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 26 :كاريكاتير

*** 
 
 

 رمضان 28اقتحام هنية: معركة القدس مفتوحة وشعبنا لن يسمح ب .1
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن معركة القدس مفتوحة، وأن : الدوحة

المدينة تتعرض لتهديدات حقيقية وجدية ال سيما أن المستوطنين يهددون باقتحام المسجد األقصى 
صرار وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، قال هنية: "أخذنا  رمضان. 28في  قرارانا بكل قوة وا 

من رمضان، فكلنا  28بأن شعبنا لن يسمح للصهاينة بالعربدة في القدس أو أن يقتحموا األقصى في 
وشدد هنية على أن اعتداءات االحتالل بحق األقصى تعدٍّ سافٍر على  فداء للقدس وللمسجد المبارك".

ف موقفًا قويًا صلبًا من أجل الدفاع عن األمة اإلسالمية، داعيًا شعوب أمتنا وحكوماتها إلى أن تق
وقال هنية: "على األمة أال تخذل القدس والمقدسيين،  األقصى ودعم صمود أهل القدس ورباطهم.

 ونحن سنمضي في طريق المقاومة والعودة والتحرير".
لغزاة، وال جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج إلى أن يهّبوا ليقولوا: ال للمحتلين، وال لهنية ودعا 

 للمساس بالمسجد األقصى، وعاصمة القلوب المؤمنة، وبوصلة ومحور الصراع على أرض فلسطين.
 5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 معركة القدس ومقدساتها ..أبو ردينة: اآلن جاءت معركة المعارك .2

إن المرحلة الحالية التي تمر قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، : رام هللا
بها القضية الفلسطينية هي األخطر على مشروعنا الوطني وتاريخنا ومقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، 
 األمر الذي يتطلب رص الصفوف، واالصطفاف في خندق وطني واحد دعما للقدس وصمود أهلها.

رثها وأضاف "اآلن جاءت معركة المعارك، معركة القدس ومقدساتها اإل سالمية والمسيحية وعروبتها وا 
وتاريخها، وهذه مواجهة طويلة وصعبة والنصر فيها ليس مستحيال، فأحداث القدس األخيرة وصمود 
المقدسيين أثبتت ان الشعب الفلسطيني قادر على ان يوقف المؤامرة مرة أخرى، كما فعلها في معركة 

مؤكدا ان بوصلة الصراع "، ى األقصى والقيامةالبوابات والكاميرات والمواجهات الدائمة حفاظا عل
االحتالل الذي يشن حربا شرسة إلنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية قضيتنا  فقط معيجب ان تبقى 

الوطنية. وقال الناطق الرسمي إن هذه هي العوامل التي أسقطت كافة المشاريع المشبوهة التي 
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ولة ذات حدود مؤقتة وقيادة محلية بديلة بما في حيكت ضد القضية الفلسطينية، كـ"صفقة القرن" ود
 ذلك رفض روابط القرى، وآخرها رفض ألية فكرة إلقامة إمارة في غزة.

 5/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بوتينإلى  عباسالمالكي يجتمع مع الفروف ويسلمه رسالة من  .3
في العاصمة الروسية موسكو، األربعاء، مع نظيره اجتمع وزير الخارجية رياض المالكي : موسكو

الروسي سيرجي الفروف، حيث بحثا مجموعة من القضايا الثنائية وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين 
وسلم المالكي الوزير الفروف رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره الروسي فالديمير  البلدين.
لكي نظيره الروسي في صورة آخر االنتهاكات اإلسرائيلية وفي الجانب السياسي، وضع الما بوتين.

 .لحقوق شعبنا، خاصة ما يتعرض له أبناء شعبنا في القدس

كما شرح المالكي للوزير الفروف األسباب التي دعت القيادة الفلسطينية إلى تأجيل عقد االنتخابات، 
س رائيل لم توافق على إجرائها هناك إذ ال يمكن أن يتم إجراء االنتخابات الفلسطينية دون القدس، وا 

على الرغم من إنها جزء من التزاماتها في االتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني. ودعا 
لى العمل مع أطراف الرباعية من أجل تأمين  روسيا إلى لعب دور في الضغط على إسرائيل، وا 

 ها مدينة القدس.إجراء االنتخابات في كل األراضي الفلسطينية وفي القلب من
 5/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اشتية خالل افتتاحه جامع قطر في روابي: القدس في صدارة أولوياتنا .4

افتتح رئيس الوزراء وزير األوقاف والشؤون الدينية محمد اشتية، األربعاء، جامع قطر في : رام هللا
وقال  ين، بحضور شخصيات رسمية ووطنية، ورجال اعمال.مدينة روابي، أحد أكبر مساجد فلسط

رئيس الوزراء: "نحن اليوم فخورون جدا بتواجدنا في هذا االفتتاح المهم والكبير معنويا، خاصة في 
ظل ما تتعرض له األراضي الفلسطينية من محاوالت الهدم واالستيالء من قبل المستوطنين، وستبقى 

طنية وسنسخر كامل جهودنا للدفاع عن سمائها ومقدساتها اإلسالمية القدس في صدارة أولوياتنا الو 
 والمسيحية، نفتخر ونعتز بها فهي توحدنا وتوحد همنا".

 5/5/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 بحر: القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين باالنتخابات حق ُيفَرُض باالشتباك .5
ول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان( أحمد بحر، أن مدينة القدس أكد النائب األ: غزة

المحتلة، "خط أحمر"، داعيا الفلسطينيين بكافة األراضي المحتلة، لنصرًة حي "الشيخ جراح" والعمل 
 على تعزيز مقومات صمودهم وثباتهم ضد محاوالت التهجير والتهويد.

(، في مقر المجلس 5-5ة المجلس التشريعي، األربعاء )جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته رئاس
بغزة بمشاركة نواب من كتلتي "فتح" و"حماس"، دعما للمقدسيين في حي "الشيخ جراح"، ورفضًا لقرار 

وقال: "إن مشاركة المقدسيين في العملية االنتخابية  رئيس السلطة محمود عباس تعطيل االنتخابات.
شتباك وصناعة المعركة مع المحتل وليس استجداًء بالموافقة هو حق وطني ُيفَرُض بحالة اال

 الصهيونية والذي يشكل خطيئة وطنية كبرى".
وبّين أن قرار عباس تعطيل االنتخابات العامة "شّكل ضربة للجهود الوطنية وانقالبًا على الخيار 

دستوري الذي كان هدفًا وشدد أن المجلس، "لن يسمح بحالة الفراغ ال الديمقراطي واإلرادة الشعبية".
لمحمود عباس من وراء قراره بتعطيل االنتخابات البرلمانية، ليبقى مغتصبًا للسلطة ومتفردًا بالقرار 
الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء واليته الدستورية منذ التاسع من كانون ثاني/يناير 

لمخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو وبّين أن ا ، بحسب القانون األساسي الفلسطيني".2009
إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ 

 على األداء الحكومي في الضفة، وَمَدخاًل إلعادة توحيد المؤسسات الوطنية.
 5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 منفذ عملية حاجز "زعترة" بخط سير "إسرائيل"أبلغ  ةرية: أمن السلطة الفلسطينيالعب 12القناة  .6

مشيرة إلى أن  ،العبرية ان منفذ عملية حاجز "زعترة" أصيب بجراح خالل العملية 12كشفت قناة 
العبرية عن  12األمن في السلطة برام هللا أبلغ )إسرائيل( بخط سيره ومكان المركبة. ونقلت القناة 

يل ما أسمته "التعاون بين أجهزة أمن السلطة وجيش االحتالل" للوصول إلى سيارة منفذي تفاص
عملية حاجز زعترة في نابلس. ووجه المسؤول األمني الكبير في حديثه للقناة، انتقادات شديدة اللهجة 

وقت في  لقيادة األجهزة األمنية بسبب تأخرها للوصول إلى المكان الذي حددته أمن السلطة واستغراق
االستعدادات للدخول إلى القرية، ما أتاح المجال للسكان إحراق السيارة بعد فشل أربعة من رجال 

 شرطة السلطة في الحفاظ على السيارة ومنع إحراقها. 
 5/5/2021، فلسطين أون الين
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 منتدى اإلعالميين الفلسطينيين يدين اعتقال السلطة صحفيا التصاله بمنزل عباس .7
نتدى اإلعالميين الفلسطينيين، في قطاع غزة بيان له، األربعاء، باعتقال قوات أمن في ندد م: غزة

منزل رئيس السلطة محمود عباس، قبل ثالثة أسابيع،  مهاتفةرام هللا، الصحفي حسن النجار، بعد 
وحسب إفادة  ليشتكي من فصله من العمل بتلفزيون "فلسطين" الرسمي، حيث كان مديرًا لألخبار.

 يوًما". 25عاًما( معتقل في رام هللا منذ أكثر من  33الصحفي النجار فإن ابنه البالغ من العمر ) والد
 5/5/2021، قدس برس

 
 محور المقاومة يكبر ويتسع وغّير موازين القوىالنخالة:  .8

، زياد نخالة، وفي كلمة له بمناسبة يوم القدس «الجهاد اإلسالمي»تحدث األمين العام لحركة 
االحتالل يعمل ليل نهار على تجريد الشعب الفلسطيني من وجوده من خالل »، قائاًل إن العالمي

محور المقاومة يكبر ويتسع وغّير موازين القوى التي »وأضاف نخالة أن  «.تهجيرهم من أراضيهم
كانت مختلة لصالح العدو بشكل كامل، فغزة بات يحسب لها ألف حساب في مواجهة المشروع 

قوى المقاومة في »، مشيرًا إلى أن «تصبح القدس أكثر قوة والتفافًا حول المقاومةالصهيوني، ول
المنطقة لم تبخل ولم تتردد في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بالمال والسالح والتأييد السياسي 

 «.والمعنوي
 6/5/2021، األخبار، بيروت

 
 االحتالل يزعم اعتقال منفذ عملية حاجز زعترة .9

 44االت: أعلن االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم )الخميس( عن اعتقال منتصر شبلي )وك -القدس 
عامًا(، الذي ينسب له تنفيذ عملية إطالق النار التي وقعت يوم األحد الماضي على حاجز زعترة 

صابة آخرين. وقالت قوات االحتالل، في بيان صدر  جنوب نابلس، وأسفرت عن مقتل مستوطن وا 
وادعت أنها تلقت  ة االعتقال نفذت في بلدة سلواد في محافظة رام هللا والبيرة.عنها، إن عملي

 معلومات استخباراتية تفيد بأن شبلي يتواجد في أحد منازل البلدة.
 6/5/2021، األيام، رام هللا

 
 مقتل مستوطن إسرائيلي أصيب بعملية زعترة في نابلس .10

ء، عن مقتل إسرائيلي، أصيب خالل عملية نفذها أعلنت وسائل إعالم عبرية، مساء األربعا: نابلس
ونقلت القناة  أيام. 3فلسطيني عند حاجز زعترة، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل 
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العبرية، عن إدارة "مستشفى بينلسون، أن المصاب الذي كان في حالة ميؤوس منها، لقي  12الـ
 مصرعه متأثرا بإصابته في العملية".

 5/5/2021، برس قدس
 

 "الشعبية": التنسيق األمني ساهم في مالحقة منفذ عملية زعترة البطولية .11
نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باستمرار أجهزة أمن السلطة في نهج التنسيق األمني الذي 
ساهم بشكٍل مباشر أو غير مباشر في مالحقة المقاومين والتي كان آخرهم منفذ عملية زعترة 

بطولية. وأكدت الجبهة في بيان لها، وصل "فلسطين أون الين" نسخة عنه، األربعاء، أن االستمرار ال
 بهذا النهج المدمر والمسيء لنضاالت وتضحيات شعبنا ُيمثّل ربحًا صافيًا لالحتالل. 

 5/5/2021، فلسطين أون الين

 
 أبرز ما تداوله االحتالل حول المشتبه بتنفيذه عملية زعترة! .12

فإن األسير  -وفًقا لما ذكر موقع واي نت العبري  -بحسب التحقيقات األولية  :ة خاصةترجم
عاًما( من سكان قرية ترمسعيا شمال رام هللا، والذي أعلن عند منتصف الليل  44منتصر شلبي )

اعتقاله في سلواد، كان لوحده على متن المركبة التي نفذ منها العملية، ولم يكن أي شخص بجانبه، 
بين أنه أصيب برصاصة في بطنه خالل نفس العملية بعد إطالق أحد جنود جفعاتي النار تجاهه، وت

وأنه تلقى العالج الطبي من فلسطينيين ساعدوه على التخفي ونقلوه من نابلس إلى رام هللا التي اعتقل 
 فيها.

سالمية، مشيًرا إلى ووفًقا لجهاز الشاباك، فإن شلبي ال ينتمي ألي فصيل فلسطيني، رغم ميوله اإل 
أنه رجل أعمال ثري، عاد مؤخًرا من الواليات المتحدة األميركية، وال زال بعض أبنائه يقطنون هناك، 
وأنه اعتقل لعدة أسابيع منذ أكثر من عقد ونصف بشبهة حيازته قطعة سالح قبل أن يغادر األراضي 

 الفلسطينية باتجاه أميركا.
شلبي" مغايرة بالنسبة لمنفذي العمليات السابقة، مشيًرا إلى أنه  واعتبر جهاز الشاباك أن "خصائص 

 لم يكن له ماٍض أمني.
 5/5/2021، القدس، القدس
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 : ردع االحتالل لن يكون إال بالمقاومة"الجهاد" .13
قالت حركة الجهاد اإلسالمي، عند منتصف الليل، إن االحتالل لن يردعه سوى المقاومة  :غزة

لمفتوح معه، داعيًة الفلسطينيين إلى الوحدة والثبات في الدفاع عن حقوقهم وأرضهم واالشتباك الدائم وا
 ومقدساتهم.

 6/5/2021، القدس، القدس
 

 الرئيس اإلسرائيلي يفّوض زعيم المعارضة البيد بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل نتنياهو .14
عارضة يائير البيد بتشكيل وكاالت: فّوض الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس زعيم الم -القدس 

حكومة إسرائيلية جديدة، وذلك عقب إخفاق رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو في تشكيل 
 ائتالف يميني للحكم.

وبعد فشل نتنياهو زعيم حزب "الليكود" مع حلفائه من األحزاب األرثوذكسية المتشددة واليمين 
في البرلمان لتشكيل حكومة، أجرى ريفلين لقاء أمس مع  120نائبًا من أصل  61المتطرف في حشد 

زعيم المعارضة يائير البيد ونفتالي بينيت زعيم الحزب اليميني المتطرف "يمينا" اللذين طلبا منه 
بالتوازي، طلب الرئيس من األحزاب تقديم مرشحين  الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.

 محتملين إليه.
خالل تصريح من محل إقامته الرسمي في القدس إنه "من التوصيات التي وصلت، بدا وقال ريفلين 

واضحًا أن النائب البيد لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة )...( لقد تحدثت للتو مع يائير البيد 
 وقلت له إنني منحته التفويض لتشكيل الحكومة".

 تشكيل حكومة يسارية خطيرة".ومساء، انتقد نتنياهو بينيت، متهمًا إياه بالرغبة في "
وقال البيد مساء أمس إن "حكومة الوحدة ليست حاًل وسطًا أو حاًل أخيرًا، ولكنها هدف. إنها ما 

 نحتاجه".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى حكومة تعكس حقيقة أننا ال نكره بعضنا البعض؛ حكومة يعمل فيها 

ادية واألمنية؛ حكومة ستثبت أن خالفاتنا اليسار واليمين والوسط معًا لمواجهة التحديات االقتص
 مصدر قوة ال ضعف".

وفي محاولته النجاح في ما فشل فيه نتنياهو، قد ال تتوقف حاجة يائير البيد عند الحصول على 
 دعم نفتالي بينيت، بل تتجاوزه إلى دعم أحزاب عربية.
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"ميرتس" و"العمل" اليساريين  نائبًا وهي مكونة من حزبي 51في الوقت الحالي، تضم "كتلة التغيير" 
والوسطي بيني غانتس وأحزاب يمينية بقيادة الليكودي السابق جدعون ساعر والقومي العلماني 

 أفيغدور ليبرمان.
من جهته، حّمل بينيت، نتنياهو، مسؤولية إفشال تشكيل حكومة يمينية، وذلك في مؤتمر صحافي 

غيير" إلى اتفاق مبدئي بين "يمينا" و"يش عتيد" عقده مساء أمس، وسط تقارير عن توصل "كتلة الت
على تشكيل حكومة محاصصة بالتساوي بين كتلتي بينيت ويائير لبيد؛ فيما يبقى الخالف حول 

 توزيع الحقائب الوزارية.
وشدد بينيت على أن المسارين المتاحين للخروج من األزمة التي تعصف بالنظام السياسي اإلسرائيلي 

 ين، يؤديان إما إلى انتخابات جديدة خامسة، أو إلى تشكيل حكومة طوارئ واسعة.منذ أكثر من عام
 6/5/2021األيام، رام هللا، 

 
 تصدعات بة"كتلة التغيير": عضو كنيست من "يمينا" يرفض حكومة مع لبيد .15

أعلن عضو الكنيست من حزب "يمينا"، عاميحاي شيكلي، اليوم األربعاء، أنه سيصوت : بالل ضاهر
وتساءل شيكلي في رسالة إلى  ومة مع رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد وأحزاب "اليسار".ضد حك

رئيس "يمينا"، نفتالي بينيت، أنه "ما عالقتنا مع الرايات السوداء؟" التي يرفعها المتظاهرون ضد 
ستلحق ضررا نتنياهو، منذ أشهر، "وما عالقتنا بالكراهية؟"، معتبرا أن حكومة تشكلها "كتلة التغيير" 

 بالغا بالعالقة مع "أشقائنا، ناخبي الليكود". 
 5/5/2021، 48عرب 

 
 ”لست حزينا على كارثة الجرمق ألننا والحريديم شعبان مختلفان“إعالمي إسرائيلي:  .16

الناصرة: أثار كاتب وا عالمي إسرائيلي بارز ضجة واسعة بعدما قال إنه غير حزين على الكارثة 
منهم خالل تدافع وحالة ازدحام واختناق في  45تزمتين )الحريديم( وفيها قتل التي حلت باليهود الم

 ”.إننا شعبان مختلفان“جبل الجرمق قبل أيام معلال ذلك بالقول 
عاما( الذي عمل في عدة وسائل إعالم عبرية مطبوعة ومرئية ويعتبر  80اإلعالمي يارون لندن )

ه بالفيسبوك وقال إنه ال يشعر أنه والحريديم كاتب مقال رأي بارزا عبر عن مشاعره في صفحت
ينتمون لذات الشعب مما أثار عاصفة من ردود الفعل وسط دعوات إلغالق فمه بالكامل. وتابع لندن 

علمت بالكارثة في الصباح وكان رد فعلي األولي: لقد قلت لكم. وهذا رد متعجرف فيه “في منشوره 
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الحريديم كما يتعالى شيخ مجرب على فتى فوضوي  روح استعالئية وشماتة وغضب. تعاليت على
 ”.يتصرف بفوضوية ويصطدم بجدار

لست حزينا ألننا ال ننتمي “وبعد كتابة منشوره في صفحته قال لندن للقناة العبرية الرسمية مجددا 
مما دفع لردود فعل غاضبة كثيرة خاصة في منتديات التواصل االجتماعي ” لنفس الشعب

بهذا الشكل أو ذاك عبرت عن مشاعري الدفينة لدى كثيرين. “رق لما كتبه فقال اإلسرائيلية. وتط
لست وحيدا في هذا الموقف وهذا التفكير. حاولت التكافل ويوجعني رؤية أب أو أم يثكلون أبناءهم 

 ”.الحريديم”لكنني ال أشارك في تقديم العزاء الجماعي لـ
 5/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 انتحارية« درونا  »ر تطو  "إسرائيل" .17

عن إنتاجها طائرة مسّيرة )درون( انتحارية « هيئة الصناعات الجوية اإلسرائيلية»تل أبيب: كشفت 
 «.ثورة في عالم الطائرات المسيرة والحرب الحديثة»ذات حجم صغير ودقة عالية، عّدتها 

رة من الطائرة المسّيرة الجديدة نسخة مطو « درون»، في بيان لها، إن الـ«الصناعات الجوية»وقالت 
، التي ُجّربت بنجاح في المعارك األخيرة التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا. وفي «هاروب»من طراز 

الجديدة، هو « ميني هاروب»و« هاروب»حينها؛ احتجت أرمينيا على بيعها ألذربيجان. والفرق بين 
 8ط وتستطيع حمل متفجرات بزنة كيلوغرام فق 6.5أن األخيرة أصغر حجمًا وأكثر دقة، فوزنها 

كيلوغرامات، وهي مزودة برادار صغير دقيق، يستطيع اكتشاف الهدف وتحديده بأشعة ليزر، وتطير 
 كيلومتر في الساعة وتفجر نفسها فيه وتدمره.  100نحو الهدف بسرعة فائقة تصل إلى 

 5/5/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 نها تحديد موقع العدو المختبئ تحت األرضتطور تكنولوجيا فائقة يمك "إسرائيل" .18
للذكاء الصناعي يستخدم فيه مجموعة من أجهزة « عقل خارق»لندن: تعمل إسرائيل على تطوير 

االستشعار عالية الطاقة لمساعدة الدبابات والروبوتات في القيام بدوريات في ساحات القتال والعثور 
لصناعي الجديد اسم أثينا )على اسم إلهة الحرب وأطلق على الذكاء ا على أهداف العدو عن بعد.

( ولكن IAIاليونانية(، وهو في مرحلة مبكرة من التطوير، في شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية )
 البريطانية.« ديلي تلغراف»يمكن استخدامه في غضون العقد المقبل. حسبما أفادت صحيفة 

 26/4/2021الشرق األوسط، لندن، 
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 ن في الجيش اإلسرائيلي يهددون باالنتحارعشرات المعاقي .19
تل أبيب: خالل مظاهرة صاخبة أغلقت خاللها مداخل مدينة القدس وطوق مبنى الكنيست 
)البرلمان(، هدد عشرات الجنود المعاقين في الجيش اإلسرائيلي، باالنتحار، إذا لم تتجاوب الحكومة 

 لمعيشي لهم.مع مطالبهم وتعترف بإعاقتهم وترفع مخصصات التأمين ا
 6/5/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 جنديتين إسرائيليتين ترقصان أمام جنود مصريين على الحدود .20

 أظهر مقطع فيديو جنديتين إسرائيليتين ترقصان أمام جنود مصريين على الحدود.”: القدس العربي“ 
م الجيش اإلسرائيلي الفيديو نشره الصحافي اإلسرائيلي روي شارون وأعاد نشره الناطق السابق باس

  آفي مائير على حسابه في تويتر.
 5/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 استطالع: من سيفوز برئاسة الحكومة في انتخابات مباشرة وكيف ستتغير تركيبة الكنيست؟ .21

من  %43أظهر استطالع رأي حول أزمة تشكيل الحكومة اإلسرائيلية، أن : محمود مجادلة
تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت،  اإلسرائيليين يؤيدون

من اإلسرائيليين تشكيل حكومة بموجب اتفاق  %33ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، فيما أّيد 
 تناوب بين بينيت، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

رائيلية، بإشراف البروفيسور كميل فوكس، ونشر مساء اإلس 13وبّين االستطالع الذي أجرته القناة 
الثالثاء، أن ربع اإلسرائيليين لم يشكلوا وجهة نظر في هذا الشأن، وليس لديهم رأي محدد حول شكل 

 الحكومة اإلسرائيلية المستقبلية وتركيبتها.
تنياهو؛ وقال من ناخبي يمينا االنضمام إلى "معسكر التغيير" المناوئ لن %24في المقابل، يرفض 

من ناخبي  %25منهم إنهم يفضلون انضمام بينيت إلى حكومة بمشاركة نتنياهو؛ فيما قال  50%
 "يمينا" إنهم يرفضون الخيارين السابقين.

في حين، قال ثلثا ناخبي حزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، إنهم يفضلون االنضمام إلى 
 حكومة "معسكر التغيير".

لمصادقة على انتخاب رئيس الحكومة باقتراع مباشر؛ ستكون المنافسة محتدمة بين وفي حال تمت ا
من  %36من الناخبين، في حين يحصل لبيد على  %41المرشحين؛ إذ يحصل نتنياهو على دعم 

 األصوات.
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من اإلسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو األنسب لتولي منصب رئاسة  %39ووفقا لالستطالع، فإن 
فقط من المستطلعة آراؤهم إن بينيت  %14أن لبيد هو األنسب؛ بينما قال  %31فيما يرى  الحكومة؛

 هو األنسب.
 من اإلسرائيليين أن األزمة السياسية ستفضي إلى انتخابات خامسة. %60ويعتقد 

ذا ما أجريت االنتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود على  مقعدا في الكنيست )لدى الليكود  28وا 
حاليا( كما تتصاعد قوة  17مقعدا ) 21مقعدا(، فيما يعزز "يش عتيد" قوته ويحصل على  30حاليا 

 مقاعد حاليا(. 6مقعدا ) 11"يمينا" ويحصل على 
 5/5/2021، 48عرب 

 
 استشهاد فتى برصاص االحتالل جنوب نابلس .22

يلة الماضية، قرب عامًا( برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، الل 16"األيام": استشهد فتى ) -نابلس 
قرية أودال جنوب شرقي مدينة نابلس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن طواقم "الهالل األحمر" 

وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  والشهيد هو الفتى سعيد يوسف محمد عودة. الفلسطيني.
ا الحكومي في أن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي لشاب في منطقة الظهر إلى مستشفى رفيدي

 نابلس، وصفت حالته بالمستقرة.
 6/5/2021، األيام، رام هللا

 
 ألف مستوطن يتحضرون القتحام األقصى في ذكرى احتالل القدس 30القدس:  .23

"األيام": قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق باب العامود، أحد أبواب المسجد  -القدس 
الفلسطينيين من التواجد في ساحته في ذكرى احتالل األقصى في مدينة القدس المحتلة، ومنع 

وذكرت  ألف مستوطن القتحامات في األقصى. 30المدينة وفقًا للتقويم العبري، إذ يتحضر نحو 
آالف عنصر. وكشفت  3اإلسرائيلية، مساء أمس، أن شرطة االحتالل ستعزز قواتها بـ 12القناة 

سلطات االحتالل، على الرغم من إعالن االحتالل دعوات "منظمات الهيكل" عن اتفاق أبرمته مع 
 عن قراره منع دخول المستوطنين إلى المسجد األقصى.

 6/5/2021، األيام، رام هللا
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 عكرمة صبري يدعو الستمرار االعتكاف باألقصى حتى نهاية رمضان .24
إلى عدم دعا خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري جميع المصلين : القدس المحتلة

وحذر  قطع االعتكاف ما بعد ليلة القدر، وأن يستمروا في اعتكافهم حتى نهاية الشهر الفضيل. 
الشيخ صبري، الثالثاء، من مخطط الجماعات اليهودية المتطرفة إلعادة فتح األقصى أمام اقتحامات 

يسمى بيوم "توحيد من شهر رمضان المبارك، وتنفيذ اقتحام واسع له، فيما  28المتطرفين اليهود في 
 القدس".

 5/5/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األب مسلَّم: تدمير المسجد األقصى مخطط إسرائيلي ممنهج سيعقبه كنيسة القيامة .25
 رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسالم القدس األب مانويل أكدجمال غيث: -القدس المحتلة

الحتالل يحاول جاهًدا "جر المنطقة إلى حرب دينية بعد فْشل في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أن ا
الحروب التي خاضها ولم يحقق منها أي انتصار يذكر". وأكد أن االحتالل يسابق الزمن لصبغ 
مدينة القدس ومقدساتها بـ"صبغة يهودية"، وتنفيذ مخططاته الرامية إلى هدم المسجد األقصى 

قامة "الهيكل" المزعوم  وشدد  مكانه. مستدرًكا: "ال معنى لـ)إسرائيل( دون القدس والهيكل".المبارك، وا 
على ضرورة إطالق العنان للمقاومة خاصة في مدينة القدس المحتلة، وأن تنتقل بندقية المقاوم إلى 
بندقية التحرير في ظل تطاول االحتالل على المقدسات اإلسالمية والمسيحية. وأعرب األب مانويل 

ن مخططات االحتالل المتسارعة بحق األماكن المقدسة، مؤكًدا أن "تدمير مسلم عن خشيته م
األقصى مخطط ممنهج سيليه تدمير كنيسة القيامة". ورأى أن االحتالل يحاول منع غضب 
المسيحيين هذه الفترة؛ لتنفيذ مخططاته في القدس، متابًعا: "وبعد الخالص من المسلمين سيعتدي 

 كنيسة القيامة". على المسيحيين وعلى 

 5/5/2021، فلسطين أون الين
 

 المطران حنا: ما يحدث في الشيخ جراح تطهير عرقي .26
أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذوكس، المطران عطا هللا حنا، على أن ما يحدث اليوم في 

عي وقفة حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كما في غيرها من األحياء المقدسية، تطهير عرقي يستد
جادة ومواقف عملية وعدم االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار والتضامن. وقال في تصريح صحفي 
األربعاء" إن بيانات الشجب واالستنكار لوحدها ليست كافية إلعادة الحق السليب إلى أصحابه 

القيام والحفاظ على سكان حي الشيخ جراح المعرضين للتهجير في أي لحظة، مشيرًا إلى ضرورة 
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بإجراءات عملية من اجل افشال المخطط العنصري الذي يستهدف حي الشيخ جراح ومن رحاب 
 مدينة القدس المحتلة.

 5/5/2021، فلسطين أون الين
 

 االحتالل يقمع المعتصمين في الشيخ جراح.. إصابات واعتقاالت .27
ل قمع االحتالل آخرين، مساء األربعاء، خال 5مواطنين، واعتقل  10أصيب : القدس المحتلة

المواطنين المقدسيين الموجودين في محيط المنازل المهددة باالستيالء عليها في حي الشيخ جراح 
، فيما أفاد 10وأفادت جمعية الهالل األحمر بأن اإلصابات بلغت حتى اللحظة  بالقدس المحتلة.

لت مصادر محلية: إن وقا مواطنين خالل المواجهات الدائرة. 5إعالم االحتالل أن الجيش اعتقل 
شرطة االحتالل اعتدت بالضرب على مواطنين شاركوا باعتصام في المنازل األربعة المهددة 

وأضافت المصادر أن االحتالل أطلق قنابل الصوت تجاه  باالستيالء عليها لمصلحة المستوطنين.
 المعتصمين، وأسفرت عملية القمع عن إصابات واعتقاالت.

 5/5/2021، عالمالمركز الفلسطيني لإل
 

 ألف نسمة 952معطيات إسرائيلية: عدد سكان القدس  .28
نشر "معهد القدس لبحث السياسات"، األربعاء، معطيات بمناسبة "يوم القدس" : بالل ضاهر

اإلسرائيلي في ذكرى احتالل القدس الشرقية، يوم اإلثنين المقبل. وحسب هذه المعطيات، يبلغ عدد 
. وأشارت معطيات سابقة نشرها المعهد أن عدد 2020ي نهاية العام ألف نسمة ف 952سكان القدس 

 فلسطيني. 349,600ويهودي  569,900نسمة، بينهم  919,400بلغ  2018السكان في العام 

 5/5/2021، 48عرب 
 

 .. شرطة االحتالل تعتقل فلسطينيا في القدس"جورج فلويد"على غرار  .29
قناة عبرية رسمية أفرادا من الشرطة اإلسرائيلية وهم األناضول: أظهر مقطع مصور بثته  -فلسطين 

يعتدون على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، بطريقة مشابهة لتلك التي أفضت إلى مقتل 
جورج فلويد، وهو أمريكي من أصول إفريقية، بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على عنقه ألكثر 

ق اعتداء الشرطة على األهالي الفلسطينيين المعتصمين ويوث” كان“المقطع بثته قناة  دقائق. 9من 
 ضد طردهم من منازلهم، في حي الشيخ جراح بالقدس، مساء الثالثاء.

 5/5/2021، القدس العربي، لندن
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 خط جوي مصري إلى تل أبيب ألول مرة منذ اتفاق السالم .30
ساء أمس األربعاء، أن ذكر جاكي خوجي المراسل السياسي في صحيفة معاريف العبرية، م: رام هللا

 شركة مصر للطيران الوطنية، ستقيم خط جوي مباشر إلى مطار اللد "بن غوريون" في تل أبيب.
وأوضح المراسل في تغريدة له بالعربية، أن الخط سيبدأ بالعمل األسبوع المقبل، كما أكدت مصادر 

 إسرائيلية.
 6/5/2021القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"بين لبنان وتعثر مفاوضات الحدود البحرية  .31

سرائيل بشروط مسبقة : نذير رضا-بيروت اصطدمت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وا 
أطاحت الجلسة السادسة التي كان ُيفترض أن تعقد أمس، وسط ضبابية تحيط بإمكانية استئناف 

لبناني والوسيط المفاوضات اآلن، وهي تتوقف على نتائج االتصاالت التي تعقد بين الجانب ال
وتأجلت الجلسة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين الوفدين اللبناني  األميركي.

واإلسرائيلي، التي كانت مقررة ظهر أمس، إلى موعد لم يتم تحديده، من غير أن يصدر أي بيان 
 رسمي عن أي طرف حول مصير المفاوضات ومآالتها.

 6/5/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 لليوم الثاني ةغارات إسرائيلية على سوري .32
ذكرت وكالة األنباء السورية الرسمية "سانا"، عند منتصف الليل، أن طائرات مروحية  :دمشق

ولم تورد وكالة  إسرائيلية شنت غارات معادية على أهداف في القنيطرة إلى الجنوب من سوريا.
العبرية عن مصادر سورية لم تحددها  13قلت قناة األنباء أي تفاصيل حول تلك الغارات، فيما ن

 قولها إن طائرات أباتشي شنت غارات على عدة مواقع تتبع لحزب هللا اللبناني في منطقة القنيطرة.
 ولم تشير أي من التقارير لوقوع إصابات أو أضرار جراء القصف اإلسرائيلي.

 6/5/2021القدس، القدس، 
 

 لديهملإلفراج عن معتقلي حماس مقابل طيارين سعوديين الحوثيون يجددون دعوة الرياض  .33
جدد زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي دعوته السعودية لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين 
من حركة )حماس( في المملكة، مقابل إطالق سراح طيارين وعدد من الضباط السعوديين األسرى 

ذلت وعروضا ُقدمت للسعودية من أجل اإلفراج عمن وصفهم وقال الحوثي إن جهودا ب لدى جماعته.
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أضاف: "بذلنا  بالمختَطفين الفلسطينيين، لكنها قوبلت بالرفض، مبديا استعداده إلتمام العرض المقدم.
الجهد وعرضنا على النظام السعودي خيارات متعددة لإلفراج عن المخطوفين الفلسطينيين، لكنه لحد 

 اآلن متعنت".
 5/5/2021، ت، الدوحةالجزيرة ن

 
 اإلقليمية "االنقسامية" ستفشل "إسرائيل"الرئيس اإليراني: سياسات  .34

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني األربعاء، إن سياسات إسرائيل االنقسامية بشأن  :شينخوا-طهران
وقال  العالقات بين دول المنطقة ستفشل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية )إيرنا(.

روحاني في اجتماع مجلس الوزراء، إن اإلسرائيليين كانوا يحاولون هدم العالقات بين إيران وبعض 
وأشار إلى أن محاوالتهم االنقسامية "على طريق  دول المنطقة واالدعاء أن "مشكلتكم هي إيران".

 الفشل النهائي".
 5/5/2021القدس، القدس، 

 
 األوروبي بمراجعة قراره بشأن تمويل "األونروا"البرلماني العربي" يطالب البرلمان  .35

طالب االتحاد البرلماني العربي في بيان له، األربعاء، البرلمان األوروبي بمراجعة قراره بشأن ربط 
الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" بتعديل مواد تعليمية في 

 ها تروج" للكراهية" و"التحريض على العنف"، والعدول عنه.كتبها المدرسية، ُيّدعى أن
 5/5/2021، فلسطين أون الين

 
 االتحاد األوروبي يحذر من تداعيات إجراءات سلطات االحتالل في القدس .36

حذر االتحاد األوروبي، يوم األربعاء، من تداعيات إجراءات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتمثلة 
 تهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة.بسرقة وهدم المباني و 

وقال المتحدث الرسمي باسم االتحاد األوروبي في بروكسل، في بيان صحفي، بشأن التوسع 
 540االستيطاني والوضع في القدس الشرقية، إن "السلطات اإلسرائيلية أعلنت مؤخرا عزمها بناء 

كذلك خطط جفعات هاماتوس، من وحدة سكنية جديدة في هار حوما إي. تنفيذ هذه المخططات، و 
شأنه أن يفصل القدس الشرقية عن بيت لحم ويقوض بشدة المفاوضات المستقبلية نحو حل 

 الدولتين".
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لغاء القرارات األخيرة و  جدد االتحاد األوروبي دعوته للحكومة اإلسرائيلية لوقف بناء المستوطنات وا 
 على وجه السرعة.

 5/5/2021، نية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

رئيس الجمعية العامة: مناقشة أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة رهن بإرادة الدول  .37
 األعضاء

حول ” القدس العربي”أكد رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، فولكان بوزكير، ردا على سؤال لـ
، ”هيومان رايتس واتش“تقرير  أوضاع حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء

للفلسطينيين الذين يعيشون ” حقوق اإلنسان”أن هناك ضرورة الحترام حقوق الشعب الفلسطيني و
تحت االحتالل منذ أكثر من خمسين عاما. وأشار إلى أنه ال يمانع من عقد جلسة خاصة لبحث 

 أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطين إذا طلبت منه الدول األعضاء ذلك.
جاءت تصريحات بوزكير، خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وأجاب و 

الدولية، الصادر ” هيومان رايتس واتش“فيه على أسئلة عدد من الصحافيين حول تقرير منظمة 
” الفصل العنصري“مؤخرا، والذي أكد أن ما تمارسه السلطات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين من 

 ايد( واالضطهاد، يعتبران جريمتين تندرجان تحت تعريف الجرائم ضد اإلنسانية.)أبارثه
 5/5/2021القدس العربي، لندن، 

 
 الفروف: روسيا مهتمة بنزع فتيل التصعيد في فلسطين .38

عّبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، اليوم، عن اهتمام بالده بنزع األناضول: -األخبار
عدم »نة القدس المحتلة وقطاع غزة، الفتًا إلى أن موسكو تشعر بالقلق إزاء فتيل التصعيد في مدي

، وأنها مستعدة لمشاركة بعض «وجود اتفاقيات واعدة بشأن كيفية استئناف عملية السالم ومفاوضاته
مقترحاتها بشأن تسوية في الشرق األوسط.وجاء حديث وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحافي 

 الفلسطيني، رياض المالكي، في العاصمة موسكو. عقده مع نظيره
التطبيع بين إسرائيل ودول عربية يجب أن ال يهّمش االهتمام »في هذا السياق، أكد الفروف أن 

بحقوق الشعب الفلسطيني وفق اللوائح »، مشددًا على التزام بالده «الدولي بالقضية الفلسطينية
كذلك، «. ل إلى حل للمواضيع كافة المتعلقة بالحل النهائيوالقوانين الدولية، بما في ذلك دعم التوص

تعمل على تنظيم اجتماع للجنة الرباعية الدولية، وهي تضم الواليات »أشار الفروف، إلى أن روسيا 
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، في أقرب وقت «المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة، على مستوى وزراء الخارجية
 صحية مالئمة.ممكن، حين تصبح الظروف ال

 6/5/2021األخبار، بيروت، 
 

 كوشنر يؤسس مؤسسة للتطبيع العربي اإلسرائيلي .39
كشف موقع "آكسيوس" اإللكتروني األربعاء، أن صهر الرئيس األميركي : سعيد عريقات –واشنطن

السابق، جاريد كوشنر، يعمل على تأسيس منظمة لتطبيع العالقات العربية اإلسرائيلية تسمى "معهد 
فاقات إبراهيم للسالم" نسبة السم اتفاقيات التطبيع التي سمسرت لها إدارة الرئيس دونالد ترامب في ات

صيف وخريف العام الماضي بين إسرائيل من جهة، ودولة اإلمارات العربية، والبحرين، والسودان 
مها بين والمغرب من جهة أخرى، وذلك "للعمل على تعميق اتفاقيات التطبيع التي ساعد في إبرا

 إسرائيل والدول العربية" بحسب الموقع.
وبحسب مصادر، يساعد كوشنر في تأسيس معهد التطبيع المذكور مساعده السابق في البيت 
األبيض، آفي بيركوفيتش، الذي ساعد في التفاوض على االتفاقات، ورجل األعمال اإلسرائيلي 

خصيات من المنطقة، هم السفير اإلماراتي في األميركي والمانح الديمقراطي حاييم سابان ؛ وثالثة ش
واشنطن، وسف العتيبة، وسفير البحرين في واشنطن، عبدهللا الراشد آل خليفة، بتوجيه من وزير 

 الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي.
 5/5/2021القدس، القدس، 

 
 باب العمود وصواريخ غزة عنوان مرحلة "ُهزمت إسرائيل"! .40

 د. عدنان أبو عامر
لقت )إسرائيل( وغزة تذكيًرا هذا األسبوع بمدى سهولة االنزالق إلى مواجهة أخرى، وهي تشكل فرصة ت

إلحصاء عدد الجوالت التي خاضها الجانبان في السنوات الماضية، وفي كل جولة كادتا تقتربان من 
مكانية الوصول لمواجهة أخرى غير   مثمرة.حافة الهاوية، ما يؤكد مدى عمق األزمة بينهما، وا 

كال الجانبين حماس و)إسرائيل( بدتا مذهولتين بالقدر نفسه من اندالع هذه المواجهة، ولذلك ضغطتا 
على الفرامل، وسحبتا زمام األمور المواجهة، ما يعني طي صفحة جولة أخرى من المواجهة، تمثلت 

 صاروًخا من غزة في ليلة واحدة. 36في انطالق 
أكثر صرامة على حماس، فضل رئيس الوزراء ووزير حربه إعطاء  وبينما طالب رئيس األركان برد

حماس مزيًدا من الوقت لتهدأ، بعد أن مر مستوطنو الغالف بلياٍل صعبة، وسارع اإلعالم لتنمية 
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روايتهم عن بؤس حياتهم، وكيف يمكن لجيش االحتالل أال يرد بقوة، ألن المعادلة القائمة أن الحلول 
 اع ال تعتمد على أجنحة الطائرات المقاتلة.للمشاكل األساسية للقط

تجاه حماس، تصر )إسرائيل( على االستمرار في إغالق غزة جوًّا وبحًرا  استراتيجيةومع غياب أي 
ذا اعتقد أي إسرائيلي أن العيش بجوار غزة،  وبرًّا، وتحرص على إبقائها في حالة تعاسة دائمة، وا 

هرباء، هو وصفة لجيرة جيدة؛ فهو مطالب بإعادة النظر العاطلة عن العمل، وليس لديها ماء أو ك
في هذه القناعة، ويقدر جيش االحتالل أن أحداث رمضان لم تنتِه بعد، ويحافظ على مستوى عاٍل 

 من االستعداد والجاهزية.
يقول المنطق إن حماس لن ترغب في المخاطرة بإحراق قطاع غزة، لكنها غير متيقنة أن لديها 

احية أخرى، من الواضح أن المنطق تخلى منذ مدة طويلة عن كل ما يحدث هنا، ومن القدرة، ومن ن
 المشكوك فيه أن يشهد قطاع غزة المزيد من االستقرار في المرحلة القادمة.

لكن الواقع يقول إن )إسرائيل( تحني رأسها أمام صواريخ غزة، بعد أن استسلمت في قضية الحواجز 
إنجاًزا أخالقيًّا آخر من شأنه أن يجلب عليها مزيًدا من المواجهات، في باب العمود، وأعطت حماس 

ألن ما يمكن رؤيته من نتيجة نهائية في وسائل اإلعالم والشبكات االجتماعية والعالم العربي بأسره 
 عنوانه "ُهزمت إسرائيل".

حرم القدسي، وأضيف موضوع الحواجز عند باب العمود في القدس، إلى البوابات االلكترونية في ال
وصفقات تبادل األسرى، واالنتفاضتين األولى والثانية من المعالم الكئيبة في أيام االستسالم 
اإلسرائيلي، وهي أحداث دفع اإلسرائيليون أثمانها باهظة، رغم تسويق الكثير من المعلومات الخطأ 

 عبر وسائلهم اإلعالمية.
لمقدسيين أمام باب العمود بعد إزالة الحواجز اإلسرائيلية لعل ما لفت انتباه اإلسرائيليين في احتفاالت ا

شادتهم بمحمد الضيف وكتائب القسام، وهذا يعني أن الهزيمة  مباشرة هتافات مئات الفلسطينيين، وا 
واالستسالم اإلسرائيليين أمام النصر الفلسطيني أعطيا الفلسطينيين إنجاًزا أخالقيًّا آخر، سيجلب 

 قباًل.الكثير من التوتر مست
 5/5/2021فلسطين أون الين، 

 
 كيف يمكن أن ندعم القدس قانونيا؟ .41

 محمود الحنفيد. 
يخوض المقدسيون معركة وجود مع االحتالل الذي يسعى بكل إمكاناته السياسية والعسكرية والمالية 

تند إلى واألمنية إلى أن يهّود مدينة القدس ويرحل سكانها األصليين منها، متذرعا بحجج واهية ال تس
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قانون أو أخالق أو حتى منطق. في مقابل ذلك ال يمتلك المقدسيون إال إمكانات المواجهة والصمود، 
ويواجهون باللحم الحي آلة عسكرية ضخمة ال تتورع عن استخدام أقذر األساليب وأبشعها؛ من قتل 

 واستيالء وترحيل وتضييق على المصلين.
وب العربية واإلسالمية لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب. ويلقى المقدسيون دعما عاطفيا من الشع

أما على المستوى السياسي العربي فاألمر مخجل عن حق، وبالكاد تسمع بيانات تنديد أو شجب، 
وأكثر من ذلك قامت بعض الدول العربية بعمليات تطبيع مع االحتالل دون النظر إلى ما يجري 

 وسكان القدس بشكل خاص. على األرض بحق الفلسطينيين بشكل عام
دوليا، ال يختلف األمر كثيرا، فاألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وبعض الدول أصدروا بيانات خجولة 

 مترددة.
زاء صمت عربي  إزاء صمود المقدسيين في مواجهة آلة الفتك واإلجرام اإلسرائيلية في القدس، وا 

 ودولي مريب، كيف يمكن أن ندعم القدس قانونيا؟
 ال: الوضع القانوني لمدينة القدس:أو 
 مدينة القدس مدينة محتلة: -1

(، 181، القرار )10وامتناع  13صوتًا مقابل  23بـ 128تبنت الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 
الذي ينّص على أن تنشأ في فلسطين دولتان مستقلتان: عربية ويهودية. ويكون لمدينة القدس حكم 

( خاضعًا لنظام دولي خاص؛ تتولى Corpus Sepratumذلك كيانًا منفصاًل )دولي خاص، لتكون ب
 األمم المتحدة إدارة المدينة، وتعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة عنها.

العديد من القرارات بخصوص مدينة القدس،  181كما أصدرت األمم المتحدة باإلضافة إلى القرار 
والذي دعا إلى  1967لسنة  242ل المثال ال الحصر: قرار مجلس األمن رقم نذكر منها على سبي

، وضرورة 1967انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها خالل حرب حزيران/ يونيو 
أيار/ مايو  21في  252إحالل سالم وطيد عادل في الشرق األوسط، كما دعا قرار مجلس األمن رقم 

صفتها دولة احتالل؛ إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس، ورفض جميع "إسرائيل" ب 1968
تلك اإلجراءات اإلدارية والتشريعية وجميع األعمال التي قامت بها والتي من شأنها أن تؤدي إلى 

 تغيير في وضع القدس.
تصبح بذلك، القدس الشرقية إليها، ل 1980تموز/ يوليو  30ضّمت دولة االحتالل اإلسرائيلي في 

حسب قرارها، خاضعة للسيادة اإلسرائيلية، واعتبرتها عاصمتها الموحدة بموجب تشريع قانون أساسي 
 نصت المادة األولى منه على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
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ا عاصمًة ورغم ذلك لم تعترف معظم دول العالم بالوجود اإلسرائيلي في القدس، وبالتالي لم ُيعترف به
 .1950لها كما أعلنت سنة 

 الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية: القدس مدينة محتلة -2
وبعد سبعة أشهر من المداوالت القانونية، قضت محكمة العدل الدولية في الهاي بأّن  2004في عام 

لسطينية المحتلة الجدار الفاصل الذي يقيمه االحتالل اإلسرائيلي على مساحة كبيرة من األراضي الف
بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين  1967عام 

المتضررين من بنائه. وجاء في نص الرأي االستشاري أّن بناء الجدار شكل عماًل ال يتطابق مع 
 التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على دولة االحتالل.

 ل تمييع الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة:اتفاق أوسلو حاو  -3
، على 1993نص اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي عام 

أنَّ قضية القدس والحدود والالجئين واالستيطان، مؤجلة إلى مفاوضات الحل الدائم. هذا التأجيل أدَّى 
أيدي السلطة الفلسطينية من جهة، وفتح الباب أمام االحتالل اإلسرائيلي على أرض الواقع إلى تكبيل 

لُممارسة سياسة تهويد المدينة. هذا العبث القانوني الذي أوجده اتفاق أوسلو حاول تمييع الوضع 
القانوني لمدينة القدس، لكن الرأي القانوني الرصين قال بأن اتفاق أوسلو أساسا يتعارض مع القانون 

 ألنه يتعارض مع أحكام آمرة في القانون الدولي.الدولي 
نخلص مما سبق إلى أن القدس مدينة محتلة بموجب أحكام القانون الدولي، وأن االحتالل يبقى 
احتالال مهما مر الزمن أو قام بإجراءات وتغييرات على األرض. إن قرارات بعض الدول بنقل 

ن نضال الشعب الفلسطيني في سفاراتها إلى القدس المحتلة ال يغير من الوضع  القانوني شيئا، وا 
فلسطين عموما وفي القدس خصوصا يستند إلى أحكام القانون الدولي، وعلى الجميع أن يدعم هذا 

 النضال.
ال يمكن فهم السلوك اإلسرائيلي الوقح تجاه القانون الدولي إال إذا أدركنا أّن هذه الدولة خارج القانون، 

عنصري، وهي ذات سجل إجرامي، وقد عّبرت قيادات إسرائيلية بنحو صريح وتمارس نظام الفصل ال
عن هذه العدوانية. فمثاًل، صّرح ديفيد بن غوريون يومًا، قائاًل: "إن صراعنا مع الفلسطينيين واضح 
البساطة، نحن وهم نتنازع على نفس قطعة األرض، والفرق بيننا وبينهم أننا سنكسب إما بالحرب، 

ما بالسياس ما بالخديعة". وبعبارة واضحة عّبرت تسيبي ليفني عن رّد فعلها على قرار مجلس وا  ة، وا 
بقولها: "إسرائيل عملت وتعمل فقط  2009كانون الثاني/ يناير  9( الصادر في 1860األمن رقم )

 بموجب اعتباراتها األمنية وحقها في الدفاع عن النفس".
 قدس:ما الخيارات القانونية للدفاع عن مدينة ال
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 التوجه لمحكمة الجنايات الدولية مرة ثانية: -1
إن مجابهة سياسة إسرائيل العنصرية بحق المقدسيين يتطلب التوجه مرة ثانية إلى محكمة الجنايات 
الدولية وفق جرائم محددة. ويشكل التصنيف الذي قامت به منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية 

الفلسطينية المحتلة، الفصل العنصري واالضطهاد، ملفا دسما بحق السلوك اإلسرائيلي في األراضي 
نيسان/  27يمكن أن يقدم إلى محكمة الجنايات الدولية حيث أصدرت هذه المنظمة تقريرا شامال في 

؛ اعتبرت فيه أن القانون الجنائي الدولي يعتبر الفصل العنصري واالضطهاد جريمتين 2021أبريل 
 ضد اإلنسانية.

 ى الجمعية العامة لألمم المتحدة:التوجه إل -2
ال شك أن قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست ملزمة مثلما هو حال قرارات مجلس األمن 
حين تصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق. واللجوء إلى الجمعية العامة يعتبر خيارا سياسيا 

لم، وهي متحررة إلى حد بعيد من القيود هاما، حيث أن الجمعية العامة تعبر نسبيا عن ضمير العا
والضغوط. وصدور قرارات عن الجمعية العامة من قبيل المقاطعات االقتصادية لبضائع 
المستوطنات يعتبر أمرا مهما، لكن يجب لفت االنتباه إلى أن اللجوء إلى الجمعية العامة يحتاج إلى 

سالمي كبير جدا.  جهد دبلوماسي فلسطيني وعربي وا 
 س حقوق اإلنسان:مجل -3

هو من الخيارات المقبولة حيث إن القرارات التي تصدر عنه تحمل صفة سياسية وأدبية مهمة 
تضاف إلى الملف التراكمي اإلسرائيلي. ويعتبر ما يصدر عن مجلس حقوق اإلنسان وثيقة مهمة 

 يمكن االستفادة منها في المالحقات القانونية.
 على المستوى المحلي:

ن محاكم االحتالل اإلسرائيلي هي جزء فعال من منظومة االحتالل وهي ال تعمل فنحن نعلم أ
بمبادئ العدالة واإلنصاف، لكن ومع ذلك يبقى اللجوء إلى المحاكم اإلسرائيلية خيارا محليا مهما إن 

 توفرت له شروط منها:
فير الوثائق أن يلعب األردن دورا محوريا في الدفاع عن سكان حي الشيخ جراح من خالل تو  -1

القانونية الالزمة، ويمكن االستفادة من منظمات المجتمع المدني األردني في هذا الخصوص من 
خالل التعاون مع محامين أردنيين للدفاع عن سكان حي الشيخ جراح. كما يمكن االستفادة من 

ماسية األردنية على الوالية الدينية األردنية على األماكن الدينية في القدس، وكذلك من تفعيل الدبلو 
 المستوى العربي واإلسالمي والدولي.
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أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا واضحا وحاسما في الدفاع عن سكان حي الشيخ جراح، من  -2
خالل تشكيل غرفة عمليات قانونية مشتركة بين الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني 

 نوني الممكن.الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم القا
 5/5/2021، 21موقع عربي 

 
 : ازدياد التوتر على الجبهة الفلسطينية، اللبنانية، واإليرانية"شهر الحرب" .42

 رون بن يشاي
شاركُت، أول من أمس، في جولة سيرًا على األقدام في منطقة حساسة على الحدود مع لبنان. 

كوهين، أعضاء قيادته في مهمة هدفها (، العميد عومر 300اصطحب قائد اللواء اإلقليمي )اللواء 
 «.سيرًا على األقدام»التعرف إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم 

على بعد « حزب هللا»الجو الربيعي والنباتات الخضراء التي نَمت لم ُتخِف المواقع الكثيرة التي أقامها 
وأكثر تهديدًا، لكن الوضع مئات األمتار من خط الحدود. كانت المواقع اإلسرائيلية ظاهرة للعيان 

ذّكرني كثيرًا بالهدوء الخادع الذي ساد منطقة قناة السويس بعد وقف إطالق النار في حرب 
يومها أيضًا كانت االستعدادات التي جرت على الجانب «. يوم الغفران»االستنزاف وقبل حرب 

هوجمت الحقًا وجرى المصري غير بارزة، لكن في جانبنا كان يمكن رؤية معاقل التهديد التي 
 «.يوم الغفران»احتالل معظمها في حرب 

نسير هنا كي نتذكر كل حجر وكل طريق محتملة للتسلل، وكل عائق يمكن أن ُيستخدم مخبأ للقوة »
الخاصة في حزب هللا )الرضوان(، ويمكن أن يخرج منه هجوم مفاجئ. العدو يتغير دون توقف 

، «دوفدفان»عميد كوهين، الذي كان قائدًا سابقًا لفرقة ، يقول لي ال«ونحن نرى ذلك على األرض
نتابع طوال الوقت )حزب هللا(، وعندما يغير »والذي لديه خبرة في العمليات المفاجئة. ويضيف: 

انتشاره نرد على ذلك بما يتالءم. نعرف أنه سيحاول احتالل مستوطنة أو أكثر، وسنفعل كل ما في 
 «.وسعنا لمنع حدوث ذلك

وسائل هي الكشف عن جيوب معقدة مثل تلك الموجودة بالقرب من السلسلة الجبلية المشرفة إحدى ال
على بلدة شلومي. وقفت على هذا المنحدر الجبلي مع قائد فرقة الهندسة ونظرنا إلى حفارات الجيش 
اإلسرائيلي التي تحفر المنحدر الجبلي الذي يمكن الوصول من خالله إلى المستوطنات هناك. على 

 المتحدة. وقوات األمممتر وقف جنود الجيش اللبناني  100بعد نحو 
يمكن أن يؤدي إلى إطالق نار مثل الذي حدث هنا « الخط األزرق«أيُّ خرق للحفارات اإلسرائيلية لـ

قبل نحو عشر سنوات وأدى إلى مقتل قائد كتيبة الهندسة، دوف هراري، بالقرب من المطلة. تقف 
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ظهرها لنا ووجهها نحو الجنود اللبنانيين المسلحين لضمان قدرتها على إطفاء قوات األمم المتحدة و 
الشرارة إذا اشتعلت. لم نذكر بعد التوترات السائدة على طول الحدود بسبب رغبة حسن نصر هللا 
االنتقام لموت اللبناني الذي ُقتل عن طريق الخطأ في قصف ُنسب إلى سالح الجو اإلسرائيلي في 

 سنة الماضية. خف التوتر، لكن نصر هللا ال يزال ينتظر اللحظة المؤاتية.سورية في ال
في الساحة الفلسطينية أيضًا، وفي األساس في الضفة الغربية وغزة، تسود توترات مكبوتة. جذور 
هذه التوترات معروفة بالنسبة إلينا، وهي تتكرر المرة تلو اأُلخرى في كل اشتباك. وقع، هذا األسبوع، 

بجروح بالغة، وُأصيب طالب ثالث « يشيفا إيتمار»إطالق النار أدى إلى إصابة طالبين في هجوم ب
بجروح طفيفة. هذا الهجوم، مثل التصعيد الذي شهدته القدس وغزة في األسابيع األخيرة، هو نتيجة 

نتيجة لوضع مستمر هو رفض الفلسطينيين لالحتالل اإلسرائيلي والقيود المادية التي رافقته، وأيضًا 
 اإلسالمية التي تزداد في فترة رمضان. –الحماسة الدينية 

بالنسبة إلى القيادات الفلسطينية كما بالنسبة إلى إسرائيل، ليس من مصلحتها اندالع مواجهات ألنها 
لن تؤدي إلى شيء جيد، والمواطنون يدركون ذلك أيضًا. لكن القادة الفلسطينيين تعلموا مع مرور 

 ضبهم مباشرة نحو إسرائيل.السنوات توجيه غ
تحل، االثنين المقبل، ذكرى يوم القدس التي يتظاهر فيها شباب يهود حاملين أعالم إسرائيل في 
القدس وفي الحي اإلسالمي، وأحيانًا تحدث استفزازات للمسلمين. وتحل لدى المسلمين في األسبوع 

ن في المسجد األقصى. باالعتماد المقبل ليلة القدر التي يصلي فيها عشرات اآلالف من المسلمي
 «.حائط المبكى»على تجربة الماضي هؤالء يمكن أن يهاجموا يهودًا أو يلقوا الحجارة في اتجاه 

فوق هذا كله يخيم قرار تأجيل االنتخابات البرلمانية في السلطة الفلسطينية. حركة حماس الغاضبة 
أحد األطراف المحرضة، وعلى ما يبدو هذا على اإلنجاز االنتخابي الذي سرقه منها أبو مازن هي 

 التحريض هو الذي أدى إلى إطالق النار في مفترق تفوح.
لكن كما قلنا، المشكلة ليست الشرارة التي ستشعل األرض بل الوضع األساسي الذي ال يتحدث عنه 

ونا، وال أحد منذ سنوات، وال يحاول أحد إيجاد حل له. نركز على األزمة السياسية وعلى وباء كور 
نرى أن التوترات التي تسود حولنا يمكن أن تشتد في أي لحظة، سواء نتيجة أخطاء عمالنية للجيش 
اإلسرائيلي، أو ألن مفاوضات االتفاق النووي بين إيران والواليات المتحدة لم تسفر عن شيء، أو 

 ني.نتيجة اضطرار إسرائيل إلى التحرك بقوة كبيرة لوقف البرنامج النووي اإليرا
عندما قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في خطابه عشية ذكرى المحرقة، إن إسرائيل ليست 
يران، كانت هذه إشارة تحذير إلى إيران،  ملزمة بأي اتفاق يجري التوصل إليه بين الدول العظمى وا 

ضًا فحوى الرسالة لكْن في األساس تهديد موّجه إلى الواليات المتحدة. ما قصد نتنياهو قوله، وهذا أي
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التي أرسلها مع مندوبيه إلى واشنطن، إذا اعتقد الرئيس بايدن أنه من خالل اتفاق سيئ هو يقدر 
 على إزالة الموضوع النووي من جدول أعماله ومن جدول األعمال اإلقليمي فإنه على خطأ.

لمتحدة وستضطر إلى يلّمح نتنياهو إلى أن إسرائيل ستتحرك، ولن يكون هناك خيار أمام الواليات ا
التدخل. لذا، وبحسب هذه الرسالة، من األفضل لإلدارة األميركية أاّل تخضع للمطالب اإليرانية، 
ظهار المزيد من الصبر إلى أن يوقف اإليرانيون سباقهم نحو موقع دولة على عتبة النووي، ويوقفوا  وا 

ية، وكذلك تطوير صواريخ تطوير الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس حربية نوو 
باليستية وصواريخ بحرية ومسّيرات دقيقة ينقلونها ويصنعونها بوساطة وكالئهم. دون ذلك يمكن أن 

 ينفجر التوتر المكبوت ويتحول إلى حرب.
الذي يبدأ بعد أيام معدودة. « شهر الحرب»هذه اإلمكانية هي التي يستعد لها الجيش اإلسرائيلي في 

للجيش اإلسرائيلي تتدرب أذرع الجيش اإلسرائيلي كلها على مواجهة حرب كبيرة  في التدريب العام
على عدة جبهات تستمر أسابيع. بعد هذا التدريب سيكون الجيش في حالة جهوزية كاملة تقريبًا 

 لمواجهة حرب شاملة إذا نشبت في وقت قريب.
 «يديعوت»
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