست عف 
عادة طرحو بصيغة معدلة تشترط السماح ألي كتمة برلمانية باالنشقاؽ شػريطة أال يقػؿ عػدد المنشػقيف عػف  وا 

داليػػا إيتسػػؾ حاولػػت إقنػػاع مػػف قػػدـ االقتػػراح « كاديمػػا»الثمػػث. ولفتػػت الصػػحيفة إلػػى أف عضػػو الكنيسػػت عػػف 
الذي بادر بطرح قانوف موفاز، « الميكود»بأف يجعؿ خيوط المعبة في يد حزب الميكود، وىي أرادت أف يكوف 

 رفض ذلؾ.« الميكود»الذي يبادر بإلغائو إال أف  ىو
 55/5/1051البيان، دبي

 
 : سالحنا جاىز لمواجية أي سيناريو في الشرق األوسطالجديد سرائيميقائد سالح  الجو اإل 46

ـّ : الناصػػرة صػػّرح القائػػد الجديػػد لسػػالح الجػػو التػػابع لمجػػيش اإلسػػرائيمي، أميػػر إيشػػيؿ، بػػأف تػػؿ أبيػػب عمػػى أتػػ
وقاؿ إيشيؿ، خالؿ مراسـ تسػّممو قيػادة سػالح  لمواجية أي سيناريو محتمؿ قد ييّدد واقعيا األمني. االستعداد

(، "إف أحػػدًا ال يػػدري كيػػؼ سػػتنتيي الزوبعػػة التػػي تعصػػؼ 1|51الجػػو خمفػػًا لعيػػدو نحوشػػتاف، اليػػوـ االثنػػيف )
 بيره.بمنطقة الشرؽ األوسط، ونحف كتب عمينا أف نعيش حالة مف الغموض"، عمى حد تع

وأّكد أف "الخيار العسكري سيكوف قائمػًا لمواجيػة أي سػيناريو فػي المنطقػة، مضػيفًا "ال يمكػف لمضػعفاء البقػاء 
ذا اضػػػطرت إسػػػرائيؿ أف تمجػػػأ لمسػػػالح فػػػإف سػػػالح الجػػػو سػػػيكوف جػػػاىزًا لمواجيػػػة أي  فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط وا 

 احتماؿ"، وفؽ تصريحاتو.

 54/5/1051قدس برس، 

 
 االستعداد لمواجية شاممة ىوأمام قائد سالح الجو الجديد  األبرزدي : التحضابط إسرائيمي 47

أكػػد أحػػد ضػػباط االحتيػػاط فػػي الجػػيش الصػػييوني أف التحػػدي الفػػوري أمػػاـ قائػػد سػػالح الجػػو الجديػػد، آميػػر 
والػذي لػـ يتػدرب عميػو جػيش  5921-5966أشيؿ، ىو سيناريو الحرب الشاممة عمى غػرار الفتػرة بػيف أعػواـ 

سنة. وأكد الضابط عمى ضرورة أف يركز سػالح الجػو اسػتثمار مػوارده فػي سػالح ىجػومي  30نذ "إسرائيؿ" م
صاروخي مف كافة أنواع الصواريخ عمػى حسػاب المقػاتالت الجويػة، وذلػؾ لتقميػؿ الخسػائر فػي األرواح بعػدـ 

اـ أرض عف طريػؽ اسػتخد -تعريض الطياريف لمخطر، فضاًل عف تقميؿ التعرض لمضادات الصواريخ أرض
 ( مع تفعيؿ الحرب اإللكترونية.F-35 NAVYمقاتالت جوية ذات قدرة إقالع عالية مف طراز )

 صحيفة دنيا الوطف، فمسطيف
 54/5/1051، 1536 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 عمى حدود غزة خشية وقوع عمميات اختطاف محتممة يميئسراحالة استنفار لمجيش اإل 48

قة الجنوبية بالجيش الصييوني بأّف قيادة المنطقة ُتجػري اسػتعدادات عمػى كشؼ أحد الضباط في قيادة المنط
طػػوؿ حػػدود قطػػاع غػػزة، رغػػـ حالػػة اليػػدوء السػػائدة عمػػى طػػوؿ تمػػؾ الجبيػػة، الفتػػًا إلػػى أّف القػػوات فػػي حالػػة 
اسػػتنفار دائمػػة، بسػػبب حالػػة الخػػوؼ التػػي تسػػيطر عمػػى الجنػػود مػػف حػػدوث عمميمػػت خطػػؼ تسػػتيدفيـ. وأكػػد 

ّف القادة يحثوف جنودىـ طواؿ الوقت عمى القياـ بكػؿ مػا بوسػعيـ لمنػع عمميػات االختطػاؼ، حتػى الضابط بأ
لو أدى ذلؾ إلطالؽ النار عمى زميميـ مػع خاطفيػو، موضػحًا بػأّف الجنػود يؤىمػوف جيػدًا قبػؿ الػذىاب لمخدمػة 

أسػر "شػاليط" إليصػاؿ عمى حدود غزة، حيث يشاىد كؿ منيـ  قبؿ التوجو لمخدمػة الميدانيػة فيممػًا عػف قصػة 
رسالة ليـ، بػأف اليػدوء أحيانػا يكػوف خادعػًا ويحمػؿ معػو "عمميػة خطػؼ". ووصػؼ الضػابط طبيعػة العمميػات 
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عمى حدود غزة بػ"المنيكة جدًا"، والواقع ىناؾ بػ" المضني جدًا"، ألف الجنود يواجيوف عػدوًا ال يرونػو وينتظػر 
 منيـ أي خطأ. 

 ية، ترجمة المركز(موقع الجيش الصييوني )عف العبر 
 54/5/1051، 1536 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 المدن الفمسطينية الساحمية من سكانيا تمييدًا لتيويدىا بالكامل بتفريغتقضي  إسرئيمية خطة 49

أكػػدت أوسػػاط سياسػػية صػػػييونية أّف رئػػيس الحكومػػة "بنيػػػاميف نتنيػػاىو"، يعمػػؿ جاىػػػدًا لتنفيػػذ مخطػػط ييػػػدؼ 
طيني مػػف سػػكاف المػػدف الفمسػػطينية السػػاحمية عكػػا، حيفػػا، يافػػا، المػػد والرممػػة، لتيويػػدىا ألػػؼ فمسػػ 550لترحيػػؿ 

بالكامػؿ، مرتكػػزًا عمػػى خطػػة تقضػػي بػػأّف يتػػولى رجػاؿ أعمػػاؿ ييػػود مقتػػدريف، شػػراء العقػػارات والمبػػاني وبيػػوت 
وترىيبيـ إلجبارىـ الفمسطينييف في المدف، بأسعار مالية مغرية، أو أف تقوـ الحكومة بتضييؽ الخناؽ عمييـ، 

عمػػى تػػرؾ مػػدنيـ ومنػػازليـ تحػػت طائمػػة التيديػػد. وأضػػافت األوسػػاط أّف "نتنيػػاىو" معنػػي بتنفيػػذ المخطػػط فػػي 
غضوف السنوات الخمس المقبمة، ليتسنى تفريغ جميع المدف مف سكانيا العػرب، واقتػرح إيجػاد حمػوؿ وترتيػب 

 ىجرتيـ لمقرى والمدف العربية، كأماكف بديمة ليـ.
 اة العاشرة )عف العبرية، ترجمة المركز(القن

 54/5/1051، 1536 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 
 
 

 مرتين األولى عمى السجان واألخرى عمى االنقسام انتصروارأفت حمدونة: األسرى  50
اعتبر األسير المحرر رأفت حمدونة، مدير "مركز األسرى لمدراسات" وعضو لجنة األسرى لمقوى غزة: 

إلسالمية، االتفاؽ الذي وقعتو القيادة العميا إلضراب األسرى في سجوف االحتالؿ شّكؿ انتصاًرا الوطنية وا
( تمقت "قدس برس" نسخة منو "إف األسرى 1|51وقاؿ حمدونة في بياف صحفي لو اليوـ االثنيف ) مزدوًجا.

نياء  انتصروا عمى السجاف بتحقيؽ مطالبيـ المتمثمة بعدـ تجديد االعتقاؿ اإلداري ألي معتقؿ فمسطيني وا 
ؾ جمع شمؿ األشقاء ممؼ العزؿ االنفرادي، والسماح لعائالت األسرى مف غزة والضفة بزيارة ذوييـ، وكذل

المعتقميف داخؿ معتقؿ واحد وغير ذلؾ مف المطالب، وانتصروا ثانية عمى االنقساـ حيث أف األسرى حققوا 
المصالحة الوطنية والعممية فى كؿ خياـ االعتصاـ واالعتصامات، األمر الذي لـ يتحقؽ عبر كؿ المقاءات 

 السياسية"، كما قاؿ.
 54/5/1051قدس برس، 

 
 يحيون ذكرى النكبة جامعة تل أبيبمن الب والمحاضرين العرب والييود مئات الط 55

شارؾ المئات مف الطالب والمحاضريف العرب والييود في جامعة تؿ أبيب، ظير اليوـ االثنيف، في مراسـ 
"، استذكارا لتيجير مئات اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني وىدـ 61إحياء "ذكرى النكبة الفمسطينية الػ 

 نيـ وقراىـ، وتأكيدا عمى حقوقيـ المشروعة والعادلة بالعودة وتقرير المصير.مد
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أقيمت المراسـ في ساحة "أنطيف" المركزية أماـ جامعة تؿ أبيب، المقامة عمى أنقاض قرية الشيخ مونس، 
عدد  وذلؾ بعد أف ألغى أمف الجامعة إقامتيا داخؿ الحـر الجامعي لدواعي وصفيا "باألمنية"، وقد تواجد

كبير مف رجاؿ الشرطة الذيف نصبوا الحواجز في المكاف، وكاف مف بيف الحاضريف عضوا الكنيست عف 
الجبية الديموقراطية لمسالـ والمساواة، محمد بركة وحنا سويد، باإلضافة إلى الفناف محمد بكري، وعدد مف 

 الناشطيف مف مختمؼ األحزاب والحركات في الداخؿ الفمسطيني.
 54/5/1051، 48عرب 

 
 حق مقدس ولن نرضخ لمؤامرات التوطين الالجئينثابت: عودة منظمة  51

أكدت منظمة "ثابت" لحؽ العودة ، إف عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى بيوتيـ التي طردوا منيا عمى أيدي 
امرات حؽٌّ مقدس ال يمكف التنازؿ عنو، أو الرضوخ إلى مؤ  12العصابات الصييونية إباف النكبة في العاـ 

لنكبة فمسطيف: "إف العودة حؽ ألكثر  61وقالت المنظمة في بياف ليا بمناسبة الذكرى  التوطيف أو التيجير.
ف الوحدة والتماسؾ الفمسطيني في الداخؿ  مف سبعة مالييف الجئ فمسطيني منتشريف حوؿ العالـ، وا 

مخططات ممكف أف تناؿ مف  والشتات، يعتبر الضامف الرئيس لتطبيؽ حؽ العودة، وصد أية مشاريع أو
وأكدت "ثابت" في بيانيا أف تحقيؽ العودة بات أقرب مف أي وقت مضى، ذلؾ  قضية الالجئيف وحؽ العودة.

أف ذاكرة الالجئيف الفمسطينييف في الشتات ستبقى حية ميما طالت سنوات المجوء، وشيداء وجرحى ماروف 
 خير شاىد ودليؿ. 1055الراس عاـ 

 54/5/1051، ي لإلعالمالمركز الفمسطين
 
 
 

 تعرقل تزويد فمسطينيي النقب بالمياه "إسرائيلمركز عدالة: " 53
قاؿ تقرير حقوقي صادر عف مركز "عدالة" الحقوقي الفمسطيني في مدينة حيفا : برىوـ جرايسي -الناصرة

الؼ مف أمس االثنيف، إف السمطات اإلسرائيمية تواصؿ فرض عراقيؿ ومصاعب لتزويد منتظـ لعشرات اآل
في صحراء النقب بالمياه، يقيموف في عشرات القرى التي ترفض السمطات اإلسرائيمية  12فمسطينيي 

 االعتراؼ بوجودىا عمى األرض وتخطط القتالعيا وتيجير أىميا.
وقاؿ مركز "عدالة"، إف القضية استفحمت في اآلونة األخيرة في ست مف القرى التي ترفض السمطات 

، إذ بات عمى أىالي ىذه القرى السفر ما بيف أكثر مف كيمو متر وحتى كيمومتريف، في االعتراؼ بوجودىا
طريؽ وعرة مف أجؿ الوصوؿ إلى خزانات مياه، ليشتروا المياه بأسعار باىظة وأعمى بأضعاؼ مف تمؾ التي 

 يشترييا المواطف في إسرائيؿ.
 55/5/1051، الغد، عّمان

 
 الجئ الفمسطيني وتثير خوف اإلسرائيميدراسة: قضية الالجئين تقض مضجع ال 54

كشفت دراسة بحثية خاصة بتيجير شعبنا واقتالعو مف أرضو، أف قضية الالجئيف الفمسطينييف مف  :راـ اهلل
 القضايا الجوىرية في الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، وىي مف أدؽ قضايا الشرؽ األوسط وأعقدىا. 
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مى أذىاف كؿ قطاعات شعبنا وفئاتو وتقض مضجع الالجئ وقالت الدراسة إف ىذه القضية تستحوذ ع
 الفمسطيني، كما تثير خوؼ اإلسرائيمييف، فيي قضية محورية ومعقدة.

والدراسة كانت بعنواف 'فمسفة التيجير وفف االقتالع لمفمسطينييف وثبات حؽ العودة' لألستاذ الدكتور صالح 
 فرع رفح. حسف عاوور أستاذ التاريخ بجامعة القدس المفتوحة 

وقاؿ الباحث إف اقتالع شعب بأكممو وسمبو أرضو وممتمكاتو ىي كارثة غير مسبوقة وال يوجد في التاريخ 
المعاصر أية سابقة بقياـ أقمية أجنبية بتدمير نسيج األغمبية األصيمة، واحتالؿ أرضيا وطردىا مف منازليا، 

 وبكؿ المقاييس ال يوجد مثيؿ ليذه الجريمة. 
ـ عديدة مف بينيا المذابح التي وصمت عدد 5912رائـ الحرب التي اقترفتيا إسرائيؿ عاـ وأضاؼ أف ج

والرقـ الحقيقي يزيد عمى المائة، ولكف لـ ينشر خبرىا خارج نطاؽ القرية أو المجتمع،  39الموثؽ منيا إلى 
 والسبب ىو ضعؼ القدرة العربية عمى التوثيؽ واإلعالف. 

سبب فتح الممفات اإلسرائيمية وممفات الصميب األحمر، والباحثيف، وظيرت كتب لكف االىتماـ بدأ يتزايد ب
لمؤرخيف إسرائيمييف ولغيرىـ تكشؼ زيؼ الرواية الصييونية لحرب فمسطيف، كما أف ىناؾ شيود عياف )غير 

 ور بنش. أىؿ فمسطيف( ىـ مراقبو اليدنة الذيف أرسموا تقاريرىـ الميدانية إلى الكونت برنادوت وخمفو الدكت
ـ أوزارىا حتى بدأت المحاوالت المتكررة لتغييب شعبنا وطمس 5912وبيف أنو ما إف وضعت حرب عاـ 

قضيتو الوطنية، والتنكر لحقوقو المشروعة وقد تـ التركيز في ىذه المرحمة عمى محاولة تصفية الجانب 
ر الذي ُيعتبر أساسًا لتصفية القضية األكثر بروًزا مف القضية الفمسطينية والمتمثؿ في قضية الالجئيف، األم

 الفمسطينية بمجمميا. 
ـ دخؿ الشعب الفمسطيني عصرًا إطاره النكبة، فحواه 5912وىكذا بعد ىزيمة العرب في حرب صورية عاـ 

اغتصاب األرض واليوية، واالقتالع والتيجير إلى المنافي والشتات ومنظومة المآسي األخرى التي راىف 
الضربة القاضية لو، وأنيا عمى أقؿ تقدير قد أخرجتو خارج حدود زمانو ومكانو، وأفقدتو كثيروف عمى أنيا 

 ىويتو الوطنية والثقافة.
 55/5/1051، وكالة سما اإلخبارية

 
 في مخيم حطين في ذكرى النكبة خطابيمسيرة وميرجان  55

مخػػػيـ حطػػػيف مسػػػيرة نظمػػػت الفعاليػػػات الشػػػعبية وحػػػزب الوحػػػدة الشػػػعبية فػػػي : اسػػػماعيؿ حسػػػنيف -الرصػػػيفة 
وىتػػػؼ المتظػػػاىروف خػػػالؿ المسػػػيرة بالحريػػػة لالسػػػرى  عامػػػا عمػػػى ذكػػػرى نكبػػػة فمسػػػطيف. 61بمناسػػػبة مػػػرور 

وطافػػػت المسػػػيرة شػػػوارع المخػػػيـ ثػػػـ اقػػػيـ ميرجػػػاف خطػػػابي، اكػػػد خاللػػػو  الفمسػػػطينييف فػػػي سػػػجوف االحػػػتالؿ.
 في ساحة مسجد الكالوتي. الحضور عمى االلتقاء في الخياـ غدا لممشاركة في االعتصاـ الذي سيتـ

 55/5/1051، الدستور، عّمان
 

 إلى بريطانياتسمح بتصدير المالبس من غزة  "إسرائيل" 56
غزة ػ أشرؼ اليور: عبرت شاحنة محممة بمالبس تـ صنعيا في قطاع غزة يوـ أمس معبر كـر أبو سالـ 

ة منذ أف فرضت حكومة إسرائيؿ التجاري اإلسرائيمي جنوب القطاع، بغرض تصديرىا إلى بريطانيا، ألوؿ مر 
وأقمت الشاحنة التي سمحت ليا السمطات اإلسرائيمية باجتياز  حصارًا عمى القطاع قبؿ خمس سنوات.
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الحدود في حادثة لـ تشيد طواؿ سنوات الحصار، أطناف مف المالبس التي جرى تصنيعيا في قطاع غزة، 
 إلى بريطانيا. حيث مف المقرر أف تتجو عبر أحد الموانئ اإلسرائيمية

وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع لغزة اف ىذه ىي أوؿ مرة يسمح لتجار القطاع بتصدير 
وشممت الشاحنة المتجية إلى بريطانيا آالفا مف قطع المالبس  مالبس إلى الخارج منذ فرض الحصار.
 الصوفية التي جرى حياكتيا في قطاع غزة

 55/5/1051، القدس العربي، لندن
 

 1055مميون دوالر خالل عام  16" بمغت باديكو القابضة"واالستثمار  لمتنميةفمسطين أرباح شركة  57
صادقت الييئة العامة لشركة فمسطيف لمتنمية واالستثمار 'باديكو القابضة' عمى توصية مجمس إدارة  :نابمس

مميوف  51سنتات لمسيـ(، وبواقع  6)% مف رأس الماؿ 6الشركة بتوزيع أرباح نقدية عمى المساىميف بنسبة 
الذي عقدتو، اليـو  52وأعمنت الشركة، خالؿ اجتماع الييئة العامة العادية الػ .1055دوالر مف أرباح عاـ 

مميوف  503329االثنيف، في نابمس وعماف عبر تقنية 'فيديو كونفرنس'، عف تحقيؽ إيرادات بمغت نحو 
 ميوف دوالر.م 16302دوالر، بينما بمغ صافي الربح 

 54/5/1051،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 مميون دوالر عمى مشروعات تدعم بناء المجتمع الفمسطيني 31أنفقت  التعاوننبيل القدومي: مؤسسة  58
عماف ػ 'القدس العربي': اعمف الدكتور نبيؿ ىاني القدومي رئيس مجمس أمناء مؤسسة التعاوف اف المؤسسة 

عمى مشروعات تدعـ بناء المجتمع الفمسطيني، واعمف خالؿ  1055مميوف دوالر في العاـ  31أنفقت 
اجتماع أعضاء مجمس األمناء والجمعية العمومية لممؤسسة في عماف تنفيذ المرحمة األولى لمشروع المتحؼ 

مرحمة األولى مف وأضاؼ القدومي 'قمنا بتوقيع االتفاقية مع الشركة المصممة لمبدء بتنفيذ ال الفمسطيني.
مالييف دوالر'. كما أشار أف المؤسسة وقعت مؤخرًا مذكرة  2المتحؼ والتي تبمغ تكمفتيا التقديرية حوالي 

مميوف دوالر، مع البنؾ اإلسالمي لمتنمية بصفتو مديرا لمشاريع الصندوؽ  12تفاىـ عمى منحة بقيمة 
يني، وذلؾ دعما لمبرنامج المتكامؿ لتطوير قرية الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية لدعـ الشعب الفمسط

ويعاني سكانيا مف ضيؽ  1002وادي غزة، التي شيدت دمارا أثناء الحرب اإلسرائيمية عمى غزة سنة 
 المعيشة والظروؼ الحياتية الصعبة.

 55/5/1051، القدس العربي، لندن
 

 في مسابقة قطار المعرفة الدولية األولفمسطين تحصد المركز  59
عامًا( مف مدرسة اإلسالمية لمبنات في  56اهلل: حصمت فمسطيف ممثمة بالطالبة حنيف عماد القاضي ) راـ

محافظة راـ اهلل والبيرة، عمى المركز األوؿ عمى مستوى الدوؿ العربية، في مسابقة قطار المعرفة الدولية 
 التي تجرييا مدرسة البحث العممي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 55/5/1051، يام، رام اهللاأل
 

 إلكترونية عن "نكبة فمسطين" موسوعةاالستعداد إلطالق  60
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تستعد مؤسسة "إبداع" لألبحاث والدراسات والتدريب إلطالؽ موسوعة إلكترونية ىي األولى مف نوعيا : غزة
الفمسطينية والتي  عمى مستوى شبكة اإلنترنت والمواقع اإللكترونية تختص بالتوثيؽ اإللكتروني لتاريخ النكبة

وأوضحت المؤسسة أف الموسوعة سُتوثؽ وتّؤرخ لمراحؿ وفصوؿ والتفاصيؿ الدقيقة  .5912حدثت عاـ 
لنكبة الشعب الفمسطيني, مؤكدة أف الموسوعة تيدؼ إلى إظيار الصورة الحقيقية لما تعرض لو الشعب 

وبّينت أف الموسوعة التي قاـ عمى  .الفمسطيني مف إرىاب مُنظـ وجرائـ ومجازر دموية بشعة وتطيير عرقي
قسمًا أىميا قسـ خاص بالقرى  51إعدادىا مجموعة مف الباحثيف والمختصيف ستتكوف مف ما يزيد عف 

الفمسطينية المدمرة, وقسـ أخر لمخيمات المجوء وأماكف تواجد الالجئيف الفمسطينييف في كؿ مف الضفة 
ختص بالمجازر الييودية التي ارتكبت بحؽ الشعب الفمسطيني, الغربية وقطاع غزة والدوؿ المجاورة, وقسـ ي

 باإلضافة إلى عدة أقساـ أخرى لكؿ ما يتعمؽ بالنكبة.
 55/5/1051، السبيل، عّمان

 
 يؤتى ثمارا أكثر أحيانا "إسرائيل"ممارسة الضغط "من وراء الكواليس" عمى : جودة 65

ع األسػػػرى المضػػػربيف عػػػف الطعػػػاـ فػػػي وصػػػؼ وزيػػػر الخارجيػػػة ناصػػػر جػػػودة وضػػػ :تغريػػػد الرشػػػؽ -عمػػػاف 
السػػجوف االسػػرائيمية بػػػ"المقمؽ جػػدا"، مؤكػػدا أف اإلضػػراب ىػػو الشػػأف الػػذي يشػػغؿ الػػوزارة حاليػػا وتتابعػػو عمػػى 

وأكد وزير الخارجية ناصر جودة ، في مؤتمر صحفي مشترؾ مع نظيره المصري محمد كامؿ  مدار الساعة.
 تعمف عف كؿ مػا تفعمػو بيػذا الخصػوص وأف ممارسػة الضػغط مػف عمرو في مقر الوزارة أمس، أف الوزارة "ال

وراء الكواليس عمى الحكومة اإلسرائيمية يؤتى ثمارا أكثر أحيانا"، معمقا "لػيس بالضػرورة أف نعمػف عػف كػؿ مػا 
 نفعمو".

اـ وأشار إلى أف جزءا مف الجيود األردنية بترتيػب لقػاءات فمسػطينية إسػرائيمية فػي العاصػمة عمػاف مطمػع العػ
الحالي كاف مػف أجػؿ "إطػالؽ سػراح األسػرى"، الفتػا إلػى وجػود دائػرة متخصصػة بممػؼ األسػرى فػي السػجوف 

 اإلسرائيمية في الوزارة.
ونػوه إلػى جيػود أردنيػػة مصػرية مشػتركة مػف خػػالؿ عالقاتيمػا الدبموماسػية مػع إسػػرائيؿ، الفتػا إلػى أف البمػػديف 

شرة لحؿ أزمة األسػرى المضػربيف عػف الطعػاـ، وتحسػيف يمارساف ضغوطا مف خالؿ قنوات مباشرة وغير مبا
 أحواليـ وصوال إلى اإلفراج عنيـ.

مف جانبو، أكد عمرو وجود اتصاالت لمعالجة الوضع ورفع المعاناة عػف األسػرى، الفتػا إلػى البيػاف الػذي تػـ 
جنيػػػؼ  تبنيػػػو بيػػػذا الخصػػػوص خػػػالؿ اجتمػػػاع دوؿ عػػػدـ االنحيػػػاز بمبػػػادرة مصػػػرية لضػػػماف تنفيػػػذ اتفاقيػػػات

وقاؿ "لو حصمت حالة وفاة واحدة نتيجػة اإلضػراب  واالتفاقيات الدولية عمى األسرى في السجوف اإلسرائيمية.
 فإف النتائج ستكوف مأساوية".

 55/5/1051، الغد، عّمان
 

 ان لبحث الحقوق المائيةاجتماع أردني إسرائيمي في عمّ  61
 ردنيػة االسػرائيمية امػس اجتماعػا روتينيػا، فػي عمػاف،عقػدت لجنػة الميػاه المشػتركة اال :ريػـ الرواشػدة -عماف 

 لبحث الحقوؽ المائية االردنية لدى الجانب االسرائيمي خالؿ اشير الصيؼ.
واجتماع المجنة يعقػد لالتفػاؽ عمػى كميػات الميػاه التػي ستحصػؿ عمييػا المممكػة، خػالؿ فتػرة الصػيؼ، الػواردة 

يػػذكر أف  تياطيػػة المخزنػػة مػػف نيػػر اليرمػػوؾ فػػي بحيػػرة طبريػػا.فػػي اتفاقيػػة السػػالـ، إضػػافة لكميػػات الميػػاه االح
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 11حددت حصة األردف مف نير اليرموؾ بػ 5991عاـ « إسرائيؿ«معاىدة وادي عربة الموقعة بيف األردف و
 مميونا في الشتاء. 53مميونا في الصيؼ، و 51مميوف متر مكعب بواقع 

فيمػػا  1000رائيمي قبػػؿ بدايػػة اشػػير الصػػيؼ منػػذ عػػاـ ودأبػػت المممكػػة عمػػى اسػػتدانة الميػػاه مػػف الجانػػب االسػػ
 مميوف متر مكعب. 500بػ 1050تقدر الكميات المستدانة طيمة تمؾ الفترة وحتى العاـ 

توقفت عممية االستدانة ولجأت الوزارة لشراء المياه مف الجانب االسرائيمي وىػو مػا  1050لكف مع نياية عاـ 
 رأه خبراء انو امر خاطىء.

 55/5/1051، انالرأي، عمّ 
 

 : االحتالل االسرائيمي يقوض أي مصالحة فمسطينيةبعّمان الميندسينندوة في نقابة  63
عالميػوف ونشػطاء خػالؿ نػدوة بعنػواف : بتػرا –عماف  عػاـ عمػى المصػالحة الفمسػطينية.. مػاذا »أكػد بػاحثوف وا 
المصػػػالحة الفمسػػػطينية  نظمتيػػػا لجنػػة فمسػػػطيف فػػي نقابػػػة الميندسػػيف مسػػػاء أمػػس االثنػػػيف، أف تحقيػػؽ« بعػػد؟

 بشكميا الحالي غير ممكف بسبب االحتالؿ االسرائيمي الذي يعمؿ عمى تقويض أي اتفاؽ بيف الطرفيف.
ودعا الباحث الفمسطيني الدكتور ابراىيـ حمامي الى البحث عف بدائؿ والتفكير بمصػالحة حقيقيػة تسػتند الػى 

زراء االسرائيمي نتنياىو مف تسريع لالستيطاف وتيويد بحث المستقبؿ الفمسطيني في ظؿ ما يقوـ بو رئيس الو 
 لمقدس وتصاعد االعتقاالت السياسية وعدـ إطالؽ سراح المعتقميف مف السجوف.

وقاؿ مدير المنتدى الدولي لمشرؽ االوسط فػي الواليػات المتحػدة الباحػث خالػد الترعػاني إف عمميػة المصػالحة 
فػػػي العمميػػػة، داعيػػػا إلػػػى حػػػراؾ فمسػػػطيني يعيػػػد االمػػػور إلػػػى تحػػػت االحػػػتالؿ تعنػػػي أف ىػػػذا االحػػػتالؿ شػػػريؾ 

واستعرض الزميؿ شاكر الجوىري المراحؿ التاريخية التي مرت بيػا منظمػة التحريػر الفمسػطينية منػذ  نصابيا.
 نشأتيا.

 55/5/1051، الدستور، عّمان
 

 بيروتمطار جنسية إسرائيمية في  يحملتوقيف فمسطيني  64
ؽ العسػػػكري فػػػي لبنػػػاف فػػػادي صػػػواف موقوفػػػًا فمسػػػطينيًا يحمػػػؿ الجنسػػػيتيف اسػػػتجوب قاضػػػي التحقيػػػ :بيػػػروت

اإلسػػرائيمية واألميركيػػة، وقػػد دخػػؿ لبنػػاف آتيػػًا مػػف األردف بجػػواز السػػفر األميركػػي، وفػػي المطػػار لػػدى تفتػػيش 
أمتعتػو تبػيف انػػو يحمػؿ جػػواز سػفر إسػرائيميا وانػػو دخػؿ إلػػى األردف آتيػا مػف أميركػػا بواسػطتو كمػػا وجػدت بػػيف 

متعتو أغراضا وىدايا مف صنع إسرائيمي، وىو كاف قد عاش في أميركا مػدة خمػس سنوات.وأصػدر القاضػي أ
صواف مذكرة وجاىية بتوقيفو في جـر دخوؿ بالد العدو واالتصاؿ بو وحمؿ جنسيتو والتعامؿ معػو سػندا إلػى 

 عقوبات. 122و 321المادتيف 
 55/5/1051، االتحاد، أبو ظبي

 
 أمام المحافل الدولية ة األسرى الفمسطينيينعمل عمى تدويل قضيت لعربيةاالجامعة  :بن حمي 65

أمس، عمى حرص الجامعة عمى دعـ  العربية، شدد أحمد بف حمي، نائب األميف العاـ لمجامعة القاىرة:
ومواصمة العمؿ عمى تدويؿ قضيتيـ أماـ المحافؿ الدولية، مشيرًا في ىذا السياؽ إلى  الفمسطينييف، األسرى

تصاالت مع الجمعية العامة لألمـ المتحدة لعقد جمسة عاجمة لمناقشة القضية، وكذلؾ مع مجمس حقوؽ ا
 اإلنساف في جنيؼ لعقد جمسة لنفس الغرض وتعييف مقرر خاص باألسرى.
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مف بينيـ فدوى البرغوثي  ،في تصريحات لو عقب لقائو، أمس، وفدًا مف أميات وزوجات األسرى أشارو 
اف البرغوثي، إلى أف المآسي التي عبرت عنيا أسر األسرى ومطالبيـ بأف تكوف ىذه زوجة األسير مرو 

القضية في الضمير العالمي والعربي وعمى أجندة كؿ االجتماعات والمؤتمرات، كما أكدوا ضرورة إيصاؿ 
إليو لمتعامؿ مع رسالتيـ اإلنسانية لكؿ محافؿ العالـ عبر الجامعة العربية باعتبارىا بيتيـ األوؿ، الذي لجأوا 

 ىذه القضية .
 55/5/1051الخميج، الشارقة، 

 
 ضد المقاومة تصنع التطرف "إسرائيل"مارسات م ويؤكد أن سرىاألطالب بحل أزمة ي شيخ األزىر 66

ضد ، الظالـ اإلسرائيميفي سجوف االحتالؿ  اإلنسانيةاستنكر األزىر الشريؼ الممارسات غير  مروة البشير:
 ،الشرفاء في العالـ كمو بأف ييبوا إلدانة ىذا البغي الذي ال يقيـ وزنا ألية معايير دولية اً مطالب ،الفمسطينييف

األزىر، د. وقاؿ شيخ  في سجوف االحتالؿ. ىعف األسر  لإلفراجوممارسة كافة الضغوط  ،أو قيـ إنسانية
أو في األسر عشريف  ،يبقي في محبسو سياسياً  أو سجيناً  ،ف العالـ كمو ال يعرؼ أسير حربإ أحمد الطيب،

الذي  اإلنساني،والضمير  ،التي تحتقر القانوف الدولي ،إال في السجوف اإلسرائيمية الظالمة ،أو ثالثيف ،عاماً 
شباب  ىيمتـز بو العالـ كمو. كما ال يعرؼ العالـ المتحضر أف تقبض سمطة باغية قامت باالغتصاب عم

 ،فانيف أو شيوخاً  ،ضعفاء فال يخرجوف منيا إال كيوالً  ،وفالسج ىالمقاومة المشروعة وصغارىا وتسوقيـ إل
 ."إسرائيؿ"إال في 

الظالمة ضد شباب المقاومة الذيف يقاوموف مغتصبي حقوقيـ وأراضييـ  اإلسرائيميةوأكد أف الممارسات 
 نحو مستمر ومقصود. ىنتاجيـ عمإالتطرؼ وصناعة مقننة تستيدؼ  إلىومقدساتيـ ىي دعوة صريحة 

 55/5/1051م، القاىرة، األىرا
 
 

 حراراألصباحي: الدفاع عن األسرى الفمسطينيين واجب عمى كل  حمدينالمرشح لرئاسة مصر  67
، أف المقاومة الفمسطينية ال تعرؼ اليأس، وأنيا مصرالمرشح لرئاسة  ي،أكد حمديف صباح: محمد رضا

صية، بموقع التواصؿ كممة عمى صفحتو الشخ يف يستظؿ صامدة عمى جبية النضاؿ. وأضاؼ صباح
، إف الدفاع عف حرية األسرى الفمسطينييف مف السجوف 51/1 "تويتر" مساء يوـ االثنيف ياالجتماع

 الصييونية، واجب عمى كؿ أحرار العالـ.
 54/5/1051اليوم السابع، القاىرة، 

 
 بذلت جيودًا كبيرة لحل قضية األسرى المضربين القاىرة: المصري في رام اهللالسفير  68

أكد السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية : ش أ(.)أ ، وكالةعبد الفتاح عبد المنعـ -راـ اهلل القاىرة، 
نضاليا  يياسر عثماف، أف الجيود المصرية الكبيرة والناجحة، شكمت دعمًا لمحركة الفمسطينية األسيرة ف

التوصؿ إليو اليـو مف اتفاؽ بإنياء  ، إف ما تـ51/1اإلثنيف  وقاؿ السفير ياسر عثماف، مساء يوـ العادؿ.
نفس الوقت عمى حياة  يوالحفاظ ف االستراتيجيمشكمة األسرى الفمسطينييف يعد إنجازًا كبيرًا عمى المستوى 

 األسرى.
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لمموافقة عمى  اإلسرائيميتمكف مف دفع الجانب المصري إلى أنو جياز المخابرات العامة ومف جيتو، أشار 
وذكر  سجوف االحتالؿ مقابؿ وقؼ إضرابيـ. فيلفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ تنفيذ مطالب األسرى ا

 الجاريمايو أيار/  51إلى  9، أف الجياز قاـ خالؿ الفترة مف 51/1 جياز يـو االثنيفالبياف صادر عف 
بشأف  األسرى، وذلؾ لمتنسيؽ وممثميبإجراء لقاءات واتصاالت مكثفة مع السمطة الفمسطينية وقادة الفصائؿ 

وقاـ الجياز  إلنياء اإلضراب. التحرؾ المشترؾ لتنفيذ مطالب األسرى المشروعة وتحسيف أوضاعيـ تمييداً 
لتمبية مطالب األسرى وتحسيف أوضاعيـ المعيشية  اإلسرائيميبإجراء لقاءات واتصاالت مكثفة مع الجانب 

عادة األوضاع داخؿ السجوف اإلسرائيمية إلى ما كانت عميو قبؿ ع  جمعاد شاليط. يممية اختطاؼ الجندوا 
 54/5/1051اليوم السابع، القاىرة، 

 
 ًا مع األسرى الفمسطينيينيالصحفيين تستضيف ميرجانًا تضامنمصر: نقابة  69

لحقوؽ اإلنساف بالقاىرة ورئيس مجمس أمناء  الفمسطينيكشؼ راجي الصوراني، مدير مكتب : عمى حساف
وأضاؼ ، تعميؽ األسرى الفمسطينييف منذ ساعة إضرابيـ عف الطعاـالمنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، عف 

وف العربية الخارجية ؤ نظمتو لجنة الش الذيمع األسرى الفمسطينييف،  التضامنيخالؿ الميرجاف  ،الصوراني
بؿ  5962الفمسطينية أو حدود  األراضيبنقابة الصحفييف مساء، االثنيف، أف الميرجاف ال يطالب ال بتحرير 

 53والذيف قضوا أكثر مف  ،ب بحقوؽ إنسانية ضد العزؿ واألسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف المحتؿيطال
 عامًا دوف أف يسمح ألىميـ بزيارتيـ لو لمرة واحدة طيمة تمؾ الفترة.

ورئيس اتحاد المحامييف العرب، إف الوجو القبيح ليس لمعدو المصرييف نقيب المحاميف  ،قاؿ سامح عاشورو 
 يكيؿ بمكاييؿ عديدة".  الذي الدوليوالمجتمع  الدوليفقط، "بؿ القبح كؿ القبح لمنظاـ  اإلسرائيمي

  التيرئيس منظمة التضامف األفرآسياوية، ما تعمؽ بالتشريعات  الحديديوفى السياؽ ذاتو، أداف حممي 
 
 

 ضد المعتقميف الفمسطينييف لحرمانيـ مف كثير مف حقوقيـ. اإلسرائيميخرج بيا الكنيست 
 ، بصبر نساء فمسطيف مف أميات المعتقميف.البرغوثيزوجة األسير فدوى  البرغوثي،فدوى  أشادتو 

 55/5/1051اليوم السابع، القاىرة، 
 

 بمساندة أىل القدس أمام المخططات اإلسرائيمية تطالبلجنة برلمانية مصرية  70
لجنة الشؤوف العربية  ، أفىرةالقامف  54/5/1051نية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينشرت 

بمجمس الشعب المصري أكدت ضرورة إبراز أىمية القدس مف خالؿ المناىج الدراسية في مختمؼ المراحؿ 
كؿ بحسب ما يناسبو، وتخصيص عمؿ يوـ دراسي خاص بالقدس بشكؿ سنوي يخصص بكاممو لعرض 

يا جماؿ قريطـ، إلى توجيو الدراسات ودعت المجنة، في بياف ليا ألقاه وكيم قضيتيا مف مختمؼ الزوايا.
العميا بالجامعات والكميات المتخصصة ببحث قضية القدس والرد عمى المزاعـ المثارة حوؿ الحؽ التاريخي 

براز حقيقة األمر، وتشجيع التعاوف العممي مع الجامعات العالمية لشرح القضية وتفنيد "إسرائيؿػ"والديني ل ، وا 
عمى تشجيع الجمعيات األىمية والمنظمات غير الحكومية الميتمة بموضوع  توشدد اآلراء اإلسرائيمية.

 القدس، عمى التواصؿ مع المنظمات غير الحكومية الدولية لمساندة القدس.
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وأكدت المجنة دعـ تحرؾ وزارة الخارجية في المحافؿ الدولية، وتشجيع التوجو لرفع دعاوى قضائية في 
براز قضية ا لقدس بكؿ المؤتمرات الدولية التي تشارؾ بيا مصر، وطالبت بضرورة المحاكـ الدولية، وا 

مخاطبة كافة برلمانات العالـ لمتعريؼ بقضية القدس وفضح الممارسات اإلسرائيمية، مع إثارة القضية في كؿ 
 المؤتمرات البرلمانية الدولية.

لجنة ، أف ونرميف عبد الظاىر ،نور عمىنقاًل عف مراسمييا  54/5/1051اليوم السابع، القاىرة، وأضافت 
، طالبت بكسر الحصار الظالـ المفروض عف القدس، مف خالؿ المصري وف العربية بمجمس الشعبؤ الش

عدة إجراءات، أىميا فضح الممارسات اإلعالمية مف إبعاد المقدسييف، وتغيير المعالـ، وىدـ المساكف، 
براز أىمية القدس، مف خالؿ المناىج الدراسية، وتفع الدفاع عف القدس،  فيلألزىر  التاريخييؿ الدور وا 

ميرجانات عالمية، وعمؿ مسرحيات شعرية  فيوتشجيع إنتاج أفالـ تتناوؿ قضية القدس والدخوؿ بيا 
 وعادية لمتعريؼ بالموضوع.

 
 في ذكرى النكبة الفمسطينية بالتحريرمسيرة القاىرة:  75

يناير وتجمع قوى الربيع العربي والجبية الثورية  11 ينظـ االئتالؼ العاـ لثورة: إسالـ محمد –القاىرة 
لحماية الثورة المصرية والحرس الثوري المصري وائتالؼ الثائر الحؽ وحركتي فداء وشباب االنتفاضة 

الثالثاء عقب  يوـوتحالؼ القوى الثورية بمصر والعديد مف القوى الثورية  مسيرة حاشدة بميداف التحرير 
 رى الرابعة والستيف  لمنكبة الفمسطينية.الذك فيصالة الظير  

 55/5/1051الشرق، الدوحة، 
 

 تسمم شحنة وقود قطرية لقطاع غزة : الفمسطينيون لم يردوا بشأنالمصريةىيئة البترول  71
ذكر موقع نشواف نيوز أف المخابرات العامة المصرية ترفض إعطاء إذف نقؿ وقود قطري مف ميناء السويس 

أكدت فيو أنو تـ تسمـ الشحنة  أصدرت الييئة العامة لمبتروؿ بياناً  ،ىذه األنباء ىعم لقطاع غزة. وتعقيباً 
وتخزينيا بمستودعات  ،أبريؿ الماضينيساف/  10 لحساب السمطة الفمسطينية في ميناء السويس بتاريخ

 إحدىعمييا مع وتـ التنسيؽ مع وزارة الداخمية لتأميف نقؿ الكمية والتأميف  ،شركة السويس لتصنيع البتروؿ
وتمت  ،وليف المصرييف قد أنيوا اإلجراءات الجمركية الالزمةؤ شركات التأميف. وأضاؼ البياف أف المس

مايو لتحديد األسموب المناسب لنقؿ أيار/  6أبريؿ ونيساف/  16 مخاطبة المسئوليف الفمسطينييف يومي
 .الكمية المخزنة بالشركة

 55/5/1051األىرام، القاىرة، 
 

 مواجية نيج تصفية القضية الفمسطينية إلى يدعوء اليساري العربي المقا 73
أكدت أحزاب المقاء اليساري العربي أف القضية الفمسطينية كانت وستبقى القضية المحورية والمركزية : عماف

قاء وقالت في بياف ليا تزامنًا مع الذكرى الرابعة والستيف عمى النكبة، إف الم في الصراع العربي الصييوني.
وفي مقدمتيـ  ،األسرى والمعتقميف الفمسطينييف في سجوف العدو الصييوني إلىاليساري العربي يتجو بالتحية 

الذيف يخوضوف  ،وثائر حالحمة ،وبالؿ ذياب ،األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،أحمد سعدات
شيداء الحركة  إلىو تحية خاصة كما وج رسمي ودولي. -في ظّؿ صمت عربي  "األمعاء الخاوية"معركة 
 .األسيرةالوطنية 
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وطالبت القوى واألحزاب اليسارية والديمقراطية الفمسطينية والعربية التحرؾ بكافة األشكاؿ مف أجؿ مواجية 
االستعداد مف أجؿ  إلىما وصفتو نيج تصفية القضية الفمسطينية ومعيا حؽ العودة، داعية الشعوب العربية 

متابعة بناء  إلىدعـ أميركي وأوروبي، واليادفة  إلىصييونية القديمة الجديدة، المستندة مواجية الخطة ال
جديد لمشعب الفمسطيني مف  "ترانسفير"المستوطنات في الضفة الغربية وتيويد القدس والتحضير لتنفيذ 

 ."الدولة الييودية"ما يسّمى  إقامةبيدؼ 5912أراضي 
 55/5/1051الدستور، عمان، 

 
 ميربون وال عسكريين بينيم "إسرائيل": أغمب األسرى المصريين في "األوسطلـ"الشرق مصادر  74

قالت مصادر مصرية مطمعة إف غالبية األسرى المصرييف في السجوف : محمد عبد الرءوؼ - القاىرة
مييـ اإلسرائيمية ىـ مف ميربي المخدرات وسماسرة اليجرة غير الشرعية، وألقت القوات اإلسرائيمية القبض ع

 "إسرائيؿ"بعد تخطييـ الحدود المصرية اإلسرائيمية، باإلضافة إلى بعض المصرييف الذيف قبض عمييـ في 
ىؤالء األسرى يقضوف أحكاما "الشرؽ األوسط: جريدة وقالت المصادر ل بسبب اإلقامة غير الشرعية.

ف الجاسوس اإلسرائيمي قضائية متفاوتة بالسجف، وصفقة التبادؿ المرتقبة ستشمميـ مقابؿ اإلفراج ع
وأكدت المصادر أنو ال يوجد أي أسير مصري عسكري في السجوف  ."المحبوس في مصر عودة ترابيف

 اإلسرائيمية.
 59نحو "إف  :المسؤولة اإلعالمية بنادي األسير الفمسطيني لمشرؽ األوسط ،مف جانبيا، قالت أماني سراحنة

 ."إضرابيـ عف الطعاـيشاركوف األسرى الفمسطينييف  مصرياً  أسيراً 
 55/5/1051الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 لعرقمة إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية تسعي "إسرائيل"رف: عصام ش 75
تحاوؿ عرقمة إنشاء الجسر  "إسرائيؿ"مف أف  ،السابؽالمصري رئيس الوزراء  ،عصاـ شرؼ .حذر د :القاىرة

دـ بناءه ألنو سيؤثر عمي المشروع اإلسرائيمي بإنشاء خط لع البري بيف مصر و السعودية وتمارس ضغوطاً 
أماـ لجنة النقؿ  ،وقاؿ شرؼ ليكوف مواز لقناة السويس. أبيبالسكة الحديد الذي أعمنت عنو تؿ 

إف "إسرائيؿ تحاوؿ  :51/1واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في مجمس الشورى المصري يوـ االثنيف 
 تشتيت االنتباه".

 54/5/1051قدس برس، 
 

 من ليبيا كانت في طريقيا إلى سيناء ميربةمصر تضبط أسمحة  76
مدافع مضادة لمطائرات، ومدفعيف  خمسة 51/1أعمنت الشرطة المصرية أنيا ضبطت يوـ االثنيف  :القاىرة

وأوضحت  "جرينوؼ"، وبنادؽ آلية، ضمف حممة لمكافحة تيريب األسمحة القادمة مف ليبيا إلى مصر.
صرية أف المدافع المضادة لمطائرات التي تـ ضبطيا ىي مف الطراز الحرارى المعد لمتحميؿ المصادر الم

 2عمى الكتؼ، وبداخؿ كؿ مدفع الصاروخ الخاص بو، ومدفعيف جرينوؼ نصؼ بوصة مدى الواحد 
 كيمومترات.
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 54/5/1051قدس برس، 
 

 ضي في تركيايمنح الشركات اإلسرائيمية حق شراء األرا قانونالتركي: حزب الشعب  77
نائبة حزب الشعب الجميوري عف مدينة أوشاؾ في  ،سيد عبد المجيد: أكدت ديمؾ أكاغوؿ يمماز -أنقرة 

أف قانوف حؽ تممؾ األجانب لعقارات بتركيا يمنح صالحية شراء الشركات اإلسرائيمية  ،غرب األناضوؿ
البرلماف التركي بتأييد أصوات نواب أف القانوف الذي أقره  ىمشيرة إل ،لألراضي في عموـ المدف التركية

عمي  فضالً  ،لمعاىدة لوزاف صريحاً  ويعد انتياكاً  ،حزب العدالة والتنمية الحاكـ يتعارض مع السيادة الوطنية
 مخالفتو لمدستور.

 55/5/1051األىرام، القاىرة، 
 

 خّطة قطرّية إسرائيمّية إلطاحة الرئيس الموريتاني الموريتانية: جريدة الخبر 78
كشفت مصادر صحافية في نواكشوط، أمس، النقاب عف خطة قطرية  :المختار ولد محمد -اكشوط نو 

اإللكترونية، تحت عنواف  "الخبر"إلطاحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وذكرت جريدة  إسرائيمية
وريتانييف إلسقاط الكشؼ عف معمومات تتعمؽ بخطة أعّدتيا جيات خارجية، بالتنسيؽ مع قادة سياسييف م"

. ونقمت عف مصادر وصفتيا بشديدة االطالع "تفاصيؿ حصرية عف مشروع النظاـ البديؿ"، "الرئيس عزيز
أف رحيؿ نظاـ ولد عبد عزيز لـ يعد أمنية لدى قادة المعارضة أو دعاية سياسية يراد مف خالليا المناورة 

 ييا.لمحصوؿ عمى مكاسب سياسية، بؿ إنو أصبح حقيقة ال مراء ف
 55/5/1051األخبار، بيروت، 

 
 
 

 سياسة االستيطان في الضفة الغربية وعنف المستوطنين بشدةاالتحاد األوروبي ينتقد  79
تبنى وزراء خارجية دوؿ االتحاد األوروبي المجتمعوف في بروكسيؿ أمس  .(:ب.ؼ.أ)الحياة،  - بروكسيؿ

وأفاد االتحاد األوروبي في بياف أف سياسة  إعالنًا ينتقد بشدة سياسة االستيطاف في الضفة الغربية.
االستيطاف في الضفة الغربية تيدد بجعؿ وجود دولتيف، إسرائيمية وفمسطينية، تعيشاف جنبًا إلى جنب، أمرًا 

سياسة االستيطاف المعتمدة منذ انتياء مفعوؿ قرار تجميد االستيطاف  "تسريع"بػ . وندد خصوصاً "مستحيالً "
عمى أراض  "ميغروف"انتقد قرار حكومة بنياميف نتنياىو إعادة إسكاف مستوطني  . كما1050قتًا عاـ ؤ م

 القدس. فمسطينية خاصة في الضفة، وداف عمميات تدمير منازؿ فمسطينية في شرقي
في  "إسرائيؿ"في القسـ الذي تديره  "ألف ظروؼ حياة الفمسطينييف تتفاقـ"وأعرب االتحاد األوروبي عف أسفو 

التي يفرضيا اإلسرائيميوف عمى مساعي السمطة الفمسطينية  "القيود الخطيرة"قمقو حياؿ الضفة، وأبدى 
عمى مسار حدود ما قبؿ حرب عاـ  "بأي تعديؿ"لتشجيع التنمية االقتصادية في الضفة. وذكر أنو ال يعترؼ 

ضع المدينة عبر ، بما فييا ما يتعمؽ بالقدس، إال إذا توافؽ الطرفاف عمى ذلؾ، داعيًا إلى تسوية و 5962
 التفاوض.
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يديف العنؼ المتواصؿ "حياؿ تطرؼ المستوطنيف، وقاؿ إنو  "قمقو العميؽ"وأعرب االتحاد األوروبي عف 
. وأضاؼ إف المسؤوليف عف أعماؿ العنؼ ىذه "لممستوطنيف واالستفزازات المتعمدة ضد مدنييف فمسطينييف

 ."اإلسرائيمية اللتزاماتيا بموجب القانوف الدولي ينبغي أف تمتثؿ الحكومة"يجب إحالتيـ عمى القضاء و
يديف بأشد "مف قطاع غزة، وقاؿ انو  "إطالؽ الصواريخ المتكرر"مف  "صدمتو"وأعرب االتحاد األوروبي عف 

إلى أف يحولوا  "كؿ الشركاء في المنطقة"إسرائيمييف، داعيًا  "التعابير العنؼ الذي يستيدؼ عمدًا مدنييف
 دوف تيريب األسمحة إلى غزة. "فاعمة"بطريقة 

 55/5/1051الحياة، لندن، 
 

 الشعب البريطاني متعاطف مع األسرى الفمسطينيين المضربين :القدسالقنصل البريطاني في  80
أعمف القنصؿ البريطاني العاـ في القدس فينسنت فيف أف  .(:ب.ؼ.أ)الحياة،  –القدس المحتمة، راـ اهلل 

كبيرة مع األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في السجوف  الشعب البريطاني متعاطؼ بدرجة
. وقاؿ إف بالده تريد أف ترى "نريد أف نرى حاًل سمميًا عاجاًل يجبنيـ خطر الموت"اإلسرائيمية، وقاؿ: 

دارية "األراضي الفمسطينية،  الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وحدة جغرافية وسياسية واقتصادية وا 
في حفمة اختتاـ أحد أبرز مشاريع المؤسسة البريطانية )دي إي آي(، وىو مشروع لدعـ  ،وقاؿ ."دةواح

إف بالده أوؿ مانح ممتـز لمسمطة الفمسطينية عمى مدى  ،القطاع الخاص في التعرؼ إلى أسواؽ جديدة
 طويؿ.

طانيا ىذه، واصفًا إياىا سالـ فياض الذي شارؾ في الحفمة بمواقؼ بري .وأشاد رئيس الوزراء الفمسطيني د
 ."متقدمة"بأنيا 

 55/5/1051الحياة، لندن، 
 
 
 

 ندبندنت البريطانية تدين التطرف اإلسرائيمي بشأن األسرىاإل  85
ندبندنت تعميقيا، في عددىا الصادر اليوـ الثالثاء،  بتساؤؿ ساخر عف اإلاستيمت جريدة  :وكاالت – لندف

، في سياؽ اإلضراب الجماعي عف الطعاـ الذي بدأه أسيراف "إسرائيؿ"لتطرؼ  "اإلدانة التافية"سبب 
وتحدثت  .أسيراً  1000يوما، وتاله إضراب جماعي ألكثر مف  22فمسطينياف في سجوف االحتالؿ قبؿ نحو 

الجريدة، كما ورد في بياف صادر عف وزارة الخارجية، عف نشر قصص بعض ىؤالء السجناء مف قبؿ 
، الجمعة "الديمقراطية المتعجرفة"ورفض قضاة المحكمة العميا اإلسرائيمية الصحفي الييودي ديفيد روز، 

مف الجماعات الحقوقية المدنية، بنقؿ السجناء إلى مستشفيات مدنية. وقالت الجريدة إف  الماضي طمباً 
 القضاة ربما لـ يشاءوا أف يشاىد مواطنييـ ىذه المعاناة. 

 ، تعبيراً "األخالقييف"لدى كبير الزعماء الدينييف الييود  حرؾ ساكناً وأشارت الجريدة إلى أف ىذه المعاناة لف ت
إلدانة المسؤوليف عف  "الصياينة البريطانييف المندفعيف"عف أسفو لمعاممة ىؤالء السجناء، ولف ُيضغط عمى 

 ىمجية الدولة، وبالتأكيد لف يحظى ىؤالء النفر، بسبؽ تمفزيوني يبيف معاناتيـ.
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العاـ الغربي كانوا غير مباليف بما يحدث. فمـ ُتسمع إدانة واحدة مف البرلماف  كما أف صّناع الرأي
عندما يتعمؽ  البريطاني، مع أنيـ يقولوف إننا يجب أف تكوف لدينا حرية تعبير، لكف ىذا الحؽ ال ُيثار أبداً 

 ."إسرائيؿػ"األمر ب
حتجاج السممي، ىو تمكيف ذوييـ مف وقالت الجريدة إف كؿ ما يريده الفمسطينيوف المسجونوف مف ىذا اال

زيارتيـ دوف قيود، وحقيـ كبشر في عالج طبي الئؽ، وعدـ وضعيـ في حبس انفرادي لسنوات بال انقطاع، 
 ."كيؼ يكوف ىذا إرىابا"ونقميـ إلى المحكمة لمحاكمتيـ. وتساءلت 

لجميوري األيرلندي عاـ واسترجعت الجريدة حادثة إضراب عف الطعاـ مماثمة، قاـ بيا أفراد مف الجيش ا
، وكيؼ أف أكثر الصحؼ البريطانية المناوئة لمجيش الجميوري، نشرت صور المضربيف وروت ما 5925

وتابعت: في المقابؿ ال شيء يحدث مع ىؤالء السجناء  كاف يحدث، والتمفاز أيضا تابع قصتيـ حتى النياية.
نيف دوف محاكمة عادلة. ونبّيت إلى أف كوف الفمسطينييف الذيف يموتوف ببطء، وستة آالؼ آخريف مسجو 

ف كاف بالفعؿ جريمة في نظر  المرء فمسطينيا، ويريد المساواة والحقوؽ والحرية واألرض ليس بالجريمة، وا 
 اإلسرائيمييف المتشدديف.

ة ، بسبب المخاوؼ مف أف يجّر نقد تصرفاتيا إلى تيممحمية مف التقريع جزئياً  "إسرائيؿ"وقالت الجريدة إف 
سرائيؿ تستخدـ تمؾ الحقيقة،  معاداة السامية، ولكف بعض المعاديف لمسامية يستخدموف إسرائيؿ كغطاء، وا 

وأشارت إلى أف البعض في الغرب تربى  بالحديث عف الحرية  لمتشويو والتحذير مف كؿ نقد شرعي.
عرض ليا الفمسطينيوف. وىذا والديمقراطية والعدالة واإلنصاؼ، وبعدىا يشاىد ما يشاىده مف الخيانة التي يت

التنافر بيف المبادئ والواقع يجعميـ أكثر غضبا مف الفمسطينييف الذيف لدييـ آماؿ ضعيفة وأوىاـ قميمة 
 بإمكاف تغير إسرائيؿ.

برواف في مقاؿ باإلندبندنت، ما تعتبره صمتا تجاه  -وفي قضية ذات صمة، تستغرب الكاتبة ياسميف ألباىي 
مع المعتقميف الفمسطينييف في  "إسرائيؿ"وقالت الكاتبة إف األسموب الذي تتعامؿ بو  .التطرؼ اإلسرائيمي
. واستنكرت عدـ الضغط عمى الصياينة البريطانييف المتحمسيف، كي يدينوا "بربرية الدولة"معتقالتيا يعكس 

لدينا حرية تعبير، ، ويقولوف إنو يجب أف تكوف "لـ نسمع أي إدانات في برلماننا". مضيفة "إسرائيؿ"سموؾ 
وأعربت الكاتبة عف استيائيا مف الموقؼ في  !."إسرائيؿػ"لكف ىذا الحؽ ال يطرح أبدا عندما يتعمؽ األمر ب

. وتقوؿ إف الحزب الوطني البريطاني، ورابطة الدفاع االنجميزية يمكنيما "إسرائيؿ"بريطانيا، بشأف سياسة 
تعرضت لعاصفة مف جانب الصياينة وحزبيا،  "جيني تونغ"العنصري بحرية، ولكف البارونة  "سميما"نشر 

لف تستمر لألبد بالشكؿ التي ىي عميو "الديمقراطييف األحرار التي استقالت منو، عندما قالت إف إسرائيؿ 
ولفتت براوف إلى عواقب التناقض بيف األفكار والواقع. مشيرة إلى أف البعض تربى في الغرب، وقد  ."اآلف

عارات عف الحرية، والديمقراطية، والنزاىة، والعدالة، ثـ يرى بعينو الخيانة التي يعانييا امتأل حماسة وش
 الفمسطينيوف.

 55/5/1051وكالة سما اإلخبارية، 
 

 في ذكرى النكبة الفمسطينية واحتفاًء بإنجاز األسرى البرلمانىولندا: اعتصام أمام  81

أماـ مقر  (، اعتصاماً 1|51ع قضيتيـ، اليوـ الثالثاء )ينّظـ الفمسطينيوف في ىولندا والمتضامنوف م :الىاي
البرلماف في الىاي، إحياًء لمذكرى الرابعة والستيف لنكبة الشعب الفمسطيني، واحتفاًء وتضامًنا مع األسرى 
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في السجوف اإلسرائيمية، الذيف تمكنوا مف الحصوؿ عمى مطالبيـ اإلنسانية بعد إضراب استمر ثمانية 
 .وعشريف يوماً 

وقاؿ سفياف بدير، عضو مؤسسة "البيت الفمسطيني" في ىولندا، إنو سيتـ إقامة خيمة اعتصاـ أماـ مقر 
وأشار بدير إلى أنو ستُقاـ أنشطة لمفت أنظار البرلماف والمجتمع اليولندي إلى  البرلماف اليولندي في الىاي.

ينيا مجسمات لسجف العزؿ االنفرادي ما يعانيو الشعب الفمسطيني في ظؿ االحتالؿ، ال سيما األسرى، مف ب
 اإلسرائيمي، وطرح تقارير تتحدث عف النكبة وعف جدار الفصؿ العنصري.

 55/5/1051قدس برس، 
 

 أميركيمميون دوالر  7,5 في غزة بـ األونرواالبرازيل تساعد برامج  83
ور قرية العوجا في مدرسة ذك أمسصباح  روقعت الحكومة البرازيمية ووكالة  :سمبؿ أبوعماد  -أريحا 

لدعـ قطاعات التعميـ والصحة والخدمات االجتماعية في  أميركيمميوف دوالر  291اتفاقية تعاوف بقيمة 
ووقع االتفاقية عف الحكومة البرازيمية السفيرة سيشيرر وعف األونروا المفوض العاـ في الشرؽ  قطاع غزة.

 فيمبو غراندي. األوسط
تفاؿ بيذا الشكؿ المتواضع عمى الرغـ مف التبرع السخي مف قبؿ الحكومة تنظيمنا ليذا االح"وقاؿ غراندي 

، وتظاىراتيـ واعتصاماتيـ المساندة 61الػ  األليمةالفمسطينييف لذكرى النكبة  إحياءالبرازيمية ىو بسبب 
 .اإلسرائيمية"الفمسطينييف في المعتقالت  لألسرى

 55/5/1051الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ة األونروا في لبنان مغادرًا: لبنان مسؤول عن األوضاع المزرية لمفمسطينيينمدير وكال 84
الميمة ، الذي أنيى ميامو، إلى أف مدير وكالة األونروا في لبناف فسمفاتوري لومباردو: أشار مادونا سمعاف

ضيع فيو التي كّمؼ بيا، شكمت لو نوعًا مف التحدي لتحسيف مستوى حياة الفمسطينييف، في البمد الذي ت
  أبسط حقوقيـ.

ما حاوؿ إنجازه طواؿ األربع سنوات. يشير أواًل إلى نير ، السفيرجريدة حديث ل في ،ويستعيد لومباردو
البارد، المخيـ الذي دّمر تمامًا والذي يشّيد مف جديد ببطء. ويدرج الدراسة التي أعدتيا الوكالة والجامعة 

الكرامة "زات، وباالستناد إلى الدراسة أطمقت األونروا مشروع األميركية في بيروت أيضًا في خانة االنجا
الذي شكؿ عنوانًا لعممية اإلصالح التي اعتمدتيا في مختمؼ المخيمات، مف بنى تحتية وترميـ  "لمجميع

لممنازؿ، وتأىيؿ الصرؼ الصحي ومعالجة المياه والكيرباء، وغيرىا مف األمور التي يرى فييا لومباردو 
 ."ة ولكف أساسيةأشياء قميم"

مقابؿ اإلنجازات، يعترؼ لومباردو أف حممة المناصرة التي أطمقتيا الوكالة لـ تأت بثمار بعد، وىو يحمؿ 
فيناؾ فمسطينيوف حياتيـ بائسة بسبب "جزءًا مف ىذا التأخير إلى الدولة المبنانية، حكومة ومجمس نواب، 

ياية الخدمة حّيز التنفيذ وقد تعاقب وزيراف عمى عدـ وضع قراري مجمس النواب لناحية العمؿ وتعويض ن
. وأوضح أنو طالب باسـ الوكالة وضع القراريف حّيز التنفيذ، لكف حتى "وزارة العمؿ مف دوف تحريؾ الممؼ
 الساعة لـ يمؽ التجاوب المطموب.

لدى الدولة  وبالحديث عف إدارة المبنانييف لمممؼ الفمسطيني، يشير لومباردو إلى عدـ وجود رؤية واضحة
المبنانييف في إدارة ىذا الممؼ. ويعتبر أف إدارتو أمنيًا، لف تعود بالنفع عمى المجتمع المبناني، بؿ إف 
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الشباب ". وينّبو إلى أف "الحياة"الفمسطينييف ال بّد أف يشكموا خطرًا أمنيًا إذا استمرت عممية منعيـ مف 
ود أي شاب في العالـ، مع فارؽ أنو ممنوع مف العمؿ في الفمسطيني لديو الطموح واألحالـ نفسيا التي ترا

 ."لبناف ومف تمّمؾ شقة. وأسباب ىذا المنع ليست سياسية بقدر ما ىي تمييزية، ذاؾ ألنو الجئ
المعنية لـ تجد حاًل لمقضية الفمسطينية، مؤكدًا أف  األطراؼويصّر لومباردو عمى أف األونروا باقية مادامت 

شاكؿ المادية التي مياًل عمى محاولة حّميا، بؿ ىو ناتج مف ارتفاع المصاريؼ والعجز الوكالة ليس دل
 يواجييا المانحوف في بمدانيـ.

 55/5/1051السفير، بيروت، 
 

 فمسطين أرض لشعب عامًا عمى النكبة: 64 85
عمى تكريس المزاعـ بأف فمسطيف ىي ارض بال شعب لمتغطية  5912حاولت إسرائيؿ منذ العاـ : "المستقبؿ"

، وبمغػوا نحػو 5952% مف مجمؿ السػكاف فػي العػاـ 55حقيقة أف الييود الذيف لـ تتجاوز نسبتيـ عمى ثراىا 
بسػػبب اليجػػرة المكثفػػة، لكػػف المػػزاعـ تمػػؾ سػػرعاف مػػا انيػػارت حػػيف انطمقػػت ثػػورة الشػػعب  5912% فػػي 30

زائميا، أف فمسطيف ىي أرض ، لتؤكد التطورات الالحقة، بانتصاراتيا وى5961الفمسطيني المسمحة في العاـ 
ف طاؿ األمد.  الفمسطينييف وا 

واذا كانت الثورة الفمسطينية المسمحة بنت مدماكًا سياسيًا وال تزاؿ، في مسػيرة بنػاء الدولػة الفمسػطينية، نقػيض 
اسرائيؿ العممي، فإف ثورة أخرى تقض مضجع اسرائيؿ ىي الثورة الديموغرافية. ففيما بقي فػي األراضػي التػي 

مميػػوف نسػػمة اآلف  531ألػػؼ فمسػػطيني فقػػط، فػػإف عػػددىـ بػػات يالمػػس  510، نحػػو 5912مػػت فػػي العػػاـ احت
 % مف سكاف الدولة العبرية.10ويمثموف اكثر مف 

نحػػو  1055ووفػػؽ جيػػاز اإلحصػػاء الفمسػػطيني فػػإف عػػدد الفمسػػطينييف فػػي فمسػػطيف التاريخيػػة بمػػغ فػػي نيايػػة 
اليػػيف بنػػاء عمػػى تقػػديرات دائػػرة اإلحصػػاءات اإلسػػرائيمية لعػػاـ م 132ماليػػيف، فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد الييػػود  136

مالييف، وستصػبح  633حيث سيبمغ نحو  1051. وسيتساوى عدد الفمسطينييف والييود مع نياية عاـ 1050
حيث سيصؿ عددىـ إلى نحو  1010% مف السكاف وذلؾ بحموؿ نياية عاـ 1292نسبة السكاف الييود نحو 

 مالييف فمسطيني. 231 مالييف ييودي مقابؿ 632
متغير ثالث عمى جانب كبير مف األىمية، أف الرأي العاـ العالمي الذي كاف الػى جانػب اسػرائيؿ، مػف خػالؿ 
الدعايػػػة التػػػي كانػػػت تبثيػػػا الوكالػػػة الصػػػييونية، تػػػدرج فػػػي فيػػػـ الحقيقػػػة أف اسػػػرائيؿ باتػػػت بحاجػػػة الػػػى دعػػػـ 

معػاداة السػامية وانتقػاد اسػرائيؿ، وربمػا قضػية األديػب  الحكومات الغربيػة لتطويػع بعػض القػوانيف وربطيػا بػيف
األلماني حائز نوبؿ لألدب غونتر غراس، أخيرا، وااللتفاؼ الشعبي األلمػاني حػوؿ قضػيتو، دليػؿ عمػى ذلػؾ. 
كمػػا اف موجػػات التضػػامف الشػػعبي الػػدولي مػػع قطػػاع غػػزة ومحػػاوالت خػػرؽ الحصػػار طيمػػة السػػنوات الماضػػية 

عف المشاركة الواسعة لممتضامنيف االجانب في التظػاىرات االسػبوعية المناىضػة لمحصار دليؿ اخر، فضال 
 لجدار الفصؿ العنصري.

أما المتغير الرابع واألكثر حداثة، فيو أف الحػراؾ العربػي )الربيػع العربػي( قػد عػرى األنظمػة العربيػة التقميديػة 
مػػػؾ األنظمػػػة، بحيػػػث بػػػات بإمكػػػاف مػػػف ورقػػػة تػػػوت "القضػػػية الفمسػػػطينية"، ففصػػػمتيا عػػػف حقيقػػػة اىتمامػػػات ت

الفمسطينييف التحرؾ مف دوف ضغوط مػف قبػؿ تمػؾ االنظمػة عمػييـ، بػؿ االعتمػاد فقػط عمػى الػدعـ والمسػاندة 
 لكؿ مقتضيات نضاليـ.
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عامػػػا عمػػػى النكبػػػة، تجػػػد اسػػػرائيؿ نفسػػػيا ميػػػددة أكثػػػر مػػػف أي وقػػػت مضػػػى، ولػػػيس بالضػػػرورة عبػػػر  61بعػػػد 
عبر مسارات قد يكػوف الطػابع السػممي أساسػيا، تػؤدي مجػددا الػى حقيقػة اف الصراع العسكري المباشر، انما 

 فمسطيف أرض ليا شعب.
 55/5/1051، المستقبل، بيروت

 
 بمسيرات وتظاىرات شعبية تعّم بمدان العالم االحتاللذكرى النكبة تطوق  86

تصادؼ اليػوـ، الكيػاف  ، التي5912تطّوؽ الذكرى الرابعة والستوف لنكبة فمسطيف : ناديا سعد الديف –عماف 
اإلسػػػرائيمي بفعاليػػػات ومسػػػيرات ممتػػػدة عبػػػر سػػػاحات دوؿ العػػػالـ، لتأكيػػػد "الحػػػؽ الفمسػػػطيني الثابػػػت بػػػالعودة 

ـّ بمػػداف مختمفػػة اليػػوـ تظػػاىرات شػػعبية، تقػػاطر عمػػى تنظيميػػا  والتحريػػر وتقريػػر المصػػير". مؤسسػػة  510وتعػػ
 الوطنيػػة لمحفػػاظ عمػػى اليويػػة الفمسػػطينية "انتمػػاء". أىميػػة فمسػػطينية عربيػػة ودوليػػة انضػػوت فػػي إطػػار الحممػػة

ويتشػػح المتضػػامنوف لنصػػرة حػػؽ العػػودة، وفػػؽ "انتمػػاء"، برمػػوز وطنيػػة فمسػػطينية مسػػتمة مػػف المبػػاس التراثػػي 
 51قرية ومدينة مدمرة، وأكفاف رمزية لنحو  135والكوفية والوشاح، ويرفعوف األعالـ ومفاتيح العودة وخرائط 

 مذبحة ارتكبيا االحتالؿ آنذاؾ. 20شيدوا خالؿ النكبة نتيجة ألؼ فمسطيني است
وبػػالتزامف، يحيػػي الفمسػػطينيوف فػػي فمسػػطيف المحتمػػة ذكػػرى النكبػػة، بفعاليػػات متنوعػػة، أمػػاـ أنظػػار االحػػتالؿ 
المتػربص بقواتػو وعتػػاده عنػد الحػػدود مػع دوؿ الجػػوار تحسػبًا لتكػرار أحػػداث العػاـ الماضػػي، والمعػّزز بأنظمػػة 

 ف عنصرية مضادة ألي نشاط يقاـ في الداخؿ المحتؿ تحت طائمة االعتقاؿ والغرامة.وقواني
وفػي األردف، تحمػؿ أنشػطة وفعاليػات شػعبية متنوعػة فػي المخيمػات والتجمعػات الكبػرى شػعار "ال لمتػوطيف.. 

ى ديػػارىـ نعػـ لمعػودة"، ضػمف سػياؽ حممػة "انتمػاء"، لتأكيػد تمسػػؾ الالجئػيف الفمسػطينييف بحقيػـ فػي العػودة إلػ
 .5912وأراضييـ التي ُىّجروا منيا بفعؿ العدواف الصييوني عاـ 

وتتنقػؿ األنشػػطة الثقافيػػة والسياسػػية، بحسػػب منسػػؽ الحممػة أيمػػف الػػدقس، بػػيف "المحاضػػرات والنػػدوات وتنظػػيـ 
المعػػػارض التػػػي تبػػػرز التػػػراث والفمكػػػور الفمسػػػطيني ببصػػػماتو الحضػػػارية التاريخيػػػة الممتػػػدة فػػػي فمسػػػطيف منػػػذ 

 القدـ".
وتشمؿ الفعاليات، أيضًا، "تنظيـ مسيرات العودة داخػؿ المخيمػات"، خالفػًا لمعػاـ الماضػي الػذي شػيد تسػييرىا 
باتجاه الحػدود مػع فمسػطيف المحتمػة، وذلػؾ "بالتنسػيؽ والتعػاوف مػع األطػراؼ المعنيػة بحػؽ العػودة والناشػطيف 

 في المخيمات".
الػػدقس، إلػػى "التأكيػػد عمػػى تمسػػؾ الشػػعب الفمسػػطيني بحػػؽ ويرمػػي مغػػزى شػػعار الحممػػة فػػي األردف، بحسػػب 

العػػودة والتصػػدي لممحػػاوالت الصػػييونية التػػي تسػػتيدؼ األردف بمقػػوالت "الػػوطف البػػديؿ" و"الخيػػار األردنػػي"، 
 باعتبارىا مرفوضة قطعيًا".

بأنشطة تتجاوز وتتساوؽ أنشطة الساحة األردنية مع حممة "انتماء"، انطمقت رسميًا مع بداية الشير الجاري، 
حػػدود القػػارات، بيػػدؼ "تعزيػػز الشػػعور الػػوطني فػػي أوسػػاط الالجئػػيف الفمسػػطينييف حيثمػػا يتواجػػدوف، وتكػػريس 
شػػعار االنتمػػاء لفمسػػطيف وتأكيػػد الحػػؽ الثابػػت بػػالعودة"، وفػػؽ المػػدير العػػاـ لمنظمػػة "ثابػػت" لحػػؽ العػػودة عمػػي 

 ىويدي، في حديث لػ "الغد" مف بيروت.
 ض والوطنارتباط جمعي باألر 

ولػػـ يسػػقط تمسػػؾ الالجئػػيف الفمسػػطينييف بحػػؽ العػػودة منػػذ النكبػػة، بفضػػؿ ذاكػػرة جمعيػػة اسػػتطاعت المحافظػػة 
عمػػى ديمومػػة ارتبػػاط الشػػعب الفمسػػطيني بأرضػػو ووطنػػو وتاريخػػو. ويشػػخص ذلػػؾ مػػع كػػؿ اقتػػراب مػػف ذكػػرى 



 
 
 

 

 

           44ص                                    1501العدد:                55/5/1051 الثالثاء التاريخ:

ات بمفػاتيح ديػارىـ المتصػدئة نكبة أخرى جديدة، حيث تزداف بيوتات الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات الشت
وأعػػالـ وخػػرائط بمػػداتيـ الفمسػػطينية المحتمػػة، والتػػي يحتفظػػوف بيػػا مػػف عمػػر لجػػوئيـ تشػػبثًا باليويػػة والػػوطف 
وتمسكًا بحؽ العودة، وتحديًا لمحتؿ إسرائيمي يحتفي ىذه األياـ "بأسػطورة عيػد االسػتقالؿ" عمػى أنقػاض أكثػر 

 % مف أراضييـ. 90مف 
عامػًا(، عػف "اإلصػرار عمػى  20الوطنية لحؽ العودة، بالنسبة إلػى الحػاج حامػد عبػد الػرؤوؼ )وتعّبر الرموز 

 591حػػؽ ال يسػػقط بالتقػػادـ"، إزاء "فشػػؿ التوصػػؿ إلػػى حػػؿ" يسػػتند إلػػى قػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة 
 والذي ينص صراحة عمى "العودة والتعويض". 5912الصادر عاـ 

أجيػاؿ النكبػة تعبيػرًا عػف "التمسػؾ بػاألرض والػوطف وتشػبثًا بػالحؽ الػذي ال يجػوز  ويتوارث مفتػاح العػودة بػيف
 ألحد التنازؿ عنو أو التفريط بو"، بحسب قوؿ الحاج

عبػػد الػػرؤوؼ، الػػذي مػػا يػػزاؿ يحػػتفظ بمفتػػاح بيتػػو فػػي مسػػقط رأسػػو المػػد، قبػػؿ تشػػريده مػػع عائمتػػو إلػػى مخػػيـ 
 .5912الوحدات، أحد خمسة مخيمات تأسست إباف عدواف 

ألػؼ فمسػطيني مػف أرضػيـ  900ويشكؿ الحاج عبػد الػرؤوؼ أحػد نػواتج التيجيػر القسػري اإلسػرائيمي لحػوالي 
ووطنيـ في عممية تطيير عرقي منظمػة ومػدبرة قامػت بيػا العصػابات الصػييونية المسػمحة، وتوجػت بػإعالف 

قتػؿ والمجػازر التػي ارتكبػت عمػى أنقػاض الشػعب الفمسػطيني، بعػد عمميػات ال 5912قياـ "دولة إسرائيؿ" عاـ 
 .5962بحقو، وتواصمت مع احتالؿ ما تبقى مف أراضي فمسطيف في عاـ 

وأسفر ذلؾ، وفؽ رئيس اإلحصاء الفمسطيني عػال عػوض، عػف "تشػريد آالؼ الفمسػطينييف مػف قػراىـ ومػدنيـ 
رىـ رغـ بقائيـ فػي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدوؿ العربية المجاورة، فضاًل عف تيجير آخريف عف ديا

مميػوف فمسػطيني كػانوا يقيمػوف فػي فمسػطيف  591األراضي التي أخضعت لسيطرة االحتالؿ، وذلؾ مػف أصػؿ 
 قرية ومدينة فمسطينية". 5300ضمف  5912التاريخية عاـ 

أخػػرى، وارتكبػػت  135قريػػة ومدينػػة، ودمػػرت  221وسػػيطرت سػػمطات االحػػتالؿ "خػػالؿ مرحمػػة النكبػػة عمػػى 
ألػؼ فمسػطيني خػالؿ  51ذبحة ومجزرة بحػؽ المػدنييف الفمسػطينييف، أدت إلػى استشػياد زىػاء م 20أكثر مف 

 فترة النكبة".
، وىي: عيف 5912وقد سجمت ست مجازر "موثقة" ارتكبيا االحتالؿ خالؿ شير أيار )مايو( وحده مف عاـ 

شػػة فػػي الرابػػع عشػػر منػػو الزيتػػوف فػػي الثػػاني مػػف الشػػير نفسػػو والبريػػر وخبيػػزة فػػي الثػػاني عشػػر منػػو وأبػػو شو 
 والطنطورة في الحادي والعشريف والخصاص في الخامس والعشريف مف ذات الشير.

% منيػػا  29وتػػزامف ذلػػؾ مػػع مصػػادرة مسػػاحات شاسػػعة مػػف األراضػػي العربيػػة تمييػػدًا لالسػػتيالء عمػػى قرابػػة 
حيث كاف  5912اـ %، وىي النسبة التي خصصت لمجانب اإلسرائيمي بموجب قرار التقسيـ ع 11بداًل مف 

% مػف األراضػي بينمػا كػانوا يسػيطروف عمػى  196% مف السػكاف ويمتمكػوف  31الييود قبؿ صدوره يشكموف 
 .5952% مف أراضي فمسطيف عند صدور وعد بمفور البريطاني عاـ  191

ممػف الجئ  1000بنحو  5916و 5912وقدر الحقًا أعداد الالجئيف الذيف قتمتيـ قوات االحتالؿ بيف أعواـ 
حاولوا العودة، بينمػا سػنّت السػمطات اإلسػرائيمية القػوانيف واألنظمػة العنصػرية، مثػؿ قػانوني العػودة والجنسػية، 

 لمنع عودة الالجئيف إلى ديارىـ وأراضييـ.
مميوف نسمة  191مميوف نسمة، منيـ  5591ويبمغ عدد الفمسطينييف في العالـ مع نياية العاـ الماضي حوالي 

، مػػا يعنػػػي أف 5912مميػػوف نسػػمة فػػي األراضػػػي المحتمػػة عػػاـ  5932، و5962محتمػػة عػػػاـ فػػي األراضػػي ال
مػػػػرات منػػػػذ أحػػػػداث النكبػػػػة"، بحسػػػػب عػػػػوض. وتشػػػػكؿ نسػػػػبة الالجئػػػػيف  2عػػػػددىـ قػػػػد تضػػػػاعؼ أكثػػػػر مػػػػف 
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% مػػػف إجمػػػالي السػػػكاف، كمػػػا بمػػػغ عػػػدد المسػػػجميف لػػػدى  1195الفمسػػػطينييف فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة حػػػوالي 
% مػف مجمػؿ السػكاف الفمسػطينييف فػي العػالـ،  1196مميػوف الجػئ، يشػكموف مػا نسػبتو  1.5األونروا حوالي 
% فػي  1392% في الضفة الغربيػة، و 5295% في كؿ مف األردف وسورية ولبناف، و 1995يتوزعوف بواقع 

 قطاع غزة.
 وضعية مجتمعية صعبة

ة الغػػوث الدوليػػة )األونػػروا(، مػػف مميػػوف الجػػئ فمسػػطيني، مسػػجميف لػػدى وكالػػ 1ويقػػيـ فػػي األردف اليػػوـ نحػػو 
ماليػػيف مػػوزعيف فػػي الػػدوؿ والمنػػاطؽ المجػػاورة، يشػػكموف جميعػػًا امتػػدادًا ديمغرافيػػًا "جزئيػػًا" لنػػواتج  1إجمػػالي 

بعػد أف ترسػخ  5962واقعتي المجوء والنزوح القسريتيّف كشواىد عمى عػدواف إسػرائيمي تكػرس فػي نكسػة العػاـ 
 .5912في نكبة العاـ 

ذاكػػػرة الالجئػػػيف تحمػػػؿ ثقػػػؿ نػػػدوب سػػػنوات التيجيػػػر القسػػػري اإلسػػػرائيمي الممتػػػدة عبػػػر سػػػتة عقػػػود، ومػػػا تػػػزاؿ 
ألػػؼ الجػػئ، عبػػر  310بتبعاتيػػا السػػمبية المتغمغمػػة داخػػؿ جوانػػب المخيمػػات الثالثػػة عشػػر، التػػي تضػػـ نحػػو 

صػػػػحي وضػػػػعية مجتمعيػػػػة "غيػػػػر حصػػػػينة" أمػػػػاـ معػػػػدالت البطالػػػػة والفقػػػػر وسػػػػوء البنيػػػػة التحتيػػػػة والصػػػػرؼ ال
 واالكتظاظ السكاني.

بيد أف ثمة جانبا آخر يطّؿ ببعديو السياسي والقانوني عمى واقع الالجئيف الفمسطينييف، فإذا كانػت "المواطنػة 
، )إلى أف صػدرت تعميمػات فػؾ االرتبػاط 5910األردنية" التي ُمنحت لغالبيتيـ في إطار وحدة الضفتيف عاـ 

انونيػػػة وممارسػػػتيـ لمعمػػػؿ العػػػاـ )السياسػػػي والنقػػػابي والمػػػدني (، قػػػد انعكسػػػت عمػػػى وضػػػعيتيـ الق5922عػػػاـ 
وغيػػره(، فػػإف حقػػوؽ المواطنػػة، بحسػػب الالجئػػيف، مػػا زالػػت فػػي جانػػب منيػػا نظريػػة، بمػػا ال يتناسػػب مػػع نسػػبة 

%، وحجػػـ أدائيػػـ االقتصػػادي واالجتمػػاعي، فػػي ظػػؿ تعظػػيـ مقػػوالت  10وجػػودىـ فػػي المجتمػػع، التػػي تفػػوؽ 
 ؿ".التوطيف و"الوطف البدي

ولكػف مفيػػوـ "المواطنػػة"، ال ينطبػػؽ، كميػػًا، عمػػى شػػريحة واسػعة مػػف الفمسػػطينييف المقػػدريف بػػأكثر مػػف المميػػوف 
 – 300شػخص ممػػف ال يحممػوف الجنسػػية األردنيػػة، ويضػّموف، إضػػافة إلػى أبنػػاء قطػػاع غػزة المقػػدريف بنحػػو 

بقػرار فػؾ االرتبػاط، بتصػنيفاتيـ  ألؼ نسمة، مئات ألوؼ الفمسػطينييف الػذيف تػأثرت أوضػاعيـ القانونيػة 310
"الممونػة" وفػؽ البطاقػػات التػي بحػػوزتيـ، والتػي تفصػػؿ بػيف حػّدي المواطنػػة وعػدميا، حيػػث ال يحمػؿ أصػػحاب 
البطاقػػػات الخضػػػراء والزرقػػػاء الػػػرقـ الػػػوطني، التػػػي تعطػػػى بشػػػكؿ مؤقػػػت ألغػػػراض معينػػػة، خالفػػػًا لمبطاقػػػات 

"، ويخمػػؽ تحػػديات اإلبعػػاد والتفػػاوت فػػي التمثيػػؿ والتيمػػيش الصػػفراء، بمػػا يتعػػارض مػػع مفيػػـو "دولػػة المواطنػػة
 عف الحياة السياسية، بفعؿ مقاومة الدمج باسـ تأكيد اليوية.

وقد عّززت الوضػعية السياسػية والقانونيػة الخاصػة بػالالجئيف مػف تػردي ظػروفيـ المعيشػية، فػي ظػؿ تقػديرات 
%، مقابػػؿ  52عػػف العمػػؿ، مػػف إجمػػالي  % مػػنيـ داخػػؿ المخيمػػات عػػاطموف 56غيػػر رسػػمية تشػػير إلػػى أف 

%، فيمػػا يقػػع  11% فػػي مخػػيـ غػػزة، بينمػػا تبمػػغ بػػيف صػػفوؼ الالجئػػيف داخػػؿ وخػػارج المخيمػػات حػػوالي  39
% مف مجمؿ العائالت في المخيمات تحت خػط الفقػر وبمعػدؿ أعمػى فػي المخيمػات الواقعػة شػماؿ  35نحو 

 %. 61غزة إلى نحو %، بينما ترتفع النسبة في قطاع  36المممكة بنسبة 
% مف الشباب في المخيمات إلى العمالة غير الماىرة، أمػاـ  3395وقد أدى ذلؾ إلى عدة نتائج؛ منيا توجو 

أبػػواب العمػػػؿ المحػػدودة وفػػػرص التعمػػيـ غيػػػر المتسػػاوية، فيمػػػا حممػػت الظػػػروؼ الصػػعبة بػػػبعض األسػػر إلػػػى 
العمػؿ ورفػد العائمػة بمصػدر دخػؿ يسػاعدىا عمػى إخراج أبنائيا مف مقاعد الدراسة لاللتحاؽ المبكر في سػوؽ 

مجابية متطمبات الحياة.  وتشػكؿ عمالػة األطفػاؿ أحػد التحػديات الشػائكة، فػي ضػوء معطيػات تشػير إلػى أف 
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%  30عامػػًا فمػػا فػػوؽ يعممػػوف فػػي ميػػف بسػػيطة، مقابػػؿ  51% مػػف أطفػػاؿ المخيمػػات مػػف عمػػر  699نحػػو 
يػة متعػددة.  بينمػا يػدفع ىػذا الوضػع بالشػباب إلػى التفكيػر فػي منيـ يعمموف في أعمػاؿ مينيػة وتصػنيعية حرف

اليجػػرة، لمبحػػث فػػي فضػػاءات دوؿ أخػػرى عػػف آفػػاؽ حياتيػػة أفضػػؿ، رغػػـ أف المنظومػػة المجتمعيػػة السػػائدة قػػد 
 تحّد أحيانًا منيا، بسبب الروابط األسرية الغالبة.

% مػػف  16ونػػروا التػػي تبػػيف أف نحػػو ويفػػرض االكتظػػاظ السػػكاني تبعاتػػو السػػمبية أيضػػًا، فػػي ضػػوء أرقػػاـ األ
متػػرًا مربعػػًا مقامػػة عمػػى  51أفػػراد أو أكثػػر فػػي غرفػػة واحػػدة ال تتجػػاوز مسػػاحتيا  3مسػػاكف الالجئػػيف تحػػوي 

مترًا مربعًا، داخؿ المخيمات التي بنيت عمػى مسػاحات أراضػي  90 - 20قطعة أرض ال تزيد مساحتيا عف 
سػب مػع الزيػادة الطبيعيػة لمسػكاف، مػا دفػع بأغمبيػة أىػالي المخػيـ إلػى محدودة غير قابمة لمتوسػع أفقيػًا وال تتنا

 التوسع عموديًا ببناء طابقيف إلى ثالثة طوابؽ فوؽ الوحدة السكنية الواحدة.
زاء  وبسبب غياب أي نشاط يقع خارج إطار التوقيت الزمنػي لمقاعػد الدراسػة، خاصػة فػي العطػؿ الصػيفية، وا 

مخيمػػػات، وضػػػػيؽ مسػػػاحة السػػػػكف، وخنػػػػؽ المسػػػاحات العامػػػػة والمنػػػػاطؽ نسػػػبة العػػػػاطميف عػػػف العمػػػػؿ فػػػػي ال
% مػػف مجمػػؿ المسػػاحة الكميػػة، فػػإف أزقػػة المخػػيـ ونواصػػي زوايػػاه  50الخضػػراء داخمػػو لتصػػؿ إلػػى أقػػؿ مػػف 

تصبح المكاف المفضؿ لتجمعات شبابو مف غير القادريف أو الراغبيف فػي ارتيػاد األنديػة الرياضػية، بمػا ينػتج 
 اعية بسبب االفتقاد لمخصوصية واالحتكاؾ اليومي المباشر.إشكاليات اجتم

 تشبث بحق العودة
وتشػتمؿ أنشػػطة إحيػػاء ذكػػرى النكبػػة، أيضػػًا، عمػػى "نشػػر الممصػػقات والمػػواد الدعائيػػة والتراثيػػة الفمسػػطينية فػػي 

طػػػػالؽ صػػػفحات الكترونيػػػة لنشػػػر الفكػػػرة عمػػػى شػػػػب كة األمػػػاكف العامػػػة، والكتابػػػة فػػػي الوسػػػائؿ اإلعالميػػػة، وا 
 اإلنترنت، وتنظيـ الحمالت اإلعالمية والثقافية في أوساط الالجئيف الفمسطينييف".

 55/5/1051، الغد، عّمان
 

 " تواجو... "حماس"!السمطة"المنظمة" و"فتح" و" 87
 سركيس نعـو

أجػػػػاب المسػػػػؤوؿ عػػػػف ممػػػػؼ اسػػػػرائيؿ والفمسػػػػطينييف فػػػػي "االدارة" االميركيػػػػة الميمػػػػة نفسػػػػيا عػػػػف سػػػػؤاؿ: ىػػػػؿ 
الجويػػػة االسػػػرائيمية االخيػػػرة لغػػػزة رٌد عمػػػى أعمػػػاؿ فمسػػػطينية أـ مػػػاذا؟ قػػػاؿ: "قػػػد ال تكػػػوف رّدًا عمػػػى الضػػػربات 

عمميػة بعينيػا. لكػػف إسػرائيؿ ُيقِمقيػػا انفػالت سػيناء وابتعادىػػا عػف السػػيطرة المصػرية. وىػذا يعنػػي اف سػيناء قػػد 
و". سػألُت: ىػؿ يمكػف اف تتحػّوؿ تصبح نقطة انطالؽ لعمميات ضد اسرائيؿ، أو مركزًا ليا. وىذا خطر ترفض

؟ أجػػاب: "ذلػػؾ ممكػػف. لكنػػو يتوقػػؼ عمػػى 1002الضػػربات الجويػػة المػػذكورة اعػػاله حربػػًا شػػبيية بحػػرب عػػاـ 
الموقؼ الفمسطيني، وعمى تصرفات الفمسطينييف، وخصوصًا "حماس". ىناؾ مشكمة في سيناء، ومشػكمة فػي 

يؿ ميتمػػة اآلف بػػإيراف، وانيػػا تعػػد الحتمػػاؿ توجيػػو ضػػربة غػػزة ال بػػد مػػف حمٍّيمػػا". سػػألُت: أال تعتقػػد اف اسػػرائ
عسكرية ليا تدمر منشآتيا النووية، وليست ميتمة كثيرًا بحرب مع غزة؟ أجػاب: "صػحيح. لكػف ذلػؾ ال يعنػي 
ترؾ األمر عمى غاربو في غزة وسيناء. صحيح اف "القبة الحديد" التي بػدأت اسػرائيؿ نصػبيا ضػد الصػواريخ 

ت نجاحًا. لكف الصحيح ايضػًا اف اسػرائيمييف كثيػريف قػد يسػقطوف قتمػى رغػـ "القبػة". وىػي التي تستيدفيا حقق
 تنوي الدفاع عف مواطنييا واحباط اي عمؿ ارىابي ضدىـ".

سػػألُت: مػػاذا عنػػدؾ عػػف الوضػػع داخػػؿ الصػػؼ الفمسػػطيني: "السػػمطة" و"فػػتح" و"منظمػػة التحريػػر"؟ ىػػؿ ىنػػاؾ 
وخصوصػػًا مػػع "حمػػاس"؟ أجػػاب: "اعتقػػد انيػػـ صػػؼ واحػػد فػػي  تفػػاىـ او مشػػكالت داخميػػة فػػي ىػػذا الصػػؼ،
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مواجيػػة "حمػػاس" واسػػرائيؿ. لكػػف رغػػـ ذلػػؾ ىنػػاؾ اختالفػػات داخػػؿ االطػػراؼ الثالثػػة. ويمكػػف اف يػػنعكس ذلػػؾ 
سػػمبًا عمػػى الجميػػع. فػػي أي حػػاؿ "حمػػاس" و"السػػمطة" منيمكتػػاف فػػي المصػػالحة بينيمػػا. لكننػػي ال اعتقػػد انيػػا 

القطريػػة( ومػػرة فػػي السػػعودية ومػػرة فػػي مصػػر. ورغػػـ ذلػػؾ لػػـ تػػتـ المصػػالحة أو لػػـ جّديػػة. مػػرة فػػي الدوحػػة )
تُنَجػػز. أعتقػػد اف المصػػالحة الحقيقيػػة سػػتبقى غائبػػة. فػػي أي حػػاؿ اف نتػػائج مقارنػػة الحػػاؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة 

فييػػا  بالحػػاؿ فػػي غػػزة تػػدفع اىػػؿ الضػػفة الػػى التمسػػؾ بػػػ"السمطة" وقوانينيػػا. إذ فييػػا ازدىػػار اقتصػػادي وصػػار
مؤسسػػات دولػػة، وُشػػيٍَّدت خمسػػة فنػػادؽ ميمػػة )فػػي راـ اهلل(. ىنػػاؾ عمػػؿ جػػاٍر. مػػاذا فػػي غػػزة؟ ال شػػيء مػػف 

 ذلؾ"
سألُت: ماذا عػف عمميػة السػالـ؟ ىػؿ ماتػت؟ أو إنيػا تسػير عمػى سػرعة بطيئػة جػدًا؟ المالحػظ إنيػا ال تتحػرؾ 

د نتنيػاىو لتنفيػذ كػؿ مػا يريػد فػي االراضػي في ظؿ الظروؼ الحالية السائدة في المنطقة. وطبعًا ُيطمؽ ذلؾ يػ
الفمسطينية المحتمة. أجاب: "اعتقد اننا سنعمؿ دائمًا مف اجؿ الحؿ السممي والدولة الفمسطينية. طبعػًا يتحمػؿ 
ف  الطرفاف مسؤولية الفشؿ حتى اآلف. لكػف فػي اختصػار سػتتحرؾ قريبػًا "الرباعيػة الدوليػة". ونحػف نتحػرؾ، وا 

 –تخطػػػؼ االضػػػواء وتعطػػػي انطباعػػػًا اننػػػا خففنػػػا تحّركنػػػا عمػػػى المسػػػار الفمسػػػطيني تكػػػف تطػػػورات المنطقػػػة 
االسرائيمي. ذلؾ ليس صحيحًا. أخذت العممية السممية وقتًا طوياًل، وستأخذ أكثر". عّمقًت: سمعت اف االردف 
و حصػػؿ عمػػى عػػرض مقبػػوؿ مػػف اسػػرائيؿ )نتنيػػاىو( وقدمػػو لعبػػاس رئػػيس السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية، لكنػػ

رفضو. ىؿ لديؾ عمـ بذلؾ؟ أجػاب: "المػرة االولػى منػذ غيػاب الممػؾ حسػيف تقػدـ االردف الصػفوؼ، إذ حػاوؿ 
مميكػػو عبػػداهلل الثػػاني العمػػؿ مباشػػرة إليجػػاد حػػؿ لمموضػػوع الفمسػػطيني. ذلػػؾ إنػػو ييػػتـ ألمنػػو ونظامػػو وشػػعبو 

نػػو قػػد يحػػؿ "السػػمطة" ويتػػرؾ ومممكتػػو. لكػػف لػػـ يحػػدث شػػيء جػػراء ذلػػؾ". عّمقػػًت: ُيقػػاؿ اف عبػػاس ٌمحػػَبط، و  ا 
االمػػػور عمػػػى حاليػػػا مػػػف االنفػػػالت، ثػػػـ يطمػػػب مواطنػػػة كاممػػػة لمفمسػػػطينييف مػػػف اسػػػرائيؿ التػػػي تحتػػػؿ ارضػػػيـ 

. ومػف شػأف ذلػؾ تحويػؿ اسػرائيؿ مػع الوقػت دولػة تمييػز عنصػري عمػى غػرار 5962)الضفة وغزة( منذ عػاـ 
صػػمحة اسػػرائيؿ. نحػػف ال نعػػرؼ مػػاذا سػػيفعؿ عبػػاس. افريقيػػا الجنوبيػػة وروديسػػيا سػػابقًا. رّد: "ذلػػؾ لػػيس فػػي م

 لكف ىذا االمر خطير ويؤذي اسرائيؿ وييوديتيا وأمنيا. والديموغرافيا تمعب دورًا في كؿ ذلؾ".
ماذا في جعبة مسؤوؿ يتعاطى مػع منطقػة المغػرب العربػي فػي "االدارة" االميركيػة الميمػة اياىػا؟ بػدأت المقػاء 

في رأيػؾ؟ ىػؿ ستشػيد حربػًا أىميػة، أو سػتقوـ فييػا دولػة مركزيػة، أو سيفضػؿ بسؤاؿ: ماذا سيحصؿ في ليبيا 
؟ ومػػاذا 5969الميبيػػوف دولػػة فيديراليػػة مشػػابية الػػى حػػد مػػا لفيديراليػػة مػػا قبػػؿ ثػػورة الراحػػؿ معمػػر القػػذافي عػػاـ 

 سيكوف دور اإلسالمييف في ليبيا الجديدة؟
 55/5/1051، النيار، بيروت

 
 دة أو االنفجار!الجدي الدولةأردن اليوم:  88

 ناىض حتر
عػف لوحػة اجتماعيػة سياسػية، ونسػب جديػدة لمقػوى  1055ػ  1050تمخضت سػنتا الحػراؾ الشػعبي األردنػي، 

فػػي الػػبالد. فبينمػػا كػػاف القصػػر يحتػػّؿ مقدمػػة المشػػيد األردنػػي، بمشػػاركة جانبيػػة مػػف أجيػػزة الدولػػة مػػف جيػػة 
عميقػػًا ومعقػدًا فػػي ذلػػؾ المشػيد الػػذي أصػػبح مفتػػوح  واإلخػواف المسػػمميف مػػف جيػة أخػػرى، نالحػػظ اليػوـ تغييػػراً 

ػ المتصؿ بالطبع، بالصراعات اإلقميمية والدوليػة ػ وجػود أربػع  االحتماالت. أظيرت تطّورات الصراع الداخمي
قوى رئيسية في البالد؛ منيا قوتاف متداخمتاف، تشكالف معًا قوة النظاـ السياسي، وىما القصر، بما ىو ممثؿ 

ائمػػة المالكػػة وصػػالتيا وتحالفاتيػػا اإلقميميػػة والدوليػػة، وحاشػػيتيا مػػف عػػائالت اإلقطػػاع السياسػػي لمصػػالح الع
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والنخػػػب الكمبرادوريػػػة، مضػػػافًا إلييػػػا نخبػػػة نيوليبراليػػػة أنشػػػأىا وعززىػػػا الممػػػؾ عبػػػد اهلل الثػػػاني، وأجيػػػزة الدولػػػة 
 يا المستقمة كنيج وحركة وآليات.اإلدارية واألمنية التي أظيرت األحداث أّف والءىا لمعرش ال يمغي حيثيت

وتنػػػػتظـ ىػػػػذه القػػػػوة فػػػػي البيروقراطيػػػػة األردنيػػػػة التقميديػػػػة وامتػػػػداداتيا فػػػػي جػػػػيش القطػػػػاع العػػػػاـ مػػػػف العػػػػامميف 
الحػػػرس »والمتقاعػػػديف والقيػػػادات العشػػػائرية التقميديػػػة. وُيشػػػار إلػػػى ىػػػذه القػػػوة، تعريضػػػًا بيػػػا، بمسػػػميات منيػػػا 

، وىػػي مسػػميات يسػػتخدميا الجنػػاح النيػػوليبرالي، وأحيانػػًا «لميكػػود األردنػػيا»و« قػػوى الشػػّد العكسػػي»و« القػػديـ
الممؾ نفسو، إعرابػًا منػو عػف ضػيقو مػف بيروقراطيػة الدولػة المسّيسػة التػي تعػارض التوجيػات النيوليبراليػة فػي 

 االقتصاد والميبرالية في السياسة، بما في ذلؾ مساعي التجنيس والتوطيف السياسي لمفمسطينييف.
العػػب الرئيسػػي الثالػػث فػػي األردف يتمثّػػؿ فػػي اإلخػػواف المسػػمميف الػػذيف يشػػكموف مركػػز المعارضػػة السياسػػية ال

الميبرالية )المطالبة بتعديالت دستورية تحد مف صالحيات الممؾ ونظاـ انتخابي يسمح بتمثيؿ أكبر لألردنييف 
لمانيػة الػخ(. وحػوؿ المركػز اإلخػواني، مف أصػؿ فمسػطيني وممثمػي البورجوازيػة الميبراليػة المسػتقمة وحكومػة بر 

والمحاصصػػة عمػػى أسػػاس األصػػوؿ « الحقػػوؽ المنقوصػػة»تنػػتظـ عناصػػر المعارضػػة الميبراليػػة ػ والمطالبػػة بػػػ
 السكانية ػػػ مف بيف تيارات عديدة مختمفة، مف القومييف حتى النشطاء المرتبطيف بالتمويؿ األجنبي.

الفئات البورجوازية والبورجوازية المتوسطة والصػغيرة، وكػذلؾ بػيف تستند ىذه القوة إلى نفوذ واسع في صفوؼ 
 أوساط األردنييف مف أصؿ فمسطيني.

القػوة الرابعػة التػي ظّيرىػػا الحػراؾ الشػعبي وحّوليػػا إلػى عامػؿ سياسػػي رئيسػي فػي الػػبالد، تتمثػؿ فػي الحركػػات 
ات المخصخصػػػة والمعممػػػػيف االجتماعيػػػة والعماليػػػة والشػػػعبية، وخصوصػػػًا مػػػف عمػػػػاؿ القطػػػاع العػػػاـ والشػػػرك

والمتقاعػػديف العسػػكرييف، وتجمعػػات المعارضػػة العشػػائرية الجديػػدة فػػي المحافظػػات والعناصػػر اليسػػارية الشػػابة 
التي تتخطى في خطابيا وتكوينيا االنشقاؽ السكاني، وتدمج مناضميف مف المحافظات واألصوؿ الفمسطينية 

ي تحػػت مسػػمى عػػريض ىػػو الحركػػة الوطنيػػة االجتماعيػػة. معػػًا. ويمكػػف القػػوؿ إّف كػػّؿ ىػػذه المكّونػػات تنطػػو 
وتتركػػز مطالبيػػا حػػوؿ الحريػػات، وال سػػيما حريتػػي التعبيػػر والتنظػػيـ النقػػابي، والػػدفاع عػػف المصػػالح القطاعيػػة 
والمحميػػة. وعمػػى المسػػتوى الػػوطني تفكيػػؾ مؤسسػػة الفسػػاد واسػػتعادة القطػػاع العػػاـ وتنميػػة المحافظػػات وتػػوفير 

 فرص العمؿ.
، تصارعت ىذه القػوى األربػع، وتشػابكت أحيانػًا فػي تقاطعػات بػيف البيروقراطيػة 1055و 1050مي خالؿ عا

وتوجيات مؤسسات الدولة مف جية، والحركة الوطنية االجتماعية وخطابيا مف جية أخرى، في مواقػؼ مثػؿ 
اريع التجنػػػيس التصػػػدي لتعػػػاظـ نفػػػوذ اإلخػػػواف المسػػػمميف، أو الحػػػد مػػػف سػػػيطرة النيػػػوليبرالييف، أو عرقمػػػة مشػػػ

إلػػى األردف. لكػػف الفػػريقيف تصػػارعا ويتصػػارعاف، بشػػدة، « حمػػاس»السياسػػي، أو عرقمػػة عػػودة قيػػادة وتنظػػيـ 
حػػوؿ قضػػايا ومواقػػؼ أخػػرى أساسػػية، أىميػػا قضػػية الحريػػات، وقضػػية تصػػفية ممفػػات الفسػػاد، والموقػػؼ مػػف 

سػرائيؿ، وأخيػرًا الموقػؼ مػف العػرش اتجاىات السياسة الخارجية، وخصوصًا العالقات مع الواليػات المتحػدة و  ا 
الذي اتجيت عناصػر مػف الحػراؾ الشػعبي إلػى مياجمتػو فػي تصػعيد غيػر مسػبوؽ، مػا أغضػب البيروقراطيػة 

 التي تريد الضغط عمى العرش لتعديؿ مساراتو السياسية، وليس مياجمتو أو كسر ىيبتو أو إسقاطو.
تونس ومصر، تقاربت الحركػة الوطنيػة االجتماعيػة ، وتحت تأثير األحداث في 1055طواؿ الربع األوؿ مف 

مػػع اإلخػػواف المسػػمميف فػػي سمسػػمة مػػف النشػػاطات الجماىيريػػة التػػي ىػػزت أركػػاف النظػػاـ، وخمقػػت القناعػػة بػػأّف 
آذار مػػف العػػاـ نفسػػو، حػػدث انشػػقاؽ وصػػراع بػػيف الفػػريقيف، أواًل بسػػبب  11التغييػػر عمػػى األبػػواب. لكػػف، منػػذ 

ت بينيما. فبينما ألحت قػوى الحركػة الوطنيػة االجتماعيػة، ومػا تػزاؿ، عمػى أولويػة ظيور الخالؼ في األولويا
القضايا االجتماعية، ألّح اإلخواف المسمموف المستعجموف عمػى تسػمـ الحكػـ عمػى أولويػة اإلصػالح السياسػي. 



 
 
 

 

 

           49ص                                    1501العدد:                55/5/1051 الثالثاء التاريخ:

اث فػي السبب الثاني لمصراع ىو تبني اإلخواف برنامج التجنيس السياسي والمحاصصة، والموقػؼ مػف األحػد
 سوريا.

، 1055حيف كمؼ الممؾ عبد اهلل، العضو األردنػي فػي محكمػة العػدؿ الدوليػة، عػوف الخصػاونة، فػي خريػؼ 
بتشػػكيؿ حكومػػة ذات صػػالحيات، بػػدياًل مػػف حكومػػة البيروقراطػػي معػػروؼ البخيػػت، كػػاف القصػػر واقعػػًا تحػػت 

المشػػػاركة فػػػي المحافظػػػات نػػػوعيف مػػػف الضػػػغوط الثقيمػػػة، أوليمػػػا حػػػراؾ شػػػعبي متصػػػاعد الشػػػعارات ومتسػػػع 
« تشػجيع»المعتبرة، تقميديًا، قواعد لو، لكّنيا تحولت إلى التمرد. وثانييما تنامي قوة اإلخواف المسمميف، وسط 

أميركػػي لػػدمجيـ فػػي أطػػر النظػػاـ، وضػػغوط َقطريػػة الستضػػافة قيػػادة حمػػاس فػػي األردف، وأخػػرى، بمشػػاركة 
 أّنيا تترنح تحت ثقؿ المعارضة اإلسالمية. السعودية، لمتدّخؿ في سوريا التي بدا وقتذاؾ

عامػًا فػي الىػاي ػ منػاورة ممكيػة،  51ربمػا كانػت حكومػة عػوف الخصػاونة ػ الػذي كػاف غائبػًا عػف الػبالد منػذ 
وربمػػػا كانػػػت مسػػػعى جػػػادًا منػػػو لمالقػػػاة الضػػػغوط فػػػي منتصػػػؼ الطريػػػؽ. فالخصػػػاونة، رغػػػـ ضػػػعؼ صػػػالتو 

كحؿ استراتيجي ألزمة النظاـ األردني، وبدا أّنو رجؿ المرحمة، « وافاإلخ»المحمية، تبنى مقاربة التحالؼ مع 
بصفتو قادرًا عمى القياـ بيذه الميمة، مف دوف أف يثير ذلػؾ مخػاوؼ اإلسػرائيمييف الػذيف يعرفػوف الرجػؿ جيػدًا 

. كػذلؾ، فػإّف وظيفتػو كقػاض دولػي منحتػػو 5991ويقدرونػو، منػذ مشػاركتو البػارزة فػي مفاوضػات وادي عربػة 
الػػػذيف « اإلخػػواف»درًا مػػف االحتػػػراـ لػػدى الػػػرأي العػػاـ الغربػػي وحتػػػى الػػرأي العػػػاـ المحمػػي، وخصوصػػًا لػػػدى قػػ

 «.المصمح ىيو جاي»استقبموا تكميفو باليتاؼ في الشارع 
وقػد أوجػدت األزمػة السػورية «. حمػاس»لو ممر إجباري ىو ترتيب العالقة مع « اإلخواف»ترتيب العالقة مع 
قػػد صػػفقة كبػػرى مػػع القػػادة الحمسػػاوييف برعايػػة قطػػر، فػػي إطػػار خطػػة شػػاممة تتضػػمف تأىيػػؿ سػػياقًا مالئمػػًا لع

لتكػػوف محػػاورًا رئيسػػيًا فػػي الشػػأف الفمسػػطيني. ىػػذه الخطػػة ليسػػت ممكنػػة إال بترتيبػػات شػػاممة مػػع « حمػػاس»
تنظيمػي إلػػى األردف، ال تسػمح فقػط بانتقػاؿ القيػادة الحمسػاوية إلػى عمػػاف، بػؿ أيضػًا، بنقػؿ ثقميػا السياسػي وال

 البالد، بما يذّكر بالوجود الفتحاوي وازدواجية السمطة في األردف في نياية الستينيات.
وكاف الخصاونة عنواف ىذا المسار الذي واجو اعتراضًا شديدًا، سواء مف قبػؿ بيروقراطيػة الدولػة أو مػف قبػؿ 

، وانتيػى إلػى إفشػاليا. فػي ىػذه «حماس»الحركة الوطنية. أدار الممؾ أزمة الضغوط المتعارضة بشأف عودة 
المحظػػة بالػػذات، تمقػػت حكومػػة الخصػػاونة الضػػربة الموجعػػة األولػػى، لكّنيػػا ماتػػت سياسػػيًا منػػذ مطمػػع شػػباط 

حػػيف اتضػػح أّف الحمػػؼ الروسػػي ػ الصػػيني سػػوؼ يمنػػع تػػدخاًل عسػػكريًا دوليػػًا فػػي سػػوريا، التػػي نجػػح  1051
محة. جعػؿ ذلػؾ الممػؾ عبػد اهلل الثػاني يعيػد حسػاباتو، الحكـ فييا فػي توجيػو ضػربات موجعػة لممعارضػة المسػ

ويبدأ مواجية مػع رئػيس وزرائػو انتيػت باسػتقالة األخيػر عمػى نحػو درامػي، منحتػو تقػديرًا لشػجاعتو الشخصػية 
 قدرًا مف الشعبية، وىو ما قد يساعده في الحصوؿ عمى مقعد في البرلماف المقبؿ.

سمميف، سريعًا. وفي ظؿ العثػرات التػي تواجػو المشػروع اإلخػواني انتيى شير العسؿ بيف القصر واإلخواف الم
إقميميًا، وتراجع الحراؾ الشػعبي، توصػؿ الممػؾ إلػى مقاربػة مػف ثالثػة مسػتويات. فػي المسػتوى األوؿ، السػعي 
إلػػى توحيػػد قػػوى النظػػاـ مػػف خػػالؿ العػػودة إلػػى التحػػالؼ مػػع البيروقراطيػػة، فكمّػػؼ أحػػد عناصػػر الحػػرس القػػديـ 

ف، فػػايز الطراونػػة، بتشػػكيؿ حكومػػة توافػػؽ بػػيف القصػػر وأجيػػزة الدولػػة، تمحػػظ تمثػػياًل عشػػائريًا كثيفػػًا. المتشػػددي
وفػػػي المسػػػتوى الثػػػاني، الشػػػروع فػػػي حممػػػة السػػػتعادة والء فاعػػػؿ لمقػػػوى العشػػػائرية التقميديػػػة فػػػي المحافظػػػات، 

حدود تحافظ عمى سػيطرة ، وضبط اإلصالحات السياسية في 1055وبالتالي تأميف قاعدة لمتراجع عف وعود 
قػػوى النظػػاـ وتتالفػػى إحػػداث تغييػػرات تفجيريػػة فػػي تركيبػػة النظػػاـ السياسػػي الديموغرافيػػة، والتوصػػؿ إلػػى حػػؿ 
وسط لتكويف تحالؼ بيروقراطي ػ كمبرادوري، مف خالؿ برنامج يضغط عمى الكمبرادور لممساىمة في تمويؿ 
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الجديػػدة إقػػرار قػػانوف ضػػريبي تصػػاعدي. وفػػي المسػػتوى الدولػػة. وأىػػـ تجميػػات ىػػذا البرنػػامج: قػػرار الحكومػػة 
الثالث، البحث عف بديؿ لمدعـ الخميجي ػ أو الضػغط عميػو ػ مػف خػالؿ فػتح قنػاة اتصػاؿ وتفػاىـ مػع العػراؽ. 
لقد كاف عراؽ صداـ حسيف، الشريؾ االقتصادي األوؿ لػألردف، لػيس فقػط مػف خػالؿ تػأميف الػنفط المػدعوـ ػ 

ولكف، أيضًا مػف خػالؿ عمميػات النقػؿ والوسػاطة والصػناعة التحويميػة الموجيػة لمسػوؽ شبو المجاني ػ لمبالد، 
العراقيػػة واسػػتثمارات بغػػداد، الحكوميػػة والخاصػػة، فػػي االقتصػػاد األردنػػي. اليػػوـ، بعػػد افتػػراؽ حػػوالى العقػػد بػػيف 

 البمديف، ُوجدْت ظروؼ مالئمة لعودة العالقات السابقة، ولو تدريجًا.
بأف ضوءًا أخضر مزدوجًا صدر أخيرًا مف واشنطف وطيػراف، يمػنح عمػاف وبغػداد الحريػة ثمة معطيات تقوؿ 

ذا كانت حاجة األردف إلى الشريؾ العراقي ظاىرة في أزمتػو االقتصػادية الماليػة،  لتفاىـ يحتاج إليو البمداف. وا 
ردف كمنطقػة نفػوذ عربيػة فإّف حكومػة رئػيس الػوزراء نػوري المػالكي ػ الصػّدامي النزعػة ػ يمكنيػا النظػر إلػى األ

سنية تحّجـ وتخنؽ التمرد في غرب العراؽ، وتفتح، في الوقػت نفسػو، آفاقػًا السػتعادة عالقػات اقتصػادية ذات 
 فوائد متبادلة متعددة.

 نحف اآلف، إذًا، أماـ ثالث قوى وثالثة مشاريع سياسية في األردف:
القػػوى البورجوازيػػة، البيروقراطيػػة والكمبرادوريػػة النظػػاـ الػػذي اسػػتعاد وحدتػػو، ومشػػروع ىػػو تالحػػـ الفئػػات و  -5

والعشػػػائرية التقميديػػػػة، واسػػػػتعادة الييمنػػػػة عمػػػى المجػػػػاؿ السياسػػػػي الػػػػداخمي مػػػف خػػػػالؿ المنػػػػاورة فػػػػي السياسػػػػة 
 الخارجية.

اإلخػػواف المسػػمموف الػػذيف أبػػرزوا فػػي انتخابػػاتيـ الداخميػػة متشػػدديف دينيػػيف وحمسػػاوييف. ومشػػروعيـ اآلف  -1
عف تحالفاتيـ الميبرالية، عائديف إلى التقوقع عمى الذات، وتكثيؼ خطابيـ كممثميف لألردنييف مف ىو التخمي 

، األمػػػػر الػػػػذي سػػػػيترؾ تػػػػأثيره عمػػػػى وحػػػػدة النسػػػػيج الػػػػوطني «حمػػػػاس»أصػػػػوؿ فمسػػػػطينية، وكػػػػوكالء لحركػػػػة 
 االجتماعي في البالد، ويشّكؿ تحديًا رئيسيًا لمنظاـ ولمحركة الوطنية معًا.

الوطنيػػة االجتماعيػػة. وقػػد تراجػػع، فػػي اآلونػػة األخيػػرة، حضػػورىا الميػػداني، مػػف دوف أف يتراجػػع الحركػػة  -3
خطابيا المييمف عف مواقعو التي احتميػا فػي وعػي الفئػات الشػعبية، وخصوصػًا فػي المحافظػات. إف التسػوية 

مػف العشػائر التػي تمػّد المطروحة بيف البيروقراطية والكمبرادور لػف تجتػذب إلييػا العناصػر الشػعبية والمسّيسػة 
 الحراؾ الشعبي بقياداتو وجميوره.

ال يوجػػػد فػػػي األفػػػؽ مشػػػروع تسػػػوية داخميػػػة مػػػع ىػػػذا الحػػػراؾ المصػػػّر عمػػػى مطالػػػب جوىريػػػة بإقامػػػة الحكػػػـ 
الدستوري، وتصفية مرحمة الخصخصة والفساد واستعادة أمواؿ وأراضي وشركات ومرافؽ الدولة، والفصؿ في 

خضػػػػاع ال تجنػػػػيس لمقػػػػانوف وتأكيػػػػد ىويػػػػة الدولػػػػة األردنيػػػػة فػػػػي إطارىػػػػا العربػػػػي، وتنميػػػػة قضػػػػية المواطنػػػػة وا 
 المحافظات في خطة وطنية تستند إلى اإلدارة المحمية.

فػػػي المقابػػػؿ، يسػػػعى النظػػػاـ إلػػػى حػػػؿ أزمتػػػو الماليػػػة المتفاقمػػػة مػػػف دوف المسػػػاس، جوىريػػػًا، بمصػػػالح النخػػػب 
جتماعيػػة، فػػي مثػػؿ عجػػزه عػػف حػػؿ المشػػكمة الوطنيػػة. الكمبرادوريػػة، ويعجػػز، بالتػػالي، عػػف حػػؿ المشػػكمة اال

األفكار المطروحة لحؿ األزمة المالية تقميدية، ومنيا إزالػة الػدعـ عػف عػدد مػف المشػتقات النفطيػة والكيربػاء. 
وىو إجراء سيقود، رغـ توخي التعويض المالي لمفئات الشعبية أو تالفي زيادة أسعار مستيمكاتيا مف الطاقة، 

مية فػػي ظػؿ سػوؽ حػػرة بػال ضػوابط تدخميػة. وىػػذا اإلجػراء الػذي سػػيوفر عمػى الخزينػة مػػا ال إلػى موجػة تضػخ
بالمئػػة مػػف تمويػػؿ الػػدعـ، سػػتكوف لػػو آثػػار ضػػاغطة جديػػدة عمػػى المسػػتوى المعيشػػي لألغمبيػػة  50يزيػػد عمػػى 
 الشعبية.
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حتػى إذا أتػػت، البػديؿ الثػاني عنػد النظػاـ يتمثػؿ فػي الحصػوؿ عمػػى مسػاعدات ماليػة سػخية، مشػكمتيا تكمػف، 
فػػي أنيػػا مؤقتػػة، بينمػػا العجػػز فػػي الموازنػػة مسػػتمر ومتصػػاعد. لكػػف المشػػكمة األساسػػية ليػػذا البػػديؿ المعتػػاد، 
تتمثػػؿ فػػي عػػدـ وجػػود آليػػة توزيػػع داخمػػي، ممػػا يسػػتيمؾ أي مسػػاعدات، ميمػػا كانػػت ضػػخمة، لحسػػاب الفئػػات 

اسػػي تقفػػؿ عيونيػػا عػػف الوقػػائع، وتحسػػب أّنػػو الكمبرادوريػػة والمتنفػػذة. ومػػف العجيػػب حقػػًا أّف قػػوى النظػػاـ السي
يمكػػػف اسػػػتعادة االسػػػتقرار السياسػػػي عمػػػى أسػػػاس تجديػػػد االمتثاليػػػة، ومػػػف دوف االسػػػتجابة لمحػػػد األدنػػػى مػػػف 

 المطالب االجتماعية.
، نػػاجـ عػػف تػػوازف القػػوى الحسػػاس بػػيف النظػػاـ واإلخػػواف المسػػمميف  السػػتاتيكو السياسػػي القػػائـ فػػي أردف، اليػػـو

ذا سػار مػع والحركة ا لوطنية. إذا سار النظاـ في المشروع اإلخواني فسوؼ ينتيي إلػى االنتحػار السياسػي، وا 
الحركػػة الوطنيػػة فسػػوؼ ينتيػػي إلػػى ضػػرب مصػػالح الفئػػات البورجوازيػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا ويمثميػػا. إّنػػو فػػي 

ف المسمميف عاجزوف عػف مأزؽ. ومع ذلؾ، فيو ال يزاؿ يتمكف مف حؿ مشكالتو يومًا بيوـ، طالما أّف اإلخوا
التفػػاىـ مػػع الحركػػة الوطنيػػة، وطالمػػا أّف األخيػػرة عػػاجزة عػػف اسػػتيعاب وتجنيػػد الفئػػات الشػػعبية مػػف األصػػوؿ 
الفمسطينية. لكف تظؿ الحقيقة األساسية قائمة، وىي أّف المرجؿ األردنػي يغمػي بػالقوى والمشػاريع والتػداخالت 

 المحمية واإلقميمية والدولية.
 غمياف تفاىمًا عمى دولة أردنية جديدة أـ ينفجر المرجؿ؟ ىذا ىو السؤاؿ. ىؿ ُينضج ال

 اإلخوان ومأساة التيار اإلصالحي
في حركة اإلخواف المسمميف األردنييف أربعة تيارات ىي: التيار التقميدي، والتيار األصولي المتزمػت، والتيػار 

ج حسػػػاباتو عػػػف حّيػػػز البيروقراطيػػػة األردنيػػػة، الحمسػػػاوي، والتيػػػار الػػػوطني اإلصػػػالحي. التيػػػار األوؿ ال تخػػػر 
ػػ وحسػابات الثالػث فمسػطينية، وأمػا التيػار الرابػع، « القاعػدة»وحسابات الثاني إقميمية ودولية ػ أقرب إلى رؤية 

 التيار اإلصالحي، فيو معنّي أساسًا ببرنامج إصالحي محمي.
ًا رئيسػيًا وال قػادرًا عمػى تجديػد نفسػو. ويمثّػؿ التيار األوؿ أصبح، سياسيًا، مف ماضي اإلخػواف، ولػـ يعػد العبػ

التيػػار الثػػاني عػػاماًل خطيػػرًا بسػػبب سػػيولة العالقػػة الفكريػػة بينػػو وبػػيف المجموعػػات المتطرفػػة، بينمػػا يقػػع التيػػار 
الثالث فػي سػياؽ العالقػات األردنيػة ػ الفمسػطينية، فػإذا مػا تػـ تنظيميػا عمػى أسػس واضػحة، قانونيػًا وسياسػيًا، 

 ره الداخمي سيكوف ثانويًا. وبغير ذلؾ فإّنو مرشح الستعادة الدور الفتحاوي في أواخر الستينيات.فإّف تأثي
التيار الرابع يشّكؿ نواة حزب إصالحي محمي ذي خمفية إسالمية. وتكمف إيجابيػة ىػذا التيػار فػي أّنػو يصػدر 

و تيػػػار مضػػػَطيد داخػػػؿ عػػػف رؤيػػػة سياسػػػية ال فقييػػػة، ووالء أردنػػػي ال دولػػػي أو خػػػارجي. وبسػػػبب ذلػػػؾ، فيػػػ
بسبب تطابؽ أطروحتو المسماة الممكيػة الدسػتورية مػع موجػة التغييػر  1055، لكف نجمو عال في «اإلخواف»

الميبرالي في العالـ العربي. وقد اصطدـ تّوسع ىذا التيار في صفوؼ الحراؾ الشعبي بعقبات بسبب غمػوض 
صػػػدار قػػػانوف جديػػػد لمجنسػػػية األردنيػػػة وحػػػؿ موقفػػػو مػػػف دسػػػترة وقوننػػػة فػػػؾ االرتبػػػاط مػػػع الضػػػفة الغربيػػػة ، وا 

 المعمقة األخرى.« االرتباط»إشكاالت 
ويميؿ أعضاء ىذا التيار إلى تصحيح ىذا الخمؿ في أطروحتيـ، لكنيـ يخفوف موقفيـ ىذا، فػي مػا يبػدو أنػو 

ميركيػة. الداخمية، وتالفي القطيعة مػع القػوى الغربيػة وخصوصػًا األ« اإلخوانية»حرص عمى تالفي الضغوط 
وربمػػا كػػانوا ُيضػػمروف تفكيػػؾ تمػػؾ الضػػغوط، بينمػػا يقػػدموف صػػورة عػػف أنفسػػيـ لمغػػرب بػػأّنيـ مجػػرد ليبػػرالييف 

 وليسوا وطنييف أو أصحاب رؤى تنموية وموقؼ اجتماعي، مما يكرىو الغربيوف كما ىو معروؼ.
فظات الحساسػة لكف ىذا الغموض في سياسة التيار اإلصالحي ضعضع حضوره في صفوؼ جماىير المحا

التػي أعػاد تحػالؼ « اإلخواف»جدًا إزاء اليوية الوطنية والقضية االجتماعية، كما ىّمشو داخؿ صفوؼ حركة 
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المتشػػدديف والحمسػػاوييف السػػيطرة عمػػى قيادتيػػا بالكامػػؿ. إّف المواقػػؼ المتػػرددة والطروحػػات الناقصػػة تخسػػر 
 دائمًا.

ثقػػػة الكافيػػػة بػػػالنفس لكػػػي يؤسسػػػوا حػػػزبيـ الخػػػاص، بينمػػػا أّنيػػػـ ال يتمتعػػػوف بال« اإلخػػػواف»مأسػػػاة إصػػػالحيي 
اإلقميميػة والدوليػة، فػي إنجػاح مشػروعيـ « اإلخػواف»يتوىموف القدرة عمى توظيؼ الحجػـ اإلخػواني وعالقػات 

السياسػػػي الػػػداخمي وقيػػػادة الحركػػػة الوطنيػػػة الشػػػعبية األردنيػػػة. إال أّف الواقػػػع السياسػػػي الفعمػػػي ُيظيػػػر أّف ىػػػذه 
جوفاء؛ فال التيارات اإلخوانية األخرى في وارد االنضواء في برنامج وطنػي ديمػوقراطي اجتمػاعي البراغماتية 

وأردنػػػػػي، وال التحػػػػػالؼ الغربػػػػػي الخميجػػػػػي يريػػػػػد لػػػػػألردف سػػػػػوى مشػػػػػروع الػػػػػوطف البػػػػػديؿ، وال الحجػػػػػـ األردنػػػػػي 
 يمنحيـ الموقع القيادي في الحركة الوطنية األردنية. « اإلخواف»إلصالحّيي 
 عضالت الذاتّية عند اليسارمشكمة الم

، تراجػع حجػـ اليسػار فػي األردف، وانحسػر دور أحزابػو 1050إلػى  5990طواؿ عقدي المػوت الطػويميف مػف 
مع القومييف وتحت قيادة اإلخواف المسمميف. واألحزاب التقميدية « تنسيقية المعارضة»التقميدية في ما ُعرؼ بػ

 ثالثة وىي: العائدة إلى تمؾ الفترة، وال تزاؿ قائمة،
* الحزب الشيوعي األردني. وكاف في الخمسينيات قوة سياسية رئيسية في البالد، وبقي طواؿ العقػود الثالثػة 
الالحقة فاعاًل بيذه الدرجػة أو تمػؾ، لكػف موجػودًا كقػوة ناشػطة، رغػـ انشػقاقو عمػى خمفيػة الصػراع بػيف عّمػاف 

معػارض ليػا. والحقػًا فػي « جنػاح لينينػي»لألخيػرة، ومؤيػد « جنػاح قػومي»ومنظمة التحريػر الفمسػطينية، بػيف 
بقيػػادة عيسػػى مػػدانات، ولجػػاف « التكتػػؿ»انشػػقاقات تنظيميػػة وسياسػػية: « الجنػػاح القػػومي»الثمانينيػػات، شػػيد 

المناطؽ، والنيج الثػوري. وقػد توّحػد الحػزب، منػذ أواسػط العقػد الثػامف، وانفرطػت وحدتػو، عػّدة مػرات، وانتيػى 
 غيرة ضعيفة التأثير، غادرتيا أغمبية الكادرات واألعضاء.أخيرًا إلى منظمة ص

عمى الرغـ مف توفره عمى وثائؽ برامجية في المجاؿ االقتصادي االجتماعي، فإف الخطاب العاـ لمحزب بقي 
 .1009محصورًا في الخطاب الميبرالي، ما منعو مف التفاعؿ مع القوى العمالية واالجتماعية المتمردة منذ 

دة الشعبية الديموقراطي األردنػي. وىػو حػزب تأسػس مطمػع التسػعينيات، ليػرث المنظمػة المحميػة * حزب الوح
لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف. ولػػـ يسػػتطع ىػػذا الحػػزب )األردنػػي(، عمػػى مػػدار عقػػديف أف يكػػّوف خطابػػًا 

فمسػػطينية  سياسػػيًا متميػػزًا، مػػف حيػػث مضػػمونو، عػػف خطػػاب الجبيػػة الشػػعبية، فقػػد بقيػػت حساسػػيتو الرئيسػػية
 الطابع.

، وفي سياؽ زخـ الحراؾ الشعبي، أظيػرت عناصػر الحػزب الشػابة، أكثػر مػف سػواىا مػف عناصػر 1055في 
اليسار التقميدي، فعالية نضػالية واسػتعدادًا إلدراؾ الموحػة االجتماعيػة السياسػية الناشػئة فػي الػبالد، والتواصػؿ 

 مع الخطاب اليساري الجديد.
، فإنػػو يمكػػف توقّػػع انػػدراج جسػػـ الحػػزب، «الوحػػدة الشػػعبية»سػػتجد فػػي نشػػاط مناضػػمي وباالسػػتناد إلػػى ىػػذا الم

دوف قيادتو، في عممية إعادة بناء اليسار األردني، وذلؾ مف خالؿ ما يتوفر لو مف قدرة عمػى اجتػذاب فئػات 
 شعبية، فمسطينية األصؿ، إلى المجرى العاـ لمحراؾ الشعبي.

)حشد(. وىو حزب تأسػس أيضػًا فػي مطمػع التسػعينيات، ليػرث منظمػة * حزب الشعب الديموقراطي األردني 
الجبية الديموقراطية فػي األردف. يمكػف القػوؿ إّف ىػذا الحػزب قػد تػأردف أكثػر مػف نظيػره حػزب الشػعبية. لكّنػو 
شػػيد، بالمقابػػؿ، ضػػمورًا فػػي عضػػويتو وتػػأثيره، وذلػػؾ بػػالنظر إلػػى تضػػاؤؿ الحضػػور الفمسػػطيني لممنظمػػة األـ 

 واعتماده خطابًا ليبراليًا ال يمشي في المحافظات األردنية، مف جية أخرى.مف جية، 
 كذلؾ، ىناؾ قوى يسارية جديدة وىي:
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* حزب اليسار الديموقراطي األردني. وتألؼ مف عناصر سابقة مف الحزب الشيوعي والجبيػة الديموقراطيػة. 
لفيػػة، دورًا سياسػػيًا نشػػطًا، وخصوصػػًا ، ولعػػب، فػػي العقػػد األوؿ مػػف األ«تنسػػيقية المعارضػػة»لػػـ ينخػػرط فػػي 

لجية إقامة عالقات تحالفية مع بيروقراطية الحكـ واألوساط الميبرالية. حزب ليبرالي صريح، قػاـ عمػى أسػاس 
، وبقػػي كتيػػار لػػو تمثيػػؿ 1055ػػػػ  1050نبػػذ منطمقػػات اليسػػار التحرريػػة واالجتماعيػػة، حػػّؿ نفسػػو كحػػزب قبػػؿ 

عبي، خطا اليسار الديموقراطي خطوة في االتجػاه االجتمػاعي، وبػادر أخيػرًا برلماني. وتحت تأثير الحراؾ الش
إلػػػى اإلعػػػالف عػػػف تأسػػػيس الحػػػزب الػػػديموقراطي االجتمػػػاعي. ولػػػوحظ أّنػػػو سػػػعى إلػػػى ضػػػـ عناصػػػر عماليػػػة 

 وشعبية في ىيئتو التأسيسية. وىو ما يشير إلى تغيير في توجياتو مف الوسط إلى يسار الوسط.
، 1002تمػػػاعي األردنػػػي. تأسسػػػت مػػػف عناصػػػر شػػػيوعية سػػػابقة وعناصػػػر شػػػعبية فػػػي * حركػػػة اليسػػػار االج

ولعبت، طواؿ عاميف بعد ذاؾ، دورًا طميعيًا في استعادة الخطاب الوطني االجتماعي لميسػار، وانفتحػت عمػى 
األوسػػػاط العماليػػػة والشػػػعبية، وحققػػػت بالتػػػالي حضػػػورًا غيػػػر مسػػػبوؽ منػػػذ الخمسػػػينيات لميسػػػار األردنػػػي. فػػػي 

، حػػدث انشػػقاؽ ليبرالػػي فػػي الحركػػة، ألحقيػػا سياسػػيًا بػػالميبرالييف، وتراجػػع زخميػػا ودورىػػا، لكػػف إمكانيػػة 1009
 استعادة خطابيا الراديكالي الذي مّيزىا في بداياتيا، ال تزاؿ كامنة في تكوينيا السياسي والتنظيمي.

ند إلػػى لفيػػػؼ مػػف العناصػػػر * حػػزب التحػػػرر الػػوطني االجتمػػػاعي األردنػػي. حػػػزب حػػديث الػػػوالدة، لكّنػػو يسػػػت
، وأقامػػت 1050اليسػػارية والعماليػػة والشػػعبية والشػػبابية التػػي لعبػػت دورًا بػػارزًا فػػي الحػػراؾ الشػػعبي منػػذ ربيػػع 

صػػػالت نضػػػالية مػػػع العمػػػاؿ والمعممػػػيف والمتقاعػػػديف والعسػػػكرييف والمجػػػاف الشػػػعبية فػػػي المحافظػػػات. ويولّػػػؼ 
وطنيػػة، والراديكاليػػة االجتماعيػػة، والميبراليػػة الثقافيػػة. وينسػػجـ خطػػاب الحػػزب بػػيف ثػػالث نزعػػات: الراديكاليػػة ال

 ىذا التوليؼ الفكري السياسي مع النزعات المييمنة في صفوؼ الفئات الكادحة في المحافظات.
* التجمػػع االشػػتراكي األردنػػي. وىػػو يعّبػػر عػػف اتجػػاه الكػػادرات الشػػيوعية، تحػػت تػػأثير الحػػراؾ الشػػعبي، إلػػى 

تعادة الػػدور السياسػػي لمشػػيوعييف األردنيػػيف. توصػػؿ التجّمػػع إلػػى خطػػاب يسػػتميـ مبػػادئ توحيػػد صػػفوفيـ واسػػ
حركػػػة التحػػػرر الػػػوطني العربيػػػة، ويرنػػػو إلػػػى تجديػػػدىا مػػػف وجيػػػة نظػػػر اشػػػتراكية معاديػػػة لميبراليػػػة الرأسػػػمالية 

االجتماعيػػػػة واإلمبرياليػػػة والرجعيػػػة العربيػػػػة، وتشػػػدد عمػػػى أفكػػػػار المقاومػػػة الوطنيػػػة ضػػػػد إسػػػرائيؿ والمقاومػػػة 
 لمنيوليبرالية والكمبرادورية.

* اتحاد الشباب الديموقراطي األردني. وىو منظمة شبابية يسارية مسػتقمة، بػرزت مػف بػيف صػفوؼ النشػطاء 
اليسارييف الشباب مف الحراؾ الشعبي ومف القوى اليسػارية التقميديػة والجديػدة معػًا. يمثّػؿ االتحػاد، فػي الواقػع، 

ارييف أكثػػر مػػػف كونػػو ائتالفػػػًا لقػػوى يسػػػارية. وىػػو مػػػا يمنحػػو إمكانيػػػات أكبػػر لمعػػػب دور ائتالفػػًا لناشػػطيف يسػػػ
 خاص.

كػػػػذلؾ ىنػػػػاؾ ىيئػػػػات ثقافيػػػػة ذات ميػػػػوؿ يسػػػػارية صػػػػريحة كمنتػػػػدى الفكػػػػر االشػػػػتراكي، والمنتػػػػدى االجتمػػػػاعي 
نخػػرط األردنػػي، ومركػػز التقػػدـ األردنػػي. وكػػذلؾ، طيػػؼ واسػػع مػػف الشخصػػيات اليسػػارية المسػػتقمة، وبعضػػيا م

 «.المبادرة الوطنية»في منظمات فكرية سياسية، أبرزىا مجموعة 
يتجو اليسار األردني إلى نيضة جديدة لـ يسبؽ أف توفرت فرصيا الموضوعية منذ الخمسينيات. لكنو يواجو 

ػػػ « الفيػػروس الميبرالػػي»ثػالث معضػػالت ذاتيػػة تعرقػػؿ صػػعوده الممكػػف والضػػروري معػًا. أواًل، األثػػر المخػػّرب لػػػ
مػػى حػػد تعبيػػر سػػمير أمػػيف ػ فػػي بعػػض القسػػـ المخضػػـر مػػف األوسػػاط القياديػػة لميسػػار األردنػػي التقميػػدي. ع

ويتجمػػى ذلػػؾ األثػػر المخػػّرب فػػي عرقمػػة تبمػػور الخطػػاب اليسػػاري، وبالتػػالي عرقمػػة توطيػػد العالقػػات مػػع القػػوى 
سػػالمية، فػػي مقابػػؿ القطيعػػة ػ العماليػػة والشػػعبية، واالتجػػاه نحػػو الحػػوار والتحػػالؼ مػػع القػػوى الميبراليػػة واإل

 العدائية أحيانًا ػ مع أوساط اليسار الجديد.
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ثانيػػًا، غيػػاب الكػػادر الوسػػيط بػػيف شػػيوخ اليسػػار وشػػبابو، وذلػػؾ بسػػبب مرحمػػة الجػػدب فػػي عقػػد التسػػعينيات. 
ف األلفيػة فالعناصر اليسارية األردنية، إما تعود إلى جيؿ الثمانينيات وما قبؿ، أو إلى جيؿ العشرية األولى م

الثالثة. وغياب الجيؿ الوسيط يؤدي إلى اختناقات في سيولة الحركة اليسارية ونقؿ الخبرات التنظيمية وتوفير 
القيػػادات الوسػػطى... الػػخ. ويمكػػف تعػػويض ىػػذه الفجػػوة بمضػػاعفة جيػػود القيػػادات مػػف األجيػػاؿ السػػابقة التػػي 

لػػى تحتػػاج، بػػدورىا، إلػػى إعػػادة تأىيػػؿ يمكنيػػا مػػف قػػراءة المشػػي د الػػوطني االجتمػػاعي المسػػتجد مػػف جيػػة، وا 
 انخراط الجيؿ اليساري الشاب في مدارس كادر يشكؿ تأسيسيا ضرورة ال غنى عنيا مف جية أخرى.

ثالثػػًا، غيػػاب االتجػػاه السياسػػي العممػػي لػػدى كػػؿ األطػػراؼ اليسػػارية، نحػػو بنػػاء قطػػب موحػػد لميسػػار يسػػتميـ 
نمػا ظيوره الممكػف كقػوة سياسػية رئيسػية فػي الػب الد. وال أتحػدث ىنػا عػف صػيغ وحػدة تنظيميػة وفكريػة الػخ، وا 

عػػػف االنخػػػراط فػػػي جبيػػػة موحػػػدة عمػػػى أسػػػاس برنػػػامج مشػػػترؾ يمحػػػظ الحػػػد األدنػػػى مػػػف التوافقػػػات، ويخػػػوض 
 الصراع السياسي مف مركز يساري جبيوي.

 55/5/1051، االخبار، بيروت
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