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صابة ]مقتل مدني سوري   آخرين في غارات 6وا 

 جوية إسرائيلية على مواقع في الالذقية وحماة[
 

 Ynet ،5/5/0202موقع 
 

مدنيين آخرين جّرإء  6تل وأصيب قالت وكالة إألنباء إلسورية "سانا" إن مدنيًا سوريًا ق  
غارإت شنها إلطيرإن إلحربي إإلسرإئيلي على موإقع في جنوبي غرب إلالذقية وحماة فجر 

 إليوم )إألربعاء(.

وأضافت إلوكالة أن إلهجوم إستهدف بلدة إلحفة شرقي إلالذقية وبلدة مصياف في محافظة 
معت في سماء إلالذقية وطرطوس ناجمة عن  .حماة وذكرت أن أصوإت إالنفجارإت إلتي س 

 تصدي إلدفاعات إلجوية ألهدإف معادية.

من  62:38ه: "حوإلي إلساعة ونقلت إلوكالة عن مصدر عسكري من إلجيش إلسوري قول
فجر إليوم نّفذ إلعدو إإلسرإئيلي عدوإنًا جويًا من إتجاه جنوبي غرب إلالذقية، مستهدفًا 
بعض إلنقاط في إلمنطقة إلساحلية، حيث تصدت وسائط دفاعنا إلجوي لصوإريخ إلعدوإن 

 وأسقطت بعضها."

 6مقتل مدني وجرح وأضاف إلمصدر إلعسكري نفسه أن إلهجوم إإلسرإئيلي أدى إلى 
آخرين، بينهم طفل ووإلدته، في حصيلة أولية باإلضافة إلى وقوع بعض إلخسائر إلمادية، 

 بينها منشأة مدنية لصناعة إلموإد إلبالستيكية.

وشوهد حريق ضخم في مكان سقوط إلصوإريخ في إلالذقية، وهو ما أكدته وكالة "سانا" 
 .أن طوإقم إإلطفاء تمكنت من إخماد إلحريقبنشر عدة صور لمكان إلهجوم، مشيرًة إلى 

من ناحية أ خرى ذكر إلمرصد إلسوري لحقوق إإلنسان أن إلجيش إإلسرإئيلي قام منذ مطلع 
 55هدفًا في إألرإضي إلسورية أدت إلى مقتل  36إلسنة إلحالية بشن هجمات على 

يرإنيون وأفغانيون.  شخصًا، بينهم عناصر من حزب هللا إللبناني وإ 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
3 

اف إلمرصد أن إلهجمات إإلسرإئيلية توزعت على أهدإف في محافظات دمشق وريفها وأض
وإلقنيطرة وإلسويدإء ودير إلزور وحماة، وتم خاللها تدمير مستودعات أسلحة وذخيرة 

 .باإلضافة إلى تدمير مرإكز ومقرإت عسكرية وآليات
 

 ]نتنياهو أعاد التفويض الممنوح له لتأليف
 لة بعد فشله في تأليفها[حكومة إلى رئيس الدو 

 
 5/5/0202"معاريف"، 

 
إنتهى في منتصف إلليلة إلماضية إلتفويض إلممنوح إلى رئيس إلحكومة إإلسرإئيلية ورئيس 
حزب إلليكود بنيامين نتنياهو لتأليف حكومة من دون نجاحه في تأليفها، ومن إلمتوقع أن 

)إألربعاء( بجولة مشاورإت جديدة التخاذ يبدأ رئيس إلدولة إإلسرإئيلية رؤوفين ريفلين إليوم 
 قرإر في إلموضوع.

وعلى إلرغم من قيام نتنياهو خالل إأليام إألخيرة بإطالق تصريحات تفيد بأنه مستعد 
للتنازل لرئيس "يمينا" عضو إلكنيست نفتالي بينت ليكون رئيسًا للحكومة في أول سنة من 

بين في إلنهاية أن إلمعسكر إلذي يدعم نتنياهو لم نه تإ فترة إلحكومة إلتي سيتم تأليفها، إالّ 
يؤيد إلفكرة نظرًإ إلى أن بينت لم يلتزم بعدم إقامة حكومة مع إلمعسكر إلذي يسعى 

   الستبدإل نتنياهو، وإلمعروف إعالميًا باسم "معسكر إلتغيير".

بعد  وقبل أقل من ساعة من إنتهاء إلتفويض قال حزب إلليكود في بيان صادر عنه، إنه
رفض بينت إاللتزإم بإقامة حكومة يمين، إألمر إلذي كان سيقود بالتأكيد إلى إقامة حكومة 

 كهذه بانضمام أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس إلحكومة إلتفويض إلى رئيس إلدولة.

وإآلن بعد عودة إلتفويض إلى إلرئيس وإ عالن نتنياهو فشله في تأليف إلحكومة فإن إلقانون 
يومًا لتأليف إلحكومة  28ن: إألولى، تكليف مرشح آخر ومنحه مهلة يس إمكانيتيتيح للرئي

أو إعادة إلتكليف إلى إلكنيست؛ إلثانية، ت ستخدم في حال وصل إلرئيس إلى إستنتاج بعدم 
يومًا يقوم  23الة تبدأ فترة من وجود مرشح لديه قدرإت حقيقية لتأليف حكومة، وفي هذه إلح

 لتوقيع لمرشح وإحد ي مَنح إلتكليف بتأليف حكومة.عضو كنيست با 63ها في
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 ]مسؤول إسرائيلي أمني رفيع المستوى قام بزيارة إلى
 األردن في ظل التوترات بشأن القدس والحرم الشريف[

 
 5/5/0202موقع قناة التلفزة "كان"، 

https://www.kan.org.il/ 
 

إلتلفزة إإلسرإئيلية "كان" ]تابعة لهيئة إلبث إلرسمية إلجديدة[ إلليلة إلماضية إن قالت قناة 
مسؤواًل إسرإئيليًا أمنيًا رفيع إلمستوى قام هذإ إألسبوع بزيارة إلى إألردن شارك خاللها في 

  مأدبة إفطار، وذلك في ظل إلتوترإت بشأن مدينة إلقدس وإلحرم إلقدسي إلشريف.

إلمسؤول إإلسرإئيلي أقلع إلى إألردن بطائرة صغيرة تابعة لسالح إلجو  وأضافت إلقناة أن
إإلسرإئيلي ومكث في إلمملكة عدة ساعات إجتمع خاللها بعدد من إلمسؤولين إألردنيين، 

  وشارك في مأدبة إفطار تقليدية، ثم عاد إلى إسرإئيل.

مسؤول إسرإئيلي إلى وأشارت قناة إلتلفزة إلى أن إلحديث يدور حول أول زيارة رسمية ل
إلمملكة منذ إألزمة بين إسرإئيل وإألردن، وإلتي حدثت بعد إلغاء زيارة ولي إلعهد إألردني 
إلى إلحرم إلقدسي في آذإر/مارس إلفائت، وردًإ على ذلك قام إألردن بإلغاء وصول طائرة 

إت إلعربية إلى عّمان كانت ستقل رئيس إلحكومة إإلسرإئيلية بنيامين نتنياهو إلى إإلمار 
  إلمتحدة.

وأشارت قناة إلتلفزة أيضًا إلى أنه في إثر زيارة إلمسؤول إألمني قررت إلسلطات إإلسرإئيلية 
إغالق جبل إلهيكل ]إلحرم إلقدسي إلشريف[ أمام إلزوإر إليهود إبتدإء من يوم أمس 

  ر آخر بسبب شهر رمضان.)إلثالثاء( وحتى إشعا
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kan.org.il/
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 من اإلسرائيليين يعتقدون  %62: 21]استطالع قناة التلفزة 
 أن األزمة السياسية الحالية ستفضي إلى جولة انتخابات خامسة[

 
 5/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
أظهر إستطالع للرأي إلعام بشأن أزمة تأليف إلحكومة إإلسرإئيلية أجرته قناة إلتلفزة 

يؤيدون إقامة حكومة بموجب من إإلسرإئيليين  %43أمس )إلثالثاء( أن  33إإلسرإئيلية 
إتفاق تناوب بين رئيس حزب "يمينا" عضو إلكنيست نفتالي بينت، ورئيس حزب "يوجد 

منهم إقامة حكومة بموجب إتفاق  %33مستقبل" عضو إلكنيست يائير لبيد، بينما أّيد 
تناوب بين بينت ورئيس إلحكومة إإلسرإئيلية ورئيس حزب إلليكود بنيامين نتنياهو، وقال 

منهم إنهم لم يبلوروإ بعد أي وجهة نظر بهذإ إلشأن وليس لديهم رأي محدد في شكل  24%
 .إلحكومة إإلسرإئيلية إلمستقبلية وتركيبتها

من ناخبي "يمينا" فقط يؤيدون إالنضمام إلى حكومة  %24وأظهر إالستطالع أيضًا أن 
يفضلون إنضمام بينت إلى  منهم إنهم %56بقيادة "معسكر إلتغيير" إلمناوئ لنتنياهو، وقال 

وقال نحو  .منهم إنهم يرفضون إلخيارين إلسابقين %25حكومة بمشاركة نتنياهو، بينما قال 
ثلثي ناخبي حزب "أمل جديد" برئاسة عضو إلكنيست جدعون ساعر، إلذي إنشق عن 

 إلليكود، إنهم يفضلون إنضمام إلحزب إلى حكومة "معسكر إلتغيير".

ًا أنه في حال تمت إلمصادقة على إنتخاب رئيس إلحكومة باقترإع وبّين إالستطالع أيض
من  %43مباشر ستكون إلمنافسة محتدمة بين نتنياهو ولبيد، وسيحصل إألول على 

 من أصوإتهم. %36أصوإت إلناخبين في حين يحصل إلثاني على 

نسب من إإلسرإئيليين يعتقدون أن نتنياهو هو إلشخص إأل %33ووفقًا لالستطالع، فإن 
منهم  %34منهم أن لبيد هو إألنسب، ويعتقد  %33لتولي رئاسة إلحكومة، بينما يعتقد 

 .فقط أن بينت هو إألنسب

من إلمشتركين في إالستطالع عن إعتقادهم أن إألزمة إلسياسية إلحالية  %66وأعرب 
 .ستفضي إلى إنتخابات خامسة
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وأظهر إالستطالع أنه في حال إجرإء إالنتخابات إلعامة للكنيست إآلن سيترإجع حزب 
مقعدًإ، بينما يعزز حزب "يوجد مستقبل"  28مقعدًإ إلى  36إلليكود برئاسة نتنياهو من 

مقعدًإ، ويعزز حزب "يمينا" برئاسة بينت قوته من  23مقعدًإ إلى  35برئاسة لبيد قوته من 
 عدًإ. مق 33مقاعد إلى  5

مقاعد، ويحصل حزب يهدوت  5مقاعد إلى  3وستترإجع قوة حزب شاس إلحريدي من 
مقاعد(، ويحافظ على قوته كل من حزب أزرق  5هتورإه إلحريدي على نفس عدد إلمقاعد )
مقاعد( وحزب إلعمل برئاسة ميرإف ميخائيلي  8أبيض برئاسة وزير إلدفاع بني غانتس )

 .مقاعد( 6مقاعد( وإلقائمة إلمشتركة ) 6برئاسة ساعر )مقاعد( وحزب "أمل جديد"  5)

مقاعد إلى  5وتترإجع قوة حزب "إسرإئيل بيتنا" برئاسة عضو إلكنيست أفيغدور ليبرمان من 
،  5مقاعد إلى  6، كما تترإجع قوة كل من حزب ميرتس وحزب "إلصهيونية إلدينية" من 5

 .مقاعد 4ها وتحصل على وتحافظ رإعم ]إلقائمة إلعربية إلموحدة[ على قوت

شخصًا يمثلون جميع فئات إلسكان إلبالغين في  633وشمل إالستطالع عينة مؤلفة من 
 .%3.8إسرإئيل مع نسبة خطأ حدها إألقصى 

 
 

 

 
 محلل سياسي - تسفي برئيل
 5/5/0202"هآرتس"، 

 
 كارثة جبل ميرون بمثابة تذكير بأن السيادة اإلسرائيلية وهم

 
  لد مفهوم إلفلسطيني. من إلصعب أن  - "إلحكم إلذإتي" من دإخل إلنزإع إإلسرإئيليو 

نتذكر أننا تحدثنا هنا عن حكم فلسطيني ذإتي، وعن إدإرة ذإتية، وعن "تسوية 
إقليمية" بداًل من "تسوية وظيفية". كل هذإ إست خدم تغطيًة لهدف وإحد: عدم إلسماح 

أ دولة فلسطينية حتى إآلن، لكن مشروع بقيام دولة فلسطينية مستقلة. وفعاًل لم تنش
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إلحكم إلذإتي ال يزإل حيًا، وحتى أنه مطّبق بالكامل، ليس عند إلفلسطينيين، بل 
عندنا. ال يوجد هنا حكم ذإتي وإحد، هناك مجموعات حكم ذإتي تربطها خيوط 

 هشة تشكل ما ي سمى "دولة إسرإئيل".
  إلذإتي" إلى مصطلح لغوي يصف بعد إلكارثة في جبل ميرون تحول مفهوم "إلحكم

جيوب  أي وجود فيه. حريدية ليس للدولة إلمنطقة في جبل تسيطر عليه طوإئف
مستقلة ينقصها فقط عَلم ونشيد وطني. لكن كما ذكرنا، جبل ميرون ليس إلوحيد، 
بل هو جزء من منظومة جيوب ذإتية تشبه أكثر فأكثر إلجيوب إلفلسطينية إلتي 
أنشأتها إسرإئيل في إلضفة لكبح قيام دولة فلسطينية موحدة. يمكن رؤية هذه 

في إلقدس، وفي جنوب إلبلد في مناطق إلجيوب بكل عظمتها في إألحياء إلحريدية 
تسيطر عليها إلعصابات إلبدوية، وفي إلقرى إلعربية إلتي تخلت إلحكومة عن 
سيطرتها عليها ونقلتها إلى متعهد فرعي من إلمسلحين، وطبعًا يمكن رؤيتها في 
إلمستوطنات، إلتي تحولت منذ وقت إلى دولة مستقلة وأدت إلى نشوء جيوب فرعية 

 إلمستوطنين ال يجرؤون على إلدخول إليها.لدرجة أن 
  مشهد إلحكومة إلتي تسيطر فعاًل على كل أرإضيها إلسيادية، وعلى إلمناطق

إلخاضعة بالكامل لسيطرتها، يدفعنا إلى إالعتقاد أن هذه إلمجموعات من إلحكم 
إلذإتي هي عبارة عن جماعات من مثيري إلشغب، مثل صاحب كشك فتحه على 

ن دون ترخيص. إلحقيقة مرعبة أكثر. إسرإئيل بدأت تشبه لبنان شاطىء إلبحر م
وسورية وإلعرإق، حيث إلمنظمات إلدينية، وإألقليات إإلثنية، ورجال إلعصابات 
إلذين تحولوإ إلى حكام فعليين. إلمنطقة إلمادية وإلقانونية إلخاضعة لسيطرة إلدولة 

 تغطي فقط أجزإء مختارة منها.
 من إلدولة. إلباقي  %86سد نجح في إستعادة سيطرته على يقال إن نظام بشار إأل

تسيطر عليه ميليشيات إلمتمردين، وإألكرإد، وعصابات محلية. ثمة شك في أن 
إلحكومة في إسرإئيل تستطيع إالدعاء أنها تسيطر على هذه إلنسبة من أرإضيها. 

أموإاًل كل حكم ذإتي من مجموعات إلحكم إلذإتي لديه آلية حكم مستقلة، يسحب 
من صندوق إلدولة ومن حقه أن يفعل ما يشاء، حتى أن يضع قوإنين وأحكامًا 
خاصة به. إسرإئيل ليست دولة فيدرإلية، على إلرغم من أنه يوجد في حكومتها وفي 

 في إلواليات إلمتحدةمعظم مجموعات إلحكم إلذإتي، كما إلكنيست ممثلون عن 
يدرإلية هي إلتي تقرر إلسياسة إلخارجية . في إلنظام إلفيدرإلي إلسلطة إلفمثالً 
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وميزإنية إلدولة ودستورها. في إسرإئيل إلقوإنين إألساس تخضع ألهوإء حكام مناطق 
 إلحكم إلذإتي.

 إلفلسطيني مرتبطة بموإفقة  - إلسياسة إلخارجية إلتي في أساسها إلنزإع إإلسرإئيلي
حاخامين وقادة إلحريديم إلمستوطنين، ميزإنية إلدولة تحتاج إلى موإفقة كبار إل

هي إلتي ترسم حدود إألمن إليهودية وإلعربية على حد سوإء، وإلميليشيات إلمسلحة، 
إلذإتي للموإطنين. موإطنو إسرإئيل من إلعرب ال يستطيعون إالعتماد على إلشرطة 
لتحميهم من إلعصابات في مدنهم. بدو إلنقب يعلمون بأن ليس لديهم َمن يتوجهون 

على إلطرقات ويطلقون إلنار في كل إتجاه. مزإرعون  يطر إلزعرإنيس إليه عندما
فلسطينيون يتشبثون بهلع بمتطوعين يهود للدفاع عنهم في وجه عصابات 
إلمستوطنين، ألن جيش إلدولة إلمستقلة في أحسن إألحوإل يتجاهل ما يحدث وعادة 

 ينضم إلى إلمستوطنين.
 ناطق أ وب وج. مناطق وإقعة تحت إسرإئيل مثل إلضفة إلغربية مقسمة إلى م

إلسيطرة إلكاملة للدولة، مناطق تسيطر فيها فقط على إألمن وليس على إإلدإرة 
إلمدنية، ومناطق إلدولة غائبة عنها. إلموإطن إإلسرإئيلي إلذي يبحث عن شقة ال 
يكتفي بفحص مدى مالءمتها لعائلته بل أيضًا يفحص َمن يسيطر على إلحكم 

 جد فيه. ما هو جيد لفلسطين وسورية، جيد أيضًا إلسرإئيل.إلذإتي إلذي تو 
 

 محلل عسكري  - رون بن يشاي
 4/5/0202"يديعوت أحرونوت"، 

 
 نركز على السياسة وننسى

 أن التوترات قد تندلع في أي لحظة
 

  .أمس شاركت  في جولة سيرًإ على إألقدإم في منطقة حساسة على إلحدود مع لبنان
( إلعميد عومر كوهين إصطحب أعضاء قيادته في 366)إللوإء  إإلقليميقائد إللوإء 

 مهمة هدفها إلتعرف إلى إلمنطقة إلوإقعة تحت سيطرتهم "سيرًإ على إألقدإم".
  إلجو إلربيعي وإلنباتات إلخضرإء إلتي نَمت لم ت خِف إلموإقع إلكثيرة إلتي أقامها

لموإقع إإلسرإئيلية كانت ظاهرة إ بعد مئات إألمتار من خط إلحدود. حزب هللا على
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للعيان وأكثر تهديدًإ، لكن إلوضع ذّكرني كثيرًإ بالهدوء إلخادع إلذي ساد منطقة قناة 
إلسويس بعد وقف إطالق إلنار في حرب إالستنزإف وقبل حرب يوم إلغفرإن ]حرب 

[. يومها أيضًا كانت إالستعدإدإت إلتي جرت على 3353تشرين/إألول أكتوبر 
إلمصري غير بارزة، لكن في جانبنا كان يمكن رؤية معاقل إلتهديد إلتي إلجانب 

 هوجمت الحقًا وجرى إحتالل معظمها في حرب يوم إلغفرإن.
  نحن نسير هنا كي نتذكر كل حجر وكل طريق محتملة للتسلل، وكل عائق يمكن"

للقوة إلخاصة في حزب هللا )إلرضوإن(، ويمكن أن يخرج منه  ستخدم كمخبأأن ي  
هجوم مفاجىء. إلعدو يتغير من دون توقف ونحن نرى ذلك على إألرض"، يقول 

إلمكلفة  235لي إلعميد كوهين، إلذي كان قائدًإ سابقًا لفرقة إلدوفدفان ]فرقة إلنخبة 
باألمن في إلضفة إلغربية[ وإلذي لديه خبرة في إلعمليات إلمفاجئة. ويضيف: "نتابع 

ر إنتشاره نرد على ذلك بما يتالءم. نعرف أنه طوإل إلوقت حزب هللا، وعندما يغي
 سيحاول إحتالل مستوطنة أو أكثر، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك."

  إحدى إلوسائل هي إلكشف عن جيوب معقدة مثل تلك إلموجودة بالقرب من
وقفت على هذإ إلمنحدر إلجبلي مع  إلجبلية إلمشرفة على بلدة شلومي.إلسلسلة 

إلهندسة ونظرنا إلى حفارإت إلجيش إإلسرإئيلي إلتي تحفر إلمنحدر قائد فرقة 
إلجبلي إلذي يمكن إلوصول من خالله إلى إلمستوطنات هناك. على بعد نحو 

 متر وقف جنود إلجيش إللبناني و قوإت إألمم إلمتحدة. 366
  مثل أيُّ خرق للحفارإت إإلسرإئيلية لـ"إلخط إألزرق" يمكن أن يؤدي إلى إطالق نار

إلذي حدث هنا قبل نحو عشر سنوإت وأدى إلى مقتل قائد كتيبة إلهندسة دوف 
هرإري بالقرب من إلمطلة. قوإت إألمم إلمتحدة تقف ظهرها لنا ووجهها نحو إلجنود 
إللبنانيين إلمسلحين لضمان قدرتها على إطفاء إلشرإرة إذإ إشتعلت. لم نذكر بعد 

بب رغبة حسن نصر هللا إالنتقام لموت إلتوترإت إلسائدة على طول إلحدود بس
إللبناني إلذي ق تل عن طريق إلخطأ  في قصف ن سب إلى سالح إلجو إإلسرإئيلي 
في سورية في إلسنة إلماضية. إلتوتر خف، لكن نصر هللا ال يزإل ينتظر إللحظة 

 إلمؤإتية.
  في إلساحة إلفلسطينية أيضًا، وفي إألساس في إلضفة إلغربية وغزة، تسود توترإت

مكبوتة. جذور هذه إلتوترإت معروفة بالنسبة إلينا، وهي تتكرر إلمرة تلو إأل خرى 
في كل إشتباك. هذإ إألسبوع وقع هجوم بإطالق إلنار أدى إلى إصابة  شابين 



 عند االقتباس يرجى ذكر المصدر
 
10 

أ صيب طالب ثالث بجروح طفيفة. هذإ طالبين في يشيفا إيتمار بجروح بالغة، و 
إلهجوم، مثل إلتصعيد إلذي شهدته إلقدس وغزة في إألسابيع إألخيرة، هو نتيجة 
لوضع مستمر هو رفض إلفلسطينيين لالحتالل إإلسرإئيلي وإلقيود إلمادية إلتي 

 إإلسالمية إلتي تزدإد في فترة رمضان. –رإفقته، وأيضًا نتيجة إلحماسة إلدينية 
 بة إلى إلقيادإت إلفلسطينية كما بالنسبة إلى إسرإئيل، ليس من مصلحتها بالنس

وإلموإطنون يدركون ذلك أيضًا.  -إندالع موإجهات ألنها لن تؤدي إلى شيء جيد
لكن إلقادة إلفلسطينيين تعلموإ مع مرور إلسنوإت توجيه غضبهم مباشرة نحو 

 إسرإئيل.
 تي يتظاهر فيها شباب يهود حاملين ثنين إلمقبل تحل ذكرى يوم إلقدس إليوم إال

أعالم إسرإئيل في إلقدس وفي إلحي إإلسالمي، وأحيانًا تحدث إستفزإزت للمسلمين. 
وتحل لدى إلمسلمين في إألسبوع إلمقبل ليلة إلقدر إلتي يصلي فيها عشرإت 
إآلالف من إلمسلمين في إلمسجد إألقصى. باالعتماد على تجربة إلماضي هؤالء 

 جموإ يهودًإ أو يلقوإ إلحجارة في إتجاه حائط إلب رإق.يمكن أن يها
  فوق هذإ كله يخيم قرإر تأجيل إالنتخابات إلبرلمانية في إلسلطة إلفلسطينية. حركة

"حماس" إلغاضبة على إإلنجاز إالنتخابي إلذي سرقه منها أبو مازن هي أحد 
طالق إلنار إألطرإف إلمحرضة، وعلى ما يبدو هذإ إلتحريض هو إلذي أدى إلى إ

 في تسوميت تبوإح.
  لكن كما قلنا، إلمشكلة ليست إلشرإرة إلتي ستشعل إألرض بل إلوضع إألساسي

إلذي ال يتحدث عنه أحد منذ سنوإت، وال يحاول أحد إيجاد حل له. نحن نركز 
على إألزمة إلسياسية وعلى وباء إلكورونا، وال نرى أن إلتوترإت إلتي تسود حولنا 

ي أي لحظة، سوإء نتيجة أخطاء عمالنية للجيش إإلسرإئيلي، أو يمكن أن تشتد ف
ألن  مفاوضات إالتفاق إلنووي بين إيرإن وإلواليات إلمتحدة لم تسفر عن شيء، أو 

 نتيجة إضطرإر إسرإئيل إلى إلتحرك بقوة كبيرة لوقف إلبرنامج إلنووي إإليرإني.
 ية ذكرى إلمحرقة إن عندما قال رئيس إلحكومة بنيامين نتنياهو في خطابه عش

يرإن،  إسرإئيل ليست ملزمة بأي إتفاق يجري إلتوصل إليه بين إلدول إلعظمى وإ 
لكن في إألساس تهديد موّجه إلى إلواليات  - كانت هذه إشارة تحذير إلى إيرإن

إلمتحدة. ما قصد نتنياهو قوله، وهذإ أيضًا فحوى إلرسالة إلتي أرسلها مع مندوبيه 
عتقد إلرئيس بايدن أنه من خالل إتفاق سيئ هو يقدر على إزإلة إلى وإشنطن، إذإ إ 
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 إلموضوع  إلنووي من جدول أعماله ومن جدول إألعمال إإلقليمي فإنه على خطأ.
  يلّمح نتنياهو إلى أن إسرإئيل ستتحرك، ولن يكون هناك خيار أمام إلواليات إلمتحدة

فضل لإلدإرة إألميركية وستضطر إلى إلتدخل. لذإ، وبحسب هذه إلرسالة، من إأل
ظهار إلمزيد من إلصبر إلى أن يوقف إإليرإنيون  -أاّل تخضع للمطالب إإليرإنية وإ 

سباقهم نحو موقع دولة على عتبة إلنووي، ويوقفوإ تطوير إلصوإريخ إلبعيدة إلمدى 
إلقادرة على حمل رؤوس حربية نووية، وكذلك تطوير صوإريخ باليستية وصوإريخ 

دقيقة ينقلونها ويصنعونها بوإسطة وكالئهم. من دون ذلك يمكن أن  بحرية ومسّيرإت
 ينفجر إلتوتر إلمكبوت ويتحول إلى حرب.

  هذه إإلمكانية هي إلتي يستعد لها إلجيش إإلسرإئيلي في "شهر إلحرب" إلذي يبدأ
تتدرب أذرع إلجيش  لجيش إإلسرإئيليبعد أيام معدودة. في إلتدريب إلعام ل

على موإجهة حرب كبيرة على عدة جبهات تستمر أسابيع. بعد هذإ إإلسرإئيلي كلها 
حرب شاملة إذإ ة جهوزية كاملة تقريبًا لموإجهة إلتدريب سيكون إلجيش في حال

 نشبت في وقت قريب. 
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 صدر حديثا  
 

القمم فلسطين في قرارات 

 العربية واإلسالمية
 
 

 : المشاركون بالتأليف

 خالد فراج ،ماهر الشريف :إعداد وتقديم

 

 

 

 

 

 

 

 

يتضمن هذا الكتاب قرارات القمم العربية 

الخاصة بقضية فلسطين ومدينة القدس 

المحتلة، منذ "قمة أنشاص" األولى سنة 

. ويسبق كل ٩١٦٤حتى "قمة تونس" سنة  ٦٤٩١

القرارات، مقدمة قصيرة قرار، من هذه 

تدرجه في سياقه التاريخي. كما يتضمن 

الكتاب قرارات القمم اإلسالمية بشأن قضية 

فلسطين ومدينة القدس المحتلة، منذ عقد 

القمة اإلسالمية األولى في مدينة الرباط في 

، ردًا على قيام أحد ٦٤١٤أيلول/سبتمبر 

المستوطنين اليهود المتطرفين بإحراق 

ألقصى، حتى القمة الرابعة عشرة المسجد ا

األخيرة التي ُعقدت في مدينة مكة المكرمة 

، فضاًل عن مقتطفات من ٩١٦٤في أيار/مايو 

كلمات قادة عرب في بعض القمم العربية 

 .بشأن قضية فلسطين

ويتبّين لدى الرجوع إلى هذه القرارات 

والكلمات أن عددًا من الدول العربية 

ي أحيان كثيرة، واإلسالمية لم يلتزم، ف

مضامين القرارات التي أقرتها القمم 

العربية واإلسالمية وصادق عليها، وإنما 

انتهج، إزاء قضية فلسطين والصراع 

رائيلي وتجاه قضية القدس اإلس-العربي

 .المحتلة
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