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 طفيفة عمى الحدود وال يعني شرعنة االستيطان تعديالتمركزية فتح: تبادل األراضي هو  .0

أكدت المجنة المركزية لدحركة فتح، أف الدحديث عف تبادؿ األراضي يعني بالنسبة لنا تعديالت طفيفة  :راـ اهلل
 عمى الدحدود، وأف ذلؾ ال يعني وبأي شكؿ مف األشكاؿ شرعنة االستيطاف في الكتؿ االستيطانية.ومتبادلة 

وأوضدحت في ختاـ اجتماع ليا برئاسة الرئيس مدحمود عباس، مساء اليوـ السبت، في مقر الرئاسة براـ اهلل، 
نجاح ىذه الجيود يدحتاج أف الجانب الفمسطيني يتعامؿ بجدية مع الجيود األميركية وصواًل إلنجادحيا، وأف 

، ووقؼ االستيطاف واإلفراج ٜٚٙٔأوال إلى إعالف إسرائيمي واضح باالعتراؼ بدحؿ الدولتيف عمى دحدود عاـ 
 .ٜٜٗٔعف األسرى، خاصة الذيف اعتقموا  قبؿ نياية العاـ 

جيود ووضع الرئيس خالؿ االجتماع، أعضاء المجنة المركزية بصورة آخر التطورات السياسية في ضوء ال
 التي يبذليا وزير الخارجية األميركي جوف كيري.

واستعرض الرئيس، األوضاع عمى كافة األصعدة، بما فييا التدحركات التي يقوـ بيا وزير الخارجية جوف 
كيري، وممؼ المصالدحة، ومشاورات تشكيؿ دحكومة التوافؽ الوطني، ونتائج زيارة سيادتو اليامة لجميورية 

 عمى دعوة رسمية. الصيف الشعبية بناءاً 
 وأشاد الرئيس بمواقؼ القيادة الصينية الجديدة، وتأكيدىا عمى موقفيا التاريخي مف القضية الفمسطينية.

وقاؿ الرئيس، إف الصيف الشعبية دولة صديقة وقفت معنا في كؿ المدحافؿ الدولية، ونثمف لدعـ الذي تقدمو 
 و المستقمة وعاصمتيا القدس.الصيف لمشعب الفمسطيني عمى طريؽ بناء مؤسسات دولت

وأكد سيادتو، 'أف القيادة الصينية أبمغتنا بالموقؼ الصيني الثابت مف القضية الفمسطينية كقضية جوىرية في 
وعاصمتيا  ٜٚٙٔمنطقة الشرؽ األوسط، وأنيا مع إقامة دولة مستقمة ذات سيادة كاممة عمى دحدود عاـ 

 ضي وقؼ االستيطاف واإلفراج عف أسرى، وخمؽ أجواء المناسبة'.القدس الشرقية، وأف العودة لممفاوضات يقت
وأشاد الرئيس كذلؾ بجيود لجنة متابعة مبادرة السالـ العربية والجامعة العربية، ودوؿ االتدحاد األوروبي 
فريقيا، ودعميـ المتواصؿ لمشعب الفمسطيني ومواقفو العادلة إزاء  وروسيا، ودوؿ أميركا الالتينية واسيا وا 

 جاح جيود إدحياء عممية السالـ.إن
وقاؿ الرئيس، إف قرار األمـ المتدحدة  باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية عضوا مراقبا يؤكد أف األرض الفمسطينية 
المدحتمة ىي أراضي الدولة الفمسطينية، وأنيا ليست أراض متنازع عمييا، وتنطبؽ عمييا جميع االتفاقيات 

استمرار الدحكومة اإلسرائيمية وضع العراقيؿ أماـ إرادة المجتمع الدولي  واألعراؼ الدولية، وأنو في دحالة
وقراراتو، فإف خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضدحة ومدحددة، وبما في ذلؾ انضماـ دولة فمسطيف إلى 

 المنظمات والمواثيؽ والمعاىدات الدولية.
ؿ بجدية مع الجيود أألميركية وصواًل إلنجادحيا، مشيرة وأكدت المجنة المركزية، أف الجانب الفمسطيني يتعام

دحدود عاـ  عمىإلى أف نجاح ىذه الجيود يدحتاج أوال إلى إعالف إسرائيمي واضح باالعتراؼ بدحؿ الدولتيف 
 .ٜٜٗٔ، ووقؼ االستيطاف واإلفراج عف األسرى، خاصة الذيف اعتقموا  قبؿ نياية العاـ ٜٚٙٔ
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جو وادحد نقولو في الغرؼ المغمقة وفي العمف، وجميع األطراؼ المعنية تعرؼ وتابعت، 'موقفنا واضح، ولنا و 
ذلؾ تماما، وأف الدحديث عف تبادؿ األراضي يعني بالنسبة لنا تعديالت طفيفة ومتبادلة عمى الدحدود، وأف 
ذلؾ ال يعني وبأي شكؿ مف األشكاؿ شرعنة االستيطاف في الكتؿ االستيطانية، وأف االستيطاف في كؿ 

راضي الفمسطينية يير شرعي، وتبادؿ األراضي ال يمكف دحدوثو دوف االعتراؼ بدولة فمسطينية عمى األ
 وممارستيا لسيادتيا الكاممة والناجزة. ٜٚٙٔدحدود عاـ 

نياء االنقساـ يتـ مف خالؿ  وفيما يتعمؽ بممؼ المصالدحة، أكدت المجنة المركزية أف تدحقيؽ الودحدة الوطنية وا 
جراء االنتخابات العامة خالؿ تنفيذ اتفاؽ القاى رة والدودحة، الذي ينص عمى تشكيؿ دحكومة توافؽ وطني، وا 

 شيور مف تشكيميا. ٖ
وأثنت عمى قرار الرئيس بالبدء في مشاورات تشكيؿ دحكومة التوافؽ الوطني، مؤكدة أف ىذه الخطوة تأتي 

نياء االنقساـ األسود.تنفيذا لما تـ االتفاؽ عميو بيف الفصائؿ الفمسطينية لتدحقيؽ الوطنية   الوطنية، وا 
وأخذت المجنة المركزية، باالعتبار انتياء لجنة االنتخابات المركزية مف تدحديث السجؿ االنتخابي في 
األراضي الفمسطينية، مشيرة إلى أف ىذه الخطوة ستجعؿ االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجمس 

 الوطني جاىزة لمتنفيذ.
جنة بزيارة الشيخ القرضاوي لقطاع يزة في ىذا التوقيت، مؤكدة أف ىذه الزيارة تأتي في إطار كما نددت الم

تعزيز االنقساـ، وشددت عمى أف منح القرضاوي الجنسية والجواز الفمسطيني تـ بطريقة يير قانونية، 
 وبالتالي فاف القرضاوي يدحمؿ اآلف جواز سفر فمسطيني مزور ويير قانوني.

  22/5/1023، ء والمعمومات الفمسطينية )وفا(وكالة األنبا
 
 اتفاقية إلقامة عالقات دبموماسية بين فمسطين وهندوراسرياض المالكي يوقع  .2

وقع وزير الشؤوف الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، مع نظيرتو اليندوراسية ميرييا : وفا -تيغوسيغالبا
مة عالقات دبموماسية بيف دولة فمسطيف وجميورية ايويرو، في العاصمة تيغوسيغالبا أمس، اتفاقية إقا

 ىندوراس.
وسبؽ توقيع االتفاقية جمسة عمؿ بيف المالكي والوفد المرافؽ مع ايويرو وطاقـ الوزارة، تـ خالليا بدحث سبؿ 
توطيد العالقات ما بيف البمديف ودراسة آفاؽ التعاوف في عدة مجاالت. كما تطرؽ البدحث إلى الوضع في 

مختمؼ الجوانب والعدواف اإلسرائيمي المستمر عمى الشعب الفمسطيني وممارسات االدحتالؿ  فمسطيف مف
 التي سيؤدي استمرارىا إلى إجياض دحؿ الدولتيف.

وكاف المالكي التقى رئيس جميورية ىندوراس بورفيريو لوبوس صباح أمس في قصر الرئاسة ونقؿ لو 
دوراس بدولة فمسطيف وتصويتيا لصالح قرار تدحيات الرئيس مدحمود عباس، وشكره عمى اعتراؼ ىن

 االعتراؼ بدولة فمسطيف كدولة يير عضو في الجمعية العامة لألمـ المتدحدة.
 21/5/1023البيان، دبي، 

 
 
 
 جواز السفر الفمسطيني الممنوح لمقرضاوي "االنتربول" يستوضح السمطة حول موضوع: المستقبل .3
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ب وزارة الداخمية الفمسطينية مف جميع الدوؿ التي تعترؼ بدولة استجابت الشرطة الدولية )االنتربوؿ( لطم
دحضار الجواز الفمسطيني المزور الذي دحصؿ عميو رئيس اتدحاد العمماء  فمسطيف، اف تعمؿ عمى ضبط وا 

 المسمميف الشيخ يوسؼ القرضاوي.
بوزارة الداخمية ونقمت تقارير اعالمية مدحمية عف مصدر فمسطيني مطمع امس قولو: "إف )االنتربوؿ( اتصؿ 

الفمسطينية في راـ اهلل لطمب مزيد مف المعمومات دحوؿ ىذا الموضوع التخاذ االجراءات القانونية المناسبة 
 لذلؾ".

وكانت وزارة الداخمية الفمسطينية وجيت رسائؿ إلى جميع الدوؿ التي تعترؼ بدولة فمسطيف، قالت فييا أف 
ورا. وطالبت جميع ىذه الدوؿ باتخاذ االجراءات القانونية مف الشيخ القرضاوي يدحمؿ جواز سفر فمسطيني مز 

 أجؿ ضبط دحامؿ الجواز واسترداده وفؽ القانوف الدولي.
 21/5/1023المستقبل، بيروت، 

 
 نائبًا ووزيرين فمسطينيين في سجونه 23أحرار: االحتالل يواصل اختطاف  مركز .4

قوؽ اإلنساف، جميع المنظمات الدولية ، الوكاالت: طالب مركز أدحرار لدراسات األسرى ودحٛٗعرب
نائبًا ووزيريف فمسطينييف يواصؿ االدحتالؿ  ٖٔوالييئات البرلمانية العمؿ الجاد مف أجؿ تأميف اإلفراج عف 

اإلسرائيمي اعتقاليـ. وقاؿ مدير المركز الدحقوقي أدحرار، فؤاد الخفش، بعد اإلفراج عف النائب جماؿ 
أعواـ، يجب أف يكوف ىناؾ عمؿ دحقوقي عمى مستوى  ٙعاما إلى  ٖٓالطيرواي وتخفيض الدحكـ لو مف 

كبير مف أجؿ إنياء معاناة ىؤالء النواب والوزراء الذي يمنعيـ االدحتالؿ مف خالؿ اإلعتقاؿ مزوالة عمميـ 
 دحيث أنيـ منتخبيف مف قبؿ الشعب الفمسطيني.

ف ويعانوف ظروفا صدحية ياية في وأشار الخفش إلى أف أيمب النواب والوزراء المعتقميف مف كبار الس
 الصعوبة في ظؿ إىماؿ تقديـ العالج الالـز ليـ.

وذكر أدحرار، إف النواب المعتقميف ىـ ياسر منصور، أدحمد عطوف، مدحمد طوطح، مرواف البريوثي، مدحمد 
النتشة، أدحمد سعدات، مدحمود الرمدحي، فتدحي قرعاوي، عماد نوفؿ، باسـ الزعارير، دحاتـ قفيشة، مدحمد 

 طؿ، دحسف يوسؼ ، باإلضافة لموزيريف ، وصفي قبيا وخالد أبو عرفة. ال

 22/5/1023، 88عرب 

 
 بعد مقتل امرأة في الخميل الفمسطينية مركز لمشرطةمسمحون يهاجمون  .5

ىاجـ مسمدحوف، الميمة قبؿ الماضية، مركزًا لمشرطة الفمسطينية في بمدة سعير بالخميؿ، قبؿ : )يو .بي .آي(
كات بيف الجانبيف، عمى خمفية االدحتجاج عمى مقتؿ امرأة برصاص الشرطة قبؿ ثالثة أياـ . أف تندلع اشتبا

وىاجـ مسمدحوف بالرصاص مركز شرطة سعير ادحتجاجًا عمى مقتؿ الفمسطينية خمدة الكوازبة برصاص 
 الشرطة، األربعاء خالؿ مدحاولة إيقاؼ زوجيا المطموب لمشرطة .

مدحة النارية مركز الشرطة في البمدة، ما تسبب بإصابة ادحد أفراد وذكر سكاف أف شبانا ىاجموا باألس
 الشرطة، قبؿ أف تندلع اشتباكات بالمنطقة التي تشيد دحالة توتر منذ مقتؿ الكوازبة األربعاء الماضي .

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 عباس يهاتف النجم محمد عساف وفياض وعائمته يصّوتون له .6
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شغؿ الفناف الفمسطيني مدحمد عساؼ باؿ المواطنيف والمسؤوليف الفمسطينييف عمى دحد : الوكاالت –راـ اهلل 
 "آرب آيدوؿ"السبت مف كؿ أسبوع، وىي موعد يناء عساؼ في برنامج  -سواء، دحتى باتت ليمة الجمعة 

صؿ مميزة في الشارع الفمسطيني، دحتى إف الرئيس مدحمود عباس ىاتفو أمس مينئًا إياه عمى المكانة التي و 
إلييا في البرنامج، مؤكدًا لو دعمو وتأييده ليذا الفناف الذي تشكؿ موىبتو فخرًا لفمسطيف واألمة العربية، 

 ودحض شعب فمسطيف والشعوب العربية عمى التصويت لو، متمنيًا لو أف يكوف الفائز في البرنامج.
أنو يتابع وعائمتو  "فايسبوؾ"كما أعمف رئيس الدحكومة الفمسطينية المستقيؿ سالـ فياض عمى صفدحتو عمى 

 عساؼ ويصوت لو.
 21/5/1023الحياة، لندن، 

 
 حماس وفتح تمتقيان بالقاهرة لبحث المصالحة .7

عضو المكتب السياسي في ، أف ادحمد المبابيدينقاًل عف  يزةمف  22/5/1023، فمسطين أون الينذكرت 
إلجتماعي "الفيس بوؾ عف لقاء دحركة دحماس موسى أبو مرزوؽ، كشؼ عبر صفدحتو عمى موقع التواصؿ ا

الثالثاء المقبؿ سيجمع وفداف مف قيادات دحركتي دحماس وفتح مف الدحركة في القاىرة لبدحث سبؿ تنفيذ يوـ 
 بنود اتفاؽ المصالدحة كرزمة وادحدة ودوف تجزئة.

عضو المجنة المركزية لدحركة فتح ورئيس وفد أف راـ اهلل مف   21/5/1023االتحاد، أبوظبي، وأضافت 
سيعقد لقاء بيف دحركتي فتح ودحماس بعد يوميف )الثالثاء( في القاىرة يتعمؽ  المصالدحة عزاـ األدحمد قاؿ

 بتشكيؿ الدحكومة وتدحديد موعد إجراء االنتخابات الفمسطينية العامة". 
 
 بركة: مقاومتنا عمى أرض فمسطين ال عبر الحدود .8

ثر لقائو في مجدليوف النائب بيية إ مسؤوؿ دحركة دحماس في لبناف عمي بركة عمى : استعرضصيدا
األوضاع عمى السادحة الفمسطينية خصوصًا ما يجري مف عمميات تيويد ممنيجة في القدس  الدحريري 

المدحتمة واعتداء متواصؿ عمى المقدسات اإلسالمية والمسيدحية فييا وخصوصًا المسجد األقصى المبارؾ 
وقاؿ ي الزمني لممسجد األقصى بيف الييود والمسمميف. دحيث أف العدو الصييوني يقوـ بتنفيذ التقسيـ الفعم

اتفقنا عمى أف يكوف ىناؾ دور لمنائب الدحريري في ىذا االتجاه وأف يكوف ىناؾ تدحرؾ نيابي وشعبي لنصرة 
المسجد األقصى. وتوقفنا عند الذكرى السنوية الخامسة والستيف لنكبة فمسطيف وأكدنا ضرورة أف يكوف ىناؾ 

سناد لمش  . إليياعب الفمسطيني مف أجؿ تدحرير أرضو والعودة دعـ وا 
توقفنا عند األوضاع في مخيمات لبناف وخصوصًا في منطقة صيدا وأكدنا أف الفصائؿ الفمسطينية  وقاؿ:

 الوطنية واإلسالمية متمسكة بالمدحافظة عمى أمف واستقرار المخيمات. 
قاومة الفمسطينية مف أجؿ شف عمميات فصائؿ الم إلىوردًا عمى سؤاؿ عف بعض الدعوات التي وجيت 

فدائية ضد العدو اإلسرائيمي عبر جبية الجوالف قاؿ بركة: ندحف نديف العدواف الصييوني عمى سورية وعمى 
 أي دولة عربية، ونقوؿ إف مف دحؽ سورية أف تقاوـ ىذا العدواف. أما ندحف كدحركة دحماس، فإننا لـ 

 
ة وما زلنا نقاتؿ عمى أرض فمسطيف ومقاومتنا ىي عمى أرض نترؾ المقاومة ولـ نتخَؿ عف نيج المقاوم

 فمسطيف وندحف سياستنا أف ال نقاتؿ عبر الدحدود.
 21/5/1023المستقبل، بيروت، 
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 لتحرير الجوالن ادهاستعدا تعمن"القيادة العامة"  .9

، أمس، أف القيادة العامة التي يتزعميا أدحمد جبريؿ -أعمنت الجبية الشعبية لتدحرير فمسطيف : )د.ب.أ(
فدائيي ومقاتمي الجبية عمى أتـ االستعداد والجاىزية لتقديـ الدعـ والمساندة لدحركة التدحرير الشعبية السورية 

ودعت الجبية "الفصائؿ الفمسطينية كافة إلى تشكيؿ يرفة عمميات مودحدة  في مقاومتيا لتدحرير الجوالف.
 لتنسيؽ أعماؿ المقاومة مف خالؿ الجوالف.          

 21/5/1023لخميج، الشارقة، ا
 

 عدوان لـ"قدس برس": بدء تشكيل كونفدرالية تدافع عن قضايا الالجئين حول العالم .01
كشؼ مسؤوؿ في دحركة دحماس النقاب عف أف منتصؼ ىذا الشير )أيار/ مايو( سيشيد بدء تشكيؿ : يزة

التمسؾ بدحؽ العودة إلى كونفدرالية تضـ معظـ المنظمات الناشطة في قضايا الالجئيف الفمسطينييف و 
عصاـ عدواف إف تشكيؿ  .. وقاؿ رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في دحماس دٜٛٗٔاألراضي المدحتمة عاـ 

الكونفدرالية سيأتي عمى ىامش مؤتمر دولي تنظمو دائرة شئوف الالجئيف في الثالث عشر مف الشير الجاري 
 تدحدوف مف أجؿ العودة". بمدينة يزة ويستمر عمى مدار يوميف متتاليف تدحت شعار "م

قدس برس بمناسبة الذكر الخامسة الستيف لنكبة فمسطيف: "إف المؤتمر  وكالة وأضاؼ عدواف في مقابمة مع
سيستقبؿ أكثر مف سبعيف شخصية عربية ودولية مرموقة وسيقسـ إلى ثالثة جمسات مختمفة وضمف 

 ة".الجمسات سيتـ بدحث تشكيؿ اتدحاد الكونفدرالي لمنظمة دحؽ العود
ودعا رئيس دائرة شؤوف الالجئيف دحركة فتح وفصائؿ منظمة التدحرير إلى التكاثؼ والتودحد في إدحياء ذكر 
النكبة، وقاؿ "ندحف وجينا الدعوة لمنظمة التدحرير وزكريا األيا عضو المجنة المركزية لدحركة فتح ومسؤوليا 

 في قطاع يزة ولـ نتمؽ جواًبا بعد".
في سورية، قاؿ عدواف: "في سورية ىناؾ نكبة ثانية ونكبة النكبة ولـ تعد وفيما يتعمؽ بواقع الالجئيف 

المخيمات مخيمات وكؿ الالجئيف مشرديف داخؿ سورية وما في مكاف داخؿ مكانو األصمي وكؿ إنساف نزح 
وأضاؼ عدواف أف ". ألؼ خرجوا مف سورية يالبيتيـ في لبناف ٓ٘مف مكانو إلى مكاف آخر فضال عف 

ياثة بكؿ ما استطاعت"دحماس تدحرك وما قدمتو  ،ت مف خالؿ مكتبيا في لبناف وقدمت دعًما ورعاية وا 
دحماس لالجئيف الذيف في لبناف يوازي ما قدمتو وكالة الغوث وأيضا ىي تمارس ضغوط مف أجؿ ذلؾ وندحف 

دحوا إلى مف اجؿ تقديـ الدعـ لالجئيف الفمسطينييف مف سورية ممف نز  األونروافي يزة نمارس الضغوط عمى 
 ."مصر ووكالة الغوث مقصرة بدحؽ ىؤالء جميعيـ وىي الجية المخولة دوليا

عائمة يعني عشرة أضعاؼ ما يوجد  ٕٓٓٔوأضاؼ عدواف "أما بالنسبة لفمسطيني سورية في مصر فيناؾ 
 ة".في يز 

فمثال  ونروا المقدمة لالجئيف، شدد عدواف عمى أف ىناؾ تراجع مستمر ومتعمداألودحوؿ تراجع مساعدات 
في التعميـ ىناؾ تراجع في التوظيؼ وتكدس في بعض المدارس وىناؾ مدارس مسائية وىناؾ إىماؿ لمصؼ 

وقاؿ "كما أف برامج المساعدات تـ تقميصيا  .العاشر وىو تعميـ أساسي وبالتالي ىذه مسئولية الوكالة الدولية
تعجز عف إنفاؽ خمسة مميوف دوالر مميوف دوالر في قطاع يزة  ٘ٚٗوالوكالة التي تنفؽ دحسب كالميا 

مميوف ومش قادر توفر لألشد  ٘ٚٗمساعدات نقدية لمفقراء األشد يعني كيؼ يفيـ ومف يقبؿ أف تصرؼ 
 .فقرا خمسة مميوف ىذا منطؽ ال يقبمو أدحد" عمى دحد قولة
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 21/5/1023قدس برس، 
 

 "88سطينيي الـ"زحالقة: رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست يهدف إلى ضرب تمثيل فم .00
قاؿ عضو عربي في الكنيست اإلسرائيمي إف:" مصادقة الكنيست اإلسرائيمي )البرلماف( عمى :  طولكـر

قانوف الدحكـ ورفع نسبة الدحسـ في انتخابات الكنيست القادمة، والذي تقدمت بو أطراؼ االئتالؼ الدحاكـ في 
يبرماف و"يوجد مستقبؿ" و"البيت الييودي"، مدحاولة )إسرائيؿ( ممثمة بأدحزاب "إسرائيؿ بيتنا" بزعامة أفيغدر ل

 لتغيير دراماتيكي في الخارطة السياسية اإلسرائيمية".
وأشار العضو العربي وزعيـ قائمة التجمع الوطني الديمقراطي د. جماؿ زدحالقة لػ"فمسطيف": إلى أف مف بيف 

ب العربية، التي يدحاربيا ليبرماف منذ األىداؼ ضرب التمثيؿ العربي في الكنيست مف خالؿ عدـ قدرة األدحزا
% في االنتخابات ٕدخولو الدحمبة السياسية في )إسرائيؿ( عمى تجاوز نسبة الدحسـ، دحيث إف رفع النسبة مف 

% سيضع دحاجزا أماـ تمكف أي مف األدحزاب العربية الثالث مف الوصوؿ إلى الكنيست، ما ٗاألخيرة إلى 
القادمة في قائمة وادحدة، أو المخاطرة بغيابيا عف السادحة  سيدحتـ عمييا الودحدة وخوض االنتخابات

وأضاؼ:" ىذا القانوف تـ فعال إقراره مف قبؿ الكنيست بالقراءة التمييدية، خالؿ جمسة لمكنيست  البرلمانية.
(، وىو يقمص اإلجراءات الديمقراطية ويقوي في المقابؿ ىيمنة الدحكومة والسمطة ٘/ٛعقدت يوـ األربعاء )

 ذية في )إسرائيؿ(، تدحت شعار تقوية نظاـ الدحكـ.التنفي
 22/5/1023فمسطين أون الين، 

 
 قانون إسرائيمي يجّرم التشهير بفضائح جيش االحتالل ":هآرتس" .02

قالت صدحيفة ىآرتس العبرية، أف المجنة الوزارية لشؤوف التشريع في الكنيست سنت قانونا يمنع  :السبيؿ
الصدحيفة مثؿ ىذا القانوف بأنو يسيء أكثر لمجيش وسمعتو خاصًة أف واعتبرت  التشيير بجيش االدحتالؿ.

 "جزءًا كبيرًا مف نشاطات الجيش اإلسرائيمي تيدؼ لقتؿ أبرياء بمف فييـ أطفاؿ".
وقاؿ الصدحفي اليساري "جدعوف ليفي" في تقريره بالصدحيفة، أف القانوف سيمكف الجيش مف رفع دعوى 

ي معروؼ بقساوتو وقتمو لألبرياء واألطفاؿ، ويعتقؿ أطفاال ال ينطبؽ : "الجيش اإلسرائيموأضاؼ قضائية".
عمييـ سف المسؤولية الجنائية، كما اف أيدي جنوده خفيفة عمى الزناد وىو ُيخؿ بصورة منيجية بالقانوف 

ة وتابع: "نشؾ في أف يردع القانوف الجديد أدحدا ألنو ال يكاد يوجد مف يردع، فالجيش يتمتع بدحصان الدولي".
واسعة لدى الرأي العاـ ووسائؿ اإلعالـ التي تعبد األمف وتقدس الجيش، والقانوف الجديد سيضعضع صورة 
الجيش اإلسرائيمي أكثر مف دحمايتو، فالجيش الذي يدحتاج إلى قوانيف تمنع توجيو انتقاد عميو ىو جيش عنده 

 مشكمة".
 22/5/1023السبيل، عمان، 

 
 
 

 جنازة تاتشر إلىر تكمفة سرير نتنياهو وزوجته خالل رحمته ألف دوال  217" أحرونوتيديعوت " .03
طمب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تجييز طائرة نقمتو إلى بريطانيا لمتعزية في وفاة : وكاالتال

 الؼ دوالر.ٕٚٔمارجريت ثاتشر بغرفة بيا سرير مزدوج لو ولزوجتو بتكمفة بمغت 
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" اإلسرائيمية نقال عف تقرير لمقناة العاشرة، ليمة امس الجمعة، اف نتنياىو أدحرونوتوذكرت صدحيفة "يديعوت 
وقاؿ التقرير اف الغرفة ضمت سريرا مزدوجا  في الطائرة لو ولزوجتو.” يرفة استرادحة خاصة“طمب اقامة 

يدحيط بو أربعة دحوائط لمنح الزوجيف الخصوصية المطمقة، مما كمؼ دافع الضرائب مئات االالؼ مف 
الؼ دوالر  ٕٚٔاقؿ وانبناء الغرفة المذكورة زاد تكمفة الردحمة التي نفذتيا شركة العاؿ اإلسرائيمية ب الشو 

 الؼ دوالر. ٕٚٗدحيث بمغت التكمفة االجمالية 
مف جانبو قاؿ مكتب نتنياىو إف البروتوكوؿ الخاص بردحالت رئيس الوزراء الجوية لعقد اجتماعات رسمية 

 ما كاف في السابؽ.في الخارج لـ يتغير وانو ك
كاف مف المقرر أف تتـ الردحمة ليال بعد يوـ مكتظ بالفعاليات. “وفيما يتعمؽ بغرفة االسترادحة، قاؿ المكتب 

وفي اليوـ التالي كاف مف المفترض أف يمثؿ رئيس الوزراء دولة إسرائيؿ في عدد مف الفعاليات الدولية 
لكندي ستيفف ىاربر ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد الرسمية بما في ذلؾ اجتماعات مع رئيس الوزراء ا

عمى ضوء ذلؾ، فاف مف المناسب اف يأخذ رئيس وزراء إسرائيؿ قسطا مف “واضاؼ المكتب  ”.كاميروف
 ”.المكتظة بالفعاليات األياـالرادحة خالؿ الميؿ بيف مثؿ ىذه 

 22/5/1023، 88عرب
 

 األقصى التقسيم ستعجل بهدم المسجد مشاريعكمال الخطيب:  .04

أدحمد المبابيدي: دحّذرت الدحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني، االدحتالؿ اإلسرائيمي مف خطورة  -يزة 
إقرار قانوف جديد يتـ بموجبو تقسيـ المسجد األقصى بيف المسمميف والييود، مشددًة عمى أف ىذه الخطوة 

قصى تمييدًا ليدمو وبناء ىيكميـ ستعجؿ بتنفيذ مخططات االدحتالؿ اليادفة لمسيطرة عمى المسجد األ
 المزعوـ عمى أنقاضو الطاىرة.

وأعمف مدير ما تسمى بػ"وزارة األدياف" بدحكومة االدحتالؿ، خالؿ جمسة برلمانية في "الكنيست" أف الوزارة 
ستسعى إلى "تعديؿ قانوف" السماح لمييود بأداء طقوسيـ في المسجد األقصى، موضدحًا بأف لجنة برلمانية 

 بدراسة الموضوع، لتمكيف الييود مف الصالة في المواقع المقتردحة.كمفت 
وقاؿ نائب رئيس الدحركة كماؿ الخطيب لػ"فمسطيف أوف اليف": "االدحتالؿ يسعى إلى فرض تقسيـ باطؿ 
لممسجد األقصى المبارؾ كما دحدث في المسجد اإلبراىيمي بالخميؿ، كما أنو لـ يتوقؼ عند ىذا اليدؼ 

لواضح أنو يطمع بالسيطرة الكاممة عمى المدينة المقدسة وبما فييا وخاصة المسجد المردحمي بؿ مف ا
 األقصى وطرد أىميا منيا عنوًة وأماـ أعيف العالـ".

وشدد الخطيب عمى أف مشاريع التقسيـ الزماني والتقسيـ المكاني لممسجد األقصى المبارؾ، مرفوض وال 
مسجد األقصى بكؿ ما فيو ىو ممؾ خالص لممسمميف ودحدىـ وال يمكف مجرد التفكير فييا، مؤكدًا عمى أف ال

يستطيع أدحد كاف مف كاف مشاركتيـ فيو، مؤكدًا أف جميع مخططات االدحتالؿ ستتدحطـ عمى صخرة صمود 
 الشعب الفمسطيني وأىالي مدينة القدس التي وصفيـ بػ"األباه".

 22/5/1023، فمسطين أون الين

 
 ان "خدعة إسرائيمية" ومخططًا استيطانيًا لمنع تقسيم القدسالتفكجي: إعالن تجميد االستيط .05

نادية سعد الديف: أقرت سمطات االدحتالؿ اإلسرائيمي مخططًا استيطانيًا موسعًا "لرسـ الدحدود مع  -عماف 
الجانب الفمسطيني ومنع تقسيـ القدس المدحتمة"، وفؽ مدير دائرة الخرائط والمسادحة في بيت الشرؽ بالقدس 



 
 
 

 

 

           22ص                                    1857العدد:                21/5/1023األحد  التاريخ:

خميؿ التفكجي. وقاؿ لػ"الغد" مف فمسطيف المدحتمة، إف "االدحتالؿ ينفذ خطوات استيطانية مكثفة لرسـ المدحتمة 
الدحدود، سواء أكانت نيائية أـ مؤقتة، مع الجانب الفمسطيني، تزامنًا مع شؽ الطرؽ في القدس لربط 

"سمطات االدحتالؿ تسعى  المستوطنات فييا مع الكياف اإلسرائيمي بما يجعؿ تقسيميا مستدحياًل". وأضاؼ أف
إلى فرض األمر الواقع عمى األرض مف خالؿ االستيطاف الذي يرسـ الدحدود، وفؽ استراتيجية مدحددة 
تقضي بزيادة عدد المستوطنيف في الضفة الغربية المدحتمة إلى المميوف مستعمر، مع اإلبقاء عمى الكتؿ 

 االستيطانية ويور األردف والقدس".
نفيذ سمطات االدحتالؿ مخطط شؽ الشوارع والطرؽ التي تربط الكتؿ االستيطانية القائمة وأفاد التفكجي أف "بت

في القدس المدحتمة بالكياف اإلسرائيمي، بيدؼ تسييؿ دحركة المستوطنيف وزيادة عددىـ وتدحويؿ القرى 
ية تستيدؼ الفمسطينية المدحيطة إلى جزر مسيطر عمييا أمنيًا ودحضريًا". وأشار إلى أف "السمطات اإلسرائيم

 ٜٚٙٔمنع التطوير العمراني والدحضري لتمؾ القرى، ومنع إقامة دولة فمسطينية متصمة عمى دحدود العاـ 
 وعاصمتيا القدس الشريؼ".

وأوضح التفكجي أف "الدولة الفمسطينية في المفيوـ اإلسرائيمي تمتد ضمف مسادحة مقطعة األوصاؿ يداة 
القدس والبدحر الميت ومنطقة المطروف، بما يستدحيؿ إقامة الدولة اقتطاع الكتؿ االستيطانية ويور األردف و 

 الفمسطينية المتصمة والمستقمة ضمف المسادحة المتبقية".
 21/5/1023الغد، عّمان، 

 
 مفتي القدس: تجديد وصاية األردن عمى المقدسات أسكت أي تدخالت في الشأن المقدسي .06

دس والديار الفمسطينية الشيخ مدحمد دحسيف أف الجيود نيفيف عبد اليادي: أكد المفتي العاـ لمق -عماف 
األردنية، كاف ليا اكبر األثر في إخالء سبيمو، بعدما اعتقمتو سمطات االدحتالؿ اإلسرائيمي األسبوع الماضي. 
وثمف الشيخ دحسيف في دحديث ىاتفي أجرتو جريدة الدستور، الدور األردني الكبير تجاه ما دحدث أخيرا في 

 ءات واستفزاز إسرائيمي لممسمميف في المدينة المقدسة.القدس مف اعتدا
وردا عمى سؤاؿ "الدستور" دحوؿ وضع القدس بعد تجديد وصاية الممؾ عبد اهلل الثاني عمييا، قاؿ الشيخ 
دحسيف ىذه الوصاية أكدت عمؽ العالقات األردنية الفمسطينية، وجعمت لمقدس دحماية أردنية واضدحة 

ت بالشأف المقدسي الفمسطيني، وشددت عمى ودحدة الصؼ الفمسطيني وأسكتت أي جية مف أي تدخال
 األردني.

وقاؿ الشيخ دحسيف إف جميع األعماؿ واالنتياكات اإلسرائيمية ىذه واالستفزازات لمنع المسمميف مف دخوؿ 
األقصى، واستنكر الشيخ دحسيف جميع اإلجراءات اإلسرائيمية األخيرة، ورفض الشيخ دحسيف اليروب مف ىذا 

لواقع، مؤكدا أف المقدسييف سيبقوف بصمودىـ المعتاد ولف تتمكف "إسرائيؿ" مف منعنا عف األقصى ا
 ودحمايتو، وسنبقى الصرخة القوية بوجييـ، والدحراس الدائميف لو.

 21/5/1023الدستور، عّمان، 

 
 

 إصابة سبعة أطفال بمواجهات في القدس .07

ات االدحتالؿ قنابؿ الغاز والصوت عمى طمبة الوكاالت: أصيب سبعة أطفاؿ إثر إطالؽ ودحدة مف قو 
المدرسة االبتدائية في منطقة الطور في القدس المدحتمة، وأوضح الناطؽ اإلعالمي التدحاد لجاف أولياء أمور 
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مدارس القدس دحاتـ خويص، إف األطفاؿ السبعة أصيبوا بشظايا قنابؿ الصوت والغاز وبجروح خالؿ 
 عامًا. ٕٔركبة االدحتالؿ العسكرية، وال يتجاوز أعمار الطمبة فييا الػ مواجيات تخمميا إلقاء دحجارة عمى م

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 

 
 االحتالل ينّكل بثالثة أسرى إلجبارهم عمى فك إضرابهم .08

األراضي المدحتمة البياف والوكاالت: نكمت قوات االدحتالؿ اإلسرائيمي بثالثة أسرى فمسطينييف مضربيف عف 
ـ عمى فؾ إضرابيـ المتواصؿ منذ الشير الماضي، وذكرت وزارة شؤوف األسرى والمدحرريف الطعاـ إلجبارى

الفمسطينييف أف األسرى الفمسطينييف الثالثة المضربيف عف الطعاـ في سجوف االدحتالؿ ال يزالوف في زنازيف 
 العزؿ وفي ظروؼ ال إنسانية كوسيمة لمضغط عمييـ لفؾ إضرابيـ.

نيساف/ أبريؿ الماضي،  ٗٔليا أف األسير أيمف أبوداود، المضرب عف الطعاـ منذ وذكرت الوزارة في بياف 
معزوؿ في زنازيف سجف الجممة في ظروؼ سيئة لمغاية وتمارس عميو ضغوط مف قبؿ مخابرات االدحتالؿ 
لوقؼ إضرابو، مضيفة أف األسير الفمسطيني أيمف عيسى دحمداف مف سكاف بيت لدحـ والمضرب عف الطعاـ 

نيساف/ أبريؿ الماضي ما زاؿ معزواًل في معتقؿ عوفر دوف توافر الدحد األدنى مف مقومات المعيشة  ٕٛمنذ 
اإلنسانية واف الزنزانة التي يقبع فييا تخمو مف أي شيء وال يوجد بدحوزتو سوى الماء. ونقؿ مدحامي وزارة 

السجوف اإلسرائيمية  األسرى عف األسير دحمداف خالؿ زيارتو لو قولو إّف "عددًا مف مسؤولي مصمدحة
 يمارسوف عميو الضغط لفؾ إضرابو ولكنو يرفض ذلؾ دحتى يتـ التعيد لو خطيا بعد تجديد اعتقالو اإلداري".

وأفادت الوزارة في بيانيا بأّف األسير مدحمد أبو ارميمة، مف مخيـ جنيف والمعتقؿ في زنازيف "عوفر" 
ي، يتعرض لمقمع مف قبؿ إدارة السجف منذ اليـو والمضرب عف الطعاـ منذ األوؿ مف أيار/ مايو الجار 

 األوؿ إلضرابو عف الطعاـ دحيث وضع في الزنازيف االنفرادية.
 21/5/1023البيان، دبي، 

 
 مؤسسة التضامن: االحتالل يصدر أحكامًا مختمفة بالسجن عمى ستة أسرى فمسطينيين .09

الؿ أصدرت خالؿ األسبوع الماضي الوكاالت: أفادت مؤسسة التضامف لدحقوؽ اإلنساف أف مدحاكـ االدحت
( أسرى فمسطينييف. وذكر مدحامي مؤسسة التضامف فارس أبو دحسف الذي ترافع عف ٙأدحكامًا مختمفة بدحؽ )

شيور، وأف جميع التيـ جاءت في إطار مقاومة  ٙو  ٗأسرى منيـ، أف ىذه األدحكاـ تراودحت بيف  ٗ
 ية.االدحتالؿ وتنفيذ نشاطات في إطار التنظيمات الفمسطين

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 

 
 
 

 أسير محرر: وضع األسرى صعب لمغاية .21
األراضي المدحتمة البياف والوكاالت:  وصؼ األسير المدحرر طاىر مدحمود طاىر أبو الييجا، المفرج عنو 
مف سجوف االدحتالؿ منذ عدة أياـ، وضع األسرى في اآلونة األخيرة بالصعب لمغاية. وقاؿ أبو الييجا، الذي 
تنقؿ في العديد مف المعتقالت ومراكز التوقيؼ أثناء فترة اعتقالو، إف مصمدحة سجوف االدحتالؿ و"تدحت دحجة 
األمف تسعى إلعادة الوضع إلى بدايات الدحركة األسيرة مف خالؿ فرض العديد مف اإلجراءات العقابية 
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تخداـ الفرؽ البوليسية، وتقـو واالستفزازية، والمتمثمة بسياسة التفتيش الميمي بطريقة ىمجية مف خالؿ اس
 باقتدحاـ السجوف بطريقة استفزازية".

 21/5/1023البيان، دبي، 

 
 سمطات االحتالل تنقل مراسل فضائية "األقصى" إلى سجن النقب .20

يزة: أفاد مركز دحقوقي فمسطيني أف السجانوف اإلسرائيميوف قاموا يـو الجمعة، بنقؿ مراسؿ فضائية 
في األسير طارؽ أبو زيد مف معتقؿ "مجدو" إلى معتقؿ "النقب" الصدحراوي، "األقصى" في نابمس، الصدح

عف مركز "أسرى فمسطيف لمدراسات" قياـ االدحتالؿ  ٘/ٔٔليكمؿ بقية دحكمو. واعتبر بياف صدر يوـ السبت 
بنقؿ الصدحفي األسير، أبو زيد عممية عقاب واضدحة مف قبؿ االدحتالؿ لألسير، دحيث أنو لـ يمَض أسبوع 

صدار دحكـ بالسجف بدحقو لمدة ثالثة أشير، وما تبقى مف دحكمو عدة  أياـ فقط لكي يطمؽ سرادحو، عمى إ
 وريـ ذلؾ قاـ االدحتالؿ بنقمو إلى النقب.

 22/5/1023قدس برس، 
 

 رام اهلل: جهاز المخابرات يعتقل أسيرًا محررًا ويحوله لمنيابة العامة .22
ني بالضفة الغربية المدحتمة اعتقاؿ األسير المدحرر مدحمد راـ اهلل: يواصؿ جياز المخابرات العامة الفمسطي

زكريا عبد الردحمف مظموـ مف قرية الجانية، يرب راـ اهلل، لميوـ الثالث عمى التوالي في مقر المخابرات بدحي 
، أف ٘/ٔٔاإلرساؿ شماؿ المدينة. وكشفت عائمة مظموـ في تصريدحات لوكالة قدس برس، يوـ السبت 

ت عرض ممؼ نجميا مدحمد، عمى النيابة اليوـ استعدادًا لعرضو عمى "مدحكمة الصمح" مخابرات السمطة قرر 
الفمسطينية في راـ اهلل، بالريـ مف أف اليوـ عطمة رسمية وال يوجد دواـ لموظفي الدحكومة ومف بينيـ النيابة 

 العامة.
 22/5/1023قدس برس، 

 
 االحتالل يغمق طريقًا زراعيًا قرب بيت لحم .23

يمقت قوات االدحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، طريقًا زراعيًا في أراضي بمدة الخضر جنوب بيت لدحـ، وكالة وفا: أ
ما أعاؽ وصوؿ المزارعيف إلى أراضييـ. وقاؿ منسؽ لجنة مقاومة الجدار واالستيطاف في الخضر أدحمد 

الموصؿ  صالح إف جرافة تابعة لالدحتالؿ أيمقت وتدحت دحماية جيش االدحتالؿ الطريؽ الزراعي الرئيسي
إلى مناطؽ ظير عيف ماسور، وظير الزياح، وعيف القسيس، بوضع صخرة كبيرة في الطريؽ. وأكد أف ما 

 أقدمت عميو سمطات االدحتالؿ يأتي بيدؼ التنغيص عمى الفالدحيف الذيف شرعوا بقطؼ 
 

ية لمتدخؿ مدحصوليـ مف العنب، األمر الذي سيمدحؽ بيـ خسائر كبيرة، داعيا المؤسسات الدحقوقية اإلنسان
 سريعا لوقؼ مثؿ ىذه التعديات بدحؽ المزارعيف.

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 

  
دانة لمقاء جمع فمسطينيين ومستوطنين .24  الخميل: رفض وا 
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الخميؿ: عّبرت لجنة الدفاع عف الخميؿ ودحزب الشعب الفمسطيني في بيانيف منفصميف عف رفضيما لما أقدـ 
اعيـ مع عدد مف المستوطنيف األسبوع الماضي واصفيف ىذا المقاء عميو شباف مف مدينة الخميؿ باجتم

بػ"التطبيعي". يأتي ذلؾ في أعقاب نشر مقطع فيديو عمى موقع معا نقال عف صدحيفة إسرائيمية، يظير 
الفيديو انعقاد لقاء تدحت عنواف "دحوار األدياف"، بيف مجموعة شباف مف الخميؿ ومستوطنيف مف مستوطنة 

 "أفرات".
"لجنة الدفاع عف الخميؿ" المقاء بأنو نوع مف أنواع "التطبيع المقيت" الذي يسيء بشكؿ كبير لشعبنا  فوصفت

ولقضيتو العادلة، ويخدـ التوسع االستيطاني لػ"إسرائيؿ" عمى دحساب األرض الفمسطينية. وقالت المجنة في 
ى دحوار األدياف ىـ مستعِمروف بياف ليا وصؿ معا نسخة عنو إف المستوطنيف الذيف تـ االلتقاء بيـ بدعو 

مقيموف بشكؿ يير شرعي عمى أرض دولة فمسطيف وال يجوز التعامؿ معيـ إال مف ىذا المنطمؽ بغض 
النظر عف أصوليـ أو دينيـ، مؤكدة رفضيا لعقد أي لقاءات مع المستوطنيف والمؤسسات اإلسرائيمية 

 الرافضة لدحقوؽ شعبنا في أي مكاف وتدحت أي مسمى.
أعرب دحزب الشعب الفمسطيني في مدحافظة الخميؿ بياف صدر عنو عف رفضو وبالغ إدانتو  مف جانبو

إلجراء أي لقاءات مع المستوطنيف، سواء القاطنيف منيـ داخؿ المستوطنات أو خارجيا، ووصؼ الدحزب 
 المقاء الذي أعمف عنو وأية لقاءات مماثمة ومشابية لو، بأنو أدحد األشكاؿ البشعة لمتطبيع.

 22/5/1023، معًا اإلخبارية وكالة

 
 اعتصام احتجاجًا عمى إغالق مستشفى طولكرم .25

: اعتصـ العامموف واإلداريوف في مستشفى اليالؿ األدحمر الفمسطيني في طولكـر ادحتجاجًا عمى  طولكـر
قرار وزارة الصدحة بإيالقو، مؤكديف عمى االستمرار بالعمؿ طالما لـ يتسمموا أي كتاب رسمي بشأف 

وقاؿ مدير العمميات في جمعية اليالؿ األدحمر رباح جبر، إنو يجب إعادة فتح المستشفى بشكؿ  اإليالؽ.
 فوري، دحيث إنيـ لـ يتمقوا أي كتاب رسمي إليالقو.

وأضاؼ النائب الثاني في المجمس التشريعي د.دحسف خريشة، أنيـ يطالبوف وزارة الصدحة بتدحمؿ مسؤولياتيا 
 مستشفيات، ويجب أف يكوف ىناؾ تدحقيؽ واقعي مع كؿ المقصريف.بشكؿ فوري، فيي مسؤولة عف كؿ ال

وأوضح أميف سر دحركة فتح مؤيد شعباف، أنيـ يرفضوف القرار وبشدة، وسيعمموف جنبًا إلى جنب مع وزارة 
 الصدحة، إلدحقاؽ الدحؽ.

مف جانبو، أشار مدير صدحة طولكـر د. سعيد دحنوف إلى أف التخاطب يجب أف يتـ مع المدير الطبي 
 ممستشفى، ويجب إيصاؿ الشكوى لو.ل

 21/5/1023البيان، دبي، 

 
 

 لجان األونروا تطالب بالتراجع عن تخفيض خدمات الالجئين في العقبة .26

نادية سعد الديف: طالبت لجاف العامميف في وكالة األونروا إدارة الوكالة بالتراجع عف إجراءاتيا  -عماف 
ييف في مدينة العقبة األردنية، ممودحة "بخطوات تصعيدية"، األخيرة لتخفيض الخدمات لالجئيف الفمسطين

مصدحوبة بقرار تشكيؿ لجنة عميا مشتركة لممتابعة. وقالت المجاف، في تصريح أصدرتو أمس، إف إدارة 
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نياء عمؿ موظفييا ىناؾ،  الوكالة تخطط إللغاء الخدمات المقدمة لالجئيف الفمسطينييف في مدينة العقبة، وا 
 مميوف دوالر. ٕٚالمالي"، الذي تقدره ليذا العاـ بندحو بذريعة "عجزىا 

وأضافت المجاف إف تقميص الخدمات شمؿ دحرماف خمسة آالؼ دحالة فقر وعسر شديد مف الالجئيف  
 الفمسطينييف مف بطاقة الشؤوف االجتماعية، دحتى المدحظة، بدوف تقديـ أي مساعدة بديمة ليـ.

نموية التشغيمية لالجئيف الفمسطينييف المعوزيف، بما يدحـر ىذه ودحذرت مف مخطط إلغاء برنامج القروض الت
 الفئة مف فرصة الدحصوؿ عمى دحياة كريمة، ويدحوؿ عددًا كبيرًا منيـ إلى عاطميف عف العمؿ.

واستنكرت المجاف ما اعتبرتو "تنكر" إدارة الوكالة لمطالب االتدحادات في فتح درجات المعمميف والمدرسيف في 
ة وترقية المشرفيف، وعدـ اإلعالف الصريح عف موعد ترقية درجات المديريف والمديريف الكميات والجامع

المساعديف أسوة باألقطار األخرى. وانتقدت ما سمتو "التفافًا" مف جانب إدارة الوكالة عمى قرارات مؤتمر 
بدوف النظر إلى  اتدحاد العامميف بمناقشة سياسة التعميـ واإلصالح في دائرة التعميـ مف النوادحي الفنية

 الدرجات.
وأشارت إلى عممية "إقصاء االتدحادات في إقميـ األردف عف المشاركة في لجاف المقابالت، والذي دحصمت 
عميو بقرار مف مدير العمميات األسبؽ في إقميـ األردف"، و"التعاقد مع مصادر خارجية النجاز األعماؿ 

 ا ريـ تمتعيـ بالخبرة والكفاءة".بدحجة عدـ قدرة الموظفيف المدحمييف عمى القياـ بي

 21/5/1023الغد، عّمان، 

 
 قناة "األقصى" تتجّول داخل إحدى المستوطنات في الضفة بالصوت والصورة .27

راـ اهلل: نشرت قناة "األقصى" الفضائية، التابعة لدحركة دحماس، تقريرًا مصورًا خاصًا بيا، مساء يوـ السبت 
ودية المقامة عمى أراضي المواطنيف الفمسطينييف في الضفة ، مف داخؿ إدحدى المستوطنات اليي٘/ٔٔ

الغربية، األمر الذي أثار استغراب المتابعيف لمقناة، ال سيما كيفية دخوؿ فريقيا اإلعالمي ريـ اإلجراءات 
 األمنية المشددة.

كانيا"، وتناوؿ التقرير، الذي دحمؿ عنواف "كاميرا األقصى تتجوؿ بإدحدى مستوطنات الضفة وترصد دحياة س
األوضاع المعيشية لممستوطنيف في الضفة مع اإلسرائيمييف اآلخريف في خارج المستوطنات، دحيث أشارت 
إلى دحجـ الدعـ الذي يتمقاه المستوطنوف بيدؼ تشجيعيـ عمى المجيء لممستوطنات والعيش فييا والعديد 

 مف القضايا.
صرية مف داخؿ المستوطنات، مف ضمنيا ونشرت قناة "األقصى"، بدحسب ما رصدتو "قدس برس"، صوًرا دح

مرافؽ تجارية وأخرى منازؿ لممستوطنيف الييود، والدحركة في شوارع المستوطنات وعدد مف الشركات العالمية 
 التي تفتح فروًعا ليا في داخؿ تمؾ المستوطنة، التي لـ يذكر التقرير اسميا.

 22/5/1023قدس برس، 
 
 

 الصحي في غزة الخضري يثمن الدعم السعودي لمقطاع .28
يزة: ثمف النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الدحصار، الدور السعودي ودعمو لمقطاع 

مالييف لاير سعودي. وشدد الخضري، في بياف لو  ٓٔالصدحي في يزة بالتبرع بمساعدات طبية وأدوية بقيمة 
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ىؿ السعودي عبد اهلل بف عبد العزيز تمقت وكالة قدس برس نسخة عنو  عمى دور  العا ٘/ٔٔيوـ السبت 
 في دعـ القضية والشعب الفمسطيني في مختمؼ المجاالت.

وشكر كذلؾ مصر عمى ما وصفو بػ"تسييؿ مرور ىذه المساعدات وييرىا إلى قطاع يزة عبر معبر رفح 
دخاؿ المعدات والمواد الالزمة ل ذلؾ". وشدد البري، ودورىـ في تسييؿ عمؿ المندحة القطرية إلعمار يزة وا 

الخضري عمى ضرورة استمرار دعـ القطاع الصدحي باعتباره مف أبرز القطاعات التي تدحتاج الدعـ لتعزيز 
 صمود الشعب الفمسطيني.

 22/5/1023قدس برس، 
 

 بمدية غزة: الوضع المائي في القطاع شبه كارثي .29

ع المائي في القطاع السادحمي جماؿ ييث: أكد مدير دائرة المياه في بمدية يزة رمزي أىؿ أف الوض -يزة 
شبو كارثي، مرجعًا ذلؾ إلى تدني مستويات ىطوؿ األمطار، واالستنزاؼ المستمر لمياه الخزاف الجوفي، 
األمر الذي أكده العديد مف الخبراء الدولييف. وبيف أىؿ في تصريح لػ"فمسطيف" أف مياه الخزاف الجوفي يير 

مميجراـ في المتر، الفًتا إلى أف  ٕٓ٘ى تزايد نسبة الكموريد إلى مطابقة لممواصفات الدولية التي تشير إل
 النسبة في مدينة يزة مرتفعة عف المواصفات العالمية، ما يؤدي إلى شعور المواطنيف بممودحتيا.

 20/5/1023، فمسطين أون الين

 
 تدين اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس رابطة عمماء األردن .31

مماء األردف االعتداء الصييوني الدحاقد عمى المسجد األقصى والقدس في استيتار دانت رابطة ع وكالة بترا:
واضح بكؿ مسممي العالـ، وصورة واضدحة تعبر عف نوايا الصياينة في تدنيس المسجد األقصى واالعتداء 
عمى المصميف واعتقاؿ مفتي القدس الشيخ مدحمد دحسيف. وفندت الرابطة في بياف ليا صدر أمس مزاعـ 

طط الصييوني بأف ىيكؿ سميماف ىو في نفس المكاف الذي فيو المسجد األقصى وبناء عميو فيـ المخ
أصدحاب دحؽ في المكاف قبؿ المسمميف عمى الريـ مف أف االستعمار البريطاني قاـ بالدحفريات منذ مطمع 

ومانية ويونانية القرف الماضي ولـ يجد شيئًا مف ىذه المزاعـ، إنما وجد آثارا لدحضارات قديمة فرعونية ور 
 وفينيقية وبابمية ونبطية.

وناشد البياف الدحكاـ المسمميف وعممائيـ والمنظمات اإلسالمية الرسمية والشعبية القياـ بالواجب تجاه القبمة 
ف التعامؿ مع ىذا الموضوع ال يكوف  عالمية وا  األولى بما لدييـ مف وسائؿ وقدرات سياسية واقتصادية وا 

 بؿ ال بد مف إجراءات عممية منيا المقاطعة االقتصادية والسياسية. باالستنكار واإلدانة

 21/5/1023، الغد، عّمان

 
 
 

 اإلسرائيمينّواب أردنيون يطرحون عمى الممك طرد سفير الكيان  .30

عّماف: أكد نّواب أردنيوف، أمس، اعتزاميـ طرح طرد سفير الكياف الصييوني مف عّماف عمى طاولة اجتماع 
الثاني المدحدد اليـو األدحد مع أعضاء السمطة التشريعية والمؤجؿ منذ األسبوع الماضي.  اهلل الممؾ عبد
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وقالت النائبة ىند الفايز "يتناوؿ المقاء قضايا داخمية ودولية آنية وىناؾ مجموعة مف النّواب سيركزوف عمى 
 ممؼ طرد السفير ردًا عمى اقتدحاـ المسجد األقصى".

اهلل األخيرة في  ات البدحث الرئيسة تنصب عمى نتائج جولة الممؾ عبدودحسب مصادر برلمانية فإف ممف
أمريكا والقضية الفمسطينية وتداعيات األزمة السورية ومعضمة الوضع االقتصادي في البالد وتدحفيز تشاور 

 الدحكومة مع البرلماف دحياؿ انجاز قانوف انتخاب جديد والسير في إصالدحات سياسية.

 21/5/1023، الخميج، الشارقة

   
 األقصىالمسجد جماعة اإلخوان المسممين تستنكر االعتداءات الصهيونية عمى  .32

استنكرت جماعة اإلخواف المسمميف االعتداءات الصييونية عمى المسجد األقصى المبارؾ وانتياؾ  :عماف
دحرمتو المقدسة ودانت الجماعة في تصريح صدحفي أصدرتو أمس السبت استمرار عمميات التيويد 

تيطاف وآخرىا اقتدحاـ المسجد األقصى مف قبؿ قطعاف المستوطنيف وبدحماية مف جيش االدحتالؿ واالس
ومدحاصرة المسجد األقصى ومنع المصميف مف الوصوؿ إليو والصالة فيو ومنع األذاف في سابقة خطيرة مف 

ة واإلسالمية نوعيا. وقالت "إف ىذا االعتداء السافر يدعونا لمتأكيد عمى ضرورة أف تقؼ الشعوب العربي
 قاطبة في وجو الممارسات الصييونية، وأف تأخذ الدوؿ العربية موقفيا الرسمي إزاء ىذه االستيانة".

 21/5/1023، السبيل، عّمان

 
 حشد وحصاد يدينان العدوان اإلسرائيمي عمى المقدساتحزب  .33

 أمسفي بياف  "دحصاد" ردنيواإلصالح والتجديد األ "دحشد" داف دحزبا الشعب الديمقراطي األردني :بترا وكالة
إنياء  إلى المقدسة. ودعياً  واألماكفالسبت العدواف الذي ارتكبو جيش االدحتالؿ اإلسرائيمي ضد القدس 

االنقساـ الفمسطيني والتمسؾ بالقرار الدولي الذي يعترؼ بدولة فمسطيف عمى دحدود الرابع مف دحزيراف 
 وعاصمتيا القدس الشريؼ.

 21/5/1023، الرأي، عّمان

 
 األقصىالمسجد نقابة األطباء البيطريين تندد باالعتداءات اإلسرائيمية عمى األردن:  .34

نددت نقابة األطباء البيطرييف باالعتداءات الصييونية الودحشية اليومية والمتكررة عمى المسجد : عماف
عاما. وأكد  ٙٗوالمسيدحية الواقعة تدحت االدحتالؿ الصييوني منذ أكثر مف  اإلسالميةاألقصى، والمقدسات 

نبيؿ الموباني في تصريدحات صدحفية أمس أف مجمس النقابة وىيئتيا العامة  .نقيب األطباء البيطرييف د
بمركزييا في عماف والقدس، يديف ىذه الممارسات الودحشية الصييونية ألولى القبمتيف وثالث الدحرميف 

 الشريفيف.
 21/5/1023، الغد، عّمان

 
 
 بالهراوات "السفارة اإلسرائيمية"معتصمي يعتدي عمى  األردني األمن .35

فرقت قوات األمف بالقوة عشرات الشباف لدى تجمعيـ قرب مبنى السفارة اإلسرائيمية مساء يوـ السبت  :عماف
لمتنديد باالعتداءات الصييونية تجاه المسجد األقصى، إذ أكد عدد مف المشاركيف في الفعالية أف قوات 

ت وطردتيـ مف المكاف، وسط عمميات كر وفر بيف المشاركيف وقوات األمف. األمف اعتدت عمييـ باليراوا
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وكاف عشرات مف الشباب تجمعوا بعد صالة المغرب قرب السفارة لمتنديد باالعتداءات الصييونية تجاه 
لغاءالمسجد األقصى، ولممطالبة بطرد سفير الكياف الصييوني مف عماف   معاىدة وادي عربة. وا 

 21/5/1023، السبيل، عّمان

  
 اعتصامان لنصرة األسرى األردنيين في سجون االحتالل .36

أماـ  نظـ أىالي األسرى األردنييف في المعتقالت اإلسرائيمية صباح أمس، اعتصاماً  :يادة الشيخ -عماف 
الديواف الممكي الياشمي، لممطالبة بنصرة قضية أبنائيـ الذي يخوضوف معركة األمعاء الخاوية، منذ الثاني 

 الشير الدحالي. مف
فاية" عصر أمس، اعتصاما أماـ رئاسة الوزراء، لممطالبة بتدخؿ رسمي مف جانب آخر؛ نظمت دحركة "ك

فوري، لنصرة قضية األسرى األردنييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االدحتالؿ اإلسرائيمي. وتناولوا في 
شعاراتيـ رسائؿ تتدحدث عف إمكانية الجانب األردني التدخؿ لدحؿ قضيتيـ عبر استخداـ أوراؽ ضغط تخوؿ 

استمرار الفعاليات  وأكدوابذلؾ، مثؿ معاىدة وادي عربة والعالقات األردنية اإلسرائيمية الدبموماسية. األردف 
 التضامنية في الشارع األردني، إلى دحيف تدحقيؽ مطالب األسرى المشروعة.

 21/5/1023، الغد، عّمان

  
 وفود أردنية التقت نتنياهو بتل أبيب مؤخراً  ثالثةمصدر إسرائيمي:  .37

در سياسي إسرائيمي كبير، النقاب عف زيارات يير معمنة قامت بيا ثالثة وفود أردنية إلى تؿ كشؼ مص
أبيب خالؿ الفترة األخيرة. وأّكد المصدر أف الوفود األردنية التقت خالؿ زياراتيا برئيس الدحكومة اإلسرائيمية 

يعمف عف ىوية ىذه الوفود أو  بنياميف نتنياىو وعدد مف كبار المسؤوليف في وزارة الخارجية، في دحيف لـ
 سبب الزيارات.

 22/5/1023، فمسطين أون الين

 
 غزةلتشغيل في  مشروعاً  25ان بعد دعمها " تعود إلى عمّ 8"أنصار  .38

، التي نظمتيا لجنة شرياف الدحياة لنصرة قطاع ٗأجمع مشاركوف في قافمة انصار  :مدحمد الكيالي -عماف 
اث تدحوؿ نوعي في أسموب الدعـ الموجو لمقطاع المدحاصر منذ عدة يزة، عمى أىمية ىذه القوافؿ في إدحد

 سنوات، مف خالؿ التركيز عمى تطوير البعد التنموي لتشغيؿ اليد العاممة الغزية. 
 التي عادت إلى عماف أوؿ مف أمس، برئاسة نقيب الميندسيف الزراعييف مدحمود أبو ٗ أنصاروزارت قافمة 

مشروعا تنمويا  ٘ٔوزعت خالليا شيادات التأىيؿ عمى المستفيديف مف  أياـينيمة، القطاع لمدة خمسة 
مموال مف قبؿ المجنة، كما زارت مشاريع أنجزتيا بالتعاوف مع شركة شركاء السالـ والتنمية مف أجؿ 

 الفمسطينييف في القطاع.
 21/5/1023، الغد، عّمان

  
 مخيمات عشرنفذ في تاريع ماليين دينار لمش سبعة: األردنية دائرة الشؤون الفمسطينية .39

مدحمود العقرباوي انو تـ تنفيذ مشروع المكرمة  .قاؿ مدير دائرة الشؤوف الفمسطينية ـ :دحمد الدحراويأ -مادبا 
الممكية في مخيـ مادبا كغيره مف المخيمات في المممكة التي شممتيا المكاـر الممكية. وأضاؼ العقرباوي 

المجتمع المدحمي لالستماع لمطالب  أبناءتشارية في مخيـ مادبا وعدد مف خالؿ لقائو المجنتيف التنفيذية واالس
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 ٓٔمالييف دينار إلقامة مشاريع تـ تنفيذىا في  ٚأىالي المخيـ والوقوؼ عمى ادحتياجاتيـ انو تـ تخصيص 
 مخيمات قيمة بعض ىذه المشاريع دحوالي مميوف دينار.

 21/5/1023، الدستور، عّمان
 

 ين القرار االستيطاني في الضفةاإلسالمي" تد التعاون .41
ودحدة استيطانية  ٜٕٙدانت منظمة التعاوف اإلسالمي، قرار "إسرائيؿ"، بالمصادقة عمى بناء : )يو .بي .آي(

جديدة في الضفة الغربية . وووصؼ األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي، إكماؿ الديف إدحساف أويمي، 
جدة يرب السعودية مقرًا ليا، القرار "اإلسرائيمي"، "بالخطوة الخطرة  في بياف أصدرتو المنظمة التي تتخذ مف

التي تعكس تمادي "إسرائيؿ"، بقوة االدحتالؿ، في انتياكاتيا الصارخة لمقانوف الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
معانيا في تدحدي إرادة المجتمع الدولي" .  وا 

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 ية لحماية آثار القدسبخطة عرب تطالبمصر  .40
القاىرة: دانت وزارة اآلثار المصرية ما تتعرض لو المقدسات اإلسالمية والمسيدحية في مدينة القدس المدحتمة 
مف اعتداءات "إسرائيمية" متصاعدة، وكاف آخرىا اقتدحاـ المستوطنيف الصياينة بدحماية مف قوات االدحتالؿ 

ومدحاوالت التوسع ودحفر األنفاؽ في كؿ االتجاىات  بادحة المسجد األقصى، واالعتداء عمى المصميف
وقاؿ وزير الدولة لشؤوف اآلثار د .أدحمد عيسى، أمس، إف وزارتو سوؼ تسعى  الموصمة لممسجد األقصى.

جاىدة بالتنسيؽ مع الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي والكنيسة المصرية والمنظمات الدولية ذات 
 جية لمدحفاظ عمى التراث اإلسالمي والمسيدحي لمقدس .الصمة لوضع خطة استراتي

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 المصرية  الفمسطينية في ذكرى النكبة الحدوددعوة لتظاهرة حاشدة عمى  .42
القاىرة: دعت قوى جيادية إسالمية، أمس، إلى تنظيـ تظاىرة دحاشدة عمى الدحدود المصرية  الفمسطينية، 

وقاؿ مدحمد أبو سمرة األميف  رى النكبة، تدحت شعار "فمسطيف مف النير إلى البدحر".األربعاء المقبؿ، في ذك
العاـ لمدحزب اإلسالمي، الذراع السياسية لتنظيـ الجياد في مصر، إف التظاىرة سوؼ تشارؾ فييا جميع 

ات الدحركات الجيادية في البالد، إلى جانب قوى سمفية أخرى، مشيرًا إلى أف التظاىرة سوؼ ترفع شعار 
 الجياد والمقاومة، مف أجؿ تدحرير المقدسات اإلسالمية في فمسطيف المدحتمة.

 21/5/1023الخميج، الشارقة، 
 
 
 

 في سيناء "إسرائيل"عضو بشبكة تجسس تعمل لصالح  اعتقال .43
وكاالت: أفادت مصادر أمنية مصرية في شماؿ شبو جزيرة سيناء اف أجيزة األمف المصرية القت القبض ال

 شتباه فيو بالعضوية في شبكة تجسس تعمؿ لصالح إسرائيؿ.عمى شخص لال
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وكانت مصر قد أعمنت انيا فككت ىذه الخمية الشير الماضي واعتقمت قائدىا بشبية التواصؿ مع جياز 
الموساد اإلسرائيمي. وأضافت المصادر اف المشتبو فيو مصري الجنسية وتـ اعتقالو قبؿ يوميف في مدينة 

 رفح المصرية .
مصرييف وفمسطينييف وميمتيا تزويد الموساد بمعمومات عف  ٛالتدحقيقات األولية الى اف الخمية تضـ  وتشير

 تدحركات الجيش المصري في سيناء.
 21/5/1023األيام، رام اهلل، 

 
 أسرة ترعى أيتامًا فمسطينيين 2300هيئة األعمال الخيرية تقدم مساعدات لـ  .44

أسرة ترعى أيتامًا  ٖٓٓاراتية مساعدات نقدية ألكثر مف ألؼ وقدمت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلم:)واـ(
فمسطينييف. وقاؿ إبراىيـ راشد مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية إف وفدًا مف مكتب ىيئة األعماؿ 
الخيرية قدـ مبمغ مئتي ألؼ دوالر لمصمدحة األسر الفمسطينية التي تعوؿ أيتامًا في مدحافظة بيت لدحـ 

 بدحضور مدحافظ المدينة عبد الفتاح دحمايؿ وعدد مف المسؤوليف الفمسطينييف . بالضفة الغربية
وأوضح أف مشروع االيتاـ لدى ىيئة االعماؿ الخيرية يوفر شبكة أماف لعشريف ألؼ أسرة فمسطينية تتكمؼ 

 سنويًا ندحو عشرة مالييف دوالر .
 21/5/1023الخميج، الشارقة، 

 
 لقطاع غزة من المساعدات الطبية  الدفة الحادية عشرة وصولالسعودية:  .45

وصمت الدفعة الدحادية عشرة مف المساعدات الطبية السعودية التي أمر بيا خادـ الدحرميف  :واس -القاىرة
الشريفيف الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز آؿ سعود أمس إلى مطار العريش الدولي ضمف الجسر الجوي 

لى قطاع يزة. وأوضح رئيس الوفد المكمؼ مف وزارة السعودي لنقؿ المساعدات والمستمزمات الطبية إ
الصدحة مدحمد مدحارب المطيري في تصريح لوكالة األنباء السعودية أف دفعة المساعدات الجديدة تتضمف 

( أطناف مف األدوية والمدحاليؿ والمستمزمات والمستيمكات الطبية، مبينا أنو جار شدحنيا لميناء رفح ٓٔ)
 ألشقاء الفمسطينييف بقطاع يزة. البري والتنسيؽ إلدخاليا ل

 21/5/1023عكاظ، جدة، 
 

 أن تقتنع بضرورة وقف سياسة االستيطان الستئناف المفاوضات" إسرائيلعمى ": النمساخارجية  .46
تعيد وزير الخارجية النمساوي ميخائيؿ شبيندؿ أيغر بالدحفاظ عمى دور بالده المدحايد  :عيود مكـر -بوف 

أف أف فيينا  "عكاظ"وزير الخارجية النمساوي في دحوار أجرتو  وقاؿؽ األوسط. في الوساطة في أزمات الشر 
دعمت المبادرة العربية لمسالـ واىتمت بالقضية الفمسطينية، مشددا عمى العالقات النمساوية السعودية 

ف قرارات الجامعة العربية وما ترتب ع" وشدد عمى أف السيما مف خالؿ تكثيؼ دحوار األدياف والثقافات.
اجتماع لجنة المبادرة العربية، أسفرت عف أىمية استئناؼ مفاوضات سالـ في إطار المبادرة العربية لمسالـ 

ىي خطوات تيدؼ في النياية إلى  ٜٚٙٔوالعمؿ، مف خالؿ التفاوض عمى تبادؿ األراضي في دحدود 
ة األمريكية أف تضع كؿ تدحقيؽ السالـ الشامؿ المنشود في المنطقة. ومف ىنا أتوقع مف الواليات المتدحد

ثقميا ومساعييا لتصب في خطوات عودة عممية السالـ، وىذا يتطمب مف جانب آخر أف تقتنع إسرائيؿ 
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بضرورة وقؼ سياسة االستيطاف، وىي األرضية األساسية الستئناؼ المفاوضات مع الجانب الفمسطيني 
 ."والتوصؿ إلى خيار الدولتيف

 21/5/1023، عكاظ، جدة

 
 إلى األردن وفمسطين "إسرائيل"مشروع صهيوني هدفه تصدير أزمة  "الكونفدرالية"الزهار:  .47

قاؿ القيادي البارز في دحركة دحماس الدكتور مدحمود الزىار إف الكونفدرالية : دحوار د. دحسيف العموش ،يزة
ي اال الوطف بيف األردف وفمسطيف ال يمكف اف تتـ عمى ارض الواقع، معتبرا أف الكونفدرالية ما ى "المزعومة"

 البديؿ الذي تريده إسرائيؿ لمفمسطينييف.

، أف الخالؼ الفمسطيني دحوؿ الكونفدرالية مع األردف ال يمكف "الدستور"وأضاؼ الزىار، في سياؽ دحوار مع 
تطويقو، وتساءؿ عف مغزى التوقيت في طرح الكونفدرالية االف، معتبرا أف ذلؾ يأتي في سياؽ قياـ إسرائيؿ 

 ا الداخمية الى الجانب العربي وتدحديدا الفمسطيني واألردني.بتصدير أزمتي

 وأشار الى أف دحماس ومعيا الشعب الفمسطيني ال يمكف أف يوافقوا عمى الكونفدرالية.

ودحوؿ مستقبؿ عالقة الدحركة مع األردف قاؿ الزىار اف طبيعة العالقة االخوية التي تربط الشعبيف 
 ز ىذه العالقات وتالقييا عمى األخوة وودحدة المصير.الفمسطيني واألردني تؤكد دائما تمي

ودعا الزىار المكتب السياسي الجديد لدحركة دحماس بقيادة رئيس المكتب خالد مشعؿ الى عدـ التجاوب مع 
لالندحراؼ بالدحركة الى اتجاىات اخرى ال يقبميا الشعب الفمسطيني ال  "الرضوات والجاىات"ما أطمؽ عميو 

، مستبعدا في الوقت نفسو إقداـ قادة الدحركة وأعضاء المكتب السياسي عمى تقديـ مف قريب وال مف بعيد
 مزيد مف التنازالت.

الفمسطينية، معتبرا أف جيؿ البعض بيذه الثوابت  "الثوابت"وانتقد ما تدحدث بو بعض قادة الدحركة عف 
 .ٜٛٔٔسيجمب الدمار الى مسيرة النضاؿ الفمسطيني التي بدأت في عاـ 

 فاصيؿ الدحوار..وتاليا ت

: كيؼ ينظر الدكتور الزىار الى التيديدات اإلسرائيمية لقطاع يزة، سواء باالجتياح، أو توجيو "الدستور"
 ضربات عسكرية لو كما فعمت قبؿ سنوات؟.

الزىار: النظرة الى ما ىدد بو العدو الصييوني تؤخذ مف خالؿ مسيرتو في التعامؿ مع قطاع يزة خالؿ 
ماضية، عندما تعرضت يزة الى القصؼ الجوي الودحشي واالجتياح الذي شيده العالـ السنوات الست ال

قاطبة، وال يزاؿ التيديد اإلسرائيمي مستمرا لمقطاع وأىمو. ولننظر الى المسألو مف زاوية أخرى، وىي ىؿ 
رات تأثرت دحماس بالضربات الجوية التي قاـ بيا الجانب اإلسرائيمي؟ وىؿ أضعفت ىذه الضربات مف قد

دحماس العسكرية؟ الجواب: ال، وىنا أقوؿ إف اليدؼ الصييوني مف الضربات لـ يتدحقؽ ولف يتدحقؽ بإذف اهلل 
تعالى، ما يعني أف إسرائيؿ ستظؿ تتعامؿ مع دحماس عمى أساس إضعافيا عسكريا، ولذلؾ فندحف نتوقع 

 نا وعدو أمتنا اإلسالمية.الضربات بؿ واالجتياح في أي لدحظة طالما أننا نطور قدراتنا في مواجية عدو 

 : إلى أيف وصمت جيود المصالدحة الفمسطينية الفمسطينية، وىؿ ترى سبيال آخر لتدحقيقيا؟."الدستور"

، وندحف في دحماس دائما مع المصالدحة لدرجة أننا قدمنا تنازالت "المصالدحة"الزىار: لقد تعبنا مف ىذه الكممة 
 وتدحقيؽ مصالح شعبنا الفمسطيني وأمتنا االسالمية. ما كانت لتقدـ لوال ريبتنا بطي صفدحة الماضي

 : ىؿ تعتمدوف عمى قوة الموقؼ المصري دحاليا لتدحقيؽ ما لـ يتدحقؽ في عيد مبارؾ؟."الدستور"
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الزىار: كاف نظاـ مبارؾ يريد إخراجنا مف السادحة تدحت ذريعة المصالدحة، وكاف اليدؼ البعيد ىو التفريط 
مسطينية. وبالمقارنة فإف الرئيس االمريكي تفاجأ مف موقؼ الرئيس مدحمد بالدحؽ الفمسطيني وبالثوابت الف

مرسي، بؿ وكاف منزعجا مف موقفو تجاه يزة، وىو أمر ال يخفى عمى أدحد. وبالعودة الى المصالدحة فإف ابو 
مازف لف يستطيع اف يغادر مشروعو التفاوضي، وسيتـ تقديـ مزيد مف التنازالت، لكننا في دحماس يير 

 ف بكؿ ذلؾ، ولف نسمح ألنفسنا بأف نتنازؿ عف ثوابتنا.معنيي

 : ىؿ ترى أف دحماس قدمت تنازالت كبيرة مف أجؿ المصالدحة؟."الدستور"

الزىار: نعـ، قدمت كثيرا مف التنازالت لعؿ أدحدىا ما تمخض عنو مؤتمر الدودحة، وقانوف االنتخاب، ويير 
 ذلؾ مف التنازالت التي كاف يجب أال تتـ.

: ىؿ ترى أف الكونفدرالية بيف األردف وفمسطيف قابمة لمتطبيؽ فيما إذا وجدت ضغطا دوليا لمخروج "الدستور"
 مف عنؽ الزجاجة؟.

الزىار: أنا أقوؿ لؾ إف دحماس ومعيا الشعب الفمسطيني ال يمكف أف يوافقوا عمى الكونفدرالية، ذلؾ أف 
 الجانب العربي وخاصة األردف وفمسطيف.الكونفدرالية مشروع صييوني ىدفو تصدير أزمة إسرائيؿ الى 

اف الكونفدرالية المزعومة بيف األردف وفمسطيف ال يمكف اف تتـ عمى ارض الواقع، وما ىي اال الوطف البديؿ 
 الذي تريده إسرائيؿ لمفمسطينييف.

لى والخالؼ الفمسطيني دحوؿ الكونفدرالية مع األردف ال يمكف تطويقو، وسيتدحوؿ مف خالؼ مع إسرائيؿ ا
خالؼ بيف الفصائؿ الفمسطينية مف جية، وبيف الفمسطينييف واألردنييف مف جية أخرى، ثـ ما ىو مغزى 
التوقيت في طرح الكونفدرالية االف؟ أال يصب ذلؾ في سياؽ قياـ إسرائيؿ بتصدير أزمتيا الداخمية الى 

 الجانب العربي وتدحديدا الفمسطيني واألردني؟.

درة العربية، ىؿ ترى في تمؾ المبادرة مصمدحة فمسطينية، وما ىو موقؼ الدحركة : وماذا عف المبا"الدستور"
 منيا؟.

الزىار: دحماس ليا موقؼ معروؼ ومعمف مف المبادرة، اال وىو الرفض التاـ ليا، وىي مبادرة مجانية يقدميا 
مع الكياف  العرب إلسرائيؿ. ولتنظر الى ادحد بنودىا الذي ينص عمى إقداـ العرب عمى تطبيع العالقات

 الصييوني بمجرد بدء المفاوضات. وندحف لف نقبؿ بيا بأي شكؿ مف االشكاؿ.

: يتردد أف خروج قادة دحماس مف سوريا وضع الدحركة في موقؼ مدحرج، ذلؾ أنيا كانت دحميفا "الدستور"
 لمنظاـ السوري، ولكنيا تخمت عنو في أوؿ منعطؼ، فكيؼ ترد عمى تمؾ المقوالت؟.

الدحركة وال يزاؿ ىو أف عمى االخوة السورييف أف يمجؤوا الى الدحوار، بدال مف القتاؿ،  الزىار: كاف موقؼ
واف يجدوا الدحموؿ المناسبة لقضيتيـ بيف انفسيـ وبدوف تدخالت مف أدحد. ولعؿ الدحركة بدأت بذلؾ، لكننا 

االياـ بأننا تدخمنا وصمنا الى طريؽ مسدود، فآثرنا الخروج مف سوريا لنبتعد عف مقوالت قد تقاؿ في يوـ مف 
 في الشؤوف الداخمية لدولة عربية، ذلؾ أف ىدفنا االوؿ واالخير ىو تدحرير فمسطيف.

 : كيؼ ترى أفؽ الدحؿ لموضع السوري؟."الدستور"

الزىار: دحؿ المشكمة سيؿ، وىو اف يتفؽ كؿ مف ايراف ومصر وتركيا، وأف يؤتى بنظاـ جديد يضمف إليراف 
 رائيؿ، لنخرج مف االزمة بطريقة سممية وبعيدا عف القتاؿ.عدـ وجود نظاـ قريب مف إس

 : وىؿ ترضى إيراف بالتخمي عف االسد؟."الدستور"

الزىار: إيراف تريد نظاما يضمف وجود دحد فاصؿ بينيا وبيف إسرائيؿ عمى أف يكوف ىذا النظاـ ليس مواليا 
 ف األسد.لمغرب، وىي تقبؿ بأي نظاـ يدحقؽ ذلؾ، وال مانع لدييا مف التخمي ع
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: يقاؿ بأف دحماس ييرت تكتيكاتيا، وخاصة بعد انتخاب المكتب السياسي الجديد لمدحركة بقيادة "الدستور"
 جديدة، وربما يقود ذلؾ الى مزيد مف التنازالت، فماذا تقوؿ؟.

الزىار: أدعو المكتب السياسي الجديد لدحركة دحماس بقيادة رئيس المكتب خالد مشعؿ الى عدـ التجاوب مع 
لالندحراؼ بالدحركة الى اتجاىات أخرى ال يقبميا الشعب الفمسطيني ال مف قريب وال  "الرضوات والجاىات"

مف بعيد، لكنني في الوقت ذاتو أستبعد إقداـ قادة الدحركة وأعضاء المكتب السياسي عمى تقديـ مزيد مف 
 التنازالت عف ثوابت الدحركة.

بيا، وىؿ ىنالؾ مف قادة دحماس مف يرى أنو ال بأس مف : ما ىي ىذه الثوابت التي تتمسكوف "الدستور"
 التنازؿ؟.

ف جيؿ البعض بيذه الثوابت سيجمب الدمار  "الثوابت"الزىار: بعض قادة الدحركة تدحدثوا عف  الفمسطينية، وا 
، فمثال يرى البعض أف المفاوضات ثوابت، وأف ٜٛٔٔلمسيرة النضاؿ الفمسطيني التي بدأت في عاـ 

وأف المصالدحة ثوابت. في الدحقيقة اف الثوابت الفمسطينية أربعة ال خامس ليا وىي: االسرى ثوابت، 
االنساف، االرض، العقيدة، المقدسات، ويندرج تدحت ىذه الثوابت آليات وأطر تنظـ العالقة بينيا، وىي أمور 

 فرعية يتـ التعامؿ معيا وفؽ المعايير واالليات والمصمدحة الفمسطينية.

 رى مستقبؿ العالقة مع األردف في ظؿ التطورات العربية والدولية؟.: كيؼ ت"الدستور"

الزىار: موقفنا مف األردف ال يتغير، فخصوصية العالقة التي تجمع الشعبيف مكاف تقدير وادحتراـ متبادؿ، 
وندحف ندحتـر ونقدر عاليا الدور األردني بكؿ ابعاده، وندحف في الوقت ذاتو ال نسمح النفسنا بالتدخؿ بأي 

 ف عربي داخمي ميما كاف ىذا الشأف.شأ
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 د.عبد الردحيـ العرقاف

منادحي أمنية وسياسية متوّترة إلى دحّد ما،  "دحماس"أخذت العالقة بيف األردف ودحركة المقاومة اإلسالمية 
تشكيؿ الدحكومة التشريعية الفمسطينية. وقد رافؽ ذلؾ التوتر اتيامات واتيامات مضادة  تدحت تأثُّرىا بطبيعة

والواليات المتدحدة األمريكية، وفؽ  "إسرائيؿ"ومشادات إعالمية، كما تأّثرت بعوامؿ إقميمية منيا العالقة مع 
مى القضية ىذا الوضع الجديد ظيرت انعكاسات عميقة في عدة مجاالت، فمف نادحية، انعكس ذلؾ ع

الفمسطينية، وفؽ رؤية القوى التي ساىمت بصورة مباشرة ويير مباشرة في توقيع االتفاقيات، وبالتدحديد عمى 
 اإلسرائيمية واالستعداد بقبوليا وتطبيقيا. –طبيعة االتفاقيات العربية 

مقاومة اإلسالمية كبيرًا بعد أف سيطرت دحركة ال استراتيجياً وىكذا، فقد شيدت السادحة الفمسطينية تدحواًل 
، مّما أدى إلى تدحجيـ نفوذ فتح، ومف ٕٙٓٓعمى االنتخابات البرلمانية، وتشكيؿ دحكومة عاـ  "دحماس"

ال ُيناسب برنامج  "إسرائيؿ"نادحية أدى ذلؾ إلى تعطيؿ عممية التسوية السممية، ومنع التوصؿ إلى اتفاؽ مع 
، وىو ما تسبب بإشكاليات لسياسة األردف تجاه "ائيؿإسر "الدحركة القائـ عمى رفض التنازؿ وعدـ االعتراؼ بػ

القضية الفمسطينية، وتبني األردف مع الواليات المتدحدة األمريكية خارطة الطريؽ إلنياء الصراع الفمسطيني 
شكاليات إزاء مكونات األردف الداخمية في ظؿ رىاناتيا السابقة عمى دحركة فتح التي شّكمت  اإلسرائيمي، وا 

، ال يكوف عمى "إسرائيؿ"في تكويف العالقة بيف فمسطيف واألردف، وفي إبراـ اتفاؽ سالـ مع  طرفًا شريكاً 
 ."بالوطف البديؿ"دحساب األردف، مف خالؿ ما ُعِرؼ 
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، شيدت العالقة بيف الطرفيف دحالة ٜٜٜٔومنذ أف قاـ األردف بإبعاد قادة دحركة دحماس خارج أراضيو عاـ 
لدحكومة األردنية باتخاذ إجراءات عممية لمنع تقدـ الدحركة اإلسالمية في مف التوتُّر وعدـ الثقة. وشرعت ا

األردف، دحميفة دحركة دحماس، انتخابيًا سواء عبر البمديات أو البرلماف في مدحاولة منو لتدحجيـ نفوذىا، وىكذا 
القاتو فقد عجز األردف عف قراءة المتغيرات الجديدة، فبدأ يزيد مف تدحالفو ودعمو لدحركة فتح عمى دحساب ع

 مع الدحكومة الجديدة برئاسة دحماس.
وريـ العجز الذي أبدتو مدحاوالت فتح إلنياء نفوذ دحماس وقّوتيا في القطاع والضفة، إاّل أّف الدحكومة 

 .ٕٛٓٓاألردنية ظّمت تقؼ إلى جانب دحركة فتح دحتى عاـ 
لدور السياسي لدحماس، بعد بالمقابؿ ال يوجد نزاع ُمعيَّف بيف األردف ودحماس باستثناء مخاوؼ األردف مف ا

، وزيادة التعاطؼ الشعبي مع رؤية دحماس ٕٙٓٓسيطرتيا عمى االنتخابات التشريعية في يزة منذ عاـ 
لمصراع العربي اإلسرائيمي، باإلضافة إلى ما أثارتو الدحكومة األردنية مف مدحاولة دحماس تيريب وتخزيف 

 عالية في مجاؿ العالقة بيف الطرفيف.األسمدحة عبر األراضي األردنية، ما زاؿ ىناؾ مؤثرات 
خاصة عندما اعتبرت الواليات المتدحدة األمريكية دحركة دحماس ضمف المنظمات اإلرىابية، وفي ظؿ عجز 

وقد شّكؿ ازدياد قوة دحماس لدى الداخؿ الفمسطيني والعربي ووجود ثنائية  ،دحركة فتح عف إنياء قوة دحماس
 –لألردف عف المضي قدمًا في عممية السالـ، والمفاوضات الفمسطينية  في السمطة الفمسطينية عاماًل مقيِّداً 

ؿ إلى دحؿ نيائي لمقضية، يتضمَّف القضايا الشائكة، وفي ظؿِّ التوجييات الرامية لدحؿ  اإلسرائيمية، لمتوصُّ
شكِّؿ قضية الالجئيف والدولة المستقمة عمى دحساب األردف، فإّف األردف يرى أّف التأخير في ىذه العممية يُ 

تيديدًا لألمف القومي، واألمف الوطني األردني، لذلؾ فقد فرض العديد مف المعطيات عمى صانع القرار 
السياسي األردني ضرورة إعادة قراءة الواقع السياسي في المنطقة، سواء بسبب تغيرات النظاـ الدولي أو 

وأمنيًا، أو بسبب تراجع األطراؼ األخرى عمى تزايد أىمية وقوة دحماس ونفوذىا سياسيًا وأيديولوجيًا واجتماعيًا 
 السادحة الفمسطينية.

وباإلضافة ليذه العوامؿ وضمف إطار إعادة األردف لقراءة عالقاتو اإلقميمية ودوره فييا تأثرت إعادة التقييـ 
 ىذه بأسباب منيا:

 اإلسرائيمي.  –. مدحورية األردف ودحركة دحماس في الصراع العربي ٔ 
في والديمغرافي لألردف بالنسبة لدحركة دحماس، والذي ُيعطي فرصة قوية بعدـ تُباعد الطرفيف . البعد الجغرإ

 سياسيًا عف بعضيما البعض.
. ليس مف مصمدحة دحماس واألردف أف يكونا بعيديف عف مدحيطيما السياسي، وليس مف مصمدحة األردف ٖ

عوة دحركة دحماس إلى دحوار مباشر أف تكوف دحماس في فمؾ أدحد األطراؼ األخرى. فقد بادر األردف إلى د
إلعادة تنظيـ العالقة وترتيبيا وبناء عالقات جديدة تقـو عمى تدحقيؽ المصالح اإلستراتيجية المشتركة، ومف 

 ىذه المصالح المتبادلة التي يسعى الطرفاف لرعايتيا ما يمي:
 الفمسطينية. أو الخيار األردني لتصفية القضية "الوطف البديؿ"دحماية األردف مف مشروع  -ٔ
 دحماية مصالح األردف في الضفة الغربية، ودحؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف في األردف.  -ٕ
 تخفيؼ دحالة الدحصار السياسي واالقتصادي المفروض عمى دحركة دحماس.  -ٖ
تشكيؿ دحالة توافقّية مع الدحركة اإلسالمية في األردف بما ُيمكف أف ُيساعد عمى تدحقيؽ االستقرار  -ٗ
 ياسي واالجتماعي في األردف.الس
 دعـ الشرعّية العربية لدحركة دحماس في ظّؿ الدُحْكـ في السمطة.  -٘
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 المساعدة عمى تفعيؿ دور األردف إقميميًا ومدحميًا، بما يعود إيجابًا عمى الواقع األردني الفمسطيني. -ٙ
ى الواقع األردني الفمسطيني، وفشؿ عم استراتيجياً ويبدو أّف التدحوالت الدولية واإلقميمية والمدحمية المؤثرة 

اإلسرائيمية في إنجاز أّي اتّفاؽ بات يتطّمب مف األردف دورًا مضاعفًا في إدارة  –المفاوضات الفمسطينية 
الصراع القائـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف لمّد عالقة متوازنة مع أطراؼ الصراع، وبما أّف دحماس 

ع ال ُيمكف تجاوزىا تأكيدًا، وال ُيمِكف لألردف أف يتجاىميا دوف أف ُيعيد أصبدحت طرفًا مدحوريًَّا في الصرا
عادة النظر بالتغيُّرات التي تدحصؿ عمى السادحة الفمسطينية.  صياية وقراءة العالقة مف جديد، وا 

ومف مجمؿ ما سبؽ يمكف التأكيد أّف لألردف مصمدحة دحيوية إستراتيجية مع دحماس في ظؿ رفض الدحركة 
، باعتبارىا قوة وطنية تتمّسؾ بالثوابت الفمسطينية، خاصة مبدأ دحؽ العودة، "الوطف البديؿ"شروع الثابت لم

والقدس عاصمة لمدولة الفمسطينية، وىو ما يجعؿ ىذه الثوابت الردِّ األقوى في وجو الخيار اإلسرائيمي دحوؿ 
 مستمر. الوطف البديؿ، الذي بات ُييّدد أمف واستقرار األردف وُيشكِّؿ مصدر قمؽ

ووفقًا لما تقّدـ مف تقّصي ومف تدحديد المنظوريف األردني ودحماس لمصالح كؿ منيما مف العالقات المتبادلة 
بعد أف أذابت الدولة قطر جميد  ،وبعد ثالثة عشر عامًا مف دحالة الجمود في العالقة بيف الجانبيف ،بينيما

بالريـ مف رؤية كثير مف البادحثيف  ،ي ودحماسالعالقات وتقريب وجيات نظر صادحب القرار السياسي األردن
خاصة أّف األردف ىي الدولة الودحيدة التي ال تستطيع  ،في ىذا المجاؿ بعدـ إدارة األردف ظيرىا لدحماس

وكؿ ما يجري عمى السادحة الفمسطينية،  ،التدخؿ في الشأف الفمسطيني بارتباطيا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً 
 -تتأّثر بو الدولة قبؿ الشعب، لذلؾ العالقة مع دحماس ىي مصمدحة أردنية  ،ـ سمبياً سواء كاف إيجابيًا أ

ىذه العودة  ،فمسطينية، وىو ىدؼ بدحاجة إلى إنجازه مف قبؿ الطرفيف لمصمدحة كؿ األردنييف والفمسطينييف
 تمنح الفمسطينييف فرصة تاريخية مف أجؿ المدحافظة عمى ما تبّقى مف فمسطيف.

 21/5/1021 ،السبيل، عّمان
 

 الشعب الفمسطيني  وقيادةحماس  .49
 نياد الشيخ خميؿ
ضافة إلى إدارة الدحياة اليومية، وكذلؾ عمى  يمكف القوؿ إف مجمؿ الظروؼ الراىنة عمى الصعيد الوطني، وا 
مستوى البيئة السياسية الجديدة التي تتشكؿ في اإلقميـ وفي العالـ، كؿ ذلؾ يشير بوضوح إلى وجود دحالة 

ادي ورؤيوي في السادحة الفمسطينية، وفيما يمي المدحاور الرئيسة التي تدلؿ عمى الفراغ القيادي فراغ قي
 والرؤيوي: 

أواًل: يادرت دحركة فتح موقع قيادة الشعب الفمسطيني، بالطبع فتح ال تزاؿ موجودة، وقادرة عمى المنافسة، 
 لكنيا لـ تعد قادرة أو مؤىمة لمقيادة. 

تستطع دحتى المدحظة تسمـ القيادة، ويقوـ فريؽ التسوية بإطالؽ النار إلرىاب دحماس، ثانيًا: دحركة دحماس لـ 
ومنعيا مف التقدـ ندحو القيادة، والدحيمولة دوف التفاؼ الناس دحوليا كقائد لمشعب الفمسطيني. ثالثًا: يعمؿ 

رؽ بيف برنامج فريؽ التسوية عمى تشويش فيـ الناس لممسألة الوطنية، ويبذؿ جيدًا كبيرًا لتذويب الفوا
التسوية وبرنامج المقاومة، دحتى يفقد الرأي العاـ البوصمة، وال يتمكف مف رؤية الصواب والخطأ في 

 الموضوع الوطني.



 
 
 

 

 

           16ص                                    1857العدد:                21/5/1023األحد  التاريخ:

رابعًا: تعاني اإلدارات الدحكومية المختمفة مف ضعؼ في األداء، وعدـ قدرة عمى تمبية ادحتياجات الناس، 
عجز كبير في الموارد واإلمكانيات، وينتج عف ىذا دحالة مف وىذا يرجع إلى نقص في الخبرات والكفاءات و 

 عدـ الرضا لدى شرائح ليست قميمة مف أبناء المجتمع الفمسطيني.
خامسًا: مشروع التسوية السياسية فشؿ، لكف أصدحابو ال يعترفوف بالفشؿ، وال يبدوف أي استعداد لممراجعة، 

ار إعجابو في بعض المواطف مثؿ: دحرب الفرقاف ومشروع المقاومة لفت أنظار الشعب الفمسطيني، وأث
ودحرب السجيؿ، لكف تيار المقاومة لـ يستطع أف يطرح الرؤية الجامعة التي تودحد الشعب الفمسطيني 

 بمختمؼ تياراتو وشرائدحو وأماكف تواجده خمؼ تيار المقاومة.
ضعؼ في النموذج اإلداري، بناء عمى ما تقدـ، يظير بوضوح وجود فراغ قيادي، وفراغ رؤيوي، إضافة إلى 

ذا استمرت ىذه الدحالة فإف المجتمع الفمسطيني سيدخؿ دحالة مف اإلدحباط قد تطوؿ وتمتد عبر الزمف الذي  وا 
 يتواصؿ فيو ىذا الفراغ.

ويمكف القوؿ إف الجية الودحيدة المؤىمة لمؿء ىذا الفراغ في ىذه المردحمة ىي دحركة دحماس، لكف دحتى 
 اـ بالميمة فإف عمييا أف تنتبو إلى النقاط التالية: تتمكف دحركة دحماس مف القي

أواًل: إدراؾ أف المسألة بدحاجة إلى وقت، وأف األمر لف يدحدث بسرعة، بؿ يدحتاج إلى مردحمة انتقالية يجب 
عمى دحماس أف تثبت خالليا جدارتيا أماـ الشعب الفمسطيني، وأف تعمؿ بدرجة كبيرة مف الدحكمة، وفي 

 المثابرة.نفس الوقت الجسارة و 
ثانيًا: يجب عمى دحركة دحماس خالؿ المردحمة االنتقالية أف تفتح نقاشًا واسعًا وعامًا عمى المستوى الوطني 

 لبدحث العناويف التالية: 
 مراجعة تجربة دحركة التدحرر وتدحديد الصواب والخطأ فيما مضى.  -
وتطوير ىذه الرؤى دحتى  رؤى وبرامج ومواقؼ وأفكار وخطط دحركة دحماس في مختمؼ مجاالت الدحياة، -

 تصبح خططًا وبرامج لعموـ الشعب الفمسطيني. 
تدحديد المرجعيات التي يجب أف تدحكـ وتدير العمؿ الوطني في مختمؼ جوانبو. ويشترط أف يتـ ىذا  -

 النقاش بشكؿ عمني وجماعي في إدارتو ومخرجاتو. 
داعمة لمشروع التدحرر والتشبيؾ معيا، وادحتراـ ثالثًا: في مردحمة النقاش العاـ يجب استكشاؼ القوى الجديدة ال

 التنوع داخؿ المجتمع الفمسطيني، وبناء العالقة مع مختمؼ األطراؼ عمى أساس الشراكة الكاممة.
رابعًا: يجب أف تدحرص دحركة دحماس عمى التجانس في سموكيا في مختمؼ المجاالت، وىنا يجب التأكيد 

س دحوؿ الدحزبية، والفيـ الخاص لإلسالـ وتطبيقاتو في الدحياة، عمى أنو ال يصح استمرار تمركز دحركة دحما
ومدحاولة فرض ىذا الفيـ عمى الناس. كما ال ينفع الدحديث عف الشراكة، وفي نفس الوقت التفرد في إدارة 

 الدحياة اليومية لمناس.
ـ، وال يتوقع أف خامسًا: بخصوص إدارة الدحياة اليومية لـ تستطع اإلدارات الدحكومية تقديـ نموذج مقنع وممي

تتمكف اإلدارات مف تقديـ النموذج المبتغى ألسباب عديدة، منيا: ضعؼ الكادر، وضعؼ اإلمكانيات، 
 وفقداف الدحكومة لمدحد األدنى مف اإلمكانيات التي تدحتاجيا الدحكومات لتدحقيؽ األمف واالستقرار والتنمية.

ساعدة في بناء النموذج المقنع والمميـ، وبناء عميو يجب عمى دحركة دحماس العمؿ مف خالؿ المجتمع لمم
 إضافة إلى جيود السمطة والدحكومة.
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سادسًا: العمؿ مف خالؿ المجتمع يعني إطالؽ الطاقات االجتماعية التطوعية لمعمؿ في مجاالت 
متخصصة ييدؼ إلى تعويض النقص والعجز في األداء الدحكومي، بدحيث يكوف ىذا العمؿ التطوعي 

 ستمرًا.منتظمًا ومنيجيًا وم
وىنا يمكف تشكيؿ لجاف شعبية تعمؿ عمى مؤازرة القطاعات الخدماتية واإلنتاجية المختمفة، مثؿ: التعميـ 

 والصدحة والنظافة والشوارع والزراعة.. إلخ.
ىذه المجاف المينية المتخصصة يجب أف تتشكؿ في كؿ المدف وتيتـ بالقضايا المدحمية، بدحيث تتكوف مف 

تراميا، تشمؿ أبناء دحركة دحماس وشخصيات مستقمة، وكوادر فصائمية مختمفة تقبؿ كوادر وكفاءات ليا ادح
 العمؿ لخدمة المدف واألدحياء.

 إف العمؿ عمى ىذا الصعيد مف شأنو أف يدحقؽ فوائد عديدة منيا:
قياـ دحماس بدور المدافع عف دحقوؽ الناس، وسعييا لتقديـ وتطوير الخدمات المقدمة لمجميور، بداًل مف  -ٔ
يكوف الدحمساوي ىو الشرطي الذي يكتب المخالفة، وموظؼ الضريبة الذي يالدحؽ المتيربيف، والموظؼ  أف

 الذي يعجز عف تقديـ الخدمات لمناس.
 -ٖتدحسيف الخدمات المقدمة لمناس وبالتالي استعادة الثقة بيف دحماس وبيف بعض شرائح المجتمع.  -ٕ

الفمسطيني مف خالؿ العمؿ عمى المستوى المدحمي، ربما تنفيذ بروفة لمشراكة بيف مختمؼ قطاعات الشعب 
 تتطور وترتقي لكي تصؿ إلى المستوى السياسي. 

إذا تبنت دحركة دحماس ىذه النصائح، فباإلمكاف أف تساىـ في تدحريؾ المياه الراكدة، ودفع األمور باتجاه دحؿ 
 مشكمة الفراغ القيادي والرؤيوي!

 22/5/1023، فمسطين أون الين
 

 ؟ تنازلم تبادل أ .51
 الزىرة الركابي عبد

ريـ التردحيب الرسمي مف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي بمساعي إدحياء عممية السالـ التي تقودىا الواليات 
المتدحدة، فإّف بعض الفصائؿ الفمسطينية يشكؾ في إمكاف إدحداث اختراؽ جدي في ىذا الممؼ، دحيث دعا 

لقائو وفدًا يمثؿ المجنة الوزارية لمبادرة السالـ العربية واألميف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري خالؿ 
العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي في واشنطف في الفترة األخيرة، إلى إدحياء عممية السالـ المجمدة بيف 

ف، "إسرائيؿ" والفمسطينييف. وكاف رئيس الوفد العربي قاؿ، إف االتفاؽ يجب أف يقوـ عمى أساس دحؿ الدولتي
مع ادحتماؿ إجراء مبادلة طفيفة متفؽ عمييا ومتماثمة  ،ٜٚٙٔوعمى أساس خط الرابع مف يونيو/دحزيراف 

لألرض، كما أف وزير الخارجية في السمطة الفمسطينية رياض المالكي الذي كاف ضمف الوفد العربي الزائر 
أف يكوف مدحدودًا جدًا، لكف  إلى واشنطف قد صرح بالقوؿ، قبمنا مبدأ تبادؿ األراضي منذ زمف طويؿ شرط

مسألة تعديؿ المبادرة العربية ليست مف ميمات الوفد، وأضاؼ: "المبادرة العربية ُأقرت في مؤتمر القمة 
 ومؤتمر القمة ودحده الجية المخولة إجراء تعديالت عمييا".، ٕٕٓٓالعربية في بيروت عاـ 

تبادؿ األراضي، لقي ردودًا متباينة بيف الفمسطينييف، مف الواضح أف مقترح تعديؿ المبادرة العربية والمتعمؽ ب
فمنيـ مف رفض ىذا )المبدأ( جممة وتفصياًل، كما ىو موقؼ دحركة دحماس الذي تمثؿ في تصريدحات خالد 
سماعيؿ ىنية الذي قاؿ في ىذا الصدد، "نرفض المبادرة العربية التي توافؽ عمى تبادؿ أراض مع  مشعؿ وا 

مضيفًا "الموقؼ العربي الجديد تنازؿ مرفوض ويشجع االدحتالؿ عمى استمرار االدحتالؿ اإلسرائيمي"، 
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ننا ندحّمؿ أنفسنا جزًءا مف المسؤولية ألف قيادة السمطة الفمسطينية أوؿ مف شّرع تبادؿ  االستيطاف، وا 
 األراضي".

)بيف  ياؽوكاف الالفت في ردود األفعاؿ ىذه، ىو الموقؼ الرمادي لمسمطة الفمسطينية الذي جاء عمى س
وبيف(، دحسبما ورد في تصريح الوزير الفمسطيني اآلنؼ الذكر، وقد تعزز ىذا السياؽ أكثر فأكثر في 
تصريح رئيس السمطة الفمسطينية مدحمود عباس الذي قاؿ: "إف أية تعديالت طفيفة مقتردحة لدحؿ الدولتيف 

 يف".ستدرس خالؿ المفاوضات دحوؿ تنفيذ رؤية دحؿ الدولت ٜٚٙٔعمى دحدود العاـ 
والالفت أيضًا ىو أف بعض المواقؼ الصادرة عف مسؤولي دحركة فتح، جاءت متقدمة في الوضوح 
والتفاصيؿ عف موقؼ السمطة الرسمي، وىذا ما أفصدحت عنو تصريدحات عضو المجنة المركزية نبيؿ شعث 

الدحدود مع الذي قاؿ بشكؿ دحاسـ، إف الجانب الفمسطيني "ال يمكف أف يقبؿ تبادؿ أراض في القدس وفي 
األردف"، في دحيف قاؿ عضو المجنة المركزية لمدحركة مدحمد أشتية، إف معركتنا عمى القدس ىي بالسنتيمتر 
وليس بالدونـ، لذلؾ ىذا األمر يجب أف نتوقؼ عنده كثيرًا، رافضًا في الوقت نفسو كؿ إعالف صدر في 

تبادؿ األراضي يعتبر أمرًا سابقًا واشنطف يفضي الى قبولو تبادؿ األراضي، جازمًا في الدحديث عف أف 
 ألوانو، ويجب أف يكوف نتيجة مفاوضات وليس سمفة يقدميا العرب نيابة عف الفمسطينييف.

وفي الجانب اآلخر، فإف مسؤولي الدولة الصييونية وفي مقدميـ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، رادحوا 
دارة الدفة إلى جية أخرى عندما قاؿ األخير، يزايدوف في الرفض لمتعديؿ المقترح عمى المبادرة العر  بية، بؿ وا 

إف أصؿ النزاع مع الفمسطينييف ليس عمى األراضي بؿ عمى وجود إسرائيؿ كدولة ييودية"، بدحسب ما نقؿ 
 عنو مسؤوؿ دحكومي.

وكانت مصادر إسرائيمية قد كشفت النقاب، عف أف نتنياىو، والمستشاريف المدحيطيف بو، يخشوف أْف يقـو 
ير الخارجية األمريكي، جوف كيري، بتبني إعالف وفد الجامعة العربية والقاضي بتجديد المبادرة العربية وز 

 -وموافقة العرب عمى تبادؿ األراضي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ضمف الدحؿ النيائي لمصراع العربي 
 اإلسرائيمي.

شرطًا لتدحقيؽ السالـ،  ٜٚٙٔسطينية عمى دحدود ميما يكف، فعمى الجانب الفمسطيني أف يتمسؾ بالدولة الفم
ف كانت ىناؾ دحاجة إلى بعض التعديالت الطفيفة عمى الدحدود، فإف ىذا األمر يجب أف يكوف متباداًل  وا 
بالقيمة والمثؿ والنوع: أي سنتيمتر يعطى يجب أف يؤخذ مقابمو سنتميتر آخر، وىناؾ خشية مف أف تستخدـ 

ي مف أجؿ ضـ الكتؿ االستيطانية، وأف تعتبر الكتؿ االستيطانية جزءًا مف "إسرائيؿ" مطمب تبادؿ األراض
المبادرة العربية، والدحقيقة ىي أف "إسرائيؿ" يجب أف تكوف الطرؼ الذي ُيطمب منو تقديـ خطوات مف أجؿ 

 استئناؼ المفاوضات وليس العرب، مشيرة إلى أف تواصؿ االستيطاف ىو الذي يعيؽ المسيرة السممية.
لوفد العربي الذي زار واشنطف مؤخرًا، دحمؿ مقتردحًا مفاده، تعديؿ المبادرة العربية بشأف مبادلة األراضي إف ا

 مع الدولة الصييونية، عمى الريـ مف أف ىذه المبادرة باتت ميتة منذ زمف بعيد .
 21/5/1023، الخميج، الشارقة

 
 لمتفريط ومع ثورة سوريا!! كرافضدحالن  .50

 ياسر الزعاترة 
إيست أوناليف اإلماراتي، فقد كتب مدحمد ددحالف في صفدحتو عمى الفيسبوؾ معمقا عمى  ميدؿب موقع بدحس

الغارات اإلسرائيمية عمى سوريا، ونقؿ إلينا الموقع ما ورد في التعميؽ مف مواقؼ ال يمكف المرور عمييا مّر 
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ثا! وُفرض مف قبؿ األمريكاف الكراـ، السيما أننا إزاء وادحد مف رموز المقاومة الذيف كانوا يرونيا عب
واإلسرائيمييف كمفوض لألمف عمى ياسر عرفات ردحمو اهلل، تماما كما ُفرض سالـ فياض وزيرا لممالية، 

 ومدحمود عباس رئيسا لموزراء.
كاف ددحالف لمعمـ والتذكير فقط أدحد عرابي مشروع دايتوف في قطاع يزة، وبعد الدحسـ العسكري منتصؼ 

ى رعاية المشروع في الضفة الغربية، وتابع مف موقعو المتقدـ في السمطة ودحركة ، تدحوؿ إلٕٚٓٓدحزيراف 
فتح مسار المفاوضات مع أولمرت وليفني، تمؾ التي ُقدمت خالليا تنازالت رىيبة، مف بينيا التنازؿ عف دحؽ 

 العودة وأجزاء مف القدس الشرقية، فضال عف عرض تبادؿ األراضي )يعتبره تفريطا اآلف(!!
ؾ، قبؿ أف ينقمب عميو الرئيس بعد أف تعرض لنجميو )بسوء( كما قيؿ، أو تدحضيره النقالب في رواية كؿ ذل

أخرى، وربما ألنو البعض كاف يمّوح بو كبديؿ جاىز كمما تمكأ عباس في تقديـ المطموب، مع أنو لـ يقصِّر 
أو الدولة المؤقتة( بشكؿ جيد عمميا، إذ يمضي في برنامج السالـ االقتصادي )الدحؿ االنتقالي بعيد المدى 

 جدا.
اآلف، يقيـ ددحالف في دولة عربية خميجية، ويدحظى برعاية خاصة، ومف ىناؾ كتب بطبيعة الدحاؿ الدرر 

 التي سنتوقؼ عندىا اآلف في سياؽ مف اإلشادة بالمواقؼ الوطنية والقومية الجديدة.
ي ادحتدمت بعد الدعوة التي وجييا الشيخ يوسؼ الغارات اإلسرائيمية المتكررة عمى سوريا، والت"قاؿ ددحالف: 

القرضاوي، مف أعمى منبره في قطر، ألميركا والغرب لمتدخؿ عسكريًا ضد النظاـ السوري، ىي لتدمير 
. ىكذا إذف كاف نتنياىو ينتظر "بغض النظر عمف يدحكـ سوريا االستراتيجيةسوريا كدولة وتدمير مقدراتيا 

 يشف عدوانو عمى سوريا )ىؿ لميجمة عميو صمة بزيارتو لقطاع يزة؟(!! اإلشارة مف الشيخ القرضاوي لكي
ومف يدعمو ومف ييمؿ لو، بأف إسرائيؿ عدو شرس يعمؿ مف أجؿ "األكثر إثارة ىو تذكير ددحالف لمقرضاوي 

يراقو في مستنقعات الذؿ واليواف دحتى تُبق واستراتيجيتياإسرائيؿ فقط،  ي مبنية عمى إذالؿ اإلنساف العربي وا 
. اهلل أكبر، أية استنتاجات مذىمة كاف الشيخ، "عمى مشروعيا االدحتاللي االستيطاني والتيويدي في فمسطيف

وأبناء األمة يافميف عنيا، بدليؿ أنيـ ىـ )وليس ددحالف( مف كانوا يمارسوف التنسيؽ األمني معيا، وىـ 
 الذي انقمبوا عمى ياسر عرفات وصوال إلى تييئة األجواء اليتيالو؟!

ليس مف الصعب رؤية مالمح اتفاؽ سري يبمور اآلف مف وراء ظير "دخؿ ددحالف في التدحميؿ، ليقوؿ إنو 
الشعبيف السوري والفمسطيني ييدؼ إلى اإلفراط العربي والفمسطيني الرسمي في التنازالت عف الثوابت 

القوة العسكرية % مف فمسطيف( مقابؿ دحشد ٕٕالوطنية الفمسطينية )الثوابت األصمية عنده ىي فقط 
اإلسرائيمية لمتدخؿ في ثورة الشعب السوري وتدحطيـ القدرات العسكرية السورية ألجياؿ قادمة وتأميف إخراج 

ليس مف الصعب مالدحظة ارتباط الضربة ". وأضاؼ "سوريا مف الصراع العربي اإلسرائيمي إلى األبد
نطف، واستناد كال الدحدثيف عمى فتاوى دينية العسكرية اإلسرائيمية بتصريدحات رئيس الوزراء القطري في واش

 ."مشبوىة دأبت األصوات المأجورة عمى إطالقيا بانتظاـ
، قد تبدى مف خالؿ لقاء كيري_الفروؼ، دحيث سيكوف التدخؿ  ىنا نقوؿ إف التدخؿ الدولي المزعـو

دحديث وفد المبادرة إلجياض ثورة الشعب، وليس العكس. أما التنازالت التي نددنا بيا دوف تردد ممثمة في 
مف ترتيبيا دحيف كاف في  العربية عف القبوؿ بتبادؿ طفيؼ لألراضي، فقد كاف ددحالف موافقا عمييا، وجزءاً 

 السمطة، فيما كاف مستضيفوه أيضا جزءا مف وفد المبادرة التي أمَّنت عمى التنازؿ المشار إليو.
ال أستطيع إال أف أكوف مع "يا أيضا، دحيف قاؿ: بعد االندحياز القومي والوطني، سّجؿ ددحالف اندحيازا أخالق

الشعب السوري الشقيؽ ومطالبتو بالدحرية وسعيو لالنعتاؽ مف النظاـ األسدي واستبداده وقيره، ففمسطيف لف 
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تدحرر أبدا مف قبؿ أنظمة استبدادية قمعية عمى شاكمة نظاـ بشار األسد، ولف تستطيع الشعوب المقيورة 
المناضميف ". لكنو دحذر مف سماىـ "الفمسطيني ما دامت تتعرض لإلبادة والتشريد والمقموعة مناصرة الشعب

. وأف "النمؿ ال يمد النسور وبيضة األفعى إنما ُيخّبئ قشرىا ثعبانا"مف أف  "الدحقيقييف في المعارضة السورية
الدحفاظ "كوا بأف . داعيا إياىـ أف يدر "ىناؾ مف يتاجر بدـ الشعب السوري ويجير معاناتو لمصالدحو الخاصة"

عمى ما تبقى مف سوريا ووقؼ شالؿ الدـ ىو مطمب سياسي وأخالقي كبير، فالدحؿ السياسي ما زاؿ راىنا 
بجموس الجميع عمى طاولة المفاوضات وفؽ اآلليات الدولية المقتردحة وبضمانة عربية ألف سوريا ىي أمف 

الدحؿ العربي ممكف، وخصوصا "أف  . وأضاؼ"قومي عربي، وال يجوز العبث بو تدحت أي مبرر أو مسوغ
إف أتى مف تمؾ الدوؿ العربية الدحريصة عمى سوريا وطنا لكافة أبنائو )مف ىي؟!(، ولـ تتاجر بمعاناة 

 ."السورييف وال بدماء شيدائيـ النازفة، وال بمعاناة الجئييـ المشرديف
دوف أف يقوؿ لنا أيف ىو  ىكذا ينتصر ددحالف لمدحؿ السياسي )العربي(، ويعّرض بقطر بشكؿ مباشر، مف

ذلؾ الدحؿ، أـ أنو يعني الدحؿ الذي يرتب لو الروس واألمريكاف برودحية الدحرب عمى اإلسالمييف الذيف 
 يشكموف عقدة نفسية ألصدقائو؟!

ذا اعتقد أف سيؿ اإلعالـ المدفوع )أسس  إذا اعتقد ددحالف أف ذاكرة الناس مثقوبة إلى ىذا الدحد، فيو واىـ، وا 
يؿ أصدحابو في لندف( يمكف أف يشّوه الوعي الجمعي لمناس فيو مخطئ، ألف جماىير األمة فضائية بتمو 

بوعييا النظيؼ تستطيع التفريؽ بيف الصادؽ والدَّعي، دحتى لو تأثر بعض أبنائيا بدحمالت اإلعالـ بيذا 
 القدر أو ذاؾ.

 21/5/1023، الدستور، عّمان
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 مر كوشع

تثير اليجمات اإلسرائيمية األخيرة عمى أكثر مف أربعيف موقعًا في ريؼ دمشؽ، العديد مف التساؤالت دحوؿ 
توقيتيا ودوافعيا واألىداؼ المرجّوة منيا. ولعؿ ما يثير التساؤؿ أكثر، فضاًل عف االستيجاف واالستغراب، 

ـ السوري، وسعييـ إلى توظيفيا خدمة ىو طبيعة الردود الكالمية التي صدرت عف بعض مسؤولي النظا
الدحرب الشاممة التي يخوضيا نظاميـ ضد يالبية السورييف، مف خالؿ استدراج اإلدانات العربية والدولية، 

 ومدحاوالت تصويرىـ اليجمات، وكأنيا توفر دعمًا إسرائيميًا لممعارضة ولقواىا المسمدحة.
ا مبررًا لتأكيد ادعاءاتو في خوض دحرب، يدعي أنيا "ضد وىذا األمر الذي يفيـ منو مدحاولة النظاـ اتخاذى

كية الصييونية، الداعمة لإلرىابييف"، وبالتالي تبرير المجازر والجرائـ بدحؽ الدحاضنة يالمؤامرة األمر 
االجتماعية لمثورة ولممقاتميف في مختمؼ المناطؽ الثائرة، في دحيف أف أبسط دواعي الكرامة والسيادة الوطنية، 

 والعمؿ عمى منع تكرارىا. –عمى األقؿ-رد عمى االعتداءات المتكررة بالمثؿ تقتضي ال
 توالي الهجمات

ضد مواقع عسكرية سورية، إذ سبؽ وأف  "إسرائيؿ"وليست اليجمات األخيرة، ىي الودحيدة التي قامت بيا 
ركز البدحوث قصفت الطائرات اإلسرائيمية، قبؿ يوميف منيا، أىدافًا في مطار دمشؽ، وقبؿ ذلؾ قصفت م

العممية في منطقة "جمرايا"، وىدفًا آخر، قيؿ إنو قافمة صواريخ متطورة، كانت تتجو ندحو الدحدود المبنانية، 
 في طريقيا إلى دحزب اهلل المبناني.
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بسمسمة ىجمات وانتياكات لألجواء السورية، وقصفت بعض المواقع في العمؽ السوري  "إسرائيؿ"وقد قامت 
، ٜٗٚٔمايو/أيار  ٖٔإال أنيا ومنذ اتفاقية فؾ االشتباؾ، التي وقعت في جنيؼ في عمى فترات متعاقبة، 

، ٖٕٓٓكانت تستيدؼ مواقع عديدة لمجيش السوري في لبناف، لكف في الخامس مف أكتوبر/تشريف األوؿ 
بأنو معسكر  "إسرائيؿ"قامت الطائرات اإلسرائيمية بقصؼ معسكر "عيف الصادحب" قرب دمشؽ، ووصفتو 

ب لجماعة الجياد الفمسطينية، وشكؿ وقتيا أوؿ عمؿ عسكري إسرائيمي داخؿ األراضي السورية منذ تدري
 عشريف عامًا.

وأثناء قصؼ عيف الصادحب كانت المقاتالت اإلسرائيمية تدحمؽ فوؽ القصر الرئاسي، ىو أمر سكتت عنو 
بقصؼ  ٕٙٓٓيوليو/ تموز السمطات اإلسرائيمية، ثـ قامت الطائرات اإلسرائيمية في الخامس عشر مف 

مواقع لمفرقة الثالثة التابعة لمجيش السوري، تقع في المنطقة العازلة بيف نقطة دحدود "المصنع" المبنانية 
، فقد قامت الطائرات اإلسرائيمية ٕٚٓٓو"جديدة يابوس" السورية. أما في السادس مف سبتمبر/ أيموؿ 

 قيؿ أنو كاف مفاعاًل نوويًا في طور التشييد.بقصؼ موقع "الكبر" في مدحافظة دير الزور، الذي 
عمى مناطؽ عسكرية دحساسة في العمؽ  "إسرائيؿ"وبالريـ مف االعتداءات واليجمات المتكررة التي شنتيا 

السوري، إال أف النظاـ لـ يرد عمى أي منيا، وكاف يبدو وكأنو عاجز عف القياـ بأي فعؿ يردع إسرائيؿ، 
بيانات عنترية/ثورية، ترد فييا عمى الدواـ عبارات "العدواف الغاشـ"،  بإصدار -في كؿ مرة–ويكتفي 

و"الصمود" و"المقاومة" و"الممانعة""، ثـ تكرر نفس الالدحقة "إف سوريا تدحتفظ بدحؽ الرد في الزماف والمكاف 
العدو المناسبيف"، وبعد فترة مف الزمف يأتي التبرير بعدـ القياـ بأي فعؿ مضاد مف خالؿ االدعاء بأف "

الصييوني يريد جّر سوريا إلى دحرب، اختار توقيتيا" بما يعني أف النظاـ واع لمفخ المنصوب لو، ولف يقع 
 فيو.

لكف ما يفسر عدـ رد النظاـ السوري عمى كؿ تمؾ االعتداءات، القديمة والجديدة، ىو أنيا لـ تكف تستيدؼ 
عمؿ عمى ذلؾ، ألف الميـ بالنسبة لػ "القيادة النظاـ وتركيبتو، وليس المقصود منيا إسقاط النظاـ أو ال

السورية التاريخية" ىو ليس سوريا وناسيا، وليس الجيش السوري وقدراتو، وال السيادة الوطنية السورية، بؿ 
ىو المدحافظة عمى النظاـ إلى األبد، األمر الذي يفسر الدحرب الشاممة، التدميرية والتطييرية، التي بدأىا 

السوي، منذ أكثر مف أربعة وعشريف شيرًا، ألنو تجرأ وطالب بإسقاط النظاـ، ورموز  النظاـ عمى الشعب
 النظاـ يعمموف جيدًا أف ثورة الشعب السوري لف تيدأ أو تستكيف قبؿ إسقاطيـ.

 العجز والحسرة
 يترافؽ عجز النظاـ عف الرد عمى االعتداءات اإلسرائيمية بدحسرات ويصات لدى يالبية السورييف، إذ فضالً 
عف الشعور باإلدحباط مف عدـ القدرة عمى الرد، ينتاب السوري إدحساس بالذؿ والميانة، وبأف األمواؿ، التي 
دفعيا مف قوتو اليومي، مف أجؿ دعـ جيشو الوطني وتسميدحو، لمدفاع عنو وعف الوطف، لـ تذىب إلى ىذا 

عداده، كاف اليدؼ منو  مواجية الشعب والتدحكـ بو، دحيث لـ اليدؼ المنشود، بؿ إف تسميح الجيش وتدريبو وا 
تتواف السمطة الدحاكمة، دحيف شعرت باالىتزاز، مف توجيو قطعات الجيش القتدحاـ ودّؾ المدف والبمدات 

 والقرى، ورادحت الطائرات والصواريخ والدبابات تقصؼ الثوار، وتستيدؼ المدنييف، أطفااًل ونساء ورجااًل.
عور بالرضى عند التخمص مف أي صاروخ أو طائرة مقاتمة أو لذلؾ مف الطبيعي أف يتولد لدى البعض ش

دبابة، ألنيا كانت ستوجو إلى صدور السورييف وأماكف عيشيـ وسكناىـ، خصوصًا وأف الغارات اإلسرائيمية 
استيدفت ألوية لمدحرس الجميوري والفرقة الرابعة، التي أمعنت في قتؿ السورييف، وأذاقتيـ الموت، وألدحقت 



 
 
 

 

 

           31ص                                    1857العدد:                21/5/1023األحد  التاريخ:

راب بأماكف سكنيـ وأرزاقيـ، لكف الغصة سرعاف ما تصيب صادحب ىذا الشعور، ألف العدو الدمار والخ
 اإلسرائيمي ىو مف فعؿ ذلؾ.

ونظرًا ألف يالبية السوريوف اعتادوا عمى سموؾ نظاميـ الدموي، المدحابي لسياسات وتوجيات الواليات 
اؼ بشرعيتو وبقائو في السمطة، وبدوره في كية ودوؿ الغرب عمومًا، خاصة فيما يتعمؽ باالعتر يالمتدحدة األمر 

، فإنيـ يروف في اليجمات "إسرائيؿ"المنطقة واإلقميـ، مقابؿ تدحويؿ جبية الجوالف إلى جبية دحماية ألمف 
اإلسرائيمية األخيرة نوعًا مف التغطية عمى جرائـ النظاـ ومجازوه التطييرية في البيضا وبانياس وسواىا، 

 الطائفي المعمف. والتي أخذت طابع التطيير
تدحدثت عف رسالة تطميف لمنظاـ، مفادىا أف ىجماتيا ال  "إسرائيؿ"وما يزيد مف االعتقاد بذلؾ، ىو أف 

تستيدؼ إسقاطو، أو دحتى إضعافو، كونيا استيدفت صواريخ إيرانية، وأرادت منعيا مف الوصوؿ إلى دحزب 
 اهلل المبناني.

 السموك العدواني وحمفاء النظام
ال يفوتوف أية فرصة، مف أجؿ صوف  "إسرائيؿ"ؾ اإلسرائيمي العدواني أف ساسة وجنراالت يكشؼ السمو 

وتقوية أمف كيانيـ ومصالح مستوطنييـ، بما يعني العمؿ عمى إضعاؼ قدرات سوريا العسكرية إلى درجة 
 إفقادىا القدرة عمى تيديدىا في أي وقت مف األوقات.

مية عمى المواقع العسكرية الدحساسة، ىدفيا ضرب القدرة السورية عمى وفي ىذا اإلطار، فإف الغارات اإلسرائي
وساستيا بدؤوا يتدحسسوف قرب نياية النظاـ، وبالتالي  "إسرائيؿ"تشكيؿ أي خطر عمييا، خاصة وأف جنراالت 

مية ، أف تقع بيد الثوار السورييف، أو المجموعات اإلسالاستراتيجيةال يريدوف ألية أسمدحة متطورة، أو قدرات 
 المسمدحة والمتشددة، مما سيشكؿ خطرًا عمييا، سواء في المنظور البعيد أو القريب.

والخطير في األمر أف دحمفاء النظاـ السوري لـ يقوموا بأي رّد فعؿ يرتقي إلى مستوى الدحدث العدواني، 
عمى إيراف، أف أي اعتداء عمى سوريا ىو اعتداء  -في أكثر مف مناسبة–فساسة إيراف وماللييا اعتبروا 

وكذلؾ زعـ قادة دحزب اهلل المبناني، لكف يبدو أف االعتداء الذي قامت بو إسرائيؿ لـ يستيدؼ سوريا، ألف 
سوريا في دحساباتيـ ىي النظاـ الممانع والمقاوـ فقط، بؿ واتخذوا اليجمات مناسبة إلبداء االستعداد اإليراني 

الرد عمى  -اليـو–لجيش السوري في إيراف، ىدفو لتدريب الجيش السوري، وال يعتقد عاقؿ أف تدريب ا
االعتداءات اإلسرائيمية، بؿ لزجيـ في مجازر التطيير المذىبي في بانياس وفي معارؾ القصير والست 

 زينب وسوى ذلؾ.
ىي مف قاـ بيا،  "إسرائيؿ"أما ساسة روسيا، فمـ يجدوا سوى إبداء القمؽ مف توارد أنباء عف اليجمات، ألف 

كية، لكاف الصوت الروسي سيرتفع ياف مف قاـ بيا ىو فرنسا أو بريطانيا أو الواليات المتدحدة األمر أما لو ك
عاليًا، ويجعجع مستنكرة العدواف بشدة، وسيغذي لدييـ الزعـ بوجود مؤامرة أطمسية قطرية سعودية عمى 

ـ أيضًا مع صوف ودحماية دحميفيـ الممانع، في دحيف أف صمتيـ أماـ العدواف اإلسرائيمي مبرر لدييـ، ألني
، ويقروف بأف ليا الدحؽ في أف تتخذ أية خطوة استباقية في سبيؿ ذلؾ األمف، بوصفو الخط "إسرائيؿ"أمف 

األدحمر الدحقيقي لدى ساسة كؿ مف روسيا والواليات المتدحدة األميركية، األمر الذي يفسر تمامًا وجود توافؽ 
 روسي أميركي إسرائيمي في الممؼ السوري.

قى أف النظاـ السوري لـ يعد يكترث، إال في البدحث عف سبؿ تمكنو مف الوقوؼ في وجو إرادة يالبية ويب
لألجواء السورية ولمقدرات البمد وجيشو، بقدر ما ييتـ بتوظيؼ  "إسرائيؿ"شعبو، ولف ييتـ كثيرًا في استبادحة 

لى ذلؾ في دحربو الشاممة ضد الثورة السورية وناسيا، خاصة وأنو دحّوؿ سوري ا إلى سادحة دحرب مفتودحة، وا 
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بؤرة لمصراعات اإلقميمية والدولية، وراح يتمادى في مجازره الطائفية، مستندًا إلى العجز الدولي عف ردعو 
 دحياؿ ما يقترفو مف جرائـ ومجازر بدحؽ يالبية السورييف.

 20/5/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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