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*** 
 
 السلطة الفلسطينية ضد أحادية خطوات التخاذ داخلي وتأييد الضفة من انسحاب ال :ياهونتن .0

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ، أن أسعد تلحمي، عن 24/5/2104لندن،  الحياة،ذكرت 
خطوات أحادية "نتنياهو خطا خطوة أخرى نحو اليمين المتشدد بتلميحه أمس إلى احتمال اتخاذه 

، "تضرب جذورًا عميقة في الشارع اإلسرائيلي"السلطة الفلسطينية بداعي أن هذه الفكرة مع  "الجانب
ملمحًا إلى احتمال انسحاب جيش االحتالل من مناطق في الضفة الغربية، لكنه أشار إلى تحفظ 

 . "بعد أن تحّول قطاع غزة إلى حماستان"اإلسرائيليين من ذلك 
ألميركي جيفري بلومبرغ، إلى إنه بعد فشل المفاوضات مع وأشار نتنياهو في حديث مع الصحافي ا

آخذة في ضرب جذور قوية "الفلسطينيين، فإن فكرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين 
 ، وتحظى بالتأييد داخل إسرائيل من يسار الوسط حتى وسط اليمين."في الشارع اإلسرائيلي

لراهن فكرة االنسحاب من بعض المناطق في يهودا وأضاف أنه يدرس حاليًا في ظل الوضع ا
والسامرة )الضفة(، من دون أن يحددها. وقال إن العديد من اإلسرائيليين يسألون أنفسهم عما إذا 

لكن كثيرين منهم أيضًا يدركون أن االنفصال "كانت هناك خطوات أحادية الجانب يمكن القيام بها، 
ولم يساهم في تقدم السالم بل أدى إلى قيام حماستان التي  األحادي عن قطاع غزة لم يحّسن الوضع

 ."انطلقت منها آالف الصواريخ في نحو مدننا
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ليست معنية بأن تصبح دولة ثنائية القومية، وفي الوقت ذاته ال تريد 

لسالح تعترف بإسرائيل إنما دولة منزوعة ا"دولة فلسطينية إلى جانبها تكون تحت وصاية إيرانية، 
 ، مضيفًا أن تحقيق ذلك ال يتم سوى عن طريق التفاوض."دولة للشعب اليهودي

وحمل نتنياهو من جديد على الرئيس محمود عباس بداعي عرقلته االتصاالت لتمديد المفاوضات، 
ع أن يواجه يستطي"مدعيًا أن ثمة إجماعًا يتبلور في إسرائيل على أنه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم 

. وشكك في "الرأي العام لديه الرافض للسالم، أو مستعد التخاذ خطوات صعبة ال تحظى بالشعبية
إذ لم يفعل شيئًا لمواجهة الرأي العام اإلسرائيلي، "نيات عباس للتوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل 
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تبرًا أن هذه المصالحة ، مع"إنما قام بمصالحة مع حركة حماس، فضاًل عن سعيه إلى تدويل النزاع
 أكدت إلسرائيل أن ال شريك لها في عملية السالم.

وتابع أن عباس لم يقدم أي تنازل في موضوع حق العودة وال في مسألة الدولة اليهودية، كما لم 
يوافق أيضًا على مناقشة اتفاق اإلطار الذي طرحه وزير الخارجية األميركي جون كيري. وأردف أنه 

ة فلسطينية مستعدة لقبول الشروط التي اتفقت حولها حكومته وكل حكومات إسرائيل، ال توجد قياد
ومنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو، حاول ستة رؤساء حكومة في إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع "

 ."الفلسطينيين بواسطة المفاوضات، لكنهم أخفقوا في مساعيهم
لوا إسرائيل مسؤولية عرقلة المفاوضات بسبب ورفض نتنياهو تصريحات مسؤولين أميركيين حم

مشاريعها االستيطانية المتواترة، مضيفًا أنه أبلغ سلفًا الجانبْين الفلسطيني واألميركي بكل هذه 
المشاريع. وبرر هذه المشاريع بأنها جاءت لتخدم المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات الكبرى 

الجميع يعلم "في المئة من المستوطنين، و  00-00نحو وفي ضواحي تل أبيب والقدس ويشكلون 
، معتبرًا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة ال "أنهم سيبقون جزءًا من إسرائيل في أي اتفاق دائم

 يغير شيئًا على األرض.
ورفضوا إبداء أي  "مطالب تعجيزية"واتهم نتنياهو الفلسطينيين بأنهم طرحوا خالل المفاوضات 

لكنهم لم يبلغونا أن هذه الدولة التي "وأضاف أنهم طالبوا إسرائيل بترسيم حدود دولتهم، مرونة. 
يريدون "نرسمها على الخريطة ستعترف بالدولة اليهودية القائمة إلى جانبها. وزاد أن الفلسطينيين 

دمر خريطة من دون إنهاء النزاع، ويتوقعون منا أن نغادر األراضي ببساطة وأن نغمض أعيننا ون
. وختم "المستوطنات هناك... قلت إننا فعلنا ذلك في غزة وحصلنا في مقابل ذلك على الصواريخ

بالقول إنه إذ ال يؤيد فكرة إبقاء الوضع القائم على حاله، فإنه يدرس مع سدنة حكومته وجهات أخرى 
 تحل محل المفاوضات مع الفلسطينيين. "خيارات سياسية متاحة"

دعني أوضح، ": ، أن نتنياهو قالحلمي موسى، عن 24/5/2104ت، بيرو  السفير،وأوردت 
في  أخفقوا( 2003المفاوضات دوما أفضل. ولكن ستة رؤساء حكومة منذ اتفاقات أوسلو )العام 

محاولة التوصل إلى تسوية متفق عليها. لقد ظنوا دوما أنهم يقتربون من النجاح، وحينها تراجع 
 ."مود عباس، ألنهما لم يكونا جاهزين إلتمام المحادثاتعرفــات، وتراجع مح الرئيس ياسر

ليست هناك قيادة فلسطينية مؤهلة لفعل ذلك. الفلسطينيون ليــسوا مؤهلين لقبول "وأضاف نتنياهو انه 
الحد األدنى من شروط الحكومة اإلســرائيلية. وال تهم األالعيب التي يستخدمونها من أجل اتهــام 
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قا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يحتضن حماس، التوصل الى إسرائيل، فهل ننتظر ح
 ."اتفاق عن طريق المفاوضات؟ ال شك في ذلك

نتنياهو قال للصحافي غولدبيرغ: "انظر الى ما ، أن 23/5/2104القدس،  القدس،وأضافت 
بحل الدولتين. خطابا في جامعة بار ايالن الدينية قبل خمس سنوات اعترفت فيه  ألقيتفعلته. لقد 

ثانيًا، جربت تجميدًا لالستيطان لعشرة شهور، وعباس لم يفعل اي شيء. ثم فعلت شيئًا كان اصعب 
 قرار". أصعبافرجت عن سجناء ارهابيين، قتلة اناس ابرياء. كان ذلك  -االمور كلها 

اجل غير  تجميد لالستيطان الى بإعالنوسأل الصحافي نتنياهو لماذا ال يتجاوز المأزق الحالي 
مسمى، خصوصًا خارج ضواحي القدس الغاصة بالسكان فأجاب: "ال اعتقد ان هذا سيالقي نجاحًا. 
فبعد ان جربته مرة، رأيت انه لن ينجح". واضاف: "قال االميركيون ان الطريقة الوحيدة لمجيء التي 

يك ان سجناء او تجميد المستوطنات: عل إطالقستجعل عباس يأتي الى المفاوضات هي اما 
السجناء(. اوضحنا بجالء للواليات المتحدة والفلسطينيين بدقة كم سنبني، بما  إطالقتختار. واخترنا )

 ببناء اضافي". أحداي  نفاجئفي ذلك في القدس. بنينا بالضبط ما قلنا اننا سنبنيه في كل موقع. لم 
 
 المصالحة لن تكون بديًلا عن المقاومة :هنية .2

لسطينية في غزة إسماعيل هنية بموقف بابا الفاتيكان فرنسيس األول الذي أشاد رئيس الحكومة الف
حيين في كل العالم الى إعادة يرفض دخول فلسطين المحتلة عبر األجواء اإلسرائيلية، داعيًا المس

النظر في العالقات مع االحتالل، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبه العادلة بالعودة 
 واالستقالل.

وقال هنية خالل خطبة الجمعة بافتتاح مسجد عماد عقل بحي الشجاعية شرق غزة: "نشيد بموقف 
 بابا الفاتيكان الذي رفض أن تكون زيارته المعتزمة إلى فلسطين المحتلة عبر األجواء اإلسرائيلية".

غربية، مستقال ومن المتوقع أن يصل بابا الفاتيكان، األحد المقبل، إلى مدينة بيت لحم، في الضفة ال
 مروحية قادمة من العاصمة عمان.

وفي سياق منفصل، طالب هنية بمزيد من الدعم والوقوف إلى جانب األسرى المضربين عن الطعام 
سنادهم في معركتهم، داعًيا كافة الجهات والمؤسسات الدولية لتدخل  30بسجون االحتالل منذ  يوًما وا 

تهم واجب شرعي وواجب ووطني والكل يعمل من أجل وقال: "نصر  عاجل وفوري إلنقاذ حياتهم.
 كسر القيد عنهم في سجون االحتالل االسرائيلي وتحريرهم لرجوع ألهاليهم وأبنائهم".
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وبخصوص ملف المصالحة، شدد هنية على أنها لن تكون بدياًل عن المقاومة بل داعمة ومعززة لها، 
وقال: "نحن نستعيد الوحدة وننهي  حماية لها. ولن تكون على حساب االنجازات التي حققها شعبنا بل

انقسامنا الداخلي من أجل القدس والمقاومة والثوابت وحماية شعبنا"، وتابع: "المصالحة الفلسطينية 
 تأتي تعزيًزا لسالح المقاومة وردع إسرائيل عن ارتكاب الجرائم بحق شعبنا".

 مسجد عماد عقل
ونستعيد الوحدة من أجل القدس والمقاومة والثوابت وأضاف هنية: "نحقق المصالحة الوطنية، 

 واالنجازات، وحتى نتفرغ للملفات الفلسطينية الكبرى".
وشكر هنية الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي استجاب التصاالت رئيس المكتب السياسي 

طاج فلسطينًيا احتجزوا في مطار قر  30لحركة حماس خالد مشعل وحكومة غزة إلنهاء مشكلة 
 التونسي قادمين من لبنان في طريقهم إلى ليبيا.

وأشار إلى أن تونس كانت وما تزال تدعم القضية الفلسطينية، وسجلت بخطوتها أمس نقطة مضيئة 
 في عالقتها مع فلسطين.

ودعا رئيس الحكومة كافة الدول العربية واإلسالمية إلى إحسان ضيافة الفلسطينيين المشردين الذين 
 عاًما، مؤكًدا أن األحداث الراهنة فيها وصلت نيرانها ألبنائنا ومخيماتنا. 66لعودة منذ ينتظرون ا

وأهاب بالسلطات العربية حماية الفلسطينيين وعدم إهانتهم، والحفاظ عليهم حتى يعودوا إلى وطنهم 
 مكرمين، مجددا تأكيد رفضهم التوطين والتهجير أو الوطن البديل.  

24/5/2104، السبيل، عّمان  
 
نما دولة بنظامين وسلطة بدون سلطة واحتًلالا بًل كلفة .3  عريقات: نتنياهو ال يريد حّل دولتين وا 

قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  عبد الرؤوف أرناؤوط:
نما حل الفلسطينية، لـ"األيام"، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ال يريد حل ال دولتين وا 

 "دولة بنظامين: مشددًا على أن إسرائيل هي دولة أبرتهايد".
نما  وقال عريقات: هذه حكومة استيطان ومستوطنين، والحكومة اإلسرائيلية ال تريد حل الدولتين وا 
تريد تكريس دولة بنظامين، وهي دولة إسرائيل من البحر إلى النهر وفي داخلها كانتونات ومعازل 

ين الفلسطينيين دون سيادة أو أي رموز للسيادة مع سيطرة على المعابر والهواء والبحر للمواطن
سقاط حق العودة لالجئين وحل قضية القدس.  وا 
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وأضاف: يريدون دولة بنظامين وسلطة بدون سلطة واحتالاًل بدون كلفة، وأن تكون غزة خارج 
 بل بهذه الحلول ال اآلن وال في المستقبل.الفضاء الفلسطيني، ولكنهم لن يجدوا فلسطينيًا واحدًا يق

نما هو  وتابع عريقات: كما قال الرئيس عباس نحن نريد السالم ولكن سالمنا لن يكون بأي ثمن وا 
سالم على أساس تحقيق الحقوق الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على 

ية مع حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين القدس الشرق وعاصمتها 2067األراضي المحتلة عام 
وبدون ذلك فإن إسرائيل هي دولة أبرتهايد، هذه  204الفلسطينيين استنادا إلى قرار األمم المتحدة 
 هي الحقيقة أن إسرائيل هي دولة أبرتهايد.

 وشدد عريقات على أن "الجانب اإلسرائيلي أسقط نفسه كشريك في عملية سلمية جادة، إذ استطاعت
الحكومة اإلسرائيلية تدمير كل الجهود الكبيرة التي قام بها وزير الخارجية األميركي جون كيري، فقد 

 اختارت هذه الحكومة المستوطنات واالغتياالت واالجتياحات وجرائم الحرب".
م وأضاف عريقات، "العالم أجمع يعلم اآلن أن هذه الحكومة اإلسرائيلية ال تريد حل الدولتين وال السال
 وبالتالي فإنه يقع على العالم اآلن تحميل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن انهيار الجهود السلمية".

24/5/2104، األيام، رام هللا  
 
 "الفيديو كونفرنس"طهران عبر بالفضائيات اإلسًلمية  احتفالهنية يلقي كلمة في  .4

ة كلمة في احتفال اتحاد الفضائيات من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء إسماعيل هني الرأي:-غزة
 واإلذاعات اإلسالمية المنعقد في طهران األحد المقبل، عبر الفيديو كونفرنس من مدينة غزة.

 ويشارك في االحتفال العديد من الشخصيات الرسمية واإلعالمية.
 25عقد في يشار إلى المؤتمر السابع للجمعية العامة التحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية سي

ذاعية ومؤسسة  300مايو، بالعاصمة اإليرانية طهران، بحضور  27مايو لغاية  قناة تلفزيونية وا 
 لإلنتاج من مختلف الدول اإلسالمية.

وستطرح في هذا المؤتمر مواضيع مختلفة أهمها "قضية فلسطين" وقضية سوريا، والمقاومة 
ا للفتن الدينية، والحرب الناعمة وطرق واالستكبار العالمي، ووسائل اإلعالم وطرق مواجهته
 مواجهتها، ووسائل اإلعالم الحديثة وطريقة االستفادة منها.

23/5/2104، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعًلم  
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 "الًلحل"وصلت لمرحلة  اإلسرائيلية-الفلسطينيةالمفاوضات  :موسى أبوزيد وزير التنمية .5
فلسطينية، الدكتور موسى أبوزيد، إن الوزارة حققت طفرة في قال وزير التنمية اإلدارية في الحكومة ال

المجال اإلداري، ومجال حقوق الموظفين الفلسطينيين، نافيا التدخل بأي شكل من األشكال في 
 الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا ترحيب حكومته بأي رئيس يختاره المصريون.

وصلت إلى مرحلة ال توفر إمكانية الوصول إلى حل  وقال إن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي قد
عادل لجميع الجوانب المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي القيادة السياسية الفلسطينية وعلى 

 رأسها أبو مازن تتخذ قرارتها وفق أولويات ومصلحة الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته.
 24/5/2104المصري اليوم، القاهرة، 

 
 آالف شرطي فلسطيني لتأمين زيارة بابا الفاتيكان إلى بيت لحم ثًلثةن أكثر م .6

ذكر مسؤول أمني فلسطيني أن أكثر من ثالثة آالف رجل أمن من بينهم نساء، سيتولون : )وكاالت(
وأوكلت األحد. توفير األمن والحماية لبابا الفاتيكان فرنسيس خالل زيارته المرتقبة إلى بيت لحم غدًا 

شراف على تفاصيل التغطية األمنية إلى الحرس الرئاسي الفلسطيني الذي يضم وحدات مهمة اإل
مدربة جيدًا، وقال الناطق باسم الجهاز غسان نمر إن "أكثر من ثالثة آالف رجل أمن فلسطيني 

رجاًل وامرأة  050سيتولون التغطية األمنية، ومن بينهم كتيبتان من الحرس الرئاسي"، وأضاف أن 
من األمن الوطني ومثلهم من عناصر الشرطة سيعملون على  700الرئاسي، إضافة إلى  من الحرس

 مدني.التغطية األمنية، إضافة إلى عناصر أمنية بلباس 
 24/5/2104الخليج، الشارقة، 

 
 د الوزارات باستثناء الداخليةالتوافق ستوحّ  حكومةأبو مرزوق:  .7

نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس  ، أنوكاالت، عن 24/5/2104، األيام، رام هللاذكرت 
قال مساء أمس، إن حكومة التوافق الوطني المقبلة ستعيد توحيد الوزارات بـين كـل  موسى أبو مرزوق

 من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة باستثناء وزارة الداخلية.
إعــادة هيكلــة أجهــزة وأوضــح أبــو مــرزوق خــالل لقــاء مــع قنــاة "الجزيــرة" بــث، مســاء أمــس، أن مهمــة 

األمـن وتوحيــدها ســتكون مـن نصــيب اللجنــة األمنيــة العربيـة برئاســة مصــر، مشـيرًا إلــى وزيــر الداخليــة 
 في حكومة التوافق لن يغير في هيكلة الوزارة.
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وفـــي ســـياق متصـــل، بـــّين أن األســـلحة التـــي تركتهـــا عناصـــر األجهـــزة األمنيـــة الســـابقة إبـــان أحـــداث 
ذا كان هنـاك االنقسام لم تذهب إلى ح ركة حماس أو أي من األشخاص بل بقيت لألجهزة الحالية، "وا 

 أي شيء شخصي ألحد في يد الناس أو "حماس" فإنه سيعود إلى صاحبه قطعًا".
وفيمـا يتعلــق بسـالح المقاومــة، أكــد أبـو مــرزوق أنـه األكبــر شــرعية فـي ظــل االحـتالل، نافيــًا أن يكــون 

 الحة.أحدًا قد تعرض له خالل جلسات المص
وجدد التزام حركته بتفاهمات التهدئة مع الكيان اإلسرائيلي ما التزم االحتالل بها، لكنه قال أيضـًا، إن 

 حركته ملتزمة ببرنامج المقاومة.
وفــي موضــوع حكومــة التوافــق الــوطني، أوضــح أبــو مــرزوق أن حركتــي حمــاس وفــتح راعتــا أن يكــون 

ملفــاتهم نظيفــة، باإلضــافة لعــدم وجــود "فيتــو" إقليمــي الــوزراء مســتقلين، وعلــيهم شــبه إجمــاع وطنــي، و 
 ودولي عليهم.

ونفى نائب رئيس المكتـب السياسـي لــ "حمـاس" نيـة الحركـة المسـاهمة بـأي حصـة مـن ميزانيـة حكومـة 
التوافـق، قــائال: "لســنا مـن المــانحين حتــى نسـاعد بحصــة، لكننــا سـندعم بتواصــلنا وعالقاتنــا وصــداقاتنا 

 من خالل هذا التواصل".وسندعم هذه الحكومة 
وأكد أن الرئيس عباس لم يطرح مشاركة الحركـة بجـزء مـن ميزانيـة حكومـة التوافـق، معلقـًا: "هـذا كـالم 

 غير منطقي".
وحول ما أثير عن ترقيات جرت في وزارات حكومة غزة في الفترة األخيرة، قال أبو مرزوق، إن هناك 

وهـــي حـــاالت محـــدودة وضـــرورية جـــدًا، وفـــي وقتهـــا، "بعـــض التغييـــرات الطفيفـــة التـــي ال تكـــاد تـــذكر، 
 وبموجب القانون".

وفــي ســياق منفصــل، لفــت القيــادي فــي "حمــاس" لوجــود مشــكلة فــي اجتمــاع اإلطــار القيــادي المؤقــت 
 لمنظمة التحرير، مشيرًا إلى وجود تأخر في دعوته لالنعقاد من الرئيس عباس.

لجنة اإلطـار القيـادي المؤقـت، وأعتقـد أن التـأخير وأضاف، "المفترض أن يتدبر الرئيس األمر ويدعو 
 ال بد من استدراكه".

وفيمــا يتعلــق بمشــاركة "حمــاس" فــي االنتخابــات الرئاســـية المقبلــة، أشــار أبــو مــرزوق إلــى أن حركتـــه 
ستشـــارك فـــي كـــل االنتخابـــات، لكنـــه قـــال: إن "ذلـــك ال يعنـــي أن يكـــون لهـــا مرشـــح، بـــل ســـيكون لهـــا 

 موقف".
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شــف القيــادي بـــ "حمــاس" عــن لقــاءات أجرتهــا شخصــيات أوروبيــة وأميركيــة غيــر وفــي شــأن آخــر، ك
رســمية مــع الحركــة بعــد توقيــع اتفــاق المصــالحة، مشــيرًا إلــى حــدوث تغيــر بموقــف الواليــات المتحـــدة 

 األميركية تجاه إعادة الوحدة الفلسطينية.
ـــى الســـلطة الفلســـطينية كـــان الســـبب األسا ـــر عل ســـي فـــي عـــدم توصـــل وقـــال، إن ضـــغط أميركـــا الكبي

 الفلسطينيين التفاقات إنهاء االنقسام خالل السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بعمل معبر رفح بعد تشـكيل حكومـة التوافـق، أكـد أبـو مـرزوق ضـرورة وجـود تفـاهم جديـد 

قديمـة، ومصـر ليسـت  2005بين السلطة الفلسطينية ومصر لفتح المعبر، مشيرًا إلى أن اتفاقية عـام 
 ها.طرفًا في

وفي الشأن المصري، قال القيادي بــ "حمـاس": إن حركتـه سـتتعامل مـع خيـار الشـعب المصـري كيفمـا 
 كان، "وليس لدينا فائض بالعالقات لنستغني عن أي بلد عربي".

إن قـال  أبـو مـرزوق، عن وكالة األناضـول مـن غـزة، أن 23/5/2104، "20موقع "عربي وأضاف 
سة مصر سيوكل إليها مهمـة إعـادة هيكلـة األجهـزة األمنيـة وتوحيـدها "لجنة أمنية فلسطينية عربية برئا

 في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني".
وأكد أن األسلحة التي تركتهـا عناصـر األجهـزة األمنيـة فـي القطـاع بعـد أحـداث االنقسـام فـي حزيـران/ 

 كيتها إلى حركة حماس.، ستبقى لألجهزة األمنية ولن تذهب مل2007يونيو 
وفـي ســياق متصـل، أكــد أبــو مـرزوق أن المجلــس التشــريعي الفلسـطيني ســينعقد بعــد شـهر مــن تشــكيل 
عـادة ترتيـب أمـوره  حكومة التوافق الوطني الفلسطينية لمنح الثقة للحكومة واختيار رئاسـة جديـدة لـه، وا 

 اإلدارية.
كتـه أجـرت لقـاءات مـع شخصـيات أوروبيـة وعلى صعيد ثان، قـال القيـادي البـارز فـي "حمـاس" إن حر 

وأمريكية غير رسمية بعد توقيـع المصـالحة، مؤكـدا أن ضـغط الواليـات المتحـدة "الكبيـر" علـى السـلطة 
الفلسطينية كان السبب األساسي في "تأخر" التوصل إلى اتفـاق إلنهـاء االنقسـام طيلـة السـنوات السـبع 

 الماضية.
أبــو مــرزوق أكــد أنــه ســيتم ، أن غــزةمــن  ،23/4/2104، مًلوكالــة الــرأي الفلســطينية لإلعــ نشــرتو 

عقد جلسة للمجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومـة التوافـق الـوطني، مشـيرًا إلـى أنـه سـيتم فـي 
وأفــاد أنــه ســيتم التوافــق علــى  هــذه الجلســة إعطــاء الثقــة للحكومــة وكــذلك إعــادة ترتيــب أروقــة المجلــس.

عادة ترتيب كافة أمور المجلس اإلدارية.رئاسة جديدة لـ "التشريعي" بحض  ور أعضائه، وا 
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ولفت أبو مرزوق، خالل لقاء متلفز، إلـى أن الحكومـة القادمـة سـتتحمل كافـة األمـور الماليـة الخاصـة 
بالشــعب الفلســطيني، مؤكــدًا أن حركتــا فــتح وحمــاس وكافــة الفصــائل الفلســطينية ســيدعمون الحكومــة 

د مــانع لــدى حركتــي حمــاس وفــتح بتــولي د. رامــي الحمــد   رئاســة وقــال "إنــه ال يوجــ لنجــاح مهامهــا.
وأوضـح أن كافـة وزراء  حكومة التوافق"، مضـيفًا "أن هـذا األمـر يتعلـق بقـرار الـرئيس محمـود عبـاس".

 الحكومة القادمة مستقلين وذو كفاءة وهي حكومة "تكنوقراط"، وليس لها برنامج سياسي.
 
 ليس دقيقاا ةاء بين مشعل ومساعد الخارجية اإليرانيعن اللقُنقل ما  بعض"قدس برس":  .8

كشفت مصـادر فلسـطينية مطلعـة النقـاب عـن لقـاء، هـو األول مـن نوعـه : خدمة قدس برس -الدوحة 
حمــاس خالــد مشــعل ومســاعد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي لحركــة منــذ فتــرة، بــين رئــيس المكتــب السياســي 

( فـــي العاصـــمة القطريـــة الدوحـــة، 5|22الماضـــي ) حســـين اميـــر عبـــد اللهيـــان، جـــرى مســـاء األربعـــاء
 وبحث خالله الطرفان تطورات الوضع الفلسطيني واإلقليمي والدولي.

وذكــرت المصــادر التــي تحــدثت لـــ "قــدس بــرس"، وطلبــت االحتفــاظ باســمها، أن اللقــاء الــذي جــرى فــي 
قيـق المصـالحة الفلسـطينية. أجواء إيجابية، "تناول األجواء الجديدة فـي السـاحة الفلسـطينية واألمـل بتح

كما جرى تبادل الرأي حول هموم المنطقة وملفاتها المختلفة، حيث أكد مشعل رؤية الحركـة وحرصـها 
علــى وحــدة األمــة وضــرورة تجنــب االســتقطابات العرقيــة والطائفيــة، وذلــك بمــا يحقــق مصــلحة األمــة 

 ة أخرى".جميعًا من ناحية ويحشد طاقتها لمواجهة العدو الصهيوني من ناحي
وأضـــافت المصـــادر: "لقـــد أكـــد مشـــعل أيضـــًا علـــى أهميـــة معالجـــة أزمـــات األمـــة الداخليـــة فـــي ســـورية 
والعــراق وغيرهــا بحلــول وجهــود سياســية منصــفة يتراضــاها الجميــع، وتحقــق آمــال الشــعوب وتطلعاتهــا 

ترك بــين واســتقرار االمــة وتماســك جبهتهــا الداخليــة". وأعــرب مشــعل عــن أملــه أن يحقــق التفــاهم المشــ
 إيران وتركيا والسعودية وقطر وغيرها من دول األمة هذا الهدف.

وأشــارت المصــادر ذاتهــا أن مشــعل أكــد لضــيفه اإليرانــي أن "حمــاس" ال تنســى كــل مــن دعمهــا وســاند 
مقاومتها، في إشارة إلى الدعم السوري واإليرانـي للمقاومـة الفلسـطينية، دون أن يكـون فـي هـذا التقـدير 

ى تغير في موقف "حماس" المتصل بدعمها للحلول السياسية لمشاكل العرب الداخلية بمـا أي إشارة إل
 يحقق آمال الشعوب وتطلعاتها واستقرار األمة وتماسك جبهتها الداخلية، كما قالت.

تناقلته وسـائل اإلعـالم عـن مجريـات اللقـاء بـين مشـعل  بعض مامن جانب آخر؛ أكدت المصادر أن 
 ية اإليراني ليس دقيًقا، خاصة إقحام عبارات منسوبة لمشعل لم ترد في اللقاء.ومساعد وزير الخارج
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يران وسورية قد تعرضت لفتـور واضـح بعـد  يذكر أن العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وا 
اندالع الثورة السورية، ونأي "حماس" بنفسـها عـن التـدخل فـي الشـأن الـداخلي السـوري لجهـة دعـم هـذا 

ق أو ذاك، ودعوتهــا إلبــداع حلــول سياســية متوافــق عليهـا تحقــق آمــال الشــعوب وتطلعاتهــا للحريــة الفريـ
 وتحفظ استقرار األمة وتماسك جبهتها الداخلية.

 23/5/2104قدس برس، 
 
 ": إعًلن حكومة التوافق سيتم في رام هللافلسطينمقبول لـ"أمين  .9

"فتح" أمين مقبول، أن رئيس السلطة محمـود  أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة: نبيل سنونو -غزة
عباس، سـيعلن عـن حكومـة التوافـق الـوطني مـن رام ا، فيمـا مـن الم ـرّجح أن يكلـف عبـاس شخصـيًة 
أخرى، غيره، لرئاستها. وقال مقبول في تصريحات لـ"فلسطين":" إن اإلعالن عن حكومة التوافق سيتم 

 في رام ا".
حكومـة الجديـدة، مـن مصـر راعيـة المصـالحة الوطنيـة الفلســطينية، أو وعـن احتمـاالت اإلعـالن عـن ال

م، قال مقبول: "ليس هناك 2022من العاصمة القطرية الدوحة، التي صدر فيها "إعالن الدوحة" عام 
 داٍع لذلك".

وأعرب مقبول عـن اعتقـاده بـأن عبـاس، سـيكلف شخًصـا غيـره لرئاسـة حكومـة التوافـق، قـائاًل: "إن مـن 
 لمطروحة لرئاسة حكومة التوافق )رئيس حكومة رام ا( د. رامي الحمد ا".األسماء ا

 24/5/2104ن، فلسطين أون الي

 
 قناة الميادين: وفد من حماس زار طهران وبحث التعاون من أجل دعم المقاومة .01

عــن زيــارة غيــر معلنــة لوفــد قيــادي مــن حمــاس إلــى طهــران فــي األيــام ” الميــادين“كشــفت قنــاة  بيــروت:
عـن زيـارة لـرئيس  أعلـنالماضية تم االتفـاق خاللهـا علـى التعـاون مـن أجـل دعـم جبهـة المقاومـة، كمـا 

 وزراء الحكومة المقالة اسماعيل هنية لطهران االحد المقبل.
وأفــادت معلومــات أن وفــدًا قياديــًا مـــن حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس قـــام بزيــارة غيــر معلنــة إلـــى 

خمــيس الماضــيين، وأن الوفــد التقــى مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي طهــران طهــران يــومي األربعــاء وال
 وقيادات عليا معنية بالمقاومة.
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بــين حمــاس وطهــران للتعــاون مــن أجــل دعــم جبهــة ” اتفاقــات هامــة“عــن حصــول ” الميــادين“وكشــفت 
المقاومـــة، وأن حمـــاس أكـــدت أنهـــا ضـــمن محـــور المقاومـــة فـــي المنطقـــة، وهـــي مســـتعدة للتعـــاون مـــع 

 ان لترميم جبهة المقاومة.طهر 
 23/5/2104، رأي اليوم، لندن

 
 دعماا لألسرى اإلداريين الفلسطينييناا اعتصامبيروت: "الديموقراطية" تنّظم  .00

اعتصـــامًا فـــي مخـــيم بـــرج البراجنـــة، دعمـــًا لألســـرى « الجبهـــة الديموقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين»نّظمـــت 
 اإلداريين المضربين عن الطعام.

ام عضـو قيـادة الجبهـة أبـو لـؤي اركـان، وأمـين سـر اللجنـة الوطنيـة لـدعم األسـرى وتحدث في االعتص
يحيــى المعلــم واألســير المحــرر أنــور ياســين. ودعــت الكلمــات إلــى تصــعيد التحركــات الشــعبية للضــغط 

 على حكومة االحتالل من أجل إطالق سراح جميع المعتقلين.
 24/5/2104، المستقبل، بيروت

 

 يل تضامناا مع "اإلداريين المضربين"مسيرة لحماس في الخل .02
( فــي المســيرة التــي دعــت لهــا حركــة 5-23شــارك آالف الفلســطينيين مســاء أمــس الجمعــة ): الخليــل

حمــاس فــي مدينــة الخليــل جنــوب الضــفة الغربيــة المحتلــة لمناصــرة األســرى اإلداريــين المضــربين عــن 
 على التوالي. 32الـ الطعام في سجون االحتالل لليوم 

د مراسلنا، أن المسيرة انطلقت بعد صالة المغرب من مسـجد الحـرس القريـب مـن حـي راس الجـورة وأفا
 شمال مدينة الخليل سيرا على األقدام، وعبرت شارع عين سارة حتى دوار ابن رشد وسط المدينة.

وشـارك فــي المسـيرة قيــادات حمـاس ونــواب المجلـس التشــريعي وممثلـون عــن هيئـات ومؤسســات تعنــى 
األســرى، ووصــف المشــاركون المســيرة أنهــا مــن كبــرى المســيرات التــي شــهدتها الضــفة الغربيــة بشــئون 

 والتي جرت منذ بداية اإلضراب حتى اآلن.
 24/5/2104، المركز الفلسطيني لإلعًلم
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مــع دعــو إلــى مفاوضــات مباشــرة وأ ..الضــفةبباتخــاذ خطــوات أحاديــة الجانــب  ســمحأليفنــي: لــن  .03
 السلطة 
وزيرة العدل االسرائيلية تسيبي ليفني قالت، إنها لن ، أن 24/5/2104لقدس، ا القدس،ذكرت 

تسمح باتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ما دامت تشغل منصب وزيرة والمسؤولة 
 عن ملف المفاوضات.

وجاءت تصريحات ليفني عقب تصريحات صحافية ادلى بها رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 
اهو لكالة االنباء االمريكية )بلومبرج( والتي أوضح خاللها أنه يدرس اتخاذ خطوات أحادية نتني

الجانب بعد وقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما أيده فيه وزير التجارة الصناعة االسرائيلي 
 نفتالي بينيت الذي قال إنه يجب ضم المنطقة المصنفة )ج ( إلى إسرائيل.

تصريح للقناة الثانية اإلسرائيلية: أن اتخاذ خطوة أحادية الجانب هو ما يريده وأضافت ليفني في 
اليمين المتطرف، و"علينا اتخاذ خطوة احادية الجانب بتجميد االستيطان ونقل المستوطنين من 
المستوطنات البعيدة إلى الكتل االستيطانية؛ ألن العالم سيؤيدنا في حال اتخذنا مثل هذه الخطوة"، 

 د تعبيرها.على ح
 .واكدت أنها ستلتقي الرئيس محمود عباس كلما اقتضت الحاجة

ترك المفاوضات ليس مقاطعة للطرف "ليفني قالت إن ، أن 24/5/2104دبي،  البيان،وأضافت 
اآلخر، والمقاطعة شيء سخيف وغبي، بأن نبقى نحن هنا وهم هناك، ويبقى النزاع مستمرًا، يجب أن 

 ، موضحة أنها تؤمن بالمفاوضات المباشرة.«اذا يفكر وماذا يريدنلتقي مع عباس لنعرف بم
 
مصلحة بيقومون بخطوات أحادية الجانب واآلن جاء دورنا لنقوم بما يصب  الفلسطينيون: بينيت .04
 "إسرائيل"

وزير االقتصاد نفتالي  "البيت اليهودي"رحب زعيم حزب غالة المستوطنين : أسعد تلحمي -الناصرة 
، وقال إنه آن األوان باتخاذ إجراءات أحادية الجانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومته بينيت بتصريحات

مثل فرض ، "لتحرك من أجل ضم كبرى المستوطنات في الضفة الغربية إلى السيادة اإلسرائيليةوا
القانون اإلسرائيلي على كل مناطق االستيطان في يهودا والسامرة )الضفة ومحيط القدس(، وفي غور 

دن وغوش عتصيون وآريئيل ومعاليه أدوميم وعوفرا وألفي منشه ومحيط المطار الدولي )غرب رام األر 
 ."ا(
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سيواصل بكل قوة جهوده في هذا السبيل إلى أن يتحقق "أنه  "فايسبوك"وكتب في صفحته على موقع 
انب )التوجه كسروا كل األواني من خالل القيام بخطوات أحادية الج". وأضاف أن الفلسطينيين "ذلك

عهد المفاوضات انتهى... هم ". وكرر أن "إلى مؤسسات األمم المتحدة، التحريض وغيره(
)الفلسطينيون( يقومون بخطوات أحادية الجانب، واآلن جاء دورنا ألخذ زمام المبادرة لنقوم بما يصب 

 ."في مصلحة إسرائيل
 24/5/2104لندن،  الحياة،

 
 "الحريديم"وقانون يميز ضد العرب ادق على المستشار القضائي اإلسرائيلي يص .05

اعتبر فلسطينيو الداخل أن نظام اإلعفاءات الضريبية الخاصة بالسكن حلقة في : وديع عواودة -حيفا
سلسلة تشريعات االحتالل تميز ضدهم في مختلف نواحي حياتهم، ويعتبرونها محاولة لتطويعهم 

خضاعهم، ووسيلة لتبرير التمييز ضدهم.  وا 
المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية اليوم الجمعة على قرار وزارة المالية يقضي بمنح  وصادق

إعفاء ضريبي )ضريبة القيمة المضافة( لمن يشتري شقة سكنية جديدة يصل ثمنها حتى خمسمائة 
 ألف دوالر، شريطة أن يكون قد خدم في الجيش اإلسرائيلي.

( واليهود %27إلعفاء الضريبي، هما فلسطينيو الداخل )وهذا يعني استثناء قطاعين واسعين من ا
من السكان( رغم أن أزمة سكنية خانقة ونسب فقر عالية  %25المتدينون المعروفون بـ"الحريديم" )

 تالزمهم )العرب والحريديم(.
ويدعو رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي د. جمال زحالقة إللغاء البنود التي تميز ضد العرب 

قرار المالية، الفتا إلمكانية منح أزواجهم الشباب مثال استرداد مدفوعات القيمة المضافة لمواد  في
 البناء.

من جانبها، تعتبر حنين الزعبي أن خطة وزير المالية عنصرية، مؤكدة أن "فلسطينيي الداخل لن  
 يؤدوا الخدمة العسكرية والمدنية حتى لو بنوا لهم قصورا".

 23/5/2104وحة، الد نت، الجزيرة
 
 عن الطعامإضرابهم المفتوح  يواصلون سرىاأل .06

أمـس، أن المئـات  الفلسـطيني أعلـننادي األسـير  ، أنلندن، من 24/5/2104، الحياة، لندن ذكرت
مـــن األســـرى مـــن الســـجون والتنظيمـــات المختلفـــة نفـــدوا إضـــرابًا ليـــوم واحـــد إســـنادًا لألســـرى اإلداريـــين، 
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مـــن المعتقلـــين اإلداريـــين، يواصـــلون اإلضـــراب  275أســـرى، بيـــنهم  205مضـــيفًا أن مـــا ال يقـــل عـــن 
 .27الـ المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه 

وقالــت مســؤولة فــي وحــدة اإلعــالم فــي نــادي األســير فــي اتصــال هــاتفي مــع وكالــة األنبــاء الفلســطينية 
مفتــوح عــن الطعــام، )وفــا(، إن هــذا العــدد مــن األســرى اإلداريــين دخــل يومــه الثالثــين مــن اإلضــراب ال

 محذرة من مغبة تدهور وضعهم الصحي.
مــن األســرى  30نــذكر بأنــه انضــم إلــى هــذا العــدد مــن األســرى اإلداريــين مــا ال يقــل عــن »وأضــافت: 

الموقوفين والمحكومين فـي السـجون اإلسـرائيلية المختلفـة كخطـوة تضـامنية وداعمـة لمطالـب اإلداريـين 
 «.لملفات السرية ولمدد مفتوحةالذين يرفضون محاكمتهم على أساس ا

ـــدخل كـــل الجهـــات المدافعـــة عـــن حقـــوق  ـــة والعربيـــة وت ـــى ضـــرورة تضـــافر الجهـــود الدولي وشـــددت عل
 «.اإلنسان والرافضة للتعذيب إلنهاء معاناة األسرى في سجون االحتالل، خصوصًا اإلداريين منهم

أفـادت أمـس،  ألسرى والمحررينوزارة شؤون ا، وعن وفا، أن 24/5/2104، األيام، رام هللاوأضافت 
بأن األسرى يجبرون على شرب مياه ملوثة، ما يلحق أضرارًا صحية بهم، مؤكدة أن وضع المضربين 

 عن الطعام في تدهور صحي الفت.
ونقلـت محــامي "شــؤون األسـرى" رامــي العلمــي عــن األسـير المضــرب عــن الطعـام ياســر إبــراهيم محمــد 

ة، الــذي يقبــع فــي عــزل ســجن "ايشــل"، الــذي زاره بالســجن، أن عامــًا( مــن مخــيم بالطــ 40بدرســاوي )
الوضع الصحي لألسرى المضربين في اليوم الثالثين على التوالي أصبح خطيـرًا جـدًا ويتطلـب تحركـًا 

 وتدخاًل عاجاًل إلنقاذهم.
كيلوغرامــًا، وأنهــم  26وأكــد األســير بدرســاوي أن أقــل أســير مــن المضــربين عــن الطعــام فقــد مــن وزنــه 

ؤوا يشـعرون بالدوخـة والـدوار والغثيـان وفقـدان النشـاط الجسـدي بشـكل كبيـر، وقـال، إن األسـرى فـي بد
عزل "ايشل" أصبحوا يعانون من إسهال متواصل، وأن طبيب مستشفى "سوروكا" الـذي نقـل إليـه عـدد 

د أن منهم أبلغهم أن سبب ذلك هو المياه الملوثة في الصنابير والتي يضطر األسرى للشـرب منهـا بعـ
 تم منعهم من شرب المياه المعدنية. 

 
 ( وحولهاE1قة المخطط االستيطاني )"منطبعمليات الهدم والتهجير  منوتشا: موجة أ .07

"األيــام": قــال مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التــابع لألمــم المتحــدة )اوتشــا(، إن الســلطات  -القــدس 
يــات الهــدم فــي ســت منــاطق ســكانية فــي مــن أيــار الجــاري، موجــة مــن عمل 20اإلســرائيلية نفــذت فــي 

 ( وحولها.E1المنطقة )ج( في تالل القدس الشرقية في منطقة المخطط االستيطاني )



 
 
 

 

 
           08ص                                     3227 العدد:     24/5/2104 السبت التاريخ:

 

وأضــاف فــي تقريـــر أرســل نســـخة منــه لــــ "األيــام": "تضـــمنت التجمعــات المتضـــررة النخيلــة، والكســـارة، 
عيزريــة"، الفتــًا إلــى أنــه مكــب الســمن، وجبــل البابــا وال -متهــاوش والخــان األحمــر  -والخــان األحمــر
شخصًا من  37مبنى بحجة عدم حصولها على تصاريح للبناء، ما أدى إلى تهجير  23"إجماال هدم 

آخرين بشكل أو بآخر، وتضمنت المباني المستهدفة أربعـة مبـان سـكنية  50طفاًل وتضرر  23بينهم 
ثــة مــراحيض متنقلــة وثالثــة ومطبخــًا خارجيــًا ووحــدة تخــزين لألعــالف وخيمــة الســتقبال الضــيوف وثال

 حظائر للماشية، أربعة من هذه المباني مولتها جهات مانحة".
شــخص(  2،000تجمعــًا ســكنيًا ) 20وأشــار )اوتشــا( إلــى انــه "تــم تحديــد هــذه المنطقــة التــي تتضــمن 

كأولويـة لتنفيـذ مخطـط إسـرائيلي رســمي لترحيـل معظـم التجمعـات الواقعــة فـي أنحـاء المنطقـة )ج( إلــى 
محدود من المواقع"، وقال: "وتـم تخصـيص معظـم هـذه المنطقـة لتوسـيع المسـتوطنات اإلسـرائيلية عدد 

، باإلضافة إلى أنـه مـن المخطـط أن يحـيط جـدار مسـتوطنة معاليـه أدومـيم 2ومن بينها مخطط شرق 
 بهذه المنطقة أيضا".

ات "الترحيل" هذه قد يمثـل وكان األمين العام لألمم المتحدة أعرب سابقًا عن قلقه من أّن تطبيق عملي
 عمليات ترحيل قسري تتعارض مع القانون الدولي.

( من أكبر المشاريع االستيطانية فـي الضـفة الغربيـة، ومـن شـأن تنفيـذه يـتم تقسـيم E1ويعتبر مشروع )
 الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس الشرقية نهائيا عن الضفة الغربية.

أيــار، وصــادرت ثــالث خيــام  20وع، فككــت القــوات اإلســرائيلية فــي وقــال )اوتشــا(: "خــالل هــذا األســب
سكنية مولتها جهات مانحة باإلضافة إلى خالطة إسمنت في تجمّع تل الخشبة البدوي في نابلس، ما 

 طفال، للمرة الثالثة خالل ثالثة أسابيع". 20شخصا، من بينهم  27أدى إلى تهجير 
لعمليـات الهـدم التـي نفـذت األسـبوع الماضـي، باإلضـافة إلـى  وأضاف، "وتم تقديم هذه الخيام استجابة

ذلك أصدرت السلطات اإلسرائيلية عددًا من أوامر وقف البناء هذا األسبوع في التجمّع ذاته باإلضافة 
مبنــى ســكنيًا، ثمانيــة منهــا مولتهــا جهــات مانحــة دوليــة، وثمــاني حظــائر للماشــية فــي خربــة  25إلــى 

 غوين الفوقا )الخليل(".
 24/5/2104، األيام، رام هللا
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 عشرات اإلصابات في مسيرات غضب دعماا لألسرى المضربين عن الطعام .08
أصيب، أمس، العشرات مـن المتظـاهرين والمتضـامنين األجانـب بالرصـاص المطـاطي  "األيام"، "وفا":

لجـــدار والرضـــوض، وبحـــاالت اختنـــاق جـــراء قمـــع قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي للمســـيرات المناهضـــة ل
 واالستيطان والمناصرة لألسرى الذين يواصلون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

كما نظمت حركة حماس، أمس، في مخيم الدهيشة، مسيرة تضامنية مع األسرى اإلداريين المضربين 
وشـارك فـي المسـيرة نـواب فـي المجلـس التشـريعي  عن الطعـام فـي سـجون االحـتالل منـذ ثالثـين يومـًا.

 القوى والمؤسسات الوطنية، وحشد من أبناء المخيم والمحافظة. والعديد من
ورفــع المشـــاركون فــي المســـيرة صــور األســـرى والشـــعارات المنــددة بممارســـات االحــتالل القمعيـــة بحـــق 

 األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام.
ين فـي مخـيم وكان مئات المواطنين أدوا صالة الجمعة، أمس، في خيمة التضامن مع األسرى اإلداريـ

 الدهيشة.
وفي قلقيلية، نظمت القوى الوطنية واإلسالمية ووزارة شؤون األسرى والمحـررين ونـادي األسـير صـالة 
سناد والتضامن مع األسرى اإلداريين المضربين  وخطبة الجمعة في شارع البلدية وسط المدينة لدعم وا 

 على التوالي. 30عن الطعام لليوم الـ 
األخضـــر، أمـــس، فـــي وقفـــة تضـــامنية داعمـــة  طنين مـــن القـــدس وداخـــل الخـــطكمـــا شـــارك مئـــات المـــوا

علـى التـوالي، التـي جـرت مقابـل "سـجن الرملـة"  30لألسرى اإلداريين المضربين عن الطعـام لليـوم الــ 
 في مدينة الرملة داخل الخط األخضر.

نهــا: )مــي وملــح   ورفــع المشــاركون مــن النســاء والرجــال واألطفــال والشــيو  وأهــالي األســرى الفتــات م
كرامـــة(، و)ال لالعتقـــال اإلداري( وغيرهـــا كمـــا أطلقـــوا شـــعارات تطالـــب بوقـــف االعتقـــال اإلداري؛ كمـــا 

 تطالب المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها باتجاه األسرى.
وأدى المشــاركون فــي االعتصــام صــالة الجمعــة قــرب ســجن الرملــة ضــمن الفعاليــة التضــامنية، وســط 

 كري إسرائيلي مكثف، حسب ما ذكر شهود عيان في المكان.تواجد عس
فـــي الوقـــت نفســـه، فقـــد أصـــيب العشـــرات مـــن المـــواطنين ومتضـــامنين أجانـــب باالختنـــاق الشـــديد إثـــر 
استنشــــاقهم غــــازًا مســــياًل للــــدموع فــــي مســــيرة بلعــــين األســــبوعية المناوئــــة لالســــتيطان وجــــدار الفصــــل 

ـــق العنصـــري، نصـــرة لألســـرى اإلداريـــين. ـــف بالمطـــاط والغـــاز  وأطل الجنـــود الرصـــاص المعـــدني المغل
المسيل للدموع والقنابل الصوتية، باتجـاه المشـاركين عنـد وصـولهم إلـى األراضـي المحـررة بـالقرب مـن 
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جــدار الفصـــل، مـــا أدى إلـــى إصــابة العشـــرات مـــن المـــواطنين ونشــطاء ســـالم إســـرائيليين ومتضـــامنين 
 أجانب بحاالت االختناق الشديد.

شاركون لباس مصلحة السجون اإلسرائيلية مكبلين بالسالسل، وشـعارات مكتوبـة عليهـا )مـاء ولبس الم
+ ملح   حريـة(، ورفـع المشـاركون فـي المسـيرة األعـالم الفلسـطينية، وصـور قـادة األسـرى، وشـعارات 
ى تنـــدد بسياســـة االعتقـــال اإلداري، وجـــابوا شـــوارع القريـــة وهـــم يـــرددون الهتافـــات واألغـــاني الداعيـــة إلـــ

طالق سـراح  الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل وا 
 جميع األسرى والحرية لفلسطين.

كمـــا قمعـــت قـــوات االحـــتالل، أمـــس، المشـــاركين فـــي تظـــاهرة تضـــامنية مـــع األســـرى المضـــربين عـــن 
بيتونيــا بمحافظــة رام ا والبيــرة، مــا  الطعــام، نظمــت أمــام معتقــل "عــوفر"، المقــام علــى أراضــي مدينــة

 أدى إلى إصابة العشرات منهم بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
ورفـع المشـاركون فـي التظـاهرة األعـالم الفلســطينية ورددوا الشـعارات المسـاندة لألسـرى المضـربين عــن 

صـواًل لإلفـراج عـنهم، والمطالبـة برحيـل الطعام والداعية ألوسع تضـامن دولـي معهـم ودعـم صـمودهم و 
 االحتالل. 

كمـــا قمعـــت قـــوات االحـــتالل، أمـــس، مســـيرة قريـــة النبـــي صـــالح األســـبوعية، بمحافظـــة رام ا والبيـــرة، 
المناهضـــة لالســـتيطان ومصــــادرة األراضـــي، مــــا أدى إلـــى إصـــابة عشــــرات المـــواطنين والمتضــــامنين 

 وع.بحاالت اختناق متفاوتة بالغاز المسيل للدم
وشــارك فــي هـــذه المســيرة العشــرات مـــن نشــطاء المقاومــة الشـــعبية والمتضــامنين األجانــب، حيـــث ردد 
المتظـــاهرون هتافـــات منـــددة بـــاالحتالل وداعيـــة ألوســـع تضـــامن دولـــي مـــع األســـرى ودعـــم صـــمودهم 

لها وصواًل لإلفراج عنهم من سجون االحتالل الظالمية، وجابت المسيرة شوارع القرية وصواًل الى مدخ
الــــرئيس حيــــث اعترضــــتها قــــوات كبيــــرة مــــن جــــيش االحــــتالل الــــذي باشــــر باســــتهدافها بشــــكل همجــــي 

 وعشوائي.
وقمعــت قــوات االحــتالل، أمــس، مســيرة بلــدة كفــر قــدوم األســبوعية، فــي محافظــة قلقيليــة، المناهضـــة 

أدى إلـى  لالستيطان والمطالبـة بفـتح شـارع البلـدة الـرئيس المغلـق منـذ مـا يزيـد علـى عشـر سـنوات، مـا
 إصابة عشرات المواطنين بحاالت اختناق متفاوتة.

وكانت مسيرة القرية انطلقت عقب صالة الجمعة، بمشاركة المئات من أهالي البلدة، ورفع المشـاركون 
فيهـــــا األعـــــالم الفلســـــطينية، ورددوا الشـــــعارات المنـــــددة بـــــاالحتالل واالســـــتيطان ومصـــــادرة األراضـــــي، 

 إلداريين عن الطعام والداعية إلى اإلفراج عنهم.والمساندة إلضراب األسرى ا
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وقمعت قوات االحتالل، أمس، مسيرة قرية المعصرة األسـبوعية، بمحافظـة بيـت لحـم، وأغلقـت مـدخلها 
الرئيس وأعلنت محيطهـا منطقـة عسـكرية مغلقـة، ومنعـت المشـاركين فيهـا مـن الوصـول إلـى األراضـي 

 المصادرة.
للجنــة الشــعبية لمقاومــة الجــدار واالســتيطان فــي القريــة، تضــامنًا مــع وانطلقــت المســيرة التــي نظمتهــا ا

يومـًا علـى التـوالي، مـن وسـط القريـة، بمشـاركة مـن  30األسرى اإلداريين المضربين عـن الطعـام منـذ 
أهـــالي القريـــة وعـــدد مـــن المتضـــامنين األجانـــب، ورفـــع المشـــاركون فيهـــا األعـــالم الفلســـطينية، وصـــور 

ات تضـــامنية مـــع األســـرى المضـــربين عـــن الطعـــام، وأخـــرى تنـــدد بالممارســـات األســـرى، وأطلقـــوا هتافـــ
 القمعية إلدارة السجون بحق األسرى المضربين عن الطعام.

وأكـــد المتظـــاهرون علـــى اســـتمرار المقاومـــة الشـــعبية فـــي القريـــة حتـــى دحـــر االحـــتالل عـــن األراضـــي 
 الفلسطينية.

 24/5/2104، األيام، رام هللا
 
  ن عن الطعامالمضربي األسرىنا مع مسيرة بحيفا تضام .09

شــارك المئــات فــي مســيرة بمدينــة حيفــا امــس الجمعــة خرجــت تضــامنا مــع : القــدس دوت كــوم -حيفــا 
ورفــع المتظـــاهرون األعــالم الفلســطينية والشــعارات المنــددة بسياســـة  األســرى المضــربين عــن الطعــام.
مـن دوار األسـير شـارع أبـو النــواس  واخترقـت المظـاهرة، التــي انطلقـت حكومـة إسـرائيل بحـق األسـرى.

)بــن غوريــون( إلــى شــارع األنبيــاء وهــم يــرددون "الحريــة ألســرى الحريــة"، غيــر آبهــين بقــوات الشــرطة 
 اإلسرائيلية التي انتشرت في المكان.

 24/5/2104س، القدس، القد
 
 ممعاناته جل إنهاءأمناشدة من ستة أسرى يرسلون رسالة إلى عباس يدعونه فيها إلطًلق  .21

يومـًا  30أشرف الهور وفادي أبو سعدى: بعث ستة أسـرى إداريـين مضـربين عـن الطعـام منـذ  - غزة
ويقبعــون فــي عــزل ســجن ايشــل رســالة إلــى الــرئيس محمــود عبــاس أبــو مــازن دعــوه خاللهــا إلطــالق 

يومـًا  30مناشدة عاجلة من اجل إنهاء المعاناة التي يعاني منهـا األسـرى المضـربين عـن الطعـام منـذ 
وذلــك باتخــاذ التــدابير المناســبة ومخاطبــة الجهــات الضــاغطة علــى الجانــب اإلســرائيلي والــذي يتجاهــل 

 حجم المعاناة التي يعاني منها األسرى المضربين.
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ســـيادة الـــرئيس إن الوضـــع أصـــبح خطيـــرًا، وهنالـــك حـــاالت مـــن المضـــربين ‘وجـــاء فـــي نـــص الرســـالة 
ئيلي وضــغوطات وعقوبــات وحشــية تمــارس علــى معرضــة للمــوت فــي أيــة لحظــة وأمــام اســتهتار إســرا

المضــربين ممــا يلــزم فضــح إســرائيل كدولــة تنتهــك حقــوق األســرى كبشــر، وتنتهــك األعــراف والقــوانين 
 ’.الدولية واإلنسانية

 24/5/2104القدس العربي، لندن، 
 
 بناء كنيس بالبلدة القديمة بالقدس إعادةتقرر  "إسرائيل" .20

ل اليوم" العبرية في عددها الصادر أمس ان الحكومة االسرائيلية تعتزم كشفت صحيفة "اسرائي: رام ا
إعادة بناء كنيس "تفئيرت يسرائيل" في البلدة القديمة بالقدس والذي نسفه الجيش األردنـي خـالل حـرب 

 .2040عام 
 وأضافت الصحيفة أن الحكومة االسرائيلية ستعلن عن القرار في جلسة خاصـة تعقـد األربعـاء المقبـل،
و"تبشر خاللها بإعادة بناء الكنيس الذي يقع في حارة اليهود بالبلدة القديمـة بالقـدس، بتمويـل حكـومي 

 مليون شيقل". 50يصل إلى 
 24/5/2104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في غزة بسبب ظروفه االقتصادية الصعبة نفسهفلسطيني يحرق  .22

ح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، جـراء إشـعاله أصيب فلسطيني بجرو : األناضول ،هاني الشاعر -غزة 
 النار في جسده بسبب أوضاعه االقتصادية السيئة.

وفي حديث لوكالة األناضول، قال أحد أقارب الشـاب الـذي أحـرق نفسـه )رفـض الكشـف عـن هويتـه(، 
علــى جســده وأحــرق النــار فيــه بســبب ظروفــه االقتصــادية ” البنــزين“إن الفلســطيني )ن.ع( ســكب مــادة 

 عبة.الص
نسانيا قاسيا، في ظل  2.0ويعيش  مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وا 

ـــل الســـلطات المصـــرية. ـــة مـــن قب  تشـــديد الحصـــار اإلســـرائيلي والمتـــزامن مـــع إغـــالق األنفـــاق الحدودي
قطــــاع غــــزة، وتتجــــاوز معــــدالت البطالــــة والفقــــر، وفــــق وزارة االقتصــــاد التابعــــة للحكومــــة المقالــــة فــــي 

 .%30الـ
 23/5/2104، رأي اليوم، لندن
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 منع دخول الًلجئين الفلسطينيين السوريين....والغطاء قانونيي لبنان": مجموعة العمل" .23
غلفــت القــرارات األخيــرة الصــادرة عــن وزارة الداخليــة فــي الحكومــة اللبنانيــة  بثــوب الشــرعية والقــرارات 

سياق تنظيم آليات الدخول والخروج عبـر منافـذها الحدوديـة  السيادية التي يحق ألي دولة اتخاذها في
ســواء البريــة أم الجويــة أم البحريــة، وهــذا مــا أكــد عليــه وزيــر الداخليــة نهــاد المشــنوق فــي ســياق نفيــه 
لوجود قرارات مانعة لدخول الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان عندما قال أنه "ليس هناك أي 

سطينيين الالجئين في سوريا إلى لبنان أو العبور منه" وأضاف أن "هـذه القـرارات قرار يمنع دخول الفل
جاءت لتفادي ارتكاب أي أخطاء مستقبلية قد تؤثر على الوضع األمني في لبنان، وعلى عالقة لبنان 

 مع دول عربية عدة".
 إال أنه من خالل النظر في هذه القرارات يمكن تسجيل المآخذ التالية:

 ه القــرارات إلــى اآلليــات التنفيذيــة لهــا ممــا جعــل القــائمين علــى المنافــذ الحدوديــة أو افتقــرت هــذ
مراكـــز األمـــن العـــام فـــي لبنـــان يفســـروها حســـب فهمهـــم لهـــا فكانـــت بعـــض هـــذه المراكـــز يقـــوم 
بتجديد اإلقامـات لالجئـين وبعضـها يـرفض واآلخـر يعتقـل، وآخـر يطلـق سـراح الموقـوفين بعـد 

ال مصيره الترحيل، وعندما يـذهب كاتـب التعهـد للتجديـد ال يجـدد كتابة تعهد بتجديد اإلقا مة وا 
ـــافهم بتـــاريخ  ـــم ايق ـــذين ت ـــه كمـــا حصـــل مـــع بعـــض ال ـــار  20ل ـــة انتهـــاء  –أي مـــايو علـــى خلفي

 إقاماتهم.
  إن شرط الحصول علـى سـمة دخـول مسـبقة مـن األمـن العـام فـي لبنـان صـراحًة يشـكل شـرطًا

تثنائية ال يمكـــن لالجـــئ أن ينتظـــر اســـتيفاء الشـــروط تعجيزيـــًا فـــي هـــذه الظـــروف، فالحالـــة اســـ
المطلوبة خصوصًا أن هناك خطر يتهدده. وفي الشق الثاني من البند األول "أو علـى بطاقـة 

مجاملـة( أو سـمة خـروج وعـودة عـدة سـفرات ولحـين إنتهـاء  –سـنوات  3 -إقامة )سنة واحدة 
باســتثناء الالجــئ الفلســطيني  صــالحيتها" فــإن هــذا غيــر ممكــن لالجــئ الفلســطيني فــي لبنــان

المتــزوج مــن لبنانيــة أو المولــود منهــا، فــي حــين غالبيــة الالجئــين الفلســطينيين مــن ســورية ال 
 تتحقق فيهم هذه الشروط.

  إن في وقف منح التأشيرة التلقائية للفلسطينيين الالجئين على الحدود، حتى لو كان بحـوزتهم
مـــر فيهـــا الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية يمكـــن إذن عـــودة خـــالل هـــذه الظـــروف الصـــعبة التـــي ت

اعتبـــاره تعســـفًا فـــي اســـتخدام الحـــق وتضـــييقًا علـــى الالجئـــين الفـــارين مـــن شـــبح المـــوت الـــذي 
 يالحقهم في أماكن حياتهم االعتيادية.
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  إن عـــدم تمديـــد التأشـــيرة التلقائيـــة الممنوحـــة والممـــدة ســـابقًا ترتـــب عليـــه جملـــة مـــن اإلجـــراءات
ت قــام بهــا عناصــر الجــيش اللبنــاني علــى الحــواجز بتوجيــه مــن مديريــة تمثلــت بحملــة اعتقــاال

األمـن العــام علــى نحــو مــا أســرا بــه بعــض ضــباط الجــيش، وبالتــالي فقــد ألغــي العمــل بالتمديــد 
الشـــهري التلقـــائي لمـــدة عـــام الـــذي كـــان قـــد أعلـــن عنـــه األمـــن العـــام فـــي بدايـــة األزمـــة وتـــدفق 

 بنان.الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى ل
لقد بدى واضحًا بما ال يقبل الشك أن التعامل مع الالجئين الفلسطينيين من سورية فـي لبنـان مختلـف 
تمامـــًا عنـــه فـــي التعامـــل مـــع الالجئـــين الســـوريين رغـــم وجـــود ذات الظـــروف التـــي دفعـــت بهـــم للجـــوء، 

عات طــوال فــي ومورســت علــى الفلســطيني "اإلعــادة القســرية" إلــى ســورية بعــد انتظــار دام أليــام أو ســا
من  3والمادة  2067وبروتوكول عام  2052مخالفة واضحة لالتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين عام 

 .2004اتفاقية مناهضة التعذيب عام 
ــم يــتم اعتبــار الوجــود الفلســطيني الســوري ناجمــًا عــن ظــروف قســرية إنمــا وجــود عــادي يتطلــب  كمــا ل

 تكون هي األخيرة في حياته.استيفاء الشروط السابق ذكرها في لحظات قد 
 23/5/2104، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 مسيئة على جدار كنيسة في بئر السبع عبارةون يهود يخطّ  .24

خــط متطرفــون يهــود عبــارة نابيــة مســيئة للســيد المســيح عيســى عليــه الســالم علــى : وفــا –بئــر الســبع 
 ر السبع.جدار كنيسة قرب مدخل البلدة القديمة من مدينة بئ

وأقرت الناطقة لإلعالم العربي في الشرطة اإلسرائيلية لوبا السمري في بيان ظهر أمس بهذا الحادث، 
التحقيـق فـي مالبسـات هـذه الواقعـة التـي تحمـل »موضحة أن الشرطة تقوم بأعمال الفحص البحـث و 

رة المسيئة تمت ليل ورجحت بأن تكون عملية كتابة هذه العبا«. في طياتها الطابع العنصري المعادي
 الجمعة. -الخميس 

 24/5/2104، الحياة، لندن

 
 تلقي ضوءاا كاشفاا على مأساة الًلجئين الفلسطينيينللضفة  الفاتيكانزيارة بابا  .25

فرانســـيس غـــدًا فـــي مركـــز بابـــا الفاتيكـــان ســـيتوقف : محمـــد يـــونس -مخـــيم الدهيشـــة )الضـــفة الغربيـــة( 
ة لالجئــين فــي مدينــة بيــت لحــم، مهــد الســيد المســيح عليــه اجتمــاعي مقــام علــى أطــراف مخــيم الدهيشــ

السالم، ليلتقي عددًا من اطفال المخيمات الثالثة المقامة في المدينة، وهـي الدهيشـة، والعـزة، وعايـدة. 
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لكنه لو دخل قلياًل الى المخيم لرأى بأم عينيه نموذجًا حيًا للمأساة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون 
 عامًا. 66لشتات منذ طردهم من بيوتهم وممتلكاتهم قبل في الوطن وا

ومــا لــن يــراه البابــا فــي قلــب المخــيم، ســيراه فــي مجموعــة مــن الملصــقات المعلقــة علــى جــدران القاعــة 
متحــف فلســطين خصيصــًا  أعــدهاالواســعة التــي ســيتلقي فيهــا األطفــال، اذ توثّــق هــذه الملصــقات التــي 

البابـــا لألراضـــي الفلســـطينية، تـــاريخ مخـــيم الدهيشـــة منـــذ اقامتـــه عـــام للزيـــارة التاريخيـــة التـــي يقـــوم بهـــا 
. تظهــر الصــور الخيــام التــي اقــام فيهــا اهــالي المخــيم، ثــم بيــوت الصــفيح، ووســائل النقــل التــي 2040

استخدموها في ذلـك الحـين، وهـي عربـات تجرهـا الحميـر. وتظهـر الصـور المخـيم فـي ثمانينـات القـرن 
التــي تعزلــه عــن الطريــق  ةاإلســمنتيجة وبصــفوف طويلــة مــن البراميــل الماضــي وهــو محاصــر باألســي

 العام لمنع أوالد المخيم من إلقاء الحجارة على الدوريات العسكرية اإلسرائيلية المارة.
ية متراكمـة ال تولو تحرك موكب البابا قلياًل الى داخل المخيم، لرأى الوجـه الحـي للمأسـاة: بيـوت اسـمن

ــة ضــيقة. تفــيض الجــدران برســومات الشــهداء واألســرى والقــادة  يفصــلها عــن بعضــها بعضــاً  ســوى أزّق
الشـــهداء، مثـــل غســـان كنفـــاني، وأبـــو علـــي مصـــطفى وغيـــرهم. وال يكـــاد جـــدار فـــي المخـــيم يخلـــو مـــن 

 الشعارات السياسية التي تعبر عن حال اهل المخيم.
ي تجمعـات الشـبان العـاطلين مـن والصورة الحية األكثر انتشارًا في المخيم واألكثر تعبيرًا عـن حالـه هـ

العمـــل الـــذين ال يجـــدون مـــا يفعلونـــه ســـوى التســـكع فـــي الطـــرق واألزقـــة الضـــيقة او المقـــاهي الصـــغيرة 
 لقضاء الوقت.

 - 40بين  تتراوحوتبين إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء ان معدالت الفقر في مخيمات الضفة 
 مئة.في ال 30في المئة، فيما تبلغ نسبة البطالة  55

ن فـرص العمـل  ويقول كبار السن في مخـيم الدهيشـة ان الحيـاة فـي هـذا المخـيم تـزداد سـوءًا وقسـوة، وا 
 والخدمات تتراجع يومًا بعد يوم. 

، شــأنهم فــي ذلــك شــأن ابنــاء المخيمــات األخــرى، مــع قــوات االحــتالل الدهيشــةويصــطدم ابنــاء مخــيم 
عتقــال أحــد مــنهم. وســقط فــي مخــيم جنــين قبــل اإلســرائيلي فــي كــل مــرة تــدخل فيهــا الــى المخيمــات ال
فــي « اونــروا»الشــبان. وقــال النــاطق باســم  أحــدشــهرين ثالثــة شــبان خــالل تصــديهم لمحاولــة اعتقــال 

شـهيدًا  27 أصـلشـهيدًا سـقطوا فـي مخيمـات الضـفة العـام الماضـي مـن  27الضفة كريس غنيس ان 
 سقطوا في مناطق الضفة.
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الجــئ، الــى الســلطة الفلســطينية  ألــف 200ات التــي يقطنهــا نحــو ويمتــد العنــف المتنــامي فــي المخيمــ
ايضـًا، اذ ال تســلم قــوات األمــن مــن الرشــق بالحجــارة فــي حــال تنفيــذها مهمــات داخــل المخيمــات، مثــل 

 اعتقاالت جنائية او امنية.
مخيمــًا مطلــع العــام اضــرابًا اســتمر شــهرين ادى الــى شــل  20وشــهدت مخيمــات الضــفة البــالغ عــددها 

 مات المختلفة في المخيم.الخد
في المئة من  67مليون نسمة، و 2.4في المئة من سكان الضفة البالغ عددهم  27ويشكل الالجئون 

 مليون نسمة. 2.7سكان قطاع غزة البالغ عددهم 
 24/5/2104، الحياة، لندن

 
 الجئاا فلسطينياا ال يزالون موقوفين في قسم مركز الوردية التونسي 00": مجموعة العمل" .26

أكـدت مجموعــة العمــل فــي تقريرهــا اليــومي أن عـدد الالجئــين الفلســطينيين الســوريين الــذين تــم تــوقيفهم 
" الجئــًا، 22فـي تــونس منــذ حـوالي الشــهر والنصــف بتهمــة دخـول الــبالد بطريقــة غيــر شـرعية قــد بلــغ "

بـــت مجموعـــة العمـــل الســـلطات التونســـية بـــاإلفراج عـــنهم ومعـــاملتهم أســـوة بـــالالجئين ومـــن جانبهـــا طال
 اآلخرين، ومراعاة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الجئي الحروب.

ميــدانيًا قضــى الالجــئ الفلســطيني "حســين مطــر عبــد الــرحيم" مــن ســكان مخــيم اليرمــوك إثــر إصــابته 
 طريق مطار دمشق الدولي.بعيار ناري عند مروره على 

في حين شهد مخيم اليرموك يـوم أمـس إدخـال كميـات محـدودة مـن المسـاعدات الغذائيـة إليـه، وأشـار  
التقريــر أن ســكان المخــيم يعــانون مــن أزمــات معيشــية كبيــرة جــراء اســتمرار الحصــار المفــروض علــيهم 

عـن العمـل  متوقفـة    ADSLمنذ عدة أشهر، في غضون ذلك ال تـزال خدمـة اإلنترنـت عبـر خطـوط 
منذ سبعة أيام في مخيم خان الشيح بسبب تضرر الكابل الضوئي جراء أعمال القصف المتكررة التي 

 استهدفت محيط المخيم.
فيما أكد التقرير نبأ إفراج األمـن العـام اللبنـاني عـن الطفـل "طـارق زيـاد عنيسـي" فلسـطيني سـوري بعـد 

 هاء مدة إقامته على األراضي اللبنانية.بحجة انت أسبوعيناحتجاز دام ألكثر من 
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وفي ذات السياق أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريرًا بعنوان "لبنان تمنع دخـول 
الالجئـــــين الفلســـــطينيين الســـــوريين والغطـــــاء قـــــانوني" رصـــــد تبعـــــات القـــــرارات اللبنانيـــــة األخيـــــرة بحـــــق 

مشــاكل التــي تعتــرض فلســطينيي ســورية فــي لبنــان أثنــاء فلســطينيي ســورية، كمــا أشــار التقريــر إلــى ال
 تجديدهم إلقاماتهم.  

 23/5/2104، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 
 العالقون خرجوا من المطار إلى إقامة تحت الرقابة األمنية   الفلسطينيونتونس: الًلجئون  .27

الفلســـطينيين الـــذين أفـــرج عـــنهم  فرضـــت الســـفارة الفلســـطينية فــي تـــونس اإلقامـــة الجبريـــة علــى: تــونس
 ( من مطار قرطاج بتونس، وقامت بحجز جوازات السفر الخاصة بهم.5|22صباح أمس الخميس )

هذا وعلمت "قدس برس" مـن مصـادر موثوقـة بـأن الفلسـطينيين محتجـزون اآلن فـي مبيـت تـابع لـوزارة 
السفارة الفلسطينية بالتنسيق مـع السياحة في منطقة الحمامات الجنوبية خارج العاصمة التونسية، وأن 

سلطات األمن التونسية المتواجدة أمام المبيت تقيد حركتهم، وتلزمهم بمرافقة أمنية في حالة أي خروج 
 فردي اضطراري.

من النشطاء والحقوقيين والفلسطينيين إلـى المبيـت لزيـارة  د( عد5|23فيما توافد صباح اليوم الجمعة )
 صحتهم، وتفاجأوا بأن الزيارة ممنوعة.المجموعة واالطمئنان على 

وبعــد تمكــن إحــدى المؤسســات الناشــطة فــي المجــال اإلنســاني والخيــري، مــن الحصــول علــى تصــريح 
بالزيــارة ظهــر اليــوم مــن الســفير الفلســطيني "ســلمان الهرفــي" بالزيــارة، تفاجــأت بتراجعــه عــن التصــريح 

ة، ومن أراد تقـديم مسـاعدات لهـم فليقـدمها مـن ورفضه إتمام اإلجراءات معلاًل ذلك بأنهم "ليسوا بضاع
 خالل الهالل األحمر".

واعتبــر الصــحفي االستقصــائي مــاهر زيــد فــي تصــريح خــاص بـــ "قــدس بــرس" بــأن الســفارة الفلســطينية 
"واقعة تحت تأثير شبكة من العالقات األمنية المرتبطة ـ بــما أسـماه ـ الدولـة العميقـة فـي تـونس والتـي 

نيًا مـع الملـف الفلسـطيني" مشـيرًا إلـى أن "تعامـل السـلطات التونسـية مـع الفلسـطينيين تفرض تعاماًل أم
عبـــر مـــا يســـمى بــــوحدة مكافحـــة اإلرهـــاب التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة، يعتبـــر وصـــمة عـــار فـــي حـــق هـــذه 

 الحكومة".
ما بعـد ورأى زيد أن هذه المعاملة فيها "تجني على أبسط حقوق اإلنسان في حرية الحركـة والتنقـل" سـي

 حصولهم على تأشيرة دخول من الحكومة التونسية.
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هــذا ودعــت عــدد مــن المؤسســات والحقوقيــة والشخصــيات اإلعالميــة ظهــر اليــوم إلــى االحتشــاد أمــام 
المبيت والسماح لهم باالطمئنان على أحوالهم والسـماح للصـحافة بمعرفـة تفاصـيل مـا جـرى معهـم فـي 

 المطار.
 23/5/2104قدس برس، 

 

 معاقا حركيا من الخليل    يعتقلل االحتًل  .28
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلية، الليلـة الماضـية، علـى اعتقـال مـواطن فلسـطيني : الخليل )فلسطين(

 من ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ت متـأخر مـن مسـاء أمـس وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية خاصـة قامـت فـي وقـ

عامـا( أثنـاء تنقلـه بواسـطة  40(، باعتقال المـواطن الفلسـطيني كمـال خيـري عابـدين )5|22الخميس )
 كرسيه المتحرك في شوارع مدينة الخليل.

يشـــار إلـــى أن كمـــال عابـــدين هـــو أحـــد جرحـــى مجـــزرة الحـــرم اإلبراهيمـــي الشـــريف ويعـــاني مـــن شـــلل 
 نصفي. 

 23/5/2104قدس برس، 
 

 في غزة بدعم كويتي مجانيبي يوم ط .29
المطــوع الطبــي التخصصــي الخيــري التــابع لجمعيــة الفــالح  عبــد اكونــا: نظــم مركــز الشــيخ  –غــزة 

 الخيرية يوما طبيا مجانيا لصالح الفلسطينيين المقيمين في شمال قطاع غزة أمس.
ع ادويـة مجانـا الـى وذكرت جمعيـة الفـالح الخيريـة فـي غـزة فـي بيـان لهـا ان اليـوم الطبـي تضـمن توزيـ

جانــب الفحــص المخبــري الشــامل لمئــات المــواطنين الفلســطينيين المرضــى وذلــك بــدعم كــريم مــن اهــل 
 الخير في الكويت.

 24/5/2104السياسة، الكويت، 
 

 انتخاب فلسطين بمنصب نائب رئيس االتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم .31
حاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عضوا في المكتـب ا نتخب أمس األمين العام الت -وفا -برلين 

 (.ITUCالتنفيذي ونائبًا لرئيس االتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم)
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جاء ذلك في ختام أعمـال المـؤتمر العـام الثالـث لالتحـاد الـذي انعقـد فـي العاصـمة األلمانيـة بـرلين فـي 
قـــادة ومنـــدوبي االتحـــادات النقابيـــة  مـــن 2543مـــن الشـــهر الجـــاري بحضـــور  23 – 20الفتـــرة مـــن 

 دوله من دول العالم، وكذلك الوفد النقابي الفلسطيني. 262اتحاد نقابي من  322العمالية يمثلون 
ـــة الشـــرق  ـــس العـــام لالتحـــاد عـــن منطق ـــى جانـــب هـــذا المنصـــب عضـــوية المجل كمـــا سيشـــغل ســـعد إل

 األوسط.

 24/5/2104، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 اإلسرائيليةفي البنوك الفلسطينية بسبب العقوبات ل كشيتكدس ال .30

تتكــدس فــي خــزائن البنــوك الفلســطينية مليــارات الشــواقل بســبب رفــض بنــك اســرائيل  :معــا –بيــت لحــم 
 استقبالها ما يتسبب بخسائر كبيرة في االقتصاد الفلسطيني. 

الفلسطينية بسبب رفض وأكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني تيسير عمرو ان الشيقل مكدس في البنوك 
ـــب  ـــاس علـــى طل ـــرئيس محمـــود عب ـــة" بعـــد توقيـــع ال بنـــك اســـرائيل اســـتقباله فـــي خطـــوة سياســـية "عقابي

 منظمة دولية.  25االنضمام لـ 
وأوضح عمرو ان االجراء االسرائيلي يؤثر على الودائع الفلسطينية، الفتا الى ان اتفاقية "بازل" للعمل 

مــن حجــم الودائــع فــي البنــوك قيــد الطلــب فيمــا يوظــف البنــك  %25المصــرفي تعطــي الحــق ان تبقــي 
 من األموال في استثمارات داخلية وخارجية.  75%

ـــدورة  ـــك ســـيؤثر ســـلبا علـــى ال ـــد توقـــف بنـــوك اســـرائيل عـــن اســـتيعاب الشـــيقل فـــان ذل وأضـــاف انـــه عن
 المصرفية واالستثمارات. 

نشــرها علــى صــفحته علــى موقــع وحســب معلومــات نقلهــا وزيــر االتصــاالت الســابق مشــهور أبــو دقــة و 
البنوك المحلية لديه مليارا شيقل في خزائنه ال يستطيع ايداعها في بنك  أحدالتواصل االجتماعي "فان 

 اسرائيل". 
بــدوره أوضــح الخبيــر االقتصــادي نصــر عبــد الكــريم ان اســرائيل تــرفض قبــول فــائض الشــيقل الموجــود 

د ربما بعد تعثر المفاوضات، مبينـا ان ذلـك مضـر ولـه لدى البنوك الفلسطينية منذ أشهر، لكن ذلك زا
 مخاطر على البنوك بشكل كبير.

 24/5/2104، الحياة الجديدة، رام هللا
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 "إسرائيل"وفاة ضابط مصري متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم قرب الحدود مع  .32
ها، في توفي ضابط مصري متأثرا بجراحه التي أصيب ب: وكاالت –محمد سالمة –شمال سيناء 

هجوم نفذه مسلحون مجهولون على دورية أمنية قرب الحدود المصرية مع إسرائيل، بحسب مصدر 
أفراد من الشرطة المصرية، أصيبوا في وقت سابق من مساء أمس الخميس، في  3وكان  أمني.

 الهجوم الذي نفذه المسلحون، بحسب المصدر األمني.
تغ، كما لم تعلن أي جهة  23:20دث حتى الساعة ولم تصدر السلطات المصرية تعليقا على الحا

 مسؤوليتها عن الهجوم.
24/5/2104القدس العربي، لندن،   

 
 "إسرائيل"مجهولون يفجرون أنبوب غاز في سيناء كان يتم عبره نقل الغاز إلى  .33

فجر مجهولون، مساء اليوم الجمعة، أنبوبا لنقل الغاز في منطقة سيناء، : األناضول -سيناء شمال
من  23ويعد هذا التفجير الثاني خالل هذا األسبوع، والـ  ال شرق مصر، حسب مصدر أمني.شم

 سلسلة التفجيرات التي طالت خطوط الغاز في سيناء.
ذاته بأن األنبوب التي تعرض للهجوم، مساء اليوم، يقع في منطقة الطويل  المصدر األمنيوأفاد 

الفتا إلى أن هذا األنبوب كان يتم عبره نقل الغاز شرق مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى  .2022المصري إلى إسرائيل، قبل وقفه في عام 

 تغ، وأعقبه حالة استنفار أمني بالمنطقة. 26:50الساعة 
ى شركة شرق تعاقدها لتوريد الغاز إل 2022أبريل/ نيسان  20كانت الحكومة المصرية ألغت في 

 المتوسط، التي تقوم بتصديره إلى إسرائيل إلخالل الشركة بشروط التعاقد.
23/5/2104، رأي اليوم، لندن  

 
 الوحدات بطلب من "األونروا"مخيم "لإلسًلميين" في  مهرجانمنع األردن:  .34

سابيع منعت قوات الدرك الحركة اإلسالمية من إقامة مهرجان كانت أعلنت عنه قبل أ :الغد –عمان 
في ساحة مسجد مدارس الوحدات التابعة لوكالة األونروا أمس إلحياء ذكرى النكبة، على إثر "طلب 

 من الوكالة"، بحسب مصادر متطابقة. 
وأجلت الحركة اإلسالمية المهرجان، بحسب ما صرح به الناطق باسم المهرجان أمجد الزعاترة، قائال 

لعمل اإلسالمي مساء الخميس بمنع إقامة المهرجان، إن محافظ العاصمة أبلغ قيادة حزب جبهة ا
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فيما قررت الحركة تأجيله نحو أسبوعين، مرجحا أن يتم اختيار المجمع الجنوبي في الوحدات إلقامة 
 المهرجان.

من جهته، أعرب األمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي القيادي حمزة منصور، عن أسفه لمنع 
لـ"الغد" "أنا آسف الستجابة الحكومة األردنية لطلب الوكالة منع  المهرجان، قائال في تصريح

المهرجان، نحن نتحدث عن مهرجان عن حق العودة لفلسطين، والفعالية هنا ليست مركزية بل أهالي 
 مخيم الوحدات رغبوا في إحياء الذكرى".

 24/5/2104، الغد، عّمان
 
 تلة وسط انتقاداتالراعي إلى فلسطين المح بشارةالبطريرك الماروني  .35

غادر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قبل ظهر أمس،  "الخليج": -بيروت 
بيروت، متوجهًا إلى األردن واألراضي المقدسة في فلسطين المحتلة، عن طريق عمان، على متن 

 طائرة خاصة في إطار زيارة رعوية، حيث سيواكب زيارة البابا فرنسيس إلى هناك.
وشكلت الزيارة مادة سجال بين اللبنانيين، إذ شجعها البعض وأيدها ورفضها البعض اآلخر واعتبرها 
تصب في خانة التطبيع مع العدو، خاصة وأنها تشكل سابقة في تاريخ البطريركية المارونية التي لم 

المحاوالت ولم تنفع كل  يسبق ألحد من بطاركتها أن زار األراضي المحتلة ولو ضمن وفد كنسي.
التي جرت مع بكركي إلقناع الراعي بالعدول عن الزيارة لما تحمله من مخاطر قد يتم استغاللها من 

 جانب العدو العتبارها وكأنها نوع من التطبيع واالعتراف باحتالله.
 24/5/2104، الخليج، الشارقة

 
 استشهاد تركي متأثراا بجراح أصيب بها في "أسطول الحرية" .36

( متأثًرا بجراحه التي أصيب بها عقب 5-23هد متضامن تركي مساء أمس الجمعة )استش: أنقرة
، ليرتفع عدد 2020هجوم االحتالل الصهيوني على سفينة "مافي مرمرة" التركية نهاية مايو 

 المتضامنين األتراك الذين استشهدوا جراء الهجوم إلى عشرة.
تشهد بعد مكوثه في العناية المركزة ألربعة وقالت مصادر تركية إن المتضامن أوغور سويالماز اس
وأوضحت المصادر أن سويالماز كان من  أعوام متواصلة، وكان خاللها في حالة موت سريري.

 أبرز المتابعين للملف الفلسطيني، وأخذ على عاتقه وعائلته تكاليف جزء من سفينة مرمرة التركية. 
23/5/2104، المركز الفلسطيني لإلعًلم  
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 م "اإليسيسكو" يدعو إلى االهتمام بحماية اآلثـار والمعالم اإلسًلمية في فلسطينمدير عا .37

أكد المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" عبد العزيز بن عثمان : عمان
يسيسكو" التويجري، أن التراثا الحضاريَّ اإلسالميَّ بات مهدًدا في عدد من الدول األعضاء في "اإل

التي تتعرض لحروب واضطرابات، وفي القدس الشريف، وفي غيرها من المدن الفلسطينية الواقعة 
تحت االحتالل اإلسرائيلي، وهو األمر الذي قال إنه دفع بـ "اإليسيسكو" إلى االهتمام بحماية اآلثـار 

يها الثروة اآلثارية والمعالم اإلسالمية في فلسطين، وفي غيرها من الدول األعضاء التي تتعرض ف
لألخطار، فأنشأت )لجنة اإليسيسكو لخبراء اآلثـار( تنفيذا لقـرار صادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي 

 العاشر المنعقد في كوااللمبور العام الماضي.
23/5/2104قدس برس،   

 
 الفروف: من المهم الحفاظ على فرص استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  .38

الخارجية الروسي سيرغي الفروف في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو الثالث لألمن الدولي  شدد وزير
مايو/أيار، على أهمية الحفاظ على الفرص الستئناف مفاوضات السالم بين  23يوم الجمعة 

الفلسطينيين واالسرائيليين. وأضاف أن "خبرة السنة األخيرة تدل على أن الجهود األحادية الجانب لم 
كافية في هذا المجال، ويجب العودة الى العمل المشترك بهدف تحقيق حل ثابت وعادل وشامل  تعد

 للقضية الفلسطينية، وذلك على االسس القانونية الدولية المعروفة".
وأشار الوزير الى أن هذا الحل يراد منه أن يضمن األمن وحسن الجوار والمستقبل الكريم لفلسطين  

األخرى بالمنطقة. ولفت الى أن ضرورة الرد على التطورات في دول أخرى  واسرائيل وكافة الدول
 بمنطقة الشرق األوسط يجب أال تصرف االنتباه عن مهمة تسوية النزاع الشرق أوسطي.

23/5/2104، روسيا اليوم  
 
 النرويج تدعو للتحقيق في حادث قتل االحتًلل لفلسطينَيْين .39

راء تحقيق مستقل وواضح للرأي العام، في حادثة استشهاد شددت النرويج على ضرورة إج: األناضول
ونشرت وزارة الخارجية النرويجية، بيانًا لها،  شابين فلسطينيين أعزلين على يد جنود إسرائيليين.

الخميس الماضي، أعلنت من خالله رد فعل غاضبًا بعد ظهور فيديو يوضح قنص قوات االحتالل 
 من الشهر الجاري في الضفة الغربية. 25الـ اإلسرائيلي لشابين فلسطينيين في 
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وذكرت الوزارة النرويجية في بيانها، أن "عملية قتل فلسطينيين أعزلين في الضفة الغربية من قوات 
األمن اإلسرائيلي أمر خطير للغاية"، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مسقل حول الحادث وكشفه 

: وعلى قوات األمن اإلسرائيلي االبتعاد عن التصرفات التي وأضاف البيان للرأي العام ليعلم الحقيقة.
 من شأنها قتل الناس عمدا في المواقف التي ال تحتمل أي تهديد من هؤالء األشخاص".
23/5/2104فلسطين اون الين،   

 
 الصعود الثاني لألصولية الهندوسية .41

، انتقل 2000ي( في )حزب الشعب الهند« بهاراتيا جاناتا»منذ تأسيس حزب : محمد سيد رصاص
مقعدًا  202إلى  2004هذا الحزب في حيازته مقاعد بالبرلمان الهندي صعودًا، من مقعدين عام 

، ما مّكنه من تشكيل ائتالف حكومي 543، وذلك من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 2000عام 
 .2004ت بقيادته استمر في الحكم بنيودلهي حتى خسارته أمام حزب المؤتمر في انتخابا

تزامن صعود الحزب مع صعود موجة عالمية من التدين السياسي، شملت األصولية اإلسالمية 
بشقيها اإلخواني السني )منذ أواسط السبعينيات( والخميني الشيعي مع وصول آية ا الخميني 

تخب بابا ، فيما دخل البابا يوحنا بولس الثاني )المن2070شباط )فبراير(  22للسلطة في طهران يوم 
فلسفي يعادي موجة  -، وهو محافظ ذو اتجاه الهوتي2070تشرين األول/ أكتوبر  26للفاتيكان في 

بمعناها الفلسفي( في صدام مع الشيوعية السوفياتية، وهو البولندي األصل، من « الحداثة الغربية»
 .2000البولندية صيف « حركة التضامن»خالل رعايته 

( 2000اإلنذار األول بقرب تداعي البناء السوفياتي عالميًا )أفغانستان  وكان التفجير البولندي هو
قليميًا )كتلة حلف وارسو في صيف وخريف  ، وقد بدأت في العاصمة البولندية في حزيران 2000وا 

حين فقد الشيوعيون السلطة( وداخليًا )حين تفكك بناء االتحاد السوفياتي في األسبوع األخير  2000
 (.2002من 
الوطنيةا الهندية مع رؤية ثقافية للديانة الهندوسية في وحدة عضوية، « بهاراتيا جاناتا»الهند، مزج  في

في المئة من مجموع السكان، ويشكل المسلمون  04ضمن مجتمع ال يشكل الهندوس فيه سوى 
مترافقة مع حركة انفصال مؤلمة أدت إلى  2047في المئة، وفي بلد كانت والدته عام  20-22
الدة دولة للمسلمين هي باكستان دخلت في ثالث حروب مع الهند. وأضيفت إلى تلك الرؤية و 

 2002السياسية طائفيٌة هندوسية توجهت ضد المسلمين المحليين، وبلغت ذروتها عام -الثقافية
باضطرابات أشعلها قادة الحزب، مثل الل كريشنا أدفاني، انتهت بتدمير المسجد البابري في أيوديا، 
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في والية كوجيرات  2002دعوى أنه مقام على موقع معبد اإلله الهندوسي رام، ثم باضطرابات عام ب
رِّدا  2000ضد المسلمين، حيث قتل  ألفًا من بيوتهم، واتُّهم بها أحد قادة الحزب ناريندرا  250وش 

 .2024مودي، رئيس وزراء الوالية، وهو زعيم الحزب عام 
 -مع نزعة من المحافظة األخالقية« بهاراتيا جاناتا»لوطنية الهندية عند ترافق توحيد الهندوسية مع ا

االجتماعية ومع عداء شديد لحركة التبشير المسيحية، التي القت رواجًا بين الهندوس دون المسلمين 
قبال على التكنولوجيا الغربية عند 2.0والسيخ )  في المئة(، وللقيم الثقافية الغربية، ولكن مع انفتاح وا 

حزب كانت قاعدته االجتماعية متمركزة في التاجر الهندوسي الصغير والمتوسط، في وقت كان 
أكثر تعليمًا وأكثر ثراء، ولهم توزُّع أكبر في اإلدارة الهندية يفوق  -كوسط اجتماعي عام-المسلمون 

مانيته، ، مفّضلين عل«حزب المؤتمر»نسبتهم العددية، وكانوا يصبون أصواتهم منذ االستقالل لـ 
وأحيانًا الشيوعيين، كما حدث في واليتي البنغال الغربي وكيراال، على تشكيل أحزاب إسالمية فئوية 

 خاصة.
كان الصعود االقتصادي الهندي منذ أواسط الثمانينيات دافعًا للفئات الوسطى والتجار الصغار 

سطى، وقد ترافق هذا عند هؤالء، والمتوسطين نحو األعلى، وللشرائح العليا من الفقراء نحو الفئات الو 
، وكانت مرآتها أصواتًا «بهاراتيا جاناتا»ومعظمهم من الهندوس، مع طائفية سياسية كان وعاؤها 

 202(، 2006) 262(، 2002) 220(، 2000) 05متصاعدة لهذا الحزب في مقاعد البرلمان: 
االجتماعية مع  -افظة الثقافية(، كما كان األمر عند األصولية اإلسالمية، حيث ترافقت المح2000)

 انفـتاح كبير على التكنولوجيا، وهو أمر نجده عند األصولية اليهودية أيضًا.
الذي مزج علمانيته مع « المؤتمر»حصل أمٌر مشابه عند الهندوس، وانفضاض عن علمانية حزب 

اإلتني،  -الثقافي -رؤية للوطنية الهندية ال تحددها بديانة بل بمكان جغرافي يضج بالتنوع الديني
ل أيديولوجيًة لحزب رأى  -وكان االنفضاض مترافقًا مع إحساس ثقافي سياسي بالذات الهندوسية تحوَّ

األكثرية ولم ير األقليات، التي كان عداؤه لها ال يقتصر على المسلمين، بل السيخ أيضًا، حين 
ناء أحداث معبد السيخ الذهبي في والية البنجاب أث 2004في اضطرابات « بهاراتيا جاناتا»اشترك 

في أمريتسار والتي تسببت في اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي. كانت األصولية الهندوسية هنا 
مرفقة بتصلب في السياسة الخارجية تجاه باكستان والصين، مع انفتاح على واشنطن وتل أبيب 

 «.عدم االنحياز»وابتعاد عن رؤية حزب المؤتمر لـ 
، ط بقت هذه 2004و 2000والية برلمانية كاملة بين عامي « بهاراتيا جاناتا»حكم في فترة 

التوجهات بعناية رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي. كانت فلسفة النمو االقتصادي ممزوجة 
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، وأيضًا مع الطائفية «بهاراتيا جاناتا»االجتماعية عند الحكومة وعند أنصار  -بالمحافظة الثقافية
ورد الفعل  2002سبتمبر  22لمسلمين والتصلب ضد باكستان، وخصوصًا بعد أحداث تجاه ا

الجهادي، ما انعكس  -بشقيه اإلخواني والسلفي« اإلسالم السياسي»الهجومي من واشنطن تجاه 
في « بهاراتيا جاناتا»ازديادًا في مكانة نيودلهي في الرؤية العالمية االستراتيجية األميركية. سقط 

، وفي انتخابات 226نحو  2000، وفي انتخابات 230وهبطت مقاعده إلى  2004 انتخابات
مقعدًا. كان األداء  202أغلبية تتيح له الحكم منفردًا كحزب بـ « بهاراتيا جاناتا»سجل  2024

الحاكم خالل السنوات العشر األخيرة، مع تباطؤ النمو االقتصادي « المؤتمر»االقتصادي لحزب 
لرئيسي في سقوطه، ، فيما كان هناك صعود وازى النمو الصيني في فترة العقد الهندي، العامل ا

األول من القرن الواحد والعشرين، يضاف إلى ذلك تفشي الفساد في الجسم اإلداري الحكومي، إلى 
، نال مستندًا إلى مبدأ «AAPحزب اإلنسان العادي: »هو  2022درجة أن حزبًا تأسس عام 

المرتبة الثانية في مجلس العاصمة وحصل  2023أيديولوجية حزبية، عام  مكافحة الفساد من دون
 .2024على أربعة مقاعد في برلمان 

بسبب االضطراب الطائفي، وخصوصًا بعد أحداث كوجيرات « بهاراتيا جاناتا»سقط  2004في عام 
في  2002وما ولدته من توتر بين الهندوس والمسلمين، في وقت لم تكن تداعيات  2002عام 

في « حزب المؤتمر»وفساد  2024أيوديا قد التأمت، لكنه عاد للسلطة بسبب وضع االقتصاد عام 
 الحكم.

: في 2024هناك على األرجح عامل ثالث وراء صعود األصولية الهندوسية ثانية للسلطة عام 
اد قوة األحزاب انتخابات البرلمان األخيرة مؤشرات على ضعف األحزاب العابرة للجغرافيا الهندية وازدي

( واألحزاب ذات 543من أصل 2024مقعدًا في انتخابات  224اإلقليمية المستقرة )نالت كمجموع 
في والية  NCP« المؤتمر الوطني»النفس الوطني العام ولكن التي لم تتجاوز حدود إقليمها )حزب 

األصل سونيا  اعتراضًا على زعامة اإليطالية« incحزب المؤتمر »مهاراشترا، الذي انشق عن 
التي لم تتجاوز حدود والية آسام( « الجبهة الديموقراطية لعموم الهند»، و 2000غاندي للحزب عام 

، منبوذو spواألحزاب ذات الطابع القطاعي الفئوي )منبوذو والية أوتار براديش: الحزب االشتراكي 
 ومسلمو والية بيهار: حزب راشتريا جاناتا دال(.

، وهي ثالثة أحزاب 20إلى  20، والحزبان الشيوعيان من 44إلى  206من هبط « حزب المؤتمر»
عابر للجغرافيا الهندية بحكم توزع « بهاراتيا جاناتا»عابرة لعموم الجغرافيا وللمكونات الهندية، فيما 

أبناء األكثرية الهندوسية ولكن ال يعبر في كتلته التصويتية مكونات المجتمع الهندي، وربما كان 
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يهدف إلى تشكيل جدار مركزي في  2024في انتخابات « بهاراتيا جاناتا»أغلب الهندوس لـ لجوء 
دلهي أمام نمو النزعات اإلقليمية في واليات تاميل نادو)هنا إثنية أيضًا( وأندرا براديش، إضافة 

 لالقتصاد وسجله الجيد في فترة حكمه السابقة.
 ادم؟نذير باضطراب داخلي هندي ق 2024هل انتخابات 

24/5/2104الحياة، لندن،   
 
 0948يلتقون بطريركهم للمرة األولى منذ العام  "سرائيل"إالموارنة في  .40

ثمة كارثة إنسانية وحضارية وسياسية مقبلة، بال ريب، على فلسطين. تتمثل في ان : مأمون كيوان
حال استمرت أرض المسيحية االولى، قد تصبح خالل العقود القليلة المقبلة بال مسيحيين، في 

معدالت الهجرة على حالها من حيث االرتفاع المتسارع نتيجة تضافر عوامل طرد سياسية 
 واقتصادية.

في المئة. لكن،  23نحو  2000كانت نسبة المسيحيين في فلسطين الى مجموع السكان في سنة 
صارت  2032في المئة. وفي سنة  0،6هبطت إلى  2027مع بداية االنتداب البريطاني في سنة 

فبلغت نسبة  2000في المئة. أما في سنة  0أصبحت نحو  2040في المئة. وفي سنة  0،0
 265في المئة فقط، وهذه حال مروِّّعة، فعددهم اليوم ال يتجاوز  2،6المسيحيين في فلسطين قرابة 

 الفا في الضفة والقطاع. وللمقارنة فقط، فقد كان عدد 50ألفا في إسرائيل و 224ألفا، بينهم 
آالف نسمة. ولو بقي هؤالء في أرضهم  220في الضفة الغربية وحدها  2040المسيحيين في سنة 

 .2002لبلغوا المليون نسمة في سنة 
وعاشت في فلسطين جماعات مسيحية متعددة، وكانت أولى الكنائس االنجيلية ظهرت في القدس 

جمعات المسيحية وفق المذاهب بعد احتالل ابراهيم باشا المصري فلسطين. وتنقسم الت 2032سنة 
إلى: األرثوذكسية واألرثوذكسية غير الخلقدونية والكاثوليك والبروتستانت. وتعتبر البطريركية 
األرثوذكسية اليونانية نفسها الكنيسة األم لجميع الكنائس في القدس بعدما منحها هذه الصفة مجمع 

، وتعد الكنيسة الرئيسة حيث 2054ام . وقد انفصلت هذه الكنيسة عن روما ع452خلقدونية عام 
 ألف مسيحي. 200ألف مسيحي أرثوذكسي من إجمالي  220تضم نحو 

إلى جانب الكنيسة األرثوذكسية اليونانية كنائس أرثوذكسية أخرى هي: الكنيسة األرثوذكسية الروسية 
نشطت الرومانية  ، بينما2050والكنيسة األرثوذكسية الرومانية. وقد تأسست الروسية في القدس عام 

 .2035داخل القدس عام 
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أما الكنائس غير الخلقدونية فتضم األرمن واألقباط واألثيوبيين والسريان. ويرجع وجود األرمن 
األرثوذكس في القدس إلى القرن الخامس الميالدي. وخالل القرن التاسع عشر وأثناء الحرب العالمية 

لقدس بشكل غير مسبوق نتيجة المذابح التي تعرضوا األولى وبعدها نمت التجمعات األرمنية في ا
 25إلى ما يزيد عن  2030لها خالل هذه الحرب في أرمينيا، فوصل عددهم في القدس قبل عام 

 ألف شخص، واعتبروا ثالث أكبر تجمع مسيحي في فلسطين.
في مصر إلى  وتتبع الكنيسة القبطية األرثوذكسية بابا األقباط في مصر. ويرجع تأسيس هذه الكنيسة

شخص فقط يتركزون  2000القرن األول الميالدي. واليوم يضم التجمع القبطي األرثوذكسي نحو 
 في القدس والناصرة وبيت ساليم.

وتأسست الكنيسة األرثوذكسية في القدس في أوائل القرن الرابع الميالدي. وتمتعت هذه الكنيسة 
دسة المسيحية خالل فترة الحكم العثماني. وتضم بوضعية متميزة بالنسبة للخدمة قي األماكن المق

ميالدي عام  037حاليًا عشرات األشخاص يعملون في األماكن المقدسة في القدس. ويعتبر العام 
تأسيس الكنيسة األرثوذكسية السورية في القدس، وأصبح لها مقر ورئيس في القدس منذ العام 

 ي القدس وبيت ساليم.شخص يعيش معظمهم ف 2000. وتضم حاليًا نحو 2472
يعود ظهور التجمعات المسيحية البروتستانتية في الشرق األوسط إلى أوائل القرن التاسع عشر، 
وكانت لها بعثة تبشيرية في القدس مهمتها إقناع اليهود وبعض المسلمين بالمسيحية إال أنها لم 

وتم  2042القدس عام  تستطع جذب سوى بعض األرثوذكس. وقد أنشئت الكنيسة األنغليكانية في
 شخص. 4500وتضم حاليًا نحو  2076انتخاب أول رئيس عربي لها عام 

أيضًا، وذلك بعد اتفاق ملكة إنكلترا وملك  2042أما الكنيسة اللوثرية في القدس فتعود إلى العام 
أصبح لهذه البعثة رئيس من المتحدثين  2070بروسيا على إيفاد بعثة إلى القدس. ومنذ العام 

 من ذوي األصول األلمانية. 200عربي و 500العربية. ويضم التجمع اللوثري اليوم نحو ب
شخص  000كنيسة البابتيست التي تضم حاليًا  2022وكانت تأسست في مدينة الناصرة في العام 
ويتركز عملها  2040التي بدأت ببعثة عام  اإلسكتلنديةيتحدث معظمهم العربية، إضافة إلى الكنيسة 

 ال التعليم والصحة.في مج
شخصًا فقط. أما الكنيسة  350نحو  2663وتضم الكنيسة الكاثوليكية السورية التي تأسست عام 

بعد انشقاقها عن الكنيسة األرمنية األرثوذكسية،  2742األرمنية الكاثوليكية التي تأسست عام 
شخص  000حو ، وهي تضم اليوم ن2042ورئيسها كان في بيروت وعاد إلى القدس في العام 

 2055يقيمون في القدس وحيفا وقطاع غزة. أما الكنيسة القبطية الكاثوليكبة فأصبحت منذ العام 
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ألف شخص من أتباع الكنيسة  30تتبع البطريرك الكاثوليكي المصري. ويقيم في فلسطين نحو 
 الالتينية يتوزعون على كنائس عدة.

 
 االنتشار الماروني

شخص معظمهم في منطقة الجليل. وهناك مطران ماروني في  6700و يتبع الكنيسة المارونية نح
. وأخيرًا، قدر رئيس أساقفة حيفا واألراضي المقدسة للموارنة المطران موسى 2005القدس منذ العام 

نسمة، عدا اللبنانيين الذين تركوا بلدهم قسرًا عام  7500الحاج عدد الموارنة في فلسطين بنحو 
 نسمة. 2500ويقّدرون بـ  2000

ولم يشكل الموارنة في الماضي والحاضر ثقاًل طائفيًا كنسيًا في فلسطين، إذ إن موطنهم الرئيس في 
في القدس »لبنان، ويذكر المؤر  كونيل وجود الموارنة في القدس خالل القرن التاسع عشر بقوله: 

 «.قّلة من الكاثوليك يتبعون الطقس الماروني ويصّلون في كنائس الالتين
، 2005تكون اإلكليروس الماروني في فلسطين من نائب بطريركي يقيم عادة في القدس منذ عام وي

رّقي الخوري  2006إضافة إلى رئيس أساقفة صور واألرض المقدسة ويقيم في صور. وفي عام 
بولس الصياح، إلى الدرجة األسقفّية على يد الكاردينال البطريرك مار نصر ا بطرس صفير، 

حريصا، ليتوّلى  –مطارنة الكنيسة المارونية، في قداس احتفالّي في بازيليك سّيدة لبنان بمشاركة 
رعاية أبرشّية حيفا واألراضي المقّدسة، وع ّين نائبًا بطريركيًا على مدينة القدس واألراضي الواقعة 

عائلة  44قدس تحت السلطة الوطنية الفلسطينّية وأراضي المملكة األردنّية الهاشمّية. وتعيش في ال
 مارونية، تقيم داخل أسوار البلدة القديمة بالقرب من باب الخليل.

نسمة، وهو أكبر حضور للموارنة في فلسطين. وتشير  3500ويصل عدد الموارنة في حيفا الى 
. وبحسب إحصاء أجرته حكومة 2677المصادر المارونية إلى أنهم قدموا إلى حيفا من لبنان عام 

 3560لجأ  2040. وفي عام 4203بلغ عدد الموارنة في حيفا  2045اني عام االنتداب البريط
منهم إلى لبنان وسورية واألردن ودول أخرى. وفي السنوات الالحقة، وبسبب التكاثر الطبيعي ونزوح 
موارنة من قرى الجش وأقرت وكفر برعم والمنصورة في الجليل الفلسطيني األعلى نحو حيفا أخذ 

 اد.عددهم في االزدي
والعائالت المارونية في حيفا هي: جبران، سالمة، يعقوب، راشد، غنطوس، جبور، حلو، عقل، 
دكور، صافية، فرحات، ديبي، هاشول، طنوس، سوسان، خلول، زكنون، بطرس، عليمي، خليل، 
اندراوس، اسحق، زيناتي، دياب، عبدا، أبو وردة، صادر، نصار، لحود، عتمة، سليمان، زهرة، 
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فارس، سروع، مرشي، مغيزل، روزه، مطانس، شوفاني، سويد، شكري، مطر، أبو سنة،  مارون،
خوري، عبود، جريس، رشيد، عيس، مصلح، وبوباني. وتوجد للموارنة في حيفا كنيسة مار لويس 

زمن السلطان عبدالحميد، وأول راعي لرعية حيفا هو األب بولس  2000الملك التي بنيت في سنة 
 كّساب.
أرسل الكاهن  2742ة عكا فقدموا إليها من لبنان في بداية القرن السادس عشر، وفي سنة أما موارن

الشاب ميخائيل فاضل لخدمة الرعية في عكا من لبنان، فجمع العائالت المارونية التي كانت تتعبد 
، وتعرف 2752في الكنيسة الالتينية )الفرنسيسكان(، وشرع في بناء كنيسة تخصهم، دشنت سنة 

 كنيسة السيدة الوردية. باسم
نسمة، ومن العائالت المارونية في هذه المدينة: ساسين،  300 حواليويبلغ عدد الموارنة في عكا 

مخول، عبادو، أبو ورده، فارس، ضو، حلو، وجبران. وكاهن الكنيسة هو األب نائل حلو الذي تسلم 
 .2003المنصب عام 

قرية في شمالي فلسطين، مختلطة  -ت إلى الجشووفق الروايات المارونية فإن أول عائلة وصل
، ثم جاءت في أعقابها «لحود»من جبل لبنان هي عائلة  -نسمة 2200دينيًا، عدد الموارنة فيها 

عائالت مارونية أخرى من جبل لبنان كعائلة جبران، الياس، عقل، علم، عبود، خريش وغيرها. 
ريش، شولي، جبران، هاشول، علم، عقل، والعائالت المارونية التي تسكن الجش اليوم هي: خ

سليمان، ديب، ظاهر، يعقوب، لحود. زكنون. أبو فارس. مغيزل، عيس، خلول، زهرة، الياس، 
صادر، فرحات، اسمير، مارون، اندراوس، فارس، إبراهيم، مخول، مطانس، بطرس، جريس، 

ر. وللموارنة في طنوس، سوسان، فرح، شحادة، سروع، بوبان، حبيب، عبود، نجم، أيوب ومنصو 
 الجش كنيستان: كنيسة السيدة وكنيسة مار مارون.

من قرية صربا  2000ماروني، قدموا عام  200مسيحي، منهم  2000ويسكن في قرية عسفيا نحو 
قرب صيدا في لبنان. وللموارنة في عسفيا كنيسة تحمل اسم كنيسة مار شاربل، ومن العائالت 

هو األب ناجي  2006ور، وهلون. وكاهن القرية منذ عام المارونية في عسفيا: مارون، وقعب
 يعقوب.

 2630ويعد الموارنة أقدم سكان الناصرة المسيحيين، حيث استدعاهم الرهبان الالتين من لبنان عام 
لمساعدتهم في تعمير الناصرة، واستعانوا بهم في بناء الدير والكنيسة. ويبلغ عددهم في الناصرة اليوم 

يمارسون شعائرهم الدينية في كنيستين هما: كنسية الموارنة وكنيسة البشارة نحو ألف شخص، و 
 المارونية الجديدة.
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وتفيد صورة واقع الوجود المسيحي عمومًا وعلى نحو خاص الماروني في فلسطين االنتدابية، التي 
سيرافق البابا يزورها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للطائفة المارونية في لبنان بشارة الراعي الذي 

الرعوية لهذه الزيارة ال تلبي وحدها متطلبات استمرار الوجود  -فرنسيس، أن الوظيفة الدينية 
المسيحيين وتجنيدهم « أسرلة»المسيحي وعلى نحو خاص المسيحي الماروني، فمخاطر محاوالت 

المخاطر الكبيرة  اليهودية، من« القومية»مسيحية على غرار « قومية»في الجيش اإلسرائيلي، وفبركة 
 المتوقعة.

24/5/2104الحياة، لندن،   
 
 التسوية السياسية.. والسًلم الموعود .42

 فاروق القدومي
لقد قيل أن من يحكم الشرق األوسط يحكم العالم، ومن له مصالح في العالم يتوجب عليه ان يهتم 

 بالشرق األوسط.
ت الواليات المتحدة استراتيجية جديدة مع نهاية الحرب الباردة وتفكك المنظومة االشتراكية، وضع

لمنطقة الشرق األوسط، لمواجهة خطرين يهددان استمرار الهيمنة األمريكية في العالم العربي، أولهما 
فقدان السيطرة على نفط العراق وثانيهما تهديد أمن واستقرار إسرائيل، وهذا يؤدي إلى اختالل توازن 

 القوى في المنطقة.
األولى، الحرب الطاحنة التي دارت بين أكبر قوتين عسكريتين آنذاك العراق  فكانت حرب الخليج

يران، حيث لعبت الواليات المتحدة دور المحرض الرئيسي بالتنسيق مع دول خليجية في مقدمتها  وا 
السعودية التي أصابها الهلع من قيام الثورة اإلسالمية في إيران، إذ رأت في هذه الثورة اإلسالمية 

محدقًا ستؤثر وال شّك على دول الخليج وتشكل تهديدًا حقيقيًا ألنظمة الحكم القائمة المرتبطة خطرًا 
عضويًا بأمريكا والدول الغربية االستعمارية، وكذلك تنامي القدرات العسكرية واالقتصادية لدى 

 -يكيالعراق، هذان البلدان سببًا هاجس الخوف والرعب لدى حكام الخليج، فسعوا وفق مخطط أمر 
صهيوني لتدميرهما وخلق روح العداوة بين الشعبين الشقيقين الجارين ومحاصرة الثورة اإلسالمية لكي 
ال تحقق الهدف المنشود ونصرة شعبنا الفلسطيني، فكانت الحرب الضروس التي دامت أكثر من 

ناتهما ثماني سنوات سقط فيها مئات اآلالف ودمرت البنى التحتية لكليهما واستنفذت كل إمكا
ومواردهما فه زم االثنان معًا وتمزقت اللحمة اإلسالمية، وتراجع النمو االقتصادي واستغلت إسرائيل 

 الفرصة ودمّرت المفاعل النووي العراقي.
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وجاءت الخطيئة الثانية عندما دخل جيش العراق العربي إلى دولة شقيقة هي الكويت، بتشجيع 
واألفقي في الوطن العربي، وأيقّنا حجم المؤامرة ودور أمريكي مستتر لخلق االنقسام العمودي 

المتآمرين لضرب العراق. وتعود بنا الذاكرة إلى العقد الستيني من القرن الماضي حيث استطاع 
المغفور له جمال عبد الناصر أن يلجم الزعيم عبد الكريم قاسم ومنعه من دخول الكويت بوضع 

 لدين.قوات عربية رمزية على الحدود بين الب
شتّان بين الزمنين، زمن الوعي القومي والكبرياء العربي، والزعامة البصيرة المدركة ألبعاد المخاطر 
التي يمكن أن تجر أمتنا وأقطارنا العربية إلى ما ال ي حمد عقباه، وفي زمن ضاعت فيه كل المعايير 

لمشاركة في ضرب قوانا وضعفت الروح القومية، زمن التشرذم والتبعية والهروب إلى األمام، وا
ر شعبه العربي ون هبات  -القومية إرضاًء لرغبة الحلف الصهيوني رِّب العراق وح وصِّ أمريكي، ض 

 خيراته والكل يتفرج والبعض يتشفى.
شّنت الواليات المتحدة وحلفاؤها حربًا على العراق، وعملت على تفكيك جيشه الوطني، ومارس 

نفطية وآثاره التاريخية، ومارست اغتيال علماءه وقادته، وحاولت إثارة الغرباء النهب والسرقة لخيراته ال
 النزعات الطائفية والمذهبية ولكنها لم تنجح في النهاية.

حروب ثالث ونحن نعيش في خنوع وازدراء اآلخر لنا كعرب، ونرنو إليه كأنه المنقذ والحامي، 
جرائم االستعمار وسلخ األوطان؟ ألم يكفي االستعانة بالعدو ضّد الشقيق، فلمصلحة من؟ ألم نكتوِّ ب

ما أصابنا من نكبات ونكسات وجرائم؟ واليوم جاء دور اإلرهاب، الصناعة الغربية بامتياز وبتمويل 
 عربي خليجي.

ذلنا وأصابنا الضعف  نحن شعب فلسطين، شعب المقاومة والصمود حامي المقدسات والقدس، خ 
 وال نرضخ او نستسلم.والضيق، لكننا ن حيي األمل من العدم 

التي طرحها الرئيس األمريكي األسبق بوش ” األرض مقابل السالم“لقد قبلنا مع إخواننا العرب مبادرة 
األب ب عيد حرب الخليج الثانية المدمرة وشاركنا في مؤتمر مدريد للسالم المزعوم، وأجرينا مفاوضات 

قيد أنملة، وخرج علينا من الخفاء اتفاق أوسلو ماراثونية مع العدو اإلسرائيلي في واشنطن ولم تتقدم 
ج( وكأننا  -ب -الذي يقضي بحكم ذاتي محدود وتقسيم أرض الضفة الفلسطينية إلى أقسام ثالث )أ

في وطن للغير، ولكن كعادتها رفضت إسرائيل أية تسوية عادلة وتنكرت لمبادرة األرض مقابل 
عى باستمرار لقضم واحتالل كل فلسطين وأراٍض السالم، ألن إسرائيل ترفض السالم باألساس وتس

 عربية إلسكان قطعان القادمين تحت اسم المهاجرين.
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سرائيل إللغاء البنود األساسية في الميثاق  أذعنت القيادة الفلسطينية لمطالب الواليات المتحدة وا 
ئيس بحضور الر  2006الذي ع قد في غزة عام ” تجمع الهرج والمرج“الوطني الفلسطيني في 

األمريكي األسبق كلينتون على امل الوصول إلى حل عادل لقضية فلسطين، وخاب األمل ولم 
تتزحزح إسرائيل عن مواقفها وال قامت اإلدارة األمريكية بأي ضغط عليها، واتخذت الدول العربية في 

، وكان ذلك قرارًا بتبني استراتيجية جديدة هي استراتيجية السالم 2006مؤتمر القمة بالقاهرة عام 
اإلسرائيلية، ومع  -بمثابة النأي بالنفس والتنصل من واجباتهم القومية، والرضو  لإلمالءات األمريكية

 هذا لم يتحقق أي تقدم في المسرة السياسية.
وتفّتق العقل العربي وتقدم األمير عبد ا بن عبد العزيز )ولي العهد آنذاك( بمبادرة تبناها مؤتمر 

بعد ان أضاف إليها الرئيس اللبناني السابق العماد  2002لذي ع قد في بيروت عام القمة العربي ا
” شارون“إميل لحود بندًا رئيسيًا خاصًا بقضية الالجئين، لكن رئيس وزراء إسرائيل في ذاك الوقت 

أحرقها على أبواب مخيم جنين بعد ان ارتكبت القوات اإلسرائيلية الغازية لمنطقة السلطة القائمة 
ريمة نكراء بحق أبناء شعبنا الذين كبدوه خسائر فادحة رغم قلة السالح والمدد، وما زال إخواننا ج

رهاب منظم  واستراتيجيتهمالعرب متمسكون بمبادرتهم  رغم ما تقوم به دولة االغتصاب من جرائم وا 
 ضّد شعبنا في فلسطين.

التي استطاع ” خريطة الطريق“ ثم قام الرئيس األمريكي السابق بوش االبن بترجمة رؤياه وقدم
شارون إفراغها من جوهرها بتحفظاته األربعة عشر ورسالة التي قدمها الرئيس بوش المؤيدة لما 

 طرحه شارون بدون أي تحفظ.
أمام ذلك، علينا أن نتعلم دروسًا من التجارب المتتالية والتي تؤكد أن إنهاء االحتالل واستعادة الحق 

الالجئين إلى أرضهم فلسطين ال يتّم بالوسائل السياسية وتقديم المبادرات  واألرض المغتصبة وعودة
تاحة المزيد من الزمن لتنجز أهدافها  ألنها في نظر إسرائيل والدول التي تساندها وسيلة للمماطلة وا 
االستيطانية والتوسعية، بل بالمقاومة المسلحة والعصيان المدني والوحدة الوطنية، فالمقاومة 

 مة بجماهيرها وجماهير امتها العربية واإلسالمية تصنع النصر وتحقق العودة.المدعو 
 وا الموفق

 وزير خارجية فلسطين
23/5/2104، رأي اليوم، لندن  
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 تشريعات حماس على المحّك بعد تشكيل حكومة التوافق .43
 رشا أبو جالل

النائب الثاني للمجلس  في حين يستمّر التشاور حول تشكيل حكومة التوافق الفلسطينّية، يشير
التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة إلى أنه من المقّرر أن تخضع التشريعات والتعديالت 
القانونّية التي أجريت على القانون الفلسطيني منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غّزة عسكريًا في 

 ، لمناقشة صارمة وحاسمة عقب تشكيل الحكومة.2007منتصف العام 
وضح خريشة في حديث إلى "المونيتور" أنه سوف تتّم مناقشة القوانين والتعديالت والمراسيم سواء وي

تلك التي أجرتها حركة حماس في غّزة أو التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الضّفة الغربّية. 
ة منذ وذلك، في خالل انعقاد دورة برلمانّية جديدة تجمع كل النواب من الفصائل كافة ألول مرّ 

االنقسام الفلسطيني، من أجل توحيد البيئة القانونّية في القطراين. يضيف أن هذه الدورة ستعقد بدعوة 
 من الرئيس عباس، بعد شهر من بدء ممارسة حكومة التوافق عملها.

وتمتلك حركة حماس األغلبّية في المجلس التشريعي الفلسطيني بناًء على نتائج االنتخابات التشريعّية 
، أّدى إلى تعطل انعقاد 2007. لكن سيطرة حماس عسكريًا على غّزة منتصف العام 2006لعام ل

جلساته بشكل موّحد بين غّزة والضّفة الغربّية واالكتفاء بعقدها في غّزة فقط، وسط مقاطعة بقّية الكتل 
 البرلمانّية وعلى رأسها كتلة حركة فتح.

فضل عدم الكشف عن هوّيته لـ"المونيتور"، أنه ومنذ  ويقول مصدر في كتلة حركة فتح البرلمانّية
أصدرت كتلة حماس البرلمانّية عشرين تشريعًا وتعدياًل في القانون الفلسطيني،  2007منتصف العام 

في خالل عقد جلسات أحادّية ال تشمل سوى نواب ينتمون إليها. وأبرز تلك التشريعات والتعديالت 
 والتعليم. ما يتعلق بقوانين الحكم المدني

 
 تشريعات غير قانونّية

ويقول رئيس الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان صالح عبد العاطي لـ"المونيتور" إن هذه التشريعات كافة 
"غير قانونّية. ونحن نتحّفظ على هذه القوانين ألنها تأتي ترسيخًا لالنقسام وهي لم تحظا بالنصاب 

التشريعي وفقًا للقانون الفلسطيني. كذلك، فهي صدرت من  القانوني أو بموافقة ثلثاي أعضاء المجلس
دون مصادقة الرئيس عليها، باعتبار أنه من الضروري أن يصادق الرئيس على القوانين 

 والتشريعات".
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، ثالثة 2000أيار/مايو  27وكانت كتلة حركة حماس البرلمانّية )التغيير واإلصالح( قد أقّرت في 
لتعديالت عليها وتتعلق بقانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجزائّية وقانون قوانين مهّمة بعد إجراء ا
 مراكز اإلصالح والتأهيل.

، قانونًا للتعليم يحّظر فيه 2023آذار/مارس  32إلى ذلك، أقّرت حكومة حماس في غّزة في 
المدارس التي  االختالط ما بين الذكور واإلناث في مدارس غّزة بعد سن التاسعة باإلضافة إلى تأنيث

 تستقبل الفتيات.  
، أن الكتلة 2024آذار/مارس  27وفي وقت الحق، ذكرت وكالة "شينخوا" الصينّية لألنباء في 

البرلمانّية لحركة حماس "تدرس إقرار قانون عقوبات يستند إلى الشريعة اإلسالمّية ويتضّمن عقوبات 
 مغلظة مثل الجلد".

شريعات التي صدرت في خالل سنوات االنقسام "كانت ذات رؤية بالنسبة إلى عبد العاطي، فإن الت
وطبيعة أيديولوجّية تهدف إلى أسلمة المجتمع. ولم ي عمل بها في كامل األراضي الفلسطينّية بسبب 

 االنقسام السياسي".
يضيف أن "كل ما جرى في خالل االنقسام لم يكن ملتصقًا بالقانون، بل هدف إلى تسييس قواعد 

 ولّي عنقها وفرض وقائع على األرض بقّوة األمر الواقع وليس بقّوة القانون".القانون 
فيرّد النائب في كتلة التغيير واإلصالح البرلمانّية والقيادي في حركة حماس يحيى موسى على ذلك 
قائاًل إن "إصدار التعديالت القانونّية والتشريعات لم يكن حكرًا على غّزة فقط. فقد أصدر الرئيس 

مود عباس في خالل فترة االنقسام نحو سبعين مرسومًا وقانونًا، من دون أن يكون له الحق في مح
 ذلك".

ويوضح موسى في حديث إلى "المونيتور" أن المجلس التشريعي "يمتلك الحق وفقًا للقانون الفلسطيني 
بعد انتهاء أن يصدر التشريعات حتى انتخاب مجلس آخر، فيما ال يحّق للرئيس إصدار أي مراسيم 

 واليته".
لكنه يشير إلى قبول كتلته إخضاع التشريعات الصادرة في غّزة والضّفة كافة للمناقشة في خالل 

 الدورة البرلمانّية المقّرر عقدها بين غزّة والضّفة الغربّية والتي تجمع النواب من الفصائل كافة.
 

 سيناريوهات محتملة
لة في خالل مناقشة هذه التشريعات، قائاًل إن "هذه ويتحّدث خريشة عن السيناريوهات المحتم

 التشريعات سوف تخضع إلى خياراين إما موافقة أغلبّية نواب المجلس عليها أو رفضها".
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ويرى أن كتلتاي حماس وفتح البرلمانّيتاين سوف تعمالن على حشد نوابهما واستقطاب النواب من 
 ا لصالح العمل بالقانون أو ضّده.الفصائل األخرى والمستقلين من أجل التصويت إم

من جهته يرى المصدر المذكور سابقًا في كتلة حركة فتح البرلمانّية، أن كتلته لن توافق على األرجح 
على معظم التعديالت على بنود القانون والتشريعات التي أجرتها حماس بخاصة في ما يتعلق 

الصعبة التي مّر بها المجلس التشريعي في بالتعديل على قانون العقوبات. ويشير إلى أن الظروف 
 خالل سنوات االنقسام، تجعل هذه القوانين "غير معّبرة عن الكل الفلسطيني أو رغبة المجتمع".

ويقول عبد العاطي هنا إن "المجلس التشريعي اصطدم بعقبات متعّددة منذ االنتخابات التشريعّية في 
ى ذلك إلى تعّطل العمل فيه بقرار من الرئيس محمود ، وعلى رأسها االنقسام. فقد أدّ 2006العام 

 عباس، ما عزل المجلس عن الوظيفتاين األساسّيتاين اللتاين يقوم بهما وهما التشريع والرقابة".
ويوضح أن هذه الحالة كّرست تشريعات أصدرت في غّزة والضّفة من دون أن تمتاز بالشمولّية على 

ين، "إذ عملت كتلة حماس عل ى سّن تشريعات من دون تأمين نصاب قانوني، كذلك لم يكن القطرا
لدينا رقابة حقيقّية على السلطة. والدليل على ذلك أن كمًا كبيرًا من االنتهاكات ارتكبتها الحكومتان 

 في غّزة والضّفة من دون محاسبة المجلس التشريعي".
عات وبدّقة، لضمان احترامها وبناًء على ذلك، يشّدد عبد العاطي على ضرورة مراجعة هذه التشري

لحقوق اإلنسان الواردة في القانون الفلسطيني األساسي وضمان حاجة المجتمع الفلسطيني إليها. 
عادة النظر فيها، وحذف ما ال  ويقول "أرى أنه من الضروري تجميد هذه التشريعات ووقف آثارها، وا 

 ني".ينسجم منها مع حقوق اإلنسان الواردة في القانون الفلسطي
23/5/2104المونيتور،   

 
 اإلسرائيليون وميزانية جيشهم .44

 برهوم جرايسي
مّرة أخرى، يقف الرأي العام اإلسرائيلي أمام مسرحية سنوية مكرورة: "الجدل الحاد" حول ميزانية 
الحرب. إذ يطالب الجيش اآلن، كعادته، بزيادة الميزانية، بينما غالبية الحكومة تبدي اعتراضا. 

منذ اآلن معروفة ومؤكدة: سيحصل الجيش على كل ما يطلب وزيادة، والجمهور اإلسرائيلي والنتيجة 
الذي يدفع ثمن ميزانيات الحرب واالحتالل واالستيطان، على قناعة تامة بأن هذا هو صّمام األمان 
الوحيد لوجوده ووجود كيانه. وهذا انطباع تبثه الحركة الصهيونية منذ عشرات السنين، ويبتلعه 

 الجمهور من دون اعتراض.
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مليار دوالر سنويا، يضاف إليها  27مليارا إلى  26تبلغ ميزانية جيش االحتالل المباشرة ما بين 
مليارات دوالر. وعادة، فإن الميزانية المباشرة التي يقّرها الكنيست  3الدعم األميركي السنوي بنحو 

الميزانية، يتلقى الجيش سنويا زيادات دورية  تقل عن هذا بأكثر من مليار دوالر، إال أنه بعد إقرار
 من االحتياطي الذي يتكّدس في الموازنة العامة.

من الموازنة العامة. لكن سلسلة من األبحاث اإلسرائيلية  % 20وتقتطع ميزانية الجيش المباشرة نحو 
ل كل التي صدرت على مر السنين، بّينت أن فاتورة الحرب واالحتالل واالستيطان، بما يشم

مصاريف "األمن" التي تدفعها عدة وزارات بأشكال مختلفة، تقتطع نحو ثلث الموازنة العامة، علما أن 
رف أيضا على الجيش واالحتالل، وهذا ما  ثلثا آخر يذهب لتسديد الديون والفوائد، التي منها ما ص 

 .% 45ي قّرب نسبة الصرف العسكري واالحتالل العام إلى 
(، قد نصت على تقليص ميزانية 2024و 2023عامة للعامين الماضي والحالي )وكانت الموازنة ال

مليار دوالر. لكن قبل أن ينتهي العام الماضي، كانت الحكومة قد  2.6الجيش باإلجمال، بنحو 
 600ألغت كل التقليصات، ورفعت ميزانية الجيش قليال. ويطالب الجيش اليوم بزيادة إضافية تفوق 

. ولهذا 2025تي هذا المطلب قبل أن تبدأ الحكومة بالتداول بميزانية العام المقبل مليون دوالر. ويأ
الغرض، تبدأ قيادة الجيش مدعومة من وزيرها موشيه يعلون، بإطالق التهديدات، مثل وقف 
لغاء صفقات تسلح، وما إلى ذلك؛ األمر الذي ي حّرض الجمهور الغارق في  التدريبات العسكرية، وا 

 لغير"، بموجب الدعاية الصهيونية، على تأييد الجيش في مطلبه."الخوف من ا
والالفت في الجدل الدائر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن ال أحد يتطرق إلى حجم صفقات التسلح 
الضخمة التي تصل سنويا إلى مليارات الدوالرات، وال إلى كلفة الجيش جراء االحتالل؛ بل ترّكز 

من الساسة، على بند الرواتب والتقاعد واالمتيازات المالية للجنود، ولكن الصحافة، ومعها عدد 
باألساس للضباط وقيادة الجيش العليا. وهذا أيضا ال يجد تعاطفا لدى الرأي العام، ففي نهاية 
المطاف هؤالء الجنود والضباط هم مواطنون. وعلى الرغم من أن إسرائيل توقفت منذ سنوات عن 

ألفا إلى  220عدد الجيش النظامي، إال أنه حسب التقديرات، يتراوح ما بين  إصدار معطيات حول
 تقريبا من القوى العاملة في إسرائيل. % 0ألف جندي وعامل في جيش االحتالل، يشكلون  250

وكما في كل جولة من هذا الجدل المتكرر، نشهد "عنتريات" من عدد من الوزراء، وخاصة من وزير 
لسيناريو المعروف والمتوقع في الفترة القصيرة المقبلة يقول، إننا سنقرأ عن "تقارير المالية. إال أن ا

عسكرية خطيرة" حول تهديدات وشيكة على إسرائيل، واجتماعات طارئة لقادة الحكومة، تخرج بالقرار 
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المعروف: يجب ضمان جاهزية الجيش لمواجهة التحديات. وبذلك يتم تسديد كامل الفاتورة التي 
 بها الجيش.يطل

كما سبق القول، فإن الجمهور في إسرائيل يدفع ثمن هذه الفاتورة. وصحيح أن سياسة التمييز 
، تخفف من الضربات االقتصادية التي يتلقاها الجمهور 40العنصري الموجهة ضد فلسطينيي 

ى جيب اليهودي في إسرائيل، إال أن هذه السياسة باتت قريبة من القاع، بشكل يستوجب الوصول إل
المواطن اليهودي أيضا. ولكن هناك شك كبير في أن يستنفر اليهود في إسرائيل ضد هذه السياسة 
االقتصادية، بسبب القناعات المترسخة لديهم، بأن الجيش هو ضمان وجودهم، وضمان كيانهم. لكن 

 يبقى السؤال: إلى متى؟
24/5/2104الغد، عمان،   

 
 بو مازنأالتفافة  .45

 آفي يسسخروف
 لذي دفع أبو مازن الى تغيير االتجاه بعد أن كان قرر التوجه الى مزيد من المؤسسات الدولية؟ما ا

عصر يوم االربعاء التقيت  برئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن في مكتبه في رام ا. قبل ليلة من 
و عمرو، الذي ال ذلك كان عاد من زيارة الى فنزويال وقبل ذلك الى لندن. وكان في الغرفة د. زياد اب

يعتبر رجل فتح ولكنه مع السنين أصبح أحد الرجال االساس في تصميم سياسة السلطة وم.ت.ف 
 وبالطبع الناطق القديم نبيل ابو ردينة الذي رافق ياسر عرفات لسنوات طويلة.

في أبو مازن كعادته تحدث بانفتاح كبير ال يكف عن المفاجأة. روى في المقابلة التي نشر أساسها 
بأن السلطة ستمتنع في الفترة القريبة القادمة عن طلب العضوية من مؤسسات  لألخبار’ واال‘موقع 

االمم المتحدة أو المنظمات الدولية. وفاجأني هذا القول. فعلى مدى أسابيع ونحن نسمع بان في نية 
لمفاوضات ( فور فشل ا25منظمة دولية )بعد أن توجهت منذ االن الى  40السلطة التوجه الى 

وعدم تحرير السجناء. وها هو، دون تفسير يقرر أبو مازن تعليق التوجهات الى االمم المتحدة. 
حاولت بالطبع أن أفهم ما الذي يقف خلف القرار، ولكن ابو مازن لم يوافق على التوسع. وشدد فقط 

نرى ما سيحصل هذا وفقا للظروف. هيا ‘بان هذا ليس قرارا سيتواصل تطبيقه الى االبد. وقال: 
قبل اسبوع من ذلك التقى ابو مازن في لندن وزيرة العدل تسيبي لفني ووزير ’. ونعمل بناء على ذلك

الخارجية االمريكي جون كيري. وضحك عندما سألته عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
مثل هذا اللقاء ما كان في أن زيارة لفني كانت بناء على رأيها الشخصي فقط. وشرح هو ورجاله بان 
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سيتم خالفا لموقف رئيس الوزراء. فقد كان اللقاء منسقا منذ زمن بعيد قبل ذلك، كما شرحوا. وشددوا 
التقوا بالصدفة خارج  بأنهمأرادت فسيدعون  إذاقلنا ‘على أنهم اقترحوا على لفني عدم نشر شيء. 

 ’.مصعد الفندق ولكن البيان صدر عنكم
طلبت ان نخرج كل المساعدين وبقينا ‘ي التوسع بشأن ما قيل بينه وبين لفني. لم يرغب ابو مازن ف

وحدنا. حتى عريقات خرج. تحدثنا غير قليل عن السجناء. قالت اننا لم نفهم الموقف االسرائيلي كما 
ينبغي. ولكن هذه امور اتفق عليها من اللحظة االولى. فكيف حصل أننا لم نفهم فقط في نهاية 

 .’العملية؟
أبدت مالحظة في أنه قد تكون الوساطة االمريكية الحقت ضررا ولم تجد نفعا فقط. فابتسم أبو مازن 

 نحو زياد ابو عمرو، وكأنهما بحثا في هذه المسألة بينهما من قبل.
ولعل المشوق أكثر من كل شيء بشأن اللقاء هو ما الذي قيل بالضبط هناك ودفع أبو مازن الى أن 

الى مؤسسات االمم المتحدة؟ فهل يحتمل أن يكون اللقاء مع لفني أدى الى توافق يقرر أال يتوجه 
ذاهادىء بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في هذا الموضوع؟  كان كذلك، فان السؤال الذي ينبغي  وا 

أن يطرح هو ما الذي تعهدت به اسرائيل في المقابل؟ هل اقترحت اسرائيل شيئا ما مثل تجميد 
مقابل ‘ناء/تحرير سجناء، أم ربما ببساطة طلبت مهلة تفحص فيها االمكانيات المختلفة كـ هادىء للب
 ؟.’مناسب

كانت هذه ‘ادعى مصدر فلسطيني كبير تحدثت معه بشدة بان الفلسطينيين لم يتلقوا شيئا بالمقابل. 
التوجه الى بادرة طيبة من جهتنا لجون كيري. فقد طلب في لقائه مع أبو مازن في لندن أن نوقف 

المؤسسات الدولية حاليا كي نسمح باستئناف المحادثات وربما ايضا بخطوات أكبر، ومن هنا موافقة 
 ’.ابو مازن على الخطوة

 المصاعب في الطريق الى الوحدة
الفلسطينية. وعندما ’ التوافق الوطني‘لم تكن مفاجآت استثنائية، ستعرض االسبوع القادم حكومة  إذا

يحتمل أن يكون هذا رامي ‘كان سيترأسها قال انه ال يوجد اتفاق نهائي بعد.  إذا سألت أبو مازن
، ولكن في كل االحوال ستكون هذه حكومة تنفذ سياستي. ولن تتدخل في الشؤون الحمد ا
، ستعترف باالتفاقات بإسرائيلستعترف ‘التي ستوجه الحكومة الجديدة.  المبادئوعرض ’. السياسية

 ’.وسترفض االرهاب والعنف. لن يكون فيها أحد من حماس أو فتح. كلهم مستقلونالموقعة معها 
االمريكية وأوضح لهم بان هذه ستكون خطوط التوجه. وعلى  لإلدارةوقد روى عن ذلك للفني وكذا 

على مدى سبع سنوات ونحن نحاول ‘حد قوله، لم تبدي لفني حماسة في اللقاء، على اقل تقدير. 
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. سبع سنوات وأنتم تواصلون االدعاء بانكم فوجئتم. مما فوجئتم؟ هكذا ايضا الوصول الى وحدة
مؤسسة دولية. أنا شخصيا بعثت رسالة رسمية الى اسحق مولخو ومارتين  25بالنسبة لتوجهنا الى 

لم يتحرر الثالثون سجينا فاني سأتوجه الى  إذا، قبل يومين من التوجه، حذرت فيها من أنه إنديك
ت. مر يوم، مر يومان، وأبقيت كل القيادة الفلسطينية هنا في المقاطعة في حالة توتر هذه المؤسسا

وعلى حد قوله، عندما فهم بان الطرف االسرائيلي يتملص من اعطاء جواب، ’. دون أن اشرح لماذا
 مؤسسة. 25قرر التوجه الى الـ 

االسرة الدولية الحكومة الجديدة  مازن. فحتى لو أمل بأن تقبل ألبوولكن هذا لن يكون بسيطا بالنسبة 
برئاسته فانه سيواجه مشكلة غير سهلة مع الكونغرس االمريكي الذي يسيطر على أموال المساعدة 

 للسلطة.
مازن أن يدعي بان هذه حكومة ليس لحماس أي تأثير فيها على االطالق. وبالمقابل  ألبوويمكن 

ون بانه يكفي ان يكون البرلمان الذي سيكون هناك ما يكفي من اعضاء الكونغرس ممن سيدع
وقد وجد السبيل للتغلب على ’. تأثيرا كبيرا‘تسيطر فيه حماس يقر تركيبة الحكومة كي يكون هذا 

 هذه المشكلة والحكومة ستؤدي اليمين القانونية أمامه وليس أمام البرلمان.
تشكيلة الحكومة بحد ومرة اخرى، سيوجد أعضاء كونغرس آخرون سيدعون بان موافقة حماس على 

عليها. وهنا يقف ابو مازن اما مشكلة حقيقية: حماس ’ تأثير كبير‘ذاتها معناها أنه يوجد للمنظمة 
بالفعل تقر تشكيلة الوزراء في الحكومة. معنى االمر هو أن كل واحد من الوزراء يجب أن يقبل 

 يس االمريكي جون بايدن.البندين اللذين يظهران في القانون الذي وضعه في حينه نائب الرئ
التي  2أبو مازن بان الحكومة برئاسته ستقبلها. أما المادة  أعلنالتي  2إذن هذا بالنسبة للمادة 

لن تمر لدى أبو مازن وال لدى أي جهة اخرى في  فإنها’ إلسرائيلالدولة اليهودية ‘تتضمن صيغة 
 الطرف الفلسطيني.

اذا ‘، قال، ’نحن نريد الوصول الى االنتخابات‘ريق. أبو مازن على علم بالمصاعب التي على الط
 ’.لآلثارتشوشت االمور حتى ذلك الحين، فسنعرف كيف نتصدى 

22/5/2104 معاريف ـ   
24/5/2104القدس العربي، لندن،   
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