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 الفمسطينية أسباب تؤخر إتمام المصالحة ستةأبو مرزوق:  2
كشؼ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوؽ، األسباب التي تقؼ حائاًل أماـ 

نياء االنقس  اـ.تنفيذ المصالحة الفمسطينية، مؤكدًا وجود حموؿ دوف شؾ لمتقدـ لألماـ وا 
"فيس بوؾ"، صباح األحد، "إف  االجتماعيوقاؿ أبو مرزوؽ في تصريح عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ 

 تأخر إنجاز المصالحة يقؼ وراءه ستة أسباب، عمى الرغـ مف الكالـ الجيد مع جميع األطراؼ".
رامج السياسية وعزا تأخر تنفيذ المصالحة إلى غياب الموضوع السياسي عف الحوار مف جية، واختالؼ الب

 لدى األطراؼ المتحاورة، في لقاءات المصالحة مع فتح مف جية أخرى.
وأضاؼ أبو مرزوؽ أف موقؼ الواليات المتحدة األمريكية، واالحتالؿ االسرائيمي، إضافة إلى الشروط التي 

 ة.وضعتيا المجنة الرباعية الدولية التي ترفض "حماس" االعتراؼ بيا، تحوؿ دوف تحقيؽ المصالح
وأشار إلى تخوفات عند الطرفيف، األولى لدى "حماس" وتتمثؿ في إخراجيا مف المشيد السياسي مف خالؿ 

 انتخابات، وصفيا أبو مرزوؽ بأنيا "غير مالئمة لدى جميع األطراؼ".
وبّيف أف التخوفات لدى "فتح" تتمثؿ بسيطرة حركة "حماس" عمى منظمة التحرير الفمسطينية )ـ.ت.ؼ( كما 

 .6002في االنتخابات التشريعية التي جرت عاـ حصؿ 
وأنيى عضو المكتب السياسي جممة األسباب، باألولوية الموجودة لدى رئيس السمطة محمود عباس، 

 بتفضيؿ المفاوضات مع )اسرائيؿ( عمى حساب انجاز المصالحة مع "حماس".
الرئيس األمريكي إلى المنطقة في  وتعطمت لقاءات المصالحة بيف حركتي "حماس" و"فتح"، في أعقاب زيارة

مارس الماضي، كأوؿ زيارة لممنطقة بعد الفوز بوالية ثانية، دفعت عباس إلى تأكيد خيار المفاوضات عمى 
 حساب المصالحة.

  6/5/2013صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيس بوك، 
 

  فككت الكثير من عقد الحصار في غزة العمرانيةهنية: المشاريع  1
عيؿ ىنيػة، رئػيس الحكومػة الفمسػطينية فػي غػزة، أف المشػاريع العمرانيػة والنيػوض االقتصػادي الػذي أكد إسما

 الحصار بالكامؿ". إنياء أممويشيده قطاع غزة "أدى إلى تفكيؾ الكثير مف عقد الحصار، معربا عف 
مػػا نشػػاىده مػػف  وقػػاؿ ىنيػػة خػػالؿ لقػػاء األحػػد بوفػػدي رجػػاؿ اإلعمػػاؿ واتحػػاد المقػػاوليف فػػي مكتبػػو ب ػػزة  "كػػؿ

انجاز ىو موضع ثقة ونجاح وفي كؿ زياراتنا ولقاءاتنػا يكػوف ليػا حيػز ميػـ مػف أجػؿ بنػاء اقتصػاد فمسػطيني 
حػػداث اختراقػػات ونمػػو ممػػا أدى لتفكيػػؾ الكثيػػر مػػف عقػػد الحصػػار المطبػػؽ ونطمػػح  ومػػا يسػػاعده لمنيػػوض وا 

ًا عمى ضرورة استمرار العمػؿ المشػترؾ بالمزيد فنحف بمرحمة نيوض وعمؿ لتطوير الواقع االقتصادي"، مؤكد
 والتكامؿ بيف حكومتو والقطاع الخاص.

المسػػػتجدات تفػػػتح األمػػػؿ بمشػػػاريع  أفوأضػػػاؼ "سػػػنبقى شػػػركاء بالمسػػػتقبؿ لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ شػػػعبنا"، موضػػػحا 
 متعددة داخؿ قطاع غزة ونمو في حركة العمؿ والجيد االقتصادي واالنفتاح عمى اإلقميـ.

يف مواضيع االقتصاد الفمسطيني وقضايا اإلعمػار خاصػة وأف قطػاع غػزة يشػيد نيضػة وبحث ىنية مع الوفد
عمرانيػػػػة، وتػػػػأثيرات ذلػػػػؾ عمػػػػى االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني، مشػػػػيدا بالقطػػػػاع الخػػػػاص ودوره فػػػػي بنػػػػاء االقتصػػػػاد 

وأكػػد عمػػى ضػػرورة العمػػؿ مػػف أجػػؿ تنفيػػذ اتفػػاؽ المصػػالحة كمػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو بالقػػاىرة عمػػى  الفمسػػطيني.
كمػا التقػى  اس الرزمة الواحدة والتوازي، مشدًدا عمى أف "قرار المصالحة ال رجعة عنو وأنو واجب وطني".أس

ىنية وفد مػف نقابػة األطبػاء المصػرييف، حيػث أشػاد بالػدور المصػري فػي إغاثػة الشػعب الفمسػطيني ونصػرتو، 
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بؿ التعػػػاوف المشػػػترؾ المصػػػرييف ومػػػا يقدمونػػػو مػػػف دعػػػـ ومػػػؤازرة. كمػػػا جػػػرى بحػػػث سػػػ األطبػػػاءمثمنػػػا دور 
 والنيوض بالقطاع الطبي والصحي في قطاع غزة.

 5/5/1023فمسطين أون الين، 
 

 العربية مراجعة موقفها من مبادرة السالم الجامعةبحر: عمى أحمد  3
أكد النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د. أحمد بحر، رفضػو القػاطع لممبػادرة العربيػة المعدلػة 

ـ بيػػػػا وزراء خارجيػػػػة جامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة مػػػػؤخرًا، والقاضػػػػية بقبػػػػوؿ مبػػػػدأ مبادلػػػػة األراضػػػػي مػػػػع التػػػػي تقػػػػد
 االحتالؿ، وعدىا جريمة سياسية ال ت تفر.

جػػاء ذلػػػؾ خػػػالؿ كممػػػة لػػػو ألقاىػػػا فػػػي حفػػػؿ نظمتػػو كميػػػة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا فػػػي خػػػاف يػػػونس لتكػػػريـ طمبتيػػػا 
 وأولياء األمور. واإلدارييف األكاديمييفيد الكمية والمئات مف المتفوقيف، بحضور النائب يوسؼ الشرافي وعم

وشدد بحر عمى تمسؾ شعبنا بالثوابػت الوطنيػة وعػدـ التفػريط بيػا ميػا طػاؿ الػزمف أو قصػر، داعيػًا الجامعػة 
 العربية لمراجعة موقفيا تجاه المبادرة المعدلة منوىا لكونيا تحمػؿ فػي طياتيػا التنػازؿ عػف الحقػوؽ الفمسػطينية
واالعتػػػراؼ بػػػاالحتالؿ وبحقػػػو فػػػي الوجػػػود عمػػػى أرضػػػنا األمػػػر الػػػذي يرفضػػػو كػػػؿ األحػػػرار مػػػف أبنػػػاء شػػػعبنا 

 تواجده. أماكفالفمسطيني في شتى 
"ال تميثوا خمؼ سراب المفاوضات فيي لـ تقدـ شيئًا عمى مػدار عشػريف  وخاطب بحر منظمة التحرير قائاًل 

رض الفمسطينية، ومزيدًا مف التيويػد وطمػس المعػالـ االسػالمية عامًا سوى مزيدًا مف االستيطاف ومصادرة األ
 بالقدس المحتمة".

 5/5/1023فمسطين أون الين، 
 

   1008سنة عرضت عمينا  األراضي تبادلعريقات: فكرة  4
بػػاف فكػػرة تبػػادؿ  األحػػدكبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف الػػدكتور صػػائب عريقػػات  أكػػدوليػػد عػػوض   - راـ اهلل

، مجػػػددا الػػػرفض الفمسػػػطيني المطمػػػؽ لمتبػػػادؿ قبػػػؿ 1008عمػػػى القيػػػادة الفمسػػػطينية عػػػاـ  عرضػػػت األراضػػػي
، ومشػػددا عمػػى أف تبػػادؿ 2967المحتمػػة عػػاـ  األراضػػيحػػدود  أسػػاسحصػػوؿ فمسػػطيف عمػػى اسػػتقالليا عمػػى 
 قبؿ تحقيؽ االستقالؿ. "غير جائز"األراضي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف 

وكػاف ردنػػا  1008فكػرة تبػادؿ األراضػي عرضػت عمينػا عػاـ " إفطينية الرسػمية، الفمسػ لإلذاعػةوقػاؿ عريقػات 
ووصػػوؿ فمسػػطيف إلػػى السػػيادة الكاممػػة يمكػػف  2967أنػػو حػػاؿ قبػػوؿ إسػػرائيؿ بمبػػدأ الػػدولتيف عمػػى حػػدود عػػاـ 

 ."البحث في ىذا األمر
ردف والسػػعودية، أف تبػػادؿ األراضػػي يحػػدث بػػيف الػػدوؿ صػػاحبة السػػيادة كمػػا حػػدث بػػيف األ"وتػػابع عريقػػات، 

وكػػذلؾ العػػراؽ واألردف، وأيضػػا كنػػدا وأمريكػػا، وبالتػػالي أف يطػػرح المبػػدأ قبػػؿ االسػػتقالؿ فيػػو غيػػر جػػائز عمػػى 
 ."اإلطالؽ

الػذي أعمنػو رئػيس وزراء  واإلسػرائيمييفبػيف الفمسػطينييف  األراضػيتبػادؿ  إمكانيةوحوؿ الموقؼ العربي بشأف 
الماضػػي مػػع  األسػػبوعآؿ ثػػاني بعػػد اجتماعػػو ووفػػد وزاري عربػػي  قطػػر وزيػػر خارجيتيػػا الشػػي  حمػػد بػػف جاسػػـ

ليس جديدا فقد تـ طرح الموقؼ لوضع الكرة "وزير الخارجية األمريكي جوف كيري في واشنطف، قاؿ عريقات 
 2967نو موافؽ عمى دولػة فمسػطينية بحػدود عػاـ إفي ممعب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ليقوؿ 

 ."قولياولكنو لف ي
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 6/5/1023القدس العربي، لندن، 
 

 النائبين البردويل واألشقر من السفر لمقاهرةمنع  تدينكتمة حماس البرلمانية  5
كتمػػػة الت ييػػػر واإلصػػػالح البرلمانيػػػة منػػػع السػػػمطات المصػػػرية القيػػػاديْيف فػػػي  تاسػػػتنكر   فتحػػػي صػػػّباح -غػػػزة 

سػػماعيؿ األشػػقر مػػف ال سػػفر عبػػر معبػػر رفػػح الحػػدودي أمػػس، وقالػػت فػػي الحركػػة النػػائبْيف صػػالح البردويػػؿ وا 
 المسبؽ لمبردويؿ واألشقر الجمعة الماضية. "تـ التنسيؽ"بياف إنو 
التصػػػػرؼ ال ريػػػػب الػػػػذي صػػػػدر عػػػػف االسػػػػتخبارات المصػػػػرية ويتنػػػػافى مػػػػع كػػػػؿ األعػػػػراؼ "ىػػػػذا ت واسػػػػتنكر 

. وطالبػت الجيػات "فػي مصػرينػاير / كػانوف الثػاني 15والقوميػة، ويحػدث لممػرة األولػى بعػد ثػورة  الدبموماسية
بوضػػع حػػد لالسػػتيتار الػػذي يعػػاني منػػو المػػواطف الفمسػػطيني عمػػى الجانػػب المصػػري مػػف المعبػػر، "المسػػؤولة 

وازدادت وتيرتػػو... منػػذ أكثػػر مػػف شػػيريف، وال تػػزاؿ عمميػػات التضػػييؽ مسػػتمرة ضػػد أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني 
 ."وقيادتو ونوابو الشرعييف

جميػػػع وفػػػود الفصػػػائؿ "، وقػػػاؿ إف "يػػػر الالئػػػؽ مػػػف قبػػػؿ االسػػػتخبارات المصػػػريةالسػػػموؾ غ"واسػػػتيجف األشػػػقر 
مسػػػؤولي االسػػػتخبارات المصػػػرية فػػػي ". وأضػػػاؼ أف "الفمسػػػطينية تمكنػػػت مػػػف م ػػػادرة المعبػػػر إال وفػػػد حمػػػاس

 ."القاىرة يؤكدوف أف ىناؾ تنسيقًا مسبقًا لنا، والضابط المسؤوؿ مف الجياز في معبر رفح ينفي ذلؾ
، واصػػفة منعيمػػا "بتوضػػيح موقفيػػا"مػػة الت ييػػر واإلصػػالح البرلمانيػػة الجيػػات المصػػرية المختصػػة وطالبػػت كت

وضع حد ". ولفتت الكتمة إلى "والقومية، وال مبرر لو عمى اإلطالؽ الدبموماسيةيتنافى مع كؿ األعراؼ "بأنو 
 ."وقادتوليذا السموؾ الذي ُيمارس في حؽ المسافر الفمسطيني، بمف في ذلؾ ممثمي الشعب 

 6/5/1023الحياة، لندن، 
 

 % لصالح االحتالل6: الوفد العربي طرح تبادال لألراضي بنسبة "الوطني الفمسطيني" 6
قاؿ عضو المجمس الوطني الفمسطيني عمراف الخطيب إف "لجنة المتابعة العربية   الديف نادية سعد -عماف 

 األراضي بنسبة تقدمت في واشنطف بمبادرة تتضمف موافقة عربية عمى تبادؿ
 %، مرشحة لمزيادة، مف مساحة الضفة ال ربية المحتمة لصالح االحتالؿ اإلسرائيمي".  6

وأضاؼ، لػ"ال د"، إف "الوفد العربي الذي اجتمع مع اإلدارة األميركية األسبوع الماضي في واشنطف طػرح فػي 
 مي".إسرائي -% في إطار اتفاؽ فمسطيني 6مبادرتو تباداًل لألراضي بنسبة 

واعتبر أف "اإلقرار العربي "بالتبادلية" يعنػي اعترافػًا بشػرعية المسػتوطنات اإلسػرائيمية، وبالتػالي عػدـ المطالبػة 
بإزالتيا، مثممػا يعنػي تقويضػًا "لحػؿ الػدولتيف"، واسػتجابة لمحػراؾ األميركػي األخيػر فػي المنطقػة بػإجراء تعػديؿ 

دة الفمسػػطينية أعمنػت تمسػػكيا بالمبػادرة العربيػػة لمسػالـ، التػػي تػػـ وأكػد أف "القيػػا عمػى المبػػادرة العربيػة لمسػػالـ".
"، مػػػف جانػػػب المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية. وأفػػػاد "بقيػػػاـ الػػػرئيس 1001اإلعػػػالف عنيػػػا فػػػي قمػػػة بيػػػروت العػػػاـ 

محمود عباس بإجراء اتصاالت مع المسؤوليف في السعودية لتأكيد الموقػؼ الفمسػطيني الثابػت بشػأف التمسػؾ 
 ، بدوف أي ت يير أو تعديؿ".1001ة في نسختيا األصمية، العاـ بالمبادر 

 6/5/1023الغد، عمان، 
 

 مع تل أبيب مضيعة لموقت المفاوضاتعطا اهلل أبو السبح:  7
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أكػػد الػػدكتور عطػػا اهلل أبػػو السػػبح وزيػػر شػػؤوف األسػػرى فػػي الحكومػػة فػػي غػػزة أف   القػػادر فػػارس عبػػد -غػػزة 
 ـ إال عبر مقاومة المحتؿ وأسر المزيد مف جنود االحتالؿ اإلسرائيمي. الوصوؿ إلى حؿ قضية األسرى ال يت

إف التجػارب تعممنػا أنػو لػـ يكػف ىنػاؾ حػؿ لألسػرى إال عبػر  "عكػاظ"وقاؿ الوزير أبو السبح فػي حػوار أجرتػو 
 ."أيدييـ ممطخة بدماء الفمسطينييف"ىذا اإلجراء خاصة أسر أولئؾ الجنود الذيف 

ية الداخمية وتعثر المصالحة الوطنية، أكد أف المصالحة يجػب أف تػتـ عمػى أرضػية وحوؿ األوضاع الفمسطين
ىذه مسألة ميمة ال بد أف نتوقؼ عندىا طويال، نحػف اتفقنػا مػع حركػة "المقاومة ضد العدو الصييوني. وزاد 

نياء االنقساـ  . "فتح عمى بنود المصالحة مف أجؿ إتماـ المصالحة وا 
بد لمسمطة أف تنضجيا مع حركة حماس ومع كؿ الفصػائؿ الفمسػطينية رزمػة  وأضاؼ ىناؾ خمسة ممفات ال

واحدة دوف انتقاء، فال يمكف التمسؾ فقط بإجراء االنتخابات، بؿ ىناؾ متطمبات سابقة، مف بينيا إعادة بنػاء 
نيػػػاء كافػػػة ممفػػػات الخالفػػػات  منظمػػػة التحريػػػر، والمصػػػالحة االجتماعيػػػة، وتشػػػكيؿ حكومػػػة وحػػػدة وطنيػػػة، وا 

 داخمية، كؿ ىذه النقاط يجب أف تنفذ في آف واحد كما اتفؽ عميو في القاىرة والدوحة.ال
وأشار أنػو لألسػؼ الشػديد أف اإلمػالءات األمريكيػة واإلسػرائيمية تضػع الفيتػو عمػى ىػذه المصػالحة ولػيس أدؿ 

ترجػػ   عمػػى ذلػػؾ أكثػػر مػػف طمػػب وزيػػر الخارجيػػة جػػوف كيػػري خػػالؿ زيارتػػو لممنطقػػة مػػؤخرا مػػف السػػمطة أف
المصػػالحة لمػػدة ثالثػػة أشػػير كػػي يػػتـ إقنػػاع نتنيػػاىو أف يجمػػس عمػػى مائػػدة المفاوضػػات مقابػػؿ تجميػػد مؤقػػت 
لالسػتيطاف وأضػاؼ أنػو ال بػد مػػف الػتخمص مػف عػبء ىػذه المفاوضػػات العبثيػة التػي تعتبػر مضػيعة لموقػػت، 

ا؛ ألف العػدو الصػييوني ال وأف يتفؽ الفمسطينيوف عمى برنامج سياسي موحػد أساسػو المقاومػة بجميػع أشػكالي
 يفيـ إال ل ة المقاومة بعد العديد مف التجارب معو في ىذا الشأف.

 6/5/1023المستقبل، بيروت، 
 

 األقصى المسجد القتحام إسرائيميةحذر من دعوات ي قريعأحمد  8
"أبػػػو قػػػاؿ رئػػػيس دائػػػرة شػػػؤوف القػػػدس فػػػي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، أحمػػػد قريػػػع   وفػػػا –القػػػدس المحتمػػػة 

العػػػػػالء"، إف قطػػػػػاع اإلسػػػػػكاف فػػػػػي القػػػػػدس وجميػػػػػع القطاعػػػػػات التعميميػػػػػة والصػػػػػحية والثقافيػػػػػة واالقتصػػػػػادية 
واالجتماعيػػػة تعػػػاني وبشػػػدة مػػػف اإلجػػػراءات والخطػػػط اإلسػػػرائيمية اليادفػػػة إلػػػى تيويػػػد المدينػػػة المقدسػػػة وطػػػرد 

 سكانيا وترحيميـ.
، لجمعيػات اإلسػكاف التعاونيػة أمػسالمنظمػة،  جاء ذلػؾ خػالؿ اجتمػاع عقػد فػي مقػر دائػرة شػؤوف القػدس فػي

فػػي محافظػػة القػػدس بػػدعوة مػػف االتحػػاد العػػاـ لمجمعيػػات اإلسػػكاف التعاونيػػة فػػي فمسػػطيف بالتعػػاوف مػػع اإلدارة 
 العامة لمتعاوف في وزارة العمؿ.

ة شخصي 10وعمى صعيد آخر حذر مف خطورة الدعوات العنصرية القتحاـ المسجد األقصى المبارؾ بقيادة 
لتحريػر القػدس مػف  66عنصرية مف قيادات حزب الميكود، مف جية باب الم اربة لمناسبة ما يسمى "بذكرى 

العػػرب والمسػػمميف"، ردا عمػػى منػػع العنصػػري موشػػيو فػػايجميف مػػف اقتحػػاـ المسػػجد األقصػػى، " كمػػا جػػاء فػػي 
 اإلعالف".

 6/5/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 الفمسطينيين "تكرار لمنكبة"  المستوطنون من اعتداءات ضد   البرغوثي: ما يقوم بهمصطفى  9
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اعتبػػػػر األمػػػػيف العػػػػاـ لممبػػػػادرة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية، النائػػػػب مصػػػػطفى البرغػػػػوثي، أف مػػػػا يقػػػػوـ بػػػػو   راـ اهلل
المستوطنوف الييود مف اعتداءات ضد المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ ىو "تكرار لما قامت بو العصابات 

 ".68و  67ة عامي الصييوني
وأضاؼ "المستوطنوف ينفذوف مخططًا بدعـ مف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي يتمثؿ بتطيير عرقي مماثؿ لما 

"، داعيػػػًا الشػػػعب الفمسػػػطيني لموحػػػدة فػػػي وجػػػو "محػػػاوالت االقػػػتالع 2968تػػػـ ضػػػد شػػػعبنا إبػػػاف النكبػػػة عػػػاـ 
 في إسرائيؿ". واإلرىاب الذي ينفذه المستوطنوف ب طاء مف حكومة االستيطاف

 5/5/1023قدس برس، 
 

 سفير السمطة السابق لدى الصين يستبعد عقد اجتماع بين عباس ونتنياهو في بكين  20
استبعد دياب الموح سفير السػمطة الفمسػطينية السػابؽ لػدى الصػيف الشػعبية أف يػتـ عقػد أي اجتمػاع بػيف   غزة

( إلػػى الصػػيف، مػػع رئػػيس الػػوزراء 5/5) األحػػدرئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس، الػػذي وصػػؿ فجػػر 
 يصميا غدا االثنيف. أفاإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الذي مف المقرر 

وقاؿ الموح لػ"قدس بػرس"  "إف أىميػة زيػارة الػرئيس محمػود عبػاس لمصػيف فػي ىػذه المرحمػة تكمػف فػي تعميػؽ 
 بمديف فمسطيف والصيف".التشاور السياسي بيف القيادييف الفمسطينية والصينية والتعاوف بيف ال

وأضػػاؼ  "مػػف المػػأموؿ أف ُتسػػاىـ ىػػذه الزيػػارة الرسػػمية المرتقبػػة فػػي ظػػؿ القيػػادة الصػػينية الجديػػدة فػػي دفػػع 
وأف تدفع باتجاه دور صيني أكبر وأكثر تأثيرًا فػي المنطقػة  ،وتعزيز العالقات التاريخية بيف فمسطيف والصيف

وتمكيف الشعب الفمسطيني مف تجسيد إقامة دولتو المستقمة كاممة وقضاياىا وفي مقدمتيا القضية الفمسطينية 
 السيادة وعاصمتيا القدس إلى جانب دوؿ وشعوب المنطقة والعالـ".

 5/5/1023قدس برس، 
 

  مستشفى في القدس  يزوروزير فمسطيني  22
مي ىػػػي قػػػاـ وزيػػػر الصػػػحة الفمسػػػطيني ىػػػاني عابػػػديف، أمػػػس، بزيػػػارة إلػػػى مستشػػػفى ىداسػػػا اإلسػػػرائي  ا ؼ ب

كبػػرى مستشػػفيات الكيػػاف، حسػػب مػػا أعمػػف المستشػػفى فػػي بيػػاف. والتقػػى عابػػديف  إلػػىاألولػػى لػػوزير فمسػػطيني 
الذي كاف يرافقو وفد يضـ مسؤوليف كبارًا في الوزارة والسػمطة، يوفػاؿ فػايس مػدير مستشػفى ىداسػا عػيف كػاـر 

 وزار مرضى فمسطينييف يعالجوف فيو ووزع عمييـ اليدايا. 
 6/5/1023لشارقة، الخميج، ا

 
ار المخدرات  21  غزة: النائب العام يطالب بتطبيق عقوبة اإلعدام بحق تجَّ

طالب إسماعيؿ جبر النائب العاـ لمحكومة في غزة بتوقيع عقوبة اإلعداـ بحؽ المتورطيف   حامد جاد - غزة
النيابػات العامػة والمتفرعػة  أنػو أصػدر أخيػرا أمػًرا إلػى كػؿ إلىبقضايا خطيرة تتعمؽ باالتجار بالمخدرات الفتًا 

عنيا في قطاع غزة بأف يتـ المطالبػة بتطبيػؽ عقوبػة اإلعػداـ فػي حػاالت معينػة تتعمػؽ بجمػب المػادة المخػدرة 
 واالتجار بيا.

" مكتب إعالـ الحكومة "ال نأسؼ ليذا األمػر ألننػا نريػد أف نصػؿ األحدوقاؿ جبر خالؿ مؤتمر نظمو أمس "
ه اآلفػػة المػػدمرة لشػػعبنا فػػنحف نريػػد أف نجتػػث كػػؿ عنصػػر مفسػػد يجمػػب ويتػػاجر بمجتمعنػػا إلػػى األمػػاف مػػف ىػػذ
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بالمخػػػدرات ويتعاطاىػػػا، فيػػػي مػػػف الجػػػرائـ المروعػػػة والخطيػػػرة، حيػػػث يتصػػػؿ بيػػػا تعػػػاطي حبػػػوب أخػػػرى مثػػػؿ 
 األترامادوؿ".

 6/5/1023الغد، عمان، 
 

 زيف الدمنوتدعو لوقف  ةسوريعمى اإلسرائيمي  عدوانالحماس تدين  13
حركة "حماس" عدواف االحتالؿ اإلسرائيمي عمى سورية الذي جرى فجر اليوـ األحد، وعدتو  استنكرت

وقالت  "انتياكا خطيرًا ومرفوضًا ألرض عربية عزيزة، واستمرارًا لسياسة اإلرىاب والعدواف الصييوني".
العزيز، وعمى  الحركة في بياف صحفي "إننا نعبر عف ألمنا الشديد عمى استمرار نزؼ دماء الشعب السوري

تواصؿ المجازر وعمميات القتؿ والتنكيؿ بالمدنييف في سورية؛ والتي كاف آخرىا المجازر في بانياس والبيضا 
ورأس النبع، وندعو إلى وقؼ نزيؼ الدـ في سوريا، وتمكيف الشعب السوري مف تحقيؽ آمالو وتطمعاتو 

 الوطنية في الحرية والكرامة".
سياسي لحركة "حماس" موسى ابو مرزوؽ إف  إدانة غارات الكياف الصييوني وبدوره قاؿ عضو المكتب ال

عمى سوريا ال تكفى، وقد تكررت ىذه ال ارات مف قبؿ، عمى سوريا وعمى السوداف، وعمى العراؽ وعمى 
تونس، وعمى لبناف وفمسطيف.. فعمى القادة العرب اف يفكروا تفكيرًا غير عاديًا في ىذه ال ارات وسبؿ الرد 

 مييا.ع
وأضاؼ عمى صفحتو عمى "الفيسبوؾ"  أحسنت المعارضة السورية بإدانة ىذه ال ارات اآلثمة، مؤكدا أف 

وقاؿ   رفض التدخؿ الخارجي في الشأف السوري يجب أف يكوف محؿ إجماع لكؿ الفرقاء ولكؿ العرب.
لتى يقوـ بيا النظاـ ىو حجـ القتؿ والتنكيؿ والقسوة ا -مف قبؿ البعض –مبررات اإلستدعاء الخارجي 

لمشعب األعزؿ، وفي ىذا الصدد ال يمكف قبوؿ الصمت الدولي المطبؽ، والعجز العربي غير المبرر في 
 .إنقاذ ىؤالء السورييف األبرياء

 5/5/2013فمسطين أون الين، 
 

 البردويل: زيارة عباس إلى الصين تخدم االحتالل أكثر مما تخدم قضية فمسطين 14
في حركة "حماس" صالح البردويؿ مف أف اليدؼ مف زيارة رئيس السمطة الفمسطينية غزة  حذر القيادي 

محمود عباس إلى الصيف، بالتزامف مع زيارة رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو، قد يكوف ىدفيا فؾ 
 عزلة االحتالؿ وتفعيؿ التطبيع االقتصادي بينو وبيف الصيف.

ة لػ "قدس برس" القيادة الصينية إلى "االستمرار في الوقوؼ إلى جانب ودعا البردويؿ في تصريحات خاص
الحؽ الفمسطيني وعدـ المساواة بيف الضحية والجالد عند التعامؿ مع الممؼ الفمسطيني"، وقاؿ  "نحف 
نطالب الصيف بأف تتعامؿ مع القضية الفمسطينية كشعب مقيور وأرضو منيوبة، وأنو ال يجوز المساواة بيف 

 الشعب المظمـو وبيف الظالـ.ىذا 
 5/5/2013قدس برس، 

 
 الزهار: الثوابت ليست لمبيع أو المتاجرة 15

أكد الدكتور محمود الزىار، القيادي في حركة "حماس" أف خطوة الجامعة العربية في   صابريف العابد -غزة 
 س لرؤيتنا.اتجاه مبدأ تبادؿ األراضي بيف الفمسطينييف و)اإلسرائيمييف( تأتي في طريؽ معاك
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 84وقاؿ الزىار في تصريٍح خاص لػ "الرسالة نت"  "نحف ال نقبؿ بمبادلة أراضينا بأراضينا المحتمة عاـ 
"، مستدركًا  "صحيح أننا ال نسكنيا لكنيا تسكننا سواء كنا داخميا أو خارجيا"، مبينًا أف الشارع العربي 26و

 كمو ال يقبؿ أبدًا سوى كؿ فمسطيف.
ى ما نقمتو صحيفة "ىآرتس" )اإلسرائيمية( باعتقاد رئيس الوزراء )اإلسرائيمي( بنياميف نتنياىو ورّد الزىار عم

أف مبدأ التبادؿ ىذا سيحد مف الموقؼ )اإلسرائيمي( مف المفاوضات مستقباًل، قائاًل  "ىذا الطرح ال ينطمي 
 ا".عمينا، فنحف أصحاب األرض )...( وال يممؾ أي إنساف أف يتنازؿ عف شبر فيي

ولفت القيادي في حماس الى أف المبادرات التي يريدىا نتنياىو وغيره تأتي ضمف التنازؿ عف الثوابت 
ـّ أخذ آراء كؿ الفمسطينييف في  -الثوابت-واألحقية في األرض، موضحًا أنيا  ال ُيستفتى عمييا حتى لو ت

 ذلؾ.
"ليست لمبيع أو المتاجرة، وال تت ير بزماف  وبّيف أنيـ في "حماس" يحاولوف تأكيد أف ثوابت الشعب الفمسطيني

 .وال تحاذي المكاف"
 6/5/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 الرشق: كل عبارات اإلدانة واالستنكار تقف فارغة أمام أشالء أطفال سورية 16

بيروت  أداف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشؽ ما أسماه بػ "المجازر 
ية" التي شيدتيا مدف بانياس والبيضا في سورية، وأعرب عف أممو في أف "يحقف اهلل دماء السورييف الوحش

 ويعجؿ بفرجيـ".
( عمى صفحتو الرسمية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي 5|5وقاؿ الرشؽ في تصريحات لو اليوـ األحد )

ياس والبيضا دمكـ دمنا، ألمكـ ألمنا.. كؿ "فيسبوؾ" و"تويتر" تعميًقا عمى المواجيات الجارية في سورية  "بان
 عبارات اإلدانة واالستنكار تقؼ فارغة أماـ أشالء أطفالكـ".

وأضاؼ  "قموب جماىير شعبنا الفمسطيني مع إخوانيـ السورييف.. يعيشوف آالميـ وآماليـ.. الميـ احقف 
 دماءىـ وعّجؿ بفرجؾ القريب".

 5/5/2013قدس برس، 
 

 ةتدينان العدوان اإلسرائيمي عمى سوري "الشعبية"و "الجهاد" 17
أدانت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف اليجوـ االسرائيمي عمى مركز البحوث العممية السوري في جمرايا 
وقالت انيا   تعتبر ىذا العمؿ اإلجرامي اعتداء عمى األمة العربية ومساس بالسيادة السورية، وىذا يتطمب 

ؿ القوى واألحزاب عمى امتداد الوطف العربي لموقوؼ إلى جانب سورية ودعميا موقفًا حازمًا وواضحًا مف قب
سنادىا في وجو االستفزازات واليمجية الصييونية التي تحاوؿ االستفادة مف الوضع االستثنائي التي تمر  وا 

  .وطالبت الجامعة العربية باتخاذ موقؼ واضح ضد ىذا العدواف اإلرىابي بو سورية الشقيقة.
دانت حركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف" العدواف الصييوني ال اشـ عمى دمشؽ فجر اليوـ األحد وما كما ا

وناشدت الحركة السمطات السورية وقوى المعارضة السياسية والمسمحة، إلى الخروج مف  سبقو مف عدواف".
يا سوى تدمير سوريا ىذه المحنة، ووقؼ حماـ الدـ السوري في ىذه الحرب المأساوية، التي ال طائؿ من

وتفكيكيا، بما يخدـ مصمحة الكياف الصييوني، الذي بيذا العدواف، يذّكر الجميع بأنو العدو الحقيقي لسوريا 
 وكؿ األمة.



 
 
 

 

 

           21ص                                    1852العدد:                6/5/1023اإلثنين  التاريخ:

 5/5/2013، فمسطين أون الين
 

 الفمسطينيين دائرة شؤون الالجئين في حماس تسم م األونروا رسالة بأهم احتياجات الالجئين 18
صاـ عدواف رئيس دائرة شؤوف الالجئيف في حركة "حماس"، "روبرت تيرنر" مدير عمميات التقى الدكتور ع

وكالة غوث وتش يؿ الالجئيف "أونروا" بقطاع غزة، في مقر األخيرة، وطالبو بتوفير احتياجات الالجئيف 
 األساسية.

روا" رسالة تتضمف أىـ وسّمـ عدواف  خالؿ القاء الذي جمع عددًا مف ممثمي المجاف الشعبية  مدير "األون
االحتياجات األساسية الواجب عمى الوكالة أف توفرىا خدمة لالج  الفمسطيني وفؽ القوانيف والقرارات 

 الدولية.
 5/5/2013فمسطين أون الين، 

 
 كدولة  ةدحالن: الغارات االسرائيمية المتكررة هي لتدمير سوري 19

حركة فتح أف "ال ارات االسرائيمية المتكررة عمى سوريا، قاؿ محمد دحالف القيادي البارز ب  ىاني بدر الديف
والتي احتدمت بعد الدعوة التي وجييا الشي  يوسؼ القرضاوي، مف أعمى منبره في قطر، ألمريكيا وال رب 
لمتدخؿ عسكريًا ضد النظاـ السوري، ىي لتدمير سوريا كدولة وتدمير مقدراتيا االستراتيجية ب ض النظر 

 .عمف يحكـ سوريا"
وأضاؼ دحالف في تصريح نشره عمى حسابو عمى موقع "فيسبوؾ" ظير اليوـ األحد "أذّكر الشي  يوسؼ 
القرضاوي، ومف يدعمو ومف ييمؿ لو، بأف إسرائيؿ عدو شرس يعمؿ مف أجؿ اسرائيؿ فقط، واستراتيجيتيا 

غراقو في مستنقعات الذؿ واليواف حتى تُبقي  عمى مشروعيا االحتاللي مبنية عمى إذالؿ االنساف العربي وا 
 والتيويدي في فمسطيف". االستيطاني

ومضى دحالف قائال "ليس مف الصعب رؤية مالمح اتفاؽ سري يبمور االف مف وراء ظير الشعبيف السوري 
والفمسطيني ييدؼ الى االفراط العربي والفمسطيني الرسمي في التنازالت عف الثوابت الوطنية الفمسطينية 

العسكرية االسرائيمية لمتدخؿ في ثورة الشعب السوري وتحطيـ القدرات العسكرية السورية  مقابؿ حشد القوة
الجياؿ قادمة وتأميف اخراج سوريا مف الصراع العربي االسرائيمي الى االبد، وليس مف الصعب مالحظة 

كال الحدثيف  ارتباط الضربة العسكرية االسرائيمية بتصريحات رئيس الوزراء القطري في واشنطف، واستناد
 عمى فتاوى دينية مشبوىة تداب االصوات الماجورة عمى اطالقيا بانتظاـ".

 5/5/2013األهرام العربي، القاهرة، 
 

 وُتعمن القتال إلى جانب النظام "القيادة العامة" تستنكر القصف اإلسرائيمي لدمشق 20
قياـ طائرات االحتالؿ اإلسرائيمي بقصؼ راـ اهلل  استنكرت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف "القيادة العامة" 

مواقع وأىداؼ في العاصمة دمشؽ، واصفة ما جرى بػ "انكشاؼ لالرتباط العضوي بيف المؤامرة والحرب 
ضعاؼ دوليا  المعمنة عمي سورية والمشروع "الصييوني األمريكي" المتمثؿ بتدمير المنطقة وتقسيميا وا 

 المركزية".
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ي بياف صادر عنيا تمقت "قدس برس" نسخة عنو عزميا القتاؿ إلى جانب قوات "القيادة العامة"، ف وأعمنت
"إف حمفاء سوريا )ومنيـ القيادة العامة( قد أخذوا قراًرا إستراتيجًيا بعدـ السماح  النظاـ السوري، وقالت

 بسقوطيا في أيدي الصياينة واألمريكاف وأدواتيـ في المنطقة".
 5/5/2013قدس برس، 

 
 

 "إسرائيل"تزم الصمت بشأن هجوم سوريا ويتحدث عن أمن نتنياهو يم 12
)رويتػرز(  لػـ يػذكر رئػيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو خػالؿ احتفػاؿ األحػد ال ػارات  -القدس المحتمة

 التي شنتيا اسرائيؿ عمى سوريا في االياـ القميمة الماضية لكنو ركز عمى االلتزاـ بالحفاظ عمى أمف إسرائيؿ.
جاء ىذا خػالؿ افتتػاح ”. عممني )والدي( أف اكبر مسؤولية ىي ضماف أمف اسرائيؿ ومستقبميا“نتنياىو وقاؿ 

 تقاطع طرؽ سريعة سمي باسـ والده الراحؿ بف صييوف نتنياىو المؤرخ الذي توفي منذ عاـ.
ت إف إسػػرائيؿ ويمثػػؿ االحتفػػاؿ المػػرة االولػػى التػػي يتحػػدث فييػػا نتنيػػاىو عمنػػا منػػذ قػػاؿ مسػػؤوؿ اسػػرائيمي السػػب

 شنت غارة جوية يـو الجمعة استيدفت صواري  في سوريا كاف مف المقرر أف يتسمميا حزب اهلل المبناني.
 6/5/1023، القدس العربي، لندن

 
 يقسِّم بيت حنينا ويوصل المستوطنات في القدس وتل أبيب استيطانًيانتنياهو يفتتح شارًعا  11

ء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو االحتفػػػاالت اإلسػػػرائيمية الرسػػػمية أطمػػػؽ رئػػػيس الػػػوزرا عبػػػد الػػػرؤوؼ ارنػػػاؤوط 
الحػػتالؿ الجػػزء الشػػرقي مػػف القػػدس، وفقػػا لمتقػػويـ العبػػري، بافتتػػاح طريػػؽ اسػػتيطاني  66بالػػذكرى السػػنوية الػػػ 

( 663جديد يخترؽ بمدة بيت حنينا لمربط بيف مستوطنتي )بس ات زئيؼ ( و)النبي يعقوب( مع شارع )بػي ف 
 ؤدي إلى تؿ أبيب والقدس ال ربية.الذي ي

وليذه المناسبة، فقد ترأس نتنيػاىو الجمسػة األسػبوعية لحكومتػو فػي متحػؼ "ىرتسػؿ" وقػاؿ"نقوـ حاليػًا بتطػوير 
 دولة الييود في القدس ونؤّمف مستقبميا".

ا ليقسػميا " ويخترؽ بمػدة بيػت حنينػا مػف وسػطي10وكاف نتنياىو افتتح الشارع االستيطاني الذي يحمؿ الرقـ "
 إلى قسميف.

 6/5/1023، األيام، رام اهلل
 

 تنشر دباباتها بالجوالن وتنصب صواريخ دفاعية "سرائيل.. "إبعد غارات في قمب دمشق 13
الطيراف الحربي االسرائيمي قصػؼ ، أف تؿ ابيبمف  وكاالت، عف 6/5/1023ن، القدس العربي، لندذكرت 

سػػاعة قالػػت اسػػرائيؿ انػػو لمنػػع  68ىجػػـو ىػػو الثػػاني خػػالؿ فجػػر االحػػد مواقػػع داخػػؿ االراضػػي السػػورية فػػي 
 وصوؿ اسمحة ايرانية مرسمة الى حزب اهلل.

مػف نػوع ’ أرض أرض"وبحسب مػا ذكػرت تػؿ أبيػب فػإف ال ػارة اسػتيدفت شػحنة كانػت تحتػوي عمػى صػواري  
 ، وجرى استيدافيا في موقع قريب مف مطار دمشؽ."إس 220فاتح ‘

’ اسػتيدؼ صػواري  ايرانيػة مرسػمة الػى حػزب اهلل‘فرانس برس اف اليجـو الجوي  وابمغ مسؤوؿ اسرائيمي كبير
حميػػؼ نظػػاـ الػػرئيس السػػوري بشػػار االسػػد، مشػػيرا الػػى اف الطيػػراف االسػػرائيمي شػػف غػػارة اخػػرى فجػػر الجمعػػة 

 عمى اسمحة مماثمة قرب مطار دمشؽ الدولي.
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  او اسػمحة مػف سػورية الػى حػزب اهلل، في كؿ مرة تصػؿ معمومػات السػرائيؿ حػوؿ نقػؿ صػواري‘واضاؼ انو 
 ’.في حالة تأىب عالية جدا لـ يبم يا منذ سنوات‘، واف سالح الجو االسرائيمي ’ستياجـ

ومساء االحد أعمنت إسرائيؿ عف إغالؽ المجاؿ الجوي أماـ الطػائرات المدنيػة فػي شػماؿ الػبالد ومدينػة حيفػا 
 كما نشرت دباباتيا في الجوالف.

الجػيش اإلسػرائيمي أمػر، مسػاء اليػـو األحػد، بػإغالؽ ، مػف غػزة، أف 6/5/1023لقـدس،، القدس، اوأضػافت 
 المجاؿ الجوي أماـ الرحالت المدنية في شماؿ إسرائيؿ حتى يـو الخميس المقبؿ.

ووفقًا لمقناة العبرية الثانية، فإف ىذا القرار جاء فػي أعقػاب التػوتر القػائـ عمػى الحػدود الشػمالية عقػب التقػارير 
 تي أوردتيا وسائؿ إعالـ مختمفة عف قياـ سالح الجو اإلسرائيمي بقصؼ أىداؼ داخؿ االراضي السورية.ال

وفي السياؽ ذاتو، ذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت(، مسػاء اليػـو األحػد، أف الجيػات الرسػمية فػي إسػرائيؿ 
 مميات انتقامية.قررت ايضا رفع حالة التأىب األمني في جميع سفاراتيا حوؿ العالـ خوفًا مف ع

قػػػاـ بنشػػػر بطاريػػػات "القبػػػة اإلسػػػرائيمي كمػػػا أشػػػارت القنػػػاة الثانيػػػة فػػػي التمفزيػػػوف االسػػػرائيمي إلػػػى أف الجػػػيش 
الحديدية" المضادة لمصواري  في حيفا وصفد، فيما صدرت تعميمات لمجيش بزيػادة اليقظػة والبقػاء عمػى أىبػة 

 هلل في لبناف.االستعداد خوفا مف رد عسكري سوري أو مف قبؿ حزب ا
 

 ظم قوة "حزب اهلل" اموفاز: الغارات عمى سورية هدفها منع تع 14
قػػاؿ وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي األسػػبؽ، ورئػػيس حػػزب كػػديما شػػاؤوؿ موفػػاز، إف   يػػو بػػي آي -القػػدس المحتمػػة 

 .ال ارات الجوية اإلسرائيمية ضد أىداؼ في سورية، ىدفيا منع تعاظـ قوة حزب اهلل وردع إيراف
موفاز، لإلذاعة العامة اإلسرائيمية صباحًا، إف "المبدأ الذي يوجو إسرائيؿ ىو منع تسرب أسمحة متطورة  وقاؿ

إلى أيػدي حػزب اهلل، والعمميػات العسػكرية اإلسػرائيمية، التػي تػـ تنفيػذىا فػي الماضػي فػي سػورية تبعػث رسػالة 
 ردع إلى إيراف وأعداء آخريف إلسرائيؿ".

فكؾ سورية، يتطمع حزب اهلل إلى أف يتحوؿ إلى قػوة ذات تػأثير كبيػر فػي المنطقػة وأوضح أنو "بالتزامف مع ت
 وتحاوؿ إيراف مساعدتو في ذلؾ".

 6/5/1023الحياة، لندن، 
  

 سورية سيكون ذلك بعمم واشنطن "إسرائيل"بن اليعازر: إن ضربت  15
ليعػازر بأنػو "إذا ضػربت صّرح عضو الكنيست مف حزب العمػؿ، بنيػاميف بػف ا -القدس دوت كـو  -راـ اهلل 

إسرائيؿ فعميًا أىدافًا داخؿ األراضي السورية، فإف ذلؾ سيكوف بعمـ وموافقة الواليات المتحدة"، حسػبما ذكػرت 
 اإلذاعة اإلسرائيمية.

وأكػػد بػػف اليعػػازر، خػػالؿ مقابمػػة إذاعيػػة "أف نقػػؿ سػػورية لألسػػمحة المتطػػورة الموجػػودة بحوزتيػػا إلػػى حػػزب اهلل، 
 ير سافر لقواعد المعبة في المنطقة، ما يتطمب ردًا إسرائيميًا عمى ذلؾ دفاعًا عف أمنيا".ىو بمثابة ت ي

وأشار إلى أف نوعًا مف "الضبابية" تسود الموقؼ األميركي مػف الوضػع فػي سػوريا، فبػالرغـ مػف إعالنيػا أنيػا 
 شيئًا حتى اآلف".ستتخذ إجراءات معينة في حاؿ استخداـ سورية لمسالح الكيماوي إال أنيا لـ تفعؿ 

 6/5/1023، القدس، القدس
 

 ء في الصين بين عباس ونتنياهو قاعقد ل اً رسمي تنفيتل أبيب  16
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الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس  أكػػدت مصػػادر سياسػػية رسػػمية فػػي تػػؿ أبيػػب األحػػد أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف التػػوتر 
ائيمي سػػيقوـ بزيارتػػو المقػػررة الحاصػػؿ عمػػى الجبيػػة الشػػمالية بػػيف إسػػرائيؿ وسػػورية، فػػإف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػر 

لمصػػيف، حيػػث غػػادر الدولػػة العبريػػة فػػي طرقػػو إلػػى العاصػػمة الصػػينية مسػػاء األحػػد، ومػػف المتوقػػع أْف يصػػؿ 
نتنياىو اليوـ االثنيف قادما مف شن ياي حيث مف المتوقع أف تحط طائرتو في زيارة رسمية يمتقي خالليا قادة 

 الصيف.
تنيػػاىو سػػيبحث مػػع القيػػادة الصػػينية ممػػؼ المشػػروع النػػووي اإليرانػػي إضػػافة وقالػػت المصػػادر اإلسػػرائيمية إف ن

العبريػة عػف مسػؤوؿ رفيػع  "ىػآرتس‘لمواضيع إستراتيجية واقتصادية ىامة، عمى حد تعبيرىا. ونقمػت صػحيفة 
ؿ المستوى في ديواف نتنياىو قولو إف المحادثات الثنائية مع الرئيس الصيني ونظيره اإلسرائيمي ستتمحور حو 

 البرنامج النووي اإليراني وفتح العالقات التجارية بيف الطرفيف.
العبرية قد نقمت عف مصادر إسرائيمية مطمعة قوليػا إنػو لػف يكػوف ىنػاؾ لقػاء بػيف ’ معاريؼ‘وكانت صحيفة 

 عباس ونتنياىو رغـ وجودىما في نفس الوقت في الصيف. الفمسطيني محمود  الرئيس
 6/5/1023، القدس العربي، لندن

 
   سرًا تمهيدًا لزيارة نتنياهو  الصينهآرتس: كوخافي زار  17

، المواء أفيؼ كوخافي، زار الصيف ”اإلسرائيمية“ُكشؼ، أمس، أف رئيس االستخبارات العسكرية   )يو.بي.آي(
أيػػاـ، وذلػػؾ تمييػػدًا لزيػػارة رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو الػػذي توجػػو إلييػػا أمػػس. وقالػػت  20سػػرًا قبػػؿ نحػػو 

إنػػو كػػػاف فػػػي اسػػتقباؿ، كوخػػػافي، لػػدى وصػػػولو إلػػػى بكػػيف، الجنػػػراؿ تشػػيف يػػػواي، الخبيػػػر ” ىػػػآرتس“يفة صػػح
الصػيني فػػي شػػؤوف روسػيا وأوروبػػا الشػػرقية وجنػوب شػػرؽ آسػػيا، وأف كوخػافي التقػػى مػػع مسػؤوليف فػػي مكتػػب 

 ”.اإلسرائيمي“أمف الدولة الصيني، وىو جياز االستخبارات الموازي لجياز الموساد 
 6/5/1023، ج، الشارقةالخمي

 
  ل ل في مطار اسطنبوباراك لالعتقا وتركيا يمنع تعرض "إسرائيل" تنسيق بين: يديعوت 18

السػػابؽ، اييػػود بػػاراؾ، مكػػث فػػي ” اإلسػػرائيمي“، أمػػس، أف وزيػػر الحػػرب ”إسػػرائيمي“ذكػػر تقريػػر   )يػػو.بي.آي(
وتركيػػا يمنػػع تعرضػػو لالعتقػػاؿ ” إسػػرائيؿ“سػػاعات أمػػس، وذلػػؾ بعػػد تنسػػيؽ بػػيف  6مطػػار اسػػطنبوؿ الػػدولي 

إف ” يػػديعوت أحرونػػوت“بسػػبب مسػػؤوليتو عػػف استشػػياد نشػػطاء أتػػراؾ فػػي أسػػطوؿ الحريػػة. وقالػػت صػػحيفة 
بقػي ” اإلسػرائيمي“طائرة مدنية كاف يستقميا بػاراؾ وزوجتػو حطػت فػي مطػار اسػطنبوؿ الػدولي، وأف المسػؤوؿ 

 يوية.ساعات وبعد ذلؾ واصؿ طريقو إلى دولة آس 6في المطار 
تػػدوس قػػدماه األراضػػي التركيػػة منػػذ األحػػداث ” إسػػرائيمي“وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف بػػاراؾ ىػػو أوؿ مسػػؤوؿ 

مػػف نشػػطائو بنيػػراف القػػوات  9الداميػػة التػػي رافقػػت أسػػطوؿ الحريػػة التركػػي لكسػػر الحصػػار عػػف غػػزة ومقتػػؿ 
 . 1020في مايو ” اإلسرائيمية“

 6/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 ية في "إسرائيل"الكمامات الواق عمىع الطمب ارتفا يديعوت: 19
قالػػت مصػػادر إعالميػػة إسػػرائيمية، إف ارتفاعػػا كبيػػرًا لػػوحظ عمػػى طمػػب الكمامػػات الواقيػػة مػػف ال ػػازات السػػامة 

 وسط اإلسرائيمييف في أعقاب التوتر عمى الحدود الشمالية.



 
 
 

 

 

           26ص                                    1852العدد:                6/5/1023اإلثنين  التاريخ:

سػػرائيمييف المتػوجييف إلػػى بريػػد وأوضػحت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػوت" عمػػى موقعيػػا االلكترونػي، أف أعػػداد اإل
أضػػػعاؼ بسػػػبب  6)إسػػػرائيؿ(، المسػػػئوؿ عػػػف توزيػػػع الكمامػػػات الواقيػػػة مػػػف ال ػػػازات فػػػي الحػػػروب، ارتفػػػع بػػػػ 

 التطورات عمى الجبية السورية.
 وأشارت إلى أنو لوحظت حركة نشطة مف قبؿ الجميور إلى فروع البريد المنتشرة في مختمؼ أنحاء البالد.

 6/5/1023، فمسطين أون الين
 

 ةالمستخدمة فى الهجوم عمى سوري األسمحةرتس تكشف تفاصيل آه 30
كشػػفت صػػحيفة "ىػػأارتس" اإلسػػرائيمية، فػػى عػػددىا الصػػادر األحػػد، النقػػاب عػػف التقنيػػة التػػى   القػػدس المحتمػػة

 مكنت سالح الطيراف اإلسرائيمى مف اليجـو عمى أىداؼ سورية دوف اختراؽ مجاليا الجوى، وبدقة مذىمة.
أضػػافت الصػػحيفة فػػى تقريرىػػا الػػذى أعػػده المحػػرر العسػػكرى، "أميػػر بحبػػوط"، أف سػػالح الجػػو اعتمػػد خػػالؿ و 

"، وىػو مػا يعنػى إطػالؽ الصػواري  مػف مسػافة  Stand Offاليجػوميف األخيػريف عمػى سػوريا عمػى منظومػة " 
 معدو".بعيدة وآمنة دوف أف تدخؿ الطائرات الم يرة ضمف مجاؿ إصابة أنظمة الدفاع الجوى "ل

أرض موجيػة ومػزودة بكػاميرات خاصػة أو  -وأشار المحرر العسكرى، إلى أف تػؿ أبيػب تمتمػؾ صػواري  جػو
مجسػػات إلكترونيػػػة مثبتػػة عمػػػى مقػػػدمتيا، مثػػؿ صػػػواري  " فوفػػػاى"، والتػػى تطمػػػؽ عمييػػػا إسػػرائيؿ اسػػػـ "الػػػرمح 

كمػػـ،  200يمية، ويبمػػغ مػػداىا الضػػخـ"، وىػػو مػػف إنتػػاج شػػركة "رفائيػػؿ" لمصػػناعات العسػػكرية واألمنيػػة اإلسػػرائ
 .25ومالئمة لالنطالؽ مف مختمؼ الطائرات الحربية التى تمتمكيا إسرائيؿ وعمى رأسيا طائرات إؼ 

" 536×  800طػراز " F-151كما يمكف لمطائرة اإلسرائيمية المسماة "الرعد" وىى كناية عف الطائرة األمريكيػة 
ر الطػػػائرات مالئمػػػة وأىميػػػة لشػػػف غػػػارات عمػػػى ارتفاعػػػات عامػػػا، وتعتبػػػر أكثػػػ 25التػػػى وصػػػمت إسػػػرائيؿ قبػػػؿ 

منخفضػػػة، ويطمػػػؽ عمييػػػا الجػػػيش اإلسػػػرائيمى لقػػػب "الطػػػائرة االسػػػتراتيجية"، ويمكنيػػػا حمػػػؿ صػػػواري  "الػػػرمح 
الضخـ" التى تتمتع بقدرات كبيرة ودقة إصابة عالية، ويمكف إطالقيا فى سػاعات الميػؿ أو النيػار، وفػى ظػؿ 

 أحواؿ جوية سيئة جدا.
وىنػػػاؾ وسػػػيمة ىجوميػػػة أخػػػرى مػػػف إنتػػػاج شػػػركة "رفائيػػػؿ" يمكػػػف لسػػػالح الجػػػو اإلسػػػرائيمى اسػػػتخداميا لشػػػف 
اعتداءات مف قبيػؿ التػى شػنيا عمػى األراضػى السػورية، وىػى منظومػة "سػايبس" والقػادرة عمػى تحويػؿ القنابػؿ 

 ".JDAMمريكية ""ال بية" غير الموجية إلى قنابؿ ذكية بعيدة المدى، بما يشبو عمؿ المنظومة األ
وتسػػمح منظومػػة "سػػيابس" بشػػف ىجػػوـ جػػوى عػػف بعػػد دوف اختػػراؽ المجػػاؿ الجػػوى لمدولػػة المسػػتيدفة، وذلػػؾ 

كمػـ لتحمػؽ بعػدىا القنبمػة مسػتعينة بأجنحػة خاصػة، إضػافة إلػى ذنػب وموجيػة  60بإطالؽ القنبمة مف مسػافة 
 مف قبؿ منظومة "سايبس".

خشػية تعرضػو لمتشػويش، وحتػى يػتمكف مػف إصػابة اليػدؼ بدقػة ويدمج نظاـ "سايبس" بيف عدة طرؽ توجيػو 
" ومنظومػػة توجيػو داخمػػى GPSعاليػة، حيػث تمتمػػؾ منظومػة "سػػايبس" نظػاـ توجيػػو يػدمج بػيف نظػػاـ التوجيػو "

خاصة بالمنظومة األصمية، فيما تنقؿ كاميرا خاصة صورا حقيقة وفورية لمموقع المستيدؼ، والذى تـ إدخاؿ 
" الت مػب عمػى أيػة 1000" و"سػايبس 2000ذاكرة حاسوب القنبمػة ويمكػف لنظػاـ "سػايبس  إحداثياتو مسبقا فى

أنظمة لمتشويش اإللكترونى قد تكوف داخؿ أو قرب اليدؼ، كما يمكنو العمؿ فى مناطؽ تحتوى عمػى أجيػزة 
 " أو أية منظومة اتصاالت أخرى.GPSتعترض نظاـ "

الجػػيش اإلسػػرائيمى، أف الطػػائرة التػػى اسػػتخدمت بالفعػػؿ  وقػػاؿ المحػػرر العسػػكرى، إنػػو عمػػـ مػػف مصػػادره داخػػؿ
ىػػػى طػػػائرة مػػػف نػػػوع "سػػػوبر ىركمػػػوس" األمريكيػػػة، ويطمػػػؽ عمييػػػا الطيػػػاروف اإلسػػػرائيميوف اسػػػما كوديػػػا ىػػػو 
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"شمشػػوف"، تسػػتخدـ لعمميػػات التشػػويش عمػػى الػػرادارات الخاصػػة بالعػػدو، موضػػحا أنيػػا اسػػتخدمت قبػػؿ ضػػرب 
يش عمى الػرادارات السػورية حيػث لػـ تػتمكف قػوات الػدفاع الجػوى السػورية مػف األىداؼ السورية، وقد تـ التشو 

 صد اليجمات الصاروخية اإلسرائيمية.
وأكػػػد أف الطػػػائرة كػػػذلؾ تسػػػتخدـ فػػػى نقػػػؿ الجنػػػود والمعػػػدات، واسػػػتخدـ الجػػػيش األمريكػػػى ىػػػذه الطػػػائرة خػػػالؿ 

حيػػث تحتػػوى عمػػى أربػػع  ، وعػػرض المحػػرر العسػػكرى تفاصػػيؿ خاصػػة بالطػػائرة1003الحػػرب عمػػى العػػراؽ 
كيمػػو  656متػػر، وسػػرعتيا ىػػى  2209متػػر، وعرضػػيا  35حصػػاف، ويبمػػغ طوليػػا  60700مروحيػػات بسػػرعة 

 طنا. 10كيمو متر، يبمغ حمولة وزنيا  30230متر فى الساعة، مدى الطيراف 
 5/5/1023، وكالة سما اإلخبارية

 
 في سوريةالفمسطينية  القصف عمى المخيمات استمرارجراء شهداء فمسطينيين  ثمانية 32

فمسطينييف، اليوـ األحد وأمس السبت، جراء استمرار اليجمات واالعتداءات عمى  8استشيد   دمشؽ
إف مناطؽ واحياء مختمفة مف مخيـ  فمسطينية مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا. وقالت مصادر

 6، ما أدى الى استشياد أمسير اليرموؾ الواقع جنوب العاصمة دمشؽ تعرضت لقصؼ عنيؼ جدا منذ ظ
صابة ما ال يقؿ عف  آخريف بجراح مختمفة بعضيـ في حاؿ الخطر. وعرؼ مف  26الجئيف فمسطينيف وا 

الشيداء  غساف أيوب و عماد أبو جاموس و احمد أسعد، فيما لـ تعرؼ ىوية الشييد الرابع. كما استشيد 
يـ خاف الشيح أمس لقصؼ بعدد مف قذائؼ الفمسطينياف محمد اشتيوي و محمد سميـ جراء تعرض مخ

الياوف، فيما استشيد الشاب محمد الترعاني في إطالؽ نار بمخيـ درعا. واستشيد مسف مجيوؿ اليوية في 
قصؼ تعرض لو أمس مخيـ الحسينية بريؼ دمشؽ، فيما أصيب عدد مف الالجئيف جراء قصؼ استيدؼ 

 مناطؽ مختمفة مف المخيـ. 

 5/5/1023، الرسالة، فمسطين
 

 مريضاً  30طفاًل بينهم  312 اعتقالاالحتالل يواصل مركز بيارق:  31
أف االحتالؿ اعتقؿ مجموعة مف األطفاؿ القاصريف في بياف صحفي   بيارؽمركز  ة  قاؿالضفة ال ربي

خالؿ توجييـ إلحدى الميرجانات الشعبية التي أقيمت ابتياجًا بالصفقة التي « دبكة»يعمموف في فرقة 
 ف األسير سامر العيساوي، الذي خاض أطوؿ إضراب مفتوح عف الطعاـ.عقدت بي

تتعمد زج األطفاؿ األسرى مع عصابات المخدرات والقتمة والم تصبيف »وبيف المركز أف سمطات االحتالؿ 
والمدمنيف، وىو ما يشكؿ تيديدًا عمى حياتيـ، خاصة بعد أف قاـ السجناء الجنائيوف باالعتداء عمى األطفاؿ 

، مشيرا الى أف االحتالؿ يعتقؿ في سجونو «الت الحادة وتيديد بعضيـ باالغتصاب والتحرش الجنسيباآل
 ( طفاًل، بينيـ نحو ثالثيف طفاًل مرضى بأمراض مختمفة.312قرابة الػ)

 6/5/1023، السبيل، عم ان
 

  "إسرائيل"نادي األسير يشكو ضابطًا درزيًا إلى مشايخ الطائفة في  33
اإلسرائيمي يواجيوف حممة « ريموف»رئيس نادي األسير قدورة فارس إف األسرى في سجف قاؿ   راـ اهلل

 قمعية شديدة يقودىا ضابط مف أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيؿ يدعى نظيـ سبيتي.
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وأوضح أنو وجو باسـ األسرى نداء إلى مشاي  الطائفة الدرزية في البالد إلى التدخؿ ووضع حد العتداءات 
وأضاؼ أف ىذا «. يقود سياسة انتقامية ضد األسرى اليدؼ منيا إذالليـ وكسر إرادتيـ»ضابط الذي ىذا ال

الضابط يعمؿ في مصمحة السجوف اإلسرائيمية، وأف جميع السجوف التي عمؿ فييا شكا مف اعتداءاتو 
 المفرطة عمى األسرى.

يشمؿ عدـ تقديـ الخدمات الطبية  وأشار إلى أف القمع الذي يتعرض إليو األسرى في ىذا السجف خصوصاً 
 لممرضى منيـ. وذكر أف عددًا مف األسرى يعاني أوضاعًا صحية بال ة السوء وال يتمقى أي عالج.

 6/5/1023، الحياة، لندن
 

 أبو سيسيضرار الوضع الصحي لألسير  تفاقمنادي األسير يحذر من  34
« اوىمي كدار»ار ابو السيسي في سجف حذر نادي األسير امس مف استمرار عزؿ األسير ضر   راـ اهلل

وسط ظروؼ صحية وحياتيو صعبة لم اية األمر الذي يفاقـ مف وضعو الصحي خاصة انو يعاني مف قرحة 
 في المعدة وضيؽ في النفس ومشاكؿ في الكمى وارتفاع في ض ط الدـ وكذلؾ يعاني مف الشقيقة.

ينتقموف مني ويسعفيـ الصمت »قاـ بزيارتو  وقاؿ األسير ضرار لمحامي نادي األسير يوسؼ متيا الذي
والنسياف، ويستفردوف بي ويقتمونني ببطء ويتمذذوف في تعذيبي. وأضاؼ ضرار أنيـ باتوا مدركيف أف خيار 
اإلضراب غير وارد في ظؿ تدىور وضعي الصحي، ولف أقبؿ أف أدخؿ في إضراب إلخراجي مف مقبرة 

وطالب عبر محامي النادي  «.محرية بنصؼ إنساف وبإعاقة دائمةأو حتى ل« عيادة سجف الرممة»العزؿ إلى 
بضرورة التحرؾ مف اجؿ فضح الجريمة البشعة التي ترتكب بحقو، مناشدا كؿ األحرار بضرورة الوقوؼ معو 

نقاذ حياتو.  وا 
 6/5/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 صب في خانة تكريس االحتالل تاألقصى"فعاليات عن القدس و تطمق "إسرائيل" مؤسسة األقصى: 35

أعمنت أذرع االحتالؿ االسرائيمي في القدس المحتمة صباح اليوـ االحد عف انطالؽ   محمود أبو عطا
 66احتفاالت الذكرى الػ  –برنامج حافؿ بالفعاليات والبرامج اإلحتفالية في ذكرى ما سّموه باطال يـو القدس 

أوجيا يومي الثالثاء واألربعاء بمسيرات تيويدية وميرجانات  تمتد عمى مدار أسبوع يكوف -لتوحيد القدس
تخترؽ البمدة القديمة بالقدس ومحيط المسجد االقصى المبارؾ أو المسجد االقصى نفسو، بمشاركة عشرات 
آالؼ االسرائيمييف يتقدميـ قادة االحتالؿ االسرائيمي عمى المستوى الرسمي والشعبي والديني، تتزامف مع 

عالمية تصب في خانة تكريس االحتالؿ االسرائيمي لمقدس واألقصى.حممة إعال   نية وا 
 5/5/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 مؤسسة األقصى تحذ ر من إقدام االحتالل عمى هدم جزء من مسجد محمد الفاتح بالقدس المحتمة 36

حّذرت فيو مف إقداـ االحتالؿ ـ بيانا 5/5/1023االحد ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“أصدرت 
مؤسسة “اإلسرائيمي عمى ىدـ جزء مف مسجد محمد الفاتح في حي راس العامود بالقدس المحتمة، وأكدت 

وقالت  أف المسجد وكؿ مرافقو ىو وقؼ اسالمي لو صفة المسجدية، ومف ضمنو مسجد النساء.” االقصى
اتو عمى األوقاؼ والمقدسات االسالمية والمسيحية إف االحتالؿ االسرائيمي يواصؿ اعتداء” مؤسسة األقصى“

بمدينة القدس، ومف ضمنيا إصدار األحكاـ الباطمة والظالمة بحؽ أوقافنا ومقدساتنا، ومنيا ما صدر مف 
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اف مسجد النساء ىو ” مؤسسة االقصى“قرار قضائي أسرائيمي بيدـ مسجد النساء التابع لممسجد، وأكدت 
 الفاتح. جزء ال يتجزأ مف مسجد محمد

 5/5/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 صباح الثالثاء "األقصى"يعمنون نيتهم اقتحام  "الميكود بيتنا"في حزب  نشطاءمؤسسة األقصى:  37
الميكود ” أف نشطاء في حزب  5/5/1023في بياف ليا األحد ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“أفادت 

أعمنوا نيتيـ اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ ” نتنياىو“الحكومة اإلسرائيمية  الذي يتزعمو رئيس –” بيتنا
، استذكارُا لمشاىد المحظات التاريخية عند احتالؿ المسجد االقصى عاـ 7/5/1023صباح الثالثاء 

المكاف األكثر قدسية لمشعب ” جبؿ الييكؿ”ـ، وبيدؼ تعزيز مفيوـ السيطرة االسرائيمية عمى 2967
اف عددا مف نشطاء وقيادات الحزب في عدد مف ” مؤسسة االقصى“، وقالت -بحسب زعميـ -الييودي

 المدف والدوائر نشروا اعالنات بيذا الخصوص في االياـ األخيرة.
 5/5/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 ل الماضي نيسان/ أبريمنشأة خالل  25مقدسي وهدم مئة اعتقال  :مركز معمومات وادي حموة 38

 25مقدسي، ودمرت  200ذكر مركز معمومات وادي حموة في تقرير لو، اف قوات االحتالؿ اعتقمت   القدس
.  منشأة، خالؿ شير نيساف المنصـر

وأوضح التقرير الذي أصدره المركز، اليوـ األحد، حوؿ االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ المقدسييف، أف 
 15باىر والطور، مشيرا الى أف ىناؾ  ة والبمدة القديمة وسمواف وصوراالعتقاالت تركزت في أحياء العيسوي

عامًا مف العيسوية، تـ تمديد توقيفيـ رغـ عدـ قانونية  23طفاًل بيف المعتقمي، أص رىـ أطفاؿ تبمغ أعمارىـ 
ـ ومف بيف المعتقميف ثالث نساء ىف  انعاـ قممبو التي ما تزاؿ موقوفة في سجف الرممة، وت اعتقاليـ.

االعتداء عمييا وضربيا خالؿ االعتقاؿ، وعايدة الصيداوي التي احتجزت لساعات اثناء محاولتيا دخوؿ 
ساعة بتيمة "اثارة المشاكؿ في  16المسجد االقصى، وىبة الطويؿ التي تـ ايقافيا في المسكوبية لمدة 

 األقصى".
 6/5/1023، القدس، القدس

 
 % من المنشآت الفمسطينية ال ُتؤمن عمالها80:  التأميناالتحاد الفمسطيني لشركات  39

% فقط مف 10كشؼ رئيس مجمس إدارة االتحاد الفمسطيني لشركات التأميف، محمد الريماوي،   راـ اهلل
الؼ منشأة  80مجمؿ الشركات والمصانع والمنشآت الفمسطينية مؤمنة عمى العامميف فييا، عمما اف نحو 

 الؼ منشأة منيا مؤمنة عمى عماليا وموظفييا. 26نحو الفمسطينية، وفقط  األراضيتعمؿ في 
% منيـ(، يعمموف بدوف تأميف، 80وبكممات اخرى فاف ال البية الساحقة مف العماؿ والموظفيف الفمسطينييف )

 رغـ اف قانوف العمؿ يفرض ذلؾ عمى اصحاب العمؿ.
وتياوف ارباب العمؿ في إجراءات واوضح الريماوي أف غالبية إصابات العمؿ في فمسطيف تنجـ عف المباالة 

السالمة وحماية العامميف، موجيًا أصابع االتياـ إلى وزارة العمؿ التي ال تطبؽ أحد بنود قانوف العمؿ التي 
 تنص عمى إلزامية تأميف العماؿ.
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وتعتبر ىذه المعطيات التي تحدث بيا الريماوي، مناقضة لما صرح بو مدير التفتيش وحماية العمؿ، في 
رة العمؿ عبد الكريـ دراغمة، الذي أكد أف بيانات الوزارة تشير إلى أف نسبة التأميف لممنشآت تتجاوز وزا
50.% 

 6/5/1023، القدس، القدس
 

 إلطالق سراح معتقميهم  الحكومةيدعون غزة  قطاعة في سمفيشيوخ الحركة ال 40
اس"، إلنياء ممؼ االعتقاؿ دعا شيوخ سمفيوف قي قطاع غزة حكومة "حم   يو بي آي -القدس المحتمة 

 بحؽ السمفييف "الجيادييف"، وت ميب الحوار بيف الطرفيف.
وأكد الشي  السمفي نائؿ مصراف، عمى "ضرورة إنياء ممؼ االعتقاؿ لمشباب السمفي إنياًء تامًا وبال رجعة"، 

 محّذرًا مف "إش اؿ المجاىديف أنفسيـ بصراعات وخالفات ال تخدـ إال المتآمريف".
ر مصراف، عبر صفحتو الخاصة عمى موقع "فيسبوؾ" إلى "ضرورة إشراؾ الجماعات السمفية في وأشا

والتعامؿ األمني مع عناصرىـ، ورد الخالؼ لمنقاش، فالفكر يواجيو  استثنائيـالحوار بيف الفصائؿ وتجنب 
لتعامؿ مع مف جيتو، دعا الشي  مجدي الم ربي، الحكومة في غزة إلى "ت يير أسموبيا في ا الفكر".

السمفييف، ورد الخالؼ إلى الكتاب والسنة، ومراعاة أف الناشطيف السمفييف مالحقوف مف الييود، فكيؼ 
 يالحقيـ األمف الداخمي في الوقت عينو؟".

وأضاؼ "ال تبرأ ذمة قيادة حماس بتوفير أسباب األمف لمجاىدييا، والتساىؿ في حماية وحفظ أنفس 
ف اختمفت معيـ في بعض األمور".المجاىديف مف غير أبنائيا،   حتى وا 

 6/5/1023، الحياة، لندن
 

  "IFOMتوقع اتفاقية االختبار الطبي الدولي " اإلسالميةغزة: الجامعة  42
مع  IFOM اتفاقية االختبار الطبي الدولي   (5/5غزة  وقعت الجامعة اإلسالمية في غزة اليوـ األحد )

 ة بالواليات المتحدة األمريكية.المجمس الوطني الدولي لالختبارات الطبي
" الدولي لخريجي كمية IFOMوموجب ىذه االتفاقية تصبح الجامعة اإلسالمية مركًزا معتمدًا لعقد امتحاف " 

  الطب. وتـ توقيع االتفاقية بحضور وزير الصحة في غزة د. مفيد المخمالتي ، ورئيس الجامعة اإلسالمية
اء والمحاضريف بكمية الطب بالجامعة ، والمختصيف في القطاع الدكتور كماليف شعث، وعدد مف المدر 

واعتبر المخمالتي االعتراؼ عالميا بالجامعة اإلسالمية مركزًا لعقد االمتحاف الطبي الدولي  الصحي.
"IFOM.انجاز كبير في تاري  القطاع الطبي " 

 5/5/1023قدس برس، 
 
 

  ن سن الثامنة بزيارة ذويهم األسرى ألول مرةيسمح لألطفال دو االحتاللالصميب األحمر الدولي:  41
غزة  قالت المجنة الدولية لمصميب األحمر إف دفعة جديدة مف أىالي أسرى قطاع غزة توجيت فجر اليـو 

 (، لزيارة أبنائيا في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.5|6االثنيف )
رى ممف ال تتجاوز أعمارىـ الثامنة، وأعمنت المجنة أف االحتالؿ سيسمح ألوؿ مرة لألطفاؿ مف أبناء األس

 بزيارة ذوييـ.
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 6/5/1023قدس برس، 
 

  مستوطنين قبر يوسف وأداء طقوس تممودية اقتحامنابمس: مواجهات عنيفة بعد  43
نابمس  اقتحـ مئات المستوطنيف الييود، الميمة الماضية، مدينة نابمس الواقعة بشماؿ الضفة ال ربية بحماية 

وأفاد مراسؿ "قدس برس" أف  وا طقوسا دينية في مقاـ قبر يوسؼ شرؽ المدينة.مف جيش االحتالؿ وأد
حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئات مف المستوطنيف اقتحمت منطقة بالطة البمدة شرؽ نابمس ترافقيا 

وسؼ أعداًدا كبيرة مف اآلليات العسكرية اإلسرائيمية، حيث أدى المستوطنوف طقوًسا دينية في مقاـ قبر ي
 حتى ساعات الفجر باستخداـ مكبرات الصوت.

وقاؿ شيود عياف إف مواجيات عنيفة اندلعت مع المواطنيف الفمسطينييف بعد إطالؽ جنود االحتالؿ القنابؿ 
الحجارة   ال ازية والصوتية اتجاه منازليـ، فيما استخدـ الشباف الذيف أصيب عدد منيـ بحاالت اختناؽ

 دت ىذه المواجيات إلى محيط مخيـ بالطة وشارع عماف.والزجاجات الفارغة، وامت
 6/5/1023قدس برس، 

 
  األراضي" ويدعو السمطة لمتوجه إلى مجمس األمن تبادل"فدا" يرفض مقترح " 44

راـ اهلل  أكد االتحاد الديمقراطي الفمسطيني "فدا" عمى رفضو لمقترح "تبادؿ األراضي" بيف الفمسطينييف 
 الدوؿ العربية لمتوجو لمجمس األمف "لمحاسبة إسرائيؿ عمى انتياكاتيا".واإلسرائيمييف، داعًيا 

( قيادة السمطة الفمسطينية إلى العمؿ فورًا عمى انضماـ 5|6ودعا "فدا" في بياف تمقتو "قدس برس" االثنيف )
 دولة فمسطيف لممواثيؽ والمعاىدات والمنظمات والوكاالت التخصصية الدولية.

مطة والدوؿ العربية بالتوجو إلى مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة كما وطالب قيادة الس
ولكؿ المؤسسات الدولية األخرى "لمساءلة إسرائيؿ ومحاسبتيا عمى الجرائـ التي ترتكبيا بحؽ اإلنساف 

األراضي واألرض الفمسطينية، والتخاذ قرارات دولية جديدة تمـز إسرائيؿ باالنسحاب الكامؿ مف جميع 
 وتمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو في العودة وتقرير المصير". 2967الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 

وأعرب االتحاد الديمقراطي الفمسطيني "فدا" عف "رفض إجراء أي تبادؿ لألراضي بيف دولتي فمسطيف 
سرائيؿ يمكف سمطات االحتالؿ مف االحتفاظ بأية مستعمرة أو أي مستو  طف في األراضي الفمسطينية وا 

 بما في ذلؾ القدس". 2967المحتمة منذ عاـ 
 6/5/1023قدس برس، 

 
 "تزوير التاريخ" لفايز رشيد منطبعة ثالثة  45

عف الدار العربية لمعموـ ناشروف، في بيروت  صدرت الطبعة الثالثة مف كتاب "تزوير التاري " في الرد عمى 
 دكتور فايز رشيد.كتاب نتنياىو "مكاف تحت الشمس"، لم

في ىذا الكتاب يرد المؤلؼ عمى أضاليؿ نتنياىو في كتابو المذكور والذي يحاوؿ فيو صياغة تاري  جديد 
 لمييود ولمحركة الصييونية ولفمسطيف، بعيدًا عف ىويتيا التاريخية والحضارية وعروبتيا.

 6/5/1023، العرب اليوم، عم ان
 

 بإصدار بيان يستنكر العدوان الصهيوني عمى سوريةيطالبون  أردنياً  نائباَ  81: انعم   46
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مف رئيس مجمس النواب إصدار بياف باسـ المجمس يديف ويستنكر العدواف  أردنياً  نائبا 81طالب   عماف
بياف يستنكر  إصدارالصييوني عمى سورية. وقرر رئيس مجمس النواب الميندس سعد ىايؿ السرور 

 االعتداء الصييوني عمى سورية.
المجمس بإصدار بياف استنكار لالعتداء عمى بمد عربي  أماـالنائب حسف عبيدات طالب في كممة لو وكاف 

اعتداء صييوني غاشـ عمى دمشؽ قمب العروبة النابض. كما طالب النائب  بأنوشقيؽ، واصفا اليجـو 
 بياف يديف ال ارة الصييونية عمى دمشؽ. إصداريتـ  أف أمسمحمد الحجوج خالؿ الجمسة 

 6/5/1023، دستور، عم انال

 
 بالعدوان اإلسرائيمي عمى سورية عم ان: اعتصام قومي يساري تنديداً  47

ندد العشرات مف ناشطي شبيبة األحزاب اليسارية والقومية بالعدواف اإلسرائيمي عمى سورية خالؿ   عماف
ة في عماف أمس، فيما دعوا اعتصاـ نفذوه أماـ مسجد الكالوتي بمنطقة الرابية بالقرب مف السفارة اإلسرائيمي

 الحكومة األردنية إلى اتخاذ موقؼ حاسـ مف الصراع في سورية.
وأطمؽ المشاركوف ىتافات "تمجد دور حزب اهلل المبناني في الدفاع عف سورية"، مندديف بالمقابؿ بدور 

سورية بوصفيا جماعة اإلخواف المسمميف التي اتيموىا ببيع "القضية الفمسطينية" ومؤكديف ضرورة حماية 
"محور الممانعة والمقاومة ضد االحتالؿ اإلسرائيمي". وندد المشاركوف أيضا بالوجود األمريكي عمى 

 األراضي األردنية، داعيف إلى إغالؽ السفارة اإلسرائيمية في عماف.
فضا المجيد دنديس، لػ"ال د"، إف االعتصاـ جاء ر  وقاؿ عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد

لى جانب الشعب السوري. وأضاؼ "نطالب الحكومة إلمعدواف اإلسرائيمي عمى سورية ولتأكيد الوقوؼ 
بإغالؽ السفارة اإلسرائيمية"، موضحًا "اآلف ىي لحظة االصطفافات السياسية إما مع المعسكر األمريكي 

 الصييوني أو مع محور الممانعة والمقاومة".
 6/5/1023، الغد، عم ان

 
 لنقباء األردنيين يدين العدوان اإلسرائيمي عمى سوريةمجمس ا 48

نائب رئيس اتحاد الصيادلة  ،محمد عبابنة .نقيب الصيادلة داألردنييف داف رئيس مجمس النقباء   عماف
العدواف عمى  إفالعدواف الصييوني عمى سورية فجر أمس. وقاؿ عبابنة في تصريح صحفي أمس " ،العرب

جانب الشعب السوري  إلىتقؼ  أفلصييونية بحؽ الشعوب العربية والتي عمييا سورية استمرار لم طرسة ا
ف العدواف "يدفعنا لتوحيد الصفوؼ في مواجية العدو األوؿ لألمة العربية أ وأضاؼفي وجو ىذا العدواف". 

 تعميؽ األزمات والخالفات العربية". إلىوالذي يسعى  واإلسالمية
التحرؾ إلدانة ىذا العدواف وعدـ التزاـ الصمت حيالو، مطالبا الجيش  إلىودعا عبابنة جامعة الدوؿ العربية 

 توجيو نيرانو لمعدو الحقيقي لألمة العربية ووقؼ نزيؼ الدماء السورية الزكية. إلىالعربي السوري 
 6/5/1023، الغد، عم ان

 
 لتحقيق مطالب األسرى "إسرائيل"غط عمى مجمس النقباء األردنيين يطالب الحكومة بالض 49

محمد عبابنة نائب رئيس اتحاد الصيادلة  .نقيب الصيادلة د األردنييف طالب رئيس مجمس النقباء  عماف
في سجوف االحتالؿ الصييوني االىتماـ الالـز والض ط  األردنييف األسرىيالء موضوع إالعرب الحكومة ب
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نياء عزليـ، وتمكيف ذوييـ مف زيارتيـ بشكؿ منتظـ، ألسرىاعمى العدو الصييوني لتحقيؽ مطالب  ، وا 
الخاوية  األمعاءخوض معركة  األسرىالنقابات المينية تعتبر أف قرار  إفوتوفير الرعاية الصحية ليـ. وقاؿ 

واًل بأف تبذؿ كافة الجيود لمتابعة قضيتيـ، وىي كذلؾ أرسالة لمحكومة  بأنياليس بالقرار السيؿ، وتتفيـ 
وطالب بتدخؿ  سراحو. إلطالؽالة لكؿ العالـ الذي تحرؾ يوـ أف كاف جمعاد شاليط في قبضة المقاومة رس

ابسط حقوقيـ  األسرىالمؤسسات العربية والدولية لمض ط عمى الكياف الصييوني في كؿ المحافؿ ليمنح 
ف تقديـ الدعـ وتركيـ يخوضوف ىذه المعركة وحدىـ دو  األسرى، كما شدد عمى عدـ خذالف اإلنسانية

 والنصرة ليـ.
طالبت المجنة الوطنية لألسرى والمفقوديف األردنييف في المعتقالت الصييونية الحكومة  مف جية أخرى،

بأسرع وقت. وقالت  األسرىعف  اإلفراجبالتحرؾ الجاد وتفعيؿ أوراؽ الض ط عمى الكياف الصييوني لتأميف 
اليوـ الرابع  األردنييف األسرىانو مع دخوؿ  أمسالنسور  اهلل عبد .المجنة في رسالة لرئيس الوزراء د

 إف وأضافت عف الطعاـ فاف المجنة لـ تممس أي تحرؾ مف الحكومة لمقياـ بواجبيا تجاىيـ. إلضرابيـ
 لمخاطر تزداد يوما بعد يـو وال أحد يستطيع توقعيا. األثناءوحياتيـ تتعرض في ىذه  األسرىسالمة 

مع األسرى  تضامنياً  األحد اعتصاماً  أمسنية الشبابية لنصرة األسرى صباح نظمت الحممة األردكما 
األردنييف المضربيف عف الطعاـ أماـ مجمس النواب األردني. وتساءؿ المشاركوف مستنكريف عف ىدؼ 

والكياف الصييوني واألسرى ما زالوا في السجوف. وشارؾ في االعتصاـ  األردفاالتفاقيات الموقعة بيف 
 إلى عدد مف المتضامنيف معيـ. باإلضافةاألسرى األردنييف أىالي 

 6/5/1023، الدستور، عم ان

 
 تنسيقية المجان العاممة لألسرى في السجون الصهيونية تصدر البيان األول 50

التحرؾ طالبت فيو بػ" تنسيقية المجاف العاممة لألسرى في السجوف الصييونية تصدر البياف األوؿأصدرت 
]أي األسرى المضربيف عف الطعاـ داخؿ السجوف  في كؿ االتجاىات لنصرة قضيتيـ السريع والعاجؿ

والوقوؼ إلى جانبيـ في معركتيـ، معركة الحقوؽ المشروعة، والتي يطالبوف فييا باإلفراج عنيـ  اإلسرائيمية[
حمد اهلل تنسيقية وليس أقَؿ مف ذلؾ بعد سنيف اإلىماؿ الطويمة، وبناًء عميو وتوحيدًا لمجيود، فقد تشّكمت ب

المجاف العاممة لألسرى، لتكوف شكالً مف أشكاؿ التضامف مع أسرانا األبطاؿ مف خالؿ ما ستقيمو مف 
 فعاليات مشتركة لخدمة قضيتيـ العادلة.

الحكومة األردنية بالتحرؾ العاجؿ والجدي والسريع إلنقاذ أسرانا، وال مجاؿ ىنا لممماطمة ودعا البياف "
خؿ أبناء األردف في السجوف معركة الحياة بكرامة أو الموت عمى أعتاب الحرية، ونؤكد أّف والتخاذؿ فقد د

الحكومة األردنية قادرٌة عمى الض ط عمى االحتالؿ لإلفراج عف أسرانا األبطاؿ مف خالؿ عدة أوراؽ يمكف 
 ."استعماليا إذا ما توّفرت اإلرادة السياسية لذلؾ

حزاب والنقابات والفعاليات الشعبية والشبابية والحراكات العشائرية األ ت التنسيقية في بيانياطالبو 
القياـ بواجبيا تجاه أسرانا األبطاؿ ػ"واإلصالحية وكافة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوؽ اإلنساف ب

ي وتبّني قضيتيـ، فالتاري  اليوـ سيسّجؿ مواقفنا، فإّما أف نقؼ عند مسؤولياتنا أو نحصؿ عمى وساـ خز 
 ."وعاٍر عمى تقصيرنا وتخاذلنا

 6/5/1023، السبيل، عم ان

 
 أمام وزارة الخارجية تواصل التضامن مع األسرى المضربين اليوملجنة أهالي األسرى تعتصم  52
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 اإلثنيف تنظـ لجنة أىالي األسرى األردنييف في المعتقالت الصييونية ظير اليوـ  غادة الشي  - عماف
 جية لمطالبتيا بالتحرؾ تجاه قضية أبنائيـ.اعتصاما أماـ وزارة الخار 

 6/5/1023، الغد، عم ان

 
 "قدس" اليهود في اليمن بحسب التوراة... وقبيمة عربية زائمة "إسرائيل"فاضل الربيعي: بنو  51

بني  إف إذوالييود،  إسرائيؿىناؾ فرقا في المفيوـ بيف بني  إففاضؿ الربيعي   .قاؿ الباحث د  بترا وكالة
نظميا  أمسيةوأضاؼ خالؿ  تعتبر قبيمة عربية قديمة زائمة شأنيا شأف غيرىا مف القبائؿ القديمة. إسرائيؿ

الييودية ديف،  أففي الزرقاء مساء يـو أمس األوؿ وأدارىا الناقد مجدي ممدوح  األردنييففرع رابطة الكتاب 
ة، فيي ليجة مف بيف ليجات عرب والم ة العبرية ليست ل ة محكية أو ل ة تفاىـ يومي، بؿ تعتبر ل ة الكين

ذلؾ ينسؼ فكرة االدعاء الييودي بالحؽ التاريخي في  أفاليمف، وكانت تسمى بالعبرية الصنعانية، مؤكدا 
 فمسطيف.

 أنتجتو أفالتوراة كنص ديني، ال تذكر اسـ القدس أو فمسطيف، بينما تـ تكريس ذلؾ بعد  أفوأوضح الربيعي 
التي طوعت النص التوراتي لمطابقتو مع الج رافيا الفمسطينية، مبينا اف التوراة  المخيمة ال ربية االستشراقية

ما ورد في التوراة ىو  أفلى إ إضافة، اإلسالميةف اسـ القدس ظير اثر الفتوحات إ إذلـ تذكر اسـ القدس، 
تتحدث عف  ذإالقدس ىي أورشميـ،  أفالتوراة ال تقوؿ  أفالتحدث عف )جبؿ قدس( دوف األلؼ والالـ، كما 
 مكانيف منفصميف ىما  جبؿ قدس ومدينة أورشميـ.

ف )جبؿ قدس( يقع في إ إذاختالؽ ج رافيا ال وجود ليا،  إلىف القراءة االستشراقية سعت أ إلىولفت الربيعي 
جبؿ قدس يحتـ المرور بجباؿ وودياف  إلىمنطقة تعز جنوب غرب عدف، فيما الوصؼ الج رافي لموصوؿ 

 أفمف جية أخرى حيث  إسرائيؿخطأ الدمج بيف العبرانية مف جية وبيف بني  إلىف، مشيرا موجودة في اليم
ال عالقة ليـ بالعبرانييف، واف  إسرائيؿ)العابر(ىو شخصية دينية وليس تاريخية، وىذا أمر مألوؼ، فبني 

 الماء باعتباره مقدسا. إلىفكرة عبور الماء ىي جزء مف عقيدة دينية بال ة القدـ تنظر 
لى النقوش والمقى واآلثار إ أشاروحوؿ المصادر التي اعتمد عمييا الدكتور الربيعي في أبحاثو، 

والمخطوطات، وتاري  اليمداني الذي يكتب وصفا دقيقا لجزيرة العرب ويصؼ اليمف بكامؿ تفاصيميا التي 
ما ورد في التوراة، تتطابؽ مع الوصؼ التوراتي، كما اعتمد عمى الشعر الجاىمي الذي قدـ عرضا لمعظـ 

 ترجمة النص العبري وعدـ االعتماد عمى النص العربي الموجود. إعادة إلى إضافة
 6/5/1023، الدستور، عم ان

 
 "إسرائيل" في األمم المتحدة تقديم شكوى عاجمة ضد   هامندوب منطمب ت ة"الخارجية المبناني" 53

المبنانية  تربيف في حكومة تصريؼ األعماؿ وزير الخارجية والم، أف 6/5/1023، المستقبل، بيروتنشرت 
بمندوب لبناف الدائـ في األمـ المتحدة السفير نواؼ  ىاتفياً  ، اتصاالً أمسعدناف منصور، أجرى مساء 

لمسيادة المبنانية،  "إسرائيؿ"سالـ، ووضعو في صورة االعتداءات المتكررة مف خالؿ الخروؽ التي تقوـ بيا 
مف  االعتداءات"لما تشكمو ىذه  "إسرائيؿ"إلى مجمس األمف الدولي ضد  وطمب منو تقديـ شكوى عاجمة

 ".2702خرؽ سافر لمسيادة المبنانية ولمقرارات الدولية ذات الصمة السيما القرار 
ورأى منصور في تصريح، أف "مثؿ ىذه االعتداءات ستسفر عف مزيد مف التوتر وتفجير األوضاع الذي 

نما ستزيد مف دفع المنطقة تروج لو إسرائيؿ، ولف توفر ل يا األمف والسالـ المذيف تريدىما عمى طريقتيا، وا 
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دخاليا في المجيوؿ"، معتبرًا أف "ىذه االنتياكات لف ت ير شيئًا مف طبيعة إسرائيؿ  إلى تأجيج الصراع فييا وا 
 العدوانية، والتي اعتادت عمييا منذ قياميا وحتى اليوـ ضد لبناف".

عدناف منصور دعا الجامعة العربية إلى اتخاذ ، أف 5/5/1023، سفير، بيروتالموقع جريدة وأضاؼ 
الموقؼ الحاـز حياؿ العدواف اإلسرائيمي عمى سورية. وأكد منصور في حديث مع قناة "المياديف"، أف 
"العدواف عمى سورية يعني كؿ العرب"، داعيًا الجامعة العربية "لعقد اجتماع طارئ واتخاذ قرارات حاسمة 

 ألف ىذا ال يكفي مع ىذا العدو". 2968خرج فييا عف إطار األدبيات السياسية التي اعتدناىا منذ العاـ ت
واتصؿ منصور بنظيره السوري وليد المعمـ وأعرب لو عف إدانتو الشديدة لمعدواف اإلسرائيمي عمى سورية 

 وتبادال الحديث حوؿ المرحمة المقبمة في ضوء ىذا العدواف. 
 

دانة لم لبنان: حذر 54  اإلسرائيمي عمى سورية عدوانوترقب شديدان وا 

خّيمت حاؿ مف الترقب والحذر الشديديف عمى لبناف ارتفعت وتيرتيا فور شيوع أنباء عف قياـ   بيروت
الطيراف الحربي اإلسرائيمي فجر أمس ب ارات جوية استيدفت مواقع عدة في دمشؽ وريفيا. وانعكست أجواء 

اإلسرائيمية مع قياـ الجيش اإلسرائيمي بتسيير دوريات مؤلمة عمى طوؿ  -نانية الحذر عمى الحدود المب
في منطقة عممياتيا في جنوب الميطاني، فيما أفاد شيود  "يونيفيؿ"المنطقة الحدودية تالزمت مع دوريات لػ

جواء عياف في عدد مف المناطؽ الجنوبية بأف تشكيالت مف الطائرات الحربية اإلسرائيمية حمقت في األ
 المبنانية عمى ارتفاعيف مرتفع ومتوسط. 

وأكد الشيود أف الطيراف الحربي اإلسرائيمي بدأ بالتحميؽ خارقًا األجواء المبنانية قبؿ موعد ال ارات التي 
التحميؽ المتقطع فوؽ منطقة  إلىاستيدفت دمشؽ وريفيا واستمر في تحميقو حتى ظير أمس، ليعود 

 الجنوب.
 إلى، الفتًا "بشدة االعتداءات اإلسرائيمية المجرمة عمى مواقع سورية"ية ميشاؿ سميماف وداف رئيس الجميور 

اختراؽ األجواء المبنانية لتنفيذ ىذه االعتداءات التي أوقعت عددًا مف الضحايا "ف الطيراف اإلسرائيمي أ
العدواف مست اًل ىذا التصرؼ ليس غريبًا عمى عدو مشترؾ قامت سياستو عمى "، ومعتبرًا أف "المدنييف

. وطالب سميماف "الظروؼ التي تمر بيا سورية لينفذ اعتداءاتو تمامًا كما كاف يتصرؼ في لبناف أياـ محنتو
مجددًا ومجمس األمف الدولي بنوع خاص باتخاذ التدابير الصارمة بحؽ إسرائيؿ لثنييا عف "المجتمع الدولي 

نصياع لمقرارات الدولية واالقتناع بوجوب االنخراط في عممية سياسة العدواف واحتراـ سيادة الدوؿ األخرى واال
 ."السالـ الشامؿ والعادؿ الذي يؤمف االستقرار لكؿ دوؿ المنطقة

الذي "كما داف رئيس حكومة تصريؼ األعماؿ نجيب ميقاتي العدواف اإلسرائيمي عمى األراضي السورية 
دليؿ وىي تندرج في سياؽ االنتياكات  إلىـ تعد في حاجة يؤكد مرة جديدة النوايا العدوانية إلسرائيؿ والتي ل

إف الحكومة ". وقاؿ ميقاتي في بياف، "الجوية المستمرة لمسيادة المبنانية وفي التيديدات التي توجو ضد لبناف
المبنانية ترى في الممارسات اإلسرائيمية العدوانية نموذجًا آخر لمسياسة اإلسرائيمية القائمة عمى انتياؾ 

مزيد مف التوتر واالضطرابات التي تستيدؼ عممية السالـ في منطقة الشرؽ  إلىقرارات الدولية وتؤدي ال
قميميًا إلعادة تفعيميا  . "األوسط والجيود التي تبذؿ دوليًا وا 

 6/5/1023، الحياة، لندن
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عضو المكتب المبنانية داف عضو كتمة "التحرير والتنمية"   المياديفة قناالسفير، الوكالة الوطنية لإلعالـ، 
 حميد ال ارة اإلسرائيمية التي استيدفت سورية. أيوبالسياسي لػ"حركة أمؿ" النائب 

 5/5/1023، السفير، بيروتموقع جريدة 

  
 يةسرائيمإغارة تدخل في سورية والجواب لم يدعو "وعاظ السالطين أبالسةحد كبار محمد رعد: "أ 56

أف "ىدؼ ال ارات اإلسرائيمية عمى سورية ىو الرد عمى إيراف ومنع  "إسرائيؿ"في الوقت الذي أعمنت فيو 
ثنيف التـز حزب اهلل الصمت ولـ إلتعاظـ قوة حزب اهلل"، كاف الفتا لالنتباه انو حتى منتصؼ ليؿ األحد ا

 يصدر عنو أي بياف رسمي حتى اآلف.
محمد رعد "أف  في مجمس النواب المبناني عف حزب اهلل ء لممقاومة" النائباعتبر رئيس كتمة "الوفاو 

اإلرىابييف التكفيرييف الذيف أطموا برؤوسيـ في ىذه الفترة ليزرعوا الفتنة والعبث باالستقرار في منطقتنا، ىؤالء 
لسة وعاظ السالطيف لدييـ مشكمة مع الجميع وربما ليس لدييـ مشكمة مع إسرائيؿ"، معتبرًا أف "احد كبار أبا

قبؿ أياـ يقوؿ انو عمى الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ ال ربية أف تتدخؿ في سورية، واليوـ جاء الجواب، 
إسرائيؿ ت ير عمى سورية، تنسيؽ وتناغـ ألف المشروع واحد، وىو تقويض كؿ معالـ الحياة السياسية في 

جاوز مسألة إسقاط النظاـ، ىو تقويض لكؿ بنياف يمكف أف منطقتنا"، الفتًا إلى أف "ما يجري في سورية ت
 تنيض بو سورية موحدة قادرة عمى التصدي ألي عدواف".

 6/5/1023، السفير، بيروتموقع جريدة 

 
 تحكم من تل أبيب وواشنطنكي ال مستعد لمنع سقوط سورية  اهلل حزب :إبراهيم أمين السيد 57

السيد إبراىيـ أميف السيد أف "الحزب مستعد لمنع سقوط  المبناني رئيس المجمس السياسي في "حزب اهلل"أكد 
سورية لتحكـ مف تؿ أبيب وواشنطف"، مشيرًا إلى أف "ىذه استراتيجيا وليست خط دخوؿ عمى أزمة سورية، 
سرائيؿ"، مضيفًا "نحف نتدخؿ في سورية ألننا ال نقبؿ بأف  بؿ خط دخوؿ عمى أزمة الصراع مع أمريكا وا 

ا المحور، ىذا باإلضافة إلى أننا موجودوف لندافع عف المبنانييف وكرامتيـ في القصير وعف تحكـ مف ىذ
 المقامات اإلسالمية المقدسة".

 5/5/1023، السفير، بيروتموقع جريدة 

 
 
 

 وزير اإلعالم السوري: االعتداء اإلسرائيمي يفتح الباب أمام كل الخيارات 58
فػػػي ىػػػدفا  60)أ ؼ ب(، أف سػػػالح الجػػػو اإلسػػػرائيمي قصػػػؼ نقػػػال عػػػف  ،6/5/1023الحيـــاة لنـــدن، ذكػػػرت 

 .ساعات تقريباً  6استمر  "زلزاؿ"ضواحي دمشؽ التي شعر سكانيا بػ
 وزارة الخارجيػػة السػػورية،  أف )ا ؼ ب(ونقػػال عػػف  دمشػػؽ، مػػف 6/5/1023القــدس العربــي، لنــدن، وأوردت 

األمػف، األحػد، باف كي مػوف ورئػيس مجمػس  المتحدة لألمـاعتبرت في رسالتيف بعثت بيما إلى األميف العاـ 
الػػذي طػػاؿ ثالثػػة مواقػػع عسػػكرية فػػي شػػماؿ غػػرب دمشػػؽ فجػػر  اإلسػػرائيميأف القصػػؼ الجػػوي  ،5/5/1023

التنسػيؽ بػيف إسػرائيؿ والمقػاتميف المعارضػيف لنظػاـ الػرئيس "ارض، دليػؿ عمػى -باستخداـ صػواري  جػو األحد
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تػي بايعػت تنظػيـ القاعػدة. بحسػب الػنص الػذي نشػرتو وكالػة ، وحتى مع عناصر جبية النصػرة الاألسدبشار 
 الرسمية السورية )سانا(. األنباء

بعػد  المسػمحة المعارضػة لمنظػاـتقػديـ دعػـ عسػكري مباشػر لممجموعػات "اليدؼ مف اليجوـ ىو  أفواعتبرت 
 األرض.فشؿ محاوالتيا مؤخرا في تحقيؽ سيطرة عمى 

ت أسمحة وذخيرة تابعة لقيادة الحرس الجميوري فػي الجػيش السػوري بدأت تمؾ ال ارات فجرًا لتشمؿ مستودعا
وكػذلؾ عمػى أحػد  26وأخرى تابعة إلحػدى فػرؽ القػوات الخاصػة وىػي الفرقػة  206و  206وتحديدًا المواءيف 

فػػي الحػػرس الجميػػوري وأجػػزاء مػػف مركػػز البحػػوث العمميػػة ىنػػاؾ والتػػي يجػػري فييػػا تجميػػع  اإلنتاجيػػةالمقػػار 
 متوسطة وثقيمة.وتجييز أسمحة 

جريحػػًا مػػف عناصػػر الجػػيش السػػوري أسػػعفوا عبػػر  87بسػػقوط  "القدس العربػػيلػػػ"أفػػاد مصػػدر طبػػي عسػػكري و 
 .عشرة سيارات إلى احد المشافي العسكرية في منطقة المزة بدمشؽ

نصػػبت بطاريػػػات  ةأف سػػػوري رفيعػػػة المسػػتوى كشػػفت، أف مصػػػادر سػػورية 6/5/1023، 48عــرب وأضػػافت 
لػػى إسػػرائيؿ، وذلػػؾ عقػػب قيػػاـ األخيػػرة باالعتػػداء قصػػًفا عمػػى منشػػأة عسػػكرية سػػورية شػػماؿ صػػواري  موجيػػة إ

.  العاصمة دمشؽ، فجر اليـو
مسػػتعدة لتزويػػد المقاومػػة فػػي لبنػػاف بكػػؿ أنػػواع  يةونقمػػت قنػػاة "الميػػاديف" عػػف تمػػؾ المصػػادر قوليػػا، إف سػػور 

 لـ تقدميا مف قبؿ. األسمحة، مضيفة أف سوريا ستزود المقاومة بأسمحة جديدة ونوعية
مف جانبو، قاؿ وزير اإلعالـ السوري في مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا عاجال لمجمس الوزراء السوري، إف 

 االعتداء اإلسرائيمي يفتح الباب أماـ كؿ الخيارات.
قػات وأكد الزعبي في بيانو أىمية مواصمة جيش سوريا مكافحة أدوات إسػرائيؿ، مشػيًرا إلػى أنػو ال زالػت التحقي

جاريػػػػة لمعرفػػػػة تفاصػػػػيؿ العػػػػدواف اإلسػػػػرائيمي، وأضػػػػاؼ  "نعػػػػّوؿ عمػػػػى قواتنػػػػا المسػػػػمحة وشػػػػعبنا فػػػػي مواجيػػػػة 
 اإلرىابييف".
، أف مصػادر ذكػرت أف عػدد القتمػى اثػر القصػؼ اإلسػرائيمي وصػؿ 6/5/1023الخمـيج، الشـارقة، وجاء في 

 .عمى األقؿ مف عناصر الجيش السوري 300الى
 

 أو استغالل أزمتها الداخمية يةمساس بسيادة سور رفضها المصر تعبر عن  59
، واالعتػداء عمػى المقػدرات السػورية يةرفضػيا المسػاس بسػيادة سػور في بياف ليا عف أعمنت الرئاسة المصرية 

عمػػى مػػف اعتػػداءات  "إسػػرائيؿ"بػػو  قامػػتأو اسػػت الؿ أزمتيػػا الداخميػػة تحػػت أي ذريعػػة، وأوضػػح البيػػاف أف مػػا 
قيًا لممجتمع الدولي. ونفػى وزيػر الخارجيػة المصػري محمػد كامػؿ عمػرو وجػود ضػ وط يعد اختبارًا حقيسورية 

 ، وأشار إلى رفض أي خرؽ لسيادة أي دولة عربية.ةإيرانية لت يير الموقؼ مف سوري
 6/5/1023الخميج الشارقة، 

 
 ةبعد عدوانها عمى سوري "إسرائيلـ"ل النووييطالب بفتح الممف  المصري نائب بالشورى 60

، بإعػادة فػتح المصػري طالب الميندس عمرو فاروؽ عضو مجمػس الشػورىالحوتي   ىاني -عثماف  محمود
وموقػػؼ إسػػرائيؿ مػػف عػػدـ التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػة حظػػر انتشػػار األسػػمحة النوويػػة، كوسػػيمة  النػػووي النػػاديممػػؼ 

 .ةض ط مف قبؿ اإلدارة المصرية لوقؼ عدوانيا عمى سوري
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السػػابع"  "اإلدارة المصػػػرية لػػدييا ممػػؼ ورؤيػػة محػػػددة مػػف الموقػػؼ فػػػى وأضػػاؼ فػػاروؽ فػػى تصػػػريح لػػػ"اليـو 
 ، ولكف يمكنيا استخداـ االتفاقيات الموقعة بينيا وبيف إسرائيؿ لوقؼ العدواف".ةسوري

 6/5/1023اليوم السابع، مصر، 
 

 "إسرائيلإلى "هو المسئول عن سفر األقباط  السويسكنيسة  يراع :"األهرام" 62
القس بشاي اسحاؽ كػاىف  أفعبر "فيسبوؾ"، عف  إسرائيؿالمصرييف في  ةرت صفحو رابطذك  بوابة األىراـ

كنيسػػو الراعػػي الصػػالح بالسػػويس ىػػو المسػػئوؿ الرئيسػػي عػػف رحػػالت حػػج المسػػيحييف لبيػػت المقػػدس، ونقمػػت 
 .الفمسطينية األراضي إلى األقباطالتي يتبعيا ال تمانع في سفر  الكاثوليكية الكنيسة أفعنو  الصفحة
الفمسػػػطينييف وىػػػي وقػػػوؼ الجميػػػع بجػػػوارىـ  إلػػػىيريػػػد الجميػػػع توصػػػيميا  رسػػػالةىنػػػاؾ  أف  الصػػػفحةوقالػػػت 

عػف جػواز السػفر،  منفصػمةالتػي يػتـ الحصػوؿ عمييػا فػي ورقػو  التأشػيرة أف إلػىخصوًصا في القػدس، مشػيره 
 ."إسرائيؿ"وبالتالي فيذا ليس تطبيعًا مع 

 5/5/1023األهرام، القاهرة، 
 

 "إسرائيل"الفمسطينية بالقيام بعمميات ضد  لمفصائلرية: السماح مصادر سو  61
انطالقػػًا مػػف مرتفعػػات الجػػوالف،  "إسػػرائيؿ"سػػمحت سػػورية لمفصػػائؿ الفمسػػطينية القيػػاـ بأعمػػاؿ ضػػد   )د ب ا(

 اليوـ األحد. اإللكترونيصرحت بذلؾ مصادر سورية موثوقة لموقع "المياديف" 
منطقػة  فػيصباح اليـو عمى مركز البحوث العممية  "إسرائيؿ"شنتو  الذيـ وتأتى ىذه الخطوة ردًا عمى اليجو 

 دمشؽ . فيجمرايا 
 غضوف يوميف. فيتشنو إسرائيؿ عمى سورية  الذي الثانيويعد ىذا اليجوـ ىو 

 5/5/1023اليوم السابع، مصر، 
 

 الصهيونييقصر عمر الكيان  ةسوري عمىاإلسرائيمي إيران: الهجوم  63
 الػػذي، اليػػـو األحػػد، إسػػرائيؿ إثػػر اليجػػـو وحيػػديالعميػػد أحمػػد  اإليرانػػيىػػدد وزيػػر الػػدفاع   إسػػراء أحمػػد فػػؤاد

ومتيور سيقصر حياة ىذا  إنسانيالسورية قائال  إف ما قامت بو إسرائيؿ مف إقداـ غير  األراضيشنتو عمى 
 النظاـ".

وىػػو مػػا  أمريكػػيأخضػػر جػػاء بضػػوء  ةعمػػى سػػوري اإلسػػرائيميإف العػػدواف  وحيػػديونقمػػت وكالػػة فػػارس قػػوؿ 
" منوىػػػا إلػػػى أف اإلجػػػراءات العدوانيػػػة اإلسػػػرائيمية قػػػد الصػػػييونييكشػػػؼ عالقػػػة اإلرىػػػابييف وحمػػػاتيـ بػػػػ"الكياف 

تعػرض أمػػف المنطقػػة لمخطػػر ىػػذه المػػرة، متابعػػا القػػوؿ  "إف القيػػاـ بمثػػؿ ىػػذه المحػػاوالت اليائسػػة ال تػػدؿ عمػػى 
 شو ىذا الكياف حياؿ تطورات المنطقة".يعي الذياالقتدار بؿ تدؿ عمى اليأس والتخبط 

الجنػػػراؿ، أحمػػػد رضػػػا بورداسػػػتاف، أف إيػػػراف مسػػػتعدة لػػػػ"تدريب" الجػػػيش  اإليرانػػػيكمػػػا أعمػػػف قائػػػد سػػػالح البػػػر 
 إذا احتاج األمر، كما نقمت عنو وكالة األنباء اإليرانية الرسمية. السوري

 5/6/1023اليوم السابع، مصر، 
 

 ةمي عمى سورياإلسرائي االعتداءتونس تدين  64
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أدانػػػت تػػػونس االعتػػػداء اإلسػػػرائيمي األخيػػػر ضػػػد سػػػوريا، مؤكػػػدة رفضػػػيا التػػػاـ النتيػػػاؾ حرمػػػة   قنػػػا –تػػػونس 
 األراضي السورية.

وقالػػػت وزارة الخارجيػػػة التونسػػػية فػػػي بيػػػاف ليػػػا مسػػػاء اليػػػـو األحػػػد، " إف تػػػونس تؤكػػػد أف مثػػػؿ ىػػػذه العمميػػػات 
تزيػد فػي حالػة االحتقػاف التػي تشػيدىا المنطقػة عمومػا، بمػا تحممػو  االستفزازية و"الالمسؤولة" ال يمكػف إال أف

 مف مخاطر االنزالؽ نحو حرب إقميمية يدرؾ الجميع حجـ تداعياتيا عمى السمـ واألمف الدولييف".
عمػػى الكػػؼ عػػف ممارسػػاتيا العدوانيػػة وااللتػػزاـ بػػالقوانيف  "إسػػرائيؿ"ودعػػا البيػػاف المجموعػػة الدوليػػة إلػػى حمػػؿ 

 الدولية. والمواثيؽ

 5/5/1023الشرق، الدوحة، 
 

 "إسرائيل"تقصف عمى يد بشار األسد و ةالحر: سوريالسوري الجيش  65
سػػرائيؿ")ا ؼ ب(  اعتبػػر الجػػيش السػػوري الحػػر األحػػد أف بػػالده تقصػػؼ  -بيػػروت ، "عمػػى يػػد بشػػار األسػػد وا 

ماضػػية، بحسػػب مػػا قػػاؿ الثالثػػة ال األيػػاـالسػػورية مػػرتيف خػػالؿ  لألراضػػي إسػػرائيؿوذلػػؾ تعميقػػا عمػػى قصػػؼ 
وقػػاؿ مقػػداد فػػي اتصػػاؿ ىػػاتفي  لمجػػيش الحػػر لػػؤي مقػػداد لوكالػػة فػػرانس بػػرس. واإلعالمػػيالمنسػػؽ السياسػػي 

اليـو تقصؼ عمى يػد )الػرئيس  ة، لكف سوريةتقصؼ سوري أفسوري  إنساف أينحف بالتأكيد يزعجنا ويزعج "
سرائيؿ". األسدالسوري( بشار   وا 

ؿ كػػؿ ىػػذه التشػػكيالت العسػػكرية وىػػذه الصػػواري  فػػي محػػيط دمشػػؽ، فػػي حػػيف السػػؤاؿ ىػػو مػػاذا تفعػػ"واضػػاؼ 
واسػػعة  أجػػزاء إسػػرائيؿفػػي الجػػوالف، اليضػػبة السػػورية التػػي تحتػػؿ  "تنشػػر عمػػى الجبيػػة أفمػػف المفتػػرض  أنيػػا
 منيا.

 6/5/1023القدس العربي،  لندن، 
 

 يتوعد بالرد عمى الغارات اإلسرائيمية الحر السوريبالجيش  قيادي 66
 السػػوريبػػالجيش  العسػػكريتوعػػد محمػػد دامػػس كيالنػػى عضػػو ىيئػػة أركػػاف المجمػػس   سػػييؿ محمػػود –ب كتػػ

بتنفيػػذ  أمريكػػي، مشػػيرًا إلػػى أنيػػا ىجػػوـ ةاسػػتيدفت سػػوري التػػيالحػػر، إسػػرائيؿ بػػالرد عمػػى ال ػػارات اإلسػػرائيمية 
 حالة سقوط نظاـ األسد. فيتيدد أمف إسرائيؿ  التي، لمقضاء عمى األسمحة إسرائيمي

برنػامج "فػى الميػداف" عمػى فضػائية "التحريػر"، اسػتياءه مػف موقػؼ  فيوأبدى كيالنى خالؿ مداخمة ىاتفية لو 
موقفًػا حقيقًيػا  السػوريدولة عربية بجانب الشػعب  أيالجامعة العربية مف المعارضة السورية، قائال " لـ تقؼ 

 ".السوريثمنيا الشعب  تـ قصفيا أسمحة دفع التيعمى مستوى الحكومات، ألف ىذه األسمحة 
 6/5/1023اليوم السابع، مصر، 

 
 عمى سورية يدينون العدوان اإلسرائيمي عربًياإعالمًيا وحقوقًيا  150 67

 إلسػرائيؿ، يػدينوف فيػو العػدواف اليمجػي األحػداليمنيػيف والعػرب بيانػا، مسػاء يػـو  اإلعالميػيفاصدر عدد مػف 
 المقدسةالحرب "والموقؼ، في  والرأي بالكممة لمقضيةدعميـ ، مؤكديف كامؿ السورية العربية الجميوريةعمي 

 ."لمدفاع عمي ما تبقي لنا مف كرامو



 
 
 

 

 

           30ص                                    1852العدد:                6/5/1023اإلثنين  التاريخ:

 السػورية األراضػيالمػوقعيف عميػو يتػابعوف بقمػؽ بػالغ تػداعيات العػدواف الصػييوني، عمػي  أفوجاء في البياف 
ي الحػر، فػي وجػو ضػمف مسمسػؿ اسػتيداؼ صػمود الشػعب السػور  يػأتيوعمي الشعب العربي السوري، والذي 

 .الصييونية -األمريكية  الييمنة
عالميػػػاناشػػػطا  150مػػػف  أكثػػػرالبيػػػاف الػػػذي وقػػػع عميػػػو  -وشػػػدد "نؤكػػػد رفضػػػنا  ،عربيػػػا اغمػػػبيـ مػػػف الػػػيمف وا 

 العربيػة لممقاومةوصحفييف وناشطيف العدواف الُممنيج، وسياسيو الخنوع واالرتخاء، ونجدد دعمنا  كإعالمييف
 المنظمة. الصييونيةوالحرب  السياسية، في مواجيو واإلسالمية

 6/5/1023األهرام، القاهرة، 
 

 عمى مسيحيي فمسطين ومنعهم من دخول القدس التضييق"األطباء العرب" تستنكر  68
العػػرب، ممارسػػات االحػتالؿ الصػػييوني لمتضػػييؽ عمػػي  األطبػاءاسػػتنكرت لجنػو القػػدس باتحػػاد   بوابػة األىػػراـ

"، القيامػة كنيسػة" إلػى، لموصػوؿ المحتمػةفي مدينو القدس  القديمة البمدة مسيحيي فمسطيف، بمنعيـ مف دخوؿ
 .بأعيادىـومنعيـ مف االحتفاؿ 

لتطويؽ  االسرائيمي قياـ اآلالؼ مف عناصر قوات االحتالؿ أف، األحد أمس ، في بياف ليا يوـالمجنة وأكدت
لمسيحييف الفمسطينييف بالضرب، ليؤكد وتدنيسيا، واالعتداء عمي ا أسطحياواعتالء  الكنيسةوحصار  المدينة

 في التعامؿ مع غير الييود. العنصريةمنيجيو االحتالؿ 
 الوطنيػػة الجماعػػةالقػػدس ىػػذا العػػاـ، ومخالفػػو  إلػػىقيػػاـ آالؼ المسػػيحييف المصػػرييف بػػالحج  أيضػػا أدانػػتكمػػا 

 قرارىا. تفعيؿ عقوباتيا بحؽ مف يخالؼ إلى المصرية الكنيسةوالقرار الكنسي، داعيا قياده 
 6/5/1023األهرام، القاهرة، 

 
 ةعمى سوري اإلسرائيميدين العدوان ياتحاد الصيادلة العرب  69

 د.داف رئػػيس مجمػػس النقبػػاء نقيػػب الصػػيادلة نائػػب رئػػيس اتحػػاد الصػػيادلة العػػرب   محمػػد محيسػػف -السػػبيؿ
 ةعدواف عمى سوريال أفوقاؿ في تصريح صحفي … ليمة أمس. ةمحمد عبابنة العدواف الصييوني عمى سوري

جانػب الشػعب السػوري فػي  إلػىتقػؼ  أفىو استمرار لم طرسة الصييونية بحػؽ الشػعوب العربيػة التػي عمييػا 
 وجو ىذا العدواف.

تتوحػد فػإف األمػؿ بػأف تتوحػد الشػعوب العربيػة  أفالعربيػة  األنظمػةكػاف مػف الصػعب عمػى  إذاأنو  إلىوأشار 
 في المنطقة. األمريكيةالعربية وينفذ السياسات  األمةبفي مواجية العدو الصييوني الذي يتربص 

 6/5/1023السبيل، عمان، 
 
 
 

 عمى سورية انتهاك دولي اإلسرائيميالحوثيون في اليمن: الهجوم  70
أداف "انصػػػار اهلل" )الحوثيػػػوف( فػػػي الػػػيمف اليجػػػـو اإلسػػػرائيمي عمػػػى سػػػورية، واعتبػػػروه   يػػػو بػػػي أي -الػػػيمف 

 وانيف الدولية"."انتياكًا لكؿ األعراؼ والق
وقػػػاؿ زعػػػيـ الجماعػػػة عبػػػد الممػػػؾ الحػػػوثي فػػػي بيػػػاف "إف ىػػػذا العػػػدواف اليمجػػػي يػػػأتي فػػػي سػػػياؽ المحػػػاوالت 
 األميركية اإلسرائيمية إلرضاخ شعوب المنطقة لييمنتيا وسياساتيا وتقبؿ توجيياتيا والتحرؾ في مشروعيا".



 
 
 

 

 

           32ص                                    1852العدد:                6/5/1023اإلثنين  التاريخ:

بيػػػة واإلسػػػالمية وعمػػػى رأسػػػيا حركػػػات المقاومػػػة لكػػػؿ أبنػػػاء األمػػػة العر  اسػػػتيدافاواعتبػػػر اليجػػػـو عمػػػى سػػػورية 
 اإلسالمية والدوؿ الممانعة والداعمة لحركات المقاومة اإلسالمية".

اليجوـ عمػى سػورية" يؤكػد أف الواليػات المتحػدة األميركيػة تقػود حربػًا معمنػة ضػد الشػعب  أف إلىولفت البياف 
ناصػػر مػػف المرتزقػػة والجماعػػات الوىابيػػة السػػوري متسػػترة بػػبعض الػػدوؿ المنخرطػػة فػػي مشػػروعيا، ومحركػػة ع

 التكفيرية".
دلػياًل أوضػح وال أكثػر سػفورًا  ةوخمص الحوثي الى القػوؿ فػي بيانػو "لػيس بعػد العػدواف الصػييوني عمػى سػوري

لمػػػف ال يػػػزاؿ يتشػػػكؾ فػػػي حقيقػػػة المػػػؤامرة التػػػي تػػػدور عمػػػى ىػػػذا البمػػػد العربػػػي المسػػػمـ فمػػػا عممػػػو فػػػي سػػػورية 
 مكاف آخر". والسوداف سيعممو في أي

 6/5/1023الحياة، لندن، 
 

 كيري يعد لتقديم رزمة اقتراحات الشهر المقبل الستئناف المفاوضات ":الحياة" 72
أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري « الحياة»كشفت مصادر ديبموماسية غربية لػس  محمد يون –راـ اهلل 

إلسػرائيمي إلػى طاولػة المفاوضػات. ورجحػت أف يقػدـ يعد لتقديـ رزمة اقتراحات إلعادة الطػرفيف الفمسػطيني وا
ىذه االقتراحات منتصؼ الشير المقبؿ، وىو ما يزيد عف ميمة األسابيع العشرة التي طمبيا، والتي تنتيي فػي 

 الشير الجاري. 13
وقالت المصادر إف الرزمة الجاري إعدادىا عبر اتصػاالت مػع الجػانبيف ومػع جيػات غربيػة، تشػمؿ خطػوات 

واقتصػػػادية وأمنيػػػة تراعػػػي مصػػػالح الطػػػرفيف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي، مضػػػيفة أف األسػػػاس السياسػػػي  سياسػػػية
الجاري بحثو ىو الشروع في مفاوضات نيائية في ممفي الحدود واألمف. ويعمؿ كيري عمى محاولة الحصوؿ 

بيػرة فػي شػأنو مػع عمى شكؿ مف أشكاؿ تجميد البناء االستيطاني في الضفة ال ربية، وىو ما يواجو مشػكمة ك
 الجانب اإلسرائيمي.

 6/5/1023الحياة، لندن،  
 

 الواليات المتحدة قبل الهجوم عمى سورية إخطارمسؤول أمريكي ينفي  71
قاؿ مسؤوؿ مخابرات أمريكي يـو أمس، األحد، إنو لـ يتـ إعطاء الواليػات المتحػدة أي   وكاالت - 68عرب

سػػرائيميوف بأسػػمحة  ةريتحػػذير قبػػؿ اليجمػػات الجويػػة التػػي وقعػػت فػػي سػػو  ضػػد مػػا يصػػفو مسػػؤولوف غربيػػوف وا 
 كانت في طريقيا إلى مقاتمي حزب اهلل.

وقاؿ المسؤوؿ، دوف تأكيػد أف إسػرائيؿ ىػي التػي شػنت ىػذه اليجمػات، أنػو تػـ إبػالغ الواليػات المتحػدة أساسػا 
 جر فيو.بيذه ال ارات الجوية "بعد حدوثيا" وتـ إخطارىا في الوقت الذي كانت القنابؿ تنف

وقػػاؿ مسػػؤوؿ المخػػابرات األمريكػػي لرويتػػرز شػػريطة عػػدـ نشػػر اسػػمو "سػػيكوف أمػػرا عاديػػا بالنسػػبة ليػػـ اتخػػاذ 
 خطوات عدوانية عندما توجد فرصة ما لسقوط بعض أنظمة األسمحة المتطورة في يد أناس مثؿ حزب اهلل".

اليجػػـو السػػابؽ ضػػد مخػػازف  وقػػاؿ مصػػدر آخػػر فػػي المخػػابرات ال ربيػػة لرويتػػرز إف أحػػدث ىجػػـو وجػػو مثػػؿ
 التي تنقؿ مف إيراف إلى حزب اهلل. 220صواري  الفاتح 

 وقاؿ مسؤوؿ المخابرات األمريكي إنو ال يمكف استبعاد شف ىجمات أخرى في المستقبؿ.
وقاؿ المسؤوؿ الثاني إف "أي أسمحة متطورة تجد طريقيا ىنػاؾ )سػوريا( ويبػدو أنيػا فػي طريقيػا لموصػوؿ ليػد 

 ئة فاعتقد أف ىناؾ احتماال بأف يتـ استيدافيا أيضا".عناصر سي
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 عمى سورية إسرائيميةاألمم المتحدة: قمقون من أنباء عن هجمات  73

عػػف  صػػدر عػػف مكتبػػو فػػي بيػػاف المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف لألمػػـالعػػاـ  األمػػيفعّبػػر   رويتػػرز –المتحػػدة  األمػػـ
 لألمػـفي سورية، لكنو قاؿ انػو "ال يمكػف  أىداؼ"، عمى إسرائيمية"القمؽ البالغ بخصوص أنباء وقوع ىجمات 

  المتحدة التأكد مف وقوع اليجمات".
 األمـ أفالمتحدة ليس لدييا في الوقت الراىف تفاصيؿ بشأف الحوادث، التي تردد وقوعيا كما  األمـ" وأضاؼ

 المتحدة ليست في وضع يسمح ليا بأف تتحقؽ بشكؿ مستقؿ مما حدث". 
مػػػف اليػػػدوء وضػػػبط الػػػنفس  األقصػػػىممارسػػػة الحػػػد  إلػػػى اإلطػػػراؼالعػػػاـ "يػػػدعو كػػػؿ  األمػػػيف إفبع البيػػػاف وتػػا

 والتصرؼ بشعور بالمسؤولية لمنع تصاعد الصراع وىو بالفعؿ صراع مدمر وبالغ الخطورة".

 6/5/1023الحياة، لندن، 
 

 المنطقة مهددعمى سورية تظهر أن السالم في  اإلسرائيميةالغارات الجوية  ا:بريطاني 74
اإلسػرائيمية عمػى  قاؿ وزيػر الخارجيػة البريطػاني وليػاـ ىيػغ إف ال ػارات الجويػة ، وكاالت ”الخميج“ -عواصـ 
تظيػػػر أف السػػػالـ فػػػي المنطقػػػة ميػػػدد، وضػػػرورة رفػػػع الحظػػػر عمػػػى إرسػػػاؿ األسػػػمحة إلػػػى المعارضػػػة  سػػػورية

يتـ نقؿ أنظمة أسمحة ميمة إلى حػزب  إف إسرائيؿ أوضحت أنيا ستتحرؾ إذا اعتقدت أنو"السورية، وأضاؼ 
 ."ستتحرؾ لحماية أمنيا القومي وعمينا احتراـ ذلؾ "اهلل، إسرائيؿ

نحػف عمػى عمػـ بالتقػارير "واعتبر متحدث باسـ الخارجية البريطانية، أف ال ارات تؤكد الوضع المتفجر، وقاؿ 
 ."عف ال ارات الجوية، ليس مف المفيد التكيف اآلف

 6/5/1023، الخميج، الشارقة
 

 ألف الجئ عبروا األردن الشهر الماضي 50: قمق من احتمال تقسيم سورية نهاية العام واألردن 75
اهلل الثاني  الحياة أمس إف العاىؿ األردني الممؾ عبدجريدة ل وفقاؿ مساعدوف رسميوف أردني  عماف

. وأضافوا أف "1026دويالت متصارعة عمى أسس طائفية بحموؿ العاـ  إلىمتخوؼ مف تقسيـ سورية "
دويالت ص يرة مع  إلىأبمغ الرئيس باراؾ أوباما أثناء زيارتو األخيرة لواشنطف، إمكاف تقسيـ سورية "الممؾ 

، ودعا إلى حموؿ سريعة إلنياء أزمتيا. وأفادوا بأف العاىؿ األردني أكد أثناء الزيارة "انقضاء العاـ الحالي
عمى نظاـ الرئيس بشار  "غير تقميدية"الواليات المتحدة ض وطًا التي استمرت أسبوعًا، ضرورة أف تمارس 

األسد، وأف تقود جيودًا إقميمية طارئة إليجاد حؿ نيائي لألزمة السورية خالؿ األشير القميمة المقبمة يجنبيا 
 ."خطر االنقساـ والتشرذـ"

يؽ السوري إلى أراضيو(، وأكدت مصادر رسمية متطابقة أف مطب  القرار األردني )الذي يخشى وصوؿ الحر 
بدأ يراىف عمى ت ير الموقؼ الروسي وفؽ قاعدة تضمف حاًل سياسيًا يفضي إلى رحيؿ األسد. وقاؿ 

، إف األخير سيزور موسكو في غضوف أياـ، "الحياة"مساعدوف لوزير الخارجية األردني ناصر جودة لػ
بدأىا الممؾ عبداهلل مع نظيره فالديمير  روسية كاف -وسيمتقي كبار مسؤولييا الستئناؼ محادثات أردنية 

 بوتيف قبؿ أشير، عمى أمؿ إنياء األزمة السورية سياسيًا.
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يأتي ذلؾ فيما أكد ممثؿ المفوضية العامة لشؤوف الالجئيف التابعة لألمـ المتحدة في األردف أندرو ىاربر، 
 ألفًا. 50قط، وصؿ إلى نحو أف عدد الالجئيف السورييف الذيف عبروا المممكة خالؿ الشير الماضي ف

، أي 1022مارس  /وتؤكد عماف أنيا استقبمت نحو نصؼ مميوف الج  سوري منذ اندالع الثورة مطمع آذار
 ما يوازي خمس التعداد السكاني األردني.

 6/5/1023الحياة، لندن، 
 

 : موقعنا في المعارضة وعودتنا لمحكومة مؤكدة "الحياة"الجزائر لـ "إخوان"رئيس  76
التي تمثؿ « حركة مجتمع السمـ»جدد عبدالرزاؽ مقري الذي انتخب رئيسًا لػ   عاطؼ قدادرة -جزائر ال
موقع الحركة الطبيعي في المعارضة ألننا لـ نفز في »في الجزائر موقفو القائؿ بأف « اإلخواف المسمميف»

 «.مًا ينطبؽ عمى خيارنا الجديدالراديكالية ليست مفيو »إف « الحياة»لكنو قاؿ لػ «. االنتخابات البرلمانية
وانتخب مجمس شورى الحركة مقري خمفًا ألبو جرة سمطاني المنتيية واليتو. واعتبر التصويت الذي جرى 

األحد تزكية لموقع المعارضة الذي يفترض أف يسمكو الرئيس الجديد لمحزب -قبؿ منتصؼ ليؿ السبت
فكرة الت يير السممي، وىو مف أعمف رفض ترشيح  اإلسالمي في عالقتو بالسمطة، عممًا بأنو يدافع عف

 عبدالعزيز بوتفميقة لوالية رابعة حتى قبؿ اجتماع مجمس الشورى.
ورجح المؤتمر الخامس لمحركة كفة تيار الممانعة بقيادة مقري الذي فاز متقدما بفارؽ كبير عف منافسو 

صوتًا  65صوتًا مقابؿ  277ى عبدالرحمف سعيدي الذي يميؿ إلى التعاوف مع السمطة، إذ حصؿ عم
 لسعيدي.

أنا مع الفرز السياسي، فال يمكف أف يكوف حزب في الحكومة وينتقد السمطة، وال «  »الحياة»وقاؿ مقري لػ 
يمكف أف يكوف أيضًا في المعارضة ويدعـ السمطة. نحف خرجنا إلى المعارضة ألننا لـ نفز في االنتخابات، 

لف نقوـ بحرب، لكننا مع الض ط عمى السمطة »لكنو أضاؼ  «. لمعارضةوموقعنا الطبيعي أف نكوف في ا
 «.وممارسة دورنا كحزب معارض يعمؿ بوسائؿ المعارضة

مف موقع نائب الرئيس، فيما كاف « مجتمع السمـ»لخيارات السمطة في « الممانع»ولطالما قاد مقري الجناح 
ستعود مف دوف شؾ إلى الحكومة بإرادة »ركتو سمطاني وسعيدي يمثالف جناح المشاركة. ورأى مقري أف ح

 «.الشعب ومف دوف تزوير
في  88وُسئؿ عف رأيو في السجاؿ الدائر عمى خمفية مرض بوتفميقة في شأف المطالب بتطبيؽ المادة 

الدستور التي تحدد طرؽ الخالفة في حاؿ وجود مانع صحي يحوؿ دوف استكماؿ الرئيس واليتو، فأجاب 
لمعطيات غامضة وال نستطيع كحزب مسؤوؿ أف نقرر اآلف. ال نعرؼ ما ىو الوضع المعالـ وا»بأف 

سواء ترشح بوتفميقة أـ  1026الصحي لمرئيس وال اعتقد بأف السمطة ستعزؼ عف تقديـ مرشح عنيا في 
 «.غيره

 سننتظر وضوح المعطيات وبناء عميو ستقرر مؤسسات الحركة )موقفيا( في شأف الرئاسيات، أما»وأضاؼ  
، وىـ «ممتـز بخيار الوحدة مع باقي اإلخواف»وختـ بأنو «. ما ىو وارد بالتأكيد أننا لف نزكي مرشح السمطة

 قياديوف سابقوف انشقوا عف حزبو وأسسوا أحزابًا إسالمية جديدة بسبب خالفات في المنيج.
توجو غالبية المؤتمريف وجدد الرئيس المنتيية واليتو لمحركة رفضو تولي أي منصب قيادي جديد فييا، رغـ 

وأعضاء مجمس الشورى إلى تزكيتو في منصب رئيس مجمس شورى الحركة. وكرر تمسكو بيذا الرفض 
 خالؿ جمسة انتخاب رئيس مجمس شورى جديد خمفًا لعبدالرحمف سعيدي.
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مرئيس مكمفًا وانتخب أبوبكر قدودة رئيسًا لممجمس وقدور عمي دواجي نائبًا لو، كما انتخب نعماف لعور نائبًا ل
التخطيط والتنظيـ والمتابعة إضافة إلى الوزير السابؽ الياشمي جعبوب مكمفًا حقوؽ اإلنساف والعالقات مع 

 المجتمع المدني.
إلى ذلؾ )أ ؼ ب( فرقت الشرطة الجزائرية باليراوات عشرات األشخاص مف العماؿ والموظفيف خالؿ 

ب نائب مف المعارضة. وقاؿ رئيس المجموعة البرلمانية لػ تجمعيـ أماـ البرلماف وأوقفت سبعة منيـ، بحس
بصفة »شخص تجمعوا صباح أمس  100نائبًا( أحمد بطاطاش إف نحو  17« )جبية القوى االشتراكية»

 «.سممية أماـ البرلماف لتحسيس النواب بظروفيـ، فواجيتيـ الشرطة باليراوات وأوقفت سبعة منيـ
تعرضت شخصيًا لمضرب عمى يد الشرطة »ماف لمحديث إلى المتظاىريف  وتابع النائب الذي خرج مف البرل

يطالبوف »وأوضح أف المتظاىريف ىـ مف اصحاب عقود العمؿ الموقتة الذيف «. رغـ انيـ يعرفونني
نياء العبودية  التي يتعرضوف ليا.« بتوظيفيـ بصفة دائمة وا 

االعتداء عمى نائبو »ضد المتظاىريف و « حشيالقمع الو »في بياف بػ « جبية القوى االشتراكية»وندد حزب 
«. بخرؽ الحؽ في التظاىر الذي يكفمو الدستور مف قبؿ الشرطة»كما ندد «. المتمتع بالحصانة البرلمانية

 .1022، رغـ إل اء حالة الطوارئ في 1002وتمنع السمطات الجزائرية التظاىر في الجزائر العاصمة منذ 
 6/5/1023، الحياة، لندن
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 د.صالح النعامي
عمى عدة خطوات كبيرة ومتسػارعة لتعزيػز قػدرات سػالح بحريتيػا، وبشػكؿ يشػي لػيس فقػط « إسرائيؿ»أقدمت 
تجػػاه محيطيػػا، بػػؿ يكشػػؼ أيضػػػًا حجػػـ اسػػتعداداتيا لمواجيػػة تبعػػات التحػػوالت فػػي بيئتيػػػا « إسػػرائيؿ»بنوايػػا 

« دولفػػيف»د بمػػغ عػػدد ال واصػػات االسػػتراتيجية التػػي بحػػوزة سػػالح البحريػػة اإلسػػرائيمي مػػف طػػراز اإلقميميػػة. فقػػ
خمسػًا، فػػي حػػيف أنػػو يجػػري حاليػًا بنػػاء ال واصػػة السادسػػة، وجميػػع ىػػذه  -األكثػػر تطػػورًا فػػي العػػالـ-األلمانيػة 

عالميػة عمػى صػعيد  إلػى قػوة عسػكرية كبيػرة« إسرائيؿ»ال وصات قادرة عمى حمؿ رؤوس نووية. لقد تحولت 
ماليػيف نسػمة، ويممػؾ سػت  8قدراتيا في مجاؿ سالح البحرية، فال يوجد في العالـ كياف سياسي عدد سكانو 

 غواصات استراتيجية.
 

 عدة عصافير بحجر واحد
 عمى أف تعزيز القدرات في المجاؿ البحري يأتي لتحقيؽ ثالثة أىداؼ رئيسة « إسرائيؿ»ال خالؼ في 

ميزة توجيو ضربة نووية ثانية في حاؿ تعرضت ليجـو نووي كرد عمى ىجـو قامت بػو « رائيؿإس»منح  أواًل:
ضد طرؼ ما، حيث إف وجود ال وصات المزودة بالرؤوس النووية في عرض البحر يمكػف مػف إبقػاء ىػامش 

كز في ميػاه المناورة العممياتي عمى الصعيد النووي مفتوحًا وواسعًا، حيث إف ىذه ال وصات بإمكانيا أف تتمر 
قريبػػة مػػف الدولػػة العػػدو بمجػػرد أف ينشػػب الصػػراع العسػػكري معيػػا. وال خػػالؼ عمػػى أف اسػػتخداـ ال واصػػات 
يقمػػص الحاجػػة إلػػى اسػػتخداـ سػػالح الطيػػراف فػػي عمميػػات القصػػؼ؛ حيػػث إف وصػػوؿ الطػػائرات إلػػى أجػػػواء 

ىناؾ احتمااًل بأف تكوف قدرة الدولة اليدؼ يتطمب التحميؽ في أجواء دوؿ قد ال تسمح بذلؾ، عالوة عمى أف 
عمػى اسػتخداـ الطػائرات الحربيػة بعػد تعرضػيا ليجػوـ نػووي محػدودة. فػي الوقػت ذاتػو، فػإف القػدرة « إسرائيؿ»

عمػػى اسػػػتخداـ الصػػواري  البعيػػػدة المػػػدى القػػادرة عمػػػى حمػػػؿ رؤوس نوويػػة انطالقػػػًا مػػػف قواعػػد إطػػػالؽ داخػػػؿ 
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ف ىنػػػػاؾ أساسػػػػًا لالعتقػػػػاد أف قواعػػػػد إطػػػػالؽ الصػػػػواري  سػػػػتكوف محػػػػدودة أيضػػػػًا؛ عمػػػػى اعتبػػػػار أ« إسػػػػرائيؿ»
 لضربة نووية ردًا عمى ىجوـ قامت بو.« إسرائيؿ»ستتضرر كثيرًا في حاؿ تعرضت 

مف افتراض مفاده أف الثورات العربية تحمػؿ فػي طياتيػا مخػاطر جمػة عمػى تجارتيػا « إسرائيؿ»تنطمؽ  ثانيًا:
تمػر عبػر البحػار. وتفتػرض الدولػة العبريػة « إسػرائيؿ«رجيػة ؿ% مػف التجػارة الخا90الخارجية، مػع العمػـ أف 

أف الممػػرات المائيػػة التػػي تمػػر عبرىػػا السػػفف اإلسػػرائيمية أصػػبحت بال ػػة الخطػػورة فػػي اعقػػاب الربيػػع العربػػي، 
حيػػث تعاظمػػت فػػػرص اسػػتيداؼ السػػفف خػػػالؿ عبػػور ىػػذه الممػػػرات. وتؤكػػد دوائػػر التقػػػدير االسػػتراتيجي فػػػي 

سالمية، وىي  قنػاة السػويس، أف أىـ أر « إسرائيؿ» بعة ممرات بحرية في العالـ تقع في ايدي جيات عربية وا 
، أو «الجماعػات الجياديػة»مضيؽ باب المنػدب، مضػيؼ ىرمػز، مضػيؽ البوسػفور. وتفتػرض إف مػا تسػميو 

 منظمات تابعة لدوؿ معادية يمكف أف تجعؿ مف ىذه الممرات ىدفًا لدى مرور السفف اإلسرائيمية فييا.
تأميف حقوؿ ال از التي اكتشفت قبالة السواحؿ اإلسرائيمية؛ حيث إف ىنػاؾ افتراضػًا لػدى صػناع القػرار  الثًا:ث

يمكػػػػف أف تقػػػػـو بمياجمػػػػة ىػػػػذه الحقػػػػوؿ، ممػػػػا يتسػػػػبب فػػػػي خسػػػػارة « جيػػػػات معاديػػػػة»بػػػػأف « تػػػػؿ أبيػػػػب»فػػػػي 
لحربػي عمػى الصػعيد البحػري مقدرات اقتصػادية ىائمػة جػدًا. مػف ىنػا، فػإف جػزءًا كبيػرًا مػف الجيػد ا« إسرائيؿ»

 يخصص حاليًا لتأميف ىذه الحقوؿ.
 

 مزايا الغواصات
، وال سػيما فػي مواجيػة أعػداء «إسػرائيؿ»قدرة ال واصات عمى العمؿ بشكؿ سري وخفي يعزز قوة الردع لدى 

 بعيديف مف ناحية ج رافية، خصوصًا إيراف؛ حيث إف ال وصات بإمكانيا أف تعمػؿ عمػى مسػافات بعيػدة جػداً 
، وتعمػػؿ تحػػت الميػػاه عمػػى مػػدى أسػػابيع وبإمكانيػػا جمػػع معمومػػات اسػػتخبارية، عػػالوة «إسػػرائيؿ»عػػف حػػدود 

عمى إمكانية قياميا بنقؿ قوات مف مكاف إلػى آخػر فػي ظػؿ سػرية تامػة، عػالوة عمػى أف ال واصػات بإمكانيػا 
ميزة شف ضربة « إسرائيؿ» اإلسياـ في الحرب اإللكترونية بحرية كبيرة. ومما ال شؾ فيو أف ال وصات تمنح

بصواري  تحمؿ رؤوس نووية. ويقروف في قيادة سالح البحرية « إسرائيؿ»نووية ثانية في حاؿ تمت مياجمة 
اإلسػػرائيمي بػػأف غواصػػات دولفػػيف ال تمثػػؿ مجػػرد مركبػػات عاديػػة فػػي سػػالح البحريػػة، بػػؿ ىػػي أداة ميمػػة فػػي 

اإلخبػاري اإلسػرائيمي أف نتنيػاىو يحػرص « ولػال»وقػع تعاظـ القدرات العسكرية بمستوى استراتيجي. وكشؼ م
بشكؿ شخصي عمى الحصوؿ عمػى معمومػات، بشػأف العمميػات السػرية التػي تقػوـ بيػا ال واصػات. وينطمقػوف 

مػػف افتػػراض مفػػاده أف دوؿ العػػدو تعػػي أف ال واصػػات االسػػتراتيجية تتواجػػد فػػي مكػػاف أسػػفؿ « إسػػرائيؿ»فػػي 
 كسر التوازف القائـ. الماء؛ مما يجعميا تحرص عمى عدـ

ال يقصػػدوف إيػػراف فقػػط عنػػد تعزيػػز قػػدراتيـ العسػػكرية البحريػػة، بػػؿ مصػػر أيضػػًا. وكمػػا ينقػػؿ « إسػػرائيؿ»وفػػي 
المعمؽ العسكري عمير رايبابورت عف مصػادر فػي ىيئػة أركػاف الجػيش اإلسػرائيمي قوليػا إنػو عمػى الػرغـ مػف 

فػي « إسػرائيؿ»ف تػدرؾ مصػر أنيػا متخمفػة كثيػرًا وراء معاىدة السالـ مع مصر، إال أنو مف األىمية بمكػاف أ
إلى أف تدىور األوضاع االقتصادية في مصر، سيقمص مف « إسرائيؿ»مجاؿ القدرات البحرية، ويركنوف في 

 قدرة الرئيس مرسي عمى التفرغ لتعزيز القدرات في المجاؿ العسكري، وتحديدًا في المجاؿ البحري.
 6/5/1023، السبيل، عم ان
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كشؼ اجتماع وفد لجنة متابعة مبادرة السػالـ العربيػة مػع وزيػر الخارجيػة األمريكػي فػي واشػنطف يػـو االثنػيف 
الماضي عما يمكف وصفو بػ"تعريب" موافقة مفاوض منظمة التحريػر الفمسػطينية عمػى مبػدأ "تبػادؿ األراضػي" 

 وية سياسية بينو وبيف دولة االحتالؿ اإلسرائيمي.في أي تس
وقد وصفت وزيرة "العدؿ" المكمفة بممؼ المفاوضات في حكومة دولة االحتالؿ، تسيبي ليفني، ىذا "التعريب" 
بأنػػو "بشػػرى مفرحػػة لكػػؿ إسػػرائيمي"، وتطػػور "إيجػػابي جػػدا"، و"رسػػالة ىامػػة" مػػف العػػرب بالموافقػػة عمػػى "إعػػادة 

، وبموافقتيـ عمى اعتبػار المسػتعمرات االسػتيطانية "الواقعػة فػي المنػاطؽ الحدوديػة جػزءا 2967ترسيـ حدود" 
 مف إسرائيؿ"، وبأنيـ "ممتزموف بالتطبيع" معيا.

وكانت ليفنػي تعمػؽ عمػى مػا وصػفو وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف كيػري بػػ"النتائج اإليجابيػة" و"البنػاءة جػدا" 
ئب الرئيس األمريكي جػو بايػدف جػزءا منػو، فػي "دار بميػر"، وىػو بيػت لالجتماع الذي عقده كيري، وحضر نا

ضيافة رئػيس الواليػات المتحػدة، ولػيس فػي وزارة الخارجيػة، واستضػاؼ فيػو وفػدا عربيػا برئاسػة رئػيس الػوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشي  حمد بف جاسـ آؿ ثاني تألؼ بقرار مف اجتماع القمة العربية الرابػع والعشػريف 
الػذي انعقػد فػي الدوحػة فػػي آذار الماضػي، وضػـ الوفػد وزراء خارجيػػة مصػر واألردف والبحػريف وقطػر ووزيػػر 
خارجية سمطة الحكـ الذاتي الفمسػطيني بػراـ اهلل د. ريػاض المػالكي والسػفير السػعودي فػي واشػنطف العاصػمة 

ي  حمػػد النتػػائج بأنيػػا كانػػت وأمػػيف عػػاـ جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة، نبيػػؿ العربػػي. وبػػدوره وصػػؼ رئػػيس الوفػػد الشػػ
 "مثمرة جدا وجيدة" وتندرج في "الخيار االستراتيجي" لمبادرة السالـ العربية.

وقد وصمت ليفني إلى العاصمة األمريكية الخميس الماضي برفقة مندوب رئيس الوزراء إسحؽ مولخو لمبنػاء 
ة" فػي الضػفة الفمسػطينية المحتمػة لنيػر عمى ىذه "البشرى" العربية لمعرفػة مسػاحة مػا وصػفتو بػػ"ييودا والسػامر 

 األردف التي يوجد استعداد لدى الرئيس الفمسطيني محمود عباس لػ"مبادلتيا" مع دولة االحتالؿ.
ولم ػػرض ذاتػػو يجػػري الحػػديث عػػف قمػػة رباعيػػة تضػػـ الرئيسػػيف األمريكػػي والفمسػػطيني بػػاراؾ أوبامػػا وعبػػاس 

حػػتالؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو فػػي العاصػػمة األمريكيػػة، تطمػػؽ جولػػة والممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني ورئػػيس وزراء دولػػة اال
جديػػدة مػػف مفاوضػػات منظمػػة التحريػػر مػػع دولػػة االحػػتالؿ، تػػذكر بقمػػة مماثمػػة فػػي أنػػابوليس األمريكيػػة عػػاـ 

1007. 
والمفارقة أف ىػذه "النتػائج اإليجابيػة" لالجتمػاع لػـ تتطػرؽ لمشػروط الثالثػة التػي سػبؽ لمػرئيس عبػاس أف كػرر 

، وتجميػػػػد 2967لبػػػػة بيػػػػا كأسػػػػاس السػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات، وىػػػػي قبػػػػوؿ دولػػػػة االحػػػػتالؿ بحػػػػدود عػػػػاـ المطا
طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، ليصرح عباس بعد  االستعمار االستيطاني بالكامؿ، وا 

اضػػي" مػػف حيػػث االجتمػػاع بعػػدـ وجػػود أي شػػروط لديػػو السػػتئنافيا "مطمقػػا"، وليؤكػػد موافقتػػو عمػػى "تبػػادؿ األر 
المبدأ لكنو أخضع ىذا المبدأ لمتفاوض بقولو  "عندما نجمس يمكف أف ندرس التعديالت المتبادلة )عمى حدود 

 (، لكف تعديالت طفيفة بالقيمة وبالمثؿ".2967
غير أنو وغيره مف الناطقيف باسمو يمتزموف صمتا مطبقا حوؿ ما إذا كانوا قد أعطوا، أو لـ يعطوا، مػوافقتيـ 

"تعريػػب" مػػوقفيـ ىػػذا، واكتفػػوا بػػالقوؿ، مػػثال، إف "بيػػاف الشػػي  حمػػد يعكػػس المواقػػؼ الفمسػػطينية )واألدؽ  عمػػى
طبعا مواقؼ مفاوض منظمة التحرير( منػذ فتػرة طويمػة"، وىػو لػيس "بػاألمر الجديػد" كمػا قػاؿ كبيػر مفاوضػي 

يػػػا فييػػا وكونيػػػا تقػػػود المنظمػػة د. صػػػائب عريقػػػات الػػذي يعكػػػس موقفػػػو كػػذلؾ موقػػػؼ حركػػػة "فػػتح" كونػػػو قياد
ف "وزير خارجية قطر لـ يتطوع بموقؼ تبادؿ األراضي عمى مسؤوليتو بؿ فعؿ ذلػؾ مسػتندا إلػى  المنظمة، وا 
ف ذلػػؾ "جػػزء مػػف عمميػػة تفاوضػػية  المواقػػؼ الفمسػػطينية الرسػػمية" كمػػا قػػاؿ القيػػادي فػػي "فػػتح" نبيػػؿ عمػػرو، وا 

 جدالني(.)فمسطينية( سابقة" )عضو تنفيذية المنظمة د. احمد م
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وفػػي كػػؿ األحػػواؿ فػػإف كػػاف "تعريػػب" موافقػػة منظمػػة التحريػػر عمػػى تبػػادؿ األراضػػي قػػد تػػـ رغػػـ المنظمػػة فيػػذه 
 مصيبة لكنو إف تـ بموافقتيا فإنيا مصيبتاف.

إف ما رافؽ انعقاد قمة الدوحة العربية التي حضرىا الرئيس عباس مف تقارير إعالمية تـ نفييا في حينو عػف 
ة السالـ العربية، وانعقاد اجتماع "تشاوري" لموفد العربي قبؿ يـو مف اجتماعو مع كيري وبايدف "تعديؿ" لمبادر 

شارؾ وزير الخارجية الفمسطيني د. المالكي في كمييما، ىي قرائف يمكف أف تقود إلى االستنتاج بأف "تعريب" 
وموافقتيػػا، غيػػر أف الموقػػؼ  موافقػػة مفػػاوض المنظمػػة عمػػى "تبػػادؿ األراضػػي" كػػاف بعمػػـ الرئاسػػة الفمسػػطينية

الدبموماسي الذي اتخذه عباس باالمتنػاع عػف تأييػد أو رفػض بيػاف الشػي  حمػد بعػد اجتمػاع "دار بميػر" يشػير 
إلى موقؼ سمبي مما روج لو رئيس الوفد العربي ومضيفو األمريكي عػف "تعػديؿ" مبػادرة السػالـ العربيػة، وقػد 

يذيػػػة لمنظمػػة التحريػػر ووزيػػر العمػػػؿ فػػي راـ اهلل المقػػرب مػػػف رجػػح ذلػػؾ أحمػػد مجػػػدالني، عضػػو المجنػػة التنف
الػػػرئيس عبػػػاس وابػػػف مدينتػػػو المحتمػػػة صػػػفد، فػػػي مقابمػػػة لػػػو مػػػع قنػػػاة الميػػػاديف الفضػػػائية مسػػػاء يػػػـو الجمعػػػة 
الماضي رفض فييا تعديؿ المبادرة، وأكد أنو ال يحؽ لمجنة المتابعػة العربيػة وال لوفػدىا تعػديميا ألف ذلػؾ مػف 

 ؤتمر القمة العربية الذي أصدرىا.صالحيات م
وفي كال الحاليف النتيجة واحدة وىي إسقاط ورقة التفاوض الوحيدة التي كانت باقية في يػد مفػاوض المنظمػة 
بعػػد إسػػػقاط أوراؽ المقاومػػة واالنتفاضػػػة، فػػػ"تعريب" موقػػػؼ ىػػذا المفػػػاوض كػػاف يطػػػرح كػػثمف السػػػتجابة دولػػػة 

تحقاقات السػػػالـ"، فػػػالعكس يعنػػػي تنػػػازال مجانيػػػا ال تكفػػػي الوعػػػود االحػػػتالؿ لمػػػا كػػػاف يصػػػفو المفػػػاوض بػػػػ"اس
 األمريكية لممنظمة ضمانا ألي مقابؿ لو.

كشرط مسبؽ لػ"التفاوض" عمى أي "تبادؿ  2967وينطبؽ ذلؾ أيضا عمى اعتراؼ دولة االحتالؿ بحدود عاـ 
 –ة" الجتماع الوفد العربي مع كيري لألراضي"، "طفيفا" كاف أـ كبيرا، وىو ما أسقطتو كذلؾ "النتائج اإليجابي

بايػػدف، لتكػػوف خالصػػة ىػػذه النتػػائج مػػف الناحيػػة العمميػػة قيػػدا عربيػػا ممزمػػا لممفػػاوض باختيػػاره يضػػيؽ مسػػاحة 
المنػػاورة التفاوضػػية الضػػيقة أصػػال أمامػػو، فعمػػى ذمػػة "القػػدس العربػػي"، نقػػال عػػف "مصػػادر فمسػػطينية"، "تعيػػد 

مريكيػػػة بمنػػػع السػػػمطة مػػػف االنضػػػماـ لوكػػػاالت األمػػػـ المتحػػػدة" أو "مالحقػػػة الوفػػػد الػػػوزاري العربػػػي لػػػإلدارة األ
إسػرائيؿ قضػائيا فػي المحافػؿ الدوليػة" إذا مػا طرحػت الواليػػات المتحػدة "مبادرتيػا المنتظػرة لمسػالـ" وىػو مػا تػػـ 

 ألمريكية.فعال بانعقاد اجتماع "دار بمير"، وقد سبؽ لممالكي أف أكد وجود "تعيد" فمسطيني مماثؿ لإلدارة ا
لقػػد أدرؾ د. نبيػػؿ شػػعث، القيػػادي فػػي "فػػتح" أىميػػة عكػػس ىػػذه األوليػػات، فحػػذر مػػف أف أي تبػػادؿ لألراضػػي 

، وأف "يتـ في نياية المفاوضات"، لكف تحذيره جاء 2967"يجب" أف يأتي بعد اعتراؼ دولة االحتالؿ بحدود 
لػيس مػف المتوقػع أف يحظػى تحػذيره مػف  بعد فوات األواف وبعد أف لـ يعد صانع أي قرار تفاوضي، غير أنو

أف مثػػؿ ىػػذا التبػػادؿ يجػػب "أال يشػػمؿ القػػدس والحػػدود الدوليػػة مػػع األردف" بمػػا يسػػتحقو مػػف ت طيػػة إعالميػػة 
 وطنية.

إذ سوؼ يحرص كؿ مف شارؾ في اجتماع "دار بمير" عمى األرجح عمػى طمػس حقيقػة أف "تبػادؿ األراضػي" 
، وحقيقة أف مفاوض منظمة التحرير سبؽ لو أف وافػؽ عمػى ضػـ سوؼ يجري في القدس أساسا وفي معظمو

مجمعات "غوش عتصيوف" و"معاليو" أدوميـ" و"جفعات زئيؼ" االستيطانية في شرقي القدس، باإلضػافة إلػى 
مستعمرة "آرييؿ" االستيطانية جنوبي نابمس، لدولة االحتالؿ، وحقيقة أف أميف عػاـ المجنػة التنفيذيػة لممنظمػة، 

 ربو، في "مبادرة جنيؼ" قد وافؽ عمى مبادلتيا بشريط مف صحراء النقب يوسع قطاع غزة. ياسر عبد
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وبالتػػالي فػػإف وصػػؼ مثػػؿ ىػػذا التبػػادؿ بػػػ"الطفيؼ" ينطػػوي عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف التضػػميؿ اإلعالمػػي يسػػتحؽ 
وىره مفػرط المساءلة الوطنية، ليصبح تصوير المطالبة بتبادؿ "بالقيمة والمثؿ" منصػفا فػي ظػاىره لكنػو فػي جػ

 في اإلجحاؼ، فكؿ شبر مف بيت المقدس ال يمكف أف يعادؿ مثمو في القيمة والمساحة في أي مكاف آخر.
 6/5/1023، العرب اليوم، عم ان 
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 روجر كوىيف
ؿ مػف كانت شوارع العاصمة الفمسطينية في الضفة ال ربية ىادئة يـو السبت، ولكف سالـ فياض، الذي استقا
وغيػر  –منصبو كرئيس لموزراء قبؿ ثالثة أسابيع، ال يزاؿ في مكتبو. أنيؽ كعادتو ويرتدي حمة ورابطة عنػؽ 

قادر عمى االستمرار، وعمى ما يبدو ال يتـ السماح لو باالستمرار. في الواقع، تعد ىذه الحالة بمثابة انعكاس 
 لحالة الشمؿ والفوضى الفمسطينية.

ني محمػػػػود عبػػػػاس، الػػػػذي دخػػػػؿ فيػػػػاض معػػػػو فػػػػي حالػػػػة عػػػػداء، أنػػػػو بحاجػػػػة إلػػػػى ويعػػػػرؼ الػػػػرئيس الفمسػػػػطي
االختصاصػات الصػػارمة لػػرئيس وزرائػػو المنتييػػة واليتػػو. إنػػو بحاجػػة إلػػى جمػػوس فيػػاض مػػع الواليػػات المتحػػدة 
وأوروبػػػا والمصػػػادر الرئيسػػػة لتمويػػػؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية المحاصػػػرة، كمػػػا يحتػػػاج إلػػػى قبضػػػة فيػػػاض األمنيػػػة 

 القوية.
ع ذلؾ، يريد الحرس القديـ لحركة فتح، بصفقاتيـ البارعة، رحيؿ فياض، بينمػا تكرىػو حركػة حمػاس وتػرى وم

المػػتعمـ فػػي « الكػػاىف المتمػػرد»أنػػو أداة فػػي يػػد الواليػػات المتحػػدة، فػػي الوقػػت الػػذي مػػؿ فيػػو عبػػاس مػػف ىػػذا 
، «حكومػػة وحػػدة وطنيػػة»الواليػػات المتحػػدة، ولػػذا يبػػدو الػػرئيس متػػرددا، حيػػث يتحػػدث مػػع حركػػة حمػػاس عػػف 

ولكنػػو ال يقػػـو بمػػا يكفػػي عمػػى أرض الواقػػع، ومػػا زاؿ فيػػاض جالسػػا عمػػى مكتبػػو يعمػػؿ فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف 
 يمكنو فيو تناوؿ وجبات خفيفة مع عائمتو!

قصػػتنا ىػي قصػػة فشػؿ القيػػادة، مػػف البدايػة. إنػػو أمػر ال يصػػدؽ أف يكػوف مصػػير الشػػعب »وقػاؿ لػػي فيػاض  
ادة غيػػر مبػػاليف بمػػا يحػػدث تمامػػا، ويتوجيػػوف بنػػاء عمػػى قػػرارات لحظيػػة مػػف دوف أي الفمسػػطيني فػػي أيػػدي قػػ

جدية. إننا ال نسير بناء عمى استراتيجيات محددة، ولكننا نعقد صفقات بطريقة تكتيكية ونجعؿ أنفسػنا رىػائف 
 «.لخطاباتنا

لكػف ىػذه االسػتقالة قوبمػت وكاف فياض قد تقدـ باستقالتو في الثالث والعشريف مف فبراير )شػباط( الماضػي، و 
مشػػيدا بسػػمعتو القويػػة داخػػؿ الكػػون رس األميركػػي وفػػي  –بػػالرفض مػػف قبػػؿ عبػػاس. وطالبػػو الػػرئيس أوبامػػا 

في مارس )آذار( الماضي. ثـ تمقى فياض ثالث مكالمػات « الفعاؿ»بالبقاء خالؿ لقائيما الثنائي  –المنطقة 
كػف دوف جػدوى، حيػث قضػى فيػاض مػا يقػرب مػف سػت ىاتفية مف وزير الخارجيػة األميركػي جػوف كيػري، ول

سنوات في وظيفتو دوف تحقيػؽ مػا يصػبو إليػو فيمػا يتعمػؽ بعمميػة السػالـ، ولػذا اسػتقاؿ فػي الثالػث عشػر مػف 
 أبريؿ )نيساف(.

وكانػػت ىػػذه االسػػتقالة بمثابػػة ثػػورة تطالػػب باألفعػػاؿ ال األقػػواؿ، وبنػػاء الدولػػة عمػػى حسػػاب الشػػعارات، واتخػػاذ 
غماتيػػة ال مواقػػؼ تعتمػػد عمػػى الحالػػة النفسػػية والمزاجيػػة. وكػػاف فكػػره األساسػػي بسػػيطا ويتمثػػؿ فػػي  مواقػػؼ برا

وكػاف ىػذا ىػػو «. إذا كنػت تبػدو وكأنػؾ دولػة، وتتصػرؼ كدولػػة، فػال أحػد فػي النيايػة سػوؼ ينكػػر أنػؾ دولػة»
سطينية. وكما يقػوؿ التحوؿ المؤسسي الذي جعؿ البنؾ الدولي يعمف أف فمسطيف عمى استعداد إلقامة دولة فم

 «.لقد خضعنا لالمتحاف واجتزناه»فياض  
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ومع ذلؾ، اصطدـ رئيس الوزراء بعقبة كبيرة تتمثؿ في االنقساـ الفمسػطيني والتعنػت اإلسػرائيمي. ولكػف أييمػا 
يػؤثر عميػو بصػػورة أكبػر؟ فػي الحقيقػػة، كالىمػا لػػو آثػار تدميريػة، عػػالوة عمػى أف كمييمػا يقتػػات عمػى اآلخػػر، 

 التردد األميركي لف يفيد في إيجاد حؿ لتمؾ المشكمة.كما أف 
وتعػػد حركػػة فػػتح، وىػػي الحركػػة السياسػػية الرئيسػػة فػػي الضػػفة ال ربيػػة، حركػػة ثوريػػة اسػػتنزفت وأنيكػػت نفسػػيا، 
عػػالوة عمػػى أنيػػا تتسػػـ بػػالتحجر وال مػػوض فػػي نفػػس الوقػػت، وتفتقػػر إلػػى التفػػويض الشػػعبي أو االسػػتراتيجية 

عامػػا، وال  78حمػػـ إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية، ويترأسػػيا عبػػاس الػػذي يبمػػغ مػػف العمػػر  التػػي تمكنيػػا مػػف تحقيػػؽ
ف كػػاف ىػػذا البرنػػامج  يممػػؾ القػػدرة التػػي تمكنػػو مػػف تبنػػي برنػػامج سياسػػي لطػػرؼ خػػارجي مثػػؿ فيػػاض، حتػػى وا 

 يحقؽ النمو والمساءلة واألمف.
ى الفجػوة الثقافيػة التػي نتجػت عػف ولـ يت مب عباس، المػتعمـ فػي موسػكو، وفيػاض، المػتعمـ فػي تكسػاس، عمػ

ىػػػذا التعمػػػيـ، وال سػػػيما أف نيػػػج اإليجابيػػػة والقػػػدرة عمػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ لػػػـ يػػػدرس فػػػي المنػػػاىج السػػػوفياتية. 
ورفػػض عبػػاس االسػػتفادة مػػف إنجػػازات فيػػاض، كمػػا رفػػض اسػػتخداـ اسػػتقامة وأمانػػة وأخالقيػػات عمػػؿ فيػػاض 

تشػبو زواج المصػالح، كمػا كػاف فيػاض يؤكػد أف الوقػت  كنموذج يحتذى. وكانػت العالقػة بػيف عبػاس وفيػاض
الػػػذي كانػػػت تقضػػػيو الحركػػػة فػػػي اإلعػػػراب عػػػف قمقيػػػا ممػػػا يقػػػوـ بػػػو أكثػػػر مػػػف الوقػػػت الػػػذي تقضػػػيو فػػػي حػػػؿ 

 المشكالت.
يوما ىػذا العػاـ  35ىذه الحركة سوؼ تنيار، وىناؾ الكثير مف خيبة األمؿ. لقد خسر الطمبة »وقاؿ فياض  

وقػػاؿ وىػػو ينظػػر فػػي وجيػػي بقناعػػة «. نػػا مفمسػػوف، وال يمكػػف اسػػتمرار الوضػػع الػػراىفبسػػبب اإلضػػرابات. إن
فػػي نيايػػة األمػػر لػػـ يكػػف ييػػـ مػػا تخبرنػػي بػػو أي قػػوة أجنبيػػة عػػف األشػػياء التػػي تت يػػر نحػػو األفضػػؿ؛ »قويػػة  

ألنني أعيش داخؿ ما يحدث. لقد عانيت في الماضي، وىػذا يكفػي. مػا يحػدث كػاؼ لحػدوث كارثػة، والنظػاـ 
 «.ال يقـو بأي شيء، والدولة تعاني بشدة. إنيـ لف ي يروا أساليبيـ، ولذا يتعيف عمي أف أرحؿ

؛ االحتالؿ اإلسرائيمي، الذي لـ يصبح أقؿ حدة وصرامة رغـ التحوؿ الذي «المشكمة الكبرى»وتأتي بعد ذلؾ 
االسػػتيطاني وعمميػػات شػػيده الوضػػع األمنػػي. فػػي الواقػػع، أصػػبح الوضػػع األمنػػي أكثػػر خطػػورة نتيجػػة التوسػػع 

 ىدـ المنازؿ واإلخالء وعمميات التوغؿ العسكرية، حتى في المناطؽ التي تخضع لمسيطرة الفمسطينية.
 3/5/1023، نيويورك تايمز
 6/5/1023، الشرق األوسط، لندن
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 اليكس فيشماف
رائيمي صػحيحة، فػإف الػردع لػـ يعػد إذا كانت األنباء التي نشرتيا وسػائؿ االعػالـ األميركيػة عػف اليجػـو االسػ

عنصػػػرًا فػػػاعاًل فػػػي ىػػػذه المعبػػػة. فقػػػد بػػػدأ اعتػػػراض قوافػػػؿ السػػػالح مػػػف سػػػورية الػػػى "حػػػزب اهلل" يبػػػدو كعمميػػػة 
االغتيػػاالت المركػػزة فػػي غػػزة بوجػػود اسػػتخبارات فػػي الوقػػت المناسػػب، واغػػالؽ دائػػرة النػػار، والتػػدمير الػػى أف 

 تكوف القافمة التالية، وىكذا دواليؾ.
 كمما بدأ النظاـ السوري يتفكؾ سيزيد معدؿ القوافؿ، ومعو معدؿ االعتراضات.

ؼ"حزب اهلل" يبذؿ كؿ جيد لينقؿ أكبر قدر مف وسائؿ القتاؿ مف سورية الى لبناف. وىػو يخػاطر اليػوـ أكثػر 
 ممػػا كػػػاف يفعػػؿ فػػػي الماضػػػي، حيػػث يػػػتـ االطػػػالع عمػػى القوافػػػؿ وُتيػػاَجـ ألف البػػػديؿ ىػػػو تػػرؾ المعػػػدات فػػػي

 سورية.
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ولـ تعد اشارات اإلنػذار ايضػا عنصػرًا فػاعاًل؛ فمػـ يعػد االسػد يشػكؿ تيديػدًا، وتعمقػو ب"حػزب اهلل" شػديد جػدا، 
 حيث ال يستطيع األسد أف يرفض لو طمبًا.

"، التػػي كانػػت فػػي 27فػػي كػػانوف الثػػاني حينمػػا تػػـ اليجػػـو عمػػى قافمػػة الصػػواري  المضػػادة لمطػػائرات "اس.إي 
"، كاف ثمة مف اعتقد في إسرائيؿ بأف ىجومًا سافرًا عمى سورية سيردع السورييف و"حزب طريقيا ؿ"حزب اهلل

اهلل" واإليػػػرانييف. بيػػػد أنػػػو تبػػػيف سػػػريعًا جػػػدًا أنػػػو ال يوجػػػد ىنػػػا ردع، إذا كانػػػت األنبػػػاء مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة 
روج المواجيػة عػف صحيحة، وىو ما ُيدخؿ اسرائيؿ في مسار سيزيفي ليجمات عمى سورية مع المخػاطرة بخػ

 السيطرة وأف تفضي احدى ىذه العمميات الى اشتعاؿ لموضع االقميمي.
لـ ُيبم وا في لبناف، الخميس الماضي، فقط عف تدريب قوات االحتياط مف الجيش االسرائيمي بؿ عف طمعات 

 جوية غير عادية في سماء لبناف.
ف الطمعات الجوية ىي مف اجؿ جمع معمومات وكاف المبنانيوف يستطيعوف مف تجربة الماضي أف يفترضوا ا

 استخبارية تمييدًا لعممية.
وكاف السوريوف الذيف أدركوا الصورة الجويػة يسػتطيعوف أف يػروا ذلػؾ تحػذيرًا إسػرائيميًا يقػوؿ ال تػدعوا السػالح 

ا معمنا أطمقػو والسورييف تجاىموا ذلؾ، كما تجاىموا في الحقيقة تحذير  –أي "حزب اهلل"  –يمر. لكف المبنانييف 
قبػػؿ اسػػبوع فقػػط وزيػػر الػػدفاع يعمػػوف الػػذي أعمػػف اف اسػػرائيؿ لػػف تتحمػػؿ تسػػرب سػػالح مػػف سػػورية الػػى "حػػزب 

.  اهلل". ولما لـ يوجد الردع لـ يبؽ كما يبدو سوى اليجـو
حينمػػا يػػدور الحػػديث عػػف تسػػرب وسػػائؿ قتاليػػة ُتعرفيػػا إسػػرائيؿ بأنيػػا "كاسػػرة لمتعػػادؿ" مػػف سػػورية الػػى "حػػزب 

"، ال ُتشرؾ اسرائيؿ األميركييف. فيي تُبم يـ قبؿ العممية الخاصة بوقت قصير جدًا، لكنيا ال ُتشػركيـ فػي اهلل
القػػرارات خالفػػًا لقػػرارات تتعمػػؽ بضػػرب منشػػآت اسػػتراتيجية كالمفاعػػؿ الػػذري فػػي سػػورية. ال يحػػب الجميػػع فػػي 

ؿ األنبػاء الُمسػربة التػي تػدعي وقػوع ىػذه االدارة األميركية ىذا االستقالؿ، وقد يكوف ىذا ىو السبب الذي جع
 العممية االسرائيمية كسابقتيا في نياية كانوف الثاني، تأتي مف موظفيف أميركييف.

يجوز لنا اف نفترض أنو منذ دخمػت الحػرب األىميػة فػي سػورية وضػع االسػفاؼ، أخػذت اسػرائيؿ تحشػد جيػدا 
ح السػوري التقميػدي والكيميػائي. وسيفضػي حشػد الجيػد استخباريا أكبر لمراقبة الجية التي يتسرب إلييا السػال

بطبيعة االمر الى معمومات وأىداؼ أكثػر. لػـ تػنجح اسػرائيؿ فػي الماضػي فػي احبػاط جػزء كبيػر مػف تيريػب 
السػػالح الػػى لبنػػاف، فقػػد كػػاف "حػػزب اهلل" محنكػػًا بقػػدر كػػاؼ، واختػػار وقتػػًا يجعػػؿ اليجػػوـ عمػػى قوافػػؿ السػػالح 

 بة بصورة مميزة.صعبًا مثؿ حالة جوية صع
لكف المشكمة المركزيػة التػي تقمػؽ إسػرائيؿ اآلف ليسػت الكميػة بػؿ نػوع القػذائؼ الصػاروخية والصػواري . توجػد 
مجموعة صواري  لػدى الجػيش السػوري ليػا قػدرة دقيقػة ومػدى مئػات الكيمػومترات ورأس صػاروخي ثقيػؿ كثيػرا 

يمكػػف اف تكػػوف اصػػابتيا لمراكػػز اسػػتراتيجية  يسػػتطيع اف يحمػػؿ مػػواد كيميائيػػة. ويػػدور الحػػديث عػػف صػػواري 
اسػػرائيمية شػػديدة. وكانػػت صػػواري  بيػػذه الخصػػائص فػػي القافمػػة التػػي ىوجمػػت بحسػػب التقػػارير فػػي الواليػػات 

 المتحدة.
لػيس االعتبػػار المركػػزي لتصػػديؽ اليجػػـو ىػػو نجػػاح العمميػػة فقػػط بػػؿ الكمفػػة والػػرد. يجػػب اف تكػػوف ثمػػة خطػػة 

العدو اف ُينكر وقوعيا وال يكوف ممزما بأف يرد. وىناؾ شرط ضروري آخر ىو عمؿ في رأيي بحيث يستطيع 
أال يقع مس بمدنييف ال يستدعي ضررا سياسيا فقط بؿ يزيد في احتماؿ مواجية عسكرية. وىناؾ سؤاؿ آخػر 
ىػػو أي أنػػواع السػػالح ُتسػػوغ المخػػاطرة بمواجيػػة عسػػكرية، مػػف اجػػؿ ذلػػؾ ايضػػا فػػاف الشػػرط األعمػػى لممخطػػط 

كري ىػو معمومػات اسػتخبارية دقيقػة فػي الوقػت المناسػب. وفػي النيايػة فػاف الحالػة الجويػة ىػي عػدو فػي العس
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حد ذاتيا. قبؿ أكثر مف ثالث سنوات حينما نقمت سورية الى لبنػاف عػددًا قمػيال مػف صػواري  "سػكاد د" كانػت 
.  اسرائيؿ توشؾ اف تياجميا، لكف الحالة الجوية منعت اليجـو

 5/5/1023، "يديعوت"
 6/5/1023، األيام، رام اهلل
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 عمير ربابورت
دوف حػػرب، فيػذا لػػف يكػوف أمػرا مفيومػػا مػف تمقػػاء ذاتػو. مػع بدايػػة الصػيؼ نجػػد أف  1023اذا انتيػى صػيؼ 

 المنطقة عمى شفا غمياف، وفي نياية االسبوع الماضي احتدـ التوتر.
المنشػػػورات فػػػي وسػػػائؿ االعػػػالـ العالميػػػة عػػػف ىجػػػـو عمػػػى السػػػبب الحػػػالي لمتػػػوتر االعمػػػى فػػػي الشػػػماؿ ىػػػو 

صػػػواري  أرض أرض بعيػػػدة المػػػدى، كانػػػت متجيػػػة الػػػى حػػػزب اهلل. وحسػػػب المنشػػػورات، يػػػدور الحػػػديث عػػػف 
مػػف انتػػاج سػػوريا، وصػػوليا الػػى حػػزب اهلل يمكػػف أف يكػػوف تيديػػدا خطيػػرا جػػدا مػػف ناحيػػة  M-600صػػواري  

بوزف نحو نصؼ طف، وليا آلية توجيو تسمح ليا بػاف تضػرب كػؿ  اسرائيؿ  فالصواري  تحمؿ رؤوسا متفجرة
مترا. واذا لـ يكف ىذا بكػاٍؼ فػاف الصػواري  تتحػرؾ بوقػود صػمبة،  50نقطة في وسط البالد بدقة تصؿ حتى 

وتحمؿ عمى وسيمة اطالؽ متنقمة. والمعنى ىو أنو سيكوف ممكنا اطالقيا في غضوف دقػائؽ قميمػة حتػى مػف 
 ة في لبناف، ويكوف لسالح الجو صعب جدا منع اطالقيا.المناطؽ الشمالي
 220? التػػػي تنتجيػػػا ايػػػراف. عمميػػػا، فػػػاتح 220فػػػاتح ‘جػػػدا فػػػي قػػػدراتيا صػػػواري   M-600وتشػػػبو صػػػواري  

تقػػـو عمػػى اسػػاس صػػواري  صػػينية تػػـ تطويرىػػا، والفػػارؽ بينيػػا ىػػو اساسػػا بػػالد االنتػػاج.  M-600وصػػواري  
? 220فػاتح ‘سورية، او  M-600يكوف حزب اهلل تمقى ارسالة صواري  وحسب منشورات سابقة، يحتمؿ أف 

، ولكػف اسػرائيؿ مصػممة عمػى أف تمنعػػو مػف التػزود بكميػات اخػرى مػف ىػذا السػػالح 1020ايرانيػة منػذ العػاـ 
 )اذا كاف ىذا لديو منذ االف بالفعؿ(.

ئا. ففػي اثنػاء االيػاـ االخيػرة كانػت ىجوـ نياية االسبوع، الذي تعزوه منشورات اجنبية السرائيؿ، لـ يأِت مفاج
منشورات في لبناف عػف طمعػات عديػدة لسػالح الجػو، بػؿ وتقػارير عػف ىجمػات اسػرائيمية فػي سػوريا، لػـ تكػف 
صػحيحة )ولكػف يحتمػػؿ أف تكػوف سػػبقت أوانيػا(. واضػػافة الػى الطمعػات، اطمقػػت فػي االيػػاـ االخيػرة تيديػػدات 

فاع موشػػيو بػػوغي يعمػػوف بموجبيػػا اسػػرائيؿ لػػف توافػػؽ عمػػى نقػػؿ اسػػرائيمية، بمػػا فػػي ذلػػؾ عمػػى لسػػاف وزيػػر الػػد
 سالح استراتيجي مف سوريا الى لبناف.

 
 التهديدات لم تجد نفعا

وتحتسب اسرائيؿ كسالح استراتيجي، نجدىا غير مستعدة الف يصؿ الى حزب اهلل في لبناف، صواري  أرض 
، سػػالح كيميػػائي وكػػذا صػػواري  ’تيخنػػ‘، صػػواري  شػػاطىء بحػػر مػػف انتػػاج روسػػي مػػف طػػراز SA-17جػػو 

?. المػػرة السػػابقة التػػي نسػػب فييػػا السػػرائيؿ ىجػػـو عمػػى 220فػػاتح ‘او  M-600بعيػػدة المػػدى مثػػؿ صػػواري  
سػػالح اسػػتراتيجي مخصػػص لحػػزب اهلل، عمػػى االرض السػػورية، كانػػت قبػػؿ نحػػو أربعػػة اشػػير، حػػيف نشػػر أف 

 . SA-17اسرائيؿ ىاجمت قافمة 
االسبوع، فقد وقع اليجػـو ىػذه المػرة يػـو الجمعػة فػي السػاعة الرابعػة فجػرا، نحػو  وحسب المنشورات في نياية

مخزوف مف صواري  أرض أرض في منطقة مطار في دمشؽ. ووقع اليجوـ عمى خمفية معارؾ قاسية تجري 
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فػػي اطػػار الحػػرب االىميػػة فػػي لبنػػاف، حػػيف نجػػد أف مقػػاتمي حػػزب اهلل، فػػي مسػػاعدة مكثفػػة مػػف المستشػػاريف 
ح االيراني، يقفوف الى جانػب نظػاـ االسػد. وفػي اسػرائيؿ يقػدروف بانػو مقابػؿ ىػذا الػدعـ نجػد أف حػزب والسال

اهلل معني باف ينقؿ الى االراضي المبنانية سالحا ذا وزف استراتيجي ىاـ، يوجد االف لي سوريا. وأغمب الظف 
 با.لـ تجد الرسائؿ نفعا، وحزب اهلل بالفعؿ كاف يعتـز نقؿ ىذا السالح قري

 يعمموف عمى تخفيض حدة التوتر
لقد حافظت اسرائيؿ بشكؿ رسمي عمى سياسة غموض فػي نيايػة االسػبوع، بالنسػبة لممنشػورات عػف اليجػوـ. 
ويمكف لم موض أف يخدـ أساس حزب اهلل وسوريا، إذ اف اعترافا اسرائيميا رسميا بػاليجوـ يمكنػو أف يجبرىمػا 

در اسػػرائيمية فػػي نيايػػة االسػػبوع لوسػػائؿ االعػػالـ فػػي العػػالـ اف عمػػى رد اليجػػوـ. ومػػع ذلػػؾ، فقػػد قالػػت مصػػا
اسرائيؿ ستواصؿ عدـ موافقتيا عمى نقؿ السالح االستراتيجي مف سوريا الػى لبنػاف وسػتعمؿ عمػى منػع مثػؿ ‘

 ىذا النقؿ.
 وعمى خمفية المنشورات، التقديرات ىي أف ىجوما مثؿ ذاؾ الذي نسب الى اسػرائيؿ يمكنػو أف يػتـ مػف خػالؿ

 .6 2طائرات اؼ 
ويحتمؿ أف يكوف اليجـو تـ مف االراضي المبنانيػة لتجػاوز منظومػات مضػادات الطػائرات السػورية المتطػورة. 
فالسػػرائيؿ القػػدرة عمػػى اليجػػـو عمػػى أىػػداؼ بريػػة مػػف الجػػو حتػػى مػػف مسػػافة عشػػرات الكيمػػومترات مػػف خػػالؿ 

اج رفائيؿ، تعػرؼ كيػؼ تشػخص اليػدؼ مف انت’ Spice‘سالح أمريكي يطمؽ مف الجو او صواري  سبايس 
بشكؿ دقيؽ. وقد تـ االمر مف خالؿ مقارنة صور اليدؼ التػي تصػؿ مػف كػاميرة فػي رأس الصػاروخ وصػورة 

 في وقت سابؽ.’ عقمو‘ي ذى بيا 
وقالت مصادر اسرائيمية في نياية االسبوع اف الخط االحمػر االسػرائيمي تجػاه سػوريا وحػزب اهلل ال يػزاؿ عمػى 

 رائيؿ مصممة عمى أف تحبط بالقوة كؿ نقؿ لسالح استراتيجي مف سوريا الى لبناف.حالو ػ اس
ومع ذلؾ، تعمؿ اسرائيؿ عمى تخفيض التوتر عمى الحدود مع لبناف ومع سوريا، سببتو أيضا المناورات التي 

سػػبوع، لػػـ تجػػرى فػػي ىػػذه االسػػابيع فػػي السػػاحة الشػػمالية. ورغػػـ المنػػاورات واليجمػػات المزعومػػة فػػي نيايػػة اال
تظيػػػر بػػػوادر لتحريػػػؾ القػػػوات او الػػػرد الفػػػوري مػػػف جانػػػب سػػػوريا أو حػػػزب اهلل، ولكػػػف فػػػي جيػػػاز االمػػػف ال 
يستبعدوف تماما اف يحاوؿ حزب اهلل الػرد عمػى اليجػـو المنسػوب السػرائيؿ مػف خػالؿ ضػرب ىػدؼ اسػرائيمي 

 باليجمات االسرائيمية(.في الخارج )االسد مش وؿ، كما يبدو، في الحرب االىمية اكثر مما ىو قمؽ 
فػػػي كػػػؿ االحػػػواؿ، كممػػػا مػػػر الوقػػػت قبػػػؿ ذروة الصػػػيؼ، تعػػػاظـ التحفػػػز فػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي مػػػف أمكانيػػػة 

 استمرار التدىور في الوضع في الجبية الشمالية أو حياؿ ايراف.
 5/5/1023معاريف 
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