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 المستوطنين واالستيطان : الفرصة ما زالت ممكنًة لصنع السالم بإنياء االحتالل ورحيلعباس .0

أعرب الرئيس محمود عباس عف األمؿ بأف تنجح الجيود األميركية  مف موفدي "األياـ": -البحر الميت 
الستئناؼ عممية السالـ. جاء ذلؾ في الكممة التي ألقاىا الرئيس أماـ الجمسة االفتتاحية لممنتدى االقتصادي 

 العالمي في منطقة البحر الميت في األردف.
قاؿ: إننا نشيد ىذه األياـ تحركًا ممموسًا، وجيودًا تبذؿ مف أجؿ استئناؼ عممية السالـ التي تمت زيارة و 

الرئيس أوباما، عبر جيود الوزير جوف كيري، وىذا يبعث األمؿ في النفوس، فنحف ننتظر ومعنا المنطقة 
طراؼ اإلقميمية والدولية كافة، عف بأسرىا والعالـ، أف تثمر المساعي التي تبذؿ حاليًا والمدعومة مف األ

، ويضمف لشعبنا حقو المشروع في ٜٚٙٔالوصوؿ إلى حؿ ُينيي االحتالؿ اإلسرائيمي الذي وقع العاـ 
 دولتو المستقمة ذات السيادة عمى أرضو وعاصمتيا القدس الشريؼ".

والخطورة، يشيدىا العالـ، ولفت الرئيس الى انو "يأتي انعقاد ىذا المنتدى اليوـ في ظؿ ظروؼ بالغة الدقة 
وتشيدىا منطقتنا خاصة، تؤدي إلى تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة ومتشابكة غير واضحة 
المعالـ، تؤثر عمى مجتمعاتنا وليا مردودىا عمى األمف واالستقرار، وعمى خطط التنمية االقتصادية 

 المستدامة وديناميكيتيا".
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الرئيس الى انو "بعد أياـ معدودة سيكوف قد مضى عمى احتالؿ أراضي الضفة وفي ىذا الصدد فقد اشار 
الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، ستة وأربعوف عامًا، وبعد عشريف عامًا مف المفاوضات، ما زالت 

 حكومة إسرائيؿ تراوغ وتماطؿ وتتيرب مف استحقاقات السالـ".
السالـ الشامؿ والعادؿ، ونريد الوصوؿ إلى حؿ الدولتيف المتيف وقاؿ: ومع ذلؾ، ما زلنا نقوؿ إننا نريد 

تعيشاف جنبًا إلى جنب بسالـ، ِطبقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطة خارطة الطريؽ، ومبادرة السالـ العربية، 
وقدمنا كؿ ما ىو والكؿ يعمـ بأننا قد وفينا بالتزاماتنا كافة طبقًا لالتفاقات المبرمة، وأوضحنا مواقفنا ونوايانا، 

 مطموب منا.
واضاؼ: بيذه المناسبة، فإننا نجدد القوؿ إف حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب في األمـ المتحدة 
ليس بدياًل عف المفاوضات، ولكنو حؽ مف حقوؽ الشعب الفمسطيني، كما أنو سعي فمسطيني مف أجؿ 

 ميـ.تأكيد مرجعية عممية السالـ الذي نعمؿ عمى تحقيقو بكؿ تص
وتوجو الى االسرائيمييف بالقوؿ: وأوجو مف ىنا كممة لجيراننا اإلسرائيمييف، بأف إنياء االحتالؿ ألرضنا، 
طالؽ سراح أسرانا، ورحيؿ المستوطنيف واالستيطاف، وتفكيؾ جدار الفصؿ العنصري، ىو ما يصنع  وا 

ـ، فتعالوا لنجعؿ السالـ حقيقة السالـ، ويضمف األمف لكـ ولنا، والفرصة ما زالت ممكنة لصنع ىذا السال
 ننجزىا عمى األرض، لتنعـ أجيالنا الحاضرة والمستقبمية بثماره، وتعيش في ظاللو.

جراء انتخابات رئاسية  كما اشار الى "إننا نسعى بكؿ عـز وتصميـ لوضع حٍد لالنقساـ الفمسطيني، وا 
الجيود المبذولة، ونحف ماضوف،  وتشريعية بأسرع وقت ممكف، داعيف جميع األطراؼ إلى التجاوب مع

بإذف اهلل، في االتجاه الصحيح" وقاؿ "قضية المصالحة تحتاج إلى نقطتيف فقط، تـ االتفاؽ عمييما في كؿ 
جراء االنتخابات؛ وعندما تتـ الموافقة  مف الدوحة ومصر، وىما: تشكيؿ حكومة انتقالية مف المستقميف، وا 

ى المصالحة، فيؿ نحف وىـ راغبوف في االنتخابات؟ ىذا سؤاؿ ليس عمى إجراء االنتخابات سنذىب فورا إل
 لدينا جواب عميو".

 66/5/6023األيام، رام اهلل، 
 
 «عممية السالم»: اإلعالن اليوم عن مبادرة إلعادة إحياء الدستور .2

تصادي قاؿ مصدر فمسطيني مسؤوؿ اف فعاليات اليوـ الثاني مف المنتدى االق: فريؽ الدستور –البحر الميت
العالمي ستشيد اعالنا مشتركا ما بيف السمطة الفمسطينية واالسرائيمييف ييدؼ العادة احياء عممية السالـ 

 التي شيدت توقفا لعدة سنوات.
اف المبادرة بدأت كفكرة في فعاليات المنتدى  "الدستور"وقاؿ المصدر الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو لػ

اضي في اسطنبوؿ التركية، تحت مظمة المنتدى االقتصادي العالمي االقتصادي العالمي الذي عقد العاـ الم
بمبادرة مف رجاؿ اعماؿ فمسطينييف واخريف اسرائيمييف، مشيرا الى انيا حظيت بمباركة عمى المستوى 

 الرسمي.
، كما  وقاؿ اف الرئيس الفمسطيني محمود عباس وافؽ عمى ىذه المبادرة التي مف المتوقع االعالف عنيا اليـو

 حظيت بدعـ اردني.
واشار المصدر الى اف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي )رجاؿ اعماؿ( شعروا باف جمود العممية السممية 
واستمرار الحكومة االسرائيمية بالتوسع االستيطاني في االراضي الفمسطينية وتدىور االوضاع االقتصادية 
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ـ معزولوف في المنطقة ولد حاجة الى بناء ضغط مف الفمسطينية، وشعور رجاؿ االعماؿ االسرائيمييف باني
 قبؿ القطاعيف االقتصادي واالجتماعي عمى المستوى الفمسطيني واالسرائيمي.

وقاؿ اف ىذه المبادرة تيدؼ الى الضغط عمى القيادات في الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي لبث الحياة 
دى ليذه المبادرة عقدت اجتماعات متعددة بيف رجاؿ مجددا في العممية السممية، وبعد تبني ادارة المنت

االعماؿ في الجانبيف، وكاف قد سبؽ ذلؾ الموافؽ عمى االعالف عف ىذه المبادرة في المنتدى المنعقد في 
 منطقة البحر الميت.

رجؿ  ٖٓٓواشار الى اف االجتماعات التي عقدت العاـ الماضي افضت الى بمورة وثيقة مشتركة مف قبؿ 
 رجؿ اعماؿ اسرائيمي. ٓ٘ٔرجؿ اعماؿ فمسطيني و ٓ٘ٔمنيـ  اعماؿ

واكد المصدر اف الدافع المشترؾ لدى الجانبيف ىو تجنب العودة الى تعزيز العنصرية الموجودة داخؿ 
 فمسطيف والتفريؽ بيف االسرائيميف والفمسطينييف.

العماؿ الفمسطينييف واالسرائيمييف ومف اىـ بنود الوثيقة المشتركة، ىو التأكيد عمى اف ما جمع بيف رجاؿ ا
الحاجة الممحة النياء الصراع وتعزيز حؿ الدولتيف وتوقؼ االستيطاف وقبؿ ذلؾ العودة الى طاولة 

 المفاوضات لموصوؿ الى ىذه االىداؼ.
 وقاؿ اف ىذا االعالف سيكوف برعاية امريكية تتمثؿ بوجود وزير الخارجية االمريكي جوف كيري.

 66/5/6023 الدستور، عمان،
 
 مع العدو "مواجية التخابر"حممة % من أبناء شعبنا يؤيدون 90: فتحي حماد  .3

قاؿ "وزير الداخمية واألمف الوطني" فتحي حماد: إف "نسبة رضا الجميور الفمسطيني عف الحممة : جباليا
 %".ٜٓالوطنية لمواجية التخابر التي نفذتيا الوزارة مؤخرًا بمغت ما يقارب 

ر حماد أف الداخمية أجرت استفتاًء شعبيًا بمقاييس عالمية عف عمميا ودور أجيزتيا األمنية وأكد الوزي
% مف المستطمعة آراؤىـ عبروا عف رضاىـ بأداء الوزارة بشكؿ ٚٙوالشرطية خالؿ الفترة السابقة، مبينًا أف 

 عاـ.
منطقة الفالوجا بمخيـ جباليا جاء ذلؾ خالؿ لقاء مفتوح نظمتو دائرة العالقات العامة بحركة "حماس" في 

( مع نخبة الوجياء والمخاتير ورجاؿ اإلصالح والمثقفيف واألعياف ٘-ٕٙشماؿ غزة مساء السبت )
 بالمنطقة.

وأشار وزير الداخمية إلى أف نسبة رضا الجميور الفمسطيني في قطاع غزة عف أداء الشرطة الفمسطينية 
اف مخيـ جباليا, عمى أف وزارة الداخمية ال زالت تواصؿ % . وطمأف نخبة وجياء ومخاتير وأعيٓٚبمغت 

 عممية البناء والتطوير لمقارىا ولكوادرىا.
 65/5/6023المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مؤشرات عمى اتجاه عباس إلعالن تشكيل حكومة جديدة الشير القادم"الشرق األوسط":  .4

عباس يتجو لإلعالف عف تشكيؿ حكومة جديدة  أف الرئيس الفمسطيني محمود« الشرؽ األوسط»عممت  غزة:
خمفا لحكومة تصريؼ األعماؿ التي يرأسيا رئيس الوزراء المستقيؿ سالـ فياض خالؿ يونيو )حزيراف( 
المقبؿ. وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف أبرز المرشحيف لميمة تشكيؿ الحكومة الجديدة ىما، الدكتور 

الفمسطيني والبرفسور رامي الحمد اهلل، رئيس جامعة النجاح محمد مصطفى، رئيس صندوؽ االستثمار 
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الوطنية، ومقرىا نابمس، شماؿ الضفة الغربية. ونوىت المصادر إلى أف الرئيس عباس يتعرض لضغوط 
كبيرة مف الييئات القيادية داخؿ حركة فتح بعدـ إعادة تكميؼ فياض مجددا بتشكيؿ الحكومة الجديدة، عالوة 

و يبدي معارضة شديدة إلعادة تكميفو. وأفادت المصادر، التي تحدثت مع فياض مؤخرا، عمى أف فياض نفس
أف األخير يرفض بشدة فكرة تولي مياـ رئيس الحكومة مجددا بسبب الحممة التي تشنيا عميو مستويات 

بؿ قيادية في حركة فتح، إلى جانب احتداـ الخالؼ بينو وبيف الرئيس عباس، والذي بمغ أوجو بعد أف ق
 استقالة وزير المالية السابؽ نبيؿ قسيس، بعد أف رفضيا عباس.

وأشارت المصادر إلى أف الرئيس عباس تعرض لضغوط كبيرة مف جانب الواليات المتحدة وأطراؼ أوروبية 
لإلبقاء عمى فياض، منوىة إلى أف الكشؼ عف ىذه الضغوط أحرج فياض وجعمو يصر أكثر عمى مغادرة 

لمصادر قائمة إف ىناؾ مخاوؼ لدى الرئيس عباس بأف يؤدي تشكيؿ حكومة جديدة مف موقعو. واستدركت ا
دوف فياض إلى التأثير سمبا عمى تدفؽ المساعدات المالية مف االتحاد األوروبي واألميركييف لمسمطة 
تاحة الفرصة  الفمسطينية. ولـ تستبعد المصادر أف يؤجؿ عباس اإلعالف عف تشكيؿ الحكومة الجديدة وا 
لحكومة فياض الحالية لمواصمة إدارة شؤوف السمطة كحكومة انتقالية حتى يتأكد الرئيس الفمسطيني أف تعييف 
رئيس حكومة جديد لف يؤثر عمى تواصؿ المساعدات األجنبية. وأوضحت المصادر أنو سواء تـ تشكيؿ 

لغربية كحكومة انتقالية، حكومة جديدة أـ واصمت حكومة فياض إدارة شؤوف السمطة الفمسطينية في الضفة ا
فإف ىذا يعني إسداؿ الستار في المرحمة الحالية عمى تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني، بمشاركة حماس، تطبيقا 
لما جاء في إعالف الدوحة، الذي تـ التوصؿ إليو بيف كؿ مف الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 

 حماس خالد مشعؿ.
األخير الذي عقد مؤخرا بيف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى وأشارت المصادر إلى أف المقاء 

أبو مرزوؽ وعزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح في القاىرة لـ يسفر عف تحقيؽ أي تقدـ عمى 
صعيد تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني. ونوىت المصادر إلى أف الطرفيف أجبرا عمى التوجو لمقاىرة بفعؿ 

يرة التي مارستيا الحكومة المصرية وليس بسبب قناعة داخمية بضرورة إحداث اختراؽ في الضغوط الكب
 الجيود اليادفة لتشكيؿ الحكومة. 

وأوضحت المصادر أف ممثمي حماس وفتح سيجتمعوف مجددا في القاىرة في ظؿ تشبث الطرفاف بموقفيما 
العتيدة. وأضافت أف حركة فتح تصر حتى مف القضايا الخالفية التي حالت حتى اآلف دوف تشكيؿ الحكومة 

اآلف عمى أال يزيد عمر حكومة الوفاؽ الوطني عمى ثالثة أشير، تعد خالليا األرضية إلجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حيف تصر حركة حماس عمى ضرورة عدـ إجراء 

ي تطبيؽ جميع بنود اتفاؽ المصالحة، وعمى رأسيا إعادة بناء االنتخابات التشريعية والرئاسية قبؿ البدء ف
نجاز المصالحة المجتمعية.  منظمة التحرير واألجيزة األمنية وا 

 66/5/6023الشرق األوسط، لندن، 
 
 قدمت لكيري رؤية متكاممة لتطوير اقتصادنا«: الحياة»رئيس صندوق االستثمار الفمسطيني لـ .5

بدأ وزير الخارجية األميركي جوف كيري مساعيو الرامية إلى إعادة إطالؽ عندما : محمد يونس –راـ اهلل 
العممية السممية بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، قدـ لو الجانب الفمسطيني رزمة مطالب سياسية تمثمت بوقؼ 

ادية االستيطاف وتعريؼ حدود الدولة الفمسطينية، وأخرى اقتصادية تمثمت في إعادة صوغ العالقة االقتص
 المجحفة القائمة مع إسرائيؿ منذ تأسيس السمطة الفمسطينية قبؿ عشريف عامًا.
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وكشؼ رئيس صندوؽ االستثمار الفمسطيني الدكتور محمد مصطفى، الذي تولى تقديـ المطالب االقتصادية 
ـ عمى لكيري، أف ىذه المطالب تمثؿ رؤية متكاممة لتطوير االقتصاد الفمسطيني في المرحمة المقبمة تقو 
طالؽ الحرية لمفمسطينييف لالستثمار في أراضييـ مف دوف قيود.  تغيير قواعد العالقة مع إسرائيؿ، وا 

، إف إقامة دولة فمسطينية تتطمب تغيير قواعد العالقة «الحياة»وقاؿ مصطفى في حديث أجرتو معو 
يـ مف مواجية المشكالت االقتصادية مع إسرائيؿ، كما أف الفمسطينييف بحاجة إلى حرية اقتصادية تمكن

 االقتصادية المتفاقمة المتمثمة في تزايد العجز في الموازنة، واالرتفاع المستمر في البطالة، والديف العاـ.
تجربتنا بعد عشريف سنة )عمى تأسيس السمطة(، تبّيف أف االقتصاد الفمسطيني في وضع صعب »وأوضح: 

بالييف  ٖمف الخارج، ىناؾ تراكـ ديوف عمى السمطة تزيد عف جدًا، فرغـ المساعدات الكبيرة التي تمقيناىا 
بميوف دوالر، واعتماد عمى المانحيف في تمويؿ موازنة  ٖ.ٔ-ٔدوالر، وعجز سنوي في الموازنة يتراوح بيف 

السمطة، وبالتالي فإف قدرتنا عمى الوفاء بالتزاماتنا مرتبطة بالمانحيف واعتباراتيـ، ففي حاؿ تراجع أحد 
 «.يف تحصؿ لدينا مشكمةالمانح

ألؼ عاطؿ عف العمؿ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونسبة  ٕٓ٘وضع البطالة مخيؼ، لدينا »وأضاؼ: 
في المئة. ال يمكف االستمرار في ىذا الوضع، وال بد  ٓٗعامًا تبمغ  ٕٗ-ٕٓالبطالة في الفئة العمرية بيف 

 «.مف معالجة األمور بشكؿ جذري
 66/5/6023الحياة، لندن، 

 
 أبو السبح: السمطة تعيق مسائمة االحتالل عمى جرائمو بحق األسرى .6

اتيـ وزير األسرى والمحرريف في الحكومة الفمسطينية عطا اهلل أبو السبح، حكومة راـ : احمد المبابيدي-غزة
االتفاقيات اهلل بإعاقة جيود وزارتو الرامية إلى محاسبة مسئولي االحتالؿ عمى جرائمو بحؽ األسرى وانتياكـ 

 والقوانيف الدولية التي تشمؿ بنودىا عمى حقوؽ األسرى داخؿ السجوف.
وقاؿ أبو السبح في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف":" إف حكومة راـ اهلل مف خالؿ السفارات الفمسطينية 

كانت تحاوؿ في جميع دوؿ العالـ وخاصة في أوروبا مارست دورًا سمبيًا في دعـ الفعاليات والخطوات التي 
وزارتو القياـ بيا لدعـ وتفعيؿ قضية األسرى عمى المستوى الدولي"، معربًا عف أسفو أف يتـ محاربة جيود 

 الدفاع عف األسرى ودعـ صمودىـ في سجوف االحتالؿ الظالمة.
وأوضح أف حكومة راـ اهلل ومف يقبعوف في مقر المقاطعة حاولت وما زالت تحاوؿ إفشاؿ جيود وزارتو 

ثيثة لفضح جرائـ االحتالؿ تمييدًا لمحاكمتو دوليًا، مشيرًا إلى أف راـ اهلل تعترض طريؽ الحكومة في غزة الح
 لموصوؿ إلى المحافؿ الدولية لفضح جرائـ االحتالؿ.

 65/5/6023فمسطين أون الين، 
 
 الرشق يثمن مقاطعة المؤتمر السياحي اإلسرائيمي بالقدس .7

سي لحركة "حماس" عزت الرشؽ انسحاب شركتي الطيراف األردنية والتركية ثّمف عضو المكتب السيا :السبيؿ
 مف رعاية مؤتمر القدس لمسياحة الذي يقيمو االحتالؿ اإلسرائيمي.

وقاؿ الرشؽ في تصريح مقتضب لو السبت: " نثمف انسحاب شركتي الطيراف األردنية والتركية مف رعاية 
لصييوني، ونعّده موقفًا في االتجاه الصحيح يضغط عمى مؤتمر القدس لمسياحة الذي يرعاه الكياف ا

 االحتالؿ وينتصر لقضية شعبنا العادلة".
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ورحب الرشؽ بكؿ المواقؼ العربية واإلسالمية التي تقاطع الكياف اإلسرائيمي وتساىـ في عزلتو عمى 
 المستويات كافة.

ى انسحاب شركتي الطيراف التركية ُيشار إلى أف ضغوطًا شديدة مف أطراؼ وجيات سياسية وشعبية أدت إل
مف أيار الجاري،  ٕٚ)تيركش ايرالينر( والممكية األردنية مف رعاية مؤتمر القدس لمسياحة، الذي سيفتتح في 

 برعاية وزارة السياحة االسرائيمية وبمدية االحتالؿ في القدس.
 65/5/6023السبيل، عمان، 

 
 ؤتمر دوليأبو زىري يستنكر تجاىل عباس ذكر النكبة في م .8

استنكر الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة "حماس"، تجاىؿ رئيس السمطة محمود عباس، : غزة
اإلشارة لذكرى النكبة خالؿ كممتو أماـ المنتدى االقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت في عماف اليـو 

 (.٘-ٕ٘السبت )
لفمسطيني لإلعالـ": "نستنكر تجاىؿ رئيس السمطة الحديث وقاؿ أبو زىري في تصريٍح خاصٍّ لػ "المركز ا

"، مشددًا عمى أف ذلؾ يمثؿ تجاىاًل لحؽ ٜٛٗٔعف ذكرى النكبة واإلشارة فقط لألراضي المحتمة منذ عاـ 
كما شدد عمى أف ىذا التجاىؿ يمثؿ تجاوزًا لحؽ العودة لشعبنا الفمسطيني الذي  شعبنا في أرضو التاريخية.

 تنازؿ عف ىذا الحؽ.ال يمكف أف ي
 65/5/6023، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 متعمد بحق األسرى إسرائيميحماس: تنكيل  .9

اعتبرت حركة حماس، قرار إدارة السجوف )اإلسرائيمية( الرامي إلى نقؿ أسرى قطاع غزة، : محمد العرابيد
 حقيـ.المتواجديف في سجف النقب إلى سجف نفحو الصحراوي، عممية تنكيؿ متعمدة ب

وقاؿ فوزي برىوـ المتحدث باسـ حماس، "إف االحتالؿ يسعى لالستفراد باألسرى مف خالؿ عزليـ في 
 سجوف خاصة بأسرى غزة؛ بيدؼ التأثير عمى معنوياتيـ وكسر صمودىـ".

وأوضح برىـو في تصريح خاص لػ" الرسالة نت" مساء السبت، أف قرار سمطات االحتالؿ يمثؿ انتياًكا 
م  عاًنا في السياسات التعسفية التي تنفذىا إدارة السجوف بحؽ األسرى.واضًحا وا 

 66/5/6023الرسالة، فمسطين، 
 
 تجري مناورة عسكرية تحاكي حربًا شاممة "إسرائيل" .01

انطمقػت فػي اسػرائيؿ امػس منػاورة داخميػة واسػعة تحػاكي حربػا شػاممة وقصػفا  :كامؿ ابراىيـ –القدس المحتمة 
 متعددة. صاروخيا مكثفا مف جبيات
وتسػتمر حتػى يػـو الخمػيس المقبػؿ لمػدة « جبيػة متينػة -أسػبوع الجبيػة الداخميػة»وتحمؿ ىذه المناورة عنػواف 

  خمسة أياـ متواصمة.
تشػػمؿ التعػػرض ليجػػـو « حػػرب شػػاممة«وييػػدؼ االحػػتالؿ مػػف خالليػػا لفحػػص جاىزيػػة السػػمطات المحميػػة لػػػ

 ؤوًسا غير تقميدية.صاروخي مف جبيات عدة، واحتماؿ أف تحمؿ الصواريخ ر 
 66/5/6023الرأي، عمان، 
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 تتيم سورية بمحاولة إثارة نزاع "إسرائيل" .00
اتيمػػت إسػػرائيؿ القػػوات السػػورية أمػػس بمحاولػػة إثػػارة نػػزاع وسػػط خػػالؼ بػػيف الجػػانبيف  :)ا ؼ ب( -نيويػػورؾ

 حوؿ المسؤولية عف اشتباؾ حدودي.
المحتمػة بعػد أف أطمقػت القػوات السػورية النػار عمػى  وتصاعد التوتر فػي المنطقػة الحدوديػة لمرتفعػات الجػوالف

 عربة عسكرية إسرائيمية في المنطقة المحتمة الثالثاء الفائت.
وقػاؿ سػػفير إسػػرائيؿ فػػي األمػػـ المتحػػدة روف بروسػػور فػػي رسػػالة إلػػى مجمػػس األمػػف "إف األحػػداث التػػي جػػرت 

 إسرائيؿ". ىذا االسبوع ىي جزء مف نمط مقمؽ لألحداث التي تيدؼ إلى استفزاز
واضػػاؼ فػػي الرسػػالة التػػي نشػػرتيا السػػفارة االسػػرائيمية فػػي الواليػػات المتحػػدة اف "مسػػؤولية ىػػذه االحػػداث تقػػع 
بشػػػكؿ كامػػػؿ عمػػػى الحكومػػػة السػػػورية التػػػي امػػػرت قواتيػػػا بػػػاطالؽ النػػػار عمػػػى عربػػػة الجيػػػب. ورغػػػـ الشػػػكاوى 

 العديدة، واصموا األعماؿ العدوانية ىذه".
 66/5/6023الغد، عمان، 

 
 يطالبون بمزيد من إطالق النار  "إسرائيل"جنراالت سابقون في  .02

ظيػػار جنػػود االحػػتالؿ كػػ: )معػػا( ” ضػػحايا لمعنػػؼ الفمسػػطيني”ػتواصػػمت حممػػة التحػػريض ضػػد الفمسػػطينييف وا 
وعجػز األوامػػر العسػػكرية التػػي يحممونيػػا عػػف حمػػايتيـ مػػف ىػػذا العنػػؼ . الحممػػة التحريضػػية دشػػنتيا األسػػبوع 

الصػػييونية عبػػر تحقيػػؽ اسػػتطمع مشػػاعر جنػػود االحػػتالؿ فػػي الضػػفة، والغصػػة ” معػػاريؼ“ة الماضػػي صػػحيف
واإلىانة والمذلػة التػي يشػعروف بيػا نتيجػة عجػزىـ عػف مواجيػة المتظػاىريف الفمسػطينييف كجنػود محػاربيف مػا 

حسػب تعبيػر يستيدفيا الفمسطينيوف متػى أرادوا، األمػر الػذي انعكػس سػمبًا عمػى معنويػاتيـ ” بطة“حوليـ إلى 
التحقيػػؽ الصػػحافي الػػذي أثػػار ردود فعػػؿ عاصػػفة وغاضػػبة ومتنوعػػة مػػف حيػػث المصػػدر والشػػدة طالػػت كافػػة 

طػالؽ الػدعوات ” اإلسرائيمية“أطياؼ الساحة السياسية  التي تبارى قادة أحزابيا في طرح الطػرؽ والتعػديالت وا 
 .المستعجمة اليادفة إلى حماية الجنود وتعديؿ أوامر اطالؽ النار 

وفي سياؽ الحممة استضافت الصحيفة، أمس، عددًا مف جنراالت االحتالؿ ممف سبؽ ليـ أف شغموا منصب 
، وىػي القيػادة المسػؤولة عػػف احػتالؿ الضػفة، واسػتطمعت آراءىػـ حػوؿ ميانػة الجنػػود ”قائػد المنطقػة الوسػطى“

 مسطينييف، حسب تعبيرىا .وكيفية الخروج مف ىذا الوضع والسماح لمجنود بالتصرؼ كمحترفيف ومواجية الف
أشػعر “ووصؼ الجنػراؿ دانػي يػاتوـ حالػة الجنػود فػي الضػفة بػالمرض الخطيػر الواجػب معالجتػو فػورًا . وقػاؿ 

بسػػوء شػػديد ألف الصػػورة المرتسػػمة سػػيئة جػػدًا ويظيػػر الجنػػود كمػػف ضػػموا طػػريقيـ وأصػػبحوا عػػاجزيف وىػػذه 
الجػيش مػف رئػيس األركػاف وقائػد المنطقػة الوسػطى الحالة يجػب أف تشػعؿ ضػوءًا أحمػر قويػًا جػدا يجبػر قػادة 

 ” .وقادة الفرقة العسكرية عمى معالجة الوضع فورا
نحػف نواجػو حاليػا االنتفاضػة “وقاؿ قائد المنطقة الوسطى الذي شيد اندالع االنتفاضة األولى عمراـ متسناع 

طينييف ىذه األياـ أكثر تطورًا وفيموا الثالثة وىي ال تشبو األولى أو الثانية بؿ ىي انتفاضة مختمفة ألف الفمس
 ” .والنشاطات المدنية” اإلرىاب“جيدًا الخط الدقيؽ الفاصؿ بيف ما أسماه 

 66/5/6023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
طالق يده في الضفة الغربية .03  مطالبات بتجنيد العرب في الجيش اإلسرائيمي وا 
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أبنػػاء »مصػػر عمػػى تجنيػػد « البيػػت الييػػودي»رئيػػؿ، إف حزبػػو قػػاؿ وزيػػر اإلسػػكاف اإلسػػرائيمي أوري أ راـ اهلل:
، فػي إشػارة إلػى العػرب الفمسػطينييف «تحقيؽ المساواة فػي تحمػؿ األعبػاء»لمخدمة العسكرية بيدؼ « األقميات

 في إسرائيؿ.
سنصػػر خػػالؿ النقػػاش الػػذي سػػيجري يػػـو «: »فػػيس بػػوؾ»وأضػػاؼ الػػوزير فػػي تعميػػؽ كتبػػو عبػػر موقعػػو عمػػى 

( عمػػى تجنيػػد أبنػػاء األقميػػات بمػػا ال يقػػؿ عػػف مسػػتوى ونسػػبة تجنيػػد الييػػود المتػػدينيف، ألف طمػػب األحػػد )اليػػوـ
مسػػاواة األعبػػاء مػػف جميػػور واحػػد )المتػػدينيف( دوف جميػػور آخػػر، أمػػر غيػػر مناسػػب ولػػيس بالعػػادؿ، ولػػذلؾ 

 «.سنطالب بالمساواة بيف الجميع
التػػػي شػػػكمت سػػػابقا وطمػػػب منيػػػا تقػػػديـ « يػػػريب»واليػػػـو تنػػػاقش لجنػػػة الوزاريػػػة المتخصصػػػة، توصػػػيات لجنػػػة 

 توصيات في ىذا الشأف.
ىػػذه »، فػػي المجنػػة الوزاريػػة، وزيػػر األمػػف الػػداخمي، يتسػػحاؽ أىػػارونوفتش: «إسػػرائيؿ بيتنػػا»وقػػاؿ ممثػػؿ حػػزب 

التوصيات مػا زالػت تعػاني مػف بعػض النػواقص، خصوصػا فيمػا يتعمػؽ بمصػادر تمويػؿ ىػذا القػانوف، وتجنيػد 
 «.في إسرائيؿ أبناء األقميات

وطالػػب أىػػارونوفتش بتعػػديالت عمػػى مشػػروع القػػانوف، بحيػػث يتضػػمف نصوصػػا تتعمػػؽ بتحديػػد فتػػرة انتقاليػػة، 
 لفرض التجنيد كذلؾ عمى أبناء األقميات، أي الفمسطينييف.

وانضـ الوزير أوري أرئيؿ إلى أىارونوفتش، وقاؿ إنو سيصػوت ضػد التوصػيات إذا لػـ تتضػمف ضػـ العػرب، 
سحؽ بيري موافقػوف غير أف ب اقي الوزراء األعضاء في المجنة، موشيو يعموف وليمور لفنات وعمير بيرتس وا 
 كما يبدو.

 66/5/6023الشرق األوسط، لندن، 
  
 مسؤول إسرائيمي: سورية ردت عمى الغارات اإلسرائيمية بشن ىجوم.. "إلكتروني" .04

ئيمي لألبحػاث والتطػوير المػواء فػي االحتيػاط قػاؿ رئػيس المجمػس القػومي اإلسػرا: يو بػي أي -القدس المحتمة 
يتسحاؽ بف يسرائيؿ إف سورية حاولت شف ىجوـ الكتروني ضد شػبكة الميػاه بمدينػة حيفػا كػرد عمػى الغػارات 
اإلسرائيمية ضدىا لكنيا لـ تػنجح بػذلؾ، وأكػد عمػى أنػو ال يوجػد "خػط أحمػر" إسػرائيمي بشػأف البرنػام  النػووي 

 اإليراني.
الـ إسػػرائيمية عػػف البروفيسػػور بػػف يسػػرائيؿ، الػػذي أوصػػى بتشػػكيؿ طػػاقـ لمحػػرب االلكترونيػػة ونقمػػت وسػػائؿ إعػػ

)السػػايبر( قولػػو خػػالؿ نػػدوة "سػػبت الثقافػػة" بمدينػػة بئػػر السػػبع، إف وحػػدة الكترونيػػة فػػي الجػػيش السػػوري تعػػرؼ 
رائيمية ضػد سػورية، بػ"الجيش السوري اإللكتروني" حاوؿ مياجمة شبكة المياه في حيفا كرد عمى الغارات اإلسػ

 "لكنيا فشمت".
وأضاؼ بف يسرائيؿ أف منشآت بنى تحتية إسرائيمية تتعرض لمئػات اليجمػات االلكترونيػة فػي كػؿ دقيقػة وأف 

 "عدد اليجمات ىائؿ ويصعب استيعاب األرقاـ في ىذا المجاؿ".
 66/5/6023الحياة، لندن، 

 
  مع الكيان عضو كنيست: قادة األسرى ال يرون جدوى من المفاوضات  .05
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الصػػػييوني أف قػػػادة األسػػػرى الفمسػػػطينييف ” الكنيسػػػت“الخمػػػي : كشػػػؼ  عضػػػو عربػػػي فػػػي  -القػػػدس المحتمػػػة 
متفقػػوف عمػػى عػػدـ جػػدوى اسػػتئناؼ مفاوضػػات التسػػوية مػػع االحػػتالؿ الػػذي يواصػػؿ تنصػػمو مػػف االتفػػاؽ معػػو 

 حوؿ شروط اعتقاليـ.

عميػد ” ىػداريـ“و التقػى  فػي األيػاـ األخيػرة فػي سػجف إنػ” القائمة العربية الموحػدة“وقاؿ إبراىيـ صرصور مف 
األسرى كريـ يونس، والنائب مرواف البرغوثي، واألميف العاـ لمجبية الشعبية لتحريػر فمسػطيف أحمػد سػعدات، 
ورئيس الييئة العميا ألسرى حماس في السجوف، عباس السػيد، واألسػيريف وليػد دقػو وأشػرؼ القيسػي مػف باقػة 

 اد مف القدس المحتمة.الغربية، ومحمد عب

وأضػػاؼ إنػػو اسػػتعرض  معيػػـ ظػػروؼ الحركػػة األسػػيرة وكشػػؼ أف سػػمطات االحػػتالؿ  أخمػػت بمػػا تػػـ االتفػػاؽ 
عميو بعد اإلضػراب األخيػر عػف الطعػاـ . وأوضػح أف أوضػاع األسػرى مأسػاوية وتنػذر بعصػياف جديػد واسػع 

 داخؿ السجوف.

 66/5/6023الخميج، الشارقة، 

 
 تتحمل مسؤولية عن التدىور الصحي لألسير حالحمة "يلإسرائ" :عيسى قراقع .06

أفاد تقرير صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف عف تدىور الوضع الصحي لعدد مف األسرى  :راـ اهلل
 .وذلؾ خالؿ زيارة محامي الوزارة لألسرى

عمى صحة االسير حمؿ وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع المسؤولية لحكومة إسرائيؿ عف التدىور الخطير و 
بسبب إصابتو بعد اعتقالو بمرض التياب الكبد  ٖٕٔٓ/ٗ/ٛعاما في الخميؿ والمعتقؿ مف  ٖٗثائر حالحمة 

بالغو مف قبؿ طبيب السجف بذلؾ.  الوبائي بعد إجراء فحص الدـ لو وا 
صابتو بيذا وقاؿ قراقع اف قوات االحتالؿ ومحققيو ىددوا االسير ثائر بالموت، وىـ مسؤولوف عف التسبب بإ

 المرض الخطير مطالبا باإلفراج الفوري عنو.
 66/5/6023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 االحتالل يعتقل ثالثة شبان من بمدة عوريف جنوب نابمس  .07

اعتقمت قوات االحتالؿ ، فجر امس، ثالثة شباف فمسطينييف مف بمدة  :كامؿ ابراىيـ –القدس المحتمة 
وأفادت مصادر محمية إف عدة آليات عسكرية اقتحمت البمدة وداىمت عشرات عوريؼ جنوب مدينة نابمس. 

 المنازؿ ونفذت فييا أعماؿ تفتيش وتخريب.
 وأضافت المصادر إف قوات االحتالؿ اعتقمت ثالثة شباف مف البمدة.

كما اقتحمت قوات االحتالؿ، فجر امس، بمدتي يعبد وعانيف في محافظة جنيف، وشنت حمالت دىـ 
 .وتفتيش

 وافاد شيود عياف، بأف قوات االحتالؿ اقتحمت عدة منازؿ ومخزف تجاري في قرية عانيف.
وذكر االىالي، اف االحتالؿ نفذ حممة تفتيش رافقيا دىـ لمنازؿ عدد مف المواطنيف في حي العمارنة ببمدة 

 يعبد.
 66/5/6023الرأي، عمان، 

 
 االستيطان تقرير االستيطان يرصد القوانين العنصرية التي تعزز .08
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رصد تقرير االستيطاف األسبوعي الصادر عف المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة : نابمس
االستيطاف في المجنة التنفيذية، سمسمة مف القوانيف العنصرية التي تعزز االستيطاف، وارتفاعا حادا في 

 اعتداءات المستوطنيف خالؿ األسبوع الثالث مف ايار.
االسبوع المنصـر شيد اقرار مزيد مف القوانيف العنصرية مف قبؿ حكومة نتنياىو، حيث  واوضح التقرير اف

االستيالء عمى أمالؾ وأراضي الغائبيف في « ييودا فينثنيف»أقر المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية 
لقدس دوف ، بمصادرة أمالؾ فمسطينيي آٜ٘ٔالقدس المحتمة، ضمف قانوف أمالؾ الغائبيف الصادر عاـ 

 تعويضيـ.
، الذي سيتيح لجنود االحتالؿ مقاضاة «جنيف –جنيف »واضاؼ التقرير اف الكنيست صادؽ عمى القانوف 

أي شخص أو مؤسسة تقوـ بانتقاد ممارسات جنود االحتالؿ االسرائيمي، وىو يعني اطالؽ يد جيش 
 حتالؿ ذلؾ فعميا عمى األرض.االحتالؿ ضد الفمسطينييف في منازليـ واراضييـ ومخيماتيـ، وترجـ اال

" الذي يخترؽ ٕٓوذكر التقرير اف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو افتتح في وقت سابؽ الشارع االستيطاني "
بمدة بيت حنينا في القدس الذي يقسـ البمدة إلى نصفيف، مف اجؿ ربط ووصؿ مستوطنات شماؿ القدس مثؿ 

ت الضفة كمستوطنة آدـ ومحيطيا بطريؽ بيغف المعروؼ مستوطنة بيسغات زئيؼ ونفي يعقوب بمستوطنا
ومنو بالقدس الغربية أو الداخؿ الفمسطيني، ويحمؿ الشارع الجديد اسـ "بف تسيوف نتنياىو" وىو  ٖٗٗبشارع 

 والد رئيس الوزراء اإلسرائيمي.
وطنيف ضد وكشؼ التقرير عف مخططات تيويدية جديدة تجاه حائط البراؽ وسجمت حصيمة اعتداءات المست

المواطنيف في الضفة واألراضي المحتمة التقرير، ارتفاعا حادا في األشير األخيرة، حيث بمغت اعتداءات 
اعتداء لمعاـ الماضي  ٕٓٓاعتداء، مقابؿ نحو  ٖ٘ٛالمستوطنيف منذ كانوف الثاني وحتى نياية نيساف 

 بأكممو.
 66/5/6023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 حممة لمناصرة األسرى القدامى في سجون االحتالل تطمق سرى"منظمة "أنصار األ .09

سنادًا لألسرى القدامى وكؿ األسرى في : راـ اهلل أطمقت منظمة حقوقية فمسطينية، حممة تضامنية، دعمًا وا 
 .سجوف االحتالؿ

(: "إف ٘|ٕ٘وقالت منظمة "أنصار األسرى" في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليـو السبت )
لحممة ستتضمف نشر صور لألسرى القدامى ونبذة عف حياتيـ وتواريخ ومدد اعتقاليـ، وستكوف عبر شتى ا

 ."الطرؽ والوسائؿ المتاحة، وبالتعاوف مع كافة الجيات المعنية بممؼ األسرى
ودعت الفمسطينييف إلى "العمؿ عمى نشر ما سيصدر بيذا الشأف مف معمومات وصور تفضح جرائـ 

حتالؿ بحؽ األسرى عبر وسائؿ التواصؿ اإللكتروني، مبينًة أف "الحممة مستمرة ومتواصمة وانتياكات اال
 ٕ٘وستأخذ بعدًا عربيًا ودوليًا وأنيا ستبدأ مف خالؿ ممصؽ مرفؽ لألسرى القدامى الذيف أمضوا أكثر مف 

 ."عامًا، حيث سيتـ توزيعو في قطاع غزة وعبر الوسائؿ اإللكترونية
 65/5/6023قدس برس، 

 
 االحتالل يعتدي عمى أسير فمسطيني مريض خالل نقمو لممستشفى :مركز "أسرى فمسطين" .21
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حمَّؿ مركز حقوقي فمسطيني سمطات  االحتالؿ اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف حياة األسير : الخميؿ
 .منصور يوسؼ الشحاتيت الذي يعاني مف أمراض عضوية ونفسيو مزمنة تيّدد حياتو بالخطر

(، ٘|ٕ٘ضح مركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات في بياف لو تمقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ السبت )وأو 
أف األسير الشحاتيت مف بمدة دورا قضاء الخميؿ جنوب الضفة الغربية، يعاني مف اضطرابات في القمب 

رًا بعرضو عمى وكسر في الساؽ وآالـ في الصدر تسّبب لو ضيقًا في التنفس، مشيرًا إلى أنو طالب مرا
جراء فحوصات طبية لو غير أف إدارة السجف رفضت طمبو بداية لتقوـ عقبيا بنقمو إلى  طبيب مختص وا 
مستشفى "سوروكا" اإلسرائيمي وىو مقّيد األيدي واألرجؿ في حيف قامت قواتيا باالعتداء عميو بالضرب 

 .المبرح
ء" بحؽ األسير الشحاتيت مف خالؿ سياسة واّتيـ المركز، سمطات االحتالؿ تنفيذ عممية "إعداـ بطي

اإلىماؿ الطبي المتعمد بحقو لتسوء حالتو الصحية أكثر فأكثر، مشيرًا إلى أنو لـ يتمؽ حتى اآلف أي عالج 
مناسب رغـ معاناتو مف أمراض صعبة وأف نقمو مؤخرًا إلى المستشفى  جاء عمى خمفية احتجاجات نفّذتيا 

 .الحركة األسيرة
 65/5/6023قدس برس، 

 
 إلى العمل لحل الصراع الفمسطينيالعالمي يدعو في افتتاح المنتدى االقتصادي  األردن ممك .20

دعا الممؾ عبداهلل الثاني الى إيجاد حؿ سياسي عاجؿ في سوريا ووضع حد  :فريؽ الرأي - البحر الميت
صباح  افتتاحوا خالؿ فوري لمعنؼ لكي يتمكف الشعب السوري مف المساىمة في إعادة إعمار بمده. كما دع

تييئة الظروؼ "أمس أعماؿ المنتدى االقتصادي العالمي الذي ينعقد لممرة السابعة في األردف تحت شعار 
 –الى معالجة األزمة األساسية في المنطقة  وىي الصراع الفمسطيني  "نحو النمو والثبات االقتصادي

ومساعدة الطرفيف عمى  التي تحدد الطريؽ لممضي قدماً الى تطبيؽ مبادرة السالـ العربية  اإلسرائيمي، داعياً 
المضي في المسار الصحيح. وشدد عمى ضرورة أف يتوقؼ بناء المستوطنات، وكذلؾ التيديدات التي 

 تتعرض ليا مدينة القدس ومواقعيا الدينية.
 66/5/6023، الرأي، األردن

 
 عن الماء  األسير األردني منير مرعي يبدأ إضراباً  .22

أفاد محامي وزارة شؤوف األسرى والمحرريف الفمسطينييف رامي العممي بأف األسير األردني : بترا – راـ اهلل
عف الماء بعد إضرابو عف الطعاـ المتواصؿ منذ  منير عبد اهلل مرعي المحكوـ بخمسة مؤبدات بدأ إضراباً 

 . اإلسرائيمي في سجف ايشؿ عمى وضعو في عزؿ انفرادي مع األسرى المدنييف أربعة وعشريف يوما احتجاجاً 
 منيـ إضراباً  ٙ، يخوض أسيراً  ٕ٘أف عدد األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ يبمغ  ،جدير بالذكرو 

 .عف الطعاـ مفتوحاً 
 66/5/6023، الدستور، عّمان

 
 تفتتح معرض التراث الفمسطيني األردنية وزيرة التنمية .23

عية ريـ أبو حساف أمس في نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنييف افتتحت وزيرة التنمية االجتما :)بترا(-عماف 
معرض التراث الفمسطيني الذي نظمو مركز التراث الفمسطيني. ويتضمف المعرض الذي يستمر ثالثة أياـ 
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مجموعة مف المعروضات والمطرزات واألثواب الفمسطينية التقميدية والعباءات الحريرية وغيرىا مف القطع 
. كما يشتمؿ عمى جناح طبؽ الخير الذي يتضمف بيع العديد مف األطباؽ صنعة يدوياً والخزفيات الم

بيدؼ الحفاظ عمى  ٜٜٔٔأف مركز التراث الفمسطيني تأسس العاـ  هذكر ومما يجدر الفمسطينية التقميدية. 
التراث واليوية الفمسطينية ومساعدة وتمكيف المرأة وعائمتيا بأف تكوف مستقمة ماديا وتقديـ العوف لمعائالت 

 عمى أرض الوطف وفي الشتات.
 66/5/6023، الغد، عّمان

 
 "ذالنفا"ميقاتي يدعو لعدم إفساح المجال إلسرائيل بـ .24

بمناسبة  لو رئيس حكومة تصريؼ األعماؿ المبنانية نجيب ميقاتي في بياف : قاؿىشاـ عميواف )بيروت(
إف تعزيز ىذا االنتصار )يكوف( بعدـ اإلفساح في "لتحرير الجنوب مف االحتالؿ اإلسرائيمي  ٖٔالذكرى الػ 

 . وأضاؼ"زعزعة األمف واالستقرار فيوالمجاؿ لمعدو اإلسرائيمي لمنفاذ مجددا إلى الداخؿ المبناني ومحاولة 
أف العبرة األساسية التي يجب أف نستخمصيا في ىذه الذكرى ىي وجوب تضافر جيود جميع المبنانييف "

 ."وتوحدىـ حوؿ الثوابت التي تحمي وطنيـ، ألف الشرذمة القائمة ال تخدـ إال أعداء لبناف
 66/5/6023، عكاظ، جدة

 
 لمقدس "اليونسكو"إلغاء زيارة خبراء  "إسرائيل"الجامعة العربية تدين قرار  .25

وفػػا: أدانػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بشػػدة، قػػرار إسػػرائيؿ إلغػػاء زيػػارة لجنػػة الخبػػراء التابعػػة لممنظمػػة  -القػػاىرة 
الدوليػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ )اليونسػػكو( إلػػى مدينػػة القػػدس، بيػػدؼ دراسػػة حػػاؿ المدينػػة وأسػػوارىا واألمػػاكف 

 ة والدينية فييا.التاريخي
واعتبػػػرت األمانػػػة العامػػػة لمجامعػػػة العربيػػػة، فػػػي بيػػػاف صػػػحافي صػػػدر عنيػػػا، امػػػس، ىػػػذا القػػػرار، اسػػػتخفافا 

 بالمجتمع الدولي وقراراتو.
أف عدـ سماح إسرائيؿ لمجنة خبراء اليونسكو بتنفيذ ميمتيا بمدينة القدس، ىو دليؿ قاطع عمى مدى ›وأكدت 

صػػرارىا الجػػرائـ التػػي ارتكبتيػػا سػػمطا ت االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بحػػؽ المدينػػة ومقدسػػاتيا، وأماكنيػػا التاريخيػػة، وا 
عمى إخفاء حقيقة األوضاع الخطيرة التي تعانييػا المدينػة المقدسػة المحتمػة جػراء سياسػات التيويػد عػف أعػيف 

 ‹.المجتمع الدولي
عاقػػة وصػػوؿ كافػػة المجػػاف التػػي قررتيػػا ا لييئػػات الدوليػػة لالطػػالع وأضػػافت أف إسػػرائيؿ دأبػػت عمػػى رفػػض وا 

 عمى ممارسات إسرائيؿ في مدينة القدس وغيرىا.
 66/5/6023األيام، رام اهلل، 

 
 اإلسرائيمي لم يعد مقبوال في العالم الحديث االحتالل :نبيل العربي .26

اعتبػر األمػيف العػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة نبيػؿ العربػي أف ىنػاؾ نظامػًا جديػدا أتػى بػو : يػو بػي أي -عمػاف 
وأضاؼ أف "مف حؽ الشعوب العربية أف تعيش بسالـ وديمقراطية وحقوؽ انساف  الربيع العربي إلى المنطقة.

 وتدار مف قبؿ شعوبيا".
وتطػػرؽ العربػػي إلػػى الصػػراع الفمسػػطيني ػ اإلسػػرائيمي، قػػائال "عمينػػا أف نػػدرؾ أف الشػػعب الفمسػػطيني عػػاش 

 يمي لـ يعد مقبوال في العالـ الحديث".وأوضح أف "اإلحتالؿ اإلسرائ ويعيش تحت اإلحتالؿ".
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وقػػػػاؿ إف "الوقػػػػت المناسػػػػػب اآلف.. العػػػػالـ العربػػػػي يتغيػػػػػر، وال بػػػػد مػػػػف احقػػػػػاؽ الحقػػػػوؽ المشػػػػروعة لمشػػػػػعب 
 الفمسطيني".

 66/5/6023الحياة، لندن، 
 
 وفد من وزارة الصحة المصرية يطمع عمى الواقع الصحي في غزة  .27

ة المصػػرية إلػى قطػاع غػزة، أمػس الجمعػة، عبػر معبػر رفػػح وصػؿ وفػد مصػري رسػمي مػف وزارة الصػح: غػزة
 البري.

ورأس الوفػػد محسػػف عبػػد العمػػيـ وكيػػؿ وزارة الصػػحة المصػػرية لشػػؤوف الصػػيادلة، حيػػث كػػاف فػػي اسػػتقبالو فػػي 
المعبر مدير عاـ اإلدارة الصيادلة بالوزارة أشرؼ أبو ميادي والذي ثّمػف دور جيػود مصػر فػي دعػـ وتطػوير 

 في قطاع غزة. الخدمات الصحية
واطمع المسؤوؿ الفمسطيني الوفد المصري صورة األوضاع الصحية والخدمات التي تقدميا وزارتػو ومػا حققتػو 

 مف إنجازات طبية في ظؿ التحديات.
 65/5/6023قدس برس، 

 
 وفد من رجال األعمال المغاربة يصل قطاع غزة .28

(، عبػر معبػر رفػح ٘|ٕ٘سػاء اليػـو السػبت )وصػؿ وفػد مػف رجػاؿ األعمػاؿ المغاربػة إلػى قطػاع غػزة، م: غزة
 البري.

وقالت مصادر فمسطينية إف خمسة وعشريف رجؿ أعماؿ مغربي، وصػموا مسػاء اليػـو السػبت إلػى قطػاع غػزة 
 عبر معبر رفح البري، وذلؾ لتمويؿ مشاريع واإلطالع عمى بيئة االستثمار في قطاع غزة المحاصر.

ـّ عػدد آخػر وأضافت المصادر اف النائب في البرلما ف المغربي عيسى كيكي، ترأس الوفد المغربػي والػذي ضػ
 مف النواب وكذلؾ شخصيات اعتبارية مغربية.

وكػػاف مػػف المقػػرر أف يصػػؿ الوفػػد قبػػؿ عػػدة أيػػاـ، لممشػػاركة فػػي ممتقػػى االسػػتثمار بالقطػػاع  فػػي لمعشػػريف مػػف 
ف إغػػالؽ معبػػر رفػػح جػػراء حادثػػة الشػػير الجػػاري بمشػػاركة المئػػات مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ العػػرب واألتػػراؾ، إال أ

اختطػػػاؼ الجنػػػود المصػػػرييف السػػػبعة حالػػػت دوف ذلػػػؾ، ممػػػا دفػػػع المجنػػػة التحضػػػيرية لممتقػػػى االسػػػتثمار الػػػى 
 إلغائو.

 65/5/6023قدس برس، 
 
 وفد المجمس االستشاري لممؤسسات الماليزية يصل غزة  .29

باسػـ "مػابيف"، إلػى قطػاع غػزة عبػر وصؿ وفد مف المجمس االستشاري لممؤسسات الماليزيػة، المعػروؼ : غزة
 (.٘|ٕ٘معبر رفح البري، مساء أمس السبت )

وقالػت مصػادر فمسػطينية إف الوفػػد، المكػوف مػف ثالثػػة وسػبعيف متضػامًنا ماليزًيػا عمػػى رأسػيـ رئػيس المجمػػس 
الشػػيخ عزمػػي عبػػد الحميػػد، وصػػؿ الػػى معبػػر رفػػح ودخػػؿ الػػى القطػػاع، حيػػث كػػاف فػػي اسػػتقباليـ عػػدد مػػف 

 ف الفمسطينييف.المسؤلي
وسػػيفتتح الوفػػد مسػػجد عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز شػػماؿ غػػزة، الػػذي جػػرى بنػػاؤه بتمويػػؿ مػػف الوفػػد، وكػػذلؾ سػػيقـو 
بزيػػارة بيػػوت الفقػػراء التػػي يجػػري ترميميػػا ضػػمف مشػػروع التػػرميـ الممػػوؿ مػػف قبػػؿ المجمػػس، والػػذي يػػتـ تنفيػػذه 
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ف اإلسالمي في قطاع غزة، وأيًضا توزيع كفاالت بالتنسيؽ مع مكتب الشؤوف اإلنسانية التابعة لمنظمة التعاو 
 أيتاـ وتبرعات نقدية لمفقراء.

وقػػػػاؿ الشػػػػيخ عزمػػػػي فػػػػي مػػػػؤتمر صػػػػحفي عقػػػػده عقػػػػب وصػػػػولو الػػػػى المعبػػػػر: "أف الوفػػػػد جػػػػاء مػػػػف مختمػػػػؼ 
المؤسسػػػات الماليزيػػػة تقػػػديرًا لممحبػػػة واألخػػػوة بػػػيف الشػػػعبيف". وأضػػػاؼ: "أف اليػػػدؼ مػػػف ىػػػذه الزيػػػارة تشػػػجيع 

 سالمية والعربية لزيارة غزة ليعود المجد لألقصى".الشعوب اإل
 66/5/6023قدس برس، 

 
 إسرائيمياً  مجموعة سورية تياجم موقعا إلكترونياً  .31

قػػػاؿ خبيػػػر إسػػػرائيمي أمػػػس إف جماعػػػة تطمػػػؽ عمػػػى نفسػػػيا "الجػػػيش اإللكترونػػػي : ا ؼ ب -القػػػدس المحتمػػػة 
توزيع المػاء فػي حيفػا ثالػث أكبػر مػدف اسػرائيؿ. السوري" نفذت قبؿ أسبوعيف ىجوما إلكترونيا استيدؼ نظاـ 

  -وقاؿ مسؤوؿ اسرائيمي "الجيش اإللكتروني السوري يتحرؾ عمى ما يبدو بناء عمى أمر الحكومة السورية". 
 66/5/6023الغد، عمان، 

 
 دولية تحث االتحاد األوروبي عمى الوفاء بالتزاماتو تجاه الفمسطينيين إغاثةوكالة  80 .30

وكالة معونة دولية االتحاد األوروبي امس عمى الوفػاء بتعيػدات  ٓٛحثت مجموعة تضـ  :ويترزر  –راـ اهلل 
قػػدميا العػػاـ الماضػػي بػػدعـ مجتمعػػات فمسػػطينية معرضػػة لمخطػػر جػػراء توسػػع المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية فػػي 

 الضفة الغربية المحتمة.
كػاؼ منػذ أف حػث وزراء خارجيػة االتحػاد وقػاؿ اتحػاد وكػاالت التنميػة الدوليػة فػي تقريػر إنػو لػـ يتخػذ تحػرؾ  

األوروبػػػي إسػػػرائيؿ فػػػي آيػػػار الماضػػػي عمػػػى تخفيػػػؼ القيػػػود المفروضػػػة عمػػػى نمػػػو القػػػرى الفمسػػػطينية وانتقػػػدوا 
 سياسات االستيطاف اإلسرائيمية.

منزؿ لممستوطنيف منذ مػايو  ٓٓٙوأضاؼ تقرير اتحاد وكاالت التنمية الدولية أنو جرى تشييد ما يزيد عمى  
مبنػػى جػػرى تشػػييدىا بتمويػػؿ مػػف االتحػػاد  ٖٓمنػػزال ومبنػػى ممموكػػة لمفمسػػطينييف مػػف بينيػػا  ٖ٘٘نمػػا دمػػر بي

 فمسطينيا. ٗٛٚاألوروبي مما أدى إلى تيجير 
منػػزال جديػػدا لممسػػتوطنيف منػػذ أيػػار الماضػػي أي  ٜٚٙٔوقػػاؿ التقريػػر إف إسػػرائيؿ وافقػػت عمػػى خطػػط لبنػػاء 

 عمييا في العاـ السابؽ. أربعة أمثاؿ عدد المنازؿ التي وافقت
إسػػرائيؿ مسػػؤولة أخالقيػػا وقانونيػػا عػػف رعايػػة »وكتػب تػػوني لػػورنس مػػف منظمػػة المعونػػة الطبيػػة لمفمسػػطينييف  

الفمسطينييف رجػاال ونسػاء وأطفػاال... ودوؿ االتحػاد األوروبػي عمييػا التػزاـ بػأف تتعامػؿ مػع انتياكػات القػانوف 
 يؿ إلنياء السياسات التي تعوؽ النمو الفمسطيني.الدولي وأف تضغط بشكؿ جماعي عمى إسرائ

 66/5/6023الرأي، عمان، 
 
 سوريا و"إسرائيل" ونذر الحرب .32

 مأموف الحسيني
، رغـ "إسرائيؿ"مف الصعب الوصوؿ إلى استنتاج قاطع حياؿ إمكاف اشتعاؿ جبية الجوالف ما بيف سوريا و

لجانبيف، والتي كاف األبرز واألخطر فييا تمؾ تراكـ مؤشرات التصعيد الميداني، شبو اليومي، ما بيف ا
الغارات التي شنيا سالح الجو اإلسرائيمي عمى مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشؽ، وتدمير القوات السورية 
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عربة إسرائيمية تجاوزت خط وقؼ إطالؽ النار في اليضبة المحتمة التي قررت دمشؽ فتح جبيتيا أماـ 
 العربية األخرى. فصائؿ المقاومة الفمسطينية و 

ومرد ذلؾ، ال يعود فقط إلى التغير العممي في الني  السوري الذي كاف يرفض الرد مباشرة عمى أي اعتداء 
المناسبيف، أو إلى اختالؼ وجيات النظر اإلسرائيمية في  "الزماف والمكاف"إسرائيمي، ويصّر عمى اختيار 

ؿ ميزاف القوى العسكري السائد بعد الحديث عف تسّمـ كيفية التعاطي مع الممؼ السوري الممتيب، أو اختال
تماـ صفقة صواريخ ال "ياخونت"سوريا منظومة الصواريخ  ، المتيف تصّعباف عمى "ٖٓٓإس " ػمف روسيا، وا 

)وكؿ قوة عسكرية أخرى(، أف تياجـ مف الجو أىدافًا داخؿ سوريا أو أف تنفذ اجتياحًا مف البحر،  "إسرائيؿ"
نما يتجاوز ذل ؾ إلى الخشية مف التدحرج نحو حرب إقميمية تشارؾ فييا أطراؼ إقميمية، وبروز رزمة مف وا 

التعقيدات اإلقميمية والدولية التي تتسارع عممية انتظاميا في جبيتيف متقابمتيف عمى وقع األحداث السورية 
 ولبناف واألردف.  المتصاعدة وتأثيراتيا البّينة والواضحة عمى الجوار اإلقميمي، وباألخص في العراؽ

وفؽ ما يفيض بو الميداف مف اعتداءات إسرائيمية متكررة، ومف حوادث متتالية في خطوط اليدنة، وبصرؼ 
النظر عف تفاؤؿ رئيس األركاف اإلسرائيمي بني غانتس بتدني احتماالت انفجار حرب شاممة، في ظؿ 

، فإف "إسرائيؿ"لمبنانييف عمى مواجية انشغاؿ الجيش السوري بمحاربة المعارضة المسمحة، وعدـ قدرة ا
الحرب في جبية الجوالف القريبة مف العاصمة السورية، وكذلؾ مف جبيتيف داخميتيف ساخنتيف ىما حوراف 
وريؼ دمشؽ، قد تقع، وبشكؿ مباغت، في أية لحظة، وفؽ ما يقّدر قائد سالح الجو اإلسرائيمي الجنراؿ 

 أمير إيشؿ. 
في  "معيد الواليات المتحدة"لذي لـ يستبعد المحمؿ الروسي فيكتور كريمنيوؾ مف وما يعزز ىذا االحتماؿ ا

عندما يتـ تسميميا ويبدأ في تجميعيا، ىو  "ٖٓٓإسػ"موسكو لجوء تؿ أبيب إليو بيدؼ ضرب منظومات ال
ب العواق"ىرولة رئيس الحكومة اإلسرائيمية ووزير حربو ورئيس أركانو إلى تحذير القيادة السورية مف 

ألية عممية إطالؽ نار جديدة في الجوالف، ومكابرة ىؤالء وغيرىـ مف القادة العسكرييف حياؿ قدرة  "الوخيمة
، بعد أف سبؽ ليذا السالح أف تدرب مف قبؿ عمى مواجية "ٖٓٓإسػ"سالح الجو اإلسرائيمي عمى مواجية ال

 ف. منظومات مشابية موجودة عند حميفات لو مثؿ اليوناف وقبرص وأذربيجا
غير أف كؿ ذلؾ ال يحجب واقع التردد والحيرة واالرتباؾ الذي يمؼ القيادة اإلسرائيمية، ومف خمفيا اإلدارة 
األمريكية التي ال بد مف موافقتيا عمى أي عمؿ عسكري، سواء ضد سوريا أو أي مف حمفائيا، والذي 

ي تنوس الرغبة اإلسرائيمية يعكس، وبشكؿ جمي، عدـ القدرة عمى اتخاذ قرار حاسـ بخصوص سوريا الت
حياليا ما بيف حّدي، الفرصة التي يمكف اقتناصيا لممساىمة الفّعالة في عممية تدمير بناىا العسكرية 

في حرب شاممة في المنطقة، والمخاطر الكبيرة التي ستترّتب  "الناتو"واالقتصادية، كتوطئة لتوريط حمؼ 
ال يمكف توقع سياقاتيا ونتائجيا، وخاصة في ظؿ تيافت عمى مغامرة كيذه يمكف إطالؽ شرارتيا، ولكف 

الغرور الذي يجري عمى ألسنة القادة السياسييف والعسكرييف أماـ التقديرات الواقعية التي أعمنيا قائد سالح 
سالجو، والمحذرة لإلسرائيمييف مف أنيـ  يكونوف مخطئيف إذا تصوروا أف التفوؽ لمصمحتيـ سيتكرر، كما "ٍ

مع حزب اهلل  ٕٙٓٓفي االشتباكات األخيرة مع المسمحيف الفمسطينييف في غزة أو حرب العاـ كاف الحاؿ 
 . ٖٜٚٔ، أو حتى ما شيدوه خالؿ حرب أكتوبر/ تشريف األوؿ "في جنوب لبناف

الجبيات مختمفة، وأنواع المخاطر، والميؿ الزمنية، كؿ شيء يختمؼ . وىذا يستمـز قدرات أخرى "إذ إف 
في حجـ قدرات تفعيؿ نار جوىرية مف جانب سالح الجو، ألف الجبية الداخمية ستصاب، ميما  تمامًا تترجـ
 . "دافعنا عنيا
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عمى أية حاؿ، وبانتظار ما تحممو األشير واألسابيع، وربما األياـ المقبمة مف تطورات ومفاجآت، فإف المثاؿ 
نية مع األوضاع المتدحرجة في سوريا، األبرز لمرؤية اإلسرائيمية المرتبكة حياؿ تعاطي الدولة الصييو 

والمنطقة عمومًا، يمكف العثور عميو لدى رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابؽ، المواء )احتياط( 
عاموس يادليف الذي يمكف تمخيص مقاربتو بما يمي: إف تؿ أبيب حددت أربع منظومات سالح تمزميا 

 -ف الثمف: منظومات الدفاع الجوي المتطورة، صواريخ أرضبالعمؿ عمى وقؼ نقميا إلى حزب اهلل ميما كا
 بحر )ياخونت( والسالح الكيميائي.  -أرض بعيدة المدى، صواريخ شاطئ 

خطرة جدًا بالنسبة إليو . واألمر ذاتو ينطبؽ عمى حزب اهلل الذي يريد  "إسرائيؿ"لذا، فإف المواجية مع 
يربطو بإيراف، وكذلؾ األمر بالنسبة إلى اإليرانييف  الحفاظ عمى عمقو االستراتيجي وعمى الجسر الذي

 المعنييف بالحفاظ عمى أضالع مثمث التحالؼ، وبحماية البرنام  النووي العسكري كمصمحة عميا. 
ومع ذلؾ، وعمى رغـ إمكاف الرد السوري مف خالؿ منظمات صغيرة مف دوف تبني ذلؾ، يصح االفتراض، 

ينتِو، ال تكتيكيًا وال استراتيجيًا، في المدى القصير، ما يفرض عمى  حسب ما يرى يادليف، بأف الحدث لـ
، وفؽ ما يرى، اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة حياؿ كيفية مواجية حيازة حزب "إسرائيؿ"أصحاب القرار في 

اهلل منظومات سالح متطورة وحرجة، وخاصة أف فرضية حرية العمؿ النسبية ىي مجرد وىـ وذخر متآكؿ، 
ف الضغط المتراكـ عمى القيادات في الطرؼ اآلخر )سوريا وحزب اهلل( الذي يمكف أف يدفعو إلى فضاًل ع

لى رد واسع متدحرج نحو تصعيد خطر.  نقطة انكسار، وا 
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  ياسر الزعاترة
لسياسية التي يطمقيا أركاف الساحة السياسية واألمنية والعسكرية قمنا مرارا إف ثمة تناقضا في التصريحات ا

اإلسرائيمي حياؿ سوريا، إذ يمكف لشبيحة بشار في الداخؿ والخارج أف يستشيدوا ببعض التصريحات التي 
تشير لعداء الصياينة لنظاميـ الحبيب، في ذات الوقت الذي يمكف لمؤيدي الثورة أف يسوقوا الكثير مف 

 مى العكس. الدالئؿ ع
ما إف احتفؿ بعض مؤيدي الثورة بالتصريحات التي نسبتيا التايمز المندنية لمسؤوؿ أمني إسرائيمي كبير، 
والتي تتحدث عف تفضيؿ بقاء بشار عمى مجيء إسالمييف متشدديف لمسمطة، حتى جاءت تصريحات أخرى 

ض مؤيدي النظاـ إلى استخداـ ذلؾ لموشيو يعموف ووزير آخر تنفي ذلؾ، وتذىب في اتجاه آخر، ما دفع بع
في سياؽ مف االستخفاؼ باحتفاؿ بعض مؤيدي الثورة بكالـ التايمز، والتأكيد مف جديد عمى نظرية المؤامرة 

 الكونية ضد نظاـ المقاومة والممانعة!! 
اـ أف حيف كتبنا عف الموقؼ اإلسرائيمي مف بشار بعد ما نقمتو التايمز، قمنا بوضوح إف بوسع مؤيدي النظ

يستندوا إلى تصريحات أخرى معاكسة، وقمنا إف ما نستند إليو في تقدير الموقؼ ال يتعمؽ بما ذكرتو التايمز، 
وال أي مسؤوؿ إسرائيمي، بؿ بتحميؿ دقيؽ لعموـ الموقؼ مف خالؿ الممارسة العممية. يشار ىنا إلى أف 

حات تخص الشأف السوري، لكف ذلؾ لـ نتنياىو كاف قد طالب الوزراء في حكومتو بعدـ إطالؽ أية تصري
يوقؼ التسريبات والتصريحات، أكاف مف سياسييف، أـ مف محمميف وصحفييف، وصوال إلى مسؤوليف أمنييف 
وعسكرييف. وىي في العموـ تعكس اجتيادات سياسية، لكف الموقؼ الحقيقي ىو ما تبموره المؤسسة السياسية 

 ُيعبَّر عنو مف خالؿ التواصؿ مع الجيات المؤثرة.  واألمنية والعسكرية، ويصبح موقفا رسميا
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ىنا نقوؿ بوضوح إف قراءة الموقؼ اإلسرائيمي مف النظاـ السوري، ومما يجري في سوريا ال يمكف أف تتـ 
بدقة مف دوف النظر إلى الموقؼ األمريكي، إذ أف واشنطف ال يمكف أف تتحرؾ في ممؼ كيذا مف دوف 

ال تتحرؾ شرؽ أوسطيا إال بناء عمى رغبة تؿ أبيب. الموقؼ األمريكي عمميا ىو  موافقة إسرائيمية، ىي التي
الموقؼ اإلسرائيمي، وىو منذ البداية عمؿ عمى إطالة أمد النزاع في سوريا مف خالؿ السماح بمد الثوار 

ف سمحت بالصمود، فيما تضيؽ الخناؽ عمى الن ظاـ بأسمحة ال تكفي لمحسـ )مف القوى الداعمة طبعا(، وا 
 بعض الشيء، بحيث ال يتمكف مف إجياض الثورة. 

الرؤية التي تقؼ خمؼ ذلؾ كانت في البداية تدمير سوريا مف أجؿ إشغاليا بنفسيا لعقود، وذلؾ قبؿ أف 
خراجيا مف معادلة  يتبيف أف الموقؼ يمكف أف يكوف أفضؿ مف ذلؾ بكثير، إذ يجمع إلى تدمير سوريا وا 

ذلؾ استنزافا إليراف )سياسيا وماليا(، وكذلؾ لحزب اهلل الذي تحوؿ حزبا طائفيا  القوة اإلقميمية؛ يجمع إلى
مكروىا عند غالبية األمة؛ كما سيدتو إيراف. ثـ ىناؾ استنزاؼ تركيا التي بدأت تشكؿ إزعاجا لتؿ أبيب في 

ومنعا لتمدده نحو السنوات األخيرة. وىي كذلؾ استنزاؼ لمربيع العربي وتيديد لمكتسباتو اآلنية والقادمة، 
 دوؿ ال مصمحة لتؿ أبيب في وصولو إلييا بسبب مواقفيا السياسية )الدوؿ إياىا تفعؿ ذلؾ مف تمقاء نفسيا(. 
وال تسأؿ بعد ذلؾ عف فتنة سنية شيعية قد تؤدي إلى اقتتاؿ وربما تقسيـ لسوريا والعراؽ، وىي فتنة 

مؤتمر ىرتسيميا األخير الذي يعتبر أىـ مؤتمر  ستستنزؼ مقدرات األمة. ونتذكر في ىذا السياؽ توصية
يستشرؼ التحديات التي يواجييا الكياف الصييوني خالؿ األعواـ المقبمة، حيث تحدثت التوصية عف تشجيع 
فتنة سنية شيعية. إنيا أرباح صافية يجنييا الصياينة مف حرب ال يدفعوف فييا قرشا واحدا، ولذلؾ فإف 

ألمثؿ الذي ال ينبغي التخمي عنو، وىو ما يترجـ مف خالؿ السموؾ األمريكي استمرار النزيؼ ىو الحؿ ا
 الذي تمميو المصالح الصييونية ولوبياتيا. 

أما تفضيؿ بقاء بشار بعد ىذا االستنزاؼ الذي يطوؿ وينبغي أف يطوؿ ما أمكف، فيتمثؿ في الخوؼ مف 
ى نظاـ سياسي يعبر عف ىواجس الشعب قضيتيف، األولى أف تأتي جماعات إسالمية إلى السمطة، أو حت

الذي يرفض وجود الكياف مف األصؿ، أما الثانية فتتمثؿ في الخوؼ مف سقوط الدولة في ىاوية الفوضى 
التي تستغميا جماعات جيادية في مياجمة الكياف الصييوني. ولذلؾ يفضموف بقاء بشار ضعيفا ومنيكا كما 

 ”. ثوار إسالمييف منتصريف وىائجيف“األمريكاف، بدؿ قاؿ دانياؿ بايبس، كبير منظري الصياينة 
إف إسرائيؿ مستعدة "وفي ىذا السياؽ جاء تصريح قائد القوات الجوية اإلسرائيمية الذي قاؿ، بحسب رويترز 

لمياجمة سوريا لمنع وصوؿ أسمحة متطورة إلى المقاتميف الجيادييف أو حزب اهلل في لبناف في حالة سقوط 
 . "سدالرئيس بشار األ

إنيا الخالصة التي تعبر عنيا وقائع السياسة بعيدا عف تصريح مف ىنا وآخر مف ىناؾ، مع أف أكثرىا بات 
يؤكد ما ذكر آنفا، لكننا نتحدث في سياؽ التحميؿ حتى ال يرد عمينا أحدىـ بتصريح آخر. يبقى القوؿ إف 

شعب السوري الذي خرج يطمب وضع الحب صافيا في طاحونة العدو مف خالؿ ىذا الصراع ليس ذنب ال
نما ىو ذنب الطاغية ومف وقفوا معو ودعموه بدوافع تتراوح  الحرية والتعددية مثؿ سائر الشعوب األخرى، وا 

 .بيف طائفية ومذىبية وحزبية ال تمت إلى األخالؽ بصمة
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كشفت بعض المواد المتعمقة بموازنة األمف اإلسرائيمية توجيًا واضحًا لدى دوائر صنع القرار في تؿ أبيب 
إلعادة بناء الجيش اإلسرائيمي عبر تبني عدد مف التغييرات التي تأخذ بعيف االعتبار التحوؿ الذي طرأ عمى 

في الوقت  "إسرائيؿ"نب التحوؿ في طابع التحديات التي تواجييا العقيدة القتالية لمجيش اإلسرائيمي، إلى جا
 الحالي. 

تعتمد في إدخاؿ ىذه التحوالت عمى الطفرة  "إسرائيؿ"ويتضح مف خالؿ الجدؿ الدائر في تؿ أبيب حاليًا إّف 
الية لمجيش التي حققتيا في مجاؿ صناعة التقنيات المتقدمة. وقد بات واضحًا أّف أىـ تحّوؿ عمى العقيدة القت

 "إسرائيؿ"اإلسرائيمي يتمثؿ في توظيؼ الفضاء اإللكتروني في الجيد الحربي اإلسرائيمي. صحيح إّنو سبؽ لػ
ىذا الفضاء في جيدىا الحربي واالستخباري، لكف الجديد اآلف يتمّثؿ في توافؽ  ٜٕٓٓأف وّظفت منذ العاـ 

 . "المعادية"حرب اإللكترونية ضد األطراؼ النخب السياسية والقيادات العسكرية عمى منح أفضمية لم
 

 ىجمات بدون أثر
في  استراتيجيةتوّظؼ عمى نطاؽ واسع الفضاء اإللكتروني في محاولة تحقيؽ أىداؼ  "إسرائيؿ"لقد تبّيف أّف 

دة تمّكنت بالتعاوف مع الواليات المتح "إسرائيؿ"، فمـ يعد سرًا أّف واستراتيجيةمحاولتيا تحقيؽ أىداؼ تكتيكية 
، وذلؾ عاـ  ؛ وذلؾ ٜٕٓٓمف إعطاب أجيزة الطرد المركزي التي تعتمد عمييا إيراف في تخصيب اليورانيـو

ولـ يتردد وزير الحرب اإلسرائيمي الحالي موشيو يعموف في االعتراؼ «. Stuxnet»عبر استخداـ فيروس 
ومات حواسيب إيرانية حساسة في ىي المسؤولة عف اليجمة اإللكترونية التي تعّرضت ليا منظ "إسرائيؿ"بأّف 

 «. Flame»، وذلؾ عبر استخداـ فايروس ٕٕٔٓحزيراف 
عمى التسمؿ إلكترونيًا إلى منظومات التحكـ المسؤولة عف توجيو  "إسرائيؿ"في الوقت ذاتو، فقد أقدمت 

وية السورية بالقرب الدفاعات الجوية السورية عشية الغارة التي نّفذتيا الطائرات اإلسرائيمية عمى المنشأة النو 
، وأبطمت عمؿ ىذه المنظومات حتى تقمِّص فرص ٕٙٓٓ، شماؿ شرؽ سوريا في أيموؿ "دير الزور"مف 

تعرُّض الطائرات المغيرة لنيراف الدفاعات الجوية السورية. وفي كؿ ىذه الحاالت، لـ يكف مف السيولة أف 
ىذه اليجمات، لكف مّما ال شؾ فيو إّف الحرب  يتـ تقديـ أدلة قطعية تثبت مسؤولية تؿ أبيب عف تنفيذ مثؿ

اليجومية، حيث يتـ توظيؼ الفضاء اإللكتروني  "إسرائيؿ" استراتيجيةاإللكترونية غدت جزءًا ال يتجزأ مف 
 . شاممة اعتمدتيا تؿ أبيب استراتيجيةفي الجيد الحربي ضمف 

أّف الفضاء اإللكتروني بات يمّثؿ  ٜٕٓٓلقد أقدـ الجيش اإلسرائيمي عمى خطوة ميمة جدًا عندما أعمف عاـ 
، والتي تتبع "ىيئة الحرب اإللكترونية"العممياتية. واستنادًا إلى ذلؾ أقاـ الجيش  االستراتيجيةإحدى المجاالت 

ىيئة أركاف الجيش اإلسرائيمي، بحيث أّف ميمة ىذه الييئة تتمّثؿ في تنسيؽ وتخطيط العمميات الحربية في 
، التابعة "ىيئة الحرب اإللكترونية"، وىي في ذلؾ تقتفي أثر الواليات المتحدة التي دشنت الفضاء اإللكتروني

 لوزارة الدفاع األمريكية.
تنطمؽ مف افتراض مفاده أّنو كمما تعاظمت درجة توظيؼ التقنيات  "إسرائيؿ"الخشية مف رد القوة بالقوة إّف  

العسكرية والمدنية الحساسة، كمما زادت فرص انكشافيا  المتقدمة في تشغيؿ مرافؽ البنى التحتية والمؤسسات
التي قد ال تؤدي فقط إلى توقؼ عمؿ ىذه المرافؽ وتمؾ المؤسسات مّما  "المعادية"أماـ اليجمات اإللكترونية 

ينت  عنو شمؿ الحياة في الكياف الصييوني، بؿ يمكف أف تؤدي أيضًا إلى سقوط عدد كبير مف القتمى في 
 ف والعسكرييف. صفوؼ المدنيي
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تكبُّدىا جراء  "إسرائيؿ"ومف األىمية بمكاف أف نشير ىنا إلى مثاؿ بسيط يوضح حجـ األضرار التي تخشى 
ىجوـ إلكتروني يستيدؼ مرافؽ البنى التحتية لدييا، أال وىي األضرار الناجمة عف مياجمة ىيئة التحكـ 

 المحوسبة التي تشغؿ نظاـ اإلشارات المرورية فييا. 
حّذر أكثر مف مسؤوؿ إسرائيمي أّف أّي طرؼ معاد بإمكانو الولوج إلى وحدات التحكـ اإللكتروني في  فقد

نظاـ اإلشارات المرورية يمكنو أف يتسبب في موت مئات اإلسرائيمييف في دقائؽ، حيث بإمكاف ىذا الطرؼ 
ارات المرورية في تغيير إعدادات ىذه الوحدات، بحيث يتـ تشغيؿ األضواء الخضراء في نظاـ اإلش

االتجاىات المتعاكسة في الوقت نفسو، مّما يعني سقوط عدد كبير مف القتمى والجرحى في حوادث طرؽ 
 مؤكدة. 

إّف األضرار الناجمة عف مياجمة ىيئة التحكـ المحوسبة التي تشغؿ نظاـ اإلشارات المرورية تعتبر بسيطة 
أف تتمكف  "إسرائيؿ"حيوية، فعمى سبيؿ المثاؿ تخشى  مقارنة باألضرار الناجمة عف استيداؼ مرافؽ أكثر

مف الولوج إلى ىيئات التحكـ المحوسبة في مطار بف غوريوف والتسبب في حوادث تصادـ  "معادية"أطراؼ 
بيف الطائرات المقمعة أو اليابطة، أو التشويش عمى النظـ التي تتحكـ في مستوى ارتفاع الطائرات أثناء 

حتى تصطدـ ببعضيا البعض، أو جعميا تصطدـ بعوائؽ طبيعية. وبوساطة اآللية  اقتالعيا أو طيرانيا
ذاتيا، باإلمكاف المّس بشكؿ جدي بتزويد اإلسرائيمييف بالكيرباء والماء وخدمات االتصاؿ المختمفة. وما 

ت تحكـ ينطبؽ عمى المرافؽ المدنية يمكف أف ينطبؽ عمى المرافؽ العسكرية المختمفة التي توّجو عبر ىيئا
أف يتـ  "إسرائيؿ"محوسبة، وتحديدًا مجمعات الصناعة العسكرية المختمفة، فعمى سبيؿ المثاؿ تخشى 

التشويش عمى نظاـ رقابة وتحكـ في مصنع ينت  وسائؿ قتالية بشكؿ يؤدي إلى تفجيره، عالوة عمى التأثير 
 "إسرائيؿ"سكرية أو مدنية تعود لػعمى ىيئات التحكـ المرتبطة بوسائؿ الدفاع الجوي كي تستيدؼ طائرات ع

 نفسيا.
لحرب إلكترونية إلى حد الخوؼ مف إمكانية أف تتمكف  "الكارثية"ويبمغ الفزع الصييوني مف النتائ   
كيماويات، والتي يمكف أف و مف الوصوؿ إلى النظـ المحوسبة التي تشغؿ مصانع البتر  "األطراؼ المعادية"

فييا ينت  عنيا سحب مف الغازات السامة التي تؤدي إلى عدد  تؤدي إلى حدوث تفاعالت غير مرغوب
 كبير مف القتمى، فضاًل عف الكوارث البيئية التي يمكف أف تنت  عف ذلؾ. 

 
 آليات دفاعية

التي تولي كؿ ىذا االىتماـ في توظيؼ الحرب اإللكترونية في جيدىا الحربي، تعي أّنو مف  "إسرائيؿ"إّف  
يا في يوـ مف األياـ بنفس اآلليات التي تتبعيا في الفضاء اإللكتروني. ولتالفي الممكف أف يتـ استيداف

، والذي تّمت اإلشارة إليو سابقًا، فقد بمور الكياف الصييوني "إسرائيؿ"سيناريو الرعب، الذي تخشاه 
 دفاعية شاممة في الفضاء اإللكتروني.  استراتيجية

الييئة القومية "ائيمي بنياميف نتنياىو عف تدشيف ما يعرؼ بػأعمف رئيس الوزراء اإلسر  ٕٔٔٓأيار  ٛٔففي 
، وىدفيا األساس اتخاذ االستعدادات الدفاعية التي تمّكف مف حماية الفضاء اإللكتروني "لمحرب اإللكترونية

 وحماية البنى التحتية والمرافؽ المدنية والعسكرية المرتبطة بو. 
الييئة ىو توسيع قدرات الدفاع في مواجية حرب إلكترونية سواء وحسب اإلعالف، فإّف اليدؼ مف إقامة ىذه 

التي تشّف مف قبؿ دوؿ، أو منظمات. وتعتبر الييئة مسؤولة عف جميع األذرع العسكرية والمدنية المشاركة 
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، التابعة لجياز المخابرات الداخمية "السمطة الرسمية لحماية المعمومات"في ىذا الجيد، وتعمؿ بتنسيؽ مع 
 ، التي توفر خدمة تصفح لموزارات والمؤسسات التابعة ليا. "تييال"، وشركة "اباؾالش"

إّف القائميف عمى الييئة يدركوف أّف التحدي األبرز أماميـ يتمّثؿ في تصميـ منظومة دفاع إلكترونية 
نية متكاممة، مع العمـ أّف بمورة مثؿ ىذه المنظومة يتطّمب تنسيؽ وتعاوف كامؿ بيف المؤسسات المد

والعسكرية، وذلؾ بخالؼ ما يتعمؽ بالمجاؿ الحربي التقميدي، الذي تنفرد بإدارتو المؤسسة األمنية. وتنطمؽ 
الييئة الجديدة مف افتراض مفاده أّف التنسيؽ والتعاوف بيف المؤسسات األمنية والمدنية أمر بالغ األىمية ألنو 

 ف البنى التحتية العسكرية والمدنية. مف الصعب التمييز والتفريؽ في الفضاء اإللكتروني بي
في الوقت ذاتو، فإّنو عمى الرغـ مف أّف المؤسسة األمنية ىي التي توّجو الحرب اإللكترونية ضد األطراؼ 
الخارجية، إاّل أّنيا تدرؾ أّف تحسيف القدرات الدفاعية يتطّمب تعاوف وتنسيؽ مع القطاع الخاص، ال سيما 

مى اعتبار أّف لدييا قدرات وكفاءات كبيرة في مجاؿ التعامؿ مع الفضاء شركات التقنية المتقدمة، ع
 اإللكتروني. 

لدرجة أّف ىناؾ دعوات داخؿ المؤسسة األمنية ولجنة  "إسرائيؿ"لقد وصؿ االىتماـ بالحرب اإللكترونية في 
بمورت في مطمع  الخارجية واألمف التابعة لمكنيست إلى إعادة صياغة العقيدة األمنية اإلسرائيمية التي

 خمسينيات القرف الماضي كي تتالئـ مع الحرب في الفضاء اإللكتروني.
 66/5/6023، عّمان السبيل،

 
 «مقياس حّماد لمرجولة» .35

 عريب الرنتاوي
، يقترح مرسموىا مف المثقفيف ”عريضة“ال يكاد يمضي أسبوع واحد، دوف أف يصمني مشروع بياف أو 

، توقيعيا مف عدد مف المثقفيف والكتاب والناشطيف الفمسطينييف في الداخؿ والناشطيف الفمسطينييف في قطاع
أما القاسـ المشترؾ ليذه البيانات والعرائض، فغالبًا ما يتركز حوؿ انتياكات حقوؽ اإلنساف في  والشتات..

 القطاع مف قبؿ حكومة حماس أو بعض أجيزتيا وأذرعيا وكتائبيا. 
كاتب ومثقؼ وأكاديمي لمتحقيؽ لدى أجيزة حماس  "استدعاء"كرت آخر العرائض التي وقعتيا، استن

الدكتور إبراىيـ أبراش، ليس إرىابيًا، وال ناشطًا سمفيًا متيمًا بخطؼ جنود مصرييف أو إطالؽ النار  األمنية..
 الدكتور أبراش .."إسرائيؿ"عمييـ في قطاع غزة، وىو ليس مف العامميف لتخريب اتفاؽ التيدئة بيف حماس و

 ُيستدعى لمتحقيؽ فيما يقوؿ ويكتب، وليذا استحؽ استدعاؤه، غضبنا وتنديدنا واستنكارنا. 
، يمقي كممة في حفؿ تخري  دفعة مف "الجنراؿ فتحي حّماد"قبؿ أياـ، كاف وزير داخمية الحكومة المقالة، 

نسوب م"تحدث بانفعاؿ ونزؽ، حتى كادت عروقو تنفجر لفرط غضبو، عمى انخفاض  شرطة حماس..
ارتفاعًا وانخفاضًا،  "المنسوب"في قطاع غزة، وىو أصدر تعميماتو لرجاؿ الشرطة بمراقبة ىذا  "الرجولة

عناء العبث برجولة الغزييف، ممف قرروا إطالة شعورىـ أو ارتداء  "تسّوؿ لو نفسو"ومالحقة كؿ مف 
ندري إف كاف الوزير يمتمؾ مقياسًا  وال ، أو غير ذلؾ مما يعتبره الرجؿ مّسا برجولتو.."السراويؿ الساحمة"

، "مقياس حّماد لمفحولة"محددًا لمرجولة، وما إذا كاف مف الالئؽ أف نقترح عميو مقياسًا لمفحولة يحمؿ اسمو: 
 عمى طريقة ريختر ومقياسو الشيير. 

يره لحممة ، في سياؽ تبر "ومف المؤمنيف رجاٌؿ.."وأبشع ما ورد عمى لساف الوزير استشياده باآلية كريمة: 
لمرجولة، كتمؾ التي جاىر بيا، ومخرجًا  "تصنفيات محددة"قياس رجولة الغزييف، مفترضًا أف اآلية وضعت 
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انظروا كيؼ يفضي ضيؽ األفؽ، إلى  .."صدقوا ما عاىدوا اهلل عميو"في الوقت نفسو، النساء مف دائرة 
 يسرىا عمى الفيـ والتوافؽ واإلجماع. تضييؽ المعاني األوسع، حتى ألكثر النصوص الدينية انتشارًا، وأ

، طاردت في "ارفع سروالؾ"، أو تمييدًا ليا، كانت حماس أطمقت حممة "مراقبة منسوب الرجولة"قبؿ حممة 
، حتى أنيا مّزقت عمييـ مالبسيـ في األزقة والشوارع، "البنطمونات الساحمة"سياقيا شّبانا غزييف يرتدوف 
 بحقوؽ أبناء القطاع وكرماتيـ وحرياتيـ.  وبصورة ميينة ومذلة، وال تميؽ

ألقت القبض عمييـ في  ، تشبيًا بالنساء.."الشعور المسترسمة"قبميا، كانت شرطة حماس، تطارد أصحاب 
وتكبد اإلذالؿ واإلىانة والضرب  الجدد.. "المطاوعة"الشوارع، ومف كاف حظو منيـ عاثرًا، وقع بيف براثف 

، حيث كاف النصؼ اآلخر يترؾ عمى حالو، إمعانًا ”نصؼ شعر رأسو“عف  والرفس وأقذع العبارات، فضالً 
ولـ يبؽ سوى أف تكرس شرطة حماس ومطاوعتيا، يوـ االثنيف مف كؿ أسبوع )اليـو  في التشويو واإلذالؿ..

التقميدي لعطمة الحالقيف في بالدنا(، لمطاردة الحالقيف وأصحاب الصالونات، تمامًا مثمما كانت تفعؿ 
 اف في كابوؿ وقندىار. طالب

وانظروا في الحمالت التي تشنيا بعض أجنحة حماس وتياراتيا، ضد الشاب الغزي محمد عساؼ، الذي لمع 
، بعد أف غنى لفمسطيف وأعاد االعتبار لمميجنا والعتابا والمواويؿ الشعبية "آراب أيدوؿ"نجمو في برنام  

والـ وفضاءات، لـ يتعمـ فقياء الكتاتيب فنوف التعامؿ معيا إلى ع "قطاعو"الفمسطينية، فكاف سفيرًا لبالده و
 والوصوؿ إلييا، بعد أف فقدوا نعمة البصر والبصيرة. 

ىو غيض مف فيض الممارسات الالأخالقية )والمفتقرة لمرجولة عمى حد تعبير ناشطة غّزية( التي تمارسيا 
لحرية وكرامة وحقوؽ المواطف ىي نماذج لالنتياكات الصارخة  شرطة حماس بحؽ أبناء شعبيا..

لقد  لحكـ الشرع والشريعة، كما تقرأه بعض أكثر تيارات حماس، غموًا وتطرفًا.. "بروفات"ىي  الفمسطيني..
الشواطئ  "تنظيؼ"الطالبات والمدرسات والمحاميات، و "تحجيب"بدأوا بالفصؿ في المدارس بيف الجنسيف، و

أية  ليـ عمى الشواطئ وفي المقاىي..امعيـ أثناء تجو  "قود نكاحيـع"مف الزائريف الذيف لـ يتمكنوا مف حمؿ 
أية ىدية تقدميا حماس لإلخواف المسمميف الذي مازالوا  أي نظاـ ُيراد فرضو عمى شعبنا؟.. عقمية ىذه؟..

 مف ذا الذي يريد طالباف جديدة فوؽ رأسو؟.. مف ذا الذي يريد إعادة ىذا النموذج؟.. بعيديف عف السمطة؟..
لممعارضات اإلخوانية واإلسالمية عمومًا، وىي التي تثبت  "خطاب الحقوؽ والحريات"ف ذا الذي سيصدؽ م

 صبح مساء، بأنيا صاحبة خطاب مزدوج، واحد لممعارضة والثاني لمسمطة؟. 
لف يرتضي العيش  .."المتخمفة"و "البدائية"شعب غزة، مثؿ شعب مصر وتونس، لف يرضخ ليذه األحكاـ 

وىا ىو بمثقفيو وحقوقيو ونشطائو وجماىيره، يقاوـ الظالـ والظالمية، حتى  البتزاز والتكفير..تحت سيؼ ا
أف بعض تيارات حماس وأجنحتيا، بدأ يعبر عمنًا عف غضبو ليذه الممارسات الشاذة، ويدرجيا خارج 

 القانوف وبالضد منو...
أو ابتزاز، فقد أظير القوـ شغفًا  شعب غزة، سيتصدر ليذه الموجة الظالمية، مف دوف خشية مف اتياـ

إطالة  عثـ مف قاؿ أف المقاومة تتعارض م بالسمطة والتسمط، أكبر مف شغفيـ بالمقاومة وتعمقيـ بيا..
مف قاؿ  مف قاؿ أف المقاومة ال تخاض إال بالدشاديش والمحى المسترسمة.. الشعر أو تقصير السرواؿ..
 ف قاؿ أف إنيـ عمى ىدى وأف اآلخريف عمى ضالؿ؟. ، م"كفار قريش"أنيـ مسمموف وأف اآلخريف 

التقاعد "مف مصمحة حماس )ومف مصمحتنا(، أف تتوقؼ عف ىذه الممارسات، وأف تحيؿ وزير داخميتيا إلى 
فالشعب  ، وأف توفر ضمانات حرية الرأي والتعبير والحريات الشخصية والعامة.."المتأخر عمى أية حاؿ
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مئات السنيف، وسيحفظيا، وىو ليس بحاجة لفقياء الظالـ، لكي يرشدوه سواء الفمسطيني ظؿ عمى تعدديتو ل
 السبيؿ.

 66/5/6023، الدستور، عّمان
 
 "إسرائيل"أنا أنفق دفاعا عن  .36

 د. عبد الستار قاسـ
% وذلؾ لرفع مساىمة الضرائب في ٔرفعت السمطة الفمسطينية في راـ اهلل الضريبة المضافة مجددا 

كما في كؿ األرض، الشعب، الناس العاديوف ىـ الذيف يتحمموف أعباء الضرائب، وكمما ميزانيتيا العامة. 
 ارتفعت الضرائب ارتفعت األثماف أو األسعار، وارتفعت تكاليؼ المعيشة. 

. إذا ولد طفؿ فمسطيني اآلف "إسرائيؿ"الميـ أف جزءا كبيرا مف ميزانية السمطة يتـ إنفاقيا في أوجو تخدـ 
طيني يغذي المعمومة التي تشمؿ اسـ الطفؿ ومكاف والدتو ورقـ ىويتو بالحاسوب لنقميا ىناؾ موظؼ فمس

ذا غير شخص لوف سيارتو فإف ىنالؾ فمسطينيا ينقؿ المعمومة عبر الشبكة إلى  مباشرة إلى الصياينة؛ وا 
ذا أرسؿ ولد يعمؿ في قطر بعض الماؿ ألمو عبر المصرؼ فإف المعمومة تنتقؿ فور  ا إلى الصياينة؛ وا 

ذا رخص أحدىـ سالحا لمدفاع عف نفسو أو ليتغاوى بو فإف الجيات األمنية  النظاـ المالي الصييوني؛ وا 
ذا قذؼ فمسطيني مستوطنا بحجر فإف أجيزة فمسطينية تيب لمبحث عنو  الصييونية شريكة بالترخيص؛ وا 

ذا قتؿ فمسطيني إسرائيمياً   لخ. فإف أجيزة أمف السمطة تستنفر، ا ومعاقبتو، وا 
في  "إسرائيؿ"المعنى أف السمطة الفمسطينية توظؼ جزءا كبيرا مف األمواؿ التي تجبييا مف المواطنيف لخدمة 

النواحي المدنية التي تبقي لدييا كافة المعمومات عف الفمسطينييف، ولمدفاع عف أمنيا وأمف المستوطنيف. إذا 
انية العامة، والرواتب التي يحصؿ عمييا موظفوف اخذنا بعيف االعتبار مخصصات األجيزة األمنية مف الميز 

في األجيزة المدنية لقاء أعماؿ يقوموف بيا خدمة لدوائر المعمومات اإلسرائيمية، فأنا أكوف قد ساىمت 
التي تحتؿ أرضنا وتشرد شعبنا وتقتؿ أبناءنا  "إسرائيؿػ"% مما يترتب عمي مف ضرائب خدمة لٓ٘بحوالي 

ارنا وتنشر الرعب واألحزاف واآلالـ في أجساد ونفوس شعبنا عمى مدى عشرات وتيدـ بيوتنا وتقتمع أشج
 السنيف. 

% مف النفقات، وبيذا يصبح الفمسطينيوف في ٓ٘إذا توقفت عف تقديـ خدمات لمصياينة فإنني سأوفر 
الضفة الغربية في وضع مالي أفضؿ يخفؼ كثيرا مف نشاطات االستعطاء والتسوؿ. قاؿ سبحانو وتعالى: 

ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َكَمَثِؿ َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَؿ ِفي ُكؿِّ ُسْنُبمَ  َوالمَُّو  *ٍة ِماَئُة َحبٍَّة َمَثُؿ الَِّذيَف ُيْنِفُقوَف َأْمَواَلُي
ة أخرى تتصدر ( لكف أحد الجيابذة يقوؿ إف ىناؾ آئَٕٙوالمَُّو َواِسٌع َعِميـٌ )البقرة،  *ُيَضاِعُؼ ِلَمْف َيَشاُء 

رَّاِء َواْلَكاِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النَّاِس  َوالمَُّو ُيِحبُّ  *الموقؼ اآلف وىي: الَِّذيَف ُيْنِفُقوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّ
( وأضاؼ: نحف ببساطة كاظموف لمغيظ عافوف عف الناس. أو بمغتي، نحف ٖٗٔاْلُمْحِسِنيَف )آؿ عمراف، 

  والوطف والشعب واألجياؿ القادمة.نخوف اهلل
 65/5/6023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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