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 ألسرى في األمم المتحدة العربي عمى طرح ممف انبيل عباس يتفق مع  .7

وفا: أعمف األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية د. نبيؿ العربي وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة  –القاىرة 
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عقب لقاء  ،التحرير الفمسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحفي مشترؾ

انسجاـ تاـ في المواقؼ بما يخص التحرؾ عمى مختمؼ عف وجود  ،عباس وأميف عاـ جامعة الدوؿ العربية
الصعد لحشد الدعـ لمقضية الفمسطينية وعف إجراء المشاورات لعقد اجتماع قريب لمجنة مبادرة السبلـ العربية 

 )لجنة المتابعة(.
تباحثا أيضا في موضوع األسرى في السجوف  ]لعربي[ واألميف العاـ ]عباس[ الرئيس» إفعريقات:  قاؿو 
إلسرائيمية، واتفقا عمى أف يكوف ىناؾ مبعوث خاص مف األمـ المتحدة ليذا الموضوع، وأف يتـ العمؿ ا

 «.إلدراج الموضوع كبند عمى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ورفع مكانتيـ كأسرى حرب
ودخمنا  أيف وصمت األمور بيننا وبيف الجانب اإلسرائيمي،»عريقات إف الرئيس وضع العربي بصورة  وأضاؼ

اآلف بالتنسيؽ لتحديد موعد لمجنة مبادرة السبلـ العربية بأقرب وقت ممكف، حتى يتـ التشاور مع الرئاسة 
 «.القطرية لمجنة، ومع بقية األشقاء األعضاء في المجنة

الرئيس عباس قدـ شرحا مطوال عف ىذا »وأشار إلى اف المقاء تناوؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية، مضيفا: 
ع، ونحف نعتبرىا مصمحة وركيزة فمسطينية عميا، وال يمكف قياـ أي أمر آخر غير قياـ المصالحة، الموضو 

 «.فيي أصبحت مصمحة فمسطينية عربية حيوية عميا، وال بد مف تذليؿ العقبات التي تحوؿ دوف تحقيقيا
جمعة الواقع مساء أمس مع مفتي جميورية مصر العربية الشيخ عمي  قد بحث الرئيس محمود عباسوكاف 

الصعب في مدينة القدس المحتمة ومقدساتيا وسبؿ حشد الدعـ لمقضية الفمسطينية، فيما اتفؽ مع األميف 
 العاـ لجامعة الدوؿ العربية د. نبيؿ العربي عمى طرح ممؼ األسرى عمى األمـ المتحدة.
و بقصر الضيافة في جاء ذلؾ خبلؿ استقباؿ الرئيس لممفتي جمعة والعربي كؿ عمى حدة في مقر اقامت

القاىرة، بحضور عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، ومفوض العبلقات 
الوطنية في المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد، ووزير األوقاؼ محمود اليباش، والناطؽ الرسمي باسـ 

 وبيا لدى الجامعة العربية بركات الفرا.الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، وسفير فمسطيف بالقاىرة ومند
أىـ ما دار الحديث عنو ىو »عقب لقاء عباس وجمعة: « وفا»وقاؿ الوزير اليباش في تصريح لوكالة 

أكد الرئيس »وأضاؼ: «. القدس وأوضاع المدينة المقدسة ومقدساتيا، وواجب العرب والمسمميف تجاه المدينة
رر لتأكيد الحؽ العربي واإلسبلمي في المدينة ولحماية اليوية ضرورة شد الرحاؿ إلى القدس بشكؿ متك

 «.الحضارية واإلسبلمية لممدينة المقدسة
ف شاء اهلل ستكوف ىناؾ متابعة لكؿ ما »وتابع اليباش:  ىناؾ مجموعة مف األفكار تـ طرحيا خبلؿ المقاء وا 

يشيد بزيارتو لممدينة المقدسة،  دار الحديث حولو، وعباس أكد لفضيمة المفتي اف الشعب الفمسطيني كمو
وأبمغو أف الشعب الفمسطيني يثمف ىذه الخطوة الشجاعة، وأنو يرحب بو دائما في زيارة فمسطيف، كما تـ 

 «.التركيز حوؿ سبؿ حماية القدس مف التيويد ومساعي إسرائيؿ لتزوير ىويتيا العربية واإلسبلمية
 91/5/2192الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 ة: ل مستقبل لـ"إسرائيل" عمى أرض فمسطينهني .2
قاؿ رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، إنو ال مستقبؿ لدولة االحتبلؿ عمى ارض فمسطيف. جاءت 

" في المسجد 22" و"قافمة أمياؿ مف االبتسامات 2تصريحات ىنية خبلؿ استقبالو وفد قافمتي "األنصار 
فود أردنية ومصرية ولبنانية وغيرىا مف الدوؿ العربية واإلسبلمية الغربي غرب مدينة غزة، والتي تضـ و 

 والجاليات األوروبية.
ورحب رئيس الوزراء بالوفد المتضامف، معبرا عف شكره ليذه الجيود التي أسيمت في تخفيؼ معاناة أبناء 

 الشعب الفمسطيني في قطاع غزة المحاصر وتعزيز صموده عمى أرضة.
رى النكبة عمى حؽ عودة البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ التي ىجروا منيا، مشيرا وأكد ىنية بمناسبة ذك

يوما واألسرى  22إلى االنتصار الذي حققو األسرى في السجوف بعد معركة األمعاء الخاوية والتي استمرت 
 يوما. 82اإلدارييف 

:"لف نعترؼ بػ)إسرائيؿ( إلى شعارنا  وقاؿ :"اليوـ ال بد أف نرتقي مف شعارنا الذي نرفعو دومًا والذي يقوؿ
 القادـ وىو ال مستقبؿ "إلسرائيؿ عمى أرض فمسطيف".

 91/5/2192فمسطين أون لين، 
 
 النائب العام الفمسطيني: "اإلنتربول" يرفض اعتقال محمد رشيد .3

إلحضار لندف: كشؼ النائب العاـ الفمسطيني، أحمد المغني، أف النيابة العامة ومنذ سنة أرسمت مذكرات 
محمد رشيد، المستشار المالي السابؽ لمرئيس ياسر عرفات، وأنو شخصيا كاف قد اتصؿ بو وأبمغو أنو 
مطموب لمتحقيؽ لكنو لـ يمتـز بالمثوؿ بحجة أنو ال يستطيع الحضور إلى األراضي الفمسطينية. وكشؼ 

تيمة منيا اختبلسات  22المغني في حديث، أمس، أف ممؼ رشيد أحيؿ لييئة مكافحة الفساد ويحتوي 
 أمواؿ واستثمارات.
قمنا باتخاذ اإلجراءات القانونية إلحضاره عف طريؽ )اإلنتربوؿ(. وأرسؿ الممؼ كامبل »وأضاؼ المغني: 

إلى الجيات المعنية في )اإلنتربوؿ( إللقاء القبض عميو وتسميمو لمسمطة الوطنية.. إال أف )اإلنتربوؿ( لـ 
إف األجوبة التي نسمعيا مف ممثمينا في ». وعف سبب الرفض يقوؿ المغني: «يستجب ويذكر لنا حجج كثيرة

اإلنتربوؿ ىو أف محمد رشيد يحمؿ أكثر مف جواز سفر ويتنقؿ بيف الدوؿ بأسماء كثيرة.. لدينا معمومات أنو 
 «.جوازات سفر وبأسماء متعددة 5يحمؿ 

 91/5/2192الشرق األوسط، لندن، 
 

 خيار ورؤية هومقدس وخيار المقاومة بالنسبة لنا  حمدان: حق العودة حق أسامة .4
مسؤوؿ العبلقات الدولية في حركة ، أف محمد السعيد نقبًل عف مراسمو 11/5/2012، لجئ نتموقع  ذكر

"حماس" أسامة حمداف قاؿ خبلؿ كممة لو في الندوة التي أقامتيا مؤسسة الحريري لمتنمية البشرية المستدامة 
لفمسطينية لمحوار والتنمية بمناسبة الذكرى الرابعة والستيف لنكبة فمسطيف بعنواف " فمسطيف والمجنة المبنانية ا

مف النكبة إلى الدولة"، "مف غير الطبيعي أف نتحدث عف دعـ الشعب الفمسطيني في مقاومتو فيما ممارسة 
 عمى األرض تضييقًا عمى البلجئيف الفمسطينييف حيثما وجدوا".

دة حؽ مقدس فردي وجماعي ال يممؾ أحد المساس بو أو تضييعو أو التفريط بو، وأكد بأّف: "حؽ العو 
وندعو لبلنتقاؿ مف مربع الخوؼ والتخويؼ مف التوطيف الذي يرفضو الفمسطينيوف إلى مربع دعـ ىذا 
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الشعب الذي يمثؿ البلجئوف جزءا منو"، وأضاؼ بأّف: "المنطقة العربية تقؼ اليوـ عمى مفترؽ طرؽ؛ لكف 
 طمئف في ذلؾ أف قضية فمسطيف ما غابت، ولـ تغب عما يجري".الم

وحوؿ موضوع المقاومة أكد حمداف أّف "المقاومة بالنسبة لنا ىي خيار ورؤية، وىي مسار وروح وىي السبيؿ 
الوحيد الذي يعيد الحقوؽ، وأساليب المقاومة ال بد أف تنسجـ مع ما سبؽ، وأي أسموب ضيع حقا أو عطؿ 

 أف يعتبر أسموبًا مف أساليب المقاومة ميما كاف تجميمو بارعا وذكيا".حقا ال يمكف 
وحوؿ موضوع التفاوض وعممية التحرير أشار: "إفَّ عممية التحرير تقودنا إلى تقرير مصيرنا، أما التفاوض 

 فيو يقودنا إلى قدر يرسمو عدونا، وال نقرر فيو كما نريد مصيرنا".
ؿ: "إذا قمت فمسطيف فيي فمسطيف؛ لكف الدولة نظاـ وىو متحرؾ، قد وفي موضوع الدولة الفمسطينية قا

يكوف ديكتاتوريًا، وقد يكوف ديمقراطيًا، وقد يكوف فاسدًا أو شفافًا، والمشكمة مع النظاـ ال تعني مشكمة مع 
الوطف بأي حاؿ مف األحواؿ، والمطموب اليوـ في قضية فمسطيف تحرير الوطف، وليس الحديث عف دولة ال 

 مكف بناؤىا إاّل بعد التحرير".ي
وجدد حمداف تأكيد "حماس" بأف المصالحة الفمسطينية "نشأت مف قناعة بأف وحدة الشعب ىي األساس 
إلنجاز التحرير ولمنجاح في معركة المقاومة ضد االحتبلؿ، وبعيدًا عف األسباب التي أدت إلى االنقساـ"، 

ماضي، ووقعنا اتفاقا في الدوحة، واعتقد أنو في الوقت الحالي " وقعنا ورقة لممصالحة في العاـ الوأضاؼ: 
أف المسألة في عيدة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس"، وفيما يخص االنتخابات المحمية أشار 
حمداف: "إجراءات االنتخابات المحمية أو التشريعية أو الرئاسية تتـ بعد تشكيؿ الحكومة؛ ألف الحكومة ليا 

 محددة: اإلعداد لبلنتخابات، إعمار قطاع غزة، وأيضًا استكماؿ إجراءات المصالحة".ثبلث مياـ 
"وىي بذلؾ حكومة محددة األىداؼ والزمف، لكننا ننطمؽ وحوؿ تشكيؿ الحكومة الفمسطينية قاؿ حمداف: 

، وىي مسألة األ مف الذي ما ابتداء مف تشكيؿ ىذه الحكومة رغـ مسألة ال تزاؿ عالقة منذ االتفاؽ حتى اليـو
 زاؿ مؤرقًا ومقمقًا".

أسامة حمداف قاؿ إف المقاومة والربيع ، أف غزةمف  11/5/2012المركز الفمسطيني لإلعلم، وأضاؼ 
العربي فرضا معادلة جديدة لصالح الشعب الفمسطيني. موضحػًا أف "نجاح المقاومة الفمسطينية عمى األرض 

 فضؿ صمود شعبنا".أثبت موازيف جديدة لـ تكف موجودة سابقا ب
وأضاؼ حمداف في كممٍة لو عبر الفيديوكونفرس خبلؿ ندوة نظمتيا دائرة شئوف البلجئيف بحركة حماس في 

لمنكبة عصر أمس أف "الربيع العربي لعب دورا كبيرا في إثبات  46مدينة خاف يونس بمناسبة الذكرى الػ
 مبادئ المبادرة والحرية وتحرير فمسطيف".

ى أف حؽ العودة لشعبنا الفمسطيني يمثؿ حقيقة وليس وىًما، وىو مدعـ باألدلة والبراىيف وأكػد حمداف عم
سيرسـ مستقببل  64القرآنية والسنة النبوية، عادا أف عودة البلجئيف إلى ديارىـ في فمسطيف المحتمة عاـ 

الحرب  وصموده في 2000وتابع: إف "صمود شعبنا في انتفاضة األقصى عاـ  جديًدا في المنطقة.
 وفي غيرىا مف المحطات يدلؿ عمى نجاح مقاومتو". 2004الصييونية أواخر العاـ 

 
 
 
 

 سرى سيواجه بتحرك قويألسرائيمي باتفاق اإأي تلعب مشتهى:  روحي .5
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أكد روحي مشتيى، رئيس وفد األسرى المحرريف الذي زار مصر مؤخًرا إلسناد األسرى في إضرابيـ؛ : غزة
باالتفاؽ الذي وقع مع األسرى في سجوف االحتبلؿ سيواجو بتحرؾ مف قبؿ االسرى  أف أي تبلعب إسرائيمي

 وكؿ مف ساندىـ في إضرابيـ.
وقاؿ مشتيى لػ "قدس برس": "لو افترضنا جداًل أف االحتبلؿ تنكر لبعض القضايا في االتفاؽ فمف الواضح 

سناد ليـ".  أف األسرى جاىزوف ونحف جاىزوف لكؿ دعـ وا 
يرىـ الجدي لمعمؿ مف اجؿ اإلفراج عف كافة األسرى مف سجوف االحتبلؿ بأي وسيمة ممكف وأكد عمى تفك

 واالستمرار والمضي قدمُا في إسنادىـ بكؿ خطوة يخطونيا وبكؿ أمر يرغبوف بتحقيقو.
 11/5/2012قدس برس، 

 
 جبريل في إقميم التفاح: مخطط خطير لمبنان.. والمقاومة ستنتصرأحمد  .6

المبنانييف في مختمؼ »أحمد جبريؿ « لجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ػ القيادة العامة»لػ حذر األميف العاـ
كؿ القوى الحية في »، مؤكدًا اف «طوائفيـ ومذاىبيـ مما يخطط لمبناف مف أمور خطيرة ولعبة دولية كبيرة

 0220وفي  0222لبناف ستقؼ وتواجو كؿ ىذه المؤامرات وسينتصر لبناف كما انتصر في العاـ 
 «.وسينتصر في مواجية المعركة والمؤامرة الخارجية

معمـ »، تجاوز جبريؿ مدينة صيدا، حيث زار منطقة إقميـ التفاح، وتحديدًا 2890لممرة األولى منذ العاـ 
يرافقو نائبو طبلؿ ناجي ونجمو بدر جبريؿ وكاف في استقباليـ النائباف نواؼ الموسوي ونوار « مميتا السياحي

 عدد مف كوادر المقاومة.الساحمي و 
اف لمزيارة تأويبًل واحدًا، ىو أف ممثبًل كبيرًا مف ممثمي الشعب الفمسطيني جاء ليقوؿ: »واشار الموسوي إلى 

، «سنبقى نعمؿ مف أجؿ العودة الى فمسطيف وسنسقط أي محاولة الف يكوف اي مكاف بديبًل مف فمسطيف
لمحظة في مقابؿ وجود محاوالت باتت مكشوفة لتحويؿ أىمية ىذا الموقؼ تتأكد في ىذه ا»مضيفًا إف 

الفمسطينييف في لبناف مف شعب مكافح مف اجؿ تحرير ارضو الى جالية مغتربة مقيمة تناضؿ مف اجؿ 
 «. تحسيف شروط العيش فيو

اف الحريص عمى حقوؽ الفمسطينييف في لبناف يجب أف يضع في صدارة اولوياتو الحؽ الثابت »ورأى 
 «.سطيني في الكفاح بجميع أشكالو مف أجؿ تحرير أرضولمشعب الفم

مغادرة الرىاف عمى تطورات ػ أوىاـ تبدأ مف حرب إسرائيمية في المنطقة وعمى لبناف »ودعا الموسوي إلى 
، «لتغيير المعادلة وال تنتيي بسقوط النظاـ في سوريا بغية تبديؿ التوازنات الداخمية لمحاصرة المقاومة

 «.لتجارب أف لممعادلة المبنانية قواعد ذاتية راسخة ال تتأثر بالتطوراتبينت ا»مضيفًا: 
 99/5/2192السفير، بيروت، 

 
 
 

 
 

 األمريكية: الفمسطينيون لن يحظوا بشريك أفضل مني "تايم"مجمة في حوار مع نتنياهو  .7
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ميف نتنيػاىو ممكػػا األميركيػػة بتتػويج رئػػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػػا« تػايـ»قامػػت مجمػة  -وكػاالت  -واشػنطف 
إلسرائيؿ، وذلؾ مف خبلؿ غػبلؼ المجمػة بعػد أف أجػرت حػوارا معػو، عقػب نجاحػو فػي تكػويف تحػالؼ يتكػوف 

 المعارض لو.« كاديما»عضوا مع حزب  83مف 
وبػررت المجمػػة عمػػى موقعيػا االلكترونػػي أمػػس تمقيبيػا لنتنيػػاىو بممػػؾ إسػرائيؿ بأنػػو سيصػػبح أوؿ رئػػيس وزراء 

يوف يقضي أطػوؿ فتػرة فػي رئاسػة الػوزراء ولػيس لديػو أعػداء داخػؿ إسػرائيؿ، مشػيرة إلػى أف بعد ديفيد بف غور 
 %. 40معدؿ الرضا عنو دائما مرتفع عف 

إف الفمسػػطينييف لػػف يحظػػوا بشػػريؾ أفضػػؿ منػػي، حيػػث اننػػي أسػػتطيع »وقػػاؿ نتنيػػاىو فػػي حػػواره مػػع المجمػػة 
 «.تحقيؽ السبلـ والمحافظة عميو

ئاسي األميركي عف الحزب الجميوري ميت رومني، قاؿ نتنياىو إنو لـ يقابمػو سػوى وعف عبلقتو بالمرشح الر 
 مرات قميمة في األعواـ السابقة، منيا مرة واحدة فقط ىذا العاـ حيث تحدثا عف إيراف.

 79/5/1071، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 سموب الخداع الكوري في مفاوضات بغدادا: إيران تنتهج نتنياهو .8
اتيـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمػس إيػراف بالسػعي "لمخػداع والتػأخير" : ريس:الوكاالتبراغ، با

مػػايو الجػػاري. وقػػاؿ نتنيػػاىو الموجػػود حاليػػا فػػي بػػراغ بعػػد  12فػػي المحادثػػات النوويػػة التػػي سػػتعقد ببغػػداد فػػي 
جديػػدة لمتػػأخير والخػػداع وكسػػب لقائػػو الػػرئيس التشػػيكي فػػاكبلؼ كػػبلوس "يبػػدو أنيػػـ يػػروف المحادثػػات فرصػػة 

الوقػت مثممػػا فعمػػت كوريػػا الشػػمالية لسػػنوات". وأضػػاؼ "قػػد يحػاولوف الػػذىاب مػػف اجتمػػاع إلػػى آخػػر مػػع وعػػود 
فارغة وقد يتفقوف عمى شيء مف ناحية المبدأ لكنيـ لف يطبقػوه وقػد يتفقػوف عمػى تطبيػؽ شػيء لكػف ال شػيء 

 فعبل سيعرقؿ برنامجيـ لؤلسمحة النووية".
 79/5/1071، اون لين، السعودية الوطن

 
 % من شعبيته إذا جرت النتخابات اليوم90بقيادة موفاز سيخسر  "يماداك"استطلع:  .9

، اإلسػػػػرائيمية، أمػػػػس، عمػػػػى أف «معػػػػاريؼ»دؿ اسػػػػتطبلع رأي نشػػػػرتو صػػػػحيفة : نظيػػػػر مجمػػػػي - تػػػػؿ أبيػػػػب
مية اليػػوـ، عمػػى طريقػػة دخولػػو إلػػى ، أكبػػر األحػػزاب اإلسػػرائي«كػػديما»الجميػػور اإلسػػرائيمي يريػػد معاقبػػة حػػزب 

االئػػتبلؼ الحكػػومي ىربػػا مػػف االنتخابػػات. وحسػػب نتػػائج االسػػتطبلع، فػػةف ىػػذا الحػػزب بقيػػادة شػػاؤوؿ موفػػاز 
، 17مقاعد فقط مف أصؿ  2في المائة وسيحصؿ عمى  80الذي ألحؽ اليزيمة بتسيبي ليفني، سيخسر نحو 

 د االنتخابات البرلمانية.عدد مقاعده اآلف في الكنيست، في حاؿ تبكير موع
ثر صدور االستطبلع، توجو النائب روبرت طيبييؼ، إلػى رئيسػة كتمػة  ، داليػا إيتسػيؾ، طالبػا عقػد «كػديما»وا 

جمسػػة طارئػػة لمكتمػػة مػػف أجػػؿ البحػػث فػػي ىػػذا التػػدىور وسػػف قػػانوف يتػػيح لمنػػواب المعارضػػيف أف ينشػػقوا عػػف 
 الحزب ويقيموا حزبا مستقبل بقيادة ليفني.

أيضا ال يحظى بكامؿ الثقة. وقػد لجمػت مسػيرة ارتفاعػو. فبعػد « الميكود»ىذا االستطبلع، فةف حزب وحسب 
مقعػدا. ولكنػو بقػي فػي الصػدارة،  20مقعدا فقط قبؿ عشػرة أيػاـ، حصػؿ عمػى  29أف كاف الجميور قد منحو 

ف، سػػيكوف رئػػيس حاليػػا. وبموجػػب القػػانو  20فػػي االنتخابػػات األخيػػرة إلػػى  16وحػػافظ عمػػى ارتفػػاع قوتػػو مػػف 
الدولػػة ممزمػػا بتكميػػؼ رئػػيس الحػػزب، بنيػػاميف نتنيػػاىو، بتشػػكيؿ الحكومػػة. ولكنػػو لػػف يسػػتطيع تشػػكيؿ حكومػػة 

مقعػدا  51يميف متطرؼ، إذ إف مجموع أصوات اليميف واليمػيف المتطػرؼ يصػؿ حسػب ىػذا االسػتطبلع إلػى 



 
 
 

 

 

           9ص                                    1506العدد:                79/5/1071 السبت التاريخ:

اليمينيػة(، ممػا يعنػي أف تكتػؿ اليمػيف مقاعػد فػي المعارضػة  3فػي االئػتبلؼ و 55مقعدا، منيػا  60)لو اليوـ 
لمييػػػود « شػػػاس»مقاعػػػد مػػػف رصػػػيده. واليبػػػوط األساسػػػي فػػػي قوتػػػو سػػػيكوف مػػػف نصػػػيب حػػػزب  7سيخسػػػر 

)إسػرائيؿ بيتنػا(، « يسػرائيؿ بيتينػو»مقاعػد، وكػذلؾ فػي حػزب  5إلػى  99الشرقييف المتدينيف، الذي ييػبط مػف 
« االسػتقبلؿ»مقعػدا. وسػيختفي حػزب  91إلػى  94يبط مف بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرماف، الذي سي

 مقاعد. 4برئاسة وزير الدفاع، إييود باراؾ، مف الخريطة الحزبية، عمما بأف لديو اليـو 
 وأما الرابحوف مف ىذه التحركات في الخريطة الحزبية اإلسرائيمية، فيـ:
مقعػػدا حسػػب  10مقاعػػد اليػػـو إلػػى  7* حػػزب العمػػؿ بقيػػادة الصػػحافية شػػيمي يحيمػػوفتش، الػػذي سػػيرتفع مػػف 

االستطبلع الجديد ويعود ليصبح الحزب الثاني في إسرائيؿ. وقد كاف آخػر اسػتطبلع أجػري فػي إسػرائيؿ قبػؿ 
بعػػد « كػػديما»مقعػػدا، ممػػا يعنػػي أنػػو كسػػب قطاعػػا جديػػدا مػػف مصػػوتي  97عشػػرة أيػػاـ قػػد مػػنح ىػػذا الحػػزب 
 تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية.

يوجد مستقبؿ(، بقيادة الصحافي والنجـ التمفزيوني، يائير لبيد، وىو حزب جديد يطرح « )يش عتيد»* حزب 
نفسو كحزب وسط ليبرالي ويضع لنفسو ىدفا بػدخوؿ االئػتبلؼ الحكػومي أيػا كانػت تركيبتػو. ويقػدر المحممػوف 

 «.كديما»أف ىذا الحزب حظي بحصة األسد مف مصوتي 
طػػرؼ يمثػػؿ جميػػور المسػػتوطنيف، يقػػؼ اليػػـو فػػي معارضػػة * حػػزب االتحػػاد القػػومي، وىػػو حػػزب يمينػػي مت

مقاعػػػػد. ويوجػػػػد إلػػػػى جانبػػػػو حػػػػزب آخػػػػر  5إلػػػػى  3حكومػػػػة نتنيػػػػاىو، ويتنبػػػػأ لػػػػو االسػػػػتطبلع أف يرتفػػػػع مػػػػف 
 نواب(، وفقا لبلستطبلع. 2، يحافظ عمى قوتو )«البيت الييودي»لممستوطنيف، ىو حزب 

، حيػػث ويشػػير االسػػتطبلع إلػػى أف األحػػزاب العربيػػة ستخسػػر م قعػػدا واحػػدا فػػي مػػا لػػو جػػرت االنتخابػػات اليػػـو
مقاعػد(، والتجمػع الػوطني  3يحافظ كؿ مػف الجبيػة الديمقراطيػة لمسػبلـ والمسػاواة بقيػادة النائػب محمػد بركػة )

مقاعد(، عمى قوتو، بينما تيبط القائمة العربيػة الموحػدة والعربيػة لمتغييػر،  2الديمقراطي بقيادة جماؿ زحالقة )
الحركػػة اإلسػػبلمية )بقيػػادة الشػػيخ إبػػراىيـ صرصػػور(، والحػػزب الػػديمقراطي العربػػي )بقيػػادة النائػػب  التػػي تضػػـ

 مقاعد. 2إلى  3طمب الصانع(، والحركة العربية لمتغيير )بقيادة النائب أحمد الطيبي(، مف 
 79/5/1071، الشرق األوسط، لندن

 
 تشيكيا نتنياهو يوقع اتفاق مكافحة اإلرهاب مع .70

وقػع رئػيس الػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػاميف نتنيػاىو، أمػس، فػي ختػػاـ زيػارة عمػؿ قصػيرة إلػى عاصػػمة تػؿ أبيػب: 
عمػػػؿ »الجميوريػػػة التشػػػيكية، بػػػراغ، اتفاقػػػا لمتعػػػاوف السياسػػػي واألمنػػػي واالقتصػػػادي، فػػػي صػػػمبو اتفػػػاؽ عمػػػى 

عمػػى صػػعيد  وجػػاءت ىػػذه الزيػػارة فػػي إطػػار الجولػػة الثانيػػة مػػف المشػػاورات«. مشػػترؾ فػػي مكافحػػة اإلرىػػاب
وزراء مػف كػؿ  5فػي القػدس، وشػارؾ فييػا  1099الحكومتيف، التي جرت جولتيا األولى في سبتمبر )أيموؿ( 

طػػرؼ. وفػػي ختػػاـ ىػػذه المقػػاءات عقػػدت جمسػػة مشػػتركة لمحكػػومتيف. ووقػػع رئيسػػا الػػوزراء عمػػى بيػػاف مشػػترؾ 
يمػػػا وسػػػعييما إلػػػى مواصػػػمة توطيػػػد يشػػػدد عمػػػى الشػػػراكة التاريخيػػػة بػػػيف الػػػدولتيف والػػػدعـ الثنػػػائي الراسػػػخ بين

 العبلقات الحميمة بيف الشعبيف التشيكي والييودي التي تتواصؿ منذ ألؼ سنة.
 79/5/1071، الشرق األوسط، لندن

 
 هزة تاريخية ُتحيط بالدولة العبريةلسلح الجو اإلسرائيمي:  الجديدالقائد  .77
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عمػى اإلنترنػت عػف قائػد ىيئػة األركػاف العامػة فػي نقؿ موقع سبلح الجو اإلسرائيمي : الناصرة ػ زىير أندراوس
الجيش، الجنراؿ بيني غانتس قولو في حفؿ تنصيب القائد الجديد سبلح الجػو، الجنػراؿ أميػر أيشػؿ، قولػو إف 
سبلح الجو ىو حقًا مثؿ دولة إسرائيؿ، عندما بػدأ طريقػو كػاف ىنػاؾ قمػة مػف األشػخاص فػي صػفوفو، ثمانيػة 

اؾ أي مساٍر مبلئـ الستخداـ الطائرات، أما اليوـ، تابع غانتس، فيكفي النظر مػرة طائرات خفيفة ولـ يكف ىن
واحػػدة إلػػى الجانػػب وأيضػػًا إلػػى السػػماء، لكػػي نػػرى أف الواقػػع تغمػػب عمػػى كافػػة األحػػبلـ. وأضػػاؼ: مػػرة تمػػو 

فقػاؿ  األخرى يصبح سبلح الجو قوة ضاربة أكثر وأكثر، عمى حد وصفو. أما القائد الجديد، بحسػب الموقػع،
إف ىزة تاريخية ُتحيط بالدولة العبرية، في مصر تمكنوا مف محو النظاـ القديـ بمحظػة، مػا ُيحيطنػا ىػو قػوات 
ظبلمية،، غريبة عف قيمنا، وأضاؼ أف أحًدا ال يعػرؼ كيػؼ سػتنتيي ىػذه العاصػفة، التػي لػـ يعتبرىػا ربيًعػا، 

لػى أف سػبلح الجػو يمػنح المسػتوى السياسػي وقاؿ: ُفرض عمينا العيش في ضػباب عػدـ اليقػيف، ولكنػو أشػار إ
 إمكانية انتياز الفرص مف موقع القوة.

وأضاؼ: في منطقة الشرؽ األوسط ال يوجد مكاف لمضعفاء، الجيش اإلسرائيمي قوي، وسبلح الجػو ىػو ذراع 
ة الػػػردع، الحسػػػـ والػػػدفاع، وىػػػذه األمػػػور ىػػػي بمثابػػػة بوليصػػػة تػػػأميف السػػػتمرارية دولػػػة إسػػػرائيؿ دولػػػة ييوديػػػ

 وديمقراطية. تحمؿ السنوات القادمة بداخميا العديد مف االختبارات والتحوالت.
ولفػػت إلػػى أنػػو فػػي حػػاؿ اضػػطرت إسػػرائيؿ لخػػوض حػػرب، فػػةف سػػبلح الجػػو سػػيكوف بمثابػػة الشػػعمة الحػػادة 
والحاسمة، الذي سيعمؿ عمى النصر في المستقبؿ القريػب والبعيػد عمػى حػٍد سػواء، إف كػاف ذلػؾ فػي مواجيػة 

رىػػاب، الجيػػوش والتيديػػدات المختمفػػة، سػػبلح الجػػو، أضػػاؼ إيشػػؿ، سػػيكوف مسػػتعًدا ومػػؤىبًل وقػػادًرا عمػػى اإل
 مواجية أي سيناريو، بيدؼ تحقيؽ النصر، عمى حد وصفو.

 79/5/1071القدس العربي، لندن، 
 

 : هناك ضرورة ممّحة إلغلق الحدود مع مصراإلسرائيميوزير "األمن الداخمي"  .71
وزيػػر "األمػػف الػػداخمي" اإلسػػرائيمي، يتسػػحاؽ أىرونػػوفيتش، أف شػػبو جزيػػرة سػػيناء المصػػرية  اعتبػػر: الناصػػرة

باتػػػت تشػػػكؿ تيديػػػدًا ألمػػػف الدولػػػة العبريػػػة، األمػػػر الػػػذي يسػػػتوجب إغػػػبلؽ حػػػدودىا المشػػػتركة مػػػع األراضػػػي 
 .9837الفمسطينية المحتمة عاـ 

(، 4|97رتيا الصػػباحية اليػػـو الجمعػػة )وقػػاؿ أىرونػػوفيتس فػػي تصػػريحات أوردتيػػا اإلذاعػػة العبريػػة ضػػمف نشػػ
"إف ىناؾ ضرورة ممحة إلغبلؽ الحدود الجنوبية لدولة إسرائيؿ"، عمى حد تقديره، وأضاؼ أف نشر قوات مف 

 "حرس الحدود" في منطقة الحدود مع سيناء، كاف خطوة "غير صحيحة"، حسب قولو.
المعنيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ الحكومػػة فيمػػا يتعمّػػؽ  وفػػي سػػياؽ متصػػؿ، انتقػػد الػػوزير اإلسػػرائيمي أداء جميػػع الجيػػات

بالميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف القػػاطنيف فػػي أحيػػاء جنػػوب تػػؿ أبيػػب، مشػػّددًا عمػػى ضػػرورة طػػردىـ مػػف الدولػػة 
 العبرية وخاصة القادميف مف أرتيريا.

 78/5/1071قدس برس، 

 
 
 

  ن اإلسرائيمين الكيالسكاتوسيع نطاق متابعة المكالمات الهاتفية واإليميل  تقترحوزارة القضاء  .73
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تعمػػػؿ وزارة القضػػػاء اإلسػػػرائيمية عمػػػى بمػػػورة اقتػػػراح قػػػانوف يوسػػػع مػػػف إمكانيػػػة قيػػػاـ سػػػمطات الدولػػػة بمتابعػػػة 
ويتضػػػمف االقتػػػراح السػػػماح لييئػػػات مثػػػؿ وزارة الزراعػػػة  المكالمػػػات الياتفيػػػة والرسػػػائؿ األلكترونيػػػة لممػػػواطف.

 المعمومات مف أجؿ التحقيقات التي تقـو بةجرائيا. وسمطة الطبيعة والحدائؽ وسمطة اآلثار استخداـ
وأفادت صحيفة "ىآرتس" أف الحديث عف توسيع صػبلحيات الدولػة فػي الحصػوؿ عمػى معطيػات اتصػاؿ مػف 
شػػركات اليػػاتؼ واالتصػػاالت، وبضػػمف ذلػػؾ إمكانيػػة تحديػػد موقػػع اليػػاتؼ النقػػاؿ، ومتابعػػة الرسػػائؿ النصػػية، 

 واإليميؿ وممفات الحاسوب.
أف القػػػانوف اليػػػػوـ يسػػػمح بالحصػػػوؿ عمػػػػى معطيػػػات اتصػػػػاؿ لقائمػػػة محػػػدودة لييئػػػػات التحقيػػػؽ، وىػػػػي يػػػذكر 

"الشػػرطة، والشػػرطة العسػػكرية المحققػػة، والوحػػدة لمتحقيقػػات الداخميػػة فػػي الشػػرطة العسػػكرية، والوحػػدة لمتحقيػػؽ 
 مع عناصر الشرطة، وسمطة األسيـ المالية، وسمطة القيود التجارية وسمطة الضرائب".

ويتضػػمف اقتػػراح القػػانوف الجديػػد مػػنح صػػبلحيات مماثمػػة لسػػمطة اآلثػػار و"السػػمطة لحمايػػة الطبيعػػة والحػػدائؽ 
 الوطنية"، ووزارة الزراعة، والوحدة المسؤولة عف األمف في األجيزة األمنية ووزارة حماية البيئة.

باسػػـ "قػانوف األخ األكبػػر"  وتػدعي وزارة القضػػاء أف الحاجػة إلػػى إجػراء تعػػديبلت لمقػانوف األصػػمي، المعػروؼ
ىي بسبب مشاكؿ نجمت في أعقاب بدء العمؿ بالقانوف الذي يقترح تعديمو، وأف منع إمكانية الحصوؿ عمى 

 المعطيات يمس بالقدرة عمى فرض سمطة القانوف.
 78/5/1071، 48عرب 

 
  7967قراقع: مميون أسير دخموا السجون اإلسرائيمية منذ العام  .74

أكد وزير شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطيني عيسى قراقع أف قضية األسرى  :نيماتطبلؿ غ -البمقاء 
 913منيـ  9856قضية مصيرية لمشعب الفمسطيني، وأف مميوف أسير دخموا السجوف اإلسرائيمية منذ العاـ 

ـ في خبلؿ كممة ألقاىا في الميرجاف الجماىيري الذي أقي ،تجاوزت فترة محكوميتيـ العشريف سنة. وأضاؼ
أنو ال تخمو عائمة مف  ،نادي البقعة تحت شعار "صامد" إحياء لذكرى النكبة وتضامنا مع األسرى أمس

عف معربًا وجود معتقؿ ليا، مشددا عمى عدـ جواز القفز عف تحرير جميع األسرى في أي مفاوضات. 
و مف دعـ لمقضية ، لما يقدمونوحكومة وشعباً  تقدير الشعب الفمسطيني وخاصة األسرى لؤلردف ممكاً 

أكدت فدوى البرغوثي أنو بالرغـ مف كؿ أصناؼ التدمير والتنكيؿ وىدـ المنازؿ مف جيتيا، الفمسطينية. و 
قامة الجدراف العازلة التي تمارسيا الدولة الصييونية إال أف الشعب الفمسطيني صامد ويناضؿ  واالعتقاؿ وا 

يؼ. وأشارت إلى أف عيونيـ ترنو الى األردف ممكا لتحقيؽ إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشر 
 وحكومة وشعبا، مف أجؿ قضيتيـ العادلة باعتبار األردف السند الدائـ ليـ.

 79/05/1071، الغد، عّمان

 
  48الـمن فمسطينيي سرى األواصل طه: سنطمق حممة لتحرير  .75

ى السياسية الفاعمة عمى الساحة بصدد التوجو لمقو  يـأكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي واصؿ طو أن
، تشمؿ استخداـ كؿ وسائؿ الضغط القانونية 37الػمف فمسطينيي سرى األإلطبلؽ حممة واسعة لتحرير 

طرح قضيتيـ عمى كافة تواجب أف أف مف الوالشعبية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ السامي. وأكد طو 
بحقيـ. كما أكد طو أف قضية األسرى ىي  االسرائيمية المحافؿ الدولية لفضح ازدواجية ممارسة المؤسسة

 قضية سياسية محضة، وليست إنسانية فحسب، وىي مرتبطة بقضية شعبنا المقدسة ونكبتو المستمرة.
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 78/05/1071، 48عرب 
 

 محررين من إتمام زواجهمافمسطينيين الحتلل يحرم أسيرين  .76
ربة مف األسير المحرر، نزار التميمي الذي جرى منتصر حمداف: كشفت مصادر فمسطينية مق -راـ اهلل 

، عف تعرض التميمي لمساومة وضغوط إسرائيمية لمنعو مف العودة إلى طتحريره في صفقة تبادؿ شالي
رفض الخضوع لتمؾ المساومة والضغوط ما دفع  وفمسطيف في حاؿ مغادرة األراضي الفمسطينية، إال أن

ردف إلتماـ زواجو مف األسيرة المحررة أحبلـ التميمي التي أبعدت سمطات االحتبلؿ إلى منعو مف السفر لؤل
في إطار الصفقة ذاتيا. ووفقًا لممصادر الفمسطينية فةف اتصاالت حثيثة تجري بيف الجانبيف المصري 
واإلسرائيمي لتطبيؽ االتفاؽ بينيما بخصوص وقؼ إضراب األسرى عف الطعاـ الذي اشتمؿ أيضًا عمى 

سنوات يعود بعدىا لؤلراضي الفمسطينية. وكانت أحبلـ أكدت  2التميمي لؤلردف لمدة ضماف تسييؿ سفر 
أف زوجيا نزار حصؿ عمى تصريح مف سمطات االحتبلؿ يسمح لو بمغادرة األراضي الفمسطينية والتوجو 

 إلى األردف، وذلؾ بعد معالجة قضية منعو مف السفر في إطار اتفاؽ األسرى األخير.
 79/05/1071، الخميج، الشارقة

 
 الطلب العرب في كمية "بتسمئيل" بالقدس يحيون ذكرى النكبة  .77

في خطوة ىي األولى مف نوعيا في تاريخ الكمية، قاـ العشرات مف الطبلب العرب في كمية "بتسمئيؿ" بمدينة 
ف حيف أفي القدس بةحياء ذكرى النكبة الفمسطينية يوـ الثبلثاء الماضي، مف خبلؿ عدة فعاليات مختمفة. 

حاولت الكمية ازالة البلفتات كما ، التي رفعيا الطبلب بعض الطبلب الييود قاموا بتمزيؽ بعض البلفتات
 .دوف جدوى بحجة عدـ وجود موافقة عمى الفعالية،

 79/05/1071، 48عرب 
 

 الحتلل يقمع المسيرات السبوعية في الضفة الغربية تنديدًا بالستيطان والجدار العنصري .78
قمعت قوات االحتبلؿ أمس مسيرات الجمعة السممية ضد : وفا -نائؿ موسى -الحياة الجديدة  -ظات محاف

الجدار واالستيطاف. واصيب خمسة متظاىريف بجروح بينيـ ثبلثة فتية ومتضامنة أجنبية بجروح، وعشرات 
راـ اهلل الغربي.  آخروف بحاالت اختناؽ شديد بالغاز المسيؿ لمدموع عندما فرقت بالقوة مسيرات في ريؼ

لمنكبة األليمة وتحتفؿ  53وقاد القمع االحتبللي لممسيرات السممية التي خرجت أمس تحيي الذكرى الػ 
بانتصار الحركة األسيرة الى اندالع مواجيات عنيفة أصيب خبلليا جندي احتبللي في رأسو بحجارة 

ضد جنود االحتبلؿ الذيف تسببت متظاىريف. واستخدـ متظاىروف في بمعيف روث الماشية كمقذوفات 
قذائفيـ باحتراؽ مساحات واسعة مف األراضي الزراعية واستيدفت المنازؿ المأىولة بالنبي صالح. وأدى 
عشرات المواطنيف بدعوة مف لجنة الدفاع عف الخميؿ صبلة الجمعة أمس في حي تؿ الرميدة بمحاذاة مسجد 

فيو، وذلؾ تأكيدا عمى عروبة مدينة الخميؿ ورفضا  األربعيف، الذي يحظر االحتبلؿ إقامة الصبلة
 لبلستيطاف.

 79/05/1071، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" بنابمس .79
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اقتحـ مئات المستوطنيف، فجر أمس، "قبر يوسؼ" في مدينة نابمس بالضفة الغربية. وذكرت : الناصرة
توطنيف اقتحموا المقاـ تحت حراسة مشددة مف جنود االحتبلؿ مصادر محمية أف المئات مف المس

بيف المواطنيف وجنود االحتبلؿ مواجيات اندلعت وقد اإلسرائيمي، قاموا خبلليا بأداء طقوسيـ الدينية. 
 اإلسرائيمي الذيف أطمقوا قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، والصوت، بدوف أف يبمغ عف إصابات.
 79/05/1071، الغد، عّمان

 
 هدم سبع مبان خلل أسبوعيو فمسطينيًا مواطنًا  447 الحتلل السرائيمي يصيب"أوتشا":  .10

 339"وفا": قاؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية المحتمة "أوتشا": إف  -القدس 
ؿ األسبوع شخصًا أصيبوا عمى أيدي قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي في األرض الفمسطينية المحتمة، خبل

، موضحًا أف المعدؿ األسبوعي 9228المنصـر ليرتفع بذلؾ عدد المصابيف منذ بداية العاـ الجاري إلى 
إصابًة. وأفاد "أوتشا" في تقريره األسبوعي، بأف سمطات االحتبلؿ  58لئلصابات خبلؿ ىذا العاـ بمغ 

لمبناء ما أدى إلى تأثر أكثر مف  اإلسرائيمي ىدمت سبعة مباف بحجة عدـ حصوليا عمى تراخيص إسرائيمية
لمنكبة. وبيف التقرير  53شخصًا. وأشار إلى أف معظـ اإلصابات حدثت خبلؿ فعاليات إحياء الذكرى الػ 30
% مف اإلصابات في صفوؼ الفمسطينييف عمى أيدي قوات االحتبلؿ وقعت خبلؿ التظاىرات التي 74أف 

األراضي ومصادر المياه، أو القيود التي تيدؼ إلى حماية تُنظـ احتجاجًا عمى استيبلء المستوطنات عمى 
المستوطنات أو إتاحة المجاؿ ليا بالتوسع. وسجؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية ىذا األسبوع، حسب 

شجرة؛  320التقرير، ثمانية حوادث متصمة بالمستوطنيف أدت إلى إصابة فمسطينييف وتدمير ما يزيد عمى 
دّمر المستوطنوف  1091أنو منذ مطمع العاـ  مبيناً شجرة زيتوف.  170نيا أكثر مف في حادثيف منفصميف، م

أف سمطات االحتبلؿ ىدمت منذ ولفت التقرير إلى شجرة، معظميا أشجار زيتوف.  27060ما يقرب مف 
 ، طرأ1091كانوا يسكنونيا، موضحًا أنو في العاـ  336مبنى فمسطينيًا، وىجرت  174بداية العاـ الجاري 

. وفي 1099% عمى المعدؿ الشيري لممباني التي ىدمت مقارنة بالمعدؿ الشيري في عاـ 14ارتفاع بنسبة 
قطاع غزة، أصيب خبلؿ األسبوع الماضي ما ال يقؿ عف ثمانية أشخاص بالقرب مف الحدود، جراء 

واقعة بالقرب مف استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع في سياؽ القيود المفروضة عمى الوصوؿ إلى المناطؽ ال
وقطاع غزة، موضحا أنو منذ بداية العاـ الجاري استشيد في قطاع غزة  "إسرائيؿ"السياج الذي يفصؿ بيف 

آخريف. وأفاد التقرير بأف نقص الكيرباء والوقود في قطاع غزة ما زاؿ يتسبب في  944مواطنًا وأصيب  18
إلى محطة توليد كيرباء غزة استمرت في إنتاج ما  مميوف نسمة في غزة، مشيراً  9.5إعاقة الحياة اليومية لػ

ميغاوط(. وحسب التقرير، بمغت كمية الوقود التي تدخؿ إلى  70يقرب مف ثمث قدرتيا التشغيمية فحسب )
مميوف لتر( التي كانت  – 7007000بالمائة مف الكمية ) 94قطاع غزة عبر األنفاؽ ىذا األسبوع أقؿ مف 

. وما زالت شركات غزة الخاصة تستورد 1099زمة الوقود الحالية في كانوف األوؿ تدخؿ بانتظاـ قبؿ بداية أ
لمتعويض عف النقص المتواصؿ رغـ أّف سعر الوقود يبمغ  "إسرائيؿ"الوقود، بما في ذلؾ البنزيف والديزؿ، مف 

اتيا. ُيشار مثمي سعر الوقود الذي ينقؿ عبر مصر. ويعتبر الوقود ضروريًا لتشغيؿ محركات القوارب وثبلج
شخص في غزة تعاني أصبًل بسبب  547000إلى أّف صناعة الصيد التي تمثؿ مصدرًا لمرزؽ لما يزيد عمى 

والتي تحّد مف الوصوؿ إلى مناطؽ الصيد التي تبعد عف الشاطئ مسافة تزيد  "إسرائيؿ"القيود التي تفرضيا 
ّف مجمؿ محصوؿ صيد األسماؾ في نيساف . وا  1008عمى ثبلثة أمياؿ بحرية والسارية منذ كانوف الثاني 
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 79/05/1071، األيام، رام اهلل
 

 الفمسطينيون يرون أن المستوطنات اليهودية تحبط حمم الدولةتقرير إخباري:  .17
يجمس الرئيس الفمسطيني محمود عباس محاطا بمساعديف في مكتبو الرئاسي الواسع : رويترز –القدس 

في انشاء الدولة الفمسطينية. لكف خارج مجمعو الرئاسي الفسيح عمى تبلؿ بمدة راـ اهلل  ويتحدث عف طموحو
عمى حممو مستوطنات آخذة في  "إسرائيؿ"في الضفة الغربية يبدو الواقع عمى االرض مختمفا إذ تبني 

لمجتمعات كيمومترا وفي كؿ انحاء الضفة الغربية تشيد ا 10التوسع. ومف راـ اهلل إلى القدس عمى بعد 
االستيطانية الجديدة المترامية األطراؼ والتي تنتشر عمى التبلؿ التي تييمف عمى المشيد في المنطقة عمى 

عاما وبالخاسريف والرابحيف فيو. وفي الوقت الذي  53التحوؿ في الجغرافيا السياسية وتذكر بصراع عمره 
بناء المستوطنات يقوؿ  "سرائيؿ"إؿ اف توقؼ يقاوـ فيو عباس ضغوطا الستئناؼ المحادثات بشأف الدولة قب

ف الوقت قد فات لتأميف ارض لمدولة الجديدة وىو ما يرجع جزئيا إلى فشؿ سمفو ياسر إبعض الفمسطينييف 
في ىذا سنة. و  10عرفات في فيـ تحدي المستوطنات عندما وافؽ عمى اتفاقية سبلـ مؤقتة منذ نحو 

ف الحقائؽ عمى أ موضحاً نو لف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية. ، أكجيقاؿ الخبير الجغرافي خميؿ تفالصدد، 
ف االسرائيمييف وسعوا أ الفتًا إلىاالرض تشير إلى عدـ وجود تماس جغرافي بيف القرى والمدف الفمسطينة. 

حكاـ قبضتيا إف ىناؾ االف دولتيف داخؿ دولة واحدة. وبعيدا عف أالمستوطنات وبنوا الجسور واالنفاؽ و 
قد مف الضفة الغربية. و  %47حاليا وبشكؿ مباشر عمى نحو  "سرائيؿ"إقدس الشرقية العربية تسيطر عمى ال

ترسـ وحدىا خريطتيا المستقبمية. ويتفؽ نبيؿ شعث مع  فعمياً  "سرائيؿ"إترؾ الفشؿ في التوصؿ إلى اتفاؽ 
ف إوقاؿ  ،ر صعوبةقامة الدولة مسألة اكثإتفكجي في رؤيتو القاتمة بأف الحقائؽ عمى االرض تجعؿ 
زع كؿ ما يمكنيا تتن "سرائيؿ"إف ، في حيف أالفمسطينييف يخسروف كؿ يوـ المزيد مف األراضي والسيادة

رسـ خريطة تضـ ما ينتزعونو مف و  االستيبلء عميو مف االراضي بيدؼ السيطرة عمى الوضع عمى االرض
قبؿ نحو عشر سنوات لكف الموقؼ  كناً ربما كاف مم "سرائيؿ"إف تقاسـ القدس مع إأراض. ويقوؿ تفكجي 

تغير بسبب سياسة توطيف الييود في القدس الشرقية وحوليا بما في ذلؾ في المدينة القديمة التي تضـ 
اماكف تقدسيا ثبلث ديانات إلى جانب خطوات قانونية لمنع السكاف الفمسطينييف في القدس مف العودة إلى 

يرى تفكجي أف مشروع االستيطاف اآلف قد قضى عمى عممية اوسمو المدينة إذا عاشوا فترة في الخارج. و 
ماؿ التي أثارتيا في التوصؿ إلى حؿ سممي ينيي الصراع بيف العرب والييود حوؿ كيفية اقتساـ وعمى اآل

عندما قدـ ماتيتياىو دروبمس رئيس وحدة االستيطاف في المنظمة  9867االرض. وتبدأ القصة في عاـ 
نشاء مستعمرات في أنحاء الضفة الغربية بعدد سكاف مف المستيدؼ ية اوؿ خطة شاممة إلالصييونية العالم

كيمومترا إلى  50اف يصؿ إلى مميوف شخص. وكانت خطة دروبمس بالنسبة لمنطقة المرتفعات الممتدة لنحو 
اسـ ييودا  "ؿسرائي"إالشماؿ والجنوب مف القدس والمعروفة عالميا باسـ الضفة الغربية في حيف تطمؽ عمييا 
 نية.يوالسامرة تتضمف نشر مستوطنات ييودية عمى طوؿ التبلؿ حوؿ البمدات والمدف الفمسط

 79/05/1071، الحياة، لندن
 

 الخطوط الجوية الفمسطينية تسعى لستئناف رحلتها إلى السعودية واإلمارات .11
ف استئناؼ رحبلت الخطوط الجوية "معا": قاؿ مدير عاـ الخطوط الجوية الفمسطينية زياد البدا إ -بيت لحـ

 الفمسطينية بيف مطار ماركا باألردف ومطار العريش في مصر تسير بشكؿ منتظـ ودوف عقبات تذكر.
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رحبلت حتى المحظة، وىناؾ إقباؿ كبير مف قبؿ المواطنيف  5ف الخطوط الجوية الفمسطينية نقمت أوأوضح 
ف االتفاقية التي وقعت بيف ألى إ في ىذا السياؽ، شاريفيما  الفمسطينييف عمى الحجز خاصة مف قطاع غزة.

ف يكوف الركاب الذيف تحمميـ الطائرتاف أاالردف وفمسطيف ومصر الستئناؼ الطيراف تنص عمى 
ف فمسطيف تسعى الستئناؼ خط الطيراف إ ،وقاؿ البدا الفمسطينيتاف مف ماركا الى العريش فقط فمسطينييف.

في حاؿ وافقت السمطات السعودية عمى إعادة تفعيؿ الخط، و كؿ منتظـ، بيف العريش وجدة بالسعودية بش
ف الخطوط الجوية الفمسطينية تضـ أوذكر  اإلمارات. -ستكوف الخطوة التالية إعادة تفعيؿ خط العريش

موظؼ، واذا ما استمرت الرحبلت بشكؿ منتظـ يمكف اف تدخؿ لخزينة السمطة حوالي مميوف  900حوالي 
الفتًا الى اف جميع العامميف عمى الطائرتيف الفمسطينييف مف طياريف وميندسيف ومضيفيف  دوالر سنويًا،

 وفنييف فمسطينيوف.
 79/05/1071، األيام، رام اهلل

 
 جراء قرب نفاد المستهمكات الطبيةغزة: تحذير من كارثة صحية  .13

لفشؿ الكموي جراء قرب حذرت السمطات المعنية في قطاع غزة مف كارثة صحية تتيدد المئات مف مرضى ا
 نفاد المستيمكات الطبية البلزمة في عمميات غسيؿ الكمى.

 79/05/1071، الخميج، الشارقة
 

 : تأسيس صندوق لدعم مشاريع تنموية بغزة2قافة أنصار  .22
:"ما جئنا عبر القوافؿ إال ألف بوابة النصر ىي غزة، واألمة ال يعاد  0قاؿ وائؿ السقا رئيس قافمة أنصار 

 ا إال بتحرير فمسطيف، ووحدة األمة بوابة تحرير فمسطيف".مجدى
وأضاؼ :"جئنا مف األردف بوفد مف النقابات والحركة اإلسبلمية وبعض الضيوؼ العرب ىذه ليست القوافؿ 

 األولى، شاركنا في أسطوؿ الحرية ىذا األسطوؿ الذي شارؾ في فضح جرائـ االحتبلؿ".
الفتًا إلى أف القافمة ىذه المرة ترفع شعار التكاتؼ مع أىمنا مف أىالي  وتعيد باستمرار القوافؿ األردنية،

 األسرى والشيداء.
وأعمف تأسيس صندوؽ لدعـ مشاريع تنموية صغيرة، الفتًا إلى أف ىذا الصندوؽ يبدأ برأسماؿ ربع مميوف 

 اف يونس.مشروعًا، الفتًا إلى أنو سيجري غدًا وضع حجر األساس ألوليا في خ 02دوالر لتمويؿ 
كما كشؼ السقا، أف الييئة الدولية إلعمار غزة ستنطمؽ انطبلقة جديدة في إعمار غزة، وسيكوف ىناؾ 

 اجتماع في السابع مف تموز المقبؿ لدعـ المزيد مف المشاريع اإلعمارية.
افمة " و"ق0وفد قافمتي "األنصار  رئيس الوزراء بغزة اسماعيؿ ىنية خبلؿ استقباؿ السقا جاءت تصريحات

" في المسجد الغربي غرب مدينة غزة، والتي تضـ وفود أردنية ومصرية ولبنانية 20أمياؿ مف االبتسامات 
 وغيرىا مف الدوؿ العربية واإلسبلمية والجاليات األوروبية.

 99/5/2192فمسطين أون لين، 
 

 يننكبة فمسطمهرجان لمحركة اإلسلمية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاألردن:  .25
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قاؿ المراقب العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف الدكتور ىماـ سعيد إف "النكبة : محمد الكيالي -عماف 
ف كاف الشعب الفمسطيني إصابتو النكبة في تاريخو ومستقبمو، بؿ ىي نكبة  الفمسطينية ليست نكبة شعب، وا 

 ليا في ىذه األرض".لؤلمة جمعاء، حيث اغتصبت مقدساتيا، ودنست مف قبؿ أمة سارقة تدعي حقا 
وأضاؼ سعيد في كممة لو خبلؿ ميرجاف الذي حمؿ شعار "فمسطيف ابشري .. ربيعؾ قادـ" أف ذكرى النكبة 

 الرابعة والستيف تأتي عمى األمة وىي تحقؽ انتصاراتيا عمى الظمـ الصييوني.
الفاعميات وأشار بحضور عدد كبير مف أعضاء حزب جبية العمؿ االسبلمي وحشد غفير مف القوى و 

 الحزبية والمواطنيف إلى أف األمة اليـو ما تزاؿ كميا منكوبة مف مشرقيا إلى مغربيا بعد ضياع مقدساتيا".
يوما يحطموف  02وأضاؼ "اليوـ ونحف نستذكر النكبة نرى أبطاؿ األمة أصحاب األمعاء الخاوية خبلؿ  

 ".إرادة السجاف وقد انتصر أحد أصناؼ الجياد ضد العدو الييودي
وشدد "ال بقاء لمييود عمى أرضنا، ال عيود مع الييود، وال اتفاقيات وال سفارات، ال بد مف إزالة ىذا الظمـ"،  

منوىا إلى أف المسمميف سيفقوف مع الثوار المجاىديف لنصرتيـ حتى يخرج العدو ويرحؿ عف مقدسات األمة 
 األسبلمية والعربية".

قويا في وجو العدو الصييوني"، مبينا أف ذلؾ ال يكوف إال باإلصبلح وأكد أف "األردف يجب أف يكوف متينا 
 خدمة لؤلردف وشعبو.

 99/5/2192الغد، عمان، 
 

 الشيخ أمين الكردي يسمم هنية رسالة من مفتي لبنان قباني .26
أكد رئيس دار اإلفتاء المبناني فضيمة الشيخ أميف الكردي أثناء خطبة الجمعة عمى الروابط األخوية : غزة

التي تجمع بيف الشعب المبناني وكافة الشعوب العربية مع الشعب الفمسطيني، مدلبًل عمى ذلؾ بتنوع 
 الجنسيات التي ضممتيا القافمة.

وشدد أف الشعب الفمسطيني "شعب ال يعرؼ اليزيمة وأف األمة العربية واإلسبلمية وأحرار العالـ عمييـ 
 خاصة في قطاع غزة في وجو االحتبلؿ اإلسرائيمي. التعمـ منو"، مشيًدا بصمود الشعب الفمسطيني

ودعا إلى توعية وتعبئة ابناء األمة خمؼ القضية الفمسطينية كونيا القضية المركزية لؤلمة، مؤكدًا ضرورة 
وضعيا عمى رأس سمـ أولويات أي نشاط لؤلمة، مرجعا الفضؿ في الربيع العربي لبلنتفاضات الفمسطينية 

 ة بالثورة ضد الظمـ والطغياف.والياـ الشعوب العربي
وسمـ الشيخ الكردي لينية رسالة مف مفتي الجميورية المبنانية محمد رشيد قباني، يؤكد فييا نصرتو ونصرة 

 لبناف ودعمو لمشعب الفمسطيني، داعيا األمة لبلصطفاؼ خمؼ القضية الفمسطينية.
" في المسجد 20ة أمياؿ مف االبتسامات " و"قافم0وفد قافمتي "األنصار وتأتي زيارة الكردي لغزة ضمف 

الغربي غرب مدينة غزة، والتي تضـ وفود أردنية ومصرية ولبنانية وغيرىا مف الدوؿ العربية واإلسبلمية 
 والجاليات األوروبية.

 98/5/2192قدس برس، 
 

  "عين الحموة" مخيم ضبط أسمحة من المبناني الجيش .27
عمػػػى اثػػػر تػػػوافر »بيػػػاف صػػػادر أمػػػس عػػػف مديريػػػة التوجيػػػو أنػػػو أعمنػػػت قيػػػادة الجػػػيش المبنػػػاني فػػػي : بيػػػروت

معمومػػات عػػف فػػرار عػػدد مػػف المطمػػوبيف مػػف مخػػيـ عػػيف الحمػػوة الػػى جيػػة مجيولػػة، عػػززت وحػػدات الجػػيش 
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اجراءاتيا حوؿ المخيـ المػذكور والمػداخؿ المؤديػة اليػو، كمػا اقامػت العديػد مػف الحػواجز فػي منػاطؽ مختمفػة. 
عند مدخؿ مخيـ عيف الحموة مساء أوؿ مػف امػس، توقيػؼ سػيارة محممػة باألسػمحة وخبلؿ ىذه اإلجراءات تـ 

والذخائر مػف عيػارات مختمفػة، كانػت متجيػة الػى احػدى المنػاطؽ المبنانيػة، وأوقػؼ سػائقيا وشػخص كػاف فػي 
 «.انتظارىا، كما حضر الخبير العسكري وبوشر التحقيؽ

لسيارة خارج المخيـ ىو مف بمدة عرساؿ. وأوضحت وقالت مصادر امنية اف الشخص الذي كاف في انتظار ا
اف الشػخص الػػذي كػػاف فػػي السػػيارة ىػو مػػف المطمػػوبيف لمقضػػاء المبنػػاني بمػذكرات توقيػػؼ بػػتيـ مقاومػػة القػػوى 
طػػػبلؽ النػػػار عمييػػػا. وأفػػػادت معمومػػػات التحقيػػػؽ بػػػأف السػػػيارة تحمػػػؿ خػػػردة، كمػػػا اف األسػػػمحة التػػػي  األمنيػػػة وا 

 خيـ شخص معروؼ بمتاجرتو باألسمحة والذخائر معروؼ اليوية.ضبطت يتولى جمعيا داخؿ الم
 99/5/2192الحياة، لندن، 

 
 التلسيميا لعلج "الرعاية الدائمة"و "األونروا"اتفاق بين لبنان:  .28

« مركز الرعاية الدائمة»)األونروا( أمس اتفاقًا مع « وكالة إغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف»وّقعت 
سنة  22تابعة الطبية وفحص األطفاؿ المصابيف بمرض التبلسيميا الذيف لـ يتجاوزوا عمر لتغطية كمفة الم

 في المركز.
في لبناف سالفاتوري لومباردو، ورئيسة المركز منى اليراوي. ويقّدـ « األونروا»وقع االتفاؽ المدير العاـ لػ

« االونروا»عار مخّفضة. وتتعاوف في المئة مف كمفة االدوية بأس 02البرنامج لممرضى تغطية ال تقّؿ عف 
والمركز في حمبلت التوعية الصحية المتعّمقة بالتبلسيميا عبر دورات تدريب لممدّربيف تعطى لموّظفي 

 الوكالة.
واعتبرت اليراوي أف االتفاؽ سيؤمف العبلج الشامؿ لمرضى التبلسيميا ويسمح ليـ بالتأقمـ بشكؿ أفضؿ مع 

 اكؿ الطويمة االمد وتوفير فرصة ليكونوا منتجيف في المجتمع.حالتيـ المزمنة، وتجّنب المش
 99/5/2192السفير، بيروت، 

 
 بدء المشاورات لعقد اجتماع قريب لمجنة المتابعة العربيةنبيل العربي:  .29

سأبدأ االتصاالت مف اليوـ )أمس( مع »العربي: نبيؿ  قاؿ أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية:  وفا -القاىرة 
الدوؿ األعضاء بمجنة مبادرة السبلـ حتى تجتمع المجنة قريبا ليضع الرئيس عباس الدوؿ العربية بصورة ما 

لقد تباحثنا في األوضاع باألراضي الفمسطينية، »وأضاؼ: «. ورد برسالة الحكومة اإلسرائيمية التي تسمميا
المعقولة التي تجري ىناؾ بالنسبة لؤلسرى والمستوطنات، كما تباحثنا في األوضاع  في ظؿ التجاوزات غير

 «.في العالـ العربي، واستفدت جدا مف اآلراء القيمة التي تفضؿ بيا الرئيس محمود عباس
كما تناقشنا في مضموف الرسالة التي وصمت الرئيس أبو مازف، مف الحكومة اإلسرائيمية »وتابع العربي: 

سالة سمبية مئة بالمئة، وليس فييا أي شيء يتفؽ مع المسؤولية في ىذا الوقت، وبما يمكف أي يسيـ وىي ر 
 «.في إحداث تقدـ إلى األماـ بما يخص جبلء االسرائيمييف مف األراضي الفمسطينية المحتمة

، والمطموب أنا ال استخدـ كممة السبلـ؛ ألنو أصبح ليا مدلوؿ سيئ، وأصبحت عممية وليس سبلماً »وقاؿ: 
موضحا انو اتفؽ مع الرئيس عباس عمى متابعة موضوع األسرى وبشكؿ خاص مف « ىو إنياء االحتبلؿ

معربي في مقر اقامتو بقصر الضيافة ل عباسجاء ذلؾ خبلؿ استقباؿ  قضى منيـ باألسر سنوات طويمة.
 في القاىرة
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 99/5/2192الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 رغم النتقادات لممشاركة في مؤتمر أدبي "ئيلإسرا"كاتب جزائري يزور  .01
مضى الكاتب الجزائري المقيـ في فرنسا بوعبلـ صنصاؿ قدمًا في زيارتو لػ)إسرائيؿ(، وشارؾ في "ميرجاف 

 األدباء العالمي" الذي تنظمو مؤسسة "مشكانوت شأنانيـ" في القدس المحتمة.
قفيف العرب، ودعت "حممة مقاطعة )إسرائيؿ(" الكاتب إلى وىي زيارة أثارت جداًل واسعًا، وندد بيا أغمب المث

 االنسحاب مف المشاركة، في حيف احتفت )إسرائيؿ( بالزيارة بوصفيا تفتح ثغرة في جدار التطبيع الثقافي.
وظير صنصاؿ مع الكاتب اإلسرائيمي أ.ب. ييوشواع، وناقش معو حوار الثقافات ضمف لقاء مفتوح مع 

ي المعيد الفرنسي في )تؿ أبيب(، واحتفى اإلعبلـ اإلسرائيمي بحضور الكاتب جميور إسرائيمي جرى ف
الجزائري مف خبلؿ مدير المؤسسة التي نظمت الميرجاف أوري درومي، الذي أعرب عف سروره لحضور 

 صنصاؿ رغـ الضغوط التي تعرض ليا مف قبؿ أطراؼ عديدة لثنيو عف ذلؾ.
(، الذي شاركت فيو )إسرائيؿ( 0229ض باريس الدولي لمكتاب" )وعمى الرغـ مف مشاركتو سابقًا في "معر 

ف "األدباء ليسوا سياسييف، وال أرى سببًا  ضيؼ شرؼ مبررًا ذلؾ بقولو، إنو يمارس األدب ال الحرب وا 
كاف ليا  -التي بررىا أيضًا بقولو "كيؼ نقاطع دولة ليا عمـ؟"-لمقاطعتيـ"، فةف زيارة صنصاؿ لػ)إسرائيؿ( 

 ؼ.وقع مختم
 99/5/2192فمسطين أون لين، 

 
 المتكررة بحق األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام تتطمب تحقيقًا شاملً  النتهاكات أمنستي: .31

عبد الرؤوؼ ارناؤوط: أعربت منظمة العفو الدولية )أمنستي( عف االمؿ بأف تكوف موافقة اسرائيؿ  -القدس
سطينييف في السجوف االسرائيمية "إشارة عمى أسموب تعامؿ عمى عدة إجراءات لتحسيف ظروؼ األسرى الفم

جديد لمسمطات اإلسرائيمية قائـ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف لؤلسرى"، مشددة عمى أف "االنتياكات المتكررة 
مف قبؿ مصمحة السجوف اإلسرائيمية بحؽ األسرى المضربيف عف الطعاـ تتطمب تحقيقًا شامبًل ومستقبًل 

 ومحايدًا".
لت آف ىاريسوف، نائبة مدير قسـ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "نأمؿ أف تكوف وقا

ىذه التعيدات إشارة عمى أسموب تعامؿ جديد لمسمطات اإلسرائيمية قائـ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف لؤلسرى". 
يـ لمخطر بغية ضماف احتراـ سجيف ومعتقؿ أف يعّرضوا صحت 2000واضافت "ومع ذلؾ، ما كاف يجدر بػ 

 حقوقيـ كبشر، والتي تنتيكيا السمطات اإلسرائيمية منذ سنوات".
وقالت آف ىاريسوف" إف ىذه االنتياكات المتكررة مف قبؿ مصمحة السجوف اإلسرائيمية بحؽ األسرى 

ذلؾ. إف  المضربيف عف الطعاـ تتطمب تحقيقًا شامبًل ومستقبًل ومحايدًا، ويجب محاسبة المسؤوليف عف
ىي  -بناء عمى معمومات ال يكشؼ عنيا لمسجناء ومحامييـ -عمميات الحجز االنفرادي المطولة كيذه

 انتياؾ لحقوقيـ في المحاكمة العادلة وتشكؿ معاممة قاسية وال إنسانية ومذلة".
ي العيادة أسبوعًا ف 11وحتى  4وقالت آف ىاريسوف "يجب أف ينقؿ مف كانوا مضربيف عف الطعاـ لفترة بيف 

الطبية التابعة لمصمحة السجوف اإلسرائيمية في سجف الرممة إلى مستشفى مدني فورًا ليمكثوا فيو حتى يزوؿ 
 الخطر الذي يتيدد صحتيـ، ويجب معاممتيـ عمى نحو إنساني في كافة األوقات".
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طبلؽ سراح وقالت منظمة العفو الدولية انيا طيمة سنيف دأبت عمى حث إسرائيؿ عمى إنياء ىذه ال ممارسة وا 
 المعتقميف إداريًا، وذلؾ ما لـ توجو ليـ تيـ جنائية معترؼ بيا ويحاكموا عمى عجؿ وفؽ المعايير الدولية.

وقالت آف ىاريسوف: "إف ما قيؿ عف التزاـ إسرائيؿ حسب االتفاؽ بأال تجدد أوامر االعتقاؿ المتعمقة 
استخباراتية جديدة ميمة ال يحقؽ ىذه التوصيات، لكف مف بالمعتقميف إداريًا حاليًا ما لـ تقدـ معمومات 

 شأنيا، إف طػُبقت، أف تكوف خطوة أولى نحو الوفاء بتعيداتيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف الدولية".
وقد وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوؽ اإلنساف المحمية االنتياكات المتكررة التي ارتكبتيا مصمحة 

ضد المعتقميف المضربيف عف الطعاـ منذ أف بدأ المعتقؿ إداريًا خضر عدناف إضرابًا  السجوف اإلسرائيمية
 .2011عف الطعاـ في كانوف األوؿ عاـ 

وقالت منظمة العفو الدولية انيا تشعر بالقمؽ مما ذكر عف قياـ القوات والشرطة اإلسرائيمية في األسابيع 
مييف كانوا يتظاىروف تضامنًا مع السجناء المضربيف عف األخيرة باستعماؿ القوة المفرطة ضد متظاىريف سم

سرائيؿ.  الطعاـ في الضفة الغربية وا 
 11/5/2012األيام، رام اهلل، 

 
 لمتضييق عمى بضائع المستوطنات الدنمركيةمبادرة لمحكومة  .32

قضي فيمي سونداؿ أمس عف توجو لمحكومة الدنماركية ي الدنمركيأعمف وزير الخارجية  :وفا –كوبنياغف 
قاؿ وزير الخارجية و  بوضع عبلمات واضحة عمى البضائع المصنعة والمنتجة في أراضي المستوطنات.

ال يمكف تيريب بضائع المستوطنات وتصديرىا إلى أوروبا ضمف اتفاقية التجارة الموقعة »الدنماركي: إنو 
سرائيؿ، حيث اف ىذه البضائع لـ تكف جزءا مف ىذه ا التفاقية ويجب تضييؽ الخناؽ بيف االتحاد األوروبي وا 

عمى المستوطنات التي تعتبر غير شرعية وفؽ القانوف الدولي، واف الدنمارؾ ال تستطيع أف تمغي اتفاقية 
 حرية تنقؿ السمع اإلسرائيمية إلى أوروبا دوف جمارؾ بمفردىا'.

ع المستوطنات أجاب وعند سؤاؿ الوزير سونداؿ فيما إذا كانت ىذه الخطوة مقدمة لفرض مقاطعة عمى بضائ
نعـ، إف وضع عبلمات لتمييز البضائع الواردة مف المستوطنات ستمكف المستيمؾ مف معرفة أف ىذه »

نما أيضا الحكومات  البضائع واردة مف مناطؽ تخضع لظروؼ ترفضيا ليس فقط الحكومة الدنماركية وا 
 «.بوؿ شرائيا مف عدمواألوروبية، قبؿ شرائيا، وبالتالي يعود األمر إلى المستيمكيف في ق

 
يجب أف يعرفوا أف العالـ ميتـ بأف ىذه »وأكد الوزير اف ىذه الخطوة ىي لدعـ الفمسطينييف الذيف 

وتتطمب ىذه المبادرة موافقة البرلماف الدنماركي الذي مف «. المستوطنات غير الشرعية ال يمكف اف تستمر
 بيا أحزاب الحكومة داخؿ البرلماف.المتوقع اف يوافؽ عمييا بسبب األغمبية التي تتمتع 

 11/5/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 جنوب أفريقيا: منتجات الضفة الغربية ليست سمعا إسرائيمية .33
د ب أ: ذكرت صحيفة 'بزنيس داي' الجنوب أفريقية الجمعة أف الببلد سمتـز كؿ التجار عمى  -جوىانسبيرغ

ات إسرائيمية في الضفة الغربية كي يشيروا إلى أنيا قادمة وضع ممصقات عمى منتجات مصنعة في مستوطن
 مف األراضي الفمسطينية المحتمة.
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نقمت الصحيفة عف وزير التجارة واالقتصاد روب ديفيس قولو إف 'المستيمكيف في جنوب أفريقيا يجب أال يتـ 
 ئيمية المنشأ'.تضميميـ باالعتقاد أف المنتجات التي تنتج في األراضي المحتمة ىي منتجات إسرا

ووفقا لديفيس الذي دعا المواطنيف لمتعميؽ عمى ىذه المسألة، سيتحمؿ التجار مسؤولية وضع الممصؽ 
 الصحيح. وقاؿ إف أي تضميؿ سيكوف انتياكا لميثاؽ حماية المستيمؾ.

تجات وتباع المنتجات المصنعة في المستوطنات اإلسرائيمية في كثير مف األحياف في الخارج عمى أنيا من
'صنعت في إسرائيؿ' برغـ أف الفمسطينييف يقولوف إف الضفة الغربية محتمة بشكؿ غير قانوني ويجب أف 

عبرت جماعات ضغط موالية لمفمسطينييف في جنوب أفريقيا عف  تكوف جزءا مف دولتيـ في المستقبؿ.
 عماؿ في الببلد.رضاىا بالخطوة قائمة إنيا ستجعؿ مف الصعب جدا عمى شركات إسرائيمية مزاولة أ

  11/5/2012القدس العربي، لندن، 
 

 معمومات روسية عسكرية عن هجوم إسرائيمي عمى إيران األربعاء المقبلالسياسة الكويتية:  .34
كشفت مصادر عسكرية روسية لػ"السياسة" أف إسرائيؿ تتجو إلى قمب الطاولة عمى واشنطف  محمد ابراىيـ:

سكري مفاجئ لتدمير المنشآت النووية االيرانية، األربعاء المقبؿ، وطيراف، في آف واحد، عبر شف ىجوـ ع
تزامنًا مع المفاوضات التي تعقد بيف طيراف والقوى الكبرى في بغداد، استكمااًل لممحادثات التي جرت في 

 اسطنبوؿ األسبوع الماضي.
ثة أياـ، يتـ تداوليا وأوضحت المصادر الروسية أف المعمومات عف شف ىجوـ اسرائيمي عمى إيراف بعد ثبل

عمى نطاؽ ضيؽ جدًا في أروقة دوائر القرار بموسكو، وىو ما دفع رئيس الحكومة الجديد الرئيس السابؽ 
ديمتري مدفيديؼ إلى التحذير، أوؿ مف أمس، مف حرب في المنطقة بقولو: اف "العمميات العسكرية 

 لنووية، رغـ أنني ال أريد أف أخيؼ أحدًا".المتسرعة ربما تؤدي إلى حرب اقميمية شاممة حتى باألسمحة ا
وكشفت المصادر، استنادًا إلى التقارير العسكرية الروسية، أف إسرائيؿ قررت ضرب ايراف، بعد شعورىا بأف 
ثمة صفقة ما تطبخ بيف اإليرانييف واألميركييف وصمت إلى مرحمة متقدمة جدًا، تقضي بتنازؿ القوى الكبرى 

، مقابؿ الحصوؿ عمى تنازالت مف إيراف في ممفات عف مطمبيا المتمثؿ بوق ؼ طيراف تخصيب اليورانيـو
 اقميمية عدة، أبرزىا سورية.

 11/5/2012السياسة الكويت، 
 

 : انتهاء تصويت المغتربين ومخاوف من عنف انتخابيالنتخابات الرئاسية في مصر .35
االنتخابات الرئاسية، فيما أثار  أنيى المصريوف المغتربوف أمس التصويت في: أحمد مصطفى -القاىرة 

مف مؤيدي مرشح اإلخواف المسمميف محمد مرسي وجرح اثنيف آخريف في الدقيمية وىو  ،سقوط أوؿ قتيؿ
بعدما تعرضا إلطبلؽ نار مف قبؿ منافسيف، مخاوؼ مف أعماؿ عنؼ قبؿ أياـ مف انطبلؽ االقتراع داخؿ 

توا حتى صباح  113ف أكثر مف مف أأعوكاف وزير الخارجية محمد كامؿ عمرو  الببلد. ألؼ ناخب صوَّ
أف الرياض جاءت في المرتبة األولى  موضحاً مف الناخبيف المسجميف خارج الببلد.  %40أمس، أي نحو 

 ألفًا. 31ألفًا وجدة بػ 32ألفًا ثـ الكويت بػ 50حيث صوَّت نحو 
. وأضاؼ أف مندوبي المرشحيف "ةنسبة صغير "حالة لتكرار التصويت، لكنو اعتبرىا  14وأشار إلى ضبط 

ووسائؿ اإلعبلـ ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة ستحضر عمميات الفرز التي بدأت مساء أمس وتستمر 
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كؿ سفارة باعتبارىا لجنة فرعية ستعمف النتيجة في شكؿ منفصؿ بعد انتياء "اليوميف المقبميف، مؤكدًا أف 
 ."نتخاباتالفرز طبقًا لتعميمات المجنة العميا لبل

. وأعمف أمس أنو "اإلخواف"في غضوف ذلؾ، سعى المرشح أحمد شفيؽ إلى تخفيؼ حدة التوتر بينو وبيف 
لتستمر التجربة الديموقراطية إلى نيايتيا وليتعمـ منيا الجميع "لف يحؿ البرلماف في حاؿ فوزه بالرئاسة، 

شرط عدـ "ة في أسواف أنو لف يقصي أحدًا . وأكد في جولة انتخابي"أحزابًا وتيارات داخؿ المجمس وخارجو
الشعب المصري سيقؼ في مواجية "محمد مرسي، فأكد أف  "اإلخواف"أما مرشح  ."إثبات إدانتو في شيء

لو أجمعت كؿ الجيات الرقابية ". وأضاؼ في لقاء مع عدد مف رجاؿ األعماؿ: "تزوير االنتخابات لو حدث
لمرشح لـ يفز، فةف معنى ىذا اندالع ثورة ثانية ستكوف في ثبلثة  عمى التزوير، وأنو ليس مجرد كبلـ مرسؿ
 ."أياـ وليس ثبلثيف عامًا مثؿ الثورة األولى

 79/05/1071، الحياة، لندن
 

 «المتدينين»... أزمة خدمة "إسرائيل"العسكرية في : محتدماً  سياسّياً تعميمها يثير سجاًل  .36
الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنيػاىو، الئتبلفػو الحكػومي بعػد  عمى رغـ تعزيز رئيس: كاريف برويارد - القدس

توصػػمو إلػػػى اتفػػاؽ مػػػع حػػزب الوسػػػط، "كاديمػػا"، لمواجيػػػة التحػػديات التػػػي تطرحيػػا األحػػػزاب الصػػغيرة داخػػػؿ 
حكومتػو، يظػؿ "يوئيػػؿ كػويس"، المنتمػػي إلػى التيػػار الػديني المتشػػدد فػي إسػػرائيؿ بجدائمػو المتدليػػة عمػى كتفيػػو 

ى معارضة سياسػة نتنيػاىو والحكومػة الجديػدة فيمػا يخػص الييػود المتػدينيف، ولػذا يعكػؼ "كػويس" مصممًا عم
مػف داخػػؿ مكتبػػو الضػػيؽ فػي القػػدس المحتمػػة عمػػى تػدبيج المنشػػورات التػػي يوزعيػػا عمػى سػػكاف الحػػي ويعمقيػػا 

حد مف الممصقات عمى الجدراف وفييا يعمف مواقفو الدينية الواضحة حوؿ عدد مف القضايا المعاصرة. وفي وا
يطمػػب مػػف القػػراء مقاومػػة المػػؤامرة التػػي يػػتـ طبخيػػا ضػػد الييػػود المتػػدينيف ومحاولػػة جػػرىـ إلػػى أداء الخدمػػة 
العسػػكرية فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي، عممػػًا بػػأف طػػبلب المػػدارس الدينيػػة فػػي إسػػرائيؿ يسػػتفيدوف مػػف إعفػػاء مػػف 

في مكتبو الذي تعمػوه صػورة لػو تظيػره فػي  الخدمة العسكرية. وعف ىذا الموضوع يصرح "كويس" وىو جالس
اشتباؾ مع الشرطة بمعية ناشطيف مف منظمات ييودية مناىضة لمصػييونية قػائبًل: "نحػف مسػتعدوف لمػذىاب 

 إلى السجف لو اقتضى األمر، نحف نشعر بأننا محميوف مف اهلل".
ماف بػو بعػد تشػكيؿ حكومػػة ولكػف نتنيػاىو ومعػو زعػػيـ حػزب الوسػط، شػاؤوؿ موفػػاز، تعيػدا بػأف أوؿ مػا سػػيقو 

الوحػػدة الوطنيػػة الجديػػدة ىػػو تمريػػر قػػانوف ينيػػي اإلعفػػاءات العسػػكرية المنتشػػرة عمػػى نطػػاؽ واسػػع لػػدى طمبػػة 
المدارس الدينية، بحيث تحولت ىذه القضية المثيرة لمجػدؿ إلػى كػابوس حقيقػي لمسياسػييف اإلسػرائيمييف، فعػدـ 

لمحكمػة الدسػتورية العميػا بعػدـ دسػتوريتو، فيمػا اإلصػرار عمػى تمرير القانوف سيطيؿ أمد النظاـ الذي قضػت ا
 إقرار القانوف المانع لئلعفاءات مف شأنو أيضًا تأجيج ما يشبو الحرب الثقافية داخؿ إسرائيؿ.

ومػػع أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي تعيػػد بموازنػػة جميػػع المواقػػؼ حتػػى ال يتواجػػو الػػرأي العػػاـ فػػي صػػراع غيػػر 
محمموف أف الوقت الحتواء الصراع قد فات، والسيما في ظؿ االستياء الكبير لدى الغالبية مرغوب فيو، يرى ال

العممانيػػة فػػي إسػػرائيؿ مػػف الييػػود المتػػدينيف المعػػروفيف باسػػـ "حاريػػديـ". وعمػػى رغػػـ مػػا يبػػدو عميػػو الجػػدؿ مػػف 
سػػػكرية، إال أف تركيػػػز عمػػػى الجانػػػب العسػػػكري، بحيػػػث يػػػنص القػػػانوف فػػػي إسػػػرائيؿ عمػػػى إجباريػػػة الخدمػػػة الع

القضػػية تتعػػدى ذلػػؾ إلػػى رغبػػة العديػػد مػػف اإلسػػرائيمييف تقاسػػـ أعبػػاء المواطنػػة وضػػماف مشػػاركة فئػػة منعزلػػة 
تموليا الدولة وما فتئت تتوسع مػف حيػث الحجػـ والنفػوذ. وفػي ىػذا السػياؽ يقػوؿ "أوري ريجيػؼ"، رجػؿ الػديف 

رابات تمتػػد إلػػى الجانػػب االجتمػػاعي والثقػػافي اإلصػػبلحي المنتقػػد لمواقػػؼ المتػػدينيف المتشػػدديف "ىنػػاؾ اضػػط
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واالقتصػػػادي وتػػػػؤثر عمػػػػى روح إسػػػػرائيؿ"، مضػػػػيفًا أف "نمػػػػط حيػػػػاة المتػػػػدينيف المتشػػػػدديف يشػػػػكؿ خطػػػػرًا عمػػػػى 
استقرارنا". ويرجع تاريخ اإلعفاء مف الخدمة العسكرية في إسرائيؿ إلى أوؿ رئيس لموزراء، ديفيد بف جوريوف، 

دارس الدينية لـ يكف عددىا يتجػاوز المئػات إعفػاء مػف أداء الخدمػة العسػكرية لمػا الذي منح قمة مف طمبة الم
كاف ُيخشى وقتيا مف اندثار نمط حياتيـ، ولكف اليوـ توسػع العػدد ليمثػؿ ُعشػر سػكاف إسػرائيؿ البػالغ عػددىـ 

ر أف ألفػًا مػنيـ عمػى إعفػاء مػف الخدمػة العسػكرية. غيػ 52لوحده حصؿ  1090مميوف نسمة. وفي عاـ  677
ذلػػؾ تغيػػر فػػي شػػير فبرايػػر الماضػػي عنػػدما قػػررت المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا إلغػػاء القػػانوف القػػديـ لرفػػع نسػػبة 
مشاركة الييود المتدينيف في الجيش الػذي لػـ يػنجح فػي ترغيػب المتػدينيف فػي الخدمػة العسػكرية، حيػث تشػير 

فػي المئػة مػف  64المئة مقارنة مػع  في 94اإلحصاءات إلى أف نسبة المنخرطيف منيـ في الجيش ال تتعدى 
بػػاقي الييػػود فػػي إسػػرائيؿ، ولػػذا تعيػػدت الحكومػػة فػػي األسػػبوع الماضػػي بصػػياغة قػػانوف جديػػد يمػػـز المتػػدينيف 

 المواطنيف العرب بأداء الخدمة العسكرية.
رجػػة وفيمػػا ينقسػػـ المتػػدينوف المتشػػددوف داخػػؿ إسػػرائيؿ إلػػى مجموعػػات مختمفػػة فػػةف ىنػػاؾ تفاوتػػًا بينيػػا فػػي د

معارضػػتيا إللغػػاء الخدمػػة العسػػكرية، فأغمػػب الجماعػػات الدينيػػة الييوديػػة المتشػػبثة بالتعػػاليـ التقميديػػة لمديانػػة 
الييودية ترى أنو ما كاف إلسرائيؿ أف ترى النػور قبػؿ مػا يعػرؼ بػالعودة الثانيػة لممسػيح، ولػذا يعزلػوف أنفسػيـ 

كمػػػا أف مػػػواقفيـ باتػػػت تػػػؤجج سػػػجااًل واسػػػعًا داخػػػؿ  عػػػف المجتمػػػع وعػػػف كػػػؿ مػػػا يعتبرونػػػو تأثيراتػػػو العممانيػػػة،
المجتمع اإلسرائيمي، والسيما فيما يتعمؽ بمطالب الفصؿ بيف الجنسػيف فػي األمػاكف العامػة. وبالنسػبة لمػذكور 
ضػمف ىػػذه الجماعػػات األصػولية تتمحػػور الحيػػاة حػػوؿ دراسػة التػػوراة. ولكػػف الجماعػات الدينيػػة المنغمقػػة عمػػى 

العقدية تمكنت عمى امتداد العقود الماضية مف التغمغؿ في المجتمع وكسػب نفػوذ داخػؿ  نفسيا وعمى دراستيا
السمطة لمحفاظ عمى امتيازاتيا وضماف دعـ الدولة، وتـ ذلؾ مف خبلؿ مشاركة األحزاب الدينية الصغيرة في 

مف بقاءىػػا فػػي الحكومػػات االئتبلفيػػة المتعاقبػػة، بػػؿ إنيػػا فػػي بعػػض األحيػػاف تػػرجح كفػػة األحػػزاب الكبػػرى لتضػػ
السػػمطة، مقابػػؿ دعػػـ الدولػػة المتمثػػؿ فػػي إعفػػاءات ضػػريبية. ومػػع أف األحػػزاب الدينيػػة مػػا زالػػت مشػػاركة فػػي 
حكومة نتنياىو، إال أف توسيع االئػتبلؼ مػؤخرًا سػيحد مػف نفوذىػا وقػدرتيا عمػى التػأثير فػي القػرارات الميمػة، 

أكثػر تمثػيبًل لغالبيػػة الييػود مػف المتػدينيف بقبعػػاتيـ وىػو بالضػبط مػا يطمػح إليػػو، "بػواز نػوؿ"، الػذي يقػػوؿ إنػو 
السػػوداء وجػػدائميـ المنسػػدلة، فمػػف موقعػػو كضػػابط احتيػػاط فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي وكمسػػتثمر بنكػػي نجػػح فػػي 
حشػػد حركػػة احتجاجيػػة تطالػػب بمشػػاركة المتػػدينيف ضػػمف الجػػيش والمسػػاىمة فػػي تحمػػؿ أعبػػاء الدولػػة، ومػػف 

اه السياسييف إلى الموضوع ومف بينيـ نتنياىو، وعف موقفو يقوؿ "بواز": "إف خبلؿ حركتو تمكف مف لفت انتب
 األمر يتعمؽ بقيمة كبرى نتربى عمييا في إسرائيؿ وىي ضرورة أداء الخدمة العسكرية".

 ينشر بترتيب خاص مع خدمة "واشنطن بوست وبمومبيرج نيوز سيرفيس"
 79/5/1071التحاد، أبو ظبي، 

 
 . خطوتان إلى الوراء أيضًا خطوة إلى الوراء . .37

 عريب الرنتاوي
خطوة إلى الوراء عمى مسػار المصػالحة الفمسػطينية الداخميػة، ولػيس ىػدؼ ” إعبلف الدوحة“ُعدَّ النكوص عف 

ىػػذا المقػػاؿ، تحميػػؿ األسػػباب وتحميػػؿ المسػػؤوليات، فقػػد قمنػػا وكتبنػػا وتحػػدثنا فػػي األمػػر مػػرات ومػػرات...لكف 
ػػػػػّجمت فػػػػػي ثناياىػػػػػا، خطػػػػػوتيف إلػػػػػى الػػػػػوراء أيضػػػػػًا، أو بػػػػػاألحرى انتكاسػػػػػتيف وقػػػػػائع األيػػػػػاـ القميمػػػػػة الفا ئتػػػػػة س 

ُكبرييف...األولػػى، وتمثمػػت فػػػي التعػػديؿ الػػػوزاري الػػذي أجػػراه الػػػدكتور سػػبلـ فّيػػػاض عمػػى حكومتو...والثانيػػػة، 
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وف قطػاع التعديؿ المقترح عمى قانوف الحكـ المحمي بما يتيح إجراء إنتخابػات بمديػة فػي الضػفة الغربيػة مػف د
 غزة.

، وأف تكػػوف الضػػفة ”ذمػػة التػػاريخ“كػػاف مػػف المفػػروض وفقػػًا ألجنػػدة المصػػالحة، أف تكػػوف حكومػػة فّيػػاض فػػي 
والقطػػػاع، قػػػد خضػػػعتا منػػػذ عػػػدة أشػػػير، إلدارة حكومػػػة الوحػػػدة الوطنيػػػة برئاسػػػة الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس )أبػػػو 

طينيوف عمػى مشػارؼ إنتخابػات برلمانيػة مازف(...وكاف المفروض وفقػًا لتمػؾ األجنػدة الزمنيػة، أف يكػوف الفمسػ
لحاحًا مف االنتخابات البمدية. ستحقاقًا وا   ورئاسية، أكثر أىمية وا 

تماـ المصالحة...ىذا أمر  تعديؿ حكومة فّياض، مؤشر ال يقبؿ التأويؿ عمى فشؿ مساعي استئناؼ الحوار وا 
ف أكػد الػرئيس عبػاس ومعػاونوه بػأف تعػد يؿ الحكومػة لػف يمنػع حميػا صػبيحة ال نقاش فيػو وال جػداؿ...حتى وا 

تمػاـ المصػالحة...وفي ظنػي أف مثػؿ ىػذا  اليوـ التالي، إف توفرت الفرصة مف جديد لتشكيؿ حكومة الوحدة وا 
ف كػػاف مػػف الممكػػف النظػػر إليػػو كورقػػة ضػػغط عمػػى حمػػاس وحكومػػة غػػزة، إال أنػػو يظػػؿ مػػع ذلػػؾ،  التعػػديؿ، وا 

 خطوة إلى الوراء بكؿ المقاييس.
مػاس، وبالتحديػد فػي قطػاع غػزة، أف تتخػذ مػف ىػذه الخطػوة، فرصػة لمتنصػؿ مػف المسػؤولية وليس مف حؽ ح

في إفشاؿ مسعى المصالحة، فالحركة مسؤولية مثؿ فتح، إف لـ يكف أكثر منيا، عمى األقػؿ فػي إحبػاط آخػر 
ةعتراؼ جولػػة مػػف جػػوالت المصػػالحة، بسػػبب إنقسػػاماتيا الداخميػػة الظػػاىرة لمعيػػاف، وميػػؿ جناحيػػا الغػػزاوي )بػػ

قيػػادات حمسػػاوية عمنػػًا(، لبلحتفػػاظ بحكومػػة األمػػر الواقػػع فػػي القطػػاع، وتعطيميػػا عمػػؿ لجنػػة اإلنتخابػػات، بػػؿ 
 وميميا إلرجاء كأس االنتخابات إلى أبعد مدى زمني ممكف.

والحقيقػػة أف التعػػديؿ الػػوزراي األخيػػر فػػي راـ اهلل، سػػبقتو تعػػديبلت وتبػػديبلت فػػي المواقػػع والحقائػػب فػػي غػػزة، 
األىـ سبقتو حركة نشطة وغير مسبوقة لمحكومة المقالة في الخارج في األشير واألسابيع األخيرة، بػدءا مػف و 

نتياء بآخر زيارة لوزير خارجيتيا إلى طيراف، لتبديد القمؽ  جوالت رئيسيا إسماعيؿ ىنية الخارجية الواسعة، وا 
 ؟!. ”محور المقاومة والممانعة“اإليراني مف مغبة إبتعاد حماس عف 

عمػػػى أف الطامػػػة الكبػػػرى، سػػػتطؿ برأسػػػيا، إف قػػػررت القيػػػادة الفمسػػػطينية إجػػػراء إنتخابػػػات الحكػػػـ المحمػػػي فػػػي 
الضفة دوف القطاع، عندىا سيكوف اإلنقساـ قد تكّرس جغرافيا وسياسػيًا ومؤسسػاتيًا، وبػةرادة شػعبية...وعندىا 

ستسػياؿ المجػوء إلػى إن تخابػات برلمانيػة ورئاسػية منفصػمة، تعيػد شػبح قد ُيثار السؤاؿ حػوؿ إمكانيػة إسػتمراء وا 
 سيناريو باكستاف الشرقية والغربية، الباكستاف وبنغبلدش.

تصاالت وتعيدات بةسػتئناؼ  قد ال تبدو الصورة بيذا القدر مف التشاؤـ والسودواية، فما زالت ىناؾ حوارات وا 
انتخابات المكتب السياسي ومجمس المساعي ووصؿ ما انقطع...ما زالت ىناؾ فسحة مف الوقت لحيف إتماـ 

شورى حماس...وتجربة الوحدة الميدانية في السجوف وفي حركة التضامف مع األسرى، خارج السجوف وعمى 
إمتػػداد الػػوطف المحتػػؿ والمحاصػػر، تبقػػي جػػذوة األمػػؿ مشػػتعمة فػػي النفػػوس والعقػػوؿ والضػػمائر...لكف األمػػر 

حبػػػاط معظػػػـ ” حةحكايػػػة المصػػػال“الػػػذي ال خػػػبلؼ فيػػػو وال جػػػداؿ، أف  باتػػػت أمػػػرًا ممجوجػػػًا ومثيػػػرًا لسػػػخرية وا 
مػا زالػت تحظػى ” تأبيػد األمػر الواقػع”الفمسطينييف...وىي تبرىف يومًا إثػر آخػر، أف قػوى اإلنقسػاـ والشػرذمة و

 بصوت مرتفع ونفوذ ال يجوز التقميؿ مف شأنو بحاؿ مف األحواؿ.
 79/5/1071الدستور، عمان، 

 
 كإستراتيجية نضالنحو قرار اإلضراب العام  .38

 حنيف زعبي 
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شكمت اإلنتفاضة الثانية وتفاعؿ فمسطينيي الداخؿ معيا، بشكؿ عفوي، شامؿ، ومتواصؿ ألسػبوع، مػع تقػديـ 
التضحية تمو األخرى، دوف ندـ، وبةرادة زاحفة مػف يػـو ليػوـ، معممػا فػي نضػالنا الػوطني. لكنيػا مػع ذلػؾ، لػـ 

 األقؿ تـ التعامؿ معيا حتى اآلف. تشكؿ نقطة تحوؿ في نضالنا، أو ىكذا عمى
وبقػػي التجمػػع الػػوطني الػػديمقراطي يطػػرح سػػؤاال يعتبػػره جوىريػػا ضػػمف مشػػروعو النضػػالي: لمػػاذا لػػـ نسػػتثمر 
المنػػاخ النضػػالي الػػذي أفػػرزه تفاعمنػػا المتػػدحرج والمتصػػاعد مػػع االنتفاضػػة الثانيػػة، والػػذي شػػكؿ اإلسػػتيداؼ 

س الوقػػت ليػػذا التػػدحرج؟ لمػػاذا لػػـ تشػػكؿ ىػػذه الوقفػػة النضػػالية المقصػػود وقػػنص شػػبابنا نتيجػػة وسػػببا فػػي نفػػ
 المميزة لفمسطينيي الداخؿ، نقطة تحوؿ في تاريخ نضالنا؟

وكػػاف الجػػواب أف بعػػض التيػػارات السياسػػية التػػي مػػا زالػػت مييمنػػة عمػػى السػػاحة خشػػيت مػػف جػػو نضػػالي ال 
ؽ معػو مػف جيػة أخػرى، وكػاف أف تراجػع يبلئـ قناعاتيا ومشروعيا السياسي مف جية، وال تسػتطيع أف تتسػاو 

 حتى التجمع عف إعادة شحف ومأسسة األجواء النضالية حينيا.
التي بقيت في حدود اإلنفعالية والتمقائية )مع ذلؾ عمينػا  -يحيؿ ليا وليس يذكر بيا –ما يحيؿ لتمؾ األجواء 

لسػػنة األخيػػرة، تعطػػي مؤشػػرات أف نراىػػا كبدايػػة مرحمػػة نضػػالية جديػػدة(، ىػػي أجػػواء نعيشػػيا وعشػػناىا خػػبلؿ ا
إلى أننا في صدد استعداد نضالي غير انفعالي وليس مجػرد تمقػائي، اسػتعداد تػرجـ عبػر التفاعػؿ الفػوري مػع 
األحػػػػػداث الوطنيػػػػػة الجاريػػػػػة دوف ضػػػػػرورة وجػػػػػود "مكونػػػػػات" دراميػػػػػة كاإلنتفاضػػػػػة الثانيػػػػػة أو سػػػػػقوط ضػػػػػحايا 

أف مرحمػػة مػػا بعػػد االنتفاضػػة الثانيػػة، سػػاىمت فػػي  فمسػػطينييف، أو غػػزو وقصػػؼ لممػػدف الفمسػػطينية. وال شػػؾ
إنتاج ىذه الجيوزية بشكؿ صامت وتراكمي، وىي مرحمة شيدت مف جية نضوجا في وعينا الوطني يتمحور 
حوؿ وضػوح انتمائنػا كمرجعيػة فيمػا يتعمػؽ بقضػايا المواطنػة واإلنػدماج والمسػاواة، ومػف جيػة أخػرى تصػاعدا 

نكار حقنا  عمى الوطف وليس فقط في الوطف. في مشروع التيويد وا 
ىػػػػذه الجيوزيػػػػة تعنػػػػي عػػػػدـ الحاجػػػػة السػػػػتعدادات وتعبئػػػػة متواصػػػػمة إلنجػػػػاح تعبيػػػػرات ونشػػػػاطات اإلحتجػػػػاج 
والنضاؿ، ونجاح اإلضراب األخير ىو خير مثاؿ عمى ذلؾ )ذلؾ ال يعني أف استعدادت وتييئة أفضؿ تثمر 

ت التضامف مع األسرى، الذي شمؿ بمدانا عػدة، وتعػدد نجاحا أكبر(، وىذه الجيوزية تعني أيضا تعدد نشاطا
صرار اآلالؼ عمى الخػروج بشػكؿ متػواؿ مػف يػوـ األرض  2نشاطات الخيمات الشبابية قبؿ حوالي  أشير، وا 

لمسيرة العودة لمسيرة النكبة، وتعدد نشاطات الشبيبة فػي الجامعػات، حتػى ولػو كنػا نتحػدث عػف مشػاركة أقػؿ 
حجـ الوعي المنشود، مع ذلؾ تبقى مؤشرات بأف األرض تمور، وىي في مرحمة  مف حجـ التحدي، وأقؿ مف

مخػػاض، عمينػػػا أف نسػػتثمرىا لتنجػػػب مػػا لػػػـ تسػػتطع االنتفاضػػػة الثانيػػة أف تنجبػػػو مػػف قػػػوانيف أخػػرى لممرحمػػػة 
 النضالية القادمة.

خػرى مػع انسػداد إف حاجتنا لتصعيد النضػاؿ ليواجػو المػد العنصػري التيويػدي مػف جيػة، وليػتبلءـ مػف جيػة أ
األفؽ السياسي لمآلليػات التػي طرحػت حتػى اآلف إلنيػاء االحػتبلؿ فػي الضػفة وغػزة، وليجيػب مػف جيػة ثالثػة 

تعريؼ إطار مشترؾ لمنضاؿ السياسي الوطني الفمسطيني مف جية ثالثة، ىػو سػؤاؿ  -وبديية–عمى ضرورة 
 يحتاج إلبداع سياسي بقػدر مػا يحتػاج مطروح عمى األقؿ مف قبؿ التجمع الوطني الديمقراطي، وىو سؤاؿ ال

إلرادة سياسػػػية، ولقناعػػػة بػػػأف الدولػػػة تصػػػعد، وىػػػي تفعػػػؿ ذلػػػؾ بسػػػيولة كونيػػػا تمتمػػػؾ أدوات السػػػمطة والنفػػػوذ 
والعنؼ، وتستعمميا جميعا ليس كػأدوات لممواطنػة والحقػوؽ، بػؿ كػأدوات لمقمػع: البرلمػاف، الشػرطة، الشػاباؾ، 

يػػا اإلسػػرائيمية تنتقػػؿ بالكامػػؿ إلػػى جيػػة القػػامع، وتتحػػوؿ تػػدريجيا لمؤسسػػات المحػػاكـ، البمػػدوزر، حتػػى األكاديم
فاشػػية منسػػجمة مػػع سػػائر مؤسسػػات الدولػػة. وىػػي ستسػػتمر فػػي التصػػعيد طالمػػا لػػـ نسػػتثمر التفاعػػؿ الشػػعبي 
األخيػػر، ولػػـ نحػػدد مسػػارات سػػبؽ ولجأنػػا إلييػػا لكػػف دوف اعتمادىػػا كاسػػتراتيجية، ومسػػارات ربمػػا لػػـ نفكػػر بيػػا 
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إلػى جانػب  -قا بشكؿ جدي مع أف بعضنا طرحيا بشكؿ جدي.ما عمينا أف نتخذه فورا مف قرارات عينيػة ساب
ما يمكف أف يحدث انقبلبا في أدائنا السياسي، أال وىػو إعػادة بنػاء لجنػة المتابعػة بشػكؿ عصػري ومؤسسػاتي 

كفػي لمؤسسػة عمييػا وغير اعتباطي، عمى خبلؼ مػا يحػدث اآلف، حيػث الحػس الػوطني لػرئيس المتابعػة ال ي
، ىػػػو اعتمػػػاد اإلضػػػرابات العامػػػة بشػػػكؿ اسػػػتراتيجي، فيػػػذه  -أف تكػػػوف األولػػػى والتمثيميػػػة لشػػػعبنا فػػػي الػػػداخؿ

 اإلضرابات تتعدى أف تكوف "وسيمة" كما يحمو لمبعض أف يردد، لتكوف جزءا مف ثقافة سياسية.
و بشكؿ تقنػي وجػاؼ، وكمجػرد أداة، صحيح أف اإلضراب ليس ىدفا بحد ذاتو، لكف ذلؾ ال يعني التعامؿ مع

ال تحمػػؿ ثقافػػة أو ديناميكيػػة أو مػػردود خػػاص بيػػا. فيػػو الجػػزء الػػذي يجعمػػؾ مسػػيطرا عمػػى إحػػداث خمػػؿ فػػي 
النظػاـ وفػي الحيػػاة العاديػة، التػػي تريػدىا السػمطة "عاديػػة"، وىػو موقػػؼ أخبلقػي وسياسػي وتثقيفػػي، وقوتػو فػػي 

دث العينػػي، أو القضػػية، يػػـو األرض أو النكبػػة، لتحمػػؿ ثقافػػة وضػػوح رسػػالتو، التػػي تتعػػدى الموقػػؼ تجػػاه الحػػ
نضػػاؿ تتضػػػمف أنػػػو ال تطبيػػػع مػػػع إنكػػػار اليويػػػة والتػػػاريخ والػػػذاكرة وعبلقتنػػػا مػػػع وطننػػػا، وأف إغػػػبلؽ المحػػػاؿ 

 التجارية و"خسارة" يـو عمؿ، ىو ثمف نضالي بخس أماـ تضحيات جبارة قدميا شعبنا.
ثقافػػة نضػػاؿ، عميػػو أف يكػػوف جػػزءا مػػف عمميػػة إعػػادة رسػػـ ألسػػتراتيجيات ىػػذا التعامػػؿ مػػع "اإلضػػراب" العػػاـ ك

نضالنا، بما في ذلؾ طبيعة وعمؽ التنسيؽ السياسي بيف التيارات السياسية الثبلث الفاعمة عمػى السػاحة، وال 
يتعدى النقاش حوؿ كيفية خػوض االنتخابػات إال جػزءا مػف نقػاش أشػمؿ حػوؿ طبيعػة تحديػد أىػداؼ ووسػائؿ 

الػػػػوطني. لقػػػػد أشػػػػار جمػػػػاؿ زحالقػػػػة إلػػػػى اعتمػػػػاد العصػػػػياف المػػػػدني كةحػػػػدى اسػػػػتراتيجيات مقاومػػػػة  نضػػػػالنا
المخططػػات والقػػوانيف العنصػػرية والتيويديػػة، وربمػػا آف اآلواف لدراسػػة ىػػذه االسػػتراتيجية، معناىػػا، إمكانياتيػػا، 

يػػة التػػي ستضػػع قواعػػد حػػدودىا، بشػػكؿ جػػدي، فأىميػػة إعػػادة بنػػاء لجنػػة المتابعػػة، تكمػػف فػػي أنيػػا سػػتكوف اآلل
 سياسية لمرحمة جديدة، وليس مجرد عممية ترتيب أوراؽ لبيت قديـ.

إف النقػػػاش حػػػوؿ اسػػػتراتيجيات نضػػػالنا السياسػػػي عميػػػو أف يػػػتـ مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار سػػػياؽ "المواطنػػػة"، 
اؽ والء الخاص بنا كفمسػطينييف، ضػمف مػا فعمػو التجمػع مػف توسػيع مفيػـو "المواطنػة" بشػكؿ يحوليػا مػف سػي

 وتكبيؿ لمنضاؿ، لسياؽ تحدي وتوسيع لمفيـو النضاؿ السياسي، وعميو أف يتـ أيضا ضمف رؤية جديدة 
 

لمحراؾ الوطني لفمسطينيي الداخؿ كجزء مف الحراؾ الوطني العاـ لشعبيـ في كافة أماكف تواجده، ممػا يعنػي 
 افية.ضرورة تطوير حراؾ سياسي وطني فمسطيني مشترؾ قاطع لمشرذمة الجغر 

 78/5/1071، 48عرب 

 
 ل عودة عن حق العودة .39

 واصؿ طو 
أيػار الجػاري كػاف اضػرابًا ناجحػًا  94اإلضراب العاـ الذي نفذتو جماىيرنا العربية الفمسطينية فػي الػداخؿ فػي 

طؽ. وبامتياز بناءًا عمى التقارير واالتصاالت والجوالت الميدانية التي قاـ بيا نشطاؤنا وقياداتنا في كؿ المنػا
ونسػػػتطيع أف نقػػػوؿ إف ىػػػذا اإلضػػػراب بخصوصػػػيتو وىدفػػػو يعتبػػػر مػػػف أنجػػػح اإلضػػػرابات التػػػي أقرتيػػػا لجنػػػة 

 المتابعة.
إف تفاعؿ الجماىير ورد فعميا الطبيعي باالستجابة لنداء لجنة المتابعة لئلضراب العاـ في ذكرى نكبة شػعبنا 

ء الخاويػػة عمػػى مػػدى أسػػابيع طويمػػو إنمػػا يػػدؿ المسػػتمرة، ودعمػػًا لمحركػػة األسػػيرة التػػي أعمنػػت إضػػراب األمعػػا
عمى النضج والوعي والمزاج الوطني الذي يسكف داخػؿ كػؿ واحػد فينػا، ويػدؿ عمػى االرتبػاط الوثيػؽ بػيف ىػذه 
الجمػػػػاىير وأرضػػػػيا وشػػػػعبيا وأسػػػػراىا، فيبػػػػت ىػػػػذه الجمػػػػاىير واسػػػػتجابت لئلضػػػػراب عمػػػػى مختمػػػػؼ مشػػػػاربيا 
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ابة الشػػاممة لنػػداء اإلضػػراب جوابػػًا شػػافيًا لكػػؿ مػػف حػػاوؿ إحباطيػػا العقائديػػة والسياسػػية، فكانػػت ىػػذه االسػػتج
 وعرقمة استجابتيا بدعوى أف الظروؼ غير ناضجة، وأف الجو العاـ ىو جو إحباط.

كذلؾ كانت ىذه االستجابة ردًا عمى وسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية المختمفة وصحافيييا الذيف طبمػوا وزمػروا قبػؿ 
لو، فاستمعنا لمتقارير المفبركة والمغرضة التي حاوؿ مروجوىػا بالتسػمح بمقولػة إف وخبلؿ يوـ اإلضراب إلفشا

قرار لجنة المتابعة قد اتخذ بآلية غير دستورية رغـ أنيـ يعمموف جيدًا أف ممثمي جميع مركبات لجنة المتابعة 
حيػػث صػػوتت قػػد حضػػروا االجتمػػاع الطػػارئ واتخػػذوا قػػرار اإلضػػراب بعػػد نقػػاش مسػػتفيض ال يشػػوبو شػػائبة، 

جميع األحزاب إلى جانب قرار اإلضراب باستثناء الجبية )الحػزب الشػيوعي ( التػي عارضػتو بتعميػؿ وتفسػير 
لـ يقبمو الحضػور، فكػاف القػرار دسػتوريًا وفػؽ اآلليػة الصػحيحة التػي أقػرت بعػد إعػادة بنػاء لجنػة المتابعػة فػي 

 ىذه الدورة.
اريػة والعمػاؿ والمػوظفيف فػي قرانػا ومػدننا العربيػة ممػا يشػير لقد شمؿ اإلضراب كافة المؤسسات والمحاؿ التج

ويؤكػػد أف جماىيرنػػا أصػػبحت مػػف النضػػج والػػوعي تفػػوؽ العديػػد مػػف القيػػادة السياسػػية المتػػرددة خاصػػة عنػػدما 
يتعمؽ األمر بالقضايا الوطنية والقومية الخالصة التي تتناقض مع فكرىـ وتوجياتيـ وقناعاتيـ السياسية التي 

 ىي األخرى مع السواد األعظـ مف قواعدىـ الشعبية.تتناقض 
سػػػوؼ يسػػػجؿ كمفصػػػؿ نضػػػالي ىػػػاـ وأساسػػػي فػػػي نضػػػالنا  1091أيػػػار  94اإلضػػػراب العػػػاـ الػػػذي نفػػػذ يػػػـو 

السياسي ضد المؤسسة اإلسرائيمية التي سمبتنا وتسمب حقوقنا وحقػوؽ ميجرينػا والجئينػا، وتػراوغ فػي التوصػؿ 
وتسػػوية مػػع أنفسػػنا مػػف خػػبلؿ إقامػػة دولػػة فمسػػطينية وعاصػػمتيا القػػدس  إلػػى حػػؿ سياسػػي نعتبػػره حػػبًل وسػػطاً 

 الشريؼ.
يػػأتي اإلضػػراب ليقػػوؿ ليػػذه المؤسسػػة بنجاحػػو البػػاىر إننػػا لػػف نقبػػؿ بعػػد اليػػـو أف يػػنعـ مػػف يػػأتوف مػػف خمػػؼ 
الضػػػػباب بالرفاىيػػػػة واألرض عمػػػػى حسػػػػابنا نحػػػػف أصػػػػحاب األرض األصػػػػمييف، إذ ال يجػػػػوز أف تحػػػػـر ىػػػػذه 

ف صفورية والمجوف وميعار مف أف يعود إلى بيتو وأرضو التي تبعد عنو أمتار بينما ينعـ بيا مف المؤسسة اب
 أتوا مف خمؼ الضباب، فحؽ العودة لكؿ البلجئيف والميجريف ىو حؽ غير قابؿ لمتصرؼ.

ف كانت لساعت لػػ "المجوف" إال تأكيد عمى التمسؾ بحؽ العودة، وأنو ال عػود ة عػف حػؽ وما العودة الرمزية وا 
 العودة.

 78/5/1071، 48عرب 

 
 كشف حساب أميركي .40

 نقوال ناصر
االنتخابػػات األميركيػػة موسػػـ مػػزاد بػػيف المتنافسػػيف فييػػا عمػػى دعػػـ دولػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، وكػػاف كشػػؼ 
الحسػػػاب الػػػذي قدمتػػػو مسػػػاعدة وزيػػػرة الخارجيػػػة لشػػػؤوف المنظمػػػات الدوليػػػة، ايسػػػثر بريمػػػر، لمجنػػػة الييوديػػػة 

ة في مدينة ميامي الكبرى بوالية فموريدا في الرابع والعشريف مف نيساف / أبريؿ الماضػي مجػرد عينػة األميركي
يعطػػي استعراضػػيا نموذجػػػا ليػػذا المػػزاد األميركػػػي الموسػػمي، لكنػػو كشػػػؼ يضػػع الػػرئيس محمػػػود عبػػاس فػػػي 

"إننػا ال نريػد صػداما مػع مواجية قائمة ومرتقبة مع الواليات المتحدة ال تنسجـ مع قولو يوـ الثبلثػاء الماضػي 
 الواليات المتحدة" في سياؽ تأكيده عمى "تواصؿ المساعي الفمسطينية في األمـ المتحدة".

وليػػذه العينػػة أىميػػة خاصػػة فػػي سػػياؽ توجػػو الرئاسػػة الفمسػػطينية، كبػػديؿ السػػتئناؼ المفاوضػػات المباشػػرة مػػع 
ميػػا تحقػػؽ مػػا فشػػمت فػػي تحقيقػػو فػػي أيمػػوؿ / دولػػة االحػػتبلؿ، لمعػػودة إلػػى محاولػػة دؽ أبػػواب األمػػـ المتحػػدة ع
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سػػبتمبر الماضػػي مػػف انتػػزاع موافقػػة مجمػػس األمػػف الػػدولي والجمعيػػة العامػػة لممنظمػػة األمميػػة عمػػى االعتػػراؼ 
بدولػة فمسػػطينية وبعضػوية ىػػذه الدولػة فييػػا، كػوف األمػػـ المتحػدة ىػػي أكبػر المنظمػػات الدوليػة عمػػى اإلطػػبلؽ 

 مر.التي تقع ضمف اختصاص ايسثر بري
قػػدمت المسػػؤولة األميركيػػة لكشػػؼ حسػػابيا بػػالقوؿ "إننػػي سػػوؼ أركػػز اليػػـو عمػػى الجيػػود بعيػػدة المػػدى التػػي 
بػذلتيا اإلدارة )حكومػػة بػػاراؾ أوبامػا الػػذي رشػػح نفسػو لواليػػة ثانيػػة( لتطبيػع وضػػع إسػػرائيؿ فػي النظػػاـ األوسػػع 

رعية عنيػػا"، مشػػيرة إلػػى "التػػزاـ ال يفمػػو متعػػدد األطػػراؼ لؤلمػػـ المتحػػدة، ولمتصػػدي لمجيػػود المباشػػرة لنػػزع الشػػ
 الحديد مف الرئيس )باراؾ( أوباما بدعـ إسرائيؿ عبر كؿ نظاـ األمـ المتحدة".

ومف تفاصيؿ كشؼ الحساب الذي قدمتو بريمر يتضح أف "ىػذه "الجيػود" األميركيػة كانػت فػي الواقػع تنصػب 
مولػػػػة دوف إضػػػفاء الشػػػرعية الدوليػػػة عميػػػػو. عمػػػى منػػػع "تطبيػػػع" الوضػػػع الفمسػػػػطيني فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة والحي

ؼ"جيودنػػػا لمعمػػػؿ مػػػع إسػػػرائيؿ فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة تعرضػػػت الختبػػػار خطيػػػر. وعمػػػى مػػػدى الشػػػيور العديػػػدة 
الماضػية انخرطنػػا فػي مػػاراثوف دبموماسػػي دولػي لمعارضػػة محاولػة العضػػوية الفمسػػطينية فػي نيويػػورؾ وغيرىػػا 

قمنػػا المػػرة تمػػو األخػػرى إف الواليػػات المتحػػدة تعػػارض بقػػوة جيػػود  فػػي نظػػاـ األمػػـ المتحػػدة"، والسػػبب ىػػو "أننػػا
معالجة قضػايا الوضػع النيػائي فػي األمػـ المتحػدة بػدؿ المفاوضػات المباشػرة"، وألف "حػؿ الػدولتيف لػف يتحقػؽ 

 عبر طريؽ قصير في األمـ المتحدة" فيذا "عمؿ سابؽ ألوانو".
المتحػدة "ييػدد بصػورة خطيػرة المصػالح األمنيػة لمواليػات واعتبرت بريمر انضماـ فمسطيف إلى وكػاالت األمػـ 

المتحػػدة" وىػػددت ب"نتيجػػة مػػدمرة مباشػػرة" عمػػى أي وكالػػة تكػػرر تجربػػة اليونسػػكو فػػي قبػػوؿ فمسػػطيف عضػػوا 
 فييا.

يػراف معػا  كما يمفت النظر إلى أنيا تعتبر جيود ببلدىا الدبموماسية في األمـ المتحدة ضد فمسطيف وسورية وا 
تجاه ذاتو، وىذه مفارقة في ضوء الجيود األميركية الحثيثة والمحمومة لمفصؿ بػيف الفمسػطينييف تصب في اال

 وبيف الدولتيف العربية واإلسبلمية.
فالواليػػػات المتحػػػدة "عارضػػػت القػػػرارات غيػػػر المتوازنػػػة أحاديػػػة الجانػػػب" فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة 

دولية لمطاقة الذرية ومجمس حقػوؽ اإلنسػاف التػابع لؤلمػـ المتحػدة ومجمس األمف الدولي و"يونسكو" والوكالة ال
و"عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، عارضػػػت اإلدارة بقػػػوة الشػػػير الماضػػػي )آذار / مػػػارس( إنشػػػاء لجنػػػة تقصػػػي حقػػػائؽ 
بمجمػػػس حقػػػوؽ اإلنسػػػاف بشػػػأف المسػػػتوطنات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة والقػػػدس الشػػػرقية"، "كمػػػا عارضػػػنا... تقريػػػر 

اضحيف بأننا نريد رؤية نياية لعمؿ األمـ المتحدة فػي مػا يتعمػؽ بػالتقرير"، و)عارضػنا( غولدستوف ... وكنا و 
 "عدة قرارات بشأف حادث أسطوؿ" الحرية لغزة.

وفػػي المقابػػؿ، "قػػدنا جيػػودا إلنشػػاء مقػػرر خػػاص لوضػػع حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي إيػػراف ولجنتػػيف دوليتػػيف لتقصػػي 
 ة مف مقاعد منتخبة في المجمس" ذاتو.الحقائؽ في سورية وليبيا" و"حرمنا إيراف وسوري

" فػػي األمػػـ المتحػػدة وخارجيػػا و"نجحػػت" فػػي  و"خػػبلؿ السػػنوات الػػثبلث الماضػػية عممػػت اإلدارة يومػػا تمػػو يػػـو
سػػرائيؿ" ومنيػػا قضػػايا تتعمػػؽ "بمكافحػػة اإلرىػػاب  "قضػػايا أمنيػػة تحظػػى باىتمػػاـ كبيػػر مػػف الواليػػات المتحػػدة وا 

. ومػػع ذلػػؾ فةنيػػا افتخػػرت بمسػػاىمة ببلدىػػا فػػي "ىزيمػػة قػػرار القػػدرات وعػػدـ انتشػػار" أسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ
 ".1090النووية إلسرائيؿ في المؤتمر العاـ لموكالة الدولية لمطاقة الذرية في أيموؿ / سبتمبر عاـ 

وأشػػادت بػػدور الواليػػات المتحػػدة التػػي "قػػادت جيػػودا" دوليػػة كػػي يتبنػػى مجمػػس األمػػف الػػدولي قػػرارات "تعػػزز" 
يراف، و"قدنا جيودا" مماثمة في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. و" في حزيراف / يونيو  العقوبات ضد سورية وا 

سػػاعدنا فػػي قيػػادة جيػػود لتبنػػي قػػرار فػػي مجمػػس محػػافظي الوكالػػة الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة يػػديف سػػورية  1099
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اف فػػػي تشػػػريف الثػػػاني / نػػػوفمبر بعػػدـ االمتثػػػاؿ اللتزاماتيػػػا النوويػػػة الدوليػػػة"، وفػػي تبنػػػي قػػػرار مماثػػػؿ ضػػػد إيػػر 
 الماضي.

واعتبرت بريمر كؿ ما تقدـ وغيره "خطوات دفاعية" لذلؾ فةف "جيودنا تتجاوز مثؿ ىػذه الخطػوات الدفاعيػة"، 
كي "تعمؿ الواليات المتحدة مع إسرائيؿ" لخدمة أجندتيا الدولية، وأوردت "بعض األمثمة ليذا التعاوف: "تعييف 

ي األمـ المتحدة مثؿ فرانسػيس راداي الػذي اختيػر عضػوا خبيػرا فػي مجموعػة العمػؿ إسرائيمييف في مناصب ف
 الخاصة بةزالة التمييز ضد المرأة بمجمس حقوؽ اإلنساف".

ساعدنا في تأميف الموافقة عمى قرارات برعاية إسرائيمية حوؿ التكنولوجيا  1099"في كانوف الثاني / ديسمبر 
 الزراعية".

 –وضػػػػع إسػػػػرائيؿ فػػػػي ىيئػػػػات دوليػػػػة، مثػػػػؿ منظمػػػػة التعػػػػاوف االقتصػػػػادي والتنميػػػػة  "إحػػػراز تقػػػػدـ فػػػػي تطبيػػػػع
OECD." 

" فػي الثػاني مػف شػباط / UNDP -"انضماـ إسرائيؿ إلى المجمس التنفيذي لبرنػامج األمػـ المتحػدة اإلنمػائي 
 ".1092فبراير الماضي واالنضماـ إلى مجمس "يونيسيؼ عاـ 

رؾ السػاحة" فػي األمػـ المتحػدة "لمقػوى الصػاعدة" )روسػيا والصػيف وغيرىمػا وتعيدت بريمر بػ" أننا ال يمكننػا تػ
 مف دوؿ مجموعة "بركس"( و"لؤلعداء، مثؿ إيراف وسورية"، كما قالت.

دارتيػا بػافتراض أف ىنػاؾ فػي  وال مناص ىنا مف مبلحظة التضميؿ اإلعبلمي الذي مارستو وتمارسو بريمر وا 
 االحتبلؿ مف شرعيتيا.العالـ مف يسعى حقا إلى تجريد دولة 

فمنظمػة التحريػر الفمسػطينية قػد اعترفػت بشػرعية وجػود دولػة االحػتبلؿ حتػى قبػؿ أف تحصػؿ منيػا عمػى جػػزء 
ولػػو رمػػزي مػػف الحقػػوؽ الوطنيػػة المشػػروعة لشػػعبيا، وىػػي ال تػػزاؿ تجيػػد كػػذلؾ مػػف أجػػؿ االعتػػراؼ بشػػرعية 

امعة العربيػة عمػى "مبػادرة السػبلـ العربيػة" التػي فمسطينية مجتزأة "باالتفاؽ" معيا، ناىيؾ عف إجماع دوؿ الج
تعػػرض عمييػػا مبادلػػة االعتػػراؼ العربػػي واإلسػػبلمي الجمػػاعي معيػػا باعترافيػػا بشػػرعية دويمػػة فمسػػطينية عمػػى 

 جزء يسير ال يزاؿ تحت االحتبلؿ مف الوطف التاريخي لمشعب الفمسطيني.
ي الثامف مف ىذا الشير إنو "اليـو أكثر قمقػا مػف وكانت بريمر تكرر قوؿ نائب الرئيس األميركي جو بايدف ف

أي وقت مضى" بسبب وجود "محاولػة دوليػة" ؿ"نػزع شػرعية" دولػة االحػتبلؿ، مضػيفا إنػو "توجػد دولػة واحػدة، 
دولة واحدة فقط في العالـ تصدت ليذه المحاولة دوف تردد"، أي الواليػات المتحػدة، وىػو ماكػاف رئيسػو أوبامػا 

خطاب لو أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عندما قاؿ: "إف جيود نزع شرعية إسػرائيؿ قد تعيد بو في آخر 
 سوؼ تواجو فقط بمعارضة ال تيتز مف الواليات المتحدة".

وألنػو لػيس مػف المعػروؼ أنػو يوجػد فػي المجتمػع الػدولي مػف يسػعى إلػى تجريػد دولػة االحػتبلؿ مػف شػػرعيتيا، 
ميؿ األميركػػػي ىػػػو اإلصػػػرار عمػػػى منػػػع األمػػػـ المتحػػػدة مػػػف االعتػػػراؼ فػػػةف اليػػػدؼ الوحيػػػد لتفسػػػير ىػػػذا التضػػػ

بالشرعية الفمسطينية، فالواليات المتحدة ال تزاؿ، كما يبدو، تعتبر ىذه الشرعية نقيضا لشرعية دولة االحتبلؿ 
 حتى بعد أف تخمى الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني وجامعة الدوؿ العربية عف اعتبارىا كذلؾ.

 78/5/1071، سطين أون لينفم
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الذاكرة السياسية، ىو عنواف لبرنامج )العربية( الذي استضػاؼ محمػد رشػيد المستشػار السػابؽ لمػرئيس الراحػؿ 
أيػػػاـ عمػػػى عػػػرض الحمقػػػة األولػػػى مػػػف البرنػػػامج تحركػػػت ىيئػػػة محاكمػػػة الفسػػػاد  2ياسػػػر عرفػػػات، بعػػػد مػػػرور 

 )رفيؽ النتشة( لمطمب مف اإلنتربوؿ القبض عمى محمد رشيد بتيـ الفساد واالختبلس. الفمسطينية برئاسة
الحػػديث فػػي فمسػػطيف عػػف فسػػاد محمػػد رشػػيد واختبلسػػاتو الماليػػة وتصػػرفاتو االقتصػػادية المشػػبوىة فػػي عيػػد 

عػادة مػا الرئيس الراحؿ، عديدة، وال تكاد تنتيي عند مجموعات المتنفذيف في السمطة وفي منظمػة التحريػر، و 
يربطػػوف بينػػو وبػػيف محمػػد دحػػبلف، وشػػيمعوف بيػػرس، وتػػذكر أحػػاديثيـ أرقامػػًا بػػالمبلييف التػػي تعػػود ممكيتيػػا 
لمنظمة التحرير الفمسطينية والشعب الفمسطيني ولكف ال يعمـ عنيا أحد شيئًا، ويقولوف إف مفتاح السر في يد 

 محمد رشيد نفسو.
الفسػػاد واالخػػتبلس التػػي ينسػػبيا النتشػػة لمحمػػد رشػػيد، ولكػػػف  الشػػعب الفمسػػطيني كمػػو يوشػػؾ أف يتقبػػؿ تيمػػة

الشػػعب يسػػأؿ لمػػاذا اآلف تحركػػت التيمػػة؟! ولمػػاذا اآلف طمبػػت السػػمطة تػػدخؿ اإلنتربػػوؿ؟! مػػا عبلقػػة حمقػػات 
برنامج الذاكرة السياسية بالطمب القضائي؟ ىػؿ سػرب البرنػامج لمسػمطة بعػض مػا يعتػـز محمػد رشػيد الحػديث 

اد مالى عند قيادات في السمطة وفي المنظمة، فجاءت ضربة النتشة استباقية بةيعاز مػف عنو مف أسرار وفس
المستوى القيادي األوؿ ؟! سؤاؿ لماذا اآلف سؤاؿ محيػر ومثيػر، ولكنػو منطقػي ومتوقػع، ال دفاعػًا عػف محمػد 

الشػػػعب رشػػػيد الػػػذي شػػػارؾ فػػػي الفسػػػاد واإلفسػػػاد، ولكنػػػو سػػػؤاؿ البحػػػث عػػػف المجيػػػوؿ الػػػذي تخبئػػػو قيػػػادات 
 الفمسطيني، والذي أوصؿ القضية الفمسطينية إلى ىذا المستوى مف التراجع أماـ االحتبلؿ واالستيطاف ؟!!.

في دفاع محمد رشيد األولي عف نفسو ىاجـ الرئيس محمود عبػاس واتيمػو بالفسػاد المػالي، واالسػتحواذ عمػى 
الػػذي عػػاد إلػػى غػػزة مػػف تػػونس بعػػد  مميػػوف( دوالر، ومجموعػػة مػػف القصػػور فػػي الػػداخؿ والخػػارج، وىػػو 900)

ألؼ دوالر( ىي مجموع ما أعطاه لو محمد رشػيد بنػاء عمػى تعميمػات  14توقيع اتفاؽ أوسمو وليس معو إال )
الراحػؿ ياسػر عرفػػات، محمػد رشػػيد يػتيـ عبػػاس بالرشػوة واالخػػتبلس ويتحػداه فػػي الكشػؼ عػػف ثروتػو وأموالػػو، 

 لعباس نفسو.ويقوؿ إنو جاىز لممثوؿ أماـ قضاء ال يخضع 
لدى األوروبييف معمومات موثقة عف فساد قيادات متعددة في السمطة وفي منظمة التحريػر، وقػد أضػرت ىػذه 
المعمومات بالمنح المقدمة مف الدوؿ المانحة، وباألمس أعػاد سػبلـ فيػاض تشػكيؿ حكومتػو عمػى خمفيػة فسػاد 

داري مػػتيـ فييػػا عػػدد مػػف الػػوزراء، والغريػػب فػػي الػػوطف ال فمسػػطيني أف ممفػػات الفسػػاد يحرثيػػا اإلعػػبلـ مػػالي وا 
جيئة وذىابًا ولكف القضاء يبقى متفرجًا عمى لعبة الفساد، وكأف أياٍد خفية ال تريد الطيػارة لممػاؿ الفمسػطيني، 
وال لمحياة السياسية الفمسطينية، فبل تػرى مفسػديف أمػاـ القضػاء أو فػي السػجوف، وال تػرى حجػزًا عمػى األمػواؿ 

 د، بؿ تجد عادة العكس حيث يرقى الفاسد، والمفسد، ويصير أقرب إلى القيادة، وأكثر نفوذًا؟!وال عمى األفرا
الفسػػاد المػػالي فػػي السػػمطة وفػػي الحكومػػة فػػي راـ اهلل موجػػود بحسػػب معطيػػات الشػػارع الفمسػػطيني واالتيامػػات 

نكػػاره، ولكػػف ال أحػػ د يممػػؾ منيجػػًا مصػػنفًا المتبادلػػة بػػيف األطػػراؼ القياديػػة، وال أحػػد يسػػتطيع نفػػي المػػرض وا 
لمعبلج وال آليات عدؿ يمكنيا استعادة ماؿ الشعب والضرب عمى يد المفسديف، والسػبب يرجػع إلػى قػوليـ إذا 

 رتع الراعي ارتعت الرعية، وعندىا ال إصبلح.
 78/5/1071، فمسطين أون لين
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ابع يتصػػور أف يكػػوف المشػػيد الفمسػػطيني أكثػػر ديناميكيػػة مػػف ذي قبػػؿ، بحكػػـ الحػػراؾ فػػي حػػيف كػػاف كػػؿ متػػ
العربػػي الػػذي انبثػػؽ مػػع ربيػػع الثػػورات الشػػعبية، فػػةف واقعػػًا غيػػر متوقػػع جػػاء مػػع ىػػذا الحػػراؾ، فثػػورات العػػرب 

خي كانػػت ضػػعيفة التوظيػػؼ واالسػػتثمار لشػػعار فمسػػطيف فػػي سػػاحاتيا نسػػبيًا، بػػؿ إف اضػػراب األسػػرى التػػاري
الػذي يعػد سياسػيًا محاولػػة جديػة إلخػراج المشػػيد الفمسػطيني مػف جمػػوده، وقػع ىػو اآلخػػر تحػت ظرفيػة الحػػاؿ 
العربيػػػة المشػػػغولة بأولوياتيػػػا، ولػػػـ نشػػػيد التفاعػػػؿ البلئػػػؽ مػػػع معػػػركتيـ األسػػػطورية، وىػػػذا مػػػا عكػػػس طابعػػػًا 

عمرىػا تنػبض عمػى إيقػاع السػاعة اجتماعيًا وسياسيًا محميًا ليػذه الثػورات، وىػي ثػورات الشػعوب التػي عاشػت 
 الفمسطينية.

إف الطموح إلى حراؾ فمسطيني شعبي يقمب موازيف الحاؿ السائدة منذ عقود، خصوصًا في ما يتعمػؽ بعمميػة 
التسوية السياسية وكؿ ما ارتبط بيا، قد يبدو مؤجبًل ىذه الفترة ألسباب ليس أكثرىا االحتبلؿ وأقميا االنقساـ، 

فمسػػطيني يعػػيش لحظػػات تاريخيػػة مػػا كػػاف ينبغػػي تفويتيػػا لػػو تػػوافرت لػػو عوامػػؿ قيػػاـ ثػػورة عممػػًا أف الشػػعب ال
داخميػػػة، إال أف الطػػػابع االجتمػػػاعي المحمػػػي لثػػػورات العػػػرب قػػػد ال تناسػػػب طموحػػػًا شػػػعبيًا فمسػػػطينيًا لثػػػورة ال 

ال بثورة محدودة المطالب  تستطيع أف تكوف إال سياسية بامتياز ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بيٍـّ عاـ مفتوٍح إقميمياً 
 داخميًا، إذ إف الداخؿ قد ال يستوعب رفع المطالب االجتماعية إلى أولوياتو في ظؿ وجود االحتبلؿ.

وىذا ليس تبريرًا لتخمؼ الشارع الفمسطيني عف المحاؽ بركب الربيع بقدر ما ىو محاولة لفيػـ حيثيػات واقعػو، 
 كُمْمِيـٍ ألي حراؾ ثوري في المنطقة. -وال يزاؿ-ية فالشارع الفمسطيني عاش طواؿ العقود الماض

أف الفمسطينييف يعيشػوف ىػاجس أي تغييػر مرتقػب عربيػًا، فالمشػيد العربػي التقميػدي الػذي تميػز بػوتيرة بطيئػة 
ورديئة إلحداث أي تغيير واضح حمؿ في أكثر مػف محطػة تغييريػة كػوارث عمػى الفمسػطينييف البلجئػيف فيػو، 

ومػػا نػػتج عنيػػا مػػف تشػػريد آلالؼ  9889الفمسػػطينية ال تػػزاؿ تستحضػػر أزمػػة الخمػػيج عػػاـ والػػذاكرة الجمعيػػة 
الفمسطينييف، وكذا األمر في العراؽ الذي ال يزاؿ الفمسطيني يجني أشواؾ التغيير فيو حتى اآلف، وليس آخر 

دومػػًا لكثيػػر مػػف ىػػذه الػػذكريات مػػا جػػرى لمفمسػػطينييف فػػي نيػػر البػػارد فػػي لبنػػاف، فالمراحػػؿ االنتقاليػػة مرشػػحة 
األخذ والرد في كؿ مكونات المجتمع الذي يتييػأ لمتغيػر، والبلجػئ الفمسػطيني كحمقػة ضػعيفة فػي المجتمعػات 
العربية ربما يكوف مرشحًا بقوة لدفع أثماف االنتقػػاؿ مف حػػيز الثػورة إلػى حيػز الدولػة، فضػبًل عػف الخشػية مػف 

بػػيف مكػػوف ديمػػوقراطي ومكػػوف طػػائفي وآخػػر تسػػمطي، وصػوؿ بعػػض الثػػورات إلػػى أنظمػػة سياسػػية ىجينػػة مػا 
والعػػػراؽ خيػػػر نمػػػوذج عمػػػى ىػػػذا النظػػػاـ اليجػػػيف الػػػذي اسػػػتتبع آثػػػارًا غايػػػة فػػػي السػػػوء عمػػػى وضػػػع البلجئػػػيف 

 دولة في العالـ. 30ألفًا منيـ عمى أكثر مف  20الفمسطينييف، إذ تـ تيجير أكثر مف 
الفمسػػطينية، سػػنجد أف مجتمػػع البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي  وبػػالعودة إلػػى تػػأثيرات الربيػػع العربػػي عمػػى القضػػية

الػػػدوؿ العربيػػػة، بخػػػبلؼ الفمسػػػطينييف فػػػي الػػػداخؿ، ىػػػـ المكػػػوف الفمسػػػطيني الوحيػػػد الػػػذي يشػػػترؾ مػػػع الشػػػارع 
العربػي فػي الحاجػة إلػى حػدوث تغييػر اجتمػاعي عمػى واقعػو بعػد حرمانػو مػف العمػؿ وحريػة التنقػؿ والتضػػييؽ 

الربيع الفمسػػػطيني ىػػػو ربيػػػع ال بػػػد أف يزىػػػر فػػػي مخيمػػػات البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف عميػػػو مػػػف كػػػؿ الجوانػػػب، فػػػ
ومجاميعيـ في الدوؿ العربية لعػدة أسػباب، أىميػا القواسػـ المشػتركة لقيػاـ ثػورات الربيػع العربػي مػع متطمبػات 

ير وقاية مػف حياة البلجئيف االجتماعية والمحمية، وثانييا أف الربيع الفمسطيني الذي يخوضو البلجئوف ىو خ
الػػػزج بيػػػـ فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة ليكونػػػوا حطػػػب األزمػػػات الداخميػػػة التػػػي تمثػػػؿ دومػػػًا عنػػػاويف المراحػػػؿ االنتقاليػػػة 

 لمتغيير.
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وىنا ال بػد مػف اسػتذكار ماىيػة الثػورات العربيػة بأنيػا ثػورات تغييػر ال ثػورات تعػديؿ، فكػؿ شػيء فييػا سػيكوف 
بلجئػػوف الفمسػػطينيوف، وفػػي ظػػؿ مػػا يعيشػػو ىػػؤالء البلجئػػوف فػػي مرشػػحًا ألف يكػػوف عنوانػػًا لمتغييػػر، ومػػنيـ ال

 بعض البمداف العربية.
فػػةف التغييػػر يجػػب أف يكػػوف مطمػػب مجتمػػع البلجئػػيف نفسػػو، وال بػػد لبلجئػػيف مػػف أف يخوضػػوا ربػػيعيـ تحػػت 

تحقيػػؽ عنػػواف المطالػػب االجتماعيػػة السياسػػية المحميػػة ليكونػػوا قػػادريف عمػػى إيجػػاد الربيػػع األكبػػر المتمثػػؿ فػػي 
مطمبيـ السياسي بحؽ العودة، بعد تمكينيـ مف حؽ الحياة الكريمػة وتنظػيـ أنفسػيـ لخػوض معركػة المصػير، 
كما أف عدـ قدرة الداخؿ الفمسطيني عمى البدء بالربيع ربما يكوف ناتجًا مػف اخػتبلؼ أسػباب الربيػع فمسػطينيًا 

الداخؿ والخارج منذ زمف طويػؿ، والوقػت مناسػب وعربيًا، إال أف الحالة الفمسطينية أيضًا عاشت عمى معادلة 
كّمًا ونوعًا ألف يستعيد الخارج دوره مف خبلؿ االنتفاض عمى واقعو في الدوؿ العربية، مستفيدًا مف مسألتيف: 
األولػػى حػػاؿ التحفيػػز التػػي خمقتيػػا ثػػورات الربيػػع العربػػي، والثانيػػة الجمػػود السياسػػي الفمسػػطيني فػػي الػػداخؿ، 

جئػػيف ىػػـ المكػػوف البشػػري األىػػـ واألكبػػر الػػذي وقػػع فريسػػة التيمػػيش والتطنػػيش فمسػػطينيًا فضػػبًل عػػف أف البل
طػػواؿ عمػػر التسػػوية التػػي تقػػؼ أمػػاـ حػػائط سػػميؾ ومرتفػػع، وىػػـ المرشػػح القػػوي لخػػوض تجربػػة ربمػػا تكػػوف 

ىػو الحػؿ األولى مف نوعيا فمسطينيًا مف حيث قياـ ثورة ألسباب اجتماعية، حيث أف ربيعػًا فمسػطينيًا سػيبقى 
 األمثؿ لكؿ محاذير التغيير في العالـ العربي.

إف محػػاذير مشػػيد الربيػػع العربػػي ال تمغػػي أبػػدًا مػػف قيمتػػو، وال تضػػع أي إشػػارات اسػػتفياـ أمػػاـ معطياتػػو، بػػؿ 
عمى العكس، ربما ستجعؿ محاكاة المحاذير مف ىذا الربيع أكثر اخضرارًا إذا ما عولجت وقائيًا قبؿ وقوعيا، 

كوف يقينية الحؿ فيما لو تمت المعالجة فمسطينيًا، وىذا ما يمكػف أف يعػزز التفػاعبلت اإلسػتراتيجية ولكنيا ست
 المحتممة لتحوالت القضية الفمسطينية في مستقبؿ الربيع العربي.

وربما تكوف وصمت إشارات مف مصػر وتػونس وتفاعميمػا مػع الحػدث الفمسػطيني رغػـ جمػوده، أيقظػت األمػؿ 
سطينية، خصوصًا في ما يتعمؽ بقوافؿ كسر الحصار ومسيرة القدس ومسيرات العػودة العػاـ تجاه القضية الفم

الماضي، إال أف ديمومة ىذه الفاعمية مرتبطػة ارتباطػًا وثيقػًا بوجػود فاعميػة فمسػطينية متينػة قػادرة عمػى إعػادة 
 تحريؾ اتجاىات الريح العربية وفؽ متطمبات اليـ العاـ عربيًا.

 79/5/1071، الحياة، لندن

 
 كاريكاتير: .43

 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1506العدد:                79/5/1071 السبت التاريخ:

 
 79/5/1071الخميج، الشارقة، 

 


