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المصـالحة ضـرورة وطنيـة وال انتخابـات .. كيـري ال يحمـل رؤيـة جـادة تجـاه الصـراع :"المونيتـور"لــ مشعل  2
 بدونيا
أكػػد السػػيد  الػػد مشػػعؿ رتػػيس المكتػػب السياسػػأ لدحركػػو دحمػػاس  أف   ػػود وزيػػػر : عػػدناف أبػػو عػػامردحػػاور  

ال ار يػػو األمريكػػأ " ػػوف كيػػري" لػػـ تدحمػػؿ ر يػػو  ػػادة لدحػػؿ عػػادؿ لمق ػػيو  دحيػػث لػػـ ي ػػ ط عمػػ  الطػػرؼ 
 يه   وطه عم  األطػراؼ العربيػو والرتاسػو الفمسػطينيو ودفع ػـ اإلسراتيمأ  الذي يدحتؿ األرض  واكتف  بتو 
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إلػػ  مشػػاريل شػػكميو متكػػررة بعيػػداا عػػف  ػػوهر الصػػراع والق ػػيو  ولػػذلؾ ستفشػػؿ هػػذ  المدحػػاوالت كمػػا فشػػمت 
 سابقات ا.

وأ ػػاؼ  ػػالؿ لقػػا  صػػدحفأ دحصػػري بػػػػ"المونيتور" هػػو األوؿ الػػذي ي ريػػه بعػػد ت ديػػد انت ابػػه زعيمػػاا لدحركػػو 
ف االنت ابػػػات األ يػػػرة التػػػأ  ا ػػػت ا الدحركػػػو شػػػكمت فرصػػػو دحقيقيػػػو لممارسػػػو مػػػا تػػػدعو إليػػػه مػػػف دحمػػػاس  أ

سموكيات ديمقراطيو  تمثمت بت دد تشكيؿ قيادة الدحركو األول  ود وؿ دمػا   ديػدة إلي ػا  ويظػؿ لم ميػل مػف 
 قيادات الدحركو دورهـ ومكانت ـ المدحترمو فأ نفوس إ وان ـ  ميعاا.

ليكـ نص المقابم  و كاممو...وا 
 

ــادات  ــرة التــي خاضــتيا حمــاس مــؤخرًا، وخــروج بعــض القي ــات األخي ــائج االنتخاب ــور: مــاذا عــن نت المونيت
 التاريخية من الصف األول؟

مشػعؿ: الشػؾ أف األسػػابيل األ يػرة التػأ مػػرت ب ػا الدحركػػو شػكمت فرصػو تاري يػػو لتطبيػؽ مػا تػػدعو إليػه مػػف 
بػػػدوف ال ػػػوض فػػػأ التفاصػػػيؿا فػػػتف دحمػػػاس  ا ػػػت انت ابػػػات شػػػعارات ديمقراطيػػػو فػػػأ سياسػػػت ا الدا ميػػػو  و 

دا ميو ل يتت ا القياديػو العلميػا ممثمػو فػأ م مػس الشػورم العػاـ ومكتب ػا السياسػأ. لتسػتدحؽ عػف  ػدارة وصػؼ 
أن ػا دحركػػو ديمقراطيػػو وشػػوريو رهػػـ سػػريت ا و صوصػػيت اا وكثػرة الموانػػل األمنيػػو والمو سػػتيو  اصػػو فػػأ ظػػؿ 

 لدا ؿ وال ارج.توزع ا ال  رافأ فأ ا
انت ابات قيادة الدحركو تمت بآليات ديمقراطيو عاليو وملقدرة: ترسـ الطريؽا وت ل ال ططا وتدحػدد البوصػمو  
وقػػػد شػػػاركت في ػػػا  ميػػػل مسػػػتويات الدحركػػػو مػػػف القاعػػػدة إلػػػ  القمػػػوا مػػػا يعنػػػأ أف دحمػػػاس  ا ػػػت عمميػػػو 

 ديمقراطيو متكاممو األركاف فأ شكم ا وم مون ا ونتات  ا.
الأ فمف الطبيعأ فأ ظؿ عمميو انت ابات ديمقراطيو دحقيقيو أف يت دد تشكيؿ قيادة الدحركو  وأف تد م ا وبالت

فػػأ كػػؿ مػػرة دمػػا   ديػػدة   ويظػػؿ لم ميػػل مػػف قيػػادات الدحركػػو دورهػػـ ومكػػانت ـ المدحترمػػو فػػأ نفػػوس وقمػػوب 
 إ وان ـ  ميعاا.

لديمقراطيػػو فػػأ انت ػػاب م سسػػات ا القياديػػو أ يػػراا  فػػتف إصػػرار دحمػػاس عمػػ  التمسػػؾ العممػػأ بمبػػدأ الشػػورم وا
 الم تمفو هو الذي  عؿ انت ابات ا تست رؽ هذا الوقت الطويؿ ما يزيد عف عاـ.

 
المونيتــور: الشــك أن المصــالحة مــع فــتح والســمطة الفمســطينية تعتبــر مــن أىــم البنــود عمــى أجنــدة قيــادة 

 بالرئيس عباس إلتماميا؟ حماس الجديدة، ماذا عن آخر أخبارىا، ومتى يفترض أن تمتقي
مشعؿ: م ـ اإلشارة فأ البدايو إل  أف المصالدحو  رورة وطنيو ودحمساويو  وهو موقؼ دحاسػـ لمدحركػو إذ ال 
يمكػػف بػػدون ا إن ػػاز المشػػروع  الػػوطنأ الفمسػػطينأ ودحشػػد ال  ػػود  فػػأ موا  ػػو المدحتػػؿ اإلسػػراتيمأ  كمػػا ال 

ن ا  والدحركػػػو  ػػػادة بشػػػكف تنفيػػػذ كافػػػو الممفػػػات المتعمقػػػو يمكػػػف إ ػػػرا  أيػػػو انت ابػػػات رتاسػػػيو أو تشػػػريعيو بػػػدو 
بالمصػالدحو  وتدحقيػػؽ الشػراكو مػػل اف ػػريف فػأ السػػادحو الفمسػطينيو  وهػػو مػػا أكػدت عميػػه قيػادة الدحركػػو  ػػالؿ 

 ا تماع ا األسبوع الما أ.
دحػتالؿ إف دحماس بقيادت ا ال ديدة تواصؿ تصميم ا عمػ  إن ػا  االنقسػاـ وتدحقيػؽ المصػالدحو   اصػو وأف اال

اإلسػػراتيمأ يسػػػت ؿ دحالػػػو االنقسػػػاـ  وي ػػل العراقيػػػؿ فػػػأ طريػػػؽ المصػػالدحو  ف ػػػالا عػػػف التػػػد الت ال ار يػػػو 
األ ػػرم والفيتػػو األمريكػػأ عمػػ  المصػػالدحو. وهػػو مػػا يو ػػب عمينػػا كفمسػػطينييف اإلصػػرار عمػػ  طػػأ صػػفدحو 

 االنقساـ وتذليؿ العقبات التأ تعترض المصالدحو الوطنيو.
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يؽ المصالدحو الوطنيو ال تت مػ  عػف مبادت ػا وثوابت ػا الوطنيػو  بػؿ تبدحػث عػف نقػاط دحماس وهأ تسع  لتدحق
التقػػػاطل مػػػل شػػػركاتنا مػػػف فػػػت  وبػػػاقأ الفصػػػاتؿ بمػػػا ي ػػػدـ مصػػػمدحو شػػػعبنا ومشػػػروعه الػػػوطنأ فػػػأ موا  ػػػو 
ف االدحتالؿ اإلسراتيمأ. وفأ نفس الوقت فدحماس ال ت ش  االنت ابات واالدحتكاـ لصناديؽ االقتراع ألن ا ت م
 بالديمقراطيو فأ بنا  النظاـ السياسأ الفمسطينأ  وهأ فأ ذات الوقت تثؽ بشعب ا العظيـ وتدحتـر  ياراته.

 
المونيتور: ىل يمكن أن نرى بجانـب اسـمك فـي المرحمـة القادمـة لقـب "الـرئيس الفمسـطيني"، إذا مـا تمـت 

 المصالحة، وجرت انتخابات عامة لمسمطة الفمسطينية؟
ف د مػػت دحقػػؿ العمػػؿ الػػوطنأ واإلسػػالمأ منػػذ نعومػػو أظفػػاري فػػأ سػػف مبكػػرة  ووصػػمت مشػػعؿ:  أنػػا منػػذ أ

بف ػػػؿ ال إلػػػ  أف أشػػػارؾ فػػػأ تكسػػػيس دحركػػػو دحمػػػاس  ب انػػػب م موعػػػو قياديػػػو عظيمػػػو مػػػف أبنػػػا  شػػػعبنا 
الفمسطينأ قبؿ أكثر مف ربل قرف  لـ أتطمل ألف أدحصؿ عم  لقػب هنػا  أو منصػب هنػاؾ  أنػا أعتبػر نفسػأ 

 ا  شعبأ ولق يته العادلو بصرؼ النظر عف الموقل. ادماا ألبن
أنػا ال أزادحػـ أدحػداا  فدحمػاس باألسػاس ال تطػرح نفسػ ا بػديالا عػف ادحػد  بػؿ تمػارس دحق ػا الطبيعػأ فػأ مقاومػػو 
االدحتالؿ والمشاركو مل اف ريف فأ م سسات القرار الفمسطينأ  سوا  فأ المنظمو أو السمطو  ونمارس هذا 

 اكو مل اف ريف  وليس كبديؿ عف أدحد.الدحؽ عم  قاعدة الشر 
 

المونيتور:  كيف تقيم حماس جيـود وزيـر الخارجيـة األمريكـي "جـون كيـري" األخيـرة فـي المنطقـة إلحيـاء 
 عممية السالم، وأين غزة من ىذه الجيود؟

صػراع مشعؿ:  بدا وا دحاا أف وزير ال ار يو األمريكأ " وف كيري" ال يدحمؿ مشروعاا أو ر يو  ادة ت ا  ال
العربػػأ اإلسػػراتيمأ  وندحػػف فػػأ دحمػػاس ال نعمػػؽ امالنػػا ورهاناتنػػا عمػػ  البيػػت األبػػيض أو أي عاصػػمو دوليػػو. 
صػػدحي  أننػػا تابعنػػا مػػا أعمنػػه "كيػػري" مػػف تصػػريدحات ودعػػوة لت ديػػد المفاو ػػات  كمػػا رأينػػا كيػػؼ أنػػه ا تػػار 

  أسػػػػاس المشػػػػكمو وهػػػػأ ال ػػػػ ط عمػػػػ  الرتاسػػػػو الفمسػػػػطينيو  وبعػػػػض األطػػػػراؼ العربيػػػػو  دوف أف يػػػػذهب إلػػػػ
االدحػػتالؿ اإلسػػراتيمأ وال ػػ ط عمػػ  قيادتػػه التػػأ قتمػػت مػػا يلسػػم  بعمميػػو السػػالـ  ومػػا زالػػت تػػرفض اإلقػػرار 

 بالدحقوؽ الوطنيو الفمسطينيو.
"كيري" قدـ إلػ  المنطقػو وهػو يعمػـ مسػبقاا أنػه أمػاـ أكثػر دحكومػو إسػراتيميو يمينيػو  هػأ دحكومػو المسػتوطنيف  

 و مع اا وطرح أفكار السالـ االقتصادي والمشاريل االستثماريو فأ ال فو ال ربيو  دوف ولذلؾ ت نب الموا 
أف يػػػػد ؿ إلػػػػ  صػػػػمب المو ػػػػوع الدحقيقػػػػأ لمصػػػػراع وهػػػػو االدحػػػػتالؿ  وهػػػػذا ا تيػػػػار  ػػػػاط  مػػػػف قبػػػػؿ اإلدارة 
 األمريكيػػو  ولػػذلؾ ستفشػػؿ فػػأ هػػذ  المسػػاعأ كمػػا فشػػمت مػػف قبػػؿ. إف قناعتنػػا تكمػػف فػػأ أف مسػػتقبؿ الق ػػيو
ن ػػػاز دحقػػػوؽ شػػػعبنا وعمػػػ  رأسػػػ ا الدحريػػػو والتدحػػػرر والػػػت مص مػػػف االدحػػػتالؿ يصػػػنل هنػػػا عمػػػ   الفمسػػػطينيو وا 
األرض  وذلؾ مف  الؿ امتالكنا ل ياراتنا المفتودحػو  وألوراؽ القػوة  وعمػ  رأسػ ا المقاومػو بكػؿ أشػكال ا  مػل 

لمتادحػو  ولكننػا ال ولػف نسػػت دي بقاتنػا منفتدحػيف عمػ  الو ػل اإلقميمػأ والػدولأ  واالسػتفادة مػف كػؿ الفػرص ا
أدحػػداا. والبػػد أف أقػػوؿ هنػػا كممػػو وا ػػدحو  وهػػأ أف ع مػػو التػػاريو ومسػػيرة الشػػعوب ندحػػو الدحريػػو والتدحػػرر ال 

 يستطيل أف يوقف ا أدحد فأ العالـ م ما عظمت قوته.
ال إل  إن ا  هزة هابت عف   ود اإلدارة األمريكيو  ألف هذ  ال  ود ال ت دؼ إل  دحؿ الق يو دحالا عادالا  و 

معاناة شعبنا الفمسطينأ  بؿ هأ   ود مدحصورة فأ إدارة األزمػو وكسػب الوقػت واإلبقػا  عمػ  و ػود "عمميػو 
 سالـ" بدوف سالـ دحقيقأ.
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المونيتور: ماذا عن شواىد األسـممة األخيـرة فـي غـزة، وخطـوات الحكومـة ىنـاك لفـرض بعـض المسـمكيات 

 لمحركة؟ ومكافحة أخرى، وأال ترى أن ذلك قد يسيء
مشػػعؿ:  الدحقيقػػو أف معظػػـ مػػا تناولتػػه وسػػاتؿ اإلعػػالـ مػػ  راا مػػف تقػػارير ومعمومػػات دحػػوؿ هػػذا المو ػػوع ال 
يتعدم كونه ت اوزات فرديو مػف بعػض األفػراد  وال يصػؿ لمسػتوم أف يكػوف سياسػو دحكوميػو أو قػراراا تنظيميػاا 

منػل تكرارهػا  وتككػد لػأ أن ػا تصػرفات مف دحمػاس  وقػد تواصػمت ش صػياا لمتابعػو هػذ  الدحػاالت ومعال ت ػا و 
 فرديو وليست سياسو مقررة.

قيػػادة الدحركػػو تػػ مف عػػف قناعػػو بعػػدـ فػػرض التػػديف واألمػػور المسػػمكيو عمػػ  النػػاس  فالدحريػػو الش صػػيو دحػػؽ 
لم ميػػػػل م ػػػػمونو لم ميػػػػل  سػػػػوا  الدينيػػػػو أو اال تماعيػػػػو أو السياسػػػػيو أو الصػػػػدحفيو  ولػػػػذلؾ ال أرم داعيػػػػاا 

 دحداث الص يرة هنا وهناؾ.لت  يـ بعض األ
مػػل العمػػـ أف الم تمػػل الفمسػػطينأ عمومػػاا  وأهػػؿ قطػػاع هػػزة  صوصػػاا متػػدينوف بطػػبع ـ  والتػػديف قػػاتـ عمػػ  

 اال تيار وليس عم  اإلكرا .
 

المونيتــور: اســتمرارًا لمحــديث عــن األوضــاع فــي غــزة، مــاذا عــن الظــاىرة الســمفية، ومــدى انتشــارىا ىنــاك، 
 وحقيقة حجميا؟

الظاهرة السمفيو ظاهرة عامو ومو ودة فأ كثير مف الدوؿ والسادحات  وليست قصراا عم  هزة. وهأ  مشعؿ: 
تمثؿ  ز اا مف دحالو التعدد والتنوع فأ اإلطار اإلسالمأ. مل العمـ أف المف وـ السػمفأ قػديـ  إذ يعنػأ العػودة 

ز  مػف اإلسػالـ الوسػطأ المعتػدؿ  إل  السمؼ الصال  منذ الصدحابو والتابعيف  والسػمفيو ب ػذا المف ػوـ هػأ  ػ
 الذي هو الطبيعو الدحقيقيو لإلسالـ.

لكف تظ ر أدحياناا بعض الم موعات المتشددة والم اليو فأ ف م ا وفأ سموك ا العممأ  وهذ  نماذج مو ػودة 
لػػػدم أتبػػػاع م تمػػػؼ الػػػديانات واألفكػػػار ولػػػيس قصػػػراا عمػػػ  اإلسػػػالـ والمسػػػمميف  وتنشػػػك هػػػذ  الم موعػػػات فػػػأ 

قػو العربيػو فػأ ال الػػب كػرد فعػؿ عمػ  تطػػرؼ بعػض األنظمػو وقسػوت ا فػػأ التعامػؿ مػل الشػعوب  وكػػرد المنط
فعؿ أي اا عم  سياسات بعض الدوؿ الكبرم المندحازة لالدحتالؿ اإلسراتيمأا والتػأ تمػارس أشػكاالا أ ػرم مػف 

 العدواف أو االدحتالؿ المباشر كما  رم فأ أف انستاف والعراؽ.
يػػل  لسػػكانه و ػػيوفه  ولػػذلؾ ليسػػت هنػػاؾ م ػػاوؼ مػػف أدحػػد  أو عمػػ  أدحػػد  والتقػػارير هػػزة مكػػاف امػػف لم م

األ يرة فأ معظم ػا أرادت تصػوير هػزة كمػا لػو أن ػا تدحولػت إلػ  بػ رة ل ػذ  الم موعػات  واألمػر لػيس كػذلؾ 
 إطالقاا.

 
تواصـــمكم المونيتــور:  تـــربطكم عالقــة قويـــة بحركــة الجيـــاد اإلســالمي، مـــاذا عــن تنســـيقاتكم الميدانيــة و 

 السياسي؟
مشعؿ:  الشؾ أف العالقػو التػأ تربطنػا بكشػقاتنا فػأ دحركػو ال  ػاد وثيقػو ومتينػو  وقػد ثبػت ذلػؾ عمميػاا  ػالؿ 
الدحربيف األ يرتيف عم  هزة  دحيث كاف التنسػيؽ الميػدانأ والسياسػأ فػأ ذروتػه  ومػا زاؿ التواصػؿ السياسػأ 

 لعالقو هأ الدحالو الطبيعيو لكمينا.والتعاوف عم  أدحسف و ه  ألننا نعتقد أف مثؿ هذ  ا
لكػػف هػػذا ال يم ػػأ أف م ػػاؿ التنػػافس بػػيف الدحػػركتيف مػػر فػػأ بعػػض األدحيػػاف فػػأ بعػػض المنعطفػػات السػػمبيو  
سرعاف ما استدركناها عم  الفور  ألننا عم  ثقو أف ما ي معنا أكثر مما يفرقنا  كما أف المفاهيـ والمنطمقات 
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ا  ولػػذلؾ فػػندحف نسػػع  لمزيػػد مػػف التطػػوير والتدحسػػيف فػػأ العالقػػو والعمػػؿ والوسػػاتؿ تكػػاد تكػػوف متشػػاب و بيننػػ
المشترؾ عم  م تمؼ األصػعدة: السياسػيو  والعسػكريو  والميدانيػو   اصػو وأف أمامنػا تدحػديات كبيػرة بدحا ػو 

 لمزيد مف المدحمو والتكاتؼ  كما أف معركتنا وادحدة  د االدحتالؿ اإلسراتيمأ.
 

اس مــن أكثــر المســتفيدين مــن ثــورات الربيــع العربــي، كيــف تخبرنــا عــن المونيتــور: يــرى الــبعض أن حمــ
 عالقاتكم مع حمفائكم الجدد: مصر وقطر وتركيا؟

مشػػعؿ:  م ػػـ فػػأ البدايػػو اإلشػػارة إلػػ  أف دحمػػاس مػػل تو  ػػات الشػػعوب العربيػػو فػػأ الدحريػػو واسػػتقالؿ القػػرار  
دا ميػػػو لمػػػػدوؿ  ولػػػذلؾ  ػػػا ت مواقف ػػػػا ومقاومػػػو مظػػػاهر الفسػػػػاد واالسػػػتبداد  دوف أف نتػػػد ؿ فػػػػأ الشػػػ وف ال

 منس مو مل هذ  الثورات دوف فرؽ بيف هذا الشعب أو ذاؾ  أو هذ  الثورة أو تمؾ.
مػػػف   ػػػو أ ػػػرم  فػػػتف عالقاتنػػػا مػػػل الػػػدوؿ ال ديػػػدة  ليسػػػت  ديػػػدة أو مسػػػتدحدثو  ف ػػػذ  سياسػػػو دحمػػػاس منػػػذ 

ماـ أدحد  ولـ نكف أبداا فأ يوـ مف األيػاـ تكسيس ا  أن ا تفت  عالقات سياسيو مل ال ميل  وال توصد أبواب ا أ
مل سياسو المدحاور اإلقميميو أو االصطفافات الدوليو  بؿ إف معيار اقترابنا مف هػذ  الدولػو أو تمػؾ هػو مػدم 
الػدعـ الػػذي تقدمػه لمق ػػيو الفمسػطينيو عمػػ  م تمػػؼ األصػعدة  وبمػػا يدحقػؽ المصػػمدحو العامػو لم ميػػل. ولػػذلؾ 

 لتاري أ لعالقات دحماس العربيو واإلقميميو والدوليو  والتككد مف هذ  الدحقيقو.بتمكانؾ أف ترا ل الس ؿ ا
دحمػػاس لػػـ تعػػاد  دولػػو مػػا ولػػـ تػػرتـ  فػػأ دح ػػف دولػػو أ ػػرم  وتدحػػتفظ بعالقػػات  يػػدة ووثيقػػو مػػل معظػػـ الػػدوؿ 
ؿ العربيػػو  ألنػػه عمػػ  ثقػػو بػػكف هػػذ  العالقػػات إنمػػا هػػأ ذ ػػر وسػػند لمق ػػيو الفمسػػطينيو فػػأ موا  ػػو االدحػػتال

اإلسػػػراتيمأ. وال شػػػؾ أف عالقتنػػػا مػػػل مصػػػر وقطػػػر وتركيػػػا ممتػػػازة  ونقػػػدر مواقف ػػػا المتميػػػزة لصػػػال  شػػػعبنا 
 وق يتنا  وندحف فأ ذات الوقت دحريصوف عم  توسيل عالقاتنا السياسيو مل ال ميل ولمصمدحو ال ميل.

 
االتيامــات المونيتــور: ىــل تتفــق فــيمن يصــف عالقــة حمــاس مــع مصــر بأنيــا "ىشــة وفــاترة"، فــي ضــوء 

 األخيرة الموجية لمحركة في اإلعالم المصري؟
مشػػعؿ:  عمػػ  العكػػس مػػف ذلػػؾ  فقػػد شػػ دت عالقػػو دحمػػاس مػػل الدولػػو المصػػريو تدحسػػناا مطػػرداا بصػػورة هيػػر 
مسػػبوقو  وتربطنػػا بم تمػػؼ قيادات ػػا وم سسػػات ا صػػالت ممتػػازة  ألف مصػػر بالنسػػبو لنػػا هػػأ الدح ػػف الػػداف  

مصػػػر مردحمت ػػػا االنتقاليػػػو وهػػػأ بكدحسػػػف دحػػػاؿ  بمػػػا يدحقػػػؽ  يػػػر شػػػعب ا الكػػػريـ لفمسػػػطيف  وأممنػػػا أف تت ػػػاوز 
 ومصالدحه وأمنه  وبما يمكن ا مف التفرغ لم ام ا التاري يو التأ تتوقع ا األمو العربيو من ا.

أكثر مف ذلؾ  فقد عقدت مستويات قياديو م تمفو فأ دحماس ا تماعػات مػل أطػراؼ مصػريو رسػميو ودحزبيػو 
يد االفترا ات واالت امات الباطمو المو  و لمدحركو  وقد ثبت ل ـ بطالن ػا  وعبرػر عػف ذلػؾ عديدة لددحض وتفن

بعػػض المسػػ وليف فػػأ ال ػػيش وفػػأ وزارة الدا ميػػو المصػػريو مػػ  راا. وبػػات وا ػػدحاا أف ات امػػات بعػػض وسػػاتؿ 
لمصري ال أكثر اإلعالـ المصريو ليست إال افترا ات وأكاذيب بدحؽ الدحركو لزج اسم ا فأ ال الؼ الدا مأ ا

 وال أقؿ.
ندحػف فػػأ دحمػاس ندحتػػـر أمػػف مصػر القػػومأ وشػػ ون ا الدا ميػو  وندحتػػـر  صوصػػيت ا  وال نتػد ؿ فػػأ شػػ ون ا 

 الدا ميو  ولسنا طرفاا فأ االستقطاب الدا مأ الذي تعيشه مصر هذ  األياـ.
 

ي تتحدث عن تدريب المونيتور: ماذا عن الوضع في سوريا، السيما مع صدور بعض التقارير الغربية الت
 مقاتمي حماس لعناصر الجيش السوري الحر؟
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مشعؿ:  با تصار  ندحف مل تطمعات الشػعوب ندحػو الدحريػو والكرامػو واإلصػالح والديمقراطيػو  وبالتػالأ ندحػف 
مػػل الشػػعب السػػوري فػػأ ذلػػؾ  فػػندحف نػػ مف ب ػػذ  القػػيـ والدحقػػوؽ ونمارسػػ ا  وهػػذا هػػو دحػػؽ الشػػعوب العربيػػو 

 يو  ميعاا.واإلسالميو واإلنسان
لكننا فأ ذات الوقت ال نتد ؿ فأ الش وف الدا ميو ألي دولو أياا كانت  وال نتد ؿ فأ األزمو السوريو ولسػنا 
طرفػػػاا في ػػػا  عمػػػ  الػػػرهـ مػػػف ألمنػػػا الشػػػديد السػػػتمرار نػػػزؼ دمػػػا  الشػػػعب السػػػوري وسػػػقوط العػػػدد الكبيػػػر مػػػف 

 ال دحايا وهذا التدمير المتواصؿ لسوريا كبمد ودولو.
القاا مف هذا الموقؼ الوا   والسياسو الوا دحو  فتنأ بكؿ ثقػو أ كػد أنػه ال صػدحو عمػ  اإلطػالؽ لتمػؾ وانط

التقػػارير ال ربيػػو دحػػوؿ مشػػاركو دحمػػاس فػػأ تػػدريب عناصػػر ال ػػيش السػػوري الدحػػر  هػػذ  أكاذيػػب ت ػػدؼ ل مػػط 
 األوراؽ.

 
 ، ىل ما زالت ىذه العالقة؟المونيتور: أعمم أن عالقة وثيقة كانت تربطكم بحزب اهلل وكذلك مع إيران

مشػػعؿ:  نعػػـ  معتنػػا فػػأ السػػنوات الما ػػيو كمػػا هػػو معػػروؼ عالقػػات وثيقػػو مػػل اإل ػػوة فػػأ دحػػزب ال ومػػل 
إيػػػػراف  ومػػػػل أطػػػػراؼ ودوؿ أ ػػػػرم  وكػػػػؿ ذلػػػػؾ كػػػػاف عمػػػػ  قاعػػػػدة المقاومػػػػو والن ػػػػاؿ فػػػػأ موا  ػػػػو المدحتػػػػؿ 

د األمػػػو وأدحػػػرار العػػػالـ لػػػدعـ ق ػػػيتنا اإلسػػػراتيمأ  فػػػندحف أصػػػدحاب ق ػػػيو عادلػػػو  وسػػػعينا داتمػػػاا لدحشػػػد   ػػػو 
يػػراف تػػكثرت فػػأ افونػػو األ يػػرة نتي ػػو  والوقػػوؼ إلػػ   انػػب شػػعبنا. وممػػا ال شػػؾ فيػػه أف عالقتنػػا بدحػػزب ال وا 
التبايف فأ الموقؼ ت ا  األزمو السوريو  فمدينا موقؼ م تمؼ ت ا  هػذ  األزمػو  لكػف العالقػو مػا زالػت قاتمػو 

ْف تكثرت  ررا  ذلؾ.  وا 
 
مونيتور: لقد بدا االختالف بينكم وبين إيران واضحًا جدًا في الموقف من سوريا، كيف ستعوضون الدعم ال

 الذي قدمتو لكم: ماليًا وعسكريًا؟
مشػػػعؿ:  دحمػػػاس تقػػػدر عاليػػػاا كػػػؿ مػػػف دعم ػػػا ويػػػدعم ا فػػػأ معركت ػػػا  ػػػد المدحتػػػؿ اإلسػػػراتيمأ  وهػػػأ تشػػػعر 

دحماس فأ ذات الوقت ال ت تصر أو ه دعم ػا فػأ دولػو  باالمتناف لما قدمته إيراف فأ هذا ال صوص  لكف
وادحدة  بؿ إن ا تدحرص عم  تنويل مصادر دعم ا مػف أكثػر مػف   ػو  وتظػؿ دحمػاس دحريصػو عمػ  الدحفػاظ 
عمػػػ  عالقات ػػػا السػػػابقو والالدحقػػػو دحتػػػ  مػػػل و ػػػود أو ػػػه ا ػػػتالؼ أو تبػػػايف فػػػأ بعػػػض الق ػػػايا  فالعالقػػػات 

 ولكف العمؿ والتعاوف فأ المسادحات المشتركو. السياسيو ال تعنأ التطابؽ فأ المواقؼ
 

 المونيتور: السؤال الذي يطرحو الكثيرون ىنا في غزة: متى سنراك من جديد تزورىا ثانية؟
مشعؿ:  لقد كاف ل زة مكانو عظيمو فأ قمبأ  ومو ل متقدـ فأ عقمأ وتفكيري  ألكثر مػف سػبب واعتبػار  

ػػ ا بعػػد زيػػارتأ ل ػػا قبػػؿ أشػػ ر  وادحتكػػاكأ بكهم ػػا عػػف قػػرب  ف ػػالا أن ػػا  ػػز  عزيػػز مػػف وطنػػأ فمسػػطيف  أمر
وتواصمأ مل فعاليات ا  فقد زادت مكانت ا أ عافاا م اعفو  وارتفل قدرها بصورة كبيرة  وهػو مػا ي عمنػأ فػأ 

 شوؽ داتـ لزيارت ا  وقد يكوف ذلؾ فأ قادـ األياـ  مت  تسن  الفرصو المناسبو.
 و بال ا وبدحارها عزيزة عمأ وعم  كؿ وادحد مف أبنات ا. وفمسطيف بكؿ مدن ا وقراها وس ول ا

وسػػيكتأ يػػـو لػػيس ببعيػػد بػػتذف ال أقػػـو فيػػه بزيػػارة ال ػػفو ال ربيػػو وهػػأ مدحػػررة مػػف االدحػػتالؿ  وكمػػا انسػػدحب 
ال يش اإلسراتيمأ م طراا مف قطاع هزة تدحت  ربات المقاومو  فسوؼ يتمكف شػعبنا مػرة أ ػرم بالمقاومػو 
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دحػتالؿ عػف ال ػفو. دحين ػا تكػوف الزيػارة بطعػـ  ػاص ألن ػا لػف تػتـ بػتذف وتصػري  مػف والن اؿ مف ددحر اال
 االدحتالؿ بؿ بترادتنا الفمسطينيو الدحرة.

 3/5/1023المونيتور، 
 

 ردوغان لغزة تعني نياية حقبة الوصاية األميركية عمى تركياأىنية: زيارة  1
هػػزة اسػػماعيؿ هنيػػو زيػػارة ر ػػب طيػػب  وصػػؼ رتػػيس وزرا  الدحكومػػو المقالػػو فػػأ قطػػاع: د ب أ -واشػػنطف 

 ػػاؼ هنيػػو فػػأ تصػػريدحات لوكالػػو أاردوهػػاف رتػػيس الػػوزرا  التركػػأ المقبمػػو لمقطػػاع بان ػػا سػػتكوف تاري يػػو. و 
انػه سػوؼ يػتـ اسػتقباؿ اردوهػاف اسػتقباال يميػؽ بالشػعب التركػأ واف   مػسأاالنبا  االنا ػوليو التركيػو نشػرت 

 االستعدادات لذلؾ قد انطمقت.
هنيو الموقؼ االمريكأ مف الزيارة وقاؿ اف اردوهػاف رفػض ال  ػود االمريكيػو الل ػا  الزيػارة واف موقفػه  وانتقد

ودحػػوؿ التقػػارير التػػأ تػػرددت عػػف أف الػػرتيس الفمسػػطينأ مدحمػػود  يشػػير الػػ  ن ايػػو دحقبػػو الوصػػايو االمريكيػػو.
 مات بشكف ذلؾ.عباس سوؼ يرافؽ اردوهاف فأ زيارته ل زة   قاؿ هنيو ان ـ لـ يتمقوا معمو 

يشػػار الػػ  اف مػػف المتوقػػل اف يػػزور رتػػيس الػػوزرا  التركػػأ هػػزة عقػػب زيارتػػه لمواليػػات المتدحػػدة فػػأ منتصػػؼ 
 الش ر ال اري. 

 5/5/1023، الرأي، عّمان
 

 ين الفمسطينيين في سوريةالب األمم المتحدة بحماية الالجئطي عريقات 3
األمػـ  عريقػات  نظمو التدحرير الفمسطينيو الػدكتور صػاتبطالب ع و الم نو التنفيذيو لم: راـ ال )فمسطيف(

المتدحػػدة ببػػذؿ كػػؿ   ػػد ممكػػف لدحمايػػو الم يمػػات الفمسػػطينيو فػػأ سػػوريو والتػػأ تقػػل  ػػمف واليػػو وكالػػو األمػػـ 
 المتدحدة إلهاثو وتش يؿ الال تيف  ودعا الم تمل الدولأ إل  تدحييد الم يمات الفمسطينيو فأ سوريو.

(  عمػػ  عػػدـ دحصػػوؿ أي 5|4إلذاعػػو /مػػوطنأ/ الفمسػػطينيو مسػػا  أمػػس السػػبت )وأكػػد عريقػػات فػػأ دحػػديث 
ت يير فأ مبػادرة القمػو العربيػو  وأكػد أف مػا قالػه الػوزرا  العػرب هػو إعػادة تككيػد لمموقػؼ الفمسػطينأ المتمثػؿ 

    ووقػػؼ النشػػاطات االسػػتيطانيو وبمػػا يشػػمؿ القػػدس الشػػرقيو المدحتمػػو2967قبػػوؿ مبػػدأ الػػدولتيف عمػػ  دحػػدود 
واإلفػراج عػف األسػػرم و اصػو هػ ال  الػػذيف اعتقمػوا قبػؿ أوسػػمو  م كػداا أف هػذ  ليسػػت شػروطاا عمػ  الدحكومػػو 

 اإلسراتيميو بؿ التزامات واقعو عمي ا.
 5/5/1023، قدس برس

 
 

 الحكومة في غزة تعتمد مشروعي "الوطنية لالتصاالت" والحكومة اإللكترونية 1
ة  مشروعأ ال طو اإلسػتراتي يو لمدحكومػو اإللكترونيػو  واإلسػتراتي يو اعتمد م مس الوزرا  الفمسطينأ فأ هز 

 الوطنيو لالتصاالت وتكنولو يا المعمومات.
وأكػػد وزيػػر االتصػػاالت وتكنولو يػػا المعمومػػات أسػػامو العيسػػوي  ػػالؿ ادحتفػػاؿ نظمتػػه ودحػػدة العالقػػات العامػػو 

أف الم مػػػػس اعتمػػػد فػػػػأ  مسػػػػته اال يػػػػرة  واإلعػػػالـ بػػػػالوزارة لتكػػػػريـ المشػػػاركيف فػػػػأ ل نػػػػو اعػػػداد المشػػػػروعيف
 المشروعيف وهما مف اعداد فريؽ مف ال برا  مف وزارته ووزارات وم سسات م تمفو.
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وقػػػػػاؿ: "إف ال طػػػػػط وسػػػػػيمو لتدحقيػػػػػؽ أهػػػػػداؼ كبيػػػػػرة تسػػػػػاهـ فػػػػػأ الن ػػػػػوض بقطػػػػػاع االتصػػػػػاالت وتكنولو يػػػػػا 
مػو تطويريػو ن  ػويو عمػ  صػعيد المعمومات". وأ اؼ: "إن ا ليست م ػرد تسػ يؿ لالن ػازات بػؿ بدايػو لمردح

 االتصاالت وتكنولو يا المعمومات"  كما قاؿ.
 1/5/1023، فمسطين أون الين

 
 فياض ينفي انتقاد القيادات الفمسطينية التاريخية في تصريحات لـ "نيويورك تايمز" 5

قػػػواؿ نفػػ  رتػػيس دحكومػػػو تصػػريؼ األعمػػػاؿ الفمسػػطينيو سػػالـ فيػػػاض مػػا تداولتػػػه وسػػاتؿ اعػػالـ مدحميػػػو مػػف ا
 منسوبو له إل  صدحيفو "نيويورؾ تايمز" االميركيو  انتقد في ا القيادات التاري يو لمشعب الفمسطينأ.

وردهػا الصػدحفأ رو ػر كػوهيف فػأ مقالػو فػأ "نيويػورؾ أالقواؿ التأ اوقاؿ مكتب رتاسو الوزرا  المستقيؿ إفر "
اا فػأ بيػاف صػدحافأ أف التصػريدحات تايمز" م رد انطباعات تعبر عف الرأي ال اص ل ػذا الصػدحافأ"  م ػيف

"هأ بالتككيد ليست أقواال لمدكتور فياض  الذي لـ يدؿ  بكي تصريدحات او مقابمو صػدحفيو لصػدحيفو "نيويػورؾ 
 تايمز" أو هيرها مف الصدحؼ والوكاالت منذ أف تقدـ باستقالته لمرتيس مدحمود عباس".

دحريؼ مقالو الصدحافأ رو ر كوهيف  مف  الؿ واست رب فياض ان راط وساتؿ إعالـ فمسطينيو فيما اسما  ت
ترويج بعض ما ورد في ا باعتبارها مقابمو صدحافيو معه بينما هأ م رد مقاؿ رأي  اص ب ذا الصدحافأ  ما 

 ينطوي عم  تزوير له بعد سياسأ  دحسب نص البياف.
 5/5/1023، البيان، دبي

 
 "الخرائط" من محرك البحث"غوغل" تضمين مواقع فمسطينية عبر : نأملصيدم 1

فا كت شركو "هوهؿ" األميركيو  م ور الفمسطينييف بت يير اسـ مدحرؾ البدحث مف "هوهؿ األرا أ : راـ ال
الفمسػطينيو" إلػ  "هوهػؿ فمسػطيف"  عمػ  الصػفدحو الفمسػطينيو  فػأ  طػوة أل بػت دحمػاس الفمسػطينييف وكانػت 

 مدحؿ ف ر كبير.
ف التكنولو يا والمعمومات: "لقد كانػت  طػوة أ ػرم وقاؿ صبري صيدـ  مستشار الرتيس مدحمود عباس لش و 

فػأ االت ػػا  الصػدحي "  وأ ػػاؼ لػػ"الشرؽ األوسػػط" أنػه "ي ػػب أف تتبع ػا م موعػػو مػف ال طػػوات وال سػػيما أف 
وقاؿ صيدـ "المفػروض أف تدحمػؿ هػذ  ال ػراتط أسػما   الشركو تدير ف ا  ال راتط المدحوسبو عبر  دمات ا".

 ا تمؾ التأ هيبت ا المستوطنات  أو بسبب سياسو االدحتالؿ".المناطؽ الفمسطينيو ال سيم
ويرم صيدـ  طوة "هوهؿ" مبعثا لمف ر  وقاؿ "لقد كنا مدحروميف مف إمكانيو الوصوؿ إل  العناويف الم تمفو 
فأ فمسطيف. هذا مػا انتظرنػا  فمسػطينيا بصػورة كبيػرة  و اصػو أف إسػراتيؿ تسػع  لت ييػب ال ويػو الفمسػطينيو 

ويكمػػػؿ صػػػيدـ أف تكػػػوف ال طػػػوة فاتدحػػػو أمػػػؿ ندحػػػو  طػػػوات  أ أو دحتػػػ  عبػػػر العػػػالـ االفترا ػػػأ".بشػػػكؿ فعمػػػ
 مشاب و مف كبرم شركات اإلنترنت والمعموماتيو فأ العالـ.

وبػػػدأت وزارات مثػػػؿ االتصػػػاالت  والت طػػػيط  ت  يػػػز  ػػػراتط لممػػػدف والشػػػوارع الفمسػػػطينيو بعػػػد االتفػػػاؽ مػػػل 
االت  صفا  ناصر الديف  إف العمؿ  ار عم  برنامج يتػي  لمػراهبيف وقالت وزيرة االتص "هوهؿ" عم  ذلؾ.

وقػػاؿ صػػيدـ "طمبنػػا دحصػػوؿ فمسػػطيف عمػػ  كامػػؿ دحقوق ػػا فػػأ هػػذا  فرصػػو متابعػػو مواقػػل مدحػػددة فػػأ فمسػػطيف.
 المو وع وقد تفاعمت )هوهؿ( ولو بشكؿ متك ر"  وأردؼ: "اليوـ نريد أف ندحمأ قرار الشركو".
 5/5/1023، الشرق األوسط، لندن
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 اإلعدام لعنصر أمن فمسطيني أدين بالتخابر مع "إسرائيل": المحكمة العسكرية في جنين 1
أصػػدرت المدحكمػػو العسػػكريو فػػأ  نػػيف شػػماؿ ال ػػفو ال ربيػػو  أمػػس  دحكمػػاا باإلعػػداـ رميػػاا : )يػػو .بػػأ .اي(

فػأ بيػػاف  إف وقالػت النيابػػو العسػكريو  ”.إسػراتيؿ“بالرصػاص بدحػؽ عنصػر أمػػف فمسػطينأ أديػف بالت ػػابر مػل 
عاماا وهػو مػف إدحػدم بمػدات  نػيف وكػاف يعمػؿ فػأ أدحػد  13الدحكـ صدر بدحؽ )ـ .ر .ف(  البالغ مف العمر 

 األ  زة األمنيو الفمسطينيو.
المػػداف اعتقػػؿ قبػػؿ ندحػػو عػػاـ متمبرسػػاا ب رمػػه  وأدلػػ  باعترافػػات كاممػػو دحػػوؿ عالقتػػه بػػاالدحتالؿ “وذكػػرت أف 

لفتػت إلػ  أف  مسػو المدحاكمػو عقػدت برتاسػو القا ػأ ناصػر أبػو عػوف    و ”واأل رار التػأ ألدحق ػا بم تمعػه
 فأ مقر مقاطعو  نيف بدح ور المت ـ.

 5/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 : لن نتنازل عن شبر واحد من فمسطينأبو مرزوق لـ "عكاظ" 5
 رفػػػض موسػػػ  أبػػػو مػػػرزوؽ ناتػػػب رتػػػيس المكتػػػب السياسػػػأ لدحمػػػاس فكػػػرة تبػػػادؿ: سػػػيد عبػػػدالعاؿ -القػػػاهرة 

األرا أ مل إسراتيؿ وقاؿ لػ "عكاظ": "ندحف فأ دحماس موقفنا ثابت ووا   وهو عدـ التنازؿ عف شبر وادحد 
مف أرا أ فمسطيف التاري يو إل  إسراتيؿ  وأف دحدود فمسطيف التأ لف نتنازؿ عن ػا مػف رأس النػاقورة شػماال 

 تف ػػـ ل ػػو التنػػازالت وأف إسػػراتيؿ إلػػ  رفػػ   نوبػػا ومػػف البدحػػر المتوسػػط لن ػػر األردف"  م كػػدا أف إسػػراتيؿ ال
 تعتقد أف التنازالت مقدمو لتنازالت أ رم وهكذا. 

 5/5/1023، عكاظ، جدة
 

 الرشق: قرار االحتالل بيدم مصمى لمنساء بالقدس "جريمة" 3
قػػػاؿ ع ػػػو المكتػػػب السياسػػػأ لدحركػػػو المقاومػػػو اإلسػػػالميو )دحمػػػاس( عػػػزت الرشػػػؽ  إف قػػػرار االدحػػػتالؿ هػػػدـ 

 د الفػػػات  فػػػأ دحػػػأ رأس العػػػامود بالقػػػدس المدحتمػػػو هػػػو "اعتػػػدا  صػػػارخ و ريمػػػو لطمػػػس مصػػػم  النسػػػا  بمسػػػ
وأكػػد الرشػػؽ فػػأ تصػػري  صػػدحفأ  اليػػوـ السػػبت :" إنانػػا إذ نػػرفض هػػذا القػػرار العنصػػري  معالم ػػا التاري يػػو".

دُّ رسالو المعادي لمشراتل السماويو والم الؼ لألعراؼ الدوليو  والذي يكشؼ دحقيقو هذا الكياف ال اصب  ويع
 إ افيو إل  كؿ الالهثيف ورا  سراب السالـ والمفاو ات معه".

وو ه الرشؽ دعوة إل   ماهير الشعب الفمسطينأ وقوا  الدحيرو إل  التصدري ل ذ  المدحاوالت ودحمايو مقدساتنا 
 ومعالمنا اإلسالميو.

 1/5/1023، فمسطين أون الين
 
 

 تو لصحيفة نيويورك تايمز بـ "الوقاحة"فتح تياجم سالم فياض وتصف تصريحا ":قدس برس" 20
ػػػا عنيفاػػػا عمػػػ  سػػػالـ فيػػػاض رتػػػيس دحكومػػػو تسػػػيير : راـ ال )فمسػػػطيف( شػػػنت قيػػػادات فػػػأ دحركػػػو "فػػػت " ه وما

األعماؿ المستقيؿ بعد التصريدحات المنسوبو له فأ  صدحيفو /نيويورؾ تايمز/ األمريكيو  والتأ دحمؿ  الل ػا 
والظمػـ الػذي دحػؿ بالشػعب الفمسػطينأ مػف البدايػو ودحتػ  افف  وهػا ـ في ػا القيادة الفمسطينيو مس وليو الفشػؿ 

 دحركو "فت ".
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وقالت الدحركو فأ بياف نشرته عبر موقع ا الرسمأ إف قيادات بالدحركو لـ يسػم ا تعتبػر أف هػذ  التصػريدحات 
اقػػػل الػػػراهف "مميتػػو بالم الطػػػات السياسػػػيو والتاري يػػػو  وهػػػأ تػػػنـ عػػػف   ػػؿ نػػػا ـ عػػػف عػػػدـ قػػػرا ة التػػػاريو والو 

 بطريقو مو وعيو".
وتسا لت هذ  القيادات "هػؿ قيػادة الشػعب الفمسػطينأ هػأ مػف يتدحمػؿ المسػ وليو عػف هػذا الظمػـ التػاري أ أـ 
هو الم طط الص يونأ والتواط  الدولأ الداعـ لسالـ فياض"  وأكدت أف "مف يقرأ التاريو ب ير هذ  الطريقو 

 الق يو الوطنيو والشعب الفمسطينأ وبتاري ه الن الأ".فتنه يمدحؽ ال رر عف وعأ أو بدوف وعأ ب
وأ ػػافت "ن كػػد لسػػالـ فيػػاض أف دحركػػو فػػت  ال يمكػػف أف تسػػم  ب ػػذ  الوقادحػػو والتطػػاوؿ عمػػ  قيػػادة الشػػعب 

 الفمسطينأ السابقو والالدحقو  وأف هذ  القيادة سقط من ا الش دا  وعم  رأس ـ الش يد ياسر عرفات".
بتػػزاز  وتدحري ػػه لمعػػالـ  ػػد الشػػعب الفمسػػطينأ وقيادتػػه  وهػػذ  وتػػابل البيػػاف "ن كػػد لمسػػي د فيػػاض أف تطاولػػه وا 

 التصريدحات التأ أتت نتي و لفشمه لف  ت دـ إال أعدا  الشعب الفمسطينأ"  عم  دحد تعبير .
 1/1/1023، قدس برس

 
 من عناصرىا الشير الماضي 33حماس تتيم أمن السمطة في الضفة باعتقال حركة  22

سػػػػػالميو "دحمػػػػػاس" أف األ  ػػػػػزة األمنيػػػػػو : فمسػػػػػطيف(راـ ال ) أظ ػػػػػرت إدحصػػػػػاتيو نشػػػػػرت ا دحركػػػػػو المقاومػػػػػو اإلأل
الفمسػػطينيو فػػأ ال ػػفو ال ربيػػو اعتقمػػت ثمانيػػو وثالثػػيف مػػف عناصػػر الدحركػػو  واسػػتدعت تسػػعو عشػػر ا ػػريف 

 وأو ػػدحت دحركػػو "دحمػػاس" فػػأ تقريػػر ل ػػا تمقتػػه "قػػدس بػػرس"  السػػبت  ػػالؿ شػػ ر نيسػػاف )إبريػػؿ( الما ػػأ.
ماـ مس د. 10(  أف مف بيف المعتقميف 5|4)  أسيراا مدحرراا وثالثو طالب  امعييف وصدحفيْيف ومعمـ وا 

وبينػت الدحركػػو أف أهمػب االعتقػػاالت كانػت فػػأ مػدينتأ ال ميػػؿ ونػابمس  وكػػاف التوزيػل ال  رافػػأ عمػ  الندحػػو 
 مسو فأ راـ ال  أربعػو فػأ  التالأ: اثنا عشر مف أنصار الدحركو تـ اعتقال ـ فأ ال ميؿ  عشرة فأ نابمس 

 طولكـر  اثنيف فأ طوباس  اثنيف فأ  نيف  ومعتقؿ وادحد فأ سمفيت.
 1/1/1023، قدس برس

 
 محادثات غير مباشرة مع الفمسطينيين إجراءترى امكانية  : "إسرائيل"ردانأغمعاد  21

د يستكنفوف قريبا مدحادثات قاؿ وزير اسراتيمأ اليـو ال ميس اف اسراتيؿ والفمسطينييف ق :رويترز  -القدس 
 سالـ هير مباشرة مل تردد وسيط اميركأ بيف فريقأ التفاوض.

وقاؿ وزير ش وف البيتو همعاد ارداف "ادحيانا يدحتاج االمر اكثر مف اثنيف الدا  رقصو التان و. وادحيانا تدحتاج 
اكثر مف عاـ سيكوف فأ ودحوؿ ما اذا كاف استتناؼ المفاو ات الم مدة منذ  طرفا ثالثا لتقريب المواقؼ".

 صورة مدحادثات هير مباشرة مف  الؿ وساطو اميركيو قاؿ ارداف "نعـ.. فعال".
 1/5/1023، القدس، القدس

 
 وحزب اهلل ال يسعى إلييا  األسد سيطرةالكيماوية السورية تحت  األسمحةعاموس جمعاد:  23

األسد يدحتفظ بالسيطرة عم  األسمدحو  لفت مس وؿ إسراتيمأ كبير إف الرتيس السوري بشار: رويترز –القدس 
 الكيماويو فأ سوريو وال يسع  إلي ا دحمفا   فأ دحزب ال.
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 ا ت تصريدحات ال بير االستراتي أ بوزارة الدفاع اإلسراتيميو عاموس  معاد بعد أف كشؼ مس وؿ 
و مت  و إسراتيمأ ا ر أف إسراتيؿ أرسمت طاترات دحربيو أمس ال معو لم ا مو شدحنو صواريو فأ سوري

  إل  دحزب ال.
وقاؿ  معاد فأ كممو "سوريو لدي ا كميات كبيرة مف األسمدحو الكيماويو والصواريو. وكؿ شأ  هناؾ تدحت 

 السيطرة )سيطرة دحكومو األسد(."
وأ اؼ "ال يمتمؾ دحزب ال أسمدحو كيماويو. لدينا سبؿ لمعرفو المعمومات. ف ـ ال يتطمعوف إل  امتالؾ مثؿ 

 بؿ يف موف المنظومات القادرة عم  ت طيو  ميل أندحا  البالد )إسراتيؿ(."هذ  األسمدحو 
ويبدو أف  معاد كاف يشير إل  الصواريو أرض أرض التقميديو التأ تمتمك ا  ماعو دحزب ال والتأ يقوؿ 

 ألؼ صاروخ. 60اإلسراتيميوف إف عددها يقارب 
 وقاؿ  معاد "األسمدحو الكيماويو تقتؿ مف يست دم ا."

 5/5/1023، ياة، لندنالح
 

 يستعد لعممية عسكرية جراحية "قاسية جدا" ضد غزة اإلسرائيمي الجيش: موقع "واال" العبري 21
قاؿ موقل "واال" العبري  أف  يش االدحتالؿ اإلسراتيمأ يستعد لتنفيذ عمميو عسكريو "قاسيو  داا"  د قطاع 

 و "دحماس" وقيادات ا.هزة  ت دؼ "ال تثاث المنظمات الفمسطينيو ب زة و اصوا دحرك
وذكر الموقل فأ تقرير له استناداا لمصادر عسكريو م تمفو  أف قيادة  يش االدحتالؿ تعمـ أف الت دتو فأ 
المناطؽ ال نوبيو "هشو" ول ذا بدأت بالتدح ير لسيناريو عمميو أ رم فأ هزة عم  هرار عمميو "السور 

 ذور " ولف يعتمد فقط عم  سيناريو عمميو "عامود الواقأ" فأ ال فو ال ربيو لمق ا  عم  "اإلرهاب مف 
وقاؿ الصدحفأ "أمير بودحبوت" فأ تقرير  نقال عف  باط عسكرييف  السدحاب" األ يرة  دحسب قوله.

إسراتيمييف أف "ال يش يريد تنفيذ عمميو هأ األول  مف نوع ا ونقؿ رسالو وا دحو لمرة وادحدة ولألبد  بكف 
الؽ الصواريو عمي ا  ونشاط ا العسكري القادـ هو بالد وؿ ألرا أ قطاع )إسراتيؿ( لف تقبؿ باستمرار إط

 هزة و عؿ قادة دحماس يدفعوف ثمنا باهظا والق ا  عمي ـ".
عسكريو دا ؿ األرض لمق ا  عم  دحماس  –وتابل: ")اسراتيؿ( مصممو عم  الد وؿ فأ عمميو  رادحيو 

الوقت عم  العمميو  وال يش اإلسراتيمأ سيم ك  وتعطيؿ القدرات االستراتي يو والتكتيكيو ل ا مل مرور
الست داـ قوة ناريو أكبر مف تمؾ التأ است دم ا فأ عمميو عامود السدحاب لعدـ تمكيف ال انب اف ر مف 

 معرفو تدحركات ال يش اإلسراتيمأ".
الطويؿ  ولفت الموقل إل  أف العمميو العسكريو ستكوف األكثر قوة وشدة مف سابقات ا لتدحقيؽ قوة الردع

عادة ال دو  لسكاف  نوب إسراتيؿ ولألبد  دحيث ستكوف هزة قويو لدحماس  مبيناا أف القيادة العسكريو  وا 
ناقشت أي اا االن ازات ال روريو التأ ممكف أف توقؼ أي عمميو مف هذا القبيؿ  لكف  ميل األدحداث التأ 

عادة ال دو   سبقت عمميو عامود السدحاب أكدت أف دحماس عم  الرهـ مف مدحاوالت ا ل بط األو اع وا 
ساعو مف ال  وـ طمبت دحماس وقؼ إطالؽ النار. وقد  14كانت تشارؾ فأ العمميات العسكريو  وبعد 

عادت دحماس افف لممدحافظو عم  ال دو  والبقا  عم  الدحياد ولكف بم رد تف ر األو اع ستعود األمور 
 إل  ما بقت عميه.
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ل ت ريب األسمدحو مف ليبيا إل  سينا  ومن ا إل  هزة والنفوذ القطري وأشار الموقل لم  ود المصريو فأ من
والتركأ فأ المنطقو  وال  ط عم  إسراتيؿ ودحماس  الفتاا إل  اف كؿ ذلؾ ال يمكنه وقؼ عمميو عسكريو 

 إف لـز األمر.
 أ بدحا و ويتابل "دحماس لـ ت ير نظرت ا لممقاومو  د )إسراتيؿ( لكن ا ببساطو تعيش دحالو معقدة  دا  ف

لتوطيد دحكم ا ب زة والسيطرة عم  منظمو التدحرير وال فو ال ربيو ككهداؼ استراتي يو ل ا  رهـ تذمر سكاف 
هزة مف الدحالو االقتصاديو إال أف دحماس ن دحت ب بط الشوارع مف ال راتـ وبدأت المدحاكـ تك ذ مكان ا 

 أكثر مف أي وقت م  ".
يراف تدحاوؿ فرض و ودها وي تـ التقرير بقوله "ما زالت دحركو ال   اد اإلسالمأ الممولو مف دحزب ال وا 

عم  دحماس وتصب  قوة ت دد )إسراتيؿ(  باإل افو لمم موعات التأ تتبل لم  اد العالمأ القابعيف فأ 
  نوب قطاع هزة ويشكموف  اليا ناتمو في ا وفأ سينا ".

 1/5/1023، فمسطين أون الين
 

  1023سنة  لة اعتقال منذ بدايةحا 2111شييًدا و 21مركز أحرار:  25
قاؿ مركز أدحرار لدراسات األسرم ودحقوؽ اإلنساف إف قوات االدحتالؿ الص يونأ قتمت  الؿ الربل  : هزة

 دحالو اعتقاؿ فأ فمسطيف المدحتمو. 2117ش يداا فمسطينياا  فيما نفذت  26األوؿ مف العاـ ال اري 
 5/5/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ييددون بإضراب مفتوح عن الطعام  قبل اتفاق أوسموسرى األقراقع:  21

أسرم مف القدام  المعتقميف  205قاؿ وزير ش وف األسرم والمدحرريف فأ فمسطيف عيس  قراقل أف : راـ ال
قبؿ "اتفاقات أوسمو" هددوا بفت  إ راب إستراتي أ مفتوح عف الطعاـ فأ دحاؿ لـ تسفر ال  ود السياسيو 

 اؽ يق أ بتطالؽ سرادح ـ.المبذولو عف اتف
وأو   قراقل  فأ تقرير صادر عف الوزارة اليوـ إف شعورا كبيرا بالظمـ وقل عم  األسرم القدام  بسبب 

 استمرار اعتقال ـ وعدـ اإلفراج عن ـ فأ المفاو ات السابقو أو صفقات التبادؿ  اصو األ يرة.
ينيو الذي دحدد بشكؿ وا   أف أيو عودة وأ اؼ أف األسرم يراهنوف افف عم  موقؼ القيادة الفمسط

الستتناؼ المفاو ات ي ب أف تبدأ باإلفراج عف األسرم المعتقميف قبؿ أوسمو  وأنه فأ دحاؿ فشؿ ال  ود 
السياسيو الدحاليو وانعداـ األمؿ بتطالؽ سرادح ـ فال  يار أمام ـ سوم فأ  طوة ادحت ا يو إلثارة ق يت ـ 

لزاـ إسراتيؿ باإلفراج عن ـ و   عدـ إ  اع ـ لالبتزاز السياسأ.وا 

 5/5/1023، الشرق، الدوحة

 
 طفل أسير في معتقل مجدو يحاول االنتحار وزارة األسرى: 21

كشفت مدحاميو وزارة األسرم هبو مصالدحو أف أدحد األطفاؿ األسرم القابعيف فأ قسـ األشباؿ فأ : راـ ال
وقالت مصالدحو إن ا زارت هذا الطفؿ    س ف م دو دحاوؿ االنتدحار بسبب معاناته مف دحالو نفسيو سيتو

دحيث بقأ ثالثو أياـ  الساا عم  سرير  مف دوف أف يتدحرؾ وال يتكمـ مل أدحد  وبقأ دوف طعاـ لمدة يوميف 
 وال يناـ الميؿ  وال يدحكأ سوم عف نيته االنتدحار. 
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طبيب الس ف الذي وقالت: إنه عثر عم  دحبؿ طويؿ فأ هرفته تتر ـ نوايا  باالنتدحار  وقد تـ عر ه عم  
قرر أنه يعانأ مف مرض نفسأ  وأف إدارة الس ف وافقت عم  إدح ار طبيب عربأ مف الناصرة ليعال ه  

 وقد  مس معه  مستيف أسبوعياا ومل ذلؾ لـ يتدحسف و عه.
وأشارت مصالدحو إل  أف صدمات نفسيو يعانأ من ا القاصروف تسبب ل ـ معاناة نفسيو  طيرة نتي و 

ؿ والتعذيب واإلهانات  الؿ اعتقال ـ واست واب ـ  وأف استمرار معاممو القاصريف بطريقو تعر  ـ لمتنكي
 ودحشيو تسبب م اطر كبيرة صدحياا ونفسياا عم  األطفاؿ.

 5/5/1023، البيان، دبي
 

 حالة مرضية في صفوف األسرى  21ممثل األسرى في سجن عسقالن:  25
دحالو مر يو فأ صفوؼ أسرم س ف عسقالف  24كشؼ ممثؿ أسرم س ف عسقالف ناصر أبو دحميد أف 

 ودحد   وتدحتاج إل  متابعو طبيو وعال ات.
وقاؿ أبو دحميد لمدحامأ وزارة األسرم كريـ ع وة إف دحالو قمؽ تسود أوساط األسرم بسبب اكتشاؼ أمراض 

س وف وأشار إل  أف إدارة ال فأ أ سام ـ وتفاقـ هذ  األمراض بسبب قمو العالج والفدحوصات الالزمو ل ـ.
تماطؿ فأ إد اؿ أطبا  مف ال ارج  وأف معظـ المر   يرف وف الذهاب لمعالج فأ مستشف  الرممو 
بسبب عدـ و ود عنايو صدحيو فأ هذا المستشف  إ افو إل  المشاؽ الكبيرة  الؿ نقؿ المر   فأ سيارة 

 البوسطو بدحيث أصبدحوا يف موف المرض عم  العالج.
 1/5/1023، فمسطين أون الين

 
 تعزل األسير عبداهلل البرغوثي لمشاركتو في إضراب رفاقو األردنيين "سرائيلإ" 23

  أف إدارة س وف االدحتالؿ نفذت سمسمو مف فأ بيافأعمنت م سسو الت مل العالمأ لكسر القيد : دحامد  اد
 .التنقالت طاولت قيادات الدحركو األسيرة

السبل  ونقؿ أبو ال ي ا لس ف شطو أقص   أنه تـ نقؿ األسير عيس  مف س ف ريموف إل  س ف ايشؿ بترو 
بينما قامت ادارة الس وف بعزؿ األسير البرهوثأ أوؿ أمس "ال معو"  بعد  48شماؿ فمسطيف المدحتمو عاـ 

إعالنه الد وؿ فأ إ راب األسرم األردنييف الذي بدأ ال ميس الما أ عمماا أف االسير البرهوثأ يق أ 
 مرة. 67دحكما بالس ف الم بد 

 5/5/1023، ، عّمانالغد
 

  اإلسرائيميةالسجون ب فصواًل مفزعة مما يتعرض لو الصبية الفمسطينيون محامية تروي 10
روت المدحاميو هبو مصالدحو والتأ تعمؿ لمصمدحو وزارة االسرم الفمسطينيو  فصوالا «: الدحياة» –راـ ال 

ت اف الصبيو الذيف قابمت ـ فأ مفزعو مف دحياة صبيو فمسطينييف معتقميف فأ الس وف االسراتيميو  وقال
الس وف االسراتيميو يعانوف صدمات نفسيو دحادة نتي و تعر  ـ ال  التدحقيؽ الذي يت ممه تعذيب نفسأ 

صبياا تدحت الثامنو عشرة مف  135و سدي وت ديد وتنكيؿ. وتدح ز اسراتيؿ ندحو  مسو االؼ أسير  بين ـ 
 العمر.

ت ويؼ التأ يتعرض ل ا الصبيو واالطفاؿ فأ الس وف االسراتيميو وقالت المدحاميو اف التعذيب والتنكيؿ وال
طالؽ سرادح ـ.  تترؾ لدي ـ اثاراا نفسيو  طيرة  داعيو ال  وقؼ تعذيب ـ وا 
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وهالباا ما يعتقؿ الصبيو واالطفاؿ بت مو رشؽ ال نود بالدح ارة. ومف بيف االسرم فأ الس وف االسراتيميو 
 27  وتق أ دحكماا بالس ف مدته 1001 ربونأ  وهأ معتقمو منذ عاـ امرأة  أقدم ف األسيرة لينا ال 24

مف  513ناتباا فأ الم مس التشريعأ  ووزيراف سابقاف. وصدرت فأ دحؽ  24عاماا. ومف بيف االسرم اي اا 
 االسرم أدحكاـ بالس ف الم بد.

وصؿ ن ايو اذار  و ا  فأ تقرير أ ير لوزارة االسرم أف عدد االسرم المر   فأ الس وف االسراتيميو
معتقالا  85معتقالا بدحا و إل  عمميات عا مو و روريو  و 270معتقؿ  بين ـ  2100الما أ إل  ندحو 

معتقالا يعانوف مرض السرطاف  توفأ أدحدهـ قبؿ اسابيل  وهو االسير  15يعانوف مف إعاقات م تمفو  و
ال  اليـو  2967 وف االسراتيميو منذ عاـ ميسرة ابو دحمديو. وبمغ عدد االسرم الذيف توفوا او قتموا فأ الس

 اسرم. 104
 5/5/1023، الحياة، لندن

 
 في شير نيسان/ أبريليومًا  21"إسرائيل" أغمقت معبر "كرم أبو سالم"  12

س مت ودحدة متابعو عمؿ المعابر فأ الم نو الشعبيو لموا  و الدحصار  إهالؽ االدحتالؿ الص يونأ : هزة
 طاع هزة سبعو عشر يوماا  الؿ ش ر نيساف )أبريؿ( الما أ.معبر "كـر أبو سالـ"  نوب ق

 5/5/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 عمماء فمسطين: مبادرة "تبادل األراضي" تنازل عن فمسطين لممحتلىيئة  11
أعمنت هيتو عمما  فمسطيف فأ ال ارج رف  ا لمبدأ "تبادؿ األرا أ" مل االدحتالؿ الص يونأ  : بيروت

 ه وفد المبادرة العربيو لمسالـ   الؿ زيارته األ يرة لمواليات المتدحدة األمريكيو.وهو ما قبم
والتأ ادحتمت  2948وقالت ال يتو فأ بياف صادر عن ا: "إف فمسطيف المدحتمو كم ا  سوا  التأ ادحتمت عاـ 

د التنازؿ واألرا أ التأ يدحتم ا الص اينو مف هير فمسطيف  كم ا أرٌض إسالميو ال ي وز ألدح 2967عاـ 
عف ذرة تراب من ا م ما كانت صفته أو أياا كاف موقفه  وقد اتفقت كممو العمما  قديماا ودحديثاا عم  ذلؾ  

 وعميه فتف فكرة التبادؿ تعتبر منقو وا مف أصم ا لما في ا مف التفريط والتنازؿ".
و ال يمثؿ الشعب وأعمنت ال يتو أف "أي ش ص أو فتو أو   و تتنازؿ عف الدحقوؽ واألرا أ المدحتم

الفمسطينأ واألمو اإلسالميو  وت كد ال يتو عم  أف طريؽ ال  اد والت دحيو هو السبيؿ إل  تدحرير فمسطيف 
 و ميل األرا أ الم تصبو".

ودعت  ميل أبنا  الشعب الفمسطينأ وفصاتمه ومنظماته إل  "إعالف موقؼ وا   ودحاسـ رافض ألير 
المباركو"  كما دعت أبنا  األمو اإلسالميو إل  "التدحرؾ عم  األصعدة  اتفاؽأل أو موقؼأل يفرط بكرض فمسطيف 

عالمييف ومثقفيف ودعاةا و طبا  لرفض هذ  التصريدحات  كافو ومف الفتات كم ا  دحكاماا وشعوباا وسياسييف وا 
 التأ تفرط بفمسطيف وتتنازؿ عن ا لممدحتؿ الم تصب".

 1/5/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 

 جنوب جنين يقتحم بمدة قباطية  االحتالل 13



 
 
 

 

 

           21ص                                    1550العدد:                5/5/1023االحد  التاريخ:

اقتدحمت قوات االدحتالؿ اإلسراتيمأ ف ر امس بمدة قباطيو  نوب  نيف  :كامؿ إبراهيـ -القدس المدحتمو 
أف قوات االدحتالؿ اقتدحمت بمدة » وشنت دحممو تمشيط فأ أزقو البمدة وشوارع ا.وذكرت مصادر مدحميو 

 مو تمشيط فأ الدحأ لساعات ونصبت الكماتف. قباطيو ونشرت فرقو مشاة فأ دحأ الزكارنو وشنت دحم
كما تمركزت قوات االدحتالؿ صباح امس فأ مدحيط قريو مثمث الش دا  الم اورة ونصبت دحا زاا عسكرياا 

 مفا تاا.
 5/5/1023، الرأي، عّمان

 
 قوات االحتالل تحاصر كنيسة القيامة وتمنع الفمسطينيين المسيحيين من إحياء عيد سبت النور 11

طوؽ عشرات  نود االدحتالؿ اإلسراتيمييف امس مدا ؿ البمدة القديمو فأ القدس وصوال ال  مدحيط : راـ ال
وقاؿ ديمتري  كنيسو القيامو بالتزامف مل عيد سبت النور لدم الطواتؼ المسيدحيو التأ تتبل التقويـ الشرقأ.

الؼ مف عناصر الشرطو دليانأ االميف العاـ لمت مل الوطنأ المسيدحأ فأ االرا أ المقدسو  إف "اف
اإلسراتيميو انتشروا عم  دحوا ز دحوؿ ودا ؿ البمدة القديمو  ف الا عف التوا د األمنأ المكثؼ ل ـ فأ 

 سادحات كنيسو القيامو وعم  أسطدح ا ودا م ا".
ولفت دليانأ ال  أف االدحتالؿ شدد قيود  دحوؿ كنيسو القيامو لمنل الفمسطينييف المسيدحييف مف تكديو شعاتر 

ـ سبت النور الدينيو التقميديو  كوف هذ  الشعاتر تعكس عمؽ البعد الدينأ والثقافأ والدح اري والتقميدي يو 
لمعنصر المسيدحأ االصيؿ مف مكونات هويو مدينو القدس الدحقيقيو  والتأ يعمؿ االدحتالؿ عم  طمس ا مف 

  الؿ مشاريعه الت ويديو هير الشرعيو.
ؼ الفمسطينييف مف باقأ اندحا  ال فو ال ربيو وقطاع هزة مف الوصوؿ كما داف دليانأ منل االدحتالؿ اال

ال  القدس لممارسو الشعاتر الدينيو لعيد القيامو الذي يصادؼ اليوـ االدحد بما في ا شعاتر سبت النور  
م كداا أف هذا المنل هو ادحد أشكاؿ اال ط اد الدينأ الذي تمارسه دولو االدحتالؿ  د كؿ مف هو هير 

 ي ودي.
 5/5/1023، المستقبل، بيروت

 
 مع الييود « حمف الدم»: حل مشاكمنا أو حل "سرائيل"إ فيصرخة الدروز  15

لـ يكف استقباؿ مشايو الطاتفو الدرزيو وو  ات ا فأ إسراتيؿ لرتيس الدحكومو : أسعد تمدحمأ –الناصرة 
تت ـ كما العادة فأ كؿ عاـ لت ن«  ولس»بنياميف نتانياهو دحيف زار ا يراا مقر الرتاسو الرودحيو فأ بمدة 

ألؼ درزي يعيشوف فأ  200بزيارة مقاـ النبأ شعيب عميه السالـ )وهأ أهـ مناسبو دينيو لدم أكثر مف 
  بؿ  رج هذ  المرة عف إطار تبادؿ كممات الت نتو والم اممو دحيف «دحفاوة االستقباؿ»إسراتيؿ(  عادياا ل  و 

اسو الدحكومات المتعاقبو التمييزيو  د قراهـ إل  مسامل أصر المستقبموف عم  نقؿ ادحت ا  ـ عم  سي
نتانياهو  وهذ  المرة بنبرة دحادة ول و وا دحو ال تقبؿ التكويؿ عكست معانات ـ الدحقيقيو مف عدـ توافر أراضأل 
لمبنا  لألزواج الشابو بفعؿ استمرار مصادرة أر  ـ  ومف ارتفاع نسبو البطالو فأ أوساط الشباب الذيف 

فأ معظم ـ  مشاكؿ وعثرات فأ االن راط فأ سوؽ العمؿ مل انت ا  سنوات ال دمو العسكريو  يوا  وف 
 اإللزاميو الثالث.
وتككيد وال  المواطنيف الدروز لمدولو والتدحاق ـ ب يش ا فأ مقابؿ دحديث « ال يؼ الكبير»وبعد التردحيب بػ 

ز  قاؿ الرتيس الرودحأ لمطاتفو المعروفيو بيف الي ود والدرو « المصير المشترؾ»و« دحمؼ الدـ»نتانياهو عف 
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الشباب الدروز ي دوف الوا بات  وفأ مقدم ا ال دمو العسكريو  لكن ـ يشعروف »الشيو موفؽ طريؼ إف 
بتمممؿ وا  دحاؼ وعدـ مساواة فأ الدحقوؽ )مل الي ود(  عم  رهـ الت دحيات ال مو التأ تقدم ا هذ  الطاتفو 

يمفرنا شعور بعدـ التقدير »وأ اؼ: «. ات مف أبنات ا فأ دحروب إسراتيؿ(لمدولو )فأ إشارة إل  مقتؿ المت
مف  انب الدولو وم سسات ا... الطاتفو الدرزيو تعانأ مف  اتقو سكنيو رهيبو  وأنتـ مطالبوف بدحؿ هذ  

 «.الق يو المركزيو ليتسن  ألبناتنا بنا  مساكن ـ كساتر بنأ البشر
ساط الدروز دحركات وطنيو ناه ت الت نيد اإل باري وسياسو سمو وعم  مدار سنوات كثيرة  نشطت فأ أو 

الدروز عف أبنا  شعب ـ  وتعررض عشرات الشباف مف راف أ ال دمو العسكريو إل  الس ف  لكف هذ  
 الدحركات بقيت مدحدودة النفوذ  إذ دحاربت ا إسراتيؿ مل القيادات التقميديو لمطاتفو.

أوساط أ رم واسعو اقتنعت بكف الدروز الممزميف الوا بات الممقاة لكف السنوات األ يرة ش دت صدحوة لدم 
عم  المواطنيف الي ود ال يتمقوف دحت  النزر اليسير مف الدحقوؽ التأ يتمقاها م دو ال دمو العسكريو الي ود  

رض وأف الدحكومو تعامؿ بمدات ـ كساتر البمدات العربيو وتميز  دها فأ الم االت الم تمفو  بين ا مسكلو األ
والبنا   إذ ال تصادؽ عم   راتط هيكميو ل ذ  البمدات  ما يدحوؿ دوف توسع ا مف أ ؿ البنا  في ا وسد 
ادحتيا ات التكاثر الطبيعأ  في طر الشباب العاتدوف مف ال دمو العسكريو والذيف يستعدوف لبنا  أسرة  ال  

و ألوامر هدـ  فأ وقت ي نك الي ودي البنا  مف دوف تر يص ليتعر وا الدحقاا ال  هرامات ماليو باهظو أ
 العاتد مف ال دمو العسكريو بكرض لمبنا  وتفت  أبوابه المرافؽ االقتصاديو لاللتدحاؽ ب ا.

اذار )مارس( الما أ ش د يوماا ن الياا هير مسبوؽ فأ تاريو الطاتفو الدرزيو فأ إسراتيؿ  13وكاف يوـ 
رودحيو والسياسيو عم  مشارب ا الم تمفو تدحت عنواف بمشاركو القيادات ال« يوـ األرض»عقد عم  شرؼ 

منتدم »وقاد هذا اليـو «. دفاعاا عما تبق  مف أرض  وعف دحؽ الشباف المعروفييف فأ مسكف ي وي ـ»
 «.الم نو المعروفيو لمدفاع عف األرض»و « الر سا  الدروز

الطاتفو الدرزيو هأ الم موعو األكبر »ووفؽ سكرتير الم نو المعروفيو لمدفاع عف األرض دحاتـ دحسوف  فتف 
  م يفاا أف عدـ توزيل قساتـ أرض فأ «فأ المتو مف أر  ا( 83التأ صودرت ل ا أرض فأ البالد )

أ ينتاب ا شعور االدحباط البمدات الدرزيو ل ا انعكاسات سمبيو  مو عم  األزواج الشابو فأ شكؿ  اص والت
لذا نقوؿ لمم سسو لقد بمغ السيؿ الزب ... فتما الدَحؿ »لعدـ تمكن ا مف إقامو بيوت ا والعيش بكرامو انسانيو  

ؿر مف هذا االرتباط  إذ ال يمكف االستمرار فيه مل مف ال يعرؼ معن  الت دحيات التأ  ما ندحف فأ دح  وا 
 «.نقدم ا وال يقدر قيمت ا

 5/5/1023 ،الحياة، لندن
 

 رئيس مجمع النقابات المينية في األردن: فمسطين ستبقى قضية األردنيين األولى 11
قاؿ الم ندس مدحمود أبو هنيمو  رتيس م مل النقابات الم نيو فأ األردف  إف : مدحمد مدحيسف -السبيؿ

ا  القطاع فأ ستتو ه مف العاصمو األردنيو إل  قطاع هزة  يوـ بعد هد اإلثنيف  لدعـ أبن 4قافمو أنصار
 موا  و الدحصار اإلسراتيمأ الظالـ. 

وقاؿ فأ م تمر صدحفأ فأ م مل النقابات الم نيو  اليوـ السبت  إننا سندعـ تمويؿ مشاريل ص يرة فأ 
القطاع ل مؽ تنميو اقتصاديو لمم تمل. وأكد أف ق يو فمسطيف  ستبق  ق يو أبنا  شعبنا األول  وبوصمت ـ 

وأ اؼ أف  دا عم  أهميو دعـ المقاومو مف  الؿ دعـ صمود األهؿ فأ هزة.التأ ال ندحيد عن ا  م ك
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القافمو المت  و إل  هزة اإلثنيف المقبؿ  هأ  ز  مف فعؿ ت امنأ ال ينقطل مف قبؿ  شعبنا عم  مدم 
 السنوات الما يو  ت امنا مل الشعب الفمسطينأ.

 5/5/1023، السبيل، عّمان
 

 فعالية تزامنا مع ذكرى النكبة 200جئين: أكثر من الجمعية األردنية لمعودة والال 11
( م تمراا صدحفياا أعمنت فيه عف 5-4عقدت ال معيو األردنيو لمعودة والال تيف اليوـ السبت ): عمراف

بدحيث ستستمر الفعاليات عم  مدار ش ر  2948فعاليات ا فأ الذكرم ال امسو والستيف لنكبو فمسطيف عاـ 
كاظـ عايش "أف يت اوز عدد الفعاليات الماتو فعاليو  الؿ هذا الش ر تتمدحور  وتوقل رتيس ال معيو أيار.

براز التراث الفمسطينأ فأ م تمؼ الم االت مف  الؿ التشارؾ  فأ هالب ا فأ اإلطار الثقافأ والتوعوي وا 
  مل العديد مف م سسات الم تمل المدنأ عم  امتداد رقعو الم يمات الفمسطينيو فأ األردف".

صرح مدير ال معيو السيد أيمف الدقس بكف ال معيو تشارؾ هذا الكـ مف الفعاليات فأ اطار الدحممو فيما 
م سسو دحوؿ العالـ وت دؼ إل  إبراز  150الدوليو لمدحفاظ عم  ال ويو الفمسطينيو دحيث يشارؾ ب ا أكثر مف 

ق ـ الثابتو وعم  رأس ا دحؽ ال ويو الفمسطينيو فأ إطارها ال امل وت كد تمسؾ الال تيف الفمسطينييف بدحقو 
 العودة.

 1/5/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 اعتصام تضامني مع األسرى األردنيين المضربين في سجون االحتالل  :انعمّ  15
فأ س وف  األردنيوفاعتصـ نقابيوف ودحزبيوف وش صيات وطنيو وذوو األسرم : اي اب م اهد -عماف 

نقابات الم نيو ت امنا مل األسرم األردنييف الم ربيف عف الطعاـ  منذ االدحتالؿ اإلسراتيمأ اماـ م مل ال
 يـو ال ميس الما أ.

واعمف  الؿ االعتصاـ عف إطالؽ تنسيقيو الم اف العاممو لالسرم فأ الس وف الص يونيو ت ـ ب ل ل اف 
 عاممو فأ م اؿ الدفاع عف االسرم.

دحكومو: اف النقابات الم نيو تعتبر أف قرار األسرم وقاؿ نقيب الم ندسيف الزراعييف مدحمود ابوهنيمو ال
 وض معركو االمعا  ال اويو ليس بالقرار الس ؿ  وان ا رسالو لمدحكومو اوالا بكف تبذؿ ال  ود التأ لـ نرها 
دحت  افف لمتابعو ق يت ـ  وهأ كذلؾ رسالو لكؿ العالـ الذي تدحرؾ يوـ أف كاف  معاد شاليط فأ قب و 

واكد  رورة اف تقوـ الم سسات العربيو والدوليو بال  ط عم  الكياف الص يونأ  سرادحه.المقاومو الطالؽ 
 فأ كؿ المدحافؿ ليمن  االسرم ابسط دحقوق ـ االنسانيو.

 5/5/1023، الدستور، عّمان
 

 ت في االردن مدير الشؤون الفمسطينية: إحداث نقالت نوعية في الخدمات المقدمة لممخيما 13
مدير عاـ داترة الش وف الفمسطينيو الم ندس مدحمود العقرباوي   الؿ اال تماع  أكد: صابريف الطعيمات

الدوري لر سا  ل اف ال دمات والم اف االستشاريو فأ الم يمات الذي عقد فأ مقر ل نو  دمات م يـ 
 رش  يوـ أمس  أف أهالأ الم يمات يثمنوف مكرمات  اللو الممؾ عبدال الثانأ التأ ساهمت بتدحداث 

 الت نوعيو فأ م اؿ التنميو وال دمات.نق
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وبيف أف أبنا  الم يمات يرف وف كؿ الدعوات التأ ت ر بمصمدحو الوطف وي كدوف عم  والت ـ وانتمات ـ 
ل ذا الوطف وقيادته الدحكيمو  الفتا إل  تمبيو ادحتيا ات أبنا  الم يمات وتدحسيف مستوم ال دمات العامو 

 عميـ واإلهاثو والتكهيؿ اال تماعأ.المقدمو ل ـ فأ م االت الصدحو والت
وأكد العقرباوي  رورة  فض اإلنفاؽ العاـ وترشيد است الؾ الطاقو فأ ل اف ال دمات والم اف االستشاريو 
وسبؿ تفعيؿ دور الم اف االستشاريو فأ الم يمات بما ي دي فأ الن ايو إل  تدحسيف وتعزيز مستوم 

 ال دمات المقدمو لقاطنأ الم يمات.

 5/5/1023، عّمان الغد،
 

     ستؤجج الصراع في المنطقة لبنان: االعتداءات اإلسرائيمية عمى األجواء العربية 00
اإلسراتيميو  معتبرةا أف هذ   ال ويو استنكرت لبناف اال تراقات المستمرة أل وات ا مف قبؿ القواتبيروت: 

 اال تراقات تعدر "انت اكاا وا دحاا لسيادة البالد".
 ار يو المبنانأ فأ دحكومو تصريؼ األعماؿ  عدناف منصور  فأ تصريدحات نشرت ا وكالو وقاؿ وزير ال

(  "إف االنت اكات اإلسراتيميو المستمرة لأل وا  المبنانيو تكتأ فأ 5|4األنبا  المبنانيو الرسميو اليوـ السبت )
لف ت ير شيتاا مف طبيعت ا  سياؽ االعتدا ات المتواصمو التأ تقوـ ب ا عم  سيادة لبناف  وهذ  االنت اكات

"  دحسب تقدير .  العدوانيو التأ اعتادت عمي ا إسراتيؿ منذ قيام ا ودحت  اليـو
ودحذرر منصور مف تف رر األو اع وزيادة دحدرة التوترر فأ المنطقو بسبب ال روقات اإلسراتيميو  م يفاا "مثؿ 

وفر إلسراتيؿ األمف والسالـ المذيف هذ  االعتدا ات ستسفر عف مزيد مف التوتر وتف ير األو اع  ولنت
د ال ا فأ الم  وؿ"  عم   نما ستزيد مف دفل المنطقو إل  تك يج الصراع في ا وا  تريدهما عم  طريقت ا  وا 

 دحد تعبير .
وناشد الوزير المبنانأ  الم تمل الدولأ تدحمرؿ مس ولياته والتدحررؾ إللزاـ ال انب اإلسراتيمأ بادحتراـ القرارات 

( الذي دعا إل  وقؼ كامؿ لمعمميات القتاليو فأ لبناف وانسدحاب 1701القرار األممأ رقـ )سيما  الدوليو ال
 .2006القوات اإلسراتيميو مف مناطؽ ال نوب  فأ اب )أهسطس( عاـ 

 1/5/1023قدس برس، 
 

 القضاء العسكري المبناني يسمم اإلسرائيمي الذي اجتاز الحدود إلى الصميب األحمر الدولي  32
فوض الدحكومو لدم المدحكمو العسكريو القا أ صقر صقر ال  الصميب االدحمر الدولأ  االسراتيمأ سمـ م

 اياـ. 3سايموف سعدتأ الذي قفز فوؽ السياج الشاتؾ فأ الناقورة  بعد التدحقيؽ معه لمدة 
مف  وكانت األ  زة األمنيو واصمت أمس التدحقيؽ مل سعدتأ فأ دح ور  ابط مف "اليونيفيؿ" كما زار  وفد

 الم نو الدوليو لمصميب األدحمر قبؿ تسممه.
وقاؿ متدحدث باسـ الم نو الدوليو لمصميب األدحمر لػ"المستقبؿ": "ليس هناؾ مف ترتيبات دحت  الساعو )بعد 

وكشؼ المتدحدث اف  ظ ر أمس( إلعادة سعدتأ ال  اسراتيؿ اليـو )أمس(  مف دوف اف يدحدد موعد إعادته".
 مرات منذ د وله األرا أ المبنانيو"."الم نو زارت سعدتأ ثالث 

 5/5/1023، المستقبل، بيروت
 

 عمى مركز البحوث في جمرايا بريف دمشق إسرائيميالتمفزيون السوري: قصف صاروخي  31
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ال زيرة + وكػاالت: شػنت إسػراتيؿ قصػفا صػارو يا دا ػؿ سػوريا تباينػت الروايػات دحولػه  إذ قالػت دمشػؽ إنػه 
بريؼ دمشؽ  وقاؿ مصدر م ابرات هربأ اليػـو إف ال ػربو التػأ قامػت ب ػا است دؼ مركز البدحوث العمميو 

التػػأ تنقػػؿ مػػف إيػػراف إلػػ  دحػػزب ال  220إسػػراتيؿ فػػأ سػػوريا  ػػالؿ الميػػؿ اسػػت دفت م ػػازف لصػػواريو الفػػات  
 .المبنانأ عبر األرا أ السوريو

وث العمميػو فػأ بمػدة  مرايػا وفأ وقت سابؽ قاؿ التمفزيوف السوري إف إسراتيؿ قصفت بالصواريو مركػز البدحػ
بريػػػؼ دمشػػػؽ. وأفػػػادت وكالػػػو األنبػػػا  السػػػوريو )سػػػانا( بػػػكف المعمومػػػات تشػػػير إلػػػ  أف االنف ػػػارات فػػػأ مركػػػز 
البدحوث العمميو ب مرايا نا مو عف ه ـو إسراتيمأ بالصػواريو  وتدحػدثت عػف سػقوط  ػدحايا  لكن ػا لػـ تدحػدد 

إلػػ  أف "االعتػػدا  اإلسػػراتيمأ عمػػ  مركػػز البدحػػوث فػػأ  عػػددهـ. وأشػػار التمفزيػػوف السػػوري الرسػػمأ مػػف  انبػػه
 مرايػػا يػػكتأ لت فيػػؼ الطػػوؽ عػػف اإلرهػػابييف فػػأ ال وطػػو الشػػرقيو بريػػؼ دمشػػؽ الػػذي أدحكمػػه  يشػػنا الباسػػؿ 

 ."تماما
وتكتأ هذ  األنبا  بعدما أكد مصدر رسمأ إسػراتيمأ قيػاـ طػاترات دحربيػو إسػراتيميو فػأ وقػت متػك ر مػف ليمػو 

رة عمػ  شػدحنو مػف الصػواريو المتطػورة كانػت فػأ طريق ػا مػف سػوريا إلػ  دحػزب ال المبنػانأ. ال معو بشف ها
ولػػػـ يدحػػػدد المصػػػدر الموقػػػل الػػػذي اسػػػت دفته ال ػػػارة  لكنػػػه قػػػاؿ إف الشػػػدحنو المسػػػت دفو لػػػـ تكػػػف ت ػػػـ أسػػػمدحو 

 ."كيمياويو  بؿ "أسمدحو مف شكن ا اإل الؿ بالتوازف القاتـ
 .اليـو قد است دفته إسراتيؿ أي ا فأ يناير/كانوف الثانأ الما أ وكاف مركز األبدحاث الذي قصؼ ف ر

 5/5/1023الجزيرة نت، الدوحة، 

 
   تعرف عمى عناصر متعاونة مع حماس..وجمع معمومات عن قناة السويس إسرائيميجاسوس  :"سما" 33

ف الدولو العميا  تسمـ الناتب العاـ المصري المستشار طمعت عبدال  تقرير نيابو أم :وكاالت – القاهرة
برتاسو المستشار هشاـ القرموط  المدحام  العاـ األوؿ دحوؿ ا ر مست دات التدحقيقات فأ ق يو ال اسوس 

 اإلسراتيمأ عودة إبراهيـ.
وت مف التقرير ا ر االعترافات التأ أقر ب ا عودة  أثنا  التدحقيقات معه فأ مقر نيابو أمف الدولو وردة 

 يات الدحربيو مف قيامه بكعماؿ ت سس لصال  دولو إسراتيؿ.عم  ما  ا  فأ تقرير التدحر 
واشتمؿ التقرير عم  األدلو التأ تـ عم  أساس ا القبض عميه وه  بدحوزته مف أ  زة اتصاالت ورسومات 
لمواقل م مو وأمواؿ كاف يعتـز شرا  أسمدحو ب ا  إ افو إل  المعمومات التأ أدل  ب ا فأ التدحقيقات دحوؿ 

 ا ال انب اإلسراتيمأ منه  والتأ تتعمؽ بتدحديد موردي األسمدحو لدحماس وطرؽ األنفاؽ التأ الم اـ التأ طمب
 يتـ الت ريب مف  الل ا ونوعيات األسمدحو المتوا دة فأ سينا  وكيؼ يتـ د ول ا لمصر ثـ ت ريب ا ل زة.

ا تكميف كما ت مف التقرير المعمومات التأ قدم ا لم انب اإلسراتيمأ  دحوؿ قناة السويس وتكم  ين ا وأي ا
 مدينو طابا والو ل األمنأ فأ شماؿ سينا  وعمؿ األ  زة األمنيو فأ تكميف المنشآت السيادحيو.

وكشؼ التقرير عف اعترافاته بوصوله إل  بعض المصادر التأ تتعاوف مع ا دحماس فأ الدحصوؿ عم  
ال  وأنه كاف عم  وشؾ إتماـ  الصواريو التأ تست دم ا فأ قذؼ المستوطنات اإلسراتيميو وعالقت ـ بدحزب

صفقو لم انب اإلسراتيمأ لمتعرؼ عم  كيفيو ت ريب تمؾ الصواريو وما إذا كانت يتـ تفكيك ا أوال أو إد ال ا 
 كما هأ.

كما اشتمؿ التقرير عم  كيفيو التنسيؽ بيف نيابو امف الدولو العميا و  از الم ابرات الدحربيو لمكشؼ عف 
 امؿ مع ـ وما إذا كاف أش اص ا روف متورطيف ف  تمؾ العمميو.األش اص الذيف تـ التع
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وأو   التقرير أف الم ابرات الدحربيو تدحصؿ عم  تقارير بشاف األقواؿ التأ يدل  ب ا ال اسوس اإلسراتيمأ 
 لتمكن ا مف الكشؼ عف أي معمومات  ديدة قد تست دم ا فأ الوصوؿ إل  مت ميف ا ريف.

دحوؿ طرؽ االتصاالت مل ال انب اإلسراتيمأ  والذيف ساعدو  عم  تس يؿ  وأشار إل  اعترافات "عودة"
 عمميات االتصاؿ ودوافعه لمعمؿ لصال  إسراتيؿ.

 دير بالذكر أف تدحقيقات أمف الدولو العميا فأ ق يو ت ابر عودة إبراهيـ لصال  إسراتيؿ  س مت اعترافات 
 "لمموساد" اإلسراتيمأ عف األو اع فأ شماؿ سينا .لعودة باشتراكه فأ الت ابر  وتقديـ معمومات وتقارير 

ووا  ت النيابو عودة باالت امات المنسوبو إليه  وثبت لدي ا أنه كاف يتواصؿ مل شبكو الت ابر مف دا ؿ 
 س ف ليماف طرة.

 1/5/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 السالم العربيةتنفي تخمييا عن مبادرة  العربية الجامعة 31
نفت ال امعو العربيو أف تكوف مدحصمو لقا  الوفد العربأ مل  وف كيري فأ ؿ: بدالعاسيد ع -القاهرة

 و بيف الفمسطينييف لألرا أواشنطف  مصت إل  ت ميد المبادرة العربيو بعد طرح فكرة التبادؿ المدحدود 
 اإلسراتيمييف.

با تو   فيه موقف ا  لكنه إف ال امعو العربيو ستصدر بيانا قري« عكاظ»وقاؿ مصدر فأ األمانو العامو لػ 
 1001أكد عم  عدـ ت ميد مبادرة السالـ العربيو ألنه تـ التوافؽ عمي ا فأ القمو العربيو فأ بيروت عاـ 

وتـ التككيد عمي ا فأ القمـ التاليو فأ تونس وال زاتر ودمشؽ وسرت وهيرها ولذلؾ ال يمكف لوزرا  ال ار يو 
 ت ميدها.

 5/5/1023، عكاظ، جدة
 

 "إسرائيل"دعم أي جية تريد مواجية ونة.. ً منياألن: شرق المتوسط ضمن حدودنا إيرا 35
أعمنت إيراف أن ا وسعت دحدودها األمنيو لتشمؿ شرؽ المتوسط  م كدة : مدحمد صال  صدقياف –ط راف 

« ت ويؼ»دعـ أي   و تريد موا  و إسراتيؿ بال تردد  وبين ا الدحكومو السوريو. ولفتت إل  مدحاولو ال رب 
  عبر المناورات البدحريو التأ ست ري ا هذا الش ر القوات «المزعوـ»الدوؿ العربيو مف  طرها العسكري 

 دولو أ ري فأ م اؿ إزالو أل اـ فأ ميا  ال ميج. 30األميركيو مل 
 5/5/1023، الحياة، لندن

 
 "حزب اهلل"  إلىحماية نفسيا من نقل سالح  "إسرائيلـ"أوباما: يحق ل 31

االميركأ باراؾ اوباما اليوـ انه مف دحؽ اسراتيؿ اف تعمؿ عم  دحمايو نفس ا مف نقؿ اسمدحو  اعتبر الرتيس
 سوريو ال  "دحزب ال"  راف ا تككيد دحصوؿ قصؼ اسراتيمأ است دؼ مواقل اسمدحو فأ سوريا.
  ما دحدث فأ وقاؿ فأ تصري  ال  قناة "تمفزيوف تيميموندو" االميركيو الناطقو باالسبانيو "ال اريد التعميؽ عم

سوريا امس"  م يفا "اال اننأ ما زلت اعتقد اف عم  االسراتيمييف  وهو امر مبرر  دحمايو انفس ـ مف نقؿ 
 اسمدحو متطورة ال  منظمات ارهابيو مثؿ دحزب ال".

 5/5/1023، النيار، بيروت
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 وسطالقضية الفمسطينية اإلسرائيمية ىي جوىر قضايا الشرق األ سفير الصين في السعودية:  31
كشؼ لأ تشينغ ويف السفير الصينأ فأ السعوديو أف بالد  تسع  لمعب دور : مساعد الزيانأ - الرياض

سراتيؿ  وذلؾ مف أ ؿ تدحقيؽ تقدـ ممموس  إي ابأ فأ تدحريؾ ع مو السالـ بدحؿ ق يو الدولتيف فمسطيف وا 
ألوسط. وقاؿ ويف  إف بكيف و وهري فأ هذ  الق يو  والتأ وصف ا بكن ا  وهر الق ايا فأ منطقو الشرؽ ا

 قدمت الدعوة إل  كؿ مف مدحمود عباس الرتيس الفمسطينأ وبنياميف نتنياهو رتيس الوزرا  اإلسراتيمأ.
أف الق يو الفمسطينيو اإلسراتيميو هأ  وهر ق ايا الشرؽ األوسط  »: وأكد السفير الصينأ فأ السعوديو

بذؿ   ود د وبو لدفل مفاو ات السالـ وتدحقيؽ  ومنذ زمف طويؿ تقوـ الصيف بدور إي ابأ  مف  الؿ
  «.الدحؿ السممأ فأ ق يو الشرؽ األوسط

وأكد لأ تشينغ ويف أف ق يو فمسطيف ومنذ زمف طويؿ تتعمؽ بكمف واستقرار المنطقو  كما تتعمؽ بالمصال  
الدحقوؽ  األساسيو والمشاعر الشعبيو أي ا  مشيرا إل  أن ـ فأ الصيف داتما ما يودوف أف يروا دعـ

المشروعو والق ايا العادلو لمشعوب العربيو  وفأ نفس الوقت يعتقدوف أنه فأ سبيؿ إي اد دحؿ ن اتأ 
لمق يو الفمسطينيو  فتف األطراؼ الم تمفو والدوؿ الم تمعو  ي ب أف تبذؿ   ودا مشتركو  وذلؾ عم  

نيو مف األمـ المتدحدة  إ افو إل  أساس مبدأ األرض مقابؿ السالـ  وعم  أساس المشاريل أو القرارات المع
 أساس المبادرة العربيو.

ندحف نعتقد أنه فأ سبيؿ إي اد الدحؿ الن اتأ ي ب أف يكوف هناؾ مبدأ وا   وهو األرض مقابؿ »وتابل: 
السالـ  ومبدأ تنفيذ قرارات األمـ المتدحدة وال امعو العربيو  وعندما تكوف هناؾ قرارات وا دحو ي ب أف 

ودحوؿ الزيارة الدحاليو قاؿ  إن ا  ا ت كمبادرة مف  انب الصيف لدفل «. شكؿ وا   أي ايكوف قبول ا ب
الق يو  فأ دحيف أنه وبشكؿ عاـ فتف هناؾ تنسيقا ومشاورات مستمرة مل عدد مف الدوؿ   صوصا 

 السعوديو ومصر وال امعو العربيو وتركيا.
دحراز تقدـ  وهري فأ هذ  ودعا إل  أهميو إي اد إدارؾ م ـ  الؿ الفترة الدحاليو  وه و دفل عمميات السالـ وا 

ندعو لدحؿ »الق يو  ومل دحسف التواصؿ مل  ميل األطراؼ يتوقل أف يتـ بنا   و إي ابأ لمق يو  وزاد: 
سياسأ وسممأ لق يو فمسطيف وندعـ دحقوؽ الشعوب العربيو العادلو  ونعتقد أف  ميل األطراؼ ادحترمت 

 «.ويمكف مالدحظو موقؼ الصيف المتميز دفل المو وع بالمبادئ الثالثو 
 5/5/1023، الشرق األوسط، لندن
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كد رتيس الوزرا  االيطالأ سيمفيو برلوسكونأ اليوـ االربعا  دعمه القوي السراتيؿ ودعا أ :وكاالت  -القدس 
لو" عم  ايراف التأ يشتبه فأ ان ا تسع  ال  امتالؾ السالح النووي وذلؾ فأ ال  فرض "عقوبات فعا

  طاب القا  اماـ الكنيست.
وقاؿ برلوسكونأ اماـ النواب اف "اسراتيؿ ت سد امكانيو العيش فأ ديموقراطيو ودحريو ما ي عم ا ال تدحتمؿ 

و بالنسبو اليطاليا  رورة فأ نظر المتعصبيف فأ العالـ ا مل". وا اؼ اف "امف اسراتيؿ )...( ه
 ا القيو".

وتابل اف "ايطاليا تشعر بالف ر لمبادرات الت امف التأ اظ رت ا دحياؿ بالدكـ )...( وكذلؾ تصويتنا  د 
 تقرير هولدستوف الذي دحاوؿ تدحميؿ اسراتيؿ مس وليو الرد عم  الصواريو التأ اطمقت ا دحماس مف هزة".

لو"  د النظاـ االيرانأ الذي تشتبه الدوؿ ال ربيو واسراتيؿ بانه ودعا برلوسكونأ ال  فرض "عقوبات فعا
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يسع  ال  امتالؾ السالح الذري تدحت هطا  برنامج نووي مدنأ. وا اؼ "عم  االسرة الدوليو اف تقرر اف 
دولو يعمف قادت ا نيت ـ فأ تدمير اسراتيؿ وينكروف المدحرقو ي ب اال تمتمؾ السالح النووي" فأ دحيف اكدت 

طات االيرانيو مرارا ان ا تريد شطب اسراتيؿ عف ال ريطو. وكاف برلوسكونأ وصؿ االثنيف ال  اسراتيؿ السم
 فأ زيارة رسميو تست رؽ ثالثو اياـ.

 3/5/1023، القدس، القدس
 

  الفمسطيني إلى سفارةالدنمارك وفنمندا ترفعان صفة التمثيل الدبموماسي  33
مندا رفل صفو التمثيؿ الدبموماسأ الفمسطينأ فأ عاصمتي ما قررت الدنمارؾ وفن :)ا ؼ ب( -كوبن اهف 

 ال  مستوم سفارة  كما اعمنت وزارة ال ار يو الدنماركيو امس.
يسعدنا اف نعمف عزمنا »وقاؿ وزيرا  ار يو الدنمارؾ وفنمندا فيمأ سوفنداؿ واركأ توميو ا فأ بياف مشترؾ 

 «.ا فأ كوبن اهف وهمسنكأمعا عم  العمؿ مل الفمسطينييف لرفل صفو بعثتي م
 وسيصب  الو ل ال ديد نافذا اعتبارا مف هذ  السنو  كما ا اؼ الوزيراف.

القرار ال يعنأ اعترافا ثناتيا رسميا بدولو فمسطينيو ذات »اال اف الدنمارؾ وفنمندا شددتا مل ذلؾ عم  اف 
الرتيس مدحمود عباس رفل العديد فمسطيف فأ مردحمو بنا  دولو وال يزاؿ اماـ »وا اؼ البياف اف  «.سيادة

 «.مف التدحديات قبؿ اف نتمكف مف االعتراؼ رسميا بفمسطيف كدولو
لكف مف االهميو بمكاف مواصمو هدؼ اقامو دولو فمسطينيو تتمتل باالعتراؼ التاـ ويكوف ل ا »وتابل الوزيراف 

نمندا عف االمؿ فأ اف ي دي واعرب وزيرا  ار يو الدنمارؾ وف «.ب ذ  الصفو مكان ا فأ الم تمل الدولأ
تش يل الرتيس عباس عم  اف ي وض بعـز المفاو ات ال روريو مل الدحكومو االسراتيميو »قرارهما ال  

 «.دحوؿ دحؿ الدولتيف
 5/5/1023، الرأي، عّمان
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طرؼ فأ الم ر تظاهرة مناه و لمص يونيو أمس فأ نظـ دحزب  وبيؾ اليمينأ المت :)ا ؼ ب(-بودابست 
بودابست قبؿ يـو مف انعقاد الم تمر الي ودي العالمأ عم  الرهـ مف عـز رتيس الوزرا  فيكتور اورباف عم  
دحظرها. وقاؿ اورباف فأ بياف إنه لف يقبؿ بكي تظاهرة عنصريو او معاديو لمساميو ت ثر عم  كرامو 

  -تمر الي ودي.ال  الم   500المدعويف الػ

 5/5/1023، الغد، عّمان
 
 

 .. والذاكرة القصيرة لمسمطة!"العضو غير"دولة فمسطين  12
 فراس أبو هالؿ

لفمسػطيف  ’ دولو هير ع و‘فأ إطار تروي  ا المستميت لفكرة التو ه لألمـ المتدحدة والدحصوؿ عم  صفو 
وقالت السمطو  وقاؿ المدافعوف عػف  -سبو؟قالت منظمو التدحرير الفمسطينيو ػ هؿ يذكر أدحد هذا االسـ بالمنا

الفكرة اف هذ  الصفو ستمكف الفمسطينييف مػف االن ػماـ لم سسػات أمميػو ووكػاالت تابعػو لألمػـ المتدحػدة  ال 
 يستطيل الفمسطينيوف مف دوف هذ  الع ويو االنتساب إلي ا.
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الوليػدة ’ الدولػو’رصػو لػػوقد أ ػاؼ بعػض المتدحمسػيف فاتػدة أ ػرم مػف هػذ  الع ػويو  وهػأ أن ػا سػتعطأ الف
لمتو ه إل  م سسات دحقوقيو ومدحاكـ دوليو ب دؼ تقديـ دعػاوم  ػد  ػراتـ االدحػتالؿ المسػتمرة بدحػؽ الشػعب 
عالميػو انػه لػػف يدحػدث   صوصػػا أف بعػض الػػدوؿ  الفمسػطينأ  وهػو األمػػر الػذي قالػػت مصػادر دبموماسػػيو وا 

االمتنػػاع عػف التو ػه لممدحػاكـ الدوليػو  ػػد  التػأ صػوتت لصػال  القػرار كانػػت قػد اشػترطت عمػ  الفمسػطينييف
 مقابؿ تصويت ا إل   انب ـ.’ إسراتيؿ‘

فػأ ذلػؾ الوقػت  وأكػدت أن ػا سػتدحتفظ بدحق ػا باسػت داـ كػؿ ’ المػزاعـ‘بالطبل نفت المصػادر الفمسػطينيو هػذ  
لػو الميزات التػأ سيدحصػؿ عمي ػا الفمسػطينيوف بعػد دحصػول ـ عمػ  هػذ  الصػفو  وات مػت مػف يرو ون ػا بمدحاو 

 ’.االنتصار الوطنأ‘االنتقاص مف هذا 
لمنػاس   الفػت هػذ  التككيػدات وبكسػرع ’ الذاكرة القصػيرة‘ولكف السمطو الفمسطينيو التأ يبدو أن ا تراهف عم  

’ اإلن ػػاز العظػػيـ‘ممػػا توقػػل أكثػػر الفمسػػطينييف تشػػا ما  وقػػدمت وعػػدا لػػإلدارة األمريكيػػو بعػػد سػػتو أشػػ ر مػػف 
ق اتيا  بؿ دحت  بعدـ السعأ لم ػرد االن ػماـ لم سسػات ووكػاالت األمػـ ’ سراتيؿإ‘ليس فقط بعدـ مالدحقو 

بتعطػػا  فرصػػو لػػدفل المسػػيرة ‘لواشػػنطف  ولتككيػػد التػػزاـ السػػمطو ’ دحسػػف نيػػو‘المتدحػػدة  بدح ػػو تقػػديـ مبػػادرات 
 ’.السمميو

نييف ولػيس دحق ػا وقد ارتكبت السمطو الفمسطينيو ب ذا الوعد  طك مزدو ػا  ف ػأ أوال تت مػ  عػف دحػؽ الفمسػطي
’ هيػػر ع ػػو‘كسػػمطو باالن ػػماـ إلػػ  الم سسػػات الدوليػػو   صوصػػا أف دحصػػوؿ فمسػػطيف عمػػ  صػػفو دولػػو 

’ الدولػػػو‘صػػػورر باعتبػػػار  ان ػػػازا لفمسػػػطيف ولشػػػعب ا ولػػػيس لمسػػػمطو  وبالتػػػالأ فػػػتف مػػػف دحػػػؽ مػػػف قيػػػؿ ل ػػػـ اف 
صػو  واال يػتـ التالعػب بدحق ػـ ستعطي ـ الفرصو لالن ماـ إل  الم سسات الدوليو أف يدحصموا عمػ  هػذ  الفر 

 ب ذ  البساطو وب ذ  السرعو وب ذا الثمف.
أمػػا ال طػػك الثػػانأ الػػذي ترتكبػػه السػػمطو  ف ػػو اسػػتمرارها بالمسػػار العبثػػأ القػػاتـ عمػػ  تقػػديـ كػػؿ مػػا تممكػػه مػػف 

 بشػكؿ م ػانأ ومػف دوف الدحصػوؿ عمػ  مقابػؿ  إذ أننػا إذا ت اوزنػا الػرفض المبػدأي -قميمو باألصػؿ –أوراؽ 
إن ػػازا الدولػػو  فػػتف المطمػػوب عمػػ  األقػػؿ أف ‘لت مػػأ السػػمطو عػػف دحػػؽ الشػػعب الفمسػػطينأ بالمراكمػػو عمػػ  

تمػػارس قيػػادة السػػمطو السياسػػو والتفػػاوض بدحرفيػػو  بدحيػػث ال تقػػدـ مثػػؿ هػػذ  الورقػػو مػػف دوف أف تدحصػػؿ عمػػ  
 مف ال انب األمريكأ أو مف  انب دولو االدحتالؿ.’ تنازالت‘

و تعتقػػد أف ذاكػػرة الفمسػػطينييف لػػف تسػػعف ـ لتػػذكر الوعػػود التػػأ قطعت ػػا عنػػدما قػػررت ومػػف الوا ػػ  أف السػػمط
التو ه إل  األمـ المتدحدة  ول ذا فتن ا تقػدـ عمػ  هػذ  ال طػوة مػف دوف و ػؿ  وت ػيف ا إلػ   طػوات أقػؿ مػا 

التػػأ يمكػػف أف توصػػؼ ب ػػا أن ػػا م ػػازؿ دبموماسػػيو  كػػاف ا رهػػا إقػػداـ السػػمطو عمػػ  سػػدحب مشػػاريل القػػرارات 
فػأ اليونسػكو  ومدحاولت ػا التػرويج لسػدحب هػذ  القػرارات عمػ  أن ػا إن ػاز يسػ ؿ ’ إسػراتيؿ‘تقدمت ب ا إلدانػو 

 لصالدح ا.
وفأ إطار الدحديث عف الم ازؿ الدبموماسيو لمسمطو الفمسطينيو  بؿ لمم موعو العربيو برمت ا  البػد أف يػذكر 

و بنػا   ػدار العػزؿ العنصػري  لػـ ت ػر لػه أي متابعػو بعدـ قانوني 1004هنا أف قرار مدحكمو الهاي فأ عاـ 
قانونيػػػػو  ولػػػػـ يػػػػبف عميػػػػه بالتو ػػػػه إلػػػػ  األمػػػػـ المتدحػػػػدة مػػػػثال وال أي م سسػػػػو مػػػػف م سسػػػػات ا  فيمػػػػا ال يػػػػزاؿ 

أف تقريػػر هولدسػػتوف الشػػ ير أصػػب  طػػأ  –عمػػ   ػػالؼ مػػا تعتقػػد السػػمطو  –الفمسػػطينيوف والعػػرب يػػذكروف 
 الكتماف هو اف ر.

قػوؿ اف المسػػار الدبموماسػأ والقػػانونأ ال يعػوؿ عميػػه كثيػرا فػػأ الق ػايا المتعمقػػو بدولػو االدحػػتالؿ  مػف نافمػػو ال
ألن ػػا تدحظػػ  برعايػػو أمريكيػػو وبمواقػػؼ أوروبيػػو ماتعػػو  ولكػػف هػػذا المسػػار يمكػػف أف يمثػػؿ  طػػوات صػػ يرة 
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عمػ  تػػؿ أبيػب فػأ العػػالـ  يسػتطيل الفمسػطينيوف والعػرب أف يبنػػوا عمي ػا  ليدحققػوا المزيػد مػػف العزلػو السياسػيو 
   دحسب تصريدحات قادت ا المتكررة.’إسراتيؿ‘وهو مف أكثر األسمدحو التأ ت شاها 

الدبموماسػأ  ال ’ الن ػاؿ’ويبق  القوؿ اف السمطو الفمسطينيو التأ تعمف كؿ يـو التزام ػا بالمسػار السػممأ وبػػ
لمعمػؿ ’ الدحرفيػو‘  وعم  فقدان ا لػألدوات تترؾ أي فرصو لتقديـ الدليؿ تمو اف ر عم  فشم ا فأ هذا المسار
  مراهنػو بػذلؾ عمػ  مػا تعتقػد أنػه ’إسراتيؿ’السياسأ التفاو أ  مف  الؿ تقديم ا ال دايا الم انيو ألمريكا و

 ذاكرة قصيرة لمشعب الفمسطينأ والعربأ  وهو رهاف أثبت الثورات الشعبيو العربيو أنه  اسر بال شؾ.
 1/5/1023، القدس العربي، لندن
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 منير شفيؽ
بدالا مف أف تدحؿر ل نو المبادرة العربيو ال اصو بمتابعػو المبػادرة العربيػو لمسػالـ المقػررة فػأ القمػو العربيػو فػأ 

  نفس ا  وتعمف عف فشم ا الذريل  وتقترح عم  م مس ال امعو سدحب ا  واالعتذار عم  تبنري ػا 1001بيروت 
مرنه ذلؾ مف تنازؿ عربأ م انأ يشكرؿ سلبروا فأ تاريو قرارات القمـ العربيو  نعـ بدالا مػف دحػؿر نفسػ ا وما ت 

واالعتػػػذار واالعتػػػراؼ بالفشػػػؿ أقػػػدمت عمػػػ  تنػػػازؿ عربػػػأ م ػػػانأ  ديػػػد مفػػػاد  القبػػػوؿ بمبػػػدأ تبػػػادؿ األرا ػػػأ 
التمسرؾ بالمبػادرة الكارثيػو التػأ  بالمتو من ا  ف الا عف تككيد 11المتبقيو مف أرض فمسطيف  والتأ تقؿر عف 

ت ػػمرنت تع ُّػػداا عربيػػاا رسػػمياا بػػاالعتراؼ بالكيػػاف الصػػ يونأ إذا مػػا انسػػدحب مػػف األرا ػػأ المدحتمػػو فػػأ دحػػرب 
 .2967دحزيراف 

بالمتػو مػف أرض فمسػطيف   78وب ذا تكوف المبادرة العربيو قد تنازلت عف دحقوؽ ثابتو فمسػطينيو وعربيػو فػأ 
ػػا  عػػؿ و ػػود  واعترفػػت بكيػػاف صػػ يو  نأ اهتصػػب األرض وشػػررد أهم ػػا بم الفػػو صػػريدحو لمقػػانوف الػػدولأ. ممر

واالعتػػػراؼ بػػػه مػػػف و  ػػػو نظػػػر ذلػػػؾ القػػػانوف هيػػػر شػػػرعأ وباطػػػؿ  ف ػػػالا عػػػف ر يتنػػػا األساسػػػيو لمق ػػػيو 
 الفمسطينيو.

ادؿ أراضأل مػػف وافف تػػكتأ ل نػػو المبػػادرة العربيػػو لت كػػد ذلػػؾ دحػػيف أ ػػافت عميػػه تنػػازالا  ديػػداا  يقبػػؿ بمبػػدأ تبػػ
 ال فو ال ربيو والقدس  ربما القدس كم ا ما داـ الباب فأ تبادؿ األرا أ قد فت .

لو سلت مت ل نو المبادرة  وبدح ور أميف عاـ ال امعو العربيو نبيؿ العربأ  بكير دحؽأل قررتـ القبوؿ بمبدأ تبادؿ 
موف عم  هذ   ال طػوة  أـ هػأ  طػوة تنػازؿ م ػانأ األرا أ قبؿ م مس ال امعو العربيو  وبمقابؿ ماذا؟ تلقد 

مرػب داتمػاا  بػكف يتدحقػؽ "تنػازؿ" صػ يونأ عػف  كالعادة تقداـ بنا ا عم  طمػب أميركػأ؟ أو عمػ  أمػؿ  كسػراب  ل
 بعض دحقوقنا.

واألنكػػ  تػػكتأ هػػذ  ال طػػوة  ار ػػو عػػف السػػياؽ العػػاـ الػػذي يسػػود الو ػػل كمػػه ككن ػػا تريػػد أف تقػػوؿ لمشػػعب 
ػػوف بػػتطالؽ انتفا ػػو تطمػػؽ كػػؿ األسػػرم وتػػددحر االدحػػتالؿ وتفكػػؾ الفمسػػطينأ فػػأ ال ػػفو ال ر  بيػػو لمػػاذا ت مر

المسػػتوطنات وتسػػتنقذ القػػدس فيمػػا الطريػػؽ الودحيػػد "الم ػػموف" هػػو الطريػػؽ الػػذي سػػارت عميػػه سػػمطو راـ ال 
دحتػػ  افف. ول ػػذا  تنػػا  2993/2994ومػػف سػػار عمػػ  هػػذا الػػن ج مػػف الدحكومػػات العربيػػو منػػذ اتفػػاؽ أوسػػمو 

بسػبب مػا أثبتتػه الت ربػو مػف بعػد   ومػف بعػػد المبػادرة العربيػو لمسػالـ  كمػا مػف بعػد مسمسػؿ التفػػاوض  لن كػد 
 والوساطات األميركيو.

أمرا الدليؿ عم  "صدحو هذا الن ج" ف و ما ترونه مف استيطاف انتشر فأ  سػد ال ػفو ال ربيػو كالسػرطاف فمػـ 
العتيػدة بعػد التسػويو  وهػو أي ػاا  مػا ترونػه مػف زيػادة عػدد  الدويمػو-يبؽ من ا إالر الفتات الذي قد يبق  لمدولػو
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المستوطنيف فأ ال فو ال ربيو والقدس مف متو ألؼ قبؿ اتفاؽ أوسمو إل  ستمتو ألؼ افف  وهو  أي اا  مػا 
 ترونه مف ت ويد لمقدس.

ة ورتػػيس الدحكومػػو دحقػػاا كيػػؼ أمكػػنكـ  يػػا نبيػػؿ العربػػأ يػػا أمػػيف عػػاـ ال امعػػو العربيػػو  ويػػا رتػػيس ل نػػو المبػػادر 
القطريو ووزير  ار يت ا دحمد بف  اسـ اؿ ثانأ  ويا أع ا  الم نو وفأ مقدمكـ مدحمد كامػؿ وزيػر  ار يػو 
مصػػر وريػػاض المػػالكأ وزيػػر  ار يػػو سػػمطو راـ ال عمػػ  التبػػررع ب ػػذا التنػػازؿ وبكػػـر دحػػاتمأ فػػأ وقػػت ثبػػت 

بكـ  بػػكفر المفاو ػػات كانػػت عبثيػػو  بػػؿ أفر بالت ربػػو  وبػػاعتراؼ مدحمػػود عبػػاس  وباعترافػػات سػػابقو مػػف أهمػػ
أوباما نفسه انسدحب بعػد أف بػذؿ   ػداا فػأ السػنتيف األوليػيف مػف ع ػد  األوؿ مػف مدحاولػو السػعأ مػف  ػالؿ 
المفاو ػػات لتدحقيػػؽ مػػا يسػػمر  بدحػػؿر الػػدولتيف  بػػالرهـ مػػف أنرػػه دحػػؿ كػػارثأ لػػو تدحقػػؽ  وبػػكير شػػروط كانػػت  

شػػػعب الفمسػػػطينأ والدحقػػػوؽ العربيػػػو واإلسػػػالميو فػػػأ فمسػػػطيف  ألف دحػػػؿر بالنسػػػبو إلػػػ  الق ػػػيو الفمسػػػطينيو وال
 الدولتيف يعنأ التنازؿ عف هالبيو فمسطيف واالعتراؼ بدولو الكياف.

لقػػد انبػػرم ممثمػػوف عػػف سػػمطو راـ ال وكػػذلؾ فعػػؿ أمػػيف عػػاـ  امعػػو الػػدوؿ العربيػػو فػػأ تسػػويغ هػػذ  الفعمػػو 
  والمباعو م اناا مف دحيث السياسو ودحت  مػف دحيػث "فػف" البيػل المشينو مف دحيث المبادئ والثوابت واأل الؽ

والشػػرا   ليقولػػوا أفر التعػػديالت المشػػار إلي ػػا سػػتكوف طفيفػػو وال أهميػػو ل ػػا وسػػتقابؿ دحػػيف تدحػػدث بمثم ػػا وبمػػا 
 يوازي ا مف دحيث األهميو. ومف ثـ لماذا هذ  ال  و  بؿ كؿ هذ  ال  و عم  هذ  ال طوة؟

ف يصػػدرقه أدحػد أبػداا  بػػؿ أفر المتقػدميف بػػه ال يصػدقونه ومػل ذلػػؾ لنقػرأ كيػػؼ قوبمػت هػػذ  طبعػاا هػذا "التبريػػر" لػ
ال طػػوة "المطيفػػو" دحػػوؿ المبػػادالت ال فيفػػو الطفيفػػو مػػف وزيػػرة "العػػدؿ" تسػػيبأ ليفنػػأ  وكبيػػرة المفاو ػػيف  إذ 

ف  كمػا امػؿ  بػد وؿ قالت: "هذ   طوة م مو بالتككيد وأردحرب ب ا"  وأردفت: "األمر الػذي سيسػم  لمفمسػطينيي
ال رفو وتقديـ التنازالت الالزمو". أمرا  وف كيري وزير  ار يو أوباما وعرراب المبادرة ال ديدة  فقد قاؿ معقباا: 
"سلػػررت عمػػ  الػػدور البػػالغ األهميػػو لم امعػػو العربيػػو فػػأ تدحقيػػؽ السػػالـ فػػأ الشػػرؽ األوسػػط  ال سػػيما عبػػر 

". 1001بيو التأ أطمقت ا الرياض  الؿ قمو بيروت العربيػو فػأ العػاـ التشديد م دداا عم  مبادرة السالـ العر 
 )عفواا  أهكذا تصب  ال امعو العربيو فأ ع دي عمرو موس  ونبيؿ العربأ؟(

وبعػػد  فػػكيف تقػػل تسػػوي ات مػػف سػػورهوا ل ػػذ  ال طػػوة بكنر ػػا م ػػرد تبػػادالت طفيفػػو فػػأ األرا ػػأ ال تسػػتدحؽ أير 
 ن ا وعمي ا.اهتماـ وال دحت  التعميؽ القمؽ م

لػػو دحاولنػػا و ػػل هػػذ  ال طػػوة  ػػمف سػػياؽ سياسػػأ فػػأ دحػػراؾ الو ػػل العربػػأ والفمسػػطينأ العػػاـ لو ػػدناها 
رة لػوزير ال ار يػو  ػوف كيػري عمػ    مف سياؽ التدحركات األ يرة إلدارة أوباما عبر الزيارات األ يرة المتكرر

  كمػػا لقا اتػػػه األ يػػرة مػػػل عػػدد مػػػف وزرا  األرض الفمسػػطينيو وبمقا اتػػه مػػػل قػػادة العػػػدو وقػػادة سػػػمطو راـ ال
 ال ار يو العرب.

أهمب التدحميالت قالػت إفر إدارة أوبامػا  ػادرة افف فػأ تدحريػؾ عمميػات التفػاوض. وهنػا تعػدردت األسػباب التػأ 
 اعتلبرت ورا  هذ  ال ديرو المست دة والتأ تكاد تكوف المفا تو. وقد دار أهمب ا دحوؿ ربط ا بالق ػايا المتعمقػو
يراف وتركيا  أو ما يسمر  بتعادة ترتيب أوراؽ أميركا فأ المنطقو. وذلؾ باعتبار الو ل الفمسػطينأ  بسوريا وا 

 يمعب دوراا هاماا ومف ثـ تكتأ عمميو إطالؽ مفاو ات لتس رؿ عمميو ترتيب تمؾ األوراؽ.
يػػػو واإلقميميػػػو ود مػػػت المشػػػكؿ فػػػأ كػػػؿ التدحمػػػيالت يكمػػػف فػػػأ اعتبػػػار أميركػػػا قػػػد بمػػػورت إسػػػتراتي يت ا العالم

 دبموماسيت ا فأ إ را ات أو  طوات تدحقيؽ تمؾ اإلستراتي يو المتماسكو والم طط ل ا  يداا.
كانت أميركا فأ السابؽ  ال سيما فػأ مردحمػو الدحػرب البػاردة  كمػا فػأ ع ػد إدارة بػوش األب تمتمػؾ مثػؿ تمػؾ 

ذلػػؾ التماسػػؾ  ثػػـ اسػػتعادته  ولػػو ب مػػؿ فػػأ اإلسػػتراتي يو  ولكن ػػا فػػأ ع ػػدي إدارة بيػػؿ كمينتػػوف بػػدأت تفقػػد 
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تدحديد األولويات اإلستراتي يو األميركيو  فأ ع دي  ورج دبميو بوش  وقد منيت بفشؿ ذريل دحيػث لػـ تػن   
فػػأ إقامػػػو الشػػػرؽ األوسػػػط ال ديػػػد وانػػػدلعت فػػػأ و   ػػػا أزمػػػو ماليػػػو عالميػػػو ودا ميػػػو هػػػزرت أركػػػاف اقتصػػػادها 

 قطاع هزة وأف انستاف.و سرت دحروب ا فأ العراؽ ولبناف و 
لـ تمتمؾ أميركػا فػأ الع ػد األوؿ إلدارة أوبامػا الػذي ورث إ فاقػات إسػتراتي يو المدحػافظيف ال ػدد  إسػتراتي يو 
متماسػػكو ومػػف ثػػـ اترسػػمت دبموماسػػيت ا باالرتبػػاؾ والتػػردرد والع ػػز  وكػػاف تفػػاقـ الو ػػل االقتصػػادي والمػػالأ 

ؿ مالدحظته فػأ السياسػات األميركيػو مػف م تمػؼ الق ػايا تقريبػاا إف لػـ الدا مأ يزيد الطيف ب مرو. وهذا ما تْس ل 
 يكف كم ا.

عنػػػدما  ػػػا ت إدارة أوبامػػػا الثانيػػػو بػػػوزيري ال ار يػػػو والػػػدفاع الم تمفػػػيف عػػػف سػػػابقي ما كػػػاف المتوقػػػل صػػػْوغ 
لكػػف دحتػػ  إسػػتراتي يو عالميػػو  ديػػدة ومػػف بعػػدها إسػػتراتي يات إقميميػػو متماسػػكو ب ػػا  ومع ػػا  وفػػأ  ػػدمت ا. و 

افف لػـ تظ ػر تمػؾ اإلسػتراتي يو بشػكم ا المتماسػؾ والمصػمـ والوا ػ   ول ػذا همػب عمػ  مواقف ػا وسياسػات ا 
ال زتيػػو در ػػػو مػػف اسػػػتمرار االرتبػػاؾ والتػػػردرد وأدحيانػػاا المفا ػػػكة. ومػػف ثػػػـ ي طػػ  مػػػف يتعامػػؿ مػػػل السياسػػػات 

قميميػػو أصػػبدحت مدحػػدردة األميركيػػو فػػأ ع ػػد  ػػوف كيػػري باعتبارهػػا متماسػػكو ونابعػػو مػػف إسػػتر  اتي يو عالميػػو وا 
 األولويات.

مػػػف هنػػػا  فػػػالدحراؾ األميركػػػأ المفػػػا   بتعػػػادة التدحػػػررؾ بات ػػػا  إطػػػالؽ مفاو ػػػات ال ينطمػػػؽ مػػػف إسػػػتراتي يو 
نرما ينطمؽ مػف ال ػوؼ إلػ  دحػدر الرعػب مػف انػدالع انتفا ػو فػأ ال ػفو ال ربيػو   قميميو متماسكو  وا  عالميو وا 

لصػػ يونأ ال يدحػػتمالف موا  ت ػػا لب ػػعو أشػػ ر كمػػا لػػـ تسػػتطيعا ادحتمػػاؿ موا  ػػو دحػػرب ألف أميركػػا والكيػػاف ا
الثمانيو أياـ فأ قطاع هزة  بؿ ست ررب االنتفا ػو عمػ  أميركػا مػا تعػدر  لصػْوغ إسػتراتي يو  ديػدة وسػتفرض 

 عم  الكياف الص يونأ  وض معركو سي سر في ا دحتماا.
اا وعربيػػاا افف هػػو إ  ػػاض إرهاصػػات االنتفا ػػو التػػأ أ ػػذت وبكممػػو  مػػا يدحكػػـ الدحػػراؾ األميركػػأ فمسػػطيني

تن ػػج شػػروط ا وفػػأ ظػػروؼ مػػوازيف قػػوم ومنا ػػات سياسػػيو هػػأ فػػأ مصػػمدحت ا وفػػأ هيػػر مصػػمدحو أميركػػا 
 والكياف الص يونأ. ومف ثـ يمكف و ل  طوة ل نو المبادرة العربيو المطموبو أميركياا  مف هذا اإلطار.

 5/5/1023، السبيل، عّمان
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يظ ر أف هناؾ   ودا أمريكيو  ديػو السػتتناؼ المفاو ػات الفمسػطينيو اإلسػراتيميو  وربمػا مفاو ػات عربيػو 
إسراتيميو شاممو  فوزير ال ار يو األمريكأ ) وف كيري( ماض فأ   ود  عبر زيارات مكوكيػو إلػ  المنطقػو 

ن ػػا ربمػػا تسػػتمر لمثالثػػو أشػػ ر المقبمػػو  وهػػو نفسػػه أي )كيػػري( أعمػػف أنػػه يعمػػؿ فػػأ اطػػار "اسػػتراتي يو يقػػاؿ أ
بعيدة عف اال وا " لتدحريؾ عمميو السالـ فأ الشرؽ االوسط  وبانه سيت نب التسرع لدفل هذ  العمميو قدما  

سػػتتي  لنػػا البػػد  بعمميػػو". م كػػدا "أ ػػري مشػػاورات دحػػوؿ مبػػادرات مػػف شػػكن ا ت ػػاوز مشػػاكؿ الدحػػذر  مبػػادرات 
وأ ػػاؼ: "أنػػا ممتػػـز بتي ػػاد دحػػؿ  فنافػػذة دحػػؿ الػػدولتيف ت مػػؽ.. وكػػؿ الػػذيف دحػػاورت ـ فػػأ المنطقػػو وفػػأ العػػالـ 
يمدحػػوف عمينػػا أف نتػػد ؿ فػػأ   ػػود السػػالـ  وكم ػػـ قمقػػوف بالنسػػبو لموقػػت". وأ ػػاؼ: "مػػا يصػػعب األمػػر فػػأ 

 سياسيو )المتناميو( لممستوطنيف".السنوات القادمو هو األعداد المتزايدة والقوة ال
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ويتكػػاثر الدحػػػديث فػػػأ إسػػػراتيؿ عػػػف و ػػػل مبػػػادرة السػػػالـ العربيػػػو أساسػػػا لمتسػػػويو  التػػػأ تسػػػع  الي ػػػا اإلدارة  
األمريكيو   صوصا وأف قادة دحركات السالـ االسراتيميو  معوا م  را متات التواقيل لش صيات سياسيو مػف 

  كامػػؿ وزنػػه لتفعيػػؿ هػػذ  المبػػادرة. بالمقابػػؿ  نشػػرت صػػدحيفو "هػػآرتس" م تمػػؼ التيػػارات تػػدعو )أوبامػػا( إللقػػا
تقريػػرا لمراسػػم ا فػػأ واشػػنطف )دحيمػػأ شػػميؼ( يكشػػؼ عػػف ت نػػد متػػو ش صػػيو أمريكيػػو ي وديػػو لصػػال  تكييػػد 

ي ػػودي  200مبػػادرة السػػالـ العربيػػو. وممػػا قالػػه )شػػميؼ(: "عشػػيو عػػودة كيػػري الػػ  القػػدس  أرسػػؿ ندحػػو مػػف 
و ال  نتنياهو  يدحثونه في ا عم  التعاوف مل اإلدارة ال ديدة لدفل عمميو السػالـ. وقػد دعػوا أمريكأ بارز رسال

نتنيػػاهو فػػأ الرسػػالو الػػ  العمػػؿ مػػل )كيػػري( فػػأ صػػوغ "مبػػادرات براهماتيػػو تعػػرض اسػػتعداد اسػػراتيؿ لمتنػػازؿ 
سػأ بيمػيف( مقػاال وتقديـ ت دحيات إقميميو م لمو مػف أ ػؿ السػالـ". مػف   تػه  كتػب السياسػأ الم  ػـر )يو 

 ا  فيه: "اذا كانت االدارة األميركيو قد أدركت انه ال يمكف التوصؿ فورا ال  اتفاؽ داتػـ كامػؿ في ػب عمي ػا 
أف تدحػػاوؿ التوصػػؿ الػػ  تسػػويات مردحميػػو فػػأ مو ػػوعات التسػػويو الم تمفػػو. وسػػيكوف اال ػػرا  األسػػ ؿ هػػو 

لطرفاف دحينما أثارت ا الم نو الرباعيو قبؿ عشر سنيف. تدحقيؽ المردحمو الثانيو مف  ريطو الطريؽ التأ تبناها ا
والدحديث )هنا( عف إنشا  دولو فمسطينيو ذات سيادة تكوف دحدودها م قتو". أما الكاتب ) دعوف ليفػأ( فػدعا 
الػرتيس )أوبامػػا( لممارسػػو ال ػػ وط عمػػ  إسػػراتيؿ  إذ كتػػب فػػأ صػػدحيفو "هػػآرتس" يقػػوؿ: "فػػأ و ػػل السػػكوف 

ف األمػػػؿ ب ػػػ ط دولػػػأ هػػػو الودحيػػػد المعقػػػوؿ. صػػػدحي  اف هػػػذا هيػػػر سػػػميـ مػػػف   ػػػو والعمػػػ  فػػػأ اسػػػراتيؿ فػػػا
ديمقراطيػػو ألف الت ييػػر كػػاف ي ػػب اف يػػكتأ مػػف الػػدا ؿ االسػػراتيمأ. وصػػدحي  اف العػػالـ ال يفتػػرض اف يػػ دي 
دور اسػػراتيؿ. لكنػػه لػػف يظػػؿ أكثػػر مػػف ثالثػػو ماليػػيف مػػف الرعايػػا يعيشػػوف بػػال دحقػػوؽ الػػ   انػػب دولػػو زاهػػرة. 

دحطـ هذا الو ل دفعػو وادحػدة بطػريقتيف: االرهػاب وسػفؾ الػدما  أو ال ػ ط والقطيعػو الدوليػو. وال ػ ط وسيت
 أف ؿ".

ػػزر ال تن ػػو مػػف العاصػػفو" يقػػوؿ )تومػػاس فريػػدماف(:  فػػأ مقػػاؿ نشػػرته "نيويػػورؾ تػػايمز" بعنػػواف "إسػػراتيؿ: ال ل
ؾ ندحػو إقامػو دولػو فمسػطينيو. إف "الفمسطينيوف لف يتمكنوا مف إدامو ذلػؾ ال ػبط لمػنفس مػف دوف و ػود تدحػر 

نمػا التعػاوف  أف ؿ وسيمو تتعامؿ ب ا إسراتيؿ مل الفو   المدحيطو ب ا هأ عدـ و ل رأسػ ا فػأ الرمػاؿ  وا 
مل الفمسطينييف لبنا  دولو فأ ال فو ال ربيو  والتأ تكوف دحديثو  عممانيػو وهربيػو الػنمط  وادحػدة يمكػف في ػا 

عمموا معاا  والتأ تقػؼ فػأ تفنيػد يػومأ لنمػاذج دحمػاس/ اإل ػواف المسػمميف لممسمميف والمسيدحييف والي ود أف ي
لتدحقيػؽ ذلػؾ   -افف-الفاشمو فأ األماكف األ رم. لكف اإلسراتيمييف والفمسطينييف  إذا لػـ يدحػاولوا كػؿ شػأ  

نمػا باعتبػار  الفرصػو ال ػاتعو )الن اتيػو(  ولػف تسػتطيل أي   زيػرة فتنه سيتـ تذكر ذلؾ  ال كفرصو  اتعو وا 
 ال روب مف العاصفو التأ ستمأ".

إف و ػػل سياسػػو أميركيػػو قويػػو داتمػػو وشػػاممو  هػػو أف ػػؿ فرصػػو إلدحػػداث تدحػػوؿ كبيػػر فػػأ الشػػرؽ األوسػػط. 
وهػذا موقػػؼ أمريكػػأ أكػػد  )كيػػري( أمػػاـ ل نػػو الشػ وف ال ار يػػو بم مػػس النػػواب األمريكػػأ دحػػيف دحػػذر مػػف أف 

دحػؿ الػدولتيف ربمػا ال يكػوف متادحػا بعػد عػاميف. وقػاؿ: "أعتقػد دحؿ الصراع الفمسطينأ اإلسراتيمأ المتمثؿ فػأ 
بكف النافذة أماـ دحؿ الدولتيف ت مؽ وأعتقد أننا لدينا بعػض الوقػت  عػاـ  أو عػاـ ونصػؼ  أو عػاميف قبػؿ أف 
ت يل الفرصو". و تـ: "بسبب ر يو الرتيس أوبامػا فرصػو لدحػؿ الػدولتيف فقػط فػتف ثمػو دحا ػو ممدحػو إلػ  هػذا 

يأ وأعتـز  بنا  عم  أوامر الرتيس  ادحتراـ هذ  الدحا و الممدحػو وأف نػرم مػا يمكػف فعمػه لمم ػأ األمر فأ رأ
 قدما". وعود  ميمو  ف ؿ تتدحقؽ هذ  المرة بعد  يبات أمؿ متعددة سبؽ وذقنا مرارت ا؟!

 5/5/1023، الرأي، عّمان
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 بشرى مفرحة لكل إسرائيمي 11
 نقوال ناصر

المفاو ػػات فػػأ دحكومػػو دولػػو االدحػػتالؿ اإلسػػراتيمأ  تسػػيبأ ليفنػػأ  مػػا  وصػػفت وزيػػرة "العػػدؿ" المكمفػػو بممػػؼ
يمكف وصفه ب"تعريب" موافقو مفاوض منظمو التدحرير الفمسطينيو عم  مبدأ "تبادؿ األرا أ" فأ أي تسويو 
سياسػػيو بػػيف ال ػػانبيف بكنػػه "بشػػرم مفردحػػو لكػػؿ إسػػراتيمأ"  وتطػػور "إي ػػابأ  ػػدا"  و"رسػػالو هامػػو" مػػف العػػرب 

  وبمػػوافقت ـ عمػػ  اعتبػػار المسػػتعمرات االسػػتيطانيو "الواقعػػو فػػأ 2967افقػػو عمػػ  "إعػػادة ترسػػيـ دحػػدود" بالمو 
 المناطؽ الدحدوديو  ز ا مف "إسراتيؿ"  وبكن ـ "ممتزموف بالتطبيل" مع ا.

وكانت ليفنأ تعمؽ عم  ما وصفه وزير ال ار يػو األميركػأ  ػوف كيػري ب"النتػاتج اإلي ابيػو" و"البنػا ة  ػدا" 
لال تماع الذي عقد  كيري  ودح ػر ناتػب الػرتيس األميركػأ  ػو بايػدف  ػز ا منػه  فػأ "دار بميػر" فػأ البيػت 
األبيض األميركأ  واست اؼ فيػه وفػدا عربيػا برتاسػو رتػيس الػوزرا  القطػري الشػيو دحمػد بػف  اسػـ اؿ ثػانأ 

اتأ الفمسطينأ براـ ال د. و ـ وزرا   ار يو مصر واألردف والبدحريف وقطر ووزير  ار يو سمطو الدحكـ الذ
رياض المالكأ والسفير السعودي فأ واشنطف العاصمو وأميف عاـ  امعو الػدوؿ العربيػو  وقػد وصػؼ رتػيس 
الوفػػػد الشػػػيو دحمػػػد هػػػذ  النتػػػاتج بكن ػػػا "مثمػػػرة  ػػػدا و يػػػدة" وتنػػػدرج فػػػأ "ال يػػػار االسػػػتراتي أ" لمبػػػادرة السػػػالـ 

 العربيو.
يركيو ال ميس الما أ لمبنا  عم  هذ  "البشرم" ومعرفو مسادحو ال فو وقد وصمت ليفنأ إل  العاصمو األم

ال ربيو التأ يو ػد اسػتعداد لػدم الػرتيس الفمسػطينأ مدحمػود عبػاس ؿ"مبادلت ػا" مػل دولػو االدحػتالؿ  ولم ػرض 
ذاتػػػه ي ػػػري الدحػػػديث عػػػف قمػػػو رباعيػػػو ت ػػػـ الرتيسػػػيف األميركػػػأ والفمسػػػطينأ بػػػاراؾ أوبامػػػا وعبػػػاس والعاهػػػؿ 

عبػػػد ال الثػػػانأ ورتػػػيس وزرا  دولػػػو االدحػػػتالؿ بنيػػػاميف نتنيػػػاهو فػػػأ العاصػػػمو األميركيػػػو  بػػػدال مػػػف  األردنػػػأ
العاصمو األردنيو كما ذكرت تقػارير إعالميػو سػابقو  تطمػؽ  ولػو  ديػدة مػف مفاو ػات منظمػو التدحريػر مػل 

 .1007دولو االدحتالؿ  تذكرر بقمو مماثمو فأ أنابوليس األميركيو عاـ 
وال  2967أف هػػػذ  "النتػػػاتج االي ابيػػػو" لال تمػػػاع لػػػـ تتطػػػرؽ ال لقبػػػوؿ دولػػػو االدحػػػتالؿ بدحػػػدود عػػػاـ والمفارقػػػو 

لت ميػػد االسػػتعمار االسػػتيطانأ بالكامػػؿ وال إلطػػالؽ سػػراح األسػػرم الفمسػػطينييف  وهػػأ الشػػروط الثالثػػو التػػأ 
ال تمػاع بعػدـ و ػود سبؽ لمرتيس عباس أف كرر المطالبو ب ا ككساس الستتناؼ المفاو ػات  ليصػرح بعػد ا

أي شروط لديه "مطمقا" الستتناف ا  ولي كد موافقتػه عمػ  "تبػادؿ األرا ػأ" مػف دحيػث المبػدأ لكنػه أ  ػل هػذا 
المبػػػدأ لمتفػػػاوض بقولػػػه: "عنػػػدما ن مػػػس يمكػػػف أف نػػػدرس التعػػػديالت المتبادلػػػو  لكػػػف تعػػػديالت طفيفػػػو بالقيمػػػو 

 وبالمثؿ".
ف صمتا مطبقا دحوؿ ما إذا كانوا قد أعطوا  أو لـ يعطوا  مػوافقت ـ هير أنه وهير  مف الناطقيف باسمه يمتزمو 

عمػ  "تعريػب" مػوقف ـ هػذا  واكتفػوا بػالقوؿ  مػثال  إف "بيػػاف الشػيو دحمػد يعكػس المواقػؼ الفمسػطينيو منػذ فتػػرة 
طويمو" وهو ليس "باألمر ال ديد" كما قاؿ كبيػر مفاو ػأ المنظمػو د. صػاتب عريقػات وموقفػه يعكػس كػذلؾ 

دحركػػو "فػػت " كونػػه قياديػػا في ػػا وكون ػػا تقػػود المنظمػػو  لكػػف كػػؿ الػػدالتؿ تشػػير إلػػ  أف "تعريػػب" موافقػػو موقػػؼ 
 المنظمو عم  "تبادؿ األرا أ" كاف بعمـ الرتاسو الفمسطينيو وموافقت ا.

والمنظمػػػػو بػػػػذلؾ تسػػػػقط الورقػػػػو الودحيػػػػدة الباقيػػػػو فػػػػأ يػػػػد مفاو ػػػػ ا بعػػػػد إسػػػػقاط أوراؽ المقاومػػػػو واالنتفا ػػػػو  
يػػػب" موقف ػػػا كػػػاف يطػػػرح كػػػثمف السػػػت ابو دولػػػو االدحػػػتالؿ لمػػػا كػػػاف يصػػػفه المفػػػاوض ب"اسػػػتدحقاقات ؼ"تعر 

السػػالـ"  والعكػػس يعنػػأ تنػػازال م انيػػا ال تكفػػأ الوعػػود األميركيػػو  ػػمانا ألي مقابػػؿ لػػه  وينطبػػؽ ذلػػؾ أي ػػا 
ا ػأ"  وهػو كشػرط مسػبؽ ؿ"التفػاوض" عمػ  أي "تبػادؿ لألر  2967عم  اعتراؼ دولو االدحتالؿ بدحدود عػاـ 
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بايػػدف  لتكػوف  الصػو هػػذا اال تمػاع مػف النادحيػػو العمميػو قيػػدا  –مػا أسػقطه ا تمػػاع الوفػد العربػأ مػػل كيػري 
 عربيا ممزما لممفاوض با تيار .

لقػػد أدرؾ د. نبيػػؿ شػػعث  القيػػادي فػػأ "فػػت " أهميػػو عكػػس هػػذ  األوليػػات  فدحػػذر مػػف أف أي تبػػادؿ لألرا ػػأ 
  وأف "يتـ فأ ن ايو المفاو ات"  لكف تدحذير   ا  2967االدحتالؿ بدحدود "ي ب" أف يكتأ بعد اعتراؼ دولو 

 بعد فوات األواف  وكذلؾ تدحذير  مف أف مثؿ هذا التبادؿ ي ب "أال يشمؿ القدس والدحدود الدوليو مل األردف".
وسوؼ يدحرص كؿ مف شارؾ فأ ا تماع "دار بمير" عم  طمس دحقيقو أف "تبادؿ األرا ػأ" إنمػا ي ػري فػأ 

قػػػدس أساسػػػا وفػػػأ معظمػػػه  ودحقيقػػػو أف مفػػػاوض المنظمػػػو سػػػبؽ لػػػه أف وافػػػؽ عمػػػ   ػػػـ م معػػػات "هػػػوش ال
عتصيوف" و"معاليه أدوميـ" و" فعات زتيؼ" االستيطانيو فػأ شػرقأ القػدس  باإل ػافو إلػ  مسػتعمرة "ارييػؿ" 

ممنظمػو  ياسػر عبػد  نوبأ نابمس  لدولو االدحتالؿ  كما  ا  فأ "مبادرة  نيؼ" ألميف عاـ الم نػو التنفيذيػو ل
 ربه  دحيث اتفؽ عم  مبادلت ا بشريط مف صدحرا  النقب يوسل قطاع هزة.

ووصؼ مثؿ هذا التبادؿ ب"الطفيؼ" ينطوي عم  قدر كبير مف الت ميؿ الوطنأ  وتصوير المطالبو بتبػادؿ 
لمقػدس ال "بالقيمو والمثؿ" يبدو منصفا فأ ظاهر  لكنه فأ  ػوهر  مفػرط فػأ اال دحػاؼ  فكػؿ شػبر مػف بيػت ا

 يمكف أف يعادؿ مثمه فأ القيمو والمسادحو فأ أي مكاف ا ر.
إف  الصو ا تماع "دار بمير" تعنأ "نس و  ديدة" مف مبادرة السالـ العربيػو  كمػا وصػفت ا األسوشػيتدبرس  
تفػػت  البػػاب لتعػػديالت أ طػػر الدحقػػو عمي ػػا مثػػؿ بنػػدها المتعمػػؽ بػػالال تيف الفمسػػطينييف بدحيػػث "سيصػػب  مػػف 

 2967إهالؽ" هذا البػاب كمػا قػاؿ ع ػو مركزيػو دحركػو فػت  د. مدحمػد شػتيو  و"تعيػد ترسػيـ دحػدود"  الصعب
كمػا قالػت ليفنػأ  و"تشػرع" المسػتعمرات االسػتيطانيو كمػا قالػت ال ب ػو الديموقراطيػو وع ػو تنفيذيػو المنظمػػو 

فأ "الشػػرعيو" واصػػؿ أبػػو يوسػػؼ الػػذي وصػػؼ "م ر ػػات الوفػػد العربػػأ" فػػأ واشػػنطف ب"ال طيػػرة" ألن ػػا "ت ػػ
عم  هذ  المسػتعمرات "تدحػت عنػواف التبادليػو"  وتمػـز منظمػو التدحريػر لمػدة عػاميف بعػدـ البنػا  عمػ  اعتػراؼ 

 األمـ المتدحدة بفمسطيف دولو هير ع و في ا فأ الم سسات الدوليو كما قاؿ د. المالكأ.
الرسػػالو التػػأ بعث ػػا الػػرتيس  وهػػأ "نسػػ و  ديػػدة" ترقػػ  الموافقػػو عمي ػػا إلػػ  مصػػادقو فمسػػطينيو وعربيػػو عمػػ 

األميركأ السابؽ  ورج دبميو. بوش لرتيس وزرا  دولو االدحتالؿ األسبؽ ارييؿ شػاروف فػأ الشػ ر الرابػل مػف 
وعدـ عودة الال تيف الفمسطينييف و ـ  2967والتأ  مف في ا عدـ عودة االدحتالؿ إل  دحدود  1004عاـ 

صػػػادقو كػػػذلؾ عمػػػ   ػػػـ شػػػرقأ القػػػدس دحيػػػث تو ػػػد هػػػذ  المسػػػتعمرات الكبػػػرم إلي ػػػا  وهػػػو مػػػا يرقػػػ  إلػػػ  م
المسػػتعمرات "الكبػػرم"  عممػػا بػػكف هػػذ  "النسػػ و ال ديػػدة" قػػد اسػػتندت إلػػ  ر يػػو أوبامػػا التػػأ أعمن ػػا فػػأ أيػػار 

وهػػأ الر يػػو التػػأ "تبناهػػا" أوبامػػا "كطريقػػو لتنفيػػذ" رسػػالو بػػوش لشػػاروف  كمػػا كتػػب راف دا ػػونأ فػػأ  1022
 ر الما أ."هموبس" العبريو ا ر الش 

وكػػؿ ذلػػؾ وهيػػر  يرقػػ  إلػػ  تنػػازالت فمسػػطينيو وعربيػػو  طيػػرة م انيػػو مػػف دوف مقابػػؿ  تسػػوغ "القمػػؽ العميػػؽ" 
الػػذي أعربػػت عنػػه دحركػػو دحمػػاس إزا  تصػػريدحات "وفػػد المبػػادرة العربيػػو لمسػػالـ فػػأ واشػػنطف"  ويسػػوغ كػػذلؾ 

بدحػاث أميركػأ" ي ػدد "التزامػه ب)وعػد( استنكار دحركو ال  اد اإلسالمأ ؿ"تدحوؿ ال امعو العربيو إل  مركػز أ
بمفور عربأ" لدولو االدحتالؿ  كما يسوغ رفض ال ب و الشعبيو ل ذا التطور ال طير وقول ا فأ بيػاف أصػدرته 
ف "أدحدا لـ يكمؼ" الوفد العربأ "لمتبػرع بالتنػازؿ  إف "الشعب الفمسطينأ ال ينقصه مف يقدـ التنازالت باسمه" وا 

  يمتمؾ الدحؽ" فأ التنازؿ عن ا!عف أراض فمسطينيو وهو ال
 1/5/1023، فمسطين أون الين
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 " و"الوطن البديل"الكونفدراليةحديث "التصفية" و" 15
 عريب الرنتاوي

  وتصوير  كمػا لػو ”الوطف البديؿ”و” الكونفدراليو”و” التصفيو“تياراف ل ما مصمدحو دحقيقيو فأ الترويج ل طر 
الػدولأ  والػنفو فيػه والمبال ػو فػأ  ديتػه وراهنيتػه  كمػا لػو كػاف  كاف البند األوؿ عمػ   ػدوؿ أعمػاؿ الم تمػل

أف سػقوط النظػاـ السػوري هػو البوابػو “ طراا مادحقاا وداهماا..التيار األوؿ  إقميمأ  ويسع  فػأ تػرويج فر ػيو 
 الم امرة عم  سوريا هأ التوطتو لم امرة التوطيف“  وأف ”التأ سيد ؿ من ا هذا ال طر إل  األردف وفمسطيف

أمػػا التيػػار الثػػانأ  ف ػػو مدحمػػأ  ويمثػػؿ القػػوم والعناصػػر )تيػػار أقمػػوي عمػػ  أيػػو ”..والػػوطف البػػديؿ والكونفدراليػػو
دحػػاؿ(  التػػأ إف تعثػػرت دابػػو فػػأ أمريكػػا الالتينيػػو  لقالػػت أف عثرت ػػا تم ػػد لممػػ امرة عمػػ  األردف  وداتمػػاا مػػف 

 ”.الكونفدراليو”و” الوطف البديؿ”و” التوطيف“بوابو 
ل عػػف كثػػب لمواقػػؼ التيػػار الثػػانأ )المدحمػػأ( مػػف األزمػػو السػػوريو  نػػرا  م نػػداا لػػدعـ النظػػاـ السػػوري  والمتتبػػ

ويعتبر )فأ العمف( أف دعـ صمود هذا النظاـ وبقاته  هو شرط اإلطادحو بالم امرة عم  األردف..لكف عنصر 
إ ػػػواف “شػػػيته مػػف تمكػػػيف القمػػؽ والتدحسػػػب الدحقيقػػأ ل ػػػذا التيػػػار  إنمػػا يكمػػػف فػػأ مكػػػاف ا ر..وتدحديػػػداا فػػأ  

  مػا سيف ػأ مػف و  ػو نظػرهـ إلػ  اسػتكماؿ ”سػوريا مػا بعػد األسػد“مف اال طالع بدور قيادي فػأ ” سوريا
نصػػؼ ”  والممتػػد مػػف تركيػػا إلػػ  الم ػػرب  مػػروراا بمصػػر وتػػونس و”المربػػل أو المعػػيف اإل ػػوانأ فػػأ المنطقػػو“

دحصػػػؿ  يسػػػع  هػػػذا التيػػػار فػػػأ تدحاشػػػأ إف ” فػػػكؿ سػػػأ “هػػػذا ”..نصػػػؼ فمسػػػطيف”و” نصػػػؼ الػػػيمف”و” ليبيػػػا
فػأ المقػاـ األوؿ واأل يػر  والػذي هػـ مػف و  ػو نظػر هػذا التيػار ” إ واف األردف“تداعياته   شيو مف تمكيف 

المنظومػو السياسػيو والفكريػو ” مػربط فػرس“أي اا  التعبير السياسأ عف األردنيػيف مػف أصػوؿ فمسػطينيو..هنا 
مل النظاـ  وتدحالفاا مل ط راف والمالكأ ودحزب ال  ويمكف أف يذهب إل   ل ذا التيار  الذي يقترح عمينا دحمفاا 

   وأ يؽ مف  ـر األبرة.”مدحمأ“  طالما أف ال دؼ ”دحمؼ مل الشيطاف“اقتراح 
  ف أ ما زالت تعشش فأ أذهػاف بعػض ”الوطف البديؿ”و” الكونفدراليو“عم  أيو دحاؿ  ندحف ال نسقط أ طار 

يؿ لم مل والتطير والمبال و  ونكمؿ أف يلنظػر باسػتمرار لألمػر مػف زاويػو واقعيػو  ومػف اإلسراتيمييف..لكننا ال نم
نظػػرة شػػموليو  بعيػػدة عػػف الدحسػػابات الصػػ يرة والمصػػال  األنانيػػو  وي ػػب  وهػػذا هػػو األهػػـ  انت ػػاج سياسػػات 

طالمػػا أن ػػا ومواقػػؼ  مػػف شػػكن ا أف تودحػػد  ميػػل األردنيػػيف )والفمسػػطينييف( مػػف أ ػػؿ موا  ػػو هػػذ  المػػ امرات  
تت دد مصال  األردف وفمسطيف معاا  وال ي ب أف تلنسػينا الدحسػابات الصػ يرة  مصػدر ال طػر والت ديػد األوؿ 
والدحقيقػػأ  فندحشػػد ل ػػوض الموا  ػػو المشػػتركو والمودحػػدة لػػه  بػػدؿ أف ن ػػرؽ ونتم ػػ  فػػأ نزاعػػات بينيػػو  لػػف 

 تستفيد من ا سوم مصادر هذ  األ طار والت ديدات.
نش د  مف دحراؾ عمػ  مسػار التسػويو السياسػيو ومدحػاوالت إدحيات ػا  أي فرصػو لموصػوؿ إلػ   ليس فأ كؿ ما

فمردهػا ” اليقػيف“أما األسػباب الكامنػو ورا  هػذا ”..الوطف البديؿ”و” الكونفدراليو“دحؿ  أي دحؿ  دحت  بقياسات 
مكف أف تصػؿ إلػ  دحػؿ اثناف باألساس..األوؿ  أف ليس فأ إسراتيؿ  ال افف وال فأ المدم المنظور  قيادة ي

تدحػػػالؼ اليمػػػيف الػػػدينأ والقػػػومأ فػػػأ إسػػػراتيؿ عمػػػ  ” فػػػوؽ طاقػػػو“هػػػذا  يػػػار ”..الكونفدراليػػػو”سياسػػػأ يسػػػم  بػػػػ
والثانأ  أف الم تمل الفمسطينأ  لـ يفقد بعػد  ولػف يفقػد طاقتػه عمػ  ”..التنازالت“االدحتماؿ والقدرة عم  تقديـ 

لت أشػكال ا وتبػدلت وسػاتم ا ف تدحور إنمػا ” النكبػو“  وهػو تعمػـ مػف  برتػه التاري يػو المتراكمػو  بػكف المقاومو  وا 
تت م  فأ ه رة السكاف وت  يرهـ  وليس فػأ  ػياع األرض أساسػاا  ول ػذا يتكشػؼ الشػعب الفمسػطينأ عػف 
طاقو هاتمػو لمصػمود والثبػات عمػ  أر ػه مػف   ػو  واستمسػاكاا متوارثػاا  ػيالا بعػد  يػؿ بدحقػه فػأ العػودة إلػ  

قامو دولته المستقمو فوؽ ترابه الوطنأ وعاصمت ا القدس.وطنه وتقرير   مصير  بنفسه وا 
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الق ػيو ” تصػفيو“أو ” دحػؿ“ثمو صمو  ال ننكرهػا  بػيف مػا ي ػري عمػ  السػادحو السػوريو مػف   ػو  ومدحػاوالت 
الفمسػػطينيو مػػف   ػػو ثانيػػو  هنػػا تكمػػف المػػ امرة عمػػ  سػػوريا  وهػػذ  وادحػػدة مػػف و ػػو  األزمػػو السػػوريو التػػأ ال 

ف كانت المبال و في ا  واقتصار ما ي ري فأ سوريا عم  ي    هأ م امرة بدحد ذات ا  ”الم امرة“وز إنكارها  وا 
ولكػػػف عمػػػ  تطمعػػػات الشػػػعب السػػػوري لمدحريػػػو واالنعتاؽ..مػػػا ي ػػػري فػػػأ سػػػوريا  وكمػػػا قمنػػػا منػػػذ اليػػػـو األوؿ 

لشػػعب السػػوري وثورتػػه فػػأ سػػبيؿ لألدحػػداث..م امرة تسػػير  نبػػاا إلػػ   نػػب مػػل االنتفا ػػو / الثػػورة  انتفا ػػو ا
دحريتػػه وكرامتػػه أسػػوة بدحػػاؿ م تمػػؼ الشػػعوب العربيػػو  التػػأ سػػتمت سػػنوات وعقػػود الركػػود والفسػػاد واالسػػتبداد 

 واالستنقاع وثالوث التمديد والت ديد والتوريث.
م امرة هػػذ  العالقػػو المتشػػابكو  ال يريػػد أف يراهػػا م يػػدو النظػػاـ  الػػذي ي تصػػروف دحركػػو الشػػعب السػػوريو  بػػال

التركيو )الدحرب الكونيو عم  دحد تعبير اإلعالـ الرسمأ السوري(..كما أف تياراا مدحمياا  -السعوديو  -القطريو 
مػػػػػ امرة “ال يريػػػػػد أف يراهػػػػػا كػػػػػذلؾ  وألسػػػػػباب مدحميػػػػػو  ي ػػػػػري التمويػػػػػه عمي ػػػػػا بشػػػػػعارات طنانػػػػػو مػػػػػف طػػػػػراز 

الديمقراطيػو األن مػو “ ػر  لمػذيف بػاتوا يػروف وهذ  النظرة األدحاديػو )بعػيف وادحػدة( هػأ الو ػه اف”..الكونفدراليو
 تسير فأ ركاب فق ا  الظالـ وأ  زة االست بارات المستنفرة.” ساكسونيو

دارة مدحكمتػػػػػيف لمصػػػػػراع الفمسػػػػػطينأ   -مػػػػػا ي ػػػػػري عمػػػػػ  المسػػػػػار الفمسػػػػػطينأ  لػػػػػيس سػػػػػوم عمميػػػػػو  ػػػػػبط وا 
فػػيف إقميميػػيف: إيػػراف وسػػوريا..تماماا اإلسػػراتيمأ  ال ب ػػدؼ دحمػػه  بػػؿ ادحتواتػػه إلػػ  دحػػيف التفػػرغ لمعال ػػو أهػػـ مم

مثمما دحدث بعد هزو الكويت )م تمر مدريد الذي ولد عم  يػد القابمػو القانونيػو  ػيمس بيكر(..ومثممػا دحصػؿ 
عشيو الدحرب عم  العراؽ ) ريطو الطريؽ ودحؿ الدولتيف ور يو بوش(..واليـو  ي ري الترويج إلدحيا  عمميػو 

و قانونيػػو  ديػػدة هػػأ  ػػوف كيػػري  التػػأ سػػرعاف مػػا سػػتدحيؿ نفسػػ ا عمػػ  السػػالـ )االقتصػػادي( وعمػػ  يػػد قابمػػ
 .التقاعد  ما أف ي دأ هبار المعارؾ فأ سوريا  وتصؿ األزمو مل إيراف إل   واتيم ا

وبػدأ يصػنؼ النػػاس  مػف مػل التػػوطيف ومػف  ػد   مػػف مػل الكونفدراليػو مػػف ” الطلعػػـ“وأدحسػب أف بع ػنا بمػل 
فوؼ والقوم لمتصدي لكؿ األ طػار  بػد اا بتػدمير سػوريا )الدولػو ولػيس  دها..بدؿ أف يعمؿ عم  دحشد الص

النظػػاـ ف مػػا ليسػػا شػػيتاا وادحػػداا إال فػػأ علػػرؼ مػػف تدحػػدثنا عن ـ(..وانت ػػا  بتسػػقاط مرامػػأ االدحػػتالؿ اإلسػػراتيمأ 
 وأهداؼ التوسعيو اإلسراتيميو العدوانيو.

 5/5/1023، الدستور، عّمان
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