
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 عمى غزة بضوء أخضر أمريكيعدوان  تحذر من نية االحتالل شن   في غزةحكومة ال

 برد  "جباية الثمن"نتنياىو يتيم مجموعة من غزة بإطالق الصواريخ عمى إيالت.. وييدد 
  وضاع سوريةأ: ال نعرف كيف سنواجو "إسرائيل"

  تخاذ قرار توجيو ضربة عسكرية إليرانال  كيةيال تحتاج إلى موافقة أمر  "إسرائيلىاغل: "
  في لبنان"ىآرتس": كميل شمعون فاخر بتنفيذ مجزرة ضد  مدنيين فمسطينيين 

اجتماع المكتب السياسيي  ":الحياة"
لحركييييييية حمييييييياس يقييييييير تسيييييييري  

 المصالحة كأولوية وطنية
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           2ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

  السمطة:
 5 عباس يبحث م  كيري في تركيا سبل استئناف المفاوضات  

 6 وثوراتيا إلى جانب الشعوب العربيةويشيد بوقوفيا ىنية يمتقي ولي عيد قطر   

 6 عمى غزة بضوء أخضر أمريكيعدوان  تالل شن  تحذر من نية االح في غزةحكومة ال  

 7 جاىزون الستقبال أردوغان بطريقة تميق بزعيم قدم الكثير لمشعب الفمسطينيزياد الظاظا:   

 7 "سافر": التدخل األمريكي بالشؤون الفمسطينية ةرزقيوسف   

 7 مميون دوالر خالل العام المنصرم 486 : إقامة مشاري  بنية تحية بغزة بيفي غزة الحكومة  

 8  ألفاً  25مة الوثائق الفمسطينية وعددىم نحو م  ح  السفير الفمسطيني في الكويت: مسؤولون عن   

سالمية بتمويل تأىيل ميناء غزة وتشغيمو تجاريًا الخضري: وعود عربيالنائب     8 ة وا 

  
  المقاومة:

 8 أبو مرزوق: تصريحات نتنياىو بخصوص إطالق الصواريخ انتيازية سياسية لإليقاع بين مصر وغزة  

 9  عمى غزةأبو زىري: عباس ينس ق م  واشنطن إلبقاء الحصار   

 9 لضرب غزة "إسرائيل"حركة الجياد: ضوء أخضر أمريكي لي  

 9  التركية –أسامة القواسمي: زيارة عباس إلى تركيا تأتي في سياق العالقات الفمسطينية   

 9  تدخل فاضح بانتخابات الطمبة ء "الكتمة اإلسالمية" بالضفةحماس: اعتقال االحتالل نشطا  

  
  :اإلسرائيميالكيان 
 20 برد  "جباية الثمن"نتنياىو يتيم مجموعة من غزة بإطالق الصواريخ عمى إيالت.. وييدد   
 20 األسرى والعائالت الفمسطينية رية ضد  تمدد سريان القوانين العنص "إسرائيل"  
 20  وضاع سوريةأ: ال نعرف كيف سنواجو "إسرائيل"  

 22 .. الصين مقصد "إسرائيل" لتصدير الغازنتنياىو يزور بكين الشير المقبليديعوت أحرونوت:   

 22 إيران مقابل صواريخ حديثة لضربعمى تركيا استخدام أراضييا  تعرض "إسرائيل"  

 22 المجنة الوزارية لشؤون التشري  تناقش قانون القرى غير المعترف بيا في النقب"إسرائيل":   

 22 المقبل / فبرايرب اهلل قبل انتياء والية غانتز شباطجنرال إسرائيمي: احتماالت حرب جديدة م  حز   

ضراب عام في مطار "بن غوريون" الثالثاء    22 استمرار إضراب شركات الطيران اإلسرائيمية وا 

 23 اشتعال الحرب اإلعالمية االستخباراتية بين القاىرة وتل أبيب  

 23 في الحقوق والقيمةن الغرباء ال يتساوون م  الييود أرتس: فتوى عسكرية تؤكد آى  

 23  عمى أسمحة غير تقميديةحزب اهلل  يستبعد حصولإسرائيمي ستراتيجي اخبير   

 24 بسبب حريق داخل زنزانة مصاباً  22سب : في بئر ال سجن "أوىمي كيدار"  

 24  بتنفيذ مجزرة ضد  مدنيين فمسطينيين في لبنان "ىآرتس": كميل شمعون فاخر  

  
  األرض، الشعب:

 25  ناول المدعماتيتوقف عن ت يوماً  275المضرب عن الطعام منذ  العيساويالمحامي جواد بولس:   

 26 السجون اإلسرائيميةفي  أسير 4900األسير أيمن الشراونة يروى تفاصيل يوميات   



 
 
 

 

 

           3ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

 26 جنود االحتالل يقتحمون سجن عسقالن  

 26 دة أبو ديس شرق القدسفي بم جنود االحتالل يستخدمون فتى كدرع بشرية  

 27 رفح: مخاوف من تجدد الحمالت ضد األنفاق بعد تعزيز االنتشار المصري عمى الحدود  

 27 غزة: عودة التوتر والمالحقة بين الجماعات السمفية الجيادية وحماس  

 27 مايوأيار/  8 في تستعد لمسيرة تيويد ضخمة إلى القدس إسرائيمية ييودية اتجماع  

 27 فمسطينيون في ىولندا يحيون ذكرى "يوم األسير" ويستضيفون المحرر السرسكال  

 28    2948 سنةاألراضي المحتمة سطيني من شاب فم تتعم د قتلالشرطة اإلسرائيمية "يديعوت أحرونوت":   

  

  : اقتصاد

 28  2/22/2022و 24/22بين لألف شيق 400الفراولة نحو مميون و يمزارع: خسائر غزة  

 28 دراسة: سوق العمل في قطاع غزة عاجز عن استيعاب آالف الخريجين سنوياً   

  

  : ثقافة

 28 "اكسر صمتك.. شارك بقصصك"تحت شعار  "المضطيدين"مسرح رام اهلل: انطالق ميرجان   

  

  األردن: 

 28 تجاه سورية بعبور أجواءه إسرائيميةاستطالع  لوفيغارو: األردن يسمح لطائرات  

 29 يدعو إلى إطالق مبادرة مصالحة فمسطينية تحتضنيا عمان نائب أردني  

 29 لمقدس بفيزا إسرائيمية أردنير زيارة نائب استنكاألردن: ا  

 20 فرقة في مخيمات الفمسطينييناتفاقية تستيدف تقديم استشارات لمناجين من العنف والتعم ان:   

 20 "إسقاط النظاملي"الظروف  راستثمحول ايطمئن حماس  األردن" إخوان"قيادي في "الرأي األردنية":   

 20 واألمريكية ائيميةاإلسر : فضاء القضية الفمسطينية ضيق أمام االشتراطات "األعيان األردني"رئيس   

  

  عربي، إسالمي:

 22 ممف المصالحة الفمسطينية يخرج من مصر لفتور العالقة بين القاىرة ورام اهلل ":ألىرام"ا  

 22 ضبط خمية تجسس إسرائيمية في سيناء  

 22 عبر معبر رفح احنة ضمن المنحة القطرية إلعادة إعمار غزةش 26عبور   

 22 عبر منفذ طابا البري ًا إسرائيمياً سائح 2002منتجعات جنوب سيناء السياحية تستقبل   

 22 الفمسطينيين الجيود لمتعريف بقضية األسرى بمصر: سنبذل أمين عام نقابة األطباء  

 22 التونسية لممشاركة في احتفاالت دينية يتوافدون عمى "جربة" أوروبا ييود  

  

  دولي:

 23  تخاذ قرار توجيو ضربة عسكرية إليرانال  كيةيال تحتاج إلى موافقة أمر  "إسرائيلىاغل: "  

 23 غزةلبأن عباس سيجد خمفًا لفياض ويدعو أردوغان إلى تأجيل زيارتو اقتناعو يبدي كيري   

 23 لمياجمة إيران"إسرائيل" أراضييم استخدام يؤكد خالل رفضو  وزير خارجية أذربيجان  



 
 
 

 

 

           4ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

 24 في فمسطين مميون دوالر لمشاري  إنمائية ثمانينالمتحدة ترصد  األمم  

  
  مختارات:

 24  ح عميو السالمباحث في جامعة سعودية يكتشف مكان طوفان نو   

  

  :تقارير

 25 ترغب بضرب إيران واحتالل سيناء "إسرائيل: "تقرير ديبموماسي غربي  

  
  ات ومقاالت:حوار 

 27 العربي رأي القدس... نتنياىو ييدد.. وغزة تستعد  

 28 د. عدناف أبو عامر... األسرى المحررين بالضفة؟ "إسرائيل"لماذا تالحق   

 30 حممي موسى... ياتمن غموض العناوين في مختمف الجب "إسرائيل"قمق   

 32 عمير ربابورت... صفقة أميركية لممحافظة عمى التفوق اإلسرائيمي  

  
 33 :كاريكاتير

*** 
 
 طنيةالمكتب السياسي لحركة حماس يقر تسري  المصالحة كأولوية و  اجتماع ":الحياة" 

أكد في اجتماعو الػذي « حماس»أف المكتب السياسي لحركة « الحياة»عممت : محمد المكي أحمد -الدوحة 
اختتمو في الدوحة أمس برئاسة رئيسو خالد مشعؿ ومشاركة نائبػو  رئػيس حكومػة  ػزة اسػماعيؿ ىنيػة  عمػى 

دة الحركػػػة ستتوا ػػػؿ مػػػ  وعمػػػـ أف  يػػػا«. تفعيػػؿ ممػػػؼ الم ػػػالحة وتسػػػريعو كاولويػػػة عمػػػى ال ػػػعيد الػػػوطني»
سيشػػمؿ موعػػوع »م ػػر خػػيؿ أيػػاـ لتفعيػػؿ ممػػؼ الم ػػالحة  واف التحػػرؾ المقبػػؿ عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية 

اسػػتمرارية »كمػػا أ ػػر ااجتمػػاع «. تفعيػػؿ منظمػػة التحريػػر»  إعػػافة الػػى «اسػػتراتيجية وطنيػػة فمسػػطينية شػػاممة
وكمؼ أععاء جددًا )اربعػة أععػاءم مسػؤوليات  مسؤولي الممفات الرئيسة في المكتب السياسي في موا عيـ 

 «.أخرى
سػػتبدأ تحركػػًا سياسػػيًا فػػي اقيػػاـ المقبمػػة فػػي شػػاف « حمػػاس»أف  يػػادة « الحيػػاة»وأكػػدت م ػػادر فمسػػطينية لػػػ 

تحػػرؾ عمػػى مسػػتوى الػػوطف الفمسػػطيني لمتابعػػة ممفػػات فمسػػطينية متحركػػة كالم ػػالحة وااسػػتراتيجية الوطنيػػة 
ثمػف « حمػاس»اجتمػاع المكتػب السياسػي لػػ »ة وتفعيػؿ منظمػة التحريػر. وأعػافت اف التي دعت الييا الحركػ

  «دعوة أمير  طر الشيخ حمد بف خميفػة لؿ ثػاني لعقػد  مػة عربيػة م ػجرة إلنجػاز الم ػالحة برئاسػة م ػر
عيف الدوحة كافية إلنجاز الم الحة»واعتبر أف   «.ااتفا ات المو عة في القاىرة وا 

حػرص الحركػة عمػى العمػؿ المشػترؾ مػ  القػوى والف ػائؿ الفمسػطينية »شددوا عمى « ماسح»و الت إف  ادة 
كافػػػػة وتنسػػػػيؽ الجيػػػػود والموا ػػػػؼ لمواجيػػػػة الجطرسػػػػة ال ػػػػييونية وعمميػػػػات التيويػػػػد وااسػػػػتيطاف والعػػػػدواف 

العمػػؿ عمػػى التوافػػؽ عمػػى اسػػتراتيجية »  ودعػػوا الػػى «المتوا ػػمة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني وأرعػػو ومقدسػػاتو
طنيػػػػة شػػػػاممة تكػػػػوف ناظمػػػػًا لمعمػػػػؿ الػػػػوطني عمػػػػى طريػػػػؽ تحريػػػػر اقرض وا  امػػػػة الدولػػػػة الفمسػػػػطينية كاممػػػػة و 



 
 
 

 

 

           5ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

تفعيػػؿ الجيػػود والتحعػػيرات إلعػػادة انتخػػاب المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني وتفعيػػؿ »  كمػػا طػػالبوا بػػػ «السػػيادة
 «.مؤسسات المنظمة كإطار جام  لمشعب الفمسطيني

ناجحػًا وتػـ فػي أجػواء مػف »إف اجتمػاع المكتػب السياسػي كػاف « الحيػاة» وفيما  اؿ م در فمسطيني مطم  لػ
  أفػػاد بػػاف مػػف أبػػرز نتػػائا ااجتمػػاع اابقػػاء عمػػى مسػػؤولي الممفػػات الرئيسػػة فػػي المكتػػب السياسػػي  «التفػػاىـ

اشارة الى ااستمرارية »وأعتبر أف ذلؾ «. وتكميؼ لخريف مف أععاء المكتب السياسي الجدد بميمات أخرى
كثيػػرًا ممػػا يتسػػرب أو يتػػردد اعيميػػًا فػػي شػػاف تػػولي المسػػؤوليات الرئيسػػة فػػي »  و ػػاؿ إف «نيػػا الحركػػةفػػي 

إف حماس تعودت عمى عػدـ الػدخوؿ فػي تفا ػيؿ ميمػات أععػاء مكتبيػا »  و«المكتب السياسي  ير د يؽ
ف اعػيف أععػاء المكتػب السياسػي يمارسػوف ميمػاتيـ مػف دو »وأكػد أف «. السياسي التػي تحػاط بخ و ػية

 «.المسؤوليات المناطة بيـ  وىناؾ استمرارية لمسؤولي الممفات الرئيسة في موا عيـ
إف  يػادة الحركػة عمػى وشػؾ بػدء تحػرؾ عمػى مسػتوى الػوطف »وسئؿ عف لفاؽ التحرؾ بعد ااجتمػاع  فقػاؿ: 

الييػػػا الحركػػػة الفمسػػػطيني لمتابعػػػة ممفػػػات فمسػػػطينية متحركػػػة كالم ػػػالحة وااسػػػتراتيجية الوطنيػػػة التػػػي دعػػػت 
تشػػيد المرحمػػة المقبمػػة تحركػػًا سياسػػيًا وديبموماسػػيًا لقيػػادة الحركػػة فػػي »وتو ػػ  أف «. وتفعيػػؿ منظمػػة التحريػػر
 «.اطار عي اتيا السياسية

خػػػػيؿ أيػػػػاـ  سػػػػيتـ التوا ػػػػؿ مػػػػ  ااخػػػػوة فػػػػي م ػػػػر لتفعيػػػػؿ »وعػػػػف التحػػػػرؾ فػػػػي شػػػػاف الم ػػػػالحة   ػػػػاؿ: 
ىنية التقى )أمسم ولي العيد القطري الشيخ تميـ بف حمد »اؿ إف أما في شاف لقاءات ىنية  فق«. الم الحة

وعمػػـ أنػػو «. لؿ ثػػاني  وجػػرى البحػػث فػػي موعػػوع الم ػػالحة وممػػؼ ااعمػػار ودور  طػػر فػػي ىػػذيف الممفػػيف
 التقى ايعًا مسؤولي الجانب القطري المعنييف بميمات اعمار  زة وتنفيذ مشاري  ىناؾ في مجاات عدة.

 22/4/2023الحياة، لندن، 
 
 سبل استئناف المفاوضات تركياعباس يبحث م  كيري في  

التقى الرئيس محمود عباس أمس في تركيا  التي يزورىا حاليًا  وزير : ا ؼ ب - الديف نادية سعد -عماف 
 اإلسرائيمية. -الخارجية اقميركي جوف كيري لبحث سبؿ استئناؼ المفاوعات الفمسطينية 

اقميركية تناولت كيفية  –لسياسي لمرئيس عباس إف "المباحثات الفمسطينية و اؿ نمر حماد المستشار ا
إحياء العممية السممية"  وذلؾ خيؿ الزيارة التي يقوـ بيا الرئيس عباس حاليًا إلى تركيا لمقاء كبار 

 المسؤوليف فييا.
يد طالما لـ يبد الجانب وأعاؼ  لػ"الجد" مف فمسطيف المحتمة  إف "الحراؾ الحالي لـ يسفر حتى اآلف عف جد

وأوعح أف رئيس  وو ؼ ااستيطاف". 2967اإلسرائيمي استعداده لمقبوؿ بمفاوعات عمى أساس حدود العاـ 
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف "نتنياىو يريد العودة بالمفاوعات مف نقطة ال فر  بما يعني استمرار ااستيطاف 

 والخوض في مفاوعات عبثية ومعيعة لمو ت".
 22/4/2023لغد، عمان، ا

 
 
 
 وثوراتيا إلى جانب الشعوب العربيةبوقوفيا  ويشيدىنية يمتقي ولي عيد قطر  



 
 
 

 

 

           6ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

التقى رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية ظير اقحد  ولي العيد القطري الشيخ تميـ بف حمد لؿ ثاني  في 
وأشاد ىنية  الوطنية العا مة القطرية الدوحة  حيث تـ بحث العديد مف القعايا ومنيا ممؼ الم الحة 

بمشروع إعادة اإلعمار الذي تقوـ بو  طر في فمسطيف وعبر عف تقدير الشعب الفمسطيني لسمو اقمير 
ولرعايتو إعادة اإلعمار.

وشرح ىنية لولي العيد وع  مدينة القدس والمخاطر المحد ة بيا والمطموب مف اقمة العربية واإلسيمية 
 ندوؽ لمقدس وتبرعو بمبمغ رب  مميار  إلنشاءميؽ لمبادرة أمير دولة  طر تجاىيا  معبرا عف تقديره الع

وعبر عف أممو أف تحذو الدوؿ العربية حذو دولة  طر وأف تستكمؿ المبالغ المطموبة  دوار ليذا ال ندوؽ.
فشاؿ المخططات  في ىذا ال ندوؽ مف أجؿ حماية القدس والمسجد اق  ى وتعزيز  مود أىميا وا 

ية.اإلسرائيم
واستعرض ىنية خيؿ المقاء معاناة اقسرى في سجوف ااحتيؿ وخا ة اقسير سامر العيساوي وأكد عمى 

وأشاد بقوة العي ات الفمسطينية القطرية   عرورة التحرؾ القطري م  كافة الدوؿ المعنية لو ؼ ىذه المعاناة.
.موجيا الدعوة لولي العيد لزيارة  زة وافتتاح المشاري  القطرية

وفي سياؽ مت ؿ  أعطى ولي العيد موافقتو عمى إ امة  طر لمشروع   ر العدؿ في  طاع  زة والذي 
مميوف دوار  وستكوف إعافة  22يشكؿ مجم  المحاكـ المدنية  حيث أف تكمفة إ امة ىذا المجم  تبمغ 

الشعوب العربية مف جانب لخر  أشاد ىنية بدور  طر في الو وؼ إلى جانب  لممشاري  القطرية اقخرى.
وثوراتيا المجيدة.

 22/4/2023فمسطين أون الين، 
 
 عمى غزة بضوء أخضر أمريكيعدوان  تحذر من نية االحتالل شن   في غزةحكومة ال 

الحكومة الفمسطينية في  زة حذرت مف "نية مبيتو لشف عدواف   أف 22/4/2023قدس برس،  نشرت
 إسرائيمي عمى  طاع  زة بعوء أخعر أمريكي".

السبح في ت ريح مكتوب لو نداًء إلى  ادة اقمة العربية واإلسيمية  أبوووجو وزير العدؿ الدكتور عطا اهلل 
 بعرورة التعاطي بحـز م  مثؿ ىذه التيديدات ولجـ ااحتيؿ وو فو عند حده.

وتدنيسو  وأشار إلى خطورة المخططات اإلسرائيمية بتشري   وانيف تسمح لمييود باستباحة الحـر القدسي 
 "لف تقؼ  امتو أماـ مثؿ ىذه المخططات حاؿ تنفيذىا". اإلسيميةمؤكدًا أف الشعب الفمسطيني واقمة 

 اؿ طاىر النونو المتحدث باسـ الحكومة في ت ريح مكتوب لو: "تعبر الحكومة عف رفعيا إلى ذلؾ 
ت". واعتبر ىذه الت ريحات ونفييا اتيامات نتنياىو لقطاع  زة باستخداـ اقراعي الم رية و  ؼ ايي

ودعت حكومة ىنية القيادة الم رية إلى التدخؿ "لو ؼ ىذا  بمثابة "تحريض إسرائيمي عد  طاع  زة".
 التحريض ولجـ ااحتيؿ عف ممارساتو العدوانية عد الشعب الفمسطيني".

نائب في النقي عف مراسميا مف  زة  وليد عوض أف  2023،/22/4القدس العربي، لندن،  وذكرت
اإلسرائيمية لقطاع  حركتو تنظر لمتيديدات إف  اؿ المجمس التشريعي عف حركة حماس إسماعيؿ اقشقر 

نعتبر أف ىناؾ عوءا أخعر أمريكيا ليحتيؿ بارتكاب حرب عد أطفالنا "  وأعاؼ "جدية عالية"بػ  زة
 ’.ونسائنا وأبناء شعبنا



 
 
 

 

 

           7ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

نائب اقميف العاـ لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف  "يمىأبو ل"النائب  يس عبد الكريـ  اعتبرومف طرفو 
أف ت ريحات يعالوف بشف عدواف عمى  طاع  زة بذريعو موا مة إطيؽ ال واريخ  بمثابة إعيف  ريح 

 شف حرب جديدة عمى  طاع  زة. ااحتيؿبنية 
 
 عب الفمسطينيبطريقة تميق بزعيم قدم الكثير لمش ردوغانأالستقبال  جاىزونزياد الظاظا:  

أكد الميندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء المقاؿ بجزة  جاىزية الحكومة في  وليد عوض: -راـ اهلل 
 اردو اف.الرئيس التركي رجب طيب القطاع استقباؿ 

نحف جاىزوف استقباؿ "و اؿ الظاظا خيؿ لقاء تمفزيوني عمى  ناة اا  ى الفعائية مساء السبت: 
 ."ة  بطريقة تميؽ بزعيـ  دـ الكثير لمشعب الفمسطينياردو اف في  ز 

مكانية طمب إلجاء زيارة اردو اف لجزة  أوعح الظاظا أف رئيس الوزراء  وفيما يتعمؽ بزيارة عباس لتركيا وا 
أف عباس ا يمثؿ الشعب الفمسطيني وا  إلىأحد عف الحقيقة  مشيرا  بثنييـالتركي ليس مف الرجاؿ الذيف 

الذي يجمس م  ااحتيؿ ا يمثؿ شعبنا وا يحؽ ‘  معيفا 2009اف وايتو منتيية منذ عاـ يمثؿ السمطة 
 ’.لو التحدث باسمو

 22/4/2023القدس العربي، لندن، 
 
 "سافر"الفمسطينية  بالشؤون: التدخل األمريكي ةرزقيوسف  

طينية إسماعيؿ ىنية أف أكد د. يوسؼ رز و  المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمس: محمد جاسر -  زة
سنوات الماعية   6اإلدارة اقمريكية دائما تقؼ داعمة لمح ار اإلسرائيمي المفروض عمى  طاع  زة منذ 

 معتبرًا أنيا جزء مف مشكمة الح ار.
وكاف وزير الخارجية اقمريكي جوف كيري  د طمب مف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردو اف بتاجيؿ 

 ليار. التي مف المتو   أف تح ؿ في نياية مايو/ زيارتو لقطاع  زة
وأوعح رز و في ت ريح خاص لػ"فمسطيف أوف ايف"  اقحد  أف اإلدارة اقمريكية ترفض أف يكوف أردو اف 
جزء مف حؿ مشكمة الح ار اإلسرائيمي عمى  زة  وا فًا التدخؿ اقمريكي بػ"السافر والسمبي"  بشئوف 

 ي. طاع  زة والشعب الفمسطين
 22/4/2023فمسطين أون الين، 

 
 مميون دوالر خالل العام المنصرم 486 بنية تحية بغزة بي مشاري : إقامة في غزة الحكومة 

أكدت الحكومة الفمسطينية أف مشاري  البنية التحتية التي تـ تنفيذىا في  طاع  زة بمجت تكمفتيا ما يزيد عف 
 خيؿ العاـ الماعي. 486

ي لمجمس الوزراء في تقرير أ درتو اإلدارة العامة لجودة اقداء الحكومي بمجمس وذكر المكتب اإلعيم
عادة ااعمار  أنو تـ تنفيذ عدد مف مشاري  البنية التحتية بشكؿ كامؿ  الوزراء حوؿ مشاري  البنية التحتية وا 

ي  تسييؿ حياة فيما ا يزاؿ بععيا  يد اإلنشاء  إلى جانب تنفيذ عدد مف مشاري  إعادة ااعمار ومشار 
 المواطنيف وتعزيز  مودىـ.

مميوف دوار  ومشاري   52مميوف دوار  ومشاري  المياه  55وذكر التقرير أف مشاري  الطرؽ بمجت تكمفتيا 
مميوف دوار مشاري  المرافؽ العامة بمجت  8مميوف دوار  مشاري  النفايات ال مبة  22ال رؼ ال حي 
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مميوف دوار حيث  70مياه ال رؼ ال حي التي بدء العمؿ بيا بتكمفة  مميوف دوار  ومحطة معالجة 20
 .2024سيتـ تشجيميا بداية 

وأشار التقرير إلى أف عدد مف تمؾ المشاري  تـ إنجازىا بشكؿ كامؿ فيما ا تزاؿ عدد مف تمؾ المشاري  
 مازاؿ العمؿ جاري فييا.

مميوف  220 رؼ  حي  زة والوسطى بتكمفة وأعاؼ التقرير أنو تـ تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه 
 .2023مميوف دوار سيبدأ العمؿ بيما عاـ  57دوار  ومحطة معالجة مياه محافظة خاف يونس 

وأشار إلى أف الحكومة ستقيـ مشروعيف إلنشاء مكبات لمنفايات ال مبة شماؿ وجنوب القطاع بتكمفة ست ؿ 
مميوف  35مميوف دوار ومرحمتيا اقولي ب  400اع بتكمفة مميوف دوار  ومحطة تحمية مركزية لمقط 70لػ 

 دوار
 22/4/2023فمسطين أون الين، 

 
  ألفاً  25مة الوثائق الفمسطينية وعددىم نحو م  ح  : مسؤولون عن الكويتالسفير الفمسطيني في  

لقد : "السياسة"في حوار م  طيبوب  إحسافسفير دولة فمسطيف لدي الكويت رامي   اؿ شو ي محمود:
مف خيؿ وجود  أخرىنعبر عف اعتذارنا مرة  أفبحؽ الدولة الكويتية والشعب الكويتي وكاف يجب  أخطانا

فمسطيني  ألؼ 25السفارة مسؤولة فقط عف نحو  أفوذكر . رف  العمـ احتفاليةمف يمثؿ الشعب الكويتي في 
 أخرىيحمموف جوازات سفر مف دوؿ وا عي ة ليا بالفمسطينييف الذيف   ىـ حممة وثائؽ السفر الفمسطينية

 مف الناحية الرسمية.
 22/4/2023السياسة، الكويت، 

 
سالمية بتمويل تأىيل ميناء غزة وتشغيمو تجاريًا  وعودالخضري: النائب    عربية وا 

أكد النائب جماؿ الخعري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الح ار في  زة  وجود وعود عربية :  زة
سيمية بتمويؿ  إعادة بناء وتاىيؿ وتشجيؿ ميناء  زة البحري ليعمؿ كميناء تجاري في حاؿ تـ التوافؽ عمى وا 

 تشجيمو حسب مقترح المجنة بإشراؼ طرؼ ثالث )تركيام  ما يعني رف  الح ار البحري عف  زة.
م  عمى أف الشعب الفمسطيني يامؿ 22/4وشدد الخعري في بياف تمقت " دس برس" نسخة عنو  اقحد )

تركيا أف تع  ىذا المطمب عمى سمـ اقولويات عمف شروطيا عمى إسرائيؿ إلعادة العي ات معيا مف 
 مقابؿ رف  الح ار عف  زة.

 22/4/2023قدس برس، 
 
 بخصوص إطالق الصواريخ انتيازية سياسية لإليقاع بين مصر وغزة نتنياىوأبو مرزوق: تصريحات  

  الدكتور موسى ابو مرزوؽ أف مسياسي لحركة حماسنائب رئيس المكتب ال) اؿ : وكاات-الدوحة 
ت ريحات رئيس حكومة ااحتيؿ بناميف نتنياىو  بخ وص اطيؽ ال واريخ عمى إييت مف  طاع  زة  

 انتيازية سياسية  الجرض منيا اايقاع بيف  زة وم ر.
22/4/2023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2837العدد:                22/4/2023اإلثنين  التاريخ:

 حصار عمى غزةم  واشنطن إلبقاء ال ينس قأبو زىري: عباس  
نددت حركة "حماس" بالمو ؼ اقمريكي المطالب بإلجاء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب  زة: 

 أردو اف إلى  زة.
واعتبر أبو زىري الناطؽ باسـ الحركة في ت ريح مكتوب لو مطالبة كيري اردو اف بإلجاء زيارتو لجزة 

  زة". "دليًي عمى التورط اقمريكي لتكريس الح ار عمى
و اؿ: "إف توافؽ محمود عباس م  جوف كيري بشاف إلجاء زيارة أردو اف ىو دليؿ عمى التنسيؽ المتبادؿ 

 بيف الطرفيف إلبقاء الح ار عمى  زة والتعييؽ عمى حركة "حماس".
22/4/2023قدس برس،   

 
 لضرب غزة "إسرائيل"أمريكي لي أخضرحركة الجياد: ضوء  

ة الجياد اإلسيمي  أف الوايات المتحدة اقمريكية أعطت ااحتيؿ أكدت حرك: نادر ال فدي - زة
 اإلسرائيمي العوء اقخعر لشف حرب جديدة عمى  طاع  زة.

و اؿ القيادي في الحركة أحمد المدلؿ في ت ريح لػ"فمسطيف أوف ايف" اليوـ اقحد: "إف ىناؾ نوايا إسرائيمية 
 مساندة أمريكية عسكرية وسياسية". وية لشف حرب جديدة عمى  طاع  زة  بدعـ و 

وحذر القيادي في حركة الجياد اإلسيمي  ااحتيؿ وجيشو مف دخوؿ  زة  مؤكدًا أف حربيـ عمى القطاع 
 لف تكوف نزىة وستكوف مقبرة لمجنود اإلسرائيمييف.

 22/4/2023فمسطين أون الين، 
 
 التركية –ات الفمسطينية أسامة القواسمي: زيارة عباس إلى تركيا تأتي في سياق العالق 

 رح الناطؽ الرسمي باسـ حركة فتح اسامة القواسمي  باح اقحد  أف زيارة  وليد عوض: -راـ اهلل 
عباس الى تركيا  تاتي في سياؽ العي ات الفمسطينيةػ التركية المتبادلة  والتي تدعـ حقوؽ الشعب 

نقساـ  لذا تشف حممة مشوىة عد عباس الفمسطيني  منوىا الى أف حركة حماس تسعى الى تكريس اا
 .ثني اردو اف عف زيارة  زة قنقرةونفى القواسمي اف يكوف ىدؼ زيارة عباس . بسبب زيارتو الى تركيا

 22/4/2023القدس العربي، لندن، 
 
 تدخل فاضح بانتخابات الطمبة  حماس: اعتقال االحتالل نشطاء "الكتمة اإلسالمية" بالضفة 

حماس إسرائيؿ  بالتدخؿ في انتخابات مجالس طمبة الجامعات في العفة الجربية مف اتيمت حركة - زة 
 خيؿ استيداؼ واعتقاؿ كوادرىا.

و اؿ فوزي برىوـ الناطؽ باسـ الحركة  في بياف تمقت وكالة أنباء ))شينخوامم نسخة منو  إف اعتقاؿ الجيش 
نابمس بالعفة الجربية  بؿ يوميف مف اانتخابات  كوادر و يادات الكتمة اإلسيمية التابعة لمحركة في مدينة

 الطيبية "تدخؿ فاعح في العممية اانتخابية والتمثيؿ الطيبي".
واعتبر أف ىذه ااعتقاات "تؤكد  مؽ ااحتيؿ اإلسرائيمي وخشيتو مف تزايد االتفاؼ الطيبي وجماىير 

."  العفة الجربية حوؿ حركة حماس وبرنامجيا المقاـو
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برىوـ أف "كؿ الحميت المسمومة والميحقات المزدوجة وسياسة التخويؼ وااعتقاؿ لف تفت مف  وأوعح
ععد جموع الطمبة ولف تؤثر في التفافيـ حوؿ ممثمييـ والمدافعيف عنيـ وعف حقو يـ وحقوؽ شعبنا 

 الفمسطيني".
 22/4/2023، وكالة انباء شينخوا

 
 الثمن"ريخ عمى إيالت.. وييدد برد  "جباية يتيم مجموعة من غزة بإطالق الصوانتنياىو  

ىػػدد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي  بنيػػاميف نتنيػػاىو  أمػػس بػػالرد عمػػى إطػػيؽ ال ػػواريخ عمػػى  :تػػؿ أبيػػب - ػػزة 
إييت بعربة انتقامية في  طاع  زة  بدعوى أف الفاعميف  دموا مف  طاع  زة وأطمقوا ال ػواريخ مػف سػيناء 

 الم رية.
الم ػػػرية  التػػػي تقػػػوؿ إف ال ػػػواريخ أطمقػػػت مػػػف  طػػػاع  ػػػزة نفسػػػو   ػػػاؿ نتنيػػػاىو  فػػػي  وعمػػػى عكػػػس الروايػػػة

فػػي اقسػػبوع الماعػػي أطمقػػت  ػػواريخ مػػف سػػيناء عمػػى إيػػيت وكمػػا »مسػػتيؿ جمسػػة مجمػػس وزرائػػو  أمػػس: 
 يبدو أف الطرؼ الذي أطمقيا ىو خمية إرىابية خرجت مف  زة واستخدمت سيناء مف أجؿ ااعتداء عمى 

لػػف نقبػػؿ السػػكوت عمػػى ذلػػؾ وسػػنجبي الػػثمف مػػنيـ. ىػػذه »ووعػػد نتنيػػاىو بالثػػار  ػػائي: «. إسػػرائيؿمدينػػة فػػي 
 «.كانت سياستنا خيؿ السنوات اقرب  اقخيرة وسنمارسيا اآلف أيعا

 22/4/2023، الشرق األوسط، لندن
 
 األسرى والعائالت الفمسطينية القوانين العنصرية ضد   سريانتمدد  "إسرائيل" 

 ررت حكومة ااحتيؿ برئاسة بنياميف نتنياىو أمػس اقحػد  تمديػد سػرياف  ػانوف : برىوـ جرايسي - النا رة
عن ري عد ااسرى الفمسطينييف لمدة عاميف  ويقعي بمنح " ػيحيات" لمحػاكـ ااحػتيؿ بتمديػد اعتقػاؿ 

ذا القػػانوف  واتيػػاـ أسػػرى فمسػػطينييف مػػف دوف احعػػارىـ الػػى جمسػػات المحاكمػػة  ر ػػـ اانتقػػادات الحقو يػػة ليػػ
 ااحتيؿ باف اليدؼ منو  اخفاء جرائـ تعذيب يكوف ااسرى عرعة ليا خيؿ ااعتقاؿ.

وتّػػدرج اسػػرائيؿ ىػػذا القػػانوف  عػػمف القػػانوف المسػػمى " ػػانوف مكافحػػة اارىػػاب"  وأ ػػر الكنيسػػت ىػػذا القػػانوف 
نػػى أنػػو لػػيس  انونػػا ثابتػػا  وىنػػاؾ قوؿ مػػرة  بػػؿ نحػػو عػػاميف  وتعتبػػره أيعػػا مػػف عػػمف  ػػوانيف الطػػوارئ  بمع

سمسػػمة مػػف  ػػوانيف الطػػوارئ  التػػي يػػتـ تمديػػدىا منػػذ نحػػو عقػػود  ومػػف بينيػػا  ػػانوف الطػػوارئ العػػاـ  الػػذي مػػف 
المفترض أف يقر الكنيست اليـو ااثنيف تمديده لعاميف اعافييف  الى جانػب تمديػد سػرياف القػانوف العن ػري 

 .2002نية  لمدة عاـ لخر  وىو ساري المفعوؿ منذ منت ؼ العاـ الذي يمن  لـ شمؿ العائيت الفمسطي
ويخوؿ نظاـ الطوارئ الحالي محاكـ ااحتيؿ بتمديد اعتقػاؿ شػخص دوف حعػوره اذا ا تنعػت فػي أنػو توجػد 
امكانيػػة "تقتػػرب مػػف اليقػػيف" بػػاف اسػػتمرار التحقيػػؽ معػػو سػػيمن  المػػس بحيػػاة اانسػػاف. ويقػػوؿ نظػػاـ الطػػوارئ 

حكمػػة يمكنيػػا أف تقػػرر البحػػث فػػي ااسػػتئناؼ عمػػى ااعتقػػاؿ حتػػى دوف حعػػور اقسػػير لػػذات ايعػػا إف الم
 الدواف .

 22/4/2023، الغد، عم ان
 
 وضاع سورية أسنواجو  كيف: ال نعرف "إسرائيل" 

حػػػذر خبػػػراء وامنيػػػوف اسػػػرائيميوف مػػػف خطػػػوات اسػػػرائيمية تورطيػػػا فػػػي  مػػػب : لمػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 
حاليًا في سورية. ونقمت  حيفة "ىارتس" تاكيد استخبارييف اسرائيمييف عمى عدـ  درة اسرائيؿ   الحرب الدائرة

 بعد  عمى رسـ وتحديد وجية ااحداث التي تشيدىا المنطقة وكيفية مواجية التحديات المت اعدة.
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ت جويػػػة  ميمػػػة وحػػػذر اامنيػػػوف والخبػػػراء ااسػػػرائيميوف بػػػالقوؿ:" يجػػػب اا يخػػػدع احػػػد نفسػػػو والقػػػوؿ اف ىجمػػػا
لسػػيح الجػػو ااسػػرائيمي سػػتكوف كافيػػة لفػػرض النظػػاـ واليػػدوء عمػػى الجبيػػات المختمفػػة  التػػي تجمػػي مػػف حػػوؿ 

ااسػػػتراتيجية المحيطػػػة  -اسػػػرائيؿ  عمػػػى حػػػد مػػػا و ػػػفت ال ػػػحيفة ااسػػػرائيمية مؤكػػػدة:" ااوعػػػاع اامنيػػػة 
سػتقبؿ  بحيػث ا يمكػف قحػد التنبػؤ الػى أيػف باسرائيؿ تجيرت في اعقاب "الربي  العربي"  ما يزيد عػبابية الم

ومتى ستندل  المواجية المقبمة م  اسرائيؿ  وىو امر يع  الدولة العبرية في وا   مقمؽ يتطمػب منيػا متابعػة 
 د يقة وحساسة ومكثفة لمتطورات اامنية  ير المتو عة التي تجري مف حوليا".

 22/4/2023، الحياة، لندن
 
 ن الشير المقبل.. الصين مقصد "إسرائيل" لتصدير الغازيزور بكي ىونتنيايديعوت أحرونوت:  

النقػاب عػف عػودة الحػرارة إلػى العي ػات اإلسػرائيمية ال ػينية  واسػتعداد « يديعوت أحرونوت»كشفت  حيفة 
 رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو لزيارة العا مة ال ينية بكيف رسميًا في شير أيار المقبؿ.

ف ال ػػيف كانػػت تعػػارض حتػػى اآلف تقريبػػًا زيػػارة نتنيػػاىو ليػػا بسػػبب مو فػػو مػػف العمميػػة وأوعػػحت ال ػػحيفة أ
السياسية م  الفمسػطينييف. ويذػذكر أف ال ػيف اسػتقبمت رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمي السػابؽ إييػود أولمػرت فػي 

 .2007العاـ 
 ناعػػة بػػاف نتنيػػاىو  ػػد إلػػى أنػػو بعػػد تشػػكيؿ الحكومػػة اإلسػػرائيمية تو ػػؿ ال ػػينيوف إلػػى « يػػديعوت»وأشػػارت 

يحرؾ الوعػ  السياسػي  ولػذلؾ  ػاموا بتوجيػو دعػوة لػو لمقيػاـ بزيػارة رسػمية فػي محاولػة لمتػاثير عمػى العمميػة. 
لكػػػف المػػػػرا بيف يعرفػػػػوف أف ال ػػػػيف تطمػػػ  فػػػػي عي ػػػػة ا ت ػػػػادية وتكنولوجيػػػة مػػػػ  إسػػػػرائيؿ  خ و ػػػػًا بعػػػػد 

و ال ػػيف والينػػد بو ػػفيما مق ػػد ت ػػدير مفعػػؿ اكتشػػافات الجػػاز فػػي البحػػر المتوسػػط. وتتطمػػ  إسػػرائيؿ نحػػ
 إلسرائيؿ.

 22/4/2023، السفير، بيروت
 
 إيران مقابل صواريخ حديثة لضربتركيا استخدام أراضييا  عمى تعرض "إسرائيل" 

ذكػرت   بؿ يوـ واحد مف و وؿ المفاوعيف اإلسرائيمييف إلى تركيا  إلتمػاـ مفاوعػات الم ػالحة. تؿ أبيب:
أف ىناؾ تقارير تشير إلى أف عميػدرور يحمػؿ ا تراحػات يسػعى    أمس البريطانية« مز نداي تاي» حيفة 

  ويقعػػي بالسػػماح لمطػػائرات 2996التركػػي الػػذي تػػـ تو يعػػو فػػي عػػاـ  -فييػػا إلػػى إحيػػاء ااتفػػاؽ اإلسػػرائيمي 
  مقابؿ  ياـ «يأكنتش»اإلسرائيمية باستخداـ المجاؿ الجوي التركي لعمميات التدريب واستخداـ القاعدة الجوية 

 .إسرائيؿ بتدريب طياريف أتراؾ في موا   عسكرية إسرائيمية في منطقة النقب
« حيػػػتس»وسػػػتحاوؿ إسػػػرائيؿ إ نػػػاع تركيػػػا بالموافقػػػة عمػػػى عرعػػػيا  عبػػػر الموافقػػػة عمػػػى تزويػػػدىا ب ػػػواريخ 

مسػح مسػػاحات  المعػادة لم ػواريخ  وتكنولوجيػػا إسػرائيمية متطػورة  ػػادرة عمػى تمكػػيف الطػائرات العسػكرية مػػف
كيمومترا  في الميؿ والنيار وفي مختمؼ اقحواؿ الجوية وىي  فقة تاجؿ إبراميا بيف  250شاسعة في  طر 

عمػػػى أثػػػر نشػػػوب اقزمػػػة فػػػي  2022وألجيػػػت فػػػي نيايػػػة عػػػاـ  2008الػػػدولتيف سػػػنوات طويمػػػة وو عػػػت عػػػاـ 
 تاج شركة عي اتيما. وسيقترح عميدرور عمى تركيا منظومة حربية إلكترونية مف إن

 
اإلسػرائيمية فػإف المنظػومتيف كػاف  ػد « معاريؼ»التابعة لم ناعات الجوية اإلسرائيمية. ووفقا ل حيفة « ألتا»

 تـ إرساليما إلى تركيا لتجريبيما  بؿ اقزمة بيف البمديف.
 22/4/2023، الشرق األوسط، لندن
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 غير المعترف بيا في النقب لشؤون التشري  تناقش قانون القرى الوزاريةالمجنة "إسرائيل":  

نا شت جمسة المجنة الوزارية لشػؤوف التشػري  اإلسػرائيمّية أمػس اقحػد مػذكرة القػانوف : ػ زىير أندراوس النا رة
بيجػػػيفم  و ػػػد توجػػػو أععػػػاء ائػػػتيؼ  -لتنظػػػيـ اإلسػػػكاف البػػػدوي فػػػي النقػػػب  المعػػػروؼ باسػػػـ )مخطػػػط برافػػػر

لحكومػػة  وزيػػرة القعػػاء  والمستشػػار القعػػائي لمحكومػػة وقععػػاء الجمعيػػات لممسػػاواة والعدالػػة لمبػػدو لػػرئيس ا
 لجنة التشري   مطالبيف بعدـ الم اد ة عمى مذكرة القانوف ب يجتيا الحالية.

وذكػػرت المؤسسػػات الفاعمػػة فػػي اائػػتيؼ فػػي رسػػالتيا  أف إجػػراءات التخطػػيط التػػي سػػتجري بموجػػب ا تػػراح 
لعشرات القرى وعشػرات لاؼ السػكاف البػدو  وسػمب أميكيػـ  القانوف سوؼ تؤدي إلى ا تيع وتيجير  سري

وحقػػو يـ التاريخيػػة فػػي اقرض  ممػػا سػػيدف  بػػإاؼ العػػائيت إلػػى مسػػتقبؿ ممػػؤه الفقػػر والبطالػػة وىػػدـ الحيػػاة 
 ااجتماعية والنسيا ااجتماعي.

 22/4/2023، القدس العربي، لندن
 

 المقبل / فبرايرقبل انتياء والية غانتز شباط جنرال إسرائيمي: احتماالت حرب جديدة م  حزب اهلل 
اف إسػرائيؿ  "ىػإرتس"أمني فػي تػؿ أبيػب  كمػا ذكػرت  ػحيفة إسرائيمي النا رة ػ زىير أندراوس: أفاد م در 

مػػف ناحيتػػو رجػػح .مػػف شػػانيا شػػف حػػرب ثالثػػة عمػػى لبنػػاف العػػاـ المقبػػؿ فػػي الػػذكرى الثيثػػيف لمحػػرب اقولػػى
  أمير أورف  المقرب مػف المؤسسػة اقمنيػة أف تبػادر إسػرائيؿ "ىإرتس‘حيفة المحمؿ لمشؤوف العسكرية في  

إلى حرب ثالثة عمى لبناف العاـ المقبؿ منوىًا باف  ائد ىيئة اقركاف العامة لمجيش اإلسرائيمي  الجنراؿ بينػي 
ونقػػؿ   ػػانتز الػػذي شػػارؾ كعػػابط شػػاب فػػي حػػرب لبنػػاف اقولػػى سػػيجد نفسػػو فػػي الجبيػػة المبنانيػػة مػػف جديػػد 

أورف عف أحد الجنراات المركزييف في  يادة الجيش مف دوف ذكر اسمو  ولو إف احتماات حػرب جديػدة مػ  
كبيػػرة جػػدًا  وأشػػار الجنػػراؿ إلػػى أف  2024حػػزب اهلل  بػػؿ انتيػػاء وايػػة  ػػانتز فػػي شػػباط )فبرايػػرم مػػف العػػاـ 

 يف  تمى وجرحى.الحرب ستشمؿ عممية برية يسقط خيليا مئات الجنود اإلسرائيمييف ب
وحسػػب الجنػػراؿ المػػذكور تيػػدؼ إسػػرائيؿ مػػف ذلػػؾ إلػػى منػػ  حالػػة يػػتـ فييػػا اسػػتجيؿ معمومػػات اسػػتخباراتية 

 ا تياؿ حسف ن ر اهلل واانجرار لحرب كرد فعؿ. 
 22/4/2023، القدس العربي، لندن

 
ضراب عام في مطار "بن غوريون" ال شركاتاستمرار إضراب    ثالثاءالطيران اإلسرائيمية وا 

ت اعدت حدة ااحتجاجات واإلعرابات التي يشيدىا مطػار "بنجوريػوف" الػدولي )المػد  بػؿ النكبػةم  احتجاجػا 
 عمى م اد ة الحكومة اإلسرائيمية عمى اتفا ية "السماء المفتوحة" م  ااتحاد اقوروبي.

ا أيعػا  وسيشػيد المطػار فقد أعمف "اليستدروت" أف إعراب شركات الطيراف اإلسرائيمية الػثيث سيسػتمر  ػد
 كذلؾ إعرابا بعد  د الثيثاء تعامنا م  مستخدمي ىذه الشركات.

ليػػػو  عمػػػى أف يسػػػتمر  وبمقتعػػػى اإلعػػػراب  سػػػيمن  ىبػػػوط وا  ػػػيع جميػػػ  الػػػرحيت الجويػػػة مػػػف المطػػػار وا 
 اإلعراب عدة ساعات تحت تيديد تمديده وت عيده.
اؿ" و ػؼ جيػ  رحيتيػا الجويػة حتػى الثيثػاء القػادـ عمػى مف جيتيا  أعمنت شركة الطيراف اإلسرائيمية "إؿ عػ

 اق ؿ.
 22/4/2023، 48عرب 
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 االستخباراتية بين القاىرة وتل أبيب اإلعالميةاشتعال الحرب  
اشػػتعمت الحػػرب ااعيميػػو الم ػػريو ااسػػرائيميو  فعقػػب سػػاعات مػػف كشػػؼ م ػػر عػػف شػػبكو : معتػػز أحمػػد

مو ػ  "واا" ااسػرائيمي الشػيير عبػر اانترنػت ليؤكػد وجػود وحػدات تجسس اسرائيميو تتمركز في سػيناء  جػاء 
امنيو اسرائيميو خا و عمي الحدود م  م ر  وىي الوحدات المعنيو بنقؿ كؿ كبيره و جيره عما يجػري فػي 

 سيناء الي اسرائيؿ.
اسػرائيؿ بػاي عمؿ ىذه الوحدات ووفقا اتفا يػو السػيـ يػتـ التنسػيؽ عميػو مػ  م ػر  ومػف المسػتبعد اف تقػـو 

اسػػػتفزاز لم ػػػر اآلف فػػػي ىػػػذا الو ػػػت الحسػػػاس بالتحديػػػد  خ وً ػػػا واف العمميػػػات التػػػي يقػػػوـ بيػػػا الجػػػيش 
الم ري في سيناء ايعا يتـ التنسيؽ بيف تؿ ابيب والقاىره عمي اساسػيا  وبالتػالي فػاف مػا نشػره مو ػ  "واا" 

 لم ريو ااسرائيميو.منذ  ميؿ  ياتي م  اشتعاؿ الحرب اامنيو او ااستخباراتيو ا
 22/4/2023، األىرام، القاىرة

 
 في الحقوق والقيمةن الغرباء ال يتساوون م  الييود أتؤكد  عسكريةرتس: فتوى آى 

 عت فتوى توراتية أ درتيا الحاخامية الرئيسية في الجيش اإلسرائيمي باف الجرباء مف  ير : القدس المحتمة
رتس" إ ػػحيفة "ىػػمػػا ورد فػػي حسػػب  .الػػوزف والقيمػػة والحقػػوؽد فػػي يػػو الييػػود ا يمكػػف اف يكونػػوا مسػػاويف لمي

وردت الفتػوى الجديػدة عػمف كتػاب "الشػريعة" الػذي أ ػدرتو و  .العبرية التي أوردت نص الفتوى " امس اقحد
 242 بؿ أياـ الحاخامية الرئيسية في الجيش اإلسرائيمي ووزعتو عمى القواعد العسػكرية المختمفػة والوا ػ  فػي 

 ويعالا  عايا شرعية ييودية.  فحة
 22/4/2023، وكالة سما اإلخبارية

 
 عمى أسمحة غير تقميدية حزب اهلل  يستبعد حصول إسرائيميستراتيجي اخبير  

النا رة ػ زىير أندراوس:  اؿ المحمؿ اإلسرائيمي البارز في الشؤوف اإلستراتيجية والمخابراتية  يوسي ميمماف  
هلل المبنػػػػاني  ػػػػد ح ػػػػؿ عمػػػػى أسػػػػمحة  يػػػػر تقميديػػػػة مثػػػػؿ اقسػػػػمحة الكيماويػػػػة إنػػػػو يسػػػػتعبد أفز يكػػػػوف حػػػػزب ا

 والبيولوجية.
ولكنػو أعػاؼ أنػػو وفػؽ المعمومػػات التػي بحوزتػو  والتػػي تعتمػد عمػػى م ػادر أمنيػة رفيعػػة فػي تػػؿ أبيػب  فػػإف 

يػػراف عمػػي عمػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػي الماعػػي  أي إمػػداد حػػزب اهلل باقسػػمحة  يػػر التقميديػػة المػػ سػػورية ذكورة  وا 
اإلسػػرائيمية  The Israel Projectم اإلخبػػاري  بعػػد إ ػػدار منظمػػة  WALLAوجػػاءت أ ػػواؿ ميممػػاف لمو ػػ  )

 40000شبو الحكومية تقريرا كشؼ النقاب عف تزايد عدد ال واريخ التابعة لمنظمة حػزب اهلل لمػا يزيػد عػف 
 المبنانية. – اروخ وععت مباشرة عمى الحدود اإلسرائيمية 

ر أجيػػزة ااسػػتخبارات اإلسػػرائيمية  فػػإف منظمػػػة حػػزب اهلل تمتمػػؾ مخزونػػًا احتياطيػػًا عػػخمًا فػػػي وحسػػب تقػػدي
م الػػذي كانػػت نتيجتػػو و ػػؼ إطػػيؽ 2702أطػػراؼ أخػػرى مػػف لبنػػاف  خيفػػًا لقػػرار مجمػػس اقمػػف الػػدولي ر ػػـ )

يػػدة المخولػػة   ويػػنص عمػػى أف الحكومػػة المبنانيػػة ىػػي الجيػػة الوح2006النػػار بػػيف إسػػرائيؿ وحػػزب اهلل عػػاـ 
بحمؿ السيح في جنوب البيد. وتخشى إسرائيؿ  وفقا لما يورده التقرير  مف أف إيراف تقوـ بمعػب دور كبيػر 
لـ يسبؽ أف مارستو مف  بؿ في لبنػاف  ويتعػح ذلػؾ مػف خػيؿ اازديػاد الممحػوظ فػي الزيػارات التػي  ػاـ بيػا 

  ادة عسكريوف وسياسيوف.
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هلل تح ػؿ عمػى  ػواريخ   ػيرة وبعيػدة المػدى مػف ثيثػة طػرؽ: بحػرًا وجػوًا ويزعـ التقرير أف منظمة حػزب ا
وعف طريؽ الحدود السورية  وتعتبر إيراف وسورية المزوديف الرئيسييف لمسيح  في حيف ح ؿ الحزب عمػى 

  واريخ روسية وفؽ التقدير اإلسرائيمي.
عد وزيػرة الخارجيػة اقمريكيػة فػي شػير   العبري إلى أنو فيمػا يتعمػؽ فػي ىػذا الموعػوع   ػاؿ مسػا ولفت المو 

تموز )يوليوم الماعي إف إيراف وسورية تشكيف تحديات أمنية بارزة  وتتقػاط  ىػذه التحػديات مػ  التيديػدات 
 يػػر المتماثمػػة التػػي تشػػكميا منظمػػة حػػزب اهلل  حيػػث تسػػتيدؼ  ػػواريخيا المراكػػز السػػكانية اإلسػػرائيمية مػػف 

ي إسرائيؿ أف حزب اهلل يخزف السيح في الجرؼ المح ػنة تحػت اقرض  ير تمييز  عمى حد تعبيره. وتدع
وفػي المبػػاني بػػيف  ػػفوؼ المػػدنييف. فػي حػػيف تذسػػتخدـ المبػػاني العامػػة كنقػاط مرا بػػة. وا يسػػمح لقػػوات اقمػػـ 
المتحػػدة المؤ تػػة فػػي لبنػػاف )اليونيفيػػؿم بالػػدخوؿ إلػػى اقمػػاكف الخا ػػة  ممػػا يجعػػؿ مػػف ال ػػعب عمػػى  ػػوات 

 فيؿم ر د عمميات تيريب السيح.)اليوني
 22/4/2023، القدس العربي، لندن

 
 بسبب حريق داخل زنزانة مصاباً  22في بئر السب :  سجن "أوىمي كيدار" 

حػراس أمػف   6معتقمػيف )لػـ تحػدد ىػويتيـم و  5ذكرت م ادر لدى ااحتيؿ اإلسرائيمي  اليـو ااثنػيف  أف 
 في بمعتقؿ "أوىمي كيدار" في بئر السب . أ يبوا جراء استنشا يـ الدخاف في حريؽ

ولفت المو   إلى أنو تـ السيطرة مف  بؿ حراس المعتقؿ عمى الحريؽ  وأف الشرطة اإلسرائيمية فتحػت تحقيقػًا 
 واعاؼ المو    انو تـ نقؿ الم ابيف الى مستشفى سوروكا في بئر السب . في الحادثة.

 22/4/2023، فمسطين أون الين
 

 بتنفيذ مجزرة ضد مدنيين فمسطينيين في لبنان  فاخر شمعونل "ىآرتس": كمي 
أف الدولػة العبريػة  "ىػإرتس"م در أمنػي فػي تػؿ أبيػب  كمػا ذكػرت  ػحيفة  النا رة ػ زىير أندراوس: كشؼ

بناء نظاـ سياسػي جديػد فيػو بقيػادة الػزعيـ الكتػائبي  2982تطمعت مف خيؿ الحرب اقولى عمى لبناف سنة 
يجيػػر الفمسػػطينييف لػػتردف لتحويمػػو إلػػى دولػػة فمسػػطينية )خطػػة الػػوطف البػػديؿم  ويسػػمموف بشػػير الجميػػؿ  وت

 بالسيطرة اإلسرائيمية عمى العفة الجربية.
أكػػد الم ػػدر أف  ػػادة دولػػة ااحػػتيؿ أخفػػوا اليػػدؼ الحقيقػػي مػػف وراء الحػػرب التػػي شػػنت بذريعػػة اسػػتيداؼ و 

برا وشاتيي جاءت متاخرة بعدما خطط ليا أف تحػدث سفيرىا في لندف كيدؼ معمف. وأشار إلى أف مجزرة  
فػػي مسػػتيؿ الحػػػرب لترىيػػب الفمسػػػطينييف وتيجيػػرىـ  ولػػػيس بعػػد لقػػاء سػػػري جمػػ  رئػػػيس الػػوزراء اإلسػػػرائيمي 
لنذاؾ  مناحيـ بيجف وبشير الجميػؿ فػي  اعػدة عسػكرية فػي الجميػؿ. وأكػد أف العػدواف عمػى لبنػاف جػاء نتيجػة 

مف أرئيؿ شاروف  والخارجية اسحؽ شامير و ائد الجيش رفائيؿ إيتاف  المعػروؼ تواطؤ بيف بيجف ووزيري اق
 بمقب جزار  برا وشاتيي  الذيف يتيميـ التقرير بالفشؿ في فيـ طبيعة لبناف ومعرفة العدو.

تقريػر إلػى أف المستشػار  فػي  أميػر أورف  ′ىػإرتس‘المحمػؿ لمشػؤوف العسػكرية فػي  ػحيفة أشػار ف ناحيتػو مػ
الخػػاص بالسػػفارة اقمريكيػػة فػػي بيػػروت روبيػػرت أوكمػػي حػػؿ عػػيفًا فػػي عامػػو اقوؿ فػػي لبنػػاف  فػػي السياسػػي 
عمػػػى ععػػػو برلمػػػاف لبنػػػاني فػػػي المنطقػػػة الجبميػػػة بػػػيف عاليػػػو وبيػػػروت  وأعػػػاؼ أف المحادثػػػة جػػػرت  2982

إلػػى أف  بالفرنسػػية حػػوؿ مادبػػة عشػػاء فػػاخرة انعػػـ ليػػا الػػرئيس المبنػػاني لنػػذاؾ كميػػؿ شػػمعوف وحاشػػيتو  افتػػا
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والذي  2982المقاء احتوى عمى درس ميـ لو تعممتو إسرائيؿ  لما حدث تورطيا التعيس في لبناف احقًا في 
.  لـ ينتو حتى اليـو

سػػاؽ  ػػائًي إف شػػمعوف ورفا ػػو بػػادروا فػػي كتائػػب النمػػور خػػيؿ المقػػاء لمحػػديث عػػف مجػػامراتيـ ومكائػػدىـ عػػد 
ن بوه عمى بعد مئات اقمتار مف البيػت المػذكور لموكػب جنػائزي الفمسطينييف في لبناف ومنيا الكميف الذي 

 30فمسػطينيًا وجرحػوا  30فمسطيني  حيث فاخر شمعوف كيؼ أطمقوا عمى المشيعيف وابًي مف النيراف و تموا 
لخريف  لكف أورف زعـ أف المستشار السياسي اقمريكي اشماز لسماعو ذلؾ  و اؿ فػي مذكراتػو: فػي عػودتي 

ت لزوجتي كيؼ يمكف لممعػيفيف الػذيف بػدوا حعػارييف أف يفػاخروا بمشػاركتيـ فػي مذبحػة بحػؽ مف ىناؾ  م
بني البشر  عيوة عمى ذلؾ  أكد أورف أف حرب لبناف اقولى كانت معبدة باقكاذيب اإلسرائيمية حوؿ سببيا 

افتًػػا إلػػى أف  ومنطقيػػا ومجراىػػا  وأعػػاؼ أف شػػاروف كػػاف التقػػى سػػرًا مسػػؤوليف سػػورييف مػػنيـ رفعػػت اقسػػد 
الطػػرفيف كانػػا  ػػريبيف مػػف إحػػراز اتفػػاؽ أمنػػي فػػي لبنػػاف لػػوا أف إسػػرائيؿ أ ػػرت عمػػى رحيػػؿ الجػػيش السػػوري 

خمسػة  والتقػى بػيجف وحػاز  2978بالكامؿ بموازاة انسحابيا. و اؿ إف كميؿ شػمعوف زار القػدس الجربيػة عػاـ 
 ػػيـ لػػو فػػي منػػزؿ  ريػػب أحػػد  ػػادة )الموسػػادم  عمػػى وعػػد بمسػػاعدتو عػػد السػػورييف  منوىػػًا بػػاف حفػػًي خا ػػًا أ

 المسؤوؿ عف عي ات )الموسادم بالموارنة في لبناف  عمى حد  ولو.
 22/4/2023، القدس العربي، لندن

 
 يومًا يتوقف عن تناول المدعمات  275المضرب عن الطعام منذ العيساويالمحامي جواد بولس:  

وحدة القانونية في نادي اقسير الفمسطيني المحامي جواد مدير ال  أف 22/4/2023، الحياة، لندنذكرت 
يومًا  رر أف يتو ؼ عف أخذ  275بولس  اؿ إف اقسير سامر العيساوي المعرب عف الطعاـ منذ 

المدعمات اعتبارًا مف مساء أمس لمتعبير عف استيائو مف الطوا ـ اإلسرائيمية الخا ة التي تجري مفاوعات 
عمؿ طوا ـ التفاوض معيعة لمو ت  ولـ »ساوي  ولو لو خيؿ زيارتو أمس أف ونقؿ بولس عف العي معو.

وسيتو ؼ اعتبارًا مف المساء  »  لذلؾ لف يستمر في المشاركة في ىذه الجمسات «يحدث أي تقدـ إيجابي
العسكرية « عوفر»وأوعح أف محكمة «. عف تناوؿ المدعمات  عمى ر ـ عممو بخطورة وععو ال حي

 ررت تعييف جمسة لتسير العيساوي  دًا )اليوـم في مستشفى »دى المستوطنات في راـ اهلل المقامة في إح
 «.كابيف )في مدينة رحوفوت اإلسرائيميةم  بيدؼ سماع  راره بمقاطعتو الرسمية لممحاكـ

مف جيتو   اؿ وزير شؤوف اقسرى والمحرريف في السمطة الفمسطينية عيسى  را   أمس إف حكومة إسرائيؿ 
كمنتحر  وليس مناعًي معربًا عف الطعاـ مف أجؿ »بدأت تتعاطى م  الوع  ال حي لتسير العيساوي 

إذ بدأت تييئ اقجواء في »وعبر  را   عف  مقو مف سموؾ م محة السجوف اقخير «. حريتو وكرامتو
  محذرًا مف «السجوف لتسوأ في ما يتعمؽ بالعيساوي  ولـ تقدـ حتى اآلف أي حؿ منطقي وعادؿ لقعيتو

  د يتعرض إلى موت مفاجئ في أي لحظة»خطورة وععو ال حي وأنو 

 را    اؿ  اف العيساوي  وافؽ عمى عرض  دمو طا ـ   أف 22/4/2023، فمسطين أون الينوأعافت 
  ابتداء مف رشي 6مف مخابرات ااحتيؿ ااسرائيمية  يقعي بإ دار حكـ عميو بالسجف الفعمي لمدة 

   مقابؿ فؾ اعرابو وا يؽ ممؼ  عيتو.25/20/2023حتى   و 7/4/2023
واعاؼ  را    "اف العيساوي طالب المفاوعيف اإلسرائيمييف بتقديـ ن وص ااتفاؽ مكتوبة وبحعور 
المحامييف الفمسطينييف وبم اد ة المستشار القانوني ااسرائيمي وممثؿ رسمي عف الحكومة ااسرائيمية  

واشار  اف  نيا م ر وال ميب ااحمر الدولي  وفمسطينيا وزير ااسرى.وبعمانات مف عدة اطراؼ م
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العيساوي لف يو ؼ اعرابو  بؿ عماف الحرية الكاممة والعودة لمنزؿ عائمتو في العيساوية  ليعمف رسميا 
 موافقتو عمى العرض".

 
 السجون اإلسرائيميةفي  أسير 4900يروى تفاصيل يوميات  الشراونةاألسير أيمن  

أكد أيمف الشراونة اقسير الفمسطينى المحرر عمف  فقة وفاء اقحرار  أف اقسرى : عبد السيـ وليد
الفمسطينييف يعانوف الوييت فى سجوف ااحتيؿ  موعحا أف عدد اقسرى الفمسطينى السجوف اإلسرائيمية 

وزراء  4شريعى ونائبا بالمجمس الت 20أسير يحتاجوف عمميات عاجمة وأكثر مف  200أسير منيـ  4900
 أسيرا إداريا. 250أسيرا أ ؿ مف السف القانونية و 230عمف الحكومة المقالة  مشيرًا إلى وجود أكثر مف 

و اؿ الشراونة خيؿ المؤتمر ال حفى الذى عقد ظير اليوـ بنقابة اقطباء  حوؿ أوعاع اقسرى 
از فى السجوف ا تتعدى مترا ون ؼ فى الفمسطينييف فى السجوف اإلسرائيمية إلى أف مساحة أماكف ااحتج

مساحة متريف ون ؼ  وطالب الرئيس محمد مرسى باإلسراع فى العجط عمى سمطات ااحتيؿ ليلتزاـ 
 أسيرا مرة أخرى. 25ببنود  فقة وفاء  مشيرًا إلى أف سمطات ااحتيؿ  امت بإعادة اعتقاؿ أكثر مف 

سرى ا ت مح لعيج الحيوانات  مؤكدًا  سوة اقطباء وأعاؼ أف مستشفى الرممة التى يعالا فييا اق
أسيرا م ريا فى السجوف اإلسرائيمية  63القائميف عمى العمؿ داخؿ المستشفى وكشؼ عف وجود أكثر مف 

 محكوما عمييـ فى  عايا سياسية.
 22/4/2023، اليوم الساب ، مصر

 
 سجن عسقالن يقتحمونجنود االحتالل  

امس سجف عسقيف  وىاجمت اقسرى بقنابؿ متسادا" مف الجيش اإلسرائيمي وحدة "ا تحمت : حامد جاد
الجاز واقعيرة المعدنية المجمفة بالمطاط  واستولت عمى جمي  متعمقات ومستمزمات اقسرى  وعاثت في 

وحذر نادي اقسير مف استفراد جنود ااحتيؿ باسرى سجف عسقيف  ومف اعتماد ادارة   رفيـ فسادا.
 حتيؿ لسياسات انتقامية بحقيـ  ومف تعرض أي أسير قي أذى.سجوف اا

 22/4/2023، الغد، عم ان
 
 في بمدة أبو ديس شرق القدس فتى كدرع بشرية يستخدمونجنود االحتالل  

عاما  كدرع بشرية  27أظير مقط  فيديو جديد  استخداـ  وات ااحتيؿ لفتى يبمغ مف العمر : راـ اهلل
 اء مواجيات اندلعت في بمدة أبو ديس شرؽ القدس  الجمعة الماعي.وااعتداء عميو  اثن

 22/4/2023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 
 رفح: مخاوف من تجدد الحمالت ضد األنفاق بعد تعزيز االنتشار المصري عمى الحدود 

ت الم رية محمد الجمؿ: أعرب العديد مف مالكي اقنفاؽ والعامميف فييا عف مخاوفيـ مف أف تنفذ السمطا
حممة جديدة تستيدؼ أنفاؽ التيريب وتحد مف نشاطيا  وذلؾ بعد  ياـ  وات اقمف الم رية بتعزيز 
إجراءاتيا عمى طوؿ حدودىا م   طاع  زة خيؿ اليوميف الماعييف  وتكثيؼ انتشار عنا رىا وللياتيا 

 يا أنفاؽ التيريب.العسكرية في الجانب اآلخر مف الحدود  خا ة  بالة المناطؽ التي تكثر في
 22/4/2023، األيام، رام اهلل
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 والمالحقة بين الجماعات السمفية الجيادية وحماس التوترغزة: عودة  

عادت العي ة بيف الجماعات السمفية الجيادية في  طاع  زة وبيف حماس إلى سابؽ عيدىا  حسف جبر:
ادية إف حماس تشف عمييـ حممة كبيرة مف التوتر والميحقة  و الت م ادر مف الجماعات السمفية الجي

خيؿ اقسابي  الماعية بسبب  ياـ السمفييف بإطيؽ  واريخ مف  طاع  زة باتجاه إسرائيؿ بعيدا عف 
وأشارت ىذه الجماعات  التفاىـ العاـ بيف الف ائؿ حوؿ الردود المشتركة عمى الخروؽ اإلسرائيمية المتكررة.

ميات إطيؽ ال واريخ جاء لسببيف  أوليما الخروؽ اإلسرائيمية المتكررة إلى أف تجديد الجماعات السمفية عم
في السجوف اإلسرائيمية التي أسفرت مؤخرا عف استشياد اقسيريف عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية  
والثاني إلى معاودة حماس اعتقاؿ كوادر جماعات سمفية ما يتنافي م  ااتفاؽ الذي تـ سابقا بعدـ اعتقاؿ 

 ادرىا.كو 
 22/4/2023، األيام، رام اهلل

 
 مايوأيار/  8 في تستعد لمسيرة تيويد ضخمة إلى القدس إسرائيمية ييودية جماعات 

ألؼ مستوطف مف القدس  200أعمنت جماعات ييودية إسرائيمية أمس تنظيـ مسيرة يشارؾ فييا : راـ اهلل
مايو  8يث يوجد المسجد اق  ى المبارؾ  يوـ الجربية إلى البمدة القديمة وسط القدس الشر ية المحتمة  ح

عينيما « يوـ توحيد القدس»المقبؿ بمناسبة ما يذسمى  عا مة »السنوي الموافؽ ذكرى عـ المدينيتيف وا 
 .2967المزعومة بعد احتيؿ القدس الشر ية عاـ « إسرائيؿ الموحدة اقبدية

 22/4/2023، االتحاد، أبو ظبي
 
           حيون ذكرى "يوم األسير" ويستضيفون المحرر السرسكي في ىولندا الفمسطينيون 

م  الذكرى التاسعة والثيثيف لػ "يوـ اقسير" 4|20أحيى الفمسطينيوف في ىولندا  يوـ السبت )امسترداـ: 
الفمسطيني في سجوف ااحتيؿ اإلسرائيمي  حيث استعافوا خيؿ الفعاليات اقسير المحرر الرياعي 

وأذطمقت خيؿ الفعاليات  التي نّظمتيا "مؤسسة البيت الفمسطيني"  بالونات في اليواء  محمود السرسؾ.
كتبت عمييا أسماء اقسرى  في حيف حممت البالونات ألواف العمـ الفمسطيني  في تعبير عف المطالبة 

 بإطيؽ سراح اقسرى مف سجوف ااحتيؿ  ا سيما المعربيف عف الطعاـ.
 22/4/2023قدس برس، 

 
 
   2948 األراضي المحتمة عامشاب فمسطيني من  تتعم د قتلالشرطة اإلسرائيمية ": يديعوت" 

راـ اهلل:   الت  حيفة "يديعوت أحرونوت"  إف  وات الشرطة اإلسرائيمية فتحت النار الميمة الماعية عمى 
ّما أدى إلى   م2948شاب فمسطيني مف بمدة الطيرة في منطقة المثمث داخؿ اقراعي المحتمة عاـ 

م رعو عمى الفور. وأدانت محافؿ فمسطينية داخؿ الخط اقخعر  تعامؿ الشرطة اإلسرائيمية "بشكؿ 
 وحشي" م  المواطنيف العرب و"ااستيتار بارواحيـ"  حسب تعبيرىا.

 22/4/2023قدس برس، 
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  2/22/2022و 24/22بين ل ألف شيق 400الفراولة نحو مميون و يمزارع: خسائر غزة 
أعمف مدير جمعية  زة التعاونية الزراعية أحمد الشافعي أف حجـ الخسائر التي تكبدىا :  فاء عاشور -ة ز 

 400و مت إلى مميوف و 2022ديسمبر مف عاـ  2نوفمبر وحتى  24مزارعو الفراولة في الفترة ما بيف 
 ألؼ شيقؿ.

 22/4/2023، فمسطين أون الين
 
 ن استيعاب آالف الخريجين سنوياً دراسة: سوق العمل في قطاع غزة عاجز ع 

 زة: أكد مركز شؤوف المرأة بجزة أف سوؽ العمؿ في  طاع  زة عاجز عف استيعاب لاؼ الخريجيف سنويًا  
 وأف معظـ الجامعات ا يتوفر لدييا تخ  ات حديثة.

استعرعت جاء ذلؾ في نتائا دراسة بعنواف "احتياجات وأولويات الخريجيف الجامعيف في  طاع  زة" حيث 
اختتاـ مشروع "أمؿ لمخريجيف والخريجات الجامعييف" المذنفذ مف المركز والمموؿ مف  النتائا خيؿ حفؿ

 .DCAمؤسسة المساعدات الكنسية الدنمركية 
ألؼ  250وأفادت الدراسة التي أجراىا المركز أف مجموع الطمبة في مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية بمغ 

%م مف مجموع الطمبة العاـ متخ  وف في التربية والعموـ اإلنسانية  76ما مجموعو )طالب وطالبة  وأف 
 %م فقط في التخ  ات اقخرى التي يحتاجيا سوؽ العمؿ. 24و)

 22/4/2023قدس برس، 
 
 "اكسر صمتك.. شارك بقصصك"تحت شعار  "المضطيدين"مسرح رام اهلل: انطالق ميرجان  

في راـ اهلل في العفة الجربية مساء أمس اقوؿ  « المعطيديف»ف مسرح انطمقت فعاليات ميرجا: )رويترزم
و اؿ ادوار معمـ  وىو مدير الميرجاف  الذي ينظمو  «.اكسر  متؾ.. شارؾ بق  ؾ»تحت شعار 

الميرجاف دعوة لممشاركة والحوار  وكسر دائرة ال مت  والو وؿ »  في حفؿ اافتتاح إف «مسرح عشتار»
الميرجاف يمثؿ المعطيديف  ويفتح ليـ الباب ليتحدثوا »وأعاؼ أف «. مسرح مف  بؿإلى جميور لـ ير ال

 «.عف مشاكميـ في رحمة البحث عف حموؿ ليا
 22/4/2023، السفير، بيروت

 
 تجاه سورية بعبور أجواءه إسرائيميةاستطالع  لطائرات يسمحلوفيغارو: األردن  

الكاتب في  حيفة   أف م.أ.ش.)أ ا عف وكالةنقًي عف مراسمي 22/4/2023السفير، بيروت، نشرت 
لوفيجارو الفرنسية جورج مالبرونو  كشؼ أف اقردف وافؽ عمى وع  ممريف جوييف بت رؼ سيح الجو 

نقًي عف م در عسكري  ربي في الشرؽ اقوسط   أّف الممر اقوؿ يعبر فوؽ   ويشرح الكاتب اإلسرائيمي.
بر الثاني شمالي العا مة عماف ما يسمح قي طائرة إسرائيمية  حراء النقب جنوبي المممكة  فيما يع

ويقوؿ ال حافي الفرنسي  بالو وؿ بشكؿ أسرع إلى اقجواء السورية  كما يجنبيا العبور فوؽ جنوب لبناف.
الماعي إلى  / مارسخيؿ الزيارة اقخيرة لمرئيس اقمريكي باراؾ أوباما في شير لذار"إّف القرار اتخذ 

 ."اقردف
جوات استطيعية بشكؿ "  أكد أف ىذه الطائرات تقوـ بػ"القوية وااستثنائية"وفيما و ؼ الم در الخطوة بػ

ويشير مالبرونو  ."أساسي  لكنيا مجّيزة أيعًا وبإمكانيا توجيو عربات قي ىدؼ عمى اقراعي السورية
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الماعي لمقاء الرئيس السوري  / مارسإلى أّف الممؾ اقردني  اـ بزيارة سرية إلى دمشؽ في بداية شير لذار
 اقسدويشرح الكاتب أّف  " عاد خالي الوفاض" بشار اقسد  موعحًا أنو وبحسب عدد مف الم ادر  د

ويعيؼ مالبرونو أّف اقسد أوفد في و ت احؽ رئيس  رفض كؿ العروض التي تقدـ بيا عبد اهلل الثاني.
 ااستخبارات السورية عمي ممموؾ إلى اقردف.

مرا بة اقسمحة "اقمريكي كاف يقت ر عمى  –وفي ىذا السياؽ  اعتبر الكاتب أّف التعاوف اقردني 
عن رًا مف  250الكيميائية التي يممكيا النظاـ السوري وتدريب عنا ر مف الجيش السوري الحر مف  بؿ 

  معيفًا أنو "رب عمافالقوات الخا ة اقمريكية  بمساعدة عدد مف البريطانييف والفرنسييف في معسكر  
اليدؼ سيكوف مف اآلف ف اعدًا "إزاء الخطر الذي يشكمو عدـ ااستقرار المتزايد في جنوب سورية فإّف 

 ."إنشاء منطقة عازلة ىناؾ )في جنوب سوريةم
 حيفة يديعوت أحرونوت نقمت عف م در أردني في   أف 22/4/2023فمسطين أون الين، وأعاؼ 

د اهلل ورئيس وزراء ااحتيؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو التقيا أكثر مف مرة واحدة عماف  ولو إف الممؾ عب
 "إسرائيؿ" أفوأعاؼ ىذا الم در  خيؿ اقشير اقخيرة لتنسيؽ الموا ؼ بينيما حوؿ الممؼ السوري.

كد ىذا طمبت مف اقردف إعطاءىا العوء اقخعر لمياجمة مخزونات اقسمحة الكيماوية في سورية. ولـ يؤ 
 النبا مف أي م در رسمي أردني أو إسرائيمي.

 
 يدعو إلى إطالق مبادرة مصالحة فمسطينية تحتضنيا عمان نائب أردني 

مبادرة م الحة فمسطينية  إطيؽلى إاعطيوي المجالي اقردني النائب  : دعاايمف فعييت –السبيؿ 
ف ا تقت ر عمى الجانب الرسمي فقط  كوف شريكة فييا  وا واقىميةتحتعنيا عماف وتكوف القوى الشعبية 

 ودفف لمشروع الوطف البديؿ. اقردنيةالم الحة و ياـ الدولة ذات السيادة ىو حماية لميوية الوطنية 
 22/4/2023السبيل، عم ان، 

 
 لمقدس بفيزا إسرائيمية أردنير زيارة نائب استنكاألردن: ا 

استنكرت زيارة  اقردنية مقاومة التطبي  النقابية لجنة   أفعمافمف  22/4/2023الغد، عم ان، نشرت 
 النائب محمد عشا الدوايمة لمكياف اإلسرائيمي ومشاركتو بما يسمى احتفاات ىذا الكياف باعياد ااستقيؿ.

مناؼ مجمي أمس مف مجبة تمادي بعض المسؤوليف بزيارة الكياف اإلسرائيمي  مؤكدا  .مجنة دالوحذر رئيس 
مرفوعة مف  "ممارسة تطبيعية"بزيارة القدس بفيزا إسرائيمية وىي  ابعة تحت ااحتيؿ يعتبر أف  ياـ النائب 

وبيف أف المجنة ب دد إرساؿ رسالة إلى مجمس النواب تستوعح فييا ح وؿ مثؿ ىذه الزيارة   بؿ الشعب.
 مف  بؿ ععو مف أععاء المجمس.

 تحمؿ لوحة سعودية.منذ أياـ عمى متف سيارة  "إسرائيؿ"وكاف عشا  ادر إلى 

عدناف اقردني النائب   أف يمف فعييتنقًي عف مراسميا أ 22/4/2023السبيل، عم ان، وأعافت 
السواعير العجارمة استنكر  ياـ النائب محمد عشا الدوايمة بالمشاركة في احتفاؿ دولة الكياف ال ييوني 

نعرؼ كيؼ تمت المشاركة  وما  أف"نريد  :عيرو اؿ النائب السوا .يزبعيد ااستقيؿ وزيارة بيت شمعوف بير 
 ىي الخدمات الموجستية التي  دمتيا وزارة الداخمية ليذا النائب".

 
 اتفاقية تستيدف تقديم استشارات لمناجين من العنف والتفرقة في مخيمات الفمسطينيينعم ان:  
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لة اقونروا لمتعاوف المشترؾ في و عت منظمة أرض العوف القانوني مذكرة تفاىـ م  وكا :بتراوكالة  –عماف 
مشروع مكتب الوكالة الميداني في اقردف تحت عنواف "نظاـ اإلحاات"؛ والذي ييدؼ لتقديـ اإلحاات 

 ولممتابعة وتقديـ خدمات استشارية لمناجيف مف العنؼ والتفر ة في مخيمات الفمسطينييف في اقردف.
كرة لتبادؿ الخبراء والخبرات خا ًة في مجاؿ "العنؼ وبحسب بياف  حفي لػ"اقونروا" أمس تيدؼ المذ

 القائـ عمى الجنس"  واستثمار الموارد المتاحة لخدمة المجتم  والنساء عمى وجو الخ وص.
 22/4/2023الغد، عم ان، 

 
 "إسقاط النظاملي"الظروف  راستثمحول ايطمئن حماس  األردن" إخوان"قيادي في "الرأي األردنية":  

 يادات حركة  التقى مؤخراً  المسمميف اقردنية خوافجماعة اإلأحد القيادات  أفالرأي ريدة جعممت  :عماف
و الت  حماس في  طاع  زة و دـ التياني قععاء المكتب السياسي لمحركة بفوزىا في اانتخابات اقخيرة.

دف وسيطرتيا عمى خواف المسمميف في اقر القيادي  دـ تطمينات حوؿ وع  جماعة اإل إف "خوانيةإم ادر "
 البية  وى الحراؾ في الشارع اقردني إلى جانب السير بخطى ثابتة ومنظمة في مساىمة الجماعة بشراكة 
مالية م  عدد مف رجاؿ اقعماؿ والمؤسسات اا ت ادية الكبرى لمسيطرة عمى اقخيرة تمييدًا إلععاؼ 

 النظاـ.
تثمر الظروؼ اا ت ادية اقردنية لتحريؾ العشائر الجماعة تس إفخواني  اؿ خيؿ المقاء القيادي اإل

معيـ في مختمؼ المحافظات ر ـ عدـ تحقؽ تفاعؿ لمعشائر م  اإلخواف عد  "اإلخوانية"وتوطيد العي ة 
النظاـ لجاية اآلف إا الجماعة ستثابر لتحقيؽ ىدفيا و وًا إلسقاط النظاـ دوف اإلعيف عنو واإلبقاء في 

 يح النظاـم إلبقاء اقجيزة اقمنية اقردنية بعيدة عف ااستيداؼ المباشر لمجماعة الظاىر عمى شعار )إ
 وحاجتيا في استجيؿ العشائر بشكؿ أكبر تحت شعار )إ يح النظاـم.

 22/4/2023الرأي، عم ان، 
 
 واألمريكية اإلسرائيمية: فضاء القضية الفمسطينية ضيق أمام االشتراطات "األعيان األردني"رئيس  

ياـ المقبمة مرشحة اق"ف اقردف: إ أفطاىر الم ري  اقعياف اقردنيرئيس مجمس  :  اؿبترا -اربد 
في سورية  اقحداثتبعا لتطور  )م  سوريةم لحدوث تطورات وتحوات متسارعة عمى حدودنا الشمالية

يدخميا في  كبيراً  اً يشيد وجو المنطقة تجير  أفورجح الم ري  ."النزاع بموا فيـ أطراؼوالمرىونة بتشدد 
 -الم الحة ااسرائيمية  أف إلى حسابات جديدة يجب التحوط ليا والتعاطي معيا بحكمة وبعد نظر  مشيراً 

 التركية ليا ارتباط وثيؽ بالوع  القائـ في سورية.
 أماـ فعاءىا عيؽ جيد والسير بو  عب جداً  إفوفيما يتعمؽ بالقعية الفمسطينية  اؿ الم ري 

الشعب  ولماؿمف طموحات وتطمعات  اقدنىالتي ا تمبي الحد  واقمريكيةت ااسرائيمية ااشتراطا
لعدـ تجاوز  اقولىوعزا الم ري ذلؾ بالدرجة  العربية بحؿ عادؿ لمقعية الفمسطينية. واقمةالفمسطيني 

دؿ دخؿ الفرد ف معأ إلى   افتاً اإلسرائيميم   وة ونمو اا ت اد  اإلسرائيميالسقؼ اقمريكي لمسقؼ 
انو  إلىشار أو  .لمفرد سنوياً  دواً  ألؼ 233خمس دوؿ في العالـ بمعدؿ  أوؿفي م اؼ  أ بح اإلسرائيمي

العربية  اقنظمةجانب تفكؾ  إلىواقمريكي وىو ما يسيـ  اإلسرائيميفي المو فيف  جوىرياً  ا يرى تجييراً 
 بإبقاء اقفؽ السياسي لمقعية الفمسطينية منجمقاً واانقسامات والخيفات الحا مة داخؿ البيت الفمسطيني 
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مف مساحة فمسطيف تحت حكـ محمي منقوص بالسيطرة ااسرائيمية  %22ا يتجاوز  إسرائيميتنازؿ  أماـ
 عميو.

 22/4/2023الدستور، عمان، 

 
 ممف المصالحة الفمسطينية يخرج من مصر لفتور العالقة بين القاىرة ورام اهلل ":ألىرام"ا 

كشػػفت م ػػادر فمسػػطينية مطمعػػة النقػػاب لتىػػراـ عػػف أف أحػػد أىػػـ اىػػداؼ الزيػػارة الحاليػػة : أبواليػػوؿ أشػػرؼ
ىػو إبػيغ الػرئيس التركػي رجػب طيػب أردو ػاف بػاف  لمعا مة التركية أنقػرة لمرئيس الفمسطيني محمود عباس

فمسػػطينية سػػواء بجانػػب السػػمطة الفمسػػطينية لػػـ تعػػد تمػػان  فػػي تػػولي بػػيده رعايػػة جيػػود الم ػػالحة الوطنيػػة ال
م ر أو بديي عنيا وىو اقمر الذي كانت السمطة ترفعو لسػنوات طويمػة خا ػة فػي فتػرة النظػاـ الم ػري 

وأرجعت الم ادر التوجو الجديد لمسػمطة الفمسػطينية إلػي الفتػور الحػالي فػي عي اتيػا بم ػر بسػبب  السابؽ.
بػػات منحػػازا بشػػكؿ كبيػػر لحركػػة حمػػاس التػػي اعتقادىػػا بػػاف الػػرئيس الم ػػري محمػػد مرسػػي وأركػػاف نظامػػو 

يمارس أي عجط عمييا لدفعيا إلي تحقيؽ الم الحة الفعمية بؿ عمػي العكػس مػف ذلػؾ  تسيطر عمي  زة وا
يفػوت فر ػة بػدوف توجيػو المػـو لمسػمطة فػي راـ اهلل بانيػا ىػي التػي تعطػؿ الم ػالحة وأنيػا ىػي التػي  فإنو ا

 ؽ تمؾ الم الحة.يجب أف تمبي جمي  شروط حماس لتحقي
 22/4/2023األىرام، القاىرة، 

 
 ضبط خمية تجسس إسرائيمية في سيناء 

جديدة عمى أرض سػيناء ” إسرائيمية“كشفت تفا يؿ وا عة تو يؼ خمية تجسس  ”:الخميا“ -سيناء  -القاىرة 
لػػة مػػف  بػػؿ عػػف الػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو الكيػػاف مػػف محػػاوات اختػػراؽ شػػبو جزيػػرة سػػيناء  مقابػػؿ الجيػػود المبذو 

المخابرات الم رية لمت دي لتمؾ المحاوات  ر ـ حالة اانفيت والفوعى اقمنية التػي تعيشػيا الػبيد بكػؿ 
 مناطقيا.

  إف اقجيػػزة  امػػت بتو يػػؼ المػػتيـ الػػرئيس بالشػػبكة  الػػذي اعتػػرؼ عمػػى ”الخمػػيا”ػو الػػت م ػػادر سػػيادية  لػػ
أثنػاء تو يفػو بمدينػة رفػح الم ػرية. وأعػافت الم ػادر  ثيثة لخريف جرى عبط اثنيف منيـ بينمػا فػر الثالػث

بالمعمومات العسكرية والمتعمقة باقمف الم ري في ” اإلسرائيمي“الشبكة كانت تقوـ بتزويد جياز الموساد  أف
  وىو ما كشفت عنػو اات ػاات الياتفيػة لممػتيـ الػرئيس ”إسرائيمية“سيناء عف طريؽ شرائح لشبكات ىواتؼ 

 د مرا بة ىاتفو النقاؿ لعدة قشير عدة مف  بؿ  وات اقمف الم رية.في الشبكة بع
 22/4/2023الخميج، الشارقة، 

 
 عبر معبر رفح شاحنة ضمن المنحة القطرية إلعادة إعمار غزة 26عبور  

أكػػد م ػػدر مسػػؤوؿ فػػي معبػػر رفػػح الحػػدودي أف السػػمطات : ريمػػا زنػػادة - ػػزة  -يوسػػؼ سػػويمـ  -القػػاىرة 
شاحنة مػواد بنػاء عػمف المنحػة القطريػة المخ  ػة  26بعبور   22/4/2023 وـ اقحدالم رية سمحت ي

متػػر مكعػػب مػػف الػػزلط الخػػاص  245شػػاحنة محممػػة  22لمشػػروع إعػػادة إعمػػار  ػػزة. وأعػػاؼ الم ػػدر أف 
طػػف مػػف ااسػػمنت دخمػػت إلػػى  طػػاع  ػػزة عبػػر معبػػر رفػػح الحػػدودي   230شػػاحنات محممػػة بػػػ  5بالبنػػاء و 

 226شػاحنة محممػة بػػػ  4964طنػا مػف ااسػمنت و  5376شػاحنة أ مػت  230بؽ إدخػاؿ وأشػار إلػى أنػو سػ
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ألؼ متر مكعب مف الزلط ال جير بناء عمى التنسيؽ بيف السػمطات الم ػرية والقطريػة إلدخػاؿ كػؿ مػا يمػـز 
 مف موارد لمبناء خا ة بالمنحة القطرية إلعمار  طاع  زة.

 22/4/2023الشرق، الدوحة، 
 
 عبر منفذ طابا البري ا إسرائيمياسائح 2002سيناء السياحية تستقبل منتجعات جنوب  

سػائح جمػيعيـ  ػادموف  2002اقحػد أأمػس   يػـو  السػياحيةاستقبمت منتجعات جنػوب سػيناء : ىاني اقسمر
ايػيت  إلػيسػائحا فػي طػريقيـ  2286كمػا  ػادر المنفػذ   عبر منفذ طابا البػري اإلسرائيميةمف منطقو اييت 

 .السياحيةبالمنتجعات  أياـعوا خمسو   أفبعد 
 22/4/2023األىرام، القاىرة، 

 
 الجيود لمتعريف بقضية األسرى الفمسطينيين بمصر: سنبذل أمين عام نقابة األطباء 

عقد  الذي ال حفيخيؿ المؤتمر   اؿ الدكتور جماؿ عبد السيـ أميف عاـ نقابة اقطباء : وليد عبد السيـ
  السػجوف اإلسػرائيمية فػيبنقابة اقطباء  حوؿ أوعاع اقسػرى الفمسػطينييف   22/4/2023اقحد  ظير يوـ

 24طفػػي  و 235معتقػػؿ وأسػير  بيػػنيـ  4900السػػجوف اإلسػرائيمية نحػػو  فػػيإف عػدد اقسػػرى الفمسػطينييف "
السػجوف  فػيأسير  2400نائبًا تشريعيًا  باإلعافة إلى وزيريف سابقيف مشيرًا إلى أف أكثر مف  24معتقمة  و

وأعػػاؼ أف النقابػػة لػػف تتو ػػؼ عػػف بػػذؿ الجيػػود  أسػػيرا يعػػانوف مػػف السػػرطاف. 25يعػػانوف أمػػراض مختمفػػة و
 لمتعريؼ بقعية اقسرى الفمسطينييف.

 22/4/2023اليوم الساب ، مصر، 
 
 التونسية لممشاركة في احتفاالت دينية يتوافدون عمى "جربة" أوروبا ييود 

التونسية لممشاركة في شػعائر  "جربة"بالتوافد عمى جزيرة   ميف في أوروبا  اليوـيبدأ العشرات مف الييود المقي
 دينية سنوية تقاـ في كنيس )الجريبةم الييودي الذي يذعد واحدًا مف أ دـ المعابد الييودية في إفريقيا.

ربةم إلى أف )ييودي تونسي ناشط في  طاع السياحة ويتولى تاميف سياحة الييود بجزيرة ج وأشار الطرابمسي
ييوديًا مف أوروبا  إعػافة إلػى أفػراد الجاليػة  450ااستعدادات انطمقت منذ مدة  وتو   أف يذشارؾ فييا نحو 

 ييودي. 2500الييودية بتونس  ليرتف  العدد بذلؾ إلى نحو 
 22/4/2023الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 و ضربة عسكرية إليرانتخاذ قرار توجيال  كيةيال تحتاج إلى موافقة أمر  "إسرائيلىاغل: " 

 تشػػاؾ ىا ػػؿ اقميركػػيوزيػػر الػػدفاع   أف لمػػاؿ شػػحادةعػػف مراسػػمتيا ، 22/4/2023 ،لنييدن ،الحييياة ذكػػرت
ىػػػي رسػػػالة  إسػػػرائيؿمػػػ   اقسػػػمحة"تو يػػػ   ػػػفقة  أف "إسػػػرائيؿ" إلػػػىت ػػػريح لػػػو فػػػور و ػػػولو  أوؿفػػػي  أعمػػػف

ولـ يسقط عف طاولة النقاش  بيدؼ من   الخيار العسكري ا يزاؿ  ائماً  أفحكومة طيراف تؤكد  إلىواعحة 
 نووية". باسمحةمف التزود  إيراف
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 ػاؿ   وزيػر الػدفاع اقميركػي  أف نظيػر مجمػي عػف مراسػميا ،22/4/2023  لندن  الشرق االوسطوأوردت 
إف إسرائيؿ ا تحتاج إلى موافقة أميركية  عند اتخاذىا  رار توجيو عػربة عسػكرية إليػراف وكيػؼ تكػوف ىػذه "

وأعػػػاؼ  فػػػي حديثػػػو لم ػػػحافييف فػػػي الطػػػائرة  أف إسػػػرائيؿ  ربة  وذلػػػؾ فػػػي إطػػػار دفاعيػػػا عػػػف نفسػػػيا.العػػػ
والوايػػات المتحػػدة عمػػى توافػػؽ تػػاـ فػػي رؤيػػة الخطػػر مػػف التسػػمح اإليرانػػي النػػووي. ولكنيمػػا عمػػى خػػيؼ فػػي 

 ة عسكرية.وجيتي النظر بشاف الجدوؿ الزمني لتطوير الخبرة النووية اإليرانية وتو يت توجيو عرب
وتعػػـ  ػػفقة اقسػػمحة العػػخمة إلسػػرائيؿ  طػػائرات تزويػػد طػػائرات بػػالو ود جػػوا و ػػواريخ  ػػادرة عمػػى تػػدمير 
منظومػػػات الػػػدفاع الجػػػوي ومنظومػػػات رادار يمكػػػف تركيبيػػػا عمػػػى بعػػػض الطػػػائرات اإلسػػػرائيمية  إعػػػافة إلػػػى 

التػػي سػػتكوف إسػػرائيؿ الدولػػة القػػادرة عمػػى الطيػػراف بشػػكؿ عػػامودي بقواىػػا الذاتيػػة  V - Os y 22طػػائرات 
 الوحيدة خارج الوايات المتحدة التي تممكيا وستوفر إلسرائيؿ تفو ا عسكريا عمى الدوؿ المجاورة.

كمػػا سػػيبحث المسػػؤولوف اإلسػػرائيميوف مػػ  ىيجػػؿ تجديػػد اتفا يػػة التعػػاوف العسػػكري التػػي تػػدعـ أميركػػا بموجبيػػا 
وتطالػػػب إسػػػرائيؿ  2027وار سػػػنويا والتػػػي سػػػتنتيي فػػػي إسػػػرائيؿ مسػػػاعدة عسػػػكرية بقيمػػػة ثيثػػػة مميػػػارات د

 بتجديدىا لعشر سنوات أخرى.
 
 غزةلاقتناعو بأن عباس سيجد خمفًا لفياض ويدعو أردوغان إلى تأجيل زيارتو يبدي كيري  

وزيػر الخارجيػة اقميركػي جػوف كيػري ا تناعػو بػاف الػرئيس محمػود عبػاس سػيجد  أبػدى: أ ؼ ب -اسطنبوؿ 
و ػػاؿ فػػي مػػؤتمر  ػػحافي إثػػر لقائػػو عبػػاس ثػػـ   رئيس الػػوزراء الفمسػػطيني المسػػتقيؿ سػػيـ فيػػاضخمفػًا جيػػدًا لػػ

عػػف خيفػػة )فيػػاضم  لقػػد فيػػـ )عبػػاسم  مػػؽ المجتمػػ  »أردو ػػاف فػػي اسػػطنبوؿ أمػػس إنػػو تحػػادث مػػ  عبػػاس 
 «. الدولي. أنا مقتن  باف عباس سيعرؼ كيفية إيجاد الشخص الذي سيقـو بالعمؿ

أبمجنا رئيس الوزراء )التركيم أنػو »ردو اف  زة   اؿ كيري في المؤتمر ال حافي أمس: وفي موعوع زيارة أ
نعتقد أنػو سػيكوف مػف »زيارتو التي يريد القياـ بيا نياية الشير المقبؿ  معيفًا: « سيكوف مف اقفعؿ تاخير

 «.اقفعؿ انتظار ظروؼ أكثر ميءمة
 22/4/2023الحياة، لندن، 

 
 لمياجمة إيران "إسرائيل" أراضييم استخداميؤكد رفضو  وزير خارجية أذربيجان 

 ػػاؿ مسػػؤوؿ أذربيجػػاني إف بػػيده ا تريػػد أف تػػرى إيػػراف نوويػػة  لكنيػػا فػػي الو ػػت نفسػػو لػػف تسػػمح باسػػتخداـ 
 أراعييا إلطيؽ عممية عسكرية مف أي نوع عد إيراف  بحسب ما نقمتو عنو اإلذاعة اإلسرائيمية.

خارجيػػة أذربيجػاف إلمػػار ماماديػاروؼ أمػػس اقحػد فػػي القػدس المحتمػػة مػ  رئػػيس  يػاتي ىػػذا فيمػا اجتمػػ  وزيػر
لجنة الشؤوف الخارجية واقمف بالكنيست اإلسرائيمي )البرلمافم أفيجػدور ليبرمػاف  وبحػث معػو لخػر التطػورات 

 عمى الساحة اإل ميمية  وخا ة الممؼ اإليراني.
 ."سرائيؿ لترسيخ العي ات اا ت ادية بيف البمديفأذربيجاف ستوا ؿ تعاونيا م  إ"وأعاؼ الم در أف 

-ويقوـ وزير خارجية أذربيجاف بزيارة إلسرائيؿ تسػتجرؽ ثيثػة أيػاـ يمتقػي خيليػا عػددا مػف كبػار المسػؤوليف 
لبحػػث  -فػػي مقػػدمتيـ الػػرئيس اإلسػػرائيمي شػػمعوف بيريػػز  ورئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو  ورئػػيس الكنيسػػت

 في مختمؼ المجاات  باإلعافة إلى عممية السيـ والقعايا اإل ميمية. العي ات الثنائية
 22/4/2023نت، الدوحة، .الجزيرة
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 في فمسطين مميون دوالر لمشاري  إنمائية ثمانينالمتحدة ترصد  األمم 
 الػػػت اقمػػػيف العػػػاـ المسػػػاعد لتمػػػـ المتحػػػدة  المػػػدير  :مػػػف زكػػػي أبػػػو الحػػػيوة -القػػػدس دوت كػػػوـ -القػػػدس
مميػػوف  80يمػػي لمكتػػب الػػدوؿ العربيػػة لبرنػػاما اقمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي  الػػدكتورة سػػيما بحػػوث: تػػـ ر ػػد اإل م

في اقراعي الفمسطينية  والبرناما يعمؿ عمى تحمية المياه فػي  ػزة   2023دوار لمشاري  تنموية في العاـ 
  زة الذي يعاني اكتظاظا سػكانيا.لكف ذلؾ ا يحؿ المشكمة  فيناؾ حاجة لحؿ دائـ لمشكمة المياه في  طاع 

أف زيارتيػػػا لتراعػػػي الفمسػػػطينية  تيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى الوعػػػ   "القدس دوت كػػػوـػ"فػػػي حػػػديث لػػػ وأوعػػػحت
الفمسطيني عف كثب  وااجتماع م   ناع القرار الفمسطيني  مف اجؿ التبادؿ في مجاات التطوير والتنمية 

مميػوف دوار   80انػو " تػـ ىػذا العػاـ ر ػد حػوالي  إلػىوث بح وأشارت .وااستثمار في اقراعي الفمسطينية
مجػػاات  أوالتػػراث  أوإمػػا فػػي مجػػاؿ المحافظػػة عمػػى البيئػػة  البرنػػاماوىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف المسػػتفيديف مػػف 

 .وترميـ البيوتو والمحافظة عمييا" مكافحة الفقر والبطالة
 22/4/2023القدس، القدس، 

 
  ح عميو السالمطوفان نو  سعودية يكتشف مكان جامعةباحث في  

تو ؿ باحث في جامعة سعودية إلى دائؿ عممية ججرافية  تثبت لممرة اقولى : وليد اقحمد -الرياض 
اختراؽ طوفاف النبي نوح عميو السيـ  اقراعي السعودية مف أ  ى جنوبيا حتى أ  ى الشماؿ في منطقة 

 ما بيف جباؿ السروات وجباؿ طويؽ.
تشاؼ العممي الجديد الذي سيعمف رسميًا في جامعة أكسفورد البريطانية الشييرة في تموز وعمى ر ـ أف ااك

)يوليوم المقبؿ  لـ يتو ؿ إلى تحديد مكاف استقرار سفينة نوح  إا أنو حدد نقطة بداية الطوفاف في شماؿ 
أـ القرى )مكة  اليمف ونيايتو في بيد الشاـ  مرورًا باقراعي السعودية. وأوعح اقستاذ في جامعة

  أف بحثو استدؿ عمى مكاف طوفاف نوح بمساعدة ليات «الحياة»المكرمةم الدكتور محمد البسطويسي لػ 
القرلف الكريـ  والدراسات الييدرولوجية  إعافة إلى استخداـ تقنية ااستشعار عف بعد عف طريؽ تحميؿ 

  ور اق مار اا طناعية.
  أو البركاف الذي «التنور»ؿ عمى مكاف الطوفاف  تناولت البحث عف ولفت إلى أف نقطة البداية ليستدا

ورد ذكره في القرلف  وربطو ب ور اق مار اا طناعية  إذ إف فوراف ذلؾ البركاف كاف اإلشارة اإلليية إلى 
 بدء الطوفاف العظيـ  وبالتالي فإف الماء المنيمر مف السماء أّثر في شكؿ الطفوح البركانية وعمؿ عمى
تإكميا في شكؿ كبير ولـ يتبؽ منيا سوى حواؼ بركانية بارزة  تف ؿ بينيا أخاديد  ائرة إلى السطح 

 «.اق مي لم خور  بؿ الطفح البركاني
وأشار إلى أف الطوفاف شّكؿ بحيرة ىائمة زادت مساحتيا عمى مميوف كيمومتر مرب   وكانت مح ورة بيف 

طويؽ الممتدة طوليًا في وسط السعودية   بؿ أف تقّط   سيسؿ جباؿ الحجاز في الجرب وحاجز جباؿ
 أو اؿ حاجز جباؿ طويؽ مف فيعاف البحيرة اليائمة في أماكف عدة متباعدة.

تنحدر ىذه المنطقة مف الجنوب عند ارتفاع ألؼ متر تقريبًا فوؽ مستوى سطح البحر إلى الشماؿ »و اؿ: 
ًا  فيما انتشرت رسوبيات ىذه البحيرة واقذرع المائية متر  570حتى منخفض اقزرؽ في الشاـ عند ارتفاع 

  افتًا إلى أف «المنسابة منيا في وسط السعودية وشر يا وحوض الييؿ الخ يب في شرؽ سورية والعراؽ
التي كتبيا السومريوف  بؿ لاؼ السنيف تعد أ دـ الن وص « جمجامش»مف الثابت تاريخيًا أف ممحمة 

 الطوفاف  بعد حدوثيا بإاؼ السنوات. اقثرية التي تروي   ة
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وأعاؼ أف بحثو لـ يتطرؽ إلى تحديد مكاف رسو السفينة  ولكنو تمّكف مف رسـ خريطة د يقة توعح 
 المناطؽ التي  مرتيا مياه الطوفاف ومساراتيا  فعًي عف مكاف البركاف الداؿ عمى بدء الطوفاف.

كميات المياه الجوفية التي تشبعت بيا الطبقات ال خرية  مف ىنا  فإف لمدراسة أىمية بارزة في فيـ م ادر
في الجزيرة العربية  إعافة إلى تاريخ أحد أىـ اقحداث في تاريخ البشرية  الذي تمتو إعادة انتشار اإلنساف 
دراؾ عظمة القرلف الكريـ  وأىمية التدبر والتفسير العممي  وتكويف الحعارات في منطقة الوطف العربي  وا 

 المتعمقة بالمعجزات. لآليات
ويي ي بحث البسطويسي  ترحابًا مف جامعة أكسفورد في بريطانيا  بعد دعوة تمقاىا لممشاركة في أعماؿ 

 وجمسات الطاولة المستديرة العاشرة في الجامعة نياية تموز )يوليوم المقبؿ.
 22/4/2023، الحياة، لندن

 
 ان واحتالل سيناءترغب بضرب إير  "إسرائيل: "تقرير ديبموماسي غربي 

بعكػػس اانطبػػاع الػػذي سػػاد اثػػر زيػػارة الػػرئيس اقميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا الػػى اقراعػػي الفمسػػطينية : داود رمػػاؿ
المحتمة  وما تخمميا مف التزامات أميركية حوؿ حماية امف اسرائيؿ في المنطقة  فاف تقريرا ديبموماسيا  ربيا  

ادة ااسرائيمية حوؿ وجوب السػعي الػى تفػادي كػؿ مػا يعػرض يتحدث عف ن ائح وجييا اقميركيوف الى القي
أمػف كيػانيـ لممخػاطر  خا ػة وأف اادارة اقميركيػة الحاليػة واادارات التػي سػتتعا ب مػف بعػدىا  تنحػو نحػو 
اانكفػػػاء الػػػى الػػػداخؿ اقميركػػػي  وتفػػػادي اانخػػػراط فػػػي أي  ػػػراعات خارجيػػػة وىػػػذا اقمػػػر يسػػػري عمػػػى كػػػؿ 

 ى أنحاء العالـ.مناطؽ النفوذ في شت
ويكشػػؼ التقريػػر الديبموماسػػي عػػف ميمػػح  ػػراع خفػػي بػػيف اادارة ااميركيػػة مػػف جيػػة والحكومػػة ااسػػرائيمية 

 برئاسة بنياميف نتنياىو مف جية ثانية  ويتمحور في ىذه المرحمة حوؿ مسالتيف اساسيتيف وىما:
 ة اايرانية  بتجطية أميركية.ػ ر بة تؿ ابيب الجامحة في توجيو عربة عسكرية لممنشإت النووي2
ػػػػ ر بػػػة تػػػؿ ابيػػػب بتػػػاميف  طػػػاء دولػػػي وخا ػػػة أميركػػػي إلعػػػادة احػػػتيؿ  طػػػاع  ػػػزة الفمسػػػطيني وسػػػيناء 2

 الم رية  اذا استمر أمنيا ميددا  وخا ة في عوء استمرار انطيؽ ال واريخ مف القطاع ومف سيناء.
اميركية تعتقد باف توجيو اي عربة عسكرية تستيدؼ بالنسبة لممسالة ااولى  اي عرب إيراف  فاف اادارة ا

البرناما النووي اايراني  سيؤدي الى نشوب حرب شاممة لف تقت ر شرارتيا عمى المنطقة بؿ سػتمتد لتطػاؿ 
اوروبػػا الحميفػػة اقساسػػية لموايػػات المتحػػدة ااميركيػػة  والخشػػية ااميركيػػة ىػػذه تنبػػ  مػػف اف واشػػنطف تعمػػـ أف 

 بكيف تعارعاف بشّدة توجيو اي عربة عسكرية اسرائيمية إليراف.كي مف موسكو و 
سػػبب الػرفض الروسػػي وال ػػيني لتوجيػػو اي عػربة عسػػكرية إليػػراف  يعػود لكػػوف كػػؿ مػػف »ويقػوؿ التقريػػر اف 

موسػػكو وبكػػيف تعتبػػر ايػػراف كسػػوريا تػػدخؿ مػػف عػػمف اامػػف القػػومي وااسػػتراتيجي لكمييمػػا  وىمػػا لػػف تسػػمحا 
يػػراف  ا سػػيما اف مػػف شػػاف ذلػػؾ فػػي حػػاؿ ح ػػولو  اف يػػؤثر سػػمبا عمػػى سػػوؽ الػػنفط بػػاي عػػربة عسػػكرية إل

العالمي الذي تحتاجو ال يف بالدرجة اقولى  والتػي ا تقبػؿ المسػاس بػو مػف اي جيػة سػواء كانػت دوليػة او 
ؽ ا ميميػػة ميمػػا تعػػاظـ شػػانيا  و ػػوا الػػى جعػػؿ اسػػاطيميا تػػرابط مسػػتقبي  ػػرب منػػاب  الػػنفط وا سػػيما معػػي

 ىرمز..
اف الحكومػػة ال ػػينية  امػػت بػػإبيغ ىػػذا المو ػػؼ الحػػاـز الػػى كػػؿ مػػف واشػػنطف وتػػؿ ابيػػب »ويعػػيؼ التقريػػر 

وعوا ػػـ أخػػرى  محػػذرة مػػف أنيػػا لػػف تقبػػؿ بػػاف يعمػػد اي طػػرؼ دولػػي او ا ميمػػي الػػى  طػػ  امػػداداتيا النفطيػػة 
 «.تحت اي ذريعة كانت
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بإعػػادة احػػتيؿ  ػػزة وسػػيناء  فػػاف اادارة ااميركيػػة تعػػارض امػػا بالنسػػبة الػػى ر بػػة اسػػرائيؿ »ويتػػاب  التقريػػر 
بشػػدة اي مجػػامرة اسػػرائيمية جديػػدة إلعػػادة احػػتيؿ  طػػاع  ػػزة وشػػبو جزيػػرة سػػيناء  اف مػػف شػػاف ذلػػؾ  بػػرأي 

 واشنطف  اف يؤدي الى انعكاسات سمبية مدوية ىي اآلتية:
يركا انيا مػف ابػرز اانجػازات السياسػية عمػى ػ نسؼ اتفا ية كامب ديفيد بيف م ر واسرائيؿ والتي تعتبر ام2

المسػػتوى الػػدولي لػػ دارات ااميركيػػة فػػي القػػرف الماعػػي  وفػػي حػػاؿ ح ػػوؿ ذلػػؾ فانػػو سػػيعيد حالػػة الحػػرب 
والتػوتر بػيف البمػديف  فػػي حػيف تجيػد واشػنطف فػػي محاولػة عػدـ تػاثر ىػػذه المعاىػدة بكػؿ تفا ػيميا وممحقاتيػػا 

يده الحكػػػـ الم ػػػري والػػػذي تمثػػػؿ بسػػػقوط حكػػػـ حسػػػني مبػػػارؾ وو ػػػوؿ السػػػرية بػػػالتجيير السياسػػػي الػػػذي شػػػ
 الى السمطة.« ااخواف المسمميف»
ػ نسؼ معاىدة السػيـ بػيف الفمسػطينييف واسػرائيؿ )اتفا يػة اوسػموم  والتػي نقمػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية 2

ة التخمػي عػف الخيػار المسػمح مف مرحمة الكفاح المسمح إل امة الدولة الفمسطينية وعا متيا القدس الى مرحمػ
 وانتياج التفاوض خيارا وحيدا لمو وؿ الى تسوية لمقعية الفمسطينية.

ػػػ الخشػػية مػػف اف يػػؤدي ذلػػؾ الػػى زعزعػػة النظػػاـ الممكػػي ااردنػػي وا تنػػاـ ااسػػيمييف اي عػػدواف واحػػتيؿ 3
متعػاظـ ل سػيمييف  اسرائيمي قرض عربية فر ة لينقعػاض عمػى ىػذا النظػاـ الػذي يواجػو تحػدي النمػو ال

 ما ييدد بسقوط اتفا ية السيـ ااردنية ااسرائيمية )وادي عربةم.
 ولكف ما الذي تخشاه الوايات المتحدة اكثر مما تقدـ؟

 اماـ ىذه اانعكاسات المباشرة  فاف واشنطف تخشى:»يشير التقرير الى انو 
المنطقة  واف يؤدي احػتيؿ سػيناء الػى اسػتنياض  اوا: خسارة م ر كميا والتي تعتبر الحميفة ااكبر ليا في

كبيػػػر لمخطػػػاب القػػػومي العربػػػي فػػػي الشػػػارع الم ػػػري  خا ػػػة وأف ىػػػذه الكتمػػػة التػػػي التفػػػت فػػػي اانتخابػػػات 
اقخيرة  م  مجموعات أخرى  اثبتت حعورىا البارز  مف خيؿ حجـ اا وات التي ناليا المرشح الرئاسي 

فػػي عوا ػػـ عربيػػة اخػػرى  ممػػا ييػػدد بتػػوترات عسػػكرية بػػيف م ػػر حمػػديف  ػػباحي  وىػػذا سػػينعكس ايعػػا 
واسػػػػرائيؿ  وايعػػػػا بػػػػيف الجػػػػيش الم ػػػػري الػػػػذي يختػػػػزف العقيػػػػدة القوميػػػػة وبػػػػيف التيػػػػارات ااسػػػػيمية المتمثمػػػػة 

  عمما أف التقرير نفسو  يشير الى أف اقميركييف يثقوف أوا وأخيرا فػي م ػر بػالجيش «اإلخواف المسمميف»بػ
 الم ري.

فػػػي السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى مقاليػػػد الدولػػػة الم ػػػرية « ااخػػػواف المسػػػمموف»يػػػا: تخشػػػى واشػػػنطف اف يػػػنجح ثان
والمؤسسات العسكرية واامنية فييا اثر احتيؿ سيناء  ما  ػد يػؤدي الػى نشػوب حػرب اىميػة  ػد تطػيح بوحػدة 

التيار المدني سيعطر م ر  قف ااحد عشر مميوف  بطي م ري لف يقبموا بإ امة دولة اسيمية  كما اف 
 «.لممواجية م  ااسيمييف لمحفاظ عمى وجوده

الوايات المتحدة ااميركيػة تزيػد مػف عػجطيا عمػى اسػرائيؿ لمنعيػا مػف القيػاـ »ويمفت التقرير اانتباه الى اف 
 باي مف المجامرتيف  سواء توجيو عربة إليراف او اعادة احػتيؿ  ػزة وسػيناء  بسػبب الخشػية مػف أف تسػتجؿ
اسرائيؿ اليجمات عدىا وخا ة مف سيناء  إلعداد العدة لتنفيذ ىكذا خطة بذريعة حماية اامف ااسػرائيمي  
ناىيؾ عف الحراؾ الداخمي ااسرائيمي المتعاظـ والذي  د يدف  اي حكومة اسرائيمية لميروب كما جرت العادة 

 «.الخطر الخارجي الى خارج الحدود لتوحيد المجتم  اسرائيمي في مواجية ما تسميو
 20/4/2023، السفير، بيروت

 
 نتنياىو ييدد.. وغزة تستعد 
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 العربي رأي القدس
ف ائؿ المقاومة الفمسطينية في  طاع  زة اعمنت حاؿ ااستنفار الق وى تحسبا لعػدواف اسػرائيمي جديػد بعػد 

تػي انطمقػت مػف  ػحراء سػيناء التيديدات التي اطمقيا بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء لينتقاـ مف ال واريخ ال
 باتجاه ميناء اييت )اـ الرشراشم الحدودية الوا عة عمى البحر ااحمر.

نتنياىو ادعى اف ىذه ال واريخ جاءت مف  طاع  زة  وجرى اطي يا مف سػيناء  وىػدد بػرد  ػوي عمييػا فػي 
 كممة لو اثناء اجتماع اسبوعي لمجمس الوزراء الذي يرأسو.

كنػػاؼ بيػػت المقدسا ػػدرت بيانػػا أمجمػػس شػػورى المجاىػػديف فػػي ‘عمػػى نفسػػيا اسػػـ  مجموعػػة جياديػػة تطمػػؽ
الروسػػية ال ػػن   و ػػاؿ البيػػاف اف ىػػذا ’  ػػراد‘اعمنػػت فيػػو مسػػؤوليتيا عػػف اطػػيؽ ىػػذه ال ػػواريخ مػػف طػػراز 

 اليجـو ىو رد انتقامي عمى مقتؿ الشييد ااسير ميسرة ابو حمدية الذي توفي في سجوف ااحتيؿ.
فمسػػػطينية فػػي  طػػػاع  ػػػزة تنظػػر الػػػى ىػػذه التيديػػػدات ااسػػػرائيمية بجديػػة عاليػػػة  ولػػـ تسػػػتبعد  يػػػاـ الف ػػائؿ ال

الجيش ااسرائيمي بالعدواف عمى القطاع  وعبر عف ذلؾ  راحة السيد خالػد الػبطش ععػو القيػادة السياسػية 
التيديػػػدات  اف حركتػػػو تسػػػتعد لمعركػػػة جديػػػدة مػػػ  اسػػػرائيؿ فػػػي ظػػػؿ‘لحركػػػة الجيػػػاد ااسػػػيمي عنػػػدما  ػػػاؿ 

حمػاس اف ‘ااسرائيمية المستمرة لمقطاع بينما  اؿ اسماعيؿ ااشقر النائب في المجمس التشػريعي عػف حركػة 
نعتبػػػر اف ىنػػػاؾ عػػػوءا اخعػػػر امريكيػػػا ليحػػػتيؿ ‘حركتػػػو تنظػػػر بجديػػػة عاليػػػة ليػػػذه التيديػػػدات. واعػػػاؼ 

 ’.بارتكاب حرب عد اطفالنا ونسائنا وابناء شعبنا
لمعػػروؼ كيػػؼ سػػتكوف طبيعػػة ىػػذا العػػدواف ااسػػرائيمي المتو ػػ   فيػػؿ سػػيكوف عمػػى شػػكؿ ومػػا زاؿ مػػف  يػػر ا

 ػػػارات  اـ عمميػػػات ا تيػػػاؿ لػػػبعض القيػػػادات الفمسػػػطينية عمػػػى  ػػػرار مػػػا حػػػدث لمشػػػييد احمػػػد الجعبػػػري  ائػػػد 
ـ حماس  اـ اجتياح شامؿ مثمما حدث في كػانوف ااوؿ )ديسػمبرم عػا‘كتائب القساـ الذراع العسكرية لحركة 

 ؟2008
اطيؽ  واريخ عمى ميناء اييت يشكؿ عربة  ا مة لمييبة العسكرية ااسرائيمية  لسػببيف: ااوؿ اف القبػة 
الحديدية فخر ال ناعة الدفاعية ااسرائيمية فشػمت فػي اعتراعػيا  والثػاني  اف ايػيت تشػكؿ القبمػة السػياحية 

 ذروة الموسـ السياحي. ااىـ لدولة ااحتيؿ ااسرائيمي  وخا ة انيا اطمقت في
الف ائؿ الفمسطينية سترد عمى اي عدواف بالطريقة نفسيا التي ردت فييػا عمػى العػدواف ااخيػر الػذي اسػتمر 

التػي ا ػابت  مػب تػؿ ابيػب وارسػمت مييػيف ااسػرائيمييف  5فجػر ‘سبعة اياـ اي اطيؽ  ػواريخ مػف طػراز 
 ودية في  يؼ القدس المحتمة.الى الميجئ  ونظيرتيا التي   فت المستوطنات اليي

السمطات ااسرائيمية تستعد لمثؿ ىذه ال واريخ فيما يبدو  حيث بدأت  وات اامف ااسرائيمية  ػبيحة امػس 
تمرينػػا لمجبيػػة الداخميػػة فػػي مدينػػة ايػػيت شػػاركت فيػػو  ػػوات مػػف الجبيػػة الداخميػػة لمجػػيش وافػػراد مػػف الشػػرطة 

 وااسعاؼ والدفاع المدني.
 

م ػرية التػػي او فػت اطػػيؽ ال ػواريخ اثنػاء العػػدواف ااخيػر عمػػى  طػاع  ػزة ىػػي الوحيػدة القػػادرة الوسػاطة ال
 عمى تيدئة المو ؼ  ولكف يبدو اف مثؿ ىذه الوساطات تاتي بعد حدوث المواجيات وليس  بميا.

 22/4/2023، القدس العربي، لندن
 
 األسرى المحررين بالضفة؟ "إسرائيل"لماذا تالحق  

 بو عامرد. عدناف أ
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  لمػػا معػػت فػػي  ػػفقة التبػػادؿ مػػ  2022لػػو  ػػدر لػػػ)إسرائيؿم العػػودة بػػالزمف إلػػى شػػير أكتػػوبر تشػػريف أوؿ 
حركة حماس حتى النيايػة  وأفرجػت عػف ألػؼ أسػير مػف كبػار كوادرىػا مقابػؿ تحريػر الجنػدي اقسػير  مقابػؿ 

بعػػاد  45لمنػػازليـ فػػي العػػفة الجربيػػة  بيػػنيـ  222عػػودة  لخػػريف إلػػى  طػػاع  ػػزة مػػدة  263مػػف القػػدس  وا 
 طويمة.

 
 صفقات تبادل

مناسبة ىذه الفرعية ىو توا ؿ حميت ااعتقاات التي تشنيا المخابرات اإلسرائيمية والجيش عػد اقسػرى 
المحرريف في العفة الجربية  بدعوى عودتيـ مف جديد لتعماؿ المسمحة  عمى اعتبػار أف الحػافز اقساسػي 

يػػر باختطػػاؼ جنػػود إسػرائيمييف وجػػود سػػابقة تاريخيػػة  تمثمػػت بخعػػوع )إسػػرائيؿم الػذي  ػػد يشػػجعيـ عمػػى التفك
لشروط حماس في ال فقة اقخيرة  ويعتقدوف إمكانية تكرار ذات ال فقة معيا إلطيؽ مف تبقى مػف رفػا يـ 

 خمؼ  عباف السجوف.
عتبروىػػػا حممػػػػة وىػػػو مػػػػا دفػػػ  بالفمسػػػػطينييف لمتحػػػذير مػػػػف عمميػػػات اسػػػػتيداؼ اقسػػػرى المحػػػػرريف  بعػػػد مػػػػا ا

التحػػريض التػػي يقودىػػا جيػػاز "الشػػاباؾ"  الػػذي اتيميػػـ بتوجيػػو وتمويػػؿ العمميػػات المسػػمحة  خا ػػة محػػاوات 
 خطؼ الجنود  وربطو بيف وجودىـ في  زة وارتفاع عدد العمميات عد الجيش بعيدًا عف عيوف المرا بة.

لػػى  ػػزة خطػػا كبيػػرًا  قنيػػـ سػػيكونوف أكثػػر مػػف ذلػػؾ  فقػػد اعتبػػر "الشػػاباؾ" إبعػػاد سػػراح أسػػرى مػػف العػػفة إ
بعيػػػديف عػػػف عمميػػػات المتابعػػػة وااعتقػػػاؿ  وىػػػو مػػػا كشػػػفتو المحاميػػػة أحػػػيـ حػػػداد عػػػف أمػػػر عسػػػكري تمػػػت 

   بؿ تو ي   فقة التبادؿ باياـ  ميمة  ويعطػي )إسػرائيؿم إمكانيػة إعػادة 2022 يا تو خيؿ سبتمبر/أيموؿ 
مػنيـ حتػى كتابػة  20يكممػوا محكػوميتيـ المتبقيػة  وتػـ اعتقػاؿ اقسرى المحرريف بنػاء عمػى معمومػات سػرية ل

 ىذه السطور مف  بؿ الجيش اإلسرائيمي.
ولعؿ ما يساعد المخابرات اإلسرائيمية في تتب  الخطوات التي يقـو بيا ىؤاء اقسرى لتنفيذ عمميات مسمحة  

باختطػػػاؼ جنػػػود أو مسػػػتوطنيف الجيػػػد الحثيػػػث الػػػذي تبذلػػػو أجيػػػزة اقمػػػف الفمسػػػطينية عػػػدىـ  قف نجػػػاحيـ 
لمساومتيـ باسرى فمسطينييف  يعني توجيو عربة  ا مة لممشروع السياسي لمسمطة الفمسطينية  وىػي ترجػو 
)إسػػرائيؿم مػػرة تمػػو أخػػرى ل فػػراج عػػنيـ دوف جػػدوىه كمػػا أف تحقػػؽ ىػػذه العمميػػات المسػػمحة  ػػد يسػػرع بقػػرار 

  وشػػيدت تػػدمير السػػمطة 2002"السػػور الػػوا ي" عػػاـ الجػػيش اسػػتباحة العػػفة  عمػػى ىيئػػة استنسػػاخ عمميػػة 
 ب ورة نيائية.

 
 اإلمكانية الميدانية

بعيػػػدًا عػػػف التسػػػميـ بمػػػزاعـ الجػػػيش اإلسػػػرائيمي بجديػػػة الخطػػػوات التػػػي يقػػػوـ بيػػػا ىػػػؤاء اقسػػػرى لمقيػػػاـ بتمػػػؾ 
قبعػػاد الججرافيػػة  ػػد العمميػػات  فػػإف  ػػراءة ميدانيػػة طبو رافيػػة لوا ػػ  العػػفة الجربيػػة مػػف النػػواحي العممياتيػػة وا

 تشج  مثؿ تمؾ التخوفات  دوف منح الثقة الكاممة لما تتحدث بو )إسرائيؿم.
فالعفة تمثؿ أىميػة إسػتراتيجية لمقػوى الفمسػطينية عمػى مختمػؼ اق ػعدة وتيديػدًا جػديًا لػػ)إسرائيؿم  وفقػًا لمػا 

  بحيػػػث إف أ ػػػرب نقطػػػة بػػػيف أوعػػػحو "عػػػاموس يػػػادليف" رئػػػيس ااسػػػتخبارات العسػػػكرية اإلسػػػرائيمية السػػػابؽ
كمػػـ  وتطػػؿ جباليػػا  25-22حػػدودىا نػػزوا باتجػػاه الجػػرب إلػػى عمػػؽ )إسػػرائيؿم  وو ػػوا لمبحػػر تتػػراوح بػػيف 

 % مف مساحة الشريط الجربي.45عمى عمؽ المناطؽ اإلسرائيمية  وتشرؼ عمى 
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كي ا تتمكف مػف امػتيؾ  ولذلؾ تتمثؿ خطة )إسرائيؿم في العفة بمن  اقجنحة المسمحة مف التقاط أنفاسيا
أسػػمحة نوعيػػة  مػػ  شػػعور إسػػرائيمي فمسػػطيني مشػػترؾ بػػاف العػػفة باتػػت الحقػػؿ اقساسػػي لممواجيػػة القادمػػة  

 ولذلؾ يسمونيا: "الجبية الشر ية الجديدة   وس الشر".
فػػي المقابػػؿ  تبػػرز شػػواىد تسػػتبعد  ػػدرة اقسػػػرى المحػػرريف عمػػى التحػػرؾ الميػػداني فػػي العػػفة  قف الجػػػيش 
اإلسرائيمي الذي اجتػاح مػدنيا  ا يػزاؿ يحتميػا  ويعتقػؿ النشػطاء  ولديػو شػبكة مػف العمػيء ترا ػب تحركػاتيـ  
ور ـ ما يعني أف  درتيـ عمى التحرؾ ليست سيمة في ظؿ اانتشار العسػكري المكثػؼ بكافػة المػدف والقػرى  

در أمنػػي إسػػرائيمي أوائػػؿ العػػاـ ويسػػعى جاىػػدًا لتفكيػػؾ أي خميػػة مسػػمحة تقػػوـ فػػي العػػفة  كمػػا أكػػد ذلػػؾ م ػػ
الجاري  خا ػة مػ  وجػود عػدد مػف معسػكرات الجػيش اإلسػرائيمي المنتشػرة فييػا  وجميعيػا فػي حالػة اسػتنفار 

 عمى مدار الساعة.
وسػػواء كػػاف ذلػػؾ حقيقيػػًا  مػػف خػػيؿ كشػػؼ بعػػض الو ػػائ   أو نشػػر اعترافػػات المعتقمػػيف  فػػإف الفمسػػطينييف 

لتسػػرى المحػػرريف "تيويميػػة"  ليػػا خمفيػػة أمنيػػة اسػػتخبارية إسػػرائيمية  تييػػئ  يرجحػػوف أف اتيامػػات )إسػػرائيؿم
الرأي العاـ لمزاعـ تفيد باف العػفة تحولػت "عػش دبػابير"  وأف الفمسػطينييف يحعػروف لشػف ىجمػات متقدمػة 

 كمًا ونوعًا  مما سيبرر لمجيش اانقعاض عمييا.
تبػذؿ جيػودًا لتػرميـ شػبكتيا العسػكرية فػي العػفة   عمى أف حماس -وفؽ التحميؿ اإلسرائيمي–وكؿ ذلؾ يدؿ 

بمشاركة نشطائيا مف اقسرى المحرريف  ويوجيوف رفا يـ لتنفيذ ىجمات فدائية  والتركيز عمى عمميات أسر 
 إسرائيمييفه

ىنا يكمف الندـ اإلسرائيمي عمى إبراـ  فقة التبادؿ  حيث بات اقسرى المحرروف بعيديف جدًا عػف ااعتقػاؿ 
 ا تياؿهأو ا

اسيما وأف إعػادة عمػؿ حمػاس العسػكري فػي العػفة يبػدو طبيعيػًا بػالنظر لر بتيػا بػػ"إشعاؿ" الجبيػة السػاخنة 
ىناؾ  مقابؿ اإلبقاء عمى "تيدئة" الميداف في  زة بعد الحرب اقخيرة  إلشػجاؿ الجػيش فػي تعػاريس العػفة 

لوعػػ  ىنػػاؾ  وفقػػًا لمػػا أعػػرب عنػػو الػػرئيس الػػوعرة مػػف جيػػة  ومنػػ  السػػمطة الفمسػػطينية مػػف اإلمسػػاؾ بزمػػاـ ا
محمػػود عبػػاس مػػف مخػػاوؼ فػػي لقائػػو اقخيػػر بػػػ"جوف كيػػري" وزيػػر الخارجيػػة اقميركػػي خػػيؿ لقائيمػػا فػػي راـ 

 اهلل.
 

 استحضار غزة
بػػػذلت ومػػػا زالػػػت تبػػػذؿ -حمػػػاس تعمػػػـ جيػػػدًا أف العػػػفة ىػػػي سػػػاحة ال ػػػراع الحقيقيػػػة مػػػ  )إسػػػرائيؿم  ولػػػذلؾ 

 يػر محػدودة لمو ػوؿ إلػى تمػؾ المرحمػة  تػنجح حينػًا وتفشػؿ حينػًا لخػر  لكنيػا تجػري  جيوداً  -وستبقى تبذؿ
سػػبا ًا مػػ  الػػزمف كمػػا يبػػدو  قنيػػا تعتقػػد أف اقوعػػاع فػػي العػػفة ذاىبػػة لمواجيػػة حتميػػة  وتسػػعى قف تكػػوف 

عػة اق  ػى رأس الحربة فييا عد )إسرائيؿمه في محاولػة منيػا اسػتعادة ذروة عممياتيػا المسػمحة أوائػؿ انتفا
 .2004-2002بيف عامي 

ولػػئف كػػاف ىػػذا التحميػػؿ يتنػػاوؿ ميحقػػة أسػػرى حمػػاس المحػػرريف فػػي العػػفة  فػػإف  ػػزة الحاعػػر الجائػػب فػػي 
اإلجػػراءات اقمنيػػة اإلسػػرائيمية  اسػػيما وأف عشػػرات مػػنيـ تػػـ إبعػػادىـ ىنػػاؾ  حيػػث تبسػػط حمػػاس سػػيطرتيا 

 ذا أيٍد طميقة ب ورة كاممة في جمي  أنحائو.المطمقة  ويبدو جناحيا العسكري "كتائب القساـ" 
عداد مخططات ميدانية لتكرار عممية أسػر الجنػدي " معػاد  لذلؾ تتيميـ )إسرائيؿم بتمقي تدريبات عسكرية  وا 
شاليط"  ونقميا لمدف العفة  حيث إمكانية إخفاء جندي في جباليا ومرتفعاتيا الػوعرة أكثػر سػيولة  ممػا دفػ  
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ينية ل عػػيف أنيػػا اكتشػػفت مخبػػا سػػريًا بمدينػػة الخميػػؿ إلخفػػاء أشػػخاص بداخمػػو  تاكيػػدًا بػػاجيزة اقمػػف الفمسػػط
 منيا لمرواية اإلسرائيمية بنوايا حماس لخطؼ جنودىاه

أخيرًا..فإف إعيف حماس رفعيا ليذه ااتيامات اإلسرائيمية الموجية قسراىا  واعتبارىا تبريرًا ليستمرار في 
يشؾ في أف " فقة شاليط" لتبادؿ اقسرى  "فتحت شيية" الحركة نحو تنفيذ عمميات ميحقتيـ  لكف أحدًا ا 

خطػػؼ  ادمػػة عػػد الجنػػود والمسػػتوطنيف  وىػػو مػػا يجعػػؿ )إسػػرائيؿم تخػػوض " ػػراع أدمجػػة" معيػػا لمنػػ  تنفيػػذ 
 ىذا "الكابوس"  حتى لو أدى ذلؾ إلعادة اعتقاؿ جمي  اقسرى المحرريف.. فمف يسبؽ مف؟

 22/4/2023، ينفمسطين أون ال
 
 من غموض العناوين في مختمف الجبيات "إسرائيل"قمق  

 حممي موسى
مػف المقػػرر أف تجػػري  يػادة الجبيػػة الداخميػػة اإلسػرائيمية منػػاورة طػػوارئ واسػعة فػػي إيػػيت التػي تمقػػت اقسػػبوع 

تنيػػاىو أف الفائػػت  ػػاروخي  ػػراد أطمقػػا مػػف شػػبو جزيػػرة سػػيناء. وأعمػػف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف ن
مطمقي ال واريخ جاءوا مف  طاع  زة وأف إسرائيؿ ستعرؼ كيؼ تػرد عمػييـ فػي إشػارة إلػى بنػاء ممػؼ جديػد 

باننػػا لػػف نسػػمـ بػػذلؾ. وسػػوؼ نجبػػي مػػنيـ ثمػػف ذلػػؾ. ىػػذه ىػػي »لمعمػػؿ الحربػػي فػػي القطػػاع. وىػػدد نتنيػػاىو 
 «.سياستنا الدؤوبة في السنوات اقرب  اقخيرة وىي سياستنا اآلف أيعا

وا يخفي المعمقوف العسكريوف اإلسرائيميوف  مقيـ مف حساسية الوع  في سيناء بسػبب مػا يعتبرونػو مفار ػة: 
سيادة م رية ا يجب انتياكيا وعجز عف فرض السيادة ا يمكف احتمالو. وفي كؿ اقحواؿ ثمة إيماف بػاف 

ظػػر إسػػرائيؿ ىػػي أف اقمػػور تعػػود الوعػػ  ااسػػتراتيجي عمػػى الجبيػػة الم ػػرية يتجيػػر. والمشػػكمة اقكبػػر فػػي ن
إلػػى نقطػػة البدايػػة  إلػػى الحػػدود. فمػػا يجػػري فػػي سػػيناء لػػيس حػػدثا مو تػػا وا معػػزوا عمػػا يجػػري فػػي المنطقػػة 
عمومػػا  حيػػث تتفكػػؾ السػػيطرة المركزيػػة التػػي كانػػت عمػػاد النظػػاـ اإل ميمػػي القػػائـ حتػػى نشػػوب ثػػورات الربيػػ  

يس مػا تريػده إسػرائيؿ التػػي بػذلت جيػودا ىائمػة إل نػاع الجػػرب العربػي. فػالحكـ فػي م ػر  وميمػا  يػػؿ عنػو  لػ
ف شػػػئتـ  ىػػػو الخطػػػر الػػػداىـ الػػػذي ينبجػػػي إعػػػادة بنػػػاء  -« المتطػػػرؼ»ب ػػػراع الحعػػػارات وأف اإلسػػػيـ ػ وا 

التحالفػػات فػػي المنطقػػة والعػػالـ عمػػى أسػػاس مواجيتػػو. وىكػػذا تنظػػر إسػػرائيؿ إلػػى مػػا يجػػري أيعػػا فػػي سػػوريا 
 خ و ا. -حديدا  بالة ىعبة الجواف وت -عموما وفي جنوبيا 

ولػػػيس  ػػػدفة أف احتفػػػاات إسػػػرائيؿ بػػػذكرى إعينيػػػا الخامسػػػة والسػػػتيف جػػػرت فػػػي ظػػػؿ الحػػػديث عػػػف مسػػػالة 
التجييػػر الجػػوىري فػػي الوعػػ  ااسػػتراتيجي عمػػى الحػػدود. ومعػػروؼ أف إسػػرائيؿ  إلػػى مػػا  بػػؿ عػػاميف  كانػػت 

نمػػػػا ذلػػػػؾ المتواجػػػػد بعيػػػػدا. وسػػػػبؽ لمتقػػػػديرات تػػػػرى أف الخطػػػػر المركػػػػزي لػػػػيس مػػػػا ىػػػػو  ػػػػائـ  ػػػػرب الحػػػػدو  د وا 
ااسػػتخبارية اإلسػػرائيمية السػػنوية أف أشػػارت مػػرارا إلػػى أف الخطػػر المركػػزي ىػػو الخطػػر النػػووي اإليرانػػي وىػػو 
ف كػاف ا يػزاؿ  ائمػا  إا أنػو لػـ يعػد يحظػػى بػالتركيز نفسػو. وعػاد التركيػز اإلسػرائيمي عمػى الحػػدود  خطػر  وا 

 سورية ومف  بميما م  لبناف و طاع  زة وباىتماـ أكبر عمى الحدود اقردنية.سواء الم رية أو ال
و د أعمف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بني  انتس أف أربعيف عاما مف اليدوء في ىعبة الجواف 

نمػػا فػػي «. انتيػػت» ػػد  كػػؿ والوا ػػ  أنػػو تجنػػب التاكيػػد  ػػراحة عمػػى انتيػػاء اليػػدوء لػػيس فقػػط فػػي الجػػواف وا 
الجبيػػات أيعػػا. فالتيديػػدات اإلسػػرائيمية شػػبو اليوميػػة لحمػػاس فػػي  ػػزة ولمسػػمطة فػػي راـ اهلل ولحػػزب اهلل فػػي 

أننػا لػف نسػمـ »إطي ػات ال ػواريخ بػػ« تنقػيط»لبناف تطمؽ بشكؿ منتظـ. وىدد  انتس  ػزة التػي يجػري منيػا 
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مػػى مػػواطني لبنػػاف وزعمائػػو أف ع»وىػػدد بػػاف «. بظػػواىر مػػف ىػػذا النػػوع  وسػػنرد عمييػػا بيػػد حازمػػة وم ػػممة
 «.يفيموا باف كؿ ىجـو مف حزب اهلل عمينا  فإنو ولبناف نفسو سيعتبراف مسؤوليف وسيتحميف الثمف

وفػػي مقابمػػة مػػ  إذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي ألمػػح  ػػانتس الػػى معقوليػػة أف تتجػػو المواجيػػات فػػي سػػوريا نحػػو 
يا فػػي ىػػذه المحظػػة يػػديروف  ػػراعا عػػد الجػػيش نحػػف نػػرى أف الثػػوار داخػػؿ سػػور »اسػػرائيؿ ايعػػا. وأعػػاؼ: 

السوري ونظاـ ااسد  ولكف واعح تماما أنػو سػتكوف ىنػاؾ حػرب ثانيػة. وىػذه  ػد تكػوف بيػنيـ وبػيف أنفسػيـ  
وفػػػي كػػػؿ اقحػػػواؿ  ػػػدا اإلسػػػرائيميوف «. ويمكػػػف أف تكػػػوف موجيػػػة عػػػدنا. عنػػػدي انطبػػػاع أننػػػا سػػػنراىما سػػػويا

حيطػػة وبػػزوغ مػػا يسػػمونو بالجياديػػة العالميػػة بو ػػفيا خطػػرا مركزيػػا يتحػػدثوف عػػف تفكػػؾ منظومػػات الػػدوؿ الم
 جديدا.

والحاؿ أف إسرائيؿ تراىف حاليا عمى عن ر الزمف في انتظار أف تراكـ معرفة و درة تتيح ليػا مواجيػة أنمػاط 
الخطػػػر المقبمػػػة. وتنظػػػر إسػػػرائيؿ بارتيػػػاح إلػػػى عػػػدـ اسػػػتقرار اقوعػػػاع أو عػػػدـ حسػػػميا فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة 

فػإف مػا يجػري فػي سػوريا  « يػديعوت»لمجاورة ا سياسيا وا عسكريا. وبحسب جمعاد ابف أرييػؿ شػاروف فػي ا
لينشػػجؿ السػػوريوف »ويخمػػص إلػػى: «. لػػيس حربػػا بػػيف أبنػػاء النػػور وأبنػػاء الظػػيـ  فكميػػـ أبنػػاء الظػػيـ»مػػثي  

 «.كبير لمفرح ايعابانفسيـ قنو اذا سقط مستبدىـ فمف نذرؼ الدموع  لكف لف يكوف عندنا سبب 
ولكػف شػمعوف شػػتايف وشػمومو بػػرـو مػف مركػز دراسػػات اقمػف القػػومي فػي جامعػة تػػؿ أبيػب يحػػذراف مػف ىػػذه 

عف أف تكوف تيديدا عسكريا ذا مجزى عمى اسرائيؿ لسنوات طويمة  واستمرار »النظرة ويرياف أف سوريا كفت 
ف نوع لخر والتػي تنبػ  مػف امكانيػة أف تتحػوؿ الحرب ااىمية سيساىـ فقط في ت عيد التيديدات العسكرية م

وىمػػا يريػػاف أف وجػػود نظػػاـ مركػػزي فػػي سػػوريا «. سػػوريا الػػى دولػػة فاشػػمة ومػػف تعععػػ  ااسػػتقرار اا ميمػػي
 حتى لو كاف ذا طبيعة إسيمية معتدلة أفعؿ إلسرائيؿ.

وربما أيعػا فػي  طػاع  وبدييي أف ىذا المو ؼ يذكر كؿ مرا ب بما حاولت إسرائيؿ اإليحاء بتقبمو في م ر
 زة مف خيؿ تجيير المو ػؼ الحػاد مػف حكومػة حمػاس. فمػف الواعػح أف ت ػاعد مخػاطر السػمفية الجياديػة 
مػػف ناحيػػة وعػػدـ وجػػود عنػػاويف يمكػػف إلسػػرائيؿ التوجػػو نحوىػػا باتػػا يقمقػػاف الدولػػة العبريػػة. ويمكػػف لمػػبعض أف 

يـ العػرب  واليػـو تػرى الشػر فػي تفػرؽ وفوعػوية يتندر وييحظ أف إسرائيؿ كانػت تػرى الشػر فػي اتحػاد وتنظػ
العػػرب. وفػػي كػػؿ اقحػػواؿ: إسػػرائيؿ ييميػػا عمػػى الػػدواـ أف تجػػد عنوانػػا واعػػحا ترىبػػو أو تحاربػػو أو ت ػػالحو 

 وىي  ير مسرورة باختيؼ العناويف وتوزعيا و موعيا في زمف يتطمب وعوحا.
 22/4/2023، السفير، بيروت

 
 التفوق اإلسرائيميصفقة أميركية لممحافظة عمى  

 عمير ربابورت
ىػذا ىػو. بعػد كػػؿ ااعيػاد )تقريبػام  ومػػ  حمػوؿ الربيػ  )الشػػتائي ىػذه اقيػاـم  يػػدخؿ الجػيش ااسػرائيمي "سػػنة 

 الحسـ" في المسالة اايرانية.
فػػي  عػػوف بعػػعة ايػػاـ تػػـ تمديػػد وايػػة رئػػيس ااركػػاف  بينػػي  ػػانتس  سػػنة أخػػرى  رابعػػة  تنتيػػي فػػي شػػباط 

عنػػى اق ػػواؿ المتكػػررة مػػف جانػػب  ػػانتس عػػف "سػػنة الحسػػـ" ىػػي أنػػو حتػػى لػػو لػػـ يحػػدث ىجػػـو . وم2025
  فانػػو منػػذ اآلف وحتػػى نيايػػة السػػنة أسػػاس اانتبػػاه لمجػػيش 2023اسػػرائيمي أو أميركػػي فػػي ايػػراف حتػػى نيايػػة 

اخػرى )اساسػا ااسرائيمي موجو نحو ىذه اامكانية  والتي يمكف أف يكوف ليا تاثير ايعا في سػاحات عديػدة 
 حياؿ "حزب اهلل" في الشماؿم.
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فػػي ىػػذه ااثنػػاء يوجػػو انتبػػاه جيػػاز اقمػػف الػػى زيػػارة وزيػػر الػػدفاع ااميركػػي  تشػػاؾ ىيجػػؿ  التػػي تبػػدأ اليػػـو 
)أمػػسم. وسػػتكوف المسػػالة اايرانيػػة عمػػى جػػدوؿ ااعمػػاؿ طيمػػة الو ػػت  ولكػػف اسػػاس الزيػػارة سػػيعنى برزمػػة 

 حدة إلسرائيؿ.مساعدة خا ة مف الوايات المت
في "نيويورؾ تايمز" نشر في نياية ااسبوع أف ىيجؿ يعػ  عمػى طاولػة اسػرائيؿ ا تراحػا لشػراء وسػائؿ  تاليػة 
جديػػدة. وكممػػة "شػػراء" معػػممة بعػػض الشػػيء  اف اسػػرائيؿ "تشػػتري" السػػيح اقميركػػي بالمػػاؿ الػػذي تح ػػؿ 

فرزمػة المسػاعدة التػي سيعرعػيا ىيجػؿ عمػى  عميو كمساعدة عسكرية. ولكف كقاعدة كاف النشػر د يقػا تمامػا.
وزيػػر الػػدفاع  موشػػيو يعمػػوف  تتعػػمف عػػدة وسػػائؿ ا تممكيػػا إسػػرائيؿ  ولكنيػػا لػػف تكػػوف ذات  ػػمة بامكانيػػة 

 ىجـو في إيراف في السنة القريبة القادمة.
ات ىػي أيعػا . وىػذه طػائر V-22وىكذا مثًي عمـ أف الوايػات المتحػدة مسػتعدة اف "تبيػ " اسػرائيؿ طػائرات 

مروحيػػات  ػػادرة عمػػى اف تقمػػ  واف تيػػبط بشػػكؿ عػػامودي  مػػف انتػػاج بوينػػغ. وستحسػػف الطػػائرة  ػػدرات سػػيح 
الجو عمػى العمػؿ مػف خػيؿ وحػدات الكومانػدو فػي مسػافات بعيػدة. ولكػف اذا تقػرر انتػاج عػدة طػائرات كيػذه 

ممكف. بعد كثير جدا مف نياية "سػنة  اسرائيؿ  فانيا لف ت ؿ الى البيد اا بعد نحو سنتيف في أ رب و ت
-KCالحسـ". وىكذا ايعا فإف امكانية أف تورد الوايات المتحػدة اسػرائيؿ طػائرات تزويػد بػالو ود مػف طػراز 

  التي ىي ايعا مف انتاج بوينغ  وذات ال مة جدا باعماؿ سيح الجو في مسافات بعيػدة  ولكػف فقػط 135
 بدأ بعد.بعد بع  سنوات. انتاج الطائرة لـ ي

رزمػػة المسػػاعدة التػػي عمػػى جػػدوؿ ااعمػػاؿ تتعػػمف أيعػػا سػػيحا خا ػػا يرمػػي الػػى الت ػػدي أوا و بػػؿ كػػؿ 
شيء لمنظومات الدفاع الجوي المتطورة التي باعتيا روسيا لسورية ورادارات متطورة. اليػدؼ مػف الرزمػة ىػو 

دية واتحاد اامارات. وىي تعمف تخفيض اعتراض اسرائيؿ عمى  فقة السيح بيف الوايات المتحدة والسعو 
إلسػػرائيؿ ظػػاىرا الحفػػاظ عمػػى "التفػػوؽ النػػوعي" حيػػاؿ الػػدوؿ العربيػػة. ىػػذه ال ػػفقات ميمػػة لموايػػات المتحػػدة 

 أيعا لتحسيف دفاع دوؿ النفط حميفاتيا عد ايراف وكذا لتوفير م در رزؽ ل ناعات السيح الكبرى.
ااسبوع  ىي ااخرى ذات اىمية سياسية. فاذربيجاف ىي حميػؼ زيارة وزير خارجية أذربيجاف اسرائيؿ  ىذا 

 شيعية عممانية تحاذي ايراف مف الشماؿ. –ميـ اسرائيؿ. اىميتيا تتعاظـ كدولة اسيمية 
 22/4/2023، "معاريف"

 2/4/2023، األيام، رام اهلل
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