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 2العفو الدولية تنتقد "إسرائيل" ال نتهاكها حقوق اإلنسان الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
عمان 5025/5/55 ،نقالً عن مراسميا في غزة ،حامد جاد ،والوكاالت ،أن منظمة العفو
نشرت الغدّ ،
الدولية (أمنستي) ،اتيمت االحتالل اإلسرائيمي بانتياك حقوق اإلنسان الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة واجبار فمسطينيين في الضفة وشرق مدينة القدس عمى مغادرة منازليم بالقوة.
وأكد تقرير أمنستي السنوي الذي صدر أمس ،أن "إسرائيل" تنتيك حقوق اإلنسان الفمسطيني من خالل
قياميا بإجبار الفمسطينيين عمى مغادرة منازليم بالقوة في الضفة الغربية وشرق القدس ،معرباً عن إدانتو
لعمميات اليدم التي تقوم بيا حكومة االحتالل لمقرى غير المعترف بيا وكذلك منازل البدو في منطقة النقب
جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عام  .84وانتقدت أمنستي بشكل خاص سياسة االستيطان اإلسرائيمي
في الضفة الغربية المحتمة ومدينة القدس الفتو إلى أن اآلالف من المستوطنين اإلسرائيميين يقيمون اآلن في
مستوطنات غير شرعية أقيمت عمى أراض فمسطينية محتمة ،وذلك في إطار سياسة تتمقى كل التشجيع من
اجل إجراء عمميات توسيع عمى حساب األرض الفمسطينية.
واتيمت أمنستي حكومة االحتالل بالعمل عمى إطالة عمر األزمة اإلنسانية التي يعاني منيا أىالي غزة إثر
مواصمة الحكومة المذكورة فرض الحصار عمى قطاع غزة ،الذي أدى إلى خنق االقتصاد المحمي مشددة
عمى أن "األطفال وكبار السن كانوا من بين الفئات األكثر ضعفاً ،والتي تأثرت سمباً بيذا الحصار انطالقاً
من احتياج ىذه الفئة إلى خدمات طبية خاصة ال تتوفر اآلن في قطاع غزة .وأكد التقرير أن الحصار عمى
القطاع يشكل انتياكا لمقانون الدولي ويعد شكالً من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعرض لو مميون
وستمائة ألف فمسطيني".
وتطرقت المنظمة الدولية في تقريرىا إلى كيفية تعامل االحتالل مع المظاىرات التي ينظميا الفمسطينيون في
الضفة الغربية المحتمة منتقدة طريقة القمع والمواجية التي يتعرض ليا المشاركون فييا" .واتيمت أمنستي
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جيش االحتالل اإلسرائيمي باستخدام القوة ضد المحتجين المشاركين في ىذه االحتجاجات مشيرة إلى أن
الحكومة اإلسرائيمية فشمت في مساءلة الجنود والمستوطنين المتيمين بارتكاب انتياكات ضد الفمسطينيين.
وأضافت األيام ،رام اهلل ،5025/5/55 ،أن تقرير أمنستي انتقد أوضاع السجون وقال" :واصمت إسرائيل
حرمان السجناء الفمسطينيين من غزة والمعتقمين في سجونيا من زيارة األىل ،محافظة بذلك عمى السياسة
نفسيا التي تتبعيا مع السجناء منذ حزيران  .5002وعمى الرغم من إطالق سراح ما يزيد عمى  500من
السجناء في غزة في  ،5022فما زال نحو  880منيم معتقمين في السجون اإلسرائيمية بحمول نياية العام.
كما حرمت السمطات اإلسرائيمية أقارب السجناء من الضفة الغربية بشكل متكرر من الحصول عمى تصاريح
لزيارة ىؤالء السجناء لدوافع "أمنية" غير محددة".
فياض :اتفاق المصالحة األخير يمثل استجابة لطموحات الشعب الفمسطيني إلقامة الدولة
الخميل  -مراسل خاص :أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض حرص السمطة الوطنية عمى دعم كافة
المشاريع والمبادرات التي من شأنيا المساىمة في تعزيز صمود أىالي محافظة الخميل ،خصوصا القاطنين
في البمدة القديمة التي تعاني بسبب إجراءات االحتالل وممارسات المستوطنين العدوانية.
جاء ذلك في مداخمة لفياض خالل المقاء المفتوح الذي نظمو ممتقى رجال األعمال في محافظة الخميل،
الخميس.
كما استعرض فياض الجيود التي تبذليا السمطة الوطنية لمتغمب عمى األزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء
بعض الجيات المانحة بااللتزامات المالية المطموبة منيا ،مشي ار إلى أن السمطة الوطنية نجحت في تقميل
مميار دوالر في العام
االعتماد عمى المساعدات الخارجية في تمويل اإلنفاق الجاري من حوالي
.
إلى اقل من مميار دوالر في العام
وبخصوص اتفاق القاىرة األخير بشأن تحقيق المصالحة الوطنية ،اعتبر فياض أن انجاز ىذا االتفاق يمثل
استجابة لتطمعات وطموحات الشعب الفمسطيني إلعادة الوحدة لموطن ومؤسساتو من أجل ضمان إنياء
االحتالل واستكمال الجاىزية الوطنية إلقامة دولة فمسطين المستقمة وعاصمتيا القدس عمى حدود عام
.
وأكد فياض عزم السمطة الوطنية عمى مضاعفة جيودىا من أجل توفير األمن واألمان لمشعب الفمسطيني،
معربا عن اعت اززه بما حققتو المؤسسة األمنية من تقدم لجية تعزيز حالة األمن وفرض سيادة القانون والنظام
العام.
القدس ،القدس/ / ،
عزيز دويك يرفض عرضا إسرائيميا باإلبعاد إلى الخارج لمدة عامين ..ومكتبه ينفي
رام اهلل  -صفا :رفض رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويك عرضا إسرائيمياً باإلبعاد خارج
فمسطين لمدة عامين.
وقال مدير مركز أحرار لدراسات األسرى فؤاد الخفش لـ"صفا"" :إن سمطات االحتالل اإلسرائيمي عرضت
اليوم عمى الدويك اإلبعاد خارج فمسطين لمدة عامين ،إال أنو رفض وقال إما اإلفراج إلى الضفة الغربية أو
البقاء داخل المعتقل".
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من جيتو ،نفى مكتب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويك أن يكون االحتالل قد قدم عرضا
بإبعاد دويك إلى الخارج ،مشي ار إلى أن ما حدث ىو تقدم محامي الدويك بطمب لمنيابة العسكرية اإلسرائيمية،
لإلفراج عنو وأن محاميو ال زال ينتظر ردا بيذا الخصوص.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)/ / ،
"قدس نت" :نتنياهو يحاول مصالحة عباس واألخير يرفض الرد عمى اتصاالته
غزة :كشفت مصادر فمسطينية مطمعة ،أن الرئيس الفمسطيني محمود عباس يشعر بحالة من الغضب
الشديد نتيجة االستيتار اإلسرائيمي في الرد عمى رسالتو التي بعثيا لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو
في الـ من الشير الماضي.
وأوضحت المصادر التي فضمت عدم ذكر اسميا لمراسل "قدس نت" الخميس ،أن عباس توقع من نتنياىو
رداً "شافياً" عمى أسئمتو التي تتعمق بالصراع مع االحتالل وخاصة بقضايا التسوية والمفاوضات ،إال أن ىذا
الرد وبحسب المصادر كان يغمبو طابع "االستيتار" و"المراوغة" وشكل صدمة لمرئيس عباس.
وأشارت المصادر ،إلى أن رد نتنياىو كان يحمل في خفاياه التمسك المطمق في نيجو السابق بإضعاف
السمطة واالستمرار ببناء المستوطنات وتقويض العممية السممية ،وعدم وضع جدول زمني محدد إلنجاح
العممية السممية في المنطقة.
وأضافت المصادر ذاتيا ،أن عباس وبعد قراءة رسالة نتنياىو التي تسمميا من مبعوثو الخاص إسحاق
من الشير الجاري أبمغ مقربيو بعدم تحويل ورفض أي اتصال من مكتب نتنياىو ،وعزمو
مولخو في الـ
عمى رفض أي لقاء يجمعو برئيس حكومة االحتالل خالل الفترة المقبمة .بدوره ,واصل أبو يوسف عضو
الم جنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،أكد أن نتنياىو نسف كل الجيود التي تبذل إلحياء عممية السالم من جديد
بين الطرفين.
وأوضح أبو يوسف في تصريح خاص لمراسل "قدس نت" الخميس ،أن عباس سيمجأ إلى العرب لتحديد
خطواتو المقبمة لمرد عمى رسالة نتنياىو ،موضحاً أن لجنة المتابعة العربية ستعقد اجتماع طارئ خالل الفترة
المقبمة لمتباحث بيذا الممف.
وكالة قدس نت لألنباء/ / ،
الضميري :لدينا معمومات بشأن نية جهات استهداف المقرات األمنية لمسمطة
رام اهلل :أكد المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم األجيزة األمنية الفمسطينية المواء عدنان
الضميري ،أن ىناك تعميمات صارمة لقادة وأجيزة األمن بفرض إجراءات مشددة في كافة المحافظات وحول
مقرات السمطة الفمسطينية ،في أعقاب وجود إنذارات حول نية جيات لم تسميا استيداف المقرات األمنية
والتابعة لمسمطة الفمسطينية ،بغرض زعزعة األمن واالستقرار في الضفة الغربية.
معتقالً بعد األحداث األخيرة
وقال الضميري في تصريحات إذاعية لو ،أمس ،إن لدى األجيزة األمنية
في مدينة جنين ،الفتاً إلى أن ما تقوم بو األجيزة األمنية إجراءات قانونية العتقال فارين أو
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متورطين في قضايا ليا عالقة بالتعدي عمى القانون ،وىي غير مرتبطة بأي أوضاع سياسية .وأضاف:
"األمور ال تخضع ألي اعتبارات سياسية أو مقاييس حزبية" ،الفتاً إلى أن من يخترق القانون ال حصانة لو
ميما كانت رتبتو.
البيان ،دبي/ / ،
قائد الوقائي بالضفة زياد هب الريح :يجب العمل بكل قوتنا لردع أي محاولة لقيام انتفاضة ثالثة
القدس المحتمة :قال المواء "زياد ىب الريح" مدير جياز األمن الوقائي في الضفة الغربية "إن عممية السالم
مع اإلسرائيميين عمى قاعدة حل الدولتين ىو الخيار االستراتيجي لقيادة السمطة الفمسطينية .وأعرب "ىب
الريح" خالل لقاء أجراه مع ممثمي منظمات السالم اإلسرائيمية اليسارية وممثمي حركة "الصوت الواحد"
اإلسرائيمية وعدد من الدبموماسيين اإلسرائيميين عن خشيتو من تدىور األوضاع في المنطقة ،مشي اًر إلى أن
عدم الحفاظ عمى األمن فييا سيعمل عمى زوال االستقرار منيا.
وبحسب الموقع اإلخباري اإلسرائيمي "والال" فإن المواء "ىب الريح" قد استشيد بتصريحات سابقة لقائد
المنطقة الوسطى السابق الجنرال "آفي مزراحي" والذي قال فييا "بدون عممية تسوية سياسية أو حصول تقدم
في ىذا المجال لن تستطيع الحفاظ عمى أمن واستقرار مناطق السمطة الفمسطينية لمدة طويمة".
وأضاف "ىب الريح" إنو يجب أن نعمل سوياً بكل قوتنا لردع وقمع أي محاولة لمقيام بانتفاضة ثالثة في
األشير المقبمة من أي طرف كان ،مؤكداً عمى أن ىناك محاوالت قد شيدتيا المناطق الفمسطينية خالل
الفترة السابقة.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
وزارة الخارجية في غزة تطالب دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات
غزة :حثت الحكومة في قطاع غزة ،أمس ،دول العالم عمى مقاطعة منتجات المستوطنات أسوة بموقف دولة
جنوب إفريقيا ،وثمنت و ازرة الخارجية والتخطيط التابعة ليا ،موقف حكومة جنوب إفريقيا التي أعمنت عدم
سماحيا بأن تحمل السمع المنتجة في المستوطنات.
وقالت الو ازرة في رسائل بعثتيا لدول عدة ،إن الخطوة التي اتخذتيا دولة جنوب إفريقيا "تؤكد أن بناء
المستوطنات في األراضي الفمسطينية أمر غير شرعي وضد القوانين والق اررات التي صدرت عن األمم
المتحدة ،ومن ثم فإن كل ما ينتج منيا غير شرعي ،ويجب منعو ومحاربتو".
الخميج ،الشارقة/ / ،
وزارة التربية في غزة تطرح فكرة إنشاء معهد عالي لألسرى والمحررين
غزة  -القدس :طرح وزير التربية والتعميم في الحكومة المقالة بقطاع غزة الدكتور أسامة المزيني فكرة إنشاء
معيد عالي يخص تعميم األسرى والمحررين.
جاء ذلك خالل اجتماع مع وفد من و ازرة األسرى في الحكومة ،برئاسة الوزير عطا هلل أبو السبح ،بحث
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فيو سبل التعاون المشترك ومعالجة بعض القضايا التي تخص التعميم الجامعي لألسرى والمحررين .وقال
سيقدم
المزيني" :إن إنشاء المعيد التعميمي لألسرى سيحظى بدعم من قبل و ازرة التربية والتعميم؛ ألنو ُ
خدمات تعميمية مختمفة لألسرى الذين ال يزالون في السجون؛ من حيث التعميم الثانوي والجامعي.
القدس ،القدس/ / ،
النائب الخضري :انتخابات الرئاسة المصرية تؤسس لمرحمة جديدة في قيادة مصر لألمة
غزة :أكد النائب في المجمس التشريعي ،رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار جمال الخضري أن
انتخابات الرئاسة المصرية تؤسس لمرحمة جديدة في قيادة مصر لألمة.
ودعا الخضري في بيان صحفي الخميس (  ) /إلى عدم االستعجال ومنح مصر فرصة لترتيب أوراقيا
والمعافاة من األحداث والممفات المختمفة ومتطمبات الجبية الداخمية لضمان تحقيق الحقوق المشروعة
لمشعب الفمسطيني.
وأكد أن مصر صاحبة دور مركزي ومحوري في القضايا العربية واإلقميمية والقضية الفمسطينية ،مشي اًر إلى
دورىا في ممف األسرى والمصالحة وتسييل دخول القوافل التضامنية لمقطاع ومواقفيا الداعمة دوما لمشعب
الفمسطيني.
قدس برس/ / ،
محكمة جرائم الفساد الفمسطينية ترجئ محاكمة محمد رشيد
أرجأت محكمة جرائم الفساد أمس "الخميس" محاكمة محمد رشيد المعروف باسم خالد إسالم الذي شغل
واثنين من شركائو إلى السابع
منصب المستشار االقتصادي لمرئيس الراحل ياسر عرفات منذ العام
من حزيران /يونيو المقبل.
وكانت المحكمة عقدت جمستيا في مدينة رام اهلل برئاسة القاضي حسين عبيدات والقاضي بالل أبو ىنطش،
والقاضي عز الدين شاىين ،وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد ناصر جرار من دون حضور أحد من
المتيمين األمر الذي دفع بوكيل النيابة لتقديم طمب بإجراء محاكمة المتيمين غيابيا كونيم فارين من وجو
العادلة.
وقدمت النيابة الئحة االتيام بحق المتيمين ،تمثمت في توجيو تيمة جرائم الفساد خالفا لممادتين و من
قانون مكافحة الفساد والمتمثل في االختالس الجنائي لممتيم األول محمد رشيد ،إضافة إلى تيمة الكسب
غير المشروع وتيمة غسل األموال لجميع المتيمين.
الغد ،عمان/ / ،
 11حماس:تصريحات قائد األمن الوقائي بالضفة لمنع قيام انتفاضة ثالثة دليل عمى التواطؤ مع االحتالل
غزة :قالت حركة "حماس" إن تصريح قائد األمن الوقائي بالضفة الغربية زياد ىب الريح حول منع قيام
انتفاضة ثالثة "دليل قاطع عمى التواطؤ والتحالف األمني بين أجيزة أمن الضفة واالحتالل اإلسرائيمي".
وأضاف الناطق باسم حماس سامي أبو زىري في ٍ
بيان صحفي وصل "صفا" نسخة عنو مساء الخميس أن
تصريح ىب الريح يؤكد دور ىذه األجيزة في توفير األمن والحماية لالحتالل من خالل قمعيا لمقاومة
الشعب الفمسطيني.
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وقال" :ىذا يؤكد عمى أن ىذه األجيزة ىي عنوان التوتر في الساحة الفمسطينية وضرب أي جيود لتحقيق
المصالحة من خالل والئيا المطمق لالحتالل ،وأن محمود عباس مطالب بتحمل مسئولياتو تجاه ىذه
التصريحات واالنييار األمني الخطير الذي وصمت إليو ىذه األجيزة".
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2012/5/24 ،
 12ناطق باسم كتائب فتح في غزة :انتظار توحيد التشكيالت المسمحة يعني خسارة المزيد من العناصر
رام اهلل -كفاح زبون :قال أبو ىارون ،الناطق الرسمي باسم الكتائب العسكرية لحركة فتح في قطاع غزة ،إن
توحيد ىذه التشكيالت تحت قيادة واسم واحد عمى غرار باقي التنظيمات الفمسطينية األخرى ،يواجو عقبات
من بينيا موقف قيادة الحركة «الضبابي» من ىذه التشكيالت .وأضاف أبو ىارون في تصريحات لـ«الشرق
األوسط» أن « العمل عمى توحيد التشكيالت قديم ومستمر ووصل إلى مرحمة تبنييا موقفا موحدا من العمل
عمى األرض ،لكن الفجوة الكبيرة ما بين قيادة الحركة واألجنحة المسمحة ،يمنع خطوة التوحيد الكامل في
ىذه المرحمة».
ويتفيم أبو ىارون الظروف السياسية التي تحكم الحركة ،لكنو يقول إنيا كانت وما زالت حركة تحرر وطني
«ونحن ىنا ال نتحدث عن السمطة الفمسطينية التي تحكميا اتفاقات» .وتعترف فتح بعناصر التشكيالت
المسمحة ،كعناصر أو موظفين في فتح والسمطة ،وليس كمسمحين كما قال أبو ىارون «وىذا ىو سبب
األزمة».
وأضاف « نريد ق ار ار واضحا ومحددا من قيادة الحركة في ما يخص الموقف من التشكيالت وتوحيدىا ووضع
آليات عمل ليا» .وتابع القول إن «جميع الفصائل ليا مشروع مقاوم وأجنحة مسمحة موحدة .ويجب أن
تتبنى فتح ىذا المشروع» .واستطرد قائال «نعرف أنو ال يمكن مثال لمرئيس الفمسطيني محمود عباس (أبو
مازن) ،أن يتبنى ذلك بسبب موقعو الدولي الميم ،لكن ىناك آليات كثيرة ومختمفة».
وحذر أبو ىارون من أن االنتظار أكثر ،يعني خسارة المزيد من عناصر الحركة ،وقال «األزمة ليست
بسيطة ،وسنخسر أكثر وأكثر» .وأوضح « نريد توحيد التشكيالت حتى ال يتم استقطاب المزيد أو تمويل
البعض من جيات أخرى».وأضاف «فقدنا الكثير من عناصرنا قبل ذلك ،فألوية الناصر وكتائب األحرار
والمجاىدين ،خرجت من رحم فتح ،ال نريد أن نخطئ مرة أخرى».
وأردف «ما الذي يمنع تبني ىذا المشروع ..انظر إلى حركة حماس ،فيي توسع من عالقتيا وتعزز
شرعيتيا ،وال تتخمى عن كتائب القسام».
الشرق األوسط ،لندن2012/5/25 ،
 13محمود العالول يعمن أن مشاورات تشكيل حكومة الوحدة ستبدأ بين فتح وحماس ثم مع باقي الفصائل
غزة  -أشرف اليور :قال محمود العالول عضو المجنة المركزية لحركة فتح أمس ان مشاورات تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية وفق االتفاق األخير الذي أبرم قبل أيام مع حركة حماس في القاىرة ،ستبدأ يوم 72
الجاري ،بمشاورات بين الحركتين ،عمى أن تتبعو مشاورات يجرييا الرئيس محمود عباس مع باقي الفصائل.
وأوضح العالول في تصريحات صحافية نشرت عمى موقع حركة فتح االلكتروني أن مشاورات تشكيل
الحكومة ستبدأ بالتزامن مع بدء لجنة االنتخابات المركزية عمميا في قطاع غزة .وقال أن معالم الحكومة
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'أصبحت واضحة من حيث ميمتيا المتمثمة بإعادة إعمار قطاع غزة والتحضير لالنتخابات الرئاسية
والتشريعية والمجمس الوطني وتوحيد المؤسسات بين الضفة وقطاع غزة'.
القدس العربي ،لندن2012/5/25 ،
 14حماس والجبهة الشعبية :السالح الفمسطيني في لبنان مرتبط بحق العودة
عمان – نادية سعد الدين :أكدت حركة "حماس" أن "السالح الفمسطيني في لبنان مرتبط بحق العودة ،وأن
تعد مسألة مشبوىة ال تخدم القضية الفمسطينية".
محاولة رفع الغطاء عنو ّ
وقال ممثل حماس في لبنان عمي بركة إنو "من الخطأ النظر إلى الممف الفمسطيني في لبنان من الزاوية
األمنية ،باعتبار أن الوجود الفمسطيني فييا مؤقت وناتج عن التيجير القسري الصييوني العام ."8491
وأضاف إ لى "الغد" من بيروت أن "معالجة الممف يجب أن تكون شاممة وعمى طاولة الحوار الفمسطيني
المبناني المشترك" ،وفق "رزمة واحدة تطال كافة الجوانب بما يحفظ سيادة وأمن لبنان وحق عودة الالجئين
إلى ديارىم وأراضييم التي ىجروا منيا العام ."8491
وأوضح أن "السالح الفمسطيني مرتبط بحق العودة ،واذا جرى نزعو فسيتم فرض التوطين عمى الالجئين"،
مؤكداً بأن "المخيمات ليست بؤ اًر أمنية ،فالفمسطينيون ليم وجودىم وحضورىم الشعبي ،الناتج أساساً عن
المجوء القسري".
وعد "محاولة رفع الغطاء عن السالح الفمسطيني مسألة مشبوىة التخدم المصالح والقضية الفمسطينية"،
ّ
مستنك اَر مطمب نزعو والقول بعدم شرعيتو ،قائالً "ال يجب أن يطمب أي أحد نزع السالح المرتبط بحق
العودة".
واعتبر بركة أن "األحداث األخيرة في األراضي المبنانية من تداعيات األزمة السورية ،وال عالقة لمفمسطينيين
بيا" ،مؤكداً "عدم التدخل الفمسطيني في الشأن المبناني" ،ولكنو طالب "الجيات المبنانية بعدم اقحام
الفمسطينيين في األحداث الدائرة فييا".
وقال إن "ىناك جيات لبنانية تحاول استخدام عناصر فمسطينية في معاركيا الخاصة ،ولكننا لسنا طرفاً في
النزاع المبناني ،ونرفض اقحامنا فيو".
وكان الرئيس محمود عباس قال في تصريحات صحفية أمس "نحن في لبنان سالحنا غير شرعي وال نريده
ال داخل المخيمات والخارجيا ،فنحن بحماية الدولة والجيش المبناني" ،بينما وصف القواعد الفمسطينية خارج
المخيمات "بالغير شرعية".
من جانبو ،استنكر عضو المكتب السياسي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطين ،مسؤول فرع لبنان مروان
عبد العال تمك التصريحات ،واعتبر أن "من األخطار المترتبة عمييا أنيا تعطي االنطباع لمجميع بأن
الوجود والسالح الفمسطيني سبب الخالف والنزاعات واإلشكاليات الدائرة حالياً في األراضي المبنانية ،وىذا
األمر غير صحيح عمى االطالق".
وقال لـ "الغد" من بيروت إن "الجانب المبناني لم يطرح السالح الفمسطيني داخل المخيمات ،بينما ترك
معالجة السالح خارجيا لطاولة الحوار المبناني – المبناني ،عدا عن وجود لجنة حوار فمسطيني – لبناني".
وانتقد الحديث عن السالح من منطوق أمني ،بوصفو "قضية قرار سياسي" ،ولكنو أكد في نفس الوقت أن
"البندقية الفمسطينية لن تكون جزءاً من التجاذبات الداخمية ،وانما ىي منحازة إلى السمم األىمي".
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ولفت إلى "توافق الجميع بصياغة السياسة المتعمقة بيذا الجانب وفق تقديرات الواقع الفمسطيني في لبنان
بدون اإلسقاط من الخارج".
الغد ،عمان2012/5/25 ،
 15البردويل :ال نتدخل في إنتخابات مصر لكننا ننتظر رئيسا يحرر فمسطين
غزة :أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويل أنيم يأممون في أن تفرز االنتخابات المصرية
رئيسا جديدا لمصر يكون عونا عمى تحرير فمسطين من االحتالل .وشدد عمى أن الفمسطينيين وفصائل
المقاومة منيم ليسوا عالة عمى أحد ،ذلك أن نصرة فمسطين كما قال "واجب ديني وقانوني وانساني".
وشدد البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عمى أن "حماس" ال تتدخل في االنتخابات المصرية وال
في الشؤون الداخمية ألي دولة عربية.
قدس برس2012/5/24 ،
 16الجهاد :إصابة ضابط وجندي إسرائيميين في غزة رسالة لالحتالل بأن المقاومة مستعدة
غزة :اعتبرت حركة الجياد االسالمي إصابة ضابط وجندي إسرائيميين ،عصر أمس األربعاء (،)5|79
بالقرب من موقع "كوسوفيم" العسكري االسرائيمي وسط قطاع غزة ،بأنيا "رسالة لالحتالل بأن المقاومة عمى
اتم االستعداد في كل زمان ومكان لمتصدي ألي توغل اسرائيمي".
تعقيبا عمى العممية لوكالة "قدس برس"" :إن
وقال الشيخ نافذ عزام ،القيادي في حركة الجياد االسالمي
ً
طبيعيا ،من حيث حق الفمسطينيين في الدفاع عن أنفسيم".
األمر كان
ً
قدس برس2012/5/24 ،
عباس زكي :تشريع "إسرائيل" لإلستيطان مرفوض وغير شرعي
ّ 17
عباس زكي ،المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة كل
رام اهلل :دعا عضو المجنة المركزية لحركة "فتح"ّ ،
أشكال الضغط عمى إسرائيل الجبارىا عمى وقف ما وصفو بـ "الجرائم والتطاول" ،الذي قال بأن إسرائيل
مستمرة فيو عمى القانون الدولي والشرعية الدولية.
سيقره
وأكد زكي في حديث إلذاعة /موطني /الفمسطينية اليوم الخميس (ّ ")5|79
أن مشروع القانون الذي ّ
الكنيست اإلسرائيمي حول تشريع اإلستيطان عمى األراضي الفمسطينية الخاصة ىو أمر مرفوض وغير
شرعي وغير قانوني.
قدس برس2012/5/24 ،
 28قائد سالح الجو اإلسرائيمي يكشف عن عمل قواته في "األجواء البعيدة"
غزة ـ أشرف اليور :أعمن رئيس سالح الطيران اإلسرائيمي الجنرال حجاي توبولنسـكي ان قواتـو الجويـة تنشـط
فــي العمــل العســكري فــي "األجـواء البعيــدة" وأنيــا توســع مــن منظومــة دفاعيــا ،معتبـ اًر أن التيديــدات العســكرية
ضــد بــالده آخــذة بالزيــادة ،رغــم أن حكومــة تــل أبيــب نفــت عالقتيــا بعمميــة اغتيــال تــاجر ســوداني قبــل أيــام،
متيمة ببيع السالح.
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ونقل موقع الجيش اإلسرائيمي عن الجنرال توبولنسكي قولو خالل مؤتمر األمن القومي الثامن والذي شـاركت
شخصيات كبيـرة وممثمـون عـن شـركات تصـنيع السـالح فـي إسـرائيل "إن سـالح الجـو التـاريخي يقـوم بالتوسـع
ليوفر الرد لمتحديات وليبقى منطقياً في الدفاع عن دولة إسرائيل".
وأكــد أن قواتــو الجويــة ســتبقي عمــى مواصــمة توســيع منظومتيــا الدفاعيــة مــع القــدرات االختراقيــة عمــى الصــعيد
الــدولي ،بفض ــل الص ــناعات المتط ــورة والحاج ــة الميداني ــة .وقــال ان إســرائيل س ــتقوم ب ــدمج منظ ــومتي ال ــدفاع
واليجوم ،وكشف أيضاً أنيا تخطط في المستقبل لـ "دمـج الفعاليـة المتبادلـة بحيـث تقـوم منظومـة الـدفاع بـدعم
منظومة اليجوم وبصورة عكسية".
وأكد رئيس سالح الجو اإلسرائيمي أن التيديد العسكري الذي تواجيو بالده "آخذ باالزدياد من ناحية الجبيـات
والقدرات".
وقــال ان األحــداث األخي ـرة فــي منطقــة الش ـرق األوســط تعــد أحــداث تاريخيــة وتعتبــر بمثابــة تغييــر بالجــدول
ٍ
بشكل كبيـر عمـى
االستراتيجي" ،وأضاف "في ىذه األجواء توجد مخاطر وتوجد احتماالت ،وتتغمب المخاطر
االحتمــاالت عمــى المــدى الطويــل" .وقــال حــين تحــدث عــن التيديــدات العســكرية التــي تواجــو إس ـرائيل "عــدونا
انتقل من مرحمـة الحـرب بواسـطة المنـاورات إلـى الحـرب مـن خـالل النـار" ،مؤكـدا أن ىـذا يعـد أمـ ار فـي "غايـة
األىمية من شأنو أن يغير شكل الحرب".
وذكر أن ىذا التيديد ال يكون من خالل احتالل إسرائيل ،بل بسقوط مئات وآالف الصواريخ عمى الدولة.
وأشــار إلــى أن ىــذه الص ـواريخ ال تممكيــا دول فقــط ،بــل منظمــات مســمحة ،وقــال ان ىــذه التنظيمــات تمتمــك
ترسانة "من شأنيا أن تمحق الضرر بدولة إسرائيل".
وق ــال ان ش ــكل الح ــروب ق ــد تغي ــر ،وأن إسـ ـرائيل تق ــف أم ــام ش ــرق أوس ــط مختم ــف ،مؤك ــداً أن س ــالح الج ــو
سيواصل "مالءمة ذاتو ليبقى منطقيا".
القدس العربي ،لندن5025/5/55 ،
 29أزمة ائتالفية مرتقبة داخل حكومة نتنياهو بسبب مستوطنة "آرييل"
الناصرة :ىدد النائب من حزب "إسـرائيل بيتنـا" اليمينـي المتطـرف ،رئـيس لجنـة التعمـيم البرلمانيـة ألـيكس ميمـر
بأزمة حكومية بين حزبو الشريك في االئتالف الحكومي وحزب "اليكود" الحاكم عمى خمفية عدم تنفيذ االتفاق
بينيمــا بمــنح الكميــة األكاديميــة فــي مســتوطنة "آرييــل" المقامــة عمــى أ ارضــي محافظــة نــابمس المحتمــة ،مكانــة
"جامعة" أسوةً بسائر الجامعات في إسرائيل.
وقال ميمر إنو ال يعتقد أن "اليكـود" لـن يحتـرم االتفـاق االئتالفـي مـع حزبـو لإلعـالن عـن كميـة "آرييـل" جامعـة
إسرائيمية يعترف بيا مجمس التعميم العالي .واتيم المؤسسة األمنية ومجمس التعميم العالي بوضع العراقيل في
طريق االعتراف بالكمية ،مضيفاً انو يتوقع من لجنة التعميم البرلمانية التـي يت أرسـيا بالمصـادقة قريبـاً "بـال لـف
ودوران" عمى االعتراف بالكمية جامعة.
الحياة ،لندن5025/5/55 ،
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 50نتنياهو يمنع هدم بيوت استيطانية
الناصـرة  -الغـد  -أصـدر رئـيس حكومـة االحـتالل االسـرائيمي بنيـامين نتنيـاىو امـس ،تعميماتـو بتجميـد أوامــر
ىــدم اربعــة مبــان اســتيطانية فــي بــؤرة "أولبانــا" المقامــة عمــى اراض فمســطينية خاصــة فــي منطقــة نــابمس ،رغــم
صدور قرار من محكمة اسرائيمية بضرورة ىدم المباني وتسميم األرض الصحابيا.
عمان5025/5/55 ،
الغدّ ،
" 52إسرائيل" تقمل من شأن إصدار أوامر تركية العتقال جنراالتها :الهدف منها االستفزاز
الناصـرة  -برىــوم جرايســي :قمــل خبـراء إسـرائيميون فــي القضــاء الــدولي أمــس الخمــيس ،مــن شــأن واحتمــاالت
أوامــر االعتقــال التــي اصــدرتيا تركيــا ضــد خمســة مــن جن ـراالت االحتيــاط فــي جــيش االحــتالل اإلس ـرائيمي،
المتورطين قبل عامين في مجزرة أسطول الحرية الذي كان متجيا إلى تركيا واسفرت عن تسعة شيداء وعدد
كبير من الجرحى والمصابين.
وقال البروفيسور في القضاء الدولي روبي سيفال ،إن تركيا قد تتوجـو إلـى االنتربـول بطمـب اعتقـال الخمسـة،
ولكن ىذا سيؤدي إلـى "خطـر مؤقـت وعـدم ارتيـاح" ،وادعـى أنـو فـي حـال تواجـد اي مـن المطمـوبين فـي تركيـا
فــي دولــة ليــا اتفاقيــات تســميم مطمــوبين مــع تركيــا ،فمــن شــأن أدنــى مســتوى محكمــة فــي تمــك الــدول أن تبطــل
الطمب التركي ،وليذا ال احتمال العتقاليم في الخارج.
عمان5025/5/55 ،
الغدّ ،
 55قمق إسرائيمي من امتالك تركيا ألسمحة حربية متطورة
الناصـ ـرة (فمس ــطين) :نقم ــت ص ــحيفة /ى ــبرتس /العبري ــة ،ف ــي ع ــددىا الص ــادر الي ــوم الخم ــيس ( ،)2|58ع ــن
مصــادر أمنيــة وعســكرية إسـرائيمية ،قوليــا "تــل أبيــب قمقــة جــداً بشــأن اتصــاالت متقدمــة بــين الواليــات المتحــدة
وتركيــا لش ـراء ط ـائرات بــدون طيــار حاممــة لمص ـواريخ لصــالح ســالح الجــو التركــي ،األمــر الــذي مــن شــأنو أن
يمس بتفوق سالح الجو اإلسرائيمي ويدشن سباق تسمح جديد في الشرق األوسط" ،حسب المصادر.
وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور حول صفقة عسـكرية لشـراء طـائرات بـدون طيـار حاممـة لمصـواريخ مـن
طراز "فرداتور" ،التي تعتبـر منافسـاً قويـاً لتمـك الطـائرات المتقدمـة التـي تنتجيـا الصـناعات الجويـة اإلسـرائيمية
من طراز "ىارون  ،"TPوفق قوليا.
وأضاف مسؤول عسكري إسرائيمي رفيع المسـتوى ،أن وجـود طـائرات مـن ىـذا النـوع بحـوزة األتـراك "مـن شـأنو
أن يغيــر المنطقــة ويطمــق ســباق التســمح فييــا" ،مشــي اًر فــي الوقــت ذاتــو إلــى أن تــل أبيــب قامــت برصــد جيــود
وتحركات تسعى من خالليا أنقرة إلى شراء طائرات بدون طيار من أنواع مختمفة ومن دول عديدة ،عمى حد
قولو.
قدس برس5025/5/54 ،
 53محمد بركة يحيي الدول التي قررت مقاطعة بضائع المستوطنات التي تقوم بمشاريع إجرامية
الناصرة ـ زىير أندراوس :حيا النائب محمد بركة ،رئيس الجبية الديمقراطية لمسالم والمسـاواة ،فـي خطـاب لـو
أمام الييئة العامة لمكنيست مساء أمس ،الدول التي قررت فرض تقييدات ومقاطعة لبضائع المستوطنات فـي
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الضـفة الغربيـة والجـوالن المحتمـين ،مؤكـدا عمـى أنيـا قـ اررات ضـرورية لمواجيـة سياسـة االسـتيطان االسـرائيمية
اليدامة.
وجاء ىذا في كممة النائـب بركـة لـدى طرحـو موضـوع مبـادرة جنـوب افريقيـا والـدانمارك لوضـع عالمـة خاصـة
عمى بضائع المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة والجوالن العربي السوري المحتل.
وقال بركة ،إن ىذه الخطـوة ضـرورية لمواجيـة السياسـة االسـرائيمية التـي تواصـل توسـيع االسـتيطان ،ويحـاول
الحكومة والكنيست معيا سن القوانين الضـفاء شـرعية قانونيـة عمـى المسـتوطنات ،ولكـن ال شـرعية لالحـتالل
وقوانينو ،وبطبيعة الحال ال شرعية لممستوطنات.
وشـدد بركـة عمــى أن مقاطعـة المسـتوطنات ىــو دعـم كامـل لمســالم ،ألن كـل دعـم ليــذه المشـاريع االســتيطانية
االجرامية التي تأتي عمى حساب الفمسطينيين ،ىو دعم الستمرار االحتالل ومنع السالم مستقبال.
وتابع بركة قائال ،إن دعم السالم يجب ان ال يكون خارجيا فقط ،بل يجب ان يكون موقف واضح في داخـل
الشارع االسرائيمي.
القدس العربي ،لندن5025/5/55 ،
الرسمي
العربية تطالب بإعادة المغة العربية لشعار جامعة حيفا
معية الثّقافة
ّ
 54ج ّ
ّ
جمعيــة الثّقافــة العر ّبيــة رســالة عاجمــة إلــى أ.د .أىــارون بــن زئيــف ،رئــيس جامعــة حيفــا ،طالبتــو فييــا
أرســمت
ّ
بالتدخل المباشر والسريع إللغاء قـرار إ ازلـة المغـة العربيـة عـن الشـعار الرسـمي لمجامعـة ،الـذي أطمـق بمناسـبة
احتفاليا بالسنة األربعين لتأسيسيا ويشمل المغتين العبرّية واإلنجميزّية فقط.
عرب 5025/5/54 ،48
" 55عدالة" :مشروع قانون شرعنة المستوطنات مناف لمقانون اإلسرائيمي والدولي
فــي رســالة إلــى رئــيس الكنيســت ،أعضــاء الكنيســت ،رئــيس الحكومــة والمستشــار القضــائي لمحكومــة ،طالــب
مركز "عدالة بعدم المصادقة عمى اقتراحات قوانين تيـدف إلـى شـرعنة وتبيـيض البنـاء الـذي أقـيم عمـى أراض
فمسطينية خاصة في المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية.
وذكــرت المحاميــة ســياد بشــارة مــن "عدالــة" فــي الرســالة ،أن اقت ارحــات الق ـوانين ســتؤدي إلــى مصــادرة أراض
واس ــعة م ــن الس ــكان الفمس ــطينيين ف ــي الض ــفة الغربي ــة ،وستس ــمبيم مـ ـوارد األرض الض ــرورية لمنم ــو العم ارن ــي
واالقتصادي.
وكانــت المحكمــة اإلس ـرائيمية العميــا قــد منحــت مكانــة خاصــة لحــق الفمســطينيين فــي الضــفة الغربيــة بالممكيــة،
وحتى أنيا تعالمت معو كحق دستوري يمنع المس بو إال في الحاالت الضرورية ،وبشكل يتناسب مع مبادئ
القـ ــانون اإلس ـ ـرائيمي والقـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني .وتمـ ــزم تعميمـ ــات القـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني إس ـ ـرائيل بتمبيـ ــة
االحتياجــات األساســية لممــدنيين القــابعين تحــت االحــتالل وعــدم إج ـراء تغيي ـرات كبي ـرة فــي المنــاطق المحتمــة،
وعـدم مصـادرة أراض مـن السـكان إال لخدمـة أىـل المنطقـة أو ألغـراض عسـكرية ضـرورية وفوريـة .وبالتــالي،
أيضا مصادرة أراض ألىداف سياسية.
يمنع ً
اقت ارحــات الق ـوانين مناقضــة لمقاعــدة المطمقــة التــي أقرىــا القــانون الــدولي اإلنســان التــي تمنــع نقــل ســكان مــن
المحتل (إسرائيل) إلى المنطقة المحتمة (الضفة الغربية).
عرب 5025/5/54 ،48
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 56وزير الداخمية اإلسرائيمي يدعو لوضع المهاجرين السودانيين واألريتريين وراء القضبان
عالء المشيراوي ،وكاالت :قال وزير الداخمية إيمي يشاي لراديو الجيش اإلسرائيمي أمس إن الشرطة توصمت
إلى أن الميـاجرين السـودانيين واألريتـريين يمثمـون خطـ ار ألنيـم تسـببوا فـي ارتفـاع معـدالت الجريمـة .وأضـاف
يشاي “ ال يمكنني الحكم عمى رجل تعرضت ابنتو لالغتصاب .ال يمكنني الحكم عمى شابة ال يمكنيا العـودة
لمنزليــا ســي ار عمــى األقــدام” .وأضــاف “ال يمكننــي تحــت أي ظــرف الحكــم عمــى مــن يتعرضــون النتياكــات أو
أذى ،وتتصدى ليم الدولة لتقول ليم لماذا تتصرفون ىكذا مع األجانب”.
ورأى وزير الداخمية اإلسرائيمي ،الـذي يـرأس حزبـا يقـوده رجـال ديـن ييـود يشـارك فـي الحكومـة االئتالفيـة ،أنـو
ينبغـي وضـع كـل الميـاجرين األفارقـة غيـر الشـرعيين “وراء القضـبان” .وقـال إنـو “يجـب احتجـازىم فـي م اركـز
اعتقــال وارســاليم إلــى بالدىــم ألنيــم يــأتون ألخــذ عمــل اإلس ـرائيميين” .وبحســب يشــاي فإنــو إذا لــم تتصــرف
الحكومــة فــإن الميــاجرين غيــر الشــرعيين “قــد يصــبحون نصــف مميــون ،ولــن نقبــل بخســارة بمــدنا” .وأكــد عمــى
ضرورة “حماية الطابع الييودي لدولة إسرائيل”.
االتحاد ،ابوظبي5025/5/55 ،
سجان إسرائيمي في بئر سبع يقطع رأس زوجته
57
ّ
تل أبيب :أقدم سجان إسرائيمي عمى قتل زوجتو وقطع رأسيا .ويعمـل السـجان فـي قسـم األمـن فـي سـجن بئـر
سبع.
الشرق األوسط ،لندن5025/5/55 ،
 58توصية إسرائيمية بتحديث وتفعيل قوة الجيش بما يتالءم مع متغيرات المنطقة
طالــب نائــب رئــيس األركــان الصــييوني ،يــائير نافيــو ،بتحــديث توجيــات التطــوير المركزيــة لــدى الجــيش مــن
خالل تفعيل قوتـو بمـا يـتالءم والتغيـرات فـي الشـرق األوسـط ،وذلـك عبـر توجيـو ضـربة ناريـة أولـى تصـل كـل
المســتويات ،تكــون قــادرة عمــى جمــب الحســم ،ىــدفيا تقمــيص مــدى الحــرب قــدر اإلمكــان ،واإلضـرار بمنظومــة
النار الخاصة بالعدو ،وبمواقع السيطرة التابعة لو ،وببنيتو التحتية األساسية التـي تدعمـو بصـورة مكثفـة جـداً.
ولفــت "نافيــو" إلــى أن ىنــاك جممــة مــن األمــور المطمــوب إحــداث تطــور نــوعي فييــا :كقــدرات ســالح البحــر،
وتطــور تشــكيل القــذائف الصــاروخية البريــة القــادرة عمــى التعامــل مــع أىــداف محصــنة معقــدة ،والتواصــل بــين
الجنود من تشكيالت مختمفة في ميدان القتال ،فضالً عن تطوير االستخبارات.
مجمة "بمحانيه" العسكرية  +القناة الثانية
ترجمة مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية
التقرير المعموماتي،العدد 5025/5/54 ،5544
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 59سفارة "إسرائيل" في برلين تعبر عن غضبها من نتائج استطالع رأي حول "إسرائيل"
عبرت السفارة الصييونية في برلين عن غضبيا من نتائج استطالع لمرأي أجراه معيد "فورسا" لحساب مجمـة
"ش ــتيرن" األلماني ــة ،أظي ــر أن  %00األلم ــان يعتب ــرون "إسـ ـرائيل" دول ــة "عدواني ــة" ،بزي ــادة  %20مقارن ــة م ــع
استطالع سابق جرى عام .5002
(القناة األولى ،ترجمة المركز)
التقرير المعموماتي،العدد 5025/5/54 ،5544
 30عميد األسرى المقدسيين لـ"البيان" 2000 :أسير مريض في معتقالت االحتالل
القاىرة :طالب األسير المحرر من سجون االحتالل اإلسرائيمي وعميد األسرى المقدسيين والمبعد إلى قطاع
غزة فؤاد الرازم بمجنة تحقيق دولية لمتحقيق في األمراض التي تصيب األسرى في سجون االحتالل،
ولمتعرف إلى الظروف الحياتية التي يعيشونيا ،وما تمارسو إسرائيل عمييم من قتل بطيء،كاشفا أن ىنالك
عمى األقل  2000أسي ار مريضا بأمراض مزمنة.
كما ح ّذر األسير الذي قضى  12عاما في األسر خالل حوار اختص بو «البيان» من اليجمة االستيطانية
الشرسة عمى القدس ،وأىاب بالعالم العربي واإلسالمي إلى أن حال المقدسيين والقدس وصل إلى نقطة
جدا وحرجة ،حيث إن نسبة الفمسطينيين في القدس كانت  02في المئة واليوم وصمت إلى  50في
خطيرة ً
المئة فقط ،كاشفا ان االحتالل يخطط لكي تصبح  25في المئة..
البيان ،دبي5025/5/55 ،
احتجاجا عمى سوء معاممتهم
 32نادي األسير :أسرى معتقل "حوارة" يعمنون إضر ًابا عن الطعام
ً
غزة  -حامد جاد :أعمن نادي األسير بأن أسرى معتقل حوارة واصموا أمس ولميوم الثاني عمى التوالي
اضرابيم المفتوح عن الطعام وقاموا بإعادة وجبات الطعام إلدارة المعتقل.
ونقل نادي االسير عن أحد محاميو الذي زار األسير رضا خالد من مخيم العين في نابمس أن ىذا اإلضراب
جاء كخطوة احتجاجية عمى المعاممة الالإنسانية التي تعامل بيا ادارة المعتقل األسرى ،وكذلك لعدم اكتراثيا
بمطالب األسرى رغم بساطتيا ،والمتمثمة بتحسين نوعية الطعام وتقديم سوائل معو ،وتزويد المعتقل بمواد
تنظيف حتى يتمكن األسرى من تنظيف مالبسيم وتنظيف الغرف ،وكذلك زيادة وقت االستراحة " خروج
المعتقمين لباحة المعتقل" .وأشار المحامي إلى أن إدارة المعتقل لم تمب لألسرى أيا من تمك المطالب ،رغم
أنيا مطالب إنسانية عادلة ،مبينا أن األسرى سيستمرون في إضرابيم حتى تحقيق مطالبيم.
عمان5025/5/55 ،
الغدّ ،
 35مؤسسة التضامن :محكمة عسكرية إسرائيمية تصدر مجموعة من األحكام بحق عدد من األسرى
الضفة الغربية :أفادت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان أن المحكمة العسكرية اإلسرائيمية أصدرت مجموعة
من األحكام بحق عدد من األسرى في سجون االحتالل .وذكر الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي
أن محامي المؤسسة تابعوا عدداً من القضايا أمام محكمة سالم العسكرية ،وتراوحت األحكام التي صدرت
شيرا ،بعد أن وجيت ليم تيم مختمفة متعمقة بمقاومة االحتالل ،ونشاطات
بحق ً 25ا
أسير ما بين  2و ً 52
في إطار األحزاب الفمسطينية المختمفة.
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عمان5025/5/55 ،
السبيلّ ،
 33قراقع :االحتالل يفرج عن األسير زهير لبادة بسبب وضعه الصحي
قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن السمطات اإلسرائيمية أفرجت بعد ظير اليوم ،الخميس،
عن األسير المريض زىير لبادة من مستشفى سجن الرممة .وأضاف "أن محامي الو ازرة الذي يتابع قضية
لبادة أبمغنا أنو غادر مستشفى الرممة في سيارة إسعاف إسرائيمية بسبب المضاعفات الخطيرة التي طرأت
عمى وضعو الصحي".
وأكد الوزير أن و ازرتو بالتنسيق مع و ازرة الصحة ومحافظة نابمس اتخذت ترتيبات صحية عمى درجة عالية
الستقبال لبادة في المستشفى الوطني في نابمس فور اإلفراج عنو نظ ار لخطوره وضعو الصحي ،مشي ار إلى
أنو سيجري تقديم العالج المناسب لو بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس واذا كان ىناك نقص أو
حاجة ماسة لمزيد من المتابعة سيجري نقمو لمخارج.
عرب 5025/5/54 ،48
مرحب بها وال عالقة لها بالتطبيع
 34وكالة (وفا) عن عكرمة صبري :زيارة القدس بهدف دعمها ّ
القدس :رحب الشيخ عكرمة صبري رئيس الييئة اإلسالمية العميا في القدس ،وخطيب المسجد األقصى
المبارك ،بدعوة الرئيس محمود عباس جموع العرب والمسممين لشد الرحال نحو القدس والمسجد األقصى،
مؤكدا أن ىذه الزيارة مرحب بيا .جاءت تصريحات الشيخ صبري خالل مشاركتو في تخريج الفوج الثاني
والثمانين من طالب مدرسة األيتام اإلسالمية في مدينة القدس ،الى جانب وزير األوقاف والشؤون الدينية
الشيخ محمود اليباش .وحول اتيام البعض لزائري المدينة المقدسة بالتطبيع ،قال صبري' :ال بد من التمييز
في ىذا الشأن عمى ضوء نية الزائر ،فمن كانت نيتو التطبيع فيذا ال يجوز ،أما من كانت نيتو من الزيارة
دعم القدس وأىميا فيي زيارة واجبة ومرحب بيا'.
ونفى الشيخ صبري أن يكون لو أي موقف آخر من تمك الدعوة ،قائال :كنا وما زلنا ندعو إلى شد الرحال
ليذه المدينة المقدسة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)5025/5/54 ،
 35محمود الهباش :لن يستطيع أحد أن يغير هوية القدس وتاريخها
القدس :أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود اليباش أنو لن يستطيع أحد أن يغير ىوية القدس
وتاريخيا األصيل ،وأن القضية الفمسطينية أًصبحت أقوى رغم كل الصعاب التي تواجييا.
جاء ذلك خالل حفل تخريج وتكريم الفوج الـ 45من طمبة مدرسة دار األيتام اإلسالمية في العيزرية شرق
القدس .وأضاف اليباش' :بالرغم من كل الصعاب التي تواجو القدس ومؤسساتيا ،إال أننا صامدون
وسنستمر بالعطاء موحدين ،لكي نكمل مسيرة البناء وتحرير القدس،التي تحتاج من الجميع أن يكونوا
متكاتفين ،وأن ميمة الخريجين اآلن قد بدأت بالمشاركة والعطاء ليذا الوطن'.
وشدد عمى ضرورة زيارة العرب والمسممين لممدينة المقدسة؛ من أجل حمايتيا ومؤسساتيا ،التي تعاني من
االستيطان الذي يسرق أرضيا في كل يوم ،ويحيطيا بمستوطناتو ،ويدنس مسجدىا األقصى من خالل
انتياكاتو المتكررة ،وكسر الحصار اإلسرائيمي عمييا ،وتجاوز العزلة المفروضة عمييا لعزليا عن محيطيا
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وبين اليباش أن 'الشعب الفمسطيني سيبقى متمسكا بترابو وأرضو ،وأنو ال معنى لمقدس
العربي واإلسالميّ .
دون كل أركان األرض الفمسطينية ،وأن القيادة الفمسطينية تضع نصب عينييا ىذا اليدف رغم كل
الصعوبات والتحديات التي تواجييا من قبل االحتالل اإلسرائيمي'.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)5025/5/54 ،
 36هآرتس :منع الفمسطينيين في المنطقة "سي" في الضفة الغربية من البناء
كشف تقرير نشرتو صحيفة "ىبرتس" اليوم أن ما يسمى بـ"اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل اإلسرائيمي تشدد
في الفترة األخيرة من القيود المفروضة عمى السكان الفمسطينيين في القرى والمدن الفمسطينية في الضفة
الغربية ،وتسعى لمنعيم من البناء عبر فتح ممفات جنائية ضدىم بحجة البناء غير المرخص.
وقالت الصحيفة في التقرير المذكور إن اإلدارة المدنية زادت من "مراقبة وفرض" المخالفات ضد الفمسطينيين
في القرى والبمدات الفمسطينية الواقعة ضمن المنطقة "سي" حسب اتفاقيات أوسمو ،والتي تممك فييا إسرائيل
لغاية اآلن الصالحيات األمنية والمدنية ،إذ قامت اإلدارة المدنية لغاية اآلن بفتح نحو  210000ممف ضد
فمسطينيين بشبية "البناء بدون ترخيص وخالفا لمقانون".
وقال التقرير إنو عمى الرغم من أن عدد المستوطنين اإلسرائيميين الذين يعيشون في المنطقة سي يفوق عدد
السكان الفمسطينيين إال أن المعطيات الرسمية تفيد بأن السمطات اإلسرائيمية فتحت نحو  2000ممف فقط
لمخالفات بناء في المستوطنات اإلسرائيمية ،وأنو وفقا لتقارير ومعطيات رسمية لإلدارة المدنية قدمت في
تقرير لوزير األمن اإلسرائيمي عام  5002أشار إلى أنو توجد مخالفات بناء في كل مستوطنة ييودية في
األ راضي الفمسطينية ،وغزو واحتالل أراض فمسطينية خاصة ،إذ أن غالبية بيوت مستوطنة "عوفرا" ،مثال
مبينة عمى أراض فمسطينية بممكية خاصة.
عرب5025/5/55 ،48
 37االحتالل يصدر أوامر بمصادرة  30دونما في قرية دير استيا في سمفيت
أصدرت سمطات االحتالل ق ار اًر يقضي بمصادرة حوالي  10دونماً من أراضي قرية دير استيا في محافظة
سمفيت في الضفة الغربية .وقال منسق «الحممة الشعبية لمواجية الجدار واالستيطان» في المحافظة رزق
أبـو ناصر إن اإلخطار الصادر عن قائـد قـوات االحتالل في الضفة الغربية يشير إلى أنو «سيتم استخدام
ىذه األراضي لغاية نياية العام  ...5028ألغراض أمنية عسكرية والتخاذ خطوات لمنع عمميات إرىابية».
من جانبو ،أوضح رئيس بمدية دير استيا نظمي سممان أن ىذا األمر ىو الثالث منذ بداية العام الحالي.
ُيذكر أن المساحة اإلجمالية لبمدة دير استيا تبمغ حوالي  10ألف دونم ،استولى االحتالل عمى حوالي 21
ألفا منيا إلقامة عشر مستوطنات.
السفير ،بيروت5025/5/55 ،
" 38إسرائيل" تضم ألف دونم من أراضي فمسطينيي  48إلى مستوطنة "روش -بينا"
الناصرة :كشف المركز العربي لمتخطيط البديل" في فمسطين المحتمة عام  ،84عن اتفاق بين المجمس
االستيطاني إلقميمي "الجميل األعمى" وبين مجمس مستوطنة "روش -بينا" ،يتم من خاللو تبادل أراضي
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(مناطق نفوذ) بين المجمسين بضمنيا حوالي ألف دونم تابعة لمجميل األعمى وتقع بالقرب من قرية طوبا
الزنغرية العربية ،إلى منطقة نفوذ المستوطنة .وقال المركز" :إن االتفاقية تنص عمى تحويل المنطقة
المالصقة لقرية طوبا إلى منطقة صناعية تابعة لمجميل األعمى ولروش -بينا".
قدس برس5025/5/54 ،
احتجاجا عمى االعتقاالت
 39طمبة الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت يبدأون إضراباً تحذيرياً
ً
طالبا من الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت إضرابا تحذيرًيا أمس الخميس
الضفة الغربية :بدأ نحو ً 50
احتجاجا عمى االعتقاالت التي تشنيا األجيزة األمنية في أوساط الطمبة المحسوبين
ليوم واحد عن الطعام،
ً
عمى التيار اإلسالمي خالفا لمضمانات التي حصموا عمييا في شباط الماضي بعدم التعرض ليم .وقال أحد
المضربين محمد القدومي إن اإلضراب يعد خطوة تحذيرية ،قد يمييا خطوات تصعيدية أخرى من بينيا
اإلضراب المفتوح عن الطعام .وأضاف أنيم وجيوا رسالة إلى رئيس السمطة محمود عباس يطمبون منو
حمايتيم من األجيزة األمنية الفمسطينية .ويطالب طمبة الكتمة بضرورة توفير حياة جامعية كريمة خالية من
االعتقاالت السياسية واالستدعاءات الميينة.
عمان5025/5/55 ،
السبيلّ ،
 40لجنة إعمار ورعاية المقابر اإلسالمية":إسرائيل" تواصل زرع القبور الوهمية بوادي الربابة بسموان
رام اهلل ـ وليد عوض :اكدت مصادر فمسطينية بالقدس الخميس بأن سمطات االحتالل االسرائيمي تواصل
زرع القبور الييودية الوىمية في محيط المسجد االقصى المبارك والبمدة القديمة من القدس ضمن مخططيا
التيويدي الرامي لتغيير معالم المدينة العربية واالسالمية.
وقال رئيس لجنة إعمار ورعاية المقابر اإلسالمية في القدس المحتمة مصطفى أبو زىرة ،إن آليات االحتالل
اإلسرائيمي ومجموعات كبيرة من المستخدمين ،شرعت قبل ظير الخميس ،بزرع عشرات القبور الييودية
الوىمية في منطقة وادي الربابة ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى.
وأوضح أن ما يتم في المنطقة تزوير واضح وفاضح لمتاريخ ،الفتا إلى أن المنطقة باتت بين ليمة وضحاىا
مقبرة ييودية .وأضاف أنو عمم بأن زرع القبور سيتواصل في كافة أراضي المنطقة التي تعود ألىالي سموان
ومعظميا أراض وقفية .وأشار إلى أن دوائر االحتالل ستعتبر أن منازل المواطنين في المنطقة أنيا مقامة
فوق أراضي المقبرة الوىمية الستيدافيا وىدميا وتيويد المنطقة بالكامل.
القدس العربي ،لندن5025/5/55 ،
" 42إسرائيل" تبتز الفمسطينيين في اإلفراج عن جثامين شهداء محتجزة لديها
فمسطين  -سمير حمتو :قال أىالي شيداء فمسطينيين تحتجز إسرائيل جثامينيم أمس إن إسرائيل تريد
تحويل ممف رفات أبنائيم إلى قضية «ابتزاز ومساومة» من خالل المماطمة في اإلفراج عن رفاتيم .وطالب
االىالي في مؤتمر صحفي في رام اهلل ،بضرورة العمل عمى استعادة جثامين أبنائيم وتفعيل قضيتيم ،وحثوا
المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية عمى الضغط عمى إسرائيل من أجل اإلفراج عنيا .وكانت
إسرائيل أعمنت أمس األول أنيا ستفرج «قريبا» عن رفات جثامين  02فمسطينيا تسمم لمسمطة الفمسطينية في
بادرة «لبناء الثقة» بين الجانبين.
التاريخ :الجمعة 5025/5/55
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عمان5025/5/55 ،
الدستورّ ،
 45معاريف :طالب إسرائيميون يعتدون عمى معممات فمسطينيات
الناصرة  -برىوم جرايسي :كشف صحيفة "معاريف" اإلسرائيمية النقاب أمس الخميس ،أن ثالث معممات من
فمسطينيي  84تعرضن في األسبوع الماضي العتداء جسدي وشتائم من طالب مدرسة دينية ييودية ،ال
تتجاوز اعمارىم  28عاما ،وذلك حينما أرسمتين و ازرة التعميم لالشراف عمى امتحانات عامة .ورشق الطالب
المعممات بالماء ،فضال عن اقداميم عمى كتابة عبارات معادية لمعرب مثل "الموت لمعرب".
عمان5025/5/55 ،
الغدّ ،
 43اإلحصاء :ارتفاع واردات السمطة الفمسطينية من الجانب اإلسرائيمي بنسبة % 5.7
أصدر جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني بيان حول التجارة الخارجية المرصودة لمسمع لشير آذار /مارس
.5025جاء فيو:
ارتفعت الصادرات الفمسطينية خالل شير آذار من عام  5025بنسبة  %8.0مقارنة مع الشير السابق ،كما
انخفضت بنسبة  %2.4مقارنة مع شير آذار من عام  ،5022حيث بمغت قيمتيا حوالي  02.0مميون دوالر
أمريكي .ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة  %8.1والى باقي دول العالم بنسبة  %5.1خالل شير آذار
 5025بالمقارنة مع الشير السابق .وشكمت الصادرات إلى إسرائيل  %44.8من إجمالي قيمة الصادرات
لشير آذار .5025
وارتفعت الواردات الفمسطينية في شير آذار  5025بنسبة  %0.2مقارنة مع الشير السابق ،كما انخفضت
بنسبة  %12.1عن شير آذار من عام  5022حيث وصمت قيمتيا إلى  182.0مميون دوالر أمريكي.
ارتفعت الواردات من إسرائيل خالل شير آذار  5025بالمقارنة مع الشير السابق بنسبة  ،%2.2بينما
انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة  .%2.1وشكمت الواردات من إسرائيل  %02.5من إجمالي
قيمة الواردات لشير آذار .5025
أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات ،فقد سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة
 %0.5خالل شير آذار  5025مقارنة مع الشير السابق ،كما انخفض بنسبة  %18.4مقارنة مع الشير
المناظر من عام  5022حيث وصل العجز إلى  540.0مميون دوالر أمريكي.
الجهاز المركزي لالحصاء الفمسطيني5025/5/54 ،
 44المنتخب الفمسطيني لكرة القدم يفوز ببطولة النكبة
رام اهلل  -ا ف ب :أحرز المنتخب الفمسطيني لكرة القدم لقب بطولة النكبة الفمسطينية بفوزه عمى نظيره
التونسي بركالت الترجيح  1-8اليوم الخميس في المباراة النيائية.
وانتيى الوقتان االصمي واالضافي لممباراة التي حضرىا جميور قدر بنحو  20االف متفرج ،بالتعادل
السمبي .ونظم االتحاد الفمسطيني لكرة القدم ىذه البطولة بمشاركة تسعة منتخبات ىي فضال عن فمسطين
وتونس ،فيتنام واندونيسيا واألردن وموريتانيا وسريالنكا وكرستان العراق وباكستان.
وىي البطولة الثانية التي ينظميا االتحاد الفمسطيني لمناسبة ذكرى النكبة الفمسطينية ،والتي حممت شعار
"من النكبة الى الدولة".
التاريخ :الجمعة 5025/5/55
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الحياة ،لندن5025/5/55 ،
 45وزير أوقاف االردن :بدء مشاريع وقفية متخصصة ألوقاف القدس
عم ــان :ق ــال وزي ــر األوق ــاف د .عبدالس ــالم العب ــادي خ ــالل ورش ــة "إدارة الج ــودة الوقفي ــة وكيفي ــة اس ــتثمار
ممتمكات األوقاف في القدس الشريف" ،التي اختتمت أمس فعاليات اليـوم األول ،إن "الـدورة تعتبـر تطـوي اًر
لقدرات العاممين في مجال األوقاف ،حيث بدأنا منذ أربعة شيور مشاريع وقفية متخصصة باألوقاف".
ونظـم الورشــة ممتقــى القــدس الثقــافي وو ازرة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية ،بالتعــاون مــع المعيــد
العالمي لموقف اإلسالمي في ماليزيا.
وأكــد رئــيس الممتقــى الــدكتور إســحق الفرحــان ،عمــى أىميــة دور الوقــف فــي رفــد المجتمــع بمـوارد مســتدامة
تعــزز مــن اســتق ارره واســتقاللو ،وتحســين ظــروف معيشــتو ،الفتــا إلــى أىميــة األوقــاف فــي القــدس "حيــث إن
معظم عقارات البمدة القديمة ىي وقف إسالمي ،وأىميا المسجد األقصى المبارك" .وقال المستشار سامي
صالحات من المعيد الدولي لموقف اإلسـالمي /ماليزيـا "نـؤمن إيمانـاً جازمـاً أن األوقـاف اإلسـالمية يمكـن
أن تق ــدم حمـ ـوالً جوىري ــة ف ــي دع ــم ص ــمود المقدس ــيين داخ ــل المدين ــة" .ودع ــا الممتق ــى إل ــى ض ــرورة تثمي ــر
األوقــاف القائمــة فــي القــدس ،موصــيا بتبنــي عــدد مــن المقترحــات والحمــول لتحســين وضــع األوقــاف فــي
المدينة المقدسة.
عمان5025/5/55 ،
الغدّ ،
عمان" :مجابهة التطبيع" تطالب بموقف حازم من "التفجيرات" عمى الحدود
ّ 46
عمــان :دانــت المجنــة التنفيذيــة العميــا لحمايــة الــوطن ومجابيــة التطبيــع "الج ـرائم" التــي تســبب بــو "العــدو
الصييوني" جراء تفجير األلغام في فمسطين المحتمة والتي أدت إلى إتالف مساحات واسعة من األراضي
األردنيــة المزروعــة .وطالبــت المجنــة فــي بيــان ليــا صــدر عنيــا أمــس الخمــيس الحكومــة بموقــف حــازم إزاء
"التعديات الصييونية" المستمرة بما يؤدي إلى وقفيا وتعويض عادل لممزارعين.
وثم ــن رئ ــيس المجن ــة حمـ ـزة منص ــور تصـ ـدي الش ــعب االردن ــي لسياس ــة التطبي ــع م ــع "الع ــدو الص ــييوني"
ومقاطعــة منتجاتــو ورفــض التعامــل معــو ،االمــر الــذي "دفــع العــدو إلــى اتخــاذ إج ـراءات تشــجيعية كإلغــاء
الجمارك عمى الخضار األردنية المصدرة إلى الكيان".
ودانــت المجنــة عقــد مــؤتمر نـوادي الروتــاري فــي العقبــة انطالقـاً مــن "الــدور الــذي تقــوم بــو ىــذه األنديــة فــي
خدم ــة المش ــروع الص ــييوني" ،وط ــالبوا الحكوم ــة بتطبي ــق أحك ــام ق ــانون الجمعي ــات ال ــذي "يحظ ــر الحرك ــة
الماسونية في األردن".
عمان5025/5/55 ،
السبيلّ ،
 47بيروت :الحكم بالسجن ثالث سنوات عمى لبناني أدين بالتجسس لـ "إسرائيل"
بيروت -يو بي أي :قضت المحكمة العسكرية فـي بيـروت بسـجن لبنـاني ثـالث سـنوات إلدانتـو بالتجسـس
إلس ـرائيل .وأصــدرت المحكمــة حكمــا وجاىيــا عمــى المبنــاني زكــي إدريــس قضــى بســجنو ثــالث ســنوات مــع
األشغال الشاقة بعدما أدانتو بجرم" التعامل مع العدو اإلسـرائيمي واعطائـو معمومـات ومعاونتـو عمـى الفـوز
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والتصـالو بـالعمالء ودخــول بـالد العــدو" .وكانـت المحكمــة العسـكرية أصــدرت سمسـمة أحكــام بحـق متيمــين
بالتجسس إلسرائيل بينيا تسعة أحكام باإلعدام.
الحياة ،لندن5025/5/55 ،
" 48االخبار" :قطع حموى إسرائيمية في صيدا؟
ارمــي زريــق :مــاذا تفعــل قطــع الحمــوى اإلسـرائيمية فــي صــيدا كيــف وصــمت إلــى قمــب مخــيم عــين الحمــوة
بحسب ما نقمتو الصحافة ،كانـت قطـع «البونبـون» ىـذه قـد انتشـرت فـي المتـاجر مغمّفـة بـأوراق تشـير إلـى
أنيا «صناعة سورية وتركية» .ولدى انتزاعيا ،ظير الغالف األصمي المطبوع عميو بالمغة العبرية.
ليست ىذه المرة األولى التي تتسمّل فييا البضائع اإلسرائيمية إلى قمب حياتنا اليومية .فعمى سـبيل المثـال،
يعمم العـاممون فـي المتـاجر التـي تسـتورد مالبـس «سـتوكات» أميركيـة أو أوروبيـة أن بعـض ىـذه البضـائع
مــن «الماركــات» المشــيورة مصــنوعة فــي معامــل العــدو فــي فمســطين المحتمــة وتحمــل ممصــقات مطبوع ـاً
عمييــا بوضــوح «صــنع فــي إس ـرائيل» ،وأن أصــحاب العمــل يرغمــون المــوظفين عمــى فــرز قطــع المالبــس
سربوا ىذه المعمومات.
وانتزاع الشارات عنيا ،ميددين إياىم بالطرد إذا ّ
االخبار ،بيروت5025/5/55 ،
 49محام تركي" :إسرائيل" عرضت ستة ماليين دوالر تعويضاً لضحايا أسطول الحرية
أنقرة  -جوناثان بيرش ،وتوالي كارادنيز ،إبراىيم الجارحي ،أحمد حسن :قال المحامي التركي رمضان
اريتورك يوم الخميس إن "إسرائيل" عرضت دفع ستة ماليين دوالر لضحايا االقتحام اإلسرائيمي لقافمة بحرية
تركية(أسطول الحرية ،سفينة مرمرة) كانت تنقل مساعدات في طريقيا إلى قطاع غزة مقابل تسوية الدعاوى
القضائية المرفوعة عمى الجيش اإلسرائيمي .وقال اريتورك ،وىو واحد من عدة محامين يمثمون  802ضحية
وأقارب ضحايا ،لرويترز إن الحكومة اإلسرائيمية قدمت إليو عرضاً من خالل سفير أجنبي في أنقرة يقوم
بالوساطة قبل أكثر من شير .وأضاف أن األموال كانت ستدفع إلى مؤسسة ييودية في تركيا لتوزيعيا
ويعقبيا بيان "أسف" من الحكومة اإلسرائيمية عن اليجوم .وقال اريتورك" :قمت لمسفير إنني ال اعتقد أن
العرض مناسب أو أخالقي ،وناقشت المسألة مع الضحايا وأصدقائيم وقالوا أيضاً إنيم لن يقبموه" .ومضى
يقول إن و ازرة الخارجية التركية تشاركو الرأي برفض التسوية قائمة إن "إسرائيل" كان يجب أن تتصل بيا
مباشرة.
ورفض اريتورك الكشف عن اسم المنظمة الييودية التي كان من المفترض أن تتمقى األموال.
ولم يتسن الوصول إلى و ازرة الخارجية التركية لمحصول عمى تعميقيا بينما رفض مارك ريجيف المتحدث
باسم رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو التعميق.
لكن مسؤوالً إسرائيمياً رفيعاً طمب عدم نشر اسمو قال إن "إسرائيل" ،التي لمحت العام الماضي إلى أنيا
مستعدة لتعويض الضحايا دون تحمل الموم ،لم تجدد عرضيا.
وكالة رويترز5025/5/54 ،
 50خبراء سودانيون :مخطّط إسرائيمي لتغيير النظام في الخرطوم وطهران ودمشق
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الخرطوم  -بكري خضر :كشف خبراء سياسيون وعسكريون تفاصيل مخطط إسرائيمي في منطقة الشرق
األوسط والقرن األفريقي ضمنو تغيير النظام في الخرطوم وطيران ودمشق ،وأشاروا إلى أن تل أبيب تقف
وراء كل المؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة عبر عدة إستراتيجيات ،منيا شد األطراف والغارات الجوية
عمى مناطق البحر األحمر بحجة استيداف تجار السالح زاعمين أنيم ييددون األمن القومي اإلسرائيمي
عبر مد حركة حماس الفمسطينية بالعتاد العسكري ،وأبانوا أن "إسرائيل" تدير مخططاً كبي اًر وخطي اًر أسمتو
الشرق األوسط الجديد الذي قالوا إنو بدأ بتغير النظام العراقي وعبره تعمل اآلن لتغيير النظامين السوري
والسوداني ،مبينين أنو عقب اكتمال ما وصفوه بالفصل األول لممخطط يأتي دور إيران وتوابعيا من حزب
اهلل في لبنان ،وحذروا في ذات الوقت من عمالء الداخل وخاصة الالجئين.
وأكد د .خالد حسين الخبير اإلستراتيجي في تصريح لجريدة "آخر لحظة" يوم األربعاء  ،2/58أن الغارات
اإلسرائيمية عمى البحر األحمر لن تتوقف ،ألنيا تزعم أن البحر األحمر بوابة لتيريب السالح لحماس،
بجانب أن السودان يقع ضمن إستراتيجية األمن القومي اإلسرائيمي منذ سنة  2282باعتبار أنو أكبر دولة
في منطقة القرن األفريقي مرشحة من حيث الموارد والمساحة لشغل موقع مؤثر في المحيط اإلقميمي
والدولي .ولم يستبعد حسين إقدام "إسرائيل" عمى ضرب الخرطوم حال اقتناع أمريكا بضرورة التدخل
العسكري في السودان ،لكنو عاد وقال إن الخطوة مستحيمة في ظل تعقيد المنظومة الدولية الحالية.
لكن العميد أمن معاش حسن بيومي طالب الحكومة السودانية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجمة لحماية األمن
القومي السوداني ،وازالة أي شكوك تعرض األخير لمخطر ،وقطع بيومي بأن العربة البرادو التي تم تفجيرىا
يوم الثالثاء  2/55ضربت بصاروخ ،مبيناً أن ثبات الجزء األمامي منيا واإلطارات تؤكد أن العربة تعرضت
لكمية ىائمة من الميب تمكنت من إذابة الحديد واشعال النيران فييا دون تفتيتيا كمياً بحيث تم قتل
الموجودين فييا ،نافياً بشدة أن يكون التفجير تم بشكل جزئي.
جريدة آخر لحظة ،السودان5025/5/54 ،
 52وزير الخارجية البريطاني :التوسع بالمستوطنات يضر بسمعة "إسرائيل" ويهدد حل الدولتين
لندن :شدد وزير الخارجية البريطاني ويميام ىيغ ،عمى أن استمرار التوسع بالمستوطنات الييودية في شرقية
القدس والضفة الغربية "يضر بسمعة إسرائيل دولياً ،وييدد حل الدولتين" .وأعرب ىيغ ،في تصريحات
صحفية لو أذاعيا القسم اإلعالمي لمخارجية البريطانية مساء األربعاء  2|51عقب لقاء لو مع وزير
الخارجية اإلسرائيمي ،عن قمق المممكة المتحدة بشأن حالة الجمود الحالية في عممية السالم في الشرق
األوسط ،واعتقادىا بضرورة إحراز تقدم عاجل فييا .وأضاف" :لقد أعربت عن اعتقاد المممكة المتحدة
الراسخ بأن مواصمة بناء المستوطنات اإلسرائيمية غير القانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية يضر
بسمعة إسرائيل وييدد حل الدولتين .وأكدت دعمنا الثابت لمتوصل لحل الدولتين الدائم الذي يحقق وجود
إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فمسطينية ذات سيادة وفاعمة وقادرة عمى البقاء بناء عمى حدود عام ،2202
وأن تكون القدس عاصمة لكمتا الدولتين ،والتوصل لتسوية عادلة لقضية الالجئين .وأكدت استعدادنا لمعمل
مع القادة اإلسرائيميين والفمسطينيين ألجل تحقيق ذلك" ،عمى حد تعبيره.
قدس برس5025/5/54 ،
 55كارتر يمتقي شيخ األزهر وينتقد االنحياز األميركي األعمى لـ"إسرائيل"
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القاىرة :انتقد الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ،يوم الخميس  ،2/58انحياز بالده "األعمى"
لـ"إسرائيل"  ،وقال إن "الموبي الييودي لن يسمح بإعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما" .وقال كارتر خالل لقائو
أضر بسمعة
المطمق إلسرائيل وانحيازىا األعمى ليا
َّ
شيخ األزىر د .أحمد الطيب :إن "الدعم األميركي ُ
أميركا ومصداقيتيا ليس فقط عمى مستوى الدول العربية واإلسالمية وانما عمى مستوى العالم" .وأعرب عن
أممو في أن يقوم الرئيس باراك أوباما في حال ما أُعيد انتخابو لفترة رئاسية ثانية "بتصحيح مساره تجاه
الحر" .ورأى كارتر "أن الموبي الييودي لن يسمح
القضية الفمسطينية التي أصبحت تؤنب الضمير اإلنساني ُ
بانتخابو (أوباما) مرة أخرى".
وعقَّب شيخ األزىر عمى كممة كارتر بقولو إن أصل المشكمة الفمسطينية "يكمن في خمط الكيان الصييوني
الدين بالسياسة ،وفيمو لنصوص الدين فيماً سياسياً خاطئاً أدى بو إلى استعمار وقير الشعب الفمسطيني
وتحويمو إلى الجئين في مختمف أنحاء العالم" .وأضاف أن "السياسة الدولية والتي فييا تسمُّط الطرف القوي
عمى الضعيف ،والظالم عمى المظموم "أدت" إلى انعدام العدل وضياع حقوق اإلنسان بشكل عام والفمسطيني
بشكل خاص بينما تقف جميع المنظمات والمؤسسات الدولية موقف المتفرج وفي مقدمتيا أميركا والدول
األوروبية".
ومن جيتو قال الرئيس األميركي األسبق "إنني أتفق مع تحميل اإلمام األكبر ،فالغرب وأميركا يدعمان أكثر
من الالزم سياسة "إسرائيل" االستعمارية التي تقوم عمى القير واإلذالل ،والغطرسة وىضم حقوق الشعب
الفمسطيني" .وأضاف كارتر "وألكون صريحاً أمام اهلل والتاريخ أقول إن مبارك (الرئيس المصري السابق)
كان يستجيب أكثر من الالزم لطمبات إسرائيل وأميركا؛ ولذلك آمل من الرئيس المصري المقبل اإلنصاف
والعدل لمشعب الفمسطيني ،وكفاه م اررة وعذاباً".
وكالة قدس نت لألنباء5025/5/54 ،
 53أوباما يقيم احتفاالً خاصاً لتسميم الرئيس اإلسرائيمي أرفع وسام أميركي
تل أبيب  -نظير مجمي :في خطوة اعتبرىا اإلسرائيميون "مظاىرة تأييد غير مسبوقة" ،قرر الرئيس
األميركي ،باراك أوباما ،عدم منح وسام الحرية لمرئيس اإلسرائيمي ،شمعون بيريز ،سوية مع الفائزين
األميركيين بعد ثالثة أسابيع ،بل قرر إقامة حفل خاص لو في البيت األبيض بعد شيرين .وقالت مصادر
مقربة من بيريز ،إن أوباما يريد أن يكون منح الوسام إليو بمثابة حفل دعم لـ"إسرائيل" كميا ،وال يريد توزيع
االىتمام عمى  21شخصية.
ورأت مصادر إسرائيمية في ىذه الخط وة جزءا من الحممة االنتخابية لمرئيس أوباما .ولفتت في ىذا السياق
إلى المعركة التي يتسابق فييا نواب ديمقراطيون وجميوريون في الكونغرس عمى زيادة الدعم األميركي
إلسرائيل ،وبسبب ىذا التنافس باتت األكثرية البرلمانية في الكونغرس مضمونة لتقديم مساعدات اقتصادية
وأمنية إلسرائيل لم يسبق ليا مثيل في تاريخ العالقات.
الشرق األوسط ،لندن5025/5/55 ،
 54وزيرة بمجيكية تشكو من رفض وزير إسرائيمي مصافحتها
بروكسل  -عبد اهلل مصطفى :قالت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الصحة العامة في الحكومة البمجيكية لورانت
أونكمينكس ،إنيا تعرضت لمحرج الشديد عندما رفض نظيرىا اإلسرائيمي من الييود األرثوذكس ياكوف
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ليتزمان مصافحتيا عمى ىامش اجتماعات انعقدت في جنيف يوم الثالثاء الماضي .وقالت الوزيرة عمى
موقعيا في "فيس بوك"" :رغم أن يدي نظيفة فإن الوزير اإلسرائيمي رفض مصافحتي ،وذلك بناء عمى أسس
عقائدية".
وقال بن شاس كورنفمد ،أمين عام جمعية مجتمع الييود األرثوذكس في أنتويرب البمجيكية ،عمى موقع
الجمعية ،إن الوزيرة تعمم جيدا أن الييود األرثوذكس ال يصافحون النساء ،وسبق لو شخصيا أن التقى بيا
عشرات المرات ،ولم يمد يده ليا لمصافحتيا ،ومع ذلك لم تظير الوزيرة أي غضب أو شكوى وال يستطيع
أن يتفيم سر إظيار ىذا الغضب عقب رفض الوزير اإلسرائيمي مصافحتيا.
الشرق األوسط ،لندن5025/5/55 ،
 55الكونغرس األمريكي في خدمة "إسرائيل"
إعــداد عمــر عــدس :أقـ ّـر مجمــس الشــيوخ األمريكــي باإلجمــاع ،يــوم األربعــاء 2،-2 ،تش ـريعاً يؤكــد مجــدداً
ك ل”إسـرائيل” عمـى
التزام الواليات المتحـدة بـأمن “إسـرائيل” ،وقـد وصـف بعـض المـراقبين القـانون بأنـو صـ ّ
بياضُ ،يصرف من رصيد دافع الضرائب األمريكي.
الالفــت لمنظــر ،أن ىــذا القــانون البعيــد األثــر عمــى حيــاة المـواطن األمريكــي ،مضــى بصــمت مطبــق تقريبـاً
من قبل وسائل اإلعالم األمريكي السائد.
ـب“ :اتـش  .آر .
في موقع “انتي وور” ،)5025-2-22( ،كتب فيميب جيرالدي:
اذىب إلى غوغل ،واكت ْ
ْ
تكتشف أنو ،باستثناء حفنة من المدونات والمواقع اإلخباريـة البديمـة ،ال توجـد واحـدة مـن وسـائل
،”8211
ْ
اإلعالم السائد ،نشرت شيئاً عـن مشـروع قـانون الكـونغرس ىـذا ،الـذي لـو عظـيم األثـر عمـى أداء السياسـة
الخارجية لمواليات المتحدة.
كان ““اتش  .آر  ،”8211 .مشروع قانون تعزيز التعاون األمني األمريكـي “اإلسـرائيمي” لسـنة ،”5025
يعبر عن إحساس الكونغرس إزاء العالقة
قد طُ ِرح عمى مجمس النواب األمريكي في  2مارس /آذار لكي “ ّ
االستراتيجية بين الواليات المتحدة و”إسرائيل” ،ويوجو الرئيس إلى رفع تقارير إلى الكونغرس بشأن أعمال
الواليات المتحدة لتعزيز ىذه العالقة ويساعد في الدفاع عن “إسرائيل” ،ويخـدم أغ ارضـاً أخـرى” .وقـد ُذكـر
أن لجنة العالقات العامة األمريكية “اإلسرائيمية” (ايباك) ،ساعدت في صـياغة مشـروع القـانون ،وأن مـن
بي ن المشـاركين فـي رعايتـو ،الجميـوري اريـك كـانتور والجميوريـة الينـا روس ليتينـين ،والـديمقراطيان ىـوارد
بيرمان وستيني ىوير.
وىوير ىو منسق عمل الديمقراطيين في مجمس النواب ،بينما كانتور زعيم األغمبية ،وروس ليتينين تـرأس
لجنة الشؤون الخارجية.
ويق ــول الكات ــب ،إن مش ــروع الق ــانون يم ــنح “إسـ ـرائيل” ص ــكاً عم ــى بي ــاض ،مس ــحوباً عم ــى حس ــاب داف ــع
الضـ ـرائب األمريك ــي ،م ــن أج ــل الحف ــاظ عم ــى “تفوقي ــا العس ــكري الن ــوعي” عم ــى ك ــل جيراني ــا مجتمع ــين.
ـيض بإعـداد تقريـر سـنوي عـن الكيفيـة التـي يجـري بيـا الحفـاظ عمـى ذلـك التفـوق  .وقـد
ويطالب
َ
البيت األب َ
تمت الموافقة عمى القرار يوم  2مايو /أيار.
الشعب األمريكي القيام بيا نيابة عن “إسرائيل” .فيو يفرض
القانون
ويعدد الكاتب بعض الميام التي ُيمزم
َ
ُ
عم ــى الوالي ــات المتح ــدة أن تعت ــرض ب ــالفيتو عم ــى القـ ـ اررات الت ــي تنتق ــد “إسـ ـرائيل” ،وأن ت ــوفر لي ــا ال ــدعم
العســكري “كمــا ىــو الزم وضــروري” ،وأن تمـ ّـول بنــاء نظــام مضــاد لمص ـواريخ ،وأن تــوفّر معــدات “دفــاع”
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متطــورة (مــن بينيــا طــائرات إعــادة التــزود بــالوقود ،وىــي ىجوميــة) ،وأن تعطــي “إس ـرائيل” ذخــائر خاصــة
(مث ــل قناب ــل اختـ ـراق المالج ــيء ،وى ــي أيضـ ـاً ىجومي ــة) ،وأن تنش ــر ف ــي “إسـ ـرائيل” مزي ــداً م ــن المع ــدات
جو “اإلسرائيمي” مزيداً من التدريب والمرافق في الواليات المتحدة،
العسكرية األمريكية ،وأن توفر لسالح ال ّ
وأن تزيــد التعــاون فــي برنــامج األمــن والتكنولوجيــا المتطــورة ،وأن تقــدم ضــمانات قــروض ،وتوســع تقاســم
المعمومات االستخبارية (بما فييا صور األقمار الصناعية الشديدة الحساسية) ،وغير ذلك كثير.
وفي مجمة “ذي اميريكان كونسرفاتيف” ( ،)5025-2-2كتب فيميب جيرالدي أيضاً :إن أشد بنود مشروع
القانون إثارة لمفزع ،دعوتو إلى “دور موسع ل”إسرائيل” ضمن منظمة حمف شمال األطمسي (الناتو) ،بمـا
جعل “إسرائيل” جزءاً من حمف النـاتو،
في ذلك تعزيز وجودىا في مقر قيادة الناتو وفي تدريباتو” .ويعني ْ
أن األمـريكيين واألوروبيــين ُم َمزمــون بــأن ييُّبـوا لمســاعدتيا ،وىــي الدولــة التــي لــيس ليــا حــدود معينــة حتــى
ضد جيرانيا.
بشن سمسمة من الحروب ّ
اآلن ،والتي كانت البادئة ّ
وفي موقع الترنت ،)5025-2-28( ،كتب جوش روبنر :دلل الكونغرس مرة أخرى عمى سخائو الـذي ال
حـ ّـد لــو إزاء “إس ـرائيل” ،وبــذلك ،تجعــل تص ـرفات مجمــس الن ـواب فــي األســبوع الماضــي ،إج ـراء اقتطاعــات
مؤلم ــة م ــن الميزاني ــة ،ش ــاممة ف ــي آثارى ــا لمجمي ــع ،أمـ ـ اًر أق ــرب احتم ــاالً .وس ــوف يك ــون دافع ــو الضـ ـرائب
األمريكيون ،أكثر تواطـؤاً ،فـي تمويـل االحـتالل العسـكري “اإلسـرائيمي” لمضـفة الغربيـة الفمسـطينية والقـدس
الشرقية وقطاع غزة ،المستمر منـذ  82عامـاًُ .يضـاف إلـى ذلـك ،أن “الكـرم” األمريكـي ،سـوف يبـدد النـزر
اليسير المتبقي من صدقية الواليات المتحدة فـي محاولتيـا الظيـور بمظيـر “الوسـيط النزيـو” لحـل الصـراع
“اإلسرائيمي” -الفمسطيني عمى أساس منصف.
ففــي  2مــايو /أيــار ،أص ـدرت المجنــة الفرعيــة لممخصصــات فــي مجمــس الشــيوخ ،مســودة قانونيــا لميزانيــة
 5021،التي تتضمن مبمغاً مذىالً ،ىو  282مميون دوالر لألبحـاث والتطـوير ،وتزويـد “إسـرائيل” بأنظمـة
مض ــادة لمصـ ـواريخ ،وم ــن ض ــمن ذل ــك  040ممي ــون دوالر لشـ ـراء بطاري ــات إض ــافية م ــن صـ ـواريخ القب ــة
الحديدية.
وعمى الرغم من أنو ينبغي تحرير المدنيين “اإلسرائيميين” والفمسطينيين من الخوف من الصواريخ القادمة،
تحصــن المــدنيين “اإلسـرائيميين” مــن آثــار الصـراع ،بينمــا
فــإن الواليــات المتحــدة ،بتمويميــا القبــة الحديديــة،
ّ
تــدع الفمســطينيين فــي قطــاع غـزة نيبـاً لخطــر ىجمــات “إسـرائيمية” أشـ ّـد فتكـاً ،تُشــن بأشـ ّـد أنـواع الص ـواريخ
األمريكيــة تطــو اًر  .وبينمــا يظــل أىــالي قطــاع غ ـزة البــالغ عــددىم  2. 0مميــون نســمة ،مطــوقين بالحصــار
“اإلسرائيمي” والعقاب الجماعي ،تديم القبة الحديدية ىـذا اإلجحـاف ،بخفـض تكمفـة اسـتمرار “إسـرائيل” فـي
فرض ىذه السياسة.
ويأتي ىذا التمويل ،كما يقول الكاتب ،إضافة إلى طمب ادارة اوباما تزويـد “إسـرائيل” بمسـاعدات عسـكرية
بقيمة  1. 2مميار دوالر ،من ميزانية  5021،ذلك الطمب الذي حطم األرقام القياسية.
وبوجـو عـامُ ،يتوقـع أن يكـون دافـع الضـرائب األمريكـي مسـؤوالً عـن تـوفير أكثـر مـن  8مميـارات دوالر مـن
األســمحة ل”إسـرائيل” فــي دورة الميزانيــة ىــذه ،فــي وقــت اقتــرح فيــو البيــت األبــيض اقتطاعــات مــن الميزانيــة
المخصصة لمتفتيش عمى سالمة الغذاء ،والبنية التحتية الخاصة بالمياه ،والرعاية الصحية وكثير غيرىا.
وباإلضــافة إلــى ذلــك ،صــوت مجمــس الشــيوخ يــوم األربعــاء 2،-2 ،بغالبيــة  822إلــى  5،وامتنــاع  2عــن
التصويت ،لصالح إقرار “قانون تعزيز التعـاون األمنـي األمريكـي“ -اإلسـرائيمي”” المسـتوحى مـن “ايبـاك”،
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كبــرى منظمــات المــوبي “اإلسـرائيمي” ،والــذي يتــرك انعكاســات بعيــدة المــدى ،بجعــل الواليــات المتحــدة أكثــر
تواطؤاً في انتياكات “إسرائيل” لحقوق اإلنسان الفمسطيني ،وتسييل شن ضربة “إسرائيمية” عمى إيران.
كما يتضمن القرار قائمة طويمة من البنود الموضوعة لتعميق الروابط العسكرية األمريكية“ -اإلسـرائيمية”،
ويمزم القـرار
األمر الذي من شأنو أن يعزز قبضة “إسرائيل” التي تزدادا شدةً ،عمى المناطق الفمسطينية ُ .
الواليات المتحدة بمنح “إسرائيل” أسمحة إضافية من مخزونات األسمحة األمريكية الموجود في “إسـرائيل”،
وتــوفير مزيــد مــن ضــمانات القــروض ،وتســميم أســمحة أخــرى متبقيــة مــن الحــرب األمريكيــة فــي الع ـراق،
وتعزيز المشاركة “اإلسرائيمية” في حمف الناتو.
ويقول الكاتب ،إنو ينبغي عمى مجمس الشيوخ ،بدالً من إقرار القوانين التي تبيح تمويل مزيد من األسـمحة
ل”إسرائيل” ،أن يعيد النظر في دعمو العسكري ل”إسرائيل” ،الذي يغـذي العدوانيـة “اإلسـرائيمية” ،ويقضـي
عم ــى آف ــاق الس ــالم ف ــي الش ــرق األوس ــط  .وق ــد لق ــي مش ــروع ق ــانون ات ــش  .آر  8211،معارض ــة مرش ــح
الرئاســة األمريكــي المنســحب ،رون بــول ،الــذي تــال فــي مجمــس الشــيوخ بيانـاً مناوئـاً لمشــروع القــانون ،قــال
فيو( ،موقع انتي وور:)5025-2-2 ،
سيدي الرئيس ،أنيض معارضاً لمشروع قانون تعزيز التعـاون األمنـي األمريكـي“ -اإلسـرائيمي” اتـش  .آر
 8211، .الذي يشكل لألسف واحداً آخر من تشريعات السياسـة الخارجيـة ،المنحـازة لجانـب واحـد ،والتـي
دق طبـول
تأتي بنتائج عكسية ضارة  .ومن الواضح أن القصد الحقيقـي مـن ىـذا القـانون ،ىـو المزيـد مـن ّ
الحــرب ،وتقــويض الجيــود الدبموماســية األمريكيــة ،بالكشــف بصــورة واضــحة ،عــن أن الواليــات المتحــدة،
ليست وسيطاً نزيياً يسعى إلى السالم في الشرق األوسط.
وبينما أعتقد أن “إسرائيل” -وأي دولة أخرى -ينبغي أن تكـون حـرة فـي أن تقـرر بنفسـيا مـا ىـو ضـروري
ألمني ــا الق ــومي ،ف ــإني ال أعتق ــد ب ــأن تم ــك القـ ـ اررات ينبغ ــي أن تك ــون ممول ــة م ــن قب ــل دافع ــي الضـ ـرائب
األمريكيين ،ومدعومة من قبل الجيش األمريكي.
فبعد أكثر من  50عاماً من زوال سبب وجود حمـف النـاتو -وىـو حمـف وارسـو -يسـعى ىـذا التشـريع إلـى
إيجاد ميمة جديدة ليذا الحمف الذي أكل الدىر عميو وشرب :وىو الدفاع عن “إسرائيل”.
ويخـتم بـول بيانــو بـالقول :إن مشــروع القـانون ،ال يخــدم الواليـات المتحــدة ،وال يخـدم “إسـرائيل” ،ولـن يخــدم
الشــرق األوســط  .بــل يبــيح ضــمناً مزيــداً مــن التــدخل األمريكــي فــي المنطقــة ،بينمــا ال نقــوى عمــى الوفــاء
بالتزاماتنا الموجودة أصالً.
الخميج ،الشارقة5025/5/55 ،
 56مأزق المصالحة الفمسطينية والمسار الخاطئ

د .محسن صالح
ال يظيــر أن المســار الــذي تســمكو عمميــة المصــالحة الفمســطينية يــؤتي ثمــاره ،وال تمــوح فــي األفــق إمكانــات
حقيقيــة ألن تســتكمل المصــالحة الممفــات التــي تعيــدت بإنجازىــا .وباختصــار فــإن ىــذه المصــالحة كانــت
"ممغمة" بمعوقات ،يمكن أن تتفجر في وجييا عندما تقوم بعمميا بشكل جاد.
ّ
ومــع افت ـراض حســن النوايــا والجديــة لــدى طرفــي المصــالحة الرئيســيين ،فــإن "الحاضــر الغائــب" فــي اتفــاق
المص ــالحة كان ــت "إسـ ـرائيل"!! فف ــي ممف ــات المص ــالحة الخمس ــة ،كان ــت ىن ــاك ثالث ــة ممف ــات ى ــي تش ــكيل
الحكومـة الفمسـطينية ،واجـراء االنتخابـات ،واصـالح األجيـزة األمنيـة ال يمكـن أن تـتم دون موافقـة أو عمــى
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األقل سكوت إسرائيمي ،خصوصاً في مناطق الضفة الغربية .وبيذه الطريقة يمكن لـ"إسرائيل" أن تُفشل أو
تُعطِّل عممية المصالحة ،إذ لم تَسر األمور وفق رغبتيا أو وجدتيا مخالفة أو متضاربة مع مصالحيا.
تسعة أشير كاممة مضت من عمر المصـالحة لتحديـد رئـيس وزراء السـمطة ،وىـي "تخ ُّ
ـض المـاء" دون أن
تحصــل عمــى المــبن أو الزبــدة!! كــان مرشــح محمــود عبــاس الوحيــد ىــو ســالم فيــاض لــيس ألنــو مــن فــتح،
ولــيس ألن الشــعب الفمســطيني ال يممــك اآلالف مــن أصــحاب الكفــاءات والطاقــات ،ولكــن ألن عبــاس يريــد
شخص ـاً مقب ـوالً إس ـرائيمياً وأميركي ـاً .وكــان المخــرج فــي اتفــاق الدوحــة أن نفســر "المــاء بعــد الجيــد بالمــاء"
فيصبح أبو مازن نفسو رئيساً لموزراء ،لتضاف ميمة جديدة إلى ميماتـو فـي رئاسـة دولـة فمسـطين ورئاسـة
منظمة التحرير الفمسطينية ورئاسة السـمطة الفمسـطينية ورئاسـة فـتح والقيـادة العميـا لمقـوات الفمسـطينية!! قـد
ال يعــرف الــبعض أن عبــاس احتفــل بــذكرى مــيالده الســابعة والســبعين يــوم  50مــارس/آذار الماضــي (ولــد
.)2212
لـ ــم تتشـ ــكل حتـ ــى اآلن الحكومـ ــة الفمسـ ــطينية التـ ــي تُعبـ ــر عـ ــن الوحـ ــدة الوطنيـ ــة والش ـ ـراكة بـ ــين الفصـ ــائل
الفمســطينية ،ألن ىــذه الحكومــة إذا أرادت أن تعمــل فــي الضــفة الغربيــة فيجــب أن ال يكــون عمييــا أو عمــى
بعــض وزرائيــا فيتــو إس ـرائيمي ،واذا أرادت أن تعمــل فــي قطــاع غ ـزة فــال يجــب أن يكــون عمييــا فيتــو مــن
حماس ،واذا أرادت أن تعمل في المنطقتين فال يجب أن يكون عمييا فيتو من فتح.
وفـي النيايـة فـإذا أص َّـرت "إسـرائيل" عمـى معاييرىــا ،فعمـى أطـراف المصـالحة أن تسـتجيب ،واال فمـن تكــون
ىنــاك حكومــة تســتطيع العمــل عمــى األرض ،ببســاطة ألن ىنــاك شــيئاً اســمو االحــتالل اإلسـرائيمي ،بوجيــو
القبـيح والشــرس ،وبأدواتــو الغميظـة فــي القتــل والقمـع والحصــار والتــدمير والمصـادرة واالعتقــال ومنــع حركــة
األفراد وتعطيل المؤسسات ..إلخ .قد نحتاج بضعة أشير أخرى لنصل إلى "معادلة سحرية" جديدة نظيـر
فييا وكأننا حققنا إنجا اًز وطنياً بتشكيل حكومة توافق وطني ،ولكننا في الحقيقة ال نكون قد أرغمنا الطرف
اإلسـ ـرائيمي عم ــى ش ــروطنا ،بق ــدر م ــا أب ــدت بع ــض األطـ ـراف "مرون ــة" اس ــتجابت فيي ــا لمخط ــوط الحم ــر
اإلسرائيمية.
ومن ناحية ثانية ،ىـل يمكـن إجـراء انتخابـات حـرة نزييـة شـفافة فـي أجـواء صـحية فـي كـ ّل منـاطق الضـفة
الغربية بما فييـا القـدس ،دون موافقـة أو عمـى األقـل سـكوت إسـرائيمي ! لنفتـرض أن االنتخابـات حصـمت،
وأنيا تمت في أجواء حرة نزيية .ولنفترض أن حماس فازت مرة أخرى بأغمبية ساحقة ،ىل يمكن لحمـاس
أن تنفذ برنامجيا في اإلصالح والتغيير (مع تمسكيا بثوابتيا اإلسالمية والوطنية) تحت االحتالل
واذا كان االحتالل يممك مداخل السمطة ومخارجيا ،ويحتل أرضيا وسماءىا ،ويممـك تـدمير بناىـا التحتيـة
ومصانعيا ومدارسيا ومؤسساتيا االقتصادية ،ويسـتطيع الـتحكم بحركـة المـال ،كمـا يسـتطيع تعطيـل عمـل
المجمــس التش ـريعي واعتق ــال الــوزراء ،ومنــع أجيـ ـزتيم مــن العمــل ،ومن ــع إداراتيــم مــن التنفي ــذ .فــأين ى ــي
عناصر النجاح ألي اتجاه مقاوم يسعى لطرد االحتالل وتغيير معادلة الصراع
ولنفتــرض ،مــن جيــة أخــرى ،أن فــتح فــازت بأغمبيــة ســاحقة .فيــل تســتطيع أن تقــدم لنــا معادلــة "ســحرية"
جديــدة ،تنيــي فســاد الســمطة المستشــري ،وتنيــي الــدور البئــيس لألجي ـزة األمنيــة فــي قمــع الش ـرفاء وقــوى
المقاومة ،وىل ستتمكن من تقديم معادالت جديـدة توقـف االسـتيطان وتيويـد القـدس وتعيـد تحويـل السـمطة
مــن ســمطة وظيفيــة تخــدم أغ ـراض االحــتالل ،إلــى ســمطة تــؤدي حق ـاً إلــى انــدحار االحــتالل وتحقيــق حمــم
الدولــة الفمســطينية (عبــر الوســائل الســممية المعتمــدة لــدى قيــادة فــتح) أم أنيــا ســتتقدم لمســيطرة عمــى قطــاع
غزة إلدخالو في "بيت الطاعة" المرىون باتفاق أوسمو ،والمرىون بدوره لمشروط اإلسـرائيمية األميركيـة ! أم
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أن المطمــوب فقــط ىــو اســترجاع الشــرعية الشــعبية والشــرعية الدســتورية التــي فقــدتيا فــي انتخابــات 5000
تم ذلك ،فيل سنتابع السباحة في دوامة المأزق الفمسطيني نفسو ،حيث يسيطر فصيل فمسطيني واحد
واذا ّ
عمــى منظمــة التحريــر الفمســطينية ،وعمــى صــناعة القـرار الفمســطيني منــذ نحــو ســنة  2204وحيــث يعطّــل
العمل الفعمي لممنظمة منذ أكثر من عشرين عاماً وىل سنتابع المسارات البائسة نفسيا التـي سـارت فييـا
عمميــة التســوية والســمطة الفمســطينية وىــل ســيتم ذبــح المقاومــة الفمســطينية بســالح "الشــرعية" الفمســطينية
الجديدة
ومــن ناحي ــة ثالثــة تب ــرز إش ــكالية األجي ـزة األمني ــة ،الت ــي أشــرف الجنــرال األميرك ــي دايتــون ف ــي الس ــنوات
الماضــية عمــى إعــدادىا فــي الضــفة الغربيــة ،والتــي تـ ّـم تأىيميــا عمــى أســاس التعــاون مــع األجي ـزة األمنيــة
اإلسـ ـرائيمية ،ومالحق ــة ق ــوى وعناص ــر المقاوم ــة ،والت ــي ج ــرى اس ــتبعاد المئ ــات (إن ل ــم يك ــن اآلالف) م ــن
الكـوادر الوطنيــة مــن صــفوفيا ،وىــي كـوادر محســوبة عمــى فــتح وغيرىــا مــن أولئــك الــذين كــان ليــم مـ ٍ
ـاض
نضالي.
فيل يمكن في أجواء االحتالل اإلسرائيمي والسكون الفمسطيني ،أن يتم "نفض" ىذه المؤسسـة األمنيـة بنـاء
عمـى اتفــاق المصــالحة ،بحيـث ُيعــاد تعريـف دورىــا ،وبحيــث يــتم "تنظيفيــا" مـن العناصــر التــي تُشــكل عبئـاً
عمى المشروع الوطني الفمسطيني ،وتقف عائقاً في وجو أية مصالحة وطنية حقيقية ،وبحيـث تفـتح بشـكل
ـاء عمــى إخالصــيم ووطنيــتيم وكفــاءتيم ،ولــيس وفــق اعتبــارات
حقيقــي أمــام أبنــاء الشــعب الفمســطيني ،بنـ ً
االنتماء لفصيل فمسطيني ُمعيَّن ،أو اعتبارات "السالمة األمنية" من أنو بعيد كل البعـد عـن قـوى المقاومـة
وتياراتيا.
فــي الحكــومتين المتــين شــكمتيما حمــاس فــي الفت ـرة بــين  5000و 5002مثمــت األجي ـزة األمنيــة عناصــر
التفجير والتوتير ،التي اسـتخدمت إلسـقاط التجربـة وافشـاليا واغـراق البمـد فـي الفوضـى واالنفـالت األمنـي.
ولـم يـتمكن وزيــر الداخميـة المسـتقل ىــاني القواسـمي مـن إصــدار أيـة أوامـر ليــا ،وال أن يوجـو حتـى شــرطياً
برتبــة "عريــف" .وحتــى ىــذه المحظــة ،ظمــت األجي ـزة األمنيــة معوق ـاً حقيقي ـاً ،انضــمت العديــد مــن القيــادات
الفتحاوية إلى الشكوى منيا إلى جانب حماس وباقي فصائل المقاومة.
واذا كــان ثمــة إصـرار عمــى أن تبقــى األجيـزة األمنيــة مســتجيبة لشــروط ومعــايير االحــتالل ،وقائمــة عمميـاً
بوظائف تتعارض مع جوىر مشروع المصالحة ،فستكون النتيجة أن يقوم االحتالل وىـذه األجيـزة بإفشـال
المصالحة وافراغيا من محتواىا .وعمى أطراف المصالحة عندئذ أال تستغرق كثي اًر في أحالم المصالحة.
فــي األوضــاع العاديــة ،فــإن اختيــار رئــيس الــوزراء فــي البمــدان المختمفــة يحتــاج يوم ـاً أو يــومين ،وتشــكيل
الو ازرات يحتاج يوماً أو بعض يـوم ,وىـو أىـون األمـور قياسـاً بمياميـا المنتظـرة والتحـديات التـي تواجييـا،
فكيــف بشــعب مشــرد يواجــو االحــتالل الصــييوني المــدعوم بــالقوى الكبــرى .أال يحتــاج ىــذا مزيــداً مــن الجــد
وروح المسؤولية والتضحية ،وأن يكبر أصحاب القرار بقدر عظمة قضيتيم
إذا ك ــان اختي ــار رئ ــيس ال ــوزراء احت ــاج لنح ــو س ــنة ،وق ــد نحت ــاج س ــنة أخ ــرى الس ــتكمال الحكوم ــة وحت ــى
"تتموضــع" لتبــدأ عمميــا ،وربمــا ســنة ثالثــة بانتظ ـار االنتخابــات وتييئــة األج ـواء والحصــول عمــى أض ـواء
خضر إسرائيمية وأميركية ،ثم قد نحتاج إلى سنتين رابعة وخامسة لنجد أننا غير قادرين عمى إدارة مشروع
وطني تحت االحتالل ووفق شروط أوسمو ،وأننا عدنا من حيث بدأنا لنكتشف مـرة أخـرى أننـا بحاجـة إلـى
مسار آخر بعيداً عن اإلمالءات اإلسرائيمية والمحددات األميركية ،فمماذا ال نعترف منذ اآلن بـأن المسـار
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الحالي خاطئ ،وال يؤدي إلى نتيجـة حقيقيـة جـادة ولمـاذا ال نبحـث عـن مسـار آخـر أقـدر عمـى اإلنجـاز،
حتى وان كانت أثمانو األُولى عالية ،ما دام مسا اًر يستحق االستثمار فيو
ال يب ــدو أن محم ــود عب ــاس ف ــي عجم ــة م ــن أمـ ـره ،فق ــد حق ــق التوظي ــف السياس ــي ال ــذي يري ــده م ــن خ ــالل
المصالحة ،إذ ظير بعدىا مرة أخرى رئيساً معترفاً بو من ك ّل تيارات الشعب الفمسطيني بما فييا حمـاس.
وتمكــن مــن تقــديم ممــف فمســطين إلــى األمــم المتحــدة وقــد أزاح االتيامــات عنــو بأنــو وفصــيمو ال يمــثالن إال
جزءاً مـن الشـعب الفمسـطيني .وىـا ىـو يعيـد تشـكيل الحكومـة الفمسـطينية فـي رام اهلل برئاسـة فيـاض ،عمـى
الرغم من أنو ىو نفسو مكمف بتشكيل حكومة التوافق الـوطني .وىـذه رسـالة معناىـا الضـمني أن "الحكايـة
طويمــة" وأن "المــي عنــد أىمــو عمــى ميمــو" .كمــا ال يخمــو األمــر مــن اتيامــات لحمــاس ،خصوصـاً فــي غـزة،
بأنيا ليست في عجمة من أمرىا ما دامت ىي الجية الحاكمة والمييمنة في القطاع.
يظير أن المسار األفضل في مثل ىـذه األوضـاع ىـو البـدء بممـف منظمـة التحريـر الفمسـطينية ،فـإذا كـان
ثمة جدية حقيقية لعالج المأزق الفمسطيني ،فإن األولى ىو البدء بترتيب البيت الفمسطيني نفسو ،واالتفاق
عمى برنامجو الوطني ،وتحديد أولوياتو الوطنية .وعند ذلك يكون موضوع حكومة السمطة وانتخاباتيـا ىـو
أحد تجميات وتطبيقات البرنامج الوطني ،وتكـون السـمطة الفمسـطينية نفسـيا ىـي إحـدى أدوات تطبيـق ىـذا
البرنامج.
إن مزّية التركيز عمى مسار المنظمة أوالً ىـي أن المنظمـة تمثـل الشـعب الفمسـطيني فـي الـداخل والخـارج،
وبالتالي فإن عمميا وأداءىا لـيس مرىونـاً بمتطمبـات االحـتالل وال واقعـاً تحـت رحمتـو .ويمكـن ليـا أن تعيـد
تفعل مؤسساتيا ،وأن يعمل ممثموىا دون أن يكونوا عرضـة لمتعطيـل واإلفشـال واالعتقـال،
بناء نفسيا وأن ّ
كما في حالة السمطة تحت االحتالل.
ف ــي الفتـ ـرة ب ــين  2208و 2228ك ــان مرك ــز عم ــل قي ــادة م.ت.ف ف ــي الخ ــارج .ب ــل إن أعض ــاء المجم ــس
الـ ــوطني الفمسـ ــطيني الـ ــذين كـ ــانوا يتمتعـ ــون بعضـ ــوية عاممـ ــة ،ويقـ ــررون الشـ ــأن الفمسـ ــطيني ،كـ ــانوا مـ ــن
الفمســطينيين المقيمــين فــي الخــارج ،ولــم يكــن أبنــاء الــداخل (بعــد احــتالل الضــفة والقطــاع) مــن أعضــاء
المجمـس منتخبـين أو معـروفين ،ولــم يكونـوا يحتسـبون فــي نصـاب الحضـور ،بحجــة أنيـم تحـت االحــتالل،
وخش ــية م ــن إجراءات ــو ض ــدىم .ونح ــن م ــع دور فاع ــل وم ــؤثر ألى ــل ال ــداخل ،شـ ـريطة أالّ يك ــون مرتينـ ـاً
لالحتالل.
إن حرية صناعة القرار ،وصدوره في إطار مؤسسي جامع ىو أكثر مـا يحتاجـو الشـعب الفمسـطيني ،وىـو
أىم من مجرد تشكيل حكومة تحت االحتالل ،واجـراء انتخابـات تحـت االحـتالل ،وادارة حيـاة النـاس تحـت
االحتالل ،ألن القاسم المشترك في ذلـك ىـو االحـتالل وسـقف أوسـمو ،أمـا فـي م.ت.ف ،بعـد إعـادة بنائيـا
وتفعيميا ،فالقاسـم المشـترك ىـو إنيـاء االحـتالل والـتخمص منـو ،وىـو برنـامج ال تممـك آليـات إنجاحـو كافـة
ميارات سمطة حكم ذاتي منزوعة األسنان واألظافر و"الدسم" أنتجيا اتفاق أوسمو.
أراد ىــذا المقــال أن يركــز عمــى إشــكالية المســار الــذي اختطــو اتفــاق المصــالحة ،وأن يســمط الضــوء عمــى
مــدى وقــوع ىــذا المســار تحــت التــأثير الســمبي المحتمــل (والمؤكــد) لالحــتالل اإلس ـرائيمي .وبــالطبع فينــاك
إِشكاليات أخرى مرتبطة بالخمفيـات األيديولوجيـة والفكريـة ،وبعـدم وجـود المظمـة التمثيميـة الموحـدة ،وبأزمـة
الثقة بين أطراف المصالحة ،وبالبيئة العربية والدولية ..وغيرىا.
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والخالصــة أن العمــل عمــى ترتيــب البيــت الفمســطيني وترتيــب أولوياتــو مــن خــالل م.ت.ف ،يمثــل مجــاالً
حقيقي ـاً الختبــار نوايــا وجديــة ف ــتح وحمــاس وبــاقي األط ـراف المعني ــة بالمصــالحة الفمســطينية ،بعيــداً ع ــن
الييمنة واإلمالءات اإلسرائيمية واألميركية.
الجزيرة نت ،الدوحة5025/5/54 ،
الفمسطينية
القضي ُة
اإلسالم
57
ّ
السياسي و ّ
ُ
ّ

ىاني المصري
أغمبية األصـوات فـي عـدد مـن
السياسي بعض ثمار الثورات العر ّبية بحصولو عمى
بعد أن قطف اإلسالم
ّ
ّ
البمدان العر ّبية التي شيدت انتخابات في العام الماضي ،كما حدث في تونس ومصر والمغـرب والكويـت،
وكمــا يمكــن أن يحــدث فــي العديــد مــن البمــدان التــي يمكــن أن تشــيد انتخابــات؛ بــات مــن الواجــب إج ـراء
«جردة حساب» معو لمتعرف أين يقف ،والى أين يمكن أن يسير
ـي يش ــارك ف ــي حكوم ــات ت ــونس والمغ ــرب ،ويمك ــن أن يش ــارك ف ــي الحكوم ــة
لق ــد أص ــبح اإلس ــالم السياس ـ ّ
المصرّية ،وربما يستطيع مرشح إسـالمي الفـوز فـي انتخابـات الرئاسـة المصـرّية القادمـة المتوقـع أن تجـري
خصوصــا بــين
فــي شــير أيــار ،إذا لــم يحــدث مــا يمنــع إجراءىــا فــي ظــل التجاذبــات التــي تشــيدىا مصــر،
ً
عموما.
«المجمس العسكري» و«اإلخوان المسممين» ،واإلسالميين
ً
ـطينية بعـد صـعوده،
ـي مـع القض ّـية الفمس ّ
ما ييمنـا فـي ىـذا المقـال ىـو التوقـف أمـام تعامـل اإلسـالم السياس ّ
وبعد وصول أحزابو إلى الحكم أو باتوا عمى وشك الوصول.
ـطينية مــن خــالل رفــض قيــام
ـي تميــز بتبنيــو القضـ ّـية الفمسـ ّ
فــي البدايــة ال يمكــن طمــس أن اإلســالم السياسـ ّ
األردنيـ ــة مـ ــع إس ـ ـرائيل واتفـ ــاق
لبقيـ ــة فمسـ ــطين ،ورفـ ــض معاىـ ــدتي السـ ــالم المص ـ ـرّية و
ّ
إس ـ ـرائيل واحتالليـ ــا ّ
«أوسمو» ،ومعارضة التطبيع والمفاوضات كأسموب لحل الص ارع مـع الكيـان الصـييوني ،وتبنـي المقاومـة
إسالميا ،تحريرىـا فـرض عـين عمـى كـل
وتحديدا الجياد من أجل تحرير فمسطين باعتبارىا وقفًا
المسمحة،
ً
ً
مسمم.
اتفاقي ــة
خصوص ــا الجي ــاديين م ــنيم ،بإلغ ــاء
الحظن ــا كي ــف طال ــب «اإلخـ ـوان المس ــممون» و«الس ــمفيون»،
ّ
ً
«كامــب ديفيــد» ،ودعــم المقاومــة فــي فمســطين ولبنــان ،ورفــع الحصــار عــن غـزة ونصـرتيا عنــدما تتعــرض
خصوصــا عنــدما شــن جــيش االحــتالل اإلسـرائيمي حربــو عمــى قطــاع غ ـزة فــي أواخــر
لمعــدوان اإلسـرائيمي،
ً
العام  5004وبداية  .5002كما دعم اإلخوان وتحـالفوا مـع محـور الممانعـة الـذي يضـم إيـران بـالرغم ممـا
يفرق بينيم وبينيا.
ّ
ـطينية أحـد أىـم األسـباب التـي تع ّـرض اإلسـالميون بسـببو
س
الفم
ة
ـي
ض
الق
من
الجيادي
الموقف
ىذا
كان
لقد
ّ
ّ
ّ
األميركيـة واسـرائيل وأوروبـا تفضـل األنظمــة
لالضـطياد والقمـع والمالحقـة ،والتـي جعمـت الواليـات المتحـدة
ّ
ـي بحجـة ضـمان االسـتقرار فـي
العر ّبية الدكتاتورّية العسكرّية
ّ
الرجعية ،وتخشـى مـن سـيطرة اإلسـالم السياس ّ
المنطقة.
الرجعي ــة،
لق ــد ك ــان واض ـ ًـحا أن االختي ــار ف ــي المنطق ــة العر ّبي ــة ى ــو ب ــين الدكتاتورّي ــة العس ــكرّية واألنظم ــة
ّ
اطيـة ،والتـي
واإلسالم
السياسي ،وما دفع الغرب إلى التراجع عـن دعواتـو إلـى اإلصـالح والتغييـر والديموقر ّ
ّ
ٍ
ـانية
أخــذت أشــكاالً ومســميات مختمفـةً؛ لتفضــيمو الحفــاظ عمــى مصــالحو ونفــوذه عمــى المبــادئ والقــيم اإلنسـ ّ
اطية التي يدعي تبنييا.
والديموقر ّ
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اضحا أنيما تمتمكان قوة دفع ال يمكن وقفيا؛ بات من الممـح
عندما اندلعت ثورتا تونس ومصر ،وأصبح و ً
اتيجية الغر ّبية ،فبدالً من االستمرار في دعم األنظمـة الدكتاتورّيـة العسـكرّية التابعـة والمرتبطـة
تغيير اإلستر ّ
الحيويـة ج ًـدا والضـرورّية لمحفـاظ
بأحسن العالقات مع إسرائيل بحجـة الحفـاظ عمـى االسـتقرار فـي المنطقـة
ّ
خصوصـا بالنسـبة لمـدول المـؤثرة عمـى القـرار الـدولي؛ اختـارت أميركـا
عمى مصالح العالم وأمنو واستق ارره،
ً
ومعيــا دول الغــرب التخمــي عــن حمفائيــا القــدامى والتــاريخيين ،وأصــبحنا نســمع كممــة «ارحــل» عمــى لســان
أوبامــا وأركــان إدارتــو موجي ـةً إل ــى ال ـرئيس المصــري الســابق حســني مب ــارك الــذي قــدم لمواليــات المتح ــدة
األميركية واسرائيل خدمات ال يمكن أن يحمما بيا.
ّ
لتفســـير هـــذا التغييـــر فـــي الموقـــف األميركـــي الغربـــي ،الـــذي عارضـــته إســـرائيل لخشـــيتها مـــن البـــديل
اإلسالمي ،ال بد من أخذ النقاط اآلتية بالحسبان:
ّ
أوالً :إن الث ــورات ج ــاءت ِ
مفاجئ ــة وعاص ــفة وجارف ــة ،وال يمك ــن وقفي ــا م ــن خ ــالل معارض ــتيا أو ىزيمتي ــا
المحمية الموالية لمغرب والعاجزة عن المواجية.
بالتدخل العسكري المباشر أو بدعم القوى
ّ
األوروبية ،وفي ظـل اليـزائم التـي
األميركية و
االقتصادية
المالية و
ثانيا :إن الثورات اندلعت في ظل األزمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
حدثت في العراق وأفغانستان ولبنان ،وفي ظل تراجع الدور األميركي في العالم كمو.
أيديولوجية ،وال يقودىا حزب بعينو أو قائـد أوحـد ،بحيـث
عفوية وغير مكتممة وال
ثالثًا :إن الثورات جاءت
ّ
ّ
أن ىـذه الثـورات رّكـزت عمـى الحرّيـة والك ارمـة والعدالـة
يتحكم بمسارىا ويستطيع إحداث تغيير شـامل .كمـا ّ
التبعيــة والييمنــة واالســتقالل الــوطني والقضـ ّـية
ـز الفتًــا عمــى
اطيــة ،ولــم تعــط تركيـ ًا
ّ
ورغيــف الخبــز والديموقر ّ
سطينية حاضرة في شعارات واىتمامات الثـورات ولكنيـا لـم تكـن القض ّـية
القضية الفم
الفمسطينية .لقد كانت
ّ
ّ
ّ
المركزّية وال من ضمن األولويات.
تمامـا
الفمسطينية ،الذي يمكـن أن يكـون
لمقضية
األولوية
ابعا :من الالفت لمنظر أن عدم إعطاء
ّ
ّ
ّ
رً
مفيومـا ً
ً
المحمية؛ أدى إلى بروز ظـاىرة أخـرى تبمـورت بسـرعة ،كمـا
من أجل التركيز عمى انتصار الثورة وىموميا
ّ
ـي ،وتحديـ ًـدا اإلخ ـوان المســممين ،رســائل اعتــدال
يبــدو مــن خــالل إرســال شخصــيات مــن اإلســالم السياسـ ّ
الفمسطينية .كيف ظير ذلك
القضية
تغيير الفتًا في موقفيا من
تعكس ًا
ّ
ّ
ائيمية
فبدالً من الحديث عن تحرير فمسطين وتبني الجياد والمطالبـة بإلقـاء معاىـدة السـالم المصـرّية اإلسـر ّ
فرديـةً فــي البدايــة تتحــدث حــول أن ىــذا أمــر يمكــن
ودعــم محــور الممانعــة؛ أصــبحنا نســمع أص ـواتًا كانــت ّ
االكتفــاء بتعــديل االتفاقيــات ،أو اإلص ـرار عمــى تنفيــذىا بكامميــا ،أو أمــر تقــرره المؤسســات الدســتورّية ،أو
عبر استفتاء شعبي ،ثم أصبح الحديث يدور عن احترام وحتى التزام باالتفاقيات .وأن مسألة الجيـاد غيـر
فمسطينية يقـرر بشـأنيا الفمسـطينيون ،وأن اإلسـالميين لـن يكونـوا
الفمسطينية مسألة
القضية
مطروحة ،وأن
ّ
ّ
ّ
ممكيين أكثر من الممك ،وسيرضون بما يرضاه الفمسطينيون.
كما تحدث إسالميون بارزون عن خطرين يواجيـان األمـة ،ىمـا خطـر إسـرائيل وخطـر إيـران ،حيـث سـقط
التبعيــة ودعــم إس ـرائيل المطمــق ،والســعي
الخطــر األميركــي ومحــاوالت اإلدارة
األميركيــة لتك ـريس الييمنــة و ّ
ّ
لفرضــيا كدولــة مركزّيــة مييمنــة عمــى المنطقــة .بــل أخــذنا نــرى تطــور العالقــات اإلخوانيــة واإلســالمية مــع
ـنية تغـذي الفتنـة عبـر الـنفخ فـي الخـالف
خصوصا
الدول الخميجية،
ـالمية س ّ
السعودية ،ونسمع أصـواتًا إس ّ
ّ
ً
مع إيران والشيعة وحزب اهلل ،وتحويمو إلى صراع سني شيعي.
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أوروبية لمصر وتونس وغيرىا من البمدان العر ّبيـة التـي شـيدت ثـورات أو التـي لـم
وبدأت زيارات
أميركية و ّ
ّ
تشيد ثورات ،وعقدت لقاءات بين مسؤوليين أميركيين عمى كل المستويات ،باسـتثناء الـرئيس ،مـع ممثمـين
عن «اإلخوان المسممين».
رحبــت بترشــيح خيــرت الشــاطر مرشــح
وصــدرت تص ـريحات
ـمية وقريبــة مــن صــانعي الق ـرار ّ
أميركيــة رسـ ّ
ّ
اإلخـوان ،ألنيــا اعتبرتــو مرشـ ًـحا معتــدال ومقبـوال مقارنــة بمرشــح إســالمي آخــر نجمــو صــاعد ىــو حــازم أبــو
األميركية ضمن قائمة «اإلسالم المتطرف».
إسماعيل تصنفو اإلدارة
ّ
األميركية تقوم عمى تصنيف اإلسـالميين بـين معتـدلين ومتطـرفين ،وىـي سـتدعم المعتـدلين
فاآلن السياسة
ّ
فــي مواجيــة المتط ـرفين ،وســتحاول زجيــم فــي ص ـراعيا ىــي وحمفاؤىــا فــي الخمــيج العربــي واس ـرائيل ضــد
إيران ،خصوصا إذا احتاج األمر إلى شن الحرب عمييا.
خصوصا في مصـر ،فتحـاول
األميركية تدرك أنيا ال تستطيع منع وصول اإلسالميين إلى الحكم،
اإلدارة
ّ
ً
خصوصــا بعــد أن أرســموا إشــارات تــوحي بــأنيم قــابمون لالحت ـواء ،س ـواء مــن خــالل
احت ـواءىم وتــدجينيم،
ً
تحالفيم مع العسكر في مصر وتخمـييم عـن الثـورة والميـدان حتـى الفتـرة األخيـرة التـي شـعروا فييـا أنيـم لـم
النيابي ــة ل ــن يمك ــنيم م ــن الحك ــم؛ ل ــذلك ق ــرروا خ ــوض
يحص ــدوا ثم ــار الث ــورة وأن ف ــوزىم ف ــي االنتخاب ــات
ّ
ـر مــن مصــداقيتيم
ـغير أو كبيـ ًا
االنتخابــات الرئاسـ ّـية والعــودة لمميــدان لحمايــة الثــورة بعــد أن فقــدوا جــزًءا صـ ًا
ئاسية المصرّية إذا جرت في موعدىا المحدد.
وشعبيتيم ،كما ستبين االنتخابات الر ّ
تمامـا ،ولـم يـنقميم حتـى اآلن
حتى ننصف «اإلخوان» ،ال بد من القول إن تيار االعتدال فييم لم يسـيطر ً
بالكامل من معسكر إلى معسكر ،ولكن مثل ىذا الخطر موجود ولكن وقوعو ليس حتميًّا.
إمكانية
جدا ،وال يمكن تصور
فما ُيبعد «اإلخوان المسممين» واإلسالم
السياسي عن أميركا واسرائيل كثير ً
ّ
ّ
جياديــة عنــد تأسيســيا ومشــاركة فــي
ردمــو بســرعة .ولكـ ّـن انتقــال «اإلخ ـوان المســممين» مــن كــونيم حركــة
ّ
حرب فمسطين إلى حميفة لمغرب االستعماري وحمفائو الرجعيين في فترة الحرب الباردة ،حيث وقفـت معيـم
القوميــة واليســارّية ولــم تمحــظ حـربيم مــن أجــل االســتقالل الــوطني والوحــدة العر ّبيــة والعدالــة
ضــد الحركــات
ّ
أساسـا عـن عـدم اإليمـان
االجتماعية واإلنجازات الكبيرة التي تحققت بالرغم من اإلخفاقات الكبيرة الناجمة
ّ
ً
اكية والعدال ــة
اطي ــة وتطبيقي ــا ،بحج ــة أن «ال ص ــوت يعم ــو عم ــى ص ــوت المعرك ــة» ،وأن االش ــتر ّ
بالديموقر ّ
اطية.
االجتماعية ليما
األولوية عمى الحرّية الديموقر ّ
ّ
ّ
ومــا ُيحـ ّـرك «اإلخ ـوان المســممين» ويــؤثر عمــى م ـواقفيم أنيــم يخشــون مــن تك ـرار مــا حصــل فــي الج ازئــر
التركيــة ،حيــث فــاز حــزب
وفمســطين ،حيــث فــاز اإلســالميون ولــم يتمكن ـوا مــن الحكــم ،وتشــجعيم التجربــة
ّ
ـوية تركيــا فــي
نامجــا معتــدال حــافظ فيــو عمــى عضـ ّ
العدال ـة بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان بعــدما اعتمــد بر ً
اقتصادية.
سياسية و
الحمف األطمسي وعمى عالقاتيا مع إسرائيل ،وأنجز إنجازات كبرى
ّ
ّ
السياسي حائر بـين نمـوذج «طالبـان» ونمـوذج «أردوغـان» ،ويخشـى مـن تكـرار مـا حـدث فـي
إن اإلسالم
ّ
ـطينية؛ مـن أجـل أن يـتم
الجزائر وفمسطين ،لـذلك يميـل بقـوة إلـى االعتـدال ولـو عمـى حسـاب القض ّـية الفمس ّ
اعتماده أميركيًّا وأوروبيًّا ودوليًّا كحاكم لمصر وغيرىا من البمدان العر ّبية.
لقد وصل األمر إلى أن «اإلخوان المسممين» مارسوا ضغطًا عمى «حمـاس» حتـى تعتـدل وال تكـون عبئـا
األميركيــة ،وىــذا مــا أثمــر «إعــالن الدوحــة» الــذي أقــر فيــو خالــد مشــعل
عمــى محـاوالتيم استرضــاء اإلدارة
ّ
ئيســا لحكومــة الوفــاق الــوطني،
ـي ل «حمــاس» بــأن يكــون ال ـرئيس محمــود عبــاس ر ً
رئــيس المكتــب السياسـ ّ
االنتقالي ــة ،األم ــر ال ــذي اعتب ـره ق ــادة آخ ــرون م ــن «حم ــاس»،
التــي م ــن المفت ــرض أن تش ــكل أثنــاء الفتـ ـرة
ّ
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ـيئا فـي المقابـل ،مـا
ادية عمى غـزة دون أن يعطـييم ش ً
خصوصا في غزة تنازالً مجانيًّا ييدد سيطرتيم االنفر ّ
ً
دفعيم إلى تعطيل تطبيقو.
لمبحث تتمة
السفير ،بيروت5025/5/54 ،
" 58الصفقة السرية" ...قراءات إسرائيمية

د .أسعد عبد الرحمن
بعد أقل من شيرين عمى تعيده بعدم االنضمام إلى االئتالف الحكومي اليميني اإلسرائيمي ،انضم شاؤول
موفاز ،زعيم حزب "كاديما" المعارض إلى االئتالف بزعامة نتنياىو ،معز اًز سمعتو كرجل يغمـب مصـالحو
الشخصية عمى معتقداتو ،وىو الذي كان قد أكد قبل توليو قيادة "كاديمـا" فـي مـارس الماضـي" :لـن أنضـم
أبداً إلى حكومـة بيبـي .ال اليـوم وال غـداً" ،وذلـك بعـد أن وصـف نتنيـاىو بالكـاذب .وىـو الـذي كـان قـد أكـد
أيضاً عندما كان ال يزال عضواً في حزب "الميكود" ،أنو لن ينشق عن الحزب ،وكتب إلى أعضاء المجنـة
المركزية" :ال نترك البيت" ،وذلك قبل أن يتركيم لينضم إلى "كاديما"!
وبعيداً عن بنود االتفـاق المثيـر لمجـدل والتوقعـات ،وتعيـد موفـاز بالبقـاء وحزبـو فـي االئـتالف حتـى انتيـاء
والية الحكومة أواخر  ،5021والتزامات نتنياىو بتبني الحكومة ،حتى نياية يوليو المقبل ،مشروع القانون
الــذي طرحــو "كاديمــا" ليحــل محــل "قــانون طــال" الــذي يعفــي المتــدينين الييــود المتــزمتين (الحريــديم) مــن
الخدمة العسكرية اإللزامية ،وجو نواب المعارضة في الكنيست انتقادات لكل من نتنيـاىو وموفـاز عمـى مـا
أســمتو الصــحافة اإلس ـرائيمية اتفــاق "الصــفقة الس ـرية" .فالنائــب (نيســتان ىــوروفتش) ،مــن حــزب "مي ـرتس"
اليساري ،قاطع كممتي نتنياىو وموفاز خالل مؤتمرىمـا الصـحفي المشـترك قـائالً" :كسـرتما حـاجز العيـب.
ىذه رشوة بكل معنى الكممة ،ىذا خزي وعار .إنيا أسوأ مناورة سياسية في تاريخ إسرائيل .رئيس الحكومة
فقـد البوصـمة والضـمير ورئــيس المعارضـة اليـائس أعمــن إفالسـو بكـل المفــاىيم" .واعتبـرت زعيمـة "ميـرتس"
(زىافــا غــالؤون) االتفــاق "منــاورة سياســية دنيئــة" ،وقالــت إن "ائتالف ـاً مــن  28نائب ـاً (مــن أصــل  )250ىــو
ديكتاتوريــة تقريبـاً ،وســيتيح لنتنيــاىو تمريــر أي قــانون يرغــب بــو اآلن" .مــن جانبيــا ،رئيســة حــزب "العمــل"
المعــارض (شــيمي يحيمــوفيتش) التــي توقعــت االســتطالعات أن يســجل حزبيــا انتصــا اًر كبيـ اًر فــي انتخابــات
مبكرة ،اعتبرت االتفاق "معاىدة الجبناء ،وليس التحول المتتالي في مواقف نتنيـاىو وموفـاز سـوى التحـول
األس ــخف ف ــي ت ــاريخ إسـ ـرائيل السياس ــي" .وتابع ــت ،ف ــي ص ــفحتيا عم ــى الفيس ــبوك" ،م ــع ذل ــك ،ف ــإن "دف ــن
"كاديمــا" بشــكل نيــائي يتــيح لنــا فرصــة ميمــة ونــادرة لقيــادة المعارضــة" .وبالنســبة لحــزب "يــش عتيد"(يوجـد
مستقبل) الجديـد ،الـذي توقعـت اسـتطالعات الـرأي أن يحـوز نصـف مقاعـد "كاديمـا" الحاليـة فـي انتخابـات
مبكـرة ،فقــد قــال مؤسســو الصــحفي (يــائير لبيــد) إن مــا حصــل يعكــس "السياســة القديمــة المتعفنــة والقبيحــة
التــي تفضــل الك ارســي والمصــمحة الشخصــية عمــى المبــادئ ومصــمحة الدولــة" .مــن جيتيــا ،صــرحت "كتمــة
التجمــع الــوطني الــديمقراطي فــي الكنيســت" أن انضــمام "كاديمــا" لحكومــة "الميكــود" ســيقوي اليمــين وأجندتــو
وســيطرتو بالكامــل عمــى الكنيســت وأدائــو وتش ـريعاتو العنص ـرية ،وأن "االئــتالف الحــالي لــن يضــع الص ـراع
العربي اإلسرائيمي عمى رأس سمم أولوياتو ،ولن يمنع نتنيـاىو مـن االسـتمرار فـي مخططاتـو االسـتيطانية".
وأضافت الكتمة أن نتنياىو "يحتاج لحكومة وحدة وطنية من أجل تعزيز إمكانيات الحرب ضد إيران ،ممـا
يعني أن توسيع االئتالف الحكـومي مـا ىـو إال توسـيع لمتوجـو الحربـي لمحكومـة اإلسـرائيمية" .وفـي السـياق
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ذاتو ،رأت وسائل اإلعالم اإلسرائيمية أن االتفاق جعل من (نتنياىو) أحد أقوى رؤساء الوزراء في إسرائيل
منــذ قياميــا ،وأحــد أذكــى السياســيين الــذين ع ـرفتيم الســاحة اإلس ـرائيمية ،بعــدما ضــمن لنفســو ســنة ونصــف
الســنة مــن البق ــاء فــي الحك ــم مــن دون عمميــات ابتـ ـزاز ،وبمــا يمكن ــو مــن القيــام بخطـ ـوات دراماتيكيــة ف ــي
المجــاالت المدني ـة ،والسياســية أو األمنيــة .ورجحــت صــحيفة "ىــبرتس" أن يبــدأ "موفــاز ونتنيــاىو بتوجيــو
تمميحــات فــي الفتـرة القريبــة حــول التحــديات التــي تواجــو إسـرائيل لإليحــاء بإمكانيــة شـ ّـن ىجــوم عمــى إي ـران
بيدف تبرير انضمام موفاز إلى الحكومة" ،واصفةً كل ذلك ب"الفكاىة الكبيرة".
وفي مقال بعنوان "عقد الزوجية" يقـول الكاتـب (بـن كاسـبيت)" :ىـذا ىـو الـزمن ألن نقـول شـيئاً مبـدئياً :إذا
مـا أوفــت حكومــة الوحــدة اليائمــة ،المناىضــة لمديمقراطيــة ىــذه ،حتــى ولــو وعــداً واحــداً مــن وعودىــا :قــانون
طال ،طريقة الحكم ،المسيرة السممية ،لكان ىذا يستحق .تغيير طريقة الحكم الكريية والمجنونة عندنا ىي
حاجة وجودية .وكان ينبغي لنتنياىو أن يفعل ذلك منذ بداية واليتو وكانت ليفني سـتوافقو وتـدخل ائتالفـو،
فضل الحفاظ عمى تحالفاتو التاريخية" .ويختم الكاتب قائالً" :اليوم تبمورت طغمة عسكرية مكونة من
لكنو ّ
ثالثــة أشــخاص متخــرجين مــن الوحــدة الخاصــة :بيبــي ،بــاراك ،وموفــاز ،ســتدير الدولــة .فــال يوجــد اليــوم
معارضة ىامة في الكنيست .وسائل اإلعالم ضعفت وتتم السيطرة عمييا تدريجياً .ديوان الموظفين مقـرب
من نتنياىو ،وزير العدل ىو المستشار العائمي ،المستشار القانوني لمحكومة كان محامي العائمـة ،التيديـد
الكــامن فــي غــابي اشــكنازي يــرد بكــل طريقــة ممكنــة ،كــل مــن يحــاول فــتح فمــو :يوفــال ديســكن ،ال ـرئيس
الســابق لجيــاز األمــن العــام اإلس ـرائيمي (الشــاباك) ،مــائير دغــان ،رئــيس "الموســاد" الســابق ...ينــال عمــى
الفور ىجوماً مدفعياً ثقيالً .واآلن يريدون أن ينتجوا مراقب دولة مجنداً .بالفعل إسرائيل تجف".
ىذا إسرائيمياً ،أما فمسطينياً ،وبحسب يوسي بيمين ،فإن موفاز صاحب موقـف واضـح حيـث "يقتـرح تسـوية
مرحمية تحدد حدوداً وترتيبات أمنية تمييداً التفاق دائم بعد ذلك يقوم عمى حـدود  2202مـع تبـادل أراض
بقدر متساو ،وال يستطيع أن يبيح لنفسو أن يكون جزءاً من حكومة كل ما تقولو منذ ثالث سنين ىو أنيا
ال تشـ ــترط شـ ــروطاً مسـ ــبقة لمتفـ ــاوض وأنيـ ــا قامـ ــت بمـ ــا لـ ــدييا وال يجـ ــب عمييـ ــا أي مسـ ــار سياسـ ــي ألن
الفمســطينيين يشــترطون ىــذه الشــروط" .فيمــا يــرى آخــرون ،أغمــبيم فمســطينيون ،أن الحكومــة اإلس ـرائيمية
الجديدة ىي حكومة حرب بامتياز ،نظ اًر لتشـكميا مـن وزراء عسـكريين يتصـفون بـاإلجرام الـدموي ،مـا يـدل
عمى أنيا تعيش حالة ارتباك كبيـر ،وربمـا حالـة حـرب نظـ اًر لمتغيـرات اإلقميميـة فـي الـوطن العربـي بعـد مـا
يسمى "ربيع الثورات العربية" ،ومما يؤكد ذلك استدعاؤىا لخمس كتائب من قواتيـا العسـكرية عمـى الحـدود
المصرية.
وكم ــا يق ــول محمم ــون إسـ ـرائيميون ،ف ــإن التح ــالف ب ــين نتني ــاىو وموف ــاز أساس ــو خ ــوف األول م ــن س ــيطرة
المســتعمرين (المســتوطنين) عمــى حزبــو ومــن ســيطرة ليبرمــان وحزبــو عمــى الكنيســت والحكومــة ،وخــوف
الثــاني مــن انييــار حزبــو فــي االنتخابــات المقبمــة ...مــع تــرجيح عــدد مــن المحممــين والسياســيين وكبــار قــادة
الجيش والمخابرات السابقين أن يكون ىدف التحالف التمييد لضرب إيران.
االتحاد ،ابوظبي5025/5/55 ،
 59اليوم التالي لالنتخابات المصرية
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الدراما الصغيرة شبو الوحيدة في اليوم األول من االنتخابات في مصـر قـدميا امـس المرشـح احمـد شـفيق.
في الظييرة عقـد رئـيس الـوزراء السـابق مـؤتم ار صـحافيا رغـم الحظـر التـام مـن لجنـة االنتخابـات لالنشـغال
بالدعايــة .وردا عمــى ذلــك رفعــت المجنــة ضــده شــكوى الــى النائــب العــام .شــفيق ىــو الــذي شــدد فــي برنــامج
االنتخـابي الــى الحاجـة الــى اعـادة القــانون والنظـام الــى المـدن والقــرى .وفـي المســاء شـيد ىــذا عمـى جمدتــو
حــين جــاء لمتصــويت فــي الصــندوق فــي القــاىرة وتمقــى رشــق الحجــارة واالحذيــة مــن مجموعــة غاضــبة مــن
المتظاىرين ،من معارضي النظام السابق .باستثناء ىـذا الحـدث وتبـادل الضـربات بـين مؤيـدي المرشـحين
االسـالميين ،محمـد مرسـي ،ممثـل االخـوان المسـممين وعبـد المـنعم ابـو الفتـوح ،رجـل الحركـة السـابق الــذي
انسحب منيا كي يتنافس عمى رئاسة مصر وليذا السبب ابعد عنيا (االخوان عارضوا بشدة بداية عـرض
مرشــح مــن جــانبيم) يــوم التصــويت مــر تقريبــا دون عراقيــل .فضــال عــن تــأخيرات قميمــة ،معظــم الصــناديق
فتحــت فــي الوقــت المحــدد فــي الثامنــة صــباحا .ومثممــا فــي االنتخابــات لمبرلمــان ،كــررت نفســيا الصــورة
المــؤثرة لجمــوع النـاس الــذي ينتظــرون فــي الطــابور لمتصــويت .ورغــم الشــكوك المختمفــة مــن تــدخل الجــيش
والمخابرات في نتائج االنتخابات ،يبدو أن التصويت الذي بدأ امس وسيستمر اليوم ايضا ،سـار بـال خمـل
تقريبا.
كان ىذا يوما تاريخيـا فـي مصـر وكـل وصـف آخـر سـيقمل مـن أىميـة االنتخابـات الديمقراطيـة االولـى مـن
نوعيا لرئاسة الدولة .الطوابير الطويمة شيدت عمـى أن مـواطني الدولـة ايضـا 25 ،مميـون نسـمة اصـحاب
حــق االقت ـراع ،فيم ـوا معنــى انتخــاب ال ـرئيس الجديــد .بعــض المقتــرعين الــذين التقــت بيــم وســائل االعــالم
المختمفة لم يخفوا مشاعرىم واإلحساس بأنيم بعد عشرات السنين من الحيـاة فـي الدكتاتوريـة ينطمقـون الـى
عصر جديد في تاريخ مصر .بالمقابل ،كانت ىنـاك ايضـا اصـوات اخـرى ،اكثـر شـكا .وىكـذا مـثال ،بـائع
خضــار قــال لقنــاة 'ســي.ان.ان'' :الثــورة كانــت كــالمرأة الحســناء .فقــد ســحرتنا فوقعنــا فــي حبيــا وليــذا قتمنــا
الطاغية كي نتزوجيا .ولكنيا كانت مناورة فقط .عبء آخر يضاف الى العبء الثقيل الذي نحممـو وحبنـا
الييا انتيى'.
ليس فقط بائع الخضار بدا حذ ار ومميئا بالمخاوف من مستقبل مصر .معو أيضا مئات االشـخاص الـذين
بــدوا ينتظــرون دورىــم فــي التصــويت ،وقــف أمــس فــي ســاعات الصــباح عمــى مــدى نحــو ســاعتين عمــرو
موســى ،الــذي كــان يعتبــر حتــى وقــت قصــير مضــى المرشــح المتصــدر لمرئاســة .بعــد أن نشــرت المزيــد
فالمزيــد مــن االســتطالعات التــي أشــار كــل واحــد منيــا الــى ميــل مختمــف ،تبــين أنــو مــن الصــعب االعتمــاد
عمى االستطالعات كمؤشر موثـوق عمـى فـرص المرشـحين فـي النصـر .موسـى ،وزيـر الخارجيـة االسـبق،
دعا كل المصريين الى احترام النتائج ميما كانت .دعوات مشابية أطمقيا ايضا المرشحون اآلخرون.
ىذه االقوال تدل بمعان كثيرة عمى تخوف موسى وزمالئـو مـن اليـوم التـالي لالنتخابـات ،دون صـمة بيويـة
المنتصــر .يــدور الحــدث عــن تحــد ىائــل ،مشــكوك فيــو أن يكــون انســان فـ ٍ
ـان ،حتــى لــو كــان شــغل منصــب
االمــين العــام لمجامعــة العربيــة ،يمكنــو أن يتصــدى لــو .فــال يــدور الحــديث فقــط عــن الوضــع االقتصــادي
لمصر والذي تدىور منذ الثورة في شباط  5022ومن شأنو أن يبعث بموجات متجددة من االحتجاج ،بل
وايضا وباألساس عن إحساس ضياع األمن الشخصي لممواطنين المصريين :عصابات من السطاة تعمل
في وضـح النيـار ،ىجمـات عمـى خمفيـة جنسـية ودينيـة واحسـاس بالفوضـى العامـة .فـي شـبو جزيـرة سـيناء
تســود فوضــى تامــة والمكــان تحــول الــى أرضــية خصــبة لميميشــيات مســمحة مــن البــدو ومئــات مــن مؤيــدي
الجياد العالمي.
التاريخ :الجمعة 5025/5/55

العدد5525 :

ص 36

لكــل ىــذا يمكــن أن نضــيف النشــاط االي ارنــي الســري الــذي يحــاول تعميــق عــدم االســتقرار فــي الدولــة .قبــل
ثالثة أيام تحدثت الصحف المصرية عن اعتقال قوات امن لعدة شاحنات بين بور سعيد واالسكندرية ،تـم
فييا تيريب نحو  250صاروخ ضـد الـدبابات .ويمكـن فقـط أن نتخيـل مـن ييـرب الـى داخـل مصـر ومنيـا
الى سيناء في تمك الشاحنات التي ال تضع قوات االمن يدىا عمييا.
موسى عمى عمم بمشكمة اخرى يقف أماميـا المرشـحون الشـعبيون ،وال سـيما اولئـك العممـانيون مثمـو ومثـل
شفيق :فيم يعتبرون 'فموال' ،من مبعوثي النظام القديم .المرشـح السـمفي السـابق الشـيخ حـازم ابـو اسـماعيل
سبق أن شرح بانو اذا ما انتخب شفيق أو موسى ،فمعنى االمر ىو أن النظام القـديم والثـورة لـم تنتـو .فـي
ضوء السيطرة المطمقة لالخوان المسممين والحركة السمفية عمى البرلمان ،فان المعارك التي سـيتعين عمـى
رئيس عمماني بان يخوضيا قد تشل مصر وتمنع كل امكانية العادة البناء .اضافة الى ذلك فان المرشح
العممــاني سيضــطر الــى ان يواجــو لــيس فقــط برلمانــا معاديــا بــل وايضــا الجمــاىير المتدينــة التــي لــن تتــردد
لمخروج الى التظاىر اذا ما طمب منيم رجال الدين عمل ذلك.
بالمقاب ــل ،ف ــان مرس ــي واب ــو الفت ــوح ليس ــا زعيم ــين ذوا تجرب ــة سياس ــية وال يس ــتطيعان تش ــجيع المس ــتثمرين
االجانـب لالســتثمار فـي مصــر .مشـكوك أن يكــون بوسـع انتصــار احـدىما ان يحــل ايضـا التــوتر الطــائفي
في الدولة التي يوجد فييا قرابة  20مميون مسيحي قبطي.
فــي خمفيــة كــل ىــذا تحــوم حــرب بقــاء المجمــس العســكري االعمــى ومحاولتــو االبقــاء فــي يديــو لــبعض مــن
صالحيات ادارة الدولة .عدم اليقين بالنسبة لصالحيات الرئيس يمس عمميا بطيـارة االنتخابـات .فقـد أخـر
المجمس العسكري نشر التعديل الدستوري الذي يقرر صالحيات الرئيس ،ربما انطالقـا مـن الرغبـة لمعرفـة
من سيكون المنتصر اوال او من سيصعد الى الجولة الثانيـة ،وحسـب النتـائج تقييـد أو توسـيع صـالحياتو.
ىذه محاولة واضحة من المجمس العسكري االعمى لمتأثير عمى مستقبل مصـر ومنـع سـيطرة االسـالميين.
يمكــن التقــدير بــان االخ ـوان المســممين او ابــو الفتــوح لــن يمــروا بصــمت عمــى بيــان لمجــيش بنــزع بعــض
صـالحيات الـرئيس .الـرئيس فــي مصــر كــان منــذ االزل القائــد االعمــى لمقـوات المســمحة ويبــدو أن المجمــس
االعمى برئاسة طنطاوي يسعى الى تغيير االمور.
وعميو ،فحاليا لـيس فقـط مـن الصـعب االشـارة الـى مرشـح ارئـد ،بـل وايضـا مـن غيـر الواضـح مـاذا سـيكون
ف ــي نط ــاق ص ــالحياتو عمم ــو او ع ــدم عمم ــو .بمف ــاىيم عدي ــدة ،ف ــان مـ ـواطني مص ــر ال ــذين توجيـ ـوا ام ــس
ويتوجيون اليوم الى صناديق االقتراع يسيرون ايضا نحو المجيول.
هآرتس 5025/5/54
القدس العربي ،لندن5025/5/55 ،
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