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الحتالليـــا والعشـــرات  64طنين ينظمـــون مســـيرات تيويديـــة فـــي أنحـــاء القـــدس بالـــذكرى الــــ المســتو آالف  2
 يقتحمون "األقصى" 

في بياف عممتو مساء الثالثاء  ،7/5/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحمذكرت 
ومسيرات  ـ أف آالؼ الطالب االسرائيمييف مف جميع البالد نظموا طواؿ ساعات اليوـ جوالت7/5/1023

تيويدية في انحاء مدينة المحتمة وىـ يحمموف االعالـ االسرائيمية، وسط اقامة الرقصات المختمفة احتفاال 
وىو بالحقيقة يوـ استكماؿ احتالؿ شطري مدينة  –” توحيد القدس-تحرير“لػ  84منيـ بما سموه الذكرى الػ 

الؼ طالب بدعـ مف وزارة التربية  21و وشارؾ في ىذه المسيرات نح القدس وبضمنيا المسجد االقصى.
ىذا وختمت المسيرات بميرجاف اقيـ مساءًا عمى و  ”.ي نصعد الى القدسى” والتعميـ االسرائيمية تحت مسمى 

، -قريبا مف منطقة باب الخميؿ بموزاة سور القدس التاريخي -ارض وقؼ بركة السمطاف سميماف القانوني
وعرض خالؿ ” نير بركات“، ورئيس البمدية العبرية في القدس ”شاي بيروف“شارؾ فيو وزير التعميـ 

الميرجاف فيمـ وثائقي يعدد تحقيؽ البرامج والمشاريع التيويدية في القدس المحتمة ، باإلضافة الى عرض 
 غنائي راقص.

الغضب تسود المسجد االقصى المبارؾ ومحيطو،  أجواء مفأف ، 4/5/1023في  مؤسسة األقصىوأضافت 
خالؿ الفترة  مستوطنا المسجد االقصى المبارؾ، 240عات الصباح الباكرة، حيث استباح نحو منذ سا

مستوطنا، الذيف اقتحموا ودنسوا المسجد  80-15الصباحية، وذلؾ عمى مجموعات يتراوح عدىا بيف 
 االقصى مف جية باب المغاربة، ونظموا جوالت في أنحائو.

ات شعائر وصموات تممودية وتوراتية خاصة عند منطقة السور وفي تطور ممحوظ أدى المستوطنوف عدة مر 
 10منطقة باب الرحمة، وكاف ذروة تدنيس المسجد االقصى، عندما قامت مجموعة مف  -الشرقي لالقصى

مستوطنا بالوقوؼ عند باب السمسمة مف الداخؿ ووجوىـ نحو قبة الصخرة ثـ أدوا عمى وجو السرعة شعائر 
ت مع نداءات عالية، ومباشرة تصدى ليـ حراس المسجد االقصى وأخرجيـ الى خارج االنبطاح المقدس ترافق

المسجد االقصى، وأعمنت حالة االستنفار بيف صفوؼ الحراس، الذيف بدى عمييـ الغضب بسبب انتياكات 
 المستوطنيف.

كبيرة ،  اف قوات االحتالؿ االسرائيمي تحاصر المسجد االقصى وأبوابو بقوات األقصى"مؤسسة “قالت و 
 ويمنع أغمب المصميف مف دخولو ، فيما نصبت الحواجز في انحاء البمدة القديمة بالقدس.

بالتزامف مع ذلؾ اقتحـ العشرات مف المستوطنيف المسجد االقصى مف جية باب المغاربة ودنسوه، بحراسة 
 مشددة مف قوات االحتالؿ.



 
 
 

 

 

           4ص                                    1556العدد:                9/5/1023الخميس  التاريخ:

لبات العمـ في المسجد االقصى ، وسط رقابة في ىذا االثناء يتواجد عدد مف المصميف ومف طالب وطاو 
مشددة عمييـ مف قوات االحتالؿ، التي تقوـ بإخراج المصميف مف جيؿ الشباب خارج االقصى ممف استطاع 

 فيما يرابط العشرات مف المصميف عند بوابات االقصى، بسبب المنع االسرائيمي. الدخوؿ مبكرا.
، األربعاء، مسيرة  وانظم وففمسطينياف  ،5/5/1023، 65عرب  ونشر موقع في مدينة القدس المحتمة اليـو

سممية خرجت لمتصدي لمسيرة نظميا المستوطنوف احتفاال بما يسمى "توحيد شطري القدس"، أي احتالليا، 
وقد قمعت شرطة االحتالؿ المسيرة بمساندة الخيالة  وذلؾ في منطقة باب العمود بمدينة القدس.

مقدسيا، بينيـ أطفاؿ وشيوخ وشباف وصحفيوف، واعتدت عمى العشرات  25و"المستعربيف"، واعتقمت 
وأضافت أف عشرات المستوطنيف بدأوا يتدفقوف إلى باب  باليراوات وأعقاب البنادؽ، وحاولت تفريقيـ بالقوة.

 .العمود لممشاركة بمسيرة توحيد القدس، وبدأوا باالعتداء عمى الصحفييف الفمسطينييف والمواطنيف بالضرب
وأفادت مصادر محمية أف قوات االحتالؿ اقتادت المعتقميف إلى معتقؿ "المسكوبية"، كما اعتدت قوات عمى 
عدد مف الطواقـ الصحفية، مف بينيا طاقمي تمفزيوني "فمسطيف" و"المياديف"، واعتقموا مصور تمفزيوف 

 "فمسطيف".

القدس ناصر قوس قاؿ، إف قوات االحتالؿ  مدير نادي األسير في أف، 9/5/1023، األيام، رام اهلل وأوردت
اعتقموا في ساعات  25مواطنًا في القدس الشرقية المحتمة بينيـ  30االسرائيمية اعتقمت، امس، اكثر مف 

 أطفاؿ وفتاة. 3المساء مف بينيـ 
 

 ىنية: زيارة القرضاوي جاءت دون إذن إسرائيمي 1
قطػػاع غػػزة مسػػاء أمػػس الػػذي وصػػؿ القرضػػاوي ؼ يوسػبالشػػي   إسػػماعيؿ ىنيػػة رحػػب رئػػيس الػػوزراء: وكػاالت

شخًصػػا، وقػػاؿ: "نحمػػد ا  الػػذي جمعنػػا بيػػؤالء العممػػاء عمػػى  58برفقػػة وفػػد مػػف العممػػاء والػػدعاة مكػػوف مػػف 
أرض غػػزة العػػزة، ونحمػػد ا  عمػػى االنتصػػارات العظيمػػة التػػي حققيػػا الشػػعب الفمسػػطيني وسػػجمتيا المقاومػػة 

 األمة بربيعيا العربي..". الباسمة واالنتصارات التي صنعتيا
وأكد ىنية أف زيارة القرضاوي إلى قطاع غزة جػاءت دوف إذف إسػرائيمي ودوف اتفاقػات مػع أحػدف مضػيفا: "إف 

ولـ يػدخميا ىػذا المسػاء، ىػو موجػود فييػا وبكػؿ فمسػطيف وفػي روابييػا ]األربعاء[ القرضاوي لـ يزر غزة اليوـ 
كؿ لحظة.. شعبنا الػذي عػرؼ الشػي  مػف خػالؿ خطبػو ومواقفػو  كؿ يوـ وليمة، ىو موجود باألقصى والقدس

 وتحريضو عمى الجياد وتثبيتو لقيـ األمة.. أنت بيننا يا شي  بفكرؾ وكتاباتؾ".
، وىػذه المػرة يػدخميا مػف بوابػة 2954وتابع "المػرة األولػى التػي دخػؿ فييػا الشػي  إلػى غػزة بجسػده كانػت عػاـ 

يف المنتصػريف، لقػد وجينػا الػدعوة لػو لزيػارة غػزة منػذ سػنوات طويمػة وكػؿ غزة العػزة، إنػو يػدخميا دخػوؿ الفػاتح
مػػرة نتشػػرؼ بزيػػارة قطػػر نتشػػرؼ بزيػػارة بيتػػو، لكػػف يشػػاء ا  أف يػػ تي بعػػد انتصػػارات حػػرب الفرقػػاف وحجػػارة 

 السجيؿ".
تنػا ووصؼ ىنية القرضاوي بشي  الجياد عمى أرض فمسطيف، "لما لو مػف دور عظػيـ ولعممػاء األمػة فػي تثبي

عمػػى ىػػذه األرض ودعمػػو لصػػمود أىميػػا"ف مضػػيفا: "شػػاء ا  أف يكػػوف دخولػػو بعػػد االنتصػػارات التػػي سػػجمتيا 
األمػػة، لػػذلؾ ال نسػػتغرب أف يكػػوف القرضػػاوي شػػي  الثػػورة العربيػػة والربيػػع العربػػي، فيػػو طػػاؼ عواصػػـ الثػػورة 

 يا".ورأيناه وىو يدفع باألمة إلى نقطة الالرجعة نحو تحرير قرارىا وأىداف
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ولفػػت ىنيػػة إلػػى أف عممػػاء المسػػمميف وعمػػى رأسػػيـ الشػػي  القرضػػاوي، نجحػػوا فػػي ت صػػيؿ فكػػر الجيػػاد، وفػػي 
تثبيت الثوابت والتصدي لمشاريع التصفية، وتحريض األمة لموقوؼ بجانب الجياد، وفي دفع األمة ألف تقدـ 

 ما تممؾ مف اجؿ حماية األرض والمقدسات.
ممائيا ونسػائيا وفمػذات أكبادىػا تسػتقبؿ عممائيػا بحفػاوةف وقػاؿ: "ال بػد أف نوجػو وأشار إلى أف غزة برجاليا وع

التحيػػة لكػػؿ أشػػقائنا العػػرب وخاصػػة قطػػر التػػي تقػػؼ بجوارنػػا، ومػػرورا بمصػػر التػػي لػػوال ثورتيػػا لمػػا اسػػتطاع 
 العمماء أف ي توا لنا، بعدما أعمنت كسر الحصار".

 
 أحمد بحر

مجمس التشريعي إف زيارة القرضاوي تعد كسرًا لمحصار السياسي المفروض بدوره، قاؿ النائب األوؿ لرئيس ال
عمػى قطػاع غػزة منػذ أكثػر مػف سػت سػنواتف مرحبػا بزيارتػو التاريخيػة إلػى غػزة، واعتبػر أنيػا تػ تي فػي تعزيػز 

وجػػػدد بحػػػر الت كيػػػد عمػػػى اسػػػتمرار الوفػػػاء لممسػػػجد  صػػػمود الشػػػعب الفمسػػػطيني بوجػػػو االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي.
واألسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمية عمى الرغـ مف المػؤامرات التػي تحػاؾ بحػؽ األقصى 

 القضية الفمسطينية.
وأضػػػاؼ بحػػػر: "زيػػػارة القرضػػػاوي والوفػػػد المرافػػػؽ تػػػ تي ردًا عمػػػى مػػػا يحضػػػر لػػػو االحػػػتالؿ مػػػف اسػػػتعدادات 

بديا ابتياجو وتشرفو والشعب الفمسطيني لالحتفاؿ بذكرى احتاللو ألرض فمسطيف، وتماديو في االستيطاف"ف م
 بمقاء شي  األمة الداعية يوسؼ القرضاوي.

 5/5/1023فمسطين أون الين، 
 

 : سنقيم الدولة الفمسطينية عمى كامل الترابيستقبل وفدًا رسميًا بحرينياً  ىنية 3
لنػػواب البحرينػػي اسػػتقبؿ رئػػيس الػػوزراء الفمسػػطيني إسػػماعيؿ ىنيػػة، مسػػاء األربعػػاء، رئػػيس مجمػػس ا: وكػػاالت

عبػػر معبػػر رفػػي البػػري فػػي  ]األربعػػاء[ نائًبػػا آخػػريف، وصػػموا قطػػاع غػػزة اليػػوـ 22خميفػػة بػػف أحمػػد الظيرانػػي و
وقػاؿ ىنيػة خػالؿ لقائػو بالوفػد فػي مجمػس الػوزراء بغػزة إفز "ىػذه الزيػارة تؤكػد أف  زيارة تعد األولى مػف نوعيػا.

وأف الحػؽ ال يضػيع بالتقػادـ وأف االحػتالؿ باطػؿ، وأنيػا عامػا عمػى النكبػة عربيػة إسػالمية،  45فمسطيف بعػد 
 قضية ليست فمسطينية فحسب، بؿ ىي قضية العرب والمسمميف وأحرار العالـ".

ووصؼ ىنية زيارة الوفػد البحرينػي بػػ"التاريخية" بكػؿ مػا تحممػو الكممػة مػف معنػى، الفتًػا إلػى أفز الزيػارة تحمػؿ 
 .2984يو نكبة الفمسطينييف عاـ أىمية خاصة في ىذا الشير الذي وقعت ف

وأشػػار إلػػى أفز الزيػػارة "تؤكػػد أننػػا لسػػنا وحػػدنا فػػي مواجيػػة الظمػػـ والعػػدواف، وتعنػػي الكسػػر السياسػػي لمحصػػار 
وشػػدزد ىنيػػة عمػػى أنزنػػا "ال نقبػػؿ التفػػريط أو  المفػػروض عمػػى غػػزة وشػػعبيا، كمػػا تبػػيف أننػػا شػػعب وأمػػة واحػػدة".

ونحف مع إقامة الدولة عمى كامؿ التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس، التنازؿ عف شبر مف أرضنا المحتمة، 
وحؽ العودة لالجئيف المشرديف في المنافي والشتات ب ف يعودوا ألرضػيـ التػي ىجػروا منيػا، ومػع تحريػر كػؿ 

 أسرانا مف سجوف االحتالؿ".
ف ظػف األمػة بنػا، (..  وقاؿ "نحف في الخنػدؽ المتقػدـ لمػدفاع عػف األرض واألمػة، ون مػؿ أف نكػوف عنػد حسػ

 رغـ االختالؿ الكبير في موازيف القوى إال أننا استطعنا أف نحقؽ االنتصار عمى ىذا العدو".
وأيد ىنيػة كػؿ المبػادرات الخيػرة التػي ياطمقيػا ممػؾ البحػريف بفػتي حػوار وطنػي معمػؽ داخػؿ البحػريف لحمايتيػا 

مػػى موقػع البحػػريف، كمػػا نرحػػب بكػػؿ المبػػادرات ووحػدة أرضػػيا وشػػعبيا، "وىػػو اتجػػاه قػائـ عمػػى رؤيػػة أصػػيمة ع
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وذكػػػر أفز الشػػػعب البحرينػػػي عػػػاش تفاصػػػيؿ الصػػػراع مػػػع  التػػػي ترسػػػ  قيمػػػة الحػػػوار وتعػػػزز صػػػمود شػػػعبنا".
االحتالؿ مف موقع مسؤولياتو والتزامو العربي واإلسالمي والترابط العميؽ بيف الشػعبيف الفمسػطيني والبحرينػي 

 رغـ بعد المسافات.
 5/5/1023الين، فمسطين أون 

 
 أحمد بحر: زيارة الوفد البحريني لكسر الحصار السياسي عن غزة 6

وصؿ وفد برلماني بحريني األربعاء إلى قطاع غزة عبر معبر رفي البري الحدودي مع مصر  :القدس –غزة 
 في زيارة تضامنية مع القطاع تستمر ثالثة أياـ.

البحرينػػي خميفػػة بػػف أحمػػد الظيرانػػي والػػذي يضػػـ ثمانيػػة وتعػػد زيػػارة الوفػػد الػػذي يرأسػػو رئػػيس مجمػػس النػػواب 
وكػػاف فػػي اسػػتقباؿ الوفػػد النائػػب األوؿ لػػرئيس  نػػواب، األولػػى لوفػػد برلمػػاني خميجػػي رسػػمي إلػػى قطػػاع غػػزة.

المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني أحمػػد بحػػر وعػػدد مػػف نػػواب كتمػػة التغييػػر واإلصػػالح البرلمانيػػة التابعػػة لحركػػة 
مػػؤتمر فػػي المعبػػر: "ىػػػذه الزيػػارة تػػ تي لكسػػر الحصػػػار السياسػػي عػػف قطػػاع غػػػزة وقػػاؿ بحػػر فػػػي  "حمػػاس".

وثمػػػف بحػػػر دور حكومػػػة وشػػػعب وبرلمػػػاف  ومناصػػرة الشػػػعب الفمسػػػطيني ودعمػػػا لمقػػػدس واألسػػػرى والجرحػػى".
وممػػػؾ البحػػػريف "فػػػي خدمػػػة القضػػػية الفمسػػػطينية"، وقػػػاؿ إف البحػػػريف "كػػػاف ليػػػا دورا بػػػارزا فػػػي إغاثػػػة الشػػػعب 

 خالؿ سنوات الحصار األولى".الفمسطيني 
 9/5/1023القدس، القدس، 

 
 وتعّده "تماديًا خطيراً"اعتقال االحتالل لمفتي القدس  تدين السمطة الفمسطينية 5

أداف الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس (أبػػػو مػػػازف  اعتقػػػاؿ مفتػػػي القػػػدس والػػػديار : كفػػػاح زبػػػوف - راـ ا 
تماديا خطيرا في "سيير األعماؿ سالـ فياض فقد اعتبر الخطوة الفمسطينية محمد حسيف. أما رئيس حكومة ت

انتيػػاؾ إسػػرائيؿ لمقػػانوف الػػدولي، واعتػػداء صػػارخا، خصوصػػا فػػي ضػػوء موقػػع سػػماحة المفتػػي ومػػا ترمػػز إليػػو 
، محذرا مف المزيد مف تدىور األوضاع إذا لـ يتدخؿ المجتمع الدولي ويتحمػؿ مسػؤولياتو الكاممػة فػي "مكانتو

 ."سة واالنتياكات اإلسرائيمية ضد شعبنا وحقوقو ومقدساتو ورموزه الدينيةلجـ الغطر "
ووصػػؼ وزيػػر األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة محمػػود اليبػػاش االعتقػػاؿ ب نػػو عمػػؿ غيػػر قػػانوني وغيػػر أخالقػػي، 

عمػػػال مػػػدانا، وجبانػػػا، يقتضػػػي وقفػػػة حقيقيػػػة تنيػػػي ىػػػذا العبػػػث الػػػذي أصػػػبي سػػػمة رئيسػػػة لمحكومػػػة "واعتبػػػره 
مية التي تعطي غطاء قانونيػا لالنتياكػات التػي أصػبحت تطػاؿ مقدسػاتنا ورموزنػا الدينيػة، إضػافة إلػى اإلسرائي

ونػػدد عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر، أحمػػد قريػػع، بسياسػػة االعتقػػاالت العنصػػرية  ."أرضػػنا وشػػجرنا
 التي تتبعيا سمطات االحتالؿ. 

 9/5/1023الشرق األوسط، لندن، 
 

 ين تصعيد المستوطنين في "األقصى" واالعتداء عمى سوريةأبو ردينة يد 4
أدانػػػت الرئاسػػػة تصػػػعيد المسػػػتوطنيف العتػػػداءاتيـ عمػػػى المػػػواطنيف والمقدسػػػات، خاصػػػة فػػػي  :وفػػػا –راـ ا  

األربعػػػاء، مػػػف " وفػػػا"ونبزػػػو النػػػاطؽ باسػػػـ الرئاسػػػة نبيػػػؿ أبػػػو ردينػػػة فػػػي تصػػػريي لػػػػ المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ.
وطالب أبػو ردينػة الحكومػة اإلسػرائيمية بمجػـ المسػتوطنيف، حاثػًا  د عمى المنطقة ب سرىا.تداعيات ىذا التصعي

 المجتمع الدولي عمى التدخؿ لوقؼ ىذا التصعيد الذي يدخؿ المنطقة في دوامة مف العنؼ.
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ضػد  حػوؿ االعتػداء اإلسػرائيمي عمػى سػوريا، أداف أبػو ردينػة ىػذا االعتػداء، وقػاؿ إننػا "وفػا"وردا عمى سػؤاؿ لػػ
 أي اعتداء إسرائيمي عمى أي بمد عربي.

 5/5/1023وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 

 اإلدارة األمريكية "تبيع الوىم" لمجانب الفمسطيني  :واصل أبو يوسف 7
يقوـ الرئيس محمود عباس فػي منتصػؼ الشػير الجػاري بزيػارة إلػى القػاىرة لبحػث : نادية سعد الديف –عماف 

المصالحة الفمسطينية، والحراؾ األميركي إلحياء العمميػة السػممية، والػذي قمػؿ مسػؤوؿ فمسػطيني مػف موضوع 
 جدواه بوصفو "بيعًا لموىـ".

واعتبر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ أف اإلدارة األمريكية "تبيع الوىـ" 
 تحركيا الراىف يستيدؼ فتي مسار سياسي جاد".لمجانب الفمسطيني العربي، عند تصوير أف 

وقاؿ، لػ"الغد" مػف فمسػطيف المحتمػة، إف "الجيػود األميركيػة تتركػز حػوؿ إجػراءات اقتصػادية لتحسػيف المعيشػة 
قامػػة الدولػػة الفمسػػطينية  فػػي األراضػػي المحتمػػة، ولػػيس فػػتي مسػػار سياسػػي جػػادز يفضػػي إلػػى إنيػػاء االحػػتالؿ وا 

 القدس الشريؼ"، باعتباره ىدفًا وطنيًا فمسطينيًا.وعاصمتيا  2947عمى حدود 
إسػرائيمية طالمػا تصػرز سػمطات االحػتالؿ عمػى رفػض وقػؼ  –ورأى أف "ال جدوى مػف عقػد لقػاءات فمسػطينية 

واإلفراج عف األسرى في سجوف االحتالؿ، السيما المعتقميف  2947االستيطاف وااللتزاـ بمرجعية حدود العاـ 
  ، وىي متطمبات أساسية بالنسبة لمجانب الفمسطيني الستئناؼ المفاوضات".2993( منيـ قبؿ اتفاؽ أوسمو

 9/5/1023الغد، عمان، 
 

 الدوليالنتربول "القدس العربي": السمطة الفمسطينية في طريقيا لالنضمام ل 5
الداخميػة  بػاف وزارة األربعػاء "القػدس العربػي"مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لػ أكدتوليد عوض:  -راـ ا  

في  "االنتربوؿ"الشرطة الجنائية الدولية  إلىالفمسطينية تواصؿ اتصاالتيا واستعداداتيا لتقديـ طمب االنضماـ 
   المقبؿ.األوؿ/ أكتوبرشير تشريف 

سيقدـ خالؿ دورتو السنوية التي سػتعقد  "االنتربوؿ" إلىالمصادر ب ف طمب انضماـ دولة فمسطيف  وأوضحت
 المقبؿ في كولومبيا. أكتوبراألوؿ/ في تشريف 

الرئيس محمود عباس يدفع بشػكؿ قػوي لالنضػماـ لتمػؾ المنظمػة الدوليػة، مضػيفة:  أف إلىالمصادر  وأشارت
ومف قبؿ وزيػر الداخميػة  –محمود عباس  –ىناؾ تحركات جدية مف قبؿ الفمسطينييف بتوجييات مف الرئيس 

 ."االنتربوؿ"ة الجنائية الدولية منظمة الشرط إلىعمي لالنضماـ أبو الدكتور سعيد 
سنقـو في خالؿ الدورة السنوية القادمة لالنتربوؿ بتقديـ الطمػب الفمسػطيني الرسػمي ‘المصادر قائمة  وأضافت

 ."لالنضماـ لتمؾ المنظمة الدولية
 األمريكػػيمػا طػػرح وزيػػر الخارجيػػة  إذاتتوقػػؼ تمػػؾ المسػػاعي  أف إمكانيػػةوعبػرت المصػػادر عػػف مخاوفيػػا مػف 

السػػتئناؼ المفاوضػػات تشػػمؿ وقػػؼ التحركػػات الفمسػػطينية لالنضػػماـ لممنظمػػات  أمريكيػػةف كيػػري مبػػادرة جػػو 
 مغازي سياسية. أيةاالنضماـ لالنتربوؿ ال يحمؿ  أف إلىالدولية، منوىة 

الػػذي  األمػػرفػػي دورتػػو السػػنوية المقبمػػة،  "النتربػػوؿ" إلػػىوعبػػرت المصػػادر الفمسػػطينية عػػف أمميػػا باالنضػػماـ 
الفمسػطينية  األراضػيالجانب الفمسطيني مف مالحقػة بعػض المسػؤوليف المتيمػيف بالفسػاد الفػاريف مػف  سيمكف

 .أخرىويحمموف جنسيات 
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 9/5/1023القدس العربي، لندن، 
 

 أبو حمبية: تجميد السمطة قرارات إدانة االحتالل جرأه عمى المقدسات النائب  9
طة الفمسػػطينية أمػػاـ منظمػػة "اليونسػػكو" بتجميػػد مقاضػػاة اعتبػػر نائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي تعيػػد السػػم: غػػزة

سمطات االحتالؿ تجاه ما يحدث في مدينة القدس ب نو "شجع االحتالؿ عمػى المزيػد مػف االعتػداءات اليوميػة 
، وذلػػػػؾ لفػػػػرض أمػػػػر واقػػػػع جديػػػػد عمػػػػى األرض"، داعًيػػػػا السػػػػمطة األقصػػػػىعمػػػػى المدينػػػػة المقدسػػػػة والمسػػػػجد 

 ا.الفمسطينية لمعود عف قرارى
وقاؿ: "العدو الصػييوني يسػتغؿ كػؿ حػدث فػي السػاحة خاصػة مػا يػنـ عػف ضػعؼ فػي السػاحة عمػى مسػتوى 
السمطة الفمسطينية والعرب والمسمميف ومف ثـ يصعد مف وتيرة اعتداءاتو في داخؿ المدينة المقدسػة والمسػجد 

 ".األقصى
 5/5/1023قدس برس، 

 
 القدس "دون المستوى" بتصعيد االحتالل البرغوثي: الموقف الفمسطيني الرسمي من مصطفى  20

العػاـ لحركػة المبػادرة الوطنيػة الفمسػطينية النائػب مصػطفى البرغػوثي أف اقتحػاـ عػدد مػف  األمػيفأكد : راـ ا 
المسػػتوطنيف لباحػػات المسػػجد األقصػػى ومػػا لحػػؽ ذلػػؾ مػػف اعتقػػاالت طالػػت مفتػػي الػػديار الفمسػػطينية، يمثػػؿ 

 جار في المنطقة.تصعيدا خطيرا يستيدؼ إحداث انف
ووصؼ البرغوثي في تصػريحات خاصػة لػػ"قدس بػرس" الموقػؼ الفمسػطيني الرسػمي مػف التصػعيد اإلسػرائيمي 
األخيػػر فػػي القػػدس المحتمػػة ب نػػو "دوف المسػػتوى"، وقػػاؿ: "مػػا جػػرى ويجػػري فػػي القػػدس المحتمػػة ىػػو تصػػعيد 

لسياسػػة مخططػػة وممنيجػػة مػػف  خطيػػر يسػػتيدؼ إحػػداث انفجػػار فػػي المنطقػػة، وىػػو فػػي الوقػػت ذاتػػو اسػػتمرار
سػالمية تسػتطيع  حكومة المستوطنيف شجعيا عمى المضي في ذلؾ عدـ وجود ردود فعؿ فمسػطينية وعربيػة وا 
أف تػػوقفيـ عػػف ىػػذه السياسػػات، وبالتػػالي فمػػا جػػرى ىػػو مػػزيج مػػف السياسػػات المخططػػة والتصػػعيد الخطيػػر. 

 واإلسالمي مف ىذا التصعيد دوف المستوى". ولألسؼ الشديد فإف الموقؼ الفمسطيني الرسمي كما العربي
 5/5/1023قدس برس، 

 
 النائب زيدان: زيارة القرضاوي لغزة "تاريخية بامتياز" 22

اعتبر النائب فػي المجمػس التشػريعي عػف كتمػة التغييػر واإلصػالح البرلمانيػة : عبد الحميد مصطفى - قمقيمية
تاريخيػػة بامتيػػاز، وتػػ تي دعًمػػا لممقاومػػة وتقػػديًرا  زةالشػػي  يوسػػؼ القرضػػاوي لغػػ الػػرحمف زيػػداف، زيػػارة ـ. عبػػد

لصػػػمود سػػػكاف قطػػػاع غػػػزة الػػػذيف خاضػػػوا حػػػربيف مػػػف أشػػػرس الحػػػروب مػػػع االحػػػتالؿ، إضػػػافة إلػػػى انتصػػػار 
 المقاومة في صفقة "وفاء األحرار".

إلسػالمية وقاؿ زيداف في تصريي لػ"فمسطيف": "أىؿ الضفة الغربية ينظروف إلى ىذه الزيارة كيدية مف األمػة ا
لمشػػيداء والجرحػػى واألسػػرى والمشػػرديف، فعممػػاء األمػػة وفػػي مقػػدمتيـ العالمػػة يوسػػؼ القرضػػاوي جػػاؤوا لغػػزة 

 ىاشـ في زمف الزيؼ، وىي تبشر بخير قادـ".
 5/5/1023فمسطين أون الين، 

 
 أبو طير: االحتالل ال يحتاج إلى قانون لفرض تقسيم "األقصى" النائب  21
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لمقدسػػي فػػي المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني محمػػد أبػػو طيػػر أف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ال أكػػد النائػػب ا: راـ ا 
يحتػػػاج لمسػػػوغات قانونيػػػة لتقسػػػيـ المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ والسػػػيطرة عميػػػو، وىػػػو يقػػػـو بكػػػؿ مػػػا يريػػػد عمػػػى 

 األرض لفرض أمر واقع يمكنو مف تقسيـ المسجد زمانيا ومكانيا.
  إف "االحػتالؿ ال يحتػاج إلػى قػوانيف 4/5فػي حػديث لػػ"قدس بػرس" األربعػاء (وقاؿ النائب المبعد إلى راـ ا  

ف الزيارات  لتقسـ األقصى والمقدسات، فيو يفعؿ كؿ ما يريد عمى األرض دوف أف يمتفت ألخذ قرار بذلؾ، وا 
 المتكررة لألقصى وتصاعدىا في اآلونة األخيرة يشير إلى انو يسعى لفرض أمػر واقػع عمػى األرض يبػرر لػو

 ".األقصىالسيطرة الكاممة عمى  إلىكؿ ما يقـو بو، حتى يصؿ 
 5/5/1023قدس برس، 

 
 : االحتالل يسعى لفرض األمر الواقع في القدسرمنى منصو النائب  23

حػػػػذرت عضػػػػو المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني، منػػػػى منصػػػػور، مػػػػف تنػػػػامي اعتػػػػداءات االحػػػػتالؿ : نػػػػابمس
محتمػػة، فػػي الوقػػت الػػذي يسػػتمر فيػػو العػػالـ العربػػي واإلسػػالمي اإلسػػرائيمي والمسػػتوطنيف فػػي مدينػػة القػػدس ال

 بػ"سباتو العميؽ".
وقالػػت النائػػب منصػػور، فػػي تصػػريحات لػػػ"قدس بػػرس" إف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي "يسػػعى لفػػرض سياسػػة األمػػر 

يف الواقع عمى األرض في مدينة القدس، وتحديدًا المسجد األقصى المبارؾ"، مشيرة إلى "اقتحامػات المسػتوطن
المتكػػررة لممسػػجد األقصػػى، وأدائيػػـ لشػػعائرىـ التمموديػػة فػػي سػػاحاتو، بيػػدؼ تقسػػيمو كمػػا حػػدث فػػي المسػػجد 

 اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ".
 5/5/1023قدس برس، 

 
 غزة: وفاة قائد قوات األمن الوطني الفمسطيني السابق  26

يػػػدة، قائػػػد قػػػوات األمػػػف الػػػوطني   الفريػػػؽ الػػػركف عبػػػد الػػػرزاؽ المجا4/5تػػػوفي مسػػػاء األربعػػػاء (: خػػػاف يػػػونس
 الفمسطيني السابؽ، عف عمر يناىز السادسة والسبعيف، إثر مرض ألـ بو مؤخًرا.

ونعت السمطة الفمسطينية وحركة "فتي" الفريػؽ المجايػدة بوصػفو أحػد قادتيػا والػذيف شػاركوا فػي معظػـ معػارؾ 
 الشعب الفمسطيني والذيف رافقوا الرئيس الراحؿ ياسر عرفات.

الفمسػػطينية فيػػو يحمػػؿ رتبػػة فريػػؽ وتػػـ انتخابػػو رئػػيس  الثػػورةبػػر المجايػػدة أعمػػى رتبػػو عسػػكرية فػػي تػػاري  ويعت
لرابطة مقاتمي الثورة القدامى وعضػو مؤسػس بالييئػة الوطنيػة لممتقاعػديف العسػكرييف ورئػيس لممػؤتمر االخيػر 

 الذي تـ في غزة قبؿ عاـ.
 5/5/1023قدس برس، 

 
 يطالياإمساعدات طبية من  تتسمم بالضفة الصحةوزارة  25

األيػػاـ: سػػمـ القنصػػؿ اإليطػػالي العػػاـ فػػي القػػدس دافيديػػو لششػػيميو، وزيػػر الصػػحة د. ىػػاني عابػػديف  -راـ ا  
 عددًا مف األصناؼ الطبية المخبرية مقدمة مف الحكومة اإليطالية.

مػػس، يرافقػػو مػػدير التعػػاوف جػػاء ذلػػؾ لػػدى اسػػتقباؿ د. عابػػديف القنصػػؿ االيطػػالي بمقػػر الػػوزارة فػػي راـ ا ، أ
 اإليطالي بنشنسو راكنبوتو.

 9/5/1023األيام، رام اهلل، 
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 البردويل لـ"الرسالة نت": عباس أمر بتجميد لقاءات المصالحة الفمسطينية 24

نادر الصفدي: أكدت حركة حماس أف رئيس السمطة محمود عباس أمر بوقؼ لقاءات المصالحة الفمسطينية 
ح البردويؿ، القيادي في الحركة لػ"الرسالة نت" اليوـ األربعاء:" عباس أمر بوقؼ وقاؿ د. صال وتجميدىا.

لقاءات المصالحة، حتى يتعرؼ عمى مصير المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي في ظؿ الحراؾ 
 األمريكي".

ية كاممة وشدد البردويؿ أف ممؼ المصالحة اآلف في ممعب "فتي" والرئيس عباس، وىما مف يتحمالف المسؤول
أماـ الشعب الفمسطيني وفصائمو عف تعطيميا وت خر جمساتيا. وأوضي أف عباس يواصؿ رىانو وتمسؾ 

 بوىـ المفاوضات والجيود األمريكية والعربية التي تبذؿ إلحيائيا مف جديد.
 8/5/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 زيارة القرضاوي إلى غزة بالتاريخية يصفأبو زىري  27

ؽ باسـ حركة حماس سامي أبو زىري زيارة الشي  يوسؼ القرضاوي إلى قطاع غزة غزة: اعتبر الناط
بالتاريخية، واصًفا تصريحات قيادات في حركة فتي وبعض الفصائؿ التابعة لمنظمة التحرير ضد الزيارة 

 ب نيا "معزولة وال تمثؿ إال أصحابيا".
وي استقباؿ الفاتحيف، وىذه التصريحات وقاؿ أبو زىري في تصريي صحفي إف "غزة ستستقبؿ الشي  القرضا

ىي تكريس لالنقساـ واستقباؿ العمماء وحمفاء المقاومة أولى مف استقباؿ قادة االحتالؿ وأعداء الشعب 
 الفمسطيني كما يجري في راـ ا ".

 9/5/2013السبيل، عمان، 
 

 سرائيميحماس تثّمن قرار البرلمان األردني طرد السفير اإل 25
س" بتصويت البرلماف األردني باألغمبية عمى طرد السفير االسرائيمي مف العاصمة رحبت حركة "حما
وقالت حماس في بياف صدر عنيا األربعاء:" إنَّنا نثمزف قرار البرلماف األردني بالتصويت  األردنية "عمزاف".

  عمى طرد السفير الصييوني، ونعدزه قرارًا شجاعًا وخطوة في االتجاه الصحيي".
  8/5/2013ون الين، فمسطين أ

 
 
 
 

 القدس محمد حسين يمفتلالرِّشق يدين اعتقال االحتالل  29

داف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزَّت الرزشؽ اعتقاؿ السمطات االسرائيمية مفتي القدس بيروت: 
مكبر   في منطقة جبؿ ال5|8والديار الفمسطينية الشي  محمد حسيف بعد مداىمة منزلو اليـو االربعاء (

وحمزؿ الرزشؽ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية  بالقدس المحتمة.
الكاممة عف حياة المفتي وسالمتو، مؤكزدًا أفَّ ىذا االعتقاؿ ما ىو إاًل "محاولة يائسة لف تفمي في كسر إرادة 

 سات".جماىير شعبنا وقواه الحيزة في الدفاع عف األقصى والمقد
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 8/5/2013قدس برس، 
 

 اعتقال "إسرائيل" لمفتي فمسطين و"السماح" لمقرضاوي بزيارة غزة فتح تستغرب 10

أدانت حركة "فتي" اعتقاؿ قوات االحتالؿ االسرائيمي مفتي القدس والديار الفمسطينية وخطيب راـ ا : 
ؿ الديف واعتداء عمى حرية المسجد االقصى المبارؾ الشي  محمد حسيف، واعتبرت ذلؾ "جريمة بحؽ رجا

 : "اف اعتقاؿ 5|8العبادة". وقاؿ بياف صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة في حركة "فتي" اليـو االربعاء (
 .سماحة المفتي ىو اعتداء وجريمة بحؽ رجاؿ الديف وما يمثمونو مف مكانة رمزية رفيعة اجمع عمييا العالـ"

مف قبؿ حكومة االحتالؿ االسرائيمي في اليـو ذاتو الذي تقوـ بو ىذه  واستغرب البياف "توقيت اعتقاؿ المفتي
  .الحكومة بالسماح لرئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف الشي  يوسؼ القرضاوي بدخوؿ غزة"

وتساءؿ البياف: "أليست غزة محتمة؟ فمماذا يقوـ القرضاوي بتحميؿ زيارة غزة وتحريـ زيارة االقصى بحجة 
الطمب؟ لماذا سمحت حكومة االحتالؿ االسرائيمي   ؟ ىؿ ىذه فتوى دينية أـ أنيا فتوى حسباالحتالؿ

لمقرضاوي وخالد مشعؿ وابو مرزوؽ بدخوؿ غزة ومنعت المناضؿ رمضاف عبد ا  شمي اميف عاـ حركة 
 الجياد االسالمي ونائبة زياد النخالة مف الوصوؿ الى غزة؟".

 8/5/2013قدس برس، 
 

 جزء ال يتجزأ من أراضي فمسطين المعترف بيا باألمم المتحدة فتح: القدس 12

نددت حركة "فتي" بتصريحات رئيس بمدية االحتالؿ في القدس نير بركات، معتبرة القدس خطا راـ ا : 
 أحمر، وثابتا وطنيا ال يمكف التنازؿ عنو أو التفريط بو.

 : "ال سالـ 5|8صحفية لو اليوـ االربعاء ( وقاؿ المتحدث باسـ حركة "فتي" فايز أبو عيطة في تصريحات
وال استقرار في المنطقة دوف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية، باعتبارىا خط أحمر وثابت وطني ال يمكف 

وشدد عمى أف القدس جزء ال يتجزأ مف أراضي الدولة الفمسطينية التي اعترفت بيا األمـ  التنازؿ عنو".
وخ إلرادة المجتمع الدولي، بإنياء احتالليا ألراضي الدولة الفمسطينية، كما المتحدة، وعمى إسرائيؿ الرض

 قاؿ.
 8/5/2013قدس برس، 

 
 س في الضفةعتقل أفراد خمية عسكرية تابعة لحماي"الشاباك"  11

يو بي آي: كشفت الرقابة العسكرية اإلسرائيمية عف أف أجيزة األمف اإلسرائيمية اعتقمت  -الضفة الغربية 
 فمسطينييف، ووجيت إلييـ تيمة تشكيؿ خمية مسمحة في الضفة الغربية.مواطنيف 

وذكرت وسائؿ إعالـ إسرائيمية أف جياز األمف العاـ "الشاباؾ" والجيش اإلسرائيمي اعتقموا أفراد "شبكة 
عسكرية، تابعة لحماس في مدينة راـ ا ، ونسبت إلييـ تيمة االستعداد لتنفيذ عمميات ضد أىداؼ 

ة، وبينيا زرع عبوة ناسفة والتخطيط لخطؼ إسرائيمييف، واالستعداد لشراء مواد تمييدًا لصنع قذائؼ إسرائيمي
 صاروخية".

وقدمت النيابة العامة العسكرية الئحتي اتياـ إلى المحكمة العسكرية اإلسرائيمية في الضفة الغربية ضد 
 العضويف المركزييف في الخمية.

 9/5/2013الحياة، لندن، 
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 س": مسؤول فمسطيني كبير في "القيادة العامة" يؤكد أن فتح "جبية الجوالن" مجرد كالم"ىآرت 13

مصدر »اإلسرائيمية اإللكتروني، أمس، عف « ىآرتس»نظير مجمي لندف: نقؿ موقع صحيفة  -تؿ أبيب
قة وثيقة القيادة العامة، يقيـ في الضفة الغربية ويحافظ عمى عال -كبير في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 

مع الجبية وقائدىا أحمد جبريؿ في دمشؽ، قولو إف إعالف نظاـ األسد سماحو لمفصائؿ الفمسطينية بتنفيذ 
عمميات ضد إسرائيؿ انطالقا مف حدود الجوالف ال يعدو كونو إعالف موقؼ ال غير، وبالتالي فإف الفصائؿ 

يدور الحديث عف مجرد »أنو « جبياويال»وأضاؼ المصدر «. الفمسطينية ال تنوي إشعاؿ جبية الجوالف
إعالف موقؼ ليس إال، ألف انطالؽ عمميات مف ىضبة الجوالف قد يشعؿ المنطقة برمتيا، إذ ستعتبر 
ف نفذت ب يد فمسطينية وعمى وجو  إسرائيؿ أف نظاـ دمشؽ ىو المسؤوؿ عف ىذه العمميات حتى وا 

 «.الخصوص عمى أيدي عناصر القيادة العامة
ر، أكد المسؤوؿ ذاتو أف إسرائيؿ نقمت بالفعؿ، عبر روسيا، رسائؿ تطمينية لنظاـ األسد ب ف وعمى صعيد آخ

الضربة الجوية األخيرة ال تستيدؼ تقويض حكمو، بؿ الحيمولة دوف وصوؿ أسمحة متطورة لحزب ا  
 المبناني.

 9/5/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 مة لدورىا الحقيقي تجاه القضية الفمسطينيةاألعودة البطش: زيارة القرضاوي لغزة ستسيم في  16

أكد القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خالد البطش في كممة لو باسـ الفصائؿ الفمسطينية أف : وكاالت
زيارة رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف الشي  يوسؼ القرضاوي الى غزة ستسيـ في أف تعود األمة 

 الفمسطينية.لدورىا الحقيقي تجاه القضية 
وأكد البطش أف غزة أرض جياد وأبنائيا أخذوا عمى عاتقيـ الدفاع عنيا، مف خالؿ بقاء بنادقيـ مشرعة 
نحو صدور االحتالؿ، وأنيـ لف يفرطوا بشبر مف أرضيـ، مشيرًا إلى ترحيب الفصائؿ الفمسطينية واإلسالمية 

 بزيارة الدكتور ألرض غزة.
 9/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 اح مينا يستنكر االعتداء عمى الصحافيين في قطاع غزةرب 15

رباح مينا اعتداء عدد مف رجاؿ الشرطة التابعة لمحكومة « الشعبية»ووصؼ عضو المكتب السياسي لػ 
الجبية الشعبية لتحرير »عمى الصحافييف  أثناء تغطيتيـ وقفة سممية نظمتيا « حماس»التي تقودىا 

دينة خاف يونس جنوب القطاع احتجاجًا عمى الغارات االسرائيمية عمى مساء أوؿ مف أمس في م« فمسطيف
 سورية.

ىذا السموؾ مف الشرطة التي كاف يجب أف تقوـ بحماية المتضامنيف وليس االعتداء »، مستغربًا «باليمجي»
«. عمييـ، خصوصًا أنيـ يتضامنوف مع بمٍد عربي شقيؽ تعرض الى عدواف غاشـ مف العدو الصييوني

المتظاىريف تعرضوا الى الضرب بالعصي، ما »جميؿ مزىر إف « الشعبية»عضو المجنة المركزية لػ وقاؿ 
سياسة القمع وتكميـ األفواه مف أجيزة األمف التابعة لمحكومة »، مستنكرًا «أوقع ثالث إصابات في صفوفيـ

 «.المقالة
 9/5/2013الحياة، لندن، 
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 دس والديار الفمسطينيةالق ي"الجياد اإلسالمي" تندد باعتقال مفت 14

نددت حركة الجياد االسالمي في فمسطيف بقياـ قوات االحتالؿ باعتقاؿ الشي  محمد حسيف مفتي غزة: 
 القدس والديار الفمسطينية الميمة الماضية واعتبرتو مقدمة لعدواف اوسع يستيدؼ مدينة القدس والعمماء.

مقت "قدس برس" نسخة منو االحتالؿ كامؿ تبعات ىذا ت   5|8في بياف ليا اليوـ األربعاء ( وحممت الحركة
 العدواف، والمسؤولية عف مصير الشي  حسيف.

 8/5/2013قدس برس، 
 

 نتنياىو يغازل الصين: منفذ في أسدود لبضائعيا.. وتكنولوجيا إسرائيمية 17
صػػولو إلػػى اسػػتقبمت الصػػيف أمػػس، رسػػميًا رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو عنػػد و : حممػػي موسػػى

العاصػػمة بكػػيف فػػي قصػػر الشػػعب. وبعػػد ذلػػؾ اسػػتيؿ نتنيػػاىو زيارتػػو الرسػػمية التػػي تمتػػد ثالثػػة أيػػاـ أخػػرى، 
باالجتمػػػػاع إلػػػػى نظيػػػػره الصػػػػيني لػػػػي كتشػػػػيانت، حيػػػػث حضػػػػر الػػػػرجالف مراسػػػػـ توقيػػػػع عػػػػدد مػػػػف االتفاقيػػػػات 

 االقتصادية بيف الدولتيف.
ليوـ الثالث مف وصولو إلييػا، أواًل عبػر بوابػة شػنغياي التػي وقد بدأت زيارة نتنياىو الرسمية إلى الصيف في ا

كانت المدخؿ االقتصادي لرجاؿ األعماؿ الكثر المرافقيف لو. وحاوؿ نتنياىو فػي مسػتيؿ اجتماعاتػو الرسػمية 
أف يضفي طابعًا سياسيًا يغازؿ فيػو مضػيفيو الصػينيف حػيف قػاؿ إنػو مسػتعد لتبػادؿ اآلراء مػع نظيػره الصػيني 

 ايا اإلقميمية وفي المس لة الفمسطينية.في القض
وكاف نتنياىو قد اجتمع إلػى عػدد مػف الفعاليػات االقتصػادية الصػينية فػي شػنغياي متوجػًا زيارتػو إلػى المدينػة 

لػى مػدير أكبػر شػركة لمصػناعات الدوائيػة فػي الصػيف، وىػي  «. سػينو فارمػا»باالجتماع إلى رئػيس بمػديتيا، وا 
ما يحدث ىنػا ىػو المسػتقبؿ، سػنفتي السػوؽ الصػيني أمػاـ دولػة »الجتماعات إف وقاؿ نتنياىو في ختاـ ىذه ا

إسرائيؿ. سنبذؿ الجيود، فيذا ميـ لمستقبؿ الدولة والقتصادنا وأمننا. وأنا أقوؿ لزعماء الصيف، إنني أظف أف 
 «.ىذا ميـ أيضًا لالقتصاد الصيني المتعطش لمتكنولوجيا الجديدة في كؿ المياديف

نتنياىو لمصيف في ىذا الوقت نوعػًا مػف اليػرب مػف اليػـ الػداخمي الثقيػؿ المتمثػؿ بمحاولػة إقػرار  وتشكؿ زيارة
 الميزانية العامة التي تشيد تقميصات حادة في الخدمات وزيادة كبيرة في الضرائب.

ي وقتػًا والحظ معمقػوف إسػرائيميوف أنػو فيمػا يػنعـ نتنيػاىو بالضػيافة الصػينية واالسػتقباالت الواسػعة، بػؿ ويقضػ
في محادثة الصينييف عبر االنترنت، يتعرض وزير ماليتو يائير لبيد إلى عاصفة انتقادات شديدة جراء خطػة 
الميزانيػػة التػػي ينػػوي إقرارىػػا. فقػػد خمػػؼ نتنيػػاىو وراءه فػػي المنطقػػة تػػوترًا ىػػائاًل مػػع سػػوريا، فضػػاًل عػػف العجػػز 

د إنو لف يتدخؿ فػي بنػود الميزانيػة إال فػي بنػد الػدفاع، اليائؿ في الميزانية. وكاف أىـ ما قالو عمى ىذا الصعي
الذي بقي مفتوحًا خصوصًا بعد الغارات اإلسرائيمية عمػى دمشػؽ واحتمػاالت التصػعيد الالحقػة. ورأى معمقػوف 
أف شػػػيوة نتنيػػػاىو لتحقيػػػؽ نجػػػاح اقتصػػػادي إسػػػتراتيجي فػػػي العالقػػػة مػػػع الصػػػيف قػػػاده حتػػػى إلػػػى تجاىػػػؿ كػػػؿ 

 التطورات األخرى.
المؤكد أف ىذا التجاىؿ دفع البعض إلى التساؤؿ عف النظرية التي يحمميا نتنياىو لمعالقػة مػع الصػيف،  ومف

االقتصػادية، فػإف « ذي مػاركر»والتي تجعمو يرفعيا إلى ىذا المستوى العػالي مػف األىميػة. وبحسػب صػحيفة 
عامػًا، يرسػـ  10لديبموماسية قبػؿ نتنياىو، الذي يراقب العالقات االقتصادية مع الصيف منذ إنشاء العالقات ا

ثالثػػػػة أبعػػػػاد ليػػػػذه العالقػػػػة. أوليػػػػا، فػػػػتي أبػػػػواب الصػػػػيف أمػػػػاـ المنتجػػػػات اإلسػػػػرائيمية وخصوصػػػػًا التكنولوجيػػػػا 
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المتقدمة. وثانييا، تحويؿ إسرائيؿ إلى جسر بري لمبضائع الصينية التي سػتنقؿ مػف مينػاء إيػالت، عبػر سػكة 
ف، إلػى مينػاء أسػدود، وبػذلؾ يشػكؿ بػدياًل معينػًا لقنػاة السػويس فػي نقػؿ حديد ينوي إقامتيا بالتعاوف مػع الصػي

البضػػائع مػػف الصػػيف إلػػى أوروبػػا. وثالثيػػا، دمػػج شػػركات إسػػرائيمية فػػي النشػػاط االسػػتثماري اليائػػؿ لمحكومػػة 
 الصينية وشركاتيا االستثمارية في أفريقيا.

سػرا ئيؿ أف يضػػمف المسػػتقبؿ. ويقػػوؿ نتنيػػاىو ويػؤمف نتنيػػاىو أف بوسػػع تحػػالؼ اقتصػادي كيػػذا بػػيف الصػػيف وا 
فإذا جمعنا بيف التكنولوجيا اإلسػرائيمية والقػدرات الصػينية، وصػدزرنا منتجاتنػا إلػى كػؿ العػالـ، فػإف ىػذا فريػؽ »

 «.منتصر
نحػػف شػػعب صػػغير لكننػػا مركػػز كبيػػر مػػف االنجػػازات التقنيػػة فػػي »وخػػالؿ لقائػػو نظيػػره الصػػيني، قػػاؿ نتنيػػاىو 

الرسػػالة األساسػػية مػػف زيػػارتي ىػػي أننػػي اعتقػػد أنػػو بإمكػػاف إسػػرائيؿ أف »، مضػػيفًا أف «تالعديػػد مػػف المجػػاال
 «.تكوف الشريؾ المثالي الصغير لمصيف في بحثيا عف االمتياز االقتصادي والتنافسي

وفػػي كػػؿ حػػاؿ ليسػػت ىنػػاؾ أي مشػػكمة فػػي اسػػتقباؿ الصػػادرات الصػػينية. فالصػػيف ال تضػػع أي عراقيػػؿ أمػػاـ 
جػػاىزة لبيػػع أي شػػيء لكػػؿ مػػف يرغػػب ويطمػػب. غيػػر أف المشػػكمة تكمػػف فػػي العقبػػات التػػي الصػػادرات، وىػػي 

تضعيا الصيف أماـ الواردات، وىو ما يجعؿ ميزاف المدفوعات التجاري بيف الصيف وغالبية دوؿ العالـ يميػؿ 
شػػيء  لصػالي الصػػيف. ونجػػاح أو فشػػؿ زيػػارة نتنيػػاىو إلػػى الصػيف، بآمالػػو العػػراض ىػػذه، يػػرتبط أكثػػر مػػف أي

نمػػا بتعزيػػز الصػػادرات اإلسػػرائيمية إلييػػا. فالصػػيف ىػػي ثػػاني أكبػػر  آخػػر لػػيس بتسػػييؿ الػػواردات مػػف الصػػيف وا 
اقتصػػػاد فػػػي العػػػالـ، وبالتػػػالي فػػػإف فػػػتي أسػػػواقيا المتنوعػػػة، والتػػػي ال تػػػزاؿ تحتػػػاج إلػػػى منتجػػػات تكنولوجيػػػػة 

 إسرائيمية، يشكؿ مفتاح النجاح.
 9/5/1023، السفير، بيروت

 
  عاصمة لدولة فمسطينعمى رام اهلل لتصبح  "القدس الشماليةفميطمقوا اسم " :تنير بركا 15

خمفػا لمقػدس  "القػدس الشػمالية"طمقػت سػمطات االحػتالؿ االسػرائيمي االربعػاء مصػطمي : أػ وليػد عػوض راـ ا 
وضػمو الحتالؿ الشػطر الشػرقي مػف المدينػة  84الشرقية لتكوف عاصمة لدولة فمسطيف، وذلؾ في الذكرى الػ 

 لمغربي واعالف المدينة كعاصمة موحدة السرائيؿ.
خمفػػا لمقػػدس الشػػرقية عمػػى لسػػاف رئػػيس بمديػػة االحػػتالؿ فػػي المدينػػة نيػػر  "القػػدس الشػػمالية"وجػػاء اطػػالؽ اسػػـ 

بركات الذي اعمف باف حكومتو لف تتنازؿ عف شبر واحد مف اراضي تمؾ المدينة لصالي الفمسطينييف، داعيػا 
عمػػػى االحيػػػاء الواقعػػػة خػػػارج جػػػدار الفصػػػؿ المحػػػيط بالقػػػدس مػػػف الجيػػػة  "لقػػػدس الشػػػماليةا"الػػػى اطػػػالؽ اسػػػـ 

 الشمالية اضافة لمدينة راـ ا  واعالنيا عاصمة لدولة فمسطيف عمى حد قولو.
نيػا يجػب أف تظػؿ موحػدة وعاصػمة  وقاؿ بركات إنو لف ياسمي بالتفريط فػي أي شػبر مػف المدينػة المقدسػة، وا 

يؿ، مقترحػػا عمػػى الفمسػػطينييف أف يتخػػذوا مػػف راـ ا  عاصػػمة لػػدولتيـ وتغييػػر اسػػميا إلػػى أبديػػة لدولػػة إسػػرائ
 لو أرادوا.’ القدس الشمالية‘

، بمػا وصػفو بالضػغط غيػر الشػرعي عمػى إسػرائيؿ ’تػايمز أوؼ إسػرائيؿ‘وندد بركات في مقابمػة مػع صػحيفة 
لػػذي تحتفػػؿ بػػو إسػػرائيؿ بمناسػػبة توحيػػد ا "يػػـو القػػدس‘لوقػػؼ بنػػاء المسػػتوطنات فػػي القػػدس الشػػرقية، وعشػػية 

 .2947المدينة تحت سيطرتيا بعد حرب 
في اشارة لمحـر " مف المثير لمسخرية أيضا أال يتمكف الييود مف الصالة في جبؿ الييكؿ"واضاؼ بركات إنو 

تظػرة وفيما يطالب الجانب الفمسطيني باف تكوف القدس الشرقية عاصمة لدولػة فمسػطيف المن القدسي الشريؼ.
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طريقػة التفكيػر ىػذه لػف ت خػذنا "، وقػاؿ إف "غيػر مقبولػة وغيػر قابمػة لمحيػاة"وأعتبر بركات تمؾ المطالبة ب نيػا 
إذا كاف الفمسطينيوف يريدوف القدس عاصمة، فيمكنيـ أف "، مضيفا "إلى أي مكاف، فقط إلى مكاف بال مخرج
 ."يسموا راـ ا  القدس أو القدس الشمالية

 9/5/1023، لندنالقدس العربي، 
 

 : القدس والسالم مع األردن عزيزان عمينانواب األردن عمىبيريز ردًا  19
قاؿ رئيس الكياف الصييوني شمعوف بيريز إف "مدينة أورشميـ القدس عزيزة عمينا، كما أف السػالـ مػع األردف 

 عزيز عمينا" بحسب راديو "إسرائيؿ".
بػػػ"توحيد شػػطري القػػدس" إنػػو يريػػد القػػوؿ "بصػػوت عػػاؿ  وأضػػاؼ خػػالؿ المراسػػـ المركزيػػة فػػي ذكػػرى مػػا يسػػمى

وواضي إننا سنحتـر المقدسات التابعة لجميع الديانات". متابعًا: "سنبذؿ كؿ جيد مستطاع لمحفاظ عمييا وفقًا 
 لما أخذناه عمى عاتقنا مف التزامات".

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

 الشماليةار عمى الحدود تعطي الجيش صالحية إطالق الن اإلسرائيميةالحكومة  30
منحػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية واألجيػػزة األمنيػػة وحػػدات الجػػيش اإلسػػػرائيمي، : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

المرابطة عمى طوؿ الحدود الشمالية، صالحية إطالؽ النار، بشكؿ فوري ومػف دوف أي تشػاور مػع مسػؤوؿ، 
 عمى أي تيديد، سواء إطالؽ نار او تسمؿ عناصر.

ذ ىذا القػرار بعػد التصػعيد األخيػر تجػاه سػورية، والمشػاوارت األمنيػة التػي أجريػت فػي كيفيػة التعامػؿ مػع واتخ
التطورات األخيرة. وبموجب التعميمات الجديدة فإف "وحدات المراقبة عمى الحدود، يمكنيا الرد عمى أي تيديد 

طػػالؽ نػػار وقػػذائؼ بضػػماف تػػدمير مصػػادر النيػػراف، مػػف دوف تصػػريي مباشػػ ر مػػف وزيػػر الػػدفاع أو رئػػيس وا 
 أركاف الجيش وال حتى قائد منطقة الشماؿ".

 9/5/1023، الحياة، لندن
 

 قصىاأل المسجد سرائيمية" تخطط لمسماح لمييود بالصالة فياإل دياناأل"وزارة  32
 اعمػػف مػػدير وزارة االديػػاف االسػػرائيمية امػػس االوؿ اف الػػوزارة ستسػػعى الػػى "تعػػديؿ :القػػدس دوت كػػوـ -القػػدس

 قانوف" السماح لممصميف الييود بالصالة في المسجد االقصى في القدس الشرقية المحتمة.
وقاؿ الحناف غالت في لجنة برلمانية كمفت بدراسة ىذا الموضوع بحضػور ممثمػيف عػف وزارات مختمفػة "نريػد 

 اف يتمكف الييود الذيف يريدوف الصالة في الموقع مف ذلؾ".
متطرؼ مف حزب الميكود الذي يتزعمو رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو "كيؼ وقاؿ موشيو فيغميف وىو عضو 

 نقبؿ بحقيقة انو ليس مف حؽ الييود الصالة في المكاف االكثر قدسية بالنسبة ليـ".
واكػػدت رئيسػػة المجنػػة البرلمانيػػة ميػػري ريغيػػؼ اف "منػػع الييػػود مػػف الصػػالة عمػػى جبػػؿ الييكػػؿ ىػػو تمييػػز ال 

 لحرية العبادة".يمكف احتمالو وخرؽ 
 9/5/1023، القدس، القدس

 
 في القدس  ةاستيطاني وحدة 1500عطاءات لبناء  ُتعدّ  البناء واإلسكان ارةوز ": إسرائيل" 31
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أعمػػف وزيػػر البنػػاء واإلسػػكاف فػػي حكومػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمية أوري أريئيػػؿ أمػػس : برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 
بيػػت اسػػتيطاني فػػي القػػدس المحتمػػة، وىػػي عمػػى اسػػتعداد  1500األربعػػاء، أف وزارتػػو أعػػدت عطػػاءات لبنػػاء 

 لبدء التسوؽ.
 9/5/1023، الغد، عّمان

 
 في الضفة الغربية  وحدة استيطانية في "بيت إيل" 194بناء  " توافق عمىسرائيل"إ 33

وحدة سكنية في مستوطنة بيت ايؿ قػرب راـ ا   194اعطت اسرائيؿ موافقتيا عمى بناء : ا ؼ ب -القدس 
 في الضفة الغربية، وفؽ ما اعمف متحدث باسـ االدارة العسكرية االسرائيمية.

وحدة سػكنية فػي بيػت ايػؿ، اال  194واكد المتحدث العسكري اف "االدارة العسكرية اعطت موافقتيا عمى بناء 
 انيا ليست سوى المرحمة االولى مف مسار قبؿ انطالؽ اعماؿ البناء عمى االرض".

 9/5/1023، الحياة، لندن
 

 القبول بالمبادرة العربيةبيطالب نتنياىو  عن  حزب "شاس" عضو كنيست 36
طالػػب يتسػػحاؽ كػػوىيف عضػػو الكنيسػػت عػػف حػػزب "شػػاس" لمييػػود المتػػدينيف المتػػزمتيف الشػػرقييف،  :الناصػػرة

الجئػػيف رئػيس الػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػاميف نتنيػػاىو، اغتنػاـ الفرصػػة وتبنػي المبػػادرة العربيػة لمسػػالـ، وتػوطيف ال
وقػػاؿ كػػوىيف فػػي رسػػالتو إلػػى نتنيػػاىو، "أدعػػوؾ بكػػؿ صػػيغة أف تقمػػب كػػؿ حجػػر وأف تفحػػص  فػػي الشػػتات.

احتمالية مبادرة السالـ انطالقا مف الرؤية ب ننا نعيش في منطقة في أغمبيا إف لـ تكف كميا مسممة، وانطالقا 
 ـ بػيف اإلسػالـ والييوديػة ودولػة الييػود".مف اإليماف ب نو في مبادرة السػالـ توجػد بػذور بدايػة بنػاء جسػر تفػاى

ويضيؼ كوىيف "برأيي وب فضؿ تقديري، فإف مبادرة السالـ تمني اسرائيؿ شيئا ما أغمى مف الذىب، ال يمكف 
اعترافػػا بدولػػة  -بحكػػـ األمػػر الواقػػع  -نيمػػو فػػي مفاوضػػات ثنائيػػة مػػع رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية. فيػػي تمػػني 

ي. اعتراؼ ي تي مف حراس األماكف المقدسة اإلسالمية (مكة والمدينة  ومسػنود اسرائيؿ كدولة الشعب الييود
مميار مسػمـ فػي العػالـ".  وقالػت صػحيفة "ىػآرتس" اإلسػرائيمية، إف رسػالة كػوىيف تعػد  2.5ب غمبية صمبة مف 

ب إشارة أولى مف حركة شاس نحو الخط المعارض الذي تنوي أداءه: تحدي الحكومة مف اليسػار، ووخػز نػوا
حػػػزب "البيػػػت الييػػػودي" (حػػػزب المسػػػتوطنيف  الػػػذيف اختػػػاروا االنضػػػماـ الػػػى حكومػػػة نتنيػػػاىو عمػػػى حسػػػاب 

 األصولييف.
 9/5/1023، الغد، عّمان

 
 " وتركيا ستتبادالن السفراء بعد اتفاق التعويضاتإسرائيل": ميدرورعيعقوب  35

ميػػػدرور، أمػػػس، فػػػي بكػػػيف أف عيعقػػػوب ” اإلسػػػرائيمي“صػػػرح مستشػػػار مػػػا يسػػػمى األمػػػف القػػػومي : (د .ب .أ 
وتركيػػا سػػوؼ تتبػػادالف السػػفراء بعػػد التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ كامػػؿ بشػػ ف التعويضػػات لضػػحايا السػػفينة ” إسػػرائيؿ“

”. االجتمػػاع كػػاف جيػػدا لمغايػػة وآمػػؿ االنتيػػاء مػػف صػػياغة االتفػػاؽ خػػالؿ فتػػرة وجيػػزة“وقػػاؿ إف  مػػافي مرمػػرة.
كػػف التػػزاؿ ىنػػاؾ بعػػض القضػػايا العالقػػة، غيػػر أنػػو رفػػض مضػػيفًا أنػػو تػػـ االتفػػاؽ عمػػى عػػدد مػػف القضػػايا ول

اإلدالء بمزيد مف اإليضاحات. وتابع أنو بمجرد التوصػؿ إلػى اتفػاؽ نيػائي، فإنػو لػف تمػر سػوى فتػرة قصػيرة، 
 يتـ خالليا بحث الجوانب الفنية لالتفاؽ، قبؿ تبادؿ السفراء.    

 9/5/1023، الخميج، الشارقة
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 يستنفر تحسبًا ألي مواجيات في أعقاب خطابات القرضاوي بغزة مياإلسرائي": الجيش والال" 34

أعمػػػف فػػػي تػػػؿ أبيػػػب أف الجػػػيش والييئػػػات األمنيػػػة يجػػػروف االسػػػتعدادات لزيػػػارة الشػػػي  : ػػػػ أشػػػرؼ اليػػػور غػػػزة
اإلخباري اإلسرائيمي، فقد أشار إلى أف القيػادة الجنوبيػة فػي الجػيش ’ والال‘القرضاوي، وبحسب ما نقؿ موقع 

يمي رفعػػت مػػف درجػػة اسػػتنفارىا، خوفػػًا مػػف أي عمميػػات احتكػػاؾ بػػيف المػػواطنيف الفمسػػطينييف، وقػػوات اإلسػػرائ
 االحتالؿ المتمركزة عمى الشريط الحدودي.

تحسػػػبًا ألي مواجيػػػات فػػػي أعقػػػاب ‘ونشػػػرت فػػػي سػػػياؽ الخطػػػة قػػػوات الجػػػيش فػػػي منػػػاطؽ الضػػػفة الغربيػػػة 
 إسرائيؿ.ع اف ىذه الخطابات ستوجو ضد ، حيث يذكر الموق’الخطابات التي سيوجييا القرضاوي

 9/5/1023، القدس العربي، لندن
 

 مركز شرطة والمستشفيات وضعيا سيء جدا 30العربية تحتاج إلى  البمداتمراقب الدولة:  37
أشار مراقب الدولة، القاضي يوسؼ شابيرا، فػي تقريػره السػنوي األوؿ الػذي نشػر اليػـو األربعػاء، إلػى نػواقص 

 مجاالت مختمفة، مؤكًدا أنو توجو إلى كؿ الوزارات المعنية وأطمعيا عمييا. وعيوب كثيرة في
وقػػاؿ شػػابيرا الػػذي وضػػع تقريػػره بػػيف يػػدي رئػػيس الكنيسػػت، يػػولي أدلشػػتايف، إنػػو يجػػب العمػػؿ عمػػى إصػػالح 

 العيوب الواردة في تقريره السنوي األوؿ.
 

 أموال قميمة رصدت لمشروع "مدينة بال عنف"
األمواؿ التػي رصػدت لمشػروع "مدينػة بػال عنػؼ" فػي المػدف والبمػدات العربيػة قميمػة نسػبيا،  وأوضي التقرير أف

 مركز شرطة جماىيرية. 30مبينا أف المجتمع العربي بحاجة إلى 
مػػف جانبيػػا، أكػػدت الشػػرطة أنيػػا فتحػػت مراكػػز شػػرطة جماىيريػػة فػػي التجمعػػات السػػكنية العربيػػة، وأف ىنػػاؾ 

 عرب الممتحقيف بيا.ارتفاع في نسبة المواطنيف ال
 

 التعميم والمناطق الصناعية
وكشؼ التقرير عف أف إقامة المنػاطؽ الصػناعية فػي المجتمػع العربػي تسػير بػبطء، معمػال األمػر بػاإلجراءات 
البيروقراطيػػػة فػػػي سػػػمطات الحكػػػـ المحمػػػي والمركػػػزي ، ورأى أف عمػػػى مكتػػػب رئػػػيس الػػػوزراء ووزارة االقتصػػػاد 

 بالتعاوف مع السمطات المحمية العربية. العمؿ عمى حؿ ىذه المشكمة
وفيما يتعمؽ بوزارة التربية والتعميـ، قاؿ التقرير إف الوزارة فشمت في تحقيؽ اليدؼ الذي وضعتو لنفسيا، وىو 
زيادة عػدد الطػالب الػذيف يدرسػوف مواضػيع اآلداب بمسػتوى خمػس وحػدات تعميميػة، بػؿ طػرأ خػالؿ السػنوات 

 الء الطالب.األخيرة انخفاض عمى عدد ىؤ 
وقػػد عقبػػت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ عمػػى ذلػػؾ ب نيػػا تبػػذؿ جيػػودا كبيػػرة لتشػػجيع الطػػالب عمػػى دراسػػة مواضػػيع 

 اآلداب.
 

 التموث في المستشفيات وبنيتيا التحتية السيئة
 وانتقد التقرير بشدة ظاىرة تكاثر حػاالت التمػوث فػي المستشػفيات، قػائال إف حػوالي ربػع المرضػى الػذيف توفػوا

 خالؿ مكوثيـ في المستشفيات تعرضوا لتموث أدى إلى وفاتيـ.
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وأكػػد التقريػػر أف حالػػة البنػػى التحتيػػة لممستشػػفيات سػػيئة جػػدا، مؤكػػدا أف ىنػػاؾ نقػػص فػػي ميزانيػػات التطػػوير 
 والصيانة.

 
وعقبػػت وزارة الصػػحة عمػػى ذلػػؾ بػػالقوؿ إنيػػا تسػػعى لتقمػػيص خطػػر اإلصػػابة بػػالتموث فػػي المستشػػفيات، وأنيػػا 

 مميوف شيقؿ لمعالجة ىذه المس لة. 250خالؿ السنوات األخيرة أكثر مف  وظفت
 

 الداخمية غير جاىزة لمراقبة السمطة المحمية
ف  وقاؿ التقرير أيضا إف وزارة الداخمية غير جػاىزة ألداء مياميػا المتعمقػة بمراقبػة عمػؿ السػمطات المحميػة، وا 

 عمميا في ىذا المجاؿ ينطوي عمى عيوب كثيرة.
ى المراقػػب فػػي تقريػػره بإعػػادة النظػػر فػػي موضػػوع توحيػػد بعػػض السػػمطات المحميػػة لزيػػادة ترشػػيد العمػػؿ وأوصػػ

 وتوفير األمواؿ.
 5/5/1023، 65عرب 

 
 %6الكنيست تصادق بالقراءة التمييدية عمى قانون الحكم ورفع نسبة الحسم إلى  35

ة عمػى مػا يسػمى بػػ"قانوف الحكػـ" الػذي بعد جمسة صاخبة صادقت الكنيست اليوـ، األربعاء، بالقراءة التمييدي
صوتا،  83صوتا مقابؿ  52%، وذلؾ ب غمبية 8يصعب إسقاط الحكومة، إضافة إلى ورفع نسبة الحسـ إلى 

 بينيـ أعضاء مف االئتالؼ الحكومي مثؿ رؤوبيف ريفميف وموشي فيغميف مف الميكود.
ديـ اقتراح بنزع الثقة عف الحكومة، وأنػو عضو كنيست يستطيعوف تق 42وينص اقتراح القانوف عمى أنو فقط 

 في حاؿ إسقاط الحكومة تستطيع مواصمة عمميا إذا لـ يتمكف المرشي البديؿ مف تشكيؿ حكومة.
كما ينص االقتراح عمى تخويؿ رئيس الحكومة بحؿ الكنيست بدوف مصػادقة الػرئيس اإلسػرائيمي، ورفػع نسػبة 

لتي لـ تتجاوز نسبة الحسـ، وتحديد عػدد الػوزراء بحيػث ال %، وعدـ تمويؿ األحزاب ا8% إلى 1الحسـ مف 
 8وزيػػرا، بمػػا فػػي ذلػػؾ رئػػيس الحكومػػة، إضػػافة إلػػى تحديػػد عػػدد نػػواب الػػوزراء بحيػػث ال يتجػػاوز  29يتجػػاوز 
 نواب.

وتـ إخراج عضو الكنيست محمد بركة بعد أف ىاجـ عضػو الكنيسػت دافيػد روتػـ (يسػرائيؿ بيتينػو  الػذي قػدـ 
وف. ونقػؿ عػػف بركػة قولػو إف "روتػػـ وحزبػو يشػكالف خطػػرا عمػى مجػرد النقػػاش فػي الكنيسػت، فيػػو اقتػراح القػان

 يخرب عمؿ الكنيست".
 مف جيتو قاؿ عضو الكنيست يولي إدلشطايف (الميكود  إنو ليس مف الصواب رفع نسبة الحسـ بشكؿ حاد.

حشػػي وديكتػػاتوري ومتمػػػوف". وووصػػفت رئيسػػة حػػزب العمػػؿ شػػيمي يحيمػػوفيتش اقتػػراح القػػانوف ب نػػو "وقػػي وو 
عضػو كنيسػت لنػزع الثقػة عػف الحكومػة لكػاف بإمكػانيـ تشػكيؿ الحكومػة، وبالتػالي  42وأضافت أنو لػو تػوفر 

 فإف "قانوف الحكـ" مثير لمسخرية مف الكنيست.
دوف وادعى الوزير عمير بيرتس، مف "الحركة برئاسة ليفني"، أنو تـ االتفاؽ عمى عدـ الدفع باقتراح القانوف ب

التوصؿ إلى اتفاؽ بش ف القضايا التي طرحت، وبضػمنيا عػدـ موافقػة الحركػة عمػى رفػع نسػبة الحسػـ، وعػدـ 
 الموافقة عمى كـ أفواه المعارضة. عمى حد قولو.

وقاؿ الوزير عوزي الندوا (يسرائيؿ بيتينو  إنو لف يػتـ الػدفع بػاقتراح القػانوف مسػتقبال إال إذا كػاف مقبػوال عمػى 
 ئتالؼ الحكومي، وأنو يجب إجراء مباحثات جدية وموضوعية.كؿ كتؿ اال
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كما طالب عضو الكنيست أرئيؿ أتيػاس رئػيس كتمػة "شػاس" وعضػو الكنيسػت زىافػا غمػؤوف رئيسػة "ميػرتس"، 
 بت جيؿ التصويت عمى اقتراح القانوف إلى حيف عودة رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو مف الصيف.

 5/5/1023، 65عرب 
 

  سوريةجو روسية الى  -رض أر من بيع صواريخ تحذّ  "سرائيل"إ": "وول ستريت 39
مريكية اف "اسرائيؿ حذرت الواليػات المتحػدة فػي أكدت صحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" األ: رويترز –واشنطف 

جػو الػى سػورية، عمػى الػرغـ -ياـ القميمة الماضية مػف اف روسػيا تعتػـز بيػع انظمػة متطػورة لصػواري  ارضاأل
 الغربية عمى موسكو الثنائيا عف مثؿ ىذه الخطوة". مف الضغوط

واضافت الصحيفة اف "مسؤوليف اميركييف أكدوا انيـ يعكفوف عمى تحميؿ التقارير االسػرائيمية، لكػنيـ أحجمػوا 
 قد يحدث قريبًا". 300-عف التعقيب بشاف ما إذا كانوا يعتقدوف أف بيع بطاريات صواري  إس

 9/5/1023، الحياة، لندن
 

 األسبق بمصر يغادر القاىرة بعد زيارة خاصة "إسرائيل"صل قن 60
غػػادر القػػاىره حػػانوخ عميػػدي، قنصػػؿ اسػػرائيؿ االسػػبؽ لػػدي مصػػر، مسػػاء اليػػـو االربعػػاء، : حسػػيف الزنػػاتي

 ردف بعد زياره لمصر استغرقت عده اياـ.األى متوجًيا ال
يف عمي الطائره االردنيو المتوجيػو وصرحت مصادر مسئولو بالمطار، باف عميدي غادر بصحبو ثالثو مرافق

الي عماف، حيث قاـ بجولو سياحيو استغرقت عده اياـ زار خالليا المعالـ السياحيو واالثريو، كما زار بعػض 
 االماكف التي تعود عمييا خالؿ عممو في مصر قنصاًل عاًما السرائيؿ.

 9/5/1023، األىرام، القاىرة
 

 عمى المخيمات اء استمرار القصفجر ة في سوري فمسطينيين ستةاستشياد  62
فمسطينييف، جراء استمرار القصؼ واليجمات عمى  4استشيد امس وامس االوؿ (االثنيف والثالثاء، : غزة

 مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا.
وقالت مصادر خاصة لػ القدس دوت كوـ ب ف الفمسطيني سميـ الشنطي، مف سكاف مخيـ العائديف بحمص، 

جراء التعذيب في فرع األمف العسكري بالمحافظة، بينما استشيد محمد أبو الخير، بعد اف تـ استشيد 
واستشيد إبراىيـ الشي ، في قصؼ استيدؼ حي زممكا بريؼ  اختطافو عمى أحد الحواجز في حمص.

طالؽ نار بمخيـ الحسينية. يياب قاسـ، جراء قصؼ وا   دمشؽ، فيما استشيد الفمسطينياف عزت درباس، وا 
 واستشيدت الطفمة، نور الغرابمي، برصاص قناص في مخيـ درعا.

 5/5/1023، القدس، القدس
 

 لغزة القرضاوي زيارة األقوال المنسوبة إليو زورًا وبيتانًا حولينفي  رائد صالح  61
 فيما يمي بياف صادر عف الشي  رائد صالحف رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني: 84فمسطينيو 

األقواؿ المنسوبة إليو زورًا وبيتانًا حوؿ زيارة العالمة فضيمة األستاذ الدكتور الشي  يوسؼ القرضاوي  بش ف
 .رئيس اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف لغزة الحرة ، وجاء في البياف -

 لقد قرأت ما نسب إليز في بعض وسائؿ اإلعالـ ولذلؾ رأيت مف الواجب أف أؤكد ما يمي:
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مى لساني ((أنني لو كنت في غزة فإني س متنع عف استقباؿ القرضاوي   ىذا قوؿ عار عف . ما قيؿ ع2
 الصحة وىو محض كذب عمى لساني.

. ما نقؿ عمى لساني أنني قمت (( إف القرضاوي أفتى بتحريـ شد الرحاؿ إلى القدس ف بينما ىو يشد رحالو 1
 ني.إلى غزة بموافقة االحتالؿ    ىذا افتراء رخيص عمى لسا

. ما نقؿ عمى لساف الحركة اإلسالمية أو عمى لساني أننا قمنا: (( القرضاوي ال يامثؿ فمسطيف ف وال يحؽ 3
 لو اإلفتاء لمشعب الفمسطيني    ىي مجرد كذبة كبرى ال أصؿ ليا.

. ما ناسب إلي وك نني قمت: (( أنني أدعو كؿ عربي اليوـ لزيارة األقصى    ثـ ك نني قمت (كيؼ 8
 ضاوي ياحـر زيارة األقصى وياحمؿ زيارة غزة   ىذه األقواؿ ىي كذب مفضوح لـ أقميا إطالقًا.بالقر 

. ال زلت أؤكد أف الشي  يوسؼ القرضاوي حفظو ا  تعالى سيبقى رئيس اتحاد عمماء المسمميف في كؿ 5
عمى صعيد عممائيا  العالـ وسيبقى مف المراجع األساس لكؿ األمة المسممة اليوـ في كؿ شؤونيا اإلسالمية

 وعبادىا وعواميا وعمى صعيد كبارىا وصغارىا ورجاليا ونسائيا.
. إف الذيف قاموا بافتراء ىذه األقواؿ عمى لساني ال يخافوف ا  تعالىف ويؤدوف دور بمطجية اإلعالـ أو 4

 شبيحة اإلعالـ ليس إال.
 5/5/1023، 65فمسطينيو 

 
 ودعوتي في "األقصى" العالم تمنعني من تأدية رسالتيحسين: ال توجد قوة بمفتي القدس محمد  63

المفتي العاـ لمقدس والديار  عفأفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء األربعاء : محمد جاسر - غزة
وكانت قوات االحتالؿ داىمت منزؿ مفتي القدس في منطقة "الصمعة" بجبؿ  الفمسطينية محمد حسيف.

تو بعد رفضيا طمبو بالذىاب لمركز تحقيؽ وشرطة 'المسكوبية' غربي القدس المكبر جنوبي المدينة واعتقم
 المحتمة.

وأكد حسيف في اتصاؿ ىاتفي لػ"فمسطيف أوف اليف"، أنو متمسؾ برسالتو ودعوتو في المسجد األقصى 
المبارؾ رغـ ما يتعرض لو مضايقات مف قبؿ سمطات االحتالؿ، مشيرًا إلى أف اإلتياـ التي وجيت لو 

 تحريض عمى جنود االحتالؿ.ال
قائاًل: "نحف " ،وأضاؼ: "لقد حققوا معي لعدة ساعات في المسكوبية، وىذه التصرفات ال يمكف قبوليا

موجوديف باألقصى لت دية رسالة دينية، واألمانة الوظيفية، والمسجد جزء مف عقيدتنا، ووجودنا فيو طبيعي 
ؿ الشيادة مف أجؿ القدس واألقصى، وال يمكف ترؾ وأكد عمى حرصو ني لنكوف بيف الناس والمصميف".

رسالتنا ودعوتنا في األقصى نتيجة تصرفات غير مسئولة مف قبؿ قوات االحتالؿ، مشددًا عمى عدـ وجود 
 قوة في العالـ تمنعنا مف ت دية رسالتنا الدينية. 

 5/5/1023، فمسطين أون الين
 

 "األقصى"الخطيب يدعو لموقف عربي حازم لمدفاع عن كمال  66
الشي  كماؿ  84أداف نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ : حمزة حيمور -السبيؿ

الخطيب اعتقاؿ سمطات االحتالؿ لممفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية الشي  محمد حسيف، ورئيس لجنة 
ييونيًا خطيرًا بات يتخذ شكاًل جديدًا المقابر اإلسالمية بالمدينة مصطفى أبو زىرة، معتبرًا ذلؾ تصعيدًا ص

 وسموكًا وقحًا، وأف االحتالؿ ال يريد ألي صوت ب ف يعمو في مدينة القدس لمدفاع عف مقدساتيا.
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ورىف الخطيب تمادي المؤسسة اإلسرائيمية بانتياكيا لممقدسات اإلسالمية بردة الفعؿ العربية التي لف تتجاوز 
إلى اتخاذ موقؼ عربي حاـز لمدفاع عف األقصى يرتقي إلى مستوى الجريمة  بيانات الشجيب والتنديد، داعياً 
كما حيا القيادي اإلسالمي موقؼ مجمس النواب األردني الذي طالب حكومة  الصييونية، عمى حد تعبيره.
 بالده بطرد السفير اإلسرائيمي.

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

  ا ميمة تقسيم "األقصى": الحكومة اإلسرائيمية تولت رسميً بكيراتناجح  65
راـ ا : أكد ناجي بكيرات مدير المسجد األقصى في القدس المحتمة، أف الحكومة اإلسرائيمية تبنت بشكؿ 
رسمي مشروع تقسيـ المسجد األقصى مكانًيا وزمانًيا، وبدأت بإجراءات لذلؾ مف خالؿ البحث عف تشريعات 

 صى.لزيادة عدد الييود الذيف يزوروا المسجد األق
وأشار بكيرات في تصريحات خاصة بوكالة "قدس برس" إلى أف "ىذا التطور الخطير ي تي بعد أف كانت 
المؤسسة اإلسرائيمية توىـ العالـ ب ف جماعات متطرفة وأحزاب يمينية تقـو عمى ىذه االقتحامات 

األبواب التي سيدخموف واالعتداءات لتتولى الحكومة ىذه الميمة بنفسيا وتحدد عدد زوار المسجد األقصى و 
وأشار بكيرات إلى أف "استفحاؿ االعتداءات لـ يتوقؼ عمى المسجد األقصى ومدينة القدس بؿ وصؿ  منيا".

الى اعتقاؿ الرموز الدينية والتي كاف أخرىا اعتقاؿ مفتي القدس والديار الفمسطينية الشي  محمد حسيف 
ا مف الوصوؿ لممسجد األقصى وكؿ ىذه اإلجراءات ومني باإلضافة إلى إبعاد كثير مف رجاالت القدس، 

عمى حد  يرى فييا بكيرات تغيب لألصوات المدافعة عف األقصى والتحضير لحماقات إسرائيمية أكبر"،
 تعبيره.

 5/5/1023قدس برس، 
 

 الفمسطينية سيحدد وفق استفتاء شعبي  األردنيةالمصري: مستقبل العالقات منيب  64
د رجؿ االعماؿ الفمسطيني منيب المصري رئيس تجمع الشخصيات المستقمة وليد عوض: اك -راـ ا  

االربعاء ب ف مشاورات فمسطينية اردنية جرت منذ عاـ تقريبا لبحث مستقبؿ العالقات بيف ’ القدس العربي’لػ
ا االردف وفمسطيف، واتفؽ خالليا عمى اف يجري استفتاء في كؿ مف البمديف بش ف شكؿ العالقات التي يريدى

 ابناء الشعبيف سواء كونفدرالية او فدرالية او غيرىا.
 9/5/1023، القدس العربي، لندن

 
 ثمث ضحايا عممية "عامود السحاب" في غزة من المدنيين  : منظمة "بتسيمم" 67

كشفت منظمة "بتسيمـ" الناشطة في مجاؿ حقوؽ االنساف في فمسطيف، اف : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
لقتمى الفمسطينييف، ضحايا العممية العسكرية االسرائيمية "عامود السحاب" عمى غزة ىـ مف "اكثر مف نصؼ ا

 سنة". 21المدنييف، بينيـ عشروف طفال تقؿ اعمارىـ عف 
وعمى عكس ما كاف الجيش االسرائيمي يروج لو خالؿ تنفيذ العممية، بانو كاف يحذر السكاف قبؿ قصؼ 

ف حالتيف عمى االقؿ تمقى فييما سكاف بيوت تابعة لنشطاء حماس انذارا المباني المستيدفة، بيف التقرير ا
ىاتفيا مسبقا مف جيات اسرائيمية قبؿ قصؼ البيوت، إال أف ىذه االنذارات لـ تجد نفعا، اذ لـ يتـ إمياليـ 

 وقتا كافيا لممغادرة، كما لـ يتـ الت كد مف أف البيوت أخميت بالفعؿ .
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يرىا أف ارتفاعا حادا طرأ عمى عدد الفمسطينييف الذيف قتموا بنيراف الجيش وفيما ذكرت المنظمة في تقر 
االسرائيمي، خالؿ االياـ االخيرة مف العممية، اشارت الى اف اطالؽ النار عمى الفمسطينييف في عممية 

"الرصاص المصبوب"، التي نفذت قبؿ اربع سنوات وبانيا كانت عممية  "عامود السحاب" كاف اقؿ مف عممية
 محددة اكثر.

واالشارة االخيرة لمتقرير تدؿ لى بشاعة الجريمة التي ارتكبتيا اسرائيؿ في عممية "الرصاص المصبوب"، 
يـ مف كوف ضحايا عممية "عامود السحاب"، التي تبيف انيا اقؿ بشاعة، بمعظميـ مف المدنييف وعشريف من

االطفاؿ، عدا الضحايا الجرحى الذيف ما زالوا يعانوف التشوىات واالعاقات مف االسمحة المحرمة دوليا، التي 
 استخدمتيا اسرائيؿ في "عامود السحاب"، كما في الرصاص المصبوب".

 9/5/1023، الحياة، لندن
 

 أسيرًا 26التضامن: محاكم االحتالل تمدد توقيف مؤسسة  65
قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية مددت يومي  :الضفة الغربية

أسيًرا مف أرجاء متفرقة مف الضفة الغربية المحتمة لمدد متفاوتة، بغرض  28الثالثاء واألربعاء توقيؼ 
 استكماؿ التحقيؽ معيـ.

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

 أشير ستةر ضرار أبو سيسي االحتالل يمدد عزل األسيمؤسسة التضامن:  69
قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف ما تسمى "المحكمة المركزية" اإلسرائيمية قررت : الضفة الغربية

 شيور  جديدة. 4مؤخرا تمديد عزؿ األسير ضرار أبو سيسي لمدة (
عزؿ أبو وأوضي الباحث في مؤسسة التضامف أحمد البيتاوي في تصريحات صحفية، أف المحكمة مددت 
 سيسي حتى تشريف أوؿ القادـ بحجة أف اختالطو مع بقية األسرى يشكؿ خطرا عمى أمف "إسرائيؿ".

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

 االحتالل يفرج عن األسيرين قعدان وعز الدين 50
عاما ، وجعفر إبراىيـ محمد عز  81أفرج االحتالؿ مساء امس، عف األسيريف طارؽ حسيف قعداف ( :جنيف
 عاما ، مف بمدة عرابة جنوب جنيف. 82ف (الدي

واستقبؿ مئات المواطنيف مف أىالي عرابة وجنيف األسيريف عمى حاجز عسكري الجممة شرؽ جنيف، ومف ثـ 
 توجيوا مباشرة إلى منازؿ األسرى المرضى محمد وثابت مرداوي، وسامي عريدي، المضربيف عف الطعاـ.

 9/5/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 " مزيفة65: ما سمي بـ "الئحة عمالء الموساد من عرب العميا" لجنة المتابعة" 52
عممت لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية، بيانا عمى وسائؿ اإلعالـ، أكدت فيو أف ما رشي عف وجود 

اف وك ، يعمموف لصالي "الموساد"، ىي قائمة غير صحيحة البتة.84ألؼ اسـ مف عرب الػ  37الئحة تضـ 
قد اتصؿ العديد مف المواطنيف العادييف الذيف أادرجت أسماؤىـ في القائمة، وطالبوا لجنة المتابعة باعتبارىا 
الجسـ الممثؿ لكؿ الحركات الوطنية، ب ف تصدر بيانا توضيحيا، وبعد فحص أولي تبيف أف الالئحة مزيفة، 
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ورأت  ديدة لمحاؿ تجارية وصناعية عادية.وربما أاخذت مف معمومات عادية، كما أنيا تحتوي عمى أسماء ع
 لجنة المتابعة أىمية تعميـ ىذا البياف تحسبا لمفتنة ولمشؾ بيف الناس العادييف.

 5/5/1023، 65عرب 
 

 ارتفاع.. والييود يتناقصون  إلىفمسطينيو القدس  ":معيد القدس" 51
خارطتيا الديمغرافية لمدينة عمى عكس ما تخطط لو اسرائيؿ في مشروع : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

القدس، الذي يسعى الى ضماف اكثرية ييودية مطمقة، كشفت معطيات جديدة لمعيد القدس لالبحاث في 
اسرائيؿ، اف نسبة السكاف العرب تزداد في القدس فيما تنخفض نسبة الييود. اما عدد سكاف المدينة، 

ي عدد المدينة الثانية في اسرائيؿ، تؿ ابيب االؼ شخص، وتساوي ضعف 408باالجماؿ، فيرتفع ليصؿ الى 
 .808وعدد سكانيا 

وفي بحث معيد القدس في ذكرى ما تسميو اسرائيؿ "يوـ توحيد القدس"، تبيف زيادة ظاىرة اليجرة السمبية 
ييودي، وىو عدد يزيد  7800اكثر مف  1022لمييود، عمى عكس الوضع لدى العرب. اذ ترؾ المدينة عاـ 

شخص. وذكرت المعطيات أنو مف بيف سكاف  1300ائيمييف الذي انتقموا لمسكف فييا وعددىـ عف عدد االسر 
في المئة عرب، وفي الوقت الذي زاد فيو عدد السكاف الييود بػ  34في المئة ىـ ييود و 48القدس ىناؾ 

معدو البحث  في المئة، وىو ما يراه 3.17في المئة منذ حرب األياـ الستة فالسكاف العرب زادوا بػ  209
 مؤشرا الى اف نسبة السكاف العرب ستواصؿ االرتفاع مع مرور السنوات، فيما تتواصؿ نسبة الييود باليبوط.
وفي المعطيات االسرائيمية فاف اإلنتاج في القدس ىو األعمى، مقارنة مع باقي المناطؽ، فيما تنجب العائمة 

في باقي  3.3لمعائمة العربية مقابؿ  3.4البالد، وفي باقي  1.9أوالد في المتوسط مقابؿ  8.1في القدس 
 البالد.

في المئة مف سكاف القدس يسكنوف في شرقي المدينة، في المناطؽ التي تـ  42والممفت في البحث اف 
في المئة مف الييود.  80في المئة مف العرب و 40احتالليا مف األردف خالؿ حرب األياـ الستة، منيـ 

 المعطيات تشير الى اف القدس الغربية باتت بغالبيتيا الساحقة ييود. وبحسب معدي البحث فاف
وبيف البحث اف السياسية االسرائيمية استطاعت تيويد مساحات واسعة في المدينة، بما يضمف استحالة 
التوصؿ الى تسوية حوليا، في أي مفاوضات مستقبمية، اذ يستدؿ اف عدد احد االحياء الييودية في المدينة 

ييودي، وىو عدد يتجاور عدد سكاف مدف في اسرائيؿ مثؿ "ديمونة" و"كريات  800الفا و 82ور يتجا
الؼ  154وفي المعطيات فاف عدد طالب الجامعات في القدس ىو االعمى اذ يصؿ الى  موتسكيف".

 طالب، وىذا العدد يتجاوز عدد سكاف مدينة "رشوف لتسيوف"، رابعة كبرى المدف في اسرائيؿ
في  92حث اف سكاف القدس راضوف عف معيشتيـ اكثر مف اية مدينة اخرى في اسرائيؿ، واعرب وبيف الب

في المئة . اما مف ناحية المتدينيف  42في المئة، وحيفا  44المئة عف رضاىـ مف المعيشة ( تؿ أبيب 
ة، بالمعدؿ في المئ 9في المئة مقابؿ  32المتشدديف فاف النسبة االعمى منيـ في القدس اذ تصؿ نسبتيـ 

في المئة، المعدؿ في اسرائيؿ. وتشير  20في المئة مقابؿ  10في اسرائيؿ. اما المتدينوف فاف نسبتيـ 
في المئة مف عدد  75المعطيات الى اف نسبة المتدينيف العرب ىي ايضا االعمى في القدس اذ تصؿ الى 

 الفمسطينييف، سكاف القدس.
 9/5/1023، الحياة، لندن
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 شرطة عمييم الون زيارة القرضاوي لغزة احتجاجًا عمى اعتداء صحفيون يقاطع 53
قرر عشرات الصحافييف الفمسطينييف عدـ تغطية زيارة رئيس االتحاد العالمي لعمماء : فتحي صبزاح -غزة 

وحكومتيا، ورفضًا شديدًا « حماس»المسمميف الشي  يوسؼ القرضاوي، التي القت ترحيبًا كبيرًا مف حركة 
 ذعة مف عدد مف الفصائؿ والييئات والمثقفيف والكتاب والصحافييف والشخصيات االعتبارية. وانتقادات ال

« حماس»وجاء قرار الصحافييف في أعقاب اعتداء عدد مف رجاؿ الشرطة التابعة لمحكومة التي تقودىا 
نظمتيا دقيقة أثناء تغطيتيـ وقفة سممية  85عمى خمسة مف زمالئيـ وتوقيفيـ في مركز لمشرطة نحو 

مساء أوؿ مف أمس في مدينة خاف يونس جنوب القطاع احتجاجًا عمى « الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف»
 الغارات االسرائيمية عمى سورية.

 9/5/1023، الحياة، لندن
 

 مبنى اثري في المرحمة األولى من أرشفة المواقع األثرية 245 توثيقوزارة السياحة بغزة:  56
  وزارة السياحة واآلثار في غزة المرحمة األولى مف مشروع أرشفة وتوثيؽ 5|4ربعاء (اختتمت اليوـ األغزة: 

المباني والموقع األثرية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاوف مع مؤسسة االغاثة االسالمية والبنؾ االسالمي لمتنمية، 
 وذلؾ في مقر متحؼ "قصر الباشا" وسط مدينة غزة . 

في حكومة غزة عمي الطرشاوي كافة القائميف في كممة لو خالؿ االحتفاؿ الذي وشكر وزير السياحة واآلثار 
اقيـ بيذه المناسبة عمى المشروع مف منفذيف وداعميف ومموليف، مشيدا بكافة الجيود واالنجازات التي نتجت 

 مف جانبو استعرض حاـز دبور منسؽ مشروع األرشفة، أىداؼ المشروع واىميتو، حيث يعد عف المشروع.
 مف أىـ المشاريع القائمة عمييا الوزارة وىو األوؿ مف نوعو في قطاع غزة . 

مبنى أثري، تنوعت ىذه المباني ما بيف بيوت ومساجد ومحالت تجارية  244وأكد دبور انو تـ توثيؽ 
% مف المباني 40وكنائس وقصور، مشيرا الى اف البيوت األثرية كانت ىي األكثر عددا حيث بمغت نسبتيا 

 ثرية األخرى. األ
 5/5/1023قدس برس، 

 
 شرق بيت حانون جرف أراض  يتوغل و الجيش اإلسرائيمي ي 55

توغمت عدة آليات عسكرية إسرائيمية، صباح أمس األربعاء، بشكؿ محدود قرب المقبرة الشرقية في بمدة غزة: 
 300ليوـ لمسافة جرافات صييونية توغمت صباح ا 4وأفادت شيود عياف أفز  بيت حانوف شماؿ مدينة غزة.

متر، وشرعت بعمميات تجريؼ في أراضي المواطنيف الزراعية، في حيف تشيد أجواء القطاع تحميقا مكثفا 
 لطائرات االستطالع الصييونية.

وتتوغؿ آليات وجرافات االحتالؿ بشكؿ شبو يومي في المناطؽ الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة، في 
 الموقع برعاية مصرية في نوفمبر الماضي. خرؽ واضي التفاؽ التيدئة

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

 نفًعا"القدس الدولية": لغة التنازالت مع االحتالل اإلسرائيمي ال تجدي  54
خدمة قدس برس: قاؿ ياسيف حمود، مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية أف سياسة التنازالت العربية  -بيروت 

فًعا وال تحفظ حًقا"، مدلؿ عمى ذلؾ بتصاعد االعتداءات اإلسرائيمية بعد قياـ لالحتالؿ اإلسرائيمي "ال تجدي ن
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المجموعة العربية في منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة "يونسكو" بسحب مشاريع قرار إدانة 
 لالحتالؿ لتيويدىا لمقدس وبقبوؿ الجامعة العربية لمبادرة "تبادؿ األراضي".

اقشة "الكنيست" (البرلماف  اإلسرائيمي لتشريع اقتحامات المستوطنيف الييود لممسجد األقصى وتعقيًبا عمى من
بشكؿ أوسع مما ىو عميو حالًيا ومحاولة فرض أمر واقع جديد؛ قاؿ حمود: "إننا في مؤسسة القدس الدولية 

ذ نؤكد حجـ الخطر المتزايد المحيط بالمسجد األقصى وبالقدس بشكؿ عاـ؛   وا 
ياؽ ذاتو؛ اعتبر حمود أف إقداـ االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اعتقاؿ مفتي القدس والديار المقدسة وفي الس

  واإلفراج عنو بعد ساعات مف التحقيؽ معو، "يشكؿ خطوة متقدمة جدًا 5|4الشي  محمد حسيف، األربعاء (
 مي بحؽ القدس".في مسمسؿ االعتداء عمى القدس وأىميا، وىو صورة مصغرة عف حجـ التمادي اإلسرائي

 9/5/1023قدس برس، 
 

 ردني سرائيمي واستدعاء السفير األ عمى طرد السفير اإل باإلجماعجمس النواب يصوت م :األردن 57
مف  اإلسرائيميباإلجماع أمس عمى طرد السفير  األردني صوت مجمس النواب :مصطفى الرياالت -عماف 

بحؽ المسجد  اإلسرائيميانتياكات االحتالؿ كرد عمى  أبيبفي تؿ  األردنيعماف واستدعاء السفير 
الطمب مف الحكومة ب ف تطمب مف "ف يتـ  عمى مطالبات النواب ب األغمبية بإجماع. ووافؽ المجمس األقصى
 .أبيب"في تؿ  األردنيفي عماف مغادرة المممكة والطمب مف الحكومة استدعاء السفير  اإلسرائيميالسفير 

 أففي تاري  الحياة البرلمانية. واعتبر نواب  األولىنواب سجؿ سابقة ىي وبقرار التصويت يكوف مجمس ال
مغادرة المممكة ىو قرار تاريخي،  اإلسرائيميالطمب مف الحكومة ب ف تطمب مف السفير "قرار المجمس 

رئيس  ىاوكمؼ المجمس، خالؿ الجمسة التي حضر  ."ف الحكومة ممزمة بتنفيذ ىذا القرار النيابيأ إلىمشيريف 
 األقصىبحؽ المسجد  اإلسرائيمية اإلجراءاتشديد الميجة حوؿ "ا  النسور، بإصدار بياف  عبد .الوزراء د

 ."والمسيحية في القدس اإلسالميةوالمقدسات 
 إجراءاتمف  إسرائيؿف الحكومة تنظر بمنتيى الجدية والخطورة لما قامت بو "إا  النسور قاؿ  وكاف عبد

  األوؿوالمسيحية في القدس يوـ أمس (أمس  اإلسالميةوالمقدسات  قصىاألوممارسات حوؿ المسجد 
ضد  اإلسرائيميةمر واستمرت ىذه الممارسات لـز األ إذالحكومة ستقـو "اف أ وأضاؼ:. "وصباح اليـو (أمس 

وفؽ قراراتو  د جمسة طارئة ليقؼ عند مسؤولياتوالدولي عق األمفبالطمب مف مجمس  األقصىالمسجد 
  ."بالقدس خاصة وفي القضية الفمسطينية عامة المتعمقة

 .اإلسرائيمية األردنيةقانوف اتفاقية السالـ  إللغاءوشيدت الجمسة تقديـ نواب مذكرتيف اقتراح بقانوف 
 9/5/1023، الدستور، عّمان

 
 "األقصى"وتحمل االحتالل مسؤولية االعتداءات عمى  "إسرائيل"تستدعي سفير  األردنية" الخارجية" 55

بالوكالة، وزير الداخمية حسيف المجالي السفير اإلسرائيمي في  األردني استدعى وزير الخارجية: بترا –ف عما
دانتيا، وعبر عف رفض الحكومة األردنية األربعاءعماف ظير أمس  الشديديف القتحاـ عشرات  وا 

ومنعيـ مف دخوؿ  المستوطنيف المتطرفيف الييود ساحات الحـر القدسي الشريؼ واالعتداء عمى المصميف
الحـر واحتجاز قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الشي  محمد حسيف المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية خطيب 

القوة القائمة باالحتالؿ  "إسرائيؿ"تحمؿ  األردنية الحكومة أفكد المجالي وأ المسجد األقصى المبارؾ.
واتخاذ مختمؼ اإلجراءات لمنع مثؿ تمؾ االنتياكات،  مسؤولية منع القياـ بمثؿ ىذه األعماؿ االستفزازية
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مشددًا عمى أف القدس والمسجد األقصى المبارؾ يمثالف خطا احمر لممممكة ووصاية الياشمييف عمى 
 المقدسات.

 9/5/1023، الدستور، عّمان
 

 األقصى خرق لمقانون الدولي وتقويض لفرص السالم استباحةجودة: ناصر  59
مع نظيرتو  أمسناصر جودة في روما األردني بحث وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف : بتراوكالة  –روما 

 إلىوخاصة سورية والجيود الرامية  اإلقميمية األوضاعااليطالية ايما بونينو العالقات الثنائية وتطورات 
التي شيدىا  ردف الشديدة لمتطورات الخطيرةاأل إدانةمفاوضات السالـ. وعبر جودة خالؿ المقاء عف  إحياء

المبارؾ تحت حراسة  األقصىالحـر القدسي الشريؼ والسماح لمستوطنيف إسرائيمييف بدخوؿ باحة المسجد 
لمقانوف  تشكؿ خرقاً  األفعاؿقوات األمف اإلسرائيمي واعتقاؿ مفتي القدس الشي  محمد حسيف. وأكد أف ىذه 

 الجيود المبذولة في ىذا الصدد. وتقوض فرص السالـ وتعرقؿ اإلنسانيالدولي والقانوف الدولي 
 9/5/1023، الغد، عّمان

 
 
 
 

 األقصى دعو لمتحرك لوقف االعتداءات المتكررة عمى المسجدتحزاب األوطنية و المؤسسات ال 40
دانت مؤسسات وطنية وأحزاب قياـ مستوطنيف بمساندة قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، اقتحاـ ساحات  :عماف

 انتفاضة ثالثة، تميب المنطقة. إلطالؽى عامميو واعتقاليـ، معتبرة ذلؾ دافعا المسجد األقصى واالعتداء عم
وفي ىذا النطاؽ؛ حذرت المجنة الممكية لشؤوف القدس مف أف االنتياكات اإلسرائيمية لممسجد األقصى 
واقتحاـ ساحاتو مف قبؿ قيادات حزب الميكود وعشرات المتطرفيف، ستكوف سببا في إشعاؿ المناطؽ 

 طينية، دفاعا عف المقدسات، وسيقضي عمى كؿ محاوالت التيدئة والسالـ.الفمس
ا  كنعاف في بياف أمس مف "أف سعي حكومة إسرائيؿ الدائـ لتيويد المدينة  عاـ المجنة عبد أميفوحذر 

المقدسة، وفرض سياسة األمر الواقع، وادعائيا ب ف القدس عاصمة أبدية ليا، عمى الرغـ مف مخالفتيا 
يات العالـ نحو السالـ وعدـ اعترافو أصاًل باحتالؿ إسرائيؿ لمقدس الشرقية، سيبقي المنطقة نقطة لتوج

 اشتعاؿ محتممة في أي لحظة".
ذلؾ، حذرت كتمة الوسط اإلسالمي مف خطورة االعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات في مدينة القدس،  إلى

اقتحامات متعمدة مف المستوطنيف تحت حماية جنود االحتالؿ. وارتفاع وتيرتيا في األياـ األخيرة، متمثمة ب
وطالبت، في بياف أمس، بضرورة اتخاذ إجراءات، تتمثؿ بإلغاء اتفاقية وادي عربة، ومنع كافة أشكاؿ 
التطبيع مع دولة الكياف الصييوني، وطرد السفير اإلسرائيمي مف عماف واستدعاء السفير األردني مف تؿ 

ى رسميو لألمـ المتحدة إزاء االختراؽ اإلسرائيمي التفاقية وادي عربة، وت ميف الحماية أبيب، وتقديـ شكو 
 والحراسة لممقدسات اإلسالمية والمسيحية.

لممارسة الضغط عمى حكوماتيا  واإلسالميةالجماىير العربية  اإلسالميمف جانبو؛ دعا حزب جبية العمؿ 
. وقاؿ الحزب، في بياف صدر عقب اجتماع األقصى لمتحرؾ ووقؼ االعتداءات المتكررة عمى المسجد

في االحتفاؿ، الذي  األردنية" مشاركة عدد مف الشخصيات اإلسالمي، واستيجف "العمؿ أمسمكتبو التنفيذي 
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"يرقصوف عمى جراح األمة، ويحتفموف بنكبتيا الكبرى".  إنيـأقامتو السفارة اإلسرائيمية في ذكرى النكبة، وقاؿ 
ما قاؿ إنو "إقداـ المجموعة العربية عمى تقديـ تنازالت جديدة تحت اسـ تبادؿ األراضي" واستيجف الحزب 

، ما يعني "ضـ المستوطنات بما فييا القدس مقابؿ قياـ دولة فمسطينية عمى أشالء مف الضفة "إسرائيؿ"مع 
يف "ليست سمعة رفضو لممبادرة ولسابقاتيا ولكؿ "الحموؿ التصفوية"، مؤكدا اف فمسط وأبدىالغربية". 

لممساومة والبيع ولكنيا وقؼ إسالمي ال يجوز التفريط بجزء منو، وأف السبيؿ الوحيد الستعادة الحقوؽ وبناء 
سالمي جيادي مقدمتو المقاومة الفمسطينية الباسمة.. وما عدا ذلؾ فيو التفريط،  الدولة ىو مشروع عربي وا 

 والتساوؽ مع المشروع الصييوني األميركي".
 9/5/1023، عّمان الغد،

 
 األقصى من اقتحامات المستوطنينالمسجد األردن: نقابيون يطالبون الحكومة حماية  42

أدانت "النقابات المينية األردنية" اقتحاـ المستوطنيف لممسجد األقصى، مطالبة الحكومة األردنية  :راـ ا 
، باعتبارىا "المسؤوؿ عف المقدسات  ودعا رئيس  في القدس الشريؼ". ميةاإلسالبذؿ الجيود لحماية الحـر

، حكومة 4/5قدس برس األربعاء وكالة مجمس النقباء األردنييف، محمد عبابنة، في تصريي صحفي تمقتو 
"لمرد بكافة الوسائؿ المتاحة عمى االعتداءات الصييونية عمى المسجد  واإلسالميةبالده والدوؿ العربية 

" إلىدؼ التي تي اإلسرائيميةوالممارسات  األقصى أف "الصمت  مؤكداً ، تيويده والتمييد لبناء الييكؿ المزعـو
عمى ىذه الجرائـ يشجع الكياف الصييوني عمى االستمرار بعدوانو والسير بمخططات تيويد المدينة 

 المقدسة".
 5/5/1023قدس برس، 

 
 يمنع مواطنين من اقتحام السفارة اإلسرائيميةاألردني األمن  41

اًل دوف اقتحاـ عشرات المواطنيف لمبنى السفارة اإلسرائيمية بعماف في منتصؼ الميمة. وقفت قوات األمف حائ
لغاء وجود سفارة لمكياف الصييوني عمى األرض األردنية،  وطالب المحتجيف بطرد السفير اإلسرائيمي وا 

يزة األمنية إلى محاوليف االقتراب مف السفارة الكائنة في منطقة الرابية، األمر الذي دفع أفرادًا مف األج
 إبعادىـ عف المكاف.

 9/5/1023، السبيل، عّمان
 

 تسمم شيادات تأىيل لممستفيدين من مشاريعيا في غزة األردنية "6أنصار " 43
في حفؿ ت ىيؿ الدفعة الثانية مف المستفيديف مف (مشروع خطوة أمؿ  لدعـ  8شاركت قافمة أنصار  :عماف

، وتنفذه مؤسسة شركاء السالـ والتنمية مف أجؿ األردنيةاف الحياة المشاريع الصغيرة الذي تمولو لجنة شري
 الفمسطينييف.

غنيمة والمنسؽ كفاح عمايرة الشيادات عمى المؤىميف لممشروع الذي استفاد  أبووسمـ رئيس القافمة محمود 
متيا دوالر قد ألؼ 400دوالر مف أصؿ  ألؼ 350شخصا بقيمة إجمالية بمغت حوالي  70منو لغاية اآلف 

 مختمؼ الجيات المانحة لممشروع.
 9/5/1023، السبيل، عّمان
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 األسرى األردنيون: إضرابنا رسالة لحكومة بالدنا 46
أكد األسرى األردنيوف في السجوف اإلسرائيمية المضربوف عف الطعاـ أف إضرابيـ يمثؿ رسالة لمحكومة 

سؼ اإلسرائيمي الذي يقع عمييـ، مبديف األردنية والجيات الرسمية لاللتفات إلى قضيتيـ تحت وط ة التع
إلى حيف تنفيذ مطالبيـ. ونقؿ محامي األسرى األردنييف  "األمعاء الخاوية"إصرارىـ عمى خوض معركة 

ا  البرغوثي ومنير قاسـ المضربيف عف الطعاـ منذ سبعة أياـ،  رسالتيف مف األسيريف األردنييف عبد
 ب.موجيتيف إلى الشعب األردني حوؿ اإلضرا

سنوات انتقد دور الحكومة وسفارة المممكة في تؿ أبيب  20وفي رسالة األسير قاسـ المحكوـ عميو بالسجف 
 ."األكاذيب التي مارسوىا عمى األسرى"والقائميف ب عماؿ السفارة بعد ما وصفو 

 9/5/1023، البيان، دبي
 

 سرى األردنييننقابة الميندسين تدعو الحكومة لمتحرك لوضع حد لمعاناة األ :األردن 45
 األردنييف األسرىلمتحرؾ العاجؿ لوضع حد لمعاناة  بالدىـ حكومة األردنييف دعت نقابة الميندسيف :عماف

النقابة في تصريي صحفي لنائب نقيب الميندسيف ـ. ماجد الطباع  وأكدتفي سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي. 
الضغط التي لدييا  أوراؽا الحكومة الستخداـ ودع الخاوية. األمعاءفي معركة  األسرىجانب  إلىوقوفيا 

رساؿومف بينيا ت ميف زيارة ألىالييـ  األسرىلتحقيؽ مطالب   الصحية. أوضاعيـوفد طبي لمكشؼ عمى  وا 
 وانتقد الطباع التقصير الحكومي تجاه قضية األسرى عمى مدى السنوات الماضية.

 9/5/1023، الدستور، عّمان
 

 ة" يدين العدوان الصييوني عمى سوريةائتالف "القومية واليساري 44
ندد ائتالؼ األحزاب القومية واليسارية بالقصؼ اإلسرائيمي عمى دمشؽ، كما اعتبر االئتالؼ أف ذلؾ  :عماف

مصدر فرح وابتياج عند ىؤالء التكفيرييف، وعند كؿ مف فقد الحس الوطني والقومي "العدواف، شكؿ 
أحزاب قومية ويسارية في بياف صادر عنو أمس، أف العدواف  ، ورأى االئتالؼ الذي يضـ ستة"والديني

ىؤالء المجرميف القتمة، ما ىـ سوى أدوات ألعداء األمة، حيث جاء العدواف "اإلسرائيمي كشؼ أف 
 ."الصييوني ليحقؽ األىداؼ التي فشؿ ىؤالء اإلرىابيوف في تحقيقيا

عدواف الصييوني عمى سورية ىو عدواف عمى األمة وفيما داف االئتالؼ بشدة الجامعة العربية، اعتبر أف ال
العربية، وأكدت أحزاب االئتالؼ أف خيار المقاومة وبكؿ أشكاليا يمثؿ الطريؽ الذي يحقؽ لألمة العربية 

طرد السفير "ضرورة إغالؽ السفارة اإلسرائيمية وبت الحكومة بالوصوؿ إلى حريتيا وكرامتيا، وطال
 ".الطاىرة الصييوني الذي يدنس أرض عماف

 9/5/1023، الغد، عّمان
 

 باعتقال مفتي القدس لبنانيتنديد  47
لمفتي القدس والديار  "إسرائيؿ"وكاالت: داف رئيس الحكومة المبنانية المستقيمة نجيب ميقاتي، اعتقاؿ ال

الفمسطينية الشي  محمد حسيف لست ساعات أمس. وقاؿ إف اعتقاؿ المفتي حسيف واستجوابو لساعات حوؿ 
مف إرىاب الدولة الذي يقوـ بو االحتالؿ لمنع الفمسطينييف مف التعبير  جديداً  قؼ أدلى بيا يمثؿ فصالً موا

 عف رأييـ وممارسة شعائرىـ الدينية والتمسؾ بحقوقيـ المشروعة في أرضيـ ودولتيـ ومقدساتيـ.
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اعتقالو عدواف  إفؿ وداف مفتي الجميورية المبنانية الشي  محمد رشيد قباني اعتقاؿ الشي  حسيف، وقا
 صارخ عمى قيـ اإلسالـ ورموزه الدينية.

 9/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 أكممت تعزيز قدراتيا العسكريةو  حزب اهلل: المقاومة حاضرة ليزيمة "إسرائيل" 45
 األربعاء أمسوكاالت: قاؿ نائب رئيس المجمس التنفيذي في حزب ا  الشي  نبيؿ قاووؽ خالؿ حفؿ ال

 "إسرائيؿ" إلى. وتوجو قاووؽ "إسرائيؿ"المقاومة حاضرة ليزيمة  إفالكتروني في الحزب  الـاإلعلوحدة 
موتوا بغيظكـ فبعد كؿ المتغيرات في سورية، المقاومة أكممت مسار تعزيز قدراتيا العسكرية كما "بالقوؿ 

إسرائيؿ " إف. وقاؿ "يمةونوعا وىي حاضرة اليوـ لتصنع إلسرائيؿ النكبة الكبرى واليزيمة التي ما بعدىا ىز 
تقصؼ مواقع القدرة والقوة في سورية ألنيا تخيفيا وتقمقيا، وال تقصؼ مواقع عسكرية لممسمحيف فييا ألف 

 ’.ىؤالء يريحونيا ويخدمونيا
 9/5/1023، القدس العربي، لندن

  
 العربية ترفض "ييودية إسرائيل" وتنفى تعديل مبادرة السالمالدول جامعة  49

رفضت جامعة الدوؿ العربية الطرح، الذى سربتو بعض وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية حوؿ سػعى  :آماؿ رسالف
أمريكا إلقناع العرب باالعتراؼ بييودية إسرائيؿ، مشددة عمى أف ييودية الدولػة، أمػر يخػص إسػرائيؿ وحػدىا 

 وليس العرب.
 ىػػػيف مبػػػادرة السػػػالـ العربيػػػة باسػػػـ جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة السػػػفير "ناصػػػيؼ حتػػػى" أ الرسػػػميوأكػػد المتحػػػدث 

تحػدد ماىيػة العالقػات وطبيعػة االعتػراؼ بدولػة إسػرائيؿ،  التيالمنطقة وىى  فيالكفيمة بتحقيؽ السمـ واألمف 
 .اإلسرائيمي العربيمع الصراع  العربي لمتعاطياألساس  ىي الفتا إلى أف بنود المبادرة العربية

جػوف  األمريكيلواشنطف، طالب وزير الخارجية  الماضيبوع ، خالؿ زيارتو األسالعربيوكشؼ عف أف الوفد 
 وبالتػػػاليكمػػػدخؿ لتحقيػػػؽ التسػػػوية السػػػممية،  181بػػػالتحرؾ الفاعػػػؿ لتطبيػػػؽ قػػػرار مجمػػػس األمػػػف رقػػػـ  كيػػػري

محػدد وحسػب  زمنػيوأف تقػـو المفاوضػات ضػمف إطػار  47انسحاب إسرائيؿ إلى خػط الرابػع مػف يونيػو عػاـ 
 روفة.مرجعيات األمـ المتحدة المع

يػتـ  ،وىػو أمػر غيػر مطػروح ،حديث عف تعديؿ المبادرة العربية، موضحا أف تعػديميا أيونفى السفير "حتى" 
، قػائال الموضػوعيإطار قمة عربية، مشيرا إلػى أف مػا أثيػر مػف تبػادؿ أراض تػـ النظػر إليػو خػارج إطػاره  في

واإلسػػرائيمية عمػػى أسػػاس خػػط الرابػػع مػػف الحػػدود بػػيف الػػدولتيف الفمسػػطينية  ترسػػيـإطػػار  فػػي"ىػػذا األمػػر سػػيتـ 
يػػزاؿ محػػؿ  ، ولػػف يػػتـ إال باالتفػػاؽ بػػيف الطػػرفيف وبالحػػد األدنػػى"، مشػػيرا إلػػى أف ىػػذا األمػػر ال47يونيػػو عػػاـ 

 خالؼ مع إسرائيؿ ضمف ممفات عدة لـ يتـ االتفاؽ عمييا منيا الممؼ األمنى والتنمية االقتصادية وغيرىا.
 5/5/1023اليوم السابع، مصر، 

 
 وخطيب القدس يمفت اإلسالمي" تدينان اعتقالالتعاون و"الجامعة العربية  70

، قيػػػاـ 4/5/1023 يػػػـو األربعػػػاء اإلسػػػالميأدانػػػت جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ومنظمػػػة التعػػػاوف : آمػػػاؿ رسػػػالف
باعتقػػاؿ مفتػػى القػػدس والػػديار الفمسػػطينية وخطيػػب المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ،  اإلسػػرائيميسػػمطات االحػػتالؿ 

 .اإلسالميورموزه الدينية، وعمـو العالـ  الفمسطينيتبرا ذلؾ عدوانا إسرائيميا جديدا وقع عمى الشعب واع
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تـ بيف المنظمتيف يـو األربعاء، بالقاىرة، األميف العاـ لألمـ المتحدة ورئيس  الذيوطالب االجتماع المشترؾ 
ليػػة بػػإلزاـ إسػػرائيؿ بوقػػؼ ىػػذا االنتيػػاؾ واألطػػراؼ الفاعمػػة عمػػى السػػاحة السياسػػية الدو  الػػدوليمجمػػس األمػػف 

طػػػالؽ سػػػراح العنصػػػري  فػػػورًا، ويحمػػػؿ سػػػمطات االحػػػتالؿ المسػػػئولية الكاممػػػة عػػػف سػػػالمة وحيػػػاة فضػػػيمتو. ووا 
 لألراضػػي اإلسػػرائيميلالحػػتالؿ  فػػوريوأضػػاؼ البيػػاف المشػػترؾ أنػػو ال اسػػتقرار وال أمػػف وال سػػالـ دوف إنيػػاء 

 .العربية المحتمة
 5/5/1023ر، اليوم السابع، مص

 
 أبيبسفارتيا في تل  أعضاءلالحتجاج عمى سوء معاممة  اإلسرائيميسفير المصر تستدعي  72

السفير اإلسرائيمي فػي القػاىرة لالحتجػاج  األربعاء ]أمس[القاىرة ػ ا ؼ ب: استدعت وزارة الخارجية المصرية 
 ي قػػداس عيػػد القيامػػة بالقػػدس.تػػوجييـ لممشػػاركة فػػ أثنػػاءأعضػػاء سػػفارتيا فػػي تػػؿ أبيػػب  "سػػوء معاممػػة"عمػػي 

وقػػاؿ المتحػػدث الرسػػمي باسػػـ الػػوزارة عمػػرو رشػػدي لمصػػحافييف انػػو تػػـ اسػػتدعاء السػػفير اإلسػػرائيمي يعقػػوب 
تقديـ احتجاج شديد الميجة عمى سوء معاممة أعضاء السفارة المصرية في تؿ أبيػب أثنػاء تػوجييـ "عميتاي و

 ."القيامة بالقدس لممشاركة في قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة
تػـ أيضػا خػالؿ االسػتدعاء إدانػة الغػارات التػي قامػت بيػا إسػرائيؿ فػي العمػؽ السػوري "وأضاؼ المتحػدث أنػو 

 ."مؤخرا
 9/5/1023القدس العربي، لندن، 

 
 القدس  يتندد باعتقال مفت المصرية الخارجية 71

طات اإلسػرائيمية عمػى اعتقػاؿ الشػي  استنكر وزير الخارجية محمػد كامػؿ عمػرو إقػداـ السػم: أميرة عبد السالـ
 .4/5/1023 محمد حسيف مفتى القدس والديار الفمسطينية صباح يـو األربعاء

وبحسػػب بيػػاف لمخارجيػػة، طالػػب عمػػرو السػػمطات اإلسػػرائيمية "بػػاإلفراج فػػورا عػػف الشػػي  محمػػد حسػػيف "عمػػى 
 يتمتع بيا باعتباره مفتيا لمقدس". التيضوء المكانة الدينية الرفيعة 

القػػػدس، وبػػػاألخص تزايػػػد وتيػػػرة اقتحامػػػات المسػػػجد  فػػػيانتياكاتيػػػا  فػػػيوحػػػذر مػػػف "مغبػػػة اسػػػتمرار إسػػػرائيؿ 
 األقصى، وما يمثمو ذلؾ مف استفزاز لمشاعر المالييف مف المسمميف".

 5/5/1023اليوم السابع، مصر، 
 

 عمى سوريةأردوغان ينتقد الغارات اإلسرائيمية  73
ووصفيا ب نيا غيػر  ةتركي رجب طيب أردوغاف الغارات اإلسرائيمية عمى سوريانتقد رئيس الوزراء ال: وكاالت

 مقبولة، وذلػؾ وسػط اسػتياء دولػي مػف العمميػة وتحػذيرات مػف امتػداد الصػراع فػي سػوريا إلػى الػدوؿ المجػاورة.
ىػػذه  وقػػاؿ أردوغػػاف فػػي كممػػة لػػو أمػػاـ كتمػػة حػػزب العدالػػة والتنميػػة البرلمانيػػة إف أي ذريعػػة ال يمكػػف أف تبػػرر

 العممية، وطالب األمـ المتحدة بالتحرؾ لوقؼ ىذه االعتداءات.
وحػػذر رئػػيس الػػوزراء التركػػي مػػف أف شػػف إسػػرائيؿ ىػػذه اليجمػػات سيشػػجع مػػا وصػػفو بػػػ"النظاـ السػػوري غيػػر 

 الشرعي".
 7/5/1023الجزيرة نت، الدوحة، 
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 بتمويل قطري عبر معبر رفح شاحنة مواد بناء إلى غزة 34إدخال  76
شاحنة مف مػواد  34قاؿ مسؤوؿ بميناء رفي البري إنو تـ، مساء يـو األربعاء، إدخاؿ : أيمف قناوي - القاىرة

 البناء إلى غزة ضمف المنحة القطرية لتوفير مواد البناء الالزمة لمشروعات إعادة إعمار القطاع.
 أمتار مكعبة مف الحصمة "الزلط الصغير". 420وأضاؼ المسئوؿ أف الشاحنات تقؿ 

 5/5/1023شرق، الدوحة،  ال
 

 لمساعدات الطبية السعودية لمطار العريش متجية لغزةاوصول الرحمة التاسعة من  75
مػػػف  التاسػػػعة الرحمػػػةمصػػػدر مسػػػئوؿ بمطػػػار العػػػريش الػػػدولي، وصػػػوؿ  : أكػػػدىنػػػاء الطبرانػػػي -شػػػماؿ سػػػيناء 

قطػػاع  إلػػى المقدمػػة ديةالسػػعو  الطبيػػةومطػػار العػػريش الػػدولي لنقػػؿ المسػػاعدات  السػػعوديةالجسػػر الجػػوي بػػيف 
 غزه.
 األدويػػػػةطػػػػف مػػػػف  9.5تقػػػػؿ نحػػػػو  الرحمػػػػة أفبشػػػػماؿ سػػػػيناء،  الصػػػػحةطػػػػارؽ خػػػػاطر وكيػػػػؿ وزاره  د. وأكػػػػد

 قطاع.ال إلى إلدخالياميناء رفي البري، والتنسيؽ  إلىونقميا  الحمولة، وجار تفريت الطبيةوالمستمزمات 
قطػػاع غػػزه  إلػػى التاليػػةوالػػدفعات  إدخاليػػاي، وتػػـ يػػـو االثنػػيف الماضػػ األولػػى الدفعػػةيػػذكر انػػو سػػبؽ وصػػوؿ 

 طنا. 40 بإجماليفي القطاع،  الفمسطينية الصحة لوزارةوتسميميا 

 9/5/1023األىرام، القاىرة، 
 

 ويدين اعتقال مفتي القدس شيخ األزىر يطالب مصر باستدعاء السفير اإلسرائيمي 74
أحمد الطيب، محمد كامؿ عمػرو وزيػر الخارجيػة  د. طالب اإلماـ األكبر شي  األزىر: أيمف قناوي -القاىرة 

باسػػػتدعاء السػػػفير اإلسػػػرائيمي لػػػدى مصػػػر عمػػػى وجػػػو السػػػرعة إلبالغػػػو اسػػػتيجاف األزىػػػر الشػػػريؼ لالسػػػتفزاز 
المتصاعد مف جانب الصػياينة عمػى السػيادة السػورية، والقػبض عمػى مفتػي القػدس والػديار الفمسػطينية محمػد 

 حسيف.
بالغ السفير اإلسرائيمي لحكومتو ضرورة التوقؼ فورا عف مثؿ ىذه الممارسات، مع كما طالب شي  األزىر بإ

 اإلفراج عف مفتي القدس فورا باعتباره رمزا لممسمميف ىناؾ.
وكاف الطيب قد أصدر بيانا في وقت سابؽ أداف فيو اعتقاؿ مفتى القدس وطالب الحكاـ العرب بالعمؿ عمى 

 لعمؿ لإلفراج عف المفتى.وقؼ االنتياكات ضد الفمسطينييف وا
 5/5/1023الشرق، الدوحة، 

 
 القدس ييستنكر اعتقال الشرطة اإلسرائيمية لمفت المصرية الجميورية يمفت 77

اعتقػػاؿ الشػػرطة اإلسػػرائيمية لمشػػي  محمػػد المصػػرية،  مفتػػى الجميوريػػة ،شػػوقى عػػالـ د.اسػػتنكر : لػػؤى عمػػى
يػػـو األربعػػاء، كمػػا أداف اقتحػػاـ جػػيش االحػػتالؿ  حسػػيف مفتػػى القػػدس والػػديار الفمسػػطينية مػػف منزلػػو صػػباح

 لباحات المسجد األقصى وغمقو أماـ المصميف المسمميف. اإلسرائيمي
وطالب السمطات اإلسرائيمية بسرعة اإلفراج عػف الشػي  محمػد حسػيف مفتػى القػدس، ووقػؼ االعتػداءات عمػى 

 .المسجد األقصى وفتحو أماـ الفمسطينييف
 5/5/1023اليوم السابع، مصر، 
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 غزةيصل قطاع القرضاوي الشيخ يوسف  75
يوسػػؼ القرضػػاوي رئػػيس االتحػػاد العػػالمي  د.وصػػؿ الشػػي   ا ؼ ب: -يوسػػؼ سػػويمـ  -بوابػػة الشػػرؽ -غػػزة 

قطػاع غػزة عبػر معبػر رفػي، عمػى رأس وفػد يضػـ عشػرات العممػاء  إلػى أمس االربعػاءلعمماء المسمميف مساء 
المشػير عبػد الػرحمف سػوار الػذىب رئػيس مجمػس أمنػاء منظمػة  ؽاألسػبدولة بينيـ الرئيس السػوداني  28مف 

ىنية رئيس حكومة حماس  إسماعيؿالدعوة اإلسالمية، حيث حظي باستقباؿ رسمي مف قادة حماس يتقدميـ 
فػػي غػػزة داخػػؿ معبػػر رفػػي. وكػػاف القرضػػاوي وصػػؿ إلػػى مطػػار العػػريش الػػدولي قادمػػا مػػف الدوحػػة عمػػى مػػتف 

 جوية القطرية.طائرة خاصة تابعة لمخطوط ال
. وأضػاؼ أف زيػػارتي 2954وأكػد القرضػػاوي لمصػحفييف فػػي العػريش أف ىػػذه الزيػارة ىػػي األولػى لػػو منػذ عػػاـ 

لغزة ليا معاف كثيرة أىميػا فػؾ الحصػار عػف أحبابنػا مػف الشػعب الفمسػطيني فػي قطػاع غػزة الػذي يعػانى مػف 
 الحصار الغاشـ منذ سنوات.

شػػير سػػوار الػػذىب أف زيػػارة الوفػػد لقطػػاع غػػزة تػػ تى فػػي إطػػار دعػػـ وفػػى تصػػريحات خاصػػة لػػػ"الشرؽ" أكػػد الم
عالف تضامننا معو لفؾ الحصار الغاشـ عنو ولتقديـ المسػاعدات  فػي  إلخوتنػاشعبنا العربي في قطاع غزة وا 

 قطاع غزة
 9/5/1023الشرق، الدوحة، 

 
 بالمستشفيات دوائيصنف  100 فينقصًا  ينقابة أطباء مصر: قطاع غزة يعان 79

بعػػد زيػػارة لقطػػاع غػػزة  ،4/5/1023األربعػػاء  عػػاد وفػػد نقابػػة أطبػػاء مصػػر إلػػى القػػاىرة يػػوـ: د عبػػد السػػالـوليػ
 ساعة بعد دعوة لمجمس النقابة مف وزارة الصحة الفمسطينية ونقابة أطباء فمسطيف. 18لمدة 
نػت بيػدؼ الوقػوؼ عمػى ، إف الزيارة كااألربعاء جماؿ عبد السالـ أميف عاـ النقابة، فى بياف لو يوـ د.وقاؿ 

 النقػػابيمجػاؿ العمػػؿ  فػػيقطػػاع والتواصػػؿ مػع نقابػػة أطبػػاء فمسػطيف لنقػػؿ الخبػرات ليػػا ال فػي الصػػحيالوضػع 
 مع مجمس نقابة أطباء فمسطيف. الصحي اإلغاثةومناقشة تطوير العمؿ 

يعػػانى منيػػا  التػػيمقػػرر لجنػػة اإلعػػالـ والنشػػر بالنقابػػة إلػػى المشػػاكؿ الصػػحية  لطفػػيأحمػػد  د.بػػدوره، أشػػار 
وصػػموا إلػػى  دوائػػيصػػنؼ  100أكثػػر مػػف  فػػيالقطػػاع، مؤكػػدا أف مخػػزوف األدويػػة األساسػػية بػػو عجػػز كبيػػر 

 القيمة الصفرية منيا أدوية األوراـ وأمراض الدـ والغسيؿ الكموى والضغط والسكر.
 5/5/1023اليوم السابع، مصر، 

 
 ةسوري ىسرائيمية عمواشنطن ودول عربية عممت مسبقا باليجمات اإل  : الريجاني 50

: كشػػػؼ رئػػػيس  وكػػػاالت األنبػػػاء - طيػػػراف –دمشػػػؽ  -مصػػػطفي عبػػػدا   -محمػػػود النػػػوبي فيينػػػا  -القػػػاىرة 
كانػت عمػي  ،لـ يسػميا ة،البرلماف اإليراني عمي الريجاني أف الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدوؿ العربي

 "بػػرس تػػي فػػي"وأضػػاؼ فػػي تصػػريحات بثتيػػا قنػػاة   . ةعمػػـ مسػػبؽ باليجمػػات اإلسػػرائيمية األخيػػرة عمػػي سػػوري
أف بػالده لػدييا معمومػات دقيقػة تفيػد بػ ف ىػذه الػدوؿ كانػت عمػي عمػـ مسػبؽ بتمػؾ اليجمػات. " ،اإليرانية أمس

وكاف وزير الدفاع اإليراني البريجادير جنراؿ أحمد وحيدي قد أعمف في وقت سابؽ أف إسػرائيؿ شػنت اليجػـو 
 قة واشنطف.األخير عمي سوريا بمواف

 9/5/1023األىرام، القاىرة، 
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 غزةقطاع "قطر الخيرية" تحتفل بإنشاء مشاريع لتحسين أوضاع صيادي  52
احتفمػػت وزارة الزراعػػػة فػػػي حكومػػة غػػػزة وجمعيػػػة قطػػر الخيريػػػة، بإنشػػػاء : محمػػػد جمػػػاؿ -ريمػػػا زنػػادة  -غػػزة 

القطػػػػاع لتحسػػػػيف ظػػػػروفيـ  المشػػػاريع الصػػػػغيرة  المػػػػدرة لمػػػػدخؿ عمػػػى الصػػػػياديف فػػػػي محػػػػافظتي غػػػزة وشػػػػماؿ
 المعيشية، وذلؾ بعد نحو شيريف عمى توزيع مساعدات نقدية عمى الصياديف. 

مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، عمى أف المشروع ي تي دعمًا مف قطػر لصػمود  أكد الميندس زينؿو 
ت المشػػػػػػروع وزارة الخارجيػػػػػػة القطريػػػػػػة التػػػػػػي مولػػػػػػلػػػػػػالشػػػػػػعب الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، موجيػػػػػػًا الشػػػػػػكر 

 . دوالر أمريكي المميوفمميوف ونصؼ 20مميوف لاير قطريف ما يعادؿ 37بحوالي(
 

...   صػياد852وأشار، إلػى أف عػدد المسػتفيديف مػف المشػاريع المػدرة لمػدخؿ فػي محافظػات قطػاع غػزة ىػو (
،  279موضػػحا أنػػو تػػـ خػػالؿ االحتفػػاؿ صػػرؼ مسػػاعدات لمصػػياديف فػػي محػػافظتي غػػزة والشػػماؿ وعػػددىـ( 

 عممًا أف التسميـ في المحافظات األخرى سوؼ يتوالى.
 5/5/1023الشرق، الدوحة، 

 
 رئيس مجمس النواب البحريني يصل غزة عمى رأس وفد برلماني 51

إلػػػى قطػػػاع غػػػزة عبػػػر معبػػػر رفػػػي البػػػري  ]امػػػس[ وصػػػؿ وفػػػد برلمػػػاني بحرينػػػي يػػػـو األربعػػػاء :القػػػدس –غػػػزة 
 اع تستمر ثالثة أياـ.الحدودي مع مصر في زيارة تضامنية مع القط

وتعػػد زيػػارة الوفػػد الػػذي يرأسػػو رئػػيس مجمػػس النػػواب البحرينػػي خميفػػة بػػف أحمػػد الظيرانػػي والػػذي يضػػـ ثمانيػػة 
 نواب، األولى لوفد برلماني خميجي رسمي إلى قطاع غزة.

شػػدد الظيرانػػي عمػػى أف موقػػؼ مممكػػة البحػػريف فػػي دعػػـ القضػػية الفمسػػطينية "ثابػػت وراسػػ  ومسػػتمر، عمػػى و 
 افة المستويات، رسميا وشعبيا وبرلمانيا".ك

 -وذكػػػػر الظيرانػػػػي أف "لجنػػػػة مناصػػػػرة فمسػػػػطيف" البرلمانيػػػػة ستشػػػػرع ولجنػػػػة الصػػػػداقة البرلمانيػػػػة البحرينيػػػػة 
 الفمسطينية في تقديـ العديد مف البرامج والمشاريع المشتركة في الفترة المقبمة.

 9/5/1023القدس، القدس، 
 

 قال مفتي القدس" تدين اعتإيسيسكو"منظمة  53
الربػػاط ػ خدمػػػة قػػػدس بػػػرس: أدانػػػت المنظمػػػة اإلسػػػالمية لمتربيػػػة والعمػػػـو والثقافػػػة "إيسيسػػػكو"، قيػػػاـ سػػػمطات 

 .4/5/1023االحتالؿ اإلسرائيمي باعتقاؿ مفتي القدس، الشي  محمد حسيف، األربعاء 
ي ارتكبتو السمطات اإلسرائيمية وقالت اإليسيسكو في بياف أصدرتو يـو األربعاء: "إف ىذا العمؿ اإلجرامي الذ

دليػػؿ جديػػد عمػػى الغطرسػػة واالسػػتيتار المػػذيف يحكمػػاف تصػػرفات السػػمطات اإلسػػرائيمية العنصػػرية، وىػػو أيضػػًا 
نمػػا فػػي  تطػػاوؿ مرفػػوٌض عمػػى شخصػػية دينيػػة مرموقػػة ليػػا اعتبارىػػا ومكانتيػػا، لػػيس فػػي فمسػػطيف فحسػػب، وا 

 العالـ اإلسالمي كمو".
يػػػا الػػػدوؿ األعضػػػاء والمنظمػػػات الدوليػػػة إلػػػى إدانػػػة ىػػػذا العمػػػؿ، الػػػذي وصػػػفتو ودعػػػت اإليسيسػػػكو فػػػي بيان

بػ"اإلجرامي"، والمطالبة بإطالؽ سراح الشي  محمد حسيف فورًا، وحماية الشعب الفمسطيني كافة مف سياسات 
 القمع والتعسزؼ التي ترتكبيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة.

 5/5/1023، قدس برس
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 السالمالستئناف مفاوضات  مايونياية أيار/  كيري يعود إلى تل أبيب ورام اهلل جون 56

أعمف وزير الخارجية األميركي جوف كيري أمس مف روما أنو سيعود لممرة الرابعة : «الشرؽ األوسط» - لندف
اؼ مفاوضات السالـ المجمدة إلى إسرائيؿ في مطمع األسبوع الرابع مف مايو (أيار ، في إطار جيوده الستئن

 بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
وجػػػػاء اإلعػػػػػالف بعػػػػػد المحادثػػػػات التػػػػػي أجراىػػػػػا مػػػػػع وزيػػػػرة العػػػػػدؿ اإلسػػػػػرائيمية تسػػػػيبي ليفنػػػػػي المكمفػػػػػة ممػػػػػؼ 

وأضاؼ أنو سػيمتقي «. تجديد االلتزاـ»مع « تعمؿ عمى مسائؿ تمييدية»المفاوضات. وقاؿ إف كؿ األطراؼ 
مػػػف ىػػػػذا  11أو الػػػػػ 12الػػػػ»يؿ بنيػػػػاميف نتنيػػػاىو والػػػرئيس الفمسػػػػطيني محمػػػود عبػػػػاس فػػػي رئػػػيس وزراء إسػػػرائ

 «.الشير

 9/5/1023الشرق األوسط، لندن، 

 
 فإننا نخاطر باختفاء حل الدولتين.. 1023العام بفي غياب مبادرة سياسية فاعمة : االتحاد األوروبي 55

األوروبػػي لمجيػػود التػػي يقػػـو بيػػا وزيػػر الخارجيػػة "األيػػاـ": أكػػد مسػػؤوؿ أوروبػػي كبيػػر دعػػـ االتحػػاد  -القػػدس 
اإلسػرائيمية، مشػددًا عمػى انػو فػي  -األميركي جوف كيري لبمورة إطار إلعػادة إطػالؽ المفاوضػات الفمسػطينية 

 غياب مبادرة سياسية فاعمة خالؿ العاـ الجاري "فإننا نخاطر باختفاء حؿ الدولتيف".
تحاد األوروبي لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، نحف ندعـ مبػادرة وقاؿ اندرياس رينيكو، الممثؿ الخاص لال

 .وزير الخارجية األميركي جوف كيري
انػو يعمػؿ عمييػا إلنعػاش اقتصػاد  كيػريوعما إذا كانت أوروبا ستدعـ رزمة المشاريع االقتصػادية التػي أعمػف 

ظػػة يعمػػؿ األميركيػػوف عمػػى ىػػذا الضػػفة الغربيػػة قػػاؿ، مػػف المبكػػر جػػدًا الحػػديث عػػف ىػػذا األمػػر ففػػي ىػػذه المح
 .األمر وعمينا االنتظار

وذكػػر رينيكػػو انػػو "فػػي العػػاـ الماضػػي ازدادت مخاوفنػػا مػػف أف خيػػار حػػؿ الػػدولتيف فػػي خطػػر، وبالفعػػؿ فػػإف 
وزراء الخارجية األوروبييف قرعوا الجرس العػاـ الماضػي وقػالوا، انػو إذا لػـ تكػف ىنػاؾ مبػادرة فاعمػة فػي العػاـ 

طر باختفػاء خيػار حػؿ الػدولتيف وذلػؾ لسػببيف، األوؿ األوضػاع الماليػة الصػعبة فػي السػمطة فإننا نخػا 1023
 .الفمسطينية

أمػػػا األمػػػر الثػػػاني فيػػػو النشػػػاطات االسػػػتيطانية، فمػػػع ازديػػػاد النشػػػاط االسػػػتيطاني قػػػاؿ كػػػؿ وزراء الخارجيػػػة 
يًا ألنػو ببسػاطة األرض يمتيميػا ، انو لف تكوف ىناؾ دولة فمسطينية مستقمة ومتواصمة جغراف17األوروبييف الػ
 .االستيطاف

، إلػػى انػػو "فػػي نفػػس الوقػػت قمنػػا إننػػا ال أمػػسوأشػػار فػػي لقػػاء مػػع عػػدد محػػدود مػػف الصػػحافييف الفمسػػطينييف، 
نمػا ننظػر إلػى مفاوضػات ذات مضػموف تنيػي  نعتقد أف المفاوضػات يجػب أف تكػوف مػف اجػؿ المفاوضػات وا 

لسالـ العربيػة، فجميػع وزراء خارجيػة االتحػاد األوروبػي يعتقػدوف بػ ف "وقد تحدثنا أيضا عف مبادرة ا الصراع.
مبػػادرة السػػالـ العربيػػة ىػػي مبػػادرة جيػػدة ولكػػف لػػـ يػػتـ استكشػػاؼ قيمتيػػا الحقيقيػػة ولػػذا فقػػد شػػجعنا النظػػر فييػػا 

 مجددًا لمنظر في كيفية تطبيقيا".
التػػي تػػ تي مػػف المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية فإننػػا اتفقنػػا عمػػى أف المنتجػػات "أيضػػا فيمػػا يتعمػػؽ باالسػػتيطاف  وقػػاؿ

 يجب تمييزىا بحيث يقرر المستيمؾ األوروبي ما إذا كاف يريد شراء بضائع المستوطنات أـ ال".

 9/5/1023األيام، رام اهلل، 
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 إلى مراكز إيواءبحال تحولت  في خطر الوكالةمدارس  :ألونروا في لبنانلالمديرة العامة  54

«. عمػى مػدارس االونػروا» فػي لبنػاف آف ديسػمور نػداء لمحفػاظ عمػى « األونروا»لة وجيت المديرة العامة لوكا
تستثمر فيو أكثػر مػف نصػؼ ميزانيتيػا.. قػد يكػوف معرضػًا »التعميـ، الذي  أفوجاء في بياف أصدرتو، أمس، 

«. إلػػى مراكػػز إيػػواء األونػػروالمخطػػر فػػي حػػاؿ قػػرر بعػػض الالجئػػيف الفمسػػطينييف مػػف سػػوريا تحويػػؿ مػػدارس 
نحف ندرؾ أف ىناؾ نقصًا في اإليواء وتجب معالجة ذلؾ ب فضؿ السبؿ، لكف الحؿ ليس بالسػيولة »أضافت 

إلػى مراكػز  األونػرواالتي يظنيا البعض نظرًا إلى حجـ ىذه األزمػة اإلنسػانية. إف التفكيػر فػي تحويػؿ مػدارس 
ألػؼ  31ئيف مف سوريا، بؿ ألكثر مف إيواء قد ييدد التحصيؿ العممي ال لألعداد المتزايدة مف األطفاؿ الالج

 «.طالب مف الفمسطينييف الالجئيف في لبناف المنتسبيف إلى مدارس الوكالة
 9/5/1023السفير، بيروت، 

 
 محدودة "إسرائيل": خيارات األسد في مواجية "واشنطن بوست" 57

ئيؿ لتخفيػػؼ حػػدة األمريكيػػة إلػػى محػػاوالت إسػػرا "واشػػنطف بوسػػت": أشػػارت صػػحيفة "القػػدس العربػػي"لنػػدف ػ 
التوتر التي تزايدت خالؿ األياـ القميمة الماضية بعد ىجوميف إسرائيمييف تعرضت ليما سورية وىو ما تجمػي. 
وفي رد الفعؿ اإلسرائيمي تجاه سقوط صاروخيف صغيريف مف سورية داخؿ منطقة مرتفعات الجوالف المحتمة، 

عػة، مؤكػدا أنيػا مجػرد حادثػة فػي ظػؿ الحػرب األىميػة حيث سرعاف ما قمؿ الجيش اإلسرائيمي مػف أىميػة الواق
 التي تدور رحاىا في سورية حاليا.

رغـ تيديد الرئيس السوري بشار األسد باالنتقاـ، قمؿ المحممػوف الػذيف تحػدثت إلػييـ الصػحيفة "ولفتت إلى انو 
 ."محدودة خيارات األسد في مواجية إسرائيؿ"، معتبرة اف "مف إمكانية شف النظاـ السوري ليجمات

 9/5/1023القدس العربي،  لندن، 
 

 من السجون اإلسرائيميةالفمسطيني أمير مخول  بإطالق سراح مؤسسات دولية تطالب 55
، حممػة دوليػة تطالػب بػإطالؽ سػراح القيػادي  JFPM( أطمقػت مؤسسػة "العدالػة لشػؤوف فمسػطيف": 84عرب 

 اسبة مرور ثالث سنوات عمى اعتقالو.والناشط السياسي، األسير أمير مخوؿ، بشكؿ فوري، وذلؾ لمن
ويػػ تي ىػػذا النػػداء وىػػذه الحممػػة تكممػػة لسمسػػمة مػػف النػػداءات والنشػػاطات التػػي أطمقتيػػا مؤسسػػات دوليػػة عػػدة 

 مطالبة بإطالؽ سراح مخوؿ الفوري، ومنذ يـو اعتقالو.
يػػـو األربعػػاء، احتجػػاج عمػػى التعػػذيب والسػػجف االفترائػػي"، أطمقػػت المؤسسػػة، ال –وتحػػت شػػعار "نػػداء عاجػػؿ 

عريضػػة إلكترونيػػة حػػوؿ الموضػػوع، موجيػػة إلػػى مارغريػػت سػػيكاغيا، الممثػػؿ الخػػاص لألمػػـ المتحػػدة المعنػػي 
 فيما يمي الرابط لمنداء لمتوقيع عمى العريضة: بالمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف.

http://www.palestinematters.com/Protest-torture-and-false-imprisonment-of-
Ameer-Makhoul_Appeal_102.aspx 
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ويشػػػير الػػػى اف حػػػزب ا  يخػػػوض اآلف حربػػػا غيػػػر تمػػػؾ التػػػي يػػػدرب مقاتميػػػو عمييػػػا، وىػػػي مواجيػػػة اسػػػرائيؿ 
المصممة عمى اف ال يصؿ لو اي سالح متقدـ مف ايراف مثمما اظيرت غػارات الجمعػة واالحػد عمػى سػورية. 

مػػع اسػػرائيؿ يرسػػؿ مقاتميػػو  فحػػزب ا  بػػات متيمػػا االف مػػف انػػو بػػدال مػػف اف يحػػرس الحػػدود الجنوبيػػة لمبنػػاف
لحمايػػػة مقػػػاـ السػػػيدة زينػػػب المعظػػػـ عنػػػد الشػػػيعة، قػػػرب العاصػػػمة دمشػػػؽ. وفػػػي الشػػػماؿ ال يكتفػػػي المقػػػاتموف 
التابعوف لو بالحراسة او القتاؿ الى جانب القوات الحكوميػة بػؿ وقيػادة المعػارؾ ضػد المقػاتميف السػنة، خاصػة 

و بػػالحرب بمسػػػاعدة الحكومػػػة عمػػى تػػػدريب قػػػوات الػػػدفاع فػػي القصػػػير ونواحييػػػا. كمػػا وعمػػػؽ الحػػػزب انخراطػػػ
الشعبي، التي نقمػت صػحيفة بريطانيػة االسػبوع الماضػي، عػف احػد قادتيػا اف الجػيش سػيدمج بعػض وحػداتيا 
في الجيش النظامي. وينبع دور حزب ا  انو يتعامؿ مع الحرب في سورية كحرب حياة او موت. فاالطاحة 

حزب وىذا ما يفيـ مػف كػالـ السػيد حسػف نصػر ا  االمػيف العػاـ لمحػزب، الػذي ببشار االسد يعني اضعافا لم
 اكد انو لف يسمي بانييار نظاـ دمشؽ، في اشارة الى اف حرب االسد ىي حرب حزب ا .

 
 تحديات داخمية وخارجية

يث عػف وت تي المعركة عمى سورية في ظؿ تحديات داخمية وخارجيػة يواجييػا الحػزب، ففػي لبنػاف يكثػر الحػد
إندالع العنؼ الطائفي داخؿ لبناف ذي التركيبة الدينية والسكانية المعقدة. وفي الخارج تعػاني حميفتػو وراعيتػو 
ايراف مف مشاكؿ اقتصادية ومػف آثػار العقوبػات المفروضػة عمييػا بسػبب برنامجيػا النػووي. وىنػاؾ تحػد آخػر 

وتصنيؼ حزب ا  كجماعة إرىابية. وبعيدا عف  ينبع مف تفكير دوؿ االتحاد االوروبي االنضماـ الى امريكا
ىػػذه التحػػديات فاليجمػػات األخيػػرة التػػي قالػػت اسػػرائيؿ انيػػا اسػػتيدفت شػػحنات اسػػمحة كانػػت فػػي طريقيػػا او 
مخزنة في مخازف قرب دمشؽ تعتبر مػف اكبػر التحػديات التػي تفػرض عمػى الحػزب، ذلػؾ اف اسػرائيؿ تسػتفيد 

طريقػة مػػف ال يخػاؼ العقػاب حيػث تحػػاوؿ مواجيػة حػزب ا  فييػػا. االف مػف الفوضػى فػي سػػورية وتتصػرؼ ب
، الػػرئيس االسػد، ايػػراف وحػػزب ا ، امػاـ تحػػد لمػػرد عمييػػا او ’محػػور الممانعػػة‘وكمػا وضػػعت الغػػارات االخيػرة 

عدـ الرد، فإف حسف نصر ا  يجد نفسو اماـ معضمة سياسية اكبر، فيو واف استخدـ اليجمات لمت كيد عمى 
مػػػف المػػػؤامرة االمريكيػػػة االسػػػرائيمية عمػػػى سػػػورية اال اف عػػػدـ رده عمييػػػا سػػػيؤثر عمػػػى مصػػػداقيتو.  انيػػػا جػػػزء

فاسرائيؿ عندما قامت بالغارات كانت تعرؼ انو ال النظاـ او حزب ا  في مػزاج مػف يريػد فػتي جبيػة جديػدة. 
 عمى الرغـ مف تيديدات االسد وقولو اف سورية قادرة عمى الرد عمى اسرائيؿ.

نيويػػورؾ تػػايمز  عػػف محمػػود حػػداد، االسػػتاذ فػػي جامعػػة البممنػػد المبنانيػػة اف الحػػزب وقادتػػو ‘مػػت صػػحيفة ونق
أي ينفذوف. خسارة الحػزب السياسػية ال ’ يتحدثوف ويتحدثوف، لكنيـ كما تقوؿ في امريكا ال يسيروف المسيرة‘

وافػػؿ شػػحف عسػػكرية، فمنػػذ تعنػػي انػػو يخسػػر عسػػكريا حتػػى لػػو اسػػتمرت اسػػرائيؿ فػػي اسػػتيداؼ مػػا تقػػوؿ انػػو ق
استطاع الحزب تسميي نفسو واضافة اسمحة متقدمة لترسانتو، حيث تزعـ اسرائيؿ  1004حرب تموز (يوليو  

الؼ صاروخ وىي كافية لردع اي ىجػوـ اسػرائيمي عمػى لبنػاف. ولكػف تػورط حػزب ا  واسػرائيؿ  40انو يممؾ 
ي الى مواجية عسػكرية. وفػي الوقػت الػذي يمكػف وبشكؿ عميؽ في سورية قد يؤدي الى ارتكاب اخطاء تفض

لمحػػزب تجػػاوز اي ضػػربة عميػػو اال اف الػػثمف عمػػى لبنػػاف سػػيكوف باىظػػا، فبحسػػب عقيػػد متقاعػػد نقمػػت عنػػو 
ومػع ذلػؾ فػالحزب قػد يتعػرض لضػغوط ’. ماذا سييمني لو دمػروا تػؿ ابيػب وخسػروا بيػروت؟‘الصحيفة قولو 

دربوا كي يوجيوا بنادقيـ عمى السورييف وعندما تضربيـ اسرائيؿ عمى مف ابنائو لمرد عمى اسرائيؿ النيـ لـ يت
 الخد االيمف يديروف ليا االيسر.
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 من الوساطة الى التورط
وقػػد بػػدأت قصػػة الحػػزب مػػع سػػورية فػػي بدايػػة الثػػورة التوسػػط اليجػػاد حػػؿ سػػممي ليػػا، ومػػع تواصػػميا نفػػى ايػػة 

وؿ الممارسػػات الوحشػػية لمنظػػاـ. ثػػـ قممػػت قيػػادة عالقػػة عسػػكرية بيػػا فػػي الوقػػت الػػذي التػػـز فيػػو الصػػمت حػػ
الحزب مف اىمية التقارير التي تحدثت عف دور لمقاتميو في الحرب، كؿ ىػذا عمػى الػرغـ مػف الجنػازات التػي 

 كانت تعقد لممقاتميف الذيف قتموا اثناء المواجيات في سورية، ومقتؿ قيادي كبير قرب حمص.
ا  فػػي الحػػرب عمنيػػة حيػػث يؤكػػد عمييػػا وانػػو يقػػـو بالػػدفاع عػػف وفػػي الوقػػت الحػػالي اصػػبحت مشػػاركة حػػزب 

المبنانييف في سورية، ولـ يعػد الحػزب والحالػة ىػذه، يتػذرع بذريعػة وجػود مقػاتميف افػراد، فالجنػازات التػي كانػت 
تعقػػد فػػي السػػر اصػػبحت مناسػػبات عمنيػػة، وتحظػػى بتغطيػػات تمفازيػػة. وبحسػػب عضػػو فػػي ائػػتالؼ حػػزب ا  

اذار زار دمشػؽ الشػير الماضػي مػع وفػد لبنػاني كبيػر حيػث تحػدث الػرئيس االسػد فػي المقػاء  وىو الثامف مػف
 عف القتاؿ في محافظة حمص ك ولوية مف اجؿ حماية الطريؽ الذي يربط العاصمة بالساحؿ.

 
 ثمن الدعم

سػػبب وكػؿ ىػذا يكمػػؼ حسػف نصػػر ا  وحزبػو ثمنػا سياسػػيا، فقػد خسػػر الكثيػر مػف سػػمعتو فػي العػػالـ العربػي ب
موقفو ىذا واالف يواجو انتقادات مػف داخػؿ لبنػاف لعػدـ قدرتػو عمػى الػدفاع عػف الػبالد وىػو اكبػر قػوة عسػكرية 

نيويػػورؾ تػػايمز  اف النجاحػػات التػػي يحققيػػا الحػػزب عمػػى السػػاحة القتاليػػة فػػي سػػورية ادت الػػى ‘فييػػا. وتقػػوؿ 
وىػػـ يحرقػػوف امػػاكف العبػػادة الشػػيعية  ردود افعػػاؿ طائفيػػة، حيػػث اظيػػرت افػػالـ فيػػديو عمػػى االنترنػػت سػػورييف

ويوجيػػوف السػػباب ليػػـ. وفػػي الوقػػت نفسػػو ىػػدد الجػػيش الحػػر بنقػػؿ المعركػػة لػػداخؿ لبنػػاف، حيػػث قػػاـ مقػػاتموه 
بقصؼ مواقع في اليرمؿ مما ادى الى مقتؿ ولد ورجؿ. وال تزاؿ المعركة تدور في سورية وبمشاركة لبنانييف 

ـ مف المواجيات والحروب الكالميػة فييػا. ويعتقػد مقػرب مػف حػزب ا  اف لكنيا لـ تنتقؿ الى لبناف عمى الرغ
 المعركة في سورية ىي بمثابة تحضير لممعركة القادمة واالكبر مع اسرائيؿ.

 
 رد غير مباشر

وفػػي الحػػديث عػػف طبيعػػة الػػرد عمػػى الغػػارات يػػرى معمقػػوف اف الحػػزب قػػد ال يفػػتي جبيػػة مباشػػرة مػػع اسػػرائيؿ 
باسػػػتيداؼ المصػػػالي اإلسػػػرائيمية فػػػي الخػػػارج كعادتػػػو فػػػي اختيػػػار األىػػػداؼ. ونقمػػػت  ويقػػػـو عوضػػػا عػػػف ذلػػػؾ

ػػؿ خاليػػاه فػػي ’ واشػػنطف بوسػػت‘صػػحيفة  عػػف مسػػؤوليف امػػريكييف وفػػي المنطقػػة قػػوليـ اف حػػزب ا  قػػد يافع 
ف الخارج ويطمب منيا ضرب مصالي اسرائيمية. وقاؿ المسؤولوف الذيف امتنعوا عف ذكر اسمائيـ، انيػـ واثقػو 

مف اف رد حزب ا  لف يكوف مباشرا الف الحزب ال يريد فتي مواجية جبية مع اسرائيؿ. وقالت الصحيفة اف 
حػػزب ا  العػػدو االلػػد السػػرائيؿ لديػػو شػػبكة واسػػعة مػػف الناشػػطيف حػػوؿ العػػالـ ويتمتػػع بحمايػػة ورعايػػة ايرانيػػة، 

حافمػة سػياح اسػرائيمية فػي بمػدة برغػاس واتيـ ناشطوه بتدبير ىجمات في الخارج كاف آخرىػا ىجػـو اسػتيداؼ 
سػياح  -أتوقع حربا سرية، اليجػوـ عمػى اىػداؼ سػيمة‘ البمغارية. وبحسب ماثيو ليفيت الخبير في حزب ا  
، مضػػػػيفا اف ىػػػػذه اليجمػػػػات تحػػػػدث فػػػػي الوقػػػػت الحػػػػالي ’واسػػػػتيداؼ مسػػػػؤوليف اسػػػػرائيمييف حػػػػالييف وسػػػػابقيف

 اما االسد فيرى الخبراء اف خياراتو اقؿ، مع انو قػاؿ اف بػالده وستحدث في المستقبؿ. ىذا بالنسبة لحزب ا 
تػػػورط االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي والػػػدوؿ اإلقميميػػػة والغربيػػػة ‘ قػػػادرة عمػػػى الػػػرد، مؤكػػػدا اف اليجمػػػات االسػػػرائيمية 

ىنػػػا الػػػى التصػػػريحات فػػػي اإلعػػػالـ ’ واشػػػنطف بوسػػػت‘واشػػػارت ’. الداعمػػة لػػػو فػػػي األحػػػداث الجاريػػػة بسػػػورية
او شػػبو الرسػػمي، الػػذي تحػػدث عػػف فػػتي الجبيػػات لممنظمػػات الفمسػػطينية المدعومػػة مػػف دمشػػؽ، ومػػا الرسػػمي 
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مف اإلعداد ليجمات صاروخية ويرى مسؤولوف امريكيوف اف االسد المنيػؾ جيشػو ال ’ اإلخبارية‘اوردتو قناة 
مػف اليجمػات حيػث يممؾ خيارات عممية لمرد. ومف ىنػا فعػدـ رده سػيكوف اىانػة لػو عمػى الػرغـ مػف اسػتفادتو 

حسػػػػب ديفيػػػػد شػػػػينكر، المستشػػػػار السػػػػابؽ لمبنتػػػػاغوف، مػػػػف ناحيػػػػة ربػػػػط اسػػػػػرائيؿ ’ عكػػػػرت صػػػػورة الحػػػػرب‘
الدولػة عػاجزة عػف فعػؿ ‘بالمعسكرالمضاد لالسد. ويضيؼ شينكر اف اليجمات محرجػة فػي الوقػت نفسػو الف 

ي، دمشػػؽ فيػػي واف شػػجبت لمػػرد عمييػػا. وفػػي حالػػة ايػػراف التػػي زار وزيػػر خارجيتيػػا عمػػي اكبػػر صػػالح’ شػػيء
اليجمات وطالبػت االمػـ المتحػدة باجوبػة، اال اف مسػؤوليف امػريكييف يقولػوف اف طيػراف راغبػة فػي تجنػب اي 
مواجية مباشرة في الوقت الذي تدير فيو مفاوضات حوؿ ممفيا النووي. وقد تقـو بالضغط عمى حميفيا حزب 

انة الصػواري  التػي يممكيػا الحػزب كضػماف لممسػتقبؿ، ا  بضبط النفس وعدـ الرد، مفضمة الحفاظ عمى ترسػ
حالػػػة تعرضػػػيا ليجمػػػات امػػػا مػػػف اسػػػرائيؿ او امريكػػػا. ونقمػػػت عػػػف كيمفػػػورد كوبتشػػػاف، المسػػػؤوؿ السػػػابؽ فػػػي 

كانت ايراف حذرة بعدـ تعرضيا لمضرب مف الواليات المتحػدة، وتتعامػؿ مػع حػزب ‘الخارجية االمريكية، قولو 
 ’.قررت اسرائيؿ والواليات المتحدة استيداؼ منشآتيا النوويةا  كورقة ميمة في حالة 

 
 ضعاف سوريةإ

معمقػا عمػى الوضػع السػوري فػي ضػوء اليجمػات االسػرائيمية حيػث قػاؿ ’ الغارديػاف‘وكتب شيموس ميميف فػي 
اف اليجمات غير قانونية وجاءت بدوف داع او استفزاز، حيث ادت الى مقتػؿ اكثػر مػف مئػة شػخص. وعمػى 

ف ذلؾ لقيت ت ييدا مف امريكا وبريطانيا. وتساءؿ عػف كيفيػة رد ىػذه الػدوؿ اف كانػت سػورية او ايػراف الرغـ م
ىمػػػا المياجمتػػػاف او حتػػػى واحػػػدة مػػػف الػػػدوؿ التػػػي تقػػػوـ بػػػدعـ وتسػػػميي المعارضػػػة، حيػػػث سنكتشػػػؼ اف ىػػػذه 

ار الكاتػػػب الػػػى اف المواقػػػؼ ال عالقػػػة ليػػػا بالقػػػانوف الػػػدولي، المسػػػاواة او الحػػػؽ قػػػي الػػػدفاع عػػػف الػػػنفس. واشػػػ
اسرائيؿ قامت بتوجيػو الضػربات عبػر االجػواء المبنانيػة لسػورية، وقالػت انيػا موجيػة لقوافػؿ او مخػازف اسػمحة 
وال تيدؼ لمتدخؿ في الحرب االىمية السورية، اي اف المقصػود منيػا ىػي حػزب ا ، وايػراف ولحمايػة اسػرائيؿ 

يكػف ىػذا مػا بػدا عمػى االرض وكيفيػة تعامػؿ المقػاتميف  مف اي ىجوـ مستقبمي عمييا مف حزب ا . ولكػف لػـ
تطمؽ في اليواء ولـ يكف المقاتموف يعرفػوف مػف قػاـ بيػا. ويػرى ميمػيف ’ ا  اكبر‘معو، حيث كانت صرخات 

اف ضػرب اسػرائيؿ مواقػػع لمجػيش السػوري فانيػػا تتػدخؿ مباشػرة فػػي الحػرب االىميػة ىنػػاؾ. واضػاؼ ميمػػيف اف 
ف حسػف نصػػر ا  االسػبوع الماضػػي عػف دعمػػو لمنظػاـ السػػوري المػدعـو مػػف ايػػراف الغػارات جػػاءت بعػد اعػػال

وروسػػيا والصػػيف. ومػػف ىنػػا يػػرى الكاتػػب اف دور سػػورية كمنطقػػة تػػ ثير ايرانيػػة واسػػعة فػػي المنطقػػة ىػػو الػػذي 
يػػػدفع بػػػالحرب فػػػي سػػػورية الػػػى حػػػرب اقميميػػػة واسػػػعة. فبعػػػد اف راىنػػػت اسػػػرائيؿ عمػػػى الخيػػػارات السػػػورية ومػػػا 

دث بعػػد االسػػد فانيػػا بػػدأت تتعامػػؿ مػػع الخػػط االسػػالمي والجيػػادي الػػذي يمكػػف اف يسػػيطر عمػػى سػػورية سػػيح
كمػػا بػػدا فػػي تصػػريحات المسػػؤوؿ فػػي وزارة الػػدفاع ’ حػػزب ا  -ايػػراف -سػػورية‘كخطػػر اقػػؿ مػػف بقػػاء محػػور 

نيػػة اقامػػة عػػاموس غػػيالد. وقػػد تزامنػػت ىػػذه التصػػريحات مػػع تصػػريحات المسػػؤوليف االسػػرائيمييف حػػوؿ امكا
الػػذي حػػذر سػػورية مػػف تجػػاوزه فيمػػا يتعمػػؽ ’ خطػػو االحمػػر‘منطقػػة عازلػػة داخػػؿ سػػورية. واعػػالف اوبامػػا عػػف 

باستخداـ السالح الكيماوي. ويشػير الكاتػب الػى تصػريحات كػارال ديػؿ بػونتي، المحققػة االمميػة حػوؿ امكانيػة 
يػػات المتحػػدة مػػف اىميتػػو. فمػػع اف اسػػتخداـ اطػػراؼ فػػي المعارضػػة السػػالح الكيمػػاوي ىػػذا وكيػػؼ قممػػت الوال

التدخؿ االجنبػي يخػدـ المعارضػة اال اف فكػرة التػدخؿ حاضػرة فػي االزمػة منػذ بػدايتيا حيػث يتمقػى كػؿ طػرؼ 
 دعما مف جيات خارجية.
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وقد زاد الدعـ والنقؿ الجوي لمسالح لممعارضة وباشراؼ مف سي اي ايو في االشير القميمة الماضية. ويتمقى 
دريب مػف ضػباط بريطػانييف وامػريكييف، فيمػا زادت الواليػات المتحػدة مػف قيمػة المسػاعدات حيػث المقاتموف الت

، ورفع االتحاد االوروبي حظر تصدير النفط السوري مف المناطؽ التي يسيطر عمييا 150وصمت االف الى 
 المقاتموف.

 9/5/1023، القدس العربي، لندن
 

 تسخر من العرب "إسرائيل" 90
 فايز رشيد

. التي أعمػف عػف قبوليػا وفػد الجامعػة العربيػة إلػى 2947مصير التعديالت الحدودية عمى حدود عاـ  لـ يكف
. حينيػا رفضػت 1003واشنطف، ب فضؿ مما سمي "بمبادرة السالـ العربية"التي أعمنتيا قمػة بيػروت فػي عػاـ 

فييػا مػا ىػو "قابػؿ لمبحػث" إسرائيؿ وقادة إسرائيميوف عديػدوف وعمػى رأسػيـ شػاروف تمػؾ المبػادرة، واعتبػروا أف 
لكنيـ طالبوا بتطبيع عربي مع إسرائيؿ دوف شروط مسبقة. ذلؾ رغـ أف المبادرة: أحالت ممػؼ الالجئػيف إلػى 

 المباحثات بيف الجانبيف: اإلسرائيمي والفمسطيني.
سػػرائيؿ "ووفقػػًا لمصػػحؼ اإلسػػر  ائيمية التعػػديالت الحدوديػػة عمػػى قاعػػدة "تبػػادؿ طفيػػؼ لألراضػػي الفمسػػطينييف وا 

اعتبرىػػا اليمػػيف المتطػػرؼ الصػػييوني"ليس أكثػػر مػػف خدعػػة عربيػػة جديػػدة مػػف أجػػؿ تقريػػب الموقػػؼ األمريكػػي 
إلى المواقؼ العربية، وأنيا في جوىرىا ال تنطوي عمى جديد". الناطؽ باسـ ديواف الحكومػة اإلسػرائيمية أعمػف 

الجامعػػة العربيػػة إلػػى واشػػنطف"، وأنيػػا عف:"عػػدـ رضػػا إسػػرائيؿ عمػػى التعػػديالت الحدوديػػة التػػي أعمنيػػا وفػػد 
تتحفظ عمييا". مف جانبيا: فإف إسرائيؿ أوفدت إلى واشنطف وزيرة العدؿ تسيبي ليفني (وىػي المسػؤولة أيضػًا 
عػػػف ممػػػؼ المفاوضػػػات مػػػع الفمسػػػطينييف فػػػي الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية . وكػػػذلؾ مبعوثػػػًا لػػػرئيس الػػػوزراء بنيػػػاميف 

. والذي عرض عمى جوف كيري وزير الخارجية األمريكي بحضور ليفني نتنياىو وىو المحامي إسحؽ مولخو
 بالطبع: تحفظات نتنياىو عمى بياف الجامعة العربية.

معروؼ أف السمطة الفمسطينية ومنذ أعواـ طويمة أعمنت قبوليا لمتعديالت الحدوديػة مػع إسػرائيؿ عمػى قاعػدة 
جػرى طرحػو كبنػد رئػيس عمػى أكثػر مػف مػؤتمر مػف تبادؿ طفيؼ لألراضي. لمعمـ: فإف مبػدأ تبػادؿ األراضػي 

تحػػت شػػعار:"مف أجػػؿ مزيػػد مػػف  1000مػػؤتمرات ىرتسػػيميا االسػػتراتيجية التػػي يجػػري عقػػدىا سػػنويًا منػػذ عػػاـ 
المناعػة لألمػف القػػومي اإلسػرائيمي". الطػػرح جػاء مػػف الخبػراء اإلسػػرائيمييف ومسػاندييـ مػػف األميػركييف وآخػػريف 

" وضػػػميا إلػػػى 2984ف الكثافػػػة السػػػكانية الفمسػػػطينية الكبيػػػرة فػػػي منطقػػػة مػػػف دوؿ عديػػػدة بيػػػدؼ:التخمص مػػػ
السػػمطة الفمسػػطينية مثػػؿ منطقػػة أـ الفحػػـ والمثمػػث. والتػػي حػػدود وسػػقؼ مسػػؤوليتيا يتمثػػؿ فػػي: حكػػـ ذاتػػي ال 
أكثر. أيضًا لقد جرى طرح خرائط تفصيمية لتبادؿ األراضي ليس فقط مع السمطة الفمسطينية ولكف أيضًا مػع 

وؿ المجاورة:كاألردف وسوريا ولبناف ومصر.ىذا الطرح اإلسرائيمي يتماىى مػع اليػدؼ اإلسػرائيمي فػي بنػاء الد
"الدولػػة الييوديػػة" الخاليػػة مػػف العػػرب الفمسػػطينييف.ىذا اليػػدؼ جعمػػو نتنيػػاىو فػػي تصػػريي لػػو بعػػد إعػػالف وفػػد 

 إسػػرائيميًا العتػػراؼ الفمسػػطينييف الجامعػػة العربيػػة عػػف قبػػوؿ مبػػدأ تبػػادؿ طفيػػؼ لألراضػػي جعمػػو: مطمبًا(شرطاً 
والعػػػرب بػػػو فػػػي مقابػػػؿ: إعػػػادة المفاوضػػػات مػػػع الفمسػػػطينييف والتطبيػػػع مػػػع العػػػرب  أي أننػػػا أمػػػاـ اشػػػتراطات 

 إسرائيمية جديدة. عمى العرب أف يقبموىا صاغريف 
ية  ال تخضػػع معػػروؼ أيضػػًا: أف المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية فػػي الضػػفة الغربية(ىػػذا وفقػػًا لمتفسػػيرات اإلسػػرائيم

لمبػػػدأ تعػػػػديؿ الحػػػػدود، فيػػػػي أرض (ييػػػػودا والسػػػػامرة  وىػػػي (حػػػػؽ إلسػػػػرائيؿ . ومجػػػػرد قبػػػػوؿ إسػػػػرائيؿ بوجػػػػود 
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الفمسطينيف فييا ىو(منزة  إسرائيمية ويعتبػر (تنػازاًل  إسرائيميًا.المسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة تحتػؿ مػا نسػبتو 
لمميوف مستوطف إسرائيمي فييػا  وىػي وفقػًا آلفػاؽ % مف أراضييا، وتطمي إسرائيؿ إلسكاف ما يزيد عمى ا40

 التسوية اإلسرائيمية مرتبطة بإسرائيؿ.ىذا ىو الفيـ اإلسرائيمي لمتسوية مع الفمسطينييف.
أما فيما يتعمؽ بالتسوية مع العرب: فإف إسرائيؿ(ومثمما قمنػا سػابقًا  تريػد اعترافػًا رسػميًا عربيػًا دبموماسػيًا بيػا. 

العربيػػػػة مػػػػع تبػػػػادؿ لمسػػػػفراء معيػػػػا،وفتي األسػػػػواؽ العربيػػػػة أمػػػػاـ المنتجػػػػات والبضػػػػائع  مػػػػف قبػػػػؿ كافػػػػة الػػػػدوؿ
اإلسػػػرائيمية. واالعتػػػراؼ بييوديػػػة دولػػػة إسػػػرائيؿ،وكؿ ذلػػػؾ فػػػي ظػػػؿ عػػػدـ قبوليػػػا ألي مطمػػػب عربػػػي منيػػػا: ال 

ة السػيادة إعطاء الحقوؽ الوطنية لمفمسطينييف، وال لالنسػحاب مػف ىضػبة الجػوالف،وال لمدولػة الفمسػطينية كاممػ
(فقط حكـ ذاتي . مع ضمانة سيادة وأمػف إسػرائيؿ عمػى ىػذه األراضػي والمعػابر الحدوديػة. وحقيػا فػي عبػور 
المناطؽ الفمسػطينية كممػا اعتبػرت ذلػؾ ضػروريًا. وحػؽ التواجػد فػي منطقػة غػور األردف (بػيف الضػفة الغربيػة 

ميػة ومػا تحػت أرض المنػاطؽ الفمسطينية.بالنسػبة واألردف  وتحقيؽ السيادة اإلسػرائيمية فػي الجػو والميػاه اإلقمي
ػًا "ليسػموىا كمػا يشػاؤوف"  لالعتراؼ بييودية دولة إسرائيؿ،ففي تصريي حػديث لمػرئيس محمػود عباس،قػاؿ نصز
رغػػـ التػػػداعيات والمخػػػاطر الكبيػػػرة إلعػػػالف "ييوديػػػة" دولػػػة إسػػػرائيؿ واالعتػػػراؼ بػػػذلؾ (والمجػػػاؿ ىنػػػا ال يتسػػػع 

 لخطرة .التطرؽ ليذه التداعيات ا
ما سبؽ يدعونا إلى اسػتعراض جممػة مػف الحقػائؽ: أواًل: أف حػدود التسػوية اإلسػرائيمية سػواء مػع الفمسػطينييف 
أو العرب (أو مع كمييما معًا  تقوـ عمى أسس ثابتة إسرائيميًا، لف تتزحزح عنيا إسػرائيؿ قيػد أانممػة، والشػروط 

  ثانيػػًا: إف مبػػدأ المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ ومبػػدأ التنػػازالت اإلسػرائيمية تػػزداد (بػػدؿ أف تتنػػاقص  عامػػًا بعػػد عػػاـ
سواء الفمسطينية أو العربية لػف يزيػد العػدو الصػييوني إال تغػوزاًل وتوحشػًا ونيمػًا لتحقيػؽ المزيػد مػف المكاسػب. 
 عف طريؽ االبتزاز وعمى قاعدة "مف يقـو بتقديـ التنازالت أوؿ مرة فسيقـو بالمزيد منيػا حػيف الضػغط عميػو".
ىكػػذا أثبتػػت عشػػروف عامػػًا مػػف المفاوضػػات الفمسػػطينية مػػع إسػػرائيؿ والتػػي انتيػػت إلػػى تقػػديـ تنػػازالت مجانيػػة 
دوف تحقيؽ أية مكاسب فعمية. ثالثًا: إف تحوالت الداخؿ اإلسرائيمي(نتيجة لمتغيرات عديػدة تثبت بمػا ال يقبػؿ 

زيػػد مػػف التطػػرؼ. ىػػذا مػػا أثبتتػػو نتػػائج مجػػااًل لمشػػؾ:أف إسػػرائيؿ تسػػير فػػي اتجػػاه متسػػارع ومتصػػاعد نحػػو الم
عامًا(منػػذ قياميػا وحتػػى اآلف . ىػػذا أمػر طبيعػػي. فاعتنػػاؽ  45االنتخابػات التشػػريعية فػي إسػػرائيؿ عمػػى مػدى 

األيديولوجيا الصييونية والعنصرية والفوقية. واالستعالء والعنجيية. ونفي اآلخػر. وغيرىػا سػوؼ لػف تنػتج إالز 
الشػارع اإلسػرائيمي (التعبيػر األدؽ اسػتعمااًل مػف تعبيػر المجتمػع اإلسػرائيمي،  المزيد مػف التطػرؼ عمػى صػعيد

فيذا ال ينطبؽ عمى إسرائيؿ ألنيا تفتقد وستظؿ تفتقػد إلػى عناصػر الوحػدة المجتمعيػة . رابعػًا: إف قصػورًا مػا 
ي التقيػد باسػتحقاقات فمسطينيًا وعربيًا ما زاؿ موجودًا تجاه فيـ حقيقة إسػرائيؿ. أمػا إف كانػت مفيومػة وال يجػر 

 مواجية إسرائيؿ. فإف ىذا يعتبر ىروبًا مف استحقاقات المواجية مع إسرائيؿ،أو تنفيذًا لمآرب وأىداؼ أخرى.
نمػػا عمػػى المنطقػػة العربيػػة كميػػا. وعمػػى األمػػة  خامسػػًا: إسػػرائيؿ ال تشػػكؿ خطػػرًا عمػػى الفمسػػطينييف فحسػػب. وا 

وتسػعى وسػتظؿ تسػعى لمسػيطرة عمػى المنطقػة العربيػة. إف لػـ العربية مف المحيط إلى الخميج،إسػرائيؿ سػعت 
يكػػػػف بػػػػػالمعنى الجغرافػػػػػي مػػػػف خػػػػػالؿ بنػػػػػاء دولػػػػة إسػػػػػرائيؿ الكبػػػػػرى،فمف خػػػػالؿ الييمنػػػػػة السياسػػػػػية واألخػػػػػرى 
االقتصادية، وىذا ىو عنواف مشروع الشرؽ"الشرؽ األوسػط الجديػد" أو "الكبيػر". إسػرائيؿ أيضػًا خطػر كػؿ مػا 

: بناء إسػتراتيجية فمسػطينية وعربيػة جديػدة، وأيضػًا ىو إنساني عمى صعيد ا لعالـ ولذلؾ فإف مواجيتيا تستمـز
 اتباع تكتيؾ سياسي قائـ عمى مبدأ المواجية.

 9/5/1023، الشرق، الدوحة
 



 
 
 

 

 

           63ص                                    1556العدد:                9/5/1023الخميس  التاريخ:

 ىل دقت ساعة تصفية قضية فمسطين؟ 92
 الياس سحاب

نيا وعربيػػا ودوليػػا، حيػػث ال شػػؾ بػػ ف الخػػط البيػػاني لقضػػية فمسػػطيف يسػػير فػػي حالػػة انحػػدار مسػػتمر، فمسػػطي
مف مرحمة التصفية النيائية،  2984اصبي يبدو في السنوات االخيرة بالذات، أف القضية لـ تقترب منذ العاـ 

 كما تفعؿ في السنوات االخيرة.
واذا كػػاف مػػف غيػػر الممكػػف فػػي ىػػذه المقالػػة القصػػيرة اسػػتعادة كػػؿ الشػػواىد التػػي تشػػير الػػى ذلػػؾ وتؤكػػده، فقػػد 

االخيػػرة بمؤشػػرات ثالثػػة تنبػػ  بتفػػاقـ الخطػػر، ووصػػولو الػػى نقطػػة تػػدعو الػػى قمػػؽ عميػػؽ عمػػى  حفمػػت االيػػاـ
 القضية.

مؤشػػرات الخطػػر االولػػى جػػاءت عبػػر رسػػالة رفعتيػػا بمديػػة قريػػة بيػػت جػػاال (ذات الحضػػور المسػػيحي الالفػػت  
المتمػوي كالثعبػاف  الى قداسة بابا الفاتيكاف الجديد فرنسيس، تشكو فييا مف اف سيؼ جػدار الفصػؿ العنصػري

فػػي طػػوؿ الضػػفة الغربيػػة وعرضػػيا قػػد وصػػؿ اخيػػرا الػػى رقبتيػػا، حيػػث بػػدأت اسػػرائيؿ حممػػة مصػػادرة أراضػػي 
القريػػة السػػتكماؿ بنػػاء الجػػدار العػػازؿ بطريقػػة سػػتؤدي الػػى فصػػؿ بيػػت جػػاال وجارتيػػا الكبػػرى بيػػت لحػػـ عػػف 

 القدس.
لمنظػر فػي الخبػر الجديػد اف عمميػة بنػاء ىػذا  طبعا أخبار جدار الفصؿ العنصري ليست جديػدة، لكػف الالفػت

الجدار االسرائيمي العنصري مػا زالػت مسػتمرة ومتواصػمة منػذ سػنوات عديػدة، وانيػا وصػمت اخيػرا الػى تشػكيؿ 
خطػػر يبػػدأ بػػابتالع مزيػػد مػػف اراضػػي الضػػفة الغربيػػة، لكنػػو ينتيػػي بتيديػػد مباشػػر لألعػػداد القميمػػة المتبقيػػة مػػف 

وبوضػػعيـ مباشػػرة فػػي احػػواؿ معيشػػية تػػدفع الػػى السػػفر واليجػػرة، ومغػػادرة الػػبالد مسػػيحيي فمسػػطيف المحتمػػة، 
نيائيا. اضػافة الػى كونيػا تسػتكمؿ عمميػة اسػرائيمية طويمػة المػدى ومتواصػمة لتغييػر المعػالـ الجغرافيػة لمضػفة 

ف مراعاة الغربية بطريقة تسيؿ ابتالعيا لمصمحة السرطاف االستيطاني الذي ينتشر في شتى ارجائيا، مف دو 
 اي اعتبار خاص لممواقع المقدسة في القدس وحوليا، بؿ مع تعمد التيديد باالبتالع النيائي لتمؾ المواقع.

الدفعة الثانية مف مؤشرات الخطر الجديػدة جػاءت عبػر خبػر نقمتػو مجمػة اقتصػادية اسػرائيمية تشػير الػى قػرب 
ي تشػػػريف الثػػػاني المقبػػػؿ، زيػػػارة رسػػػمية وعمنيػػػة، قيػػػاـ احػػػد افػػػراد االسػػػرة الحاكمػػػة فػػػي قطػػػر بزيػػػارة السػػػرائيؿ فػػػ

الفمسػطيني، اضػافة الػى توسػيع مجػاالت التعامػؿ  -ليشارؾ برعاية تدشيف مركز لمتحكيـ التجاري االسػرائيمي 
 التكنولوجي بيف اسرائيؿ وقطر.

لتحػػاؽ وفػػي ىػػذا الخبػػر رائحػػة الرعايػػة العربيػػة المباشػػرة لتباشػػير تصػػفية قضػػية فمسػػطيف، عبػػر دعػػـ ممفػػات اال
الفمسػػػطيني بالييمنػػػة االقتصػػػادية االسػػػرائيمية، حتػػػى مػػػف قبػػػؿ البػػػدء بطػػػرح اي تسػػػوية عادلػػػة وشػػػاممة لقضػػػية 

 فمسطيف.
لكف المفاج ة جاءت في اليوـ التالي، لنشر خبر التطبيع التكنولوجي واالقتصادي، بخبر سياسػي مػدو، يعمػف 

ئػيس حكومػة قطػر، ووزيػر الخارجيػة االميركػي جػوف عف تفاىـ بيف وفد الجامعة العربية الػى اميركػا برئاسػة ر 
كيػػري، عمػػى تحريػػؾ مفاوضػػات التسػػوية بػػيف االسػػرائيمييف والفمسطػػػػينييف عبػػر إحػػػياء المبػػادرة العربيػػة النائمػػة، 
والسيئة الذكر، لكف بعد اف يضاؼ الييا تنازؿ جديد مفاده االستعداد العربي (والفمسطيني طبعا  إلحياء فكرة 

، التػػي كانػػت اساسػػا لممبػػادرة القديمػػة، لمصػػمحة فكػػرة تبػػادؿ االراضػػي، 2947مػػي عػػف حػػدود العػػاـ التنػػازؿ الك
وىي في االساس فكرة اسرائيمية ذات طػابع احتاللػي عنصػري، يقضػي بػ ف ال تكتفػي التسػوية بإلغػاء مفاعيػؿ 

ية مػف الجريمػة الفرعيػة ، بؿ التسميـ السرائيؿ بكؿ مكتسباتيا الجغرافية والسياس2984الجريمة االصمية لمعاـ 
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، اي التسميـ السرائيؿ بكػؿ مػا اجرتػو ومػا زالػت تجريػو فػي الضػفة الغربيػة مػف قضػـ وتشػويو 2947في العاـ 
 معالـ، وبناء مستعمرات استيطانية كبيرة وصغيرة، في شتى ارجاء الضفة الغربية.
حظػة الحػرص عمػى إلغػػاء اي انػو اعػالف الكتمػاؿ عناصػر مسػػيرة التصػفية النيائيػة لقضػية فمسػطيف، مػػع مال

ذكر مف قريب او بعيد الساس قضية فمسطيف المتمثؿ في حؽ عودة الفمسطينييف الػى جميػع انحػاء فمسػطيف 
 التاريخية، وليس فقط الى ما تبقى مف اراضي الضفة الغربية، بعد التسميـ بابتالع اسرائيؿ لمعظـ اجزائيا.

إقػػداما عمػػى اقتنػػاص فرصػػة مػػرور قضػػية فمسػػطيف ب سػػوأ اف اخطػػر مػػا فػػي مالمػػي ىػػذه التسػػوية انيػػا تمثػػؿ 
 ، فمسطينيا وعربيا ودوليا، لتصفيتيا باعتراؼ فمسطيني، ورعاية عربية.2984احواليا منذ العاـ 
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يا تابػيف أنػو قػرار صػحيي، فقػد إف استقرار الرأي عمى مياجمػة شػحنة السػالح المرسػمة الػى حػزب ا  فػي سػور 
أحرز ىدفو ولـ يافض كما يبدو الى تصعيد. وكاف القرار صحيحا ايضا بمعنى أعـ وأكثر مبدئية وىو تحديد 

 المصمحة االسرائيمية في أضيؽ معنى واستعماؿ القوة حينما تخدـ تمؾ المصمحة فقط بصورة مباشرة.
ر كػاٍؼ يجػب عمينػا كػي نحػرزه أف نكػوف مسػتعديف ىوى نفػس . فالمصػمحة شػيء ميػـ بقػد‘ليست المصمحة 

لػػدفع ثمػػف أو لممخػػاطرة. ولػػـ تحػػدد اسػػرائيؿ بالنسػػبة لسػػوريا وبحػػؽ أيػػة مصػػمحة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالحرب األىميػػة 
ىنػػاؾ ونتائجيػػا. فقػػد كػػاف التنػػاوؿ االسػػرائيمي لػػذلؾ ومػػا زاؿ ضػػيقا وأمنيػػا خالصػػا ويتعمػػؽ بػػ مريف فقػػط وىمػػا 

 وريا ونقؿ سالح مف سوريا (أو مف ايراف عف طريؽ سوريا  الى حزب ا .المس باسرائيؿ مف داخؿ س
إف ميزة ىذا التوجو ثالثية: فانػو لػذلؾ تامنػع عمميػات اسػرائيمية ال حاجػة الييػا وال تخػدـ مباشػرة ىػذه المصػالي 

سػيؿ الحيوية وقد تسبب ضررا يفوؽ الفائدة، ومػف السػيؿ إحػداث شػرعية دوليػة لعمميػات ليسػت كػذلؾ ومػف ال
 ايضا إنشاء اجماع داخمي عمييا.

لػػـ تكػػف السياسػػة االسػػرائيمية دائمػػا موزونػػة بيػػذا القػػدر. بػػالعكس، كنػػا نميػػؿ سػػنيف كثيػػرة الػػى تحديػػد مصػػالحنا 
بمعنى أوسع مف الحاجة أو مف القدرة عمى احرازىا وكانت النتائج عمى حسب ذلؾ. فقابيؿ حرب يوـ الغفػراف 

ىػػػي منػػػع كػػػؿ انجػػػاز منػػػاطقي لمعػػػدو حتػػػى لػػػو كػػػاف مؤقتػػػا. وكانػػػت النتيجػػػة تحػػػدد أف المصػػػمحة االسػػػرائيمية 
 استعدادا اسرائيميا غير ممكف في ىضبة الجوالف وفي سيناء، وكانت النتائج عمى حسب ذلؾ.

وكانػػت المصػػمحة االسػػرائيمية المفيومػػة ضػػمنا فػػي حػػرب لبنػػاف االولػػى ىػػي تغييػػر النظػػاـ فػػي لبنػػاف. والنتيجػػة 
حػػداث معمومػػة. فقػػد اضػػطر ا لجػػيش االسػػرائيمي الػػى احػػتالؿ عاصػػمة دولػػة عربيػػة ودفعنػػا ثمػػف ذلػػؾ جرحػػى وا 

القاعدة لزيادة سوريا قوتيا في لبناف وانشػاء حػزب ا . وفػي حػرب لبنػاف الثانيػة حػددنا أىػدافا كػاف عػدد منيػا 
 عمى األقؿ ال يمكف احرازه.

يػػدؼ الػػذي ىػػو اسػػقاط سػػمطتيا. وبػػذلت واخط نػػا بالنسػػبة لغػػزة ايضػػا. فحينمػػا تولػػت حمػػاس السػػمطة تحػػدد ال
اسرائيؿ جيودا كبيرة ودفعت تكاليؼ عسكرية وسياسية ال حاجة إلييا في محاولة احراز شيء ما لـ يخدـ أية 

فػي ضػوء ىػدؼ ’ عمػود السػحاب‘مصمحة اسرائيمية حقيقية. وقد تمت العمميػة االخيػرة خاصػة فػي غػزة وىػي 
 ضيؽ وصحيي وقابؿ لالحراز وىو احراز ردع.

إف تحديد المصمحة (أو المصالي  باعتباره مرحمة تسبؽ كؿ قرار يبدو شيئا منطقيػا ومفيومػا مػف تمقػاء ذاتػو، 
ومع كؿ ذلؾ يميموف الى تجاوزه أو التغطية عميو. وال يحدث ىذا فقط في موضوعات سياسية وأمنية بؿ فػي 
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و اتخػػاذ قػػرار فػػي حػػيف ال يكػػوف فػػي كػػؿ مجػػاؿ تقريبػػا. فمػػف االمػػور الراتبػػة اف تبػػادر الحكومػػة الػػى اجػػراء أ
عرض الموضوع مواجية لسؤاؿ أي المصالي يخدـ، وكيػؼ ياسػوى التنػاقض بػيف عػدة مصػالي وأي المصػالي 

 قد ياضر بيا.
عممنػػا فػػي المػػدة االخيػػرة بنيػػة تقصػػير مػػدة الخدمػػة العسػػكرية ب ربعػػة أشػػير. ولسػػت عمػػى يقػػيف مػػف انػػو سػػبؽ 

مصالي القومية. اذا كانػت المصػمحة األىػـ (فػي رأيػي عمػى األقػؿ  ىػي التباحث تباحث في ترتيب أولويات ال
مضاءلة العبء عمى مف يخدموف خدمة قتالية في قوات االحتياط، فمف الواضي اف االجراء المخطػط لػو لػف 

 يساعد عمى ذلؾ.
وىػي: يقتضي االجراء الصحيي قبؿ القرار تباحثا صائبا فػي مسػ لة المصػالي مػع االصػرار عمػى ثالثػة أمػور 

تحديد ضيؽ لممصالي بحيث ال ياحدد إال الحيوي حقا، وقدرة عمى بذؿ اجابة واضحة تابيف لماذا يكػوف شػيء 
 ما مصمحة قومية حقا وتحديد ترتيب األولويات اذا تصادمت مصمحتاف.

ونعػػود الػػى اليجػػـو فػػي سػػوريا: إف ميػػزة تحديػػد مصػػمحة بػػالمعنى الضػػيؽ ىػػي االسػػتعداد الحقيقػػي الحرازىػػا. 
يجػب اف نفيػـ اف ىػذه الخطػوط فقػط تخػدـ مصػمحة قوميػة حقيقيػة ’ خطػوط حمػراء‘ينما يػتـ الحػديث عػف وح

 وتكوف صادقة في يـو اصدار األمر العسكري.
 5/5/1023يديعوت 
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