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 2حزب الميكود يطرح قانونا لتقديم موعد انتخابات الكنيست إلى الرابع من أيمول/سبتمبر
تق دددم االف ددتمي اليمين ددي الح دداكم ف ددي ةاسد درافيل بقي ددادة رف دديس ال ددوزرام بني ددامين نتني دداىو بم ددذكرة تقب ددي بح ددل
الكنيسددت والدددعوة الددا انتتابددات تبدريعية مبكدرة فددي ال اربددر مددن أيمول/سددبتمبر .ورددال زعدديم ا مبيددة البرلمانيددة
زفيي الكين لإلذاعة العامة "رفعت مبروع المذكرة ىذا الصباح" ةصباح ا ربعام . 1021-5-1
واباي الكين وىو نافب في حزب الميكود ةيمين رومي الذي يتزعمو نتنياىو ،إن مبدروع المدذكرة سيتبدر
لمنقدداش فددي الكنيسددت اعتبددا ار مددن مطمددر االسددبوع المقبددل وسدديتم تبنيددو .وأكددد "كددل بدديم جدداىز" .وأوبددح أن
"التفاىم داتل أ مبية ا حزاب التي تبكل االفتمي ورسم من المعاربة يقوم عما ان تجري االنتتابدات فدي
الرابر من أيمول/سبتمبر" .ورال أيباً "ىو التاريخ الذي اتفقنا عميو .القرار النيافي سوي يتتذ ا حد" .ونقمت
اإلذاع ددة العام ددة ع ددن الناف ددب ج دددعون س ددار م ددن تكت ددل الميك ددود ،توب دديحو أن  62م ددن أص ددل  210نافب ددا ف ددي
الكنيست يؤيدون تنظيم انتتابات في الرابر من أيمول/سبتمبر.
أما المعاربة ،فتفبل من جيتيا أن تجري االنتتابات في ورت الحق ،في منتصي أيمول/سبتمبر.
مددن جيتددو ،أعمددن رفدديس الكنيسددت رويددن ريفمددين والعبددو فددي الميكددود "اذا كددان ال بددد مددن اج درام انتتابددات،
يقتبي التحرك بأسرع ورت".
فمسطين أون الين1021/5/3 ،
 1عباس يطالب "الرباعية" بالتدخل لدى "إسرائيل" لإلفراج عن األسرى
رام اهلل  -وليد عوض :طالب الرفيس الفمسطيني محمود عباس التميس المجنة الرباعية الدولية من تمل
ممثميا توني بمير بالتدتل لدى إسرافيل لإلفراج عن ا سرى الفمسطينيين الذين يواصل أكثر من
عما التوالي في حين دتل عدد من المعتقمين اإلداريين
أسير منيم اإلبراب المفتوح عن الطعام لميوم
بيرىم الثالث باإلبراب المفتوح عن الطعام.
وأعمن الدكتور صافب عريقات عبو المجنة المركزية لحركة فتح رفيس الوفد الفمسطيني لمفاوبات الوبر
النيافي بأنو نقل التميس رسالة من عباس لمبعوث المجنة الرباعية لعممية السمم توني بمير.
وأكد عريقات بان الرسالة تطالب بمير كممثل لمجنة الرباعية بالتدتل الفوري لنزع فتيل االنفجار عبر اإلفراج
والمعتقمين بما يسما ةاالعتقال
عن ا سرى والمعتقمين وتاصة ىؤالم الذين اعتقموا ربل نياية عام
اإلداري  ،ورفر كل القيود التي فربت عما ا سرى ،والمتعمقة بالعزل ومنر التعميم وزيارات أىالي ا سرى،
وظروفيم المعيبية والصحية.
وكان عريقات رد التقا أيباً مر القنصل ا مريكي دانيال روبنستين ،وطمب تدتل بمده بيذا التصوص
إبافة إلا اتصاالت مستمرة يجرييا مر المسفولين اإلسرافيميين وا وروبيين ومبعوث السكرتير العام لألمم
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وحمل عريقات الحكومة اإلسرافيمية المسؤولية عن الوبر الصحي وحياة كافة
المتحدة روبرت سيريّ .
ا سرى.
القدس العربي ،لندن/ / ،
 3ىنية :االحتالل لن يفمت من عقاب المقاومة
زة  -أدىم البريي :رال رفيس الوزرام الفمسطيني إسماعيل ىنية ،إن االحتمل اإلسرافيمي لن يفمت من
عقاب البعب الفمسطيني ومقاومتو ،وذلك في رده عما إ مق النيابة العسكرية التابعة لدولة االحتمل ممي
التحقيق في "مجزرة" عافمة السموني.
وأكد ىنية في تصريحات تمل احتفال أرامتو نقابة الصحفيين الفمسطينيين ،التميس ،بمناسبة اليوم العالمي
فرداً منيا تمل الحرب
لحرية الصحافة ،عما أن الرواية اإلسرافيمية ببأن عافمة السموني التي فقدت
ربل ما يزيد عن ثمثة أعوام" ،آتذة في التراجر في كل المستويات العالمية وكل االتجاىات أماميم سوداوية
حقورية".
ورال" :اليوم يفمتوا من تحقيق عبثي من رتل أفراد عافمة السموني ،ويعتقدون أن ترجوا سالمين من ىذا
التحقيق" ،مذك اًر بتقرير ولدستون الذي سجل أن جيش االحتمل رتل العافمة بقصي مبابر متعمد.
وأباي "ال يمكن تزيي الحقافق واذا استطاعوا أن يفتموا اليوم فمن يفمتوا ال من عقاب البعب الفمسطيني،
وال من الدول العربية كمجرمي حرب ..ىذه العافمة وآالي البيدام والجرحا دمامىم لن تذىب سدى".
فمسطين أون الين/ / ،
 4فياض يتسمم التقرير السنوي " "1022لديوان الرقابة اإلدارية والمالية
رام اهلل :تسمم رفيس الوزرام د .سمم فياض ،ظير أمس ،التقرير السنوي لديوان الررابة اإلدارية والمالية لمعام
 ،وأثنا رفيس الوزرام عما الجيود المميزة التي تبذليا الييفة في سبيل تعزيز البفافية والنزاىة
والمساملة في عمل المؤسسات الفمسطينية وحمايتيا من ا تطام وسوم اإلدارة ،مؤكدا افتتاره بالدور الذي
يقوم بو ديوان الررابة لمنيوض والرري بعمل مؤسسات السمطة الوطنية ،والحفاظ عما المال العام.
وبدد فياض عما برورة التزام كافة المؤسسات بالتوصيات التي تبمنيا تقرير الديوان ،وبما يساىم في
تطوير العمل ويعزز بنام دولة المؤسسات ،وأبار إلا أن اليدي من العممية الررابية يكمن أساساً في
تطوير ا دام وتحقيق مبدأ البفافية ،وبما يمكن من تقديم أفبل التدمات لممواطنين ،وتعزيز ردرتيم عما
الصمود.
جام ذلك تمل استقبال رفيس الوزرام ،لمقافم بأعمال رفيس ديوان الررابة جمال أبو بكر ،والوفد المرافق لو،
حيث ثمن أبو بكر دعم الحكومة المستمر والدافم لديوان الررابة اإلدارية لمرتقام بمستوى العمل الررابي في
فمسطين ،واستعرض محتويات التقرير السنوي ،مبي ار إلا أنو يتكون من فصمين رفيسينُ ،تصص الفصل
ا ول منو :الستعراض التقارير الررابية لقطاعات الحكم وا من واالرتصاد والبنية التحتية والتدمات
االجتماعية ،أما الفصل الثاني فقد تناول التقارير الررابية لقطاعات الحكم المحمي والمنظمات ير الحكومية
والبؤون القانونية وبكاوى الجميور والعطامات .مبي ار إلا أن عدد التقارير الررابية التي تم إصدارىا تمل
بكوى
 ،وتمقا الديوان ة
تقري ار في العام
تقري ار مقارنة بد ة
بمغت ة
العام
تمت متابعتيا من ربل اإلدارات المتتصة.
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القدس ،القدس/ / ،
 5المالكي :اجتماع طارئ لمجامعة العربية لبحث ممف األسرى الفمسطيني
رام اهلل  -وليد عوض :أعمن د .رياض المالكي وزير البؤون التارجية الفمسطينية التميس بان الجامعة
العربية ستعقد اجتماع طارفا الثمثام القادم عما مستوى المندوبين لبحث ممي ا سرى الفمسطينيين وتفعيمو
عما الصعيد الدولي.
وأبار المالكي عبر اإلذاعة الفمسطينية الرسمية إلا أن االجتماع العربي الطارئ سيبحث ربية التحرك
العربي والفمسطيني لمذىاب لمجمعية العامة لألمم المتحدة لطرح ربية ا سرى الفمسطينيين عمييا.
القدس العربي ،لندن/ / ،
جنديا ومستوط ًنا تسمموا لمضفة خالل شير
 6أجيزة األمن التابعة لمسمطة سمّمت االحتالل 15
ً
مستوطنا
الناصرة :سمّمت أجيزة ا من التابعة لمسمطة الفمسطينية ةجناح البفة الغربية روات االحتمل
ً
ييوديا تسمل إلا مدينة رام اهلل بوسط البفة الغربية ،وذلك بعد يومين فقط من ريام ا جيزة ذاتيا بتسميم
ً
االحتمل ستة جنود تسمموا إلا مدينة رمقيمية.
فقد أفادت وسافل اإلعمم العبرية ،صباح الجمعة ة |  ،بأن البرطة الفمسطينية في مدينة رمقيمية ،سمّمت
ييوديا دتل المدينة "تمفًا لألمر العسكري الذي يحظر عما
مستوطنا
الجانب اإلسرافيمي ،الميمة المابية،
ً
ً
اإلسرافيميين دتول المناطق التابعة لسيطرة فمسطينية كاممة" ،مبيرة إلا أن المستوطن أحيل إلا
التحقيق.
وكان ستة جنود من جيش االحتمل اإلسرافيمي رد تسمموا إلا مدينة رمقيمية ببمال البفة الغربية ربل يومين،
حيث أعادت روات ا من الفمسطينية القوة العسكرية والسيارة التي كانوا يستقمونيا إلا الجانب اإلسرافيمي.
وبحسب معطيات فمسطينية؛ فإن أجيزة ا من التابعة لمسمطة الفمسطينية سمّمت الجانب اإلسرافيمي ،منذ
ييوديا تسمموا إلا ا رابي
ومستوطنا
جنديا
مطمر بير نيسان ةإبريل المابي ،تمسة وعبرين
ً
ً
ً
الفمسطينية ،وىو ما أثار بب فصافل فمسطينية ،ال سيما وأنو يأتي في ظل إبراب ا سرى المتواصل
عما الطعام لميوم الثامن عبرة عما التوالي.
قدس برس/ / ،
بأي شكل من األشكال
 7حماس :نرفض االعتراف باالحتالل أوالتفاوض معو ّ
"ادعامات" بثتيا وسافل إعمم إسرافيمية ،تزعم فييا َّ
أن
زة :نفت حركة "حماس" ببكل راطر ما أسمتو بد ّ
اتصاالت ير مبابرة جرت بين رفيس المكتب السياسي لمحركة تالد مبعل وبين رفيس وزرام االحتمل
الصييوني اييود أولمرت ،تقود إلا إنيام الصراع الفمسطيني اإلسرافيمي.
وأكد بيان صادر عن المكتب اإلعممي لمحركة اليوم التميس ة 5|3أرسمت نستة منو لد "ردس برس" :أن
الرافدة في مقاومة
"ىذه االدعامات فبركات إعممية إعممية مفبوحة تستيدي رادة الحركة وموارفيا َّ
االحتمل" والدفاع عن حقوق البعب الفمسطيني .واَّننا ِّ
الرافض لمعتراي باالحتمل الصييوني،
نجدد مورفنا ّ
بأي بكل من ا بكال ،وسنظل أوفيام لدمام بيدافنا وتبحياتيم حتا التحرير والعودة".
والتفاوض معو ّ
قدس برس2012/5/3 ،
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 8أحمد سعدات يناشد مصر واألردن التدخل إلنقاذ حياة األسرى
زة :طالب ا مين العام لد «الجبية البعبية لتحرير فمسطين» احمد سعدات مصر وا ردن بالتدتل إلنقاذ
حياة ا سرى .ووصي في ندام أطمقو أمس من مستبفا سجن الرممة الذي نقل إليو بعد تدىور وبعو
الصحي بسبب إبرابو عن الطعام منذ  71يوماً ،أوباع ا سرى بأنيا «صعبة ويتم نقميم إلا مستبفيات
مدنية تارجية واعادتيم بين فترة وأترى نظ اًر إلا تطورة وبعيم» .وحذر من «تطورة أوباع حمحمة
وذياب وحسن الصفدي وجعفر عز الدين الصحية ،وأن وجودىم في مستبفا السجن ال يتناسب مر وبعيم
الصحي».
الحياة ،لندن2012/5/4 ،
 9اليوم السابع :فشل لقاءات المصالحة بين فتح وحماس
محمد طنطاوى :عقد عبو المجنة المركزية لحركة فتح ،عزام ا حمد ،ورفيس وفدىا المحاور فا اجتماعات
المصالحة اجتماعاَ ًً ،مسام أمس ا ربعام ،مر رفيس المكتب السياسا لحركة حماس ،تالد مبعل ،ونافبو
موسا أبو مرزوق ،بحبور عدد من المسفولين المصريين ،لمناربة سبل التروج من حالة االنقسام وتنفيذ
اتفاق المصالحة .عمم "اليوم السابر" ،أن المقام لم يأت بجديد ،وأن كل طري تمسك بمورفو ورؤيتو فا
التروج من ا زمة.
ورال مصدر مطمر عما ممي المصالحة لد"اليوم السابر" ،إن المقام عقد بحبور عدد من المسفولين
المصريين المكمفين بمتابعة ممي المصالحة الفمسطينية ،بعيداً عن وسافل اإلعمم ،وأن االجتماع لم يسفر
عن حل لمتروج من ا زمة المستمرة بين حركتا فتح وحماس ،والتا جامت بعد إعمن الدوحة المورر بين
الرفيس محمود عباس وتالد مبعل ببأن تبكيل الحكومة الفمسطينية.
وأباي المصدر ،الذى رفض الكبي عن اسمو ،أن حركة حماس طالبت بتجاوز موبوع لجنة االنتتابات
وبروع الرفيس الفمسطينا بإجرام المباورات لتبكيل الحكومة الفمسطينية ،فيما أصرت حركة فتح عما
برورة السماح لمجنة االنتتابات بالعمل فا رطاع زة ربل البدم فعمياً فا تبكيل الحكومة ،حتا يكون
معموماً مسبقاَ ًً مدة الحكومة وموعد إجرام االنتتابات.
اليوم السابع ،مصر2012/5/4 ،
 20أحمد يوسف يؤكد صحة األنباء عن اتصاالت تجرييا بعض دول االتحاد األوروبي مع حركة حماس
زة -تقرير معا -أكد المستبار السياسي السابق لرفيس الوزرام بالحكومة المقالة أحمد يوسي صحة ا نبام
عن اتصاالت تجرييا بعض دول االتحاد ا وروبي مر حركة حماس "لتغيير وجية النظر ا وروبية عن
الحركة".
ورال يوسي لد "معا" أن وتيرة االتصاالت ارتفعت عما كانت عميو بالسابق ،وأن دوالً كثيرة تجري المقامات
ومعنية بفتح تطوط وعمرات مر الحركة ال سيما بعد ثورات الربير العربي وتقدم اإلسمميين لموارر صنر
القرار بدول المنطقة ،رافم "االتصاالت تجري بوتيرة أسرع مما كانت عميو سابقاً عما اعتبار أن حماس
جزم من الربير العربي اإلسممي وىناك حرص أوروبي كبير ور بة أوروبية بالتغيير اتجاه الحركة".
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وعما إذا كان ذلك يعني ررب بطب حركة حماس من رافمة الحركات اإلرىابية التي يتمسك بيا االتحاد
ا وروبي رال" :القرار يتتذ باإلجماع داتل االتحاد ا وروبي وىناك بعض الدول المتبددة تجاه الحركة"،
ذاك اًر منيا ألمانيا ،وىولندا ،وبولندا والتبيك ،وعن بريطانيا ،رال" :االتصاالت تجري منذ زمن بعيد مر
بريطانيا" ،مبي اًر إلا أن وجود دولة واحدة معتربة يعني عدم مرور القرار.
وأكد يوسي عما أن المقامات إما تجري داتل زة أو تارجيا ومر بتصيات من حماس بالداتل وأترى
بالتارج ،مبي اًر إلا أن وفود من دول أوروبية تأتي وأترى تذىب من حماس وروبا ،مبي ار إلا أن التغيير
عما المستوى الرسمي بعيي ولكنو عما المستوى ير الرسمي روي وبديد وىناك بتصيات اعتبارية
عبرت لمحركة عن بعورىا بالذنب اتجاه عدم تغيير نظرتيا لمحركة ووبعيا عما رافمة اإلرىاب ،وأترى
أكدت أنيا تبعر بمدى الظمم الذي ورر عما الحركة.
وعن فافدة ىذه المقامات وفيما إذا كانت ستزيد من البعور بالذنب التتاذ ررار لصالح حماس والحكومة
المقالة بغزة ،رال" :بيئ طيب اننا وصمنا لدرجة البعور بالذنب ويمكن تغيير ذلك والتطور إذا ما حدث
تغيير بسياسات الدول المتبددة والتغيير ستجبر عميو ىذه الدول حين تستقر أوباع المنطقة وحين يزىر
الربير العربي حيث ستبطر تمك الدول عما احترام ريادة البعوب وتياراتيا الديمقراطية".
وفيما اذا كانت ىذه االتصاالت تجري تحت بند احتوام الحركات اإلسممية ومن بمنيا حماس ،رال:
"صحيح إن االحتوام أحد أدوات السياسة ويقمل حجم المتاطر التي يمكن أن تتعرض ليا مصالح ىذه
الدول ،ولكن ريام ىذه الدول بفتح عمرات توازنية مر ىذه الحركات اإلسممية يصبح بيفا أفبل مما كان
سابقا أي أننا نصل لسياسة متوازنة ىم يستفيدون ونحن نستفيد فمم ال؟" مفبم ىذه العمرة عن عمرة
االستحواذ التي سادت العمرة العربية ا وروبية السابقة.
وكالة معا االخبارية2012/5/3 ،
" 22الشعبية" تتيم حركتي فتح وحماس بـ "ممارسة الكذب" عمى الفصائل في تصريحاتيم حول المصالحة
زة  -أبري اليور :رمل رباح مينا عبو المكتب السياسي لمجبية البعبية من أىمية تحركات فتح
وحماس حول المصالحة المتعثرة منذ أبير ،ورال ان ىذه التحركات 'اصطناعية فقط وال تمثل بيفا'.
وأباي في تصريح تمقت 'القدس العربي' نستة منو 'إن المقامات التي تجرييا فتح وحماس في القاىرة ما
ىي إال ذر الرماد بالعيون وال يوجد أي جديد في المصالحة بالورت الراىن'.
وأبار إلا أن ممي المصالحة لن يتحرك إال 'بتوليد إرادة حقيقية لدى فتح وحماس وتحرك منظمة التحرير
عبر لجنتيا التنفيذية والبارع لتبكيل عامل بغط عما حركتي فتح وحماس'.
واتيم مينا حركتي فتح وحماس بد 'ممارسة الكذب' عما الفصافل الفمسطينية في تصريحاتيم حول المصالحة
الفمسطينية إلنيام االنقسام السياسي .ورال منتقداً 'سفمنا من االنقسام وال بد من تحرك القوى السياسية بقوة
في البارع الفمسطيني بد طرفي االنقسام لتبكيل روة بغط عما الطرفين باتجاه انجاز المصالحة بأسرع
ورت'.
القدس العربي ،لندن2012/5/4 ،
 21ميرجان لمفصائل الفمسطينية بغزة نصرة لألسرى
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تبامنيا بارك فيو الفصافل الفمسطينية
ميرجانا
زة :نظمت جمعية واعد وحركة "حماس" أمس التميس
ً
ً
تبامنا مر ا سرى المبربين عن الطعام في سجون االحتمل.
والقوى الوطنية واإلسممية
ً
كما بارك في الميرجان رادة الفصافل والمقاومة البعبية وريادة حركة حماس والجبية البعبية والديمقراطية
ونواب المجمس التبريعي باإلبافة إلا ا سرى المحررين في صفقة وفام ا حرار وعدد من أىالي ا سرى.
وأكدت حركة حماس في كممة ألقاىا المحرر عمي العامودي التفافيا حول تيار المقاومة ،معتبرة إياه التيار
ا نجح في تحقيق حرية ا سرى ومطالبيم العادلة .وطالب العامودي فصافل المقاومة ببرورة بذل مزيد من
داعيا إلا وحدة المقاومة في
الجيد العسكري لنصرة ا سرى والدفاع عنيم في إبرابيم المفتوح عن الطعامً ,
تحقيق ىذا اليدي.
وفي كممة لحركة الجياد ٍ
اإلسممي ,رال القيادي في الجياد أحمد مدلمة إن اإلبراب اليوم ىو بداية النصر
والتحرير ،وأن الربير الفمسطيني الذي ينتفض من السجون ىو ببرى لبداية النصر والتحرير وكنس االحتمل
عن أربنا ومقدساتنا".
ار عر ًبيا بسحب السفرام الصياينة
وطالب الجامعة العربية ومجمس ا من ولجان حقوق اإلنسان أن يتتذوا ررًا
من الدول العربية تاصة مصر وا ردن ،واعمن مقاطعة ثقافية وسياسية وارتصادية واعممية مر
االحتمل".
كم أكد التجمر لمحق الفمسطيني عما حق ا سرى والمعتقمين في توض اإلبراب المفتوح عن الطعام من
أجل تحقيق مطالبيم القانونية المبروعة ،والتي أىميا إنيام العزل االنفرادي واالعتقال اإلداري.
ورال التجمر :إن "االنتياك اإلسرافيمي لحقوق ا سرى والمعتقمين يعد انتياكا لمقانون الدولي اإلنساني وان
ىذا االنتياك يبكل جريمة حرب استنادا لميثاق روما لممحكمة الجنافية الدولية".
وأباي "سنطرق باب كل مؤسسة دولية وارميمية ليا عمرة بموبوع ا سرى والمعتقمين حتا انتيام ىذه
المأساة بحق معتقمينا وأبنام بعبنا".
السبيل ،عمان2011/5/4 ،
 23فتح تنظم مسيرة واعتصام في سمفيت تضامناً مع األسرى
رام اهلل :نظمت حركة فتح في إرميم سمفيت ،اليوم التميس ،مسيرة مركزية انتيت باعتصام أمام تيمة
التبامن مر ا سرى بالمدينة .وبارك في االعتصام محافظ سمفيت عصام أبو بكر ،وعبو المجمس
الثوري لحركة فتح بمل عزريل ،وأمين سر "فتح" إرميم سمفيت عبد الستار عواد ،وأعبام وكوادر الحركةفي
المحافظة ،ومدرام وممثمي كافة المؤسسات الرسمية المدنية وا سرى المحررون وأىالي
ا سرى وحبد من والمواطنين .وأكد أبو بكر "أن ا سرى عنوان المقاومة والنبال وىم من ىتفوا لن نموت
ولن نركر ولكن سنقتمر الموت من أربنا".
القدس ،القدس2012/5/3 ،
 24ليفني:االنتخابات القادمة اختبار لـ"إسرائيل" ..إما تكون دولة "ديمقراطية" أو تصبح متطرفة
أكدت زعيمة المعاربة السابقة تسيفي ليفني ،أنيا بارية في الحياة السياسية ،وأنيا ستبارك فدي النبدال مدن
أجل تغيير حكومة نتنياىو.
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وبحسب مدا نبدر موردر صدحيفة "يدديعوت احروندوت" ،التمديس  ،1021-5-3فقدد أكددت ليفندي أن االتتبدار
الحقيق ددي لد ددةاسرافيل س دديكون ف ددي االنتتاب ددات القادم ددة لمكنيس ددت ،وى ددذه االنتتاب ددات س ددتكون االتتب ددار لدول ددة
ةاسرافيل  ،إما أن تكون دولة ديمقراطية تواكب تطورات العصر ،وترتبط بعمرات جيدة مر دول العالم وتؤثر
وتتأثر بيا ،واما أن تكون دولة متطرفة ودينية ومعزولة.
فمسطين أون الين1021/5/3 ،
" 25إسرائيل" تتسمّم من ألمانيا الغواصة الرابعة "دولفين" ذات القدرة عمى حمل صواريخ نووية
حممي موسا :تسممت إسرافيل أمس من ألمانيا في احتفال رسمي الغواصدة الرابعدة مدن طدراز "دولفدين" والتدي
تعتبر ا حدث تكنولوجياً في أسطوليا الحربي .وأطمقت إسدرافيل عمدا الغواصدة التدي تعتبدر بدين ا حددث فدي
العالم اسم "تنين" ورد بدأت إبحارىا نحو الموانئ اإلسرافيمية التي لن تصميا ربل مطمر العدام المقبدل .وحبدر
حفددل التسددمم فددي مينددام كيددل ا لمدداني مدددير عددام و ازرة الدددفاع أودي بددني ورافددد سددمح البحريددة اإلس درافيميان.
ووص ددي رف دديس أرك ددان الج دديش اإلسد درافيمي بن ددي ددانتس ى ددذه الغواص ددات بأني ددا "ذراع رادع ،م دددافر ،مح ددارب
واستراتيجي لمجيش ولدولة إسرافيل".
وكاند ددت ألمانيد ددا رد ددد منحد ددت إس د درافيل أول واصد ددتين مد ددن ند ددوع "دولفد ددين" كيبد ددة ومبد دداركة فد ددي حمايد ددة ا مد ددن
اإلس درافيمي .ثددم وافقددت ألمانيددا عمددا تسددميم إس درافيل واصددتين أت دريين دفعددت ح دوالي نصددي تكمفتيمددا .وأتي د اًر
وافقت عما تسميم إسرافيل واصتين أتدريين تبدارك بثمدث تكمفتيمدا .وبحسدب المقدرر فدإن الغواصدة التامسدة
ستسددمم إلس درافيل فددي العددام  1024والسادسددة فددي العددام  .1027وبحسددب منبددورات فددي إس درافيل فددإن الجدديش
ينوي إكمال ردرتو البحرية ببرام أربر واصات أترى من ىذا الطراز في العقد المقبل.
وتبيد تكمفة ىذه الغواصات عما حجم االستثمار المالي البتم فييا إذ تبمغ تكمفة الغواصة من دون الكثير
مدن معددداتيا حدوالي نصدي مميددار دوالر .وبحسددب تبدرام فدإن تكمفددة الغواصددة اإلسدرافيمية مدن ىددذا الطدراز مددر
معداتيا تصل إلا حوالي  850مميون دوالر.
وتعتبددر واصددة "تنددين" أداة الحددرب ا مددا فددي تدداريخ إسدرافيل .وأعمنددت و ازرة الدددفاع اإلسدرافيمية أن " واصددة
دولف ددين تعتب ددر أداة ص دداروتية ذات ر دددرات كثيد درة ،مؤىم ددة لتكيي ددي نفس دديا م ددر مي ددام كثيددرة ومتنوع ددة" .وتمم ددك
تتميدز عنيدا بعناصدر تكنولوجيدة
الغواصة الجديدة المزايا نفسيا التي تممكيا أتواتيا من الطراز نفسو إال أنيدا ّ
أحدث نصبت عمييا فبمً عن أنيا أطول بعبرة أمتار من سابقاتيا وىي أردر عما البقام في البحار فتدرات
أطول .وتزن واصة "تنين" حوالي ألفي طن ويمكنيدا حمدل صدواريخ نوويدة بعيددة المددى مدن صدنر إسدرافيمي
يبمغ مداىا حوالي  2500كيمومتر.
السفير ،بيروت1021/5/4 ،
 26حنين زعبي تدين التضييق عمى ناشطات "ذاكرات"" :إسرائيل" تخاف من حقيقة عام 2948
اعتب ددرت الناف ددب العرب ددي ف ددي الكنيس ددت اإلسد درافيمي حن ددين زعب ددي تب ددييق ب ددرطة االح ددتمل اإلسد درافيمي عم ددا
نابطات جمعية زوتدروت ةذاكدرات بمثابدة ممحقدة سياسدية بامتيداز ،ومحداوالت بافسدة لطمدس الحقيقدة التدي
تقض مباجر صناع القرار في ةإسرافيل .
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وكانددت البددرطة اإلس درافيمية طورددت مبنددا الجمعيددة ،ا ربعددام  ،1021-5-1ومنعددت النابددطات الم دواتي كددن
يعتددزمن القيددام بحممددة لعددرض الروايددة الحقيقيددة لمنكبددة فددي سدداحة اربددين فددي ةتددل أبيددب  ،وتعريددي اإلسدرافيميين
عما القرى الفمسطينية الميجرة ،من التروج من المبنا بذريعة "الحفاظ عما السممة العامة".
ورالددت زعبددي فددي مداتمددة مددن عمددا منبددر الكنيسددت حددول الموبددوع ،التمدديس  ،1021-5-3إن "إس درافيل"
تتاي من الحقيقة ومن مواطنييا ،ليس فقط العرب ،بل ىي تتاي من كل من يعري ماذا حصل عدام 48؟
ومن كل من يريد أن يعري ماذا حصل؟".
فمسطين أون الين1021/5/3 ،
 27صحفي إسرائيمي يزعم أن مشعل أجرى اتصاالت سرية غير مباشرة مع رئيس الشاباك
الناصرة  -برىوم جرايسي :رال الصحفي اإلسرافيمي المتتصدص بالبدؤون العربيدة ،بدمومي إلددار ،فدي كتداب
نبر اتي ار بعنوان "لنتعدري عمدا حمداس" ،أن رفديس المكتدب السياسدي لمحركدة تالدد مبدعل ،اجدرى محادثدات
ير مبابرة مر رفيس جياز "الباباك" السابق يوفال ديسكين ،في ربير العام .1006
وحسددب التفاصدديل التددي نبدرتيا صددحيفة "ىدديرتس" اإلسدرافيمية أمددس ،فددإن مبددعل أجددرى اتصدداالت سدرية يددر
مبابرة مر ديسكين بعمم رفيس الوزرام في حينو اييود اولمرت وبوساطة مبعوث أوروبي.
وحسب الصحفي إلدار ،فان االبارات التي نقميا مبعل الا اولمدرت بددأت فدي نيسدان ةأبريدل  ،1006حدين
توجو الا إسرافيميين من تمل رجل ارتبداط أوروبدي .وكدان اإلسدرافيميان رجدل االعمدال والمستبدار السياسدي
السابق لمن بات الرفيس اإلسرافيمي بمعون بيرس نمرود نوفيك ،وبتصية اترى ،يسمييا إلدار "ك".
ونقدل الدرجمن رسدالة ُسددفل فييدا رفديس المتدابرات مددا اذا كاندت إسدرافيل مسدتعدة لترتيددب العمردات فدي أعقدداب
انتصددار حمدداس فددي االنتتابددات .وطمددب ديسددكين المقددام مددر المبعددوث ،وربددل نحددو بددير مددن اتتطدداي جندددي
االحتمل معاد بميط ،جام الا اسرافيل .وحسب الدار ،نقل ديسكين الرسالة الدا اولمدرت ،الدذي أجداب باندو
مستعد الن يسمر تفاصيل ابافية.
وفي بداية حزيران ةيونيو  1006التقا المبعوث مر مبعل ومدر مسدؤولين آتدرين ،مثدل موسدا أبدو مدرزوق
وعماد العممي .وتباحث ىؤالم في وثيقة تفصل عمرات حماس مر إسرافيل في المستقبل .في مقدمة الوثيقة،
"التعددايش السددممي" ورد أن الحدوار سدديتم فددي البدايددة مددن تددمل وسددطام .ووصددمت الوثيقددة الددا ديسددكين – بعددد
يوم من اتتطاي بميط.
بعد االتتطاي حاول ديسكين ونوفيك و"ك" ان يفيموا التنارض بدين الوثيقدة واالتتطداي .وعداد المبعدوث مدر
جدواب ،زعددم فيددو بددأن مبددعل دىددش مددن االتتطدداي .ونقددل نوفيددك و"ك" لمبددعل رسددالة بموجبيددا إسدرافيل يددر
مستعدة الن تحدرر أسدرى مقابدل جنددي االحدتمل ،وسدتكون مسدتعدة لتحريدر سدجنام فقدط العتبدارات انسدانية.
ورد المبعوث بان مبعل سيكون مستعدا لذلك ،ولكن عما أساس استمرار المباحثات بين إسرافيل وحماس.
فرد أولمرت بالنفي حين أعمن بان إسرافيل لن تجري مفاوبات مر من اسماىم "االرىابيين" .ورال مستباره،
المحددامي يعقددوب منتددي" ،لددم تصددل الددا اولمددرت طمبددات مددن مبددعل .وكددون الحددديث يدددور عددن م ارحددل ربددل
تعيددين عددوفر ديكددل منسددقا لقبددية بددميط ،توجينددا الددا محافددل فددي المكتددب عممددت مددر اولمددرت فددي تمددك االيددام
وأي منيم ال يعري عن اي طمب من مبعل".
عمان1021/5/4 ،
الغدّ ،
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 28إطالق سراح شريك وشقيق قاتل رئيس الحكومة السابق رابين
ةا .ي .ب  :أعمنت سمطات الكيان الصييوني ،أمس ،ان حا اي عمير ،البريك الرفيسي في ا تيال رفيس
الدوزرام “اإلسدرافيمي” السددابق اسدحق اربددين ،سدديطمق سدراحو اليدوم بعدددما ربددا فدي السددجن  26عامداً ونصددي
العام .ورالت المتحدثة باسدم مصدمحة سدجون االحدتمل سديفان وايزمدان “سديطمق سدراح حا داي عميدر صدباح
ةاليددوم الجمعددة مددن سددجن ايددالون بعددد ربددافو حكمددا بالسددجن  26عامداً ونصددي ،ىددي  26عامداً لتورطددو فددي
مقتل رابين وستة أبير إبافية لتوجييو تيديدات بالقتل لرفيس الوزرام السابق أرييل بارون”.
وحا اي عمير ة 44عاماً ىو بقيق يغال عمير الذي ا تال رابين فدي  4مدن نوفمبر/تبدرين الثداني 2995
في تظاىرة سممية في تل أبيب.
الخميج ،الشارقة1021/5/4 ،
" 29الييئة لمكافحة اإلرىاب" تحذر اإلسرائيميين من السفر إلى تونس
حذرت ما تسما بد"الييفة لمكافحة اإلرىاب" اإلسدرافيميين ،ظيدر اليدوم التمديس ،مدن السدفر إلدا تدونس ،ورفدر
من مستوى التيديدات في تونس إلا درجة  3من  ،4ما يعني أن ىناك "تيديدا عينيا عما مستوى عال".
ورالت "يديعوت أحرونوت" في مورعيا عما الببكة إن التحذيرات تأتي بسبب "وجود نوايا لتنفيدذ عمميدات فدي
تونس بد أىداي إسرافيمية وييودية ،ا ربعام والتميس القادمين في مدينة جربا".
عرب 1021/5/3 ،48
" 10إسرائيل اليوم" :تل أبيب خطّطت مسبقاً لالعتداء عمى "أسطول الحرية"
وكدداالت :كبددفت مص ددادر صددحفية عبري ددة ،النقدداب ع ددن ريددام جدديش االح ددتمل اإلس درافيمي رب ددل نحددو ع ددامين
بالتتطيط مسبقاً لمعتدام عما "أسطول الحرية" الذي كان متجياً آنذاك لكسر الحصار عن رطاع زة.
وبحسددب مددا أوردتددو صددحيفة "إس درافيل اليددوم" العبريددة ،التمدديس  ،1021-5-3فددإن ريددادة الجدديش اإلس درافيمي
أصدرت تعميماتيا لبعض المستبفيات لمستعداد الستقبال الجرحا ربيل اعتدام ردوات الكومانددوز اإلسدرافيمية
عمددا سددفينة "مرم درة الزررددام" التركيددة التددي ت أرسددت رافمددة الحريددة إلددا رطدداع دزةَ لكسددر الحصددار اإلس درافيمي
المفروض عميو.
وأوبحت الصحيفة ،أن إدارة مستبفا "بمّنسون" اإلسرافيمي الوارر في بيتاح تكفا ةوسط ا رابي الفمسطينية
المحتمّددة عددام  ، 2948أرامددت دعددوى ربددافية بددد الحكومددة اإلس درافيمية لعدددم دفعيددا نفقددات عددمج النبددطام
بنام عما طمب و ازرة الجيش ،مبيرةً إلا أن تكمفة
الدوليين الذين كانوا عما متن ا سطول المستيدي ،وذلك ً
عمج ىؤالم بمغت حوالي ثمانين ألي دوالر ،حسب الصحيفة.
وفددي سددياق متصددل ،أبددارت تقددارير صددحفية إلددا أن و ازرة الجدديش اإلسدرافيمية مديندةُ أيبداً لمستبددفيات أتددرى
لذات السبب.
فمسطين أون الين1021/5/3 ،
 12تقرير :أسباب تقديم نتنياىو موعد انتخابات الكنيست اإلسرائيمي
تل أبيب -نظير مجمي :بعد إعمن حزب الميكود عن نيتو تقديم مبروع ردانون لتبكيدر موعدد االنتتابدات 24
بيرا ،أصبح ا مر محسوما .ومن المتورر أن يقر الكنيست ىذا القانون ،بسرعة رياسية تمل يومي االثندين
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والثمثام القادمين .وىكذا تكون حكومة بنيامين نتنياىو ،التي تستند إلدا افدتمي ردوي وثابدت ،ردد بدادرت إلدا
إسقاط نفسيا بنفسيا.
وكان ىذا التطور متورعا منذ عدة أسابير ،ولم تكن ىناك معاربة لو .في البداية حسبوا أنيا مجرد منداورات
حزبيددة وأالعيددب بددد حبددل تقميديددة بددين السياسدديين .ولكددنيم امن ،وبعددد تحددول ا مددر لتطدوات عمميددة وجديددة،
بدأوا يتساملون عن الحكمة ورام ىذا القرار .فاالنتتابات ىي إجرام ديمقراطي محمود بدم بدك ،ولكدن ينبغدي
أن تتم في موعدىا .فيي مبروع بتم ،لو مصاريفو الباىظة ة 210مميون دوالر ،حسب التقدديرات ا وليدة
ويتسبب في تسافر لمرتصاد ويبل الحياة السياسية ويعطل البرلمدان لعددة بديور ويجمدد النبداطات الدوليدة.
ولذلك ،ينبغي أن يكون سبب راىر فقط لتقديم موعدىا.
وفي حزب الميكود يقولون إن السبب ىو أن الحكومة مقبمة عما مواجية حدثين كبيرين يوجد حوليما تمي
عميق داتل االفتمي ولذلك فإن نتنياىو ررر المجوم لمبعب حتا يحسم فييما .ا ول يتعمق بقانون الموازنة
العامددة ،إذ إن ا ح دزاب تدددير معددارك مددر و ازرة الماليددة لتدمددة و ازراتيددا ومصددالحيا الحزبيددة ،والددو ازرة تددرى أن
ا مددر سدديورط إس درافيل فددي أزمددة ارتصددادية ،نجحددت حتددا امن فددي تفادييددا عمددا عكددس دول الغددرب .ولددذلك
فاالنتتاب ددات س ددتؤدي الص ددطفاي جدي ددد ف ددي التريط ددة الحزبي ددة وتب ددكيل اف ددتمي يك ددون س دديم التوص ددل مع ددو
لتفاىمات مالية ربل الوصول إلا الحكم.
وأمددا الموبددوع الثدداني ،فيتعمددق بمددا يعددري ب دد"رانون طددال" ،وىددو القددانون الددذي يجيددز لمجدديش أن يعفددي بددبان
ا حزاب والحركات الدينية المتزمتة ةحريديم من التدمة العسكرية اإلجبارية .فقد ألغدت محكمدة العددل العميدا
ىددذا القددانون .وا مددر يغبددب الح دزبين المتدددينين الممثمددين فددي االفددتمي .و ن إلغددام القددانون يمقددا تأييدددا فددي
البارع اإلسرافيمي ،ذي الغالبية العممانية ،فإن رادة ا حزاب يتبارون في تأييده .ونتنياىو يريد تأجيدل الصددام
مر حمفافو المتدينين إلا ما بعدد االنتتابدات ،عممدا بدأن تبكيدر موعدد االنتتابدات يدؤدي إلدا تأجيدل إلغدام ىدذا
القانون ثمثة بيور أترى ،مما يتيح لو أن يستغل ىذه الفترة لممفاوبات.
ولكددن ،ىندداك أسددباب أتددرى تدددفر نتنيدداىو إلددا تبكيددر االنتتابددات ،ال يقوليددا ىددو وال رفارددو فددي ريددادة الحددزب،
أبرزىددا ىبددة االحتجدداج االجتماعيددة االرتصددادية ،التددي اندددلعت فددي الصدديي المابددي وأثددارت اليمددر فددي نفسددو.
فمن المتورر أن تستأني في الصيي القادم .ولكن ،إذا كان المجتمر اإلسرافيمي مبغوال في االنتتابدات ،فدإن
الجميددور لددن يسددارع إلددا المبدداركة فددي االحتجدداج ،تصوصددا أن رسددما مددن رددادة ىددذه الحممددة سددينترطون فددي
العمل السياسي.
وسددبب آتددر يتعمددق بقددوة نتنيدداىو وبددعي تصددومو .فتبددير اسددتطمعات الدرأي إلددا أن الجميددور اإلسدرافيمي،
ر م أنو ير راض عن سياسة نتنياىو ،فإنو ال يجد بديم عنو لدى رادة المعاربة .بل إن المعاربة افبة
تمامددا ،وا مددر يثيددر انتقددادات واسددعة فددي إس درافيل .وأسددقط حددزب "كددديما" ،أكبددر ا ح دزاب فددي الكنيسددت ة18
مقعدددا  ،رفيسددتو تس دديبي ليفنددي نيددم ي ددر اربددين عددن أدافي ددا واتتدداروا بدداؤول موف دداز عمددا أمددل أن يب دددو
معاربددا حقيقيددا .ونبددأ حددزب جديددد "يوجددد مسددتقبل" بقيددادة الكاتددب الصددحافي والددنجم التمفزيددوني ،يددافير لبيددد.
وكان حزب العمل أيبا انتتب رافدا .ونتنياىو يريد إرباك التصوم واستغمل حالة االنتظام ا ولي ليم ،كي
يكسب أ مبية ا صوات.
إال أن السبب الحاسم ،الذي بفبمو طرح موبوع تبكيدر االنتتابدات أول مدرة ربدل رفاسدية ثانيدة ،يتعمدق بدأمر
يحدددث بعيدددا عددن إس درافيل آالي الكيمددومترات ،أي االنتتابددات ا ميركيددة .نتنيدداىو يتبددا مددن احتمددال فددوز
الرفيس ا ميركي باراك أوباما بدورة رفاسية ثانية .فالرفيس في الدورة الثانية يكون أكثر تحر ار في التعامل مر
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تصدومو وأصددرافو .فددإذا تداض نتنيداىو االنتتابددات فدي موعدددىا فدي ندوفمبر ةتبدرين الثداني  ،1023ىندداك
احتمددال أن يمددارس أوبامددا بددغوطا عميددو فددي ربددية المفاوبددات والموبددوع اإلي ارنددي .وجددرب نتنيدداىو بنفسددو
مثل ىذه الحالة تمل دورة حكمو ا ولا ة ، 2999 - 2996تمل رفاسدة بيدل كمينتدون .وتسدبب ا مدر فدي
سقوط نتنياىو في االنتتابدات وفدوز إييدود بداراك .لدذلك يفبدل نتنيداىو أن يددير معركتدو االنتتابيدة فدي وردت
يكون فيو أوباما مبغوال و اررا في االنتتابات.
ويبدددو أن االنتتابددات سددتحدث تغييدرات فددي التريطددة الحزبيددة االسدرافيمية ،وتبددير اسددتطمعات الدرأي إلددا أن
التريطة الجديدة ستبيد تكبيدر حدزب وتصدغير عددة أحدزاب ،وتفسدخ أحدزاب أتدرى ،والدرابح مدن ذلدك سديكون
نتنياىو.
ففي آتر استطمع رأي نبر في صحيفة "ىيرتس" ،أمس ،جام أن  48في المافة من اإلسرافيميين يدرون فدي
نتنياىو أفبل بتصية لرفاسة الحكومة .وجام بعده كل من رفيسة حزب العمدل ،بديمي يحيمدوفتش 25 ،فدي
المافة ورفيس حزب "إسرافيل بيتنا" ،أفيغدور لبرمان 9 ،في المافة ورفيس حزب "كديما" ،ة 9في المافة .
وفددي اسددتطمع جددرى ربددل يددوم مددن ىددذا ،فددي رندداة التمفزيددون التابعددة لمكنيسددت ،جددام أن حددزب الميكددود برفاسددة
نتنياىو سيرتفر من  17إلا  32مقعدا ،ويصبح أكبر ا حدزاب بدم مندازع .وىدذا يمدزم رفديس الدولدة بدأن يمقدي
ميمددة تبددكيل الحكومددة فقددط عمددا نتنيدداىو .بالمقابددل سيتفسددخ "كددديما" وتيددبط مقاعددده مددن  18إلددا  ،20فتقدديم
ليفني حزبا جديدا سوية مر عدد من النواب المتمصين ليا ،أو تنبم واياىم إلا حزب ثان .وسيحل "العمل"
محمو في المرتبة الثانية بارتفاع مقاعده من  8إلا .28
وىناك حزبان جديدان ميمان يتورر ظيورىما ،ا ول برفاسة لبيد ويتورر لو  22مقعدا حتا امن من الممكدن
أن ترتفر إلا  28مقعدا في حال انبمام ليفني إليو .والثاني بقيادة أريو درعي ،القافدد السدابق لحدزب "بداس"
لمييددود البدرريين المتدددينين .فقددد حدداول درعددي أن يعددود إلددا ريددادة حزبددو ،لكددن رفدديس الحددزب الحددالي وتمميددذه،
إيمي يباي ،رفض التنازل لمعممو ،وتمنحدو االسدتطمعات  4مقاعدد مدن بدايدة المعركدة .وا مدر المفداجئ فدي
ىذا االستطمع أنو يبير إلا ىبوط ممموس في روة ا حزاب اليمينية ،التي يوجد ليا اليدوم أكثريدة  67مقعددا
فددي الكنيسددت وسددتيبط إلددا  62مقع ددا حسددب آتددر اسددتطمعين ..فحددزب ليبرمددان ،ييددبط مددن  25إلددا 23
مقع دددا ،وب دداس م ددن  22إل ددا  7مقاع ددد ،وحزب ددا المس ددتوطنين "البي ددت اليي ددودي" ة 3مقاع ددد حالي ددا و"االتح دداد
القومي" ة 4مقاعد حاليا  ،يواجيان تطر عدم تجاوز نسبة الحسم واالتتفام من الساحة الحزبية.
الشرق األوسط ،لندن1021/5/4 ،
 11الجيش اإلسرائيمي :الجدار عند الحدود مع لبنان لمنع إحتكاكات قد تدىور الوضع األمني
المطمددة د د يددو بددي آي :رددال المتحدددث باسددم الجدديش اإلس درافيمي أفيحدداي أدرعددي ليونايتددد بددرس إنترنابددونال ،إن
الجدددار الددذي تبنيددو إس درافيل عنددد حدددودىا مددر لبنددان بطددول كيمددومتر واحددد ،ييدددي إلددا منددر إحتكاكددات بددين
الجانبين من بأنيا أن تؤدي إلا تدىور أمني.
القدس العربي ،لندن1021/5/4 ،
 13دراسة" :الموساد" ُيعاني ضعفاً في جمع المعمومات والتجسس في دول "الربيع العربي"
تب ددين م ددن د ارس ددة أمني ددة أع دددىا مور ددر المج ددد ا من ددي ،أن ر ددادة وتبد درام االس ددتتبارات الص ددييونية ف ددي جي دداز
"الموس دداد" بع ددانون م ددن الب ددياع ف ددي دول الث ددورات العربي ددة ،بع ددد أن فق دددوا الس دديطرة عميي ددا م ددن جي ددة جم ددر
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المعمومات والتجسس عما ا نظمة والحكومات فييا .وتبير الدراسة إلدا أن نبداط الكيدان اإلسدتتباري يبديد
تارجيا ،تجمت آثاره في النقاط التالية:
كبير
بعفًا ًا
ً
 -2بعي في الحصول عما معمومات سرية تجري داتل تمدك الددول ،حيدث كدان فدي السدابق يحصدل عمدا
معمومات متنوعة تعتبر ذات طبيعة سرية.
 -1معاندداة وابددحة فددي تددوفير معمومددات اسددتتباراتية واسددتراتيجية وسياسددية نافددذة ،وعدددم القدددرة عمددا تطددوير
عمرددات سدرية "تاصددة" ،سياسددية وعسددكرية و يرىددا ،مددر جيددات تارجيددة مواليددة لمكيددان بعددد أن حد ّدول "الربيددر
العربي" أ مب تمك الجيات إلا معادية3.
 كان "الموساد" ربل الثورات العربية ُيقيم عمردات تعداون بيندو وبدين أجيدزة اسدتتبارية تارجيدة أتدرى ،وذلدكوفددق المصددالح المبددتركة لكددل جيدداز مددر امتددر ،لكددن تمددك الثددورات أحدددثت بددرود مسددتمر وعدددام فددي تمددك
العمرات.
 -4لمنبدداط التددارجي الصددييوني تميددز أكبددر فددي المجددال الببددري ،أي ةتجنيددد العمددمم واجدرام التحقيقددات مددر
دبيا تاصدة مدن جيدة تنفيدذ
الجواسيس  ،والعمميات الورافية والتنفيذية التاصة بيما ،لكن ذلك ا مدر انتيدا نس ً
عمميات سرية تارج البمد.
موقع المجد األمني ،غزة1021/5/3 ،
" 14إسرائيل" تعمل س ارً عمى إقناع تركيا بإصالح عالقاتيما المتوترة
أن "إسرافيل" تعمل س اًر عما إرناع تركيا بإصمح عمراتيمدا المتدوترة ،مبديرة
أفادت محافل سياسية صييونية ّ
أن
الرتفدداع التبددادل التجدداري بينيمددا ،مددا ينبددئ بددأن ني دران التددوتر بينيمددا تمدددت مددؤت اًر .وأوبددحت المحاف دل ّ
العمرات التجارية الثنافية سجمت ررماً رياسياً لم تبيده عما مدى ا عوام التمسة المابية ،وزادت صادرات
أنقد درة "لت ددل أبي ددب" ت ددمل  1022بنس ددبة  %10لتص ددل  1127ممي ددار دوالر ،مقاب ددل  218ممي ددار دوالر ت ددمل
 ،1020مقابددل ارتفدداع صددادرات ا تي درة إلددا ا ولددا بنسددبة  %40تددمل  1022لتصددل  2185مميددار دوالر،
مقابل  2132مميار دوالر تمل  .1020وفي سياق متصل ،أحبطت أجيزة ا من التركية محاولة ىجوم بد
أىددداي صددييونية فددي أنق درة ،بعددد إلقددام القددبض عمددا تميددة تططددت لددذلك ،تبددمل سددافحين وزوا ار صددياينة،
وأمدداكن ييوديددة ،ممددا دعددا مكتددب "اإلرىدداب" الصددييوني التددابر لدرفيس الحكومددة ،لمتتفدديض مددن إنددذارات ورددوع
عمميات معادية إلا الحد ا دنا ،وسمح لمصياينة بالسفر لتركيا مر أتذ أرصا درجات الحيطة والحذر.
مورر ربايا مركزية ةعن العبرية ،ترجمة المركز
التقرير المعموماتي ،العدد (،1021/5/1 ،)1518
 15االحتالل يفرض إجراءات تعسفية جديدة بحق األسرى المضربين عن الطعام
عمان ،1021/5/4 ،أن إدارة السجون اإلسرافيمية بدأت بإجرامات تعسفية جديدة بحق
ذكرت السبيلّ ،
ا سرى الفمسطينيين المبربين عن الطعام منذ  27يوما عما التوالي ،في مواجية مبابرة مر ا سرى الذين
يتبون معركة "ا معام التاوية" .وأفاد تقرير صادر عن وو ازرة بؤون ا سرى أن من بين اإلجرامات إلزام
ا سرى الوروي عما العدد اليومي ،ومن ال يمتزم بذلك يتم حرمانو من لقام المحامين.
كما وتبن سمطات السجون مداىمات ليمية لغري ا سرى بحجة التفتيش والبحث عن أجيزة اتصال تميوي.
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وأبافت القدس العربي ،لندن ،1021/5/4 ،عن مراسميا وليد عوض ،أن في ظل اصرار ا سرى
الفمسطينيين عما مواصمة االبراب المفتوح عن الطعام لحين استجابة ادارة سجون االحتمل لتحسين
ظروفيم االعتقالية والغام سياسة العزل االنفرادي عمدت إدارة سجن جمبوع مؤت اًر إلا مساومة بعض
ا سرى المبربين عن الطعام لكسر ابرابيم مقابل تقديم العمج ليم في ظل تراجر وتدىور وبعيم
الصحي .وفي ىذا السياق بين ا سير محمد عرمان لمحامي نادي ا سير تمل زيارتو لسجن جمبوع أن
ا سير وجيو أبو تميل تعرض ربل ثمثة أيام لمتقيؤ المستمر ولم تتعامل معو عيادة السجن كما يجب بل
ساوموه عما كسر إبرابو مقابل عمجو ،الفتا إلا أن طبيبة الوحدة الصحية بيذا السجن سيفة بعد
الحدود وال تتمتر بيداب ونزاىة مينة الطب كما تقوم بفحص ا سرى عن بعد ،وفي حال ابتكا أسير مثم
من أوجاع في أسفل بطنو بمنطقة بعيدة عن ا معام فترجر ا مر مبابرة إلا عدم ا كل وال تكمي نفسيا
حتا بفحص ا سير سريريا كما تقتبي مينة الطب.
 16إصابة األسير ذياب باإلغماء بقاعة المحكمة العميا اإلسرائيمية والقاضي يأمر أحمد الطيبي بفحصو
ذكرت القدس العربي ،لندن ،1021/5/4 ،عن مراسميا زىير أندراوس ،أن االسير بمل ذياب سقط مغميا
عميو في راعة المحكمة العميا في القدس وذلك تمل مداوالت المحكمة في القبية التي رفعيا المحاميان
جميل تطيب وجواد بولس باسم االسيرين بمل ذياب وثافر حمحمة مطالبين بالغام ررار اعتقاليما اداريا من
ربل االحتمل.
وفو ار امر القابي روبنبطاين بسبب عدم وجود طبيب من ربل المحكمة او السجن بأن يقوم الدكتور احمد
الطيبي بفحصو فورا ،فقام الدكتور الطيبي يرافقو بابط امن المحكمة بالتوجو لمقاعة السفما مكان تواجد
االسير اال انو تفاجئ برفض فظ من بباط وحدة نحبون بادتالو لفحص االسير المريض .فعاد الطيبي
لقاعة المحكمة وابمغ القابي رافم' :ال اريد احراج المحكمة ولكن سمطة السجون ال تحترم ررارك!' .كتب
لمقابي روبنبطاين ر ار ار تطيا بالزام مصمحة السجون بان يفحص الطيبي االسير بمل ذياب فورا! وىكذا
كان حيث فحصو النافب الطيبي.
ورال د.الطيبي لمصحافيين بعدىا :ان حالتو مقمقة لمغاية ودرجة ح اررتو  35فقط وسرعة درات القمب 48
بالدريقة وىو باحب لمغاية ومصاب باليزال البديد وتطر الموت بعد  67يوما من االبراب يتيدد حياتو
وحياة رفيقو ثافر حمحمة الذي بدا عميو البعي واليزال الباحب ايبا .واباي النافب الطيبي' :بالر م
من ذلك فإن معنوياتو عالية فقد رال لي بمل انا مستمر حتا النياية ومعنوياتي عالية وابكرك يا اخ احمد
وعبرك اىمنا في الداتل ،ورد د .الطيبي :نريد النياية ان تكون نص ار ال موتا من اجمك ومن اجل رفارك في
السجون .وررر القباة ارجام القرار لورت اتر ربما تمل  48ساعة.
وأبافت الحياة ،لندن ،1021/5/4 ،أن مدير الوحدة القانونية في نادي ا سير الفمسطيني المحامي جواد
بولص سقط أمام ىيفة المحكمة أن رفبيا االلتماسين «يعني إصدار حكم إعدام في حق ا سيرين»
المبربين عن الطعام منذ  19بباط ةفبراير المابي احتجاجاً عما استمرار اعتقاليما اإلداري.
 17اإلفراج عن األسيران حسام البسطامي ورائد شاىين
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نابمس -القدس  -سان الكتوت  -محمد عبيدات :أفرجت سمطات االحتمل  ،اليوم التميس ،عن ا سير
حسام نجيب البسطامي ة 31عاما من نابمس ،بعد اعتقال دام  22عاما .وعن ا سير المقدسي رافد عمي
باىين من بمدة السواحرة البررية جنوب برري القدس المحتمة ،وذلك بعد اعتقال دام  6سنوات.
وذكر الباحث في مؤسسة التبامن الدولي لحقوق االنسان احمد البيتاوي ،أن البسطامي الذي أفرج عنو من
سجن "جمبوع" كان بارك مر بقية ا سرى في اإلبراب المفتوح عن الطعام ربل  27يوما ،وظل مص ار عما
مواصمة اإلبراب حتا تروجو من بوابة السجن.
القدس ،القدس1021/5/3 ،
 18عائمة األسير محمد أشقر تنتزع تعويضا ماليا من االحتالل بعد قتمو في السجن
الناصرة :انتزعت عافمة البييد الفمسطيني محمد ساطي أبقر ،ر ار ار من محكمة اسرافيمية في تل ابيب أتي ار
بدفر تعويبات ردرىا  310ألي دوالر ،بعد ان رتمتو في المعتقل وحدة تاصة من روات سمطة السجون
العام  ،1007وذلك تمل تدريب لمسجانين من أجل "رفر معنوياتيم" حسب ما ذكرت سمطات االحتمل.
عمان1021/5/4 ،
الغدّ ،
 19االحتالل يحدد شير أيمول /سبتمبر موعدا نيائيا ليدم  19منزال في حي البستان في القدس
محافظات :حددت المحكمة االحتملية أمس أيمول المقبل سقفاً زمنياً ليدم  19منزالً في حي البستان بالقدس
المحتمة من اصل  88ميددة جميعيا باليدم لتنفيذ متططات ومبارير تيويدية تتدم ترافة الييكل المزعوم
في الحي ،ورال رفيس لجنة الدفاع عن سموان فتري أبو دياب في القدس المحتمة ،إنو وتمل جمسة
لممحكمة امس التميس حددت بمدية االحتمل سقفا نيافيا ليدم منازل الحي؛ وىو بير أيمول المقبل الذي
يتزامن وموعد االنتتابات اإلسرافيمية ،وتاصة البمدية منيا .وأباي :إن المحكمة رفبت تمديد فترة اليدم
لممنازل الد 17ومنزلين آترين امس من مجموع  88منزال تبكل حي البستان صدرت بحقيا جميعا أوامر
باليدم ،وأن البمدية العبرية وبعت أررام ممفات ىذه المنازل لمتنفيذ بعد نياية أيمول المقبل إال في حال
حصول ىذه المنازل عما تراتيص بنام من البمدية .ورال أبو دياب :انو من المستحيل أن تمنح بمدية
االحتمل تراتيص ليذه المنازل عما اإلطمق نيا تنوي تنفيذ متططات ومبارير تيويدية تتدم ترافة
الييكل المزعوم في الحي.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1021/5/4 ،
 30القدس :أوامر ىدم تستيدف مساكن بدو الجيالين في الزعيم
القدس –زكي ابو الحموة :رررت سمطات اإلحتمل ىدم وأزالة مساكن ومبارب تابعة لبدو الجيالين ةعرب
السعيدي والوارعة في منطقة الزعيم في القدس .ويبمل القرار االسرافيمي إزالة تمك المبارب الممتدة عما
مساحة تبمغ نحو  34دونما ،ابترى عرب الجيالين  4منيا ربل ما يقارب الد  10سنة من سكان ررية
تم توكيل الجيالين التصري بالثمثين دونما المتبقية.
العيساوية ،بينما ّ
وعما الر م من ريام محامي العافمت المتبررة باستصدار أمر احترازي يمنر اليدم وفيما ينتظر السكان
ممكيتيم لتمك االرابي ورانونية أوامر اليدم ،رامت السمطات اإلسرافيمية باإلعمن
ررار المحكمة بالبت بأمر ّ
عن نيتيا تنفيذ اليدم فورا.
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القدس ،القدس1021/5/3 ،
 32مدفعية االحتالل تقصف مناطق شرق مدينة غزة
زة :أطمقت ال مدفعية اإلسرافيمية المتمركزة عما طول السياج ا مني برق مدينة زة ،مسام اليوم التميس،
عددا كبي ار من القذافي المدفعية باتجاه ا رابي الزراعية الوارعة في مرما نيرانيا.
ورال بيود عيان لمراسل ،أن إطمق القذافي كان متتالياً وعنيفا واستيدي االرابي الزراعية الوارعة برق
حي الزيتون وتمك الوارعة في محيط حي البجاعية برق مدينة زة.
القدس ،القدس1021/5/3 ،
" 31أوتشا" 100 :ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية
القدس :كبي تقرير النقاب ان نحو  100ألي مستوطن يعيبون في رمب ا حيام الفمسطينية في القدس
البررية ،في بيوت تم االستيمم عمييا بوسافل متتمفة ،بما في ذلك تطبيق رانون أممك الغافبين وريام
المحاكم اإلسرافيمية بالنظر في ادعامات مزعومة ببأن عقارات ممموكة لمييود ربل عام  ،2948بمن
وسافل أترى.
ورال مكتب االمم المتحدة لتنسيق البؤون االنسانية في االرابي الفمسطينية المحتمة ان "ىذه المستوطنات
تتركز في ما يسما منطقة "الحوض المقدس" التي تبمل الحارة اإلسممية وحارة النصارى في البمدة
القديمة ،وسموان ،والبيخ جراح ،والطور جبل الزيتونة ،ووادي الجوز ،وراس العامود ،وجبل المكبر".
واباي في تقرير صدر اليوم التميس " ،في امونة ا تيرة أصبحت بيت حنينا ،وىي باحية فمسطينية
في الجزم البمالي من القدس البررية ىدفاً لمثل ىذه النباطات االستيطانية ،التي تبمل تطة لبنام حوالي
 60وحدة إسكانية جديدة لممستوطنين وفقا حركة السمم امن ة"مبي ار الا انو "في نيسان  ، 1021تم
إتمم عافمتين من المجفين الفمسطينيين تتكونان من  23فردا ةمن منزلييما بالقوة في بيت حنينا ،في
أعقاب دعوى ربافية رفعيا مواطن إسرافيمي ،مدعوماً بجمعية استيطانية ،ادعا تمليا ممكية ا رض .وتم
تسميم البيتين الحقا لممستوطنين".
وذكر التقرير انو "في حي البيخ جراح تم إجمم تسر عافمت فمسطينية تمل العامين ،1009 -1008
وسممت بيوتيم لممستوطنين .وىناك  500آترون من سكان الحي ميددون باإلتمم القسري والتيجير لنفس
السبب .وورعت حوادث مماثمة في البمدة القديمة ،وجبل المكبر وراس العامود".
ومنذ بداية العام  ،1009رتل فمسطيني وأصيب  430آترون عما ا رل بجراح في إطار اليجمات
االستيطانية واالبتباكات مر القوات اإلسرافيمية والحراس ا منيين التصوصيين داتل وحول المستوطنات
في سموان والبيخ جراح فقط.
ويبير التقرير الا انو " يقيم  100000مستوطن اسرافيمي تقريبا في مستوطنات مبنية في القدس البررية
المحتمة ،التي تم بميا ببكل ير رانوني إلسرافيل ،وصودرت  %35من المناطق التي تم بميا
وتصصت لممستوطنات".
القدس ،القدس1021/5/3 ،
 33فمسطين من الدول األكثر انتياكاً لمحريات اإلعالمية عمى مقياس "مراسمون بال حدود"
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رام اهلل :تعربت الحريات اإلعممية في العالم الا ىزات بمغت اعما مستوى ليا عما مقياس "مراسمون بم
حدود" الذي يرصد كل عام مستويات التحسن والتقيقر لمحريات اإلعممية في دول العالم .اما فمسطين فقد
تذيمت رافمة الدول االكثر انتياكا لمحريات الا جانب سورية وكوريا البمالية وايران.عندما جامت في
،المرتبة  ، 253عما رافمة الحريات التي تبمل  270دولة.
ولعل ما باعي من تبويو الصورة ،حممة الحجب ،والتعقب ،التي طالت عدة موارر الكترونية ،وما واكبيا
من اعتقال ،او استدعام عدد من الصحفيين ،واالعتدام عمييم بالبرب ،وال سيما في زة وحظر توزير
الصحي ىناك .
المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعممية" مدى" ارترب من المقياس العالمي ،حين رصد تصاعد
االنتياكات بد الصحفيين في العام المابي ،ويوبح "مدى" أن ىناك  106انتياك بحق الصحفيين في
العام المابي ،أكثر من نصفيا حدث في البفة والقطاع ،مبي ار إلا أن االنتياكات اإلسرافيمية أبد تطورة
عما الصحفيين ،والسيما أثنام تغطية المسيرات ا سبوعية.
القدس ،القدس1021/5/3 ،
 34عائمة السموني تندد بقرار االحتالل تبرئة مرتكبي المجزرة بحقيا
زة  -سمير حمتو :نددت عافمة السموني في زة والمركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان بقرار حكومة
االحتمل النيابة العسكرية اإلسرافيمية الثمثام المابي إ مق ممي التحقيق في ربية تورط جيش االحتمل
بقتل  12بتصا من عافمة السموني تمل العدوان اليمجي الذي بنتو روات االحتمل عما زة نياية العام
 .1008ودعت عافمة السموني جمير المؤسسات الحقورية واإلنسانية المحمية واإلرميمية والدولية بإلزام
االحتمل اإلسرافيمي والبغط عميو إلعادة فتح ممي التحقيق في مقتل  19من أفرادىا تمل الحرب
أكدت العافمة تمل ورفة احتجاجية امس في المنطقة التي حدثت فييا المجزرة
اإلسرافيمية في عام  .1008و ّ
بحقيا في حي الزيتون جنوب مدينة زة عما برورة إحالة المتورطين في القتل إلا محكمة الجنايات
الدولية.
عمان1021/5/4 ،
الدستورّ ،
 35صحافيون فمسطينيون يفشمون احتفاال لمقنصمية األمريكية بالضفة احتجاجا عمى المواقف األمريكية
رام اهلل د وليد عوض :افبل مجموعة من النبطام والصحافيين الفمسطينيين التميس احتفاال كانت تسعا
القنصمية االمريكية لتنظيمو في رام اهلل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
واعتصم العبرات من النبطام والصحافيين امام فندق 'السيزر' مقر االحتفال احتجاجا عما المواري
والممارسات االمريكية التي تتنكر لمحقوق الفمسطينية وتدعم ممارسات االحتمل االسرافيمي ،االمر الذي
حال دون وصول المدعوين الا االحتفال حيث ترج القنصل ا مريكي وطارم القنصمية من الفندق بيدوم
ودون أن يتعربوا ي مبايقات ،إال أن المعتصمين رددوا ىتافات منددة بالسياسة ا مريكية التي
اعتبروىا معادية لمقبية الفمسطينية ،كما عبروا عن رفبيم لمنحياز ا مريكي إلسرافيل وتوفير الحماية
لقمر البعب الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن1021/5/4 ،
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 36تقرير فمسطيني يرصد التحريض السياسي واإلعالمي اإلسرائيمي الممنيج ضد األسرى
زة –محمد ا سطل :وصي الباحث في بؤون ا سرى عبد الناصر فروانة تصريحات رادة االحتمل
اإلسرافيمي بد "التحريبي" بد ا سرى ،وذلك في تقرير وصل نستة عنو .وجام في التقرير" :تصريحات
ودعوات متعددة ،ر اررات واجرامات كثيرة ،تقارير وبرامج صحافية متنوعة ،وربما يصعب حصرىا من
كثرتيا ،لكن واستنادا لما بين أيدينا ،فانو بات من المؤكد وبما ال يدع مجاال لمبك ،بأن اليجمة اإلسرافيمية
بد ا سرى مدروسة وممنيجة وأن حرباً صامتة تجري عما أجسادىم".
وأباي ان "ىذه الحرب مستمرة ويبارك فييا كافة مركبات النظام السياسي اإلسرافيمي ،ما يعكس حجم
االستتفاي واالستيتار اإلسرافيميين بوبر ا سرى وحقوريم ا ساسية واإلنسانية ،كما أن اتساع تمك
التصريحات وتنوع مصادرىا ،إنما يؤكد بأن المجتمر اإلسرافيمي يسير نحو العنصرية والتطري وازدياد حجم
الحقد عما ا سرى وما يمثمونو ،وىي ا سباب ذاتيا التي دفعت ا سرى لتوض اإلبراب عن الطعام".
"دعوا ا سرى يتعفنون في السجون" ،تصريحات تطيرة أطمقيا رفيس الوزرام اإلسرافيمي السابق وزير الجيش
الحالي أييود باراك عام  ،2999وتصريحات أكثر تطورة أطمقيا وزير ا من الداتمي السابق اسحق ىنغبي
عقب إبراب ا سرى عن الطعام عام  1004حينما رال" دعيم يموتون".
وأكد التقرير أن وزير الصحة اإلسرافيمي السابق أصدر تعميمات صارمة لمدرام المستبفيات اإلسرافيمية
عقب تدىور الحالة الصحية لمجموعة من ا سرى المبربين عن الطعام أواتر آب ةأ سطس عام
" ،1004أال يستقبموا ا سرى المبربين عن الطعام وأال يقدموا ليم العمج" ،مبي اًر إلا الفتاوى الدينية
المتطرفة التي اعتبرت كفريبة برعية ،وصدرت عن كبار الحاتامات في إسرافيل في السادس عبر من
كانون الثاني ةيناير من العام المابي ،وتدعو إلا إرامة معسكرات إبادة لمفمسطينيين.
ورال" :كما ان الجنود والمجندات تج أروا عمناً بنبر لقطات فيديو وصور ليم عما الموارر اإللكترونية
ووسافل اإلعمم وببكة التواصل االجتماعي ،وىم يررصون ويبتسمون إلا جانب أسرى وأسيرات ُع ّزل،
مقيدي ا يدي ،معصوبي ا عين وفي أوباع راسية وميينة" .وأباي" :نموذج ذلك ،الصور التي نبرتيا
المجندة اإلسرافيمية إيدن أفرجيل ربل عام ونصي العام تقريباً".
وأبار التقرير إلا أن القناة الثانية اإلسرافيمية بثت وببكل استعرابي وكأنو عمل بطولي في نيسان ةأبريل
من العام المابي ،فيمماً لمرأي العام يوثق أببر عممية ارتحام واعتدام رامت بيا روات "نتبون" و"ميتسادا"
العزل في معتقل النقب الصحراوي ،والتي أدت إلا استبياد
المدججة با سمحة المتتمفة بد ا سرى ُ
ا سير محمد ا بقر بعد إصابتو بأعيرة نارية برأسو ،واصابة أكثر من مفتين وتمسين معتقم بإصابات
متتمفة وذلك في تبرين ا ول ةأكتوبر عام .1007
وذكر أن وزير ا من الداتمي الحالي إتسحاق أىرونوفيتش ،وصي ا سرى بد "القتمة والمجرمين والمتربين"،
وأن عبو الكنيست اإلسرافيمي متافيل بن أري دعا إلا فرض عقوبة اإلعدام عما ا سرى ،بينما أطمق
الصحافي اإلسرافيمي ايال جيفن ،دعوات أكثر عنصرية عندما دعا إلا تنق ا سرى بالغاز وابادتيم.
ورصد التقرير تصريحات لرأس اليرم السياسي في الدولة العبرية ،رفيس الوزرام اإلسرافيمي بنيامين نتانياىو،
الذي أطمق تصريحات تطيرة بد ا سرى في الرابر والعبرين من حزيران ةيونيو من العام المابي،
كانت بمثابة البعرة التي رصمت ظير البعير ،وأُعتبرت بمثابة البوم ا تبر لبن حرب عما ا سرى،
َّ
وبكمت بداية لمرحمة ىي ا تطر وا رسا" ،مؤكداً أن بعد ذلك بيومين فقط صرح مدير مصمحة السجون
الحالي أىارون فرانكو ،بأنو سيطبق سياسة حديدية بد ا سرى وتعيد بتبييق التناق عمييم.
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واعتبر ذلك ،ما ُيفس ر تصاعد اليجمة بعد تمك التصريحات ،لتسمب ما تبقا لدييم من حقوق والتي ىي
با ساس بحيحة ،ولتطال كافة النواحي الحياتية واإلنسانية وبيدي إذالليم والمساس بكرامتيم.
وبدد التقرير عما تواطأ ا طبام مر توجيات المؤسسة السياسية وا منية ،ومماطمتيم في إجرام الفحوصات
أو تقديم العمج المزم والرعاية الطبية لألسرى المبربين الذين تدىورت أوباعيم الصحية ،مؤكداً أن
القبام اإلسرافيمي ُيصر عما أن يبقا من دون التمتر بأدنا درجات النزاىة ،ليؤكد بأنو كان وسيبقا جزماً
من أدوات االحتمل القمعية ،وذلك حين ما تجاىل تدىور الوبر الصحي لألسرى المبربين عن الطعام
منذ أكثر من بيرين احتجاجا عما استمرار اعتقاليم إداريا من دون تيمة أو محاكمة ،وررر رفض
استفنافيم ،وطالبيم بفك إبرابيم.
ودعا إلا تحرك جاد وفعمي عما كافة المستويات والصعد وبمباركة كافة وسافل اإلعمم لفبح ما يتعرض
لو ا سرى من انتياكات فظة وجسيمة ولدحض الرواية اإلسرافيمية ،ولمساندة ا سرى ونصرتيم ودعميم في
معركتيم القافمة" ،معركة الكرامة" ،مؤكداً أن ىذه التحركات يمكن أن تبر حد لمستتفاي واالستيتار
اإلسرافيمي بحقوق ا سرى ،في ظل تردي أوباعيم وتنامي موجة التطري والتحريض بدىم من ربل
المجتمر اإلسرافيمي والجيات السياسية وا منية والدينية واإلعممية.
وتسامل التقرير" :ىل سنترك أسرانا يموتون كما يحمم ىنغبي ،أو يتعفنون في السجون كما أراد اييود براك،
أم يعيبون في جحيم كما يريد بنيامين نتنياىو؟
القدس ،القدس1021/5/3 ،
عمان :اعتصام تضامني مع األسرى في المعتقالت الصييونية أمام «رئاسة الوزراء»
ّ 37
السبيل -تميل رنديل :نفذ أىالي ا سرى االردنيين في سجون االحتمل الصييوني إبدافة الدا مجموعدة مدن
طمبة الجامعات االردنية اعتصاماً أمام رفاسة الوزرام ظير أمس تبامناً مر ا سرى ا ردنيين والفمسطينيين
فددي المعددتقمت الصددييونية .وردد المعتصددمون ىتافددات تطالددب الحكومددة بددالتحرك لنصدرة االسددرى الددذين بدددأوا
إبرابا عن الطعام ،والبغط عما االحدتمل االسدرافيمي لإلفدراج عدن ا سدرى ،ومدن تمدك اليتافدات" :عيدب يدا
حكومة عيب كيي تنسدوا االسدرى كيدي"" ،البدعب يريدد تحريدر ا سدرى"" ،البدعب يريدد جمعداد جديدد"" ،اىتدي
سمر النواب ..ا سرى بدأوا االبراب" .وطالب االسير المحرر انس ابو تبير في كممة لو وسافل االعمم
بالتفاعل مر ربدية االسدرى ،وتبدكيل ردوة بدا طة لنصدرتيم ،كمدا طالدب ردوى المعاربدة واالحدزاب بالسدعي
الدؤوب لدعم ربية االسرى في نباليم بد سجانييم.
عمان1021/5/4 ،
السبيلّ ،
 38الحممة الشبابية لمناصرة األسرى األردنيين تندد بالصمت الرسمي
عمان -ادة البيخ :نددت الحممة ا ردنية الببابية لنصرة ا سرى ا ردنيين في السجون اإلسدرافيمية ،تدمل
الورفة التبامنية التي نظمتيا أمس ،بالتعاون مر طمبة جامعات أردنية ،في الدوار الرابر ،بالصدمت الرسدمي
إزام إبراب ا سرى عن الطعام ،فبم عن مرور  13يوما عما إبدراب ا سدير ا ردندي عبدداهلل البر دوثي
الذي يقبر في العزل االنفرادي منذ العام .1003
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ودعت الحممة ،المجان الفاعمة في ربايا ا سرى ،الدا االسدتمرار بتنظديم سمسدمة مدن االعتصدامات والورفدات
التبددامنية مددر ا سددرى ا ردنيددين ال د 11الددذين يتوبددون معركددة ا معددام التاويددة منددذ  28يومددا ،أسددوة ببدداري
ا سرى العرب في المعتقمت اإلسرافيمية.
بدوره ،اعتبر ا سير ا ردني المحرر سمطان العجموني أن وصول ا سرى إلا مرحمة "ا معام التاوية" ىدي
رسالة منيم لمبعوب العربية التي تذلتيم ،في الورت الذي يقبعون فيو داتل أسوار المعدتقمت ،وتحدت وطدأة
االنتياكات واالعتدامات من سمطات السجون الصييونية ،دفاعا عن ربايا ا مة العربية.
واعتبر العجموني أن "الصدمت الرسدمي حيدال ربدية ا سدرى بدات أمد ار معتدادا ،يدر أن االسدتنكار يقدر عمدا
الب ددارع العرب ددي بب ددكل ع ددام ،وا ردن ددي بب ددكل ت دداص ،المنب ددغل بقب دداياه التاص ددة ،متناس دديا المعرك ددة الت ددي
يتوبيا ا سرى والتي تيدد حياتيم".
إلا ذلك ،انتقل نبداط التيمدة التبدامنية لألسدرى ،التدي أراميدا مجمدر النقابدات المينيدة مندذ االثندين المابدي
إلددا راعددة الربدديد فددي المجمددر ،عمددا ورددر أبددعار وأ ددان وطنيددة ،بحبددور نابددطين وحقددوريين وأىددالي أسددرى
أردنيين.
عمان1021/5/4 ،
الغدّ ،
 39الجئون فمسطينيون في مخيم حطين يؤكدون لوفد أميركي تمسكيم بحق العودة
الزررام – بت ار :ذ ّكر ممثمو ووجيام متيم حطين لمجفين الفمسطينيين وفددا مدن مسداعدي اعبدام الكدونغرس
االميركددي تددمل لقددافيم امددس ،بحددق العددودة وتمسددك المجفددين بددالعودة الددا وطددنيم المغتصددب ،بينمددا تحدددث
اعبام الوفد عن «تحسين البنا التحتية في المتيم ودعم رطاعات الصحة والتعميم واالسر الفقيرة».
وعددرض مدددير عددام داف درة البددؤون الفمسددطينية الميندددس محمددود العقربدداوي التدددمات التددي تقدددم لسددكان متدديم
حطددين والمتيمددات االتددرى مددن ربددل داف درة البددؤون الفمسددطينية ووكالددة الغددوث فددي بددتا المجدداالت الصددحية
والتعميمية واالجتماعية والبني التحتية والبيفة.
عمان1021/5/4 ،
الدستورّ ،
عمان :عاممو األونروا في إضراب مفتوح األحد رغم وساطة الشؤون الفمسطينية
ّ 40
العبدادي :لدم تثمدر الوسداطة التدي رادتيدا دافدرة البدؤون الفمسدطينية بدأي نتدافج ايجابيدة ،بددين
عمدان  -صدمح ّ
العاممين في وكالة الغوث الدوليدة وادارة الوكالدة؛ لثندييم عدن الددتول فدي االبدراب المفتدوح المقدرر البددم فيدو
االحد المقبل .صباح امدس فبدل االجتمداع الدذي عقدتدو دافدرة المدوارد الببدرية ولجدان العداممين ،الدذين رفبدوا
نسددبة الزيددادة عمدا الرواتددب التددي عربددتيا االدارة عمددا جميددر العدداممين ،ومقدددارىا تمسددة بالمفددة ،اعتبددا ار مددن
االول مددن بددير حزيدران المقبددل .ويطالددب المعتصددمون بمفددة دينددار عمددا ال ارتددب االساسددي ،لجميددر العدداممين،
ابددافة إل ددا مطالددب ات ددرى .ويعم ددل فددي الوكال ددة نح ددو  7500موظددي وموظف ددة ،ك ددانوا رددد ابددربوا االس ددبوع
المابي عن العمل ليوم واحد ،بعد سمسمة من االجرامات التصعيدية التي اتتذوىا.
عمان1021/5/4 ،
الرأيّ ،
 42وزير خارجية مصر يحذر من "بدائل مفزعة" حال واصمت "إسرائيل" االستيطان
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القاىرة – ةد.ب.أ : .عبر وزير التارجية المصري محمد عمرو عن استنكار بمده لموافقة الحكومة
اإلسرافيمية عما بنام  2200وحدة سكنية استيطانية في جنوبي برق القدس ،واصفاً القرار بأنو "دليل
إبافي عما عدم جدية الحكومة اإلسرافيمية في السعي إلا التوصل إلا حل لمنزاع مر الفمسطينيين يرتكز
عما إنبام دولة فمسطينية مستقمة ومتواصمة جغرافيا".
ورال الوزير ،في بيان وصل إلا وكالة ا نبام ا لمانية ،إن "إسرافيل" تسعا إلا "فرض أمر وارر عما
ا رض يفبي في النياية إلا محاصرة الفمسطينيين في بمداتيم بطوفان من المستوطنات" .وأكد عمرو أن
بمده ترى أن الجانب اإلسرافيمي "يمعن ببكل متزايد في تحدي إرادة المجتمر الدولي التي اجتمعت عما
عدم برعية االستيطان" ،فبمً عن "التطورة البديدة التي يمثميا االستمرار في البنام في المستوطنات،
تاصة في القدس البررية ،عما اإلمكانيات الفعمية لتطبيق حل الدولتين عما ا رض" .ونابد الوزير
المصري المجتمر الدولي تحمل مسؤولياتو إزام إنقاذ حل الدولتين ،محذ اًر من "بدافل مفزعة إذا ُسدت السبل
أمام الفمسطينيين واذا استمرت إسرافيل في حصارىم بالمستوطنات وبالممارسات القمعية لجيش االحتمل".
القدس العربي ،لندن1021/5/4 ،
 41وزير الخارجية التركي :ال استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة
اسطنبول :رال وزير التارجية التركي أحمد داود أو مو ،يوم التميس  ،5/3إن االستقرار في المنطقة لن
يتحقق إال بإرامة دولة فمسطينية ذات السيادة الكاممة وعاصمتيا برري القدس .وأباي أو مو ،تمل كممتو
بمؤتمر أريم في اسطنبول لمتبامن مر البعب الفمسطيني ،أنو ليس ىناك أي دولة أو منظمة دولية تنظر
إلا االحتمل اإلسرافيمي لفمسطين عما أنو برعي ،مؤكداً أنو وفقاً لمواثيق ا مم المتحدة ،ليس لدى أي
دولة الحق في أن ترى نفسيا فوق القوانين الدولية .وبدد الوزير ،في كممتو التي نقمتيا وكالة أنبام
ا نابول التركية ،عما أنو يجب منح البعب الفمسطيني الحق في تقرير مصيره بنفسو ،مبي اًر إلا أنو من
الصعب إرسام النظام اإلرميمي في منطقة البرق ا وسط ،ما لم يتم منح البعب الفمسطيني حقو في تقرير
مصيره بنفسو وتكون لو دولتو التاصة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/5/3 ،
تعيدات من فتح وحماس من أجل إنجاز مصالحة شاممة
" 43األخبار المبنانية" :القاىرة تنتظر ّ
زة :أكد مصدر مصري رفير أن القاىرة تنتظر من حركتي فتح وحماس تعيدات وابحة من أجل العمل
لقام
إلنجاز المصالحة الفمسطينية الباممة .ورال إنو في حال توفّر تمك التعيدات ،فإن القاىرة ستستبيي ً
عما مستوى القمة بين الحركتين .وكبي مدير مركز الدراسات الفمسطينية في القاىرة إبراىيم الدراوي أن
القاىرة تستبيي حالياً لقامات منفصمة مر رادة الفصافل الفمسطينية لتفعيل جيود المصالحة .وأوبح أن
المقامات تتناول تبكيل حكومة فمسطينية إلنجاز  3ممفات رفيسية ،ىي :إنيام حالة االنقسام ،واإلبراي عما
االنتتابات واعادة إعمار رطاع زة.
األخبار ،بيروت1021/5/4 ،
 44الجامعة العربية تبحث تحركاً عربياً عمى المستوى الدولي بشأن األسرى الفمسطينيين
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القاىرة ،رام اهلل  -وكاالت ا نبام :حددت ا مانة العامة لجامعة الدول العربية ا حد المقبل ،موعداً الجتماع
مجمس الجامعة العربية عما مستوى المندوبين الدافمين ،ورال مندوب الكويت الدافم لدى الجامعة جمال
نيم ،الذي ترأس بمده الدورة الحالية لمجمس الجامعة :إن "االجتماع متصص لمناربة الوبر المأساوي
لألسرى والمعتقمين الفمسطينيين في سجون االحتمل اإلسرافيمي مر دتول إبراب امالي منيم إبرابيم
عن الطعام أسبوعيم الثالث إبافة إلا تنفيذ ررار رمة بغداد ا تير بالتحبير لعقد مؤتمر دولي حول
ربية ا سرى الفمسطينيين" .وتورر نيم أن يسفر االجتماع عن طمب إلا الجمعية العامة لألمم المتحدة
لعقد جمسة استثنافية لمناربة ربية ا سرى والمعتقمين في سجون االحتمل وادراجو كبند عما أجندة
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
الدستور ،عمان1021/5/4 ،
 45مساىمو غاز شرق المتوسط يقاضون مصر بعد قرارىا وقف تصدير الغاز لـ"إسرائيل"
القدس – إعداد :سيا جادو ،تحرير :نادية الجويمي :رال المساىمون الدوليون في بركة از برق
المتوسط ،التي أبرفت عما اتفاق الغاز بين مصر و"إسرافيل" ،الذي ألغتو القاىرة مؤت اًر ،إنيم سيقابون
الحكومة المصرية النتياكيا ثمث اتفاريات استثمار ثنافية.
ويعد ررار مقاباة الحكومة المصرية بموجب اتفاريات مر الواليات المتحدة وبولندا وألمانيا أروى تحرك تتتذه
المجموعة لتبمن أن النزاع ستتم معالجتو دبموماسيا وليس تجارياً فقط.
ورالت بركة أمبال أمريكان إسرافيل ،وىي أحد المساىمين في از برق المتوسط ،إن إعمن اليوم
[التميس  ]5/3جام بعد بيور من المحاوالت الفابمة لحل المسألة عبر التفاوض.
كما يقابي المساىمون ،ومن بينيم بركة بي.تي.تي التايمندية العممرة ،ورجل ا عمال ا مريكي سام
زيل ،وبركة ميرىاي اإلسرافيمية ،الييفة المصرية العامة لمبترول والبركة المصرية القاببة لمغازات
الطبيعية وتطالب مجتمعة بتعويض يصل إلا ثمانية مميارات دوالر عن التسافر التي لحقت بيا.
ورالت أمبال في بيان" :نزاعات المستثمرين مر مصر نجمت عن سمسمة من التصرفات واإلتفارات من
جانب الحكومة المصرية روبت عما نحو تطير ريمة استثمارات المستثمرين في از برق المتوسط".
وكالة رويترز1021/5/3 ،
 46وقف الغاز المصري إلى "إسرائيل" بين التجارة والسياسة
كامل عبد اهلل الحرمي :أعمنت مصر ا سبوع المابي إلغام االتفاق الذي تزود بموجبو "إسرافيل" بنحو
بميوني متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً .وكانت مصر ورّعت االتفاق في حزيران /يونيو  1005لمدة
 10سنة وبأسعار تتراوح ما بين  75سنتاً و 2.5دوالر لكل وحدة ح اررية بريطانية من الغاز وتتسم بالثبات لد
 25سنة .ويمر تط ا نابيب المتصص لنقل الغاز من العريش في سينام إلا عسقمن في "إسرافيل" بطول
 200كيمومتر.
ويعتبر سعر الغاز عند  75سنتاً لكل وحدة ح اررية بريطانية سع اًر منتفباً ،وىذا ما تناولو اإلعمم
المصري ،تصوصاً بعد الثورة المصرية .وليذا السبب وبسبب الرباوى المحتمل أنيا رافقت العقد ،طالب
المصريون بإلغام عقد الغاز .واالتفاق اتفاق تجاري بحت وليس مثل اتفاق كامب ديفيد الذي يمزم مصر
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بتزويد "إسرافيل" بالنفط التام من حقول سينام وبأسعار عالمية ويمزم الواليات المتحدة بتسديد أي فارق
سعري لحساب "إسرافيل".
ويؤمل أن يكون لدى مصر بديل أفبل من السعر الحالي السافد ،فمصر تنفق أكثر من  21بميون دوالر
الستيراد المنتجات البترولية ،تصوصاً من الكويت والسعودية .ورد يكون البديل تزويد السوق المحمية بالغاز
الطبيعي المصري وتوفير العممة الصعبة بدالً من برام المنتجات البترولية من التارج .أما سعر  2.5دوالر
فيعتبر سع اًر منافساً ن السعر السافد حالياً ىو في حدود دوالر ،عمماً ان السعر
لكل وحدة ح اررية بريطانية
َ
السافد حين تورير االتفاق فكان بين دوالر و  2.5دوالر.
وأسعار الغاز في العقود الطويمة المدى ير متغيرة وتظل ثابتة لسنوات بسبب التكاليي العالية التي تترتب
عما الدولة المستيمكة التي تنبئ البنية التحتية المزمة ،من تطوط أنابيب لمسافات طويمة المسافات
وصياريج تتزين ونارمت ،وىي تكاليي تفوق تمك التي تترتب عما استيراد النفط والمنتجات النفطية.
وانتفبت أسعار الغاز حالياً نتيجة لتطوير تقنيات استت ارج الغاز الصتري وعما ر م زيادة استيمك
الغاز ،تصوصاً في اليابان وألمانيا المتين تحولتا من الطارة النووية إلا الغاز الطبيعي.
وفي ياب المعرفة المؤكدة سباب إلغام العقد ،تبير الدالفل والمؤبرات كميا إلا أن السبب الوحيد سبب
تجاري بحت فيما ال توجد عوافق أو أسباب سياسية .وربما رأت مصر أن ا سباب ا منية ،ومنيا التفجيرات
المتكررة لتط ا نابيب في سينام ،وبممت  21انفجا اًر ،رفعت الكمفة بالنسبة إلا مصر التي أصبح لزاماً
عمييا تعزيز الحفاظ عما سممة تط ا نابيب.
ويذ ّكر الحديث عن ا سباب بتمفات عما زيادة ا سعار تحصل سنوياً تقريباً بين روسيا والدول المجاورة
ليا ،فكثي اًر ما طالبت روسيا أوكرانيا ،مثمً ،بزيادة السعر وىددت بوري اإلمدادات في حال عدم االستجابة،
وفعمً أورفت اإلمدادات مرات .لكن التمفات انتيت بعد تدتل الدول ا وروبية المستيمكة وجرى التوصل
إلا زيادة سعر الغاز الطبيعي وفق ر بة البافر الروسي.
الحياة ،لندن1021/5/4 ،
 47الخارجية التونسية ترفض تحذير "إسرائيل" مواطنييا من السفر إلييا لممشاركة باحتفاالت دينية
ةيو.بي.اي : .بدأ عبرات الييود المقيمين في أوروبا بالتوافد عما جزيرة "جربة" التونسية لممباركة في
بعافر دينية سنوية تقام في كنيس "الغريبة" الييودي ،فيما حذرت نافبة بالمجمس الوطني التأسيسي من
"تيويد" ىذه الجزيرة التي تبعد نحو  500كيمومتر جنوب برق تونس العاصمة.
ورال بيريز الطرابمسي رفيس الطاففة الييودية في جزيرة "جربة" في اتصال ىاتفي مر "يونايتد برس
أنترنابونال" ،إن عدداً من ييود تونس الذين سبق ليم أن ىاجروا إلا الدول ا وروبية وصموا إلا جربة
لممباركة في ىذه االحتفاالت الدينية السنوية التي ستبدأ في التاسر من البير الجاري لمتواصل عما مدى
ثمثة أيام .وامتنر الطرابمسي عن ذكر عدد الذين وصموا ،كما امتنر عن الرد عما سؤال حول ما إذا كان
كنيس "الغريبة" الييودي بجزيرة جربة سيستقبل ىذا العام عدداً من الييود القادمين من "إسرافيل" .ورال:
" ليست لدي معمومات دريقة لغاية امن ،ولكن أتورر أن يكون إجمالي عدد الييود الذين سيباركون ىذا العام
في ىذه االحتفاالت ما بين  2500و 1000ييودي".
ومن جيتيا ،رفبت و ازرة الداتمية التونسية التميس التحذير اإلسرافيمي لمواطنييا بعدم السفر إلا تونس،
ورال تالد طروش ،الناطق الرسمي باسم و ازرة الداتمية التونسية ،في اتصال ىاتفي مر يونايتد برس
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إنترنابونال ،إن "تونس آمنة ،وليس ىناك أي مبرر إلصدار مثل ىذا التحذير" .وأباي أن السمطات
ا منية في بمده 'اتتذت االحتياطات والتدابير المزمة لتأمين االحتفاالت الدينية بكنيس "الغريبة" في جزيرة
جربة ،وبالتالي ليس ىناك أي مبرر ي تتوفات".
القدس العربي ،لندن1021/5/4 ،
تجسس إسرائيمية استيدفت سالح الجو التركي
" 48معاريف" :الكشف عن عممية ّ
بالتجسس عما سمح الجو
الناصرة :كبفت جريدة معاريي العبرية ،النقاب عن ريام الجانب اإلسرافيمي
ّ
التركي ،والقيام بعمميات استتبارية تستيدي القواعد العسكرية التابعة لمجيش .وأوبحت الجريدة في عددىا
التجسس عما
الصادر يوم التميس  ،5|3نقمً عن وسافل إعمم تركية ،أن الدولة العبرية تم ّكنت من
ّ
محادثات ال سمكية بين طياري سمح الجو التركي تمل إحدى طمعاتيم التدريبية في القاعدة العسكرية
بمدينة كونيا وسط تركيا ،بيدي كبي استراتيجية الطيران والعممية التدريبية لدى الجيش .وبحسب الجريدة؛
فإن سمطات الجيش التركي برعت فور تمقييا معمومات استتبارية كبفت عن العمميات االستتبارية
اإلسرافيمية ،بتحصين كافّة المحادثات التي تجري تمل التدريب من تمل تطوير برمجيات تاصة
لتبفيرىا.
قدس برس1021/5/3 ،
 49بريطانيا وفرنسا والنمسا تنفي قياميا بإجراء "اتصاالت سرية" مع حماس
زة  -أبري اليور :نفت دول أوروبية رياميا بإجرام "اتصاالت سرية" مر حركة حماس ،التي يصنفيا
االتحاد ا وروبي عما أنيا "منظمة إرىابية"؛ حيث نفت كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا ما نقل بأن أسامة
حمدان مسؤول العمرات التارجية في حماس ،أجرى "اتصاالت سرية" مر ىذه الدول ،عما مدى ا بير
ا تيرة ،في مقابل عدم تعقيب كل من السويد وىولندا المتين ذكرتا بمن الدول التي أجرت االتصاالت.
وبحسب تقارير فقد ذكرت أن حمدان أجرى "اتصاالت سرية" مر دول من االتحاد ا وروبي ،ركزت عما
حالة الجمود بين "إسرافيل" والفمسطينيين ،وتناولت عدة ربايا سياسية متعمقة بالوبر الراىن في ا رابي
الفمسطينية.
القدس العربي ،لندن1021/5/4 ،
 50اتحاد الكنائس في كندا يقرر مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيمية نصرةً لمفمسطينيين
نبرت الخميج ،الشارقة 1021/5/4 ،نقمً عن مراسمتيا في وابنطن ،حنان البدري ،أن المؤتمر العام
لمكنيسة الميثوداستية ا مريكية صوت بد سحب استثماراتيا من بركات كاتربيمر وموتوروال وىيوليت
باكارد ،بعد استتدام االحتمل اإلسرافيمي منتجات تمك البركات في رمر الفمسطينيين .وكانت تمت إزالة
المغة المستتدمة في طرح ىذا االرتراح ،والذي أعدتو مجموعة من المسيحيين الفمسطينيين.
وكانت الكنيسة المتحدة في كندا رد دعت في تقرير من  16صفحة صدر أول أمس ،إلا المقاطعة
االرتصادية لد"إسرافيل" وحص اًر منتجات المستوطنات" .ورال القس ديفيد جوليانو ،الذي ترأس مجموعة عمل
مؤلفة من ثمثة أعبام كتبت التقرير بعد زيارة استمرت  21يوماً إلا "إسرافيل" والبفة الغربية :إن "برام
منتجات المستوطنات برام لبيم مسروق ،كممنا يتص منتجات المستوطنات ،وبالتالي ىذه ليست دعوة
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لمقاطعة إسرافيل والمنتجات اإلسرافيمية" .وأباي "االحتمل يدمر كل من الفمسطينيين واإلسرافيميين عما
السوام وحيث يجري تكريس االحتمل ..بدعم من الحكومات الغربية ،بما في ذلك في كندا".
وبدأت منظمات الموبي الصييوني في الواليات المتحدة وكندا مياجمة الكنيسة البروتستانتينية الكندية بعد
ريام ا تيرة بالدعوة إلا مقاطعة السمر المنتجة في المستوطنات " ير القانونية" ،بما في ذلك في الجزم
البرري من القدس المحتمة .ورال بمعون فو ل المدير التنفيذي لمركز بؤون "إسرافيل" والييود "تم اتتطاي
الكنيسة المتحدة من مجموعة صغيرة من نبطام مناىبين إلسرافيل".
وأبافت موقع فمسطين أون الين :1021/5/3 ،نقمت صحيفة "بوست ميديا" الكندية عن المسؤول عن
العمرات بين ا ديان باتحاد الكنافس في كندا بروس ريغرسن رولو" :إن ررار مقاطعة منتجات
المستوطنات اإلسرافيمية يأتي نصرةً لمفمسطينيين ولفت االنتباه إلا الظمم والقمر اإلسرافيمي بحقيم" .وأباي
سمر مسرورة وعمل ير رانوني ،مبي اًر إلا أن القرار
القس إن برام المنتجات االستيطانية يعد بمثابة برام ٍ
ال يبمل المنتجات اإلسرافيمية المصنعة داتل "إسرافيل" .ودعا ريغرسن "إسرافيل" "كدولة ديمورراطية وليا
ٍ
بسمم إلا جانب الفمسطينيين" .ورال" :إن السمم
الحق في الوجود إلا التعالي عن االستبداد والقمر والعيش
يتحقق بإنيام االحتمل لألرابي الفمسطينية الذي يؤجج بب الفمسطينيين ،وأن ترك ا مور عما حاليا
دون حل سيدفر اإلسرافيميين إلا مزيد من التوسر والفمسطينيين إلا مز ٍيد من مباعر الغبب والظمم".
 52مجمس الشيوخ البمجيكي يصوت عمى قرار رفع مستوى التمثيل الفمسطيني
بروكسل :صوت مجمس البيوخ البمجيكي ،يوم التميس  ،5/3عما مبروع ررار ردمتو ماري آرينا باسم
المجموع ة االبتراكية في مجمس البيوخ لرفر مستوى التمثيل الفمسطيني في بروكسل أسوة بما يوازيو في
الدول ا وروبية ا ترى .ويطالب القرار الحكومة البمجيكية باتتاذ كل اإلجرامات البرورية لمنح العاممين
في الممثمية الفمسطينية ببروكسل الوبر الدبموماسي مقارنة بما يتمتر بو ممثمو فمسطين في الدول
ا وروبية ،حتا يصبح ىناك تجانسا في الوبر الدبموماسي لمممثمين الفمسطينيين بإطار االتحاد ا وروبي.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)1021/5/3 ،
 51روبرت سيري :قمق أممي بشأن وضع األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل
وكالة بت ار :أعربت ا مم المتحدة عن رمقيا ببأن وبر معتقمين فمسطينيين في سجون االحتمل اإلسرافيمي.
ونقل راديو ا مم المتحدة أمس عن روبرت سيري ،منسق ا مم المتحدة لعممية السمم في البرق ا وسط،
أ ن ا مم المتحدة تتابر القبايا المتعمقة بمسألة المعتقمين الفمسطينيين في السجون ومراكز االحتجاز
اإلسرافيمية .وأعرب سيري عن القمق البالغ ،ببكل تاص ،إزام التقارير المتعمقة بالوبر الدريق الثنين عما
ا رل من المعتقمين الفمسطينيين المحتجزين تحت االعتقال اإلداري من ربل السمطات اإلسرافيمية والمبربين
عن الطعام منذ أكثر من بيرين .وحث سيري جمير ا ط اري عما إيجاد حل ربل فوات ا وان ،داعياً
"إسرافيل" إلا االمتثال لتعيداتيا القانونية وفق القانون الدولي ،والا فعل كل ما يمكنيا لمحفاظ عما صحة
المعتقمين.
الدستور ،عمان1021/5/4 ،
 53رئيس وزراء ىولندا األسبق يشارك في إحياء ذكرى "النكبة" الفمسطينية
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أمستردام :تحيي الجالية الفمسطينية في ىولندا الذكرى الرابعة والستين لنكبة البعب الفمسطيني ،وذلك
بحبور رفيس وزرام ىولندا ا سبق إدريس فان أتت ،الذي سيبارك في مؤتمر ُيعقد ليذه الغاية البير
الجاري .وجام في دعوة وجيتيا مؤسسة "البيت الفمسطيني" ،وىي تجمر أنبأه نبطام فمسطينيون من كافة
التوجيات وا طياي ،تمقت وكالة ردس برس نستة منيا ،أنو سيتم بالتعاون مر جمعية الصدارة اليولندية
ورابطة الجالية الفمسطينية وببكة العودة الفمسطينية ،تنظيم مؤتمر إلحيام ذكرى النكبة ولمتبامن مر
ا سرى الفمسطينيين في سجون االحتمل اإلسرافيمي.
قدس برس1021/5/3 ،
جدية
 54السفير الصيني في لبنان :تيديدات "إسرائيل" إليران غير ّ
عمر نبابة :رال وو تسيبيان ،سفير جميورية الصين البعبية في لبنان :إن "موري الصين ثابت ووابح
وصمب من الصراع العربي اإلسرافيمي .نحن ندافر دافماً عن الحقوق المبروعة" .وحول موري الصين من
سمح المقاومة ةحزب اهلل في لبنان ،رال" :إن مورفنا ثابت في ىذا البأن ،ونحن نعتقد أن ىذا بأناً لبنانياً
داتمياً وال يحق حد التدتل في البؤون المبنانية الداتمية ...أما عندما يتعمّق ا مر بالصراع مر إسرافيل
حق المبنانيين
فم ب ّ
ك في أن إسرافيل ىي التي تحت ّل أرابي لبنانية .ىذا أمر وابح .نحن ندافر عن مبدأ ّ
في حماية سيادتيم".
وعن الموري الصيني من التطط العسكرية اإلسرافيمية لبرب إيران ،رال السفير الصيني" :ال يجوز تورر
جدياً يمكنو أن يف ّكر في برب إيران .ىذه مسألة بالغة التطورة .ك ّل عمل
أمور بيذه التطورة .ال أحد ّ
عسكري ستكون نتافجو كارثية .يجب أن نعمل من أجل عودة الجمير إلا صوابيم".
األخبار ،بيروت1021/5/4 ،
 55في قضية األسرى

د.أحمد نوفل

-2مدخل
مددر حكدديم رددص الق درآن عمينددا رصددة يوسددي ،وجعددل نبي داً كريم داً يعدديش تجربددة السددجن ببددر سددنين ،ليكددون
ا نبيام عمييم السمم أسوة لندا ورددوة ومدثمً فدي كدل بديم حتدا فدي تجربدة أرسدا مدا يتورعدو اإلنسدان :تجربدة
السجن .والسجن ظمماً ممض ،وراتدل لمدنفس .وردد عداش يوسدي التجربدة بكامدل أبعادىدا وبأرسدا صدورىا! أن
يسجن لعفتو وبرفو وأمانتو ،وأن يفقد زىرة ببابو في السجن ،وأن ينسا فم يذكر من ربل النظدام فدي مصدر
طيمة سنوات حتا احتاجوا إليو ..فيبام اهلل أن يترج من السجن إلا إدارة مصر .ولو ردر لد"تيرت الباطر"
أن يددتل االنتتابدات لكدرر تجربددة يوسدي عميدو السدمم .ورددد درس معدي فدي مصدر بدداب ردال لدي :إندو دتددل
السجن ابن  25سنة وترج وىو ابن  33بم تيمة ..إال أن أباه من جماعة اإلتوان.
واذا انتقمنددا مددن ىددذا الح دديث إلددا الفمسددفة وعمددم الددنفس وعمددم االجتمدداع والقددانون وا دب ،نجددد حددديث السددجن
درس تجربة السجن وأثرىا وسياسة الدول فييا ىو ميبيل فوكو.
فافباً ىافمً ،ففي الفمسفة لعل أىم من ّ
السجن عالم ،ال أراك اهلل ،وفي عمم النفس كتبت كتب عن "سديكولوجية ا سدير" وفدي القدانون وا دب حدديث
يطول .ويبدو ّأنا سنعود ليذا الموبوع لكن امن نقي عند ربية أسرانا..
 -1السجن جزء من دولة إسرائيل ومنيجيتيا
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الس ددجن ى ددو الوج ددو الحقيق ددي إلسد درافيل .والس ددجن ى ددو الكب دداي ع ددن طبيع ددة ى ددذه الدول ددة الق ددذرة االس ددتعمارية
العنصد درية اإلرىابي ددة الظالم ددة .والس ددجن ج ددزم م ددن مب ددروع الدول ددة وج ددزم م ددن منيجيتي ددا ف ددي إرك دداع الب ددعب
الفمسددطيني واتبدداع البددعب المقدداوم .السددجن كبددي القندداع عددن وجددو ببددر ربدديح بدديطاني تتفيددو مسدداحيق
التجميل ،والسجن رفر النقاب واسقاط الزيي الذي يغبي الحقافق ويغطييا.
والس ددجن ُبع ددد اس ددتراتيجي ف ددي سياس ددتيم وعقمي ددتيم ،وال أب ددالغ إذا رم ددت إن مف ددات امالي م ددن ب ددباب الب ددعب
الفمسطيني تبر لتجربة السجن .وانما ييدي االحتمل من ورام ذلك الدا تدرويض ا سدود ،وترويدر ا ىدالي
ا صددميين والمددالكين الحقيقيددين لددألرض ،إلفيدداميم أنيددا ليسددت أربدديم بداللددة أنيددم إن فكددروا بمقاومددة ىددذا
المحتددل الددذي يدددعي أنددو مالددك ا رض فددإنيم يتعربددون سددوأ مددا يتعددرض لددو اإلنسددان :السددجن ،الددذي يعنددي
سمب الحرية ومصادرة حق الحياة والعيش.
وسددوى ذلددك فددإن السددجن فرصددة ليددم لجمددر المعمومددات واكتبدداي بددبكة العمرددات ،فكددل سددجين يتبددر ليددم
ويمكدث عندددىم بدديو اًر تطددول أو تقصددر يتعددرض فييددا لمتحقيددق واالسددتجواب وا سددفمة التفصدديمية التددي يعرفددون
بيا أ وار كل بتص وسقي بتصيتو وامكاناتو التنظيمية والقيادية ومواىبو ،ومن أراربدو وأىمدو إلدا الدرجدة
الثالثة والرابعة.
وىددي فرصددة كددذلك لإلسددقاط .فكددم مددن منابددل بدددأ منابدمً وانتيددا عمدديمً .فالسددجن بالنسددبة إلسدرافيل يحقددق
أىدافاً كثيرة عديدة بعيدة وتعمل عما مدى بعيد نفسي واجتماعي.
والسددجن فرصددة لمددا ال يحصددا مددن تحقيددق المبددارير البدديطانية وا ىددداي التبيثددة ،فسددوى اإلسددقاط وتجنيددد
العصافير ،يعمقون البرخ بين التنظيمات ،وربما يسجنون البباب الصغار مر المجرمين الكبدار أو أصدحاب
فيترجدون أو يتربدون البدباب بالمبدادئ التدي يتططدون لنبدرىا تحدت دعداوى أنيدم منابدمون
أتطر ا فكارّ ،
أو ير ذلك .وأعري من رال لدي إندو رد أر آالي الكتدب الماركسدية فدي السدجن وتدرج بدالطبر ماركسدياً عميقداً،
فقمددت لددو :لددو انتبيددت لعممددت أنددك كنددت صدديداً ،وأنيددم وفددروا لددك عب درات آالي العندداوين ليبددكموا عقمددك وفددق
م درادىم ىددم ويبعدددوك عددن مصدددر القددوة الحقيقددي :ىددذا اإلسددمم العظدديم .فكددل بدديم رابددل لمحت دوام عدددا ىددذا
الدين.
ال أريد أن أسدتعرض كدل أىددافيم ،ولعمدي أعدود إلدا ىدذا الموبدوع فدي أكثدر مدن حمقدة ،فمدن بدمن أىددافيم
التفكيك االجتماعي ،واإلرىاق النفسي واالرتصادي في الزيارات لألمكنة القصية..الخ.
 -3األسرى ىم طالئع الحرية وىم األحرار
ا سددرى يتراوحددون بددين مددن ردداموا بعمميددات فدافيددة بطوليددة ،أو حتددا مددن ألقددا الحجددارة ،أو مددن ىددم أف دراد فددي
تميا تنظيميدة حركيدة أو سياسدية ،أو نابدطون فدي ربدايا اجتماعيدة أو ريداديون بإمكدانيم أن يحركدوا يدرىم
وأن يددؤثروا فددي الجمدداىير ،وأحيان داً يقددر فددي ا سددر أطفددال صددغار يقصدددون بأسددرىم كسددرىم ،وكسددر بددوكتيم
وعنفد دوانيم وحط ددم بتص ددياتيم والح ددط م ددن معنوي دداتيم .فا س ددرى إذاً ى ددم طمف ددر الب ددعب وحركي ددوه ..واس د ِ
دتثن
العصافير بالطبر.
ولما كان ا سرى بيذه المثابة وىذه المكانة كان ينبغي أن يكون التفاعل معيدم ومدر ربديتيم أبدد مدا يكدون،
وأن الصمت عما استمرار ظمميم وحجزىم وتقييد حريتيم جريمة ال تغتفر.
ولدو بدذلنا فدي تحريدر أسدرانا البديدام روافدل ورام روافدل مدا كدان ذلدك كثيد اًر .نيدم بدحوا مدن أجمندا ويجدب أن
نبددحي مددن أجميددم .وبددذلوا لنددا فيجددب أن نبددذل ليددم .وليتصددور كددل منددا نفسددو فددي مكددانيم أو ابنددو أو أتدداه أو
أررب الناس إليو ..لو فكرنا بيذه الطريقة لتغير الكثير في حياتنا.
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 -4القوى العالمية وحقوق أسرانا
ال نبالغ إذا رمنا إنو ما من بيت فمسطيني إال وذاق تجربة ا سدر وسدجن أحدد أبنافدو ،فكدل البدعب تقريبداً ذاق
م اررة ا سر والسجن ..ومر بيذه التجربة ولم ينج من تجربة ا سر ال النواب وال ا كاديميون وال السياسيون،
حتا أبو عمار عاش تجربة السجن في المقاطعة في رام اهلل .ىذا ىو البعب الييودي المتتار الذي ال يرى
حقاً في الحياة لبعب سواه.
وأنت إن ذكرت اسميم تطارد في كل العالم ،وىم إن سجنوا كل بعبك ال يتكمم عن جريمتيم أحد في العالم.
أردول :لنفتددرض أن المسددجون بدعب يددر ىددذا البدعب العربددي المسددمم مداذا كددان يحدددث؟ وتأمدل لددو أن ييوديداً
جاسوس داً سددجن أو ييودي داً ميددرب متدددرات كيوسددي طحددان الددذي سددجن يددام أو أسددابير مددر أنددو ىد ّدرب أكبددر
صفقة متدرات في التاريخ ،وطمر كالبعرة من العجين ..في عصر مبارك المبارك.
لقد تكمدم فيدو كدل مدن زار مصدر والتقدا بمبدارك .والسدؤال لمداذا الفدرد مدنيم ميدم مدر أندو ال يسداوي بسدر نعدل
السجين البطل المنابدل عدن حدق بدعبو؟ ولمداذا ال تدتكمم عدن أسدرانا وحقورندا وحقدوق أسدرانا الييفدات الدوليدة
والقوى العالمية والمنظمات المؤسسة لمثل ىذه الغايات؟ إنيم إن لم يتكممدوا يجدب أن نجبدرىم أن يتكممدوا عدن
طريق إيمم أحبابيم الييود با سر أو بالقتل! عندفذ سيتكمم العالم!
 -5دور دولنا في ضياع حقوق أسرانا
أحسن محدامي دفداع عدن إسدرافيل ىدو وارعندا العربدي وواردر حقدوق اإلنسدان فيدو .ولسدت أتكمدم عدن مطالبدة أو
عدم مطالبة دولنا بتحرير أسرانا فيذا أي المطالبة ما ال مطمر فيو .وانما أتكمم عن دعم ىؤالم أو ىذه الدول
لمورددي دولددة اإلرىدداب فددي إس درافيل ..فعندددما يعدداممون ةأعنددي العددرب ودوليددم المسدداجين فددي العددالم العربددي
بوحبية ويقتمون ويغتصبون السجنام ،وكما كان يحدث في سجن تدمر ،ىناك وجبتا إعدام بالقرعة كل سبت
وأربعام في زمن ا سد الوالد.
فإذا تكمم أحد ريل لو :ىكذا ينبغي أن يعامل العرب ،كما رال فيميب حبيب الوسيط ا مريكي العربدي المبنداني
أع َري منكم بالعرب ،العربي كالسجاد كمما دستو زاد ع اًز.
في وصيتو لألمريكان :أنا ْ
ىكددذا تصددنر دول العددرب :السددجن بددم سددبب ،التعددذيب بددم ب دوابط ،وكمددا يقددال عددن سددجون العددالم العربددي
وتاصددة الدددول الثوريددة :الددداتل مفقددود والتددارج مولددود ،وليسددت الدددول التقميديددة أحسددن حدداالً بكثيددر .ىددذا ىددو
الذي بجر الييود أن ينيجوا مر ا سرى ىذا النيج ..فالسموك العربي طام لسموك إسرافيل.
أليس سموك ا سد اليدوم أحسدن دفداع عدن وحبدية إسدرافيل مدر البدعب وا سدرى وا رصدا ..فيدا ىدو يقصدي
المسدداكن والمسدداجد! واعتقددال السددمطة لممقدداومين ،وتعددذيبيم حتددا المددوت أحيان داً ..إنيددم يتسددابقون مددن ا س دوأ
وا ردأ!
 -6اإلضراب عن الطعام
كيددي تمفددت العددالم واإلعددمم إلددا ربدديتك؟ إذا كانددت المحافددل الدوليددة صددمام ،والمؤسسددات المحميددة بكمددام،
والع ددالم كم ددو أم ددام إسد درافيل ىب ددام ،فم ددا العم ددل؟ أب دددع الب ددباب أن يتوبد دوا معرك ددة ا مع ددام .ول دديكن الب ددعار:
مستعدون لمموت أو تتحقق حريتنا .حريتنا أ ما من حياتنا.
أيتيا البعوب .أيتيا الجماىير .أيتيا ا مة جميعداً .وبتاصدة يدا أبندام البدعب الفمسدطيني .ا سدرى ىدم القمدب
أبي بريي .يجب
النابض الحي في الوطن وفي ا مة ،وربيتيم في رمب القبايا وفي رمب كل مواطن حر ّ
أن تتحرك ا مة عما كل صعيد ،إن أسر واحد منا ىو أسر لنا جميعاً ،وحريتو حريتنا جميعاً..
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يجب التحرك عما كل الصعد وفي كل المحافل وعبر كل وسافل اإلعمم .واإلعمم المبغول بكدل بديم إال
ربايا ا مة ..آن أن ينبغل بقبية ا سرى.
رب ددية ا س ددرى حي دداة أو م ددوت لن ددا جميعد داً .رب ددية ا س ددرى نك ددون أو ال نك ددون .ولتتب ددامن ا م ددة كمي ددا م ددر
المبدربين عددن الطعددام بددأن يبددرب عددن الطعددام ألددي مميددون مسددمم لدديعمم العددالم ّأنددا كالجسددد إذا أبددرب منددو
عبو تداعا لو سافر الجسد باإلبراب ..حتا الحرية
عمان1021/5/4 ،
السبيلّ ،

 56مروان البرغوثي ىل نسيناه؟

عبد العزيز المقالح
مددا الددذي تسددتطير الددذاكرة العربيددة أن تفعمددو لمحتفدداظ بحصدديمة ا حددداث المتمحقددة؟ وىددل ىندداك وصددفة أو
وصددفات تجعددل ىددذه الددذاكرة دافمداً فددي حالددة انتعدداش واسددتذكار فددم تغيددب عنيددا صددورة وال يعجزىددا استحبددار
حدث؟ ولعل تراكم ا حداث المستجدة يجعل البعض يبررون عجز الذاكرة العربية عدن التدذكر بأنيدا اسدتقبمت
في العقود ا تيرة من ا حداث ما ال طارة ليا عما حممدو أو تدذكره ،وأن الوردافر الجديددة تعمدل عمدا تغييدب
الورافر القديمة أو مصادرتيا ،وىذا ما يبدرر حالدة نسديان كثيدر مدن منابدمي الثدورة الفمسدطينية وفدي طميعدتيم
القيادي البارز مدروان البر دوثي الدذي كدان حدديث السداحات والمجتمعدات ثدم دتمدت مأسداة اعتقالدو فدي زن ازندة
منفردة إلا منطقة الظل بأن يره من بيدام الثورة ورادتيا المحتجزين ورام ا سوار.
ومنذ أيام ورر في يدي كتاب مروان البر وثي “ألدي يدوم مدن العدزل االنفدرادي” وىدو وثيقدة بالغدة ا ىميدة مدن
وثددافق الصددمود والنبددال الفمسددطيني فددي مواجيددة االحددتمل االسددتيطاني .وفددي الكتدداب وصددي دريددق وتوثيددق
بددامل لمددا تعددرض لددو ىددذا المنابددل فددي الزن ازنددة االنفراديددة عمددا مدددى ثمثددة أعدوام ويزيددد ومددا لقيددو مددن عنددت
وصدمَفتيم وفبددح سداليبيم المتتمفددة فددي انتدزاع المعمومدات ومبا تددة رافددد االنتفابدة الثانيددة بمددا لددم
المحققدين َ
يكدن يتطددر لددو عمددا بددال مددن تكدرار ا سددفمة واطالددة زمددن التحقيددق ،وانتظددار لمددا يسددببو السددجن االنفدرادي فددي
زن ازنددة مظممددة مددن حالددة تبددوش تجاوزىددا بقدددر كبيددر مددن اإليمددان والثقددة بعدالددة القبددية ومبددروعية النب دال
الوطني بد االحتمل الجافر.
ف ددي الكت دداب أحادي ددث متفرر ددة ع ددن الطفول ددة المعذب ددة وا سد درة الفقيد درة ،وع ددن م ددوت ا ب ودور ا م ف ددي رعاي ددة
أبنافيددا ،وكفاحيددا فددي تددوفير الغددذام والحددرص عمددا تنبددفتيم فددي مندداخ مقبددول يتحدددى عوامددل الفارددة والبددؤس .
وتبويبات االحتمل عما الدوعي ،والدذاكرة الوطنيدة الفمسدطينية ،كمدا ال ينسدا الحدديث عدن زوجتدو المحاميدة
التي أبرفت عما تربيدة أبنافيدا وواصدمت د ارسدتيا فدي الجامعدة لتندال إجدازة الحقدوق وتدتمكن مدن الددفاع عندو،
وعدن حقددوق أبنددام البددعب الفمسددطيني ،وىدو دور ال تقددوم بددو إال امدرأة فمسددطينية نبدأت فددي بيفددة الثددورة ومندداخ
التحدددي ،وأثبتددت بصددمودىا وبددجاعتيا ورعايتيددا العظيمددة بنافيددا حتددا دتم دوا الجامعددة وأبددوىم الي دزال رىددن
االعتقال ،أنيا النموذج الذي تقدمو فمسدطين ،المدرأة ،والرجدل ،لمعدالم عدن البدعب الدذي ال ييدزم وال مكدان فدي
حياة نسافو ورجالو لمستسمم والتبوع لألمر الوارر.
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مددن أىددم اإلبددارات ال دواردة فددي الكتدداب أن العدددو الصددييوني ال يفيددم يددر القددوة ،وأن زمددن المفاوبددات الددذي
طال أمده لم يكن سوى متاىة اليدي منيا كسب الورت إلا أن يستكمل العدو أىدافو في االسدتيمم عمدا مدا
تبقددا مددن ا رض وتبدريد مددن تبقددا مددن أىميددا ،وابدداعة ا يددام فيمددا ال يعددود ببدديم جدداد يتدددم القبددية التدي
دتمددت فددي عقدددىا السددابر  .وىددذه الرؤيددة مددن منابددل داتددل السددجن يقد أر مددا ال يقدرأه أولفددك السياسدديون الددذين
يتنقمون بين الفنادق المريحة ،جديرة باإلنصات والتأمل ،وأن عما فصافل المقاومة أن تبر اسدتراتيجيتيا إن
كان ليدا اسدتراتيجية ،فدي بدوم تجربدة مدروان البر دوثي السياسدية ،والحياتيدة  .ظيدر مدروان ،فدي ىدذا الكتداب
وفددي أج دزام كثيدرة منددو كاتبداً مبدددعاً يمتمددك أسددموباً أدبيداً بددالغ الرىافددة ،ورسددالتو إلددا ابنددو القسددام تصددمح لتكددون
رسالة إلا كل باب فمسطيني بل وعربي يحمم بالحرية والعدل والتروج من زنازين الظمم.
الخميج ،الشارقة1021/5/4 ،
 57رياح التغيير في "إسرائيل"

باتريك سيل
المتبدد بنيدامين نتانيداىو تحددياً يدر مسدبوق .وبمدا ّأندو صداحب أطدول واليدة
يواجو رفيس الوزرام اإلسرافيمي
ّ
في رفاسة الوزرام اإلسرافيمية بعد أن بغميا منذ ثمث سنوات ،بدا وكأنو ال يمكن زحزحتو مدن منصدبو .يدر
أن بتصدديات بددارزة فددي جيدداز ا مددن اإلس درافيمي بدددأت إلددا جانددب ييددود أميددركيين بددارزين بتوجيددو انتقددادات
ّ
عمنية إلا سياستين من بين سياساتو ا ساسية ىما وصفو برنامج إيدران الندووي بأندو يبد ّكل تطد اًر «وجوديداً»
عما إسرافيل ،ا مر الذي ينذر بإمكان حصول محررة أتدرى ،واسدتم ارره فدي توسدير المسدتوطنات اإلسدرافيمية
عما ا رابي الفمسطينية المحتمة بيدي إنبام «إسرافيل الكبرى» كما يتورّر البعض.
أن ىددذا التحد ّددي أبعددد إمكددان حصددول
ورددد ينددتج مددن تحد ّددي نتانيدداىو عوارددب واسددعة النطدداق .مددن جيددة ،يبدددو ّ
وتوعددد عمددا مدددى سددنة وأكثددر .مددن جيددة أتددرى ،أعدداد إحيددام
ىجددوم إس درافيمي عمددا إي دران كمددا ىد ّددد نتانيدداىو ّ
أن ىددذا الحددل
إمكددان اعتمدداد ح د ّل الدددولتين لمن دزاع اإلس درافيمي  -الفمسددطيني بعددد أن اعتبددر بعددض ا بددتاص ّ
يحتبر أو أصبح با حرى في حكم الميت.
أن أكثر نقاد نتانياىو رسوة ىم بباط في الجيش ورؤسام استتبارات إسرافيميون .تدمل لقدام ُعقدد فدي
ويبدو ّ
نياية بير نيسان ةأبريل  ،أعمن يوفال ديسكن الذي تقاعدد أتيد اًر مدن منصدبو كدرفيس لجيداز ا مدن الدداتمي
في إسرافيل «الباباك» أنو «ال يثق بالقيادة الحالية لدولة إسرافيل التدي ردد تج ّدر إسدرافيل إلدا حدرب مدر إيدران
أو إلا حرب إرميمية» .كما اتيم نتانياىو ووزير الدفاع إييود بداراك باتتداذ رد اررات متيدورة «لقدد عرفتيمدا عدن
أن اليجددوم اإلسدرافيمي عمددا إيدران رددد يدؤدي إلددا
كثدب ...وال أر ددب فدي أن يدددي ار دفدة ا مددور» .ورأى ديسدكن ّ
«تسرير برنامج إيران النووي» بدالً من ورفو.
كمدا انتقددد بدابط رفيددر آتددر ىدو رفدديس أركددان الجديش اإلسدرافيمي الحدالي الجندرال بينددي دانتز أردوال نتانيدداىو
أن القيدادة اإليرانيدة تب ّدم أبتاصداً عقدمم»
فصرح لصدحيفة «ىديرتس» فدي بدير نيسدان «أظدن ّ
المبالغ فيياّ .
أن المربد ا عما آية اهلل عمي تامنفي «ير ب في بذل جيود حثيثة» لحيازة ا سدمحة
مبيفاً أنو ال ّ
يصدق ّ
أن إيران
النووية .ونارض رفيس المتابرات اإلسرافيمي الحالي ة«الموساد» تامير باردو أروال نتانياىو معتب اًر ّ
لم تفرض أي «تطر وجودي» عما الدولة الييودية.
أن فكدرة ب ّدن
وستر من جيتو مفير دا ان ،رفيس الموساد ا سبق من دعدوة نتانيداىو إلدا ب ّدن حدرب معتبد اًر ّ
أن اليجددوم اإلس درافيمي التحسددبي ىددو تصددري «متيد ّدور و يددر
ىجددوم عمددا إي دران ىددي «أسددتي مددا سددمعت» و ّ
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مسؤول» .وفي إطار مقابمة مر بين كاسبيت من صحيفة «معاريي» في  17نيسان انتقدد ا حدزاب الصدغيرة
فددي افددتمي نتانيدداىو التددي تحددرم رفدديس الددوزرام مددن حريددة التصد ّدري بسددبب أجندددتيا المحدددودة ال سد ّديما أنددو
مبطر لمنصياع لر باتيا في حال أراد أن يبقا افتمفو رافماً.
وانتقددد دا ددان ببددكل رفدديس جماعددة الد د «ىدداراديم» التددي تبد ّدم ييددوداً أورثودوكس داً محددافظين ال يتدددمون فددي
الجدديش ويدددفعون بدرافب أرددل مددن اإلسدرافيميين امتدرين ويسددعون إلددا التددرويج لمتمييددز الجنسددي فددي إسدرافيل
أن «روح القدانون» تتطمّدب «توزيعداً عدادالً لمبدرافب بدين كافدة المدواطنين»
وفي نيويورك أيباً! ويرى دا ان ّ
معتب د اًر أنددو يجددب إجبددار اليدداراديم عمددا التدمددة فددي الجدديش فيمددا يترتددب عمددا عددرب إس درافيل أن يتدددموا فددي
البدرطة وفددي فددرق اإلطفددام أو فددي «مدداجن دافيدد أدوم» وىددو المعددادل اإلسدرافيمي لمصددميب ا حمددر أو اليددمل
أن «تط ّدري ا ورثدوذوكس
ا حمر إن لم يتدموا في الجيش .كما أعمن رفيس الموسداد ا سدبق إفدرايم ىداليفي ّ
أن إي دران ال تبددكل أي
يبددكل تط د اًر أكثددر مددن ذلددك الددذي يفربددو ال درفيس اإلي ارنددي أحمدددي نجدداد» .وأبدداي ّ
تطر وجودي عما إسرافيل.
وأبار أتي اًر باوول موفاز ،رافد ا ركان ووزير الدفاع ا سبق الذي يتبوأ رفاسة حزب «كاديما» الوسطي في
دروج
أن أي ىجدوم عمدا إيدران سديكون «كارثيداً» .واعتبدر ّ
إسرافيل في مقابمة تمفزيونيدة ّ
أن نتانيداىو «يريدد أن ي ّ
صورة يبدو فييا حامي إسرافيل» .واتيم رفيس الوزرام باستتدام إيدران كدأداة لتحويدل ا نظدار عدن التظداىرات
التي حصمت في بير أيمول ةسبتمبر المابي حين نزل  450ألي إسرافيمي إلا بدوارع تدل أبيدب لممطالبدة
بتحقيق العدالة االجتماعية.
تُظيددر ىددذه التصدريحات ا تيدرة التددي أطمقيددا رددادة أمنيددون سددابقون وحدداليون فددي إسدرافيل مدددى جديددة التحدددي
الموجو بد آرام نتانياىو ومدى تعطش عدد كبير من اإلسرافيميين إلا التغيير.
ّ
ميمدان ُنبد ار فدي صدحيفة «إنترنابدونال ىي ارلدد تريبيدون» فدي
داالن
ق
م
ل
دد
ي
فمسطينية،
ال
بالمسألة
ق
م
يتع
ما
وفي
ّ
ّ
ّ
 15نيسان ةنقمً عن صحيفة «نيويورك تايمز» عما وجود منحا تفكير جديد في صفوي الييود البدارزين.
وفددي أحددد المقددالين ،دافددر عددامي أيددالون وىددو رافددد سددابق لمبحريددة اإلس درافيمية ورفدديس أسددبق لمد د «بدداباك» عددن
«مقاربة أحادية جديدة» لممسألة الفمسطينية التي من بأنيا وبر «بروط التوافق عما ا رابي عما أساس
يعد أساسياً لمستقبل إسرافيل كدولة ييودية وديمورراطية».
دولتين لبعبين ،ا مر الذي ّ
وأنبأ أيالون من أجل الترويج فكداره وحبدد داعميدو منظمدة تددعا «بمدو وايدت فيوتبدر» ةالمسدتقبل االبديض
أن إسرافيل ال تحتاج إلا انتظار التوصل إلا اتفاق عما الوبدر النيدافي مدر الفمسدطينيين.
واالزرق  .ويرى ّ
بدددالً مددن ذلددك ،يجددب أن تتورّددي عددن المطالبددة بالحصددول عمددا ا اربددي بددرق الجدددار ا منددي فددي البددفة
الغربية وعن بنام المستوطنات ىناك وفي القدس البررية والتتطيط إلعدادة مفدة ألدي مسدتوطن يعيبدون ورام
أن إس درافيل يجددب أن «تُصدددر رددانون تعددويض واسددتيعاب لممسددتوطنين بددرق
الجدددار إلددا إس درافيل .وأبدداي ّ
الجدددار» .وفددي ظد ّل يدداب أي اتفدداق مددر الفمسددطينيين ،يددرى أن إسدرافيل يجددب أن تبدددأ بإنبددام وارددر الدددولتين
عما ا رض.
وفي الصفحة نفسديا فدي صدحيفة «إنترنابدونال ىي ارلدد تريبيدون» دعدا سدتيفن روبدرت وىدو فاعدل تيدر ييدودي
بارز ومصرفي سابق ورفيس مؤسسة «مصدر االمدل» إلدا «تغييدر» التفكيدر الييدودي .وتدابر إن إسدرافيل لدم
أن مددا ييد ّددد
تعددد «دولددة صددغيرة عربددة لميجددوم بددل باتددت القددوة العسددكرية ا رددوى فددي البددرق ا وسددط» .يددر ّ
وجودىا ىو «احتمليا أرابي  4مميين فمسطيني عما مدى نحو  40سنة وحرمانيم من حرية التحرك ومن
فيتم الحكم عمييم بالسجن من دون أي تيمة .ويفتقرون إلا المام والوظافي .فيم
حقوريم المدنية والسياسيةّ .
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أن تحري د ددر الفمس د ددطينيين
مواطن د ددون ال ينتم د ددون إل د ددا أي أرض »...وتمن د ددا بب د د ّددة «أن ي د دددرك اإلسد د درافيميون ّ
سيسدداعدىم عم ددا تحريددر أنفس دديم أيب داً .فالدول ددة الت ددي تبددطيد ال دددول المجدداروة لي ددا وتنكددر وج ددودىم ب ددنفس
الطريقة التي عاممنا بيا من عذبونا في المابي ليست مقبولة».
ويقدم كتاب صدر مؤت اًر لبيتر بينارت بعنوان «أزمة الصييونية» ةمنبورات «التايمز» لمكتب دلديمً إبدافياً
ّ
تغيدر مسدارىا .ويدرى بيندارت بدرورة
أن
ويجب
ا
تاطف
منحا
أتذت
افيل
ر
إس
أن
يدركون
ا
و
بات
الييود
أن
عما
ً
ّ
ّ
ّ
مقاطعددة منتجددات المسددتوطنات يددر البددرعية فددي ا اربددي المحتمددة ،كمددا فعمددت مجموعددة متدداجر كبددرى فددي
تعد تامس أكبر بافر لأل ذية.
المممكة المتحدة ّ
دب عمددا بددباط
أن ريدداح التغييددر تيد ّ
وفددي حددين تحتفدل إسدرافيل بالددذكرى الرابعددة والسددتين عمددا تأسيسدديا ،يبدددو ّ
أمنيددين رفيعددي المسددتوى وعمددا بعددض الددداعمين البددديدين ليددا عبددر البحددار .ويجددب أن يسددرع الفمسددطينيون
المرحب بو.
التطور
لمرد بإيجابية عما ىذا
والعالم العربي ككل ّ
ّ
ّ
الحياة ،لندن1021/5/4 ،
ومستقرة وقمقة
متفوقة
" 58إسرائيل" بعد  64عاماًّ :
ّ

ماجد كيالي
لددم تنبددأ إس درافيل ،التددي أحيددت مددؤت ار الددذكرى  64لقياميددا ةبحسددب التقددويم العبددري  ،كغيرىددا مددن الدددول ،أي
التطور التاريتي الطبيعي في المجتمدر واالرتصداد والثقافدة والسياسدة ،إذ أن الحركدة الصدييونية ،التدي
بنتيجة
ّ
كانت بمثابة جنين ليذه الدولة ،نبأت أصمً ربل وجود مجتمعيا التاص وتارج إرميميا الجغرافي المفترض!
وبينمددا كددان عدددد الييددود فددي فمسددطين ال يتجدداوز آالف داً عدددة ةأواتددر القددرن  29بددات ح دوالي  700ألددي عنددد
إعددمن ريددام إس درافيل ة ، 2948وذلددك بسددبب موجددات اليج درة التددي نظّمتيددا الحركددة الصددييونية لجمددب الييددود
لمستيطان فييا.
ومعموم أن ىذه الحركة ىي التي أرامت ،أيباً ،الكيانات السياسية والعسكرية واالرتصادية والتدمية والحزبية
لمتجمر الييودي في «أليبوي» ،وىي التي جمبت ا موال لتسييل ىذا ا مر ،وعما الدر م مدن كدل ذلدك فدإن
ّ
نسبة ما تممّكو الييود في فمسطين لم يتجاوز  7بالمفة من أرابييا.
ىكدذا اسدتطاعت المنظمدة العالميدة إرامدة إسدرافيل بعدد نصدي ردرن بالبدبط عمدا إنبدافيا ة ، 2897ولدو أنيددا
أتت عما بكل مبروع ،وبطريقة مصطنعة ،ومن نقطة الصفر في العمرة مر البمد ،وذلك بفبدل تنظيميدا
ةبغض النظر عن زيفيا أو مبروعيتيا .
وتفوق نتبيا والفكرة التي أطمقتيا عند الييود
ّ
وادارتيا ّ
مر ذلك فإن ىذه الحركة ربما ما كان بإمكانيا تحقيق ما حقّقتو من دون الدعم الممحدود ،السياسدي والمدالي
والعسددكري ،الددذي رد ّددم إلييددا مددن الدددول الغربيددة الكبددرى ،ول دوال المناتددات التددي ولّدددتيا أحددداث الحددرب العالميددة
الثانيدة والتعداطي مددر الييدود بسددبب مدا أحدداق بيدم أثنامىدا ،ولدوال احتبدانيا مددن ربدل بريطانيددا الدولدة المنتدبددة
عمددا فمسددطين التددي تك ّفمددت تسددييل المبددروع االسددتيطاني الييددودي ،واجيدداض مقاومددة الفمسددطينيين لددو ،فددي
ظروي كانت فييا البمدان العربية بالكاد تترج من ربقة الحقبة االستعمارية.
المفددت أن ىددذه الدولددة التددي بدددأت مددن نقطددة الصددفر ،كمبددروع سياسددي وارتصددادي ووظيفددي ،وكمجد ّدرد دولددة
مصددطنعة ،اسددتطاعت أن تحقّددق نجاحددات نوعيددة وكبي درة بالقيدداس مددر البمدددان المحيطددة بيددا ،ر ددم مسدداحتيا
المحدددودة ورمّددة عدددد سددكانيا وندددرة مواردىددا الطبيعيددة ،وأيبداً ر ددم الحددروب التددي تابددتيا ور ددم وجودىددا فددي
بيفة معادية ليا.
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وحقاً إنيا لمفاررة ،فالدولة ،التي نربأ أن نعتري بيا كدولة ،أو التي نعتبرىا وبحق بمثابة دولة مبروع ،والتي
يطيب لنا اعتبارىا بمثابة دولة مصطنعة ةوىي كدذلك  ،تبددو أكثدر ر ّدوة وتمحمداً واسدتق ار اًر مدن كثيدر مدن دول
المنطقة ،ر دم إنيدا تبد ّكمت مدن مياجرين/مسدتوطنين رددموا مدن بمددان وثقافدات وىويدات عديددة ،ور دم إنيدا ال
تبرب في عمق التاريخ.
مجرد روتيا العسكرية ،وال من العمرات الوطيدة التي تربطيدا
تفوريا من ّ
وفي الوارر فإن ىذه الدولة لم تستمد ّ
بالوالي ددات المتح دددة ا ميركي ددة والع ددالم الغرب ددي فحس ددب ،وانم ددا اس ددتمدتو أصد دمً م ددن طبيع ددة نظامي ددا السياس ددي،
المتأسس عما الديمورراطية الميبرالية ،بالنسبة إلا مواطنييا من الييود ،والذي يبمن ليم المباركة السياسية
ّ
وحرية الرأي والتعبير والتنظيم ،وحل تمفداتيم وتباينداتيم وتحديدد أولويداتيم فدي مؤسسدات بدرعية ،وبالوسدافل
القانونية والسممية ،وعبر االحتكام لصندوق االرتراع ،ىذا عامل أول.
العامل الثاني ،الذي م ّكن إسرافيل يتمثّل في النظرة إلا الفدرد ةالييدودي باعتبداره ريمدة عميدا ،مدا يترتّدب عميدو
إتاحددة تكددافؤ الفددرص والمسدداواة أمددام القددانون ،واعددمم بددأن التعمدديم وتنميددة المدوارد الببدرية واالسددتمرار بتأىيددل
ا ف دراد فددي السياسددة واالرتصدداد والثقافددة والفنددون والعمددوم والتكنولوجيددا .ىددذا مددا يعكددس نفسددو جمي داً فددي عدددد
الجامعات والمعاىد ومراكز ا بحاث والدراسات والمحابرات والندوات والصحي ودور النبر و ير ذلك.
وتفوريا ،فيتمثّل في توافق كل التيارات والكياندات
أما العامل الثالث ،الذي بمن إلسرافيل استقرارىا وتطورىا ّ
السياسدية فييدا عمدا عددم اسدتفراد طدري بفدرض أجندتدو ورؤيتدو عمدا الدولدة والمجتمدر مدن دون وجدود إجمدداع
مناسددب .ىكددذا فددم المتدددينون يسددتطيعون أن يطيح دوا بالطددابر العممدداني إلس درافيل وال العممددانيون يسددتطيعون
اإلطاحة بطابعيا كدولة ييودية .ورياساً عما ذلك فإن القوى المؤيدة لمتسوية مر الفمسطينيين ةأو مر سورية
ال تستطير فرض ما تريد حتا لو كانت في الحكم ،والقوى المعادية لمتسوية ال تستطير بددورىا ب ّدم البدفّة،
ك في أن ثمة مبكمت تنجم عن ذلك ،لكدن ىدذه
مثمً ،ر م إنيا تعتبر عندىم بمثابة «ارض الميعاد»! وال ب ّ
ىي أصول المعبة في إسرافيل حتا اليوم.
وفددي كددل ذلددك فقددد نجحددت إس درافيل فددي إرامددة الدولددة والمجتمددر والم دواطن/الفرد ،وىددو مددا أتفقددت فيددو معظددم
يفسددر
وىمبددت الفددرد ،مددا ّ
تغولددت فييددا السددمطة عمددا الدولددة ،وفتّتددت المجتمددرّ ،
البمدددان البددرق أوسددطية ،والتددي ّ
تفوق إسرافيل واستقرارىا وتقدميا في مجاالت التنمية االرتصادية والعموم والتكنولوجيا ونمط الحياة.
ّ
والحددال ،وعمددا ر ددم أن الدددول العربيددة تقددوم عمددا مسدداحات واسددعة ،وتحددوز مدوارد طبيعيددة ىافمددة ،و فييددا ثمددة
كتددل ببدرية كبيدرة ،فددإن إسدرافيل المحدددودة والصددغيرة ،والتددي تبدداعي سددكانيا الييددود بعددد  64عامداً  9مدرات
ة 2948د  ، 1021من  700ألي إلا ستة مميين ،تباعفت ردرتيا التصدديرية أكثدر مدن  22ألدي م ّدرة مدن
 6مميددين دوالر فقددط ة 2948إلددا  69بميددون دوالر ة 74 ، 1022بالمفددة منيددا مدواد مصددنعة ة البيتيددا مددن
«اليايتيددك»  .وبالنسددبة إلددا الندداتج المحمددي السددنوي إلس درافيل فقددد تبدداعي  420م درات مددن  4بميددين دوالر
حصة لمفرد ردرىا  32ألي دوالر
حصة لمفرد ردرىا  3200دوالر ،إلا  141بميون دوالر ،مر ّ
ة ، 2950مر ّ
ة 25مرة بعي حصة الفدرد الفمسدطيني فدي ا اربدي المحتمدة  ،مدا جعدل إسدرافيل بدين الددول التمدس عبدرة
ا ولا في العالم عما صعيد دتل الفرد.
فوق ذلك فإن إسرافيل ال تعاني من البطالة ة 6.5بالمفة  ،وىدي تسدتقبل عمالدة مدن التدارج ،وتنفدق حدوالي 5
وتتصدص  8بالمفدة مدن ناتجيدا
بالمفة من ناتجيا السنوي عمدا البحدث العممدي ةا ول عمدا مسدتوى العدالم ،
ّ
لمنفقات العسكرية ،ورد بمغ عدد العممام فييا  235ألفداً ،بمقددار عدالم لكدل  20آالي إسدرافيمي .واسدرافيل ىدذه
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بددات  70بالمفددة مددن الييددود فييددا مددن مواليدددىا ،وبمغددت نسددبة فمسددطينيي  2948فييددا  15بالمفددة ،أمددا مددا بددين
البحر والنير فإن التناسب بين اإلسرافيميين والفمسطينيين ىو بين .45/ 55
مددر ذلددك فددإن الصددورة ليسددت ورديددة ،وال تدددعو لمطمفنددان بالنسددبة إلددا اإلسددرافيميين ،فيددذه الدولددة تعدديش فددي
تب ددم تنارب ددات ومب ددكمت م ددا ازل ددت تتي د ّدرب م ددن الحس ددم ف ددي ب ددأنيا ،ن ذل ددك ربم ددا ي ددؤدي إل ددا تبد دقّقات
ترسددم حدددودىا الجغرافيددة بعددد ،وتفتقددد إلددا دسددتور ،ولددم تعد ّدين
وتصد ّددعات رددد تقد ّدوض وجودىددا .فيددذه الدولددة لددم ّ
حدودىا الببرية ،بين كونيا دولة لمييود اإلسرافيميين فييا أم دولة لييود العالم.
فوق ذلك فإن إسرافيل تبدو دافماً في مواجية أسفمة من نوع ،ىل ىي دولة ديمورراطية لمواطنييا أم ىي دولة
ييودية وعنصرية ةإزام أىل ا رض ا صدميين»/ا يدار» ؟ أىدي دولدة عممانيدة أم دينيدة؟ ىدل ىدي جدزم مدن
البرق ا وسط أم امتداد لمغرب فدي المنطقدة؟ ثدم ىدل ىدي دولدة عاديدة تتبدر لممواثيدق والقد اررات الدوليدة ،أم
ىي فوق كل ذلك؟ وأيباً ،إلا متا سدتعيش ىدذه الدولدة عمدا تغطيدة الغدرب لسياسداتيا؟ والدا متدا سدتتغذى
أو تتغطددا مددن «المحررددة» السددتدرار التعدداطي معيددا؟ وأتيد اًر مدداذا فددي بددأن الفمسددطينيين مددن مواطنييددا وفددي
ا اربددي المحتم ددة؟ وال ددا مت ددا يمكني ددا العدديش م ددر كوني ددا دول ددة ثنافي ددة القوميددة وم ددر كوني ددا دول ددة اس ددتعمارية
وعنصرية؟
المقمدق بالنسدبة إلدا اإلسدرافيميين ،فدوق كدل مدا تقدددم ،أن دولدتيم فدي الدذكرى ال د  64لقياميدا باتدت فدي مواجيددة
تحديات تارجية صعبة ومعقّدة وجديدة في نوعيا ،فاإلطار ا مني اإلرميمي بات متتمفاً عن ذي ربل ،إذ أن
الدول الحميفة اتتفت ،وثمة امن حكومات معادية أو ير صديقة إلسرافيل في إيران وتركيا ومصر .وفبمً
مجتمعيتان باتتدا تدارج السديطرة الدولتيدة ،فالمجتمعدات فدي البمددان العربيدة ظيدرت
عن كل ذلك ثمة ظاىرتان
ّ
عما مسرح التاريخ كفاعل في تقرير السياسات ،بعد ثورات الربير العربي ،وثمة مسار من ندزع البدرعية عدن
إسرافيل ناجم عن تزايد دور المجتمر العالمي في البغط عما الحكومات لصالح ربايا الحريدة والعدالدة فدي
وتعزز مسارات العولمة.
العالم ،عما تمفية التطور في وسافل اإلعمم واالتصاالت ّ
دحية ،ا ثيدرة لدددييا منددذ زمددن ،ىددا ىددي بعددد الثددورات
بالمحصددمة وبعددد أن تسدرت إسدرافيل احتكارىددا مكانددة البد ّ
روجتيدا عدن ذاتيدا كالديمورراطيدة الوحيددة فدي البدرق
العربية توبك ،أيبداً ،عمدا تسدارة الصدورة التدي طالمدا ّ
ا وسط ،بعد أن باتت تتمظير باعتبارىا دولة استعمارية وعنصرية ودينية أترى في المنطقة.
دص
دتقرة لكددن ال يوجددد بدديم يقينددي بالنسددبة إلددا دولددة تعدديش فددي رمددق مددزمن بمددا يتد ّ
متفورددة ومسد ّ
حقداً إسدرافيل ّ
بالمتغيرات.
وجودىا وتعريفيا ليويتيا ورؤيتيا لذاتيا ولمكانتيا ،السيما في منطقة رمقة وحبما
ّ
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