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 6القاهرة :حماس وفتح تتفقان عمى القضايا المتعمقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني
ذكرت فمسطين اون الين 2012/5/29 ،من غزة نقالً عن مراسميا حازم الحمو ،أن جياز المخابرات
العامة المصري ،قال إن حركتي حماس وفتح اتفقتا فى ختام اجتماعاتيما بالقاىرة ،الثالثاء ،2012-5-22
عمى عدد من القضايا المتعمقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني واإلجراءات المتعمقة بانجازىا وفق ما سبق
وتم االتفاق عميو فى العشرين من الشير الجارى.
وجاء في بيان لممخابرات ،أنو "عقد يومي -22-22اجتماعين لحركتي حماس وفتح برعاية مصرية ،وذلك
لتنفيذ ق اررات االجتماع الذي سبق عقده بين الحركتين في  20من الشير الجاري ،حيث جرى استعراض
نتائج زيارة لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية الى قطاع غزة ،وعبرت الحركتان عن ارتياحيما البالغ لما
تم ،وأكدتا عمى دعميما الكامل لعمل لجنة االنتخابات المركزية إلنجاز عمميا في تحديث سجل الناخبين
تمييداً إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني" .
وأضاف البيان' :أنو تم خالل االجتماع االتفاق عمى عدد من القضايا المتعمقة بتشكيل حكومة التوافق
الوطني واإلجراءات المتعمقة بانجازىا وفق ما سبق وتم االتفاق عميو ،وأنو تم االتفاق عمى استكمال كافة
االجراءات المتعمقة بنشر االجواء اإليجابية وخاصة ما يتعمق منيا بالحريات العامة والتأكيد عمى سرعة
انجازىا بما يعزز من اجواء الثقة والمصالحة وتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية في
الساحة الفمسطينية بما يساعد في تمكين الشعب الفمسطيني من إنجاز أىدافو الوطنية'.
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ومثل حماس نائب رئيس مكتبيا السياسي موسى أبو مرزوق ،وعضوا المكتب السياسي خميل الحية ،وعزت
الرشق ،بينما مثل حركة فتح فى االجتماعات مفوض العالقات الوطنية في المجنة المركزية لحركة فتح عزام
األحمد ،وعضو المجنة المركزية لمحركة صخر بسيسو ،بحضور ممثمين عن جياز المخابرات المصرية
المشرف عمى الحوار.
وأضافت الحياة ،لندن 2012/5/30 ،من القاىرة نقالً عن مراسمتيا جييان الحسيني ،أن عضو المجنة
المركزية لحركة «فتح» عزام األحمد قال «أن الشق األمني من اتفاق القاىرة منوط بالجانب المصري الذي
سيطبقو فور تشكيل الحكومة» نافياً ما تردد عن أنو ال يزال قضية خالفية.
وقال األحمد لـ «الحياة» في اليوم التالي إلعالن الحكومة ،في لقاء سيجمع كل من الرئيس الفمسطيني
محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل سيبادر الجانب المصري الى
تنفيذ ميامو في متابعة الممف الزمني واالشراف عمى تنفيذ االستحقاقات المنوطة بو.
وقال األحمد أنو جرى «وضع جدول ألعمال الحوار ،الذي يحتاج تطبيقو الى عشرة أيام من اجل تنفيذه بما
فيو ممف الحكومة ( )...ألنو يضم كل القضايا التي وردت في االتفاق الذي وقعناه أخي اًر بما فيو ضرورة
عمل كل المجان المنبثقو عن المصالحو ومتابعة آدائيا» ،الفتاً إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة يرتبط
بتقويم لعمل لجنة االنتخابات المركزية في غزة.
وقال األحمد ،أن «مشاورات تشكيل الحكومة داخمياً في حركة فتح بدأ في اليوم التالي لتوقيع االتفاق وأن
االعالن عن الحكومة سيتم عقب نياية المشاورات بين الحركتين وبالتوافق» .وأكد استقاللية لجنة
االنتخابات المركزية وقال «ال يحق ألي طرف ميما كان التدخل في اعماليا».
وأضاف المركز الفمسطيني لإلعالم 2012/5/29 ،من القاىرة ،أن عزت الرشق ،عضو المكتب السياسي
لحركة "حماس" ،قال أن أجواء المقاء ،الذي ُعقد برعاية مصرية" ،كانت إيجابية بفضل اهلل" ،وأوضح أن
المقاء استعرض نتائج زيارة لجنة االنتخابات المركزية إلى قطاع غزة حيث عبرت الحركتان عن ارتياحيما
البالغ لم تم ،وأكدا عمى دعميا الكامل لعمل لجنة االنتخابات المركزية إلنجاز عمميا في تحديث سجل
الناخبين تمييداً إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني ،كما جرى في االجتماع االتفاق
عمى عدد من القضايا المتعمقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني واإلجراءات المتعمقة بإنجازىا وفق ما سبق
وتم االتفاق عميو.
وأضاف الرشق أنو جرى االتفاق عمى استكمال كافة اإلجراءات المتعمقة بنشر األجواء اإليجابية وخاصة ما
يتعمق منيا بالحريات العامة والتأكيد عمى سرعة إنجازىا بما يعزز من أجواء الثقة والمصالحة ،وتنفيذ كافة
بنود اتفاق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية في الساحة الفمسطينية بما يساعد في تمكين الشعب
الفمسطيني من إنجاز أىدافو الوطنية.
قائال "أثناء االجتماع تم االتصال باألخ سميم الزعنون أبو األديب ،واالتفاق معو
وتابع القيادي الفمسطيني ً
عمى أن تبدأ المجنة المختصة بإنجاز قانون انتخابات المجمس الوطني عمميا خالل األيام القميمة القادمة،
عمى أن تكون في حالة اجتماع مفتوح إلى أن تنيي أعماليا".
وأوردت وكالة سما االخبارية 2012/5/29 ،من غزة نقالً عن مراسميا حكمت يوسف ،أن مصادر
فمسطينية مطمعة عمى سير االجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس ،كشفت ان ىناك ثالث قضايا تم
االختالف عمييا بين الجانبين فيما تم االتفاق عمى ترحيميا الى المقاء الذي سيجمع الرئيس الفمسطيني
محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في السادس من الشير المقبل.
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وأوضحت المصادر لوكالة (سما) ،ان القضايا الثالث المختمف عمييا ىي نائب رئيس الوزراء ووزيري
المالية والداخمية( )..مبيناً ان باقي الو ازرات تم االتفاق عمييا بين الجانبين.
وبينت المصادر ان الحركتين ستبحثان الثالثاء المقبل بالقاىرة تسمية وزراء الحكومة المقبمة التي سيترأسيا
الرئيس عباس ()..مبينا انو تم االتفاق عمى انعقاد لجنة منظمة التحرير يوم السبت المقبل.
عباس :التنسيق السياسي والدبموماسي مع األردن من أهم ثوابت تحركاتنا السياسية
عمان  -وفا :أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره وتقديره لألردن عمى دعمو الكبير والالمحدود وتقدير
السمطة الفمسطينية لجيود الدعم الفني والتدريبي التي تتمقاىا السمطة من األردن وعمى كافة الصعد.
وأكد عباس خالل اجتماعو ،الثالثاء ،بمقر رئاسة الوزراء األردنية في العاصمة عمان ،مع رئيس الوزراء
األردني فايز الطراونة ،ووزير الخارجية ناصر جودة ،بحضور السفير الفمسطيني لدى عمان عطا اهلل
خيري ،أن السمطة تسعى إلى استعادة الحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني بكافة الوسائل الدبموماسية
والقانونية والسياسية ،مشددا عمى أن التنسيق السياسي والدبموماسي مع األردن من أىم ثوابت تحركاتنا
السياسية ،مضيفا أننا نسعى دوما لكسب الدعم العربي ومستمرون في نضالنا الوطني .وأطمع عباس،
طراونة وجودة ،عمى آخر مستجدات العممية السممية ،وتطورات ممف المصالحة الوطنية ،مؤكدا ضرورة
تنفيذ ما ورد في اتفاق القاىرة األخير ،بين حركتي فتح وحماس ،بخصوص تنفيذ إعالن الدوحة ،القاضي
بتشكيل حكومة انتقالية ،تعمل عمى إعادة اعمار قطاع غزة ،واإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
والمجمس الوطني .كما بحث العالقات الثنائية بين األردن وفمسطين وسبل تعزيزىا.
من جانبو ،أكد رئيس الوزراء األردني موقف األردن بقيادة جاللة الممك الداعم لمقضية الفمسطينية والسمطة
والشعب الفمسطيني ،مثمما أكد دعم األردن لممصالحة الوطنية الفمسطينية.
كما أكد الطراونة تضامن األردن مع الشعب الفمسطيني في مواجية الظروف الصعبة التي يمر بيا ،منوىا
إلى أن جاللة الممك يوجو الحكومات المتعاقبة عمى تقديم كافة أشكال الدعم الممكن لمشعب الفمسطيني
بالتوازي مع الجيود الدبموماسية التي يبذليا جاللتو في جميع المحافل الدولية لمتركيز عمى القضية
الفمسطينية وضرورة إيجاد حل عادل ليا .وأشار رئيس الوزراء إلى أىمية دعم جيود السالم وتمكين السمطة
الفمسطينية ودعميا في نضاليا الستعادة الحقوق الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني واقامة دولتو المستقمة
عمى التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشرقية .وأكد الطراونة أن األردن يعتز بدوره الذي يقوم بو
لخدمة القضية الفمسطينية ويشعر أن من واجبو ضرورة االستمرار في جيوده من اجل دعم الفمسطينيين،
مشددا عمى أن إقامة الدولة الفمسطينية واستعادة الفمسطينيين لحقوقيم ىي مصمحة أردنية عميا مثمما ىي
مصمحة فمسطينية.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)/ / ،
هنية يمتقي وفد "تجمع الشخصيات المستقمة" في غزة
غزة :التقى إسماعيل ىنية ،رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ،الثالثاء (
الشخصيات المستقمة برئاسة منيب المصري ،وذلك في مكتبو بغزة.
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وعقب المقاء أكد د .محمد عوض وزير الخارجية عمى أن المقاء كان إيجابيا ،حيث تم التأكيد عمى عدة
أمور من أبرزىا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حتى يشعر المواطن بأن ىذه الحكومة ىي لكل الشعب
الفمسطيني ،موضحاً أن ىذا المقاء ضمن نتاج الخطوات التي تسعى ليا الحركتين إلنجاح جيود المصالحة.
وأوضح أن ىنية بارك وثمن الجيود المبذولة من أجل إتمام المصالحة وانياء حالة االنقسام ،حيث تم
التطرق خالل المقاء لمكثير من الممفات ال سيما زيارة لجنة االنتخابات المركزية لغزة ولقاء حركتي "حماس"
و"فتح" باألمس في القاىرة.
من جانبو؛ أكد المصري عمى أن المقاء كان إيجابيا وأن ىنية أكد أنو ال رجعة إلى الوراء في ممف
مبشر الشعب الفمسطيني بأنو سيسمع أخبار جيدة خالل وقت قريب .وأوضح أنو سيتم تشكيل
ًا
المصالحة،
مجموعة من الشخصيات المستقمة لمتابعة خطوات المصالحة والعمل عمى تذليل أي عقبات قد تعيق أو
تؤخر سير عجمة المصالحة.
قدس برس/ / ،
حكومة فياض ترحب ببدء عمل لجنة االنتخابات المركزية في غزة
رام اهلل  -الحياة الجديدة :عبر مجمس الوزراء خالل جمستو في رام اهلل أمس برئاسة د .سالم فياض رئيس
الوزراء عن ارتياحو لبدء لجنة االنتخابات المركزية عمميا في قطاع غزة ،وشدد المجمس عمى أىمية إجراء
انتخابات الييئات المحمية واالنتخابات العامة ،وعمى ضرورة أال يكون ىناك أي تأخير إضافي لالنتخابات
المحمية بسبب الحاجة لتفعيل كافة حمقات منظومة الحكم واإلدارة ،وبما يشمل عمى وجو الخصوص ىيئات
الحكم المحمي لمدور الميم والحيوي الذي تمعبو ىذه المؤسسات في العممية التنموية.
ويتطمع المجمس إلى أىمية اإلسراع في تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن ،وبما
يؤذن بالبدء في إرساء األسس الفعمية الالزمة إلنياء االنقسام ،وخاصة لجية البدء في إعادة الوحدة
لممؤسسات واجراء االنتخابات العامة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
النائب خريشة :تقرير هدر المال في السمطة لم يقترب من "كبار الفاسدين"
رام اهلل :أكد حسن خريشة ،النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني ،أن تقرير ديوان الرقابة
المالية واإلدارية حول ىدر المال العام في السمطة "غير دقيق ،ولم يقترب من األماكن الحساسة ومصادر
الفساد في السمطة".
وأوضح خريشة ،في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" أن ديوان الرقابة المالية واإلدارية تجاوز القانون من
خالل اجتماعو مع فئة من أعضاء التشريعي وتسميميم التقرير ،حيث أن القانون ينص عمى أن التقرير
يسمم لرئاسة المجمس التشريعي ولرئيس السمطة الفمسطينية ،لكن الديوان سمم التقرير لفئة "مستحوذة "عمى
المجمس التشريعي" ،في إشارة إلى كتمة "فتح" البرلمانية" ،بالرغم من أنيا ال تشكل األغمبية في المجمس
التشريعي" ،حسب قولو.
ألف دوالر" ،لم يصل إلى األرقام
واعتبر أن التقرير الذي تطرق إلى ىدر المال العام بمبمغ تجاوز
الحقيقية لمفساد ،ولم يتطرق إلى ما وصفو باليبات المالية والتعيينات خارج إطار القانون ودفع رواتب من
خزينة السمطة لمواطنين يتواجدون خارج األراضي الفمسطينية".
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قدس برس،

/ /

بدء تحديث السجل االنتخابي لغزة السبت المقبل
عبد الرؤوف ارناؤوط  -وفايز أبو عون :أكدت لجنة االنتخابات المركزية عمى لسان مديرىا اإلقميمي في
قطاع غزة جميل الخالدي أنيا منذ الدقائق األولى لتسمميا ،أمس ،موافقة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل
ىنية عمى تحديث السجل االنتخابي في محافظات القطاع الخمس بدأت بإجراء االتصاالت الالزمة مع
تسيل ىذه الميمة التي ستستغرق ستة
المسؤولين والمعنيين إلعداد ما يمزم من تحضيرات لوجستية وادارية ّ
أسابيع.
وقال الخالدي لـ"األيام" :إن تحديث السجل االنتخابي سيبدأ يوم السبت القادم (الثاني من حزيران) ويستمر
ستة أسابيع ،موضحا أنو يشمل التحضيرات الموجستية واإلدارية وحمالت التوعية الميدانية واستقطاب
الكوادر البشرية وتدريبيا.
وبين أن انطالق العممية الميدانية لتسجيل المواطنين سيكون في األسبوعين الخامس والسادس ،عمى أن تتم
ألف ناخب وناخبة،
عاما ،ووصل عددىم إلى نحو
دعوة المواطنين خاصة من تجاوز عمرىم
مرك از لمتسجيل أو تعديل البيانات.
لمتوجو إلى مراكز تسجيل الناخبين البالغ عددىا
وأشار إلى أن أعضاء المجنة عقدوا ،أمس ،اجتماعاً موسعاً مع وزير التربية والتعميم العالي بالحكومة المقالة
الدكتور أسامة المزيني الذي أبدى استعداده لتسييل ميمة لجنة االنتخابات من خالل استخدام مراكز
مركزا ،وأوضح أن ىذه المراكز تقع في المدارس الحكومية.
التسجيل التابعة لمحكومة ،والبالغ عددىا
.
كما تم االتفاق مع المزيني عمى تعيين طاقم لمتسجيل في مراكز التسجيل من موظفي الو ازرة وعددىم
وأشار الخالدي إلى أن وفد المجنة عقد سمسمة من المقاءات مع ممثمي الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية
ومؤسسات المجتمع المدني وتجمع الشخصيات المستقمة ،إلطالعيم عمى التطورات الحاصمة.
األيام ،رام اهلل/ / ،
"األيام" :لجنة االنتخابات ترفض طمباً من حماس بتوظيف عناصرها
حسن جبر :رفضت المجنة المركزية لالنتخابات طمباً قدمتو "حماس" إلييا لتوظيف عدد من عناصرىا في
الطواقم الفنية لمجنة في قطاع غزة.
وقالت مصادر سياسية مسؤولة لـ"األيام" :إن لجنة االنتخابات أكدت لحركة حماس أنيا لجنة مينية ال
تتعامل مع التعيينات وفق اعتبارات سياسية أو فصائمية .وأضافت المصادر ذاتيا :إن المجنة أكدت أيضاً
أن تعيينات طواقم العمل الفنية تعتمد عمى أساس الحاجة والكفاءة دون النظر لمخمفية السياسية أو
الفصائمية.
األيام ،رام اهلل/ / ،
صدام بين حكومة فياض وحركة فتح عبر نقابة الموظفين
رام اهلل  -فادي أبو سعدى :ضربة قاضية تمقتيا نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية ،وتحديداً
رئيسيا بسام زكارنة ،وحركة "فتح" إلى حد ما ،عبر تصديق الرئيس محمود عباس عمى قرار لجنة رئاسية
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بحثت الوضع القانوني لمنقابة ،الذي خمص الى أن النقابة ال وجود ليا من الناحية القانونية .تصديق يأتي
بعد انتقادات زكارنة ،عضو المجمس الثوري لـ"فتح" ،لمسياسات المالية لحكومة سالم فياض.
بدورىا ،رفضت نقابة العاممين تقرير المجنة الرئاسية ،التي كمفت بدراسة الوضع القانوني والعممي لمنقابة،
وسبل معالجة ما وصفتو بـ"التسيب في الوظيفة العمومية الناجمة عن الق اررات االنفرادية التي يتخذىا ما
يسمى مجمس نقابة الموظفين العموميين".
وقال نائب رئيس النقابة معين عنساوي "إن النقابة ليست جمعية أو رابطة لكي يجري تسجيميا في و ازرة
 ،أقر حق الموظفين في اإلضراب ،ونحن في النياية
الداخمية ،كما أن المجمس التشريعي في عام
إن "توصيات المجنة التي شارك فييا وزير العمل
نستمد شرعيتنا من قاعدة الموظفين في السمطة" .وأضاف ّ
أحمد المجدالني باعتبار النقابة غير قانونية ،لكونيا غير مسجمة في و ازرتي الداخمية والعمل ،تتناقض مع
دعوة الحكومة التي سممنا إياىا مجدالني نفسو ،والتي تنص عمى دعوة النقابة إلى الحوار بشأن مطالب
الموظفين ،وبالتالي ىذا األمر يعكر األجواء بين الحكومة والنقابة".
األخبار ،بيروت/ / ،
المجمس الوطني الفمسطيني يدين مجزرة الحولة في سوريا
عمان – الدستور :دان المجمس الوطني الفمسطيني في بيان لو أمس المجزرة البشعة التي تعرض ليا
شخصاً واصابة نحو
األطفال في سوريا ،والتي روعت العالم بأسره وأدت إلى مقتل ما ال يقل عن
في مذبحة دامية في منطقة الحولة في محافظة حمص.
وأكد المجمس أن ىذه المجزرة تعد جريمة من أبشع الجرائم التي ترتكب منذ اندالع األحداث في سوريا
مطالبا بتكثيف الجيود العربية والدولية لوقف نزيف الدم والمجازر .وطالب بفتح تحقيق يكشف ىوية
المجرمين الذين ارتكبوا ىذه المجزرة النكراء مطالبا الحكومة السورية ببذل جيودىا والمساعدة لموصول إلى
الحقيقة.
الدستور ،عمان/ / ،
سمطة الطاقة تحذر من زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في غزة
غزة :حذرت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة من أن التشغيل الحالي لمولد واحد فقط في محطة
التوليد لن يفي بجدول التوزيع المعمول بو حالياً ،مما ينذر بالعودة إلى برامج أقل من حيث اإلمداد بالكيرباء
التي قد تكون ألقل من ست ساعات يومياً نظ اًر لعدم توفر الوقود الالزم لذلك.
واعتبرت سمطة الطاقة "المماطمة المصرية ،والتعنت اإلسرائيمي والعراقيل الفمسطينية من حكومة رام اهلل
تحول دون وصول شحنة الوقود القطرية واالستفادة منيا فى ظل الحاجة الماسة ليا بحمول فصل الصيف".
قدس برس/ / ،
رام اهلل :زياد أبو عين يطمع دبموماسيا أوكرانيا عمى أوضاع األسرى
رام اهلل – القدس :التقى وكيل و ازرة شؤون األسرى والمحررين زياد أبو عين في مقر الو ازرة برام اهلل،
الثالثاء ،نائب وزير الخارجية األوكراني يافين مكيتنمو يرافقو سفير أوكرانيا لدى السمطة الوطنية ايفور
تورجيانو.
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وقدم أبو عين شرحا وافيا عن معاناة األسرى في سجون االحتالل واالنتياكات التي ترتكبيا إدارة مصمحة
السجون االسرائيميو بحقيم ،خصوصا سياسة االعتقال اإلداري التي كانت السبب الرئيس وراء إقدام األسرى
عمى خوض إضرابيم األخير عن الطعام.
القدس ،القدس/ / ،
محرر وضعه الصحي خطير
يحممون االحتالل المسؤولية عن حياة أسير ّ
نواب حماس ّ
حمل نواب المجمس التشريعي الفمسطيني عن حركة "حماس" ،االحتالل اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة
نابمسّ :
تم اإلفراج عنو عمى ضوء تدىور حالتو الصحية بشكل خطير.
عن حياة األسير
ّ
المحرر زىير لبادة والذي ّ
وأوضح نواب كتمة "التغيير واإلصالح" في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،االثنين ( | ) ،أن
تسمم بالدم
األسير
ّ
المحرر لبادة ( عاماً) من مدينة نابمس شمال الضفة الغربية المحتمة ،يعاني من حالة ّ
فضالً عن الفشل الكموي ،وىو ما حدى بسمطات االحتالل إلى إطالق سراحو يوم الخميس الماضي ،مشيرةً
مشددة في إحدى مستشفيات المدينة بسبب خطورة وضعو.
إلى أن لبادة يخضع حالياً لعناية طبية ّ
قدس برس/ / ،
االحتالل يمدد االعتقال اإلداري لنائب فمسطيني من حماس
الخميل :جددت محكمة إسرائيمية في سجن النقب الصحراوي ،الحكم اإلداري بحق النائب محمد ماىر بدر
من مدينة الخميل جنوب الضفة الغربية المحتمة ،لمدة أشير ولممرة الرابعة عمى التوالي.
ونقمت كتمة "التغيير واإلصالح" النيابية ،عن زوجة بدر ،الثالثاء (  ،) /أن المعمومات التي وردت
العائمة من داخل السجن ،تفيد أن إدارة السجن أصدرت حكميا المذكور ،دون االلتفات إلى االتفاق األخير
مع األسرى.
قدس برس/ / ،
 14أبو زهري :نفذنا ما طمب منا لممصالحة والكرة في ممعب فتح
غزة :أكد المتحدث باسم حركة "حماس" ،الدكتور سامي أبو زىري ،في بيان لو الثالثاء ( )5-22تمقى
"المركز الفمسطيني لإلعالم" نسخةً منو ،أن بدء عمل لجنة االنتخابات في قطاع غزة يعكس تصميم وارادة
"حماس" إلنياء االنقسام وتحقيق المصالحة.
وقال "لقد بدأت لجنة االنتخابات المركزية في غزة ممارسة عمميا اليوم في غزة ،من خالل لقاءات مع و ازرة
التعميم لفرز المشرفين عمى التسجيل االنتخابي ،وستستكمل المجنة ميمتيا لبدء عممية التسجيل بشكل عممي
خالل األيام القميمة المقبمة ،وىذا تم بعد المقاء الودي وااليجابي الذي عقدتو لجنة االنتخابات مع رئيس
رسميا أمام وسائل اإلعالم عن
الحكومة في غزة اسماعيل ىنية ووفد من حركة حماس ،وقد أعمنت المجنة
ً
ارتياحيا من مجمل ىذه المقاءات وأنيا بدأت ممارسة عمميا بشكل فوري".
مؤشر لمتممص من استحقاقات المصالحة ،وقال
ًا
وأعرب أبو زىري عن قمقو من أن تكون تصريحات األحمد
"لدينا قمق من أن تصريحات األحمد ىي تعبير عن رغبة فتح في العودة لخمق الذرائع الوىمية لتعطيل مسار
المصالحة وتجاوز االتفاقات الموقعة ،ونؤكد بالمقابل بأن حركة حماس التزمت بكل ما ىو مطموب منيا بما
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في ذلك تسييل عمل لجنة االنتخابات ،والكرة اآلن في ممعب فتح لاللتزام بما ىو مطموب منيا حسب الورقة
التفصيمية التي وقعت عمييا في القاىرة".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/5/29 ،
" 15الشاباك" :خمية لـ "كتائب المجاهدين" بسجن عسقالن خططت ألسر إسرائيمي
القدس المحتمة :زعم جياز األمن العام اإلسرائيمي (الشاباك) اكتشاف خمية خططت ألسر "مدني إسرائيمي"
لغرض المساومة عمى إطالق سراح عدد من األسرى الفمسطينيين.
وادعت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة أنو يتضح من التحقيقات التي أجراىا جياز الشاباك أن الخمية ُشكمت
داخل سجن (شيكما) في عسقالن ،حيث قضى عدد من أعضائيا محكومياتيم.
وقالت اإلذاعة َّ
إن "الخمية تضم نشطاء من منطقة الخميل وقطاع غزة ويقودىا الناشط في كتائب المجاىدين
التي انبثقت عن كتائب شيداء األقصى محمد َع ُمور من خانيونس" حسب ادعائيا.
أمنية -وفقا لإلذاعة -من َّ
أن "اكتشاف الخمية قد يؤدي إلى إلغاء التسييالت في ظروف
وحذرت مصادر ّ
اعتقال األسرى األمنيين التي تم االتفاق عمييا بعد اإلضراب عن الطعام ،ألن االتفاق الموقع معيم بيذا
الخصوص يمزميم بالكف عن أي ممارسات إرىابية من داخل السجون" حسب وصفيا.
السبيل ،عمان2012/5/30 ،
 16مخيم عين الحموة :تساؤالت فمسطينية عدة تتعمق بالصيغة المنوي إعالنها لالطار الفمسطيني الموحد
محمد صالح :برزت خالل الساعات الماضية تساؤالت فمسطينية عدة تتعمق بالصيغة المنوي اعالنيا
لالطار الفمسطيني الموحد التي تعمل عمى بمورتو "قوى التحالف الفمسطيني" و"القوى االسالمية" و"يسوق" لو
ممثل "حماس" في لبنان عمي بركة.
وقالت مصادر فمسطينية مطمعة "طالما اليدف المعمن لمصيغة المقترحة حماية المخيمات ومنع انزالقيا الى
اية فتنة في لبنان ،لماذ لم يتم اشراك "فتح" في االجتماع التمييدي االول الذي عقد في مخيم عين الحموة
بين "القوى االسالمية" و"قوى التحالف االفمسطيني" ،وىل من المنطقي ان حركة بمستوى "فتح" تبمّغ بنتائج
االجتماع وال تشارك فيو"؟
تضيف المصادر ان "فتح" ال توافق عمى اطالق صفة "المرجعية الفمسطينية" عمى الصيغة المنوي اعالنيا
كون "منظمة التحرير الفمسطينية" بالنسبة لحركة "فتح" ىي الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني ،ومن
الممكن ان تذىب "فتح" بمفردىا لمقاء امين سر "القوى االسالمية" وامين سر "قوى التحالف" من دون
مشاركة شريكتييا في "المنظمة"" :الجبية الشعبية" و"الجبية الديموقراطية"؟.
وكشفت المصادر ان موفدا الحد االحزاب االساسية في صيدا زار عين الحموة ،امس ،والتقى ممثمين عن
"القوى االسالمية" و"قوى التحالف" سعيا لمحصول عمى أجوبة لمتساؤالت الفتحاوية...
الى ذلك ،اعمن بركة بعد لقائو النائبة بيية الحريري في مجدليون ،أمس" ،استعداد الفصائل الفمسطينية
لتشكيل اطار سياسي فمسطيني موحد من اجل حماية المخيمات ومنع انزالقيا في اي فتنة قد تحصل في
لبنان" ،مؤكدا ان "وحدة لبنان وامنو واستق ارره ىي مصمحة وقوة لمقضية الفمسطينية".
في المقابل ،اعمن المسؤول الفمسطيني منير المقدح "ان الفمسطينين في لبنان ليسوا طرفا مع طرف في
التجاذبات الداخمية المبنانية ،واننا مع لبنان الواحد الموحد الن فمسطين ىي قضيتنا االولى واالخيرة ومن
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حقنا النضال بكافة الوسائل المتاحة ومن ضمنيا الكفاح المسمح من اجل استعادة وطننا والعودة الى ارضنا
في فمسطين.
السفير ،بيروت2012/5/30 ،
 17نتنياهو :يجب أن يكون هناك ق ار ار أشد صرامة ضد إيران
تل ابيب (رويترز)  -دوجالس ىاميمتون( ،إعداد حسن عمار لمنشرة العربية  -تحرير محمد عبد العال):
قال رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو يوم الثالثاء إن توقف إيران عن تخصيب اليورانيوم والتخمص
مما انتجتو بالفعل وتفكيك المنشآت التي تمكنيا من إنتاج المزيد ىو أقل ما يمكن أن يقنعو بأن طيران ليس
لدييا مشروع النتاج أسمحة نووية.
وأضاف في مؤتمر لمشؤون االستراتيجية في تل ابيب "ىذا ىو االختبار الحقيقي .بدون ذلك لن يكون ىناك
أي شيء ".وصرح بانو كان يتعين عمى القوى العالمية الست -التي أنيت االسبوع الماضي جولة ثانية من
المفاوضات مع إيران حول برنامجيا النووي المثير لمجدل وقررت عقد االجتماع القادم في موسكو يومي 12
و 12من يونيو حزيران-اتخاذ موقف أشد صرامة.
وقال نتنياىو "ال يتعين عمييم فحسب تشديد العقوبات بل يجب التأكيد عمى مطالبيم من إيران التي من
أجميا فرضوا العقوبات".
وكرر مطالبو بانو يتعين عمى إيران -إلى جانب التوقف التام عن تخصيب اليورانيوم -أن تزيل ايضا من
اراضييا كل المواد النووية التي جرى تخصيبيا بالفعل وأن تفكك المنشأة النووية الحصينة قرب مدينة قم.
وقال "ال يمكن إنياء البرنامج النووي اإليراني إال من خالل التزام إيراني واضح بتنفيذ تمك المطالب الثالثة
واتخاذ اجراءات لمتحقق بوضوح من حدوث ذلك".
وقال نتنياىو إن الخط األحمر األصمي كان قد تحدد عند درجة تخصيب  3.5في المئة وىي نسبة كافية
لتشغيل محطات الطاقة النووية المدنية ولكن تم التياون بشأنو.
وكالة رويترز لألنباء2012/5/29 ،

 18نتنياهو :ال نريد السيطرة عمى الفمسطينيين كما ال نريد أن يكونوا مواطنين إسرائيميين
القدس  -رام اهلل :دعا رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو ،رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية محمود
عباس الى العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل .وقال في سياق كممة ألقاىا الميمة الماضية في معيد دراسات
األمن القومي في تل أبيب "إننا ال نريد السيطرة عمى الفمسطينيين كما ال نريد أن يكونوا مواطنين
إسرائيميين" .وكرر نتنياىو تأييده لحل الدولتين "القوميتين" ،مشي اًر إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
يوفّر فرصة فريدة من نوعيا إلحالل السالم.
القدس ،القدس2012/5/30 ،
 19نائب نتنياهو :لن تقام دولة فمسطينية أبدا
المصدر  -الصحافة العبرية :قال نائب رئيس وزراء االحتالل سيمفان شالوم بأنو يعارض قيام أي دولة
فمسطينية ميما كانت .وأشار شالوم خالل مؤتمر عقد في مدينة رخوفوت شمالي شرق مدينة اسدود،
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الثالثاء  ،2012-5-22بعد ان سأل عن المخاطر من اقامة دولة فمسطينية فرد بالقول ":جميعنا ضد قيام
دولة فمسطينية ال سؤال حول ىذا االمر فاالمر منتيي فمن تقام اي دولة فمسطينية بأي حال من االحوال".
فمسطين أون الين2012/5/29 ،
" 20إسرائيل" تطالب جنودها بعدم السفر لتركيا وتتهم اردوغان بتنفذ عممية اغتيال لعالقات الدولتين
ذكرت القدس العربي ،لندن ،2012/5/30 ،عن زىير أندراوس ووليد عوض من الناصرة ،ورام اهلل ،أن
"إسرائيل" طالبت الثالثاء من جنودىا وضباطيا بعدم السفر الى تركيا خشية من اعتقاليم وتقديميم لممحاكمة
بتيمة االعتداء عمى السفينة التركية مرمرة.
وأضافت الحياة ،لندن ،2012/5/30 ،عن أسعد تمحمي من الناصرة ،أن نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية
عد تقديم النائب العام في تركيا الى محكمة اسطنبول ،لوائح اتيام تطالب بالسجن مدى الحياة
داني أيالون ّ
لرئيس ىيئة أركان الجيش اإلسرائيمي سابقاً غابي أشكنازي وثالثة مسؤولين أمنيين كبار سابقاً ،ب ـ «التصعيد
األخطر في العالقات بين البمدين» .واتيم مسؤول آخر في و ازرة الخارجية رئيس الحكومة التركية رجب
طيب أردوغان بتنفيذ «عممية اغتيال لمعالقات التركية اإلسرائيمية».
من جيتو ،أصدر الجنرال في االحتياط غابي أشكنازي بياناً جاء فيو أن تركيا ىي دولة ميمة وليا كما
إلسرائيل مصالح مشتركة في دعم استقرار الشرق األوسط «وأنا واثق بأن الغمبة ستكون في نياية المطاف
لممنطق السميم» .وتابع أنو منذ المحظة األولى «دافعت عن جنودنا الذين أدوا عمميم من أجل إسرائيل ،واذا
كان الثمن ىو أالّ ّّ ّّ ّّ ّّ أقوم بزيارة لتركيا ،فإنني سأدفعو».
وقدر أيالون أنو ستتم ممارسة ضغوط سياسية عمى تركيا لشطب الموائح «ونحن نرى تقديم لوائح االتيام
ّ
ببالغ الخطورة ،إذ إنيا تجاوزت كل الحدود» .وتابع أن إسرائيل ستعرف كيف توفر الحماية القانونية
لمواطنييا .وأشار إلى ان ىذه اإلجراءات القضائية التركية «يمكن ان تكون ليا تداعيات خطيرة عمى الحمف
األطمسي والقوات األميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى».
" 21معاريف" :تركيا سعت لدى مسؤولين اسرائيميين لتقديم اعتذار قبل تقديم لوائح االتهام
نقل موقع "معاريف" عمى الشبكة ،اليوم الثالثاء [أمس] ،أن تركيا أعمنت عن عزميا تقديم طمب ومذكرة
رسمية لتسميم أشكنازي وجنراالت الجيش اإلسرائيمي المتورطين في االعتداء عمى أسطول الحرية ،لمسمطات
التركية لتقديميم لممحاكمة .وأفاد الموقع أن رجل األعمال التركي من أصول ييودية جاك قمحي زار إسرائيل
األسبوع الماضي ،والتقى س ار بعدد من كبار المسؤولين في إسرائيل بينيم ،شمعون بيرس ،فيما رفض مكتب
نتنياىو أن يصادق أو ينفي ما إذا كان قمحي التقى أيضا برئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنيامين نتنياىو.
وقالت مصادر إسرائيمية إن الحكومة التركية سبق ليا وأن استعانت بخدمات قمحي لتمرير رسائل لحكومة
إسرائيل.
وبحسب موقع "معاريف" فقد سعى قمحى عند المسؤولين اإلسرائيميين لحثيم عمى االعتذار لتركيا عن مقتل
مواطنييا التسعة ودفع تعويضات لعائالتيم.
وعمى الصعيد نفسو قالت اإلذاعة اإلسرائيمية صباح اليوم إن و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،تجري مشاورات
حثيثة لمعرفة تداعيات القرار التركي وأثره عمى مصير الجنراالت المطموبين لمعدالة التركية ،وعمى قدرتيم
عمى التنقل والحركة خارج إسرائيل ،وزيارة دول أوروبية ،خوفا من أن يتم توقيفيم أو تسميميم لتركيا.
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 22بيريز :األسد أصبح قاتل السوريين
القدس :قال الرئيس االسرائيمي شيمون بيريز أمس ان االسد اصبح «قاتال» لشعبو .وقال لمصحافيين خالل
لقائو الرئيس االلماني يواكيم غاوك« :رئيسيم الذي من المفترض ان يكون والدا المتيم اصبح قاتميم»،
مضيفا« :ال يمكن ان يبقى احد غير مبال بذلك».
ورأى بيريز ان «ردود الفعل كانت حتى اآلن تصريحات ولالسف التصريحات ال توقف القتمة والمغتالين.
حان الوقت لمساعدة السوريين عمى تحقيق السالم والحصول عمى حريتيم».
الراي ،الكويت2012/5/30 ،
 23يدلين :ضرب إيران أقل خط ار عمى "إسرائيل" من امتالكها لمقنبمة الذرية
قال مدير مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي ،الجنرال احتياط عاموس يدلين ،أمس الثالثاء ،إنو عندما
تحين لحظة اتخاذ القرار في الشأن اإليراني ،فإن توجيو ضربة عسكرية إليران ،ىو أقل خط ار عمى إسرائيل
من امتالك إيران لمقنبمة الذرية.
جاءت أقوال يدلين ،الذي شغل منصب رئيس االستخبارات العسكرية "أمان" سابقا ،خالل مؤتمر عقده مركز
األمن القومي اإلسرائيمي أمس ،في تل أبيب ،وناقش القضايا المدرجة عمى جدول أعمال األمن اإلسرائيمي،
بمشاركة رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو.
عرب 2012/5/30 ،48

 24الشاباك يشدد المراقبة عمى البنوك خوفا من الحرب اإللكترونية
أفادت صحيفة "ىآرتس" ،اليوم ،األربعاء ،أن جياز األمن اإلسرائيمي ،الشاباك" ،قد عزز في األشير األخيرة
من مراقبة شبكات الحواسيب في المصارف اإلسرائيمية ،عبر ما يسمى بـ"السمطة الوطنية ألمن المعمومات
(رام)" ،وذلك خوفا من "ىجوم إرىابي" ضمن الحرب اإللكترونية عمى شبكات الكمبيوتر التابعة لممصارف
اإلسرائيمية المختمفة ،التي تعتبر ذراعا رئيسية في نشاط االقتصاد اإلسرائيمي.
وقالت الصحيفة إنو من المنتظر أن يقوم الشاباك بتشديد المراقبة إذا تمقى طمبا رسميا من المصارف
اإلسرائيمية بضميا لقائمة الشركات المعرفة بأنيا "بنى تحتية ضرورية" .إذ ينص القانون اإلسرائيمي عمى
وضع كافة المرافق والبنى المعرفة بأنيا ضرورية ،تحت إشراف ومراقبة السمطة الوطنية ألمن المعمومات.
وأشارت الصحيفة إلى أنو من بين الجيات والييئات التي تخضع ليذه المراقبة :شركة الكيرباء اإلسرائيمية،
شركة القطارات ،بيزك ،وسوق األوراق المالية .أما المصارف وبضمنيا بنك إسرائيل المركزي فقد عارضوا
طيمة الوقت وضعيم تحت إشراف الييئة المذكورة ،خوفا من أن يؤدي تدخل الشاباك في شبكاتيم
التكنولوجية إلى نفور المستثمرين األجانب عن االستثمار فييا أو شراء أسيميا أو حتى إيداع األموال فييا.
مع ذلك ،قالت مصادر لمصحيفة إنو عمى الرغم من ىذه المعارضة ،إال أن المصارف اإلسرائيمية المختمفة
ستضطر إلى االنضمام لقائمة المرافق الوطنية في إسرائيل قريبا ،عمما بأن المصارف والبنوك اإلسرائيمية
بدأت مؤخ ار التعاون مع جياز األمن العام في ىذا السياق.
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 25وزارة الخارجية اإلسرائيمية :الغرب يتعهد بعدم تسميم أشكنازي وجنراالت آخرين لتركيا
تل أبيب  -نظير مجمي :أبمغت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية كال من رئيس أركان الجيش السابق ،غابي
أشكنازي ،وأعضاء رئاسة األركان ،بأنيم يستطيعون السفر إلى جميع دول الغرب باستثناء تركيا ،حيث تمقت
تعيدات من ىذه الدول بأن ال يتم اعتقاليم أو تسميميم لمسمطات التركية لمحاكمتيم بتيمة ارتكاب جرائم
حرب.
وذكرت مصادر في الخارجية اإلسرائيمية أن الئحة االتيام تمتد عمى  144صفحة ،تتضمن  4اتيامات
أساسية بينيا قتل تسعة من ركاب السفينة التركية والمس والتنكيل بـ 114ناشطا ،كان ىميم التضامن
السممي مع قطاع غزة وفك الحصار اإلسرائيمي عنو .ويستدل من الئحة االتيام عمى أنو في حال قدوم
األربعة إلى تركيا سيتم اعتقاليم فورا ،وأن الشرطة التركية أصدرت أمر اعتقال ضدىم لإلنتربول.
الشرق األوسط ،لندن2012/5/30 ،
 26مدير المركز االكاديمي اإلسرائيمي في مصر سابقا :العالقات بين تل أبيب والقاهرة غير واردة
الناصرة ـ زىير أندراوس :قال د .يوسي أميتاي ،المحاضر في جامعة بئر السبع ومدير المركز األكاديمي
اإلسرائيمي في مصر سابقًا ،إن العالقات اإلسرائيمية المصرية ليس ميمة بالمرة بالنسبة لممواطنين
المصريين ،الذي سيدلون بأصواتيم في جولة االنتخابات القادمة بين مرشح اإلخوان المسممين ،محمد
مرسي ،وأحمد شفيق.
وساق قائالً في مقابمة أمس الثالثاء مع إذاعة الجيش اإلسرائيمي إن ىناك ثالث قضايا مركزية تُشغل
المواطن المصري :األمن الشخصي ،الذي افتقد بعد الثورة ،إعادة بناء االقتصاد المصري والشفافية
الديمقراطية ،الفتًا إلى أنو ،عمى ما يبدو ،فإن أحمد شفيق ىو المرشح األفضل بالنسبة لمدولة العبرية .وساق
الخبير اإلسرائيمي قائالً إن المعركة القادمة بين الرجمين ستكون حامية الوطيس ،ألن كالىما ضعيف،
ويحتاج إلى دعم من القوى األخرى ،الفتا إلى أنو ليس من مصمحة المرشحين إطالق التصريحات
الحربجية.
من ناحيتو ،قال محمل شؤون الشرق األوسط في صحيفة (ىآرتس) د .تسفي بارئيل في ٍ
مقال لو ،سمط فيو
األضواء عمى اتفاقية السالم الموقعة بين مصر واسرائيل ،قال إن الضباب الكثيف يغطي عيني إسرائيل
خالل انتظارىا ىوية الرئيس الجديد لجارتيا مصر وخصوصا بعد الحداد السياسي لسقوط الحميف ،في إشارة
إلى الرئيس المخموع حسني مبارك.
وأضاف :طريق مصر الجديد عمى تعقيده واحتماالتو وأخطاره ىو في نظر إسرائيل أصوات خمفية ليست ليا
أىمية ،فإسرائيل ال ترى أىمية إال لسالمة اتفاقية كامب ديفيد ،ومن المؤكد أن استمرار وجودىا ىو
االمتحان الوحيد لعالقات الدولتي.
وفي ىذا السياق قال سفير تل أبيب األسبق في القاىرة ،تسفي بارئيل إن العالم العربي في شبو ثورة،
والمصريون يرجمون القارب لكنيم لن يغرقوه ،عمى حد وصفو.
أما مركز بيغن السادات فقد حذر من احتمال عودة الخطر عمى الجبية الجنوبية الشاسعة والمترامية
األطراف ما يعنى ليس فقط تخفيف الضغط عمى الجبيات األخرى ،وتحديدا في الشمال مع حزب اهلل
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المبناني ،وانما إعادة نشر الجيش اإلسرائيمي وتوسيع الذراع البرية ،وتخصيص موازنات ىائمة إلعادة
االنتشار عمى الحدود المصرية.
القدس العربي ،لندن2012/5/30 ،
 27يعمون :المحادثات بين الغرب وايران حول الممف النووي لم تحقق شيئا
دوجالس ىاميمتون( ،إعداد حسن عمار لمنشرة العربية  -تحرير محمد عبد العال) :قال موشي يعمون نائب
رئيس الوزراء اإلسرائيمي في وقت سابق يوم الثالثاء ان المحادثات التي جرت االسبوع الماضي في بغداد
بين القوى الست وايران لم تحقق شيئا .وقال يعمون في تعميقو عمى محادثات بغداد انيا لم تسفر اال عن
"مزيد من كسب الوقت إليران ".وقال يعمون لراديو الجيش اإلسرائيمي "لم يتحقق شيء ممموس سوى اعطاء
اإليرانيين ثالثة أسابيع أخرى أو نحو ذلك لتمضي في المشروع النووي إلى حين موعد االجتماع القادم في
موسكو.
"ولالسف ال أرى شعو ار بمدى الحاح االمر بل ربما يكون في مصمحة بعض الالعبين في الغرب اطالة أمد
الوقت وىو ما سيصب بال شك في صالح إيران".
وكالة رويترز لألنباء2012/5/29 ،
" 28إسرائيل" ترعى حاخامين غير متشددين لممرة االولى
القدس (رويترز)  -رفقي فخري لمنشرة العربية  -تحرير محمد عبد العال :قالت و ازرة العدل يوم الثالثاء إن
إسرائيل ستدفع رواتب الحاخامين غير المتشددين لممرة االولى في اجراء أشاد بو الييود االصالحيون الذين
وصفوه بأنو "تاريخي" لكنو اجراء يجعل المتشددين يسيطرون عمى معظم الخدمات الدينية في البالد .وفي
عام  2005قدم عدد من الجماعات الييودية الميبرالية التماسا الى المحكمة العميا لتمقي تمويل من الدولة
لمناصب بالبمدية يشغميا حاخامون غير متشددين .وقالت الحكومة في ردىا عمى المحكمة انيا ستتولى
رعاية المناصب الجديدة بدافع االحترام الولئك الحاخامين غير المتشددين لكن القرار "لن يكون لو تأثير
عمى الحكم في االمور الدينية".
وكالة رويترز لألنباء2012/5/29 ،
" 29إسرائيل" تفشل في إقناع شبان وشابات فمسطينيي " 48بالخدمة المدنية"
الناصرة-برىوم جرايسي :أثبتت معطيات رسمية إسرائيمية نشرت أمس الثالثاء ،أن المؤسسة اإلسرائيمية
فشمت عمميا في إقناع شبان وشابات فمسطينيي  42في االنخراط في ما يسمى بـ "الخدمة المدنية" تطوعا،
كبديل لمخدمة العسكرية في جيش االحتالل التي ال تشمميم ،إذ أن نسبة الذين تجاوبوا في العام الماضي
من ناحية فعمية حوالي عن .% 3
وقال تقرير تسممتو المجنة الخاصة التي أقامتيا حكومة بنيامين نتنياىو في األيام األخيرة ،لبحث كيفية
فرض ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" عمى العرب ،وضع خيار امام االصوليين الييود (الحريديم) لمخدمة ما في
الجيش أو في "المدنية" ،إن عدد الشبان والشابات العرب الذي انخرطوا تطوعا في العام الماضي في ما
يسمى بـ"الخدمة المدنية" حوالي  2400شاب وشابة.
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ولكن ىذا العدد ىو من أبناء أعمار  12وحتى  20عاما ،وىناك من يختار "التطوع" في جيل متأخر أكثر،
وفي معدالت المرحمة الحالية ،فإنو سنويا يبمغ نحو  22ألفا من الشبان والشابات العرب عمر  12عاما،
بمعنى أن الحديث يجري عن " 2400متطوع" من نحو  25ألف شاب وشابة من ىذه الشريحة العمرية،
بمعنى أن نسبة المتطوعين في حدود  % 3من شبان فمسطينيي .42
وتسعى إسرائيل الرسمية في السنوات األخيرة إلى تحفيز الشبان والشابات العرب لمتطوع في ىذه الخدمة،
وتعرض عمييم مغريات مالية ،مثل منحة مالية مباشرة بعد الخدمة وتخفيض في القسط الجامعي في السنة
الجامعية األولى ،وغيرىا من المغريات ،وعمى الرغم من كل ىذا ،فإن نسبة التجاوب تبقى ضئيمة.
وفي حديث لـ "الغد" قال المحامي أيمن عودة ،رئيس لجنة مناىضة الخدمة المدنية ،المنبثقة عن لجنة
المتابعة العميا لفمسطينيي ( 42لجنة تنسيق وطنية عميا) ،عمى الرغم من ضآلة نسبة الذين قبموا بيذه
المذلة ،إال أننا نسعى إلى تقميصيا أكثر.
الخدمة ُ
وتابع عودة قائال لـ "الغد" إن المؤسسة اإلسرائيمية تبحث عن صياغات معسولة لتجميل ىذه الخدمة التي
تشرف عمييا و ازرة الحرب.
عمان2012/5/30 ،
الغدّ ،
 02مفتي القدس يدعو العرب والمسممين لعدم وضع عراقيل أمام زيارة القدس
رام اهلل :قال مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسين فى مؤتمر صحفي عقده اليوم الثالثاء فى
مدينة رام اهلل ،إنو يتوجب عمى العالمين العربي واإلسالمي عدم وضع العراقيل أمام زيارة القدس واألقصى
لدعم صمود أىل المدينة ،وانو ال يوجد ما يمنع ذلك شرعا.
وردا عمى سؤال حول انشغال العالمين العربى واإلسالمى فى فتاوى تحريم زيارة القدس واألقصى ،فى الوقت
الذى تواصل فيو إسرائيل تيويد المدينة المقدسة والقضاء عمى معالميا اإلسالمية ،قال المفتي ،إنو فى
الوقت الذى ال يقدم فيو من يقف وراء الفتاوى شيئا لمقدس عمييم أال يعترضوا عمى زيارة المدينة وان كانت
تحت االحتالل المؤقت .وناشد وسائل اإلعالم بالتركيز عمى حصار المدينة المقدسة ،ألن الحصار الذى
بدأ عام  2991مستمر وازداد سوءا بعد بناء جدار الفصل العنصرى من أجل تيويد المدينة.
اليوم السابع ،مصر0260/4/00 ،
 06قراقع :االحتالل يمدد االعتقال اإلداري  02أسي ار
غزة -حامد جاد :مددت أجيزة أمن االحتالل صباح امس الثالثاء ،اعتقال  8أسرى إداريا لمدد متفاوتة.
وكشف عيسى قراقع وزير شؤون األسرى في السمطة الفمسطينية النقاب عن أن االحتالل اقترف بحق
األسرى منذ منتصف الشير الجاري في اعقاب وقف إضرابيم عن الطعام جممة من االنتياكات أبرزىا
تجديد االعتقال اإلداري لنحو  03أسيرا.
عمان0260/4/02 ،
الغدّ ،
 00أسرى غزة يرفضون عرضاً إسرائيمياً بزيارة ذويهم كل شهرين لنصف ساعة
رام اهلل :اكد األسير جمال الرجوب ممثل أسرى سجن رامون اإلسرائيمي أن أسرى قطاع غزة رفضوا عرضا
قدمو مدير السجن يقضي بالبدء من الشير القادم بترتيب زيارات لذوي أسرى قطاع غزة كل شيرين ولمدة
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نصف ساعة فقط .وقال إن أسرى القطاع رفضوا ذلك واعتبروه محاولة من إسرائيل لمتنصل من االتفاق
الذي يقضي بتنظيم زيارات ألسرى قطاع غزة عمى غرار أسرى الضفة الغربية كل شير مرتين ولمدة 55
دقيقة .وجاءت أقوال الرجوب خالل زيارة محامي الو ازرة رامي العممي في سجن رامون حيث التقى مع عدد
من األسرى.
المستقبل ،بيروت0260/4/02 ،
 00مؤسسة التضامن :االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لثمانية أسرى
محافظات – وكاالت :ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان أن سمطات االحتالل اإلسرائيمية مددت
صباح امس ،اعتقال ثمانية أسرى إداريا لمدد متفاوتة ،بينيم نائب في المجمس التشريعي عن مدينة الخميل.
ويأتي ىذا التمديد في اطار الخروقات االسرائيمية لالتفاق الذي وقعتو مصمحة السجون مع األسرى النياء
اضراب مفتوح خاضو حوالي ألفي أسير ،وفيما واصل عدد من االسرى اضرابيم المفتوح عن الطعام بدأ
آخرون بالتمويح بخوض معركة أمعاء خاوية جديدة.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0260/4/02 ،
 05األسير ضرار أبو سيسي يبدأ اضراباً تدريجياً عن الطعام
رام اهلل :أفاد محامي و ازرة شؤون األسرى والمحررين كريم عجوة أن األسير ضرار أبو سيسي المعزول في
سجن عسقالن بدأ بخطوات احتجاجية تدريجية بإرجاع وجبات الطعام احتجاجا عمى استمرار بقائو في
العزل االنفرادي وعدم التزام إدارة السجون بإنياء عزلو أسوة ببقية زمالئو المعزولين واستجابة لالتفاق الذي
وقع بين قيادة اإلضراب ومصمحة السجون.
وذكر أبو سيسي لممحامي أنو بدأ منذ أسبوع بإرجاع وجبة طعام كل يوم وأنو سيستمر في ذلك حتى
الخميس المقبل وبعدىا في حال لم يتم إخراجو من العزل فإنو سيبدأ بإرجاع وجبتين يوميا.
وقال أبو سيسي أنو سيبدأ من اليوم بالتوقف عن تناول األدوية احتجاجا عمى عدم إخراجو من العزل
االنفرادي ،حيث يتناول أبو سيسي  5أنواع من األدوية لممعدة والقمب والضغط باإلضافة لمبخاخ.
الحياة الجديدة ،رام اهلل0260/4/02 ،
 04األسيران الريخاوي والسرسك يناشدان عباس إنقاذ حياتهما
غزة -حامد جاد :نقل محامي نادي األسير رسالة من األسيرين المضربين عن الطعام محمود السرسك
وأكرم الريخاوي ناشدا فييا الرئيس محمود عباس ورئيس النادي قدورة فارس ووزير األسرى قراقع بالتدخل
العاجل إلنقاذ حياتيما .ويواصل السرسك منذ ما يقارب  57يوماً إضرابو عن الطعام ويعاني من حاالت
إغماء بمعدل ثالث مرات يوميا فيما مضى عمى اضراب األسير الريخاوي عن الطعام  59يوما عمى التوالي
ويعاني بحسب الرسالة وضعا صحيا متدىو ار وحالة غيبوبة متكررة .
وجاء في الرسالة "نناشد الرئيس محمود عباس ووزير األسرى عيسى قراقع ورئيس نادي األسير قدورة فارس
التدخل العاجل إلنقاذ حياتنا فيذه ىي الصرخة األخيرة لنا في الوقت الذي ال رجعة فيو عن قراري فنحن
سنواصل اإلضراب عن الطعام حتى النصر او االستشياد في سبيل اهلل ".
الغد ،عمان0260/4/02 ،
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 01قراقع :إدارة السجون اإلسرائيمية تفرض عقوبات بحق أسرى نفحة
رام اهلل :قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع ،اليوم الثالثاء ،إن إدارة مصمحة السجون
اإلسرائيمية ،فرضت عقوبات جماعية عمى أسرى سجن نفحة.
وأضاف قراقع في اتصال ىاتفي مع 'وفا' ،إن وحدة إسرائيمية متخصصة بقمع األسرى اقتحمت قسمي
( )20،25في سجن نفحة ،وشرعت بتفتيش األسرى بشكل استفزازي ،قبل أن تقوم بإغالق القسمين ،وتمنع
األسرى من الخروج إلى 'الفورة' .وأشار إلى أن إدارة المعتقل منعت أىالي أسرى محافظتي الخميل وبيت لحم
من زيارة أبنائيم في سجن نفحة ،بعد أن وصموا إلى المعتقل.
وأشار وزير األسرى إلى أن أسرى نفحة قاموا بإعادة وجبات الطعام احتجاجا عمى قيام إدارة السجن باقتحام
قسمي  20،25ومنع ذوييم من الزيارة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)0260/4/00 ،
 05الشيخ كمال الخطيب يح ّذر االحتالل من تداعيات تصعيد االعتداء عمى المسجد األقصى
الناصرة :ح ّذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة عام  ،2958الشيخ كمال
مؤكدا أن"
الخطيب ،االحتالل اإلسرائيمي وقيادتو من "تبعات تصعيد االعتداء عمى المسجد األقصى"،
ً
المسجد المبارك والقدس تيفو لو قموب  2533مميون مسمم ،ىم طوفان ىادر سينتصرون قريباً لمقدس
وردا عمى قيام مجموعة من جنود االحتالل برفع العمم اإلسرائيمي قبالة قبة الصخرة أمس
واألقصى"ً .
االثنين؛ قال الخطيب "المغزى واضح وىو محاولة إثبات السيادة اإلسرائيمية الصييونية عمى المسجد
األقصى المبارك ،وىذه الخطوة ال يمكن النظر إلييا بانفصال أو ببعد عما سبقيا من خطوات ،حيث أن
يفوت أي فرصة إالّ وسعى من
المؤسسة اإلسرائيمية ومنذ االحتالل في الخامس من حزيران عام  ،2975لم ّ
خالليا لمحا ولة إثبات سيادتو عمى المسجد األقصى المبارك ،سواء كان عبر االعتداء عمى ىذا المسجد،
تحت دعوى الحفريات في مكان زعموا أنو يخصيم ،أو عبر االعتداء المباشر من خالل الحريق الذي كان
تتم ىذه األيام
بتاريخ الحادي والعشرين من آب (أغسطس) عام  ،2979أو كان عبر مشاريع االقتحام التي ّ
 ،وليس بعيداً عنيا معصم الكنس الذي يحيط بالمسجد األقصى".
وأضاف "أن دخول مجموعة من الجنود الصياينة إلى ساحات المسجد األقصى ،ويرفعون عمماً إسرائيمياً
بطول ثالثة أمتار ،يمثل تصعيداً خطي اًر وانتياكاً ساف اًر ووقاحة من ىذا المحت ّل ،الذي يبدو انو ال حدود ليذه
الوقاحة وال ليذا الصمف الذي يمارسو".
قدس برس0260/4/00 ،
 08وزارة الشؤون المدنية" :إسرائيل" ستسمم رفات شهداء مقبرة األرقام يوم الخميس
رام اهلل :أكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مساء أمس ان اسرائيل ستسمم جثامين شيداء مقبرة األرقام
لمسمطة الوطنية يوم غد الخميس .وقال الشيخ في تصريح صحفي وصل لـ «الحياة الجديدة» انو «بعد جيود
مضنية مع الطرف االسرائيمي وتدخل الرئيس محمود عباس شخصياً ،تم االتفاق مع الطرف االسرائيمي
عمى تسميم السمطة الوطنية الفمسطينية المجموعة األولى من رفات شيداء الثورة الفمسطينية الذين دفنوا في
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مقابر األرقام االسرائيمية .وسيتم تسمم رفاتيم يوم الخميس القادم الموافق 1321/5/02م وستجري ليم مراسم
رسمية في المقاطعة بحضور ومشاركة فخامة رئيس دولة فمسطين والقيادة الفمسطينية».
الحياة الجديدة ،رام اهلل0260/4/02 ،
 00قوات االحتالل تتوغل جنوب قطاع غزة وسط إطالق نار كثيف
غزة :توغمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثالثاء ( ،)5|19في بمدة الق اررة،
شمال شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة) ،وقامت بأعمال تجريف لألراضي وسط إطالق نار كثيف.
كبير من اآلليات والدبابات اإلسرائيمية ،يزيد عددىا عن عشر
وقال راصد ميداني لـ "قدس برس" إن عد ًدا ًا
آليات عسكرية ،انطمقت من "بوابة كيسوفيم" العسكرية ،واتجيت نحو بمدة الق اررة وسط إطالق نار كثيف.
وأضاف الراصد أنو صاحب عممية التوغل واطالق النار ،إطالق اربع قذائف دخانية سقطت في الوادي
دون أن توقع إصابات في أرواح المواطنين الفمسطينيين .ويشار إلى أن قوات االحتالل تتوغل باستمرار في
المناطق الحدودية وسط اطالق نار كثف.
قدس برس0260/4/00 ،
خاصة لالعتداء عمى الفمسطينيين بالضفة
 52غسان دغمس لـ"قدس برس" :المستوطنون ش ّكموا فرقًا
ً
نابمس :كشف مسؤول ممف االستيطان في الضفة الغربية غسان دغمس النقاب عن أن المستوطنين الييود
خاصة مسمحة لتنفيذ اعتداءات منظمة ضد المواطنين الفمسطينيين في القرى والبمدات في أنحاء
ش ّكموا فرقًا
ً
الضفة.
وقال دغمس ،في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"" :ىناك تنظيم إرىابي مسمح لممستوطنين ،في ضوء
إعالني م عن تشكيل "فرق حماية" قبل عدة أسابيع ،ميمتيا حماية المستوطنات ،ولكن في الحقيقة ميمتيا
ليس حماية المستوطنات ،وانما العربدة والقتل واالعتداء عمى المواطنين وممتمكاتيم" ،الفتًا األنظار إلى أن
"لكل فرقة من ىذه الفرق ،نشاط معين ،فيناك فرقة لحرق األشجار ،وأخرى إللقاء الحجارة".
قدس برس0260/4/00 ،
 56تقرير :استشهاد  6541طفال فمسطينيا برصاص االحتالل منذ اندالع انتفاضة األقصى 0222
بمناسبة يوم الطفولة العالمي الذي يصادف في  7/2من كل عام ،فإن األطفال الفمسطينيين ما زالوا
يتعرضون النتياكات واعتداءات مستمرة من قبل قوات االحتالل والمستوطنين ،إذ كانت في اآلونة األخيرة
حممة شرسة ضد األطفال القصر ،حيث أقدمت قوات االحتالل عمى اعتقال عشرات األطفال منيم  ،في
محافظات الضفةالغربية.
يمثل األطفال في فمسطين يمثمون ما نسبتو  % 51من المجتمع الفمسطيني ،ولقد تعرض األطفال في
انتفاضة األقصى إلى اعتداءات متكررة من استيداف مباشر ،نتيجة القصف اإلسرائيمي واطالق النيران
عمييم ،واالعتقاالت المستمرة بحقيم ،واستشيد أكثر من  2557طفال،وجرح أكثر من  5333طفل وال يزال
في سجون االحتالل  125طفال حتى تاريخ .1321/5/19
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تستعرض دائرة إعالم الطفل في و ازرة اإلعالم بمناسبة يوم الطفل العالمي ابرز االنتياكات التي تمارس
بحق اطفال فمسطين ،حيث ان ىذه االنتياكات تصاعدت في اآلونة األخيرة من قبل قوات االحتالل
والمستوطنين.
االعتقاالت منذ بداية عام 0260
قوات االحتالل خالل مداىماتيا لمدن الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن ()255
اعتقمت ّ
طفالً فمسطينيا تقل أعمارىم عن الثامنة عشرة من أعمارىم .
الشهداء األطفال
استشيد منذ بداية انتفاضة األقصى في نياية عام  1333ولغاية  1321/0/02حوالي  2557طفال
إصابات في صفوف األطفال منذ بداية انتفاضة األقصى في عام 0222
أصيب أكثر من  5333طفل بجروح مختمفة ،نتيجة االعتداءات عمييم من قبل قوات االحتالل
والمستوطنين.
أطفال القدس
شيد عام 1323اعتقال ( )2333طفل فمسطيني تتراوح أعمارىم ما بين  25-25وكانت النسبة االكب رمن
االعتقاالت في محافظة القدس  ،حيث بمغت حاالت االعتقال  533حالة.وتمييا محافظة الخميل وسائر
المحافظات وجاءت اعتقاالتيم بسسب ادعاءات االحتالل بأنيم يرشقون الحجارة باتجاه سيارات
المستوطنين.
احصائية عمالة االطفال
حوالي  75ألف طفل %7.3من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية  25-5سنة ىم أطفال عاممين
سواء بأجرأو بدون اجر عام %8.3 1323في الضفة الغربية و %0,2في قطاع غزة ومن الواضح أن
نسبةاألطفال الذكور المنخرطين في العمل ىي األعمى  %5,5مقارنة باألطفال اإلناث %5,1
وزارة اإلعالم ،السمطة الوطنية الفمسطينية0260/4/00 ،
 50استطالع %50 :من الفمسطينيين مع إجراء االنتخابات حتى لو لم تُحل مشكمة االنقسام
رام اهلل :أظير استطالع جديد لمرأي العام الفمسطيني أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال ،ونشرت نتائجو
أمس ،أن الفمسطينيين متشائمون إزاء فرص إنياء االنقسام ،وأن الغالبية العظمى مع إجراء االنتخابات
العامة المعطمة بسبب االنقسام .وبين االستطالع أن نسبة كبيرة ( 50في المئة) مع إجراء االنتخابات حتى
لو لم تُحل مشكمة االنقسام.
وفي حال إجراء انتخابات عامة قال  51في المئة من المستطمعين إنيم سيقترعون لحركة «فتح» مقابل
 29.5قالوا إنيم سيختارون حركة «حماس» .وتوزع الباقي بين المستقمين والقوى الصغيرة.
وفي حال تنافس كل من القائد «الفتحاوي» مروان البرغوثي وزعيم حركة «حماس» خالد مشغل عمى
الرئاسة قال  53.1إنيم سيختارون البرغوتي فيما اختار  13.5في المئة خالد مشعل .بينما فضل 15.2
عدم االقتراع.
وأظير االستطالع تشاؤم الفمسطينيين إزاء فرص نجاح محادثات المصالحة بين «فتح» و»حماس» إذ
 58.5في المئة إنيم ال يتوقعون حدوث المصالحة مقابل  53.1في المئة توقعوا حصوليا.
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وحول مستقبل السمطة الفمسطينية أظير االستطالع أن أكثرية من  77.7في المئة ترى أن ىناك ضرورة
لبقاء السمطة والمحافظة عمييا مقابل  17.9في المئة يرون أن ىناك ضرورة لحميا .وأظير االستطالع أن
حوالى نصف الفمسطينيين يرى أن حركة «فتح» لم تنجح في إصالح ىيكمية الحركة ،والنصف يرون أنيا لم
تنجح في محاربة الفساد.
وقالت غالبية  81.0في المئة إن الفساد موجود في السمطة .واعتبرت أكثرية  55.1في المئة أن حرية الرأي
في المجتمع الفمسطيني متاحة إلى درجة قميمة أو قميمة جداً.
وحول التوجيات السياسية قالت أكثرية من  78.2في المئة إن عمى القيادة الفمسطينية استئناف جيودىا في
األمم المتحدة من أجل الحصول عمى االعتراف بالدولة الفمسطينية المستقمة.
وبخصوص الحل األمثل لمقضية الفمسطينية ال تزال النسبة األكبر  59.5في المئة ترى أن حل الدولتين ىو
األفضل ،مقابل  15.9في المئة يرون أن األفضل ىو حل الدولة الواحدة الثنائية القومية .وفضمت أكثرية
من حوالى  83في المئة المقاومة السممية لنيل الحقوق الفمسطينية.
الحياة ،لندن0260/4/02 ،
 50مسيرة في رام اهلل تضامناً مع األسرى المضربين
رام اهلل :شارك عشرات المواطنين ،مساء اليوم الثالثاء ،في مسيرة "أوركست ار األمعاء الخاوية الثانية" تضامناً
مع األسرى المضربين عن الطعام في السجون االسرائيمية .وارتدى بعض المشاركين في المسيرة التي جابت
عدداً من شوارع رام اهلل ،ثيابا شبيية بالمباس الخاص باالسرى ،وقرعوا الطناجر ،واآلواني الفارغة ،في اشارة
لمجوع واضراب األسرى ،وتعبي ار عن رفضيم حالة الصمت ازاء مواصمة عدد من االسرى االضراب عن
الطعام .وشارك في المسيرة الشيخ خضر عدنان ،الذي دعا وسائل اإلعالم العربية بالتركيز عمى قضايا
األسرى ،معتب ار اضرابيم ثورة تستوجب اىتمام كافة وسائل اإلعالم بو.
القدس ،القدس0260/4/00 ،
 55مسمحون لعائمة فمسطينية يحررون طفال مخطوفا في رفح المصرية
غزة :اقتحم اثنا عشر مسمحا من عائمة تقطن مدينة رفح الفمسطينية رفح المصرية فجر أمس عبر األنفاق
وقاموا بتحرير طفل لمعائمة الفمسطينية كانت عائمة في الشق المصري قد قامت باختطافو .وقالت مصادر
فمسطينية إن المسمحين الذين ينتمون إلى العائمة الفمسطينية تمكنوا بعد اشتباك عنيف من تحرير الطفل
والعودة بو إلى عائمتو في رفح الفمسطينية.
الشرق األوسط ،لندن0260/4/02 ،
 54الخميل :االحتالل يعتدي عمى مسجد وقت صالة الفجر ويعتقل خمسة مواطنين
الخميل :اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي خمسة مواطنين فمسطينيين من بمدة بيت أمر شمال الخميل
(جنوب الضفة الغربية) ،بينيم طفالن خالل اقتحاميا لمبمدة.
وأوضح محمد عوض ،منسق المجنة الشعبية في بيت أمر لمراسل "قدس برس" أن قوات االحتالل دىمت
البمدة فجر اليوم ،واقتحمت أحياءىا بمشاركة قوات كبيرة من جنود االحتالل وناقالت جند وآليات عسكرية.
وأطمقت قوات االحتالل قنابل الغاز والقنابل الدخانية باتجاه مسجد بيت أمر الكبير أثناء تواجد المصمين
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ألداء صالة الفجر ،ما أدى إلى إصابة العديد من المصمين بحاالت اختناق ،كما أطمقت ىذه القوات قنابل
الغاز باتجاه منازل المواطنين واندلعت مواجيات عنيفة بين ىذه القوات والمواطنين الغاضبين من مداىمة
قوات االحتالل لمنازليم واعتقال أطفال دون الثامنة عشرة.
قدس برس0260/4/00 ،
" 51تويكي" أول موقع فمسطيني عربي اجتماعي ينافس "فيسبوك"
يحيى أبوسالم :إنشاء مجموعة من الشبان الفمسطينيين موقع إلكتروني اجتماعي عربي مائة بالمائة .وأطمقوا
عميو اسم «تويكي» ،ويشبو في فكرتو موقع «فيسبوك» ،ليكون «تويكي» ىذا ،ىو الموقع اإللكتروني
االجتماعي األول من نوعو في العالم ،والذي يفتخر القائمون عميو بأنو ،أول موقع اجتماعي عربي،
فمسطيني النشأة ،واإلدارة ،واليدف.
ويمتاز «تويكي» الفمسطيني ،بأنو أول منتج إلكتروني فمسطيني ،يقوم عميو مجموعة من الشباب الفمسطيني،
في مدينة نابمس شمال الضفة الغربية ،ويدعميم العديد من األصدقاء المغتربين في العديد من الدول
األجنبية خارج إطار دولة فمسطين.
االتحاد ،أبو ظبي0260/4/02 ،
 55القنصل األردني في تل أبيب يزور خمسة أسرى أردنيين في السجون اإلسرائيمية
عم ــان  -تغري ــد الرش ــق :ق ــال الق ــائم بأعم ــال الس ــفارة األردني ــة ف ــي ت ــل أبي ــب ض ــيف اهلل الف ــايز ،إن القنص ــل
األردنــي فــي الســفارة نــايف الفــرج قــام أول مــن أمــس بزيــارة خمســة أســرى اردنيــين فــي ثالثــة ســجون اسـرائيمية
مختمفة .وبين الفـايز أن الفـرج اطمـأن عمـى صـحة األسـرى االردنيـين الخمسـة التـي وصـفيا ب"الجيـدة" وعمـى
اوضاعيم بشكل عام .ويبمغ عدد األسرى األردنيين في السجون االسرائيمية  ، 27وفقا ألرقام و ازرة الخارجية،
في حين تؤكد لجان دعم االسرى في االردن أن عددىم  11أسيرا.
عمان0260/4/02 ،
الغدّ ،

 58األردن :استنكار لممحاوالت األمريكية إلنهاء قضية الالجئين الفمسطينيين
عمــان – الدســتور :اســتنكرت الييئــة الوطنيــة لحمايــة الحقــوق الثابتــة لمشــعب الفمســطيني المحــاوالت األمريكيــة
القديم ــة الجديـــدة لشـ ــطب الالجئ ـ ـين الفمسـ ــطينيين وقضـ ــيتيم وان ك ــان ىـ ــذه الم ـ ـرة عبـ ــر أعضـ ــاء بـ ــالكونغرس
األمريكي يقودىا العضو الجميوري مارك كيـرك عـن واليـة الينـوي ،وعبـر مقترحـات تخـص بنـود ميزانيـة و ازرة
الخارجية األمريكية التي تفرد القميل القميل (ضـمن الت ازمـات دولـة عظمـى) لـدعم وكالـة األمـم المتحـدة إلغاثـة
وتشغيل الالجئين الفمسطينيين –األونروا.
وقالت في بيان :إن المحاولة األميركيـة لعـدم احتسـاب الالجئـين فـي األردن والضـفة وغـزة وحتـى فـي أ ارضـي
 58وأبنائيم في عداد الالجئين يمثل إسقاطا لالجئين وقضية الالجئين عمى مستوى األمم المتحدة.
وقال البيان :تفتقت عقمية االنحياز والنفاق غير األخالقي والعدواني لقضية فمسطين والشعب الفمسطيني عن
اقتراحات تفرق بين الالجئين الذين شردوا عن فمسطين في سنوات النكبة وبين أبنـائيم لتصـل إلـى اعتبـار أن
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أعداد ىؤالء ال تتجاوز الـ  03ألفا من  553ألفا كانوا قد شردوا عن فمسطين فـي سـنة النكبـة وذلـك باحتسـاب
من بقي منيم عمى قيد الحياة فقط.
الدستور ،عمان0260/4/02 ،
 50نقابة األطباء األردنيين تشكل لجنة لدعم مستشفى المقاصد الخيرية في القدس
عمــان – الدســتور :قــرر مجمــس نقابــة األطبــاء تشــكيل لجنــة برئاســة نقيــب األطبــاء الــدكتور أحمــد العرمــوطي
ل ــدعم مستش ــفى المقاص ــد الخيري ــة ف ــي مدين ــة الق ــدس.وقال العرم ــوطي إن ى ــذا القـ ـرار ي ــأتي نتيج ــة تع ــرض
المستشفى ألزمة مالية خانقة تيدد بإغالقو.
وأضاف أن مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية يعتبر مؤسسة فمسطينية عريقة تقوم بتقـديم خـدماتيا
الصــحية لممرضــى فــي فمســطين المحتمــة ،وىــو مستشــفى عالجــي لمحــاالت العاديــة والمعقــدة ،إضــافة إلــى انــو
مركــز معتمــد لتــدريب طمبــة الطــب وطمبــة التمـريض واألطبــاء المقيمــين .وأشــار إلــى أن المستشــفى يعــاني مــن
نقص شديد في السيولة المالية ولم يتمكن من دفع رواتب موظفيو وتسديد ثمن األدوية لمدة شيرين.
الدستور ،عمان0260/4/02 ،
 42وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور :الفمسطيني اليوم هو عنصر اطمئنان في لبنان
رأى وزيــر الشــؤون االجتماعيــة وائــل أبــو فــاعور أن الربيــع العربــي ســيتحول إلــى ربيــع فمســطين ألن الشــعوب
التــي خرجــت وانطمقــت إلــى الحريــة فــي جميــع األقطــار لــن تكــون اال نصــي اًر فعميـاً لمقضــية الفمســطينية .وجــاء
كالمــو خــالل النــدوة التــي نظّميــا "االئــتالف الفمســطيني العــالمي لحــق العــودة" بعن ـوان "حــق العــودة فــي ظ ـ ّل
المتغيرات" .وقد لفت فييا إلى ان "الفمسطيني اليوم ىو عنصر اطمئنان في لبنان والمخيمات الفمسطينية ىي
مساحة اطمئنان لمبنانيين" ،رافضاً تحويل الفمسطيني إلى الشماعة التي يعمّق عمييا المبنانيون كل مشاكميم.
واعتبر أبو فاعور أن ربيع فمسـطين لـن يزىـر اال فـي حـال تمـت المصـالحة بـين الفمسـطينيين ،حينيـا سـتكون
أقـوى فــي وجـو "الميــاث الـذي تقــوم بـو االنظمــة العربيـة والواليــات المتحـدة األميركيــة لحمايـة األنظمــة الحاليــة،
لـيس ألن ىــذه األنظمـة مفضــمة لـدييا ،ولكــن ألنيـا الشــيطان الـذي تعرفــو والـذي يقــف عنـد حــدود فمســطين وال
يتورع عن التقدم أكثر من ذلك".
السفير ،بيروت0260/4/02 ،
 46لبنان :السجن ثالث سنوات عمى عميل لـ"إسرائيل"
(د .ب .أ) :أص ــدرت المحكم ــة العس ــكرية الدائم ــة ف ــي بي ــروت برئاس ــة العمي ــد ال ــركن الطي ــار خمي ــل ابـ ـراىيم،
وحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي أحمد عويدات حكماً وجاىياً ،أمس ،بحق لبناني قضى بسجنو 0
سنوات مع األشغال الشاقة بتيمة االتصال بالموساد الصييوني .وقال مصـدر قضـائي إن المحكمـة أصـدرت
حكماً قضى “باألشغال الشاقة  0سنوات بحق (ع .أ) وتجريده من الحقوق المدنية”.
الخميج ،الشارقة0260/4/02 ،
 40تركيا تعمن عن برنامج منح جامعية لمطمبة الفمسطينيين
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رام اهلل :أعمنت تركيا عن برنامج جديد لممنح يمكن الطمبة الفمسطينيين الدراسة في الجامعات التركية؛ حيث
سيتم توفير تسعة برامج منح مختمفة لمطمبة الفمسطينيين في العام الدراسي  ،1320-1321وذلك لمجموعة
متنوعة من البرامج األكاديمية في مستويات الدراسة الجامعية األولى والدراسات العميا.
وقال فيميبو غراندي المفوض العام لألونروا اليوم الثالثاء" ،إن تركيا بيذا تعمن عن استجابتيا لاللتزامات
العشرة حيال الشباب والتي كشفت األونروا النقاب عنيا في وقت سابق من ىذا العام" ،مضيفا "من خالل
ىذه المبادرة ،فإنيم يقودون الطريق لالستجابة لاللتزام الخامس الذي يتعمق بربط الشباب من الجئي فمسطين
بفرص المنح الدراسية لمتعميم بعد المرحمة الثانوية ،وىو األمر الذي يعد ضروريا بشكل متزايد في سوق
العمل الحالي".
وقال السفير شاكر أوزكان تورونالر ،القنصل العام لتركيا في القدس إن "ىذه المنح ستعمل عمى إيجاد
فرص لمفمسطينيين الشباب لتحقيق كامل إمكاناتيم في واحدة من جامعاتنا".
وىذه دعوة لتشجيع الطمبة الفمسطينيين عمى التقدم ليذه المنح عن طريق تعبئة الطمب بالمغتين اإلنجميزية أو
التركية عمى أحد المواقع التالية عمى شبكة االنترنت:
www.turkiyeburslari.org/www.turkiyeburslari.gov.tr/www.trscholarships.org
عمماً أن آخر موعد لتقديم الطمبات ىو األول من حزيران /يونيو .1321
القدس ،القدس0260/4/00 ،
 40تنقيب مصر عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط يثير مخاوف اإلسرائيميين
القاىرة  -شريف اليماني :في الوقت الذي قالت فيو مصر إنيا تسعى لطرح مزايدات عالمية لمتنقيب عن
الغاز في عدة مناطق بشرق البحر المتوسط ،قال مسؤولون إسرائيميون إن تل أبيب ستبحث تداعيات ىذا
الطرح .وقال رئيس الشركة القابضة لمغازات المصرية (إيجاس) ،م .محمد شعيب ،إن بالده تستعد لطرح
مزايدة عالمية لمبحث عن الغاز والبترول في  25منطقة مصرية خالل األسبوع الحالي ،مشي اًر إلى أن
المزايدة تتضمن  20منطقة بحرية في شرق البحر المتوسط بجانب منطقتين بدلتا النيل .وأشار شعيب إلى
أن ىناك  7مناطق من المناطق الـ 25تقع في نطاق المياه اإلقميمية المصرية عمى خط الحدود مع كل من
قبرص و"إسرائيل" ،الفتاً إلى أن عمميات المسح المبدئي ليذه المناطق أظيرت مؤشرات قوية عمى وجود
كميات كبيرة من الغاز.
وتوقع تقرير دولي صادر عن مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشيونال ،ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
من  77مميار متر مكعب إلى  95مميار متر مكعب حتى عام .1313
يذكر أن تقرير ىيئة المساحة الجيولوجية األمريكية أكد وجود  103تريميون قدم مكعبة من الغاز في شرق
البحر المتوسط ،تقع داخل الحدود البحرية اإلقميمية لـ 7دول ىي تركيا وسوريا وقبرص ولبنان ومصر،
وكذلك األ ارضي الفمسطينية التي تحتميا "إسرائيل" منذ سنة .2958
الشرق األوسط ،لندن0260/4/02 ،
" 45األخبار" :السمطات السورية تًوقف اثنين من المطموبين اإلسالميين غادروا عين الحموة أخي ارً
يتداول مسؤولون فمسطينيون معمومات غير مؤكدة وردت من سوريا مفادىا أن اثنين من المطموبين
اإلسالميين الذين غادروا مخيم عين الحموة أخي اًر ،أوقفا في منطقة حماه عمى يد السمطات األمنية السورية.
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األخبار ،بيروت0260/4/02 ،
 44الخارجية اإليرانية تتهم "إسرائيل" بالوقوف وراء اضطرابات سوريا
طيران  -أحمد أمين :أكدت طيران أنيا "تشعر بشكل ممموس باألصابع الصييونية في االضطرابات التي
تحدث في سورية" ،وذلك بعد أن نقمت جريدة ىآرتس اإلسرائيمية عمن وصفتو بأنو قيادي في المعارضة
السورية وضابط سابق في الجيش إنو تم وضع خطة لمسيطرة عمى السالح الكيماوي بعد سقوط الرئيس
بشار األسد ،وشدد عمى أن ال مشكمة لديو بالتحدث مع إسرائيميين.
وقال الناطق باسم و ازرة الخارجية اإليرانية رامين ميمانبرست قولو تعميقاً عمى ما نشرتو ىآرتس إن "نشر ىذا
الموضوع في اإلعالم الصييوني قد يعني أن الكيان الصييوني بصدد استغالل بعض الجماعات اإلرىابية
في سورية ودفعيا إلى العمل المسمح واستخدام مختمف األسمحة بما فييا األسمحة الكيميائية" ،ورأى
ميمانبرست أن "الجية الوحيدة التي تستفيد من االضطرابات في سورية ،تتمثل في الكيان الصييوني ،فكل
جريمة تقع في سورية ليا صمة بعمالء ىذا الكيان" .وشدد عمى أن "البعض يسعى النفالت األمن وزعزعتو
في سورية سعياً إلخراج الكيان اإلسرائيمي من عزلتو".
الراي ،الكويت0260/4/02 ،
 41تعاون استخباراتي أمريكي إسرائيمي" :المهب" السالح اإللكتروني األقوى لمواجهة النووي اإليراني
واشنطن ،دبي ،تل أبيب  -محمد عمي صالح ،محمد نصار :كشفت مصادر إخبارية أمريكية عن سالح
أمريكي في الحرب اإللكترونية ضد إيران ،وىو فيروس "فميم" (الميب) الذي يممك إمكانيات تجسس ىائمة،
ليس فقط عمى اإلمكانيات النووية اإليرانية ،ولكن ،أيضاً ،عمى كل جوانب الحكم والحياة في إيران .ورغم
عدم إعالن أي مسؤول أمريكي ممكية الواليات المتحدة ليذا الفيروس ،قال ىؤالء الخبراء العالميون إنيم
يعتقدون أن االستخبارات األمريكية ،بالتعاون مع االستخبارات اإلسرائيمية ،ىي التي أنتجت الفيروس ،وانيا
فعالً تستعممو ،منذ سنوات ،في كومبيوترات إيران ،خاصة الحكومية والعسكرية والنووية.
وقال ىؤالء إن الفيروس ىو أقوى سالح في الحرب اإللكترونية التي أعمنتيا الحكومة األمريكية ضد إيران،
وانو لم يعد س اًر التعاون األمريكي اإلسرائيمي في ىذه الحرب ،وان بعض الخصائص المشتركة بين
"ستوكسنيت" و"فميم" توحي بأن الدولة التي وراء "ستوكسنيت" ىي أيضا وراء "فميم" .وكان "ستوكسنيت" ىو
الفيروس الذي استعمل لعرقمة أجيزة كومبيوتر في مفاعالت نووية إيرانية.
وأدلى نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،وزير الشؤون االستراتيجية ،موشيو يعمون ،تصريحاً فسر عمى أنو شبو
اعتراف بأن "إسرائيل" ىي التي تقف أو ىي واحدة من الدول التي تقف وراء إدخال فيروس "فميم" إلى
حواسيب الجيش اإليراني وسحبت معمومات كبيرة وحساسة عن مشروعيا لتطوير التسمح النووي .وقد أثار
ىذا التصريح ردود فعل واسعة في العالم ،واعتبرتو إيران اعترافا إسرائيميا مباشرا .فأمره رئيس الوزراء،
بنيامين نتنياىو ،بأن ينشر تراجعا عن التصريح .فكتب يعمون في حسابو عمى الشبكة االجتماعية "تويتر"
أن "ىناك عدداً غير قميل من الدول التي تمتمك معمومات متطورة في التكنولوجيا وعمم الحاسوب ترى أن
إيران ،وخصوصاً في مشروعيا النووي ،تشكل تيديدا ليا فتختار أن تدير حرب السيبر".
وفي الوقت الذي تباىى فيو الكثير من اإلسرائيميين بيذه اليجمة ونتائجيا ،خرج بعض الخبراء اإلسرائيميين
في حممة انتقاد الذعة معتب اًر ىذا اليجوم فاشالً.
التاريخ :األربعاء 0260/4/02

العدد0465 :

ص 01

وبالفعل  ،أعمن مركز التنسيق اإليراني لمكافحة اليجمات المعموماتية أن إيران تمكنت من إنتاج فيروس
مضاد قادر عمى كشف وتدمير الفيروس المعموماتي الجديد المعروف بفميم أي شعمة الذي يستخدم "سالحاً
إلكترونياً" ضد دول عدة.
الشرق األوسط ،لندن0260/4/02 ،
 45المفوض العام لألونروا" :إسرائيل" تتصرف بشكل بطيء لتخفيف الحصار عن غزة
غزة ،القدس :قال فيميبو غراندي ،المفوض العام لألونروا ،يوم الثالثاء  ،5/19إن "إسرائيل" تتصرف بشكل
بطيء لمغاية لتخفيف الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ أعوام .وأضاف في تصريحات أدلى بيا
لوكالة "االسوشيتد برس" ،إن اليدف من الحصار اإلسرائيمي عمى القطاع كان أمني ،ولكنو فشل في تحقيق
األىداف األمنية ،فيما أضر الحصار باالقتصاد في غزة" ،مبيناً "نحن نحترم اىتماماتيا في مجال األمن،
ولكن كل العقبات التي توضع أمام استمرار الحصار غير فعالة" .وأشار غراندي ،إلى أن الصادرات من
"إسرائيل" والضفة الغربية لغزة ال تزال محظورة منذ ما يقرب من خمس أعوام منذ بدء الحصار.
القدس ،القدس0260/4/00 ،
 48روبرت سيري يؤكد الحاجة إلى تحقيق تقدم دبموماسي لدعم حل الدولتين
القدس المحتمة ،رام اهلل  -الحياة الجديدة( ،ا.ف.ب :).أكد روبرت سيري ،منسق األمم المتحدة الخاص
لعممية السالم ،عمى الحاجة إلى تحقيق تقدم دبموماسي لدعم حل الدولتين (الفمسطينية واإلسرائيمية) .وقال
في بيان صادر أمس" :إذا لم يغتنم الطرفان الفرصة اآلن ،فعمييما أن يدركا أن العواقب لن تقتصر عمى
إبطاء التقدم نحو حل الدولتين .عمى العكس ،يمكن أن نسير في طريق بناء دولة ذات قوميتين وىو ما
سيبعدنا أكثر عن السالم اإلقميمي".
الحياة الجديدة ،رام اهلل0260/4/02 ،
 40األونروا وأستراليا توقعان اتفاقية بمبمغ  02مميون دوالر أسترالي
كانبي ار :وقع وزير الشؤون الخارجية األست ارلي بوب كار ،والمفوض العام لألونروا فيميبو غراندي ،يوم
الثالثاء  ،5/19اتفاقية شراكة إستراتيجية بمبمغ  93مميون دوالر أسترالي لدعم برامج األونروا الرئيسية في
الشرق األدنى.
وقال غراندي :إن "أستراليا تعد مثاالً جيداً لممانح الذي يعمل عمى زيادة إجمالي تبرعو طويل األجل لألونروا
بطريقة مستدامة ومتوقعة .إن ىذه االتفاقية تبين مبادئ عممية التبرع الجيد ،مثمما ىي أيضاً مثال أرجو أن
يتم تك ارره من قبل اآلخرين" .وأضاف غراندي أن "ىذه االتفاقية الممتدة لخمس سنوات مع أستراليا ،تقدم
دعما مالياً ثابتاً في ظل مناخ مالي عالمي صعب .إن الدعم الذي تقدمو أستراليا خالل السنوات القادمة
سيساعد األونروا عمى توفير التعميم لألطفال الالجئين في مختمف أرجاء المنطقة ،إلى جانب خدماتيا في
مجال الصحة واإلغاثة".
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)0260/4/00 ،
 12شبكة تجارية سويسرية تنوي وضع عالمات عمى منتجات المستوطنات اإلسرائيمية
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أعمنت إحدى أكبر الشبكات التجارية في سويس ار يوم الثالثاء  ،5/19أنيا تنوي إعالم زبائنيا عن البضائع
التي يتم إنتاجيا في المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة الغربية .وجاء أن شبكة المتاجر "ميغروس" قد
أعمنت أنيا تريد أن تبدي المزيد من الشفافية تجاه زبائنيا ،وذلك ألن الحكومة السويسرية واألمم المتحدة
تريان في المستوطنات "استيطاناً غير قانوني استناداً إلى القانون الدولي" .ونقل عن الناطقة بمسان الشبكة
قوليا إنو الشركة ال تدعم المقاطعة التي تدعو إلييا المنظمات المتضامنة مع الفمسطينيين ،ولكنيا تريد أن
تمنح زبائنيا إمكانية اتخاذ القرار بشأن البضائع التي يريدون شراءىا وأية بضائع يريدون أن تبقى مكدسة
عمى الرفوف.
موقع عرب 0260/4/00 ،58
يقر بالعنصرية!
 16بريطاني من ثالثة ّ
لندن  -يو بي آي :اعترف ثمث البريطانيين بأنيم عنصريون ،وطالبوا بإغالق أبواب بالدىم في وجوه
المياجرين ،وفق ما ّبينت دراسة شارك فييا ألفا بالغ من البريطانيين البيض طُمب منيم التعبير بصدق عن
مشاعرىم حول الرعايا األجانب الذين يعيشون ويعممون في المممكة المتحدة ،فاعترف واحد من بين كل 0
منيم بأنو يصدر بانتظام تعميقات أو يشارك في نقاشات يمكن اعتبارىا عنصرية.
المقربين منو اتّيمو في السابق بأنو
أقر شخص من بين كل  23من المشاركين ،بأن أحد ّ
وبحسب الدراسةّ ،
عنصري ،فيما اعترف  53في المئة منيم بأنيم استخدموا عبارة «أنا لست عنصرياً ،ولكن ،»...عند مناقشة
قضايا العنصرية التي تواجييا بريطانيا.
وت ّبين أن الكثير من البريطانيين يعتقدون أن شعور العداء اتجاه األجانب ورثوه عن األجيال السابقة ،وأن
سياسة اليجرة في المممكة المتحدة تثير أيضاً العواطف التي يمكن اعتبارىا عنصرية .وأكد شخص من بين
كل خمسة شاركوا في الدراسة أن الناس المحيطين بو يدلون بتعميقات تحط من قدر مجموعات عرقية
مختمفة من دون اكتراث ،خصوصاً األشخاص الذين تجاوزوا الـ ،55والشباب من الفئة العمرية  28إلى 15
سنة.
وأفادت الدراسة بأن  52في المئة من البريطانيين البيض اعتبروا أن سياسة األبواب المفتوحة أمام
المياجرين أدت إلى زيادة المــشاعر العنصرية ،وجعمت واحداً من كل ستة منيم يطالب بإغالق ىذه األبواب
أمام أي شخص ليس من رعايا المممكة المتحدة التي تضم إنكمت ار واسكوتمندا وويمز وارلندا الشمالية.
الحياة ،لندن0260/4/02 ،
 10الواليات المتحدة واستهداف الالجئين الفمسطينيين

د .عصام عدوان
أقــر مجمــس الشــيوخ األمريكــي قـ ار اًر يقضــي بإعــادة النظــر فــي حجــم التمويــل الــذي تقدمــو الواليــات المتحــدة
لألونروا ،آخذاً في االعتبار أعداد الالجئين الذين خرجوا مـن فمسـطين فـي الفتـرة مـا بـين عـامي – 2957
2959م ،ومعرفــة أنســاليم ،ومــردود ىــذه المســاعدات األمريكيــة عمــى المصــالح األمنيــة لمواليــات المتحــدة
وحمفائيا في الشرق األوسط.
تحــاول اإلدارة األمريكيــة بحــث ســيناريوىات التنصــل مــن قضــية الالجئــين .وىــي تختبــر إمكانيــة تقمــيص
متــدرج لمســاعداتيا لألونــروا ،وصـوالً إلــى المحظــة التــي تفقــد األونــروا قــدرتيا عمــى تقــديم خــدماتيا لالجئــين
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الفمســطينيين .ويتســاوق ىــذا التوجــو األمريكــي مــع المطالــب (اإلس ـرائيمية) التــي طالمــا اشــتكت مــن وجــود
منظمة دولية خاصة بالالجئين الفمسطينيين (األونروا) .لقد تدخمت الواليـات المتحـدة مـ ار اًر فـي تقييـد عمـل
األونروا وتقمـيص خـدماتيا .وبطمـب مـن عضـو كـونجرس ييـودي أقـرت فـي مطمـع العـام قـ ار اًر بمنـع تمويـل
إرىابيين قد يستفيدون من خدمات األونروا .وما ذلك إال توطئة لوقـف المسـاعدات ،ألنـو فـي المحصـمة –
ووفـق الرؤيــة (اإلسـرائيمية) التــي تتبناىــا أمريكــا دائمـاً – فــإن الفمســطينيين كميــم إرىــابيون ،وبالتــالي فيــم ال
يستحقون مال دافع الضرائب األمريكي.
إن مســيرة التــآمر عمــى حقــوق الالجئــين الفمســطينيين لــم ولــن تتوقــف .وكــي ال تظــل ىــذه القضــية رىينــة
حسابات سياسية وانتيازية ،البد من خطوات ىامة:
 -2ىناك مسئولية عميا عمى رئيس منظمة التحرير الفمسطينية التي تفتخر بأنيـا عضـو م ارقـب فـي األمـم
المتحــدة ،بإثبــات جــدوى االنضــمام لألمــم المتحــدة لمشــعب الفمســطيني .وىــذا يوجــب عميــو خــوض معركــة
ديبموماسية عمـى صـعيدين :األول استصـدار قـرار أممـي مسـتند إلـى الفصـل السـابع لميثـاق األمـم المتحـدة
يوجب عودة الالجئين الفمسطينيين إلى ديارىم التي ُى ّجروا منيا سـواء قبـل عـام  2958أو خاللـو أو بعـده
أو أي تاريخ الحق ،مع تحديد آليات تنفيذ القرار في ظرف زمنـي محـدد .ألن قـرار  295غيـر واضـح وال
ُممـزم ويفتقــد إلـى آليــات تنفيـذه .والثــاني :استصـدار قـرار أممـي بتمويــل ميزانيـة األونــروا مـن األمــم المتحــدة
مباشـرة مــع قابميــة زيــادة مخصصــات األونــروا بمــا يتناســب مــع الزيــادة الطبيعيــة لالجئــين المســجمين عمــى
أي مــن القـ اررين المطمــوبين دون حـراك ديبموماســي واســع النطــاق ومكثَّــف ال يتوقــف
قوائميــا .ولــن يتحقــق ّ
المراد .وىذا واجب رئيس المنظمة و ِمن ورائو جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة المـؤتمر
دون الحصول عمى ُ
اإلسالمي ودول العالم الصديقة.
 -1القيام بحمالت عودة لالجئين الفمسطينيين سواء عبر البحر أو البر ،فيما يشبو حمالت فك الحصـار
عمــى غ ـزة كقافمــة أميــال مــن االبتســامات .فمــتكن ىنــاك "ســفينة العــودة" ،غالبيتيــا مــن فمســطينيي الواليــات
المتحــدة ،يبــدأ اإلعــداد ليــا مــن اآلن لتصــبح عمــى مشــارف فمســطين فــي شــير مــايو المقبــل .وتت ـزامن مــع
ح ـراك شــعبي فمســطيني عمــى كافــة حــدود فمســطين ابتغــاء العــودة .وتكرارىــا فــي عــام وذلــك بيــدف إفيــام
العــالم ،وعمــى أرســيم أمريكــا ،بــأن أمــن الشــرق الوســط لــن يشــيد اســتق ار اًر مــا بقيــت قضــية الالجئــين عالقــة،
وتعترض أمريكا طريقيا.
فمسطين أون الين0260/4/00 ،
" 10إسرائيل" :إلى الحرب در  ...ليس بالضرورة

ماجد عزام
قال ىنري كيسنجر ذات مرة إن إسرائيل ال تممك سياسة خارجية ،وانمـا داخميـة فقـط ىـذا التوصـيف البميـغ
والــدقيق .كــان ومــا زال صــحيحاً مــع االنتبــاه إلــى أن السياســي األميركــي المخضــرم قالــو منــذ ثالثــة عقــود
تقريبـاً ،وقبـل أن تتصـاعد قــوة األحـزاب الدينيـة والصــغيرة ويـزداد تأثيرىـا عمــى الحكومـات المتعاقبـة يســارية
كانت أو يمينية.
ى ـذا التوصــيف الــدقيق يمثــل ب أريــي المــدخل لفيــم االتفــاق األخيــر الــذي انضــم بموجبــو حــزب كاديمــا إلــى
االئتالف الحاكم ،وبعكس آراء واجتيادات كثيرة طرحت يجب قراءة القضايا والتحـديات الخارجيـة وتحديـداً
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الممفــين الفمســطيني واإلي ارنــي مــن خــالل فيــم خمفيــات وحيثيــات وأىــداف االتفــاق ،ول ـيس العكــس حيــث ال
يستقيم برأيي النظر إليو خالل التحديات الخارجية أي كانت ىذه التحديات.
القصــة الكاممــة ل ـوالدة اتفــاق نتانيــاىو موفــاز عرضــيا بإســياب إثنــان مــن كبــار المعمقــين اإلس ـرائيميين بــن
كيســبت فــي معــاريف ونــاحوم برنيــاع فــي يــديعوت احرونــوت (الجمعــة  22أيار/مــايو) وباختصــار يمكــن
الحــديث عــن أســباب داخميــة بــل حزبيــة وشخصــية بحتــة .فمــن جيــة نتانيــاىو كانــت إىانــة مــؤتمر الميكــود
(األحد  7أيار) ورفض أعضاء الحـزب اختيـاره رئيسـاً باالجمـاع وبالتـالي تالشـى أي احتمـال إلطـالق يـده
في تشكيل قائمة الحزب لالنتخابات القشة التي قصمت ظيـر البعيـر بعـد تمقيـو اسـتطالعات عـن احتمـال
حصول يئيـر ليبيـد وحزبـو العممـاني الجديـد عمـى خمـس عشـرة مقعـداً ىـذا قبـل االنضـمام المحتمـل لتسـيبي
ليفنــي أو بعــض رفاقيــا فــي كاديمــا ،وامكــان تجــاوز لحــزب العمــل مــع زعيمتــو شــيمي يحيمــوفيتش ورايتيــا
االقتصــادية واالجتماعيــة لحــاجز العش ـرين مقعــداً ،وتبمغــو شخصــياً مــن القيــادي الســابق فــي شــاس ارييــو
درعى عزم األخير تأسيس حركة جديدة لمتنافس في االنتخابات ضمن يمين الوسط وبحسـبة بسـيطة أيقـن
نتانياىو أن المقاعد ال 18لكاديما كما ال 20لحزبي العمل واالستقالل (كتمة باراك) سـيتم تقاسـميا بشـكل
رئيس بـين حـزب عممـاني متشـدد يـرفض التنـازل فـي ممـف الخدمـة العسـكرية لممتـدينين وحـزب آخـر ،يرفـع
مطالب اقتصادية اجتماعية ،ويرفض تقديم تنازالت في مشروع الميزانية لمعام القادم ،وخمـص بالتـالي إلـى
اســتنتاج مفــاده أن التفــاىم والتوصــل إلــى صــفقة معقولــة مــع موفــاز المــثخن والضــعيف أىــون كثي ـ اًر مــن
ال ــذىاب إل ــى انتخاب ــات مجيول ــة والتح ــاور المض ــني بع ــدىا م ــع أحـ ـزاب منتش ــية تحم ــل أجن ــدات واض ــحة
اقتصادية واجتماعية.
تعاطى موفاز من جيتو بنفس المنطق الشخصي والحزبي بعدما فيـم أن حزبـو ينيـار فـي االسـتطالعات،
وقد ال يصل حتـى إلـى عتبـة العشـر مقاعـد مـا يزيـد مـن احتمـاالت انشـقاق لفنـي وفريقيـا وانضـماميم إلـى
حزب يئير ليبد الجديد ،ويكون بمثابة ضربو قاصمة شخصية سياسية وحزبية لو ،وبعدما اقتنـع مـن رفاقـو
وأصدقائو القدامى في الميكود تحديداً صديقو الشخصي وزميمو السابق في كاديمـا رئـيس االئـتالف الحـالي
فــي الكنيســت  -زئيــف الكــين  -أن نتانيــاىو لــم يكــن متحمسـاً أص ـالً لمــذىاب إلــى االنتخابــات وافــق عمــى
االنضــمام لمحكومــة مقابــل تعيــدات أو تفاىمــات ضــبابية وعامــة  -تتعمــق بالممفــات الــثالث محــل الخــالف
الخدمة العسكرية لممتدينين وتغيير نظام الحكم وموازنة العام القادم  -تحفظ ماء وجيـو مـن جيـة ،وتغـري
نـواب كاديمــا بــالتمتع بمكاســب وامتيــازات الســمطة ،مــن جيــة أخــرى ،لعــام ونصــف تقريبـاً فــي ظــل القناعــة
الســائدة بــأن كاديمــا وصــل إلــى نيايــة طريقــو كحــزب بعــد افتقــاده إلــى برنــامج واضــح ومحــدد وزعــيم قــوي
وكريزماتي بينما زوالو نيائياً بات مسألة وقت فقط.
إذاً بناء عمى المعطيات السابقة والمؤكدة فقد مثمت المسائل السياسـية الداخميـة وحتـى الشخصـية والحزبيـة
الضيقة الخمفية األساس إللغـاء االنتخابـات المبكـرة وانضـمام كاديمـا إلـى االئـتالف الحكـومي الحـالي ومـع
ذلــك يبــدو التســاؤل مشــروعاً عــن كيفيــة مقاربــة حكومــة رؤســاء األركــان الــثالث – بــاراك موفــاز يعمــون -
حكومة خريجي دورية رئاسات األركان الثالث – نتانياىو ،باراك ،موفـاز  -لمممفـات والتحـديات الخارجيـة
وىل سيتم تغميب الخيارات العكسرية عمى الخيارات األخرى تحديداً تجاه الممفين الفمسطيني واإليراني.
أعتقد أن اإلجابة ال ،قاطعة عمى األقل تجاه الممف الفمسطيني كون نتانياىو يتباىى دائماً بإزاحتو الممف
الفمسطيني عن جدول األعمال االقميمـي والـدولي ،ناىيـك عـن الوضـع الـراىن المـريح جـداً إلسـرائيل والتـي
ربما لم تكن تحمم بو أصالً والتمثل بتيدئة في قطاع غزة وىـدوء رسـائل وتنسـيق أمنـي فـي الضـفة الغربيـة
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وانقســام فمســطيني ،يكــاد يســتحوذ عمــى جــل اىتمــام وانشــغال الفصــائل والتنظيمــات والســمطة أو بــاألحرى
السمطتين في الضفة وغزة.
في المقابل فإن اإلجابة ليست نعم قاطعة تجاه الممف اإليراني وطوال الوقت كـان الخيـار العسـكري أسـير
عوامل تترجم أو تعبر عن إجماع إسرائيمي في اعتباره آخر الحمول وال يمكـن حدوثـو بمعـزل عـن الموقـف
األميركــي واســتطراداً األوروبــي وفــق قاعــدة بــن غوريــون الشــييرة .إسـرائيل ال تــذىب إلــى الحــرب مــن دون
دعـم تنسـيق ضـوء أخضـر أو حتــى برتقـالي مـن القـوة الدوليـة العظمــى وعوضـاً عـن ذلـك يتبـاىى نتانيــاىو
أيضـاً بنجاحــو فــي وضــع الممــف اإلي ارنــي عمــى رأس جــدول األعمــال الغربــي والــدولي ،كمــا بوضــع الخيــار
العسكري عمى الطاولة بشكل جدي وليس نظري فقط ،وىو ما تجمى في التصريح الالفت لـرئيس األركـان
الجنـرال بينــي غينــتس عــن منــاورات مشــتركة إس ـرائمية أميركيــة أوروبيــة تتعمــق باالســتعداد الحتمــال توجيــو
ض ـربة عســكرية ضــد المنشــآت النوويــة اإليرانيــة .وفــي كــل األح ـوال ورغــم المنــاورات السياســية اإلعالميــة
وحتى العسكرية فـإن ثمـة قناعـة ال يـتم التعبيـر عنيـا دائمـاً ،وتشـير إلـى عجـز إسـرائيل وحـدىا عـن توجيـو
ض ـربة مجديــة ومــؤثرة ضــد تمــك المنشــآت ،وأن واشــنطن وحــدىا قــادرة عمــى ذلــك وىــذه األخي ـرة لــن تبــادر
لمخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار العس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكري قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنفاد الخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وحكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
االنتخابــات مــع االنتبــاه إلــى التقــدير الرســمي األميركــي وحتــى اإلس ـرائيمي ،الــذى يــرى فــي طي ـران العب ـاً
عــاقالً  -لــيس بالضــرورة وفــق المعــايير الغربيــة  -لــم وربمــا لــن يتخــذ قـرار حيــازة أســمحة نوويــة قياسـاً إلــى
الثمن بل األثمان الباىظة لذلك داخمياً وخارجياً.
الحياة ،لندن0260/4/02 ،
سطينية
القضي ُة الفم
اإلسالم
15
ّ
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 كمـا حـدث فـي تـونس ومصـر والمغـرب والكويـت،
وكما يمكن أن يحدث في العديد من البمدان التي يمكن أن تشيد انتخابات؛ بات من الواجب إجراء "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 واإلخوان المسممين ،واإلسالميين
ً
ـطينية بعـد صـعوده،
ـي مـع القض ّـية الفمس ّ
ما ييمنـا فـي ىـذا المقـال ىـو التوقـف أمـام تعامـل اإلسـالم السياس ّ
وبعض وصول أحزابو إلى الحكم أو باتوا عمى وشك الوصول.
ـطينية مــن خــالل رفــض قيــام
ـي تميــز بتبنيــو لمقضـ ّـية الفمسـ ّ
فــي البدايــة ال يمكــن طمــس أن اإلســالم السياسـ ّ
األردنيـة مـع إسـرائيل واتفـاق أوسـمو،
لبقية فمسطين ،ورفض معاىـدتي السـالم المصـرّية و
ّ
إسرائيل واحتالليا ّ
ومعارضة التطبيع والمفاوضات كأسـموب لحـل الصـراع مـع الكيـان الصـييوني ،وتبنـي المقاومـة المسـمحة،
إسالميا ،تحريرىا فرض عين عمى كل مسمم.
وتحديدا الجياد من أجل تحرير فمسطين باعتبارىا وقفًا
ً
ً
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اتفاقية كامب ديفيد،
خصوصا الجياديون منيم ،بإلغاء
الحظنا كيف طالب اإلخوان المسممون والسمفيون،
ّ
ً
ودعم المقاومة في فمسطين ولبنان ،ورفع الحصار عن غزة ونصرتيا عندما تتعـرض لمعـدوان اإلسـرائيمي،
خصوصــا عنــدما شــن جــيش االحــتالل اإلس ـرائيمي حربــو عمــى قطــاع غ ـزة فــي أواخــر عــام  1338وبدايــة
ً
 .1339كما دعم اإلخوان وتحالفوا مع محور الممانعة الذي يضم إيران بالرغم مما يفرق بينيم وبينيا.
ـطينية أحـد أىـم األسـباب التـي تع ّـرض اإلسـالميون بسـببو
لقد كان ىذا الموقف
الجيادي من القض ّـية الفمس ّ
ّ
يكيـة واسـرائيل وأوروبـا تفضـل األنظمــة
لالضـطياد والقمـع والمالحقـة ،والتـي جعمـت الواليـات المتحـدة األمر ّ
ـي بحجـة ضـمان االسـتقرار فـي
العر ّبية الديكتاتورّية العسكرّية
ّ
الرجعية ،وتخشى من سيطرة اإلسالم السياس ّ
المنطقة.
الرجعيـة ،وبـين
اضحا أن االختيار في المنطقة العر ّبية ىو بـين الديكتاتورّيـة العسـكرّية واألنظمـة
ّ
لقد كان و ً
اطيــة ،والتــي
ـي ،ومــا دفــع الغــرب إلــى الت ارجــع عــن دعواتــو إلــى اإلصــالح والتغييــر والديمقر ّ
اإلســالم السياسـ ّ
ٍ
ـانية
أخــذت أشـ ً
ـكاال ومســميات مختمفـةً؛ لتفضــيمو الحفــاظ عمــى مصــالحو ونفــوذه عمــى المبــادئ والقــيم اإلنسـ ّ
اطية التي يدعي تبنييا.
والديمقر ّ
عنــدما انــدلعت ثــورتي تــونس ومصــر ،وأصــبح واضـ ًـحا أنيمــا تمتمكــان قــوة دفــع ال يمكــن وقفيــا؛ بــات مــن
ـدال مــن االســتمرار ف ـي دعــم األنظمــة الديكتاتورّيــة العســكرّية التابعــة
اتيجية الغر ّبيــة ،فبـ ً
الممــح تغييــر اإلســتر ّ
الحيويـ ــة جـ ـ ًـدا
والمرتبطـ ــة بأحسـ ــن العالقـ ــات مـ ــع إس ـ ـرائيل بحجـ ــة الحفـ ــاظ عمـ ــى االسـ ــتقرار فـ ــي المنطقـ ــة
ّ
خصوصــا بالنس ــبة لمــدول المــؤثرة عمــى القـ ـرار
والضــرورّية لمحفــاظ عمــى مصــالح وأم ــن واســتقرار العــالم،
ً
الدولي؛ اختارت أمريكا ومعيا دول الغرب التخمي عن حمفائيا القدامى والتاريخيين ،وأصبحنا نسـمع كممـة
"ارحــل" عمــى لســان أوبامــا وأركــان إدارتــو موجي ـةً إلــى ال ـرئيس المصــري الســابق حســني مبــارك الــذي قــدم
يكية واسرائيل خدمات ال يمكن أن يحمموا بيا.
لمواليات المتحدة األمر ّ
ـالمي،
لتفسير ىذا التغيير في الموقف األمريكي الغربي ،الذي عارضتو إسـرائيل لخشـيتيا مـن البـديل اإلس ّ
ال بد من أخذ النقاط اآلتية بالحسبان:
أوًال :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
ّ
األوروبيــة ،وفــي ظــل
يكيــة و
ثانيــا :إن الثــورات انــدلعت حــدثت فــي ظــل األزمــة
ّ
ـادية األمر ّ
الماليــة واالقتصـ ّ
ّ
ً
اليزائم التي 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 والديمقر ّ
الفمسطينية حاضرة في شعارات واىتمامات الثـورات ولكنيـا لـم تكـن القض ّـية
القضية
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 ً
ً
من أجل التركيز عمى انتصار الثورة وىموميا المح ّمية؛ أدى إلى بروز ظـاىرة أخـرى تبمـورت بسـرعة ،كمـا
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
ّ
ّ
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ائيمية
ً
فبدال 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 األمريكــي ومحــاوالت اإلدارة
األميركيــة لتك ـريس الييمنــة و ّ
ّ
لفرضــيا كدولــة مركزّيــة مييمنــة عمــى المنطقــة .بــل أخــذنا نــرى تطــور العالقــات اإلخاونيــة واإلســالمية مــع
ـنية تغـذي الفتنـة عبـر الـنفخ فـي الخـالف
وصا
ـالمية س ّ
السعودية ،ونسمع أصـواتًا إس ّ
ّ
الدول الخميجية ،خص ً
مع إيران والشيعة وحزب اهلل ،وتحويمو إلى صراع سني  -شيعي.
أوروبية لمصر وتونس وغيرىا من البمدان العر ّبيـة التـي شـيدت ثـورات أو التـي لـم
يكية و ّ
وبدأت زيارات أمر ّ
تشيد ثورات ،وعقدت لقاءات بين مسؤوليين أمريكيين عمى كل المستويات ،باسـتثناء الـرئيس ،مـع ممثمـين
عن اإلخوان المسممين.
رحبــت بترشــيح خيــرت الشــاطر مرشــح
ـمية وقريبــة مــن صــانعي الق ـرار ّ
يكيــة رسـ ّ
وصــدرت تص ـريحات أمر ّ
ـدال ومقبـوًال مقارنـة بمرشـح إسـالمي أخـرى نجمـو صـاعد ىـو حـازم أبـو
اإلخوان ،ألنيا اعتبرتو مرش ًـحا معت ً
يكية ضمن قائمة "اإلسالم المتطرف".
إسماعيل تصنفو اإلدارة األمر ّ
يكية تقوم عمى تصنيف اإلسـالميين بـين معتـدلين ومتطـرفين ،وىـي سـتدعم المعتـدلين
فاآلن السياسة األمر ّ
فــي مواجيــة المتط ـرفين ،وســتحاول زجيــم فــي ص ـراعيا ىــي وحمفائيــا فــي الخمــيج العربــي واس ـرائيل ضــد
إيران ،خصوصا إذا احتاج األمر إلى شن الحرب عمييا.
خصوصا في مصر ،فتتحاول
يكية تدرك أنيا ال تستطيع منع وصول اإلسالميين إلى الحكم،
اإلدارة األمر ّ
ً
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 ّ
تمامــا ،ولــم يــنقميم حتــى اآلن
حتــى ننصــف اإلخ ـوان ،البــد مــن القــول إن تيــار االعتــدال فــييم لــم يســيطر ً
بالكامل من معسكر إلى معسكر ،ولكن مثل ىذا الخطر موجود ولكن وقوعو ليس حتميًّا.
إمكانيـة
ـي عـن أميركـا واسـرائيل كثيـر ج ًـدا ،وال يمكـن تصـور
ّ
فما ُيبعد اإلخـوان المسـممين واإلسـالم السياس ّ
جياديـة عنـد تأسيسـيا ومشـاركة فـي حـرب
ولكن انتقال اإلخوان المسممين مـن كـونيم حركـة
ّ
ردمو بسرعةّ .
فمسطين إلى حميفة لمغرب االستعماري وحمفائو الرجعيين فـي فتـرة الحـرب البـاردة ،حيـث وقفـت معيـم ضـد
القومي ــة واليس ــارّية ول ــم تمح ــظ حـ ـربيم م ــن أج ــل االس ــتقالل ال ــوطني والوح ــدة العر ّبي ــة والعدال ــة
الحرك ــات
ّ
أساسـا عـن عـدم اإليمـان
االجتماعية واإلنجازات الكبيرة التي تحققت بالرغم من اإلخفاقات الكبيرة الناجمة
ّ
ً
اكية والعدالـ ــة
اطيـ ــة وتطبيقيـ ــا ،بحجـ ــة أن "ال صـ ــوت يعمـ ــو عمـ ــى صـ ــوت المعركـ ــة" ،وأن االشـ ــتر ّ
بالديمقر ّ
اطية.
االجتماعية ليا
األولوية عمى الحرّية الديمقر ّ
ّ
ّ
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وم ــا ُيح ـ ّـرك اإلخـ ـوان المس ــممون وي ــؤثر عم ــى مـ ـواقفيم أني ــم يخش ــون م ــن تكـ ـرار م ــا حص ــل ف ــي الج ازئ ــر
التركيــة ،حيــث فــاز حــزب
وفمســطين ،حيــث فــاز اإلســالميون ولــم يتمكن ـوا مــن الحكــم ،ويشــجعيم التجربــة
ّ
ـوية تركيــا فــي
نامجــا معتـ ً
ـدال حــافظ فيــو عمــى عضـ ّ
العدالــة بزعامــة رجــب طيــب أردوغــان بعــدما اعتمــد بر ً
اقتصادية.
سياسية و
الحمف األطمسي وعمى عالقاتيا مع إسرائيل ،وأنجز إنجازات كبرى
ّ
ّ
السياسي حائر بين نموذج طالبان ونموذج أردوغان ،ويخشى من تكرار ما حـدث فـي الج ازئـر
إن اإلسالم
ّ
ـطينية؛ مـن أجـل أن يـتم اعتمـاده
وفمسطين ،لذلك يميل بقـوة إلـى االعتـدال ولـو عمـى حسـاب القض ّـية الفمس ّ
أميركيًّا وأوروبيًّا ودوليًّا كحاكم لمصر وغيرىا من البمدان العر ّبية.
طا عمى "حماس" حتى تعتدل وال تكون عبئـا عمـى
لقد وصل األمر إلى أن اإلخوان المسممين مارسوا ضغ ً
يكية ،وىذا ما أثمر عن "إعالن الدوحة" الذي أقر فيو خالد مشعل رئيس
محاوالتيم استرضاء اإلدارة األمر ّ
ئيســا لحكومـة الوفــاق الـوطني ،التــي مــن
ـي ل "حمـاس" بــأن يكـون الـرئيس محمــود عبـاس ر ً
المكتـب السياسـ ّ
خصوصا في غزة
االنتقالية ،األمر الذي اعتبره قادة آخرون من "حماس"،
المفترض أن تشكل أثناء الفترة
ّ
ً
ـيئا فـي المقابـل ،مـا دفعيـم إلـى تعطيـل
ادية عمى غزة دون أن يعطييم ش ً
تنا ًزال مجانيًّا ييدد سيطرتيم االنفر ّ
تطبيقو.
السياسي لما يجري بالمنطقة.
إن هناك قراءتين في "حماس" واإلسالم
ّ
ـمية  -والــبعض
الق ـراءة األولــى :تــرى أن مــا يجــري مــن تغي ـرات وثــورات تســتدعي التمس ـك بــالمواقف األصـ ّ
يطالب بتعميقيا أكثر -كطريـق لمحفـاظ عمـى الثـورات وضـمان انتصـارىا ،وىـذا يسـتند إلـى االعتمـاد عمـى
الثورات ومواصمة الثورة والتحالف مع إيران ودول الممانعة واستمرار المقاومة لالحتالل اإلسرائيمي والنفـوذ
ـطينية ،والـذي يقـوم
األميركي في المنطقة .وىذا يتطمب التمسك بالبرنامج اإلسـالمي بالنسـبة لمقض ّـية الفمس ّ
إسالمية فييا.
عمى ضرورة تحرير فمسطين واقامة دولة
ّ
ـي ميــدد باليزيمــة إذا لــم
القـراءة الثانيــة :تــرى ّ
أن مــا يجــري مــن تغيـرات وثــورات ونجاحــات لإلســالم السياسـ ّ
ِ
خصوصـا فـي
يؤد إلى االعتراف والدعم األميركي والدولي ،وىذا غير ممكن من غير اتباع سياسة مرنة،
ً
الفمسطينية.
القضية
ّ
ّ
إن خط ــورة المرون ــة الت ــي ي ــدعو إليي ــا أص ــحاب القـ ـراءة الثاني ــة ومخ ــاطر التش ــدد المب ــالغ في ــو ف ــي القـ ـراءة
ّ
الفمسطينية حاليًّا ،أو خوض
القضية
األولى؛ يمكن أن تصالن في أحسن األحوال إلى تأجيل التعامل مع
ّ
ّ
الداخميـة حتـى تقـف
معارك قبـل أوانيـا لميـروب مـن التحـديات الداخميـة ،أو بحجـة التركيـز عمـى األوضـاع
ّ
مصر وبمدان الثـورة العر ّبيـة عمـى أقـداميا ،بعـد ذلـك يمكـن أن تشـكل جـيش القـدس ،جـيش إنقـاذ فمسـطين،
أيضا.
فالمرونة تكتيك ،والتشدد تكتيك ً
ـتينيات
ـينيات والس ّ
يعـا فـي الخمس ّ
ما ينذر بالشرور في مثل ىذه األفكار أنيـا جربـت سـابقًا وفشـمت فش ًـال ذر ً
أن
القوميــة العر ّبيــة،
مــن القــرن الماضــي ،حــين تصــورت األنظمــة
ّ
خصوصــا فــي مصــر وســوريا والع ـراقّ ،
ً
ـطينية بــديل عــن تمبيــة حاجــات الشــعوب العر ّبيــة ،أو أنيــا يمكــن تأجيميــا حتــى تحقيــق
تبنــي القضـ ّـية الفمسـ ّ
اكية لــم
اكية أوًال أو "تحريــر الكويــت أوًال" ،وانتيــى األمــر بــأن الوحــدة واالشــتر ّ
الوحــدة العر ّبيــة أوًال أو االشــتر ّ
ـدال مـن "تحريـر الكويـت" ،واسـتمرت فمسـطين تحـت االحـتالل ،وتـأن تحـت وطـأة
تحدثان ،وضـاع العـراق ب ً
ائيمية ،التــي
تطبيــق مســتمر ومتســارع لممخططــات االســتعمارّية واالسـ
اني ـة اإلس ـر ّ
ـتيطانية والعنص ـرّية والعدو ّ
ّ
تســتيدف اســتكمال فــرض أمــر واقــع احتاللــي يفــرض نفســو حتــى إشــعار آخــر ،ويجعــل الحــل اإلس ـرائيمي
لمصراع ىو الحل الوحيد الممكن والمطروح عمميًّا.
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ـطينية أوًال وعر ّبيــة
ـطينية حاضـرة بوصــفيا قضـ ّـية فمسـ ّ
تأسيســا عمــى مــا ســبق ،يجــب أن تبقــى القضـ ّـية الفمسـ ّ
ً
ـور إلـى إلغـاء
ابعـا؛ دون ان يعنـي ذلـك الـذىاب ف ًا
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ً
باالتفاقيــات واعتمــاد السياســات التــي ســادت ســابقًا
ام
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االتفاقي
ّ
ّ
وكانت أحد أىم أسباب الثورات.
الوطنيـة
األولويـة إلنيـاء االنقسـام واسـتعادة الوحـدة
حيـة إال بإعطـاء
ّ
ّ
ال يمكن أن تبقى القض ّـية الفمسـطين ّية ّ
فــي ســياق إحيــاء المشــروع الــوطني القــادر عمــى توحيــد الشــعب الفمســطيني فــي منظمــة التحريــر ،بوصــفيا
المؤسسة الجامعة.
ال يجــب أن يقبــل الفمســطينيون تك ـرار اإلســالميين لخطيئــة القــوميين واليســاريين "المتــاجرة" أو "المســاومة"
عية في بمدانيم والعالم.
القضية
عمى
الفمسطينية حتى يحصموا عمى االعتراف والشر ّ
ّ
ّ
نوعا من السباق بين األنظمة القديمة واألنظمة الجديـدة عنوانـو مـن يتنـازل أكثـر حتـى يـتم
إننا نشيد اآلن ً
اعتماده أميركيًّا ودوليًّا واسرائيميًّا.
ـطينية وحــدىا ،بــل إذا أبقــى اإلســالميون بعــد وصــوليم إلــى
فخطــورة ىــذه المســألة ال تتعمــق بالقضـ ّـية الفمسـ ّ
السياسية عمى حاليا ،واستمر ما يسـود المنطقـة مـن ظمـم
الثقافية
االجتماعية
االقتصادية
الحكم األوضاع
ّ
ّ
ّ
ّ
خمفية الجنس والمون والدين والقومّية؛ سـتكون
واستغالل وفقر وتخمف
وتبعية وتمييز بين المواطنيين عمى ّ
ّ
اطيـة تتمحـور حـول إجـراء االنتخابـات ،مـع أنيـا ال
النتيجة ،في أحسن األحوال ،االكتفاء بقشرة من الديمقر ّ
تعني الديمقراطية بالرغم من أنو ال ديمقراطية دون انتخابات.
لــيس الميــم مــن يحكــم ،ولكــن كيــف ســيحكم ،ومــا ىــو برنامجــو؟ .وقــد ُيـ َـؤمن حكــم إســالمي مصــالح الغــرب
أفضــل مــن حكــم ديكتــاتوري ألنــو يقمــع باســم الــدنيا والــدين ،لــذلك عمــى اإلســالميين معرفــة دوافــع وأىــداف
االعتراف األميركي والغربي بيم ،ولماذا تحولوا فجأة من شياطين إلى مالئكة ،فالجواب عمـى ىـذا السـؤال
ىو االحتواء.
ـي أن ي ــؤمن بالتعددي ــة والمش ــاركة والعم ــل م ــن أجـ ـل االس ــتقالل ال ــوطني والس ــيادة
عم ــى اإلس ــالم السياس ـ ّ
والديمقراطيـة ،ويـدرك أن مصـدر قوتـو وشـرعيتو ىـو الشـعب أوًال وأخي ًـرا ،واال سـيكون لقمـة سـائغة ألعدائـو
لتفضيمو احتكار السمطة بأي ثمن.
المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث (بدائل)0260/4/05 ،
 14خطر عمى أمن الفمسطينيين

إيال غروس
حينما أجازت محكمة العدل العميا (في  1337وفي كـانون الثـاني مـن ىـذا العـام مـرة اخـرى) أوامـر قـانون
الجنسية التي تحظر اعطـاء تصـريح بقـاء لفمسـطينيين مـن سـكان المنـاطق فـي اسـرائيل حتـى لـو كـان ليـم
أزواج في اسرائيل ،اعتمدت عمى التسويغ الذي عرضتو الدولة لمقانون .وكان التسـويغ بـادي الـرأي أمنيـا،
فقد زعمت الدولة أنو في  55حالة منذ  1332تم العثور عمى مشاركة في االرىاب من فمسـطينيين حظـوا
ىم أو آباؤىم بمكانة في اسرائيل.
باصدار المحكمة العميا ىذا القرار الحاسم قارنت الوضع بقوانين موجودة بدول اخرى تُقيد حق رعايـا دول
عــدو فــي دخــول ا ارضــييا .لكــن الحــدود ف ـي حــال اس ـرائيل والمنــاطق ىــي مــن طــرف واحــد .فاالس ـرائيميون
يستطيعون ان يسكنوا في المناطق مع سمب السكان المحميين ،لكن في نقاش حق مـواطن اسـرائيمي تـزوج
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من فمسطيني في ان يعيش في دولة اسرائيل مع زوجو تصبح المناطق فجأة شـبو دولـة عـدو وراء الحـدود
التي ال يجوز اجتيازىا.
ان التسويغ من طرف واحد لتقييد دخول الفمسطينيين الى اسرائيل السـباب أمنيـة بـادي الـرأي يتعـزز بـازاء
التق ــارير ع ــن عن ــف االسـ ـرائيميين ض ــد الفمس ــطينيين .فف ــي الس ــبت الماض ــي أطم ــق مس ــتوطن الن ــار عم ــى
فمسطيني فجرحو بعد أن أشعل مستوطنون النـار فـي حقـول قمـح لمفمسـطينيين .وقبـل ذلـك ببضـعة ايـام تـم
توثيــق حادثــة أطمــق فييــا مســتوطنون نــا ار حيــة عمــى فمســطينيين فــي حــين كــان جنــود الجــيش االس ـرائيمي
متنحين جانبا .وتضاف ىذه األحـداث الـى أحـداث عنـف كثيـرة مـن مسـتوطنين عمـى السـكان الفمسـطينيين
بعضيا في اطار ما يسمى "التسعير" ،والتي تشمل رميا لمحجارة ومداىمة لقرى واشعال حرائق.
قُدمت لوائح اتيام في حاالت قميمة مـن عنـف مسـتوطنين ضـد فمسـطينيين (بحسـب معطيـات "بتسـيمم" منـذ
سنة  1333قتل مواطنون اسرائيميون خمسين فمسطينيا في المناطق ،ىذا الى حاالت عنف كثيـرة لـم تنتـو
الــى مــوت) ،وبعــد االدانــة ايضــا فُرضــت عقوبــات ســيمة .وأشــارت منظمــة "يوجــد حكــم" الــى اخفاقــات فــي
تطبي ــق الق ــانون عم ــى ك ــل م ــا يتعم ــق بعن ــف المس ــتوطنين والت ــي تتجم ــى بتجاى ــل الجن ــود لمجناي ــات عم ــى
الفمسطينيين ومراكمة صعوبات ماديـة وبيروقراطيـة عمـى فمسـطينيين يريـدون تقـديم شـكاوى واخـتالالت فـي
التحقيق في الشكاوى ،ويضاف كـل ذلـك الـى اسـتيالء المسـتوطنين عمـى اراض فمسـطينية خاصـة ،فقـد تـم
في أكثر من ثالثين مستوطنة بناء واسع عمى اراض خاصة لفمسطينيين.
نخمص من ىذا الى استنتاج انو اذا حظـروا عمـى فمسـطينيين دخـول اسـرائيل ألنيـم ُيعرضـون االسـرائيميين
لخطر أمني (وأنا أرى ان ىذا الحظـر الشـامل مرفـوض) ،فانـو ينبغـي ان ُيحظـر عمـى االسـرائيميين دخـول
المناطق بسبب تعريضيم الفمسطينيين لخطر أمني.
ان الخطر االمني الذي يتعرض لو الفمسطينيون من المستوطنين ،من جوانب ما ،أخطر مما يتعـرض لـو
االسرائيميون من الفمسطينيين حتى لو نجح الفمسطينيون احيانـا فـي االضـرار باسـرائيميين ،ويكـون الحـديث
احيانا عن اعم ال ارىابية صعبة .ألنو في كل ما يتعمق بعنف الفمسطينيين ضد االسرائيميين توجد شرطة
وج ــيش يح ــاوالن حماي ــة الس ــكان االسـ ـرائيميين .وتح ــاكم الس ــمطات ب ــل تعاق ــب عقاب ــا ش ــديدا اولئ ــك ال ــذين
يســتعممون العنــف .وفــي مقابمــة ذلــك حينمــا يكــون الحــديث عــن عنــف اسـرائيميين ضــد فمســطينيين ال ُيمــنح
الفمسطينيون حماية من القوة التي تحكم المنطقة ،أعني اسرائيل.
اذا كان ىدف قانون الجنسية أمنيا حقا وكانت غايتو حماية السكان ممن قـد ييـاجميم فانـو ينبغـي تطبيـق
نفس المنطق في االتجاه العكسي ،فينبغي ان ُيمنع االسـرائيميون – بسـبب مـيميم المبـرىن عميـو الـى سـمب
اراض فمسطينية والعنف ضد الفمسطينيين – من دخول المناطق.
ان عدم تطبيق ىذا المنطق يشـيد عمـى أن مصـطمح "األمـن" بحسـب التصـور الميـيمن عمـى اسـرائيل ىـو
شيء لالسرائيميين فقط .أما الفمسطينيون فميم عمى األكثر حقوق يجوز سمبيم إياىا باسـم التفـوق الممنـوح
لألمن.
ربما اذا بدأنا التفكير في الفمسطينيين بأنيم يستحقون "األمن" ايضا سنرى كيف ان الوجود االسرائيمي في
المناطق يسمبيم ىذا األمن.
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