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 "الدولة القومية للشعب اليهودي" "إسرائيل"يضمن  أساسيقانون  أنوي سن  : نتنياهو .0

أ.ف.ب: أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، انه يسعى لسن  ،"األيام" -القدس
ئيل ستحافظ دومًا وقال إن "دولة إسرا قانون أساسي يكرس إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي".

 على مساواة كاملة في الحقوق الفردية والمدنية لجميع المواطنين، يهودًا وغير يهود على حد سواء".
وأضاف "أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن مكانة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي 

 على الصعيد القانوني".
لى دار االستقالل )حيث تم اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل(، ، إأمسوقال أثناء الزيارة التي قام بها 

"ميثاق االستقالل يحدد بأن الهوية الوطنية اليهودية هي حجر األساس لدولة إسرائيل. لألسف 
الشديد، كما شهدنا مجددا في اآلونة األخيرة، هناك من ال يعترف بهذا الحق الطبيعي، وهذه 
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التاريخية واألخالقية والقانونية لوجود دولة إسرائيل بصفتها الدولة األطراف تريد أن تتحدى األسباب 
 القومية لشعبنا".

حدى المهام الرئيسية التي تلقى على عاتقي بصفتي رئيس الوزراء لدولة إسرائيل هي  وأضاف "وا 
 تعزيز مكانة الدولة بصفتها الدولة القومية لشعبنا. لذا، أنوي سن قانون أساسي في الكنيست يضمن
مكانة إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي على الصعيد القانوني. أؤمن أن المقّوم األكثر أساسًا 
في حياتنا الوطنية سيحظى بمزايا دستورية، مثله مثل المقومات األساسية األخرى التابعة لنظامنا 

 والتي شرعت حتى اليوم في القوانين األساسية في الكنيست".
"دولة إسرائيل ستحافظ دوما على مساواة كاملة في الحقوق الفردية والمدنية لجميع  وزعم نتنياهو أن

المواطنين، يهودا وغير يهود على حد سواء، في الدولة اليهودية الديمقراطية، وفعال، في إسرائيل، 
وهذا ما يميزنا عن غيرنا في محيط الشرق  -تضمن الحقوق الفردية وحقوق المواطنة للجميع 

 الكبير وحتى فيما بعده". األوسط
وقال نتنياهو: من المستغرب بنظري أنه يوجد بين أولئك الذين ينادون إسرائيل بتقديم تنازالت في 

هناك من يعارض تعريف  -يهودا والسامرة بسبب رغبتهم المفهومة بعدم وجود دولة ثنائية القومية 
مكن أن تكون هناك دعوة إلقامة دولة قومية دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي. ال ي

فلسطينية من أجل الحفاظ على هوية دولة إسرائيل اليهودية وبنفس الوقت يتم رفض االعتراف 
بإسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. إن دعم إقامة دولة قومية فلسطينية ورفض االعتراف 

 د بحق دولة إسرائيل في الوجود.بالدولة القومية اليهودية يمسان على المدى البعي
وهنأ ياريف ليفين عضو الكنيست عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو رئيس الوزراء بـ "قراره 
التاريخي الذي سيعيد إسرائيل الى طريق الصهيونية بعد أعوام من األخطاء القانونية التي طاولت 

رئيس الوزراء أمرني بالتقدم بمشروع قانون وأضاف ان " المبادئ األساسية التي قامت عليها الدولة".
 من دون تأخير".

 2/5/2104، األيام، رام هللا
 
 ومستقبله ودحالن عباس بين النزاع حول استراتيجيا   تقديرا   ُيصدر الزيتونة مركز .2

 الرئيس بين والنزاع للصراع المحتلة السيناريوهات نشر استراتيجي تقديري استعرض: بيروت
 محمد النائب الحركة من المفصول والقيادي عباس، محمود فتح لحركة العام دالقائ الفلسطيني

 .دحالن
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 أو المصالحة، هي السيناريوهات أن إلى تقديره في واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز وأوضح
 صعوبة وجود إلى تشير بينهما الصراع حدة أن موضًحا والمعالجة، التهدئة أو الصدام، استمرار

 ودحالن عباس بين توافقية حلول أو تهدئة أي نجاح عدم ورجح. بينهما المصالحة تنفيذ يف كبيرة
 ".واالستمرار النجاح عناصر تملك ال ألنها" وذلك
 عدة ودخلت مثيل، له يسبق لم بشكل دحالن وبين عباس بين انفجرت العالقة ان التقدير في وجاء
 فتح حركة على السيطرة بهدف كثيرة أدوات فيه تاسُتخدم الذي الصراع على وخارجية داخلية عوامل

 محاوالته عن دحالن يكف أن المتوقع من وليس. فيهما القرار صناعة وعملية الفلسطينية والسلطة
 .له داعمة إقليمية بيئة توفر مع خصوصاً  والسلطة، فتح قيادة إلى التطلع في الطموحة

 والفصائلية الشعبية البيئة أن كما وخارجها؛ حفت داخل أكثر قوة أوراق يملك زال ما عباس أن غير
 في حظوظه ُيضعف ما وهو لدحالن، متحفظ أو سلبي بشكل تنظر األغلب على زالت ما الفلسطينية
ذا. الفلسطيني الشعب مستوى على قيادية مواقع إلى الوصول  والوصول التهدئة إلى الطرفان لجأ وا 

 .واالستمرار النجاح عناصر لكتم ال األرجح على فإنها توافقية، حلول إلى
0/5/2104 فلسطين، الرسالة،  

25/4/2104 صفا، الفلسطينية، الصحافة وكالة  
 
 "واإلنسان األرض على االعتداء: الغربية الضفة في الصهاينة المستوطنون: "الزيتونة جديد .3

 المستوطنون" بعنوان جديًدا كتاًبا بيروت في واالستشارات للدراسات الزيتونة مركز أصدر: بيروت
 في دوعر، محمد غسان تأليف من ،"واإلنسان األرض على االعتداء: الغربية الضفة في الصهاينة
 .الغربية الضفة في الصهيوني االستيطان موضوع تناولت التي اإلصدارات أشمل من ُيعدّ  إصدار
 الفلسطينية سلطةال بين السلمية المفاوضات استمرار االستيطان يعطل الذي الوقت في الكتاب ويأتي

 القدس في خاصة االستيطان بوقف المفاوضات الستئناف السلطة تتمسك حيث اإلسرائيلي واالحتالل
 .أوسلو اتفاق قبل ما أسرى خاصة األسرى عن واإلفراج الدولتين بمبدأ واالعتراف
 لفكرا موثقة، علمية بلغة والمكتوب المتوسط القطع من صفحة 484 في الواقع الكتاب، ويستعرض
 عن يتحدث كما ومراحله، ومشاريعه ودوافعه الغربية، الضفة في وتطبيقاته الصهيوني االستيطاني
 في السياسية والتنظيمات السياسية، ومواقفه االجتماعية، وبنيته االستيطاني، المجتمع خصائص

 .داخله
لى الفلسطينيين، ضد المسلحة الصهيونية التنظيمات نشاط إلى يتطرق كما  ستفزازاتاال وا 

 .ضحاياه وكذلك وأشكاله، االستيطاني اإلرهاب وأنماط يمارسونها، التي واالعتداءات
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 أساسية ووسيلة الصهيوني، للمشروع األساسية الدعائم أحد ُيعدّ  االستيطان أن إلى الكتاب ويشير
 .فلسطين أرض على التهويد برامج لتنفيذ

 
 للكتــاب صورة
 اتفاق نقطة هو 2694 سنة المحتلة الفلسطينية األراضي استيطان مسألة من الموقف أن إلى وينبه
ن منها، العربية باستثناء اإلسرائيلية، السياسية األحزاب بين  التفاصيل في بينها اختالف هناك كان وا 

 ".إسرائيل"لـ وضمها األراضي بتلك باالحتفاظ غاياتها لتحقيق األفضل واألساليب
 وتباينت اآلراء تفاوتت حيث ،2694 سنة منذ المتعاقبة اإلسرائيلية للحكومات بالنسبة الحال وكذلك
 الرسمية الحكومية الرعاية حجم موضحاً  إزاءها، اإلسرائيلية والسياسة المحتلة، األراضي مستقبل حول

 .واألمني والقانوني والمالي التنظيمي المستوى على لالستيطان
 األيديولوجي، أو القومي العامل: هي ستيطان،لال أساسية دوافع خمسة وجود عن الكتاب ويتحدث
 .النفسي والعامل االقتصادي، والعامل السياسي، والعامل األمني، والعامل
 االستيطان أهداف تحديد في دوراً  تلعب حدة على مدينة أو منطقة كل أوضاع أن إلى االنتباه ولفت

 في عنها والغاية، الشكل حيث من القدس، في والدوافع األهداف هذه تختلف حيث فيها؛ ودوافعه
 .المثال سبيل على األردن غور
 شّكلت المستوطنات أن الكتاب يذكر فلسطين، في اليهود المستوطنين إرهاب ألطوار عرضه وفي
 لترتكب اإلرهابية المنظمات معظم انطلقت ومنها واإلرهاب، والتخريب القتل أعمال على تدريب مركز

 .أرضهم على وتستولي دماءهم كوتسف الفلسطينيين ضد المجازر
طالق القتل عمليات من اإلرهاب، لذلك المختلفة األشكال الكتائب وتناول  القرى واقتحام النار، وا 
رهاب تالف الفلسطينيين، سيارات ومهاجمة الطرق وقطع السكان، وا   المحالت وتخريب الممتلكات وا 

 وغيرها واستباحتها، المقدسة األماكن دنيسوت الزراعية، المحاصيل وحرق األشجار واقتالع التجارية،
 .والمادي الجسدي االعتداء أشكال من

26/4/2104 صفا، الفلسطينية، الصحافة وكالة  
 
 نصر سياسي للمقاومة" المصري"و "عوض هللا"جثامين الشهداء  إعادةهنية:  .4

د وعادل عوض هللا اعتبر إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة، إعادة جثامين الشهداء عما
 "كتائب القسام" في الضفة الغربية "نصر سياسي للمقاومة". وفدائيووعز الدين المصري من قادة 
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جاء ذلك خالل تقديم هنية العزاء لعوائل الشهداء خالل اتصال هاتفي أجرا معهم ظهر اليوم 
 الخميس، بحسب بيان مقتضب لمجلس الوزراء في غزة.

ل لعوائل الشهداء و"احتضانهم لألبطال تربيًة وجهاًدا". بحسب قوله. وأشاد هنية بالصبر الطوي
واضاف: "كنت أتمنى أن أشارك في تشييع جثامين الشهداء األبطال، لكن المشاركة تمت بالقلوب 

 والدعاء لهم".
 0/5/2104فلسطين أون الين، 

 
 ( منهمVIP) بطاقةوتسحب  ربعة مسؤولين فلسطينيين كبارا  أتعاقب  "اسرائيل": "راي اليوم" .5

” فتح“( التي يستخدمها قادة في حركة VIPهددت السلطات االسرائيلية بسحب بطاقات ): عمان
ومسؤولون كبار في السلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من العقوبات التي تخطط لفرضها على 

 السلطة لعدم تمديدها المفاوضات.
ربعة مسؤولين كبار سحبت منهم هذه البطاقات ان ا” راي اليوم”وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ

منذ فترة كاجراء عقابي اسرائيلي، هم السادة: نبيل شعث وتوفيق الطيراوي وعباس زكي واللواء جبريل 
 ”.فتح“الرجوب وجميعهم اعضاء في اللجنة المركزية لحركة 

 2/5/2104رأي اليوم، لندن، 
 
 ماليين شيقل ستةاع غزة بقيمة لى قطإدوية أتسير قافلة رام هللا  فيالحكومة  .6

قافلة جديدة من األدوية والمواد المخبرية والمستلزمات الطبية الى  في رام هللا سيرت الحكومة :رام هللا
 قطاع غزة، استكماال لسلسلة الخطوات التي تقوم بها لتلبية احتياجات القطاع.

مقر المستودعات المركزية لوزارة  وقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا في مؤتمر صحفي عقد في
الصحة وبحضور وزير الصحة د. جواد عواد، مخاطبا اهلنا في قطاع غزة " لستم وحدكم في 
مواجهة الحصار وتداعياته، فنحن معكم وشعبنا بأكمله خلفكم، وسنبقى موحدين حتى انهاء معاناتكم، 

لسطينية المستقلة كاملة السيادة على والوصول بمشروعنا الوطني الى نهايته، في اقامة الدولة الف
 ، وعاصمتها القدس".2694حدود عام 

ماليين شيقل، شملت ادوية للسرطان، وزراعة الكلى،  9هذا وبلغت القيمة التقديرية لهذه القافلة نحو 
 وادوية سكري وضغط، ومحاليل كلى ووريدية، وحليب اطفال واصنافا عديدة اخرى.

  0/5/2104 الحياة الجديدة، رام هللا،
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 من العمل بسبب الحصار وننصف عمال قطاع غزة عاطلالحكومة في غزة:  .7
مس بأن نحو نصف العمال في قطاع غزة عاطل من أ في غزةحكومة الأفادت : أ ف ب -غزة 

 العمل بسبب الحصار الذي تفرضه اسرائيل منذ نحو ثمانية اعوام.
أعداد العمال العاطلين من العمل »كة في بيان ان وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحر 

ألفًا ضمن  550ألف عامل من أصل  240بسبب ظروف الحصار، وفق اإلحصاءات، وصلت إلى 
نسبة البطالة في ارتفاع مستمر مع اشتداد الحصار »وأضافت ان «. فئة العمال في قطاع غزة

ستمراره بهذه الوتيرة ينبئ بوضع المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثماني سنوات... ا
منع قوات االحتالل دخول المواد التي تستخدم في المنشآت الصناعية، »وأوضحت ان «. كارثي

 «.أجبر مئات الورش والمصانع على اإلغالق، وكّدس آالف العمال في صفوف البطالة
 2/5/2104الحياة، لندن، 

 
 مؤسسات منظمة التحريرعضاء أهدد ت وأمراض الشيخوخة في السن   تقدمالتقرير:  .8

في مستهل افتتاح الدورة األخيرة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير : محمد يونس –رام هللا 
عضوًا في  25الفلسطينية )البرلمان المصغر(، تال رئيس المجلس سليم الزعنون قائمة بأسماء 

لمجلس الوطني )البرلمان( عضوًا، وقائمة تضم عددًا مماثاًل من أعضاء ا 228المجلس المؤلف من 
 توفاهم هللا في السنوات القليلة الماضية، إذ ترّحم األعضاء على أرواح زمالئهم.

وعقب انفضاض الجلسة االفتتاحية، أخذ بعض األعضاء والحضور من المراقبين يتندرون بسخرية 
تجاوزها متوسط العمر ال تخلو من مرارة على األسماء المرشحة للوفاة قبل موعد الدورة المقبلة بسبب 

في األراضي الفلسطينية، وعلى األعضاء الذين باتوا في عداد الموتى نتيجة تقدمهم في السن 
 وأمراض الشيخوخة.

ويعترف القائمون على مؤسسات منظمة التحرير، التشريعية والتنفيذية، بأن أعضاء المؤسسة التي 
لعديد منهم قادرًا جسديًا وذهنيًا على القيام ُشكلت أوساط ستينات القرن الماضي، هرموا ولم يعد ا

بمهامه. وكثيرًا ما يتندر الفلسطينيون على من هرم من قياداتهم في مواقعهم. لكن الحالة التي تبدو 
في كثير من األحيان صادمة، لم تتحول إلى قرار سياسي إلعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها 

جراءاته التي عبر االنتخابات وا عادة التشكيل بسب ب تعقيدات الحالة الفلسطينية، خصوصًا االحتالل وا 
 تخلق حالة دائمة من عدم االستقرار السياسي، إضافة إلى الشتات واالنقسام.

ولم تشهد مؤسسات منظمة التحرير انتخابات حقيقية شاملة منذ تأسيسها، وما زال ممثلو بعض 
ن اتحاداتهم على رغم تجاوزهم السن القانوني لهذا االتحادات في المجلس الوطني )البرلمان( يمثلو 
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التمثيل، مثل ممثل اتحاد الطالب الذي غزا الشيب رأسه منذ زمن طويل، ورئيس اتحاد العمال الذي 
 لم يعد في سن العمل وغيرهم.

وتتألف المؤسسات التشريعية لمنظمة التحرير من ممثلين للفصائل الوطنية واالتحادات الشعبية. ولم 
ر الفصائل تغييرات حقيقية لممثليها في مؤسسات المنظمة منذ عقود طويلة، فيما ال يجري الكثير تج

 من االتحادات الشعبية انتخابات حقيقية.
وجرى الكثير من المحاوالت لحمل القيادة السياسية لمنظمة التحرير على إجراء انتخابات للمجلس 

الوطن والشتات، وينتخب بدوره القيادة السياسية  الوطني الذي يشكل برلمان الشعب الفلسطيني في
)اللجنة التنفيذية للمنظمة(. لكن تلك المحاوالت اصطدمت على الدوام بالواقع الفلسطيني شديد 

 التعقيد، وبعدم رغبة القيادة الحالية في إحداث تغييرات تهدد مواقعها ونفوذها.
مت إلى الفعل السياسي في ثمانينات القرن وتطالب الحركات السياسية الجديدة نسبيًا، التي انض

والمستقلين، بإجراء انتخابات للمجلس الوطني، لكن « الجهاد اإلسالمي»و « حماس»الماضي، مثل 
إلى هذه « التسلل»هذه الدعوات قوبلت على الدوام بالتشكيك من محاولة تلك القوى والشخصيات 

 المؤسسات والسيطرة عليها.
تعثر محاوالت االنتخابات واإلصالح في مؤسسات المنظمة إلى استفادة ويعود السبب الحقيقي ل

النخب الحالية من الوضع القائم، وعدم رغبتها في فقدان مواقعها لصالح أجيال وقوى أخرى منافسة، 
تضاف إليها الصعوبات الواقعية التي تجعل من إعادة بناء الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

 شتات، مهمة بالغة الصعوبة.الفلسطيني في الوطن وال
وأمام ما ظهر أنه استحالة حدوث تغيير من الداخل، بدأت تظهر محاوالت للتغيير من الخارج. ومن 

التي تضم ناشطين فلسطينيين حول « الحملة الوطنية النتخابات المجلس الوطني»هذه المحاوالت 
البرفيسورة كرمة النابلسي، األستاذة العالم. وانطلق أصحاب الحملة، ومنهم أكاديميون بارزون، مثل 

في جامعة أوكفسورد وغيرها، من حاجة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى إجراء انتخابات 
 للبرلمان، الذي يمثلهم ويرسم لهم خياراتهم المستقبلية.

من وحظيت الحملة بترحيب الفت من الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في دول العالم، وصمم عدد 
خبراء الحاسوب الناشطين في الحملة نظامًا انتخابيًا دقيقًا للتسجيل واالنتخاب لتسهيل تسويق المهمة 

 في األوساط السياسية وتحويل الفكرة التي باتت حلمًا لدى الكثيرين إلى حقيقة.
، في اتفاقات «حماس»و « فتح»وتوافقت الحركتان األكبر في الحياة السياسية الفلسطينية، 

جراء االنتخابات حيثما كان ذلك ال مصالحة التي بلغ عددها ستة اتفاقات، على إعادة بناء المنظمة وا 
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ممكنًا. لكن أيًا من هذه االتفاقات لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب أزمة الثقة والصراع على السلطة 
 وهشاشة المؤسسات.

الذي جاء بعد تغيرات فلسطينية  واستبشر البعض خيرًا باتفاق المصالحة األخير )اتفاق غزة(،
قليمية مهمة، لكن التفاؤل بتشكيل حكومة مشتركة للضفة الغربية وقطاع غزة ال يتجاوز ذلك إلى  وا 
جراء انتخابات، وتجديد مؤسساتها الهرمة بسبب الصعوبات  التفاؤل بإعادة بناء منظمة التحرير، وا 

فرقاء، ومحاولة كل طرف منهم توجيه العملية الموضوعية المتمثلة في شدة الصراع السياسي بين األ
تسعى إلى تشكيل حكومة مشتركة تعمل على رفع « حماس»بما يخدم مصالحه وأولوياته. فحركة 

لى الدخول في منظمة  الحصار عن قطاع غزة على نحو يحافظ على مصالحها في القطاع، وا 
حكومة تعمل على استعادة القطاع ، فتسعى إلى تشكيل «فتح»التحرير والمشاركة في قيادتها. أما 

تدريجًا إلى السلطة، واستيعاب الحركات اإلسالمية في المنظمة تحت قيادتها وبرنامجها السياسي 
 الذي يالقي قبواًل دوليًا.

 2/5/2104الحياة، لندن، 
 
 عليه إلى حين تشكيل الحكومة يبقى على ما هتوغزة س بالضفة األجهزة األمنية: مرزوقأبو  .9

موسى أبو مرزوق، عضو  ، عن وكالة األناضول من غزة، أن0/5/2104، "20"عربي قع مو ذكر 
إن حال األجهـزة األمنيـة "سـيبقى علـى مـا هـو عليـه" فـي الضـفة ، قال المكتب السياسي لحركة حماس

الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى حــين تشــكيل الحكومــة التــي ســيتم تشــكيلها "بعــد إجــراء االنتخابــات التشــريعية 
 نية".الفلسطي

وأوضـــح أبـــو مـــرزوق، خـــالل لقـــاء عقـــده، الخمـــيس، فـــي مدينـــة غـــزة مـــع فتحـــي حمـــاد وزيـــر الداخليـــة 
بالحكومة الفلسطينية في غـزة، وقـادة األجهـزة األمنيـة، أن "حكومـة التوافـق" التـي سـيتم تشـكيلها خـالل 

ألمن سيبقى كمـا األسابيع القادمة ستعمل على توحيد المؤسسات في الضفة الغربية والقطاع، إال أن ا
هـو عليـه اآلن لحـين تشـكيل حكومـة بعـد إجـراء االنتخابـات التشـريعية، وفـق الموقـع اإللكترونـي لـوزارة 

 الداخلية في غزة.
وأكد أبو مرزوق أن حركة "حماس" ستتعاون مع فئات الشعب الفلسطيني لتقديم ما هـو أفضـل بهـدف 

 بناء الوطن بالطريقة الصحيحة والسليمة.
موسـى أبـو مـرزوق، بحـث ، أن غـزةعن وكالـة األناضـول مـن ، 2/5/2104ياة، لندن، الح وأضافت

فــــي اتصــــال هــــاتفي مــــع الــــرئيس الفلســــطيني محمــــود عبــــاس آليــــات تطبيــــق بنــــود اتفــــاق المصــــالحة 
 الفلسطينية، الذي تم اإلعالن عنه مؤخرا.
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ى أبـو مـرزوق هـاتف وقالت وكالة الرأي الحكومية في غزة، إن القيادي البارز في حركـة حمـاس موسـ
مســاء األربعــاء، الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، وزعــيم حركــة فــتح، لبحــث ومناقشــة تطبيــق اتفــاق 

 المصالحة.
ونقلــت الوكالــة أن أبــو مــرزوق تلقــى تأكيــدا مــن الــرئيس عبــاس علــى ضــرورة تطبيــق اتفــاق المصــالحة 

 الفلسطينية، والبدء الفوري، بتنفيذ تفاهماته.
 
 وى علماء مسلمين بعدم تحريم زيارة المسجد األقصىعارض فتحماس تُ  .01

)د ب أ(: أعربت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الخميس، عـن معارضـتها لصـدور  -غزة
فتــوى مــن علمــاء مســلمين بعــدم تحــريم زيــارة المســجد األقصــى فــي مدينــة القــدس وهــو تحــت االحــتالل 

 اإلسرائيلي.
مــن خطــورة فتــوى رفــع الحظــر عــن زيــارة المســجد األقصــى وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحفي: "نحــذر 

ونعتبر أنها في سياق حرب تهويدية مسعورة يقودها االحتالل ومغتصبوه ضد المسجد تدنيسًا وتقسيمًا 
 وطمسًا للمعالم".

ورأت الحركـــة أن "الـــدفع باتجـــاه زيـــارة األقصـــى فـــي هـــذا الوقـــت بالـــذات يعـــد خدمـــة مجانيـــة لالحـــتالل 
 لى التطبيع مع العدو الصهيوني ومكافأته على جرائمه وانتهاكاته".ومسلكًا يقود إ

وقالـت إن الفتــوى المـذكورة "خــرق إلجمـاع علمــاء األمـة القــائم علـى تحــريم زيـارة المســجد األقصـى فــي 
ظل االحتالل وصدرت في ظل غياب إجماع العلماء وغياب آخرين مشهود لهم بالعلم والفقه وهـي ال 

 لن تلقى أّي صدى".تلزم األمة في شيء و 
، فتـوى بعـدم األربعـاءالمنعقـد فـي عمـان أمـس  "الطريـق إلـى القـدس"وأصدر علماء شاركوا في مـؤتمر 

تحريم زيارة المسجد األقصى تحـت االحـتالل لفئتـين مـن المسـلمين فـي العـالم، "هـم الفلسـطينيون أينمـا 
بلــدان خــارج العــالم اإلســالمي  كــانوا ومهمــا كانــت جنســياتهم، والمســلمون الــذين يحملــون جنســيات دول

 مليون مسلم". 450وعددهم حوالي 
 2/5/2104، القدس العربي، لندن

 

 "إسرائيل"سقوط صاروخ من غزة على  .00
اليـــوم  أطلقـــواناشـــطين فلســطينيين  أنفـــي بيــان  اإلســرائيليأعلــن الجـــيش : أ ف ب -القــدس المحتلـــة 

 أو إصـــاباتيســـفر عـــن  أندون  مـــن إســـرائيلالخمـــيس، صـــاروخًا مـــن قطـــاع غـــزة ســـقط فـــي جنـــوب 
 .إضرار
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مــن مئــة صــارو   أكثــر إســرائيلانــه "منــذ بدايــة العــام، ســقط فــي  إســرائيليةمتحدثــة عســكرية  وأوضــحت
ناشــطون ثالثــة  أطلــقالفائــت،  واألســبوعمــن قطــاع غــزة الــذي تســيطر عليــه حركــة حمــاس".  أطلقــت

 جرحى في شمال قطاع غزة. عن ستة إسرائيليةغارة  أسفرتفيما  إسرائيلصواريخ على جنوب 
 منظمة التحرير الفلسطينية وحماس االتفاق على تشكيل حكومة توافق. إعالنوتزامن ذلك مع 

 2/5/2104، الشرق، الدوحة

 

 المصالحة من رغمبالحماس تتهم أمن السلطة بتصعيد االعتقاالت  .02
الت واالســتدعاءات اتهمــت حركــة حمــاس، اليــوم الخمــيس، أجهــزة أمــن الســلطة بتصــعيد حملــة االعتقــا

 "بحّق أنصار المقاومة" في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتّلة.
وأوضحت الحركة في بيان مكتوب وصل "فلسطين أون الين" نسـخة عنـه، أن أجهـزة السـلطة اعتقلـت 
شابين واستدعت ستة آخرين، "غير مكترثٍة بتوقيع اتفاق المصالحة، ومتجاهلًة اجتماع لجنة الحريات 

 مس( الّتخاذ خطواٍت عمليًة لدعم جهود المصالحة".)أ
في بيانها إلى اعتقال جهـاز المخـابرات العامـة فـي محافظـة طـولكرم، األسـير المحـرر  وأشارت حماس

 عامًا(، من مخيم نور شمس بالمدينة. 29أشرف بالل الطبال )
 0/5/2104، فلسطين أون الين

 

 لحماس "انحسارا  وانكسارا  "فوضة وتمثل : المصالحة مر "مجلس شورى المجاهدين"تنظيم  .03
أعلــن تنظــيم "ســلفي جهــادي" فــي قطــاع غــزة رفضــه للمصــالحة : األناضــول -مصــطفى حبــوش -غــزة 

 بين حركتي حماس وفتح؛ ألنها "تخالف الشريعة اإلسالمية"، على حد رأيه.
 وقـــال تنظـــيم مجلـــس شـــورى المجاهـــدين فـــي أكنـــاف بيـــت المقـــدس فـــي بيـــان صـــحفي وصـــل مراســـل

المصالحة مع فتح العلمانية وقبول التحالف ""األناضول" لألنباء نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، إن 
شراكها في الحكم هو عين االنحسار  اليوم بالمصالحة تؤكـد علـى إذعانهـا  واالنكسار، فحماسمعها وا 
 ، بحسب البيان."للديمقراطية الكافرة وخذالنها للشريعة الربانية

ها أنتم اليوم بالمصالحة تعيدون خونة فـتح "في بيانه الذي خاطب فيه حركة حماس  وأضاف التنظيم
زين مكرَّمين بعد أن أخرجتموهم منها أذلة صاغرين عبر شالل من دماء خيرة أبنائكم  ."إلى غزة معزَّ

 2/5/2104، رأي اليوم، لندن
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ا أصـر علـى قـانون "يهوديـة مستقبل" و"الحركة" يهددان نتنياهو باالنسحاب مـن الحكومـة إذ يوجد" .04
 إسرائيل"

خالفات داخل ائتالف حكومة نتنياهو في أعقاب تعهده يوم أمس بتتشريع قانون أساس يعرف  تظهر 
وحزب  "ييش عتيد". وبحسب صحيفة هآرتس فإن مسؤولين في حزب "دولة يهودية"إسرائيل بأنها 

أصر نتنياهو على وضع ثقله خلف هذا "العلمانيين هددوا باالنسحاب من االئتالف في حال  "هتنوعا"
يهودية " وبعد وقت قصير من إعالن نتنياهو بأنه سيعمل شخصيا على الدفع بقانون ."القانون
، قالت مصادر في محيط ليفني، إنها ستعمل على تجميده في اللجنة الوزارية للتشريع التي "إسرائيل

كال، المس، أو إضعاف، أو هيمنة المفاهيم ترأسها. فيما قالت ليفني: " لن نقبل باي شكل من االش
 ."اليهودية على المفاهيم الديمقراطية".  واضافت: "هذا جوهر إعالن االستقالل، وهذا اساس وجودنا

 على يهوديتها.   "ديمقراطية إسرائيل"ليفني في وجهة نظرها، وتقدم  "ييش عتيد"وتشارك 
 2/5/2104، 48عرب 

 
 لها مناهضا   عد تهعلى مقال تستدعي السفير األردني احتجاجا  الخارجية اإلسرائيلية  وزارة .05

استدعت إسرائيل الخميس سفير األردن لديها لالحتجاج على مقال اعتبرته مناهضا لها، كتبه وزير 
 خارجية أردني سابق، وفق ما أعلنته الخارجية اإلسرائيلية.

لخارجية األردنية بشأن هذا المقال الذي كما وجهت السفارة اإلسرائيلية في عمان رسالة احتجاج إلى ا
نشر االثنين الماضي في صحيفة "جوردان تايمز"، بحسب ما أوضحه المتحدث باسم الخارجية 

 اإلسرائيلية يغال بلمور.
واعتبر بلمور أن هذا المقال "مناهض إلسرائيل بامتياز، واستناده إلى كتاب كفاحي يشكل خطا 

هتها سفارة إسرائيل إلى الخارجية األردنية أن هذا المقال نشر في وأوردت الرسالة التي وج أحمر".
اليوم الذي كان فيه اإلسرائيليون يكرمون ستة ماليين من اليهود ضحايا النازية، هو أمر "ليس 

 ودعت الرسالة إلى اتخاذ "تدابير حازمة" بحق أبو جابر والصحيفة. صدفة".
 0/5/2104، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المسجد األقصىن اإلسرائيلي: لن أسمح بتغيير األمر الواقع في األم وزير .06

األيام: قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق أهارونوفيتش إنه لن يسمح بتغيير األمر  -القدس
الواقع في الحرم القدسي، معقبًا بذلك على ما قاله نائب وزير الشؤون الدينية اإلسرائيلي إيلي بن 

 ار إلى أن وزارته قد أعدت أنظمة بخصوص أداء صالة اليهود في الحرم.دهان الذي أش
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جاءت اقوال أهارونوفيتش خالل زيارته الى مسجد الفريديس الذي تعرض الى اعتداء اجرامي من 
مجموعة تدفيع الثمن اليهودية االرهابية، مضيفا "إن هناك تقدمًا في التحقيقات التي تجريها الشرطة 

 ية المعروفة باسم تدفيع الثمن في الفريديس وأم الفحم".في جرائم الكراه
وتوقع أن يكون هناك المزيد من االعتقاالت خالل األيام القليلة المقبلة، وأن يتم تقديم لوائح اتهام، 
الفتًا الى أنه من الواضح للشرطة بأن عناصر يمينية متطرفة من مستوطنات السامرة تقف وراء هذه 

مع ذلك إلى أن الحديث يجري على ما يبدو عن أفراد وليس عن مجموعة الممارسات، مشيرًا 
ووعد أهارونوفيتش بمواصلة العمل في نطاق الحكومة العتبار جرائم الكراهية ممارسات  منظمة.
 إرهابية.

 2/5/2104، األيام، رام هللا
 
 تنياهواألقصى جاهز وينتظر مصادقة نبنائب وزير األديان: مقترح ترتيب صلوات يهودية  .07

نائب وزير األديان اإلسرائيلي إيلي بن دهان، فقد قال في تسجيل صوتي  زهير أندراوس: -الناصرة 
عرض خالل االجتماع: لقد أنهى مكتبي وضع اللوائح القانونية لترتيب صلوات يهودية في األقصى، 

أن تكون سارية  نتنياهو أن يوقع عليها من أجلرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين وبقي فقط على 
قامة  المفعول، مضيًفا أتمنى أن يكون ذلك بأسرع وقت، وأنا أؤيد قضية الصعود لجبل الهيكل، وا 

 الصلوات فيه. 
 2/5/2104، رأي اليوم، لندن

 
 ال تمثل وجهة نظر الحكومة اإلسرائيليةالسفارة اإلسرائيلية بالواليات المتحدة: تصريحات دانون  .08

ل في الواليات المتحدة بيانا أعلنت فيها تنصلها فيه من تصريحات نشرت سفارة إسرئي: 48عرب
لنائب وزير األمن داني دانون اتهم فيها وزير الخارجية األمريكي جون كيري بأنه وسيط غير نزيه 

 لعملية التسوية.
مقالة وصدر البيان عن السفارة اإلسرائلية في الواليات المتحدة، باسم الحكومة اإلسرائيلية، في أعقاب 
خطاب "نشرها دانون في صحيفة "بوليتيكو" هاجم فيها خطاب كيري الذي بات يعرف في إسرائيل بـ 

. واشاد بيان  "يشكل تهديدا على إسرائيل وهو ليس وسيطا نزيها"وقال فيها إن كيري  "األبرتهايد
، وشدد على السفارة بكيري ورفض ادعاءات دانون التي اتهمت كيري بأنه يشكل خطرا على إسرائيل

 ."هذه االقوال ال تمثل وجهة نظر الحكومة اإلسرائيلية"أن 
 2/5/2104، 48عرب 
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 هو استكمال لمسلسل القوانين العنصريةالطيبي وبركة: قرار نتنياهو بسن  قانون "دولة يهودية"  .09

أحمد  أدان رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست اإلسرائيلي: قنا –الناصرة 
الطيبي، سعي رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سن قانون عنصري باسم "قانون الوطن 

وعقب الطيبي على تصريحات نتنياهو حول نيته المبادرة إلى سّن قانون أساس  القومي لليهود".
هَوس تقليص  يعّرف إسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بقوله: "نتنياهو يطارده
براز الجانب اليهودي، ضمن تشويه ُمخجل للتاريخ".  الحّيز الديمقراطي في إسرائيل، وا 

من جانبه اعتبر رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة، أن قرار نتنياهو، 
في كل مجاالت  طرح ما يسمى قانون "دولة القومية اليهودية" العنصري، الذي يعطي أفضلية لليهود

 الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية.
 2/5/2104، الشرق، الدوحة

 
 اإلسرائيلي معارضة ال تقوى على التغيير "اليسارتحليل: " .21

يتجاهل اليمين في إسرائيل المعارضة الشديدة التي يبديها اليسار ضد سياسات : عبدهللا ريان -رام هللا
بشكل عام. كما يرى مراقبون أن معارضة اليسار اإلسرائيلي القوية ال تعني حكومة بنيامين نتانياهو 

بالضرورة القدرة الحقيقية على التغيير، على الرغم من أن المعارضة اإلسرائيلية المتمثلة في اليسار، 
وفي مقدمتها حزب العمل، لم تخِف االستياء من تشدد الحكومة اإلسرائيلية ورفضها تلبية أي مطالب 

 سطينية، خاصة فيما يتعلق باستمرار االستيطان، واشتراط االعتراف بيهودية الدولة.فل
وذهبت أصوات المعارضة اليسارية اإلسرائيلية إلى أبعد من ذلك في دعوتها إلى مقاطعة دولية ضد 

وة اليمين إسرائيل، نظرًا لكون اإلسرائيليين ال يملكون القدرة الكافية على إنقاذ الدولة بذاتهم من تهور ق
 الذي ال يسعى إلى السالم، األمر الذي يهدد أمن اإلسرائيليين، بحسب آراء بعض األحزاب اليسارية.

وعلى الرغم من تلك المواقف التي تبدو حازمة، إال أن المحلل السياسي عبدهللا البوم يرى، في حديثه 
ليست ذات قدرة على إحداث تغيير، أن هذه المعارضة التي تشكل أقلّية إسرائيلية متنامية  "البيان"لـ

 وتخليص الحكم من نفوذ اليمين اإلسرائيلي، الذي يدفع بالمنطقة نحو االنفجار.
 12/5/2104، البيان، دبي
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 "اإلرهاب"جرائم المستوطنين ضمن لإدراج تقرير أمريكي اإلسرائيلية ترفض  الشرطة .20
طن السنوي حول اإلرهاب إلى هجمات رفضت شرطة االحتالل، أمس، إشارة تقرير واشن: )وكاالت(

اإلرهابيين اليهود على الفلسطينيين، وادعت إن هذه الحوادث ال يمكن مقارنتها بهجمات مسلحين 
الذي نشرته  2025فلسطينيين. وألول مرة تشير الخارجية األمريكية في تقريرها حول اإلرهاب للعام 

ضد الفلسطينيين المعروفة باسم هجمات "تدفيع األربعاء إلى تزايد موجة هجمات التخريب العنصرية 
 الثمن".

 2/5/2104، الخليج، الشارقة
 
 "إسرائيل"منذ قيام مستوطنا  قتلوا  2495دائرة التأمين اإلسرائيلي:  .22

نشرت ما تسمى بدائرة التأمين اإلسرائيلي، تقريرًا مفصاًل حول أعداد قتلى المستوطنين منذ "يوم 
و اليوم الذي ارتكبت فيه العصابات الصهيونية المجازر البشعة بحق االستقالل اإلسرائيلي" وه

 .2648والذي عرف بيوم النكبة الفلسطينية عام  والشيو ،الفلسطينيين األطفال والنساء 
مستوطًنا قتل داخل الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة  2465وذكر التقرير اإلسرائيلي أن 

 قتل فيه اثنان فقط. 2025لعام الماضي ، مشيًرا إلى أن ا48عام 
صهيونًيا جراء عمليات المقاومة  669حتى اليوم قتل  2000وقال: "منذ بدء انتفاضة األقصى عام 

كما  األم،مستوطًنا قتل فيها األب أو  66يتيًما من بينهم  2855وقد خلفت العمليات  الفلسطينية،
سرائيلية،إسرائيلًيا  648ترمل  وأوضح أن التأمين اإلسرائيلي دفع  صبح لديها قتيل".أسرة أ 800و وا 

 مليون شيكل كتعويضات. 455لجرحى العمليات الفلسطينية العام الماضي 
 0/5/2104، فلسطين أون الين

 
 دولة في الجيش اإلسرائيلي 21من  ا  تل أبيب ُتجند شباب .23

م تم تجنيدهم، الخميس، للخدمة دولة في العال 20شاًبا من  240قالت اإلذاعة اإلسرائيلية، إن حوالي 
وأشارت اإلذاعة إلى أن الشباب، ذهبوا مؤخًرا إلسرائيل، بمفردهم بدون  في الجيش اإلسرائيلي.

عائالتهم من أجل التجنيد في الجيش، ضمن برنامج لمنظمة أصدقاء الجيش اإلسرائيلي في الواليات 
 المتحدة.

 2/5/2104، المصري اليوم، القاهرة
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 ب سالحه نحو مراهقين فلسطينيينلجندي إسرائيلي صو   "فيسبوك"د على حملة تأيي .24
تلقى جندي إسرائيلي ُعلقت مهامه بعدما ظهر في فيديو وهو يصوب : أ ف ب -القدس المحتلة 

 سالحه نحو مراهقين فلسطينيين، دعمًا كبيرًا على اإلنترنت.
أمس لدعم جندي فرقة نحال  أول من "فايسبوك"وبعد ساعات على فتح صفحة جديدة على موقع 

 ."اليك"ألف  90 حوالي، حصلت الصفحة على "ديفيد"لنخبة المشاة الذي عرف عنه باسم 
للسالم المؤلفة من جنود إسرائيليين سابقين، نددت بهذا النوع من  "كسر الصمت"غير أن منظمة 

رد فعل الجندي بالكاد ". وقالت إن "الوضع الذي يظهره الفيديو ليس استثنائياً "الدعم، مؤكدة أن 
 ."تعتبر متطرفة مقارنة بسلوك الجيش اإلسرائيلي اليومي في األراضي )الفلسطينية( المحتلة

 2/5/2104، الحياة، لندن
 
 الغاز الطبيعي "سالح"المنطقة بفضل بستغير هيكل االقتصاد السياسي  "إسرائيل"تقرير أمريكي:  .25

ن إسرائيل وعلى الرغم من صغر رقعتها الجغرافية، قال تقرير أمريكى ا: حسين عباس - القاهرة
ستلعب من خالل مواردها من الطاقة  دورا رئيسيا في قطاع الطاقة، وكذلك في الخريطة 
الجيوسياسية، بمنطقة الشرق األوسط وخارجها ، كما أن الغاز الطبيعي في إسرائيل، يمكن أن يسمح 

 ، وتغيير هيكل االقتصاد السياسي اإلقليمي. لها بالتأثير على العالقات الرئيسية بالمنطقة
بواشنطن في تقرير حديث، حصلت وكالة األناضول على نسخة منه،  "معهد الشرق األوسط"وقال 

إن اكتشافات الغاز الطبيعي في إسرائيل، في السنوات الماضية لديها القدرة على تحويل البالد، إلى 
 أوربا.مورد رئيسي للغاز إلى دول شرق المتوسط " و 

وتمتلك إسرائيل، سبعة حقول للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، تعمل منها ثالثة حقول، فيما 
تنتظر الحقول األربعة األخرى استثمارات لتشغيلها، وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل لديها 

في  مكعب(دم تريليون ق 2445)مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي  980احتياطيات، تقدر بحوالي 
 . 2022عام 

 442، نحو 2006وحسب بيانات وزارة البنى التحتية اإلسرائيلية، بلغ استهالك الغاز خالل عام 
مليار متر مكعب في  249 ، ونحو2004مليار متر مكعب في عام  244مليار متر مكعب، مقابل 

يل، باستخدام الغاز من التيار الكهربائي في إسرائ %40، تم إنتاج 2006.  وفي عام 2005عام 
 الطبيعي، وهي نفس النسبة المستخدمة في بريطانيا.
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تهدد فيه روسيا أوربا، بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بعد األزمة  الذيوذكر التقرير، أنه في الوقت 
مع أوكرانيا في أعقاب ضم جزيره شبه القرم إليها، يمكن للغاز اإلسرائيلى أن يساعد أوروبا في تنويع 

 والنأي بنفسها عن منتجات الطاقة الروسية. الطاقة،دات إمدا
وقالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني يوم الجمعة، إن فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى 
االتحاد األوروبي، سيحدث اضطرابا كبيرا في الصناعة واالقتصاد بالتكتل، كما ستعاني المنطقة من 

بسبب قدرتها المحدودة على خفض الطلب، وتوفير مصدر بديل نقص الغاز، وارتفاع األسعار، 
 لإلمدادات، وكذلك نقل الغاز إلى البلدان األكثر تضررا.

زميل سياسة الطاقة في جامعة ديالوير األمريكية  وهو-هوشبرج وتساءل كاتب التقرير مايكل 
في المنطقة األوروالمتوسطية  ما إذا كان يمكن إلسرائيل ونظرائها –للموارد الطبيعية والتحكم البيئي 

التعاون لتحقيق ما يمكن أن يمثل أكبر فرصة في المنطقة، إلقامة شراكات استراتيجية، وتحقيق 
 الرخاء، واالستقرار.

مليار دوالر مع الشركات  244ويضيف هوشبرج أن إسرائيل بعد أن وقعت صفقات تصدير بقيمة 
مة، في صناعة تصدير الغاز الطبيعي في شرق األردنية والفلسطينية، أصبحت في مرتبة متقد

 المتوسط، وهو ما قد يؤدى إلى تحسن العالقات اإلقليمية بين إسرائيل وجيرانها باإلقليم.
تصدير الغاز الطبيعي إلى  "وقال عوزي النداو، وزير المياه والطاقة في إسرائيل، إنه يعتقد أن 

 يمكن بدورها أن تعزز السالم في المنطقة. الدول المجاورة إلسرائيل، سوف يعزز الثقة التي
تمارس اختيار الشركاء التجاريين وأساليب التصدير للغاز، ورغم انها  وهيويرى التقرير ان إسرائيل 

تقود قطاع الغاز الطبيعي لديها في واحدة من أكثر المناطق المضطربة سياسيا في العالم، فإنها 
 –تحديد ديناميات السياسة واالقتصاد في منطقة أوروبا  سوف تلعب في نفس الوقت دورا أساسيا في

 البحر المتوسط. 
ويذكر التقرير أنه على الرغم من ان الصفقات الخاصة بتصدير الغاز لجيران إسرائيل، يمكن ان 
تؤدى لتعزيز العالقات وتقرب إسرائيل إلى مصر ودول أخرى بالمنطقة في حاجة ماسة للطاقة غير 

 قائق السياسية الحالية، تجعل االتفاقات اإلقليمية لتصدير الغاز صعبة.الح المكلفة، فإن
ورصد التقرير االتفاقات القائمة بين إسرائيل ودول المنطقة في قطاع الغاز، ففي يناير/ كانون الثاني 

وقعت إسرائيل أول إتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى السلطة الفلسطينية، وبموجب االتفاق  2024
مليار دوالر من الغاز الطبيعي اإلسرائيلي لمدة  242ركة فلسطين لتوليد الطاقة، ما قيمته تشتري ش

 عاما. 20
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ويرى التقرير، انه في حين أن الصفقة لن تخفض االعتماد األساسى للضفة الغربية على الطاقة 
مح للفلسطينيين اإلسرائيلية، إال أنها حفزت بناء محطة فلسطينية كبيرة لتوليد الكهرباء، والتي ستس

بإنتاج الكهرباء الخاصة بهم، وزيادة قدرتهم على إدارة الطاقة، وخلق فرص عمل في الضفة الغربية، 
 وتوفير أسس يمكن من خاللها إطالق شراكات الطاقة في المستقبل.

ويتوقع التقرير أن يستغرق األمر عدة سنوات، قبل أن يبدأ الغاز الطبيعي في إمداد الضفة الغربية 
بالطاقة. ويسمح االتفاق في الوقت ذاته للشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة، أن تحد من كمية الغاز 

 الذي تشتريه من إسرائيل.
، وقع مسؤولون من إسرائيل واألردن عقدا، 2024فبراير/ شباط عام  باألردن، ففيوفيما يتعلق 

تامار، الطبيعي من إنتاج من حقل مليون دوالر من الغاز  500يسمح إلسرائيل أن تبيع ما قيمته 
 عاما. 25، إلى المملكة لمدة تصل إلى أكثر من حقول إسرائيل أصغر

ويقول التقرير إن االتفاق مهم بشكل خاص لألردن، الذي يعاني فقرا في مجال الطاقة، كما أن الغاز 
ال يمكن  من احتياجات الكهرباء األردنية، أصبح %80المصري الذي كان يكفي حتى وقت قريب 

االعتماد عليه بشكل متزايد، فضال عن ان كثرة االعتداءات على خط األنابيب، التي تنقل الغاز في 
شبه جزيرة سيناء المصرية، أصبح يمثل أمرا عالى التكلفة لألردن، والتي قدرت بأكثر من مليون 

 دوالر يوميا.
لالتفاق، حريصة على أن ترى ويذكر التقرير أن الواليات المتحدة، والتي ساعدت في التوصل 

األردن يشتري الغاز الطبيعي اإلسرائيلي، حيث يحمي هذا األمر سياسات ومصالح الغرب مع 
األردن، بعد ان كان من المحتمل ان تتجه المملكة شرقا إلى الدول العربية المجاورة أو روسيا لتلبية 

 احتياجاتها من الطاقة.
يعي يسمح إلسرائيل أن تشحن منتجاتها إلى آسيا، حيث يرتفع ويقول التقرير إن تسييل الغاز الطب

سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالمنطقة األورومتوسطية، مشيرا إلى أن التكاليف األولية لمحطات الغاز 
الطبيعي المسال مرتفعة فضال عن ان بنائها يتطلب مساحات كبيرة من األراضي، األمر الذي تفتقر 

 إليه إسرائيل.
لتقرير أن إسرائيل، ربما تصدر الغاز الطبيعي لديها إلى دول في المنطقة، بما في ذلك ويوضح ا

تركيا وقبرص اليونانية، ويرى التقرير ان تركيا هي األوفر حظا من حيث إبرام اتفاقات الستيراد الغاز 
 ت سريعة.اإلسرائيلي، وذلك بالنظر إلى احتياجاتها المحلية الضخمة من الطاقة والتي ترتفع بمعدال

، عندما قتل تسعة مواطنين 2020وتدهورت العالقات اإلسرائيلية التركية بشكل كبير، في مايو/ أيار
أتراك على أيدي الجنود اإلسرائيليين على متن سفينة مرمرة التي كانت متوجهة لتقديم مساعدات 
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يض عائالت الضحايا، إنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن اعتذار إسرائيل فيما بعد واالتفاق على تعو 
جنبا إلى جنب مع احتمال قيام شراكة مربحة للغاية في قطاع الغاز الطبيعي، ساهم كل هذا في 

 ذوبان الجليد في العالقات، فيما يجري حاليا حوار لوضع شراكة في مجال الطاقة.
ل انه في ورصد التقرير، أيضا محاوالت إلقامة مشروع مشترك بين إسرائيل وقبرص اليونانية، وقا

من الشهر الجاري، وقع تحالف شركات لديها حصة في حقل ليفاثان، اتفاقا لتزويد شركة الغاز  29
 20مليارات دوالر سنويا لمدة تصل إلى  220الطبيعي المملوكة للدولة في قبرص، بالغاز بقيمة 

 سنوات.
على إحياء شراكة استراتيجية  ويقول التقرير أيضا، انه مع تزايد الطلب على الطاقة في تركيا، والقدرة

 ذات أهمية جيوسياسية، فإن إسرائيل ستشرك تركيا في صفقات الغاز الطبيعي على المدى الطويل.
ويقول التقرير إنه يتعين على مصر أيضا وبرغم احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة لديها، أن تبحث 

مصر بتصدير الغاز وفقا التفاقيات موقعة عن موردين جدد للغاز وذلك لعدة أسباب من بينها التزام 
مع شركات أجنبية، وارتفاع الطلب المحلي، هذا إلى جانب األوضاع الصعبة التي تواجهها عمليات 

 التنقيب عن الغاز، فضال عن سوء اإلدارة العامة.
مرافق ويرى التقرير أنه كل في األحوال، فإن مبيعات الغاز لمصر قد تسمح إلسرائيل باالستفادة من 

الغاز الطبيعي المسال القائمة في مصر، والتي من شأنها أن تسمح بتصدير الغاز اإلسرائيلي، إلى 
أسواق بعيدة )وأبرزها آسيا(، ولكن نظرا للمخاوف األمنية، فإن العمالء المحتملون في آسيا قد 

ين الوسائل يترددون في نقل الغاز الطبيعي اإلسرائيلي عبر قناة السويس. وحتى في حالة تأم
كما يبدو  سياسيا،فإن إسرائيل قد تعزف عن الدخول في شراكة مع مصر غير المستقرة  اللوجستية،

 حاليا وفقا للتقرير.
 2/5/2104، رأي اليوم، لندن

 
 االستثمارات الصينية في الكيان الصهيوني .. فرصة أم خطر قومي؟ .26

اإلعالم الصهيونية والدولية حول بيع على ضوء ما تم نشره مؤخرًا في وسائل : وكاالت –المجد 
شركة منتوجات األلبان واألغذية الصهيونية األكبر "تنوفا" إلى مستثمرين صينيين يعملون لصالح 
تجمع الغذاء الصيني "برايت فود"، كما أن هناك اتصاالت منفصلة لبيع شركة "كالل" لمجموعة 

واسعًا عاصفًا في الكيان الصهيوني، بزعم أن أخرى من المستثمرين الصينيين، أدى إلى إشعال جداًل 
 التسلل الصيني إلى البالد يعد تهديدًا لألمن القومي الصهيوني.
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وتشير التقديرات األخيرة بأن الشركات الصينية بدأت بجدية االهتمام في االستثمار في دولة الكيان 
م نفذ 2022ية، وفي عام ، وال سيما في أوساط شركات تكنولوجم2020ال عامالصهيوني مع بداية 

أغان"،  –من شركة "مكتشيم  % 90االستثمار األكبر لشركة صينية في الكيان الصهيوني، شركاء 
احدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الكيماويات للزراعة، من قبل اتحاد الكيميائيات الصيني 

ChemChina  مليار دوالر. 2444بمبلغ 
رة بحجم إجمالي ألكثر من نصف مليار دوالر في الصناعة الصهيونية، كما تم تنفيذ استثمارات مباش

معظمها في شركات تكنولوجيا المعلومات، والعتاد الطبي المتطور والتكنولوجيا الزراعية، كما تم 
توقيع اتفاقات تعاون بحجم مئات ماليين الدوالرات بين مؤسسات أكاديمية رائدة في دولة الكيان 

 وجامعات في الصين.
 

 دولة الكيان الصهيوني تبرر منع الصين من دخول أسواقها
ويمكن القول هنا أن تخوف الحكومة الصهيونية من نقل السيطرة في شركاتها التي تعمل في 

 مجاالت التكنولوجيا والمناجم والبنى التحتية إلى أيدي صينية، يستند إلى مبررات متنوعة أهمها:
االستراتيجية للصين في منطقة الشرق  –جارب واألهداف السياسية األولى: تتعلق بتلك المواقف والت

االوسط، وبموجب ذلك فإن الصين ستدعم مواقف مؤيدة للمسلمين، وستكون بمثابة مدافعًا عن 
سوريا"، بل إن الصين ساعدت في  –األنظمة األكثر عداء للكيان الصهيوني وعلى رأسها "إيران 

 م في مشروعها النووي.السنوات الماضية إيران في التقد
كما أن الصين تعمل على إقامة بنية تحتية من مسارات االبحار والمواصالت في المنطقة، وفي كل 

االستراتيجية، لذلك فإنه وفي هذه الظروف،  –االحوال تبدي اهتمامًا متعاظمًا في التطورات السياسية 
في المواجهات التي ستنشأ في المنطقة من المتوقع لها أن تتخذ موقفًا مناهضًا للكيان الصهيوني 

 وربما محاولة التأثير على نتائجها بشكل أو بآخر سيمس بالكيان.
في حين يمكن للشركات الصينية التي من المتوقع أن تمتلك شركات صهيونية محلية أن تتخذ منحًا 

ولة الكيان يمكن أن يساعد الدول المعادية للكيان الصهيوني السيطرة على مفترقات هامة في د
الصهيوني، والتي من أهمها االتاحة بقدرة الوصول إلى المعلومات، والمقدرات التكنولوجية والذخائر 

 الهامة االخرى.
الثانية: والتي تنظر إلى الصين وكأنها دولة تعمل على نقل التكنولوجيات المتطورة ومقدرات حرجة 

دي إلى أن شراء شركات صهيونية واتفاقات إلى نطاقها في ظل تجاهل القواعد والقوانين، ما سيؤ 
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تعاون بين مؤسسات اكاديمية من الدولتين من شأنها أن تشكل قناة الجتذاب تكنولوجيا ومقدرات 
 هامة من دولة الكيان إلى الصين، وهكذا سيتم سلب الكيان الصهيوني من ذخائرها االكثر أهمية.

في ضوء االدعاء بأن من شأن الصين أن تعمل وعلى ما يبدو أن هذا يشكل خطرًا كبيرًا بأضعاف 
استراتيجية، وينبع هذا االستنتاج من أن منع وصول  –على إضعاف الكيان العتبارات سياسية 

ن كان هذا غير ممكن أو مرغوب فيه، ينبغي التعاطي معها بصفتها  الشركات الصينية الى البالد، وا 
ولة ومنع وصولها الى ذخائر ومشاريع في الكيان ذراعا لألنظمة المعادية ينطوي على خطر على الد

 الصهيوني هي ذات أهمية قومية.
 

 مؤيدون: الشركات الصينية منظمات اقتصادية فقط
في حين يتعاطى المؤيدون الستثمارات الصين في الكيان الصهيوني مع هذه االدعاءات باستخفاف 

ليست سوى منظمات اقتصادية تحركها ويدعون بأن الشركات الصينية، مهما كانت الملكية عليها، 
 اعتبارات الربح والخسارة.

كما يرون أن الصين تمر بسياقات تغيير سريعة كنتيجة لها تعمل الشركات المحلية بشكل مشابه 
للشركات االجنبية االخرى، وبالتالي ال ينبغي فرض قيود خاصة عليها، ويعود االساس لهذا االدعاء 

لمستثمرين العالميين وانفتاح الدول في كل ارجاء العالم، بما في ذلك دول الى تسلق الصين إلى قمة ا
 غرب اوروبا والواليات المتحدة أمام االستثمارات الصينية.

وينظر مؤيدو االستثمارات الصينية بأن الدول االخرى حساسة تجاه الصين بقدر ال يقل عن الكيان 
ت الصينية، وفضال عن ذلك، ففي ضوء تحول الصهيوين وعلى الرغم من ذلك تسمح بنشاط الشركا

الصين إلى القوة العظمى االقتصادية الثانية في حجمها في العالم )في اطار التوقع في أنه حتى 
نهاية العقد ستتجاوز الواليات المتحدة ايضا(، وبالمقابل المصاعب االقتصادية للدول الغربية، فان 

ال فان تطوره سيتوقف.على االقتصاد الصهيوني أن يطور عالقات ا  ستثمار )وتجارة( مع الصين وا 
وبالنسبة لالدعاء بشأن تسريب التكنولوجيات من دولة الكيان، يشير مؤيدو االستثمارات الصينية إلى 
أن بيع شركة إلى شركة اخرى ينطوي دوما على خطر، وفي ظل العولمة فان الصلة القومية 

 كل خاص، غامضة على أي حال.للتكنولوجيا، والتكنولوجيا التجارية بش
 

 جوانب ال يمكن تجاهلها
ووفقًا لما جاء في الجدال القائم حول دخول الشركات الصينية في سوق العمل الصهيوني، فإن ذلك 

 ال يغطي جملة من الجوانب، والتي من أبرزها:
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 النشاط الصيني في دولة الكيان لن يكون شاذًا، بل جزءًا من ظاهرة عالمية.
الصين دولة متعلقة بمصادر المال واألسواق الخارجية فإن دولة الكيان ستجد صعوبة في كون أن 

 االمتناع عن دخول الشركات الصينية في سوقها.
في ضوء تزايد نشاط الصين اقتصاديًا على مستوى العالم، فإنه من الطبيعي زيادتها في دولة الكيان 

وجية، بما في ذلك البنى التحتية والمقدرات الصهيوني خاصة في شركات ومنظمات علمية وتكنول
 الطبيعية.

إال أن النشاط االقتصادي الصيني في العالم اآلخذ بالتوسع، ال سيما في الغرب، يشير تخوفًا كبيرًا 
في تلك الدول، خاصة وأنها تفرض قيودًا على نشاط الشركات الصينية في مدنها، وهنا يطرح سؤال 

يعد مبررًا لعدم دخول تلك الشركات إلى السوق الصهيوني، وهل أنماط  مهم في هذا السياق، هل هذا
 عمل الشركات تختلف جوهريًا عن شركات أخرى؟.

اإلجابة بالطبع على تلك األسئلة تتمحور حول أن هناك حاالت عديدة من السابق ألوانه تحديد 
جديدة ال تزال  موقف في الموضوع، وذلك الن نشاط الشركات الصينية في العالم هو ظاهرة

 المعلومات القائمة عنها محدودة.
 

 هل ستنجح دولة الكيان الصهيوني في استيعاب الشركات الصينية؟
وفي ظروف كهذه فإن دولة الكيان ستعمل بحسب التقديرات بنهج حذر ومدروس، يأخذ في الحسبان 

دي الصهيوني، ووفقًا جملة التبريرات مع وضد توسيع نشاط الشركات الصينية داخل السوق االقتصا
للمحللين الصهاينة االقتصاديين فإن التطلع إلى أن تواصل الشركات والمنظمات الصينية االهتمام 

 باالقتصاد والتكنولوجيا الصهيونيين وتعمق نشاطها في الكيان.
في حين أن محاوالت المعارضين بحرمان الكيان الصهيوني من التعاون االقتصادي مع الصين من 

ت اقتصادية حيوية بل ومن مسائل سياسية أيضا، فاالعتبارات االقتصادية هي دافع هام في مقدرا
تصميم العالقات الخارجية للصين، وزيادة استثمارات ونشاط الشركات الصينية في البالد يمكن أن 

 يمنح دولة الكيان الصهيوني أدوات معينة لتعزيز عالقاتها معها.
ب أمام الصين سيترك الكيان دون وسائل تأثير عليها، وذلك في الوقت وفي المقابل، فان اغالق البا

 الذي يوجد دورها ونفوذها في الشرق االوسط في ميل ارتفاع.
بيد أن دولة الكيان ال يمكنها أيضا أن تسمح لنفسها بفتح أبوابها أمام شركات ومنظمات من الصين 

ض الشركات الصينية في مدن معينة، دون فحص ورقابة، وذلك ألنه وقد سبق أن حظر نشاط بع
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ويجب الفحص هل أن االسباب التي أدت الى استبعاد هذه الشركات سارية المفعول بشأن نشاطها 
 في الكيان أيضا. ثانيا، من غير المتوقع للمنافسة بين الصين والواليات المتحدة أن تضمحل.

ل الصينية في الكيان الصهيوني، فستتم والنتيجة هي أنه طالما لم تتحدد قواعد واضحة لنشاط المحاف
اجراءات وتتثبت حقائق، كل قرار مستقبلي لتغييرها من شأنه أن يجبي ثمنا باهظا ويمس بشدة 

 بعالقات الكيان الصهيوني والصين.
 29/4/2104، المجد االمني

 
 سورية في فلسطينيين الجئين خمسة استشهاد": العمل مجموعة" .27

 األربعاء يوم استشهدوا فلسطينيين، الجئين خمسة إن سورية في ونفلسطيني ناشطون قال: دمشق
. بسورية الفلسطينيين الالجئين وتجمعات مخيمات على والهجمات القصف استمرار جراء ،(4|50)

 عنه نسخة" برس قدس" تلقت صحفي بيان في" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة" وقالت
 عبوة انفجار جراء استشهدوا بحماة العائدين مخيم سكان من نالجئي ثالثة إن(: 5|2) الخميس يوم

 وسامح إبراهيم حسين هم الشهداء أن موضحة المحافظة، ريف في مورك مدينة مدخل على ناسفة
 مخيم سكان من( عاًما 44) زعطوط هللا عبد الالجئ استشهاد إلى وأشارت. ريحاوي لؤي و سخنيني
 محمد استشهد فيما عام، دام اعتقال بعد السوري األمن جونس في للتعذيب تعرضه جراء اليرموك،

 .جوبر بمنطقة وقعت اشتباكات في كيالي
0/5/2104 برس، قدس  

 
 األقصى المسجد باحات يقتحمون مستوطنا   ستين من أكثر .28

 بمدينة المبارك األقصى المسجد باحات أمس متطرفا مستوطناً  90 من أكثر اقتحم: المحتلة القدس
 إن فلسطينية مصادر وقالت. االحتالل وشرطة قوات بحماية المغاربة باب جهة من تلةالمح القدس
 سمحت الذي الوقت في الشريف القدسي الحرم دخول من المقدسيين المواطنين منعت االحتالل قوات
 .استفزازية تلمودية شعائر واقامة باحاته بدخول المتطرفين اليهود لعشرات فيه

0/5/0421 عمان، الدستور،  
 
 المقدسة باألراضي اإلسرائيلية االعتداءات ظاهرة القتالع يدعو" الكاثوليكية الكنائس مجلس" .29

 ،(حكومي غير) المقدسة األرض في الكاثوليكية الكنائس رؤساء مجلس دعا: األناضول - القدس
سالمية مسيحية أماكن على اإلسرائيلية االعتداءات ظاهرة القتالع الجهود تكاتف إلى  األراضي في وا 
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 األوان آن لقد“ المجلس قال األربعاء، يوم منه، نسخة األناضول وكالة تلقت له، بيان وفي. المقدسة
 من الجناة منع المسؤولين وعلى المقدسة، بالدنا من الخطيرة الظاهرة هذه القتالع الجهود تتكاتف أن

 .”القانون فوق وكأنهم الشعور
 المطران إلى وتهديد وعيد رسالة توجيه( اإلثنين مساء) تم“ أنه إلى أشاروا أن بعد الدعوة وجاءت
 يهودي، شخص قبل من ،(إسرائيل شمالي) الناصرة في لالتين البطريركي النائب ماركوتسو، بولس
. ”الروحية القيادات رأسهم وعلى للمخالفين بالقتل ومهدداً  البالد، مغادرة المسيحيين على بأن متوعداً 
 االعتداء( اإلثنين) فيه تم الذي لذلك قريب وقت في الرسالة هذه وصلت" هإن الكنائس مجلس وقال
 ".المقدس الصليب تكسير تم حيث( شمال) طبريا بحيرة ضفاف على الواقعة الطابغة في كنيسة على

0/5/2104 لندن، اليوم، رأي  
 
 أراضيها عن فلسطينيا   الجئا   02 ترحل التونسية السلطات": العمل مجموعة" .31

 طفالن بينهم فلسطينياً  الجئاً  22 بترحيل( 5-2) الخميس أمس يوم التونسية السلطات قامت: تونس
 يوم منذ العاصمة مطار في الترانزيت منطقة في احتجازهم بعد البالد دخول من منعوا قد كانوا وامرأة
 .الماضي األحد
 نسخة" لإلعالم طينيالفلس المركز" وصل بيان في سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة وأفادت
 الذي الخطر حول حقوقية ومنظمات المجموعة أطلقتها التي والمناشدات النداءات ورغم إنه" عنه

 ".لالجئين قسري ترحيل بعملية قامت التونسية السلطات أن إال ترحيلهم، على ينطوي
 إن: قال حيث المرحلين؛ أحد وهو اليرموك مخيم من فلسطيني لالجئ شهادة المجموعة وأوردت 

 رحلتهم حيث قانونية، غير كانت التأشيرات أن بحجة استقبالهم رفضت التي ليبيا إلى كانت وجهتهم
 في الترانزيت منطقة في المطار سلطات قبل من احتجازهم تم إنه وتابع. تونس إلى الليبية السلطات
 .لبنان من أتوا حيث إلى ورحلوا تونس،

2/5/4210 لإلعالم، الفلسطيني المركز  
 
 الطعام عن المفتوح لإلضراب إداريًّا أسيرا   26 انضمام: األسير نادي .30

 للمطالبة الطعام عن المفتوح لإلضراب الصهيونية السجون داخل إدارياً  أسيراً  29 انضم: هللا رام
 في له صحفي بيان في فارس قدورة الفلسطيني األسير نادي رئيس وقال. اإلداري االعتقال بإلغاء
 محتجزون لإلضراب انضموا الذين 29 الـ األسرى إن( "5-2) الخميس أمس مساء من متأخرة ساعة
 ".وعوفر النقب سجني في
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 كبار سيضرب فيما اإلداريين، النواب من هم لإلضراب انضموا الذين األسرى فإن لفارس؛ ووفقاً 
 عن المفتوح لإلضراب عوفر معتقل في آخرون انضم بينما رفاقهم، مع كتضامن واحًدا يوماً  السن

 .الطعام
 الطعام؛ عن مفتوح بإضراب أيام سبعة منذ شرعوا 200 أصل من إداريًّا أسيًرا 225 نحو وكان

 . محدد قضائي حكم أو رسمية تهم توجيه دون يتم الذي اإلداري اعتقالهم على احتجاجا
2/5/2104 لإلعالم، الفلسطيني المركز  

 
 2104 بداية منذ األسرى بحق إداريا   أمرا   042: تقرير .32

 حول تقريرا األسير نادي نشر نيسان، من والعشرين الرابع في اإلداريين األسرى معركة اقتراب مع
 أصدر أسيرا 242 أن تقريره في النادي وأوضح ،2024 بداية منذ ُأصدرت التي اإلدارية األوامر
 أسيرا 50 يقارب ما أن إلى الفتا ،289 أصل من المنصرمة الشهور خالل إدارية أوامر بحقهم وجدد
 في يقضون األسرى هؤالء ومعظم عديدة، لمرات جددت إدارية أوامر إلصدار نتيجة مأسورين آخر
 .مختلفة لفترات الماضي العام منذ االحتالل أسر

 على احتجاجا فردي بشكل أضربوا اللذين 2022 عام منذ األسرى عدد أن إلى النادي وأشار
 أن إلى منوها أسيرا، 24 إلى وصل عدنان خضر المحرر بإضرا منذ أي اإلداري االعتقال

 .الخليل محافظة أبناء على تركزت اإلدارية االعتقاالت
2/5/2104 هللا، رام الجديدة، الحياة  

 
 لحم وبيت جنين في زيتون شجرة 251 يقتلعون والمستوطنون االحتالل .33

 بلدة أراضي من زيتون جرةش 200 من أكثر أمس، االحتالل، قوات اقتلعت: بالص محمد - جنين
 ".دوتان مافو" مستوطنة من والقريبة جنين، جنوب عرابة،
 اإلدارة" لـ التابعة والبناء التنظيم دائرة تسمى ما ضابط يرافقها االحتالل قوات إن عيان، شهود وقال

 ،"خزينة" حكومية أمالك أنها االحتالل سلطات تدعي التي األرض اقتحمت اإلسرائيلية،" المدنية
 أحمد محمود المواطن لورثة تعود والتي الزيتون أشجار باقتالع لها، التابعة الجرافات وشرعت
 .االحتالل جنود حماية تحت كانوا ممن المستوطنين عشرات بتواجد وذلك الدهيدي،

 .لحم بيت جنوب المواطنين أراضي من الزيتون أشتال عشرات أمس، مستوطنون، اقتلع كما
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 حسن لحم بيت محافظة في واالستيطان العنصري الفصل جدار لمقاومة الوطنية ةاللجن منسق وأشار
 خلة' منطقة أراضي في زيتون شتلة 50 باقتالع قامت المستوطنين من مجموعة أن إلى بريجية،
 .زيادة علي عيسى للمواطن تعود رحال، وادي قرية قرب' النحلة

2/5/2104 هللا، رام األيام،  
 

 68 الـ للمرة النقب في العراقيب قرية يهدم االحتالل .34
 النقب في العراقيب قرية هدم على الخميس، يوم اإلسرائيلي، االحتالل لسلطات تابعة جرافات أقدمت
 تل بلدة شرقي منزل بهدم قامت أن بعد التوالي، على 98 للمرة ،48 عام المحتلة فلسطين جنوب
 بها قامت التي الهدم عمليات" النقب في بها المعترف غير للقرى اإلقليمي المجلس" واستنكر. السبع
 .النقب من أخرى مناطق وفي العراقيب في اإلسرائيلية الداخلية قوات

0/5/2104 الين، أون فلسطين  
 
 واسعة تجريف بأعمال وتقوم غزة قطاع جنوب تتوغل االحتالل قوات .35

 وقامت غزة، قطاع جنوب ،(5|2) الخميس يوم صباح االسرائيلي، االحتالل قوات توغلت: غزة
 العسكرية اآلليات من عدد" برس قدس" لـ ميداني راصد وقال. المكان في واسعة تجريف بأعمال

 من الشرق الى خزاعة بلدة شرق العسكرية" ريدة أبو بوابة" من الخميس صباح خرجت والجرافات
 .مترا 200 حوالي وتوغلت قطاع جنوب يونس خان

0/5/2104 برس، قدس  
 
 نابلس في" يوسف قبر" يقتحمون طنينالمستو  مئات .36

 مدينة من الشرقية الجهة في" يوسف قبر" أمس، فجر المستوطنين، مئات اقتحم": وفا" - نابلس
" يوسف قبر" محيط اقتحمت حافالت تسع بأن عيان، شهود وأفاد. دينية طقوس أداء بذريعة نابلس
 أهالي وبين بينهم مواجهات وقعت يثح االحتالل، جنود من مشددة بحماية نابلس، في بالطة ومخيم
 .للدموع المسيل الغاز قنابل االحتالل جنود خاللها أطلق المخيم

2/5/2104 هللا، رام األيام،  
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 سلوان في المبرح بالضرب فلسطينية امرأة على يعتدي االحتالل: القدس .37
 حي في االسرائيلية القوات اعتداء بعد ورضوض الوعي بفقدان مقدسية سيدة اصيبت: القدس سلوان،
 .سلوان ببلدة حلوة وادي
 الحي، في الطويل خالد منزل اقتحمت اسرائيلية قوة أن سلوان – حلوة وادي معلومات مركز وعلم

 ذلك وخالل التفتيش، امر إبراز ودون سبب دون وتخريبها بمحتوياته والعبث مباشرة بتفتيشه وباشرت
 مترا 40 مسافة أرضا وسحبتها المنزل خارج الى الطويل قالوون ام السيدة واقتادت سكانه، استفزت
 .”حلوة وادي ملعب“ الى واقتادتها
 الجنود وانهال زوايها احدى في واحتجزت الملعب، الى السيدة اقتادت القوات ان المركز وأضاف
 والجنود، السكان بين باأليدي عراك حصل ذلك وخالل وعيها، فقدت حتى المبرح بالضرب عليها
 .عاما 25 ليلى ابنتها على االعتداء مت كما

  0/5/2104 القدس، حلوة، وادي معلومات مركز
 
 بتركيا الفلسطينية السفارة أمام سورية لفلسطينيي اعتصام .38

 أمام السوريين الفلسطينيين الالجئين من عدد نظمه اعتصام بفض التركية الشرطة قامت: أنقرة
 سفر جواز على والحصول المعيشية أوضاعهم بتحسين لبةللمطا وذلك أنقرة، في الفلسطينية السفارة

 .لتركيا الدخول تأشيرة مع فلسطيني
 لـ منه نسخة أرسلت( 5|2) الخميس يوم" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة"لـ تقرير ونقل

 باعتقال( 4|50) االربعاء أمس قامت التركية الشرطة أن تأكيده المعتصمين أحد عن ،"برس قدس"
 في استمروا ما إذا السورية األراضي إلى تعيدهم بأن هددتهم أنها كما المعتصمين، من عدد

 .اعتصامهم
0/5/2104 برس، قدس  

 
 العمال أوضاع بتحسين وتطالب" أيار من األول" تحيي وغزة الضفة في تامسير  .39

 أكد ات،ومهرجان بمسيرات ،"العالمي العمال" يوم الفلسطيني، الشعب أحيا: وكاالت – هللا رام
 .الصعد شتى على العمالية الحركة بوضع االرتقاء ضرورة فيها المشاركون

 العام االتحاد نظمهما المناسبة، لهذه ومهرجانين مسيرتين والبيرة، هللا رام شهدت السياق، هذا وفي
 .فلسطين عمال لنقابات العام واالتحاد فلسطين، لعمال
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 جماهيرية، مسيرة في العمالية الجمعيات ممثلي من عدد إلى إضافة العمال مئات شارك غزة، وفي
 العمل أدوات المسيرة، في المشاركون ورفع. والنقابية العمالية األطر من عدد من لدعوة تلبية نظمت

نهاء العمال، إلنصاف تدعو هتافات ورددوا والطناجر، والصحون والصيد،  .االنقسام وا 
 شاب 500 نحو فيها شارك النظافة، عمال مع لتضامنل فعالية المناسبة، لهذه نظمت طولكرم، وفي

 .األخضر الخط داخل شبابياً  ومركزاً  مؤسسة 50 عن ممثلين إلى إضافة وفتاة،
 حول العاملة الطبقة التفاف مؤكداً  العمالية، الحركة جنين، في العمال لنقابات العام االتحاد وحيا
 .اإلسرائيلي االحتالل سجون داخل األسرى قضية
 استراتيجية بصياغة اإلسراع إلى العابد، حسين فلسطين لعمال العام لالتحاد العام األمين نائب ودعا
 .الفلسطيني الشعب صمود وتعزز االقتصادي، الوضع تستنهض وطنية

2/5/2104 هللا، األيام،  
 
 "Social Star" لقب عساف محمد الفلسطيني الفنان تمنح بريطانية مجلة .41

 المعلومات تكنولوجيا في المتخصصة التكنولوجيا بوابة مجلة أعلنت: ونيالسندي محمد - القاهرة
 للفنان 2024 العام لهذا" Social Star" لقب منحها عن لندن، ومقرها االجتماعي، التواصل ومواقع
 .االجتماعي التواصل مواقع في تأثيرا عربي فنان كأكثر عساف، محمد
 بعد عساف، محمد الفنان على اختيارنا وقع" كنولوجياالت بوابة في الفني المدير حرب داني وقال

 من أكثر الفيسبوك في متابعيه عدد تجاوز حيث االجتماعي، التواصل مواقع عبر لتفاعله متابعة
 آالف 20 من أكثر وانضمام يوميا ألف 550 بمقياس واضح تفاعلي وبنشاط شخص، مليون 245

 .متابع ألف 400 متابعيه عدد تجاوز فقد" يترتو " صعيد على أما يوميا، صفحته في جديد معجب
2/5/2104 الدوحة، الشرق،  

 
 لم تكن مجدية "إسرائيل": مفاوضات السالم بين فلسطين والمجيدوحيد عبد  .40

قــال الــدكتور وحيــد عبــد المجيــد، أســتاذ العلــوم السياســية، إن المفاوضــات بــين فلســطين : عــالء عصــام
القـوى بـين الطـرفين،  فـيتـوازن  أيجديـة، خاصـة أنـه ال يوجـد وسلطة االحـتالل اإلسـرائيلية لـم تكـن م

ـــا إلـــى أن الجانـــب  ـــازالت، ممـــا جعـــل مفاوضـــات الســـالم بـــين  أيال يريـــد أن يقـــدم  اإلســـرائيليالفت تن
 الطرفين ال قيمة لها.
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 كيــرياألمــر هــو إعــالن جــون  فــيتصــريحات لـــ"اليوم الســابع" إلــى أن الغريــب  فــيوأشــار عبــد المجيــد 
رجية األمريكية، عن توقف المفاوضات واصفا سياسة اإلدارة األمريكية "بالمزدوجة"، خاصة وزير الخا

 فلسطين. فيمصر وتتوقف عن المطالبة بحدوث سالم  فيأنها تطالب بالسالم 
المفاوضــات اآلن  فــيوضــع حــرج وأن الظــرف الموضــوع ســيجعل دور مصــر  فــيوأوضــح أن مصــر 

 ضعيف جدًا. يلياإلسرائبين فلسطين وسلطة االحتالل 
 2/5/2104اليوم السابع، القاهرة، 

 
 تتوعد بقتل السيسي ومؤيديه "المقدس بيتأنصار " .42

، مؤيــدي المرشــح األربعــاءاألول  أمــس منــار محمــد: هــددت جماعــة أنصــار بيــت المقــدس - القــاهرة
 حــدأوقــال أبــو أحمــد المصــري  الرئاســي عبــد الفتــاح السيســي، بــأن مصــيرهم ســيكون الهــالك والقتــل.

 ."تغريدات من أرض المالحم"الجماعة عبر مقطع فيديو تحت عنوان  أعضاء
مــع السيســي اليــوم لــن يكــون معــه غــًدا، ومــن لــم نقتلــه اليــوم  جنــديالحــرب مــع السيســي خســرانة، كــل 

ـــًدا للمشـــير السيســـي وكـــل مـــن يدعمـــه والقـــوات المســـلحة وجهـــاز األمـــن ’ســـنقتله غـــًدا ، ووجهـــت تهدي
 الوطني.

بيننا وبين فتح بيت المقدس والصـالة فـي القـدس هـو قتـل السيسـي  إمام عبر الفيديو وقال شخص ملث
، كمــا "تحريــر مصــر هــيوقتــل الجــيش المصــري وقتــل المرتــدين، والخطــوة األولــى فــي تحريــر المقــدس 

 وجه تهديدات للشعب المصري وخاصة األقباط.
، "ولون مصــر إلــى إمــارة إســالميةســيح إنهــموظهــر فــي الفيــديو عــدد مــن الملثمــين قــالوا خــالل المقطــع 

نه إذا كان عددهم قليال فلديهم استشهاديون يكفوا أنهم يجعلوا مصر جحيما، والمالئكة تقاتل معهم،  وا 
مصر وليس لديهم خيار غير االنتصـار أو  ىوهدفنا قتل السيسي والجيش المصري والمرتدين ونصار 

 ."الموت
 2/5/2104القدس العربي، لندن، 

 
 األمريكي يصف وزير الدفاع الجديد بأنه "جندي مخلص إلسرائيل"  جرسبالكون عضو .43

قال عضـو بوفـد قـدامى العسـكريين األمـريكيين والمحللـين االسـتراتيجيين الـذين التقـوا بالمشـير السيسـي 
أبريل الماضي، أنه ألتقي أيضا وزيـر الـدفاع الجديـد صـدقي صـبحي، ووجـده "جنـدي مخلـص  25في 

 إلسرائيل".
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شطاء على مواقع التواصل االجتماعي فيديو يظهر فيه "د.هيربرت لندن"، رئيس "مركز لندن وتداول ن
لألبحاث السياسية" وأحد أعضاء الوفد األمريكي الذي زار الفريق صدقى صـبحي، وزيـر الـدفاع، وهـو 

"أبهرنــي فــي لقــاء وزيــر  الماضــي:أبريــل  26يقــول فــي مقابلــة خاصــة علــى قنــاة "صــدى البلــد" بتــاريخ 
لـــدفاع صـــدقي صـــبحي هـــو أنــــه كـــان بليًغـــا جـــدا فـــي وصــــف دور المجنـــد العـــادي المخلـــص لدولــــة ا

 إسرائيل"، لكن القناة حرفت الترجمة لتكون"المجند العادي الذي يحمي الحدود مع إسرائيل".
)عقـب  2025ديسـمبر  20وأظهر الفيديو أيضا قول هيربرت لندن في مقابلة تلفزيونية أخـري بتـاريخ 

"إن تـــوني شـــايفر وهـــو أصـــغر مـــن عمـــل كضـــابط ســـري بالمخـــابرات المركزيـــة األمريكيـــة  :(االنقـــالب
(CIA."يعمل معنا أيضا وبينما نحن نتحدث اآلن يتحدث هو مع الجنرال السيسي في مصر) 

عـن فكـر جماعـة اإلخـوان قـائال "طبقـا  2024إبريـل  22كما تحدث هيربرت لنـدن فـي مـؤتمر بتـاريخ 
حقـائق أساسـية حـول  إعطـاؤكمأنقل عنه مباشرة بدون تعديل كلماته، وسأحاول  للمؤسس البنا وأنا هنا

اإلخــوان لقــد قــال البنــا "إن طبيعــة اإلســالم هــي أن يســود ال أن يهــيمن عليــه وأن يفــرض قوانينــه علــى 
 الشعوب وأن يبسط قوته على الكوكب كله ".

 2/5/2104الشعب، مصر، 
 

 عربة" لسلطة وادي األردن "وادي لنسور يوعز بمباشرة إجراءات ضم  ا .44
النسور في دار رئاسة  عبد هللاخصص االجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور  :)بترا(-عمان 

الوزراء أمس مع أعيان ونواب البادية الجنوبية ورؤساء البلديات الواقعة في قضاء وادي عربة، 
 نمية وادي عربة.لمناقشة مخرجات اللجنة المشكلة لتقديم تصور شامل لتطوير وت

وتقرر على إثر االجتماع السير بإجراءات ضم منطقة قضاء وادي عربة الى سلطة وادي األردن 
واإلبقاء على المناطق األخرى المحيطة بمدينة العقبة ضمن صالحيات منطقة العقبة االقتصادية 

 الخاصة.
2/5/2104، الغد، عم ان  

 
 ب مقال لوزير خارجية سابقوالسب "سرائيل"إردن وبين األ  متفاقمةزمة أ .45

وزارة الخارجية االسرائيلية استدعت السفير ، أن عمان من، 2/5/2104، رأي اليوم، لندن ذكرت
 عبيدات، محتجة على مقال نشره وزير الخارجية األردني سابقا كامل أبو جابر. لديها وليداألردني 
يذهب للخارجية ولم يرد على  من مصادر دبلوماسية ان السفير عبيدات لم” راي اليوم“وعلمت 

 االستدعاء.
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على مقال نشره الوزير السابق أبو  "بشدة"و حكومتها احتجتوأعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن 
كما  ”.ال سامية فظة“، والتي استخدم خاللها عبارات وصفتها بالـ "جوردان تايمز"جابر في صحيفة 

بهذا الصدد إلى وزارة الخارجية األردنية بحسب االذاعة  بعثت الحكومة االسرائيلية برسالة احتجاج
وقد اقتبس جابر في مقاله مقاطع من كتاب الزعيم النازي هتلر )كفاحي( لتوجيه انتقادات  االسرائيلية.

 إلى إسرائيل.
سمير برهوم  باإلنكليزيةالمحلية الناطقة  "جوردان تايمز“ومن جهة اخرى كشف رئيس تحرير صحيفة 

على خلفية المقال الذي اثار استياء االخيرة، بعدما  إلسرائيلن رفض صحيفته االعتذار الخميس ع
 طلبت السفارة االسرائيلية في عمان هذا االعتذار.

أعلن أمس، عدم  ،اً أردني اً حكومي اً مصدر ، أن عمان من، 2/5/2104، الخليج، الشارقة وأضافت
شرها الوزير السابق كامل أبو جابر في "غوردان قبول بالده احتجاج "إسرائيل" على مقالة صحفية ن

تايمز" األحد الماضي، انتقدت العدو الصهيوني. وقال وزير الدولة األردني لشؤون االعالم واالتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "إن حرية التعبير مكفولة لكل من ينتمي للمملكة وذلك 

 وفقًا ألحكام القانون". 
 
 ألف فلسطيني ومليون سوري 411محاولة لتوطين  يحذر من خارجية لبنانوزير  .46

حذر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، خالل ورشة عمل حول الدبلوماسية : أ ش أ -بيروت 
ألف الجئ فلسطيني ومحاولة تثبيت مليون  400االغترابية، من أن "بالده تشهد محاولة توطين 

، الفتا إلى أن "مجموع غير اللبنانيين في لبنان يزيد عن مليوني ونصف المليون نازح سوري"
 شخص، أي ما يزيد عن نصف عدد اللبنانيين".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: "حصلنا على وعد سياسي قاطع ومثبت من تيار المستقبل 
 بالتصويت لقانون استعادة الجنسية إيجابا عند وضعه على جدول أعمال مجلس النواب".

0/5/2104، الشروق، مصر  
 
 بتل أبيب يالت مرورا  إإلى  شيمونا: سنضرب من كريات هللا نصر .47

شدد األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا في كلمة له خالل احياء يوم العاشر من محرم في 
 وأكد أن الضاحية الجنوبية لبيروت على أن فلسطين هي القضية المركزية للحزب، وستبقى كذلك،

هناك من يسعى من خالل اثارة الفتن الى وضع الحواجز النفسية بين غير العرب والعرب وبين 
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الشيعة والسنة وبين الشعوب العربية وفلسطين، وقال السيد حسن "ان فلسطين جزء من ايماننا 
 ومسؤوليتنا وال يمكن ان يحول بيننا وبينها شيء على االطالق".

مقاومة في غزة بكامل فصائلها في االنتصار الذي تحقق في غزة، وفيما جدد نصر هللا التبريك لل
لفت إلى أن ما جرى هو "انتصار حقيقي مهما حاول بعض الكتبة المرتزقة عند أسياد اسرائيل أن 

"، ووجه نداء إلى الحكومات 2006وانتصار غزة  2009يطعنوا فيه، كما فعلوا في انتصار تموز 
ة الحجة، "أن غزة وفلسطين ال تحتاج فقط إلى تعاطفكم وزياراتكم، وانما العربية واإلسالمية ولو إلقام

لى مساندتكم الحقيقة، وغزة الئقة وجديرة بكل دعمكم،  لى دعمكم وا  تحتاج إلى سالحكم وأموالكم وا 
وشدد أنه ومن خالل المواجهة األخيرة في غزة، تأكد أيضًا  النها صنعت االنتصار تلو االنتصار.

 واقعا أوهن من بيت العنكبوت. أن "اسرائيل"
يران عندما تدعم حركات المقاومة تقوم بواجبها من موقعها العقائدي إوأضاف نصر هللا أن "

وال تطلب مقابل من أحد"، وحذر من محاولة تحويل االعداء الى اصدقاء  واالستراتيجي يوااليمان
عدوا، لكن اسرائيل  إيرانديقا ويقدم و"هناك من يعمل في العالم العربي واالسالمي ليقدم اسرائيل ص

في كل مرة،  اعتداءاتهاال تساعدهم بسبب طبيعتها االجرامية والعدوانية وهي تحرجهم من خالل 
ويقف هؤالء ليجدوا ان كل ما فعلوه خالل سنوات يذهب أدراج الرياح وأنا أقول لهم ان كل مشاريعهم 

 ستفشل".
استهداف كامل األراضي المحتلة، "من الحدود اللبنانية إلى وكشف نصر هللا أن المقاومة قادرة على 
إلى ايالت"، وأضاف أن الزمن الذي كان يهول فيه  شمونااالردنية إلى البحر األحمر، من كريات 

 علينا بإسرائيل انتهى، وهذه اسرائيل المخيفة انتهت.
ة والتي ال تتجاوز عدد وقال إن كيان العدو الذي هزه الصواريخ التي سقطت على تل أبيب من غز 

واعتبر  أصابع اليد، كيف سيتحمل آالف الصواريخ التي ستتساقط على تل ابيب وغيرها من المدن.
الصهيوني هو الذي يهدد شعوبنا ومقدساتنا وكرامتنا وادياننا وستبقى -االميركي أن المشروعنصر هللا 

 .هذه المواجهة بالنسبة لنا هي اولويتنا المطلقة"
0/5/2104، صرالشعب، م  

 
  لألسلحة النووية يشكل أكبر تهديد لألمن والسلم الدوليين "إسرائيل"حيازة  :قطر .48

أكــدت دولــة قطــر أهميــة اتخــاذ تــدابير فّعالــة تســهم فــي تعزيــز الســلم واألمــن الــدوليين، : قنــا –نيويــورك 
ســلحة الــدمار إلنشــاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة وأ 2022ونبهــت إلــى ضــرورة انعقــاد مــؤتمر 

 الشامل في الشرق األوسط في أقرب وقت ممكن.
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للـــدول  2025جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان دولـــة قطـــر أمـــام اللجنـــة التحضـــيرية للمـــؤتمر االستعراضـــي لعـــام 
األطــراف فــي معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة، التــي تعقــد اجتماعاتهــا فــي مقــر األمــم المتحــدة 

يد علــي خلفــان المنصــوري ســفير دولــة قطــر فــي فيينــا، المنــدوب بنيويــورك، والــذي أدلــى بــه ســعادة الســ
 الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة في فيينا.

وأعربت دولة قطـر عـن قلقهـا البـالغ إزاء حيـازة إسـرائيل لقـدرات نوويـة، ممـا يتعـارض مـع هـدف إنشـاء 
سـرائيل لألسـلحة النوويـة منطقة خالية من األسلحة النووية فـي الشـرق األوسـط، مشـيرة إلـى أن حيـازة إ
 يشكل أكبر تهديد لألمن والسلم الدوليين، خاصة في منطقة الشرق األوسط.

 2/5/2104الشرق، الدوحة، 
 
 وتقييمها اإلسرائيليةالفلسطينية  المفاوضات" في توقفكيري يدعو لـ"فترة  .49

الوقـت  أن لتأكيـداجـون كيـري الخمـيس  األميركيجدد وزير الخارجية  :القدس دوت كوم -أبابا  أديس
والفلسـطينيين بعـد  إسـرائيلالواليـات المتحـدة "فتـرة توقـف" فـي محادثـات السـالم بـين  تأخذقد حان لكي 

 .إلحيائهامن الجهود  أشهرتعثر تلك المحادثات الشهر الماضي رغم 
نفعلــه  أنشــيء يمكــن  أفضــل أن"نعتقــد  أبابــا أديــس اإلثيوبيــةوصــرح كيــري للصــحافيين فــي العاصــمة 

لقاءهو التوقف  ناآل ومعرفـة مـا هـو ممكـن ومـا هـو غيـر ممكـن فـي  األمـورنظرة عميقة علـى هـذه  وا 
 المقبلة". األيام

وقــال جــون كيــري الخمــيس، إنــه ســيتوقف ويعيــد تقيــيم مــا قــد يكــون ممكنــا، بعــد أن فشــل فــي الوفــاء 
نيسـان/ابريل،  26فـي  بالموعد النهائي الذي حـدده للتوصـل إلـى اتفـاق بـين الفلسـطينيين واإلسـرائيليين

 وأضاف أن على الجانبين أن يحاوال التفاوض.
وفي أول تصريحات علنية له منذ انقضاء المهلة حاول كيـري فيمـا يبـدو تفنيـد وصـف محادثاتـه بأنهـا 

 غير مثمرة، وقال إن تقدما مهما تحقق خالل الجهود التي استمرت تسعة أشهر.
نبـان يشــيران إلـى شــعورهما بأهميـة التفــاوض ويحتاجـان للبحــث : "مــازال الجاإلثيوبيـاوقـال خـالل زيــارة 

 عن سبيل للتفاوض".
ومضى يقول: "لـذا نعتقـد أن أفضـل مـا يمكـن فعلـه اآلن هـو أن نتوقـف ونلقـي نظـرة واقعيـة علـى هـذه 

 األمور، ونبحث ما هو ممكن وما هو غير ممكن في األيام القادمة".
دي السياســة الخارجيــة للــرئيس األمريكــي بــاراك أوبامــا وعــزز الفشــل فــي التوصــل التفــاق موقــف منتقــ

 الذين يتهمونه أيضا بعدم الرد بقوة كافية على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
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لكن كيري الذي استثمر الكثير من وقته ونفوذه في جهود السالم بين إسرائيل والفلسطينيين أشار بقوة 
 إلى أنه لن يبتعد.

عا بأنه بينما ينظر كل )طرف( في األسباب التي جعلت األمور أصـعب وقال: "ما زالت شخصيا مقتن
 في الساعات األخيرة فقد تكون هناك سبل يمكن من خاللها بدء العمل بخصوص الخطوات المقبلة".
وعلقـــت إســـرائيل المحادثـــات قبـــل نحـــو أســـبوع حتـــى قبـــل أن يحـــين الموعـــد النهـــائي. ردا علـــى اتفـــاق 

ر الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة )حماس( التـي تعتبرهـا المصالحة بين منظمة التحري
سرائيل جماعة إرهابية.  الواليات المتحدة وا 

 لكن قبل هذا قال كيري: "اتخذ الزعيمان خطوات جادة في سبيل إجراء هذا النقاش".
 ق للجميع".وأضاف: "ما لم يطرح علنا وما سأفعله في الوقت المناسب هو توضيح التقدم الذي تحق

لم تكن بدون تقدم كبير في مجاالت محـددة.  -أكثر من ثمانية أشهر  -وقال: "هذه األشهر الثمانية 
 وال أعتقد أن هناك من يريد أن يفقد هذا التقدم".

 ولم يتضح الموعد الذي يمكن أن يعود فيه كيري إلى جهود السالم.
كـن حــان الوقـت أيضــا لتـدبر الســبل التـي يمكــن وقـال وزيـر الخارجيــة األمريكـي: "حــان الوقـت لوقفــة. ل

 للمرء أن يجد من خاللها أرضية مشتركة حتى في ظل هذه الصعوبات".
 0/5/2104القدس، القدس، 

 
 في كامب ديفيد األقصىتنازلت عن المسجد  "إسرائيل"كلينتون: بيل  .51

بيــل كلينتــون، إن  قاألســب األميركــيقــال الــرئيس  :ترجمــة غســان حــالوة - دوت كــوم القــدس - رام هللا
، وخـالل مفاوضـات كامـب ديفيـد 2000باراك اقترح فـي العـام  أيهود األسبق اإلسرائيليرئيس الوزراء 

الموقــع  أورده، وذلـك حسـبما األقصـىعـن المسـجد  إسـرائيلعلـى الـرئيس الراحـل ياسـر عرفـات، تنـازل 
 االلكتروني لصحيفة "معاريف".

يتحدث في كلمة له بجامعة جورج تاون، قال إن "باراك كان وذكرت الصحيفة أن كلينتون، الذي كان 
 اإلســرائيلية، مــع االحتفــاظ بالســيطرة األقصــىعلــى اســتعداد لمــنح الفلســطينيين الســيطرة علــى المســجد 
انـه اشـترط االحتفـاظ بقطعـة ارض تشـكل  إالعلى حائط البـراق، وان عرفـات وافـق علـى هـذا االقتـراح 

ـــك، بـــدعوى  إســـرائيل أن إالمتـــرًا فقـــط،  29تها حـــائط البـــراق مســـاح إلـــىالمـــدخل  هـــذه  أنرفضـــت ذل
 المساحة هي جزء من التاريخ اليهودي في القدس".



 
 
 

 

 
           37ص                                     3215 العدد:     2/5/2104الجمعة  التاريخ:

هــذه يشــكل  األرضفــي ذلــك الوقــت مبــررًا، ألن االحتفــاظ بقطعــة  اإلســرائيليواعتبــر كلينتــون الــرفض 
نيين تحــت قيــادة الـــرئيس وقــال كلينتــون أن الفلســطي مــدخاًل للمــس ببقايــا مــا اســماه بالهيكــل المزعـــوم.

 من مساحة الضفة الغربية. 69، رغم استعداد باراك عن التنازل على أبداعرفات لم يقولوا نعم 
 0/5/2104القدس، القدس، 

 
 "لبـ"إسرائيالشيوخ يطالبان بربط المعونات للسلطة الفلسطينية باعتراف حكومة الوحدة  فيعضوان  .50

الواليــات المتحــدة ضــغوطا علــى اإلدارة األمريكيــة ويحثهــا يمــارس اللــوبي اإلســرائيلي فــي : 48 عــرب
علـى وقــف المعونــات الماليـة للســلطة الفلســطينية إذا مـا نجحــت جهــود المصـالحة الفلســطينية وأفضــت 

 إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأرسل عضوان في مجلس الشيو ، مارك كريغ، وماركو روبين، برسالة لـوزير الخارجيـة جـون كيـري، 

الجمعة وطالباه بنشر بيان يعلن فيه بأن اإلدارة األمريكية ستوقف المعونـات للسـلطة الفلسـطينية  اليوم
 إذا لم تعترف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة معها.

 حينمــا قــررت التعــاون مــع حركــة "خطــوة إلــى الــوراء"وقــاال فــي الرســالة إن الســلطة الفلســطينية خطــت 
 ."محو إسرائيل عن الخارطة"يدحو إلى  والذي "تنظيم إرهابي""حماس" المعلنة كـ

 2/5/2104، 48عرب
 

 يطلع على ظروف قطاع غزة أوروبيوفد  .52
وصل وفد من الدبلوماسيين األوروبيين المقيمين بالقدس إلى قطاع غزة أمـس : عبد العال أحمد- غزة

وف علـى التقيــيم الميــداني للمؤسسـات الدوليــة العاملــة األربعـاء، لالطــالع علــى الوضـع اإلنســاني والوقــ
وتعد هذه الزيارة األولى من نوعهـا لوفـد أوروبـي بعـد توقيـع اتفـاق المصـالحة األخيـر بـين  في القطاع.

)حماس(. وضم الوفـد مجموعـة مـن القناصـل والدبلوماسـيين األوروبيـين وممثلـين عـن وحركتي )فتح( 
 ة في القدس.الدول المانحة والمؤسسات الدولي

وعلى هامش الزيارة، قالت الممثلة الخاصة لليونيسيف بفلسطين جـوون كونـوجي إن الوفـد يهـدف إلـى 
 االطالع على أوضاع القطاع، ويسعى لضمان وصول الحاجات اإلنسانية إلى السكان بشكل سلس.

ة، شــريطة أن أمـا منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة جيمـز رولــي فأكــد دعــم اتفــاق المصــالح
 يكون وفق ما أقرته منظمة التحرير الفلسطينية من االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.

 وعبر عن أمله في أن يؤدي أي اتفاق مصالحة إلى تحسين األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة.
 0/5/2104، الدوحة، تالجزيرة. ن
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 اإلسرائيلية اإلداريسياسة االعتقال  إلنهاء دوليةحملة  .53

اإلسـرائيلي والتـي كانـت  االحـتاللضمن حملتها الدولية لنصرة األسرى المضـربين فـي سـجون : لوأوس
قد أعلنت عنها الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد إعالن األسرى 

وروبيــة اإلداريــين إضــرابهم عــن الطعــام قامــت الشــبكة بمراســلة عــدد كبيــر مــن أعضــاء البرلمانــات األ
المحلية وأعضاء برلمان اإلتحاد األوروبي لشرح معاناة األسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون 

ضــد األســرى اإلداريــين الفلســطينيين  إســرائيلالمســتمرة التــي تنتهجهــا  االنتهاكــاتاإلســرائيلية، وخاصــة 
 والتي كانت السبب المباشر في إضراب األسرى اإلداريين.

كة األوروبيـــة أن هـــذه الرســـائل تهـــدف إلـــى حشـــد الـــدعم داخـــل البرلمانـــات فـــي أوروبـــا وأوضـــحت الشـــب
ــة  لمســائلة اإلســرائيلي علــى انتهاكهــا للقــانون الــدولي وحقــوق اإلنســان وكمــا تهــدف إلــى  االحــتاللدول

 أيام على التوالي. 6تحقيق مطالب المعتقلين اإلداريين المضربين عن الطعام منذ 
 0/5/2104، دفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيينالشبكة األوروبية لل

 
 يصف نتنياهو بالكاذب ساركوزي: "هآرتس" .54

الـــرئيس الفرنســـي نيكـــوال ســـاركوزي،  أنالقـــدس العربـــي: ذكـــرت صـــحيفة هـــآرتس اإلســـرائيلية  –لنـــدن  
ك أوبامـا عليـه ، فيمـا رد الـرئيس األمريكـي بـارا"ال يطيقـه"وقـال إنـه  "الكـاذب"وصف بنيامين نتنيـاهو بــ

. وأضـــافت الصـــحيفة، اآلن جـــاء دور جـــون "دعـــك منـــه، أنـــا مـــن يتعـــين عليـــه مواجهتـــه يوميـــا"قـــائال: 
كـالم ’. حل الدولتين هو الخيار الوحيد ودولة واحدة ستكون دولة فصل عنصري‘كيري، فهو قال إن 

ســتخدامه كيـري الصـريح عّرضـه لهجمـات سياسـية وشخصـية مـا اضـطره إلـى اإلعـراب عـن األسـف ال
 كلمة فصل عنصري.

ن كانت ليسـت لالقتبـاس إال أنهـا قـدمت عمليـا وصـفا  واعتبرت هآرتس أّن الكلمات التي قالها كيري وا 
للواقع: ال يمكن إلسرائيل أن تبقى دولة يهودية وديمقراطية من دون حل الدولتين، دولة واحدة ستكون 

انتفاضة جديدة، التغيير فـي  إلىه أن يقود دولة فصل عنصري، الجمود في العملية السياسية من شأن
 تشكيلة الحكومة وفي هوية من يرأسها من شأنه تغيير الصورة.

 2/5/2104القدس العربي، لندن، 
 
 
 



 
 
 

 

 
           39ص                                     3215 العدد:     2/5/2104الجمعة  التاريخ:

 "العزل السياسي"بإعادة التصويت على  مطالبةتونس:  .55
مان( طالب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي )البرل: ياسين الجالصي محمد-تونس 

أمس، بإعادة التصويت على الفصل الذي يمنع رموز النظام السابق مـن الترشـح لالنتخابـات المقبلـة، 
 وذلك بعد رفضه في جلسة سابقة.

لصـالحه، مـا خلـق حالـة  208أصوات مقابـل  206بـ  "العزل السياسي"صوت ضد  "التأسيسي"وكان 
أمـــس، علـــى خلفيـــة احتجـــاج النـــواب مـــن الفوضـــى واالرتبـــاك فـــي المجلـــس بـــدأت منـــذ مســـاء أول مـــن 

 المساندين لهذا الفصل ومطالبتهم بإعادة التصويت عليه.
إســقاط الفصــل المتعلــق  "الحيــاة"آزاد بــادي فــي تصــريح إلــى  "الوفــاء للثــورة"ووصــف النائــب عــن كتلــة 

مؤكـدًا أن ، "الخيانة لدماء الشهداء وأهـداف الثـورة"بمنع رموز النظام السابق من الترشح لالنتخابات بـ 
ســيقدمون مقترحــًا يقضــي بإضــافة بــاب للقــانون االنتخــابي يتعلــق "النــواب المســاندين للعــزل السياســي 

 ."بالعزل السياسي والتحصين السياسي للثورة
المتعلـق  294نائبًا عريضة إلى مكتب المجلس التأسيسي تطالب بإعادة النظر فـي الفصـل  84وقدم 

ـــا ـــالعزل السياســـي، إال أن التوازن ت السياســـية داخـــل المجلـــس ال تســـمح بتمريـــره خاصـــة، وأن حركـــة ب
 صاحبة الكتلة األكبر صوتت ضده، إضافًة إلى كتل علمانية عدة. "النهضة"

 "التجمـع الدسـتوري"إقصـاء قيـادات حـزب "بأن  "الحياة"راشد الغنوشي لـ " النهضة"وصرح رئيس حركة 
. وأضاف الغنوشي، الـذي حضـر "ديق االقتراعالمنحل ورموز النظام السابق يجب أن تكون عبر صنا

تثـــق فـــي الشـــعب "بالتصـــويت ضـــد العـــزل السياســـي، أن حركتـــه  "النهضـــة"المجلـــس إلقنـــاع كتلـــة  إلــى
 ."التونسي الذي لن يمّكن النظام السابق من العودة إلى الحكم عبر االنتخابات

 2/5/2104الحياة، لندن، 
 

 لبة بالحوار مع حماس والقضاء عليهاأحاديث صهيونية مفاجئة بين المطاتقرير:  .56
طالب رئيس جهاز "الموساد" السابق "افرايم : ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية

اّل  هليفي" صناع القرار في "إسرائيل" بالمبادرة في الظروف الحالية للقضاء على حركة حماس، وا 
ة عبر إجراءات مع "محمود عباس" في فقدت الدولة قدرتها على الردع، بعد أن استطاعت الحرك

األسابيع األخيرة أن تصوغ برنامج العمل المباشر في صراعها مع "إسرائيل". وأشار "هليفي" إلى أّن 
هناك اتفاق بين الجميع في "إسرائيل" على تقدير بأن هذه واحدة من أقسى ساعات حماس، بعد 

به،  التزمتللمنظمة بسبب الموقف الذي  القطيعة مع قاعدتها في دمشق، وقلصت إيران المساعدة
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لحماس فقد أعلنتها منظمة  االستراتيجيةأما مصر التي كانت لوقت قريب الجبهة الداخلية والدعامة 
 معادّية.

وأضاف أّنه في الساحة الدولية تمتنع الواليات المتحدة عن إجراء أي اتصال بحماس، وتلتزم أوروبا 
الرباعية الثالثة، وتركيا غارقة في صراعات داخلية، وينبغي أاّل  بأال تعترف بها حتى تتبنى شروط

نفرض أن يشغل رئيس الوزراء "أردوغان" نفسه بقطاع غزة، وضاقت أكثر الدول العربية واإلسالمية 
 ذرعًا بغزة.

وزعم "هليفي" أّن حماس أصبحت أكثر عزلة وضعفًا مما كانت من قبل، ونقطة الضوء الوحيدة 
 االتفاقيا التي تلتزم في الحقيقة بقرارات الرباعية لعضويتها فيها، لكنها تؤيد عندها في روس

الفلسطيني الداخلي، بل إن نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل دفدانوف" هاتف "خالد مشعل"، 
وهنأه على المصالحة مع فتح.  وأوضح أن هذا هو الوقت الذي يجب فيه على "إسرائيل" أن تزن 

ر أن تقضي على حماس بعاصفة، فال أحد سيهب لنجدتها، ولن ُينبه أحد الرأي العام بجدية خيا
الدولي إلنقاذها، ولن يقترح أحد إنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في وقائع هذه الحرب، وهكذا 
يستطيع رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" أن يجتث التهديد من جذوره، ويمنع سيطرة حماس في 

 على الضفة الغربية في ظل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.المستقبل 
وأكد "هاليفي" أن هذه الحرب ستجبي من "إسرائيل" ثمنًا باهظًا من الدماء والخسائر والمصابين، وهذا 
ثمن فظيع، لكن إذا نجحت في المهمة فستسقط عنها أكبر تهديد من حماس بالقضاء عليها، وهو 

ا عن ذكره، وهذا اإلجراء سيضر ضررًا شديدًا بـ"حزب هللا" الذي أعلن تهديد ال يكل المتحدثون باسمه
زعمه مؤخرًا أنه ال يرغب في محاربة "إسرائيل"، وفي هذا السياق فقط يمكن أن نتفهم إعداد الرأي 

 العام هنا لمعركة، وتعلق المعارضة نضالها لسياسة الحكومة.
 

 تراجع الردع
رق األوسط توجب اتخاذ قرارات في أسرع وقت ما بقي العالم وأشار إلى أن سرعة األحداث في الش

 االقتصادمشغواًل بأزمة أوكرانيا، ولهذا لن تسارع روسيا للتدخل من أجل حماس، وقبل أن يدخل 
الدولي أزمة أخرى، فإذا لم تنتهز "إسرائيل" هذه الفرصة النادرة التي عرضت لها فقد تتغير الظروف، 

تي وصفت آنفًا ستمر، وتبقى حماس، وتعود لزيادة قوتها. وستفهم دول ألن الظروف المجتمعة ال
المنطقة أن "إسرائيل" حتى في هذه الحالة المتطرفة التي وصفت أحجمت عن القيام بمواجهة 
مصيرية لعدوتها الضعيفة التي ما زالت تطمح للقضاء عليها، وقد تكون لهذه النتيجة آثار بعيدة 
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نفسها من القوى اإلقليمية العظمى، وسيضعف صدق ردعها ضعفًا المدى على مكانة من ترى 
 شديدًا.

وأضاف "هاليفي" أّنه يوجد بالطبع بديل آخر وهو محادثة العدو، السيما في وضعها الضعيف، وأنا 
كنت أكتب وأتحدث في ذلك منذ عشر سنوات، فإذا ُرد هذا الخيار كليًا يبقى االثنان اللذان ذكرتهما 

على السير في مستنقع عدم وجود  االستمرارتغالل الظروف للقضاء على التهديد، أو فقط، وهما اس
 سياسة، مع تحمل تكاليفها، حتى تختفي قدرة "إسرائيل" على ردع عدو ليس دولة.

من جهته، تساءل الخبير الصهيوني في الشؤون الفلسطينّية "ماتي غوالن" ما الضير في حوار 
مة التحرير الفلسطينّية كانت ذات مرة مثل حماس، وفي كل األحوال، "إسرائيل" مع حماس؟ ألن منظ

فإن اتفاقًا يضم حماس أفضل من اتفاق بدونها، رغم إعرابي مرات عديدة عن عدم ثقتي بإرادة أو 
، حتى لو أرادوا ذلك، الفتًا إلى أّنه بدون مشاركة حماس التفاققدرة الفلسطينيين على الوصول معنا 

مع قسم من الشعب الفلسطيني من  االتفاقلمية، فسيكون نصف أو ربع اتفاق فقط، في المسيرة الس
 شأنه أن يكون أسوأ من اتفاق سالم، ألنه ال يحل شيئًا بالنسبة للقسم اآلخر.

وأضاف "غوالن" أّن كل اتفاق يجلب السالم مع الفلسطينيين، وتكون حماس مرتبطة به، كفيل بأن 
عن التطرف، ويقربها منا ومن حلفائنا في الغرب أيضًا، وتقترب من  يبعدها، بهذا القدر أو ذاك،

 الفهم بأّن حربها مع "إسرائيل" عديمة الجدوى.
 

 اختالف التكتيك
ومن ناحيته، أوضح وزير القضاء الصهيوني السابق "يوسي بيلين" أّن حماس منظمة إسالمية 

أخرى في العالم، كانت في مرحلة "متطرفة" مع خصائص ما تقدمه من مساعدات كمجموعات دينية 
ما تبدو في نظر حكومات "إسرائيل" بدياًل مناسبًا عن منظمة التحرير الفلسطينية، ثم اتجهت لطريق 
العنف القاسي لرغبتها بضمان تأييد الشباب، ورأت أن اتفاق أوسلو خيانة لألهداف اإلسالمية 

التجارب الماضية مع الحركة أنه ال يمكن  والفلسطينية، وناضلته بنجاح ال يستهان به، وقد أثبتت
 ابتالعها، وال يمكن لفظها أيضًا.

ومن جانبها، أشارت الباحثة الصهيونية "إيزيي لبالر" إلى أّن حماس لن تلتزم باإلعتراف بـ"إسرائيل"، 
ة ولهذا ال يمكن أن تكون شريكًا لها في السالم، والفارق بينها وبين "فتح" هي في التكتيك، فالسلط

الدبلوماسية بدل العنف وسيلة للقضاء على "إسرائيل" على  باستعمالتعترف بأنها تحرز التقدم 
مراحل، حيث تتفاخر حماس بأصوليتها اإلسالمية، وهي تناظر تنظيم "القاعدة" في كل شيء، بل 
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، االنتحاريةت إنها أثنت على "أسامة بن الدن"، ونددت بالواليات المتحدة لقتلها إياه وهي رائدة العمليا
 وسيكون قادتها أعضاء في المجلس الوزاري المصغر في السلطة الفلسطينية.

وأضافت "لبالر" أّن هناك في "إسرائيل" من يطالب بالتفاوض مع حماس في محاولة لتليين موقفها 
ًا لتنحاز لموقف أكثر اعتدااًل، لكن سيجب عليها كي نقبلها شريكًا في المحادثات أن تعترف اعتراف

رسميًا بـ"إسرائيل"، وتتنكر للعنف، وتلغي علنا ميثاقها الذي يدعو لقتل اليهود، ويجب على قادتها أن 
السابقة التي وقع عليها مع السلطة، ويتخلوا عن مخزونهم من القذائف  االتفاقاتيقبلوا جميع 

ك فستعتبر الصاروخية الذي جاء من إيران ودول أخرى. وأوضحت أّنه إذا وافقت حماس على ذل
شريكة في السالم، لكن احتماالت ذلك صفر، وال تستطيع "إسرائيل" اآلن أن تفاوض السلطة التي 

 يقودها نشطاء يلتزمون بالقضاء علينا.
 معهد هرتسيليا متعدد المجاالت

31/4/2104، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3167الترجمات العبرية   
 
 بال رتوش القادم .57

سف رزقةأ.د. يو   
)أتوقع أشهرًا صعبة سياسيًا وماليًا(، بهذه العبارة القصيرة لخص محمود عباس المشهد السياسي، 

 وهل تمتد لسنين، أم ال؟ األشهر،للسلطة في األشهر القادمة، دون تحديد لعدد  والمالي،
سيما بعد وأخشاه في الوقت نفسه، ال عليه،ليس لي موقف مغاير لما قاله الرئيس عباس، بل أوافق 

أن علق المجتمع الفلسطيني اآلمال العريضة على اتفاق المصالحة. وهنا أوّد أن أذكر الفلسطيني 
حيثما كان في اآلمال العريضة التي صنعها من صنعها وربطها باتفاق أوسلو، وانتظرت غزة 

السلطة، بينما  ولكنها بقيت غزة، وازدادت المسافة بينها وبين سنغافورة بعدًا مع الوطن،سنغافورة 
 كانت المسافة أقل قبل قيام السلطة.

واقتصاديًا( يوم أوسلو، هو من صنعه ويصنعه من جديد مع اتفاق  سياسياً )الكبير من صنع األمل 
المصالحة، ولست أدري ما الحكمة في هذه الصناعة المتكررة ؟! وما مدى واقعيتها؟! وكيف 

 ستتحقق ؟!
كي الواقع، وعلى المجتمع الفلسطيني بفئاته وشرائحه ونقاباته ويح صحيح،ما قاله الرئيس عباس 

 وأحزابه أن يكيف قوله وفعله وتوقعاته على التشخيص الذي قدمه عباس.
أود أن أؤكد ما قلت ببعض التصريحات اإلسرائيلية واألمريكية فهي تحكي  (،المستوى السياسي )في

ب البيت اليهودي:) عصر أوسلو اقترب من صعوبة القادم سياسيًا بدون مواربة. يقول رئيس حز 
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 إن مفهوم. وغني عن القول المستقبل(نهايته، وسندخل عصر الواقعية. إنه ال اتفاق للسالم في 
هنا، هي سقف إسرائيلي جديد هو أدنى من سقف أوسلو، وهو سقف يعرف معالمه الرئيس  )الواقعية(

 ة، أو قل أدخلها في األزمة الحالية.عباس، ولعله هو السقف الذي أفشل المفاوضات األخير 
وفي تصريح ذي مغزى يقول جون كيري:) قد أقرر في مرحلة معينة الكشف عن خطة التسوية، 

والسلطة، قبولها رزمة واحدة، وباعتقادي أن احتماالت التوصل إلى اتفاق قد  إسرائيل()من وسأطلب 
ية(. ال يحتاج هذا التصريح إلى تعليق، والموقف تزداد إذا تم استبدال القيادة اإلسرائيلية أو الفلسطين

األميركي المنحاز إلسرائيل في غاية الوضوح، والقيادة في إسرائيل تتغير بآليات إسرائيلية بحتة، ومن 
 ثم فالتهديد هنا يتجه للطرف الفلسطيني فحسب.

بالذات في )وفي المستوى المالي الصعب( في تصريح عباس تقدير حقيقي. المواطن الفلسطيني و 
غزة في حاجة إلى كهرباء، ومواد بناء، وتصدير، ومعبر مفتوح، وحّل مشاكل البطالة بين العمال 
والخريجين، وغير ذلك من القضايا االجتماعية، وحلها يستلزم أموااًل هي غير متوفرة، وال أتوقع أن 

ذا توفر بعضها فالفساد في الطبقة المتنفذة وراءها خطوة خطوة. وال شبكة أمان مالية  تتوفر، وا 
للسلطة في قادم األيام بدون قبول العرض السياسي الذي يقدمه كيري، وتؤيده بعض الدول العربية 
الغنية. المصالحة إذن ليست مفتاحًا سحريًا ال للمال، وال للسياسة، وتحميلها أكثر مما تحتمل هو 

 هللا واجب.والتوكل على  قادم،غباء في قراءة الواقع والسياسة. األصعب 
0/5/2104، فلسطين أون الين  

 
 أجل المفاوضات ـ جرد حساب لتسعة أشهر فقط منالمفاوضات  .58

 د.عبد الحميد صيام  
نتمنى أال تتجدد المفاوضات تسعة أشهر أخرى، فقياسا على ما جرى في التسعة أشهر الماضية 

لحقـــــوق شيء للتفاوض ( لن يبقى من األرض أو ا2024نيسان/أبريل  26-2025تموز/يوليو  26)
 –عليه. لقد انتهت مهلة التسعة أشهر التي وعد الراعي األمريكي بأن المفاوضات اإلسرائيلية 

الفلسطينية ستنــــتهي بنـــتائج محددة وملموسة على طريق الحل النهائي والدائم والعادل، يتجسد في 
الدولة الفلسطينية المستقلة والمترابطة اتفاق إطاري يحدد قضايا الحل النهائي بوضوح، خاصة قيام 

والقادرة على الحياة. ارتفعت لدى السلطة الفلسطينية نسبة التفاؤل وانغمس بعض رموزها في 
المفاوضات عميقا إلى األذنين، وعندما اقتربوا من خط النهاية اكتشفوا أنهم ما زالوا في المربع األول، 

أخرى، مقابل الوعود نفسها  أشهركن تجديدها لمدة تسعة وأنــهم يفاوضون على المفاوضات وكيف يم
والخطاب الممل نفسه والوجوه نفسها التي اعتالها كثير من الصدأ، فيرفضون ويكررون التهديدات 



 
 
 

 

 
           44ص                                     3215 العدد:     2/5/2104الجمعة  التاريخ:

الفارغة نفسها التي ال تعيد الجئا وال تخيف مستوطنا وال تقلق نوم جندي فالشي، بعد أن أصبح 
 دقيته.بإمكانه أن ينام بدون أن يحضن بن

التسعة األخيرة نكتشف بسهولة ال تحتاج إلى ذكاء خارق وال مهارات  لألشهرومراجعة سريعة 
تكنولوجية وال استعانة بدور بحث وخبراء ومحللين ومراجعين، نكتشف أن كفة ميزان السلطة 

قد الفلسطينية رجعت من غيبة االشهر التسعة خالية كما ذهبت، أما كفة ميزان الدولة الفاشية ف
عادت مثقلة بالغنائم. فإذا كانت المفاوضات تجارة رابحة لهم وتجارة خاسرة لنا ليس في االشهر 
التسعة الماضية، بل في السنين اإلحدى والعشرين منذ أن تم توقيع اتفاقية أوسلو، األسوأ في تاريخ 

الجنرال مكارثر بعد المفاوضات الحديث، التي ال يوقعها إال مهزوم أو مستسلم كما فعلت اليابان مع 
الحرب الكونية الثانية، ولكن المفاوض اإلسرائيلي أتقن لعبة تقمص شخصية الضحية ورمى اللوم 

تقتلني وتسرق جثتي  –سرقت دموعنا يا ذئب ‘على الخصم دائما وباستمرار كما قال سيد الكالم 
 وهيا إلى جرد الحساب.’ وتبيعها؟

 
 ثاث الشعب الفلسطينيسباق محموم نحو تعميق االحتالل واجت

تحت غطاء المفاوضات قامت إسرائيل بتوسيع جميع أنشطتها الهادفة أساسا لالستيالء  أشهرتسعة 
على األرض وتحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم ال يطاق، بحيث يكون الرحيل حال. وقد يسجل 

نون الدولي والتفاقية مؤرخو االحتالل أن تلك االشهر التسعة شهدت من الممارسات المخالفة للقا
 جنيف الرابعة أكثر من أي وقت مضى خالل سنوات االحتالل السبع واألربعين.

فلسطينيا من بينهم أطفال ونساء وشيب وشباب وناشطون وعابرو طريق ورعاة  90استشهد  -
سنة(  28سنة( والشهيد ساجي دراوشة ) 25وطالب. من بينهم وجيه الرمحي من مخيم الجلزون )

فلسطينيا وجرح  22سنة( من خانيونس. في شهر آذار/ مارس فقط استشهد  58نة آمنة قديح )والمس
 2024جريحا وفي االشهر األربعة األولى في  5954نحو  2025. لقد بلغ عدد الجرحى عام 259

أحد عشر شهيدا وبلغ عدد  2024. في غزة لوحدها بلغ عدد الشهداء لعام 908وصل العدد إلى 
 ريحا.ج 224الجرحى 

ترتفع في الضفة الغربية بنسبة  %26ة بفي الوقت الذي تنخفض فيه نسبة البناء في تل أبيب بنس -
قياسا إلى الفترة السابقة. خالل فترة المفاوضات أقر بناء أو بني فعال  2024/ 2025عام  224%
بؤر جديدة وحدة سكنية. وقد شمل االستيطان توسيعات للمستوطنات الحالية وافتتاح  24000نحو 

سباغ شرعية على مستوطنات كانت تعتبر غير شرعية )طبعا حسب قوانينهم(، كما تم بناء  وا 
مستوطنة جديدة. لقد أعلن وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري أرئيل علنا وعلى مسمع من العالم عن 
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في بلدة  ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. وقال في مؤتمر عقد 20إجراء مناقصات لبناء 
إن التقارير التي تتحدث عن وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية عارية عن ‘سدروت 
أعلم أن رئيس الحكومة نتنياهو يعمل وفقا العتبارات تفرضها عليه ظروف دولية، ‘وقال: ’. الصحة

 ’.إال أن االمتحان الحقيقي في النتائج على األرض
أسير،  5900طيني، وما زال في سجون االحتالل أكثر من فلس 4000في هذه الفترة تم اعتقال  -

طفال. ويرتفع عدد األطفال المعتقلين أو ينخفض من شهر آلخر، ففي شهر تشرين  284من بينهم 
. لقد بلغ معدل 222، وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر وصل إلى 246االول/أكتوبر كان العدد 

ن معتقال، بينما وصل المعدل في الشهور األربعة خمسة وسبعي 2025االعتقاالت األسبوعية عام 
 .64إلى  2024األولى عام 

هدم البيوت وتشريد سكانها بلغ درجة محمومة لم يسبق لها مثيل. ففي شهر آب/أغسطس بعد بدء  -
منزال شرد على  64منزال وفي أكتوبر هدم  64منزال وفي أيلول/سبتمبر هدم  59المفاوضات هدم 

فردا. لقد بلغ  286بيوت شرد على أثرها  209وفي شهر كانون الثاني/يناير هدم فردا.  545أثرها 
بيتا في القدس الشرقية، بينما  68بيتا و 595في المنطقة جيم  2025مجموع ما هدم من بيوت عام 
. وبلغ 24بيتا، وفي القدس الشرقية  268في المنطقة جيم  2024بلغ مجموع ما هدم في عام 

، بينما في االشهر 268وفي القدس الشرقية  805في المنطقة جيم  2025ام مجموع من شردوا ع
 في القدس الشرقية. 86في المنطقة جيم و 554األربعة األولى شرد 

لقد تجاوزت اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين كل حد، فقد استشهد المواطن صالح  -
عندما خرج مستوطن بسيارته من الشارع وتعمد عاما( قرب مستوطنة معاليه أدوميم  92)مليحات 

اعتداء نتج عنها إصابات،  566ما مجموعه  2025دهسه وقتله. وقد سجلت األمم المتحدة عام 
اعتداء خلفت إصابات. هذا عدا عن تجريف  65وقع  2024وفي األربعة أشهر األولى من عام 

 المجال لذكره.آالف األشجار، خاصة الزيتون وقطعها وحرقها مما ال يتسع 
بلغت االعتداءات على األقصى ومنطقة الحرم الشريف واالقتحامات من قبل المتطرفين نسبة غير  -

مسبوقة من قبل. لقد أصبحت االقتحامات شبه يومية يشارك فيها ساسة وناشطون وأعضاء كنيست 
لشريف على ووزراء. ووضع على جدول أعمال الكنيست مشروع قرار يقضي بتقسيم منطقة الحرم ا

طريقة الحرم اإلبراهيمي الذي قسم جغرافيا وزمنيا. وهناك تصعيد جدي في نبرة التقسيم، خاصة 
خالل فترة المفاوضات. وهناك جماعات متطرفة تطالب بنزع الحرم الشريف )األقصى والصخرة( من 

ا إلى وزارة األديان وزارة األوقاف األردنية التي تديرها اآلن باتفاق مع السلطة الفلسطينية وتحويله
اإلسرائيلية. وما زالت السلطات اإلسرائيلية تمنع المصلين الفلسطينيين دون سن الخمسين من الدخول 
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والصالة في األقصى. كما اعتدت على موكب ألبناء الطائفة المسيحية يوم عيد الفصح أثناء مسيرته 
 عبر طريق اآلالم وصوال إلى كنيسة القيامة.

حيث ال يتسع المجال للحديث عن األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وأزمة  هذا غيض من فيض
الغذاء والطاقة واالستيراد والتصدير وتردي األوضاع المعيشية والصحية والتعليمية بسبب الحصار 
المزدوج من قبل فكي الكماشة اإلسرائيلي والمصري، الذي أنجز في تسعة أشهر ما عجزت عنه 

 ت.إسرائيل في سبع سنوا
أخرى أو سنة أو سنتان  أشهرلهذا تريد إسرائيل والواليات المتحدة االستمرار في المفاوضات. تسعة 

وال يبقى ما يفاوضون عليه. وال أفهم لماذا يصر بعض المفاوضين الكبار على االحتفاظ بألقابهم بعد 
وجودي تحت غطاء ما أن أوصلونا إلى موارد التهلكة وأوصلوا الشعب الفلسطيني إلى هذا المأزق ال

 ’.عملية السالم‘سمي زورا وبهتانا 
2/5/2104، القدس العربي، لندن  

 
 .. هل يفتح طريق العودة؟!السلطة« مفتاح» .59

 د. أسعد عبد الرحمن
هل يعقل أن تقبل القيادة الفلسطينية تحول المفاوضات إلى ستار سياسي »حدثني صديقي قائاًل: 

، 2694اري استيطاني على األرض الفلسطينية المحتلة عام يغطي على تطبيق أوسع مشروع استعم
األمر الذي يفرغ تلك المفاوضات من مضمونها?! وهل حقًا ال يمكن الجمع بين المفاوضات وبين 
مواصلة المساعي الفلسطينية في األمم المتحدة للحصول على دولة كاملة العضوية في األمم 

الفلسطينية لم تعد تملك إمكانية توسيع استراتيجيتها لتشمل ! وهل من الصحيح أن القيادة ؟« المتحدة
التفاوض ونضاالت أخرى، دبلوماسية وغير دبلوماسية، تمأل ذاكرتنا بهيبتها وباحترامها التاريخيين 

 !؟« واإلسالميةلدى جماهير الشعب الفلسطيني واألمتين العربية 
ة، بدا أقل تحيزًا حين أعادنا إلى صديقي المهووس بتسجيل المواقف ضد القيادات الفلسطيني

تصريحات لهذه القيادة، وعلى رأسها محمود عباس، تركز كلها على استمرار االعتداءات اإلسرائيلية 
على األرض، مع إصرار الجانب اإلسرائيلي على استمرار الدور الشكلي للواليات المتحدة األميركية 

، بل ورفض الجانب اإلسرائيلي منح المفاوض في العملية السياسية، ورفض مراقبته للمفاوضات
الفلسطيني أي وزن، مع شعور الدولة الصهيونية بنعومة الضغوط التي تتعرض لها لتلبية بعض 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وسعيها الدؤوب لتهويد ما تبقى من فلسطين التاريخية، ثم أخرج 

، أكد في رسالة إلى 2022لفلسطيني، منذ يونيو الصديق قصاصة جديدة قرأ منها كيف أن الرئيس ا
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نتيجة لسياسات الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، لم »رئيس الوزراء اإلسرائيلي )بنيامين نتنياهو( أنه 
يعد للسلطة الفلسطينية أي سلطة وأصبحت دون والية حقيقية في المجاالت السياسية واالقتصادية 

ألم تقرأ »ويتدارك هذا الصديق فيخاطبني قائاًل: «. قدت مبرر وجودهاوالجغرافية واألمنية، أي أنها ف
أن الرئيس عباس، قد شكل فريقًا خاصًا لبحث إمكانية حل السلطة الفلسطينية في حال فشل 

لقد أحسن الرئيس حين »وأضاف: «. المفاوضات في الوصول ألي حل مع الجانب اإلسرائيلي
ه تهديدات علنية حول حل السلطة في ظل إمكانية انهيار أصبح يلعب لعبة اإلسرائيليين، ويوج

 «.المفاوضات
وقال عباس، لدى استقباله عددًا من »ومرة إضافية، أخرج صديقي قصاصة صحيفة، وبدأ يقرأ: 

، في «أعضاء الكنيست اإلسرائيلي في رام هللا، سأسلم مفاتيح السلطة إلى صاحب الفندق خمس نجوم
المدنية التابعة لالحتالل في الضفة الغربية التي تتدخل في معظم شؤون إشارة إلى رئيس اإلدارة 

لست بحاجة إلى »الفلسطينيين، تمامًا كما كان عليه الحال قبل قيام السلطة. وأضاف عباس: 
نتنياهو، أو رئيس األركان. أعطوني ضابطًا صغيرًا، وسوف أسلمه مفاتيح السلطة الفلسطينية. 

وما هي إال ثوان حتى أخرج صديقي صحيفة أحدث وبدأ «. وسوف أخرج حاالتفضلوا وتولوا اإلدارة 
هدد الرئيس الفلسطيني بحل السلطة وقال في لقاء مع عشرات المراسلين اإلسرائيليين إن »يقرأ: 

ذا  المفاوضات ليست خيارًا سياسيًا، بل أساس وجود السلطة الفلسطينية واألساس الذي قامت عليه. وا 
وضات فسنقول لحكومة إسرائيل: هذه هي السلطة التي أفرغتموها من كل محتوى، فشلت هذه المفا

وفي هذه الحالة ستسلم القيادة الفلسطينية مسؤوليات وصالحيات السلطة إلسرائيل بطريقة سلمية 
وستتحمل إسرائيل المسؤولية المدنية واألمنية في الضفة الغربية بدال من مؤسسات الحكومة 

ومن دون أن يلتقط أنفاسه، تابع صديقي طارحًا تخوفاته «. هزة األمنية الفلسطينيةالفلسطينية واألج
حل السلطة يجب أال يكون ورقة تهديد تكتيكية لتحسين شروط التفاوض، أو للحصول على »قائاًل: 

نما خطوة جدية نتيجة قناعة راسخة بفشل الرهان  اعتراف رمزي بدولة فلسطين في األمم المتحدة، وا 
قناعتي أن وجود »وأضاف: «. لمفاوضات، والعودة إلى الخيارات والبدائل الفلسطينية األخرىعلى ا

 «.السلطة وأجهزتها األمنية منزوعة السيادة والصالحيات، هي سالح مشرع على رقاب الفلسطينيين
إن فكرة حل السلطة الفلسطينية ليس بجديدة، بل هي متجددة، وفي أكثر من مرة خالل السنوات 

سابقة، لّوح عباس وغيره من القيادات الفلسطينية باتخاذ قرارات من هذا النوع، بل صدرت العديد ال
الصحف في أوقات مختلفة لتؤكد أن عباس أبلغ األميركيين أكثر من مرة أنه مستعد فورًا لتسليم 

المفاوضات مفاتيح السلطة إلى إسرائيل، فالقيادة ليست وحدها اليائسة، بل إن حالة اليأس من فشل 
الحالية وصلت إلى قادة األجهزة األمنية الفلسطينية، حيث قال رئيس جهاز المخابرات العامة 
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عامًا من التوقيع على اتفاق  20بعد »الفلسطينية اللواء ماجد فرج خالل لقائه مع مسؤول إسرائيلي: 
سرائيل طالبت بما يناقض روح إ»، مضيفًا أن «أوسلو، أدركنا بأنه لم يكن لديكم أية نية لتنفيذ االتفاق

االتفاق، أي االعتراف بيهودية إسرائيل، وبقاء الجيش في مناطق األغوار، وتوسيع الكتل 
 «.االستيطانية

ومن المؤكد أنه في حال حل السلطة، سيتعين على إسرائيل تسيير أمور التعليم والصحة والمياه 
مليار دوالر( التي يقدمها  2سنوية )وشبكات الصرف الصحي وغير ذلك، كما أن المساعدات ال

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األميركية للسلطة الفلسطينية ستتوقف، وسيكون على إسرائيل 
تسديد النقص الناتج عن توقفها، وهو جزء بسيط من المبالغ اإلجمالية التي سيتعين على إسرائيل 

لية التي بينتها الصحافة اإلسرائيلية مؤخرًا، صرفها في حال حل السلطة، حيث إن الحسابات األو 
أظهرت أن إسرائيل ستحتاج خالل السنة األولى من تجدد احتاللها لألراضي الفلسطينية إلى مليارات 

يديعوت »مليون فلسطيني. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة  245الدوالرات للقيام بمسؤوليات 
ؤول إليها األمور بعد حل السلطة، والذي وصفه مقااًل يستعرض االحتماالت التي ست« احرونوت

أن القرار نابع من القناعة « بارنيع»واعتبر «. الكرت األخير»كاتب المقال )ناحوم بارنيع( بأنه 
تتمثل في « المعضلة الكبرى»الفلسطينية بأن الخاسر األكبر في حالة حل السلطة هو إسرائيل. و

م وضع قانوني دولي جديد، حيث سينظر إلى كل بيت موجة جديدة من العنف ووقوف إسرائيل أما
يبنى في القدس، أو في الضفة على أنه بناء غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ما سيؤدي 
إلى فرض حظر دولي على إسرائيل، وسيصبح كل وزير أو جنرال إسرائيلي على رأس عمله، أو 

وحين نهض ليغادر «. مطارات حول العالممتقاعد معرضًا لالعتقال لحظة وصوله ألي من ال
بداية طريق )طويل حقًا( « السلطة»هل يكون تسليمنا لمفتاح »مكتبي، ختم صديقي حديثه بسؤال: 

 ؟«العودة»بقوة مفتاح  2648إلعادة فتح أبواب منازلنا المسلوبة منذ عام 
2/5/2104، االتحاد، أبو ظبي  

 
 سطينيةأبو مازن نسي أن الكارثة تمت بمساعدة فل .61

 مردخاي كيدار
بمرور سبعين سنة على إبادة نحو نصف مليون يهودي في هنغاريا، قررت حكومة اسرائيل بان  

يهود هنغاريا  أرسل 2644. ابتداء من ايار 2024ابادتهم ستكون في بؤرة احتفاالت الذكرى للعام 
ى ابادة يهود هنغاريا في بقطارات البقر الى اوشفتس بركناو وهناك ابيدوا. وتطرق الرئيس بيرس ال
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خطابه في يد واسم عشية يوم الكارثة، ووصف بتفصيل تقشعر له االبدان بعض الصور من تلك 
 الفترة الظلماء اياها.

قبل بضعة ايام من يوم الذكرى لكارثة الشعب اليهودي في اوروبا، التقى أبو مازن بحاخام من 
م شناير تجربة جمة في الحوار مع المسلمين. وعلى الواليات المتحدة، مارك شناير. وقد جمع الحاخا

الشعب ‘وكذا: ’. الكارثة كانت الجريمة االبشع في تاريخ االنسانية‘مسمعه أعلن أبو مازن بان 
الفلسطيني، الذي يعاني من الظلم والقمع هو أول من يطالب بوقف العنصرية ضد الشعوب 

 ’.االخرى
اسرائيل بالفلسطينيين يشبه ما فعله النازيون باليهود. فهل  أقوال عباس تكاد تكون صريحة: ما تفعله

تقتاد اسرائيل الفلسطينيين بالقطارات وكأنهم حيوانات؟ هل تبيد اسرائيل الفلسطينيين في حجرات 
الغاز التي تشبه الحمامات؟ هل تحرق اسرائيل جثث الفلسطينيين في المحارق؟ هل تشغل اسرائيل 

 الكراه؟الفلسطينيين في معسكرات ا
غير أن هذه االقوال الخطيرة هي ال شيء مقابل ما ال يقوله: عباس ينسى أو يحاول أن ينسى، بان 
ابادة يهود هنغاريا تمت ايضا بفضل المساعدة التي قدمها مؤسس الحركة الوطنية الفلسطينية، مفتي 

 القدس، الحج أمين الحسيني اللة االبادة النازية.
عني المفتي بمساعدة النازيين من خالل تجنيد جنود مسلمين  2642العام بعد أن فر الى برلين في 

كانت مهمتهم حراسة جسور القطارات التي نقلت  2644من البوسنه لجهاز الـ اس.اس . في العام 
من نصف مليون يهودي هنغاري الى االبادة في اوشفتس، كي ال يفجر االنصار الجسور. كما  أكثر

الفرمخت، ودفع له النازيون أجرا  إطارالذي عمل في ’ فيلق العربي الحرال‘أنه ساعد في اقامة 
 شهريا مضاعفا على أجر فيلد مارشل في جيش الرايخ.

قبل بضع سنوات شاركت في نقاش اعالمي في احدى وسائل االعالم العربية بمشاركة ناطق بلسان 
وروبا، وادعى الناطق الفلسطيني السلطة الفلسطينية. طرحت موضوع مشاركة المفتي في ابادة يهود ا

قد يصلون الى أمريكا؟ ‘سألته ’. كي ال يصل اولئك اليهود الى فلسطين‘بان عمله هذا كان مبررا 
 على هذا السؤال لم يجب الفلسطيني.’ فهل يستحقون عقوبة الموت ايضا؟

هنغاريا. وعشية يوم وسائل االعالم العربية لن تتحدث ابدا عن دور المفتي الفلسطيني في ابادة يهود 
الكارثة اجري معي لقاء هاتفي في اذاعة الـ بي.بي.سي بالعربية عن تصريح عباس الذي وصف 

انتقدت انه لم يشجب نشاط المفتي. وقد بثت ’. الجريمة االبشع في تاريخ االنسانية‘الكارثة بانها 
 المقابلة، ومقطع الحج أمين قص منها.
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ندما شجب عباس ابادة اليهود لم يحاول هو الحاخام المحترم كنت سأسأل الحاخام شناير، هل ع
تذكيره بان المفتي الفلسطيني كان جزء من آلة االبادة النازية. غير ان الذاكرة االنتقائية هي على ما 

 يبدو اسم اللعبة في الحوارات بين االديان التي يديرها الحاخام مع كارهي اسرائيل.
يرانها بما فعله الزعيم الفلسطيني كي يبيدنا. غير أن قسما من ان اسرائيل ملزمة بان تذكر ج

يهود  إلبادةالناطقين بلساننا يميلون الى نسيان هذه الحقيقة. وكرس الرئيس بيرس دقائق طويلة 
ذكر دور المفتي الفلسطيني في هذه الجريمة. ولم يكن شطب دور المفتي ’ نسي‘هنغاريا وهو ايضا 

يؤمن بان الفلسطينيين هم شركاؤنا في السالم، فلماذا نذكرهم بالجريمة من خطب بيرس صدفة: فهو 
 الفظيعة التي ارتكبها زعيمهم؟

االشارة الى ’ ينسى‘كان رئيس دولة اسرائيل  إذاكيف يمكننا ان نطلب من العالم ان يتذكر الكارثة 
ة االنتقائية ليست من هذا التفصيل الهام فقط النه ال يريد أن يحرج صديقه عباس. يتبين أن الذاكر 

نصيب اعدائنا فقط؛ رئيس اسرائيل ايضا يستخدم ذكرى الكارثة بشكل انتقائي، حسب أجندة شخصية 
 وسياسية.
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