
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 " شييدا فمسطينيا في سورية منذ اندالع الثورة 7667"مجموعة العمل من أجل سوريا": "
 الدولتين سيدرس خالل تنفيذ حل   تعديل عمى حدود  أيعباس: 

 دوليًا  "إسرائيل"تجم د مساعييا لمالحقة السمطة الفمسطينية  ":قدس برس
 نتياىو ردًا عمى المبادرة العربية: أصل الخالف ليس عمى األراضي بل عمى ييودية "إسرائيل"

 بتسمم السمطة في الضفة الغربية سرائيمي: ال انتفاضة ثالثة ولن نسمح لحماسإجنرال 

مشعععععل يععععرفض تبععععادل األراضععععي 
أن ويؤكععععععد  ويسعععععععى لممصععععععالحة

المقاومععععععة سععععععتكون عمععععععى رأس 
 ولوياتاأل 
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 ولوياتاأل أن المقاومة ستكون عمى رأس ويؤكد  مشعل يرفض تبادل األراضي ويسعى لممصالحة 7
أف  أعمف ،خالد مشعؿ ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماسأف  6/5/6073، دوحةالجزيرة نت، النشرت 

وأنيا ضد أي تنازؿ مف شأنو تضييع القضية  "،إسرائيؿ"الحركة ترفض أي اتفاؽ لتبادؿ األراضي مع 
، إف مشروع وزير الخارجية 2/5 وقاؿ مشعؿ في لقاء مع برنامج "بال حدود" مساء األربعاء الفمسطينية.

في دوؿ المنطقة، وذلؾ في معرض  "إسرائيؿ"ركي جوف كيري ييدؼ إلى إيجاد "سالـ اقتصادي" لدمج األمي
 .2020رفضو القتراح تبادؿ األراضي مف أجؿ استئناؼ محادثات السالـ التي انيارت عاـ 

وجدد مشعؿ تأكيده عمى أف حماس ستستخدـ جميع الخيارات المطروحة مف أجؿ تحرير األراضي 
أف ذلؾ اليدؼ يتصدر أولوياتيا في السنوات األربع المقبمة. كما تعيد ببذؿ المزيد مف  ة، معتبراً الفمسطيني

 ."إسرائيؿ"الجيود إلطالؽ األسرى الفمسطينييف في سجوف 
وفيما يتعمؽ بممؼ المصالحة، شدد مشعؿ عمى حرص حركتو عمى إنياء االنقساـ السياسي مع حركة فتح، 

وعمى قاعدتي ،لتحقيؽ المصالحة، مف خالؿ تطبيؽ اتفاقات القاىرة والدوحة وأف حماس ستسعى بكؿ جدية
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إلى  االنتخابات والشراكة. وأوضح مشعؿ أف االتفاؽ عمى االنتخابات ال يكفي لتحقيؽ المصالحة، مشيراً 
 ضرورة االتفاؽ عمى "برنامج نضالي".

االدعاءات ووصفيا بػ"الكالـ الفارغ  عمى سؤاؿ عف تدخؿ الحركة في الشأف المصري، نفى مشعؿ تمؾ ورداً 
الزج باسـ الحركة مف جانب "جيات معينة" في مصر وتوظيؼ ذلؾ في  العاري عف الصحة"، مستنكراً 

الصراع السياسي الداخمي. وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أف المخابرات والقوات المسمحة وجميع 
 بو وال يوجد أي مبرر لتدخالت غير شرعية.األجيزة المصرية تتعامؿ مع الحركة ككياف معترؼ 

خالد مشعؿ أكد أف المقاومة بكافة أشكاليا  ، أفالدوحةمف  6/5/6073، قدس نت لألنباءوكالة وأضافت 
ستكوف عمى رأس أولويات حماس لممرحمة القادمة. وتحدث مشعؿ خالؿ برنامج "بال حدود" عف سبع 

ادمة عمى رأسيا المقاومة، والقدس، وحؽ العودة، واألسرى، أولويات لحركة حماس خالؿ األربع سنوات الق
 والمصالحة، والتواصؿ العربي، والعالقة مع المجتمع الدولي.

وقاؿ مشعؿ، إف األولوية األولى لحركة حماس ىي المقاومة ألنيا السموؾ الطبيعي والمشروع لشعب يقبع 
فت في السنوات الماضية بالضفة، وما نريده وتابع: "المقاومة في غزة مشرفة، لكنيا ضع تحت االحتالؿ.

 ىو المقاومة بكؿ أشكاليا العسكرية والشعبية، فخياراتنا مفتوحة، وفي كؿ االتجاىات".
لى برنامج  وأشار إلى أف األولوية الثانية ستكوف إعادة قضية القدس مكانتيا وتحويميا إلى عنواف لمصراع، وا 

أماـ مسؤولياتيا، خاصة وأف القدس تتعرض لمتيويد واالستيطاف يومي ومرجعية وطنية، وحشد األمة لتقؼ 
 والتقسيـ.

بتحرير األسرى مف سجوف االحتالؿ، وقاؿ: "سنفرج عف  ،في حديثو عف األولوية الثالثة، وتعيد مشعؿ
إلى أف األولوية الرابعة ستكوف تفعيؿ الالجئيف  أسرانا مف السجوف في السنوات األربع القادمة". مشيراً 

 في صنع القرار الفمسطيني. شراكيـوا  
، شدد مشعؿ عمى أف القضية الفمسطينية أكبر مف وىي المصالحة وخالؿ حديثو عف األولوية الخامسة

حركتي فتح وحماس، وأكبر مف أي فصيؿ فمسطيني، ويجب أف تتوحد كافة الجيود والطاقات، ووجو دعوة 
المستقمة، لاللتقاء مف أجؿ تحقيؽ المصالحة مف  إلى الرئيس محمود عباس والفصائؿ والنخب والشخصيات

 دوف شروط مسبقة.
وبّيف مشعؿ أف األولويتيف السادسة والسابعة تقوماف عمى التفاعؿ مع األمة العربية في ظؿ "ربيعيا" مف 
دوف التدخؿ في الشؤوف الداخمية لكف مع دعـ الشعوب في حقيا بالتحرر والتنمية، وكذلؾ التواصؿ مع 

 لدولية المناصرة لمقضية الفمسطينية.الشعوب ا
 رفض التنازؿ..

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس عمى أف حركتو ليست متميفة لالنفتاح عمى 
وتتنكر ليا، قائاًل "أما الحكومات الغربية المتواطئة مع  يالفمسطينالدوؿ التي ال تؤمف بحقوؽ الشعب 

نما نراقب سموكيـ االحتالؿ والتي تتعا مؿ مع قضينا بعجرفة وكبر، فمسنا متميفيف لمتواصؿ معيـ وا 
 باستمرار".
 ، مؤكدا أف ىذه االتيامات "محض كذب وافتراء".ةفي القتاؿ بسوري حماس مشاركة مشعؿكما نفى 
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مػػػود عبػػػاس فػػػي سػػػياؽ مقابمػػػة مػػػع صػػػحيفة نمسػػػاوية "كرونػػػي" خػػػالؿ زيارتػػػو الػػػرئيس مح أكػػػد :معػػػا –النمسػػػا 
 سالـ فياض رئيس الحكومة المستقيؿ قد يكوف رئيسا لمحكومة القادمة. د. أفلمنمسا،  األخيرة

 إفوجاء فػي سػياؽ مقابمػة مطولػة حػوؿ تشػكيؿ حكومػة التوافػؽ، حػوؿ رئػيس الحكومػة القادمػة، فقػاؿ الػرئيس 
تكػػوف تحالفػػا بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس، ومػػف حػػؽ سػػالـ  الأخبػػراء مسػػتقميف ويجػػب الحكومػػة سػػتتكوف مػػف 

 فياض االحتفاظ بمنصبو في الحكومة القادمة.
 7/5/6073وكالة معا اإلخبارية، 

 
 الدولتين سيدرس خالل تنفيذ حل    حدودتعديل عمى  أيعباس:  

تعديالت طفيفة مقترحة لحؿ  أية أفعمى ، األربعاءشدد الرئيس محمود عباس،  :القدس دوت كوـ - راـ اهلل
 ، ستدرس خالؿ المفاوضات حوؿ تنفيذ رؤية حؿ الدولتيف.الدولتيف عمى حدود عاـ 

وقاؿ عباس خالؿ مؤتمر صحافي مشترؾ مع الرئيس الصربي، توميشالؼ نيكوليتش، في مقر الرئاسة 
، بما فييا القدس عمى حدود عاـ  الفمسطينية في راـ اهلل: "نحف نطالب بتنفيذ رؤية حؿ الدولتيف

 الشرقية عاصمة دولة فمسطيف".
ذاعباس " وأضاؼ تعديالت طفيفة عمى الحدود، سندرسيا خالؿ مفاوضات تنفيذ رؤية  إلى األمراحتاج  وا 

 حؿ الدولتيف".
زير الخارجية )لقاء وفد وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية مع و  األميركية اإلدارةوتابع "قبؿ المقاء مع 

حؿ الدولتيف، ونحف  أساسعمى  جوف كيري في واشنطف( قيؿ عف تعديالت لحدود عاـ  األميركي
 ندرس التعديالت المتبادلة، لكف تعديالت طفيفة بالقيمة والمثؿ". أفنقوؿ، عندما نجمس يمكف 

، منذ عاـ  ئيؿإسرا"نحف معترفوف بدولة  ، قاؿ عباس:إسرائيؿوبخصوص االعتراؼ بييودية دولة 
حتى قبؿ عاميف، مف  إسرائيؿمف مرة، ولـ يسألنا احد عف االعتراؼ بييودية  أكثروتكرر ىذا االعتراؼ 

 ما يريدوف". أنفسيـيسموا  أفوجية نظرنا يستطيعوف 
عنو االثنيف، في مبادرة السالـ العربية، التي  أعمفويأتي تصريح عباس، بعد يوميف مف التعديؿ الذي 

 .أميركيةوالفمسطينييف، وذلؾ برعاية  إسرائيؿبيف  أراضرسميا مبدأ تبادؿ  أجيز، بحيث في  تأطمق
 //القدس، القدس، 

 
 األراضي" إسيام في شرعنة االحتالل وجرائمو  تبادلعزيز دويك: " 

الجديدة التي قدمتيا  ندد رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، الدكتور عزيز دويؾ، بالمبادرة العربية: راـ اهلل
جامعة الدوؿ العربية حوؿ فكرة مبادلة األراضي مع االحتالؿ اإلسرائيمي وما صرح بو وزير الخارجية 
الفمسطيني في راـ اهلل، رياض المالكي، حوؿ تجميد قيادة السمطة الفمسطينية مساعي انضماـ فمسطيف 

 لوكاالت األمـ المتحدة.
رس"، إف الموقؼ العربي الحالي يشكؿ "ىبوطًا في المستوى المطموب وقاؿ دويؾ في تصريحات لػ"قدس ب

األراضي مع تجاه القضية الفمسطينية برمتيا خاصة فيما يتعمؽ بقبوؿ الوفد الوزاري العربي بمبادرة تبادؿ 
 المحتؿ اإلسرائيمي".

يمي عمى األراضي وتابع دويؾ يقوؿ إف "القبوؿ بمبدأ تبادؿ األراضي يسيـ في شرعنة االحتالؿ اإلسرائ
 ".الفمسطينية برمتيا وليس فقط عمى األراضي المحتمة عاـ 
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، أكد رئيس المجمس التشريعي أف مبادرة تبادؿ األراضي االستيطافوحوؿ تأثير ىذا الموقؼ عمى قضية 
دس "تعطي غطاًء شرعيًا لالستيطاف المتغوؿ في األراضي الفمسطينية سواء بالضفة الغربية أو مدينة الق

 المحتمة".
وبيف أف القبوؿ العربي والترحيب الفمسطيني بمبادرة تبادؿ األراضي سيتخذ منو االحتالؿ "آلية وذريعة 

 واضحة كي يضفي الشرعية عمى المستوطنات في القدس والضفة وغيرىا".
 //قدس برس، 

 
  : "تبادل األراضي" ال يخالف ما ورد في المبادرة العربيةعريقات 

قاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات: إف ما صرح بو رئيس الوزراء القطري الشيخ  :أ ش أ
 حمد بف جاسـ آؿ ثاني بشأف فكرة "تبادؿ األراضي" ال يخالؼ ما ورد في المبادرة العربية.

ده وأوضح عريقات ػ في تصريح خاص لراديو ىيئة اإلذاعة البريطانية )بى بى سى( األربعاء، أف ما أرا
يمكف بحث فكرة تبادؿ األراضي "بالقيمة  الشيخ حمد ىو أنو في حالة موافقة إسرائيؿ عمى مبدأ الدولتيف،

 والمثؿ".
وأكد عريقات أنو قرأ جميع محاضر الجمسات التي تمت بيف الوفد العربي والمسئوليف األمريكييف، وأنو لـ ير 

 "كممة واحدة مختمفة عف مبادرة السالـ العربية".
ار إلى أف وفد "وزراء الخارجية العرب، مع أميف عاـ جامعة الدوؿ العربية، عرضوا عمى وزير الخارجية وأش

األمريكي جوف كيري، ونائب الرئيس األمريكي جو بايدف، مبادرة السالـ العربية وما اتفقنا عميو في الجامعة 
 العربية".

ـ ىو خيارنا االستراتيجي، ولكنو لف يكوف بأي ثمف، ولفت إلى أف الوفد أكد لممسئوليف األمريكييف أف "السال
، ومف القدس الشرقية، والجوالف، وبقية حزيراف  السالـ يقوـ عمى انسحاب إسرائيؿ إلى خط 

 األراضي المبنانية".
 //األىرام، القاىرة، 

 
 لقريبواشنطن وعدت وفد الجامعة العربية بطرح خطة سالم جديدة في ا": القدس العربي" 

انو ومنذ تشكيؿ اإلدارة  "القدس العربي"أشرؼ اليور: أكد مسؤوؿ فمسطيني فضؿ عدـ ذكر اسمو لػ -غزة 
األمريكية الجديدة، عقب االنتخابات األخيرة التي فاز فييا الرئيس باراؾ أوباما، جرى االتفاؽ بيف مسؤوليف 

لجنة المبادرة "العرب، الممثميف في  عرب وآخريف مف واشنطف عمى أف يتـ بمورة أفكار جديدة مف قبؿ
، لطرح أفكار تسيؿ عممية التفاوض في المستقبؿ، خاصة في ظؿ رفض إسرائيؿ لمبادرة السالـ "العربية

 .العربية التي طرحتيا السعودية في قمة لبناف في العاـ 
ء قطر ووزير الخارجية وذكر المسؤوؿ أف عدة أفكار طرحيا وفد وزراء الخارجية العرب برئاسة رئيس وزرا

، تشكؿ في "التبادؿ المحدود لألراضي"الشيخ حمد بف جاسـ، عمى المسؤوليف األمريكييف، أىميا فكرة 
، لكنو قاؿ إف أساسيا يقوـ عمى مبادرة السعودية التي "مبادرة عربية جديدة"مجمميا ما يمكف تسميتو 

 مبادرة العرب. أصبحت في العاـ 
ربية الجديدة التي قدمت لإلدارة األمريكية تجديد التأكيد عمى أنو سيكوف ىناؾ اعترافا مف وتشمؿ األفكار الع

قبؿ الدوؿ العربية بإسرائيؿ كدولة، إذا وافقت عمى قياـ دولة فمسطينية كاممة السيادة عمى حدود األراضي 
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ينييف. وتشمؿ كذلؾ ، مع إقرارىا بقبوؿ حؿ عادؿ، لقضية الالجئيف الفمسطالتي احتمت في العاـ 
المقترحات العربية تجميد المساعي الفمسطينية لالنضماـ إلى ىيئات األمـ المتحدة المختمفة، وباألخص 

 محكمة الجنايات الدولية، بيدؼ محاكمة إسرائيؿ، كبادرة حسف نية تجاه عممية المفاوضات المتوقعة.
بمغوا الوفد العربي انو في ضوء المقترحات وأشار المسؤوؿ الفمسطيني إلى أف المسؤوليف األمريكييف أ

واألفكار الجديدة، ستقوـ واشنطف ببمورة فكرة، تبحث مع األطراؼ الدولية ذات الشأف )المجنة الرباعية(، قبؿ 
 أف تطرح مبادرتيا الجديدة لدفع عجمة المفاوضات المتوقفة.

ف مف بينيا االتصاؿ بالجانب أف واشنطف بدأت بالفعؿ في اتصاالتيا ىذه، وأ إلىوتشير معمومات 
اإلسرائيمي، حيث يتوقع أف تضغط اإلدارة األمريكية عمى تؿ أبيب، لحمميا عمى قبوؿ األفكار العربية 

 الجديدة.
وتشمؿ مقترحات العرب الجديدة اإلبقاء عمى الكتؿ االستيطانية الكبيرة المقامة عمى أراضي الضفة الغربية، 

 ."د لألراضيتبادؿ محدو "وىي التي قصد بيا 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيمية-خريشة: إعادة فياض لرئاسة الحكومة المقبمة "متوقع" نتيجة الضغوطات األمريكية 

قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د. حسف خريشة: "إنو كاف مف المتوقع أف : محمد جاسر - غزة
ياض رئيسًا لمحكومة المقبمة بالضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنو ال يعيد رئيس السمطة محمود عباس سالـ ف

نما شخصية فقط. –توجد خالفات بيف عباس   فياض سياسية وا 
 األخيرةوكاف الرئيس محمود عباس قد أكد في سياؽ مقابمة مع صحيفة نمساوية "كروني" خالؿ زيارتو 

 رئيسا لمحكومة القادمة. د.سالـ فياض رئيس الحكومة المستقيؿ قد يكوف أفلمنمسا، 
إسرائيمية وراء  -وأوضح خريشة في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، أف ىناؾ ضغوطات أمريكية

إعادة فياض إلى رئاسة الحكومة المقبمة بالضفة، مؤكدًا عمى أف المصالحة الفمسطينية بيف حركتي "حماس 
 وفتح" أصبحت بعيدة المدى.

المتحدة األمريكية ال تريد المصالحة بيف الطرفيف، مف خالؿ الزيارات المكوكية الذي ونوه إلى أف الواليات 
غراء السمطة التي وصفيا بػ"الرشاوي"، عبر إطالؽ بعض  يقوـ بيا وزير خارجيتيا جوف كيري لممنطقة، وا 

 األسرى مف السجوف اإلسرائيمية كبادرة حسف نية لدفع عجمة المفاوضات.
 //فمسطين أون الين، 

 
 دوليًا  "إسرائيل"السمطة الفمسطينية تجم د مساعييا لمالحقة  ":قدس برس" 

أعمف وزير الخارجية الفمسطيني في راـ اهلل، رياض المالكي، عف قرار القيادة الفمسطينية تجميد كاّفة : راـ اهلل
الجانب اإلسرائيمي،  مساعييا لالنضماـ إلى الوكاالت والمنظمات الدولية أو التوّجو لتقديـ شكاوى ضد

 بموجب تعّيد قّدمتو لواشنطف بيذا الصدد.
(، "لقد تقدمنا بوعد لوزير /وقاؿ المالكي في تصريحات نشرتيا وسائؿ إعالـ فمسطينية، األربعاء )

الخارجية األمريكي جوف كيري خالؿ زيارة الرئيس أوباما لراـ اهلل في آذار )مارس، بتجميد مساعينا الحالية 
نضماـ إلى وكاالت األمـ المتحدة المختمفة، خاصة محكمة العدؿ الدولية، وذلؾ كبادرة حسف نية مف في اال
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طرفنا مف أجؿ إثبات نوايانا الصادقة في إعطاء الفرصة األكبر لعممية السالـ وقياـ حؿ الدولتيف، وكذلؾ 
 حاتو. تقديرًا منا لمجيود األمريكية الصادقة سعيًا وراء السالـ"، عمى حد تصري

وأضاؼ "إننا في الوقت الذي لـ نحصؿ فيو عمى تعيدات إسرائيمية أو أميركية بوقؼ االستيطاف مقابؿ 
وعدنا، نؤكد لمعالـ كما أكدنا لموزير كيري، أننا إذ نقوـ بذلؾ مف موقع قوة وليس مف موقع ضعؼ أو بسبب 

 يارنا لذلؾ"، وفؽ قولو.ضغوطات جمة تمارس عمينا، واألمـ المتحدة بديؿ نعود إليو عند اخت
وأشار وزير الخارجية الفمسطيني إلى أف السمطة ممتزمة بقرارىا تجميد تحّركاتيا لاللتحاؽ ببعض وكاالت 
األمـ المتحدة أو التوّجو إلى المحكمة الدولية في الىاي بشكاوى ضد السمطات اإلسرائيمية، ما لـ تشرع 

( الواصمة بيف مدينة القدس المحتمة وأكبر مستوطنات الضفة األخيرة بأعماؿ بناء استيطاني في منطقة )
 "معاليو أدوميـ".

 //قدس برس، 
 
 عدم مقاضاة االحتالل ال يعبر عن الفمسطينيين  السمطةرزقة: تعيد  

اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة التعيدات التي قدمتيا السمطة الفمسطينية لمواليات المتحدة : غزة
أماـ محكمة الجنيات "ضريبة دفعتيا  إسرائيؿبعدـ االنضماـ إلى المنظمات الدولية أو مقاضاة  األمريكية

 السمطة مسبقا لمعودة لممفاوضات".
عف قرار السمطة تجميد كاّفة مساعييا  أعمفوكاف وزير الخارجية الفمسطيني في راـ اهلل، رياض المالكي، 

و التوّجو لتقديـ شكاوى ضد الجانب اإلسرائيمي، بموجب تعّيد لالنضماـ إلى الوكاالت والمنظمات الدولية أ
 قّدمتو لواشنطف بيذا الصدد.

وقاؿ الدكتور يوسؼ رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة تعقيًبا عمى ذلؾ لػ"قدس 
الشعب وبعيًدا عف  إرادةبرس": "المؤسؼ اف قيادة السمطة تحتكر القرار الفمسطيني وتتصرؼ بعيًدا عف 

وأضاؼ: "ىذا القرار ال يعبر إال عف فئة قيادية محتكرة  ".األرضمشارؾ الفصائؿ الفمسطينية العاممة عمى 
السمطة ومحتكرة تمثيؿ الشعب، وىذا يتناقض مع الرؤية الشعبية والرؤية الفصائمية الغالبة عمى الشعب 

سطينية باالنضماـ إلى كافة المنظمات الدولية وخاصة الفمسطيني والتي تطالب السمطة ومنظمة التحرير الفم
 محكمة الجنيات الدولية لمقاضاة إسرائيؿ".

 //قدس برس، 
 
 " تعبير عن عجز عربي  األراضيخريشة: مبادرة "تبادل  

أكد النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، حسف خريشة، أف المبادرة التي قدمتيا : راـ اهلل
دوؿ العربية حوؿ مبادلة األراضي مع االحتالؿ جاءت في سياؽ "إعادة الحياة لمبادرة السالـ العربية التي ال

وتابع قائاًل "ىذه المبادرة ميتة واآلف يتداعى ىؤالء لمذىاب لواشنطف لتقديـ تنازالت  ".طرحت عاـ 
 .تيدؼ باألساس إلرضاء اإلسرائيمييف وليس إلرضاء الشعب الفمسطيني"

وعمؽ خريشة عمى المبادرة بأنيا تعبر عف "النخوة العربية التي ليست في مكانيا"، وأف الترحيب الفمسطيني 
 بيا "كـر فمسطيني لمعودة لممفاوضات تحت الذرائع التي يسوقيا األمريكاف واإلسرائيميوف وبعض العرب".
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ا لألمـ المتحدة "يدركوا تمامًا أف وقاؿ خريشة في تصريحات لػ"قدس برس"، إف القادة العرب الذيف ذىبو 
مبادرتيـ )مبادرة السالـ العربية( تـ رفضيا عمى األرض مف قبؿ اإلسرائيمييف وذلؾ باجتياح كؿ المدف 

 الفمسطينية في الضفة الغربية".
وشدد خريشة عمى أف اليدؼ األساسي ليذه المبادرة ىو إرضاء دولة االحتالؿ وأمريكا. مضيفًا: "وىذا تعبير 
عف حالة العجز التي يعيشيا النظاـ الرسمي العربي ممثاًل بالجامعة العربية وما يسمى المجنة الرباعية 

 العربية".
 //قدس برس، 

 
 النونو: تصريحات عساف بحق الظاظا "توتيرية وحاقدة" 

ح ضد وصؼ المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية طاىر النونو، تصريحات أحمد عساؼ المتحدث باسـ فت
 نائب رئيس الحكومة الميندس زياد الظاظا بػ"التوتيرية والحاقدة".

وقاؿ النونو في تصريح مقتضب مساء أمس األربعاء،: "إف تصريح المدعو عساؼ يُنـ عف نفس مريضة 
ومأزومة، ُتشكؿ مساسًا بكؿ القيـ الوطنية والعالقات الفمسطينية وتعكس عدـ جدية حركتو بإتماـ 

اف عساؼ، قد اتيـ الظاظا بالسعي إلفشاؿ جيود تشكيؿ حكومة التوافؽ التي دعا إلييا وك المصالحة".
رئيس السمطة محمود عباس، مف خالؿ اعتراض االحتكاـ لمشارع الفمسطيني وأجراء انتخابات رئاسية 

 وتشريعية ومجمس وطني بعد ثالثة شيور مف تشكيؿ الحكومة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 نظمة التحرير: نرفض أي تبادل لألراضي ُيبقي المستوطنات في الضفة قيادي في م 

شدد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صالح رأفت عمى رفض أي مقترح لتبادؿ : راـ اهلل
 األراضي مع االحتالؿ اإلسرائيمي يبقي عمى تجمعات استيطانية بالضفة ويضميا إلسرائيؿ.

يحات خاصة لػ"قدس برس" إلى أف "أي حؿ سياسي يجب أف يتركز عمى انسحاب وأشار رأفت في تصر 
زالة كافة  يونيو / إسرائيمي كامؿ مف حدود األراضي الفمسطينية المحتمة في الرابع مف حزيراف وا 

ولفت القيادي بمنظمة التحرير في الوقت ذاتو إلى "إمكانية قبوؿ تبادؿ طفيؼ  التجمعات االستيطانية.
اضي، لتعديؿ الحدود مسألة أمنية كمنطقة مرتفعة "جبؿ"، مع رفض فكرة تبادؿ األراضي بمجمميا"، كما لألر 
 قاؿ.

 //قدس برس، 
 
 يطمع وفد البرلماني األوروبي عمى ممارسات االحتالل جنينمحافظ  

أجؿ محمد بالص: قاؿ محافظ جنيف، طالؿ دويكات، أمس: إف الشعب الفمسطيني يناضؿ مف  -جنيف 
حريتو والخالص مف االحتالؿ، ويعتمد عمى المقاومة الشعبية كأسموب نضاؿ سعيا إلى بناء دولتو المستقمة 

 معوال عمى العالـ لدعمو سياسيا.
وكاف دويكات، يتحدث خالؿ استقبالو الوفد البرلماني األوروبي برئاسة نائب رئيس البرلماف، أيمير كوستيمو 

ائبيف جماؿ حويؿ وشامي الشامي، وقائد المنطقة، العقيد ركف محمد األعرج، في مقر المحافظة، بحضور الن
ومديري الشرطة، المقدـ عمي البحيصي، واألمف الوقائي، العميد أميف السويطي، واالرتباط العسكري، المقدـ 
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شاتي، خالد عبد العزيز، والدفاع المدني، المقدـ سامي حمداف، وعضو المجمس الثوري لحركة فتح، جماؿ ال
ومدير مخيـ جنيف، عمي الدمج، وعدد مف رؤساء البمديات، وممثمي األجيزة األمنية والفعاليات الشعبية 

 والمؤسسات الرسمية.
ووصؼ، زيارة الوفد األوروبي بأنيا تاريخية عمى اعتبار أف ىذه الدوؿ قدمت الدعـ لمشعب الفمسطيني 

 لشريؼ.لتثبيت مؤسسات دولتو المستقمة بعاصمتيا القدس ا
 6/5/6073األيام، رام اهلل، 
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قابمت الفصائؿ الوطنية، تعيدات السمطة الفمسطينية لإلدارة األمريكية بتجميد مساعييا  :محمد جاسر - غزة
رفع شكاوي ضد سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي؛ لالنضماـ إلى وكاالت األمـ المتحدة، وتجميد التوجو ل

 بالرفض واالستيجاف.
وقالت حركة حماس: "إف تجميد السمطة الفمسطينية مالحقة االحتالؿ ومجرميو أماـ المحافؿ الدولية تخبط 
سياسي وتفريط في حقوؽ شعبنا". وتساءؿ القيادي في الحركة عزت الرشؽ عمى صفحتو بموقع "فيسبوؾ" 

لمف احتمت أرضو، وتنتيؾ مقدساتو، ويتعرض لمقتؿ واالعتقاؿ يوميًا أف يبادر بتقديـ حسف  األربعاء "كيؼ
نوايا تجاه االحتالؿ الغاصب". وأضاؼ " أال يكفي فريؽ أوسمو عشروف عامًا مف عبث المفاوضات التي 

نوايا رغبة  أوصمت القضية إلى طريؽ مسدود، حتى يعود مف جديد لتقديـ التنازالت السياسية كبادرة حسف
في مفاوضات يستغميا االحتالؿ دومًا لفرض المزيد مف الوقائع االستيطانية، ومصادرة األراضي والتيويد 

وشدد عمى أنو "ال خيار لشعبنا سوى التوحد ورسـ استراتيجية وطنية ترتكز عمى الصمود والمقاومة  لمقدس".
الستيطانية، فالحقوؽ تنتزع انتزاعا وتؤخذ عنوة وال بكؿ أشكاليا في مواجية االحتالؿ وسياساتو التيويدية وا

تستجدى استجداًء.. ودوف ذلؾ فالشعب الفمسطيني لف يتسامح مع مف تيوف عميو القدس والمقدسات،ولف 
بدورىا، قالت حركة الجياد اإلسالمي: "إف موقؼ السمطة  يغفر لمف يتنازؿ عف أرض اآلباء واألجداد".

مساعييا لالنضماـ إلى وكاالت األمـ المتحدة وتجميد التوجو لرفع شكاوى ضد الفمسطينية مف قرار تجميد 
سمطات االحتالؿ ىي "مؤسؼ ومخزي". وأوضح القيادي في الحركة خضر حبيب في تصريح لػ"فمسطيف 
أوف اليف"، أف ىذا الموقؼ غير مبرر، في لحظة يتصاعد العدواف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني وكاف 

ياؿ الشييد ىيثـ المسحاؿ، مشيرًا إلى أف الجرائـ اإلسرائيمية زادت وتيرتيا في اآلونة األخيرة سواء آخره اغت
وطالب السمطة الفمسطينية بتقديـ مجرمي الحرب مف قادة االحتالؿ  بالضفة المحتمة أو بقطاع غزة.

، مستنكرًا مف التنازالت التي اإلسرائيمي إلى المحاكـ الدولية، وذلؾ لمحاسبتيـ عمى جرائميـ بحؽ اإلنسانية
وشدد حبيب عمى أف  تقدميا السمطة الفمسطينية براـ اهلل عمى حساب كرامة وحقوؽ اإلنساف الفمسطيني.

تكوف العالقة بيف االحتالؿ اإلسرائيمي والمحتؿ مقاومة، وليست عالقة حسف نوايا، داعيًا السمطة إلى جعؿ 
تيا، باإلضافة إلى عدـ اإلنجرار ورى المفاوضات التي وصفيا الفمسطيني في مقدمة أولويامصمحة الشعب 

 بػ"العبثية".
 7/5/6073، فمسطين أون الين
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، أف حركة حماس وكاالتالمحمود محيى و نقاًل عف مراسميا في  7/5/6073، اليوم السابع، مصرنشر 
مبدأ تبادؿ  األمريكيإمكانية قبوؿ وفد المبادرة العربية لمسالـ خالؿ لقائو وزير الخارجية نددت بما أعمف عف 

عضو  ،أكد موسى أبو مرزوؽو  ،ودولة فمسطينية مستقمة "إسرائيؿ"عند رسـ الحدود بيف  لألراضيصغير 
ؤالء التنازؿ أحد مف ى يإسالمية وال يحؽ أل ىيحركة، أف قضية فمسطيف عربية، كما مل السياسيالمكتب 

 شبر منيا، واجبنا وواجبيـ تحرير كؿ شبر منيا. يعف أ
قاؿ في تصريح  ،القيادي في حماس ،صالح البردويؿ أف ،غزةمف  6/5/6073، القدس، القدسوأضافت 

صحافي: "موقفنا واضح تجاه ىذا الموضوع، فالحركة رفضت المبادرة ورفضت مبدأ قبوؿ تبادؿ األراضي. 
ف أ وأضاؼفد العربي بالعمؿ عمى وضع حد لالستيطاف وتمسكت بالثوابت الفمسطينية". الحركة طالبت الو 

، ورفضت القبوؿ بمحاوالت فرض سياسة األمرفيما يتعمؽ بمثؿ ىذا  ألحدالحركة "لـ ولف تعطي غطاء 
 ".اإلسرائيميةالواقع  األمر
لقدس المحتمة، وىذا سيعطي فرصة ف "ىذا شرعنة لالستيطاف والتياـ أراضي الضفة الغربية واألى إ وأشار

لالحتالؿ الستغالؿ ىذه الفترة لتكثيؼ وتوسيع االستيطاف وبسط سيطرتو عمى أفضؿ المناطؽ، في وقت لـ 
 نسمع فيو عف مطالبة عربية قوية بوقفو ومواجيتو ضمف ىذا الموقؼ".

القيادي في أف  ،زبوف كفاح ،راـ اهللنقاًل عف مراسميا في  6/5/6073، الشرق األوسط، لندن وجاء في
فيسبوؾ حوؿ الترحيب الوكتب عمى صفحتو عمى  "،األرض ليست لمبيع"عزت الرشؽ قاؿ  حماس حركة

أقوؿ ليـ باختصار.. وبال وجع رأس: ال تفرحوا نحف أبناء " :األميركي واإلسرائيمي بتعديؿ المبادرة العربية
يا، حتى نقبؿ بتعديميا لتتضمف تبادؿ األراضي.. بالمبادرة العربية نفس الشعب الفمسطيني لـ نقبؿ أصالً 

. 2948ونتمسؾ بكؿ ذرة تراب مف أرضنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وأرضنا المحتمة عاـ 
 ."أرضنا المقدسة والمباركة ليست لمبيع

حذر مف ىذه  ،القيادي في حركة حماس ،محمود الزىار .دأف  06/05/6073، عكاظ، جدةوأرودت 
أية تنازالت عمى األرض، ألنيا  "إسرائيؿ"روحات وقاؿ إنيا ستنتيي بتنازالت فمسطينية دوف أف تقدـ األط

الموجودة فعميا خمؼ الجدار العازؿ مقابؿ مناطؽ غير استراتيجية، وأكد أف أرض  األراضيستستولي عمى 
 لمفمسطينييف وليس لمييود أي شبر بيا. فمسطيف تاريخياً 
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أف موافقة وفد  ،األربعاء ،عضو المجنة المركزية لحركة فتح ،محمد اشتية .وصؼ د :وليد عوض - راـ اهلل
جامعة الدوؿ العربية الزائر لواشنطف عمى تبادؿ األراضي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف قبؿ طرح مسار 

بأنيا "سمفة  2967سياسي واضح المعالـ يقوـ عمى أساس إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ 
وجدد اشتيو  التي ما زالت تواصؿ االستيطاف في األراضي المحتمة. "إسرائيؿػ"تفاوضية" قدمت بالمجاف ل

لموصوؿ  2002عاـ رفض القيادة الفمسطينية إلجراء أي تعديؿ عمى مبادرة السالـ العربية التي طرحت 
نياء احتالليا لألراضي العربية التي احتمت عاـ  "إسرائيؿ"لسالـ شامؿ مع   .2967وا 

وسادت حالة مف الرفض لدى حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس لما وافؽ عميو الوفد الوزاري العربي 
ستئناؼ المفاوضات الذي زار واشنطف مطمع األسبوع لوضعيا في صورة الموقؼ العربي ورؤيتو حوؿ ا

الفمسطينية اإلسرائيمية لموصوؿ لسالـ في المنطقة، حيث أكدت النائبة في المجمس التشريعي الفمسطيني 
 نجاة أبو بكر، أف تبادؿ األراضي ىي سياسة مرفوضة، معتبرًة إياىا خطوة خيانة تجاه القضية الفمسطينية.
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 6/5/6073القدس العربي، لندن، 
 

 تصفية قضية الالجئين عمىلمبادرة العربية المعدلة التي تعمل ا ترفض يةالشعب لجبيةامزىر:  77
دانتو المبادرة العربية  عبر عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر عف رفضو وا 

ما جرى في واشنطف يؤكد مرة أخرى أف قطر تمعب دورًا "المعدلة، وانتقدىا بشدة. واعتبر في تصريح أف 
 ."ميمًا كوكيؿ لإلدارة األميركية، في محاولة منيا لتمرير المشاريع والمخططات الصييونية في المنطقة

شعبنا "، مشددًا عمى أف "ىناؾ سعيًا جادًا مشبوىًا لتفتيت المنطقة بما يخدـ المشروع األميركي»ورأى أف 
مس الحقوؽ والثوابت الوطنية الفمسطيني لـ ولف يفّوض قطر أو حمد بف جاسـ تقديـ تنازالت باسمو ت

 ."الفمسطينية
الواضح لممبادرة العربية المعدلة التي تعمؿ مف أجؿ تصفية قضية  "الشعبية"عف رفض  مزىر وعبر

. وطالب "ىناؾ محاوالت مف الجامعة العربية وقطر لتقديـ تنازالت"الالجئيف الفمسطينييف، مشيرًا إلى أف 
كاف األجدر بوفد "وشدد عمى أنو  ."خطط المشبوه وعدـ االنصياع لوبرفض ىذا الم"القيادة الفمسطينية 

الجامعة أف يمارس ضغطًا حقيقيًا عمى اإلدارة األميركية لالستجابة لقرارات الشرعية الدولية وحؽ شعبنا في 
ف . وقاؿ إ"الدولة والعودة وتقرير المصير بداًل مف أف يمعب دورًا مشبوىًا في خدمة المخططات الصييونية

ىناؾ إجماعًا فمسطينيًا مف المؤسسات الفمسطينية ومنظمة التحرير عمى عدـ تقديـ أي تنازالت في شأف "
 ."الدولة وحؽ العودة

 6/5/6073، الحياة، لندن
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تح، أف وزير خارجية قطر حمد بف جاسـ آؿ ثاني وافؽ عمى اعتبر نبيؿ عمرو، القيادي في حركة ف :راـ اهلل
مبدأ تبادؿ األراضي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف "استناًدا لموقؼ رسمي فمسطيني، مشيًرا إلى أف السمطة 

وأوضح عمرو في تصريحات لو نشرىا عبر صفحة عمى موقع التواصؿ  "وافقت منذ زمف عمى التبادؿ".
ف وزير خارجية قطر لـ يتطوع بموقؼ كيذا عمى مسؤوليتو، بؿ إنو فعؿ ذلؾ مستنًدا أ االجتماعي "فيسبوؾ"

 إلىإلى المواقؼ الفمسطينية الرسمية التي وافقت عمى مبدأ تبادؿ األراضي بالقيمة والمثؿ، دوف الوصوؿ 
 يذا الشأف".باتفاؽ مكتوب 

ييف بعضيـ رفض واعترض، والبعض وتابع القوؿ "عندىا ظير تناقض كبير بيف أقواؿ الناطقيف الرسم
ىذا عمى صعيد الرسمييف مف السمطة وحركة فتح بالذات  -اآلخر تحفظ وتساءؿ، وآخروف وافقوا وتحمسوا 

أما عمى صعيد الفصائؿ األخرى فسوؼ يصدر أكثر مف موقؼ واجتياد، وىذه الفوضى في التصريحات  -
وأضاؼ "يجب القوؿ  ني وجعمو يحجـ حتى عف المتابعة".لف تحقؽ إال ىدًفا واحًدا ىو بمبمة الشارع الفمسطي

ف أنني انصح الناطقيف الرسمييف بتحري الحقيقة قبؿ إغراؽ الشارع بالتصريحات العشوائية، والحقيقة تقوؿ أ
 السمطة وافقت منذ زمف عمى ذلؾ"، عمى حد تعبيره.

 7/5/6073قدس برس، 
 

 حول التنفيذ واضحاً  ولدينا تصوراً  7999عام : الموافقة عمى تبادل األراضي تم فتحقيادي في  79
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اعتبر قيادي بارز في حركة فتح، أف موضوع "مبادلة األراضي" الذي وافقت عميو المجنة الوزارية  :غزة
، 2999العربية ليس جديًدا، واف القيادة الفمسطينية وافقت عميو خالؿ مفاوضات "كامب ديفيد" الثانية عاـ 

 واضًحا حوؿ كيؼ ستتـ ىذه المبادلة.لدييـ تصوًرا  أفكاشًفا 
قدس برس إف "ىناؾ حراكا جديا مف أجؿ استئناؼ عممية  وكالةوقاؿ يحيى رباح القيادي في حركة فتح ل

السالـ، وبال شؾ فإف الفمسطينييف والعرب يجب أف يكوف ليـ رأي في التصورات القادمة، ولذلؾ ما أعمنتو 
سرائيؿ ىذا كاف موجوًدا وليس شيئا  األراضيؿ بتبادؿ تقب أنياالمجنة الوزارية العربية مف  بيف فمسطيف وا 

نما قبمت بو القيادة الفمسطينية  الرئيس األمريكي السابؽ بؿ  إدارة أياـمحادثات كامب ديفيد  أياـجديًدا، وا 
التي نتخمى عنيا نأخذ بما  األرضوأضاؼ "لدينا تصور عف كيؼ سيتـ ىذا التبادؿ، بحيث  كمينتوف".

ستراتيجية، وىذا الموضوع )مبادلة األيو  نما المجنة الوزارية العربية ازييا قيمة وأىمية وا  راضي(  ليس جديًدا، وا 
 ."عميو أكدت

 7/5/6073قدس برس، 
 

 "إسرائيلع"قيس أبو ليمى: مقترح "تبادل األراضي" تنازل مجاني ل 60
عمى أف مقترح  فطية لتحرير فمسطيليمى عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقرا أبوشدد قيس  :راـ اهلل

"تبادؿ األراضي" ما بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ومف قبؿ الجامعة العربية "يعد تنازال إضافيا لالحتالؿ 
عمى المقترح  "إسرائيؿ"قدس برس أف موافقة وكالة ليمى في تصريحات ل أبوواعتبر  وشرعنة لالستيطاف".

ة لالنتياكات واالستيطاف بالضفة الغربية، خاصة في ظؿ رفضيا جديدة وكسب شرعي أراضي"تأتي لضـ 
واعترافيا بيذه  "إسرائيؿ"تتـ دوف إقرار  أفف عممية التبادؿ ال يمكف أب ". معتبراً 2967االعتراؼ بحدود عاـ 

 ليمى أف الموافقة العربية عمى المقترح "تأتي إضعافا لمموقؼ الفمسطيني خاصة بعد أبوكما اعتبر  الحدود.
حصوؿ فمسطيف عمى عضوية األمـ المتحدة واإلقرار الدولي بحدود الدولة الفمسطينية عمى كامؿ أراضي 

وأشار إلى أف قضية "تبادؿ األراضي" ليست مقترحا جديدا وكاف مطمبا  ". بحسب ما يرى.2967عاـ 
يتحوؿ  أفال يجب  تفاوضيا مف قبؿ الجانب الفمسطيني، عمى مدار سنوات المفاوضات مع اإلسرائيمييف لكف

 موقؼ عربي رسمي. إلى
في  "إسرائيؿ"الفمسطيني لتقديـ شكاوي ضد  ووحوؿ تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي بتجميد التوج

 "إسرائيؿ"بالتوجو لممعاقبة  اإلسراعليمى إلى أف الموقؼ الفمسطيني برمتو مع  المحاكـ الدولية، أشارة أبو
 ".اإلسرائيميمفاوضات مع الجانب  أوما يجري مف حراؾ سياسي عمى جرائميا دوف االلتفات ل

 7/5/6073قدس برس، 
 

 ": القبول بع"تبادل األراضي" مع االحتالل تجاوز لمخطوط الحمراءالعامة"القيادة  67
"القيادة العامة" موافقة الوفد الوزاري العربي لمبادرة السالـ عمى تعديؿ  -استنكرت الجبية الشعبية  :راـ اهلل

، عبر تطبيؽ فكرة "تبادؿ 2967المبادرة والموافقة عمى تعديالت في حدود الرابع مف حزيراف )يونيو( عاـ 
قدس برس: "إف ىذه وكالة وتمقتو  2/5وقالت الجبية في بياف أصدرتو يوـ األربعاء  األراضي" مع االحتالؿ.

الشعب الفمسطيني أو األمة العربية، وىي التنازالت السياسية الجديدة التي تقدميا الجامعة العربية ال تمثؿ 
تمثؿ فقط مف أطمقيا ووافؽ عمييا مف عرب باعوا أنفسيـ لمشيطاف ويريدوف بيع القضية الفمسطينية بأبخس 
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وأضافت أف الجامعة العربية "تستيدؼ استجالب التدخؿ األمريكي الصييوني في سورية مقابؿ  ".األثماف
 يا شعبنا وأمتنا".ىذه التنازالت الخطيرة التي يرفض

واستيجنت التصريحات التي صدرت عف بعض أعضاء المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، والتي 
اعتبرت أف ىذه المواقؼ "ليست جديدة وتتناسب مع الموقؼ الفمسطيني التقميدي بخصوص تبادؿ 

جاز الدبموماسي والسياسي والقانوني وأشارت القيادة العامة إلى أف ىذه التصريحات "تيدر االن األراضي".
فييا  بما 2967المتحدة بدولة فمسطيف عمي حدود العاـ  األمـالذي حققو الشعب الفمسطيني عندما اعترفت 

 القدس الشرقية"، عمى حد تعبيرىا.
 7/5/6073قدس برس، 

 
 وقطر تنجح في تنفيذ السياسة األميركية ...ستخسر حماس :ةخميل أبو شمال 66

عندما انتقدنا دور "مؤسسة الضمير لحقوؽ اإلنساف خميؿ أبو شمالة عمى حسابو عمى فايسبوؾ: كتب مدير 
، قمت إف عمى حماس أف تكوف "رويدؾ قطر"قطر في دعميا لغزة ودورىا في المنطقة في مقاؿ بعنواف 
لدعـ بدأت أعتقد أف نتائج ىذا ا". وأضاؼ: "مستعدة لدفع ثمف سياسي ليذا الدعـ واستقباليا في الدوحة
حماس اآلف بيف المطرقة والسنداف، ". ورأى أف "تظير اآلف عمى رغـ وضوحيا سابقًا وىي احتواء حماس

ولف تجد )الرئيس المصري محمد( مرسي قادرًا عمى تقديـ أي نوع مف الدعـ السياسي ليا، وستكوف في 
س الحكومة التركية رجب أردوغاف إلى . واعتبر أف زيارة رئي"مواجية األنظمة العربية كميا ما لـ تقبؿ بذلؾ

حماس ستخسر في كمتا الحالتيف، وقطر ". كما اعتبر أف "تأتي في السياؽ نفسو"غزة نياية الشير الجاري 
 . "تنجح في تنفيذ السياسة األميركية في المنطقة بإتقاف

 6/5/6073، الحياة، لندن

 
 لقدسيستغل الحديث عن السالم لتيويد ا االحتالل: عزت الرشق 63

حذر القيادي في حركة حماس عزت الرشؽ  مف اعتزاـ االحتالؿ اإلسرائيمي بناء قطار ىوائي في سماء 
مدينة القدس المحتمة. ووصؼ الرشؽ في تصريح صحفي، األربعاء، المشروع بػ"الخطير الذي ييدؼ 

براؽ وتعزيز الوجود االحتالؿ مف ورائو إلى تسييؿ وصوؿ المستوطنيف والمتطّرفيف الصياينة إلى حائط ال
 الييودي في مدينة القدس".

: "إف المشروع ييدؼ إلى تكثيؼ تواجد المتطرفيف في ساحة البراؽ وبالقرب مف باب المغاربة الرشؽ وقاؿ
تمييدًا لالعتداء عمى المسجد األقصى ومحاولة تقسيمو تنفيذًا لمخططات طالما جير بيا العديد مف 

 يجري في الحـر اإلبراىيمي في مدينة خميؿ الرحمف". الصياينة، وذلؾ في محاكاة لما
ودعا الرشؽ جامعة الدوؿ العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى التحرؾ العاجؿ والفاعؿ في المحافؿ 
الدولية لمضغط عمى االحتالؿ لوقؼ إجراءات التيويد التي تشيدىا مدينة القدس. وطالب الرشؽ الشعوب 

زيز دورىا في دعـ صمود الشعب الفمسطيني في مدينة القدس وعموـ األراضي العربية واإلسالمية بتع
الفمسطينية المحتمة في مواجية االحتالؿ ومشاريعو التيويدية واالستيطانية التي تتخذ مف الحديث عف السالـ 

 عباءة لمتمدد، ومظمة لنيب المزيد مف األراضي.

 7/5/6073، فمسطين أون الين
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 ح: تصريحات "ظاظا" تعبر عن موقف قيادات حماس في غزةفت حركةمتحدث باسم  64
 إلىإف تصريحات ظاظا حماس في ىذا الوقت تيدؼ "راـ اهلل: قاؿ أحمد عساؼ المتحدث باسـ حركة فتح: 

عنيا الرئيس محمود عباس، وضربة لمبدأ االحتكاـ  أعمفجيود تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني التي  إفشاؿ
االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني  إجراءدر كؿ الشرعيات، ولمنع الشعب الفمسطيني مص إلى

مع خالد  إليياالتفاىمات التي توصمنا  آخرىاالدوحة واتفاقيات القاىرة والتي كاف  إعالفوفؽ  أشيربعد ثالثة 
 ".انعقاد لجنة تفعيؿ وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية أثناء 8/2/2023مشعؿ يوـ 

إننا في حركة فتح نحمؿ قيادة حماس المسؤولية "عمى الظاظا:  عساؼ في تصريحات صحفية رداً  ؼوأضا
، فيو قد صدؽ نفسو نحف نعمـ دوافع الظاظا جيداً "وأضاؼ عساؼ:  الكاممة عف ىذا ) التفجير ( وتبعاتو.
ويفتخر بقير ىناؾ،  أىمناحماس في غزة( فأصبح يتحكـ بمباس  -عمى انو )رئيس وزراء نظاـ طالباف 

الشرعية والى النظاـ  إلىتحققت المصالحة وعادت غزة  إذاالمجتمع وقمع الحريات ىناؾ، وىو يعمـ انو 
 أبشعالمذيف انقمبوا عمى الشرعية وارتكبوا  أمثالووالقانوف فاف مصيره الزنزانة كمصير محتوـ لكؿ المجرميف 

 ."توصادروا الحريا األرجؿالجرائـ وقتموا المئات وقطعوا 
 والذي اغتصب وورأى أف تصريحاتو التي تعبر عف حقيقة موقؼ قيادات حماس في غزة ىي دفاع عف موقع

الماليف مف قيادة حماس الذيف كنزوا واغتنوا والذيف  أصحابوعف  األنفاؽبالدـ، ودفاع مستميت عف تجار 
الحديث عنيا، عمى حساب  بأنفسناتاجروا بالممنوعات والحراـ بما فييا تجارة المخدرات وغيرىا تجارة نربأ 

عمى درجات أ أفعممنا التاريخ "معاناة وفقر وحصار شعبنا في غزة الذي يعرفيـ جيدا. وقاؿ عساؼ: 
الشعب، وىذا ما فعمو ظاظا حماس وأعضاء في تشريعو الشرعي والوحيد في غزة  أبناءالخيانة ىي قتؿ 

.!!) 
 7/5/6073وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 بالتيدئة "إسرائيل"لزام إل مصر لمتدخل تدعو حماس  65

لمتدخؿ ولجـ  في قطاع غزة أشرؼ اليور: دعت حركة حماس مف مصر راعي اتفاؽ التيدئة -غزة 
لزامي"إسرائيؿ" ف التصعيد إ ،عضو المكتب السياسي لحماس ،موسى أبو مرزوؽ .بالتيدئة. وقاؿ د ا، وا 

لما تـ إنجازه في الحرب األخيرة عمى غزة وىذا ال يمكف  ال يمكف تبريره ويعتبر تآكال"اإلسرائيمي ضد غزة 
 ."قبولو

 6/5/6073، القدس العربي، لندن

  
 من بالتقصيراألالحركة تتيم أجيزة و  ..ثالث اعتداء عمى قيادات فتح خالل أسبوعين :غزة 66

ة فتح في عضو قيادة إقميـ حرك ،غزة: أقدـ مجيولوف الميمة قبؿ الماضية عمى تحطيـ سيارة خالد موسى
مدينة رفح. وفتحت عناصر مف الشرطة التابعة لحكومة غزة تحقيقا لكشؼ مالبسات الحادث، الذي يعد 

 الثالث الذي يتعرض لو أحد قادة فتح في رفح خالؿ األسبوعيف الماضييف.
جميع األطراؼ بضرورة توخي الحيطة والحذر في توجيو "مف ناحيتو حذر يحيى رباح، القيادي في فتح 

. وأكد أف المجنة التي شكمت لمتحقيؽ في التفجيرات واالعتداءات لـ تصؿ إلى "تيامات إلى أي طرؼاال
نتائج نيائية، وأف الحركة تتروى في إعالف النتائج حيث سيطمع الجميع عمييا فور االنتياء مف التحقيقات. 

ه التفجيرات والخروقات ضد ؿ رباح األجيزة األمنية بغزة المسؤولية لتقصيرىا في منع وقوع مثؿ ىذوحمّ 
قيادات فتح، وعدـ قدرتيا حتى المحظة عمى اعتقاؿ أي مف المتيميف. واستيجف رباح في حديث لموقع 
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عجز األجيزة األمنية في غزة عف السيطرة عمى قضايا أمنية كبيرة كالعمالة والحدود وضبط  "فمسطيف اليوـ"
وحذر  داث محمية بسيطة، كتفجير بعض السيارات.والمخدرات وغيرىا، وعدـ قدرتيا عمى الكشؼ عف أح

 رباح مف أف حقيقة وجود خالؼ داخمي في فتح يمكف أف تستغمو أطراؼ خارجية.
وأشار رباح إلى أف قيادة الحركة قررت توحيد كافة القيادات داخؿ غزة في إطار واحد وذلؾ في فترة ال 

 خمي خشية أف يفيـ ىذا القرار بشكؿ خاطئ.تتجاوز أربعة شيور، مستدركا أنو يتوجب إجراء حوار دا

 6/5/6073، الشرق األوسط، لندن

 
  

 حماس تتيم أجيزة السمطة باعتقال خمسة من أنصارىا بالضفة 67
اتيمت حركة حماس أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة، باعتقاؿ   :راـ اهلل

خريف لمتحقيؽ واالستجواب في مقراتيا، في حيف مددت محاكـ السمطة خمسًة مف نشطاءىا واستدعاء ستًة آ
 فترة اعتقاؿ أحد المعتقميف السياسييف.

 7/5/6073قدس برس، 
 

 : أصل الخالف ليس عمى األراضي بل عمى ييودية "إسرائيل"العربيةعمى المبادرة  رداً نتياىو  68
، أف رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف الناصػرةمػف  أسػعد تمحمػي، عػف  6/5/6073الحيعاة، لنعدن، ذكػرت 
قاؿ في تصريحات أدلى بيا أمس لدى لقائو مػوظفي وزارة الخارجيػة التػي يتسػمـ حقيبتيػا، إف "أصػؿ  نتانياىو

، فػي رده النزاع" مع الفمسطينييف ليس عمى األراضػي "بػؿ عمػى وجػود دولػة إسػرائيؿ كدولػة ييوديػة". وأضػاؼ
أف أصػػؿ النػػزاع لػػـ يبػػدأ عػػػاـ  وؿ اسػػتئناؼ المفاوضػػػات وتبػػادؿ األراضػػي، عمػػى مبػػادرة الجامعػػة العربيػػة حػػ

ولـ ينجـ عف )إقامػة( مسػتوطنة يتسػيار )التػي قتػؿ أحػد مسػتوطنييا أمػس عمػى يػد فمسػطينييف( "إنمػا  2967
 (".2948حوؿ حيفا ويافا وعسقالف )التي احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

ـ تقػوؿ إف "الصػراع لػيس عمػى دولػة فمسػطينية، إنمػا عمػى وطمب مف موظفي الوزارة نقؿ رسالة واضػحة لمعػال
الدولػػة الييوديػػة". وزاد أف الفمسػػطينييف ال يرغبػػوف فػػي االعتػػراؼ بإسػػرائيؿ دولػػة قوميػػة لمشػػعب الييػػودي، وأف 
أحد اإلثباتات عمى ذلػؾ ىػو أف إسػرائيؿ انسػحبت مػف قطػاع غػزة وأخمػت المسػتوطنيف، "وعمػى مػاذا حصػمنا  

وخية عمييا". وكرر استعداده السػتئناؼ المفاوضػات "فػي كػؿ لحظػة"، مضػيفًا أنػو يجػب عمى اعتداءات صار 
عمػى إسػػرائيؿ أف تيػػتـ "بػػأف تتكمػػؿ نيايػػة المفاوضػػات بموقػػؼ واضػػح بػػأف التسػػوية ىػػي نيايػػة الصػػراع ونيايػػة 

وصؿ إلى المطالب مف جانب الفمسطينييف، وأف يكوف ىناؾ اعتراؼ بدولتنا القومية". وقاؿ إف اليدؼ مف الت
 تسوية ليذا الصراع "ىو منع واقع دولة ثنائية القومية وضماف االستقرار واألمف".

وتطػػرؽ نتانيػػاىو إلػػى التطػػورات فػػي العػػالـ العربػػي ليؤكػػد الحاجػػة إلػػى ترتيبػػات أمنيػػة مالئمػػة تحػػافظ عمػػى أي 
يمكػف أف يضػمف ذلػؾ. اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف، مضيفًا أف الجيش اإلسػرائيمي فقػط، ولػيس قػوات دوليػة، 

وتػابع أنػو لػيس بالضػرورة أف تحقػػؽ التسػوية السػممية األمػف "ألف مػف يضػػمف األمػف ىػو الجػيش اإلسػػرائيمي". 
وتػػػػابع أف "اتسػػػػاع نفػػػػوذ اإلسػػػػالـ الراديكػػػػالي لػػػػو انعكاسػػػػات عمػػػػى األمػػػػف، ويسػػػػتوجب منػػػػا تحديػػػػد مصػػػػالحنا 

 وادة ضد منظمات اإلرىاب."وتوضيحيا، وىي فرممة البرنامج النووي اإليراني وحرب بال ى
إلى ذلػؾ، أفػادت صػحيفة "ىػآرتس" بػأف مكتػب رئػيس الحكومػة شػيد عقػب اإلعػالف فػي واشػنطف عػف موقػؼ 
الجامعة العربية، محادثات مطولة في شأف طبيعة الرد اإلسرائيمي، إال أف مقتؿ المستوطف حاؿ دوف إصدار 

جاء عمى لساف "أوساط سياسية" تطرقت إلى موقؼ تعقيب رسمي باسـ نتانياىو أو مكتبو. وأضافت أف الرد 
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الجامعة بفتور واضح مف دوف أف تشير إلى المبػادرة العربيػة لمسػالـ، مػا أشػار إلػى أف إسػرائيؿ ليسػت معنيػة 
 مع تبادؿ أراٍض. 2967بإطالؽ المفاوضات عمى أساس حدود عاـ 

ىػآرتس" االسػرائيمية نشػرت عمػى صػحيفة " ، أفالقدسو تؿ ابيب ، مف 6/5/6073القدس، القدس، وأضافت 
انػو يعمػؿ مػف اجػؿ اسػتئناؼ محادثػات لنتنيػاىو قػاؿ فيػو  موقعيا االخباري بعػد ظيػر اليػوـ االربعػاء تصػريحاً 

السػػالـ، وعبػػر عػػف أممػػو بػػأف تسػػتأنؼ المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف عمػػا قريػػب. واضػػاؼ انػػو سػػيجري البػػدء 
وتػابع قػائاًل: "السػالـ االقتصػادي ميػـ،  جانػب خطػة سياسػية. بمبادرة تشمؿ حموال اقتصادية لمفمسطينييف الػى

 لكنو ليس بديال لمسالـ السياسي".
واضاؼ نتنياىو أنو ال يضع شروطا مسبقة إلستئناؼ المحادثات مع الفمسطينييف وأنو عمى استعداد لمناقشة 

ديػػو لػػيس شػػرطًا لبػػدء جميػػع القضػػايا الػػى طاولػػة المفاوضػػات. وقػػاؿ إف طمػػب االعتػػراؼ بإسػػرائيؿ كدولػػة ييو 
نما لنيايتيا.  المحادثات وا 

الػػوزير جمعػػاد أرداف، المقػػرب مػػف نتنيػػاىو، إف المبػػادرة ، أف 6/5/6073الشععرق األوسععط، لنععدن، وجػػاء فػػي 
نيا "إيجابية مف ىذه الناحية". وأضاؼ أنػو  العربية تشجع الفمسطينييف عمى العودة إلى طاولة المفاوضات، وا 

"، مشػيرا إلػى أنػو "فػي حػاؿ وافقػت 67رائيؿ عمى تجديد المفاوضات عمى أساس حدود "ال يمكف أف توافؽ إس
 إسرائيؿ مسبقا، فمف يتبقى سوى التباحث في االحتياجات األمنية إلسرائيؿ".

وقػػاؿ النائػػب تسػػاحي ىنغبػػي، وىػػو أيضػػا مػػف رجػػاؿ نتنيػػاىو المقػػربيف، إف "ىنػػاؾ تحركػػا إيجابيػػا فػػي الػػدوؿ 
األمور في سياقيا الطبيعي. فالعرب لػـ يغيػروا شػيئا فػي المبػادرة العربيػة. والجديػد  العربية، ولكف يجب وضع

ىػػو أف رئػػيس الحكومػػة القطػػري أدلػػى بتصػػريح إيجػػابي جػػدا مػػف وجيػػة النظػػر اإلسػػرائيمية. وىػػذا ىػػو موقػػؼ 
 فمسطيني معروؼ والتصريح القطري جاء ليعطي غطاء عربيا لمموقؼ الفمسطيني".

 
 حول المبادرة العربية  الكنيست تفرض عمى نتنياىو مناقشة في يةاإلسرائيم المعارضة 69

حشػدت المعارضػة اإلسػرائيمية، أمػس، الػدعـ الػالـز فػي الكنيسػت، عبػر إمضػاءات : نظير مجمػي - تؿ أبيب
أعضائيا، لعقد جمسة خاصة في األسبوع المقبؿ، ليبحث التطػورات الجديػدة المتعمقػة بمبػادرة السػالـ العربيػة، 

التصريحات األخيرة التي أعمنيا في واشنطف رئيس الوزراء وزيػر الخارجيػة القطػري، الشػيخ حمػد بػف  ال سيما
مقابػػػؿ تعػػػػويض  2967جاسػػػـ آؿ ثػػػاني، وعبػػػر فييػػػػا عػػػف قبػػػوؿ العػػػػرب إلجػػػراء تبػػػادؿ طفيػػػؼ عمػػػػى حػػػدود 

اإلدالء ببيػػاف  الفمسػطينييف بػأرض مقابمػػة. وبيػذه الطريقػػة، سػتمـز المعارضػة رئػػيس الػوزراء، بنيػػاميف نتنيػاىو،
 سياسي يتطرؽ فيو إلى التطور الجديد ويكؼ عف تجاىمو حتى اآلف.

 6/5/6073، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

 سرائيمي: ال انتفاضة ثالثة ولن نسمح لحماس بتسمم السمطة في الضفة الغربيةإجنرال  30
الغربيػػة الجنػػراؿ ىاغػػاي اسػػتبعد القائػػد السػػابؽ لقػػوات االحػػتالؿ فػػي الضػػفة  :فػػرانس بػػرس -القػػدس المحتمػػة 

موردخاي، اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة، لكنو اعتبر أف الوضػع األمنػي عمػى األرض مػا زاؿ "ىشػا". وفػي 
مقابمة مع وكالة الصحافة الفرنسية حذر ىاغاي مف أف "الجيش اإلسػرائيمي يبقػي يػده عمػى الزنػاد بػالرغـ مػف 

وأكػد أف الجػيش اإلسػرائيمي "مسػتعد لكػؿ  ف ليمػة وضػحاىا".اليدوء النسبي، ألف كؿ شػيء يمكػف أف يتبػدؿ بػي
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السيناريوىات، بما فييػا األسػوأ"، وأوضػح أنػو ال يسػتطيع التأكيػد بػأف االسػتقرار األمنػي سيسػتمر عمػى المػدى 
 الطويؿ، غير أف ذلؾ ال يدفعو لالعتقاد بإمكانية اندالع انتفاضة ثالثة.

"اليػػػدوء األمنػػػي النسػػػبي" بػػػػ"وجود  -أبريؿ/نيسػػػاف الماضػػػي الػػػذي سػػػمـ ميامػػػو فػػػي األوؿ مػػػف-وفسػػر ىاغػػػاي 
عمميػة  24لػـ يتعرضػوا سػوى لػػ -جنػودا أو مػدنييف-ولفت إلى أف اإلسرائييمييف  عسكري أكبر عمى األرض".

 في أوج االنتفاضة الثانية. 2002عممية في العاـ  3308إطالؽ نار في السنتيف األخيرتيف مقابؿ 
مػػػع السػػػمطة الفمسػػػطينية ال يػػػزاؿ قائمػػػا، معتبػػػرا أف السػػػمطة مػػػف مصػػػمحتيا عػػػدـ  وأوضػػػح أف التعػػػاوف األمنػػػي

 السماح لحركة حماس بالسيطرة عمى الضفة الغربية.
وتعيد بعدـ السماح لحركة حماس بتسمـ السمطة، وطالب بمنع إتماـ اتفاؽ المصالحة مع حركة فتح، واعتبر 

ؿ اإلسػػرائيمي أف حركػػة حمػػاس خرجػػت قويػػة بعػػد صػػفقة وأكػػد الجنػػرا حدوثػػو بمثابػػة نصػػر لمحركػػة اإلسػػالمية.
، كمػػػا اعتبػػػر إطػػػالؽ الصػػػواريخ عمػػػى تػػػؿ أبيػػػب 2022تبػػػادؿ األسػػػرى التػػػي تمػػػت فػػػي أكتوبر/تشػػػريف األوؿ 

 والقدس في نوفمبر/تشريف الثاني بمثابة نصر فمسطيني.
 6/5/6073، وكالة سما اإلخبارية

 

 بعد مقتل مستوطنمن انتفاضة ثالثة  في "إسرائيل" يديعوت: تخوف 37
قالػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت، إف أجيػػزة األمػػف فػػي إسػػرائيؿ  -ترجمػػة خاصػػة -القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة

باتت تتخوؼ مف اندالع انتفاضة ثالثة، وذلؾ بعد اليجـو الذي وقع صباح أمس الثالثاء، عمى مفػرؽ زعتػرة 
 بالضفة الغربية وأدى لمقتؿ مستوطف مسمح.

يػػر عبػػر موقعيػػا االلكترونػػي، أف قػػوات كبيػػرة مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي تنتشػػر فػػي وأوضػػحت الصػػحيفة فػػي تقر 
مناطؽ مختمفة مف الضفة الغربية وخاصًة في محيط مسػتوطنة يتسػيار التػي يقػيـ فييػا المسػتوطف الػذي قتػؿ 
صػػباح أمػػس، مبينػػًة أف الجػػيش يتخػػوؼ مػػف رد فعػػؿ المسػػتوطنيف والقيػػاـ بأعمػػاؿ انتقاميػػة تسػػاعد فػػي إشػػعاؿ 

 تفاضة جديدة.ان
 6/5/6073، القدس، القدس

 
 الجاسوس الترابين تخابر مع "الموساد" من داخل سجن طرة المصري 36

القػػاىرة / وكػػاالت: أكػػد مصػػدر قضػػائي مصػػري رفيػػع المسػػتوى، أف تحقيقػػات أمػػف الدولػػة العميػػا فػػي قضػػية 
ابر، وتقػديـ معمومػات وتقػارير تخابر عودة الترابيف لصالح إسرائيؿ، سجمت اعترافات لعودة باشتراكو في التخ

 "لمموساد" اإلسرائيمي عف األوضاع في شماؿ سيناء.
وقاؿ المصدر وفقا لػ "بوابة األىراـ"، إف النيابة واجيت عودة أمس باالتيامات المنسوبة إليو، وثبت لدييا أنو 

يابػة لػـ تحقػؽ كاف يتواصؿ مع شبكة التخابر مف داخؿ سجف ليمػاف طػرة. وأضػاؼ المصػدر القضػائي أف الن
 مع أي متيميف آخريف سوى الجاسوس عودة الترابيف حتى اآلف.

عاًمػػػا بتيمػػػة  25، وحكمػػػت عميػػػو بالسػػػجف مػػػدة 2000يػػػذكر أف السػػػمطات المصػػػرية اعتقمػػػت التػػػرابيف عػػػاـ 
 التجسس إلسرائيؿ، وقد أعمف مؤخًرا اإلضراب المفتوح عف الطعاـ.

، 2990قد جاء برفقة والده، سميماف التػرابيف، إلػى إسػرائيؿ عػاـ  وتعود أصولو لقبيمة الترابيف المصرية، وكاف
سػػنوات. وتػػتيـ السػػمطات المصػػرية الوالػػد أيًضػػا بالتجسػػس لصػػالح إسػػرائيؿ،  9وكػػاف عمػػره فػػي ذلػػؾ الحػػيف 

 وتقوؿ إنو فّر مف مصر بعد اكتشاؼ أمره.
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 7/5/6073وكالة سما اإلخبارية، 

 
 األرض  سرائيمي: حزب اهلل ييددنا من تحتإضابط  33

حػػذر ضػػابط كبيػػر فػػي قسػػـ العمميػػات فػػي الجػػيش االسػػرائيمي مػػف المخػػاطر : امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
المتصػػاعدة عمػػى الجبيػػة الشػػمالية، وتحديػػدًا تجػػاه لبنػػاف، مشػػيرًا إلػػى اف التيديػػد مػػف قبػػؿ حػػزب اهلل يتصػػاعد 

 العسكرية.  وينذر باحتماؿ تدىور سريع، وىو ما يدفع الجيش الى تكثيؼ مناوراتو
ولفت الضابط االسرائيمي إلى اف "حزب اهلل أنشأ أنفاقًا وممػرات، تحػت القػرى والمنػاطؽ المسػكونة فػي لبنػاف، 
مػػف أجػػؿ جػػر قػػوات الجػػيش لمقتػػاؿ ىنػػاؾ"، واضػػاؼ الضػػابط "اف التيديػػد مػػف تحػػت األرض فػػي المنطقػػة أو 

 القاطع المبناني تطور بشكؿ كبير في السنوات األخيرة".
لموقػػع االسػرائيمي االخبػػاري "اسػػرائيؿ ديفيػنس"، عػػف الضػابط االسػػرائيمي قولػػو :"اف الوضػع الحػػالي فػػي ونقػؿ ا

جنػػوب لبنػػاف يشػػير الػػى وجػػود فػػرؽ كبيػػر وىائػػؿ بػػيف حجػػـ البنػػاء تحػػت األرض، الػػذي واجيػػو الجػػيش خػػالؿ 
 "، عمى حد قولو.حرب لبناف الثانية، وىذا الذي سنواجو في المعركة المقبمة، التي ستكوف أكبر بكثير

ووفؽ ما جاء عمى لساف الضابط اإلسرائيمي فإف الجيش قػد اسػتخمص العبػر مػف حػرب لبنػاف الثانيػة، مػدعيًا 
 أف تجييزات الجيش واالستعداد في الوقت الراىف أفضؿ بكثير مف تمؾ التجييزات التي كانت في السابؽ.

 6/5/6073، الحياة، لندن
 

 في الشمال عسكرية إسرائيمية بشدة مناورات"الخارجية اإلسرائيمية" تنتقد  34
شيدت أروقة لجنة الخارجية واألمف التابعة لمكنيست انتقادات حادة وجييػا أعضػاء المجنػة لمتػدريب : الناصرة

العسكري المفاجئ الذي نفذه الجيش اإلسرائيمي في المنطقة الشمالية واسػتدعى خاللػو كتيبػة كاممػة مػف قػوات 
لمجنػة الفرعيػة لشػؤوف القػوى البشػرية والتػدريب التابعػة لمجنػة الخارجيػة واألمػف عضػو وقػاؿ رئػيس ا االحتيػاط.

الكنيسػػت عمػػر بػػارليؼ ورئػػيس المجنػػة الفرعيػػة لجيوزيػػة الجػػيش عضػػو الكنيسػػت ايتػػاف كيبػػؿ بأنيمػػا سػػيعقداف 
ؼ" توقيػت االثنيف القادـ جمسة مستعجمة لمجنة الخارجيػة واألمػف لمبحػث فػي التػدريب المفػاجئ. ورفػض "بػارلي

التدريب وانتقده بشدة قائال "فػي الوقػت الػذي يػأمر فيػو رئػيس الػوزراء أعضػاء حكومتػو بضػرورة االمتنػاع عػف 
أي تصريح يتعمػؽ بمػا يجػري فػي سػورية خشػية أف تظيػر إسػرائيؿ وكأنيػا تػدفع الواليػات المتحػدة نحػو توجيػو 

ا واسعا وكبيرا ما قد يفسره البعض كإعالف ضربة عسكرية لسورية، ال يمكف تفيـ او تعقؿ تنفيذ الجيش تدريب
نوايػػا حػػوؿ عمميػػة عسػػكرية إسػػرائيمية مسػػتقبمية ضػػد سػػورية، وىػػذه التػػدريب ومػػا يحممػػو مػػف رسػػائؿ يتعػػارض 

 بالمطمؽ مع السياسة اإلسرائيمية الحالية".
 6/5/6073، الغد، عم ان

 
 و : الكيماوي السوري قد تمت سرقتو أو أخذ قسم منبنيامين بن إليعزر 35

اعتبػػر القيػػادي فػػي حػػزب العمػػؿ، ووزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، عضػػو الكنيسػػت، : يػػو بػػي أي -القػػدس 
بنياميف بف اليعزر، أنو تـ سرقة أو أخذ قسـ مف السالح الكيميائي السوري، وأكد عمى أف حزبو سينضـ إلى 

اؿ استجابتيا الستئناؼ المفاوضات الحكومة اإلسرائيمية إذا انسحب حزب "البيت الييودي" المتطرؼ منيا بح
 الفمسطينية. –اإلسرائيمية 
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وقػػػاؿ بػػػف اليعػػػزر، العضػػػو فػػػي لجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف التابعػػػة لمكنيسػػػت، إلذاعػػػة الجػػػيش اإلسػػػرائيمي اليػػػـو 
األربعاء، إنو "ال يمكنني القوؿ بشكؿ حاسـ أنو يوجد تسرب أسمحة كيميائيػة مػف سػورية إلػى حػزب اهلل، لكػف 

ما أسمعو وأقرأه وعمى ضوء التطورات في الشماؿ، فإنني أقػدر أف قسػمًا مػف السػالح )الكيميػائي( عمى ضوء 
 تمت سرقتو أو أخذه".

وأضاؼ أنو "خالفا لمماضي، عندما كانت ىناؾ إمكانية لمقوؿ بػأف سػورية تسػيطر عمػى السػالح )الكيميػائي( 
المتمػػرديف، ويػػدور الحػػديث عػػف وجػػود مئػػات ولػػذلؾ ال يوجػػد خػػوؼ عميػػو، فإنػػو اليػػـو وفيمػػا تتواجػػد منظومػػة 

 المجموعات، فإنني أقدر أنو بدأت فعال عممية التسرب باتجاه حزب اهلل".
واعتبر بف اليعزر أنو في حاؿ تأكدت أجيزة االستخبارات اإلسػرائيمية بأنػو تسػرب سػالح كيميػائي مػف سػورية 

 إلى حزب اهلل فإنو عمى إسرائيؿ أف تقـو بنفسيا بعمؿ فوري.
وأضاؼ أنو "عمى عكس القصة اإليرانيػة، والتػي ىػي موجػودة فػي الػدائرة الثانيػة، فػإف سػورية وحػزب اهلل ىمػا 
في الدائرة األولى التي تغمؽ عمى دولة إسرائيؿ، ولذلؾ فإنو ال يمكػف إلسػرائيؿ أف تمػر بصػمت عنػدما يكػوف 

 ىناؾ خطر انتقاؿ سالح غير تقميدي إلى ىذه األيدي".
يػػركييف أطمقػػوا وعػػودا بأنػػو إذا اتضػػح ليػػـ أف )الػػرئيس السػػوري بشػػار( األسػػد اسػػتخدـ سػػالحا وتػػابع أف "األم

كيميائيا فإنيـ سيتدخموف، لكف الحقيقة ىػي أف ىػذه األمػور ليسػت محمولػة، ولػذلؾ يتعػيف عمػى إسػرائيؿ البػدء 
 في االستعداد الحتماؿ تنفيذ رد فعؿ والتركيز عمى أنشطة االستخبارات".

يعػػزر إلػػى مبػػادرة جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، وقػػاؿ إنػػو فػػي حػػاؿ انسػػحاب حػػزب "البيػػت الييػػودي" وتطػػرؽ بػػف ال
برئاسػػة نفتػػالي بينيػػت مػػف الحكومػػة "عمػػى خمفيػػة الموضػػوع السياسػػي وتفككػػت الحكومػػة.. فػػإف حػػزب العمػػؿ 

المبػادرة سينضـ إلييا، ألنو ال يوجد أدنى شؾ بأنو إذا حصمت معجزة كيذه فإف رئيس الحكومة سػيأخذ زمػاـ 
 ويعود إلى المفاوضات، وىو يعرؼ أف لديو حزب العمؿ الذي يمكنو االنضماـ".

 6/5/6073، الحياة، لندن
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ة ذكرت القناة اإلسرائيمية السابعة أف وزير الجيش اإلسرائيمي موشيو يعموف أشار إلى دراسة إمكاني: واـ -غزة
فتح معابر غزة البرية مقابؿ اليدوء األمني. وقاؿ يعموف إنو "سيتـ اتخاذ قرار فتح معابر غزة قريبًا إذا توقفت 
المقاومػػػة فػػػي غػػػزة عػػػف إطػػػالؽ الصػػػواريخ عمػػػى البمػػػدات اإلسػػػرائيمية، وعػػػدـ اسػػػتيداؼ قػػػوات االحػػػتالؿ عمػػػى 

 الحدود بيف غزة واألراضي المحتمة".
 6/5/6073، البيان، دبي

 
 
 

 والسعودية واألردن وتركيا  "إسرائيل"لتشكيل حمف أمني بمشاركة  تسعىواشنطن يديعوت:  37
سػرائيمية متطابقػة النقػاب عػف  الناصرة ػ زىير أندراوس: كشفت مصادر اسرائيمية نقػاًل عػف مصػادر أمريكيػة وا 

دوؿ في المنطقة أف الواليات المتحدة األمريكية تسعى وبخطى حثيثة إلى تشكيؿ حمؼ غير رسمي بيف أربع 
إضافة إلى الدولة العبرية، وذلػؾ بيػدؼ مواجيػة مػا ُيطمػؽ عميػو فػي واشػنطف وتػؿ أبيػب محػور الشػر، والػذي 

 يُضـ إيراف وسورية وحزب اهلل.
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العبريػػة االربعػػاء ألػػيكس فيشػػماف إف الحمػػؼ ” يػػديعوت أحرونػػوت“وقػػاؿ محمػػؿ الشػػؤوف العسػػكرية فػػي صػػحيفة 
(، ُمشػػيرا إلػػى أف خمػػؼ ىػػذا 2+ 4وزارة الخارجيػػة األمريكيػػة، بعنػػواف دوؿ )المػػذكور يحمػػؿ اسػػما مشػػفرا، فػػي 

العنواف تختفي ثالث دوؿ عربية وكياف سياسي ليس بدولة، ىي السعودية واألردف واإلمارات العربية المتحػدة 
 والسمطة الفمسطينية، إضافة إلى تركيا.

عف حمؼ دفػاعي إقميمػي فػي الشػرؽ األوسػط عمػى وساؽ قائاًل إنو في المرحمة األولى ال يتحدث األمريكيوف 
شاكمة حمؼ شماؿ األطمسػي )النػاتو(، بػؿ إنيػـ ُيشػددوف عمػى إنشػاء تعػاوف بػيف ىػذه الػدوؿ فػي مجػاؿ تبػادؿ 
المعمومات األمنية والتقديرات والمقاءات. ونقؿ المحمؿ عػف المصػادر عينيػا قوليػا أف واشػنطف تؤكػد عمػى أف 

الرسمي، أنيا ستشمؿ تبادؿ المعمومات والحصوؿ عمى إنػذار مبكػر فػي الوقػت  مزايا ىذا الحمؼ األمني غير
المالئـ، شػريطة أف تكػوف المرحمػة الثانيػة ترتكػز عمػى التعػاوف المتبػادؿ إلحبػاط مػا أسػماه المحمػؿ باإلرىػاب، 

 عمى خمفية تنامي قوة الجياد العالمي في الشرؽ األوسط، عمى حد قولو.
سػػرائيؿ، فقػػاؿ المحمػػؿ إف اإلدارة األمريكيػػة ُتواجػػو صػػعوبات فػػي إخػػراج األمػػر أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ بالسػػعودي ة وا 

إلػػى حيػػز التنفيػػذ، ولكنػػو اسػػتدرؾ مؤكػػًدا عمػػى أف أمػػورا عميقػػة تجػػري وراء السػػتار بػػيف الريػػاض وتػػؿ أبيػػب، 
ارة بػيف مرجًحا أْف تنتقؿ إلى العمف. وذكر المحمؿ أنو في شير شػباط )فبرايػر( الماضػي تمػت المصػافحة الحػ

وزيػر األمػػف اإلسػػرائيمي آنػذاؾ، إييػػود بػػاراؾ، وبػيف ولػػي العيػػد السػعودي سػػمماف بػػف عبػد العزيػػز، وذلػػؾ أثنػػاء 
 انعقاد مؤتمر وزراء الدفاع في برليف.

عالوة عمى ذلؾ، أوضح المحمؿ أف التعاوف السعودي اإلسرائيمي ىو حساس لمغاية، ولكف إدارة أوباما تعرؼ 
يف تؿ أبيػب ومجموعػة مػف الػدوؿ العربيػة، يكػوف مرتكػزا عمػى المممكػة العربيػة السػعودية جيًدا أف أي تعاوف ب

ُيبير رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، ألف األخير يػؤمف أف ىػذا التعػاوف يحمػؿ فػي طياتػو أىميػة أمنيػة لمدولػة 
 العبرية، عمى حد قولو.

وف معيػػػا، والعالقػػػات المتبادلػػػة مػػػع اإلمػػػارات وتطػػػرؽ المحمػػػؿ إلػػػى المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية وقػػػاؿ إف التعػػػا
العربية المتحدة سيمنحاف إسرائيؿ أيًضا العمؽ االسػتراتيجي الػذي ال تممكػو، ويفتحػاف أماميػا األبػواب لإلقػداـ 
عمى المخاطرة األمنية، مشيرا إلى أف سياسة المممكة في األشير األخيرة تجػاه سػورية تغيػرت، ولمتػدليؿ عمػى 

مػػاف بتػدريب المعارضػيف السػورييف عمػػى أراضػييا، وأضػاؼ اف ىػذا التطػػور يػتـ عمػى وقػػع ذلػؾ، فقػد قامػت ع
إقامة مخيمات لالجئيف داخؿ األراضي السورية تحت مسؤولية المعارضة المسمحة، لكف مف أجؿ بناء شريط 

قي جدا أمني يسيطر عميو المعارضوف في ىذا المثمث الحدودي، يؤكد المحمؿ اإلسرائيمي عمى أنو مف المنط
أْف تحتػػاج المممكػػة لموافقػػة مػػف تػػؿ أبيػػب، المعنيػػة بػػأْف تعمػػـ مػػف ىػػـ الالجئػػوف والمتمػػردوف الػػذيف سيسػػتقروف 

 قرب حدودىا.
وتػػػػابع فيشػػػػماف قػػػػائاًل إف المثمػػػػث الحػػػػدودي السػػػػوري األردنػػػػي اإلسػػػػرائيمي، بػػػػات الطريػػػػؽ المركػػػػزي النتقػػػػاؿ 

أساسػػي مػػف تركيػػا، وبالتػػالي، شػػدد عمػػى أف ىنػػاؾ المعارضػػيف إلػػى سػػورية، بعػػدما كػػانوا يػػدخموف عمػػى نحػػو 
حاجة لتنسيؽ أمني وسياسي بيف تؿ أبيب وعماف، وىو ما يفسر أيضًا الزيارات السرية التي قػاـ بيػا نتنيػاىو 
مؤخرا لممممكة واجتمػع خالليػا إلػى العاىػؿ األردنػي، مشػيرا إلػى أف الحػدود بػيف سػورية واألردف باتػت تنطػوي 

لنشوب مواجية عسكرية، األمر الذي دفع أمريكا مؤخرا إلرساؿ قوة تنتمػي إلػى الفرقػة  عمى احتماؿ عاٍؿ جداً 
. وسػػاؽ المحمػػؿ فيشػػماف قػػائاًل إف الجديػػد فػػي ىػػذا المسػػار، كمػػا حددتػػو اإلدارة األمريكيػػة، أف 2المؤلمػػة الػػرقـ 

حػػادًا، كمػػا كانػػت الحػػاؿ فػػي  التقػػدـ وعػػدـ التقػػدـ فػػي المحادثػػات مػػع الفمسػػطينييف لػػـ يعػػودا يػػؤثراف تػػأثيرًا كبيػػراً 
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سرائيؿ، وىو ما يسمح بنظر األمريكييف بتعػاوف عسػكري بػيف تػؿ أبيػب  الماضي، في العالقات بيف األردف وا 
 وعماف بشكؿ أقوى.

أما بالنسبة لتركيا، فقاؿ المحمؿ إف واشنطف تػرى فػي حػؿ المشػاكؿ العالقػة بػيف أنقػرة وتػؿ أبيػب سػيمة لمحػؿ، 
ات األمنيػة واالقتصػادية والدبموماسػية بػيف الػدولتيف، كمػا كانػت فػي الماضػي القريػب وذلؾ عمػى خمفيػة العالقػ

جػػػدًا، عػػػالوة عمػػػى أف المصػػػمحة االقتصػػػادية لمػػػدولتيف دفعتيمػػػا لمحفػػػاظ عمػػػى العالقػػػات االقتصػػػادية بينيمػػػا 
يػراف، تػؤدي إلػى تسػاوؽ النظػرة بػيف ا لطػرفيف بػدوف وتطويرىا، كما أف التيديدات المشتركة المتعمقة بسورية وا 

 وسيط.
وبحسػػب فيشػػماف، فػػإف النشػػر فػػي الصػػحيفة البريطانيػػة )صػػندي تػػايمز( عػػف عػػـز تػػؿ أبيػػب الطمػػب مػػف أنقػػرة 
السماح لسالح جوىا بالتحميؽ في األجواء التركية، وفي المقابؿ تحصؿ تركيا مف إسرائيؿ عمى وسائؿ قتالية 

 مفة بيف البمديف، عمى حد قولو.حديثة، ليس سوى عنصر واضح في االتفاقات األمنية المخت
ورأى فيشػػػماف اف اإلدارة األمريكيػػػة ال ُتعػػػوؿ عمػػػى مصػػػر التػػػي تصػػػفيا بنصػػػؼ الدولػػػة، ولكنيػػػا بمػػػوازاة ذلػػػؾ 
تسػػعى إلػػى ضػػـ كػػٍؿ مػػف قطػػر والبحػػريف إلػػى ىػػذا الحمػػؼ غيػػر الرسػػمي، الػػذي قػػرر األمريكيػػوف تشػػكيمو أواًل 

قُػػػض مضػػاجع جميػػع الػػدوؿ العربيػػػة المػػذكورة، وبطبيعػػة الحػػػاؿ وأخيػػًرا فػػي مواجيػػة التيديػػػد اإليرانػػي، الػػذي ي
إسرائيؿ، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف الدوؿ التي خطط األمريكيوف إلدخاليا في ىذا الحمؼ، يجمعيػا أيًضػا منػع 

لقتالية مف طيراف إلى دمشؽ، ومف دمشػؽ إلػى عمػاف، ومػف ليبيػا إلػى مصػر وسػيناء، ومػف تيريب الوسائؿ ا
 السوداف إلى سيناء وقطاع عزة، ومف إيراف إلى اليمف، والى سيناء وغزة.

 6/5/6073، القدس العربي، لندن
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نقمت أوساط أمنية عربية وغربية، توقعات بوجػود خطػط بريػة وصػاروخية تسػتيدؼ دمشػؽ انطالقػًا مػف درعػا 
والجػػوالف، وأخػػرى "إسػػرائيمية" تسػػتيدؼ قطػػع االتصػػاؿ بػػيف قواعػػد الجػػيش السػػوري و"حػػزب اهلل" شػػماؿ غػػرب 

عاليػػة، وتشػػمؿ توزيعػػػًا دمشػػؽ ومنطقػػة البقػػاع الغربػػي، وُيشػػػيروف إلػػى أف عمميػػات التحضػػير مسػػػتمرة بػػوتيرة 
لمميػػاـ بػػيف "اإلسػػرائيمييف" الػػذيف يتولػػوف العمميػػات البريػػة، ويتػػولى األميركيػػوف العمميػػات الصػػاروخية والجويػػة 
السػػتيداؼ مراكػػز األركػػاف وسمسػػمة القيػػادة السػػورية، لقطػػع اتصػػاالتيا باأللويػػة السػػورية التػػي تقاتػػؿ فػػي درعػػا، 

ـ قػوات المعارضػة، فيمػا يقػوـ "الجػيش الحػر" باالنػدفاع نحػو دمشػؽ، وفتح الطريؽ نحو العاصمة السورية أما
دمشؽ، باإلضافة إلى مجموعة كبيرة مػف  -في منطقة تعمؿ فييا خمس فرؽ سورية مدرعة عمى تخـو درعا 

 األلوية. 
ورّجحت تمؾ المصادر سيناريو تدخؿ قوات برية "إسرائيمية" مف الجػوالف السػوري المحتػؿ ضػد الفػرؽ السػورية 
المدرعػػة المنتشػػرة، وضػػد قواعػػد لػػػ"حزب اهلل" فػػي البقػػاع الغربػػي وعمػػى سػػفوح الجبػػاؿ والممػػرات المؤديػػة إلػػى 
دمشػػؽ، لفصػػمو عػػف قواعػػده فػػي الجنػػوب المبنػػاني وعػػف قواعػػد الفيمػػؽ السػػوري الثػػاني المتمركػػز فػػي الزبػػداني، 

جمعات السورية، ولمخازف األسمحة والقوات الفمسطينية، فيما يكتفي األميركيوف بتوجيو ضربات صاروخية لمت
الكيميائية الميددة بالسقوط بيد "حزب اهلل" أو المعارضة السمفية الجيادية، التي تعمؿ في ريؼ دمشؽ، حيث 

 تنتشر ىذه المخازف.
 30/4/6073السفير، بيروت، 
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 ر كشفت منفذي تفجيرات بوسطن من خالل تصوير فيديو لساعة التفجي إسرائيميةتقني ة أمني ة  39
، أّف التكنولوجيػػػا المتطػػػورة لشػػػركة "بريفكػػػاـ" لمصػػػناعات األمنّيػػػة الصػػػييونّية إسػػػرائيميةأفػػػادت مصػػػادر أمنّيػػػة 

لتمخػػيص السػػاعات الطويمػػة لتصػػوير كػػاميرات المراقبػػة، سػػاعدت قػػوات األمػػف الفدرالّيػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة 
 Videoرًة إلػػػى أّف ىػػػذه التقنّيػػػة تػػػدعى "بػػػالعثور عمػػػى منفػػػذي العممّيػػػة التفجيرّيػػػة فػػػي واليػػػة بوسػػػطف، مشػػػي

Synopsis التي تمّكف مف اإلطالع عمى ساعات طويمة مف الفيديو خالؿ دقائؽ معدودة، سواء في ساعة ،"
الحقيقة أو بعد الحدث مف أجؿ الحصوؿ عمى صور استخبارّية دقيقة. وأوضحت المصادر أّنو بواسطة ىػذه 

ة أو أكثػر مػف الفيػديو فػي دقيقػة مشػاىدة، وتتميػز ىػذه التكنولوجيػا التكنولوجيا يمكػف بالمتوسػط تمخػيص سػاع
بأنيػػا تسػػتجيب لمتحػػديات اليائمػػة فػػي الجسػػـ الموجػػود فػػي فيػػديو مسػػجؿ. وأضػػافت أّف فكػػرة المنظومػػة تعتمػػد 
عمى السماح بالعرض في آٍف واحد لعدد مف األحداث التي جرت في أوقات مختمفة، وتشخص كؿ حركة في 

باإلضػافة إلػى أّف مشػغؿ المنظومػة يسػتطيع إصػدار أمػر ليػا لمتركيػز عمػى شػخص معػيف فػي منطقة معينة، 
السػػػيارة أو فػػػي مكػػػاف آخػػػر مػػػف أجػػػؿ فحػػػص تحركاتػػػو طػػػواؿ الوقػػػت خػػػالؿ دقػػػائؽ معػػػدودة، وتسػػػتطيع عمػػػؿ 

 تمخيص لمفيديو بعد عدة دقائؽ مف التصوير والفصؿ بيف أشخاص متحركيف وثابتيف.
 )عن العبري ة، ترجمة المركز( موقع "تيك ديبكا" األمني

 30/4/6073، 6797 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 " شييدا فمسطينيا في سورية منذ اندالع الثورة 1267العمل من أجل سوريا": " مجموعة" 40
اف "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سورية" أكدت ، أف 2/5/2013، المركز الفمسطيني لإلعالمذكر 

 ا استشيدوا منذ اندالع الثورة السورية، فيما تـ تشريد عشرات اآلالؼ.الجئا فمسطنيي 1267
ونقمت المجموعة في بياف ليا اليوـ مناشدة وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 

مشيرة )األونروا( كؿ األطراؼ إليقاؼ المعاناة اإلنسانية التي يتسّبب بيا النزاع في سورية، وحؿ الخالفات، 
 .إلى أف "الالجئيف الفمسطينييف في سورية يتعّرضوف لمقتؿ واإلصابة والتشّرد بأعداد أكثر مف قبؿ

، اليوـ األربعاء، واليوميف الماضييف، واإستشيد فمسطينييف 7أف ، 2/5/2013، القدس، القدس وأضافت
 .جراء استمرار القصؼ واليجمات عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا

 
 ىان ألفا خارج حدودوخمسو  ..ةتم تشريدىم داخل سوري فمسطينيألف الجئ  300:  حمودطارق  41

أنتجت حالة الصراع الدائر بيف النظاـ السوري الرسمي والمعارضة المسمحة، حالة : أحمد المصري-غزة
في سورية، األمر  مأساوية عمى أحواؿ الالجئيف الفمسطينييف واستيدافا مباشرا لمخيماتيـ التي يقطنوف بيا

الذي خمؼ المئات مف الضحايا والجرحى والمفقوديف، إضافة إلى فتح ىجرة جديدة ىربًا مف نيراف الحرب 
 المستعرة والتي ال ناقة ليـ أو جمؿ فييا.

آخر ما أوردتو وسائؿ اإلعالـ نقؿ عمى لساف وكالة "األونروا" الدولية في سوريا، قالت فيو إف عممية تشريد 
تجري في بعض المخيمات لالجئيف الفمسطينييف، وأف الالجئيف يتعرضوف لمقتؿ والتشريد بأعداد جماعي 

آالؼ الجئ شردوا بعد سيطرة مسمحيف عمى مخيـ  6أكبر مف بداية الصراع المسمح، فيما أشارت إلى أف 
 عيف التؿ القريب مف مدينة حمب.
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السورية، نتيجة الصراع السوري الداخمي الجاري، وقدرت الوكالة الدولية، أعداد الميجريف مف المخيمات 
الجئ فمسطيني تـ تشريدىـ داخؿ سوريا، في وقت أف أعماؿ العنؼ لـ تتوقؼ ضدىـ، رغـ  235.000بػ

 كؿ النداءات التي أطمقت في ىذا السياؽ.
أف  وأكد منسؽ مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية ومقرىا العاصمة البريطانية لندف طارؽ حمود،

حالة الصراع السوري واالشتباؾ المستمر بيف قطب النظاـ والمعارضة قد أفرز نتائج وخيمة عمى المخيمات 
 الفمسطينية.

إف وجود المجاف األمنية التابعة لمجبية الشعبية القيادة العامة في المخيمات يعد سببا  وقاؿ حمود لػ"فمسطيف":
ظـ األطراؼ إلى أف تكوف المخيمات الفمسطينية بعيدة عف لمتوتير داخؿ المخيمات، في وقت كاف تسعى مع

وشدد حمود عمى أف الحرب الدائرة بيف النظاـ والمعارضة، أسست ليجرة ثانية لالجئيف  أوج الصراع.
، وخمؼ أعدادا أكبر مما نقمتو وكالة "أونروا" في حديثيا بصورة تقدر بػ 1948الفمسطينييف بعد ىجرة عاـ 

 ؿ سورية فقط.ألؼ ميجر، داخ 300
في  5ألفا في لبناف، و 35وأضاؼ أف مف بيف مجموع الميجريف خمسيف ألفا خارج حدود سورية، منيـ 

في مصر، والمئات ممف وصؿ إلى تركيا، وليبيا، أو دوؿ أوروبا، أو بعض الدوؿ  7إلى  6األردف، و
 األخرى في المنطقة.

مخيما في  12وخمسيف ألؼ نسمة، يتوزعوف عمى ويقدر عدد الالجئيف الفمسطينييف في سوريا بستمائة 
شييد،  1200الدولة، استشيد منيـ منذ بداية األحداث السورية الجارية وفقا لممنظمات المختصة أكثر مف 

 واآلالؼ مف الجرحى.
 2/5/2013، فمسطين أون الين

 
  "قدس برس": االحتالل تجاوز "تبادل األراضي" وفرض أمرًا واقًعالع التفكجي 42

أكد الدكتور خميؿ التفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات دس المحتمة: الق
العربية، أف قضية تبادؿ األراضي بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، والتي وافؽ عمييا الوفد العربي 

عمى األرض لوجود بعض خالؿ لقائو مع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري، ىي "ليست واردة عممًيا 
 الحقائؽ التي فرضيا االحتالؿ".
( أف "موضوع تبادؿ االراضي كاف واردا 5|1لػ "قدس برس" األربعاء ) وأوضح التفكجي في تصريحات

، ولكف االحتالؿ ببناء الجدار وبسياسية التطيير 2001باإلمكاف قبؿ إقامة االحتالؿ اإلسرائيمي لمجدار عاـ 
في منطقة األغوار، باإلضافة لتأكيده عمى أف الجدار ىو حدود لمدينة القدس التي  العرقي التي يمارسيا

لف تسري عمى األرض  242يعتبرىا عير قابمة لمتقسيـ، يؤكد بأف قضية االنسحاب وفؽ القرار الدولي 
 لطبيعة ىذه الحقائؽ".

 1/5/2013قدس برس، 
 

 
 ي"وقف رافض لع "مبادلة األراضتدعو "األمة" إلعالن م في الخارج فمسطين عمماءىيئة  43
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قضت بقبوؿ مبدأ مبادلة  انتقدت "ىيئة عمماء فمسطيف في الخارج" بشدة المبادرة العربية التي: بيروت
الفقيي لعمماء األمة اإلسالمية الذي اعتبر أرض فمسطيف  األرض مع االحتالؿ اإلسرائيمي، مشيرة إلى الرأي

  .التنازؿ عنيا كاممة ال يجوز ألحد
المحتمة كميا .. واألراضي التي  ( إف "فمسطيف1/5اؿ بياف صدر عف الييئة، تمقتو "قدس برس" األربعاء )وق

إسالمية ال يجوز ألحد التنازؿ عنيا ميما كانت صفتو"،  يحتميا الصياينة مف غير فمسطيف، كميا أرض
 ة مف أصميا لما فييا مففوضر عمى ذلؾ الرأي الفقيي فإف "فكرة التبادؿ تعتبر م مشددة عمى أنو وبناء

 ."التفريط والتنازؿ
في المنافي المختمفة، أف "أي  وأعمنت الييئة، التي تمثؿ المئات مف الفقياء والعمماء الشرعييف الفمسطينييف

المحتمة ال يمثؿ الشعب الفمسطيني واألمة اإلسالمية"،  شخص أو فئة أو جية تتنازؿ عف الحقوؽ واألراضي
 ."الجياد والتضحية ىو السبيؿ إلى تحرير فمسطيف وجميع األراضي المغتصبة مؤكدة عمى أف "طريؽ

وفصائمو ومنظماتو، إلى إعالف  ودعت "ىيئة عمماء فمسطيف في الخارج" في بيانيا "أبناء الشعب الفمسطيني
 ."يفرط بأرض فمسطيف المباركة موقؼ واضح وحاسـ رافض ألّي اتفاٍؽ أو موقؼٍ 

وحدىـ، بؿ ىي لألمة  بيانيا عمى أف "أف أرض فمسطيف ليست لمفمسطينييفوأكدت الييئة في ختاـ 
والدفاع عنيا والوقوؼ في وجو مشاريع التفريط  اإلسالمية جمعاء وتقع عمى عاتقيـ مسؤولية الحفاظ عمييا

 ."بيا والتنازؿ عنيا
 1/5/2013قدس برس، 

 
  اء الشيداء: تعيدات السمطة بعدم مالحقة االحتالل تفريط بدمالخفشفؤاد  44

راـ اهلل: اعتبر الناشط الحقوقي ومدير مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" فؤاد الخفش، 
تصريحات وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي القاضية بعدـ التوجو لألمـ المتحدة دفعًا لعممية 

حمدية، وضوء أخضر لالحتالؿ لمتمادي  السالـ، تضييعًا حقيقيًا لدماء الشييديف عرفات جردات وميسرة أبو
  في قتؿ الفمسطينييف.

(، أنو "ال قيمة تذكر لصفة فمسطيف دولة مراقب في 5|2) وقاؿ الخفش في بياف تمقتو "قدس برس" الخميس
األمـ المتحدة ما لـ تستخدـ ىذه الصفة في محاسبة االحتالؿ، وأف ليس مف حسف النوايا قتؿ الفمسطينييف 

توطنيف ومصادرة األراضي ومقابمة كؿ ذلؾ بمبادرة حسف نية". مطالبًا السمطة بالعودة عف ىذه وعربدة المس
المبادرة "ورفع شكاوي ضد االحتالؿ االسرائيمي ومحاسبتو عمى جرائمو المتكررة في األراضي الفمسطينية 

 المحتمة".
 2/5/2013قدس برس، 

 
  األسباطمن باب  ألقصى""ااقتحام  إلىمؤسسة األقصى: جماعات ييودية تدعو  45

إف جماعات ييودية تطمؽ عمى  30/4/2013في بياف ليا الثالثاء ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“قالت 
أطمقت حممة دعت مف خالليا الى اقتحاـ جماعي لممسجد ” مجمس منظمات مف أجؿ الييكؿ“نفسيا 

االربعاء القادـ وفؽ  -يوـ الثالثاء-يمةوذلؾ ل -أحد أبواب المسجد االقصى –االقصى مف قبؿ باب االسباط 
الستكماؿ احتالؿ شطري مدينة القدس ومف  46، وذلؾ بالتزامف مع الذكرى الػ  8/5/2013-7تاريخ 
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يـو ”ضمنو المسجد األقصى، حيث يطمؽ االحتالؿ احتفاالت رسمية وشعبية في ىذا اليـو تحت اسـ 
 القدس/يـو توحيد القدس.

مف مثؿ ىذا االقتحاـ وكؿ اقتحاـ لممسجد االقصى، لكنيا نّبيت اف اختيار ” مؤسسة االقصى“حّذرت و 
المنظمات الييودية القتحاـ االقصى مف جية باب االسباط، ياتي ضمف سياؽ تصعيد االحتالؿ واذرعو 
لمحاولة فرض واقع جديد في المسجد االقصى، األمر الذي يستدعي التنبو الشديد مف جية، والعمؿ عمى 

نقاذه مف التصدي ل مثؿ ىذه االقتحامات مف جية أخرى، بؿ والعمؿ عمى الدفاع وحفظ حرمة االقصى وا 
 براثف االحتالؿ، وىو واجب االمة كميا .

 1/5/2013مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم، 
 

 جدار الفصل العنصري جنوب طولكرم مسارتعديل  46
يذ قرار قضائي صادر عف المحكمة العميا اإلسرائيمية شرعت قوات االحتالؿ، في تنف :مراد ياسيف -طولكـر 

، والقاضي بتعديؿ مسار جدار الفصؿ العنصري الذي يقطع أوصاؿ قرى الكفريات بمدينة 2004عاـ 
 طولكـر شماؿ الضفة الغربية المحتمة.

شعبية وأكد رئيس مجمس قروي جبارة عوني عودة، أف بدء تنفيذ القرار بأنو انتصار لمعدالة ولمجيود ال
 والقانونية التي بذلت لسنوات، وأنو سيخفؼ مف معاناة قرى جنوب طولكـر مف الجدار.

وقاؿ إف تطبيؽ القرار تأخر لثماف سنوات عف قرار المحكمة في ظؿ مماطمة سمطات االحتالؿ في تنفيذه، 
 إال أنيا اضطرت لتنفيذه رغـ كؿ المماطمة.

لة األسالؾ الشائكة والجدار والبوابة التي كانت تغمؽ بيا القرية وأضاؼ أف "آليات االحتالؿ شرعت اليـو بإزا
 ."1948، في الوقت الذي أقامت فيو جداًرا جديًدا بمحاذاة األراضي المحتمة عاـ 753وتحمؿ رقـ 

 2/5/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ميددة بالمصادرة لصالح جدار الضم والتوسع غرب بيت لحم بتير بمدةأراضي  47
بدعوى حماية القطار, فقد اثار قرار جيش االحتالؿ اقامة جدار عمى اراض بمدة بتير الزراعية  :ت لحـبي

غرب بيت لحـ غضب االىالي الذيف تقدموا باعتراض الى المحكمة العميا االسرائيمية وطالبوا بضرورة وقؼ 
لػ معا اف  في البمدة ة الجداررئيس لجن عميافغساف واوضح  القرار الذي ييدد بمصادرة اراضييـ الزراعية.

اليوـ بحضور مندوب عف جيش االحتالؿ ووفد مف اىالي البمدة،  جمسة المحكمة العميا االسرائيمية عقدت
والمحامي الياس ناصر الذي يترافع بالقضية، ومحامي سمطة الطبيعة، ومحامي مف جمعية اصدقاء 

 االرض.
حماية مرور القطار مف والى تؿ ابيب، وبأف االرض تتبع واضاؼ عمياف أف الجيش قدـ طمبو لمعميا بحجة 

وقاؿ عمياف لػ معا اف المحامي ناصر اوضح  لمدينة القدس ويحؽ لمجيش االسرائيمي السيطرة عمييا.
 لممحكمة بأنو يمكف وضع كاميرات مراقبة بدؿ اقامة جدار لحماية أمف القطار الذي يمر مف اراض البمدة.

 2/5/2013 ،وكالة معًا اإلخبارية
 
  / أبريلمعتقل خالل نيسان 259شيداء و أربعة مركز أحرار: 48
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شيداء واعتقاؿ  4أفاد التقرير الشيري الصادر عف مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، بارتقاء 
 مواطف في األراضي الفمسطينية خالؿ شير نيساف/ ابريؿ الماضي. 259

شر، اليوـ األربعاء، أف مدينة الخميؿ كاف ليا النصيب األكبر مف وأوضح مركز أحرار، في تقريره الذي ن
حالة اعتقاؿ، أما مدينة القدس المحتمة، والتي تأتي في المرتبة الثانية مف  94االعتقاالت، حيث تمت فييا 
 حالة اعتقاؿ. 42حيث عدد المعتقميف، فشيدت 

 1/5/2013، فمسطين أون الين
 
 خطوة لمسيطرة عمى البمدة القديمة وتيويد القدس" االستيطاني مشروع "القطار اليوائيخبراء:  49

قاؿ فخري ابو دياب عضو لجنة الدفاع عف أراضي وعقارات سمواف أف رئيس بمدية االحتالؿ  :القدس
 .2015بالقدس اعمف أف مشروع "القطار اليوائي" سيكوف جاىزا خالؿ عاـ 

نقطة االنطالؽ مف جبؿ الزيتوف باتجاه البمدة القديمة واعتبره أبو دياب مشروع تيويدي جديد، حيث ستكوف 
 وصوال الى حائط البراؽ، وثـ الى باب الخميؿ باتجاه محطة الحافالت المركزية بالقدس الغربية.

شخص سيتمكنوف مف  6000مف جيتو قاؿ الباحث أحمد صب لبف المختص بشؤوف االستيطاف أف قرابة 
 ساعة لموصوؿ الى منطقة حائط البراؽ.استخداـ قطار الكابؿ اليوائي في ال

وقاؿ: "اف ىذا المشروع يأتي لتعميؽ خطوات السيطرة االسرائيمية عمى محيط البمدة القديمة وىو خطوة 
 جديدة تضاؼ الى خطوات تيويد مدينة القدس العربية.

 2/5/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 
 ى خط التحديداالحتالل يطمق النار شرق رفح وخان يونس وانتشار عم 50

فتح جنود االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزوف داخؿ أبراج ونقاط مراقبة عسكرية إسرائيمية منتشرة : محمد الجمؿ
عمى خط التحديد شرؽ محافظتي خاف يونس ورفح نيراف أسمحتيـ الرشاشة تجاه مزارع ومنازؿ وأراض 

 مفتوحة، فجر وصباح أمس.
المنتشرة عمى طوؿ خط التحديد عددا مف قنابؿ اإلنارة في سماء المنطقة،  وأطمقت أبراج المراقبة اإلسرائيمية

 ليمة أوؿ مف أمس، في الوقت الذي حمقت فيو طائرات حربية واستطالعية بكثافة في سماء المنطقة.
وبالتزامف مع إطالؽ النار تجاه المزارعيف واصمت قوات االحتالؿ انتشارىا عمى طوؿ خط التحديد، بعد أف 

عمى أعداد مف الدبابات وناقالت الجند المصفحة متمركزة قبالة القرى واألحياء الشرقية لممحافظتيف،  أبقت
 خاصة في محيط معبري كـر أبو سالـ و"صوفاه".

 2/5/2013، األيام، رام اهلل
 
 نيسان/ أبريلاعتداء لالحتالل ومستوطنيو خعالل  90 :مركز المعمومات لشؤون الجدار واالستيطان 51

( اعتداء نفذتيا 90اهلل: رصد التقرير الشيري الصادر عف مركز المعمومات لشؤوف الجدار واالستيطاف )راـ 
 .2013سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي وقطعاف المستوطنيف خالؿ شير نيساف 

وأوضح المركز في تقرير صحافي، أمس، أف االعتداءات توزعت عمى كافة المحافظات بيف إخطارات 
 ء واالعتداء عمى الممتمكات الزراعية.باليدـ واالخال
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وفيما يتعمؽ باعتداءات االحتالؿ في القدس، أوضح التقرير أف سمطات االحتالؿ شرعت بشؽ طريؽ 
وحدة استيطانية جديدة عمى اراضي  3000" لبناء Cاستيطاني ضمف مخطط إلقامة الحي االستيطاني "

خاصة لكبار السف الييود، في حيف واصمت لمشير  وحدة سكنية 50جبؿ ابو غنيـ، كما وافقت عمى بناء 
الثاني عمى التوالي تدمير اآلثار اإلسالمية في ساحة البراؽ، باإلضافة لالعتداء المتكرر عمى العائالت 

 والممتمكات والمحاؿ التجارية وحرمة المسجد األقصى المبارؾ.
في  8في القدس،  14ار الشمالية، حالة ىدـ في األغو  18( عممية ىدـ توزعت عمى 45وسجؿ التقرير )

 في بيت لحـ، وحالة ىدـ واحدة في محافظة جنيف. 4الخميؿ، و
إخطار إلخالء عائالت  100( اخطارًا توزعت عمى 120وبمغ عدد إخطارات اليدـ والترحيؿ ليذا الشير )

ت في إخطارا 8إخطارات في الخميؿ، و 10تسكف مناطؽ الحمامات والمالح والبيضاء في طوباس، و
خطاريف في بمدة نحاليف في بيت لحـ.  مضارب عيف الحموة في األغوار الشمالية، وا 

وتوقؼ التقرير عند االرتفاع في وتيرة استيداؼ الشجرة صاحبة التاريخ والشاىد الدائـ عمى جرائـ االحتالؿ 
قوات ( شجرة قطعت منيا 2057وقطعاف مستوطنيو حيث بمغ عدد األشجار المقطوعة ليذا الشير )

 شجرة توزعت عمى مناطؽ عرابو في جنيف، وبيت دجف في نابمس، والظاىرية في الخميؿ. 1550االحتالؿ 
يتواصؿ وليظير لمعمف حمقة جديدة  اإلسرائيميوحوؿ اعتداءات المستوطنيف قاؿ التقرير إف مسمسؿ االرىاب 

س المسيحية في فمسطيف بعد مف أشكاؿ العنصرية التي يبتدعيا قطعاف المستوطنيف باستيدافيـ لمكنائ
فوقيا، ومسجدي  اإلسرائيميأخواتيا المساجد كما جرى عند اقتحاـ كنيسة بمدة الطيبة في راـ اهلل ورفع العمـ 

بالؿ بف رباح وصالح الديف االيوبي في بمدة تقوع، ومسجد حميمة السعدية في جنيف، باإلضافة لالعتداء 
ية، واختطاؼ الشاب خالد جمعة مف قرية مريحية في محافظة مواطنًا في الضفة الغرب 19الجسدي عمى 
مركبات في قرية دير جرير في محافظة راـ اهلل، وتسميـ بئر مياه في بمدة يطا في محافظة  10جنيف وحرؽ 

 الخميؿ.
 2/5/2013، األيام، رام اهلل

 
 مواجيات بين الفمسطينيين والمستوطنين برام اهلل 52

اطنيف بجروح، خالؿ تصدييـ لمجموعات مف المستوطنيف اقتحمت قرية أصيب عدد مف المو : راـ اهلل
 "بيتممو" شماؿ غرب مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية، اليوـ األربعاء.

وأفادت مصادر محمية في البمدة، بأف المستوطنيف اقتحموا القرية، وقاموا بكتابة شعارات عنصرية عمى أحد 
كف المواطنيف تصدوا ليـ قبؿ أف يتدخؿ جيش االحتالؿ ويخرجيـ مف المنازؿ، وحاولوا اقتحاـ المنازؿ، ل

 وأوضحت المصادر، أف إصابات المواطنيف وصفت ب"الطفيفة والمتوسطة". المكاف.
 2/5/2013، الشرق، الدوحة

 
 
 
 ألف متعطل عن العمل في الضفة الغربية وغزة 256اإلحصاء الفمسطيني:  53

ر أصدره عشية عيد العماؿ عف جممة مف المؤشرات والبيانات كشؼ جياز اإلحصاء الفمسطيني في تقري
اإلحصائية المتعمقة بواقع العماؿ في األراضي الفمسطينية موضحًا أف معدؿ البطالة بيف األفراد المشاركيف 
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% لإلناث، 33% لمذكور و21ألؼ متعطؿ عف العمؿ(  256% )23سنة فأكثر بمغ  15في القوى العاممة 
ألؼ متعطؿ عف  115ألفا في حيف بمغ العدد  141يف عف العمؿ في الضفة الغربية منيـ عدد المتعطم

% 50% لمذكور و27سنة فأكثر؛  15% مف المشاركيف في القوى العاممة 31العمؿ في قطاع غزة وتشكؿ 
 لإلناث.

ذكور % لم69% في فمسطيف 44سنة بمغت أكثر مف  15وأشار التقرير الى أف نسبة القوى العاممة لألفراد 
% 19% لمذكور و71%؛ 46% لإلناث، أما في الضفة الغربية فقد بمغت نسبة المشاركة حوالي 17و

% لإلناث وأف 15% لمذكور و65%؛ 40لإلناث، في حيف بمغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 
 نسبة مشاركة الرجاؿ في القوى العاممة أكثر مف أربعة أضعاؼ مشاركة النساء.

  30/4/2013، زي لالحصاء الفمسطينيالجياز المرك
 

لغاء لميوية الفمسطينية" باألردنالدستوري الوطني" 54  : الكونفدرالية مشروع لموطن البديل وا 
أكػػػػد الحػػػػزب الػػػػوطني الدسػػػػتوري رفضػػػػو المطمػػػػؽ ألي شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ التػػػػداخؿ األردنػػػػي  :الغػػػػد –عمػػػػاف 

 ؿ معبرا لتنفيذ مؤامرة الوطف البديؿ في المممكة".الفمسطيني، فيما اعتبر أف دعوات تطبيؽ الكونفدرالية "تشك
نقطػػة، عػرض فييػا مخػاطر دعػػوات الكونفدراليػة، قػائال إّف عالقػػة  22وأوجػز الحػزب موقفػو ببيػػاف أمػس، فػي 

الكونفدرالية ال تكوف إال بيف الدوؿ ذات السيادة وىي أضعؼ أنواع الوحػدة بػيف الػدوؿ، وغالبػّا مػا تنتيػي الػى 
 االنفصاؿ.

النيائيػػة واسػػتحقاقاتيا،  أف طػػرح ىػػذه العالقػػة بيػػذا الوقػػت سػػيدفع فيػػو األردف "ثمنػػًا باىظػػا لممفاوضػػاتورأى 
لتعّمقيا بقضايا جوىرية كالحدود والسػيادة وعػودة الالجئػيف والقػدس"، مضػيفا إف المطمػوب تحميػؿ األردف ىػذا 

 ب والمسمميف.الثمف لقضية العرب المركزية والصراع التاريخي لقضية مقّدسة عند العر 
ورأى الحزب أف ىذا الشكؿ مف الوحدة "يعد معبرا لتنفيذ مػؤامرة الػوطف البػديؿ والدولػة البديمػة، ولكػف بأسػموب 

 إلػػىاألرض األردنيػػة باعتبارىػػا جػػزءا مػػف دولػػة الوحػػدة، إضػػافة  إلػػىطبيعػػي، عبػػر ترحيػػؿ وطػػرد الفمسػػطينييف 
كاف". كمػػا رأى فػػي الكونفدراليػػة امتػػدادا لييمنػػة ونفػػوذ تفريػػغ األرض الفمسػػطينية بحكػػـ االنتقػػاؿ الطبيعػػي لمسػػ

سرائيؿ مف جية، والعالقة األردنية  إلىاالحتالؿ اإلسرائيمي  األردف لتشابؾ العالقة بيف سمطة الحكـ الذاتي وا 
وبػػػيف أف الكونفدراليػػػة سػػػتعمؿ عمػػػى تحويػػػؿ جيػػػة الصػػػراع ليكػػػوف بػػػيف األردف  الفمسػػػطينية مػػػف جيػػػة أخػػػرى.

مػػف أف يكػػوف بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف الزدواجيػػة القػػرارات الصػػادرة عػػف ىػػذه الوحػػدة  وفمسػػطيف، بػػدال
 وتشابكيا مع االحتالؿ اإلسرائيمي.

 6/5/6073الغد، عمان، 
 

 عن الطعام لإلفراج عنيم اإضراب ؤونبدي اإلسرائيميةسجون الن في واألردني األسرى 55
 إضػػرابيـاليػػـو  اإلسػػرائيمياألردنيػػوف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ يبػػدأ األسػػرى : اييػػاب مجاىػػد -الدسػػتور  -عمػػاف 

 عنيـ وتحقيؽ مطالبيـ. باإلفراجالمفتوح عف الطعاـ لممطالبة 
 عنيـ. باإلفراج أسيرا 26والذي يقدر عددىـ بنحو  األسرىويطالب 

بشػكؿ دوري كما طالب األسرى بترتيب زيارات دوريػة ومسػتمرة لػذوييـ، وقيػاـ السػفير األردنػي بزيػارة األسػرى 
واالسػػػتماع إلػػػى مطػػػالبيـ، إضػػػافة إلػػػى الكشػػػؼ الطبػػػي العاجػػػؿ عمػػػى جميػػػع األسػػػرى األردنيػػػيف حيػػػث يعػػػاني 

 بعضيـ مف كثير مف األمراض.
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 6/5/6073الدستور، عمان، 
 

 الجيش المبناني يعتقل إسرائيميا تسمل إلى لبنان :"المنار" فضائية 56
ابعػة لحػزب اهلل، أف الجػيش المبنػاني اعتقػؿ إسػرائيميا قفػز فػوؽ ذكػرت فضػائية "المنػار" المبنانيػة الت: ػػرب48عػػ

السػياج الحػػدودي بػػالقرب مػػف بمػػدة رأس النػػاقورة ودخػػؿ األراضػي المبنانيػػة، مشػػيرة إلػػى أف أفػػراًدا مػػف مخػػابرات 
الجػػػيش يقومػػػوف باسػػػتجوابو فػػػي الوقػػػت الحػػػالي، فيمػػػا أكػػػد الجػػػيش اإلسػػػرائيمي تسػػػمؿ شػػػخص مجيػػػوؿ اليويػػػة 

 ناني.لمجانب المب
عامػا،  34وأبمغ مسؤوؿ أمني لبناني لـ يػذكر اسػمو فضػائية "المنػار" أف اإلسػرائيمي المعتقػؿ يبمػغ مػف العمػر 

 ولـ تعرؼ بعد أسباب تسممو لألراضي المبنانية.
مف جانبو، قاؿ الجيش اإلسرائيمي إف شخصا مجيوؿ اليوية عبر في حوالي الساعة الثالثة مف عصػر اليػـو 

 قرب بمدة رأس الناقورة، مضيفا أنو أبمغ قوات "اليونيفيؿ" عف الحادث.السياج الحدودي 
 7/5/6073، 48عرب 

 
 الدولية تجاه الشعب الفمسطيني التنفيذ التزاماتي "إسرائيل"مرسي يدعو لمضغط عمى  57

ليػػة بتنفيػػذ التزاماتيػػا الدو  "إسػػرائيؿ"شػػدد الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي عمػػى أىميػػة قيػػاـ  ”:الخمػػيج“ -القػػاىرة 
تجػػاه الشػػعب الفمسػػطيني، بمػػا يييػػئ الظػػروؼ المالئمػػة لمتوصػػؿ إلػػى تسػػوية عادلػػة وشػػاممة ودائمػػة تحفػػظ لػػو 

 حقوقو المشروعة.
جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ لقػػاء مرسػػي رئيسػػة لجنػػة االسػػتخبارات بمجمػػس الشػػيوخ األمريكػػي السػػيناتور دايػػاف فاينسػػتايف 

بي تشامبميس والنائبيف داتش روبرسبرغر ومايؾ عمى رأس وفد مف الكونغرس األمريكي ضـ السيناتور ساكس
. وتنػػػاوؿ المقػػػاء األوضػػػاع فػػػي الشػػػرؽ 30/4/2023 رودغػػػرز، وذلػػػؾ خػػػالؿ زيػػػارة الوفػػػد لمقػػػاىرة أوؿ أمػػػس

األوسط وبخاصًة فػي مػا يتعمػؽ بالتسػوية، وجيػود مصػر لتثبيػت وقػؼ إطػالؽ النػار فػي غػزة، وسػبؿ التعامػؿ 
 يود المصرية لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية. مع الخروقات المتكررة، فضاًل عف الج

 6/5/6073الخميج، الشارقة، 
 

 العربية تبحث نتائج زيارة واشنطن وتعديل مبادرة السالمالدول جامعة  58
نبيؿ العربي ورئيس لجنة مبادرة السػالـ  د.يجري األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية : أحمد عبداهلل )القاىرة( 

رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الخارجيػػة القطػػري مشػػاورات مكثفػػة لعقػػد اجتمػػاع طػػارئ لمجنػػة  حمػػد بػػف جاسػػـ آؿ ثػػاني
وقػػاؿ مصػػدر مسػػؤوؿ باألمانػػة العامػػة لمجامعػػة العربيػػة إف المجنػػة  المتابعػػة فػػي غضػػوف األيػػاـ القميمػػة المقبمػػة.

وزيػػػر  سػػػوؼ تبحػػػث بنػػػدا واحػػػدا يتعمػػػؽ بنتػػػائج اجتماعػػػات واشػػػنطف التػػػي أجراىػػػا الوفػػػد الػػػوزاري العربػػػي مػػػع
خاصػة فيمػا يتعمػؽ بػإجراء تعػديالت عمػى بعػض بنػود  الخارجية األمريكػي جػوف كيػري ونائػب الػرئيس بايػدف،

سرائيؿ.  مبادرة السالـ العربية وخاصة فيما يتعمؽ بمبادلة أراضي بيف الفمسطينييف وا 
 6/5/6073عكاظ، جدة، 

 
 األمن المصرية تضبط نفقا لتيريب سيارات إلى قطاع غزة سمطات 59
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ضبطت أجيزة األمف المصرية أمس نفقا كبيرا عمى الحػدود بػيف مصػر وقطػاع «: الشرؽ األوسط» -قاىرة ال
مجيػز لتيريػػب السػيارات عمػػى بعػػد »غػزة )شػػرؽ الػبالد(. وقػػاؿ مصػدر أمنػػي فػي شػػبو جزيػػرة سػيناء إف النفػػؽ 

طينييف فمسػػػػ 7كمػػػػا ألقػػػػت السػػػػمطات المصػػػػرية القػػػػبض عمػػػػى «. متػػػػر مػػػػف خػػػػط الحػػػػدود الشػػػػرقية بػػػػرفح 700
وبحوزتيـ أجيزة اتصاؿ ومبالغ مالية أجنبية أثناء محاولة لتيريب بضائع بالقرب مف فتحة نفػؽ أخػرى داخػؿ 

 أحد األحواش بحي البراىمة بمدينة رفح الحدودية، وقامت عناصر الميندسيف العسكرييف بتدمير النفقيف.
 6/5/6073الشرق األوسط، لندن، 

 
 األمم المتحدة في شرقي القدس تخصيص جزء من تبرع الكويت لدعم 60

المتحدة والمنظمات الدولية السػفير ضػرار رزوقػي أمػس  األمـكونا: قاؿ مندوب الكويت الدائـ لدى  -جنيؼ 
 األمػـمخصص لدعـ مكتب  اإلنسافالمتحدة لحقوؽ  األمـمفوضية  إلىجزءا مف تبرع  الكويت الطوعي  أف

 المتحدة في القدس الشرقية.
المتحػدة السػػامية  األمػـالكويتيػػة  عقػب لقائػو مػع مفوضػػة  األنبػاءوقػي فػػي تصػريح لوكالػة السػفير رز  وأضػاؼ
الكويت تريد مػف خػالؿ ىػذا الػدعـ فػي القػدس الشػرقية توجيػو رسػالة واضػحة  إفنافي بيالي " اإلنسافلحقوؽ 

طبيػػػؽ لت وأيضػػػاالمتحػػػدة ىنػػػاؾ واف المجتمػػػع الػػػدولي حاضػػػر لمسػػػاعدة الفمسػػػطينييف  األمػػػـبتعزيػػػز حضػػػور 
 الشرعية الدولية".

اآلف فػػي مجػػاؿ احتػػراـ  إلػػى إسػػرائيؿمباحثاتػػو مػػع بػػيالي كشػػفت "عػػدـ وجػػود خطػػوات جػػادة مػػف  أف وأوضػػح
العربية التي تحتميا ولكننا مازلنا نأمؿ في مساعدة مف المفوضػية  األراضيفي  اإلنسافوتحسيف حالة حقوؽ 

 المستوطنات غير القانونية". في مجاالت متعددة منيا عمى سبيؿ المثاؿ تجميد بناء
 6/5/6073السياسة، الكويت، 

 
 إلى قطاع غزة المقدمة من السعودية الطبية وصول الدفعة الثالثة من المساعدات 67

، إلػػى مطػػار العػػريش الػػدولي الرحمػػة الثالثػػة مػػف 2/5/2023 وصػػمت، يػػـو األربعػػاء: أيمػػف قنػػاوي - القػػاىرة
ش الػدولي، لنقػؿ المسػاعدات الطبيػة السػعودية المقدمػة إلػى قطػػاع الجسػر الجػوى بػيف السػعودية ومطػار العػري

 غزة.
أطنػػاف مػػف األدويػػة  8وقػػاؿ الػػدكتور طػػارؽ خػػاطر، وكيػػؿ وزارة الصػػحة بشػػماؿ سػػيناء، إف الرحمػػة تقػػؿ نحػػو 

وقػد سػبؽ  والمستمزمات الطبية، جرى تفريغيا ونقميا إلى ميناء رفح البرى والتنسيؽ إلدخاليػا إلػى قطػاع غػزة.
وأوؿ أمػػس، وصػػوؿ الػػدفعتيف األولػػى والثانيػػة، وتػػـ إدخاليمػػا إلػػى قطػػاع غػػزة وتسػػميميما لػػوزارة الصػػحة  أمػػس

 الفمسطينية في القطاع.
 7/5/6073الشرق، الدوحة، 

 
 ىذيان سياسي 67حدود  إلى "إسرائيل"مشروع انسحاب  دتع إيران 66

د الجامعػػة العربيػػة عمػػي انسػػحاب مػػع وفػػ األميركػػياالتفػػاؽ  إيػػرافاعتبػػرت : محمػػد صػػالح صػػدقياف –طيػػراف 
 نوع مف اليذياف السياسي. 67 أراضيمف  إسرائيؿ
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وفد الجامعة العربية مع وزير الخارجية  إليوعمي الريجاني تعميقًا عمي ما توصؿ  الشورىوقاؿ رئيس مجمس 
قػوؽ الشػعب ح تأخػذلػـ  ألنيػا األيػاـتتالشػي مػع مػرور  أف"جربنا مثؿ ىػذه المشػاريع التػي لػـ تمبػث  األميركي

 الفمسطيني بنظر االعتبار".
"مثػؿ ىػذه الخطػوة ربمػا جػاءت مػف اجػؿ  أفورأي بعد لقاءه رئيس مجمس الشعب السوري محمد جياد المحػاـ 

 نعمػػػـ اآلف لمػػػاذا كػػػؿ ىػػذا الضػػػجيج بشػػػاف سػػػورية. أننػػا إلػػػىالفتػػػًا  "إسػػػرائيؿ"تخفيػػؼ الضػػػغوط التػػػي تواجييػػا 
 نو "عبثي وال يحقؽ حقوؽ الشعب الفمسطيني.عف عدـ تفاؤلو ليذا المشروع ال وأعرب

 6/5/6073الحياة، لندن، 
 

 لع"قدس برس": "مبادلة األراضي" خطوة في طريق تصفية القضية الفمسطينية السناوي 63
القػاىرة ػ خدمػػة قػػدس بػػرس: رأى رئػيس تحريػػر صػػحيفة /العربػي/ الناصػػرية فػػي مصػر عبػػد اهلل السػػناوي فػػي 

أف التعػػديالت التػػي أدخميػػا الوفػػد الػػوزاري العربػػي إلػػى الواليػػات المتحػػدة تصػػريحات خاصػػة لػػػ "قػػدس بػػرس"، 
األمريكية عمى مبادرة السػالـ العربيػة، والتػي جػاءت بعػد وقػت طويػؿ مػف نسػياف المبػادرة وعػدـ إدراجيػا حتػى 

ية عمى جدوؿ القمـ العربية، تشػير إلػى وجػود تفاىمػات أمريكيػة يجػري االعػداد ليػا لتصػفية القضػية الفمسػطين
 واالجياز عمى المقاومة.

وأضػػاؼ: "مػػع ىػػذا التعػػديؿ الػػذي يمغػػي االعتػػراض عمػػى االسػػتيطاف وعمػػى حػػؽ العػػودة، بػػؿ ويشػػرع لمتػػوطيف 
وربما لمشاريع أخرى أكثػر خطػرا عمػى القضػية الفمسػطينية، يمكػف الوصػوؿ إلػى نتيجػة أف الخطػة تيػدؼ فػي 

 جوىرىا لتصفية القضية الفمسطينية".
 7/5/6073قدس برس، 

 
 برس": واشنطن و"إسرائيل" لن يتنازال عن شبر تم احتاللو من فمسطين قدساليمباوي لع" 64

أكػد الناشػط اإلسػالمي المصػري د. كمػاؿ اليمبػاوي فػي تعميػؽ عمػى مبػادرة الوفػد القػاىرة ػ خدمػة قػدس بػرس: 
الواليػػػات المتحػػػػدة الػػػوزاري العربػػػي بامكانيػػػة مبادلػػػػة األراضػػػي الفمسػػػطينية لقػػػػاء التقػػػدـ فػػػي مسػػػػار التسػػػوية: "

واالحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي ال يمكػػػف أف يتنػػػازلوا عػػػف جػػػزء مػػػف األرض التػػػي احتموىػػػا فػػػي فمسػػػطيف، وأي اتفاقػػػات 
جديػػػدة ال بػػػد أف تضػػػمف ليػػػـ االعتػػػراؼ بإسػػػرائيؿ وبأمنيػػػا، وسػػػيمزموا مصػػػر بػػػأف تكػػػوف مشػػػرفة عمػػػى ىػػػذه 

 االتفاقيات".
ة الفمسطينية بجممة القضايا التي تشيدىا المنطقػة فػي ": "أعتقد أف واشنطف تربط القضيلػ"قدس برس وأضاؼ

يػػراف ومصػػر، ولػػف تفصػػؿ بػػيف ىػػذه القضػػايا مجتمعػػة، لػػذلؾ ىػػـ فػػي انتظػػار مػػا ستسػػفر عنػػو قضػػية  سػػورية وا 
سػػػورية وأيضػػػا ييوديػػػة الدولػػػة، سػػػيكوف ليػػػا معنػػػى فػػػي ىػػػذا اإلطػػػار"، مضػػػيفا، "أخػػػاؼ عمػػػى المقاومػػػة وعمػػػى 

 المتاجرة بالقضية الفمسطينية".
 7/5/6073قدس برس، 

 
 

 ليفني في واشنطن بعد قبول الوفد الوزاري العربي لمبدأ تبادل األراضي ءكيري يدعو لمقا 65
بعػػد لقػػاء الوفػػد الػػػوزاري العربػػي فػػي واشػػنطف الميمػػة قبػػػؿ : ىبػػػة القدسػػي - نظيػػر مجمػػي واشػػنطف -تػػؿ أبيػػب
واإلسػػرائيمييف فػػي إطػػار اتفػػاؽ سػػالـ ، وقبولػػو بفكػػرة تبػػادؿ األراضػػي بػػيف الفمسػػطينييف 30/4/2023 الماضػػية



 
 

 

 

 

           34ص                                    6847العدد:                6/5/6073الخميس  التاريخ:

، دعػػػا وزيػػػر الخارجيػػػة األميركػػػي جػػػوف كيػػػري، تسػػػيبي ليفنػػػي وزيػػػرة القضػػػاء 2967عمػػػى أسػػػاس حػػػدود عػػػاـ 
اإلسػػرائيمية مسػػؤولة ممػػؼ المفاوضػػات فػػي حكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو، إلػػى واشػػنطف األسػػبوع المقبػػؿ إلطالعيػػا 

بادرة الجامعة العربية بقبوؿ تبػادؿ األراضػي ببشػرى مفرحػة عمى محادثاتو مع الوفد العربي. ووصفت ليفني م
 لكؿ إسرائيمي يريد السالـ.

وأعرب كيري عف أممو في إحياء مفاوضات السالـ والتأكد مػف أف أي مقترحػات لعمميػة سػالـ جديػدة سػيكوف 
مؿ القضػايا وتشػ«. ليا دعـ مف الػدوؿ العربيػة، التػي يمكػف أف تػوفر حػافزا لمتوصػؿ إلػى تسػوية واتفػاؽ شػامؿ

 الجوىرية الحدود ومصير الالجئيف ومستقبؿ المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية ووضع القدس.
وعقد مباحثات ثنائية أمس مع وزيري خارجية األردف ناصر جودة ومصر محمػد كامػؿ عمػرو، بحػث معيمػا 

حياء المفاوضات.  سبؿ دفع السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وا 
 6/5/6073رق األوسط، لندن، الش

 
 سفينة حربية روسية في ميناء حيفا 66

مينػػاء حيفػػا، أمػػس، فػػي أوؿ زيػػارة لسػػفينة حربيػػة ” ازوؼ“دخمػػت سػػفينة اإلنػػزاؿ الروسػػية الكبيػػرة : )د .ب .أ(
روسػػية لمينػػاء إسػػرائيمي. وقػػاؿ متحػػدث باسػػـ البحريػػة الروسػػية إف ازوؼ سػػتبقى فػػي حيفػػا حتػػى غػػد الجمعػػة 

 مدادات وحتى يناؿ أفراد الطاقـ بعض الراحة، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.لمتزود باإل
وصػرح القبطػػاف اليكسػي كومػػاروؼ قائػػد وحػدة سػػفف اإلنػػزاؿ بأسػطوؿ البحػػر األسػػود الروسػي لمصػػحافييف فػػي 

جػزء مػػف قػوة عمػػؿ روسػية فػػي البحػر المتوسػػط مػف المقػػرر أف تجػري تػػدريبات قبالػة سػػاحؿ ” أزوؼ“حيفػا إف 
 .ةوريس

 6/5/6073الخميج، الشارقة، 
 

 لتحقيق االستقرار في الشرق األوسط مميار دوالر 6.6تقدم  اليابان 67
مميار دوالر إلى الشرؽ األوسط   2,2رئيس وزراء الياباف شينزو آبي عف تقديـ  أعمف :ىال العدواف -عماف 

 وشماؿ أفريقيا لتحقيؽ االستقرار في المنطقة.
اليابػػػاف قػػػررت تقػػػديـ   أف أمػػػس« الػػػرأي» إلػػػىيػػػة فػػػي عمػػػاف فػػػي بيػػػاف صػػػحفي وصػػػؿ وكشػػػفت السػػػفارة اليابان

مميار دوالر مف أجؿ تأسيس وترسيخ االستقرار والسػالـ  ودفػع التعػاوف مػع كػؿ دولػة  2.2مساعدات حجميا 
 في ىذه المنطقة التي تمتد مف الشرؽ األوسط إلى شماؿ أفريقيا.

المنطقػة حاليػا انػو مػف أجػؿ تحقيػؽ التقػدـ فػي ىػذا الشػأف، فػاف ىنػاؾ وقاؿ رئيس الوزراء الياباني الذي يزور 
سػػرائيؿ وانػػو ال « ممػػر السػػالـ واالزدىػػار»مشػػروع رائػػد تقػػوـ بػػو اليابػػاف وىػػو مشػػروع  بػػيف األردف وفمسػػطيف وا 

ىػػذا مشػػروع ييػػدؼ إلػػى أف يعػػرؼ  أفوتػػابع  يمكػػف القيػػاـ بإنجػػازه بػػدوف أي مػػف ىػػذه األطػػراؼ وتعاونيػػا معػػًا.
الضفة الغربية أف عرؽ العمؿ الشاؽ ىو عرؽ السعادة، ويكوف ذلؾ بتحويػؿ منطقػة وادي نيػر األردف شباب 

إلػػػى حقػػػوؿ خصػػػبة خضػػػراء راجيػػػا مػػػف الشػػػركات فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط التػػػي تحقػػػؽ تقػػػدما المشػػػاركة فػػػي ىػػػذا 
 المشروع أيضًا.

 6/5/6073الرأي، عمان، 
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( مػف دخػوؿ 5|2خدمة قدس برس: تمكنت قافمة "الوفاء األوربية" السادسة مساء األربعاء ) -رفح )فمسطيف( 
 قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

التػػي تضػػـ ثالثػػيف شخصػػًيا مػػف عػػدة دوؿ  وقالػػت مصػػادر فمسػػطينية لػػػ"قدس بػػرس" إف قافمػػة الوفػػاء األوربيػػة
 ألربعاء معبر رفح ودخمت قطاع غزة.أوروبية اجتازت مساء اليـو ا

ويحمؿ المشاركوف في القافمة مساعدات طبية وأدوية لوزارة الصحة الفمسطينية. وكاف وفد مف وزارة الخارجية 
 في غزة وكذلؾ المجنة الحكومية الستقباؿ الوفود في استقباؿ القافمة االوربية عمى معبر رفح.

 6/5/6073قدس برس، 
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"، عػػف اسػػتياءىا مػػف أيمينػػا"ماريػػا  األرجنتينػػيأعربػػت رئيسػػة لجنػػة الصػػداقة فػػي البرلمػػاف : فمسػػطيف أوف اليػػف

الواقػػع الػػذي تعيشػػو مدينػػة الخميػػؿ المحتمػػة جنػػوب الضػػفة الغربيػػة، واعتبػػرت أف مػػا يجػػري فػػي المدينػػة غيػػر 
 ذلؾ خالؿ جولتيا في البمدة القديمة.، جاء إنسانيامقبوؿ 

الممارسات االستفزازية مف  واستيجنت عضو برلماف البراغوي "غراسيال كاسيرس"، والتي شاركت في الجولة،
 جحيـ. إلىقبؿ قوات االحتالؿ والتي حولت حياة الفمسطينييف 

الخميػػؿ مختمػػؼ عمػػا  أىػػاليو أف الواقػػع الػػذي يعيشػػ إلػػىالبرلمػػانيوف عػػف اسػػتياءىـ ممػػا رأوه، مشػػيريف  وأعػػرب
، وأف شػػعوب العػػالـ يجػػب أف تعمػػـ حقيقػػة معانػػاة الفمسػػطينييف، ويجػػب أف تفضػػح اإلعػػالـينشػػر فػػي وسػػائؿ 

 .اإلعالـالجرائـ المرتكبة بحقيـ في كافة البرلمانات ووسائؿ 
يني " أف اسػػػتمرار االحػػػتالؿ حتػػػى يومنػػػا ىػػػذا ىػػػو جريمػػػة حػػػرب تمػػػارس ضػػػد الشػػػعب الفمسػػػطأيمينػػػا" وأكػػػدت

 الفمسطينية. واألراضي
 6/5/6073، فمسطين أون الين
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 عدنان أبو عامر
 أسباب التيديدات

 تكرار الحرب
 العامؿ اإلقميمي

يومًا عمى الحرب اإلسػرائيمية األخيػرة عمػى غػزة، وفػي زحمػة االنشػغاؿ بممفػات  250بعد مضي ما يقرب مف 
بسوريا المشتعمة، وتمر بمبنػاف الػذاىب نحػو االنفجػار، وال تنتيػي بػإيراف التػي سيصػميا إقميمية ضاغطة، تبدأ 

حطػػاـ مػػا سيحصػػؿ فػػي السػػاحتيف السػػابقتيف، ظيػػر التػػوتر األمنػػي فػػي قطػػاع غػػزة، بػػدوف مقػػدمات، بعػػد أف 
ات سقطت عمى مدينة إيالت الساحمية رشقات مف الصواريخ، لترد إسرائيؿ بقػذائؼ صػاروخية، وتطمػؽ تيديػد

 نارية ضد حماس، ميددة إياىا بشف حرب جديدة.
 

 أسباب التيديدات
ما إف سقطت الصواريخ عمى إيالت قبؿ أياـ، وىي المالصػقة لمحػدود العربيػة الثالثػة: مصػر واألردف وغػزة، 
حتى بادر قائد أركاف الجػيش اإلسػرائيمي "بينػي غػانتس" لمتيديػد بػأف تواصػؿ رشػقات الصػواريخ سيضػطر تػؿ 
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رد بطرؽ مختمفة، ولف تتردد في القياـ بعممية عمى غرار "عامود السػحاب"، بػؿ وأكثػر شػدة، فيمػا قػدـ أبيب لم
"عاموس غمعاد" رئيس الطاقـ السياسي األمني في وزارة الدفاع احتجاجًا إلى مصر، بسبب ما قػاؿ إنػو خػرؽ 

 .2022التفاؽ التيدئة التي أشرفت عميو في نوفمبر/تشريف الثاني 
أوسػػػػاط عسػػػػكرية إسػػػػرائيمية أف الجػػػػيش يواجػػػػو مصػػػػاعب فػػػػي غػػػػزة ال تنبػػػػع فقػػػػط مػػػػف ضػػػػعؼ وقػػػػد الحظػػػػت 

المعمومات االستخبارية، بؿ أساسًا مف غياب القدرة عمى ترسػيخ ردع فػي مواجيػة الجماعػات المسػمحة، فيػي 
ال تمتمػػػؾ عنػػػاويف، وال مرتكػػػزات يمكػػػف تيديػػػدىا باسػػػتيدافيا، معتبػػػرة أف صػػػواريخ إيػػػالت تشػػػير لمػػػا وصػػػفتو 
بػ"عالمات الزمف الراىف"، حيث الفترة غير المستقرة، التي غدت فييػا التعبيػرات القديمػة عػف الػردع، كاإلنػذار 

 وموازيف المصالح المتبادلة غير صالحة، بالقدر الذي كانت فيو طواؿ السنوات السابقة.
ؽ الصػواريخ نحػو إيػالت ومع ذلؾ، فإف مجمؿ التيديدات واإلنذارات اإلسرائيمية نحو غزة مردىا إلى أف إطال

شػػكاليا أكثػػر مػػف الصػػواريخ المنطمقػػة نحػػو  يعتبػػر تحػػديًا أمنيػػًا معقػػدًا عمػػى نحػػو خػػاص مػػف ناحيػػة إسػػرائيؿ، وا 
 النقب، انطالقًا مف عدة اعتبارات.

فػ"إيالت" مدينة استجماـ، تجتذب كؿ سنة مئات آالؼ اإلسرائيمييف، والسياح مف الخارج، وتحوؿ النار عمييا 
متػػوترة مػػف شػػأنو أف يوجػػو ضػػربة مػػوت اقتصػػادية ليػػا، وىػػي إشػػكالية بقػػدر ال يقػػؿ أنػػو مػػف الصػػعب لتصػػبح 

 خمؽ ردع يؤدي لوقؼ النار مف األراضي المصرية.
ولذلؾ توصي الدوائر العسكرية بتحقيؽ الردع ضػد األجنحػة المسػمحة عبػر خمػؽ تيديػد عمػى الطػرؼ اآلخػر، 

 د السحاب".كالثمف الذي دفعتو حماس أثناء حممة "عمو 
 

 تكرار الحرب
وبعد مضي أكثر مف أسبوع عمى سقوط الصواريخ عمى إيالت، مػا زالػت المنظومتػاف األمنيػة والعسػكرية فػي 
إسرائيؿ منشغمتيف فييا، مع خشية بأف تكوف مقدمة لصواريخ أخرى، خاصة وأنيا المرة السابعة فػي السػنوات 

، في ظؿ ما يتػوافر مػف معمومػات اسػتخبارية مفادىػا تواجػد الثالث األخيرة التي تتعرض فييا المدينة لمقصؼ
منظمات لمجياد العالمي بسيناء مرتبطة بنظيراتيا في غزة، ويحاولوف طواؿ الوقػت تنفيػذ ىجمػات ضػد  5-6

 أىداؼ إسرائيمية.
 ولػػذلؾ فػػإف تسػػارع األحػػداث الميدانيػػة عمػػى حػػدود قطػػاع غػػزة، تػػدفع بػػالمراقبيف لتوقػػع انػػدالع شػػرارة مواجيػػة
جديدة مع الجيش اإلسرائيمي بيف لحظة وأخرى، في ظؿ ما أعمنو عدد مف جنراالتو عف استعدادات عسكرية 
لعمميػػة جديػػدة، مػػف خػػالؿ تجييػػز جنػػودىـ، وتحسػػيف مسػػتواىـ التػػدريبي، وتعػػديؿ وتجديػػد الخطػػط المختمفػػة، 

وتيرة "أقػػوى مػػف الماضػػي، وتػػدريب وتجييػػز العتػػاد المطمػػوب، ليكونػػوا عمػػى أىبػػة االسػػتعداد لمعمػػؿ فػػي غػػزة بػػ
 وأشد قسوة".

عممًا بأف أحاديث الجنراالت في األروقة المغمقة، مرتبطػة بتقػديراتيـ التػي تشػير إلػى أف قػوة ردع الجػيش إثػر 
عمميػػة "عمػػود السػػحاب" بػػدأت بػػالتراجع، بػػالتزامف مػػع محاولػػة عػػدد مػػف المنظمػػات الفمسػػطينية تنفيػػذ عمميػػات 

وؿ حركة حماس السػيطرة عمػى الوضػع، ومنػع تػدىور خطيػر فػي المنطقػة، ضد الجيش، في الوقت الذي تحا
 رغـ تغاضييا أحيانًا عف بعض نشاطاتيا.

ولعؿ المراقب لممشيد اإلسرائيمي يرى بأـ العيف حجـ التيديد والتحريض المتواصؿ ضػد غػزة، بمػا ينػذر عمػى 
يػػا مطالبػػة الجػػيش أكثػػر مػػف أي وقػػت أنػػو "تييئػػة" الػػرأي العػػاـ ألي مواجيػػة قػػد تنػػدلع بػػيف لحظػػة وأخػػرى، ومن

 مضى بالشروع في بعض اإلجراءات، قبؿ التوجو فعميًا نحو حرب جديدة، ومف أىميا:
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 التوضيح لحماس ليس باألقواؿ بؿ باألفعاؿ، أنيا بتواصؿ إطالؽ النار ستجبي ثمنًا باىظًا. -2
 ف لدى اإلسرائيمييف.مواصمة تحصيف المستوطنات بإنشاء غرؼ أمنية محصنة لخمؽ شعور األم -2
 تطوير أنظمة تكنولوجية عمى شاكمة منظومة "القبة الحديدية". -3
 إف لـ تنفع جميع تمؾ الخطوات، يجب القياـ بعممية أخرى في غزة. -4

تػػأتي ىػػذه التيديػػدات، وقػػرع طبػػوؿ الحػػرب ضػػد غػػزة، فػػي ظػػؿ "تآكػػؿ" ترتيبػػات وقػػؼ إطػػالؽ النػػار، واسػػتمرار 
رائيؿ، ال سيما في ضوء خشية الجيات العسػكرية مػف محاولتيػا التقميػؿ مػف حماس في فحص مدى صبر إس
 الردع الذي أنتجتو الحرب األخيرة.

وتشيد الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية لقطػاع غػزة تحركػات ميدانيػة ممحوظػة أكثػر مػف أي وقػت مضػى، 
ذ، خػػالؿ الفتػػرة القريبػػة القادمػػة يخػػص لدرجػػة قػػد تػػدفع الواحػػد منػػا لمػػتكيف بػػأف ثمػػة قػػرارا مػػا اتخػػذ، أو قػػد يتخػػ

 الشريط الساحمي عمى القطاع.
وممػػا سػػاعد فػػي زيػػادة رصػػيد ىػػذه التكينػػات، التحركػػات المكثفػػة التػػي يقػػـو بيػػا الجػػيش، والنشػػاطات الميدانيػػة 
التػػػي تجرييػػػا وحداتػػػو القتاليػػػة، والتجػػػارب التػػػي تعمػػػف عنيػػػا قػػػوات الػػػدفاع المػػػدني فػػػي الجبيػػػة الداخميػػػة عمػػػى 

 رات اإلنذار، ما يعني أف قطاع غزة بات أماـ تحرؾ قد يبدو "سريعًا".صفا
عممػػًا بػػأف الصػػورة األوضػػح لقػػرع طبػػوؿ الحػػرب، تكمػػف فػػي العمميػػات الجاريػػة بشػػكؿ محمػػوـ لفػػتح "مسػػارات" 
جديػػػػدة لممػػػػدرعات، لتحقيػػػػؽ ىػػػػدؼ تنظيػػػػؼ المنطقػػػػة بمػػػػا يمنػػػػع تنظيمػػػػات المقاومػػػػة مػػػػف زرع عبػػػػوات ناسػػػػفة 

يػػؽ وحػػدات الجػػيش والػػدوريات المنتشػػرة عمػػى طػػوؿ الحػػدود، واسػػتيدافيا بعمميػػات تفجيريػػة، ومتفجػػرات فػػي طر 
وتجييزىا لتسييؿ سير المدرعات في حاؿ صدرت األوامر بعممية عسكرية، واإلعالف أف العمػؿ فػي المنطقػة 

يبقػػى يتواصػػؿ عمػػى مػػدار السػػاعة، ألنيػػا تعػػيش فػػي حػػرب اسػػتنزاؼ، وعمميػػا ال يتوقػػؼ، والحاجػػة تتطمػػب أف 
 الجيش متيقظًا.

كما شيدت قاعدة تدريب في المنطقة الجنوبيػة، تػدريبات تشػارؾ فييػا وحػدات مػف سػالحي المػدرعات والجػو، 
 لمتنسيؽ بينيما، في حاؿ تقرر تنفيذ عمميات تتطمب غارات جوية بمساعدة المدفعية وأجيزة المراقبة.

فػإف التصػريحات التػي يطمقيػا مسػؤولوف عسػكريوف وبرغـ األجواء التي تفوح منيا رائحػة التصػعيد العسػكري، 
وسياسيوف وخبراء أمنيوف في إسرائيؿ تظير "تناقضات في التوقعات والنتائج"، فيناؾ مف يحسػـ بػأف حمػاس 
غير معنية اليوـ بتوتر عسكري، ويعتبر األوضاع التػي تسػود المنطقػة ىادئػة، لكػف ىنػاؾ مػف يعتبػر أف ىػذا 

تغمو لمواصػػػػمة تعزيػػػػز قػػػػدراتيا العسػػػػكرية، فيطالػػػػب بػػػػالرد القاسػػػػي عمييػػػػا، اليػػػػدوء لمصػػػػمحة حمػػػػاس التػػػػي تسػػػػ
 وتحميميا مسؤولية أي تدىور في المناطؽ الجنوبية.

وطالمػػػا أف قػػػرار الضػػػربة العسػػػكرية فػػػي غػػػزة مػػػا زاؿ مػػػؤجاًل، فػػػإف التقػػػارير اإلسػػػرائيمية مػػػا زالػػػت فػػػي مرحمػػػة 
اليػػػدوء يغطػػػي عمػػػى اسػػػتمرار عمميػػػة تسػػػمح حمػػػاس، التخمينػػػات، حيػػػث تػػػرى األجيػػػزة األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية أف 

والبنػػػاء المتجػػػدد لمتحصػػػينات، واألىػػػـ، تثبيػػػت حكميػػػا فػػػي القطػػػاع، ومػػػف الواضػػػح أف إسػػػرائيؿ مقتنعػػػة، بػػػأف 
الحركػػػة اسػػػتكممت عمػػػى المسػػػتوى العسػػػكري عمميػػػة اسػػػتخالص الػػػدروس مػػػف جولػػػة القتػػػاؿ األخيػػػرة، وأغمقػػػت 

 واجية مع الجيش.فجوات، وأصمحت نقاط خمؿ اكتشفت في الم
 

 العامل اإلقميمي
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مكانيػة قياميػا بتوجيػو ضػربات  بادرت إسرائيؿ بػإطالع مصػر عمػى إطػالؽ الصػواريخ األخيػرة تجػاه إيػالت، وا 
عسػػػكرية مدروسػػػة، وتصػػػعيد عممياتيػػػا المنيجيػػػة ضػػػد المنظمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة، دوف المجػػػوء 

 لمواجية مباشرة في المرحمة الحالية.
تمؾ العمميات توجيو ضربات نوعية لمخػازف التسػميح وطػرؽ نقػؿ األمػواؿ، وتشػديد الضػربات عمػى  وقد تشمؿ

أنفاؽ رفح التي تستخدـ لنقؿ األسمحة إلى قطاع غزة، رغـ تشديد رقابػة الجانػب المصػري، ومػف المحتمػؿ أف 
 رة خاصة.تمتد ما وصفتيا بػ"الضربات االستباقية" إلى خارج حدود غزة، وأقصد بذلؾ سيناء بصو 

يأتي ذلؾ في ظؿ ما أبمغتو تػؿ أبيػب لمقػاىرة بقمقيػا ممػا يحػدث عمػى حػدود غػزة، ونيتيػا عػدـ السػماح بتيديػد 
أمنيا، ولو أدى األمر لتنفيذ عممية واسعة في القطاع عقب قصؼ مدينة إيالت، خصوصًا وأف دقة تصويب 

القطػاع، أثػارت انزعػاج القيػادة العسػكرية الصورايخ، التي دلت عمى ميػارات تػدريب عاليػة تػـ اكتسػابيا خػارج 
 اإلسرائيمية، فضاًل عف إخفاؽ منظومة القبة الحديدية في التصدي ليا.

يتزايػػد دور العامػػؿ اإلقميمػػي فػػي الحػػراؾ اإلسػػرائيمي تجػػاه غػػزة، فػػي ظػػؿ مػػا تعتبػػره تػػؿ أبيػػب رغبػػة المنظمػػات 
ي ظػػؿ التطػػورات المتسػػارعة فػػي المحػػيط المسػػمحة فػػي قطػػاع غػػزة بمحاولػػة اختبػػار قػػوة الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػ
 العربي، وسقوط أنظمة حكـ أقامت عالقات سرية وعمنية مع الكياف.

ولػػذلؾ، خرجػػت تسػػريبات إسػػرائيمية بشػػأف وجػػود خطػػة عسػػكرية سػػرية لضػػرب غػػزة، لكنيػػا أثػػارت الكثيػػر مػػف 
الجيش المصري الجدؿ بيف العسكرييف في ظؿ وجود مخاوؼ مف الرد المصري، خاصة مع انشغاؿ وحدات 

باألوضاع األمنية الداخميػة، ومنحيػا األولويػة المطمقػة دوف غيرىػا، ممػا وفػر لمفصػائؿ الفمسػطينية نجاحػًا فػي 
استغالؿ الغياب األمني عمى الحدود مع مصر، وأدخمت الكثير مف القطػع والتقنيػات العسػكرية المتميػزة التػي 

 ضرب قطاع غزة أمرًا حيويًا وضروريًا ألمف إسرائيؿ.تؤىميا لمواصمة عممياتيا، مما يجعؿ مف المبادرة ل
الالفت في األمر، أف األوساط اإلعالمية اإلسرائيمية أشارت صراحة إلى غضب القاىرة الشديد مف تمويح تؿ 
أبيب بضرب غزة، مف خػالؿ رفضػيا التعميػؽ عمػى مسػاعي توجيػو الضػربة، فػي تممػيح إلػى تخػوؼ إسػرائيمي 

مػػس العسػػكري الموجػػود عمػػى رأس السػػمطة فػػي مصػػر بقػػوة عمػػى إسػػرائيؿ إف بػػادرت مػػف إمكانيػػة أف يػػرد المج
بضرب غزة، سواء عمى المستوى السياسي أو الدبموماسي، مما أوجد ترددًا داخػؿ تػؿ أبيػب بشػأف القيػاـ بيػذه 

 الضربة.
ي منػػاطؽ لكػػف محافػػؿ أمنيػػة واسػػتخبارية حممػػت الحكومػػة الحاليػػة عػػدـ القػػدرة عمػػى معالجػػة التػػوتر األمنػػي فػػ

الجنػػػوب، ومػػػا أسػػػمتو القػػػرار البػػػائس باالمتنػػػاع عػػػف إسػػػقاط سػػػمطة حمػػػاس، رغػػػـ أف الظػػػروؼ عمػػػى الصػػػعيد 
 الدولي مثالية.

أخيرًا فإف التطورات اإلقميمية المتسارعة ىي وحدىا التي قد تمنع عممية عسكرية إسرائيمية ضػد غػزة، خاصػة 
مسػمح مػع مصػر، مباشػر أو غيػر مباشػر، وتحديػدًا  في الظروؼ الحالية، عمى اعتبار أنيا قػد تفضػي لتػورط

ما قد يحدث مف رد فعؿ غير محسوب في سيناء، وتصػرؼ االنتبػاه عمػا يجػري فػي سػوريا، ومواجيػة إيػراف، 
ممػا سيضػطر إسػرائيؿ فػي الظػروؼ الراىنػة السػتيعاب عمميػات مسػمحة، بحيػث يكػوف ردىػا معتػداًل، دوف أف 

 يحقؽ ردعًا مف عدـ استمرارىا.
 6/5/6073يرة.نت، الدوحة، الجز 
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مف غير المعقوؿ أف تعود األنظمػة العربيػة مػرة أخػرى إلػى المربػع األوؿ فػي التعامػؿ مػع الكيػاف الصػييوني، 
سػػرائيمي فػػي رغػػـ مػػرور الػػزمف، ويبػػدو أف األنظمػػة العربيػػة العتيػػدة مصػػرة عمػػى تقػػديـ ىديػػة جديػػدة لمكيػػاف اإل

عامػا عمػى النكبػة الفمسػطينية واحػتالؿ فمسػطيف وتشػريد  65عيده الخامس والستيف والذي يصػادؼ "لممفارقػة" 
الشعب الفمسطيني، والبدء العممي لممأساة الفمسطينية التي دشنيا وزير الخارجية البريطاني آرثر بمفور بوعػده 

يف"، واحتالؿ بريطانيػا لفمسػطيف بعػد ذلػؾ، ووضػعيا إلقامة "وطف قومي لمييود في فمسط 2927الشيير عاـ 
تحت االنتداب، وتكويف جيش ييودي مف العصابات الصييونية وتسميحيا وتتويج المشػروع الصػييوني الػذي 

 وىو التاريخ الذي سيأتي بعد أياـ قميمة. 2948مايو  25وعدت بو بريطانيا بإقامة "دولة إسرائيؿ" في 
ي الػػػدروس، وتصػػػر عمػػػى مواصػػػمة ممارسػػػة "الحماقػػػات السياسػػػية" عمػػػى حسػػػاب ىػػػذه األنظمػػػة العربيػػػة ال تعػػػ

الشػػعب الفمسػػطيني وأرضػػو وحقوقػػو، ولمتػػذكير فػػإف الشػػعب الفمسػػطيني نفػػذ أطػػوؿ إضػػراب فػػي التػػاريخ عػػػاـ 
وىػػو اإلضػػراب الػػذي لػػـ ينتػػو إال بعػػد تػػدخؿ حكػػاـ عػػرب تعيػػدوا، بنػػاء عمػػى وعػػود بريطانيػػة، بوقػػؼ  2936

وىػػػو مػػػا لػػػـ يحػػػدث بػػػالطبع، واسػػػتفردت العصػػػابات الييوديػػػة، تػػػدعميا بريطانيػػػا، بالشػػػعب  اليجػػػرة الييوديػػػة،
، وكانت النتيجة ىو قػرار تقسػيـ 2939وحتى عاـ  2936الفمسطيني، لمتصدي لمثورة التي استمرت منذ عاـ 

 الذي أدخؿ وعد بمفور اإلنجميزي حيز التنفيذ العممي عمى المستوى الدولي. 2947فمسطيف عاـ 
نظمة العربية ليثت وراء الحموؿ "السممية"، مف اليدنة األولى إلى اليدنة الثانية التي أتاحت لمييود احتالؿ األ

سػػرائيؿ  2978وصػػوال، ومػػف ثػػـ اتفاقيػػات كامػػب ديفيػػد عػػاـ  338وبعػػده  242فمسػػطيف، فقػػرار  بػػيف مصػػر وا 
واعتػراؼ  2993بإسػرائيؿ عػاـ ومػف ثػـ اعتػراؼ منظمػة التحريػر الفمسػطينية  2992وعقد مؤتمر أوسػمو عػاـ 

فػي بيػروت والتػي قػدمت  2002في اتفاقية وادي عربة، ثـ المبػادرة العربيػة عػاـ  2994األردف بإسرائيؿ عاـ 
تعيدا جماعيا مف كؿ األنظمة العربية لالعتراؼ بإسرائيؿ والتطبيع معيا مقابؿ القبوؿ بإقامػة دولػة فمسػطينية 

ح مبػادرة السػالـ العربيػة عمػى إسػرائيؿ "إقامػة عالقػات مػع كافػة البمػداف في الضفة الغربيػة وقطػاع غػزة، وتقتػر 
قامػة دولػة فمسػطينية وعاصػمتيا القػدس  2967العربية مقابؿ انسحابيا مف األراضي الفمسػطينية منػذ يونيػو  وا 

 الشرقية باإلضافة إلى حؿ "عادؿ ومتفؽ عميو" لقضية الالجئيف الفمسطينييف".
اإلرىػػابي آرييػػؿ شػػاروف، رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي األسػػبؽ بأنيػػا "ال تسػػاوي قيمػػة  وىػػي المبػػادرة التػػي وصػػفيا

الحبػػر الػػذي كتبػػت فيػػو"، رد عمييػػا فػػورًا باجتيػػاح الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة وارتكػػاب مجػػازر دمويػػة بشػػعة ضػػد 
 الفمسطينييف، وتشديد الحصار عمى ياسر عرفات.

ه المبػادرة التػي ولػدت ميتػة، والتػي قػاؿ بعضػيـ: "إنيػا لػف عاما يعػود العػرب مػرة أخػرى إلػى ىػذ 22اآلف بعد 
فػػي المائػػة مػػف أرض  78تبقػػى إلػػى األبػػد"، يعػػودوف إلييػػا لتقػػديـ المزيػػد مػػف التنػػازالت، فبعػػد أف تنػػازلوا عػػف 

فمسػػطيف التاريخيػػة وتنػػازلوا عمميػػا عػػف حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني بػػالعودة إلػػى وطنػػو وأرضػػو التػػي أخػػرج منيػػا، 
تحػػت الفتػػة "تبػػادؿ األراضػػي"  2976المػػرة عػػف المزيػػد مػػف األراضػػي الفمسػػطيني المحتمػػة عػػاـ يتنػػازلوف ىػػذه 

فػي المائػة  60الذي يضمف ضـ المستوطنات الييودية إلػى الكيػاف اإلسػرائيمي، ممػا يعنػي عمميػا التنػازؿ عػف 
بعض أف مػػف أراضػػي الضػػفة الغربيػػة وتقطيػػع الضػػفة إلػػى كانتونػػات غيػػر متصػػمة ببعضػػيا، وربمػػا يقتػػرح الػػ

 تتصؿ فيما بينيا مف خالؿ أنفاؽ، كما ىو الحاؿ مع قطاع غزة.
أغرب التصريحات العربية المستيمكة ىو شعار: "السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ىػو خيػار إسػتراتيجي 

طرحو  لمدوؿ العربية"، فيؿ قبمت إسرائيؿ بالسالـ  ىؿ قبمت بأي سالـ  أـ أف األمر ال يتعدى االستجابة لما
وزيػػػػر الخارجيػػػػة األمريكػػػػي جػػػػوف كيػػػػري فػػػػي التاسػػػػع مػػػػف أبريػػػػؿ الماضػػػػي عنػػػػدما قػػػػاؿ خػػػػالؿ زيارتػػػػو لمكيػػػػاف 

 اإلسرائيمي: إف المبادرة العربية قد ال تكوف مالئمة كأساس لممفاوضات "في صيغتيا الحالية".
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المسػػػائؿ الجوىريػػػة فػػػي  ىػػػذا التنػػػازؿ الجديػػػد مػػػف األنظمػػػة العربيػػػة مػػػنح االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي إمكانيػػػة "تعػػػديؿ
القضػػية الفمسػػطينية مثػػؿ، القػػدس وعػػودة الالجئػػيف، مػػع التركيػػز عمػػى القضػػايا الثانويػػة، والتطبيػػع الكامػػؿ مػػع 

 الدوؿ العربية، دوف االنسحاب مف األراضي المحتمة.
و الػذي عمػؽ إال أف المفجع لألنظمة العربية ىو الرد القاسي مف قبؿ رئيس الوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاى

عمى قبوؿ األنظمة العربية التنازؿ عف مزيد مف األرض قولو أف النزاع مع الفمسطينييف "ليس عمى األراضي 
 بؿ عمى عدـ رغبة الفمسطينييف باالعتراؼ بإسرائيؿ كدولة قومية لمشعب الييودي ىو أصؿ النزاع".

سػػرائيؿ تيويػػد القػػدس والضػػفة الغربيػػة، ىػػؿ ىنػػاؾ مبػػرر لتقػػديـ ىػػذه التنػػازالت فػػي الوقػػت الػػذي تواصػػؿ فيػػو إ
وقضػػـ األرض وزيػػادة وتيػػرة االسػػتيطاف وتيجيػػر الشػػػعب الفمسػػطيني واغتصػػاب ممتمكاتػػو واالحتفػػاظ بالكتػػػؿ 
االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وفي الوقت الذي قرر فيو االحتالؿ اإلسرائيمي ىدـ حي وادي السياح 

قامة حديقة عبريػة بحجػة أف ىػذه بيػوت ىػذا الحػي مبينػة بشػكؿ غيػر العربي في مدينة حيفا ضمف مخطط إل
 قانوني" رغـ وجوده قبؿ قياـ الكياف اإلسرائيمي.

المصيبة أف كؿ ما تقـو بو "إسرائيؿ" مف جرائـ بحؽ الوجود الفمسطيني لـ يقنع األنظمة العربية بالعمؿ عمى 
دائما المزيد مف التنازالت دوف النظر إلى التحػوالت خطة بديمة عف تقدـ المزيد مف التنازالت الحتالؿ يطمب 

الكبػػػرى فػػػي العػػػالـ العربػػػي، ودوف انتظػػػار أي مقابػػػؿ مػػػف االحػػػتالؿ الصػػػييوني، واعتبػػػروا أف "السػػػالـ خيػػػار 
 إستراتيجي مع إسرائيؿ" دوف أف يقدـ الكياف الصييوني أي بادرة تدؿ ولو عمى حسف النوايا.

ازالت غير المعقولة باقتباس مف وثائؽ بريطانيػة نشػرت يػـو الجمعػة الماضػي، اختتـ انتقادي الشديد ليذه التن
كشفت فييا ممفات سرية بريطانية، أذنت دائرة المحفوظات الوطنية في لنػدف بنشػرىا، أف رئػيس االسػتخبارات 

، "وصػؼ الزعمػاء العػرب 2948ػ  2947العسكرية البريطانية في فمسطيف المقػدـ سػي. نورمػاف خػالؿ حػرب 
 نيـ جبناء، ألنيـ لـ يتصدوا لمقوات الييودية".بأ

عاما، فما ىو رأي األنظمة العربية اليوـ  ىؿ ذىبت إلى واشنطف  65ىذا ما قالو ضابط بريطاني كبير قبؿ 
طمعػػػػا أو رىبػػػػا، رغبػػػػة أو رىبػػػػة أو جبنػػػػا، كمػػػػا حػػػػدث مػػػػع بدايػػػػة النكبػػػػة الفمسػػػػطينية.. إنيػػػػا المأسػػػػاة العربيػػػػة 

 التي تتنازؿ عف كؿ حقوؽ الفمسطينييف مقابؿ ال شيء. والفمسطينية المستمرة،
 6/5/6073، الشرق، الدوحة
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 عريب الرنتاوي
أوؿ مف أمػس، لػيس سػوى ” بمير ىاوس“، وما حصؿ في ”أوؿ الرقص حجالف“ يقاؿ في المثؿ الشعبي، أف 

ف ” وصالتو”، أما الرقص عمى إيقاع الرئاسة القطرية لمقمة العربية، فػ”الحجالف“ الرئيسة لػـ تبػدأ بعػد..فيي وا 
عربيػػة جماعيػػة رسػػمية لالعتػػراؼ بالمسػػتوطنات وتشػػريعيا ” رخصػػة“فػػي أوؿ ” تبػػادؿ اإلراضػػي“بػػدأت بػػإقرار 

يجاز ضميا إلسرائيؿ، إال أنيا ستتواصؿ إلى حيف  مف القدس وعبء ” تخفيفيا”المبادرة العربية، و” ترشيؽ“وا 
 العودة وحقيا.

رغاـ إسرائيؿ  كاف المفروض، أف يذىب الوفد العربي إلى واشنطف لحشد الضغط والتأييد لوقؼ االستيطاف، وا 
ذىػب الوفػد برئاسػتو ”..حػؿ الػدولتيف“عمى القبوؿ بخط الرابع مف حزيراف أساسا لمفصؿ بيف الدولتيف بموجػب 

يتػو، لتقػديـ وجبػة القطرية األنيقة، وبدا وزير خارجية فمسطيف كموظؼ مراسـ وبروتوكوؿ يسير خمفو وفػي مع
جديدة ودسمة مف التنازالت المجانية، طواعية ومف دوف أف يطمبيا أحد، تعبيرًا عف الشػكر واالمتنػاف لمرعايػة 
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يقػػػاظ الفتنػػػة فػػػي  األمريكيػػة لمػػػدور القطػػػري فػػػي تػػػدمير سػػػوريا والعبػػػث بمصػػػر وتخريػػػب تػػػونس وتفتيػػػت ليبيػػػا وا 
لمواقػػؼ مختمػػؼ ” تػػدوير الزوايػػا الحػػادة“راة الخميجيػػة فػػي العػػراؽ، وداللػػة ال ينقصػػيا الػػدليؿ، عمػػى نجػػاح اإلمػػا

 األطراؼ اإلسالمية مف طالباف إلى حماس مرورًا بكبير العمماء ومجمسيـ العالمي.
قبؿ أف تبدأ المفاوضات، ولكي تبدأ، تـ تقديـ ىذا التنازؿ الذي ُيقاؿ في تبريره أف الرئيس عبػاس قبػؿ بػو فػي 

لنفتػػرض اف عبػػاس فعػػؿ مػػا فعػػؿ، طائعػػًا أـ مرغمػػًا، فمػػا حاجػػة سػػبع دوؿ مفاوضػػاتو مػػع أولمػػرت وليفني..و 
عربيػػة لفعػػؿ شػػيء مماثػػؿ، ولمػػاذا تتمقػػؼ ىػػذه العواصػػـ أي تنػػازؿ فمسػػطيني ُينتػػزع تحػػت الضػػغط والحصػػار، 

التػػػي ” جػػائزة الترضػػػية السػػخية“ومػػػا المقابػػؿ الػػػذي حصػػؿ عميػػػو الػػوزراء نظيػػػر ”..أسػػممتو”و” تعريبػػػو”فتقػػوـ بػػػ
 ”.مف ال يممؾ إلى مف ال يستحؽ“سـ قدموىا با

تحػػػت جػػػنح الربيػػػع العربػػػي، وبمشػػػاركة وزراء خارجيػػػة دوؿ الربيػػػع العربػػػي، نجػػػح الػػػوزير القطػػػري، فػػػي فػػػتح 
وىػي المبػادرة التػي كانػت بػذاتيا، ومنػذ يوميػا األوؿ، تعبيػرًا عػف حالػة ”..الترشػيؽ”لمتعديؿ و” المبادرة العربية“

ادرة التػػػي أريػػػد بيػػػا تنظيػػػؼ الوجػػػوه التػػػي تمطخػػػت بغبػػػار الحػػػادي عشػػػر مػػػف العجػػػز والتخػػػاذؿ العػػػربييف، المبػػػ
سػػػبتبمر، ولػػػـ ُتصػػػغ بيػػػاجس اسػػػترداد األوطػػػاف واسػػػتعادة الحقوؽ..وظمػػػت منػػػذ ذلػػػؾ التػػػاريخ، تتنقػػػؿ كالجثػػػة 
اليامػػػدة، مػػػف قمػػػة إلػػػى أخػػػرى، ومػػػف عاصػػػمة عربيػػػة إلػػػى عاصػػػمة عربيػػػة أخػػػرى، بفعػػػؿ الػػػرفض واالحتقػػػار 

 ادرة والمبادريف.اإلسرائيمييف لممب
في قمة تونس جرت أوؿ محاولػة لمتنصػؿ مػف المبػادرة وفتحيػا لمتعػديؿ، عّميػا تمقػى رضػى واشػنطف وتجػاوب 
تػػؿ أبيػػب، سػػيما فػػي البنػػد الخػػاص بػػالالجئيف، عمػػى التباسػػو وبؤسػػو..، لكػػف المحاولػػة سػػقطت، فقػػد كػػاف فػػي 

إلنجػػاز ىػػذا ” الرعايػػة القطريػػة“ارات وتػػوفرت الجسػػـ العربػػي بقيػػٌة مػػف رمػػؽ وكرامػػة ودـ..إلػػى أف توالػػت االنييػػ
الػػذي سػػتتموه فتوحػػات كبػػرى عمػػى قارعػػة التوسػػؿ والتسػػوؿ، ولػػـ ال تفعميػػا قطػػر، وىػػي التػػي ” الفػػتح العظػػيـ“

جمعت تحت مظمتيا: الشػيخ والمفكػر والمجاىػد والمناضػؿ واالنتيػازي واإلخػواني، بعػد أف تػوفر ليػا مػا يكفػي 
 لجميع وشراء ذمميـ وأقالميـ وبنادقيـ وعقوليـ.مف الماؿ واإلعالـ الحتواء ا

 –فػي تػاريخ المنطقػة، التػي ُيػراد ليػا أف تػرث وتتػوج الحقبػة السػعودية ” الحقبة القطريػة“ولف تقؼ حكايتنا مع 
، عنػد ىػذا الحد..فثمػة فصػوؿ أخػرى ستتكشػؼ تباعػًا، فيػذا ىػو الػثمف الػذي يتعػيف دفعػو ”تطورىا”الخميجية و

القطػرييف، نظيػر السػماح ” الغوايػة”تمعاتنا وقضايانا الوطنيػة والقوميػة، تحػت الضػغط ومف كيس شعوبنا ومج
فػػػي المنطقػػػة، بحمايػػػة أمريكيػػػة وتشػػػجيع ” زعػػػامي“لدولػػػة بالكػػػاد تتػػػوفر عمػػػى مقوماتيػػػا، لكػػػي تضػػػطمع بػػػدور 

زيػػة أو لحظػػات الضػػعؼ والتفكػػؾ البالغػػة حػػد االنييػػار التػػي تعيشػػيا دوؿ المنطقػػة المرك”مقتنصػػةً “إسػػرائيمي، 
 تقؼ عمى حافتيا.

العربػػوف “العربػػي، الػػذي ُيػػدفع مػػف الجيػػب الفمسػػطيني، ىػػو نػػوع مػػف  –والمؤسػؼ حقػػًا أف ىػػذا التنػػازؿ القطػػري 
، فإسػػرائيؿ لػػـ تمتػػـز فػػي المقابػػؿ بػػأي تنػػازؿ، والواليػػات المتحػػدة لػػيس فػػي جعبتيػػا غيػػر مشػػروع ”غيػػر المسػػترد

عادت ترجمتو وتنقيحو وتقديمو عمى أنػو الذي استعارتو مف نتنياى” السالـ االقتصادي“ العػرض الػذي ال “و وا 
فيمػػا جرافػػات االسػػتيطاف تواصػػؿ تقطيػػع األرض والحقػػوؽ والمقدسػػات، وطػػائرات سػػالح الجػػو تواصػػؿ ”..ُيػػرد

حرب األرض المحروقة في قطاع غػزة، والمجتمػع اإلسػرائيمي يتنقػؿ مػف ىسػتيريا التطػرؼ القػومي إلػى جنػوف 
 التطرؼ الديني.

قوى السمطة الفمسطينية عمى مقارعة الضغوط القطريػة، فيػي كانػت أوؿ مػف أبػدى االسػتعداد بتقػديـ ىػذا لف ت
التنػازؿ، وكيػؼ ليػػا أف تنيػى عػف ُخمػػٍؽ وىػي التػػي أتػت بمثمػو..ولف تقػػوى حمػاس عمػػى فعػؿ مػا ىػػو أبعػد مػػف 

ف تفعػػػؿ ذلػػػؾ وىػػػي المدينػػػة لمفاعػػػؿ والضػػػاغط الحقيقػػػي، وكيػػػؼ ليػػػا أ” الُمجيِّمَػػػةِ “إصػػػدار البيانػػػات العموميػػػة، 
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لماليينػػو األربعمائػػة، ولعاصػػمتو بالحضػػانة والرعايػػة والسػػقاية والرفادة..وسػػيمر ىػػذا التنػػازؿ وطنيػػًا وقوميػػًا مػػف 
دوف مقاومة تذكر، ولقد رأينا وزراء خارجيػة دوؿ الربيػع العربػي وأمػيف عػاـ الجامعػة، يصػطفوف كالكومبػارس 

محػػور ”وأي صػػوت آخػػر، يصػػدر عمػػف كػػاف ُيعػػرؼ بػػػ”..عمػػؿ األوؿرب ال”و” وولػػي الػػنعـ”و” المعمػػـ“خمػػؼ 
، وسيوسػػػـ بالمذىبيػػػػة واالنسػػػػياؽ فػػػػي ”أجنداتػػػػو الخفيػػػػة”المقاومػػػة والممانعػػػػة، سػػػػيطعف فػػػػي دوافعػػػو ومراميػػػػو و

 ”.ىاللو الشيعي“مندرجات 
، ىػػو انػػذار لمشػػعب الفمسػػطيني، صػػاحب السػػيادة عمػػى نفسػػو وقضػػيتو وحقوقػػو ”بميػػر ىػػاوس“مػػا حصػػؿ فػػي 

قدساتو..األرض في خطر، والعاصمة تُبتمع، والمقدسات ُتدنس، وحؽ العػودة دخػؿ سػوؽ النخاسػة الوطنيػة وم
والقوميػػة، واألطػػر القائمػػة عمػػى ضػػفتي االنقسػػاـ، باتػػت أعجػػز مػػف أف تجمػػب نفعػػًا أو تػػدرأ ُضػػرًا، إف لػػـ نقػػؿ 

نياض الطاقػات وتجديػد الحركػة باتت المشكمة وليس الحؿ..فيؿ آف أواف اسػتعادة الػوعي وزمػاـ المبػادرة واسػت
الوطنية عمى طريؽ الحرية واالستقالؿ..ىؿ آف آواف اسػتنطاؽ الماليػيف الصػامتة لتقػوؿ بصػوت واحػد: لػيس 

 باسمنا.
 6/5/6073، الدستور، عم ان
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 عمير ربابورت
رة التجنيد التي لـ بثت في صوت اسرائيؿ شعارات تجنيد عمنية احدىا كاف "أوز ماء". مناو  2959في نيساف 

تعرؼ بيا الحكومة عمى االطالؽ ادت الى تجنيدات في الجيػوش العربيػة، وكػادت تسػفر عػف حػرب اقميميػة. 
وفي أعقاب تمؾ الحادثة، المعروفة بػ "ليؿ االوز"، تشكمت لجنػة تحقيػؽ ونحػي رئػيس شػعبة االسػتخبارات فػي 

 العمميات، المواء مئير زوريغ.الجيش االسرائيمي، المواء ييوشفاط ىركابي، ورئيس قسـ 
رجػػؿ احتيػػاط والتػػي جػػرت أمػػس )االوؿ( )مػػف خػػالؿ الرسػػائؿ االلكترونيػػة  2000منػػاورة التجنيػػد المفاجئػػة لػػػ 

القصػػيرة، حسػػب موضػػة العصػػر ولػػيس باالذاعػػة( بعيػػدة عػػف تػػذكيرنا بالتقصػػير ايػػاه، ولكنيػػا جػػاءت فػػي فتػػرة 
اـ السػػػوري المتفكػػػؾ يتػػػابع المنشػػػورات مػػػف اسػػػرائيؿ ومػػػف متػػػوترة عمػػػى اي حػػػاؿ، ال سػػػيما فػػػي الشػػػماؿ: النظػػػ

الواليات المتحدة المتعمقة باجتياز الخط االحمر في استخداـ السالح الكيميائي، كما يتابع بيانػات الثػوار عػف 
 اليجمات االسرائيمية المزعومة في سوريا. اعصابو واىنة.

عمى اي منشأة سالح كيميائي في سوريا )خالفػا مف حيث جوىر االمر، لـ يقع ىذا االسبوع ىجـو اسرائيمي 
الدعاءات الثوار( ولـ تكف طمعة لطائرات قتاليػة اسػرائيمية فػوؽ القصػر فػي دمشػؽ. ولكػف التػوتر فػي الشػماؿ 
سيستمر وسيرافقنا عمى مدى كؿ الفترة القريبة المقبمة. عمى ىذه الخمفيػة مفاجئػة الحقيقػة التػي انكشػفت أمػس 

يػر الػدفاع لػـ يعػػرؼ عمػى االطػالؽ بيػذه المنػاورة المحػػددة، ولكػف ينبغػي االفتػراض بانػػو )االوؿ( وتقػوؿ اف وز 
 عمى عمـ بالمناورات التي تجرى بشكؿ عاـ كقاعدة في ىذا الموسـ مف السنة.

في كؿ االحواؿ، التوتر ليس فقط في الشماؿ. احداث أمس )االوؿ( يمكنيا أف تكوف "التوطئة" فقػط لمصػيؼ 
الذيف لف يكوف بسيطا مف ناحية أمنية في الساحات االخرى أيضا. ىكذا، في السػامرة وقعػت القريب المقبؿ، 

بعػػد سػػنة ونصػػؼ السػػنة دوف  –أمػػس )االوؿ( العمميػػة االولػػى التػػي قتػػؿ فييػػا مػػواطف اسػػرائيمي فػػي المنػػاطؽ 
منػػاطؽ قتمػػى اسػػرائيمييف. الحقيقػػة ىػػي أف االحصػػاءات كػػذبت، وذلػػؾ النػػو منػػذ نحػػو نصػػؼ سػػنة تجػػري فػػي ال

 موجة "ارىاب" شعبي ال بد ستتعاظـ كمما مر الوقت.
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التعقيدات الكبرى حقػا ىػي فػي الجنػوب: فاسػرائيؿ وقفػت فػي االيػاـ االخيػرة أمػاـ معضػمة ىػؿ تػرد عمػى النػار 
الصػػاروخية نحػػو ايػػالت االسػػبوع الماضػػي )والتػػي أطمقتيػػا منظمػػة الجيػػاد العػػالمي التػػي تتخػػذ مػػف غػػزة مقػػرا 

اطرة برد ناري، أو التجمػد مػف أجػؿ حمايػة وقػؼ النػار الػذي تحقػؽ بعػد حممػة عمػود السػحاب، لقيادتيا( والمخ
والذي عمى اي حاؿ آخذ في االنييار في االسابيع االخيرة. وأمس )االوؿ( تقػرر: اليجػوـ. التصػفية فػي غػزة 

معنيػة بمواصػمة ترافقت ورسائؿ لحماس ال سيما لمصر، المسؤولة عف اتفاؽ وقػؼ النػار معيػا، بػأف اسػرائيؿ 
الحفػػاظ عمػػى اليػػدوء. وبػػالتوازي، أصػػدر وزيػػر الػػدفاع بيانػػا يقػػوؿ انػػو اذا سػػاد اليػػدوء، فسػػيفكر بفػػتح المعػػابر 

 التجارية الى قطاع غزة والتي اغمقت بعد أحداث نارية سابقة نحو اسرائيؿ. الكرة انتقمت الى القطاع.
لجػػيش االسػػرائيمي أكثػػر مػػف أي شػػيء آخػػر ىػػذه ومػػع كػػؿ االحتػػراـ لكػػؿ ىػػذه السػػاحات، فػػاف مػػا يشػػغؿ بػػاؿ ا

االيػػاـ ىػػو امكانيػػة انػػدالع حػػرب مػػع ايػػراف فػػي االشػػير القريبػػة المقبمػػة تنزلػػؽ الػػى مواجيػػة مػػع حػػزب اهلل فػػي 
لبناف وربما أيضػا مػع "بقايػا" الجػيش السػوري. لمتػوتر فػي ىػذه الجبيػة لػـ تظيػر بعػد مؤشػرات. أمػس )االوؿ( 

 عمى االقؿ.
 2/5/2023، معاريؼ
 6/5/6073، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 عاموس ىرئيؿ
نابمس. يفضي قتؿ أفيتار بوروفسكي مػف سػكاف مسػتوطنة يتسػيار جنػوب نػابمس، الػى نيايػة أطػوؿ فتػرة مػف 

وروفسػكي ىػو أوؿ قتيػؿ سػنة األخيػرة. إف ب 23غير عمميات قاتمة موجية عمى اسرائيمييف فػي الضػفة فػي الػػ 
اسػػرائيمي فػػي الضػػفة منػػذ سػػنة وسػػبعة أشػػير. وتبػػيف التفصػػيالت االولػػى مػػف التحقيػػؽ فػػي الحادثػػة أنيػػا تميػػز 

يبػػدو أنيػػا مػػف تػدبير شػػخص واحػػد مػػف  –أحػداث االشػػير االخيػػرة وىػػي مػا يسػػمييا "الشػػاباؾ" "عمميػػة شػعبية" 
 حاجة الى اعداد أو تخطيط طويؿ قبؿ العمؿ. غير اف تقؼ وراءىا بنية تحتية "ارىابية" منظمة ودونما

في الحادثة الحالية، عمى حسب مصادر فمسطينية، "القاتؿ" ناشػط فػي فػتح. واسػتغؿ "المخػرب" الػذي أطمقػت 
عميػػو قػػوة مػػف حػػرس الحػػدود موجػػودة بصػػورة ثابتػػة فػػي مفتػػرؽ تفػػوح وجػػرح، فرصػػة عنػػد محطػػة نقػػؿ فباغػػت 

المسػدس الػذي فػي حوزتػو. وىػذه عمميػة يصػعب جػدا تحديػدىا بوروفسكي وطعنو بسكيف فػي ظيػره واختطػؼ 
واحباطيػػا مسػػبقا ألف عػػدد المطمعػػيف عمػػى سػػرىا والمشػػاركيف فييػػا قميػػؿ. وحتػػى لػػو كػػاف "المخػػرب" سػػافر فػػي 
سيارة عارضة مف بيتو في قرية شويكة بقرب طولكـر )البعيدة نسبيا عف مكاف العممية(، فإنو يشػؾ أف يكػوف 

 و.الناقؿ لو عمـ بنيت
لكف ال يزاؿ مف الصعب اف نتجاىؿ السياؽ الذي ىو أوسع: فمنذ بضعة أشير أخذت تسجؿ زيادة ممحوظػة 

رشػؽ بالحجػارة وزجاجػات حارقػة عمػى الشػوارع، وتظػاىرات عنيفػة وشػجارات بػيف  –عمى العمميػات "الشػعبية" 
ففػي كػؿ يػـو تقريبػا منػذ  فمسطينييف ومستوطنيف. ويقدـ قبػر رحيػؿ فػي بيػت لحػـ مػثال مثػاال جيػدا عمػى ذلػؾ:

اسػابيع يرمػى ىنػػاؾ بشػحنات ناسػفة مرتجمػػة وزجاجػات حارقػة عمػػى قػوات الجػيش االسػػرائيمي، فػي موقػع كػػاف 
 قبؿ ذلؾ ىادئا تماما.
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إف ىذه النقطة االخيرة ميمة بصورة مميزة: إف يتسيار ىي واحػدة مػف المسػتوطنات األشػد تطرفػا فػي الضػفة 
المجػاورة أكثػر ضعضػعة حتػى مػف المعػدؿ المتػوتر فػي "السػامرة". وال يمكػػف اف وعالقاتيػا بػالقرى الفمسػطينية 

يفاجػأ أحػػد بػأف المسػػتوطنيف بعػػد القتػؿ فػػورا أحرقػوا حقػػوال ورشػػقوا بالحجػارة سػػيارات لمفمسػطينييف. والػػى جانػػب 
جيػػد استيضػػاح ىػػؿ كػػػاف لممخػػرب الفمسػػطيني شػػػركاء، سػػتحاوؿ أذرع األمػػف تيدئػػة الميػػػداف عػػف فػػرض أنػػػو 

 دث عمميات "ارىابية" ييودية كيجمات "شارة الثمف" عمى مساجد في المنطقة.ستح
ربط رؤساء مجمس "يشع" بيف قتؿ بوروفسكي و"جو التحريض في السمطة الفمسطينية، والتسامح مع "ارىاب" 
الحجارة والمباحثات في تفضالت باالفراج عف "مخربيف" مػف السػجوف". وفػي واقػع األمػر يتمتػع المسػتوطنوف 
فػي الحكومػػة الحاليػة بقػػوة سياسػية لػػـ يسػػبؽ ليػا مثيػػؿ تقريبػا. بػػؿ إف ممػػثميـ الكبيػر الػػوزير نفتػالي بينيػػت مػػف 
البيػػت الييػػودي كػػاف يعمػػؿ الػػى مػػا قبػػؿ سػػنتيف مػػديرا عامػػا لمجمػػس "يشػػع". لكػػف بػػرغـ مسػػيرة االحتجػػاج التػػي 

الفمسػطينييف، يشػؾ فػي اف  احتشدت في مفترؽ تفوح وبػرغـ دعػوات رؤسػاء "يشػع" الػى خطػوات موجيػة عمػى
يحدث اآلف تغيير حقيقي في عالقات اسرائيؿ بالسمطة الفمسطينية. والذي يستطيع وزير الدفاع بوغي يعالوف 
اف يمنحو لممستوطنيف ىو في األساس وعد بعالج أكثػر حزمػا العمػاؿ التعػرض لممواصػالت االسػرائيمية فػي 

 اشتعاؿ واسع لألحداث.الضفة وال يتوقع تحوؿ في السياسة ما لـ يوجد 
غزة. بعد ساعات مف عممية القتؿ في يتسيار اغتالت اسرائيؿ ناشًطا فمسطينيا في قطاع غزة. ال توجد صمة 
حقيقيػػة بػػيف الحػػادثتيف، فاسػػرائيؿ تعامػػؿ الضػػفة والقطػػاع منػػذ مػػدة طويمػػة عمػػى أنيمػػا جبيتػػاف منفصػػمتاف. إف 

وجبيػػة ثالثػػة ىػػي سػػيناء. فقػػد كػػاف المسػػحاؿ كمػػا يقػػوؿ  اغتيػػاؿ ىشػػاـ المسػػحاؿ، ذو صػػمة بالعالقػػة بػػيف غػػزة
 "الشاباؾ" مشاركا في اطالؽ القذائؼ الصاروخية االخيرة عمى ايالت قبؿ اسبوعيف.

ىػذه أوؿ عمميػػة اغتيػاؿ فػػي قطػاع غػػزة منػذ انتيػػت عمميػة "عمػػود السػحاب" فػػي نيايػة تشػػريف الثػاني االخيػػر. 
الجيادية المتطرفة "مجمس الشورى"، صمة بتطػوير وسػائؿ  وتنسب اسرائيؿ لممسحاؿ وىو عضو في المنظمة

قتالية واطالؽ قذائؼ صاروخية مف القطاع نفسو عمى النقب. وقد قػاؿ رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو بعقػب 
 العممية إف اسرائيؿ لف تضبط نفسيا بازاء "تقطير اطالؽ صواريخ مف قطاع غزة أو سيناء".

القطػػػاع أخػػػذ يسػػػحؽ بالتػػػدريج اليػػػدوء الػػػذي تػػػـ احػػػرازه بعػػػد العمميػػػة. وبػػػرغـ لنتنيػػػاىو مشػػػكمة مضػػػاعفة. ففػػػي 
حرصػػو عمػػى الػػرد مباشػػرة عمػػى كػػؿ اطػػالؽ صػػواريخ يسػػتمر التقطيػػر. وال يوجػػد السػػرائيؿ فػػي سػػيناء عنػػواف 
حقيقي توجو العمؿ عميو ألف المعمومات االستخبارية أوال عف الفصائؿ الجيادية ىناؾ محدودة نسػبيا. وثانيػا 

أف اسػػرائيؿ تريػػد االمتنػػاع عػػف مواجيػػة عسػػكرية مػػع المصػػرييف الػػذيف يقمقيػػا سػػيطرتيـ الضػػعيفة  –و أىػػـ وىػػ
 عمى سيناء لكف استمرار التنسيؽ االمني معيـ أىـ عندىا بكثير.

وىػػذا عقػػاب لغػػزة وسػػيناء وضػػرب عصػػفوريف بحجػػر واحػػد.  –إف "مجمػػس الشػػورى" ىػػو ىػػدؼ تسػػيؿ اصػػابتو 
قيػػة فػػي غػػزة ىػػي الفصػػائؿ المتطرفػػة بػػؿ حمػػاس. فػػي االشػػير الثالثػػة االولػػى بعػػد لكػػف ليسػػت المشػػكمة الحقي

"عمػػود السػػحاب" افتخػػروا فػػي الحكومػػة وفػػي الجػػيش االسػػرائيمي بػػالردع الكامػػؿ، فقػػد منعػػت حمػػاس تمامػػا كػػؿ 
أو يصػػعب  –اطػػالؽ صػػواريخ عمػػى اسػػرائيؿ. وتمتػػـز حمػػاس فػػي الشػػيريف االخيػػريف بسياسػػة إغمػػاض العػػيف 

سػاطة اف تضػبط الفصػائؿ بحسػب التفسػير االسػرائيمي الرسػمي. والمشػكمة ىػي أنػو منػذ المحظػة التػي عمييا بب
وحشػػرت اسػػرائيؿ  –تعمػػف فييػػا بػػأف حمػػاس قػػادرة عمػػى فػػرض سػػمطتيا يصػػعب اآلف اف تعػػرض دعػػوى بديمػػة 

سبي لوقت نفسيا في زاوية تضطر فييا الى ايقاع ضربات دورية موزونة آممة اف تكوف كافية لتغميب ىدوء ن
 ما عمى األقؿ.
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الشماؿ. لكف ليست الضفة أو القطاع اآلف ىما الجبية األسخف بالنسبة لنتنياىو بػؿ الحػدود الشػمالية. كانػت 
التقارير االخبارية في الصحؼ العربية عف ىجـو اسرائيمي في سوريا في االياـ االخيرة مخطئة لكف ال يعني 

داد العصبية االسرائيمية ألنو كمما تعقدت الحرب األىمية في سوريا ىذا أف ىجوما كيذا غير ممكف قريبا. وتز 
أصػػبح أصػػعب اجػػراء تعقػػب متصػػؿ لمخزونػػات النظػػاـ مػػف السػػالح الكيميػػائي. وكمػػا أعمػػف نتنيػػاىو ويعػػالوف 
أكثػػر مػػف مػػرة، اذا اسػػتقر رأي االسػػد عمػػى نقػػؿ ىػػذه المخزونػػات الػػى حػػزب اهلل فسػػتعمؿ اسػػرائيؿ عمػػى إفشػػاؿ 

 ذلؾ.
ط االحمػػر االميركػػي كمػػا تعممػػوف مختمػػؼ: فقػػد أعمنػػت ادارة اوبامػػا بأنيػػا سػػتعمؿ اذا اسػػتعمؿ االسػػد إف الخػػ

سػػػالحا كيميائيػػػا عمػػػى معارضػػػيو. واآلف وقػػػد كشػػػفت الحقيقػػػة بمسػػػاعدة كبيػػػرة مػػػف االسػػػتخبارات االسػػػرائيمية، 
ذا الوقت وىػي ال تريػد أصبحت االدارة االميركية تتموى. وليست اسرائيؿ نفسيا متحمسة ليجـو اميركي في ى

أكثر مف كؿ ذلؾ اف تكوف متيمة بأنيا ورطت الواليات المتحدة بحرب اخرى )ما تزاؿ المػزاعـ الداحضػة أف 
 كاف نتيجة تدبير اسرائيمي تذكر جيدا في واشنطف وفي القدس(. 2003اجتياح العراؽ في 

يػػد كبيػػر أعػػد قبػػؿ ذلػػؾ بوقػػت طويػػؿ. عمػػى خمفيػػة ىػػذا الجػػو المشػػحوف أجػػري فػػي القيػػادة الشػػمالية تػػدريب تجن
يجػػب عمػػى الجػػيش االسػػرائيمي اف يعػػد نفسػػو المكانيػػة اشػػتعاؿ لموضػػع فػػي لبنػػاف أو فػػي سػػوريا، ونقػػؿ آالؼ 
رجاؿ االحتياط بتحذير فوري ىو جزء ميـ مف االستعداد. والمشكمة ىي اف الجو في ىذه الحاؿ ايضا وعمى 

وكؿ جزء ضئيؿ مػف معمومػة يكبػر فػورا ليصػبح تقػديرات مخطئػة خمفية األنباء مف سوريا، متوتر في الشماؿ 
عف عممية عسكرية قد انطمقت في طريقيا. وقد أحسف الجيش الصنع حينما بػيف رأيػو فػي الظيػر فػي حػديث 
مع صحفييف سممت فيو تفصيالت عف التدريب العسكري. ومػف المؤسػؼ اف ىػذا لػـ يحػدث قبػؿ ذلػؾ بمسػاء 

ت مخطئة عف تجنيد جمػاعي بسػبب تصػعيد فػي الشػماؿ، وألنيػـ لػـ يستصػوبوا حينما راجت في البالد اشاعا
 قبؿ ذلؾ إبالغ وزير الدفاع.

 2/5/2023، ىآرتس
 6/5/6073، الحياة الجديدة، رام اهلل
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