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 تعيش اآلن في وضع حساس وقابل لالنفجار "إسرائيل" :زغانت .0

 زي عيني غانتسرائيمرئيس اركاف الجيش اإل، أف عمي حيدر، عف 22/5/2023، األخبار، بيروت ذكرت
عمى  رداً »حّمؿ، الجيش السوري المسؤولية عف اطالؽ النار التي ت رضت ليا آلية لمجيش في الجوالف 

وأضاؼ أف «. سيتحمؿ النتائج (االسد الرئيس السوري عشار»)، مشددًا عمى أف «يسرائيمنشاط الجيش اإل
«. ي كانت تسير عوضوح عالقرب مف السياج، ت رضت لنيراف سورية ثالث مراتسرائيمدورية لمجيش اإل»

ازاة ذلؾ االسد يتحدث ويوجو اننا نرى تواصؿ عمميات نقؿ الوسائؿ القتالية في سوريا، وعمو »واضاؼ غانتز 
عأع اد مختمفة، ومف عينيا في ىضعة الجوالف، وىذا أمر  إسرائيؿويشجع توسيع النشاطات ضد دولة 

 السوري.« مرفوض مف قعمنا ولذلؾ تـ تدمير الموقع
 عسياستيا االمنية في الساحة السورية، شدد غانتز، في إسرائيؿوفي محاولة لتوجيو رسالة تؤكد عمى تمسؾ 

ساحة  إلىنحف ال نستطيع اف نسمح، ولف نسمح عأف تتحوؿ ىضعة الجوالف »كممة في مؤتمر جام ة حيفا، 
اف يتحمؿ  إلىفي حاؿ تدىور الوضع في ىضعة الجوالف سيضطر االسد »وىدد عأنو «. مريحة لردود االسد

عف انفسنا. انا لست شخصًا صداميًا، ولكننا سن رؼ كيؼ ندافع »واضاؼ «. نتائج ىذا الموضوع
 «.وعالخالصة، الوضع في الجوالف غير مستقر وسائر نحو االنييار

ية عف رئيس اركاف الجيش تحذيره مف حدوث تدىور عسكري سرائيمفي السياؽ نفسو، نقمت االذاعة اإل
ت يش » إسرائيؿاف  زواحدى الجعيات المحيطة عيا ال يمكف السيطرة عميو. واكد غانت إسرائيؿمفاجئ عيف 

، «العقاء يقظيف عسعب ىذا الوضع»ييف عمى سرائيموحث كافة اإل«. في وضع حساس وقاعؿ لالنفجار اآلف
مف الواضح أف لمجعيات »وأضاؼ «. تواجو عددًا كعيرًا مف التيديدات ال سكرية إسرائيؿ»اف  إلىمشيرًا 

الضفة الغرعية وعيف المختمفة عالقة عع ضيا الع ض، إذ إف ىناؾ عالقة عيف سيناء وغزة وعيف االخيرة و 
 «.سوريا ولعناف

أف رئيس أركاف جيش االحتالؿ قاـ في ساعات « يدي وت أحرنوت»ضمف االطار نفسو، ذكرت صحيفة 
معكرة مف صعاح أمس عزيارة منطقة ىضعة الجوالف القريعة مف الحدود السورية، عرفقة كؿ مف قائد المنطقة 

الجوالف، ال ميد تامير ىيمف. واكد غانتز، في مؤتمر صحافي الشمالية، الجنراؿ يائير غوالف، وقائد فرقة 
الحدود، سواء كانت المصرية منيا أو السورية، تشيد توترًا غير »عقده ع د االنتياء مف جولتو، أف 

ية سرائيمجيشو يقدر عأف اليجمات ستتواصؿ وأف القمؽ يساور المنظومة األمنية اإل»أف  إلى، الفتًا «مسعوؽ
منطقة تنطمؽ منيا ىجمات  إلىوأعرب غانتز عف خشيتو مف أف تتحوؿ منطقة الجوالف «. في ىذا الشأف

ي عالقرب مف الجدار الحدودي، في حيف قاؿ ضاعط رفيع المستوى في المنطقة سرائيممسمحة ضد الجيش اإل
 ي يست د لجميع االحتماالت.سرائيمإف الجيش اإل
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اف المتغيرات الحاصمة في قاؿ  زعيني غانت، أف دةاماؿ شحا عف، 22/5/2023، الحياة، لندن وأضافت
 إلىعديد ىائؿ مف المقاتميف، عؿ إنو عحاجة  إلىلـ يُ د يحتاج  يسرائيماإلساحات القتاؿ ت ني أف الجيش 

 جيش أصغر حجمًا يتميز عالمرونة والحركية، ويتجيز عأسمحة وذخيرة ىجومية ودفاعية االكثر تطورًا.
احتماالت انفجار حرب »اعتعر أف  زغانت، أف حممي موسى، عف 22/5/2023، السفير، بيروتونشرت 

شاممة متدنية. فمدى السورييف جيش في الجوالف، قسـ منو منشغؿ عمحارعة المتمرديف. وال أعتقد أف لمعناف 
. فمدى حزب اهلل وسائؿ ألحداث محدودة، وال أعتقد أف لمصر مصمحة في االنتقاؿ إسرائيؿقدرة لمواجية 

الحرب. وعاحتماؿ أكعر، يمكف أف تقع أحداث، عشدة محدودة، تأثيرىا كالحرب. وأحداث مثؿ  إلىالسالـ مف 
وقاؿ «. حرب لعناف الثانية، عممية الرصاص المسكوب وعممية عمود السحاب أحداث منفجرة زمنيا محدود

 اف مف واجعنا ال مؿ عمى ج ؿ ىذه األحداث أقصر ما يكوف.
 
 األساسية أمام المفاوضات قبةالععباس: االستيطان  .2

استقعؿ رئيس دولة فمسطيف محمود ععاس، مساء اليوـ الثالثاء، عمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، : راـ اهلل
 وزير الخارجية الفنمندي اركي تيميوجا.

التزاـ الضيؼ، عمى آخر مستجدات ال ممية السممية، والجيود الدولية المعذولة إلحيائيا، مؤكدا ععاس وأطمع 
 وعاصمتيا القدس. ٜٚٙٔالقيادة الفمسطينية عالسالـ الشامؿ وال ادؿ إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ 

أف االستيطاف يشكؿ ال قعة الرئيسة أماـ استئناؼ مفاوضات جادة وحقيقية لقضايا الوضع  إلىوأشار 
 السالـ في المنطقة. إلىالنيائي، وصواًل 

 22/5/2023(، ت الفمسطينية )وفاوكالة األنباء والمعموما
 
 المصريين المختطفين عممية تحرير الجنود بنجاحهنية يهنئ مرسي  .3

الدولة المصرية وأعناء  أركافىنية عالتينئة لمرئيس المصري محمد مرسي وكافة  إسماعيؿتقدـ رئيس الوزراء 
مف قعؿ مسمحيف في منطقة الش ب المصري، عمى نجاح عممية تحرير الجنود المصرييف السع ة المختطفيف 

 عحسب ما أعمف مصدر في الجيش المصري. األرع اءشماؿ سيناء، والتي جرت صعاح اليـو 
 22/5/2023فمسطين أون الين، 

 
 منظمة ومعاهدة دولية إذا فشمت جهود السالم 63لـ لالنضمامالسمطة تخطط عريقات:  .4

صائب عريقات، إف دولة فمسطيف مست دة كعير المفاوضيف الفمسطينييف، : قاؿ كفاح زعوف -راـ اهلل
اتفاقية وعروتوكوال وم اىدة وميثاقا دوليا، وأىميا محكمة الجنايات الدولية واتفاقيات  ٖٙ إلىلالنضماـ 

المنظمات الدولية  إلىجنيؼ األرعع مف عيف اتفاقات أخرى. وحدد عريقات في دراسة، م ايير االنضماـ 
تجسد الدولة وت زز مؤسساتيا وقدراتيا إقميميا »والت، قائال إف األىـ ىو أف واالتفاقيات والمواثيؽ والعروتوك

وقاريا ودوليا، وتمؾ التي توفر الحماية الدولية ألعناء ش عنا الفمسطيني تحت االحتالؿ )الضفة والقدس 
ائؽ عمى ي والمستوطنات واإلمالءات وفرض الحقسرائيموقطاع غزة(، التي تمكننا مف مواجية األعرتيايد اإل

 «.ي مف المستوطنيفسرائيماألرض والحصار واإلغالؽ، وكذلؾ مواجية الجرائـ المرتكعة عحماية الجيش اإل
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وتشمؿ الم ايير األخرى التي حددىا عريقات، توفير الحصانة الدعموماسية لمدعموماسييف الفمسطينييف، والتزاـ 
يات الخاصة وال امة وحرية المرأة والطفؿ، والتزاـ فمسطيف المواثيؽ والقوانيف الدولية، والديمقراطية والحر 

 الت ددية والشفافية والمحاسعة والمساءلة.
وقاؿ عريقات أماـ لجنة حقوؽ الش ب الفمسطيني، التاع ة لألمـ المتحدة، في نيويورؾ، إف تجميد عناء 

يما التزامات يجب أف المستوطنات واإلفراج عف السجناء الفمسطينييف ليسا شروطا ل ودة المفاوضات، ولكن
لف »، مؤكدا أف الفمسطينييف يعذلوف كؿ الجيود الممكنة مف أجؿ نجاح كيري. وأضاؼ: إسرائيؿتفي عيا 

يستفيد أحد مف نجاح كيري أكثر مف الفمسطينييف ولف يخسر أحد مف فشمو أكثر مف الفمسطينييف.. نحف 
 «.نف ؿ كؿ شيء مف أجؿ إنجاح كيري

طينييف انتيوا مف التحضير لالنضماـ لمجموعة مف الييئات الدولية مثؿ المحكمة عريقات عأف الفمس وأقر
الجنائية الدولية، لكنيـ لـ يتحركوا عشكؿ ف مي ع د مف أجؿ إعطاء كيري والرئيس عاراؾ أوعاما فرصة 

عينيا  إف الفمسطينييف يريدوف إعطاء فرصة لكؿ الدوؿ التي يوجد»لمتاع ة السالـ عالشرؽ األوسط. وأردؼ: 
وفي الدراسة، حدد عريقات ما وصفو «. ٜٚٙٔقاسـ مشترؾ وىو تحقيؽ حؿ الدولتيف عمى أساس حدود 

نظاـ روما األساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات  إلىعاألولويات المصيرية، وىي االنضماـ 
قد ال تعدو سيمة، إذ تحتاج ع ض ىذه الدولية، ومحكمة ال دؿ الدولية، ومحكمة التحكيـ الدائـ. لكف المسألة 

 توصية مف مجمس األمف الدولي. إلىالم اىدات 
ووضع عريقات قائمة لممنظمات التي تنوي السمطة االلتحاؽ عيا أيضا، ومف ضمنيا المنظمة العحرية 

لية لمطيراف الدولية، واالتحاد الدولي لالتصاالت السمكية والالسمكية، ومنظمة الصحة ال المية، والمنظمة الدو 
المدني، ومنظمة التجارة ال المية، ومنظمة حظر األسمحة الكيماوية، والشرطة الجنائية، ومنظمات واتفاقات 

 وم اىدات أخرى كثيرة.
 22/5/2023الشرق األوسط، لندن، 

 
 ن تؤثر عمى المصالحة الوطنيةلالزعنون: زيارة كيري  .5

جتماع المجمس لممرة الراع ة في الوطني الفمسطيني أف رئيس المجمس ا أكد سميـ الزعوف: حعيب أعو محفوظ
عماف يأتي لمناقشة ممؼ االنتخاعات، وقاؿ في تصريح خاص لػ"السعيؿ": "نحف في المجمس الوطني نأمؿ 
مف تذليؿ كافة ال قعات التي قد تواجينا في اجتماعنا، ونحف أمامنا قضايا عدة لمناقشتيا تت مؽ عالدوائر 

دائرة واحدة لمشتات أـ عدة دوائر، وكذلؾ قضية ىؿ يستمر المجمس التشري ي كجزء مف االنتخاعية ىؿ ىي 
 المجمس الوطني أـ ال؟.

وردًا عمى سؤاؿ لػ"السعيؿ"، حوؿ موقؼ حماس مف زيارة كيري لممنطقة الخميس المقعؿ، والتي مف الممكف 
 إلىعالقة لنا عزيارة جوف كيري "نحف ال  أف تؤثر سمعًا عمى سير المصالحة الفمسطينية قاؿ الزعنوف:

المنطقة، وىي لف تؤثر عمينا العتة، كيري يمثؿ جية تنفيذية كوزير خارجية لمواليات المتحدة األمريكية، 
 المنطقة أـ لـ يأِت فإف ذلؾ لف يؤثر عمينا وال عمى اجتماعنا". إلىوسواء جاء كيري 

 22/5/2023السبيل، عمان، 
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 يحمل خطة سياسية وهناك تساوق عربي مع الضغوط عمى الفمسطينيينواصل أبو يوسف: كيري ال  .6
أشرؼ اليور: قاؿ الدكتور واصؿ أعو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لػ  -غزة 

ال ن تقد أف ىذه الزيارة لوزير الخارجية األمريكية ستتمخض ‘في ت قيعو عمى زيارة كيري ’ القدس ال رعي‘
 ’.عف شيء

وقؼ كامؿ لالستيطاف االست ماري، مع وجود مرج ية  إلىوأكد عمى أف أي مسار سياسي يجب أف يستند 
ال يجوز ال ودة لممفاوضات ، كاف االحتالؿ مستفيدا منيا، ‘واضحة لم ممية السياسية، وأضاؼ يقوؿ 

طالؽ سراح األسرى  ’.وا 
تمـز االحتالؿ وتمجـ كؿ عدوانو عمى الش ب ‘ أف اإلدارة األمريكية لـ تتحدث عف خطة سياسية إلىوأشار 

إمكانية إيجاد أجواء جادة تحقؽ لمش ب الفمسطيني حقو في الحرية واالستقالؿ  إلىالفمسطيني، وتفضي 
نياء االحتالؿ  ’.وا 

ية عمى المناطؽ الفمسطينية وعمى مدينة القدس، وعف عمميات االستمرار في سرائيموتحدث عف اليجمات اإل
ية المتمثمة في فرض االمالءات عمى األرض، مف خالؿ رفض سرائيموطنات، وقاؿ اف األف اؿ اإلعناء المست

ال تفضي إلمكانية الحديث عف مسار سياسي في ‘إقامة دولة ذات سيادة، ومحاولة شطب حؽ ال ودة، 
 ’.المنطقة

ىناؾ تساوقا ‘قاؿ اف ، و ’القدس ال رعي‘وزاد أعو يوسؼ مف انتقاده لممقترحات ال رعية خالؿ الحديث لػ 
شرعنة ‘أف اخطر ما تـ طرحو في التعادلية ىو  إلى، الفتا ’عرعيا مع الضغوط التي تجري في الفمسطينييف
، عمى اعتعار أنو أمر يشكؿ خطرا دائما عمى القضية ’المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية

 الفمسطينية.
 22/5/2023القدس العربي، لندن، 

 
 مستوى الرجولة انخفاض: أجهزة أمن ستراقب كل من يسهم في غزةفي ة داخميالوزير  .7

"ستراقب كؿ مف يساىـ في  األمنيةاعمف فتحي حماد، وزير داخمية حكومة حماس، اف أجيزتو  :غزة
انتشار المظاىر الشعاعية، التي ت تعرىا حماس، غير  إلىاخفاض مستوى الرجولة" في قطاع غزة، في اشارة 

اعع المحافظ لممجتمع الغزاوي، مؤكدا اف حكومتو لف تمتفت النتقادات منظمات حقوؽ منسجمة مع الط
 في ىذا الشأف. اإلنساف

وقاؿ حماد خالؿ كممة في حفؿ تخريج ضعاط في جياز االمف الوطني، في مدينة غزة، الثالثاء: "ىناؾ 
 إلى، اف اهلل سعحانو وت أجيزة أمنية ستراقب كؿ مف ساىـ في اخفاض مستوى الرجولة، وستقوؿ لو ت اؿ

 قاؿ مف المؤمنيف رجاؿ ونحف ن د الرجاؿ".
واضاؼ "مف حاوؿ اف يخترؽ ثغرة الرجاؿ عميو الترحاؿ، ال مكاف لو عيننا، ولدينا اساليعنا الخاصة التي 

 سنطعقيا عاذف اهلل".
 22/5/2023القدس، القدس، 

 
 : السمطة ليست جادة بحماية القدسقاسمعبد الستار  .8

قاؿ أستاذ ال موـ السياسية عجام ة النجاح العرفسور ععد الستار قاسـ إف منع سمطات : حيمورحمزة 
االحتالؿ لوفد "اليونسكو" مف زيارة القدس استيتار عال رب والمنظمات والدولية، مستع دًا أف تكوف ىناؾ ردة 
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اية المقدسات اإلسالمية وفي أو األردف، مضيفًا أف السمطة ليست جادة عحم الفمسطينيةف ؿ مف قعؿ السمطة 
 مقدمتيا القدس والمسجد األقصى.

ي، وأف منع وفد اليونسكو مسرحية اتفؽ سرائيموأوضح أف مصالح السمطة الفمسطينية مرتعطة عاالحتالؿ اإل
 عمييا سمفًا منذ توقيع االتفاقية، مستداًل ع دـ اعتراؼ االحتالؿ عكؿ ىذه المنظمات الدولية أو عقرارتيا.

ال تيدد األنظمة ال رعية عؿ تيدد األمة وىي تحافظ عمى ىذه  إسرائيؿع في حديث خاص لػ"السعيؿ" إف وتاع
 األنظمة ألنيا تقير الش وب، فكيؼ نتوقع ردة ف ؿ مف ىذه الدوؿ؟.

 22/5/2023السبيل، عمان، 
 
 ربنجاح عممية تحرير الجنود وتطالب اإلعالم المصري باالعتذا المصريلشعب احماس تهنئ  .9

ـــز الفمســـطيني ل عـــالم ذكػػػر موقػػػع عضػػػو المكتػػػب  أف ،عيػػػروت ، ومػػػفالقػػػاىرة، مػػػف 22/5/2023، المرك
السياسػػي لحركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أعػػو مػػرزوؽ وجػػو التينئػػة لمشػػ ب المصػػري والػػرئيس مرسػػي وقيػػادات 

خالليػا عمميػة رجاؿ القوات المسمحة المصرية عمػى تحريػر الجنػود المختطفػيفل والحكمػة العالغػة التػي تػـ مػف 
 تحرير الجنود مف خاطفييـ، مؤكدا أف عممية تحرير الجنود تستحؽ اإلشادة.

وطالب أعو مرزوؽ عددًا مف وسائؿ اإلعالـ عاالعتػذار عمػا وجيتػو مػف اتيامػات لحركػة حمػاس عػالتورط فػي 
تػي سػنت خطؼ الجنود المصػرييف، وقػاؿ فػي تصػريح خػاص لػػ المركػز الفمسػطيني للعػالـ": عمػى األقػالـ ال

سيوفيا ضد الحركة، والتي وجيت اتيامػات لحمػاسا االعتػذار الرسػمي عمػا عػدر منيػا، متسػائال: ىػؿ ي تػذر 
 أو يتوقؼ أولئؾ الذيف ال ىـ ليـ سوى اتياـ قطاع غزة ع د تحرير الجنود السع ة؟.

ة أف تكػػوف اتخػػاذ كافػػة اإلجػػراءات إلعػػادة فػػتح م عػػر رفػػح العػػري، مشػػددا عمػػى ضػػرور  إلػػىودعػػا أعػػو مػػرزوؽ 
 واضحة لفتح م عر رفح عشكؿ طعي ي وقانوني إستراتيجيةعممية تحرير الجنود المصرييفا ىي عداية لوضع 

ىنأ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عزت الرشؽ جميورية مصػر رئيسػا وحكومػة و 
 وش عًا عاإلفراج عف الجنود السع ة المختطفيف.

ات صػػػحفية وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػرية عػػػالكؼ عػػػف عمميػػػات التحػػػريض الظالمػػػة وطالػػػب الرشػػػؽ فػػػي تصػػػريح
 والجاىزة سمفًا ضد الش ب الفمسطيني.

سرعة فػتح م عػر رفػح إلنيػا م انػاة اآلؼ ال ػالقيف، مضػيفًا نسػأؿ اهلل أف يػديـ االسػتقرار واألمػف  إلىكما دعا 
 والنيضة عمى جميورية مصر.

اسػػػـ حمػػػاس د. سػػػامي أعػػػو زىػػػري، أف عالمتحػػػدث أف ، 22/5/2023، فمســـطين أون اليـــن وأضػػػاؼ موقػػػع
 الجنود تمثؿ إنجاًزا لمجيش المصري وتثعيًتا لمسيادة المصرية في شعو جزيرة سيناء. عممية تحرير

 
 نقبل بحكومة يرأسها أبو مازنو : فتح وحماس تجاوزتا مرحمة الخصام "األوسطمشرق ل" أبو مرزوق .01

قيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أعػػو مػػرزوؽ عػػف تفاصػػيؿ كشػػؼ ال: سوسػػف أعػػو حسػػيف - القػػاىرة
وتطػورات اجتماعػات القػاىرة إلنيػاء االنقسػػاـ الفمسػطيني حػوؿ المؤسسػات فػػي غػزة وراـ اهلل. وأكػد فػي حػػديث 

يجاعي، واألمر عات « الشرؽ األوسط»لػ أف فتح وحماس تجاوزتا مرحمة الخصاـ، وأف التواصؿ والحوار قائـ وا 
 حيد المؤسسات.محصورا في تو 

كمػػا تحػػدث عػػف «. نقعػػؿ عحكومػػة يرأسػػيا أعػػو مػػازف ونسػػتكمؿ ضػػواعط إجػػراء االنتخاعػػات»وقػػاؿ أعػػو مػػرزوؽ: 
معػادرة جػػوف كيػري وزيػػر الخارجيػػة األميركػي، ومػػا طػرح حػػوؿ تعػػادؿ األراضػي وييوديػػة الدولػة، التػػي وصػػفيا 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2867العدد:                22/5/2023األربعاء  التاريخ:

ي يمنػع تنفيػذ اتفػاؽ سػرائيماإل -األميركػياعتالع كامؿ أرض فمسطيف، مشددا عمى أف الفيتػو  إلىعأنيا تيدؼ 
 ي ينسؼ جيود كيري الستئناؼ المفاوضات.إسرائيمإنياء االنقساـ. وأضاؼ أف ييودية الدولة طرح 

وأوضح أعو مرزوؽ أف مف عيف شروط نجاح إنيػاء االنقسػاـ أف ينتػزع الػرئيس أعػو مػازف اعترافػا عاالنتخاعػات 
الضفة الغرعية لجميع مكونػات الشػ ب الفمسػطيني. كمػا رحػب عزيػارة  في القدس، وحرية إجراء االنتخاعات في

ال القة مع مصر واألوضاع األمنية  إلىالرئيس محمود ععاس لغزة في إطار وحدة القطاع والضفة، وتطرؽ 
فػي سػػيناء وأسػعاب تفاقميػػا. وقػاؿ إف سػػيناء فييػا فػػراغ أمنػي ال يسػػتطيع أحػد إنكػػاره، وسػععو األساسػػي اتفاقيػػة 

 ديفيد.كامب 
حماس عشأف خطػؼ الجنػود المصػريف، قػاؿ إف غػزة وحمػاس ليسػت عدولػة  إلىوردا عمى االتيامات الموجية 

أف حماس جػزء مػف جماعػة اإلخػواف، وأنػو عسػعب ىػذا األمػر  إلىعظمى حتى تيدد مصر في سيناء، مشيرا 
السػػاعؽ حسػػني  يػػتـ اتيػػاـ حمػػاس فػػي كػػؿ مػػا يجػػري فػػي مصػػر، عمػػا فػػي ذلػػؾ إسػػقاط نظػػاـ الػػرئيس المصػػري

 «.كالـ مرسؿ ليس لو دليؿ»أف ىذه االتيامات  إلىمعارؾ، مشيرا 
 22/5/2023، الشرق األوسط، لندن

 
 يإسرائيمخططتا لخطف جندي  الشاباك: اعتقال خميتين لحماس والجهاد في الخميل .00

أنػػو ألقػػى القػػعض  ي "الشػػاعاؾ"، اليػػـو الثالثػػاء،سػػرائيمكشػػؼ جيػػاز المخػػاعرات اإل: القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل
 عمى أعضاء خميتيف لحركتي حماس والجياد اإلسالمي في مدينة الخميؿ.

وأوضػػػح الموقػػػع االلكترونػػػي لصػػػحيفة "يػػػدي وت أحرونػػػت" التػػػي أوردت النعػػػأ، أنػػػو تػػػـ القػػػعض عمػػػى عناصػػػر 
 الخميتيف، قعؿ نحو شير.

تسػػػ ى الختطػػػاؼ جنػػػدي  وادعػػػى جيػػػاز "الشػػػاعاؾ" أف خميػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي تضػػػـ أرع ػػػة شػػػعاف، وكانػػػت
خفػاء جثػثيـ، إسػرائيمي، عيدؼ إجراء صفقة تعادؿ أسرى، كما خطط أعضاء الخميػة لقتػؿ جنػود إسرائيم ييف، وا 

 عيدؼ المساومة.
شػعاف، م ظميػـ مػف عمػدة عنػي ن ػيـ، خططػت  ٜأف أعضاء الخمية التاع ة لحركة حمػاس، وتضػـ  إلىوأشار 

 ا لذات المصدر.ية وفقإسرائيملشف ىجمات مسمحة ضد أىداؼ 
 22/5/2023، القدس، القدس

 
 بالضفة غير توافقية "مصدر قمق" جديدةبرهوم: تشكيل حكومة  .02

قػػاؿ المتحػػدث عاسػػـ حركػػة حمػػاس فػػوزي عرىػػوـ، إف تشػػكيؿ حكومػػة جديػػدة عالضػػفة : أحمػػد المصػػري -غػػزة
حركػػة فػػتح لتشػػكيؿ الغرعيػػة ع يػػدًا عػػف اتفاقػػات المصػػالحة فػػي القػػاىرة، "مصػػدر قمػػؽ"، ويؤكػػد عػػدـ جيوزيػػة 

 حكومة توافؽ وطني تجمع الكؿ الفمسطيني.
وأضاؼ عرىوـ لػ"فمسطيف"، "كاف العديؿ أماـ فتح لتشكيؿ حكومػة جديػدة ىػو إنفػاذ اتفػاؽ المصػالحة، وتشػكيؿ 
حكومػػة توافػػؽ أو كفػػاءات"، مشػػددًا عمػػى أف تشػػكيؿ حكومػػة كفػػاءات وطنيػػة ُينيػػي أكعػػر مظيػػر مػػف مظػػاىر 

 لحاصؿ.االنقساـ السياسي ا
واعتعر عرىوـ حكومة فتح القادمة المنوي تشكيميا، "فاقدة الشرعية القانونية، والمرج ية التشري ية، عسعب عدـ 
نيميا رضا وثقة المجمس التشػري ي، فيمػا أنيػا تؤكػد وجػود إرعػاؾ فػي مؤسسػة السػمطة عالضػفة ومناكفػات عػيف 

 فتح وسالـ فياض".
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 22/5/2023، فمسطين أون الين
 
 ةعناصرها بالقتال في سوري مشاركةجهاد تنفي لحركة ا .03

نفػػػت حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي، اليػػػـو الثالثػػػاء، األنعػػػاء التػػػي تحػػػدثت عػػػف مشػػػاركة : دوت كػػػوـ القػػػدس-غػػػزة
 في االشتعاكات عيف النظاـ والم ارضة السورية في مدينة القصير. اإلسالميعناصر مف الجياد 

التي نشرت الخعر عانيا "مغرضة وغيػر مسػؤولة"، م تعػرًة الػزج  ووصفت الحركة في عياف ليا وسائؿ اإلعالـ،
عاسميا في ىذا األمر "محاولة عائسة مف مروجي اإلشاعات عيدؼ التضػميؿ، واإليحػاء عػأف حركػة الجيػاد قػد 
غّيػػػرت مػػػف أولوياتيػػػا المركزيػػػة، التػػػي ت تعػػػر فييػػػا أف القتػػػاؿ فقػػػط ىػػػو ضػػػد ال ػػػدو الصػػػييوني، الػػػذي يحتػػػؿ 

 فمسطيف".
الحركة في عيانيػا "لممػرة األلػؼ دعػت وتػدعو الجيػاد اإلسػالمي لحػؿ سياسػي لألزمػة السػورية، يضػمف  وقالت

 وحدة سوريا أرضًا وش عًا، ع يدًا عف دوامة ال نؼ والدـ، التي ال تخدـ إال أعداء سوريا".
 22/5/2023، القدس، القدس

 
  ي سيناءن فدحالن ينفي مشاركة أي من عناصر فتح في خطف الجنود المصريي .04

نفى القيادي في حركة فتح والنائب في المجمس الشتري ي محمػد دحػالف وجػود اي مػف  :وكاالت - اعو ظعي
أعضاء حركة فتح مف لو صمة ع ممية خطؼ الجنود المصرييف، واعتعرىا شائ ة لمنيؿ مػف فػتح ومنػو، وجػاء 

لتػػي تقػػـو عيػػا خفػػافيش الشػػائ ات فػػي تصػػريح صػػدر عػػف مكتعػػو مسػػاء اليػػـو الثالثػػاء: " ليسػػت المػػرة األولػػى ا
التاع ة لتنظيـ اإلخواف المسمميف، عنشر األكاذيب واالوىاـ، مف أجؿ التغطيػة عمػى فشػميـ وجػرائـ ال صػاعات 
المتشػػػددة التػػػي ت مػػػؿ فػػػي ظميػػػـ وتحػػػت حمايػػػاتيـ عحػػػؽ مصػػػر وفمسػػػطيف. آخػػػر ىػػػذه الجػػػرائـ كانػػػت جريمػػػة 

المقرعػػة مػػف ” الجياديػػة“أ ينكشػػؼ تػػورط المجموعػػات إختطػػاؼ جنػػود الجػػيش المصػػري فػػي سػػيناء، ومػػا اف عػػد
االخػػواف حتػػى عػػدأت خفافيشػػيـ الجعانػػة عنشػػر الشػػائ ات عغيػػة تحويػػؿ االنظػػار عػػف جػػرائميـ وفشػػميـ عاتياميػػا 

 لحركة فتح ومحمد دحالف.
واضاؼ ال يوجد لحركة فتح اي قوات او عناصر في مصػر او سػيناء سػواء مواليػة لمحمػد دحػالف أو لغيػره، 

 حقيقة ساط ة سطوع الشمس.  ىذه
 22/5/2023، وكالة سما اإلخبارية

 
 منظمة التحرير والزعنون ألغى االجتماع األردن يمنع ممثل الجهاد من حضور اجتماعات تفعيل .05

أشػػرؼ اليػػور: من ػػػت السػػمطات األردنيػػة أمػػس ممثػػػؿ حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فػػػي لعنػػاف أعػػو عمػػػاد  - غػػزة
ضور اجتماعات لجنة تف يؿ منظمة التحرير الفمسطينية، وىو ما حػذا عػرئيس الرفاعي مف دخوؿ أراضييا لح

 إلغاء عقد االجتماع. إلىالمجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف 
وقاؿ المتحػدث عاسػـ حركػة الجيػاد اإلسػالمي داوود شػياب، اف السػمطات األردنيػة من ػت أعػو عمػاد الرفػاعي 

ماعات لجنة تف يؿ منظمة التحرير الفمسطينية المقرر ان قادىا في ممثؿ حركة الجياد عمعناف مف حضور اجت
 عماف امس الثالثاء.

عمػػد عرعػػي آخػػر، لضػػماف  إلػػىوطالػػب شػػياب فػػي تصػػريح صػػحافي، سػػميـ الزعنػػوف، عنقػػؿ ىػػذه االجتماعػػات 
 مشاركة جميع األعضاء في ىذه االجتماعات اليامة، ع د منع الرفاعي مف الدخوؿ لممشاركة.
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أف منػػع السػػمطات األردنيػػة دخػػوؿ ممثػػؿ الجيػػاد فػػي لجنػػة تف يػػؿ المنظمػػة، ىػػو "أمػػر غيػػر معػػرر  إلػػىوأشػػار 
 ومستغرب ومداف".

وكاف الرفاعي تمقى الدعوة مف رئيس المجمس الوطني سميـ الزعنػوف لممشػاركة فػي اجتماعػات تف يػؿ منظمػة 
لممثؿ الجياد قػرر الزعنػوف تأجيػؿ  التحرير الفمسطينية، التي ستستمر ليوميف متواصميف، وعقب عممية المنع

 االجتماع.
وىػػػذه ليسػػػت المػػػرة األولػػػى التػػػي تمنػػػع فييػػػا السػػػمطات األردنيػػػة ممثػػػؿ حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي مػػػف الػػػدخوؿ 
ألراضػػييا لحضػػور اجتماعػػات خاصػػة عتف يػػؿ منظمػػة التحريػػر والمجمػػس الػػوطني، حيػػث سػػعؽ وأف منػػع مػػف 

 الدخوؿ ال اـ الماضي.
 ٙٔت قػػد لجنػػة إعػػداد نظػػاـ انتخاعػػات المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني والتػػي تتكػػوف مػػف  وكػػاف مػػف المقػػرر أف

 عضوا اجتماعا ليا أمس الثالثاء في ال اصمة األردنية عماف.
واالجتماع كاف مخصصا لعحث القضػايا ال القػة فػي نظػاـ االنتخاعػات الخػاص عػالمجمس الػوطني، وكػاف مػف 

المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر  إلػىة حػوؿ تمػؾ القضػايا، لرف يػا المقرر أف يتـ التوصػؿ فيػو لحمػوؿ متكاممػ
 الفمسطينية صاحعة االختصاص في إصدار ىذا النظاـ.

 22/5/2023، القدس العربي، لندن
 
 عن شرب الماء احتجاجًا عمى مصادرة مقتنياته يتوقفعبداهلل البرغوثي األسير  .06

اهلل العرغػػػوثي وعػػػدد مػػػف األسػػػرى األردنيػػػيف مسػػػتمروف فػػػي قػػػاؿ نػػػادي األسػػػير اليػػػـو الثالثػػػاء إف األسػػػير ععػػػد
يومػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مطمػػعيـ وىػػو السػػماح ل ػػائالتيـ عزيػػارتيـ كونيػػا  ٕٓإضػػراعيـ المفتػػوح عػػف الط ػػاـ منػػذ 

 تقيـ في األردف.
وفي زيارة قاـ عيا محاميػة النػادي لألسػير العرغػوثي فػي "عيػادة سػجف الرممػة" أوضػح أف إدارة السػجف أقػدمت 
عمػى سػحب سػجادة الصػالة والسػاعة وكػؿ أغراضػو الشخصػية وردا عمػى ذلػؾ توقػؼ عػف شػرب المػاء األمػػر 

 الذي عرضو لحاالت إغماء.
 أعواـ، م تعرًا أف مطمعو شرعي ولو الحؽ في رؤية والديو. ٓٔوأفاد األسير العرغوثي أنو لـ يقاعؿ والديو منذ 

الػػذيف دخمػػوا فػػي اإلضػػراب مسػػتمروف فػػي إضػػراعيـ ولػػف وعػػيف العرغػػوثي أف مجموعػػة مػػف األسػػرى األردنيػػيف 
يتراج ػػػوا عػػػف خطػػػوتيـ إال عتحقيػػػؽ مطمػػػعيـ وىػػػـ كػػػؿ مػػػف األسػػػير محمػػػد الريمػػػاوي، واألسػػػير منيػػػر مرعػػػي، 

 .ٖٕٓٓمؤعد وم تقؿ منذ  ٚٙيذكر أف األسير محكـو  واألسير عالء حماد.

 22/5/2023، السبيل، عم ان
 

 طرفًا في النزاع حول المفتي في صيدا ليست الحركة: حماسمصدر مسؤول في  .07
نفى مصدر مسؤوؿ في حركة حماس، أف يكوف الشيخ اياد أعو ال ردات الذي كاف عرفقة الشيخ أحمػد نصػار 

حركة حماس. وقاؿ في عيػاف صػادر عػف الحركػة: "إف حمػاس ليسػت طرفػًا  إلىفي دار اإلفتاء أمس، منتميًا 
مسػؤولة عػف تصػرفات الشػيخ ايػاد أعػو ال ػردات وأعمالػو وترفػع  في النزاع حوؿ المفتي في صػيدا، وىػي غيػر

 الغطاء عنو. ونرجو مف الجيات المعنانية والفمسطينية الرسمية والحزعية أخذ ال مـ عذلؾ".
 22/5/2023، المستقبل، بيروت
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 ية يمينيةإسرائيمالعالول: ال يمكن صناعة سالم مع حكومة محمود  .08
فتح محمود ال الوؿ، أنو ال يمكف صناعة سالـ قائـ عمى حؿ الدولتيف مع  أكد عضو المجنة المركزية لحركة

 ية يمينية متطرفة و عنصرية.إسرائيمىذه حكومة 
ي يػػػائيير ال عيػػػد، عػػػأف القػػػدس ىػػػي سػػػرائيمورأى ال ػػػالوؿ فػػػي تصػػػريحات إذاعيػػػة، أف تصػػػريح وزيػػػر الماليػػػة اإل

يسػػت جديػػدة عمػػى اإلطػػالؽ وواضػػحة مػػف قعػػؿ ( ورفضػػو فكػػرة تجميػػد االسػػتيطاف، "مسػػألة لإسػػرائيؿعاصػػمة )
 حكومة في أغمب وزرائيا وتشكيمتيا مف المستوطنيف".

وشػػكؾ ال ػػالوؿ فػػي إمكانيػػة أف تحيػػي زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري، المقعمػػة لمشػػرؽ األوسػػط 
ي مػف قعػؿ الواليػات مسػرائيالجانػب اإل إلػىأف أسػموب تقػديـ اإلغػراءات  إلػىعممية السالـ في المنطقة، مشػيرًا 

 المتحدة لف ينجح في إجعار دولة االحتالؿ لمتراجع عف مواقفيا ال نصرية.
 22/5/2023، فمسطين أون الين

 
 شرعية دولية بتنفيذ عمميات عسكرية ضد غزة أو لبنان ناعممية سياسية مع السمطة تمنح: ليفني .09

ي ليفني مسؤولة ممؼ المفاوضات مع الفمسطينييف ية تسيعسرائيمرأت وزيرة ال دؿ اإل: راـ اهلل ػ أحمد رمضاف
ية ػ الفمسطينية وموقؼ الشرعية الدولية يمّس سرائيمامس الثالثاء، "أف الجمود الحاصؿ في المفاوضات اإل

ي"، مؤكدة "أف عممية سياسية مع السمطة الفمسطينية تمنح سرائيماألمف القومي، وقدرة عمؿ الجيش اإل
ح ليا عتنفيذ عمميات عسكرية ضد قطاع غزة أو لعناف مف دوف أف ينتج عف ذلؾ شرعية دولية تسم إسرائيؿ

 ".إسرائيؿتنديد دولي ضد 
تواصؿ طواؿ  إسرائيؿية، "إف سرائيموقالت ليفني اماـ أعضاء لجنة الخارجية واألمف التاع ة لمكنيست اإل

مف اليدؼ المشترؾ عتحريؾ  الوقت إجراء حوار مكثؼ مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري، انطالقاً 
ية حوؿ ما إذا سرائيموجود خالفات في صفوؼ الحكومة اإل إلىمفاوضات معاشرة مع الفمسطينييف"، مشيرة 

 اتفاؽ مع الفمسطينييف". إلىكاف ينعغي التوّصؿ 
 ىإلواضافت: "لكف أغمعية الوزراء يؤيدوف حؿ الدولتيف ويفضمونو عمى رفض التقسيـ السياسي"، في اشارة 

، وىو ما إسرائيؿ إلىي مف الضفة الغرعية ويطالعوف عضـ م ظميا سرائيمالذيف يرفضوف االنسحاب اإل
 إسرائيؿدولة واحدة، ثنائية القومية، أي انو سيسقط عف  إلىسيؤدي عحسب رأي المؤيديف مف حؿ الدولتيف 

 طاع يا الييودي والديموقراطي وستصعح دولة تمييز عنصري.
 22/5/2023 ،المستقبل، بيروت

 
 "إسرائيل"داخل  إلىفي سورية  األهميةالحرب لن نسمح بنقل  :موشيه يعالون .21

 األىميةيو ي الوف، مف نقؿ القتاؿ، وما اسماىا الحرب شىدد وزير الدفاع، مو : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
ازاء  إسرائيؿسياسة ، محذرًا اف عالده لف تسمح عذلؾ، في وقت شدد عمى اف "إسرائيؿداخؿ  إلىفي سورية 

عالوضع في ىضعة  األمر".انما حينما يت مؽ األىميةالشاف السوري تقوـ عمى عدـ التدخؿ في الحرب 
 ".أراضيناالجوالف فاننا ال نسمح ولف نسمح عواعؿ مف الطمقات عمى 

 22/5/2023، الحياة، لندن
 

  "إسرائيلـ"ل أفضل األسديوفال شطاينتس: سقوط  .20
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في نقاشيا الممؼ السوري، اجم ت لجنة الخارجية واالمف التاع ة لمكنيست : ماؿ شحادةآ -القدس المحتمة 
ي، عمى موقؼ وزير الشؤوف االستراتيجية، يوفاؿ شطاينتس، اف "سقوط الرئيس السوري، عشار سرائيماإل

 ".سرائيؿاالسد، افضؿ إل
و، في اعقاب رفض روسيا الغاء وكانت المجنة قد ركزت عحثيا حوؿ الممؼ السوري والتطورات الحاصمة في

. وفيما رأى اعضاء في المجنة إسرائيؿ"، ونصب صواريخ سورية عاتجاه ٖٓٓ-صفقة االسمحة المتطورة "اس
ي في االحداث السورية في مقاعؿ التشديد عمى ضرورة منع نقؿ اسمحة مف سرائيماىمية ل دـ التدخؿ اإل

، قاؿ الوزير شطاينتس اف افضؿ وضع سرائيؿلمتوفرة إل"حزب اهلل" في لعناف، عكافة السعؿ ا إلىسورية 
سقوط االسد اذ ستشكؿ خطوة كيذه تطورا ايجاعيا واضاؼ:" مثؿ ىذا التطور سيوجو ضرعة قاسية  سرائيؿإل

 لمحور الشر، ايراف وحزب اهلل وتض فيما عشكؿ كعير"، عمى حد ت عير شطاينتس.
 22/5/2023، الحياة، لندن

 
 الصواريخ عمى المراكز السكانية مسألة وقت : تساقطجمعاد أردان .22

ي غم اد ارداف امس "لـ ي د السؤاؿ المطروح، سرائيمقاؿ وزير الجعية الداخمية اإل :وكاالت –القدس المحتمة 
، وانما متى سيحدث ذلؾ"، إسرائيؿما إذا كاف سيتـ إطالؽ الصواريخ عمى المراكز السكانية الرئيسية في 

 ة "يدي وت احرونوت" عمى موق يا االلكتروني.حسب ما نقمت عنو صحيف
 22/5/2023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ي في انفجار لغم في الجوالنإسرائيممقتل جندي  .23

، الثالثاء، عالنشر عف مقتؿ جندي : ػربٛٗعػػ صاعة اثنيف آخريف، وذلؾ في إسرائيمسمح مساء اليـو ي وا 
 انفجار لغـ في الجوالف السوري المحتؿ.

ء أف الجندي، وىو مف وحدة سالح اليندسة، قتؿ ظير اليوـ نتيجة انفجار لغـ قديـ مضاد لمدعاعات وجا
 جنوب الجوالف المحتؿ. كما أصيب جندياف آخراف وصفت إصاعتيما عالخفيفة.

ية فإف االنفجار وقع خالؿ عممية إزالة ألغاـ عالقرب مف مستوطنة "يونتاف"، ما سرائيموعحسب المصادر اإل
وفي أعقاب االنفجار توقفت عممية إزالة األلغاـ وعدأ الجيش عالتحقيؽ في  مقتؿ الجندي عمى الفور. إلى أدى

 الحادث.
 22/5/2023، 48عرب 

 
 في الجوالن يةإسرائيمنفي تدمير مركبة ي يسرائيمالجيش اإل .24

ية في إسرائيمعة ي مزاعـ سورية عأف قواتيا المسمحة دمرت مركسرائيمنفى الجيش اإل: "الحياة" -القدس 
ي أف مركعة أصيعت عأضرار جراء اطالؽ نيراف مف سرائيموذكرت متحدثة عاسـ الجيش اإل مرتف ات الجوالف.

ية عاطالؽ نيراف ع د الواق ة سرائيمييف. وردت القوات اإلسرائيمسورية، إال أنو لـ يصب أي مف الجنود اإل
 التي أعمف عنيا الجيش في وقت ساعؽ اليوـ.

 22/5/2023، لندنالحياة، 
 

 األبد" إلىبركة لحكومة نتنياهو: "شهر العسل لالحتالل لن يستمر محمد  .25
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قاؿ النائب محمد عركة رئيس الجعية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، إف عمى حكومة نتنياىو  :الغد –الناصرة 
ي يائير لعيد، سرائيمة اإلاألعد"، مضيفا أف وزير المالي إلىأف ت مـ أف: "شير ال سؿ لالحتالؿ لف يستمر 

الذي أوىـ الع ض عأنو قد يساىـ في دفع ال ممية التفاوضية، يتعنى كميا سياسة الرفض التي يقودىا رئيس 
 حكومتو.

 22/5/2023، الغد، عم ان
 

 لمواجهة سقوط آالف الصواريخ " 2" تبدأ بمناورات "عورف إيتان إسرائيل" .26
اعتداء مف يوـ األحد المقعؿ أكعر مناورة الختعار جاىزية الجعية  إسرائيؿمف المقرر أف تجري : حممي موسى

الداخمية عمى مواجية حرب شاممة تتساقط فييا عمى المراكز السكنية آالؼ الصواريخ. وتتسـ المناورة 
وسوريا، وتفاقـ التوتر عمى جعية  إسرائيؿعأىمية فائقة اليوـ في أعقاب ت اظـ التيديدات المتعادلة عيف 

فرضية أساسية، وىي ليست ما  إلى« ٔعورؼ إيتاف »ف السورية المحتمة. وتستند المناورة التي تسمى الجوال
نما متى سيحدث ذلؾ. إسرائيؿإذا كانت مدف  عورؼ »وتقـو مناورة  الكعرى ستت رض لتساقط صواريخ، وا 

ريا، وتيديدات عمى معدأ مواجية حرب شاممة مت ددة الجعيات في ظؿ الحرب األىمية في سو « ٔإيتاف 
وىذه ىي المرة األولى «. منظمات إرىاعية» إلىعضرب أي منظومات سالح متطورة إذا ما تسرعت  إسرائيؿ

عورؼ إيتاف »التي يطمؽ فييا عمى مناورة حماية الجعية الداخمية التي تجري كؿ عاـ منذ سعع سنوات اسـ 
ية سرائيممناورة كؿ ىيئات الطوارئ اإل، وىي تجري في إطار أسعوع الطوارئ القومي. وتشارؾ في ال«ٔ

 والجيش.
أساس سيناريو شديد الخطورة أساسو تساقط آالؼ الصواريخ، عينيا صواريخ غير  إلىوتستند المناورة 

. وتحاوؿ المناورة إسرائيؿتقميدية، عمى المدف والتجم ات السكنية والمنشآت اإلستراتيجية في جميع أرجاء 
نما مف عدة جعيات في الوقت ذاتو، االست داد لمواجية تساقط  آالؼ الصواريخ ليس مف جية واحدة، وا 

وخصوصًا مف سوريا ولعناف وقطاع غزة. وستعدأ المناورة، التي كانت مقررة أصاًل قعؿ ثالثة أساعيع وتأجمت 
ؽ أسعوع ية عنياميف نتنياىو انطالسرائيمعسعب التوتر مع سوريا، يـو األحد المقعؿ عإعالف رئيس الحكومة اإل

 الطوارئ القومي.
يتطمب األمر منا مواجية كـ كعير مف الصواريخ. »أما قائد الجعية الداخمية الجنراؿ أياؿ آيزنعرغ فقاؿ 

واألسمحة المتوافرة ل دونا ع يدة المدى، وذات رؤوس حرعية كعيرة وجوىرية وعأحجاـ تعمغ مئات 
ية في تطور كيذا ستمر عتجرعة لـ تشيدىا في الماضي، مسرائيالكيموغرامات. وال ريب أف الجعية الداخمية اإل

األياـ لف تكوف سيمة، ولكف »، مضيفًا «وىي مضطرة ألف تكوف صمعة لتمكيف القيادة مف اتخاذ القرارات
قدرات تدميرية تفوؽ عشرات األض اؼ ما لدى أعدائنا، ولذلؾ فإني أنصح جيراننا الذيف يسّخنوف  سرائيؿإل

 «.ا النظر في تحركاتيـالمحركات أف ي يدو 
تحدي الخطر الكيميائي ىو في األساس لمقيادة والسيطرة، ولذلؾ فإننا نتدرب »وعحسب الجنراؿ آيزنعرغ، فإف 

نحف نتدرب عمى مواجية مت ددة الجعيات، ولـ »وأوضح «. وسنفرح إذا لـ يت رض المواطف لخطر كيميائي
ية. لقد سرائيمت عمالنية حقيقية لضرب الجعية الداخمية اإلنكف لنتدرب عمى ذلؾ لوال م رفتنا عأف ىناؾ قدرا

انتيى عصر االمتيازات لمواجيات عمى الجعية وىدوء في الجعية الخمفية. الجعية المدنية ستواجو شيئًا 
ي مست د عمى الحدود الشمالية، سرائيمآخَر، وتمقينا ع ض ط مو في حرب لعناف الثانية. إف الجيش اإل

 «.ىناؾ، وأنا مقتنع عأننا سن رؼ كيؼ نرد ردًا مناسعاً ويفحص التطورات 
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 22/5/2023، السفير، بيروت
 

 القدسباالعتداءات عمى اآلثار من بسبب موقفها " بصدقية "اليونسكويشكك  عكرمة صبري .27
ي سػرائيمقاؿ خطيػب المسػجد األقصػى المعػارؾ الشػيخ عكرمػة صػعري إف الموقػؼ اإل: حمزة حيمور -السعيؿ 

"اليونسػػكو" كػػاف متوق ػػًا، ولػػيس عغريػػب ونحػػف نأسػػؼ إلحالػػة ىػػذا الممػػؼ الحسػػاس عمػػى ىػػذه  مػػف منػػع وفػػد
 المؤسسة.

وشػػػػكؾ صػػػػعري فػػػػي حػػػػديث خػػػػاص لػػػػػ"السعيؿ" عصػػػػدقية "اليونسػػػػكو" عسػػػػعب موقفيػػػػا المسػػػػعؽ والسػػػػمعي عشػػػػأف 
سػػت صػػاحعة ية عمػػى التػػراث واآلثػػار اإلسػػالمية فػػي القػػدس، مضػػيفًا أف ىػػذه المؤسسػػة ليسػػرائيماإل تاالعتػداءا

 قرار وميمتيا كتاعة التقرير فقط.
 22/5/2023السبيل، عمان، 

 
 48مكاًنا مقدًسا إسالمًيا ومسيحًيا في فمسطين الـ  2350تقرير: االحتالل دن س  .28

أكػػدت "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث"، فػػي عيػػاف صػػحفي تمقػػت : خدمػػة قػػدس عػػرس -الناصػػرة )فمسػػطيف( 
(، أف "المقدسػات اإلسػالمية والمسػيحية تت ػرض ل مميػات عطػش ٘|ٕٔاء )"قدس عرس" نسػخة عنػو يػوـ الثالثػ

 .شديدة
مكاًنػػا مقدًسػػا إسػػالمًيا ومسػػيحًيا ت رضػػت لمتػػدنيس مػػف قعػػؿ  ٖٕٓ٘وأظيػػرت م طيػػات "مؤسسػػة األقصػػى" أف 

 ي في القرى الميجرة وعمدات الساحؿ في الداخؿ الفمسطيني.سرائيماالحتالؿ اإل
مسػػؤوؿ ممػؼ المقدسػػات فػي المؤسسػػة، أف مشػػروع المسػح والتوثيػػؽ لممقدسػػات  وأوضػح ععػػد المجيػد اغعاريػػة،

 ٖٓ٘ٔأف  إلػى، والػذي أنجػز القسػـ األوؿ منػو، توصػؿ ٜٛٗٔاإلسالمية والمسيحية في القرى الميجرة عػاـ 
موقً ا مقدًسا تـ توثيقيا، وتشمؿ مقاعر ومساجد وكنائس ومصميات، ت رضت لمتدنيس واليػدـ الكمػي والجزئػي 

 ي".سرائيمقعؿ المؤسسة اإلمف 
المساجد قد تـ تدميرىا كمًيػا، والقسػـ المتعقػي لػـ يػنج مػف انتياكػو عمػى يػد و أف ىناؾ مئات المقاعر  إلىوأشار 

 مطاعـ وخمارات ومتاحؼ وكنس. إلىية، في حيف حولت عشرات المساجد سرائيمالمؤسسة اإل
 22/5/2023قدس برس، 

 
 نسانية بغزة والحصار ما زال مستمرًافي األوضاع اإل  خطيرتقرير: تدهور  .29

خدمة قدس عرس: أظير تقرير حديث أعده "المركز الفمسطيني لحقػوؽ اإلنسػاف" حػوؿ أثػر  -غزة )فمسطيف( 
ي عمػػى قطػػاع غػػزة "أف الحصػػار مػػا زاؿ مسػػتمًرا، وأف ىنػػاؾ تػػدىوًرا خطيػػًرا فػػي األوضػػاع سػػرائيمالحصػػار اإل
 اإلنسانية".

(، أف المؤشػػػرات االقتصػػػػادية ٘/ٕٔقػػػدس عػػػػرس" نسػػػخة عنػػػػو، يػػػـو الثالثػػػػاء )وذكػػػر التقريػػػػر الػػػذي اطم ػػػػت "
واالجتماعيػػة التػػي وثقيػػا المركػػز عشػػأف اسػػتمرار الحصػػار، وتمػػؾ الصػػادرة عػػف الييئػػات والمؤسسػػات الوطنيػػة 

ي عمػى سػرائيمأف استمرار الحصار اإل إلىوالوزارات الحكومية الفمسطينية في غزة، والمنظمات الدولية، تشير 
تػػدىور األوضػػاع اإلنسػػانية، وانتيػػاؾ مجمػػؿ الحقػػوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػػة لسػػكاف  إلػػىطػػاع غػػزة، أدى ق

 القطاع.
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مػػػف  فػػػي المائػػػة ٘ٙ% مػػػف سػػػكاف القطػػػاع ي ػػػانوف مػػػف ان ػػػداـ األمػػػف الغػػػذائي، مػػػف عيػػػنيـ ٓٗوأوضػػػح أف 
موثة غير الصالحة لمشرب التي تدىور الوضع المائي، وقاؿ: "عمغت نسعة المياه الم إلىاألطفاؿ. الفًتا كذلؾ 
 في المائة، ما خمؽ نتائج خطيرة. ٜٓتصؿ لسكاف القطاع 

أف قطػػاع الت مػػيـ مػػا زاؿ ي ػػاني أزمػػة حقيقيػػة، وأف  إلػػىوفيمػػا يت مػػؽ عػػالحؽ فػػي الت مػػيـ والصػػحة، نػػوه التقريػػر 
لطعيػة الالزمػػة، نقصػًا مسػػتمرًا فػي األدويػة والمسػػتمزمات والميمػات ا ٕٕٔٓالقطػاع الصػحي شػيد خػػالؿ عػاـ 

 وخاصة خالؿ شيور مارس، حزيراف، نوفمعر.
انخفاضػًا حػادًا فػي عػدد مرضػى القطػاع الػذيف سػمح ليػـ عاجتيػاز م عػر  -وفؽ المركز–كما شيد ال اـ نفسو 

، والقدس والضفة الغرعية، ٜٛٗٔمستشفيات داخؿ االراضي المحتمة عاـ  إلىعيت حانوف "ايريز"، والوصوؿ 
نحػػو  إلػػى ٕٚٓٓمريضػػًا، ع ػػد أف كػػاف يصػػؿ عػػددىـ قعػػؿ فػػرض الحصػػار عػػاـ  ٜٙ٘لٛحيػػث عمػػغ عػػددىـ 

 مريض سنويًا. ٓٓٓلٕٓ
 22/5/2023قدس برس، 

 
 "ديوان المظالم": تصاعد االنتهاكات في الضفة والقطاع اإلنسان لحقوقالهيئة المستقمة  .31

خػػالؿ مػػؤتمر صػػػحفي،  ظػػالـ"قالػػت الييئػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ اإلنسػػاف "ديػػواف الم: القػػدس دوت كػػوـ -راـ اهلل
، فػػي تقريرىػػا السػػنوي، إنيػػا رصػػدت ارتفاعػػا فػػي نسػػعة الشػػكاوى التػػي ]أمػػس  عقػػدوه فػػي راـ اهلل، يػػـو الثالثػػاء

 إلػػى(، ال سػػيما فيمػػا يخػػص الت ػػذيب، وذلػػؾ مقارنػػة عال ػػاـ الػػذي سػػعقو، مشػػيرة ٕٕٔٓتمقتيػػا ال ػػاـ الماضػػي )
 إلػىوأشػاروا  اإلنسػاف فػي الضػفة الغرعيػة وقطػاع غػزة.شػكوى، تشػتمؿ انتياكػات لحقػوؽ  ٖ٘ٛٔأنيا رصدت 

 % مقارنة عال اـ الذي سعقو.ٓٔعنسعة  ٕٕٔٓأف ىناؾ ارتفاعا في نسعة الشكاوى الواردة لمييئة عاـ 
حكمػػا عاإلعػػداـ، م تعػػرا أف ىػػذه األحكػػاـ مخالفػػة لمقػػانوف  ٔٔوأوضػػح التقريػػر أف محػػاكـ قطػػاع غػػزة أصػػدرت 

أنو لـ يصدر أي حكـ عاإلعداـ مف قعؿ محاكـ السػمطة الوطنيػة فػي الضػفة،  إلى وأشار األساس الفمسطيني.
وأضاؼ التقرير انو رغـ نفي األجيػزة األمنيػة فػي الضػفة وغػزة، وجػود محتجػزيف لػدييا  .خالؿ ال اـ الماضي

 ٖٗفػي الضػفة، و  ٕٗٔحالة احتجاز عمػى خمفيػة سياسػية، منيػا  ٙٚٔالعتعارات سياسية، إال أنو تـ رصد 
فػػي  ٜحالػػة وفػػاة داخػػؿ السػػجوف، منيػػا حالتػػاف فػػي الضػػفة الغرعيػػة و  ٔٔفػػي غػػزة، فيمػػا سػػجؿ تقريػػر الييئػػة 

كػانوا متيمػيف عالت ػػاوف مػع سػمطات االحػتالؿ، تػـ قػػتميـ والتمثيػؿ عيػـ عمػى المػأل، وفػػي  أشػخاصغػزة، مػنيـ 
 الشارع ال اـ، خالفا لمقانوف األساس والقوانيف الدولية.

 22/5/2023القدس، القدس، 
 

 2023 منذ بداية عمى حدود غزة عممية توغل 22و اعتقال 62 نفذ االحتالل ":أسرى فمسطين" .30
حالػة  ٕٙأفػاد مركػز أسػرى فمسػطيف لمدراسػات عأنػو رصػد منػذ عدايػة ال ػاـ الحػالي،  :القػدس دوت كػوـ -غزة 

 اعتقاؿ مف قعؿ االحتالؿ عحؽ فمسطينييف مف الصياديف والفتية ال امميف عمى حدود قطاع غزة.
عممية توغؿ في أراٍض محاذية لمشريط الحدودي مع قطاع غزة، ورصػد  ٕٕووفقًا لممركز، فإف االحتالؿ نفذ 

حالة اعتداء عمى الصياديف في عرض العحر قعالػة شػواطئ القطػاع، تػـ خالليػا تػدمير مػراكعيـ واعتقػاؿ  ٛ٘
 ع ضيـ.

حالػػة اعتقػػاؿ ألطفػػاؿ وجمػػي يـ تػػـ اختطػػافيـ قػػرب  ٖٓوأوضػػح المركػػز أف مػػف عػػيف الم تقمػػيف مػػف القطػػاع 
 ٛؿ الشػػيور الماضػػية أف االحػػتالؿ اعتقػػؿ عػػف م عػػر عيػػت حػػانوف "إيػػرز" خػػال إلػػىولفػػت المركػػز . الحػػدود
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مينػاء اسػػدود  إلػىصػػيادًا منػذ عدايػة ال ػاـ الجػاري، واقتيػػادىـ مػع قػوارعيـ  ٔٔكمػا اعتقػؿ االحػتالؿ . مػواطنيف
 عيدؼ اعتزازىـ ومحاولة تجنيدىـ ك مالء.

 22/5/2023القدس، القدس، 

 
 تدين إلغاء زيارة وفد اليونسكو لمقدس"المسيحيةلهيئة اإلسالمية ا" .32

 أمس،حنا عيسى  .داف األميف ال اـ لمييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات دأ :تراع -راـ اهلل 
كد في أو  إلغاء زيارة وفد منظمة اليونيسكو لمدينة القدس المحتمة لتفقد مواقع تراثية وأثرية فييا. "إسرائيؿ"قرار 

ي مف تيويد وتدمير سرائيمؿ اإلأىمية ىذه الع ثة لكشؼ ما تقوـ عو سمطات االحتال أمسعياف صحافي 
، مشددًا عمى ضرورة ضغط المجتمع الدولي عمى دولة االحتالؿ األصيؿلحضارة القدس ال ريقة وتراثيا 

 ي لمسماح لع ثة اليونسكو معاشرة مياميا فورًا.سرائيماإل
لواقع لـ تنفذ حتى رض اأعمى  "إسرائيؿ"إال أف  "اليونسكو"كد عمى انو رغـ صدور ال ديد مف القرارات عف أو 

 منيا عؿ تستمر في الحفريات تحت المسجد األقصى المعارؾ. أي اآلف
 22/5/2023، الدستور، عم ان

 
 محمد الدرة " تمارس التضميل بإنكارها إعدام الطفلإسرائيل": "لحقوق اإلنسان الميزان" .33

ي سػرائيمطات االحػتالؿ اإلخدمة قدس عرس: أداف مركػز الميػزاف لحقػوؽ اإلنسػاف إنكػار سػم -غزة )فمسطيف( 
 إسػػػرائيؿ، واعتعػػػر أف "ٕٓٓٓمسػػػؤوليتيا عػػػف قتػػػؿ الطفػػػؿ الشػػػييد محمػػػد الػػػدرة عدايػػػة االنتفاضػػػة الثانيػػػة عػػػاـ 
 تمارس الكذب والتضميؿ وتتحمؿ مف التزاماتيا عموجب قواعد القانوف الدولي".
(: "إنػو يسػتيجف أف تشػكؿ ٘|ٕٔوقاؿ مركز الميزاف في عياف تمقػت "قػدس عػرس" نسػخة عنػو، اليػوـ الثالثػاء )

عاًمػػا مػػف الحادثػػة، وأف لجنػػة التحقيػػؽ لػػـ تكمػػؼ نفسػػيا عنػػاء  ٕٔسػػمطات االحػػتالؿ لجنػػة تحقيػػؽ ع ػػد حػػوالي 
العحػػػث عػػػف شػػػيود، أو مراج ػػػة العيانػػػات التػػػي نشػػػرت حػػػوؿ جريمػػػة مقتػػػؿ الطفػػػؿ الػػػدرة التػػػي ىػػػزت الضػػػمير 

ة واعنو محمػد وىمػا يحػاوالف االحتمػاء مػف الرصػاص اإلنساني، ألف إطالؽ النار المكثؼ استيدؼ جماؿ الدر 
 دوف جدوى وتصادؼ تواجد مراسؿ القناة الفرنسية، الذي وثؽ الجريمة كما وق ت".

واتيػػـ المركػػز سػػمطات االحػػتالؿ عأنيػػا "تواصػػؿ محاوالتيػػا لتضػػميؿ الػػرأي ال ػػاـ ال ػػالمي حػػوؿ مػػا ترتكعػػو مػػف 
رب فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، ال سػيما فػي قطػاع انتياكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جػرائـ الحػ

 غزة".
 22/5/2023قدس برس، 

 
 
 

 فمسطينيا سبعينشرد وياالحتالل يصعد حممة هدم المنازل في القدس  .34
 إلػػػىأ.ؼ.ب: ىػػػدمت سػػػمطات االحػػػتالؿ ثالثػػػة منػػػازؿ كعيػػػرة فػػػي القػػػدس المحتمػػػة ت ػػػود  - "األيػػػاـ" -القػػػدس 

مواطنا مقدسيا، وفػؽ مػا افػاد سػكاف  ٓٚغير المرخص لو وشردت عذلؾ نحو  عائالت فمسطينية عحجة العناء
 لمراسمة فرانس عرس.
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مػػف جانػػب آخػػر سػػممت قػػوات االحػػتالؿ، أمػػس، إخطػػارات تقضػػي عيػػدـ أرع ػػة مسػػاكف وعئػػر ميػػاه وحظيػػرتيف 
خيص مسػعؽ إليواء األغناـ في قرية أـ الخير العدوية شرؽ يطا، وذلؾ عذري ة إقامتيا دوف الحصوؿ عمػى تػر 

مػػف "اإلدارة المدنيػػة"، فيمػػا ذكػػرت مصػػادر تقػػيـ فػػي منطقػػة العق ػػة شػػرؽ الخميػػؿ، أف قػػوة مػػف جػػيش االحػػتالؿ 
 أقدمت عمى تجريؼ حقوؿ عالمنطقة مزروعة عالخضار.

 22/5/2023األيام، رام اهلل، 
 

 معتقل هشارون األسرى في نالفمسطينيي انتشار األمراض الجمدية بين األطفال .35
أسيرا قاصرا يقع وف في  ٗٗحذرت وزارة األسرى الفمسطينية مف أف : الوكاالت –العياف  - المحتمةاألراضي 

 ٔٔم تقؿ ىشاروف ي انوف مػف تفػٍش لألمػراض الجمديػة.. فيمػا جػددت سػمطات االحػتالؿ االعتقػاؿ اإلداري لػػ
 أسيرا، مف عينيـ نائعاف.

ديػػة انتشػػرت عمػػى أجسػػاد األسػػرى األطفػػاؿ، أمراضػػا جم»وقػػاؿ ممثػػؿ األسػػرى األشػػعاؿ محمػػد القصػػاص إف 
زعاجػػا شػػديدا وأضػػاؼ القصػػاص إف سػػعب ىػػذه األمػػراض ىػػو غػػرؼ السػػجف القديمػػة  «.وتسػػعب حكػػة قويػػة وا 

 .التي ال تدخميا الشمس وال اليواء، فضال عف درجة الرطوعة ال الية
وتػػوزي يـ عمػػى م ػػتقالت وقػػاؿ إف م تقػػؿ ىشػػاروف ال يصػػمح لالحتجػػاز اآلدمػػي، واألسػػرى قػػدموا طمعػػا لػػنقميـ 

نقػاذىـ  إلػىودعا القصاص المؤسسات الحقوقية  أخرى. التػدخؿ إلغػالؽ قسػـ األشػعاؿ فػي م تقػؿ ىشػاروف وا 
 مف الوضع القاسي الذي ي يشونو.

 22/5/2023البيان، دبي، 
 

 ستة أميال بحرية إلىفي غزة  الصيدتعيد منطقة  "إسرائيل" .36
ية السػػاع ة أف رئػػيس وزراء حكومػػة االحػػتالؿ عنيػػاميف نتنيػػاىو قػػرر يمسػػرائأعمنػػت القنػػاة اإل: غػػزة – حامػػد جػػاد

نحو ستة أمياؿ وذلؾ ع د أف قمصت الحكومة ذاتيا قعػؿ  إلىإعادة مساحة الصيد المسموح عيا في عحر غزة 
نحو ثالثة أشير المسافة لثالثة أمياؿ، وىي المسػافة نفسػيا التػي تػـ التوصػؿ الييػا فػي أعقػاب اتفػاؽ التيدئػة 

 لذي رعتو في شير تشريف الثاني الماضي.ا
ية تقميص مسافة الصيد في غزة يشكؿ عقاعا جماعيا ومسا خطيرا سرائيمواعتعرت منظمة "عتسيمـ" الحقوقية اإل

مػيال عحريػا  ٕٓعأرزاؽ الصياديف، كما يشكؿ مخالفة التفاقيػة أوسػمو التػي تحػدد مسػافة صػيد األسػماؾ عواقػع 
 .كـ( ٖٚ)

ت زوارؽ االحتالؿ الحرعية ليمة أوؿ مػف أمػس األعيػرة الناريػة عاتجػاه مراكػب الصػياديف في غضوف ذلؾ أطمق
في ساحؿ منطقة السودانية شماؿ غزة وشػرعت عػإطالؽ قناعػؿ مضػيئة فػي عػرض العحػر مػا دفػع عالصػياديف 

 مغادرة الشاطئ. إلى
 22/5/2023الغد، عمان، 

 
 عبر رفح البريإلغاء مؤتمر استثماري في غزة بسبب مواصمة إغالق م .37

أشرؼ اليػور: ال زاؿ م عػر رفػح العػري مغمقػا لميػـو الخػامس عمػى التػوالي فػي وجػو  - "القدس ال رعي" -غزة 
المسػافريف الفمسػػطينييف، عسػػعب احتجػػاج ضػػعاط مصػػرييف عمػػى عمميػة خطػػؼ سػػع ة مػػف زمالئيػػـ فػػي منطقػػة 
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وىػو  المقػرر أف ينطمػؽ فػي القطػاع. تأجيؿ ممتقى اسػتثماري لرجػاؿ أعمػاؿ كػاف مػف إلىسيناء، وىو ما أدى 
 ممتقى كاف سينطمؽ في غزة االثنيف عمشاركة رجاؿ أعماؿ عرب وأتراؾ وفمسطينييف مف الشتات.

 فقد أعمنت أنو جرى التأجيؿ حتى إش ار آخر. غزةوعحسب وزارة االقتصاد في حكومة 
قطاع مف ال إلىرجاؿ األعماؿ رجؿ أعماؿ سيعدأ أعمالو ع د دخوؿ عدد مف  ٕٓ٘وكاف الممتقى الذي يضـ 

ويتواجػػد ىػػؤالء االقتصػػاديوف فػػي ال اصػػمة المصػػرية القػػاىرة، ومػػف عيػػنيـ مسػػتثمروف مػػف  م عػػر رفػػح المغمػػؽ.
 الس ودية واليمف، وقطر وتركيا.

 ولـ يتـ تحديد موعد آخر النطالؽ ىذا الممتقى مف جديد في ظؿ أزمة إغالؽ الم عر.
 22/5/2023القدس العربي، لندن، 

 
 مهرجان "كان"في  "عمر"فيممه الجديد يقدم  هاني أبو أسعد الفمسطينيالمخرج السينمائي  .38

، فػػػي "عمػػػر"فيممػػػو الروائػػػي الطويػػػؿ الجديػػػد  ،قػػػّدـ المخػػػرج السػػػينمائي الفمسػػػطيني ىػػػاني أعػػػو أسػػػ د": السػػػفير"
 . السينمائي "كافّ "لميرجاف  ٙٙ، الُمقامة حاليًا ضمف الدورة الػ"نظرة ما"مساعقة 

فّف المزج عيف أنماط وأشكاؿ سينمائية  "أتقف"، جاء أف ىاني أعو أس د "عمر"ي ت ميؽ نقدي فرنسي خاّص عػف
 ".عمر"مختمفة: تشويؽ وتأّمؿ، وتأثيرات السينما والسياسة. ىذا ما يمقاه ُمشاىد 

 "عمػر"اب، وفػيمـ الحيػاة تمػنح قصصػًا رائ ػة لمكتّػ"في ت ميقو عمى فيممو الجديد ىذا، قػاؿ ىػاني أعػو أسػ د إف 
 ".ليس استثناًء ليذه القاعدة

ف فريػػػؽ ال مػػػؿ مؤلّػػػؼ كمّػػػو مػػػف  إسػػػرائيؿُصػػػوفر فػػػي  "عمػػػر"قػػػاؿ ىػػػاني أعػػػو أسػػػ د إف و  والضػػػفة الغرعيػػػة، وا 
 .فمسطينييف وأصحاب أصوؿ فمسطينية

 22/5/2023السفير، بيروت، 
 

 تهافي الضفة الغربية عمى أساس نوع األراضي ومساح األراضيتبادل جودة:  .39
نقؿ النائب حاـز قشوع عف وزير الخارجية ناصر جودة انو اقر أماـ نواب لجنة الشؤوف الخارجية عفكرة 

ييف، عمى أساس شرط نوع األراضي سرائيمتعادؿ األراضي في الضفة الغرعية عيف الفمسطينييف واإل
 ومساحتيا.

 22/5/2023، العرب اليوم، عم ان

 
 " مكاسب من خراب سوريةإسرائيل"لـ :من اشتعال المنطقة ريحذالموحدة  األردنيةالجبهة حزب  .41

ىي الالعب الوحيد الذي يريد أف يستأثر عمكاسب  "إسرائيؿ"قاؿ حزب الجعية األردنية الموحدة إف  :عماف
غيوـ الحرب اإلقميمية "كعيرة مف الخراب الذي تت رض لو سورية. واعتعر الحزب في عياف صادر عنو أف 

وأكثر اقتراعا والكثير مف الم ادالت التي كانت ثاعتة صارت مف المتغيرات اليومية، فالحرب عاتت أكثر كثافة 
كؿ ". وأضاؼ أف "نقاش وأدلة إلىالعاردة الجديدة عيف الواليات المتحدة وروسيا صارت م مما ال يحتاج 

رؽ المنطقة في جحيـ عوامؿ االشت اؿ موجودة وال ينقصيا إال حالة استفزاز مدعرة أو عالصدفة وع دىا ستغ
ستكوف  إسرائيؿمف ال نؼ لف تقدر القوى ال ظمى عمى وقفيا حتى لو أرادت، والفارؽ الوحيد ىذه المرة أف 

مف الدوؿ المتضررة عؿ والم رضة لخطر تغيير الجغرافيا السياسية التي كانت تظف أنيا غير قاعمة لمتغيير 
 ."وأنيا خارج نطاقيا
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 22/5/2023، الدستور، عم ان

 
 الرنتيسيعبد العزيز زوجة  األردنية تكر م النقابات المهنية .40

خالؿ المقاء الذي  "ـ محمد"أال زيز الرنتيسي  األردنية زوجة الشييد ععد كرمت النقاعات المينية :عماف
في نقاعة  "ميندسوف مف اجؿ فمسطيف والقدس"لجنة المرأة في مجمع النقاعات المينية ولجنة  إليودعت 

 ."عامًا وشمس فمسطيف للشراؽ اقرب ٘ٙ"ف ع نواف الميندسي
 22/5/2023، الدستور، عم ان

 
  الجنود المخطوفين حرفح في االتجاهين عقب إطالق سرا تعيد فتح معبرمصر  .42

( فتح م عر رفح العري عيف ٘/ُٕٕأعيد صعاح األرع اء )، أنو قد غزةمف  22/5/2023قدس برس، نشرت 
القػػو لمػػدة خمسػػة أيػػاـ مػػف قعػػؿ جنػػود مصػػرييف وعناصػػر شػػرطة، احتجاًجػػا قطػػاع غػػزة ومصػػر، وذلػػؾ ع ػػد إغ

 عمى اختطاؼ زمالئيـ في سيناء والذيف تـ تحريرىـ فجًرا في عممية خاصة.
(، عقب خطؼ أرع ة ٘/ٚٔوكاف أفراد مف الشرطة المصرية قد أغمقوا الم عر عشكؿ مفاجئ صعاح الجم ة )

شػػعو جزيػػرة سػيناء المصػػرية مػف قعػػؿ "جماعػات مسػػمحة"، حيػػث مػف زمالئيػػـ وثالثػة مجنػػديف مػف الجػػيش فػي 
وأكػػدت وزارة الداخميػػة واألمػػػف  يطػػالعوف عػػإطالؽ سػػراح أعنػػػائيـ المحكػػوميف عاإلعػػداـ فػػي السػػػجوف المصػػرية.

 الوطني في غزة أنو تـ صعاح اليـو األرع اء إعادة فتح م عر رفح العري في االتجاىيف.
مػػدير امػػف شػػماؿ ، أف حػػاتـ العمػػؾف ال ػػريش نقػػال عػػف مراسػػميا مػػ 22/5/2023الدســتور، مصــر، وذكػػرت 

عػف السػع ة جنػود  اإلفػراجنو عجيود القوات المسمحة وعمشاركة الشػرطة تػـ أسيناء المواء سميح عشادي صرح 
 أي أواشػتعاكات  أي، وذلػؾ عطريقػة سػممية وعػدوف األرع ػاءالساعة السادسة مف صعاح اليػـو  فيالمختطفيف 

 أفوكانػت المفاجػأة  منطقة الحفف جنوب ال ػريش. فيعف الجنود الذيف كانوا  عاإلفراجخاطفيف خسائر، قاـ ال
 فػي اآلفالمنطقػة الشػرقية، واف الجنػود  أوالشيخ زويد  أورفح  فيال ريش وليس  فيالجنود المختطفيف كانوا 

 حوزة القوات المسمحة. فيالقاىرة  إلىطريقيـ 
 

  " لميونيسكو من الوصول لمقدس إسرائيليدين منع "سالمي اإل التعاوناألمين العام لمنظمة  .43
أعػػػرب األمػػػيف ال ػػػاـ لمنظمػػػة الت ػػػاوف اإلسػػػالمي أكمػػػؿ الػػػديف إحسػػػاف أوغمػػػي، أمػػػس، عػػػف إدانتػػػو : )د ب أ(

منع زيارة لجنة الخعراء التاع ة لمنظمة األمـ المتحدة لمترعية وال مـ والثقافة )يونيسكو(  "إسرائيؿ"الشديدة لقرار 
ىػذا "القدس المحتمػة لدراسػة حالػة المدينػة وأسػوارىا واألمػاكف التاريخيػة فييػا. وقػاؿ أوغمػي، فػي عيػاف، إف  ىإل

صػػرارىا عمػػى طمػػس الجػػرائـ التػػي ترتكعيػػا  "إسػػرائيؿ"القػػرار يكشػػؼ مػػدى اسػػتخفاؼ  عػػإرادة المجتمػػع الػػدولي وا 
تػداعيات قرارىػا "المسؤولية الكاممة عف  "إسرائيؿ"وحمؿ  ."عحؽ األماكف التاريخية والدينية في القدس الشريؼ

 ."عمنع زيارة لجنة اليونيسكو لمدينة القدس
 22/5/2023الخميج، الشارقة، 

 
 ية في الجوالنإسرائيمالجيش السوري ُيعمن تدمير عربة عسكرية  .44

ه سػوريا ي النار ليؿ االثنيف/الثالثاء، ع د ت رضػيـ إلطػالؽ نػار مصػدر سرائيمفتح جنود االحتالؿ اإل: وكاالت
ت رضػت دوريػة خػالؿ الميػؿ إلطػالؽ نػار قػرب الحػدود "في الجوالف المحتؿ، وجاء في عيػاف لجػيش االحػتالؿ 
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الجنػود ردوا عفػتح النػار "، مضػيفًا أف "السورية في ىضعة الجوالف، لػـ تسػجؿ أي إصػاعة وتمقػت اآلليػة أضػراراً 
 ."عشكؿ دقيؽ وأصاعوا مصدر النيراف

تجػػاوزت خػػط وقػػؼ إطػػالؽ النػػار فػػي ىضػػعة  "يةإسػػرائيم"لسػػورية أنيػػا دمػػرت عرعػػة وأعمنػػت القػػوات النظاميػػة ا
عمػى أي خػرؽ لمسػيادة السػورية، وقالػت القيػادة ال امػة لمقػوات المسػمحة فػي  "عحػـز"الجوالف، مؤكدة أنيا سترد 

رعػػػة فػػػي السػػػاعة الواحػػػدة وعشػػػر دقػػػائؽ صػػػعاحًا )ليػػػؿ االثنػػػيف( دمػػػرت قواتنػػػا المسػػػمحة العاسػػػمة ع"عيػػػاف إنػػػو 
عمف فييا ع د أف دخمت مػف األراضػي المحتمػة وتجػاوزت خػط وقػؼ إطػالؽ النػار عاتجػاه قريػة عئػر  "يةإسرائيم"

 . "ال جـ
إال أف متحدثًا عاسـ جيش االحتالؿ نفى تدمير أي عرعة أو وقوع أي إصاعات، وأعمنت مصادر عسػكرية أف 

، "، م مومػػات الجػػيش السػػوري ال أسػػاس ليػػا"يةيمإسػػرائ"نيرانػػًا سػػورية ألحقػػت أضػػرارًا طفيفػػة عمركعػػة عسػػكرية "
 ."قوات األمـ المتحدة ال اممة في المنطقة إلىوقدـ شكوى 

 22/5/2023الخميج، الشارقة، 
 

 الفمسطينية لتحقيق السالم  الدعوةباكستان تؤيد  .45
األوسػػط أيػػدت عاكسػػتاف مطالعػػة دولػػة فمسػػطيف عتجديػػد التركيػػز الػػدولي عمػػى الصػػراع القػػائـ فػػي الشػػرؽ  :واـ

المنػدوب العاكسػتاني لػدى األمػـ المتحػدة مسػ ود  إلػىلتحقيؽ سالـ دائـ. ونسػعت اإلذاعػة العاكسػتانية، أمػس، 
خػػاف قولػػو فػػي جمسػػة لمجنػػة حقػػوؽ الفمسػػطينييف فػػي المنظمػػة الدوليػػة إنػػو يجػػب عمػػى المجتمػػع الػػدولي عػػدـ 

المساعي الحالية إلحيػاء عمميػة السػالـ  حإلنجاتجاىؿ مسؤولياتو، مشيدًا عالجيود التي يعذليا أعضاء المجنة 
 في الشرؽ األوسط.

 22/5/2023الخميج، الشارقة، 
 

 بحضور العاهل األردني وعباس وبيريز وكيري رباعية"هآرتس": قمة  .46
أمػس الثالثػاء أف رئػيس الدولػة ال عريػة، شػيم وف عيػريس،  "ىػآرتس"قالػت صػحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 

االقتصادي ال المي الذي يعػدأ أعمالػو، يػـو األحػد القػادـ، وين قػد عمػى الجانػب األردنػي ُسيشارؾ في المنتدى 
 مف العحر الميت.

وساقت الصحيفة قائمًة إف رؤساء المنتدى يجروف اتصاالت لتنظيـ جمسة رعاعيػة لمناقشػة عمميػة السػالـ فػي 
 اىػػؿ األردنػػي الممػػؾ ععػػد اهلل الشػػرؽ األوسػػط، تضػػـ عاإلضػػافة لعيػػريس الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود ععػػاس وال

ووزير الخارجية األمريكي، جوف كيػري. وأكػدت عمػى أف عيػرس سػي قد، أيضػا، لقػاءات ثنائيػة مػع الممػؾ ععػد 
اهلل ووزير الخارجية األمريكي، ورعما مع الرئيس الفمسطيني، أيضا، عالوة عمى لقاءات مع زعماء مف ال ػالـ 

 يشاركوف في المقاء. 
 إلػػىأنػػو تػػـ مػػؤخرا الكشػػؼ عػػف أف اإلدارة األمريكيػػة قامػػت عإعػػداد خطػػة لمتوصػػؿ  إلػػىياؽ ُيشػػار فػػي ىػػذا السػػ

سػػالـ عػػيف الدولػػة ال عريػػة والسػػمطة الفمسػػطينية، ولكنيػػا لػػـ تكشػػؼ عػػف تفاصػػيميا وعنودىػػا حتػػى اآلف، ونقمػػت 
ف واشػػنطف عػػف مصػػادر أمريكيػػة وصػػفيا عأنيػػا رفي ػػة المسػػتوى فػػي وزارة الػػدفاع قوليػػا إ "يػػدي وت أحرونػػوت"

ية الحالية مف الموافقة عمى المعادرة سرائيمت تقد أنو مف الص ب، إْف لـ يكف مستحياًل، أْف تتمكف الحكومة اإل
األمريكية، كما كشؼ عف أف معادرة كيري، الذي يزور المنطقة، ل قد مؤتمر قمة رعاعية في عمػاف عمشػاركة 

السػػمطة الفمسػػطينية، محمػػود ععػػاس، وال اىػػؿ األردنػػي، ي، عنيػػاميف نتنيػػاىو، ورئػػيس سػػرائيمرئػػيس الػػوزراء اإل
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الممػػػؾ ععػػػد اهلل الثػػػاني، وممثػػػؿ عػػػف اإلدارة األمريكيػػػة، فشػػػمت، ذلػػػؾ أف ععػػػاس أعمػػػغ كيػػػري رفضػػػو القػػػاطع 
لممشػػاركة فػػي القمػػة الرعاعيػػة المقترحػػة، كمػػا أوضػػع ععػػاس، عحسػػب المصػػادر عينيػػا، لكيػػري، أنػػو لػػف يػػذىب 

ت نتيػػا، ولػػـ تقُػػـ عتنفيػػذ أي مطمػػب  إسػػرائيؿمكػػاف فػػي ال ػػالـ، طالمػػا واصػػمت  لممفاوضػػات مػػع نتنيػػاىو فػػي أي
فمسػػػطيني ميػػػـ لتحريػػػؾ ال مميػػػة السياسػػػية، كمػػػا أكػػػد ععػػػاس لمػػػوزير األمريكػػػي إصػػػراره عمػػػى رؤيػػػة الخػػػرائط 

 ية، األمر الذي رفضو نتنياىو جممًة وتفصياًل.سرائيماإل
دؼ عالنسعة لألمريكييف، الحصوؿ عمػى موافقػة معدئيػة مػف وتاع ت المصادر إف القمة الرعاعية في عماف، تي

ييف والفمسطينييف عمى أكعر عدد مف نقػاط الخػالؼ الجوىريػة عينيمػا، ليكونػوا عػذلؾ األسػاس لممعػادرة سرائيماإل
األمريكيػػة، ووفػػؽ المصػػادر فػػي واشػػنطف، فػػإف كيػػري سػػيقـو ع ػػد ذلػػؾ ع ػػرض توصػػياتو عمػػى الػػرئيس عػػاراؾ 

ف لو القوؿ الفصؿ في ما إذا نضجت الظػروؼ للعػالف عػف معػادرة رئاسػية أمريكيػة لحػؿ أوعاما، الذي سيكو 
ييف، أْو عالمقاعؿ ُت مف واشنطف عف انسحاعيا مف سرائيمالصراع القائـ في الشرؽ األوسط عيف الفمسطينييف واإل

 ل ب دور الوسيط عيف الطرفيف المتنازعيف، عمى حد قوؿ المصادر.
 22/5/2023 القدس العربي، لندن،

 
 يزور قطاع غزة ويقدم مساعدات مالية لـ"األونروا"  فنمنداوزير خارجية  .47

غزة، عف تقديـ عالده  إلىأعمف وزير الشؤوف الخارجية الفنمندي إيركي توميوجا، خالؿ زيارة قاـ عيا الثالثاء، 
دعػـ العػرامج ال اديػة التػي  وسػي مؿ ىػذا التعػرع عمػى مميوف يػورو لوكالػة )األونػروا(. ٘لٔتعرعا إضافيا عقيمة 

 تقدميا األونروا لالجئي فمسطيف الذيف ي يشوف في األراضي الفمسطينية المحتمة واألردف وسورية ولعناف.
أود "ولدى قعولو ذلؾ التعرع، أعرب المفوض ال اـ لألونروا فيميعو غراندي، عف شكره لمحكومة الفنمندية عقولو 

ى ىذه المفتة اإلنسانية الكريمة التي تأتي فػي وقػت عصػيب والتػي سػت مؿ أف أتقدـ عالشكر لحكومة فنمندة عم
وكانت  ."عمى ضماف استمرارية تقديـ الخدمات ال ادية لالجئيف عالرغـ مف الظروؼ الص عة التي يمروف عيا

 فنمندا قد تعرعت عمعمغ ثالثة مالييف يورو ىذا ال اـ لمموازنة ال امة لألونروا.
 22/5/2023فمسطين أون الين، 

 
 جنودها من الجوالن بسحبالنمسا تموح  .48

قػػوة  إطػػارلوحػػت النمسػػا أمػػس موضػػوع سػػحب جنودىػػا الموجػػوديف فػػي ىضػػعة الجػػوالف فػػي : ب ؼ أ - فيينػػا
 لمم ارضة السورية. األسمحةما رفع الحظر عف تسميـ  إذاالمتحدة لمراقعة فض االشتعاؾ،  األمـ

ما رف نا الحظر عػف  "إذاكؿ سعيندليغر ع د جمسة لمجمس الوزراء وقاؿ وزير الخارجية النمساوي المحافظ ماي
 ."األسمحة لمم ارضة السورية، عندئذ ستواجو الع ثة ت قيدات جمة لمقياـ عميمتيا

 22/5/2023البيان، دبي، 
 

 "التعذيب" في سجون السمطة برام اهلل  منقمق أوروبي  .49
دس وراـ اهلل قمقيػػػا إزاء التقػػارير المتكػػػررة حػػػوؿ حػػػاالت أعػػدت ع ثػػػات دوؿ االتحػػػاد األوروعػػي فػػػي القػػػ: راـ اهلل

الت ػػذيب وسػػوء م اممػػة الم تقمػػيف مػػف قعػػؿ األجيػػزة الفمسػػطينية )جنػػاح الضػػفة الغرعيػػة( المسػػؤولة عػػف تنفيػػذ 
 القانوف.
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ه "الوفػاء عالتزاماتيػا الماليػة تجػا إلػىوطالب االتحاد األوروعي في عياف تمقتػو "قػدس عػرس" السػمطة الفمسػطينية 
والػػذي عػػدوره يػػدؿ عمػػى االلتػػزاـ الفمسػػطيني عػػاحتراـ وت زيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف"،  اإلنسػػافالييئػػة المسػػتقمة لحقػػوؽ 

 مؤكًدا دعمو عشكؿ كامؿ ال مؿ الياـ الذي تقوـ عو الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف.
لييئة وقرار رئػيس ورحب االتحاد األوروعي عالتقرير السنوي األخير حوؿ وضع حقوؽ اإلنساف الصادر عف ا

السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود ععػػاس حػػوؿ احتػػراـ حظػػر الت ػػذيب "عاعتعػػار ىػػذه الت ميمػػات رًدا مناسػػًعا وال لػػعس 
 فيو".

 22/5/2023قدس برس، 
 

 عبر سالم حل الدولتين إال "إسرائيلـ"من مطمق لأ: ال أمريكيةدراسة  .51
أيػار/  ٚٔفي واشنطف ندوة يػـو الجم ػة  نظمت مؤسسة الشرؽ األوسط :س يد عريقات -القدس  -واشنطف 

لمناقشػػة دراسػػة أصػػدرىا مركػػز "ىنػػري ستيمسػػوف" ع نػػواف: سياسػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي أوقػػات  ٖٕٔٓمػػايو 
وتحقيػػػؽ السػػػيادة الفمسػػػطينية" أدارىػػػا الدعموماسػػػي األميركػػػي  إسػػػرائيؿالتحػػػوؿ: إنيػػػاء االحػػػتالؿ، ت زيػػػز أمػػػف 

سػػػرائيؿيرًا لػػػعالده فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة و الم ػػػروؼ تومػػػاس عيكرنػػػغ )الػػػذي عمػػػؿ سػػػف واألردف وموسػػػكو ضػػػمف  ا 
ميمات أخرى(، أعدىا كػؿ مػف جيفيػري آرونسػوف مػدير مؤسسػة سػالـ الشػرؽ األوسػط، وال قيػد المتقاعػد مػف 

"أنػو وع ػد عقػود طويمػة مػف القمػؽ األميركػي غيػر الم يػود  إلػىالجيش األميركي فيميب ديرمر وتشير الدراسة 
الدعموماسية، يظير الوضع اليوـ وكأف ىذا االىتماـ قد تعػدد فيمػا يخػص اسػتمرار االسػتيطاف وحشد الطاقات 

)الضػػفة الغرعيػػة( وكػػأف األمػػر لػػـ ي ػػد ي نػػي األميػػركييف ال ػػادييف أو  ٜٚٙٔفػػي األراضػػي المحتمػػة منػػذ عػػاـ 
 صناع السياسة في واشنطف".

ف أف ىػػػذه السياسػػػة انتصػػػرت عم نػػػى تحقيػػػؽ وت ػػػزو الدراسػػػة "سػػػعب الالمعػػػاالة األميركيػػػة الظػػػاىرة لػػػيس كػػػو 
أىدافيا، عؿ عمى ال كس مف ذلؾ ىي نتيجة اإلحعاط الػذي ي رقػؿ قػدرة اإلدارات الحديثػة فػي مالحقػة السػالـ 

 ي الفمسطيني اليالمي ووضع تأثير وثقؿ لمواليات المتحدة وراء ذلؾ".سرائيماإل
عمميػة السػالـ الناجحػة، ووقوفيػا متفرجػة عمػى مػا تف مػو وتموـ الدراسة إدارة الرئيس أوعاما "ل جزىػا عػف قيػادة 

مػف تيمػيش لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية وتوسػيع االسػتيطاف فػي األراضػي المحتمػةا يمكػف القػػوؿ أف  إسػرائيؿ
عيػػػد أوعامػػػا )فػػػي فترتػػػو الرئاسػػػية األولػػػى( شػػػيد استسػػػالمًا لم واطػػػؼ الجياشػػػة التػػػي تحػػػرؾ الصػػػراع مػػػف قعػػػؿ 

يو ىذا الصراع، فػي التطػورات الدراماتيكيػة التػي شػيدتيا عمػداف الرعيػع ال رعػي، ممػا الطرفيف وعجزت عف توج
 ي في إطار ىامشي".سرائيموضع الصراع ال رعي اإل

وتسػػمط الدراسػػػة الضػػػوء عمػػػى أنػػػو عغػػػض النظػػػر عػػػف التطػػػورات واالضػػػطراعات المتأججػػػة فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ 
 أمرًا مفصميًا في تحديد مستقعؿ المنطقة. ي وضرورة حموسرائيماألوسط، يعقى الصراع ال رعي اإل

أف "القيػػػادة األميركيػػػة الحيويػػػة" ىػػػي المطمػػػب األساسػػػي والممػػػح لضػػػماف تحقيػػػؽ حػػػؿ  إلػػػىوتخمػػػص الدراسػػػة 
 األمف الذي تحتاجو". إسرائيؿالدولتيف "عما يحقؽ لمفمسطينييف إنياء االحتالؿ واالستقالؿ وي طي 
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إعػراـ صػفقة  إلػىسػمطنة ُعمػاف، تيػدؼ  إلػىقػاـ وزيػر الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري أمػس، عزيػارة وكػاالت: 
مميػار دوالر. وأوضػح مسػػؤولوف يرافقػوف كيػري أف أحػد أىػػداؼ  ٔلٕعيػع صػواريخ دفاعيػة مػع مسػػقط، قيمتيػا 

األميركيػة، قعػؿ وضػع ال قػد عصػيغتو  "ريثيػوف"طنة ُعماف وشركة الزيارة، المصادقة عمى خطاب نوايا عيف سم
 النيائية.

قػرر الُ مػػانيوف فػي كػانوف الثػػاني الماضػي، شػػراء "وقػاؿ مسػؤوؿ رفيػػع المسػتوى فػي وزارة الخارجيػػة األميركيػة 
ُعمػاف تسػممت فػي اآلونػة األخيػرة "أف  إلػىجػو دفػاعي تصػن و شػركة ريثيػوف. وأشػار  -نظاـ صواريخ أرض 

. وعحسػػػب ". عالتػػػالي، إنيػػػا طريقػػػة لمواصػػػمة عالقاتنػػػا فػػػي مجػػػاؿ الػػػدفاعٙٔ - ػػػة ثانيػػػة مػػػف مقػػػاتالت أؼ دف
، عمػػػى أف ٕٔٔٓكانػػت أنجػػزت فػػػي ال ػػاـ  ٙٔ -مقاتمػػػة أؼ  ٕٔالمسػػؤوليف األميػػركييف، فػػػإف صػػفقة شػػراء 

 .ٕٗٔٓيكوف التسميـ في ال اـ 
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 مي ىويديفي
ليس مفيومًا لماذا يغمؽ م عر رفح لمدة ستة أياـ؟ )حتػى اآلف(، رغػـ اإلعػالف الرسػمي عمػى لسػاف المتحػدث 
ف المشػػػكمة سػػػيناوية  ال سػػػكري المصػػػري عػػػأف قطػػػاع غػػػزة لػػػيس طرفػػػًا فػػػي أزمػػػة اختطػػػاؼ الجنػػػود السػػػع ة، وا 

وتظاىروا احتجاجًا عمى ما حدث  عالكامؿ. ما فيمتو ىو أف جنود األمف المركزي غضعوا الختطاؼ زمالئيـ
ليػػػـ، وقػػػد يكونػػػوف محقػػػيف فػػػى ذلػػػؾ، لكننػػػي لػػػـ أجػػػد تفسػػػيرًا العتصػػػاميـ أمػػػاـ عواعػػػة م عػػػر رفػػػح ع ػػػد إغالقػػػو 

ذلػؾ ع ػد انتشػار خعػر اختطػاؼ زمالئيػـ، فتحركػوا تمقائيػًا  إلػىعالسالسؿ الحديدية. وأغمب الظف أنيـ سػارعوا 
التقميدية التى دأعت عمى تحميؿ حماس وفمسػطينيي غػزة المسػؤولية عػف صوب الم عر وأغمقوه، تأثرًا عالت عئة 

أي حػادث يقػع فػي سػيناء، وأحيانػًا فػي مصػر كميػا. ولكػف ع ػدما قطػع الشػؾ عػاليقيف فػإف اسػتمرار االعتصػػاـ 
غالؽ الم عر يفقد م ناه ومغزاه، حيث لف يقدـ أو يؤخر في موضوع الجنود المختطفيف. فػال ىػو يمكػف أف  وا 

نما سيتحوؿ يشكؿ ض تصرؼ انف ػالي ععثػي، لػف يتجػاوز أثػره حػدود  إلىغطًا عمى الحكومة أو الخاطفيف، وا 
الفرق ػػػة اإلعالميػػػة التػػػي يتػػػردد صػػػداىا فػػػى الفضػػػاء دوف اف تحقػػػؽ شػػػيئًا يػػػذكر عمػػػى األرض، كأنمػػػا اليػػػدؼ 

المتع ػة انفصػمت عػف النيائي المتمثؿ في إطالؽ سراح المخطوفيف لـ ي د ميمًا، أو عمى األقؿ فإف الوسػيمة 
اليدؼ المنشود.. الشػيء الوحيػد المحقػؽ، أف إغػالؽ الم عػر مػف شػأنو أف ينػزؿ عقوعػة جسػيمة عالفمسػطينييف 
الػػذيف كتػػب عمػػييـ أف ي يشػػوا فػػى ظػػؿ الشػػقاء وال ػػذاب الػػذي يتمقونػػو مػػف األعػػداء تػػار،ة ومػػف األشػػقاء تػػارة 

 صقاع األرض، كما ف ؿ غيرىـ.أ إلىأخرى. كؿ ذلؾ ألنيـ تمسكوا عأرضيـ ولـ يياجروا 
ليست م روفة أعداد الفمسطينييف مف أصحاب الحاجػات والمرضػى الػذيف حػاؿ إغػالؽ الم عػر دوف خػروجيـ 
مف القطاع، خصوصًا الذيف ارتعطوا عالتزامات تت مؽ عال مؿ أو الدراسة أو مواعيد األطعاء. لكػف الم مػوـ أف 

عمػػى الجانػػب المصػػري، ويفتحػػوف أعيػػنيـ كػػؿ صػػعاح أمػػاـ  أكثػػر مػػف ثالثػػة آالؼ فمسػػطيني ينتظػػروف الفػػرج
 إلػىالم عر آمميف في أف يرفع عنيـ ال ذاب، وتخؼ وطأة الم نة التي تالحقيـ، ويسمح ليػـ عػال عور وال ػودة 

أىميـ ومصالحيـ.. لو أف إعقاءىـ وتكديسيـ أماـ الم عر طواؿ األياـ الستة الماضية أسيـ عأي قدر في حؿ 
يف ليػاف األمػر، ولطالعنػاىـ عالصػعر حتػػى تنجمػي الغمػة، ولكػف الوضػع الػراىف ال يػوفر أمػػاًل مشػكمة المخطػوف
 مف ذلؾ القعيؿ.
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ليس ذلؾ وحده الغريب فى األمر، ألنو العد أف يمفت نظرنا أف الجنود الم تصميف تركوا وشأنيـ، ولـ يحاوؿ 
لم عػػػػر ال يحػػػػؿ شػػػػيئًا فػػػػى مشػػػػكمة أحػػػد فػػػػى الدولػػػػة المصػػػػرية أف َيثنػػػػييـ عػػػػف عػػػػزميـ ويقػػػػن يـ عػػػػأف إغػػػػالؽ ا

ذا تػػذكرنا أف ىػؤالء جنػػود  المخطػوفيف، وأنػو ي اقػػب ألػوؼ األعريػػاء عمػى ذنػب لػػـ يقترفػوه وال عالقػػة ليػـ عػو. وا 
ىيئػػة نظاميػػة، وليػػـ قيػػادات يػػأتمروف عأمرىػػا. فػػإف ذلػػؾ يضػػاعؼ مػػف غراعػػة المشػػيد. ألنػػو يثيػػر  إلػػىينتمػػوف 

 ذلؾ. إلىـ ػ عمى إغالؽ الم عر دونما حاجة أسئمة عديدة حوؿ أسعاب سكوتيـ ػ عدورى
قػػاؿ لػػي أحػػد الم نيػػيف عالموضػػوع: إنػػو خاطػػب مسػػؤواًل أمنيػػًا كعيػػرًا حػػوؿ المسػػألة، فكػػاف رده أف جنػػود األمػػف 
المركزي أغمقوا عاب الم عر عالجنازير، وكاف ذلؾ ردًا مضحكًا ال تفسير لو سوى أف عيف المسؤوليف األمنيػيف 

مية وسياسة النظاـ الساعؽ، الذي لـ يحمؿ ودًا لمفمسطينييف، وظؿ ي تعر قطاع غزة خطرًا مف اليزاؿ يفكر ع ق
ييدد األمف المصري!!. السؤاؿ الذي يطرحو ذلؾ المشيد ال عثي، ىو: أيف السياسة في الموضوع؟ أقوؿ ذلؾ 

ناؾ منطؽ أو ذكاء سياسي أو غير سياسي، ألنو ليس ى إلىرغـ أف الموضوع مف العساطة عحيث ال يحتاج 
عقؿ سوٍي يقعؿ عم اقعة ش ب عكاممو عمى جريمة ال عالقة لو عيا، وكؿ الوزر الذي ارتكعػو ويحاسػب عميػو، 

جانب مصر، وعمػى حػدود مشػتركة م يػا، حتػى أصػعحت الجغرافيػا ععئػًا  إلىأف األقدار شاءت لو أف ي يش 
ركػزي الػذيف نػتفيـ أسػعاب انف ػاليـ، لكننػا ال عمييـ ول نة تالحقيػـ.. إننػا ال نسػتطيع أف نمػوـ جنػود األمػف الم

نسػػتطيع أف نجػػد تعريػػرًا لسػػكوت المسػػؤوليف عػػف الممػػؼ الفمسػػطيني عمػػى ت ػػذيب آالؼ الفمسػػطينييف األعريػػاء، 
ذالليػػـ أمػػػاـ أعػػػواب الم عػػر طػػػواؿ األيػػػاـ السػػتة الماضػػػية عمػػػى األقػػؿ. وكانػػػت النتيجػػػة أف الجنػػػود أرادوا أف  وا 

 اب جريمة أخرى.يحتجوا عمى جريمة عارتك
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 نعيؿ السيمي
عيذه ال عارة الشييرة لديفيد عف غوريوف، أوؿ رئيس وزراء «. إف الوضع في فمسطيف سيسوى عالقوة ال سكرية»

سرائيؿي، اختزلت الحركة الصييونية و إسرائيم تيجية الحػتالؿ فمسػطيف، وتيويػدىا فػي أىػـ المنطمقػات اإلسػترا ا 
ي ضد أىالي القرى سرائيمنياية المطاؼ. فكانت المجازر المنظمة مف قعؿ التنظيمات الصييونية والجيش اإل

ية، مف أجؿ حمؿ أكعر عػدد ممكػف مػف الفمسػطينييف سرائيمالفمسطينية، أعرز عنواف لمتوجيات الصييونية واإل
حػػالؿ الي يػػود مكػػانيـ. وعينمػػا كػػاف عػػرب فمسػػطيف غيػػر مسػػت ديف لمحػػرب عمػػى عمػػى الرحيػػؿ عػػف أرضػػيـ وا 

و « األرغػػػػوف»و « الياغانػػػػا»اإلطػػػالؽ وغيػػػػر مسػػػػمحيف فػػػي الغالػػػػب، وفػػػػي وضػػػع دفػػػػاعي، شػػػػنت منظمػػػات 
، ضػػرعات ىجوميػػة منسػػقة ضػػد المػػدنييف ال ػػرب فػػي المػػدف الرئيسػػة الػػثالث، حيفػػا والقػػدس ويافػػا، «شػػتيرف»

 مت المجازر المنظمة وحدث تدمير المنازؿ، لحمؿ ال رب عمى الرحيؿ.وكذلؾ في الريؼ الفمسطيني. فت
عسػػػتاف « ىاغانػػػا»، دخمػػػت قػػػوة لمػػػػ ٜٚٗٔتمػػػوز )يوليػػػو(  ٘ٔ، ففػػػي ليمػػػة ٜٛٗٔلػػػـ تعػػػدأ المجػػػازر فػػػي عػػػاـ 

الحمضػػيات الػػذي يممكػػو رشػػيد أعػػو لػػعف، ويقػػع عػػيف يافػػا وعتػػاح تكفػػا. وكانػػت عائمػػة مػػف سػػع ة أشػػخاص نائمػػة 
سػػ ة عمػػاؿ آخػػريف نػػائميف خارجػػو. ووضػػ ت القػػوة المياجمػػة ععػػوات ناسػػفة، وأطمقػػت النػػار، داخػػؿ منزليػػا وت

عرعيًا عينيـ امرأة وعناتيا الثالث المواتي كانت إحداىف تعمغ مف ال مر سعع سنوات، والثانية ثماني  ٔٔفقتمت 
، سػػػوؽ حيفػػػا أيضػػػاً « الياغانػػػا»، ىاجمػػػت ٜٚٗٔأيمػػػوؿ )سػػػعتمعر(  ٜٕسػػػنوات، واالعػػػف ثالثػػػة أعػػػواـ. وفػػػي 

، دخمػػت قػوة مػػف ٜٚٗٔكػػانوف األوؿ )ديسػمعر(  ٕٔفػدمرت متجػر أحمػػد ديػاب الجمنػػي ع عػوات ناسػػفة، وفػي 
عرعيػػًا وجرحػػت سػػتة  ٕٔترتػػدي عػػدالت عسػػكرية عريطانيػػة، عمػػدة الطيػػرة فػػي قضػػاء حيفػػا، وقتمػػت « األرغػػوف»



 
 
 

 

 

           26ص                                    2867العدد:                22/5/2023األربعاء  التاريخ:

 ات عرعية عند عاب ال مود في قناعؿ عمى تجم« األرغوف»آخريف. وع د يوـ مف ىذه المجزرة ألقت عصاعة 
القدس، فقتمػت أرع ػة مػف ال ػرب، وفػي اليػوـ نفسػو ىاجمػت تمػؾ ال صػاعة الصػييونية مقيػى عرعيػًا فػي مدينػة 

كػانوف األوؿ  ٖٔيافا، في شارع الممػؾ جػورج، وقتمػت سػتة مػف ال ػرب، وتع ػًا ألرقػاـ إحصػائية، استشػيد فػي 
مػػػدنيًا عرعيػػػًا. وتاع ػػػت ال صػػػاعات  ٕٔالصػػػييونية المنظمػػػة فػػػي كافػػػة المػػػدف الفمسػػػطينية مػػػف جػػػراء المجػػػازر 

كانوف األوؿ  ٖٓالصييونية مجازرىا المنظمة في القرى الفمسطينية المختمفة. لكف المجزرة األكعر كانت في 
صفيحتي حميب تحوياف قناعؿ عمى مجموعة مف نحو مئة عامؿ « األرغوف»، حيف رمت جماعة مف ٜٚٗٔ

أماـ مصفاة النفط في حيفا لتسجيؿ أسمائيـ لم مؿ، وقتؿ في اليجـو ستة مف ال رب  فمسطيني، كانوا واقفيف
 .ٛٗييوديًا وجرحوا  ٔٗآخروف، وفي االشتعاكات داخؿ المصفاة قتؿ ال رب دفاعًا عف النفس  ٙٗوجرح 

ع دىا، مذعحة  ٖٔمذعحة، في حيف ارتكعت  ٕٔارتكعت ال صاعات الصييونية أثناء فترة االنتداب العريطاني 
ضػد الفمسػػطينييف ال ػػزؿ. وتاع ػت ىػػذه ال صػػاعات مجازرىػا وتػػدمير المنػػازؿ، والضػغط عمػػى الفمسػػطينييف فػػي 

وحتى أيار )مايو( مف  ٜٛٗٔالقرى والمدف الفمسطينية كافة خصوصًا خالؿ الفترة مف كانوف الثاني )يناير( 
الراع ػة كمنفػذ وحيػد ليػرب الفمسػطينييف ال اـ ذاتو، وكاف اليجوـ يتـ مف ثالث جيات، في حػيف تتػرؾ الجيػة 

القػػػرى القريعػػػة، حتػػػى ينتشػػػر الرعػػػب فػػػي قمػػػوب  إلػػػىالنػػػاجيف مػػػف المجػػػازر، حػػػامميف م يػػػـ أخعػػػار مػػػا حػػػدث 
 ٛٔاألىػػالي. وتوجػػت المجػػازر الصػػييونية عقتػػؿ الوسػػيط الػػدولي السػػويدي الكونػػت عرنػػادوت فػػي القػػدس فػػي 

مػف عينيػا رئػيس الػوزراء األسػعؽ إسػحاؽ شػامير، ع ػػدما  ، عمػى يػد ال صػاعات الصػييونية وكػافٜٛٗٔأيمػوؿ 
مسػؤولية عػروز قضػية الالجئػيف.  إسػرائيؿالجم يػة ال امػة لألمػـ المتحػدة  إلػىحّمؿ الوسيط الػدولي فػي تقريػره 

ديػػارىـ. وعنػػاًء عمػػى تقريػػره، صػػوتت الجم يػػة  إلػػىوأكػػد أف أي تسػػوية ال يمكػػف أف تػػنجح مػػف دوف عػػودتيـ 
. وعشكؿ عاـ أدت المجػازر الصػييونية فػي مػا ع ػد ٜٛٗٔكانوف األوؿ  ٔٔعتاريخ  ٜٗٔال امة عمى القرار 

. فقد كاف سعب تيجير ٜٜٗٔ-ٜٛٗٔالتيجير القسري لنحو نصؼ سكاف فمسطيف ال رب خالؿ عامي  إلى
الطػرد المعاشػر اثػر المجػازر التػي ترتكعيػا القػوات  إلػىقريػة عرعيػة ي ػود  ٕٖ٘في المئة مػف سػكاف نحػو  ٕ٘
قريػػة(، ع ػػد ىجػػـو  ٓٓٗفػػي المئػػة مػػف سػػكاف تمػػؾ القػػرى، )التػػي دمػػر منيػػا  ٘٘يوديػػة، فػػي حػػيف ُىّجػػَر الي

في المئة مػف سػكاف القػرى ال ػرب تحػت وطػأة ىجػوـ عسػكري. أي أف اليجػرة  ٓٔعسكري عمييا، كما ُىّجَر 
وطػػػأة  فػػػي المئػػػة مػػػف الميجػػػريف ال ػػػرب، فػػػي حػػػيف ُىّجػػػَر تحػػػت ٜٛال رعيػػة تحػػػت الضػػػغط ال سػػػكري شػػػممت 

في المئػة، ولػـ تت ػّد نسػعة التيجيػر عنػاء عمػى أوامػر  ٓٔالحرب النفسية أو اإليحاء لألىالي عيجـو قادـ نحو 
 صادرة عف رئيس ال ائمة أو المختار واحدًا في المئة مف مجموع الفمسطينييف الذيف ىجروا مف ديارىـ.

ي سػرائيمىجر الجيش اإل ٜٚٙٔالؿ عاـ . فخٜٛٗٔلـ تتوقؼ المجازر الصييونية وتدمير المنازؿ ع د عاـ 
ألؼ فمسطيني مف الضفة وقطػاع غػزة وأصػعحوا نػازحيف خػارج ديػارىـ. وفػي سػياؽ مجازرىػا المنظمػة،  ٓٙٗ

، ذىػػب ضػػحيتيا ثالثػػة ٜٜٓٔية مجػػزرة كعيػػرة فػػي سػػاحة المسػػجد األقصػػى عػػاـ سػػرائيمارتكعػػت السػػمطات اإل
ية، مجزرة في الحـر اإلعراىيمي، سرائيممف األحزاب اإلعشر فمسطينيًا، كما ارتكب مستوطف صييوني مدفوع 

ية سػػػرائيمنحػػػو سػػػتيف فمسػػػطينيًا مػػػف المػػػدنييف ال ػػػزؿ. ولػػػـ تكػػػف المجػػػازر اإل ٖٜٜٔذىػػػب ضػػػحيتيا فػػػي عػػػاـ 
المنػاطؽ ال رعيػة األخػرى، وكػاف مػف أىػـ فصػوليا قصػؼ الطيػراف  إلىمحصورة في فمسطيف، عؿ ت دت ذلؾ 

وب لعناف واستشيد نتيجة ذلػؾ نحػو مئػة مػف النسػاء والشػيوخ واألطفػاؿ المعنػانييف، ي لعمدة قانا في جنسرائيماإل
ي مجػازر سػرائيماإل« الموسػاد»في مقر لقوات الطوارئ الدوليػة فػي الجنػوب المعنػاني. فضػاًل عػف ذلػؾ ارتكػب 

 عػػػدة داخػػػؿ فمسػػػطيف وخارجيػػػا، ناىيػػػؾ عػػػف االغتيػػػاالت المنظمػػػة لم ديػػػد مػػػف سػػػفراء فمسػػػطيف ومثقفييػػػا فػػػي
، اسػػتخدمت ٖٕٔٓ-ٜٛٗٔية، فخػالؿ سػػرائيمالخػارج. ولػـ تنتػػو فصػوؿ االغتيػػاالت والمجػازر الصػييونية واإل
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ي كانت وال سرائيمال سؼ والمجازر كأدوات أساسية لمحفاظ عمى العقاء، عخاصة أف مشكمة األمف اإل إسرائيؿ
ف عامػػًا فػػي ظػػروؼ دوليػػة ، التػػي قامػػت قعػػؿ خمسػػة وسػػتيإسػػرائيؿتػػزاؿ الشػػغؿ الشػػاغؿ ألصػػحاب القػػرار فػػي 

قميمية استثنائية عمى حساب الش ب الفمسطيني وأرضو.  وا 
 22/5/2023، الحياة، لندن
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 إمطانس شحادة
، إسػرائيؿي تقديـ اقتراح إطار تحميمّي إمعريقّي لدراسة السموؾ االنتخػاعّي لمفمسػطينّييف فػ إلىترمي ىذه المقالة 

حسػب اعتقػادي( تت ّمقػاف عأنمػاط المشػاركة االنتخاعّيػة: -عواسطة تقديـ إجاعات أّولّية عف مسألتيف )مركزيََّتْيف 
مسػػألة المشػػاركة واالمتنػػاع عػػف التصػػويتا ومسػػألة فيػػـ توزيػػع تصػػويت النػػاخعيف ال ػػرب عػػيف القػػوائـ ال رعّيػػة 

؟ وكيػؼ إسػرائيؿعة عف السؤاليف: لماذا يصّوت ال ػرب فػي ذلؾ عْعر اإلجا إلىالثالث. عكممات أخرى، ترمي 
 يصّوت ال رب؟

 المشاركة، المقاط ة، وأنماط التصويت: أسئمة تتطّمب إجاعات 
مف  إسرائيؿاالنتخاعّية لمفمسطينّييف في -قّدـ ع ض األكاديمّييف ال رب تفسيرات لممشاركة السياسّية والعرلمانّية

ىّمّيػة التفسػيرات المطروحػة فػي المقارعػات القائمػة، تعقػى عم ظميػا مقارعػات جوانب عديػدة. وعمػى الػرغـ مػف أ
تأويمّيػػة ت تمػػد العحػػث الكيفػػّي وقػػراءة فػػي نتػػائج االنتخاعػػات عمػػى أرض الواقػػع، دوف أف تقػػّدـ أعحاثًػػا إمعريقّيػػة 

ـَ  إلػػىت تمػػد العحػػث الكّمػػّي. أّمػػا ىػػذا المقػػاؿ فيحػػاوؿ، اسػػتناًدا  تحميػػؿ إمعريقػػّي ألنمػػاط المقارعػػات القائمػػة، تقػػدي
ـّ أجػػراه "مػػدى الكرمػػؿ" قعػػؿ االنتخاعػػات  التصػػويت لػػدى الناخػػب ال رعػػّي، عػػف طريػػؽ تحميػػؿ اسػػتطالع رأي عػػا

نة مف   مستطَمً ا. ٚٔ٘األخيرة عأسعوع، شمؿ عّينة تمثيمّية مكوَّ
 

ت؟  من يصو 
ركوف فػػي االنتخاعػػات )النسػػعة % مػػف المسػػتطَم يف إّنيػػـ سيشػػاَٜٙوفقًػػا لنتػػائج اسػػتطالع "مػػدى الكرمػػؿ"، قػػاؿ 

% إّنيػػـ لػػف يصػػّوتوا. ونػػرى أّف األسػػعاب ٙٔ% إّنيػػـ لػػـ يقػػّرروا ع ػػد، وقراعػػة ٘ٔ%(، َو ٖ.ٚ٘الموزونػػة ىػػي 
%(ا ٕٔ%(ا عسػػعب عػػدـ وحػػدة األحػػزاب )ٕٚاألساسػػّية ل ػػدـ المشػػاركة َوفػػؽ االسػػتطالع كانػػت: ال ييّمنػػي )

% الذيف قالوا إّنيـ لػف يشػاركوا فػي االنتخاعػات ٙٔمف اؿ  %( )ىذه النسب محتَسعةٕٚألسعاب أيديولوجّية )
   .) 

أظيػػرت االمتحانػػات اإلحصػػائّية عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائّية عػػيف مواصػػفات الفػػرد المشػػارؾ فػػي 
االنتخاعات وغير المشارؾ، ال مف حيث السّف وال مف حيث مستويات الدراسػة وال الجػنس وال الػديف وال مكػاف 

لكّننا وجدنا فروًقا ذات دالالت إحصائّية، عيف المشاركيف وغير المشاركيف، في مجاؿ المواقؼ تجػاه اإلقامة. 
ال مػػػؿ العرلمػػػانّي لألحػػػزاب ال رعّيػػػة وفػػػي تقيػػػيـ أداء األحػػػزاب ال رعّيػػػة فػػػي الكنيسػػػت. مػػػف عينيػػػا: عممّيػػػة َسػػػّف 

مػواطنيف ال ػرب االقتصػادّيةا حػّؿ القوانيف في الكنيستا الػدفاع عػف قضػايا األرض والمسػكفا حػّؿ مشػاكؿ ال
مشػػاكؿ جيػػاز الت مػػيـ ال رعػػّي ومشػػاكؿ ال نػػؼا إحعػػاط سياسػػات عنصػػرّية تجػػاه الفمسػػطينّييفا المسػػاىمة فػػي 
إنيػػػاء احػػػتالؿ األراضػػػي الفمسػػػطينّيةا الكشػػػؼ عػػػف عنصػػػرّية الدولػػػة تجػػػاه ال ػػػرب. فْحػػػُص "عالقػػػة االرتعػػػاط" 

مشػػػاَركة فػػػي االنتخاعػػػات، ومواقػػػِؼ المسػػػتطَم يف تجػػػاه أداء وعمػػػؿ ( عػػػيف مسػػػألِة الCorrelationsاإلحصػػػائّية )
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األحزاب ال رعّية، ىذا الفحص أظير وجود عالقة طردّية واضحة عيف تقييـ األداء والمشاَركة. وتعّيف أّف تدّني 
 تقييـ عمؿ األحزاب ال رعّية وأدائيا يقّمؿ مف احتماؿ المشاركة في االنتخاعات، وال كس صحيح.

الفػروؽ فػي تقيػيـ أداء وعمػؿ األحػزاب ال رعّيػة فػي الكنيسػت، يعػّرر الػع ض عػدـ المشػاركة فػي  إلىة عاإلضاف
االنتخاعات عوجود عدائؿ لممشاركة السياسّية، ال تقّؿ أىّمّية أو فاعمّية عف ال مػؿ العرلمػانّي، يجػب اسػت ماليا. 

لمدنّي أو االحتجاج الش عّي المعاشر المشاركة عف طريؽ مؤّسسات المجتمع ا -عمى سعيؿ المثاؿ-مف عينيا 
)المظػػػاىرات( والنضػػػاؿ الجمػػػاىيرّي. وقػػػد فحصػػػنا كػػػذلؾ ىػػػذا الجانػػػب. ومػػػا ييّمنػػػا تحديػػػًدا ىػػػو مػػػا إذا كػػػاف 
لممشاركة السياسّية العديمة أف تفّسر عدـ المشاركة في االنتخاعات. وقد أظيرت االمتحانات اإلحصائّية وجود 

عمػػى -المجمػػوعتيف )مجموعػػة المشػػاَركة ومجموعػػة عػػدـ المشػػاَركة(، تشػػير فػػروؽ إحصػػائّية ذات داللػػة عػػيف 
عالقة طردّية عيف المشاَركة في عمؿ وفّ الّيات مؤّسسات أىمّية وأعماؿ احتجاجّية،  إلى -ال كس مف المتوّقع

مػػف جيػػة، والمشػػاركة فػػي االنتخاعػػات، مػػف جيػػة أخػػرى. والمقصػػود أّف ارتفػػاع م ػػّدالت المشػػاركة فػػي ال مػػؿ 
األىمػػّي والمشػػاركة فػػي االحتجػػاج يزيػػد احتمػػاَؿ التصػػويت فػػي االنتخاعػػات. كػػذلؾ وجػػدنا أّنػػو كّممػػا ارتفػػع تقيػػيـ 
المسػتطَمع لتػػأثير االحتجػػاج ال رعػػّي عمختمػؼ أشػػكالو عمػػى سياسػػات الحكومػة، ازداد احتمػػاؿ التصػػويت مقاعػػؿ 

ـّ يزيػػد االمتنػػاع. وكػػذلؾ إّف التقيػػيـ المرتفػػع لمػػدَّْور الػػذي تقػػوـ عػػو األ حػػزاب ال رعّيػػة فػػي إنجػػاح االحتجػػاج ال ػػا
احتمػػػاَؿ التصػػػويت. مػػػف ىنػػػا نجػػػد أّف اّدعػػػاء وجػػػوب اسػػػتخداـ أدوات مشػػػاَركة سياسػػػّية عديمػػػة ال يفّسػػػر عػػػدـ 
المشاَركة في التصويت، عؿ يفّسر المشاَركة. لذا، نستنتج أّف الفروؽ األساسّية عػيف المشػاركيف فػي التصػويت 

ي تقيػػيـ عمػػؿ وأداء األحػػزاب ال رعّيػػة فػػي الكنيسػػت، وفػػي إمكانّيػػة تحقيػػؽ إنجػػازات فػػي والممتن ػػيف عنػػو ىػػي فػػ
القضايا اليومّية والم يشّية والقومّيػة عػف طريػؽ العرلمػاف. المشػاركوف أقػّؿ تشػاؤًما مػف حيػث إمكانّيػات التػأثير 

 السياسّي عواسطة ال مؿ العرلمانّي. 
 

ت؟  لمن نصو 
أّولّية لمسؤاؿ: كيؼ يختار الناخب ال رعّي مف عيف األحزاب ال رعّية؟ وىذه ىي يتيح االستطالع تقديـ إجاعات 

ىػذا الجانػب فػي  إلػىالمّرة األولى )َوفؽ م موماتنا واّطالعنا عمى األدعّيػات القائمػة( التػي يجػري فييػا التطػّرؽ 
المتغّيرات التي  دراسة أنماط التصويت لدى الناحب ال رعّي. في سعيؿ ذلؾ، قمنا عفحص عّدة مجموعات مف

تساىـ في فيـ قرار الناخب ال رعّي، مف عينيا: المواصفات الفردّيةا مواقؼ المستطَمع تجاه األحػزاب ال رعّيػةا 
تقييمػػو ألداء األحػػزاب ال رعّيػػة، المتنافسػػة فػػي االنتخاعػػات، فػػي مجػػاالت م يشػػّية يومّيػػة وتجػػاه قضػػايا الػػػُيوية 

لجميػػػع  LOGISTIC REGRESSIONعتحميػػػؿ "م ػػػادالت االنحػػػدار" ))والقومّيػػػة. اعتغػػػاء تحقيػػػؽ ذلػػػؾ، قمنػػػا 
المتغّيرات )األسػئمة( لػدى مصػّوتي كػّؿ حػزب وحػزب، مقاعػؿ سػائر المصػّوتيف: مصػّوتي الجعيػة مقاعػؿ سػائر 

 المصوتيفا مصّوتي القائمة الموّحدة مقاعؿ سائر المصّوتيفا مصّوتي التجّمع مقاعؿ سائر المصّوتيف.
تحانػػات اإلحصػػائّية وجػػود ع ػػض الفػػروؽ فػػي مواصػػفات الفػػرد عػػيف نػػاخعي األحػػزاب ال رعّيػػة عّينػػت نتػػائج االم

الثالثػػة، إذ كػػاف ثّمػػة اخػػتالٌؼ إحصػػائّي ذو داللػػة َوفقًػػا لمسػػّف والديانػػة ومكػػاف السػػكف، وعػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي 
مػى اختيػػار الحػػزب مسػتويات الدراسػػة والجػػنس ومسػتويات الم يشػػة. اال أف التػػأثير اإلحصػائّي ليػػذه الفػػروؽ ع

 ليس كعيًرا.
أّما مف حيث تقييـ أداء األحزاب ال رعّية، فوجدنا أّف ىناؾ تأثيًرا مركزيًّا ليػذه المتغّيػرات عمػى اختيػار الناخػب 
ال رعّي، وال سػّيما تقيػيـ المسػتطَمع الىتمػاـ القائمػة عالقضػايا القومّيػة وتقييمػو لقيػادات الحػزب ومرّشػحيو، التػي 

تي القوائـ الثالث. عكممات أخرى، وجدنا عالقة طردّية ذات داللة إحصائّية عيف تقيػيـِ األداء تؤّثر عمى مصوّ 
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فػػي الجوانػػب القومّيػػة والتصػػويِت لمحػػزبا فكّممػػا ارتفػػع تقيػػيـ األداء ارتفػػع احتمػػاؿ التصػػويت لمحػػزب. وكػػذلؾ 
لػػـ نجػد تػػأثيًرا، مػػثاًل، لمعػػرامج  كّممػا ارتفػػع تقيػػيـ كفػاءة مرّشػػحي الحػػزب ارتفػع احتمػػاؿ التصػػويت لمحػزب. لكّننػػا

 السياسّية التي تطرحيا األحزاب عمى اختيار الحزب، وال تأثيًرا الىتماـ الحزب عالقضايا اليومّية الم يشّية. 
عمػى الجممػة، يمكػف القػوؿ إّف اختيػار الناخػب ال رعػّي لمحػزب الػذي سيصػوت لػو، يتػأثر عاألسػاس عتقيػيـ أداء 

القوميػػة وكفػػاءة قياداتػػو، اكثػػر ممػػا يتػػأثر عالمواصػػفات الفردّيػػة لمناخػػب مثػػؿ السػػّف الحػػزب واىتمامػػو عالقضػػايا 
 والديانة ومكاف السكف.   

 
 خاتمة

عشػػكؿ  إسػػرائيؿحاولػػْت ىػػذه المقالػػة تقػػديـ دالئػػؿ أّولّيػػة إلمكانّيػػة تفسػػير التصػػّرؼ االنتخػػاعّي لمفمسػػطينّييف فػػي 
ي الناخػػػب ال رعػػػّي لمحدودّيػػػة ال مػػػؿ العرلمػػػانّي والتػػػأثير وعػػػ إلػػػىإمعريقػػػّي. نتػػػائج التحميػػػؿ اإلحصػػػائّي تشػػػير 

السياسّي لألحزاب ال رعّية، وتوّضح كػذلؾ أّف الناخػب ال رعػّي يػرى أىّمّيػة لوجػود أحػزاب عرعّيػة فػي العرلمػاف، 
ويختػػار المشػػاركة عػػالرغـ مػػف المحػػدودّيات القائمػػة، ويختػػار عػػيف األحػػزاب ال رعّيػػة عمػػى أسػػاس أدائيػػا القػػومّي 

قيػيـ كفػاءات القيػادات، ال عمػى أسػاس إمكانّيػة تقػديـ األحػزاب إنجػازات ماّدّيػة عينّيػة، دوف أف نمغػي أىّمّيػػة وت
ىػػذا الجانػػب عػػالمطمؽ. مػػف ىنػػا، يمكػػف القػػوؿ إّنػػو ثّمػػة مؤّشػػرات لتصػػّرؼ عقالنػػّي لػػدى الناخػػب ال رعػػّي الػػذي 

عحػػث عػػف منػػافع جماعّيػػة فػػي مجػػاؿ الُيوّيػػة يسػػتخدـ أداة االنتخاعػػات لمت عيػػر عػػف اسػػتيائو. الناخػػب ال رعػػّي ي
ومقارعػػػة السػػػمطة، ال أف يػػػؤّثر عمػػػى السػػػمطة وُمْخَرجاتيػػػا السياسػػػّية فقػػػط، وىػػػو عمميًّػػػا يقػػػوـ ع ممّيػػػة تصػػػويت 

أعحػػاث مسػػتقعمّية إضػػافّية وموّسػػ ة لتػػدعيميا  إلػػىاحتجػػاجّي. عطعي ػػة الحػػاؿ، ىػػذه اسػػتنتاجات أّولّيػػة تحتػػاج 
 وتوضيحيا.
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 يوعز ىندؿ

فػػي  إسػػرائيؿجعػػؿ الزيتػػوف عمػػى مع ػػدة عضػػ ة أمتػػار تحػػت الجام ػػة ال عريػػة داخػػؿ  إلػػىسػػافرت قعػػؿ اسػػعوع 
جػػػانعي وزيػػػر الػػػدفاع السػػػاعؽ موشػػػيو آرنػػػس. وفػػػي رحمػػػة الػػػذىاب رمػػػى شػػػاب  إلػػػىال اصػػػمة. وكػػػاف يجمػػػس 

رج مػػف المدرسػػة فػػي الطػػور السػػيارة عحجػػر. وفػػي رحمػػة االيػػاب ُرميػػت الواجيػػة الزجاجيػػة عحجػػر فمسػػطيني خػػ
الخػدوش، فػأكثر األحػداث تمػر  إسػرائيؿآخر. ولـ يحدث شيء سوى خدش لنافذة السػيارة. ال يتػذكر أحػد فػي 

 عندنا مف تحت الرادار، والمصاعوف مجيولوف.
عشػػير أفػػالـ قصػػيرة لجنػػود فػػي كفػػار كػػدـو وفػػي الحػػي فػػي  ُنشػػرت فػػي الشػػعكات االجتماعيػػة قعػػؿ االنتخاعػػات

الخميؿ، وىـ ييرعوف مف ىجوـ شعاب فمسطينييف عمييـ عالحجارة. ومست تمؾ الصور أعصاعا مكشوفة. ألنو 
ييف سػػػرائيمحينمػػػا ييػػػرب الجنػػػود مػػػف حجػػػارة تكػػػوف الرسػػػالة مشػػػكمة. وحينمػػػا تيػػػرب مصػػػمحة الفمسػػػطينييف واإل

ح المشكمة أشد. وخفت النقاش الذي ثار عمى أثر األفالـ القصيرة. ع د سنيف مف المشتركة مف الحجارة تصع
ييف ييتمػوف عمػا يجػري فػي ييػودا والسػامرة، ميمػا تكػف سػرائيمالوعود العاطمة عالسالـ لـ ي د جػزء كعيػر مػف اإل

يرة مػػا زالػػت حالػػو مػػف الخيػػر أو الشػػر. وقػػد انتيػػت االنتخاعػػات وُأنشػػئت حكومػػة، لكػػف الحجػػارة واألفػػالـ القصػػ
 م نا.
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اآلف اسػـ وعنػواف واىتمػاـ  إلػىتدؿ األرقاـ عند جياز االمف عمى أنو ال توجد ىنا انتفاضػة ثالثػة. ولػيس ليػا 
جمػػاىيري، لكػػف أصػػعح ليػػا حجػػـ نشػػاط. فقػػد أصػػعحت الحجػػارة تطيػػر فػػي كػػؿ اتجػػاه فػػي االشػػير االخيػػرة. 

عخالؼ النقاش الفمسفي الذي يتـ في أجزاء مػا يوف ويواجو جنود مظاىرات عنيفة. و إسرائيمويصاب مواطنوف 
مف اليسار المتطرؼ، ليسػت الحجػارة فقػط رمػز ىعػة شػ عية، عػؿ الحجػارة فييػا احتمػاؿ حريػؽ اقميمػي. والحػظ 

 ىو الفرؽ عيف حجر يقتؿ وحجر يضايؽ االحصاء فقط.
. وال يجػب عميػؾ اف يوجد صدؽ كعير في زعـ المستوطنيف أنو ال يمكف تجاىؿ التصػ يد فػي ييػودا والسػامرة

تكوف مف مؤيدي مشروع االستيطاف كي تفيـ القدرة الكامنة لمضرر. ونقوؿ عالمناسعة إف اليدوء ىو كنز في 
األسػاس لمػف يعحػث عػف حمػوؿ سياسػية. وحينمػا يقػاتموف يصػعح التمييػز عػيف العػاحثيف عػف السػالـ والعػاحثيف 

 عف الحرب أص ب.
ف، فالػػدـ يػػؤثر تػػأثيرا معاشػػرا فػػي مسػػتوى ال ػػيش فػػي راـ اهلل والقػػدس. أضػػرت االنتفاضػػتاف السػػاعقتاف عػػالطرفي

ي رغػػـ ال جػػز المػػالي حتػػى لػػو قػػوي ال نػػؼ ايضػػا، أمػػا االقتصػػاد الفمسػػطيني فػػي سػػرائيموسػػيعقى االقتصػػاد اإل
 المقاعؿ فسيدفع ثمنا ال يستطيع الثعات لو.

. وي ممنػػا ا إلػػىُيحتػػاج مػػف اجػػؿ وقػػؼ جولػػة ال نػػؼ  لتػػاريخ غيػػر الع يػػد اف الفمسػػطينييف نشػػاط عسػػكري حػػاـز
م ضػػػمة  إسػػػرائيؿي رفػػوف كيػػػؼ يعػػػدأوف انتفاضػػػات وال ي رفػػػوف كيػػػؼ ينيونيػػػا. ومػػػف جيػػػة ثانيػػػة تواجػػػو دولػػػة 

الحجر االستراتيجي. ترى القيادة الفمسطينية اف الحجارة ىي استمرار لمصراع عمى الروايػة وعمػى الػرأي ال ػاـ 
ا، فالفمسطينيوف يعحثوف عف الصورة الصػحيحة، عػف حجػر يرمػي عػو الدولي. وىذا عنؼ ُيصور تصويرا جيد

ي المت مػػؽ عمحمػػد الػػدرة سػػرائيمنتػػائج التحقيػػؽ اإل إلػػىولػػد فمسػػطيني جنػػديا يػػرد ع نػػؼ. ال ُيحتػػاج فػػي راـ اهلل 
 في االمـ المتحدة. سرائيؿالدراؾ اف صورا ما أشد إضرارا مف قرارات م ادية إل

عاصعع خفيفػة عمػى الزنػاد، فػي مواجيػة فتيػاف يرشػقوف عالحجػارة، عػؿ ُيحتػاج  ال يمكف إنياء جولة عنؼ كيذه
إصعع حكيمة ال سعاب اخالقية فقط، عؿ السعاب نف ية ايضا. وعخالؼ الكالـ السخيؼ الذي صدر عف  إلى

رئػػيس مجمػػس السػػامرة غرشػػوف مسػػيكا، ال يوجػػد جػػيش وقػػادة عسػػكريوف ي تقػػدوف انػػو يمكػػف احتػػواء ارىػػاب، 
ي سػرائيماد ايقاع األحداث سرعة قوي الضػغط ال سػكري وال توجػد صػيغة اخػرى. إف عنػد الجػيش اإلوكمما ازد

الكثير جدا مما يف مو كي يضر عالعنية التحتية لمنظمي المظاىرات، عغير نصائح مف ناس المجمس االقميمي 
 و.، وال تُعمعموا ذىن’ي ينتصرسرائيمدعوا الجيش اإل‘المت مقة عأوامر اطالؽ النار. 
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