
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 هنّية ُيسقط "مبادرة الّسالم العربّية" بـ"خطة استراتيجّية بديمة"
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 القدسشرقي المشارف ب "الخوذة المذهبة" مخطط استيطاني جديد عمى جبل

: لن نقبل االعتراف بيهودية عباس
استئناف المفاوضات و  "إسرائيل"..
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 ل الدولتيناستئناف المفاوضات مرهون بقبول حو  "إسرائيل"..: لن نقبل االعتراف بيهودية عباس .0

قووال الوورايس اليمسووطيني محمووود عبوواس اليوووم هالجمعووادت إنووو إذا  رادت إسووراايل : ليوووي ينووو  وويو  - رام اهلل
الذىاب إلى األمم المتحدة لتغيير اسوميا إلوى موا تريود "ت اعتوراض لنوا ألننوا ت نمموك  ن نأوول نعوم  و ت"  وي 

كالوا  نبوا) ه ويناواد  جريوت  وي مكتبوو  وي رام اهلل و ضاف عباست  ي مأابموا ااصوا مو  و  المنظما الدوليا.
بالضيا الغربيات  نو "إذا طمب منا اتعتراف بإسراايل كدولا ييوديا ت نأبل ألننا نعترف بدولا إسراايلت لكون 
إذا  رادت الذىاب لألموم المتحودة لتغييور اسوميا إلوى موا تريود ت اعتوراض لودينا ألننوا ت نمموك  ن نأوول نعوم  و 

 ت".
وتاب  عباست  ن اإلدارة األمريكيا تحاول اآلن التوصل إلى إطار عمل من  جول اسوتاناف المياوضوات عموى 

موو  تعوودي ت  2967 سوواس ال وورعيا الدوليووات وعمووى  سوواس  ن إسووراايل تعتوورف برحيووا الوودولتين بحوودود عووام 
 طيييا متيق عمييا.

 .واستطرد قاا  "إذا قبمت إسراايل بذلك سنستأنف المياوضات"
 ن "ىناك كوذلك قضوايا موجوودة عموى جودول األعموال ميول قضوايا األمون واتقتصواد والمسواجين..  إلىو  ار 

نحوون لوودينا م ووكما المسوواجين  ووي السووجون اإلسووراايميا عرضووناىا عمووى األمووريكيين وقووالوا إنيووم مسووتعدون  ن 
 يطرحوىا  ي الوقت المناسب م  اإلسراايميين".

د عربووي وزاري برااسووا قطوور اتينووين الماضووي بعوود اجتماعووو  ووي وا وونطن موو  وب ووأن الموقووف الووذي  عمنووو و وو
وزير الاارجيا األمريكي جون كيري من حيث اتستعداد لتبادل األراضي بين اليمسطينيين واإلسراايميينت قال 

 عباست "ىذا الموقف العربي ىو موقينا وموقييم يعني  مريكا ت تاتمف عنا  ي ىذه المسألا".
وقد تكون ىنواك  2967بد من حدود دولا لنا ولدولا إلسراايل ىذه الحدود تحدد عمى  ساس عام و ضاف "ت

حاجا لتعديل ىنا  و ىناكت ليس لدينا موان   وي ذلوك  ورط  ن يكوون ىوذا التعوديل صوغيرات و ن يكوون بالأيموا 
 ".2967قبل عام  والميل بمعنى يعدلوا عندنا ونعدل عندىم بحيث تبأى مساحا الضيا الغربيا كما كانت

وحوول زيارتوو المرتأبوا إلوى الصوين او ل  يوام قووال عبواست إنوو سويطم  الأيوادة الصوينيا الجديودة عموى المسووار 
السياسي إلى  ين وكيف يسير وما ىي العأبات التي تأف  ي طريأو وما الدور الذي تمعبو بعض الدول ميل 

  مريكا".
بات و ي كل المراحل م  الصين ونض  قادتيا  ي الصورة و ضاف عباس "نحن ننسق مواقينا  ي كل المناس

كاممووا ونطمووب موونيم  ن يسووتمر الوودور الصوويني باتتجوواه اإليجووابي الووذي ىووو عميوووت وىووم ت يأصوورون  بوودا  ووي 
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عموول  ي  ووي) نطمبووو موونيم"ت م وويرا إلووى  ن الصووين عضووو دااووم  ووي مجمووس األموون الوودولي ولوودييا مبعوووث 
 ااص لمس م  ي ال رق األوسط.

واعتبوور عبوواس  نووو "جيوود جوودا  ن يووزور نتنيوواىو الصووين بعوود زيارتووو مبا وورة  يووي  رصووا  ن يسوومعوا منووا و ن 
 يسمعوا منيم هاإلسراايميوند".

وقال "ىناك الكيير من األمور سنأوليا لمأيادة الصينيا لكي يعالجوىوا مو  نتنيواىو ميول العأبوات التوي تضوعيا 
 ذين يأتون لألراضي اليمسطينيا".إسراايل  مام المستيمرين الصينيين ال

وتووواب  عبووواس "عنووودما تكوووون لمصوووين وىوووي دولوووا عظموووى ع قوووات مووو  إسوووراايل نكوووون سوووعدا) ألنيوووا صوووديأتنا 
  تستطي   ن تحير  ي كل المسارات من المسار السياسي إلى المسار اتقتصادي إلى اتستيمارات وغيرىا".

"سأغادر الصين قبل  ن يأتي ولم يجري  ي ترتيب لمأااو  وحول إمكانيا لأا) نتنياىو  ي الصين قال عباست
 ألنو ت  اادة من ذلك لو كان ىناك  اادة لكنا التأينا معو ت يوجد ما يمن  ذلك".

وليت إلى  نو سيطمب من الأيادة الصينيا  ن "تستعمل ع قاتيا م  إسراايل لتزيل العأبات التي تضعيا  مام 
 ت تضعيا  مام المستيمرين الصينيين الذين يأتون إلى األراضي اليمسطينيا".اتقتصاد اليمسطيني ميل عأبا

وقووال عبوواست "ىنوواك ع قووات اقتصوواديا جيوودة بيننووا وبووين الصووين ومسوواعدات اقتصوواديات ويمكوون  ن نطمووب 
 ا ل الزيارة م اري  م تركا م  الصين منيا الكيربا) النظييا التي ييتم بيا الصينيون".

"ت معتبورا  نيوا "تنموو 2964ت الصينيا المتعاقبا التي بد  اليمسطينيون ع قاتيم معيا منذ عوام و  اد "بالأيادا
وتتجذر بين ال عبين اليمسطيني والصيني الوذي ي وعر بوأن ال وعب اليمسوطيني مظمووم و نوو صواحب حوق  وي 

 الوصول إلى اتستأ ل".
ل عمووووى كوووول المسووووتويات اتقتصوووواديا و ضوووواف عبوووواست  ن الصووووين "ت توووودعمنا بوووواألقوال  حسووووب بوووول باأل عووووا

والسياسيا واليأا يا والتعميميا"ت معربا عن اعتزازه كونو  ول زعيم عربي يزور الصين  ي عيد الأيادة الجديدة 
 وقال "ىذا  رف كبير لنا".

و يما يتعمق بالوض  اليمسطيني الداامي ااصا بعد إع نو  ايرا بد) الم اورات لت كيل حكوما توا قت قوال 
 باست "لدينا تحد واحد إذا وا أت عميو هحركا المأاوما اإلس مياد حماس  يو يمغي كل العأبات".ع

و وضووع عبوواست  ن ىووذا التحوودي يتميوول بموا أووا حموواس عمووى اتنتاابووات " ووإذا وا أووت  وونحن سوونحدد موعوودا 
موا الجديودة ونوذىب ل نتاابات الرااسيا والت ريعيا والمجمس الوطني و ي الوقت نيسو نصدر مرسووما لمحكو 

 إلى المصالحا".
و ضوواف  ن "اتنتاابووات جميعيووا سووتكون  ووي وقووت واحوودت  ووإذا وا أوووا عمووى ىووذا  ووأى  وسووي  ت توجوود لوودينا 
م ووكمات لكوون حتووى اآلن لووم نسووم  موونيم  نيووم موا أووون رغووم  ننووا اتيأنووا  ووي الدوحووا والأوواىرة عمووى اتنتاابووات 

 وت كيل حكوما انتأاليا".
مسووار المياوضووات موو  إسووراايل حووال نجحووت اإلدارة األمريكيووا باسووتانا و عمووى مسووار المصووالحا وحووول تووأيير 

اليمسطينيات قال عباست "نحن محمنون بالمياوضات ومحمنون بوأن السو م يوأتي مون او ل المياوضوات وىوذا 
"ت وبالتوالي متيأون عميو م  حماس لكن  حيانا نسم  تصريحات متناقضا م  اتتياقيات التوي عأودناىا معيوم

 ليس ىناك ما يمن  بأن يسير المساران معا.
وليت إلى  ن رايس الوزرا) اليمسطيني المستأيل سو م  يواض سيسوتمر  وي الأيوام بمسوحولياتو كورايس لمووزرا) 
 إلى حين ت كيل حكوما جديدة  يناك  يران و سبوع "سنستمر  ي مساعينا من  جل ت كيل حكوما جديدة".
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إمكانيوا ت وكيل حكوموا جديودة  وي رام اهلل حوال لوم تونجع جيوود ت وكيل حكوموا التوا وق  وردا عمى سحال حول
 ا ل المدة المحددة لتكون بديما عن حكوما  ياض المستأيما قال عباس "حتى اآلن لم نبحث الموضوع".

و ضووواف عبووواس ردا عموووى تأوووارير إع ميوووا ذكوووورت  ن اإلدارة األمريكيوووا ر ضوووت تكميوووف اتقتصوووادي محموووود 
طيى لت كيل حكوما بديما لحكوموا  يواض " مريكوا لويس مون حأيوا  ن تتودال  وي  وحوننا الدااميوا ولويس مص

موون حأيووا  ن تأووول ىووذا راوويس وزرا) وىووذا لوويس راوويس وزرا) ىووذه قضوويا نحوون نأررىووا ونحوون نتوتىووا ونتمنووى 
 عمى كل األطراف الدوليا  ن تكون بعيدة عن ىذا الموضوع ألن ىذا ياصنا وحدنا".

دث عبوووواس عوووون األزمووووا الماليووووا لمسوووومطا اليمسووووطينيا قوووواا ت "إنيووووا مازالووووت قاامووووا بسووووبب قمووووا المعونووووات وتحوووو
 والمساعدات وبسبب عدم من تمكننا من استيمار  رضنا".

و ضاف عباست "نحن لودينا  رض ويوروة سوياحيا ولودينا   ويا) كييورة لوو توم اسوتغ ليا يمكون  ن نسوتغني عون 
  العراقيوول  ووي طريووق نمووو اتقتصوواد اليمسووطيني ولووذلك مازلنووا نعوويش األزمووا المسوواعداتت لكوون إسووراايل تضوو

 الماليا".
وحول وض  ال جاين اليمسطينيين  ي سوريات قال عباست " وي بدايوا األحوداث كوان الوضو  ىاداوا بالنسوبا لوو 

األسف  لف تجئ  مسطيني يعي ون  ي سوريا من منطمق عدم التدال  ي ال حون الدااميات لكن م   600
عنوودما كيوورت األحووداث  ووي سوووريا وحصوومت ا ووتباكات بووين قوووات المعارضووا موو  قوووات النظووام واقتربووت موون 

 المايمات  كان من يصاب باألذ  ىم ال جاون".
لى اآلن لدينا سياسا مأبولا لد   و ضاف عباست "نحن إلى اآلن قادرون عمى ضبط األمور  ي المايمات وا 

دم التوودال  ووي ال ووأن الووداامي السوووريت نحوون لوويس موون حأنووا  ن نتوودال  يووو ال ووعب اليمسووطيني  ووي سوووريا بعوو
 نحن ضيوف عمى سوريا وسنستمر ضيو ا".

وتاب  "لكون لألسوف حصومت  حوداث  يورت عموى المايموات وعموى كييور مون ال جاوين مموا د عيوم إلوى مغوادرة 
الحكوما السوريا من جيا وم   بيوتيم سوا)  ي داال األراضي السوريا  و اارجيا لكن اتصاتتنا دااما م 

 المعارضا من جيا  ار  ونأمل  ن تييد باستعادة اليدو) لميمسطينيين  ي سوريا".
وقووال " ووي لبنووان  يضووا نيووس األسووموب ونيووس الطريأووا  اليمسووطينيون ت يتوودامون  ووي  ووحونو الدااميووا ونحوون 

 نحاول  ن نجنبيم ىذا".
 3/5/1023وكالة أنباء شينخوا، 

 
 ط "مبادرة الّسالم العربّية" بـ"خطة استراتيجّية بديمة"هنّية ُيسق .2

وضو  راويس الووزرا)ت إسوماعيل ىنيوات ي يوا  سوس تأووم عمييوا "اطوا اسوتراتيجيا وطني وا : نبيل سنونو - غزة
ذات حاضنا عربي ا تحيظ اليوابت وتأود إلوى النصور الوذي بوات قريب وا"ق ماسوأط ا "مبود  تبوادل األراضوي"ت الوذي 

 و  "إسوراايل"معا الدول العربي ات محار اق  ي إطوار "مبوادرة السو م"ق  وي حوين جود د  ر ضوو اتعتوراف بووتبن تو جا
 التنازل عن  ي  بٍر من  رض  مسطين.

ت بجموو  موون المووواطنين وو ووود متضووامنا موو   مسووطينت  ووي مسووجد ه مووسد و وودد ىني ووا اوو ل اطبتوووت اليوووم
عوادة رسوم األىوداف  وي باعودييا المرحموي  العب اس وسط غزةت عموى  ن "األسواس األول ىوو التمسوك باليوابوت وا 

 واتستراتيجيت والياني ترسيخ ال راكا  ي صناعا الأرار عبر برنامج سياسي  مسطيني باحتضان عربي".
وقوال: "إن األسواس األايور يتميول ببنوا) عوود المأاوموا المدعوموا مون  وعبيا و متيوا بمسواعدتيا عموى األرض 

لمغتصوووب"ت محكووود ا  ن اتحوووت ل قابووول التنووازتت بووود) ا مووون اليووودنتين األولوووى واليانيوووات واتياقيوووا تنتووزاع الحوووق  ا
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 باستع ) وغرور. 1001 وسموت وصوت  إلى المبادرة العربيا عام 
وتوواب  راوويس الوووزرا):"إن الأضوويا ليسووت حصووارا  وت سووومطا وت حكومووا بوول قضوويا  ووعب ومأدسووات وتارياوووا  

ورة إعووادة اتعتبووار لميوابووت الوطنيووا وال ووراكا  ووي الأوورار والمحسسووا بنووا)  عمووى ايووار وجغرا يووا مووا يوجووب ضوور 
 مأاوما اتحت ل وانتزاع الحأوق".

و ي حين  وضع  ن "التنازل العربي الرسمي الجديود يوأتي ضومن المحواوتت الصوييونيا إل وغال اليوورات  وي 
ت 1001ربيووات التووي انبيأووت عوون قمووا بيووروت عووام نيسوويا"ت جوود د موقووف حكومتووو الوورا ض لمبووادرة "السوو م" الع

 % من  رض  مسطين.78وتنازلت عن 
ا  ن "باب غزة المحاصرة ميتوح  مام  بنا) األما و حرار العالم دون الحاجا إلى اتم إسوراايميت  ىني ا  كد  يض 

العربوي الحاضون   غزة حر ة اإلرادة كونيوا  قورب نأطوا إلوى الأودس والتحريور"ت م ودد ا عموى ضورورة توو ر الودور
 لماطا البديما عن "مبادرة التبادل العربي ا الرسمي ا".

وقووال: "بتنووا نأتوورب موون تحأيووق النصوور والحسووم  ووي صووراعنا موو  العوودو اإلسووراايميت  أوودر  مسووطين  نيووا كممووا 
وقعووت تحووت سووطوة المغتصووبين  ن يكووون اليمسووطينيون ر س الحربووا  ووي تحريرىووا واألمووا موون ورا) ىووذا الجيوود 

 حدث  ي معركتي عين جالوت وحطين وغيرىما".كما 
و  وواد بوواليورات العربي ووا التووي مك نووت "ال ووعوب العربيووا موون الووتامص موون الظمووم والطغيووان والتحوورر  ووي قرارىووا 
السياسي واتقتصادي والعسكري"ت مرد  ا:"إن األما ت يمكن  ن تترك  مسطين  ريسا لمحصوار والعودوانت وموا 

 عمى غزة". 1008ات الو ود منذ الحرب التي  نيا اتحت ل  واار العام ييبت ذلك استأبالنا لما
وتوواب : "وكممووا اسووتأبمنا الو ووود تتجوودد  مامنووا المعوواني الكبيوورة والوودتتت العظيمووا التووي تحمميووا ىووذه الزيوواراتت 

ميوا تتوحود  وليا  ن  مسطين تميل الأضيا المركزيا لم عوب العربيات التي إن تيرقت  وي بعوض الأضوايا الداا
 عند الحديث عن  مسطين".

 اتياقات المصالحا
عن ر ضو لو" ي حكوما يتم ت كيميا اارج التوا ق الوطني"ت داعي ا راويس السومطا  ىنيامن جيٍا  ار ت عب ر 

محمود عب اس إلى ال روع " ور ا" بالعمل من  جول تنييوذ اتياقوات المصوالحا الموقعوا  وي الأواىرة والتوي تحظوى 
 .بتوا ق وطني

وحذ ر اتحت ل اإلسراايمي من مغبا  ن  ي عودوان جديود ضود قطواع غوزة وارتكواب المزيود مون الجوراام بحوق  
 اليمسطينيينت محكد ا  نو  ي حال قيامو بميل ىذا العملت  من يكون العدوان "مجرد نزىا".
ووو ىني ووا التحيووا لسع ميووين اليمسووطينيينت الووذين يأيووون  ووي انوودق قضوويتيمت ويك وويون  و ووي سووياٍق  اوورت وج 

سووو)ات وجووراام اتحووت ل مأوود مين دمووا)ىم  ووي سووبيل ك ووف الحأيأووا"ت وذلووك بمناسووبا يوووم الصووحا ا العووالميت 
 الواق   ي اليالث من مايو/  يارت كل عام.

ت حدييوت بتوجيو التحيا لمعمال اليمسطينيينت بمناسبا يوم العمال العالميت الواق   ي األول مون ىنيا  يما تم م
 يو/  يارت كل عامت م د دا  عمى  ن حكومتو تبذل كل جيد ممكن من  جل ت غيميم ورعايا مصالحيم.ما

 3/5/1023فمسطين أون الين، 
 
 فياض: قصتنا هي قصة قيادة فاشمة منذ البداية .3

الأيووادات اليمسووطينيا  األعمووالانتأوود د. سوو م  يوواضت راوويس وزرا) حكومووا تسوويير  :ترجمووا معووا -بيووت لحووم 
 توواريخ ال ووعب اليمسووطيني ىووو قصووا قيووادة  ا ووما منووذ البدايووا وحتووى المحظووا. إنا والحاضوورةت وقووال الماضووي
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" انوو ل وي)  ظيو  بوان قودر ال وعب األمريكيواا "نيويوورك توايمز يي ياض  ي مأابموا ااصوا مو  صوح و ضاف
" نحون  يواض يأوول:وتواب    اليمسطيني ارتبط بأيدي قيادات تتاذ قرارات سريعا و عابرةت وااليا مون الجديوا.

 رىينا  مام اطاباتنا ل عبنا".  نيسنات نض  اتستراتيجيات بل نعأد صيأات بطريأا تكتيكيا بل نض  
البيوت الصوغير يوأتي  إن ي مأابمتو تطرق  ياض إلى لأا)ه بالرايس األمريكوي بواراك اوباموا وانوو قوال توباموا 

 األراضويتراجعوا عن سياسا اتحت ل واتستيطان  ي لم ي اإلسراايميين  ن ياض  و كد قبل ناطحا السحاب.
السكان البدو لدينا  ي وادي األردن ليم الحق  ي الوصول إلى مياه   ناليمسطينيات مضييا "دعونا نتأكد من 

 ال رب قبل  ن نناقش الترتيبات النياايا".
بنيوامين نتنيواىو لمحصوول  ياإلسوراايموو أا ليياض يجب عموى الوتيوات المتحودة الضوغط عموى راويس الووزرا) 

 ياض  ن الدولا اليمسوطينيا ت يمكون  ن تأوام مون  و كد عمى إجابا واضحا لر يو ب أن إقاما دولا  مسطينيا.
 دون وحدة وطنيا  مسطينيا. وو أا لو "يجب عمى حماس نبذ العنف".

راسوي الحوالي  أود الطو ب وحول رحيتو ليتع قال  ياض " تع تتجوو نحوو اتنييوار". موضوحا   نوو  وي العوام الد
يوووم دراسووي بسووبب مووا وصوويو بممارسووات حركووا  ووتع واتتحووادات التابعووا لياتمحكوودا   نيووم لوون ياغي ووروا موون  35

   عاليم وتصر اتيم بحسب قولو.
 4/5/1023وكالة معا اإلخبارية، 

 
 يرحب بقرار الدنمارك رف  مستوى التمثيل الدبموماسي الفمسطيني عباس .4

رحوب الورايس محموود عبواست بأورار الودنمارك ر و  مسوتو  التمييول الدبموماسوي اليمسووطيني  :و وا -كوبنيواجن 
 إلى مستو  دبموماسي كامل.

ت قوررت ر و  مسوتو  الدنمركيوا ن الحكوموا   موسوكان سيير  مسطين  وي الودنمارك عمورو الحوورانيت  عمونت 
 رات الدول المستأما.التمييل الدبموماسي اليمسطيني إلى مستو  دبموماسي كامل  سوة بسيا

يييوود بر وو  مسووتو  التمييوول  الدنمركيوواموون وزارة الاارجيووا   مووسوقووال الحوووراني إنووو تمأووى اتصووات ىاتييووا مسووا) 
 الدبموماسي اليمسطيني.

 4/5/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ألي حكومة مقبمة يتعرض لها عباس إلبقاء فياض رئيساً  "ضغوطحسن خريشة: " .5

يتعرض ليوا عبواس إلبأوا)  "ضغوط"لياني  ي المجمس الت ريعي اليمسطيني حسن اري ا عن ك ف النااب ا
بعض الدول العربيا واألوروبيا ترغوب ببأوا)  يواض  وي منصوبو "وقال  س م  ياض رايسا ألي حكوما مأبما.

س عمووى . وتوقوو  اري وا  ن يوا ووق عبووا"إلدارة  ي حكوموا  مسووطينيا مأبمووات كونوو  اصوويا مأنعووو لتموك الوودول
عموى ت وكيما الحكوموا اتنتأاليوووا التووي  "حمواس"إبأا)  يواض  وي منصوبو بالحكوموات حتوى اتتيواق مو  حركوووا 

 يتر سيا عبواس.
 4/5/1023البيان، دبي، 

 
  %2.5تجاوز يال  "إسرائيل"الفمسطينية اشترطت تبادل أراضي م   ": القيادةالقدس العربي" .6
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الجمعووا بووأن الأيووادة اليمسووطينيا ا ووترطت  "الأوودس العربووي" مسووطينيا لووووليوود عوووض:  كوودت مصووادر  -رام اهلل 
بالماووا موون مسوواحا الضوويا  2.5موا أتيووا عمووى تبووادل األراضووي موو  إسووراايل عمووى  ن ت تزيوود المسوواحا عوون 

 الغربيا وان تكون متساويا بالمأدار والجودة.
بوين احمود  1007 عوام "انوابوليس"ا وو ق المصوادر التوي كانوت مطمعوا عموى المياوضوات التوي  عأبوت اتياقيو

قريوو  راوويس و وود المياوضووات اليمسووطيني وتسوويبي ليينووي وزيوورة الاارجيووا اإلسووراايميا ورايسووا الو وود اإلسووراايمي 
لممياوضاتت  ان الموا أا اليمسطينيا عمى تبادل األراضي التي طرحت ا ل تمك المأا)اتت التي عأدت  وي 

ي يوا  وروط  مسوطينيا  وليوا  ن ت تتجواوز  إلوىاولمرت استندت   ييودبق السا اإلسراايميعيد رايس الوزرا) 
 بالماا من مساحا الضيا الغربيا. 2.5

و وضوحت المصوادر بوأن تبوادل األراضووي طورح او ل المياوضوات التوي  عأبووت موحتمر انوابوليست الوذي عأوود 
بووش اتبون ووزيورة اارجيتوو  السوابق جوورج األمريكويبرعايوا الورايس  1007نمو مبر / ت رين الياني 17 ي 

 وووي حينوووو اييوووود  اإلسوووراايميكونوووداليزا رايوووست وبحضوووور الووورايس اليمسوووطيني محموووود عبووواس وراووويس الووووزرا) 
 اولمرت.

سوبق وان طرحوت عموى الورايس اليمسوطيني الراحول ياسور عر وات  األراضويوحسب المصوادر  وان  كورة تبوادل 
ااصووا  ووي المياوضووات التووي جوورت بووين عر ووات وراوويس بيوول كمينتووونت و  األسووبق األمريكووي ووي عيوود الوورايس 

 اييود باراكت وذلك  ي المياوضات التي جرت  ي كامب ديييد. األسبق اإلسراايميالوزرا) 
 4/5/1023القدس العربي، لندن، 

 
 ةعريقات يدعو األمم المتحدة لحماية الالجئين الفمسطينيين في سوري .7

ين اليمسطينيين صااب عريأاتت الجمعات األموم المتحودة إلوى بوذل هيو بي ايد: دعا كبير المياوض - رام اهلل
و د د عريأات ا ل  كل جيد ممكن لحمايا المايمات اليمسطينيا  ي سوريات التي تأ  ضمن وتيا األونروا.

لأااو الميوض العام لألونروا  ميبو غرانديت  ي مكتبو بأريحات عمى ضرورة قيام دول العالم بزيادة مساعداتيا 
 لألونروا حتى تستطي  اتستمرار  ي تأديم ادماتيا ل جاين اليمسطينيين.

إلى ذلكت  كد عريأات لود  لأااوو الأنصول البريطواني العوام السوير  نسونت  وينت ومميول اتتحواد األوروبوي  وي 
وجوووب تنييووذ إسووراايل ل لتزامووات التووي ترتبووت عمييووا موون " مسووطين جووون جوووت راتوورت كوول عمووى حوودةت عمووى 

ت ووقوووف الن ووواطات 2967ياقوووات الموقعوووا واارطوووا الطريوووقت وااصوووا قبوووول مبووود  الووودولتين عموووى حووودود اتت
اتستيطانيا وبما ي مل الأدس ال رقيا المحتمات واإل راج عن األسر  وااصا ىحت) الذين اعتأموا قبول نيايوا 

 ."ليست  روطا  عمى الحكوما اإلسراايميا"ت محكدا   ن ىذه 2994عام 
ت معتبورا   ن الطريوق لممصوالحا "المصالحا الوطنيات عمى ر س  ولويوا المصوالع اليمسوطينيا"ت إن وقال عريأا

تتميل بالعودة إلى إرادة ال عب وصناديق اتقتراع إلجرا) انتاابات رااسيا وت ريعيا ومجموس وطنويت وذلوك "
 باتتياقوات الموقعوا بعد ي يا   وير مون ت وكيل حكوموا مون المسوتأمين برااسوا الورايس محموود عبواست عمو   

 ." ي الأاىرة والدوحا
 4/5/1023القدس العربي، لندن، 

 
 اسم دولة فمسطين بداًل من "األراضي الفمسطينية"ترحب بوض  "غوغل"  السمطة الفمسطينية .8
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رحبت السومطا اليمسوطينيا بوضو  محورك البحوث عموى اتنترنوت "غوغول" اسوم دولوا  مسوطين بودت  : ه  ف بد
ورحوب  راضي اليمسطينيا" عمى صيحتو اليمسطينيات  يما عبرت "إسراايل" عون  سوييا لوذلك.من مصطمع "األ

" رانس بورس"ت "موا وصبري صيدم المست ار اتقتصادي لمرايس اليمسطيني محمود عباس بيذا الأورار. وقوال لو
بموا  ييووا  قاموت بوو غوغوول ي وكل اطوووة باتتجواه الصووحيعت ونأمول بووأن تأووم باطوووات  اور  تتبوو  ىوذا الأوورار

تعووديل الاوورااط". و وضووع "نتحوودث عوون تغييوور لماوورااط التووي ت ووير إلووى األراضووي اليمسووطينيا التووي صووادرتيا 
 "إسراايل" لصالع المستوطنات".

 4/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 شرطي فمسطيني 1000االتحاد األوروبي يدّرب  .9
حتوى اآلن مون تودريب  ليوي  ورطي  مسوطيني تمكنت بعيا ال رطا األوروبيا  ي األراضي اليمسوطينيا : هوامد

 .1006قاضيا  منذ بد) عمميا  ي عام  215و
وقال كينيث دين رايس بعيا ال رطا األوروبيا  ي األراضي اليمسطينيا  ي محتمر صحييت  موس "إن ىودف 

م  اصوا  ىوو المسواىما  وي إن وا) ترتيبوات  ورطا مينيوا و عالوا وذات مصوداقيا وتأودي 70البعيا التي تضم 
 الم ورة لمسمطات اليمسطينيا حول سيادة الأانون وعمل ال رطا الجناايا".

من جانبوت  وضع الرااد  ي ال رطا اليمسطينيا لحي زريأات  نيم استطاعوا إن ا) جياز  رطا قووي بعود  ن 
قوى دمر اتحت ل "اإلسراايمي" ىذا الجياز  ي السنوات الماضويا و ن ال ورطا اليمسوطينيا وضوعت اططوا لتر 

إلى مستو  جياز  رطا الدولا المستأما مسوتأب  ت و  وار إلوى  ن ال ورطا اليمسوطينيا تعمول اآلن  وي الضويا 
 الغربيا  أط إت  نيا ستتمكن من العمل  ي غزة بعد إنجاز المصالحا الوطنيا.    

 4/5/1023الخميج، الشارقة، 
 

 غزة تطمق إذاعة محمية ناطقة باسمهافي حكومة ال .01
دت إذاعوووا "الووور ي" الناطأوووا باسوووميا عموووى الموجوووا 3/5ت الحكوموووا اليمسوووطينيا  وووي غوووزةت الجمعوووا ه طمأووو: غوووزة

موايو مون / اف امدت وذلك  ي اليوم العوالمي لحريوا الصوحا ات والوذي يصوادف اليالوث مون  يوار 98اإلذاعيا ه
ا الناطأا باسم و عمن رايس المكتب اإلع مي الحكومي إيياب الغصين عن إط ق اإلذاعا الرسمي كل عام.

 الحكوما اليمسطينيات "لتكون صوت المواطن لممسحول".
و كد الغصينت ا ل كممتو  وي حيول ات تتواحت  ن "اإلذاعوا لون تكوون لزيوادة رقوم جديود  وي مجوال اإلذاعواتت 
نموووا سوووتكون رسوووميا ولكنيوووا سوووتنطمق وتااطوووب المسووواول بمسوووان الموووواطن"ت و ردف قووواا   "سوووتتميز اإلذاعوووا  وا 

 اعل عمى مدار الساعات حتى نادم  بنا)  عبنا اليمسطيني".بالتي
 3/5/1023قدس برس، 

 
 الشعب الفمسطيني في أرضه ومقدساته ال تتغير وال يمكن المساومة عميها ثوابتالزهار:  .00

 كد الأيادي  ي حماس محمود الزىار  ن يوابت ال عب اليمسطيني  ي  رضو ومأدساتو ت :   ف ب -غزة 
قولو ا ل اطبا الجمعا  ي مسجد السيد ىا م « سما»كن المساوما عمييا. ونأمت عنو وكالا تتغير وت يم

يوابتنا ت تتغيرت وحأوق  عبنا  ي  رضو ووطنو ت يمكن المساوما عمييا  و » ي حي الدرج وسط غزة: 
 عب اليمسطيني و دد عمى  ن حأوق ال«. التيريط بأي ذرة من ترابنا ولو اجتم  وزرا) اارجيا العالم  جم 
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ت يمكن ألي دولا  ن تحرم  عبنا من حأو  ي العودة لدياره التي ىجر »يابتا  ي كل  ي)ت مستطردا : 
 «.منيا

و  ار إلى  ن ال عب اليمسطيني  مام  ربعا يوابت راساا ويابتا رسوخ الجبال تتميل  ي حق  عبنا  ي 
ر منيا. وعدَّ ما صدر عن لجنا متابعا مبادرة عأيدتو و رضو ومأدساتو وحأو  ي العودة لدياره التي ىج

الس م العربيا  ي إطار المحاوتت لتجديد المياوضات بين اتحت ل والسمطا  ي مأابل اتستعداد لتبادل 
نحن اليوم  مام حركا تزييف لمتاريخ و كاذيب المبادرة »وقال: «. حركا تزييف لمتاريخ» راض  مسطينيات 

وجدد تأكيده  ن األرض اليمسطينيا ت تأبل المساوما «. طمي عمى  عبنا اليمسطينيالعربيا ت يمكن  ن تن
لن نأبل لمن ت يممك  ن »وت التيريطت و نيا لن تحرر إت بما جا)  ي الأر ن الكريم والسنا النبويات مضييا : 

ا لمن ت يستحق .. من ت يممك  مسطين ت يممك  ن ييرط بأي حبا تراب مني.يعطي  رضنا لمن ت يستحق
 «.وىو اتحت ل الغاصب ألرضنا

 4/5/1023الحياة، لندن، 
 

 الرفاعي: عمى الدول العربية فتح الحدود بدل تقديم التنازالت عمادأبو  .02
دعا مميل حركا الجياد اإلس مي  ي لبنان  بو عماد الر اعيت الدول العربيا الى  تع الحدود  :بيت لحم

اليمسطيني وتمكينو من العودة الى  رضوت عوضا عن تأديم التنازتت عمى وتأديم المساعدة الى ال عب 
 حساب ال عب اليمسطيني وحأوقوت كيبات مجانيا ل حت ل.

و  ار الر اعي  ي مأابما تميزيونيات الى  نو كان حريا بالنظام الرسمي العربي إعادة تأييم المبادرة العربيات 
البدايات بدت عن تأديم المزيد من التنازتتت منوىا الى ان سياسا  التي ر ضيا اتحت ل اتسراايمي منذ

 التراج  العربي الرسمي المستمر  ج  اتحت ل اتسراايمي عمى  رض المزيد من التنازتت.
 3/4/1023وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 صورتها المعتدلة لرف  اسمها عن قائمة "اإلرهاب" لتوضيححماس تسعى غازي حمد:  .03

 كد الأيادي  ي حركا حماس د.غازي حمد سعي الحركا لتوضيع صورتيا المعتدلا لر    :ااص -غزة 
وقال د.غازي حمد وكيل وزارة الاارجيا بالحكوما . اسميا عن قااما "اإلرىاب" و ق بعدين سياسي وقانوني

ع صورة ت والأيادي بحركا حماس  ي مأابما حصريا م  معا بأن المحطا األولى لتوضي ي قطاع غزة
حماس المعتدلا كانت من ا ل اتتصاتت والمأا)ات التي تمت م  عدد كبير من السيرا) والأناصل 
والمميمين األوروبيين الذي قدموا إلى قطاع غزةت واتصاتت ببعض ال اصيات الرسميا األوروبيا وليم 

 ر باإلع مت محكدا وجود مكانا ر يعا عمى المستو  السياسيت لكن بعضيا ت زال يتحيظ عمى موضوع الن
توجو ايجابي قوي من قبل الكييرين وكان بعضيم قد وعد بر   الموضوع إلى المستو  السياسي  و مناق تو 

 عمى مستو  البرلمان  و حتى مستو  اتحزاب الحاكما.
 وليت حمد إلى تغي ر النظرة من قبل البعض تجاه حركا حماس اصوصا بعد داوليا  ي السمطا السياسيا
واتنتاابات ورغبتيا بداول منظما التحرير وكيير من التغيرات والتحوتت التي حديت وربما  جعت الكيير 
من األوروبيين عمى إعادة النظر  ي موقييم من حركا حماست باإلضا ا إلى ظيور عدة تغيرات من قبل 

وىذه معادلا د عت الحركا إلى عدة دول تجاه إسراايل وىي من تمارس اإلرىاب والأتل واتستيطان واإلجرام 
  ن تذىب بيذا اتتجاه لكن ىذا الموضوع ب   ك لو بعدين سياسي وقانوني.
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نعمل عمى ما استندت عميو الدول األوروبيا والوتيات المتحدة  :و يما يتعمق بالجانب الأانونيت قال حمد
دينا من اإلمكانيات والحجج األمريكيا  ن حركا حماس حركا "إرىابيا" عمى  ساس  بعاد قانونيا ول

واإليباتات ما يدحض ىذه التوجياتت  ما الجانب السياسي وىو الذي يعزز من صمود حركا حماس 
اتيجابيا بأنيا تعب ميم  ي اإلطار اتيجابي والتغير اتيجابي بالمنطأا من ا ل م اركتيا بكيير من 

 اليعاليات والن اطات السياسيا.
س  وجات بدعوة الرايس لت كيل حكوما توا ق وطنيت وان الحركا ليست ضد ن حركا حما حمد  و كد

جز)  ساسي من عمميا المصالحات لكن حركا حماس تريد  ن تكون حكوما  ألنياحكوما التوا ق الوطني 
 التوا ق باتياق بين كا ا الأو  السياسيا التي حممت مسيرة المصالحا ب كل جماعي.

متينا وحريصون  ن تكون مصر قويا ومستأرة واستغربنا من الحم ت  ن ع قتنا م  مصرإقال حمد و 
اإلع ميا التي كانت بالماضي وزجت اسم حماس  ي كيير من المواق  والتي يبت انيا ت اساس ليا من 

 كد حمد  ن معبر ر ع يسير ب كل جيد إلى حد ما وتوجد تسيي ت مصريا من وقت آلار ولكن و  الصحا.
 ييتع المعبر ب كل اكبر و وس  من ذلك بسبب تزايد  عداد المسا رين. ما زلنا نطمع  ن

 3/4/1023وكالة معًا اإلخبارية، 
 

 حماس تطالب لبنان بإقرار الحقوق المدنية لالجئين الفمسطينيين .04
طالب مميل حركا حماس  ي لبنان عمي بركات ومعتمد  مسطين  ي الحزب السوري الأومي اتجتماعي 

ل جاين اليمسطينيين ىناك وتأمين العيش الكريم ليم  واإلنسانيالبنان بإقرار الحأوق المدنيا ىممأارت عطايات 
 رييما يتمكنون من العودة إلى ديارىم التي ىجروا منيا.

و كد بيان صادر عن اجتماع بين بركا وعطايات اليومت عأب اجتماع ليما استعرضا ا لو  ار المستجدات 
نيا والمنطأات ر ض التنازتت العربيا الجديدة "باصوص ما سمي تبادل عمى صعيد الأضيا اليمسطي

 األراضي م  اتحت لت والتمسك بتحرير  مسطين والتمسك بايار المأاوما والمحا ظا عمى وحدة األما.
و دد البيان عمى ضرورة عدم الوقوع  ي ماططات العدو اإلسراايمي التأسيميا والتركيز عمى دعم الأضيا 

سأاط م اري  اليمسط ينيا ومحاوتت وا   ال تصييتيا"ت محكد ا عمى  ىميا توحيد الجيود لحمايا حق العودة وا 
 التوطين والتيجير. 

 3/5/1023فمسطين أون الين، 
 

 في الجبهة الشعبية يدعو الفمسطينيين والعرب إلى التظاهر رفضا لممبادرة العربية لمسالم قيادي .05
اسي لمجبيا ال عبيا لتحرير  مسطين  بو  حمد  حاد "مبادرة الس م رام اهلل: وصف عضو المكتب السي

المعدلا" التي قد ميا و د الجامعا العربيا إلى البيت األبيضت بو "الجريما التي ترتكب بحق ال عب اليمسطيني 
لو واألما بأسرىا"ت وجدد موقف الجبيا الرا ض ليذه المبادرة كما السابأا. و عرب  حاد  ي تصريع صحيي 

عن استيجانو واستغرابو من  ن تطرح ىذه المبادرة بم اركا وزير الاارجيا اليمسطينيت  3/5يوم الجمعا 
وليت اتنتباه إلى  نو بيذا  كمت منظما التحرير اليمسطينيا والسمطا اليمسطينيا غطا) ليذه الجريمات  ي 

 ليذا التنازل الذي يعني هإعطا) من ت يممك لمن ت يستحقد.
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ر  ن ىذه المبادرة ستوقف  ي محاوتت لطرح العضويا الكامما لمدولا اليمسطينيات ومتابعا قرارات واعتب
محكما تىاي وقضايا جراام الحرب الصييونيا بحق ال عب اليمسطينيت وطالب  بنا) ال عب اليمسطيني 

 قطار الماتميا. ي جمي   ماكن تواجده بالتظاىر والتعبير عن ر ضو ليذه المبادرة  ي البمدان واأل
 3/4/1023قدس برس، 

 
 مل بالسالم م  العالم العربي بسسر األ يةإمكانليفني: العرض العربي حول تبادل األراضي يعني  .06

 عربت وزيرة العدل اإلسراايميا تسيبي لييني المكميا ب حون مياوضات الس م م  اليمسطينيين بعيد وكاتت: 
 ة بان كي مون عن  مميا باستاناف ىذه المياوضات المجمدة منذ سبتمبر/لأاايا األمين العام لو األمم المتحد

. وقالت لمصحييين  ي نيويورك " مل  ن تستأنف المياوضاتت  يذا األمر يصب  ي مصمحا 1020 يمول 
كي جون يكل من إسراايل واليمسطينيين والمجتم  الدولي". وكانت لييني قد  كدت  ن وزير الاارجيا األمر 

موا أا و د لجنا   ما حولي التأتو بوقت سابق "منارط جدا ومصمم" عمى استاناف المياوضات. كيري الذ
اعتبرت لييني  ن العرض الذي  أد  تواليمسطينيين "إسراايل"مبادرة الس م العربيا عمى مبد  تبادل  راض بين 

سنتمكن من التوصل إلى س م  تأدمت بو الجامعا "ميم" و نو "يرسل رسالا جيدة إلسراايلت ميادىا  نو عندما
م  اليمسطينيينت  سيكون بإمكاننا  ن نأمل بالس م م  العالم العربي بأسره". ومضت تأول "الابر السار 
ما  ن تتركيات بل ىي مبادرة  اآلار ىو  ن مبادرة الس م العربيا ليست مبادرة إما  ن تأاذىا كما ىي وا 

 يمكن التياوض حوليا".
 3/5/1023، حةالجزيرة نت، الدو 

 
 السالم في إمكانية استئناف مفاوضات ونشككيأكثرية اإلسرائيميين استطالع لمرأي يبين أن  .07

  اد استط ع لمر ي ن رت نتااجوت  مست  ن  كيريا مطمأا من اإلسراايميين ت كك  ي احتمال : ه  .ف .بد
ربيا. و وضع ىذا اتستط عت  ن الع الس م استاناف المياوضات م  اليمسطينيين عمى إير تعديل مبادرة

% 27.3من اإلسراايميين ت يعتأدون  ن المياوضات ستستأنف عمى إير ىذه المبادرةت  ي مأابل  54.8%
 . ي ر ي %17.9يعتأدون  نيا ستستأنفت  يما لم يبد 

 4/5/1023، الخميج، الشارقة
 
 
 

 األسد استخدم األسمحة الكيميائية  مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيمي: ال توجد أدلة قاطعة بسن .08
قالت دراسا جديدة صادرة عن مركز  بحاث األمن الأومي اإلسراايمي إن سوريا : زىير  ندراوس -الناصرة 

ت م يرة إلى من األسمحا الكيمياايا و ي مأدمتيا غار هالساريند الذي ياعتبر  تاك ا جدا   ا  كبير  تمتمك مازونا  
ارير  كدت استعمال النظام السوري الس ح الكيمياايت  إن األمور لم تحكد من  نو عمى الرغم من  ن التأ

و ددت الدراسا عمى  ن ال يادات التي تم جمعيا من مكان إصابا . ا ل  حص  ي الماتبرات الااصا
 المواطنين بالغاز ت توجد دتال ومح رات تدال عمى  ن النظام السوري استادم ىذا الس ح اليتاكت ع وة
عمى ذلكت قالت الدراسا إنو من غير المستبعد  ْن يكون قد تم استعمال مواد ساما  ار  تأميديا ميل الكمور 
الصناعي. كما  ن الصور التي التأطت  ي المست ييات السوريا لممواطنين الذين زعموا  نيم تعرضوا 
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ضدىم من قبل نظام األسد. كما لمس ح الكيميااي ت تأط  ال ك باليأين بأنو تم استادام غاز السارين 
تحظت الدراسا  ن اليرق الطبيا التي عالجت المصابين لم تكن مزودة بكمامات واقيا من المواد السامات 
بل كانوا يمبسون الكمامات العاديا. كما  كدت الدراسا عمى  ن المصابين ت تبدو عمييم األعراض التي 

رىا. وامصت الدراسا إلى الأول إنو إذا  راد المجتم  الدولي ت )م اإلصابا بغاز السارينت عمى حد تعبي
تدمير ماازن األسمحا الكيمياايا والبيولوجيا السوريات  يتحتم عميو إعداد اطط كبيرة وحدييا ومتطورة 
ذا لم ياأدم عمى  عل ذلكت  إن ترسانا األسمحا السوريا غير التأميديا ستبأى  لمتامص من ىذا الاطرت وا 

 ا عمى دول المنطأات بما  ييا الدولا العبريا.تا كل اطر  
 04/05/1023، القدس العربي، لندن

 
 نقل سالح كيميائي وأسمحة استراتيجية إلى حزب اهللالسفير اإلسرائيمي في واشنطن يحذر من  .09

إذا جر   "لن تبأى سمبيا"حذر السيير اإلسراايمي  ي وا نطنت مايكل  ورنت من  ن تل  بيب  :محمد بدير
جتياز الاط األحمرت المتميل  ي نأل س ح كيميااي و سمحا استراتيجيا إلى حزب اهلل. وقال  ورن إن ا

ذ   ار الدبموماسي "إسراايل"الوض   ي سوريا معأد جدات إت  نو ييير قمأا كبيرا جدا بالنسبا إلى  . وا 
 رق األوسطت وواحدة من األكبر اإلسراايمي إلى  ن سوريا تمتمك ترسانا األسمحا الكيمياايا األكبر  ي ال

إسراايل تمتمك معمومات استاباريا جيدة عن ىذه الترسانات وىذا يسمع لنا "عمى مستو  العالمت  كد  ن 
. وك ف  ورن عن  ن الحكوما اإلسراايميا "بمراقبتيا كي نعمم إذا ما جر  نأل  سمحا منيا إلى حزب اهلل

 ."وعا متمردين تاطط الوتيات المتحدة لنأل  سمحا إليياكل مجم"كيين بتيحص يطمبت من مسحولين  مر 
 4/5/1023، األخبار، بيروت

 
 هجوم جوي عمى قافمة تنقل أسمحة لحزب اهلل" شن AP"ـتؤكد لمصادر إسرائيمية  .21

كيا ي بكا "سي. ن. ن" اإلاباريا األمر نأ   عن وكاتتت  ن  4/5/1023، الجزيرة نت، الدوحةن ر موق  
كيا ووكاتت غربيا امصت إلى  ن ين وكالا اتستابارات األمر  متأار من مسا) الجمعا    ادت  ي وقت

كما  ي غارات سابأا -داال سوريا. و  ارت إلى  ن طاارة عسكريا إسراايميا  طاارة إسراايميا ضربت  ىدا ا  
 ا. وردا   طمأت صواريخ من اارج المجال الجوي السوري صوب  ىداف عمى األراضي السوري -ضد سوريا

قالت  يو إنيا ستيعل "كل ما ىو ضروري"  بيانا   "إسراايل"ت  صدرت اإلاباريا بكا العمى استيسار من 
لوقف عمميات نأل األسمحا السوريا إلى ما سمتيا "جماعات إرىابيا". و ضا ت ال بكا  ن المصادر 

 ياويا.كيا تعتأد بأن األىداف التي ضربت ليس ليا ع قا باألسمحا الكيمياألمر 
ر ضت التعأيب عمى التأارير اإلع ميا األمريكيا التي  تل  بيبت  ن 4/5/1023، قدس برسوذكرت 

تحد يت عن غارات جويا ني ذتيا طاارات من الأوات الجويا اإلسراايميا عمى  ىداف داال األراضي السوريات 
ت قاامين "نحن ت ذلكعميق عمى وامتن  مسحولون إسراايميون سياسيون وعسكريون عن الت الميما الماضيا.

 نعأ ب عمى  نبا) من ىذا النوع".
مصادر إسراايميا  كدت لوكالا اإلنبا) ت  ن بيت لحممن  ،04/05/1023، وكالة معًا اإلخباريةو  ادت 

" تنييذ الطاارات اإلسراايميا  ي ساعات الصباح المتأارة من ليما الجمعا غارة جويا APاألمريكيا "
. لكنيا ت تحتوي عمى  سمحا كيماويات ا سيارات تنأل صواريخ و سمحا لحزب اهلل المبنانياستيد ت قا م

األسمحا التي تم تدميرىا كان يمكن ليا ان تغير قواعد المعبا لو وصمت ىد يا و وضحت المصادر  ن 



 
 
 

 

 

           25ص                                    1849العدد:                4/5/1023السبت  التاريخ:

رة من يوم الاميس النيااي. و  ادت تأارير إسراايميا بان رايس الوزرا) نتنياىو عأد  ي ساعات الميما المتأا
تزامن توقيت انعأاده م   لممجمس األمني والسياسي المصغر إلجرا) نأاش وصف بالسري طاراا   اجتماعا  

 الغارة اإلسراايميا.
 

 تل أبيب ال يزال يؤرق "لغز طائرة حيفاهارتس: " .20
الجيا التي قالت صحييا ىآرتس  مس إن اتستابارات اإلسراايميا لم تتوصل بعد إلى ىويا محمد بدير: 

سأاطيا من قبل س ح الجو اإلسراايمي قبل  يام.  تأف ورا) إرسال الطاارة المسي رة التي جر  اعتراضيا وا 
لم حون العسكريات عاموس ىارايلت  إن الجيش اإلسراايمي اعتأد  ي البدايا  ن الطاارة  يامراسمبحسب و 

 ي س ح الجو اإلسراايمي  يارت  رضيا  ن   طمأت من منطأا صيدات إت  ن التحأيأات التي جرت تحأا  
تكون نأطا اإلط ق  ي منطأا بيروتت كما ك يت التحأيأات  ن الطاارة صغيرة الحجمت وبنا) عمى ذلك 

 قدر الجيش  نيا لم تكن تحمل عبوة ناسيات بل عمى األكير كاميرات تصوير.
 4/5/1023، األخبار، بيروت

 
 ن شيكل لتعزيز االستيطان في القدسمميو 11تخصص  سرائيميةحكومة اإلال .22

مميون  11وكاتت: ذكرت صحييا "معاريف"  ن الحكوما اإلسراايميا ستصادق عمى تاصيص  -الأدس 
 يكل لتعزيز اتستيطان  ي مدينا الأدست بمناسبا ما يسمى يوم الأدس والذي يصادف يوم األربعا) الأادم. 

بين تاصيص  راض لممحسسات  يامن تاتمتيازات لممدينا وبحسب الصحييا  إن الحكوما ستأدم العديد من
األكاديميا الماتميا. كما سيتم تاصيص  راض إلقاما متاحف طبيعيا  ي المدينات وسيتم إعيا) ىذه 

 .اايااألراضي من عرضيا عمى المناقصا العمنيات باإلضا ا إلى تاييض  قساط  ر 
 4/5/1023، األيام، رام اهلل

 
 اسم دولة فمسطين بداًل من "األراضي الفمسطينية"اعتماد ة "غوغل" أسف إسرائيمي لخطو  .23

محرك البحث عمى اتنترنت "غوغل" اسم دولا  مسطين لوض  عبرت "إسراايل" عن  سييا : ه  .ف .بد
المتحدث باسم الاارجيا اإلسراايميا . وقال بدت  من مصطمع "األراضي اليمسطينيا" عمى صيحتو اليمسطينيا

 ي السياسا الدوليا ل ركا  المياجئر "ييير ىذا التغيير التساحتت حول األسباب ورا) التورط يغال بالمو 
 .انترنت ااصات وىذا  مر ميير لمجدل"

 4/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 يوّفر الحماية العتداءات المستوطنين  سرائيميجيش اإلال"بتسيمم":  .24
جيش اتحت ل اإلسراايمي بتو ير الحمايا األمنيا لممستوطنين ات يمت منظما "بتسيمم" الحأوقيا اإلسراايميات 

 ي اعتدا)اتيم المتواصما ضد المواطنين اليمسطينيين وممتمكاتيم  ي الضيا الغربيا المحتمات تسي ما تمك 
 األايرة التي تصاعدت حد تيا عأب عمميا "زعترة" التي قاتل  ييا مستوطن إسراايمي.

 3/5/1023، فمسطين أون الين
 

 الستيعاب الجئين سوريينيها نية لدوتؤكد أن ال "إسرائيل" تستقبل جريحًا سوريًا  .25
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نأل جريحا  سوريا ت وصل إلى  سراايميجيش اإلالذكرت وساال إع م إسراايميات  مست  ن : هيو .بي . يد
الجريع ال ريط الحدودي  ي ىضبا الجوتن المحتمات إلى مست يى "زيف"  ي مدينا صيد. ووصيت حالا 

 إنو "ت توجد  يا نيا لد  إسراايل تستيعاب تجاين سوريين". تجيشالقال ضابط  ي  ي حين بالاطرة. 
 4/5/1023، الخميج، الشارقة

 
 عامًا!  15رون أراد مات قبل  :صحيفة معاريف .26

يمي بأن ك يت صحييا معاريف اإلسراايميا  نو كمما مر الوقت تعزز التأدير  ي الجيش اتسراا :عمي حيدر
الطيار الميأودت رون ارادت الذي وق   ي اتسر ا ل اعتدااو عمى اتراضي المبنانيا  ي ت رين اتول عام 

ت عندما اقتحم لوا) المظميين  ي 2988 يار من عام  4ووو  3ت وتحديدا  ي ليل عاما   15ت قتل قبل 2986
ان مسحولي المحسسا اتمنيا يتعاممون م  جيش اتحت ل بمدة ميدون  ي البأاع الغربي. واكدت الصحييا 

ىذا التاريخ عمى  نوت من  بو المحكدت موعد مأتل  راد. وتابعت معاريف  ن ما عزز ايضا تأدير الجيش 
ت ضمن اطار صيأا 1008 ي ليما اقتحام ميدونت المعمومات التي قدميا حزب اهلل  ي تموز  وحول مأتم

حأيأات التي  جراىا اظيرت  ن اراد قتلت لكن الصحييا تابعت  ن كد  ي حينو  ن الت ذ إتبادل اتسر . 
 ن يكون اراد قد قاتل ا ل عمميا انأاذ  ا ما نيذىا الجيش اتسراايمي. حزب اهلل احتمل ايضا 

 4/5/1023، األخبار، بيروت
 

 " اإلسرائيميشاسحزب "قرر إعادة آرييه درعي لرئاسة يعوفاديا يوسف الحاخام  .27
المتطرف الحااام  " اس"  اد مصدر إسراايمي بأن الزعيم الروحي لحزب :   ف ب -ا الأدس المحتم

 عو اديا يوسف قرر إعادة الوزير السابق  رييو درعي لرااسا ىذا الحزب.
 

وو ق وساال إع م محميات  إن قرار تعيين درعي تمت المصادقا عميو مسا)  ول من  مس من مجمس 
يكون الحااام يوسف سدد صيعا قويا إلى إيمي ي ااي الذي كان يتولى رااسا حكما) التوراة. وبأراره ىذات 

 الحزب منذ داول درعي إلى السجنت والذي عمميا  تراج  موقعو  ي الحزب كييرا .
 4/5/1023، الحياة، لندن

 
 استيطانية  القدس: بمدية االحتالل تمتن  عن هدم مبانً  .28

 مس الجمعات إن بمديا الأدس تمتن  عن تنييذ قرار بيدم واا ) قالت اسبوعيا "كول ىعير" العبريا : الأدس
مبان  قامتيا جمعيا "العاد" اتستيطانيات  ي غابا الس م الواقعا جنوب  رق الأدس. وكانت قاضيا محكما 
ال حون المحميا روت روكوبيتسكيت قد اتاذت قبل حوالي العام قرارا  بالمصادقا عمى تسويا بين البمديا 

 .1023ا "العاد"ت تنص عمى تنييذ قرار اليدم قبل نيايا العام وجمعي
 4/5/1023، القدس، القدس

 
 بيت حنينا القديمة أراضينتنياهو فوق باسم والد بنيامين  استيطاني جسر .29

امس انو سييتتع اتسبوع الأادم امام  "كول ىعير"قالت اسبوعيا  :وكاتت –الأدس دوت كوم  -تل ابيب 
ر نتانياىود الذي سيايف من اتاتناقات المروريا التي يعاني منيا المستوطنون  ي كل حركا السير هجس
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لد  توجييم الى وسط الأدس. واطمق اسم البرو يسور هبن  "النبي يعأوب"و "بسغات زايف"من مستوطنتي 
كل جز)ا متر وي  100تسيون نتانياىود والد رايس الحكوما اتسراايميا عمى ىذا الجسر الذي يبمو طولو 

 ي مستوطنا  "عوزي نركيس"من  ارع طولو اربعا كيمومترات من الميروض ان يربط بين ميترق طرق 
 جنوب. -و ارع بيغن  "بسغات زايف"

 4/5/1023، القدس، القدس
 

 القدس ستكون عاصمة الخالفة اإلسالمية القادمةو بشائر النصر باتت تموح باألفق  :الخطيبكمال  .31
 ي الداال اليمسطيني كمال الاطيب  ن الأدس  اإلس ميا كد نااب رايس الحركا  :رااد صبحي –العأبا 

 إلى ن ب اار النصر باتت تموح باأل ق وبين الاطيب  إلى الأادما م يرا   اإلس مياستكون عاصما الا  ا 
  ن الكيان الصييوني يعيش بين  كي كما ا  من الجنوب المأاوما  ي غزة ومصر ومن ال مال سوريا

 .ليتع بيت المأدس دم ق وحمب مميدا   حيث سيكون تحرير
العأبا مدينا  ي  اإلس مياجا) لك ا ل كممتو التي  لأاىا  ي احتياليا اليتع العمري والتي نظمتيا الحركا 

 ىمام سعيد. .د  ي األردن المسممين اإلاوانتحت رعايا المراقب العام لجماعا األردنيا 
 4/5/1023، السبيل، عّمان

 
 القدسشرقي المذهبة" مخطط استيطاني جديد عمى جبل المشارف ب الخوذة" .30

عن ماطط "الاوذة الماذىبا" اتستيطانيت الذي تسعى سمطات اتحت ل  3/5 كا ف يوم الجمعا :الأدس
لتنييذه عمى جبل الم ارف بالأدست بإ راف من رايس دولتيا  معون بيريز. و وضع  اري  بو دياب 

 ن سمطات اتحت ل الماتميا  نيت وعضو لجنا الد اع عن  راضي وعأارات سموان لوكالا معا  النا ط الميدا
 ي الجز) ال رقي عمى جبل  إقامتوعن انتيا) كا ا الترتيبات لمم روع اتستيطاني الجديدت المنوي   عمنت

 دونما. 30الم ارفت مأابل الجامعا العبريا بمحاذاة مست يى ىداسات عمى مساحا 
ودرت بعد احت ل الأدس ومن  من   إلىر  بو دياب و  ا ن األرض ىي ممك ألىالي قريا العيسويات ص 

المبنى   نمواقف لمسياراتت وتعتبر الواجيا الجنوبيا لأريا العيسويا. وليت  إلىاستاداميات وحاولت  يما بعد 
مترا ت ويمكن  30تياع طوابقت وسيضم مرا ق ماتميات بار  20سيأاذ  كل الأبا "الاوذة"ت ويتألف من 

 م اىدة البنا) الضام من مدينا رام اهللت ومنطأا غور األردنت وقر  العيزريا و بو ديس.
لمموروث العممي واليأا ي والحضاري  انو سيكون متحيا    عمندياب انو   بووعن استادامات المبنى  وضع 

لت ووزارة العموم والتكنولوجيا اإلسراايميات ووزارة وبنا) المبنى بمديا اتحت  إن ا)لمعالم  ين تاين. وي ارك  ي 
 ت وبدعم وتمويل من "الوكالا الييوديا". ار عدة محسسات و ركات  إلى إضا ااإلسكانت 

ىذه المرة األولى التي ي رف بيا  إن" عمى الماططت وقال: زبيري إ رافدياب عن استغرابو من   بو عرب و 
ن سمطات اتحت ل إ. وقال "ذا ت يعتبر من ااتصاصاتو وص حياتورايس دولا اتحت ل عمى م روعت وى

من "الأبا المذىبا"ت دتلا عمى السيطرة والسيادة العسكريا  عمى الم روع اسم "الاوذة المذىبا" بدت    طمأت
عن المباني  األنظارعمى المنطأات وىذه "الاوذة" بحجميا وتميز  كميا ستكون مميتا لمنظرت بيدف صرف 

الطاب  الييودي  ي المدينات ومحاولا لمحاكا  وإلضيا)لمعالم العربيا اإلس ميا  ي مدينا الأدس من جيات وا
 قبا الصارة.
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ت وبوتيرة متسارعا لعدم "الأدس ال رقيا"تسعى جاىدة لبنا) الم اري  اتستيطانيا  ي  "إسراايل" إنوقال 
 عاصما لمدولا اليمسطينيا. إع نيا إمكانيا

 4/5/1023، ًا اإلخباريةوكالة مع

 
 ةفمسطينيين بينهم طفمين في مخيمات الالجئين بسوري سبعة استشهاد .32

ت جرا) استمرار اليجمات عمى مايمات 1/5 والاميس 3/5 الجمعا ي مسطينيينت يوم 7است يد  :غزة
ا)  يدا) قضوا جر  4ت  ن "الأدس دوت كوم"وقالت مصادر ااصا لو .اال جاين اليمسطينيين  ي سوري

 قصف عنيف تعرض لو "سوق الاضار المركزي"  ي مايم اان ال يع بريف دم ق.
 وال يدا) ىم: الطيل محمد نو لت ومالك نو ل ونجمو الطيل ب ر نو لت و ييم ظاىر.

 إصاباعن   سيرىذا الأصف الذي استيدف سوق الاضار والمناطق الأريبا منو   نو كدت ذات المصادر 
ن الطواقم الطبيا تجد   إلىبجراح اطرة جدا ت م يرة   صيبوابا  عمى األقل مصا 21ت بينيم  اصا   50

صعوبا  ي معالجا الجرحى بسبب عدم تو ر المواد الطبيا والع جيا ال زما بيعل استمرار الحصار عمى 
 عمى التوالي. 217المايم لميوم الو 

قناص  ي   طمأياتعرضو لطمأات ناريا كما است يد اليمسطيني إحسان قدورة من سكان مايم اليرموك جرا) 
منطأا السبينات  يما است يد اليمسطيني  حمد طو جرا) قصف تعرض لو محيط مسجد  مسطين بمايم 

 اليرموك ل جاين جنوب دم ق.
و ي مايم حماةت  قدم مسمحون من األمن السوري عمى إعدام ال اب اليمسطيني محمد قاسم رميا 

 بالرصاص.
 4/5/1023، القدس، القدس

 
 خالل قم  االحتالل لممسيرات المناهضة لالستيطان و"الجدار" اإلصابات عشرات .33

كتب مندوبو "األيام"ت "و ا"ت "معا":  صيبت  مست الع رات من المواطنين والمتضامنين األجانب 
 ل والصحا يين بالرصاص المطاطي واتاتناق ال ديد نتيجا إط ق الأنابل الغازيا ا ل قم  قوات اتحت

اإلسراايمي مسيرات سمميا مناىضا ل ستيطان والجدارت  ي محا ظات الضيا الغربيات و ي اليوم العالمي 
 لحريا الصحا ا.

 أد  صيبت  مست سبعا مواطنين بالرصاص المعدنيت والع رات باتاتناق بالغاز المسيل لمدموعت جرا) 
ا ال رقيا  ي رام اهللت عمى  راضييم الميددة قم  قوات اتحت لت  مست تجمعا  سمميا  لمواطني المنطأ

 بالمصادرة لصالع اتستيطان.
كما قمعت قوات اتحت لت  مست مسيرة قريا بمعينت ما  د  إلى إصابا ع رات المواطنين والمتضامنين 
األجانب ون طا) س م إسراايميينت واحتراق مساحات واسعا من األراضي الزراعيا. كما  صيبت  مست 

برصاصا معدنيا  ي الأدمت والع رات باتاتناقت  ي قريا النبي صالع. و ي قريتي الاضر  مواطن
  صيب تسعا مواطنين ومتضامنين  جانب. توالمعصرة إلى الجنوب من بيت لحم

و ي بمدة الاضر إلى الجنوب من بيت لحم اندلعت مواجيات  ي حي  م ركبات بين ع رات ال بان وجنود 
لى إصابا امسا مواطنين بحاتت إغما) وااتناق بالغاز المدم . و ي بمدة بيت  مر اتحت لت ما  د  إ
 جنود إسراايميين بجراح جرا) ر أيم بالحجارة. 4ت كما  صيب مواطنا   25  صيب مال مدينا الاميلت 
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و ي قريا كير قدومت  رق قمأيميات  صيبت  مست صحا ي بجروح متوسطا  ي الر ست والع رات بحاتت 
  جرة زيتون. 40ناق بينيم نسا) و طيالت واحترقت اات

اتحت لت مسا)  مست  تيين من بمدة عزون  رق قمأيميات و غمأت البوابا  من جيا يانيات اعتأمت قوات
الغربيا لمبمدة والتي تربطيا م  المحيط الاارجي. كما اعتأمت قوات اتحت لت  مست  ربعا مواطنينت بعد 

 اقتحاميا مدينا جنين وبمدتي قباطيا ويعبدت كما  غمأت حاجز الجمما العسكريت  مال  رقي جنين.
 4/5/1023، يام، رام اهللاأل

 
 اإلسرائيمية" تستهدف مراكب الصيادين في غزة البحرية" .34

 تحت الزوارق الحربيا اإلسراايميات  ي ساعا مبكرة من  جر اليوم السبتت نيران  سمحتيا الر ا ا  :غزة
ر  منيا اليأيما نحو مراكب الصيادين قبالا سواحل المنطأا ال ماليا الغربيا لأطاع غزة. وقالت مصاد

ت  ن الزوارق المتمركزة  ي عرض سواحل منطأا السودانيا  طمأت قذييا واحدة ومن يم "الأدس دوت كوم"لو
 تبعتيا بإط ق النار اتجاه مراكب الصيادين بكيا ا و جبرتيم عمى اتنسحاب إلى مناطق قريبا من 

  ي مراكب الصيادين.ال واطئ. و  ارت المصادر إلى  نو لم يبمو عن وقوع إصابات  و  ضرار 
 4/5/1023، القدس، القدس

 
 
 

 طفاًل الشهر الماضي 30من الخميل بينهم  فمسطينياً  210اعتقل  االحتالل .35
يمسطيني  ن سمطات اتحت ل اعتأمت ا ل ال ير الماضي مااا وع رين الك ف نادي األسير  :الاميل

 يات بينيم  كير من ي يين طي  .مواطن ا  مسطيني ا من الاميل الواقعا  ي جنوب الضيا الغرب
 4/5/1023قدس برس، 

 
 عمى فمسطيني من غزة عاماً  31صهيوني بالسجن  عسكري ُحكم .36

قال عبد اهلل قنديلت الناطق اإلع مي باسم جمعيا "واعد" لألسر  والمحررين: "إن محكما عسكريا  :غزة
ن يونس الواقعا  ي جنوب قطاع حكم ا عمى زكريا عمي السميري من اا 1/5صييونيا  صدرت الاميس 

سنات وذلك بعد اتيامو بمأاوما اتحت ل". وكانت قوة عسكريا صييونيا قد اعتأمت  31غزة بالسجن لمدة 
 .5/9/1007السميري و أيأو االد ا ل توغميا  رق اان يونس  ي 

 3/5/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم

  
 ينية عبر زرع أجهزة تشويشيحرم األسرى من اإلذاعات الفمسط االحتالل .37

 كدت ميوضيا األسر  والمحررين التابعا لحركا  تع  ي قطاع غزة  ن إدارة السجون اإلسراايميا قامت  :غزة
بزرع  جيزة ت ويش ب كل واس   ي كا ا السجون "لمن  األسر  اليمسطينيين من سماع  ابار ذوييم عبر 

وحيدي الماتص ب حون األسر  والمحررين  ي تصريع و وضع ن أت ال اإلذاعات المحميا اليمسطينيا".
قدس برس نساا عنو  نيم تمأوا رسالا من األسر  تييد بأن إدارة وكالا  تمأت 3/5مكتوب لو يوم الجمعا 
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إلى  ن اتحت ل  السجون اإلسراايميا ت ن حمما إلكترونيا ضد األسر  لضرب  جيزة اتتصالت م يرا  
 لتغطيا والتعتيم عمى جراامو التي ترتكب  ي السجون  بحق األسر "."ييدف من ا ل ىذه الحمما ا

 3/5/1023قدس برس، 
 
 1021انتهاكًا إسرائيميًا ضد الصحافيين في  244 :اإلعالم الحكومي في غزة مكتب .38

انتياكا  إسراايميا  ضد الصحا يين  244 ي قطاع غزةت  مست  نيا ويأت  اليمسطينياغزة:  عمنت الحكوما 
اليوم "وىو بميابا وزارة اإلع مت  ي بيان لمناسبا  توندد المكتب اإلع مي الحكومي لعام الماضي.ا ل ا

مايوت باتعتدا)ات اليوميا التي ينيذىا جنود اتحت ل  / يار 3الذي يصادف  "العالمي لحريا الصحا ا
 والمستوطنينت عمى الصحا يين  ي الضيا الغربيا المحتما.

صحا يا   24ت إع ميا  مسطينيات  إن قوات اتحت ل اإلسراايمي تعتأل  ي سجونيا وو ق ىياات وتجمعا
  مسطينيا .

ودعا المكتبت المجتم  الدولي والمحسسات المعنيا كاتتحاد الدوليت وجمعيا حمايا واتعتدا)ات 
لمجال  مام واتعتأاتت بحق الصحا يين. وطالب بضرورة تعزيز الحريات الصحا يا  ي الضيات وا  ساح ا

استمرار احتجاز العديد من الصحا يين  ي "الصحا يين لمعمل بحريا وممارسا مياميم ب كل طبيعيت مدينا  
. وطالب السمطا باإل راج اليوري عن الصحا يين ووقف سياسا اتعتأال عمى "سجون  جيزة  من الضيا

 ي حين   اد بالحريات اإلع ميا  امييا مينيا والسماح ليم بحريا العمل وممارسا مياميم اإلع ميات
 . "غير مسبوقا"والصحييا  ي قطاع غزة واعتبرىا 

 4/5/1023الخميج، الشارقة، 
  
 انتهاًكا لمحريات اإلعالمية منذ بداية العام في األراضي الفمسطينية 81": مدى" .39

ليمسطيني "يعيش  وضع المركز اليمسطيني لمتنميا والحريات اإلع ميا "مد "  ن الصحيي ا :رام اهلل
محاوتت إلسكاتوت من ا ل اتنتياكات المتواصما بحأو وبحق الوساال  استمرار وضاعا  صعبا  ي ظل 
ت 3/5الجمعا  يوم قدس برستوكالا وقال مركز "مد "  ي بيان صحيي تمأتو  اإلع ميا  ي  مسطين".

حريا الصحا ا  ي ظل  وضاعا  صعبا بمناسبا اليوم العالمي لحريا الصحا ا "يطل عمينا اليوم العالمي ل
 يعي يا الصحييون الذين ت زالوا يناضمون من  جل حريا الكمما والصورة".

انتياكا  بحق الحريات اإلع ميا  ي  81وك ف النأاب عن  ن المركز رصد منذ بدايا العام الحالي 
اليترة نيسيا من العام الماضيت  انتياك ا عن 23 مسطينت مبينا   ن ىناك ارتياع ا  ي اتنتياكات بمأدار 

 انتياكا . 69الذي رصد المركز ا لو 
 59و  ار إلى  ن وتيرة اتنتياكات بحق الصحييين من قبل قوات اتحت ل منذ بدايا العام وصمت لو 

 من نيس اليترة. 1021انتياكا  ا ل العام  41انتياكا  مأارنا م  
 3/5/1023قدس برس، 

 
 في الضفة لتعزيز التمسك بـ"حق العودة" لرسم جداريات دعوات .41

دعت جمعيا  مسطينيا الينانين ال باب  ي الضيا الغربيا المحتما لمم اركا  ي مبادرة لرسم  :رام اهلل
جداريات تعزز التمسك بو"حق العودة" ل جاين اليمسطينيين إلى ديارىم التي ىج روا منيات وتوعي بحيييات 
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وقال المدير التنييذي لو"جمعيا منتد   ا ل  يام ذكراىا الاامسا والستين. النكبا اليمسطينيا التي تدال
قدس برس نساا عنو: إنو "انط قا من الدور الذي وكالا رامي صوان  ي يبان صحيي تمأت  .التواصل" م

نأوم بو الجمعيا  ي الد اع عن قضيا ال جاينت وذلك من ا ل م روع حق العودة ل جاين اليمسطينيين 
سنعود"ت المتواصل من سنواتت ر ينا  ن نعزز م اركا ال باب من ا ل رسم لوحات جداريا عمى مداال "

مايمات الضيا الغربيات تيدف إلى امق حالا من الوعي بموضوع النكبا وحق العودة حسب الأرارات 
 الدوليا والعربيا وبنا) مجموعات ضاغطا لمن تمأى مياىيم الوعي السابأا".

 4/5/1023قدس برس، 
 

 تالحق المقدسيين... حتى في أراضي السمطة "إسرائيل: "تقرير .40

التي تعيش  ي مدينا رام اهلل  ي الضيا الغربيا قبل  يام  "ت م جمال"تمأت المأدسيا : محمد يونس –رام اهلل 
 مكالما ىاتييا من  ركا لمبريد تاطرىا  نيا تريد إيصال طرد بريدي مستعجل إلى زوجيات وحصمت منيا
عمى العنوان. وبعد دقااقت  وجات بميت ي ىياا التأمين الوطني اإلسراايمي يطرقون عمييا الباب منتحمين 

 صيا عمال بريدت ليويأوا  ن العااما تعيش  ي رام اهلل وليس  ي مدينا الأدس.
جردت ىذه قد ت يبدو ىذا الابر مييرا  ألحدت لكنو حتما  سيكون  كير من ميير إذا عارف  ن ىذه الادعا 

 العااما من حأيا  ي اإلقاما  ي مدينا الأدس.
 ليا  وضعا  قانونيا  استيناايا  ت  بيو لو  ي العالمت إذ  190ويعيش  ىالي مدينا الأدس ال رقيا البالو عددىم 

ت  يحتم عمييم الأانون اإلسراايمي المطبق عمى المدينات إيبات إقامتيم  ييا لمدة ي ث سنوات متتاليات وا 
  أدوا حأيم  ي البأا)  ييات وت حتم عمييم البحث عن بمد  ار.
عمى  ىالي  "الداول إلى إسراايل ومركز الحياة"و رضت الحكوما اإلسراايميا الأانون الذي  طمأت عميو اسم 

المدينا بعد احت ليا وضميا إلى الدولا العبريات وذلك با ف باقي  جزا) الضيا الغربيات بيدف التامص 
 سكانيا تدريجا  واستبداليم بمستوطنين.من 

 لف عااما من الأدس من حأيا  ي اإلقاما  ي المدينا  25وو ق إحصا)ات متطابأات  إن إسراايل جردت 
 بعد  ن سحبت منيا بطاقات اليويا تحت ذريعا مااليا ىذا الأانون.

الحياةت إن  جريدةاذ زعتري لت التي تعني بالد اع عن حأوق  ىالي الأدس مع"المأدسي"وقال مدير محسسا 
 عدادا  كبيرة من  ىل الأدست بينيم ط ب درسوا  ي جامعات اارج الوطنت  أدوا بطاقات ىويتيم المأدسيات 

 وتحولوا إلى تجاين بسبب عدم قدرتيم عمى إيبات إقامتيم  ي المدينا ا ل ي ث سنوات متتاليا.
العمل  و السكن اارج المدينا بسبب عدم توا ر  رص ويضطر الكييرون من  ىل الأدس إلى الدراسا  و 

اإلقاما والدراسا والسكنت ما ييدد بيأدانيم حق اإلقاما  ييا. وت يجد كيير من العاا ت  رصا لمسكن  ي 
المدينا بسبب اترتياع الياال  ي  سعار  و  جور ال أق وضرااب األم كت ما يضطره لمسكن  ي المناطق 

 الغربيات اصوصا مدينا رام اهلل وسط الضيات العاصما اإلداريا لمسمطا اليمسطينيا. المجاورة  ي الضيا
دوترت تضاف إلييا ضريبا  2500-800وتتراوح األجرة ال يريا لم أا الصغيرة والمتوسطا  ي الأدس بين 

 2100بمو األم ك. وقال صحا ي مأدسي يعمل  ي ىياا اإلذاعا والتميزيون  ي رام اهللت إن  جرة  أتو ت
 دوترت وىو ما يساوي راتبو ال يريت األمر الذي يضطره لمبحث عن عمل إضا ي بصورة دااما.
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وت حق  رق التأمين الوطني سكان الأدس  ي الضيا إليبات  ن مركز حياتيم انتأل إلى اارج المدينات ما 
ا)ات لم   م العاا ت ألبنا) يمكنيا  وت  من وقف التأمين عنيمت وتاليا  سحب بطاقات ىويتيمت ووقف إجر 

  سرىمت  ي حال زواجيم من حمما ىويا الضيا  و جنسيات  ار .
ويما من  ىل الأدس من يضطر إلى السكن  ي رام اهلل لزواجو من  جانب  و من  مسطينيين من سكان 

 الضيا. الضيا. ويأدم ىحت) طمبات لم   مل لعاا تيمت لكنيم ييأدونيا  ور اكت اف  نيم يعي ون  ي
كما يضطر بعض  ىالي الأدست اصوصا  من ذوي العاا ت الكبيرةت إلى السكن  ي رام اهللت والى استاجار 
 أا صغيرة  ي الأدس لمحياظ عمى عنوان  ي المدينا لحمايا حأو  ي اإلقاما  ييا. لكن السمطات 

ل عدد من ىحت) المواطنين إن اإلسراايميا تدىم ىذه ال أق والبيوت لمتحأق من إقاما سكانيا  ييا. وقا
ميت ي التأمين ييت ون الي جات وينب ون النيايات والحمامات  ي ىذه ال أق لمتأكد من  نيا مسكونا. 
وقالت سيدة من الأدس تعيش  ي رام اهلل إن موظيي التأمين اإلسراايمي يمتأطون صورا  بصورة سريا 

 مساكنيم  ي رام اهلل. لمواطنين مأدسيين  ينا) اروجيم صباحا  من  بواب
لم  ال مل لجمي  اليمسطينيين  ي إسراايلت بمن  ييم سكان  1001و وقيت السمطات اإلسراايميا منذ عام 

الأدس ال رقيا. وقال الزعتري إن جمي  قضايا لم ال مل المنظورة  مام المحاكم  ي ىذه المرحما تعود إلى 
 .1001ما قبل عام 

ميا الراميا إلى تأميص عدد سكان الأدس اليمسطينيين إلى  قل عدد مكمن عمى وت تأتصر السياسا اإلسرااي
قاما المستوطنات عمييات ومصادرة  م ك  سحب اليويات بل تمتد لت مل مصادرة األراضي العامات وا 
الغاابين وتحويميا إلى جمعيات إسكان ييوديا  و محسسات حكوميات و رض الضرااب الباىظا عمى 

 اجر وغيرىا.المساكن والمت
مستوطنا عمى  راضي مدينا الأدس ال رقيا بعد احت ليات وطوقتيا بي ث كتل  25و قامت إسراايل 
التي تضم يماني  "معاليا  دوميم"التي تضم  رب  ع رة مستوطنات و "غوش عتصيون"استيطانيا ىي 
 التي تضم  رب  مستوطنات. "غيعات زايف"مستوطناتت و

راايميا المتعاقبات بالتعاون م  جمعيات استيطانيا عديدةت بحمما لمسيطرة عمى كما قامت الحكومات اإلس
العأارات العربيا وتحويميا إلى المستوطنين. ويبمو عدد الييود  ي البمدة الأديما من الأدس  ربعا  تف 

 150يعي ون  ي حارة الييودت  يما وصل عدد المستوطنين  ي الأدس ال رقيا إلى  1500مستوطنت منيم 
 اليا ت وىو عدد قريب من عدد سكانيا اليمسطينيين.

وحدة سكنيا جديدة  ي الأدس ال رقيا ضمن  9600و قرت الحكوما اإلسراايميا العام الماضي اططا  لبنا) 
مساعييا الراميا إلى تيويد المدينا وجعل سكانيا اليمسطينيين  قميا وسط غالبيا ييوديات والحيمولا دون 

يمسطينيين  ي  ي حل سياسي مستأبمي. وتضمنت اطط البنا) إقاما مستوطنتين جديدتينت إعادتيا إلى ال
غيعات "ت  ي الأدس األولىت واليانيا جنوب المدينات وتسمى "2إي "األولى  رقي المدنيات وتسمى 

 "معاليو  دوميم"وحدة سكنيات مدينا الأدس بكتما  3600. وتربط المستوطنا األولى التي تضم "حمتوس
اتستيطانيا  رقي المدينات وتيصل وسط الضيا عن جنوبيات  يما تكمل اليانيا  صل مدينا الأدس عن بيت 

 لحم.
وقال الابير اإلسراايمي  ي البنا)  ي الأدس دانييل سيدمانت إن اطط البنا) الجديدة  ي الأدس ال رقيا 

. ور    ن 2967نذ احت ليا عام  ي الماا من اطط البنا) التي جر  تنييذىا  ي المدينا م 10تساوي 
 ."إنيا)  رص الحل السياسي م  اليمسطينيين"اليدف من ورا) ىذه الاطط ىو 
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من جانبوت قال رايس داارة الارااط  ي جمعيا الدراسات العربيا  ي الأدس اميل تو كجي إن إسراايل تعمل 
وييدف إلى زيادة عدد  "1010س الأد"عمى تحأيق م روعين استيطانيين كبيرين  ي الأدست األول يسمى 

وييدف إلى  "الأدس الكبر "الييود  ي الأدس ال رقيا ليصبع  كبر من عدد اليمسطينيينت والياني م روع 
  ي الماا من الضيا. 20ضم 

 4/5/1023، الحياة، لندن

 
 2948وفمسطينيي  الغربية لمتعاون االقتصادي بين الضفة دعوة .42

ايا المستيمك اليمسطيني إلى تعزيز اتقتصاد الوطني اليمسطيني من ا ل دعا اتحاد جمعيات حم :رام اهلل
و كد اتتحاد  ي بيان  وتسييل داول البضاا  اليمسطينيا. 48 تع األسواق  مام المنتجين من  مسطيني 

السبت عمى ضرورة "توسي  مأاطعا البضاا  اإلسراايميا وبضاا  المستوطنات  اليوم قدس برسوكالا تمأتو 
عطا) األولويا لممنتجات اليمسطينيا  ي داال ما يسمى بالاط األاضر وت يعيل دعم المنتج الوطني وا 

ألسواقنا بعد التأكد من  ن ر س المال بكاممو يممكو  مسطينيين من داال الاط األاضرت و ن تعتبر منتجات 
 وطنيا وليا اتولويا البضاا  اتجنبيا واإلسراايميا الواجب مأاطعتيا".

ا رايس اتحاد جمعيات حمايا المستيمك عزمي السيواي إلى "إ راك المنتجين اليمسطينيين من داال ما ودع
والدوليا جنب ا إلى جنب  واإلقميميايسمى بالاط األاضر بكا ا اليعاليات اتقتصاديا وبالمعارض المحميا 

 ".67دولا  مسطين المحتما عام   راضيم  المنتجين اليمسطينيين العاممين  ي 
من الضيا الغربيا وقطاع   عمالوطالب ال يواي "بضرورة عودة ر س المال واتستيمارات التي قام رجال 

والتي تأدر حسب بعض  اإلسراايميينغزة بت غيميا  ي داال إسراايل و ي المستوطنات م   ركا) من 
الدورة  إلىعود مميار دوتر من  جل  ن ت 5.8 إلىمميار دوتر وتصل  1.8الاجولا ب  اإلحصا)ات

اتقتصاديا لدولا  مسطين مما يعزز اقتصادنا الوطني ويحميو من اتنييار ويسيم  ي تعزيز صمودنا"ت 
 عمى حد تعبيره.

 4/5/1023قدس برس، 
 

 موقف وزراء الخارجية العرب من تبادل األراضي م  "إسرائيل"سعيد ينتقد  همام .43
ان المسممين ىمام سعيد ا ل كممتو التي  لأاىا  ي احتياليا وجو المراقب العام لساو : رااد صبحي –العأبا 

وزرا) الاارجيا العرب والذين  تجتماعاليتع العمري والتي نظمتيا الحركا اتس ميا  ي العأبا انتأادا تذعا 
بييوديا الدولا  واتعترافيريدون من ا لو مبادلا الكيان الصييوني بأراضي مأابل  راضي  ي  مسطين 

طبا اياىم بأن التاريخ لن يرحيم وال عوب ستحاسب كل من ييرط بأرض  مسطين مااطبا  ي الوقت ماا
 ن  إلىذاتو الحكام بأن يعودوا الى ر دىم ويييأوا من غيمتيم محكد  ن  رض  مسطين ليست ممكيم وم يرا 

 .ال عوب ستصير جحا ل لتحرير بيت المأدس والتاريخ لن يرحم  حدا
 4/5/1023السبيل، عمان، 

 
 القدس وفمسطين ستناالن الحريةو لن تختفي  الفمسطينية قضيةال: المصريطاهر  .44

قال رايس مجمس األعيان طاىر المصري إن الصييونيا عممت وتعمل عمى مسع : إيياب مجاىد -عمان
ن كل جيد يو ر المعر ا تسم  ارع او مدينا او قريا  مسطينيا ىو جيد مأدر.  الذاكرة اليمسطينيات وا 
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لمباحث والمحرخ د. ربحي حموم  ي «  مسطين عبر الويااق»و ضاف ا ل حيل توقي  الموسوعا التأريايا 
ليعرف  كير عن  مسطين وحأيأا « الغرب»جزايا الياني  ن ىذه الموسوعا يجب ان يتم توجيييا الى 

لعربيا بحاجا ألن وقال المصري ا ل الحيل الذي اقيم  ي مجم  النأابات المينيا إن األما ا وجودىا.
يكون ىناك مراج  لمغرب  ي ىذا اتطارت مبينا  ن ىناك العديد من النضاتت التي تيدف الى تحرير 
 مسطين منيا نضاتت سياسيا وبحييات م ددا عمى  ن قضيا  مسطين لن تذوب ولن تاتييت و ن الأدس 

 و مسطين ستناتن الحريا.
 4/5/1023الدستور، عمان، 

 
 عبر منفذ طابا البرى إسرائيمياً  سائحاً  2933سيناء تستقبل  جنوب منتجعات .45

سااحا   2933ت الجمعااليوم  السياحيااستأبمت منتجعات جنوب سينا) : ىاني األسمر - جنوب سينا)
عبر منيذ طابا البريت  ي طريأيم لأضا) اجازاتيم  اإلسراايميااسراايميا  جميعيم قادمون من منطأو اي ت 

 م كي. سيارة 85الي عبور  باإلضا اعات طابا ونويب  ودىب و رم ال يخت بمنتج ال يريا
ا  ي طريأيم  2513ااريت غادر المنيذ  جيامن  الي اسراايلت واستأبمت جزيره  رعون بطابا  لمعودةسااح 
 سااحا  من ماتمف الجنسيات لم اىده قمعو ص ح الدين وجزيره  رعون. 252

 
 32"برادا" و 88معتمر ا عمي متن اتوبيس سياحي و 49راكب ات و 759ري كما استأبل مينا) نويب  البح

 م كي. سيارة 1 احنو و 14"برادا" و 88ركابا  و 190م كيت بينما غادر المينا)  سيارة 61 احنو و
 4/5/1023األهرام، القاهرة، 

 
 إلى غزة طبيةمساعدات ترسل  سعوديةال .46

الرحما الرابعا من الجسر الجوي بين السعوديا والعريش  ن  تالرياضمن  4/5/1023الحياة، لندن، ن رت 
الممك  المأدما منوصمت إلى مطار العريش الدولي  ول من  مس لنأل المساعدات والمستمزمات الطبيا 

طارق ااطر  ن  .و وضع مميل وزارة الصحا المصريا د اهلل بن عبدالعزيز لمست ييات قطاع غزة. عبد
ن من األدويا والمستمزمات الطبيات وتم تيريو الحمولا ونأميا إلى معبر ر عت  طنا 20الرحما تأل نحو 

 والتنسيق إلدااليا إلى قطاع غزة.
الد عا الاامسا من المساعدات .د  ن د.ب. ت نأ   عن وكالا ه4/5/1023الخميج، الشارقة، و ضا ت 

 إلى مطار العريش الدوليت  وصمتت  مستت السعوديا الطبيا المأدما لم عب اليمسطيني  ي قطاع غزة
طنا  من  21وقال وكيل وزارة الصحا بمحا ظا  مال سينا) طارق ااطرت إن الد عا الاامسا تأل نحو 

األدويا والمستمزمات الطبيا. و ضاف  نو يجري تيريو الحمولا ونأميا إلى مينا) ر ع البري والتنسيق إلدااليا 
 .إلى قطاع غزة

 
 ين عباس ونتنياهو في بكين األسبوع المقبل        صيني لترتيب لقاء ب مقترح .47

 بوودت الصووين اسووتعدادىا لترتيووب لأووا) ينووااي بووين راوويس السوومطا اليمسووطينيا محمووود عبوواس وراوويس : الناصوورة
رة إلى بكين األسبوع المأبل. و وردت اإلذاعا العبريا  الوزرا) اإلسراايمي بنيامين نتنياىوت ا ل زيارتيما المأر 

دت تصووريحات ناسووبت لمناطأووا بمسووان وزارة الاارجيووا الصووينيا وجووا) 3/5ا اإللكترونوويت الجمعووا هعمووى موقعيوو
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 ييووا  ن ب دىووا سووتكون مسوورورة لترتيووب ميوول ىووذا المأووا) لممسوواىما  ووي د وو  المسوويرة السياسوويا  ووي المنطأووات 
 وذلك إذا ما  بد  كل من عباس ونتنياىو رغبتيما  ي ذلكت عمى حد قوليا.

 3/5/1023قدس برس، 
 

 دولية تطالب بالضغط عمى "إسرائيل" لوقف هدم منازل الفمسطينيين مؤسسة 26 .48
محسسا إغايا دوليا قادة العالم بالضغط عمى الحكوما الصوييونيات لمتوقوف  وورا  26طالبت : الأدس المحتما

را) عمميوات  مسوطينيات جو 51عن ىدم المنوازل اليمسوطينيا وبنوا) المسوتوطناتت وذلوك بعود  سوبوع مون تيجيور 
وقالت ىذه المحسسوات  وي  اليدم التي نيذتيا سمطات اتحت ل األسبوع الماضي  ي المناطق المصنيا هجد.

د إن عمميات اليدم التي نيذتيا سمطات اتحت ل منوذ مطمو  العوام الجواري طالوت 3/5بيان صحيي الجمعا ه
 مما.منازل  ي المنطأا المصنيا هجد الااضعا لسيطرة صييونيا كا 103

وطالب البيانت قادة العوالم بمسوا)لا سومطات اتحوت ل تنتياكيوا الأوانون الودوليت بسوبب ن واطيا اتسوتيطاني 
 وىدم البني التحتيا المدنيا والتيجير الأسري.

وموون بووين المحسسووات الموقعووا عمووى ىووذا البيووان كوول موون محسسووا "مسوواعدات ال ووعب النرويجووي" و"دياكونيووا" 
وع" ولجنا "ادما األصدقا) األميركيين" و"المساعدة الطبيا لميمسطينيين" و"المجموس ومحسسا "العمل ضد الج

النرويجي ل جاين" و"العمول اإلنسواني البولنودي" و"مركوز كوارتر" و"اتتحواد الموويري الودولي" ومحسسوا "الطيول 
 اليولنديا".

ت ممنيجوات وتسوببت بانت وار الموقعا عمى البيانت إلى  ن عمميوات اليودم " صوبح 26و  ارت المحسسات الو 
التيجير  ي مناطق هجد  وي الضويا الغربيوا" م ويرة إلوى  نوو ت يمكون لأوادة العوالم "غوض الطورف عون ت وريد 
األطيووال وكبووار السوون موون منووازليمت إل سوواح المجووال لتوسووي  المسووتوطنات اإلسووراايميا غيوور ال وورعيا". وقووال 

 ل بساطات يجب  ن يتوقف ذلك".المدير الميداني لمركز كارترت ديييد  يييش "بك
 3/5/1023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 اإلسرائيميةبورز" تخفض التصنيف االئتماني السيادي لمعممة  اند"ستاندر  .49

ايضووت وكالووا "سووتاندر انوود بووورز" تصوونيييا السوويادي اتاتموواني الطويوول والأصووير اتموود : ا ف ب -الأوودس 
 يا لمعمما اتجنبيا وتوقعيا ا اق مستأرة.لمعمما اتسراايميا م  ابأا) تصنيي

 يما يبأى  2-ايو+/ايو إلى 2-/ايو-وقالت "ستاندر اندر بورز" ان تصنيف العمما المحميا تراج  من ايو ايو
 .2-تصنيف العمما اتجنبيا عند ايو+/ايو

 األايورنييوذد الموالي وقالت الوكالا انيا استندت  ي تأييميا عمى "اتنزتق هاليرق بين سعر الطموب وسوعر الت
واضووا ت "موو  ذلووك نعتأوود ان نسووبا الوودين الحكووومي  ه...د وضووغوط اسووعار الصوورف وتنووامي سوووق المنووازل".

ونأل موق  وزارة المال عمى اتنترنوت عون الووزير يوااير  المتوسط". األمداتجمالي يجب ان تبأى مستأرة  ي 
 تبيد قولو ان قرار الوكالا غير مياجئ.

 4/5/1023، الحياة، لندن
 

 ألف رطل لتدمير موق  نووي إيراني  30البنتاغون يطور "قنبمة خارقة لمتحصينات" زنة  .51
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 عادت وزارة الد اع األمريكيا هالبنتاغوند تصميم  كبر قنبما "اارقا لمتحصينات" بمواصيات : هد .ب . د
ينا  ود اعا . وقال مسحولون كير تحصاألنووي ال كير تأدما  لتمكينيا من تدمير موق  " وردو" اإليراني 

 لف رطل لو  ىميتو إلقناع "إسراايل"  30 مريكيون  مس هالجمعاد إن تطوير ىذه الأنبما التي يبمو وزنيا 
بأن الوتيات المتحدة لدييا الأدرة عمى من  إيران من الحصول عمى قنبما نوويا  ي حال   ل الجيود 

 نو  ن يأوم بيذه الميما بميرده.جيش اإلسراايمي ت يمكالالدبموماسيات و ن 
 4/5/1023، الخميج، الشارقة

 
 والمواليد بمصر يةمريكالواليات المتحدة األب االنتحارة دزيا .50

زيادة معدتت  ت ي تأريرين منيصمين تتناولت نيويورك تايمز األمريكيا: الصحا ا األمريكيات الجزيرة
 % تأريبا  30ليد بمصر. و وردت  ن األولى بمغت نسبتيا اتنتحار بين متوسطي العمر بأمريكات وزيادة الموا

 .ت و ن اليانيا بمغت العام الماضي  عمى ارتياع ليا ا ل ع رين عاما  1020إلى  2999ا ل اليترة من 
د بأمريكات نأمت الصحييا عن مراكز السيطرة عمى 64-35 عن ظاىرة اتنتحار بين متوسطي العمر ه

عدد المنتحرين من ىذه الياا العمريا تجاوز عدد الو يات جرا) الحوادث  األمراض والوقايا منيا  ن
 .33.687بينما بمو عدد و يات الحوادث  38.364المروريات حيث بمو عدد المنتحرين 

 ي كل  لف نسما متجاوزة  31 1021وعن زيادة المواليد  ي مصرت  وردت نيويورك تايمز  نيا بمغت عام 
سي  برامج تنظيم األسرة وتوسي  الحم ت الدعاايا لكبع النمو السكاني. و  ارت قبيل تو  2999مستو  عام 

 مميون نسما. 84طيل ليصل إجمالي عدد السكان  1.6إلى  ن العام الماضي  يد وتدة 
 3/5/1023، تالجزيرة. ن

 
 تسمينها إستراتيجياً  "إسرائيل"ثمن استئناف المفاوضات م   .52

 جواد الحمد
كييرا  من التساحتت  1023س األمريكي باراك  وباما إلى المنطأا  ي نيايا مارس/ ذار  يارت زيارة الراي

م مت عمى  ساسيا. وبعيدا  عن منيج التوقعاتت  و منيج  حول  ىدا يا ونتااجيات واإلستراتيجيا التي صا
احبا ليذه التحميل الميتوح المستند إلى مبادئ السياسا األمريكيا دون اعتبار كبير لمتحوتت المص

 التحركاتت  أد اقتصرت ىذه الزيارة  ي النيايا عمى كل  من إسراايلت واألردنت والسمطا اليمسطينيا.
لكن الزيارة حممت مياجآت من العيار اليأيل  يما يتعمق بالتحوتت  ي ال رق األوسطت واإل كاتت التي 

سراايل. ولعل  اقتصار الزيارة عمى ىذه تعاني منيا السياسا األمريكيات والوض  اإلستراتيجي واألمني إل
المعنيا مبا رة بعمميا المياوضات السياسيا حول الأضيا اليمسطينيات والتي تأف موقيا  -األطراف الي يا 

سمبيا  إزا) المتغيرات  ي دول ما بعد الربي  العربيت وت عر بأنيا قد اسرت حميا) كما اسرت محاضن 
التيديد عمى صعيد البعد األيديولوجي من صعود تيار اإلس م السياسي  لسياساتيا الاارجيات واست عرت

 -المستنير إلى مرب  الأوة  ي معظم بمدان اليورات واإلص حاتت وااصا  ي كل من مصر وتونس وليبيا
 لعل كل ذلك يحكد اطورة ما حممتو الزيارة وتداعياتيا المستأبميا.

قب التحول  ي الم يد السوري ما بعد اليورةت سوا) كانت النيايا كما  ن ىذه األطراف الي يا ت تزال تتر 
تسويا سياسيا بين الأو  المتصارعات المحميا منيا  و اإلقميميات  و كانت النيايا يورة حأيأيا تحسس لواق  
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ستراتيجي جديد  ي دول المواجيا العربيات يكون التيار اإلس مي األكير  اعميا وقوة  يوت حسب  سياسي وا 
 التأديرات األولويا لمجريات اليورة السوريا.

وت ير الأرا)ة إلى  نو ت يتوق  من ىذين المسارين ومارجاتيما  ن يادما السياسا األمريكيات من جيات  و 
ستراتيجيا  مطمانا  إلسراايل   ضل مما ىي عميو اآلن من تاو ات   ن ي كل  ي منيما وضعا  سياسيا  وا 

المأابلت  إن  ي ا  منيما قد ي كل حام   إستراتيجيا  قويا  لتغيرات حأيأيا  ي كل من  وانتكاسات إقميميا. و ي
 األردن والسمطا اليمسطينيات باستعادة زام الربي  العربي  ردنيا ت وعبوره الحدود اليمسطينيا.
وتت الي يا التي ليذه اتعتبارات وغيرىا مما قد يتوصل إليو المحممون السياسيون واإلستراتيجيونت  إن التح

را أت وتبعت الزيارة  كمت باليعل عمميا اعتراضيا إلمكانيا تغيير إستراتيجي عميق وواس ت كانت الوتيات 
المتحدة تا ى  ن ي كل حام   قويا ت قد يتمكن من تعديل ميزان الأو  م  إسراايل لصالع الم روع العربي 

ال ت كمود عمى تحجيم إسراايل وم روعيات إن لم نأل واليمسطيني بالتحرير والعودةت والذي سيعمل هح
سياسي ينعكس سمبا  عمى وض  إسراايل كدولا وكيان سياسيت عمما  بأن ىذه المياجآت -تحأيق تغيير جيو

الي ث ت كل اطوة واحدة متكاممات يربط بينيا التوجو اإلستراتيجي الذي   ارت إليو المأالا  نيا ت وىذه 
 المياجآت:

عيا) نأل م -2 مف الأدس والمسجد األقصى إلى ممك األردن اليا مي كمسحوليا قانونيا وحصريات وا 
المياوض اليمسطيني من ىذا العب) اليأيلت المعيق عن التوصل إلى اتياق بين إسراايل واليمسطينيين. وقد 

باتتياق بين الممك  تم ىذا التوا ق برعايا  مريكيا ا ل زيارة  وباما إلى المنطأات والذي تبمور  يما عرف
عبداهلل الياني ممك األردن والمحسسات السياسيا اليمسطينيا الي ث هدولا  مسطينت منظما التحريرت السمطا 

 ي عمانت حيث لم يستط   ي  1023مارس/ ذار 32اليمسطينيادت وقد تم توقيعو  ي األردن  ي يوم األحد 
و كميات وطر ييات ومضمونيات وع قتيا بعمميات  ار  من الطر ين تأديم تيسير مأن  لماطوة وتوقيتيات 

ميل مياوضات الس مت  ي الوقت الذي  سيمت التعميأات غير المنطأيا لبعض المأربين من الطر ين  ي 
 إيارة المزيد من التساحتتت والضبابيا إزا) ميل ىذه الاطوةت و ىدا يا الحأيأيا. 

لتاييف حدة اتضطراب  ي البياا اإلستراتيجيا المحيطا  استاناف الع قات التركيا م  إسراايل -1
بإسراايلت ااصا بعد التحول السياسي  ي مصر بعد اليورةت ووقوف مصر الى جانب المأاوما اليمسطينيا 

عمى قطاع غزةت األمر الذي قد يو ر جز)ا  من  بكا األمان  1021 ي حرب نو مبر/ت رين الياني عام 
يمن متواض  وغير سياسيت باتعتذارت ود   التعويضات التي سيتم التياوض حوليات ال زم إلسراايلت ولو ب

وتاييف اإلغ ق لممعابر اإلسراايميا عمى قطاع غزةت عوضا  عن ر   الحصار السياسي واتقتصاديت الذي 
الأوات  يم سابأا  من ال رط التركي عند بد) توتر الع قات بمأتل األتراك عمى السيينا مرمرة عمى يد 

اإلسراايميات وتستعيد إسراايل بذلك مبدايا  حمييا  إستراتيجا  جا)  أدانو قبيل اندتع اليورات العربيات و أدان 
إسراايل لنظام حسني مباركت الذي كان يتولى تدجين الموقف اليمسطيني وتحأيق ال روط اإلسراايميا عمى 

من الزمان تأريبا ت األمر الذي كان قد تسبب بارتباك اليمسطينيين  ي ماتمف محطات عمميا الس مت لعأدين 
إستراتيجي إسراايميت حيث يار النأاش إزا) التيديدات الوجوديا إلسراايل  ي ىذه البياا اإلستراتيجيات التي 

 تأ  بين المعاديات وغير الصديأا  ي  حس األحوال.
عمى ع قات وطيدة م  تركيا قد تو رت لو ولذلك  إن حمم  معون بيريز هرايس إسراايل الحاليد بالمحا ظا 

هعندما انسحب رجب طيب  1009 رصا تحأق جديدةت لم ينجع ىو  ي تحأيأيا  ي محتمر دا وس عام 
 ردوغان رايس وزرا) تركيات احتجاجا  عمى ما تناولو بيريز من تحريف لمروايا حول الحرب اإلسراايميا عمى 



 
 
 

 

 

           18ص                                    1849العدد:                4/5/1023السبت  التاريخ:

ن نجاح اإلدارة األمريكيا باستعادة روح الع قا بين حمييييا  ي دت وبالتالي  إ1008/1009قطاع غزة عام 
سراايل-المنطأا  يساعد  ي دعم جيودىا  ي تاييف حدة الاساار الناجما عن الربي   -كل من تركيا وا 

 العربي عمييا وعمى إسراايل.
ابأا والمتكررةت تراج  رايس حركا  تع ورايس السمطا اليمسطينيا عن التزامات اتياقات الأاىرة الس -3

والذىاب بدت  من ذلك إلى الدعوة إلى ت كيل حكوما برااستو لس راف عمى انتاابات رااسيا وت ريعيا 
مبا رةت ا ل ي يا  يور من ت كيل الحكوما عمى األكيرت وياعتأد بأنيا تصمم كي تحدي إلى إضعاف قوة 

اتميات وبالطب  منعيا من  ن تنجع  ي ونيوذ حركا حماس  ي المجمس الت ريعي اليمسطيني بأ كال م
انتاابات الرااسا عبر التحكم باتنتاابات  ي الضيا الغربيا ب كل  و بآارت وبتعاون إسراايمي من ا ل 
اعتأال بعض قياديي حركا حماس ومر حييا ا ل  ترة اتنتااباتت  و مضايأتيمت و ل  حركتيم اتنتاابيا 

أيق تراج   عبي عبر الصناديق لحركا حماس وبرنامج المأاوما من بين جموع الناابينت مما يعني تح
جيات ولبرنامج حركا من حركات اإلس م السياسي  ي العالم العربيت لتعويض التراجعات التي مانيت بيا 
الأو  العممانيا  مام ىذا التيار  ي دول اليورات العربيات وااصا  ي كل من مصر وتونس وليبيات من جيا 

ما سيو ره ذلك من  رصا تستعادة قيادة األجيزة األمنيا  ي قطاع غزةت ومرجعيتيا اليتحاويا  ار ت و 
 الممتزما بعمميا التسويا ومياوضاتيا.

األمر الذي قد يعني إعادة محاصرة المأاوما وبرامجيا بصورة ربما  صعب مما تم تنييذه ضدىا  ي الضيا 
لموقف األمريكي الرا ض لمصالحا ميتوحا بين  تع وحماست ت وذلك تماىيا م  ا1007الغربيا منذ العام 

دون  ن تمتزم األايرة ب روط الرباعيات ويعتبر ىذا التوجو عند السيد محمود عباس ىو عمميا إاراج تنييذي 
تلتزام ال رط األمريكيت الذي ت يجعل حماس  ي موض  الأيادة السياسيا لمسمطا لتيرض عمييا  روط 

 الرباعيا.
تستاناف المياوضاتت ولعمو يأتن   -وبرعايا حمييو األمريكي-ذا ىو اليمن الذي قبضو نتنياىو سميا  إذن ى

تحأا  بإط ق سراح عدد من األسر  لدعم موقف رايس السمطات وربما يأوم يانيا بوقف جزاي ليترة محددة 
ل ذلك التوس   اتستيطاني  ي لعمميات التوس  اتستيطاني  ي الضيا الغربيات ومحكد  نو ت يأبل  ن ي م

 الأدس كما حصل سابأا .
السحال الكبير الذي ييرض نيسو عمى المحمل ىو ماذا قبض اليمسطينيون من يمن مأابل ما د عوه باتتياق 
م  األردنت الذي يأضي بتاميصيم من الوصايا الدينيا والأانونيا عمى األماكن المأدسا والمسجد األقصى 

اليا ميت ومأابل تعميق عمميا المصالحا ال امما م  حماس وبأيا اليصاالت التي كانت  لصالع ممك األردن
تيدف إلى إنيا) اتنأسامت وليس إلى إجرا) انتاابات مبكرة قد تزيد اتنأسام اليمسطيني وتحولو إلى اسارة 

ق الموقعا بين محأأا لحماست بدل  ن يحأق بعض المكاسب ليا وليتع وبأيا اليصاالت كما تيترض األورا
 الطر ين وبرعايا مصريا سابأا .

عمى الصعيد السياسيت يمكن  ن يتبين من المعطيات الأااما وسياساتيا لمسنوات الأادما  ن ما يمكن  ن 
يأممو اليمسطينيون المياوضون ىو دولا محقتا الحدود  ي الضيا الغربيات داال السور األمني وقطاع غزةت 

ما اصطمع عميو بالكتل اتستيطانيا هالمستوطنات األمنيا عمى حد تعبير إسحاق وبدون الأدست م  إبأا) 
رابيند تابعا إلسراايلت عبر ضميا الرسمي لدولا الكيانت  يما عرف محارا  بتبادل األراضيت عمى  ن تكون 

ف دولي الدولا اليمسطينيا ىذه منزوعا الس حت وترتبط اقتصاديا بإسراايلت و ن تحظى مستأب   باعترا
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م روطت وبالطب  بدون تطبيق حق العودة ل جاين اليمسطينيينت وذلك  ي حال استحنيت المياوضات بجديا 
 إسراايميا و مريكيات بعد كل ىذه التنازتت.

بالطب  تميل ىذه التوقعات السيناريو األكير تياحت   مسطينيا ت  ما األسو   يو  ن تستأنف المياوضات دون 
د من اتتياقات السياسيات  ي مأابل توسي  داارة ومتطمبات الواجبات األمنيا التي تمأى التوصل إلى مزي

عمى كاىل السمطا لحمايا  من إسراايلت ااصا  ي قطاع غزة بعد تسميم  مره لرايس السمطات وربما ت مل 
 ينيين.ىذه التنازتت مزيدا  من التراج  بمييوم حق العودةت والمركز الأانوني ل جاين اليمسط

لذلك  إن التحميل ليذه المتغيرات ييتع اليرصا لأبول  كرة  ن التحرك األمريكي األاير كان يستيدف 
استعادة إسراايل لوضعيا اإلستراتيجي ما قبل اليورات العربيات و تع اليرصا من جديد ليكرة التسويا 

قت إحداث يأب ميم  ي جدار التأدم السياسيات التي وجَّيت ليا اليورات العربيا ضربا قويات و ي نيس الو 
 المتنامي لتيارات اإلس م السياسي  ي المنطأات لحساب التيارات العممانيا المرغوبا  مريكيا بكل اتجاىاتيا.

حيا) المبادرة العربيا لمس م  التي -و ي حال نجاح جيود استاناف المياوضات اليمسطينيا اإلسراايميات وا 
وقررت التحرك من جديد  ي مسار سبق   مو مرارات  1023 بريل/نيسان 8اجتمعت لجنتيا  ي الدوحا 

 إن الجيد  -إلقناع الجانب األمريكي بص حيتيا كأساس لبنا) س م  امل  ي المنطأا م  إسراايل
اليمسطينيت واألردنيت والعربيت سوف يعمل ليو ر  بكا  مان  كريا وسياسيا إلسراايل من مااطر الربي  

يا والوجوديات ااصا  ي ظل استمرار السياسات العربيا الرسميا السابأا  ي حكم مسار التيكير العربي األمن
بالصراع م  إسراايلت والتي اعتبرت نظريا اتعتراف بإسراايل والتعايش معيات وبالتالي إطالا عمرىات  ساسا  

 إستراتيجيا  من  سسو  يما عرف بايار الس م اإلستراتيجي عربيا .
طار لم روع التحرير يصبع وبذلكت   إن تعويل قو  المأاوما اليمسطينيا عمى دول الربي  العربي كحاضنا وا 

محل   كت حيث  ن ما كان تحأيأو ممكنا  بجيود معأولا يصبع تحأيأو  صعبت ويتطمب جيودا  جبارة 
الوض  اليمسطيني محيو ا بالعديد من اإلاياقات والعأبات العربيات حتى من دول اليوراتت نظرا  إلى  ن 

 الحامل والسأف الذي يعمل  ي إطاره الموقف العربيت الرسمي ااصا. -وت يزال- كل تاريايا  
بزيارة الرايس  وباما ونجاحاتو الي يا التي ذكرنا  نيا ت -من جيا  ار ت  ظيرت التحركات األمريكيا األايرة 

ات ىذه المساراتت واجتماع المجنا العربيا لمس م  ي وزيارات وزير الاارجيا جون كيري ال حأا لتنييذ التزام
 ن قدرة الوتيات المتحدة عمى استعادة زمام المبادرة ما زالت  -الدوحا عمى  صدا) ىذه اإلنجازات األمريكيا

قويات  ي مأابل العجز الذي تبديو قو  المأاوما اليمسطينيا والمبنانيات من جيات والأو  اليوريا الحاكما  ي 
اليورات العربيا عن استيمار المتغير لصالع تعديل المسار السياسي العربيت المحبط سابأا   ي التعامل  دول

 م  الصراع العربي اإلسراايمي والأضيا اليمسطينيات من جيا  ار .
ويبدو  ن اليرصا والمطمب  صبع ناضجا  عربيا و مسطينيات لمبحث عن سبيل إلعادة رسم وبمورة الرحيا 

تيجيا العربيا ال عبيا والرسميا وسياساتيما  ي التعامل م  الصراع والأضيات وقد ت كل المبادرة التي اإلسترا
يسعى مركز دراسات ال رق األوسط لبمورتيا من ا ل عأد محتمر عربي  كاديمي سياسي لتحأيق ىذه 

د اليوراتت إضا ا إلى الغايات اطوة جادةت تحتاج إلى تبنييا ب كل جاد من قيادات اليوراتت ودول ما بع
الأيادات اليمسطينيا المعنيات وتحتاج مسبأا  إلى التايف من  عبا) و يأال سياسات ومواقف ضعييا 

 وميزومات مورويا من الحالا العربيا ما قبل اليورات والربي .
 3/5/1023الجزيرة.نت، 
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 ياسر الزعاترة

وزير الاارجيا األمريكي جون كيري لمصحا يين بعد لأااو بوزرا) اارجيا البحرين ومصر واألردن ارج 
وقطر ومسحولين من لبنان والسعوديا والسمطا اليمسطينيا والجامعا العربيا  ي دار ضيا ا الرايس 

واإلسراايميين ينبغي  ن األمريكيق ارج ليعمن  ن و د الجامعا العربيا قد  كد لو  ن اتتياق بين اليمسطينيين 
م  هاحتمالد إجرا) مبادلا طيييا  2967يأوم عمى مبد  حل الدولتينت وعمى  ساس اط الراب  من حزيران “

 ”.متيق عمييا ومتمايما لألرض
من الواضع  ننا إزا) تنازل مجاني وعبيي يستحق اإلدانا دون ترددت حتى لو قيل إنو لن يحير عمى مسار 

لذي يسير  ي اتجاه  ار تماما ت صما لو بالحل الم ار إليوق واإلدانا ىنا ت مل جمي  الوض  اليمسطيني ا
 المتورطين ت و ي المأدما قادة السمطا الذي منحوا الغطا) لمتنازلت بل حيوا عميو عمى األرجع.

طينيادت  أد يعمم الجمي   ن تبادل األراضي  ي سياق التسويا النياايا ليس جديدا عمى التداول السياسي ه مس
 عمن محمود عباس مرارا وتكرارا قبولو بالمبد ت رغم اطورتو من حيث اعترا و ببأا) الكتل اتستيطانيا 
الكبيرة  ي الضيا الغربيا تحت السيادة الصييونيات ىي التي تربض عمى  ىم  حواض المياه  ي الضيات 

إلى  ق طرق التيا يا وبنا) جسور  وىي التي تحتل مناطق إستراتيجيا ستضطر ميندسي الكيان العتيد
 و نياق من  جل إن ا) كيان متواصل جغرا يا بحسب التعبير السااد.

ىل سيأدم ىذا التنازل  ياا عمى صعيد المياوضات؟ ك ت دون  كق ألن م كما نتنياىو م  التسويا ت 
س عمى األرضت ولكن تنحصر  ي مبد  تبادل األراضي إياه هسا ف الموقف الجديدت وقال: إن الصراع لي

عمى اعتراف اليمسطينين بييوديا إسراايلدت والذي ي ير إلى الكتل اتستيطانيا الكبيرة  ي الضيات بل  ي 
قضيا الأدس تحديدات وربما  ي قضايا  ار  ميل البأا)  ي الغورت ومستو  السيادة هقضيا ال جاين 

ذا تذكرنا  ن  ولمرت م طوبا عند عباست وكذلك  ي المبادرة العربيا التي تحد يت عن حل متيق عميودت وا 
ولييني هالتي رحبت بالتنازل الجديدد لم يأب  بعروض مغريا من قبل و د عباس التياوضي كما ك يت 

 كبر  ور يمم  ي التاريخ “ويااق التياوض ال ييرةت بما  ي ذلك تنازتت  ي الأدس منحت دولا اتحت ل 
يأاتت إذا تذكرنا ذلكت  سندرك  ن  ياا لن يتغير  ي معادلا التياوض ت بحسب تعبير صااب عر ”الييودي

اليمسطينيا اإلسراايميات الميم إت البعد الرمزي ممي   ي التنازل المجاني العربي الذي جا) عكس التوقعاتت 
يا  ي قما عاما من تبني 22و قمو اآلمال بأن تعيد الجامعا العربيا طرح المبادرة العربيا عمى الطاولا بعد 

بيروت ت والتي رد عمييا  ارون باجتياح الضيا الغربيات ولم تجد  ي اىتمام من قبل الحكومات الصييونيا 
 المتعاقبا.

نعمت كان األولى سحب المبادرةت وليس إضا ا تنازل جديد إلى حييياتيات حتى لو قيل إنو تنازل سبق  ن 
إحراج إسراايل  مام “ ن العرب قد  عمنوا بذلك قبوليم بسياسا قدمو اليمسطينيون مرارا وتكرارات والمصيبا ىنا 

التي تتبعيا قيادة المنظما والسمطا وحركا  تعت منذ ورايا ياسر عر اتت وىي سياسا يبت ” المجتم  الدولي
  نيا بالغا العبييا.

؟!ت الميم سو  منع ما الحاجا إلى ىذا التنازل المجاني إذا كان قادم مسبأا من قبل السمطا المعنيا بالممف
تسمع باستاناف ” حوا ز“األمريكان ورقا يأدمونيا لسسراايميين عمى  مل اتااذ إجرا)اتت  و تأديم 

 المياوضاتت وىي ما يتمكأ نتنياىو  ي تأديميا.
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ىي مسألا رمزيات لكنيا اطيرة  ي اآلن نيسوت إذ يتب  العرب سياسا السمطا  ي تأديم التنازتت دون 
ن يصم بوا موقييات وىو ما ي ي بإمكانيا  ن يمنع العرب تحأا ال رعيا لسياسا األمر الواق  جدو ت بدل  

الأااما مميما  ي الس م اتقتصادي  و الدولا المحقتات بوصييا المسار الوحيد الذي يتحرك عمى األرضت 
 ن يكون ليا موقييا وتر ضو السمطا بالك مت بينما تكرسو عمى  رض الواق . وقد كان عمى مصر تحديدا 

الرا ض ليذه الاطوة التي ستحسب عمى اإلاوان الغارقين  ي ىميم المحميت تاركين الاارجيت لمحسسات 
 الدولا العميأا الأديما عمى  مل سكوتيا عنيم دون جدو !!

يحا ت تسيما  ب”المحامرة الكونيا“ىذا التنازل سياستغل بطبيعا الحالت وقد استغل  ع ت من قبل جماعا 
ب ارت إذ   اروا وسي يرون إلى تأمين دول اليورات عميوت متجاىمين دعمو من قبل  ىم اصوم ربي  
العربت بل المتآمرين عميو هلموقف بعضيم من سوريا حسابات  ار ق دااميات و ار  تتعمق بإيراندت 

رانيد.  ما التركيز عمى قطر ومتجاىمين قيادة السمطا هالأريبا ىذه األيام من نظام ب ار وحبيبا اإلع م اإلي
 تحديدا  معموم لماذا هألنيا تأف إلى جانب اليوراتد رغم إدانتنا الواضحا لموقييا ىنا.

يحدث ذلك رغم عمميم بأن ما جر  لن يغير الكيير عمى  رض الواق ت إذ  ن ال عب اليمسطيني لن يأبل 
تعيد مساره المأاوم إن  ج   م عاج ت لكن المسار الأاامت وت  يا صيغا يمكن  ن تصي ي قضيتوت وىو سيس

ذلك ت ينبغي  ن يأمل من  ىميا اإلدانا لماطوة العربيات وجمي  من تورطوا  ييا دون استينا)ت و ي 
مأدمتيمت وك ) الأضيا عند المجتم  الدوليت  عني قيادة السمطا والمنظما وحركا  تع التي منحت الغطا) 

 لن نكون  مسطينيين  كير من اليمسطينييند.لذلك كمو هىكذا يأول العرب: 
 4/5/1023الدستور، عمان، 
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 عصام نعمان
من يراج  مجريات محتمر ىرتسميا األايرت يمكنو  ن يأ  عمى اريطا ىواجس "إسراايل"  ي الحاضر 

 أن حمايا ما  سماه الم اركون  ي  يي ضو) تمك اليواجست جر  استا ص توصيات عدة ب .والمستأبل
 .المحتمر " من إسراايل الأومي"

لعل  برز توصيات المحتمر التي ليا صما بحاضر العربت ضرورةا تكريس ما  طمق عميو بعض المسحولين 
الغايا من ورا) ىذه التوصيا  .والابرا) اتستراتيجيين "اإلسراايميين" مصطمع "الصراع السني  ال يعي"

ر سني من بعض دول العرب  ي مواجيا محور  يعي يضم بعض الدول والأو   ي عالم ت كيل محو 
  يل تكون الحرب إحد  وساال الد   باتجاه إنجاز ىذه الغايا؟ .اإلس م

تطرق التأرير إلى  ن نيايا األزما اتقتصاديا التي ت يدىا مصر غير واضحات ااصا  بعد  ْن  أدت 
عمى  ن تأجيل اتتياق عمى الأرض الدوليت بسبب عدم قدرة مصر  مصر معظم مصادر داميات م ددا  

عمى اتمتيال ل روط الأرض الأاسيات يض  مصر عمى حا ا اإل  س  مام احتياجاتيا المتزايدة بسبب زيادة 
وتوق  التأرير  ْن تجد مصر نيسيا عمى حا ا المجاعات إذا استمرت األوضاع عمى ما ىي عميوت  .المواليد
 .استمرار األزما اتقتصاديا سيابعد  كير احتماتت الوصول إلى استأرار اقتصادي واجتماعيكما  ن 

 ي ال أن السوريت امص التأرير إلى  ن تيكك ب د ال امت واتنأسام الطاايي والجغرا ي  ييات سيحيران  ي 
يما تتزايد احتماتت تأسيم ع وة عمى ذلكت   ار التأرير إلى  نو   .األمن اإلقميمي لكل من لبنان والعراق

سوريا وتتحول ىذه اتحتماتت إلى حأيأات  إن الدول العظمى الغربيا و ركا)ىا اإلقميميين ينس أون  يما 
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ومن الوارد جدا ت  ْن تمزم ظروف معينا  .بينيم لمن   أدان السيطرة عمى األسمحا العسكريا السوريا المتطورة
 .ات عسكريا دوليا ضد النظام السوريتحدث عمى  رض الواق ت الأيام باطو 

كما  كد التأرير  ن الم اركين  ي المحتمر توصموا إلى نتيجا ميادىا  ن اىتمام الوتيات المتحدة بال رق 
بك م  . يي من غما بأزماتيا الدااميات ووجيتيا اتستراتيجيا تتجو نحو  رقي  سيا .األوسط بد  يتأم ص

ألوسط لم يعد  ي مركز اتىتمام األمريكيت  التيديد األكبر ىو الصين  ارت  وضع التأرير  ن ال رق ا
وكوريا ال ماليات و ن جمي  الجيود اتستراتيجيات العسكريا والسياسيات  ي طريأيا إلى اتنتأال نحو ال رق 

 .األقصى
 ددا  عمى  ن انط قا  من ىذه اليرضيات طرح المحتمر رحيتو  ي كيييا التعامل م  الأضيا اليمسطينيات م

المتغيرات التي ت يدىا المنطأا تامزم قادة "إسراايل" ببمورة صيأا  امما لم رق األوسطت تساعدىا عمى التأدم 
 . ي مسار التسويا م  تمكينيا من لعب دور إقميمي بن ا)

يموغرا يت ا  ا  لمعظم السنوات التي اتاذ المحتمر لنيسو عنوانا  محددا  لمناق ا الأضايات كالتيديد الد
واإلرىاب الدوليت والاطر النووي اإليرانيت  أد حمل المحتمر ىذا العام عناوين  كير غموضا  وعموميات 

كما  يد المحتمر انأساما  حول التطورات المحتمما  .تتناول موق  "إسراايل" من التغيرات اإلقميميا الساانا
راق الم اركا رحيا النابا "اإلسراايميا" لتأيير  ي اإلقميم المحيط ب "إسراايل"ت ولاصت العديد من األو 

اليورات العربيا  ي  كل المنطأات وما  عأبيا من صعود لسس ميين إلى سدة الحكم  ي بعض البمدانت 
 .بالأول: "لم نعد نر   رق  وسط جديدا ت بل  رق  وسط ماتميا "
ميين" وغربيينت  ن ىيمنا اإلس ميين عمى و أا  ليذا الم يدت ر ت  غمبيا الم اركين  ي المحتمرت "إسرااي

الم يد السياسي  ي العديد من الدول العربيات وباألاص  ي مصرت قد تأود إلى تداعيات اطرةت وتأويا 
م روع الجبيا اإلس ميا الموحدة ضد "إسراايل"ت  و عمى األقل انت ار اليوضى  ي الجوار اإلقميمي ليات 

 .تستغميا الجماعات المعاديا لتيديد األمن اليومي لممواطن "اإلسراايمي" وتحو ل بعض دولو إلى دول  ا ما
 برز ىذه  .حوا ز الحرب لد  "إسراايل"ت كما تبد ت  ي المحتمرت تأابميا روادع محيرة تحد  من قابميتيا لمتنييذ

 الروادع ي يا:
حرٍب من دون عواقب   وليات  ن "إسراايل" ليست  ي وضٍ  سياسي واقتصادي وعسكري يمك نيا من  ن

د تسيي برايلت " ن اليجوم 14/4/1023 بحسب المحمل السياسي البارز  ي "ىآرتس" ه .واساار ىااما
عمى إيران ليس ميل عمميا "الرصاص المصبوب"  و عمميا "عمود السحاب"ت وت حتى ميل حرب لبنان 

سراايل" من دون التدال عسكريا ت ذلك  نو التي قامت الوتيات المتحدة ا ليا بتأديم دعميا الدبموماسي ل "إ
 .من المحتمل  ن يتطور اليجوم "اإلسراايمي" عمى إيران إلى حرب إقميميات  و إلى حرب بين الدول العظمى

صحيع  ن الوتيات المتحدة ت دد عمى  ن اتحتماتت جميعا  مطروحا عمى الطاولات لكنيا ت تعني بذلك 
 ي ضو) جساما الاساار واألضرار  .ا متى يجري استادام الايار العسكري" ن تأرر "إسراايل" بدت  مني

التي يمكن  ن تمحق بيا من جيا ومحدوديا ىامش الحركا والمناورة لدييا إزا) الوتيات المتحدة من جيا 
  ار ت  إن "إسراايل" تميل إلى اتستعاضا عن الحرب الا نا بالحرب الناعمات  ي اعتماد الحروب األىميا
والمذىبيا إلضعاف  عداايات والعمميات اإلرىابيا والعسكريا الااطيات واتضطرابات األمنيات والعأوبات 

 .إلخ ..اتقتصاديات والحم ت اإلع ميا
يانييات  ن "إسراايل" تعو ل كييرا  عمى نجاحيا  ي التنأيب عن الغاز والنيط  ي البحر المتوسط عمى طول 

وىي إْذ با رت  ي  .كيمومترا   280نطأا البحريا المواجيا لو بمسا ا تتعد  ال ساحل  مسطين المحتما والم
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استيمار الغاز المستارج من حأل "تمار"ت وتتطم  إلى استيمار الغاز من حأل "لييتان" األكير إنتاجا ت ييميا 
م المأاوما  ت تنارط  ي صدامات عسكريا عنييا ضد لبنان والمأاوما المتمك نا  يوت ما يحدي إلى قيا

 .بتدمير من آتيا الغازيات وبالتالي حرمانيا عاادات تأد ر بمميارات الدوترات
يالييات  ن "إسراايل" تض   ي الحسبان  ن  ن الحرب عمى إيرانت بسبب برنامجيا النوويت ىو قرار اطر 

ات ذلك كمو ينعكس لن تأتصر تداعياتو عمى دول المنطأات بل تتعداىا إلى  وروبا وا  ريأيا وحتى إلى  سي
بالضرورة عمى الوتيات المتحدة وروسيا والصين ويد عيات مسبأا  واستباقا ت إلى التحو ط والتحسبت وبالتالي 

 .احتوا) مسببات الحرب وحوا زىا قبل وقوعيا
 .دواعي الحرب نا ذةت لكن مأتضيات الس م  جد  و وضع

 4/5/1023الخميج، الشارقة، 
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 غازي العريضي

 محلمت مأمقت الم يد السياسي  ي المنطأا العربيات  الوقاا  الميدانيا ت ير إلى مااطر كبيرة.
 يعي. حديث عن  – ي العراق تيجيرات متنأما تحصد ماات الأتمى والجرحى. صراع مذىبي حاد سني 

د واتنتأام. تحركات را ضا ومناطق  بو نأيا ىيمنا  يعيا وتير د بالأرار و عور سني باتنكسار واتستبعا
واحد  يعي و ار سني. م  منطأا ااضعا بالكامل لألكراد وتوجو و لتكريس  –مذىبيا . كأننا  مام إقميمين 

نوع من الحكم الذاتي  ييا. وانتاابات عمى وق  التيجيرات الدمويا سبأيا اغتيال عدد من المر حين. 
ويتم التعاطي م  نتااجيا كما ىي. ودور عراقي واضع  ي دعم النظام  ي  وستكون  ي النيايا " رعيا"ت

 وبدعم كامل من إيران. – يعيا   –سوريا رسميا  و عبيا  
قميميا تسيم  ي إ عال النارت لعبا   ي سوريات حرب ميتوحات ت تتوقفت بل تزداد حدتيات ومواقف دوليا وا 

ستأبميات النتيجا: دمارت اراب. م يين الميجرين  ي مصالع وبازار دولي كبير ميتوح حول سوريا وم
لى الاارجت مآٍس إنسانيا. ماات اآلتف من الوحدات السكانيا مدم رةت حديث عن الحاجا إلى  الداال وا 
ع رات المميارات من الدوترات إلعادة اإلعمارت إ رازات اجتماعيا اطيرة لم تظير بالكامل بعدت حديث عن 

ي  ي منطأا الجوتنت حديث عن دوي ت مذىبيا ستأوم. معركا ىااما  ي الأصير لتأمين حزام  مني إسراايم
الاط بين مناطق مسيطرة النظام ومناطق نيوذ حميااو  ي لبنان تحديدا  حزب اهلل. العمميا تأاذ  ي قرا)ة 

نوب العراق وصوت  كييرين بعدا  مذىبيا   ي تحالف يمتد من الجنوب المبناني إلى البأاع إلى الأصير إلى ج
إلى طيرانت ودور إيراني حاسم  ي ىذه العمميا. سأوط سوريا سأوط إليرانت وىذا ممنوعت ىذا ما يأولو 
المسحولون اإليرانيون وما كرره نصر اهلل منذ  يام. دعوات إلى الجياد عمى األرض السوريات ظيور الماات 

 واليمنيين والمبنانيين "والأاعدة" ىناكت "والنصرة" ىناك. من " المجاىدين " من ال ي ان والتونسيين والميبيين
لكل  صيل قاعدتوت ولكل  اا "نصرتيا"  و  نصارىات وكل  اا تبحث عن نصرىا. يتحديون  ي كواليس 
الدبموماسيا المتابعا لمحرب السوريا عن تصدير مبرمج رسمي وغير رسمي لو"المجاىدين" إلى سوريات كأن 

  "متطر ين" يريد نأميا إلى سوريات يرسل الناس إلييا لمموتت لمأتال ىناكت دون  ن كل من لديو م كما م
يسأل  حد: ماذا سييعل ىحت) عندما تتوقف الحرب يوما  ما؟ إلى  ين سيذىبون؟ بالتأكيد سيذىبون إلى دول 

جو  حد من ىذه ستنتأل عدو  "الجياد" إلييا و يضا  إلى دوليمت وسيمارسون الدور ذاتوت وبالتالي لن ين
المعبا. النظام السوري استادميا  ي العراق ارتدت عميو. الذين "ركبوا" طالبان ارتدت عمييمت الذين استادموا 
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"المتطر ين "  ي  مكنا معينا انأمب المتطر ون عمييمت ت  حد يريد  ن يتعمم ت  و يت اطر البعض  ي  نو 
عنده ت  و يحار اطوات معينات لكن النتيجا: دمار بدمار  ي  يبعد النار عنو ولو محقتا ت  و يحجل اتنيجار

 كل مكان.
وحديث عن تيكك مجتمعات ودول ومحسسات وانأسام  عوب عمى  سس مذىبيا. سأوط  نظما استبداد 
وقيام حاتت وظواىر تستند إلى   كار استبداد وظ ميا وحأد وكراىيا وتكيير بألوان ماتميا. إنيا لعبا الدم 

ا إلى األمام يحمل  ييا ال عبون الكبار والصغار حم   يأي   من المورويات واتجتيادات ألحأاد الميتوح
 تعود إلى ماات السنين تحت عناوين دينيا طااييا  و مذىبيا.

مصرت  وضى. اوف عمى ما تبأى من دولا ومحسسات قضاايا و منيات استيداف إع ميين و نانين 
مصرت وىذه مصر ال أيأا الكبر . اىتزازىا يحدي إلى اىتزاز كل الجوارت  ومبدعينت تغيير كامل لصورة

 ويترك  يرا   كبر عمى مسار الأضيا اليمسطينيا وحق ال عب اليمسطينيت وىي الأضيا األساس  ي المنطأا.
 يعيت عدم  –لبنان : انأسام داامي اطير منذ اغتيال ر يق الحريريت قمق من اطر انيجار مذىبي سني

رار  منيت ضعف  ي دور و دا) محسسات الدولات غياب الراعي والناظم والضابط الدولي واإلقميمي استأ
ل حونو وع قات المبنانيين بين بعضيمت و  ل  بنا) البمد  ي تحأيق تياىمات تنظم الا  ات عمى األقلت 

 ي سوريا بعد التزامو وتيبت نأاط الت قيت سأوط  ي مستنأعات الحرب السوريا. حزب اهلل عمنا  يأاتل 
سياسا النأي بالنيست يأول إنو يساعد المبنانيين المأيمين ىناك. وت يريد إذنا  من  حدت ولن يسمع بسأوط 
سوريات وض  لبناني ميتوح عمى كل اتحتماتتت قد ت يكون انيجارا   ام   بسبب الموقف الدولي الذي ت 

 صغيرة متنأما. ويبأى الاطر اإلسراايمي كبيرا .يريد ذلك حتى اآلن. لكننا  مام انيجارات 
األردن : واق  بين نار سوريا وحريق العراقت بين ضعف  مريكات واو و عمى  منو واستأراره من نار  -

سوريا والحرب  ييات إضا ا إلى  زما اقتصاديا. إغرا)ات إيرانيا مر وضات مساعدات عراقيا ت ينظر إلييا 
 ال ارع. بعين الرضىت مظاىرات  ي

 ليبيا: ت استأرارت  وضى اقتتالت انزتق نحو التجربا العراقيات ت دولات ت محسسات. -
 السودان مأس مت رسميا ت وىو الدولا العربيا األولى التي بد   ييا م روع التأسيم. -
 تونس. ت استأرار. وم اكل كييرة  منيا سياسيا اجتماعيا. -
اىب وطوااف و م   ومم   وع اار كأن  ياا  ت يجم  بيننات والكبار  ي م رقنا ومغربنا نت تت مذ -

 يتطمعون إلى تأاسم النيوذ عندنا ومن ا لنات وتأاسم يرواتنا وتأرير مصيرنا.
 ي ىذا التوقيت تم اإلع ن عن تعديل المبادرة العربيا  ي وا نطن من قبل المجنا المكميا بالمتابعا و مام 

ين. الموضوع ىو تبادل األراضيت  رحا  ي إسراايل. بيريز مغتبط. تسيبي لييني تأول: المسحولين األمريكي
 "ىذه ب ر  سارة لسسراايميينت اعترف العرب بأن المستوطنات عمى الحدود ىي جز) من إسراايل".

  اذت إسراايل يمنا  جديدا ت لن تتجاوبت ستمارس سياسا اتبتزاز  كير لتأاذ كل  ي) تريدهت ىذا ىو
لى جانبيا  مريكا. ىي تريد يمن كل  ي)ت ولتدم ر كل  منطأيا وتعامميا م  األحداث  ي العالم العربيت وا 

 الدول.
مجددا ت قد ن يد  ي بدايات ىذا الأرن تيبيتا  لوعد بميور وتعدي   تتياق سايكس بيكوت قد تأوم دوي ت وت 

 تأوم الدولا اليمسطينيا! ىل يما  اطر من ذلك؟
 4/5/1023د، أبو ظبي، االتحا
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