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 2الجيش اإلسرائيمي يستدعي  22كتيبة احتياط لنشرىا عمى الحدود مع سوريا ومصر
الناصرة ػ راـ اهلل ػ زىير أندراوس ووليد عوض :شرع جيش االحتالؿ االسرائيمي االربعاء باستدعاء  11كتيبة
مف قوات االحتياط بحجة تدىور االوضاع االمنية عمى الحدود مع مصر وسورية.
واوضػػحت مصػػادر اس ػرائيمية بػػسف الجػػيش االس ػرائيمي باشػػر باسػػتدعاء  11كتيبػػة عمػػى االقػػؿ مػػف االحتيػػاط
لممشاركة في مياـ عسكرية تستمر لمدة  15يوما وسػيتـ نشػرىـ عمػى المنػاطؽ الحدوديػة الشػمالية والجنوبيػة
حسػػب مػػا أعمػػف الجػػيش االسػرائيمي وذلػػؾ لتػػردي االوضػػاع االمنيػػة فػػي سػػورية ومصػػر ولتخوفػػات اف يػػؤدي
ذلؾ لمزيد مف التدىور االمني الذي سيؤثر عمى اسرائيؿ.
وكش ػ ت صػػحي ة يمعػػاريؼي العبرّيػػة فػػي عػػددىا الصػػادر أمػػس اعربعػػاء أف المؤسسػػة العسػػكرية ا س ػرائيمية
تخش ػػى م ػػف أف تتح ػػوؿ ش ػػبو جزيػ ػرة س ػػيناء إل ػػى مرت ػ ٍػع لارى ػػاب م ػػف قب ػػؿ الجي ػػاد الع ػػالمي وحرك ػػة حم ػػاس
خصوصا وأنو في أعقاب خمع الرئيس المصري السابؽ حسني مبارؾ ارت عت بشكؿ كبيػر عمميػات تيريػب
اعسمحة مف سيناء إلى قطاع غزة المحاصر.
وكشؼ النقاب عف أف الجيش ا سرائيمي يدرس حاليا عدة سيناريوىات محتممػة النييػار الجبيػة الشػمالية مػع
سػػورية حتػػى ال يتكػػرر الوضػػع الػػذي تعػػاني منػػو عمػػى حػػدودىا مػػع مصػػر موضػػحة أف اعوضػػاع فػػي شػػبو
أف الجػيش ا سػرائيمي قػاـ
جزيرة سيناء سببت حالة مف الػذعر مػف تكرارىػا عمػى بقيػة حػدودىا ومؤكػدةً عمػى ّ
بتغيير ( 280درجة) في طبيعة ميامو عمى طوؿ الحدود المصرية ا سرائيمية .وأضافت أف الجبية الجنوبية
أصػػبحت فػػي صػػمب االىتمػػاـ بعػػد سػػقوط مبػػارؾ وىػػذا مػػا دفػػع الحكومػػة ا س ػرائيمية إلػػى ا س ػراع فػػي بنػػاء
الجػدار عمػى طػوؿ الحػدود المصػرية ا سػرائيمية .وأوضػحت الصػحي ة أف المرحمػػة الثانيػة والتػي بػدأت بال عػػؿ
تتعمػؽ بطبيعػػة ميػاـ الجػػيش ا سػرائيمي عمػى طػػوؿ الحػدود وتتمثػػؿ بزيػػادة عػدد القػوات خاصػة مػػف الوحػػدات
المختارة في الجػيش ا سػرائيمي والقػوات النظاميػة واسػتبداليا بقػوات االحتيػاط التػي كانػت تخػدـ عمػى الحػدود
المصػ ػرية قب ػػؿ س ػػقوط نظ ػػاـ مب ػػارؾ حي ػػث يج ػػري س ػػحب الج ػػيش ا سػ ػرائيمي ل ػػبعض وحدات ػػو عم ػػى الح ػػدود
واستبداؿ ذلؾ بمراكز مراقبة في العمؽ ا سرائيمي تشبو إلى حد كبير مراكز المراقبة القريبة مػف قطػاع غػزة
والتي تسػم بػالطالؽ النػار مػف الرشاشػات الثقيمػة بتنسػيؽ وقيػادة خم يػة مػف الجػيش ا سػرائيمي حيػث أقيمػت
حتى اآلف  0مراكز عمى الحدود المصرية ا سرائيمية وسوؼ تزداد ىذه المراكز وكذلؾ وضػع أنظمػة مراقبػة
يتـ التحكـ فييا مف غرؼ العمميات وح ر خنادؽ لمدبابات عمى طوؿ الحدود مع مصر.
إف الجيش قد يستدعي جنود االحتياط ليذه ال رؽ بعد أف صادقت الكنيست
وأضافت صحي ة يمعاريؼي قائمةً ّ
عمػػى طمػػب تقػػدـ بػػو جيػػاز اعمػػف ا س ػرائيمي وذلػػؾ عممػػا بػػسف القػػانوف ا س ػرائيمي يجيػػز لمجػػيش تجنيػػد فػػرؽ
االحتياط لخدمة عسكرية ميدانية مرة كؿ ثالث سنوات.
القدس العربي ،لندن2622/5/3 ،
عريقات :اتصالت مكثفة مع "إسرائيل" والمجتمع الدولي حول قضية األسرى
الدستور – سمير حمتو :أعمف كبير الم اوضيف ال مسطينييف صائب عريقات أنو يجرى عمى مدار الساعة
بتعميمات مف الرئيس محمود عباس اتصاالت مكث ة مع إسرائيؿ والمجتمع الدولي بخصوص قضية اعسرى
وتدىور الحالة الصحية لعدد منيـ خاصة اعميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أحمد سعدات
وعضو المجمس التشريعي عبد الرحمف النتشة وثائر حالحمة وبالؿ ذياب.

التاريخ :الخميس 2622/5/3

العدد2496 :

ص5

وقاؿ عريقات في بياف صح ي إف "عمى الحكومة ا سرائيمية إلغاء كافة القيود الم روضة عمى اعسرى
والمعتقميف والمتعمقة ب رص التعميـ وزيارة اعىالي أو العزؿ وظروفيـ الصحية والمعيشية وكذلؾ ا فراج
عمال بات اؽ شرـ الشيخ" .وذكر أنو أجرى لقاءات
عف اعسرى الذيف اعتقموا قبؿ نياية عاـ
واتصاالت شممت عددا مف المسئوليف ا سرائيمييف واعمريكييف واعوروبييف إضافة إلى روبرت سيري
مبعوث اعميف العاـ لألمـ المتحدة.
الدستور ،عمان/ / ،
 3النائب إسماعيل األشقر يطالب المجتمع الدولي بالتدخل إلنياء معاناة األسرى
غزة  -عالء المشيراوي :أكد نائب رئيس كتمة حماس البرلمانية إسماعيؿ اعشقر أف اعوضاع في سجوف
االحتالؿ باتت عمى وشؾ االن جار ما لـ يبادر المجتمع الدولي لمضغط عمى سمطات االحتالؿ وحمميا
عمى تمبية مطالب اعسرى المشروعة.
وقاؿ اعشقر خالؿ لقائو ممثؿ سويس ار لدى السمطة الوطنية رونالد ستاينجر بمقر المجمس التشريعي بغزة
اعربعاء أنو ال يستعبد اندالع انت اضة ثالثة مف الدفاع عف حؽ اعسرى في الحرية والحياة.
القدس ،القدس/ / ،
 4المجمس الوطني الفمسطيني يحمل سمطات الحتالل مسؤولية تدىور صحة األسرى
حمؿ رئيس المجمس الوطني ال مسطيني سميـ الزعنوف دولة االحتالؿ ا سرائيمي مسؤولية تدىور الحالة
ّ
الصحية لبعض اعسرى ال مسطينييف المعتقميف في معسكرات االعتقاؿ ا سرائيمية ويمارسوف حقيـ في
ا ضراب عف الطعاـ احتجاجا عمى ممارسات سمطات االحتالؿ ا سرائيمية الال انسانية .وطالب في
تصريحات صح ية بضرورة تقيد سمطات االحتالؿ بات اقية جنيؼ الرابعة واتباع اعصوؿ المرعية في معاممة
اعسرى.
العرب اليوم ،عمان/ / ،
" 5القدس الفمسطينية" :نتنياىو يكثف ق ارراتو الستيطانية قبل أن يرسل لمسمطة رده المكتوب
راـ اهلل – مف المحرر السياسي :لـ يتحدد بعد الموعد المرتقب أف يرسؿ فيو رئيس الوزراء ا سرائيمي
بنياميف نتنياىو رده الرسمي عمى الرسالة التي وجييا لو الرئيس محمود عباس قبؿ أسبوعيف ولكف السمطة
ال مسطينية تقوؿ أف الرد ا سرائيمي المباشر عمى ىذه الرسالة كاف تكثيؼ االستيطاف.
وقاؿ مسئوؿ فمسطيني لػ"القدس" أف "الرد ا سرائيمي عبر المحامي إسحاؽ مولخو م ترض ىذه اعياـ ولكف
لـ يتـ تحديد الموعد حتى اآلف".
القدس ،القدس/ / ،
 6الضفة :موازنة المجمس التشريعي  2622تعزيز لمبنود وضعف في المشاركة
عنصر جدؿ بيف اعوساط
راـ اهلل  -بساـ أبو الرب :شكؿ موضوع إقرار الموازنة العامة لمعاـ
الرقابية واالقتصادية المختصة بشسف آلية توزيع وحصص كؿ مؤسسة وتـ وص يا بموازنة البنود وليس
موازنة البرامج واعداء.
التاريخ :الخميس 2622/5/3
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مميار دوالر
التي صادؽ الرئيس محمود عباس عمى قانونيا بحجـ بمغ حوالي
موازنة
تميزت بانخ اض إجمالي العجز الجاري (ال رؽ بيف إجمالي الن قات الجارية وصافي ا يرادات) إلى أقؿ مف
مميوف دوالر لتمويؿ الن قات التطويرية
مميار دوالر عمما بسف الموازنة العامة اشتممت عمى مبمغ
مميار دوالر حسب بياف
اعمر الذي يعني أف العجز ا جمالي المتوقع في العاـ الحالي يبمغ ما قيمتو
لمجمس الوزراء.
مجموعة العمؿ البرلمانية الخاصة بالشسف المالي واالقتصادي في المجمس التشريعي رأت خالؿ مناقشتيا
ال يرتقي إلى
يأف مشروع قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية
لمشروع قانوف الموازنة لعاـ
كونو مشروع موازنة وال يعكس ترجمة حقيقية لسياسات مالية واقتصادية وتنمويةي.
وأوصت المجموعة بضرورة رفع حصة قطاعات الزراعة والتعميـ والصحة واعادة النظر في توزيع الموازنة
بما يضمف زيادة النمو االقتصادي والحد مف البطالة .وشددت في تقريرىا ا داري حوؿ الموازنة عمى أنو
يجب ياعتماد الموضوعات التي تتمثؿ في تقديـ الحكومة بيانات وت اصيؿ باتجاىات الموازنة التطويرية
تنسجـ والتنمية والواقع االقتصادي دوف االقتصار عمى حجميا ومصادر تمويميا إضافة إلى ضرورة زيادة
المخ صصات المقترحة لقطاع التعميـ العالي بشقيو الجاري والتطويري والسير قدما باتجاه إنشاء الصندوؽ
الوطني لمتعميـ العالي وحصر أولويات الحكومة في القطاعات االجتماعية وتحديدا فيما يتصؿ بتوسيع
شبكة اعماف االجتماعي واالقتصادي وبشكؿ أخص القطاع الزراعي مف خالؿ زيادة مخصصاتو وانشاء
صناديؽ التسميف الزراعي وتعويض المزارعيف عف الكوارثي.
وكاف مجمس الوزراء أشار في بياف لو إلى أف قانوف الموازنة العامة ليذا العاـ والذي استمرت الحكومة في
إجراء المشاورات حولو مع الكتؿ البرلمانية وغيرىا تميز بتقميص االعتماد عمى المساعدات الخارجية
بعد
إلى  %عاـ
وتقميؿ قيمة العجز الجاري مف إجمالي الناتج المحمي مف  %عاـ
.
أف كاف  %عاـ
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
" 7البيان" :عباس يسعى لمحصول عمى أرشيف عرفات ومنظمة التحرير
تونس  -الحبيب اعسود :كش ت مصادر تونسية مطمعة لػ"البياف" أمس أف الرئيس ال مسطيني محمود
عباس حض قادة حركة النيضة عمى التوسط لدى حركة حماس مف أجؿ إتماـ المصالحة ال مسطينية
خالؿ زيارتو إلى تونس.
وأضافت المصادر أف الرئيس ال مسطيني تحادث مع رئيس الحكومة التونسية واعميف العاـ لحركة النيضة
حمادي الجبالي معربا عف أممو في أف "يقوـ قادة تونس الجدد بدعـ القضية ال مسطينية سواء مف خالؿ
وساطتيـ نجاز مشروع المصالحة الوطنية أو مف خالؿ دور دبموماسي يست يد مف صورة تونس ما بعد
في العالـ" .كما أكد أبو مازف استعداده لاللتقاء في تونس مع قيادة حماس نياء
يناير
ثورة
حالة االنشقاؽ ال مسطيني.
وأكدت المصادر ذاتيا أف عباس أكد أف تونس "يمكف أف تقوـ بدور ريادي في خدمة القضية ال مسطينية و
تحريؾ المياه الراكدة لمخروج مف حالة الجمود التي وصمتيا الم اوضات مع الجانب ا سرائيمي أو التي
أصابت الموقؼ الدولي مف القضية ال مسطينية" مشيرة إلى أنو طرح جممة مف اعفكار في ىذا الشسف مع
الرئيس منصؼ المرزوقي ورئيس المجمس الوطني التسسيسي مصط ى بف جع ر فضال عف الجبالي.
التاريخ :الخميس 2622/5/3
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ومف جية أخرى دعا عباس مف المسئوليف التونسييف إصدار قرار بتسميـ سمطات بالده أرشيؼ الرئيس
إلى تاريخ
الراحؿ ياسر عرفات ومنظمة التحرير ال مسطينية خالؿ فترة وجودىا بتونس مف العاـ
انتقاليا إلى راـ اهلل عمى اثر ات اقية أوسمو.
وقالت المصادر التونسية أف المسئوليف التونسييف وعدوا أبو مازف با سراع في حؿ مسسلة أرشيؼ عرفات
الخاص .وبادرت تونس بمن قطعة ارض لبناء س ارة دولة فمسطيف واقامة الس ير ال مسطيني في إحدى
ضواحي العاصمة تونس ردا عمى مبادرة السمطات ال مسطينية بمن قطعة ارض لبناء مقر س ارة تونس في
راـ اهلل.
البيان ،دبي/ / ،
 8الزعنون يطالب دول العالم وبرلماناتيا بالتدخل إلنقاذ القدس
عماف – بت ار :ناشد رئيس المجمس الوطني ال مسطيني سميـ الزعنوف دوؿ العالـ وبرلماناتيا وشعوبيا التدخؿ
وحدات استيطانية جديدة
نقاذ القدس في أعقاب مصادقة سمطات االحتالؿ ا سرائيمي عمى بناء
في القدس المحتمة .واعتبر في تصري صحافي مف مقر المجمس في عماف أمس أف ىذه الخطوة ىي الرد
العمم ي السريع عمى رسالة الرئيس ال مسطيني محمود عباس التي أبدى فييا كؿ مرونة ممكنة عطاء
السالـ فرصة نيائية.
الرأي ،عمان/ / ،
 9اليباش :من حق العاىل األردني وأي شخص عربي أو مسمم أن يزور المسجد األقصى
راـ اهلل  -وليد عوض :أكدت مصادر فمسطينية رسمية اعربعاء لػ"القدس العربي" بسف وفدا بحرينيا يزور
اعراضي ال مسطينية حاليا تضامنا مع الشعب ال مسطيني وتمبية لدعوة القيادة ال مسطينية لمعرب والمسمميف
لزيارة القدس المحتمة وشدد وزير اعوقاؼ ال مسطيني محمود اليباش لػ"القدس العربي" اعربعاء عمى أىمية
زيارة مثؿ ىذه الوفد لألراضي ال مسطينية ومدينة القدس التي تتعرض لمتيويد ظيار التمسؾ العربي
وا سالمي بعروبة وسالمية المدينة مشي ار إلى أف سمطات االحتالؿ تضع الكثير مف العراقيؿ أماـ الزائريف
العرب والمسمميف ل مسطيف .واطمع الوفد التضامني البحريني برئاسة الشيخ عمي مطر مساء الثالثاء عمى
آخر مستجدات القضية ال مسطينية.
وحوؿ إمكانية أف يقوـ ممؾ اعردف عبد اهلل الثاني بزيارة لمقدس قاؿ اليباش "مف حؽ العاىؿ اعردني ومف
حؽ أي شخص عربي أو مسمـ أف يزور المسجد اعقصى في أي وقت" مضي ا "ولكف أنا ليس لدي أي
معمومة حوؿ وجود ترتيبات لمثؿ ىذه الزيارة في الوقت الحاضر".
القدس العربي ،لندن/ / ،
 26السمطة الفمسطينية تنعى محافظ جنين ..وتتوعد بمالحقة مطمقي النار عمى منزلو
راـ اهلل  -وليد عوض :أطمؽ مسمحوف مجيولوف الميمة قبؿ الماضية النار عمى منزؿ محافظ جنيف قدورة
موسى شماؿ الض ة الغربية مما أدى صابتو بحالة مف الصدمة والغضب أدت صابتو بثالث نوبات
قمبية توفي عمى أثرىا.
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وتوعدت السمطة ال مسطينية اعربعاء خالؿ تشييع جثمانو بمالحقة مطمقي النار متعيدة بعدـ السماح
بالعودة لم متاف اعمني الذي كاف سائدا باعراضي ال مسطينية في السنوات اعولى مف االنت اضة ال مسطينية
مشددة عمى وقوفيا الحازـ في وجو أي محاولة لخرؽ اعمف والعودة إلى مربع
التي اندلعت عاـ
ال متاف اعمني متوعدة بمعاقبة يالخارجيف عف القانوف" الذيف تسببوا بالصدمة لمحافظ جنيف.
وقاؿ الطيب عبد الرحيـ أميف عاـ الرئاسة الذي مثؿ الرئيس محمود عباس في مراسـ تشييع جثماف موسى:
إف بعض الخارجيف عف القانوف أطمقوا النار عمى منزؿ محافظ جنيف والذوا بال رار اعمر الذي دفع
المحافظ إلى الخروج بن سو لت قد اعمف في المدينة وخالؿ ذلؾ تعرض لثالث نوبات قمبية متتالية تسببت
بوفاتو في مستش ى جنيف.
القدس العربي ،لندن/ / ،
 22سفير السمطة بواشنطن يبحث سبل التعاون مع رئيس المجنة األميركية-العربية لمكافحة التمييز
واشنطف -القدس :بحث رئيس الم وضية العامة لمنظمة التحرير ال مسطينية في واشنطف الس ير معف
عريقات ورئيس منظمة "آ دي سي" المجنة اعميركية-العربية لمكافحة التمييز وارف دي يد سبؿ التعاوف
المشترؾ بيف الم وضية والمجنة .وتناوؿ المقاء الذي عقد في العاصمة اعميركية واشنطف ترتيبات المجنة
لمؤتمرىا السنوي الذي سيعقد في شير حزيراف المقبؿ.
القدس ،القدس/ / ،
 22إشتية :سوق حرة في استراحة أريحا قريبا وريعيا لصندوق الطمبة
راـ اهلل :قاؿ رئيس المجمس االقتصادي لمتنمية وا عمار "بكدار" عضو المجنة المركزية لحركة فت محمد
إشتية إف االستعدادات جارية نشاء سوؽ حرة في استراحة أريحا يست يد منيا المسافروف باالتجاىيف
خروجا مف فمسطيف ودخوال إلييا.
وأوض إشتية في بياف لو أمس أنو سيتـ إنشاء السوؽ عمى مراحؿ تشمؿ المرحمة اعولى سوقا لبيع
البضائع المسلوؼ وجودىا في السوؽ الحرة في أي مكاف في العالـ مف سجائر وعطور وشوكوالتة وغيرىا.
أما المرحمة الثانية فستشمؿ بضائع أخرى تضـ أدوات كيربائية وغيرىا.
وقاؿ إف مثؿ ىذا المشروع يحتاج تنظيمو إلى قانوف يجري تحضيره وسيعرض عمى مجمس الوزراء والرئيس
لممصادقة عميو.
وأضاؼ إشتيو أف المشروع قد ناؿ موافقة الرئيس محمود عباس وأف كامؿ أرباح السوؽ الحرة ستخصص
لرفد صندوؽ الرئيس لدعـ طمبة الجامعات في لبناف وبقية اعماكف ذات االحتياجات الممحة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
 23الحياة :الجعبري اجتمع مع مشعل في القاىرة ..واألحمد التقى أبو مرزوق لستئناف المصالحة
القاىرة – جيياف الحسيني :عممت "الحياة" أف القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز
الديف القساـ) أحمد الجعبري وصؿ إلى القاىرة أوؿ مف أمس في زيارة قصيرة التقى خالليا رئيس المكتب
السياسي لمحركة خالد مشعؿ ووفد الحركة كما أجرى اجتماعات مع كبار المسؤوليف المصرييف مف أجؿ
معالجة قضية اعسرى ال مسطينييف في السجوف ا سرائيمية.
التاريخ :الخميس 2622/5/3
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كما عممت «الحياة» أف لقاء جمع أمس في القاىرة كالًّ مف نائب رئيس المكتب السياسي لػ «حماس»
موسى أبو مرزوؽ وعضو المجنة المركزية لحركة «فت » مسؤوؿ ممؼ الحوار عزاـ اعحمد مف أجؿ
استئناؼ مسيرة المصالحة .وقالت مصادر مصرية مطمعة لػ «الحياة» إف «ترتيبات يجري إنضاجيا لتسميف
انطالقة جديدة لجيود المصالحة بحيث تسم بتشكيؿ الحكومة ال مسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس
(أبو مازف) وكذلؾ إجراء االنتخابات وفؽ إعالف الدوحة وات اؽ القاىرة».
وقاؿ قيادي رفيع في «حماس» لػ «الحياة» إف «استمرار تطبيؽ قانوف شاليت (القاضي بتجريد االسرى مف
حقوقيـ عقاباً السر الجندي االسرائيمي غمعاد شاليت) عمى اعسرى رغـ إطالقو ىو خرؽ لص قة التبادؿ
التي جرت بيف الحركة واسرائيؿ برعاية ووساطة مصرية ...با ضافة إلى أف ا جراءات التي ت رضيا
سمطات االحتالؿ عمى اعسرى ِّ
بحد ذاتيا تعد انتياكاً تعس ياً خطي اًر وغير مسبوؽ عبسط مبادئ حقوؽ
ا نساف» .واضاؼ أف المسؤوليف المصرييف وعدوا بالتدخؿ بشكؿ قوي لدى ا سرائيمييف لمعالجة ىذه
المسسلة ووضع حد لمعاناة اعسرى.
الحياة ،لندن2012/5/3 ،
 24البردويل :خبر ىآرتس عن انتخابات حماس وفقدان مشعل السيطرة عمى الجناح المسمح "ىذيان"
غزة :ن ى القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويؿ ما ورد في صحي ة /ىآرتس /العبرية اليوـ
اعربعاء ( )5|2عف فوز إسماعيؿ ىنية ب ارؽ كبير واحت اظ خالد مشعؿ برئاسة المكتب السياسي لمحركة
مع فقدانو لمسيطرة عمى الميزانية العسكرية ووصؼ ذلؾ بسنو "افتراء ال أساس لو مف الصحة في شيء"
وقاؿ بسف "ىدفو جر "حماس" لكشؼ أوراقيا أماـ وسائؿ ا عالـ".
وأكد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف انتخابات "حماس" سرية وستظؿ كذلؾ وقاؿ" :ما
نشرتو صحي ة "ىآرتس" العبرية اليوـ اعربعاء ( )5|2عف انتخابات حركة "حماس" ىو شكؿ مف أشكاؿ
اليذياف الصييوني الذي ال يرتقي إلى مجاؿ المناقشة وىوف محض افتراء ىدفو استدراج "حماس" لمرد
ولكشؼ أوراقيا أماـ الصحافة نحف نقوؿ ستبقى انتخابات "حماس" سرية ونرفض التدخؿ بسي شكؿ مف
أشكاؿ في ىذا اعمر ونحف تحت االحتالؿ".
قدس برس2012/5/2 ،
 25عزت الرشق :الحديث عن لقاء مشعل مع أولمرت أكاذيب صييونية ىدفيا تشويو حماس
بيروت :ن ى عضو المك تب السياسي لحركة المقاومة ا سالمية "حماس" عزت الرشؽ اعنباء التي بثتيا
القناة العاشرة العبرية واشاعتيا أف رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ التقى مع رئيس الوزراء
االسرائيمي اعسبؽ إييود أولمرت ووصؼ ذلؾ بسنو "محض أكاذيب مختمقة وفبركات سخي ة مف نسج
الخياؿ".
وقاؿ الرشؽ في تصري صح ي لو اليوـ الخميس ( )5|3أرسؿ نسخة منو لػ "قدس برس"" :إف ما أوردتو
القناة العاشرة في التم زيوف "ا سرائيمي" في نشرتيا الرئيسية مساء أمس اعربعاء ( )5|2مف مزاعـ وأكاذيب
عما أسمتو باتصاالت جرت بيف رئيس المكتب السياسي لػ "حماس" اعخ خالد مشعؿ ورئيس وزراء العدو
السابؽ أييود أولمرت في العاـ 2006؛ إنما ىي محض أكاذيب مختمقة تماماً وفبركات سخي ة مف نسج
خياؿ وأحالـ الصياينة".
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وأضاؼ" :إف ىذه اعكاذيب وال بركات تيدؼ إلى تشويو صورة "حماس" وقائدىا" مؤكداَ أف "ىذه السخافات
واعكاذيب تمثؿ أحالـ الصياينة وأمنياتيـ وىي ال تنطمي عمى أصغر ط ؿ فمسطيني.
قدس برس2012/5/3 ،
 26األحمد :المصالحة مجمدة ومصر ل تعترف إل بالسمطة الشرعية برام اهلل
راـ اهلل ػ :أكد عزاـ اعحمد عضو المجنة المركزية لحركة "فت " رئيس وفدىا لمحوار الوطني أنو ال توجد أي
تحضيرات ف ى الوقت الحاضر لعقد لقاء بيف الرئيس محمود عباس وخالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي
لحماس كما ال توجد أي نية لعقد لقاء بيف قيادات مف حركتي فت وحماس غير أنو لـ يستعبد أف تمتقى
قيادات مف حماس خالؿ زيارتو لمقاىرة التي بدأت امس بعيدا عف ممؼ المصالحة.
وأضاؼ اعحمد في تصريحات لراديو فمسطيف :إف اعمور فى ممؼ المصالحة مازالت مجمدة نظ ار لتبايف
المواقؼ داخؿ حماس حوؿ إعالف الدوحة والقاىرة مشي ار إلى ضرورة أف تبدأ لجنة االنتخابات المركزية في
غزة أوال قبؿ الحديث عف تشكيؿ حكومة.
وعما تردد عف زيارة وفد أمني مصري إلى قطاع غزة والض ة خالؿ اعياـ القادمة لتحريؾ الجمود في
المصالحة استبعد اعحمد ذلؾ بشدة موضحا أف مصر منذ االنقساـ لـ يذىب أي مسؤوؿ مصري إلى
قطاع غزة عف مصر ال تعترؼ إال بسمطة واحدة وىي السمطة الشرعية ال مسطينية.
وأضاؼ اعحمد :كاف ىناؾ ات اؽ لزيارة وفد مصري إلى راـ اهلل وتـ تسجيمو أما إلى غزة فمف تكوف ىناؾ
أي زيارة لوفد رسمي مصري قبؿ تشكيؿ حكومة وحدة.
األيام ،رام اهلل2012/5/3 ،
 27فوزي برىوم :إغالق الحتالل لممف مجزرة السموني رخصة لرتكاب مزيد من الجرائم
غزة :أكد فوزي برىوـ المتحدث باسـ حركة "حماس" أف إغالؽ حكومة االحتالؿ الصييوني لممؼ مجزرة
عائمة السموني بمثابة رخصة رسمية الرتكاب مزيد مف الجرائـ بحؽ الشعب ال مسطيني وتنصؿ واض مف
المسئولية الرسمية عف ىذه الجريمة وكؿ الجرائـ التي ترتكب"
وقاؿ برىوـ في تصري صح ي وصؿ المركز ال مسطيني لاعالـ نسخة منو "ىذا نتيجة لمتقاعس الدولي
وتحديدا اعمـ المتحدة ومجمس اعمف عف اتخاذ إجراءات رادعة بحؽ االحتالؿ ا سرائيمي وقيادتو".
وأضاؼ "إف ىذا ا جراء لف يثنينا عف االستمرار في فض جرائـ االحتالؿ ومحاصرتو دوليا وقانونيا ورسميا
حتى تتـ محاكمة مرتكبي الجرائـ بحؽ شعبنا ويجب أف يكوف ىذا القرار "ا سرائيمي" حاف از لكافة
المؤسسات الحقوقية والدولية لمبدء ال وري في اجراء محاكمات دولية لقادة االحتالؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/2 ،
 28حماس :زيارة القدس تحت الحتالل تطبيع وخدمة مجانية لمعدو
غزة :جددت حركة "حماس" موق يا الرافض لزيارة مدينة القدس وىي تحت االحتالؿ الصييوني مؤكد أف
مثؿ ىذه الزيارات "تطبيع وخدمة مجانية لتسويؽ ن سو كراع لمسالـ وحرية اعدياف".
وقالت الحركة في بياف صادر عف مكتبيا ا عالمي تمقى "المركز ال مسطيني لاعالـ" نسخة عنو تعقيباً
الرسمية مف زيارات لمدينة القدس المحتمة" :إنَّنا في حركة
عمى ما تقوـ بعض الشخصيات والمنظمات ّ
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التحرؾ ال اعؿ رسمياً وشعبياً لحماية القدس والمسجد اعقصى
حماس في الوقت الذي ندعو فيو إلى ضرورة
ّ
الرافض لزيارة
فالننا ّ
وتحريرىما مف االحتالؿ الصييوني الذي ّ
يتيددىما بالطمس والتيويد ّ
نجدد موق نا ّ
القدس تحت االحتالؿ ونؤ ّكد َّ
أف المست يد اعوحد مف تمؾ الزيارات ىو الكياف الصييوني الذي يستغميا ل ؾ
اع لمسالـ ولحرية اعدياف بينما يمعف يومياً في سياسة العدواف وا رىاب
عزلتو وتسويؽ ن سو عمى َّأنو ر ٍ
ضد شعبنا وأرضو ومقدساتو".
أف َّ
"كؿ زيارة لمقدس في ظؿ االحتالؿ ما ىي إالَّ تطبيع وخدمة مجانية لالحتالؿ" داعية
واعتبرت "حماس" َ
الرسمية وغيرىا إلى "اتخاذ خطوات جادة في
جماىير أمتنا العربية وا سالمية وقواىا ّ
الحية والمنظمات ّ
مقاطعة االحتالؿ الصييوني وت عيؿ مناصرة ودعـ أىمنا في القدس حتى تحرير اعرض واسترداد الحقوؽ
المغتصبة".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/2 ،
 29زياد النخالة يدعو إلى ضرورة الستجابة لمطالب األسرى
القاىرة – جيياف الحسيني:دعا نائب اعميف العاـ لحركة «الجياد ا سالمي» زياد النخالة إلى ضرورة
االستجابة لمطالب اعسرى والتي أصبحت ظروؼ حياتيـ مستحيمة لدرجة أف أصبحت حياتيـ ميددة
موضحاً لػ «الحياة» أف «رئيس االستخبارات المصرية الوزير مراد موافي أكد لنا اىتمامو البالغ بقضية
اعسرى ومتابعتو الشخصية لمجيود والمساعي التي تبذؿ مع الجانب ا سرائيمي لوضع ٍّ
حد لمعاناتيـ ولوقؼ
أي تداعيات ليا».
الحياة ،لندن2012/5/3 ،
 26نبيل شعث :التعنت اإلسرائيمي سيجعمنا ندق باب األمم المتحدة
القاىرة :أكد عضو المجنة المركزية لحركة فت نبيؿ شعث أنو إذا وافقت إسرائيؿ عمى وقؼ االستيطاف
واعترفت بحؿ الدولتيف وأطمقت سراح اعسرى سنذىب لمم اوضات واف لـ توافؽ فنحف سنبقى صامديف
عمى أراضينا مشددا عمى أننا صامدوف ولف نخرج كما حصؿ عاـ  1948أو  67وعمى ضوء ذلؾ
سػنذىب إلى اعمـ المتحدة مف أجؿ إقرار االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى كافة اعراضي ال مسطينية المحتمة
عاـ .1967
وقاؿ يأرضنا ليست متنازع عمييا بؿ ىي حقنا التي ال بد أف نبني عمييا دولتنا المستقمة وعاصمتيا القدسي.
وأضاؼ شعث في ندوة سياسية نظميا إقميـ حركة فت في جميورية مصر العربية بمقر ا قميـ في وسط
القاىرة إف إسرائيؿ تعمف لمعالـ بسنيا مع حؿ الدولتيف ولكنيا في الحقيقة والواقع ال تعمؿ إال عمى تقويضو
ونس و.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/5/2 ،
 22األحمد يبحث مع شمح سبل إعطاء دفعة لممصالحة الفمسطينية
القاىرة :بحث م وض العالقات الوطنية في المجنة المركزية لحركة فت رئيس وفدىا لمحوار الوطني عزاـ
اعحمد مع أميف عاـ حركة الجياد ا سالمي رمضاف شم اليوـ اعربعاء سبؿ الخروج مف مسزؽ عدـ
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تن يذ ات اؽ المصالحة الموقع في القاىرة قبؿ عاـ واعالف الدوحة بشسف تشكيؿ الحكومة ال مسطينية
االنتقالية.
وأفاد مراسمنا بسنو تـ عقد لقاء بيف اعحمد وشم بسجواء إيجابية في العاصمة المصرية القاىرة حيث عرض
كؿ طرؼ وجية نظره بشسف الخطوات الواجب عمميا لمخروج مف حالة الركود الحالية في ممؼ المصالحة
ال مسطينية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2012/5/2 ،
 22األسير المحرر مشتيى :اإلضراب عن الطعام ىو السالح الستراتيجي لألسرى لتحقيق مطالبيم
المحرريف في
غزة:أعمف اعسير المحرر والقيادي في حركة "حماس" روحي مشتيى أف عدداً مف اعسرى ُ
سجوف االحتالؿ بدءوا اليوـ اعربعاء ( )5-2إضرابيـ الم توح عف الطعاـ تضامناً مع رفاقيـ الذيف تركوىـ
خمؼ قضباف االحتالؿ.
المحرريف الذي ينتموف إلى كافة
وأوض مشتيى في حو ٍار خاص مع "المركز ال مسطيني لاعالـ" أف ُ
فصائؿ العمؿ الوطني وا سالمي بغزة سيواصموف إض اربيـ حتى ُينيي آخر أسير في سجوف االحتالؿ
إضرابو.
وقاؿ اعسير المحرر في تعقيبو عمى خطوة ا ضراب" :ا ضراب ىو السالح االستراتيجي الذي يمتمكو
اعسرى في حاؿ عدـ جدوى أي أسموب آخر لتحقيؽ غايات وأىداؼ ىؤالء اعبطاؿ".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/2 ،
 23كتائب ابو عمي مصطفى" تستيدف عربة عسكرية صييونية شمال غزة
غزة :استيدفت المقاومة ال مسطينية ظير اليوـ اعربعاء ( )5|2سيارة عسكرية صييونية بقذي ة موجية
شماؿ بمدة بيت حانوف إلى الشماؿ مف قطاع غزة.
وأوضحت "كتائب ابو عمي مصط ى" الذراع العسكري لػ "الجبية الشعبية" في بالغ عسكري أف مقاتمييا
تمكنوا ظير اليوـ اعربعاء مف استيداؼ جيب عسكري صييوني بقذي ة صاروخية موجية شماؿ بمدة بيت
حانوف.
وأكدت "كتائب أبو عمي مصط ى" عمى "مواصمة المقاومة بكافة أشكاليا والتصدي بكؿ السبؿ المتاحة لكؿ
ما يستيدؼ الشعب ال مسطيني" محذرة في الوقت ذاتو بسف "المساس باعسرى ال مسطينييف في سجوف
االحتالؿ عمى رأسيـ اعميف العاـ لمجبية الشعبية أحمد سعدات سيكوف كارثة عمى االحتالؿ".
وقالت الكتائب" :المقاومة لف تقؼ مكتوفة اعيدي أماـ جرائـ المحتميف وحتماً ستنتصر عسرانا اعبطاؿ
والنصر لكـ أسرانا البواسؿ و حتماً ستقيروف الجالد الصييوني".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/2 ،
 24حركة فتح :محافظ جنين واحد من المناضمين الذين نذروا أنفسيم من أجل الوطن
راـ اهلل  -وليد عوض :قالت حركة فت في بياف صحافي يلقد كاف القائد قدورة موسى واحدا مف المناضميف
الذيف نذروا أن سيـ وبما يممكوف مف قدرة عمى التضحية والعمؿ والعطاء مف أجؿ الجماىير والوطف والقضية
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التحرر الوطني فسمضى في معتقالت االحتالؿ  12عاما عمى طريؽ النضاؿ مف أجؿ الحرية
وحركة
ّ
لمشعب والوطفي.
القدس العربي ،لندن2012/5/3 ،
 25حماس :مساندة العامل الفمسطيني واجب عمى الدولة المبنانية
بيروت :أقامت حركة "حماس" لقاء جماىيرياً في قاعة مجمع اعقصى في مخيـ برج البراجنة حضره
ممثميف عف ال صائؿ والييئات النقابية والمؤسسات المبنانية وال مسطينية حيث تـ تكريـ العماؿ في يوميـ
العالمي الذي صادؼ اعوؿ مف أيار (مايو).
وطالب عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبناف جياد طو في كممة لو أماـ االحت اؿ الدولة
المبنانية بمساندة العامؿ ال مسطيني واعطائو حقوقو كاممة معتب اًر أف قانوف العمؿ الذي أقره مجمس النواب
منذ سنتيف لـ يمب طموح العامؿ ال مسطيني خاصة مف ناحية إجازة العمؿ والضماف االجتماعي الذي لـ
يطبؽ حتى اعف".
كما طالب القيادي في "حماس" مجمس النواب المبناني بضرورة إقرار الحقوؽ المدنية وا نسانية واالجتماعية
لشعب ال مسطيني ورفع المعاناة عنو مف أجؿ مواجية مشاريع التوطيف والتيجير.
قدس برس2012/5/2 ،
 26الجبية الشعبية تدعو لجتماع فمسطيني عالي المستوى إلنقاذ حياة األسرى
غزة :طالبت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" في بياف ليا اليوـ اعربعاء ( )5|2لجنة االطار القيادي
المنبثؽ عف ات اؽ المصالحة والذي يضـ كافة القوى بما فييا حركتي "حماس" و"الجياد ا سالمي" الى
االجتماع ال وري والعاجؿ النقاذ حياة االسرى ونصرتيـ استجابة لنداء االسرى المضربيف عف الطعاـ نداء
الكرامة والحرية ولوضع خطة وطنية موحدة تستجيب لروح الوحدة وارادة الصمود التي جسدىا ويجسدىا
اعسرى.
قدس برس2012/5/2 ،
 27حركة األحرار الفمسطينية :إعادة السمطة لثالثة جنود إسرائيميين "سموك مشين"
راـ اهلل :استنكرت "حركة اعحرار" ال مسطينية قياـ السمطة ال مسطينية اليوـ اعربعاء ( )5/2بالعادة ثالثة
جنود إسرائيمييف دخموا إلى مدينة قمقيمية الخاضعة لسيطرة السمطة ال مسطينية بالض ة الغربية المحتمة.
وقالت الحركة في بياف صح ي تمقت "قدس برس" نسخة عنو إف ذلؾ "يتزامف في الوقت الذي يخوض
اعسرى اعبطاؿ في سجوف العدو الصييوني معركة الكرامة مف أجؿ انتزاع حقوقيـ ومع تصاعد العدواف
الصييوني والتشديد عمى اعسرى وفي الوقت الذي تتزايد فيو المطالب الشعبية والرسمية وال صائمية بسسر
جنود صياينة نياء معاناة اعسرى".
ووص ت الحركة ىذا السموؾ مف قبؿ قيادة السمطة في راـ اهلل بػ "المشيف وتنكر واض وخذالف
لألسرى في سجوف االحتالؿ" داعية السمطة إلى "التوقؼ ال وري عف ىذه الممارسات الالوطنية واالنضماـ
إلى فعاليات الشعب ال مسطيني عمى اختالؼ ألوانيا مف أجؿ نصرة اعسرى بكافة الوسائؿ".
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قدس برس2012/5/2 ،
 28موقع "عرب :"48مصادر إسرائيمية تقمل من شأن التصالت بين حماس ودول اوروبية
قالت جيات سياسية إسرائيمية لـ يكشؼ عف ىويتيا لموقع "يديعوت أحرونوت" عمى الشبكة اليوـ الخمػيس
إف اعنباء التي نشرت مؤخ ار وتحدثت عف اتصاالت بيف حركة حماس وبعض الدوؿ اعوروبية ال تحمؿ في
طياتي ػػا مع ػػاف ذات أىمي ػػة في ػػي اتص ػػاالت ال ت ػػتمخض ع ػػادة ع ػػف نت ػػائج جدي ػػدة" .وق ػػاؿ الموق ػػع إف جي ػػات
سياس ػػية إس ػ ػرائيمية عقبػػػت عم ػػى تص ػ ػريحات النػ ػػاطؽ بمس ػػاف حمػ ػػاس أسػػػامو حم ػػداف ح ػػوؿ إج ػ ػراء محادثػ ػػات
واتصاالت سياسية مع خمس دوؿ اوروبية بالقوؿ إنو ال جديد في مثؿ ىذه االتصػاالت إذ تجػري اتصػاالت
كيذه طيمة الوقت بيف حركة حماس وبيف جيات أوروبية غير رفيعة المستوى إطالقا ويتـ فييا طيمػة الوقػت
جس نبض حركة حماس وفحص ما إذا قامت الحركة بتغيير مواق يا تجاه إسرائيؿ.
ونقؿ الموقع عف ىذه الجيات المػذكورة قوليػا إنػو بالنسػبة سػرائيؿ فالنػو طالمػا كانػت ىػذه االتصػاالت عمػى
مستوى متدني وغير رفيع ولـ تخػرج عػف نطػاؽ استكشػاؼ طبيعيػة مواقػؼ الحركػة وال يشػارؾ فييػا مسػؤولوف
كبار كرؤساء حكومات أو وزراء خارجية أوروبية فالف إسرائيؿ ال تعتزـ التدخؿ.
واشػػار الموقػػع نق ػػال عػػف المصػػادر ا سػ ػرائيمية إلػػى أف مػػف يت ػػولى ىػػذه االتصػػاالت عػ ػادة ىػػو الدبموماس ػػي
البريطاني أليستر كروؾ وىو رجؿ استخبارات بريطاني سابؽ ومعروؼ بتسييده لحركة حماس وىو يقوـ في
كؿ مرة "ببيع بضاعة ال يستطيع توفيرىا".
عرب2622/5/3 ،48
 29زحالقة لمكنيست :الستيطان كمو غير شرعي والقانون السرائيمي خاضع لممستوطنين
قػ ػػاؿ النائػ ػػب جم ػ ػاؿ زحالقػ ػػة رئػ ػػيس كتمػ ػػة التجمػ ػػع البرلمانيػ ػػة إف القػ ػػانوف االس ػ ػرائيمي خاضػ ػػع لممسػ ػػتوطنيف
والمس ػػتوطنات ول ػػيس المس ػػتوطنوف لمق ػػانوف .ج ػػاءت أقػ ػواؿ زحالق ػػة ى ػػذه خ ػػالؿ خطاب ػػو أم ػػاـ الييئ ػػة العام ػػة
لمكنيست اليوـ اعربعاء [أمس] حوؿ نية الحكومة شرعنة عدد مف البؤر االستيطانية.
وقاؿ زحالقة إف اعمر يعود إلػى طبيعػة القػانوف االسػرائيمي الػذي سػنو المسػتوطنوف الييػود فػي فمسػطيف بعػد
نكبة فمسطيف واقامة الدولة العبرية وعميو فالف االستيطاف ىو الذي صنع القانوف وأخضعو لمصالحو.
وقاؿ زحالقة" :ال يوجد مستوطنة قانونية وأخرى غير قانونية جميع المستوطنات ليست غير شرعية فحسب
بؿ غير قانونية عف القػانوف الػذي يسػري عمػى الضػ ة الغربيػة ىػو القػانوف الػدولي الػذي يعتبػر المسػتوطنات
غير قانونية كما جاء في قرار المحكمة الدولية في ’ىاغ‘ وفي ق اررات اعمـ المتحدة".
عرب2622/5/3 ،48
" 36إسرائيل"" :المجمس الوطني لألمن" يخفض مستوى التحذير لزيارة تركيا
المصدر :ال رنسية :أعمف "المجمس الوطني لألمف" [في إسرائيؿ] فػي بيػاف الثالثػاء  1021-5-2أنػو "قػرر
خ ػض ا نػػذار بالنسػػبة لمزيػػارات إلػػى تركيػػا إلػػى مسػػتوى تيديػػد محتمػػؿ مسػػتمر" أي المسػػتوى اعدنػػى بالنسػػبة
إلى المسافريف ا سرائيمييف.
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قائمػا فػي تركيػا"
ًا
"تيديدا
وأوض البياف أف
ً
مستمر بيجمات إرىابية ضد أىػداؼ إسػرائيمية أو ييوديػة ال يػزاؿ ً
مضػػي ًا أف مكتػػب مكافحػػة ا رىػػاب فػػي المجمػػس الػػوطني لألمػػف "يوصػػي بت ػػادي الزيػػارات غيػػر الضػػرورية
لتركيا أو عمى اعقؿ التزاـ الحيطة والحذر".
ول تت القناة الثانية فػي التم زيػوف ا سػرائيمي إلػى أف ىػذا المجمػس تػدخؿ إثػر "سمسػمة خطػوات اتخػذتيا أجيػزة
اعمف في تركيا" أدت إلى "إحباط محاوالت ىجمات عمى أىداؼ إسرائيمية عمى اعرض التركية".
فمسطين أون لين2622/5/2 ،
 32تل أبيب تعبر عن خشيتيا من حصول حزب اهلل عمى الطراز المطور من صاروخ كورنيت
الناص ػرة  -زىيػػر أنػػدراوس :قػػاؿ موقػػع ( )ISRAEL DEFENSEالمتخصػػص فػػي الشػػؤوف اعمنيػػة إف
مؤخر صاروخيا الجديد المضػاد لمػدبابات كورنيػت  .EMالفتًػا
ًا
روسيا عرضت في المعرض الذي تـ تنظيمو
إلػػى أف الحػػديث يجػػري عػػف نػػوع ُمطػػور مػػف صػػاروخ الكورنيػػت القػػديـ الػػذي مػػف الم تػػرض أف يكػػوف تشػػغيمو
أسػػيؿ فػػي مقابػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف اعىػػداؼ .وأشػػار رئػػيس تحريػػر الموقػػع عميػػر راببػػورت إلػػى أنػػو فػػي الدولػػة
العبرية يخشوف مػف أف كميػة مػف الصػاروخ المتطػور سػتنقؿ مػف روسػيا إلػى سػورية ومػف ىنػاؾ ستصػؿ إلػى
حزب اهلل.
القدس العربي ،لندن2622/5/3 ،
 32باراك :انتخابات إسرائيمية مبكرة لن تعرقل ضرب إيران
طي ػراف تػػؿ ابيػػب – أ ب رويتػػرز ا ؼ ب – أكػػد وزيػػر الػػدفاع ا س ػرائيمي إييػػود بػػاراؾ أمػػس أف احتمػػاؿ
تنظيـ انتخابػات نيابيػة مبكػرة فػي الدولػة العبريػة لػف يق ّػوض قػدرتيا عمػى ش ّػف ىجػوـ عمػى إيػراف التػي أبػدت
«دىشتيا» مف حديث رئيس اعركاف الروسي الجنراؿ نيكوالي ماكاروؼ عف إمكػاف أف تشػ ّكؿ طيػراف تيديػداً
عمف موسكو.
أما وزير الشؤوف االستراتيجية ا سػرائيمي موشػيو يعمػوف فشػدد عمػى أف «االنتخابػات ليسػت مرتبطػة بػالممؼ
ا يراني واذا وجب عمينا اتخاذ قرار سن عؿ».
الحياة ،لندن2622/5/3 ،
 33استطالع ىآرتس %48 :من اإلسرائيميين يفضمون نتنياىو رئيسا لمحكومة
أظي ػػر اس ػػتطالع لمػ ػرأي أجرت ػػو ص ػػحي ة “ى ػػآرتس” ونشػ ػرتو الي ػػوـ الخم ػػيس أف رئ ػػيس الحكوم ػػة ا سػ ػرائيمي
بني ػػاميف نتني ػػاىو يحظ ػػى ب ػػسكبر تسيي ػػد لرئاس ػػة الحكوم ػػة م ػػف ب ػػيف كاف ػػة المرش ػػحيف اآلخػ ػريف ال ػػذيف يت أرس ػػوف
اعحزاب المنافسة :شيمي يحيموفيتش وشاؤوؿ موفاز.
وبيف االستطالع الذي أجػري أمػس اعوؿ أف  %08مػف المشػاركيف فػي االسػتطالع اعتبػروا أف نتنيػاىو ىػو
أكث ػػر مرشػ ػ مناس ػػب لرئاس ػػة الحكوم ػػة تمي ػػو ف ػػي المرتب ػػة الثاني ػػة وب ػػارؽ كبي ػػر رئيس ػػة ح ػػزب العم ػػؿ ش ػػيمي
يحيمػػوفيتش التػػي حصػػمت فػػي االسػػتطالع عمػػى تسييػػد  %25مػػف المشػػاركيف فػػي االسػػتطالع وفػػي المرتبػػة
الثالثة زعيـ حزب كديما شاروؿ موفاز الذي حظي بتسييد  %6فقط مف بيف المشاركيف في االستطالع.
عرب2622/5/3 ،48
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" 34إسرائيل" :خبراء ودبموماسيون يعبرون عن تخوفيم من فوز عمرو موسى برئاسة مصر
الناصرة ػ زىير أندراوس :في ظ ّؿ التحذيرات الصادرة مف تؿ أبيب حوؿ االنتخابات المصرّية وتخػوؼ الدولػة
ػالمي بانتخابػػات الرئاسػػة نشػػرت صػػحي ة (معػػاريؼ) العبرّيػػة تحقيقًػػا سياسػ ًػيا
العبرّيػػة مػػف فػػوز المرش ػ ا سػ ّ
مطػوالً تطرقػػت فيػػو إلػػى المرشػ الرئاسػي عمػػرو موسػػى مشػػيرة إلػػى أف مسػتقبؿ العالقػػات مػػع مصػػر سػػيكوف
مظمما وينتظر السالـ بيف مصر واسرائيؿ أياـ سوداء حالة انتخاب موسى رئيسا خاصة وأنو سيستخدـ ضد
ً
إسرائيؿ الكثير مف الوسائؿ التي لـ تعرفيا بعد .ولمتدليؿ عمى ىذا التنبؤ.
وعرضت الصحي ة آراء مف أسمتيـ بسصدقاء موسى ومف تعامموا معو في إسرائيؿ وعمى أرسػيـ البروفيسػور
يوراـ ميتاؿ أستاذ العموـ السياسية في جامعة بف غوريوف والذي كاف أحد مف تعامموا مع موسى.
ئيسػػا ومػػف المتوقػػع أف يسػػتخدـ الكثيػػر مػػف
وأشػػار ميتػػاؿ إلػػى ّ
أف إس ػرائيؿ سػػتواجو مشػػكمة إف بػػات موسػػى ر ً
وسػػائؿ الضػػغط السياسػػية ضػػد إس ػرائيؿ وسػػيمتزـ بػػنيج الػرئيس مبػػارؾ فػػي تجميػػد العالقػػات السياسػػية معيػػا
واقتصار العالقات وقوتيا في المسار التعاوف اعمني أو العسكري فقط.
مف جيتو قاؿ البروفيسور ايتمار رابينوفتش السػ ير ا سػرائيمي اعسػبؽ فػي الواليػات المتحػدة وأحػد أبػرز مػف
تعامموا مع موسى عندما كاف اعخير مندوب مصر فػي اعمػـ المتحػدة ّإنػو جػاد وحػازـ بصػورة غريبػة مشػي ار
إلى أف التعامؿ مع موسى لف يجعؿ ا نساف الذي أمامػو يشػعر بػالمطؼ عمػى ا طػالؽ خاصػة وأنػو يعػرؼ
متػػى يتحػػدث ومتػػى يصػػمت واعىػػـ مػػف ىػػذا متػػى ينتقػػد التوجيػػات السياسػػية لدولػػة أو شػػخص مػػا عمػػى حػػد
تعبيره.
إف موسػػى ال يحػػب إس ػرائيؿ وال ي ضػػؿ أف
أمػػا الس ػ ير ا س ػرائيمي اعسػػبؽ فػػي القػػاىرة شػػمعوف شػػامير فقػػاؿ ّ
يتعامؿ معيا.
القدس العربي ،لندن2622/5/3 ،
 35تكنولوجيا حديثة بيد الرقابة العسكرية اإلسرائيمية لمراقبة الفيسبوك والتويتر والمدونات
كشػ ت الرقابػػة العسػكرية ا سػرائيمية يػوـ أمػػس الثالثػاء عػػف نظػاـ تكنولػػوجي جديػد لمراقبػػة المعمومػات عمػػى
الشبكة .وبحسب المراقبة العسكرية سيما فاكنيف – غيؿ فالف النظاـ الجديد يراقب المعمومات المرئية والنصية
في الشبكات االجتماعية مثؿ "فيسبوؾ" و"تويتر" ومدونات ومواقع إخبارية قديمة أيضا.
عرب2622/5/2 ،48
 36القدس :العثور عمى جندي إسرائيمي مفقود مقتولً
القدس المحتمة – ص ا :عثرت الشرطة العسكرية ا سػرائيمية الخمػيس عمػى جثػة الجنػدي الم قػود "نيتػغ برنػز"
منػػذ أكثػػر مػػف  10سػػاعة ممقػػاة فػػي منطقػػة بيػػت شػػيمش فػػي مدينػػة القػػدس المحتمػػة .وذكػػرت القنػػاة الثانيػػة
ا سرائيمية أف الجندي عثر عمى سالحو بجانبو إضافة إلى رسالة يوض فييا أنو قد انتحر.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2622/5/3 ،

محررً يضربون عن الطعام تضامناً مع األسرى
ا
ا
 37غزة66 :
أسيرً
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ذكرت الحياة الجديدة ،رام اهلل 2622/5/3 ،عف مراسميا ن وذ البكري أف خمسوف أسي ار محر ار في مدينة
غزة أعمنو امس عف بدئيـ بالضراب م توح عف الطعاـ تضامنا مع اعسرى المضربيف عف الطعاـ في
سجوف االحتالؿ ا سرائيمي لميوـ السادس عشر عمى التوالي.
وقاؿ اعسرى المحرروف مف كافة القوى الوطنية وا سالمية في مؤتمر صح ي أماـ خيمة االعتصاـ
المقامة في ساحة الجندي المجيوؿ غرب غزة «نقؼ اليوـ لنعمف مشاركتنا لمعركتكـ والبدء ال وري
با ضراب الم توح عف الطعاـ لنناؿ شرؼ المشاركة في معركة الكرامة والشجاعة واسترجاع الحقوؽ
المنزوعة عبر السنوات الماضية».
وأضافت الغد ،عمان 2622/5/3 ،عف مراسميا حامد جاد أف  60متضامناً ومتضامنة غالبيتيـ مف
االسرى المحرريف وذوي االسرى وكوادر تنظيمية مف المشاركيف في خيمة االعتصاـ المقامة في ساحة
الجندي المجيوؿ وسط مدينة غزة انضمو لالضراب عف الطعاـ تضامنا مع االسرى المضربيف في سجوف
االحتالؿ .وأعمف االسير المحرر تيسير البرديني احد المضربيف عف الطعاـ أف خمسيف فمسطينيا وعشر
نساء انضموا امس لاضراب عف الطعاـ حيث اقيمت الى جانب خيمة االعتصاـ الرئيسية خيمة خاصة
بالمتضامنيف المضربيف عف الطعاـ ضمت  50شخصا والى جانبيا اقيمت خيمة اخرى لمنساء المتضامنات
الالتي اعمف امس اضرابيف عف الطعاـ تضامنا مع االسرى في سجوف االحتالؿ.
ودعا البرديني الى تدويؿ قضية اعسرى في المحافؿ الدولية مطالبا ال صائؿ بالعمؿ عمى إطالؽ سراح
اعسرى .وارتدى المضربوف عف الطعاـ مالبس سوداء وأقسموا عمى مواصمة ا ضراب حتى تتحؽ مطالب
اعسرى وتعيدوا بعدـ مغادرة خيمة االعتصاـ وعدـ تناوؿ أي شيء باستثناء الماء والمم .
 38الخفش 226 :أسي ار ينضمون إلضراب الكرامة..إجراءات عقابية وحمالت تفتيش باستخدام الكالب
راـ اهلل :أفاد اعسير المحرر ومدير مركز أحرار لدراسات اعسرى وحقوؽ ا نساف فؤاد الخ ش أف 210
أسي اًر فمسطينياً في سجف عوفر انضموا لاضراب الم توح عف الطعاـ صبيحة الخميس ( )5/3وأقدمت
مصمحة السجوف عمى عزليـ في قسـ  26بذات السجف القريب مف مدينة راـ اهلل.
وقاؿ الخ ش في تصريحات لػ"المركز ال مسطيني لاعالـ" إف ات اقا وطنيا تـ ما بيف ال صائؿ ال مسطينية
يقضي بدخوؿ الػ 210أسي ار ا ضراب الم توح عف الطعاـ موزعيف  50أسي ار مف حماس و 00أسي ار مف
الجبية الشعبية و 30أسي ار مف حركة فت .
وأضاؼ الخ ش أف إدارة السجوف سحبت جميع حاجيات اعسرى المضربيف ولـ تبقي ليـ شيئاً سوى لباس
واحد وتـ ت تيشيـ بشكؿ دقيؽ وأخذ المم الموجود معيـ وسحب جميع اعجيزة الكيربائية وجميع وسائؿ
االتصاؿ مع العالـ الخارجي.
وفي السياؽ ذاتو ذكر الخ ش أف إدارة السجوف أقدمت عمى إدخاؿ الكالب عمى اعسرى المضربيف مف أجؿ
ت تيشيـ والعبث بمحتوياتيـ حيث أفاد اعسرى أف حممت الت تيش تحدث بشكؿ يومي وبشكؿ است زازي وفي
جميع أوقات النيار وأف مصمحة السجوف تسعى مف خالؿ ذلؾ إلى است زاز اعسرى المضربيف .وأوض
أف رقعة ا ضراب تتسع يوما بعد يومػ واصرار الحركة اعسيرة عمى مواصمة ا ضراب مستمر حتى تمتزـ
مصمحة السجوف بجميع مطالبيـ واسترداد حقوقيـ.
المركز الفمسطيني لإلعالم2622/5/2 ،
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 39مؤسسة التضامن" :إسرائيل" تتجاىل مطالب األسرى وتصعد قمعيا لممضربين عن الطعام
ذكرت الغد ،عمان ،2622/5/3 ،عن مراسميا حامد جاد أف إسرائيؿ واجيت االضراب الم توح عف الطعاـ
الذي تخوضو نسبة كبيرة مف اعسرى ال مسطينييف بمزيد مف التصعيد ضاربة مطالبيـ بعرض الحائط
فعمدت الى نقؿ اعسرى المعزوليف المضربيف عف الطعاـ في زنازيف سجف عسقالف مف زنزانة إلى أخرى
عدة مرات يوميًّا رىاقيـ والضغط عمييـ ن سيًّا.
وقالت مؤسسة التضامف لحقوؽ ا نساف إف إدارة سجوف االحتالؿ في إسرائيؿ مددت العزؿ االن رادي
لألسير القيادي في حركة حماس عبد اهلل البرغوثي المضرب عف الطعاـ لميوـ  10عمى التوالي .وأوضحت
المؤسسة بمساف الباحث أحمد البيتاوي أف إدارة سجف عسقالف تقتحـ يوميا زنازيف اعسرى المعزوليف في
ساعة متسخرة مف الميؿ وتنقميـ مف زنزانة إلى زنزانة أخرى ت تقر عي مقومات مف دوف أف تسم ليـ بنقؿ
أي شيء مف متعمقاتيـ.
ول ت إلى أف جنود االحتالؿ في السجف المذكور واصموا است زازىـ لألسرى المضربيف عف الطعاـ مف خالؿ
اقامتيـ ح الت شواء بجانب زنازيف اعسرى في ساعات الميؿ وفي ذات الوقت واصؿ ممثموف عف ادارة
السجوف الت اوض مع اعسرى المعزوليف المضربيف كؿ عمى حدة "أربعة أسرى" في محاولة لكسر إضرابيـ
وااللت اؼ عميو مف خالؿ إغرائيـ باالستجابة لمطالبيـ في حاؿ أوق وا ا ضراب اعمر الذي رفضو اعسرى
وطالبوا بالت اوض مع اعسير محمود عيسى ممثؿ اعسرى المعزوليف في سجف عسقالف.
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2622/5/3 ،عف وكاالت أف و ازرة شؤوف اعسرى والمحرريف أكدت اف
اعسرى يترقبوف رد ادارة مصمحة السجوف عمى مطالبيـ االنسانية التي رفعوىا منذ أكثر مف شير في ظؿ
أوضاع توتر ورسائؿ تحذير بتوسيع نطاؽ ا ضراب إذا كانت الردود سمبية.
وقاؿ اعسير كريـ يونس ممثؿ أسرى فت اف اعسرى أعطوا فرصة لمجنة التي كم ت بدراسة مطالبيـ وأف
مدير مصمحة السجوف فرانكو وعدىـ انو خالؿ اعياـ القريبة المقبمة سيكوف ىناؾ رد .وأوض يونس اف
أسرى حركة فت أجمعوا انو في حالة عدـ الرد االيجابي عمى مطالبيـ خاصة انياء العزؿ االن رادي واعادة
السماح بالزيارات عسرى قطاع غزة فالنيـ سيعمنوف موق ا حاسما بتوسيع نطاؽ ا ضراب الم توح حتى تتـ
االستجابة لمطالبيـ.
 46قراقع يطالب بابا الفاتيكان بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األسيرين ذياب و حالحمة
غزة -حامد جاد :وجو وزير اعسرى عيسى قراقع رسالة عاجمة الى بابا ال اتيكاف بنديكت السادس عشر
بالتدخؿ العاجؿ نقاذ حياة اعسيريف بالؿ ذياب وثائر حالحمة
وقاؿ قراقع في رسالتو "أخاطبؾ باسـ اعسرى واعسيرات ال مسطينييف القابعيف في سجوف االحتالؿ وأىالييـ
وأط اليـ مف أجؿ التدخؿ نقاذ حياة المعذبيف في السجوف مف أسرى الشعب ال مسطيني حيث يخوضوف
إضرابا م توحا عف الطعاـ مف أجؿ كرامتيـ وحقوقيـ ورفع الظمـ الواقع عمييـ والعمؿ عمى وضع حد
لممارسات ال إنسانية تخالؼ كؿ الشرائع السماوية والدينية تمارسيا حكومة إسرائيؿ بحؽ اعسرى فتحرميـ
مف أبسط حقوقيـ التي نصت عمييا القوانيف والشرائع وحقوؽ ا نساف".
وأضاؼ "مف منطمؽ موقعكـ الروحي والديني وا نساني كراعيف لمحؽ والعدالة نتمنى تدخمكـ السريع نقاذ
أرواحيـ وا فراج عنيـ واعادتيـ الى عائالتيـ وأط اليـ سالميف ومنع أي مسساة أو كارثة قد ترتكب بحقيـ
في أي لحظة وأنت القائؿ أف نور اهلل أقوى مف أي ظالـ ومف أي شر في العالـ".
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الغد ،عمان2622/5/3 ،
 42إطالق حممة "نجوع نيار  ..ألجل األحرار" في غزة ومدينة قابس التونسية
غزة :أعمف مساء امس اعربعاء عف إطالؽ حممة "نجوع نيار  ..عجؿ اعحرار" في مدينة غزة ومدينة
قابس التونسية بالتزامف تضامناً مع اعسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ ا سرائيمي.
جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر عقدتو جمعية واعد لألسرى والمحرريف التابعة لحركة حماس في ساحة الجندي
المجيوؿ في مدي نة غزة "خيمة ا ضراب عف الطعاـ" بالشراكة وبالبث المباشر مع متضامنيف تونسييف في
مدينة قابس .وتستي ىذه الحممة دعماً ومساندة لألسرى الذيف يخوضوف ا ضراب عف الطعاـ احتجاجاً عمى
ممارسات إدارة مصمحة السجوف ا سرائيمية بحؽ اعسرى ورفضاً لمممارسات ا سرائيمية المذلة مف عزؿ
ان رادي واعتقاؿ اداري لألسرى.
القدس ،القدس2622/5/3 ،
 42منسق لجنة األسرى :القوى الوطنية واإلسالمية بغزة تبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام دعماً لألسرى
غزة  -ن وذ البكري :أكد منسؽ لجنة اعسرى لمقوى الوطنية وا سالمية عطية البسيوني أف القوى الوطنية
وا سالمية قررت امس البدء في إضراب م توح عف الطعاـ في خيمة االعتصاـ التضامنية التي أقيمت في
ساحة الجندي المجيوؿ تضامناً مع اسرانا اعبطاؿ في سجوف االحتالؿ.
وأشار البسيوني الى أف ىذا القرار جاء خالؿ اجتماع عقدتو لجنة القوى في غزة ولجنة اعسرى أمس اعوؿ
في مكتب الجبية الشعبية ناقشت خاللو آخر التطورات الجارية في داخؿ السجوف واضراب اعسرى الم توح
عف الطعاـ .وأوض البسيوني أنو تـ االت اؽ عمى أف يخوض ا ضراب الم توح عف الطعاـ قرابة خمسيف
شخصاً تـ اختيارىـ مف كافة فصائؿ العمؿ الوطني وا سالمي وأىالي اعسرى.
وشدد ا لبسيوني أف القوى أكدت مواصمة دعميا لألسرى بكافة الوسائؿ داعية الستمرار ال عاليات والمشاركة
الشعبية الواسعة مف كافة قطاعات شعبنا ال مسطيني.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2622/5/3 ،
 43شرطة الحتالل تقمع تظاىرة لمتضامن مع األسرى إمام مستشفى سجن "الرممة"
جنيف –عمي سمودي :اعتدت شرطة االحتالؿ ليمة اعربعاء عمى تظاىرة نظميا عدد مف المتضامنيف
اعجانب ونشطاء مف داخؿ الخط الخضر إماـ مستش ى سجف "الرممة " لممطالبة با فراج عف اعسرى
المضربيف الذيف يتيددىـ الموت وترفض إسرائيؿ نقميـ الى المستش يات.
وقالت الناشطة السويدية كوريتا البوانا لػ القدس اف سمطات االحتالؿ رفضت من المتضامنيف اعجانب
تصريحا لمتضامف مع المعتقميف ما دفعيـ الى تنظيـ تظاىرة رفعوا خالليا صور بعض اعسرى المضربيف
وخاصة احمد سعدات اعميف العاـ لمجبية الشعبية وبالؿ ذياب وثائر حاللو والفتات بالعبرية واالنجميزية
تستنكر سياسة االعتقاؿ ا داري وتطالب بالطالؽ سراح اعسرى المرضى.
واضافت " احتشدنا اماـ السجف بمشاركة نشطاء فمسطينييف ولكف قوات الشرطة االسرائيمية عمدت الى
محاصرتنا واحتجاز عدد مف المتضامنيف الذيف رفضت اطالؽ سراحيـ وأرغمتنا بالقوة عمى مغادرة المكاف".
القدس ،القدس2622/5/2 ،
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 44مواجيات عنيفة مع جنود الحتالل أمام سجن عوفر
فمسطينيا جميعيـ مف طمبة جامعات بيرزيت شماؿ راـ اهلل أصيبوا
شابا
ً
الض ة الغربية :أصيب ً 25
بالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط فيما رشقت قوات االحتالؿ نحو  000متظاىر بكميات كبيرة مف
قنابؿ الغاز الم سيؿ لمدموع مما أدى إلى اختناؽ أعداد كبيرة جدا منيـ في أشد مواجيات شيدتيا منطقة
يوما.
سجف عوفر غرب راـ اهلل منذ بدء إضراب اعسرى ال مسطينييف عف الطعاـ قبؿ ً 26
وكانت قوات االحتالؿ ىاجمت مسيرة لطمبة جامعة بيرزيت دعت ليا الكتؿ الطالبية وبدعـ مف الشيخ
اعسير المحرر خضر عدناف قبؿ وصوليا إلى بوابة سجف عوفر ظير اعربعاء.
وشارؾ في المواجيات المستمرة أماـ سجف عوفر طمبة مف مختمؼ ألواف الطيؼ السياسي ال مسطيني مف
الكتؿ المحسوبة عمى حركات حماس وفت والجياد ا سالمي وقوى اليسار ال مسطيني.
السبيل ،عمان2622/5/3 ،
 45أىالي األسرى في سجون الحتالل قمقون عمى مصير أبنائيم
غزة – سمير حمتو :يعيش أىالي اعسرى ال مسطينييف حالة مف القمؽ الشديد عمى مصير أبنائيـ اعسرى
المضربيف عف الطعاـ لميوـ الخامس عشر عمى التوالي في إطار معركة الحرية والكرامة التي بدأوىا في 27
الشير الماضي لممطالبة بحقوقيـ وتحسيف أوضاعيـ في سجوف االحتالؿ .وتزداد حالة القمؽ لدى أىالي
اعسرى مع توارد اعنباء عف تردي اعحواؿ الصحية لعدد مف اعسرى ونقميـ إلى المشافي ا سرائيمية.
الدستور ،عمان2622/5/3 ،
قبور وىمية في سموان جنوب المسجد األقصى لالستيالء عمى األرض
 46الحتالل يزرع ًا
قاؿ الباحث في مركز معمومات وادي حموة أحمد قراعيف اعربعاء " :1021-5-1إف قوات االحتالؿ جرفت
قبور ووضعت حجارة
أرضا تقع في منطقة وادي الربابة في بمدة سمواف جنوب المسجد اعقصى وزرعت ًا
ً
كتب عمييا أسماء وىمية ييودية وتصويرىا عمى أنيا شواىد قديمة".
وأضاؼ قراعيف لػ"فمسطيف أوف اليف"" :إف جنود االحتالؿ ىـ مف قاموا بيذه العممية بسوامر مف السمطات
ا سرائيمية في محاولة لتزوير تاريخ ىذه المنطقة وتيويدىا مف خالؿ االدعاء بسف الييود عاشوا ىنا".
وتابع قائالً" :إف مساحة اعرض التي زرعت فييا القبور الوىمية تبمغ نحو  6دونمات فيما سممت سمطات
االحتالؿ  15منزال تحيط باعرض أوامر ىدـ لتوسيع المقبرة الييودية المزعومة" مشي ار إلى أف سمطات
االحتالؿ كانت ىدمت عدة منازؿ في ىذه المنطقة خالؿ السنوات اعخيرة.
فمسطين أون لين2622/5/2 ،
 47مركز معمومات وادي حموة :الكشف عن تشققات خطيرة بمحيط عين سموان ومسجدىا
القدس ػ وكاالت :أكد مركز معمومات وادي حموة ببمدة سمواف جنوب االقصى المبارؾ النقاب عف تشققات
خطيرة وغير مسبوقة حدثت في جدراف مسجد عيف سمواف التاريخي في حي وادي حموة والذي يبعد عف سور
المسجد اعقصى الجنوبي بضع عشرات مف االمتار فقط.
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ول ت المركز في بياف لو مساء أمس الى اف ىذه التصدعات والتشققات جاءت كنتيجة حتمية لمح ريات
المتواصمة والمتعاظمة التي تقوـ بيا جمعية العاد الييودية االستيطانية وسمطة اآلثار.
ول ت المركز الى أنو مف المرج أف يعيد المستوطنوف فت بوابة تابعة لالوقاؼ االسالمية لربطيا باالن اؽ
الجديدة كسحد روافد عيف سمواف الوق ية التي حاوؿ المستوطنوف االسيتالء عمييا في السابؽ.
وأشار المركز إلى أنو وبسبب الح ريات فقد ظيرت التشققات الجديدة عمى جدراف وواجيات محاؿ تجارية
وروضة الط ؿ المسمـ باالضافة الى المسجد التاريخي.
األيام ،رام اهلل2622/5/2 ،
 48غارة عمى غزة واجتياح محدود لخان يونس
غزة -أ ؼ ب :شف الطيراف ا سرائيمي غارة جوية عمى ن ؽ شماؿ قطاع غزة صباح أمس وذكر مصدر
امني اف «نحو  25آلية عسكرية إسرائيمية توغمت صباح أمس في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس انطالقاً مف
الشريط الحدودي ال اصؿ بيف قطاع غزة واسرائيؿ».
وأفاد شيود اف « عممية التوغؿ ترافقت مع إطالؽ نار كثيؼ صوب منازؿ المواطنيف وأراضييـ الزراعية»
موضحيف اف مدرستي خزاعة لمبنيف والبنات أخمتا طالبيما بسبب اطالؽ النار الكثيؼ نحوىما .وأضافوا اف
الجرافات قامت بسعماؿ تجريؼ داخؿ االراضي الزراعية.
الحياة ،لندن2622/5/3 ،
 49المجان الشعبية في غزة تطالب بتجريد ياسر عبد ربو من كافة مناصبو
غزة :نددت المجاف الشعبية في قطاع غزة باستمرار المقاءات بيف أميف سر المجنة التن يذية لمنظمة التحرير
ال مسطينية ياسر عبد ربو والوزير ا سرائيمي السابؽ يوسي بيميف اليادفة عادة إحياء “وثيقة جنيؼ”
ووص تيا ب “المؤامرة” ضد القضية ال مسطينية .وأكدت المجاف في بياف أمس تمسكيا بحؽ عودة الالجئيف
ال مسطينييف ورفض الحدود المؤقتة لمدولة ال مسطينية .وقالت “إف اتصاالت عبد ربو مع بيميف تضر
بقضيتنا ال مسطينية وبمبادئ منظمة التحرير وحؿ الدولتيف وحؽ العودة لالجئيف” مضي ة أف “ىذه المقاءات
تيدؼ إلى إحياء وثيقة جنيؼ ببنود جديدة” .واعتبرت أف اتصاالت عبد ربو -بيميف “تيدؼ لقبوؿ الحدود
المؤقتة لمدولة ال مسطينية وبقاء المستوطنات حتى المرحمة النيائية لمم اوضات وتبادؿ أراض بدالً مف
اعراضي المقاـ عمييا المستوطنات واالعتراؼ ب”إسرائيؿ” كدولة ييودية أو القبوؿ بحؿ الدولة الواحدة في
ظؿ دولة االحتالؿ”.
الخميج ،الشارقة2622/5/3 ،

 56سمطة الطاقة :محطة الكيرباء الوحيدة بغزة ميددة بالتوقف في حال تأخر إدخال الوقود
غزة -عالء المشيراوي :حذر احمد ابو العمريف مدير مركز المعمومات في سمطة الطاقة المقالة في قطاع
غزة مف توقؼ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في غزة عف العمؿ في حاؿ تسخر إدخاؿ السوالر الصناعي
لمقطاع .وبشسف باخرة الوقود القطرية التي وصمت لميناء السويس المصري أكد أف التنسيؽ جار مع
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السمطات المصرية مف اجؿ ضماف ادخاؿ حمولتيا إلى غزة موضحا أف االمر يتعمؽ "ببعض ا جراءات"
دوف اف يحدد موعدا محتمال لذلؾ.
وتك ي حمولة الباخرة في حاؿ أدخاليا الى القطاع لتشغيؿ محطة الكيرباء لمدة ثالثة أشير.
وأوض أبو العمريف أف "الباخرة أفرغت حمولتيا في ميناء السويس غير اف سمطات االحتالؿ تماطؿ في
ادخاليا عبر معبر كرـ أبوسالـ" وأضاؼ ":اسرائيؿ تريد ادخاؿ الوقود عبر معبر العوجا ما يطيؿ ال ترة
الزمنية التي تستغرقيا تمؾ العممية".
القدس ،القدس2622/5/2 ،
 52رام اهلل :مؤسسات ونقابات تدعو لمقاطعة احتفال القنصمية األمريكية بمناسبة يوم حرية الصحافة
راـ اهلل :دعت مؤسسات ونقابات واتحادات فمسطينية أمس في بياف صادر عف النقابات واالتحادات
المينية والشعبية الى مقاطعة احت اؿ القنصمية اعمريكية في راـ اهلل أمس بمناسبة يوـ حرية الصحافة
العالمي احتجاجاً عمى المواقؼ اعمريكية تجاه القضية ال مسطيني وبخاصة قضية اعسرى والحريات
ا عالمية لمصحافة ال مسطينية وفي ضوء تكثيؼ سمطات االحتالؿ لالعتداءات بحؽ الصحافييف “مف دوف
أف تصدر كممة تنديد مف ا دارة اعمريكية أو مف يمثميا” .وأكدت النقابات واالتحادات الشعبية أنو في ظؿ
اليجمة ا جرامية التي يتعرض ليا اعسرى فالف الواجب الوطني يقتضي إسناد معركتيـ وت عيؿ التضامف
مع مطالبيـ عمى جميع الصعد.
الخميج ،الشارقة2622/5/3 ،
 52اعتصام ألبناء مخيم نير البارد أمام السرايا الحكومية في بيروت
ن ذ نازحوف مف مخيـ نير البارد أمس اعتصاما جماىيريا أماـ السرايا الحكومية في بيروت شارؾ فيو
مسؤولو ال صائؿ ال مسطينية في لبناف وأبناء مخيـ البداوي .وطالب المعتصموف الدولة المبناية باتخاذ قرار
الميجريف .واعتبر
حي
ّ
سريع بتسميـ الحي عصحابو والسماح عىالي العقار  39بالعادة إعماره واعمار ّ
مسؤوؿ «الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف» في لبناف عمي فيصؿ اف «مسساة مخيـ نير البارد ىي
مسساة جميع ال مسطينييف في لبناف وينبغي عمى الجميع الضغط لاسراع في ا عمار وانياء ىذا الممؼ
المسسوي».
السفير ،بيروت2622/5/3 ،
مطعما ببيت لحم ويجرف شارعاً في األغوار لوجودىما في المنطقة "ج"
 53الحتالل ييدم
ً
مطعما في منطقة واد المخرور غرب بمدة بيت جاال
بيت لحـ :ىدمت جرافات االحتالؿ صباح الخميس
ً
جنوب محافظة بيت لحـ بالض ة الغربية المحتمة.
وادعت قوات االحتالؿ أف المطعـ مبني في منطقة مصن ة (ج) ضمف ات اقية أوسمو ويحظر فييا اعنشطة
المدنية ال مسطينية .وتشيد ذ ات المنطقة عمميات ىدـ واستيداؼ لمحياة ال مسطينية وتسود أطماع استيطانية
وعسكرية إسرائيمية لتيويدىا واالستيالء عمييا.
كما جرفت سمطات االحتالؿ شارع طوباس -ير از في اعغوار الشمالية بحجة وقوعو في منطقة عسكرية
تصنؼ (ج) يحظر تن يذ مشاريع فمسطينية فييا.
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وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2622/5/3 ،
 54وزارة القتصاد :صندوق الستثمار وباديكو ينشئان شركة مطورة لمنطقة أريحا الصناعية الزراعية
اريحا -عماد أبو سمبؿ :أعمف وكيؿ و ازرة االقتصاد الوطني عبد الح يظ نوفؿ أمس عف انشاء شركة بيف
باديكو وصندوؽ االستثمار ال مسطيني لتطوير منطقة أريحا الصناعية الزراعية متوقعا النجاح ليذه الشركة
لما تتمتع بو «باديكو» والصندوؽ مف قدرات وامكانيات فنية ومالية وادارية.
وقاؿ نوفؿ إف وجود منطقة صناعية زراعية مشتركة في محافظة أريحا بجيد واستثمار ياباني فمسطيني
مشترؾ سيشكؿ عامؿ جذب استراتيجيا لالستثمار المحمي واعجنبي لممنطقة الصناعية ويساىـ في خمؽ
اآلالؼ مف فرص العمؿ الفتا إلى أىمية استمرار الجيد المشترؾ لتكوف المنطقة الصناعية نموذجا لمتكامؿ
االقتصادي والصناعي واستقطاب الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2622/5/3 ،
 55منظمة "فاو" :ظيور ساللة جديدة من الحمى القالعية في غزة
روما  -نبيؿ عدلي :قالت منظمة اعمـ المتحدة لالغذية والزراعة (فاو) يوـ االربعاء اف ساللة جديدة مف
مرض الحمى القالعية وصمت قطاع غزة ومف الممكف أف تنتقؿ لممزيد مف المناطؽ بعد رصدىا لممرة
اعولى في مصر وليبيا في فبراير شباط .وقالت المنظمة انو تـ اكتشاؼ حيوانات مصابة في  29ابريؿ
نيساف في رف عمى الحدود مع مصر .والحمى القالعية مرض شديد العدوى وفتاؾ في بعض اعحياف
ويصيب الحيوانات المشقوقة الظمؼ مثؿ الخراؼ والماعز واعبقار والجاموس والخنازير .وال يشكؿ المرض
خطر مباش ار عمى االنساف .وقاؿ مسؤوؿ بوزراة الزراعة في الحكومة المقالة في غزة انو تـ توزيع  10ألؼ
ا
جرعة مف المقاحات عمى المزارعيف لمكافحة المرض وىوف مف شسف خطورة ت شيو.
وذكرت "فاو" أف قطاع غزة سيتمقى قريبا  00ألؼ جرعة لقاح لحماية الخراؼ والماعز وأنيا تت اوض مع
منتجي المقاح تحسبا لتزايد انتشار المرض.
وكالة رويترز لألنباء2622/5/3 ،
 56الناشط الفمسطيني خالد صافي يفوز بجائزة أفضل مدونة عربية عمى مستوى العالم
برليف :فازت مدونة "كاف ىناؾ" لممدوف والناشط ال مسطيني خالد صافي بجائزة أفضؿ مدونة عربية عمى
مستوى العالـ في مسابقة دويتشو فيمو العالمية لممدونات  1021في دورتيا الثامنة بعد ترشي أكثر مف
 3100مدونة ومشروع عمى ا نترنت .وأُعمف الخميس عف أسماء ال ائزيف بالمسابقة في مؤتمر صح ي في
العاصمة اعلمانية برليف حيث اختارت لجنة التحكيـ المدونة ال مسطينية "كاف ىناؾ" لممدوف خالد صافي
لم وز بالمركز اعوؿ في فئة أفضؿ مدونة عربية .يشار إلى أف مدونة "كاف ىناؾ" أنشئت عاـ 1009
وتتحدث عف قضية فمسطيف وأىؿ غزة واعحداث اليومية والسياسية المختم ة إلى جانب بعض اعقساـ التي
دروسا تقنية وفنية عفضؿ استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي عجؿ نصرة القضية ال مسطينية
تقدـ
ً
إلكترونياً.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2622/5/3 ،
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 57عبداهلل الثاني يطالب بدور أميركي فاعل لعودة الى المفاوضات بين "إسرائيل" والجانب الفمسطيني
عماف  -نبيؿ غيشاف :التقى الممؾ عبداهلل الثاني امس وفد مساعدي أعضاء الكونغرس محذ اًر مف اسػتمرار
إس ػ ػرائيؿ فػ ػػي تبنػػػي سياسػ ػػات التوسػػػع االسػػػتيطاني واتخػ ػػاذ االج ػ ػراءات االحادي ػػة ف ػػي اع ارضػػػي ال مسػ ػػطينية
خصوصػػا فػػي مدينػػة القػػدس .وطالػػب بػػدور اميركػػي فاعػػؿ لمسػػاعدة الجػػانبيف ال مسػػطيني وا س ػرائيمي عمػػى
العػػودة إلػػى طاولػػة الم اوضػػات وبحػػث جميػػع قضػػايا الوضػػع النيػػائي بمػػا يحقػػؽ تطمعػػات الشػػعب ال مسػػطيني
وحقوقو المشروعة في اقامة دولتو المستقمة.
الحياة ،لندن2622/5/3 ،
 58عمان :ذوو السرى يعتصمون أمام الصميب األحمر مطالبين باإلفراج عنيم
عمػ ػػاف – بت ػ ػ ار :اعتصػ ػػـ عػػػدد مػ ػػف أىػ ػػالي وذوي االسػ ػػرى والمعتقم ػػيف االردنيػ ػػيف وال مسػ ػػطينييف فػػػي السػ ػػجوف
االسرائيمية امس االربعاء أماـ مقر الصميب االحمر لممطالبة با فراج عف االسرى والسماح بزيارتيـ.
وقػػاؿ رئػػيس لجنػػة الحريػػات فػػي نقابػػة الميندسػػيف ذيػػب غنمػػا اف ذكػػرى االسػػير جػػاءت ىػػذا العػػاـ بػػالتزامف مػػع
اضراب نحو ال ي اسير اختاروا ىذه الخطػوة تعبيػ ار عػف رفضػيـ لمظمػـ الػذي يمارسػو االحػتالؿ عمػييـ مػذك ار
باالوضاع المسساوية والمعاناة التي تعيشيا اسر المعتقميف واط اليـ جراء سجف ذوييـ.
وق ػػاؿ عض ػػو المنظم ػػة العربي ػػة لحق ػػوؽ االنس ػػاف ف ػػي االردف حس ػػف العرم ػػوطي لق ػػد آف االواف لم ػػدوؿ العربي ػػة
والمنظم ػػات الدولي ػػة لتتحم ػػؿ مس ػػؤولياتيا ف ػػي ى ػػذا االتج ػػاه مطالب ػػا اياى ػػا بممارس ػػة ض ػػغوطيا ل ػػت الس ػػجوف
االسرائيمية واالطالع عمى واقع السجناء فييا.
مف جيتو طالب والد االسير عبداهلل البرغوثي المحكػوـ عميػو  67مؤبػدا الصػميب االحمػر القيػاـ بػدور حقيقػي
لرفع الظمـ عف المعتقميف مشي ار في ىذا الصدد الى الوعود التي تمقوىا مف الحكومة لبذؿ المزيد مف الجيػود
لالفراج عف االسرى االردنييف وتمكيف ذوييـ مف زيارتيـ.
الدستور ،عمان2622/5/3 ،
 59تواصل فعاليات خيمة التضامن مع األسـرى في مجمع النقابات في الردن
عمػػاف :واصػػمت خيمػػة التضػػامف مػػع االسػػرى فػػي مجمػػع النقابػػات المينيػػة فعالياتيػػا التضػػامنية مػػع االسػػرى
المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ االسرائيمي .وأقاـ اتحاد طمبة الجامعة االردنية ميرجانػاً جماىيريػاً
حاشػػداً بحضػػور عػػدد مػػف أىػػالي اعسػػرى والم قػػوديف االردنيػػيف فػػي المعػػتقالت الصػػييونية فػػي مػػدرج الحسػػف
بالجامعػػة اشػػتمؿ عمػػى العديػػد مػػف ال ق ػرات الت اعميػػة والخطابيػػة واالنشػػادية ومػػف ثػػـ انطمػػؽ المتجميػػروف فػػي
مسيرة حاشدة باتجاه مبنى االمـ المتحدة حيث انضموا الى اعتصاـ أىالي االسرى المنعقد قبالة المبنى.
وقد ردد المشاركوف اليتافات الداعية الى نصرة االسرى ومطالبة الحكومة والجيػات المعنيػة بمتابعػة قضػيتيـ
واالىتماـ بيا ويستي ىذا فػي الوقػت الػذي تسػتمر فيػو فعاليػة الخيمػة التضػامنية الدائمػة أمػاـ مجمػع النقابػات
المينية لميوـ الثالث عمى التوالي.
الدستور ،عمان2622/5/3 ،
 66عمان :فشل اجتماع لجان عاممي األونروا  ..واإلضراب المفتوح األحد المقبل
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العبػػادي :أعمنػػت لجػػاف العػػامميف فػػي وكالػػة الغػػوث الدوليػػة «االونػػروا» عػػف بػػدء االض ػراب
عمػػاف  -صػػالح ّ
الم توح عف العمؿ بدءا مف االحد المقبؿ جراء عدـ استجابة ادارتيـ لممطالب.
البيػػاف رقػػـ اربعػػة صػػدر عػػف مجػػالس العػػامميف فػػي وكالػػة الغػػوث الدوليػػة (المعممػػيف – الخػػدمات – العمػػاؿ –
الرئاسػػة العامػػة) بين ػوا فيػػو انيػػـ اجتمع ػوا صػػباح امػػس مػػع إدارة الوكالػػة السػػتالـ نتػػائج المس ػ إذ تبػػيف أف
رواتػػب م ػػوظ ي االن ػػروا ف ػػي اعردف ق ػػد انخ ض ػػت بنس ػػبة  %29.23ع ػػف الع ػػاـ الماض ػػي مقارن ػػة م ػػع روات ػػب
موظ ي الحكومة حتى تاريخ امس وىذه ىي النسبة الحقيقية التي يجب أف يحصؿ عمييا كافػة العػامميف فػي
االنػػروا فػػي اعردف كمػػا أظيرىػػا تقريػػر المس ػ الح ػػالي .واشػػار البيػػاف الػػى أف نتػػائج تقريػػر المس ػ المتعمق ػػة
بالعماؿ لـ تظير بذريعة عدـ حصوؿ ا دارة عمى المعمومات الكافية مف أمانة عماف حتى اآلف.
مف جيتيا قالت الناطقة باسـ وكالة الغػوث فػي االردف انػوار ابػو سػكينو اف اجتماعػا سػيعقد فػي التاسػعة مػف
صباح اليوـ في مقر الوكالة مع لجاف العامميف لمبحث في قضيتيـ .
الرأي ،عمان2622/5/3 ،
" 62إسرائيل" ترفض طمباً فمسطينياً بمنح وفد بحريني تصاريح لزيارة القدس والمسجد األقصى
نشرت وكالة قدس نت لألنباء 2622/5/3 ،مف راـ اهلل أف تؿ أبيب رفضت يوـ اعربعاء  5/1طمباً
فمسطينياً بمن الوفد البحريني الذي يزور الض ة الغربية تصاري لزيارة مدينة القدس المحتمة لمقياـ بجولة
ميدانية كانت ضمف جدوؿ زيارتو التي بدأىا يوـ الثالثاء برفقة الس ير ال مسطيني لدى المنامة خالد عارؼ.
وقالت مصادر فمسطينية في تصريحات لوكالة قدس نت لألنباء :إف "الرئاسة ال مسطينية تقدمت بطمب مف
خالؿ ىيئة الشؤوف المدنية لمجانب ا سرائيمي لمحصوؿ عمى موافقة بمن تصاري لوفد البحريف لمدخوؿ إلى
القدس وزيارة المسجد اعقصى المبارؾ ولكف ىذا الطمب قوبؿ بالرفض".
وزار الوفد البحريني محافظتي الخميؿ وبيت لحـ فيما كانت القدس مف ضمف البرنامج المعد لموفد في
زيارتو إلى الض ة الغربية في وقت تضامف الوفد الزائر مع الحركة اعسيرة في إضرابيا الم توح عف الطعاـ
وذلؾ خالؿ زيارتو خيمة االعتصاـ التضامنية مع اعسرى في محافظة الخميؿ.
في حيف ذكرت القدس العربي ،لندن 2622/5/3 ،نقالً عف مراسميا في راـ اهلل وليد عوض أف مصادر
فمسطينية رسمية أكدت يوـ اعربعاء لمقدس العربي بسف وفداً بحرينياً وصؿ مساء الثالثاء لزيارة الض ة
الغربية بما فييا القدس وأداء الصالة في المسجد اعقصى تضامناً مع الشعب ال مسطيني وتمبية لدعوة
القيادة ال مسطينية لمعرب والمسمميف لزيارة القدس المحتمة لمتعبير عف التمسؾ بعروبتيا واسالميتيا في وجو
المخططات ا سرائيمية الساعية لتيويدىا وطمس معالميا ا سالمية والعربية.
ومف جيتو شدد وزير اعوقاؼ ال مسطيني في الحكومة التي يرأسيا سالـ فياض محمود اليباش لمقدس
العربي عمى أىمية زيارة مثؿ ىذه الوفد لألراضي ال مسطينية ومدينة القدس وقاؿ :إف الزيارة "ىي خطوة
باتجاه تعزيز الوجود العربي وا سالمي في فمسطيف والتواصؿ معيا ومع القدس وستكوف ىناؾ وفود أخرى
وسيتواصؿ شد الرحاؿ إلى مدينة القدس" .وأشار اليباش إلى أف الوفد البحريني ىو وفد شعبي يضـ رجاؿ
أعماؿ ودعاة ونشطاء في مؤسسات أىمية.
وشدد رئيس الوفد التضامني البحريني الشيخ عمي مطر عمى أف ىذه الزيارة ىي "لمتضامف مع أخوتنا وأىمنا
ولنقوؿ عىمنا نحف معكـ ولمشد مف أزر أىمنا في فمسطيف ولاطالع عمى اعوضاع عمى اعرض" معرباً
عف أممو بقرب خالص الشعب ال مسطيني مف االحتالؿ.
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 62تونس :وزراء ونواب وناشطون يخوضون "معركة األمعاء الخاوية" تضامناً مع األسرى الفمسطينيين
(د.ب.أ :).أعمف عدد مف المسؤوليف في الحكومة التونسية المؤقتة ونواب في المجمس الوطني التسسيسي
أمس انضماميـ غداً إلى "معركة اعمعاء الخاوية" التي يخوضيا اآلالؼ مف اعسرى ال مسطينييف .وأعمف
كؿ مف عبد الكريـ الياروني وزير النقؿ والمنصؼ بف سالـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي ومحمد
عبو الوزير المكمؼ با صالح ا داري وسمير بف عمر المستشار السياسي لدى رئيس الجميورية عف
دخوليـ في "إضراب جوع" كامؿ غداً الجمعة .وذكرت وسائؿ إعالـ محمية أف أعضاء مف المجمس الوطني
التسسيسي انضموا "إلى إضراب الجوع مثؿ مية الجريبي والحبيب خضر ومحمد الحامدي والحبيب الموز
ونحو ألؼ طالب مف المؤسسات الجامعية" بتونس.
الخميج ،الشارقة2622/5/3 ،
 63أحمد شفيق :أنا عمى استعداد لزيارة تل أبيب ...وحدود مصر "خط أحمر إلسرائيل ل يمكن تجاوزه"
القاىرة :أكد المرش الرئاسي في االنتخابات المصرية ال ريؽ أحمد ش يؽ أف حدود بالده "خط أحمر
سرائيؿ ال يمكف تجاوزه" مشدداً عمى أنو ال يخشى إطالقاً زيارة تؿ أبيب وقد ي كر في ذلؾ في حاؿ فوزه
بالرئاسة "شرط أف يسبؽ ذلؾ تصرؼ مناسب مف الحكومة ا سرائيمية" .وفي حوار في برنامج "مصر
تنتخب" عمى قناة "سي.بي.سي ".قاؿ ش يؽ" :أنا عمى استعداد أروح جينـ لو فييا مصمحة مصر وأدعو
إسرائيؿ أف تبدي ت يما لمسالـ العادؿ الشامؿ والواليات المتحدة ستكوف أوؿ دولة أزورىا نظ ار لتشابؾ
المصال االقتصادية واعمنية".
الراي ،الكويت2622/5/3 ،
 64المرشح لمرئاسة المصرية محمد فوزي عيسى يتعيد بإلغاء تعاقد تصدير الغاز مع "إسرائيل"
القاىرة  -ىبة خالد :تعيد المرش في سباؽ االنتخابات الرئاسية في مصر محمد فوزي عيسى في حاؿ
فوزه بمنصب الرئيس بتصدير الغاز المصري إلى أفريقيا بدال مف "إسرائيؿ" "لكسب عمؽ في أفريقيا التي
تركت لتؿ أبيب طواؿ  30عاماً" وأكد في حوار لجريدة الراي أف ىذا اعمر وضعو في برنامجو االنتخابي
وقاؿ" :أوؿ قرار سستخذه في حاؿ فوزي بالرئاسة ىو إلغاء تعاقد تصدير الغاز مع إسرائيؿ".
الراي ،الكويت2622/5/3 ،

 65رئيس حممة عمر سميمان لمرئاسة يكشف عن  36مركز تجسس صييوني وأمريكي في مصر
القاىرة – وكاالت :كشؼ د .محمد عنتر رئيس الحممة الرسمية لترشي عمر سميماف لرئاسة مصر عف
مستندات لديو حوؿ  36مركز تجسس عمى اعراضي المصرية تيدؼ إلى محو اليوية العربية وت ريغ
ا سالـ مف محتواه ا نساني والحضاري وىو اليدؼ الصييوني اعمريكي .وقاؿ عنتر إنو يممؾ مستندات
عمى كؿ ما يقولو متيماً واشنطف وتؿ أبيب بسنيما سخرت كؿ ىذه المراكز لتحقيؽ أىدافيا وأنيا اخترقت
مصر والدوؿ العربية بمراكز الدراسات والبحوث العممية منيا عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر "مؤسسة
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رائد اعمريكية المركز الثقافي اعمريكي مؤسسة روك مر لألبحاث مؤسسة كارنيجي لألبحاث معيد
بروكنجر مؤسسة فريد رش نوماف مؤسسة ىانز زايدؿ معيد السالـ معيد ماسو شوستس وفروعو
بالقاىرة معيد اـ اى تى اعكاديمية الدولية لبحوث السالـ بالجامعة اعمريكية ىيئة المعونة اعمريكية".
وتابع عنتر أف ىذه المراكز تتعاوف مع باحثيف مصرييف وعرب وكانت تموؿ ىذه المراكز مف جيات سرية
أغمبيا ييودية ومراكز أكاديمية إسرائيمية.
وكالة سما اإلخبارية2622/5/2 ،
" 66الشرق األوسط" :مصادر أمنية مصرية تطالب الحكومة في غزة بضبط الحدود أكثر بعد مقتل جندي
العريش  -يسري محمد :شف مجيولوف في الثانية مف فجر أمس ىجوماً مسمحاً عمى أحد اعكمنة الشرطية
بمدينة رف المصرية عمى الحدود مع قطاع غزة وىو اليجوـ الذي أس ر عف مصرع جندي واصابة اثنيف
آخريف .واتيمت مصادر أمنية رفيعة المستوى بسيناء جماعات فمسطينية لـ تسميا بالوقوؼ وراء اليجمات
المتكررة التي تشيدىا سيناء .وقالت المصادر إنو أصب اآلف مف الضروري مف الحكومة التي ترأسيا
حماس في قطاع غزة ضبط الحدود أكثر مف ذلؾ مف جيتيا لمنع تسمؿ العناصر ال مسطينية إلى الجانب
المصري والتي ترج المصادر اعمنية المصرية أف عدداً منيا يشارؾ في اليجمات عمى الحواجز اعمنية
بمدينتي رف والشيخ زويد وتابعت المصادر اعمنية التي رفضت نشر ىويتيا بسف ىذه العناصر ىي ن سيا
التي تستيدؼ خط تصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيؿ".
الشرق األوسط ،لندن2622/5/3 ،
 67ميربون مصريون يتمكنون من اختراق الجدار الذي أقامتو "إسرائيل" حديثاً عمى الحدود مع مصر
تمكنت مجموعة مف الميربيف المصرييف اختراؽ الجدار الذي تـ تشييده مف الجيش ا سرائيمي عمى حدود
مصر مع اعراضي ال مسطينية التي تحتميا "إسرائيؿ" منذ سنة  2908وقد استطاع الجيش اعتقاؿ
المجموعة بعد مطاردتيـ ودخوليـ إلى المناطؽ ا سرائيمية.
وبحسب ما نشر موقع جريدة يديعوت أحرونوت يوـ اعربعاء فقد أكدت مصادر في الجيش ا سرائيمي
حصوؿ عممية اختراؽ لمجدار الجديد مف مجموعة الميربيف قبؿ أسابيع مؤكدة أنيا ليست المرة اعولى التي
يحاوؿ الميربوف اختراؽ ىذا الجدار إذ جرت محاوالت سابقة ولكنيا فشمت جميعاً.
موقع عرب 2622/5/2 ،48

 68السمطات الميبية تعرب عن أسفيا لقرار عباس إرجاء زيارتو إلى ليبيا
راـ اهلل القدس المحتمة  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :أعربت السمطات الميبية عف أس يا أمس لقرار رئيس
السمطة ال مسطينية محمود عباس إرجاء زيارتو إلى ليبيا .وقاؿ المتحدث باسـ المجمس الوطني االنتقالي
محمد الحريزي" :نسسؼ لتسجيؿ ىذه الزيارة" معتب اًر أف ال أسباب تدعو إلى تسجيميا .وكاف الرئيس عباس قد
ألغى الزيارة بسبب "الوضع اعمني" كما قاؿ المسؤوؿ في حركة فت عزاـ اعحمد.
الوطن أون لين(،السعودية)2622/5/3 ،
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 69ريتشارد فولك يعمن اشمئزازه لستمرار انتياكات حقوق اإلنسان لألسرى الفمسطينيين
عواصـ  -االتحاد وكاالت :أعمف مقرر اعمـ المتحدة الخاص لحقوؽ ا نساف في اعراضي ال مسطينية
المحتمة ريتشارد فولؾ أمس اشمئ اززه الستمرار انتياكات حقوؽ ا نساف لألسرى ال مسطينييف في السجوف
ا سرائيمية .وقاؿ فولؾ في بياف أصدره في جنيؼ" :أدعو حكومة إسرائيؿ إلى احتراـ االلتزامات الدولية في
مجاؿ حقوؽ ا نساف تجاه المعتقميف ال مسطينييف" .وأضاؼ" :يجب عمى إسرائيؿ معاممة ىؤالء المضربيف
عف الطعاـ وفؽ المعايير الدولية بما في ذلؾ السماح بزيارات عائالتيـ" .ودعا المجتمع الدولي إلى مطالبة
سمطات االحتالؿ ا سرائيمي باحتراـ قوانيف وأعراؼ حقوؽ ا نساف الدولية في معاممتيا اعسرى
ال مسطينييف.
وأوض فولؾ أف ما يجري ضد اعسرى اآلف ىو استمرار لالنتياكات الجسيمة لحقوؽ ا نساف ال مسطيني.
ووصؼ إضراب نحو  3آالؼ أسير عف الطعاـ بسنو "عمؿ غير عادي مف أعماؿ المقاومة السممية
الجماعية" ضد اعوضاع السيئة لألسرى في ظؿ االحتالؿ ا سرائيمي الطويؿ لألراضي ال مسطينية
و"صرخة احتجاج" عمى إجراءات االعتقاؿ الجائر واالحتجاز التعس ي والعقوبات القاسية وأوضاع السجوف
ا سرائيمية السيئة.
وذكر فولؾ في بيانو أنو منذ احتالؿ الض ة الغربية وقطاع غزة عاـ  2967تـ احتجاز نحو  750ألؼ
فمسطيني بينيـ  15ألؼ ط ؿ و 13ألؼ امرأة وفي السجوف ا سرائيمية أي نحو  %10مف إجمالي عدد
السكاف ال مسطينييف في اعراضي المحتمة منذ سنة .2967
التحاد ،أبو ظبي2622/5/3 ،
 76متضامنون روس يطالبون بضغط أممي عمى الحتالل اإلسرائيمي لتحقيق مطالب األسرى
موسكو :طالبت "الحركة الشبابية الروسية عجؿ فمسطيف" منظمة اعمـ المتحدة بممارسة الضغط عمى
الكياف الصييوني ليحقؽ المطالب التي أعمنيا اعسرى قبؿ البدء بالضراب م توح عف الطعاـ في قالع
السجف الصييوني المتواصؿ لألسبوع الثالث عمى التوالي.
وقامت قيادة الحركة يوـ اعربعاء  5/1في موسكو بتسميـ رسالة احتجاج عمى أوضاع اعسرى لرئيس
تمثيمية اعمـ المتحدة لحقوؽ ا نساف في روسيا "ريشرد كومندا" وىذا بعد عشرة أياـ مف إقامتيا مظاىرة
حاشدة في العاصمة الروسية نصرة لألسرى .وشدد المتضامنوف الروس في رسالتيـ عمى تسييدىـ الكامؿ
لممطالب العادلة والمشروعة التي وضعيا اعسرى ال مسطينيوف البواسؿ في السجوف الصييونية مشيريف
إلى أف الظروؼ التي يعيشيا اعسرى في سجوف ومعتقالت االحتالؿ "ال يجوز أف تحيط بالنساف مف حيث
المبدأ نظ ار لمقيـ اعخالقية وا نسانية بغض النظر عف أعراؼ القانوف الدولي".
المركز الفمسطيني لإلعالم2622/5/2 ،
" 72ىآرتس" :الوليات المتحدة تحاول عرقمة تشكيل لجنة تحقيق في الستيطان في الضفة الغربية
أفادت صحي ة "ىآرتس" أف الواليات المتحدة تحاوؿ عرقمة تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية في االستيطاف في
الض ة الغربية والتي تقرر إقامتيا مف قبؿ المجمس لحقوؽ ا نساف في  11آذار /مارس الماضي .وجاء أف
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المبعوث اعمريكي لمشرؽ اعوسط دي يد ىيؿ قد التقى اعسبوع الماضي في جنيؼ مع م وضة حقوؽ
ا نساف نافي بيالي وطمب منيا عدـ الدفع بيذا الشسف في ال ترة القريبة.
ونقمت "ىآرتس" عف مسؤوليف كبار في الخارجية اعمريكية قوليـ إف ىيؿ أوض لبيالي أف الواليات المتحدة
تعتقد أف تشكيؿ مثؿ ىذه المجنة سيعقد الوضع أكثر ويزيد مف حدة التوتر القائمة بيف "إسرائيؿ" والسمطة
ال مسطينية .وأضاؼ المسؤولوف اعمريكيوف أف الواليات المتحدة معنية بتسخير تشيكؿ المجنة إلى أطوؿ فترة
ممكنة عمى أمؿ أف يؤدي ذلؾ إلى "دفف القضية بشكؿ غير رسمي".
وأشارت "ىآرتس" إلى أنو في  30آذار /مارس الماضي توجو نائب وزير الخارجية ا سرائيمية داني أيالوف
س اًر إلى واشنطف والتقى ىناؾ مع نظيره اعمريكي بيمي بيرنز .وعمـ أف أيالوف طمب مساعدة الواليات
المتحدة في عرقمة تشكيؿ المجنة كما اقترح أف تيدد الواليات المتحدة عالنية باالستقالة مف المجمس لحقوؽ
ا نساف في حاؿ تشكيؿ المجنة .وأضافت الصحي ة أف الواليات المتحدة لـ تستجب لطمب أيالوف بنشر
تيديد باالستقالة مف المجمس لحقوؽ ا نساف بيد أنيا وافقت عمى ممارسة ضغوط عمى رئيس المجمس
بشسف موعد تشكيؿ المجنة والت ويض الذي سيمن ليا.
موقع عرب 2622/5/2 ،48
 72فرنسا تدين المشروع اإلسرائيمي لبناء  2266غرفة فندقية بشرقي القدس
راـ اهلل :أدانت فرنسا أمس المشروع ا سرائيمي لبناء  2200غرفة فندقية بشرقي القدس بمستوطنة "جي ات
حامتوس" مطالبة "إسرائيؿ" بالعادة النظر في المشروع الذي وص تو بسنو "است زازي وال يصب في صال
بناء مناخ الثقة الضرورية الستئناؼ الم اوضات ال مسطينية  -ا سرائيمية" .وقاؿ فينساف فموريني المتحدث
المساعد باسـ الخارجية ال رنسية في مؤتمر صحافي أمس" :إف باريس سبؽ وأف استنكرت في تشريف
اعوؿ /أكتوبر الماضي القرار ا سرائيمي غير المقبوؿ قامة مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية مما يمثؿ
تيديدا لمتواصؿ الجغرافي لمدولة ال مسطينية المستقبمية" .وحذرت الخارجية ال رنسية مف أف مواصمة
المشروعات االستيطانية بشرقي القدس يزيد مف صعوبة تحقيؽ رؤية تحويؿ القدس إلى عاصمة لمدولتيف
والتي تعد عامالً أساسياً في أي ات اؽ قامة السالـ بيف الجانبيف.
المستقبل ،بيروت2622/5/3 ،
 73وزير الخارجية الياباني لنتنياىو :الخيار العسكري يمنح إيران ذرائع لمواصمة برنامجيا النووي
تؿ أبيب  -الوكاالت :أجرى وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا مع رئيس الوزراء ا سرائيمي بنياميف
نتنياىو ووزير الخارجية أفيجدور ليبرماف .وقاؿ ناطؽ باسـ غيمبا إف اعخير قاؿ لنتنياىو :إف "الصبر
ورد نتنياىو بسف إسرائيؿ ال تريد حرباً" .وذ ّكر غيمبا
سيكوف ضرورياً لمتعامؿ مع الممؼ النووي ا يراني ّ
ليبرماف بسف "ضغوطاً تُعتبر سابقة" تُمارس عمى طيراف وبدأت تعطي م عوليا معتب اًر أف الخيار العسكري
"قد يحدث ارتباكاً سياسياً جديداً وتوترات في المنطقة إضافة إلى من إيراف ذرائع جديدة لمواصمة برنامجيا
النووي".
لكف ا ذاعة ا سرائيمية بثت أف ليبرماف قاؿ لغيمبا إف الضغط عمى إيراف ال يجدي مضي اً أنيا "لـ توقؼ
برنامجيا النووي حتى ليوـ واحد وتضاعؼ تخصيب اليورانيوـ".
الحياة ،لندن2622/5/3 ،
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 74جامعة ىارفرد :مسابقة لحل الخالفات اإلقميمية عمى حقول الغاز بين لبنان وقبرص و"إسرائيل"
مسابقة لح ّؿ الخالفات ا قميمية عمى حقوؿ الغاز :ىي محور المسابقة السنوية التي أجرتيا جامعة ىارفرد
واشترؾ فييا  70طالباً مف جامعتي " "Harvardو" ."MITويتسابؽ المشتركوف عمى اقتراح ح ّؿ لمخالؼ
القائـ عمى حقوؿ الغاز والن ط بيف لبناف وقبرص مف جية و"إسرائيؿ" مف جية أخرى عمى أف يستدعى
ال ريؽ الراب إلى واشنطف لتزويد المسؤوليف ىناؾ بنتيجة أبحاثو بشسف المشكمة.
وبحسب الخبير المبناني جورج بيار ساسيف العضو في لجنة التحكيـ الجامعية فالف االكتشافات الحديثة
لمغاز والن ط في شرؽ المتوسط تستحوذ عمى اىتماـ كبار االختصاصييف في الجامعات وصانعي
السياسات في الواليات المتحدة وغيرىا.
األخبار ،بيروت2622/5/3 ،
 75استعدادات صييونية لمواجية قادمة مع غزة ل تشمل حماية الشواطئ الجنوبية بل إغالقيا
إف
ترجمػػة مركػػز د ارسػػات وتحميػػؿ المعمومػػات الصػػح ية :قػػاؿ الخبيػػر اعمنػػي الصػػييوني "عػػاموس غمبػػوع" ّ
مػػرور  7سػػنوات عم ػػى االنسػػحاب العسػػكري م ػػف قطػػاع غ ػزة ع ػػاـ  1005سػػقط مػػا يزي ػػد عػػف  21أل ػػؼ
صػػاروخ ومقذوفػػة صػػاروخية عمػػى المػػدف الجنوبيػػة أس ػ رت عػػف مقتػػؿ  20مسػػتوطنيف مػػا يعنػػي أف نػػار
الصواريخ ال تمن الراحة لمستوطني الجنوب وال تسم ليـ بالنوـ ليال رغـ أنو لـ يمحؽ حتى اآلف بيػـ
خسائر كثيرة.
لكػف ذلػؾ يكمػف فقػط فيمػا أسػماه "عنصػر الحػظ" عف المسػتقبؿ القريػب سيشػيد تطػو اًر لزيػادة مػداىا وقػػدرة
إصابتيا مع العمـ بسف أىداؼ الصواريخ ليست بالذات إلحاؽ الخسائر باعرواح.
ويض ػػيؼ :تكمػ ػف أى ػػداؼ المنظم ػػات ال مس ػػطينية الت ػػي تطم ػػؽ الصػ ػواريخ عم ػػى م ػػدف الجن ػػوب ف ػػي ى ػػدفيف
أساسييف:
 .2اليدؼ اعوؿ :تشويش الحياة السميمة لمدولة وجعؿ سيرىا اليومي ال يطػاؽ وكممػا كػاف عػدد السػكاف
الذيف يدخموف لدائرة التشويش أكبر ىكذا يكوف العمؿ أكثر نجاعة كما أف النار نحو ىذه المنػاطؽ أدى
لوقػػؼ النشػػاط االقتصػػادي فػػي الصػػناعة والز ارعػػة ووقػػؼ التعمػػيـ وشوشػػت كػػؿ مجػػاالت الحيػػاة وأضػػرت
بالمواصالت والمصانع.
لذلؾ فالف رغبة حماس والجياد ا سالمي بشراء المزيد مف الصواريخ والمقػذوفات الصػاروخية ذات المػدى
اعبعػػد مت ازيػػدة عف حػػرب لبنػػاف الثانيػػة شػػيدت كيػؼ أف حػػزب اهلل لػػـ يمحػػؽ خسػػائر فادحػػة فػػي اعرواح
لكنو شوش الحياة في شماؿ الدولة.
 .2اليػػدؼ الثػػاني :خمػػؽ مي ػزاف ردع حيػػاؿ "إس ػرائيؿ" فحمػػاس تقوليػػا ص ػراحة واذا كانػػت الدولػػة معنيػػة
بالعمػػؿ ضػػدىا فالنيػػا سػػت كر جيػػدا إذا كػػاف اعمػػر مجػػديا فػػي ضػػوء قػػدرة ا طػػالؽ الصػػاروخي الموجػػودة
بسيدييا.
وأوضػ أف االنسػػحاب مػػف غػزة كػػاف أمػ اًر صػػائباً رغػػـ أف قتػػاؿ القػػوى المسػػمحة يبػػدو أكثػػر نجاعػػة بكثيػػر
حيف يجري مف الداخؿ ف ي مثؿ ىذه الحالػة توجػد قػدرة أكبػر عمػى جمػع المعمومػات االسػتخبارية وتن يػذ
االحباطات والنشاطات العممياتية ومنع تيريب السالح.
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م ػػف جيت ػػو ق ػػاؿ د".ع ػػوزي روب ػػيف" الػ ػرئيس الس ػػابؽ لمش ػػروع صػ ػواريخ (حي ػػتس) ف ػػي و ازرة الح ػػرب أف
المضادات الدفاعية في "إسرائيؿ" وفي مقدمتيا منظومة القبة الحديدية لف تتمكف مػف حمايػة العمػؽ فػي
حػػاؿ انػػدالع مواجيػػة شػػاممة تتعػػرض خالليػػا الدولػػة لقصػػؼ صػػاروخي مػػف عػػدة جبيػػات مؤكػػداً عمػػى أف
المضادات الدفاعية غير قادرة حتى عمى صد الصواريخ الم ترضة التي سيقوـ بالطالقيا حزب اهلل باتجاه
العمؽ الصييوني.
القبة الحديدية
وأض ػػاؼ :النج ػػاح النس ػػبي ال ػػذي حققت ػػو منظوم ػػة القب ػػة الحديدي ػػة ف ػػي المواجي ػػة اعخيػ ػرة م ػػع التنظيم ػػات
أف تنسحب عمى المواجية القادمػة مػع حمػاس وحػزب اهلل محػذ ار فػي
ال مسطينية في قطاع غزة ال ُيمكف ْ
الوقت ن سو مف أف حالػة النشػوة التػي أصػابت المسػتوييف السياسػي واعمنػي فػي تػؿ أبيػب كانػت فػي غيػر
محميا.
ػذر مػػف اقتن ػػاع
وخمػػص القػػوؿ إل ػػى إف الجولػػة اعخي ػرة ل ػػـ تكػػف االسػػتعداد اعخي ػػر لممواجيػػة الكبػػرى مح ػ ًا
ثمنػػا مػػف
السياسػػييف والم ػواطنيف مػػف ذلػػؾ مؤكػػداً عمػػى أف مواصػػمة اعت ػراض الص ػواريخ ال مسػػطينية أقػػؿ ً
إع ػػادة اح ػػتالؿ غػ ػزة عن ػػو ال توج ػػد أي حكوم ػػة ق ػػادرة عم ػػى اتخ ػػاذ قػ ػرار ب ػػاحتالؿ غػ ػزة بس ػػبب الت ػػداعيات
ا ستراتيجية وا قميمية واالقتصادية.
وأشػػار "روبػػيف" إلػػى أف "إس ػرائيؿ" سػػتقترب مػػف حالػػة منػػع الص ػواريخ مػػف السػػقوط فػػي أ ارضػػييا فقػػط إذا
تػوفرت لػدييا منظومػات صػواريخ "حيػتس 1و "3والعصػا السػػحرية عف القبػة الحديديػة لػػـ تُطػور مػف أجػػؿ
المواجية مع حزب اهلل أو إيراف بؿ الدفاع عف جنوب الكياف فقط.
ف ػػي ذات الس ػػياؽ ق ػػررت الجبي ػػة الداخمي ػػة أال تك ػػوف الشػ ػواطح ف ػػي المجم ػػس ا قميم ػػي "ح ػػوؼ أش ػػكيموف"
ومدينتي "أشكموف وأسدود" محمية أو محصنة مف جولة تصعيد متوقعة الصيؼ الحالي مع قطاع غزة.
وحػػذرت مػػف سػػقوط أحػػد الص ػواريخ عمػػى منطقػػة مميئػػة بالسػػكاف خاصػػة وأف ىػػذه الش ػواطح متواجػػدة فػػي
مرمػى صػواريخ يمتػد لمسػافة  30كػػـ ولػذلؾ سػيمنع إجػراء نشػاطات أي كػػاف نوعيػا فػي حػاالت التصػػعيد
اعمني عف الشواطح ستكوف مغمقة تماماً أماـ الصياينة.
ف ػػي س ػػياؽ متص ػػؿ ق ػػدمت المجن ػػة المالي ػػة ف ػػي الكنيس ػػت الص ػػييوني اقتػ ػراح ق ػػانوف لتع ػػويض المش ػػغميف
والعامميف الذيف تكبدوا خسائر جسيمة خالؿ جولة التصعيد اعخيرة مع قطاع غزة بسبب إلغاء السػمطات
المحمية لمتعميـ في المناطؽ المحاذية لمقطاع.
القناة العبرية العاشرة
الترجمات العبرية  ،2528مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية2622/5/2 ،
 76ندوة "الالجئون الفمسطينيون في الوطن العربي :الواقع واآلفاق"
د .سػػيدي أحمػػد وعمػػر قشػػوع :نظّػػـ مركػػز الجزي ػرة لمد ارسػػات بالتعػػاوف مػػع مركػػز العػػودة ال مسػػطيني نػػدوة
بعنػ ػواف "الالجئ ػػوف ال مس ػػطينيوف ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي :الواق ػػع واآلف ػػاؽ" ي ػػومي الس ػػبت واعح ػػد  20و25
إبريؿ/نيساف  1021بمشاركة عدد مف الخبراء والباحثيف ال مسطينييف والعرب الميتمػيف بقضػية الالجئػيف
وبحضور عدد مف س راء الدوؿ العربية وبعض الشخصيات السياسية.
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وكانت الندوة فرصة لتناوؿ قضية الالجئيف ال مسطينييف وفػؽ رؤى متعػددة وتسػميط الضػوء عمػى أبعادىػا
السياسػػية والقانونيػػة واالجتماعيػػة وربطيػػا بسػػياؽ الثػػورات العربيػػة التػػي تشػػمؿ العديػػد مػػف دوؿ المنطقػػة
والخروج بخالصات ورؤى لممستقبؿ (إضغط ىنا لالطالع عمى جدوؿ الندوة).
نجحت شبكة الجزيرة منذ تسسيسيا -كما أكد عمى ذلؾ الدكتور حسف النعمة عضو مجمس إدارة الشػبكة-
ػجاما مػع
في تسميط الضوء عمى القضايا الحيوية والمصيرية التي تيـ اعمػة؛ لػذلؾ جػاءت ىػذه النػدوة انس ً
رؤيػػة الشػػبكة ليػػذه القضػػايا .كمػػا أكػػد عمػػى أف قضػػية الالجئػػيف ال مسػػطينييف قضػػية قديمػػة متجػػددة وذات
ػير إل ػػى وج ػػود عالقػ ػػات متش ػػابكة ب ػػيف قضػ ػػية الالجئ ػػيف وب ػػيف سياسػ ػػات
أبع ػػاد سياس ػػية واجتماعي ػػة مشػ ػ ًا
واستراتيجيات دوؿ المنطقة المحيطة ب مسطيف .ويرى مدير مركز الجزيرة لمدراسات الػدكتور صػالح الػديف
عمومػػا
ال ػزيف أف نقػػاش ىػػذه القضػػية سػػيكوف بػػالغ اعىميػػة فػػي وقػػت تػػدخؿ فيػػو شػػعوب المنطقػػة العربيػػة
ً
والمحيطة ب مسطيف تحوالت سياسية واجتماعية ال سابقة ليا .وتبقى قضية الالجئيف ال مسطينييف -حسب
اعسػػتاذ ماجػػد الزيػػر مػػدير مركػػز العػػودة ال مسػػطيني فػػي لنػػدف -أسػػاس الص ػراع فػػي المنطقػػة العربيػػة بػػؿ
موضوعا "يؤرؽ الصييونية" طالمػا بقػي مصػطم الالجئػيف فػي القػاموس السياسػي وبقػي المخػيـ
وستظؿ
ً
قائما في الدوؿ المحيطة ب مسػطيف فكػاف البػد مػف فػت النقػاش واس ًػعا حػوؿ مػا م ّػر بػو الالجئػوف
بتجمياتو ً
مف محف في بعض الدولة العربية والمآالت التي قد تصؿ إلييا قضية الالجئيف خالؿ ال ترة القادمة.
عودة الالجئين والمبعدين حقيقة جاىزة تنتظر التنفيذ
إف أخطر حدث عرفو التاريخ ال مسطيني الحػديث بجميػع تعقيداتػو ىػو النكبػة حيػث كانػت زلػ ازالً نػتج عنػو
ىػزات ارتداديػػة متتاليػػة منػػذ ذلػػؾ الوقػػت وحتػػى اآلف أكبػػر ىػػذه اليػزات ىػػي قضػػية الالجئػػيف والتػػي تُعتبػػر
أطوؿ قضية عرفتيا البشرية ولـ يجد المجتمع الدولي والعربي إلى اآلف حػالً عػادالً ليػا يقػوـ عمػى عػودة
ىؤالء الالجئيف إلى ديػارىـ بحسػب قػ اررات اعمػـ المتحػدة بيػذا الشػسف .ولكػف يبقػى حػؽ العػودة وتن يػذ ىػذا
ىونػػا بدارسػػة ثالثػػة عناصػػر أساسػػية وىػػي :اعرض ال مسػػطينية والشػػعب ال مسػػطيني ومجموعػػة
الحػػؽ مر ً
القوانيف الدولية المتعمقة بيذا الحؽ.
وفي ورقتو "خطة العودة :حقيقة تنتظر التن يذ" يطرح الدكتور سمماف أبو ستة المنسؽ العػاـ لمػؤتمر حػؽ
ػروعا مػف أدؽ وأشػػمؿ مشػػاريع التوثيػػؽ لقاعػػدة
العػودة ومؤسػػس ورئػػيس ىيئػػة أرض فمسػطيف فػػي لنػػدف مشػ ً
المعمومات المتعمقة ب مسػطيف منػذ عيػد االنتػداب البريطػاني ومػا تػاله مػف نكبػة ومػا نػتج عنيػا مػف تيجيػر
قسػػري لمعػػرب واسػػتيطاف ييػػودي فػػي اعرض .فض ػالً عمػػا بيػػد لجنػػة التوفيػػؽ الدوليػػة الخاصػػة ب مسػػطيف
التابعة لألمـ المتحدة مف سجالت لممالكيف ال مسطينييف تناىز نصؼ المميوف سجؿ.
مميونا ىـ الجئوف؛ كاف ثمثا ىذا العدد قد ُشِّردوا
وبما أف ثالثة أرباع ال مسطينييف البالغ عددىـ أحد عشر
ً
منذ عاـ  2908ويضاؼ إلى ذلؾ العدد مف نزحوا بعد ىزيمة عاـ  2967واحػتالؿ الضػ ة وقطػاع غػزة
فتصب النتيجة أف ثالثة أرباع الشعب ال مسطيني ال يعيشوف في ديارىـ بؿ ىػـ فػي من ٍ
ػاؼ ومخيمػات فػي
دوؿ الشتات المختم ة .ويستي مشروع أبي ستة المتمثؿ فػي "أطمػس فمسػطيف" والػذي ُنشػر بػالمغتيف العربيػة
وا نكميزيػ ػػة ليضػ ػػع خ ػ ػرائط ويجمػ ػػع معمومػ ػػات ويوض ػ ػ حقػ ػػائؽ تحػ ػػدد أمػ ػػاكف تواجػ ػػد ال مسػ ػػطينييف فػ ػػي
المخيمػػات وخ ػرائط ق ػراىـ ومواضػػعيـ فػػي أرض فمسػػطيف؛ ممػػا يعنػػي أنػػو با مكػػاف ترتيػػب عػػودتيـ مػػف
مخيمات المجوء ومف الشتات إلى قراىـ اعصمية.
عمميػػا فػػي كوسػػوفو
وا طػػار القػػانوني لعػػودة الالجئػػيف واض ػ وص ػري فػػي ىػػذا المجػػاؿ؛ فمػػا تػػـ تطبيقػػو ً
والبوسنة وأبخازيا واعورغواي وأوغندا وجنوب إفريقيا والعراؽ وأفغانستاف يمكػف تطبيقػو عمػى ال مسػطينييف.
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وىنػػاؾ العديػػد مػػف اعمثمػػة عمػػى ا ج ػراءات الدوليػػة ال اعمػػة فػػي كوسػػوفو والبوس ػنة وتيمػػور الش ػرقية .ومػػف
ػويا بػيف حػؽ العػودة وبػيف إلغػاء الصػييونية كمػا س ُػيذكر الحقًػا .كمػا أف احتػراـ
المؤكد أف ثمة تراب ً
ط ا عض ً
وخصوصا قانوف حقوؽ ا نساف يعني أف عودة الالجئيف إلػى مػوطنيـ مجػرد
القانوف الدولي وااللتزاـ بو
ً
نتيجة منطقية طبيعية.
وتبقى ثمة صػعوبات عديػدة يواجييػا معظػـ البػاحثيف فػي مجػاؿ الالجئػيف ال مسػطينييف مػف أبرزىػا نقػص
المعطيات الدورية و َّ
المحدثة عف واقع الالجئيف ال مسطينييف سواء مف إحصائيات أو مف متغيرات قانونية
وسياسية والتناقض بيف الكثير مف اعرقاـ والدراسات الحالية.
إف حػػؽ العػػودة لمشػػعب ال مسػػطيني أمػػر مقػػدس ال يمكػػف المسػػاومة عميػػو أو التنػػازؿ عنػػو كمػػا قػػاؿ رئػػيس
المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿ الػػذي شػػارؾ بمداخمػػة فػػي اليػػوـ اعوؿ مػػف أعمػػاؿ النػػدوة ؛
فقضية الالجئيف نقطة قوية في القضية ال مسطينية وليست نقطة ضعؼ رغـ المعاناة واعلـ الػذي يعانيػو
الشعب ال مسطيني وىو حؽ فردي وحؽ جماعي ال يممؾ أحد أف ينزعو مف الشعب ال مسطيني .ومشاركة
ال مسطينييف في الحياة السياسية في ىذا البمد العربي أو ذاؾ ال يمكف أف تكوف مدخالً لمتوطيف؛ فالشػعب
ال مسطيني رغـ افتخاره واعت اززه بكؿ البالد العربية ال يمكف أف يقبؿ بديالً عف أرضو التاريخية.
ػور ُي ػػذكر منػػذ االح ػػتالؿ
ومػػف المالحػػظ أن ػػو لػػـ يطػ ػ أر عمػػى الموقػػؼ ا سػ ػرائيمي مػػف قض ػػية الالجئػػيف تطػ ٌ
ا سػ ػرائيمي ع ارض ػػي فمس ػػطيف ال ف ػػي زم ػػف الح ػػرب وال ف ػػي أوق ػػات التس ػػوية لس ػػبب واح ػػد بس ػػيط ى ػػو أف
إسرائيؿ تعتقد جازمة أف وجود ال مسطينييف عمى أرضيـ ينسػؼ مػف اعسػاس "المشػروع الصػييوني" القػائـ
عمى تم يؽ أسطورة فراغ فمسطيف مف شعبيا بيدؼ إقامة دولة ييودية عمى اعرض.
وقػػد أكػػدت النقاشػػات خػػالؿ يػػومي النػػدوة عمػػى المكانػػة السياسػػية لقضػػية الالجئػػيف وحػػؽ العػػودة فػػي ظػػؿ
عممية السالـ؛ مع ما عرفتو ىذه القضية خالؿ السنوات الماضية مف تراجع.
وكمػػا اسػػتعاد الشػػارع العربػػي مكانتػػو وكممتػػو بعػػد ا طاحػػة بالعديػػد مػػف "اعنظمػػة التسػػمطية" فػػالف قضػػية
الالجئػيف وحػؽ العػػودة ربمػا يسػػتعيداف مكانتيمػا السياسػػية التاريخيػة بحكػػـ كػوف الالجئػػيف ال مسػطينييف فػػي
الشتات جزًءا أساس ًػيا مػف نسػيج تمػؾ الشػعوب التػي صػنعت الربيػع العربػي .ولػـ تكػف مسػيرة العػودة باتجػاه
الحػػدود والتػػي جػػرت فػػي  25مايو/أيػػار  1022وفػػي أكثػػر مػػف مكػػاف (سػػوريا ولبنػػاف واعردف ومصػػر) إال
دليالً عمى استعداد الالجئيف لتقديـ الشيداء مف أجؿ ربيعيـ المرتقب.
األونروا :تراجع ممحوظ ودور جوىري
ػديما ونقا ًشػػا إشػػكالية وكالػػة اعمػػـ المتحػػدة لغػػوث وتشػػغيؿ
مػػف بػػيف النقػػاط البػػارزة التػػي تناولتيػػا النػػدوة تقػ ً
الالجئػػيف ال مسػػطينييف "اعونػػروا" .ومػػع أنػػو ال يوجػػد توصػػيؼ دقيػػؽ لخػػدمات ىػػذه الوكالػػة فػػالف عػػدد الػػدوؿ
الممولػػة ليػػا يبمػػغ ثالثػػيف دولػػة تُقػػدر حصصػػيا السػػنوية فػػي ميزانيػػة الوكالػػة السػػنوية بنحػػو أربعمائػػة مميػػوف
دوالر تتك ػػؿ ال ػػدوؿ العربي ػػة جميعي ػػا ب ػ ػ  %2مني ػػا فق ػػط وال ػ ػ  %99اعخ ػػرى مقدم ػػة م ػػف ط ػػرؼ الوالي ػػات
المتحدة ودوؿ االتحاد اعوروبي والدوؿ ا سكندنافية.
والوكالػػة تعػػيش أزمػػة حقيقيػػة بالنسػػبة لمواردىػػا الماليػػة؛ فقػػد أوق ػػت بعػػض الػػدوؿ مسػػاىماتيا؛ فكنػػدا مػػثالً
أوق تيا في فبراير/شباط  1020بحجة أف "اعمواؿ تػذىب لحركػة حمػاس وأنيػا تسػاىـ فػي دعػـ المنػاىج
الد ارس ػػية الت ػػي تح ػػض عم ػػى الكراىي ػػة سػ ػرائيؿ .ول ػػـ ين ػػتج ع ػػف الم ػػؤتمر -ال ػػذي ُعق ػػد ف ػػي فيين ػػا ف ػػي 13
يونيو/حزيراف  1008لجمع التبرعات عادة إعمار مخيـ نير البارد فػي لبنػاف -أيػة نتيجػة تػذكر .بػؿ إف
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ػعيا لتصػ ػ يتيا وأص ػػبحت مس ػػاعدة
بع ػػض ال ػػدوؿ الغربي ػػة مارس ػػت المزي ػػد م ػػف الض ػػغط عمػ ػى اعون ػػروا س ػ ً
الالجئيف ال مسطينييف عبارة عف تبرعات مشروطة.
ولػف تقتصػر مخػاطر تصػ ية اعونػروا -لػو وقعػت -عمػى الالجئػيف فحسػب بػؿ ستشػمؿ مصػال اعقطػار
العربيػػة المضػػي ة؛ إذ لػػف يكػػوف البػػديؿ غيػػر تػػوطيف الالجئػػيف حيػػث ىػػـ والتك ػػؿ بكػػؿ مػػا يمحػػؽ ذلػػؾ مػػف
تكػػاليؼ وىػػذا مرفػػوض مػػف ِقبػػؿ الالجئػػيف أن سػػيـ ومػػف معظػػـ الػػدوؿ المضػػي ة .كمػػا أنػػو مػػف الضػػروري
رفػػض محػػاوالت إنيػػاء دور وكالػػة اعونػػروا والغػػاء خػػدماتيا لصػػال الم وضػػية العميػػا لشػػؤوف الالجئػػيف أو
تحويؿ صالحياتيا إلى الدوؿ المضي ة؛ بؿ ينبغي السعي إلى تحسيف أدائيا وتطوير خدماتيا إلى أف يػتـ
إيجاد ح ّؿ عادؿ لمشكمتيـ.
الفمسطينوفوبيا ..لماذا يخافون من النمو الديمغرافي الفمسطيني؟
خمقت ظػاىرة الالجئػيف ال مسػطينييف مػا أُطمػؽ عميػو فػي النػدوة م يػوـ "ال مسػطينوفوبيا" ويعنػي الخػوؼ مػف
الجئ ػػا ف ػػي ال ػػبالد المض ػػي ة.
العام ػػؿ ال ػػديمغرافي أو السياس ػػي ال مس ػػطيني الن ػػاتج ع ػػف الوج ػػود ال مس ػػطيني ً
أحيانا بيف الالجئيف ال مسطينييف والدوؿ المضي ة؛ ف ي فترة مػف
وىنالؾ أكثر مف مثاؿ عمى توتر العالقة
ً
تػػاريخ اعردف مػػثالً حػػدث الصػػداـ المسػػم بػػيف منظمػػة التحريػػر والنظػػاـ اعردنػػي فيمػػا ُسػػمي آنػػذاؾ بػػسيموؿ
اعسود وتمػت تصػ ية الوجػود المسػم لمنظمػة التحريػر وظمػت العالقػة المتػوترة قائمػة عمػى الخػوؼ ممػا
ُيسػػمى بػػالوطف البػػديؿ إلػػى اآلف .وفػػي لبنػػاف وقعػػت أحػػداث تػػؿ الزعتػػر الشػػييرة "ومػػا تالىػػا مػػف مالحقػػات
قامػػت بيػػا اعجي ػزة اعمنيػػة السػػورية ضػػد العناصػػر ال مسػػطينية التػػي دعتيػػا بالمشاكسػػة" .وتطػػرح قضػػية
ػدءا مػػف الػػتخمص مػػف الوجػػود ال مسػػطيني المسػػم فػػي لبنػػاف -بعػػد االجتيػػاح
الالجئػػيف أكثػػر مػػف إشػػكاؿ بػ ً
ػرور بمػا شػيدتو مخيمػات نيػػر البػارد والبػداوي ومػذاب صػػب ار
ا سػرائيمي وحصػار بيػروت عػاـ  -2981مػ ًا
وشػػاتيال بعػػد االجتيػػاح ا س ػرائيمي لبيػػروت ومػػا حػػدث فػػي مخيمػػات بػػرج البراجنػػة وصػػب ار وشػػاتيال مػػف
حصػػار -خػػالؿ مسسػػاة مػػا ُسػػمي بحػػرب المخيمػػات بػػيف حركػػة أمػػؿ وقػػوى فمسػػطينية -وغيرىػػا مػػف تػػوترات
عسكرية مشيورة.
وفي ىذا السياؽ تستي معاناة الالجئيف ال مسطينييف في العراؽ؛ حيػث تعػرض المئػات مػنيـ لمقتػؿ والسػجف
والتعذيب بحسب الباحث محمد مشينش وعسباب تتصؿ "بالشحف الطائ ي" الذي يعيشو العراؽ .وقد أخػذ
أحيانػػا
طابعػػا طائ ًيػػا انطالقًػػا مػػف دوافػػع عقائديػػة
اسػػتيداؼ ال مسػػطينييف فػػي الع ػراؽ بحسػػب ىػػذا ال ػرأي
ً
ً
ػر جػ ًػدا أو أف
أحيانػا أخػرى ينبنػػي عمػى النظػرة الخاطئػة لموجػػود ال مسػطيني فػي العػراؽ وكػوف عػػددىـ كبي ًا
و ً
ليـ ارتباطات موىومة بنظاـ الرئيس الراحؿ صداـ حسيف.
وخػػالؿ سػػبع سػػنوات أي منػػذ العػػاـ  1003وحتػػى عػػاـ  1009تسػػببت االنتياكػػات الموجيػػة ضػػد الالجئػػيف
ال مسطينييف في العراؽ مف ِقبؿ الميميشيات الطائ ية -وبتغطيػة مػف بعػض اعطػراؼ الحكوميػة فػي بعػض
اعحياف -في ىػروبيـ مػف بغػداد والمنػاطؽ اعخػرى إلػى مخيمػات فػي الصػحراء العراقيػة عمػى الحػدود مػع
سػػوريا واعردف ت تقػػر إلػػى أبسػػط مقومػػات العػػيش الكػريـ .ىػػذا وشػػيدت سػػنة  1006بشػػكؿ خػػاص أصػػعب
فتػرة عمػػى الالجئػػيف ال مسػػطينييف فػػي العػراؽ حيػػث ُسػػجؿ أكثػػر مػػف  2739انتيا ًكػػا ضػػدىـ .وبػػالرغـ مػػف
ػروعا لتػوطينيـ فػي
عددىـ القميؿ فمـ تقبػؿ أي دولػة عربيػة اسػتيعابيـ ممػا جعػؿ االمػـ المتحػدة تطمػؽ مش ً
البالد التي تقبػؿ استضػافتيـ فكانػت مسسػاة جديػدة لحقػت بيػـ حيػث ت رقػت العائمػة الواحػدة إلػى عػدة دوؿ
كالب ارزيؿ والسويد والنرويج واليند وأستراليا وقبرص.
الالجئون الفمسطينيون والربيع العربي
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ظمّػت القضػػية ال مسػػطينية بمختمػػؼ مم اتيػػا والتػػي مػػف بينيػػا ممػػؼ الالجئػػيف حاضػرة بشػػكؿ محػػدود كشػػعار
تعبوي يتـ توظي و في "الربيع العربػي" واف كانػت فمسػطيف حاضػرة كقضػية تيػـ اعمػة فػي بعػض مظػاىر
ىػػذا الربيػػع؛ فالمنت ضػػيف مػػف الشػػباب العربػػي لػػـ يرفع ػوا الفتػػات وشػػعارات تخصػػيا ومػػف أسػػباب ذلػػؾ أف
أساسػا
ىمومػا وطموحػات محميػة
طابعػا قُطرًيػا بمعنػى أنيػا تحمػؿ
االنت اضات العربية اتخذت منذ بدايتيا
ً
ً
ً
وىذا ما ي سػر غيػاب الشػعارات والالفتػات ذات اعبعػاد ا قميميػة والدوليػة فػال مسػاندة لمقضػية ال مسػطينية
وال تنديػػد بالسياسػػات ا س ػرائيمية واعميركيػػة .كمػػا أف الع ويػػة وغيػػاب البنيػػة التنظيميػػة جعػػؿ االنت اضػػات
أساسا عف مطالب اجتماعية سياسية محمية .ومف غير المستبعد أف تكوف ىنالؾ قناعة لدى
العربية تعبِّر
ً
الشػػباب العربػػي أن ػػو ال يمكػػنيـ دعػػـ ال مس ػػطينييف وأيػػدييـ مكبم ػػة بػػسغالؿ اعنظمػػة التس ػػمطية فالبػػد م ػػف
إصػالح سياسػػي وتوجػػو ديمق ارطػي قػػد ُي ِّ
مكػػف عنػػد تحقيقػو مػػف طػػرح القضػػية ال مسػطينية بشػػكؿ أوسػػع ىػػذا
فضػالً عػػف اعنظمػػة التسػػمطية المطػػاح بيػػا والتػػي مػػا فتئػػت توظػػؼ القضػػية ال مسػػطينية وت ازيػػد عمييػػا بػػؿ
أمور وتبرر أخرى.
كانت مطيَّة ليذه اعنظمة كي تؤجؿ ًا
وفي خضـ "الثورات" العربية والمصالحة ال مسطينية نظّـ الالجئوف ال مسطينيوف مسيرات ُعرفت بمسيرات
العػػودة والتػػي كػػاف ىػػدفيا الػػدفع نحػػو المصػػالحة بػػيف ال صػػائؿ ال مسػػطينية ووضػػع حػػؽ العػػودة فػػي دائ ػرة
الضػػوء وخػػالؿ اعشػػير اعولػػى مػػف الثػػورة السػػورية تجنبػػت ىػػذه المسػػيرات التػػورط فػػي اعزمػػة السػػورية
ورفػػض القػػائموف عمييػػا أي توظيػػؼ لالجئػػيف فػػي الص ػراع مػػف ِقبػػؿ النظػػاـ السػػوري أو مػػف ِقبػػؿ بعػػض
ال صائؿ ال مسطينية.
وفي شسف الالجئيف ال مسطينييف في سوريا تطرقت إحدى الورقات المشاركة إلى اعوضاع المتسزمة ىناؾ
خصوصػػا منػػذ بدايػػة الثػػورة وأشػػارت إلػػى دور بعػػض المنظمػػات ال مسػػطينية فػػي ضػػبط اعوضػػاع داخػػؿ
ً
المخيمػػات والمجتمػػع ال مسػػطيني لمصػػمحة النظػػاـ السػػوري كمػػا أشػػارت فػػي المقابػػؿ إلػػى مسػػاندة بعػػض
المجموعػػات ال مسػػطينية "لمثػػورة السػػورية" وىػػو مػػا جعميػػـ عرضػػة لالعتقػػاؿ والقتػػؿ .وقػ ّػدرت الباحثػػة عػػدد
القتمى ال مسطينييف إلػى نيايػة شػير مػارس/آذار  1021بواحػد وسػتيف قتػيالً .وقػد أثػارت ىػذه الورقػة جػدالً
اسعا خاصة وأف ال مسطينييف يش ّكموف أكثر مف  %1مف عػدد سػكاف سػوريا ويتمتعػوف بػالحقوؽ المدنيػة
و ً
تماما ولكف دوف الحقوؽ السياسية .وشددت أغمب اآلراء عمى التزاـ عمػوـ ال مسػطينييف الحيػاد
كالسورييف ً
إزاء ما يحصؿ في سوريا.
ييودية دولة إسرائيل نقيض لحق العودة
إف خطػػورة م يػػوـ ييوديػػة الدولػػة الػػذي تطالػػب "إس ػرائيؿ" ال مسػػطينييف بػػاالعتراؼ بػػو كشػػرط مسػػبؽ عيػػة
عمنا عف حػؽ العػودة ال مسػطيني بػؿ إف ىػذا االعتػراؼ سػيخمؽ نكبػة جديػدة
م اوضات أنو يعني التنازؿ ً
خاصة فػي ظػؿ سياسػة الطػرد "الترانسػ ير" التػي ست رضػيا "الحكومػة ا سػرائيمية" عمػى ال مسػطينييف الػذيف
يعيشوف ضمف أراضي فمسطيف عاـ 08؛ بحيث تيدؼ الحركة الصييونية مػف خػالؿ ذلػؾ إلػى االعتػراؼ
بشرعية وجود إسرائيؿ عمػى اعرض ال مسػطينية وجعميػا خاليػة مػف غيػر الييػود كمػا أكػد عمػى ذلػؾ مػدير
عاـ المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة.
ػارخا ب ػػيف ح ػػؽ الع ػػودة وب ػػيف االعتػ ػراؼ بييودي ػػة دول ػػة إسػ ػرائيؿ وم ػػف الخط ػػس
كم ػػا أف ىنال ػػؾ
تناقض ػػا ص ػ ً
ً
استسياؿ االعتراؼ بالسرائيؿ .ومع أف ىذا الم يوـ كاف حاض ار عند ا سرائيمييف حتى قبؿ خطاب شاروف
في شير يونيو/حزيراف  1003الذي طالب فيو ال مسطينييف بؿ والعالـ باالعتراؼ بييودية إسرائيؿ إال أنػو
ت ػػـ تس ػػويقو من ػػذ ذل ػػؾ الت ػػاريخ لم مس ػػطينييف ولمع ػػرب؛ ذل ػػؾ أف الص ػػييونية ليس ػػت س ػػوى حرك ػػة قام ػػت من ػػذ
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تسسيسػػيا بعممنػػة م ػػاىيـ توراتيػػة ومػػف أبػػرز تمػػؾ الم ػػاىيـ :خػػالص شػػعب إس ػرائيؿ مػػف اعغيػػار وكػػوف
إسرائيؿ دولة كػؿ ييػودي أينمػا كػاف وغيػر ذلػؾ مػف إحيػاء عسػاطير توراتيػة تسسيسػية وتوظي يػا لمتمكػيف
لم يوـ ييودية إس ارئيؿ مف الترسخ.
عمنػػا عػػف حػػؽ عػػودة الالجئػػيف وتص ػ يتو بشػػكؿ
ويبقػػى أف االعت ػراؼ بييوديػػة دولػػة إس ػرائيؿ يعنػػي التنػػازؿ ً
نيػائي ولمواجيػػة ىػذا الواقػػع (ييوديػة إسػرائيؿ) الػػذي فرضػتو إسػرائيؿ وكرسػتو الواليػػات المتحػدة فػػي أكثػػر
مػػف مناسػػبة عمػػى لسػػاف مسػػؤولييا فالبػػد مػػف العػػودة إلػػى ال صػػائؿ ال مسػػطينية والقػػوى العربيػػة المطالبػػة
بتكريس ذكرى م يوـ النكبة التي بدأت سنة  2908في العقؿ الجمعػي العربػي ووضػعو فػي دائػرة الضػوء
في العقؿ الغربي كما ىي قضية اليولوكوست.
ووجيت انتقادات في الندوة لمنظاـ العربي وتبنيو لما سمي بمباردة السالـ العربيػة حيػث رأى منيػر شػ يؽ
أنيا جػاءت فػي لحظػة ضػعؼ عربػي إثػر تػداعيات ت جيػ ار  22سػبتمبر/أيموؿ فػي أميركػا وقػد كانػت أسػوأ
ق ػرار اتخػػذه العػػرب فػػي تػػاريخ قمميػػـ عف ىػػذه المبػػادرة وفػػؽ ىػػذا ال ػرأي أخرجػػت الالجئػػيف مػػف معادلػػة
الص ػراع وأسػػقطت حػػؽ العػػودة مػػف قاموسػػيا فيػػي " تنػػازؿ مجػػاني اسػػتيترت بػػو الػػدوؿ الكبػػرى وابتػػزت
العرب مف خاللو وتجاىمتو إسرائيؿ وأصب سحبيا ضروريا".
خالصات متعددة تفتح آفاق ورؤى مستقبمية
خرجػػت النػػدوة بخالصػػات حػػوؿ أوضػػاع الالجئػػيف فػػي الػػدوؿ العربيػػة خاصػػة لجيػػة تعزيػػز الػػوعي الشػػعبي
خصوص ػػا لمش ػػباب ف ػػي الم ػػدارس والجامع ػػات وتشػ ػخيص الواق ػػع الح ػػالي
الس ػػميـ لح ػػؽ الع ػػودة ال مس ػػطيني
ً
عوضػػاع الالجئػػيف ال مسػػطينييف ومعرفػػة احتياجػػاتيـ فػػي منػػاطؽ عمميػػات اعونػػروا الخمػػس :لبنػػاف وسػػوريا
واعردف والض ة والقطاع وباقي أنحاء العالـ العربي.
ورك ػػزت عم ػػى أىمي ػػة المش ػػاركة ف ػػي مناقش ػػة رؤي ػػة ال ػػدوؿ العربي ػػة الرس ػػمية آلف ػػاؽ ح ػػؿ قض ػػية الالجئ ػػيف
ومحاولػػة تطويرىػػا بمػػا يتوافػػؽ مػػع الحقػػوؽ التاريخيػػة المك ولػػة والت اعػػؿ مػػع مختمػػؼ القػػوى ومؤسسػػات
المجتمع المدني العربية وتعزيز تعاطييا ا يجابي مع قضية الالجئيف والعودة.
كمػػا وقػػؼ المشػػاركوف عمػػى ضػػرورة توثيػػؽ أسػػماء الالجئػػيف واالسػػت ادة فػػي ىػػذا السػػياؽ مػػف التكنولوجيػػا
الرقميػة وتكنولوجيػػا االتصػػاالت؛ حيػث إف إجػراء الد ارسػػات لػػـ يعػد يكمّػػؼ ميزانيػػة ضػخمة كمػػا فػػي السػػابؽ
خصوصػػا مػػع االسػػت ادة مػػف شػػبكات التواصػػؿ االجتماعيػػة وا نترنػػت واعدوات ا حصػػائية التكنولوجيػػة
ً
المساعدة.
مطمبا ال غنى عنو لكنو
إف توثيؽ أسماء الالجئيف ال مسطينييف وأصوليـ وايجاد آلية لمتواصؿ معيـ ظؿ
ً
ينبغػػي أف يػػتـ بعيػ ًػدا عػػف أيػػة مظمػػة حزبيػػة .وت صػػيالً ينبغػػي أف يقػػوـ توثيػػؽ الالجئػػيف ال مسػػطينييف عمػػى
افي ػػا وفئ ػػاتيـ العمري ػػة وتخصص ػػاتيـ وامكاني ػػة
إحص ػػاء س ػػكاني لتع ػػدادىـ وتحدي ػ ًػدا عم ػػاكف ت ػػوزعيـ جغر ً
التواصؿ معيـ بيدؼ الحصوؿ عمػى ت اصػيؿ أكبػر .فضػالً عػف ضػرورة إصػدار بطاقػة الجػح ُيػذكر فييػا
االسـ والمكاف وغير ذلؾ مف المعمومات الشخصية.
وقد دعت بعض اعصوات في الندوة إلػى ضػرورة االلتقػاء والتواصػؿ بػيف ال مسػطينييف فػي فعاليػات تجسػد
اليويػة ال مسػػطينية بػػيف الشػباب باعتبارىػػا ىويػػة نضػالية تعتػػز بانتمائيػػا إلػى فضػػائيا العربػػي وا سػالمي.
وكػػػذلؾ الضػ ػػغط عمػ ػػى المؤسسػ ػػات الدوليػ ػػة وفػ ػػي مقػ ػػدمتيا "اعونػ ػػروا" فػ ػػي سػ ػػبيؿ إدم ػػاج أنشػ ػػطة اليويػ ػػة
ال مسطينية والتراث ال مسطيني فػي المنػاىج َّ
ميمػا
المقدمػة عجيػاؿ الالجئػيف باعتبػاره حقًػا إنس ً
ػانيا ومػدخالً ً
لبناء قدرات الشباب ال مسطيني وترشيد ممارساتو عمى اعرض.
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كما ينبغي استثمار التغيرات الناشئة عف الربيع العربي في التخمص مف حالة السمبية والخوؼ فػي سػبيؿ
إع ػػادة االعتب ػػار لم ػػروح الوحدوي ػػة العربي ػػة والي ػػـ المش ػػترؾ ووض ػػع القض ػػية ال مس ػػطينية ف ػػي مركزي ػػة ى ػػذه
التحوالت.
اعوراؽ المقدمة في الندوة
ولالطالع عمى اوراؽ العمؿ عمى الرابط:
http://studies.aljazeera.net/events/2012/04/20124259512858402.htm
الجزيرة نت ،الدوحة2622/5/2 ،
 77المقاومة الفمسطينية والنتفاضة الثالثة

ماجد أبو دياؾ
يتحرؾ الشػعب ال مسػطيني
ىؿ يمكف أف يح ّز إضراب اعسرى عف الطعاـ انت اضة فمسطينية ثالثة؟ وىؿ ّ
لنصرة القضية العادلة ليؤالء؟ وىؿ يمكف أف يحصؿ ال مسطينيوف فػي سػعييـ لمتحػرر مػف االحػتالؿ عمػى
دعـ عربي في دوؿ الربيع عمى اعقؿ؟
تتحػ ّػرؾ ىػػذه اعسػػئمة وغيرىػػا فػػي عقػػوؿ وأفئػػدة المخمصػػيف عمّيػػا تجػػد مػػف يجيػػب عمييػػا فػػي ضػػوء اعمثمػػة
البطولي ػػة الت ػػي يس ػػطرىا اعس ػػرى المضػ ػربوف ال ػػذيف يشػ ػ ّكؿ ك ػػؿ م ػػنيـ أس ػػطورة قائم ػػة ب ػػذاتيا ف ػػي مقاوم ػػة
االحتالؿ.
إف شروط قياـ انت اضة ثالثة عمػى اع ارضػي ال مسػطينية ضػد االحػتالؿ تظػ ّؿ قائمػة بسػبب اسػتمرار تغػوؿ
ّ
تؤىميػ ػػا لقيػ ػػادة الشػ ػػعب
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ال مسطيني في ىكذا انت اضة فيذه القوى باتت اليوـ في وضػع أضػعؼ مػف ذي قبػؿ عمػى اعرض بسػب
انشغاليا في إدارة شؤوف ال مسطينييف الداخمية واضطرارىا إلى التيدئة مع االحػتالؿ فػي ضػوء مػا أصػابيا
مف ضرر بعد العدواف عمى غزة.
أف إمكانية نيوض ىذه القوى سريعا تظؿ قائمة طالما توفّرت ا رادة وتوفّر القرار السياسػي واعرضػية
إالّ ّ
أف مف شروط قياـ ىذه االنت اضة أف يكػوف إجمػاع فمسػطيني عمييػا
ال مسطينية الخصبة لذلؾ .وال نعتقد ّ
فقد قامت االنت اضة اعولى عاـ  2987والثانية عاـ  1000دوف ذلؾ.
ػالف ىػذه االنت اضػة لػف تقػوـ أبػداً وقػد تح ّػدث عبػاس
واذا انتظرت ىذه القوى موقػؼ السػمطة وتنظػيـ فػت ف ّ
أف الشػكؿ الوحيػد ىػو
عف استبعاد ىذه االنت اضة بشكميا الذي قامت عميو في السابؽ مستم ار في القػوؿ ّ
االنت اضة الشعبية التي ال تستخدـ حتى الحجارة في مواجية االحتالؿ.
فالف دور قوى المقاومة في تح يز الشعب عمى االنت اض بالقوؿ وال عؿ ىػو السػبيؿ الوحيػد لقيػاـ
ومف ىنا ّ
انت اضة ثالثة وما مف سبيؿ أف يتـ ذلؾ بالمصالحة واالت اؽ مع السمطة ال مسطينية.
أف تحػ ّػرؾ الشػػعب ال مسػػطيني ىػػو اعسػػاس وسػػوؼ تمي ػو
وىػػذا يقودنػػا إلػػى االست سػػار الػػذي يميػػو فنقػػوؿ ّ
أف الشػػعوب باتػػت ليػػا كممتيػػا فػػي دوؿ الربيػػع
الشػػعوب العربيػػة فػػي تقػػديـ كػػؿ أشػػكاؿ الػػدعـ ال سػػيما و ّ
العربػػي وليػػا تػػسثير كبيػػر فػػي البمػػداف المرشػػحة ليػػذا الربيػػع حيػػث تظػػؿ اعنظمػػة فػػي ىػػذه اعخيػرة ضػػعي ة
أي تحرؾ شعبي داعـ لم مسطينييف.
وميميمة وغير قادرة عمى قمع ّ
وبالتسكيد لف يكوف حاؿ الشعوب كما كاف حاليا فػي حػرب غػزة أو مػا سػبقيا فالمعادلػة اختم ػت والموقػؼ
تغير.
ّ
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إذاً فموقؼ قوى المقاومة ىو حجر الزاوية في التحرؾ ال مسطيني القادـ وسوؼ يسير الشعب ال مسػطيني
أما الشعوب العربية فيستي دورىا الحقا.
خمؼ ىذه القوى إف ىي قررت الدخوؿ في انت اضة ّ
السبيل ،عمان2622/5/3 ،
 78شك ار أبو مازن ..لكن دع األمر لغيرك!!..

ماجد كيالي
الرسالة التي بعث بيا الرئيس أبو مػازف إلػى رئػيس حكومػة إسػرائيؿ بنيػاميف نتنيػاىو جػاءت ىزيمػة ودوف
معن ػػى أو ج ػػدوى وف ػػوؽ ك ػػؿ ذل ػػؾ في ػػي رس ػػالة ميين ػػة بح ػػؽ ال مس ػػطينييف وتض ػػحياتيـ عم ػػى م ػ ّػر العق ػػود
الماضية.
فػػي رسػػالتو شػػاء ال ػرئيس ال مسػػطيني أف يػػذ ّكر إس ػرائيؿ بسمسػػمة االت اقػػات والت اىمػػات التػػي جػػرت معيػػا
طواؿ عقديف مف ات اؽ أوسمو الى واي ري ر وبروتوكوؿ الخميػؿ وات ػاؽ شػرـ الشػيخ ثػـ محادثػات "كمػب
دي يػػد" ومبػػادرة السػػالـ العربيػػة وخطػػة "خريطػػة الطريػػؽ" ومحادثػػات أنػػابوليس ثػػـ المحادثػػات مػػع حكومػػة
نتنياىو لكف المشكمة ىنا أف الطرؼ ا سرائيمي يتذ ّكر كؿ ذلؾ في حػيف أف الطػرؼ ال مسػطيني المعنػي
لـ يستنتج العبر المناسبة ولـ يضع حداً ليذا االسػتيتار ا سػرائيمي بعمميػة التسػوية فػي الوقػت المناسػب
في ارتيانو لعممية الم اوضات وفي عدـ شقّو خيارات سياسية أخرى بديمة.
م يوـ أف الطرؼ ال مسطيني ال يستطيع أف يطػرح فػي م ارسػالت كيػذه حقوقػو الكاممػة بسرضػو لكػف حتػى
مف زاوية الت كير في التسوية فمف غير الم يوـ من تقديمات مسبقة ومجانية .ىكذا فقد تض ّػمنت الرسػالة
التنػػازؿ مسػػبقاً وبشػػكؿ رسػػمي عػػف القػ اررات الدوليػػة  282و 290و . 173فػػالقرار  )2907( 282تضػػمف
إقامػػة دولػػة لم مسػػطينييف فػػي  03فػػي المئػػة مػػف أرضػػيـ التاريخيػػة واعتبػػر القػػدس منطقػػة خاضػػعة لواليػػة
دولية مع اتحاد جمركي بيف الدولتيف ال مسطينية وا سػرائيمية فػي حػيف أف الرسػالة ح ّػددت مسػاحة لمدولػة
بنصػيا عمػى إقامػة دولػة فػي حػدود  11فػي المئػة
ال مسطينية اقؿ بكثيػر مػف التػي تضػمنيا القػرار الػدولي
ّ
مف أرض فمسطيف وحتى ىذه ثمة قبوؿ بالت اوض عمييا في إطار التبادلية!
وبالنسػػبة لمق ػرار  )2908( 290فيػػو يتضػ ّػمف وجػػوب عػػودة الالجئػػيف إلػػى ديػػارىـ وممتمكػػاتيـ التػػي شػػردوا
منيػػا والتعػػويض عمػػييـ وعمػػى مػػف ال يرغػػب فػػي العػػودة فػػي حػػيف رىنػػت الرسػػالة كػػؿ ذلػػؾ ب ػػ"ح ّؿ عػػادؿ
ومت ؽ عميو" أي بموافقة إسرائيؿ و"كرميا"!
أما القرار  )2909( 173فقد اعترفت فيو اعمػـ المتحػدة بالسػرائيؿ شػريطة قياميػا بتن يػذ القػ ارريف السػابقيف
وىي الدولة الوحيدة التي تـ االعتراؼ فييا ضمف شروط معينة.
ىكػػذا تكػػوف القيػػادة ال مسػػطينية خ ّضػػت سػػق يا إلػػى أقػػؿ ممػػا يطمبػػو المجتمػػع الػػدولي وىػػذا تطػ ّػور خطيػػر
عدا عف أنو الي يد في استجداء إسرائيؿ عف ىذه ال تريد اقؿ مف استسػالـ ال مسػطينييف وقبػوليـ الروايػة
خاصتيا
التاريخية
ّ
أيضاً يخاطب أبو مازف نتنياىو قػائال" :آمػؿ ت يّمػؾ بػسف اسػتمرار بنػاء االسػتيطاف ينػزع ثقػة ال مسػطينييف
بالت ازمػػؾ بتحقيػػؽ ح ػ ّؿ الػػدولتيف .المنطػػؽ بسػػيط :إذا كنػػت تؤيػػد إقامػػة دولػػة فمسػػطينية :فكيػػؼ تبنػػي عمػػى
ػسخر كثي ػ اًر وبق ػػدر عق ػػديف مػػف عم ػػر الش ػػعب ال مس ػػطيني
أ ارضػػييا؟!" والواق ػػع ف ػػالف ىػػذا السػ ػؤاؿ الس ػػاذج ت ػ ّ
وتضػػحياتو وىػػو سػؤاؿ ينبغػػي إحالتػػو إلػػى أبومػػازف الػػذي كػػاف احػػد ميندسػػي ات ػػاؽ أوسػػمو الػػذي تجاىػػؿ
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البت فييػا بػيف أمػور أخػرى ال تقػ ّؿ خطػورة ضػمنيا عػدـ تعريػؼ إسػرائيؿ كدولػة
أجؿ ّ
قضية االستيطاف و ّ
احتالؿ وعدـ تعريؼ الض ة والقطاع باعتبارىا أرضاً محتمة وعدـ تحديد ماىية الحؿ النيائي المقصود.
الالفت اف الرئيس وىو ليس رئيسا لمسمطة فقط بؿ رئيس لمنظمة التحريػر ولحركػة "فػت " خػتـ رسػالتو
مخاطباً نتنياىو بالقوؿ" :قبؿ عشريف عاما دخمنا في ات اؽ تعاقدي وبرعاية دولية لنقؿ الشعب ال مسطيني
م ػػف االح ػػتالؿ إل ػػى االس ػػتقالؿ واآلف ونتيج ػػة لسياس ػػات الحكوم ػػات ا سػ ػرائيمية المتعاقب ػػة ف ػػالف الس ػػمطة
ال مس ػػطينية ل ػػـ يع ػػد لي ػػا أي س ػػمطة .وأص ػػبحت دوف والي ػػة حقيقي ػػة ف ػػي المج ػػاالت السياس ػػية واالقتص ػػادية
والجغرافيػػة واعمنيػػة أي أف السػػمطة فقػػدت مبػ ّػرر وجودىػػا" .وىػػو كػػالـ ينبغػػي مصػػارحة ال مسػػطينييف بػػو
واستنتاج العبر المناسبة منو والبحث عف خيارات اخرى بديمة.
م ػػا ك ػػاف لمقي ػػادات ال مس ػػطينية اف تس ػػير ف ػػي ى ػػذا الخػ ػطّ ال ػػذي اض ػػعؼ مبن ػػى ومعن ػػى قض ػػية فمس ػػطيف
وجمػدىا وض ّػيع منجزاتيػا لػوال تص ّػرفيا بصػ تيا نظامػاً مثػؿ بػاقي االنظمػة العربيػػة التػي ال تػولي اىميػػة
ّ
لػرأي شػػعبيا وال لحقوقػػو وكرامتػػو .فالقيػػادة ال مسػػطينية تحتكػػر السػػيطرة عمػػى المجػػاؿ الػػوطني فيػػي تممػػؾ
ادوات السػػيطرة العسػػكرية والمػوارد الماليػػة والعالقػػات الدوليػػة واالقميميػػة وىػػي فػػوؽ ذلػػؾ تسػػتمد قوتيػػا مػػف
ػوزع ال مسػطينييف وخضػوعيـ عنظمػة متعػددة ومتباينػة السػيما
ضعؼ المجتمع المدني السيما في ظػؿ ت ّ
اف ىػػذه السػػمطة التسػػتمد مواردىػػا مػػف شػػعبيا وانمػػا ثمػػة قطػػاع واسػػع مػػف شػػعبيا يعتمػػد عمييػػا فػػي سػػمؾ
التوظيؼ والت ريغ ما يخمؽ طبقة قوية موالية لواقع السمطة وتوجياتيا.
تغير الطريؽ واف تبقي شعبيا في دائرة اعمؿ فيذا ال يحتػاج إلػى
مع ذلؾ بالمكاف القيادة ال مسطينية أف ّ
معجزات بقدر ما يحتاج إلى إدراؾ اعولويات والبحث عف معادالت سياسية جديدة مغايرة واعادة تسىيؿ
متكي ػػة مػػع الوضػػع القػػائـ .واذا كانػػت إسػرائيؿ تصػػارع عمػػى الرمػػوز
البنػػى والكيانػػات الوطنيػػة التػػي باتػػت ّ
والروايػػة التاريخيػػة وعمػػى كامػػؿ ارض فمسػػطيف فػػالف ال مسػػطينييف ىػػـ أولػػى بالعػػادة التطػػابؽ بػػيف أرضػػيـ
وقضػػيتيـ ومشػػروع التحػػرر الػػوطني خاصػػتيـ في ػذا مػػا يعػ ّػزز وحػػدتيـ وىػػويتيـ ويشػػحف طػػاقتيـ ويغػػذي
أمميـ بالمستقبؿ؛ السيما أف ثورات الربيع العربي عمى مشكالتيا ونواقصيا يمكف أف تساىـ في ذلؾ.
أبو مازف :شك ار لؾ .لقد أعطيت ماعندؾ وزيادة و ّأديت رسالتؾ .يبدو أف ىػذه نيايػة الطريػؽ فمػف حقّػؾ
بعػػد كػػؿ ىػػذا المش ػوار وىػػذا العمػػر أف ترتػػاح .نسمػػؿ أف ت س ػ الطريػػؽ لغيػػرؾ لكننػػا نسمػػؿ أف تميّػػد ليػػذا
اليحمػػؿ بػػسدراف المرحمػػة الماضػػية مػػف الرجػػاالت الػػذيف تحػػوـ
االنتقػػاؿ بحيػػث يجػػري بطريقػػة سػػميمة وبػػسف
ّ
حوليـ شبيات ال ساد السياسي والمسمكي .ىذا أقؿ ما نسممو منؾ احتراما لشعبؾ وتضحياتو وحتى يبقى
ثمة أمؿ.
شبكة النترنت لالعالم العربي (امين)2622/5/2 ،
 79إنتخابات مبكرة في "إسرائيل"...ماذا عن فمسطين؟

عريب الرنتاوي
دخمػػت إس ػرائيؿ فػػي “جػػو” ا نتخابػػات المبكرة...حتػػى نيايػػة العػػاـ يمكننػػا الجػػزـ بػػسف ق ػ اررات كبػػرى لػػف
تؤخػػذ عمػػى أي صػػعيد مػػف الصػػعد الميػػـ إال إذا كانػػت بص ػدد شػػف حػػرب ىنػػا أو اعتػػداء ىنػػاؾ لتعزيػػز
المؤزر” عمى منافسيو.
أسيـ ا ئتالؼ الحزبي (الميكود تحديداً) وضماف فوزه “ ّ
أما بخصوص “م اوضات الرسائؿ” و”االستشكاؼ” والمقاءات الجانبية فكميا ستدور في حمقة م رغػة ال
لوف ليا وال طعـ وال رائحة...اعرج أف االنتخابات ستجري في الرابع مف أيموؿ/سبتمبر القػادـ والمؤكػد
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أف تشػػكيؿ حكومػػة جديػػدة سيسػػتغرؽ بضػػعة أشػػير أي أف مػػا تبقػػى مػػف السػػنة الحاليػػة (ثمانيػػة أشػػير)
ستخضع خاللو إسرائيؿ لحكومات “شمؿ” و”تصريؼ أعماؿ” ال أكثر وال أقؿ...ىذه ىي الحقيقة.
لك ػػف عم ػػى مس ػػار الع ػػدواف واالس ػػتيطاف والحص ػػار ال ش ػػيء س ػػيتغير...الحركة ستتواص ػػؿ ب ػػذات الك ػػاءة
وال اعميػػة...بؿ أننػػا سنشػػيد مزيػػداً مػػف التوسػػع االسػػتيطاني بػػرزت نػػذره وارىاصػػاتو فػػي اليجمػػة الجديػػدة
والمسػتجدة عمػى القػدس وجوارىػا وتمػوح إرىاصػاتو فػػي جممػة القػوانيف المعروضػة عمػى الكنيسػت بمػا فييػػا
اع
“تجنيػػد” العػػرب ولػػيس مسػػتبعداً أبػػداً أف نػػرى تصػػعيداً وشػػيكاً عمػػى غ ػزة اغتيػػاالت وعػػدوانات ولػػدو ٍ
إنتخابية محضة ؟!.
ف ػػي الطري ػػؽ إل ػػى ا نتخاب ػػات تب ػػدو الص ػػورة واض ػػحة تمامػ ػاً“ :ش ػػمؿ سياس ػػي” ي ػػؤرؽ خي ػػار الم اوض ػػات
والم اوضيف...ونشػ ػػاط اسػػػتيطاني وعػػػدواني يقضػ ػػـ المزيػ ػػد مػ ػػف اعرض والحق ػػوؽ...لكف س ػ ػؤاؿ مػػػا بعػ ػػد
االنتخابػات يطػرح ن سػو باللحػاح كػذلؾ وىػو سػؤاؿ لػيس مػف الصػعب تػوفير ا جابػة عميػو مػػف اآلف...إذ
وفقاً عفضؿ السيناريوىات فالف اليوـ التػالي لانتخابػات المقبمػة لػف يختمػؼ عػف اليػوـ الػذي سػبقو...لكف
“أسوأ السيناريوىات” وأكثرىا ترجيحاً يقوؿ بسف اليوـ الذي سيمي االنتخابات سيكوف أسوأ مف اليوـ الذي
سػػبقو فالس ػرائيؿ تجػػن نحػػو اليمػػيف واليمػػيف المتطػػرؼ ديني ػاً (أصػػولياً) وعمماني ػاً وا نػػاء ا س ػرائيمي لػػف
يمينية عمى شاكمتو وط ارزه.
ينض إال بحكومة ّ
أغمب استطالعات الرأي العاـ في إسرائيؿ تػرج حصػوؿ كتمػة اليمػيف بمختمػؼ مكوناتيػا عمػى مػا يقػرب
مف  67مقعداً في الكنيست (بالحػد اعدنػى) والمقصػود بػاليميف ىنػا وفقػاً لمتصػني ات ا سػرائيمية الدارجػة:
الميكػود واسػرائيؿ بيتنػػا وشػػاس والم ػداؿ وبقيػػة المجػػاميع الدينيػػة واليمينيػة اعصػػغر...لكف وفقػاً لتصػػني اتنا
فالف اليسار في إسرائيؿ لـ يعد مندرجاً عمى خريطة الكنيست ونستكثر عمػى حػزب كاديمػا أف ُيعػد “تيػا ار
وسػػطاً” كػػاف يميني ػاً تحػػت زعامػػة تسػػيبي لي نػػي التػػي اعتزلػػت الكنيسػػت بعػػد خسػػارتيا فػػي مػػؤتمر كاديمػػا
يمينية تحت زعامة شاؤوؿ موفاز الجنراؿ التائو في غطرستو.
اعخير وسيزداد ّ
إف مثؿ ىذه المعطيات الواضحة وضوح الشمس في رابعة النيار يجب أف تقمؽ قيادة السمطة والمنظمة
والم ػراىنيف عمػػى خيػػار “الت ػػاوض” بكػػؿ أشػػكالو...ال حػػؿ سياسػػياً فػػي أفػػؽ القضػػية ال مسػػطينية والص ػراع
ال مسطيني ا سرائيمي ال اآلف وال في المدى المنظور...إسرائيؿ ستنشغؿ طواؿ ثمانية أشػير فػي ترتيػب
بيتيا الداخمي فمماذا ال ينصرؼ ال مسطينيوف إلى ترتيب شؤوف بيتيـ الداخمي خالؿ ىذه ال ترة...لماذا ال
يجعموا منيا “فترة تسمؿ ومراجعة” لػ”تقييـ المسار وتقويمو”...لماذا ال يسخذوا العبرة مما يجري في الخندؽ
االخر؟؟؟
دوامة ال مخرج منيا...ربما تحمؿ ىذه المقالة رقـ  20مػف سمسػمة مقػاالت كتبػت بمناسػبة
لكسننا ندور في ّ
إنتخابػػات مبك ػرة فػػي إس ػرائيؿ ودائمػػا نصػػؿ إلػػى ذات النتػػائج ونطػػرح ذات التسػػاؤالت...لكسنو ُكتػػب عمينػػا
البقػػاء جالسػػيف عمػػى مقاعػػد االنتظػػار فيمػػا إس ػرائيؿ تػػودع حكومػػة وتسػػتقبؿ أخػػرى تنشػػح أح ازب ػاً وتسكػػؿ
أحزابا يستي “كبير م اوضيف” ويروح “كبير م اوضيف”...أما في الحالة ال مسطينية فكؿ شيء عمى حالػو
م ػ ػػف الرك ػ ػػود و”ا س ػ ػػتنقاع” و”ال ػ ػػدوراف ف ػ ػػي حمق ػ ػػة م رغ ػ ػػة”...ذات السياس ػ ػػات والرىان ػ ػػات...ذات الوج ػ ػػوه
واعسماء...ذات الطريؽ والنيج ومع ذلؾ ىناؾ دائماً مف يتوقع الوصوؿ إلى نتائج مغايرة ؟!.
ىؿ آف أواف كسر ىذه الحمقة الم رغة...ىؿ دقت ساعة العمؿ لبناء استراتيجية وطنية بديمة قػوالً وفعػالً
ولػػيس فػػي التص ػريحات والتيديػػدات ال ارغ ػػة والجوفػػاء فقط...ىػػؿ ثمػػة م ػػف فرصػػة لممصػػالحة التػػي ب ػػات
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الحديث عنيا أم اًر ممجوجاً بعد أف إنتيت أحػدث جوالتيػا إلػى انشػقاؽ كػؿ مػف فػت وحمػاس بػدؿ توحيػد
الحركتيف معاً ؟!.
إسػ ػرائيؿ تتق ػػدـ ونح ػػف نتراجع...إسػ ػرائيؿ تبيعن ػػا الوق ػػت وال ػػوىـ ونح ػػف نشتريو...إسػػرائيؿ تعي ػػد بن ػػاء بيتي ػػا
أسرتنا...إسػ ػرائيؿ ت ػػنج ف ػػي اص ػػطياد ال ػػدب ونح ػػف نقتت ػػؿ عم ػػى
ال ػػداخمي ونح ػػف نعب ػػث بغ ػػرؼ نومن ػػا و ّ
جمده....ىذا ىو حالنا وحاؿ خصمنا بصراحة ومف دوف رتوش.
الدستور ،عمان2622/5/3 ،
 86إضراب انساني في السجون يواجو إنكا ار اسرائيميا إلنسانية الفمسطيني

عميره ىاس
في فنمندة البعيدة تتعرض حياة أربعة سجناء أضػربوا عػف الطعػاـ نحػوا مػف سػتيف يومػا أو أكثػر لمخطػر.
وفػػي سػػيوب الػػثمج حيػػث تقػػع سػػجوف ن حػػة وعسػػقالف والغمبػػوع وغيرىػػا نحػػو مػػف أل ػػي سػػجيف– يػػذكروف
بمجػػرد اسػػتقرار آ ارئيػػـ عمػػى عػػدـ تنػػاوؿ الطعػػاـ واسػػتعدادىـ لممخػػاطرة بخط ػوات عقػػاب اخػػرى مػػف قبػػؿ
السمطات – بسنيـ بشر.
ال يجػ ػػب عمػ ػػى مصػ ػػمحة السػ ػػجوف اف تجيػ ػػد ن سػ ػػيا كػ ػػي تسػ ػػتر االض ػ ػراب الجمػ ػػاعي عػ ػػف الطعػ ػػاـ عػ ػػف
االسرائيمييف .فاالسػرائيميوف بػسكثريتيـ الكبيػرة يحبػوف اف يصػن وا كػؿ سػجنائيـ ال مسػطينييف باعتبػارىـ قتمػة
ممقػوتيف أو مجػػرد مخػربيف .فمػػيس ليػـ أي اىتمػػاـ مقػدما بكػػؿ فعػؿ يػػدؿ عمػى شػػجاعة شخصػية وجماعيػػة
لمسجناء ال مسطينييف تمنحيـ خطوطا ىيكمية انسانية.
ىؿ المعتقموف االداريوف محتجزوف بال محاكمة منذ سنيف بحسب تعميمات الطػوارئ لالنتػداب البريطػاني؟
ما أىمية ىذا .ألـ ير مئات مف أسرى غزة أبناء عػائالتيـ اعقربػاء منػذ سػت سػنيف وأكثػر؟ لمػاذا ييػـ ىػذا
أحدا .حينما كاف غمعاد شاليط في أسره في غزة عرض منع الزيارة عمى أنو «ضغط تناسبي» .واآلف وقد
أفرج عف شاليط – مف ذا ييمو استمرار التناسػبية ولػـ يحػظ اعسػرى مػف غػزة بزيػارات أعػزائيـ .مػف ييمػو
ذلؾ؟ لماذا يجب اف ييمنا اف السجناء ال مسطينييف الموجوديف في عزؿ منػذ سػنيف طويمػة ال يحظػوف ىػـ
ويمنعوف مف اف يػروا أقربػاءىـ مػدة ثػالث سػنيف أو خمػس أو عشػر؟
ايضا بيذا الحؽ االنساني اعساسي ُ
كانػػت كػػؿ ادارة عاديػػة لمسػػجوف سػػتتقبؿ بالمباركػػة طمػػب السػػجناء العػػودة لمد ارسػػة فػػي الجامعػػة الم توحػػة.
فالدراسة تضمف خ ض التوتر داخؿ جدراف السجف .لكننا في مزاج إخضاع.
يحصؿ اعسرى ال مسطينيوف في اعالمنا عمى أسماء ووجػوه حينمػا تسػتطيع فقػط اف تبػرىف عمػى «كػونيـ
ممقػػوتيف» .وال تػػذكر أسػػماؤىـ ووجػػوىيـ فػػي سػػياؽ تػػاريخيـ الشخصػػي والعػػائمي والقػػومي منػػذ أكثػػر مػػف
ستيف سنة :الطرد والجالء وىدـ البيوت وقتؿ وجرح أبنػاء عائمػة واصػدقاء عمػى أيػدي جنػود اسػرائيمييف أو
اعماؿ صغيرة عادية كجنػدي ضػرب وموظػؼ صػادر ارضػا .يػذكر السػجناء ال مسػطينيوف فػي سػياؽ عػدد
مؤبداتيـ .لكف جنراالت اسرائيمييف متقاعديف وفي خدمػة فعالػة يحػبيـ ويجميػـ الجميػع مسػؤولوف عػف قتػؿ
مواطنيف فمسطينييف (ولبنانييف) أكثر كثي ار مػف عػدد المػواطنيف االسػرائيمييف الػذيف قػتميـ السػجناء .لػـ يعػد
التاريخ يكتبو المنتصروف وحدىـ .لكػف المحتمػيف مػا ازلػوا يحػددوف مػف ىػو البطػؿ ومػف ىػو الجنػدي الػذي
يحكػػـ ومػػف المػػتيـ الػػذي أُعمػػف بسنػػو مخػػرب قبػػؿ إدانتػػو .وكػػذلؾ ال يػػتـ االعت ػراؼ بػػسف ال مسػػطينييف أسػػرى
حرب ليست أدوات القتؿ التي يممكونيا ُمحكمة ومتطورة كتمؾ التي في أيدي ساجنييـ.
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اف كػػؿ تشػػديد لظػػروؼ سػػجنيـ ال يك ػػي االس ػرائيمييف .فحينمػػا يكػػوف الحػػديث عػػف ال مسػػطينييف ال يكػػوف
العقػػاب كافيػػا .ويجػػب اف يكػػوف السػػجف ايضػػا انتقامػػا ال ينقطػػع واالسػػتمرار فػػي مػػا تحػػاوؿ اس ػرائيؿ فعمػػو
خارجو ايضا مػف نقػض لممجمػوع واضػعاؼ لم ػرد وصػد آخػريف عػف مقاومػة السػمطة االجنبيػة .واالضػراب
عػػف الطعػػاـ ىػػو عمػػؿ اعت ارضػػي عمػػى ىػػذه اعىػػداؼ .لػػـ ينضػػـ فػػي الحقيقػػة جميػػع اعسػػرى ال مسػػطينييف
لذلؾ .ف ي السجف كما ىي الحاؿ خارجو ال توجد تمؾ الوحدة السياسية واالجتماعية التي كانت ذات مرة
وكثي ػػروف م ػػف الس ػػجناء تع ػػوزىـ التربي ػػة االجتماعي ػػة والثقافي ػػة الت ػػي مي ػػزت أس ػػالفيـ .وم ػػع ك ػػؿ ذل ػػؾ ع ػػاد
االض ػراب عػػف الطعػػاـ ليؤكػػد الصػػبغة السياسػػية فػػي جوىرىػػا لمجمػػوع اعسػػرى ال مسػػطينييف فػػي السػػجف
االسرائيمي.
ىآرتس2622/5/2 ،
الحياة الجديدة ،رام اهلل2622/5/3 ،
 82الحرب الثقافية :الجيش اإلسرائيمي خسر منذ اآلن

عاموس ىرئيؿ
اعسػػطورة حػػوؿ ك ػػاءة م ارقػػب الدولػػة ميخػػا لندنشػػتراوس بسنػػو خبيػػر فػػي اسػػتخداـ وسػػائؿ االعػػالـ تغػػذي
ن سيا .المسائؿ التي يدرسػيا التقريػر الػدوري لمم ارقػب يػتـ اختيارىػا قبػؿ نحػو سػنة إلػى سػنتيف مسػبقا .كمػا
اف موعد النشر ن سو يتقرر قبؿ بضعة أسابيع .ومع ذلؾ ال ريب أف لمم ارقػب حسػا دراماتيكيػا .وىػا ىػو
في توقيت ميـ حيف ُيطرح (عدـ) تجنيد اعصولييف بسنو السبب اعساس لتقديـ موعد االنتخابات يكرس
لندنشتراوس فصال في التقرير ل حص خدمة اعصولييف الذيف تجندوا منذ اآلف لمجيش.
تختمؼ نقطة انطالؽ الرقابة عف تمؾ التي دار حوليا الخالؼ الجماىيري .فمكتب المراقب ي حػص شػكؿ
استيعاب االصولييف في الجيش ا سػرائيمي ويتوصػؿ الػى االسػتنتاج بػسف الجػيش ممػزـ بػسف يػؤطر عمميػة
االعتناء بيـ .فطالما يدور الحديث عػف اجػراء طػوعي موضػعي كػاف يمكػف االدعػاء اف االمػر اعسػاس
تحقؽ .مف الميـ تجنيد االصولييف قدر االمكاف .أما ت اصيؿ ت اصػيؿ الترتيبػات فسقػؿ أىميػة .ولكػف فػي
السنتيف االخيرتيف حتى قبؿ اف ترفض محكمة العدؿ العميا قانوف طاؿ جند الجيش بالمتوسط أكثر مف
ألؼ اصولي فػي السػنة لػيس فقػط لكتيبػة "الناحػؿ" االصػولية بػؿ فػي سػارات فػي الميػف التكنولوجيػة .وقػد
نجحت التجربة .اآلف يعتقد المراقب بسف عمى الجيش ا سرائيمي أف يتحرر مػف أمػراض الط ولػة .فيػودع
المشروع في أيد أمينة ويحرص عمى الترتيب الكامػؿ لمخدمػة وىػذا يتضػمف ضػمف امػور اخػرى االي ػاء
بااللتزامات التي قطعيا لممتجنديف اعصولييف.
معركة سيطرة متواصمة
ثمػػة فصػػؿ ميػػـ ف ػػي التقريػػر ىػػذه السػػنة يعن ػػى بػػالحروب الثقافيػػة فػػي الج ػػيش ا س ػرائيمي فػػي معرك ػػة
السػػيطرة المتواصػػمة التػػي يػػديرىا سػػالح التعمػػيـ والحاخاميػػة العسػػكرية فػػي مسػػسلة مػػف يحػػدد لمجنػػود مػػا ىػػي
اليويػػة ا سػرائيمية واليويػػة الييوديػػة .يتبنػػى الم ارقػػب بمغتػػو اعديبػػة معظػػـ اسػػتنتاجات تحقيقػػات "ىػػآرتس"
في قضية قبؿ ثالث واربع سنوات .يصؼ التقرير وضعا مف ال وضى :منظومتاف متنافستاف تكافحاف في
سػػبيؿ أرواح المقػػاتميف دوف أف تحسػػـ القيػػادة العميػػا بينيمػػا .فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ يوجػػد ف ػراغ تخشػػى ىيئػػة
االركػػاف العامػػة مػػف ممئػػو وتسػػتغؿ الحاخاميػػة العسػػكرية جيػػدا .فرسػػاف الحاخاميػػة  -مصػػمموف م عمػػوف
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بالدافعية ومزودوف بالمقدرات ال ائضة عف منافسييـ – ينتصروف في ىذه المعارؾ المرة تمو االخرى عمى
خصوميـ المرضوضيف والتعبيف مف سالح التعميـ.
قائمػػة الييئػػات التػػي تقػػدـ خػػدمات تعميميػػة لمجػػيش ا سػرائيمي والتػػي ينشػػرىا الم ارقػػب مشػػوقة :يوجػػد فييػػا
مكاف بارز لمنظمات دينية ليست بالضبط في قمب التيػار المركػزي ا سػرائيمي (مركػز "أسػنت" فػي صػ د)
ولييئات يمينية (جمعية العاد في القدس) .ويعترؼ سالح التعميـ بانػو ال يػنج فػي مراقبػة بػرامج السػبوت
التعميميػػة التػي تجرييػػا ىػػذه الييئػػات لموحػػدات العسػػكرية .كمػػا يكػػرس ليندنشػػتراوس مكانػػا واسػػعا لتحػػذيرات
ضػػابط التعمػػيـ ال ػرئيس فػػي الجػػيش ا س ػرائيمي ورئػػيس شػػعبة القػػوى البش ػرية فػػي ىيئػػة االركػػاف مػػف مغبػػة
تحطػػيـ الوضػػع ال ػراىف فػػي الشػػؤوف الدينيػػة فػػي الجػػيش ا س ػرائيمي ومػػف التػػسثير المتصػػاعد لمحاخػػاميف
لدرجة "المس بنموذج جيش الشعب".
يدعو رئيس االركاف الى تجديد تعميمات واضحة في مسسلة أي ىيئة عسكرية يجب أف تتصػدر االنشػغاؿ
في تعميـ الجنود ويقوؿ إنو بسبب أىميتو فاف ىذا موضوع يجدر بوزير الدفاع أف يجيب عميو.
ولكف مف تعرض السػاس االنتقػاد فػي التقريػر ىػذه السػنة ىػي و ازرة الػدفاع وال سػيما بسػبب جػانبيف فػي
نشػػاطيا :ص ػ قات تصػػدير الصػػناعات االمنيػػة الػػى الخػػارج وقضػػية التػػزود بمنظومػػات تحصػػيف لممركبػػة
المدرعة ضد الصواريخ المضادة لمدبابات.
ويجد المراقب قاسما مشتركا في الق اررات التػي اتخػذتيا الػو ازرة وال سػيما المػدير العػاـ المػواء احتيػاط اودي
شني .الشكاوى ضد شػني حػادة .فالمػدير العػاـ يوصػؼ كمػف أخػذ لذاتػو ت ويضػا أوسػع ممػا يسػم لػو فػي
واقع االمر عمؿ خالفا لالدارة السميمة بؿ ولمقانوف .لندنشتراوس ال يشتبو بالمدير العاـ بمخال ات لطيػارة
المقػػاييس او التحيػػز فػػي صػػال شػػركة مػػا بػػؿ يتيمػػو بتقصػػير فػػظ لالج ػ ارءات .فحتػػى لػػو كانػػت مصػػمحة
الدولػػة تقػػؼ خمػػؼ قػ اررات المػػدير العػػاـ (شػػني يعمػػؿ بطريقتػػو بنيػػة توسػػيع التصػػدير االمنػػي ا سػرائيمي
الذي يدخؿ الى الدولة ماال كثيرا) فميس ليذا أي مبرر في نظر المراقب.
في نياية المطاؼ ال يدور الحػديث ىنػا عػف اخضػاع القواعػد مػف أجػؿ حاجػة عممياتيػة عاجمػة بػؿ عػف
المػاؿ .ىػذه الخطػوات حسػب فيػـ الم ارقػب تمػت بعمػـ واضػ مػف قيػادة الػو ازرة والتػي رغػـ ذلػؾ واصػمت
التحرؾ الى االماـ متجاىمة االدارة السميمة .وىكذا فاف الو ازرة تتجاىؿ واجػب التشػاور الػذي ينطبػؽ عمييػا
مػػع و ازرة الخارجيػػة قبػػؿ اب ػراـ بعػػض الص ػ قات فػػي خػػارج الػػبالد وت ػػرض عمػػى الصػػناعات االمتنػػاع عػػف
المنافسة بينيا في دوؿ مختم ة خالفا لقواعد العطاءات.
وزيػػر الػػدفاع اييػػود بػػاراؾ ال يتمقػػى ىػػذه الم ػرة انتقػػادا فػػي التقريػػر ولكػػف يخيػػؿ أنػػو يمكػػف اف نجػػد ىنػػا
خطوطػػا مشػػابية لقضػػية التبػػذير فػػي س ػ ريات الػػوزير الػػى الصػػالوف الجػػوي فػػي العػػاـ  .1009ومثممػػا فػػي
الحالػػة ذاتيػػا بػػاراؾ ال يحػػرص عمػػى الػػدخوؿ الػػى الت اصػػيؿ ومرؤوسػػوه ي يمػػوف بػػاف لػػدييـ يػػدا ح ػرة –
وعندىا يتـ تجاوز قواعد االدارة السميمة .و ازرة الدفاع سبؽ أف تمقػت ضػربات ال بػسس بيػا وورطػت الدولػة
في جممة مف المشاكؿ بسبب السموؾ غير المرتب مثمما في قضية طائرة فالكوف لمصيف (والتػي اغضػبت
اعميركييف وأحدثت أزمة خطيرة بيف الدولتيف).
رقابة ىزيمة وانعدام الشفافية
أخطر مف ىذه قضية التحصػيف ضػد الصػواريخ المضػادة لمػدبابات والتػي قطػع فييػا جيػاز االمػف التػزود
بمنظومػػة "حيػػتس دوربػػاف" مػػف انتػػاج الصػػناعات العسػػكرية .ويصػػؼ الم ارقػػب تذبػػذبا غريبػػا فػػي الق ػ اررات
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فحوصات متسرعة وجزئية رقابة ىزيمػة وانعػداـ لمشػ افية والتوثيػؽ المرتػب مػف جانػب ىيئػات و ازرة الػدفاع
المختم ة.
المػػدير العػػاـ شػػني كمػػا يقضػػي لندنشػػتراوس خػػرج ايضػػا عػػف صػػالحياتو حػػيف قػػرر أف تكػػوف "رفائيػػؿ"
المقاوؿ الرئيس لمشروع التحصػيف .ويبػدي الم ارقػب ت يمػا الحسػاس العجالػة الػذي وجػو قيػادة و ازرة الػدفاع
فػػي ق ارراتي ػػا ولكنػػو ي ػػذكر ايضػػا ب ػػسف ىػػذه صػ ػ قات بالمميػػارات .وى ػػذه فػػي نياي ػػة المطػػاؼ ليس ػػت س ػػوى
المشػكمة الصػػغيرة نسػػبيا .فمقػ اررات التسػػم فػػي ىػػذه الحالػػة قػد تكػػوف آثػػار مباشػرة ايضػػا عمػػى حيػػاة النػػاس
بسبب جودة التحصيف الذي يحظى بو جنود الجيش ا سرائيمي.
"ىآرتس"2622/5/2 ،
األيام ،رام اهلل2622/5/3 ،
 82كاريكاتير:

الراية ،الدوحة2622/5/3 ،
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