الثالثاء 9029/5/99

9526

قوات االحتالل اإلسرائيمي تقتحم

األقصى وترفع العمم اإلسرائيمي
ألول مرة منذ 7967

 ...ص 3

لجنة االنتخابات المركزية تصل غزة وتعمن عن انطالق عممية تحديث سجل الناخبين
موسى أبو مرزوق :لن تكون ىناك حصة في الحكومة ألي من فتح وحماس
عزام األحمد يدعو الفمسطينيين "لمثورة" حال فشمت المصالحة الفمسطينية
ىارتس :حكومة االحتالل تمول "مشروع سياحي استيطاني" لمحاصرة المسجد األقصى في القدس
غزة" :اليونيسيف" ترفض عدم استدراج عروض أسعار لشركات إسرائيمية وتيدد بوقف مشاريعيا

السمطة:
 2لجنة االنتخابات المركزية تصل غزة وتعمن عن انطالق عممية تحديث سجل الناخبين
 3لجنة انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني تجتمع بعمان الستكمال القانون االنتخابي
 4المجنة الرئاسية :نقابة العاممين في الوظيفة العمومية غير قانونية
 5نائب أسير :االعتقال اإلداري ثمرة التنسيق بين السمطة واالحتالل
 6أعضاء السفارة الفمسطينية في باكستان يدشنون حممة لطرد السفير أبو شنب

5
6
6
7
7

المقاومة:
 7موسى أبو مرزوق :لن تكون ىناك حصة في الحكومة ألي من فتح وحماس
 8عزام األحمد يدعو الفمسطينيين "لمثورة" حال فشمت المصالحة الفمسطينية
 9الجبيتان تطالبان بتذليل العقبات وانجاز المصالحة الفمسطينية
 01عزت الرشق :بعد انتياء مشاورتنا مع فتح ستعرض النتائج عمى بقية الفصائل الفمسطينية
 00القدس العربي :مخاوف انفجار الخالف بين فتح وحماس بعد إصرار عباس عمى اختيار وزراء حكومتو
 02مؤتمر شعبي فمسطيني لـ إنياء اال نقسام وتنفيذ اتفاق القاىرة
 03حماس تعزي قطر بضحايا حريق مجمع "فيالجيو" التجاري

8
8
9
9
9
01
00

الكيان اإلسرائيمي:
 04مشروع قانون إسرائيمي لمسيطرة عمى جبل الزيتون بالقدس
 05محكمة إسرائيمية :إدانة مخففة لشرطيين تسببا بموت شاب فمسطيني
 06محكمة إسرائيمية تغمق ممف فتاوى تبيح قتل الفمسطينيين
 07النائبة زعبي تطالب وزير األمن الداخمي باالستقالة من منصبو
 08النائب صرصور ُيطالب بفتح تحقيق ضد حاخام تحدث عن عزم الييود ىدم قبة الصخرة
 09تل أبيب تُحذر ممثمييا في جميع أنحاء العالم من قيام اإليرانيين بتنفيذ عمميات ضد أىداف إسرائيمية
" 21إسرائيل" تكسر صمتيا اإلعالمي :نتنياىو "مشمئز من مجازر سوريا"
 20ضباط في االحتياط يحذرون من عدم استعداد الجيش اإلسرائيمي لحرب قادمة
 22الجيش اإلسرائيمي :نقص شديد في عدد الجنود النظاميين وعدد الممتحقين بالخدمة اإللزامية
 23تخوف صييوني من عمميات خطف جنود عمى حدود قطاع غزة
 24توجو صييوني لتوثيق العالقات مع الصين في المجاالت العسكرية واألمنية واالقتصادية
" 25جيروزاليم بوست" :مرشح الرئاسة أحمد شفيق ىو أمل "إسرائيل" الوحيد في مصر

00
00
00
02
02
02
03
03
04
04
04
05

األرض ،الشعب:
 26المجنة القيادية العميا لألسرى تيدد بالعودة لإلضراب بسبب الخروقات اإلسرائيمية لالتفاق
 27ىارتس :حكومة االحتالل تمول "مشروع سياحي استيطاني" لمحاصرة المسجد األقصى في القدس
 28الحممة الوطنية السترداد جثامين الشيداء" :إسرائيل" ترجئ تسميم  700جثة من شيداء مقابر األرقام
" 29الكتمة اإلسالمية" في جامعة بيرزيت تعمق اعتصاميا بعد تعيدات بوقف االعتقال السياسي

05
06
06
06

التاريخ :الثالثاء 9079/5/99

العدد9576 :

ص9

31
30
32
33

اتحاد المقاولين الفمسطينيين يقاطع مشاريع منظمة األمم المتحدة لمطفولة "يونيسيف"
الييئة اإلسالمية العميا بالقدس :زرع القبور الوىمية بالقدس محاولة لصنع حضارة ييودية مزورة
وزارة التربية والتعميم بالضفة الغربية :االحتالل يشن حممة اعتقاالت بحق طمبة المدارس
استطالع لمركز "أوراد" :قمق فمسطيني من تراجع مستوى الحريات في الضفة وغزة

07
07
07
07

األردن:
 34رسالة األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيمية :واصموا الضغط إلطالق سراحنا

08

لبنان:
 35بري يسمم عزام األحمد قائمة بأسماء أشخاص خططوا الغتيالو

08

عربي ،إسالمي:
 36العربي :إنفراد "إسرائيل" بالسالح النووي يمثل خط ارً كبي ارً عمى األمن القومي واإلقميمي
 37القضاء التركي يستعد لمحاكمة عسكريين إسرائيميين والخارجية اإلسرائيمية تصف القرار بالخطير
 38لجنة برلمانية مصرية تطالب باستثناء معاممة الطمبة الفمسطينيين كأجانب
 39المغرب :تأسيس رابطة أمازيغية لنصرة الشعب الفمسطيني ومناىضة التطبيع مع الدولة العبرية

09
09
21
21

دولي:
 41غزة" :اليونيسيف" ترفض عدم استدراج عروض أسعار لشركات إسرائيمية وتيدد بوقف مشاريعيا
 40المنسق العام لقافمة حق العودة :السمطات المصرية لم تسمح لمقافمة بدخول غزة
 42مارتن إنديك :أوباما سيصحح أخطاءه في قضية الشرق األوسط إذا انتخب من جديد
 43وزيرة التطوير السويدية :مستمرون بدعمنا لمفمسطينيين لبناء دولتيم

21
20
20
20

حوارات ومقاالت:
 44االنتخابات الرئاسية المصرية والمصالحة الفمسطينية ...ىاني المصري
 45تقادم النظام السياسي الفمسطيني ...ماجد كيالي
" 46نتنياىو" وقراءة في معركة اإلعادة ...خالد معالي
 47من التنكر لحق العودة إلى إنكار وجود الالجئين ؟! ...عريب الرنتاوي

22
24
27
28

كاريكاتير:

31
***

 7قوات االحتالل اإلسرائيمي تقتحم األقصى وترفع العمم اإلسرائيمي ألول مرة منذ 7967
ذكرت األيام  ،رام اهلل ،9079/5/99 ،عف مراسميا عبد الرؤوؼ ارناؤوط ،أف الشيخ عزاـ الخطيب مدير
أوقاؼ القدس أعمف ،لػ"األياـ" أف العشرات مف عناصر الجيش والقوات الخاصة اإلسرائيمية قاموا ،أمس،
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بالتمويح بعمـ إسرائيمي ضخـ قبالة قبة الصخرة المشرفة .وقاؿ الشيخ الخطيب إف "الشرطة اإلسرائيمية
أدخمت اليوـ (أمس) ما يزيد عف  260عنص اًر مف حرس الحدود اإلسرائيمييف ،والقوات الخاصة ،إلى المسجد
األقصى ف ي جولة استف اززية" وأضاؼ "أثناء تجواؿ ىذه العناصر بالقرب مف قبة الصخرة المشرفة قاـ
العشرات منيـ بإخراج عمـ إسرائيمي ضخـ يزيد حجمو عف  3أمتار والتمويح بو".
ووصؼ الشيخ الخطيب ىذا اإلجراء بأنو "استفزازي خطير ،وال يمكف القبوؿ بو" مشدداً عمى انو وجو رسالة
إلى قائد الشرطة اإلسرائيمية احتج فييا عمى ىذه العمؿ ،وطالب فيو بمحاسبة المسؤوليف عف ىذا العمؿ
وضماف عدـ تك ارره مجدداً.
مف جيتو ،استنكر الشيخ الدكتور عكرمة صبري ،رئيس الييئة االسالمية العميا وخطيب المسجد االقصى
المبارؾ ،رفع العمـ االسرائيمي في باحات المسجد االقصى .وبدورىا ،فقد نددت مؤسسة األقصى باعتداءات
االحتالؿ االسرائيمي وانتياكو لحرمة المسجد االقصى المبارؾ بشكؿ شبو يومي.
واشارت المؤسسة األقصى الى أف نحو  2300سائح و  92مستوطناً و 285جندياً بمباس عسكري اقتحموا
المسجد االقصى عمى ثالث دفعات ،امس ،وكانت مجموعتاف متواجدتاف في نفس الوقت ،ويفصميما عف
بعضيما البضع امتار قميمة ،وكانت مجموعات مف المستوطنيف اقتحمت االقصى وأدت شعائر توراتية
وتممودية في ساحات المسجد االقصى قرب سبيؿ قايتباي وقاـ حراس االقصى باخراجيـ الى خارج
االقصى ،في نفس الوقت كانت مجموعات مف المستوطنيف تتمقى شرحا مفصالً عف "الييكؿ" مف
الحاخامات المرافقيف ليـ .واضافت "مجموعة مف جنود االحتالؿ بمباسيـ العسكري يقدر عددىا بستيف جندياً
وقفوا عمى درج البائكة الشرقية عند قبة الصخرة قبالة باب الرحمة ورفعوا العمـ االسرائيمي والتقطوا الصور
التذكارية سريعاً ،وعندما قاـ احد حراس المسجد االقصى بنيييـ عف ىذا الفعؿ ،صاروا يدفعوف بو ،فقاـ
الحارس باستدعاء باقي الحراس ،وحضر الى الموقع الشيخ عزاـ الخطيب ،وتـ إخراج ىذه الفرقة الى خارج
االقصى فو اًر".
وأضافت الشرق األوسط ،لندن ،9079/5/99 ،عف مراسميا كفاح زبوف ،أف رجاؿ ديف فمسطينيوف ندد
بحادثة رفع جنود إسرائيمييف العمـ اإلسرائيمي أماـ قبة الصخرة المشرفة في مدينة القدس ،ألوؿ مرة منذ
االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ  ،2967ووصفوا ذلؾ باالستفزازي والخطير .وفوجئ حراس المسجد األقصى
ورواده ،أمس ،بمجموعة كبيرة مف الجنود اإلسرائيمييف يقتحموف باحات المسجد وييتفوف «جبؿ الييكؿ»
ويرفعوف عمما إسرائيميا كبي ار قرب قبة الصخرة .واشتبؾ حراس األقصى مع الجنود يدويا ،كما ىب المصموف
إلنزاؿ العمـ ،قبؿ أف تتدخؿ الشرطة اإلسرائيمية لفض االشتباكات .وقدمت األوقاؼ اإلسالمية شكوى رسمية
لشرطة القدس ،وأبمغت المسؤوليف األردنييف بالحادثة .وأداف مفتي القدس الشيخ محمد حسيف رفع العمـ
اإلسرائيمي في ساحات المسجد األقصى ،وقاؿ إنيا «خطوة استف اززية لمشاعر مالييف المسمميف في العالـ».
واعتبر مفتي القدس أف ىذه الخطوة تعبر عف تفاقـ األخطار التي تيدد وجود المسجد األقصى وبقاءه في
حوزة المسمميف.
ويتعرض األقصى منذ فترة طويمة ليجمات متفرقة مف مستوطنيف ومتطرفيف ،يقتحموف ساحاتو ويؤدوف
طقوسا دينية تممودية ،ويعدوف بإقامة الييكؿ مكانو.
وقاؿ المفتي «إف سمطات االحتالؿ ماضية في انتياكيا لحرمة ىذا المسجد وتشديد الحصار عميو بيدؼ
تحقيؽ غاياتيا اآلثمة فيو» .ودعا المفتي« ،األمة وشعوبيا والقوى المؤثرة فييا إلى القياـ بجيود فاعمة مف
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أجؿ إنقاذ القدس ومسجدىا األقصى مما يتيددىما ويحاؾ ليما ،فالخطب جمؿ ،والخطر داىـ ،والعدو لدود
ومتربص ،فال بد مف عمؿ جاد قبؿ أال ينفع الندـ».
 9لجنة االنتخابات المركزية تصل غزة وتعمن عن انطالق عممية تحديث سجل الناخبين
غزة ػ أشرؼ اليور :قاؿ رئيس لجنة االنتخابػات المركزيػة الػدكتور حنػا ناصػر أمػس ،الػذي وصػؿ قطػاع غػزة
عمى رأس وفد ضـ أعضاء لجنة االنتخابػات ،اف ىنيػة أعطػاه موافقػة عمػى بدايػة عمػؿ لجنتػو لتحػديث سػجؿ
النػػاخبيف ،وأف لجنتػػو تحتػػاج لمػػدة سػػتة أسػػابيع لالنتيػػاء مػػف ىػػذه العمميػػة .وقػػاؿ ناصػػر فػػي مػػؤتمر صػػحافي
عقب المقاء برفقة وزير الخارجية في الحكومة المقالة محمد عوض 'آمؿ أف تكوف بداية عممنا باكورة لتطبيؽ
بنود إنياء االنقساـ'.
وأشار إلى اف عمؿ لجنتػو عمػؿ تقنػي غيػر سياسػي ،معبػ اًر عػف أممػو فػي إنيػاء ممػؼ تحػديث سػجؿ النػاخبيف
في غزة كما الضفة.
كػذلؾ أوضػػح أف اجتماعػا مػػع ىنيػػة لػـ يبحػػث ممػؼ تحديػػد موعػػد إلجػراء االنتخابػػات ،عمػى اعتبػػار أف األمػػر
ليس مف صالحيات لجنتو.
إل ػػى ذل ػػؾ ،ق ػػاؿ ع ػػوض اف المجن ػػة 'يمكني ػػا العم ػػؿ ف ػػو اًر ودوف أي معوق ػػات' ،وأك ػػد أف حكومت ػػو ال تض ػػع أي
اشتراطات ،الفتاً إلى أف عمؿ المجنة ىو 'عمؿ فني' .وعبر عوض عف أممو بأف تكوف ىناؾ 'خطوات فاعمة
في كافة الممفات الفمسطينية ،مف أجؿ أف تأخذ المصالحة خطوات حقيقية'.
ووفؽ برنامج المجنة فإنيا ستعقد اجتماعا مع الفصائؿ والقوى السياسية الفمسطينية ،إضافة إلى لقاء مع وزير
التربية والتعميـ في الحكومة المقالة ،لبحث ترتيبات قاعات االقتراع ،وىي عػادة مػا تػتـ فػي المػدارس ،إضػافة
لمقاء آخر مع وزير الداخمية في الحكومة المقالة ،لمبحث في الترتيبات األمنية.
وكػػاف الػػدكتور حنػػا ناصػػر قػػاؿ ،فػػور دخولػػو مػػف بوابػػة معبػػر بيػػت حػػانوف 'إيريػػز' إلػػى قطػػاع غ ػزة ،أنػػو ووفػػد
المجنة قدموا لمقطاع مف أجؿ البدء بالعمؿ في تحديث سجؿ الناخبيف ،مؤكداً عمى أف وصوؿ لجنتو إلى غزة
يعني 'التطبيؽ الفعمي لعممية المصالحة لتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو' ،معب اًر عف أممو في أف ال تواجو لجنتو أي
معوقات خالؿ عمميا 'حتى يتـ الوفاؽ وينتيي االنقساـ'.
وأشار إلى أنو متفائؿ ىذه المرة أكثر مػف المػرات السػابقة بتطبيػؽ بنػود اتفػاؽ المصػالحة ،وقػاؿ 'نأمػؿ أف يػتـ
التعامؿ مع الموضوع بجدية'.
ونفػػى ناصػػر أف تكػػوف لجنتػػو محسػػوبة عمػػى تنظػػيـ محػػدد وخاصػػة حركػػة فػػتح ،وقػػاؿ 'نحػػف محسػػوبوف عمػػى
الشػػعب الفمسػػطيني ،ونحػػف منتخبػػوف مػػف جميػػع الفصػػائؿ والمسػػتقميف ،وبالتػػالي نحػػف مؤسسػػة ولجنػػة مسػػتقمة
 200بالمئة'.
ومنعت السمطات اإلسرائيمية إعطاء عضويف مف لجنة االنتخابات المركزية تصاريح لمعبور مع رئيس المجنة
إلى غزة ،وقاؿ ىشاـ كحيؿ المدير التنفيذي لمجنة اف إسرائيؿ رفضت إعطاء تصػاريح دخػوؿ لكػؿ مػف أحمػد
الخالدي وشكري النشاشيبي.
وتوجو وفد لجنة االنتخابػات فػور وصػولو القطػاع إلػى مقػر المجنػة بمدينػة غػزة ،قبػؿ أف ينتقػؿ لمقػاء ىنيػة فػي
مكتبو.
وخالؿ المقاء الذي عقد بيف ىنية وناصر عقدت قوى وفصػائؿ وطنيػة الواسػالمية بغيػاب حركتػي فػتح وحمػاس
اجتماعػػا ليػػا فػػي مدينػػة غ ػزة ،نػػاقش تنفيػػذ اتفػػاؽ المصػػالحة الوانيػػاء االنقس ػاـ .وقػػررت ىػػذه القػػوى رغػػـ غيػػاب
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الحركتيف القياـ بتنفيذ فعاليات جماىيرية وفي مقػدمتيا عقػد مػؤتمر شػعبي ل ػ 'الضػغط' إلنيػاء االنقسػاـ وتنفيػذ
بنود اتفاؽ القاىرة لممصالحة.
القدس العربي ،لندن9079/5/99 ،
 3لجنة انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني تجتمع بعمان الستكمال القانون االنتخابي
عماف – نادية سعد الديف :تعقد لجنة اإلعداد النتخابػات المجمػس الػوطني الفمسػطيني الجديػد اجتماعػا خػالؿ
أياـ في عماف ،بحضور ممثمي القوى والفصائؿ الفمسطينية ،الستكماؿ إعداد القانوف االنتخابي لممجمس.
وقػػاؿ عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة فػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية واصػػؿ أبػػو يوسػػؼ ،إف مشػػاورات تجػػري حالي ػاً
لتحديد موعػد الجتمػاع المجنػة خػالؿ األسػبوعيف المقبمػيف فػي عمػاف .وأضػاؼ لػػ"الغد" مػف األ ارضػي المحتمػة،
إف ممثمػػي الفصػػائؿ الفمسػػطينية سػػيجتمعوف قريبػاً السػػتكماؿ مباحثػػات المجنػػة فػػي اجتماعيػػا الثػػاني الػػذي عقػػد
في عماف سابقا.
وبمػوازاة ذلػؾ ،بػػدأت أمػػس لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة عمميػػا فػػي غػزة ،وفػػؽ مػػا اتفػػؽ عميػػو بػػيف حركتػػي فػػتح
وحمػػاس األسػػبوع الماضػػي فػػي القػػاىرة .وتجتمػػع المجنػػة اليػػوـ الثالثػػاء فػػي غ ػزة مػػع جميػػع القػػوى والفصػػائؿ
الفمسطينية لتضعيا في صورة مياميا وعمميا ،السيما إعداد سجؿ الناخبيف في القطاع ،بحسب أبو يوسؼ.
الغد ،عمان9079/5/99 ،
 4المجنة الرئاسية :نقابة العاممين في الوظيفة العمومية غير قانونية
ذكرت وكالة األنبـاء والمعمومـات الفمسـطينية اوفـا  9079/5/98 ،مػف راـ اهلل ،أف الػرئيس محمػود عبػاس،
صادؽ عمى قرار المجنة الرئاسية المكمفة ببحث الوضع القانوني لنقابة العامميف في الوظيفػة العموميػة .وقػاؿ
حسف العوري ،المستشار القانوني لمرئيس لػ 'وفا' ،إنو تبيف لمجنة أف نقابة الموظفيف ال تستند إلػى أي أسػاس
قػػانوني ،حيػػث لػػـ تشػػكؿ بقػػانوف خػػاص بيػػا ،وكػػذلؾ لػػـ يوجػػد ليػػا تسػػجيؿ فػػي و ازرة العمػػؿ .وأشػػار المستشػػار
القػػانوني ،إلػػى أف المجنػػة وجػػدت فقػػط تسػػجيؿ فػػي و ازرة الداخميػػة باسػػـ رابطػػة المػػوظفيف الحكػػومييف كجمعيػػة
خيرية ،قاـ وزير الداخمية بحميا في .9022-3-99
وأوضػػح أنػػو ال وجػػود مػػف الناحيػػة القانونيػػة لنقابػػة العػػامميف فػػي الوظيفػػة العموميػػة أو الجسػػـ النقػػابي المتفػػرع
عنيا ،مشي ار إلى أف المجنة أقرت بوجودىا مػف الناحيػة العمميػة وأنيػا اكتسػبت وجودىػا بالممارسػة عمػى أرض
الواقع ،ما يعني أنو يترتب عمى أجيزة السمطة التعامؿ مع ىذه النقابة وفقا لمقانوف فقط.
والج ػػدير بال ػػذكر أف المجن ػػة الرئاس ػػية ض ػػمت ،رئ ػػيس دائػ ػرة العم ػػؿ والتنظ ػػيـ الش ػػعبي عض ػػو منظم ػػة التحري ػػر
الفمسػػطينية محمػػود إسػػماعيؿ رئيسػػا لمجنػػة ،وعضػػوية كػػؿ مػػف وزيػػر الداخميػػة سػػعيد أبػػو عمػػي ،ووزيػػر العمػػؿ
احمد مجدالني ،والمستشار القانوني لمرئيس حسف العوري.
وأضافت األيام ،رام اهلل ،9079/5/99 ،عف مراسميا جعفر صدقة ،أف وزير العمػؿ د .أحمػد مجػدالني ،قػاؿ
لػ ػ "األيػػاـ" :إف المجنػػة اسػػتندت فػػي توصػػياتيا إلػػى أف "النقابػػة جسػػـ غيػػر مػػرخص لػػدى أيػػة جيػػة حكوميػػة،
والمطمػػوب تصػػويب أوضػػاعيا".وقاؿ مجػػدالني :المجنػػة لػػـ تسػػتيدؼ بتوصػػياتيا جسػػماً بعينػػو أو أحػػداً بعينػػو،
المس ػػألة أوالً وأخيػ ػ اًر ى ػػي تص ػػويب لوض ػػع النقاب ػػة ،واحتػ ػراـ القػ ػوانيف الص ػػادرة ع ػػف الس ػػمطة الوطني ػػة" .وأك ػػد
مجدالني أف المجنة "كانت في أعمػى درجػات الدقػة فػي توصػيفيا لموضػع القػانوني لمنقابػة ،وكيفيػة المعالجػة".
وأكػػد مجػػدالني أف نقابػػة العػػامميف فػػي الوظيفػػة العموميػػة غيػػر مرخصػػة مػػف و ازرة العمػػؿ "ألنيػػا ليسػػت نقابػػة
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عمالية ،وحتى النقابات العمالية فإف صالحية و ازرة العمؿ تنحصر فقط باإلشراؼ عمييا لجية مراقبة التزاميا
بنظاميا الداخمي وبالنظاـ الموحد لمنقابات".
وأضػػاؼ :نقابػػة العػػامميف فػػي الوظيفػػة العموميػػة تعػػاني مػػف إشػػكاليتيف قػػانونيتيف ،األولػػى ،أف قػػانوف الخدمػػة
المدنية يمنع إنشاء نقابة لمعامميف في السمطة ،وثانياً ،أف النقابات المينية يجػب أف يكػوف ليػا قػانوف خػاص،
وبالتػػالي ،فػػإف المطمػػوب ،حتػػى تػػتمكف نقابػػة العػػامميف فػػي الوظيفػػة العموميػػة مػػف تسػػوية أوضػػاعيا القانونيػػة،
تعديؿ قانوف الخدمة المدنية الواصدار قانوف خاص بيا" .واتيـ مجدالني النقابة باسػتخداـ المواضػيع المطمبيػة
"كواجية ألجندات مختمفة".
 5نائب أسير :االعتقال اإلداري ثمرة التنسيق بين السمطة واالحتالل
راـ اهلل :طالب النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني واألسير في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي عبػد الجبػار
فقيػػا ،قيػػادة السػػمطة الفمسػػطينية ممثمػػة برئيسػػيا محمػػود عبػػاس وحركػػة "فػػتح" بػػالتحرؾ إلنيػػاء ممػػؼ االعتقػػاؿ
اإلداري "كونو ثمرة خبيثة مف ثمار التنسيؽ األمني بيف السمطة واالحتالؿ" بحسب ما يرى.
وذكر فقيا في رسالة ُسربت مف محبسو داخػؿ سػجف "ىػداريـ" تمقتيػا "قػدس بػرس" اليػوـ االثنػيف ( )5|98بػأف
"أوؿ خطوة يجب القياـ بيا في ىذا اإلطار ىو العمؿ عمى الوقؼ الكامؿ لمتنسيؽ األمني مع االحتالؿ ،ألف
غالبية األسرى اإلدارييف وخاصة أسرى حركتي "حماس" و "الجياد اإلسالمي" يعتبروف التنسيؽ األمني سػببا
مباش ار العتقاليـ ،الفتا النظر إلى أف " 90في المائة مف حاالت االعتقاؿ اإلداري ،التي تتـ اليوـ ىي نتيجة
مباشرة لحالة التنسيؽ األمني القائمة بيف أجيزة السمطة وأجيزة امف االحتالؿ " كما قاؿ.
وأشػػار النائػػب عػػف مدينػػة راـ اهلل إلػػى إف "أقصػػر الطػػرؽ لخدمػػة األسػػرى اإلداريػػيف ىػػي بػػالوقؼ الفػػوري لكافػػة
أشكاؿ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ ،خاصة أف غالبية األسػرى الػذيف تػـ تحػويميـ إلػى االعتقػاؿ اإلداري ىػـ
معتقمػػوف سػػابقوف فػػي سػػجوف السػػمطة ،و أف مػػا جػػرى خػػالؿ التحقيػػؽ معيػػـ واإلفػػادات التػػي أدلػوا بيػػا ىنػػاؾ،
وجػػدوىا كمػػا ىػػي عمػػى مكاتػػب ضػػباط المخػػابرات الصػػياينة ،ووضػػعت فػػي ممفػػاتيـ السػرية التػػي يػػتـ تقػػديميا
لممحكمة لتبرير تمديد اعتقاليـ في كؿ مرة " حسب قولو.
قدس برس9079/5/98 ،
 6أعضاء السفارة الفمسطينية في باكستان يدشنون حممة لطرد السفير أبو شنب
إسػػالـ أبػػاد :رفػػع طػػاقـ السػػفارة الفمسػػطينية فػػي باكسػػتاف ،مػػؤخ اًر ،شػػكوى رسػػمية ضػػد السػػفير حػػازـ أبػػو شػػنب
تضمنت المطالبة بإقالتو مف منصبو الرتكابو جممة تجاوزات "غير مقبولة" وقيامو بتعطيؿ العمؿ الدبموماسي
ّ
لمممثمية الفمسطينية في البالد ،إضافة إلى قيامو بمياـ تجسسية عمى طاقـ السفارة.
وأوضح كػادر السػفارة الػذي د ّشػف مػؤخ اًر حممػة كبيػرة لطػرد أبػو شػنب مػف منصػبو ،أف السػفارة فػي إسػالـ أبػاد
تشػػيد أزمػػة عصػػيبة جػ ّػراء تصػ ّػرفات أبػػو شػػنب "الالمسػػؤولة" والتػػي مػػف ضػػمنيا قيامػػو متعمػػداً بإعاقػػة عمػػؿ
تضر بالمصمحة الفمسطينية وحماية الثوابت.
السفارة الواىماؿ شؤونيا بصورة ّ
وأورد العػػامموف فػػي السػػفارة الفمسػػطينية فػػي صػػفحة الحممػػة عمػػى موقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي "فيسػػبوؾ" والتػػي
حممت عنواف "نعـ لطرد حازـ أبو شنب مف سفارة فمسػطيف لػدى باكسػتاف" ،أنيػـ قػاموا بتوجيػو شػكوى رسػمية
لػػوزير الخارجيػػة الفمسػػطيني ريػػاض المػػالكي ،مرفقػػة بعػ ّػدة وثػائؽ سػرّية ومسػػتندات تكشػػؼ عػػف قيػػاـ أبػػو شػػنب
تغيػب أبػػو شػػنب عػػف
بمحاولػة
التجسػػس عمػػى طػاقـ الدبموماسػػييف العػػامميف فػػي السػفارة ،وكشػػفت الوثػػائؽ عػػف ّ
ّ
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السػفارة لفتػرات طويمػة واحتفاظػو باألختػاـ الرسػمية ،األمػػر الػذي أدى إلػى تعطيػؿ إتمػاـ المعػامالت ،واحتجػػازه
الخاصة مف قبؿ الحكومة الباكستانية أو السفارات األخرى في دوؿ الخػارج بشػكؿ مخػالؼ
لمدعوات والرسائؿ
ّ
لقواعد العمؿ المعموؿ بيا في الممثميات الدبموماسية ،دوف إطالع أفراد طاقـ السفارة المعنييف بيذه الدعوة.
قدس برس9079/5/98 ،
 7موسى أبو مرزوق :لن تكون ىناك حصة في الحكومة ألي من فتح وحماس
القاىرة -جيياف الحسيني :أعرب موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لػ «الحياة»
عف تفاؤلو بأف األمور ستسير قدماً في اتجاه المصالحة ،مشي اًر إلى أف كؿ جانب سينفذ التزاماتو وفؽ ما
ألي منا
جاء في اتفاؽ القاىرة ،وقاؿ« :نتشاور حالياً مع وفد فتح في تشكيؿ حكومة» .وأكد انو «لف يكوف ٍّ
(مف الحركتيف) حصة في الحكومة» ،الفتاً إلى أف الحقائب الو ازرية ،بما فييا موقع نائب رئيس الوزراء،
سيتـ تشكيميا بالتوافؽ.
ونفى أف يكوف تأجيؿ اجتماع مشاورات تشكيؿ الحكومة جاء بسبب أي خالفات بيف الجانبيف ،بؿ بسبب
إغالؽ المنافذ بيف الضفة واألردف.
وسئؿ عف كيفية معالجة عنواف المقاومة كقضية توافقية رغـ أنيا مسألة خالفية بينيما ،فأجاب« :ليس
مطموباً أف يطرح ىذا العنواف المقاومة في مشاوراتنا ألف ميمات الحكومة غير متعمقة ببحث ىذا العنواف
(المقاومة) أو تحديد موقفيا منو» ،مشدداً عمى أف ميمات الحكومة محددة وليس ليا برنامج سياسي.
الحياة ،لندن2012/5/29 ،
 8عزام األحمد يدعو الفمسطينيين "لمثورة" حال فشمت المصالحة الفمسطينية
غزة -محمد جاسر :دعا رئيس كتمة فتح البرلمانية عزاـ األحمد ،الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة،
إلى "الثورة عمى قيادتيـ الفمسطينية في حاؿ فشمت حركتي فتح وحماس في تطبيؽ المصالحة".
وأوضح األحمد في حديث عبر الياتؼ لػ"فمسطيف أوف اليف" ،اإلثنيف  ،2012-5-22أف "الشعب
الفمسطيني ال يستطيع أف يتحمؿ الكثير في ظؿ أزمة فمسطينية مستمرة منذ خمس سنوات بفعؿ االنقساـ".
وقاؿ رئيس كتمة فتح البرلمانية ":المصالحة قضية وطنية وتعد امتحاناً لكال الطرفيف" ،مشدداً عمى ضرورة
عدـ وضع العقبات أماـ تطبيقيا" ,ففي حاؿ فشمت ال نستطيع لوـ (إسرائيؿ) ،والواليات المتحدة األمريكية
بوقؼ تمويميا لمسمطة الفمسطينية" ،حسب قولو.
وأضاؼ ":الحريص عمى المصالحة ال يضع الع ارقيؿ أماـ تطبيقيا عمى أرض الواقع ،ويجب إنياء االنقساـ
الفمسطيني في أقرب وقت ممكف".
فمسطين اون الين2012/5/28 ،

 9الجبيتان تطالبان بتذليل العقبات وانجاز المصالحة الفمسطينية
غزة-محمد جاسر :طالب الجبيتاف الديمقراطية والشعبية لتحرير فمسطيف ،حركتا فتح وحماس بتذليؿ
العقبات مف أجؿ إنجاح المصالحة الفمسطينية ،وعدـ االنفراد بالقرار الفمسطيني.
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وطالب عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف تيسير خالد حركتي حماس وفتح بتذليؿ
كافة العقبات إلنجاز المصالحة الفمسطينية ،مبيناً أف الطرفيف ينفردوا بالقرار الفمسطيني بإدارة االنقساـ.
وأوضح خالد خالؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف" ،اإلثنيف ،أف الفصائؿ الفمسطينية لف تتنازؿ عف حقوقيا
بالمشاركة في إنياء االنقساـ الفمسطيني.
ونوه عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية إلى أف العدو اإلسرائيمي المستفيد الوحيد مف استمرار
االنقساـ الفمسطيني ،مطالباً الفصائؿ الفمسطينية بالدعـ الكامؿ إلنياء ممؼ المصالحة.
وأعتبر الثنائية في إدارة ممؼ المصالحة ،ضربة حقيقية لمتعددية السياسية التي يعيشيا الفمسطينييف عمى
الساحة ،رافضا االنفراد مف قبؿ حركتي حماس وفتح في إنياء االنقساـ.
مف جانبو ،قاؿ القيادي في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،جميؿ مزىر إف الجبية تواصؿ اتصاالتيا مع
حركتي حماس وفتح لتنفيذ بنود اتفاؽ القاىرة الواعالف الدوحة عمى أرض الواقع ،وعدـ االنفراد بإدارة االنقساـ
الفمسطيني.
وأكد مزىر خالؿ حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف" ،أف الحؿ الوحيد لمواجية مخططات االحتالؿ اإلسرائيمي في
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس اإلنياء الحقيقي لالنقساـ الفمسطيني.
ودعا القيادي في الجبية الشعبية الطرفيف إلى شراكة حقيقية وطنية لتشكيؿ الحكومة المقبمة برئاسية رئيس
السمطة محمود عباس ،مبيناً أف الشعب الفمسطيني يتطمع الستعادة الوحدة.
فمسطين اون الين2012/5/28 ،
 10عزت الرشق :بعد انتياء مشاورتنا مع فتح ستعرض النتائج عمى بقية الفصائل الفمسطينية
قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشؽ ،إف حركتي فتح وحماس سيجتمعاف لمتشاور حوؿ
تشكيؿ الحكومة المقبمة برئاسة محمود عباس ،مؤكداً بأف الحكومة ستشكؿ مف مستقميف ذوي الكفاءات
المينية.
وأوضح الرشؽ ،أف حركتو قدمت مرونة إلنجاز المصالحة الفمسطينية بيف حركتي حماس وفتح ،الفتاً النظر
إلى تأجيؿ اجتماع المتابعة لالتفاؽ عمى آلية انتخابات المجمس الوطني الفمسطيني ليوـ األربعاء ،في
العاصمة األردنية عماف .وتابع" :بعد انتياء مشاورات الحركتيف سيعرض األمر عمى الفصائؿ الفمسطينية
لمتشاور معيا".
وتأمؿ عضو المكتب السياسي لحماس ،أف تكوف االجتماعات مثمرة وتتوصؿ إلى اتفاؽ عمى أسماء لتشكيؿ
الحكومة ،مشيداً باستكماؿ الجيود إلنياء االنقساـ الفمسطيني.
فمسطين اون الين2012/5/28 ،
 11القدس العربي :مخاوف انفجار الخالف بين فتح وحماس بعد إصرار عباس عمى اختيار وزراء حكومتو
راـ اهلل  -وليد عوض :عممت 'القدس العربي' مف مصادر فمسطينية مطمعة االثنيف براـ اهلل ،باف تشكيؿ
حكومة وطنية بيف فتح وحماس يعتبر مف العوامؿ التي قد تيدد نجاح جيود تنفيذ اتفاؽ المصالحة ،بسبب
اصرار عباس عمى حقو باختيار الوزراء الذيف سيعمموف تحت أمرتو في الحكومة المرتقبة ،االمر الذي
ترفضو حماس وتصر عمى حقيا باختيار بعض الوزراء والتوافؽ عمى جميع اسماء الوزراء الذيف سيشاركوف
في الحكومة المرتقبة.
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واوضحت المصادر باف عباس يصر عمى االحتفاظ ببعض الوزراء الحالييف بحكومة الدكتور سالـ فياض،
التي شكميا قبؿ حوالي اسبوعيف في راـ اهلل ،في حيف اف حماس ترى باف جميع الوزراء الذيف عمموا تحت
أمرة فياض 'غير مرحب بيـ في حكومة التوافؽ الوطني'.
واشارت المصادر باف حقيبة و ازرة المالية وو ازرة الداخمية في الحكومة المرتقبة تعتبر مف القضايا الخالفية
في الحوار ،الذي انطمؽ مساء االثنيف بيف وفدي فتح وحماس بالقاىرة ،لبحث تشكيؿ تمؾ الحكومة وتفعيؿ
باقي لجاف عمؿ المصالحة الوطنية.
وحسب المصادر فاف عباس يريد االحتفاظ بالدكتور نبيؿ قسيس وزي ار لممالية في حكومة التوافؽ الوطني،
عمى اعتباره بانو مف المستقميف وغير محسوب عمى حركة فتح في حيف تصر حماس عمى عدـ طرح اي
اسـ مف اسماء الوزراء الذيف عمموا في حكومات فياض لتجنب الخالؼ ،منوىة الى اف حماس تطالب
بحقيا باختيار بعض الوزراء والتوافؽ عمى اسماء جميع الوزراء ،وخاصة وزيري الداخمية والمالية.
وحسب المصادر فاف ىناؾ مخاوؼ في راـ اهلل اف يفجر الممؼ االمني تنفيذ اتفاؽ المصالحة ،بسبب
تحصيف االجيزة االمنية الفمسطينية بالضفة الغربية اماـ انخراط االجيزة االمنية التي شكمتيا حماس بقطاع
غزة في تمؾ االجيزة.
واوضحت المصادر باف االجيزة االمنية العاممة بالضفة الغربية ىي االجيزة الشرعية واية تشكيالت عسكرية
في القطاع غير مرحب بيا ،مشيرة الى اف جياز االمف الوقائي الذي تـ الغاؤه في قطاع غزة مف قبؿ
حماس سيكوف ضمف جياز الشرطة الفمسطينية التي ستكوف ضمف ثالثة اجيزة امنية رئيسية وىي
المخابرات العامة واالمف الوطني والشرطة.
وعبرت المصادر عف خشيتيا اف يفجر ممؼ اختيار وزراء حكومة التوافؽ الوطني اضافة لمممؼ االمني
جيود اتماـ المصالحة التي انطمقت االنثيف بوصوؿ وفد المجنة المركزية لالنتخابات إلى قطاع غزة عبر
معبر بيت حانوف 'ايريز' شماؿ قطاع غزة.
القدس العربي ،لندن2012/5/29 ،
 12مؤتمر شعبي فمسطيني لـ إنياء اال نقسام وتنفيذ اتفاق القاىرة
غزة :قررت القوى الوطنية واإلسالمية القياـ بعدد مف الفعاليات الجماىيرية وفي مقدمتيا عقد مؤتمر شعبي
لمضغط إلنياء االنقساـ وتنفيذ اتفاؽ القاىرة".
وقالت القوى خالؿ اجتماع عقدتو في مدينة غزة بغياب حركتي فتح وحماس لمناقشة التسريع في تنفيذ اتفاؽ
المصالحة :بعد عاـ عمى إبراـ اتفاؽ المصالحة بدوف تطبيقو ،تـ في  ،2012/5/20توقيع اتفاؽ جديد
يتضمف جدولة زمنية محددة لتنفيذ اتفاؽ إنياء االنقساـ في  ،2011/5/4واليوـ فإف بنود إعادة بناء
الوحدة الوطنية تقؼ أماـ امتحاف التنفيذ لمخروج مف دائرة االنقساـ العبثي المدمر ،ومف أجؿ توحيد قوى
شعبنا في مواجية االحتالؿ والتيويد واالستيطاف ولكسر الحصار عف غزة الواعادة إعمارىا".
الغد ،عمان2012/5/29 ،
 13حماس تعزي قطر بضحايا حريق مجمع "فيالجيو" التجاري
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أعربت حركة حماس عف عميؽ الحزف وبالغ األسى لسقوط عدد مف الضحايا والجرحى في حريؽ مجمع
"فيالجيو" التجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتقدمت الحركة خالؿ بياف ليا بالتعزية الخالصة والمواساة ألمير دولة قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني
الوالى أىالي الضحايا والجرحى وعموـ الشعب القطري الشقيؽ.
وكانت و ازرة الداخمية القطرية أكدت االثنيف ( )5-22مقتؿ  11شخصا -بينيـ  13طفال -في الحريؽ الذي
شب االثنيف داخؿ مجمع فيالجيو التجاري الضخـ في العاصمة الدوحة.
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/29 ،
 74مشروع قانون إسرائيمي لمسيطرة عمى جبل الزيتون بالقدس
نائبا إسرائيميا بمشػروع قػانوف لمكنيسػت ييػدؼ لمسػيطرة عمػى جبػؿ الزيتػوف ،مػف
القدس المحتؿ :تقدـ عشروف ً
خالؿ قانوف وصاية عمى المقبرة في ذلؾ الجبؿ ،والتي تقوـ سمطات االحػتالؿ بػزرع قبػور وىميػة فييػا خػالؿ
الفترة الماضية لتيويدىا.
وأطمػػؽ النػ ػواب اإلسػ ػرائيميوف م ػػا أس ػػموه ق ػػانوف "س ػػمطة جبػػؿ الزيت ػػوف" ،يي ػػدؼ لجع ػػؿ الجب ػػؿ المقبػػرة الييودي ػػة
التاريخية األولى في العالـ ،متذرعيف بعدـ وجود ىيئة تشرؼ حاليا عمى مقبرة الجبؿ.
السبيل ،عمان9079/5/99 ،
 75محكمة إسرائيمية :إدانة مخففة لشرطيين تسببا بموت شاب فمسطيني
اكتفت المحكمة المركزية في القػدس ،صػباح اليػوـ االثنػيف ،بإدانػة الشػرطييف بػاروخ بيػرتس وآسػاؼ يكػوتيئمي
بالتسبب بػ"الموت عف طريؽ اإلىماؿ" لمشاب الفمسطيني عمر أبو جريباف مف قطاع غزة فػي حزيػراف /يونيػو
 .9008ولـ يتـ تحديد مدة العقوبة ،عمما أف أقصى حد ليا ال يزيد عف  3سنوات سجف فعمي.
تجدر اإلشارة إلى أف أبو جريباف كاف قد أصيب في حادث طرؽ عمػى شػارع " ،"6بعػد مطػاردة بشػبية قيامػو
بسرقة مركبة .وقػد افػرج عنػو بعػد ذلػؾ ،إال أنػو لػـ يتمقػى العػالج الطبػي ،وتػـ تركػو عمػى قارعػة الطريػؽ عمػى
شارع " ،"443وكاف حافيا وال يزاؿ بثياب المستشفى ،وتركوه بدوف ماء أو طعاـ .فأصيب بحالة مف الجفاؼ،
وعثر عميو بعد عدة أياـ جثة ىامدة.
عرب 9079/5/98 ،48
 76محكمة "إسرائيمية" تغمق ممف فتاوى تبيح قتل الفمسطينيين
القػدس المحتمػػة :قػرر المستشػػار القػانوني لمحكومػػة “اإلسػرائيمية” ييػػودا فاينشػتايف ،إغػػالؽ ممػؼ التحقيػػؽ ضػػد
عدد مف حاخامات المستوطنيف الذي تضمف “فتاوى” تبيح قتؿ الفمسطينييف .ونقمػت “يػو بػي آي” عػف إذاعػة
الج ػػيش “اإلسػ ػرائيمي” ،أم ػػس ،أف فاينش ػػتايف ق ػػرر إغ ػػالؽ مم ػػؼ التحقي ػػؽ ض ػػد م ػػؤلفي كت ػػاب “عقي ػػدة المم ػػؾ”
الحاخاميف يتسحاؽ شابي ار ويوسؼ يرمياىو اليتسور ،وضد الحاخاميف يتسحاؽ غينزبورغ ودوؼ ليئور المذيف
صدقا عمى مضمونو.
الخميج ،الشارقة9079/5/99 ،
 77النائبة زعبي تطالب وزير األمن الداخمي باالستقالة من منصبو
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طالبػػت النائبػػة زعبػػي فػػي رسػػالة أرسػػمتيا إلػػى كػػؿ مػػف وزيػػر األمػػف الػػداخمي ورئػػيس الحكومػػة باسػػتقالة الػػوزير
الواقالتو تباعا ،وذلؾ عمػى خمفيػة تفشػي الجريمػة فػي المجتمػع العربػي وتحوليػا إلػى واقػع يػومي وشػبو روتينػي.
جاء ذلؾ في أعقاب  4جرائـ قتؿ متتاليػة حػدثت فػي األيػاـ الثالثػة األخيػرة ،حيػث قتمػت إمػرأة مػف الرممػة فػي
كفػػر ياسػػيؼ ،وتػػـ إطػػالؽ النػػار عمػػى شػػاب مػػف الجديػػدة ،وقتػػؿ الشػػاب أحمػػد قسػػيس مػػف يافػػا ،والفتػػى باسػػـ
عمراف أبو تنيا مف عيموط.
وحممػػت فػػي رسػػالتيا إلػػى وزيػػر األمػػف الػػداخمي الشػػرطة مسػػؤولية تفشػػي الجريمػػة ،وحممػػت الػػوزير شخصػػيا
مسػػؤولية عػػدـ النجػػاح فػػي محاربتيػػا ،وقالػػت إف عػػدـ مصػػادرة السػػالح غيػػر المػػرخص ،بػػالرغـ مػػف معرفػػة
الشرطة بأماكف وجوده ،وبالرغـ مف إدراؾ الشرطة أننا نتحدث عف كميات ىائمة مف السالح ىو جريمػة بحػد
ذاتيا .وخمصت في الرسالة إلى مطالبة الوزير باالستقالة.
عرب 9079/5/98 ،48
 78النائب صرصور ُيطالب بفتح تحقيق ضد حاخام تحدث عن عزم الييود ىدم قبة الصخرة
الناصرة ػ زىير أندراوس :بعث الشيخ النائػب إبػراىيـ عبػد اهلل صرصػور رئػيس حػزب الوحػدة العربيػة الحركػة
اإلسػ ػػالمية ورئػ ػػيس القائمػ ػػة الموحػ ػػدة والعربي ػ ػة لمتغييػ ػػر ،برسػ ػػالة عاجمػ ػػة إلػ ػػى المستشػ ػػار القضػ ػػائي لمحكومػ ػػة
ائيمية ،ييػػودا فاينشػػتايف ،يطالبػػو بفػػتح تحقيػػؽ ضػػد حاخػػاـ تحػػدث بصػراحة عػػف ىػػدـ قبػػة الصػػخرة .كمػػا
اإلسػر ّ
طالبو في ختػاـ رسػالتو بفػتح تحقيػؽ فػوري ضػد ىػذا الحاخػاـ لتصػريحاتو العنصػرية واالسػتف اززية والتحريضػية
والتي تساىـ في تعقيد األمور.
القدس العربي ،لندن9079/5/99 ،
 79تل أبيب تُحذر ممثمييا في جميع أنحاء العالم من قيام اإليرانيين بتنفيذ عمميات ضد أىداف إسرائيمية
الناصرة ػ زىير أندراوس :كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية في عددىا الصادر أمس االثنيف النقاب
عػػف أنػػو عمػػى الػػرغـ مػف المفاوضػػات الجاريػػة بػػيف إي ػراف والػػدوؿ العظمػػى حػػوؿ الممػػؼ النػػووي ،فػػإف األجي ػزة
األمنيػػة فػػي الدولػػة العبريػػة أصػػدرت تحػػذيرات عينيػػة لجميػػع السػػفارات والممثميػػات والقنصػػميات اإلسػرائيمية مػػف
قياـ اإليرانييف بتنفيذ عمميات وصػفتيا باإلرىابيػة ضػد أىػداؼ إسػرائيمية ْأو ييوديػة فػي العػالـ ،وأوضػح محمػؿ
ػتنادا إلػى مصػادر عميمػة ،أف العمميػات قػد تقػوـ بتنفيػذىا
الشؤوف العسكرية في الصحيفة ،أليكس فيشػماف ،اس ً
خاليا إيرانيةْ ،أو خاليا محمية ،في كؿ دولة ،تعمؿ بموجب التعميمات الصادرة مف طيػراف .ونقمػت الصػحيفة
عف مصادر مطمعة في األجيزة األمنية ،قوليا إف اليدؼ منيا ىو ردع الدولة العبرية مػف مواصػمة مسػاعييا
إلفشاؿ المفاوضات الجارية بيف اإليرانييف وبيف ممثمي الدوؿ العظمى ،كما أف اليػدؼ الثػاني واألىػـ بحسػب
المصادر عينيا ىو ردع إسرائيؿ عف مواصمة تيديدىا بالمجوء إلى الخيار العسػكري وتوجيػو ضػربة لمبرنػامج
النووي اإليراني.
القدس العربي ،لندن9079/5/99 ،
" 90إسرائيل" تكسر صمتيا اإلعالمي :نتنياىو «مشمئز من مجازر سوريا»
(ا ؼ ب) :أعمػػف المتحػػدث باسػػـ و ازرة الخارجيػػة اإلسػرائيمية يغػػاؿ بػػالمور ،أمػػس ،أف إسػرائيؿ قػػررت الخػػروج
عف «تحفظيا اإلعالمي» حوؿ الوضع في سوريا ،بسبب المستوى «االستثنائي» لألحداث.
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وقػػاؿ ب ػػالمور «نظػ ػ ار إلػػى الط ػػابع االس ػػتثنائي لممج ػػازر التػػي ارتكبي ػػا النظ ػػاـ ،خرجػػت إسػػرائيؿ ع ػػف تحفظي ػػا
اإلعالمي الذي كانت تمزمو حتى اآلف».
وكاف بالمور يشير إلػى بيػاف صػادر عػف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو ،أمػس األوؿ ،يعػرب فيػو
عػػف «االشػػمئزاز إزاء المجػػزرة المسػػتمرة التػػي ترتكبيػػا ق ػوات ال ػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد ضػػد مػػدنييف غيػػر
متورطيف» في النزاع ،معتب ار اف «ايػراف وحػزب اهلل جػزء ال يتجػ أز مػف الفظػائع السػورية ،وعمػى العػالـ التحػرؾ
ضدىما ايضا».
السفير ،بيروت9079/5/99 ،
 97ضباط في االحتياط يحذرون من عدم استعداد الجيش اإلسرائيمي لحرب قادمة
عرب  :48ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" االسػرائيمية ،اليػوـ الثالثػاء ،فػي تقريػر موسػع ليػا ،أف عشػرات
مػف ضػباط االحتيػاط فػي لجػيش اإلسػرائيمي ،أعػدوا رسػػالة رسػمية يعتزمػوف تسػميميا اليػوـ فػي لجنػة الخارجيػػة
واألمػ ػػف التابعػ ػػة لمكنيسػ ػػت ،تؤكػ ػػد أف أجي ػ ػزة الجػ ػػيش المختمفػ ػػة وو ازرة األمػ ػػف اإلس ػ ػرائيمية ،تنكػ ػػرت باسػ ػػتمرار
لالتفاقيات بشأف شروط خدمة جنود االحتياط ومنظومة تػدريبيـ العسػكري ،وأف ىػذا األمػر بػات يشػكؿ خطػ ار
لدرجة أف الجيش اإلسرائيمي ليس مستعدا لمواجية حرب قادمة.
وفػػي ىػػذا السػػياؽ أشػػارت "يػػديعوت أحرونػػوت" اليػػوـ الثالثػػاء ،اف  25قائػػدا لوحػػدات عسػػكرية فػػي االحتيػػاط
سيسػمموف اليػػوـ رسػالة شػػديدة الميجػة ،تحػػذر مػف اف الجػػيش اإلسػرائيمي غيػػر جػاىز لحػػرب قادمػة ،وذلػػؾ فػػي
سياؽ اليوـ الخػاص الػذي تكرسػو الكنيسػت اليػوـ لجنػود االحتيػاط فػي الجػيش اإلسػرائيمي .وبحسػب الصػحيفة
يقوؿ ضباط االحتياط في رسالتيـ إف الجيش اإلسرائيمي ،نسي في األعواـ األخيرة" كيػؼ يجػب عميػو تػدريب
جنود االحتياط" ،إذ يتـ إلغاء تدريبات ىامة بسبب التقميص في الميزانيات.
ويشػػير ضػػباط االحتيػػاط إلػػى أف ىنػػاؾ نقصػػا فػػي األسػػمحة والػػذخيرة لمتػػدريبات ،ونقػػص فػػي العتػػاد العسػػكري،
وأف النقص الخطير في ىذا السياؽ ييػدد بعػدـ تػوفر عػدد كػاؼ ،فػي المسػتقبؿ ،مػف ضػباط االحتيػاط والقػادة
العسكرييف الذيف يرغبوف بمواصمة الخدمة العسكرية في صفوؼ االحتياط.
أما أخطر ما تضمنتو ىذه الرسالة ىو قوؿ ضباط االحتيػاط  ،أنػو صػحيح أف جنػود االحتيػاط سػيمثموف عنػد
تمقي األوامر في حالة الطوارئ ،لكنيـ سينسوف ما الذي عمييـ عممو أو القياـ بو في الحرب لقمة التدريبات.
عرب 9079/5/99 ،48
 99الجيش اإلسرائيمي :نقص شديد في عدد الجنود النظاميين وعدد الممتحقين بالخدمة اإللزامية
أعمف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،أف ىناؾ نقصا شديدا في عػدد الجنػود النظػامييف وعػدد الممتحقػيف بالخدمػة
العس ػكرية اإللزاميػػة .وق ػػاؿ رئػػيس قس ػػـ التخطػػيط واإلدارة ف ػػي جػػيش االح ػػتالؿ الكولنيػػؿ غ ػػادي أجمػػوف ،ف ػػي
الجمسػػة األولػػى الخاصػػة لمجنػػة بالسػػنير ،المسػػماة بمجنػػة "مسػػاواة األعبػػاء" إنػػو يمكػػف سػػد الػػنقص فػػي عػػدد
المتجنديف لمخدمة العسكرية اإللزامية مف صفوؼ الشباف الييود الحريػديـ ،إذ أف عػدد الػذيف يسػتوفوف شػروط
الخدمػػة فػػي صػػفوؼ الحريػػديـ يقػػدر ب ػ  7500شػػابا فػػي سػػف التجنيػػد اإلل ازمػػي ،تجنػػد مػػنيـ فػػي العػػاـ الماضػػي
 2989شاب فقط.
عرب 9079/5/99 ،48
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 93تخوف صييوني من عمميات خطف جنود عمى حدود قطاع غزة
كشػػفت محافػػؿ عسػػكرية صػػييونية ،أف قيػػادة المنطقػػة الجنوبيػػة تسػػتنفر ك ػؿ قواتيػػا تحسػػباً لسػػيناريو "خطػػؼ
جنػػود"عمى الحػػدود مػػع قطػػاع غ ػزة ،حيػػث قامػػت بنصػػب بعػػض المواقػػع العسػػكرية فػػي أمػػاكف إسػػتراتيجية مػػع
مئات الكاميرات الحديثػة والمتطػورة لتغطػي مسػافات بعيػدة فػي القطػاع ،مشػيرةً إلػى أف اآلونػة األخيػرة شػيدت
دعػـ ىػػذه المواقػػع بػ ِ
ػ"شباؾ ح ارريػػة" ال تػػرى بػػالعيف المجػردة ،بحيػػث تعمػػؿ عمػػى حمايػػة القػوات الصػػييونية مػػف
ىجمات القذائؼ الحديثػة والموجيػة التػي تممكيػا المقاومػة فػي غػزة .وفػي سػياؽ متصػؿ ،لفػت م ارسػؿ الشػؤوف
العسػػكرية ،تػػاؿ أفػرايـ إلػػى مػػا أسػػماه تضػػارباً فػػي التعميمػػات التػػي وجييػػا قيػػادات الجػػيش لمجنػػود لمتعامػػؿ مػػع
سيناريو الخطؼ المتوقع ،إال أنو أوضػح بػأف الجػو العػاـ يفيػد بمنػع عمميػة األسػر بػأي ثمػف ،الواف أدى األمػر
لقتؿ الجندي "األسير".
)موقع الجيش الصييوني اعن العبرية ،ترجمة المركز
التقرير المعموماتي ،العدد9079/5/98 ،9547 ،
 94توجو صييوني لتوثيق العالقات مع الصين في المجاالت العسكرية واألمنية واالقتصادية
ع برت أوساط سياسية صييونية عف ارتياحيا مف نتائج زيارة رئيس ىيئة األركػاف الصػييوني ،بينػي غػانتس،
إلػػى الصػػيف مػػؤخ اًر ،ومػػا حممتػػو معيػػا مػػف تحسػػف "ممحػػوظ" فػػي العالقػػات الثنائيػػة بػػيف البمػػديف ،السػػيما فػػي
المجػاالت العسػكرية واألمنيػة ،وذلػؾ بعػد فتػرة طويمػة مػف الفتػور إثػر فشػؿ صػفقتيف تػـ إلغاؤىمػا بضػغوط مػف
الواليات المتحدة .وأوضحت األوساط بأف "إسرائيؿ" تسعى لتقديـ الخبرات الفنية لمصيف ،في مقابؿ االسػتفادة
منيػػا كقػػوة عالميػػة ،حيػػث تعػػد الصػػيف ثالػػث أكبػػر ش ػريؾ تجػػاري ل ػػ"إسرائيؿ" بعػػد االتحػػاد األوروبػػي والواليػػات
المتحدة ,وتجاوز التبادؿ التجاري بينيما  8مميار شيكؿ العاـ الماضػي .مػف جانبػو ،أكػد دبموماسػي صػييوني
أف العالقػػات األمنيػػة سػػتمثؿ جػػزءاً مػػف مشػػروع كبيػػر الزدىػػار العالقػػات بػػيف البمػػديف بكافػػة المجػػاالت ،كاشػػفاً
عف التحضير لميمة تدريبية لمقوات الصينية في تؿ أبيب ،ولزيارة يقػوـ بيػا رئػيس الحكومػة العبريػة ،بنيػاميف
نتنياىو ،إلى بكيف في األسابيع المقبمة.
)القناة الثانية اعن العبرية ،ترجمة المركز
لتقرير المعموماتي ،العدد9079/5/98 ،9547 ،
" 95جيروزاليم بوست" :مرشح الرئاسة أحمد شفيق ىو أمل "إسرائيل" الوحيد في مصر
فداء فوزي :نقمت صحيفة «جيروزاليـ بوست» عف رافائيؿ إزرائيمي ،المتخصص فػي شػؤوف الشػرؽ األوسػط،
والمدرس في الجامعة العبرية قولو إف شفيؽ ىو أمؿ إسرائيؿ الوحيد ،وذكر أف كثير مف المصوتيف ينتخبونو
اقتناعا بو ولكف خوفًا مف البديؿ ،أال وىو جماعة اإلخواف المسمميف.
ليس
ً
وأوضحت الصحيفة أف الكثير مف المصرييف يعتبروف «شفيؽ» النسخة المعدلة مف مبارؾ .وأكدت الصحيفة
أف صػػناع الق ػرار اإلس ػرائيمييف يرونػػو بر ٌّ
اجماتيػػا ومعن ػ حي باسػػتمرار تحػػالؼ ال ػرئيس المخمػػوع مػػع واشػػنطف ومػػا
وصفتيا بالشراكة االستراتيجية مع إسرائيؿ.
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عام ػػا لدي ػػو أوراؽ اعتم ػػاد ال ل ػػبس فيي ػػا ف ػػي مناىض ػػة
وقال ػػت الص ػػحيفة أف ش ػػفيؽ الب ػػالغ م ػػف العم ػػر س ػػبعيف ً
اإلسالمييف ،ونقمت الصحيفة عنو قولو بأنو عمى استعداد لزيارة الدولة الييودية " لوخدمت مصالح مصر".
وأوردت الصػػحيفة مػػا قالػػو الباحػػث فػػي معيػػد ىدسػػوف «كػػورت ويػػرث ميمػػر» مػػف أف وصػػوؿ «مرسػػي» إلػػى
الرئاسة قد يؤدي إلى تقويض اتفاقية السالـ بالتعاوف مع البرلماف ،في حيف قاؿ إف شفيؽ يتخذ موقفًا أفضػؿ
مف وجية نظره بال شؾ مف اتفاقية السالـ ،وقاؿ إف شفيؽ وعد بالحفاظ عمى اتفاقية السالـ.
المصريون ،القاىرة9079/5/98 ،
 96المجنة القيادية العميا لألسرى تيدد بالعودة لإلضراب بسبب الخروقات اإلسرائيمية لالتفاق
غزة-حسف ج بر :ىددت المجنة القيادية العميا لإلضراب في سجوف االحتالؿ ،بالعودة لإلضراب عف الطعاـ
بسبب الخروقات اإلسرائيمية المتواصمة لالتفاؽ الذي وقعتو إدارة مصمحة السجوف معيا.
ونقؿ ناصر الفار ممثؿ حزب الشعب في لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية عف المجنة القيادية العميا،
التيديد بالعودة إلى اإلضراب عف الطعاـ إذا لـ تمتزـ قوات االحتالؿ بتنفيذ مطالب األسرى التي جرى
التوقيع عمييا .وقاؿ الفار اف قوات االحتالؿ تواصؿ خرؽ االتفاؽ والتنكر لو ومحاولة االلتفاؼ عميو بطرؽ
مختمفة ،الفتا الى اف ادارة مصمحة السجوف ابقت األسير ضرار ابو سيسي في زنازيف العزؿ االنفرادي،
وجددت االعتقاؿ اإلداري لنحو  66أسي ار فمسطينيا ،إلى جانب تحويؿ األسير ثائر حالحمة الى التحقيؽ،
واالستمرار في سياسة اإلىماؿ الطبي بحؽ األسرى .وكاف الفار يتحدث في االعتصاـ األسبوعي ألىالي
االسرى في سجوف االحتالؿ في مقر المجنة الدولية لمصميب االحمر ،حيث سادت مشاعر الغضب والخوؼ
مف تنكر اسرائيؿ لالتفاؽ مع ابنائيـ في السجوف.
مف جانبو قاؿ موفؽ حميد ممثؿ جمعية االسرى والمحرريف "حساـ" ،اف االسرى ىددوا باتخاذ خطوة نضالية
جديدة اذا استمرت قوات االحتالؿ في التنكر لمطالبيـ.
وكانت مصادر مختمفة أكدت لػ "االياـ" عدـ صحة الحديث عف عزـ قوات االحتالؿ السماح بزيارة أىالي
األسرى .ونقمت المصادر ذاتيا عف المجنة الدولية لمصميب األحمر نفييا وجود أية ترتيبات لزيارة األىالي
لألسرى في سجوف االحتالؿ.
األيام ،رام اهلل9079/5/99 ،

 97ىارتس :حكومة االحتالل تمول "مشروع سياحي استيطاني" لمحاصرة المسجد األقصى في القدس
ذكرت صحيقة "ىآرتس" االسرائيمية في موقعيا عمى الشػبكة ،اليػوـ الثالثػاء ،أف بمديػة االحػتالؿ بالتعػاوف مػع
و ازرة السػػياحة اإلسػرائيمية ،سترصػػد  4ماليػػيف شػػيقؿ لمشػػروع اسػػتيطاني جديػػد فػػي حػػي سػػمواف الواقػػع جنػػوبي
المسػػجد االقصػػى فػػي القػػدس المحتمػػة ،تحػػت يافطػػة تشػػجيع السػػياحة فػػي مػػا تسػػمى "مدينػػة داوود" ،فػػي إطػػار
المشػروع االحتاللػي "الحديقػة الوطنيػة" ،والػػذي تقػوـ عميػو جمعيػة تشػػجيع االسػتيطاف اإلسػرائيمي "إلعػاد" تحػػت
مراقبة "سمطة الطبيعة" و"سمطة اآلثار".
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وقػػاؿ الموقػػع إف لجنػػة الماليػػة فػػي بمديػػة االحػػتالؿ قػػد أقػػرت فػػي األسػػبوع الماضػػي تحويػػؿ ميزانيػػة قػػدرىا 2.2
مميوف شيقؿ ،إضافة إلى  900ألػؼ شػيقؿ سػبؽ وأف تػـ إقرارىػا فػي نيايػة العػاـ الماضػي ،فيمػا سػتحوؿ و ازرة
السياحة اإلسرائيمية مميوني شيقؿ ىي األخرى.
ونقؿ الموقع عف نائب رئيس بمدية االحتالؿ ،عف كمتػة ميػرتس بابػا إياللػو الػذي صػوت ضػد المشػروع ،قولػو
"إف البمديػػة والػػو ازرة تقومػػاف مػػف جديػػد بمنػػاورات بيػػدؼ تحويػػؿ األم ػواؿ لجمعيػػة تحػػاوؿ السػػيطرة عمػػى بمػػدة
سمواف" .وأشار بابا إلى أف القرار يمػس أيضػا بمؤسسػات ثقافيػة فػي القػدس ألف مجمػؿ ميزانيػة التطػوير التػي
ستقدميا البمدية تصؿ إلى  3مالييف شيقؿ.
عرب 9079/5/99 ،48
 98الحممة الوطنية السترداد جثامين الشيداء" :إسرائيل" ترجئ تسميم  700جثة من شيداء مقابر األرقام
القدس :قاؿ المنسؽ العاـ لمحممة الوطنية السترداد جثاميف الشيداء سالـ الخمة ،إف عدد الجثاميف التي مف
المتوقع استردادىا يبمغ  200جثة مف أصؿ  ،300التزاؿ اسرائيؿ تحتجزىا فيما يسمى بػ«مقابر االرقاـ»،
مجددا توقعاتو أف تشمؿ الجثاميف المستردة شيداء عرب .واستنكر الخمة تأخير تسميـ اسرائيؿ قائمة اسماء
جثاميف الشيداء التي كاف مف المقرر استالميا أوؿ مف أمس ،مشي ار إلى أف الحممة الوطنية «تفاجأت مف
التصريحات االخيرة لمناطؽ باسـ رئيس الوزراء االسرائيمي حوؿ عدـ استكماؿ استخراج الجثاميف مف
المقابر ،االمر الذي يعني تأجيؿ »استالـ الجثاميف .وأوضح المنسؽ العاـ أف «ىناؾ ظروفا مأساوية
تحتجز اسرائيؿ بيا الجثث ،حيث ال يتجاوز عمؽ القبر عف  50سنتيمترا ،وبعض القبور متالصقة ،ما أدى
إلى انكشاؼ الجثاميف واختالطيا ببعضيا» ،مؤكدا عمى ضرورة استرداد الجثث لدفنيا بما يميؽ بالشيداء.
البيان ،دبي9079/5/99 ،
" 99الكتمة اإلسالمية" في جامعة بيرزيت تعمق اعتصاميا بعد تعيدات بوقف االعتقال السياسي
الضفة الغربية :أعمنت الكتمة اإلسالمية في جامعة بيرزيت تعميؽ اعتصاميا المتواصؿ منذ  94يوماً رفضا
لالعتقاؿ والمالحقة السياسية ،بعد حصوليا عمى تعيدات بوقؼ مالحقة كوادرىا ونشطائيا عمى خمفية نقابية
أو سياسية .وقاؿ القيادي في الكتمة اإلسالمية سعيد قصراوي ،إف نحو  25طالبا مف أبناء الكتمة عمقوا
اعتصاميـ الذي استمر ألكثر مف ثالثة أسابيع ،بعد حصوليـ عمى تعيدات مف رئيس الحكومة سالـ
فياض ووزير الداخمية سعيد أبو عمي ورئيس جياز المخابرات المواء ماجد فرج ،بجيود مف السفير المصري
ومبادرات مف نواب المجمس التشريعي ولجنة الحريات.
السبيل ،عمان9079/5/99 ،
 30اتحاد المقاولين الفمسطينيين يقاطع مشاريع منظمة األمم المتحدة لمطفولة "يونيسيف"
د .ب .أ :أعمف اتحاد المقاوليف الفمسطينييف ،أمس ،أنو قرر مقاطعة جميع العطاءات التي تطرحيا منظمة
األمـ المتحدة لمطفولة “يونيسيؼ” ،بسبب إصرارىا عمى مشاركة شركات “إسرائيمية” في تنفيذ مشاريع إعمار
في قطاع غزة .وقاؿ رئيس االتحاد أسامة كحيؿ ؿ (د .ب .أ) ،إنو عقد اجتماعاً مع مسؤولي “يونيسيؼ”
في غزة لمطالبتيا بوقؼ إجراءات إرساء مناقصات لصالح شركتيف إسرائيميتيف ،لتنفيذ مشاريع تتعمؽ
بمحطات تحمية مياه في قطاع غزة ،غير أف المنظمة الدولية رفضت ذلؾ.
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وبيف كحيؿ أف يونيسيؼ أصرت عمى مشاركة الشركات اإلسرائيمية في المشاريع ،وعدـ حصرىا بشركات
فمسطينية ،كما لوحت بأنو إذا تـ مقاطعة ىذه المشاريع فإنيا ستقوـ بإلغاء المنحة وتحويميا لجية أخرى،
مؤكدا أف االتحاد قرر مقاطعة ىذه المشاريع وأبمغ المنظمة الدولية بموقفو.
واعتبر كحيؿ أف موقؼ يونيسيؼ “ينتيج طريقاً خط اًر يكافئ فيو االحتالؿ عمى حصاره وتدميره لالقتصاد
الفمسطيني” .وطالب بمقاطعة فمسطينية شاممة لنشاطات “يونيسيؼ” حتى تتراجع عف موقفيا.
الخميج ،الشارقة9079/5/99 ،
 37الييئة اإلسالمية العميا بالقدس :زرع القبور الوىمية بالقدس محاولة لصنع حضارة ييودية مزورة
القدس :اتيمت الييئة اإلسالمية العميا في القدس االحتالؿ اإلسرائيمي بمحاولة طمس المعالـ الحضارية
والتراثية اإلسالمية عف مدينة القدس مف خالؿ إقامة عشرات مف القبور الوىمية مف قبؿ سمطات االحتالؿ
عمى األراضي المحيطة بالمسجد األقصى وعمى التالؿ المطمة عميو في أحياء سمواف ورأس العمود ووادي
الربابة .وقالت الييئة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ االثنيف (" :)5|98إف سمطات
االحتالؿ تيدؼ مف إقامة مقابر وىمية ،السيطرة عمى أكبر مساحة مف األرض ،وبخاصة المحيطة بالمسجد
األقصى ،الواضفاء الصبغة الييودية عمى المدينة وذلؾ بالتزوير وقمب الحقائؽ وصنع حضارة مزورة".
قدس برس9079/5/98 ،
 39وزارة التربية والتعميم بالضفة الغربية :االحتالل يشن حممة اعتقاالت بحق طمبة المدارس
راـ اهلل :استنكرت و ازرة التربية والتعميـ بالضفة الغربية المحتمة ،قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اليوـ االثنيف
( ) 5/98بشف حممة اعتقاالت "واعتداءات شرسة" بحؽ طمبتيا ومدارسيا ،والتي تأتي متزامنة مع بدء
التحضيرات لختاـ الفصؿ الدراسي الحالي ،واالستعداد لعقد امتحاف الثانوية العامة.
قدس برس9079/5/98 ،
 33استطالع لمركز "أوراد" :قمق فمسطيني من تراجع مستوى الحريات في الضفة وغزة
أعده مركز العالـ العربي لمبحوث والتنمية "أوراد" في راـ اهلل ،وجود "تخوفات
راـ اهلل :أظير استطالع لمرأي ّ
حقيقية" لدى الفمسطينييف إزاء تراجع مستوى الحريات الشخصية والعامة وما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف
والديمقراطية في األراضي الفمسطينية.
وعرض نادر سعيد مدير عاـ "أوراد" ،خالؿ افتتاحو لورشة عمؿ في راـ اهلل ،اليوـ االثنيف ( ،)5|98أبرز
ليتضح أف مف
نتائج االستطالع المتعمقة بالحريات العامة وحقوؽ اإلنساف في الضفة الغربية وقطاع غزة،
ّ
نسبتيـ  54في المائة مف الفئة المستطمعة يعتقدوف أف حكومة إسماعيؿ ىنية في غزة تتحكـ بحرية الرأي
ممف يروف أف الحاؿ مشابو بالنسبة لحكومة سالـ فياض
والتعبير في القطاع ويشاركيـ بذلؾ  47في المائة ّ
في راـ اهلل.
وبحسب نتائج االستطالع ،فقد أبدى  72في المائة مف المواطنيف الفمسطينييف خوفيـ إزاء تراجع مستويات
الحريات والحقوؽ الشخصية والعامة في قطاع غزة ،و 44في المائة فيما يتعمّؽ باألوضاع في الضفة.
قدس برس9079/5/98 ،
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 34رسالة األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيمية :واصموا الضغط إلطالق سراحنا
عماف  -غادة الشيخ :ناشد األسرى األردنيوف فػي المعػتقالت اإلسػرائيمية ،الشػعب األردنػي بمواصػمة الضػغط
إلنصافيـ الوانصاؼ قضيتيـ ،واالستمرار في تنفيذ االعتصامات والمسيرات ،ليتحقؽ اليدؼ المنشود بػاإلفراج
عنيـ جميعا.
وحيا األسرى الػ 99في رسالة وجيوىػا أمػس إلػى الشػعب األردنػي ،ووصػمت "الغػد" نسػخة منيػا ،الجيػود التػي
بذليا الشارع األردني في معركة األمعاء الخاوية ،وفي معرض حديثيـ عف القصور الحكومي والرسمي بحؽ
قضيتيـ ،أشاروا إلى أف جميع قطاعات األسرى نالت نصيبيا مف اإلفراجات ،مستشيديف باألسرى المبنػانييف
الػػذيف اسػػتطاع شػػعبيـ الضػػغط لإلف ػراج عػػنيـ جميعػػا ،فضػػال عػػف مواظبػػة السػػفير المصػػري بزيػػارة األسػػرى
المصرييف باستمرار ،كما لفتوا إلى أف ىناؾ أسي ار فمسػطينيا يحمػؿ الجنسػية األسػترالية ال تنقطػع عنػو زيػارات
السفير األسترالي ،في الوقت الذي ال يتمقى فيو األسرى األردنيوف زيارات مف مندوبي السفارة األردنية في تؿ
أبيػب .واسػػتنكروا القصػور الحكػػومي لمضػغط بػػاإلفراج عػنيـ ،وأف الحكومػػة ال تسػتطيع االسػػتفادة مػف معاىػػدة
السالـ الموقعة بينيا وبيف إسرائيؿ.
الغد ،عمان9079/5/99 ،
 35بري يسمم عزام األحمد قائمة بأسماء أشخاص خططوا الغتيالو
أكػػدت مصػػادر فمسػػطينية وأخػػرى أمنيػػة لبنانيػػة ،أف الئحػػة األسػػماء التػػي سػػمميا ال ػرئيس نبيػػو بػػري لمسػػؤوؿ
الساحة المبنانية في حركة فتح عزاـ األحمد ،والتي تضـ أسماء مف وردت إلى بري معمومات عػف تخطػيطيـ
الغتيالػػو ،تضػػـ ك ػالً مػػف المطمػػوبيف توفيػػؽ طػػو ومحمػػد منصػػور وأسػػامة الشػػيابي وشػػخص يمنػػي الجنسػػية
مجيػػوؿ اليويػػة .ووردت ىػػذه المعمومػػات إلػػى أجيػزة أمنيػػة نقػالً عػػف السػػعودي ماجػػد الماجػػد ،الػػذي اتخػػذ مػػف
مخيـ عيف الحموة مق اًر لو خالؿ السنوات الماضية.
األخبار ،بيروت9079/5/99 ،

 36العربي :إنفراد "إسرائيل" بالسالح النووي يمثل خط ارً كبي ارً عمى األمن القومي واإلقميمي
القاىرة  -العزب الطيب الطاىر :حذر د .نبيؿ العربي ،األميف العاـ لمجامعة العربية ،مف ازدواجية المعايير
واالنتقائية في تطبيؽ معاىدة منع االنتشار النووي في الشرؽ األوسط ،مطالباً بضرورة تضافر الجيود
العربية والدولية مف أجؿ إخالء منطقة الشرؽ األوسط مف أسمحة الدمار الشامؿ ،معتب اًر إنفراد "إسرائيؿ"
بالسالح النووي يمثؿ خط اًر كبي اًر عمى األمف القومي واألمف اإلقميمي.
وأشار العربي ،خالؿ الكممة التي ألقاىا أماـ الجمسة االفتتاحية لممؤتمر الذي نظمتو الجامعة العربية
بالتعاوف مع المجمس المصري لمشؤوف الخارجية  -لممراكز والمعاىد البحثية ولجنة كبار المسؤوليف الخاصة
بإنشاء منطقة خالية مف األسمحة النووية في الشرؽ األوسط أمس ،بمقر الجامعة العربية تحت عنواف الدمار
الشامؿ في الشرؽ األوسط ،إلى أف عدـ انضماـ "إسرائيؿ" لمعاىدة منع االنتشار النووي ورفضيا التوقيع
عمى أي مف المعاىدات ذات الصمة يعتبر ضربة قاصمة لألمف اإلقميمي ،موضحاً أف توقيع الدوؿ العربية
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عمى التمديد الالنيائي لمعاىدة منع االنتشار النووي عاـ  2995جعؿ الدوؿ العربية مكبمة ،وأدى إلى خمؿ
واضح في ميزاف القوي في المنطقة ،وازداد األمر تعقيداً نتيجة الشكوؾ في البرنامج النووي اإليراني.
األىرام ،القاىرة9079/5/99 ،
 37القضاء التركي يستعد لمحاكمة عسكريين إسرائيميين والخارجية اإلسرائيمية تصف القرار بالخطير
اسطنبوؿ ( -ا.ؼ.ب :).وافقت محكمة في اسطنبوؿ عمى محاكمة أربعة مف قادة الجيش اإلسرائيمي
متيميف بالتورط في مقتؿ األتراؾ التسعة سنة  ،9020في غارة شنيا كومندوس إسرائيمي عمى سفينة
مساعدة إنسانية تركية متوجية إلى غزة ،عمى ما أفادت وكالة األناضوؿ لألنباء .وأوضحت الوكالة أف
المحكمة وافقت عمى مذكرة اتياـ رفعيا األسبوع الماضي مدع يطالب بالسجف مدى الحياة بحؽ قائد أركاف
الجيش اإلسرائيمي غابي أشكنازي والقائديف السابقيف لسالحي الجو والبحرية اليعازر الفرد ماروف وافيشاي
ليفي وقائد االستخبارات السابؽ عاموس يدليف.
ووصؼ نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي داني أيالوف اإلجراء القضائي التركي بػ"الخطير جداً" .وقاؿ أيالوف
في تصريح صحافي نقمو التمفزيوف اإلسرائيمي "سنقوـ بكؿ ما يؤمف عمى أفضؿ وجو حماية مواطنينا مف
الناحية القانونية" ،معرباً عف األمؿ بحصوؿ "ضغط دبموماسي أجنبي يجبر تركيا عمى العودة عف إجراءاتيا"
القضائية .وأضاؼ أف ىذه اإلجراءات "يمكف أف تكوف ليا تداعيات خطيرة عمى الحمؼ األطمسي والقوات
األمريكية في أفغانستاف والعراؽ وفي مناطؽ أخرى".
ونقؿ موقع واي نت اإلخباري اإلسرائيمي عف الجنراؿ غابي أشكنازي مساء االثنيف ،أف لػ"إسرائيؿ" وتركيا
"مصمحة مشتركة في الحفاظ عمى االستقرار في الشرؽ األوسط" ،مضيفاً "أنا واثؽ باف الحكمة ستسود في
النياية" .وقاؿ أشكنازي "كنت دائماً إلى جانب الجنود الذيف قاموا بواجبيـ ...إذا كاف ثمف ذلؾ عدـ زيارة
تركيا فسأدفعو".
الحياة ،لندن9079/5/99 ،

 38لجنة برلمانية مصرية تطالب باستثناء معاممة الطمبة الفمسطينيين كأجانب
القاىرة :طالبت لجنة الشؤوف العربية بمجمس الشعب المصري ،يوـ االثنيف  ،5/98ببحث سبؿ استثناء طمبة
الدراسات العميا الفمسطينييف مف المعاممة كاألجانب في سداد المصروفات الدراسية ،التي تمزميـ بسداد
مصروفات التعميـ الجامعي بالجنية اإلسترليني .وطالب النائب أمير محمد بساـ ،خالؿ اجتماع المجنة،
بتبني استصدار تشريع يعفي الطمبة الفمسطينييف مف اشتراط المعاممة مثؿ األجانب في سداد المصروفات
الدراسية ،وذلؾ في إطار الدور الريادي الذي تقوده مصر بالمنطقة العربية ،خاصة دورىا حياؿ القضية
الفمسطينية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية اوفا 9079/5/98 ،
 39المغرب :تأسيس رابطة أمازيغية لنصرة الشعب الفمسطيني ومناىضة التطبيع مع الدولة العبرية
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الرباط :أعمف بالمغرب عف تأسيس رابطة أمازيغية لنصرة الشعب الفمسطيني ومناىضة التطبيع مع الدولة
العبرية .وعقدت ىيئات وفعاليات جمعوية ومدنية مف جيات مختمفة ،في مدينة تنغير المغربية لقاء تدارس
فيو المشاركوف سبؿ تأسيس إطار أمازيغي لنصرة القضية الفمسطينية ،ومواجية ما قاؿ عف الحاضروف
مؤامرات تطبيعية مع الكياف الصييوني.
وقاؿ موقع ىسبرس انو تـ االتفاؽ خالؿ المقاء عمى تشكيؿ لجنة إلعداد األوراؽ التصورية لإلطار الذي
اقتُرح لو اسـ "الرابطة األمازيغية لنصرة الشعب الفمسطيني ومناىضة التطبيع" ،ووضع برنامج عمؿ
لالتصاالت والمتابعات مع كافة مكونات المجتمع المدني المحمي والوطني.
القدس العربي ،لندن9079/5/99 ،
 40غزة" :اليونيسيف" ترفض عدم استدراج عروض أسعار لشركات إسرائيمية وتيدد بوقف مشاريعيا
غزة :رفضت السيدة جيف كوخ ،ممثمة منظمة اليونيسيؼ في األراضي الفمسطينية ،عدـ استدراج عروض
أسعار شركات إسرائيمية واقتصارىا عمى الشركات الفمسطينية فقط ،وىددت بأنو إذا تـ مقاطعة مشاريعيـ
بتحويؿ منحتيـ إلى مناطؽ أخرى في العالـ.
جاء ذلؾ خالؿ لقاء كوخ يوـ االثنيف  5/98مع رئيس اتحاد المقاوليف الفمسطينييف في قطاع غزة أسامة
كحيؿ لمناقشة االتيامات الموجية لممؤسسة الدولة حوؿ إرساء عطاءات في قطاع غزة عمى شركات
إسرائيمية ،ورفض إرسائيا عمى شركات فمسطينية .وقاؿ كحيؿ عقب انتياء االجتماع لوكالة قدس برس" :إف
كوخ وخالؿ االجتماع أكدت ما كشفناه حوؿ إرساء مشاريع لميونيسيؼ لشركات إسرائيمية ،ورفضت التراجع
عف ىذا القرار تحت حجج واىية" .وأضاؼ" :أماـ ذلؾ فمقد قرر اتحاد المقاوليف الفمسطينييف مقاطعة
عطاءات واستدراجات عروض أسعار اليونيسيؼ إلصرارىا عمى مشاركة الشركات اإلسرائيمية حتى تتراجع
عف قرارىا باستدراج العروض مف الشركات اإلسرائيمية ومساواتيا بالشركات الفمسطينية".
وطالب نائب رئيس اتحاد المقاوليف العرب المؤسسات المحمية والرسمية األخرى عدـ التعاطي مع ىذه
العطاءات واستدراجات العروض التي يكوف لإلسرائيمييف حصة فييا.
قدس برس9079/5/98 ،
 47المنسق العام لقافمة حق العودة :السمطات المصرية لم تسمح لمقافمة بدخول غزة
عماف  -محمد الكيالي :قاؿ المنسؽ العاـ لقافمة حؽ العودة كيفيف أوفنديف إف السمطات المصرية "لـ تسمح
لقافمة العودة الدولية بدخوؿ قطاع غزة ،بالرغـ مف حصوليـ عمى موافقات عديدة مف الجيات المعنية كانت
تتعثر في المحظات األخيرة ،بدوف أسباب واضحة" .وأوضح ،في مؤتمر صحفي عقده أمس ،في مجمع
النقابات المينية األردنية بحضور رئيس مجمس النقباء ،نقيب األطباء د .أحمد العرموطي ،إف القافمة بذلت
جيوداً مضنية عمى مدار األسابيع الثالثة الماضية لمحصوؿ عمى تصريح رسمي مف مصر لمعبور .وبيف
أف "المواقؼ المتناقضة عند بعض المسؤوليف المصرييف كانت السبب الرئيسي لمنع وصوؿ القافمة إلى غزة،
ومد يد العوف إلى الشعب الفمسطيني المحاصر في القطاع" ،مشي ار إلى أف ذلؾ "يضع العديد مف عالمات
االستفياـ حوؿ القوؿ بأف حصار غزة قد انتيى".
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وأشار إلى أف رئيس القافمة النائب البريطاني جورج جالوي كاف في القاىرة لغاية الخامس عشر مف أيار/
مايو الحالي ،بعد أ ف تأكد مف مسؤوليف رسمييف مصرييف حصوؿ القافمة عمى جميع الموافقات الرسمية
لعبورىا إلى نويبع ومف ثـ إلى العريش.
وبيف أف المساعدات التي تحمميا القافمة سيتـ إرساليا مف خالؿ الييئة الخيرية الياشمية ،كما أف ىناؾ جزءاً
مف المساعدات العينية سيجري توزيعيا عمى المخيمات الفمسطينية في األردف.
بدوره ،قاؿ د .العرموطي إنو يخشى بأف يكوف حصار قطاع غزة "عربياً أكثر مف كونو صييونياً".
الغد ،عمان9079/5/99 ،
 49مارتن إنديك :أوباما سيصحح أخطاءه في قضية الشرق األوسط إذا انتخب من جديد
تؿ أبيب  -نظير مجمي :أعمف الدبموماسي األميركي المعروؼ ،مارتف إنديؾ ،في "إسرائيؿ" ،أف الرئيس
األميركي باراؾ أوباما ارتكب سمسمة أخطاء كبيرة في التعامؿ مع الصراع في الشرؽ األوسط ،خالؿ دورة
حكمو األولى ،ولكنو "سيعمؿ ،حسبما أومف ،عمى تصحيح أخطائو في حاؿ انتخابو لدورة رئاسية ثانية".
وقاؿ إنديؾ ،الذي أنيى ،أمس ،زيارة عمؿ إلى "إسرائيؿ" ،إف بعض أخطاء أوباما نبعت باألساس مف عدـ
خبرتو ولكف غالبيتيا تبعت مف عدـ فيمو لمساحة اإلسرائيمية وال الساحة الفمسطينية والعربية.
ويقوؿ إنديؾ ،نائب رئيس معيد بروكينغز" :أوباما وضع الشرؽ األوسط عمى رأس جدوؿ أعمالو السياسي
مف يومو األوؿ في البيت األبيض .ولكف لسوء الحظ أدى تدخمو الشخصي إلى زيادة األمور سوءا فقط.
الرؤية التي طرحيا ل تغيير الوضع كانت ىائمة والوعود التي أطمقيا كبيرة .ولكف توجيو ونيجو المنفر
والتحميمي والبارد لـ يالئـ المناخ الشرؽ أوسطي .القادة في الشرؽ األوسط ،إسرائيمييف وعربا عمى حد سواء،
يرتكزوف عمى العالقات الشخصية التي ينشئونيا مع الرئيس .أوباما لـ يطور عالقات شخصية ،فيذا ىو
طبعو".
الشرق األوسط ،لندن9079/5/99 ،
 43وزيرة التطوير السويدية :مستمرون بدعمنا لمفمسطينيين لبناء دولتيم
القدس  -حاورىا امجد أبو عرفة :أكدت وزيرة التطوير والتعاوف الدولي ،الوزيرة السويدية جنيال كارلسوف أف
العالقات بيف السويد حكومة وشعباَ ًً مع الفمسطينييف والسمطة الفمسطينية جيدة ،ودولة السويد مف أكثر
الدوؿ الداعمة لمشعب الفمسطيني مادياً وسياسياً ،وقد أرسمنا رسائؿ لػ"إسرائيؿ" أف تتحمؿ مسؤولياتيا تجاه
عممية السالـ والعودة لطاولة المفاوضات ،ونديف بشدة استمرار البناء في المستوطنات .ووصفت الوزيرة ،في
لقاء حصري لفضائية معا -ميكس ووكالة معا اإلخبارية ،العالقات بيف السويد والفمسطينييف ،أنيا جيدة
وخصوصا بقيادة الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائو د .سالـ فياض ،مشيرة إلى أف السويد لمست تغي اًر
وتطو اًر كبي اًر بالتعامؿ مع السياسة وبشكؿ جدي ،ورأينا تغيرات حدثت فيما يتعمؽ بالتطور ومحاربة الفساد،
والعمؿ عمى الوصوؿ ليدؼ فمسطيني موحد .وقالت إف عالقتنا مع الفمسطينييف تقوـ عمى أساس التضامف
معيـ ،ومؤمنوف أننا نستطيع أف نعزز مساعدتنا لمفمسطينييف لبناء دولتيـ ودعـ اقتصادىـ والسياسة.
وفيما يتعمؽ بالتوجو الفمسطيني العاـ الماضي لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى عضوية الدولة ،قالت الوزيرة إننا
نتابع منذ سنوات قدرة وطاقة الشعب الفمسطيني والسمطة الوطنية والحظنا أف فمسطيف قادرة وتستطيع أف
تكوف دولة فاعمة ،وأكدت أف السويد عززت الدعـ لطموح الفمسطينييف لبناء دولتيـ .كما وأكدت الوزيرة أف
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السويد تقدـ أيضاً الدعـ والمساندة لمدينة القدس أيضاً ،فالقدس جزء مف التاريخ السويدي ،وىي مكاف لكؿ
إنساف بالعالـ ،عاصمتكـ القدس.
وكالة معاً اإلخبارية9079/5/98 ،
 44االنتخابات الرئاسية المصرية والمصالحة الفمسطينية

ىاني المصري
إف نتػػائج الجولػػة األولػػى مػػف االنتخابػػات الرئاسػ ّػية المصػرّية كانػػت مفاجئػػة فػػي عػػدة مسػػائؿ ،أبرزىػػا تأىػػؿ
أحمد شفيؽ النتخابػات الرئاسػة ولػيس عمػرو موسػى ،وتأىػؿ محمػد مرسػي ولػيس عبػد المػنعـ أبػو الفتػوح،
وصعود نجـ حمديف صباحي؛ وىذا يعني أف حدة المنافسة واالستقطاب ستبمغ الذروة في يومي  26و27
حزيػ ػراف الختي ػػار رئ ػػيس مص ػػر .ى ػػؿ س ػػيكوف الػ ػرئيس الق ػػادـ مرش ػػح النظ ػػاـ الق ػػديـ ،أـ مرش ػػح اإلخػ ػواف
المس ػػمميفإ الواذا ك ػػاف األخي ػػر ى ػػو الف ػػائز ،في ػػؿ سيحص ػػؿ عم ػػى الرئاس ػػة بع ػػد ائ ػػتالؼ م ػػع ق ػػوى الث ػػورة أو
معظميا أـ مف دوف ائتالفيا معيا ،أـ سيعقد صفقة مع المجمس العسكري تعطي الجيش مكانة مميزة في
الدستور ،كما حصؿ ُبعيد الثورة حيف اتفقوا معو عمى اإلعالف الدستوري وتركوا الميداف ،وحػاولوا احتكػار
كؿ شيء ،واستعاضوا عنو بالبرلماف الذيف حصموا فيو عمى أكثريةإ
ػطينية،
ييمنػػا فػػي ىػػذا المقػػاؿ ىػػو البحػػث فػػي تػػأثير االنتخابػػات الرئاسػ ّػية المصػرّية فػػي المصػػالحة الفمسػ ّ
مػا ّ
ػطينية ومم ػػؼ
ألف م ػػا يج ػػري ف ػػي مص ػػر ي ػػؤثر بق ػػوة ف ػػي ك ػػؿ المنطق ػػة بص ػػورة عام ػػة ،وف ػػي القض ػ ّػية الفمس ػ ّ
المصالحة بصورة خاصة.
ك ػػاف م ػػف المف ػػاجئ ي ػػوـ األح ػػد ّ 90أي ػػار توقي ػػع عػ ػزاـ األحم ػػد وموس ػػى أب ػػو م ػػرزوؽ عم ػػى ممح ػػؽ تنفي ػػذي
ئاسية المصرّية ،والسػؤاؿ الػذي طػرح نفسػو:
لػ«إعالف الدوحة» قبؿ أقؿ مف  48ساعة عمى االنتخابات الر ّ
ىوية الرئيس الجديدإ
لماذا لـ يتـ االنتظار حتى رؤية ّ
اف الف ػريقيف المتنػػازعيف تحركيمػػا نزعػػات متعارضػػة بػػيف األمػػؿ ب ػرئيس مصػػري مناسػػب
الج ػواب المحتمػػؿ ّ
ليػػذا الطػػرؼ أو ذاؾ (عمػػرو موسػػى أو أحمػػد شػػفيؽ لصػػالح «فػػتح» ،ومحمػػد مرسػػي أو عبػػد المػػنعـ أبػػو
الفتػػوح لصػػالح «حمػػاس») ،وخػػوؼ كػػؿ طػػرؼ مػػف نجػػاح رئػػيس مصػػري حميػػؼ لمطػػرؼ اآلخػػر ،وسػػط
أف مرشح اإلخواف ليس في المقدمة وأف عمرو موسى لو حظ
مؤشرات كانت تشير ّ
عشية االنتخابات إلى ّ
أكبر مف أحمد شفيؽ.
اآلف الصورة باتت أوضح ،وال أقوؿ واضحة ،والسيناريوىات المحتممة كما يأتي:
الســيناريو األول :فػػوز أحمػػد شػػفيؽ بالرئاسػػة ،وىػػذا يعنػػي بالنسػػبة ل ػ«حمػػاس» ،فػػي أحسػػف األحػواؿ ،بقػػاء
الوضع عمى ما ىو عميو اآلف مف الناحية الجوىرّية ،أو عودتو إلى ما كاف عميو في عيد حسني مبارؾ،
وىو يعني استمرار وجود نظاـ سيواصؿ دعـ «فتح» والمنظمػة والػرئيس «أبػا مػازف» ،ويعػادي «حمػاس»
حينػػا آخػػر ،وفػػي ىػػذه الحالػػة يسػػتمر وضػػع المصػػالحة عمػػى حالػػو مػػا بػػيف مػػد
حينػػا ويحػػاوؿ أف يحتوييػػا ً
ً
تشديدا مف دوف تغيير
وجزر مف دوف اختراؽ نوعي ،كما سيستمر معبر رفح عمى ما ىو عميو تخفيفًا أو
ً
جوىري حاسـ.
وفػي ىػذا السػػيناريو ستسػتمر مصػػر فػي الحفػػاظ عمػى معاىػػدة السػالـ ،ودعػػـ مػا يسػػمى «عمميػة السػػالـ»،
والس ػػعي إل ػػى اس ػػتئناؼ المفاوض ػػات ب ػػيف الج ػػانبيف الفمس ػػطيني واإلسػ ػرائيمي م ػػف دوف التػ ػزاـ ق ػػاطع بتمبي ػػة
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المطال ػػب الفمس ػػطينية المتعمق ػػة بوق ػػؼ االس ػػتيطاف وقي ػػاـ دول ػػة فمس ػػطينية عم ػػى ح ػػدود  67الواط ػػالؽ سػ ػراح
األسرى.
أف «حمػاس» ستصػبح فػي وضػع أفضػؿ ،ألف الػرئيس
السيناريو الثـاني :فػوز محمػد مرسػي ،وىػذا يعنػي ّ
المصػػري سػػيكوف إلػػى جانبيػػا ،وىػػذا سػػيؤدي إلػػى موقػػؼ مصػػري مختمػػؼ فػػي ممػػؼ المصػػالحة أميػػؿ إلػػى
الدوليػػة .أمػػا بالنسػػبة
عية العر ّبيػػة و ّ
«حمػػاس» ،وفػػتح معبػػر رفػػح ،وفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ حصػػوليا عمػػى الشػػر ّ
لعممية السالـ والمفاوضات ،فاألرجح أنيا ستواصؿ جمودىا لفترة ال يعمـ مداىا إال اهلل.
ّ
الســيناريو الثالــث :فػػوز محمػػد مرسػػي ضػػمف ائػػتالؼ يضػػـ قػػوى الثػػورة أو معظميػػا ،عمػػى أسػػاس دسػػتور
أف الرئيس المصري في ىذه الحالػة سػيكوف عمػى
اطية
ّ
مدنية ديموقر ّ
توافقي وقياـ دولة ّ
تعددية ،وىذا يعني ّ
فاعال عمى المدى المباشر فػي ممػؼ
مسافة واحدة مف الفصائؿ
الفمسطينية المختمفة ،وستمعب مصر دوًار ً
ّ
الفمسطينية،
القضية
ودور مختمفًا عمى المدييف المتوسط والبعيد في ممؼ
المصالحة يساعد عمى تحقيقياً ،ا
ّ
ّ
وفيما يتعمؽ بالصراع العربي ػ اإلسرائيمي.
السيناريو الرابع :حدوث تطورات سيئة ،تَ ْد ُخؿ فييا مصر في المجيوؿ ،بحيث ال تُستكمؿ االنتخابات أو
تُمغػى ،أو أف يكػوف ىنػػاؾ انقػالب عسػػكري قبػؿ االنتخابػػات أو بعػدىا ،يػؤدي إلػػى تجػدد الثػػورة ،وربمػا إلػػى
ػطينية .وىػذا
الحرب
ػطينية وتتبػدد الحقػوؽ الفمس ّ
األىمية والفوضى .وفػي ىػذه الحالػة ستضػيع القض ّػية الفمس ّ
ّ
السػػيناريو مسػػتبعد ألف مصػػر بعػػد الثػػورة ال يمكػػف أف تعػػود إلػػى مػػا قبميػػا أو إلػػى وضػػع أس ػوأ ممػػا كانػػت
الحسباف.
عميوّ ،
ولكنو سيناريو ال يمكف إسقاطو مف ُ
لػػف تكتمػػؿ الصػػورة حػػوؿ انعكاسػػات مػػا يجػػري فػػي مصػػر عمػػى القضػػية الفمسػػطينية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ ممػػؼ
أي رئػػيس مصػػري قػػادـ ،حتػػى لػػو كػػاف مرشػػح «اإلخ ػواف المسػػمميف» ،لػػف
المصػػالحة ،مػػف دوف إدراؾ ّ
أف َ
ائيمية ،أو قطػع العالقػػات بشػكؿ نيػائي مػػع إسػرائيؿ؛ ألنػػو
يسػتطيع إلغػاء معاىػػدة السػالـ المصػرّية ػ اإلسػر ّ
أمنية ىائمة سػتجعمو يركػز عمػى حميػا ،ومػا يتطمبػو ذلػؾ مػف المسػاىمة
اقتصادية
سيرث مشاكؿ
اجتماعية ّ
ّ
ّ
فػػي تػػوفير االسػػتقرار اإلقميمػػي ،الػػذي مػػف دونػػو ال يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى الػػدعـ الػػدولي الضػػروري لتجػػاوز
ييدد استم ارره حدوث كوارث ال تبقي وال تذر.
الوضع الراىف الذي تمر بو مصر ،والذي ّ
أقصػػى مػػا يمكػػف أف يطرحػػو الػرئيس المصػػري القػػادـ تعػػديؿ فػػي معاىػػدة السػػالـ مػػع إسػرائيؿ ،أو المطالبػػة
ائيمية سػػتبقى عمػػى المػػدى المباشػػر ،الواف بفتػػور عمػػى
بتنفيػػذ كػػؿ بنودىػػا ،ولكػػف العالقػػة المص ػرية ػ اإلس ػر ّ
أمػػا عمػػى المػػدى البعيػػد فسػػيتوقؼ كػػؿ شػػيء عمػػى
مسػػتوى التمثيػػؿ وتبػػادؿ السػػفارات والعالقػػات التجاريػػةّ ،
نجاح الثورة المصرية في تحقيؽ أىدافيا أو فشميا.
الرئيس القادـ إذا كاف إسالميٌّا متحالفًا مع «حماس» ،فسيطالبيا إما  -عمى األرجح  -بمواصمة اعتداليا
األميركية مع الحكـ اإلسالمي الجديد،
حتى ال تكوف عقبة في طريؽ االستقرار اإلقميمي ،ونسج العالقات
ّ
ػاس» بإبػػداء المرونػػة
وىػػذا مػػا حػػدث بالفعػػؿ بعػػد صػػعود اإلسػػالـ السياسػػي ،حيػػث نصػػح اإلخ ػواف «حمػ َ
السياسػػية والتقػػدـ عمػػى طريػػؽ المصػػالحة ،أو لػػف يعطييػػا سػػوى تص ػريحات يمكػػف أف تػػدفعيا لممزيػػد مػػف
ابتعادا عف إنجاز المصالحة.
التشدد ،بما يجعميا أكثر
ً
تبقػػى نقطػػة فػػي منتيػػى األىميػػة ،ىػػي أنػػو بغػػض النظػػر عػػف نتيجػػة االنتخابػػات الرئاسػ ّػية ،فػػإف الموقػػؼ
كر عمى فرد واحد ،سواء ديكتاتور (مستبد أو مميـ) ،الوانما حصيمة التوازف
المصري بعد الثورة لف يكوف ِح ًا
الجديد الذي يتشكؿ بيف الرئاسة والحكومػة والبرلمػاف والجػيش والػرأي العػاـ .ىػذا التػوازف ىػو الػذي سػيحدد

التاريخ :الثالثاء 9079/5/99

العدد9576 :

ص 93

ػطينية بش ػػكؿ ع ػػاـ،
مس ػػتقبؿ مص ػػر وعالقاتي ػػا م ػػع جيراني ػػا ،وم ػػنيـ إسػ ػرائيؿ ،وموقفي ػػا م ػػع القض ػ ّػية الفمس ػ ّ
الفمسطينية بشكؿ خاص.
والفصائؿ
ّ
خصوصػػا بعػػد ابتعادىػػا عػػف
إف «حمػػاس» تتطمػػع كثيػ ًػرا ،وبمبالغػػة ،إلػػى عالقتيػػا بمصػػر ،الوالػػى دعميػػا،
ً
وبقية دوؿ الخميج ،باستثناء قطر ،عمييا حتى اآلف عمى األقؿ.
سوريا الوايراف وعدـ انفتاح
السعودية ّ
ّ
و«فػػتح» تخشػػى كثي ػ ار مػػف خسػػارة الحميػػؼ المصػػري ،لػػذا مػػف الصػػعب جػ ًػدا أف يحػػدث اخت ػراؽ نػػوعي فػػي
ممؼ المصػالحة مػف دوف أف تتضػح الصػورة ومعرفػة إلػى أيػف تسػير مصػر ،وىػذا ال يمكػف أف يتضػح إال
الثانيػػة مػػف انتخابػػات الرئاسػػة وبعػػد وضػػع الدسػػتور الجديػػد ،وبعػػد قبػػوؿ األط ػراؼ المص ػرّية
بعػػد الجولػػة ّ
ػممية التػ ػػي تحػ ػػدد لكػ ػػؿ طػ ػػرؼ وزنػ ػػو وحجمػ ػػو ،وبعػ ػػد أف تكػ ػػؼ األط ػ ػراؼ
اطيػ ػػة السػ ػ ّ
بقواعػ ػػد المعبػ ػػة الديموقر ّ
الفمسطينية عف السعي لمييمنة والسير وراء األوىاـ والمراىنة عمى اآلخريف.
تأسيسا عمى ما سبؽ ،فإف المصمحة الوطنية الفمسطينية العميا الوابقاء القضية الفمسطينية حاضرة في وقت
ً
انشغاؿ مصر وغيرىا مف البمداف العربية بأوضاعيا الداخمية تقتضي المراىنػة عمػى الػذات أوالً ،وقبػؿ كػؿ
شيء ،وعدـ مراىنة طرفي االنقساـ أو أحدىما عمى استئناؼ المفاوضات الثنائيػة ،أو عمػى ىيمنػة طػرؼ
فمسػػطيني لوحػػده عمػػى القيػػادة الفمسػػطينية التػػي أوصػػمتنا إلػػى تعميػػؽ االحػػتالؿ واالسػػتيطاف واالنقسػػاـ ،أو
عم ػػى م ػػا يج ػػري ف ػػي مص ػػر وغيرى ػػا م ػػف البم ػػداف العربي ػػة ب ػػالرغـ م ػػف أىميت ػػو اإلس ػػتراتيجية ،ألف الق ػػدرة
الفمسطينية عمى توظيفو لمصمحة الفمسطينييف ستكوف متعذرة إذا لـ يكف العامؿ الفمسطيني
موحدا وفاعالً
ً
واستمر االنقساـ الذي يقضي عمى أي أمؿ بتحقيؽ الحقوؽ الفمسطينية.
السفير ،بيروت9079/5/99 ،
 45تقادم النظام السياسي الفمسطيني

ماجد كيالي
لع ّؿ مف سخريات قدر الفمسطينييف أ ّف حركتيـ الوطنية التي كانت تطالب بدولة واحػدة باتػت ليػا دولتػاف،
مع سمطتيف وحكومتيف ،وأف كؿ واحدة منيما تخضع مباشرة أو مداورة لييمنػة االحػتالؿ وقيػوده ،واألنكػى
إف بشكؿ تعاضدي أو تكاممي ،لمتخمّص مف ىذا الواقػع ،بقػدر
أف أي واحدة منيما ال تعمؿ إزاء األخرىْ ،
وتنافسية وتناحرّية.
ضدية
ما تعمؿ بطريقة ّ
ّ
ػؤخ اًر ،باتػػت
إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ،فػػإف الفمسػػطينييف ،ومػػع الحكومػػة الجديػػدة التػػي ش ػ ّكميا ال ػرئيس أبػػو مػػازف مػ ّ
لدييـ  24تشكيمة حكومية (منذ إنشاء السمطة في  ،)2994بواقع حكومة كؿ عاـ ونصػؼ ،ىػذا مػف دوف
غزة منذ االنقساـ في  .9007وىذا يفيػد بػأف الفمسػطينييف ربمػا بػات لػدييـ،
أف نذكر تشكيؿ حكومتيف في ّ
في ىذه الفترة القصيرة ،أكبر عدد مف الػوزراء بالقيػاس ألي دولػة أخػرى فػي العػالـ ،مػع  94وزيػ اًر فػي كػؿ
حكومػػة .وال يقتصػػر األمػػر عمػػى ذلػػؾ ،فثمػػة أيضػاً جػػيش مػػف وكػػالء وزراء ومػػدراء عػػاميف لمػػو ازرات وقػػادة
ميمػات
أجيزة أمنية وسفراء ومستشاريف ...وكؿ ذلؾ يتطمّػب بداىػة موازنػات ومرتّبػات باىظػة ومصػاريؼ ّ
تش ّكؿ عبئاً ضاغطاً عمى كاىؿ الفمسػطينييف ،الػذيف يعػانوف أصػالً مػف قمػة المػوارد الذاتيػة ،ويرتينػوف فػي
مداخيميـ إلى المساعدات الخارجية.
الوال ػػى جان ػػب الس ػػمطة ،ثم ػػة أيضػ ػاً منظم ػػة التحري ػػر ،في ػػذه رغ ػػـ أني ػػا ال تش ػػتغؿ بالش ػػكؿ المناس ػػب ،إال أف
جسػػميا مػػا زاؿ موجػػوداً ،بغػػض النظػػر عػػف فاعميتػػو .ىكػػذا ،فثمػػة لجنػػة تنفيذيػػة ،ومجمػػس مركػػزي ،ومػػدراء
دوائر ،ومدراء مكاتب ،وكذلؾ ...ثمة موازنات ومرتّبات.
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تتوزع عمى  26فصيالً ،بحجػـ يزيػد
الضمع الثالث في مثمّث الكيانات الفمسطينية يتمثؿ في الفصائؿ التي ّ
حتى عف األحزاب الموجودة في دوؿ كبرى عديدة ،بما فييا أكبر دولة عربية ،وىي مصػر عممػاً أف ثمػة
لكػػؿ فصػػيؿ قيػػادة ومكاتػػب وموازنػػات ومتفػ ّػرغيف ،ونظام ػاً مػػف العالقػػات البينيػػة ،واالعتماديػػة فػػي الم ػوارد،
وارتيانات وتوظيفات سياسية.
تأسس عمى
وما يزيد ىذا الوضع تفاقماً ،أف النظاـ السياسي الفمسطيني السائد منذ أكثر مف أربعة عقودّ ،
يؤبػػد ىػػذا الواقػػع ويعيػػد إنتاجػػو ،رغػػـ التطػ ّػور المتمثػػؿ بوجػػود
نظػػاـ المحاصصػػة الفصػػائمية (الكوتػػا) ،الػػذي ّ
انتخابات تشريعية فػي الػداخؿ ،مػع إنشػاء السػمطة ( ،)2994وال س ّػيما رغػـ أف كثيػ اًر مػف الفصػائؿ لػـ يعػد
ليا مكانة تمثيمية وازنة في المجتمع ،وال تقوـ بػأي دور فػي مجػاؿ الصػراع مػع إسػرائيؿ ،وال تضػيؼ شػيئاً
ال عمى صعيد الفكر وال عمى صعيد التجربة وال عمى صعيد النموذج.
ماذا يعني ذلؾإ ىذا يعني أف ثمة شبكة مف القيادييف والمتنفّذيف في كؿ ىذه الكيانات باتػت بمثابػة طبقػة
سياسية قائمة في ذاتيا ولػذاتيا ،وأضػحت مػف الرسػوخ بحيػث تسػتطيع فػرض مفاىيميػا وعالقاتيػا وأشػكاؿ
عمميػا عمػى الحقػؿ السياسػي بمجممػو ،أي عمػى المنظمػة والسػمطة والفصػائؿ ،وأصػبحت مػف القػدرة بحيػث
تسػػتطيع إعػػادة إنتػػاج نفسػػيا بنفسػػيا ،ضػػمف منظومػػة مػػف عالقػػات ووسػػائط السػػيطرة السياسػػية والماليػػة
تستمده مف عالقاتيا اإلقميمية.
قوة
ّ
واألمنية وبفضؿ ما تحوزه مف فائض ّ
وتكمػػف مشػػكمة ىػػذه «الطبقػػة» فػػي حرصػػيا عمػػى ح ارسػػة واقػػع الػػتكمّس فػػي البنػػى والسياسػػة فػػي السػػاحة
الفمسػػطينية ،وفػػي سػػعييا إلػػى تأبيػػد مكانػػة السػػمطة ولػػو عمػػى النحػػو الػػذي ىػػي عميػػو ،وفػػي إص ػرارىا عمػػى
تبيف عدـ جػدواىا الواضػرارىا بمصػالح الفمسػطينييف ،وفػي ممانعتيػا ألي تطػوير
استمرار المفاوضات ،رغـ ّ
أو تجديد في منظومػة الكيانػات والخيػارات الوطنيػة ،وكػؿ ذلػؾ فػي سػبيؿ الحفػاظ عمػى مكانتيػا وامتيازاتيػا
ونفوذىا.
طبعػاً ثمػة عوامػػؿ تسػيّؿ ليػػذه «الطبقػة» ،التػػي باتػت بمثابػة «جػػيش» ،تعزيػز ىيمنتيػػا عمػى الفمسػػطينييف،
يتوزع عمى بمداف
تمزؽ المجتمع الفمسطيني ،الذي ّ
والسيطرة عمى حراكاتيـ الشعبية .وىذه تكمف في :أوالًّ ،
قوتيػا وفاعميتيػا.
عديدة ،ويخضع إلى سمطات وظروؼ متباينة ،ما يضعؼ الحراكات المجتمعيػة ويشػتّت ّ
ثانياً ،عدـ اعتماد الكيانات السائدة عمى موارد شعبيا ،بقدر ما أف قطاعات مف شعبيا تعتمد في مواردىا
عمييػػا (ال سػػيما فػػي األ ارضػػي المحتمػػة الوالػػى حػ ّػد أقػػؿ فػػي مخيمػػات لبنػػاف) .وبػػدييي أف االرتيػػاف المعيشػػي
ينجـ عنو نوع مف ارتياف سياسي .ثالثاً ،لـ تعد الشرعية السياسية الفمسطينية ،منػذ زمػف ،تتح ّػدد بعالقػات
اإلقنػػاع ،وبالػػدور الػػوطني ،وبصػػناديؽ االقت ػراع ،بقػػدر مػػا باتػػت تخضػػع لوسػػائط السػػيطرة المباش ػرة عبػػر
األجيزة األمنية ،والتح ّكـ بمورد العيش ،والنفوذ السياسي .رابعاً ،غمبة الروح األبوية ،وعالقات المحسػوبية
المؤسساتي والعالقات الديموقراطيػة والػروح
والزبائنية في الكيانات السياسية بمجمميا ،عمى حساب الطابع
ّ
النقدية .خامساً ،تستمد الطبقة السائدة بعضاً مف شرعيتيا مف ماضييا النضالي ،بسبب انتمائيا إلى جيؿ
المؤسسػ ػػيف لمثػ ػػورة المعاص ػ ػرة ،ال سػ ػػيما فػ ػػي ظػ ػػؿ سػ ػػيادة نزعػ ػػة عاطفيػ ػػة بػ ػػيف الفمسػ ػػطينييف تقػ ػ ّػدس
اآلبػ ػػاء
ّ
التضحيات مف دوف السؤاؿ عف االنجازات أو حسابات الجدوى.
وقػػد يجػػدر التػػذكير ىنػػا أف ىػػذه «الطبقػػة» ،التػػي تشػ ّكؿ فػػي حػ ّػد ذاتيػػا جسػػماً وازنػاً فػػي الكيانػػات السياسػػية
(المنظم ػػة والس ػػمطة والفص ػػائؿ) ،ل ػػدييا عشػ ػرات األل ػػوؼ م ػػف المتف ػ ّػرغيف ف ػػي األجيػ ػزة السياس ػػية واألمني ػػة
قوتي ػػا موظفػػو الس ػػمطة ،مػػف الع ػػامميف ف ػػي
والخدميػػة التابع ػػة لفصػػائميا ،كم ػػا يػػدخؿ ف ػػي حس ػػباف مصػػادر ّ
السمكيف المدني واألمنػي ،والػذيف ينػاىز عػددىـ حػوالى  240ألفػاً ،ثمػثيـ وربمػا أكثػر فػي األجيػزة األمنيػة.
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وتقػ ّػدر بعػػض اإلحصػػائيات أف كتمػػة الرواتػػب فػػي السػػمطة الفمسػػطينية وحػػدىا تقػػدر بح ػوالى  250مميػػوف
دوالر شيرياً (ما يقارب بميػوني دوالر سػنوياً) ،وىػذا يفيػد بػأف ثمػث الفمسػطينييف الػذيف يعيشػوف فػي الضػفة
والقطاع إنما يعتمدوف في دخميـ عمى الموارد المتأتّية مف عمميـ في السمطة والفصائؿ.
وما ينبغي االنتبػاه إليػو جيػداً أف ىػذا الواقػع ،الػذي يشػ ّكؿ أحػد مصػادر الق ّػوة والشػرعية لمطبقػة السػائدة فػي
النظ ػػاـ الفمس ػػطيني ،وال ػػذي تحػ ػاوؿ م ػػف خالل ػػو إش ػػاعة مفاىيمي ػػا وخياراتي ػػا السياس ػػية ،بش ػػأف المفاوض ػػة
والتس ػػوية ،ى ػػو نفس ػػو ال ػػذي يض ػػع قطاع ػػات م ػػف الفمس ػػطينييف ،نظريػ ػاً وعمميػ ػاً ،أم ػػاـ إش ػػكاليتيف ،سياس ػػية
ػويتيـ الوطنيػة مػػف جيػػة ،وأوضػػاعيـ المعيشػػية
وأخالقيػة ،ال سػػيما فػػي المفاضػػمة بػيف حقػػوقيـ الشػػرعية وىػ ّ
مف جية أخرى.
وحقاً ،ففي الظروؼ الصعبة والمعقّدة التػي يعػاني منيػا الفمسػطينيوف ،باتػت القطاعػات المرتبطػة بالسػمطة
أمػػاـ وضػػع يتطمّػػب منيػػا االختيػػار بػػيف قبػػوؿ التعػػايش مػػع االحػػتالؿ أو السػػكوت عػػف اسػػتم ارره والقبػػوؿ
بالتنس ػػيؽ األمن ػػي مع ػػو ،م ػػع التغطّ ػػي بالعممي ػػة التفاوض ػػية ووج ػػود كي ػػاف الس ػػمطة ،أو رف ػػض ى ػػذا الواق ػػع،
واالنحيػػاز إل ػػى مص ػػالح عم ػػوـ الش ػػعب ،الوافػ ػراز أش ػػكاؿ مػػف المقاوم ػػة المناس ػػبة ض ػػد االح ػػتالؿ ،م ػػا يي ػ ّػدد
بفقدانيا مصدر الدخؿ ،المتأتي مف استمرار السمطة بواقعيا الراىف.
يعمؽ أزمة الطبقة السياسية السػائدة وحػاؿ االنقسػاـ فػي نظاميػا السياسػي ،واألىػـ
معموـ أف الخيار األوؿ ّ
ان ػػو يي ػ ّػدد بافتراقي ػػا ع ػػف الح ارك ػػات الش ػػعبية الت ػػي تتّج ػػو نح ػػو التن ػػامي ف ػػي مواجي ػػة إسػ ػرائيؿ االس ػػتعمارية
والعنص ػرية .فػػي حػػيف يفػػتح الخيػػار الثػػاني عمػػى اسػػتعادة الحركػػة الوطنيػػة طابعيػػا كحركػػة تحػ ّػرر وطنػػي،
وتمثيمي ػة وديموقراطيػػة ،واعتمػػاد خيػػارات
مؤسسػػية
ّ
الوانيػػاء االنقسػػاـ ،الواعػػادة تأسػػيس كياناتيػػا عمػػى قواعػػد ّ
وطنية تعيد االعتبار لممطابقة بيف قضية فمسطيف وارض فمسطيف وشعب فمسطيف وحركتيا الوطنية.
تجمعػػات الفمسػػطينييف كافػػة ،فػػي الػػداخؿ والخػػارج ،وفػػي
نعػػـ ثمػػة واقػػع يػػدفع نحػػو تنػػامي ىػػذا المسػػار فػػي ّ
مواجية سمطتي «فتح» و «حمػاس» ،وكػؿ الطبقػة السياسػية السػائدة والمتقادمػة ،فػي الكيانػات الفمسػطينية
اليب ػػة الش ػػعبية الت ػػي رافق ػػت معرك ػػة
(المنظم ػػة والس ػػمطة والفص ػػائؿ) .وم ػػثالً ،ف ػػإف م ػػف مالم ػػح ذل ػػؾ ،تم ػػؾ ّ
ػؤخ اًر الحركػػة األسػػيرة ،فقػػد ّبينػػت ىػػذه اليبػػة أف األسػػرى فػػي السػػجوف
«األمعػػاء الخاويػػة» ،التػػي خاضػػتيا مػ ّ
وبينػػت أف الػػروح
بميػزات السػػمطةّ ،
قػػادروف عمػػى تحريػػؾ الشػػارع أكثػػر بكثيػػر مػػف قػػدرة الفصػػائؿ التػػي تػػنعـ ّ
ومؤىمػػة لحمػػؿ أي نقمػػة سياسػػية فػػي مواجيػػة إسػرائيؿ واحتالليػػا
الوطنيػػة عنػػد الفمسػػطينييف مػػا ازلػػت متّقػػدة
ّ
وسياساتيا العنصرية ،كما ّبينػت أف الفمسػطينييف ،فػي كافػة أمػاكف تواجػدىـ ،بػاتوا أكثػر قػدرة مػف ذي قبػؿ
يخص قضيتيـ الوطنية ،متغمّبيف فػي ذلػؾ عمػى العوائػؽ الحدوديػة،
عمى التفاعؿ والتواصؿ والتحاور ،بما
ّ
والحواجز والحساسيات الفصائمية ،مستفيديف مف منجزات الثورة فػي وسػائؿ االتصػاؿ والمعموماتيػة ومواقػع
التواصؿ االجتماعي ،ومستميميف في ذلؾ تجارب ثورات الربيع العربي ودالالتيا.
وقصارى القوؿ إف النظاـ السياسي الفمسطيني ،بطبقتو السياسية المتقادمة ،بات كظػاىرة سياسػية تاريخيػة
إلى أفوؿ ،فما يحػدث فػي عديػد مػف الػنظـ فػي البمػداف العربيػة ،يحصػؿ أيضػاً عنػد الفمسػطينييف بشػكؿ أو
بآخر.
الحياة ،لندن9079/5/99 ،
" 46نتنياىو" وقراءة في معركة اإلعادة
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المتابع لوسائؿ إعالـ االحتالؿ خالؿ تغطيتيا لالنتخابات الرئاسية المصرية الحظ أنيا كانت قمقة وحػذرة
جداً؛ إال الوانيا وبرغـ مػا تتمتػع بػو مػف مكػر ودىػاء ،وقػدرة كبيػرة عمػى قمػب الحقػائؽ والمعػب فػي اتجاىػات
الرأي العاـ؛ لـ تقدر عمى أف تخفي خشيتيا مػف مرشػحيف بعيػنيـ ،وتأييػدىا لمرشػحيف آخػريف؛ وذلػؾ تبعػاً
لما يخدـ مصالحيا واستمرار ىيمنتيا ،وزيادة مدة بقائيا في قمب العالـ العربي واإلسالمي.
فقد قاؿ موقع صحيفة" يديعوت أحرونػوت" العبريػة عمػى شػبكة اإلنترنػت أف سػبب النسػبة المرتفعػة لشػفيؽ
ىو نجاحػو فػي تقػديـ وعػود وحمػوؿ ألزمػات مصػر ،وىنػا قػد يتسػاءؿ المػرء :أي حمػوؿ لممشػاكؿ واألزمػات
التي نجح – أو سػينجح  -فػي حميػا شػفيؽ؛ وىػو الػذي كػاف آخػر رئػيس لمػوزراء فػي عيػد مبػارؾ دوف أف
يحؿ ولو معضمة واحدة مف مشاكؿ مصر؛ بؿ فاقـ مشاكميا وزادىا تعقيداً.
مكتب "نتنياىو" كاف أكثر حذ اًر مف وسائؿ اإلعػالـ ولػـ يصػرح بشػكؿ عمنػي حػوؿ جولػة اإلعػادة والمقػررة
بعد أسابيع قميمػة بػيف محمػد مرسػي وبػيف أحمػد شػفيؽ ،ومػع ذلػؾ تسػربت أنبػاء حػوؿ قمػؽ "نتنيػاىو" البػالغ
وخشػػيتو ممػػا سػػتفرزه النتػػائج" .نتنيػػاىو نفسػػو كػػاف قػػد صػػرح قبػػؿ ذلػػؾ بػػأف ثػػورات الربيػػع العربػػي ،وضػػعت
ضغطاً ىائالً عمى خطط دولة االحتالؿ األمنية.
االنتخابات الرئاسية المصرية اكتسبت أىميػة بالغػة لػدى دوؿ العػالـ قاطبػة خاصػة دولػة االحػتالؿ؛ كونيػا
األكث ػػر ت ػػأثي اًر ف ػػي المنطق ػػة بأس ػػرىا .م ػػف من ػػا ال ي ػػذكر كي ػػؼ أف دول ػػة االح ػػتالؿ ل ػػـ تج ػػرؤ عم ػػى البن ػػاء
االستيطاني في الضفة الغربية والقدس ،وشرعت فيػو فقػط بعػد أف وقػع الػرئيس المصػري السػادات معاىػدة
"كامب ديفيد" ،والذي يخشى عمييػا االحػتالؿ مػف اإللغػاء أو إعػادة النظػر فييػا فػي حالػة فػوز اإلسػالمييف
الذي بات قاب قوسيف أو أدنى.
لعؿ حصوؿ أحمد شفيؽ عمى  %93مف مؤيدي النظاـ السابؽ ليس بالكثير؛ كوف أركػاف النظػاـ مػا ازلػوا
موجػػوديف عمػػى السػػاحة؛ بالمقابػػؿ مػػف الخطػػأ تفسػػير ىػػذه النسػػبة بػػأف شػػفيؽ وعػػد بتحقيػػؽ األمػػف أو أف
شخصيتو قوية؛ وكأف المرشحيف اآلخػريف لػـ يعػدوا بتحقيػؽ األمػف ،أو أف شخصػياتيـ ليسػت قويػة ،ألػيس
ىذا المنطؽ يعتبر استخفافاً بالقارئإ .
درس االنقالب عمى نتائج االنتخابات الجزائرية لػف يتكػرر فػي مصػر ،فبعػد حػوالي  90عامػاً مػف إجرائيػا
تعممػػت بقيػػة الػػدوؿ مػػف خطػػأ مػػا حصػػؿ بػػالجزائر ،ومصػػر أكثػػر وعيػاً الواد ارك ػاً لمػػا يػػدور حوليػػا ،وال توجػػد
أرضية لمفتنة فييا سوى ما تبثو أمريكا ودولة االحتالؿ مف سموـ لوأد تجربتيا الديمقراطية الرائدة.
مصر لـ تتقدـ فػي مصػاؼ الػدوؿ المتقدمػة ولػو خطػوة واحػدة فػي عيػد مبػارؾ ،ولػف يػذكره التػاريخ بخيػر؛
كمػػا سػػيذكر مػػثال رجػػب طيػػب اردوغػػاف الػػذي قػػاد تركيػػا لػرقـ  27فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة ،ولػػف يػػذكر التػػاريخ
بخير مف سيقود مصر بعد جولة اإلعادة إف لـ ينطمؽ بيا لألماـ ،ويضع حداً لعربدة دولة االحتالؿ.
لـ تحصؿ مفاجأة تقمب الموازيف في مصر ،الواف حصػمت مفاجػأة ىػي لم اركػز االسػتطالع التػي تبػيف سػوء
عمميػػا وأدائيػػا ،وعػػدـ مصػػداقيتيا وفقػػدت مبػػررات وجودىػػا بعػػد فشػػميا المػػدروس فػػي معرفػػة النتػػائج بشػػكؿ
عممي مسبؽ.
المشككوف والمتخوفوف مف وصوؿ اإلسالمييف لمسمطة مف اليسار أو العممػانييف أو غيػرىـ؛ تنبػع خشػيتيـ
مػف أفكػار مسػبقة يحممونيػا .الخطػأ الفػادح الػذي يقػع فيػو الكثيػر مػنيـ؛ ىػو الحكػـ المسػبؽ عمػى شػيء لػػـ
يقع بعد ولـ يحصؿ؛ وىو إف استمـ اإلسالميوف قيادة دفة مصر سوؼ يفشموف في الرقي بيا ،وىو ما قػد
يفس ػػر ل ػػدى ال ػػبعض ب ػػأف البغض ػػاء والش ػػحناء ق ػػد تغمب ػػت عم ػػى العق ػػؿ والحكم ػػة ،ورؤي ػػة األم ػػور بوض ػػوح،
وتفسيرىا بشكؿ عممي صحيح ،كما ىي.
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فػي الوقػػت الػػذي حكػػـ فيػػو مبػػارؾ مصػػر عشػرات السػػنيف؛ كانػػت نتيجػػة ذلػػؾ تردييػػا وتراجعيػػا فػػي مختمػػؼ
الميػػاديف وسػػنوات لمػػوراء ،وتطػػاوؿ دولػػة االحػػتالؿ عمييػػا بالتيديػػد بيػػدـ السػػد العػػالي جيػػا اًر نيػػا اًر إف ىػػي
خرجت عف بيت الطاعة.
عدـ الحسػـ مػف خػالؿ الجولػة األولػى لالنتخابػات ،زاد مػف حالػة االصػطفاؼ ،وأفػرزت مػف ىػو مػع الثػورة
ممػػف ىػػو ضػػدىا ،ومػػا تصػريحات شػػفيؽ حػػوؿ ىػػذا األمػػر إال محاولػػة مكشػػوفة لركػػوب الموجػػة ،وال يمكػػف
لمقومييف أو السمفييف أو اليسارييف إال التصويت لصالح مرسي في جولة اإلعادة وال يمكنيـ الحياد أيضا،
الواال ظيروا بمظير المتعاوف مع أعداء الثورة بحسب رأي العديد مف المتابعيف.
في المحصمة االحتكػاـ لصػناديؽ االقتػراع ىػو حالػة متقدمػة مػف الػوعي والتحضػر؛ بػدؿ التخػويف والتكفيػر
وتصػػيد األخطػػاء ،أو سػػفؾ الػػدماء ،وأيػػا كانػػت نتيجػػة جولػػة اإلعػػادة فعمػػى الجميػػع احتراميػػا؛ فيػػي ليسػػت
لألبػد؛ بػؿ ألربػع سػػنوات فقػط ،وحالػة الجػػدؿ والحػراؾ االنتخػابي والتػدافع ،انطمقػػت بمصػر إلػى األمػػاـ ،وال
يمكف ألي كاف أف يرجع عقارب الساعة لمخمؼ؛ ألف في ذلؾ مخالفة لطبيعة األشياء والسنف الكونية.
مف سيقود مصر فػي المرحمػة القادمػة بغػض النظػر عػف برنامجػو االنتخػابي؛ ىػو حتمػاً لػف يقبػؿ بمػا كػاف
يقبػػؿ بػػو مبػػارؾ ،فمصػػر  90مميونػاً لػػـ تعػػد تخشػػى  5ماليػػيف فػػي دولػػة االحػػتالؿ ،وأمريكػػا ليػػا انشػػغاالتيا
وىموميا ،ولـ تعد ليا القدرة عمػى وقػؼ قطػار الديمقراطيػة التػي تزعميػا وتنػادي بيػا صػباح مسػاء ،بحجػة
الخشية مف وصوؿ اإلسالمييف لسدة الحكـ ،وآف األواف لمصر لخمع ثوب التخمؼ والجيػؿ ،وارتػداء ثػوب
العزة والكرامة واالنطالؽ في مصاؼ الدوؿ المتقدمة والمتحضرة.
فمسطين أون الين9079/5/98 ،
 47من التنكر لحق العودة إلى إنكار وجود الالجئين ؟!

عريب الرنتاوي
ثالثػػوف عض ػواً فػػي الكػػونغرس األمريكػػي يقػػودىـ الجميػػوري مػػارؾ كيػػرؾ ،تقػػدموا بمشػػروع قػػانوف جديػػد،
يقض ػػي بإع ػػادة تعري ػػؼ الالج ػػئ الفمس ػػطيني ،بحي ػػث يقتص ػػر التعري ػػؼ عم ػػى الجي ػػؿ األوؿ م ػػف الالجئ ػػيف
والميجريف عنوة وقس اًر عػف مػدنيـ وقػراىـ وبمػداتيـ فػي الحػرب اإلسػرائيمية  -العربيػة (...)2948وبحسػب
بيانات ىذه المجموعة فإف تعريؼ الالجئ ال ينبغي أف يشمؿ أبناء الالجئيف وأحفادىـ.
تيجر مف فمسطيف الوالييػا مػا يقػرب مػف المميػوف فمسػطيني ( 800ألػؼ) ،أصػبح تعػدادىـ
في العاـ ّ 2948
ػجموف عمػػى كشػػوؼ
اليػػوـ ،بعػػد  69عام ػاً مػػف النكبػػة ،مػػا يرب ػوا عمػػى خمسػػة ماليػػيف الجػػئ ،معظميػػـ مسػ ّ
“األونروا” ،ويتقاضى جػزٌء يسػير مػنيـ ،النػزر اليسػير مػف خػدماتيا المتآكمػة باسػتمرار وفػي منػاطؽ عمميػا
الخمس.
عضو الكونغرس يريد إحصاء مف تبقى مف جيؿ اآلباء واألجداد الالجئيف....ىو يعتقد أنيـ ال يتجاوزوف
ثالثيف ألفاً في أحسف األحواؿ ،وبالنسبة إليو ىؤالء وحدىـ مف يسػتحقوف مسػاعدة “األونػروا” ،مبػر اًر بػذلؾ
طمب ػاً بتخفػػيض مسػػاىمة الواليػػات المتحػػدة فػػي دعػػـ ميزانيػػة وكالػػة الغػػوث والتشػػغيؿ الدوليػػة ،وحفظ ػاً كمػػا
يزعـ ،عمى أمواؿ دافعي الضرائب األمريكييف ،ودائما يأتي الحػديث مػف بوابػة “الشػفافية” و”حػؽ المعرفػة”
إ
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نحف نعتقد أف مشروع كيرؾ يتخطى الجانب المالي المتواضع الذي يسعى في توفيره عمػى الخزينػة ودافػع
الضػ ػرائب األمريكي...ونج ػػزـ ب ػػأف وراء أكم ػػة كي ػػرؾ م ػػا وراءىا...وم ػػا وراءى ػػا ىن ػػا يتخط ػػى التنك ػػر لح ػػؽ
الالجئيف في العودة و/أو التعويض ،إلى إنكار وجودىـ بالكامؿ.
والحقيقة أف بعض السادة والسيدات أعضاء الكونغرس األمريكي ،طالما برىنوا أنيـ صييونيوف أكثػر مػف
الص ػ ػ ػػياينة أنفس ػ ػ ػػيـ...واطروحات ىػ ػ ػ ػؤالء ق ػ ػ ػػؿ أف تج ػ ػ ػػد نظيػ ػ ػ ػ اًر لي ػ ػ ػػا ،حت ػ ػ ػػى ف ػ ػ ػػي أوس ػ ػ ػػاط “الكنيس ػ ػ ػػت”
اإلسرائيمي...فإس ػرائيؿ تنكػػر حػػؽ الالجئػػيف فػػي العػػودة إلػػى ديػػارىـ األصػػمية داخػػؿ الخػػط األخضػػر ،لكػػف
أكثر المتشدديف في “كنيسيتيا” لـ يخطر ببالو إنكار وجود الالجئيف...إنيـ يريدوف تحويؿ الكونغرس إلى
نس ػػخة أكث ػػر تطرفػ ػاً وأص ػػولية م ػػف “الكنيس ػػت” اإلسػ ػرائيمي ف ػػي عي ػػد ش ػػاس وليبرلم ػػاف والمف ػػداؿ وأغ ػػودات
ونتنياىو وموفاز إ .
نحػ ػػف إذف ،أمػ ػػاـ تطػ ػػور خطيػ ػػر فػ ػػي موقػ ػػؼ بعػ ػػض جماعػ ػػات الضػ ػػغط الييوديػ ػػة و”المتصػ ػػيينة” داخػ ػػؿ
الكونغرس...صػػحيح أف اإلدارة لػػـ تقبػػؿ بأطروحػػات ى ػؤالء ورفضػػت مشػػروع القػػانوف عمن ػاً...لكف التجربػػة
التاريخيػػة عممتنػػا أف “أوؿ ال ػرقص” أمريكي ػاً ،يبػػدأ بػ ػ”حنجمػػة” فػػي الكونغرس...مػػا يسػػتدعي قػػرع مختمػػؼ
نواقيس الخطر ،ليس مف قبػؿ الالجئػيف وممػثميـ الػوطني فحسػب ،بػؿ ومػف قبػؿ الػدوؿ المضػيفة لالجئػيف
كػػذلؾ ،والتػػي انتيػػى بيػػا المطػػاؼ إلػػى استضػػافة الجيػػؿ ال اربػػع مػػف ىػؤالء الالجئػػيف ،جيػػؿ األبنػػاء واألحفػػاد
وأبناء األحفاد الذي يطؿ برأسو مف ثنايا المجوء والشتات الكريييف.
فػػي األردف ،البمػػد المضػػيؼ ألكبػػر نسػػبة مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف ،يقػػرع ىػػذا المشػػروع جميػػع ن ػواقيس
الخطر ،أو ىكذا ينبغي أف يكوف عميو الحاؿ...ويجب أف تتضافر الجيود والطاقات مف أجؿ إحبػاط ىػذا
المسػػعى ،فحسػػب كيػػرؾ ،ال يوجػػد فػػي األردف سػػوى بضػػعة آالؼ مػػف الالجئػػيف ،الػػذيف سيصػػبح ممكنػػا
التخمص مف “عبئيـ” خالؿ سنوات قالئؿ ،بفعؿ عامؿ الوفػاة الطبيعيػة ومعػدؿ عمػر اإلنسػاف فػي بالدنػا،
فماذا عف مصائر مالييف الالجئيف والنازحيف والميجريف ،مف األجياؿ الثالثة المتعاقبةإ .
معاىدة وادي عربة ،لـ تدفف خطر التوسع واالسػتيطاف والتيجيػر ومشػاريع حػؿ القضػية الفمسػطينية خػارج
اىنا عميو وما زلنا نراىف عميػوُ ،ثبػت أنػو “خػيط دخػاف” يتعػيف عمينػا التوقػؼ عػف
فمسطيف .والسالـ الذي ر ّ
المض ػمرة ،قبػػؿ أف تنفجػػر فػػي وجوىنػػا
مطاردتػػو...فيؿ لػػدينا “خطػػة ب” لمواجيػػة ىػػذه التحػػديات الماثمػػة و ُ
جميع ػ ػاً ،وتعيػ ػػث فػ ػػي أمننػ ػػا واسػ ػػتق اررنا وسػ ػػيادتنا ومصػ ػػالحنا ووحػ ػػدتنا الوطنيػ ػػة ،عبث ػ ػاً وتمزيق ػ ػاً ومصػ ػػادرة
وتبديداإ .
الدستور ،عمان9079/5/99 ،
 48كاريكاتير:
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