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 التنسيق األمني مقـدس  رى ووقف االستيطان.. و إطالق األس بشرط لمفاوضاتللعودة ا : نريدعباس .0
 وسنستمر به

رئيس محمود عباس جدد رفضه لحل الدولة ، أن الرام هللامن  98/5/9102، وكالة )وفا(ذكرت 
، إلى 76الواحدة كبديل عن حل الدولتين دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

 جانب دولة اسرائيل.
مشارك من  900لقائه، اليوم االربعاء، في مقر الرئاسة في مدينة رام هللا، نحو وقال عباس لدى 

منتدى مؤسسات السالم في اسرائيل، إن ما يجري على االرض يشير إلى أن الحكومة االسرائيلية 
 تسعى الى حل الدولة الواحدة.

يمقراطية، فحافظوا عليها، وأضاف مخاطبا الحكومة االسرائيلية: 'أنتم تقولون عن انفسكم بأنكم دولة د
ونحن ننشد الحرية والديمقراطية، فاذا كنتم ال تريدون منحنا الحرية والديمقراطية، فأنتم عند ذلك لستم 

ودعا عباس، الحكومة االسرائيلية الستئناف المفاوضات، وقال: 'نحن نريد العودة الى  ديمقراطيين'.
كن ايضا يجب على الجانب االسرائيلي إطالق سراح المفاوضات التي اوقفها الجانب االسرائيلي، ول

الدفعة الرابعة من االسرى، ووقف االستيطان، من أجل االسراع في استئناف المفاوضات، الن البديل 
 عنها الجمود والتوقف وهو شيء خطير'.

وشدد على أن المفاوضات يجب أن تكون لمدة تسعة أشهر، تخصص األشهر الثالث االولى لبحث 
عن تفهمه للمخاوف االسرائيلية الداخلية في موضوع األمن، وأن الجانب  وأعربالحدود،  مسألة

 الفلسطيني مستعد للتعامل معها وتلبيتها، وثم نقاش باقي القضايا.
دعمه ألي أتفاق يكون متوازنا ويلبي حاجات وتطلعات شعبنا الفلسطيني بالحرية  عباسواكد 

 .أبدىلشرعية الدولية والعدل، من أجل انهاء الصراع بشكل واالستقالل، وان يكون قائما على ا
: 'نطالب الحكومة اإلسرائيلية بتجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر، عباس وحول االستيطان، قال

وهي المدة التي نكون قد ناقشنا خاللها مسألة الحدود، وانتهينا منها، وعندها يستطيع الجانب 
 المحددة له ضمن حدوده، ونحن نبني ضمن حدودنا'. االسرائيلي البناء في المساحة

قرارا  29وتساءل عن سبب اصرار الجانب االسرائيلي على مسألة االستيطان، مشيرا إلى أن هناك 
 لمجلس االمن تدين االستيطان، والمستفيد الوحيد من عدم الوصول الى السالم هو اعداء السالم.

فكير بعقل في هذه القضية، وتغليب مصلحة السالم، والعيش الحكومة االسرائيلية الى الت عباسودعا 
 المشترك، ليبقى الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي جيران، وجلب السالم مع الدول العربية واالسالمية.
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عن تقديره الكبير لقوى السالم في اسرائيل، وقال: 'نحن ممتنون لجهودكم من اجل تحقيق  وأعرب
د طريق غير طريق السالم، ونحن ال نريد سوى طريق المفاوضات لتحقيق السالم، ونؤكد أنه ال يوج

 السالم بين الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي'.
وأضاف: الجانبان عانيا الكثير، ودفعا اثمانًا غالية، لذلك البد من تأكيد أنه ال يوجد غير طريق 

السالم وتحقيقه من اجل ان نعيش  السالم لتحقيق آمالنا وتطلعاتنا المشروعة، يجب االسراع في صنع
 بأمن واستقرار الى جانب بعضنا البعض'.

ضرورة استمرار هذه اللقاءات لمحبي السالم من اجل التغلب على دعاة القهر والحرب  عباسواكد 
والعنف واالرهاب، وحتى يكون الصراع من الماضي، وأن نتعلم من التاريخ، لنقول إنها ايام سوداء 

 د، فأمامنا المستقبل الذي يجب علينا التفكير فيه من اجل ابنائنا واحفادنا.يجب أن ال تعو 
إلى االجماع العربي واالسالمي على تحقيق السالم مع الجانب االسرائيلي، وقال:  عباسوتطرق 

اجتمعت الدول العربية في القمة العربية، وقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن  9009'عام 
لعزيز بطرح المبادرة العربية للسالم، والتي تؤكد استعداد الدول العربية إلقامة عالقات عبد ا

دبلوماسية وتطبيع العالقات مع اسرائيل اذا وافقت على االنسحاب من االراضي العربية المحتلة، 
ى ومن ثم تم اعتماد هذه المبادرة الشجاعة والقيمة من قبل الدول االسالمية مجتمعة، فاصبح لد

 دولة عربية واسالمية'. 56اسرائيل فرصة نادرة إلقامة السالم مع 
واضاف: 'نحن ال نعادي اليهود، بل نحن نعترف باليهودية واليهود وبكل االنبياء الذي نزلوا في 
الديانة اليهودية، الن من ينكرهم يكون قد كفر حسب ديننا، ونحن سبق وتعايشنا معهم بكل محبة، 

ة هذه الحياة المشتركة المليئة باإلنسانية والمحبة، اعتقد انه بتطبيق المبادرة فهل من الصعب اعاد
 العربية والتي مازالت حية يمكن اعادة العيش المشترك'.

وأعرب عن امله باستمرار محبي السالم بالسعي من أجل تحقيقه، وأن ال ييأسوا الن البديل هو 
لسالم، ولكن نؤكد ايضا أننا ال نريد ألي شخص السواد، 'علينا جميعا ان نعمل من اجل تحقيق ا

 التفكير بأن العنف يمكنه تحقيق االهداف، بل من خالل الحوار والمقاومة السلمية الشعبية'.
: 'أين الخطأ في المصالحة؟، عباس وحول موقف الحكومة اإلسرائيلية من المصالحة الفلسطينية، قال

الختيار بين حماس واسرائيل، ونحن نقول إن 'حماس فالجانب االسرائيلي يقول إنه يجب علينا ا
 اخواننا، واسرائيل شريكتنا في السالم، وال نستغني عنهما'.
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: سنسير في المصالحة حسب االتفاقات الموقعة، واسرائيل نفسها عملت اتفاق تهدئة عباسوأضاف 
ي جزء من ، واالن تطالبني بعدم عمل اتفاق مع حماس التي ه9029مع حركة حماس في عام 

 الشعب الفلسطيني، وتعطي الحق لنفسها بعمل اتفاق؟!!
عباس  ، أنكفاح زبون نقاًل عن مراسلها رام هللامن  92/5/9102الشرق االوسط، لندن،  وأضافت
بمواصلة التنسيق األمني مع إسرائيل بغض النظر عن استئناف المفاوضات أو ال، مضيفا: تعهد 

 «. به، بغض النظر اختلفنا أو اتفقناالتنسيق األمني مقدس وسنستمر »
 
 هنية: حصار غزة فشل في كسر الصمود الفلسطيني .2

قال رئيس حكومة الفلسطينية في قطاع غزة إسماعيل هنية، اليوم األربعاء، إن "حصار غزة فشل في 
رادة أبناء الشعب الفلسطيني الذين التفوا حول الحكومة ودعمها بكل ما يملكون طوال  كسر صمود وا 

 األعوام الماضية".
وخالل وضعه حجر األساس لمجمع تجاري في مدينة غزة تابع لوزارة األوقاف، أضاف هنية، أن 
"الحكومة في غزة انتصرت على إرادة المحتل اإلسرائيلي وصنعت من قلب الحصار منارات للهدى 

 والعلم".
 واصلة وسنوات الحصار المشدد.وأشاد بصمود الفلسطينيين في غزة أمام االعتداءات اإلسرائيلية المت

 98/5/9102فلسطين أون الين، 
 
 أبو ردينة: ال حل وال دولة دون القدس عاصمة لفلسطين .3

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ردا على تصريحات نتنياهو حول القدس،  :رام هللا
نه لن إن الموقف الفلسطيني والعربي والدولي ينص على أن القدس الشرقي ة عاصمة دولة فلسطين، وا 

 يكون هناك اتفاق دون هذه الحقيقة الثابتة.
وأضاف، إن استمرار هذه السياسة المخالفة للشرعية الدولية ستكون لها تبعات خطيرة، ولن تساهم 
ن تكرار مثل هذه التصريحات يضع مزيدا من العراقيل  أبدا في خلق أية فرص لتحقيق السالم، وا 

 ألميركية والمجتمع الدولي إلحياء عملية السالم.أمام الجهود ا
 98/5/9102وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
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 برام هللا "إسرائيل"محكمة الصلح الفلسطينية تأجل محاكمة نشطاء مقاطعة  .4
عة أجلت محكمة الصلح الفلسطينية في رام هللا بالضفة الغربية محاكمة أرب: ميرفت صادق -رام هللا

من نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها حتى منتصف يوليو/تموز القادم، وذلك 
 على خلفية احتجاجهم على عرض فني لفرقة هندية قدمته في تل أبيب في أبريل/نيسان الماضي.

وقررت قاضية محكمة الصلح في جلسة عقدت ظهر اليوم األربعاء تأجيل محاكمة نشطاء حركة 
 ة إلى حين حضور شهود النيابة في الرابع عشر من يوليو/تموز القادم.المقاطع

 98/5/9102الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 دراسة فلسطينية تحذر من تسليم جزء من الضفة لكونفدرالية مع األردن وتطالب بحل السلطة .5

بوقف اإلسرائيلية  -طالبت ورقة بحثية حول أزمة المفاوضات الفلسطينية: طارق الفايد -عمان
حياء مؤسسات منظمة التحرير  التنسيق األمني مع إسرائيل وا عالن حل مؤسسات السلطة الوطنية وا 

 كمقدمة لمعالجة الوضع الوطني الفلسطيني المأزوم بعد مناورات المفاوضات التي جرت مؤخرا.
ي وحذرت الدراسة البحثية من سيناريو متجدد فكرته سيادة إسرائيل على أراضي المستوطنات ف

الضفة الغربية وتسليم بقية األراضي إلدارة أردنية في إطار مشروع سري ضمن عنوان الكونفدرالية 
األردنية الفلسطينية أو الترحيل والتهجير واعتبار المتبقين مواطنين من الدرجة الثانية على غرار 

 العرب داخل الخط االخضر.
ساس تكريس االحتالل واستمرار وتيرة الوضع الكيان االسرائيلي على أ استراتيجياتوحددت الدراسة 

الراهن مع اإلبقاء على باب المفاوضات العبثية مشرعًا يرتاده أو منح المناطق المحتلة حكما ذاتيا 
خدماتيا، متبوعًا بانسحاب إسرائيلي من جانب واحد على غرار ما تم في قطاع غزة، مع الفارق في 

 الخلفيات والدوافع.
الباحث السياسي والسفير الفلسطيني سابقا في  أعدهااتيجيات حسب الدراسة التي وتأتي بقية االستر 

تركيا الدكتور ربحي حلوم متمثلة بمواصلة التوسع والضم والتهويد أي ضم ما تبقى من الضفة 
حالل القانون االسرائيلي فيها، وتعميم مفهوم يهودية الدولة، أو االعتراف بدولــة  لـ)إسرائيل( وا 

 تحت الهيمنة اإلسرائيلية وفق طروحات جون كيري.« وستانات الفلسطينيةالبانت»
 92/5/9102القدس العربي، لندن، 
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 إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني يصطدم بعقبات إسرائيلية .6
من المتوقع ان يواجه المجلس التشريعي )البرلمان( الفلسطيني : األناضول -هداية الصعيدي -غزة 

دة تفعيله، عقب تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، عدة عقبات تفرضها إسرائيل على مع بدء إعا
، أبرزها اعتقال عدد من نوابه ومنعهم من التنقل بين قطاع غزة 9007عمله منذ انتخابه عام 

 والضفة الغربية.
ية تضع السلطات اإلسرائيلية طوال السنوات الماض“إن ” األناضول“وقال خريشة في حديث لمراسلة 

 ، متوقعا زيادة حدتها مع بدء تفعيل عمل المجلس.”عراقيل أمام عمل المجلس التشريعي
البرلمانية في غزة، محمد فرج الغول،  "حماس"من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة 

هو انتهاك ما تقترفه إسرائيل بحق النواب الفلسطينيين من اختطاف واعتقال ومنع حرية التنقل، “إن 
لكافة القوانين والحقوق الدولية، وانتهاك للحصانة الدبلوماسية لهؤالء النواب الذين يمثلون الشعب 

 ”.الفلسطيني
اعتقال إسرائيل للنواب أثر بشكل كبير على عمل المجلس “وأضاف في حديث لألناضول، أن 

 ”.التشريعي
 98/5/9102رأي اليوم، لندن، 

 
 بحرينية لتأهيل القطاع العام -تفعيل مذكرة فلسطينية  .7

تفعياًل لمذكرة تفاهم ُوقعت العام الماضي، اجتمع المدير العام لمعهد : أحمد العبيدلي -المنامة 
رائد شمس، ورئيس ديوان موظفي دولة فلسطين، موسى أبو زيد، في « بيبا»البحرين لإلدارة العامة 

صميم برامج قيادية وتدريبية إلكترونية للديوان في ت« بيبا»رام هللا، وهدف االجتماع إلى نقل تجربة 
 الفلسطيني، ولتبادل خبرات االستشارات والبحوث اإلدارية.

 .وتنص المذكرة على التعاون في تأهيل موظفي القطاع الحكومي وتدريبهم
 92/5/9102الحياة، لندن، 

 
 لحةالمصااتفاق حماس تجتمع مع الفصائل في غزة إلطالعها على نتائج مباحثات  .8

عقـد  ، وعن وكالة األناضول،غزةمن  محمد ماجد، عن 92/5/9102، القدس العربي، لندنذكرت 
األربعـاء، فـي مدينـة غـزة، اجتماعـا  أمـسموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
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خاصا مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، بهدف إطالعهم علـى نتـائج مباحثـات المصـالحة بـين حركتـه، 
 كة فتح.وحر 

وشارك في االجتماع الذي عقد فـي أحـد فنـادق مدينـة غـزة، ممثلـين عـن غالبيـة الفصـائل الفلسـطينية، 
، والجهــاد اإلســالمي"، وعــدد مــن فصــائل منظمــة ةالديموقراطيــوعلــى رأســها "الجبهــة الشــعبية، والجبهــة 

 التحرير الفلسطينية.
اللقـاء:" دعونـا لهـذا االجتمـاع، لنضـع  وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حركـة حمـاس، فـي أعقـاب

 الفصــائل فــي صــورة مــا يجــري، ولنؤكــد علــى دورهــا )الفصــائل(، فــي إنجــاح المصــالحة الفلســطينية".
 وأضاف:" أجواء المصالحة إيجابية، وجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية تمضي بشكل جيد".

القيـادي فـي حركـة هللا، أن ، مـن رام أحمـد رمضـان، عـن 92/5/9024، المستقبل، بيروتوأضـافت 
ملف انجاز الحكومـة المرتقبـة سـينتهي خـالل سـاعات وعلـى ابعـد  أن أكد"حماس" موسى أبو مرزوق 

تقــدير اليــوم الخمــيس. وأضــاف عقــب اجتمــاع الفصــائل دعــت إليــه "حمــاس"، أن "اســتمرار الحــوارات 
اش ملفـات مهمـة، أهمهـا ملــف يسـاعد الحكومـة علـى إنجـاز مهامهـا الموكلـة إليهـا"، مضــيفًا أنـه "تـم نقـ

القيـادي المؤقـت بصـفتها التعبيـر األبلـو عـن وحـدة  اإلطـارلجنة منظمة التحريـر الفلسـطينية باعتبارهـا 
الشــعب الفلســطيني"، ومشــيرًا إلــى "العمــل علــى تفعيــل كــل الملفــات العالقــة لمناقشــتها وتحقيــق الوحــدة 

 الوطنية ألبناء الشعب الفلسطيني".
صالح ناصر عضو المكتب السياسـي ، أن حسن جبر، عن 92/5/9102رام هللا، األيام، وجاء في 

وزارة كمـا تــم االتفـاق عليــه فـي ختــام  22حكومـة التوافــق الـوطني ستشــمل  أن أكــد للجبهـة الديمقراطيـة
 المشاورات التي جرت أول من أمس، بين حركتي فتح وحماس في غزة.

 أنغزة أن الرئيس عباس سيختار وزيـر الخارجيـة بعـد ناصر لـ"األيام" في ختام اجتماع فصائلي في  
برزت وجهات نظر مختلفة حول الموضوع، منوها إلى وجود اتفاق على باقي األسـماء التـي ستشـارك 

 في الحكومة المقبلة بعد حسم هوية رئيس الوزراء من خالل الدكتور الحمد هللا.
كومـودور بمدينـة غـزة حضـرته غالبيـة وكانت "حماس" دعت، أمس، إلى اجتماع فصـائلي فـي فنـدق ال

الفصــائل الوطنيــة واإلســالمية لوضــع الفصــائل فــي صــورة مــا جــرى مــن مشــاورات بينهــا وبــين حركــة 
 حماس.
المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ممثلي الفصائل في صورة ما جـرى عضو ووضع 

ملفــات المصـالحة مــن خـالل تــذليل خـالل المشــاورات داعيـا الفصــائل إلـى التعــاون فـي إنجــاز وتطبيـق 
 العقبات التي قد تبرز أثناء التنفيذ.
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 بعد وضع عباس اللمسات األخيرة عليها األحمد: حكومة التوافق اليوم أو بعد غد   .9

أعلــن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح، مســؤول ملــف المصــالحة فيهــا عــزام : فتحــي صــب اح -غــزة 
حاليــًا علــى وضــع اللمســات األخيــرة علــى تشــكيلة حكومــة  األحمــد أن الــرئيس محمــود عبــاس "يعكــف

التوافق" الوطني المسـتقلة، فـي وقـت أطلعـت حركـة حمـاس الفصـائل فـي غـزة علـى تفاصـيل الحـوارات 
 األخيرة في شأنها.

وقال األحمـد خـالل لقـاء مـع أمنـاء سـر "فـتح" فـي الضـفة الغربيـة عقـد فـي مدينـة رام هللا أمـس إن مـن 
 ن الحكومة اليوم أو بعد غد.المقرر اإلعالن ع

وعــن موعــد تنظــيم االنتخابــات العامــة، قــال إن عبــاس "المخــو ل تحديــد الموعــد بعــد تــوافر المتطلبــات 
والتشــــاور مــــع الفصــــائل والفعاليــــات". وأشــــار إلــــى أن عبــــاس تعــــرض إلــــى ضــــغوط لثنيــــه عــــن إتمــــام 

 ي أهم من كل شيء".المصالحة، "لكنه قال لألطراف التي حاولت الضغط عليه أن وحدة شعب
وعــن دمــج مــوظفي الســلطة و"حمــاس"، لفــت األحمــد إلــى أنــه "ســيتم تشــكيل لجنــة قانونيــة إداريــة مــن 
الحكومة المقبلة لدرس واقع الوزارات والمؤسسات وحاجاتها". وقال إنـه "سـيتم حـل الملـف األمنـي وفـق 

جهــزة األمنيــة مـــع الــربط بـــين قــانون الخدمــة لألجهـــزة األمنيــة، وستشــكل لجنـــة عربيــة إلعــادة بنـــاء األ
الضــفة وغــزة". وأضــاف إن "خطــوات حــل الملــف األمنــي ســتبدأ بةعــادة بنــاء الشــرطة فــي غــزة بثالثــة 
آالف شـــرطي مـــع الـــدفاع المـــدني، فيمـــا بقيـــة األجهـــزة ستشـــكل لجنـــة عربيـــة بةشـــراف مصـــري إلعـــادة 

 هيكلتها وفق قانون الخدمة األمنية".
 92/5/9102، الحياة، لندن

 
 خالفات على حقيبة الخارجية وصالحيات وزارة الداخلية": ستقبلالم" .01

بــرزت خالفــات بــين حركتــي فــتح وحمــاس حيــال تســمية وزيــر الخارجيــة فــي : رام هللا ـ أحمــد رمضــان
تــوزير الــوزير الحــالي ريـــاض  بةعــادةحكومــة "الوفــاق الــوطني" حيــث يتمســك الــرئيس محمــود عبــاس 

مقابلـه شخصـية مقربـة مـن عبـاس ويحـتفظ بعالقـات وطيـدة المالكي، وهو ما رفضته حماس وطرحـت 
 معها، وهو نائب رئيس الوزراء الحالي زياد ابو عمرو.

حكومـة "حمـاس"  أنشـأتهاكما برز خالف آخر حـول صـالحية وزيـر الداخليـة علـى أجهـزة األمـن التـي 
يـر الداخليـة، تحـت إمـرة وزارة ووز  األجهـزة، حيث ترفض األخيرة وضـع هـذه 9006بعد االنقالب عام 

تحـول المصـالحة  إلـىوالعسكرية على قطاع غزة، األمر الـذي سـيؤدي  األمنيةما يعني بقاء سيطرتها 
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ومؤسسـات السـلطة سـتقام  أجهزةاالنقسام وليس إنهائه، وبداًل من توحيد  إدارةتوافق على  إلىالوطنية 
 بين الضفة الغربية وغزة. كونفدراليةحتى  أوسلطة فيدرالية 

 92/5/9102، بل، بيروتالمستق
 
 تأجيل إعالن حكومة التوافق لألسبوع المقبل: محيسنجمال  .00

أكـــد جمـــال محيســـن عضـــو اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح أن مشـــاورات : )خـــاص(-الرســـالة نـــت-غـــزة
 تشكيل حكومة التوافق ال تزال جارية ولم تنته بعد".

يس الفلسـطيني محمـود عبـاس قـرر وقال محيسـن فـي تصـريح خـاص لــ"الرسالة نـت" الخمـيس إن "الـرئ
 تأجيل اإلعالن عن تشكيل الحكومة إلى األسبوع المقبل لعدم انتهاء المشاورات بين حماس وفتح".

وأوضــح أن رئــيس وفــد فــتح للمصــالحة عــزام األحمــد اطلــع الــرئيس عبــاس علــى آخــر تطــورات تشــكيل 
 للمسات األخيرة عليها".الحكومة، حيث وعد األخير باإلعالن عنها فور االنتهاء من وضع ا

وأقــر محيســن بوجــود بعــض الخالفــات بــين فــتح وحمــاس حــول بعــض الشخصــيات المرشــحة لحكومــة 
 التوافق، إال أنه توقع حلها من خالل النقاش والمشاورات بين الحركتين".

ولفـت إلـى أن أجــواء المصـالحة والحـوار إيجابيــة، متوقعـًا إعــالن عبـاس الحكومـة بشــكل رسـمي خــالل 
 م ".أيا

 92/5/9102، الرسالة، فلسطين
 
 تحت االحتالل وشعبنا هذه الثنائية ضار ة" تنتقد المصالحة بين فتح وحماس: الديموقراطية" .02

والجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين،  انــدلع خــالف علنــي بــين حركــة فــتح: ـــ أحمــد رمضــان رام هللا
ًا علـى بيـان صـدر عـن حركـة فــتح، إن حيـث أكـد عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة تيسـير خالـد، تعقيبـ

"هذه الثنائية )فتح وحمـاس( ضـار ة، ونحـن شـعب تحـت االحـتالل، وفـي مرحلـة تحـرر وطنـي، كنـا فـي 
 الماضي نعارض تفرد فصيل، وأصبحنا اليوم في معارضة تفرد فصيلين )فتح وحماس(.

من "فـتح" و"حمـاس" معـًا"،  وأكد خالد أن "ال توافق على هذا التفرد، حتى إذا صدر بيان من "فتح" أو
 مضيًفا "عليهما سماع صوتنا"، ونافيًا وجود مشاورات بين كل الفصائل، كما تروج "فتح" و"حماس".

خالـد،  إلـىوكانت حركة "فتح"، أعربت في بيان لهـا، عـن "دهشـتها واسـتغرابها مـن تصـريحات" نسـبت 
 سطينية"."حول تفرد "فتح" و"حماس" في ما يتعلق بموضوع المصالحة الفل
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وجاء في البيـان: "هـذا العبـث غيـر مقبـول، ألن موضـوع المصـالحة جـرى التوافـق عليـه بـين الفصـائل 
الفلسطينية كافة، والهيئات القيادية والشخصيات الوطنية.. وهذه التصريحات غير مسؤولة، وفـي مثـل 

عـادة وحـدة الشـعب واأل رض، أمـام التحـديات هذا الوقت الذي نسعى فيه جميعا إلـى إنهـاء االنقسـام، وا 
ـــرة بســـبب التعنـــت  الكبيـــرة التـــي يواجههـــا الشـــعب الفلســـطيني فـــي مواجهـــة األوضـــاع السياســـية الخطي

 اإلسرائيلي".
وأكــدت الحركــة أن ذلــك "وبــال شــك، ال يخــدم المصــالح العليــا الفلســطينية، ويثيــر التســاؤل حــول هــذه 

نوات الماضـية، مسـؤولية االنقسـام لكـل مـن المواقف، السي ما أن الجبهة الديموقراطية حملت وعبر السـ
 "فتح" و"حماس" ومن دون تمييز، ومثل هذه التصريحات تفسد الحياة السياسية الفلسطينية".

 92/5/9102، المستقبل، بيروت
 
 مصادر صحفية تكشف أسماء وزراء حكومة التوافقلإلعالم":  الفلسطيني" .03

ة التوافــق إلـى يـوم الســبت القـادم، نتيجـة خــالف توقعـت مصـادر صـحفية تأجيــل إعـالن حكومـ: رام هللا
 حول حقيبة الخارجية.

وقالــت المصــادر إن رئــيس الســلطة محمــود عبــاس يصــر علــى بقــاء ريــاض المــالكي وزيــرا للخارجيــة، 
فيمـــا تعـــارض حركـــة حمـــاس ذلـــك، وتلقـــى معارضـــة حمـــاس تأييـــدا فـــي أوســـاط بحركـــة "فـــتح"، حســـب 

 المصدر.
ن حكومـة التوافـق اليـوم الخمــيس، حسـب تصـريحات الـدكتور موســى وكـان مـن المفتـرض أن يـتم إعــال

 أبو مرزوق وعزام األحمد.
وفي وقت سابق، أكد القيـادي فـي حركـة "حمـاس" الـدكتور موسـى أبـو مـرزوق أنـه قبيـل اإلعـالن عـن 
الحكومة سـيلقي رئـيس الـوزراء الفلسـطيني إسـماعيل هنيـة خطابـا للشـعب الفلسـطيني، ومـن ثـم سـيعلن 

 عن حكومة التوافق. الرئيس
 وفي سـياق متصـل، توقعـت مصـادر إعالميـة القائمـة النهائيـة للـوزراء فـي الحكومـة المقبلـة، كمـا يلـي:

وزير ، و زياد أبو عمرو د.نائب رئيس الحكومة: ، و رامي الحمد هللا د.رئيس الحكومة ووزير الداخلية: 
وزيــر الشــؤون الدينيــة واألوقــاف: ، و المــأمون أبــو شــه د.وزيــر االقتصــاد: ، و شــكري بشــارة د.الماليــة: 

وزيـــر ، و ناديـــه القواســـمي د.وزيـــر المـــرأة: ، و جـــوده مـــرقص د.وزيـــر الســـياحة: ، و الشـــيخ محمـــد حســـين
نصـر  د.وزيـر الزراعـة: ، و دويكـات د. وائـلوزير األشـغال والمواصـالت: خريشة، و حسن  د.الصحة: 
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وزيـر الشـؤون االجتماعيـة ، و د . سـمير منـه وزيـر التخطـيط:، و سـليم السـقا د.وزير العدل: ، و أبو فول
 .العيسةشوقي  د.وزير األسرى: ، و كمال الشرافي د.والعمل: 

 92/5/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 التوافق تنتظر حسم حقيبة وزارة الخارجية حكومة .04

قالــت مصــادر موثوقــة لـــ"األيام"، إن حركــة حمــاس اعترضــت بشــكل قــوي علــى اســتمرار  حســن جبــر:
وزيــر الخارجيــة الحــالي ريــاض المــالكي فــي منصــبه فــي حكومــة التوافــق الــوطني وان الــرئيس محمــود 

 عباس سيحسم هوية الشخصية التي ستتولى حقيبة وزارة الخارجية.
عــددا مــن  أنوزيــرا بمعنــى  25وزارة يقودهــا  22الحكومــة ستشــمل  أنونوهــت المصــادر نفســها إلــى 

زاريــة فيمــا بــات مــن المؤكــد أن الــدكتور رامــي الحمــد هللا رئــيس الــوزراء ســيحملون أكثــر مــن حقيبــة و 
 الوزراء الحالي سيتولى مهام وزارة الداخلية.

 92/5/9102األيام، رام هللا، 
 
 : االعتقاالت السياسية بالضفة مستمرة مع قرب إعالن حكومة التوافقحماس .05

سـتمرار االعتقـاالت السياسـية، استنكر القيادي في حركـة "حمـاس" نزيـه أبـو عـون، ا: جنين )فلسطين(
 واالستدعاءات بحق أنصار حركة "حماس" في الضفة الغربية، مع قرب إعالن الحكومة التوافقية.

الحكومـــة التوافقيـــة وفـــي الربـــع ســـاعة األخيـــرة إلعـــالن إنهـــاء  إعـــالنوأشـــار أبـــو عـــون إلـــى أنـــه وقبـــل 
الضـــــفة الغربيـــــة بـــــوتيرة عاليـــــة االنقســـــام بشـــــكل عملـــــي، اســـــتمرت االســـــتدعاءات لألجهـــــزة األمنيـــــة ب

 ولمستويات قيادية في صفوف أعضاء وكوادر وقيادات "حماس".
وأكد في تصريحات لــ "قـدس بـرس" أن هـذه االسـتدعاءات زادت وتيرتهـا بعـد تصـاعد التفاعـل الشـعبي 
مع اضراب األسرى اإلداريين من قبل أنصـار "حمـاس" والنشـطاء الشـبابيين وغيـاب ومقاطعـة فصـائل 

 ة عن الحراك الشعبي لمناصرة المضربين من الفصائل التي تدعو الى المقاومة الشعبية.وطني
وطالـــب المتحــــاورين فــــي غــــزة لتشــــكيل الحكومــــة التوافقيـــة عــــدم ترحيــــل هــــذه القضــــية )االســــتدعاءات 

 واالعتقاالت(، ووضع حد لها من اجل نجاح جهود المصالحة بشكل حقيقي، على حد تعبيره.
 98/5/9102قدس برس، 
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 سنوات في االعتقال اإلداري 8عبد الرازق فراج:  المعتقل .06
ليســت هــذه المــرة األولــى التــي يــدخل فيهــا المناضــل الفلســطيني عبــد الــرازق حســن ياســين فــراج إلــى 
ــــ"اتحاد لجـــان العمـــل والزراعـــة"، فهـــو  ـــه اإلداري كمـــدير مـــالي ل المعتقـــل اإلســـرائيلي، وذلـــك بـــرغم عمل

 واليوم هو أسير العزل في سجن الرملة في فلسطين المحتلة. تعرض لالعتقال ست مر ات،
ذا أحصــينا عــدد ســنوات اعتقالــه فــي  فهــي تبلــو نحــو ســبع ســنوات ونصــف ســنة، تقريبــًا بمــا  اإلجمــالوا 

 شباط من العام الحالي وال يزال. 95شهرًا، بينما كان اعتقاله األخير في  29يساوي 
عامــًا، وقــد عــانى أهلــه التشــريد خــالل النكبــة عــام  52ه الـــ والمناضــل فــر اج، فلســطيني ال يتجــاوز عمــر 

، حيث هجروا من اللد الى رام هللا فـي الضـفة الغربيـة، حيـث يقـيم مـع زوجتـه وابنيـه فـي مخـيم 2241
 الجلزون.

درس فراج االقتصاد فـي جامعـة بيرزيـت وحصـل علـى شـهادة "بكـالوريوس"، ثـم تـابع تحصـيله العلمـي 
 في إدارة المؤسسات غير الربحية من نفس الجامعة.لينال الدبلوم العالي 

رفضـــًا لسياســــة  20/4/9024أمـــا عـــن وضــــعه فـــي األســــر، فهـــو مضــــرب عـــن الطعــــام منـــذ تــــاريخ 
 االعتقال اإلداري، ويمنع على أي أحد من عائلته زيارته في معتقله.

عتقلتــه قـــوات وكــان عبــد الـــرازق فــراج، قـــد تعــرض لالعتقـــال خمــس مـــرات قبــل اعتقالـــه األخيــر، فقـــد ا 
، وحينهــا قــدمت النيابــة العســكرية الئحــة اتهــام بحقــه وحكــم عليــه بموجبهــا 2215االحــتالل فــي العــام 

 .2222بالسجن لمدة ست سنوات أفرج عنه في العام 
ثم توالت االعتقاالت اإلداريـة الصـادرة عـن القائـد العسـكري، ودائمـًا اسـتنادًا إلـى ملـف سـري ال يسـمح 

 .طالع عليهللمعتقل ومحاميه اال
 92/5/9102، السفير، بيروت

 
 ة ولن نقوم بتجزئة قلبنا أبدا  نتنياهو: القدس هي قلب األم   .07

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن ، أن برهوم جرايسي، عن 92/5/9102عم ان،  الغد،ذكرت 
 أمس، عن إصراره على استمرار احتالل القدس، وقال إنها ستبقى "موحدة لألبد"، 

نتنياهو في "حفل" صباحي أمس في القدس المحتلة، مع إحياء إسرائيل لذكرى عدوان حزيران وقال 
عاما وهي المدينة التي تم توحيد شطريها  46، وفق التقويم العبري، إنه تم توحيد القدس قبل 2276

م بةعمار وأحيائها. هكذا كان األمر منذئذ وهكذا سيبقى األمر إلى األبد". وأضاف نتنياهو، "إننا نهت
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وبتطوير وبازدهار عاصمتنا يروشاليم )القدس المحتلة(. إننا نصون قلب األمة اليهودية ولن نقسم 
 قلبنا النابض. يروشاليم هي القلب النابض لألمة اليهودية وينبغي أن تكون موحدة".

عتدنا على رؤية القدس صغيرة مقسمة ا نتنياهو قال، ، أن 98/5/9102، 28 عربوأضافت 
)...( القدس هي "غيلو" وراموت وهار حوما)جبل 2276ة، وفي يوم واحد تغير كل ذلك عام ومقلص

 ونابضةواضاف نتنياهو: "القدس مزدهرة  أبو غنيم( التي كان لي الفضل ببنائها في واليتي األولى.
بالحياة. نحن دائما نذكر أن القدس هي جبل صهيون، وجبل موريا والحائط الغربي حيث التقت 

 سنة ضمت أطراف القدس، ولن تقسم أبدا". 46القدس الدنيا بالقدس العليا. قبل  هناك
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، خالل اجتماع مع قادة المستوطنيين ومن جهة أخرى 
 ."ال يوجد أكثر منه يعمل على حماية مصالحم"وأنه  "يحارب من أجلهم"مساء أمس بأنه 

رتس" عن أحد المشاركين أن نتنياهو قال: "ال يوجد من يحميكم أكثر مني. أنا ونقلت صحيفة "هآ
"الجميع يقولون بأن عملية  أحارب من أجلكم، لكن ثمة ضغوط دولية تعرفونها". وأضاف نتنياهو:

التسوية عالقة بسبب المستوطنات. فأرد عليهم غير صحيح والسبب هو رفض االعتراف بةسرائيل 
 كدولة يهودية.

 
 علون: ال أمن دون االستيطاني .08

قال وزير الحرب "اإلسرائيلي" موشي يعلون إنه "ال يوجد أمن للصهاينة : الرسالة نت -القدس المحتلة
في الضفة المحتلة"، منوًها إلى أنه "حيثما وجدت المستوطنات وجد األمن وحيثما  االستيطاندون 

"بنيامين" شمال رام هللا المحتلة، أن  وأضاف يعلون خالل جولة له في مستوطنات غابت انعدم".
 الزمن يعمل لصالح االحتالل، ممتدًحا التوسع االستيطاني داخل تلك المستوطنات.

بدوره، رحب رئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" آفي روئيه بزيارة يعلون للمنطقة، قائاًل إن "وزارته 
اضية، مبدًيا أمله بمواصلة هذه على تواصل دائم مع مجالس المستوطنات على مدار السنوات الم

 الشراكة.
 98/5/9102فلسطين،  الرسالة،

 
 يعلون: الميثاق الدولي للرقابة على تجارة السالح يشكل خطرا  على الجيش اإلسرائيلي  .09

رفض وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون أمس توقيع حكومته على : برهوم جرايسي -الناصرة 
(، بدعوى أن الميثاق يشكل خطرا على جيش ATTتجارة السالح ) الميثاق الدولي للرقابة على
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االحتالل اإلسرائيلي، وكما يبدو يكشف أوجه خطيرة كثيرة لسياسة تصدير األسلحة اإلسرائيلية في 
 العالم وفق ما أكدته مصادر في وزارة.

لتجارة الوسائل  وقالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس، إن الميثاق يهدف إلى تحديد قواعد مشتركة
 –منها فقط  29دولة، ولكن  221القتالية التقليدية وتحسين الرقابة على الفرع. ووقع عليه حتى اآلن 

اقرته في المجالس النيابية المحلية. وكي يدخل إلى حيز التنفيذ  –بينها ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا 
ن لم يكن على االقرار، دولة على االقل. وسيدعم  50هناك حاجة ألن تقر الميثاق  يعلون التوقيع وا 

 فهذه خطوة تلزم إسرائيل ببنود الميثاق.
 92/5/9102عم ان،  الغد،

 
 "جزاء من الضفة إلى "السيادة اإلسرائيليةأل ضم   أي  حكومة نتنياهو  ظل  ليفني: لن يكون في  .21

وضات، إنه لن يكون قالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني مسؤولة ملف المفابرهوم جرايسي:  –الناصرة 
في ظل هذه الحكومة برئاسة نتنياهو، وطالما بقيت فيها، أي مشروع لضم أجزاء من الضفة إلى ما 
يسمى "السيادة اإلسرائيلية، مثلما اقترح في الماضي رئيس حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، 

لضم الكتل االستيطانية  نفتالي بينيت، أو بموجب مشروع قانون الوزير يسرائيل كاتس من الليكود
 الكبرى.

 9،5وقالت ليفني، إن مشروع بينيت، يعني ترك مناطق جغرافية مع سكان على شكل جيوب، ولنحو 
مليون انسان فلسطيني ليس بمقدورهم التصويت، وأمر كهذا ال نجده في أي مكان في العالم، وأنا ال 

ت البرلمانية اإلسرائيلية في دولة ثنائية مليون انسان، ليشاركوا في االنتخابا 9،5أريد استيعاب 
 القومية، ستكون مآلى بسفك الدماء.

 92/5/9102الغد، عم ان، 
 
 غير مناسب لهذه المهمة أصبحن عباس أل البحث عن شريك جديد للسالم  "إسرائيل"على لبيد:  .20

ن حزبه يعارض وزير المالية رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، أبرهوم جرايسي: قال  –الناصرة 
 بشدة ضم مناطق )ج( في الضفة إلى ما يسمى بـ "السيادة اإلسرائيلية".

ماليين فلسطيني والبقاء دولة يهودية"، وقال، إن  4وأضاف لبيد، إنه "ما من سبيل إلى ابتالع 
 "إسرائيل ستدفع ثمنا في تسوية الدولتين، فاالنفصال سينطوي على أمور ستؤلمنا جميعا.
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ألف مستوطن هو خطوة ستهزنا جميعا. فهمنا بالنسبة للعالقات بين الدولة  20لفا أو أ 10فةخالء 
ومواطنيها سيتغير. هذا سيكون الشرخ األكبر الذي ستجتازه الدولة منذ حرب يوم الغفران. باستثناء 

 أن كل إمكانية أخرى هي أسوأ بكثير. سيكون إخالء، وستكون دولتان".
ذاته الرئيس محمود عباس، وقال، إن "على إسرائيل اآلن البحث عن  إال أن لبيد هاجم في الوقت

غير مناسب لهذه المهمة، وهو غير قادر على توقيع اتفاقية  أصبحشريك جديد للسالم، إذ إن عباس 
سالم معها. وقبل ثالثة أسابيع في ليلة الثالثاء تحدث الجميع عن فرصة تاريخية للسالم وصباح 

وتابع "ال يمكن الحديث مع أبو مازن ألن  حماس.س وقع اتفاق مصالحة مع األربعاء تبين أن عبا
عاما لن يكون قادرا على التوقيع على السالم ويجب البحث عمن يحادثنا  62رجال بلو من العمر 

 ويصنع السالم معنا وأال يكون اسيرا لمعتقداته".
 92/5/9102الغد، عم ان، 

 
 يهاحكومة نتنياهو تنتهج سياسة فاشلة فئيل".. و هرتسوغ: القدس كبيرة على دولة "إسرا .22

يتسحاك هرتسوغ، ردا على حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  المعارضةقال رئيس : 41عرب 
بالقول: في السنوات األخيرة يتجنب قادة إسرائيل الحديث عن القدس الدنيا، تعالوا نعترف بالحقيقة 

لفجوات االجتماعية، وفيها مناطق مهملة. القدس كبيرة على بأن القدس مدينة صعبة. تواجه الفقر وا
دولة إسرائيل، والحكومة ال تطرح لها حلوال شاملة. ومن منطلق شدة حبي للقدس أقترح أن نتحدث 

إلى  العالم ينظربات  وضع حيثواضاف هرتسوغ: "وصلنا إلى  عن المشاكل ال أن ننحيها جانبا".
لنظرة. هذا نتاج سياسة فاشلة لحكومة فاشلة تخبئ رأسها في أحياء القدس والمستوطنات بنفس ا

الرمل. وتحولت القدس من مدينة يفترض أن تكون رمزا لتعدد الثقافات ونورا للغرباء، إلى برميل مواد 
 متفجرة.

واضاف هرتسوغ: "قد يكون للقدس يوم غد رئيس بلدية فلسطيني ال سمح هللا، إذا قرر مواطنوها 
شاركة في االنتخابات. سيكون هناك حل سياسي، وسيكون هناك حل في القدس. الفلسطينيين الم

ومن أجل التوصل إلى تسوية، على القدس أن تحظى بخصوصية، وان يكون بها تسويات خاصة، 
 تضمن حرية التنقل وحرية العبادة لكل األديان".

 98/5/9102، 28 عرب
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 ومصر هي الملعب األكبر  من الدول العربي ة يدلين: االستخبارات اإلسرائيلي ة اخترقت العديد .23
كشف الجنرال في االحتياط عاموس يدلين الرئيس السابق لشعبة  أندراوس: زهير- الناصرة 

االستخبارات العسكري ة )أمان(، كشف النقاب عن اختراق الجهاز الذي كان يترأسه لعدد من الدول 
يران وليبيا وفلسطين العربي ة من أبرزها مصر وتونس المغرب والعراق وا لسودان واليمن ولبنان وا 

 وسوري ة.
وقال يدلين، كما نقلت عنه القناة السابعة اإلسرائيلي ة، إن  شعبة االستخبارات العسكري ة تمكنت من 
نشر شبكات جمع معلومات في تونس قادرة على التأثير السلبي أو اإليجابي في جميع المجاالت 

تماعية بهذه البالد، باإلضافة إلى ليبيا والمغرب. ولم يكشف الجنرال السياسية واالقتصادية واالج
اإلسرائيلي السابق، طبيعة هذه االختراقات داخل المغرب، ولكن  يدلين، الذي يترأس حالًيا معهَد 
دراسات َأبحاِث األمِن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، والمرتبط ارتباًطا عضوًيا بالمؤسستين األمني ة 

سياسي ة في الدولة العبري ة، أك د قائاًل إن  مصر هي الملعب األكبر واألهم لنشاطات الدولة العبري ة، وال
، حيث تم  إحداث اختراقات 2262الفًتا إلى أن  العمل تطور حسب المخطط المرسوم منذ عام 

 سياسي ة وأمني ة واقتصادي ة وعسكري ة في أكثر من موقع، على حد  تعبيره.
ًضا، كما أفادت القناة السابعة، إلى أن  نشاط شعبة االستخبارات العسكري ة من وراء خطوط وأشار أي

، نجح في تصعيد التوتر واالحتقان الطائفي واالجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائًما ”العدو“
لذكر ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة االهتداء داخل المجتمع المصري. جدير با

أن  الجنرال في االحتياط يدلين شغل منصب قائد شعبة االستخبارات العسكرية، خلًفا للجنرال أهارون 
بعدما عينه رئيس هيئة األركان العام ة  9007زئيفي )فركش( منذ الخامس من يونيو من العام 
 .األسبق في جيش االحتالل، الجنرال دان حالوتس

 98/5/9102لندن،  اليوم، رأي
 
 في "إسرائيل" يقر بتنامي العنصرية لكنيستا سرئي .24

أقر  رئيس البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" يولي إدلشتاين، بتنامي مظاهر ومعد الت العنصرية في 
وقال إدلشتاين خالل جلسة لـ "الكنيست" بمناسبة "يوم مكافحة العنصرية" الذي  الدولة العبرية.

اهر العنصرية التي تمس بنسيج العالقات في المجتمع يصادف اليوم األربعاء، "يجب مكافحة مظ
 اإلسرائيلي وعدم التسامح مع مثل هذه المظاهر بأي شكل من االشكال"، وفق قوله.

 وفي السياق ذاته، أضاف إدلشتاين "ال يجب عدم وصف كل ظاهرة اجتماعية قبيحة بعنصرية".
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ي مظاهر العنصرية واعتداءات  وكانت معطيات إسرائيلية قد كشفت النقاب عن تصاعد وتفش 
، ال سي ما المدارس 2241المستوطنين ضد الشعب الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

 والمؤسسات التعليمية.
 98/5/9102، فلسطين أون الين

 
 تسعين مستوطنة تقع بالمنطقة "ج" الكنيست يتقدمون بمشروع قانون لضم  ب نواب .25

 20يون في الكنيست اإلسرائيلي الحكومة لضم نحو دعا أعضاء يمين: احمد حسن -القدس 
مستوطنة يهودية بنيت على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقال أحدهم إن ذلك رد على انهيار 

 محادثات السالم مع الفلسطينيين قبل شهر.
وبينما بنت إسرائيل عشرات من الجيوب االستيطانية منذ أن احتلت تلك األراضي في حرب عام 

إال أنها لم تطبق قانونها على تلك المناطق باستثناء المناطق القريبة من القدس الشرقية التي  2276
 أعلنت إسرائيل ضمها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وقالت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها ال تؤيد مشروع القرار الذي قدمه 
بعاء ولكن بعضا من أعضاء الحكومة دعوا إلى مثل هذه الخطوة اليمينيون إلى البرلمان يوم األر 

محملين الفلسطينيين المسؤولية عن انهيار جولة من المحادثات استمرت تسعة شهور برعاية 
ويطالب مشروع القرار الذي ال يتضمن موعدا للتصويت بضم الجيوب االستيطانية التي  أمريكية.

ا مقابل السالم باإلضافة إلى أربعة تكتالت استيطانية تسعى لمحت إسرائيل إلى أنها قد تتخلى عنه
 لإلبقاء عليها في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه.

مستوطنة تقريبا وتقع في المناطق المصنفة  20ويبلو عدد المستوطنات التي يستهدفها مشروع القرار 
رائيل سيطرة كاملة منذ اتفاق على أنها )المناطق ج( الموجودة في الضفة الغربية وتسيطر عليها إس

 .2222أوسلو لعام 
 98/5/9102لألنباء،  رويترز وكالة

 
 للعنصرية" منعا  وهو: "إبعاد العرب  للعنصريةسرائيلي ال مثيل له إزحالقة: هناك اختراع  .26

حذر النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، من إسقاطات ومخاطر تصاعد : 41عرب 
الكراهية مظاهر العنصرية وجرائم  الديمقراطية، وازديادرية وتراجع منسوب الحقوق منسوب العنص

 المواطنين العرب في البالد. ضد
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جاء تحذير النائب زحالقة خالل خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست، بمناسبة إحياء "يوم 

ة، فحتى كبار العنصريين مكافحة العنصرية"، وقال: "ليس كل من يدين العنصرية هو ضد العنصري
يستنكرونها ويدعون أنهم غير عنصريين. لكن هناك اختراع اسرائيلي ال مثيل له يبتدع حاًل خاًصا 
وهو: "إبعاد العرب منًعا للعنصرية"، أي "عندما ال يوجد عرب ال يوجد دافع أو محرك للعنصرية"، 

هم، ومن بين االشخاص الذين مما يعني أن الحل يكمن في إبعاد العرب وتقليص االحتكاك مع
 يؤمنون بهذه المقولة، وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان".

 98/5/9102، 28 عرب
 
 تمنع العرب من حرية العبادة بهدمها للمساجد وهذا مخالف للقوانين الدولية "إسرائيلأبو عرار: " .27

بو عرار قضية هدم المساجد في النقب طرح النائب العربي في "الكنيست" اإلسرائيلي طلب أ: الناصرة
من على منصة "الكنيست"، حيث أسهب في خطابه بالحديث عن المساجد ودورها، وتعمد السلطات 

وذكر أبوعرار في خطابة أن "إسرائيل تمنع  االسرائيلية هدمها وخاصة في القرى غير المعترف بها.
 .ل القوانين الدولية والشرائع السماويةالعرب من حرية العبادة بهدمها للمساجد، وهذا مخالف لك

كما تطرق إلى منع السلطات اإلسرائيلية المسلمين من دخول المسجد األقصى بتحديد األجيال، من 
 أجل السماح لليهود بالدخول، وذكر أنه ال حق لليهود في المسجد االقصى.
العبادة؟ لم نسمع عن هدم وتساءل أبو عرار "هل الدولة الديمقراطية تهدم المساجد، وتمنع حرية 

كنيس من قبل الدولة لعدم ترخيص، إال أن الحكومة تشرعن الكنس التي تبنى بدون ترخيص، اما 
 المساجد تهدم بدون تأجيل، كما قال.

 98/5/9102قدس برس، 
 
 مقتل فلسطينيين فيديو بحجة تزوير "العالمية للدفاع عن األطفال"كاتب إسرائيلي يطالب بطرد  .28

هاجم الكاتب اإلسرائيلي "لي كابالن"، الحركة العالمية للدفاع عن : القدس دوت كوم - رام هللا
فرع فلسطين ودعا إلى إغالقها وترحيل موظفيها، على خلفية نشرها شريط فيديو يظهر  -األطفال

لحظة استشهاد الطفلين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر على يد قوات االحتالل قرب سجن "عوفر" 
  غرب رام هللا.العسكري 
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واتهم الكاتب كابالن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، في مقال له نشره موقع "إسرائيل ناشيونال 
 نيوز"، بأنها "زورت شريط الفيديو، مثلما ُزور سابقا شريط مقتل الطفل محمد الدرة"، على حد زعمه.

 98/5/9102القدس،  القدس،
 
 الفتيين الفلسطينيين في ذكرى النكبة الذي قتل الجنديالجيش اإلسرائيلي يوقف هآرتس:  .29

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن تحقيقات الجيش االسرائيلي كشفت : ترجمة خاصة -الرسالة نت
 الجندي الذي قتل الفتيين الفلسطينيين قرب رام هللا في ذكرى يوم النكبة قبل أسبوعين.

يتبع لنظام االتصاالت العسكرية كان برفقة قوات  وأشارت الصحيفة إلى أن مطلق النار هو جندي
ولفتت إلى أن المعطيات ال زالت طي الكتمان  ذكرى النكبة الفلسطينية. المواجهات فيالجيش ساعة 

فيما أوقف الجيش الجندي عن خدمته العسكرية حتى االنتهاء من التحقيقات في القضية وحظرت 
 صيل التحقيق.المحكمة نشر أي تفاصيل حول هويته أو تفا

 92/5/9102فلسطين،  الرسالة،
 
 قطعة سالح مسروقة من الجيش اإلسرائيلي خالل خمس سنوات  299موقع "واال":  .31

قال موقع "واال" العبري إن قيادة الجيش )االسرائيلي( تسعى بشكل : ترجمة خاصة -الرسالة نت
خالل السنوات الخمس متواصل لمحاربة ظاهرة سرقة أسلحة جنودها، في ظل زيادة السرقات 

 499ولفت الموقع إلى أنه برغم جهود قيادة الجيش المبذولة إال إنه تم تسجيل سرقة نحو  الماضية.
وأعلن الجيش )االسرائيلي( قبل عدة أشهر عن حملة  قطعة سالح خالل الخمس سنوات الماضية.

واهر التي تواجه الجيش من لمحاربة سرقة األسلحة في الجيش االسرائيلي، مؤكدًا أنها من أخطر الظ
 299م تم تسجيل سرقة 9002وتؤكد معطيات جيش االحتالل، أنه وخالل عام  الناحية األمنية.

قطعة، في حين انخفض العدد إلى النصف  227م قد تم تسجيل 9020قطعة سالح، أما في عام 
لسرقة في قطعة، ما لبث وأن عادت محاوالت ا 55م حيث تم تسجيل 9022تقريبًا خالل عام 

م 9022قطعة، أما في العام الماضي  12م والذي سجل سرقة 9029االزدياد من جديد خالل عام 
وأوضح مسئول أمني كبير أن الظاهرة مثيرة للقلق وهي خطر  قطعة. 70فقد تم تسجيل سرقة 

اك"، محدق، وهذا يتطلب دمج األذرع التابعة للجيش اإلسرائيلي وكذلك التابعة للشرطة وجهاز الشاب
 الفًتا إلى أن حجم األسلحة المسروقة التي ذكرت تابعة لسالح المشاة فقط.
 92/5/9102فلسطين،  الرسالة،
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 يا  حالة انتحار سنو  091وزارة الصحة اإلسرائيلية:  .30

 402أقــدم  9024حتــى عــام  9022"إنــه منــذ عــام ســرائيلية قالــت وزارة الصــحة اإل: القــدس المحتلــة
آالف محاولــة  7حالــة كــل عــام، عــالوة علــى مــا يزيــد عــن  290ا معدلــه صــهاينة علــى االنتحــار، بمــ

 لالنتحار باءت بالفشل".
(: "فــةن 5-91وحســب معطيــات وزارة الصــحة التــي نقلتهــا صــحيفة يــديعوت أحرنــوت أمــس األربعــاء )

قفزا  %22تمت بواسطة السالح الناري و %22معظم حاالت االنتحار تمت إما شنقا أو خنقا ونسبة 
 سمموا أنفسهم". %2اني عالية ومن مب

 98/5/9102، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تخفيضات الميزانية إطارفي يوقف استخدام "طائرات الكوبرا"  الجيش اإلسرائيلي .32

قال ضباط في الجيش لرويترز إن إسرائيل أنهت بصورة تدريجية : أمل أبو السعود -تل أبيب 
الهجومية األمريكية لصالح استخدام المزيد من الطائرات بدون استخدام أحد نوعي طائرات الهليكوبتر 

 طيار مما يعكس حاجتها لقوة جوية أخف وأقل تكلفة للتصدي للمقاتلين اإلسالميين على حدودها.
وقالوا إن إسرائيل سحبت من الخدمة أواخر العام الماضي السرب األخير من طائرات الكوبرا 

جو. وظل القرار في طي الكتمان لكن كشفت -صواريخ أرضالمصممة لصيد الدبابات وتجنب ال
 عنه خصومة بين وزارتي الدفاع والخزانة بشأن تخفيضات في الميزانية.

تخفيضات الميزانية. وأضاف  إطاروقال ضابط كبير بالجيش إنه جرى االستغناء عن الكوبرا في 
من حيث الدور الذي يمكنها لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "كانت بدرجة ما نوعا متوسطا 

 القيام به ولذلك قررنا أن نمضي بدونها."
 98/5/9102لألنباء،  رويترز وكالة

 
 ينظرون إلى السود على أنهم كالب "إسرائيل"في "يديعوت":  .33

باهتمامات  "الزنوج"استأثرت مالحظة عنصرية لموظف حكومي في إسرائيل ضد : الحياة - الناصرة
ة التي انتقدت صمت سدنة الدولة، وتساءلت عن طبيعة ردهم لو قيلت وسائل اإلعالم العبري

 مالحظة مماثلة في دولة أجنبية ضد اليهود.
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 "مكابي تل أبيب"تهنئة فريق كرة السلة قال أثناء رئيس اتحاد الصناعيين سابقًا عوديد طيرا حيث أن 
ن كان هناك من لم يحب كل االحترام على إنجازكم ال"على فوزه ببطولة أوروبا بكرة السلة:  باهر، وا 

، في اشارة الى الالعبين األميركيين السود الذين "رؤيتكم تلعبون مع خمسة زنوج معظم دقائق المباراة
  يلعبون في الفريق.

عمير بيلو تصريحًا مماثاًل لمالك نادي لوس  "يديعوت أحرونوت"واستذكر المحرر الرياضي في 
ال تحضروا الزنوج إلى مبارياتنا، في إسرائيل يتعاطون "ين قال: انجلس دونالد سترلينو قبل شهر ح

. وأشار المعلق إلى أن الرئيس باراك اوباما ندد بهذه األقوال، وتم إبعاد القائل "مع الزنوج كأنهم كالب
وال  في بالدنا لم ير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"عن الدوري األميركي للمحترفين إلى األبد بينما 

 .س الدولة شمعون بيريز وال حتى وزيرة الثقافة والرياضة أن من المناسب تقديم االعتذاررئي
والمؤسف أن سترلينو لم يخطئ في قوله عن تعاطي اإلسرائيليين مع السود ... نعم في إسرائيل ال 

 ."يزال أناس عديمو التربية ينظرون إلى السود على أنهم كالب
 92/5/9102لندن،  الحياة،

 
 الروسي الصينيالغاز سرائيلية بعد اتفاق إع مطام .34

 "لفيتان"ازدادت مطامع الشركات اإلسرائيلية واألميركية صاحبة حق االمتياز في حقل : حلمي موسى
بتحقيق مكاسب أكبر في أعقاب توقيع الصين وروسيا على أكبر صفقة غاز للثالثين سنة المقبلة. 

تقارير تحدثت عن احتمال وجود ثالثة مليارات برميل وقد تزايدت طموحات هذه الشركات في أعقاب 
من النفط شرق المتوسط فضاًل عن زيادة أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في مناطق االمتياز. 

األسترالية عقد شراء ربع امتياز لفيتان  "وودسايد"أكثر سعادة بةبطال شركة  "لفيتان"وبدت شراكة 
 .9026مخطط إلنجاز تطوير الحقل بحلول العام  مليار دوالر وهناك 9،6بحوالي 

مليار دوالر على مدى الثالثين  400وترى إسرائيل أن اتفاق الغاز الروسي الصيني والمقد ر بحوالي 
سنة المقبلة يخلق تنافسًا كبيرًا في أسعار الغاز في أوروبا والمتوقع ارتفاعها بشكل كبير ما يفيد 

سب الخبراء اإلسرائيليين، فةن الصين تتحول إلى منافس جدي ألوروبا وبحصناعة الغاز اإلسرائيلية. 
في شراء الغاز الروسي األمر الذي يزيد من سعره في أوروبا. ونظرًا إلى التوترات السياسية بين 
روسيا والغرب فةن احتماالت تراجع الصادرات الروسية من الغاز ألوروبا تتزايد، ما سيجبر أوروبا 

 راد الغاز من الشرق األوسط وضمنه من إسرائيل.على زيادة استي
 92/5/9102بيروت،  السفير،
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 من اإلسرائيليين يؤيدون وقف المفاوضات  %18 :المركز اإلسرائيلي الديمقراطي"استطالع لـ" .35

ر جديد على نزوح اإلسرائيليين الدائم باتجاه اليمين، : الحياة الجديدة –القدس المحتلة  في مؤش 
من اإلسرائيليين يؤيدون قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلي  %71استطالع للراي أن أظهرت نتائج 

 بنيامين نتنياهو، وقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بعد اتفاق المصالحة.
"مؤشر السالم" لشهر أيار الجاري، الذي يجريه "المركز اإلسرائيلي  استطالعجاء ذلك في 

ممن صنفوا أنفسهم في اليمين دعموا توق ف  %19ت يتضح أن الديمقراطي"، ولدى تحليل اإلجابا
ولدى سؤال المستطلعين إذا ما كان  من اليسار. %97من الوسط وفقط  %52المفاوضات مقابل 

باإليجاب. مع هذا فان الجمهور  %5675اتفاق المصالحة يعرض أمن إسرائيل للخطر، رد 
ن تجميد المفاوضات مفيدًا أم مضرًا إلسرائيل على اإلسرائيلي منقسم بالنسبة للسؤال حول ما إذا كا

أيدوا الرأي القائل إن التجميد أكثر ضررا على األمد  %42األمد القريب والبعيد، حيث تبين أن 
إن التجميد أكثر ضررا على األمد البعيد مقابل  %40عارضوا، في حين قال  %27القريب مقابل 

 عارضوا. 24%
 92-91جراء االستطالع هاتفيا بواسطة مركز األبحاث "مدغام" في تجدر اإلشارة إلى أنه تم إ

 21مستطَلع ويشك لون عي نة قطرية ممث لة لمجمل السكان البالغين في أجيال  700بين  9024نيسان 
 وما فوق.

 92/5/9102هللا،  رام الجديدة، الحياة
 
 الع مواجهات بباب العامود.. واندالقدس احتاللعالم بذكرى مسيرة رقصات األبآالف المستوطنين  .36

إن آالف  91/5/9024في بيان لها مساء األربعاء  قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث
بما يطلق  ابتهاجارقصات األعالم،  المستوطنين وأبناء المدارس الدينية اليهودية شاركوا في مسيرة 

وهي في الحقيقة  – قدسيوم ال -لتوحيد شطري القدس يوم يروشااليم 46عليه االحتالل الذكرى 
، والتي انطلقت من شوارع متفرقة في غربي -ذكرى استكمال احتالل القدس والمسجد االقصى

القدس، باالتجاه القدس القديمة، وكانت خط مسيرها االساسي عند باب العامود، ثم اخترقت شارع 
اختتمت بمهرجان راقص وانتهت عند ساحة البراق، و  -وسط البلدة القديمة بالقدس المحتلة –الواد 

 غنائي دنس خالله عشرات اآلالف ساحة البراق.
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الدينية، وأخرى تحمل  ومدارسهمورفع المشاركون األعالم االسرائيلية واألعالم الخاصة بتياراتهم 
د يهودية القدس  رسومات الهيكل المزعوم، فيما ردد الشعارات العنصرية المعادية للعرب، وخرى تمج 

فلتحيى أورشاليم، فيما أدى أالف رقصات تلمودية وهم يرفعون العلم اإلسرائيلي وينادون برفعه مثل 
 على المسجد األقصى، كما عدد من المستوطنين بحرق العلم الفلسطيني.

الى ذلك حو ل االحتالل االسرائيلي مدينة القدس الى ثكنة عسكرية، ونشرت آالف العناصر والقوات 
الة، ونصب عشرات الحواجز العسكرية، وقيد حركة المرور، وحركة الدخول الى الخاصة، وفرق الخي

 المؤدية اليها. والشوارعالقدس القديمة 
وكان العشرات من أهل القدس نظموا وقفة احتجاجية عند باب العامود تعبيرا منهم عن رفضهم 

وصول اعداد اخرى من  لالحتالل االسرائيلي ومسيرته التهويدية بمناسبة كما حال االحتالل دون
المقدسيين لمنطقة باب العامود وبدأ بتفريق المعتصمين واالعتداء عليهم، مما ادى الى وقوع 
اصابات متفرقة، كما واعتقلت قوات االحتالل أخرين، وشهدت القدس اشتباكات متفرقة، خاصة في 

 .شارع سليمان القانوني وشارع صالح الدين، ومنطقة باب العامود والساهرة
98/5/9102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   

 
 من المسجد األقصى بعد اقتحامه لدقائق مستوطنا   951المرابطون يطردون نحو  .37

 950إن نحو  91/5/9024في بيان لها ظهر األربعاء  مؤسسة األقصى للوقف والتراث قالت
طبق للمسجد االقصى لساعات مستوطنًا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى المبارك، بعد حصار م

وتفريو شبه كامل له من المصلين، حيث أمنت قوات التدخل السريع الحراسة المشددة لمجموعات 
مستوطنًا اقتحمت المسجد االقصى، من جهة باب  50يهودية متتالية قوام كل مجموعة نحو 

ب السلسلة، سوى مجموعة المغاربة ، وساروا لدقائق معدودة بجانب البوائك الغربية ثم خرجوا من با
واحدة نظمت جولة قصيرة في ساحات االقصى، واستطاع المرابطون والمصلون رغم قلة عددهم طرد 

 المستوطنين جميعا الى خارج حدود المسجد األقصى سريعًا.
هذا وكانت قوات التدخل السريع قد حاصرت الجامع القبلي المسقوف، صباح اليوم، وحاولت كسر 

تدت على عدد من المصلين في المسجد األقصى، وقامت بةطالق وابل من القنابل االعتكاف، واع
الصوتية وغاز الفلفل، كما اعتدت قوات االحتالل على عدد من حراس المسجد االقصى، خاصة 

إصابات، وانسحبت بعد ذلك الى خارج حدود المسجد االقصى،  أربعبغاز الفلفل، مما ادى الى وقوع 
 ركز قواتها عند البوابات من الخارج.واعادت انتشار وتم
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98/5/9102مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 جنود إسرائيليون يضربون مسن ا في محيط المسجد األقصىفيديو:  .38

رفع تسجيل فيديو يظهر فيه جنود االحتالل اإلسرائيلي وهم يعتدون بالضرب على مسن  : 41عرب 
ار غضبا عارما في صفوف نشطاء اإلنترنت الفلسطينيين. يبدو في فلسطيني في مدينة القدس، ما أث

التسجيل الذي التقط على بعد خطوات عدد من الجنود اإلسرائيليين وهم يحيطون برجل كبير في 
ه له جندي لكمة أطاحت به أرضا.  السن ال حول له وال قوة، وقد وج 

تفوا حوله وكأنهم يضربون حصارا عليه، وفيما كان الرجل يحاول اإلفالت من قبضة الجنود الذين ال
كان الجنود يمسكون بالرجل بعنف شديد. ظهر في الفيديو بعض الذين حاولوا مساعدة الرجل من 
 خالل التدخل لدى الجنود اإلسرائيليين، الذين لم يكترثوا لألمر ولم يعيروا أي اهتمام لصرخات نساء.

 :رابط الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=VsCbzBSBsgo 

92/5/9102، 28عرب   
 
 األمن العام اللبناني ال يزال يرفض تجديد إقامات فلسطينيي سوريةمجموعة العمل:  .39

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن األمن العام اللبناني ال يزال يرفض حتى : دمشق
رغم ما تم تداوله من أنباء في األيام  اآلن تجديد أي إقامة لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان،

وأشارت المجموعة في بيان ُنشر على صفحتها بالفيس بوك  الماضية حول إمكانية تجديد اإلقامات.
 األربعاء إلى أنه تم تسجيل عدة حاالت لوضع ختم ترحيل على جوازات الالجئين الفلسطينيين.

عته ألحد مراكز األمن العام قال له الضابط ونقلت المجموعة عن أحد الالجئين قوله إنه عند مراج
 "عودوا إلى سورية...ال تجديد لكم في لبنان".

وفي سياق متصل، سجل خالل األيام الماضية عدة حاالت لمنع طالب فلسطينيين سوريين من 
سورية، مما أدى إلى تفريق األسرة بين بالعودة إلى لبنان، وذلك بعد مغادرتهم ألداء االمتحانات 

 ان وسورية.لبن
98/5/9102وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 نادي األسير: مصلحة السجون والشاباك يتعمدان إهمال الوضع الصحي لألسرى المضربين .41
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أكد مدير نادي األسير في محافظة الخليل أمجد الن جار أن  األمور باتت مرشحة الرتقاء : الضفة
 يوًما. 25ام في سجون االحتالل منذ شهداء في صفوف األسرى المضربين عن الط ع

ار في كلمة له أمام اعتصام تضامني مع األسرى جرى تنظيمه أمام مقر الصليب  وأوضح النج 
األحمر الدولي في الخليل أن  إدارات سجون االحتالل وجهاز الشاباك اإلسرائيلي يتعم دون إهمال ما 

 إضافة إلى إهمال مطالبهم. يتعرض له األسرى من وضع صح ي صعب في سجون االحتالل،
وأشار إلى أن  إضراب االسرى الجاري حاليا ليس إضراًبا مطلبًيا لتحسين ظروف الحياة داخل 
جهاضها نهائيا من قاموس  السجون، بقدر أن ه إضراب يستهدف كسر سياسة االعتقال اإلداري وا 

 االحتالل وسياساته األمنية.
92/5/9102السبيل، عمان،   

 
 "الصليب األحمر" برام هللا بتهمة التقاعس عن حماية األسرى المضربين غالق مقرإرام هللا:  .40

أغلق نشطاء فلسطينيون وأهالي أسرى مقر الصليب األحمر الدولي في : ميرفت صادق -رام هللا 
مدينة رام هللا صباح األربعاء، واتهموا اللجنة الدولية بالتقاعس عن توفير الحماية لألسرى 

 أبريل/نيسان الماضي. 94المضربين عن الطعام منذ الفلسطينيين 
ومنع النشطاء موظفي الصليب األحمر من الدخول إلى مكاتبهم، وعلقوا على أبواب المقر الفتات 
تحم ل المنظمة الدولية مسؤولية "التقاعس عن ممارسة دورها القانوني واإلنساني"، وكتبوا "الصليب 

 ين".األحمر مغلق بأمر من األسرى المضرب
وقال الناشط مهند كراجة إن اإلغالق جاء بمبادرة من شباب متضامنين مع األسرى لتوصيل رسالة 
لمقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف، وليس للعاملين في فلسطين فقط، مضمونها ضرورة 

 تحمل مسؤولياتها تجاه االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى منذ بداية إضرابهم.
98/5/9102ة نت، الدوحة، الجزير   

 
 فلسطينيون في الضفة والقطاع يضربون عن الطعام تضامنا  مع األسرى المضربين .42

أعلن مائة مواطن في غزة اإلضراب عن الطعام تضامنا مع  حسن جبر:، محمد بالص -جنين 
على وفي خطوة تصعيدية جديدة  يوما من اإلضراب المتواصل عن الطعام. 25األسرى الذين أكملوا 

مواطن  200مستوى التضامن مع األسرى سيتناوب على اإلضراب في خيمة التضامن مع األسرى 
 جديد كل يوم كما قررت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة.
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ويستمر اإلضراب التضامني في خيمة التضامن المقامة أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء على أن يتناوب متضامنون جدد في بمدينة غزة من 

أعلنت مجموعة من األسرى المحررين، ومجموعة شبابية أطلقت  وفي جنين، صباح اليوم التالي.
على نفسها "متضامنون من أجل األسرى" في مدينة جنين، أمس، عن خوض إضراب مفتوح عن 

 الطعام، اعتبارا من اليوم.
92/5/9102يام، رام هللا، األ  

 
ــة بحمــايتهم مــن اعتــداءات  .43 أهــالي األغــوار يعتصــمون أمــام مقــر األمــم المتحــدة بــرام هللا للمطالب

 االحتالل
رام هللا: اعتصم أهالي األغوار ونشطاء العمل الشعبي، أمام مقر األمم المتحدة في رام هللا، أمس 

لدولية تجاه عملية التطهير العرقي التي تتعرض رفضًا لسياسة الصمت المتبعة من قبل المنظمات ا
وندد المشاركون بسياسة التطهير العرقي وتهجير  لها منطقة األغوار على يد جيش االحتالل.

المواطنين من أراضيهم، مؤكدين على حق المواطن بالعيش بكرامة وليس في العراء، كما حصل 
 ركساتهم االربعاء الماضي وما زالوا في العراء.بأهالي مخيم "أبو عجاج" والذين تم هدم مساكنهم وب

وردد المشاركون هتافات طالبت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بالتدخل لوقف سياسات 
جبارها على  سلطات االحتالل باالستيالء على األرض وطرد أهلها بالقوة، ولردع قوات االحتالل وا 

 األربع، ووقف التطهير العرقي في األغوار. الخضوع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف
وسلم المشاركون، ممثلين عن هيئة األمم المتحدة، رسالة يطالبون فيها بتوفير الحماية لهم، والتدخل 

خالئها من أهلها. جراءات االحتالل الهادفة لتطهير األغوار وا   لوقف سياسات وا 
92/5/9102األيام، رام هللا،   

 
 "األيام" لمنع طباعة صحف قطاع غزةحيفة ص قوات االحتالل تقتحم .44

رام هللا: داهمت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي في الساعات األولى من فجر يوم أمس، مقر 
 للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع في رام هللا.” األيام“مؤسسة 

لطات اإلسرائيلية لن بأن الس” األيام“وقال بيان صحافي من المؤسسة، ابلو قادة القوة إدارة مؤسسة 
” فلسطين“تسمح بطباعة وتوزيع صحف تحرض ضد إسرائيل في إشارة لثالث صحف هي 

بطباعتها منذ أسابيع بعد اتفاق المصالحة الوطنية ” األيام“التي تقوم مطابع ” االستقالل”و” الرسالة”و
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ة قوات الذي أدى لسماح السلطة الوطنية بصدور وطباعة وتوزيع الصحف الثالث في الضف
في ” الحياة الجديدة”و” القدس”و” األيام“بوصول وتوزيع ” حماس“االحتالل تقتحم ولسماح سلطات 

تهديدات صريحة ” األيام“وقالت المؤسسة: تضمن إنذار سلطات االحتالل إلدارة مؤسسة  قطاع غزة.
 باتخاذ إجراءات عملية مشددة من جانبها لمنع استمرار طباعة هذه الصحف.
92/5/9102رام هللا، األيام،   

 
 نابينهم سيدت وغزةفي الضفة  فلسطينيا   98االحتالل يعتقل  .45

(، حملة اعتقاالت واسعة 5|91شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء ): القدس المحتلة
 طالت خمسة وعشرين مواطًنا فلسطينًيا من أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة بينهم

 مواطنتين فلسطينيتين.
وقالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة إن قوات االحتالل اعتقلت اثني عشر مواطنا بينهم سيدة 

 من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة على خلفية تنظيم فغاليات تضامنية مع األسرى في البلدة.
فلسطينيين قبالة سواحل مدينة رفح  ثالثة صيادين أمسوفي غزة اعتقلت زوارق االحتالل االسرائيلي 

 جنوب قطاع غزة.
98/5/9102قدس برس،   

 
 ايا الجوهرية ورفع الحصار عن قطاع غزةضالجهود لحل  الق نبيل فهمي: ال بد  من مضاعفة .46

آمال رسالن: قال نبيل فهمي وزير الخارجية في كلمة مصر أمام مؤتمر دول عدم االنحياز المنعقد 
الفلسطينية واستمرار احتالل إسرائيل لألراضي العربية تشكل بؤرة الخلل في  بالجزائر، إن القضية

منطقة الشرق األوسط، فال يمكن تجاهل ضرورة حل النزاع العربي اإلسرائيلي، لصلته المباشرة 
بالعديد من التحديات التي تواجه اإلقليم. فالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني نحو التحرر من 

 حقيق السيادة الوطنية ال يمكن تأجيلها لجيل تال. االحتالل وت
إن تضامن حركة عدم االنحياز مع كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة اتساقًا مع قرارات 

، 76يونيو  4الشرعية الدولية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، وآمنة، وقابلة للحياة على حدود 
ة بالغة األهمية للعالم بأن القضية الفلسطينية قضية حق وعدل، عاصمتها القدس الشرقية ُيوجه رسال

ن وصول عملية السالم إلى طريق مسدود ال يجب أن يكون مصدر إحباط، فال  وشرعية دولية. وا 
يوجد خيار أمامنا سوى مضاعفة الجهود، ليتم التوصل إلى حل القضايا الجوهرية من خالل 
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ود، واالستيطان، والالجئين، واألسرى والمعتقلين، ورفع المفاوضات مرة واحدة، وهي قضايا الحد
الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، والحسم في مواجهة أية محاوالت للنيل من المسجد األقصى 
وسائر األماكن المقدسة الواقعة تحت االحتالل، كما نتطلع لتنفيذ المصالحة الفلسطينية كخطوة على 

 ل مبادرة السالم العربية.طريق تحقيق هذه التطلعات من خال
 98/5/9102اليوم السابع، القاهرة، 

 
 نخب  عسكرية وأكاديمية "إسرائيلية" تدعو نتنياهو لعدم االعتماد على السيسي  .47

صالح النعامي: في أوضح مؤشر على الشعور بالصدمة من ضعف إقبال المصريين على  -غزة 
التها على شعبية االنقالب، دعت نخب عسكرية التصويت في االنتخابات المصرية، واستقراًء لدال

وأكاديمية "إسرائيلية" صناع القرار في تل أبيب إلى عدم الرهان على عهد السيسي والتحوط 
 لسيناريوهات مستقبلية أكثر سوءًا.

واعتبر عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية "أمان" ومدير "مركز أبحاث 
اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أن "اإلقبال الضعيف على صناديق االنتخابات لم  األمن القومي"
 يكن مفاجئا".

وفي مقابلة أجرتها معه، اإلذاعة العبرية، األربعاء، قال يدلين: "لقد قلت في الماضي وأكرر اليوم أن 
جديد بديكتاتورية عسكرية،  المصريين الذين ثاروا ضد االستبداد والديكتاتورية لن يقبلوا أن يحكموا من

 ما يتوجب أن نعرفه أن المصريين قد تحرروا من الخوف ولن تفلح الوسائل القديمة في ترويضهم".
وشدد يدلين على أن العبرة التي "يتوجب على "إسرائيل" استخالصها مما يحدث في مصر هي أنه 

أنها موجات من التغيير  التي تعصف بالعالم العربي على أساس مع التحوالتيتوجب التعامل 
 المتالحقة، وأنه يتوجب عدم بناء تصورات واستراتيجيات تنطلق من ثبات المشهد القائم".

على -ونوه يدلين إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل معنية تمامًا باستقرار األمور للسيسي في الحكم 
 -ية مع تل أبيب بشكل غير مسبوقاعتبار أنه دفع نحو تطوير التعاون األمني والشراكة االستراتيج

 إال أنه في المقابل يتوجب إعداد بدائل استراتيجية لمرحلة ما بعد السيسي.
من ناحيته قال البرفسور يورام ميتال، رئيس "مركز هيرتزوغ لدراسات الشرق األوسط والدبلوماسية" 

وعيًا سياسيًا جديدًا قد في جامعة "بن غوريون" إن اإلقبال الضعيف على االنتخابات يدلل على أن 
 تكرس في مصر، وأن المصريين باتوا عازمين على محاربة أية عودة للحكم الديكتاتوري.
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بوست"، الخميس، عن ميتال قوله إن النظام الجديد في مصر لن  جيروساليمونقل موقع صحيفة "
ل واضح على أن يفلح في إرساء دعائم االستقرار، مشيرًا إلى أن هذه االنتخابات قد دللت بشك

المجتمع المصري يشهد استقطابًا غير مسبوق، وأنه ال يمكن ضمان االستقرار في ظل محاولة 
 استبعاد قطاع كبير ومؤثر من الشعب المصري.

وكما هو الحال مع سائر النخب الصهيونية اليمينية المتطرفة، فقد انبرى البرفسور إفرايم عنبار، 
 سات االستراتيجية"، التابع لجامعة "بار إيران"، للدفاع عن السيسي.مدير "مركز بيغن السادات للدرا

بوست" عن عنبار قوله إن هناك مصلحة واضحة إلسرائيل في دعم استقرار  جيروساليمونقلت " 
 نظام السيسي وتمكنه من ضمان تحقيق ازدهار اقتصادي لمصر.

عبد الفتاح السيسي بدأ عهده  بوست" أن جيروساليموفي مقدمة تقرير نشرته الخميس، اعتبرت "
 كرئيس بدفع قطاعات واسعة من المصريين نحو التذمر على وجه خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة الباهتة تدل على تالشي االنطباع بأن السيسي يحظى بشعبية 
حاجته  كبيرة، منوهة إلى أن نجاحه يعتمد على إثباته للعالم أنه يحظى بدعم داخلي قوي، إلى جانب

 لدعم الخليج االقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن شادي حامد، الباحث في "معهد بروغينس" قوله إن الحديث عن شعبية السيسي 
العارمة ال يستقيم مع غياب الطوابير أمام صناديق االنتخابات، مشيرًا إلى أن ضعف اإلقبال على 

 االنتخابات أصاب الدوائر الحكومية باالرتباك.
 92/5/9102، 90 موقع عربي

 
 لتقريب الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة وعاصمتها القدس نابكل قوتنعمل : برام هللا األردن سفير .48

سفارة األردنية لدى فلسطين مساء يوم األربعاء، في مدينة رام هللا، بعيد استقالل الاحتفلت  :رام هللا
 محمود عباس. يفلسطينالرئيس الالمملكة بحضور 

نحتفل اليوم على ثرى فلسطين الحبيبة التي نحبها، ونحيا بها، " :األردني خالد الشوابكة قال السفيرو 
، يعمل بكل قوته وحكومة وشعباً  وأشار الشوابكة إلى أن األردن، ملكاً  ."فعم ان بوابة فلسطين الشرقية

 الشريف. وجهده لتقريب الحلم الفلسطيني بةقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس
 98/5/9102 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في فلسطين المحتلة "الحركة اإلسالمية"يستهجن حظر األردني  "العمل اإلسالمي" .49
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 استهجن حزب جبهة العمل االسالمي حظر الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة، مناشداً : عم ان
شار الحزب في أو  لحركة واتخاذ إجراءات حازمة إزاء استهدافها.الشعوب العربية واإلسالمية مساندة ا

ن التقارير تبين أن دولة ألى إ ،على نسخة منه "لدستور"اوحصلت  األربعاء، أمسبيان اصدره 
االغتصاب الصهيوني تعمل على حظر الحركة اإلسالمية في فلسطين، واعتبارها منظمة إرهابية، 

 فلسطين تمثل خط الدفاع األول عن القدس، وعن الهوية الفلسطينية.أن الحركة اإلسالمية في  مؤكداً 
 92/5/9102 ،الدستور، عم ان

 
 "قصىاأل"القدس وبمن وقوع حرب دينية في حال استمر التهويد  يحذرنقيب المهندسين : األردن .51

من  هللا عبيدات عبد .حذر رئيس مسيرة القدس العالمية نقيب المهندسين م: ايهاب مجاهد -عم ان 
وقوع حرب دينية في حال استمر االحتالل الصهيوني بممارساته العنصرية والتهويدية في القدس 

عن فعاليات المسيرة  ،في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات ،عبيدات وأعلن والمسجد االقصى.
لفت دولة حول العالم ل 49مدينة في  10كثر من أالمقبل في  / يونيوحزيران 6و7التي ستقام في 

نظار العالم لما تتعرض له مدينة القدس والمسجد االقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية فيها من أ
 محاوالت لتهويدها.

ن اللجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية تمثل إربحي حلوم  .من جانبه قال الناطق باسم المسيرة د
يعكسه التفاعل  للتفاعل مع المسيرة وهو ما اً دولي دولة من مختلف قارات العالم، وان هناك زخماً  19

كثر من مليوني متضامن في مختلف أوتوقع حلوم مشاركة  العالمي مع الموقع االلكتروني للمسيرة.
 نحاء العالم.أ

 92/5/9102 ،الدستور، عم ان
 
 لقاء حواري بمنتدى السلط "واقع ومستقبل القدس: "األردن .50

ن أهللا كنعان،  لشؤون القدس عبد األردنية اللجنة الملكية أكد أمين عام: رامي عصفور -السلط 
مدينة القدس والمسجد األقصى يتعرضان لهجمة صهيونية كبيرة وممنهجة تهدف إلى القضاء على 
الطابع العربي واإلسالمي لهما بهدف فرض األمر الواقع، ما يوجب علينا جميعا أن نبقيهما في 

اإلمكانات وحشد كل الطاقات في األمة العربية واإلسالمية  ضمير ووجدان األمة واستخدام كافة
 للدفاع عنهما والعمل على تحريرهما من براثن االحتالل الصهيوني.
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، مساء "واقع ومستقبل القدس"وأضاف كنعان خالل اللقاء الذي نظمه منتدى السلط الثقافي بعنوان 
مل بشكل حثيث على االستيالء على تع "إسرائيل"أمس، وأداره عضو المنتدى نايف الحياري أن 

أجزاء من المسجد األقصى وتهجير السكان العرب من البلدة القديمة من خالل مصادرة األراضي 
 والعقارات أو شرائها من بعض ضعاف النفوس.

 92/5/9102 ،الدستور، عم ان
 
 الراعي يزور كفر برعم المهجرة ويدعو أهلها الى التمسك بأرضهم .52

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، أهالي قرية كفر  اللبناني لبطريرك المارونيدعا ا :رام هللا
لى التمسك "بوجودهم على أرضهم"، وذلك إ، 2241برعم الفلسطينية المارونية التي هجروا منها عام 

 المقدسة. لألراضيخالل زيارته غير المسبوقة 
"حافظوا على وجودكم على أرضكم،  وى كنيستهاوقال في أثناء زيارته للقرية التي لم يبق فيها س

من دون وطن وهوية وتاريخ ورسالة ال وجود له، وال تغضبوا ألنكم في الشرق المعذب، وأنا  فاإلنسان
"ال يموت حق وراءه مطالب، ومجيئكم الى قريتكم وترددكم كل  قائاًل:وأضاف  فرح بوجودي معكم".

 ى الكنيسة حق، وما حدث لقريتكم هو ظلم كبير".سبت )يوم العطلة الرسمي في إسرائيل( عل
ضاف: "نحن معكم وسنساعدكم بكل ما عندنا، سنشتغل بواسطة الفاتيكان الذي يتعاون مع العالم، أو 

وسنوصل صوتنا الى البابا حتى يوصل قضيتكم إلى العالم. نحن كنيسة واحدة، وال أريدكم أن تفكروا 
 ة كنيسة حية".أنكم منقطعون عن العالم، هذه الكنيس

على  أن "سيد بكركي ليس حصراً  ورحب الشماس صبحي مخول من قرية كفر برعم بالراعي، مؤكداً 
 لبنان واللبنانيين".

  92/5/9102 ،النهار، بيروت
 
 "لعبة سياسيةوالبطريرك يؤكد أنهم ضحايا "... لبنانلالراعي تأمين عودتهم  نلبواطي لحدعمالء  .53

عمالء ما يسمى ، أن توفيق عبد الفتاح، نقاًل عن مراسله 98/5/9102 ،28عرب نشر موقع 
خالل لقائهم  وا، طالب9000"جيش لحد" الذين فروا مع انسحاب الجيش اإلسرائيلي من لبنان عام 

مع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، ترتيب وتأمين عودتهم إلى لبنان. وتعهد  91/5األربعاء  يوم
 عن أمله بأن "يلتئم هذا الجرح المفتوح مع استقرار لبنان والمنطقة". براً الراعي بدراسة الموضوع مع
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في كنيسة الطابغة )على ضفاف بحيرة طبريا( مع األربعاء  وقد اجتمع الراعي، بعد عصر يوم
وكان يفترض أن يعقد  المئات من هؤالء وعائالتهم، وطرحوا عليه مطلب عودتهم إلى لبنان.

 رعم المهجرة ولم تتضح أسباب نقله إلى الطابغة.االجتماع في كنيسة كفر ب
: طرحنا موضوع عودتنا لوطننا لبنان، 41وقال المتحدث باسم اللبنانيين، سمير عيسى، لـعرب 

 ن البطريرك إذا أراد فةن كلمته مسموعة.أوأعتقد 
م ضمنا، معهم وتخليها عنهم وخذالنهم، قال عيسى: هذا مفهو  "إسرائيل"وردًا على سؤال حول تعامل 

 لكن األهم أننا نريد العودة وكلنا ثقة بالبطريرك، فهو مؤثر على القرار اللبناني.
البطريرك الراعي  (، أنب ف ، نقاًل عن وكالة )أ92/5/9102 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

 كنيسة القديس بطرس فيفي لقى عظة وأ "،للبنانيين الذين فروا الى إسرائيل ربعاء قداساً حيا األأ
هذا النهار التقيت مهجرين دمرت بيوتهم امام اعينهم من "شدد فيها على نبذ الكراهية وقال ، كفرناحوم

 ."جل لعبة سياسيةأهجرتم من بيوتكم كلها من  وأنتمدون اي سبب. 
 
 ذخيرة من عود الصليب المقدسُيسلم البطريرك الراعي حنا  عطا هللاالمطران  .54

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ذخيرة من عود  اللبناني نيتلقى البطريرك المارو  :رام هللا
ليه إالصليب المقدس التي تملكها كنيسة الروم االرثوذكس في القدس تقديرًا لزيارته المدينة، قدمها 

حنا الذي حيا الراعي على "رسالة السالم والمحبة والتضامن التي حملها الى  عطا هللاالمطران 
 بر فعليا عنها بدعم قضيته".الشعب الفلسطيني وع

وتوجه حنا الى الراعي: "نحن نبادلكم بالمحبة واالحترام والخير، ونتضامن معكم في حمل هذه 
الرسالة ونتمنى الخير لكل منطقتنا العربية، لتنعم بالسالم واالستقرار، وللبنان الذي تحملون همه 

بولس الثاني بأنه رسالة. نقدم لكم ذخيرة وتدافعون عن هذا البلد الذي وصفه القديس البابا يوحنا 
 وألبناءالصليب المقدس لتوضع في البطريركية المارونية في بكركي لكي تكون بركة لكم من القدس 

 كنيستكم". وألبناءلبنان 
كما سلم حنا للراعي وثيقة "وقفة حق" التي تتضمن خريطة طريق لحل القضية الفلسطينية حاًل 

الراعي باسم الكنيسة المارونية "المطران حنا والكنيسة االرثوذكسية على من جهته، شكر  عاداًل.
الهدية التي ال تثمن، والتي ستكون عالمة ارتباط دائم مع الصليب ومع االراضي المقدسة التي تجلى 

وقال: "نحن هنا ككنائس على تنوعنا الجميل، نحمل معا قضية  فيها الرب بحبه وبةنجيل سالمه".
ن ا نصلي من اجل حل القضية الفلسطينية التي بها يبدأ  م والغفران في كل المنطقة.انجيل السال وا 
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الشركة الروحية بيننا تتعمق وتتعزز، وكلنا صوت واحد ويد واحدة في  الحل في كل الشرق االوسط.
 حمل صليب الغفران والمحبة في هذا الشرق". 

  92/5/9102 ،النهار، بيروت
 

 أصبحت آخر معاقل االستعمار والعنصرية في العالم "نبيل العربي: "إسرائيل .55
محمد كامل: قال األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إنه "البد من تحرك دبلوماسي 
متواصل إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وتمكين شعب فلسطين من قيام دولة 

 عاصمتها القدس الشرقية".
لدول حركة عدم االنحياز المنعقدة  26ي خالل كلمة له في المؤتمر الوزاري ال ـوأضاف العرب

بالجزائر، األربعاء، أن "إسرائيل تواصل عرقلتها المتعنتة للتوصل للسالم العادل، فأصبحت بحق 
 آخر معاقل االستعمار والعنصرية في العالم".

 98/5/9102اليوم السابع، مصر، 
 
 الم لم يعاقب "إسرائيل" على جرائمها ضد  فلسطين"التعاون اإلسالمي": الع .56

أ ش أ: قال األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدنى في كلمته أمام  -الجزائر 
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم االنحياز الذى افتتح أعماله في الجزائر 

مل في تبلور عالم جديد تسوده العدالة والحرية واإلنصاف، نواجه األربعاء إنه "في الوقت الذى نأ
داخل دول منظمة التعاون اإلسالمي قضايا مرتبطة باألمن والسلم الدوليين طال أمدها فما زال 
قامة المستوطنات وتهويد القدس الشريف حيث تقترف إسرائيل  احتالل األراضي الفلسطينية والعربية وا 

 جرائم أقر بها المجتمع الدولي".دون أي ردع أو عقاب 
 98/5/9102اليوم السابع، مصر، 

 
 مليون درهم في فلسطين 99الهالل األحمر اإلماراتي ينفذ مشاريع خدمية وتنموية بـ  .57

وام: بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة  –أبو ظبي 
ر، تنفذ الهيئة مشاريع خدمية وتنموية في عدد من المناطق بالضفة الغربية رئيس هيئة الهالل األحم

 الغربية في فلسطين.
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وقد شرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات سموه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "فلسطين الغد" التي كانت 
قد تقدمت بنداءات إنسانية للمساهمة في تحسين حياة السكان في تلك المناطق وتعزيز مجاالت 

 نمية بها.الت
ألف درهم لتلك المشاريع، والتي تتضمن تطوير قطاع الزراعة  21مليونًا و 99واعتمدت الهيئة 

 وتأهيل شبكات المياه والكهرباء في المناطق التي يواجه سكانها تحديات إنسانية واقتصادية كبيرة.
 92/5/9102البيان، دبي، 

 
  شرقي القدسضف ة و ريتشارد فولك: "إسرائيل" تقوم بتطهير عرقي في ال .58

زهير أندراوس: اته م المراقب األممي السابق في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة  -الناصرة 
ريتشارد فولك إسرائيل بأن ها تقوم بعملية تطهير عرقي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وباستخدام 

ك: الواقع في األراضي الفلسطينية بالو سياسية التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين. وحسب أقوال فول
 الخطورة من جانب القانوني الدولي ومن جانب الشعور الفلسطيني.

وأضاف فولك الذي أنهى منصبه كمسؤول عن األراضي الفلسطينية في نهاية شهر آذار/ مارس: 
بية فةسرائيل بنت المزيد من المستوطنات في الضفة الغر  9001منذ تعيني لمنصب كمراقب عام 

وشرقي القدس واستعملت العقاب الجماعي ضد سكان غزة ودمرت بيوت واستخدمت القوة المفرطة 
 بشكل مبرمج.

 98/5/9102رأي اليوم، لندن، 
 
 جامعة كاليفورنيا تقاطع "إسرائيل" والشركات األمريكية المتعاملة معها .59

ان التحقت جامعة كاليفورنيا  واشنطن: لطمة اكاديمية أخرى تلقتها اسرائيل اليوم بعد –رأي اليوم 
بمدينة سانتا كروز بقطار المقاطعة إلسرائيل حين صوت طلبتها بأغلبية بسيطة على مقاطعة 

 اسرائيل والشركات األميركية المتعاملة معها.
والجامعة شبه حكومية وتقع شمال مدينة سان فرانسسيكو بوالية كاليفورنيا ويبلو عدد طلبتها نحو 

البا وطالبة فيما كانت جمعية العدالة في فلسطين وهي منظمة طالبية تنشط سبعة عشر ألف ط
ضمن الجامعة قد نجحت قبل اسابيع في اقناع مجلس طلبة الجامعة بطرح بند مقاطعة اسرائيل على 

الى  %59التصويت وهو ما تم يوم أمس الثالثاء ليعلن اليوم صباحا فوز القرار بأغلبية بسيطة "
41%." 
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ليفورنيا هي الجامعة األميركية الكبيرة الثانية التي تقرر مقاطعة اسرائيل والشركات وجامعة كا
المتعاملة معها بعد جامعة "ديبول" كبرى الجامعات الكاثوليكية في أمريكا فيما كشف المنسق 

ان  -أنا لكن لن اذكر اسمي في الخبر-الميداني لتحالف مقاطعة اسرائيل في الواليات المتحدة 
يت على مقاطعة اسرائيل سيتوالى تباعا في ست جامعات اميركية كبرى اخرى خالل األسابيع التصو 

القليلة القادمة حيث تم التقدم عبر مجالسها الطالبية بالتماسات وقعتها تحالفات طالبية وأكاديمية 
 مؤيدة للحق الفلسطيني.

 98/5/9102رأي اليوم، لندن، 
 
 ن بإدارة السجون اإلسرائيلية بسبب سياسة االعتقال اإلداريمكتب محاماة في لندن يالحق مسؤولي .61

الوكاالت: بدأ مكتب محاماة في لندن إجراءات قضائية لمالحقة مسؤولين في إدارة السجون  –البيان 
االسرائيلية بسبب سياسة االعتقال اإلداري المخالفة للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات 

 قبل الحكومة اإلسرائيلية. جنيف الموقع عليها من
، الذي يمث ل عائالت معتقلين إداريين فلسطينيين، «وأعلن مكتب المحاماة "تشيمبرز أوف انتوني بيري

 222في بيان أمس، أن اإلحصائيات المنشورة من قبل السلطات اإلسرائيلية تشير إلى احتجاز 
تقال اإلداري هي سياسة تعسفية إذ إن فلسطينيًا كمعتقلين إداريين، وهذا دليل على أن سياسة االع

 بمقدور السلطات اإلسرائيلية تقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة لو كانت تملك أدلة".
وأضاف: "حصلنا على توكيالت من عائالت معتقلين إداريين فلسطينيين لمالحقة المسؤولين عن 

بحق المعتقلين أثناء إضرابهم سياسة االعتقال اإلداري، وكذلك المسؤولين عن ارتكاب جرائم تعذيب 
 عن الطعام".

 92/5/9102البيان، دبي، 
 
 بريطانيا: منظمة حقوقية تدعو محمود عباس إلصدار أمر بوقف االعتقاالت السياسية بالضفة .60

قالت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مستمرة في 
ات لنشطاء وصحفيين وعلى وجه الخصوص كل من يشارك في مساندة االعتقاالت واالستدعاء

 ودعم إضراب األسرى المعتقلين إداريا لدى سلطات االحتالل".
عاما( متزوج وله  45وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت شكوى من الصحفي محمد محمد شتيوي )

فيها "إن ضابطا في ثالثة أبناء يعمل إضافة لعمله الصحفي محاضرا في جامعة "خضوري" قال 
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( طالبا منه القدوم للمقابلة الساعة 96/5ظهرا الثالثاء ) 22المخابرات العامة اتصل به الساعة 
التاسعة صباحا من اليوم التالي، لكنه وبسبب تجربته المريرة مع أجهزة أمن السلطة فقد قرر عدم 

با مفتوحا عن الطعام فليس في هذه الذهاب الى المقابلة، وقال: "إن تم اعتقالي بالقوة فسأعلن إضرا
 الحياة تحت االحتالل إال أن نعيشها بكرامة".

ودعت المنظمة الرئيس محمود عباس إلى وقف أنشطة أجهزة األمن بالضفة الغربية والتوقف فورا 
عن استدعاء واعتقال النشطاء الفلسطينيين ألن هذه السياسة ال تخدم إال االحتالل. كما دعت جميع 

الحية في الشعب الفلسطيني إلى التصدي بحسم إلى سياسة التنسيق األمني واالعتقاالت القوى 
 السياسية إلنجاح المصالحة والنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.

 98/5/9102المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، 
 
 ائيلية في القدسمؤسسات أوروبية ُتعد عريضة تطالب بتحرك دولي لوقف االنتهاكات اإلسر  .62

قدس برس: تداعت عشرات المؤسسات والهيئات العاملة في عموم القارة األوروبية  -بروكسيل 
للتوقيع على عريضة تطالب دول االتحاد األوروبي واألمم المتحدة بالتدخل من أجل وقف االنتهاكات 

هد تصاعًدا غير مسبوق اإلسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، والتي تش
 في فرض األمر الواقع وتغيير معالم المدينة وتزييف تراثها.

وقال يحيى عابد، من مؤسسة "أوروبيون ألجل القدس" في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إنه "في 
ضوء تصاعد االنتهاكات بحق األقصى ومدينة القدس؛ تداعت العشرات من الهيئات والمؤسسات 

ارة األوروبية للتوقيع على عريضة تحذ ر من تسارع خطى االحتالل اإلسرائيلي لتهويد العاملة في الق
مدينة القدس المحتلة في خطوة لترسيخ القدس كعاصمة لدولة االحتالل، وهو ما ترفضه وتحذ ر منه 

 هذه المؤسسات وتؤكد على عروبة المدينة المقدسة".
حتى اآلن أكثر من خمسين مؤسسة وهيئة عاملة وأضاف أن العريضة األوروبية، التي وقع عليها 

في عموم القارة األوروبية، ستطالب االتحاد األوروبي واألمم المتحدة بفرض عقوبات على السياسات 
اإلسرائيلية التي تهدف إلى تشويه التراث التاريخي لمدينة القدس، كما ستؤكد على أن القدس "هي 

 مسيحي طويل وممتد وغير منقطع وغني بالتراث.مدينة عربية لها تاريخ حضاري إسالمي و 
 98/5/9102قدس برس، 

 
 مليار دوالر 5أوباما يعلن دعم "مكافحة اإلرهاب" في الشرق األوسط ومناطق أخرى بـ  .63
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مليار دوالر ألنشاء صندوق لـ "مكافحة  5وكاالت: أعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما تقديم بالده 
ة "التطرف" حول العالم. وقال، في الخطاب الذي ألقاه في قاعدة ويست االرهاب" ودعم جهود مواجه

بوينت العسكرية لعرض خطط السياسة الخارجية لبالده، إن األموال ستوجه باألساس لمنطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا ودول شرق آسيا. وأضاف أن انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان سيوفر بعض 

 هود مواجهة التهديدات الجديدة.مصادر الدخل لدعم ج
مليار دوالر  5وقال "أدعو الكونغرس إلى المصادقة على انشاء صندوق لمكافحة االرهاب بقيمة 

الذي سيمكننا من تدريب ودعم الدول التي تقف في الخطوط االمامية". وأضاف أن األموال ستوجه 
م في الصومال والتعاون مع الحلفاء لمهام مثل تدريب قوات األمن في اليمن ودعم قوات حفظ السال

 االوروبيين لدعم وتدريب القوات في ليبيا ومالي.
 98/5/9102، 28عرب

 
خطــة صــهيونية لتنفيــذ انســحابات جزئيــة بالضــفة تتضــمن المصــالح األمنيــة، وأغلبيــة يهوديــة مــع  .64

 فشل المفاوضات
مان" المحاضر في الجامعة قال د."حاييم جفيرتس: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفيةترجمة 

العبرية، إن  خرائط المصالح الصهيونية في الضفة الغربية تقرر مدى االنسحابات اإلضافية المتوقعة 
 بعد توقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وتتطلع لتحقيق الهدفين التاليين:

لسياسي للبالد اإلبقاء على المصالح الصهيونية الحيوية بما فيها األراضي الالزمة لألمن ا -2
بمواجهة تهديد وجودها، واألراضي الالزمة لألمن الجاري كمنع الهجمات ضد المستوطنين، وحماية 

 القدس، والحفاظ على مصادر المياه والدفاع عن المستوطنات.
التقليص إلى الحد األدنى عدد الفلسطينيين تحت السيطرة الصهيونية، وهذا أمر مرغوب فيه  -9

االنتقالي، ألنه طالما لم يتوفر االتفاق مع الفلسطينيين حول التسوية النهائية، فان لتنفيذ االتفاق 
 االنتشار اإلقليمي في نهاية تنفيذ االتفاق االنتقالي سيبقى ساري المفعول، ربما لفترة طويلة.

 وأضاف: تتمثل خارطة المصالح الدفاعية لـ"إسرائيل" في الضفة الغربية ألن الحرب تبقى خطرا في
الشرق األوسط، وتمتد المنطقة الالزمة للدفاع في الحرب التقليدية على الجبهة الشرقية فوق غور 
األردن وصحراء يهودا كمؤشر عليها في خارطة المصالح الدفاعية، وهذه المنطقة األمنية الزمة 

، وهي كم من البحر المتوسط 25"إسرائيل"، ألنه سيمتد بدونها العربي ولخلق حاجز بين الفضاء 
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تحتاجها لتوفر األمن الجاري ضد الهجمات التي قد تعطل الحياة اليومية لسكانها، واألراضي الالزمة 
 للرد على مثل هذا النوع من التهديد حزام من الفصل.

وأشار إلى أن الجيش يحتاج للدفاع عن الجبهة الشرقية تأمين شرايين المواصالت المؤدية إليها، عبر 
نهر األردن والبحر الميت، ومناطق االنطالق لقوات الجيش في حالة مثل هذا االنتشار على طول 

كم غربي طريق "آلون"، وحسب تقدير واسع االنتشار  4-9النوع الواسع من الحرب تمتد لخط من 
شرايين شرقية غربية إستراتيجية لتحريك القوات المعبأة من المراكز  4في الجيش، ثمة على األقل 

 سهل الساحلي نحو الجبهة.السكانية في ال
وعلى نحو مشابه، فان نشر منشآت إستراتيجية كمنصات رقابة ومحطات إنذار مبكر ومواقع قيادية 
الزمة على المنحدرات الشرقية لسلسلة الجبال، وليس للسيطرة على هذه المناطق "ثمن ديمغرافي" الن 

 الفلسطينيين هنا في غاية الشح.
 

 العمليات المسلحة
لباحث الصهيوني بتوفير األمن الجاري الذي يركز على منع العنف والعمليات المسلحة وطالب ا

داخل "إسرائيل"، يتطلب سيطرة على حزام من الفصل على طول الخط األخضر، يتراوح عرضه وفقا 
على طول السهل الساحلي، ويصل بحده األقصى من العرض  المدنيةللكثافة السكانية في المناطق 

كم  2نطقتي القدس وتل أبيب الموسعتين، ويضيق نحو الشمال والجنوب لحد أدنى من كم قرب م 1
في جبل جلبواع شماال وبئر السبع جنوبا، والمجال الجوي حول مطار بن غوريون يغطي بقدر كبير 

 منطقة هذا القاطع األمني. 
قة نتانيا حيث كما أن حزام الفصل يساهم بزيادة عرض خاصرة "إسرائيل" الضيقة، السيما بمنط

كم، ويتضمن هذا القاطع األمني، في 25المسافة من الخط األخضر حتى البحر المتوسط ال تتجاوز 
شمالي غرب الضفة، وجود سكاني فلسطيني مكثف على نحو خاص، أما في مواضعه األخرى 

 فالفلسطينيون قليلون نسبيا.
بأن األمن الجاري يتطلب حماية الباحث الصهيوني استند في دراسته إلى تقارير أمنية تفيد 

المستوطنين في مستوطنات الضفة، وعلى طرقها، فمنع التشويش على الحياة اليومية يتطلب السيطرة 
 ، والمفترقات الكبرى.االستراتيجيةالمنفردة للجيش على شرايين المواصالت، وعلى بعض النقاط 

رف واحد في الضفة الغربية عقب وأشار إلى أن صورة كاملة لخرائط االنسحاب المتوقعة من ط
انسداد أفق المفاوضات، تحدد المدى الجغرافي لألراضي التي يتوجب إبقاؤها مع الفلسطينيين، 
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من الضفة، وفي بعضها، ثمة مناطق متداخلة مطلوبة للدفاع وغيرها مطلوبة  %60وتغطي 
 رفة كمصلحة صهيونية. لالستيطان ومصادر المياه، وفي غيرها ال يوجد تداخل؛ وهذه المنطقة مع

فهي غير الزمة، وال تناقش هذه الورقة مدى كل واحد من هذه االنسحابات؛  %20أما باقي المناطق 
 فهذا يعتمد على الجدول الزمني الستكمال الطرق االلتفافية للمدن الفلسطينية وفصل شبكات المياه.

لألخطاء التي ارتكبت في اتفاق وتتضمن الخارطة المرفوعة لصناع القرار في تل أبيب تعديالت 
أوسلو، وتنازلت فيها "إسرائيل" بغير ذكاء عن شرايين المواصالت، ومناطق حيوية لحماية خزان 

 المياه الجوفي.
بتعبير آخر، فان هذه الخارطة تحدد األماكن التي يتطلب فيها تقليص للمنطقة الخاضعة للحكم 

كما تبين عدة مرات في الماضي، عندما وقع  الفلسطيني، ومثل هذا التبادل لألراضي ممكن،
دونم في منطقة  9000الفلسطينيون على خرائط التعديل ألوسلو الثانية فقد اقتطع في حينه أكثر من 

 مستوطنة "كيدار"، لتبادلها مع توسيع لمنطقة أبو ديس.
 

 المصالح الحيوية
فضل للجسر بين التطلعين وختم دراسته بالقول: تشكل االنسحابات المقترحة هنا الخطة األ

 األساسيين اللذين يشكالن معا اإلجماع الوطني في "إسرائيل":
 من جهة ثمة اتفاق عام إلنهاء الحكم الصهيوني على الفلسطينيين وحياتهم ومصيرهم. -2
ومن جهة أخرى، ثمة اتفاق عام للحفاظ على المصالح الحيوية لـ"إسرائيل" في الضفة الغربية،  -9

ء أي من المستوطنات الكبيرة، وعلى نحو مشابه، يتيح هذا اإلطار للحكومة اإليفاء وعدم إخال
 بتعهداتها الدولية، على األقل في المدى القريب. 

وعندما تنتهي هذه الترتيبات، سيكون لديها ما يكفي من األوراق اإلقليمية للعب بها في مفاوضات 
 مواصلة السير بالمسيرة، وليس تفجيرها.التسوية الدائمة، وسيكون للفلسطينيين الدافع ل

من  %9،6كما أن األراضي تحت السيطرة المنفردة للسلطة الفلسطينية )المنطقة أ( ستزداد من 
أضعاف، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة ال  20نهاية االنسحابات، أكثر  %96لـ مساحة الضفة الغربية 

ية الوحدات المختلفة من توفر تقديرات ألهم تدعي رسم خارطة التسوية النهائية، لكنها يمكن ان
ومن خالل االستناد للمعطيات الديمغرافية عن اليهود والفلسطينيين، وخرائط المصالح،  األراضي.

سيكون بوسع الهيئات الحكومية وزن أهمية كل وحدة إقليمية ومقايستها بثمنها الديمغرافي، وبالتالي 
 رسم خارطة التسوية النهائية. 



 
 
 

 

 
           23ص                                     3939 العدد:     92/5/9102الخميس  التاريخ:

 

ضايا مركزيةموقع ق  
98/5/9102، 3181الترجمات العبرية   

 
 لماذا ال تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة؟ .65

 ياسر الزعاترة
في مواقع التواصل االجتماعي، وكلما كتبنا عن الوضع في الضفة لجهة قمع االحتالل أو قمع 

يطرح علينا السلطة التابعة له، أو لجهة الممارسات الصهيونية ضد األقصى والقدس والمقدسات 
 السؤال ذاته، وهو لماذا ال تندلع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية ضد ذلك كله؟

التي -والحق أنه سؤال بالو األهمية، ومن حق الناس أن يطرحوه، والسبب هو أن األجواء العامة 
تبدو متوافرة هنا ربما بشكل أكثر وضوحا،  -9000اندلعت خاللها انتفاضة األقصى صيف عام 

 لماذا ال يتكرر السيناريو ذاته وتندلع االنتفاضة؟ف
إن جاز  9هذه األيام يتكرر المشهد ذاته الذي عايشناه قبل اندالع انتفاضة األقصى، فمشروع أوسلو

ن أصر عرابه )محمود عباس( على المضي فيه، أو التلويح  التعبير يمضي نحو طريق مسدود، وا 
اللجوء إلى المؤسسات الدولية بهدف تخدير الناس، في  بمسارات ال تسمن وال تغني من جوع، مثل

(، وهو تنسيق %200الوقت ذاته الذي يصر فيه على بقاء التنسيق األمني مع العدو، ويفتخر بأنه )
هانة.  يمعن في شرفاء الشعب الفلسطيني اعتقاال وتعذيبا وا 

ستهداف، فالصهاينة في ما يتعلق بالمسجد األقصى والقدس يبدو المشهد أكثر وضوحا لجهة اال
يمعنون في تسريع عملية التهويد، ويشرعون في عملية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 
وسط عمليات اقتحام متوالية من قبل المستوطنين والمتطرفين، بحضور الفت من قبل أعضاء كبار 

 في الكنيست، وفي ظل حماية الجيش واألمن.
ل يتجاوزه إلى تأكيد تلو تأكيد من طرف نتنياهو على أن القدس ستبقى وال يتوقف األمر عند ذلك، ب

العاصمة الموحدة للشعب اليهودي ما دام هو في الحكم، وفي ظل إجماع على أن مسألة القدس 
والهيكل غير قابلة للمساومة بالنسبة لجميع الفرقاء السياسيين في الساحة اإلسرائيلية )انضم حزب 

 بتقسيم األقصى(. العمل إلى المطالبين
-هنا واآلن، ال يحتاج الشعب الفلسطيني إلى كثير ذكاء كي يدرك أن مآل مشروع التفاوض الجديد 

ال يمكن أن يعود عليه بأكثر مما عاد به بعد رحلة أوسلو األولى، بل إن  -الذي يقوده محمود عباس
ا سيضطرون إلى القبول كافة المؤشرات تؤكد أن عرابيه لن يحصلوا على العرض القديم بقدر م
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بالحل المؤقت ممثال في الدولة المؤقتة في حدود الجدار، والتي ستغدو في حالة نزاع )مجرد نزاع 
حدودي( مع جارتها، ال سيما حين تحصل على العضوية الكاملة في األمم المتحدة )هذا ما 

 سنستفيده من اللجوء للمؤسسات الدولية(.
ون هو أن جهود الحيلولة دون اندالع انتفاضة جديدة في الضفة الغربية إن ما ينبغي أال يغفله الكثير 

ليست من النوع الهامشي أو البسيط، بل هي جهود مضنية تشارك فيها عدة أطرف مهمة، في 
مقدمتها السلطة الفلسطينية وقيادتها، إلى جانب سلطات االحتالل بكل أجهزتها األمنية واالستخبارية، 

ألميركي والغربي أيضا، بل إننا إزاء جهود تحظى بدعم عدد من الدول العربية وهناك أيضا الدعم ا
التي تخشى هذا السيناريو وتعمل على منعه بكل وسيلة ممكنة، وهي في المحصلة تلتقي على عملية 

 إعادة تشكيل لوعي الجماهير كي ال تفكر في االتجاه المشار إليه مهما حصل من تطورات.
بدأت لعبة الحيلولة دون اندالع  -كما سماه-ايتون األمني )والفلسطيني الجديد( عبر مسار الجنرال د

االنتفاضة، أي عبر رجل أمن ال يرحم في مواجهة فكر المقاومة، وال يجد أي حرج في التنسيق مع 
عدوه، وفي هذا السياق استبعد ثالثة آالف ضابط وعنصر من القدامى الذين ال تنطبق عليهم 

 يدة.المعايير الجد
إلى جانب المسار األمني بالو األهمية كان المسار االقتصادي بقيادة وتنسيق توني بلير، وعبره 
شغال الناس  جرى إشغال الناس بالمال واألعمال، وجرى تشجيع ذلك عبر االستيراد والتصدير وا 

زالة العدد األكبر من الحواجز، وصوال إلى عقد اتفاقات مع العدو بعيد ة المدى كأن باالستثمار، وا 
 الوضع نهائي مثل اتفاقي المياه والغاز.

في البعد األمني ومحاصرة الشقوق التي يمكن أن يتسلل إليها فكر االنتفاضة، جرت عملية مطاردة 
ممنهجة للمساجد والجامعات، وطورد أيضا شرفاء الشعب الذي يمكن أن يتحركوا بين صفوفه 

ه هو إيجاد فضاء مشجع على ذلك في أوساط حركة مبشرين بمسار جديد، لكن األهم من ذلك كل
فتح التي تتسيد الساحة في الضفة في ظل استهداف كبير لحركة حماس والجهاد، وكل من يفكر في 

 تفعيل المقاومة.
قد تضاف أجواء االنقسام إلى أسباب عدم انفجار االنتفاضة، لكنها ليست السبب األكبر كما يزعم 

ب تعب ويريد أن يرتاح فليست ذات قيمة، ألن األجيال الجديدة هي التي البعض، أما نظرية أن الشع
ذا كان ذلك قد حدث في دول عربية ضد  تتكفل بتفجير االنتفاضة وبذل التضحيات على األرجح، وا 

 أنظمة قمعية فلماذا ال يحدث ضد احتالل هنا في فلسطين؟!
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الربيع العربي، لكن الشعب الفلسطيني  ربما كانت األجواء العربية المحيطة غير مشجعة بسبب تعثر
كان يفجر انتفاضاته دون أن يكون هناك ربيع عربي، بل إن فرص دعم انتفاضته اآلن تبدو أكبر 

 بكثير في ظل الزخم الشعبي في الشارع، وهو ما ينبغي أن يشجعها ال أن يمنعها.
تتواصل  -بما فيها المسلحة-على كل حال، إن ما يجري ال يدعو إلى التشاؤم، ومحاوالت المقاومة 

ن أجهضها التنسيق األمني )عملية الخليل قبل أسابيع كانت فلتة نجاح رائعة(، لكن االنفجار  وا 
الكامل يبقى في علم الغيب، ال ندري متى سيكون، مع ثقتنا بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهذه 

الجميع، وفي مقدمتهم من حولوا  المأساة التي تتحرك أمامه، وسيعرف كيف يقلب الطاولة في وجه
 السلطة إلى استثمار لهم وألبنائهم، فيما يجدون حولهم َمْن يطبلون لهم، مع األسف الشديد.

يأتي هنا سؤال المصالحة وحكومة الوحدة وعالقتها باالنتفاضة الجديدة، وفي اعتقادنا أن برنامجها 
ي االنتفاضة( أكثر من أي شيء آخر، إذ إنها في وعي قادة السلطة إنما يدفع باتجاه استبعادها )أعن

ال تعني في وعيهم سوى انتخابات تؤكد سيطرتهم على المنظمة والسلطة )بشرعية انتخابية(، وتؤكد 
المسار التفاوضي ذاته، أو اللجوء للمؤسسات الدولية، بما ينطوي عليه من تأبيد لالحتالل عبر جعل 

اآلخر )حماس( إن اعتقد أن النتيجة ستكون غير ذلك الصراع مجرد نزاع حدودي، ويخطئ الطرف 
ما  في ظل إجراء االنتخابات والسيف مسلط على رقاب الشعب، ويقول له "إما فتح ومن حولها، وا 

 الحصار"، وفي ظل أجواء أخرى تحدثنا عنها من قبل.
البعض مجرد يبقى القول إن االنتفاضة يمكن أن تكون شعبية وليست مسلحة، لكنها ليست كما يراها 

مظاهرات موسمية، بل اشتباك كامل مع االحتالل وحواجزه ومستوطنيه، وتحٍد عملي لكل سياساته 
جراءاته.  وا 

أما األهم، فهي تحتاج طليعة من أبناء الشعب تفجرها، وبعد ذلك تلتحم معها البقية بالمشاركة، أو 
ون موقف األنظمة العربية محرجا بمنحها الحاضنة، أما جماهير األمة فستمنحها حاضنة أكبر، وسيك

 وسيضطر إلى الدعم خشية ردود الفعل الداخلية.
97/5/9102، الجزيرة نت، الدوحة  
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  جهاد الخازن
البابا فرنسيس األول يريد دعم عملية السالم باجتماع في الفاتيكان يحضره الرئيس محمود عباس 

ن قد يستقيل في أي لحظة، وبيريز انتهت مدة رئاسته أو والرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز. أبو ماز 
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كادت. ومجرم الحرب بنيامين نتانياهو خارج االجتماع في الفاتيكان ألنه كما وصفته... مجرم 
 حرب.

 
 زيارة البابا فلسطين المحتلة بعد األردن لم تزد على ثالثة أيام شهدت اآلتي:

 9020قرية العراقيب التي يسكنها بدو النقب. منذ  اسرائيل أصدرت ثمانية أوامر بةخالء مقبرة -
تهجير »عملية هدم في القرية واآلن وصل األمر الى المقبرة في ما اسمه اإلسرائيلي  72جرت 
وقال مسؤول من بدو النقب في «. تطهير عرقي مفضوح مكشوف ملعون مدان»واسمه عندي « َمِرن

 القرية: الى أين سيهجروننا؟ الى القمر؟
ائيل تمنع أعضاء في فريق كرة القدم الفلسطيني من السفر، ورئيس فيفا سيب بالتر قال إنه اسر  -

« سفير الشعب الفلسطيني.»سيحاول حل المشكلة مع السلطات اإلسرائيلية وأضاف أنه يعتبر نفسه 
 أشكره وأتوقع له الفشل ككل سفير كرة أو سياسة قبله.

وأعلنت  2225في قلب الضفة الغربية بنيت عام هناك مستوطنة غير شرعية اسمها أمونا  -
أنها غير شرعية، فقد بنيت في أراٍض يملكها أهالي بلدة  9007المحكمة العليا اإلسرائيلية نفسها عام 

سلواد، والمستوطنون زو روا أوراق الملكية كما أعلنت الشرطة اإلسرائيلية نفسها أخيرًا. إال أن حكومة 
طنين غير شرعيين في فلسطين، تقاوم هدمها. ماذا أزيد؟ أهالي سلواد نتانياهو، وهي حكومة مستو 

 ممنوعون من زيارة أراضيهم الزراعية في المنطقة فهناك حواجز حولها.
 : المسيح كان هنا وتكلم العبرية.نتانياهو -

 البابا فرانسيس مصححًا: المسيح تكلم اآلرامية.
 عرف العبرية.نتانياهو: المسيح تكلم اآلرامية، ولكن كان ي

أقول عن أسرتي إن أوالدي الثالثة يتكلم كل منهم خمس لغات، وأمهم سبع لغات، وأنا لغتين ونصف 
لغة، إال أننا جميعًا لغتنا العربية. المسيح عيسى بن مريم كانت لغته اآلرامية ككل شعوب المنطقة 

األب شفيق أبو زيد من لبنان،  في حينه، وفي سورية حتى اليوم قرى تتكلم اآلرامية، وعندنا في لندن
الذي أخرجه الممثل المشهور ميل غيبسون، « آالم المسيح»وهو يتكلم اآلرامية وهذه كانت لغة الفيلم 

روابط »وقد ساعد الكاهن اللبناني في صياغة اللغة اآلرامية لهذا الفيلم. نتانياهو زاد متحدثًا عن 
قتلوا المسيح، وجدران الكنائس ُلطخت عشية زيارة البابا بين اليهودية والمسيحية. كيف؟ اليهود « قوية

 «.سنصلبكم«و« اقتلوا المسيحيين»بعبارات من نوع 
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نتانياهو، ومهنته الكذب قبل أي شيء آخر، قال للبابا إن جدار الفصل العنصري ُبني لمنع  -
الم، وكل فلسطينيين من قتل المواطنين اليهود. كل فلسطيني مناضل من أجل الس« إرهابيين»

اسرائيلي مستوطن. وقد حصل قتل كثير إال أن الذين بدأوا به والذين أجدهم وحدهم مسؤولين عنه، 
ولد فلسطيني في االنتفاضة  2500هم حكومة اسرائيل وجيش االحتالل وقوات األمن. وقد قتل 

الى واحد، وهي نسبة ولدًا اسرائيليًا. وأدين القتل ثم أنبه القارئ الى نسبة عشرة  225الثانية مقابل 
 نازية.

البابا فرنسيس ذكي ومجتهد وقد حاول جهده، وهو في زيارته ساوى بين القاتل والقتيل، فمقابل كل 
زيارة ألثر فلسطيني زار شيئًا اسرائيليًا ُمختَرعًا. أنا واثق من أنه يريد السالم والتعايش والخير 

في اسرائيل حكومة نازية جديدة ال تريد السالم،  للجميع، إال أنه سيفشل كما فشل كل َمْن سبقه ألن
لُت من أفعالها خالل زيارة البابا فقط.  وأنظروا ما سج 

92/5/9102، الحياة، لندن  
 
 خريطة االشتباك التفاوضي .67

 ماجد كيالي
نشر المحلل اإلسرائيلي البارز ناحوم برنياع تقريرًا تضمن معلومات عن المفاوضات اإلسرائيلية ـ 

(، سر بها إليه مسؤولون أميركيون 2/5/9024ية، وأسباب انهيارها )"يديعوت أحرونوت"، الفلسطين
 كبار، أكدوا فيها مسؤولية إسرائيل عن ذلك.

الالفت في التقرير أن الطرف األميركي اقتنع بأن الرئيس أبو مازن لم يعد باستطاعته تقديم تنازالت 
في المئة من  10الح، ورسم الحدود بحيث يعيش أكثر، خاصة بعد موافقته على "دولة منزوعة الس

المستوطنين داخل اسرائيل، وأن تستمر هذه في السيطرة على مناطق أمنية )غور األردن( لمدة 
خمس سنوات، وأن تحل الواليات المتحدة محلها بعد ذلك، وأن تبقى االحياء اليهودية في شرق 

 نيين الى اسرائيل متعلقة بةرادة حكومتها.القدس ضمن سيادة اسرائيل، وأن تكون عودة الفلسطي
أما التشويش على هذه التوافقات، بحسب التقرير، فقد نجم من طلب إسرائيل االعتراف بها كدولة 
يهودية، ما رفضه أبو مازن، كما من استمرار األنشطة االستيطانية، إذ "إن الفلسطينيين ال يؤمنون 

دولة في وقت تبني فيه مستوطنات في أراضي هذه الدولة"، بأن اسرائيل تنوي حقًا أن تدعهم ينشئون 
وأيضًا من مطالب إسرائيل بالسيطرة المطلقة على األرض "فسيطرتها االمنية ستستمر الى األبد". 
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بحيث "خلص أبو مازن الى استنتاج أنه ال يوجد له شيء في االتفاق. وقال لنا: قولوا لي هل يوجد 
 ى ما وافقت عليه؟".زعيم عربي واحد آخر يوافق عل

الالفت أن أبو مازن رغم كل ذلك لم يقطع مع المفاوضات، لكنه ربط استئنافها بموافقة إسرائيل 
تضمينها اعتبار "رسم الحدود هو الموضوع االول. وأن يتم االتفاق عليه في ثالثة أشهر. واالتفاق 

في الضفة(. "وأن يكون شرق على موعد إنهاء إخالء اإلسرائيليين عن أرض الدولة الفلسطينية )
 القدس عاصمة فلسطين".

طبعًا، ال يبدو من ذلك أن ثمة جديدًا في العراك التفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين، فهذه هي 
 حدود التسوية بينهما منذ عقدهما اتفاق اوسلو حتى اآلن.

خسر من صدقيتها المفارقة أن الوضع على الصعيد الخارجي يبدو معكوسًا، إذ باتت إسرائيل ت
وشرعيتها، في حين يحقق الفلسطينيون مكتسبات ملحوظة. فحتى الطرف األميركي، بحسب التقرير، 

لن يستمر العالم في تحمل االحتالل اإلسرائيلي" الذي "يهدد مكانة اسرائيل.  92حذ ر بأنه "في القرن 
ا "نشأت بقرار من االمم وصفتها كدولة يهودية"، بخاصة انها ليست مثل أي دولة أخرى، إذ أنه

 المتحدة. ونماؤها متعلق بطريقة رؤية المجتمع الدولي لها".
هكذا، ثمة مايفيد بأن وقت إسرائيل بات ينفد في العالم، وأنها تستقطع وقتًا زائدًا من تخبط أحوال 

 الفلسطينيين والعالم العربي.
92/5/9102، النهار، بيروت  

 
 نية العبي الشطرنج الذين يواجههم بالتوازيسرائيل للسيسي هي واحدة من ثماإ .68

 ايلي افيدار
القيصر الروماني سبتيميو سيفاروس، في القرن الثاني الميالدي، كان شخصية شاذة بين حكام 
االمبراطورية. سيفاروس، الذي ولد في افريقيا، وصل الى الموقع االعلى رغم أنه لم يكن من نخبة 

لمفتاح لنجاح: فقد فهم سيفاروس قبل الوقت من بين دوائر النبالء روما. وكان استيالؤه على الحكم ا
ال يؤيدوه، ولكنه حرص على اال يمس بهم حتى يوم تصفية المدعي للقيصرية، البينوس. وعندما 
صفي البينوس، صفيت ايضا النخبة المؤيدة له، التي حتى تلك اللحظة اشتبهت بالجميع. وحظي 

صالحة. لم يكن كاريزماتيا مثل ماركوس اورليوس، ولكنه عرف حكمه بشيخوخة  بةنهاءسيفاروس 
دوما كيف يسبق خصومه بعدة خطوات. وبدال من تخطيط االنقالبات وجد هؤالء أنفسهم في حالة 

 دفاع دائمة عن النفس، يقاتلون في سبيل أمالكهم، مكانتهم وحياتهم.
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نتصر معروفة مسبقا. مثل خرجت مصر أول أمس مرة اخرى الى االنتخابات، ولكن هوية الم
، عبد الناصرمثل جمال  كاريزماتياسيفاروس، ال يبقي عبد الفتاح السيسي شيئا للصدفة. فهو ليس 

ولم يتحدد كخليفة كحسني مبارك، ولكن ليس هناك من يفهم مثل السيسي الفوضى التي تسود مصر 
 بعد الثورة وليس هناك من عرف كيف يستغل الظروف في صالحه مثله.

قد ولد في الحي القاهري المتواضع جمالية. ومن عرفوه تحدثوا عن شخص جسد حلمه بمجرد قبوله ف
من هذا لم يحلم أحد.  أكثرفي الدراسة الجامعية في االكاديمية الحربية المصرية. عن شيء 

 السيسي، المؤمن الملتزم، درج على الدفاع عن االسالم في اثناء تأهيالته العسكرية في الواليات
المتحدة وفي بريطانيا. وقد دفعت هذه الحقيقة االخوان المسلمين الى اختياره كخليفة للطنطاوي 

 المنحى، ربما الخطأ االكبر في تاريخ الحركة.
، ولكن لإلخوانحقيقة أن السيسي لم يحني أبدا رأسه امام األئمة كان يفترض أن تكون ضوء تحذير 

ن يمر من تحت الرادار. وعندما فحص مرسي ورجاله القيادة يبدو أن رماديته وهامشيته سمحتا له با
العسكرية بدا لهم السيسي االختيار االفضل: متدين مؤمن وعديم الطموح. وما بدا كرمادية اتضح 
كهدوء نفسي نادر. السيسي حقا مقتنع بانه ليس ملزما بان يثبت شيئا الحد. فهو لم يكن جزءا من 

كونه ال يمثل أحدا ” الجيش“مصريين. ومن الخطأ اعتباره رجل الدوائر االجتماعية للضباط ال
 باستثناء نفسه.

 ذات الهدوء أتاح للسيسي بان يعمل بتصميم ال رحمة فيه في الطريق لتحقيق اهدافه.
النقطة االساس لفهم شخصيته هي السيطرة المضرجة بالدماء على مخيمات االحتجاج التي اقامها 

. وقد أوضحت 9022متظاهر في آب  100جبت حياة ما ال يقل عن االخوان المسلمون، والتي 
الواليات المتحدة للسيسي بشكل ال لبس فيه بانها تعارض العنف. وقد بدا خيار المقاطعة االوروبية 
معقوال ايضا. وخاف قادة الحكم االخرون من أن يخرج جموع المسلمين الى الشوارع مطالبين بالعداء 

لم يخف. كان يعرف مسبقا بان السعوديين سيهرعون لمساعدته في الكفاح  والثأر. والسيسي وحده
 عن التجميد المتوقع للمساعدات االمريكية. سيعوضونهضد االخوان المسلمين وانهم 

. فهو يصرح عن التزامه إلسرائيلأحاسيس السيسي الحادة وقراءته للواقع واضحة ايضا بالنسبة 
. ولكن لآلخرينوى ودون أن يتلعثم. اما االالعيب والغمزات فيتركها الكامل باتفاق السالم دون أن يتل

 ال مجال للخطأ. التزامه ال ينبع من محبة اسرائيل. والسالم من ناحيته هو المصلحة الحالية لمصر.
مليون  6جارة صغيرة مع  –كان مبارك رأى في اسرائيل دولة ينبغي اعادتها الى حجمها الطبيعي  إذا

سبة للسيسي اسرائيل هي واحدة من ثمانية العبي الشطرنج الذين يواجههم بالتوازي. الى فبالن –نسمة 
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جانبها يقف اليسار المصري، الجيش المصري، الواليات المتحدة، السودان، دول الخليج. دول افريقيا 
يران  . وليس مثلما في الشطرنج، كل هذه االلعاب تجري بالتوازي. على ذات اللوحة. نوصي جداوا 

 القيادة االسرائيلية اال تستخف بالسيسي. وحاليا فانه يظهر تقنية الفنان الكبير.
98/5/9102االسبوع معاريف   

98/5/9102، رأي اليوم، لندن  
 

 :كاريكاتير .69
 

 
92/5/9102رام هللا، الحياة الجديدة،  


