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 يشددوف عمى حؽ العودة  ففمسطينيو.. الأوروبا لفمسطينييشر عالمحتمر الحادي  في 6
جدد المؤتمر الحادي عشر لفمسطينيي أوروبا، الذذي ينيذي أعمالذو فذي سذاعخ متذ  ر مذن : فمسطين أون الين

يل بحق العودة كامبل غير منقوص، وبالقدس وبكل ذرة من مساء اليوم السبت في العاصمخ البمجيكيخ بروكس
 تراب فمسطين.

وأكد المؤتمر أن كثافخ الحضور الذي غطى غالبيخ الجاليات الفمسطينيخ في الدول األوروبيخ، يمثل وجيا من 
ربيذ  وجوه التحول الذي طرأ عمذى التمثيذل الفمسذطيني، وعناعذخ اليالبيذخ مذن الفمسذطينيين بذ ن مرحمذخ مذا بعذد ال

التمسذذذك العربذذذي ىذذذي غيذذذر تمذذذك التذذذي كانذذذت عبمذذذو، وأن الشذذذعب الفمسذذذطيني يتجذذذو لتوحيذذذد كممتذذذو عمذذذى  مفيذذذخ 
 بالحقوق والثوابت.
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وكانت فعاليات المؤتمر عد انطمقت في الحاديخ عشر من صباح السبت بكممخ افتتاحيخ ألقاىا عذادل عبذد ا  
ر ماجذد الزيذذر عذن الرسذذامل المتو ذذاة مذن ىذذذا المذذؤتمر، باسذم األمانذذخ العامذخ لممذذؤتمر ثذذم تحذدث رمذذيس المذذؤتم

وأكد ب نيذا ذات اتجذاىين، األولذى لئلسذراميميين مفادىذا تمسذك الفمسذطينيين بحقيذم فذي العذودة، والثانيذخ لمذدا ل 
 الفمسطيني جوىرىا أن الشعب الفمسطيني متمسك بثوابتو وعمى رأسيا حق العودة.

س ىيمذخ الممذخ فذي بروكسذيل والممثذل المجمذ  العممذي لعممذاء أوروبذا بعد ذلك تداول عمى المنصخ كل من رمذي
محمد تشكاني، واألسير الفمسطيني المحرر محمد أبو طير في رسالخ مصورة، ورمذيس منتذدا الشذرق المذدير 
العام السابق لقناة "الجزيرة" وضاح  نفر، والمفكر الفمسطيني سممان أبو ستخ وزعذيم حركذخ النيضذخ التونسذيخ 

 راشد الينوشي. الشيخ
وبعد فقرة فنيخ لعدد من األغاني الفمسذطينيخ التراثيذخ لعبذد الفتذاح عوينذات، عقذدت نذدوة أولذى بعنذوان "اإلعذبلم 
وأثذذره عمذذى القضذذيخ الفمسذذطينيخ"، شذذارك فييذذا صذذاحب فذذيمم "شذذتات الشذذتات" الم ذذرج التونسذذي جمذذال داللذذي، 

 كبير الحجم" نورس أبو صالح. وم رجخ فيمم النكبخ روان الضامن، وم رج فيمم "معطف
بعذد ذلذك تذم إلقذاء كممذات المؤسسذات المشذاركخ فذي المذؤتمر، وتضذمنت: كممذخ مجمذس العبلعذات الفمسذطينيخ ذ 

مذذذازن كحيذذذل، وتجمذذذ  االطبذذذاء الفمسذذذطينيين فذذذي أوروبذذذا، واإلعذذذبلن عذذذن تجمذذذ  الشذذذباب  د.ألقاىذذذا  األوروبيذذذخ
دسذذين الفمسذذطينيين فذذي أوروبذذا، وفذذيمم أوروبيذذون مذذن أجذذل الفمسذذطيني فذذي أوروبذذا، واإلعذذبلن عذذن تجمذذ  المين

القذدس، وكممذخ المذذرأة الفمسذطينيخ فذذي أوروبذا، وكممذذخ وضذ  الفمسذذطينيين فذي سذذوريخ ألقاىذا نضذذال حمذدان مذذن 
 جمعيخ أصدعاء اليرموك.

وبعذذذد عذذذرض بعذذذض األفذذذبلم والعذذذروض الموسذذذيقيخ، عقذذذدت نذذذدوتان: األولذذذى حذذذول األسذذذرا الفمسذذذطينيين فذذذي 
االحتبلل، شارك فييا رميس الشبكخ األوروبيخ لمدفاع عن األسرا الفمسطينيين محمد حمدان، واألسير  سجون

المبعد من كنيسخ الميد إبراىيم عبيات، ورميس جمعيخ المحذامين العذرب صذباح الم تذار، والناشذطخ الحقوعيذخ 
 حنين شحتو.

وتكمذذم فييذذا سذذممان أبذذو سذذتخ ومذذدير مجمذذس  أمذذا النذذدوة األ يذذرة فكانذذت بعنذذوان "الوضذذ  الذذدا مي الفمسذذطيني،
العبلعات الفمسطينيخ ذ األوروبيخ عرفات ماضي ورميس منتدا الشرق وضاح  نفر، عبذل أن تذتم تذبلوة البيذان 

لقاء الكممخ ال تاميخ لممؤتمر.  ال تامي وا 
 66/5/1360، فمسطيف أوف اليف

 
 معبر رفح : اتصاالت تجري عمى أعمى المستويات مع مصر لفتححكومة ىنية 1

عالت الحكومخ الفمسطينيخ المقالخ التذي تذديرىا حركذخ حمذاس فذي غذزة إن االتصذاالت ال : يو بي أي -القدس 
تذذزال مسذذتمرة مذذ  أعمذذى المسذذتويات فذذي مصذذر لفذذتح معبذذر رفذذح وعذذودة العذذالقين سذذواء مذذواطنين أو نذذواب أو 

 مسؤولين.
، في تصريح تمقت يونايتد برس انترناشونال نس خ وأعرب وكيل وزارة ال ارجيخ بالحكومخ المقالخ، غازي حمد

منو، عن أممو بحل أزمخ المجّندين المصريين الم تطفذين ب سذرع وعذت، مؤكذدا  أن "الحكومذخ عامذت بذ جراءات 
 مكثفخ في منطقخ الحدود واألنفاق لتطويق أي تداعيات أمنيخ وميدانيخ".

اىر أبو صبحخ، إن فشل الجيود المصريخ باإلفراج عن وعال مدير اإلدارة العامخ لممعابر والحدود في غزة، م
 المجندين السبعخ الم تطفين بشمال سيناء يبقي معبر رفح عمى حالو ميمق ا حتى إشعار آ ر.
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وأشذذار إلذذى أن "المعبذذذر سذذيبقى ميمقذذذا  عمذذى حالذذذو إلذذى حذذذين انتيذذاء االعتصذذذام الفذذردي المذذذنّظم عمذذى الجانذذذب 
 شرطخ المصريخ إلنياء األزمخ.المصري"، مؤكدا  وجود تواصل م  ال

 61/5/1360، الحياة، لندف
 

 السفارة الفمسطينية في بمجيكا تتجاىؿ محتمر فمسطينيي أوروبا 0
أعرب عضو المجمس الوطني الفمسذطيني ومنسذق حذق العذودة سذممان أبذو سذتخ : ذ  دمخ عدس برس بروكسيل

مذف االنشذطخ والفعاليذذات التذي احتضذذنتيا عذن أسذفو لييذذاب أي ممثذل عذن السذذفارة الفمسذطينيخ فذي بمجيكذذا لم ت
 لمنكبخ. 65بروكسيل  بلل ىذا األسبوع بمناسبخ إحياء الذكرا 

( فذذذذي بروكسذذذذيل، أنذذذذو اتصذذذذل ش صذذذذيا بالسذذذذفارة 98/5وأعمذذذذن أبذذذذو سذذذذتخ فذذذذي تصذذذذريحات لذذذذو اليذذذذوم السذذذذبت  
لمذذان األوروبذذي الفمسذذطينيخ لبلستفسذذار عذذن سذذبب غيذذابيم مذذ  إسذذراميل عذذن الفعاليذذات التذذي احتضذذنيا مقذذر البر 

بمناسذذبخ ذكذذرا النكبذذخ، وعذذال: "لقذذد طمبذذوا منذذي نصذذف سذذاعخ لئلجابذذخ عبذذل ثبلثذذخ أيذذام لكذذنيم لذذم يذذردوا إلذذى يذذوم 
 الناس ىذا"، كما عال.

وكشذذذفت مصذذذادر مذذذن المجنذذذخ التنظيميذذذخ لمذذذؤتمر فمسذذذطينيي أوروبذذذا النقذذذاب عذذذن أنيذذذم وجيذذذو الذذذدعوة لمسذذذفار 
 نيم رفضوا التجاوب م  الدعوة.الفمسطينيخ لحضور فعاليات المؤتمر لك

وعد حضر عدة آالف من البلجمين الفمسطينيين في أوروبا لفعاليات المؤتمر الحادي عشر لفمسطينيي أوروبا 
 عدموا جوا وبرا إلى بمجيكا بعامبلتيم.

 66/5/1360قدس برس، 
 

 أبو ستة يدعو إلى انتخاب مجمس وطني شعبي  2
نسق حق العودة الفمسطيني سممان أبو ستخ البلجمذين الفمسذطينيين دعا عضو المجمس الوطني الفمسطيني وم

إلى انت اب مجمس وطني يمذثميم ويذداف  عذن حقيذم فذي العذودة حتذى يذتم انت ذاب مجمذس وطنذي جديذد يكذون 
 ال طوة األولى النت اب عيادة فمسطينيخ جديدة ممثمخ ديمقراطيا لمقضيخ الفمسطينيخ.

( أمذذذام مذذذؤتمر فمسذذذطينيي أوروبذذذا فذذذي العاصذذذمخ البمجيكيذذذخ 98/5لسذذذبت  ورأا أبذذذو سذذذتخ فذذذي كممذذذخ لذذذو اليذذذوم ا
بروكسيل، أن اتفاعيخ أوسمو وما نتج عنيا كانت أ طر عمى القضيخ الفمسطينيخ من وعد بمفور، عمى اعتبار 
أن وعد بمفور كانت صفقخ بين مستعمرين بينما أوسمو يشارك فييا الطرف الفمسطيني ليكون حاميا إلسذراميل 

 جل الرغيف والراتب.من أ
وأكد أبو ستخ أن السمطخ الفمسطينيخ مثمت طعنخ لمنظمخ التحرير، ودعا الفمسطينيين في الدا ل وال ارج إلى 
التحرك الفاعل من أجل انت اب مجمس وطني شذعبي يكذون مذدافعا عذن الحقذوق الفمسذطينيخ تنبثذق منذو عيذادة 

 واعتبر ذلك مسؤوليخ وطنيخ وأولويخ مطمقخ.فمسطينيخ حقيقيخ عبر االنت اب الديمقراطي الحر، 
وأضاف: "المجمس الوطني الذي أدعو إليو لن يكون بديبل عن منظمخ التحرير الفمسذطينيخ بذل سذيكون مراعبذا 
لعمميذذا مذذدافعا عذذن حقذذوق الفمسذذطينيين فذذي التحريذذر والعذذودة، وفذذي انتظذذار أن يذذتمكن الفمسذذطينيون مذذن ذلذذك، 

الذذذذين يمثمذذذون ثبلثذذذخ أربذذذاع الشذذذعب الفمسذذذطيني إلذذذى انت ذذذاب مجمذذذس وطنذذذي فذذذ نني أدعذذذو فمسذذذطينيي الشذذذتات 
الجذذذ   9000يمذذذثميم، ويذذذداف  عذذذن حقيذذذم الكامذذذل فذذذي العذذذودة إلذذذى ديذذذارىم فذذذي مذذذؤتمر شذذذعبي عذذذام يحضذذذره 

 فمسطيني عمى األعل من م تمف بمدان المجوء".
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طنذذي، وعذذال: "منظمذذخ التحريذذر وانتقذذد أبذذو سذذتخ بشذذدة عرعمذذخ السذذمطخ الفمسذذطينيخ ل طذذوات انت ذذاب المجمذذس از 
الفمسطينيخ ىي ىيمخ عانونيخ باليخ األىميذخ لذن نتنذازل عنيذا، لكذن ىذي ىيكذل  ذارب يجذب أن ننظفذو بمكنسذخ 
الديمقراطيذذخ. إن العرعمذذخ التذذي تقذذوم بيذذا أجيذذزة السذذمطخ وتحريضذذيا لميذذرب عمينذذا عذذار فذذي جبذذين الفمسذذطينيين، 

 ع عن القضيخ الفمسطينيخ"، عمى حد تعبيره.وىي  طوات لن ت يفنا ولن تثنينا عن الدفا
  61/5/1360، فمسطيف أوف اليف

 
 النائب خريشة: االحتالؿ يفرغ األغوار بالكامؿ مف الفمسطينييف 5

أكذذد حسذذن  ريشذذخ النامذذب الثذذاني لذذرميس المجمذذس التشذذريعي عمذذى أن غذذور األردن ا ن يذذتم إفراغذذو : رام ا 
الفمسطينيين، وىو تحت السيطرة الصييونيخ عذن طريذق بعذض الشذركات بالكامل من المزارعين أو المواطنين 

الصذذييونيخ التذذي تقذذوم بزراعذذخ األراضذذي و"الكيبوتسذذات" أيضذذا ، وىذذذا شذذكل مذذن أشذذكال االسذذتيبلء التذذام عمذذى 
 األرض.

أن الصذياينخ يسذتيمون حالذخ العبذث والت ذبط فذي العذالم  -في تصذريح صذحفي اليذوم السذبت-وأوضح  ريشخ 
بشكل عام والفمسطيني بشكل  اص بعرض بعض األطروحات التي يرفضذيا الشذعب الفمسذطيني فذي العربي 

 المجمل، ومنيا السيطرة عمى األغوار.
 61/5/1360، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 تقرر اإلفراج عف النائب القرعاويإسرائيمية  محكمة 1

اإلداري بحذذذق فتحذذذي القرعذذذاوي النامذذذب فذذذي عذذذرار ا بعذذذدم تجديذذذد االعتقذذذال  إسذذذراميميخأصذذذدرت محكمذذذخ : طذذذولكرم
المجمس التشريعي الفمسطيني عن حركخ "حماس" من مدينخ طولكرم شمال الضفخ اليربيخ، واإلفراج عنذو بعذد 

 نحو  مسخ أيام.
( إن "مذذذا تسذذذمى 5-98وأوضذذذح حذذذازم القرعذذذاوي نجذذذل النامذذذب المعتقذذذل لمراسذذذل "عذذذدس بذذذرس" اليذذذوم السذذذبت  

يا أصدرت ال ميس عرارا بعدم تجديد االعتقال اإلداري بحق والذده المعتقذل إداريذا منذذ المحكمخ اإلسراميميخ العم
نحذذو سذذبعخ أشذذير، حيذذث لذذم تسذذتجب المحكمذذخ لطمذذب جيذذاز الشذذاباك الصذذييوني بعذذدم اإلفذذراج عنذذو وتجديذذد 

 اعتقالو في حال انتيى تمديده الحالي".
 61/5/1360، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 .. وعمؿ غير مبرررفح تعطيؿ لمصالح الكثيريف في قطاع غزة غالؽ معبرإ: حماس 7

نامذذب رمذذيس المكتذذب السياسذذي  ، أنالقذذاىرة مذذن وكذذاالت، عذذن 66/5/1360، وكالػػة سػػما اإلخباريػػةذكذذرت 
اعتبذر ان " طذف الجنذود المصذريين مذؤلم ومذدان ونعمذم ان احذد تذداعيات  لحركخ حماس موسى ابو مذرزوق،

 ر رفح".الحادث وتطوراتو اغبلق معب
واوضح ابو مرزوق في تصريح لو اليوم السبت، ان "معبر رفح ىذو المنفذذ الوحيذد لسذكان القطذاع ممذا يجعذل 
اغبلعو معطبل لمصالح الكثيرين"، مشيرا الى "اننا واثقين من أن االمذور سذتعود لحالتيذا الطبيعيذخ وحينيذا يذتم 

 فتح المعبر".
دعذذت السذذمطات المصذذريخ إلذذى إعذذادة  حركذذخ حمذذاسأن  زة،غذذ، مذذن 61/5/1360السػػبيؿ، عّمػػاف، وأضذذالفت 

 فتح معبر رفح البري م  عطاع غزة فور ا، والميمق لميوم الثاني عمى التوالي.



 
 
 

 

 

           7ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

عمذذبل  »واعتبذذر الذذدكتور سذذامي أبذذو زىذذري، النذذاطق باسذذم الحركذذخ فذذي تصذذريح مكتذذوب لذذو، إغذذبلق معبذذر رفذذح 
يجذب عذبلج »وعذال: «. العذالقين عمذى الجذانبينغير مبرر يتسبب باإلضرار بممات المرضى وذوي الحاجات 

 «.أي مشاكل مصريخ دا ميخ بعيد ا عن الت ثير عمى الشعب الفمسطيني
وكان أفراد من الشرطخ المصريخ عد أغمقوا معبر رفح بشكل مفذاج  الجمعذخ، عقذب  طذف سذتخ مذن زمبلميذم 

ضذي، حيذث يطذالبون بذ طبلق يذوم ال مذيس الما« جماعذات مسذمحخ»في شبو جزيرة سيناء المصذريخ مذن عبذل 
 سراح أبناميم المحكومين باإلعدام في السجون المصريخ.

 
 ويطالبوف بالعودة إلى الضفة مبعدو الميد يناشدوف عباس االلتفات لمعاناتيـغزة:  6

تسذاءل مبعذذدو كنيسذخ الميذذد فذي عطذذاع غذذزة بعذد د ذذوليم العذام الثذذاني عشذذر لئلبعذاد فذذي ظذل تعذذاظم معانذذاتيم 
وصذرح ”. عامذا  مضذت  91ل يسم  الرميس محمود عبذاس والحكومذخ الفمسذطينيخ بمعاناتنذا منذذ ى“المستمرة: 

النذذاطق باسذذميم فيمذذي كنعذذان أن مبعذذدي كنيسذذخ الميذذد أصذذبحوا يتسذذاءلون إن كانذذت القيذذادة تسذذتم  لمعانذذاة 
 ومناشدات ومطالبات ىؤالء المبعدين.

ل األمثذل والوحيذد إلنيذاء معانذاة مبعذدي الكنيسذخ وأضاف كنعان، في بيان، أن العودة إلذى بيذت لحذم ىذي الحذ
وتنتيذذذي معيذذذا احتياجذذذاتيم، ولكذذذن حتذذذى تتحقذذذق ىذذذذه العذذذودة يجذذذب أن يذذذتم االلتفذذذات إلذذذى األوضذذذاع المعيشذذذيخ 
الصعبخ التي يواجييا المبعدون  اصخ ما يتعمق باحتياجاتيم الحياتيخ في غزة. وأكد أن المبعدين منذ أن بذدأ 

 روج السمطخ من غزة، يطالبون ب ن يتم ت صيص مفوض من الرماسخ لمتواصل معيم، االنقسام وبعد أن تم 
 والعمل عمى حل مشكبلتيم، مثل السكن ودف  إيجار الشقق المست جرة ليم.       

 61/5/1360، الخميج، الشارقة
 

 حماس تصادؽ عمى توزيع حقائب أعضاء مكتبيا السياسي نياية الشير"السبيؿ":  1
يصذذذذادق مجمذذذذس شذذذذورا حركذذذخ حمذذذذاس المركذذذذزي عمذذذذى توزيذذذذ  الممفذذذذات والحقامذذذذب : لعكايمذذذذخحمذذذذزة ا -عمذذذان 

 الم تمفخ عمى أعضاء مكتب سياسي الحركخ الجديد نيايخ الشير الجاري.
إن أىم الممفات والحقامب الجديدة التذي تذم االتفذاق عمييذا تضذمن « الدستور«وعال مصدر مطم  في الحركخ لذ
يخ المقالذذذخ إسذذذماعيل ىنيذذذخ موعذذذ  نامذذذب رمذذذيس المكتذذذب السياسذذذي إضذذذافخ إلذذذى تذذذولي رمذذذيس الحكومذذذخ الفمسذذذطين

مسذذؤوليتو عذذن عطذذاع غذذزة، فيمذذا تذذولى القيذذادي موسذذى أبذذو مذذرزوق الممذذف اإلعبلمذذي، وأسذذند الممذذف ال ذذارجي 
لمقيذذادي محمذذد نذذزال، وتذذولى القيذذادي محمذذد نصذذر مسذذؤوليخ الذذدامرة السياسذذيخ والعبلعذذات، فيمذذا تذذولى القيذذادي 

العذذذاروري مسذذذؤوليخ دامذذذرة الضذذذفخ اليربيذذذخ، وتذذذولى األسذذذير المحذذذرر موسذذذى دوديذذذن دامذذذرة األسذذذرا فذذذي صذذذالح 
الحركذخ، فيمذا تذذولى نذزار عذذوض ا  الممذف المذالي، وتذذولى  ميذل الحيذذخ إدارة ممذف الييمذات اإلداريذذخ، فيمذا لذذم 

وأضذذاف  عبيذذد. يفصذح المصذذدر عذن الحقامذذب التذي أوكمذذت لكذل مذذن: روحذي مشذذتيى ويحيذى السذذنوار ومذاىر
المصدر أن الحركخ ستض  عمى جذدول أعماليذا جممذخ مذن الممفذات أبرزىذا تحديذد اسذتراتيجيخ جديذدة تتضذمن 
تعزيز نيج المقاومخ عمى غيره من ال يارات، بحيث تنتيج أسموب اليجوم بدال  من الدفاع، مؤكدا  أن الحركخ 

يذذث تحتذذل المقاومذذخ أىميذذخ لمحركذذخ فذذي األربذذ  سذتناعش آليذذخ تطذذوير العمذذل المقذذاوم فذذي الضذذفخ وعطذذاع غذزة، ح
 سنوات القادمخ، كما تناعش ممف المصالحخ الفمسطينيخ وتطوير العبلعات م  المحيطين العربي واإلسبلمي.

 61/5/1360، الدستور، عّماف
 



 
 
 

 

 

           6ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

 "القيادة العامة": تصريحات ىنية حوؿ سورية "غير مسحولة" 63
القيذادة العامذخ"، ىجومذا  غيذر مسذبوق عمذى رمذيس الحكومذخ  - شّنت "الجبيخ الشعبيخ لتحرير فمسذطين: دمشق

 الفمسطينيخ في عطاع غزة إسماعيل ىنيخ عمى  مفيخ تصريحاتو األ يرة المعاديخ لمنظام السوري.
عذذال المسذذؤول اإلعبلمذذي لمقيذذادة العامذذخ، أنذذور رجذذا، فذذي بيذذان صذذحفي تمقّذذت "عذذدس بذذرس" نسذذ خ عنذذو اليذذوم و 

ات ىنيذذذخ غيذذذر مسذذذؤولخ، وصذذذاحبيا ال يممذذذك أي حذذذس بالمسذذذؤوليخ، حيذذذث أنيذذذا (، "إن تصذذذريح5|98السذذذبت  
 تضّر بشعبنا الفمسطيني في سوريخ"، عمى حد تقديره.

 ووفقا  لرجا، ف ن تصريحات ىنيخ "ال تمّثل حركخ حماس واتجاىات واسعخ فييا"، كما ورد في البيان.
والءات الطاعذخ لذبعض األطذراف لتنصذيبو أميذرا  ورأا أن ىنيخ ييدف من وراء تصذريحاتو األ يذرة إلذى "تقذديم 

عمى عطذاع غذزة"، مضذيفا  "ىنيذخ ات ذذ الدوحذخ  يذارا  سياسذيا  بذديبل  عذن دمشذق ويسذعى ل دمذخ حمفامذو الجذدد"، 
 حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، نفت "القيادة العامخ" عقدىا أيخ لقاءات م  العبلمخ الدكتور يوسف القرضاوي أثناء زيارتو 
وعالذذت  ة لقطذذاع غذذزة،  بلفذذا  لمتصذذريحات التذذي أدلذذى بيذذا القرضذذاوي أمذذس فذذي  طبذذخ الجمعذذخ بالدوحذذخ.األ يذذر 

 .الجبيخ "لقد عاطعنا زيارة القرضاوي ورفضنا المشاركخ في استقبالو"
 61/5/1360قدس برس، 

 
 ألنيا ال تعترؼ بػ"إسرائيؿ" ليفني تستبعد التوصؿ إلى تسوية سياسية مع حماس 66

": استبعدت تسيبي ليفني، وزيرة العدل اإلسراميميخ ومسؤولخ ممف المفاوضات م  الفمسذطينيين، "األيام-القدس
 التوصل الى تسويخ سياسيخ م  حركخ حماس .

وعالذذت إلذاعذذخ الجذذيش اإلسذذراميمي، ردا عمذذى مذذا عالذذو رمذذيس الذذوزراء التركذذي رجذذب طيذذب أردوغذذان مذذن انذذو ال 
"إن "حمذذاس" تمثذذل فكذذرا أيذذديموجيا إسذذبلميا يذذرفض االعتذذراف سذذبلم بذذدون مشذذاركخ "حمذذاس" فذذي المفاوضذذات، 

 بحق إسراميل في الوجود ويدعم العنف".
ورأت من  بلل محادثاتيا مذ  وزيذر ال ارجيذخ االميركذي جذون كيذري انذو "متفامذل مذن إمكانيذخ حذل النذزاع مذ  

سراميل والج  انب الفمسطيني".الفمسطينيين" وعالت "ان السبلم يصب في مصمحخ الواليات المتحدة وا 
من جيخ ثانيخ فقد أشارت الذى انذو "يتوجذب عمذى إسذراميل عذدم التذد ل فذي الشذؤون السذوريخ اال انذو يحذق ليذا 

 الدفاع عن نفسيا ال سيما فيما ي ص نقل األسمحخ من سوريخ الى جيات معاديخ إلسراميل".
 61/5/1360، األياـ، راـ اهلل

 
 جديدة عمى سوريةسرائيمية إيدليف يحذر مف ضربة  سعامو  61

حذر الذرميس السذابق لجيذاز االسذت بارات العسذكريخ االسذراميميخ ورمذيس معيذد : امال شحادة -القدس المحتمخ 
ابحذذاث االمذذن القذذومي عذذاموس يذذدلين مذذن اطممنذذان اسذذراميل السذذتمرار نجذذاح عمميذذات القصذذف التذذي ىذذددت 

  في لبنان.بتنفيذىا في سوريخ، اذا تواصمت عمميخ نقل اسمحخ الى حزب ا 
ىذذذا وشذذكك يذذدلين فذذي عذذدرة اسذذراميل عمذذى الصذذمود امذذام تصذذعيد فذذي المنطقذذخ، تسذذببو عمميذذخ عصذذف اسذذراميميخ 
جديدة في سوريخ عامبل : "ما نجح اكثر من مرة ال يمكن ان ينجح كل مرة،  اصذخ وان الجانذب اال ذر يسذتعد 

 لرد عمى عصف جديد".



 
 
 

 

 

           1ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

رة فذي التمفزيذون االسذراميمي، نذاعش التطذورات الحاصذمخ فذي سذوريخ وكان يدلين يتحدث في برنامج لمقناة العاشذ
". وتوجو يدلين الى مت ذي القرار في اسذراميل يذدعوىم 300-وم اطر تزويد سوريخ بالصواريخ الروسيخ "اس
 الى عدم التفكير بتوجيو ضربخ جديدة لسوريخ.

د الحرب م  اسراميل النو يذرفض تذد ميا، وبرأي المسؤول االسراميمي فان الرميس السوري بشار االسد، ال يري
ال ارجي والدا مي في اوضاع بذبلده". وعذال :" االسذد صذامد حتذى االن الن جيشذو م مذص لذو، عمذى عكذس 
وض  الرميس المصري، حسذني مبذارك، وال يوجذد تذد ل  ذارجي، عمذى عكذس الذرميس الميبذي معمذر القذذافي. 

 د ل  ارجي في سوريخ وىذا سيحوليا الى حرب شاممخ".اما اذا وععت الحرب م  اسراميل فسيكون ىناك ت
" الروسذذيخ عذذال يذذدلين انيذذا افضذذل مذذا تممكذذو سذذوريخ مذذن دفذذاع جذذوي. فيذذي منظومذذخ 300-وعذذن صذذواريخ "اس

 متنقمخ وليا عدرة عمى اصابخ طامرات اسراميميخ تطمق صواريخ لسوريخ عن بعد عشرات الكيمومترات.
 61/5/1360، الحياة، لندف

 
 "ىآرتس": تراجع كبير في شعبية لبيد وثقة في نتنياىو استطالع 60

أظيذر اسذتطبلع صذحيفخ "ىذ"رتس" الذذي نشذرتو أول مذن أمذس تراجذ  كبيذر فذي  :  وكذاالت(-القدس المحتمخ 
 شعبيخ رميس حزب "يوجد مستقبل" وزير الماليخ يامير لبيد وثقخ في نتنياىو كرميس لمحكومخ اإلسراميميخ.

الش صذذذيات "نتنيذذذاىو، لبيذذذد، شذذذيمي يحمفذذذوتش" مناسذذذب كذذذي يكذذذون رمذذذيس وزراء  وردا عمذذذى سذذذؤال مذذذن ىذذذذه
% بذ ن  90% من المستطمعخ أراؤىم ب ن نتنياىو مناسب ليذا المنصب، في حين أجذاب  51إسراميل  ، رد 

 %. 95يامير لبيد ىو المناسب، وزعيمخ حزب العمل شيمي يحمفوتش حصمت عمى 
% مذذذذن  39اسذذذذخ التذذذذي يتبعيذذذذا "نتنيذذذذاىو، لبيذذذذد، يعذذذذالون"، أجذذذذاب وردا عمذذذذى سذذذذؤال ىذذذذل أنذذذذت راض عذذذذن السي

% عذن عذدم رضذاىم ، فذي  53المستطمعخ أراؤىم ب ن يشعرون بالرضذى عذن سياسذخ نتنيذاىو فذي حذين عبذر 
% عبذروا عذن عذدم رضذاىم، وعذد حصذل وزيذر الجذيش  58% عن رضاىم مذن سياسذخ لبيذد و 99حين عبر 

% عن عدم  98% عن رضاىم من سياستو في حين عبر  89عبر يعالون عمى نسبخ كبيرة من الثقخ حيث 
 رضاىم.

وفي سؤال ىل أنت تصدق ما وعد بو وزير الماليخ لبيد بتحسن الوض  االعتصادي بعد سنخ ونصف، أجذاب 
 % عن ثقتيم بموعف وزير الماليخ. 13% عدم تصديقيم ليذا الموعف، في حين عبر  71

 31سراميمي اليوم ف ن توزي  األعضاء سيكون كالتذالي: الميكذود بيتنذا وفي حال جرت االنت ابات لمكنيست اإل
مقعذذدا ب سذذارة عضذذو عذذن الكنيسذذت الحذذالي،  98مقعذذدا زيذذادة عضذذو عذذن االنت ابذذات اال يذذرة، يوجذذد مسذذتقبل 

ب سذذارة مقعذذدين ، شذذاس  90مقعذذدا بزيذذادة مقعذذدين عذذن الكنيسذذت الحذذالي ، البيذذت الييذذودي  97حذذزب العمذذل 
مقاعد  8مقاعد كما ىو الحال في الكنيست الحالي ، حزب الحركخ "تنوعاه"  7قعد، ييودا ىتوارة بزيادة م 91

، كاديمذا سذيحافظ عمذى  6ب سارة مقعدين ، ميذرتس سيحصذل عمذى نفذس عذدد المقاعذد فذي الكنيسذت الحذالي 
 8نفذذس العذذدد مقاعذذد بزيذذادة مقعذذد ، فذذي حذذين ستحصذذل الجبيذذخ عمذذى  5المقعذذدين ، القاممذذخ العربيذذخ الموحذذدة 

 مقاعد. 3كقاعد والتجم  ايضا عمى نفس العدد 
 61/5/1360، الغد، عّماف

 
 

 تسجؿ أعمى معدؿ لػ "الفقر النسبي" بيف أعضاء المنظمة "إسرائيؿ""التعاوف االقتصادي":  62



 
 
 

 

 

           63ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

كشذذذذفت تقريذذذذر نشذذذذرتو "منظمذذذذخ التعذذذذاون االعتصذذذذادي والتنميذذذذخ" عذذذذن أن دولذذذذخ االحذذذذتبلل : الناصرة فمسذذذذطين(
ميمي سذذجمت أعمذذى معذذدل لمفقذذر النسذبي بذذين أعضذذاء المنظمذذخ، مؤكذذدا  اتسذاع الفجذذوة بذذين شذذرامح الذذد ل اإلسذرا

 الم تمفخ عند اإلسراميميين.
في المامذخ، حسذب  19وأوضح التقرير أن معدل الفقر النسبي والمرتبط بد ول األفراد وصل في إسراميل إلى 

 في المامخ. 99ر النسبي بين دول المنظمخ والبالغ  ، مقارنخ م  متوسط  معدل الفق1090المؤشرات لعام 
وطبقا  لبعض المصادر ف ن مصطمح "الفقر النسبي" يعبر عن نسذبخ السذكان فذي الدولذخ التذي يقذل د ذل الفذرد 

 في المامخ. 50الواحد منيا عن متوسط الد ل الوطني بنسبخ محددة، والتي تقارب في اليالب 
صف شير أيار  مايو( الجاري فقد ظيرت فمخ األطفذال واليذافعين بذين وحسب تقرير المنظمخ الذي صدر منت

 اإلسراميميين من الفمات األكثر عرضخ لممعاناة من الفقر، لتحل بذلك مكان فمخ كبار السن.
وفذذي ىذذذا السذذياق كشذذف التقريرالذذذي جذذاء فذذي ثمذذاني صذذفحات، عذذن تزايذذد معذذدل الفقذذر النسذذبي بذذين األطفذذال 

فذذي المامذخ، كمذذا  9328فذي المامذذخ إلذى  9128مذذن  1090وعذام  1007تذرة مذذا بذين عذذام اإلسذراميميين  ذذبلل الف
 في المامخ. 9328إلى  9121تزايد معدل الفقر النسبي بين اليافعين من  في المامخ 

أمذا فيمذا يتعمذذق بعذدم المسذذاواة فذي الذد ول بذذين األفذراد فذذي دولذخ االحذتبلل، فقذذد كشذف التقريذذر عذن أن يسذذمى 
، ليحذل 0237وىو مذن المؤشذرات ال اصذخ بتقيذيم عذدم العدالذخ فذي توزيذ  الذد ل القذومي، بمذغ  "مؤشر جيني"،

األ ير  امسا  بين أعضاء المنظمخ، بعد تشيمي والمكسيك وتركيذا والواليذات المتحذدة، لجيذخ عذدم العدالذخ فذي 
 توزي  الد ل القومي واتساع الفجوة بين شرامح الد ل الم تمفخ.

 66/5/1360قدس برس، 
 

 مميوف دوالر سنويًا  233تبيع طائرات بدوف طيار بقيمة  "إسرائيؿ" 65
مميذون  800من الطامرات بذدون طيذار تبمذغ  إسراميلذكرت مصادر مطمعخ ان مبيعات  -د ب ا  -تل ابيب 

 دوالر سنويا.
 وعذذال مسذذذؤولو مؤسسذذذخ الصذذذناعات الجويذذخ اإلسذذذراميميخ إن الطذذذامرات بذذذدون طيذذار ربمذذذا تحذذذل محذذذل الطذذذامرات

« أحرونذوتيذديعوت »في نصف القرن المقبل ، حسبما ذكرت امس صحيفخ  اإلسراميميالمقاتمخ بسبلح الجو 
 .في موععيا االلكتروني إلسراميميخا

بذذدون طيذار زيذذادة مطذردة حيذذث يصذل عذذدد زبذامن مؤسسذذخ  اإلسذراميميخويشذيد الطمذب العذذالمي عمذى الطذذامرات 
% مذن الطذامرات التذي يذتم تصذنيعيا 80ومنطقذخ ، ويذتم تصذدير  دولذخ 89الصناعات الجويخ اإلسراميميخ الذى 

 .إسراميلفي 
 61/5/1360الرأي، عّماف، 

 
 عف محتمر فمسطينيي أوروبا نياية مرحمة لما تمثمو الفمسطينية غياب سفارة السمطةر: ماجد الزي 61

لفمسذطيني فذي رمذيس مذؤتمر فمسذطينيي أوروبذا ورمذيس مركذز "العذودة" ا : أعذرببروكسذيل ذ  دمذخ عذدس بذرس
بريطانيذذا ماجذذد الزيذذر، عذذن ارتياحذذو لسذذير فعاليذذات الذذدورة الحاديذذخ عشذذر لمذذؤتمر فمسذذطينيي أوروبذذا، واعتبذذر 
الحضذذذور المكثذذذذف لمجاليذذذذات الفمسذذذطينيخ التذذذذي حضذذذذرت دورة ىذذذذا العذذذذام الترجمذذذذخ الواععيذذذخ ل يذذذذارات الشذذذذعب 

 الفمسطيني في المستقبل.



 
 
 

 

 

           66ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

إن "غيذذاب ممثمذذي السذذفارة الفمسذذطينيخ  فذذي بمجيكذذا( عذذن فعاليذذات وعذذال الزيذذر فذذي تصذذريحات لذذذ "عذذدس بذذرس"  
إحياء ذكرا النكبخ وعن المؤتمر، فيذا عنوان عن نيايخ مرحمخ سياسيخ بالكامل وبدايخ مرحمخ جديدة عنوانيذا 

 الشعب الفمسطيني يريد .."، عمى حد تعبيره.
 66/5/1360قدس برس، 

 
 اسبة لمحشد لممسيرة العالمية نحو القدسمحتمر فمسطينيي أوروبا من :زاىر البيراوي 67

أشاد رميس وفد المنتذدا الفمسذطيني فذي بريطانيذا إلذى مذؤتمر فمسذطينيي أوروبذا : بروكسيل ذ  دمخ عدس برس
فذذذي بروكسذذذيل ومنسذذذق مسذذذيرة القذذذدس العالميذذذخ زاىذذذر البيذذذراوي بقذذذدرة مذذذؤتمر فمسذذذطينيي أوروبذذذا عمذذذى تجميذذذ  

يخ مؤتمر ىذا العام، الذذي يعقذد تحذت شذعار "ىمذت بشذامر العذودة"، أنذو الفمسطينيين في الشتات، وأكد أن أىم
 مناسبخ لحشد الت ييد لممسيرة الدوليخ نحو القدس المقرر إجراؤىا في حزيران  يونيو( المقبل.
أردنذذا منذذو  1003وعذال بيذذراوي فذي تصذذريحات  اصذذخ لذذ "عذذد بذذرس": "ىذذا المذذؤتمر الذذذي بذدأناه فذذي لنذذدن عذام 

سطينيين وتوحيد كممتيم بش ن حق العودة، وفرصخ سنويخ الجتماع الفمسطينيين لت كيد التمسك جم  كممخ الفم
وعذرب ومسذممين وأحذرار العذالم  فمسذطينبيذا الحق الذي ال يقبل التفويض أو الر الذي يستدعي مذن الجميذ  

 القيام بواجبيم العممي تجاه المدينخ المقدسخ".
 66/5/1360قدس برس، 

 
 منزاًل  03أوامر وقؼ بناء ضد وتصدر مبنى سكنيًا  61يدـ تات اإلسرائيمية وتشا":السمطأ" 66

التذاب  لؤلمذم المتحذدة  اوتشذا( إن السذمطات اإلسذراميميخ  اإلنسذانيخ": عال مكتذب تنسذيق الشذؤون األيام" -القدس
بنذاء، مبنى يمتمكيا فمسذطينيون فذي المنطقذخ  ج( بحجذخ عذدم حصذوليا عمذى تذرا يص إسذراميميخ لم 96ىدمت 

 ش صا  آ ر. 85ش صا  من بينيم ستخ أطفال وتضرر  98ما أدا إلى تيجير 
أن السذذمطات اإلسذذراميميخ أصذذدرت  ذذبلل األسذذبوع الماضذذي أيضذذا أوامذذر وعذذف بنذذاء ضذذد مذذا يقذذرب  إلذذى وأشذذار
 منزال في سموان  القدس الشرعيخ( والعوجا  أريحا( ومنطقخ  شم الكرم  ال ميل(. 30من 

مبذذذاني التذذذي ىذذذدمت أربعذذذخ مبذذذان سذذذكنيخ ومطب ذذذا  فذذذي عريذذذخ العوجذذذا فذذذي أريحذذذا وفصذذذايل واضذذذاف" تضذذذمنت ال
ش صذا، مذن بيذنيم سذتخ أطفذال. باإلضذافخ إلذى ذلذك ى ذدم  98الوسطى في غور األردن، ما أدا إلى تيجيذر 

شذذجرة لذذذوز  650بمذذران زراعيذذان يعذذودان لمجمذذذّ   ربذذخ جمذذرورة  ال ميذذذل( واعتمعذذت القذذوات اإلسذذذراميميخ كذذذلك 
 وزيتون  بلل عمميات اليدم ىذه بحجخ أّن األرض أعمن عنيا  أراضي دولخ(".

وأكذذذد عمذذذى انذذذو "بموجذذذب سياسذذذخ الت طذذذيط التذذذذي تطبقيذذذا السذذذمطات اإلسذذذراميميخ مذذذن المسذذذتحيل تقريبذذذا عمذذذذى 
الفمسذطينيين الحصذول عمذذى ر ذص لمبنذاء". وعذذال "وفذي المنطقذخ  ج( تقذذ  جميذ  األراضذي فعميذذا دا ذل حذذدود 

اإلعميميذذخ لممسذذتوطنات وىذذي غيذذر متذذوفرة لبنذذاء الفمسذذطينيين. وتمنذذ  السذذمطات اإلسذذراميميخ أيضذذا أي  المجذذالس
تنميذذخ لؤلراضذذي ال اصذذخ بحجذذخ أنيذذا  صصذذت كذذ راض زراعيذذخ فذذي األربعينذذات. وفذذي القذذدس الشذذرعيخ يواجذذو 

مسذطينيين وىذذي بالمامذخ مذن المنطقذذخ لبنذاء الف 93الفمسذطينيون صذعوبات مشذابيخ، إذ لذذم يذتم ت صذيص سذذوا 
 .مناطق مقام عمييا البناء أصبل

 61/5/1360األياـ، راـ اهلل، 
 

 أوؿ حالة حمؿ لزوجة أسير مف قطاع غزة بواسطة نطفة ميربة  61



 
 
 

 

 

           61ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

، منظمخ حقوعيخ تعنى بشؤون األسرا الفمسطينيين في سجون االحذتبلل «مركز أبحاث األسرا»كشف  غزة:
لزوجذذات األسذذرا بواسذذطخ نطذذف ميربذذخ، بيذذنيم حالذذخ حمذذل  حذذاالت حمذذل 6اإلسذذراميمي، النقذذاب عذذن توثيذذق 

 لزوجخ أسير من عطاع غزة ت كدت ال ميس الماضي.
ت كذد حمميذا مذؤ را، ، إن زوجذخ األسذير تذامر الزعذانين« الشذرق األوسذط»وعال رأفت حمدونذخ، مذدير المركذز لذذ

 ن الضفخ اليربيخ.وىي أول حالخ لزوجخ أسير من عطاع غزة، في حين أن الحاالت األ را ألسرا م
وأضاف حمدونخ إنو ت كد حمل زوجخ الزعذانين ال مذيس الماضذي بعذد عمميذخ زراعذخ جذرت ليذا عبذل أسذبوعين 
في أعقاب تيريب النطفخ من دا ل السجن. ولفت إلى أن تيريب النطف عمميخ معقدة، وىو مذا عجذزت عذن 

طذذذرق المسذذذت دمخ فذذذي عمميذذذات تيريذذذب اكتشذذذافو إدارة السذذذجون اإلسذذذراميميخ حتذذذى ا ن، رافضذذذا الكشذذذف عذذذن ال
 النطف.

الذذين أكذدوا عمذى »وأشار إلى أن عمميات تيريب النطف وزرعيا تمت بناء عمى توجييذات مذن عممذاء الذدين 
 .«أن حق اإلنجاب لؤلسير وزوجتو حق طبيعي

ذ ونوه حمدونخ إلى أن عيادات األسرا فذي السذجون بحثذت مسذ لخ نقذل النطذف مذن دا ذل السذجون ل ارجذو منذ
فذذي الوعذذت الذذذي تسذذمح فيذذو سذذمطات السذذجن اإلسذذراميمي »سذذنوات عذذدة، وذلذذك لذذدواع إنسذذانيخ، مشذذيرا إلذذى أنذذو 

لمسجناء اإلسراميميين بااللتقذاء بزوجذاتيم، فذ ن األسذرا الفمسذطينيين يذتم الحيمولذخ بيذنيم وبذين عذالميم ال ذاص 
 .«بشكل مطمق

 61/5/1360الشرؽ األوسط، لندف، 

 
 ف أوضاع المصابيف بأمراض خبيثة داخؿ المعتقالت اإلسرائيميةتقرير رسمي يحّذر م 13

حذر تقرير فمسطيني رسمي، من الوض  الصحي المتدىور لعدد من :  دمخ عدس برس -رام ا   فمسطين( 
األسرا الفمسطينيين في المعتقبلت اإلسراميميخ، عمى ضوء إصابتيم ب مراض  بيثخ في ظذل سياسذخ اإلىمذال 

ودعذذذت وزارة شذذذؤون  حقيذذذم مذذذن عبذذذل سذذذمطات االحذذذتبلل بشذذذكل ينذذذذر ب طذذذر ييذذذّدد حيذذذاتيم.الطبذذذي المتعمذذذد ب
األسذرا والمحذررين فذي الحكومذذخ الفمسذطينيخ بذرام ا ، فذي تقريذذر تمقذت "عذدس بذرس" نسذذ خ عنذو اليذوم السذذبت 

ذين (، إلى تكثيف الجيذود المبذولذخ عمذى المسذتويين الشذعبي والرسذمي لضذمان اإلفذراج عذن األسذرا الذ5|98 
يعانون من أمراض  طيرة من سجون االحتبلل، نظرا  ألن بقاءىم في األسذر يزيذد مذن سذوء حذالتيم الصذحيخ 

 في ظل سياسخ إىمال طبي واسعخ ومتعمدة من عبل إدارة السجون، حسب عوليا.
 66/5/1360قدس برس، 

 
  يرفض التنازؿ عف ىويتو واإلبعاد مقابؿ اإلفراج عنو  26الػ  فمسطيني أسير مف 16

بالتنذذازل عذذن ” إسذذراميميا  “أمذذس، عرضذذا    88رفذض األسذذير عرسذذان أسذذعد مذذن بمذذدة إكسذذال فذي أراضذذي،:  وام(
بعاده إلى الضفخ اليربيخ أو األردن مقابل اإلفراج عنو. وعال وزير شؤون األسرا الفمسذطيني عيسذى  ىويتو وا 

حكمو البالغ سب  سنوات ونصف إن األسير أسعد الذي يقب  في سجن جمبوع أمضى أرب  سنوات من “عراع  
نو رفض العرض   .بشدة” اإلسراميمي“السنخ وا 

 61/5/1360الخميج، الشارقة، 
 

 يصّعد سياسة اعتقاؿ األسرى المحّرريف  اإلسرائيمي االحتالؿ 11



 
 
 

 

 

           60ص                                    1612العدد:                61/5/1360األحد  التاريخ:

كشف تقرير فمسذطي رسذمي، النقذاب عذن تنذامي ظذاىرة االعتقذال المنزلذي التذي يمارسذيا االحذتبلل اإلسذراميمي 
 حّررين من سجونو كذ "عقاب" ليم عمى  مفيخ مشاركتيم في المظاىرات السمميخ.بحق أسرا م

، "إن ظذاىرة ]أمذس  يذوم السذبت وعالت وزراة األسرا والمحذررين فذي الحكومذخ الفمسذطينيخ بذرام ا ، فذي تقريذر
 االحتجذذذاز البيتذذذي بحذذذق أطفذذذال وشذذذبان محذذذّررين، عذذذد تصذذذاعدت كسياسذذذخ تعسذذذفيخ وعقابيذذذخ تقذذذوم بيذذذا سذذذمطات

 االحتبلل ومحاكميا العسكريخ"، وفق التقرير.
وأوضحت أن ىذه السياسذخ تسذتيدف بشذكل كبيذر األطفذال المقدسذيين الذذين يذتم اعتقذاليم بذتيم رشذق الحجذارة 
والمشاركخ في التظذاىرات السذمميخ، مشذيرة  إلذى أن المحذاكم اإلسذراميميخ فرضذت أحكامذا  بذالحبس المنزلذي عمذى 

 بدايخ العام الجاري.طفل وشاب مقدسي منذ  17
وبّين التقرير، أنو بموجب عرار الحبس البيتي يحظر عمى األسير المحّرر ميادرة منزلو تحت أي ظذرف كذان 
لمدة محددة، كما ي من  األطفال ال اضعين ليذه العقوبخ من الذىاب إلى المدرسذخ، بحيذث "يتحذول البيذت إلذى 

طاممذذخ العقذذاب لذذرب األسذذرة والتيديذذد باعتقالذذو ودفذذ  سذذجن لمطفذذل وتتحذذول عاممذذخ الطفذذل إلذذى سذذجانين تحذذت 
  غرامات ماليخ بحقو إذا سمح البنو بالميادرة"، وفق ما جاء في التقرير.

 61/5/1360فمسطيف أوف اليف، 
 

 يقطع الطريؽ الواصمة بيف شرؽ الضفة ووسطيا اإلسرائيمي االحتالؿ 10
، عمذذى إغذذبلق المذذد ل ]أمس حذذتبلل، يذذوم السذذبتأعذذدمت سذذمطات اال: المركذذز الفمسذذطيني لئلعذذبلم -رام ا  

الذذرميس لقريذذخ ديذذر جريذذر الواععذذخ شذذرق مدينذذخ رام ا ، وبالتذذالي عطذذ  الطريذذق الواصذذل بذذين مذذدن شذذرق الضذذفخ 
 اليربيخ المحتمخ ووسطيا.

وأوضذذحت مصذذادر محميذذخ فمسذذطينيخ، أن عذذوات عسذذكريخ ترافقيذذا جّرافذذات تابعذذخ لجذذيش االحذذتبلل اعتحمذذت فذذي 
كذذرة مذذن صذذباح اليذذوم عريذذخ ديذذر جريذر، وعامذذت بذذ غبلق الطريذذق الواصذذمخ بذذين مذذدينتي رام ا  وأريحذذا سذاعخ مب

التي تمر بالقريخ، مشيرة  إلى أن الحديث يدور حول الطريق الوحيدة التي يسمكيا أىالي دير جرير وست مذن 
 القرا المجاورة لموصول إلى مدينخ رام ا .

 61/5/1360المركز الفمسطيني  لإلعالـ، 
 

 غزة: تجار يطالبوف السمطة بزيادة كوتة السمع الواردة مف األردف ومصر 12
السذم  الذواردة مذن  كوتخ طالب العديد من تجار غزة السمطخ الفمسطينيخ بزيادة حصتيم من :غزة - حامد جاد

 األردن ومصذذر، رافضذذذين فذذي الوعذذذت ذاتذذذو عذذرار وزارة االعتصذذذاد ب فذذض النسذذذبخ الم صصذذذخ لسذذوق غذذذزة مذذذن
% مذذن ىذذذه السذذم   80العديذذد مذذن أصذذناف سذذم  الكوتذذخ االعتصذذاديخ وفذذق اتفاعذذات أوسذذمو، التذذي منحذذت غذذزة 

 المعفاة من الضريبخ.
إلذى أن عامذت الذوزارة الحاليذخ  9998ألي زيذادة فذي كمياتيذا الموزعذخ منذذ العذام  9998ولم ت ض  منذذ العذام 

 ب فض م صصات غزة من السم  الم تمفخ.
يك رمذيس جمعيذخ رجذال األعمذال فذي غذزة أن  فذض حصذخ القطذاع مذن السذم  يعكذس حالذخ واعتبر عمي الحا

من عدم اىتمام الجيات المسؤولخ في السمطخ الفمسطينيخ بشؤون أىالي غزة، ويعبر عن حالذخ عذدم التواصذل 
 بذذين وزارات السذذمطخ ذات العبلعذذخ والقطذذاع ال ذذاص فذذي غذذزة مشذذددا  أنذذو كذذان مذذن المفتذذرض أن تقذذوم السذذمطخ
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بزيذذادة كميذذخ ىذذذه السذذم  الذذواردة مذذن االردن كونيذذا غيذذر  اضذذعخ لضذذريبخ الشذذراء وأن تعمذذل عمذذى دعذذم غذذزة 
 المحاصرة.

 61/5/1360الغد، عماف، 
 

 عامؿ فمسطيني مف غزة في انييار نفؽ مقتؿ 15
عتذذل عامذذل فمسذذطيني، أمذذس، إثذذر انييذذار نفذذق جنذذوب مدينذذخ رفذذح عمذذى الشذذريط الحذذدودي بذذين :  أ .ف .ب(

المذواطن موسذى “. وعال أشرف القدرة المتحدث باسذم الذوزارة إن في غزةعطاع غزة وفقا  لوزارة الصحخ مصر و 
وأشذذار إلذذى أن جثذذخ ”. عامذذا ( تذذوفي إثذذر انييذذار نفذذق عمذذى الحذذدود جنذذوب مدينذذخ رفذذح ظيذذر السذذبت 16غنذذيم  

 .القتيل نقمت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينخ رفح جنوب القطاع
 61/5/1360لشارقة، الخميج، ا

 
ضراـ النار في مقر كتمة فتح البرلمانية 11  غزة: موظؼ بسمطة راـ اهلل يحاوؿ إحراؽ نفسو وا 

( أحد موظفي العقود بوزارة الزراعخ، المقطوعخ 5|98حاول يوم السبت  :  دمخ عدس برس -غزة  فمسطين( 
ضرام النار في مقر   كتمخ "فتح" البرلمانيخ في مدينخ غزة.رواتبيم من عبل حكومخ رام ا ، إحراق نفسو وا 

وعالذذت مصذذادر فمسذذذطينيخ لذذذ "عذذدس بذذذرس" إن أربعذذخ عشذذر موظف ذذذا مذذن مذذوظفي العقذذذود بذذوزارة الماليذذخ والذذذذين 
عطعت رواتبيم من رام ا  اجتمعوا يوم السبت م  عدد من نذواب حركذخ "فذتح" فذي مقذر كتمذخ "فذتح" البرلمانيذخ 

واب بذذ جراء االتصذذاالت بالجيذذات الم تصذذخ فذذي رام ا  والذذذين أكذذدوا أن بيذذزة لشذذرح مشذذكمتيم، حيذذث بذذدأ النذذ
 المشكمخ لدا وزارة الماليخ في رام ا  وليس الزراعخ الموظفين فييا.

 أشعميماوأضافت المصادر أن أحد الموظفين المقطوعخ رواتبيم أحضر زجاجتين فييما مادة البنزين الحارعخ 
طفاء النار.وحاول إلقاميما عمى والحضور عب  ل السيطرة عميو وا 

 ال اطمخ في معالجخ القضايا". الطريقخما جرا، "وىذه  البرلمانيخمن جانبيم؛ استنكر أعضاء كتمخ "فتح" 
ودعذذت الكتمذذخ فذذي بيذذان ليذذا إلذذى "االىتمذذام اكثذذر بقضذذايا عطذذاع غذذزه الم تمفذذخ وحذذل كافذذخ المشذذاكل المتراكمذذخ، 

 ن سنتين ولم يتم حميا".حيث أن عضيخ ىؤالء الشباب ليا أكثر م
 66/5/1360قدس برس، 

 
 باألسير عبد اهلل البرغوثي بعد عزلو االسرائيمي " تحذر مف استفراد االحتالؿ"واعد 17

عامذذت إدارة السذذجون والمعذذتقبلت اإلسذذراميميخ نيايذذخ األسذذبوع الماضذذي :  دمذذخ عذذدس بذذرس -غذذزة  فمسذذطين( 
 ي بشكل انفرادي.  بعزل األسير األردني الجنسيخ عبد ا  البرغوث

وعالت جمعيخ "واعد"  لؤلسرا والمحررين فى بيان ليا تمقت "عدس برس" نس خ عنو أن عوات السجون عامت 
 67( بعزل األسير عبدا  البرغوثي، صاحب أعمى حكم فذي تذاريخ البشذريخ بذذ5|96مساء ال ميس الماضي  

 مؤبد ا.
ذذا مذذ  عذذدد مذذن األسذذرا األردنيذذين فذذي سذذجون وأوضذذحت أن األسذذير مضذذرب عذذن الطعذذام منذذذ سذذتخ عشذذر ي وم 

االحتبلل لممطالبخ بحقوعيم اإلنسانيخ التي كفمتيا كافخ المواثيق الدوليخ وأىميذا زيذارات ذوييذم حيذث أن جميذ  
وأكذذدت أن األسذذير أعمذذن إضذذرابو عذذن المذذاء فذذي سذذاعخ  عذذامبلتيم ممنوعذذخ مذذن الزيذذارة منذذذ لحظذذخ اعتقذذاليم.
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د ا عمذى عزلذو انفرادي ذا، مشذيرة إلذى أنذو لذن يفذك إضذرابو عذن المذاء إال بعذد أن يذتم مت  رة من مساء ال ميس ر 
 إ راجو من العزل.

وحذذذرت "واعذذد" مذذن اسذذتفراد عذذوات السذذجون باألسذذير البرغذذوثي والقيذذام باغتيالذذو كمذذا حذذدث مذذ  عذذدد كبيذذر مذذن 
الحذذذتبلل لمرضذذذوخ األسذذذرا دا ذذذل السذذذجون، مطالبذذذخ وسذذذامل اإلعذذذبلم بتفعيذذذل عضذذذيتو لتشذذذكيل ضذذذيط عمذذذى ا

 لمطالبو.
 66/5/1360قدس برس، 

 
  الخاوية األمعاءتضامف مع أسرى الجددا فيسبوؾ م  الالبني يطغى عمى صفحات األردف: الموف  16

" Twitter"، و"Facebookاستبدل العديد من مشتركي مواع  التواصل االجتماعي ": السبيل _ عمي المبلح
 امضذرب أسذيرا أردنيذا 18نشذرىا ناشذطون متضذامنون مذ  عضذيخ  ، والتياإلضرابصورىم الش صيخ بذ صورة 

 يوم. 99عن الطعام في سجون االحتبلل، منذ 
المضذذربين عذذن  لؤلسذذرارسذذالخ  إيصذذال إلذذىوتيذذدف الصذذورة التذذي طيذذى لونيذذا البنذذي عمذذى صذذفحات الموعذذ ، 

 يتضامنون م  عضيتيم. ا الفالطعام في سجون االحتبلل، بان ىنالك 
ممخ شكبل  من األشكال التضامنيخ التي ينفذىا الناشطين في مجال حقوق اإلنسان، والميتمذين وتعتبر ىذه الح

في عضيخ األسرا المضربين، كيوم األسرا الذي  صص في حممخ ''راجعين'' التذي تنظميذا الحممذخ األردنيذخ 
 الشبابيخ لنصرة األسرا.

 61/5/1360السبيؿ، عماف، 
 

 اإلسرائيمي" لإلرىابد التوراتي "البع... كتابووجدي المصري يوقع  92
احتفمذذت بمديذذخ القمعذذخ بالتعذذاون مذذ  جمعيذذخ "سذذيدات القمعذذخ" بتوعيذذ  كتذذاب "البعذذد : "المسذذتقبل" ذذذ المذذتن األعمذذى

" لمباحث وجدي المصري، وذلذك فذي مبنذى ال ميذخ االجتماعيذخ فذي البمذدة، برعايذخ اإلسراميميالتوراتي لئلرىاب 
 .األعمى ورميس بمديخ القمعخ رياض األعور نامب رميس اتحاد بمديات المتن

 61/5/1360المستقبؿ، بيروت، 

 
يقاؼ عبور األفراد عبر األنفاؽمصر: إغالؽ  03  معبر رفح أماـ حركة المسافريف وا 

أغمق معبر رفح البري صباح أمس أمام حركخ المسافرين وألجل غير  :نادر القصير –الحياة الجديدة  –رفح 
مذذن الشذذرطخ المصذذريخ بذذ غبلق الجانذذب المصذذري مذذن المعبذذر فذذي  طذذوة احتجاجيذذخ مسذذمى عقذذب إعذذدام أفذذراد 

لحذذين اإلفذذراج عذذن زمبلميذذم الذذذين تذذم ا تطذذافيم  ذذبلل اسذذتقبلليم سذذيارتي أجذذرة بينمذذا كذذانوا متذذوجيين لقضذذاء 
عبذذور فذذي  غذذزة  ال مذذيس الماضذذي، فيمذذا أوعفذذت دا ميذذخ « الجماعذذات الجياديذذخ»اجذذازتيم الشذذيريخ عمذذى يذذد 

األفذذراد مذذن الجذذانبين المصذذري والفمسذذطيني عبذذر األنفذذاق الحدوديذذخ المنتشذذرة عمذذى الشذذريط الحذذدودي بذذين رفذذح 
واألراضذذي المصذذريخ، فذذي أعقذذاب عمميذذخ  طذذف سذذبعخ جنذذود مصذذريين فذذي المنطقذذخ الواععذذخ مذذا بذذين العذذريش 

 ورفح.
يعذود لقيذام عذدد مذن أفذراد  وأكدت مصادر محميخ مطمعخ أن سذبب إغذبلق المعبذر بشذكل مفذاج  صذباح أمذس

الشذذذرطخ بذذذ غبلق بوابذذذات المعبذذذر، ومنعذذذوا د ذذذول الم ذذذابرات العامذذذخ، والحربيذذذخ، وأشذذذارت المصذذذادر إلذذذى أنيذذذم 
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شددوا  بلل احتجذاجيم عمذى أنيذم لذن يسذمحوا بفذتح المعبذر إال بعذد اإلفذراج عذن زمبلميذم السذبعخ الم تطفذين 
 ومنيم أربعخ يعممون في المعبر.

 61/5/1360ة، راـ اهلل، الحياة الجديد
 

 العدؿ ىي خطوة باتجاه فمسطيفو راشد الغنوشي: كؿ خطوة نحو الحرية  06
خ النيضخ التونسيخ الشيخ راشد الينوشي أن كل  طوة نحو الحريخ والعدل كأكد رميس حر : فمسطين أون الين

ا أعدل وأنبل القضذايا ىي  طوة باتجاه تحرير فمسطين، ووصف القضيخ الفمسطينيخ ب ني اإلعبلميواالنفتاح 
 في العالم.

أمذذذام مذذذؤتمر فمسذذذطينيي أوروبذذذا الذذذذي تحتضذذذنو العاصذذذمخ  ]أمس ،وأشذذذاد الينوشذذذي فذذذي كممذذذخ لذذذو يذذذوم السذذذبت
المنظمذات الفمسذطينيخ العاممذخ فذي أوروبذا وعمذى  بذ داء"، ةبشذامر العذودالبمجيكيخ بروكسذيل تحذت شذعار "ىمذت 

 رأسيا مركز العودة.
شذذذتات اسذذذتطاعوا بمجيذذذودات ذاتيذذذخ أن يحولذذذوا لذذذيس القضذذذيخ الفمسذذذطينيخ وحذذذدىا بذذذل وعذذذال "بذذذ ن فمسذذذطينيي ال

 واإلسبلم إلى ناطق بكل الميات وب رعى األدوات واألساليب حضاريخ".
 61/5/1360فمسطيف أوف اليف، 

 
 يفمسطينالشعب النيياف بف مبارؾ يجدد وقوؼ اإلمارات إلى جانب  01

ييذان وزيذر الثقافذخ والشذباب وتنميذخ المجتمذ ، الذرميس الف ذري لمجنذخ جدد الشذيخ نييذان بذن مبذارك آل ن:  وام(
أصدعاء جامعخ القدس في أبوظبي، وعوف اإلمارات إلى جانب شعب فمسطين تناصر عضيتو العادلذخ وتذدعم 

 كل ما يقوم بو عمى طريق الحق والعدل والسبلم.
ايذد آل نييذذان رمذيس الدولذذخ، حفظذذو ا ، وأكذد أن ىذذذا االلتذزام ينبثذذق بوضذوح مذذن توجييذات الشذذيخ  ميفذخ بذذن ز 

. باست دام كافخ الوسامل والسبل لدعم شعب فمسطين وآمالو وطموحاتو في العزة والكرامذخ والحريذخ واالسذتقبلل
جاء ذلك في كممخ ألقاىا وزير الثقافخ والشباب وتنميخ المجتمذ  فذي حفذل العشذاء ال يذري الذذي نظمتذو المجنذخ 

امتذذدح و  .وأبذذراج الشذاط  روتانذذا دعمذذا لبرنذذامج كفالذذخ الطذبلب فذذي جامعذذخ القذذدسال مذيس الماضذذي فذذي فنذذدق 
الشذذذذيخ نييذذذذان بذذذذن مبذذذذارك الجامعذذذذات الفمسذذذذطينيخ عمومذذذذا  التذذذذي تجسذذذذد بعمميذذذذا وأداميذذذذا المرمذذذذوق دور العمذذذذوم 
والمعارف في الكفاح والنضال من أجل الحقوق المشروعخ بل ودور اإلنسان الفمسطيني المتعمم في الحصول 

وأضذذذاف أن لمجامعذذذات الفمسذذذطينيخ دورا  مرموعذذذا  فذذذي بنذذذاء القذذذدرات الوطنيذذذخ، وأن جامعذذذخ  .عمذذذى ىذذذذه الحقذذذوق
القذذذدس وأ واتيذذذا مذذذن الجامعذذذات الفمسذذذطينيخ األ ذذذرا ىذذذي مذذذن دون مباليذذذخ جذذذزء أساسذذذي فذذذي بنيذذذان الذذذوطن 

 .الفمسطيني وتحقيق أمنو واستقراره وتقدمو
 61/5/1360الخميج، الشارقة، 

 
 تحقيؽ اختراؽ سياسيبانتظارًا لنجاح كيري بالضفة والقطاع مارية ثعد خطة استتية" "الرباع 00

 بيذذذرا  وم تصذذذا  مذذذن م تمذذذف أنحذذذاء العذذذالم عمذذذى وضذذذ   طذذذخ  15ينشذذذط فريذذذق مذذذن  عبذذذد الذذذرؤوف ارنذذذاؤوط:
 سنوات. 3استثماريخ محددة لمضفخ اليربيخ وعطاع غزة بقيمخ مميارات الدوالرات يستيرق تنفيذىا نحو 

مخ السر بالنسبخ ليذذه ال طذخ ىذي إطذبلق مسذار سياسذي نذاجح بذين الفمسذطينيين واإلسذراميميين، ولذذلك فذان كم
الفريق ينظر إلى ال طخ عمى أنيا مكون في اإلطذار الذذي يعمذل وزيذر ال ارجيذخ األميركذي جذون كيذري عمذى 
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ار السياسذي مذ  مسذارين طرحو في مطم  شير حزيران المقبل والذي من المرتقب أن يركز أساسذا  عمذى المسذ
 اعتصادي وأمني داعمين.

فذي الحذديث عذن الجانذب االعتصذادي فذي  اإلفذراطوفي نفس الوعت فان مصادر فمسطينيخ مسؤولخ تحذر مذن 
لتذذذوفير متطمبذذذات اسذذذتمناف مفاوضذذذات السذذذبلم. وعالذذذت ىذذذذه  إسذذذراميلظذذذل غيذذذاب أي مؤشذذذرات عمذذذى اسذذذتعداد 

 االعتصادي لمتيطيخ عمى ا فاق محتمل في توفير افق سياسي. المصادر ان البعض عد يمج  لتعظيم االفق
ال طخ التي يجري إعدادىا في إطار مكتب المبعوث ال اص لمجنخ الرباعيخ، تشمل رزمخ مشذاري  ومبذادرات 

جراءات تستقطب رجال أعمال من كل أنحاء العالم بالشراكخ م  رجال أعمال محميذين، حسذب مذن يقومذون  وا 
 .باإلعداد
لحذذذذديث عذذذذن مشذذذذاري  محذذذذددة فذذذذي جميذذذذ  القطاعذذذذات اإلنتاجيذذذذخ واالعتصذذذذاديخ: الزراعذذذذخ، السذذذذياحخ، ويذذذذدور ا

 االتصاالت، تكنولوجيا المعمومات، اإلسكان وغيرىا من القطاعات.
ويقذذذوم الفريذذذق بتحميذذذل األفكذذذار االسذذذتثماريخ وفرصذذذيا لمتطبيذذذق وانعكاسذذذاتيا لتحقيذذذق االزدىذذذار فذذذي االعتصذذذاد 

ا في رزمخ مشاري  يؤمذل أن تسذتقطب رؤوس األمذوال لمتنفيذذ وبالتذالي  مذق فذرص الفمسطيني ومن ثم وضعي
 العمل.

 61/5/1360األياـ, راـ اهلل، 
 

 دعو الستئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيميت األلمانيةالخارجية  02
غبخ ألمانيا في التشذجي  عمذى أكد وزير ال ارجيخ األلماني غيدو فيسترفيمي، أمس، في رام ا  ر :  أ .ف .ب(

، وذلذذك فذذي  تذذام زيذذارة اسذذتمرت يذذومين لمكيذذان ”اإلسذذراميمي”اسذذتمناف المفاوضذذات بذذين الجذذانبين الفمسذذطيني و
 الصييوني ومناطق السمطخ الفمسطينيخ. 

ألمانيذا ب مكانيذا المسذاعدة عمذى إشذاعخ جذو مذن “وعال فيسترفيمي في بيان صذادر عذن ال ارجيذخ األلمانيذخ إن 
. والتقذذى فيسذذترفيمي، 1090لمسذذماح باسذذتمناف المفاوضذذات المتوعفذذخ بذذين الجذذانبين منذذذ سذذبتمبر/ أيمذذول ” ثقذذخال

 ض.أمس، رميس الوزراء الفمسطيني المستقيل سبلم فيا

 61/5/1360الخميج، الشارقة، 

 
 قضية األسرى الفمسطينييف تناقش بالبرلماف األوروبي 05

اع عذذن حقذذوق األسذذرا الفمسذذطينيين"، عضذذيخ األسذذرا فذذي السذذجون طرحذذت "الشذذبكخ األوروبيذذخ لمذذدف: بروكسذذيل
الصذذذذييونيخ، عمذذذذى ىذذذذامش جمسذذذذخ حذذذذول القضذذذذيخ الفمسذذذذطينيخ، عقذذذذدت دا ذذذذل البرلمذذذذان األوروبذذذذي بالعاصذذذذمخ 
البمجيكيذذخ بروكسذذل، ال مذذذيس الماضذذي، بتنسذذذيق مذذن مجمذذس العبلعذذذات الفمسذذطينيخ األوروبيذذذخ عشذذيخ الذذذذكرا 

 سطينيخ.ال امسخ والستين لمنكبخ الفم
وأكد رميس الشبكخ األوروبيخ لمدفاع عن األسرا الفمسذطينيين، محمذد حمذدان فذي تصذريحات  اصذخ لذذ "عذدس 
برس"، إن الجمسخ تعد األولى من نوعيذا، حيذث لذم يسذبق أن نذاعش البرلمذان األوروبذي النكبذخ الفمسذطينيخ فذي 

السذذتخ ونصذذف الماضذذيخ؛ مذذن معانذذاة  الذذذكرا السذذنويخ لحذذدوثيا، والتطذذرق إلذذى مذذا أسذذفرت عنذذو  ذذبلل العقذذود
 إنسانيخ ووض  سياسي معقد، وانتياكات صييونيخ لم تتوعف.

وأشار إلى أن الجمسخ افتتحت بحديث عن زيارة الوفد البرلماني األوروبي لمناطق الدا ل الفمسذطيني، وبذدوره 
بلجمذذين الفمسذذطينيين، تطذذرق عرفذذات ماضذذي، رمذذيس مجمذذس العبلعذذات الفمسذذطينيخ ذ األوروبيذذخ، إلذذى معانذذاة ال
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وأىميذذذخ الذذذدور األوروبذذذي فذذذي وضذذذ  حذذذد ليذذذذه المعانذذذاة مذذذن  ذذذبلل إعذذذرار سياسذذذات تتبنذذذى حذذذق العذذذودة ليذذذؤالء 
 البلجمين

 61/5/1360المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
 تجار السالـ 01

 نقوال ناصر
ربمذذا يحسذذدىم  يحظذذى مفاوضذذو السذذبلم الفمسذذطينيون، ممذذن يعتبذذرون "الحيذذاة مفاوضذذات"، بتيطيذذخ إعبلميذذخ 

عمييذا مذن "يمارسذون" السذبلم مذن مذواطنييم مذن دون أن ينتظذروا نتيجذخ المفاوضذات، ممذن يصذفيم شذذركاؤىم 
"اإلسذذراميميون" بذذذ"تجار السذذبلم"، وبينمذذا يواجذذو المفاوضذذون "السياسذذيون" الذذذين لذذم يذذنيكيم التفذذاوض بذذبل نتيجذذخ 

لسذذذبلم"، بعيذذذدا عذذذن األضذذذواء، إنجذذذازات فذذذي منذذذذ حذذذوالي عقذذذدين مذذذن الذذذزمن طريقذذذا مسذذذدودا، يحقذذذق "تجذذذار ا
 "الشراكخ" والتطبي  م  نظراميم في دولخ االحتبلل اإلسراميمي ليست مشروطخ ب نياء االحتبلل.

وألن المنازعذذات م لوفذذخ بذذين "التجذذار"، وألن التبذذادل التجذذاري بذذين دولذذخ االحذذتبلل وبذذين األراضذذي المحتمذذخ فذذي 
يتجذاوز مذا يزيذد عمذى أربذ  مميذارات دوالر أمريكذي سذنوي ا، وألن الضذفخ الضفخ اليربيخ وعطاع غزة عد تضذ م ل

والقطاع ىما ثاني أكبر "شريك" اعتصذادي لدولذخ االحذتبلل بعذد الواليذات المتحذدة، وألن ىذذا التبذادل يذتم "نقذدا" 
شذذذعب لعذذدم وجذذود التسذذييبلت االمتمانيذذخ والمعذذامبلت المصذذرفيخ المعروفذذخ بذذين دولذذخ عاممذذخ بذذاالحتبلل وبذذين 

 اضذذ  لبلحذذتبلل، اتفذذق "تجذذار السذذبلم" فذذي الجذذانبين عمذذى تتذذويج ىذذذه اإلنجذذازات فذذي تشذذرين الثذذاني المقبذذل 
 بافتتاح مركز التحكيم التجاري اإلسراميمي الفمسطيني في القدس المحتمخ كذ"مشروع مشترك".

مفذاوض منظمذخ التحريذر ومن الواضح أن ىذا التوجو لذ"تجار السبلم" ال يتعارض بذل يتكامذل مذ  اسذتراتيجيخ 
التذذي تذذوفر ليذذم اليطذذاء السياسذذي، لكنذذو بالت كيذذد توجذذو يكذذاد يتصذذادم مذذ  التوجذذو الشذذعبي والذذوطني العذذام الذذذي 
يؤكد يومي ا بالشيداء والجرحى واألسرا والمواجيات تصميمو عمى إنياء التبعيخ االعتصذاديخ والسياسذيخ لدولذخ 

 االحتبلل وأي "شراكخ" معيا.
لفمسذذطينيون فذذي مركذذز التحكذذيم التجذذاري يمثمذذون عذذادة القطذذاع ال ذذاص وأعمدتذذو، وحسذذب م تمذذف و"الشذذركاء" ا

، و"الشذذريك" الفمسذذطيني 9967المراجذذ  يسذذيطر ىذذذا القطذذاع عمذذى ثمثذذي االعتصذذاد فذذي األراضذذي المحتمذذخ عذذام 
بذذ" روتشذيمد  في "المشذروع المشذترك" لمركذز التحكذيم، السذيد منيذب المصذري، الذذي لقبذو إعذبلم دولذخ االحذتبلل

فمسطين"، يقول إن شركخ "باديكو" وحدىا، التي ساىم أعضاء مجموعخ من رجال األعمال بمميون دوالر لكل 
( شذذركخ، وتعيذذل أكثذذر مذذن نصذذف مميذذون 30، والتذذي تذذدير حالي ذذا أكثذذر مذذن  9998مذذنيم لت سيسذذيا فذذي سذذنخ 

تبلل، ومعنذذذى ذلذذذك أن "تجذذذار %( مذذذن االعتصذذذاد الفمسذذذطيني تحذذذت االحذذذ15فمسذذذطيني، تذذذدير أيضذذذا حذذذوالي  
 السبلم" يقودون معظم ىذا االعتصاد في اتجاه "الشراكخ" والتطبي  م  دولخ االحتبلل.

ومن الواضح أن "تجار السبلم" وغطاءىم التفاوضذي ليسذوا معنيذين ولذيس ليذم مصذمحخ فذي وعفذخ تتبصذر فذي 
سطينيخ، وعبلعتيذا ب طالذخ أمذد االحذتبلل، المضاعفات السياسيخ ال طيرة ليذا التوجو عمى الحركخ الوطنيخ الفم

بحجخ أنو توجو "ال عبلعخ لو بالعمميخ السياسيخ" كما عال المدير التنفيذي لشركخ باديكو سمير حميمخ، وبحجخ 
أنيم يبنون مؤسسات بنى تحتيخ تحت االحتبلل لذ"دولخ فمسطين" الم مولخ، في تساوق مذ  الجيذود التذي بذذليا 

ير األعمذذذال فذذذي رام ا ، د. سذذذبلم فيذذذاض،  ذذذبلل السذذذنوات القميمذذذخ الماضذذذيخ، وفذذذي رمذذذيس وزراء حكومذذذخ تسذذذي
تقاط  م  المساعي الجديدة لوزير ال ارجيخ األميركي جون كيري لذذ"التنميخ االعتصذاديخ الفمسذطينيخ"، ليتحذول 
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العتصذذادي" "السذبلم التجذاري" الذذذي يمارسذونو عممي ذذا عمذى األرض إلذذى نسذ خ فمسذذطينيخ مذن مشذذروع "السذبلم ا
 الذي يتبناه رميس وزراء دولخ االحتبلل بنيامين نتنياىو.

لقد بدأت عصخ "مركز التحكيم التجاري" عبذل حذوالي ثذبلث سذنوات، عنذدما بذدأ السذيد حميمذخ والجنذرال المتقاعذد 
رة، واتفقذا من عوات االحتبلل أورين شاحور، الذي يرأس حاليا "اليرفخ الدوليخ لتجارة  إسراميل("، في بمورة الفك

عمى إنشاء اليرفذخ الدوليذخ لمتجذارة الفمسذطينيخ، وعذد سذاعدت غرفذخ التجذارة الدوليذخ التذي تت ذذ مذن بذاريس مقذرا 
ليا، والتي طالما دعت إلذى "السذبلم مذن  ذبلل التجذارة"، فذي ت سذيس اليرفذخ الفمسذطينيخ بتوعيذ  "مذذكرة تفذاىم" 

السذذيد المصذذري ىذذذه اليرفذذخ، وسذذمم إدارتيذذا لمسذذيدة يذذارا ، وتذذرأس 1099إسذذراميميخ معيذذا فذذي أيذذار  –فمسذذطينيخ 
أسذذعد مذذن مكتذذب تبذذرع بذذو رجذذل األعمذذال طذذبلل ناصذذر الذذدين تمييذذدا لذذذ"المشروع المشذذترك" بذذين اليذذرفتين فذذي 

 مركز التحكيم التجاري بالقدس، الم طط أن يفتح لو مركزي اتصال في رام ا  وتل الربي   تل أبيب(.
كذذز التحكذذيم عمذذى تحويذذل المنازعذذات التجاريذذخ التذذي تزيذذد عيمتيذذا عمذذى سذذبعخ مبليذذين وتذذنص اتفاعيذذخ إنشذذاء مر 

دوالر إلى غرفخ التجارة الدوليخ في باريس لحميا  بلل السنوات األولى بعد افتتذاح المركذز، ثذم يتذولى المركذز 
ق القذذذانون فذذذي حميذذذا بعذذذد ذلذذذك بذذذديبل لممحذذذاكم الفمسذذذطينيخ واإلسذذذراميميخ التذذذي ال تنفذذذذ أحكاميذذذا سذذذمطات تطبيذذذ

 الجانبين، ما يرعى إلى إنشاء عضاء مواز في القضايا التجاريخ.
وفذذي السذذاب  والعشذذرين مذذن آذار الماضذذي، أعمذذن رمذذيس اتحذذاد اليذذرف التجاريذذخ التركيذذخ رفعذذت ىيسارشذذيكمي 

ثذر أوغمو عبولو العمل كرميس دولي لمركز التحكيم الجديذد ألنذو "واثذق تمامذا" مذن أن المركذز سذوف "يسذيل أك
العبلعات االعتصاديخ والتجاريخ بين  إسراميل( وبين فمسذطين"، وىذو مذا أكذده شذاحور بقولذو إن المركذز "سذوف 
ا، عمى ذمخ "غموبس" العبريخ في منتصف الشير الجاري، "جسذر ا  يعزز الثقخ بين الشعبين" وسوف يمثل أيض 

 اعتصادي ا" لمتطبي  الفمسطيني م  دولخ االحتبلل.
سذذاب  والثذذامن مذذن كذذانون األول العذذام الماضذذي افتذذتح د. سذذبلم فيذذاض فذذي رام ا  ورشذذخ عمذذل وفذي اليذذومين ال

تعميميذذخ لمتعريذذف بذذالمركز والتحكذذيم الذذدولي، شذذارك فييذذا محذذامون وعضذذاة وأسذذاتذة حقذذوق مذذن معظذذم كميذذات 
أول  الحقذذوق فذذي جامعذذات الضذذفخ ورجذذال أعمذذال وممثمذذون عذذن وزارات سذذمطخ الحكذذم الذذذاتي الفمسذذطيني، فذذي

حمقخ من سمسمخ مبادرات مماثمخ ت طط لبرامج تذدريب مشذتركخ مذ  نظذراء "إسذراميميين" تشذمل محاكذاة محكمذخ 
تحكيم يشارك فييا طبلب حقوق من الجانبين، ما يحول مشروع المركز إلى كاسحخ أليام لمتطبي  تركز عمى 

 لفمسطيني.الن ب القانونيخ واالعتصاديخ واألكاديميخ التي تقود الرأي العام ا
ويمفت االنتباه الدور الذي لعبو في تحقيق ىذا "اإلنجاز" الجنرال شاحور، مذدير عذام اليرفذخ الدوليذخ فذي دولذخ 
االحتبلل، وأمينيا العام باروخ مذازور، فذاألول أمضذى أكثذر مذن ثبلثذين سذنخ فذي عيذادة عذوات االحذتبلل وعذين 

خ اليربيخ ليكون "رمز االحتبلل ذاتو" كما وصف نفسو، عامد ا عسكري ا مسؤوال  عن عمميات االحتبلل في الضف
ومثمو كان مازور ضابطا متميزا، عمل إضافخ إلذى  دمتذو العسذكريخ ممذثبل لمنذاجين الييذود مذن اليولوكوسذت 
النازي عمى الصذعيد الذدولي، لكذن شذاحور يقذول إنذو "جنذدي سذبلم ال جنذرال حذرب" اليذوم، ويقذول مذازور عذن 

ر سبلم"، ومن الواضح أنيما ا ن يقطفان اعتصاديا ثمار فتوحذاتيم العسذكريخ ويذدعمان كمييما إنيما من "تجا
 االحتبلل العسكري ب سس "تجاريخ" باسم السبلم.

إن الدور القيادي الذي يمعبو القطاع ال اص في االعتصاد الفمسذطيني تحذت االحذتبلل، والذدور القيذادي الذذي 
ون في مشروع مركز التحكيم، يقتضي وعفخ جادة لمراجعخ في العمق يمعبو في ىذا القطاع الشركاء الفمسطيني

ليذا التوجو الذي "يمارس السبلم" عبل صنعو، ويقيم "شراكات" مذ  االحذتبلل عبذل إنيامذو، ويذدف  التطبيذ  ثمنذا 
مجانيذذا عبذذل أن تتوصذذل المفاوضذذات إلذذى اتفذذاق، ويوسذذ  اليذذوة السياسذذيخ بذذين التوجذذو الشذذعبي والذذوطني العذذام 
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ن ىذذذه الن ذذب االعتصذذاديخ، وي ذذاطر بتعزيذذز االحذذتبلل ببنذذاء مؤسسذذات اعتصذذاديخ لدويمذذخ فمسذذطينيخ تابعذذخ وبذذي
 لبلحتبلل، وىو ما ي اطر بدوره بتحويل "تجار السبلم" إلى تجار احتبلل بيض النظر عن حسن النوايا.

 61/5/1360، فمسطيف أوف اليف
 

 إعادة تأسيس المنظمة محددات 07
 جميل ىبلل

راجعخ النقديخ لتجربخ الحركخ الوطنيخ الفمسذطينيخ كمذا جّسذدتيا مؤسسذات منظمذخ التحريذر الفمسذطينيخ تشير الم
حتى االنتفاضخ األولى، إضذافخ إلذى ظيذور تيذار اإلسذبلم السياسذي وبقامذو  ذارج أطذر المنظمذخ كقذوة سياسذيخ 

موجيذذات التذذي توجذذب ذات عاعذذدة جماىيريذذخ منظمذذخ مناىضذذخ لبلحذذتبلل وسياسذذاتو، إلذذى عذذدد مذذن األسذذس وال
االعتمذذذذاد فذذذذي عمميذذذذخ إعذذذذادة ت سذذذذيس منظمذذذذخ التحريذذذذر ككيذذذذان وطنذذذذي جذذذذام  وممثذذذذل لكذذذذل مكونذذذذات الشذذذذعب 

 الفمسطيني دا ل فمسطين التاري يخ و ارجيا. ومن األسس األىم التي تقترحيا المراجعخ ما يمي:
إدراك «( حمذاس»و« فذتح »ني أوال : عمى الحركتين السياسيتين األكبر الحاضذرتين فذي الحقذل السياسذي الذوط

أنذو لذذيس بمقذذدور أي منيمذا التفذذرد بقيذذادة الحركذخ الوطنيذذخ الفمسذذطينيخ أو االسذتحواذ بتسذذيير مؤسسذذات منظمذذخ 
التحرير أو السيطرة عمى مؤسسات السمطخ الفمسطينيخ. لقد كشفت نتامج انت ابات المجذالس الطالبيذخ األ يذرة 

 ست بلص.في عدد من الجامعات الفمسطينيخ ىذا اال
يسذذذذتدعي حذذذذال الحركذذذذخ الوطنيذذذذخ الفمسذذذذطينيخ الذذذذراىن مبذذذذادرة القذذذذوا بتياراتيذذذذا الثبلثذذذذخ الرميسذذذذخ  تيذذذذار اإلسذذذذبلم 

أو بميثاق « تسويخ تاري يخ»السياسي، التيار الوطني الميبرالي، وتيار اليسار( التوصل إلى ما يمكن تسميتو بذ
التفكيذذر فذذي عمميذذات إعذذادة بنذذاء مؤسسذذات منظمذذخ وطنذذي جديذذد. ىذذذا أمذذر يسذذتدعي أن ي عطذذى األولويذذخ عبذذل 

التحريذذذر، وعبذذذل توحيذذذد مؤسسذذذات السذذذمطخ الفمسذذذطينيخ، وعبذذذل إجذذذراء انت ابذذذات لعضذذذويخ المجمذذذس الذذذوطني أو 
انت ابات رماسيخ وتشذريعيخ لمسذمطخ. وتذتم ص الوظيفذخ الرميسذخ ليذذه التسذويخ التاري يذخ  والتذي تذتم عذادة بذين 

يخ متعارضخ( ب عبلن القوا الذثبلث االلتذزام باعتمذاد مبذدأ الشذراكخ السياسذيخ فذي عوا تحمل منطمقات أيديولوج
تقرير الش ن الوطني وكناظم لمعبلعخ بينيذا. وىذذا لذيس أمذرا  صذعبا  إذا مذا تذّم االنطذبلق مذن حقيقذخ أن الشذعب 

عماريخ الفمسذذذذطيني مذذذذا زال فذذذذي مرحمذذذذخ تحذذذذرر وطنذذذذي وأن ميمتذذذذو الرميسذذذذخ تتمثذذذذل فذذذذي مقاومذذذذخ الدولذذذذخ االسذذذذت
 وسياساتيا االستيطانيخ القاممخ عمى نيب األرض وتشييد المعازل لممواطنين الفمسطينيين.

مذذذن ميذذذزات ىذذذذه التسذذذويخ أنيذذذا تمكذذذن مذذذن التوافذذذق عمذذذى إدارة وتنظذذذيم العبلعذذذخ بذذذين القذذذوا السياسذذذيخ المتباينذذذخ 
ستعماريخ، وفي أسموب ات اذ المنطمقات والرؤا من التشارك في صياغخ استراتيجيات المواجيخ م  الدولخ اال

القرارات بكل ما ي ذص الشذ ن الذوطني فذي الحذدود التذي يتفذق عمييذا. وفذي الواعذ  فذ ن تذاريخ الحركذخ الوطنيذخ 
الفمسذذطينيخ منذذذ نشذذوميا وحتذذى اتفذذاق أوسذذمو، يشذذير إلذذى تيميبيذذا المشذذاركخ والتوافذذق بذذين مكوناتيذذا السياسذذيخ 

دا  رة الظير لآل ر الوطني.والنفور من حاالت التفرد واإلعصاء وا 
ثانيا : من الطبيعي أن تشمل التسويخ التاري يذخ اتفاعذا  عمذى إعذادة بنذاء مؤسسذات منظمذخ التحريذر عمذى أسذس 
ديموعراطيذذخ وطنيذذخ؛ وطنيذذخ بمعنذذى أنيذذا تمثذذل  بشذذكل مباشذذر، وبشذذكل غيذذر مباشذذر حيذذث ال إمكانيذذخ لمتمثيذذل 

ين التاري يذخ و ارجيذا، وبمعنذى أنيذا تشذمل كذل القذوا المباشر( كل تجمعات الشذعب الفمسذطيني دا ذل فمسذط
السياسيخ التي تحظى بحضور وطني، وبمعنى أيضا  تمثيميذا لمتشذكيبلت االجتماعيذخ والطبقيذخ. بتعبيذر آ ذر، 
ال ينبيذذذذي أن يقتصذذذذر التمثيذذذذل فذذذذي مؤسسذذذذات منظمذذذذخ التحريذذذذر  وب اصذذذذخ مجمسذذذذيا الذذذذوطني( عمذذذذى القذذذذوا 

التمثيل النسبي(، بل وأن يشمل أيضا  تمثيل القطاعات والفمات االجتماعيخ  والتنظيمات السياسيخ  وفق عاعدة
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الرميسخ  من نساء وشباب وعمال ورجال أعمال، وم يمات،...( وفق صيغ يتفذق عمييذا. وىذذا يسذتدعي، إن 
 أردنا درجخ متقدمخ من التمثيل والتجديد الديموعراطي لمييمات القياديخ وا  ضاعيا لممحاسبخ:

خ التنظيمات واألحزاب السياسذيخ  مذن حيذث انتظذام مؤتمراتيذا، وتذوفير أنظمذخ دا ميذخ تتذيح محاسذبخ أ ذ دمقرط
ىيماتيذذذا القياديذذذخ، الذذذخ(، ودمقرطذذذخ، وفذذذق الصذذذييخ ذاتيذذذا، لبلتحذذذادات والنقابذذذات والييمذذذات المحميذذذخ  البمذذذديات 

 والمجالس المحميخ( والمجان الشعبيخ  في الم يمات(.
يذذذل السياسذذذي لعضذذذويخ المجمذذذس الذذذوطني  والمجمذذذس المركذذذزي إن وجذذذدت ضذذذرورة ب ذ اعتمذذذاد نظذذذام التمث

، األردن، لبنذذذان، سذذذوريا، 9988لممحافظذذذخ عميذذذو( وفذذذق دوامذذذر تحذذذّدد بالتجمعذذذات الفمسذذذطينيخ  الضذذذفخ، غذذذزة، 
ال مذذيج، أوروبذذا، أميركذذا الشذذماليخ وأميركذذا الجنوبيذذخ(، حسذذب حجميذذا السذذكاني، وأن يتذذوفر لكذذل دامذذرة ىيمتيذذا 

ياديذذخ المشذذكمخ ديمقراطيذذا  عمذذى أن تتمتذذ  باسذذتقبلليخ عاليذذخ نسذذبيخ فذذي وضذذ  برامجيذذا النضذذاليخ فذذي حذذدود الق
 البرنامج الجام  المقر من ىيمات منظمخ التحرير الجديدة.

ثالثذذذا : يسذذذتتب  مذذذا سذذذبق ضذذذرورة األ ذذذذ فذذذي االعتبذذذار  صوصذذذيات الواعذذذ  السياسذذذي والمجتمعذذذي لكذذذل تجّمذذذ  
ّجيذذذذات العمذذذذل الذذذذوطني واسذذذذتراتيجيات مقاومذذذذخ الدولذذذذخ االسذذذذتعماريخ وسياسذذذذاتيا. فمسذذذذطيني عنذذذذد صذذذذياغخ تو 

ف صوصيات كل تجم  ىي التي ترسم أشكال وطبيعخ حراكو الوطني والوسامل التذي ب مكانذو اسذت داميا فذي 
مناىضذذذخ الدولذذذذخ االسذذذتعماريخ وسياسذذذذاتيا، وفذذذي صذذذذراعو مذذذن أجذذذذل حقوعذذذو وتطمعاتذذذذو الوطنيذذذخ واالجتماعيذذذذخ 

ن جمعيذا الحذراك مذن أجذل حذق تقريذر المصذير واإلنسا نيخ. فمن الواضح أن ىذذه تتبذاين بذين تجّمذ  وآ ذر، وا 
والحريخ والكرامخ الوطنيخ والحق فذي الحيذاة اإلنسذانيخ الكريمذخ. فصذيغ مناىضذخ االحذتبلل واالسذتيطان وجذدار 

نذذّوع وتبقذذى منفتحذذخ عمذذى الفصذذل العنصذذري والتمييذذز ضذذد األعميذذخ الفمسذذطينيخ دا ذذل ال ذذط األ ضذذر تتعذذّدد وتت
جنذذوب القذذدس المحتمذذخ فذذي المنطقذذخ « بذذاب الشذذمس»ابتذذداع مذذا ىذذو جديذذد  كمذذا حصذذل فذذي مسذذعى بنذذاء عريذذخ 

غربذذي القذذدس، « بذذاب الكرامذذخ»(، وفذذي مسذذعى بنذذاء عريذذخ E1الم صصذذخ لعذذزل جنذذوب الضذذفخ عذذن وسذذطيا  
ات الممكنخ في األردن ولبنان وسوريا وىذه ت تمف عن طبيعخ الحراكات والمبادر «(. أحفاد يونس»وبناء عريخ 

ودول ال ميج، وتمك القابمخ لمتطبيق في أوروبا وأميركذا الشذماليخ والجنوبيذخ. ففذي حذين برىنذت تجربذخ اسذت دام 
صذذواريخ أرض أرض بعيذذدة المذذدا ضذذد أىذذداف إسذذراميميخ نسذذبيا  عمذذى فعاليتيذذا فذذي وعذذف العذذدوان اإلسذذراميمي، 

تطبيذذق فذذي الضذذفخ اليربيذذخ أو فذذي األردن أو مذذن عبذذل األعميذذخ الفمسذذطينيخ فذذي فذذ ن ىذذذا عذذد ال يكذذون ممكنذذا  لم
إسراميل. وىناك أشكال متنوعخ في النضال ضد التمييذز العنصذري عمذى جذانبي ال ذط األ ضذر. منيذا، عمذى 

«. الحذذب فذذي زمذذن األبرتيايذذد»سذذبيل المثذذال، التظذذاىرة الشذذبابيخ التذذي جذذرت فذذي آذار الماضذذي تحذذت تسذذميخ 
طارىذذذذا المؤسسذذذذي وىنذذذذاك ن شذذذذاطات لجذذذذان العذذذذودة والشذذذذتات المطالبذذذذخ بتجديذذذذد الحركذذذذخ الوطنيذذذذخ الفمسذذذذطينيخ وا 

 م.ت.ف(. وجذذرا، ويجذذري اسذذت دام أدوات ثقافيذذخ متنوعذذخ وسذذيمخ السذذفر عبذذر الحذذدود  الصذذورة الفوتوغرافيذذخ 
قصذيدة، الذخ( إلبذراز مذا يتعذّرض والفيديو والفيمم والروايخ والموحخ واألغنيخ والمقال والندوة، والقصخ والروايذخ وال

صذرار عمذى نيذل الحريذخ. وىنذاك  لو الشعب الفمسطيني مذن تمييذز وتنكيذل ومذا يمارسذو مذن مقاومذخ وصذمود وا 
شذبكات التضذذامن مذ  إحقذذاق العدالذذخ لمشذعب الفمسذذطيني فذذي أوربذا واألميذذركيتين التذذي يمكذن أن تضذذاعف مذذن 

 ينيخ وبات  طابيا السياسي واالجتماعي موحدا  وواضحا .نشاطيا في حال أعيد بناء الحركخ الوطنيخ الفمسط
كمذذا يذذوفر مذذنح الجمعيذذخ العموميذذخ لؤلمذذم المتحذذدة مكانذذخ الدولذذخ غيذذر العضذذو لفمسذذطين، فضذذاء رحبذذا  لمشذذاركخ 
المنظمذذخ فذذي عضذذويخ ىيمذذات دوليذذخ متعذذددة، واعتمادىذذا بالتذذالي، اسذذتراتيجيخ ىجوميذذخ تسذذتيدف عذذزل إسذذراميل 

قوبات دوليخ عمييا. وتجدر اإلشارة إلى أن القرار األممي ب صوص دولذخ فمسذطين يذنص والمطالبخ بفرض ع
عمى الفصل بين مكانخ فمسطين كدولخ غير عضو وبين المزايا والمكتسذبات الممنوحذخ لمنظمذخ التحريذر. ىذذا 
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يضذا  يتطمب الحرص عمى تجنب افتعذال تعذارض بذين المنظمذخ ومكانذخ الدولذخ فذي األمذم المتحذدة، والحذرص أ
عمذذى إدارة المنظمذذذخ نشذذذذاطاتيا وتحركاتيذذذا بمذذذا ال يتعذذذارض مذذ  القذذذانون الذذذدولي والمواثيذذذق الدوليذذذخ مذذذن جيذذذخ، 
وبذذالتوافق مذذ  تطمعذذات كذذل تجمذذ  فمسذذطيني فذذي سذذياق نضذذال الشذذعب الفمسذذطيني مذذن أجذذل حقوعذذو الوطنيذذذذذذخ 

 .وبانسجام م  عيم الحريخ والمساواة والعدالخ االجتماعيخ، من جيخ أ را
رابعذذا : تشذذير مراجعذذخ تجربذذخ منظمذذخ التحريذذر عبذذل ت سذذيس السذذمطخ الفمسذذطينيخ إلذذى الحاجذذخ إلذذى وضذذ  تذذدابير 
كافيذذخ لمنذذ  ظذذاىرة التضذذ م البيروعراطذذي  بمذذا يمثمذذو مذذن بطالذذخ مقنعذذخ وترىذذل وثقذذل ميذذت(، وضذذرورة إيجذذاد 

« المحاصصذذذخ»وعذذوع فذذي فذذخ إجذذراءات رادعذذخ لمنذذ  بذذروز الزبامنيذذخ والريعيذذخ مجذذذددا ، والحذذرص عمذذى عذذدم ال
فذذي تشذذكيل الييمذذات القياديذذخ لممنظمذذخ واالتحذذادات واألطذذر الشذذعبيخ والنقابيذذخ لمذذا يولذذده مذذن «( الكوتذذا» نظذذام 

، أي «رشذيقخ»تكمس ومن عيد عمى التجديد الديموعراطي. كما ال بد من أن تكون مؤسسات المنظمخ الجديذدة 
أحذذداث وتطذذورات، وتشذذجي  االعتمذذاد، كسياسذذخ داممذذخ، عمذذى عذذادرة عمذذى التحذذرك السذذري  إزاء مذذا يسذذتجد مذذن 

العمل التطوعي والتمويل الذاتي، واست دام  طاب سياسي بعيدا  عن الشعاراتيخ والمباليذخ والنفذاق. كذذلك مذن 
الضذذروري أن تتمتذذ  منظمذذخ التحريذذر الجديذذدة  ومكّوناتيذذا السياسذذيخ واالجتماعيذذخ( بدرجذذخ عاليذذخ مذذن االنفتذذاح 

العربذذذي الشذذذعبي وعمذذذى القذذذوا الديموعراطيذذذخ اإلعميميذذذخ والدوليذذذخ انطبلعذذذا  مذذذن أن أمذذذام الشذذذعب  عمذذذى المحذذذيط
الفمسذذطيني ميمذذات شذذاعخ وطويمذذخ تسذذتحق كذذل أشذذكال اإلسذذناد والتضذذامن العربذذي والذذدولي الذذداعم لقذذيم الحريذذخ 

 والعدالخ والمساواة.
 رام ا . -* باحث وعالم اجتماع فمسطيني

 السنة الرابعة - 1360أّيار  65األربعاء  - 07د ممحؽ السمفير، العد 
 65/5/1360السفير، بيروت، 

 
 .. تطور نوعي في الدور المستوطنوف 06

 عمي جرادات
لذذيس فذذي عذذداد الم سذذتيرب أو المفذذاج  مذذا يرتكبذذو مسذذتوطنو الضذذفخ والقذذدس مذذن اعتذذداءات عمذذى المذذواطنين 

تمذذذف مزروعذذذاتيم وتذذذدنس مقدسذذذاتيم، وصذذذوال  إلذذذى الفمسذذذطينيين تيذذذدد حيذذذاتيم وت ذذذرب ممتمكذذذاتيم وحقذذذوليم وت
ارتكذذاب المجذذازر بحقيذذم. فيذذذا النذذوع مذذن االعتذذداءات لذذم ينقطذذ  يومذذا  منذذذ احذذتبلل الضذذفخ وغذذزة والقذذدس وبذذدء 
عمميذذات االسذذتيطان والتيويذذد فييذذا. ومذذن عبيذذل التذذدليل ال الحصذذر يكفذذي التذذذكير بمحاولذذخ ىذذؤالء المسذذتوطنين 

لبمذذديات الفمسذذطينيين المنت بذين: بسذذام الشذذكعخ،  نذذابمس(، وكذذريم  مذذف،  رام ا (، اغتيذال ثبلثذذخ مذذن رؤسذذاء ا
بذذراىيم الطويذذل،  البيذذرة(، العذذام ، ومحاولذذخ تسذذميم  9988واليجذذوم عمذذى طمبذذخ جامعذذخ ال ميذذل العذذام ، 9980وا 

شذذذي ومرابطذذذخ حا ذذذام مسذذذتوطنخ كريذذذات أربذذذ ، الفا 9988 زانذذذات ميذذذاه المذذذدارس فذذذي محافظذذذخ جنذذذين العذذذام ،
موشي ليفنير، عبالخ م يم الدىيشخ مدة عامين، وارتكاب المستوطن الم فون بذاروخ غولدشذتاين مجذزرة الحذرم 

. عمما  أن ىذا كمو، وغيذره أكثذر، كذان حصذيمخ عمذل عصذابي مذنظم عبذر 9993اإلبراىيمي في ال ميل العام 
، وتطور إلذى تشذكيل ”ونيمعصبخ غوش إيم“عن نفسو تدريجيا  من  بلل منظمات السطو عمى األرض مثل 

 ”.إرىاب ضد إرىاب“عصابات القتل السريخ لبث الرعب في نفوس المواطنين مثل منظمخ 
لكن الجديد أن اعتداءات ىؤالء المستوطنين بدأت ت  ذ شذكبل  أكثذر سذفورا  واتسذاعا  وعبلنيذخ مسذتندة إلذى تذبن  

لذذى ار ” حكومذذخ المسذذتوطنين“سياسذذي رسذذمي مذذن  تيذذاح عذذادة المؤسسذذتين العسذذكريخ واألمنيذذخ بقيذذادة نتنيذذاىو، وا 
وتجدر اإلشارة إلذى أن ىذذه االعتذداءات لذم ”. األعمال القذرة“لوجود َمن ينوب عنيم في تنفيذ ” اإلسراميميتين“
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بذل امتذد ليشذمل المذواطنين الفمسذطينيين فذي  9967يعد مجاليا مقتصرا  عمى سذكان األراضذي المحتمذخ العذام ،
وصذذذوال  إلذذذى  1008وكانذذذت البدايذذذخ فذذذي ارتكذذذاب مجذذذزرة شذذذفا عمذذذرو عذذذام ، 9988، األراضذذذي المحتمذذذخ العذذذام

االعتداء عمى عريخ أم القطف الوادعذخ فذي المثمذث الشذمالي عبذل عذدة أيذام، مذا يذدل عمذى أن ىذذه االعتذداءات 
، إنما ىي جذزء مذن م طذط اسذتيطاني عذديم جديذد يمعذب المسذتوطنون فيذو دورا  بذارزا ، مسذتيمي ن ليست رد فعل 

فرصخ تيميميم في المؤسستين السياسيخ والعسكريخ لمعب دور أكبر في عمميذات التطييذر العرعذي. فذ ذا كانذت 
التذذي لبسذذت لبذذوس اليسذذاريخ، ىذذي َمذذن أسذذس ” الطميعيذذخ“والحركذذات الصذذييونيخ الشذذبابيخ ” الكيبوتسذذات“حركذذخ 

يطانيخ اليذوم تشذكل التعبيذر األوضذح القاعدة التحتيخ لمكيان الصييوني عبل عيامذو وبعذده، فذ ن الحركذات االسذت
عمذى  -منذذ البذدء-عن طموح تجديد شباب المشذروع الصذييوني كمشذروع اسذتعماري اسذتيطاني إعصذامي عذام 

عاما  في الضفخ والقدس تحول  85العدوان والتوس  واالعتبلع. ما يعني أن االستيطان في تراكمو عمى مدار 
لذذخ صذذار ليذذذا عسذذماتيا و صامصذذذيا المتواشذذجخ مذذذ  حالذذخ مذذذن إلذذى حالذذخ كيفيذذذخ أشذذد  طذذذورة مذذن السذذذابق. حا

 ”.إسراميل“السعار السياسي واأليديولوجي اليميني المتطرف دا ل المجتم  والفكر والسياسخ واألمن في 
لعذذل مذذا تقذذدم يفسذذر حذذدوث ىذذذا التطذذور النذذوعي فذذي إرىذذاب المسذذتوطنين الييذذود الذذذي بمذذغ أعصذذاه فذذي تكثيذذف 

جد األعصذذى المذذراد تقسذذيمو عمذذى غذذرار مذذا حصذذل لمحذذرم اإلبراىيمذذي فذذي ال ميذذل. اليجمذذخ عمذذى القذذدس والمسذذ
ألفذا  ويزيذد السذتباحخ باحذات األعصذى، فذ ن ذلذك يذدل، بذبل لذبس أو  60فحين يجرؤ المستوطنون عمذى تجنيذد 

إبيذذام، عمذذى مذذدا القذذوة والنفذذوذ المذذذين بذذات يتمتذذ  بيمذذا مسذذتوطنو الضذذفخ والقذذدس دا ذذل المجتمذذ  الصذذييوني 
جممذذذخ تحذذذوالت بنيويذذذخ تذذذدف  نحذذذو المزيذذذد مذذذن العدوانيذذذخ  -منذذذذ سذذذنوات-مومذذذا . فالكيذذذان الصذذذييوني يشذذذيد ع

والتطذذرف والتشذذذدد. ومذذذن بذذذين أشذذذد ىذذذذه التحذذذوالت  طذذذورة ىذذذو انتقذذذال مسذذذتوطني الضذذذفخ والقذذذدس إلذذذى مركذذذز 
يني بالذذات، أكثريذخ صناعخ القرار في السياسذخ والجذيش. إذ ثمذخ ليذؤالء المسذتوطنين، ولتيذارىم الصذييوني الذد

دا ل مكتب نتنياىو، بما في ذلك مستشاره لؤلمذن القذومي المذواء احتيذاط يعقذوب عميذدور، وسذكرتير حكومتذو 
الحاليذذخ سذذتخ وزراء ونذذواب وزراء يسذذكنون فذذي ” إسذذراميل“المذذواء احتيذذاط أفيجذذاي منذذدلبميت. وليذذم فذذي حكومذذخ 

، ووزيذذذر التربيذذذخ ”ريعذذذوت-مكذذذابيم“مسذذذتوطنخ  مسذذذتوطنات، وىذذذم: وزيذذذر الذذذدفاع موشذذذي يعذذذالون، ويسذذذكن فذذذي
، ووزيذر اإلسذكان، أوري أرميذل، ويسذكن فذي مسذتوطنخ ”أورانيذت“والتعميم، شاي بيرون، ويسكن في مسذتوطنخ 

، ونامب الوزير إيمي بن دىان، ويسكن ”موديعين“، والوزير أوري أورباخ، ويسكن في مستوطنخ ”كفار أدوميم“
بذل أبذو غنذيم، ونامذب وزيذر ال ارجيذخ، زميذف ألكذين، ويسذكن فذي مسذتوطنخ فذي ج” ىذار حومذاه“في مستوطنخ 

نامبا  يسكنون في مستوطنات وينتمون إلذى أكثذر مذن حذزب. ىذذا  96وليم في الكنيست الحاليخ ”. كفار ألداد“
يشيميا اليوم مستوطنون ينتمذون إلذى ” اإلسراميمي“عبلوة عمى أن ثمث الرتب العسكريخ المتوسطخ في الجيش 

لتيذذار الصذذييوني الذذديني، فضذذبل  عذذن أن عذذددا  مذذن ىذذؤالء المسذذتوطنين بذذات يشذذيل مناصذذب عسذذكريخ وأمنيذذخ ا
-ياغيذل ليفذي بعنذوان:  بذين القمنسذوة والبيريذو” اإلسذراميمي“رفيعخ، وكل ذلك وفقا  لكتاب صدر مؤ را  لمباحذث 

 ”(.إسراميل“الدين والسياسخ والجيش في 
تطرفذا  ” إسراميل“، كما كثف ذلك شامير، أحد أكثر عادة ”ن جوىر الصييونيخاالستيطا“يحيل ما تقدم إلى أن 

عمذذى اسذذتيداف األرض والبشذذر الفذذاعمين عمييذذا، مذذا جعذذل  -منذذذ نشذذ تو-وتشذذددا . فالمشذذروع الصذذييوني عذذام 
الذذذدفاع عذذذن األرض وحمايتيذذذا محذذذور كفذذذاح الشذذذعب الفمسذذذطيني. لكذذذن ىذذذذا الكفذذذاح المتواصذذذل عبذذذر عذذذرن مذذذن 

يذنجح فذذي الحفذاظ عمذذى ىويذخ األرض بمنطذذق السذيادة السياسذذيخ وحتذى الوجذذود الجيرافذي، حيذذث لذذم  الزمذان لذذم
%، وفقا  لمركز اإلحصاء الفمسطيني. لكن في الحاالت كافخ، ف ن 95يبق بيد الفمسطينيين من أرضيم سوا 

 ذذذب السياسذذذيخ تمذذذادي المسذذذتوطنين لذذذم يكذذذن ليكذذذون أو لذذذم يكذذذن ليكذذذون بيذذذذه الحذذذدة لذذذوال مذذذا يشذذذيده راىذذذن الن
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مذذن عجذذز عذذن بنذذاء اسذذتراتيجيخ وطنيذذخ واحذذدة لمذذدفاع عذذن  -بتركيبتيذذا وصذذراعاتيا وانقسذذاماتيا-الفمسذذطينيخ 
األرض وحمايتيذذذا وتعزيذذذز صذذذمود أىميذذذا عمييذذذا. فذذذاليوم لذذذم يعذذذد مباليذذذخ القذذذول: إنذذذو بمقذذذدار مذذذا إن المشذذذروع 

ن المشذذروع الذذوطني الفمسذذطيني ممتذذبس الصذذييوني واضذذح فذذي أىدافذذو تجذذاه األرض واسذذتيطانيا وتيويذذدىا، فذذ 
ومشذذوش ومبمبذذل، بذذل وتسذذود أطذذره القياديذذخ حالذذخ مذذن االرتجاليذذخ والتنابذذذ القذذامم عمذذى مصذذالح ن بويذذخ وفمويذذخ 
ضيقخ ال عبلعخ ليا باألرض والشعب، وما يتعرضان لو عمى يد المستوطنين من استباحخ شذاممخ وم ططذخ، 

وميدانيا . إذ، ألم يترك جزء كبير من ىؤالء المستوطنين بيوتيم يوم كذان استباحخ بالمقدور الرد عمييا سياسيا  
(، وفذذي فتذذرة 9993-9987الصذذف الذذوطني الفمسذذطيني موحذذدا  وفذذاعبل  فذذي فتذذرة االنتفاضذذخ الشذذعبيخ األولذذى،  

(  ثذذذم ألذذذيس مذذذن شذذذ ن التقذذذدم بشذذذكوا فمسذذذطينيخ إلذذذى محكمذذذخ 1008-1000االنتفاضذذذخ المسذذذمحخ الثانيذذذخ،  
الدوليذذخ أن يجبذذر حكومذذخ نتنيذذاىو عمذذى لجذذم ىذذؤالء المسذذتوطنين ومذذنعيم مذذن التمذذادي فذذي ارتكذذاب  الجنايذذات

 المزيد من جرامميم التي فاعت كل تصور 
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 ناجي صادق شراب
العربيذخ، أو حتذى القبذول بمبذدأ تبذادل المشكمخ ال تكمن في السبلم أو في المفاوضذات، أو فذي تعذديل المبذادرة 
مقابذذل عيذذام دولذذخ فمسذذطينيخ ” إسذذراميل“األراضذذي، المبذذادرة العربيذذخ واضذذحخ وال تحتذذاج إلذذى ت ويذذل. السذذبلم مذذ  

من أراضي الدول العربيخ التي تحتميا، ومن دون التزام ب يخ عضذايا أ ذرا بمذا فييذا ” إسراميل“فقط، وانسحاب 
 ”.إسراميل“ن. وبعدىا يمكن تصور عيام عبلعات م  عضيخ البلجمين الفمسطينيي

بيذذذا االنسذذحاب وىذذو مذذا يشذذكل الحذذد األدنذذى لممطالذذب ” إسذذراميل“با تصذذار الذذذي ييذذم العذذرب فقذذط ىذذو التذذزام 
 العربيخ، مقابل تقديم أعمى درجات التنازل.

وياتيا ومعطياتيذذذا ومذذذ  التسذذذميم باسذذذتحالخ الوصذذذول إلذذذى صذذذييخ سذذذبلم نياميذذذخ ألن البيمذذذخ السياسذذذيخ بكذذذل مسذذذت
ومتييراتيا عمى مستوا كل األطراف الرميسخ في ىذا الصراع ليست عمى اسذتعداد أو لذيس لذدييا القذدرة عمذى 

، ومذ  التسذميم أيضذا  بعذدم جذدوا ”اإلسذراميمي“ -ات اذ عذرار بالسذبلم ينيذي الجذذور التاري يذخ لمصذراع العربذى 
اما  كان يمكن  بلليا الوصول إلذى تسذويخ سياسذيخ المفاوضات في ضوء تجربخ تفاوض تزيد عمى عشرين ع

عمذذى مذذا تعرضذذو المبذذادرة العربيذذخ مذذن ” إسذذراميل“عذذد تقذذود لعمميذذخ سذذبلم بعيذذدة األمذذد، رغذذم كذذل ذلذذك ىذذل توافذذق 
 سبلم وعبلعات واعتراف يصل إلى حد االعتراف بييوديتيا 

بيخ، وعيام دولخ فمسطينيخ  وبعد ذلك ماذا بالمبادرة العر ” إسراميل“ولتوضيح األمر أكثر ماذا لو تصورنا عبول 
  ىذذل يذذتم سذذحب اعتذذراف العذذرب وحتذذى الفمسذذطينينن بيذذا ”دولذذخ ييوديذذخ“تسذذميخ نفسذذيا ” إسذذراميل“لذذو أعذذادت 

” إسذذراميل“كدولذذخ  ىذذذا االحتمذذال غيذذر وارد. أعذذود إلذذى القذذول إنذذو فذذي ضذذوء كذذل ىذذذه التحذذوالت ال يبذذدو أن 
المبادرة ومن عيام الدولخ الفمسطينيخ. والذي ال يشج  عمذى إحيذاء عمميذخ مستعدة لمذىاب أبعد من موعفيا من 

السذذبلم أن كذذل األطذذراف غيذذر مييذذ ة. الطرفذذان الرميسذذان، الفمسذذطينيون مذذن نذذاحيتيم منقسذذمون عمذذى أنفسذذيم 
وأولويذذذخ الحكذذذم تسذذذبق حتذذذى أولويذذذخ عيذذذام الدولذذذخ الفمسذذذطينيخ وأولويذذذخ المفاوضذذذات وعنذذذدىم اسذذذتعداد لمتعذذذايش 

تكيف م  ىذا السيناريو القامم ألنو ال يمزميم بتقديم تنازالت سياسيخ عد تفقدىم مصداعيتيم السياسذيخ، وىذذا وال
تحكميا حكومخ متشددة تتبنى االستيطان، وفكر الدولخ الفمسطينيخ يتعذارض ” إسراميل”ينطبق عمى الجمي . و
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ومطالذذذذب سذذذذتكون  ذذذذارج إرادة مذذذذ  الفكذذذذر الميكذذذذودي، ولذذذذو اضذذذذطرت لمذذذذذىاب لممفاوضذذذذات فستضذذذذ  شذذذذروطا  
 الفمسطينيين لمقبول بيا  صوصا  شرط الدولخ الييوديخ.

وأمذذا األطذذراف األ ذذرا، العربيذذخ منيذذا لذذم تعذذد القضذذيخ الفمسذذطينيخ عضذذيخ أمذذن عربذذى، ولذذم تعذذد أولويذذخ سياسذذيخ 
يذذذت كياناتيذذذا لمذذذدول العربيذذذخ، فكميذذذا بمذذذا فييذذذا دول التحذذذول العربذذذي منشذذذيمخ بقضذذذاياىا الدا ميذذذخ، وبتيديذذذد تفت

السياسذذيخ، وىذذي لذذن تعذذارض أي تسذذويخ سياسذذيخ يقبذذل بيذذا الفمسذذطينيون. وأمذذا الواليذذات المتحذذدة ورغذذم أنيذذا مذذا 
زالذذذت تفذذذرض نفسذذذيا الراعذذذي األول ألي عمميذذذخ سياسذذذيخ، وألي مفاوضذذذات ف ولوياتيذذذا لذذذم تعذذذد كقذذذوة عظمذذذى 

واعذذذ  و صوصذذذا  عمذذذى الجانذذذب تنحصذذذر فذذذي التوغذذذل فذذذي ىذذذذا الصذذذراع، وعذذذد تفضذذذل سذذذيناريو فذذذرض األمذذذر ال
الفمسذذذطيني الذذذذي عذذذد ال يذذذرا م رجذذذا  إال بالذذذذىاب لممفاوضذذذات والقبذذذول بمفاوضذذذات الدولذذذخ الفمسذذذطينيخ فقذذذط. 
األولويذذذات باتذذذت غيذذذر القضذذذيخ الفمسذذذطينيخ، أولويذذذخ لمممذذذف النذذذووي اإليرانذذذي واألزمذذذخ السذذذوريخ، وأولويذذذخ ممذذذف 

ولويذذات القضذذذايا الدا ميذذخ التذذذي تمذذس وجذذذود الواليذذات المتحذذذدة تحذذوالت الربيذذ  العربذذذي وتداعياتذذو. وال ننسذذذى أ
كدولذذخ أحاديذذخ مييمنذذخ عمذذى القذذرار الذذدولي. تبقذذى ليذذذه الدولذذخ ثوابتيذذا وأىميذذا الحفذذاظ عمذذى بقذذاء أمذذن وبقذذاء 

ومنيذذذا إلذذذى االعتذذذراف ب ” إسذذذراميل“، ولذذذذلك ال مذذذان  لذذذدييا مذذذن عيذذذام دولذذذخ فمسذذذطينيخ تقبذذذل بذذذ من ”إسذذذراميل“
 كدولخ ييوديخ من عبل بقيخ الدول العربيخ.” إسراميل“

أن ىنذاك فرصذخ ” اإلسذراميمي”الذي يدف  لمعودة ل يار التفذاوض ىذو اإلدراك األمريكذي والعربذي والفمسذطيني و
تاري يذذخ يمكذذن أن تقذذوم بيذذا الواليذذات المتحذذدة فذذي السذذنوات المتبقيذذخ لمذذرميس األمريكذذي الذذذي لذذيس فذذي حاجذذخ 

لو في تذاريخ سذجل الرؤسذاء األمذريكيين العظذام. ومذ  ذلذك ال ضذرر مذن إنجذاز  إلضافخ إنجاز تاري ي جديد
، وىنا ال ضرر من الدف  في اتجاه المفاوضات، ودف  كل ”اإلسراميمي“ -جديد عمى مستوا الصراع العربى 

األطراف لتسويخ سياسيخ عد تتحقق بفعذل العوامذل والمعطيذات الجديذدة، وىذي رغذم أنيذا ليسذت معطيذات سذبلم 
 ”.إسراميمي“قيقي إال أنيا معطيات سبلم ح

في ىذا السياق ي تي التحرك األمريكي، الذي حدد الرميس األمريكي أوباما  يوطو في زيارتو األ يرة لرام ا  
والشذرط األ يذذر يضذطر الكثيذذر ”. إسذراميل“وتذل أبيذب عنذذدما طالذب بقبذذول دولذخ فمسذطينيخ، مقابذذل أمذن وبقذذاء 

 والسؤال ىل الطرفان مستعدان لذلك ”. إسراميل“أن يقدموه ل من الفمسطينيين والعرب 
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 ماجد كيالي

عاما ، انبنت العّدة المفيوميخ لمواجيخ ىذا التحّدي عمى عقيدة  65منذ إعامخ إسراميل ونكبخ الفمسطينيين، عبل 
العسكريخ، حصرا ، من دون اعتمذاد أشذكال أ ذرا، أو حتذى االسذتناد إلييذا. لكذن إسذراميل ىذذه، وبعذد المقاومخ 

عشذذرين عامذذا  عمذذى إعامتيذذا، اسذذتطاعت ىزيمذذخ جيذذوش عربيذذخ عذذدة، فذذي غضذذون أيذذام، وفوعيذذا احتمذذت بذذاعي 
 ارض فمسطين، م  ىضبخ الجوالن وشبو جزيرة سيناء.

ي الشكل المناسب، ذلك أن النظام العربي اعتبر اليزيمخ مجذّرد نكسذخ، لم يمتفت أحد إلى ىذا الدرس المؤلم ف
ورّوج لفشل إسراميل في الحرب بداللخ إ فاعيا في إسقاط بعض األنظمخ، وصّعد  طاباتو في ما بات يعذرف 

، ووجذذد ضذذالتو بتظييذذر المقاومذذخ الفمسذذطينيخ المسذذمحخ 9967بذذبلءات ال رطذذوم الذذثبلث فذذي آب  أغسذذطس( 
 جدان العربي الموجوع باليزيمخ والميجوس بالث ر لكرامتو.إلشيال الو 
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نما في توّىماتنا وت ّيبلتنا عنيا، بحيث لذم نفطذن إلذى  ولم تنحصر المشكمخ في سيادة العقميخ العسكريتاريخ، وا 
، إذ إن عدد الجيوش العربيخ السبعخ لم يتجاوز نصف عدد الجماعات 9988أن أنظمتنا لم تحارب حقا  عام 

ألفذذذا . كذذذذلك لذذم ننتبذذذو إلذذذى أن إسذذذراميل  650يذذخ المسذذذمحخ التذذذي انبثقذذت مذذذن مجتمذذذ  مسذذذتوطنين عذذددىم الييود
(، فذذي عيذذد الذذرميس عبدالناصذذر، وضذذاعفت مسذذاحتيا مذذرات عذذدة بعذذد 9967و 9956احتمذذت سذذيناء مذذرتين  

لحذرب لم تتزحزح من ىضبخ الجوالن، وجّوفت معنى المفاج ة في ىذه ا 9973، وأنيا في حرب 9967حرب 
 بعبورىا الى شرق القناة، وأن ىذه باتت آ ر الحروب العربيخ اإلسراميميخ.

بدييي أن ثمخ في ىذه الحروب تضحيات جّمخ وبطوالت ممحميخ، ولكنيا أيضا  تمّ ضت عذن ت بيذد األنظمذخ 
م عامذذا ، وتحّكذذ 85االسذذتبداديخ، حتذذى ان حذذافظ األسذذد، المسذذؤول عذذن ضذذياع الجذذوالن، حكذذم وعاممتذذو سذذوريخ 

 بمبنان عرابخ ثبلثخ عقود!
بعد الحروب النظاميخ، جاء دور المقاومات المسمحخ. فالمقاومخ الفمسطينيخ، مذثبل ، لذم تمكذث إال ثبلثذخ أعذوام 
في األردن، ثم أ رجت، وال يعرف أحد حتى ا ن، ما معنى تمذك التجربذخ العسذكريخ، ومذا جذدواىا، وعمذى أيذخ 

 حسابات عسكريخ اشتيمت.
نذذذان مذذذن المقاومذذذخ الفمسذذذطينيخ  والمبنانيذذذخ بعذذذدىا(، فكانذذذت األبيذذذظ كمفذذذخ، واألكثذذذر ألمذذذا  ومذذذرارة، أمذذذا حّصذذذخ لب

لمبنانيين ولبلجمين الفمسطينيين، من دون أن تضعف اسراميل. وفي المحصمخ، تذم ا ذراج المقاومذخ مذن لبنذان 
يذذا ومقاتموىذذا الذذى ( بعذذد غذذزو اسذذراميل، ومذذ  ذلذذك رّوجذذت ىذذذه النتصذذارىا، حتذذى حذذين صذذعدت عيادات9981 

 السفن نحو تونس والجزامر واليمن، وعمى رغم ما حصل لبلجمين الفمسطينيين في صبرا وشاتيبل.
م  ذلك، فقّصخ الفمسطيني والمقاومخ المسمحخ لم تنتو، فتكّررت في الضفخ وغذزة، بعذد إعامذخ السذمطخ، إن فذي 

غذذذزة، مذذذا جعذذذل اسذذذراميل تشذذذّن حروبذذذا  (، أو عبذذذر حذذذرب الصذذذواريخ مذذذن 1008 - 1000االنتفاضذذذخ الثانيذذذخ  
 ضد غزة وحدىا. 1090 - 1008في الضفخ وغزة، و  1003و 1001وحشيخ مدّمرة عمى الفمسطينيين: 

مفيوم أن المسؤوليخ ال تق  عمى الفمسطيني العادي والبسيط، المقاتل أو المسالم، الذي بذل ما في وسعو من 
نما عمذى  أربذاب السذبلح، وأيضذا  اربذاب الثقافذخ والفكذر، الذذين كذانوا فذي و « األبذوات»التضحيات والبطوالت، وا 

 كل مرة ال يسّمون األشياء باسميا، بقدر ما ينّمون الوىم، بترويجيم لميزامم كانتصارات.
، عمذى رغذم اتسذاميا باالنضذباطيخ والكفذاءة، بالقيذاس «حذزب ا »ىذا حصل م  المقاومخ المبنانيخ المتمثمخ بذذ 

، إال أن ىذه لم تيير شيما  فذي مذوازين القذوا إزاء اسذراميل، عمذى رغذم كذل البطذوالت المبذولذخ الى الفمسطينيين
عامذا ،  98بيا، فضذبل  عذن أنيذا لذم تتجذاوز الحذدود اإلسذراميميخ. ومعمذوم أن معذّدل القتمذى اإلسذراميميين،  ذبلل 

جنذذديا  فذذي  85لذذم يتعذذد ( 1000الذذى انسذذحاب اسذذراميل مذذن جنذذوبي لبنذذان  عذذام « حذذزب ا »اي منذذذ ت سذذيس 
جنذذذذديا (، فيمذذذذا معذذذذدل القتمذذذذى اإلسذذذذراميميين إبذذذذان االنتفاضذذذذخ الفمسذذذذطينيخ األولذذذذى  860الشذذذذير  بمجمذذذذوع عذذذذدره 

إسراميميا (، وبمغ عذددىم فذي االنتفاضذخ الثانيذخ، التذي غمذب  65(، كان أكثر من ذلك  حوالى 9987-9993 
اسذذراميميا ، عممذذا  اننذذا نتحذذدث عذذن مقاومذذخ  150خ، حذذوالى عمييذذا طذذاب  المقاومذذخ المسذذمحخ والعمميذذات التفجيريذذ

 تحت االحتبلل.
(، باعتبارىذا 1006والحال ان المقاومخ المبنانيخ أصيبت باألمراض ذاتيا، إذ بات ي رّوج لكل معركخ، وآ رىا  

، وىذي «ميذالت  ذذ اسذراميل انتصذاراتنا وتعطينذا ىزام»انتصارا  وىزيمخ إلسراميل، حتذى اشذتيرت عبذارة مفادىذا: 
إذا كانذت ىكذذا : »1008تحيل عمى عبارة مماثمخ راجت بعد تدمير إسراميل ألجزاء كبيذرة مذن غذزة فذي حذرب 

 «.ىي االنتصارات، فكم انتصارا  يمزم حتى ت دمر غزة كميا !
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فذذي اليضذذون، وفذذوق كذذل اليذذزامم، نجذذم عذذن العقميذذخ العسذذكريتاريخ الميمقذذخ شذذيوع ليذذخ العنذذف فذذي المجتمعذذات 
يذذخ، وغيذذاب إعمذذال التفكيذذر والت طذذيط فذذي تذذدّبر أحوالنذذا. واألىذذم أن ىذذذه العقميذذخ صذذرفتنا عذذن االنشذذيال العرب

ب ولويذذات وحاجذذات أ ذذرا، مثذذل التركيذذز عمذذى بنذذاء الدولذذخ، وتكذذريس فكذذرة المواطنذذخ، والديموعراطيذذخ، والتنميذذخ، 
د بذذاب نفذذذ منذذو االسذذتبداد إلذذى كذذل واالرتقذذاء بذذالتعميم. وفوعيذذا فاتنذذا، فذذي  ضذذم ذلذذك، أن العسذذكرة كانذذت مجذذرّ 
 مسامات حياتنا، بحيث نسينا حاجتنا الماسخ إلى الحريخ والكرامخ والعدالخ.

ىكذذذا، ربمذذا كذذان أ طذذر مذذا فذذي ىذذذا أن مجتمعاتنذذا باتذذت أكثذذر عابميذذخ لبلنصذذياع لذذنظم اسذذتبداديخ وفاشذذيخ، مذذن 
الفسذذاد، وتماىذذت مذذ  االسذذتبداد، وتذذدين ، كمذذا لمقاومذذات تسذذّمطيخ، ن ذذر فييذذا «األسذذد إلذذى األبذذد»طذذراز نظذذام 

بوجودىذذا لمتمذذويبلت ال ارجيذذخ، فقذذط لمجذذرد أنيذذا تميذذج باسذذم فمسذذطين، ومقاومذذخ إسذذراميل، حتذذى لذذو كانذذت مذذن 
 النوع الميرق في الطامفيخ.

عاما  اكثذر  65بالنتيجخ، وم  األسف، عّوت حروب كيذه ونمط من المقاومات كيذا إسراميل، التي باتت بعد 
 را  كدولخ من دولنا، وأكثر انسجاما  كمجتم  من مجتمعاتنا.استقرا

نمذا لمحذروب والمقاومذات كمذا تمثمذت  وىذا ليس نعيا  وال ذّما  لممقاومخ، التي ستبقى مشروعخ، ضذد إسذراميل، وا 
 في التجربخ المتعّينخ، فذي العقذود الماضذيخ، وفذي مذ"الت القذوا المحركذخ ليذا. وىذذا مذ  الت كيذد أن المقاومذخ ال
تقتصذذر عمذذى العمذذل المسذذمح، فالفمسذذطينيون عذذدموا فذذي انتفاضذذتيم الشذذعبيخ األولذذى بالذذذات النمذذوذج األفضذذل 

 لمقاومخ تعتمد عمى شعبيا، وتشتيل وفق إمكاناتو بعيدا  من التوّىمات والشعارات.
، «مانعذخالمقاومذخ والم»ولربما كان من المجدي إمعان النظر فذي مذ"الت نظذام االسذد، األثيذر عمذى جماعذات 

الذذذذي بذذذات يقاتذذذل « حذذذزب ا »فذذذي سذذذمطتي الضذذذفخ وغذذذزة، ومذذذ"الت « حمذذذاس»و « فذذذتح»ومذذذ"الت حركتذذذي 
 السوريين، فقط ألنيم باتوا يطمبون الحريخ والكرامخ.

 61/5/1360، الحياة، لندف
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