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" 2إسرائيل" تعاقب األسر بمنع ذويهم من زيارتهم بعد أقل من أسبوع عمى اتفاق فك اإلضراب
ذكرت الشرق األوسط ،لندن ،0220/5/02 ،عف مراسميا صالح النعامي ،أف بعد مضي أقؿ مف أسبوع
عمى االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو برعاية مصرية وأدى إلى إنياء مئات األسرى الفمسطينييف في سجوف
االحتالؿ إضرابي ـ المفتوح عف الطعاـ ،شرعت إسرائيؿ في التنصؿ مف ىذا االتفاؽ عبر فرض إجراءات
عقابية ضد األسرى الذيف شاركوا في اإلضراب .وقررت مصمحة السجوف اإلسرائيمية حرماف ىؤالء األسرى
مف زيارات ذوييـ ،وأبمغت قرارىا ىذا لمجنة الدولية لمصميب األحمر التي بادرت بدورىا إلى إبالغ عوائؿ
األسرى بو.
يذكر أف أحد أىـ البنود التي تضمنيا االتفاؽ بيف األسرى الفمسطينييف واسرائيؿ الذي أدى إلى إنياء
األسرى إضرابيـ ىو أف تسمح مصمحة السجوف لألسرى المحروميف مف زيارة ذوييـ بيذه الزيارات .وكاف
مف المقرر أف تنظـ ىذه الزيارات ابتداء مف اليوـ .واستنكر وزير شؤوف األسرى ،عيسى قراقع ،ىذه
اإلجراءات ،مؤكدا أنو ال خيار أماـ إدارة مصمحة السجوف سوى االستجابة لمطالب األسرى ،وشدد عمى أف
ىذه اإلجراءات العقابية لف تناؿ مف إرادة األسرى الذيف أثبتوا أنيـ أقوى مف سجانييـ ومف كؿ الق اررات
والقيود.
ونشرت األيام ،رام اهلل ،0220/5/02 ،عف وكاالت ،أف وزير شؤوف األسرى والمحرريف ،عيسى قراقع قاؿ،
إف إدارة السجوف لـ تنفذ مف اتفاؽ األسرى سوى المطمب المتعمؽ باألسرى المعزوليف.
وحذر في تصريح صحافي مف استخداـ مصمحة السجوف اإلضراب الفردي لبعض األسرى ،مف أجؿ تعطيؿ
تنفيذ ما تـ االتفا ؽ بشأنو ،وقاؿ" :عمينا االنتظار أسبوعا أو أسبوعيف ،لنرى تنفيذ مصمحة السجوف بنود
االتفاؽ ،التي تشمؿ زيارة أىالي أسرى قطاع غزة ،ووقؼ المنع األمني لزيارة األىالي ،وتنفيذ تسييالت
أخرى داخؿ السجوف" .وأوضح قراقع أف "ىناؾ  4أسرى مضربيف عف الطعاـ حتى اآلف" ورأى انو "ال يوجد
مبرر الستمرار اإلضرابات الفردية ،مع احتراـ مطالب األسرى ،حيث يجب احتراـ اتفاؽ قيادة الحركة
األسيرة مف سائر المعتقميف" .ونوه إلى أنو ال يوجد مبرر الستمرار عزؿ األسيريف إبراىيـ حامد ،وضرار أبو
سيسي ،مع أننا سمعنا مف إدارة السجوف أنيا ستخرجيـ مف العزؿ ،غدا األحد ،وتوزعيـ عمى السجوف
العادية.
 0تقدير إستراتيجي لمركز الزيتونة حول مستقبل الشراكة في صناعة القرار الوطني الفمسطيني
عماف  -نادية سعد الديف :أصدر مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،ومقره بيروت ،تقدير استراتيجي
بعنواف "مستقبؿ الشراكة في صناعة القرار الوطني الفمسطيني ،حدوث "تغييرات جوىرية تدفع حركتي فتح
وحماس لمراجعة حساباتيما".
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وقاؿ إف "اتفاؽ المصالحة ،الذي وقع مطمع أيار (مايو) مف العاـ الماضي ،ميدد بالفشؿ ،واالنضماـ إلى
أرشيؼ االتفاقات األخرى الموقعة سابقاً ،إذا لـ يتـ عالج القضايا األساسية بجدية وشفافية".
وتوقع استمرار "إدارة االنقساـ" بيف الطرفيف ،وليس حالً لو ،منتقداً مسار تحقيؽ المصالحة الرتباطو بإنجاز
ممفات يستطيع االحتالؿ تعطيميا وافشاليا بسيولة ،مثؿ الحكومة واالنتخابات واصالح األجيزة األمنية،
والتي لـ ينجز منيا شيء ممموس حتى اآلف".
ويأتي ذلؾ "وسط اتيامات متبادلة بعدـ الجدية والتوظيؼ السياسي المؤقت لالتفاؽ لمصالح فصائمية
مقد اًر "برىاف الطرفيف عمى عامؿ الزمف وتغير الظروؼ لصالح أحدىما ،ليفرض شروطو في النياية
ضيقة"ّ ،
عمى اآلخر".
وتحدث عف "الخالؼ االستراتيجي حوؿ مسار العمؿ الوطني ،كاالعتراؼ بالكياف المحتؿ والتنازؿ عف أجزاء
مف فمسطيف ،والتعامؿ مع ممفي التسوية والمقاومة ،وتحديد أولويات المشروع الوطني الفمسطيني".
وتوقؼ عند "أزمة الثقة بيف الطرفيف ،التي برزت منذ اتفاؽ أوسمو وتعمقت بعد انتخابات المجمس التشريعي
( )0226واالشتباكات الثنائية التي انتيت بسيطرة حماس عمى القطاع منذ ."0227
بينما "جعمت استحقاقات أوسمو السمطة الفمسطينية عرضة لضغوط االحتالؿ وابت اززه ،بما أوقعيا تحت
الضغوط الخارجية ،التي تضعيا ،مضطرة ،في حساباتيا عند صناعة القرار".
ودعا التقرير إلى "مراجعة األداء بروح وطنية مسؤولة ،وادراؾ عدـ جدوى "المعبة الصفرية" التي ستؤدي
إلطالة أمد األزمة وخسارة الطرفيف".
ونوه إلى أىمية "اتخاذ مبادرات لبناء الثقة ،مثؿ إطالؽ المعتقميف السياسييف والحريات العامة ،واالستفادة في
المؤسسات الحكومية والعامة مف الطاقات الوطنية عمى اختالؼ انتماءاتيا".
واقترح "البدء بممؼ منظمة التحرير مدخالً أساسياً لإلصالح الوطني الشامؿ ،وتشكيؿ مظمة وطنية ممثمة
لمشعب الفمسطيني داخؿ الوطف المحتؿ وخارجو ،وحاضنة لكافة القوى ،بحيث يتـ تحت سقفيا ترتيب
األولويات وتحديد البرنامج المرحمي واالستراتيجي".
وأعد ىذا المسار "بعيداً عف الضغوط اإلسرائيمية األميركية التي تمسؾ بتالبيب السمطة في الضفة والقطاع
وتتحكـ بمدخالتيا ومخرجاتيا".
الغد ،عمان0220/5/02 ،
 3عباس :سأذهب لألمم المتحدة طمبا لمعضوية وسأفاوض "إسرائيل" عمى تنفيذ االتفاقات
القاىرة  -صالح جمعة :قاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس( ،أبو مازف) ،لػ«الشرؽ األوسط» ،إنو سيمجأ
إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى العضوية لدولة فمسطيف في األمـ المتحدة ومنظماتيا المختمفة إذا لـ يتسمـ
مف إسرائيؿ ردا إيجابيا وواضحا بشأف استئناؼ المفاوضات عمى أساس المرجعيات الدولية مع وقؼ
االستيطاف .وردا عمى سؤاؿ عما إذا كاف سيمجأ لألمـ المتحدة في سبتمبر (ايموؿ) المقبؿ ،أضاؼ أنو ليس
ىناؾ تاريخ محدد« ،فنحف سنمجأ ليا عندما ال يصمنا رد إيجابي .وأنا متأكد مف الحصوؿ عمى العضوية
المؤقتة بسيولة شديدة ،ألننا نممؾ في الجمعية العامة األغمبية التي تمكننا مف ذلؾ» ،وقاؿ إف «الحصوؿ
عمى العضوية ال يغني عف المفاوضات ..نحف في كؿ األحواؿ متأكدوف أف المفاوضات مع إسرائيؿ ىي
األساس الذي نرتكز عميو إلقامة الدولة حتى بعد الحصوؿ عمى العضوية».
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وأضاؼ أف ىناؾ أطرافا دولية كبرى تسعى حاليا مف أجؿ حث إسرائيؿ عمى االلتزاـ بالمرجعيات الدولية
ووقؼ االستيطاف ،موضحا أف ىذه ليست شروطا مسبقة كما يقوؿ قادة إسرائيؿ ،بؿ ىذا ما اتفؽ عميو في
«خطة خريطة الطريؽ ،واذا لـ يأتنا رد إيجابي فسنمجأ لألمـ المتحدة».
وردا عمى سؤاؿ عما إذا كاف سيمجأ لألمـ المتحدة في سبتمبر (أيموؿ) المقبؿ ،قاؿ إنو ليس ىناؾ تاريخ
محدد« ،فنحف سنمجأ ليا عندما ال يصمنا رد إيجابي .وأنا متأكد مف الحصوؿ عمى العضوية المؤقتة بسيولة
شديدة ،ألننا نممؾ في الجمعية العامة األغمبية التي تمكننا مف ذلؾ» ،موضحا «لف ننتظر االنتخابات
األميركية لمذىاب إلى األمـ المتحدة ،فيذا ليس لو عالقة بذاؾ ..فالواليات المتحدة دولة عظمى تدير
مصالح يا وممفاتيا الخطيرة وىي في حالة انتخابات ،وتستطيع متابعة القضية الفمسطينية وىي في أي
وضع ،فيي دولة مؤسسات» .ويتوقع أبو مازف ردا ببعض التضييقات مف جانب إسرائيؿ في حاؿ الذىاب
إلى األمـ المتحدة ،مثؿ ما تقوـ بو مف حجز األمواؿ وخالفو« ،إال أننا مصمموف ميما كانت األسباب عمى
المضي قدما في ىذا الطرؽ والحصوؿ عمى العضوية» ،مؤكدا أف «الحصوؿ عمى العضوية ال يغني عف
المفاوضات ..فنحف في كؿ األحواؿ متأكدوف أف المفاوضات مع إسرائيؿ ىي األساس الذي نرتكز عميو
إلقامة الدولة حتى بعد الحصوؿ عمى العضوية».
وردا عمى سؤاؿ حوؿ المصالحة الفمسطينية وامكانيات عقد لقاء مع خالد مشعؿ قريبا لتحريؾ ىذا الممؼ،
قاؿ « ال توجد أي ترتيبات لعقد لقاء مع مشعؿ ،فنحف اتفقنا عمى كؿ شيء ،والكرة اآلف في ممعب حركة
حماس ،نحف اتفقنا في القاىرة والدوحة عمى كؿ شيء» .وأضاؼ «لقد طمبنا مف حماس أف تسمح لمجنة
االنتخا بات بالذىاب إلى غزة لتسجيؿ الناخبيف الذيف ينووف الترشح وبعد ذلؾ نشكؿ الحكومة ،لكنيـ رفضوا
وقالوا لنا ممكف أف نشكؿ الحكومة أوال ،فيذه مماطمة رفضناىا ألف ىذه الحكومة ميمتيا األولى ىي
اإلشراؼ عمى االنتخابات ،فكيؼ تبدأ قبؿ عمؿ المجنة االنتخابية» .وحوؿ تشكيؿ حكومة جديدة في الوقت
الذي يتـ الحديث فيو عف المصالحة الفمسطينية ،قاؿ« :ىذا ممؼ غير مرتبط باألخ ..فعندما تعمف حماس
قبوليا بعمؿ لجنة االنتخابات سأقوـ بتشكيؿ الحكومة فو ار مف المستقميف وسأقيؿ حكومة سالـ فياض ،لكف
عموما نحف نعمـ أنيـ يقوموف بعممية انتخابات داخمية وسننتظر حتى ينتيوا منيا».
الشرق األوسط ،لندن0200/5/02 ،
 4أبو يوسف :االتحاد األوروبي يقترح التوجه إلى الجمعية العامة لنيل صفة "دولة غير عضو"
عماف – نادية سعد الديف :قاؿ عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ إف
االتحاد األوروبي تقدـ مؤخ اًر بمقترح التوجو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة لنيؿ صفة "دولة غير عضو"،
بدالً مف نتيجة "غير مضمونة" في مجمس األمف.
وأضاؼ إلى "الغد" إف الرئيس محمود عباس ،الذي يجري حالياً مباحثات في القاىرة" ،سينقؿ المقترح
األوروبي إلى لجنة المتابعة العربية ،خالؿ اجتماعيا قريباً ،التخاذ قرار بشأنو" .وأوضح أف "الجانب
الفمسطيني لـ يستطع حتى اآلف الحصوؿ عمى تأييد  9أصوات في مجمس األمف" ،مطموبة لمعضوية الكاممة
لمدولة الفمسطينية عمى حدود  7991في المنظمة األممية ،شريطة عدـ استخداـ حؽ النقض "الفيتو" .وعدا
الحد األدنى المطموب "لمعضوية الكاممة" ،فإف تيديد الواليات المتحدة باستخداـ "الفيتو" يبقى
عف عدـ تحقؽ ّ
سيفاً مسمطاً عمى الطمب الفمسطيني ما يحوؿ دوف استكماؿ الخطوات األممية.
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لكف أبو يوسؼ أكد "التمسؾ الفمسطيني بخيار العضوية الكاممة" ،مضيفاً "بدراسة المقترح األوروبي مع لجنة
المتابعة لمتوافؽ حولو ،السيما وأف نتيجة الطمب في مجمس األمف غير مضمونة .وتابع قائالً إف "المسألة
تعد أكثر سيولة في الجمعية العامة ،فيما يتـ الدخوؿ تمقائياً في الوكاالت والمنظمات الدولية التابعة لألمـ
ّ
المتحدة".
عمان0200/5/02 ،
الغدّ ،
 5عباس يجري مباحثات مع أمير قطر والمشير طنطاوي حول المصالحة الوطنية وعممية السالم
الدوحة  -القاىرة  :اجتمع الرئيس محمود عباس ،بالعاصمة القطرية الدوحة ،امس ،مع أمير قطر الشيخ
حمد بف خميفة آؿ ثاني .وتـ خالؿ االجتماع الذي جرى في مكتب األمير بفندؽ شيراتوف ،بحث العالقات
الثنائية بيف البمديف ،والمصالحة الوطنية الفمسطينية ،إضافة إلى عممية السالـ في ضوء الرسائؿ المتبادلة
بيف الرئيس ورئيس وزراء إسرائيؿ بنياميف نتنياىو.
وفي وقت سابؽ مف أمس ،عقد الرئيس ،جمسة مباحثات مع رئيس المجمس األعمى لمقوات المسمحة
المصرية المشير محمد حسيف طنطاوي ،في مقر و ازرة الدفاع بالقاىرة .وتناولت الجمسة تطورات عممية
السالـ ،والرسالة الجوابية التي تمقاىا الرئيس عباس مف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بشأف عممية السالـ.
وأطمع الرئيس عباس المشير طنطاوي عمى آخر التطورات عمى الساحة الفمسطينية في ظؿ استمرار
االستيطاف والحصار اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني ،كما بحثا ممؼ المصالحة الفمسطينية.
األيام ،رام اهلل0200/5/02 ،
 6وزير شؤون القدس :االحتالل فشل في تهويد القدس وعدد الفمسطينيين بازدياد
عبد الرؤوؼ أرناؤوط :لربما كاف العاـ الحالي والذي سبقو ىما األصعب بالنسبة لشرقي القدس المحتمة،
غير أف ـ .عدناف الحسيني ،وزير شؤوف القدس ،اعتبر في حديث لػ"األياـ" أف ىذا االحتالؿ لـ ينجح في
تحقيؽ ما ىدؼ إليو عمى الرغـ مف مختمؼ اإلجراءات التي تـ اتخاذىا منذ ذلؾ الحيف .وقاؿ الحسيني "لـ
يتركوا وسيمة لتيجير السكاف ومصادرة أراضييـ إال وقاموا بيا ،ولكف إذا ما كانت األرقاـ تتحدث عف نفسيا
فاف عدد السكاف الفمسطينييف في القدس يزيد عمى  093ألفاً وىـ يشكموف ما نسبتو  %03مف السكاف في
شطري المدينة بعد أف كانت نسبتيـ قبؿ عاميف  %03وىذا يؤكد عمى أف المقدسييف يتمسكوف بمدينتيـ
عمى الرغـ مف كؿ اإلجراءات اإلسرائيمية ،وىذا ميـ".
وعمى ذلؾ اعتبر الحسيني أف االحتالؿ اإلسرائيمي لـ ينجح بمخططاتو ،وقاؿ "ىـ(اإلسرائيميوف) فشموا في
تيويد المدينة ولـ ينجحوا فيما أرادوا تحقيقو ،لقد فشموا حتى في إدارة المدينة ،وكؿ ما فعموه ىو أنيـ جعموا
كؿ حجر في المدينة عدواً ليـ وحولوا كؿ مواطف في المدينة إلى عدو ليـ ،وبالتالي ىـ خسروا المعركة في
القدس" .وأضاؼ "صحيح أنيـ يقوموف باالعتقاالت واليدـ والمصادرة واالستيطاف ولكف ىذا لف يؤثر عمى
حقيقة أف القدس فمسطينية ميما طاؿ الزمف".
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وشدد عمى أف "اإلنساف المقدسي الفمسطيني صامد عمى أرضو" وقاؿ "قاموا بكؿ أنواع اإلجراءات مف سحب
لميويات وطرد لمسكاف ومع ذلؾ فاف السكاف يزدادوف ،وبعد وقت قصير سيصؿ نسبة السكاف إلى %33
مف سكاف شطري المدينة ،وسيزداد ىذا العدد ،عمماً بأف المخطط اإلسرائيمي األصمي ىو أف ال تزيد نسبة
السكاف عف  %22بؿ وثمة محاوالت جرت لخفض النسبة إلى ."%72
األيام ،رام اهلل0200/5/02 ،
 7المركز الفمسطيني لإلعالم :تورط مسؤولين بهيئة البترول الفمسطينية برشى بماليين الدوالرات
الضفة الغربية :كشفت مصادر مطمعة لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" عف فضيحة فساد جديدة تضاؼ إلى
سمسمة فضائح الفساد التي تعصؼ بسمطة راـ اهلل في كؿ المجاالت وىي متعمقة بييئة البتروؿ والتي تورط
مسئوليا بفضائح بمئات مالييف الدوالرات منذ قياـ السمطة وحتى اآلف .وأكدت المصادر أف سمطة راـ اهلل
ممثمة بييئة البتروؿ وجيات االختصاص منحت منذ عاـ مضى وحتى اآلف  27رخصة لمحطة محروقات
بمختمؼ محافظات الضفة مقابؿ مبالغ طائمة وشراكات غير حقيقية لمتنفذيف .وأشارت المصادر إلى أف 71
منيا منحت لرجاؿ أعماؿ بشراكات مناصفة مع قيادات أمنية كبيرة في السمطة أو قيادات متنفذة في سمطة
راـ اهلل سيمت الحصوؿ عمى ىذه التراخيص مقابؿ دخوليا شريكة بنسبة .%03
وأضافت المصادر أف رشاوى بمبالغ كبيرة دفعت كذلؾ لمحصوؿ عمى الرخص بشكؿ غير قانوني يعكس
حالة عامة مف االبتزاز واستغالؿ حاجة رجاؿ األعماؿ لمحصوؿ عمى رخص محروقات.
واستغربت المصادر كثرة الحديث عف مكافحة الفساد في الضفة الغربية في الوقت الذي ما زاؿ فيو ىذا
الممؼ وعديدة ممفات أخرى خارج حسابات ىيئة مكافحة الفساد.
المركز الفمسطيني لإلعالم0200/5/09 ،
رئيس مجمس استيطاني لحضور أحد جمساته الرسمية
 8السمطة تندد بدعوة البرلمان األوروبي
َ
(د.ب.أ) :اعتبرت السمطة الفمسطينية ،أمس ،دعوة البرلماف األوروبي رئيس مجمس (شومروف) االستيطاني
في األرض الفمسطينية المحتمة غيرشوف ميسيكا لحضور أحدى جمساتو الرسمية ،أنيا سابقة خطرة تنطوي
عمى دالالت خطرة .وقاؿ وزير الشؤوف الخارجية رياض المالكي "ننظر إلى ىذه الدعوة بخطورة بالغة جداً
ونعتبرىا سابقة خطرة يجب أال تتكرر عمى اإلطالؽ وسوؼ نعمؿ عمى عدـ تكرارىا في أي مستوى”" .وذكر
المالكي أف السمطة الفمسطينية تسعى بكؿ إمكانياتيا لدى أصدقائيا في االتحاد األوروبي إلى إدانة ىذه
الدعوة وعدـ حدوث مثميا في المستقبؿ .واعتبر أف مثؿ ىذه الخطوات مف شأنيا تشجيع البناء االستيطاني
“المخالؼ لمقانوف والذي ييدد جميع مرجعيات عممية السالـ”.
الخميج ،الشارقة0200/5/02 ،
تحركات فمسطينية لتشكيل قوة ضاغطة عمى االحتالل لوقف االستيطان
 9رياض المالكيّ :
تحرؾ
صرح وزير الخارجية الفمسطيني ،رياض المالكي ،بأف السمطة في راـ اهلل تنوي قيادة ّ
راـ اهللّ :
دبموماسي عمى مستوى المجتمع الدولي ،في محاولة لتشكيؿ قوة ضاغطة عمى السمطات اإلسرائيمية وحمميا
عمى وقؼ سياستيا االستيطانية التوسعية .وقاؿ المالكي ،في تصريحات صحفية نشرتيا وسائؿ اإلعالـ
الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية ،يوـ السبت " ،0|79إف قرار إسرائيؿ توسيع مستوطنة أرئيؿ المقامة
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عمى أراضي المواطنيف في محافظتي قمقيمية وطولكرـ ،يعتبر مخالفة قانونية صارخة تستوجب مف المجتمع
التوجو لمجمعية
الدولي موقفاً مختمفاً إزاء استمرار إسرائيؿ بمواقفيا المتصمبة" .وأ ّكد ّنية الجانب الفمسطيني
ّ
العمومية لألمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي لطرح مشروع قرار يمزـ الجانب اإلسرائيمي بوقؼ سياسة
االستيطاف وسرقة األراضي الفمسطينية ،وأضاؼ أف راـ اهلل بصدد إرساؿ رسائؿ لوزراء خارجية االتحاد
تتضمف الدعوة لػ"حماية حؿ الدولتيف إذا أرادوا حالً لمقضية الفمسطينية" ،وفؽ تصريحاتو .وأضاؼ
األوروبي
ّ
أف السمطة تف ّكر في مجموعة مف االقتراحات لمبدء في خطوات سياسية ودبموماسية ،ومف بيف ىذه
التحرؾ باتجاه األحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في مختمؼ دوؿ العالـ،
االقتراحات
ّ
لحثيا عمى التحرؾ لدى دوليا ودعـ الموقؼ الفمسطيني.
قدس برس0200/5/09 ،
 10الزهار لـ"إسرائيل" :إ ِ
نكم أقدر الناس معرفة بزوالكم ..والتدخالت األجنبية سبب جمود المصالحة
ذكرت وكالة معا اإلخبارية ،2012/5/11 ،مف غزة ،أن القيادي في حركة حماس محمود الزىار قاؿ "أف
ثوابتنا الفمسطينية وعقيدتنا اإلسالمية ليست عرضاً لمبيع أو المساومة ،ولف نتخمى عف حبة رمؿ واحدة مف
تراب فمسطيف حتى تحرير كامؿ أراضينا مف النير الى البحر" .جاءت تصريحات الزىار ضمف فعاليات
ذكرى النكبة الػ 64التي أقامتيا حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في منطقة التفاح شرؽ مدينة غزة اليوـ
السبت تحت عنواف "فمسطيف أوالً" .واضاؼ الزىار خالؿ كممتو موجيا خطابو إلسرائيؿ "إ ِ
نكـ أقدر الناس
معرفة بزوالكـ مف فمسطيف فنحف إلى العودة أقرب نقوليا ونقسـ عمييا ،ألف دماء الشيداء وأرواحيـ واألمعاء
الخاوية لألسرى ىي مف تحدد قضية فمسطيف".
وأكد الزىار عمى المضي في طريؽ المقاومة وال خيار غير المقاومة لتحرير فمسطيف ،فيي قضية كؿ عربي
في ىذا العالـ بؿ قضية كؿ مسمـ يؤمف بالقضية الفمسطينية.
وأضافت الشرق ،الدوحة ،2012/5/20 ،عف وكاالت ،أن محمود الزىار قاؿ ،مساء يوـ السبت ،إف
المقاءات بيف حركتو وفتح تتـ لكف التدخالت األجنبية والضغوط اإلسرائيمية واألمريكية عمى السمطة
الفمسطينية ىي التي تقؼ خمؼ حالة الجمود الحالية .وأضاؼ الزىار في تصريحات صحفية ،عمى ىامش
ندوة "فمسطيف أوال" التي عقدت في حي التفاح شرؽ مدينة غزة ،أف ىذه التدخالت ستزوؿ عندما تستكمؿ
األمة العربية تغيراتيا السياسية وال تصبح أدوات لتنفيذ سياسات أجنبية ،لمضغط عمى الشعب الفمسطيني
وخاصة حماس ،مشي ار إلى أف ىذه التدخالت تمس الماؿ واألمف ومصالح بعض األشخاص الغير مستعديف
لمتضحية بيذه المكاسب.
وحوؿ ما تردد عف لقاء قريب بيف قيادات مف فتح وحماس فى القاىرة ،نفى الزىار عممو بترتيب القاىرة لمقاء
رسمي بيف فتح وحماس حتى اآلف.
وحوؿ تقييمو لخطوة التعديؿ الحكومي قبؿ يوميف في حكومة راـ اهلل ،وقرار الرئيس محمود عباس ،بإجراء
االنتخابات المحمية في الضفة والقطاع ،قاؿ الزىار "،إف ىناؾ تدخالت سافرة لفبركة نتائج الطالب في
جامعات الضفة ،وىذا يشجعيـ عمى أف يرتبوا النتخابات محمية مزورة ،يشار إلى أف شبيبة حركة فتح
حصدت أعمى األصوات في نتائج انتخابات الجامعات بالضفة الغربية".

التاريخ :األحد 0220/5/02

العدد0525 :

ص7

 11حماس :لن نسمح ألحد أن يد ّنس مقدساتنا وسندافع عنها بكل ما نممك
غزة :دعت حركة المقاومة اإلسالمية حماس إلى الرباط ،يوـ األحد ( ،)5-20في المسجد األقصى ،وذلؾ
في أعقاب إعالف المغتصبيف الصياينة عف مسيرة يشارؾ فييا اآلالؼ في البمدة القديمة وصوًال إلى حائط
البراؽ في المسجد األقصى .وح ّذرت الحركة ،في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي ،االحتالؿ الصييوني
ومستوطنيف مف "مغبة المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وفي مقدمتيا المسجد األقصى" ،وقالت:
"سندافع عف قدسنا ومقدساتنا بكؿ ما نممؾ ولف نسمح ألحد أف يدنسيا" .وقالت حماس" :إنَّنا إذ نحذر
الرحاؿ
االحتالؿ مف المساس بمقدساتنا ،فإننا ندعو أىمنا في القدس وأكناؼ بيت المقدس إلى المرابطة ّ
وشد ّ
ومتطرفيو الصياينة ،كما ندعو جامعة الدوؿ العربية
نبينا مف خطر االحتالؿ
حماية ألقصانا ومسرى ّ
ّ
ومنظمة التعاوف اإلسالمي ،وجماىير أمتنا إلى تحمؿ مسؤولياتيـ تجاه مقدساتنا والتحرؾ الفاعؿ نصرة
ألىمنا ودعـ صمودىـ في مدينة القدس المحتمة".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/11 ،
 12قيس عبد الكريم :ضغوط أمريكية عمى القيادة الفمسطينية لمتخمي عن التوجه لألمم المتحدة
راـ اهلل :أكد قيادي فمسطيني مطمع ،مساء السبت ،أف ضغوط أمريكية تمارس عمى القيادة الفمسطينية مف
أجؿ التخمي عف الذىاب إلى األمـ المتحدة لنيؿ عضوية الدولة الفمسطينية في المنظمة الدولية.
قاؿ النائب قيس عبد الكريـ (أبو ليمى) ،عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،إف
"تمؾ الضغوط األمريكية متعارؼ عمييا ومستمرة بإتجاىيا المخالؼ لمقيادة الفمسطينية في توجيا لمجمعية
العامة لألمـ المتحدة ,لكف القيادة الفمسطينية متمسكة بموقفيا ولف تتنازؿ عنو" .وأشار أبو ليمى في تصريح
لمراسؿ وكالة قدس نت لألنباء إلى أف موقؼ الرئيس الفمسطيني كاف واضح بضرورة اإلعتراؼ بالدولة
الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف  1967وايقاؼ تاـ لالستيطاف ،ولذلؾ لف تكوف ىناؾ أي
مفاوضات مباشرة مع الجانب اإلسرائيمي إلى بالتزاـ إسرائيؿ بما عمييا مف التزامات .وأوضح أف "التوجو
لمجمعية العامة ىو قرار متخذ ولف يتـ التراجع عنو ,لمحصوؿ عمى مكانة دولة فمسطينية ,إلى أف يتـ
الحصوؿ عمى االعتراؼ مف قبؿ مجمس األمف الدولي ,ولكف حتى اآلف نقوـ بالمشاورات حوؿ توقيت
التوجو.
وكالة قدس نت2012/5/20 ،
 13الجهاد اإلسالمي :المقاومة هي الرد الوحيد عمى جرائم االحتالل
غزة -حامد جاد :أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسالمي محمد اليندي أف المقاومة ىي الرد
الوحيد عمى جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني وقاؿ اليندي خالؿ ميرجاف فجر الحرية
الذي نظمتو حركة الجياد أمس احتفاال بالنصر الذي حققو األسرى داخؿ السجوف "إف الشعب الفمسطيني
دائما خطوات إلى الخمؼ رغـ امتالكو لوسائؿ الخداع والتضميؿ" ،وسنحقؽ
سيما األسرى يدفعوف االحتالؿ ً
انجازات في كؿ المواجيات القادمة بإرادتنا وقوتنا ووحدتنا".
وحوؿ ذكرى النكبة وتزامنيا مع االتفاؽ الذي توصؿ األسرى إليو أخي ار إلنياء إضرابيـ قاؿ "سنحتفؿ بنكبة
الييود قر ًيبا ولف يكوف لنا نكبة بعد اليوـ طالما أف ىناؾ إرادة ومواجية قوية كالتي حدثت في السجوف".
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وأكد أف األسرى داخؿ السجوف ما كاف ليـ أف يستمروا في إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ لوال إرادتيـ الصمبة
وتوحدىـ.
وكرمت حركة الجياد اإلسالمي عددا مف المؤسسات والشخصيات التي ساندت األسرى خالؿ معركتيـ،
باإلضافة إلى تكريـ عدد مف المضربيف عف الطعاـ وذوي األسرى.
عمان2012/5/20 ،
الغدّ ،
" 14شاباك" :رائد العطار "رأس أفعى حماس" و"إرهابي" يخطط ألسر جنود إسرائيميين
غزة :كشؼ تقرير بثتو القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي أف الجيش حاوؿ أربع مرات اغتياؿ القيادي في
كتائب القساـ ،الذراع العسكرية لحركة حماس ،رائد العطار .ووصؼ التقرير العطار بأنو مف بيف «قمة»
قادة المقاومة ومطموب لالغتياؿ منذ  20سنة بسبب ضموعو في ىجمات أودت بحياة جنود إسرائيمييف خالؿ
االنتفاضة األولى (.)93-87
وقالت القناة في تقرير بعنواف «ىكذا يخطط دماغ حماس لخطؼ جنود إسرائيمييف» إنو في مرات عدة
أطمقت طائرات استطالع مف دوف طيار صواريخ «صوب أماكف كاف يعتقد بوجود العطار فييا ،لكنو لـ
يصب بأذى» .وأوضحت أف «العطار وضع لنفسو ىدفاً يتمثؿ في أسر جندي إسرائيمي جديد بأي ثمف»،
مشيرة إلى أف اعترافات أحد مقاتمي «حماس» تـ اعتقالو أخي اًر عند حدود قطاع غزة الشرقية «ألقت المزيد
مف األضواء عمى األسموب الذي اختاره العطار ألسر جنود إسرائيمييف» .وقالت« :لو أف أحداً أعاد شريط
الفيديو الذي يوثؽ المحظات األولى لتنفيذ صفقة غمعاد شاليت ،بإمكانو مالحظة شخص حاد المالمح ىادئ
وفي غاية االستعداد ألي طارئ ،يمتمؾ عيوناً مميئة باإلصرار ويرتدى مالبس عصرية جداً ىو رائد العطار،
قائد لواء رفح في كتائب القساـ» .ونسبت إلى مصادر في جياز األمف العاـ اإلسرائيمي «شاباؾ» قوليا إف
«العطار قاد بنفسو عممية أسر شاليت صيؼ عاـ  ،2006وبعد ذلؾ واصؿ االحتفاظ بشاليت بناء عمى
تعميمات قيادة القساـ» .ووصفت مصادر في «شاباؾ» العطار بأنو «رأس األفعى الحمساوية» ،إذ يعتبر
«شاباؾ» أف وحدة الكوماندو القسامية التي يرأسيا العطار «أفعى حماس» .ويتدرب أعضاء وحدة
الكوماندو ،حسب القناة ،عمى «طرؽ تخدير الجنود ،ويعكفوف عمى درس المغة العبرية ،واجادة عمميات
الرصد والتسمؿ ،والعمؿ داخؿ إسرائيؿ باستخداـ قصص تغطية» .وقاؿ ضابط رفيع في «شاباؾ» لمقناة:
«بالنسبة إلينا ،الحساب مع العطار رأس األفعى مفتوح ،وطالما العطار بقي حياً سيحاوؿ أسر جنود
إسرائيمييف».
الحياة ،لندن2012/5/20 ،
 15فتح وحماس تبحثان المصالحة في القاهرة
عماف  -نادية سعد الديف :تجتمع حركتا فتح وحماس خالؿ األسبوع الحالي في القاىرة لبحث خطوات
المصالحة وتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني ،وسط خالؼ برز مؤخ اًر حوؿ التعديؿ الحكومي واالنتخابات
المحمية .وقد يميد لقاء عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس موسى أبو مرزوؽ ،المقرر خالؿ أياـ ،لمقاء يجمع الرئيس محمود عباس ،الموجود حالياً في القاىرة،
ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ.
الغد ،عمان2012/5/20 ،
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 16حركة األحرار :تدعو السمطة إلى رفع يدها عن المقاومة في الضفة لحماية المقدسات
غزة :دعت حركة "األحرار" الفمسطينية أجيزة األمف التابعة لمسمطة (الضفة الغربية) إلى رفع يدىا عف
المقاومة مف أجؿ الدفاع عف المقدسات وحمايتيا ،في ظؿ تصاعد االعتداءات اإلسرائيمية بحقيا .وقالت
الحركة ،في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو" :ندعو السمطة في راـ اهلل إلى إطالؽ يد المقاومة
ردا عمى إعالف
كي تأخذ دورىا في لجـ المستوطنيف ومنعيـ مف انتياؾ حرمة المقدسات وتدنيسيا" ،وذلؾ ً
عشرات آالؼ المستوطنيف تنظيـ مسيرة لممسجد األقصى يوـ األحد (.)5|20
وأضافت" :إننا في حركة األحرار الفمسطينية نحذر مف تداعيات االقتحامات المستمرة لممسجد األقصى،
وندعو أىمنا في مدينة القدس المحتمة وفي فمسطيف المحتمة عاـ  1948لشد الرحاؿ والزحؼ نحو المسجد
األقصى لحمايتو ومنع أية محاولة صييونية القتحامو" .ودعت "األحرار" منظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة
الدوؿ العربية إلى أخذ دورىا في حماية المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية".
قدس برس2012/5/11 ،
 25الخارجية اإلسرائيمية تستدعي سفير جنوب أفريقيا لالحتجاج بشأن منتجات المستوطنات
راـ اهلل :ذكػرت صػػحيفة يػػديعوت احرونػوت عمػػى موقعيػػا االلكترونػػي امػس السػػبت ،اف الخارجيػػة اإلسػرائيمية
اسػػتدعت سػػفير جنػػوب افريقيػػا فػػي "إسػرائيؿ" فػػي موعػػد حػػدد اليػػوـ االحػػد ،حيػػث سػػيتـ خاللػػو استيضػػاح قػرار
بالده فصؿ منتجات المستوطنات عف المنتجات اإلسرائيمية االخرى وتوبيخو عمى اتخاذ بالده ىذا القرار.
وكانت مصادر في الخارجية اإلسرائيمية ،قد وصفت القرار بػالعنصري ومػف شػأنو اف يمػس بجميػع المنتجػات
اإلسرائيمية المصدرة الى جنوب افريقيا.
ونقؿ عف وزير التجارة واالقتصاد روب ديفيس قولو إف «المستيمكيف في جنوب أفريقيا يجب أال يتـ تضميميـ
باالعتقاد أف المنتجات التي تنتج فػي األ ارضػي المحتمػة ىػي منتجػات إسػرائيمية المنشػأ» .ووفقػا لػديفيس الػذي
دعا المواطنيف لمتعميؽ عمى ىذه المسألة ،سيتحمؿ التجار مسؤولية وضػع الممصػؽ الصػحيح .وقػاؿ «إف أي
تضميؿ سيكوف انتياكا لميثاؽ حماية المستيمؾ».
الحياة الجديدة ،رام اهلل0220/5/02 ،
جراء العنف خالل العقد الماضي
 26وزارة األمن الداخمي 64 :مميار دوالر خسائر "إسرائيل" ّ
لنػدف :أظيػرت معطيػػات رسػمية صػادرة عػػف و ازرة "األمػف الػػداخمي" اإلسػرائيمية ،أف تصػاعد موجػػة العنػؼ فػػي
الدولة العبرية خالؿ العقد الماضي ،ألحؽ باقتصادىا أض ار اًر مادية جسيمة.
تفاعػػا ممحوظػاً فػػي حجػػـ مخالفػػات العنػػؼ مقارنػػة مػػع عػػاـ
وجػػاء فػػي تقريػػر الػػو ازرة أف العػػاـ الماضػػي سػػجؿ ار ً
 ،0222حيػػث بم ػغ حجػػـ الضػػرر االقتصػػادي المت ػراكـ ج ػراء ظػػاىرة العنػػؼ خػػالؿ العقػػد الماضػػي (– 0222
 )0222نحو  277مميار شيكؿ (أي أكثر مف  4660مميار دوالر).
وعولت الو ازرة عمى مكافحػة جػرائـ العنػؼ فػي محاولػة لتحسػيف المسػتوى االقتصػادي لمدولػة العبريػة واإلسػياـ
ّ
في تييئة البنية التحتية الالزمة لتحقيؽ النمو لالقتصاد اإلسرائيمي ،وفؽ تقديرىا .وكانػت تقػارير صػحفية ،قػد
رصدت ارتفاعاً ممموساً في نسبة الطمب عمى وسائؿ الدفاع عف النفس بػيف اإلسػرائيمييف فػي أعقػاب تصػاعد
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موج ػػة العن ػػؼ ف ػػي الدول ػػة العبري ػػة ،موض ػػحةً أف الطمب ػػات ترك ػػزت عم ػػى شػ ػراء غ ػػاز الفمف ػػؿ ،أدوات الص ػػعؽ
الكيربائي والغاز المسيؿ لمدموع.
الشرق األوسط ،لندن0220/5/02 ،
 27حممة صهيونية ضد حركة "السالم اآلن"
غػزة :نشػػرت منظمػػة “الثػػورة الصػػييونية الثانيػػة” اإلسػرائيمية المتطرفػػة أمػػس إعالنػػا مصػػو اًر فػػي موقػػع صػػحيفة
يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية اإللكتروني عمى شبكة لمتحريض عمى حركة “السالـ اآلف” الداعية إلى تحقيؽ
السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وفؽ مبدأ حؿ الدولتيف.
فػػي إطػػار حممػػة دعائيػػة ضػػدىا تحػػت عن ػواف “تحريػػر القػػدس وفقػػا لمسػػالـ اآلف ىػػو مػػنح المسػػجد األقصػػى
لمفمسطينييف” .ويقوؿ اإلعالف “إف حركة السالـ اآلف تعمؿ منذ سنوات ضد فكرة توحيد القدس تحػت السػيادة
اإلس ػرائيمية وىػػي تضػػر بسػػيادة إس ػرائيؿ عمػػى أكثػػر األمػػاكف قدسػػية لمييػػود وتػػدعو إلػػى إعػػادة القػػدس القديمػػة
والمس ػػجد األقص ػػى لمفمس ػػطينييف ,وتع ػػارض البن ػػاء االس ػػتيطاني ،وحت ػػى إني ػػا تب ػػرر اإلجػ ػراءات الدولي ػػة ض ػػد
إسػرائيؿ” .ويضػػيؼ “لػػـ تكػػف حركػػة السػػالـ اآلف إلػػى ىػػذا الحػػد وكانػػت فػػي الماضػػي ذخػ ار لمصػػييونية ،ولكػػف
أمػواؿ الػػدعـ األوروبػػي الػػذي تتمقػػاه اآلف جعميػػا تحػػرؼ وجيتيػػا” .ويتػػابع “لقػػد حػػاف الوقػػت لوضػػع حػػد لمت كػػؿ
الزاحؼ والخطير ضد الصييونية بقيادة السالـ اآلف .حاف الوقت لتعزيز سيادة إسرائيؿ عمى القدس
االتحاد ،أبو ظبي0220/5/02 ،
 02محكمة إسرائيمية تقضي بتساوي األجور بين الجنسين
القدس  -أميرة فيمي :حممت المحكمة اإلسرائيمية العميا يوـ الجمعة أصػحاب العمػؿ مسػؤولية صػرؼ رواتػب
متساوية لمعامميف والعامالت لػدييـ .وقػد يسػاعد الحكػـ اليػاـ عمػى تضػييؽ الفػوارؽ بػيف الجنسػيف فػي األجػور
وىػػي أكبػػر بكثيػػر فػػي إس ػرائيؿ ممػػا ىػػي عميػػو فػػي معظػػـ الػػدوؿ الغربيػػة .وأبطمػػت المحكمػػة العميػػا بػػذلؾ حكػػـ
محكمة أقؿ درجة بشأف موظفة سػابقة فػي متجػر كػاف راتبيػا أقػؿ  55فػي المئػة عػف ارتػب زميػؿ ليػا .وكانػت
المحكمة قد قضت بأف الفارؽ مشروع وانو نتيجة لمساومات حوؿ العقد وليس تفرقة بيف الجنسيف.
وكالة رويترز لألنباء0220/5/27 ،
 02األسير المحرر سعيد العتبة :ما حققه األسر يفوق التصور
راـ اهلل :وصؼ األسير المحرر سعيد العتبة ( 62عاماً) الذي أمضى أكثر مف نصؼ عمره في سجوف
االحتالؿ ،ما حققو األسرى في إضرابيـ األخير بأنو مف أىـ اإلنجازات السياسية والمطمبية التي حققتيا
الحركة األسيرة .وأوضح لػ“الخميج” ،أف ىذا االنتصار بجوعيـ ومعاناتيـ يميد الطريؽ نحو انطالقة جديدة
في حياة الحركة األسيرة والشعب الفمسطيني باعتبار اف األسرى يمثموف الضمير والقمب النابض .ودعا الى
استثمار انتصار األسرى في إنياء االنقساـ.
الخميج ،الشارقة0220/5/02 ،
 72 00ألف مستوطن يخترقون قمب القدس ..والمقدسيون يستعدون لممواجهة مؤكدين :األرض لنا
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راـ اهلل  -كفاح زبوف :بينما يسعى عشرات آالؼ المستوطنيف إلرساؿ رسالة مفادىا أف القدس الشرقية جزء
ال يتج أز مف إسرائيؿ ،يستعد آالؼ الفمسطينييف إلرساؿ رسالة مضادة بأف القدس عربية خالصة .ويخطط
المستوطنوف ،اليوـ ،لتنظيـ مسيرة كبيرة في قمب المدينة المقدسة بمناسبة «يوـ القدس» ،وىو اليوـ الذي
احتمت فيو إسرائيؿ شرقي القدس وضمتيا لمجزء الغربي منيا.
وقررت الشرطة اإلسرائيمية إغالؽ كؿ الشوارع المؤدية إلى قمب البمدة القديمة ،ومف ثـ إلى حائط البراؽ
الذي يطمؽ عميو الييود اسـ حائط «المبكى» ،بما فييا مداخؿ البمدات المحاذية لألقصى ،مثؿ بمدة سمواف،
لتسييؿ مرور المسيرة الكبرى التي يتوقع أف يزيد عددىا عمى  92ألفا .ووزعت الشرطة اإلسرائيمية بيانات
لألىالي العرب ،حددت فييا أسماء الشوارع المغمقة ،وطمبت منيـ أيضا إغالؽ المحالت التجارية في ىذه
الشوارع والبمدة القديمة تجنبا «لالحتكاؾ».
وتنقسـ مسيرة المستوطنيف اليوـ إلى قسميف ،واحدة يتوقع أف يبمغ عددىا  52ألفا تنطمؽ مف غرب المدينة
إلى باب العامود مرو ار بالبمدة القديمة وأبواب القدس نحو الحائط ،والثانية يتوقع أف يصؿ عددىا  42ألفا
تمر عبر الشوارع الرئيسية المحاذية ألسوار القدس عبر شارع السمطاف سميماف ،ثـ باب الساىرة فاألسباط،
وشارع الواد إلى الحائط.
وجاء في البياف اإلسرائيمي« :يوـ األحد تتغير حركة المشاة ،ونطمب مف التجار إغالؽ محاليـ في شوارع
الممؾ داود وباب السمسمة وحاجاي ،لمنع االحتكاؾ».
وقاؿ فخري أبو دياب ،رئيس لجنة الدفاع عف سمواف« :ىذه المسيرة مستفزة إلى حد كبير ،وتعني تعطيؿ
الحياة العربية في القدس ومحيط األقصى» .وأضاؼ لػ«الشرؽ األوسط»« :إنيا تتـ برعاية رسمية؛ إذ تغمؽ
الشرطة الطرؽ ،وتؤمف وصوؿ المستوطنيف إلى المنطقة ،وتحمي المسيرة ،ويتضمف ذلؾ رسائؿ مشتركة».
وقاؿ أبو دياب« :ال يمكف إيقاؼ المسيرة ،لكننا سنعطميا قدر اإلمكاف» .وأضاؼ« :سنرسؿ رسالة مضادة،
سنقؼ عمى مداخؿ الشوارع ونرفع أسماءىا العربية ،وسنسير معا نحو المسجد األقصى ونصمي ونرابط
فيو» .وثمة دعوات مكثفة أطمقت في األياـ األخيرة في القدس ،عبر مواقع التواصؿ االجتماعي ومكبرات
المساجد وبعض االجتماعات الخاصة ،لشد الرحاؿ إلى المسجد األقصى اليوـ لمواجية مسيرة المستوطنيف.
ودعا الشيخ يوسؼ ادعيس ،رئيس المحكمة العميا الشرعية رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي ،في بياف
لو أمس ،المقدسييف إلى «أخذ الحيطة والحذر مف مخططات قوات االحتالؿ والمستوطنيف إزاء المسجد
األقصى المبارؾ ،وشد الرحاؿ إليو والمرابطة فيو ،وذلؾ لمتصدي لعمميات اقتحامو المتوقعة األحد».
وأضاؼ« :إف المدينة المقدسة تشيد تصعيدا خطي ار في وتيرة االعتداءات واالنتياكات اإلسرائيمية ليا ،مما
يستدعي مف المجتمع الدولي وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ضرورة التحرؾ الفوري
والعاجؿ لحماية القدس ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية» ،محذ ار في الوقت نفسو مف إقداـ المستوطنيف عمى
ارتكاب مجزرة ضد المواطنيف المقدسييف في البمدة القديمة.
الشرق األوسط ،لندن0220/5/02 ،

 0.مفتي القدس" :إسرائيل" تتحمل مسؤولية تصرفات المتطرفين
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حذر مفتي القدس الشيخ محمد حسيف مف مغبة قياـ المتطرفيف الييود باقتحاـ المسجد األقصى أو االعتداء
عمى المقدسييف .وقاؿ حسيف أمس إف "الحكومة اإلسرائيمية تتحمؿ مسؤولية استف اززات المستوطنيف
المستمرة ،والتي سيكوف نتيجتيا مزيداً مف العنؼ واالحتقاف بالمنطقة" ،مضيفاً أف "قوات االحتالؿ
والمتطرفيف الييود يحاولوف دائماً التعدي عمى المقدسات اإلسالمية ،واثارة المشاكؿ التي ال تخمؼ إال التوتر
والعنؼ" ،داعياً أبناء القدس الى "التواجد بصفة مستمرة بالمسجد األقصى لما لو مف أثر فى ردع الجماعات
الييودية المتطرفة" .واستنكر حسيف ،إعالف الييود المتطرفيف القياـ بمسيرة اليوـ األحد باتجاه حائط البراؽ،
قائالً إف عمى قوات االحتالؿ اإلسرائيمي احتراـ المقدسات اإلسالمية ،بدالً مف حماية ىذه المسيرات
االستف اززية التي مف شأنيا تأجيج األوضاع واثارة التوتر.
المستقبل ،بيروت0220/5/02 ،
 06ناجح بكيرات %7.36 :من أراضي القدس تحت سيطرة االحتالل حاليا
غزة :أكد رئيس قسـ المخطوطات بالمسجد األقصى ناجح بكيرات أف مدينة القدس تتعرض لخطر أكبر مف
السابؽ ،مشي ار إلى أف  9568مف األراضي في القدس منذ عاـ النكبة وحتى اآلف أصبحت تحت سيطرة
إسرائيؿ ،إضافة إلى محاوالتيا لبناء مستعمرات عمى باقي األراضي تدريجياً.
وكالة قدس نت0220/5/02 ،
 05فخري أبو دياب %44 :من المقدسيين معرضون لمتهجير بسبب الديون التي يفرضها االحتالل
القدس :كشؼ باحث فمسطيني ،النقاب عف مديونية أكثر مف ثمثي المواطنيف المقدسييف ألجيزة ودوائر
االحتالؿ الصييوني المختمفة .وقاؿ الناشط والباحث المقدسي ،فخري أبو دياب ،إنو استناداً لبيانات
تبيف وجود ما يزيد عف  45ألؼ ممؼ ديف في دائرة اإلجراء
ومعطيات رسمية صييونية حصؿ عمييا ،فقد ّ
وتقدر بعشرات مالييف
والتحصيؿ الصييونية المعنية بجباية الديوف المستحقة لممؤسسات اإلسرائيمية،
ّ
تـ رصد وجود تسعة آالؼ وثالثمائة
الشواقؿ .وأوضح أبو دياب ،في بياف صحفي يوـ السبت  ،5/29أنو ّ
ممؼ ديف مترتب عمى مواطنيف مقدسييف لصالح ما يسمى دائرتي ضريبة الدخؿ و"التأميف الوطني"
الصييونيتيف ،إضافة لػ  25ألؼ آخريف بمبالغ كبيرة مستحقة لبمدية القدس االحتالؿ ،وىو ما يعني أف أكثر
مف ثمثي المقدسييف مدينوف لمدوائر الرسمية والحكومية الصييونية بمبالغ كبيرة جداً ،وفؽ قولو.
وأضاؼ أف أكبر نسبة مف ديوف المقدسييف تذىب لصالح ضريبة المسقفات المعروفة ييودياً بػ "األرنونا"،
تمييا مؤسسة التأميف التي تعتمد قانوف سحب المواطنة مف الفمسطينييف عند تخمفيـ عف دفع الديوف المترتبة
عمييـ ،مح ّذ اًر مف تداعيات تزايد المديونية عمى المقدسييف لتش ّكؿ "عامؿ تيجير وطرد اقتصادي ومعيشي
سيستغمو االحتالؿ لتيجير المقدسييف" .وأضاؼ "بما أف نسبة الفقر في القدس ىي  78في المائة (حسب
تقارير حقوقية وبحثية) ،فإف المقدسييف لف يستطيعوا دفع ديونيـ وبالكاد يستطيعوف العيش ،وحيث أف قوانيف
المؤسسات الصييونية ىو حجز الممتمكات أو مصادرتيا بحجج الديوف المترتبة عمى المقدسييف ،فإف
الخطر سيداىـ المقدسييف عف طريؽ الديوف".
المركز الفمسطيني لإلعالم0220/5/27 ،
 04خميل التفكجي" :إصبع أرائيل" يشكل عمقا استراتيجيا لقوات االحتالل
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قاؿ الخبير في شؤوف االستيطاف خميؿ التفكجي إف ما يعرؼ بػ"إصبع أرائيؿ" االستيطاني ييدؼ باألساس
لتشكيؿ كتمة استيطانية تمتد قاعدتو مف بمدتي كفر قاسـ وكفر بارة داخؿ الخط األخضر وحتى غور األردف
لقطع شماؿ الضفة عف جنوبيا .وأوضح التفكجي في تصريح إلذاعة "صوت فمسطيف" الرسمية السبت -29
 ،0220-5أف ىذه الكتمة االستيطانية ستشكؿ العمؽ االستراتيجي لنقؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مف
منطقة الساحؿ باتجاه غور األردف دوف عوائؽ .وأشار إلى أف الكتمة االستيطانية تتكوف مف كتمتيف ،األولى
تضـ ثماني مستوطنات ومف ضمنيا :معاليو وكارنيو وغانيو شمروف ونيفويـ وكاديـ وتسوفيـ ،بعمؽ عشرة
كيمو متر تسيطر عمى مساحات كبيرة مف األراضي ،باإلضافة إلى أ ارضي المحميات الطبيعية في وادي
قانا.
وفيما يتعمؽ بمستوطنة "ارائيؿ" ،أكد التفكجي أف المخطط الييكمي ليا يبمغ حوالي ثالثيف كيمو مت ار بشكؿ
طولي ،مشي اًر إلى إنجاز ثالثة كيمو متر أي عشرة بالمائة ،ما يعنى مصادرة المزيد مف أراضي المواطنيف
في مردة وكفؿ حارس وكفر القؼ وبروقيف.
فمسطين أون الين0220/5/27 ،
 05مستوطنون يهاجمون عصيرة القبمية وبيت أمر إصابة عدد من المواطنين خالل التصدي لهم
مندوبو "األياـ" -و كاالت :ىاجـ عشرات المستوطنيف مساء امس منازؿ المواطنيف وممتمكاتيـ بالحجارة في
المنطقة الشرقية لبمدة عصيرة القبمية القريبة مف مستوطنة "يتسيار" ،وعمى إثر ذلؾ اندلعت اشتباكات بيف
األىالي والمستوطنيف أسفرت عف إصابة الشاب نمر فتحي برصاصة في الرقبة والشاب أحمد جبر جبريؿ
بحجر في وجيو ألقاه عميو المستوطنوف.
وكانت مجموعة مف المستوطنيف أضرمت النار في األراضي الزراعية القريبة مف مستوطنة 'يتسيار' مف
الناحية الشرقية الجنوبية لقرية عصيرة القبمية ،بحماية جنود االحتالؿ.
وفي تطور الحؽ ،وصؿ أكثر مف  522مستوطف مف 'يتسيار' بعضيـ مسمح وممثـ إلى محيط قرية عصيرة
القبمية ،وشرعوا برشؽ المواطنيف بالحجارة ،فيما أطمؽ جنود االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع باتجاه
المواطنيف ،ما أدى إلى وقوع عدة إصابات وحاالت اختناؽ ،كما اعتدى الجنود والمستوطنوف عمى
الصحافييف أثناء تواجدىـ في تمؾ المنطقة.
وفي سياؽ آخر اندلعت عصر امس مواجيات عنيفة بيف الشباف وقوات االحتالؿ التي اقتحمت قرية عراؽ
بوريف جنوب نابمس.
وفي محافظة الخميؿ ،أصيب ،أمس 5 ،مواطنيف في بمدة بيت أمر جراء اعتداء قوات االحتالؿ عمى
التظاىرة األسبوعية ضد االستيطاف ،في محيط مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب البمدة.
األيام ،رام اهلل0220/5/02 ،
 06مستوطنون يقتمعون أشجار زيتون في الخميل ونابمس
لندف :أقدـ مستوطنوف أمس عمى اقتالع أشجار زيتوف وأشجار مثمرة في بمدتي بيت أمر بمحافظة الخميؿ
وبوريف بمحافظة نابمس .وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف في بيت أمر محمد
عياد عوض ،إف المستوطنيف اقتمعوا عشرات األشجار المثمرة مف الزيتوف والموزيات في البمدة صباح أمس.
وكتبوا شعارات عنصرية تيدد بالقتؿ والطرد مف األرض مثؿ «الموت لمعرب» ،و«دفع الثمف» ،عمى مرأى
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ومسمع مف عناصر الجيش اإلسرائيمي الذيف يتمركزوف بشكؿ دائـ في النقطة العسكرية التي تطؿ عمى
األرض المستيدفة .وأكد عياد أف مستوطنيف آخريف مف كرمي تسور المقامة عمى أراضي جنوب بيت أمر،
اقتحموا األراضي الزراعية المحاذية لممستوطنة وأتمفوا عشرات كروـ العنب والموزيات.
الشرق األوسط ،لندن0220/5/02 ،
 07شبان من غزة والضفة يخوضون إضرابا مفتوحا طعام حتى إنهاء االنقسام
غزة :أقدـ مجموعة مف النشطاء الشباب في غزة والضفة عمى إعالف إضرابيـ عف الطعاـ بدءاً مف األمس
عبر صفحات التواصؿ االجتماعي ،بيدؼ إنياء االنقساـ وتنفيذ المصالحة الفمسطينية .وقاؿ النشطاء :إف
إضرابيـ ،الذي يحمؿ عنواف «إضراب الوحدة الوطنية وانياء االنقساـ» ،ييدؼ إلى توصيؿ رسالة مفادىا
أف «االنقساـ أثر سمباً عمى مسيرة الشعب الفمسطيني النضالية ،وتسبب في تراكـ الكثير مف التبعات المدمرة
والكارثية ،وعمى رأسيا انعداـ األمف االجتماعي وتفسخ النسيج الوحدوي».
ودعا الناشطوف الرئيس محمود عباس إلى زيارة قطاع غزة بأسرع وقت ممكف والجموس مع رئيس الحكومة
إسماعيؿ ىنية «ما مف شأنو تذويب وتذليؿ العقبات كافة التي تقؼ أماـ المصالحة» ،مطالبيف كال الطرفيف
بالتجاوب مع إرادة الشعب الفمسطيني.
البيان ،دبي0220/5/02 ،
 .2لجنة المتابعة الفمسطينية في "عين الحموة" تدين أي عمل يمس أمن المخيم والجوار
صيدا :في ضوء التطورات األمنية التي شيدىا مخيـ عيف الحموة ومحيطو مؤخ ار بعد خروج مجموعة مف
المطموبيف مف المخيـ واحباط عممية تيريب أسمحة وذخائر مف داخمو عبر منطقة تعمير عيف الحموة ،عقدت
لجنة المتابعة لمقوى الفمسطينية الوطنية واإلسالمية في مخيـ عيف الحموة اجتماعا ليا في مقر منظمة
الصاعقة داخؿ المخيـ خصص لمناقشة األوضاع األمنية المستجدة .وصدر عف المجتمعيف بياف تاله أميف
سر لجنة المتابعة عبد مقدح وجاء فيو" :أكدت المجنة عمى الحفاظ عمى امف المخيـ والجوار وعدـ زج
المخيـ في التجاذبات السياسية الداخمية المبنانية .وحوؿ ما تناقمتو وسائؿ االعالـ عف ضبط بعض األسمحة
عمى حواجز الجيش المبناني في محيط المخيـ التي كانت ميربة مف المخيـ الى الخارج ،اكدت لجنة
المتابعة عمى رفع الغطاء السياسي عف اي عممية اتجار بالسالح داخؿ المخيـ وخارجو ،وحذرت الجميع مف
زج المخيـ في ىذا المجاؿ واكدت انيا ستحاسب كؿ مخؿ بأمف واستقرار المخيـ والجوار" .واعمنت المجنة
"ادانتيا اي عمؿ فردي أو جماعي مف شأنو المس بأمف المخيـ والجوار وستتخذ االجراءات الحاسمة بحؽ
كؿ مخؿ".
المستقبل ،بيروت0220/5/02 ،

عمان :تجمع "شباب مخيم البقعة" يطالب األونروا بتحسين الخدمات في المخيمات الفمسطينية
ّ .2
السمط – رامي عصفور :طالب تجمع شباب مخيـ البقعة ،وكالة االونروا ،بتحسيف خدماتيا المقدمة ألبناء
المخيمات في المممكة عموما ،ومخيـ البقعة بشكؿ خاص .وطالب في البياف الذي أصدره وحصمت
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«الدستور» عمى نسخة منو ،بتحسيف مستوى الخدمات المقدمة في المخيمات وتمبية مطالبيا ومنيا ،زيادة
عدد عماؿ النظافة ،وتحسيف الوضع الصحي ،وتعزيز األطباء في العيادات ،ونقؿ مكبات القمامة إلى خارج
المخيـ كونيا تشكؿ مكرىة صحية ،ورفع أسوار المدارس.
عمان0220/5/02 ،
الدستورّ ،
 .0جنين :نقابات عمال فمسطين تطالب بإقرار الحد األدنى لألجور
طالب ممثمو االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف فرع جنيف ،أثناء لقائيـ محافظ جنيف المواء طالؿ دويكات
بالعمؿ عمى إقرار نظاـ حد ادنى لألجور يوفر الحماية االجتماعية لمعماؿ وأسرىـ  ،بما يتناسب مع غالء
المعيشة وارتفاع األسعار المتسارع لمسمع والمواد الغذائية واالستيالكية ،واإلسراع في إنجاز مشروع المنطقة
الصناعية ،والعمؿ عمى حؿ أزمة مزارعي التبغ والمفاحـ.
عمان0220/5/02 ،
الدستورّ ،
 ..جمعية النقل الخاص :نقص الوقود يؤثر سمبا عمى نقل البضائع في غزة
قاؿ جياد اسميـ رئيس جمعية النقؿ الخاص بقطاع غزة أف أزمة الوقود بدأت تؤثر عمى عمميات نقؿ
البضائع مف معبر كرـ ابو سالـ الى قطاع غزة .وأكد اسميـ اف  %02فقط مف الشاحنات تمكنت مف العمؿ
ونقؿ بضائع لغزة ،فيما توقفت  %82بسبب نقص الوقود ،قائال" :اف المفاوضات مع الحكومة المقالة لتزويد
الشاحنات بالوقود تراوح مكانيا" .واوضح سميـ اف  %02مف الشاحنات العاممة تعمؿ مف خالؿ شراء
السائقيف لوقود خاص ،مشي ار إلى إف توقؼ الشاحنات سيؤثر سمبيا عمى سكاف قطاع غزة مف خالؿ تأخير
المساعدات والبضائع مف الوصوؿ لألسواؽ .وناشد سميـ حكومتي غزة وراـ اهلل والدوؿ األوروبية بالتدخؿ
إلنياء ىذه األزمة وتوفير الوقود لمشاحنات العاممة في القطاع.
عمان0220/5/02 ،
الدستورّ ،
 .6طمبة كتمة بيرزيت :اعتصامنا لن يتوقف إال بتوقف االعتقال السياسي
راـ اهلل :يواصؿ عشرات الطمبة مف نشطاء الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت اعتصاميـ ضد مالحقتيـ
مف قبؿ األجيزة األمنية في الضفة الغربية ،لميوـ الخامس عشر عمى التوالي داخؿ حرـ الجامعة .وقاؿ
الناطؽ االعالمي باسـ المعتصميف سعيد قصراوي انو وزمالئو مصمموف عمى استمرار االعتصاـ داخؿ
حرـ جامعتيـ الى حيف توقؼ االجيزة االمنية عف مالحقة ابناء الكتمة االسالمية وزجيـ في السجوف عمى
خمفية نشاطاتيـ النقابية والسياسية.
المركز الفمسطيني لإلعالم0220/5/27 ،

 .5وزارة الشؤون االجتماعية :خطة من ثالث مراحل لعالج ظاهرة التسول في غزة
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غزة -فاطمة أبو حية :قاؿ وكيؿ مساعد و ازرة الشئوف االجتماعية عمر الدربي في حديث لػ"فمسطيف" :إف
و ازرتو وضعت خطة مف ثالث مراحؿ لمكافحة ظاىرة التسوؿ المنتشرة في قطاع غزة ،تنفيذاً لقرار مجمس
الوزراء الذي اتخذه في جمستو األخيرة.
فمسطين أون الين0220/5/27 ،
 .4األونروا 662 :فمسطينيا مقيما في سوريا لجأوا إلى األردن
عماف  -ماجد القرعاف :ثمنت وكالة األونروا مستوى التنسيؽ مع الحكومة االردنية والمفوضية العميا لشؤوف
الالجئيف في أمر رعاية واستقباؿ الالجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا .واشارت مدير االعالـ في
األونروا أنوار أبو سكينة الى أف عدد الالجئيف الفمسطينييف الذيف قدموا مف سوريا الى المممكة وفؽ آخر
إحصائية بمغ  482الجئا مف ضمنيـ نحو  552الجئا يحمموف الوثائؽ السورية.
عمان0220/5/02 ،
الدستورّ ،
 .5مركز سواسية يطالب بالتدخل العاجل إلنقاذ مرضى الكمى بقطاع غزة
غزة :حذر مركز سواسية لحقوؽ اإلنساف مف توقؼ القطاع الصحي في قطاع غزة وخاصة وحدات غسيؿ
الكمى في اي لحظة عف تقديـ خدماتو لممرضى بسبب قرب نفاد التوصيالت الدموية خالؿ االياـ القميمة،
والذي يعد أىـ المستيمكات الطبية الالزمة لعممية غسيؿ الكمى ،باإلضافة الى نفاد األدوية والمستيمكات
الطبية الالزمة ليؤالء المرضى وىو ما يعرض حياتيـ لمموت والبالغ عددىـ ( 424مرضى ) ىـ بحاجة إلى
عممية غسؿ لمكمى ثالث مرات أسبوعيا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0220/5/02 ،
 .6غزة :وفد "أنصار  "0األردنية يشارك في وضع حجر األساس لمركز تدريب مهني وحرفي
غزة  -إيياب مجاىد :واصؿ الوفد المرافؽ لقافمة أنصار  0األردنية الموجودة في قطاع غزة لميوـ الثالث
عمى التوالي جوالتو في قطاع غزة .وشارؾ الوفد في وضع حجر األساس لمركز التدريب الميني والحرفي
ضمف مقر نقابة الميندسيف فرع خاف يونس والذي تـ تدشينو بالتعاوف مع لجنة شرياف الحياة األردنية.
وقاؿ رئيس المجنة والقافمة الميندس وائؿ السقا إف المركز ىو حصيمة التبرعات التي جمعتيا المجنة مف
النقابات المينية والمواطنيف.
مف جانبو ،شكر نقيب الميندسيف في القطاع الميندس عبيد جيود النقابات المينية األردنية ونقابة
الميندسيف في دعـ الكثير مف المشاريع في قطاع غزة.
الدستور ،عمان0220/5/2 ،

 .7النقابات األردنية تحتفي بصمود األسر في المعتقالت اإلسرائيمية
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عماف – بت ار :نظمت الفعاليات النقابية في مجمع النقابات المينية أمس السبت ميرجاناً جماىيرياً احتفاء
بانتصار األسرى في المعتقالت اإلسرائيمية في ثورة الكرامة واألمعاء الخاوية التي قادت إلى إنياء العزؿ
ضدىـ ،والسماح لذوييـ بزيارتيـ.
االنفرادي ّ
وقاؿ رئيس النقباء نقيب األطباء الدكتور احمد العرموطي إف األسرى بما يممكونو مف عزـ وارادة حطموا
األغالؿ بأمعائيـ الخاوية وارادتيـ الفوالذية ،مشي اًر إلى أف ىذه اإلرادة ستقود إلى االنتصار الكامؿ وتحرير
فمسطيف بكامميا وعاصمتيا القدس الشريؼ.
وتحدث نقيب المحاميف مازف ارشيدات عف مبادرة نقابتو بتشكيؿ لجنة قانونية لمتابعة قضية األسرى في
المعتقالت اإلسرائيمية.
وحيا مسؤوؿ لجنة األسرى في الحركة اإلسالمية ـ .عمي أبو السكر األسرى والمعتقميف عمى صمودىـ
وعزيمتيـ وارادتيـ ،بكسر العزؿ االنفرادي المفروض عمييـ.
واستعرض رئيس المجنة الوطنية لألسرى والمفقوديف في المعتقالت اإلسرائيمية ،األسير المحرر فادي فرح،
المواقؼ الدولية والمحمية التي تضامنت مع األسرى ،ومنيا دور النقابات المينية في ىذا الصدد .وألقى
محمد نزاؿ كممة ذوي األسرى ،مباركا الجيود التي بذلت لإلفراج عنيـ.
عمان0220/5/02 ،
الرأيّ ،
 62لجنة الحريات في نقابة المهندسين األردنيين :المرحمة القادمة ستكون مرحمة انتصارات لألسر
عماف :قاؿ رئيس لجنة الحريات في نقابة الميندسيف األردنييف الميندس ذيب غنما إف األسرى األبطاؿ في
سجوف االحتالؿ الصييوني صنعوا نقمة نوعية في مستوى طرح قضيتيـ وتحقيؽ مطالبيـ ،الفتا إلى أف
الكياف الصييوني رضخ لمطالب األسرى بعدما حشر بزاوية وخسر معركتو إعالمياً داخمياً وخارجياً .وأشار
غنما الذي يشغؿ عضوية المجنة الوطنية لألسرى والمفقوديف في المعتقالت الصييونية في حوار مع المركز
الفمسطيني لإلعالـ يوـ السبت  5/29إلى "أف المرحمة القادمة ستكوف مرحمة انتصارات لألسرى األبطاؿ
عمى جالدييـ ألف انتصار األسرى في معركتيـ شكؿ نقطة تحوؿ رئيسة في قضية األسرى".
ودعا غنما الحكومة األردنية لالنتصار لمواطنييا ،ودعا غنما الجماعات الحقوقية في العالـ العربي
واإلسالمي إلى دور بارز يحمي األسرى مف العدواف الصييوني وىمجيتو.
المركز الفمسطيني لإلعالم0220/5/27 ،
 62مفتي لبنان يتمقى دعوة من هنية لزيارة غزة
تمقى مفتي الجميورية المبنانية الشيخ محمد رشيد قباني اتصاالً مف رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة
إسماعيؿ ىنية ،وجو لو "دعوة لزيارة غزة في وقت قريب ،مف أجؿ نصرة شعب فمسطيف" .ووعد قباني بػ"تمبية
الزيارة في الوقت المناسب" .كما تمقى قباني اتصاالً مف رئيس الحكومة المبنانية األسبؽ سميـ الحص ،أشاد
فيو بػ"إرساؿ دار الفتوى حممة إغاثية برئاسة أميف الفتوى الشيخ أميف الكردي ،ومشاركة جمعيات إسالمية،
إلى غزة مف أجؿ كسر الحصار عنيا".
المستقبل ،بيروت0220/5/02 ،
 60رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تحرك عاجل إلنقاذ المسجد األقصى
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القاىرة  -مراد فتحى :دعا عمي سالـ الدقباسي ،رئيس البرلماف العربي ،جامعة الدوؿ العربية ،ومنظمة
التعاوف اإلسالمي ،والدوؿ العربية واإلسالمية ،وسائر دوؿ العالـ ،إلى التحرؾ الفوري والعاجؿ ،إلنقاذ
المسجد األقصى ،مف ممارسات وحفالت المجوف الصياينة داخؿ المسجد األقصى ،فضالً عف استمرار
أعماؿ الحفر أسفؿ المسجد وفي محيطو ،بغية ىدمو واقامة الييكؿ المزعوـ ،إضافة إلى فرض القيود
التعسفية عمى المصميف مف أبناء الشعب الفمسطيني .وقاؿ الدقباسي في بياف لو يوـ السبت ،أف الشعوب
اإلسالمية والمسيحية ،تستصرخ دوؿ العالـ والمنظمات الدولية واإلقميمية ذات الصمة ،العمؿ لمحفاظ عمى
ىيبة المسجد األقصى.
الشرق ،الدوحة0220/5/02 ،
 6.السفير المصري في رام اهلل :القاهرة لن تترك الوضع الفمسطيني كما هو
راـ اهلل :أكد السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف ،مساء السبت ،أف بالده ستستمر في
محاوالتيا لتحريؾ ممؼ المصالحة الوطنية الفمسطينية والتغمب عمى الجمود الحالي الذي يشيده .وقاؿ
عثماف في تصريح لمراسؿ وكالة قدس نت لألنباء :إف "مصر لف تترؾ الوضع الفمسطيني كما ىو ،ألف
مصر ترى ما تمر بو المصالحة الفمسطينية مف جمود يعترييا ،وىي األولوية لدى الحكومة المصرية ،ألنيا
الرد األمثؿ عمى االحتالؿ اإلسرائيمي" .وحوؿ أي لقاءات قادمة بيف حركتي فتح وحماس ،أوضح أف
المشاورات ما زالت جارية مع كافة القوى والفصائؿ والتيارات.
وكالة قدس نت لألنباء0220/0/02 ،
 66مسؤولة أممية :الممارسات اإلسرائيمية في الضفة تتسبب بمعاناة إنسانية هائمة
جنيؼ :أعربت األميف العاـ المساعد لمشؤوف اإلنسانية ،كاثريف براغ ،عف قمقيا البالغ إزاء "محنة
الفمسطينييف المتأثريف باالحتالؿ اإلسرائيمي ،بمف في ذلؾ المشرديف بعد ىدـ منازليـ" ،ودعت إلى إزالة
السياسات والقوانيف التي تحرميـ مف حقيـ في دعـ أنفسيـ .وقالت براغ ،في بياف صحفي عقب زيارة
استغرقت ثالثة أياـ لألراضي الفمسطينية المحتمة "إف مثؿ ىذه األفعاؿ تتسبب في معاناة إنسانية ىائمة
وتخالؼ القانوف الدولي ويجب أف تتوقؼ" .وأضافت "ال يستطيع كثير مف األطفاؿ الفمسطينييف ممارسة
حقيـ في الحصوؿ عمى التعميـ في أماف ،ألف مدارسيـ ميددة باإلزالة".
وفي الخميؿ ،زارت براغ إحدى المناطؽ التي تقع تحت إدارة السمطة اإلسرائيمية والتقت باألسر التي تواجو
اعتداءات المستوطنيف بصورة مستمرة ،وأشارت إلى ضرورة اتخاذ السمطات اإلسرائيمية كؿ التدابير الالزمة
لحماية المدنييف مف مثؿ ىذا العنؼ.
وكانت براغ قد طمبت مقابمة المسؤوليف اإلسرائيمييف لمناقشة سبؿ تحسيف الوضع وحماية المدنييف إال أف
مواعيد تمؾ المقابالت لـ تتأكد بعد.
قدس برس0220/5/27 ،
 65خشية المالحقة القانونية :جنوب إفريقيا تحذف "إسرائيل" من سمع المستوطنات
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تنوي حكومة بريتوريا في جنوب إفريقيا ،إصدار توجييات بعدـ ذكر اسـ "دولة إسرائيؿ" عمى شارات تجارية
ممصقة عمى سمع مختمفة أنتجت في المستوطنات اإلسرائيمية ،خشية المالحقة القانونية.
وكانت عدة منظمات مؤيدة لمقضية الفمسطينية في جنوب إفريقيا ،ىددت بتقديـ دعوى قضائية ضد و ازرة
التجارة ما لـ تستجب لمطمبيا بوقؼ استيراد المنتوجات التي مصدرىا المستوطنات اإلسرائيمية.
وقالت وسائؿ اإلعالـ العبرية السبت  ،5/29إف السفارة اإلسرائيمية في جنوب إفريقيا تتقصى صحة
المعمومات التي نشرت حوؿ نية حكومة بريتوريا حذؼ كممة "إسرائيؿ" مف السمع المنتجة في المستوطنات
اإلسرائيمية.
موقع فمسطين أون الين0220/5/27 ،
 64وزير الدفاع النمساوي :ليبرمان شخص "ال يحتمل"
فيينا ( -أ.ؼ.ب) :اعتبر وزير الدفاع النمساوي نوربرت دارابوس أمس أف وزير الخارجية اإلسرائيمي
أفيجدور ليبرماف اليميني المتطرؼ "ال يحتمؿ كعضو في الحكومة اإلسرائيمية" .وقاؿ ىذا الوزير االشتراكي
الديمقراطي في مقابمة ألجرتيا معو صحيفة دي برس في عددىا الصادر األحد إف التيديد بتوجيو ضربة
عسكرية إسرائيمية إلى إيراف "ال لزوـ لو" ،مضيفاً إف أي ىجوـ إسرائيمي عمى المنش ت النووية اإليرانية
سيؤدي إلى "إشعاؿ حريؽ في كامؿ المنطقة لف يكوف باإلمكاف السيطرة عميو" .وتابع "سيترافؽ ذلؾ مع
تنامي شعور بالتضامف مع إيراف وحتى مف قبؿ دوؿ عربية تعتبر تقميدياً غير مقربة" مف الجميورية
اإلسالمية.
األيام ،رام اهلل0220/5/02 ،
 65األبعاد اإلستراتيجية النتصار األسر في معركة األمعاء الخاوية
تقرير و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف :سمطت و ازرة األسرى والمحرريف الضوء عمى األبعاد اإلستراتيجية
سياسيا وقانونيا وجماىيريا التي تركيا إضراب الحركة األسيرة المفتوح عف الطعاـ والذي استمر  08يوما
ألكثر مف  2522أسير فمسطيني ،و 77يوما لألسرى اإلدارييف وعمى رأسيـ بالؿ ذياب وثائر حالحمة.
وقاؿ تقرير الو ازرة إف اإلضراب الذي انتيى مساء  0220/5/24عمى ضوء مفاوضات جرت في القاىرة
برعاية مصرية وبحضور ممثؿ الرئيس عزاـ األحمد وبقية الفصائؿ الفمسطينية ،وعرض عمى المجنة العميا
لإلضراب والتي اجتمعت في سجف عسقالف لمدة  7ساعات سجؿ مرحمة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية
األسيرة ،وضعت حدا لمرحمة مظممة وصعبة عاشيا األسرى منذ أكثر مف عشر سنوات.
البعد الرمزي والتضحوي:
سجؿ انتصار األسرى في معركة اإلضراب انتصا ار إنسانيا ذا أبعاد رمزية وأسطورية لـ تحصؿ في التاريخ
البشري اإلنساني تمثؿ ذلؾ في أطوؿ إضراب يخوضو أسرى داخؿ سجوف االحتالؿ استمر أكثر مف 62
يوما ووصؿ في حده األقصى إلى  77يوما ،وىو الحد الذي أشار إليو طبيب الصميب األحمر الدولي
الدكتور رائد أبو رابي بأنو ال يستطيع أي إنساف مضرب عف الطعاـ أف يعيش بعد ذلؾ.
ومثؿ األسرى بالؿ ذياب وثائر حالحمة وجعفر عز الديف وحسف الصفدي ومحمد التاج وعمر أبو شالؿ
ومحمود سرسؾ نموذجا تضحويا ممي از في الصمود طيمة ىذه الفترة الطويمة مف اإلضراب المفتوح عف
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الطعاـ ،والذي شكؿ رافعة وحالة استقطاب واسعة حركت الضمير العالمي الدولي وسمطت الضوء واسعا
عمى قضية األسرى وخاصة االعتقاؿ اإلداري.
استعادة هيبة الحركة األسيرة:
اإلضراب أعاد لمحركة األسيرة ىيبتيا وقوتيا بعد أف تراجعت منذ فشؿ إضراب عاـ  ،0224واستفراد إدارة
السجوف باألسرى وتجريدىـ مف كافة حقوقيـ اإلنسانية والمعيشية ،وقد تراجع دور المعتقميف كطميعة وقيادة
وعاشوا أوضاعا مأساوية تحت ضغط إدارة السجوف واجراءاتيا التعسفية إلى درجة إذالليـ وامتياف كرامتيـ
وسمبيـ كافة انجازاتيـ النضالية التي حققوىا.
لقد ازداد الوضع سوءا خالؿ احتجاز الجندي شاليط ،وفرضت قوانيف واجراءات عنصرية قاسية عمى
األسرى ،حيث شنت عمييـ حممة واسعة مف القمع والعقوبات وسحبت منيـ الكثير مف الحقوؽ كالتعميـ
والزيارات وفرض عمييـ العزؿ االنفرادي المفتوح والعقوبات الفردية والجماعية والحرماف مف المشتريات
والمواد الغذائية والثقافية وغير ذلؾ.
وقد أعاد اإلضراب المكانة والييبة لألسرى الذيف تمردوا عمى الحياة القاسية والتي عاشوىا وأثبتوا مف خالؿ
صمودىـ أنيـ قادروف عمى المواجية ورفض كؿ تمؾ القوانيف والعقوبات التي مست كرامتيـ وانسانيتيـ.
األبعاد الدولية:
إضراب األسرى لقي أصداءا عالمية ودولية مف خالؿ حراؾ واسع قامت بو مؤسسات حقوؽ اإلنساف واألمـ
المتحدة وجامعة الدوؿ العربية ودوؿ عدـ االنحياز ،إضافة إلى تدخؿ دولي وسياسي بالضغط عمى إسرائيؿ
لالستجابة لمطالب المعتقميف.
وألوؿ مرة يظير إجماع دولي حوؿ قضية األسرى ومطالبيـ التي تتفؽ مع روح القوانيف الدولية واإلنسانية،
حيث وضع اإلضراب المجتمع الدولي أماـ مسؤولياتو األخالقية والثقافية واإلنسانية.
وقد ارتفعت مكانة قضية األسرى عالميا ووضعت حكومة إسرائيؿ أماـ مأزؽ أخالقي وانساني ومورست
الضغوط الواسعة عمييا لالستجابة لمطالب المعتقميف.
الحراؾ الدولي مف خالؿ اإلضراب كشؼ االنتياكات التعسفية التي تمارسيا إسرائيؿ بحؽ األسرى ،ووضع
المجتمع الد ولي أماـ محؾ قانوني وسياسي لمتدخؿ وعدـ الصمت أماـ دولة إسرائيؿ وتصرفيا كدولة فوؽ
القانوف.
األبعاد القانونية:
خالؿ إضراب األسرى عقدت الجامعة العربية اجتماعا خاصا وطارئا عمى مستوى المندوبيف الدائميف
اتخذت خاللو مجموعة مف الق اررات اليامة بشأف األسرى ،أبرزىا وضع ممؼ األسرى عمى طاولة الجمعية
العامة لألمـ المتحدة التخاذ قرار بالتوجو إلى محكمة الىاي الدولية الستصدار فتوى استشارية حوؿ المكانة
القانونية والشرعية لألسرى وفؽ اتفاقية جنيؼ الثالثة والرابعة بصفتيـ أسرى حرب ،وااللتزامات الناشئة بشأف
ذلؾ عمى عاتؽ المحتؿ اإلسرائيمي والمجتمع الدولي بما يتفؽ مع القانوف الدولي.
ىذا القرار الذي أكد عميو االجتماع الخاص لدوؿ عدـ االنحياز الذي عقد في شرـ الشيخ خالؿ فترة إضراب
األسرى ،ودعـ ىذا التوجو مف قبؿ العديد مف مؤسسات حقوؽ اإلنساف في العالـ يعتبر خطوة إستراتيجية
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قانونيا في سب يؿ توفير الحماية القانونية لألسرى ووضع حد الستمرار تعامؿ إسرائيؿ مع األسرى كجنائييف
وارىابييف ووفؽ قوانينيا العسكرية الداخمية.
وخالؿ مؤتمريف متتاليف لألمـ المتحدة حوؿ قضية األسرى األوؿ في النمسا عاـ  0222والثاني في جنيؼ
عاـ  0220والذي عقد في فترة اإلضراب عف الطعاـ أكد عمى ىذا التوجو القانوني الذي يقضي بتدويؿ
قضية األسرى وتدخؿ المجتمع الدولي مف أجؿ حمايتيـ قانونيا وانسانيا ووضع حد الستمرار انتياكات
إسرائيؿ لحقوقيـ اإلنسانية والسياسية.
األبعاد السياسية:
االلتفاؼ الشعبي والجماىيري الواسع حوؿ إضراب األسرى محميا واقميميا ودوليا اعتبر استفتاء شعبيا
وانسانيا حوؿ أىمية قضية األسرى سياسيا ،حيث أكد أف قضية األسرى تعتبر قضية مصيرية وأساسية
لمشعب الفمسطيني ،وليست قضية ىامشية أو خاضعة لالبتزاز والشروط اإلسرائيمية المجحفة.
الصوت الجماىيري المتضامف مع األسرى اعتبر بمثابة رسالة سياسية تقوؿ إف قضية األسرى جزء أصيؿ
مف أي حؿ سياسي لمصراع وثابت مف الثوابت الوطنية لمشعب الفمسطيني ،وانو ال يمكف أف يكوف ىناؾ
سالـ عادؿ وحقيقي دوف إطالؽ سراحيـ واإلفراج عنيـ.
وكاف واضحا أف قضية األسرى في الوجداف الشعبي الفمسطيني تحتؿ المكانة األولى ،ومطمب إطالؽ
سراحيـ ىو المطمب األساسي كجزء مف حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني.
تحريك ممف االعتقال اإلداري:
االتفاؽ الذي وقعو األسرى مع إدارة السجوف كسر المنيج اإلسرائيمي في سياسة االعتقاؿ اإلداري ،حيث
ألزـ إسرائيؿ عمى وضع قيود مشددة عمى عممية االعتقاؿ اإلداري وتجديده ،وىذا يتفؽ مع ما نصت عميو
اتفاقية جنيؼ الرابعة التي دعت أف يكوف االعتقاؿ اإلداري فقط في الحاالت الشاذة والطارئة جدا.
حرؾ إضراب األسرى ىذا الممؼ بقوة كبيرة وكشؼ إلى أي مدى تستخدـ إسرائيؿ االعتقاؿ اإلداري
وقد ّ
بطريقة غير قانونية وغير شرعية ،وكيؼ أنيا تستسيؿ ىذا االعتقاؿ الذي سمط عمى رقاب اآلالؼ مف
األسرى.
ويعتبر موافقة إسرائيؿ عمى عدـ تجديد االعتقاؿ دوف أية أسباب موجبة ومقنعة قانونيا خطوة إلى األماـ
نحو استمرار الحممة القانونية والدولية إللغاء سياسة االعتقاؿ اإلداري التي تطبقيا إسرائيؿ بحؽ األسرى في
السجوف.

الجوع والمقاومة السممية:
إضراب األسرى عف الطعاـ ىو أرقى أشكاؿ النضاؿ السممي الذي يخوضو األسرى دفاعا عف كرامتيـ
وحريتيـ ،وال يمجأ األسرى إلى ىذا الشكؿ النضالي إال بعد أف تصؿ األمور إلى حد ال يطاؽ ،وبعد أف
تفشؿ كؿ وسائؿ الحوار والمفاوضات لتحسيف شروط حياتيـ مع إدارة السجوف.
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وبرغـ أف اإلضراب عف الطعاـ يحمؿ مخاطر جدية عمى حياة وصحة األسرى إال أنو األكثر تأثي ار وفعالية
لتحقيؽ مطالب األسرى والضغط باتجاه إزالة كؿ وسائؿ القمع واإلذالؿ بحقيـ.
لـ يحقؽ األسرى أية انجازات في حياتيـ االعتقالية إال بفضؿ خطوات اإلضراب عف الطعاـ ،والذي يشؿ
اإلرادة القمعية لسمطات السجوف ويجعؿ مف اإلرادة اإلنسانية وسيمة لمتفوؽ عمى اإلرادة البوليسية لسمطات
االحتالؿ.
اإلضراب السممي لألسرى عزز المقاومة اإلنسانية السممية ضد االحتالؿ ،وأبرز البعد األخالقي واإلنساني
في أعمى صورىا في الصراع مع المحتميف في حيف أظير دولة االحتالؿ كدولة جالديف وفاقدة لكؿ
االعتبارات اإلنسانية واألخالقية والقانونية في تعامميا مع األسرى والشعب الفمسطيني.
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عيسى قراقع
في ذكرى النكبة انتصر األسرى الفمسطينيوف في إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ عمى عنجيية السجاف،
وبانتصارىـ عدلوا حكاية النكبة قميال عندما تعمف إرادة الحياة تفوقيا عمى إرادة اإلبادة والموت والغياب.
التقى حؽ الحرية مع حؽ العودة في احتفاالت ومسيرات الشعب الفمسطيني بعد  64عاما عمى حرب 2948
وتشريد وتيجير شعبنا مف بيوتو وقراه وأرضو ،وقد امتزج فرح الناس بانجازات األسرى النضالية التي حققوىا
بعد ممحمتيـ النضالية والبطولية بالخطوات عمى تمؾ المسافة الثالثية بيف األمس والحاضر ،واقامة الصالة
في البيت.
تحت ضغط الموت ..ابتسمت الحياة ،لبشر مكبميف محشوريف في الزنازيف والمعسكرات ،يطحنيـ القيد
والمرض والصمت وعنجيية الجالد واختفاء الشمس والعدالة الكونية ووجع المفاصؿ في النوـ.
تحت ضغط الموت ،ابتسمت الحياة لممجروحيف المسموبيف مف ىويتيـ وانسانيتيـ ،المسحوقيف تحت سمسمة
أوامر حربية وعسكرية ،المقبوريف في العزؿ ،والمحروميف مف رؤية أطفاليـ ومف أسمائيـ الرباعية،
والمتمسكيف بالنشيد الوطني وبالموت الحر عمى أبواب فجر ال يطؿ عمى الياوية.
لقد كسر األسرى في إضرابيـ األسطوري تمؾ الدولة الخائفة المتوترة التي يحكميا الجيش وأجيزة األمف وال
تمبس سوى الكاكي ،وال تحمؿ غير المسدس واألغالؿ ،وحطموا احتكارىا لمضحية والمنفى في تبرير جرائميا
وعدوانيا وانتياكاتيا المخيفة ضد حقوقيـ وكرامتيـ.
وفي شير أيار الممتبس ،شير العواصؼ والنكبات والحنيف إلى الخبز والزيت ورائحة الميرمية ،حيث يطؿ
الربيع كخاطرة في مساء طويؿ ،استيقظت الذكريات في تمؾ الظممات عندما تمرد الجوع واشتعؿ الممح في
الوريد.
وفي أيار المزدحـ بالجرافات والدبابات التي خطفت المكاف وأضاعت شعبا كامال في متاىات الزماف ،وقؼ
األسيراف بالؿ ذياب وثائر حالحمة عمى شجر السرو ،شرؽ المجزرة وشماؿ الرحيؿ يصرخوف :يا خالؽ
الموت أميمنا كي نعود مع الرياح إلى خطا الحمامات في بالدنا ونسقي األسماء ثـ نموت.
الحرية والعودة يمسعاف الجسد في ورد أيار ،ولد األسرى أوؿ مرة وأخر مرة ،طاردوا بصمودىـ موعدىـ مع
غدىـ ،ولـ يتأخروا عف شيواتيـ وىي تتألؽ وتذوب يوما يوما عمى الحديد ،مموكا عمى الدنيا وعمى اآلخرة.
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تحت ضغط الموت ،ابتسمت الحياة ،القيء والدوخة والصداع ،والبرودة والعقوبات والضغوطات النفسية،
استف اززات السجانيف المسعوريف ،انخفاض دقات القمب والوزف ،االستسالـ لمبياض اإلنساني ،الصعود عمى
شجر ال يراه السجانوف ،الدخوؿ في الحامض والغامض ،االستعانة بالصبر لمعبور مف الميؿ إلى الصبح،
ىي حكاية األسرى في صراعيـ مع االحتالؿ ،يكرىوف الفراغ ،لـ تنقص فييـ الحياة ،وفي أيار انفجرت
فييـ الذاكرة.
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنساف ،قاليا اليسوع الفمسطيني عميو السالـ مف عمى خشبة الصميب ،كاف معتقال
ينزؼ ،متمسكا برؤيتو لممحبة والحرية والعدالة والسالـ ،لينشر الضوء بعده أوسع ،ويسير بنا في رحمة اآلالـ
إلى الصالة أح ار ار مؤمنيف.
تحت ضغط الموت وبعد سبع وسبعيف يوما ابتسمت الحياة ،مشى الدـ في العروؽ ،انسحب الطبيب
والسجاف ،وحدؽ األسير مطوال في عيف الجالد ،فرأى دولة مستيترة تعيش عمى ذكرى المحرقة لتحرؽ
اآلخريف ،ورأى رائحة عنصرية تنفجر غيظا عمى الشرشؼ والسرير.
تحت ضغط الموت ،ابتسمت الحياة ،ىدوء عمى الشفتيف الجافتيف ،قطرة ماء تسقي القمر الذي عاد مف
البحر ليسقي السماء ،فمـ ينتصر الموت ،ولـ ترحؿ الحياة ،ليعيش األسرى حالميف في معركة المستحيؿ.
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عبد الفتاح ماضي
مر أربعة وسبعوف عاما عمى نكبة فمسطيف وال يزاؿ شعب فمسطيف البطؿ صامدا أماـ كياف إمبريالي
عنصري يمثؿ قوة االحتالؿ الوحيدة في عالمنا المعاصر .ما كاف ليذا الكياف البقاء ليذه الفترة وممارسة كؿ
أنواع العدواف لوال دعـ القوى الدولية الكبرى مف جية ،وضعؼ الحكومات العربية مف جية أخرى.
لكف ىذا الكياف غير طبيعي مف وجوه كثيرة ،وم لو إلى زواؿ ألنو ضد نواميس الكوف ،ولكف أيضا البد
لألجياؿ الجديدة مف الشعوب العربية أف تعرؼ ىذه الطبيعة ،وتستعد لمتصدي لو واستعادة حقوقيا الشرعية.

حركة صهيونية استعمارية
البداية كانت نشأة الصييونية كحركة سياسية بأىدافيا ووسائميا ،فاليدؼ ىو إقامة دولة لمييود في فمسطيف
باالعتماد عمى عمؿ الييود أنفسيـ ،وىذا يخترؽ الفكرة الييودية القديمة التي تقرر أف "عودة الييود" إلى
فمسطيف لبناء الييكؿ لف تتـ إال عمى يد المسيح الذي لـ ُيبعث بعد عندىـ.
ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،استخدمت الصييونية ،نياية القرف  ،29إستراتيجيات عدة ،فتجاه الدوؿ الكبرى ،ادعت
أف حركة "العداء لمييودية" (التي أسمتيا زو ار "العداء لمسامية") ىي التي خمقت ما أسمتو ،زو ار أيضا،
"المسألة الييودية" ،كما زعمت أف "الييود يشكموف أمة واحدة" ،وليذا فالحؿ األمثؿ لمشكمتيـ ىو إقامة
"دولة" ليـ بفمسطيف استنادا إلى فكرة القوميات الشائعة آنذاؾ.
وفي خطابيا تجاه الجماعات الييودية ،لجأت الصييونية إلى استعماؿ مقوالت دينية وتاريخية ليست ليا أي
أساس واقعي" ،فالييود شعب اهلل المختار" الذي "وعده اهلل األرض المقدسة" ،وىـ "أوؿ مف سكنوا فمسطيف"،
ولـ يخرجوا منيا إال عمى يد الغزاة ،والدولة الييودية المنشودة تميد لقدوـ المسيح.
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ثـ قامت الصييونية بدفع الجماعات الييودية لميجرة إلى فمسطيف لتوطينيـ ىناؾ واحالليـ محؿ أصحاب
البالد الشرعييف ،ففمسطيف لـ تكف قبمة الييود وال أرض ميعادىـ ،وفمسطيف لـ تكف أرضا بال شعب ،كما
روجت الحركة ،وليذا ارتكبت العصابات الصييونية مجازر لف ينساىا التاريخ.
ولـ يكف بمقدور الحركة أف تحقؽ أىدافيا مف غير دعـ القوى االستعمارية الكبرى ،إذ التقت مطامع الحركة
مع مصالح ىذه القوى في إقامة حاجز بشري غريب بيف مشرؽ العالـ العربي ومغربو يحوؿ دوف قياـ خالفة
إسالمية عربية محؿ الخالفة اإلسالمية العثمانية التي كانت في أياميا األخيرة وقتذاؾ.
دولة عنصرية غير طبيعية
كاف طبيعيا ،بالنظر إلى طبيعة الصييونية ،أف تمد الصييونية دولة صييونية إقميميا الجغرافي اغتصب مف
أىمو بعد عمميات قتؿ وارىاب وتشريد ،وعنصرىا البشري تـ جمبو مف أوروبا ثـ مف العالميف العربي
واإلسالمي ،دوف أف يتسـ بالتجانس ،ودوف أف يجمعو تاريخ مشترؾ ،أو أف توحده لغة مشتركة .وقد راحت
سخر ادعاءات وأسانيد دينية وتاريخية في خدمة أىدافيا
الدولة ،كما الحركة الصييونية مف قبؿ ،تُ ّ
ومصالحيا ،لكنيا ظمت حتى يومنا ىذا دولة غير طبيعية.
الدولة تشيد مشكمة طائفية حادة يعاني منيا الييود غير الغربييف ،ألف حمـ زعماء الصييونية بدولة تجمع
ما أسموه "الشتات الييودي" وتقضي عمى ما أسموه "المسألة الييودية" قد تالشى بمجرد وصوؿ أفراد
الجماعات الييودية إلى أرض ىـ غرباء عنيا بقدر ما ىي غريبة عنيـ .وليذا ىناؾ مظاىر مختمفة مف
التمييز في كافة القطاعات.
ونظ ار ألف الدولة نشأت لكؿ ييود العالـ وليس لكؿ المقيميف بفمسطيف ،فقد مارست مؤسساتيا كافة أنواع
التمييز ضد كؿ مف ىو غير ييودي .وىناؾ قانوناف ليس ليما مثيؿ في العالـ ىما قانوف العودة وقانوف
الجنسية ،األوؿ يترجـ ادعاءات دينية (ىى حؽ عودة الييود إلى أرض الميعاد) إلى واقع فعمي ،ويمنح لكؿ
ييودي الحؽ في المجيء إلى "إسرائيؿ" كمياجر ،والحصوؿ عمى "الجنسية اإلسرائيمية" بمقتضى القانوف
الثاني ،وذلؾ بمجرد تعبيره عف رغبتو في اليجرة.
وتزعـ الدولة أف ىذيف القانونيف يضمناف لمييودي أف "يستأنؼ وضعو القانوني" الذي فقده قبؿ نحو ألفي
حدد قانوف الجنسية شروطا عدة لمتجنس جعمت مف الصعوبة عمى أصحاب البالد
عاـ! وفي المقابؿّ ،
الشرعييف أف يحصموا عمى الجنسية .ودرجت المحاكـ عمى إصدار أحكاـ ىزيمة بشأف االعتداء عمى العرب
وممتمكاتيـ ،كما ُحرـ العرب مف امتالؾ األراضي بمقتضى قانوف أراضي الدولة ،2962/أما الكنيست فقد
أباح لجياز األمف تعذيب المعتقميف العرب.
كما يياجر مف الدولة كؿ عاـ اآلالؼ مف الييود بيدؼ االستقرار بأميركا وأوروبا برغـ أنيا كياف استيطاني
يعتمد عمى استقباؿ المياجريف .ولمعامميف االقتصادي واألمني دور ال يستياف بو ىنا ،بجانب أف االنقساـ
االجتماعي بيف المستوطنيف وتعاظـ أزمات االستيعاب يؤدي لكشؼ عمميات التضميؿ التي تمارسيا الوكالة
الييودية وو ازرة اليجرة واالستيعاب.
الدين في خدمة المشروع االستعماري
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الديف يمعب دو ار محوريا في ىذا المشروع ،فيو القوة الروحية التي استندت إلييا الصييونية لصياغة
مطامعيا ،ومثّمت التوراة والتممود معينا ال ينضب أماـ الصييونية لكسب الشرعية والييمنة عمى كافة
التيارات الفكرية الييودية ،شأنيا في ذلؾ شأف كافة الفرؽ الييودية األخرى.
لكف الصييونية أنتجت دولة تخترؽ أيضا تعاليـ الديف ،فقياـ دولة لمييود في فمسطيف قبؿ ظيور المسيح
أمر يتعارض مع الديف الييودي ،والدولة ترتبط بالصييونية كفكر مذىبي ،وتحكميا أغمبية عممانية،
وحكمتيا ذات يوـ امرأة برغـ الوض ع المتدني الذي تحدده الييودية لممرأة .ومعظـ قوانيف الدولة مستمد مف
الثقافة الغربية وليست مف الديانة الييودية ،ومصدر السمطة ىو الشعب وليس التوراة أو التممود ،أما السياسة
الخارجية التوسعية فيحكميا منطؽ القوة أكثر مف النصوص الدينية.
وىناؾ شواىد تؤكد مخالفة الدولة لمقيـ الدينية ،فالعالقات الجنسية يكاد ُيصرُح بيا في الجيش ،والمواط سموؾ
اجتماعي مقبوؿ بؿ وصادؽ عميو الكنيست (مارس /آذار  ،)2985والدولة تحتؿ مرك از متقدما في العالـ في
تصدير العاىرات.
ىناؾ بالطبع متدينوف يشكموف أقمية عددية ،لكف ،نظ ار لقدراتيـ التنظيمية القوية ،فإف نفوذ األحزاب الدينية
يفوؽ حجـ جميورىا االنتخابي وقوتيا البرلمانية ،وتشكؿ ىذه األحزاب القوة الثالثة ،بعد اليسار واليميف ،التي
بدونيا ال يمكف ألي ائتالؼ حكومي أف يرى النور.
مؤسسات غير طبيعية لدولة غير طبيعية
وبرغـ أف الدولة تشيد نسبة مشاركة سياسية مرتفعة (أكثر مف  %75بمعظـ االنتخابات) ،إال أف ىذا األمر
مرتبط بأوضاع غير طبيعية ،فالدولة تستقبؿ دوما مياجريف مف الخارج ،بجانب جيود الساسة في التشبو
بالديمقراطيات الغربية واظيار دولتيـ كواحة لمديمقراطية.
والكنيست ال يخمو مف مشاىد تخالؼ الديمقراطية ،فيناؾ قانوف العدد الذي يمنع وصوؿ ممثمي األحزاب
العربية والشيوعية لمجاف الرئيسية كمجنة المالية ولجنة الشؤوف الخارجية واألمف .ومعظـ القوانيف التي يقرىا
المجمس تصدر بأغمبية الحاضريف ،لعدـ وجود نصاب قانوني لحضور الجمسات ،وكثي ار ما تنفرد األحزاب
الكبيرة بالمناقشة والتصويت وسف القوانيف.
أما األحزاب ،فقد نشأت قبؿ قياـ الدولة واتفقت عمى ىدؼ واحد ىو دعـ الصييونية ،وبعد ظيور الدولة
اجتمعت األحزاب عمى ىدؼ مشترؾ ىو دعـ الدولة وأمنيا ورفاىيتيا مع اختالفيا في السبؿ إلى ذلؾ .وىذه
األحزاب تتسـ بمركزية القيادة ،وسيطرة العنصر الييودي البولندي عمى نخبيا ،وتمقييا دعما ماليا ومعنويا
مف الخارج.
ومثؿ اليستدروت األداة الفعمية لتنفيذ المشروع الصييوني بتنظيميا عمميات اليجرة واالستيعاب واالستيطاف
وايجاد فرص عمؿ لممياجريف .واليستدروت ليست كبقية اتحادات نقابات العماؿ ،إذ أنيا ظيرت قبؿ نشأة
النقابات واالتحادات الخاضعة ليا ،بؿ وقبؿ قدوـ العماؿ أنفسيـ! وىي ال تدافع عف مصالح أعضائيا
فحسب ،وانما ىي أيضا أكبر رب عمؿ داخؿ الدولة! بجانب أف ليا أدوا ار أخرى كعمميا لكسر الحصار
االقتصادي العربي ،والتغمغؿ باألسواؽ األفريقية واآلسيوية.
أما المؤسسة العسكرية فتمعب دو ار مؤث ار في السياسة ،ما دفع الباحث اإلسرائيمي إسرائيؿ شاحاؾ إلى وصؼ
المجتمع اإلسرائيمي بأنو "جيش لو دولة وليس دولة ليا جيش" .وىذا طبيعي بالنظر إلى أف الدولة قامت بقوة
السالح ،وتتبنى التوسع كيدؼ دائـ ليا ،وتخصص نسبة عالية مف ميزانيتيا لمشؤوف العسكرية ،ويعمؿ نحو
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 %25مف السكاف بالجيش ،ويتوظؼ نحو  %05مف إجمالي القوة العاممة بالصناعات العسكرية .ىذا
ويخرج
بجانب أف نظاـ الخدمة العسكرية ليس لو مثيؿ ،والجيش يسيطر عمى معظـ منظمات الشبابُ ،
معظـ الكوادر بالدولة واألحزاب.
ولممنظمة الصييونية والوكالة الييودية أدوار مؤثرة ،فبعد دورىما الميـ قبؿ قياـ الدولة ،وظفت الدولة
إمكانات المنظمتيف في خدمة أىدافيا ،فالمنظمة صارت أداة الحكومة بالخارج في مجاؿ اليجرة
واالستيعاب ،والوكالة أضحت أداة الحكومة بالداخؿ في ذات المجاؿ .وىكذا فالمنظمة والوكالة تشكالف معا
قوة دعـ لمحكومة ال نجد لو نظي ار بأية دولة أخرى.
وبرغـ أف الفساد منتشر في الديمقراطيات المعاصرة ،إال أنو وصؿ إلى حد ال مثيؿ لو في ىذا الكياف.
وتكفي اإلشارة إلى أف أحد المطموبيف جنائيا في فرنسا صار عضوا بالكنيست بالسبعينيات ،وأف العشرات
مف السياسييف اتيموا في قضايا فساد ورشوة واستغالؿ نفوذ في العقود الثالثة األخيرة ،منيـ رؤساء ورؤساء
و ازرة ووزراء وبرلمانيوف ورؤساء أحزاب ورؤساء بمديات.
اقتصاد غير طبيعي
وال يمكف أخي ار تجاىؿ طبيعة االقتصاد الذي م ّكف الكياف مف البقاء .فبرغـ ارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي،
إال أنو ال يمكف تجاوز حقيقة أف أصؿ نشأة ىذا االقتصاد ارتبط باغتصاب ونيب ممتمكات وأراضي وودائع
العرب الذيف تـ قتميـ أو تشريدىـ ،وبسياسات االحتالؿ البريطاني التي ساعدت عمى ظيور رأسمالية ييودية
خاصة عبر تسييؿ حصوؿ الييود عمى امتيازات تأسيس شركات احتكارية ،وسيّمت لمييود االستيالء عمى
أيضا عمدت إلى تشجيع الصناعات
أراضي العرب بأساليب أقؿ ما يقاؿ عنيا إنيا ال أخالقية ،والتي ً
الييودية وحمايتيا عمى حساب العرب ومنتجاتيـ.
واليوـ تسيطر الدولة عمى معظـ النشاطات االقتصادية عبر سياساتيا المالية والنقدية واألجرية ،وعبر
مؤسساتيا المختمفة كالوكالة الييودية واليستدروت ،كما تمتمؾ الدولة نحو  %95مف األرض.
بجانب عسكرة الدولة والعالقة الوثيقة بيف االقتصاد والجيش ،واعتماد الدولة عمى المعونات والمساعدات
األجنبية والتسييالت التجارية ،عمى وضع يفوؽ كؿ أشكاؿ العالقات اإلقتصادية الدولية .وليذا وصؼ
وقدر
البعض العالقات األميركية اإلسرائيمية بأنيا أقوى مف عالقات أميركا بإحدى والياتيا الداخميةّ .
االقتصادي األميركي توماس ستافر عاـ  0220أف "إسرائيؿ" كمفت أميركا نحو  266تريميوف منذ ،2975
أما كارتر فقدر الدعـ األميركي بنحو عشرة مالييف دوالر يوميا.
وبرغـ بعض المؤشرات اإليجابية في االقتصاد ،ومف االنتعاش الذي يشيده االقتصاد في بعض السنوات،
إال أنو ال يمكف تصوير ذلؾ عمى أنو معجزة اقتصادية ،ألف المنح والمعونات ىي التي تقؼ وراء ذلؾ،
ويؤكد ىذا وجود مؤشرات اقتصادية تكشؼ الكثير مف أوجو القصور ،منيا ارتفاع نسبة التضخـ السنوية،
ومعدؿ البطالة ،ونسب االستيالؾ العاـ والخاص ،وتدني إنتاجية العامؿ بالنظر إلى مستوى الدخؿ ،والعجز
شبو الدائـ في الميزاف التجاري في الوقت الذي يحقؽ فيو ميزاف المدفوعات فائضا في بعض السنوات نظ ار
لتدفؽ المعونات الخارجية.
ىذا كياف استيطاني إمبريالي يسير ضد نواميس الكوف ،وال يحتاج إال إلى حكومات عربية وطنية منتخبة
تعبر عف مصالح شعوبيا وتصنع سياسات خارجية مؤثرة.
موقع الجزيرة.نت0220/5/27 ،
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عصية عمى النسيان
 52في الذكر الرابعة والستين لمنكبة :ذاكرة
ّ

نبيؿ السيمي
"إف الوضع في فمسطيف سيسوى بالقوة العسكرية" بيذه العبارة الشييرة لبف غوريوف ،أوؿ رئيس وزراء
إسرائيمي ،اختزلت الحركة الصييونية واسرائيؿ أىـ المنطمقات االستراتيجة الحتالؿ فمسطيف ،وتيويدىا في
نياية المطاؼ .فكانت المجازر المنظمة مف قبؿ العصابات الصييونية والجيش اإلسرائيمي ضد أىؿ القرى
الفمسطينية ،أبرز عنواف لمتوجيات الصييونية واإلسرائيمية ،مف أجؿ حمؿ أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف
عمى الرحيؿ عف أرضيـ واحالؿ الييود مكانيـ .وبينما كاف عرب فمسطيف غير مستعديف لمحرب عمى
اإلطالؽ وغير مسمحيف في الغالب ،وفي وضع دفاعي ،شنت منظمات الياغانا واإلرغوف وشتيرف ،ضربات
ىجومية منسقة ضد المدنييف العرب في المدف الرئيسة الثالث ،حيفا والقدس ،ويافا ،وكذلؾ في الريؼ
الفمسطيني .فتمت المجازر المنظمة وحدث تدمير المنازؿ ،لحمؿ العرب عمى الرحيؿ.
لـ تبدأ المجازر في عاـ 2948؛ ففي ليمة  25تموز/يوليو  ،2947دخمت قوة لمياغانا بستاف الحمضيات
الذي يممكو رشيد أبو لبف ،وىو يقع بيف يافا وبتاح تكفا .وكانت عائمة مف سبعة أشخاص نائمة داخؿ منزليا
وتسعة عماؿ آخريف نائميف خارجو .ووضعت القوة المياجمة عبوات ناسفة ،وأطمقت النار ،فقتمت أحد عشر
عربياً بينيـ إمرأة وبناتيا الثالث المواتي كانت إحداىف تبمغ مف العمر سبع سنوات ،والثانية ثماف سنوات،
واإلبف ثالثة أعواـ .وفي  09أيموؿ  ،2947ىاجمت الياغانا أيضاً ،سوؽ حيفا فدمرت متجر أحمد دياب
الجمني بعبوات ناسفة ،وفي  20كانوف األوؿ /ديسمبر  ،2947دخمت قوة مف اإلرغوف ترتدي بذالت
عسكرية بريطانية ،بمدة الطيرة مف قضاء حيفا في الساحؿ الفمسطيني ،وقتمت  20عربياً وجرحت ستة
آخريف .وبعد يوـ مف ىذه المجزرة ألقت عصابة اإلرغوف ،قنابؿ عمى تجمعات عربية عند باب العمود في
مدينة القدس ،فقتمت أربعة مف المدنييف العرب كما ُجرح خمسة عشر عربياً آخر ،وفي اليوـ نفسو ىاجمت
تمؾ العصابة الصييونية مقيى عربياً في مدينة يافا ،في شارع الممؾ جورج ،وقتمت ستة مف العرب ،وتبعاً
لمعطيات إحصائية ،استشيد في يوـ  25كانوف األوؿ في كافة المدف الفمسطينية مف جراء المجازر
الصييونية المنظمة  02مدنياً عربياً .وتابعت العصابات الصييونية مجازرىا المنظمة في القرى والمدف
والخرب والمضارب الفمسطينية المختمفة .لكف المجزرة األكبر كانت في  52مف كانوف األوؿ /ديسمبر
 ،2947حيف رمت جماعة مف اإلرغوف في الساعة العاشرة والدقيقة العشريف صباحاً ،صفيحتي حميب
تحوياف قنابؿ عمى مجموعة مف نحو مئة عامؿ فمسطيني ،كانوا واقفيف أماـ مصفاة النفط في حيفا لتسجيؿ
أسمائيـ لمعمؿ ،وقد قتؿ في اليجوـ ستة مف العرب وجرح  46آخريف كاف بينيـ  05في حالة الخطر ،وفي
االشتباكات داخؿ المصفاة قتؿ العرب دفاعاً عف النفس  42ييودياً ،وجرح  48ييودياً .ويذكر أف العصابات
الصييونية ارتكبت اثناء فترة اإلنتداب البريطاني  20مذبحة ،في حيف ارتكبت  25مذبحة بعدىا ،ضد
الفمسطينييف العزؿ .ومف المجموع  29مجزرة في الشماؿ و 5في الوسط و 5في الجنوب الفمسطيني.
وتابعت العصابات الصييونية مجازرىا وتدمير المنازؿ ،والضغط عمى الفمسطينييف في القرى والمدف
الفمسطينية كافة خصوصاً خالؿ الفترة مف كانوف الثاني  2948وحتى أيار مف العاـ ذاتو ،وكاف اليجوـ
والتطويؽ يتـ مف ثالث جيات ،في حيف تترؾ الجية الرابعة كمنفذ وحيد ليروب الفمسطينييف الناجيف مف
المجازر الصييونية ،حامميف معيـ أخبار ما حدث إلى القرى القريبة ،حتى ينتشر الرعب في قموب تمؾ
القرى .وتوجت المجازر الصييونية واإلسرائيمية فيما بعد بقتؿ الوسيط الدولي السويدي الكونت برنادوت في
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القدس في  ،2948/9/28عمى يد العصابات الصييونية وفي عدادىـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ
اسحاؽ شامير ،بعدما كاف الوسيط الدولي في تقريره الذي رفعو إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ
 ،2948/9/26قد حم ّؿ إسرائيؿ مسؤولية بروز قضية الالجئيف .وأكد بأف أي تسوية ال يمكف أف تنجح مف
وبناء عمى تقريره ،صوتت الجمعية العامة عمى القرار ( )294بتاريخ
دوف عودتيـ إلى ديارىـ.
ً
.2948/20/22
وبشكؿ عاـ فإف المجازر الصييونية واإلسرائيمية ،فيما بعد ،أدت إلى التيجير القسري لنحو نصؼ مجموع
سكاف فمسطيف العرب خالؿ األعواـ ( .)2949-2948فقد كاف سبب تيجير  05في المئة مف سكاف نحو
 550قرية وخربة عربية يعود إلى الطرد المباشر واثر المجازر التي ترتكبيا القوات الييودية ،في حيف ُى ّج َر
 55في المئة مف سكاف تمؾ القرى( ،التي دمر منيا  422قرية) ،بعد ىجوـ عسكري عمييا ،كما ُى ّج َر 22
في المئة مف سكاف القرى العرب تحت وطأة ىجوـ عسكري ،أي أف اليجرة العربية تحت الضغط العسكري
الييودي شممت  89في المئة مف الميجريف العرب ،في حيف ُى ّج َر تحت وطأة الحرب النفسية أو اإليحاء
لألىالي بيجوـ قادـ نحو  22في المئة ،ولـ تتعد نسبة التيجير مف أوامر صادرة عف رئيس العائمة أو
المختار واحد في المئة مف مجموع العرب الفمسطينييف الذيف ىجروا مف ديارىـ .لـ تتوقؼ المجازر
الصييونية وتدمير المنازؿ بعد عاـ . 2948
فخالؿ عاـ  2967ىجر الجيش اإلسرائيمي  462ألؼ فمسطيني مف الضفة وقطاع غزة وأصبحوا نازحيف
خارج ديارىـ .تبع ذلؾ ارتكاب مجازر إسرائيمية عديدة ضد البشر والحجر واألشجار الفمسطينية .وفي سياؽ
مجازرىا المنظمة ،ارتكبت السمطات اإلسرائيمية مجزرة كبيرة في ساحة المسجد األقصى في عاـ ،2992
ذىب ضحيتيا ثالثة عشر فمسطينياً ،كما ارتكب مستوطف صييوني مدفوع مف األحزاب اإلسرائيمية ،مجزرة
في الحرـ اإلبراىيمي ،ذىب ضحيتيا في عاـ  2995نحو ستيف فمسطينياً مف المدنييف العزؿ .ولـ تكف
المجازر اإلسرائيمية محصورة في فمسطيف ،بؿ تعدت ذلؾ إلى المناطؽ العربية أألخرى ،وكاف مف أىـ
فصوليا قصؼ الطيراف اإلسرائيمي لمنطقة قانا في لبناف التي استشيد إبانيا نحو ( )222مف النساء والشيوخ
واألطفاؿ المبنانييف ،وذلؾ في مقر لقوات الطوارئ الدولية العاممة في الجنوب المبناني.
وقد حصؿ ذلؾ عمى مسمع ومشاىدة العامميف في القوات الدولية في صيؼ  .2996فضالً عف ذلؾ ارتكب
الموساد اإلسرائيمي مجازر عديدة داخؿ فمسطيف وخارجيا ،ناىيؾ عف االغتياالت المنظمة لمعديد مف سفراء
فمسطيف ومثقفييا في الخارج .ولـ تنتو فصوؿ االغتياالت والمجازر الصييونية اإلسرائيمية ،فخالؿ (2948
  ،)0220استخدمت الدولة الصييونية ،العسؼ والمجازر كأدوات أساسية لمحفاظ عمى البقاء ،خاصة وأفمشكمة األمف اإلسرائيمي كانت والتزاؿ الشغؿ الشاغؿ ألصحاب القرار في إسرائيؿ ،التي أقيمت قبؿ أربعة
وستيف عاماًً في ظروؼ دولية واقميمية استثنائية عمى حساب الشعب الفمسطيني وأرضو.
المستقبل ،بيروت0220/5/02 ،
سة
 52الحركة الوطنية الفمسطينية وأخطار األساطير
ِّ
المؤس َ

زياد منى
بعدا عنا" .النخب"
الذكرى الرابعة والستوف الغتصاب فمسطيف وطرد أىميا منيا تمر ىذه األياـ وكأنيا تزداد ً
المزعومة ،أو مف عينت نفسيا قيادة عمى أبناء أمتنا ووصية عمى قضايانا ،تميي نفسيا بمحاولة تضميمنا،
نحف العرب ،أبناء القضية ،الذيف عشنا تداعياتيا المباشرة ،المادية والنفسية عمى حيواتنا ،بأف خالصنا مف
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أسر الكارثة الوطنية التي ألحقيا الغرب ،ومعو بعض حكاـ العرب آنذاؾ ،لف يقترب إال بالمزيد مف الخضوع
إلمالءات العدو ومطالبو.
لقد عيف الغرب وصاة ،منا ،عمى شعبنا وقضيتنا ،استحالوا ،بمحض إرادتيـ "أعضاء لجنة تنسيؽ أمني"
أيضا.
اسميا المضمِّؿ "السمطة الوطنية" ،مع العدو ،لحماية االحتالؿ والمغتصب ،بؿ ولتثبيتو ً
والسالـ ،صار ،في منظور تمؾ "النخب" المزعومة ،االلتزاـ بعدـ مقاومة العدو ،واستبداؿ بالنضاؿ الوطني،
الطريؽ الوحيد لمحفاظ عمى القضية واالقتراب مف الوطف المغتصب ،الذي أثبت جدواه في الماضي في
ِ
المستعمر وبتحويؿ مؤسساتنا الوطنية إلى
بالدنا ،وفي كؿ بقاع األرض ،الخضوع إلمالءات الغرب
مؤسسات توظيؼ يتقاضى أفرادىا معاشيـ الشيري مف مؤسسات النقد الدولية ،لكف فقط إف تمكنوا مف
المحافظة عمى رضا القائد والزعيـ المميـ وعبقري عصره وجيمو ،والذي بدوره ،كما نعمـ ،جميعنا ،بأنو ىو
ومؤسساتو الميترئة الرثة ،لف يتمكف مف المحافظة عمى منصبو إال عبر استمرار تقديـ أوراؽ اعتماده لمف
عينو ويحافظ عميو في منصبو.
فتجده ،بعد لحظة حماس أصابتو في ليمة ليالء ،ييدد بالويؿ والثبور وعواقب األمور في ما إذا استمر
"شريكو في صناعة السالـ" في تجاىؿ طموحاتو غاية في التواضع ،يعود فييدأ ليؤكد مف جديد أىميتو ،التي
ال نشؾ فييا ،بأنو ،ومعو أعضاء مؤسستو الحاكمة/المحكومة ،لف يحيد عف الطريؽ الذي اختطو لو العدو
مسار وأسموب عمؿ وطريقة حياة.
ًا
ففي ىذا الزمف العربي الحزيف والمفجع ،أضحت قضيتنا المقدسة ،قضية العرب األولى ،قضية اغتصاب
فمسطيف وحقنا ،نحف العرب ،جميعنا ،في استعادتيا كاممة غير منقوصة ،وكأنيا سوء تفاىـ بيف جيراف،
وبيف زمالء وأصدقاء ،غدر سوء التعبير عف نواياىـ بالمحبة التي ربطت بيـ منذ األزؿ ،والى األبد!.
لقد سار بعض العرب ،أو لنقؿ :أغمبيـ ،منذ أف ولدوا ،في طريؽ البحث عف سراب سالـ ،كاذب ،تبيف لكؿ
مف يممؾ ذرة عقؿ أنو استسالـ كامؿ لشروط العدو .أولئؾ العرب أدركوا أف ما كاف يدعونو وىـ ليس غير،
وبدالً مف أف يعترفوا بحقيقة تقصيرىـ وقصر نظرىـ وعماىـ السياسي ،إف افترضنا حسف نواياىـ أصالً،
ِ
لممستعمر القديـ/الجديد ،ادعاء التحرر والقرار الوطني
أطمقوا عمى اليزيمة اسـ النصر ،وعمى التبعية
المستقؿ ،وعمى الفقر واإلمالؽ واإلفالس االقتصادي صفات اإلصالح واعادة البناء ..إلخ.
ِ
مستوظفة ،بأف ما يجري في بالدنا مف ثورات أو
اعتمادا عمى ادعاءات "نخب"
كما توىـ بعض العرب،
ً
انتفاضات أو تمردات ..سميا ما شئت ،ستجمب الخالص المنتظر أو الموعود .وكنا حذرنا منذ بدء اندالع
الحراكات الشعبية ،التي ال نشؾ وال نشكؾ إطالقًا في صدؽ مرامييا وصحة طموحاتيا لمتخمص مف ظمـ
الطغاة واستئثارىـ االقتصادي ،وبالتالي السياسي والفكري ..إلخ ،مف أف االفتقار إلى برامج وطنية قومية،
سياسية واجتماعية واقتصادية ،واضحة سينتيي بيا إلى استبداؿ طاغية سطا عمى كرسي الحكـ بقوة السالح
بطاغية سيغتصب ذاؾ الكرسي المعيف بقوة "صندوؽ االقتراع" وىمي الحرية ،وبالمقدرة عمى مداىنة العدو
الحقيقي ،وبرفع شعا ارت شعبوية براقة ،تعمي البصر والبصيرة ،وبتأسيس نظـ سياسية ال تنطمؽ مف الوقائع
السياسية واالجتماعية والفكرية والنفسية التي نعيشيا ،نحف العرب ،في مختمؼ بقاع وطننا الكبير ،فننتيي
إلى ما ىو أسوأ مما أردنا الخالص منو.
غالبا ما ستنتيي إلى "أسيادكـ في
كنا حذرنا مف أنو "ال شرعية لثورة شعارىا ليس فمسطيف" ،وبأف األمور ً
الجاىمية أسيادكـ في اإلسالـ" ،وأننا نسير في طريؽ تكرار أخطاء التاريخ.
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لقد صورت القوى العربية الظالمية ،قوى الرجعية ،التي تفتقر حتى إلى الحد األدنى مف االلتزاـ
فردوسا ،وستعيد
الوطني/القومي ،بأف طريقيا ىو الصائب ،وحكمتيا وحنكتيا ىي التي ستحيؿ الصحراء
ً
أرضا عربية "طاىرة" محررة مف "دنس" االحتالؿ.
بعضا منياً ،
فمسطيف ،أو ً
اآلف ،وبعد مرور كؿ ىذه القروف عمى الوعود الفارغة الكاذبة ،عف سبؽ إصرار وتصميـ ،وبعد أف تبيف
لكؿ مف أغمؽ عينيو عف الحقيقة الممموسة التي أثبتتيا التجارب التاريخية المحمية والعالمية ،إما جيالً أو
ِ
المستوظفيف الجدد ،كما األقدميف ،وبصرؼ النظر عف النوايا ،ال ىـ ليـ سوى الوصوؿ إلى
تجييالً ،أف
ذلؾ الكرسي ،واالحتفاظ بو ،ما أمكف .وىا ىـ يديروف ظيورىـ ،الواحد تمو اآلخر ،لقضية العرب األولى،
وجسر الحتالؿ قموب أبناء أمتنا العربية واإلسالمية.
ًا
مما
بعدما استخدموىا ،صادقيف كانوا أو مدعيفُ ،س ً
لقد سار "عرب السالـ" منذ عاـ  2967في طريؽ ادعوا أنيا طريؽ الخالص المنتظر .ثـ استحالت القضية
الوطنية ،في مجالسيـ ومؤتمراتيـ ،إلى خالؼ حدودي ،لينتيي األمر بيـ إلى االدعاء بأف لب المشكمة
يكمف في طبوغرافية الحرـ القدسي الشريؼ ،وما إذا كاف سطحو ممكا لنا ،أما ما تحتو فال عالقة لنا بو
بعدما دفنتو قروف مف تاريخ ليس لنا.
يوما صراعا عمى حدود بيننا وبيف العدو الصييوني المغتصب ،وال سوء فيـ
القضية الفمسطينية لـ تكف ً
بر أو
وىميا ،وال ىي مشكمة أمكنة مقدسة يمكف التفاوض عمى كيفية الوصوؿ إليياً ،ا
لتاريخ،
حقيقيا كاف أو ً
ً
ِ
المستعمر
جوا ،بإذف مف المغتصب العنصري .القضية الوطنية الفمسطينية قضية شعب شرده الغرب
ًا
بر أو ً
بقوة السالح مف وطنو وتواطأ مع حكاـ عرب ال ىـ ليـ سوى العروش القصبية ،عمى طرده مف دياره
وحقولو ومدنو وقراه ووديانو وجبالو وسيولو ومروجو ،بيدؼ إقامة كياف عنصري بغيض يعيد إنتاج مف
تمييدا لتصحيح مسار تاريخي مزعوـ ،و"استعادة (أرض التوراة)" التي استولى عمييا عرباف جمؼ
زرعو،
ً
مكانيـ الصحراء ومأواىـ الخياـ.
القوى الفمسطينية التي تبدو أنيا ممسكة بمسار قضيتنا الوطنية والقومية تصور أف كؿ نضاالتنا الماضية
كانت خطأ ،ظانة أنيا قادرة عمى حجب الشمس بالغرباؿ وحقيقة أنيا ىي مف قاد الشعب الفمسطيني إلى
وحيدا ،وأنيا ىي مف تخمت عف ذلؾ الطريؽ
التيمكة وأنيا ىي مف دعا بداية إلى "الكفاح المسمح" طريقًا
ً
بسبب ىزائميا الدائمة فأسمتو طريؽ المغامرة.
القوى الفمسطينية التي تسمى نفسيا "سمطة وطنية" التي منذ انخراطيا الحماسي في االستسالـ لشروط العدو
يوما أكثر مف "لجنة تنسيؽ أمني" مع العدو ،وىي مف قاد شعبنا إلى ما
والتخمي عف ثوابتنا الوطنية ،لـ تكف ً
نحف عميو مف ضياع .ىي الت ي استبدلت فتح كؿ أبواب عواصـ العالـ أماـ العدو بالحصار الدولي الذي
فرضتو شعوب العالـ المقيورة عميو .ىي مف حولت القضية الوطنية ،قضية شعب اغتصبت منو أرضو
وطرد منيا إلى إشكاؿ حدودي يمكف حمو بمفاوضات تنتيي بعد ألؼ عاـ بوعود بوعود بوعود.
مع ذلؾ نقوؿ :ليس ثمة حم وؿ جاىزة وال وصفات عامة لمشاكمنا ،الوطنية/القومية ،االقتصادية وبالتالي
السياسية واالجتماعية والفكرية والنفسية ..ليس ثمة دليؿ نصر جاىز شبيو بكتيبات انتشرت في بالدنا في
خمسينيات القرف الماضي وستينياتو عنوانيا "تعمـ المغة (كذا) في أربعة أياـ مف دوف معمـ".
عمي نا التحمي بالصبر واإلمعاف بالتفكير وقراءة الوقائع كما ىي وليس كما نتمناىا .عمينا قراءة عدونا كما
ىو ،أحسف قراءة ،كما فعؿ أعداؤنا بنا فانتصروا عمينا .االنتصار في معاركنا الوطنية/القومية لف يتـ برفع
الشعارات الحماسية وال بترديد مقوالت عامة تخاطب المشاعر لكنيا خالية المضاميف.
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طريقنا إلى النصر في معاركنا صعب وطويؿ ،لكف أجدادنا رسموا خطوطو مف قبؿ فتمكنوا مف تحقيؽ
انتصارات ميمة ووضعوا عالمات السير عمى ىداىا يقصر درب آالمنا ويحد مف عذاباتنا.
طريقنا إلى النصر في معاركنا الخارجية والداخمية يتـ ِ
بالعمـ ،بدراسة الواقع كما ىو واالنطالؽ مف الحقائؽ
والدروس المستقاة مف المعارؼ العممية الموثقة والتجارب التاريخية التي مر بيا أجدادنا وشعوب األرض
المضطيدة.
لقد اختار الشعب الفمسطيني بعد اغتصاب العدو الصييوني وطنو ،طريؽ النضاؿ الصعب ،المميء
بالتضحيات الجساـ ،فكسب احتراـ العالـ واستعادت القضية عبره ،جوىرىا وأساسيا كونيا قضية تحرر
وطني/قومي وليس قضية الجئيف يبحثوف عف فتات يرمى بو إلييـ ،أو مأوى يتسولونو.
لقد مرت الحركة الوطنية الفمسطينية بتجارب كبيرة وميمة ،وقراءتيا بتعمؽ ودراستيا ستقود بال شؾ إلى
اكتشاؼ مكامف قوتنا وزوايا ضعفنا .قراءتنا لتجربتنا النضالية منذ خمسينيات القرف الماضي إلى سبعينياتو
ستعمؽ مف إدراكنا ألسباب واقعنا المرير وأسباب انزالقنا إليو ،والتعمـ مف دروس الماضي القاسية سيسيـ
في نجاح نضاالتنا المستمرة ،الحالية (عمى ىزالتيا) والمستقبمية.
لكف ،كي نتعمـ مف دروس الماضي ،فمف الضروري لألجياؿ الجديدة مف أبناء أمتنا معرفة تاريخ النضاؿ
ار ميمة في
القريب ،بإيجابياتو وسمبياتو .ىذا غير ممكف إف استمرت الشخصيات القيادية ،التي مارست أدو ًا
نشوء الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة ،وامتمكت رؤية ثاقبة لألخطار المحدقة بمستقبؿ القضية
الوطنية /القومية في حاؿ عدـ توقؼ الحركة الوطنية عف المياث وراء سراب التسويات "الوطنية" في صمتيا،
والنأي بنفسيا عف تسجيؿ تجربتيا الشخصية الفردية والجماعية ،أي كانت األسباب والمعاذير التي
تستحضرىا لسكوتيا.
لقد كتب بعض قادة الحركة الوطنية الفمسطينية مذكراتيـ ،لكنيا بقيت دوف اليدؼ المنشود منو أال وىو
إخبار األجياؿ الشابة مف أبناء شعبنا وأمتنا بما جرى حقًا .إف القسـ األكبر مما تتداولو وسائؿ
اإلعالـ/التضميؿ العربية وغير العربية عف تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية غير صحيح وىدفو نشر
أباطيؿ وأساطير.
نريد لألجياؿ الشابة معرفة ما جرى حقًا وليس الغرؽ في األساطير المؤسِّسة .لقد رحؿ كثير مف كبار
ار ميمة في تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة ،وقمة قميمة
المناضميف المؤسسيف الذيف مارسوا أدو ًا
فقط تركت بعض ما لدييا .وكؿ ما أخشاه أف يرحؿ كؿ مف يعرؼ أس ار ار مف حؽ األجياؿ الشابة القادمة
تماما
معرفتيا ،ويبقى تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة أساطير ينشرىا مجموعة مف المدعيفً ،
ِ
المغتصب.
مثؿ األساطير المؤسسة لمكياف الصييوني
فيؿ مف يستجيب؟!
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