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 لم تواكبها خطة سياسية إذاخطة كيري االقتصادية ترفض  الفمسطينية السمطة 2

لت ردود الفعؿ تواأف  ،محمد عبد اهلل نقاًل عف مراسميا راـ اهلل مف 22/5/2013القدس، القدس،  ذكرت
عمى الخطة االقتصادية التي أعمف عنيا وزير الخارجية األمريكي جوف كيري أمس خالؿ فعاليات المنتدى 

 االقتصادي العالمي "دافوس" في منطقة البحر الميت باألردف.
وكاف أوؿ الرافضيف لمحموؿ المرحمية الرئيس محمود عباس الذي قاؿ أمس خالؿ ندوة كسر الجمود التي 

ش المنتدى، أنو يرفض بالمطمؽ أية حموؿ مرحمية لمقضية الفمسطينية، مشيرًا أف طرح كيري أقيمت عمى ىام
يؤجؿ الخالؼ وال يحمو، "ألف السالـ االقتصادي تمت تجربتو خالؿ والية سابقة لرئيس الحكومة اإلسرائيمية 

 الحالي بنياميف نتنياىو".
ولة ذات الحدود المؤقتة، "أو حموؿ اقتصادية وتجاىؿ أنو وشعبو لف يقبموا بالحموؿ المرحمية والد عباسوأكد 

 الحموؿ السياسية، وىناؾ ضرورة ممحة إلطالؽ سراح جميع األسرى في السجوف اإلسرائيمية".
مف جانبو، قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف د.صائب عريقات خالؿ اتصاؿ ىاتفي معو صباح اليوـ أف 

نو ال يريد أف يرفع كثيرًا مف سقؼ التوقعات، "لعدة أسباب أىميا أف خطة كيري عمى الرغـ مف أىميتيا إال أ
 الحكومة اإلسرائيمية ترفض مبدأ حؿ الدولتيف.

بدوره، قاؿ أميف عاـ حزب الشعب الفمسطيني بساـ الصالحي أف الخطة االقتصادية التي أعمف عنيا وزير 
 ينية لالقتصاد اإلسرائيمي مستمرة.الخارجية األمريكية ستعزز االحتالؿ، وستبقي التبعية الفمسط

وأضاؼ، إف الذىاب لمخيار االقتصادي لوضع حؿ سياسي سيكوف مصيره الفشؿ، "نحف نعيش صراعًا 
 تاريخيًا مع االحتالؿ، وال يمكف ألربعة مميارات أف تنيي ىذا الصراع بالكامؿ".

الدكتور محمد  أف، كفاح زبوف انقاًل عف مراسمي راـ اهلل مف 82/5/8102الشرق األوسط، لندن،  وأضافت
إف القيادة الفمسطينية لف تقدـ تنازالت سياسية مقابؿ  ،مصطفى رئيس صندوؽ االستثمار الفمسطيني قاؿ
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التسييالت االقتصادية )التي يطرحيا وزير الخارجية األميركي جوف كيري(، مؤكدا أف العنصر االقتصادي 
 طينيوف.لف يكوف األوؿ والوحيد الذي ييتـ بو الفمس

أي ترتيبات يجب أف تكوف ضمف إطار سياسي يضمف دولة »المحمية: « موطني»وقاؿ مصطفى  إلذاعة 
وأضاؼ: «. ، وعاصمتيا القدس الشرقية، وتضمف حقوؽ الالجئيف7691فمسطينية عمى حدود عاـ 

 ."األولوية اآلف لمرجعية الحؿ السياسي"
 
ثقافة شعبناهنية: االفتخار بالتعاون مع االحتالل ليس من  

قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية إف التصريحات التي تفتخر بالتعاوف مع االحتالؿ اإلسرائيمي 
 غريبة عف ثقافة شعبنا ومقاومتو.

وأكد ىنية خالؿ مراسـ افتتاح مسجد عمر بف عبد العزيز في بمدة بيت حانوف ظير االثنيف أف المقاومة 
 جندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط قادرة وممتزمة بأف تحرر كؿ األسرى.الفمسطينية التي أسرت ال

وقاؿ "تابعنا العروض المتكررة مف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري عمى السمطة، وعرض عمينا مراًرا 
بؿ الكثير مف المقاءات واألمواؿ واإلغراءات، لكننا قمنا إننا نريد القدس وفمسطيف وحؽ العودة وال يمكف أف نق

 بديال عف الوطف بكؿ ماؿ الدنيا".
وأكّد ىنية أّف األمة ال ُتمّجد المفرطيف وال تحتـر المنيزميف، مشدّدا أّننا "لف نتنازؿ عف شبر مف أرض 

 فمسطيف وال عف القدس وحؽ العودة".
 22/5/2013السبيل، عمان، 

 
 واصل اقتحام األقصىت في ظل   "بيريز -عباس "التشريعي الفمسطيني يدين لقاء  المجمسرئيس  3

أداف رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني عزيز دويؾ لقاء رئيس السمطة الفمسطينية : حمزة حيمور -السبيؿ
محمود عباس مع نظيره اإلسرائيمي شيمعوف بيريز عمى ىامش مؤتمر دافوس، في الوقت الذي اقتحـ بو 

المقاء مستيجنًا وال يقبمو الشارع الفمسطيني،  عشرات المتطرفيف الصياينة المسجد األقصى المبارؾ، معتبراً 
نما تحاوؿ قيادة السمطة فرضو عمى الشعب.  وا 

كيؼ يقبؿ أبو مازف مصافحة رئيس الكياف الصييوني في « السبيؿ«وتساءؿ دويؾ في تصريح خاص لػ
رفات الوقت الذي يقتحـ بو المستوطنوف المسجد األقصى المبارؾ ويدنسوف باحاتو، واصفًا تمؾ التص

 بالمستيجنة والمستغربة.
إف االعتداءت اإلسرائيمية عمى المقدسات تقابؿ بأريحية مف قيادة السمطة، األمر الذي أدى »وأضاؼ دويؾ: 

 «.إلى إىدار كرامة المواطف الفمسطيني
وبما يخص المصالحة الفمسطينية، اعتبر دويؾ تصريحات القيادي في حركة فتح عزاـ األحمد بتشكيؿ 

الفمسطينة خالؿ أياـ، بأنيا رسالة واضحة لمف يحاوره بالقاىرة، فاألحمد يضرب بعرض الحائط كؿ  الحكومة
 اتفاقات المصالحة، ويتصرؼ بشكؿ أحادي.

المصالحة أبعد ما تكوف عمى أرض الواقع وىي تراوح مكانيا، مضيفًا، أف ما يقاؿ حوؿ البدء »وتابع: 
 «.عمى األرضبتطبيؽ ممفاتيا بالتوازي يخالؼ ما يحدث 

 22/5/2013السبيل، عمان، 
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 خطة كيري االقتصادية لها مخاطر كبرى غزة: فيحكومة ال 4
قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة الفمسطينية في غزة طاىر النونو إف مشروع ما يسمى "السالـ االقتصادي" : غزة

وطني الفمسطيني الذي أعمنو وزير الخارجية األمريكي "جوف كيري" لو مخاطر كبرى عمى المشروع ال
 ومرفوض لعدة اعتبارات.

وأوضح النونو في تصريح نشره فجر اليوـ الثالثاء عمى حسابو في "الفيسبوؾ" أف "ىذا المشروع ال يختمؼ 
عف ادعاءات تحويؿ األراضي الفمسطينية إلى سنغافورة الشرؽ األوسط وكاف ذلؾ غطاء ألكبر عممية خداع 

 تنازالت خطيرة وتراجع في المشروع الوطني".لترويج اتفاؽ أوسمو وما تبعو مف 
مف أجؿ تكريس االنقساـ، مؤكدًا أف  2002وأشار إلى أف ىذه الوعود تكررت مع مؤتمر "أنابوليس" عاـ 

 "النتيجة الوسمو وانابوليس تضاعؼ االستيطاف عشرات المرات وشرعنة االستيالء عمى القدس".
مثؿ شعبنا السيما تصريحات أبو مازف األخيرة التي ىي خطيرة وختـ تصريحو قائاًل: "إف ىذا المنيج ال ي

لى أي معسكر تنتمي".  لمغاية وتتطمب موقؼ واضح مف فصائؿ منظمة التحرير وا 
 22/5/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 الالجئين الفمسطينيينالحكومة السورية لتوفير األمن والحماية لمخيمات  يدعوزكريا األغا  5

أشرؼ اليور: دعا الدكتور زكريا األغا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الحكومة  -غزة 
السورية بتوفير األمف والحماية لمخيمات الالجئيف الفمسطينييف، في ظؿ األحداث الدائرة ىناؾ، وأكد عمى 

 عدـ تدخؿ الفمسطينييف في األحداث السورية.
ة عمى رأس وفد فمسطيني رفيع لإلطالع عمى أوضاع الالجئيف ىناؾ، خالؿ وقاؿ األغا الذي يزور سوري

لقائو مع فيصؿ المقداد نائب وزير الخارجية السوري، أنو يجب الحفاظ عمى خصوصية المخيمات 
، ’ضيوؼ عمى أرضيا لحيف عودتيـ إلى ديارىـ‘الفمسطينية، باعتبار أف الالجئيف الفمسطينييف في سورية 

 ’.لف يتدخموا في الشأف السوري الداخمي‘ـ مشددا عمى أني
وشدد خالؿ لقائو نائب وزير الخارجية والمغتربيف السوري فيصؿ المقداد، األحد، في مقر وزارة الخارجية 
السورية بدمشؽ عمى ضرورة أف يتـ إطالؽ سراح المعتقميف مف الالجئيف الفمسطينييف وتسييؿ حركة 

آمنة لمذيف نزحوا مف مخيماتيـ بحثًا عف مالذ آمف ليـ نتيجة الصراع  الالجئيف في المخيمات وتأميف عودة
 الدائر.

 22/5/2013القدس العربي، لندن، 
 

 : منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطينيالفمسطيني الوطنيالمجمس  6
مة التحرير الفمسطينية أكد المجمس الوطني الفمسطيني في بياف لو أمس أف منظ: كماؿ زكارنة -عماف 

ستبقى الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني في كافة أماكف تواجده، وأنيا كانت وما زالت وستبقى أداة 
لتأسيس « 94«وشدد المجمس بمناسبة الذكرى الػ استنياض الفعؿ النضالي والسياسي لمشعب الفمسطيني.

لتي انطمقت مف أجميا منذ المؤتمر األوؿ الذي عقد في منظمة التحرير الفمسطينية أف المبادئ واألىداؼ ا
، ستبقى ىي الموجية والحاكمة لمسيرة النضاؿ الوطني 1499القدس في الثامف والعشريف مف أيار عاـ 

 الفمسطيني، وجامعة لكؿ القوى والفصائؿ والمستقميف وكؿ الطاقات الفمسطينية.
 22/5/2013الدستور، عمان، 
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  قتصادية "تسويق لموهم وخداع لمرأي العام"كيري اال خطةحماس:  7

اعتبػػر النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس فػػوزي برىػػـو الخطػػة االقتصػػادية التػػي تحػػدث عنيػػا وزيػػر الخارجيػػة : غػػزة
األمريكػػي جػػوف كيػػري، تسػػويقا لمػػوىـ وخػػداعا لمػػرأي العػػاـ، وحرقػػا لموقػػت لصػػالح الكيػػاف اإلسػػرائيمي يجػػب أال 

 تنطمي عمى أحد.
يجػػب أف يحػػذر منيػػا :« أمػػس االثنػػيف « الفيسػػبوؾ«تصػػريح صػػحفي نشػػره عمػػى صػػفحتو بػػػوقػػاؿ برىػػـو فػػي 

الجميػػع وال يتسػػػاوؽ معيػػػا، ولطالمػػا سػػػوقت اإلدارات األمريكيػػػة لمثػػؿ ىػػػذه الخطػػػط والبػػرامج المضػػػممة، والتػػػي 
 «.بموجبيا استكمؿ االحتالؿ اإلسرائيمي مجمؿ خططو ومشاريعو التيويدية والعنصرية المتطرفة

ر الناطؽ باسـ حركة "حماس" زيارات كيػري المتكػررة إلػى المنطقػة ولقاءاتػو المتعػددة مػع رئػيس السػمطة واعتب
 الفمسطينية محمود عباس "تثير شكوًكا كثيرة حوؿ مستقبؿ المصالحة وحقوؽ الشعب الفمسطيني ومقاومتو".

الشػػعب الفمسػػطيني  وأشػػار إلػػى أف "الحػػديث كثػػر حػػوؿ العػػودة إلػػى المفاوضػػات، وىػػي األخطػػر عمػػى وحػػدة
وحقوقو، نتيجة لضغوط ما زالت تمارسيا اإلدارة األمريكية عمى السمطة الفمسطينية تارة؛ وعبػر تسػويؽ الػوىـ 
لمشػػعب الفمسػػطيني تػػارة أخػػرىا وخػػداع الػػرأي العػػاـ بمػػا أطمقػػوا عميػػو مبػػادرة حسػػف النوايػػا مػػف قبػػؿ االحػػتالؿا 

 والتي بات يسوؽ ليا جوف كيري وغيره".
 87/5/8523، الفمسطيني لإلعالمالمركز 

 
 من ثقافتنا ومن يرفضها يتنكر آلالم شعبنا اإلسرائيميين الجنود  أسرأبو عبيدة:  8

قػػاؿ أبػػو عبيػػدة النػػاطؽ باسػػـ كتائػػب القسػػاـ الجنػػاح العسػػكري لحركػػة حمػػاس إف عمميػػات أسػػر : صػػفا –غػػزة 
وأكػد أبػو عبيػدة  ا وىػي مفخػرة لػو ولمقاومتػو.جنود إسرائيمييف لمبادلتيـ بأسرانا االبطاؿ مف صميـ ثقافة شػعبن

فػػي تغريػػدة عمػػى "تػػويتر" الثالثػػاء عمػػى أف مػػف يػػرفض أسػػر الجنػػود اإلسػػرائيمييف يتنكػػر آلالـ ومعانػػاة آالؼ 
 األسرى التواقيف لمحرية.

 88/5/8523، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 "االنهزامية"تصريحات عباس في األردن بـ تصف "الجهاد" 9
ػػػ يػػو بػػػي آي: وصػػفت حركػػة الجيػػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف، االثنػػػيف، تصػػريحات الػػرئيس الفمسػػػطيني  ةغػػز 

محمػػود عبػػاس فػػي المنتػػدى االقتصػػادي العػػالمي لمشػػرؽ األوسػػط عمػػى الجانػػب األردنػػي مػػف البحػػر الميػػت، 
 ’.االنيزامية’بػ

فمسػػطينية فػػي المػػؤتمر بظػػؿ مشػػاركة السػػمطة ال‘وقػاؿ المتحػػدث باسػػـ الحركػػة داوود شػػياب، فػػي تصػريح، إف 
، مسػتنكرًا اسػتقباؿ األردف لسياسػييف ورجػاؿ ’مشاركة إسرائيمية واسعة، ما ىي إال غطاء لمتطبيػع مػع إسػرائيؿ

 أعماؿ وصحافييف إسرائيمييف.
الػػذيف يفتخػػر عبػػاس بمعػػادتيـ بأسػػمحتيـ، ىػػـ مػػف يقمعػػوف وينّكمػػوف بأبنػػاء ‘وأضػػاؼ أف الجنػػود اإلسػػرائيمييف 

طيني في مدف الضفة، وىو ما تؤكػده تقػارير دوليػة تفيػد بارتفػاع ظػاىرة االعتػداء عمػى المػواطنيف شعبنا الفمس
 ’.وخاصة األطفاؿ منيـ

عالقة أمنية بالمقاـ األوؿ، وىذا ما أكدتػو ‘وأشار إلى أف العالقة التي تربط السمطة الفمسطينية بمسرائيؿ ىي 
 ’.يؽ األمني مع االحتالؿتمؾ التصريحات عند تأكيد الرئيس عباس عمى التنس
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 88/5/8523، القدس العربي، لندن
 

 "الشعبية": استقبال بيريز باألردن وعقد المقاءات معه إمعان في التطبيع والوهم  25
اعتبػػرت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف اسػػتقباؿ وعقػػد المقػػاءات مػػع رئػػيس دولػػة االحػػتالؿ : غػػزة )فمسػػطيف(

كبيػػر المرافػػؽ لػػو مػػف رجػػاؿ االعػػالـ واالعمػػاؿ، إمعانػػا فػػي التطبيػػع والػػوىـ شػػيموف بيريػػز فػػي االردف والوفػػد ال
والتضػميؿ الػػذي قالػػت بأنػػو "يجػػري نشػػره عالميػػًا مػػف جديػد فػػي المنتػػدى االقتصػػادي العػػالمي المنعقػػد عمػػى فػػي 

 البحر الميت".
الفػًأ لتاريخػو وحقيقػة ( ىػذه المقػاءات ىػدفًا لالحػتالؿ، يرمػي خ5|87ورأت الجبية في بيػاف ليػا اليػوـ االثنػيف )

دوره تقديـ رئيس دولة االحتالؿ كرجؿ صانع سالـ، فيمػا يعمػـ الجميػع بأنػو ال يحػدد او يقػرر سياسػة حكومػة 
 االحتالؿ.

وأضاؼ البياف: "اف ما يقوـ بو بيريز ال شيء سوى تسويؽ سياسة حكومة االستيطاف والحػرب وخػداع الػرأي 
يسػمى بحػؿ الػػدولتيف، فػي وقػت يجػري عمػى قػدـ وسػاؽ تيويػد مدينػػة العػاـ بػالكالـ المعسػوؿ عػف السػالـ ومػا 

القدس وتنكره المطمؽ لمقانوف الدولي واالنساني والتػممر السػافر عمػى فمسػطيف والمنطقػة وعمػى الشػقيقة سػوريا 
 لتقويض مكانتيا شعبا ودولة وموقفا ودورا".

لثنائية بالمرجعية االمريكية والعودة لييئة وطالبت الجبية بالكؼ عف المراوحة في دائرة المفاوضات والحموؿ ا
االمـ المتحدة ومنظماتيا لتنفيذ قراراتيا ذات الصمة، باعتبار ىذه القرارات المعيار الحاسـ لمموقؼ مف السالـ 

 ومف االحتالؿ واالستيطاف.

 87/5/8523قدس برس، 
 

 ديدة ستراتيجية فمسطينية جاعباس زكي: قرار توسيع نفوذ المستوطنات يستدعي  22
أكػػد عبػػاس زكػػي، عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" المفػػوض العػػاـ لمعالقػػات العربيػػة : راـ اهلل )فمسػػطيف(

والصػيف الشػػعبية، أف قػرار االحػػتالؿ االسػرائيمي توسػػيع منػػاطؽ نفػوذ المسػػتوطنات مسػاحة ثمانيػػة آالؼ دونػػـ 
 يستدعي تبني إستراتيجية جديدة في مواجية االحتالؿ.

(، أف الكشػػػؼ عػػػف ذلػػػؾ المخطػػػط خػػػالؿ وجػػػود وزيػػػر 5|87تصػػػريحات لػػػو اليػػػـو االثنػػػيف ) ورأى زكػػػي فػػػي
الخارجيػػػة األمريكػػػي جػػػوف كيػػػري فػػػي المنطقػػػة وغػػػداة خطػػػاب بيريػػػز فػػػي منطقػػػة البحػػػر الميػػػت أمػػػاـ المنتػػػدى 
االقتصادي العالمي، يؤكد أف الحؿ مف وجية نظر اسرائيؿ ال يكػوف اال عمػى جثػة الػوطف والشػعب والقضػية 

 .أنو في ظؿ التفكير بالمفاوضات؛ فمف إسرائيؿ تعدـ كؿ تطمع نحو المستقبؿ""وأكد  فمسطينية.ال

 87/5/8523قدس برس، 
 

 عن الطعام إلى تفعيل التضامن مع األسرى األردنيين المضربين  يدعوخضر عدنان  28
رى الفمسػطينييف، دعا خضر عدناف القيادي في حركة الجياد إلى تفعيؿ التضامف مع األس: )فمسطيف( جنيف

حاممي الجنسية األردنية، والمضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي لميوـ السابع والعشريف عمى 
 التوالي.

وقاؿ القيادي، الذي أفرج عنو سابًقا بعد إضػراب عػف الطعػاـ داـ نحػو شػيريف خاضػو فػي سػجوف االحػتالؿ، 
اؾ واجب عمى الفمسػطينييف يقضػي بػالوقوؼ إلػى جانػب كػؿ ( إف "ىن5|87في حديث لػ"قدس برس" االثنيف )

أسير قدـ لمقضية الفمسطينية واعتقؿ في سبيميا، ومف ضمنيـ األسرى حاممي الجنسػية األردنيػة"، مشػيًرا إلػى 
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أف "المطمػػوب مػػف الجميػػع عػػدـ التقصػػير فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وتطػػوير أسػػاليب وأشػػكاؿ التضػػامف مػػع األسػػرى 
 سر الجمود الحاصؿ لموقوؼ إلى جانبيـ"، كما قاؿ.المضربيف عف الطعاـ وك

ودعا األسير المحرر الحركات الطالبية الفمسطينية القياـ بواجبيا في دعـ األسرى وخطواتيـ النضالية داخؿ 
كمػػػا أرجػػػع عػػػدناف التراجػػػع فػػػي دور الجامعػػػات عمػػػى السػػػاحة النضػػػالية الفمسػػػطينية إلػػػى مػػػا أسػػػماه  السػػػجوف.

لضفة الغربية، باإلضافة لالنقساـ الفمسطيني الذي انعكس بشكؿ واضح عمى الجامعات "القبضة األمنية في ا
 ومساىماتيا البارزة في القضية الفمسطينية بمختمؼ االتجاىات"، حسب قولو.

 87/5/8523قدس برس، 
 

 : عباس يتشدق بالتنسيق األمني ويبيع قضية األسرى المصريمشير  23
رد الناطؽ باسـ حركة حماس مشير المصري، عمى تصريحات عباس : حبيب أبومحفوظ ووكاالت -السبيؿ 

ليس موقؼ حمػاس فحسػب الػرافض »في مؤتمر دافوس الذي انتيت أعمالو في منطقة البحر الميت بالقوؿ: 
. تصريحات «: »السبيؿ»وقاؿ في تصريح خاص لػ لتصريحات عباس، بؿ ىو موقؼ كؿ وطني وحر ومقاـو

ع لممواقػؼ وتشػدؽ ال يعبػر إال عػف قػيـ ىابطػة وسػموؾ مشػيف، مؤكػدًا أنيػا عباس غريبة ومستيجنة، وىػي بيػ
 تختمؼ تمامًا عف قيـ ونضاالت الشعب الفمسطيني.

وقاؿ المصري: عباس يتشدؽ بالتنسيؽ األمني، ويبيع قضػية األسػرى إلرضػاء الصػياينة واالمريكػاف ويبحػث 
 فقط عف مكاسب مادية بحتة.

 88/5/8523، السبيل، عم ان
 

 س تتهم أمن السمطة باعتقال ثالثة أسرى محررين من بيت لحم حما 24
قالت حركة حماس إف أجيػزة األمػف التابعػة لمسػمطة الفمسػطينية )جنػاح الضػفة الغربيػة( : بيت لحـ )فمسطيف(

تواصؿ حممة االعتقاالت واالسػتدعاءات السياسػية التػي تشػنيا بحػؽ أبنػاء الحركػة فػي الضػفة، حيػث اعتقمػت 
اسػػػتدعت رابعػػًا لمتحقيػػػؽ فػػػي مقراتيػػا، فػػػي حػػػيف رفضػػت تنفيػػػذ قػػػرار قضػػائي  بػػػاإلفراج عػػػف أحػػػد ثالثػػة مػػػنيـ و 

 المعتقميف.
 87/5/8523قدس برس، 

 
 لقاءات عباس كيري بنتائجالفمسطيني والمقاومة غير ممزمان  الشعبر: احركة األحر  25

ينية خالػػػد أبػػػو ىػػػالؿ، أف أكػػػد األمػػػيف العػػػاـ لحركػػػة األحػػػرار الفمسػػػط: حبيػػػب أبومحفػػػوظ ووكػػػاالت -السػػػبيؿ  
الشػػعب الفمسػػطيني ومقاومتػػو غيػػر ممػػزميف عمػػى اإلطػػالؽ بمػػا ينػػتج عػػف لقػػاءات محمػػود عبػػاس وجػػوف كيػػري 

إف شػعبنا الفمسػطيني بفصػائمو المقاومػة تتػابع بحػذر شػديد «: »السبيؿ«وقاؿ أبو ىالؿ في تصريح لػ األخيرة.
اس مف خطوات إلعادة الحياة في جسد عممية التسوية ما تقوـ بو السمطة الفمسطينية وعمى رأسيا محمود عب

 «.التي وصفيا بالميتة أصاًل ومنذ زمف بعيد
 88/5/8523، السبيل، عم ان

 
 في فتح أبو عمي شاهين  القياديوفاة غزة:  26

توفي فجر اليوـ بمدينة غزة عضو المجمس الثوري لحركة فتح "عبد العزيز شاىيف" المعروؼ باسـ "أبو عمي 
 بعد أف صراع مع المرض.شاىيف" 
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وكػػاف شػػاىيف يعػػاني مػػف توقػػؼ كامػػؿ لعمػػؿ الكبػػد خػػالؿ األشػػير الماضػػية مػػا أدى لتػػدىور صػػحتو بصػػورة 
 ساعة قبؿ أف يتوفى في مشفى الشفاء في مدينة غزة. 82ودخؿ في غيبوبة مدة  سريعة،

 88/5/8523، فمسطين أون الين
 

 ركة في األعباءفي حكومة ال تقر قانونًا لممشا نشاركلن لبيد:  27
ىدد الشريؾ الرئيسي في االئتالؼ الحاكـ الذي يتزعمو رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف : رويترز –القدس 
باالنسحاب مف الحكومة ما لـ يوافؽ الوزراء عمى اقتراح بمنياء اإلعفاء واسع النطاؽ الذي يتمتع بو  نتنياىو

 إللزامي.طمبة المعاىد الدينية الييودية مف التجنيد ا
وفشمت لجنة عينتيا الحكومة في إنجاز مشروع قانوف يقمص عدد مف يحصموف عمى اعفاء مف الخدمة 

 طالب بالمعاىد الدينية بدال مف عشرات اآلالؼ حاليًا. 2200العسكرية االلزامية كؿ عاـ الى 
ء البرلماف مف الحزب وقاؿ يائير البيد وزير المالية وزعيـ حزب يش عتيد لمصحفييف أثناء اجتماع العضا

"أي محاولة لعرقمة عمؿ ... المجنة مف أجؿ إرضاء السياسييف المتشدديف ستؤدي إلى انييار ىذا 
 واضاؼ "لف نشارؾ في حكومة ال تقر قانونًا لممشاركة في األعباء." االئتالؼ."

يعارضيا وزير الدفاع والمجنة منقسمة بشأف فقرة مقترحة في القانوف يؤيدىا يش عتيد الذي ينتمي لموسط و 
وعبر نتنياىو  موشي يعموف عضو حزب ليكود اليميني تفرض عقوبات مالية عمى المتيربيف مف التجنيد.

وقاؿ "إنني واثؽ مف  الذي كاف يتحدث الى اعضاء حزب ليكود في البرلماف عف ثقتو في تسوية الخالفات.
وسيحاؿ القانوف  ت محؿ خالؼ. سيصدر قانوف.إمكانية التوصؿ إلى حؿ بشأف الفقرات القميمة التي مازال

 المقترح بعد موافقة المجنة الحكومية عميو إلى مجمس الوزراء ثـ إلى الكنيست العتماده. 

 88/5/8523، الحياة، لندن
 

  األسمحةلمنع نقل  المبنانية حاجة ضرورية األجواءفي  اإلسرائيميردان: تحميق الطيران أ 28
اعتبر وزير حماية الجبية الداخمية في اسرائيؿ جمعاد ارداف، تحميؽ الطيراف : ةاماؿ شحاد -القدس المحتمة 

 االسرائيمي في االجواء المبنانية حاجة ضرورية لمجيش لمنع نقؿ اسمحة الى حزب اهلل وتنظيمات معادية.
تعرض سبعة"، عمى سيناريو  –وقاؿ ارداف خالؿ مشاركتو في التدريبات الميدانية لمناورة "نقطة تحوؿ 

اسرائيؿ لصواريخ مف سورية ولبناف وغزة، اف ترسانة االسمحة السورية تتعاظـ وىناؾ خطر نقميا الى جيات 
راديكالية، خاصة القاعدة وجبية النصرة، وىذا االمر، بحسب ارداف، يزيد تيديد وخطر الصواريخ ومف شانو 

باتخاذ كافة الوساؿ المتاحة لو لمنع ىذا يغير خريطة التيديدات التي تتعرض ليا اسرائيؿ، ما يمـز الجيش 
 التيديد ومف حقو فعؿ ذلؾ".

 88/5/8523، الحياة، لندن
 
 

 تنظيمات متطرفة تسعى لمحصول عمى "كيماوي" األسدفي "إسرائيل":  الداخميةالجبهة  29
 ذكر تقرير لمجبية الداخمية في اسرائيؿ، اف "ىناؾ تنظيمات متطرفة: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

ومسمحة، لبنانية وفمسطينية وسورية وتنظيمات مرتزقة تابعة لتنظيـ "القاعدة"، تحاوؿ الحصوؿ عمى قسـ مف 
وفي مزاعـ اسرائيؿ فاف  االسمحة الكيماوية الموجودة في مخازف الجيش السوري ويقدر حجميا بالؼ طف.
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ىناؾ شكوؾ في اف تكوف ىذه التنظيمات تخطط الستخداـ ىذه األسمحة في عمميات ارىابية منظمة، و 
عناصرىا قد حصمت عمى خبرات في بعض انواع ىذه االسمحة، وتتدرب عمى تنفيذ عمميات ضد أىداؼ 
اسرائيمية واخرى في المنطقة وتضع اماميا ىدؼ اف تتعمـ طرؽ تركيب االسمحة عمى رؤوس صواريخ 

االستعداد لمواجية عمميات مف ىذا  لتوجيييا نحو اسرائيؿ مف األراضي السورية، وىو ما يدفع اسرائيؿ الى
 النوع في اسرع وقت.

ويعترؼ معدو التقرير اف اسرائيؿ، ورغـ معرفتيا بيذه المخاطر والحمالت التي قامت بيا لمتدريب عمى 
مواجيتيا، اال انيا لـ تستعد بعد لمواجية خطر كيذا بشكؿ كاؼ واستعداداتيا تتراوح ما بيف خفيؼ 

ة السكاف فمف ستيف في المئة مف السكاف ما زالوا مف دوف كمامات واقية مف ومتوسط. اما بشأف حماي
 الكيماوي.

يذكر اف التقرير قاـ بتصنيؼ المخاطر التي تواجو اسرائيؿ مف ىذه االسمحة. ووفؽ ما جاء فاف االرىاب 
تبر ذا احتماالت الكيماوي يعتبر ذا احتماالت تطبيقية بدرجة عالية، فيما االرىاب البيولوجي واالشعاعي يع

 تطبيقية متوسطة. 
 88/5/8523، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"نفي سقوط قذيفة من لبنان عمى يالناطق بمسان الجيش اإلسرائيمي  85

تؿ أبيب: نفى الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي األنباء التي نشرت في لبناف ومفادىا أف حزب اهلل استيدؼ 
 ة لجرىا إلى الصراع الداخمي في سوريا بشكؿ مباشر.إسرائيؿ بقذيفة صاروخية، في محاول

وقاؿ الناطؽ إف أىالي قرية المطمة في الشماؿ سمعوا صفير قذيفة تبعيا دوي انفجار، ولكف عمميات 
التمشيط والتحقيقات التي رافقتيا بينت أف القذيفة سقطت في األراضي السورية عمى مقربة مف مثمث الحدود 

 سرائيمية.السورية المبنانية اإل
 88/5/8523، الشرق األوسط، لندن

 
 : منظومة القبة الفوالذية تعر ض سكان حيفا لمخطراإلسرائيمي سالح الجو 82

ذكرت صحيفة "ىمرتس"، صباح اليـو اإلثنيف، أف سالح الجو اإلسرائيمي اعترؼ أف نصب منظومة  :راـ اهلل
يال ماريس" عمى جبؿ الكرمؿ في حيفا، لـ تراِع القبة الفوالذية بالقرب مف األماكف السكنية في منطقة "ست

 االعتبارات األمنية لمسكاف المجاوريف.
وأضافت مصادر سالح الجو "أف المنظومة نصبت عمى بعد أمتار قميمة مف بيوت سكاف المنطقة ال تتجاوز 

في المكاف، مترًا، وبالقرب مف خط مواصالت عمومي، وعمى الرغـ مف االحتفاظ بكمية ذخيرة قميمة  50الػ
 إال أف في ذلؾ خطورة عمى حياة وأمف السكاف ىناؾ".

وتعميقًا عمى ذلؾ، قاؿ الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي "إف نصب المنظومة في ىذا المكاف جاء تمبية 
 ، وأف الذخيرة مخّزنة بطريقة آمنة جدًا".8007الحتياجات أمنية لمدفاع عف سماء شماؿ إسرائيؿ منذ العاـ 

ؾ أوعز قائد سالح الجو، أمير ايشؿ، بتخفيض كمية الذخيرة المتواجدة في المكاف واستمرار البحث ومع ذل
 عف مكاف بديؿ، وفقًا لما أكده الناطؽ بمساف الجيش.

 88/5/8523، القدس، القدس
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 مع األردن  تمرينا عسكريا في المنطقة الحدودية تجري "إسرائيل" 88
لعامة لمقوات المسمحة أف إسرائيؿ أجرت أمس تمرينا عسكريا في ذكر مصدر مسؤوؿ في القيادة ا :عماف

المنطقة الحدودية مقابؿ معبر وادي االردف بدأتو عمى فترات مختمفة مف الساعة الثانية عشرة ظيرا وحتى 
السابعة مف مساء أمس وتخممو اطالؽ صفارات االنذار وحركة آليات دوف رمايات، فيما لـ تتأثر حركة 

 .جسر الممؾ حسيف نتيجة لمتمريفالعبور عمى 

 88/5/8523، الغد، عم ان
 

 عمى الصمود أمام أي تصعيد في المنطقة  "إسرائيل"يدلين ُيشكك في قدرة  83
حذر الرئيس السابؽ لجياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية )أماف( ورئيس معيد أبحاث : زىير أندراوس

يدليف مف اطمئناف إسرائيؿ الستمرار نجاح عمميات القصؼ األمف القومي، الجنراؿ في االحتياط عاموس 
 التي ىددت بتنفيذىا في سورية، إذا تواصمت عممية نقؿ أسمحة إلى حزب اهلل في لبناف. 

وشكؾ يدليف في قدرة الدولة العبرية عمى الصمود أماـ تصعيد في المنطقة، تسببو عممية قصؼ إسرائيمية 
أكثر مف مرة ال يمكف أْف ينجح كؿ مرة، خاصة واف الجانب اآلخر يستعد جديدة في سورية قائاًل: ما نجح 

لرد عمى قصؼ جديد، عمى حد تعبيره. وجاءت أقواؿ الجنراؿ يدليف في برنامج خاص أعدتو القناة العاشرة 
في التمفزيوف اإلسرائيمي لمناقشة التطورات الحاصمة في سورية ومخاطر تزويد سورية بالصواريخ الروسية 

 .300-طراز اس مف
وتوجو يدليف إلى صناع القرار في تؿ أبيب ودعاىـ إلى عدـ التفكير بتوجيو ضربة جديدة لسورية، عمى حد 
قولو. وبرأي المسؤوؿ اإلسرائيمي فمف الرئيس السوري د. بشار األسد، ال يريد الحرب مع إسرائيؿ ألنو يرفض 

رده عمى سؤاؿ قاؿ الجنراؿ يدليف إف الرئيس تدخمو الخارجي والداخمي في أوضاع بالده، وفي معرض 
األسد صامد حتى اآلف ألف جيشو مخمص لو، عمى عكس وضع الرئيس المصري، حسني مبارؾ، وال يوجد 
تدخؿ خارجي، عمى عكس الرئيس الميبي معمر القذافي، ومع ذلؾ أضاؼ أنو إذا ما اندلعت الحرب مع 

 ىذا سيحوليا إلى حرب شاممة، عمى حد تعبيره.إسرائيؿ فسيكوف ىناؾ تدخؿ خارجي في سورية و 
الروسية قاؿ يدليف إنيا أفضؿ ما تممكو سورية مف دفاع جوي. فيي  300-اس‘وفي ما يتعمؽ بصواريخ 

 منظومة متنقمة وليا قدرة عمى إصابة طائرات إسرائيمية تطمؽ صواريخ لسورية عف بعد عشرات الكيمومترات. 
 88/5/8523، القدس العربي، لندن

 
 صيغة متطرفة لمشروع "الدولة اليهودية" في الكنيست": هآرتس" 84

الدولة القومية" بصيغة جديدة وأكثر تطرفا ليطرح عمى الكنيست الحالي  -عاد "القانوف األساسي  :راـ اهلل
مف قبؿ رئيس االئتالؼ الحكومي يريؼ ليفيف الذي عرض امس الصيغة الجديدة التي بمورىا لمقانوف الذي 

 نو في حاؿ المصادقة عميو أف يحدد مكانة الييودية في إسرائيؿ واف يربط ديمقراطيتيا بييوديتيا.مف شأ
ويطالب القانوف الجديد إلزاـ المحاكـ بتفضيؿ اليوية الييودية لمدولة في األحكاـ التي يصدرونيا فيما يتعمؽ 

قديمة التي عرضيا آفي ديختر عمى بجميع قضايا الديف والدولة وبيذا يتشابو القانوف الجديد بالصيغة ال
 الكنيست السابؽ وتـ إسقاطيا ورفعيا مف التداوؿ.
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وقالت صحيفة "ىمرتس" عمى موقعيا االلكتروني، اف رئيس االئتالؼ الحكومي قرر إعادة إحياء مشروع 
خاص  القانوف مع إضافة بنود جديدة ستثير الكثير مف الجدؿ والنقاش حيث يمنح القانوف وألوؿ مرة معنى

 لمصطمح "ارض إسرائيؿ" والعالقة الييودية الحصرية بيذه األرض.
وجاء في مشروع القانوف الذي تجاىؿ بالمطمؽ ذكر وجود ديانات أخرى في إسرائيؿ، "ارض إسرائيؿ ىي 
الوطف التاريخي لمشعب الييودي ومكاف إقامة وديمومة دولة إسرائيؿ لذلؾ فاف حؽ تقرير المصير وتحديد 

 قومي محفوظ لمشعب الييودي فقط".الوضع ال
وحدد مشروع القانوف الجديد المغة العبرية كمغة رسمية وحيدة في اسرائيؿ فيما يمكف لمكنيست تحديد مكانة 

 معينة لبقية المغات مثؿ العربية او االنجميزية.
الموارد  ونص المشروع الجديد عمى اف الدولة ممزمة وممتزمة ببناء المدف والقرى الييودية وتخصيص

الضرورية لتحقيؽ ىذا اليدؼ فيما ىي "مخولة" باصدار التراخيص والموافقات التي تسمح البناء االدياف 
 االخرى باقامة قرى وتجمعات خاصة بيـ.

 88/5/8523، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 % من مساحة الضفة الغربية55يسيطر عمى أكثر من  االحتالل "هآرتس": 85
مصادر اسرائيمية مطمعة كشفت اف "اسرائيؿ ، أف آماؿ شحادة، عف 88/5/8523، الحياة، لندنذكرت 

اقرت توسيع مناطؽ نفوذ المستوطنات بمساحة ال تقؿ عف ثمانية االؼ دونـ، وقد اشرفت عمى تنفيذ ىذا 
 القرار قيادة المنطقة الوسطى في الجيش االسرائيمي".

ىذا القرار كوف تغيير حجـ مناطؽ نفوذ  وبحسب صحيفة "ىارتس"، فاف الجيش ساىـ في اتخاذ
المستوطنات في الضفة والقدس، مف صالحيات الجيش االسرائيمي. ووفؽ ما تخطط اسرائيؿ فاف قرار 

 التوسيع جاء كخطوة تمييدية لتقديـ خطط بناء جديدة لتوسيع المستوطنات.
ات اإلسرائيمية في االراضي رتس، حوؿ المستوطنمتقرير نشرتو ى، أف 88/5/8523، الغد، عم انوأضافت 

% الضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة، وىذا 22الفمسطينية، كشؼ أف المستوطنات قائمة عمى مساحة 
يشمؿ ما يسمى بػ "مناطؽ نفوذ" لمختمؼ المستوطنات، بمعنى مناطؽ "يجيز" فييا االحتالؿ تمدد البناء 

ع االستيطانية، وباقي األراضي التي تسيطر عمييا سمطات االستيطاني، إال أف ىذه النسبة ال تشمؿ الشوار 
% مف مساحة الضفة الغربية، بزعـ أنيا ما 50االحتالؿ، وقاؿ التقرير أف االحتالؿ يسيطر عمى أكثر مف 

 .يسمى بػ "اراضي دولة" وبالتالي "تابعة لالحتالؿ
ناطؽ النفوذ" في الضفة الغربية وحسب تقرير الصحيفة، فمف مساحة المستوطنات بما يشكؿ ما يسمى بػ "م

ألؼ دونـ، إال أنو بعد فحص أجرتو "الغد"  535مف دوف القدس، بمغت مع نياية العاـ الماضي نحو 
ألؼ دونـ، بعد مصادرة  285لممعطيات المتعمقة بشأف القدس المحتمة، يتبيف أف منطقة نفوذ المدينة باتت 

ات الثالث جنوب وشرؽ وشماؿ، وضميا لممدينة واعتبارىا أراضي تابع لممدف والقرى الفمسطينية في الجي
 تحت ما يسمى "السيادة اإلسرائيمية".

 35، حوالي 2597وحسب تقارير سابقة، فمف منطقة نفوذ القدس المحتمة بعيد االحتالؿ و"الضـ" في العاـ 
، فمف التقديرات ، وعمى ىذا االساس2597ألؼ دونـ، والغالبية الساحقة جدا مف التوسع جرت في أراضي 

ألؼ دونـ، ما يعني أف  200الى أف األحياء االستيطانية في القدس المحتمة قائمة عمى نحو  تشير



 
 
 

 

 

           24ص                                    8873العدد:                88/5/8523الثالثاء  التاريخ:

مميوف دونـ، ىي مساحة  5.5% مف 22نحو  ألؼ دونـ، وىذا يشكؿ 920المستوطنات وحدىا قائمة عمى 
 الضفة مع القدس.

فة مستوطنات صغيرة، منيا ما أقاميا ويستدؿ مف التقرير أف االحتالؿ عمؿ عمى توسيع ومضاع
المستوطنوف مف خالؿ سرقة أراضي بممكية خاصة والعربدة المدعومة مف قوات االحتالؿ، مثؿ مستوطنة 

دونما، وىي مساوية لممساحة التي تقـو عمييا  388عوفرا، غربي مدينة بيت لحـ، التي توسعت بنحو 
 البيوت االستيطانية.

ألؼ دونـ، مف  50توسيع مستوطنة "معاليو أدوميـ" التي تنتشر عمى مساحة كذلؾ استمر االحتالؿ في 
أطراؼ القدس الشرقية المحتمة، وحتى مشارؼ البحر الميت، مع توجيات لضـ مستوطنات صغيرة اخرى 

دونما مسموبة مف ضحية العيساوية، شماؿ  850ليا أقرب لمغور، وتبيف أف االحتالؿ وسع المستوطنة بنحو 
 محتمة.القدس ال

دونما، مف أجؿ نقؿ عصابة  99كما تـ توسيع مستوطنة تدعى "كوخاؼ يعقوب" وسط الضفة، بنحو 
مستوطنيف، تضـ بضعة عشرات قميمة، استوطنت في بؤرة "ميغروف" التي اضطر االحتالؿ الخالئيا، بقرار 

 مف محكمة االحتالؿ، لكونيا كميا قائمة عمى أراض فمسطينية بممكية خاصة.
دونـ، مف  300ذاتو، جرى في مستوطنة "بيت ايؿ" غربي راـ اهلل، إذ تـ توسيع المستوطنة بأكثر مف والحؿ 

أجؿ استيطاف عصابة مستوطنيف ارىابية، كانت تستولي عمى أراضي فمسطينية خاصة واقامت عمييا بؤرة 
الجدار االحتالؿ، ما ولالفت الى أف سمطات االحتالؿ أقدمت عمى توسيع مستوطنات واقعة شرقي  "أولبانا".

يعني أف إسرائيؿ تزعـ أنيا ستخمييا في اطار حؿ الصراع، ويجري الحديث عف مستوطنات في منطقة 
نابمس، وتعد معاقؿ لعصابات المستوطنيف االرىابية، مثؿ مستوطنتي "كارنيو شومروف" و"ايتمار" و"الكنا"، 

وقاؿ  دونـ. 500دونـ والثالثة أكثر مف  900دونـ، بينما الثانية حصمت عمى  300األولى حصمت عمى 
الباحث في شؤوف المستوطنات درور أتكس انو مرة اخرى "يتبيف أنو بالتوازي مع كؿ ىراء السياسييف 
اإلسرائيمييف بمف فييـ رئيس الوزراء عف التزاميـ بحؿ الدولتيف، فاف الساحة تواصؿ بصمت وبمواظبة طحف 

نت حاجة الى دليؿ آخر عمى ذلؾ، فاف االغمبية الساحقة مف االراضي ىذه الفكرة الى غبار دقيؽ. اذا كا
البمدية التي اضيفت الى المستوطنات في السنة االخيرة، ىي حوؿ المستوطنات المنعزلة، التي واضح اف 

 ليس ليا ولف يكوف ليا اي سبيؿ لضميا في أي مرة مف المرات الى اسرائيؿ في سيناريو الدولتيف".
 

 أرض لمهجمات بعيدة المدى-تطور صاروخ جو "إيمي" العسكرية اإلسرائيمية اتالصناعشركة  86
تعمؿ شركة "الصناعات العسكرية اإلسرائيمية"، المعروفة اختصارا باسـ "إيمي"، عمى تطوير : سارة الحاج

 صاروخ دقيؽ التوجيو أسرع مف الصوت، يطمؽ مف منصات جوية، وال يوجد نظير غربي يعادلو مباشرة.
ت مجمة "جينز ديفنس ويكمي" العسكرية المتخصصة، في تقرير نشرتو أخيرا، عف الشركة قوليا إف ونقم

الصاروخ الجديد، الذي يدعى "مارس" )وىو اسـ مشتؽ مف تعبير عبري يقارب في معناه تعبير "كش 
 أرض مخصص لميجمات الدقيقة بعيدة المدى.-ممؾ"(، ىو صاروخ جو

" العالية جدا تيدؼ إلى إكسابو قدرة أكبر عمى تجاوز أنظمة الدفاع وأوضحت الشركة أف سرعة "مارس
 الجوي الحديثة.

ويتمتع "مارس" أيضا بممكانات واضحة باعتباره سالحا اختراقيا مناسبا لالستخداـ ضد األىداؼ المدفونة 
ؤكد أنيا أثرت والمتصمبة: وىي الخاصية التي تتجنب الشركة اإلسرائيمية التأكيد عمييا، ولكف مف شبو الم
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 200عمى تطوير الصاروخ. ويتجاوز مدى"مارس"، المجيز بمحرؾ صاروخي ضخـ يعمؿ بالوقود الصمب، 
 309أمتار وقطره  2.2كيموغراـ، ويبمغ طولو  500كيمومتر، وبو رأس حربة متشظية "كبيرة" الحجـ،. ويزف 

 ممميمترات.
أو حالتو بالتفصيؿ، ولكنو قاؿ إف "الصاروخ موجود،  ورفض ممثؿ لمشركة اإلسرائيمية مناقشة تاريخ البرنامج

وىو اآلف في آخر مراحؿ تطويره". وعممت مجمة "جينز ديفنس ويكمي" أنو مف الممكف أف يصبح الصاروخ 
جاىزا لمعمؿ والتسميـ في غضوف "أقؿ مف عاميف"، وأنو لـ تعد ىناؾ أية أسئمة حوؿ النضج الفني لمتصميـ 

 وأنظمتو الفرعية.
ؿ أحد ممثمي الشركة: "ال يمثؿ )مارس( سالحا خارقا متطورا. فقد تمت مواكبتو بعناية مع احتياجات وقا

وىو حؿ جيد لعدد مف المشكالت، ويأتي بسعر معقوؿ بالمقارنة مع غيره  العمالء مف حيث السعر واألداء.
 مف األسمحة التي تضاىيو في الحجـ والمدى والدقة.

" 82-"، ولكف الطائرات المتوافقة األخرى تشمؿ "سو29-طائرات مف فئة "إؼ "ويمكف حمؿ "مارس" بواسطة
"، و"يوروفايتر 8000"، و"ميراج 85-"، مف إنتاج شركة "سوخوي"، و"ميغ30-" و"سو87-" و"سو85-و"سو

"، مف إنتاج 22-" و"إؼ/إيو25-تايفوف"، و"كفير" مف إنتاج شركة "الصناعات الجوية اإلسرائيمية"، و"إؼ
ألؼ قدـ وبسرعة عالية تقؿ عف سرعة الصوت  20ويرتفع مغمؼ إطالؽ الصاروخ حتى  "بوينغ".شركة 
 (، ولكف "مارس" ال يحتاج الى أف يطمؽ بسرعة تفوؽ الصوت.0.55)ماخ 

فيو مزود بمحرؾ صاروخي أحادي االحتراؽ يزيد سرعتو إلى ما فوؽ سرعة الصوت، ويحافظ عمى ىذه 
تتمركز الرأس الحربية وسط الصاروخ، فيما يتمركز نظاـ التوجيو والتحكـ السرعة إلى حيف االصطداـ. و 

 "جي بي إس / آي إف إس" في مقدمتو.
 88/5/8523، البيان، دبي

 
 طائرة شراعية داخل األراضي األردنية بسقوطمقتل طيار إسرائيمي  87

اعية إسرائيمية، داخؿ لقي طيار إسرائيمي حتفو، أمس، إثر سقوط طائرة مدنية شر  :محمد الدعمة - عماف
األراضي األردنية. وقاؿ مصدر مسؤوؿ في القيادة العامة لمقوات المسمحة األردنية، في بياف صحافي، إف 

. وأوضح أف الطيار قفز مف الطائرة "طائرة مدنية شراعية إسرائيمية سقطت صباحا، داخؿ األراضي األردنية"
وجدت جثتو ىناؾ، وتـ العثور عمى الطائرة بالقرب مف  غرب نير األردف، مضيفا أف القوات اإلسرائيمية

منطقة )الغمر( جنوب األردف. وأشار المصدر ذاتو، إلى أنو لـ ينتج عف سقوط الطائرة أي إصابات أو 
 خسائر داخؿ األراضي األردنية. 

 88/5/8523، الشرق األوسط، لندن

  
 ةاالت بمخيمات الالجئين بسوريشهداء واعتقة: ثالثة فمسطينيي سوري أجلمجموعة العمل من  88

استشػػيد ثالثػػة فمسػػطينييف االثنػػيف فػػي تواصػػؿ عمميػػات القصػػؼ واليجمػػات عمػػى مخيمػػات : صػػفا –دمشػػؽ 
الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي سػػوريا، فيمػػا شػػنت قػػوات النظػػاـ السػػوري حممػػة دىػػـ واعتقػػاالت فػػي مخػػيـ الرمػػؿ 

 بالالذقية.
ا فػػي بيػػاف وصػػؿ "صػػفا" الثالثػػاء إف الشػػابيف خميػػؿ إبػػراىيـ وقالػػت مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػوري

سػػميماف، وخالػػد سػػعيد ياسػػيف مػػف أبنػػاء مخػػيـ خػػاف دنػػوف استشػػيدا فػػي تفجيػػر سػػيارة مفخخػػة بمنطقػػة الكسػػوة 
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وأشػػارت إلػػى استشػػياد الشػػاب محمػػد مرعػػي محمػػود مػػف سػػكاف مخػػيـ اليرمػػوؾ متػػأثًرا بجراحػػو  بريػػؼ دمشػػؽ.
 سقطت عمى المخيـ منذ عدة أياـ. جراء إصابتو بشظايا قذيفة

أرض" سػػقط ظيػر أمػس عمػػى مخػيـ السػػبينة لالجئػيف الفمسػػطينييف ،  -وأضػافت أف صػاروًخا مػػف نػوع "أرض
نتج عنو ارتقاء عدد مف الضحايا وسػقوط عػدد كبيػر مػف الجرحػى، كمػا ألحػؽ دمػاًرا كػاماًل بػػعدد مػف المنػازؿ 

 في المنطقة.
وسقوط عػدة قػذائؼ عمػى منػاطؽ متفرقػة منػو، كمػا اسػتيدؼ القصػؼ وذكرت أف مخيـ درعا تعرض لمقصؼ 

 أحد مؤسسات "أونروا" جنوب المخيـ اقتصرت األضرار فييا عمى الماديات فقط.
كما تعرض مخيـ اليرموؾ لمقصؼ وسقوط عدة قػذائؼ طالػت محػيط سػاحة الريجػة وشػارع عػيف غػزاؿ، أدت 

صػػػابة بناتيػػػا الثالثػػػة إصػػػابات خطػػػرة، ترافػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع حػػػدوث اشػػػتباكات بػػػيف  إلػػػى ارتقػػػاء سػػػميرة الحمبػػػي وا 
مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي في محػور بمديػة اليرمػوؾ بشػارع فمسػطيف اسػتخدمت فييػا األسػمحة 

ولفتت إلى أف سكاف مخيـ النيرب بحمب يشتكوف مف استمرار انقطاع التيػار الكيربػائي عػف المخػيـ  الخفيفة.
مجوء إلى استخداـ المولدات الكيربائية التػي اسػتطاعت أف تحػؿ مشػكمة اإلنػارة منذ عدة أشير، ما اضطرىـ ل

 في المنازؿ والمحاؿ التجارية ولكف بقيت مشكمة تشغيؿ البرادات والغساالت قائمة.
وأفػػادت أف األمػػف السػػوري شػػف منتصػػؼ ليمػػة أمػػس حممػػة دىػػـ لمخػػيـ الرمػػؿ فػػي الالذقيػػة، واعتقػػؿ عػػدًدا مػػف 

 شباب المخيـ.
ياؽ آخػػر، التقػت مجموعػػة العمػؿ مػػف أجػؿ فمسػطينيي سػػورية الباحػث "نيػػؿ سػامنز" مػػف منظمػة العفػػو وفػي سػ

وقدمت المجموعة شرًحا وافًيػا  الدولية، والذي يعد تقريًرا لممنظمة عف وضع الفمسطينييف السورييف في مصر.
ف المطػػارات السػػورية عػػف المشػػكالت التػػي تواجػػو الفمسػػطينييف السػػورييف ابتػػداًء مػػف مشػػكمة حصػػر دخػػوليـ مػػ

 فقط، مروًرا بأزمة الجامعات وتأخر واإلقامات، إضافة لمشكمة العالقيف عمى الحدود الميبية المصرية.
كمػػػػا سػػػػمطت الضػػػػوء عمػػػػى معانػػػػاة الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف السػػػػورييف فػػػػي لبنػػػػاف واألردف، وكػػػػذلؾ موضػػػػوع 

 ريا.الفمسطينييف السورييف المعتقميف في األردف وبال روسيا وبمغا
 88/5/8523، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 اإلسرائيميةسجون الطفاًل في  846أسير بينهم  خمسة آالفوزارة األسرى:  89

قػاؿ مػدير دائػرة اإلحصػاء بػوزارة األسػرى والمحػرريف عبػد الناصػر فروانػة، إف نحػو خمسػة : )االتحػاد( -غزة 
ولغايػة اليػـو  2522فػاًل، كمػا ُسػجؿ منػذ النكبػة عػاـ ط 829آالؼ أسير يقبعوف في سجوف االحػتالؿ، بيػنيـ 

 ألؼ حالة اعتقاؿ. 200أكثر مف 
كانت األكثر قسػوة  2597وأضاؼ فروانة في بياف صحفي أف المرحمة التي أعقبت النكبة وحتى ىزيمة عاـ 

كَّؿ بحػػػؽ األسػػػرى الفمسػػػطينييف والعػػػرب، حيػػػث اتسػػػمت باالعتقػػػاالت العشػػػوائية، والتعػػػذيب الجسػػػدي، فيمػػػا شػػػ
ألؼ حالة اعتقاؿ مف بيف  72وذكر أف  سمة لتمؾ المرحمة.” اإلعداـ الجماعي والمباشر لألسرى والمعتقميف“

ولغايػة  8000مجموع الحاالت كانت قد ُسجمت منذ بدء انتفاضة األقصى في الثػامف والعشػريف مػف سػبتمبر 
 .الفمسطينياليوـ، وأف تمؾ االعتقاالت طالت وشممت كافة شرائح وفئات المجتمع 

 88/5/8523االتحاد، أبو ظبي، 
 

 : مقابر جماعية جديدة في مقبرة الكزخانة التاريخية بيافا"مؤسسة األقصى" 35
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أشػػقر مرّكػػز  إف الحػػاج محمػػد 89/5/8023فػػي بيانيػػا يػػـو األحػػد  "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث"قالػػت 
ي الجبميػة فػي مدينػة يافػا، أعمػف مػؤخرا اكتشػافو التاريخية والواقعة في حػ "الكزخانة"مشروع ترميـ قبور مقبرة  

 خالؿ أحداث يافا . 2522عف مقابر جماعية في المقبرة تضـ رفات شيداء قضوا عاـ النكبة الفمسطينية 
مؤسسة نقال عف أشقر أف المقابر الجماعيػة تضػـ رفػات وجمػاجـ وىياكػؿ عظميػة لمئػات الشػيداء الوأضافت 

والثػػورة ضػػد االحػػتالؿ البريطػػاني عػػاـ  ،بات الصػػييونية فػػي مدينػػة يافػػاالػػذيف سػػقطوا فػػي معػػارؾ مػػع العصػػا
. وتشػػير مؤسسػػة األقصػػى إلػػى أف اكتشػػاؼ المقػػابر الجماعيػػة جػػاء خػػالؿ قيػػاـ الحركػػة اإلسػػالمية فػػي 2539

 .المدينة بمشروع ترميـ القبور التي انيار جزء كبير منيا بفعؿ عوامؿ الطبيعة
قبر وقمنػا حتػى اآلف  2000يبمغ عدد القبور في المقبرة أكثر مف  "ؿ أشقر وفيما يتعمؽ بحيثيات المشروع قا

قبػػر ومػػا زلنػػا مسػػتمريف فػػي تػػرميـ كافػػة القبػػور عمػػى أمػػؿ أف يػػتـ االنتيػػاء مػػف ذلػػؾ  200بتػػرميـ أكثػػر مػػف 
عنػػدىا سنسػػجؿ بػػذلؾ انجػػازا ألضػػخـ مشػػروع عمػػى صػػعيد المقدسػػات اإلسػػالمية فػػي  8022منتصػػؼ العػػاـ 

 ."يافا
وبشكؿ كبير عمى الجيود التي تقوـ بيا الحركة اإلسالمية في يافا بشكؿ  "مؤسسة األقصى"نبيا أثنت مف جا

 .عاـ ومركز المشروع الحاج محمد أشقر بشكؿ خاص، وأكدت دعميا لممشروع ووقوفيا جانب القائميف عميو
 87/5/8523، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 األقصى المسجديقتحمون  ومجندات وعناصر مخابرات مستوطنون: "مؤسسة األقصى" 32

مجنػدة مػف مجنػدات  70أف نحػو  87/5/8023أفادت مؤسسة األقصى لموقؼ والتػراث فػي بيػاف ليػا االثنػيف 
قوات االحػتالؿ بمباسػيف العسػكري باإلضػافة إلػى نحػو عشػرة مػف عناصػر مخػابرات االحػتالؿ ، وكػذلؾ نحػو 

د األقصى، مف باب المغاربة، بعدما توزعوا عمػى فػرؽ فػي أنحػاء متفرقػة مستوطنا اقتحموا ودنسوا المسج 85
مف المسجد، وسط رفض مف قبػؿ المصػميف وطػالب مصػاطب العمػـ المنتشػريف فػي المسػجد األقصػى، حيػث 

 تعالت أصوات التكبير والتيميؿ تعبيرًا عف ىذا الرفض.
االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي اقتحمػػػػت أف مجموعػػػػات متفرقػػػػة مػػػػف عناصػػػػر مخػػػػابرات  األقصػػػػى"مؤسسػػػػة "وأشػػػػارت 

األقصى في األياـ األخيرة بشكؿ مالحظ، فيما اقتحـ العشرات مف المستوطنيف األقصى ودنسوه خالؿ األياـ 
األخيػرة أيضػػا، بػالتزامف مػػع تقػديـ طمبػػات مػف قبػػؿ منظمػات ييوديػػة لػوزير األديػػاف نفتػالي بػػنط لتأديػة شػػعائر 

 إنارة الشموع في قبة الصخرة المشرفة.
مؤسسة بشدة اعتداء قوات االحتالؿ عمى حراس وسدنة المسػجد األقصػى المبػارؾ. الفي سياؽ متصؿ نددت 

ووجيت التحية لحراس األقصى لجيودىـ لحمايتة والدفاع عنو، بالرغـ مف كؿ التضييقات التي تواجييـ مػف 
 قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي.

 87/5/8523، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 بطريرك األرثوذكس في القدس يشيد بدور روسيا في المنطقة 38
أشاد بطريػرؾ الكنيسػة األرثوذكسػية فػي القػدس، ثيوفيمػوس الثالػث، أمػس، بالػدور الػذي تمعبػو : )يو .بي .آي(

روسيا في عمميػة السػالـ فػي الشػرؽ األوسػط. وأفػادت وسػائؿ إعػالـ روسػية، أف البطريػرؾ ثيوفيمػوس، أعػرب 
لالىتمػػػاـ الػػػذي يوليػػػو “فالديميػػػر بػػػوتيف خػػػالؿ لقائػػػو بػػػو فػػػي منتجػػػع سوتشػػػي، عػػػف امتنانػػػو  لمػػػرئيس الروسػػػي

 .”لألراضي المقدسة ومقدساتيا، وبخاصة مساىمتو في قضية السالـ في الشرؽ األوسط
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إننػػا “، وقػػاؿ ”ذات أىميػػة تاريخيػػة ودينيػػة“ووصػػؼ بطريػػرؾ القػػدس زيػػارة بػػوتيف األخيػػرة إلػػى المنطقػػة، بأنيػػا 
أجمكػػـ ألننػػا نعتػػرؼ بػػدوركـ كػػزعيـ لمشػػعب الروسػػي العظػػيـ، وزعػػيـ يػػدافع عػػف القػػيـ األرثوذكسػػية  نصػػمي مػػف

 .”واإلنسانية العامة
 88/5/8523الخميج، الشارقة، 

 
 : شرط االعتراف بـ"يهودية إسرائيل" يستهدف أرض فمسطين"المسيحية"الهيئة اإلسالمية  33

العاـ لمييئة اإلسالمية المسيحية لنصػرة القػدس والمقدسػات،  األميفاعتبر : القدس المحتمة ػ خدمة قدس برس
بنيػاميف نتنيػاىو االعتػراؼ بػػ "ييوديػة  اإلسػرائيميحنػا عيسػى اشػتراط رئػيس الػوزراء  د.خبيػر القػانوف الػدولي، 

دولػػػة إسػػػرائيؿ"، عقبػػػة حقيقػػػة امػػػػاـ عمميػػػة السػػػالـ، ونوايػػػا واضػػػحة لعرقمػػػػة كافػػػة الجيػػػود الدوليػػػة السػػػػتئناؼ 
 ات بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي.المفاوض

( أف ىػػذا الشػػػرط "يمثػػؿ تحػػدًيا سػػػافًرا لقػػرارات الشػػرعية الدوليػػػة 5|87وأكػػد عيسػػى فػػػي بيػػاف لػػو يػػػـو االثنػػيف )
وقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وحقػػوؽ اإلنسػػاف، ومحاولػػة يائسػػة لحرمػػاف الالجئػػيف الفمسػػطينييف مػػف حػػؽ 

"، مؤكػػػدًا عمػػػى أف ىػػػذه المطالبػػػة "تسػػػتيدؼ أبنػػػاء 2522لسػػػنة  252العامػػػة رقػػػـ العػػػودة وفقػػػا لقػػػرار الجمعيػػػة 
الشعب الفمسطيني أرًضا وتاريًخا، وتمثؿ التشريعات العنصرية في أبشػع صػورىا، وتػأتي لتؤكػد انعػداـ الرغبػة 

 لدى الحكومة اإلسرائيمية الحالية في تحقيؽ سالـ عادؿ ودائـ مع الفمسطينييف".
فػػي حػػاؿ تطبيقيػػا نكبػػة جديػػدة لمفمسػػطينييف، حيػػث سػػيتـ سػػمب حقػػوؽ  إسػػرائيؿديػػة دولػػة واعتبػػر عيسػػى "ييو 

وتمزيػؽ أواصػر روابطيػػـ االجتماعيػة"، مشػيًرا إلػى أف "ىػػذه  2522العربيػة المحتمػػة عػاـ  األراضػيفمسػطينيي 
 السياسة التيويدية ستعزز وجود الييود ديمغرافيا وسياسيا وتقوية الطابع الييودي إلسرائيؿ".

 87/5/8523قدس برس، 
 

 عمى األسرى لتمويل إدارة المعتقالتالغرامات فرض ي االحتالل: لمدراساتمركز األسرى  34
قػػػاؿ مركػػػز األسػػػرى لمدراسػػػات، إف الغرامػػػات الماليػػػة التػػػي تفرضػػػيا : خدمػػػة قػػػدس بػػػرس –راـ اهلل)فمسػػػطيف( 

ادي لتمويػؿ نفقػات إدارة مصػمحة المحاكـ الداخمية في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي "سرقة وسياسة نيب اقتصػ
 السجوف عمى األسرى مف مياه وكيرباء ومواد تموينية وغذائية".

(، أف دولػػػة االحػػػتالؿ ابتػػػدعت قػػػوانيف جديػػػدة 87/5وأضػػػاؼ "أسػػػرى" فػػػي بيػػػاف تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس" االثنػػػيف )
 لمعاقبة األسرى واستحدثت آليات غير مشروعة وغير قانونية.

تقػوـ بمعاقبػة األسػرى بشػكؿ رادع،  مضػيفًا أف تمػؾ  ؿاالحػتالـ" داخػؿ معػتقالت وشدد البياف عمػى أف "محػاك
 السياسة سارية، باإلضافة لمعزؿ االنفرادي ومنع الزيارات وغيرىا.

شػػػيكؿ( عمػػػى كػػػؿ أسػػػير بسػػػبب  250الؿ فرضػػػوا غرامػػػة مقػػػدارىا )توأوضػػػح مركػػػز "أسػػػرى" أف سػػػجانو االحػػػ
ثالثػة آالؼ شػيكؿ، غرامػة عمػى غرفػة قامػت باإلنشػاد بصػوت إضرابو عف الطعاـ تضػامنًا مػع المضػربيف و 

شػير  فػيألؼ شػيقؿ(  50إحدى المرات لػ ) فيمرتفع قمياًل فى إحدى المناسبات الوطنية، ووصمت الغرامات 
 واحد في أحد المعتقالت.

 87/5/8523قدس، برس، 
 

 فمسطينيا في مدن الضفة الغربية 23االحتالل يعتقل  35
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ستخدمت قوات االحتالؿ، فجر أمس، وحدات "المستعربيف" والكالب البوليسية، خالؿ جنيف ػ محمد بالص: ا
صػػػابة عػػػدد آخػػػر جػػػراء  عمميػػػة عسػػػكرية شػػػنتيا فػػػي مدينػػػة جنػػػيف، أسػػػفرت عػػػف اعتقػػػاؿ خمسػػػة مػػػواطنيف، وا 
تعرضػػػػػػػيـ لميجػػػػػػػـو مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الكػػػػػػػالب واالعتػػػػػػػداء بالضػػػػػػػرب المبػػػػػػػرح مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الجنػػػػػػػود وأفػػػػػػػراد وحػػػػػػػدات 

مصػادر أمنيػة ومحميػة متطابقػة: إف الوحػدات اإلسػرائيمية الخاصػة "المسػتعربيف"، تسػػممت "المسػتعربيف".وقالت 
بػػػػدأت باقتحػػػػاـ المدينػػػة فػػػػور انكشػػػػاؼ أمػػػػر الوحػػػػدات الخاصػػػػة، وسػػػػط ، و إلػػػى المدينػػػػة، قبػػػػؿ انتصػػػػاؼ الميػػػػؿ

 .مواجيات متفرقة شيدتيا المدينة
مػواطنيف مػف  2ب وفتػاة مػف طػولكـر ومواطنيف بينيـ طفؿ مف أبو ديػس وشػا سبعةاعتقمت قوات االحتالؿ و 

 ديراستيا بمحافظة سمفيت.
 88/5/8523األيام، رام اهلل، 

 
 ضد مخطط "برافر" احتجاج فمسطيني أمام الكنيست 36

، يػػػـو االثنػػػيف، أمػػػاـ مبنػػػى البرلمػػػاف اإلسػػػرائيمي 22تظػػػاىر المئػػػات مػػػف فمسػػػطينيي الػػػػ : فمسػػػطيف أوف اليػػػف
عمػى نيػة البرلمػاف المصػادقة عمػى مخطػط "برافػر" االسػتيطاني، الػذي "كنيست" في القدس المحتمة، احتجاجػا 

كانػػػت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية ولجنػػػة التشػػػريع البرلمانيػػػة ىنػػػاؾ أقرتػػػو، ويسػػػتيدؼ مصػػػادرة مئػػػات اآلالؼ مػػػف 
ورفػػػػع  الػػػػدونمات فػػػػي النقػػػػب جنػػػػوب فمسػػػػطيف المحتمػػػػة، وتيجيػػػػر عشػػػػرات األلػػػػوؼ مػػػػف السػػػػكاف األصػػػػمييف.

ضاء عرب في البرلماف، يافطات تعبر عف رفضيـ لممخطػط. ونظػـ االحتجػاج بػدعوة المتظاىروف وبينيـ أع
" والتػػي دعػػت إلػػى تصػػعيد 22مػػف "لجنػػة المتابعػػة العميػػا لشػػؤوف الجمػػاىير العربيػػة فػػي الػػداخؿ المحتػػؿ عػػاـ 

حمػد وقاؿ النائب العربي في البرلمػاف اإلسػرائيمي م النضاؿ ضد مخطط "برافر" الذي وصفتو بأنو "اقتالعي".
بركػػة الػػذي شػػارؾ فػػي التظػػاىرة إف "حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو تنػػوي طػػرح مخطػػط برافػػر االقتالعػػي كمشػػروع 

وأشار إلى أنو "عمى الرغـ مف قسوة المخطػط وأخطػاره عمػى أىمنػا فػي النقػب، إال  قانوف في القريب العاجؿ".
ولفػت إلػى . أكثػر قسػوة" وفػؽ تعبيػره أف ىذا لـ يشبع غريزة اليميف العدوانية الػذي تطالػب الحكومػة بػأف يكػوف

ضرورة "شمؿ قضية التيديد بتدمير مئػات البيػوت العربيػة فػي بمػدات الشػماؿ والمثمػث ومػدف السػاحؿ، ضػمف 
 قضية األرض والمسكف في النقب".

 87/5/8523، فمسطين أون الين

 
 

 ائيميجراء الحصار اإلسر  %98وزارة الزراعة في غزة: تراجع نسبة صادرات القطاع إلى  37
عػف  غػزة تحسػيف السػقافػي حكومة بالمدير عاـ التسويؽ والمعابر في وزارة الزراعة : كشؼ األناضوؿ –غزة 

وبػيف فػي  8007المسػتمر والمتواصػؿ منػذ عػاـ تدني حجـ الصادرات مف القطاع بسبب الحصار اإلسرائيمي 
ارج القطػػاع ال يتجػػاوز نسػػبة حجػػـ ىػػذا التػػدني، والػػذي أكػػد عمػػى أف مػػا يػػتـ تصػػديره مػػف خػػ لػػوائح وبيانػػات،

 %.8الػ
وقػػػاؿ السػػػقا إف حجػػػـ الصػػػادرات مػػػف القطػػػاع إلػػػى الضػػػفة والػػػدوؿ األوروبيػػػة، يسػػػجؿ أدنػػػى مسػػػتوياتو خػػػالؿ 

معابر حدودية مفتوحة تحيط بقطاع غزة قبؿ  7وكانت . %52األعواـ القميمة الماضية إذ وصؿ تراجعو إلى 
د والمفػػروض، دفػػع السػػمطات اإلسػػرائيمية العتمػػاد معبػػريف ، غيػػر أف الحصػػار اإلسػػرائيمي المشػػد8007عػػاـ 

سرائيؿ( معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت ىما  وحيديف فقط معبر كـر أبو سالـ )كيريـ شالوـ( )بيف مصر وغزة وا 
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مػػف خاللػػو إدخػػاؿ البضػػائع إلػػى القطػػاع، فيمػػا أبقػػت عمػػى معبػػر بيػػت حػػانوف )إيريػػز( )شػػمالي القطػػاع( بوابػػة 
سرائيؿ لتنقؿ األفراد  .بيف غزة وا 

ويصؼ "السقا" ما تقـو بو إسرائيؿ بػ"القتؿ المتعمد" لصادرات المدينة المحاصرة والتي ال تسمح بتسويقيا إلى 
 .الضفة أو السوؽ اإلسرائيمي إلى جانب األسواؽ األوروبية

يمي قبػػػؿ وأورد لألناضػػػوؿ األرقػػػاـ التػػػي تكشػػػؼ حجػػػـ التػػػدني حيػػػث أف: "صػػػادرات غػػػزة إلػػػى السػػػوؽ اإلسػػػرائ
آالؼ طػػف سػػنويًا لمضػػفة،  20 ،ألػػؼ طػػف سػػنويًا مػػف مختمػػؼ أنػػواع الخضػػار 20 -30الحصػػار كانػػت مػػف 

آالؼ طف سنويًا لألسواؽ األوروبية والعربية "، أما اآلف فقد انخفض حجػـ صػادرات الخضػار إلػى أقػؿ  20و
 طف. 2000مف 

 88/5/8523الحياة، لندن، 
 

 "8528ات اإلسرائيمية لمحقوق الفمسطينية في األرض والسكن لعام االنتهاك" :""أبحاث األراضيلـ كتاب 38
أظيػػػرت معطيػػػات نشػػػرىا مركػػػز أبحػػػاث األراضػػػي أف الفمسػػػطينييف : خدمػػػة قػػػدس بػػػرس -راـ اهلل )فمسػػػطيف( 

 بالمائة مف مساحة فمسطيف التاريخية. 2أصحبوا يمتمكوف نسبة 
القدس كتابو السنوي حوؿ ) االنتياكات  -لعربية فقد أصدر مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات ا
( بػػػالمغتيف العربيػػػة واالنجميزيػػػة فػػػي مػػػؤتمر 8028اإلسػػػرائيمية لمحقػػػوؽ الفمسػػػطينية فػػػي األرض والسػػػكف لعػػػاـ 

 صحفي عقد األحد في راـ اهلل.
ات ىػػو "عػػاـ االسػػتيطاف والمسػػتوطنات"، لحجػػـ االنتياكػػ 8028واعتبػػر جمػػاؿ العممػػة مػػدير المركػػز أف عػػاـ 

.  الكبيرة التي قاـ بيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ األرض والسكف في فمسطيف خالؿ العاـ المنصـر
 وقػػػدـ العممػػػة عرضػػػًا توضػػػيحيًا حػػػوؿ االنتياكػػػات مػػػزود بصػػػور وخػػػرائط وجػػػداوؿ ورسػػػومًا بيانيػػػة تظيػػػر بػػػاف

( وتقمصػػت حقػػوقيـ % 200والتػػي يمتمكيػػا الفمسػػطينيوف ) 8كػػـ 87.000مسػػاحة فمسػػطيف التاريخيػػة والبالغػػة 
بالسػػيطرة غيػػر الشػػرعية تػػدريجيًا منػػذ االسػػتعمار البريطػػاني وصػػواًل لمحكومػػات اإلسػػرائيمية المتعاقبػػة إلػػى أف 

 .8028وصمت ثمانية في المائة في عيد نتنياىو رئيس حكومة االحتالؿ في العاـ 
. لمنشػػػمت الفمسػػػطينيةفػػػي ىدمػػػو لممسػػػاكف وا 2522وأشػػػار إلػػػى أف "االحػػػتالؿ يكػػػرر منيجػػػو منػػػذ حػػػرب عػػػاـ 

منشأة إما باليدـ و/أو وقؼ العمؿ "بناء"، وتـ االعتػداء عمػى اثنػيف  550مسكف، و 778وأضاؼ: "تـ تيديد 
دونمػًا، وأكثػر  87.720وتسعيف مسكنًا مف قبؿ المستعمريف الييود وتـ مصػادرة و/أو اإلعػالف عػف مصػادرة 

 القدس المحتمة". المحافظات استيدافًا محافظة نابمس تمييا
شػػجرة  58.288ألػػؼ شػػجرة منيػػا  92وتشػػير المعطيػػات التػػي ابرزىػػا الكتػػاب إلػػى أف االحػػتالؿ اعتػػدى عمػػى 

 زيتوف إما بالحرؽ و/أو القمع و/أو إغراؽ بالمياه العادمة".
 ، وال تشػػمؿ حػػواجز البمػػدة القديمػػة فػػي8028حػػاجزًا حتػػى نيايػػة عػػاـ  820وبمغػػت عػػدد الحػػواجز اإلسػػرائيمية 
وتػػـ إنشػػاء أكثػػر مػػف  8028حػػاجزًا أضػػيفت خػػالؿ عػػاـ  29، منيػػا 2522الخميػػؿ والمعػػابر المرتبطػػة بػػػ عػػاـ 

أربعػة عشػر طريقػًا اسػتعماريًا تػػربط بػؤرًا اسػتعمارية بالمسػتعمرات اإلسػػرائيمية المنتشػرة عمػى أراضػي فمسػػطينية 
 .8028مغتصبة خالؿ عاـ 

ـ مػػف االحػػتالؿ، فقػػد تػػـ االعتػػداء عمػػى سػػتة وثمػػانيف مسػػجدًا وأظيػػر المركػػز البحثػػي أف دور العبػػادة لػػـ تسػػم
 وأربعة وعشريف كنيًسا خالؿ العاـ الماضي.

 88/5/8523قدس برس، 
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 "اإلخوان المسممون ودورهم السياسي": فراعنة حمادةلكتاب جديد  39

المسػػػمموف لمكاتػػػب والصػػػحافي والسياسػػػي حمػػػادة فراعنػػػة صػػػدر مػػػؤخرا كتابػػػا بعنػػػواف "اإلخػػػواف : العػػػرب اليػػػوـ
المسػمميف، كمػا يضػـ دراسػة  اإلخػوافويضـ الكتاب مجموعػة مقػاالت نشػرىا فراعنػة حػوؿ  ودورىـ السياسي".

 حوؿ دورىـ السياسي في المرحمة الحالية.
المسػمميف مجػرد حركػة سياسػية محميػة  اإلخػوافوقاؿ فراعنة في المقدمة التي اعتبرىا ضرورية، ليسػت حركػة 

حركػة سياسػية عػابرة لمحػدود فػي  وأقػوىبكتاب بؿ ىي اكبر  أوبموقؼ  أوا بمقاؿ التصدي لي أويمكف نقدىا 
البرلمانيػة  األغمبيػةالبرلمانية في مصر ومرشحيا غدا رئيسا لمجميورية وتقػود  باألغمبيةالعالـ العربي حظيت 

صػوماؿ في المغرب وشريؾ قوي في حكـ تونس وليبيا وشريؾ سياسي اقػؿ فػي كػؿ مػف السػوداف والجزائػر وال
وسورية والػيمف والكويػت ولػذلؾ حركػة بيػذا الحجػـ تسػتحؽ  األردفوالعراؽ وتقود المعارضة مف موقع قوة في 

 المتابعة والتدقيؽ.
 األغمبيػةالمسمميف وامتداد ليا في فمسػطيف عمػى  اإلخوافلقد حصمت حركة حماس كجزء مف حركة  وأضاؼ

عبد  ورأسىنية  إسماعيؿوشكمت حكومة حزبية برئاسة  8009البرلمانية في انتخاب المجمس التشريعي عاـ 
المسػػػمميف ممثمػػػوف بحركػػػة حمػػػاس قػػػادوا السػػػمطة  اإلخػػػواف أفالػػػدويؾ المجمػػػس التشػػػريعي وىػػػذا يعنػػػي  زالعزيػػػ

 8007التشريعية والتنفيذية لدى السمطة الوطنية ولكنيـ لـ يكتفػوا بػذلؾ فقػاموا بػاالنقالب الػدموي فػي حزيػراف 
 .نفرديفوقادوا قطاع غزة م

االنقػالب وتبعاتػو ولػـ  أىميػةومػع ذلػؾ لػـ يػدقؽ المراقبػوف  اآلخػرورؤيػتيـ نحػو  األحاديػةوىذا يعكس ثقػافتيـ 
 .في اكبر واىـ بمد عربي ىو مصر باألغمبيةحينما فازوا  إالالدولة  إدارةالمسمميف في  اإلخواف أىميةتظير 

 88/5/8523العرب اليوم، عمان، 

 
 "السالم اإلسرائيميصدر دراسة بعنوان "ي لمدراساتباحث مركز  45

لتحميػػؿ الصػػراع " حيػػث تسػػعى ىػػذه الدراسػػة السػػالـ اإلسػػرائيميدراسػػة بعنػػواف " باحػػث لمدراسػػاتاصػػدر مركػػز 
، ومعنػػػى ذلػػػؾ أف الصػػػفة "الظػػػاىرة االسػػػتيطانية"ػػػػ اإلسػػػرائيمي مػػػف منظػػػور جػػػوىري ينبػػػع مػػػف مفيػػػـو  العربػػػي

ػ  ؿ، والتي يمكف اعتبارىا مفتاحًا لفيـ العديد مف أوضاعو االقتصاديةاألساسية لمكياف االستيطاني في إسرائي
 ".تكويف استيطاني"االجتماعية، فضاًل عف تفاعالتو السياسية، تتمثؿ أساسًا في أنو 

 88/5/8523السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل"الصحية لستة أسرى أردنيين في  األوضاعتردي  42

منير مرعي عف تمقيو اتصاال مف نادي  األردني شقيؽ األسيرأفاد شاىيف مرعي  :غادة الشيخ -عماف 
األسير الفمسطيني، يفيد بمحالة ستة أسرى أردنييف مضربيف عف الطعاـ لممستشفى جراء تردي أوضاعيـ 

 البرغوثي وحمزة الدباس وعماد حماد.عبد اهلل المفتوح عف الطعاـ، بينيـ  اإلضرابالصحية، بسبب 
 88/5/8523، الغد، عم ان

 
 األردنياعتدوا عمى أهالي األسرى المعتصمين أمام الديوان الممكي  أشخاصالقبض عمى  48
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الدستور أف األجيزة األمنية تمكنت مف إلقاء القبض عمى أشخاص قاموا باالعتداء جريدة عممت  :عماف
تـ اقتيادىـ عمى أىالي األسرى أثناء اعتصاميـ أماـ الديواف الممكي الياشمي مساء أمس األوؿ األحد حيث 

 ضدىـ أـ ال. األسرىالمركز األمني لمتحقيؽ معيـ ولمعرفة إف كاف ىناؾ شكوى مف أىالي  إلى
وعمى ضوء ذلؾ قرر أىالي األسرى والمفقوديف األردنييف إقامة اعتصاـ يومي أماـ الديواف الممكي مف 

ماـ الديواف لمضغط عمى الساعة الواحدة ظيرا حتى الثامنة مساء، مؤكديف استمرارىـ في االعتصاـ أ
 عنيـ. واإلفراج األسرىحياة  بمنقاذالحكومة حتى تمبية مطالبيـ 

 88/5/8523، الدستور، عم ان
 

 "إسرائيل"ال صاروخ من الجنوب عمى  لـ"الحياة": مصادر أمنية لبنانية 43

خ مف بمدة استبعدت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى أف يكوف ُأطمؽ ليؿ أوؿ مف أمس صارو  :بيروت
اإلسرائيمية عمى مستعمرة  -حاصبيا الواقعة بمحاذاة الحدود المبنانية  -برج المموؾ في قضاء مرجعيوف 

 المطمة اإلسرائيمية التي ال تبعد سوى مئات األمتار عف البمدة. 
روخ، صا إطالؽف أىالي المنطقة سمعوا دوي انفجار اعتقدوا انو ناجـ عف إالحياة  جريدةوقالت المصادر ل

تدؿ عمى سقوط صاروخ في مستعمرة  إشارةفي جنوب الميطاني لـ يمتقط أي  "يونيفيؿ" ػلكف الرادار التابع ل
 المطمة.
أي صاروخ، فمف قوى مشتركة مف الجيش المبناني والوحدة اإلسبانية العاممة  إطالؽالرادار لـ يسجؿ  أفومع 
حممة تفتيش واسعة في بمدة برج المموؾ وجوارىا وصواًل القياـ ب إلىفي جنوب الميطاني سارعت  "يونيفيؿ"في 
األودية الواقعة في المنطقة ولـ تعثر عمى أي أثر يدؿ عمى أف صاروخًا أطمؽ مف داخؿ األراضي  إلى

المبنانية في اتجاه مستعمرة المطمة، خصوصًا أف وحدات مف الجيش اإلسرائيمي متمركزة عمى بعد أمتار مف 
بسقوط صاروخ أطمؽ مف داخؿ األراضي  "يونيفيؿ"اإلسرائيمية في خراج المطمة لـ تبمغ الحدود المبنانية و 

 المبنانية.
إف تبني بعض وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية سقوط الصاروخ لف يبدؿ مف  "الحياة"فيما قالت مصادر غربية لػ

 عدـ وضع اليد عمى أدلة تؤكد صحة ما نشرتو في ىذا الخصوص.

 88/5/8523، الحياة، لندن

 
 معارك القصيردوري شمعون: "حزب اهلل" سيذهب إلى الجوالن المحتل بعد 44

بيروت: توقع رئيس "حزب الوطنييف األحرار" النائب دوري شمعوف، أف يذىب "حزب اهلل" إلى الجوالف 
واقعًا  بعد االنتياء مف معارؾ القصير في سورية. وقاؿ شمعوف لػ"السياسة"، "إف التمديد أصبح أمراً  ،المحتؿ

بعقمية القيادات السياسية الموجودة عمى الساحة، حيث لـ يكف ينقص ىذه القيادات إال إطالؽ "الكاتيوشا" 
عمى الضاحية الجنوبية حتى يمددوا لممجمس"، متمنيًا عدـ التمديد لممجمس إال لفترة قصيرة جدًا ال تتجاوز 

 ".مدتيا ثالثة أشير، "ألف البمد ال يتحمؿ أي فراغ دستوري
 88/5/8523، السياسة، الكويت

 
 ضاحية الجنوبية يحمل بصمات إسرائيميةالصواريخ عمى  إطالق ":حزب اهلل" 45
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اليدؼ مف إطالؽ "الشيخ حسف عز الديف أف  "حزب اهلل"اعتبر مسؤوؿ العالقات العربية في  :بيروت
يف العاـ لمحزب السيد صواريخ عمى ضاحية بيروت الجنوبية )والذي جرى غداة الخطاب الذي ألقاه األم

اهلل ووعد فيو بتحقيؽ النصر في سورية( يحمؿ بصمات إسرائيمية أو مف يتعامؿ مع العدو  حسف نصر
وال تزاؿ حريصة  "حزب اهلل"الصييوني في الداخؿ أو الخارج الستجالب الفتنة إلى لبناف والتي كانت قيادة 

ومة في لبناف أف تدافع عف مشروعيا وموقعيا مف واجب المقا"ورأى أف  ."عمى إبعاد شبحيا عف لبناف
 ."وتدافع عف نفسيا في أي مكاف يستدعي ذلؾ

 88/5/8523، الحياة، لندن

 
 العمالء في بنت جبيل مناشير ضد   46

ألقيت في بنت جبيؿ عشية عيد التحرير مناشير مجيولة المصدر، دعت المقاومة والقوى الوطنية إلى 
، بحسب البياف الذي استعرض "لعمالء الذيف يتجولوف بيف الناس بحريةتصحيح أخطاء العار بالصفح عف ا"

عددًا مف األسماء، محددًا ألقابيـ وميماتيـ في جيش العمالء وعمميـ الحالي ومكاف إقامتيـ، ومذكرًا بأشير 
 السجف القميمة التي حوكموا بيا.

 88/5/8523، ، بيروتاألخبار

 
 نتصف الشهر المقبل بدون عباس وال مرسي  أردوغان يزور غزة م: الدراويبراهيم إ 47

أكػػد رئػػيس مركػػز الدراسػػات الفمسػػطينية فػػي القػػاىرة ابػػراىيـ الػػدراوي أف رئػػيس الػػوزراء التركػػي رجػػب : القػػاىرة
  طيب أردوغاف سيزور قطاع غزة منتصؼ الشير المقبؿ عبر القاىرة ثـ يزور راـ اهلل.

ف رئػػيس الػػوزراء التركػػي أقنػػع جميػػع األطػػراؼ ذات وأوضػػح الػػدراوي فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ"قدس بػػرس" أ
الصػػمة بػػالممؼ الفمسػػطيني بأىميػػة زيارتػػو إلػػى قطػػاع غػػزة، وقػػاؿ بػػأف "رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية بػػذؿ جيػػودا 
لثنػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف عػػف زيػػارة غػػزة لكنػػو لػػـ يسػػتطع، كمػػا أف أردوغػػاف مػػف جيتػػو لػػـ يػػنجح فػػي إقنػػاع 

ى قطػاع غػػزة، ولػـ يػػنجح أيضػػا فػي اصػػطحاب الػرئيس المصػػري محمػػد الػرئيس محمػػود عبػاس باصػػطحابو إلػػ
 مرسي معو إلى غزة".

 
ونفػػى الػػدراوي أف تكػػوف المصػػالحة الفمسػػطينية عمػػى أجنػػدة زيػػارة أردوغػػاف إلػػى القطػػاع والضػػفة، وقػػاؿ: "لقػػد 

مصػػالحة كانػت زيػارة أردوغػاف إلػى قطػاع غػػزة فقػط، لكنػو أضػاؼ إلييػا الضػػفة لتيدئػة خػواطر السػمطة، أمػا ال
 فميا بابيا المصري وقد قطعت أشواطا كبيرة، والعيدة اآلف عمى األطراؼ المعنية لتنفيذ ما وقعت عميو".

 87/5/8523قدس برس، 
 

 األقصى المسجد األزهر يستنكر تدنيس  48
استنكر األزىر الشريؼ تدنيس مجموعػات مػف الصػياينة باحػات المسػجد األقصػى، أمػس.  الخميج: -القاىرة 
زىر إنو وىو يديف ىذه االعتداءات التي تتـ بشكؿ ممنيج ومستمر، فمنو يييب بالمسػؤوليف فػي بػالد وقاؿ األ

العرب والمسمميف، وكؿ حرٍّ في المجتمع الدولي التدخؿ العاجؿ لوقؼ ىذه االنتياكات. وحث األزىر الجميع 
 عمى احتراـ مشاعر مالييف المسمميف في العالـ.

 88/5/8523الخميج، الشارقة، 
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 إسرائيميشركتا الطيران األردنية والتركية تتراجعان عن رعاية مؤتمر ": "جيروزاليم بوست 49

قػػػررت شػػػركتا الخطػػػوط الجويػػػة التركيػػػة، والممكيػػػة األردنيػػػة،  :ترجمػػػة خاصػػػة - القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل 
إلسػرائيمية، بمدينػة القػدس سحب رعايتيما "لقمة القدس الدولية لمسياحة المبتكػرة" التػي تنظميػا وزارة السػياحة ا

 ىذا األسبوع.
الشػػػركتيف اتخػػػذتا قرارىمػػػا بسػػػحب رعايػػػة الحػػػدث السػػػياحي، بسػػػبب  أفوذكػػػرت صػػػحيفة "جيػػػروزاليـ بوسػػػت"، 

 الضغوط التي مارستيا عدة مجموعات في البمديف.
لكتروني، أشػار وكاف الممصؽ الدعائي األوؿ لممؤتمر، الذي نشرتو وزارة السياحة اإلسرائيمية عمى موقعيا اإل

الممكية األردنية، والخطوط الجوية التركية، ستشاركاف برعاية القمة السياحية، غير انػو ونتيجػة لمضػغوط  إلى
 الممصؽ الذي يتضمف شعاري الشركتيف. إزالة إلىالممارسة، اضطرت الوزارة اإلسرائيمية 

 88/5/8523القدس، القدس، 
 

 منذ عامين  بمقتل الضباط المختطفين لمصريةا الرئاسة أبمغتحماس "الوفد المصرية":  55
قػػاؿ معصػػـو مػػرزوؽ، رئػػيس لجنػػة العالقػػات الخارجيػػة بالتيػػار الشػػعبي، أف  سػػارة محسػػف: - شػػيريف فرغمػػي

التيار قاـ بفتح قضية الضباط المختطفيف منػذ عػاميف، مػع الػدكتور موسػى أبػو مػرزوؽ نائػب رئػيس المكتػب 
العديػػد مػػف األسػػئمة لمعرفػػة حقيقػػة األمػػر، فكانػػت اإلجابػػة ىػػي أف لحركػػة حمػػاس، حيػػث وجينػػا إلػػى  السياسػػي

حركة حماس أبمغت الرئاسة بكافة المعمومات حوؿ ىذه القضية وأكد عمى أف ىؤالء الضباط تـ قتميـ ودفنيـ 
 في سيناء، ونفي تماـ نقميـ إلى غزة.

اف لديػػو مػػانع فػػي أف نقػػوؿ ىػػذه ، عمػػى برنػػامج "مانشػػيت" "وعنػػدما سػػألنا عػػف إذا كػػىاتفيػػةوتػػابع، فػػي مداخمػػة 
المعمومػػات لمػػرأي العػػاـ، أجػػاب بأنػػو لػػيس عنػػده مػػانع، ولكػػف حمػػديف صػػباحي اعتػػرض عمػػى فكػػرة قػػوؿ ىػػذه 
المعمومػػات لمػػرأي العػػاـ خاصػػة وأف لػػيس ىنػػاؾ شػػيء يؤكػػد ىػػذه المعمومػػات بشػػكؿ قػػاطع، ولػػذلؾ البػػد مػػف 

 الحفاظ عمى مشاعر أسر الضباط المختطفيف".
كشفت دعاء رشاد زوجػة الضػابط محمػد الجػوىري أحػد الضػباط المختطفػيف فػي تصػريحات سو في السياؽ نف

عف اعتزاميا تقديـ بالغ رسمي لمنائب العاـ ضد موسى أبو مػرزوؽ القيػادي بحركػة حمػاس،  "الوفد"خاصة لػ
ات أبو الذي صرح مؤخرا بوفاة الضباط الثالثة المختطفيف وأميف الشرطة. واستنكرت زوجة الجوىري تصريح

 مرزوؽ والتي أفاد اتصالو بالجيات األمنية في مصر، األمر الذي نفتو المخابرات والداخمية.
 88/5/8523الوفد، الجيزة، 

 
 غزةفي إبراش الكاتب إبراهيم الصحفيين العرب يدين اعتقال اتحاد  52

إبراىيـ إبراش" مف منزلو أداف اتحاد الصحفييف العرب اعتقاؿ الكاتب والمفكر الكبير، الدكتور ": سييؿ وريور
تيػػـ  التػػيتتنػػاوؿ شػػتى الموضػػوعات  التػػيأمػػس األحػػد، وذلػػؾ عمػػى خمفيػػة التعبيػػر عػػف رأيػػو وكتابػػة المقػػاالت 

 القضية الفمسطينية.
غػزة سػرعة إطػالؽ سػراح الػدكتور إبػراىيـ إبػراش، خاصػة وأف ذلػؾ يتصػادـ مػع  فيوطالب االتحاد السمطات 

 والتعبير. الرأيجؿ لـ الشمؿ وجمع كممة الفمسطينييف وكذلؾ مع حرية جيود المصالحة الفمسطينية مف أ
 88/5/8523الوفد، الجيزة، 
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 جراء رئيسه حوارًا مع صحيفة إسرائيميةإحزب الوطن المصري ينفي  58

قػاؿ مستشػار الػرئيس المصػري لشػؤوف التواصػؿ المجتمعػي عمػاد عبػد الغفػور رئػيس حػزب : البيػاف -القاىرة 
سػرائيؿ،  "كامب ديفيد"إنو ليس لديو أي مشكمة فيما يتعمؽ ببنود اتفاقية  السمفي، "الوطف" لمسالـ بيف مصر وا 

 مشيرًا إلى أف عدد الجنود المصرييف المسموح بتواجدىـ داخؿ سيناء يجب أف تتـ زيادتو.
عمػػى ىػػامش المنتػػدى االقتصػػادي العػػالمي  "تػػايمز أوؼ إسػػرائيؿ"وأكػػد عبػػد الغفػػور فػػي تصػػريحات لصػػحيفة 

 تتقدـ كما ىو مفترض بيا. "إسرائيؿ"الذي اختتـ في األردف، أف العالقات بيف مصر و
إلى ذلؾ، نفى حزب الوطف التصريحات التي أدلى بيا رئيسو عبد الغفػور لمصػحيفة اإلسػرائيمية. وقػاؿ محمػد 

ب وال الحػػػديث عػػػف إجػػػراء رئػػػيس الحػػػزب حػػػوارا لصػػػحيفة إسػػػرائيمية كػػػاذ"نػػػور، عضػػػو الييئػػػة العميػػػا لمحػػػزب: 
يصػػػدقو عاقػػػؿ، وىػػػؤالء )اإلعػػػالـ اإلسػػػرائيمي( بصػػػفة عامػػػة تعودنػػػا مػػػنيـ الكػػػذب، ويحػػػاولوف تشػػػويو صػػػورة 

 ."الوطنييف عف طريؽ نشر حوارات مكذوبة
 88/5/8523البيان، دبي، 

 
 كيري يتجه إلى تقديم خطة تفاوضية يغمب عميها االقتصاد وتقل فيها السياسة"الحياة":  53

تقػديـ مبػادرة السػتئناؼ المفاوضػات  إلػىجػوف كيػري  األميركػييتجػو وزيػر الخارجيػة : محمد يػونس -راـ اهلل 
 دبموماسػػػيةاإلسػػػرائيمية يغمػػػب عمييػػػا الطػػػابع االقتصػػػادي وتقػػػؿ فييػػػا السياسػػػة. وقالػػػت مصػػػادر  -الفمسػػػطينية 

تصػػادي إف كيػػري أدرؾ صػػعوبة إحػػداث تقػػدـ فػػي المسػػار السياسػػي، فاتجػػو نحػػو المسػػار االق "الحيػػاة"غربيػػة لػػػ
 الذي يسيؿ حدوث تقدـ فيو.

الجانػػب الفمسػػطيني عمػػى  إصػراركيػػري واجػػو عقبػة كبيػػرة فػػي اسػػتئناؼ المفاوضػات تمثمػػت فػػي  أف وأوضػحت
وقػػػؼ االسػػػتيطاف وتعريػػػؼ حػػػدود الدولػػػة قبػػػؿ الػػػدخوؿ فػػػي المفاوضػػػات، وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو رفػػػض الجانػػػب 

تبحػث عػف  إعػدادىاادرة التي يعكؼ كيري عمػى المب أفتقديـ أي مرونة في الموضوعيف. وذكرت  اإلسرائيمي
 .اإلسرائيميحؿ وسط بيف المطمب الفمسطيني والرفض 

الشػػػروع فػػػي التفػػػاوض عمػػػى الحػػػدود  إلػػػىغربػػػي رفيػػػع أف تتضػػػمف المبػػػادرة دعػػػوة الطػػػرفيف  دبموماسػػػيورجػػػح 
ثنػػػػػاء عطػػػػػاءات لمبنػػػػػاء فػػػػػي المسػػػػػتوطنات أ أيبعػػػػػدـ طػػػػػرح أو المصػػػػػادقة عمػػػػػى  إسػػػػػرائيؿ، ومطالبػػػػػة واألمػػػػػف

طالؽالمفاوضات،  ، وعػددىـ مئػة أسػير، والشػروع أوسػموالفمسطينييف المعتقمػيف منػذ مػا قبػؿ اتفػاؽ  األسرى وا 
المصػادقة  إلى إسرائيؿأما المسار االقتصادي، فيتضمف دعوة  تنشيط االقتصاد الفمسطيني. إلعادةفي خطة 

مدينػػػة سػػكنية وأخػػػرى  إقامػػةتػػػي تشػػمؿ ( اللالحػػتالؿ)الخاضػػػعة  "ج"عمػػى المشػػاريع الفمسػػػطينية فػػي المنطقػػة 
، ومشاريع سياحية عمى البحر الميت، ومناطؽ صناعية، ومحطػات لنقػؿ الوقػود والغػاز األغوارصناعية في 

مبػػادرة كيػػري سػػتكوف الفرصػػة األخيػػرة، فمػػف " إفالغربػػي  الدبموماسػػيواعتبػػر  مختمفػػة مػػف الضػػفة. أنحػػاءفػػي 
لمتوقفة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، لذلؾ سػيكوف مطمػوب مػف يحاوؿ بعده أحد التدخؿ في عممية السالـ ا

طاولػػػة المفاوضػػػات. ومػػػف دوف ذلػػػؾ، فػػػمف  إلػػػىالطػػػرفيف الموافقػػػة عمييػػػا وتقػػػديـ التنػػػازالت المطموبػػػة لمعػػػودة 
 ."مرشحة لمتدىور واالنفجار األوضاع

 88/5/8523الحياة، لندن، 
 

 اإلنسانانتهاكات خطيرة في حقوق  ارتكابب "إسرائيل"تتهم  اإلنسانالمفوض السامي لحقوق  54
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أفػػادت البعثػػة المراقبػػة الدائمػػة لدولػػة فمسػػطيف لػػدى األمػػـ المتحػػدة فػػي جنيػػؼ والمنظمػػات  :وكػػاالت –جنيػػؼ 
قػػد بػػدأت أعماليػػا صػػباح  اإلنسػػافالدوليػػة األخػػرى فػػي سويسػػرا بػػأف الػػدورة الثالثػػة والعشػػريف لمجمػػس حقػػوؽ 

 والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. االثنيف، بمشاركة مكثفة مف الدوؿ
اسػػتمرار  إلػػىفيػػو  أشػػارتنػػافي بػػيالي، بيػػاف االفتتػػاح اليػػاـ والػػذي  اإلنسػػافوقػػدمت المفػػوض السػػامي لحقػػوؽ 

القػػوة القائمػػة بػػاالحتالؿ لحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي األرض  إسػػرائيؿاالنتياكػػات الخطيػػرة التػػي تقػػـو بيػػا 
ضػػرورة وقفيػػا ووقػػؼ العمػؿ فػػي بنػػاء المسػػتوطنات التػػي اعتبرتيػػا باالنتيػػاؾ  إلػػىت الفمسػطينية المحتمػػة، ودعػػ
قضػػػية أكثػػػر مػػػف خمسػػػة أالؼ مػػػف الموقػػػوفيف والمعتقمػػػيف  إلػػػىكمػػػا أشػػػارت بػػػيالي  الواضػػػح لمقػػػانوف الػػػدولي.

أف  إلػػػى اإلشػػػارةبػػػردود واضػػػحة عمػػػى سػػػوء معاممتيػػػا ليػػػـ مػػػع  إسػػػرائيؿالفمسػػػطينييف والتػػػي كانػػػت قػػػد طالبػػػت 
 حتالؿ وممارساتو باطالف.اال

 87/5/8523وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ماليين دوالر مساعدات من روسيا لمفمسطينيين  عشرة 55
عف وثيقػة نشػرت عمػى موقػع الحكومػة الروسػية، أف موسػكو سػتحّوؿ  "روسيا اليوـ"نقمت وكالة : )يو بي آي(

 مالييف دوالر لفمسطيف.     عشرةمساعدات ب 8023في 
 88/5/8523ارقة، الخميج، الش

 
 إلى األردن الشهر المقبل ةتبحث أوضاع الفمسطينيين النازحين من سوري "األونروا" 56

تعقد المجنة االستشارية لوكالة األونروا اجتماعا في حزيراف المقبػؿ لبحػث وضػع نحػو : ليمى الكركي -عماف 
كمػػػا يبحػػػث  ا إلػػػى األردف.سػػػتة آالؼ الجػػػي فمسػػػطيني سػػػواء الموجػػػوديف مػػػنيـ فػػػي سػػػوريا أو الػػػذيف غادروىػػػ

االجتماع تداعيات األزمة المالية الخانقة التي تعصؼ بالوكالة في الوقت الراىف، وسبؿ معالجة العجز الذي 
 مميوف دوالر. 78تعاني منو في ميزانيتيا العامة، والذي يقدر بنحو 

 88/5/8523الدستور، عمان، 
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 أبو عامر عدناف

لػػػـ تعػػػد األحػػػداث الداميػػػة فػػػي سػػػوريا شػػػأنًا داخميػػػًا أو عربيػػػًا أو دوليػػػًا فحسػػػب، بػػػؿ غػػػدت حػػػديث السػػػاعة فػػػي 
إسػػػرائيؿ، وباتػػػت تتصػػػدر نشػػػرات األخبػػػار وعنػػػاويف الصػػػحؼ وأجنػػػدات المجػػػالس الوزاريػػػة والكنيسػػػت، عمػػػى 

 ي حيفا وتؿ أبيب.اعتبار أف ما يحدث في حمص وبانياس والقصير سيتردد صداه وتأثيراتو ف
 

 السالح الكيمياوي
بػػػات واضػػػحًا أف أي عمميػػػة إسػػػرائيمية لمنػػػع تيريػػػب السػػػالح السػػػوري، سػػػواء كػػػاف الصػػػاروخي أو الكيميػػػاوي، 
تطمبػػت قػػدرة اسػػتخباراتية وعسػػكرية كبيػػرة، والتسػػمؿ األمنػػي إلػػى داخػػؿ أسػػرار النظػػاـ السػػوري، واإلغػػارة عمػػى 

 تطورًا في العالـ. مناطؽ مزودة بدفاعات جوية مف األكثر
وقػػػد أوضػػػحت عمميػػػات القصػػػؼ اإلسػػػرائيمية المتكػػػررة عمػػػى األىػػػداؼ العسػػػكرية داخػػػؿ األراضػػػي السػػػورية أف 
التقديرات االستخباراتية والتخطيطات العممياتية كانت دقيقة، وأف إسػرائيؿ نجحػت فػي حسػابيا لممخػاطرة التػي 
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يػػراف سػػّمـ أولويػػات قامػػت بيػػا، وبػػدا صػػحيحًا افتراضػػيا وجػػود ردع قويػػة جػػداً  ، وأف لػػدى سػػوريا وحػػزب اهلل وا 
مختمفػا، ولػػف يجػػازفوا بالػدخوؿ فػػي مواجيػػة عسػػكرية مباشػرة، ممػػا دفػػع السػورييف السػػتيعاب اليجػػوـ، وبالتػػالي 

% 50فمف إسرائيؿ مطمئنة إلى أف النظاـ السوري يدافع عف بقائو ضػد معارضػة داخميػة باتػت تسػيطر عمػى 
 مف أراضي سوريا.

، فمف ىناؾ قناعات تسػود فػي إسػرائيؿ مفادىػا أف جػزًءا مػف منظومػات السػالح السػوري التػي تشػكؿ ومع ذلؾ
خطًا أحمر قد انتقمت فعال لحزب اهلل، لكف ثمة أىمية إسرائيمية كبيػرة لتخفػيض عػدد الصػواريخ التػي يممكيػا، 

ء كبيػر مػف الصػواريخ باستخداـ األسموب الػذي اسػتخدمتو خػالؿ الحػرب األخيػرة ضػد قطػاع غػزة، بتػدمير جػز 
قبؿ إطالقيا، وتدمير الجزء اآلخر بواسػطة المنظومػات الدفاعيػة المضػادة لمصػواريخ، ومػا تفعمػو إسػرائيؿ فػي 

 سوريا سيسّيؿ عمييا المواجية مع حزب اهلل في معركة واسعة مستقباًل.
سػػػتراتيجيًا، ممػػػا يػػػدفع وليػػػذا يمكػػػف االفتػػػراض أف تبعػػػات القصػػػؼ اإلسػػػرائيمي لسػػػوريا لػػػـ ينتػػػو بعػػػد تكتيكيػػػًا و  ا 

 إسرائيؿ التخاذ قرار في مجاليف ميميف:
إظيار كثير مف اليقظة حياؿ احتماالت تصفية "الحساب المفتوح" مف خالؿ رد محدود أو متأخر، عمػى  -2

 الجبية الشمالية أو الخارج.
المعاديػػػة  مواصػػمة العمػػؿ ضػػػد نقػػؿ السػػػالح السػػوري خػػارج األراضػػػي، والحػػؤوؿ دوف امػػػتالؾ المنظمػػات -8

لمنظومات السالح المتطور والحساس، وىي ما تسمييا "األيػدي الخطػأ"، وكػأف بقاءىػا بحػوزة النظػاـ السػوري 
 تعني "األيدي الصحيحة"!

إذا قػػػػػررت إسػػػػػرائيؿ تنفيػػػػػذ المزيػػػػػد مػػػػػف العمميػػػػػات المقبمػػػػػة، يجػػػػػب أف تبحػػػػػث فيمػػػػػا إذا كانػػػػػت األوضػػػػػاع  -3
خاطرة منخفضة، أـ أف تػراكـ الحػوادث سػيؤدي لتصػعيد غيػر اإلستراتيجية تسمح بحرية العمؿ ضمف إطار م

 مرغوب فيو.
قػػد يكػػوف مػػف الخطػػأ اعتبػػار أف عػػدـ الػػرد السػػوري عمػػى الغػػارتيف األخيػػرتيف معنػػاه عػػدـ الػػرد فػػي المػػرات  -2

المقبمػة، فالضػغط الكبيػر الػػذي ُيمػارس عمػى الطػػرؼ الثػاني لمػرد عمػػى اليجػوـ اإلسػرائيمي قػػد يػؤدي لػرد واسػػع 
 ب في تصعيد خطير.يتسب
 

 الحفاظ عمى األسد
قبػػؿ أيػػاـ قميمػػة نسػػبت أوسػػاط غربيػػة إلػػى مسػػؤوؿ اسػػتخباري إسػػرائيمي رفيػػع المسػػتوى، رفػػض اإلفصػػاح عػػف 
ىويتػػو، أف إسػػرائيؿ تفضػػؿ بقػػاء الػػرئيس السػػوري بشػػار األسػػد بعػػد الحػػرب األىميػػة، ولػػيس سػػيطرة منظمػػات 

فضػػؿ مػػف األشػػباح المجيولػػة التػػي قػػد تسػػيطر عمػػى سػػوريا، إسػػالمية متطرفػػة، ألف "الشػػيطاف" الػػذي نعرفػػو أ
 ولذلؾ فمف نظاـ األسد كاماًل، حتى لو كاف ضعيفًا، أفضؿ بعدة مرات مف البدائؿ.

ومع ذلؾ، فمف تقػديرات إسػرائيؿ تشػير إلػى أف النظػاـ السػوري سػينيار بسػرعة، ألنيػا لػـ تقػدر فػي البدايػة قػوة 
ف قػػوة المعارضػة أكبػػر ممػا ىػػي عميػو، وأكػػد المسػؤوؿ أف إسػػرائيؿ األسػد عمػى شػػعبو بشػكؿ كػػاؼ، واعتقػدت أ

 تفضؿ أف يبقى الطرفاف منشغميف بالصراع ضد بعضيما بعضا، بداًل مف الحرب ضدىا.
لكف الرئيس السابؽ لجياز الموساد أفرايـ ىاليفي فاجػأ الجميػع مػؤخرًا بقولػو إف األسػد ىػو رجػؿ تػؿ أبيػب فػي 

ف إسػػرائيؿ تضػػع فػػي اع تبارىػػا منػػذ بػػدأت أحػػداث الثػػورة السػػورية أف ىػػذا الرجػػؿ ووالػػده تمّكنػػا مػػف دمشػػؽ، وا 
سنة، منذ تـ توقيع اتفاقيػة فػّؾ االشػتباؾ بػيف الطػرفيف عػاـ  20الحفاظ عمى اليدوء عمى جبية الجوالف طيمة 
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د ، ولذلؾ فمف إسرائيؿ ستتدخؿ في األحداث بسوريا عند الضرورة فقط، لكف حتى ىػذه المحظػة ال يوجػ2572
 أية مؤشرات عمى أنيا قد تتدخؿ في المستقبؿ.

ولذلؾ تبدي إسرائيؿ قناعة، ليػا الكثيػر مػف التأييػد، بػأف جميػع مػف سػيأتي بعػد األسػد سػيكوف معاديػًا وخطيػرًا 
عمييػػا، وسػػتغدو السػػاحة السػػورية بعيػػدة عػػف السػػيطرة، ولػػذلؾ فيػػي تفضػػؿ أف يبقػػى األسػػد فػػي الحكػػـ كػػي ال 

 إسالمية غير مرغوب فييا. تسقط سوريا بأيدي محافؿ
لكف ذلؾ يخالؼ ما ذىب إليو رئيس أركاف الجيش السابؽ غابي أشكنازي، حيف أكد أف سػقوط األسػد يصػب 
فػػي المصػػمحة اإلسػػتراتيجية اإلسػػرائيمية، وسػػيكوف بمثابػػة ضػػربة موجعػػة لمتحػػالؼ اإليرانػػي السػػوري وحػػزب اهلل 

سػػوريا، وفػػرض حظػػر جػػوي عمػػى أجوائيػػا، أو أجػػزاء وحركػػة حمػػاس، طارحػػًا تصػػوراتو لمتػػدخؿ العسػػكري فػػي 
 منيا.

ىنػػا يظيػػر التحػػذير اإلسػػرائيمي مػػف أف اسػػتمرار الفوضػػى فػػي سػػوريا لمػػدة طويمػػة، وتوسػػع العمميػػات القتاليػػة، 
سيجمب اإلسالمييف إلى البالد مف كافة أنحاء المنطقة، مما سييدد اليدوء فػي الػدوؿ المجػاورة إلسػرائيؿ، بمػا 

 ألردف والعراؽ، كما أف األسد قد يفقد السيطرة عمى مخازف األسمحة الكيمياوية.فييا لبناف وا
ومع ذلؾ، فقد احتػؿ التيديػد الصػادر عػف إسػرائيؿ بمسػقاط نظػاـ األسػد، إذا رّد عمػى الغػارات األخيػرة، محػور 

فػي حػاؿ نقػؿ اىتمامات العديد مف األوساط السياسية واألمنية، ألنيػا تفّكػر فػي مياجمػة سػوريا مػرات أخػرى، 
ذا رّد األسد، وىاجـ إسرائيؿ، أو حاوؿ ذلػؾ عبػر منظمػات مسػمحة تعمػؿ  الوسائؿ القتالية المتطورة لمخارج. وا 

 بتكميؼ منو، فمنو يخاطر بمصير نظامو، ألنيا سترد.
 لكف التيديد اإلسرائيمي بمسقاط األسػد، إذا مػا اسػتقر رأيػو عمػى الػرد عمػى إسػرائيؿ، ال يتناسػب حتػى اآلف مػع
األحػداث عمػػى األرض، خاصػة وأف المعمومػػات االسػتخبارية اإلسػػرائيمية ال تشػػير إلػى نوايػػا فوريػة لػػدى األسػػد 
وحمفائو بتنفيذ تيديداتيـ، وفتح جبية ضد إسرائيؿ في الجػوالف، ممػا يعنػي أنيػا رسػالة موجيػة لروسػيا لمنعيػا 

 مف تزويد سوريا بصواريخ مضادة لمطائرات.
ئيمي، والموقػػػؼ مػػػف األحػػػداث الػػػدائرة فػػػي سػػػوريا، يعطػػػي انطباعػػػًا واثقػػػًا بػػػأف الطريػػػؽ كمػػػا أف التعامػػػؿ اإلسػػػرا

إلسقاط األسد ما زاؿ طوياًل، ألّف إسرائيؿ ليس لدييا اىتماـ حقيقي بدخوؿ دوامة الحرب داخػؿ سػوريا، وىػي 
ب حقيقيػة بػيف قد تبادر لميجوـ إذا لـ يكف ىناؾ مخرج آخر، لكنو سيكوف مقرونًا بمخاطرة كبيرة بنشػوب حػر 

 إسرائيؿ وسوريا قد تتضرر فييا الجبية الداخمية بشكؿ قاس.
 

 اليوم التالي لمسقوط
تعتقد إسرائيؿ أف استمرار مػا تصػفيا بػػ"الحرب األىميػة" فػي سػوريا دوف وجػود إشػارة إلػى أف أيػًا مػف الجػانبيف 

ي آخػػذ فػػي التمكػػؿ التراكمػػي يمكنػػو الفػػوز عمػػى خصػػمو، وعػػدـ وجػػود "لعبػػة النيايػػة"، يعنػػي أف الجػػيش السػػور 
نتيجة لموفيات واإلصابات واالنشقاقات، وانخفاض الروح المعنويػة، وفقػداف قواعػد ومخػازف األسػمحة، كمػا أف 

 الكفاءة تترنح في وضع تنازلي.
ومػع ذلػػؾ فػمف ىنػػاؾ مفارقػة بػػيف عػدـ الرغبػػة اإلسػرائيمية فػػي التػدخؿ السػػافر فػي سػػوريا، وبػيف اآلثػػار السػػمبية 

ر القتػػاؿ الػػداخمي، وفقػػداف القػػدرة عمػػى تشػػكيؿ دولػػة سػػورية بعػػد نظػػاـ األسػػد، والتػػأثير فػػي مسػػتقبميا السػػتمرا
وطابعيػػا، بحيػػث يمكػػف الحػػديث ىنػػا عػػف الػػدوافع المتػػوفرة لػػدى إسػػرائيؿ لمجيػػات الفاعمػػة فػػي النظػػاـ الػػدولي 

 واإلقميمي لعدـ التدخؿ لوقؼ إراقة الدماء في سوريا، ومنيا:
 متبادؿ مف الطرفيف المذيف يقاتالف بعضيما بعضًا. الرغبة بتمكؿ -2
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 رؤية الجيش السوري يسير في عممية االنييار ويفقد قدراتو العسكرية األساسية. -8
 عدـ االىتماـ بالتدخؿ العسكري، خوفًا مف إجبارىا عمى إرساؿ قوات برية لسوريا. -3
 معارضة حمفاء سوريا. شمؿ النظاـ الدولي، وعدـ قدرتو عمى اتخاذ قرارات بسبب -2

ولذلؾ تتفؽ جميع المحافؿ األمنية والعسكرية في تؿ أبيب عمى أف استمرار الصراع الدائر في سوريا سيعمؿ 
ألػؼ قتيػؿ، وأكثػر مػف مميػوف الجػي، أو ازديػاد  20عمى تكثيؼ اآلثار الكارثيػة، سػواء عبػر سػقوط أكثػر مػف 
ؼ الثػػػوار، وتػػػدفؽ المتطػػػوعيف األجانػػػب ممػػػف لػػػدييـ تعزيػػػز نفػػػوذ الجماعػػػات اإلسػػػالمية الجياديػػػة فػػػي صػػػفو 

 الخبرات القتالية.
كمػػا يمكػػف أف تتحػػوؿ إلػػى حػػرب أىميػػة طائفيػػة، يصػػعب معيػػا إعػػادة إنشػػاء حكومػػة مركزيػػة قويػػة فػػي سػػوريا، 
ويرتفػػع احتمػػاؿ تفككيػػا مػػرة أخػػرى، وبالتػػالي التحػػوؿ لدولػػة فاشػػمة، ممػػا قػػد يمقػػي بظاللػػو السػػمبية عمػػى الػػدوؿ 

ة ومنيػا إسػرائيؿ، بجانػب األردف والعػراؽ ولبنػاف وتركيػا، ممػا يعنػي أف التوقعػات اإلسػرائيمية لممسػتقبؿ المجاور 
ضػػعاؼ الدولػػة، وتراجػػع التنميػػة،  القريػػب فػػي سػػوريا ىػػي اسػػتمرار حالػػة عػػدـ االسػػتقرار، وغيػػاب الوضػػوح، وا 

ادة نفوذ لمجيات الفاعمة مف وانتشار الفوضى واالضطراب لدرجة التفكؾ، وفي الوقت نفسو تكثيؼ متوقع وزي
 غير الدوؿ والجماعات اإلسالمية المسمحة ضد النظـ الحاكمة.

أكثر مف ذلؾ، فػمف التقػدير الػذي تتفػؽ عميػو دوائػر صػنع القػرار فػي إسػرائيؿ أف الحػرب الػدائرة فػي سػوريا مػا 
وات النظػاـ، تسػتفيد منيػا زالت بعيدة عف نقطة النياية، وما يسود ىناؾ اآلف حالة مف التعادؿ بػيف الثػوار وقػ

أساسًا الفصائؿ الجيادية العالمية التػي تعػّزز مكانتيػا وسػيطرتيا عمػى منػاطؽ واسػعة مػف البمػد، بمػا فػي ذلػؾ 
ىضػػػبة الجػػػوالف، وال تسػػػتطيع إسػػػرائيؿ أف تفعػػػؿ شػػػيئًا كثيػػػرًا إزاء ىػػػذه الحالػػػة، كمػػػا ال يتعػػػيف عمييػػػا أف تبػػػذؿ 

 لوقت نفسو عمييا أف تعد العّدة لميوـ الذي يمي سقوطو.جيودًا كبيرة إلسقاط النظاـ، لكف في ا
عممًا بأف المصمحة اإلستراتيجية الرئيسية مف ناحية إسرائيؿ تكمف بأف تكػّؼ سػوريا عػف كونيػا عنصػرًا ميمػًا 
فػي المحػػور الػػذي تتزعمػػو إيػػراف، وفػػي حػػاؿ سػػقوط نظػػاـ األسػػد، فػػمف قػػدرة إيػػراف فػػي المنطقػػة سػػتتراجع كثيػػرًا، 

ب اهلل في لبناف سندًا عسكريًا ولوجستيًا، وسيتقمص خطر الصواريخ الذي ييدد إسرائيؿ، ويبدو أف وسيفقد حز 
 ىذا ما سيحدث في نياية األمر لكف بالتدريج، ويفضؿ أاّل تكوف إسرائيؿ ضالعة في حدوثو.

 وفي اليـو الذي يتمو سقوط األسد سوؼ تتحسب إسرائيؿ لجممة مف التطورات الميدانية، أىميا:
منػع انتقػػاؿ منظومػػات سػػالح إسػػتراتيجية حديثػػة وأسػػمحة غيػػر تقميديػػة مػػف ترسػػانة الجػػيش السػػوري لحػػزب  -2

 اهلل، ومنع الفصائؿ الجيادية العالمية السّنية الناشطة في صفوؼ الثوار مف السيطرة عميو.
طػالؽ صػواريخ -8 وقػذائؼ ىػاوف  عدـ تحويؿ ىضبة الجوالف إلى قاعػدة يػتـ منيػا تنفيػذ عمميػات معاديػة، وا 

عمى األراضػي اإلسػرائيمية، ويمكػف القػوؿ إف اتسػاع نطػاؽ سػيطرة المسػمحيف اإلسػالمييف عمػى ىػذه المنطقػة، 
 وانسحاب مزيد مف قوات الجيش السوري منيا يسّرع بحدوث مثؿ ىذه العممية.

ذراعًا لطيراف، كبح إمكاف أف تكوف سوريا، في حاؿ شّف ىجوـ عسكري عمى المنشمت النووية اإليرانية،  -3
وتقػػـو مػػع حػػزب اهلل بػػمطالؽ صػػواريخ عمػػى إسػػرائيؿ، السػػيما أف كػػال منيمػػا يمتمػػؾ عشػػرات آالؼ الصػػواريخ 

 التي يمكف استخداميا.
منع سوريا مف اإلقداـ عمى استخداـ السالح اإلستراتيجي أو الكيمياوي الموجود في حيازتيا كتعبيػر عػف  -2

 تياوي.يأسيا مف احتماؿ إنقاذ نظاميا الم
أخيرًا.. فمف إسرائيؿ تجد نفسيا مطالبػة بمتابعػة مػا يحػدث فػي األراضػي السػورية عػف كثػب مػف خػالؿ أجيػزة 
االستخبارات المتعددة، وتتحسب ألف تنزلؽ األمور نحو مواجية عسكرية مفتوحة، رغـ أنيا لـ تصؿ بعد إلى 
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فييا أّي عممية إحباط موضعي لما مف شػأنو الخط النيائي المحذور، رغـ اقترابيا مف النقطة التي قد تتحوؿ 
 أف يفتح المسائؿ عمى نطاؽ واسع نحو التصعيد العسكري مع سوريا.

 87/5/8523، الجزيرة نت، الدوحة
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جػرأة متزايػدة، مفاُدىػا أّف إنجػاز منذ توقيع اتفاؽ أوسمو، ظيرت "وجية نظر" أخػذت ُتعبرػر عػف نفسػيا مػؤخًرا ب
الحقوؽ الوطنّية مسألة تحتاج إلى نضاؿ وتضحيات، وىذا ما ال يمكف تجسيده وال نقدر عميو. وبما أف الحؿ 
الػػوطني بعيػػد وال يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو بحكػػـ االخػػتالؿ الفػػادح فػػي ميػػزاف القػػوى، وفػػي ظػػؿ الضػػعؼ واالنقسػػاـ 

ال يسّر صديًقا ويسعد كؿ األعداء؛ فػال يمكػف لنػا سػوى التركيػز عمػى الفمسطيني، وحاؿ الوضع العربي الذي 
ظيػػار حسػػف النيػػة عبػػر  ثبػػات الجػػدارة وا  تػػوفير رغيػػؼ الخبػػز، وتعزيػػز الصػػمود مػػف خػػالؿ بنػػاء المؤسسػػات وا 
الوفاء بااللتزامات الفمسطينية السياسػية واالقتصػادية واألمنيػة مػف جانػب واحػد، وصػواًل إلػى اعتبػار االقتصػاد 

 صاحب األولوية، والمدخؿ لتحقيؽ السالـ، بعد أف عجزت السياسة عف تحقيقو.ىو 
ال مشػػػػكمة جوىريػػػػة فػػػػي وجيػػػػة النظػػػػر السػػػػابقة إذا احتفظػػػػت بخيػػػػار المقاومػػػػة ومّيػػػػزت نفسػػػػيا عػػػػف "السػػػػالـ 
االقتصادي" الذي يطرحو نتنياىو، وكاف ضمف إسػتراتيجية الحفػاظ عمػى مػا لػدينا وعػدـ تقػديـ تنػازالت جديػدة 

اإلقداـ عمى مغامرات غير محسوبة في مرحمة غير مواتية، ولكف الخمؿ يكمػف فػي أف مػا سػبؽ يميػد إلػى أو 
الػػػدعوات لقبػػػوؿ مػػػا ىػػػو معػػػروض عمػػػى أسػػػاس أف لػػػيس باإلمكػػػاف أفضػػػؿ ممػػػا كػػػاف، حتػػػى ولػػػو مػػػف خػػػالؿ 

والمتطرفػػة، فػػي "التواصػػؿ" مػػع اإلسػػرائيمييف عمػػى كػػؿ المسػػتويات، بمػػا فييػػا األوسػػاط اليمينّيػػة واالسػػتيطانّية 
محاولة إلقناعيا بمقامة دولة فمسػطينّية، حتػى لػو كانػت عمػى حسػاب قضػية الالجئػيف، ومنزوعػة السػالح مػع 

 تبادؿ  لألراضي وترتيبات  أمنّية  ُتطمِئف إسرائيؿ عمى وجودىا وأمنيا في المستقبؿ القريب والبعيد.
ا االقتصادي، ىو الشكؿ الرئيسي، إف لـ يكف في ىذا السياؽ، يغدو التطبيع مع العدو بكؿ أشكالو، خصوصً 

الوحيػػػد، لمتعامػػػؿ معػػػو. فػػػالتطبيع يػػػراد لػػػو أف يحػػػؿ محػػػؿ الكفػػػاح بكػػػؿ أشػػػكالو، ولػػػيس ميًمػػػا ىنػػػا أف يكػػػوف 
اإلسػػػرائيمي الػػػذي يػػػتـ التعػػػاوف معػػػو مؤيػػػًدا لمحقػػػوؽ الفمسػػػطينية أـ ال، مناىًضػػػا لالحػػػتالؿ أـ داعًمػػػا لػػػو، ألف 

روري إلقناعيـ بػالحقوؽ الفمسػطينية، ولػو أدى ذلػؾ إلػى تصػفية ىػذه الحقػوؽ أو التواصؿ مع اإلسرائيمييف ض
 التنازؿ عف بعضيا أو تأجيميا حتى يظير الشريؾ اإلسرائيمي المستعد لتحقيقيا.

لقد بدأ تطبيػؽ وجيػة النظػر بشػكؿ جزئػي منػذ اتفػاؽ أوسػمو، وبشػكؿ شػامؿ ومنيجػي منػذ عشػر سػنوات، بعػد 
ة عمى خارطة الطريؽ، التي أعطت األولوّية لألمػف اإلسػرائيمي، حيػث تغيػرت طبيعػة موافقة القيادة الفمسطينيّ 

الصػػراع، وأخػػػذ يعبػػػر عنػػػو وكأنػػػو نػػػزاع حػػػوؿ األراضػػي، أو بػػػيف طػػػرفيف متسػػػاوييف، أو حػػػوؿ طبيعػػػة السػػػالـ 
وشػػػػكمو، والترتيبػػػػات التػػػػي سػػػػيتـ االتفػػػػاؽ عمييػػػػا، أو لتحقيػػػػؽ حػػػػؿ الػػػػدولتيف، أو أنػػػػو صػػػػراع بػػػػيف المتطػػػػرفيف 
والمعتدليف مف الجانبيف، أو بيف اإلرىػاب ومعسػكر معػاداة اإلرىػاب، حيػث مطمػوب مػف )الفمسػطيني الجديػد( 

 إثبات معاداتو لإلرىاب )المقاومة( حتى النخاع.
لماذا ال يمكف الجمػع مػا بػيف الحصػوؿ عمػى رغيػؼ الخبػز والحيػاة الكريمػة وبػيف النضػاؿ السػتعادة الحقػوؽ  

حقوؽ أدى إلى إىدارىا وعدـ تأميف حياة كريمة أيًضػا، بينمػا النضػاؿ الفمسػطيني ألف تفضيؿ الرغيؼ عمى ال
 يمكف أف يحقؽ األمريف مًعا.
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في ىذا السياؽ، مف الطبيعي أف نجد أنصار "التطبيع المنفمت مف كؿ القيود" يدعموف استئناؼ المفاوضػات 
عػػالـ، وخصوًصػػا الواليػػات المتحػػدة مػػف دوف شػػروط، بحجػػة أف ىػػذا يمكػػف أف يحػػرج إسػػرائيؿ ويظيرىػػا أمػػاـ ال

األميركّية، بأنيا المعّطؿ لمسالـ، وكأف العالـ ال يعرؼ ىذا األمر بعد عشريف سنة مضت عمى أوسمو، بينما 
 ىو في الحقيقة يفتح طريؽ "السالـ االقتصادي" الذي يحقؽ ليـ المزيد مف النفوذ والثروة.

و سيقود إلى مواجية مع اإلدارة األميركّيػة، أمػا مػف أيػده مػنيـ كما رفض ىؤالء التوجو إلى األمـ المتحدة، ألن
ففعؿ ذلؾ عمى أساس توظيفو كتكتيؾ ييدؼ إلى الضغط مف أجؿ العػودة إلػى اسػتئناؼ المفاوضػات الثنائّيػة 

 برعاية أميركّية انفرادّية، وليس مف أجؿ شؽ بديؿ مف ىذه المفاوضات.
المقاومػة الشػػعبّية ومقاطعػػة االسػتيطاف، فكػػؿ ىػػذه الشػػعارات نفػس التعامػػؿ ىػػذا جػرى ويجػػري مػػع المصػػالحة و 

مجرد تكتيكات لمضغط مف أجؿ العودة إلى اسػتئناؼ المفاوضػات، بػالرغـ مػف أف الجميػع بػات يػدرؾ أنيػا ال 
يمكف أف تقود إلى حؿ وطني، ولكنيا مطموبة حتى ال تسير األمور نحو مجابية متصاعدة، يتـ فييا السعي 

قاطعتيػػا وفػػرض العقوبػػات عمييػػا، واسػػتخداـ الفمسػػطينييف لبػػدائؿ متنوعػػة سياسػػّية وكفاحّيػػة لعػػزؿ إسػػرائيؿ وم
 تجعؿ االحتالؿ مكمًفا ليا بداًل مف أف يبقى، كما ىو اآلف، احتالاًل رابًحا، "احتالؿ خمس نجوـ".

ة واألرض والشػعب، عمينا أال نتفاجػأ بيػذه النتػائج الُمػرَّة، ألف أوسػمو لػـ يػؤد إلػى ضػربة قاصػمة لوحػدة القضػيّ 
وفصميا عف بعضيا البعض، وتقسيـ كؿ واحدة فييا إلى أقسػاـ، واألقسػاـ إلػى تفاصػيؿ، وال إلػى التخمػي عػف 
نمػػا أدى إلػػى نشػػوء بنيػػة اقتصػػادّية اجتماعّيػػة يتصػػدر فييػػا  أشػػكاؿ النضػػاؿ قبػػؿ أف تحقػػؽ أىػػدافيا فحسػػب؛ وا 

يف ازدادوا غًنى ونفوًذا في مرحمة أوسمو، بينما أغمبّية أفراد وشرائح داخؿ السمطة وخارجيا مف المستفيديف الذ
 الشعب الفمسطيني في الضفة وغزة ازدادوا فقًرا.

يحاوؿ أنصار وجية النظر تبريرىا بأنيا كفيمة بتوفير فرص عمؿ لمفمسػطينييف، فشػيء أفضػؿ مػف ال شػيء، 
ياسة ال تؤدي إلى حؿ اقتصادي، خصوًصا في ظؿ ازدياد الوضع االقتصادي تدىوًرا. ففي الحقيقة، ىذه الس

ولكػػنيـ يميػػدوف الطريػػؽ أمػػاـ جػػوف كيػػري الػػذي وعػػد برزمػػة مشػػاريع اقتصػػادّية ضػػخمة بعػػد أف عجػػز عػػف 
تحقيؽ أي تقدـ سياسي جوىري؛ لعؿ الفمسطينييف يقبموف بيذه الرشوة التػي لػف تكػوف سػخّية كمػا يػتـ التػرويج 

قميمػػػة، وسػػػتكوف ىػػػذه السياسػػػة إذا اعُتِمػػػدت بػػػدياًل مػػػف  ليػػػا، وسيحصػػػد الحصػػػة الرئيسػػػية منيػػػا أفػػػراد وشػػػرائح
 النضاؿ إلنياء االحتالؿ وتجسيد حقوقو الوطنية.

نعـ، الفمسطيني بحاجة أِلَْف يعيش ويحيا ويعمؿ ويفرح ويغنػي ويػتعمـ ويتعػالج ويتطػور نحػو األمػاـ، كمػا ىػو 
مػػا يسػػمى "عمميػػة السػػالـ"، وال  بحاجػػة ألف بػػالده تحػػت االحػػتالؿ إلػػى النضػػاؿ إلنيائػػو، خصوًصػػا بعػػد فشػػؿ

يمكف أف نضعو في مقايضة بيف حقوقو ومتطمبػات الحيػاة الكريمػة، وأف مػف يفعػؿ ذلػؾ يسػاىـ بػوعي أو مػف 
دوف وعي في تبرير الخضػوع لالحػتالؿ والتعػايش معػو تحػت عنػواف "التواصػؿ" مػع اإلسػرائيمييف لكسػبيـ إلػى 

 جانب الحؽ الفمسطيني.
نمػا إف أكثر مف عشريف سنة م ف التطبيع بأشكالو لـ تزد مف معسكر السالـ في إسػرائيؿ وال إلػى اعتػداليا، وا 

إلػى المزيػػد مػف تطرفيػػا وتعميػؽ احتالليػػا وعنصػػريتيا وعػدوانيتيا. فمػػف يريػد أف يػػؤثر بالعػدو ويزيػػد تناقضػػاتو 
 لرؤيػة قػادرة عمػى عميو أف يكوف قادًرا عمى التأثير، وحتى يكػوف قػادًرا يجػب أف يكػوف فػاعاًل وموحػًدا وحػاماًل 

 التأثير ومستعد لمنضاؿ مف أجميا والتضحية في سبيميا.
إف السياسػػػػة اقتصػػػػاد مكثّػػػػؼ وىمػػػػا وجيػػػػاف لعممػػػػة واحػػػػدة، وحتػػػػى يكػػػػوف االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني فػػػػي خدمػػػػة 
الفمسػػطينييف يجػػب أف يكػػوف فػػي خدمػػة السياسػػة، ولػػيس قائػػًدا ليػػا، وحتػػى يكػػوف فػػي خػػدمتيا يجػػب أف تكػػوف 

كمػػػػو وأولوياتػػػػو تمكػػػػف المػػػػواطف مػػػػف الصػػػػمود والحيػػػػاة الكريمػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ تكػػػػافؤ  لمفػػػػرص وعدالػػػػة مكوناتػػػػو وىي
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اجتماعية، ومكافحة لمفساد وكؿ أشكاؿ اليدر، وتمكف المؤسسة السياسية مف الصمود وتوسع مجاؿ خياراتيا 
 وىامش المناورة لدييا.

أف نضػع خطًطػا سياسػية واقتصػادية فال يمكف أف نكوف تحت االحتالؿ وفي حالة صػراع مرشػحة لمتػدىور، و 
عمى أساس أننا في حالة سػالـ أو مقبمػيف عميػو. وال يمكػف لالقتصػاد أف يكػوف مػدخاًل لمسياسػة ولمتعامػؿ مػع 
إسرائيؿ إذا لػـ يكػف الفمسػطينيوف عمػى نفػس المسػتوى لجيػة أف تكػوف لػدييـ دولػة مسػتقمة واقتصػاد غيػر تػابع 

 لالحتالؿ.
لػػى سياسػػي والسياسػػي إلػػى رجػػؿ أعمػػاؿ، فيػػذا يعنػػي أننػػا وصػػمنا إلػػى وضػػع ال عنػػدما يتحػػوؿ رجػػؿ األعمػػاؿ إ

 نعرؼ فيو إلى أيف نسير، وىذا أسوأ وضع يمكف أف نصؿ إليو.
سابًقا، كنػا نعتقػد أف المقاومػة المسػّمحة ىػي الطريػؽ لوحػدىا، فوصػمنا إلػى أوسػمو وتخمينػا عنيػا، ومنػذ أوسػمو 

ّيػة ىػي الطريػؽ لوحػدىا، فوصػمنا إلػى الكارثػة التػي نعػيش فييػا، وبػداًل أعتقد البعض مّنا أّف المفاوضات الثنائ
مف التفكير في كيفّية الخروج منيا، نجد مف يصر عمى أف نتوغؿ بيا أكثر وأكثر. فطريؽ الخالص واضح، 
وبحاجة إلى رؤية قادرة عمى تحقيؽ وحدة وطنية وممارسػة نضػاؿ فّعػاؿ ومتػراكـ ومتنػوع مػف أجػؿ االسػتقالؿ 

 ي وحؽ تقرير المصير والعودة.الوطن
الثػػػػورة الفمسػػػػطينّية المعاصػػػػرة لػػػػـ تحقػػػػؽ أىػػػػدافيا وارتكبػػػػت أخطػػػػاًء وخطايػػػػا، وتعرضػػػػت إلػػػػى ىػػػػزائـ، ولكنيػػػػا 
اسػػتطاعت أف تحػػّوؿ القضػػّية الفمسػػطينّية مػػف مسػػألة إنسػػانّية إلػػى سياسػػّية، والػػذي يجػػرى حالي ػػا ىػػي محػػاوالت 

الفمسػطينية إلػى إنسػانّية؛ مػا يسػػيؿ عممّيػة تصػفيتيا عبػر مػا َيْخُمقُػػُو لمعػودة إلػى الػوراء، بحيػث تتحػوؿ القضػػّية 
 االحتالؿ عمى األرض مف حقائؽ احتاللّية واستيطانّية، تمييًدا لفرض حموؿ انتقالّية أو نيائّية.

 88/5/8523، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 
 

 مسطين؟في األردن وسيناء أم البديل هو ف البديلالوطن  59
 د. أحمد سعيد نوفؿ
عبر الفمسطينيوف بالذكرى الخامسة والستيف عمى احتالؿ فمسطيف، بتأكيدىـ عمى حقيـ بالعودة إلى وطػنيـ، 
ورفضيـ التوطيف في أوطػاف بديمػة عػف فمسػطيف. ومػع ذلػؾ، ىنػاؾ مػف يتحػدث عػف الػوطف البػديؿ لفمسػطيف 

اء. عممػػػا أف مػػػف يثيػػػر ىػػػذا الموضػػػوع ويػػػتيـ فػػػي األردف ومػػػف يتحػػػدث عػػػف الػػػوطف البػػػديؿ فػػػي شػػػماؿ سػػػين
الفمسػطينييف بقبػػوليـ ليػػذا المخطػط المشػػبوه، تقػػؼ وراءىػـ نفػػس الجيػػات التػي تريػػد إثػػارة الفتنػة والكراىيػػة بػػيف 

 مواطني تمؾ الدوؿ والفمسطينييف. 
دثوف نفػس ومف يتابع كتابات أدعياء الوطنية الذيف يثيػروف الػوطف البػديؿ فػي األردف ومصػر، يجػد أنيػـ يتحػ

المغة ومتشابييف في كراىيتيـ لمفمسطينييف، ألسباب باتت معروفة. عمما أنو ال يوجد فمسطيني يوافؽ التنػازؿ 
عف وطنػو ويبحػث عػف أوطػاف بديمػة غيػر فمسػطيف. كمػا أف فكػرة الػوطف البػديؿ خمقتيػا إسػرائيؿ إلثػارة الفتنػة 

ضروري الحذر مػف الػوطف البػديؿ ألف إسػرئيؿ ىػي بيف األردنييف والمصرييف ضد الفمسطينييف. وليذا فمف ال
 التي تسعى إلى تحقيؽ ذلؾ وليس الفمسطينيوف الذيف يريدوف أف يكوف الوطف البديؿ في فمسطيف التاريخية. 
وبمػػػا أف إسػػػرائيؿ تقػػػؼ وراء مشػػػروع الػػػوطف البػػػديؿ الػػػذي يرفضػػػو األردنيػػػوف والفمسػػػطينيوف، وىػػػـ ال يثقػػػوف 

أف يوافقوا عمى المشروع الصييوني بمقامة وطف لمفمسػطينييف فػي األردف، مقابػؿ بمسرائيؿ، فميس مف الممكف 
أف يتنػػازلوا عػػف وطػػنيـ فمسػػطيف إلسػػرائيؿ. ومػػع ايماننػػا بػػالوطف العربػػي الكبيػػر كجغرافيػػا لكػػؿ العػػرب، إال أف 
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يتطمػب  وجود كيانات سياسية بات أمرا مفروضا عمى العرب بانتمػاءاتيـ القطريػة مػف الصػعب تجاىميػا. ممػا
أف يتوحد الجميع في محاربة ىذا المشروع المشبوه وليس إطػالؽ اتيػاـ لبعضػيـ الػبعض، بينمػا مػف ىػو وراء 
المشروع يعمؿ بخفية عمى تنفيذه. كما أنو ال يجوز أف يوضع األردني مف أصؿ فمسطيني في قفص االتيػاـ 

بػات كمػواطف، ألف تمػؾ المطالػب ال تقمػؿ وبأنو يؤيد الوطف البػديؿ إذا مػا طالػب بالمسػاواة فػي الحقػوؽ والواج
قامة الوطف البديؿ فييا.  مف استمرار مطالبتو بالعودة إلى فمسطيف وا 

وليػػذا فػػمف حمايػػة األردف مػػف المشػػروع الصػػييوني يتطمػػب تضػػافر جيػػود جميػػع األردنيػػيف والفمسػػطينييف ضػػد 
ف صػمود الفمسػطينييف الػوطف البػديؿ، ولػيس أف يشػتبكا مػع بعضػيما، ألف كمييمػا مسػتيدؼ أمػاـ إسػ رائيؿ. وا 

منذ مائة عاـ وتعرضيـ لمقتؿ والتعذيب والطرد مف وطنيـ، ال يعني بأي حاؿ مػف األحػواؿ أنيػـ راغبػوف فػي 
التخمي عف وطنيـ عمى حساب وطف غيرىـ. ومف تابع ردود فعؿ الفمسػطينييف فػي داخػؿ فمسػطيف التاريخيػة 

ـ ميمػػػا مػػػرت السػػػنوف، ولػػػف يقبمػػػوا عػػػف فمسػػػطيف بػػػديال، أـ فػػػي الشػػػتات والمخيمػػػات، يتأكػػػد تمسػػػكيـ بػػػوطني
 الصغير قبؿ الكبير.

إف مشػػػػروع الػػػػوطف البػػػػديؿ، يحقػػػػؽ إنجػػػػازا تاريخيػػػػا واسػػػػتراتيجيا لممشػػػػروع الصػػػػييوني فػػػػي تصػػػػفية القضػػػػية 
الفمسطينية أساسا وعمى حساب األردف والشعب الفمسطيني معًا، لتبقى فمسطيف التاريخية تحت ىيمنة الكيػاف 

ائيمي، وليصػػػبح األردف وطنػػػًا بػػػديال لمشػػػعب الفمسػػػطيني بعػػػد ترحيمػػػو مػػػف أرضػػػو، وليػػػذا فػػػمف المشػػػروع اإلسػػػر 
الصػػييوني يسػػتيدؼ تصػػفية القضػػية الفمسػػطينية. وال يجػػوز شػػيطنة صػػورة الفمسػػطينييف فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ، 

ظيارىـ بأنيـ يؤيدوف الوطف البديؿ في األردف أو شػماؿ سػيناء، وىػذا سػيؤدي إلػى خمػؽ أحقػاد الجميػع فػي  وا 
غنػػى عنيػػا، إال لمػػف يقػػؼ وراءىػػا ولػػو أىػػداؼ باتػػت مكشػػوفة. ومػػف الخطػػأ اتيػػاـ الفمسػػطينييف أنيػػـ يؤيػػدوف 
الوطف البديؿ، ألف عدوىـ اإلسرائيمي ىو الذي يريد ذلؾ ألف األردني والمصري والفمسطيني في خنػدؽ واحػد 

سػػػرائيؿ فػػػي األردف قديمػػػة ومػػػا تػػػزاؿ قائمػػػة ضػػػد ىػػػذا المشػػػروع اإلسػػػرائيمي. إف مطػػػامع الحركػػػة الصػػػييوني ة وا 
وتتجدد باستمرار. فقد قاؿ فالديمير جابوتنسكي أحد قيادات الحركة الصييونية، في شيادة لو أماـ لجنة بيػؿ 

، بأف ىدؼ الصييونية ىو إنشاء دولة ييودية عمى جػانبي نيػر 2537في لندف في الحادي عشر مف شباط 
ذا المشػػروع، ال بػػد مػػف قيػػاـ تيػػار قػػوي فػػي األردف ضػػد المخططػػات اإلسػػرائيمية وليػػذا ولمػػرد عمػػى ىػػ’. األردف

 وتؤكد عمى أف فمسطيف ىي الوطف لمفمسطينييف وأف األردف ىو وطف األردنييف.
أرض ‘إف مشػروع الػػوطف البػػديؿ يمثػػؿ قاعػػدة اسػػتراتيجية مػػف قواعػػد المشػػروع الصػػييوني القػػائـ عمػػى امػػتالؾ 

و إفػػراغ األرض مػػف شػػعبيا، باتبػػاع سياسػػات الترحيػػؿ والترانسػػفير الجمػػاعي ، أ’بػػال شػػعب لشػػعب بػػال أرض
عبر القتؿ والمجازر واإلرىاب الذي مارستو العصابات الييودية والحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة ضد الشعب 
 الفمسػػطيني كػػامال. وبػػدال مػػف محاربػػة الفمسػػطينييف، فمػػف األفضػػؿ محاربػػة المشػػروع الصػػييوني فػػي المنطقػػة
ولػػػيس إلقػػػاء المػػػـو عمػػػى الفمسػػػطينييف وكػػػأنيـ أصػػػحاب ىػػػذا المشػػػروع. وفػػػي السػػػبعينات، قػػػاد حػػػزب الكتائػػػب 

عيػػدنا يػػـو ‘المبنػػاني تيػػارا يمينيػػا فػػي لبنػػاف ضػػد الفمسػػطينييف، ورفػػع زعػػيـ الحػػزب بيػػار الجميػػؿ شػػعارا يقػػوؿ 
ة في لبناف التػي انتيػت بمشػاركتو أي الفمسطينييف، وعندما لـ يعودوا إلى فمسطيف قاد الحرب األىمي’ عودتيـ

 بمجازر صبرا وشاتيال في المخيمات الفمسطينية. 
وال نعتقد أف الواليات المتحدة بعيدة عػف المشػروع الصػييوني، ألنيػا تريػد تخفيػؼ الضػغط عمػى إسػرائيؿ فيمػا 

فػػي الشػػرؽ  يتعمػػؽ بتقمػػيص عػػدد الفمسػػطينييف فػػي فمسػػطيف. فقػػد اقتػػرح كبيػػر مراسػػمي مجمػػة التػػايـ األمريكيػػة
، يقػوؿ: ’نصػائح إلػى الممػؾ الحسػيف‘، تحػت عنػواف 2552األوسط في مقاؿ لو في المجمة في آذار/ مارس 

إف األردف ىػو ‘( وقػاؿ فيػو بوضػوح: New Palestineإف األردف ىػو الػوطف البػديؿ، وأطمػؽ عمػى األردف )
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ا وزيػر خارجيػة الواليػات المتحػدة كما أف فكػرة تػوطيف الفمسػطينييف فػي األردف كػاف قػد طرحيػ’. الوطف البديؿ
 في مطمع الخمسينات جوف فوستر داالس ومف بعده ديف راسؾ.

اف طرح الموضوع حاليا، وحديث الزعماء الصياينة عػف الػوطف البػديؿ بالكيفيػة التػي يطرحونيػا يػأتي بضػوء 
 .أخضر وتنسيؽ مع اإلدارة األمريكية، ويبدو أف ىناؾ مخططا عمميا لتنفيذ ىذا المشروع

وفػػي ظػػؿ األزمػػة االقتصػػادية التػػي يعػػاني منيػػا األردف، يخشػػى أف تسػػتغميا الواليػػات المتحػػدة لتفػػرض عمػػى 
األردف الحمػػوؿ التػػي تريػػدىا والتػػي فييػػا تيديػػد مباشػػر لػػألردف. وفػػي ىػػذا اإلطػػار وحتػػى يػػتـ تمريػػر المشػػروع 

فمسطينييف، ال بد مف محاسبة مف تبحث إسرائيؿ عمف يتبنى مشروعيا أو ييدد بو. عمما أنو بدال مف تياـ ال
، والذي تبيف أنو ما زاؿ حيا ’دفنا الوطف البديؿ‘تورط باتفاقية وادي عربة، ومف الذيف قالوا عند إبراميا إننا: 

 لدى إسرائيؿ. 
ذا كػػاف فمسػػطينيو الخػػط األخضػػر يرفضػػوف اف يكػػوف ليػػـ وطػػف بػػديؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة، وىػػي جػػزء مػػف  وا 

، فيػؿ يعقػؿ أف يوافػؽ الفمسػطينيوف 2522طنيـ وأرضيـ داخؿ فمسطيف المحتمة عػاـ فمسطيف، لمتخمي عف و 
ذا كاف الوطف البديؿ مرفوضا في األردف وكذلؾ فيو مرفوض في أي  عمى وطف بديؿ ليـ خارج فمسطيف. وا 

 مكاف آخر غير فمسطيف.
نفسػيا التػي تتحػدث فػي  كما أف األبواؽ المشبوىة التي تتحدث عف وطػف بػديؿ لمفمسػطينييف فػي األردف، ىػي

مصػػػر عػػػف الػػػوطف البػػػديؿ لمفمسػػػطينييف فػػػي سػػػيناء. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف نفػػػي الفمسػػػطينييف فػػػي غػػػزة وجػػػود ايػػػة 
مخططات لدييـ لمتوطيف في سيناء حسب مػا تػروج لػو وسػائؿ إعػالـ مصػرية مرتبطػة بفمػوؿ النظػاـ السػابؽ. 

ويس مػػع مشػػروع تػػوطيف الفمسػػطينييف عمػػى ويربطػػوف بػػيف مشػػروع قنػػاة طابػػا العػػريش ومشػػروع إقمػػيـ قنػػاة السػػ
أرض سػػيناء كػػوطف بػػديؿ لالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي قطػػاع غػػزة. عمػػى أسػػاس أف مشػػروع إقمػػيـ قنػػاة السػػويس 
الػػذي اقترحػػو االخػػواف المسػػمموف لتنميػػة واعمػػار سػػيناء، يسػػمح بتنميػػة سػػيناء وبمعاممػػة مػػف يتمتػػع بالجنسػػية 

 المصريوف في حؽ الممكية. العربية بنفس المعاممة التي يتمتع بيا 
لمفمسػطينييف، فػي ’ الػوطف البػديؿ‘وأطمقت االتيامات ضد الحكومة المصػرية بأنيػا تعمػؿ عمػى تنفيػذ مشػروع 

لغػػػاء مأموريػػػات  صػػػحراء سػػػيناء، وسػػػتبدأ السػػػماح لمفمسػػػطينييف بالػػػدخوؿ دوف تأشػػػيرات أو موافقػػػات أمنيػػػة، وا 
ذ رفػح البػري بالنسػبة لممتػوجييف الػى قطػاع غػزة. وارتػبط ذلػؾ ترحيميـ إلى غزة يومًيػا بػيف مطػار القػاىرة ومنفػ

بالعالقات الخاصة التي تربط بيف جماعة اإلخواف المسمميف بمصر، وحركة حماس. كما تسعى إسرائيؿ الى 
تحقيػؽ مشػػروع سػػيناء وترحيػؿ وتػػوطيف الفمسػػطينييف، وتنػازؿ مصػػر عػػف أرض محاذيػة لقطػػاع غػػزة مسػػاحتيا 

لتػوطيف الالجئػيف الفمسػطينييف، ممػا سيسػمح بخفػض الكثافػة السػكانية فػي قطػاع غػزة. ستمائة كيمومتر مربػع 
كيمػػو متػػر مربػػع فػػي شػػماؿ  280000 - 3500بػػؿ أف الػػبعض وضػػع تفاصػػيؿ بػػأف مصػػر، سػػتتبرع مػػا بػػيف 

 سيناء وتحصؿ في المقابؿ عمى اعتراؼ ومكانة سياسية بارزة بالمنطقة.
الػذي يطػرح دائمػا الػوطف البػديؿ ىػو الطػرؼ الصػييوني؛ ففمسػطينا  وليذا ال بد مػف التأكيػد عمػى: أف الطػرؼ

 وأردنيا ومصريا فمف الوطف البديؿ فكرة مرفوضة.
إف أي إنساف عاقػؿ يػرفض الػوطف البػديؿ؛ فيػو مشػروع مػف مشػاريع الحركػة الصػييونية ولػيس بالضػرورة أف 

 ينجح.
ًا أردنيػػا وفمسػػطينيا ،ألف اتفاقيػػة وادي الػػوطف البػػديؿ مرفػػوض شػػعبيا، إال أنػػو لػػيس بالضػػرورة مرفػػوض رسػػمي

عربة، لػـ تنػو المشػروع عمػى المسػتوى الرسػمي ومػف الممكػف أف تجػد قبػوال لػدى بعػض المسػؤوليف األردنيػيف. 
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وكذلؾ األمر بالنسبة لرموز في السمطة الفمسطينية، إذ يشاع بانيا تريد ذلؾ لتبقى فػي السػمطة، فيػؿ السػمطة 
 يؿ فعاًل.الفمسطينية ترفض الوطف البد

لنفػػرض أف الشػػعب األردنػػي رفػػض ىػػذا المشػػروع، ولكػػف مورسػػت ضػػغوطات أمريكيػػة عمػػى النظػػاـ بالتيديػػد 
بقطػػع المعونػػات االقتصػػادية عنػػو، فيػػؿ يسػػتمر بػػالرفض إذا كػػاف ىػػذا المشػػروع مرتبطػػا بالموافقػػة عمػػى بقػػاء 

جػود األزمػة االقتصػادية فػي األردف ومصيره. وليذا يخشى حدوث تراجع في الموقػؼ الرسػمي، ال سػيما مػع و 
 األردف.

وفػػي نفػػس السػػياؽ ىنػػاؾ تحمػػيالت تقػػوؿ إف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة النفطيػػة ليسػػت بعيػػدة عمػػا يخطػػط لػػو مػػف 
الوطف البديؿ. وىػذا مػرتبط بعػدـ تقػديـ معونػات لػألردف؛ ليبقػى بحاجػة لممعونػات وعمػى أىبػة التنفيػذ لمقػرارات 

لمػػادي، فيػػؿ األردف الرسػػمي قػػادر عمػػى مقاومػػة تمػػؾ الضػػغوطات الناتجػػة عػػف المطػػبخ المسػػؤوؿ عػػف الػػدعـ ا
لى أي مدى .  وا 

ال يجػػوز توظيػػؼ قضػػية الػػوطف البػػديؿ لفػػرض سياسػػة التمييػػز ضػػد الفمسػػطينييف فػػي الحقػػوؽ، وىػػذا األمػػر ال 
يكوف عمى حساب ىذه الحقوؽ. والدعـ لمفمسطينييف ال يكوف عمى حساب الحقوؽ الوطنية التػي اكتسػبيا اي 

، وال يجػوز انتزاعػو 2550ف وفؽ القانوف والدستور. فجواز السفر األردني أعطي لمفمسطينييف قبػؿ عػاـ مواط
خوفػًا مػف الػوطف البػػديؿ، فيػذا مػواطف لػػو كافػة الحقػوؽ، وال يجػػوز سػحب ىويتػو أو التضػػييؽ عميػو مػف نػػواح 

المطارات المصرية معاممة سياسية. وكذلؾ األمر في مصر، ال يجوز االستمرار في معاممة الفمسطينييف في 
 غير إنسانية، خوفا مف االشتباه بالوطف البديؿ. 

وىػػػذه االتيامػػػات الباطمػػػة تقػػػؼ وراءىػػػا نفػػػس الماكينػػػة اإلعالميػػػة فػػػي األردف ومصػػػر التػػػي تريػػػد أف يصػػػدقيا 
المصػػػػريوف واألردنيػػػػوف والفمسػػػػطينيوف، والتػػػػي تسػػػػتفيد منيػػػػا إسػػػػرائيؿ. عممػػػػا أف اصػػػػحاب العالقػػػػة المباشػػػػرة 

لمشروع اإلسرائيمي وىـ الفمسطينيوف يرفضونيا، بؿ يحاربونيا، ألنيـ ال يقبموف أي وطػف ليػـ سػوى وطػنيـ با
األصمي الذي تحتمو إسرائيؿ وىو فمسطيف. وبدال مف تخويؼ األردنييف والمصرييف مف الوطف البػديؿ، ال بػد 

الفمسػػطينييف حريصػػوف عمػػى أف تتضػػافر الجيػػود المشػػتركة لفضػػح المشػػروع الصػػييوني ومػػف يػػروج لػػو. وأف 
األردف ومصر، أكثر بكثير مف الذيف يطمقوف فزاعة الوطف البديؿ، حتى عندما يتحدثوف عف تقمبات الطقس 

 في البمديف. ألف الوطف البديؿ لمفمسطينييف ىو فمسطيف، وال وطف غير ذلؾ.
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 غبيجيمس ز 
زار جوف كيري وزير الخارجية األميركي الشرؽ األوسػط، وىػو محمػؿ بقائمػة طويمػة مػف الميػاـ. وأنػا ال أريػد 
أف أضػػػػيؼ إليػػػػو المزيػػػػد مػػػػف األعبػػػػاء، ولكػػػػف ىنػػػػاؾ موضػػػػوعًا يػػػػرتبط بػػػػالحرب األىميػػػػة السػػػػورية وبالصػػػػراع 

ؿ. ففي الوقت الذي يتوجو فيو اإلسرائيمي الفمسطيني في الوقت نفسو، يجب عدـ تجاىمو بأي حاؿ مف األحوا
قدر كبير مف االىتماـ السياسي واإلعالمي نحو األزمػة اإلنسػانية المتفاقمػة التػي تواجػو مػا يقػرب مػف مميػوف 
سػػوري، أجبػػروا عمػػى الفػػرار مػػف بالدىػػـ، نجػػد أف مجموعػػة فرعيػػة مػػف ىػػؤالء الالجئػػيف قػػد تعرضػػت لمتجاىػػؿ 

 تقريبًا.
الفمسػػطينييف الػػذيف كػػانوا يقيمػػوف فػػي معسػػكرات الالجئػػيف فػػي سػػوريا،  وىػػذه المجموعػػة تتمثػػؿ فػػي الالجئػػيف

إلػى محنػتيـ المزدوجػة فػي سػوريا « أنيػرا»والذيف أشارت المنظمة األميركية لدعـ الالجئيف في الشرؽ األدنػى 
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فقبػػؿ انفجػػار الحػػرب األىميػػة فػػي سػػوريا كػػاف الفمسػػطينيوف «. الشػػعب المنسػػي»ولبنػػاف ووصػػفتيـ عػػف حػػؽ بػػػ
لبالغ عددىـ نصؼ مميوف الجي يعيشوف في ظروؼ جيدة نسبيًا، حيػث كػانوا يحظػوف بفػرص التعمػيـ ىناؾ ا

والرعايػػػػة الصػػػػحية الشػػػػاممة وامػػػػتالؾ المشػػػػروعات، وتمكػػػػف بعضػػػػيـ مػػػػف تحقيػػػػؽ نجاحػػػػات واالنتقػػػػاؿ خػػػػارج 
 المخيمات ووضع أسس مستقبؿ جيد ألسرىـ.

سػػوريا، حيػػث فقػػد الفمسػػطينيوف أعمػػاليـ ومنػػازليـ  ولكػػف كػػؿ ذلػػؾ تغيػػر اآلف بعػػد انػػدالع الحػػرب األىميػػة فػػي
 25فقػد أجبػر « أنيػرا»وقتؿ عدد كبير منيـ وأجبروا عمى اليرب مف القتاؿ المحتػدـ فػي الػبالد. ووفقػًا لتقريػر 

في المئة ممف كانوا يعيشوف في معسكر اليرموؾ لالجئيف عمى الرحيؿ إلى المنفى حيث تحولوا إلػى الجئػيف 
 لممرة الثانية.

بسبب عدـ امتالكيـ لجنسيات مثؿ غيرىـ مف الالجئيف عاني ىؤالء الفمسطينيوف مف صعوبات في الدخوؿ و 
إلػػػى تركيػػػػا واألردف ممػػػا دفعيػػػػـ لمػػػدخوؿ والتكػػػػدس فػػػػي لبنػػػاف مػػػػرة ثانيػػػة عمػػػػى رغػػػـ أف معسػػػػكرات الالجئػػػػيف 

مػػػػف الفقػػػػر ونقػػػػص  الفمسػػػػطينييف المقيمػػػػيف فػػػػي لبنػػػػاف بالفعػػػػؿ مكتظػػػػة سػػػػمفًا بقاطنييػػػػا وفػػػػي حالػػػػة يرثػػػػى ليػػػػا
األسبوع الماضي حوؿ الموضوع، وصػؼ لػي « أنيرا»رئيس « بيؿ كوركواف»اإلمكانيات. وعندما تحدثت مع 

شخصػًا مػف  80الظروؼ المروعػة التػي يعػيش فييػا ىػؤالء الفمسػطينيوف اآلف، والتػي وصػمت إلػى حػد تكػدس 
تقر إلى الخدمات الصحية داخؿ المخيمػات. أفراد األسرة الواحدة الممتدة في غرفة واحدة في مباف  متداعية تف

وممػا يزيػد الطػيف بمػة أف ىػؤالء الالجئػيف القػادميف مػف سػوريا ال يسػمح ليػـ بالعمػؿ فػي لبنػاف، وىػو مػا جعػؿ 
 في المئة منيـ يعانوف مف البطالة. 50

لفمسػطينييف فػي ومف المعروؼ أف وكالة األمـ المتحدة لمرعاية واإلغاثة ىي المسؤولة عف العناية بالالجئيف ا
لبناف، وتقديـ الدعـ ليـ. وىذه الوكالة التي تعاني بالفعؿ مػف نقػص التمويػؿ أصػبحت مثقمػة باألعبػاء، وغيػر 

 قادرة بالتالي عمى القياـ بالمياـ والواجبات المكمفة بيا.
انوف مف كثير ونتيجة لذلؾ فمف ثالثة أرباع األطفاؿ الفمسطينييف القادميف مف سوريا لـ يمتحقوا بمدارس، ويع

مػف األمػػراض التػي تفشػػت بيػنيـ. وممػػا يفػاقـ مػػف مشػكالتيـ أنيػػـ، شػأنيـ فػػي ذلػؾ شػػأف معظػـ النػػازحيف مػػف 
منػػاطؽ القتػػاؿ المحتػػدـ، يحتػػاجوف إلػػى رعايػػة نفسػػية وعقميػػة لمسػػاعدتيـ عمػػى التعػػافي مػػف اإلحسػػاس بالفقػػد، 

تيجػة لػنقص اإلمكانيػات لػدى الجيػات التػي والصدمات النفسية، والخوؼ، وىي احتياجات لـ يتـ الوفػاء بيػا ن
 يفترض فييا القياـ بذلؾ.

عمى حػؽ عنػدما تبػادر باإلشػارة إلػى عػدة أسػباب تػدعو المجتمػع الػدولي لضػرورة االىتمػاـ بالوضػع « أنيرا»و
الخػػػاص ليػػػذه المجموعػػػة مػػػف الالجئػػػيف. فتجػػػاىميـ سػػػيعني أف األحػػػواؿ الكارثيػػػة التػػػي يواجيونيػػػا فػػػي الوقػػػت 

زداد وتتعمؽ سواء بالنسبة ليـ أو بالنسبة لالجئػيف اآلخػريف، الػذيف سينضػموف إلػييـ حيػث ال تبػدو الراىف ست
ىناؾ بارقة أمؿ في أف الحرب في سوريا ستيدأ في أي وقػت قريػب فػي المسػتقبؿ. وىػؤالء الفمسػطينيوف، بعػد 

ر بالشػػكوى طمبػػًا كػػؿ شػػيء، ىػػـ بشػػر يعػػانوف مػػف االنكشػػاؼ والضػػعؼ، ولػػدييـ احتياجػػات تػػدفعيـ إلػػى الجػػأ
 لالىتماـ.

وىنػػػاؾ نقطػػػة أخػػػرى وىػػػي أنػػػو لػػػو لػػػـ تػػػتـ معالجػػػة األمػػػراض التػػػي انتقمػػػت إلػػػييـ، فمنيػػػا قػػػد تنتشػػػر وتتفػػػاقـ. 
واألمراض كما نعرؼ جميعًا ال تحتـر حدودًا: فانتشار وباء في مخيـ لالجئيف مف المرجح جدًا أف ينتقؿ إلى 

 ة بأسرىا.خارجو مما تترتب عميو نتائج وخيمة لممنطق
وعمػػػى نفػػػس القػػػدر مػػػف األىميػػػة، يجػػػب النظػػػر فػػػي التػػػوتر النػػػاتج مػػػف تػػػدفؽ الالجئػػػيف عمػػػى األوضػػػاع غيػػػر 
المسػػػػتقرة وغيػػػػر المتسػػػػامحة الموجػػػػودة فػػػػي معسػػػػكرات الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي لبنػػػػاف. فاإلفقػػػػار المتزايػػػػد 
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المتفػاقـ الػذي يمكػف أف يغػذي  والمستمر لتمؾ المجموعات مف الالجئيف، لف يقود، سوى إلى اليأس والغضػب
 التيارات المتطرفة والتيارات القابمة لمتحوؿ لمعنؼ، عمى نحو قد يتبيف أنو يصعب احتواؤه.

بتػذكير ميػـ بشػأف تمػؾ العواقػب التػي جػرى تجاىميػا طػوياًل لمحػرب األىميػة السػورية. « أنيرا»لقد زودنا تقرير 
ى معالجة احتياجات السكاف السورييف الالجئيف والنازحيف ومف الصائب بالنسبة لممجتمع الدولي أف يعمؿ عم

ألف محنتيـ تمثؿ كارثة إنسانية بكافة المقاييس. كما أنو مف الصائب أيضًا بالنسبة ليػذا المجتمػع أف يبحػث 
عف طريقة لممضي قدمًا نحو إنياء الصراع في سوريا، ووضعيا عمى طريؽ التحػوؿ إلػى مسػتقبؿ ديمقراطػي 

 سممي.
الشػػػػعب »مجتمػػػػع الػػػدولي مطالػػػػب أيضػػػػًا إلػػػى جانػػػػب ىػػػػذا وذاؾ بالعمػػػؿ عمػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػى محنػػػػة ولكػػػف ال
، أي محنػػة الفمسػػطينييف الػػذيف فػػروا مػػف سػػوريا، وىػػؤالء الموجػػوديف بالفعػػؿ فػػي لبنػػاف. إف الجيػػود «المنسػػي

كمة الالجئػيف الرامية لحؿ الحرب السورية والصراع اإلسرائيمي/ الفمسػطيني، يجػب أف تشػمؿ حػاًل سياسػيًا لمشػ
الفمسػػطينييف المسػػتمرة منػػذ سػػتة عقػػود ونصػػؼ. فاحتياجػػات ىػػؤالء الالجئػػيف وحقػػوقيـ يجػػب أف تراعػػى، وأف 

 توضع في مقدمة وقمب كؿ حساباتنا.
 87/5/8523، القدس، القدس
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 ميخائيؿ ىرتسوغ*
ى ألسػػنة مسػػػؤوليف اسػػػرائيمييف كبػػار، انطباعػػػا مبمػػػبال حػػػوؿ أحػػدثت سمسػػػمة التصػػػريحات األخيػػرة، المعمنػػػة عمػػػ

سياسة إسرائيؿ نحػو سػورية. فيػي تعبػر، باالضػافة الػى عػدـ السػيطرة عمػى الرسػالة االعالميػة الرسػمية، عػف 
المعضػػالت التػػي أخػػذت تقػػوى والتػػي ُتحػػدثيا الحػػرب االىميػػة وراء الحػػدود. مػػف بػػيف الطػػرفيف الصػػقريف فػػي 

سرائيؿ: بشار االسد الذي ىو عضو شرؼ فػي المحػور المتطػرؼ الػذي تقػوده ايػراف أـ سورية أييما أفضؿ إل
الجياديوف  وكيؼ نمنع انتقػاؿ سػالح اسػتراتيجي الػى "حػزب اهلل" دوف التػدىور الػى  –معارضوه االسالميوف 

حػػػرب  مػػػف سػػػوء الحػػػظ أف الحػػػديث ال يػػػدور حػػػوؿ قػػػرارات تتعمػػػؽ بيػػػذه الشػػػؤوف وغيرىػػػا اختيػػػارا بػػػيف صػػػالح 
 وسيي، بؿ بيف سيي وأسوأ.

يجب عمى إسرائيؿ حينما توجػو سػيرىا أف تجعػؿ نصػب عينييػا ىػذه المصػالح المركزيػة وىػي، أواًل: مضػاءلة 
خطػػػر اف تتحػػػوؿ األرض السػػػورية الػػػى مركػػػز فعػػػاؿ لتيديػػػدات مباشػػػرة السػػػرائيؿ إمػػػا فػػػي صػػػورة ارىػػػاب فػػػي 

ما في صورة إطال  ؽ صواريخ وقذائؼ صاروخية.المنطقة الحدودية مف قبؿ جيات جيادية وا 
 ثانيا: منع نقؿ سالح استراتيجي يكسر التوازف الى "حزب اهلل".

 "حزب اهلل" إضعافا كبيرا. –سورية  –ثالثًا: إضعاؼ محور إيراف 
 رابعا: منع وضع تصبح فيو جيات اسالمية متطرفة مييمنة وتضع أيدييا عمى سالح استراتيجي.

ى معركة عسػكرية فػي سػورية أو فػي لبنػاف، ومػف جممػة أسػباب ذلػؾ الحفػاظ ينبغي فعؿ ذلؾ دوف االنجرار ال
عمػى إصػغاء واسػػتعداد وطاقػة ألكبػػر تحػّد وىػػو سػعي ايػػراف الػى القػػدرة الذريػة، مػػع تجنيػد دعػػـ أميركػي. ومػػف 

 الميـ السرائيؿ ايضا اف تضائؿ تيديد استقرار األردف بسبب الحرب في سورية.
ويوجد توتر قػوي بػيف أجػزاء منيػا. وينبغػي اف نفتػرض اف تكػوف الحػرب فػي  تختمؼ أوزاف المصالح المختمفة

سورية طويمة واحتماؿ اف ينشأ فييا نظاـ مركزي فاعؿ مستقر ضئيؿ. وحتى مػف يعتقػد مثمػي اف سػورية مػف 
ومػػف يعتقػػد  –مػػف اجػػؿ تقميػػؿ وزف المحػػور المتطػػرؼ  –غيػػر نظػػاـ األسػػد أفضػػؿ السػػرائيؿ فػػي نيايػػة األمػػر 
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يجػػب اف يعتػػرؼ بػػأف قػػدرة اسػػرائيؿ عمػػى التػػأثير فػػي سػػير الحػػرب ونتائجيػػا محػػدودة جػػدا إال اذا غيػػر ذلػػؾ، 
شاركت فييا عسػكريا وبػثمف بػاىظ. ىنػاؾ مػف يزعمػوف أف سػفؾ الطػرفيف الصػقريف فػي سػورية الػدماء بينيمػا 

لػى تػدخؿ أقػوى زمنا طويال جيد إلسرائيؿ. لكف استمرار الحرب يزيد في خطر تأثير سػمبي قػد يجػر اسػرائيؿ ا
 فيما يجري.

يخطػػػي مػػػف يعتقػػػد أف التيديػػػدات فػػػي صػػػحيفة "نيويػػػورؾ تػػػايمز" لحكػػػـ األسػػػد إذا رد عمػػػى ىجمػػػات إسػػػرائيؿ 
ذا كنػػا أصػػبحنا نيػػدد بسػػػيؼ ذي حػػديف )وىػػذا أمػػر إشػػػكالي فػػي حػػد ذاتػػػو(  سػػتحرز ردعػػًا وتبعػػد تصػػػعيدًا. وا 

ثػاني أف يظيػر انػو ال ينحنػي لمتيديػدات. فينبغي عدـ فعػؿ ذلػؾ عمنػا، ألف ذلػؾ شػيء يوجػب عمػى الطػرؼ ال
يجػػب عمػػى إسػػرائيؿ أف تحػػرص عمػػى قػػرارات موزونػػة تشػػتمؿ عمػػى القيػػاـ بعمػػؿ عسػػكري مػػف أجػػؿ ضػػرورة 
استراتيجية حقيقية فقط أو تيديد مباشر فوري، والحفاظ عمى تيدئة األمور في العمف كي ال تبدو أنيا تشػارؾ 

 في الحرب األىمية في سورية.
 اط، عضو في معيد واشنطف ومعيد سياسة الشعب الييودي*عميد احتي

 87/5/8523، "هآرتس"
 88/5/8523، األيام، رام اهلل 
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 88/5/8523 لندن، الشرق األوسط،


