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 "إسرائيل"باعتراف الحكومة القادمة بـ ترفض مطمبا أمريكياً و  ..حماس تثمن تصريحات "فولك" .0

ثمنت حركة حماس؛ تصريحات السيد ريتشارد فولؾ المقرر الخاص لألمـ المتحدة لحقوؽ : غزة
 ، والتي وصفتيا بالمسؤولة والميمة.اإلنساف في فمسطيف

وكاف فولؾ دعا إلى مزيد مف االنضماـ إلى حركة التضامف العالمية لمقاومة االحتالؿ ومقاطعتو 
وفرض العقوبات عميو، واستمرار ممارسة الضغوط الشعبية عمى الكياف الصييوني لوقؼ انتياكاتو 

 بحؽ الشعب الفمسطيني.
، في بياف لو وصؿ المركز الفمسطيني لإلعالـ نسخة عنو،  واعتبر الناطؽ باسـ حماس فوزي برىـو

ىذه التصريحات ميمة جدًا، حيث إنيا تكشؼ حجـ المعاناة المستمرة لمشعب  10/5يوـ السبت 
الفمسطيني تحت االحتالؿ ومدى الحاجة الماسة لمتضامف العالمي مع شعبنا وفضح جرائـ االحتالؿ 

 و.ومعاقبتو عمى جرائمو وانتياكات
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وفي سياؽ آخر، اعتبر برىـو مطالبة سوزاف رايس مستشارة األمف القومي األمريكي لرئيس السمطة 
محمود عباس بأف أي حكومة فمسطينية مقبمة يجب أف تعترؼ بالكياف الصييوني، تدخؿ أمريكي 

عمى صفحتو عمى  السبت وقاؿ برىوـ في تصريٍح لو يوـ سافر في الشأف الداخمي الفمسطيني.
 فيس بوؾ"، "كالـ رايس يكشؼ زيؼ اإلدارة األمريكية وانحيازىا الكامؿ لالحتالؿ الصييوني"."ال

وأضاؼ "ال نستبعد أف ىذه الزيارة جاءت مف أجؿ إفساد أجواء المصالحة وتحقيؽ الوحدة"، مؤكدا 
ضرورة اإلسراع في إنجاز المصالحة بكافة تفاصيميا، وبما يمبي رغبات وطموحات الشعب 

يني، والعمؿ عمى تحييد وعزؿ أي تدخالت خارجية في الشأف الداخمي الفمسطيني، ومواجية الفمسط
 كافة التحديات، بما فييا االبتزاز األمريكي والصييوني. 

 11/5/4114، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 عباس يبمغ رايس استعداده لمعودة الى المفاوضات.. وأن برنامج الحكومة ىو برنامجو .2

كشؼ مسؤوؿ فمسطيني رفيع اف مستشارة األمف القومي األمريكي سوزاف : محمد يونس – راـ اهلل
رايس وجّيت عدة اسئمة الى الرئيس محمود عباس بشأف الحكومة المرتقبة في المقاء االخير الذي 

الجمعة، واف عباس قدـ اجابات اغمقت الطريؽ اماـ أي  -عقد بينيما في ـر اهلل ليؿ الخميس 
 ريكي عمى الحكومة.اعتراض أم

رايس سألت الرئيس عباس عف الحكومة الجديدة، فأجابيا بأنيا حكومتي "اف  "الحياة"وقاؿ المسؤوؿ لػ
. وسألت "اسرائيؿػ"، فقاؿ اف الحكومة مثمي تعترؼ ب"اسرائيؿػ "وأنا رئيسيا. ثـ سألتو عف االعتراؼ ب

ألت عف برنامج الحكومة، فرد عباس اف عف نبذ العنؼ، فأجابيا بأف الحكومة مثمو تنبذ العنؼ. وس
حماس "برنامج الحكومة ىو برنامج الرئيس. وسألت رايس عف دور حماس في الحكومة، فأجابيا اف 

 ."غير مشاركة في الحكومة، واف اعضاء الحكومة ليسوا مف الفصائؿ وانما مف التكنوقراط المستقميف
سؤولة األمف القومي األمريكية بأنو يسعى الرئيس عباس ابمغ م"واضاؼ المسؤوؿ الفمسطيني اف 

لتشكيؿ حكومة تعمؿ عمى اجراء انتخابات عامة لمشعب الفمسطيني كي يختار عبر صندوؽ االقتراع 
 ."قيادتو

وفي الشأف السياسي قاؿ المسؤوؿ الفمسطيني اف عباس تحدث بمرارة عف اجراءات وسياسات رئيس 
ة فترة المفاوضات التسعة الماضية، واضاؼ اف الرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو طيم

الفمسطيني أبمغ رايس بأف نتنياىو أقر بناء اكثر مف عشرة آالؼ وحدة استيطانية وىدـ مئات البيوت 
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وشرد اصحابيا، وقتؿ عشرات الفمسطينييف، موضحًا اف مف يريد المفاوضات ال يعمؿ عمى ضـ 
 اء االستيطاني.االرض الجاري التفاوض عمييا عبر البن

وقاؿ المسؤوؿ الفمسطيني اف عباس ابمغ رايس بأنو مستعد لمعودة الى المفاوضات فورًا، واف 
المفاوضات يجب اف تتركز عمى الحدود، واف عمى اسرائيؿ اف توقؼ البناء في االراضي الفمسطينية 

 خالؿ فترة المفاوضات.
 11/5/4114الحياة، لندن، 

 
 مفاوضات ىي إسرائيل والعالم كمو "يدرك" ىذه الحقيقةعريقات: من يتحمل فشل ال .3

"شينخوا": اعتبر رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض د. صائب عريقات امس، أف مف يتحمؿ  -راـ اهلل 
مسؤولية فشؿ المفاوضات التي انتيى سقفيا الزمني مع نياية الشير الماضي ىي إسرائيؿ وليس 

 كمو "يدرؾ" ىذه الحقيقة.الفمسطينييف، الفتًا إلى أف العالـ 
وقاؿ عريقات، في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا" ردًا عمى تحميؿ المبعوث األمريكي لعممية السالـ 
مارتف انديؾ الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي مسؤولية فشؿ المفاوضات، إف "العالـ أجمع يدرؾ أف 

ي سياسة االستيطاف وفرض اإلمالءات الفشؿ يقع عمى عاتؽ الحكومة اإلسرائيمية التي استمرت ف
 واالعتداءات والحقائؽ عمى األرض".

وأضاؼ إف الحكومة اإلسرائيمية "رفضت اإلفراج عف الدفعة الرابعة مف قدامى المعتقميف الفمسطينييف 
 رغـ أف ذلؾ يمثؿ اتفاقًا أمريكيًا".

أحد أو تتحمؿ إنكار  واعتبر عريقات أف مسألة مسؤولية فشؿ المفاوضات "ليست بحاجة لشيادة
 إسرائيؿ ألف الحقائؽ والمواقؼ عمى األرض واضحة والعالـ أجمع يدركيا".

وشدد عمى أف البناء االستيطاف اإلسرائيمي، ورفض التفاوض البناء عمى حؿ الدولتيف وفؽ الحدود 
 ىو "السبب الرئيس" في عرقمة عممية السالـ. 1967المحتمة عاـ 

مف القومي األمريكي سوزاف رايس واجتماعيا مع الرئيس الفمسطيني محمود وبشأف زيارة مستشارة األ
عباس مساء الخميس في راـ اهلل بالضفة الغربية، قاؿ عريقات إف الزيارة لـ تحمؿ جديدًا واالتصاالت 

 الفمسطينية األمريكية مستمرة لبحث مصير عممية السالـ.
 11/5/4114األيام، رام اهلل، 
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 لسياسات المالية لمسمطة سترفع نسب البطالةالنائب دحبور: ا .4
أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني إبراىيـ دحبور أف مف واجب السمطة الفمسطينية : راـ اهلل

بالضفة الغربية المحتمة، أف توفر فرص العمؿ لعمـو المواطنيف، وخاصة حممة الشيادات العممية مف 
 خريجي الجامعات.
فير فرص العمؿ يأتي مف خالؿ خطة تنموية قادرة عمى الحد مف البطالة القائمة، ويرى دحبور أف تو 

 .وخمؽ فرص عمؿ جديدة الستيعاب الخريجيف
وأشار إلى أف السياسات المالية واالقتصادية التي تتبناىا وزارت المالية واالقتصاد والعمؿ وغيرىا مف 

المحتمة، ستبقي الوضع االقتصادي يدور في  الوزارات التابعة لمسمطة الفمسطينية بالضفة الغربية
حمقة مفرغة، ويعمؿ عمى بقاء الدورة المالية عمى ما ىي عميو، وىذا بدوره لف يخفض مف نسبة 

 البطالة ولف يفتح أسواؽ عمؿ جديدة ولف يساىـ في استيعاب الخريجيف.
 11/5/4114، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مة الوفاقعباس يشرع في مشاورات حكو عكاظ:  .5

ذكرت مصادر فمسطينية أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس بدأ فعميا في : القادر فارس عبد -غزة
مشاورات تشكيؿ حكومتو االنتقالية التي سيترأسيا، وذلؾ بمشاركة القوى والفصائؿ الفمسطينية 

 مبدء بمياميا.والشخصيات المستقمة، لوضع الممسات األخيرة عمييا تمييدا إلعالنيا بشكؿ رسمي ل
 11/5/4114عكاظ، جدة، 

 
 تتبادالن السماح بتوزيع الصحف في الضفة وغزة الحكومة في غزةالسمطة الفمسطينية و  .6

في أكشاؾ الصحؼ في « حماس»التابعة لحركة « فمسطيف»ظيرت صحيفة : أ ؼ ب -راـ اهلل 
حؼ تصدر في الضفة الضفة الغربية أمس لممرة األولى منذ سبع سنوات، بعدما استأنفت ثالث ص

الغربية التوزيع في قطاع غزة قبؿ أياـ، وذلؾ في عالمة أخرى عمى ثمار البدء في تنفيذ اتفاؽ 
 المصالحة الفمسطينية.

الصادرتاف في قطاع غزة، منعتا مف التوزيع في الضفة « الرسالة»و « فمسطيف»وكانت صحيفتا 
، المقربة مف السمطة «اة الجديدةالحي»و « القدس»و « األياـ»الغربية، كما منعت صحؼ 

عمى القطاع في أواسط عاـ « حماس»الفمسطينية، مف التوزيع في قطاع غزة عقب سيطرة حركة 
2007. 
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غير أف الطرفيف، وعقب اتفاؽ تنفيذ المصالحة األخير، اتفقا عمى تبادؿ توزيع الصحؼ في الضفة 
 مي لممصالحة.الغربية وقطاع غزة، كخطوة أولى عمى طريؽ التنفيذ العم

إف ظيورىا في الضفة الغربية خطوة إيجابية وميمة « فمسطيف»وقاؿ أياد القرا مدير عاـ صحيفة 
 تجاه دفع المصالحة قدمًا.

ال مشكمة لطباعة وتوزيع صحيفتي فمسطيف »وأكد وكيؿ وزارة اإلعالـ الفمسطينية محمود خميفة أف 
 «.حيفتيف بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباسوالرسالة في الضفة الغربية، حيث تـ السماح لمص

التي تطبع في الضفة الغربية، « الحياة الجديدة»و « القدس»و « األياـ»في المقابؿ، وزعت صحؼ 
في قطاع غزة خالؿ اليوميف الماضييف. وال يعرؼ عدد النسخ الذي توزعيا كؿ صحيفة، غير أف 

، تعتبر األكثر انتشارًا بيف الفمسطينييف، «الجديدةالحياة »و « األياـ»، «القدس»الصحؼ الثالث: 
 بخاصة جريدة القدس كونيا األقدـ.

وتتولى لجنة الحريات المشكمة مف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية العمؿ عمى حؿ القضايا المتعمقة 
 بالحريات كافة بيف الطرفيف.

لقضية األولى التي قامت إف قضية تبادؿ الصحؼ لـ تكف ا»وقاؿ رئيس المجنة مصطفى البرغوثي: 
المجنة بحميا، لكف أصررنا عمى حؿ قضية الصحؼ كونيا أكثر األشياء التي مف الممكف المواطف 

 «.أف يممسيا
أنيينا ممفات سابقة كانت عالقة، مثؿ قضية منع إصدار »وأضاؼ البرغوثي في تصريح صحافي: 

 «.ي إيجابي عمى األرضجوازات سفر، لكف مشكمة الصحؼ ىي مؤشر إلى حدوث تقدـ سياس
وتبحث لجنة الحريات أيضًا قضية المعتقميف السياسييف، لدى الجانبيف، وسط استمرار تبادؿ 

 االتيامات بأف كؿ طرؼ لـ يطمؽ سراح المعتقميف لديو.
المجنة تواصؿ عمميا »موضحًا أف « حدوث تقدـ في ما يتعمؽ بالمعتقميف السياسييف»وأكد البرغوثي 
 «.ت كافة المتعمقة بيذا األمرلحؿ اإلشكاليا

 11/5/4114الحياة، لندن، 
 
 شعارات التيديد لـ"إسرائيل" ال تخدم قضية األسرى اإلداريين أبو عين: .7

وكيؿ وزارة شؤوف األسرى في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، زياد أبو عيف، أف السمطة قاؿ راـ اهلل: 
ييف وتبذؿ جيودًا حثيثًة بالتنسيؽ مع اإلدارة برئاسة محمود عباس تتابع قضية األسرى اإلدار 

 األمريكية واألمـ المتحدة مف أجؿ إنياء معاناتيـ في االعتقاؿ اإلداري.
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(، إلى أف األسرى 5|10وأشار أبو عيف في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أدلى بيا اليوـ السبت )
رابيـ عف الطعاـ، حيث أف مطمبيـ اإلدارييف يخوضوف صراعًا كبيرًا مع االحتالؿ ىذه المرة في إض

بإنياء االعتقاؿ اإلداري يحمؿ طابعًا سياسيًا ويحتاج إلى تكاتؼ الجيود الرسمية والشعبية وتحسيف 
 الخطاب الفمسطيني إليصاؿ رسالة األسرى والتعريؼ بقضيتيـ بطريقة جيدة.
رى اإلدارييف وصراعيـ وشّدد أبو عيف، عمى ضرورة لفت انتباه العالـ حوؿ النضاؿ المطمبي لألس

مع االحتالؿ، مضيفًا "يجب تناوؿ األثر الصحي واألخالقي ليذا االعتقاؿ مف خالؿ صورة جميمة 
ومقنعة لمعالـ ال يتخمميا الحديث عف عنؼ وصواريخ وشعارات رنانة تيّدد وتتوّعد الييود خالؿ 

 المسيرات التضامنية مع األسرى".
 11/5/4114قدس برس، 

 
 االسرى إلنقاذالمجتمع الدولي لمتحرك العاجل قراقع يدعو  .8

دعا وزير االسرى والمحرريف عيسى قراقع، المجتمع الدولي، بمختمؼ مؤسساتو، الى : بيت لحـ
 التحرؾ العاجؿ مف اجؿ انقاذ االسرى االدارييف المضربيف عف الطعاـ.

كرى ابعادىـ، اف وقاؿ قراقع، خالؿ وقفة تضامنية مع مبعدي كنيسة الميد، مساء امس، في ذ
 المجتمع الدولي، ال يعترؼ باالعتقاؿ االداري، وعميو التحرؾ لنصرة االسرى.

المبعديف فورا ألرض الوطف، مشيرا الى انو ال يجوز االستمرار في ابعاد مواطنيف  إلعادةودعا قراقع 
في  عف ارضيـ الى اجؿ غير مسمى، مستذكرا جرائـ االحتالؿ في قتؿ عدد مف الذيف حوصروا

 كنيسة الميد.
 11/5/4114الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مايو الجاري /يارأ 18مصر ستفتح معبر رفح استثنائيًا في في غزة:  وزارة األوقاف .9

قالت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية في الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة إف السمطات المصرية 
 يار الجاري استثنائيًا، لسفر معتمري القطاع.أ و/ماي 18ستفتح معبر رفح البري، يوـ األحد 

وأوضحت الوزارة، في بياف صحفي مساء يوـ السبت، أف السمطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح، 
معتمر، ولدخوؿ معتمريف عائديف، في الثامف  800بشكؿ استثنائي، في االتجاىيف، لسفر قرابة 

 يار الجاري.أ عشر مف مايو/
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آالؼ فمسطيني مف الحاالت اإلنسانية ينتظروف السفر مف خالؿ معبر رفح  وينتظر نحو تسعة
 البري، بحسب إحصائية لييئة المعابر والحدود.

 11/5/4114، فمسطين أون الين
 
 دولة في آن واحد 51أبو حمبية: "المسيرة العالمية نحو القدس" ستنطمق من  .01

اليات المسيرة العالمية نحو القدس، والتي يتـ أعمنت "الييئة الشعبية لمدفاع عف القدس"، عف فعغزة: 
 تنظيميا في السادس مف حزيراف )يونيو( مف كؿ عاـ في ذكرى احتالؿ القدس.

في المجمس التشريعي بمدينة غزة  10/5جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي عقدتو الييئة يوـ السبت 
 بحضور ممثميف كافة الجيات واألطياؼ الفمسطينية المختمة.

رر لجنة القدس في المجمس التشريعي رئيس الييئة الدكتور أحمد أبو حمبية، إف المسيرات وأوضح مق
والضفة وغزة، إضافة إلى مسيرات مماثمة سيتـ تنظيميا في مصر  48ستنطمؽ مف القدس وأراضي 

سالمية. 45وسوريا ولبناف إضافة الى مسيرات في أكثر مف   دولة عربية وا 
حفي عقده في المجمس التشريعي بغزة، إلى ما تتعرض لو المدينة وأشار أبو حمبية في مؤتمر ص

المقدسة مف محاوالت إسرائيمية لتيويد المدينة المقدسة وطمس معالميا وتدنيس قدسيتيا، ومحاولة 
حداث تغيير مزيؼ لمييود فييا، باإلضافة إلقامة شبكة أنفاؽ متشعبة أسفؿ المدينة ما  تغيير ثقافتيا وا 

 ييارات في بعض أحيائيا وقرب المسجد األقصى المبارؾ.تسبب بإحداث ان
 11/5/4114قدس برس، 

 
 نصرة لقضيتيم قبيا لـ "قدس برس": يجب إنشاء برلمان لألسرى الفمسطينيين .00

 : أعرب النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني ووزير األسرى األسبؽ وصفي قبيا، عف طولكـر
ية المساندة لألسرى "ما زالت خجولة وال ترتقي إلى تضحيات اعتقاده بأف التحركات الشعبية والرسم

األسرى ومعاناتيـ وآالـ جوعيـ"، مشدًدا عمى أنو "مف الضروري أف نستشعر ىـّ األسرى، ألف 
 قضيتيـ مفتاح الحؿ لمقضية الفمسطينية".

ة وأضاؼ "المطموب تحرؾ شعبي ورسمي ومؤسساتي فاعؿ وتواصؿ مع المؤسسات الحقوقية الدولي
 وحتى اإلسرائيمية، لفضح ممارسات االحتالؿ بحؽ األسرى، والضغط عميو لوقؼ ىذه الممارسات".

وتابع قائال "ال بد مف وقفة مع الذات، مف فمسطينييف وفصائؿ ومؤسسات، وأف نسأؿ أنفسنا، ماذا 
ة قدـ كؿ منا لألسرى؟، ولماذا يستطيع كؿ فصيؿ أف يحشد اآلالؼ بؿ عشرات اآلالؼ في مناسب
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وطنية تخص ىذا الفصيؿ، في حيف ال يشارؾ إال بضع عشرات فقط في فعاليات التضامف مع 
 األسرى".

ودعا النائب الفمسطيني إلى إقامة "جبية فمسطينية موحدة لنصرة األسرى، وبرلماف لألسرى عمى 
غرار المجمس التشريعي يتشكؿ مف الفصائؿ واألسرى المحرريف والمؤسسات العاممة في مجاؿ 
األسرى، وتكوف لو جمساتو الخاصة في مقر المجمس التشريعي ولجاف تخصصية وقرارات، بمشاركة 

ونقابة األطباء التي تتولى ممؼ األسرى المرضى، ونقابة  سرى،نقابة المحاميف التي تتولى ممؼ األ
 الصيادلة التي تتولى ممؼ األدوية التي تقدميا سمطات االحتالؿ لألسرى المرضى".
 11/5/4114، قدس برس

 
 أبو مرزوق: أحداث مصر أجّمت توقيع المصالحة .02

قاؿ موسى أبو مرزوؽ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إّف حركتو تتجو بكؿ : وكاالتال
 نيساف الماضي. قوتيا نحو تطبيؽ اتفاؽ المصالحة الفمسطينية الذي تـ توقيعو نياية إبريؿ/

ؿ لقاء نظّمو تجمع النقابات الفمسطينية بغزة، مساء يـو ونفى القيادي البارز في حركة حماس، خال
 السبت، أف يكوف الحصار الخانؽ والمشدد عمى القطاع، ىو الدافع لتوجو حركتو نحو المصالحة.

"قرار الحركة بالمصالحة ىو قرار سابؽ، وىذا القرار شوري وممـز لمحركة في  وأضاؼ أبو مرزوؽ:
العاـ الماضي لكنا وقعنا اتفاؽ  30/6جرت في مصر بتاريخ  كؿ مؤسساتيا، ولوال األحداث التي

 المصالحة".
 وقاؿ أبو مرزوؽ إّف حركة فتح ىي األخرى تعيش مأزقا ال يقؿ عما تعيشو حركة حماس في غزة.
وتابع:" إف كانت حركة حماس في مأزؽ، فحركة فتح ىي األخرى في مأزؽ، المفاوضات وصمت 

 بدأت تتراجع في دعميا لمفمسطينييف، بسبب االنقساـ".لطريؽ مسدود، والدوؿ العربية 
وفي سياٍؽ آخر، أقر القيادي في حركة حماس بأف عالقات حركتو اعتراىا الكثير مف المشاكؿ مع 

"نحاوؿ إعادة الحياة لكؿ ىذه العالقات، نحتاج إلى تحسيف  وتابع أبو مرزوؽ: عدد مف الدوؿ.
يف األوضاع المعيشية لمفمسطينييف الموجوديف في ىذه الدوؿ"، عالقاتنا لمدعـ المادي والمعنوي وتحس

وأكد أف حركة حماس منفتحة عمى جميع العالقات  في إشارة لتدىور عالقة حركتو بإيراف وسورية.
ولفت أبو مرزوؽ إلى أف شعار المرحمة في الوقت الراىف بيف حركتي  مع أي دولة، عدا )إسرائيؿ(.
 مصالحة ومصارحة"؛ لكي يزوؿ االنقساـ بكؿ آثاره"."" فتح وحماس يجب أف يكوف:

 11/5/4114، فمسطين أون الين
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 معاريف: حماس خرجت قوية من انتخابات الجامعات .03

تابعت وسائؿ إعالـ االحتالؿ المختمفة باىتماـ انتخابات جامعة بير زيت؛ حيث نشرت : الناصرة
التي تجري في الجامعات الفمسطينية بالضفة  صحيفة "معاريؼ" العبرية، تقريرا مطوال عف االنتخابات

 الغربية.
وأشارت الصحيفة في تقرير ليا مف داخؿ حـر جامعة بيرزيت، إلى اإلقباؿ الكبير لدى طالب 
الجامعات لممشاركة في االنتخابات وشعبية الكتمتيف الرئيستيف فييا وىما الشبيبة الفتحاوية والكتمة 

 اإلسالمية.
ى األجواء اإلعالمية التنافسية بيف الكتؿ التي صاحبت االنتخابات، واصفا إياىا كما أشار التقرير إل

بأنيا انتخابات مصغرة عف االنتخابات العامة التي قد تجري بعد اتفاؽ المصالحة الذي وقع بيف فتح 
 وحماس، مضيفا أف كثيرا مف الطالب رفعوا شعار "المقاومة توحدنا".

حماس سارعت لممشاركة في االنتخابات الجامعية، لكي تثبت أنو ويضيؼ: "بعد إعالف المصالحة، 
 برغـ االعتقاالت مف إسرائيؿ والسمطة ال تزاؿ حاضرة بقوة".

 11/5/4114المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 خميل الحية: ذاىبون بكل قوة لممصالحة وجاىزون لممشاركة في االنتخابات .04

السياسي لحركة حماس، أف الحركة ذاىبة بكؿ قوتيا  أكد الدكتور خميؿ الحية، عضو المكتب :غزة
 مف أجؿ إتماـ المصالحة الوطنية، وأنيا جاىزة لممشاركة في االنتخابات كاممة.

: "المصالحة ضرورية 9/5الجمعة  يـووقاؿ الحية خالؿ لقاء سياسي في مخيـ البريج وسط القطاع 
نية ولمشعب الفمسطيني وتقطع التفّرد بالقرار لمشعب الفمسطيني ألنيا تعيد االعتبار لمقضية الفمسطي

وشدد عمى أف المصالحة مف شأنيا إنياء التمادي  الفمسطيني لفئة محدودة مف الشعب الفمسطيني".
بالمفاوضات اليزلية وتعزيز برنامج المقاومة وتعزيز الشراكة الفمسطينية ورفع الحصار عف غزة 

مية عدـ الوقوؼ إلى جانب الشعب بحجة أف وحتى نزيؿ الحجة عف األمة العربية واإلسال
 الفمسطينييف متفرقوف.
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واستعرض واقع الوضع العربي الراىف والوضع الفمسطيني وانشغاؿ األمة العربية واإلسالمية بالربيع 
العربي ومدى تأثر القضية الفمسطينية بسبب األوضاع العربية الحالية، وتحدث عف أجواء المصالحة 

 تنفيذىا. األخيرة وتفاصيؿ 
 11/5/4114، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 جل مواصمة المشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني وانجازىاأاألحمد سيزور غزة من  :فتح .05

قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح فايز ابو عيطة إف مسؤوؿ ممؼ المصالحة : أحمد رمضاف -راـ اهلل 
واصمة المشاورات بشأف حكومة التوافؽ الوطني القيادي عزاـ األحمد سيزور قطاع غزة مف اجؿ م
 وانجازىا، موضحًا اف ال مواعيد محددة ليذه الزيارة.

واضاؼ ابو عيطة في تصريحات صحافية امس السبت أف قطار المصالحة انطمؽ وال عودة الى 
ًا أف الوراء، واف حكومة التوافؽ الوطني ىي الخطوة االولى عمى سبيؿ تنفيذ اتفاؽ المصالحة، مؤكد

 المشاورات جارية لتشكيميا وستنتيي في اقؿ مف خمسة اسابيع.
ما ييـ اشقاءنا "وحوؿ االتفاقية التي سيتـ مف خالليا ادارة معبر رفح البري أكد ابو عيطة: 

المصرييف الجية الشرعية وىي ترى في الرئيس محمود عباس رأس الشرعية الفمسطينية، وبالتالي فاف 
عامؿ مع أي جية تدير المعبر تمثؿ حكومة محمود عباس الذي سيكوف رئيس الحكومة المصرية ستت

 ."الحكومة والرئيس
وحوؿ االسماء المقترحة لتشكيؿ الحكومة، اكد ابو عيطة أف ىناؾ اتفاقًا عمى المبادئ االساسية 

 لمحكومة بحيث تكوف حكومة تكنوقراط مستقمة مؤلفة مف وزراء يختارىـ الرئيس عباس.
يخص الممؼ االمني، كشؼ أبو عيطة أف ىناؾ اتفاقًا كاماًل منصوصًا عميو في اتفاؽ  اما في ما

القاىرة، مشيرًا الى أف أي دمج لألجيزة االمنية سيتـ وفقًا ليذا االتفاؽ في ظؿ حكومة التوافؽ 
الوطني وبالتنسيؽ مع الجانب المصري ألنيـ الجية المشرفة عمى اعادة صياغة وترتيب االجيزة 

كما اشار ابو عيطة الى اف حكومة التوافؽ الوطني  نية في قطاع غزة وفقًا التفاؽ القاىرة.االم
ستكوف مسؤولة عف انياء ممؼ الحريات وممؼ المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة اطالؽ 
الحريات العامة التي تـ تقييدىا في الفترة الماضية مف خالؿ اطالؽ سراح المعتقميف السياسييف، 
ووقؼ االستدعاءات واطالؽ حرية النشاطات المختمفة، اما ممؼ المصالحة المجتمعية ستقـو 

 ىذا الممؼ. إلنياءالحكومة بتوفير كؿ ما يمـز مف امكانيات مادية 
 11/5/4114المستقبل، بيروت، 
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 تكميف عباس بتشكيل حكومة التوافق يعارض قيادي في فتح .06

جمس تشريعي سابؽ عف حركة فتح اعتراضو عمى تكميؼ راـ اهلل: أبدى قيادي فتحاوي وعضو م
رئيس السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية، محمود عباس، بتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني القادمة. 
وقاؿ القيادي في حركة فتح، حساـ خضر، في تصريح صحفي عمى صفحة التواصؿ االجتماعي 

شخصيًا وحركة حماس وفصائؿ العمؿ  ، "أطالب الرئيس محمود عباس10/5"فيسبوؾ"، السبت 
الفمسطيني، بعدـ ارتكاب جريمة العصر بتكميؼ الرئيس عباس بقيادة حكومة السمطة حتى ولو 

 لمرحمة انتقالية بسيطة أّيًا كانت نتائجيا".
وشدد خضر عمى ضرورة التوافؽ عمى شخصية وطنية تقود "حكومة الكنفدرالية الفمسطينية" المؤقتة 

 .النتخابات وتفكيؾ آثار اإلنقساـ وتداعياتو، وفقًا لقولولحيف انجاز ا
وحّمؿ خضر المسؤولية لمجميع "إف ىـ تجاوزوا القانوف وعينوا الرئيس عباس رئيسًا لحكومة 
الكنفدرالية الفمسطينية"، وفؽ ما جاء في تصريحو، ولكف خضر لـ يفسر األسباب أو يكشؼ عف 

 .شخصية أخرى لتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطنيالعوامؿ التي دفعتو لممطالبة بتكميؼ 
 11/5/4114قدس برس، 

 
 الفمسطينية قبيا: التضييق عمى فعاليات الضفة تخريب لممصالحة .07

أكد القيادي في حركة حماس وصفي قبيا أف استمرار استيداؼ الفعاليات التي ة: الضفة الغربي
منية التابعة لمسمطة الفمسطينية، يسيـ تنظميا حركتو في الضفة الغربية المحتمة مف قبؿ األجيزة األ

 في تخريب جيود المصالحة الداخمية.
ودعا قبيا في تصريح عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" أمس السبت، رئيس وفد 
المصالحة عف حركة فتح عزاـ األحمد إلى "االطالع عمى ىذه الممارسات التي ال تنـ عمى حسف 

 ريات بتبياف موقفيا.نوايا"، كما طالب لجنة الح
وجاءت أقواؿ قبيا تعقيًبا منو عمى استيداؼ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة أمس الجمعة لمسيرة 

 تضامنية مع األسرى اإلدارييف المضربيف عف الطعاـ في طولكـر دعت إلييا حركة حماس.
عناصر األمف وقاؿ قبيا: "مف المؤسؼ جدا أف البعض في المسيرة تعرض لممضايقات مف قبؿ 

الوقائي والمخابرات، حيث تَـّ مصادرة الرايات الموشحة بال إلو إال اهلل"، ثـ اختطاؼ الطالب 
 الجامعي في جامعة خضوري طولكـر بدر نواىضة".
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وأضاؼ: "ىذا بحد ذاتو دليؿ حسف النوايا عمى المصالحة، فمماذا التضييؽ عمى الفعاليات المساندة 
أف قضية األسرى محط إجماع وطني وال خالؼ عمى ذلؾ، حيث إنيا  لألسرى المضربيف، وبخاصة

 المساحة المشتركة التي يمكف أف يعمؿ بيا الكؿ الفمسطيني".
وأردؼ قبيا: "بداًل مف التعاوف والتكامؿ لالنتصار لقضية األسرى يتـ التخويؼ والترىيب، فممصمحة 

النفضاض أعداد كبيرة مف المتضامنيف مع مف يتـ ذلؾ؟"، مؤكًدا أف وجود عناصر أمنية كبيرة أدى 
 األسرى.

 11/5/4114السبيل، عمان، 
 
 الواليات المتحدةنفي التجسس عمى يوزير االستخبارات اإلسرائيمية  .08

صرح وزير االستخبارات اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينيتس بأف ما ُنِشر مؤخرا عف تجسس  تؿ أبيب:
يثير لديو االنطباع بأنو يوجد مف يحاوؿ المساس  إسرائيمي واسع النطاؽ عمى الواليات المتحدة

وأكد شتاينيتس أنو لـ يسمع أي شكوى حوؿ تجسس  بالتعاوف االستخباري الممّيز بيف البمديف.
إسرائيمي في جميع المقاءات التي عقدىا مع رؤساء أجيزة االستخبارات األمريكية، بؿ ما سمعو كاف 

 وعو، حسبما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أمس.مديحا لمتعاوف االستخباري الفريد مف ن
وقالت اإلذاعة إف شتاينيتس سيتوجو إلى واشنطف غدا االثنيف في زيارة تستغرؽ ثالثة أياـ يجري 
خالليا مباحثات مع كبار المسؤوليف األمريكييف حوؿ عالقات التعاوف بيف البمديف والممؼ النووي 

وزير الخارجية األمريكي ويمياـ بيرنز ورئيسة لجنة  اإليراني. ومف بيف ىؤالء المسؤوليف نائب
 االستخبارات في مجمس الشيوخ داياف فاينشتايف.

 11/5/4114الشرق االوسط، لندن، 
 
 نتنياىو يمتنع عن الرد عمى انديك ":واي نت"موقع  .09

الـ اإلسرائيمي إنو رغـ أف تصريحات المبعوث األمريكي لعممية الس "واي نت"قاؿ موقع : راـ اهلل
مارتف انديؾ قد أثارت الغضب في إسرائيؿ، إال أف مكتب رئيس الحكومة يفضؿ عدـ الرد بشكؿ 
مباشر، وذلؾ حتى ال تحصؿ مواجية عمنية أخرى مع الواليات المتحدة وأف إسرائيؿ تأمؿ، في 
أعقاب المصالحة بيف حركتي فتح وحماس، أف تقؼ الواليات المتحدة إلى جانب إسرائيؿ، وتديف 

 وحدة الفمسطينية.ال
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وقاؿ الموقع إف اإلدارة األمريكية لـ تدف المصالحة بشكؿ حاد، األمر الذي أثار قمؽ إسرائيؿ خشية 
تحميميا مسؤولية فشؿ المفاوضات. وبعد أياـ وجو إنديؾ االتيامات الى رئيس الحكومة اإلسرائيمية 

وقع أف التعاوف األمني مستمر بيف وأضاؼ الم بنياميف نتنياىو بشأف استمرار البناء االستيطاني.
الطرفيف اإلسرائيمي واألمريكي، حيث زارت المستشارة األمريكية لألمف القومي سوزاف رايس إسرائيؿ 
قبؿ أياـ، واجتمعت مع كبار المسؤوليف، وتـ االتفاؽ عمى عدد مف القضايا األمنية التي وصفت 

 بالحساسة.
 11/5/4114المستقبل، بيروت، 

 
 الفمسطينيون نسفوا المفاوضات عندما قبموا المصالحة مع حماس :نيساوفير اكو  .21

قاؿ اوفير اكونيس النائب في الكنيست وعضو حزب الميكود بزعامة رئيس : واشنطف -ا ؼ ب
 الوزراء بنياميف نتنياىو أنو "يأسؼ ألف تكوف األكاذيب الفمسطينية تؤثر أيضا عمى أصدقائنا".

ى موقع فيسبوؾ "ليست ىناؾ حقيقتاف، ىناؾ حقيقة واحدة. وأضاؼ في تعميؽ عمى صفحتو عم
الفمسطينيوف نسفوا المفاوضات عندما قبموا المصالحة مع حماس وعندما تقدموا بشكؿ أحادي الجانب 

 الى األمـ المتحدة بطمبات االنضماـ" الى العديد مف منظماتيا. 
 11/5/4114الغد، عمان، 

 
 امو بمعاىدة السالمتل أبيب ترّحب بتأكيد السيسي التز  .20

رّحبت تؿ أبيب بموقؼ مرشح الرئاسة المصرية المشير أوؿ عبد الفتاح السيسي الذي أكد الناصرة: 
التزامو بمعاىدة السالـ الموقعة مع الجانب اإلسرائيمي، مشيدة بما قاـ بو  فيو، في مقابمة تمفزيونية،

 ي تربط بيف قطاع غزة ومصر.خالؿ توليو منصبو كوزير لمدفاع بػ "محاربة" األنفاؽ الت
، عف مصادر سياسية إسرائيمية رفيعة المستوى قوليا 10/5ونقمت اإلذاعة العبرية في نشرتيا السبت 

إف إسرائيؿ "ترحب بتأكيد مرشح الرئاسة المصرية عبد الفتاح السيسي التزامو بمعاىدة السالـ مع 
ية وعمميات تيريب األسمحة مف شبو إسرائيؿ، وتثني عمى النشاط المصري ضد العناصر اإلرىاب
 جزيرة سيناء إلى قطاع غزة فضال عف ىدـ أنفاؽ التيريب".
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وأعربت المصادر اإلسرائيمية المسؤولة عف أمميا في "توسيع رقعة معاىدة السالـ بيف إسرائيؿ 
ومصر في حاؿ انتخاب عبد الفتاح السيسي لتشمؿ مجاالت اقتصادية ومدنية أيًضا"، عمى حد 

 يرىا.تعب
 11/5/4114قدس برس، 

 
 جدعون ساعر: نتنياىو يدرس إلغاء منصب "رئيس الدولة" كمياً  .22

كشؼ وزير الداخمية اإلسرائيمي جدعوف ساعر النقاب عف توجو لدى رئيس الحكومة الناصرة: 
بنياميف نتنياىو إللغاء مؤسسة الرئاسة في الدولة العبرية كمًيا، في غضوف بضعة أشير، حيث 

 إرجاء االنتخابات الرئاسية ليذه الغاية. يسعى إلى
وقاؿ ساعر في تصريح نشره مف خالؿ صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" وأعادت 
وسائؿ اإلعالـ العبرية إبرازىا، أنو يعارض بشدة أي محاولة لتأجيؿ موعد إجراء انتخاب رئيس الدولة 

كد أنو "سيعارض أي محاولة لتأجيؿ موعد اجراء القادـ أو الغاء مؤسسة الرئاسة، كما قاؿ. وأ
االنتخابات الختيار رئيس الدولة الجديد المقررة بعد بضعة اسابيع أو إللغاء مؤسسة الرئاسة كمًيا"، 

 مشدًدا عمى أنو "ال يمكف تغيير قواعد المعبة في خضـ المعركة".
 11/5/4114قدس برس، 

 
 ازيين الجددكاتب إسرائيمي يصف المتطرفين الييود بالن .23

كتاب الكياف عاموس عوز المتطرفيف الييود المسؤوليف عف ىجمات عنصرية الوصؼ : أ.ؼ.ب
 "النازييف الجدد".ػتستيدؼ المسيحييف والمسمميف ب

ونقمت صحيفة "ىآرتس" عمى موقعيا اإللكتروني عف عوز قولو إف تعبير "تدفيع الثمف" الذي يستخدـ 
نيا المتطرفوف الييود عمى الفمسطينييف ليس سوى تخفيؼ بشكؿ واسع لوصؼ اليجمات التي يش

لحقيقة ما يحصؿ، وأضاؼ أماـ مدعويف احتفموا ببموغو الخامسة والسبعيف "ىناؾ أسماء لطيفة 
تستخدـ لوصؼ المسخ، الذي ال بد مف تسميتو بما ىو عميو، مجموعات مف النازييف الجدد"، وتابع 

تفيد مف دعـ عدد مف القومييف وحتى مف نواب عنصرييف ومف "إف مجموعاتنا مف النازييف الجدد تس
 حاخامات يقدموف ليا حسب رأيي تبريرات دينية".

 1/5/4114الخميج، الشارقة، 
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 : المال السياسي يييمن عمى المؤسسات الحقوقية"إسرائيل" .24
 يشارؾ عدد مف المؤسسات المنضوية تحت إطار العمؿ الحقوقي :وكاالتال - القدس المحتمة

واإلنساني والديمقراطي والعاممة في اسرائيؿ في ىدر حقوؽ الفمسطينييف كأقمية عربية، وذلؾ عبر 
 توظيؼ عمميا لخدمة المشاريع اإلسرائيمية.

وكشفت وسائؿ إعالـ عبرية مؤخًرا عف أف مؤسسة حقوقية ديمقراطية في اسرائيؿ حصمت عمى 
راضي الفمسطينييف، مقابؿ أف تجري مسًحا أمواؿ مف مؤسسة صييونية تعمؿ عمى مصادرة وشراء أ

ألراضي النقب، لمساعدتيا في تحديد آليات شراء ىذه األراضي واالستيالء عمى جزء آخر منيا 
 قصًرا.

زاء ىذا تتكّشؼ العديد مف الحقائؽ في عمؿ عدد آخر مف المؤسسات في اسرائيؿ، والتي ال تعدو  وا 
 أف تكوف أداة لخدمة جمعيات صييونية.

 11/5/4114، عمان، الغد
 
 الضفة والقطاعسرى المضربين عن الطعام في مع األ تضامنية اتوقف .25

، جنيف، ومف نفوذ البكري ،غزة، نقاًل عف مراسمتيا 11/5/4114 ،الحياة الجديدة، رام اهللنشرت 
بتكثيؼ فعاليات التضامف مع األسرى لوقؼ سياسة االعتقاؿ وا ف طالبيف وأسرى محرر يمتحدث أف

 ري ودعـ حقوقيـ اإلنسانية وفؽ المواثيؽ الدولية وتكرار صفقة شاليط لتحرير األسرى.اإلدا
جاء ذلؾ خالؿ فعاليات خيمة التضامف مع األسرى اإلدارييف التي أقامتيا جمعية واعد ولجنة 

 األسرى أمس أماـ مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر بغزة.
ممثمو المؤسسات الرسمية واألىمية العاممة في مجاؿ شارؾ أمس العشرات مف أىالي األسرى و كما 

األسرى بوقفة تضامنية مع األسرى اإلدارييف المضربيف عف الطعاـ، بدعوة مف لجنة األسير 
 الفمسطيني ونادي األسير ووزارة األسرى، والمؤسسات العاممة في مجاؿ األسرى في جنيف.

أف  ،الرحمف يونس عبد ،بيت لحـيا في ، نقاًل عف مراسم11/5/4114 ،القدس، القدسوأضافت 
مساء يـو السبت، وقفة لمتضامف مع األسرى  اسير نظمتسرى والمحرريف ونادي األوزارة شؤوف األ

 ومبعدي كنيسة الميد.
 ، ف ىذه الوقفة تأتي لمتضامف مع األسرى إوقاؿ وزير شؤوف االسرى عيسى قراقع لػ القدس دوت كـو

عمى التوالي احتجاجا عمى سياسة االعتقاؿ االداري،  17ـ لميوـ االدارييف المضربيف عف الطعا
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مؤكدا اف االسرى المضربيف عف الطعاـ يعتزموف مواصمة االضراب مف اجؿ وضع حد لمعاناتيـ 
 ووقؼ سياسة االعتقاؿ االداري التي تعتبر انتياكا فاضحا لكؿ االعراؼ والمواثيؽ الدولية.

 
 ب عدنان شنايطةتدىور الوضع الصحي لألسير المضر  .26

راـ اهلل: أفادت محامية وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، حناف الخطيب، أمس، بأف الحالة الصحية 
لألسير عدناف محمد عطا شنايطة، مف بمدة العبيدية شماؿ بيت لحـ، الذي يخوض إضرابا مفتوحا 

مشيرة إلى انو يقبع آذار الماضي، أصبح خطيرا لمغاية،  22عف الطعاـ ضد اعتقالو اإلداري منذ 
 في مستشفى "تؿ ىشومير" اإلسرائيمي.

  11/5/4114 ،األيام، رام اهلل
  
 : لن نوقف اإلضراب إال بإسقاط االعتقال اإلداريإداريأسير  .27

سنة،  26قاؿ األسير اإلداري المضرب عف الطعاـ محمود يوسؼ أبو داود، سكاف الخميؿ،  :راـ اهلل
د في سجف أيموف في الرممة، إف األسرى اإلدارييف الذيف يخوضوف شيور إداري ويتواج 6والمحكوـ 

إضرابا عف الطعاـ "لف يوقفوا ىذا اإلضراب إال بإسقاط االعتقاؿ اإلداري التعسفي والجائر ووضع 
 حد نيائي لو".

جاءت أقواؿ أبو داود خالؿ رسالة نقمتيا محامية وزارة األسرى حناف الخطيب التي زارت عددا مف 
 ميف في سجف ايالوف واطمعت عمى أوضاعيـ وظروفيـ.المعتق

 11/5/4114 ،الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 18 يواصمون إضرابيم عن الطعام لميوم الـ اإلداريوناألسرى  .28

ف في سجوف االحتالؿ ياألسرى اإلداري، أف راـ اهلل، مف 11/5/4114السبيل، عّمان، نشرت 
لسياسة االعتقاؿ  عمى التوالي، رفضاً  18ف الطعاـ لميوـ الػ إضرابيـ المفتوح ع وفاإلسرائيمي يواصم

 اإلداري المتبعة بحقيـ.
يوًما،  18أسيًرا يضربوف عف الطعاـ بشكؿ مفتوح منذ  140وقاؿ نادي األسير في بياف لو إف 

 مشيًرا إلى أنيـ يتناولوف الماء فقط ولـ يزودوا بالممح منذ اإلضراب.
أسيًرا موقوفيف  15سيرا مف سجف عوفر لإلضراب المفتوح، منيـ أ 20وأضاؼ "قبؿ يوميف انضـ 

 أسيًرا آخريف". 16أخريف مف اإلدارييف، وفي سجف النقب انضـ لإلضراب المفتوح  5ومحكوميف و
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الييئة القيادية ، أف فتحي صّباح نقاًل عف مراسمياغزة مف  11/5/4114 ،الحياة، لندن وأضافت
 فتح باب اإلضراب التطوعي المفتوح دعمًا لممضربيف.العميا لمحركة األسيرة أعمنت 

أسير، مشيرة إلى أف باقي أياـ األسبوع ستشيد  200 يوقالت إف أولى الدفعات بدأت أمس بحوال
 انضماـ أعداد أخرى وجديدة مف األسرى في شكؿ متتابع.

و فييا بإجابات القدامى الخمسة رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبون 48بدورىـ، بعث أسرى الػ
 «.الحرية وال شيء غير ذلؾ»توضيحية قبؿ إطالؽ معركتيـ األخيرة التي سيكوف عنوانيا 

  
 لإلداريين األسرى يضربون عن الطعام دعماً  مئات .29

يوـ السبت، أف الحركة األسيرة فتحت باب اإلضراب  أفادت جمعية )واعد( لألسرى والمحرريف، :غزة
 عمى التوالي. 17لألسرى اإلدارييف المضربيف عف الطعاـ لميـو الػ  ونصرة التطوعي المفتوح دعماً 

وقالت واعد، بناء عمى رسالة عاجمة وصمتيا مف الييئة القيادية العميا لمحركة األسيرة داخؿ سجوف 
 200، بما ال يقؿ عف االحتالؿ أف اليوـ سيشيد انضماـ أولى دفعات األسرى المضربيف تضامنياً 

 أسير.
 معية أف باقي أياـ األسبوع ستشيد انضماـ أعداد أخرى مف األسرى.واوضحت الج

  11/5/4114 ،القدس، القدس
 
 مساندة األسرى في إضرابيم ودعم خطواتيم التصعيديةل يدعو الكرميحافظ  .31

حافظ الكرمي، مسؤوؿ اإلعالـ بييئة عمماء فمسطيف بالخارج  .اعتبر د: خميؿ مبروؾ -إسطنبوؿ 
الفعالية رسالة تضامف مع  (مع األسرى في إسطنبوؿ أمس الجمعة يةتضامنال)أحد منظمي الوقفة 

األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، مؤكدًا أف األسرى يتحدوف السجاف اإلسرائيمي بمعركة 
 األمعاء الخاوية.
ة كافة الفمسطينييف وأبناء األمة المسممة والعرب بمساند ،في حديثو لمجزيرة نت ،وطالب الكرمي

 األسرى في إضرابيـ، ودعـ خطواتيـ التصعيدية حتى تحقيؽ مطالبيـ.
أما األسير المقدسي المحرر مف سجوف االحتالؿ موسى عكاري، فأكد أف لوقفة التضامف مع 

 األسرى معاني عدة تتمخص في الحرص عمى تأكيد انتمائيـ لشعبيـ وأمتيـ.
  11/5/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 تويتر بـ"#مي_وممح" رقونُيغالفمسطينيون  .30
"#مي_وممح ليست وجبة غذائية، إنيا وصفو لمكرامة والحرية". ىذه الجممة : ميرفت صادؽ -راـ اهلل 

كانت واحدة مف آالؼ التغريدات الفمسطينية والعربية التي أغرقت موقع التواصؿ االجتماعي تويتر 
 المضربيف عف الطعاـ منذ أسبوعيف. بوسـ )ىاشتاغ( موحد لمتعريؼ بمعاناة األسرى الفمسطينييف

وفي الساعة العاشرة مف ليؿ الجمعة، باشر آالؼ الفمسطينييف والعرب والمتضامنيف نشر تغريدات 
الحتجاز أكاديمييف ونواب وطمبة  "إسرائيؿ"بمغات متعددة عف االعتقاؿ اإلداري الذي تستخدمو 

 بسبب ما تسميو "ممفا سريا" يديف األسير.جامعات وصحفييف دوف توجيو تيمة أو تحديد موعد إفراج 
إف  -أحد الناشطيف في الحممة-وقاؿ رئيس المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف رامي عبده 

النشر بمغات متعددة ىدفو التواصؿ مع الفعاليات الفمسطينية في أوروبا، لتسيـ في تشكيؿ خاليا 
وأوضح عبده لمجزيرة نت أف الحممة  ربيف.عمؿ شبابية تنقؿ المعمومات لمعالـ عف األسرى المض

استعدت لمتغريد عبر خمس لغات بداية، لكف األمانة العامة لمؤتمر فمسطينيي أوروبا عممت عمى 
 لغة في تفاعؿ غير مسبوؽ. 14توسيع الحممة لتنطمؽ بػ

 ونشر المغردوف أسماء األسرى المضربيف عف الطعاـ وبطاقات تعريفية ليـ، وكذلؾ معمومات عف
قانوف االعتقاؿ اإلداري، ورسائؿ لمنظمات األمـ المتحدة والصميب األحمر الدولي مف أجؿ تفعيؿ 

 تدخميـ لحماية األسرى.
  11/5/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 بالضفة والقدس "تدفيع الثمن"جرائم  تصاعدتقرير:  .32

د جرائـ عصابات "تدفيع أكد المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف تصاع :راـ اهلل
الثمف" المتطرفة في األراضي الفمسطينية المحتمة خالؿ األسبوع الماضي، وكذلؾ تسريع وتيرة تيويد 

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي أمس السبت أف حكومة االحتالؿ تخطط  منطقة األغوار.
حيث بدأ مؤتمر خاص ألؼ مستوطف جديد في منطقة الغور خالؿ السنوات القادمة،  15إلسكاف 

 لرؤساء ما يسمى "المجمس الموائي االستيطاني" في غور األردف البحث في مشروع المخطط.
وأشار إلى أف ىجمات المستوطنيف المتطرفيف تصاعدت خالؿ األسبوع الماضي التي كاف آخرىا ما 

الكنيسة خطو متطرفوف ييود مف شعارات عنصرية ضد السيد المسيح والفمسطينييف عمى جدراف 
الرومانية في مدينة القدس المحتمة. ولفت المكتب الوطني إلى تواصؿ مخططات التيويد واالستيطاف 

 في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس
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% تستيدؼ 200وكانت تقارير المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية أشارت الى ارتفاع ىذه الجرائـ بنسبة 
 اإلسالمية والمسيحية. جميعيا العرب وممتمكاتيـ والمقدسات

  11/5/4114 ،السبيل، عّمان
 
 4114ا السمطـات اإلسـرائيمية منذ بداية يمبنى فمسطينيًا ىدمت 437وتشا": أ" .33

عبد الرؤوؼ أرناؤوط : قاؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التابع لألمـ المتحدة )أوتشا(  - القدس
في  27منذ مطمع العاـ الجاري مف بينيا  مبنى فمسطينياً  237إف السمطات اإلسرائيمية ىدمت 

القدس الشرقية والباقي في المنطقة المصنفة )ج( في الضفة الغربية والواقعة تحت السيطرة 
 مبنى طواؿ العاـ الماضي بأكممو. 663اإلسرائيمية الكاممة، وذلؾ بمقابؿ 

 93فمسطينيًا مف بينيـ  465وأشار في تقرير وصؿ "األياـ" إلى أنو نتج عف عمميات اليدـ تيجير 
 فمسطينيًا تـ تيجيرىـ في العاـ الماضي. 1103ففي شرقي القدس بمقابؿ 

مبنى فمسطينيًا في المنطقة )ج(  21ولفت إلى أف السمطات اإلسرائيمية ىدمت األسبوع الماضي 
 آخريف. 20طفال وتضرر  23فمسطينيا مف بينيـ  39شرقية القدس، ما أدى إلى تيجير  واثنيف في

طفاًل. وكاف بيف المباني التي ىدمت  18شخصًا مف بينيـ  27وأدت عمميات اليدـ إلى تيجير 
 مبنياف قدمتيما جيات مانحة دولية".

وأضاؼ "باإلضافة إلى ذلؾ أصدرت السمطات اإلسرائيمية عددا مف أوامر اليدـ ىذا األسبوع ضد 
خالؿ األسبوع الماضي أصدرت السمطات و  منزؿ في الخميؿ وبئر مياه وحظيرة لمماشية في بيت لحـ.

اإلسرائيمية أوامر وقؼ عمؿ وىدـ ضد خمسة مباف سكنية تموليا جيات مانحة دولية في تجمّع 
 شماؿ بير نباال البدوي )القدس( وخمسة مباف ُأخرى في فصايؿ الفوقا )غور األردف(". 

 11/5/4114 ،األيام، رام اهلل
  
 ويشن حممة اعتقاالتمدن شمال الضفة  يقتحماالحتالل  .34

ليؿ الجمعة  واقتحاـشنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي حممة اعتقاالت  :كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 
استمرت حتى فجر امس ، اقتحمت خالليا مدف جنيف وطولكـر و بمدة برقيف غرب جنيف شماؿ 

 لى جية مجيولة.الضفة الغربية المحتمة، واعتقمت ثمانية مواطنيف بينيـ معمـ ونقمتيـ إ
  11/5/4114 ،الرأي، عّمان
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 مجمس طمبة "فمسطين االىمية" تبانتخاباتح تفوز فحركة  .35
حققت كتمة الشييد ياسر عرفات المنبثقة عف حركة  :نجيب فراج وعبد الرحمف يونس - بيت لحـ

 مقعدا مف 24فتح فوزا في انتخابات مجمس اتحاد طمبة جامعة فمسطيف االىمية بحصوليا عمى 
 مقعدا. 33مجموع مقاعد مؤتمر اتحاد الطمبة البالغ عددىا 

وحصمت كتمة الشييد معتز وشحة التابعة لمجبية الشعبية عمى ستة مقاعد وكتمة بادر التابعة لممبادرة 
 عمى ثالثة مقاعد.

، إف كتمة فتح  وقاؿ مدير دائرة العالقات العامة في الجامعة جريس أبو غناـ لػ القدس دوت كـو
صوتا(، بينما حصمت  163صوتا(، في حيف حازت كتمة معتز وشحة اليسارية ) 596عمى ) حازت

وأشار ابوغناـ إلى أف عدد الطمبة الذيف شاركوا في االنتخابات  صوتا(. 71كتمة بادر لمتغيير عمى )
 %(.54طالب وطالبة( أي بنسبة وصمت إلى ) 1683( مف أصؿ )907وصؿ إلى )

 الطالبية التابعة لحركتي الجياد االسالمي وحماس.  وقاطعت االنتخابات الكتؿ
  11/5/4114 ،القدس، القدس

 
 ةالفمسطينيين من مخيمات سوري فمسطيني في مخيم البداوي عمى منع دخول النازحين احتجاج .36

اعتصـ حشد مف الفمسطينييف النازحيف مف مخيمات سورية وأىالي مخيمات الشماؿ، يتقدميـ ممثمو 
ف الشعبية، أماـ مكتب مدير خدمات األونروا في مخيـ البداوي، بدعوة مف لجنة الفصائؿ والمجا

النازحيف الفمسطينييف مف مخيمات سورية، رفضًا لمقرارات التي اتخذتيا الحكومة المبنانية بمنع 
 النازحيف الفمسطينييف مف مخيمات سورية مف الدخوؿ إلى لبناف.

مصطفى أبو حرب، فاعتبر أف القرارات األخيرة بمنع وتحدث مسؤوؿ إعالـ حركة فتح في الشماؿ 
ىؿ يعقؿ »وسأؿ: «. قرارات تعسفية وجائرة»النازحيف الفمسطينييف مف دخوؿ األراضي المبنانية، ىي 

ذا كاف الموت ال يميز بيف نازح  أف يحاصر الفمسطيني تحت وابؿ الرصاص والقصؼ والجوع، وا 
 ».طيني والنازح السوري لجية الحقوؽ والواجبات؟وآخر، فمماذا التمييز بيف النازح الفمس

مسؤولية متابعة ىذا الممؼ مع الجيات الحكومية »وحمؿ منظمة التحرير واألونروا واألمـ المتحدة 
المعنية وبحث سبؿ إلغائو، حفاظًا عمى حماية النازحيف الفمسطينييف، والسماح ليـ بالدخوؿ والخروج 

لى لبناف، أسوة بغيرىـ مف  ودعا الفمسطينييف في سورية ولبناف إلى ». النازحيف السورييفمف وا 
النأي بأنفسيـ عف التدخؿ في الشؤوف الداخمية في لبناف، أو االنجرار إلى أتوف الصراع القائـ في »

 ».سورية
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وتـ تقديـ مذكرة بمطالب النازحيف الفمسطينييف مف سورية إلى مدير مكتب خدمات األونروا في 
 المخيـ.

 11/5/4114 ،بل، بيروتالمستق
 
 اقتصاديون: المصالحة تبعث عمى التفاؤل بمستقبل اقتصادي أفضل محممون .37

أكد مختصوف ومحمموف اقتصاديوف في قطاع غزة، أف األجواء االيجابية التي تسود الوطف حاليا  :وفا
أفضؿ خالؿ بعد توقيع تنفيذ اتفاؽ المصالحة الوطنية تبعث عمى التفاؤؿ واألمؿ بمستقبؿ اقتصادي 

 السنوات المقبمة.
رجؿ األعماؿ بساـ عبد العزيز أبو شريعة قاؿ: إف المرحمة المقبمة ربما تكوف مناسبة وداعمة 

ورأى أبو شريعة أف  لالقتصاد الوطني، ال سيما في قطاع غزة الذي يعاني مف الحصار اإلسرائيمي.
حركتي فتح وحماس يعطي بارقة أمؿ توفر النوايا الحسنة والصادقة مف قبؿ جميع األطراؼ، خاصة 

 جديدة لممستثمريف بضرورة اعادة بناء ما دمره االحتالؿ.
كما اعتبر أف فتح معبر رفح وخاصة بعد الوعود المصرية، سيشكؿ داعما لقطاع غزة مف جميع 

 الجوانب.
ـ وفي بدوره، أشار الخبير االقتصادي ماىر الطباع، الى أف قطاع االستثمار في فمسطيف بشكؿ عا

قطاع غزة بشكؿ خاص يعتبر مف أكبر القطاعات االقتصادية التي تضررت خالؿ السنوات السابقة، 
غالؽ المعابر.  حيث أصيب بانتكاسة كبيرة نتيجة لسياسة الحصار المالي واالقتصادي اإلسرائيمي وا 

ة وتعد خسائر وأكد الطباع، أف تدمير ىذا القطاع ىو أحد أىـ أىداؼ السياسة اإلسرائيمية الراىن
 قطاع االستثمار مف أسوأ الخسائر التي لحقت باالقتصاد الفمسطيني خالؿ السنوات السابقة.

وشدد أف الحروب المتكررة عمى قطاع غزة تركت آثارا سمبية عمى قطاع االستثمار المحمي والعربي 
رة لمبحث عف والدولي، والتي تمثمت في ىروب العديد مف رؤوس األمواؿ المحمية لمدوؿ المجاو 

 االستقرار السياسي واالقتصادي.
مميارات  6وأوضح الخبير االقتصادي، أف أرصدة األصوؿ الفمسطينية المستثمرة في الخارج تجاوزت 

وإلعادة الثقة في االستثمار في فمسطيف أوصى الطباع،  .2013دوالر في نياية الربع الرابع مف عاـ 
ىميا: الحصوؿ عمى ضمانات دولية بأف ال تقوـ إسرائيؿ باتخاذ العديد مف الخطوات والتي مف أ

 بتدمير ما سوؼ يتـ إنجازه، وفتح كافة المعابر الحدودية أماـ حركة األفراد والواردات والصادرات.
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كما أوصى بتطوير قانوف تشجيع االستثمار الفمسطيني لكي يشكؿ مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا 
رات الجديدة في اقتصاديات العالـ وتشجيع االستثمار في فمسطيف، لمدوؿ المحيطة ويواكب المتغي

وذلؾ بإعطاء المحفزات الضريبية وغيرىا لممستثمريف المحمييف واألجانب لالستثمار، والعمؿ عمى 
 تطوير منظومة التشريعات الخاصة باالستثمار وعمى تبسيط اإلجراءات التي تعيؽ االستثمار.

د دور فاعؿ لممالحؽ التجارية في السفارات والقنصميات الفمسطينية في وشدد الطباع عمى أىمية وجو 
 ترويج وتسويؽ االستثمار في فمسطيف مع توفير كافة المعمومات الخاصة بذلؾ.

ودعا الى تكاتؼ كافة الجيود لمقطاع العاـ والخاص لمتحضير الجيد لعقد مؤتمر حقيقي لالستثمار 
ألعماؿ العرب والمسمميف لممشاركة في المؤتمر بحضور في قطاع غزة، يتـ دعوة كافة رجاؿ ا

سالمية لتوفير البيئة المالئمة لجمب االستثمار مع تجييز بنؾ معمومات  شخصيات دولية وعربية وا 
حوؿ المشاريع االستثمارية التي تحتاجيا فمسطيف، وخصوصا قطاع غزة في الفترة المقبمة لعرضيا 

اعاة بطرح مشاريع تحمؿ صفة الديمومة وتشغؿ أكبر عدد مف عمى المشاركيف في المؤتمر مع المر 
% حيث بمغ عدد 26.2العماؿ لمتخفيؼ مف حدة البطالة المرتفعة في فمسطيف والتي وصمت إلى 

 .2014ألؼ شخص في فمسطيف خالؿ الربع األوؿ لعاـ  328العاطميف عف العمؿ 
دة بناء الثقة لالستثمار والتي مف أىـ وطالب بدعـ االستثمارات المحمية وتشجيعيا لتساىـ في إعا

 عوامؿ نجاحيا التواصؿ بيف قطاع غزة والضفة دوف تدخؿ الجانب اإلسرائيمي في ذلؾ.
ورأى الطباع، ضرورة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شـر الشيخ الذي عقد في الثاني مف 

مميار  4.5الؿ المؤتمر بتقديـ بعد الحرب األولى عمى غزة، حيث تعيد المانحوف خ 2009مارس 
 دوالر إلعادة اعمار قطاع غزة.

واقترح إنشاء ىيئة خاصة إلعادة إعمار القطاع، ممثمة مف القطاع العاـ والخاص وكافة الجيات 
 ذات االختصاص.

وكاف رجؿ األعماؿ أسامة كحيؿ، أكد استعداد رجاؿ األعماؿ والمستثمريف في قطاع غزة والضفة 
وأضاؼ في حديث سابؽ أف الماؿ الوطني ىو الكفيؿ الوحيد  عادة إعمار القطاع.لممشاركة في إ

ألؼ وحدة سكنية في المرحمة المقبمة لسد  30وأوضح أف قطاع غزة بحاجة إلى  إلعادة األعمار.
 النمو الطبيعي السكاني، وىذا ال يشمؿ المباني السكنية التي دمرىا االحتالؿ.

 11/5/4114الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 بالتأكيد عمى مكانة المدينة في الوجدان الجمعي "القدس في صور"إشيار  .38
بدعوة مف منتدى الرواد الكبار، أقيـ يوـ أمس، حفؿ توقيع كتاب )القدس في صور(، وىو : عماف

، برعاية رجؿ األعماؿ الميندس عبدالقادر مصطفى أبو نبعة، "ذاكرة مكاف"الكتاب الثاني في سمسمة 
 ركة الدكتورة ىند أبو الشعر.ومشا

الكتاب نفسو احتوى عمى صور نادرة لمقدس، مشفوعة بشرح معموماتي بالمغتيف العربية واإلنجميزية 
 لدراسات موثقة قدميا الباحث د. إبراىيـ الفني، والباحثة د. ىند أبو الشعر. 

 11/5/4114الدستور، عمان، 
 
 اً فيمما وثائقيا بعنوان "القدس تجمعنا.. األقصى يوحدنتنتج مؤسسة القدس لمتنمية  .39

أنتجت مؤسسة القدس لمتنمية فيمما وثائقيا بعنواف "القدس : محمد محسف وتد - القدس المحتمة
تجمعنا.. األقصى يوحدنا.. األرض لنا"، يوثؽ لصمود الفمسطينييف عمى مر التاريخ، ويسرد قصصا 

 االستيطاف ومخططات التيويد. وحكايات عف التيجير والنكبة وواقع
 11/5/4114نت،  الجزيرة

 
 باألموال واألسمحة لتنفيذ مخططاتو" أنصار بيت المقدس حماس تمدّ العامة المصرية:  النيابة .41

شخصًا عمى محكمة جنايات القاىرة  200أمر النائب العاـ المصري ىشاـ بركات بإحالة  :القاىرة
ضد أفراد القوات  "أعماؿ إرىابية"وارتكاب  "ر بيت المقدسأنصا"التياميـ باالنتماء إلى تنظيـ 

المسمحة والشرطة ومنشآتيما، وقتؿ مدير مكتب وزير الداخمية المواء محمد السعيد والضابط في 
قطاع األمف الوطني المقدـ محمد مبروؾ وتفجير مباني مديريات أمف القاىرة والدقيمية وجنوب 

 سيناء.
مف أخطر العناصر اإلرىابية التابعة لتنظيـ أنصار بيت "تياـ إف المحاليف وقالت النيابة في قرار اال

ارتكاب جرائـ تأسيس وتولي قيادة "في حاؿ فرار. وأسندت إلييـ  98موقوفاف و 102، منيـ "المقدس
واالنضماـ إلى جماعة إرىابية تيدؼ إلى تعطيؿ أحكاـ الدستور والقوانيف ومنع مؤسسات الدولة مف 

ماليا، واالعتداء عمى حقوؽ وحريات المواطنيف واإلضرار بالوحدة الوطنية والسالـ ممارسة أع
االجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية ىي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتؿ العمد مع 

حراز األسمحة اآللية والذخائر والمتفجرات  ."سبؽ اإلصرار والترصد والشروع فيو، وا 
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 15مف قوات الشرطة و 40جريمة إرىابية بينيا جرائـ قتؿ  51"ارتكاب المتيميف وأكدت التحقيقات 
 ...."مواطناً 

العناصر القيادية في التنظيـ، ومف أبزرىا اإلرىابي توفيؽ محمد فريج زيادة القائد "وأوضحت أف 
األوؿ لمتنظيـ، وعضو تنظيـ القاعدة محمد عمي عفيفي بدوي مسؤوؿ تدريب مجموعات عناصر 

ظيـ القاعدة في اليمف، ومحمد بكري ىاروف، ومحمد أحمد نصر مؤسس كتائب الفرقاف، وىاني تن
أميف مصطفى عامر ميندس البرمجيات واإللكترونيات الذي استعانت بو حركة حماس لتطوير 
منظومة الصواريخ الخاصة بيا، تمكنوا مف إلحاؽ بعض المتيميف بمعسكرات تابعة لكتائب عز 

 ."لفمسطينية في قطاع غزةالديف القساـ ا
ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خمية كتائب الفرقاف المنبثقة منو، بحركة حماس التي "وأكدت 

أمدت التنظيـ اإلرىابي باألمواؿ واألسمحة والمواد المتفجرة الالزمة لتنفيذ مخططاتو، كما تخابرت 
د العطار الرتكاب أعماؿ عدائية تستيدؼ عناصره مع اإلرىابييف القيادييف في حماس أيمف نوفؿ ورائ
 ."مؤسسات الدولة ومواطنييا بيدؼ إسقاط الدولة المصرية

 11/15/4114 ،الحياة، لندن
 
 ن: فمسطين من بحرىا إلى نيرىا وقف إسالمي ال تقبل القسمة عمى اثنينواإلخوان المسمم .40

إلخواف المسمميف في نائب جماعة ا ،أكد النائب األسبؽ سمماف السعد: نصر العتوـ - جرش
 أّف "فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا وقؼ إسالمي ال تقبؿ القسمة عمى اثنيف". :محافظة جرش

وبّيف السعد خالؿ ميرجاف جماىيري أقامتو الحركة اإلسالمية في مخيـ غزة الجمعة لياًل بعد صالة 
أّف "فمسطيف خالصة ألّمة العشاء بمناسبة ذكرى نكبة فمسطيف بعنواف "األقصى والعودة مسؤوليتي"، 
وبّشر بقرب تحرير القدس  محمد صمى اهلل عميو وسمـ لف نساوـ عمييا، ولف نفاوض عمى حّقنا فييا".

وفمسطيف، وأشاد بدور الرئيس المصري المنتخب محّمد مرسي في دفاعو عف القدس والمسجد 
 األقصى.

  11/15/4114 ،السبيل، عّمان
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ـــل الم .42 ـــدعتق ـــاني جـــورج عب ـــناهلل  المبن ـــام تضـــامنًا مـــع األســـرى  ضـــرابوا يعم ـــدة أي ـــام لع عـــن الطع
 الفمسطينيين 

في خطوة رمزية، أعمف المناضؿ المبناني المعروؼ جورج عبد اهلل والمعتقؿ : ميرفت صادؽ -راـ اهلل 
مع األسرى  ، امتناعو عف تناوؿ الطعاـ لعدة أياـ تضامناً في السجوف الفرنسية منذ ثالثيف عاماً 

 نييف.الفمسطي
  11/5/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 جامعة العربية: االحتالل العائق األبرز أمام التنمية في فمسطينبال "الشؤون االجتماعية"رئيسة  .43

"وفا": شددت األميف العاـ المساعد بجامعة الدوؿ العربية رئيسة قطاع الشؤوف االجتماعية -عماف 
ؿ اإلسرائيمي يعد العائؽ األبرز أماـ التنمية في ، عمى أف االحتالأمسالسفيرة فائقة الصالح 

 فمسطيف.
جاء ذلؾ في كممتيا في أعماؿ الدورة الثالثة والثالثيف لمؤتمر وزراء الشؤوف االجتماعية العرب الذي 

في العاصمة األردنية تحت عنواف )أولويات التنمية المستدامة في المنطقة العربية  أمسبدأ أعمالو 
 (.2015المستدامة بعد عاـ ألىداؼ التنمية 

وقالت السفيرة الصالح: إف ما تشيده فمسطيف مف اعتداءات وانتياكات يومية أصبح يشكؿ عائقًا 
 وحائط سد الستكماؿ مسيرتيا التنموية.

  11/5/4114 ،األيام، رام اهلل
 
 مع إضراب األسرى الفمسطينيين وقفة بإسطنبول تضامناً  .44

ف مع إحياء فعاليات "جمعة الغضب والنفير الشعبي" التي دعا ليا بالتزام: خميؿ مبروؾ -إسطنبوؿ 
األسرى اإلداريوف بالسجوف اإلسرائيمية، لنصرة إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ، نظـ متضامنوف عرب 

 وأتراؾ وقفة تضامنية مع األسرى في إسطنبوؿ أمس الجمعة.
ينة التركية، بدعوة مف عدة مؤسسات وأقيمت الوقفة بعد صالة الجمعة، أماـ جامع الفاتح في المد

عربية وتركية، وتخممتيا كممات ومواقؼ عبر المتحدثوف فييا عف دعميـ لمطالب األسرى ومساندتيـ 
 ليا.

وقاؿ رئيس فرع إسطنبوؿ بجمعية "مظموـ دار" التركية التي شاركت بالوقفة، إف مشاركة األتراؾ تأتي 
وأضاؼ جنيد  والمؤازرة مف قبؿ كافة الشعوب اإلسالمية. استجابة لحاجة األسرى الفمسطينييف لمدعـ
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أف الشعب الفمسطيني برمتو يعيش في سجف كبير جراء  ،في حديث لمجزيرة نت ،صارييشار
ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ أبنائو، داعيا إلى وقفة شعبية واسعة لمعمؿ عمى إطالؽ جميع 

 األسرى الفمسطينييف مف سجوف االحتالؿ.
ا رئيس جمعية وقؼ الحضارة التركية محمد شريؼ، فأكد لمجزيرة نت أف الشعب التركي سيواصؿ أم

التفاعؿ مع قضية فمسطيف باعتبارىا تيـ كافة المسمميف، وال تقتصر ىموميا عمى العرب 
وأضاؼ شريؼ أف كافة األتراؾ مستعدوف لبذؿ ما بوسعيـ كي  والفمسطينييف وحدىـ، وفؽ تعبيره.

 يف حرة، ويطمؽ سراح أبنائيا مف سجوف االحتالؿ.تعود فمسط
بدوره، اعتبر الدكتور حافظ الكرمي، مسؤوؿ اإلعالـ بييئة عمماء فمسطيف بالخارج )أحد منظمي 
الوقفة( الفعالية رسالة تضامف مع األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، مؤكدًا أف األسرى 

كافة  -في حديثو لمجزيرة نت-وطالب الكرمي  الخاوية. يتحدوف السجاف اإلسرائيمي بمعركة األمعاء
الفمسطينييف وأبناء األمة المسممة والعرب بمساندة األسرى في إضرابيـ، ودعـ خطواتيـ التصعيدية 

 حتى تحقيؽ مطالبيـ.
أما األسير المقدسي المحرر مف سجوف االحتالؿ موسى عكاري، فأكد أف لوقفة التضامف مع 

 تتمخص في الحرص عمى تأكيد انتمائيـ لشعبيـ وأمتيـ.األسرى معاني عدة 
 11/5/4114 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 " وصمت شواطئ بورسعيد في طريقيا الى القطاع4قافمة "الجزائر غزة  .45

" محمد أبو 2قاؿ رئيس جمعية الوئاـ الخيرية المنسؽ العاـ لقافمة "الجزائر غزة  :نفوذ البكري - غزة
وصوليا  الجزائرية وصمت إلى شواطئ مدينة بورسعيد المصرية امس، متوقعاً مرعي امس إف القافمة 

 إلى قطاع غزة خالؿ أياـ.
وأوضح أبو مرعي في تصريح صحفي أف القافمة ستصؿ بعد مغادرتيا الميناء المصري إلى معبر 

مطات استكماؿ كافة الترتيبات الالزمة لدخوؿ القافمة مع الس رفح خالؿ األياـ المقبمة، مؤكداً 
مف جمعية  عضواً  15المصرية. ومف المتوقع أف تصؿ القافمة معبر رفح الثالثاء القادـ، وتضـ 

 العمماء المسمميف الجزائرييف.
 11/5/4114 ،الحياة الجديدة، رام اهلل
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 الدول األوروبية تيدد: مفاوضات أو مقاطعة بضائع مستوطنات .46
بية لجولة جديدة مف القرارات المضادة لممستوطنات تستعد الدوؿ األورو الوكاالت:  -القدس المحتمة 

اإلسرائيمية وبضائعيا. ونقؿ موقع "وااله" العبري عف دبموماسييف أوروبييف قوليـ إف القرارات الجديدة 
المتعمقة بوسـ بضائع المستوطنات بإشارات وعالمات فارقة خاصة خالؿ عدة أسابيع إذا لـ تستأنؼ 

 مسطينية.المفاوضات اإلسرائيمية الف
 11/5/4114 ،الغد، عّمان

 
 "التحالف األوروبي" يدعو لتدويل قضية األسرى .47

دعا التحالؼ األوروبي لمناصرة أسرى فمسطيف إلى تدويؿ قضية األسرى لتصؿ إلى مسامع  :راـ اهلل
السياسييف والبرلمانييف والمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف والمحبيف لمعدؿ والسالـ، حتى تطرؽ قضية 

رى أبواب برلمانات الدوؿ األوروبية والبرلماف األوروبي ويتـ إجبار اسرائيؿ عمى إطالؽ سراح األس
 كؿ المعتقميف السياسييف حتى يعيشوا بكرامة بيف أىميـ ومع عائالتيـ.

أف "االحتالؿ غير  ،في بياف أمس ،وبمناسبة قرب حموؿ الذكرى السادسة والستيف لمنكبة أكد التحالؼ
ؿ غير شرعي وعمى اسرائيؿ االنصياع لمقرارات الدولية واالستجابة لحقوؽ شعب شرعي واالعتقا

 فمسطيف المشروعة وخاصة حقو بالحرية واالستقالؿ والعودة الى دياره التي شرد منيا".
  11/5/4114 ،الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "الشبكة األوروبية": تفاعل دولي واسع مع قضية األسرى اإلداريين .48

قالت "الشبكة األوروبية لمدفاع عف األسرى" إف الحممة الدولية التي أطمقػتيا بيدؼ وقؼ  :أوسمو
سياسة االعتقاؿ اإلداري ضد المعتقميف الفمسطينييف، حظيت بتفاعؿ واسع عمى المستوييف الرسمي 
والشعبي، ال سّيما في القارة األوروبية حيث تـ تسجيؿ تفاعؿ كبير مف قبؿ مسؤوليف سياسييف 

 يئات برلمانية متضامنة مع الفمسطينييف.وى
، أف الحممة التي أطمقتيا منذ األياـ 10/5وأفادت الشبكة في بياف ليا تمّقتو "قدس برس" يوـ السبت 

األولى إلضراب األسرى تيدؼ إلى إنياء سياسة االعتقاؿ اإلداري التي تمارسيا السمطات اإلسرائيمية 
 ينييف مف دوف توجيو أي اتياـ أو محاكمة.والتي يعتقؿ عمى إثرىا مئات الفمسط

 11/5/4114قدس برس، 
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 األول لدول الشمال األوروبي في ستوكيولم "القدس"استمرار فعاليات مؤتمر  .49

تواصمت أمس فعاليات مؤتمر القدس لدوؿ الشماؿ األوروبي تحت قبة البرلماف السويدي  :راـ اهلل
طيني ممثال بعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمشاركة برلمانييف مف دوؿ الشماؿ ووفد فمس

حناف عشراوي، ورئيس لجنة السياسات في المجنة المركزية لحركة فتح عبد اهلل عبد اهلل، والسفير 
عفيؼ صافية ود. جاد اسحاؽ ومدير عاـ دائرة المغتربيف عمي أبو ىالؿ، وسمير سيؼ مف دائرة 

 الشؤوف االجتماعية.
، 2012القدس البرلمانية فيكتور سماعنة عف نشأة وتطور لجنة القدس منذ عاـ وتطرؽ رئيس لجنة 
 لدعـ الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني. داعيا لتحرؾ أوروبياً 

وطالب توربيورف بيوركمند مف حزب اليسار بأف "تكوف القدس قضية عامة تدفع لمتعاوف في دوؿ 
ؿ ىذا السؤاؿ داخؿ اوروبا والعالـ ايضا لتأسيس الشماؿ مف اجؿ قضيتيا التي ترمز لمسالـ، وبنق

 لوب مؤثر، واصفا العاـ الجري بالمناسب ألنو عاـ التضامف مع الشعب الفمسطيني".
جؿ القدس عاصمة فمسطيف. وأكد عبد أوطالبت سفيرة فمسطيف لدى السويد ىالة فريز بالعمؿ مف 
ف. وأكدت عشراوي: "أف القدس ىي جزء اهلل عبد اهلل: ال فمسطيف دوف القدس وال قدس دوف فمسطي

كبر مف اسميا، وليا خاصية وىي ترمز لمسالـ ولكنيا اآلف مختطفة أمف تاريخنا وحضارتنا، وىي 
بحصار نقاط التفتيش والجدار والمستوطنات المدينة كانت طوؿ تاريخيا مفتوحة لمجميع، القدس 

 ف".تعبر عما حؿ بفمسطيف ىي جزء مف الحقيقة الكبرى لفمسطي
وتساء مايكؿ سفينسوف مف حزب الموديرات السويدي: ىؿ يمنح التاريخ الحؽ لشعب ما أف يمارس 
الظمـ عمى شعب جار؟ االسرائيميوف لـ يتعمموا مف التاريخ لقد رأيت محاوالت التطيير واقامة 

 المستوطنات عمى اراضييـ".
التيويد التي تجري عمى قدـ  وقدـ د. جاد اسحاؽ بالصور والخرائط تفاصيؿ دقيقة حوؿ عمميات

وساؽ في المدينة المقدسة وتحدث عف األساليب القذرة التي تتبعيا اسرائيؿ في تقسيـ المناطؽ 
الفمسطينية داخؿ وحوؿ المدينة المقدسة، وكيؼ جعؿ شؽ الطرؽ وحفر األنفاؽ التواصؿ في بيت 

ما ىو حاصؿ في منطقة الشيخ حنينا وبيت صفافا صعبا، إضافة إلى تغيير الواقع الديموغرافي ك
 %.16اليادؼ الى جعؿ عدد الفمسطينييف ال يتجاوز الػ  2020جراح وتنفيذ مشروعيا المسمى 

 وتحدثت آف لينده العضو البارزة في الحزب االشتراكي السويدي والمؤيدة لمحؽ الفمسطيني في أروقة 
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أوروبيا عمى عدـ السماح لدخوؿ  االتحاد األوروبي، عف عدـ شرعية المستوطنات وضرورة التشديد
 البضائع المقبمة منيا إلى السوؽ األوروبية.

  11/5/4114 ،الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 لبحث سبل كسر حصار غزة تحالف "أسطول الحرية" يعقد اجتماعاً  .51

وعمى مدى يوميف،  10/5 في لندف، يوـ السبت اً قد تحالؼ "أسطوؿ الحرية"، اجتماعيع :لندف
في آليات كسر الحصار البحري المفروض عمى قطاع غزة في ضوء المستجدات في  لمتباحث

 المنطقة، ال سيما إغالؽ معبر رفح البري مع مصر لفترات طويمة.
وقاؿ مازف كحيؿ، رئيس "الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة"، في تصريحات خاصة لػ"قدس 

ت األعضاء في التحالؼ مف حوالي عشر دوؿ برس" إنو سيشارؾ في االجتماع ممثموف عف المؤسسا
أوروبية ودولية، عمى أف يعقد التحالؼ مؤتمًرا صحفًيا يوـ االثنيف المقبؿ لإلعالف عف خطواتو 

 المقبمة في مجاؿ كسر الحصار المفروض عمى قطاع غزة.
اء وأشار كحيؿ إلى أف االجتماع سيجري نقاًشا حوؿ عدد مف التصورات المطروحة مف قبؿ الشرك

يجاد أفضؿ السبؿ لتنفيذىا، الفتًا النظر إلى أف االجتماع سُيعمف عف سمسمة  في التحالؼ إلقرارىا وا 
 خطوات وفعاليات تيدؼ إلى كسر الحصار المتواصؿ عمى قطاع غزة لمعاـ الثامف عمى التوالي.

نؽ عف وأضاؼ أف التحالؼ يسعى إلحداث جيد حقيقي ومؤثر ييدؼ لكسر الحصار اإلسرائيمي الخا
 القطاع.

 11/5/4114قدس برس، 
 
 جيود تعزيز دفاعات الصواريخ االسرائيميةلبحث  "إسرائيل" فيغل اى .50

لى السعودية إسبوع المقبؿ غؿ األايتوجو وزير الدفاع األمريكي تشاؾ ى :)ا ؼ ب( - واشنطف
فاد أورية، حسبما في محادثات تتركز حوؿ البرنامج النووي االيراني والنزاع في س "سرائيؿ"إردف وواأل

وقاؿ المسؤوؿ االعالمي في وزارة الدفاع األمريكية جوف كيربي في مؤتمر  مسؤولوف الجمعة.
 ،ورئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ،شيموف بيريز يسرائيمإلالرئيس ا، مع غؿاسيتباحث ى :صحفي

 في جيود تعزيز دفاعات الصواريخ االسرائيمية.  ،ووزير الدفاع موشيو يعالوف
 11/5/4114 ،الغد، عّمان
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 ترحيل الفمسطينيين السوريين من لبنان: الداخمية تراجعت عن قرارىا ... لكنيا تطبقو .52
بينما كانت المركبة التي تقميـ جميعًا تسير بسرعة جنونية وىي تشؽ الطريؽ : محمود سرحاف

راع الدائر في صدره، االسفمتي بيف التالؿ الجرداء نحو مصيرىـ األسود، قاـ أحد الشباف بحسـ الص
شاركو اثناف آخراف مف رفاقو بالطمب ذاتو، فما  "أنزلني ىنا واآلف!"وتوجو إلى السائؽ بميجة حازمة 

كاف مف السائؽ المرتبؾ إال أف نفذ طمبيـ في التوقؼ، ثـ تابعت المركبة مسيرىا بعد ذلؾ مخمفة 
ف فيمـ روائي نسجو الخياؿ، بؿ ىي وراءىا ثالثة أشباح وسط العراء، ىذه األحداث ليست جزءًا م

نازحًا مف سورية  49وقائع حدثت في مكاف ما بيف الحدود المبنانية والسورية خالؿ عممية ترحيؿ 
 مايو الجاري. /أيار 4جميـ مف الفمسطينييف إلى الجانب السوري، والتي جرت في الثانية فجر 

يف مف سورية إلى لبناف، بأف يكوف مصيرىـ خشي ىؤالء الشباف الثالثة، وىـ مف النازحيف الفمسطيني
، وىـ "خدمة العمـ"االعتقاؿ أو الموت، إذ أف اثنيف منيـ يعتبراف وفؽ القوانيف السورية متخمفيف عف 

إف نجوا مف االعتقاؿ بمعجزة ما، يمزميـ معجزة أخرى لمنجاة مف الحرب الدائرة ىناؾ عندما يصبحا 
 "أخ"يتبع إداريًا وعسكريًا لمجيش السوري(، والشاب الثالث ىو مجنديف في جيش التحرير الفمسطيني )

ألحدىما ويرفض ترؾ أخيو وحده، ويعاني ىو اآلخر مخاوؼ مف التبعات األمنية بحقو في سورية 
وىذا بحسب ما يرويو )عبر الياتؼ(  "بطاقة اليوية الخاصة بو مكسورة وبطاقة دخولو مفقودة"ألف 

لحدود والذيف رفضوا جميعًا ذكر أسمائيـ، مضيفًا: لـ يكف لدينا خيار أحد الشباف العالقيف عمى ا
يتابع الشاب متحدثًا عف خيبة أمميـ في  "رفاقو في العراء"آخر سوى النزوؿ مف الباص. ونيابة عف 

الوصوؿ إلى شواطئ األماف في أوروبا نتيجة الفاجعة التي ألمت بيـ: كنا نريد الوصوؿ إلى بمد بعيد 
بسالـ، وىا نحف اآلف عالقوف في براري الحدود بيف سورية ولبناف، وال نعرؼ ما ىو نعيش فيو 

يحمموف سمة "شخصًا  49مصيرنا. لقد تـ توقيؼ ىؤالء الشباف الثالثة في مطار بيروت ضمف 
أيار الجاري( والذي  3بحسب البياف الذي أصدرتو المديرية العامة لألمف الداخمي ) "خروج مزورة
ف التحقيقات ما زالت جارية لكشؼ شبكة التزوير التي قامت في ترويج وبيع ىذه انتيى إلى أ

الناطؽ اإلعالمي في )الرابطة الفمسطينية لحقوؽ  "سميـ سالمة"السمات، ولكف الذي جرى بحسب 
التي بحوزتيـ مزورة وفشمت عممية إقناع رجاؿ  "الفيزا الميبية"سورية(: أنو تـ إبالغيـ أف  اإلنساف/

بمراجعة السفارة الميبية مؤكديف صحتيا، بعدىا تـ احتجاز الجميع في المطار لمدة زادت عمى  األمف
ساعة في ظروؼ إنسانية صعبة، وبعد التحقيؽ معيـ في أحد مراكز األمف المبنانية تـ إجبارىـ  20

ية عمى التوقيع عمى بعض األوراؽ ثـ الصعود إلى الباص وىناؾ أخبروىـ أنيـ مرّحموف إلى سور 
 وممنوعوف مف العودة إلى لبناف مدى الحياة.
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سرعة اتخاذ قرار الترحيؿ وتنفيذه خالؿ يوـ عطمة رسمية في لبناف، بالتالي، حرماف المتضرريف مف 
االتصاؿ بجيات حقوقية أو منظمات دولية لمحيمولة دوف متابعتو، بررتو وزارة الداخمية واألمف العاـ 

، )األمر الذي نفاه أحد الشباف "جرميًا وىو حيازة أوراؽ سفر مزورة ارتكابيـ فعالً "المبناني بسبب 
العالقيف عمى الحدود مؤكدًا أف أوراقيـ كانت نظامية(، بالتالي، فاف إجراءات ترحيميـ سميمة مف 
الناحية القانونية، وىو أيضًا؛ ما شكؾ فيو المحامي نبيؿ الحمبي رئيس المؤسسة المبنانية 

اإلنساف، والذي اعتبر: أف عممية الترحيؿ التي تمت تتعارض مع القانوف  لمديموقراطية وحقوؽ
المبناني واالتفاقية الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف الموقعة عمييا الدولة المبنانية. ويضيؼ موضحًا: 

تعمؿ بإشراؼ  "ضابطة عدلية"ُيعتبر األمف العاـ المبناني وفؽ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 
؛ يقتضي األمر ادعاء فوريًا مف النيابة العامة "التزوير"ة العامة، وعند ضبطيا ألي جـر مثؿ النياب

حوؿ ىذا الجـر والبدء بإجراءات االدعاء العاـ، وىذا األمر لـ يحصؿ في قضية المرحميف!. ويتابع 
شرات القضايا في مستغربًا القياـ بإجراء الترحيؿ ليؤالء بسبب اتياميـ بالتزوير مشير ًا: إلى وجود ع

المحاكـ والسجوف المبنانية لالجئيف سورييف مدانيف بالتزوير في أوراؽ السفر وأخذ القانوف مجراه، ولـ 
يرحؿ منيـ أحد!. وىذا األمر يقودنا إلى االستنتاج بأف النازحيف الفمسطينييف مف سورية ىـ 

مخالفًا  "اإلجراء التعسفي"بار ىذا المستيدفوف بالدرجة األولى. مف جية أخرى، يذىب الحمبي إلى اعت
لمقانوف الدولي والحديث عف نقميـ إلى المنطقة المحايدة بيف الحدود المبنانية والسورية وليس تسميميـ 

، حيث لـ يكف لدى المرّحميف "محاولة تحايؿ عمى ىذا األمر"إلى السمطات السورية، ليس أكثر مف 
تسميـ أنفسيـ بأنفسيـ وىو ما قاموا بو باستثناء الشباف  خيار آخر بعد منع عودتيـ إلى لبناف، سوى

الثالثة مف أبناء مخيـ اليرموؾ المنكوب، والذيف رفضوا ىذا المصير القاتـ، وفي اختتاـ حديثو 
يتساءؿ الحمبي مستيجنًا قرار الترحيؿ المخالؼ لمقانوف المبناني والدولي: ما الغرض مف ىذا 

نية في ترحيؿ ىؤالء؟ بخاصة أنيـ كانوا في طريقيـ إلى خارج البالد اإلجراء؟ وأيف المصمحة المبنا
 وليسوا بصدد البقاء فييا!.

، "السمات المزورة"لـ يقتصر الجدؿ في ىذه المسألة حوؿ قانونية ىذا القرار وال تأكيد أو نفي قصة 
أثناء تأكيد  بؿ وصؿ أيضًا حد التناقض في التصريحات واإلجراءات المنفذة عمى أرض الواقع، ففي

أيار الجاري( حوؿ دخوؿ السورييف والفمسطينييف  7مجمس األمف المركزي المبناني خالؿ اجتماعو )
، تحدث "ليس ىناؾ أي قرار يمنع دخوليـ بالمطمؽ، وأف الحدود ليست مغمقة أماميـ"إلى لبناف أف 

لبناف عبر المنفذ  عدد مف الشيود عف استمرار منع دخوؿ الفمسطينييف النازحيف مف سورية إلى
المصنع المبناني( وىو ما أشارت إليو في وقت سابؽ تقارير دولية  –الحدودي )جديدة يابوس 
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لمنظمة األونروا وىيومف رايتس ووتش، فضاًل عف أف الرابطة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف وعبر 
د مف اإلجراءات أيار( حوؿ رصدىا لعد 6صفحتيا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي نشرت تقريرًا )

الدالة عمى منع دخوؿ الفمسطينييف األراضي المبنانية، وىي بحسب التقرير: عدـ السماح ألي 
فمسطيني سوري مف الدخوؿ إلى لبناف عبر النقاط الحدودية، إال في حاالت استثنائية متروؾ تقديرىا 

بالغ فرع فمسطيف لميجرة والجوازات في دمشؽ ، التابع لوزارة الداخمية لموظفي النقاط الحدودية، وا 
السورية، والمسؤوؿ عف إصدار تصاريح السفر لالجئيف الفمسطينييف إلى لبناف، بعدـ إعطاء أي 
تصريح ألي فمسطيني إال بعد إذف مسبؽ مف األمف العاـ المبناني، فضاًل عف منع عدد مف الركاب 

في العراؽ إلى مطار  "ربيؿأ")الفمسطينييف السورييف( مف ركوب طائرة كانت متوجية مف مطار 
أيار الجاري( وتـ إبالغيـ بأف ىذا القرار صادر عف األمف العاـ في  3بيروت وذلؾ يوـ السبت )

مطار بيروت، وفي ذات اليـو تـ إعادة شاب فمسطيني يحمؿ اإلقامة الماليزية مف مطار بيروت إلى 
رصد "في السياؽ قامت مجموعة ماليزيا بعد وصولو إلى لبناف بغرض المرور فقط إلى سورية. و 

وعبر صفحتيا في موقع التواصؿ االجتماعي،  "االنتياكات ضد الالجئيف الفمسطينييف في العالـ
بنشر وثيقة منسوبة إلى إدارة أمف مطار بيروت، تحمؿ تعميمًا موجيًا مف إدارة أمف المطار إلى 

ة إلى لبناف تحت طائمة تغريـ عدـ نقؿ أي فمسطيني الجئ في سوري"شركات الطيراف تطمب فييا 
عادتو مف حيث أتى . كما نشرت 2014أيار  3. وذلؾ بحسب الوثيقة المؤرخة في "الشركة الناقمة وا 

تمغي التعميـ السابؽ  "إدارة أمف المطار"صفحات التواصؿ الحقًا وثيقة أخرى منسوبة أيضًا إلى 
شركات الطيراف إلى مطار بيروت وتضع شروطًا محددة لنقؿ الالجئ الفمسطيني مف سورية عبر 

، وباعتبار أف أيًا مف ىذه الشروط المذكورة فييا ال تنطبؽ عمى 2014أيار  8ومؤرخة بتاريخ 
 ."وفسر الماء بعد الجيد بالماء!"الفمسطيني مف سورية، قاـ أحدىـ بالتعميؽ عمييا بالقوؿ:  "النازح"

ما حصؿ ىو محاسبة  "جـر التزوير"فرض ثبوت وبعيدًا عف مدى قانونية قرار الترحيؿ ىذا؛ والذي ي
ضحاياه وليس الجناة، ولـ يعمف حتى المحظة؛ الكشؼ عف شبكة التزوير تمؾ المرتبطة بقضيتيـ، 
فقد أدى ىذا القرار عمى المستوى اإلنساني، إلى ضياع آماؿ عشرات العائالت باالنتعاش 

تمزيؽ شمؿ العديد مف العائالت الفمسطينية االقتصادي والخروج مف أزمة النزوح القاسية، فضاًل عف 
النازحة إلى لبناف، والتي خسرت ابنيا أو معيميا الذي كاف مسافرًا لتأميف مستقبؿ أفضؿ لو ولعائمتو، 

ر( في مدينة صيدا، والذي فقد ابنو وزوج ابنتو بعد ترحيميـ  –منيـ عائمة النازح الفمسطيني )ح 
وىو بدوره لف يستطيع رؤيتيـ عمى مدى حياة الصراع في ومنعيـ مف دخوؿ لبناف مدى الحياة 

سورية، مف ناحية أخرى؛ زادت إجراءات المنع والترحيؿ ىذه، مف قمؽ النازحيف الفمسطينييف في 
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لبناف، خشية جعميـ يدفعوف ثمف ىواجس سياسية لدى بعض األطراؼ ال مكاف ليا مف الصحة، 
ب(: لبناف محطة موقتة  –ؾ والمقيـ في بيروت )ح حيث يؤكد النازح الفمسطيني مف مخيـ اليرمو 

ريثما تستقر األوضاع األمنية في مخيـ اليرموؾ، وأحاوؿ منذ فترة تدبر أموري لمسفر إلى أوروبا؛ 
 تحسبًا إذا طالت نكبة اليرموؾ.

بخالؼ النازح السوري الذي يستطيع الوصوؿ مف سورية إلى بمداف عربية أخرى، يمثؿ لبناف المنفذ 
غالقو في وجيو أو إعادتو إلى الو  حيد أماـ النازح الفمسطيني اليارب مف أتوف الصراع ىناؾ، وا 

سورية يعني الحكـ عميو بمواجية كؿ أنواع المخاطر التي تنتيي جميعيا بالموت، وسياسة التمييز 
فع في المعاممة بينو وبيف النازح السوري التي يعانييا في لبناف في مختمؼ المجاالت، ىو ما د

لمجموعة ُجّميا  "الترحيؿ"طرابمس، لمتنديد بيذه السياسة وقرار  –بعضيـ لالعتصاـ في مخيـ البداوي 
مف النازحيف الفمسطينييف )اثناف منيـ فقط كانوا مف النازحيف السورييف(، ومطالبيف الحكومة المبنانية 

ية. وحالة التناقض بيف بالتراجع عف قرارىا بمنع حركة النازح الفمسطيني عبر الحدود المبنان
التصريحات الرسمية واإلجراءات بما يخصيـ تركت شعورًا عميقًا مف انعداـ الثقة، وىو ما دفع 
الشباف العالقيف عمى الحدود لرفض عرض يقضي بتسميـ أنفسيـ إلى األمف العاـ المبناني وفتح 

جية عدـ تسميميـ إلى تحقيؽ رسمي حوؿ قضية التزوير، وذلؾ لعدـ تمقييـ أية ضمانات جدية ل
السمطات السورية بعد ذلؾ. وىـ اآلف وسط العراء، ما بيف قيظ النيار وبرودة الميؿ يفترشوف األرض 
ويمتحفوف السماء، بانتظار أف تعيد الحكومة المبنانية النظر في قضية ترحيميـ، كما تعيد النظر في 

جراءاتيا المتشددة بحؽ النازحيف الفمسطينييف   إلى لبناف، وتمنحيـ جميعًا الحؽ باألماف.سياستيا وا 
 11/5/4114 ،الحياة، لندن
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 ياسر الزعاترة
منذ توقيع اتفاؽ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس تصاعدت موجة االعتقاالت في الضفة في 

ذي تزامف أيضا مع قياـ سمطات صفوؼ أنصار حماس عمى نحو فاؽ المراحؿ السابقة، األمر ال
االحتالؿ باعتقاؿ العشرات ممف خرجوا مف سجونيا )أعني سجوف السمطة(، ما يشير إلى سياسة 

 الباب الدوار، وحجـ التعاوف األمني بيف الطرفيف.
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، ودفعت 2006ىذا ىو حاؿ الوضع في الضفة الغربية، فحماس دفعت ثمف دخوؿ االنتخابات عاـ 
ي، وكمما الحت بوادر مصالحة تزداد االعتقاالت في صفوفيا شراسة؛ ومف ثمف الحسـ العسكر 

 الطرفيف أيضا، ويبدو أف األمر سيتكرر ىذه المرة.
ال يتوقؼ األمر عند حدود االعتقاالت، بؿ يطاؿ كافة األنشطة الطالبية والدعوية، ما يشير إلى أف 

 لسياسي.ىناؾ قدرا مف االنفصاؿ بيف المسار األمني وبيف المسار ا
يذىب البعض في تفسير ذلؾ إلى القوؿ إف الرئيس الفمسطيني ال يممؾ سمطة عمى أجيزة أشرؼ 
عمى تشكيميا األمريكاف، وينسؽ قادتيا يوميا مع المحتميف، ولكف األمر ال يبدو كذلؾ. صحيح أنيا 

)التعاوف أجيزة صاغيا الجنراؿ دايتوف، وانتقى رجاليا، واستبعد منيا مف ال يصمحوف لمميمة 
األمني( بإحالتيـ إلى التقاعد )مصابوف بداء الوطنية، وىـ لذلؾ ال يصمحوف(، لكف ذلؾ كمو لـ يكف 
خارج سياؽ البرنامج الذي يؤمف بو الرئيس ومف يمتفوف حولو ممف تتآمروا عمى ياسر عرفات وورثوا 

 السمطة والمنظمة وحركة فتح.
أو وفقا لمتنسيؽ األمني لف يكوف قرارا عاديا، فيو يعني عمى أف تغييرا في عقيدة األجيزة األمنية، 

تحدي االحتالؿ، وىو أمر ال يفكر فيو القوـ، ألنيـ ال يريدوف أف ُيحاصروا كما حوصر ياسر 
، يؿ يفضموف المقاءات مع القادة الصياينة، مع إرساؿ ”شييدا شييدا“عرفات، وال يحمو ليـ أف يرددوا 
أكبر كارثة في التاريخ “مف القمبي مع ضحايا الييود الذيف قضوا في رسائؿ الحب والسالـ، والتضا

 ، بحسب الرئيس الفمسطيني نفسو.”البشري
مف ىنا يمكف القوؿ إف مف يعتقد أف سياسة األجيزة األمنية في الضفة ستتغير بناء عمى اتفاؽ 

ة وأجيزتيا ُصممت المصالحة أو تشكيؿ حكومة الوحدة الوطنية يبدو غارقا في الوىـ، فيذه السمط
لخدمة االحتالؿ، وال يمكف التمرد عمى اليدؼ الذي أنشئت مف أجمو، وحيف حاوؿ عرفات ذلؾ قتموه، 
وىو ما يعيدنا إلى أصؿ الداء ممثال في أوسمو وتصميـ سمطتو، وخطأ الذيف شاركوا في انتخاباتيا 

 ىـ.بمبرر الحفاظ عمى برنامج المقاومة، مع أننا ال نشؾ في صدؽ نوايا
ما سيفعمو عباس، وسيوافؽ عميو الصياينة مف اآلف وحتى االنتخابات المقبمة )االعتقاالت مف طرؼ 
االحتالؿ ستتواصؿ ألف ذلؾ يحد مف قدرة حماس االنتخابية إذا أجريت االنتخابات بطبيعة الحاؿ(، 

” جنائية“ما سيفعمو ىو تخفيؼ بعض القيود عمى الحركة، حتى لو تواصمت االعتقاالت بدعاوى 
وليست سياسية )يحدث ذلؾ دائما في األصؿ(، والسبب أنو معني بتشجيع حماس عمى خوض 
االنتخابات، وسيسيؿ االحتالؿ ذلؾ دوف شؾ، رغـ أف تعطيؿ األمر ليس صعبا عميو، والسبب أنو 
ا برنامج االنتخابات يخدمو، ليس فقط بتكريسو لمسمطة/ الدولة تحت االحتالؿ، بدؿ التمويح بحمي
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لقاء أعبائيا الرىيبة عمى االحتالؿ، بؿ أيضا ألنو يعيد الشرعية لعباس، ويمنحو فرصة التفاوض  وا 
 دوف قيود مف أحد.

فتح بالتحالؼ مع قوًى أخرى ستحصؿ عمى غالبية )أكثر مف النصؼ( دوف شؾ بنظاـ القائمة 
الدوائر(،  ، وتفوقيا كاف في2006في المئة عاـ  44)حصمت حماس بالنظاـ المذكور عمى 

وسُينسخ ذلؾ في منظمة التحرير بحجة عدـ إمكانية إجراء انتخابات في أي مف دوؿ الشتات )ربما 
باستثناء لبناف، حيث وجود فتح قوي أيضا(، وحينيا سيدير عباس الظير لمجميع، وسيعود إلى 

لمقاومة برنامجو التفاوضي ميما طاؿ زمنو، بؿ سيطالب بسالح شرعي واحد يعني إلغاء سالح ا
)فوز حماس سيعني تجديد الحصار، وىذا سيؼ سيكوف مسمطا عمى رقاب الشعب أيضا، بما يمغي 

 النزاىة(.
مف ىنا قمنا ونقوؿ إف برنامج ىذه المصالحة عبثي، وليس أصؿ فكرتيا، ألننا نريد مصالحة تخدـ 

يعرضو عميو قضية الشعب، فيما ال تخدـ ىذه غير برنامج الرئيس حتى لو استمر في رفض ما 
 االحتالؿ دوف أف يغير شيئا في تعاطيو معو. 

  11/5/4114، الدستور، عّمان
 
 اتفاق الوحدة الفمسطينية.. شكوك مقيمة .54

 كارؿ فيؾ
 ترجمة: عبد الرحمف الحسيني

كاف الفصيالف الفمسطينياف المتنافساف فتح وحماس في مثؿ ىذا الموقؼ مف قبؿ. لقد دفنا  -تؿ أبيب
. واآلف، ىناؾ الكثير 2011يمة بػ"معاىدات تاريخية"، والتي أخفقت مرتيف منذ العاـ العداوات القد

نما ىناؾ التماعة أمؿ أيضًا   بأف ىذه المرة ستكوف مختمفة.-مف الشؾ، وا 
ليس ىناؾ نقص في المسوغات لمتشكيؾ في اتفاقية المصالحة التي وقعت مؤخرًا بيف حماس وفتح؛ 

افسيف المذيف تقاسما قطاع غزة والضفة الغربية بينيما قبؿ سبعة أعواـ، الفصيميف الفمسطينييف المتن
 2011منيييف بذلؾ أي تمثيؿ عممي لموحدة الوطنية الفمسطينية. وقد أعمف الجانباف مرتيف منذ العاـ 

بحفاوة عف إبراـ "اتفاقيات تاريخية" كاف مف المفترض أف تنيي الشقاؽ بينيما، لكف أيًا منيما لـ يرتؽ 
لى حد االلتزاـ بيا. وقد ظؿ اإلسالميوف المتشددوف يحكموف غزة بينما يسيطر الوطنيوف المعتدلوف إ

 مف فتح عمى الضفة الغربية.
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عامًا، والذي يمتمؾ مخزنًا لمكمبيوتر في راـ اهلل في الضفة الغربية: "ال،  28يقوؿ عبد اهلل زويد، 
األوالد في الماضي وانتيى بيـ المطاؼ إلى ليس ىذا حقيقيًا. إنو مثؿ أي اجتماع عقده ىؤالء 

االقتتاؿ فيما بينيـ وعدـ االتفاؽ عمى أي شيء. إنيـ يستمروف في عقد اجتماعاتيـ ورفع سقؼ آماؿ 
 الشعب الفمسطيني، ثـ ينتيي األمر بيـ إلى عدـ االتفاؽ عمى أي شيء".

كاف راـ اهلل: "لقد أصبحت عامًا مف س 52وتقوؿ أـ عيسى، وىي ربة البيت التي تبمغ مف العمر 
المسألة نكتة. لماذا يحدث ىذا اآلف؟ ىؿ ألنيـ وجدوا أنفسيـ ذاىبيف إلى ال مكاف مع المفاوضات 

 ويريدوف محاولة ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ؟".
نيساف )أبريؿ(؛ التاريخ المحدد  29يمكف أف يكوف األمر كذلؾ. فتوقيت اإلعالف، قبؿ ستة أياـ مف 

ئي لمفاوضات السالـ التي ترعاىا الواليات المتحدة، يشي بأف رئيس السمطة الفمسطينية كموعد نيا
الذي يترأس حركة فتح؛ محمود عباس، ربما اختار أف يدفع ضد الضغوط القادمة مف إسرائيؿ 
والواليات المتحدة، والتي يرى الفمسطينيوف أنيا تصر عمى أف يقوموا ىـ بتقديـ تنازالت جديدة. وكاف 

ئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، قد أعرب عف الغضب مف اإلعالف األحدث عف الوحدة ر 
أف "عمى عباس  -كما سبؽ وأف فعؿ بعد اتفاقيات سابقة-بيف الفصيميف الفمسطينييف، معمنًا 

 االختيار. فيؿ يريد المصالحة مع حماس أـ السالـ مع إسرائيؿ؟".
اس، كما يبدو، يكسب عباس نقاطًا مف الشعب الفمسطيني )الذي مف خالؿ جنوحو إلى اختيار حم

يعارض بقوة الشقاؽ الفصائمي(، بينما يدؽ وتدًا بيف األميركييف وبيف نتنياىو. ويتساءؿ معيف رباني، 
الزميؿ الرفيع في معيد الدراسات الفمسطينية، مستنكرًا: "ىؿ يأمؿ أف يدفع ىذا باتجاه قرع أجراس 

طف حتى يعود األميركيوف إلى اإلسرائيمييف ويقولوا ليـ: عمينا تقديـ شيء ما؟"، اإلنذار في واشن
 ويضيؼ: "نعـ إف التوقيت مثير لمشكوؾ".

لكف رباني يرى وجود دليؿ عمى أف االتفاؽ الجديد قد يكوف أكثر صدقية مف تمؾ االتفاقيات التي 
فتح عبر مسار مباحثات السالـ، -رة سبقتو. وىو يالحظ أف كال الفصيميف قد ضعفا في اآلونة األخي

وحماس عبر سيؿ دافؽ مف األخبار السياسية السيئة. أواًل، خسرت حماس مقرىا الرئيسي في سورية، 
ما أنتج ىبوطًا حادًا في الدعـ المالي القادـ مف إيراف. بؿ إف األسوأ تمثؿ في اإلطاحة بحكومة 

ري الذي وقع في تموز )يوليو( مف العاـ اإلخواف المسمميف في مصر بواسطة االنقالب العسك
الماضي، وىو ما أفضى إلى المزيد مف تضييؽ الخناؽ عمى آخر حدود مفتوحة متبقية لقطاع غزة. 

 ثـ صنؼ النظاـ المصري الجديد حماس كمجموعة إرىابية.
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ا في ثمة أيضًا صور حفؿ التوقيع الذي أقيـ في مدينة غزة. كانت االتفاقيتاف السابقتاف قد وقعت
القاىرة والدوحة، ووقعيما عف حماس رئيس المكتب السياسي، خالد مشعؿ، الذي يسافر في الشرؽ 
األوسط كسفير متجوؿ. ويذكر أف االتفاقيتيف المذكورتيف قد لقيتا المعارضة مف جانب قادة حماس 

التفاؽ نفس مسؤولي حماس الذيف رفعوا أذرعيـ في اليواء عمى منصة توقيؽ ا-العالقيف في غزة 
 لدى توقيعو.

يقوؿ رباني: "جاءت المعارضة في السابؽ مف القيادة المتمركزة في غزة. وىذه المرة، أصبح ىؤالء 
 ىـ مف يوقع عمى االتفاؽ".

لعؿ ما ينطوي عمى الكثير مف األىمية أنو تـ تأطير االتفاؽ بحيث يتـ تفادي حمؿ األطراؼ 
ى تنصيب حكومة تكنوقراطية في غضوف خمسة أسابيع، المتنافسة عمى االنضماـ إليو. وىو يدعو إل

والتي تعيد إلييا ميمة التحضير إلجراء انتخابات خالؿ ستة أشير. وفي األثناء، تستمر فتح في 
حكـ الضفة الغربية مف خالؿ السمطة الفمسطينية، وتستمر حماس في حكـ غزة. ونظريًا عمى األقؿ، 

 ويعتقد البعض بأنو سيؤتي أكمو ال محالة. مف الممكف أف يؤتي ىذا االتفاؽ أكمو.
عامًا، وعامؿ البناء في مدينة البيرة المجاورة لراـ اهلل في  35في ىذا الصدد، يقوؿ محمد عمي، 

الضفة الغربية المحتمة: "مف األشياء التي استمع إلييا مسبقًا في األخبار اليوـ، يبدو أف الطرفيف 
القوؿ: "أعتقد أف الطرفيف أدركا أنو لـ تعد لدييما أي خيارات جاداف حقًا ىذه المرة". ويخمص إلى 

أخرى؛ المفاوضات لـ تنجز أي شيء وىما بحاجة ألف يتوحدا مع بعضيما بعضا لمواجية إسرائيؿ 
 كشعب موحد لو أىداؼ وغايات مشتركة".

ؿ عف البيرجة، لكف، وكما يشير رباني، وكما تـ اإلعالف عف االتفاقيف األخيريف السابقيف بما ال يق
 فإف "التوقيع شيء، والتنفيذ شيء آخر".

 43/4/4114 ،مجمة تايم
 11/5/4114 ،الغد، عّمان

 
 العنصرية اإلسرائيمية.. وخيار المواجية .55

 جيمس زغبي
أحسست بانزعاج شديد األسبوع الماضي عندما شعر وزير الخارجية األميركي جوف كيري، ردًا عمى 

ي مجمس الشيوخ، بأنو مضطر لمتراجع عف تحذيره مف أف إسرائيؿ تخاطر انتقادات زمالئو السابقيف ف
 إذا ما أخفقت في صنع السالـ مع الفمسطينييف. "دولة عنصرية"بأف تصبح 
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ولكف أكثر شيء أصابني بالضجر ىو أف كيري، بعد إقراره بأف كثيرًا مف اإلسرائيمييف قدموا التحذير 
ىذه الكممة مف األفضؿ أف تترؾ لمنقاش في "، موضحًا أف "عنصرية"ذاتو، اعتذر عف استخداـ كممة 

، ومعنى ىذا بعبارة أخرى أنو يمكف لإلسرائيمييف أف يخوضوا في ىذا الجداؿ، ولكف ال يمكننا "الداخؿ
 نحف فعؿ ذلؾ!

وقد ذكرني ىذا األمر بتعميؽ سمعتو مف عضو مجمس الشيوخ السابؽ جوزيؼ ليبرماف في عاـ 
يو بأف مناقشة قضايا مثؿ المستوطنات والقدس في الكنيست اإلسرائيمي تكوف ، الذي أقّر ف2000

 أسيؿ مف مناقشتيا في مجمس الشيوخ األميركي.
والسؤاؿ المطروح اآلف: كيؼ يمكف أف تقود الواليات المتحدة عممية صنع السالـ اإلسرائيمي 

 دؽ بشأف سياساتيا؟الفمسطيني بينما ال يمكنيا انتقاد إسرائيؿ أو حتى إجراء نقاش صا
وعمى مدار أكثر مف عقديف اآلف، منحت الواليات المتحدة نفسيا دورًا أحادي الجانب في عممية 
صنع السالـ اإلسرائيمي الفمسطيني، وطواؿ ىذه الفترة خضعت قيادتنا الختبارات، وكثيرًا أيضًا ما 

 أخفقنا.
ف االعتبارات السياسية الداخمية، إلى وقد أفضى عجزنا عف السعي إلحالؿ السالـ، بصورة مستقمة ع

نتائج مأساوية، ليس أقميا فقط أننا قد أخفقنا في المساعدة عمى حؿ الصراع، ولكننا أيضًا أسيمنا في 
تدىور البيئة السياسية في كؿ مف المجتمعيف اإلسرائيمي والفمسطيني، واإلضرار بصورة دولتنا في 

 كثير مف دوؿ العالـ.
، تعرضوا "فورد"ؤساء أميركيوف إحداث نقمة، مثمما فعؿ كثيروف منذ الرئيس وحتى عندما حاوؿ ر 

لمتوبيخ مف قبؿ أعضاء الكونجرس الذيف طالما ركزوا عمى المواقؼ السياسية قصيرة األجؿ بداًل مف 
حماية مصالح الواليات المتحدة عمى المدى الطويؿ، وفي سعييـ إلى ذلؾ، قدموا تنازالت كثيرة فيما 

 بالتزاـ دولتنا المعمف تجاه حقوؽ اإلنساف العالمية والديمقراطية.يتعمؽ 
وفي أعيف كثيريف في أنحاء العالـ، يبدو أننا ال نرى إال ما نريد أف نراه، وننكر ما نجد مف الصعب 
االعتراؼ بو. وعمى مدار عقود، تغافمنا عف الوقائع اليومية التي تواجو الفمسطينييف الذيف يعيشوف 

ؿ وحشي وقمعي، وحتى عندما اعترفنا بيذه االنتياكات لحقوؽ اإلنساف، أخفقنا أيضًا في تحت احتال
 الكشؼ عف الحؿ الالـز لتحدي السموكيات اإلسرائيمية.

نما يبدو وكأننا ال نستطيع  وال تكمف المشكمة في مجرد ضعفنا وعجزنا عف انتقاد إسرائيؿ عالنية، وا 
نييف بشرًا كامميف ومتساوييف مع غيرىـ وندافع عنيـ ونقؼ إلى أف نحمؿ أنفسنا عمى أف نرى الفمسطي

 جانبيـ عندما تنتيؾ حقوقيـ انتياكًا صارخًا.
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عندما يتـ بناؤىا،  "واقعاً "وفي حيف نشجب المستوطنات عندما يتـ اإلعالف عنيا، إال أننا نعتبرىا 
رياء الذيف يقعوف ضحايا ولكف في الصراعات األخرى في أنحاء العالـ، ندافع عف المدنييف األب

لعقوبات جماعية، وندافع عف أولئؾ الذيف يتـ سجنيـ بال اتياـ أو يتـ طردىـ مف ديارىـ مف دوف 
وأية انتياكات أخرى لقانوف حقوؽ اإلنساف الدولي، ونصر  "التطيير العرقي"أي وجو حؽ، ونندد بػ

يـ. ولكننا ال نقبؿ الحقوؽ ذاتيا عمى أف مف حؽ الالجئيف العودة إلى أوطانيـ واستعادة ممتمكات
لمفمسطينييف، وقد وضعنا إسرائيؿ فوؽ القانوف، وجعمناىا استثناء لكافة القواعد، وتعاممنا كما لو أف 

 الفمسطينييف ليست ليـ حقوؽ عمى اإلطالؽ.
وتمؾ الدوؿ التي تشعر بالغضب مف ازدواجية معاييرنا تجاه إسرائيؿ ترفض سياستنا، معربة عف 

. وتبدو نتائج ىذا الخمؿ الشديد "حسنًا.. ىذه ىي طريقة الواليات المتحدة"ولساف حاليا يقوؿ:  حزنيا
في تعاممنا مع الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني واضحة جمية في كؿ مكاف، فقد أصبح المجتمعاف 

ئيميوف اإلسرائيمي والفمسطيني مدفوعيف بأمراض إما أننا شجعناىا أو دعمناىا بسياساتنا، فاإلسرا
 يتصرفوف مثؿ أطفاؿ مدلميف، والفمسطينيوف يتعامموف باعتبارىـ معتدى عمييـ.

ولعؿ اإلنصات إلى النقاش داخؿ إسرائيؿ يبدو مفيدًا ومثيرًا لإلحباط في الوقت ذاتو، وبالطبع، ىناؾ 
 إسرائيميوف يواصموف الدفاع عف منح حقوؽ اإلنساف لمفمسطينييف، ولكنيـ ليسوا أصحاب الكممة
العميا، إذ إف االتجاه المييمف في االئتالؼ الحكومي الحاكـ ىو رفض أي اعتراؼ بحقوؽ 
الفمسطينييف، وأي قبوؿ حتى بانسحاب ضئيؿ مف األراضي المحتمة. واإلسرائيميوف ال يختمفوف عف 
 األطفاؿ المدلميف، حيث أدركوا حقيقة أنو لف تكوف ىناؾ عقوبات عمى سموكياتيـ الخاطئة، ودائماً 

 يساندىـ الكونجرس ويمنحيـ ما يريدوف.
وفي ىذه األثناء تولدت لدى الفمسطينييف فكرة أف أي شيء يفعمونو لف يكوف كافيًا لكسب التأييد 
األميركي، وبالنسبة ليـ، ما مف مكافأة عمى سموكياتيـ الجيدة، وألف الكونجرس لـ يقؼ يومًا في 

شعروف بالحرج والخطر، بينما قويت شوكة المتعصبيف صفيـ، بات القادة الفمسطينيوف المعتدلوف ي
 كي يظيروا غضبيـ وخيبة أمميـ، وفي بعض األحياف بأساليب سمبية لمغاية.

وعمى مدار عقود، حذر القادة العسكريوف في الواليات المتحدة مف أف إخفاقنا في الضغط مف أجؿ 
تنا عمى العمؿ مع الحمفاء العرب التوصؿ إلى سالـ عادؿ يسبب أضرارًا جسيمة عمى مركزنا وقدر 

 لحماية مصالحنا.
ومع وصوؿ عممية السالـ إلى طريؽ مسدود، عمى الواليات المتحدة أف تختار، وبداًل مف مجرد 
الدفع مف أجؿ تمديد المفاوضات، فقد آف األواف كي تقرر أف بمقدورىا إخبار اإلسرائيمييف بالحقيقة 
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الكونجرس سيعترض وأف بعض السياسييف سيمتعضوف، ولكف حوؿ سموكياتيـ وتبعاتيا، وربما أف 
 إذا كنا جاديف بشأف السالـ، يجب أف نفسح الطريؽ أماـ قيادتنا الحاسمة.

ولف يجدي تدليؿ اليميف اإلسرائيمي سوى في تعزيز سطوتو، فيـ يعرفوف كيؼ ينتيزوف فرصة 
ف الواليات المتحدة سيعزز حتمًا االنفتاح ويراىنوف عمى تضييع الوقت، ولذا فإف الضغط الحاـز م

 اإلسرائيمييف التقدمييف الذيف يدركوف اليوة العميقة التي حفرىا قادتيـ المتغطرسوف.
والبد مف دعـ اإلسرائيمييف التقدمييف في جيودىـ الرامية إلى التغيير، وبالطبع سيساعد التحدي القوي 

 ب داخؿ إسرائيؿ نفسيا. مف الواليات المتحدة في إثارة الجدؿ والتغيير المطمو 
 11/5/4114 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 أبدية المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية .56

 د. مصطفى المداوي
مضى عمى انطالؽ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية سرًا أكثر مف أربعة وعشريف عامًا، حيث 

ي تاله توقيع إتفاقية أوسمو ، الذ1991بدأت قبؿ انعقاد مؤتمر مدريد لمسالـ في أكتوبر مف العاـ 
، وما زالت المفاوضات جارية وتتجدد عمى مدى ربع قرف، 1993لمسالـ في سبتمبر مف العاـ 

تنطمؽ وتنكفئ، تمضي وتتعثر، تقطع أشواطًا ثـ تعود القيقرى مف جديد، إلى نقطة البدء أو ربما 
اإلسرائيمي وال يمؿ، فاألخير يصمد قبميا، فال يتعمـ المفاوض الفمسطيني وال يتعب، وال ييأس نظيره 

ويتشدد، ويثبت ويتصمب، ويتمسؾ بمواقفو وال يتراجع، بينما األوؿ يضعؼ ويتنازؿ، ويمؿ ويتعب، 
 ويحار بحثًا عف أي حؿ، ويقبؿ يائسًا بأي عرض.

وقد تنبأ إسحؽ شامير رئيس الحكومة اإلسرائيمية األسبؽ، إباف مؤتمر مدريد لمسالـ في العاـ 
أف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ستستغرؽ عشريف سنة، واليوـ يعمف وزير الدفاع ، 1991

اإلسرائيمي األسبؽ أييود باراؾ، أنو يمـز الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي خمسة عشر سنة أخرى، 
 لبناء الثقة، واالطمئناف إلى بعضيما، ليعبرا معًا إلى مراحؿ الحؿ النيائي.

كثيرة ستمضي وسترحؿ، وأف أعمارًا كثيرة ستفنى وستنقضي، قبؿ أف تنتيي يبدو أف أجيااًل 
مفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية، التي يبدو أنيا ستكوف أبدية دائمة، ومتالزمة لمعمر، 
ومصاحبة لمزماف، فال تتوقؼ وال تنتيي، وال تصؿ إلى غاياتيا وال تنقطع، وال يزؼ القائموف عمييا 

ا ال يعمنوف فشميـ، وال ىـ يستبشروف وال ىـ يتشاءموف، وال يتشجعوف وال يمموف، وكأنيا نجاحيـ، كم
ف كاف ال خير يرجى مف  ساقيٌة عمييا أف تدور، فيي بخيٍر إف دارت، ويصيبيا العطؿ إف توقفت، وا 
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رٌث وتقميد، وتراٌث قديـٌ نتفرج عميو،  دورانيا، وال ماء تحممو عجالتيا، إال أنيا ماض وتاريٌخ، وا 
ف بقيت صورًة  ونستمتع بو، وعمى الجميع أف يمتـز بشكميا، ويقبؿ بوجودىا، وأال يتخمى عنيا، وا 

 تجمع، أو تصريحًا مشتركًا.
حواراُت طرشاٍف، وجدٌؿ بيزنطٌي مرير، ومفاوضاٌت مممٌة كغزٍؿ صوٍؼ ال ينتيي، أتقنت غزليا يٌد 

ال سقؼ زمني يحدىا، وال برنامج يضبطيا، وال تعرؼ أوليا، وال يدرؾ غيرىا أنو ال نياية ليا، ف
مراجع تحكميا، وال رعاًة يضمنوف حسف سيرىا، وال قوانيف يرجعوف ويحتكموف إلييا، الميـ إال قانوف 
القوة، ومنطؽ الغمبة، وفرض الوقائع المخالفة لمقيـ، والمتناقضة مع التاريخ، والمنبتة عف الماضي، 

وتثبت بصفاقٍة عجيبة حقًا ليس ليا، وتحـر بمؤـٍ وخبٍث اآلخريف مف تخمؽ ما تشاء، وتنفي ما تريد، 
 حقوقيـ، وىي التي طردتيـ بيوتيـ وديارىـ، وسكنت مكانيـ، واستوطنت أوطانيـ.

مفاوضاٌت مكرورة يرثيا الخمؼ عف السمؼ، ويورثونيا مف بعدىـ إلى الحفيد والولد، ويأتي الجدد 
نظرائيـ المفاوضات مف جديد، ال مف نقطة البدء التي كانت، فينكثوف غزؿ السابقيف، ويبدأوف مع 

بؿ مف قبميا إف استطاعوا، فال يعترؼ الالحقوف بما حققو السابقوف، وال يقر الحاليوف بوديعة 
الراحميف، وال بتعيداتيـ والتزاماتيـ، بؿ قوليـ الجديد ىو الفصؿ، وىو الحكـ والسيد، إلى أف ينتيي 

لينكثوا بدورىـ غزؿ مف سبقيـ، ويبدأوف المفاوضات مف جديد، بمنطٍؽ جديد، دورىـ، ويأتي غيرىـ، 
وشروٍط أخرى، ومفاىيـ مختمفة، وعمى الفمسطينييف أف يقبموا بالوقائع الجديدة، والمستجدات الحادثة، 
ف كانت قائمة عمى غصٍب واعتداء، ومصادرٍة واستيطاف، وتغيير معالـٍ وشطٍب ىوية، وتشويو  وا 

 شخصية.
ف كانت ال تأتي إ نيا وظيفٌة يتعاقب عمييا المفاوضوف، يديرىا كبيرىـ، ويعد ممفاتيا صغيرىـ، وا 

، وال تحقؽ غايًة منشودة، وال ىدفًا مرسومًا، وال تتمكف مف أف تسكف ألمًا،  بخيٍر، وال تقوُد إلى سالـٍ
، أو مصادرٍة واستيطاف، أو توقؼ قتاًل، أو تمنع توغاًل أو اعتداًء، أو تحوؿ دوف اعتقاٍؿ أو إبعاد

فضاًل عف استعادة حقوؽ، بؿ إنيا تشكؿ غطاًء لكؿ اعتداء، وتبريرًا لكؿ تصرؼ، وىي التي تجيز 
المصادرة والقتؿ، والمالحقة واالعتقاؿ، وىي التي تؤسس لمتنسيؽ والتعاوف، وتضع أساسًا لتبادؿ 

 المعمومات، والتضييؽ عمى المقاومة ورجاليا.
حرصًا عمى استمرارىا العدمي، يغض المجتمع الدولي بصره، ويغمض عيونو عف كؿ وبناًء عمييا، و 

ممارسٍة صييونيٍة حاقدة، تجاه القدس والمسجد األقصى، بحجة أنيـ ال يريدوف تعكير جو 
المفاوضات، وال يرغبوف في تعزيز الجانب المتشدد في المجتمع اإلسرائيمي، وال إثارة المستوطنيف، 
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ضماف استمرار المفاوضات، التي ال تغني وال تسمف مف جوٍع، وال تعالج أي عيٍب  فيسكتوف مف أجؿ
 أو منقصة.

بينما يتواصى عمييا القادة والحكاـ، ويرجئيا المسؤولوف والرؤساء، بعد أف يحنثوا بأيمانيـ، وينكثوا 
وف فييا أنيا وعودىـ، ويتخموا عف التزاماتيـ، وىـ الذيف يعمنوف كؿ عاـٍ عف مواعيد جديدة، يؤكد

ستكوف خاتمة المفاوضات، ونياية الحوارات، وموعدًا مقدسًا إلعالف الدولة الفمسطينية، فتتعمؽ بيـ 
اآلماؿ، ويعتمد عمييـ المفاوض الفمسطيني، إال أنيـ سرعاف ما ُيخذلوف، ويتخمى عنيـ الراعي 

تجدوف رضاه، ويخافوف مف األمريكي أو الغربي، الذيف ييمموف وجوىيـ شطر الكياف اإلسرائيمي، يس
 غضبو، ويخشوف عمى مصمحتو.

أما إذا تعثرت المفاوضات وتوقفت، وتعذرت االجتماعات وغاب الوسطاء، وتوترت األجواء 
واضطربت الظروؼ، نتيجة التعنت اإلسرائيمي، أو تمادت حكوماتيـ في أعماؿ االستيطاف، 

ممتشدديف والمتطرفيف باجتياح المسجد واالعتداء عمى المدف والبمدات الفمسطينية، أو سمحت ل
 األقصى المبارؾ، وانتياؾ ساحاتو وباحاتو.

فإنيـ يتيموف الفمسطينييف بتعطيميا، وأنيـ السبب في توقفيا، وعمييـ يقع عبء استئنافيا، ومسؤولية 
يمييف، كأف إعادة انطالقيا، وىذا األمر ال يتحقؽ وال يكوف بغير تنازٍؿ جديد، والتزاـٍ آخر تجاه اإلسرائ

يعترفوا بييودية الكياف الصييوني، وينبذوا المقاومة، وأف يصفوا رجاليا بالمخربيف، وأعماليـ 
باإلرىاب، وأف يتنكروا لماضييـ، ويتخموا عف أحالميـ في العودة، وأف يغمضوا أعينيـ عف أعماؿ 

مطالبيـ، وتمارس عمى  االستيطاف، ويتوقفوا عف وضع شروٍط مسبقٍة، أو الشكوى لمدوؿ الكبرى لتؤيد
 اإلسرائيمييف ضغوطاٍت مختمفة، سياسية واقتصادية، إلرغاميـ عمى تغيير مواقفيـ.

ستبقى ىذه المفاوضات خيارًا خاطئًا، ومسارًا مضماًل، وجيودًا عبثية، وستستمر سنواٍت طويمة، وربما 
التنازع أو الخضوع، فيذه عيودًا أطوؿ، دوف أف نتمكف خالليا مف تحقيؽ شٍئ، أو إكراه العدو عمى 

سياسة ال مخالب ليا، وال تقوى عمى إرغاـ عدٍو تعود أال يستجيب لغير العصا، وعوامؿ القوة 
والتحدي، فيؿ نمضي قدمًا في مساٍر نيايتو سراب، وخاتمة كالقبض عمى الريح، فنخدع أنفسنا 

في مقاومٍة توجع العدو وتؤلمو،  وشعوبنا، أـ نستدرؾ ما فاتنا، )........(، ونحدد خياراتنا، وننطمؽ
ونكوف بذلؾ صادقيف مع أنفسنا وشعوبنا، ومخمصيف لقضيتنا وأجيالنا، وأقرب بذلؾ إلى تحقيؽ 

 أىدافنا. 
  11/5/4114 ،48 عرب
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 نقاش ىادئ لزيارة البطريرك الراعي فمسطين .57
 نيمة الشياؿ

مكاف وظروؼ تمؾ الرؤية، بؿ إسرائيمي، بصرؼ النظر عف  "رؤية"ما تعريؼ التطبيع؟ ليس أبدًا 
التطبيع ىو اإلقرار بحؽ إسرائيؿ في الوجود، واالنتقاؿ إلى نسج عالقات عادية معيا. والتطبيع لذا 
درجات، منو السياسي كذاؾ الذي افتتحو السادات وتاله سواه، ومنو الثقافي، ومنو كذلؾ االقتصادي، 

التي تعمؿ  "وسحب االستثمارات والعقوبات المقاطعة"وىو ممارس عمى نطاؽ واسع عربيًا، ولجاف 
 ىنا يمكنيا توفير معطيات عف التعاوف والتبادؿ االقتصادييف مع إسرائيؿ، مما ىو معيب.

ف  زيارة البطريرؾ الراعي ال تندرج في أي مف ىذه الخانات. الرجؿ يقوؿ إف إسرائيؿ كياف غاصب، وا 
نو ليس بصدد زيارة األولى، بؿ ى و ذاىب إلى الفمسطينييف العرب المسيحييف. ىذا فمسطيف عربية، وا 

 ىو األصؿ، وحيالو تصبح التفاصيؿ األخرى، كمرور البطريرؾ عمى نقطة تفتيش إسرائيمية، تقنية.
سأورد مثاًل أعرفو جيدًا الشتراكي في تنظيمو: أرسؿ آالؼ األشخاص مف أوروبا وأميركا إلى 

البعثات الديبموماسية والرسمية(. القصد تثقيفي  )وىو أمر مختمؼ عف "بعثات مدنية"فمسطيف في 
)رؤية الواقع القائـ ىناؾ( ثـ الشيادة عمنًا ىناؾ وعند العودة، وأيضًا التضامف اليومي المباشر مع 
الفمسطينييف، ونسج عالقات معيـ أفرادًا ومؤسسات. تمؾ الزيارات كانت أساسية لمفمسطينييف في عز 

حداىا ىي التي دخمت إلى صعود شاروف ومف تاله إلى ال والزمت أبو عمار  "المقاطعة"سمطة، وا 
، وأخرى دخمت إلى مخيـ جنيف مع اليجوـ اإلسرائيمي عميو وأنتجت 2002أثناء حصاره فييا عاـ 

شيادة إدانة موثقة. وال يزاؿ المتضامنوف الدوليوف يتظاىروف كؿ أسبوع قرب جدار الفصؿ العنصري 
ة الدولية إلى إدانتو. وىذه اعتبرت معركة رابحة ُيستند إلييا في االعتداد وىـ ساىموا في دفع المحكم

بالشرعية الممارسات اإلسرائيمية. ولمبعثات تنتمي راشيؿ كوري وأربعة مف رفاقيا الذيف استشيدوا 
تباعًا عمى يد اإلسرائيمييف في ظروؼ متنوعة. ثـ إف حركة المقاطعة التي تقمؽ اليوـ إسرائيؿ ُولدت 

رحـ حركة البعثات التي مّيدت ليا. وضمت تمؾ البعثات نسبة مف الرجاؿ والنساء العرب، مف  مف
كؿ الجنسيات، مسمميف ومسيحييف، ممف حالفيـ الحظ بامتالؾ جواز سفر أجنبي أتاح ليـ الوصوؿ 

بؿ إلى ىناؾ. وىذا أيضًا تفصيؿ تقني، بمعنى أف الفارؽ ىنا ليس الخطوة ذاتيا، عماًل أو رمزية، 
 في استخداـ أداة متاحة لمتيسير.

وزيارة البطريرؾ الراعي، طالما أنو لف يكوف جزءًا مف الوفد البابوي، بؿ ىو يسمؾ طريقًا مختمفًا، 
ويكتفي بالوجود في القدس وبيت لحـ، وفي إطار فمسطيني بحت، وال يقابؿ المسؤوليف 

 س مسمؾ التطبيع أو منطقو.اإلسرائيمييف... تشبو مسمؾ البعثات المدنية ومنطقيا ولي
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ثـ، وبكؿ جدية، لماذا ال تُنتقد زيارة البابا نفسو وُيطاَلب بعدـ التوجو إلى ىناؾ، كممارسة وازنة 
لممقاطعة، وىو الذي سيمتقي السمطات اإلسرائيمية؟ ىؿ ألنو شخصية عالمية؟ لماذا ال ُيطمب مف 

؟ حركة المقاطعة "أجانب"ائيؿ، ىؿ ألنيـ الديبموماسييف الغربييف والروس والصينييف مقاطعة إسر 
تطمب مف الفنانيف والمثقفيف األجانب عدـ زيارة إسرائيؿ، وقد نجحت في ثني بعضيـ عف ذلؾ، وفي 
حمؿ ىيئات أكاديمية عمى اتخاذ قرارات رسمية وعمنية بمقاطعة إسرائيؿ، فمماذا ال ينطبؽ ذلؾ عمى 

 سواىـ؟
قية عقالنية. لكف الدنيا ليست عقاًل ومنطقًا فحسب. فمنبدأ ىذا صعيد أوؿ، مبني حوؿ محاّجة منط

تاليًا بالصراحة التي جاء وقتيا: الفمسطينيوف المسيحيوف في عموـ فمسطيف يتناقصوف بسرعة )يقاؿ 
في المئة مف السكاف، وىذا رقـ مفزع لو صح(. في الضفة وغزة والقدس، يجابيوف  2إنيـ باتوا 

ببيئة واسعة ال تتوانى أحيانًا عف إضافة مضايقاتيا ىي إلى  "محاَصروف"مضايقات إسرائيؿ فيما ىـ 
تمؾ السالفة، ما يجعؿ األمر ال يطاؽ، ال سيما في ظؿ التسييالت التي يمكف أف تمّيز ىجرة 
المسيحي مقارنة بالمسمـ )في عموـ المنطقة وليس في فمسطيف وحدىا(، وىي تسييالت منسوجة مف 

جرامي ة لمدوؿ الغربية، ومف شتى شبكات التضامف والقرابة المتوافرة. مسيحيو سياسات مقصودة وا 
فمسطيف ليسوا أقؿ وطنية مف سائر الفمسطينييف لكنيـ يتعرضوف لضغط مضاعؼ! ىؿ مف حاجة 

ليسوا "، طورت إسرائيؿ أخيرًا خطة تستيدفيـ، تحت دعاوى أنيـ 1948لذكر وقائع؟ وفي أراضي 
بالنسبة إلييـ(. مع األقمية  "اختيارياً "اؽ بالتجنيد اإلجباري )ما زالت تسميو ، وىي تنادييـ لاللتح"عرباً 

، بالضغط عمييـ بداية وخنقيـ "مّيزىـ"الدرزية في ما مضى، استخدمت إسرائيؿ أسموبًا مشابيًا، 
فقارىـ، بينما أطر التضامف والمساندة المتوافرة ليـ قميمة، ثـ لّوح ليـ بفرص متاحة أماميـ. حرك ة وا 

، كما الحركة التي تدعو الدروز إلى إنياء التحاقيـ بالخدمة العسكرية  إدانة ىذه الخطة مزدىرة اليـو
 )تترتب عميو خسائر كبرى تتعمؽ بتقديمات اجتماعية أساسية ال يناليا إال مف خدـ في الجيش(.

كاؿ المساندة، المسيحيوف الفمسطينيوف يحتاجوف إذًا في أماكنيـ المختمفة إلى االحتضاف وكؿ أش
المادية والمعنوية والرمزية. فأيف ىي تمؾ؟ ىؿ عبثًا أف عرفات كاف يزور كنيسة القيامة ثـ حمت 
كوفيتو محمو حيف ُمنع مف التجوؿ. وزيارة البطريرؾ ليـ تعبير عف مساندة وتضامف ُممّحيف، وىو 

 اعتبار لو حيثيتو.
بدؿ ترداد مقوالت كسولة سيمة وشعبوية حوؿ وأخيرًا، في االستراتيجيات اإلعالمية والسياسية: 

الذي تمثمو ىذه الزيارة )ليست تطبيعًا كما رأينا عند أوؿ فحص لمواقعة(، وأطروحات  "التطبيع"
ميكانيكية مف فرط بداىتيا، بينما ىي تنـ عف بالدة ذىنية ولجوء إلى مستنقع المألوؼ والمعتاد... 
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الراعي بجد، وتُقمب الحادثة كميا، فيقاؿ في اإلعالـ كاف أجدى بكثير أف يؤخذ كالـ البطريرؾ 
المبناني إف المسيحييف عرٌب )وىذا ليس مّنة مف أحد عمييـ(، ومناضموف مف أجؿ عروبة فمسطيف، 
ف المبنانييف بكؿ أطيافيـ يثقوف بو وبرشده )بداًل  ومناىضوف إلسرائيؿ... بداللة ما قاؿ البطريرؾ، وا 

نيـ يحّممونو عف الكالـ المعيب حوؿ الخ شية مف توريطو مف قبؿ اإلسرائيمييف بما ال يرغب فيو(، وا 
 ألىميـ المسيحييف الفمسطينييف كؿ تضامنيـ.

حيف زار صحافي شاب مف حيفا لبناف قبؿ أسابيع واعتقمتو إسرائيؿ عند عودتو، رفعت جدتو الفتة 
 "وؽ األقمية العربية في إسرائيؿجمعية عدالة لمدفاع عف حق"، وأعمنت "حيفا بيروت بالدنا..."تقوؿ 

)وىي جمعية مناضمة ال ُيشؽ ليا غبار( أف المواثيؽ الدولية تكفؿ حؽ األقمية في التواصؿ مع 
 . "فمسطيف بالدنا!"محيطيا. صحيح، ليست ىذه حرفيًا كتمؾ، بؿ ينبغي القياس واالستمياـ: 

 11/5/4114 ،الحياة، لندن
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