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 " والبمدة القديمةاىقصى"لتيويد محيط  "سعى لتنفيذ "مخطط زاموشياالحت ل مؤسسة اىقصى: 2
الؿ اإلسرائيمي وأذرعو إف االحت 6/5/1023في بياف ليا االثنيف ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“أكدت 

لتيويد محيط المسجد األقصى والبمدة القديمة في القدس. ” مخطط زاموش” المختمفة تسعى إلى تنفيذ 
باإلضافة إلى ” مركز آينشتايف”و” قطار البراؽ اليوائي” ومشروع ” حديقة تيدي الجديدة”ويتضمف المشروع 

وأشارت ”. مطاىر الييكؿ”و” بيت شطرواس“مشروع المشاريع التي تنفذ في منطقة ساحة البراؽ وجواره ك
مؤسسة األقصى الى أف االحتالؿ اإلسرائيمي يسعى إليجاد حّيز تيويدي حوؿ القدس القديمة والمسجد “

األقصى، وجذب عشرات آالؼ اإلسرائيمييف والسياح األجانب إلى ىذه المواقع بيدؼ توسيع دائرة السيطرة 
 لقدس والمسجد األقصى، وطمس المعالـ اإلسالمية والمسيحية في المدينة.االحتاللية اإلسرائيمية عمى ا

إنيا ومف خالؿ رصدىا لمخططات وممارسات التيويد في القدس المحتمة ” مؤسسة االقصى“وقالت 
، يالحظ حقيقة أف االحتالؿ ينفذ تدريجيا وتباعًا عددًا مف تمؾ المخططات التي ”مخطط زاموش“ومقارنتيا بػ 
 رحة مع إجراء بعض التعديالت أو اإلضافات.كانت مقت
إحاطة البمدة القديمة بالقدس بالحدائؽ التوراتية، ” زاموش”إف مف بيف مخططات ” مؤسسة األقصى“وذكرت 

ومنطقة بركة ، بجوار باب الخميؿ ”حديقة تيدي الجديدة“األمر الذي بدأ فعال، حيث افتتحت قبؿ يوميف 
يتواصؿ العمؿ لبناء متنزه عاـ وتيويد كامؿ منطقة بركة سمطاف سميماف  السمطاف سميماف القانوني، فيما

 القانوني.
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عف إقامة عدد مف القطارات اليوائية التي تسيؿ الوصوؿ السياحي ” مخطط زاموش“في الوقت نفسو تحدث 
أعمف عف واإلسرائيمي مف جميع المناطؽ المحيطة بالقدس القديمة لتربطيا بمنطقة حائط البراؽ، وقبؿ أياـ 

 -كـ يصؿ ما بيف منطقة جبؿ الزيتوف/رأس العامود 2.5البدء بترتيبات مستعجمة إلقامة قطار ىوائي بطوؿ 
وبيف باب المغاربة وحائط البراؽ، بالتوزاي مع ربطو بمنطقة باب  -قبالة الجية الشرقية لممسجد األقصى

 الخميؿ.
دارة في مناطؽ عالية مشرفة اقترح أقامة عدد ” مخطط زاموش“باإلضافة الى ذلؾ فإف  مباٍف ومراكز تحّكـ وا 

 20 -مترا 35، بارتفاع ”مركز آينشتايف“عمى القدس واألقصى، ويأتي المخطط الذي أعمف عنو مؤخرا باسـ 
، عمى قمة جبؿ المشارؼ، مف الجية الشمالية الشرقية المطمة عمى المسجد األقصى ، لتحقيؽ جزء -طوابؽ
 ”.مخطط زاموش“مف 

مخطط ” قد كشؼ عف تفاصيؿ  –رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني  -الشيخ رائد صالحوكاف 
-قيدـ يروشاليـ“ـ، بعنواف ) صرخة تحذير مف مخطط 1007بالخرائط والوثائؽ أواخر عاـ ” زاموش

 ” ( .أورشاليـ أوال
 مالحظة : يمكف االطالع عمى تفاصيؿ وخرائط المخطط عمى رابط :

http://iaqsa.com/portal/wp-content/uploads/2011/12/sarkhat-tahther.pdf 
 6/5/6023، مؤسسة اىقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 ألف أسرة فمسطينية 26مميون دوالر لرعاية  50فياض:  6

فقيػرة، أطمقت الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل االثنيف المرحمة الثانية مف برنامج التمكيف االقتصادي لألسػر ال
آالؼ أسرة شممتيا المرحمػة األولػى  20ألؼ أسرة جديدة، مضافة إلى  21مميوف دوالر، وتستيدؼ  50بقيمة 

 مف البرنامج.
وقػػاؿ رئػػيس الػػوزراء فػػي راـ اهلل سػػالـ فيػػاض خػػالؿ حفػػؿ إطػػالؽ المرحمػػة الجديػػدة، إف  الدولػػة ىػػي العنػػواف 

 لحفظ كرامة األسر الفمسطينية .األساسي وينبغي أف تكوف لنظاـ الرعاية االجتماعية 
وحضػػػر الحفػػػؿ وزيػػػرة الشػػػؤوف االجتماعيػػػة ماجػػػدة المصػػػري، ووزيػػػر التخطػػػيط والتنميػػػة اإلداريػػػة محمػػػد أبػػػو 
رمضاف، ومازف سنقرط ممثاًل عف البنػؾ اإلسػالمي لمتنميػة فػي مجمػس أمنػاء البرنػامج، وممثػؿ برنػامج األمػـ 

 سات الشريكة، والباحثوف الميدانيوف العامموف في البرنامج.المتحدة اإلنمائي فرودي مونغ، وممثمو المؤس
 6/5/6023فمسطين أون الين، 
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والمجتمػػع الفمسػػطيني حػػوؿ مسػػودة قػػانوف  سيثػػور جػػدؿ حػػاد فػػي صػػفوؼ حركػػة حمػػا: فتحػػي صػػّباح -غػػزة 
 . تطبيؽ إقامة الحدود تضمف عقوبات جديد ي

وعمػى رغػـ أف عػددًا مػف قػادة الحركػة ونوابيػا فػػي المجمػس التشػريعي يرفضػوف تطبيػؽ مثػؿ ىػذا القػػانوف ا ف 
الحػد  إقامػةوحتى بعد قياـ دولة فمسػطيف المسػتقمة ويعارضػوف تضػميف قػانوف العقوبػات أي مػواد تػنص عمػى 

لمانية التابعة لمحركة أزاحت الغبار عف مشػروع قػانوف عقوبػات البر  واإلصالح كتمة التغيير  الشرعي، إال أف 
تيػيمف عميػو. وال يتضػمف ىػذا   فػت  ، عندما كانت حركػة 1002أقره المجمس التشريعي بالقراءة األولى العاـ 
 المشروع القديـ أي مواد تتعمؽ بإقامة الحدود.



 
 
 

 

 

           6ص                                    6856العدد:                7/5/6023الث ثاء  التاريخ:

 اإلعػػداـتوسػػيع دائػػرة تطبيػػؽ عقوبػػة  عمػػى نسػػخة منػػو، فتضػػمف  الحيػػاة المشػػروع الجديػػد، الػػذي حصػػمت  أمػػا
 كاف محصنًا ومواقعة المحاـر وغيرىا. إذالتشمؿ كثير مف الجرائـ، منيا الزنا 

يعد مرتكبًا جريمة السرقة الحدية مف يأخذ خفية بقصد التممؾ  مف الباب الثالث عمى أنو  189وتنص المادة 
. وعػػػرؼ القػػػانوف  رزه وال تقػػػؿ قيمتػػػو عػػػف النصػػػابمػػػااًل منقػػػواًل متقومػػػًا لمغيػػػر شػػػريطة أف يؤخػػػذ المػػػاؿ مػػػف حػػػ

 . غرامًا أو قيمتو مف النقود 5.15دينار مف الذىب يزف  النصاب بأنو 
مف يرتكػب جريمػة السػرقة الحديػة، يعاقػب بقطػع اليػد اليمنػى  عمى أف  190كما ينص البند األوؿ مف المادة 

، يعاقػب بالسػجف مػدة ال تقػؿ عػف أخػر اني مػرة ُأديػف الجػ  إذا، فيما ينص الثاني عمى أنو  مف مفصؿ الكؼ
 . سبع سنوات

ويػػنص المشػػروع عمػػى عقوبػػة الجمػػد فػػي كثيػػر مػػف الجػػرائـ والجنايػػات، مػػف بينيػػا شػػرب الخمػػر ولعػػب القمػػار 
 28عامًا، وُيعتبر طفاًل مف يقؿ عف عشػرة، ولػيس  25والشتـ، ويحظر تزويج الفتاة في حاؿ قؿ عمرىا عف 

 مواثيؽ واألعراؼ الدولية.عامًا كما تعتبره ال
ويعارض مشروع القانوف ىذا معظـ فئات المجتمع الفمسطيني والمجتمع المػدني والقػو  والفصػائؿ واألحػزاب، 

ممػػف يعػػدوف   حمػػاس ، وعػػدد مػػف قيػػاديي  القاعػػدة باسػػتثناء الجماعػػات السػػمفية المتشػػددة التػػي تسػػتميـ فكػػر 
 أنفسيـ سمفييف.

أخرجػت مشػروع القػانوف )المقػر   واإلصػالحإف كتمػة التغييػر   الحيػاة نعػيـ لػػىػد    حماس وقالت النائب عف 
الفصائؿ ومنظمات المجتمع المدني والجامعػات وعػدد مػف  إلى( مف الدرج وأرسمتو 1002بالقراءة األولى في 

 المشػػػايخ إلبػػػداء الػػػرأي والمالحظػػػة، تمييػػػدًا لتنظػػػيـ ورش عمػػػؿ تسػػػبؽ عرضػػػو عمػػػى المجمػػػس إلقػػػراره بػػػالقراءة
 . عددًا مف المشايخ والجامعات أرسؿ مالحظاتو عمى المشروع . وأضافت أف  الثانية

( أف تصبغ القػوانيف 231مقعدًا في المجمس مف أصؿ  75مف حؽ حزب الغالبية حماس ) وشددت عمى أف 
ال أسػتطيع  أال تفرض العممنة عمّي وأنا توافؽ مفاده  إلىرغبة الحركة في الوصوؿ  إلى، الفتة  ابأيديولوجيتي

 . أف أفرض الحدود
أي مػػػد  ممزمػػػة بالشػػػريعة والحػػػدود أو غيػػػر  إلػػػىىنػػػاؾ حػػػوارًا داخػػػؿ الكتمػػػة والحركػػػة  أف  إلػػػىوأشػػػارت نعػػػيـ 

 . ىناؾ عقوبات بديمة ال تخالؼ الشريعة أف  إلى، الفتة  ممزمة
نات سػػيد أبػػو مسػػام  وقائػػدىا العػاـ السػػابؽ فػػي قطػػاع غػػزة أواسػط التسػػعي  حمػػاس إال أف النائػب الحػػالي عػػف 

 . تطبيؽ الشريعة والحدود حاليًا أو بعد قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة عبر عف رفضو الشديد 
مػا  إلػى، لف تعود اإلسالمييف، كما يقوؿ كثير مف المفكريف اإلسالميةالخالفة  إف   الحياة وقاؿ أبو مسام  لػ

 . عينة، لكنيا ال تصم  لعصرنا الحاليكانت عميو سابقًا. كانت مالئمة لمرحمة تاريخية م
والحريات الحقيقية ىي األساس وتسبؽ الشريعة، التػي ال يجػوز شػرعًا تطبيقيػا، وأنػا   الديمقراطيةوأضاؼ أف 

 والديمقراطيػةعمينػا أف نبحػث عػف القواسػـ المشػتركة  . وزاد:  جاىز لمحاججة الجميع، فيذا رأي فقيػي معتبػر
 . حافة واالنتخابات والتداوؿ السممي لمسمطةوالحريات العامة وحرية الص

ضػػمف فيػػـ   اإلسػػالـ، قػػائاًل إنػػو يفيػػـ اإلسػػالمي المشػػروع  حرصػػو عمػػى  إلػػىمسػػام  رأيػػو الفقيػػي  أبػػووعػػزا 
 اإلسػػالميوالتعػػدد والحػػوار وأف المشػػروع  الديمقراطيػػةأنػػا أؤمػػف أف مشػػروعي ىػػو  . وأضػػاؼ:  بشػػري متعػػدد

مشتركة تقوـ عمى السمـ االجتماعي العػالمي واحتػراـ ثقافػات  إنسانيةقيـ فيو  إنسانيمدخؿ لمشروع حضاري 
 . الشعوب وحرياتيا

 7/5/6023الحياة، لندن، 
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ف مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية األيػػاـ: أفػػاد تقريػػر صػػادر عػػف وزارة شػػؤوف األسػػر  والمحػػرريف بػػأ -راـ اهلل 
تمتنػػع عػػف تقػػديـ العػػالج لألسػػر  المرضػػى أو إجػػراء عمميػػات جراحيػػة ليػػـ أو إحضػػار أجيػػزة طبيػػة مسػػاعدة 
ليػػػـ، وتشػػػترط فػػػي ذلػػػؾ أف يػػػتـ عمػػػى حسػػػاب األسػػػر  وتطمػػػب مػػػنيـ دفػػػع تكػػػاليؼ ىػػػذا العػػػالج مػػػف حسػػػابيـ 

 الشخصي.
ىذا يعّد تنصال سافرا مف حكومة إسرائيؿ بالمسؤولية عف  وقاؿ التقرير الذي أورد عددا مف ىذه الحاالت: إف

حياة وصػحة األسػر  الػذيف تحتجػزىـ فػي سػجونيا، ومخػالؼ التفاقيػات جنيػؼ الثالثػة والرابعػة والعيػد الػدولي 
 الخاص بالحقوؽ المدنية و السياسية.

 7/5/6023اىيام، رام اهلل، 
 

 قرر اإلفراج عن النائب الطيراويي االحت ل 5
حكمػػة االحػػتالؿ فػػي سػػجف  عػػوفر  اإلسػػرائيمي، االثنػػيف، اإلفػػراج عػػف النائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي قضػػت م

 عاما(، بعد اعتقاؿ استمر ست سنوات. 57عف حركة  فت   جماؿ الطيراوي )
وقاؿ رائػد الطيػراوي شػقيؽ األسػير إف قػرار اإلفػراج الفػوري عػف شػقيقو جػاء عقػب االسػتئناؼ عمػى الحكػـ فػي 

بمحكمة  عوفر ، مشيرا إلى أف ىذه الجمسة جاءت عقب موافقػة المحكمػة االحػتالؿ العميػا عمػى جمسة عقدت 
 قبوؿ الطعف عمى الحكـ السابؽ الذي صدر عف محكمة  سالـ  العسكرية بالسجف ثالثيف عاما بحؽ شقيقو.

أف حكمػت المحكمػة وأشار نادي األسير في بياف لو، أف تبرئة الطيراوي وقرار اإلفػراج الفػوري عنػو جػاء بعػد 
 .1007واعتقمت سمطات االحتالؿ الطيراوي في مايو  عاما. 30عميو سابقا بالسجف 

 6/5/6023فمسطين أون الين، 
 

 منحة لطمبة فمسطين 225روسيا تقدم سفير فمسطين في روسيا:  6
سػػتقدـ أعمػػف سػػفير فمسػػطيف لػػد  روسػػيا االتحاديػػة، فائػػد مصػػطفى، أف روسػػيا  :القػػدس دوت كػػوـ - راـ اهلل
منحػة  200في مختمؼ التخصصات، منيا  1025-1023منحة دراسية لطمبة فمسطيف لمعاـ الدراسي  225

 منحة لدرجة الدكتوراه. 25لدرجة البكالوريوس، و 
، أف وزارة التعمػيـ الروسػية أبمغػت السػفارة بػذلؾ رسػميا، االثنػيفوأوض  السفير مصطفى في بياف نقمتو  وفا ، 

ينييف ممػػف يرغبػػوف باالسػػتفادة مػػف ىػػذه المػػن ، التوجػػو إلػػى وزارة التعمػػيـ العػػالي، كونيػػا ودعػػا الطمبػػة الفمسػػط
 الجية المسؤولة عف ترشي  الطمبة لممن  الخارجية.

 6/5/6026القدس، القدس، 
 
 

 : تحركات كيري لفرض "حل الدولتين" مدمرة لمحق الفمسطينيمرزوقأبو  7
بيف غزة ومصر، ىي  األنفاؽمرزوؽ أف و موسى أب .حماس دأكد عضو المكتب السياسي في حركة  :القاىرة

تعبير عف فراغ قانوني وسياسي لمتعامؿ التاريخي بيف قطاع غزة ومصر، وشدد عمى أف ىذه األنفاؽ لـ 
  يصنعيا الوضع الرسمي في مصر أو السمطة الفمسطينية.
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اصؿ االجتماعي  فيسبوؾ  أف عمى صفحتو في موقع التو  6/5مرزوؽ في تعميؽ لو يوـ االثنيف و ورأ  أب
في موقع  شرعيتيا اإلنسانية غمبت شرعيتيا القانونية، عمى الرغـ مف أنيا  صورة ال ترضي أحداً  األنفاؽ

 المسؤولية وكذلؾ ال يستطيع تجاوزىا .
عمى صعيد آخر أكد أبو مرزوؽ أنو ال أحد يممؾ شرعية التنازؿ عف شبر مف أرض فمسطيف وال إلغاء حؽ 

فمسطيني لوطنو، وقاؿ:  لممفاوضات وجياف: وجو المفاوض الفمسطيني يشترط وقؼ االستيطاف،  عودة أي
، والوجو ا خر المفاوض الصييوني ال شروط الستئناؼ 2967اإلفراج عف األسر ، دولة بحدود 

مف ، ال لمتفاوض حوؿ القدس، والبد 67المفاوضات عنده ولكف ىناؾ الءات معروفة سابقة ال عودة لحدود 
 اعتراؼ الفمسطينييف بييودية الدولة .

وذكر أبو مرزوؽ أف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري  لـ يجد طريقًا لمضغط عمى الكياف الصييوني، 
ووجد أف العرب الجية األكثر قبواًل لالنضغاط وبدأت الخطوات، مف خالؿ  وثيقة يوقع عمييا الرئيس محمود 

ف محواًل قضية القدس عمى األردف، وبالتالي ال داعي ليا أف تكوف عمى عباس والممؾ عبداهلل بف الحسي
 طاولة المفاوضات الفمسطينية الصييونية  بحسب ما ير .

ثـ إحياء المبادرة العربية بتعديميا لصال  إلغاء الحديث عف حدود  67وأشار إلى أنو  لتجاوز قضية حدود 
الكـ والكيؼ وتعديالت بسيطة، سابقًا كاف أولمرت يريد تحت عنواف تبادلية في األراضي متساوية في  67
وىذا كاٍؼ لضـ كؿ المستوطنات  %3.7، تـ تعديؿ النسبة إلى %2.1مف مساحة الضفة، والسمطة  6.8%

في القدس والضفة، وقد سبؽ الموافقة عمى التنازؿ عف ضـ المستوطنات ا تية: غوش عتصيوف ومعاليو 
 أدوميـ وجمعات زئيؼ وآرييؿ .

ـّ اعتقاؿ أضعافيـ دوف  ر البعض وت أما قضية األسر   فيي ليست بالقضية التي تقمؽ الصياينة فقد ُحرِّ
محاسبة، وبالنسبة لييودية الدولة فيي النقطة الباقية لنقاء الدولة ونفي األغيار وإللغاء حؽ العودة أو نسيانو 

دانة ماضي العرب والمسمميف والفمسطينييف  عمى األرض المباركة . ولتزييؼ التاريخ وا 
 وأضاؼ:  تحركات كيري خطيرة واستراتيجيتو مدمرة لمحؽ الفمسطيني تحت عنواف حؿ الدولتيف .
 6/5/6023قدس برس، 

 
 اغتيال بعض قياداتياوقد يمجأ إلى  حمدان: االحت ل يحاول تسخين خطوط التماس مع المقاومة 8

خارجية في حركة حماس د. أسامة حمداف، أف أكد مسؤوؿ العالقات ال :أحمد المصري -غزة، بيروت
االحتالؿ اإلسرائيمي يحاوؿ تسخيف خطوط التماس مع المقاومة في قطاع غزة، تحقيًقا لبعض األىداؼ التي 
تسعى إلييا قيادتو في الوقت الراىف، فيما أشار إلى وجود اتصاالت مع حركة فت  إلتماـ المصالحة 

 الوطنية. 
 الكياف اإلسرائيمي يعيش حالة قمؽ كبيرة، نتيجة التحوالت  بػ فمسطيف : وقاؿ حمداف في حديث خاص

الجارية في المنطقة، األمر الذي يدفعو إلى المجوء إلى تسخيف جبياتو مع المقاومة، بعيًدا عف خوض حرب 
 واسعة وعمى جبيات مختمفة، ألنو يعرؼ تداعيات ذلؾ عميو .

تنفيذ عمميات نوعية بحؽ المقاومة كاغتياؿ بعض قياداتيا، أو  أف تمجأ قيادة االحتالؿ إلىحمداف وتوقع 
استيداؼ مواقع حيوية،لكنو شدد في الوقت ذاتو عمى أف االحتالؿ لف يخطو أبعد مف ذلؾ طالما الرؤية ال 
تزاؿ غير واضحة لدية فيما ستؤوؿ إليو األوضاع. وأضاؼ:  إف ما حدث في معركة حجارة السجيؿ، يمنع 

التقدـ باتجاه تنفيذ حرب واسعة مع المقاومة، إضافة إلى أف البيئة الفمسطينية وبيئة المقاومة ال االحتالؿ مف 
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يجابية لصال   تبشره بأي خير ، مشيراً  إلى أف خوض حرب ربما تكوف لو تداعيات سمبية عمى االحتالؿ وا 
 المقاومة.

موقؼ حركة حماس مف أي خطوة وفيما يتعمؽ بموضوع تبادؿ األراضي مع االحتالؿ، قاؿ حمداف:  إف 
ذلؾ لسببيف أساسييف يتعمقاف بمبدأ أف ىذه  تتعمؽ بتبادؿ األراضي واض  وصري ، وىو الرفض التاـ ، عازياً 

األرض كميا فمسطينية. وبيف حمداف أف حركتو ال تقبؿ بالتنازؿ عف أي حؽ مف حقوؽ الشعب الفمسطيني 
ؿ، حتى تقبؿ بعد ذلؾ بأف يتـ تبادؿ لألراضي بيف بجزء بسيط مف األراضي الفمسطينية لالحتال أو

 أف ذلؾ يأتي مف المبدأ األصيؿ الذي تؤمف وتقاتؿ مف أجمو حماس.  الفمسطينييف واإلسرائيمييف، مؤكداً 
وأكد حمداف أف محاولة تقديـ المبادرات إلحياء عممية التسوية  رىاف عمى السراب ، إذ إف ىذه العممية ال 

ف أف تعيد أي حؽ مغتصب، وآف األواف ألف تعيد القمة العربية النظر في المبادرة العربية أفؽ ليا، وال يمك
 مف حيث المبدأ، وأف يكوف لمقمة دور في انجاز المصالحة .

ونفى حمداف وجود أي خشية لد  حماس عمى عالقتيا مع دولة قطر، أو أي دولة أخر ، بعد رفض ىذه 
لعالقات تتمناىا حماس  مع قطر  مميزة وجيدة ، و يمكف أف تكوف نموذجاً المبادرة، مبيًنا أف عالقة حركتو 

سالمية أخر  . ولفت النظر إلى وضوح حركتو وصراحتيا فيما ييـ القضية  مع دوؿ وأقطار عربية وا 
الفمسطينية ومصمحة الوطف، عبر الحفاظ عمى الحقوؽ والثوابت، قائال:  ال نجد في نفس الوقت غضاضة 

 يف ذلؾ وبيف أف تكوف العالقة جيدة، مع قطر وغيرىا مف البمداف العربية .وال تناقضا ب
أما بخصوص المصالحة بيف حركتي فت  وحماس؛ فقد أشار حمداف إلى وجود اتصاالت بيف حركتو وحركة 
نياء حالة االنقساـ، مبيًنا أف الكثير مف الممفات تـ إنجازى ا فت  لمقياـ بخطوات عممية إلتماـ المصالحة وا 

 لتكوف المصالحة أمرا واقعا وممموسا لمجميع.
 6/5/6023، فمسطين أون الين

 
 فمسطين التاريخية جغرافيا موحدة ولن نبادل أرضنا بأرضنا ويؤكد أن أي تنازالت يرفض الزىار 9

رفض القيادي في حركة حماس د. محمود الزىار، تقديـ أي تنازالت لالحتالؿ اإلسرائيمي في قضية 
مسطينييف، مشددًا عمى رفض تعويضيـ. وقاؿ الزىار خالؿ إحياء مجمس طالبات الجامعة الالجئيف الف

:  كثرت تنازالت المبادرة العربية مف 6/5 اإلسالمية الذكر  الخامسة والستيف لمنكبة الفمسطينية، يوـ االثنيف
 حؿ عادؿ لالجئيف، ونزلت مف سقؼ حؽ العودة إلى التعويض، وىذا الحؿ مرفوض .

:  ومف يدعي أنو يمثؿ الشعب الفمسطيني لسنوات ال يمثؿ الشارع في كؿ ترىاتو السياسية فيؤالء وأضاؼ
امتنعوا  67المفرطوف ىـ مف طرحوا وثيقة الحؿ المقبوؿ ويتحدثوف عف دولة دوف ذكر حدود ليا حتى حدود 

نازؿ عف األرض ومنحيا عف الحديث عنيا حتى يرضوا االحتالؿ اإلسرائيمي، وىـ يريدوف بيذه المبادرة الت
 لالحتالؿ بدعو  السالـ واالتفاؽ.

ىي أرضنا وال نبادؿ جزءا مف ىذه  58:  نحف لف نبادؿ أرضنا بأرضنا فاألرض المحتمة عاـ وأضاؼ الزىار
فكؿ أرض فمسطيف لمفمسطيني ولف نقبؿ بالحموؿ التنازلية فيذه األرض لف يسكنيا  67األرض بأراضي عاـ 
ثابت لف يتغير، مستنكرًا ما يفعمو االحتالؿ بالمقدسات ويحوؿ المساجد إلى حظائر إال أصحابيا وىي 

 مطالبًا بالتمسؾ وعدـ التفريط بالثوابت الفمسطينية المتمثمة بحؽ العودة واألسر  وتحرير المقدسات .
ة لمتمادي في وختـ حديثو بالقوؿ:  نحف ال نقبؿ وال نتنازؿ عف أرضنا ولف نمن  مف ال يمثؿ فمسطيف اإلشار 

التفريط . وافتت  الزىار الخيمات التي ستقاـ بيا فعاليات إحياء ذكر  النكبة ومنيا:  ذاكرة الوجع، والتراث، 
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والصور والموحات التراثية والسجاد والمطرزات ، وستستمر فعاليات  العودة حتمًا قدري  عمى مدار أربعة أياـ 
 متواصمة.

 6/5/6023، فمسطين أون الين

 
 س تطالب بضرورة تغيير "االتفاقيات" الخاصة بتنظيم الحركة عبر رفححما 20

حماس د.محمود الزىار إف منع نائبيف مف حماس مف دخوؿ مصر حركة  يالبارز ف يوكاالت: قاؿ القيادال
حديث مع قناة  يعبر معبر رف  يعود إلى إجراءات أمنية  مف مخمفات الفترة الماضية . وأوض  الزىار ف

ألؼ  261، أف حركة فت  عندما كانت تحكـ قطاع غزة أدرجت أكثر مف 6/5 اإليرانية مساء االثنيف العالـ  
السابؽ،  يمف فصائؿ المقاومة والممانعة وسممتيا إلى أجيزة استخبارات النظاـ المصر  اسـ، وخصوصاً 

لمفارز األمنية عمى  ومازاؿ ليذه القضية تبعاتيا رغـ التنسيؽ بيف الجانبيف بسبب تداخؿ اإلجراءات أو ا
 مف معبر رف  . المصريالجانب 

وقعتيا السمطة  ياالتفاقية الت يوأشار الزىار إلى أف  المعبر مرتبط بقضيتيف أساسيتيف، األولى ى
، وىذه االتفاقية تقضى بوجود قوات دولية عمى معبر رف  وال 1005عاـ  يالفمسطينية مع الجانب اإلسرائيم

 . وأضاؼ أف ىذا الوضع استمر إلى أف أزي  يد استشارة الجانب اإلسرائيميجوز العبور منو إال بع
وبيف  يتمت بيف الجانب اإلسرائيم ياالتفاقية الت ي  مف قطاع غزة. والقضية الثانية ىي االحتالؿ اإلسرائيم

ية سميت باتفاقية محور فيالدلفيا وتضمنت ىذه االتفاق يعيد الرئيس السابؽ حسنى مبارؾ والت يمصر ف
  مازالت إسرائيؿ ُتمـز مصر بيا . وشروطاً  قيوداً 

أف  االحتالؿ   يحماس إلى توقيع اتفاقيات جديدة بناء عمى معطيات جديدة، يتمثؿ أوليا ف يف يودعا القياد
دارة جديدة. واعتبر الزىار  يأف ىناؾ ثورة حقيقية ف يف يويتمثؿ الثان 1005ُطرد مف غزة منذ عاـ  مصر وا 

وقت مناسب بعد تشكيؿ حكومة قوية مبنية عمى  يف ير ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف قرار مصر أف ىذا األم
انتخابات برلمانية تستطيع أف تفرض سياسة معينة بشأف المعابر بيف مصر وجميع جيرانيا بمف فييـ قطاع 

 غزة.
إلى  ، مشيراً راً سيناء مؤخ يوقعت ف يمف جية أخر  نفى الزىار ما يتردد عف عالقة حماس باألحداث الت

 .كيمومتراً  25أف حدود غزة مع سيناء ال تتجاوز 

 6/5/6023، وكالة سما اإلخبارية

 
 يودعو إلى شّد الرحال إلوتحماس تحذر من محاوالت اقتحام المسجد اىقصى  22

دعت حركة حماس إلى شد الرحاؿ لممسجد األقصى المبارؾ إلعماره والدفاع عنو اليـو  :القدس المحتمة
، وفرض السيادة اإلسرائيمية الثال ثاء، خاصة في ظؿ تيديدات نشطاء حزب الميكود بيتنا القتحامو اليـو

عميو. وحذرت حماس االحتالؿ ومتطّرفيو مف مغّبة اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ، محّممة إياه المسؤولية 
. وأكدت الحركة أفَّ الكاممة عف التداعيات الخطيرة ليذا التصعيد المتواصؿ ضد األقصى والمقدسات

 المساس بالمسجد األقصى خط أحمر، وتدنيس باحاتو يعدُّ عماًل عدوانيِّا واعتداًء مباشًرا عمى جزء مف 
 عقيدة المسمميف كافة .

شد الرحاؿ إلى األقصى  جياد  مثمو مثؿ القتاؿ ضد  إفوقاؿ القيادي في حركة حماس صالح البردويؿ 
قاومة ليا أشكاؿ كثيرة مف ضمنيا شد الرحاؿ إلى األقصى والرباط فيو، فيذا العدو في الميداف، وقاؿ:  الم
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ال يقؿ أىمية عف القتاؿ بكؿ الوسائؿ، لذلؾ وجدنا النساء مف حفظة القرآف يقفف في وجو االستيطاف في 
. فشد الرحاؿ إلى األقصى جياد مثمو مثؿ األقصىاألقصى، وىذا أمر مخجؿ لألمة المتخاذلة في نصرة 

 الؽ الصواريخ عمى العدو أو القتاؿ الميداني أو الحممة الديبموماسية أو اإلعالمية .إط
 7/5/6023، السبيل، عّمان

 
 البردويل: المصالحة والمفاوضات خطان ال يمتقيان 26

قمؿ القيادي في حركة حماس صالح البردويؿ مف الرىاف عمى الجيود المبذولة ا ف مف أجؿ إنياء  :غزة
يؽ المصالحة، وأرجع ذلؾ إلى استمرار التعويؿ عمى إطالؽ المفاوضات بيف السمطة االنقساـ وتحق

 واالحتالؿ اإلسرائيمي.
قدس برس الحديث عف المصالحة في الوقت الراىف بأنو  وكالةووصؼ البردويؿ في تصريحات خاصة ل

مكف أف تستقيـ  حديث نظري وتعبير عف أمؿ الشعب الفمسطيني وتعطشو لموحدة ال غير ، وقاؿ:  ال ي
عممية المصالحة الفمسطينية الداخمية مع المفاوضات مع العدو، ال سيما في ىذا الظرؼ بالذات، الذي 
تسعى فيو إسرائيؿ لجر الشعب الفمسطيني إلى المزيد مف التنازالت عف الحقوؽ والثوابت، وعمى رأسيا حؽ 

اكيف تـ غرسيا في صدر الشعب الفمسطيني، ، ىذه كميا سك58العودة وتبادؿ األراضي والتنازؿ عف أراضي 
المصالحة الحقيقية ىي التي تنزع ىذه السكاكيف، وليس الجري وراء المفاوضات ولو في الصيف أو اليند، 

  ىذه مأساة جديدة لشعبنا الفمسطيني .
وأضاؼ:  عباس ال يمكف أف يجري مصالحة في ظؿ ىذا الوضع، لذلؾ فالحديث عف المصالحة ىو حديث 

 ري وحديث عف ا ماؿ وتعبير عف العطش الشعبي لكف عمى األرض ال شيء يوحي بذلؾ .نظ
 6/5/6023قدس برس، 

 
 لحماسبفتح مكتب رسمي  يطالب الجزائر أبو زىري 23

طالب المتحدث باسـ حركة حماس، سامي أبو زىري، بفت  مكتب : حاوره مصطفى صالحي / ح.لقرع
الالمشروط لمقضية الفمسطينية، وأبد  تفاؤال كبيرا بأحداث الربيع  رسمي بالجزائر، استكماال لدعـ الجزائر

العربي وفؽ نظرة استراتيجية ومستقبمية. وبرر تواضع مساىمة الدوؿ المعنية بانشغاليا الحالي بترتيب 
 شؤونيا. واعتبر أبو زىري في حوار مع  الشروؽ  المبادرة العربية األخيرة وانتقاؿ وفد الجامعة إلى واشنطف

وأكد أف حركة حماس ترفض  مبادرة المجموعة العربية خطيئة كبر  في حؽ الشعب الفمسطيني وقضيتو.
حوؿ التنازؿ عف األراضي تحت عنواف التبادؿ مف أجؿ السالـ ، مشددًا عمى ضرورة أف يكوف الموقؼ 

ة  أرض فمسطينية فمسطيف التاريخيوأكد أف   ،العربي الرسمي  يركز عمى دعـ الصمود والتمسؾ بالحقوؽ 
  .وال يمكف التنازؿ عنيا

، وبينما رد خروج الحركة مف سورية مساندة لمثورة الشعبية إلى  إسرائيؿ وقاؿ إنيا تنازؿ مجاني وتطبيع مع 
قحاـ حماس في الصراع مف خالؿ فرض  أخطاء ارتكبيا النظاـ وعدـ مواجية إرادة السورييف وخياراتيـ، وا 

قتيا مع قطر عمى حساب محور المقاومة، وعمى رأسو إيراف. وقاؿ إف قطر داعـ لو، نفى أف تكوف عال
 احتضنت الحركة، في وقت أغمقت أخر  أبوابيا.    
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مف  حماس خروجمشيرًا إلى أف ، الفمسطينية الربيع العربي كنز استراتيجي لمقضيةوذكر أبو زىري أف 
إننا أبدينا موقفنا تجاه حؽ الشعب ، وقاؿ:  لمقاومةعمى محور ا سورية احتراـ إلرادة السورييف وليس انقالباً 

 . السوري في حريتو منذ البداية، ووقفنا مع خيار الثورة
عمى عالقات متوازنة مع كؿ الدوؿ، بما فييا إيراف، ولسنا في   ةحريصوشدد أبو زىري عمى أف حماس 

الفتور بسبب الخالؼ تجاه  حضف أو جيب أحد، والقرارات تتخذىا قيادة حماس، وبال شؾ ىناؾ نوع مف
الوضع في سورية، ورغـ أف إيراف  قدمت دعما ماليا وماديا لممقاومة في غزة، ونحف نقدر ذلؾ، فإننا ال 

السالح الذي استخدمناه ردا عمى العدواف  . مشددًا عمى أف  نسم  بتأثير ىذا الدعـ عمى موقفنا السياسي
صنع في غزة، وىو اختصار  75ى سبيؿ المثاؿ صاروخ أـ اإلسرائيمي مصنع محميا، وليس إيرانيا، وعم

 . كمـ 75السـ الشييد إبراىيـ مقادمة، ومداه 
، قاؿ أبو تجديد السمطة لوصاية المممكة الياشمية األردنية عمى القدس الشريؼوعف موقؼ حماس مف 

تمييد لمشروع ننظر إلى ىذا االتفاؽ السري بيف السمطة واألردف بحذر وتخوؼ، وواض  أنو زىري:  
 . الكنفدرالية

 4/5/6023، الين، الجزائر أونالشروق 

 
 : العدوان اإلسرائيمي عمى سورية جريمة كبرى"الجبية الديمقراطية" 24

قاؿ مصدر مسؤوؿ في الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف إف العدواف اإلسرائيمي  :كماؿ زكارنة -عماف 
يف الدولية، وىو عدواف عمى العرب شعوبًا ودواًل. وقاؿ المصدر عمى سورية جريمة كبر ، واستيتار بالقوان

ف الرد عمى العدواف يستدعي مف كؿ أطراؼ الصراع في سورية االستجابة لنداء إ أمسفي تصري  صحفي 
العقؿ بوقؼ كؿ أشكاؿ الحموؿ الدموية العسكرية واألمنية فورًا، وانتقاؿ جميع األطراؼ إلى مائدة الحوار 

امؿ بدوف احتكار، بدوف إقصاء، بدوف شروط مسبقة مف أحد عمى أحد، وتشكيؿ حكومة ائتالؼ الوطني الش
شامؿ مف جميع أطراؼ الصراع عماًل بإعالف جنيؼ الصادر عف الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في 

 .1022مجمس األمف الدولي 
عمى سورية، وبموقؼ موّحد لمدوؿ واعتبر أف الرد يبدأ بوقؼ صراع المحاور العربية واإلقميمية والدولية 

العربية بإدانة العدواف؛ والعمؿ الموّحد بدعوة مجمس األمف الدولي لتطبيؽ اتفاؽ وتفاىمات جنيؼ لحؿ 
 األزمة السورية بالوسائؿ السياسية.

 7/5/6023، الدستور، عّمان

 
 من الجوالن "إسرائيل"ترحب بسماح دمشق لمفمسطينيين بضرب  "القيادة العامة" 25

دمشؽ حوؿ  بإعالفحب أنور رجا عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف القيادة العامة ر 
رغبة الفصائؿ الفمسطينية في  عبر الجوالف المحتؿ، مؤكداً   إسرائيؿ السماح لمفصائؿ الفمسطينية بضرب 

 نحف عمى قناعة  :يا اليـو مع قناة  روس اتصاؿبدء المقاومة العسكرية عمى جبية الجوالف. وقاؿ رجا في 
ف سورية تدفع ضريبة دعميا االستراتيجي لممقاومة الفمسطينية والعربية وقدمت التضحيات الكبر  عمى أب

 عاما مف اجؿ القضية الفمسطينية . 65مدار 
 بداية ىامة جدا لنقـو وعبر اقصر الطرؽ بالتعبير عف حقنا والمقاومة اإلعالف نحف نر  بيذا  :وأضاؼ رجا

المباشرة مف خالؿ جبية الجوالف. وىذه الجبية بجغرافيتيا وقربيا تشكؿ بيئة حيوية لحرب المقاومة 
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 نحف نجد الفرصة مواتية جدا لكي نقوـ بالعمميات العسكرية التي تعيد الصراع : الشعبية . وأشار رجا قائال
 إلى أصمو .

 روسيا اليـو  أف ما قيؿ عف سماح دمشؽ أبو طالب البوحية في اتصاؿ مع قناة  اإلعالمي أوض بدوره 
وليست تصريحات  إعالميةلمفصائؿ الفمسطينية بممارسة نشاط في الجوالف المحتؿ ما ىو سو  تسريبات 

 .رسمية 

 6/5/6023، روسيا اليوم

 
 القرضاوي الشيخ الستقبال جماىيرياً  حماس تقيم حف ً  26

الشيخ  اف جماىيري مساء غد األربعاء الستقباؿتستعد حركة حماس لتنظيـ ميرج: وليد عوض - راـ اهلل
القرضاوي برفقة وفد مف كبار عمماء العالـ اإلسالمي والعربي. وكشؼ مسؤوؿ دائرة العمؿ يوسؼ 

الجماىيري في حماس أشرؼ زايد في تصريٍ  صحافي االثنيف عف نية حركتو إقامة ميرجاف جماىيري 
فؽ لو، التي تعتبر األولى لفمسطيف وقطاع غزة عمى وجو حاشد احتفاًء بزيارة القرضاوي والوفد المرا

الدكتور يوسؼ القرضاوي كاف لو باع طويؿ في حشد الجيود والطاقات مف أجؿ  الخصوص. وقاؿ زايد: 
وأشار إلى أف زيارة  . نصرة غزة ونصرة فمسطيف، وحث األمة عمى ضرورة تحرير األقصى وبيت المقدس

حصار عمى غزة وتعزيز موقؼ المقاومة ولمتضامف مع أىالي الشيداء القرضاوي تأتي في إطار كسر ال
 واألسر .

وأوض  أف الحركة ستنظـ ميرجاًنا جماىيرًيا حاشدا عمى أرض الكتيبة الخضراء في تماـ الساعة الخامسة 
 والنصؼ والذي يأتي في إطار حشد الجيود ونصرة المسجد األقصى وتكريـ العمماء العامميف. وحوؿ برنامج
الزيارة، بيف أف القرضاوي سيمتقي بأىالي الشيداء واألسر  والجرحى، وسيزور بعض الصروح في قطاع 
غزة، وبعض المناطؽ التي دمرىا االحتالؿ، فيما سيختتـ زيارتو بخطبة يوـ الجمعة المقبؿ في المسجد 

 العمري الكبير وسط مدينة غزة.

 7/5/6023، القدس العربي، لندن

 
 القرضاوي الشيخ طينية تقرر عدم المشاركة في استقبالغزة: فصائل فمس 27

مختمفة أبمغت حركة  فمسطينيةفصائؿ  ، أفحسف جبر نقاًل عف مراسميا، 7/5/6023، اىيام، رام اهللنشرت 
حماس رفضيا المشاركة في استقباؿ الشيخ يوسؼ القرضاوي، بسبب ما يثيره مف جدؿ بالفتاو  المختمفة 

إلى جانب فريؽ فمسطيني يتمثؿ في حماس دوف فريؽ آخر. وقاؿ ممثموف عف ىذه التي يطمقيا، ووقوفو 
األياـ إنيـ لف يشاركوا في أي استقباؿ أو اجتماع مع القرضاوي الذي أعدت حماس  جريدةالفصائؿ ل

 ترتيبات خاصة لزيارتو، التي ستبدأ غد وتمتد حتى يـو السبت المقبؿ.
أكد لػ األياـ  أف الحركة لف   في حركة قت ستقاطع، إال أف مسؤوالً  ولـ يعرؼ حتى ا ف عدد الفصائؿ التي

تشارؾ في استقباؿ القرضاوي، ودعا إلى عدـ إعطاء الزيارة أىمية خاصة، متسائال إف كاف المطموب مف 
 الفصائؿ أف تشارؾ في استقباؿ أي شيخ أو رجؿ ديف يزور قطاع غزة.

قفا مشابيا مشتركا في مقاطعة الزيارة دوف اإلعالف عف الموقؼ. واتخذت الجبيتاف الشعبية والديمقراطية مو 
وقاؿ مصدر مسؤوؿ في الجبية الديمقراطية لػ األياـ  إف موقؼ الجبيتيف جاء بعد اجتماع مشترؾ في غزة 

 تـ في ختامو االتفاؽ عمى ىذا الموقؼ.
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مغ حماس رسميا رفضو بدوره، قاؿ وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب إف حزب الشعب أب
المشاركة في استقباؿ القرضاوي لعدة اعتبارات، أوليا أنو رجؿ ديف وال يجوز تسييس زيارتو إلى قطاع غزة 
ووضعيا في إطار سياسي. وأضاؼ العوض لػ األياـ  أف أسباب الرفض تتعمؽ بمواقفو مف الوضع 

آخرىا دعوتو الواليات المتحدة لمتدخؿ عسكريا في الفمسطيني الداخمي وكذلؾ مواقفو وفتاواه التي تثير الريبة و 
 األزمة السورية كما فعؿ في ليبيا.

مف جانبو، قاؿ محمود الزؽ عضو المكتب السياسي لجبية النضاؿ الشعبي إف جبية النضاؿ أبمغت رسميا 
ه الزؽ في حماس موقفيا الرافض لمزيارة، معتبرا أف الزيارة تأتي في إطار تعزيز االنقساـ وتكريسو. ونو 

حديث لػ  األياـ  إلى أف جبية النضاؿ ال توافؽ عمى الفتاو  التي يصدرىا القرضاوي وآخرىا موقفو مما 
يجري في سورية. وأضاؼ أف موقؼ جبية النضاؿ يعبر عف رفضيا الزيارة لقناعتيا بأنيا تأتي في سياؽ 

 مستقمة في غزة.محاوالت البعض تكريس االنقساـ والدفع صوب تأكيد كينونة سياسية 
 ،كايد الغوؿأف  ،وليد عوض ،راـ اهللنقاًل عف مراسميا في  ،7/5/6023، القدس العربي، لندنوأضافت 

ف حركتو تمقت دعوة رسمية مف قبؿ حماس أكد ب، أعضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
 يتخذ بشأف المشاركة في االستقباؿ مف عدمو.، منوىا باف القرار لـ الشيخ القرضاوي بالمشاركة في استقباؿ

 أفنحف نعتبر  :القدس العربيجريدة القيادة لحركة فت  بقطاع غزة ل الييئةالناطؽ باسـ  ،قاؿ دياب الموحو 
زيارة الشيخ القرضاوي لقطاع غزة ىي زيارة شخصية لعالـ مف عمماء المسمميف في ضيافة حركة حماس 

 . ف لف نشارؾ في مراسـ ىذه الزيارةوحكومتيا في غزة، وبالتالي نح
 

 "فدا": زيارة القرضاوي لغزة مسيسة وتعمل عمى تعزيز االنقسام وغير مرحب بيا 28
ىاني بدر الديف: اعتبر المحامي لؤي المدىوف عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب 

المدىوف بػ مفتي أمير قطر ، إلى قطاع غزة فدا أف الزيارة المرتقبة لمشيخ يوسؼ القرضاوي، الذي وصفو 
خالؿ األياـ المرتقبة بأنيا  مسيسة وغير مرحب بيا مف قبؿ حزبو وتعمؿ عمى تعزيز االنقساـ . وأكد 
المدىوف أف حزب  فدا  ال ولف تشارؾ في استقباؿ الشيخ القرضاوي؛ وال ولف تشارؾ أيضا في أيا مف 

 شرؼ حضوره لغزة. المقاءات والفعاليات التي ستنظـ عمى
وأشار المدىوف إلى أف الشيخ القرضاوي كاف قد تدخؿ كثيرا في الشأف الداخمي الفمسطيني وما زاؿ بتحريمو 
عمى غير الفمسطينييف زيارة مدينة القدس، في رده عمى دعوة الرئيس محمود عباس العرب والمسمميف لزيارة 

لقدس كما يشاؤوف، لكف بالنسبة لغير المسمميف ال يجوز القدس، بقولو  إف مف حؽ الفمسطينييف أف يدخموا ا
 ليـ أف يدخموىا .

وؿ سياسي أو ديني لقطاع غزة دوف تنسيؽ مع حكومة الدولة ؤ وقاؿ المدىوف أف أي زيارة ألي مس
 الفمسطينية فإف زيارتو تدعـ وتعّمؽ االنقساـ الداخمي بيف الضفة وغزة.

 6/5/6023اىىرام العربي، 
 

 مقترح "تبادل اىراضي" ويدعو لمتوجو إلى مجمس اىمن "فدا" يرفض 29
أكد االتحاد الديمقراطي الفمسطيني  فدا  عمى رفضو لمقترح  تبادؿ األراضي  بيف الفمسطينييف  :راـ اهلل

ودعا  فدا  في  الدوؿ العربية لمتوجو لمجمس األمف  لمحاسبة إسرائيؿ عمى انتياكاتيا . واإلسرائيمييف، داعياً 
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قيادة السمطة الفمسطينية إلى العمؿ فورًا عمى انضماـ دولة فمسطيف  6/5قدس برس االثنيف وكالة تمقتو بياف 
 لممواثيؽ والمعاىدات والمنظمات والوكاالت التخصصية الدولية.

 وأكد عمى موقفو برفض االعتراؼ بػ ييودية دولة إسرائيؿ ، وتعديؿ مبادرة السالـ العربية.
 6/5/6023قدس برس، 

 
 حماس تتيم أجيزة السمطة باعتقال ث ثة من أنصارىا بالضفة 60

اتيمت حركة حماس أجيزة األمف التابعة لمسمطة بالضفة الغربية باعتقاؿ ثالثًة مف أنصارىا وتمدّيد  :راـ اهلل
 اعتقاؿ اثنيف منيما لفتراٍت مختمفٍة.

 7/5/6023قدس برس، 
 

 الضفة لصد ىجمات المستوطنيندعو لتشكيل لجان حراسة ليمية في ي "الشعب"حزب  62
قدس برس نسخة عنو، األىالي في وكالة في بياف صحفي تمقت  ،دعا حزب الشعب الفمسطيني :راـ اهلل

القر  واألرياؼ المحاذية لممستوطنات والمعرضة ليجمات واعتداءات المستوطنيف، إلى تشكيؿ لجاف حراسة 
محمية تعمؿ عمى التصدي ليجمات المستوطنيف شعبية ليمية تضـ مجموعة مف الشباب وشخصيات وطنية 

 المتكررة ضد المواطنيف في الضفة.
 6/5/6023قدس برس، 

 
 : الغارات الجوية ليست لمساعدة مقاتمي المعارضةالسوريلمرئيس ىنجبي  66

)رويترز(: سعت إسرائيؿ إلى إقناع الرئيس السوري بشار األسد االثنػيف بػأف أحػدث غاراتيػا  -القدس المحتمة
وية قرب دمشؽ لـ تستيدؼ إضعافو خالؿ الحػرب الػدائرة مػع مقػاتمي المعارضػة والمسػتمرة منػذ أكثػر مػف الج

 عاميف.
عضػػو الكنيسػػت تسػػاحي ىنجبػػي المقػػرب مػػف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو االثنػػيف خػػالؿ مقابمػػة مػػع وقػػاؿ 

يا مػف خػالؿ ايضػاح أنػو إذا أي تصػعيد لمتػوتر مػع سػور “راديو اسرائيؿ إف حكومة نتنياىو تسػعى إلػى تجنػب 
 ”.كاف ىناؾ أي إجراء فإنو يستيدؼ فقط حزب اهلل وليس النظاـ السوري

وأشار ىنجبي إلػى أف اسػرائيؿ لػـ تقػر رسػميا بتنفيػذ الغػارتيف الجػويتيف فػي محاولػة إلتاحػة فرصػة لحفػظ مػاء 
ذلػػؾ ليعطػػي انطباعػػا بػػأف الوجػػو أمػػاـ األسػػد مضػػيفا أف نتنيػػاىو بػػدأ زيػػارة مقػػررة إلػػى الصػػيف امػػس األحػػد و 

 االمور تسير كالمعتاد.
 7/5/6023، القدس العربي، لندن

 
 بإضعاف الس م بوضع اسم "فمسطين" عمى صفحتيا  "غوغل"تتيم  "إسرائيل" 63

اتيـ مسؤوؿ إسرائيمي رفيع شركة  غوغؿ  أمس بإضعاؼ آماؿ السالـ في الشػرؽ : رويترز –القدس المحتمة 
   تحت شعار  غوغؿ  بصفحة البحث لألراضي الفمسطينية.األوسط بوضع اسـ  فمسطيف

وقاؿ زئيؼ الكيف، وىو أحد المقربيف مف رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو:  أعتقد أف قرار غوغؿ خػالؿ األيػاـ 
القميمػػة الماضػػية يثيػػر مشػػكمة كبيػػرة جػػدًا جػػدًا ، مضػػيفًا إلذاعػػة الجػػيش اإلسػػرائيمي:  عنػػدما تػػأتي شػػركة مثػػؿ 

ثػارة وىػـ لػد  غوغؿ وتؤ  بعاد إمكػاف التفػاوض وا  يد ىذا المسار... فإنيا تتسبب بذلؾ في إبعاد السالـ أكثر وا 
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القيادة الفمسطينية بأف بإمكانيا أف تحقؽ مرادىػا بيػذه الطريقػة . وتػابع:  مػف دوف مفاوضػات مباشػرة معنػا... 
 لف يحدث شيء .

صػػدر األسػػبوع الماضػػي ورد فيػػو:  نحػػف نحػػذو  وأطمػػع نػػاطؽ باسػػـ  غوغػػؿ  فػػي إسػػرائيؿ  رويتػػرز  عمػػى بيػػاف
 حذو األمـ المتحدة... ومنظمات دولية أخر  . 

 7/5/6023، الحياة، لندن
 

 أشير  أربعةتقميص الخدمة العسكرية يصادق عمى  اإلسرائيميوزير الدفاع  64
و  صػػػادؽ وزيػػػر الػػػدفاع االسػػػرائيمي موشػػػي يعػػػالوف عمػػػى توصػػػيات قائػػػد الجػػػيش والمسػػػت: معػػػا –بيػػػت لحػػػـ 

العسكري األوؿ في الجيش بتقمػيص الخدمػة العسػكرية االلزاميػة أربعػة اشػير، والتػي تػأتي فػي سػياؽ المسػاواة 
 في الجيش التي تقوـ بيا لجنة  بري  الخاصة.

وأفاد الموقع االلكتروني لصحيفة  يديعوت احرونوت  امس اف قيادة الجيش قدمت ليذه المجنة مشروعًا سػيتـ 
ويعتمد عمى أساس نوعية العمؿ في الجيش لتمديد الخدمة، وليس كما كاف متبعًا سابقًا تطبيقو عمى مراحؿ، 

عمى أساس الجنس، مػا يعنػي خدمػة متسػاوية بػيف المجنػديف والمجنػدات فػي الجػيش االسػرائيمي. وأضػاؼ اف 
تبػػدأ  ىػػذه التوصػػيات التػػي تبناىػػا وزيػػر الػػدفاع سػػتعرض عمػػى الحكومػػة االسػػرائيمية بيػػدؼ إقرارىػػا، عمػػى اف

. وفػػػي حػػػاؿ قػػػررت الحكومػػػة ىػػػذه التوصػػػيات، فػػػإف الخدمػػػة فػػػي الجػػػيش 1025عمميػػػة تقمػػػيص الخدمػػػة عػػػاـ 
 شيرًا. 36شيرًا بداًل مف  31ستصب  

 7/5/6023، الحياة، لندن
 

 غارة جوية ليرد وتخاطر بارتكاب حماقة سد مع كلّ تشدد ضغطيا عمى اى" سرائيلإ"ىآرتس:  65
االسػػرائيمية اليػػػـو االثنػػيف تقريػػرا لمراسػػميا عػػػاموس ىاريػػؿ يقػػوؿ فيػػػو اف  نشػػرت صػػػحيفة  ىػػ رتس : تػػؿ ابيػػب

تقػػارير وسػػائؿ االعػػالـ الغربيػػة افػػادت اف اليجمػػات االسػػرائيمية االخيػػرة )عمػػى مواقػػع سػػورية( كانػػت ناجحػػة. 
ويتسػػػاءؿ ىاريػػػؿ: ولكػػػف مػػػا الػػػذي سػػػيحدث فػػػي المػػػرات المقبمػػػة التػػػي تفيػػػد فييػػػا معمومػػػات اسػػػتخبارية بوجػػػود 

اوالت لنقؿ االسمحة الى لبناف؟ ويقوؿ انو ال بد لممرء اف يفترض انو ستكوف ىناؾ مرة اخر ، اذ ال ايراف مح
 وال حزب هلل يريداف وقوع ىذه االسمحة المتقدمة في ايدي الثوار.

 7/5/6023، القدس، القدس
 

  عمى أبواب حرب جديدة " ليستإسرائيل" :ديختر 66
 الشػػاباؾ  )جيػاز المخػػابرات العامػػة( األسػػبؽ، آفػػي ديختػػر، فػػي حػػديث قػػاؿ رئػػيس : نظيػػر مجمػػي - تػؿ أبيػػب

إلذاعة الجيش، إنو ال ير  أف إسرائيؿ عمى أبواب حرب جديدة، مطالبا كػال مػف الحكومػة والجػيش أف يكونػا 
عمى أىبة االستعداد ألخطر السيناريوىات بأفضؿ صورة ممكنػة. وأضػاؼ أف قػرار القصػؼ اإلسػرائيمي عمػى 

فػػي ظػػؿ وجػػود جػػو مػػف عػػدـ اليقػػيف عػػف كيفيػػة الػػرد السػػوري أو حتػػى حػػزب اهلل المبنػػاني وأف ىػػذه  سػػوريا جيػػد
 الخطوات منطقية. وأوض  ديختر أف عمى إسرائيؿ أف ال تتعاطى بيستيريا مع الوضع القائـ.

وفػػػي حػػػديث مػػػع اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية الرسػػػمية  ريشػػػيت بيػػػت ، رحػػػب رئػػػيس لجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف التابعػػػة 
لمكنيسػػت سػػابقا، عضػػو الكنيسػػت تسػػاحي ىنغبػػي بتػػدمير مػػا وصػػفو بأنػػو  أسػػمحة متطػػورة لحػػزب اهلل . وقػػاؿ 
ىنغبي، المعروؼ بقربو مف رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، إف  سياسة إسرائيؿ تقـو عمى ثالثة أسس، أوليا 

ريا، وثالثيػا االسػتعداد إلمكانيػة منع وصوؿ أسمحة متطورة إلى حزب اهلل، وثانييا تجنب زيػادة التػوتر مػع سػو 
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أال تفسر دمشؽ الرسائؿ اإلسرائيمية بشكؿ صحي  . وأضػاؼ فػي حديثػو مػع اإلذاعػة أف إسػرائيؿ لػف تتعػايش 
 مع نقؿ أسمحة متطورة إلى حزب اهلل.

 7/5/6023، الشرق اىوسط، لندن
 

 الصين بعدم عرقمة تشديد العقوبات عمى إيران يطالبنتنياىو  67
أمضػػى رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، يومػػو األوؿ فػػي زيػػارة الصػػيف : ظيػػر مجمػػين - تػػؿ أبيػػب

بالعاصػػػمة االقتصػػػادية شػػػانغياي، مؤكػػػدا ىدفػػػو األوؿ مػػػف الزيػػػارة، وىػػػو توسػػػيع الصػػػادرات اإلسػػػرائيمية إلػػػى 
اإليرانػػػي الصػػػيف. ولكػػػف مصػػػادر سياسػػػية مرافقػػػة لػػػو ذكػػػرت أف أىػػػداؼ الزيػػػارة السياسػػػية تتعمػػػؽ بالموضػػػوع 

والسػػوري، وأف الصػػينييف يريػػدوف البحػػث معػػو أيضػػا فػػي الموضػػوع الفمسػػطيني، مػػع وجػػود الػػرئيس الفمسػػطيني 
 محمود عباس )أبو مازف(، أيضا، في بكيف. وىناؾ مساٍع لجمعو مع نتنياىو.

الصػيني، وقالت ىذه المصادر إف القادة الصينييف توجيػوا إلػى عبػاس ونتنيػاىو لعقػد لقػاء ثالثػي مػع الػرئيس 
 لكف احتماالت التجاوب ما زالت ضئيمة.

وأكػػدت المصػػادر السياسػػية اإلسػػرائيمية أف نتنيػػاىو ينػػوي دعػػوة الصػػيف إلػػى تخفيػػؼ معارضػػتيا لفػػرض المزيػػد 
مف العقوبات المشػددة عمػى إيػراف، حتػى تتخمػى عػف برنامجيػا النػووي العسػكري. وسػيحاوؿ ضػـ الصػيف إلػى 

ة سػورية إلػى حػزب اهلل أو إلػى قػو  المعارضػة. ولكنػو يعمػـ أف احتمػاالت الجيػود لمنػع تسػرب أسػمحة كيماويػ
التجػػاوب الصػػيني مػػع رغباتػػو ضػػعيفة جػػدا، خصوصػػا أف الحكومػػة الصػػينية انتقػػدت قصػػؼ إسػػرائيؿ لمواقػػع 

 العسكرية داخؿ سوريا يومي الجمعة واألحد الماضييف.
يػػػارة الموضػػوع االقتصػػػادي؛ فإسػػرائيؿ، التػػػي ويبقػػى اليػػدؼ األساسػػػي لػػرئيس الػػػوزراء اإلسػػرائيمي مػػػف ىػػذه الز 

مميار دوالر في السنة، وتستورد منيا بضائع بقيمة  1.7تصدر إلى الصيف بضائع وخبرات تصؿ قيمتيا إلى 
 سنوات. 3مميارات خالؿ  5مميار دوالر، تريد رفع الصادرات اإلسرائيمية إلى  5.7

سرائيمية متطورة في المجاؿ العسكري، لكف الواليات وتحاوؿ الصيف بالمقابؿ الحصوؿ عمى خبرات وتقنيات إ
المتحػػدة تضػػع قيػػودا مشػػددة عمػػى االتجػػار العسػػكري اإلسػػرائيمي مػػع الصػػيف، باعتبػػار ذلػػؾ يمػػس بالمصػػال  

أميركيػػة عمػػى أعمػػى  -وقػػاؿ مصػػدر إسػػرائيمي، أمػػس، لصػػحيفة  ىػػ رتس ، إف اتصػػاالت إسػػرائيمية  األميركيػة.
األخيػػػرة، بشػػػأف مضػػػموف زيػػػارة نتنيػػػاىو وأف المسػػػؤوليف األميػػػركييف منعػػػوا المسػػػتويات، جػػػرت، فػػػي الشػػػيور 

 إسرائيؿ مف طرح أي صفقة لنقؿ خبرات تكنولوجية عسكرية عالية إلى الصيف. 
 7/5/6023، الشرق اىوسط، لندن

 
 ةسرائيمي: ال رياح حرب مع سوريقائد المنطقة الشمالية في الجيش اإل 68

غػػالؽ المجػػاؿ الجػػوي ونشػػر بطػػاريتيف مػػف  القبػػة رغػػـ التػػوتر ع: وكػػاالت - 58عػػرب مػػى الحػػدود الشػػمالية وا 
الحديديػػة  فػػي اعقػػاب تمػػوي  سػػوري بحػػؽ الػػرد عمػػى القصػػؼ اإلسػػرائيمي عمػػى أىػػداؼ بدمشػػؽ، طمػػأف قائػػد 

 المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي، االيـو الثنيف، بأنو مف ما نذر حرب تموح في األفؽ.
فػػي موقعيػػا عمػػى الشػػبكة، اليػػـو االثنػػيف، قػػاؿ الجنػػراؿ يػػائير غػػوالف، فػػي تصػػري   ونقمػػت صػػحيفة  ىػػارتس 

أوردتػػو اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية:  ال توجػػد ريػػاح حػػرب مػػع سػػوريا ، إال أنػػو شػػدد عمػػى ضػػرورة الحفػػاظ عمػػى حالػػة 
 االستنفار في الشماؿ ومواصمة التدريبات واالستعدادات.

 6/5/6023، 48عرب 
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  ة مستوطنة جديدة قرب بيت لحم االحت ل يسمح بإقام 69

سػػػػم  جػػػػيش االحػػػػتالؿ لمسػػػػتوطنيف، بالػػػػدخوؿ إلػػػػى معسػػػػكر كانػػػػت تسػػػػتخدمو قػػػػوات اإلنتػػػػداب : )وكػػػػاالت(
قامػة  البريطاني قريب مف بمدة بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحـ في الضفة الغربيػة، مػف أجػؿ ترميمػو وا 

، أمػس، إف المعسػكر يقػع عمػى ”ىػ رتس“قالت صحيفة مستوطنة جديدة فيو، وأعمنو منطقة عسكرية مغمقة. و 
كيمومتر مػف بمػدة بيػت سػاحور الواقعػة شػرؽ مدينػة بيػت لحػـ، وأف ىػذا المعسػكر اسػتخدمتو  5.2مسافة تبعد 

بعػػد احػػتالؿ ” اإلسػػرائيمي“قػوات االنتػػداب البريطػػاني وبعػػد ذلػػؾ الجػػيش األردنػػي وأصػب  تحػػت سػػيطرة الجػػيش 
 .2967الضفة في 

أنو لـ تعد ىناؾ حاجة ليذا المعسكر وبقي ميجورًا بعد أف تـ ىدـ قسـ مف  1006حتالؿ في وقرر جيش اال
منيا. وقالت الصحيفة إف بمدية بيت ساحور خططت إلقامػة مستشػفى وحديقػة  5مبانيو مف الداخؿ باستثناء 

بتحويػػػؿ بػػػذلؾ طالبػػػت ” نسػػػاء باألخضػػػر“ألعػػػاب فػػػي موقػػػع المعسػػػكر، لكػػػف بعػػػد عمػػػـ الحركػػػة االسػػػتيطانية 
 المعسكر إلى مستوطنة جديدة.

وبعػػػد أف مػػارس المسػػتوطنوف ضػػغوطًا لبػػػى جػػيش االحػػتالؿ مطالػػب المسػػػتوطنيف  1020وأضػػافت أنػػو فػػي 
فػي وسػط الضػفة، العميػد يػانيؼ ” بنيػاميف“واتخذ مف المعسػكر موقعػًا لػو. لكػف الصػحيفة أكػدت أف قائػد لػواء 

ؿ المعسػكر إلػى مسػتوطنة وسػم  ليػـ بتنفيػذ أعمػاؿ تػرميـ إأللوؼ، استجاب مؤخرًا لطمب المسػتوطنيف بتحويػ
 ”.شيدما“لممباني وأطمقوا عمى المكاف اسـ 

 7/5/6023، الخميج، الشارقة
 

 راضي السوريةموقع إسرائيمي: سقوط أربعة قذائف عمى ىضبة الجوالن مصدرىا اى  30
ىضػبة الجػوالف مصػدرىا االراضػي القدس المحتمة: أفاد موقع  واال  اإلسرائيمي عف سقوط أربعة قذائؼ عمػى 

السورية. وذكر موقع صحيفة  يديعوت أحرونوت  العبرية أف قذيفة سقطت قرب موقػع عسػكري إسػرائيمي فػي 
 ىضبة الجوالف.

 6/5/6023وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "إسرائيل"محمل إسرائيمي يشكك بقدرة سورية عمى السماح لفصائل فمسطينية "مشتتة" بمياجمة  32
مػػػؿ السياسػػػي اإلسػػػرائيمي بنحػػػاس عنبػػػاري بقػػػدرة سػػػورية عمػػػى السػػػماح لفصػػػائؿ فمسػػػطينية بالقيػػػاـ شػػػكؾ المح

بعمميػػات تسػػتيدؼ إسػػرائيؿ مػػف خػػالؿ ىضػػبة الجػػوالف، انطالقػػًا مػػف أف مخػػيـ اليرمػػوؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف 
 محتؿ مف ِقبؿ جبية  الُنصرة  والمخيمات األخر   مدمرة والفصائؿ مشتتة .

فػي سػورية بقػػرار دمشػؽ القاضػي بالسػػماح  -القيػػادة العامػة-ترحيػب أحػػد ممثمػي الجبيػة الشػعبية وتعقيبػًا عمػى
لمفمسطينييف بمياجمة اسػرائيؿ مػف الجػوالف، ومػا إذا كػاف ذلػؾ يشػكؿ قمقػًا بالنسػبة لتػؿ أبيػب، تسػاءؿ عنبػاري 

دييا)اسػرائيؿ( خشػية كيؼ يمكف إلسرائيؿ اف تخشى  عصابة مشتتة ، وصفيا بغير الموجودة، فيمػا لػـ يكػف ل
 مف الجيش السوري نفسو؟.

وأكػػد المحمػػؿ السياسػػي عمػػى أف الغػػارات اإلسػػرائيمية لػػـ تكػػف تسػػتيدؼ سػػورية بقػػدر مػػا اسػػتيدفت حػػزب اهلل، 
بسبب نقؿ أسمحة معينة لو. واعتبر اف ىذه الغارات بمثابة رسالة الى دمشؽ تفيد بأف إسرائيؿ مطمئنة طالما 

 دي النظاـ السوري وليست تحت تصرؼ حزب اهلل.ظمت ىذه األسمحة بيف أي
 6/5/6023، روسيا اليوم
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 %4لى إيرفع نسبة الحسم  اً قانون لجنة القانون والدستور تقرّ انتخابات الكنيست:  36

اقرت لجنة القانوف والدستور التابعة لمكنيست، اليـو االثنيف، إقتراح القانوف الذي عرؼ : وكاالت + 58عرب
 ـ  والذي تقّدـ بو رئيس المجنة مف حزب  اسرائيؿ بيتنا  ديفيد روتـ.بإسـ  قانوف الحك

ويشمؿ القانوف الجديد إقتراحًا يجعؿ مف الصعب إسقاط الحكومات في اسرائيؿ بإقتراحات حجب الثقة، حيث 
عضػػو كنيسػػت عمػػى تقػػديـ اي إقتػػراح لحجػػب الثقػػة عػػف الحكومػػة،  62تتطمػػب حسػػب القػػانوف الجديػػد موافقػػة 

الػػى جانػػب تقمػػيص عػػدد الػػوزراء ونػػواب  %5الػػى رفػػع نسػػبة الحسػػـ فػػي االنتخابػػات القادمػػة الػػى  باإلضػػافة
 الوزراء في الحكومات القادمة.

وأشارت صحيفة  يديعوت أحرونوت  في موقعيا عمى الشبكة، الى انو سيتـ تمرير مشروع القانوف لممصادقة 
 عميو بالقراءة االولى مف قبؿ الييئة العامة لمكنيست.

يشار في ىذا الصدد الى اف اقرار ىذا القانوف سيؤدي الى تقميص فػرص فػوز االحػزاب الصػغيرة بمقاعػد فػي 
 .الكنيست، وفي مقدمتيا االحزاب العربية جميعيا

 6/5/6023، 48عرب 

 
 سفاراتيا بالخارج يترفع حالة التأىب القصوى ف "إسرائيل" 33

لسػػفاراتيا فػػى كافػػة أنحػػاء العػػالـ برفػػع حالػػة التأىػػب، أعطػػت الخارجيػػة اإلسػػرائيمية توجييػػات : محمػػود محيػػى
وذلؾ تحسبا ممػا اسػمتو انتقامػا محػتمال ينفػذه  حػزب اهلل  ردًا عمػى قصػؼ الطػائرات اإلسػرائيمية لسػوريا أمػس 

 األحد.
وقالت صحيفة  يػديعوت أحرونػوت  اإلسػرائيمية، إنػو تػـ رفػع مسػتو  التأىػب األمنػى فػى البعثػات الدبموماسػية 

 رات اإلسرائيمية فى جميع أنحاء العالـ.والسفا
وجػػػاءت ىػػػذه الخطػػػوة إثػػػر إنيػػػاء أعمػػػاؿ الجمسػػػة الخاصػػػة التػػػى عقػػػدىا المجمػػػس الػػػوزار  األمنػػػى اإلسػػػرائيمى 
المصػػػغر  كابينيػػػت  أمػػػس السػػػبت، والتػػػى اسػػػتمرت ثػػػالث سػػػاعات متواصػػػمة، خصصػػػت لمناقشػػػة تػػػداعيات 

 العدواف اإلسرائيمى عمى سوريا.
 6/5/6023، صراليوم السابع، م

 
 / ابريلنيسان مواطنًا خ ل 360االحت ل يعتقل مركز "أسرى":  34

مواطنًا فمسطينيًا ما زاؿ  360اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ شير نيساف الماضي ة: الضفة الغربي
 .عدد منيـ رىف االعتقاؿ، بينما تـ اإلفراج عف البعض ا خر بعد التحقيؽ معيـ لساعات أو أياـ

 15طفاًل، و 53نساء، و 20وأفاد مركز أسر  فمسطيف لمدراسات في تقريره الشيري أف مف بيف المعتقميف 
 أسيرًا محررًا، وقيادات مف العمؿ الوطني، وصحفييف، وناشطيف.

وذكر التقرير أف المرضى والمعاقيف لـ يسمموا مف االعتقاؿ، حيث أقدـ االحتالؿ عمى اعتقاؿ شابيف معاقيف 
 أحدىما مف الخميؿ وا خر مف جنيف. حركياً 

اسيرًا بعد تكبيميـ واالعتداء عمييـ بشكؿ وحشي، كما ألغت  12وأضاؼ أف قوات االحتالؿ قامت بعزؿ 
زيارة أىالي أسر  قطاع غزة ألبنائيـ المعتقميف أكثر مف مرة، معممة ذلؾ باستمرار اغالؽ معابر غزة، 
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قوات االحتالؿ احتجزت الحافمة التي تقؿ أىالي األسر  اثناء  وأشار إلى أف وبسبب االعياد الييودية.
 عودتيـ مف زيارة أبنائيـ في سجف عسقالف، واعتقمت اثنيف منيـ وأخمت سبيميـ بعد التحقيؽ معيـ.

وطالب المركز جماىير الشعب الفمسطيني بضرورة استمرار فعاليات التضامف مع األسر ، حتى تبقى 
 صة األسر  المضربيف عف الطعاـ.قضيتيـ حية وحاضرة، وخا

 7/5/6023، السبيل، عّمان
 

 أرضيم ضمن مخطط "برافر"مكتب نتنياىو احتجاجا عمى مصادرة  أماممظاىرة لبدو النقب  35
القدس ػ ا ؼ ب: تظاىر االثنيف نحو مئتي مواطف مف العرب االسرائيمييف معظميـ مف بدو النقب )جنوب( 

’ بخطة برافر’ يمية بنياميف نتنياىو احتجاجا عمى خطة لمحكومة تعرؼاماـ مكتب رئيس الحكومة االسرائ
 الؼ دونـ مف اراضي النقب وازالة نحو اربعيف قرية غير معترؼ بيا. 700تقضي بمصادرة نحو 

وجاءت ىذه التظاىرة احتجاجا عمى مناقشة المجنة الوزارية االسرائيمية لشؤوف التشريع االثنيف خطة برافر 
 ـ اسكاف البدو في النقب، ولتحويؿ الخطة الى قانوف.الخاصة بتنظي

تسوية اوضاع ‘وكانت الحكومة االسرائيمية قد صادقت في جمساتيا في السابؽ عمى خطة اسمتيا 
، واعتمدت في قرارىا عمى تقارير اعدتيا لجنة القاضي غولندبرغ وتقرير برافر ’االستيطاف البدوي في النقب
 النقب عمى اف ترصد الحكومة االسرائيمية ميزانيات خاصة لو. لتنفيذ نقؿ سكاني لمبدو في

’ وقاؿ رئيس المجمس االقميمي لمقر  غير المعترؼ بيا في النقب عطية االعسـ في كممة اماـ المتظاىريف
عاما عمى ش  الماء  65نريد اف نقوؿ لبرافر ولتسيبي ليفني )وزيرة العدؿ( ولجميع متخذي القرارات صبرنا 

 ’.ة اصناؼ العذاب. نحف سنصبر ولف نتنازؿ عف شبر مف ارضناوعمى كاف
الؼ مواطف  90اف مشروع برافر الذي سيشرعونو كقانوف ييدؼ الى طردنا مف ارضنا وتشريد نحو ‘واكد 
قرية، وتركيز البدو في المدف في مساحة  50الؼ دونـ واقامة مستوطنات عمييا، وازالة نحو  700ونزع 
 ’.الؼ دونـ 200
 ’.ال تدفعونا نحو العنؼ‘بالعبرية انا اطالب الوزراء بالتخمي عف ىذا القانوف العنصري  وقاؿ

الؼ مف البدو في اسرائيؿ اكثر مف نصفيـ في قر  في صحراء النقب وال يستفيدوف  100ويعيش حوالي 
 مف الخدمات البمدية مثؿ المياه والكيرباء الف السمطات االسرائيمية ال تعترؼ بيـ.
 7/5/6023، العربي، لندنالقدس 

 
 : المصادقة عمى مخطط برافر ذروة جديدة في سحب الشرعية عن العرب وسمب أرضيم"عدالة" 36

اعتبر مركز عدالة مصادقة االمجنة الوزارية لمتشريع عمى مخطط برافر ذروة جديدة في التحريض ومحاوالت 
 لعرب بشكؿ عاـ.سحب الشرعية عف المواطنيف العرب البدو بشكؿ خاص والمواطنيف ا
بيغف والبدء بحوار جدي مع السكاف -وأضاؼ  عدالة  أنو بداًل مف أف تقوـ الحكومة بإلغاء مخطط برافر

عمى أساس المخطط البديؿ الذي اقترحو المواطنيف العرب البدو لحؿ قضية القر  غير المعترؼ بيا وقضية 
 الحوار.ممكية األراضي في النقب، قررت الحكومة إغالؽ جميع أبواب 

وشدد عدالة أف مذكرة القانوف تفرض سياسة سمب وسيطرة، وتضع مصير المواطنيف البدو بيد موظفو 
حكومة يعمموف بموجب صالحيات إدارية ومف خالؿ سمب مطمؽ لمحقوؽ الدستورية لممجتمع البدوي 

 بالممكية والمسكف والمساواة والكرامة.
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 6/5/6023، 48عرب 
 

 ىقصىممسجد اشد الرحال ل إلىديار الفمسطينية يدعو المفتي العام لمقدس وال 37
دعا المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف، المواطنيف إلى شد الرحاؿ  :القدس المحتمة

إلى المسجد األقصى المبارؾ إلعماره والدفاع عنو، خاصة في ظؿ التيديدات األخيرة مف قبؿ المتطرفيف 
ادات اإلسرائيمية التي دعت إلى اقتحاـ المسجد وفرض السيادة اإلسرائيمية عميو إلقامة المستوطنيف والقي

. وحذر الشيخ حسيف في بياف صحفي، مف أف أفعاؿ المتطرفيف بدعـ سياسي مف أعمى  ىيكميـ المزعـو
مسجد المستويات وبحماية سمطات االحتالؿ زادت في الفترة األخيرة بشكؿ ممحوظ، ما يشكؿ خطرًا عمى ال

 األقصى المبارؾ.
 7/5/6023، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 شجرة ويدمر بئرين وشبكة كيرباء في الخميل 6000الحت ل يقتمع ا 38

جرفت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أمس عشرات الدونمات الزراعية المحاذية لجدار التوسع : عالء المشيراوي
 بئريف لممياه ودمرت شبكة الكيرباء .العنصري في بمدة بيت أوال غرب الخميؿ، وىدمت 

وقاؿ منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في البمدة، عيسى العممة، إف قوات االحتالؿ جرفت 
مف أشجار الزيتوف  1000دونمًا مف األراضي الزراعية في منطقتي الطوس وخمة العمقـ، واقتمعت  30نحو 

أف أربع جرافات برفقة العشرات مف ا ليات العسكرية كانت في المكاف،  والموزيات والعنب. وأضاؼ العممة،
 وىدمت بئري مياه.

 7/5/6023، االتحاد، أبو ظبي
 

   ةتظاىرة فمسطينية في نابمس تنديدًا بالعدوان عمى سوري 39
تظاىر عشرات الفمسطينييف في مدينة نابمس شمالي الضفة الغربية المحتمة، أمس، لمتنديد : )د .ب .أ(
 عمى سوريا.” اإلسرائيمي“بالعدواف 

ورفع المتظاىروف الذيف تجمعوا بدعوة مف مجموعات شبابية عمى المنتديات اإللكترونية األعالـ السورية 
، وطالب المتظاىروف بتدخؿ فوري ”جف ومستنكرعدواف مستي“والفتات تحتج عمى القصؼ، ووصفوه بأنو 

عمى الدوؿ العربية ومنعيا مف المزيد مف ” اإلسرائيمي“وجاد مف الدوؿ العربية واإلسالمية لوقؼ التمادي 
 التصعيد العسكري.          

 7/5/6023، الخميج، الشارقة
 

 رية الشرطة اإلسرائيمية تعتدي عمى متظاىرين ضد الغارات عمى سو الناصرة:  40
اعتدت قوة مف الشرطة اإلسرائيمية عمى متظاىريف في مدينة الناصرة تظاىروا : يو بي أي -القدس 

احتجاجًا عمى الغارات التي شنيا الطيراف اإلسرائيمي ضد أىداؼ في األراضي السورية خالؿ األياـ 
عند  عيف العذراء  في ووصمت قوة مف وحدة خاصة في الشرطة اإلسرائيمية إلى موقع التظاىرة،  الماضية.

الناصرة، والتي نظميا الحزب الشيوعي والجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، ودفع أفراد الشرطة عددًا مف 
 المتظاىريف واعتقمت اثنيف منيـ بادعاء رفع العمـ السوري.
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 7/5/6023، الحياة، لندن
 

  محممة باىثاث الخشبي إلى مصر شاحنةرائد فتوح: تصدير  42
قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي، فت  المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة  كـر أبو سالـ  اليـو : غزة

 (، ومف المقرر تصدير شاحنة محممة باألثاث الخشبي لجميورية مصر العربية.5|7الثالثاء )
:  إنو مف الم  360قرر دخوؿ وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة إدخاؿ البضائع إلى القطاع لػ  قدس برس  اليـو

والمساعدات، مف ضمنيـ عشريف شاحنة محممة   شاحنة محممة ببضائع لمقطاعيف التجاري والزراعي
بالحصمة لمقطاع التجاري الخاص وكميات مف اإلسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، 

 وسيتـ ضخ كميات محدودة مف غاز الطيي .
 7/5/6023قدس برس، 

 
 يستنكر االعتداء اإلسرائيمي عمى سورية اىردني وابمجمس الن 46

أعػػرب مجمػػس النػػواب عػػف إدانتػػو واسػػتنكاره لالعتػػداء اإلسػػرائيمي السػػافر عمػػى سػػورية، معتبػػرا  :الغػػد -عمػػاف 
 ذلؾ  انتياكا خطيرا لسيادة دولة شقيقة .

رض المنطقػة برمتيػا لممزيػد وأكد المجمس أف االعتداء  يزيد األوضاع المتأزمة في سػورية سػوءا وتعقيػدا، ويعػ
 مف الفوضى وعدـ األمف واالستقرار .

أمػػػس، أف تمػػػؾ االعتػػػداءات  تشػػػكؿ مخالفػػػة واضػػػحة لكػػػؿ المواثيػػػؽ  أصػػػدرهورأ  مجمػػػس النػػػواب، فػػػي بيػػػاف 
يتحمؿ المجتمع الدولي مسؤولياتو لمواجية الممارسات اإلسػرائيمية،  أفوالقوانيف الدولية ، مؤكدا عمى ضرورة 

 .متجاوزات المتكررة مف قبؿ إسرائيؿ عمى الشعب واألرض السوريةووضع حد ل
 7/5/6023الغد، عمان، 

 
 فاعميات حزبية وسياسية تدين الغطرسة اإلسرائيمية واعتداءىا عمى سوريةاىردن:  43

 .دانت فاعميات حزبية وسياسية االعتداءات اإلسرائيمية عمى سورية :الغد -عماف 
خواف المسمميف؛ الغارات الجوية اإلسرائيمية التي اسػتيدفت مواقػع فػي األراضػي دانت جماعة اإل ا،فمف جانبي

وشػػددت الجماعػػة فػػي بيػػاف ليػػا  السػػورية، مؤكػػدة رفضػػيا ألي تػػدخؿ أجنبػػي بكػػؿ أنواعػػو وأشػػكالو فػػي سػػورية.
ـ أمس، عمى حؽ الشعب السوري  المبتمى بحكامو ونظامو ، عمى حد تعبيرىا،  بالحرية واختيار حكامو ونظا

 حكمو .
كمػا داف الحػزب الشػػيوعي األردنػي  االعتػػداء السػافر لحكومػػة القتمػة والمجػرميف الصػػياينة فػي تػػؿ أبيػب، ومػػا 

 ارتكبتو آلة الحرب اليمجي اإلسرائيمية ضد سورية .
واستنكرت الجبية الوطنية لإلصالح، العػدواف اإلسػرائيمي الغػادر عمػى سػورية، مشػيرة إلػى أنػو وبغػض النظػر 

الؼ فػي الرؤيػا بػيف أبنػاء األمػة العربيػة فيمػا يتعمػؽ بمػا يجػري فػي سػورية مػف أحػداث مؤلمػة، فػإف عف االخت
 الحقيقة الكبر ، تبقى في كوف إسرائيؿ ىي العدو األوؿ لمعرب والمسمميف.

 7/5/6023الغد، عمان، 
 

 "إسرائيل"تتابع أوضاع اىسرى اىردنيين في  اىردنية" الخارجية" 44
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أكػػدت وزارة الخارجيػػة وشػػؤوف المغتػػربيف مواصػػمة الجيػػود مػػف خػػالؿ الػػوزارة والسػػفارة  :فىػػال العػػدوا -عمػػاف 
 عف جميع السجناء األردنييف في السجوف اإلسرائيمية. اإلفراجلضماف  أبيبفي تؿ  األردنية

تقػـو  الػوزارة أفأمػس   الرأي  إلىوأبمغ الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الخارجية وشؤوف المغتربيف صباح الرافعي 
 بمتابعة ممؼ األسر  األردنييف في السجوف اإلسرائيمية بصورة حثيثة.

وزارة الخارجيػػػة وشػػػؤوف  أمػػػاـاعتصػػػامًا  اإلسػػػرائيميةفػػػي السػػػجوف  األردنيػػػيفالسػػػجناء  أىػػػاليونفػػػذ عػػػدد مػػػف 
 عف جميع السجناء األردنييف. اإلفراجالمغتربيف أمس طالبوا خاللو الحكومة بتكثيؼ جيودىا لضماف 

مطالب  إلىجانب عدد مف المدراء في الوزارة  ىغالعاـ الوزارة محمد عمي الظاىر خالؿ لقائو  أميفتمع واس
 المعتصميف 
العػػػاـ خػػػالؿ اجتماعػػػو مػػػع وفػػػد يمثػػػؿ المعتصػػػميف الجيػػػود المتواصػػػمة التػػػي تبػػػذليا وزارة  األمػػػيفكمػػػا عػػػرض 

 السجناء األردنييف.عف جميع  اإلفراجلضماف  أبيبفي تؿ  األردنيةالخارجية والسفارة 
 7/5/6023الرأي، عمان، 

 
 المضربين اىردنيينمنع إدخال الممح والسوائل لألسرى االحت ل ي 45

ييػػػابنيفػػػيف عبػػػد اليػػػادي  - عمػػػاف إف إدارة السػػػجوف   فػػػداء قػػػاؿ فريػػػؽ دعػػػـ األسػػػر  اإلعالمػػػي : مجاىػػػد وا 
 عف الطعاـ بعد عزليـ. منعت إدخاؿ المم  والسوائؿ لألسر  األردنييف المضربيف اإلسرائيمية

مػػف  اإلسػػرائيميةفػػي السػػجوف  األسػػر وأضػػاؼ فػػي بيػػاف لػػو أمػػس أف إدارة السػػجوف تمنػػع حتػػى المحظػػة ممثػػؿ 
 االلتقاء باألسر  األردنييف المضربيف عف الطعاـ واالطمئناف عمى أوضاعيـ.

 7/5/6023الدستور، عمان، 
 

 تصل غزة  "4أنصار قافمة " 46
التػي تنظميػا لجنػة شػرياف الحيػاة   5  أنصػارقافمة  أمسقطاع غزة بعد ظير  إلىوصمت : الدستور - عماف

متضػػػامنا يحممػػػوف مسػػػاعدات عينيػػػة ونقديػػػة لػػػدعـ جيػػػود التنميػػػة فػػػي القطػػػاع  30األردنيػػػة بمشػػػاركة حػػػوالي 
 المحاصر منذ سنوات.

 7/5/6023الدستور، عمان، 
 

 ةالغارة اإلسرائيمية عمى سوريجنب ط يدين  47
تشػكؿ، فػي ىػذه  أداف النائػب وليػد جنػبالط الغػارة اإلسػرائيمية عمػى سػوريا، معتبػرا أنيػا : رضػانػذير  - بيروت

المحظػػة السياسػػية الحساسػػة بالػػذات، عنصػػر تعقيػػد إضػػافيا عمػػى مجريػػات األزمػػة السػػورية التػػي تتخػػذ أشػػكاال 
 . أكثر ضراوة يوما بعد يوـ

ممكػػػف أف يقػػػدـ ذريعػػػة جديػػػدة لمنظػػػاـ السػػػوري مػػػف ال ورأ  جنػػػبالط فػػػي موقفػػػو األسػػػبوعي أف ىػػػذا االعتػػػداء 
إللصاؽ تيمة العمالة لممعارضة بما يتماشى مع المغػة الخشػبية التػي لطالمػا ارتكػز عمييػا النظػاـ فػي تخوينػو 

ميمػا يكػف الموقػؼ مػف النظػاـ ومػا يقػوـ بػو، إال أف ذلػؾ ال يبػرر القصػؼ اإلسػرائيمي  ، مؤكػدا أنػو  لخصومو
 . لسوريا راىنا أو مستقبال

 7/5/6023الشرق اىوسط، لندن، 
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 غارات إسرائيمية وىمية جنوب لبنان 48
أمػػس غػػارات وىميػػة فػػي أجػػواء الجنػػوب المبنػػاني. وذكػػرت  اإلسػػرائيمينفػػذ الطيػػراف الحربػػي : كونػػا - بيػػروت

المقػػاتالت اإلسػػرائيمية شػػنت غػػارات وىميػػة مكثفػػة فػػي أجػػواء مدينػػة  أفالتقػػارير األمنيػػة الػػواردة مػػف الجنػػوب 
قمػػيـ التفػػاح ومرجعيػػوف والخيػػاـ فػػي القطػػاع الشػػرقي عمػػى عمػػو متوسػػط. وشػػيدت الحػػدود المبنانيػػة ال نبطيػػة وا 

 .اإلسرائيميبعد استنفار عسكري لمجيش   اليونيفيؿ دوريات مكثفة لمجيش المبناني و اإلسرائيمية

 7/5/6023البيان، دبي، 
 

 غزةقطاع نفقًا عمى حدود  676الجيش المصري يرصد  49
صرح مصدر عسكري مصري أف قوات حرس الحدود واالستخبارات الحربية المصرية في  :«الحياة» -لندف 

الفمسػطينية المحميػة أنػو « معػاً »نفقًا عمى الحدود مع قطاع غزة. وأوض  لوكالػة  176رف  تمكنت مف ضبط 
نفقػًا  18ى فتحػات نفقًا أخر ، وتسيطر القوات األمنية عمػ 95نفقًا منيا، كما يجر  تدمير  255جر  تدمير 

غالقيػا بالحجػارة. وأضػاؼ أف  يتعذر التعامؿ معيا بسبب وجودىػا أسػفؿ منػازؿ، وتػـ تشػديد الحراسػة عمييػا وا 
نفقػًا تػـ تػدميرىا سػابقًا وتمكػف أصػحابيا مػف اسػتعادة نشػاطيا، موضػحًا أف  237قوات الجيش رصدت أيضػًا 

 مف طريؽ الغمر بالمياه. 216ؽ المعدات ومنيا مجددًا مف طري 22رجاؿ األمف استطاعوا أف يدمروا 
 7/5/6023الحياة، لندن، 

 
 في الرد عمى العدوان اإلسرائيمي ب دهيؤكد حق  السوري وزير الخارجية 50

حؽ سورية  )د ب أ(: أكد نائب رئيس مجمس الوزراء وزير الخارجية والمغتربيف السوري وليد المعمـ  -دمشؽ
 . عمى العدواف اإلسرائيمي اإلجراميالمتأصؿ في القانوف الدولي بالرد 

مػع  ]أمس[وذكرت الوكالة السورية العربية لألنباء )سانا( أف تصري  المعمـ جاء خالؿ اتصاؿ ىػاتفي االثنػيف
سػػيرغي الفػػروؼ وزيػػر الخارجيػػة الروسػػي بحثػػا فيػػو األوضػػاع المتفجػػرة فػػي المنطقػػة إثػػر االعتػػداء اإلسػػرائيمي 

 عمى سورية صباح األحد.
العػػدواف يثبػػت مػػرة أخػػر  تػػورط إسػػرائيؿ ومػػف يػػدعميا فػػي الواليػػات  معمػػـ، خػػالؿ االتصػػاؿ، أف ىػػذا وأكػػد ال

المتحػػدة وأوروبػػا الغربيػػة فػػي سػػفؾ الػػدـ السػػوري ومنػػع التوصػػؿ إلػػى وقػػؼ العنػػؼ واإلرىػػاب بيػػدؼ إضػػعاؼ 
 . سورية والنيؿ مف مكانتيا إقميميا ودوليا

ار سػػػورية وعبػػػر عػػػف القمػػػؽ مػػػف خػػػرؽ سػػػيادتيا وحرمػػػة ومػػػف جانبػػػو أكػػػد الفػػػروؼ حػػػرص بػػػالده عمػػػى اسػػػتقر 
 واتفؽ الوزيراف في ختاـ محادثاتيما عمى متابعة االتصاالت لمواجية أي تطورات محتممة. أراضييا.

 7/5/6023القدس العربي، لندن، 
 

 إيرانية أسمحةفي سورية استيدفتا  اإلسرائيميتانتكون الغارتان  أنطيران تنفي  52
استيدفت مستودعات تحتوي عمى  اإلسرائيميةتكوف الطائرات  أف ]أمس[ االثنيف إيراف طيراف ػ ا ؼ ب: نفت

عمػػى موقعػػو  اإليرانػػيالحػػرس الثػػوري  أورد، فػػي غػػارتيف نفػػذتيما مػػؤخرا فػػي سػػورية، عمػػى مػػا إيرانيػػة أسػػمحة
 االلكتروني.
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الدعايػػة التػػي تقػػـو بيػػا   اإليرانيػػةالقػػوات المسػػمحة  أركػػافورفػػض الجنػػراؿ مسػػعود جزايػػري مسػػاعد رئػػيس ىيئػػة 
فػػي الغػػارات التػػي   اسػػتيدفت إيرانيػػة أسػػمحةمسػػتودعات  أفوالتػػي تؤكػػد  واإلسػػرائيميةالغربيػػة  اإلعػػالـوسػػائؿ 

 في سورية. اإلسرائيميشنيا الطيراف 
وىػذا النػوع مػف المعمومػات ىػو مػف ضػمف حػرب  إيرانيػة أسػمحة إلىالحكومة السورية ليست بحاجة   إفوقاؿ 

اسػػػتيدفت  الغػػػارة  أفكبيػػػر  إسػػػرائيميمسػػػؤوؿ  إعػػػالف إلػػػى إشػػػارةضػػػد سػػػورية، فػػػي   حػػػرب النفسػػػيةالدعايػػػة وال
 . مخصصة لحزب اهلل إيرانيةصواريخ 

 7/5/6023القدس العربي، لندن، 
 

 سوريةلسيادة  خطيراً  ىا انتياكاً وتعدّ  ةالسعودية تستنكر االعتداءات اإلسرائيمية عمى سوري 56
كرت السػػعودية االعتػػداءات اإلسػػرائيمية عمػػى األراضػػي السػػورية، ووصػػفتيا اسػػتن: «الشػػرؽ األوسػػط» - جػػدة
، وعػػدتيا انتياكػػا خطيػػرا لسػػيادة دولػػة عربيػػة، وحػػذرت مػػف تػػداعياتيا الخطيػػرة عمػػى أمػػف المنطقػػة «السػػافرة»بػػػ

 واستقرارىا.
بف عبد جاء ذلؾ ضمف جمسة مجمس الوزراء التي عقدت في قصر السالـ بجدة أمس برئاسة األمير سمماف 

العزيػػػز ولػػػي العيػػػد نائػػػب رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء وزيػػػر الػػػدفاع، حيػػػث أعػػػرب المجمػػػس عػػػف القمػػػؽ البػػػالغ إزاء 
، داعيػػػػا مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولي لمتحػػػػرؾ العاجػػػػؿ لوقػػػػؼ االعتػػػػداءات يةاسػػػػتمرار تػػػػدىور األوضػػػػاع فػػػػي سػػػػور 

 اإلسرائيمية عمى األراضي السورية وعدـ تكرارىا.
 7/5/6023الشرق اىوسط، لندن، 

 
 ةعمى سوري اعتدائيابعد  "إسرائيل" حممة ضدّ  بتبني يمرسالرئيس  يطالب المصري" الوفد" 53

مػؤخًرا، وأكػد عبػد اهلل المغػاز  المتحػدث  ةأداف حػزب الوفػد الحػرب اإلسػرائيمية عمػى سػوري: كتب أميف صػال 
 إسرائيمي في الدوؿ العربية.تدخؿ  أيباسـ الحزب أف الحزب يرفض 

حممػة كبػر  ضػد  بتبنػيتصػريحات لػػ اليـو السػابع ، الػرئيس محمػد مرسػى  فػيسـ الحػزب وطالب المتحدث با
تأـز الصراع مما قد يػؤد  إلػى  فياألمـ المتحدة نتيجة انتياكيا لسياسات دولة أخر  والتسبب  في  إسرائيؿ 

 .ةعمى سوري اإلسرائيميحرب إقميمية، مطالًبا أف يكوف لمصر موقؼ قو  وحاسـ ضد االعتداء 
 7/5/6023اليوم السابع، مصر، 

 
 العربيةويطالب بتحرك من الجامعة  ةحزب مصر القوية يدين الغارات اإلسرائيمية عمى سوري 54

، وأداف الحػزب يةأصػدر حػزب مصػر القويػة، بيانػا انتقػد فيػو الغػارات اإلسػرائيمية عمػى سػور  :ىاني بػدر الػديف
ر األسػػد الػػذي يسػػتيدؼ مواطنيػػو بينمػػا لػػـ يطمػػؽ تمػػؾ الغػػارات مشػػددا فػػي نفػػس الوقػػت عمػػى إجػػراـ نظػػاـ بشػػا

رصاصػػػة واحػػػدة ضػػػد العػػػدو الصػػػييوني الػػػذي يحتػػػؿ األراضػػػي السػػػورية، وطالػػػب الحػػػزب الجامعػػػة العربيػػػة 
 بالتحرؾ السريع.

وقػػػاؿ الحػػػزب فػػػي بيانػػػو  إف الكيػػػاف الصػػػييوني الػػػذي يضػػػع نفسػػػو فػػػوؽ كػػػؿ القػػػوانيف واألعػػػراؼ اعتػػػاد عمػػػى 
ا اليوـ إال امتدادا لسمسمة مف األعماؿ الحقيرة التي ترعاىػا وتػدافع عنيػا اإلدارة إجرامو، ولـ يكف قصؼ سوري

 األمريكية .
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بالنسبة لنا ىػي الشػعب السػوري، وال نتػألـ إال لتػألـ ىػذا الشػعب الشػقيؽ واسػتباحة  ةوأضاؼ الحزب  إف سوري
 أراضيو وقصؼ مقدراتو .

 6/5/6023اىىرام، القاىرة، 
 

 ي يبث مقابمة مع "ناشط" سوري.. والجيش الحر: ال ع قة لو بناالتمفزيون اإلسرائيم 55
مقابمة مع مف قاؿ انو ناشط فػي  اإلسرائيميآماؿ شحادة: بث التمفزيوف  - الحياة ، القدس المحتمة  -بيروت 

، فػػي حػػيف أكػػد األحػػد أمػػسعمػػى دمشػػؽ فجػػر  اإلسػػرائيميةالثػػورة السػػورية مػػف حمػػص رحػػب فييػػا بػػػ الضربة  
 ال عالقة  لشخص يدعي حسف الرستناوي  أفلمجيش السوري الحر لؤي المقداد  واإلعالميسياسي المنسؽ ال

 بالجيش الحر.
يتحػدث معػو،  إسػرائيميامراسػؿ  أف، معرفتػو اإلسػرائيميوأكد  المتمرد ، كما وصػفتو القنػاة الثانيػة فػي التمفزيػوف 
المقػداد،  أوضػ مػف جيتػو،  ي تعنػي  سػالـ  بالعربيػة.منييًا مقابمتو بتوديع المراسؿ بكممة  شالوـ  العبرية والتػ

ويػػدعى حسػػف  اإلسػػرائيميةعبػػر حسػػابو الشخصػػي عمػػى  فايسػػبوؾ ، أف  الشػػخص الػػذي قػػاـ باالتصػػاؿ بالقنػػاة 
عمى رفعيا لمعنويات الجيش السػوري الحػر ومػدعيًا انػو نػاطؽ باسػـ الجػيش  إسرائيؿالرستناوي مرحبًا وشاكرًا 
 مف بعيد بالجيش الحر . أوريب الحر ال عالقة لو مف ق

 7/5/6023الحياة، لندن، 
 

 عمى دمشق باليجوم اإلسرائيمييندد االئت ف الوطني السوري  56
ندد االئتالؼ الوطني السػوري بػاليجـو اإلسػرائيمي عمػى مركػز البحػوث العمميػة : «الشرؽ األوسط» - بيروت

د المسػػؤولية الكاممػػة عػػف إضػػعاؼ الجػػيش فػػي جمرايػػا قػػرب دمشػػؽ، وحمػػؿ نظػػاـ الػػرئيس السػػوري بشػػار األسػػ
 . جره إلى معركة ضد الشعب السوري السوري عبر 

  .حالة تخبطالسوري في النظاـ  واعتبر االئتالؼ، في بياف، أف 
 7/5/6023الشرق اىوسط، لندن، 

 
 "االعتراف بإسرائيل دولة ييودية"واشنطن تحاول إقناع الجامعة العربية بـ ":معاريف" 57

اإلسرائيمية أف اإلدارة األميركية تعمؿ عمى إقناع أعضػاء « معاريؼ»كشفت صحيفة : سما –حتمة القدس الم
الجامعة العربيػة بػإعالف االعتػراؼ بدولػة ييوديػة، وذلػؾ بعػد أف أعمنػت الجامعػة قبوليػا مبػدأ تبػادؿ األراضػي 

عػػػػة العربيػػػػة عمقػػػػًا األميػػػػركييف يػػػػأمموف فػػػػي أف تحقػػػػؽ مظمػػػػة الجام أف. وأضػػػػافت 2967بالنسػػػػبة إلػػػػى حػػػػدود 
سرائيؿ عمى حد سواء، وبيذا الشكؿ سػيكوف ممكنػًا إقنػاع الطػرفيف  استراتيجيًا واف تعزز موقؼ الفمسطينييف وا 

وتبػػادؿ األراضػػي مػػف جيػػة، واالعتػػراؼ  2967باسػػتئناؼ المفاوضػػات عمػػى أسػػاس الشػػرطيف: خطػػوط عػػاـ 
 بدولة ييودية مف جية أخر .

اعتػػراؼ عربػػي »وقػػؼ الجامعػػة العربيػػة يمكػػف أف يصػػب  نافػػذة الفػػرص لػػػووفػػؽ مصػػدر إسػػرائيمي كبيػػر، فػػإف م
وأضاؼ أف كيري يفيػـ بػأف اعترافػًا عربيػًا عامػًا بإسػرائيؿ كدولػة ييوديػة يمكنػو «. عاـ بإسرائيؿ كدولة ييودية

اقناعػو باسػػتئناؼ المفاوضػات مػػع »التػػي تسػمؽ عمييػا رئػػيس الػوزراء بنيػػاميف نتانيػاىو و « ينشػر الشػجرة»أف 
 «.الفمسطينييف
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ونقمػػت الصػػحيفة عػػف تقريػػر لقسػػـ االسػػتخبارات والبحػػوث فػػي وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية قولػػو إف بيػػاف رئػػيس 
الػػػوزراء القطػػػري ال يعكػػػس تغييػػػرًا رسػػػميًا فػػػي مبػػػادرة السػػػالـ العربيػػػة، ألف األمػػػر ال يمكػػػف أف يتقػػػرر إال فػػػي 

حاتو في واشنطف تعكس رغبة في إبداء المرونػة تجػاه اجتماع الجامعة العربية بكامؿ أعضائيا، بؿ إف تصري
كيري والمساعدة في جيػوده السػتئناؼ المفاوضػات، وىػي خطػوة ترمػي إلػى تعزيػز موقػؼ الفمسػطينييف ومػن  

 الظير لمرئيس محمود عباس.
 7/5/6023الحياة، لندن، 

 
 قصفت دمشق بتنسيق مع واشنطن وىجماتيا ستتواصل "إسرائيل" ":القدس" 58

، يػػػـو االثنػػػيف: القػػػدس دوت كػػػوـ، مػػػف سػػػعيد عريقػػػات -واشػػػنطف أف إدارة  ]أمػػػس[ عممػػػت القػػػدس دوت كػػػـو
الػػرئيس أوبامػػا، وافقػػت بعػػد تػػردد أولػػي، عمػػى الخطػػة اإلسػػرائيمية، لقصػػؼ منػػاطؽ عػػدة فػػي العمػػؽ السػػوري، 

ة  وذلػؾ فػي األسبوع الماضي بعد تبدد الذرائع لمقياـ بقصؼ أمريكي مباشػر، لشػبكة الػدفاعات الجويػة السػوري
أعقػػاب فشػػؿ الواليػػات المتحػػدة وحمفائيػػا، الصػػاؽ تيمػػة اسػػتخداـ النظػػاـ السػػوري ألسػػمحة كيماويػػة، وتػػدىور 
قضػػية االتيػػاـ باسػػتخداـ ىػػذه األسػػمحة ضػػد النظػػاـ بشػػكؿ دامػػغ، بمػػا يسػػم  لمػػرئيس أوبامػػا بػػالقوؿ جزمػػًا إف 

 ياسػػػتخباراتشػػػر  بحسػػػب مصػػػدر سػػػورية تجػػػاوزت الخػػػط األحمػػػر، الػػػذي وضػػػعو لتبريػػػر تػػػدخؿ أمريكػػػي مبا
ويؤكػد المصػدر  مػػف المسػتحيؿ أف تقػـو إسػػرائيؿ بقصػؼ سػورية دوف أخػػذ  .مخضػـر فػي العاصػمة األمريكيػػة

 موافقة أمريكية، لما لذلؾ مف مضاعفات وتداعيات خطيرة عمى المنطقة، قػد تػزج بيػا بحػرب إقميميػة مػدمرة .
عدة في األسػابيع األخيػرة، مػف داخػؿ دائرتػو الضػيقة، ويقوؿ المصدر:  إف الرئيس أوباما واجو ضغوط متصا

ومف الكونجرس، ومف مراكز الفكػر واألبحػاث، ووسػائؿ اإلعػالـ، وحمفائػو فػي حمػؼ األطمسػي، لتنفيػذ الخطػة 
المعدة لتدمير الدفاعات الجوية السورية، وخمؽ مناطؽ مالذ آمنة فػي الحػدود مػع تركيػا فػي الشػماؿ، واألردف 

ضػػػة السػػػورية، وتسػػػميحيا وتػػػدريبيا فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ، كمنػػػاطؽ انقضػػػاض عمػػػى قػػػوات فػػػي الجنػػػوب، لممعار 
 النظاـ، ولكنو في نياية األمر رفض التدخؿ المباشر .

ويعػػارض كػػؿ مػػف تشػػاؾ ىيجػػؿ، وزيػػر الػػدفاع األمريكػػي، وجػػوف كيػػري، وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي، أي تػػورط 
دعاءات بمجوء النظاـ السوري الستخداـ األسمحة أمريكي في سورية بأي درجة، خاصة في أعقاب بطالف اإل

ويعتقد خبراء واشنطف، أف األياـ واألسابيع القادمة، ستشيد ارتفاعًا متصاعدًا في اليجمات الجوية  .الكيماوية
اإلسرائيمية عمى مواقع مختمفة في سورية، تحت ذريعة ضرب أسمحة وصواريخ متطورة في طريقيا إلى حزب 

 .اهلل المبناني
 7/5/6023لقدس، القدس، ا

 
 الفمسطينيةمميون يورو لرواتب موظفي السمطة  60بـاالتحاد اىوروبي  من منحة 59

مميػػوف يػػورو لصػػال  دفػػع رواتػػب ومخصصػػات  10بنحػػو  أمػػسسػػاىـ االتحػػاد األوروبػػي : «الحيػػاة» -لنػػدف 
لضػػفة الغربيػػة موظػػؼ حكػػومي ومتقاعػػد فمسػػطيني فػػي ا ألػػؼ 76التقاعػػد لمشػػير الماضػػي يسػػتفيد منيػػا نحػػو 

التابعة لممفوضية األوروبية ممولة مف المفوضية « بيغاس»وقطاع غزة. وىذه المساىمة التي تسير عبر آلية 
 مميوف يورو(. 0.7مميوف يورو( ومف حكومة لوكسمبورغ ) 29.3)نحو  األوروبية

 األوروبػػيتحػػاد اال أفراتػػر قولػػو فػػي بيػػاف -جػػوف غػػات  األوروبػػيعػػف ممثػػؿ االتحػػاد « معػػا»ونقمػػت وكالػػة 
مسػاىمة  أفمفمسػطينييف، مؤكػدًا األساسية ليستمر بدعـ السمطة الفمسطينية مف أجؿ أف تقوـ بتمبية الحاجات 
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الطػػرؽ العمميػػة لضػػماف تػػوفير الخػػدمات  إحػػد االتحػػاد لصػػال  دفعػػات الرواتػػب ومخصصػػات التقاعػػد ىػػي 
فقػط، مضػيفًا  األمواؿالسمطة ليس ضخ  إلى األوروبيالدعـ المالي المباشر مف االتحاد  أفالعامة. وأضاؼ 

 إصػػالحاتبنػػاء المؤسسػػات، وانػػو تػػـ تصػػميـ جيػػود االتحػػاد فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ  إطػػاربػػرامج االتحػػاد فػػي  أف
 حقيقية عمى األرض.

 7/5/6023الحياة، لندن، 

 
 الوضع في سورية مع نتنياىو مكالمة ىاتفيةالرئيس الروسي يناقش ب 60

محادثػات عبػر  أجػر الػرئيس الروسػي فالديميػر بػوتيف  أف ]أمػس[ يف االثنػيفالكػرمم أعمػفموسػكو ػ ا ؼ ب: 
 إسػػػرائيؿشػػنت  أف، بعػػػد ةلمناقشػػػة الوضػػع فػػػي سػػوري نتنيػػاىوبنيػػػاميف  اإلسػػرائيمياليػػاتؼ مػػػع رئػػيس الػػػوزراء 

 األنبػػاءىجمػػات داخػػؿ ىػػذا البمػػد. وقػػاؿ ديمتػػري بيسػػكوؼ المتحػػدث باسػػـ الرئاسػػة الروسػػية فػػي بيػػاف لوكػػاالت 
 . بحثا الوضع في المنطقة والوضع في سورية  ونتنياىوبوتيف  أفوسية الر 

قػػرب دمشػػؽ  اإلسػػرائيميةاثػػر اليجمػػات   قمقػػة جػػدا وكانػػت وزارة الخارجيػػة الروسػػية قالػػت فػػي وقػػت سػػابؽ انيػػا 
 تصعيد التوتر في المنطقة. إلىقد تؤدي  أنيامعتبرة 

ة المسػػمحة يزيػػد بشػػكؿ كبيػػر مػػف مخػػاطر ظيػػور بػػؤر زيػػادة المواجيػػ  أفوقالػػت الخارجيػػة الروسػػية فػػي بيػػاف 
 في البمداف المجاورة لسورية وخصوصا في لبناف.  توتر

 7/5/6023القدس العربي، لندن، 

 
 دعمًا لعممية الس م نتنياىوالصين مستعدة لتييئة لقاء بين عباس و  62

محمػػود عبػػاس خػػالؿ  أعمنػػت الصػػيف فػػي أعقػػاب المقػػاء بػػيف رئيسػػيا شػػي جينبنػػغ والػػرئيس :أ ؼ ب -بكػػيف 
زيارتػػػو بكػػػيف أمػػػس والتػػػي تسػػػتمر ثالثػػػة أيػػػاـ، اسػػػتعدادىا لتييئػػػة الظػػػروؼ لمقػػػاء بػػػيف عبػػػاس ورئػػػيس الػػػوزراء 

 .نتنياىواإلسرائيمي الزائر بنياميف 
الروسػػػية تصػػريحات النػػػاطؽ باسػػـ وزارة الخارجيػػػة الصػػػينية عػػف اسػػػتعداد بػػػالده « إيتػػار تػػػاس»ونقمػػت وكالػػػة 

ؿ عقد لقاء بيف عباس ونتانياىو. ووصؼ اإلعالـ الصيني الرسمي زيارة عباس بأنيا لتييئة الظروؼ مف أج
 «.زيارة رسمية»بأنيا  نتنياىوزيارة دولة، فيما وصؼ مسؤولوف زيارة 

حػافظ عمػى »وقاؿ الرئيس الصػيني لنظيػره الفمسػطيني عقػب اسػتقباؿ عسػكري أمػاـ قاعػة الشػعب الكبػر  إنػو 
بنػػػاء بمػػػد، وىػػػو مػػػا لقػػػي احترامػػػًا ودعمػػػًا واسػػػعيف مػػػف الشػػػعب »وسػػػاعد عمػػػى ، «خيػػػار السػػػالـ االسػػػتراتيجي
 «.الفمسطيني والمجتمع الدولي

ووقػػػع الجانبػػػاف اتفاقػػػات فػػػي شػػػأف التعػػػاوف االقتصػػػادي الفنػػػي والتبػػػادؿ الثقػػػافي، إال أنػػػو لػػػـ يػػػتـ الكشػػػؼ عػػػف 
 تفاصيؿ تمؾ االتفاقات.

 7/5/6023الحياة، لندن، 
 

 غير مبرر ةعمى سوري اإلسرائيمي : اليجوميمركز أبحاث كند 66
إف اليجػـو  ،6/5/1023االثنػيف  تقريػر أصػدره يػوـ فػي الكنػديقاؿ مركػز أبحػاث العولمػة : كتبت فاتف خميؿ

، لػـ يعػد لػو مػا يبػرره.. جػاء ىػذا التقريػر عمػى خمفيػة مػا أعمنتػو كػارال ةالمدعوـ أميركيا عمى سػوري اإلسرائيمي
، بشػػأف اتيػػاـ المعارضػػة ةسػػوري فػػيانتياكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف  فػػيوليػػة ديػػؿ بػػونتى، عضػػو لجنػػة التحقيػػؽ الد
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بشػػار  السػوريالمنػاطؽ الخاضػػعة لنفػوذ نظػاـ الػػرئيس  فػيالسػورية المسػمحة باسػػتخداـ غػاز األعصػاب السػػاـ 
 األسد.

 6/5/6023اليوم السابع، مصر، 
 

 ي عوضالدولية تدعو السمطة الفمسطينية لإلفراج عن الصحف اإلنسانأصدقاء منظمة  63
خدمػة قػدس بػرس: حثػت منظمػة أصػدقاء اإلنسػاف الدوليػة رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس  -فيينا  

ورئيس حكومة تسيير األعماؿ في راـ اهلل سالـ فياض، عمػى إطػالؽ سػراح الصػحافي الفمسػطيني، المضػرب 
التاسػػع عشػػر مػػف شػػير  عػػف الطعػػاـ، محمػػد عػػوض، والػػذي قامػػت األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية باعتقالػػو فػػي

 شباط )فبراير( الماضي.
( وتمقػػت  قػػدس بػػرس  نسػػخة عنػػو:  إف اعتقػػاؿ محمػػد 5|6وقالػػت المنظمػػة فػػي بيػػاف أصػػدرتو يػػـو االثنػػيف )

عامػػػًا( مػػػف بػػػدرس قضػػػاء راـ اهلل، الصػػػحافي فػػػي وكالػػػة رامسػػػات لإلنتػػػاج اإلعالمػػػي،  15شػػػكري عػػػوض )
ألمػػف الوقػػائي فػػي منطقػػػة بيتونيػػا بالضػػفة الغربيػػة؛ مػػف قبػػػؿ واحتجػػازه بػػدوف مبػػرر فػػي المقػػر العػػػاـ لجيػػاز ا
 السمطة الفمسطينية، يمثؿ عماًل تعسفيًا بحقو .

وطالبت المجموعة الحقوقية ومقرىا فيينا السمطة الفمسطينية بضرورة معاممة عوض حسب نصوص القانوف، 
قارير الحقوقية عف المعاممة بما يضمف عدـ تعرضو ألي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي. وأكدت أف  تواتر الت

السيئة لمسجناء، المصحوبة بأساليب تنكيؿ في مراكز اإلحتجاز والتحقيؽ التابعة لمسمطة الفمسطينية منذ عاـ 
، تثيػػر لػػػدييا مخػػػاوؼ مػػػف احتمػػػاؿ تعػػػرض الصػػحافي المعتقػػػؿ لإلسػػػاءة والتعػػػذيب وكػػػذلؾ قمقيػػػا عمػػػى 2993
 حياتو .

ألسباب سياسية ثالث مرات أخر  لد  األجيزة األمنيػة التابعػة  يشار إلى أف الصحافي محمد عوض اعتقؿ
شػػيرًا فػػي مراكػز االحتجػػاز، وتعػػرض لمتعػػذيب  22لمسػمطة الفمسػػطينية فػػي السػابؽ، أمضػػى خالليػػا أكثػػر مػف 

 عمى أيدي المحققيف.
 6/5/6023قدس برس، 

 
 صياغة اىولويات إعادةحماس..  64

 مؤمف بسيسو
ثة تشّدىا في مسارات مختمفة في غمػرة التحػديات العاصػفة التػي تفرضػيا تتوزع حركة حماس بيف جواذب ثال

المرحمة الراىنة، مػا أقحػـ السػاحة الفمسػطينية فػي أتػوف مرحمػة ارتبػاؾ إسػتراتيجي، وخصوصػا فػي ظػؿ الفػراغ 
اليائؿ الذي خّمفتو حركة فت  بفعؿ فشؿ مشروعيا الوطني، في وقت كاف ُيفترض فيػو مػن  األولويػة المطمقػة 

نفػاذ مرحمػة التحػرر الػوطني ومتطمباتيػا المختمفػة بعيػػدا عػف اخػتالط االتجاىػات والمسػارات الػذي باعػد بػػيف إل
 الفمسطينييف وبيف ىدؼ التحرير المنشود.

وىكػػذا، فػػإف حركػػة حمػػاس التػػي تتطمػػع إلػػى قيػػادة المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني تجػػد نفسػػيا مجبػػرة اليػػـو عمػػى 
تفكيرىػا اإلسػتراتيجي بعيػدا عػف تشػتت االجتيػادات والخيػارات المتحركػة التػي إعادة صياغة أولوياتيػا وأنمػاط 

 أربكت اتجاىات البوصمة الوطنية الفمسطينية طيمة المرحمة الماضية.
 

 اتجاىات ث ثة



 
 
 

 

 

           30ص                                    6856العدد:                7/5/6023الث ثاء  التاريخ:

الجذب األوؿ يشّد حماس في اتجاه أصميا وجذورىا ومنابتيا كحركة إسالمية انطمقت مف أجؿ تغيير الواقػع، 
واألخالؽ الدينية، واستئناؼ الحياة اإلسالمية في المجتمع. أما الجذب الثاني فيشّدىا في اتجاه وتكريس القيـ 

مواكبػػة المتغيػػرات السياسػػية التػػي طػػرأت عمػػى المعادلػػة الفمسػػطينية الداخميػػة عبػػر انخػػراط حركػػة حمػػاس فػػي 
مسطيني مف أوسع بواباتو، وما تال المشيد االنتخابي وفوزىا باألغمبية البرلمانية واقتحاميا لمنظاـ السياسي الف

ذلؾ مف تشكيؿ حكومة منفردة وأخر  وحدوية وغير ذلؾ مف تجميات العمؿ السياسي الػذي اكتسػى بالصػبغة 
الرسػػمية، ومػػا اقتضػػاه ذلػػؾ مػػف حػػرص عمػػى التيدئػػة مػػع االحػػتالؿ لصػػال  الحفػػاظ عمػػى البنػػاء والمنظومػػة 

 السمطوية.
ب ومبررات النشأة واالنطالؽ وطنيا، وينحاز بيػا إلػى الوفػاء لمقتضػيات بينما يشّدىا الجذب األخير إلى أسبا

مرحمة التحرر الوطني مف االحتالؿ التي تعطي األولويػة المطمقػة لمسػار المقاومػة والكفػاح حتػى نيػؿ الحريػة 
 ودحر االحتالؿ.

االتجاىػات الناظمػة  واقع الحاؿ أف اتسػاع الوعػاء التنظيمػي لمحركػة اإلسػالمية الفمسػطينية قػد أسػيـ فػي تعػدد
لتفكيرىػػا اإلسػػتراتيجي، وخصوصػػا فػػي السػػنوات األخيػػرة التػػي تمػػت االنخػػراط فػػي النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني 
وبنى ومؤسسات السمطة الفمسطينية، ما أوقع الحركة في أتوف مرحمة رمادية ذات خيارات متحركة بعيدا عف 

 الحسـ اإلستراتيجي.
كاف تحديد خيار أو اتجػاه إسػتراتيجي وحيػد بمعػزؿ عػف الخيػاريف واالتجػاىيف قد يكوف مف الخّفة والسذاجة بم

ا خريف، وذلؾ بحكػـ الواقػع الفمسػطيني كثيػر التشػابؾ والتعقيػد، ومػا أرسػتو المعادلػة الفمسػطينية الداخميػة مػف 
عف سيرورة إفرازات مؤثرة خالؿ المرحمة الماضية يستحيؿ كشطيا بجرة قمـ أو تجاوزىا برغبة مجردة معزولة 

 األحداث وسياقات الواقع.
نزوعػػا نحػػو تحديػػد األولويػػة األكثػػر إلحاحػػا  -فػػي المقابػػؿ–لكػػف مقتضػػيات المرحمػػة واعتبػػارات الواقػػع تفػػرض 

التػػي تتوافػػؽ مػػع المصػػمحة الوطنيػػة العميػػا لمشػػعب الفمسػػطيني وقضػػيتو، والمصػػمحة العميػػا لحركػػة حمػػاس فػػي 
خػػريف وتكييفيمػػا قػػدر اإلمكػػاف وفػػؽ مقتضػػيات األولويػػة األكثػػر ذات الوقػػت، وضػػماف تطويػػع االتجػػاىيف ا 

 إلحاحا دوف إخالؿ أو ارتباؾ.
وال جداؿ فػي أف أولويػة التحػرر الػوطني ينبغػي أف تحتػؿ موقعيػا المتقػدـ عمػى السػاحة الفمسػطينية، وأف ُيفػرد 

عادة  صياغة الواقع الفمسطيني مف ليا مف الرؤ  وا ليات الكفيمة بإعادة ترتيب البيت الفمسطيني الداخمي، وا 
 جديد بما ينسجـ مع ىذه األولوية ومقتضياتيا الكبر .

لـ يأِت تشتت الخيارات واالتجاىات الوطنية فػي إطػار التفكيػر اإلسػتراتيجي لحركػة حمػاس إال بثمػار مشػوىة 
سػػة ونتػػائج عكسػػية تجمػػت فػػي قػػرارات غريبػػة وسػػموكيات قاسػػية عمػػى المسػػتو  االجتمػػاعي مػػف جيػػة، وممار 

سياسػػية دارت فػػي فمػػؾ واقػػع موبػػوء وىياكػػؿ خربػػة، وتغولػػت فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف عمػػى ضػػرورات اسػػتمرار 
 الفعؿ الكفاحي المقاوـ مف جية أخر .

يصعب أو يستحيؿ الجمع بيف مفاعيػؿ االتجاىػات الثالثػة فػي قالػب واحػد، فقػد رأينػا كيػؼ يمكػف لحممػة ذات 
مية في غزة أف تضر باألسيـ الشعبية لمحركة، وتثير انتقاد العديد مف صفة قيمية وأخالقية تقودىا وزارة الداخ

الشرائ  المجتمعية في ىذه المرحمة التي يطغى فييا االحتالؿ، في وقت ُيفترض أف تكوف فيو األكثر حرصػا 
 عمى تحشيد كافة الشرائ  المجتمعية دوف استثناء في معركة التحرر الوطني ضد االحتالؿ.
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يمكف لإلفراط في التمسؾ بالكياف السمطوي واالستغراؽ في دوامة العمؿ السياسي أف يحّد مػف كما رأينا كيؼ 
الجيد المقاوـ، ويقصره عمى البعد الدفاعي، في وقت ُيفتػرض فيػو تطػوير كافػة أشػكاؿ وآليػات العمػؿ المقػاوـ 

 ضد االحتالؿ.
 

 واقع مرتبك
تباكػػا إسػػتراتيجيا، واخػػتالال فػػي القػػدرة عمػػى ضػػبط تأسيسػػا عمػػى ذلػػؾ، عاشػػت السػػاحة الفمسػػطينية الداخميػػة ار 

البوصػمة الوطنيػة فػي اتجػاه ىػدؼ التحريػػر المنشػود. وحػيف نػدرؾ حجػـ الفػػراغ اليائػؿ الػذي تركتػو حركػة فػػت  
عمػػػػى سػػػػاحة العمػػػػؿ الػػػػوطني الفمسػػػػطيني إثػػػػر انكفػػػػاء مشػػػػروعيا الػػػػوطني الػػػػذي نافحػػػػت عنػػػػو طيمػػػػة العقػػػػديف 

إدراؾ  -حينيػا–مسطينية عف مؿء الفراغ وتصّدر المشيد الػوطني، يمكػف الماضييف، وعجز بقية الفصائؿ الف
 حجـ المأزؽ الذي تتخبط فيو الساحة الفمسطينية ىذه األياـ.

لقػػد عجػػزت الفصػػائؿ الفمسػػطينية عػػف تقػػديـ نمػػوذج قيػػادي بػػديؿ يتػػولى طػػّي صػػفحة المرحمػػة الماضػػية بكػػؿ 
مع متطمبات مرحمة التحرر الوطني بمعزؿ عف النوازع نواقصيا وسمبياتيا، وخمؽ آليات وطنية جديدة تنسجـ 

الفصػػائمية واألجنػػدة السياسػػية التػػي حرفػػت المسػػار الػػوطني الفمسػػطيني عػػف أىدافػػو الحقيقيػػة، وخصوصػػا فػػي 
طػػارات تتعػػاطي مػػع االحػػتالؿ وتحمػػي كيانػػو  مرحمػػة تشػػكيؿ السػػمطة الفمسػػطينية التػػي خمقػػت نظامػػا وىياكػػؿ وا 

 رض الفمسطينية.وتقر بشرعية وجوده عمى األ
تبعا لذلؾ، تاىت بوصمة التحرير في خضـ االجتيادات الوطنية التي أنتجت رؤ  متعددة تعاطت مػع الواقػع 
االحتاللػػي ب ليػػات غيػػر مناسػػبة مػػف خػػالؿ االنخػػراط فػػي نظػػاـ سياسػػي محكػػـو بقواعػػد أوسػػمو، مػػا أثمػػر عػػف 

ي دوامة مف اإلشػكاليات التكتيكيػة والمعوقػات إطالة أمد مرحمة التحرر الوطني بدال مف تقصيرىا، والدخوؿ ف
 اإلستراتيجية عقب تقمد حماس زماـ العمؿ الحكومي وتحمؿ المسؤولية عف مصائر الناس وحياة المجتمع.

كػؿ ذلػؾ، جعػػؿ كمفػة الحفػاظ عمػػى كيػاف السػػمطة التػي أنتجتيػا أوسػػمو، وحاولػت حمػاس إعػػادة صػياغة دورىػػا 
ى خػػط المعادلػػة الفمسػػطينية عناصػػر ومتغيػػرات جديػػدة قيػػدت حمػػاس وظيفيػػا، باىظػػة الػػثمف، فقػػد دخمػػت عمػػ

وأثقمت كاىميا وحّدت مف قدرتيا عمى إنجاز مشروعيا الوطني، وأنيكت مخزوف قواىػا فػي صػراعات داخميػة 
عقيمة، واستنزفت فكرىا في االنشغاؿ في كيفية تأميف احتياجات المجتمع الفمسطيني، في وقت كاف يفتػرض 

 صوب أشواط أوسع في إطار مسيرة التحرر مف االحتالؿ.فيو حّث الخطى 
لػـ يكػف واضػحا مػػف قبػؿ أف الحركػة قػد تبمػػغ شػوطا بعيػدا فػػي سػياؽ اسػتغراقيا فػي العمػػؿ السياسػي، وأنيػا قػػد 
تفقد التوازف المطموب بيف السياسة والمقاومة فػي يػوـ مػف األيػاـ، إذ لعػب ضػعؼ الخبػرة السياسػية لػدييا دورا 

القدرة عمى إنضاج تقديرات إستراتيجية تحمي مف تشعبات المرحمة وتحػديات الواقػع، وتشػّد ىاما في إضعاؼ 
الحركة في اتجاه التحرر الوطني كاتجاه رئيس ومحور ارتكػاز أسػاس دوف إغفػاؿ لمتطمبػات العمػؿ السياسػي 

 وتكتيكاتو المعروفة.
اطؼ لمثمػػار، لكػػف الفػػرؽ أوسػػع مػػا ال يمكػػف تصػػور مسػػيرة تحػػرر وطنػػي ال يظمميػػا العمػػؿ السياسػػي الجػػاد القػػ

يكوف بيف مسيرة تحرر وطني ذات أولوية وأقؿ تأثرا باالعتبارات والقيود السياسية الضارة، وبيف مسيرة تحرر 
 وطني متعثرة ومثقمة بيمـو وأعباء السياسة وتحديات الحفاظ عمى السمطة والمجتمع.

إلػػى المرتبػػة الثانيػػة بعػػد الخيػػار السياسػػي، واكتسػػت فػػي غمػػرة المرحمػػة الراىنػػة تراجػػع خيػػار المقاومػػة قسػػريا 
التعقيػػدات جوانػػب المرحمػػة وتفاصػػيؿ الواقػػع، وطفػػت إلػػى السػػط  أمػػراض سياسػػية واجتماعيػػة وتربويػػة خطيػػرة 

 أضافت إلى المشيد الوطني الفمسطيني الراىف مزيدا مف التشتت والتعقيد فوؽ تشتتو وتعقيداتو الحالية. 
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اؾ الكثيػػر ممػػا قيػػؿ عػػف ضػػرورة إعػػادة االعتبػػار لممقاومػػة كػػي تأخػػذ دورىػػا المبػػادر وبطبيعػػة الحػػاؿ، فػػإف ىنػػ
وليس الدفاعي في إطار التػدافع والصػراع مػع االحػتالؿ بػيف ثنايػا مرحمػة االنقسػاـ الراىنػة، لكػف تقػدـ االتجػاه 

لمجػػردة بعيػػدا السياسػػي كأولويػػة واقعيػػة يجعػػؿ مػػف ىػػذا الطمػػوح أمػػرا غيػػر واقعػػي، ومحاولػػة لمحاكػػاة األمػػاني ا
 عف المعطيات الصادمة.

 
 نظرية وطنية جديدة

في سبؿ إعادة االعتبار لمسيرة التحرر الوطني الفمسطيني في فيـ وأجندة حركة حماس ضرورة ماسة لصوغ 
نظرية وطنية جديدة تسيـ في حؿ اإلشكاليات وفػؾ التناقضػات الحاصػمة بػيف اتجػاه التحػرر الػوطني، واتجػاه 

سمطوي، واتجاه األسممة واستئناؼ الحياة اإلسالمية في المجتمع، وتمن  الحركة القدرة عمى العمؿ السياسي ال
مػػؿء الفػػراغ الواسػػع الػػذي خّمفتػػو حركػػة فػػت ، وتكػػريس ذاتيػػا كحركػػة قائػػدة لممشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني عمػػى 

 أسس سميمة.
يػػة وثقافيػػة أساسػػية، ولػػف يكتمػػؿ النظريػػة الوطنيػػة الجديػػدة المتوخػػاة ذات أضػػالع سياسػػية واقتصػػادية واجتماع

مسير التحرر الوطني الفمسطيني عمى النحو المطمػوب إال بتضػافرىا جميعػا كوحػدة واحػدة دوف أي بخػس أو 
 انتقاص.

سياسيا، ال منػاص مػف تكػريس رؤيػة سياسػية جديػدة لػد  حمػاس تعتمػد عمػى إعػادة بمػورة األىػداؼ والوسػائؿ 
عادة بناء الموقؼ السياسي تجاه األحداث والقضايا المختمفػة السياسية بما يتفؽ مع مسار التحرر الو  طني، وا 

 وفقا لمد  وطبيعة القرب مف ىدؼ التحرر المنشود.
تكريس قيـ التوافؽ والشراكة الوطنية يشكؿ إحد  القواعد األساسية المعضدة لنجاح أية رؤية سياسية جديدة، 

قػؼ وتحشػيد مختمػؼ الطاقػات الوطنيػة، شػعبيا وفصػائميا، فالثابت أف مرحمة التحرر الوطني تستمـز بناء الموا
دوف استثناء، في إطار المعركة الكبر  مع االحتالؿ، وانتياج سبؿ التنسيؽ الجاد والتعػاوف المثمػر مػع الكػؿ 

 الوطني عمى أرضية المشتركات الكبر  التي يوفرىا العمؿ المشترؾ في مواجية االحتالؿ.
–االنخراط غير المحسوب فػي مؤسسػات النظػاـ السياسػي الفمسػطيني تشػكؿ إعادة تقدير الموقؼ مف مسألة 

حاجة بالغة الضرورة عمى طريؽ إعادة ضبط بوصمة الرؤية والخطاب السياسي في االتجاه التحرري  -أيضا
المنشػػػود، فقػػػد بػػػات واضػػػحا لكػػػؿ ذي عينػػػيف أف حمػػػاس ال تقػػػو  عمػػػى اسػػػتمرار تجػػػرع كمفػػػة االنسػػػياؽ مػػػع 

السػػػمطوية ذات الكيػػػاف اإلداري المػػػرتبط عضػػػويا بأوسػػػمو فػػػي ظػػػؿ تحكػػػـ االحػػػتالؿ بػػػالكـّ متطمبػػػات المرحمػػػة 
 األكبر مف المقومات االقتصادية والموارد الحياتية الالزمة لتسيير حياة الفمسطينييف.

الميمة األكثر إلحاحا التي تنتظر حماس تكمف في إعادة صوغ الدور الوظيفي لمسمطة ومؤسساتيا المختمفة، 
اف نػزع أبعػاده السياسػية الخادمػة لالحػتالؿ ومشػروعو األمنػي لصػال  أبعػاد إداريػة بحتػة خادمػة لمشػعب وضم

 الفمسطيني ومعززة لمشروعو التحرري.
يتأسػػػس عمػػػى ذلػػػؾ رؤيػػػة إبداعيػػػة خالقػػػة تنػػػأ  بالحركػػػة ورموزىػػػا عػػػف التمػػػاس المباشػػػر مػػػع ىياكػػػؿ السػػػمطة 

طاراتيػػا المختمفػػة لصػػال  اعتمػػاد مرشػػحيف أكفػػا ء أكثػػر ابتعػػادا عػػف الػػروح الحزبيػػة فػػي ظػػؿ رقابػػة صػػارمة وا 
عماؿ مبػادئ العدالػة مػف جيػة، والتحمػؿ مػف آثػار الػروابط وااللتزامػات  تضمف حسف وسالمة األداء الميني وا 

 السياسية مع االحتالؿ مف جية أخر .
طاراتػػو المختمفػػة فػػي االتجػػاه  الػػوطني الخػػالص بعيػػدا اقتصػػاديا، ينبغػػي قولبػػة العمػػؿ االقتصػػادي الفمسػػطيني وا 

عػػف االرتبػػاط بقيػػود االتفاقيػػات االقتصػػادية مػػع االحػػتالؿ، وتػػوطيف الػػذات االقتصػػادية عمػػى االعتمػػاد عمػػى 
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الموارد المحمية قدر اإلمكاف، وتييئة البنى واليياكؿ االقتصادية الفمسطينية لالنسجاـ مػع متطمبػات االقتصػاد 
 ني ويخدـ أىدافيا.المقاـو الذي يتناسب مع مرحمة التحرر الوط

اجتماعيا، يجب إعماؿ منطػؽ الحكمػة فػي ترتيػب األولويػات بمػا يخػدـ أىػداؼ التحػرر الػوطني، والبحػث فػي 
كؿ ما يضمف تجنيد وتحشيد كافػة الشػرائ  الشػعبية الفمسػطينية فػي معركػة التحػرر ضػد االحػتالؿ عمػى كافػة 

دـ المساواة وتوطيػد العالقػات معيػـ بعيػدا عػف مستوياتيا، ما يعني حسف التعامؿ والتواصؿ مع الناس عمى ق
المحابػػػػػاة الشخصػػػػػية أو الػػػػػوالء الحزبػػػػػي، وتممػػػػػس ىمػػػػػوميـ ومعانػػػػػاتيـ وشػػػػػؤوف معاشػػػػػيـ، وتأجيػػػػػؿ األفكػػػػػار 
والسياسات ذات الطابع القيمي الخاصة بأسممة المجتمع إلى ما بعد إنجػاز الحريػة والتحريػر، وخصوصػا فػي 

ي، واسػػتجابتو الطبيعيػػة لمظػػاىر التوعيػػة والػػدعوة واإلرشػػاد بعيػػدا عػػف ظػػؿ التػػديف الفطػػري لممجتمػػع الفمسػػطين
 منطؽ الفرض واإلكراه المنبوذ.

ثقافيػػػا، ُيفتػػػرض التحمػػػي بػػػأكبر قػػػدر مػػػف التواضػػػع الفكػػػري والثقػػػافي واأليػػػديولوجي مػػػع الجميػػػع، وخاصػػػة مػػػع 
، والحػػػرص عمػػػى إبػػػداء المخػػػالفيف، وتجنػػػب التعػػػاطي الفػػػوقي مػػػع ىػػػؤالء، وعػػػدـ االنعػػػزاؿ أو االبتعػػػاد عػػػنيـ

المحاججة الثقافية والحوار السياسي والفكري اليادئ الذي يسيـ في ترطيب األجواء وتأليؼ القموب، مػا يعّبػد 
 الطريؽ نحو استيعاب مختمؼ فئات وشرائ  المجتمع لصال  النيج المقاـو ومسار التحرير.

عػػادة صػػياغة كاممػػة لكثيػػر مػػف الػػرؤ  باختصػػار.. فػػإف اختيػػار أولويػػة التحػػرر الػػوطني يقتضػػي مػػف حمػػاس إ
جيػػد ضػػخـ وميمػػة جميمػػة ذات تكػػاليؼ  -بػػال شػػؾ–واإلسػػتراتيجيات وا ليػػات والبنػػى واليياكػػؿ القائمػػة، وىػػي 

ثقيمػػة، إال أنيػػا تعيػػد رسػػـ خارطػػة العمػػؿ الػػوطني الفمسػػطيني مػػف جديػػد عمػػى أسػػس سػػميمة، كمػػا تعيػػد ضػػبط 
تحشيد كؿ الجيود الشػعبية والفصػائمية وتوظيػؼ كػؿ الطاقػات البوصمة الوطنية في اتجاه االحتالؿ، وتضمف 

 الوطنية الفمسطينية في مسار معركة التحرر ضد االحتالؿ بعيدا عف المعارؾ الجانبية والمسارات الفرعية.
 6/5/6023، الجزيرة نت، الدوحة
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 حمزة إسماعيؿ أبو شنب
لى أصػوات إسػرائيمية تحػذر مػف انتفاضػة فمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة بعػد فشػؿ مسػار بػيف فينػة وأخػر  تتعػا

التسوية والخشية مف الدخوؿ مرة أخر  في دوامة الصراع المباشر بيف الفمسطينييف واالحتالؿ، يبدأ بالحجارة 
 .1000ة عاـ والثاني 2987ليصؿ إلى العمؿ المسم  معيدًا إلى األذىاف مشيد االنتفاضتيف: األولى عاـ 

ف كػاف بصػورة معكوسػة، فيػو يؤكػد أف الخيػار األفضػؿ  وعمى الجانب الفمسطيني ال يختمػؼ المشػيد كثيػرًا، وا 
حاليًا لمتعامؿ مع االحتالؿ ىو العودة الى الكفاح والمقاومة بكؿ أشكاليما، فترتفػع النػداءات الداعيػة إلطػالؽ 

 الضفة الغربية والقدس.شرارة االنتفاضة لالنقالب عمى الواقع المتردي في 
وعمػػى رغػػـ أف االنتفاضػػتيف، األولػػى والثانيػػة، انطمقػػت شػػرارتيما نتيجػػة حػػوادث معينػػة، فػػاألولى انفجػػرت بعػػد 

عماؿ، والثانية بعد زيارة آرييؿ شاروف  7دىس مجموعة مف العماؿ مف قبؿ شاحنة إسرائيمية ُقِتؿ عمى أثرىا 
نية، ولكف في كمتا الحالتيف كانػت ىنػاؾ ظػروؼ وعوامػؿ سػابقة لممسجد األقصى ما استفز الجماىير الفمسطي

شػػكمت ىػػذه الدفعػػة لػػد  الفمسػػطينييف، ومػػا تمػػر بػػو الضػػفة الغربيػػة ىػػذه األيػػاـ مشػػابو إلػػى حػػد كبيػػر لمظػػروؼ 
 السابقة، ومف أبرز العوامؿ والظروؼ:

ا ييػػػدد الوحػػػدة تواصػػػؿ عمميػػػة االسػػػتيطاف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة ومدينػػػة القػػػدس فػػػي شػػػكؿ غيػػػر مسػػػبوؽ مػػػ -
 الجغرافية ويقسميا إلى كيانات منفصمة، ومواصمة بناء الجدار الفاصؿ بيف الضفة الغربية واالحتالؿ.
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 التيويد المستمر لمقدس وعممية التيجير وطرد السكاف العرب منيا، إضافة إلى أزمة األغوار. -
 القر  الفمسطينية. االعتداءات المتكررة مف قبؿ المستوطنيف اإلسرائيمييف عمى أىالي -
غيػػػاب األفػػػؽ السياسػػػي وفشػػػؿ مسػػػار التسػػػوية بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية واالحػػػتالؿ فػػػي ظػػػؿ تعنػػػت اليمػػػيف  -

اإلسػػرائيمي وانعػػداـ الخيػػارات الفمسػػطينية الرسػػمية وانحصػػارىا فػػي المفاوضػػات التػػي فشػػمت فػػي تقػػديـ إنجػػاز 
 فمسطيني يقنع الشارع.

فة الغربيػػة بعػػد الوعػػود بتحسػػينيا نتيجػػة مػػؤتمر أنػػابوليس لمسػػالـ فػػي تػػردي األوضػػاع االقتصػػادية فػػي الضػػ -
 .1007الواليات المتحدة عاـ 

األزمة المالية التي تعيشيا السمطة الفمسطينية والتػي أصػبحت عػاجزة عػف صػرؼ رواتػب موظفييػا، مػا قػد  -
فتصب  غير قادرة عمى يضعؼ السمطة المركزية في حاؿ استمرارىا، ويفت  الباب أماـ إضرابات تشؿ عمميا 

 ضبط األوضاع الميدانية.
 الغمياف الشعبي الذي قد ينفجر في أية لحظة ضد االحتالؿ. -
تداعيات نجاح المقاومة في قطاع غػزة فػي صػد العػدواف فػي الحػرب األخيػرة، إضػافة إلػى تػداعيات الربيػع  -

 العربي والتظاىرات السممية التي نجحت في إسقاط األنظمة.
غػػـ تػػوافر الظػػروؼ المؤاتيػػة النطػػالؽ شػػرارة انتفاضػػة جديػػدة فػػي فمسػػطيف إال أف ىنػػاؾ بعػػض لكػػف، عمػػى ر 

 العوائؽ التي تحوؿ دوف تفجرىا أو فشميا، ومنيا:
عدـ رغبة السمطة الفمسطينية في إشعاؿ أي انتفاضة عمى غرار سابقاتيا وتمسػكيا بػالحموؿ السػممية مػع  -2

 غطاء أو مساندة ألي انتفاضة قد تنشأ. االحتالؿ، ما يدعوىا إلى عدـ توفير أي
غيػػاب القيػػادة الفمسػػطينية القػػادرة عمػػى قيػػادة أي انتفاضػػة جديػػدة نتيجػػة إنيػػاؾ ىػػذه القيػػادات باالعتقػػاالت  -1

وىرميا، وعمى رغـ ذلؾ ما زالت تسيطر عمى القرار التنظيمي لمفصائؿ ما غيب القيادات الشابة القادرة عمى 
 العمؿ والقيادة.

ضػػانة الشػػعبية غيػػر متػػوافرة حاليػػًا بسػػبب قػػوة اإلجػػراءات القمعيػػة التػػي تالحػػؽ أفػػراد الشػػعب مػػف قبػػؿ الح -3
 االحتالؿ والسمطة الفمسطينية إذا قامت بمساعدة الناشطيف الميدانييف.

التنسػػيؽ األمنػػي المتواصػػؿ بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية واالحػػتالؿ عمػػى رغػػـ فشػػؿ العمميػػة السياسػػية وتوقػػؼ  -5
 ت بينيما.االتصاال

وعمى رغـ التػأثير الػذي تحدثػو ىػذه الموانػع إال أنػو يمكػف تجاوزىػا أو االلتفػاؼ عمػى بعضػيا، فػي ظػؿ تػوافر 
األجػػواء التػػي تسػػاعد عمػػى إشػػعاؿ االنتفاضػػة، فسػػرعاف مػػا يمكػػف أف تنػػتج قيػػادات شػػابة قػػادرة عمػػى القيػػادة، 

اعػؿ األحػداث، وىػذا ينطبػؽ عمػى العناصػر وكذلؾ األمر ينعكس عمى الحضػانة الشػعبية التػي تتفاعػؿ مػع تف
 األمنية التي تنحاز في المواجيات إلى جانب الشعب.
 إف ىناؾ سيناريوات مطروحة لممرحمة المقبمة، منيا:

 عودة السمطة الفمسطينية إلى المفاوضات في ظؿ األحاديث المتزايدة عف مبادرات إلحياء عممية السالـ. -
غربية والقػدس تخمػط األوراؽ لػد  االحػتالؿ وُتخػرج قيػادات جديػدة قػادرة عمػى اندالع انتفاضة في الضفة ال -

 المناورة، في ظؿ الخشية اإلسرائيمية مف الجبيتيف المصرية والسورية.
بقػػاء الحػػاؿ عمػػى مػػا ىػػي عميػػو واسػػتمرار الضػػغط عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية التػػي ال تمتمػػؾ الخيػػارات، مػػف  -

جعػؿ جػؿ تفكيػر القيػادة الفمسػطينية محصػورًا فػي صػرؼ الرواتػب واألنشػطة خالؿ الدعـ المالي المتقطع مػا ي
 اليومية.
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انفراط عقد السػمطة الفمسػطينية فػي شػكؿ مركػزي أو ضػعفيا فػي شػكؿ كبيػر، مػا يولػد قيػادات أمنيػة تػرتبط  -
بػر مصالحيا مع االحتالؿ وتكوف قادرة عمى الحفاظ عمػى األمػف وضػبطو داخػؿ المػدف الفمسػطينية، وىػذا يعت

ف كػػاف عمػػره الزمنػػي قصػػيرًا، وىػػو يعتبػػر أخطػػر السػػيناريوات إذا تػػوافر لػػو  مػػف أفضػػؿ الخيػػارات لالحػػتالؿ وا 
الػػدعـ المػػالي مػػف اإلدارة األميركيػػة، ألنػػو سػػيكوف بمثابػػة جػػيش لحمايػػة الحػػدود مػػف دوف سػػقؼ سياسػػي بعػػد 

اف الضػػػفة الغربيػػة لمتوجػػو إلػػػى نجػػاح االحػػتالؿ فػػي تجربػػػة إعػػادة اإلدارة المدنيػػة بمػػػن  آالؼ التصػػاري  لسػػك
 .2958القدس واألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 
 كيف ُننِجح انتفاضة جديدة؟

ال بػػد مػػف العمػػؿ عمػػى إنجػػاح االنتفاضػػة الفمسػػطينية بػػداًل مػػف العػػودة إلػػى تجػػارب المفاوضػػات وكسػػر حػػاؿ 
 االنتفاضة يتطمب:الصمت لمواجية العممية االستيطانية والتيويد المستمر، لذا فإف إنجاح 

 اإلجماع الفمسطيني عمى أف االنتفاضة ىي المخرج الوحيد. - أ
 تصعيد قيادات شابة كاف ليا دورىا في الجامعات الفمسطينية والعمؿ الميداني خالؿ االنتفاضة األولى. -ب
 تفعيؿ العمؿ الشعبي ضد حواجز االحتالؿ والمستوطنيف. - ج
طالؽ يد المقاومة المسمحة بالتزامف مع العمؿ الجماىيري.وقؼ التنسيؽ األمني مع االحت - د  الؿ وا 
 االستفادة مف أجواء الخوؼ لد  االحتالؿ الذي يحاصر نفسو بالسياج األمني. -ىػ

إف السيناريو األوؿ وىو العػودة إلػى المفاوضػات ىػو أقػرب السػيناريوات لممرحمػة المقبمػة، لرغبػة األطػراؼ فػي 
لػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي موقػػع المفاوضػػات، ألف االحػػتالؿ ال يريػػد أف يواجػػو الحفػػاظ عمػػى السػػمطة ودعػػـ ا

انتفاضػػػػة جديػػػػدة فػػػػي ظػػػػؿ الظػػػػروؼ المحيطػػػػة بػػػػو، بعػػػػد تراجػػػػع العالقػػػػات مػػػػع مصػػػػر ودورىػػػػا فػػػػي مسػػػػاندة 
الفمسطينييف في العدواف األخير عمػى غػزة، واألوضػاع المتػدىورة عمػى الحػدود السػورية، مػا دفػع إسػرائيؿ إلػى 

بنػػاء سػػياج أمنػػي عػػازؿ خشػػية تسػػمؿ مجموعػػات جياديػػة، كمػػا فعمػػت مػػع مصػػر، كمػػا سػػتحاوؿ اإلسػػراع فػػي 
 اإلدارة األميركية دفع عجمة السالـ في المنطقة العربية وىذا ال يقمؿ مف احتماالت اندالع انتفاضة جديدة.

 فممف ستكوف الكممة: لمشارع الغاضب أـ لممفاوضات؟
 7/5/6023، الحياة، لندن
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 عبد الباري عطواف
مػػػف المفتػػػرض اف تػػػؤدي الغػػػارات االسػػػرائيمية العدوانيػػػة الػػػى زيػػػادة التعػػػاطؼ الجمػػػاىيري العربػػػي مػػػع سػػػورية، 
باعتبارىا مستيدفة مف العدو االكبر لألمة، لكػف عػدـ الػرّد عمػى ىػذا العػدواف حتػى كتابػة ىػذه السػطور جعػؿ 

، رغػػـ شػػماتة المعارضػػة السػػورية وانصػػارىا الواضػػحة، وترحيػػب الػػبعض فييػػا ىػػذا التعػػاطؼ اقػػّؿ مػػف المتوقػػع
 بمثؿ ىذا العدواف عالنية.

احتماالت الرّد السوري ما زالت واردة، عالوة عمى كونيا مشروعة وتصّب في خانػة الػدفاع عػف الػنفس، لكػف 
عمػػػػؽ التعػػػػاطؼ كممػػػػا تػػػػأخر ىػػػػذا الػػػػرد كممػػػػا كبػػػػر حجػػػػـ الخسػػػػارة وتضػػػػخـ، وتبخػػػػر، او بػػػػاالحر  تنػػػػاقص 

 الجماىيري، وىنا تكمف معضمة النظاـ الكبر ، وحجـ حالة الحرج التي يعيشيا حاليا داخميا وعربيا.
حمفاء سورية مقتروف جػدا فػي تعميقػاتيـ عمػى ىػذا العػدواف، ومقتػروف اكثػر فػي كيفيػة الػرّد عميػو، فالجميوريػة 

لمبناني الذي يشكؿ قمقػا السػرائيؿ اكبػر ممػا تشػكمو في ردود فعميا، وحزب اهلل ا’ متحفظة‘االسالمية االيرانية 
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حميفتػو السػػورية، يمتػػـز الصػػمت حاليػػا، ولػػـ يقػػؿ انػػو سػيرد عمػػى ىػػذا العػػدواف االسػػرائيمي الػػذي ارسػػؿ صػػواريخ 
 طائراتو مف االجواء المبنانية الّرخوة وغير المحمية بأي مظمة دفاعية جوية.

ؿ جيد ممكف لمنع انفجار حرب اقميمية او دولية يتػورط فييػا الحميؼ الروسي ما زاؿ يفضؿ التيدئة، وبذؿ ك
عسكريا، وىذا ما يفسر اتصاؿ الرئيس فالديمير بوتيف بػرئيس الػوزراء االسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو ميػدئا، او 

 ربما محذرا مف عواقب خطيرة يمكف اف تترتب عمى اي تكرار لمغارات االسرائيمية.
لتحػػذيرات الروسػػية، النػػو يقصػػؼ سػػورية، ووحػػدات لمجػػيش الجميػػوري فييػػا، نتنيػػاىو ربمػػا لػػف يتجػػاوب مػػع ا

بتوجيو مف واشنطف، ونيابة عنيا، وخدمة لمصالحيا، فالقنابػؿ المسػتخدمة فػي قصػؼ مخػازف الصػواريخ مػف 
?، التي قيؿ انيا كانت في طور االنتقاؿ الى حزب اهلل، قنابؿ شػديدة الدقػة وحديثػة تضػرب 220طراز?فات  

 البعيدة. االعماؽ
بمعنى آخر اسرائيؿ تحّوؿ سورية الى حقؿ تجارب الختبار فعالية االسمحة االمريكيػة الحديثػة، وقػدرتيا عمػى 
التػػدمير، ربمػػا تمييػػدا السػػتخداميا ضػػد ايػػراف فػػي حػػاؿ حانػػت سػػاعة الصػػفر لميجػػوـ عمييػػا، لتػػدمير منشػػ تيا 

. ـّ  النووية المبنية في عمؽ احد الجباؿ القريبة مف مدينة ق
‘ ‘ ‘ 

اسرائيؿ بعدوانيا ىذا عمى سورية تريد تفجير حػرب اقميميػة والتعجيػؿ، بصػورة او بػأخر ، بإسػقاط النظػاـ فػي 
دمشؽ، او اضعافو واحراجو في الحد االدنى، وال نستغرب اف تمجأ واشنطف، التي قالت انيػا تعيػد النظػر فػي 

 ؽ اليدؼ نفسو.تحفظاتيا في الممؼ السوري، الى شف غاراتيا ىي االخر  لتحقي
ندرؾ جيدا اف اي رد عسكري سػوري انتقػامي قػد يفػت  ابػواب حػرب جينميػة عمػى مصػراعييا، ولػذلؾ يتطمػب 
ىذا الرد التأني والتشاور مع الحمفاء الروس وااليرانييف قبؿ االقداـ عميو، وليذا جاءت احاديث النظاـ الفورية 

 ، وىي جممة اصبحت موضع تنّدر.’ناسبيفاختيار المكاف والزماف الم‘عف الرّد تقميدية، مثؿ 
الشػػيء نفسػػو يقػػاؿ ايضػػا عػػف إيكػػاؿ امػػر الػػرّد عمػػى الغػػارة االسػػرائيمية الػػى المقػػاومتيف، المبنانيػػة والفمسػػطينية، 

الػػؼ جنػػدي  10والتمػػوي  بفػػت  جبيػػة الجػػوالف امػػاـ الثانيػػة، فيػػذه الجبيػػة باتػػت مفتوحػػة اصػػال بعػػد انسػػحاب 
الدفاع عف العاصمة دمشؽ. فمماذا ال تقـو المقاومة السػورية والجػيش السػوري  سوري منيا )فرقتاف( مف اجؿ

 والصواريخ السورية بيذه الميمة جنبا الى جنب مع حركتي المقاومة المبنانية والفمسطينية؟
ال نعػػرؼ حسػػابات النظػػاـ السػػوري، ومػػا يػػدور فػػي ذىػػف خبرائػػو االسػػتراتيجييف فػػي الوقػػت الػػراىف، ولكػػف مػػا 

عدـ الرّد وبسرعة اخطر بكثير مف اي تداعيات يمكػف اف تترتػب عمػى الػرّد، بػالنظر الػى التوظيػؼ نعرفو اف 
 المرعب لعدـ الرد مف قبؿ اعداء النظاـ، وما اكثرىـ ىذه االياـ، وما اقو  اساليبيـ وادواتيـ الدعائية.

‘ ‘ ‘ 
ا ألكثػػػر مػػػف ثالثػػػيف يومػػػا مػػػف وابمػػػى بػػػالًء حسػػػن 1006حػػػزب اهلل المبنػػػاني تصػػػد  لمعػػػدواف االسػػػرائيمي عػػػاـ 

الصػػػمود، والمقاومػػػة العراقيػػػة حػػػررت بمػػػدىا مػػػف االحػػػتالؿ االمريكػػػي الػػػذي يمثػػػؿ بمػػػدا ىػػػو االقػػػو  عمػػػى مػػػّر 
ميال مربعا، ردت دائما وبقوة عمى كؿ 250التاريخ، وحتى المقاومة في قطاع غزة الذي ال تزيد مساحتو عف 

 ا المتواضعة جدا، وصواريخيا شبو البدائية.عدواف اسرائيمي استيدؼ اىميا، رغـ امكانياتي
العػػدواف االسػػرائيمي عمػػى سػػورية لػػف يتوقػػؼ، والضػػربات الجويػػة قػػد تتكػػرر غػػدا او االسػػبوع المقبػػؿ او الشػػير 
المقبػػؿ، واذا توقفػػت فػػإف ضػػربات امريكيػػة او اوروبيػػة اخػػر  قػػد تأخػػذ زمػػاـ المبػػادرة منيػػا، فسػػورية مسػػتيدفة 

حػػزب اهلل( والمتضػػخمة عمػػى ارضػػيا )الجماعػػات الجياديػػة( سػػتظؿ ىػػدفا اسػػرائيميا، والمقاومػػة المجػػاورة ليػػا )
 سواء بقي النظاـ او لـ يبؽ.
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سورية التي كنا نعرفيا لـ تعد موجودة، ونقوليا بكؿ مرارة، سورية الحالية مدمرة منيكة شعبيا منقسػـ وتعػيش 
طائفيػة وتطييػر عرقػي ربمػا يمتػداف الػى  حربا اىمية طاحنة دخمت عاميا الثالث، وتتحوؿ تدريجيا الػى حػرب

 المنطقة بأسرىا.
الحمػػوؿ السياسػػية باتػػت معدومػػة، والحسػػـ العسػػكري الػػذي اسػػتخدمو الطرفػػاف طػػواؿ العػػاميف الماضػػييف فشػػؿ، 
واسرائيؿ نزلت الى ميداف األزمة بقوة، وربما نشيد محػاوالت تأجيػؿ لمحػرب لبضػعة اسػابيع او اشػير، ولكنيػا 

يس مف المستبعد اف تخرج اسرائيؿ مػف ىػذه الحػرب ، وميمػا امتمكػت مػف قػوة ودعػـ غربػي ستنفجر حتما، ول
وعربػػي، الخاسػػر االكبػػر.. ألػػـ ُتيػػـز امريكػػا فػػي العػػراؽ وافغانسػػتاف، ولػػـ يػػنج  مشػػروعيا فػػي ليبيػػا حتػػى ا ف 

 عمى االقؿ؟ فمماذا كؿ ىذا الخوؼ منيا ومف الرّد عمى عدوانيا؟
 7/5/6023، القدس العربي، لندن
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 عاموس ىرئيؿ
 58ما زالت اسرائيؿ الرسمية ال تتعامؿ مع االّدعاءات بأنيا ىاجمت، فجر األحػد، لممػرة الثانيػة فػي غضػوف 

ساعة، مواقع عسكرية في سورية. وىػي ال تػرد فػي وسػائؿ االعػالـ المحميػة بػالطبع. وتقتػبس وسػائؿ االعػالـ 
عمف تصفيـ بأنيـ أناس اسرائيميوف رسميوف بأف سالح  –بي  ووكالة األنباء الفرنسية وكالة  إي. –االجنبية 

الجو االسرائيمي ىاجـ سػورية حقػا. لكػف ال شػيء: فرجػاؿ اسػتخبارات غربيػوف يكػافئوف نظػراءىـ اإلسػرائيمييف 
شػػتممت عمػػى ويتفضػػموف بالحػػديث الػػى وسػػائؿ االعػػالـ فػػي الػػبالد كػػي يقولػػوا لنػػا إف األىػػداؼ التػػي ىوجمػػت ا

 . ويضػيؼ رجػاؿ االسػتخبارات الغربيػوف اولئػؾ 220شحنات ُمرسمة مف الصواريخ االيرانية مف طراز  الفات  
أف الصواريخ كانت في طريقيا مف ايراف الى  حزب اهلل  في لبناف مارة بسورية، حيث ُنقمت في طػائرات الػى 

 ريبيا إلى لبناف.دمشؽ قبؿ اسبوع ووزعت بعد ذلؾ عمى عدة مواقع تمييدًا لتي
ماذا يفترض اف يستنتج المواطف االسرائيمي مف كؿ ذلؾ؟ يستنتج مف جية اف رئيس وزرائو امتنع عف تناوؿ 

وىػي فرصػة  –ازدياد التوتر عمى الحدود الشمالية برغـ الصورة التقميديػة قبػؿ جمسػة الحكومػة فػي ايػاـ االحػد 
ضػػطر الػػى اسػػئمة الصػػحافييف الُمضػػايقة. وقػػد جمػػع مثاليػػة الطػػالؽ تصػػري  أمػػاـ مكبػػرات الصػػوت دوف أف ي

بنيػػاميف نتنيػػاىو مػػف جيػػة ثانيػػة المجمػػس الػػوزاري المصػػغر لمتباحػػث فػػي الوضػػع فػػي الشػػماؿ )تقػػوؿ وسػػائؿ 
االعػػػالـ االجنبيػػػة إف ىػػػذا ىػػػو التباحػػػث الثػػػاني فػػػي ىػػػذا الشػػػأف، فقػػػد سػػػبقتو جمسػػػة ليميػػػة لممجمػػػس الػػػوزاري 

نيػػا تقػػارير فػػي الصػػحافة االسػػرائيمية(. ثػػـ أقمػػع مػػف جيػػة ثالثػػة لزيػػارة المصػػغر، الخمػػيس الماضػػي، لػػـ تػػرد ع
 الصيف كما كاف مخططًا.

فعالـَ تشيد الصافرات الباطمة التي ُسمعت في ىضبة الجوالف في نياية االسبوع؟ ولماذا ُنشرت مع كؿ ذلػؾ 
الطمعات الجوية المدنية فػي في االياـ االخيرة بطاريتاف مف منظومة القبة الحديدية في صفد وحيفا وتـ وقؼ 

شػػماؿ الػػبالد إذا كػػاف نتنيػػاىو يشػػعر بػػاألمف الكػػافي لػػذىب الػػى الصػػيف؟ ىػػؿ يعنػػي كػػؿ ذلػػؾ أنػػو يجػػب فػػت  
المالجئ في غػوش داف ايضػا؟ وقػد جنبنػا فػي ىػذه المرحمػة عمػى األقػؿ حممػة قيػادة الجبيػة الداخميػة لتشػجيع 

ني عمى أثر ذلؾ ايضا. فمف يحتاج الى اسبوع طػوارئ الجميور عمى حماية نفسو وبدء اسبوع الطوارئ الوط
 حينما يمكف التدرب عمى حدث حقيقي؟.

يمكػػف اف نفيػػـ نقطػػة االنطػػالؽ االسػػرائيمية فػػي ظػػاىر االمػػر، التػػي رأت كمػػا يبػػدو أف غمػػوض التصػػريحات 
عػد سيضائؿ خطر رد سورية العسكري عمى اليجمات؟ وأصعب مف ذلؾ أف نفيـ االصرار عمى التمسؾ بو ب
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أف ُكشػػػؼ السػػػر سػػػواء أكػػػاف ذلػػػؾ بمبػػػادرة المصػػػادر فػػػي واشػػػنطف أـ بسػػػبب استصػػػعاب ضػػػبط الػػػنفس عنػػػد 
نظػػرائيـ فػػي القػػدس، وبعػػد اف اتيمػػت دمشػػؽ اسػػرائيؿ عمنػػا بالمسػػؤولية عػػف القصػػؼ. نقػػوؿ تمخيصػػا إنػػو اذا 

كة ممػػػا كانػػػت فػػػي كانػػػت التقػػػارير االخباريػػػة عػػػف اليجمػػػات االسػػػرائيمية دقيقػػػة فػػػاف اسػػػرائيؿ ا ف أكثػػػر مشػػػار 
الماضي في الحرب األىمية اليوجاء في سورية. ألنو يبدو بعد ثالث ىجمات منسوبة الى الجيش االسػرائيمي 

 في غضوف نحو ثالثة أشير أنو قد زاد خطر اف تتورط اسرائيؿ ايضا في القتاؿ.
خيػؿ إلينػا أف أكثػر الجميػور تـ بحث ىذه المخاطرة في القيادتيف السياسية واألمنية بجدية شيورًا عػدة، لكػف يُ 

لػػـ يكػػد يعػػرؼ ذلػػؾ الػػى نيايػػة األسػػبوع األخيػػر. فػػي الوقػػت الػػذي ُتممػػع فيػػو إسػػرائيؿ نفسػػيا اسػػتعدادا لمموسػػـ 
الجديد مف  األخ الكبير ، ألـ يحف الوقت لُيبيف رئيس الوزراء لممواطنيف بخطوط عامة عمى األقػؿ مػا يحػدث 

 يعتقد اف ذلؾ لـ يحف بعد. ومع كؿ ذلؾ فاف العدو ُيصغي. عمى الحدود الشمالية؟ يبدو اف نتنياىو
اكتفى رئيس الوزراء بتوجيو الطمب المعتاد الى الوزراء أال ُيجروا لقاءات مع وسائؿ االعالـ بسبب الحساسية 
األمنية. وتبيف أف التوجيو لـ ينطبؽ عمى نواب الوزراء، فقد بادر نائػب وزيػر الػدفاع دانػي دنػوف، الػذي يبػدو 

كثر فأكثر كقمر صناعي مستقؿ يتجوؿ ىائما بال صمة بالوزير المسؤوؿ عنو بوغي يعموف، الى اجراء لقاء أ
ف لػػـ يقػػؿ شػػيئا ذا معنػػى. وامتنػػع الجػػيش االسػػرائيمي اذا اسػػتثنينا  -صػػحافي مػػع صػػوت الجػػيش االسػػرائيمي وا 

عػف خطػوات قػد  -فػي الشػماؿالخطوات الدفاعية المطموبػة، مثػؿ نشػر بطػاريتيف مػف منظومػة القبػة الحديديػة 
 تزيد الوضع تصعيدا مثؿ تجنيد قوات االحتياط أو تعزيز القوات عمى الحدود.

 
 وضع ىش

مػػع عػػدـ وجػػود تفسػػيرات رسػػمية، تجيػػد وسػػائؿ االعػػالـ فػػي تقػػديـ تفسػػيرات بديمػػة لميجمػػات االخيػػرة. ويتعمػػؽ 
جبيػػة الشػػمالية. فقػػد حػػّذر رئػػيس الػػوزراء التفسػػير الػػرائج باجتيػػاز الخطػػوط الحمػػر التػػي أعمنتيػػا اسػػرائيؿ فػػي ال

ووزير الدفاع الحالي وسمفو ايضػا، ووزراء آخػروف وضػباط كبػار، حػذروا جميعػا مػف اف اسػرائيؿ لػف تسػتطيع 
ضػػػبط نفسػػػيا ازاء نقػػػؿ سػػػالح  يكسػػػر التعػػػادؿ  الػػػى  حػػػزب اهلل ، كالسػػػالح الكيميػػػائي والصػػػواريخ المضػػػادة 

ارض بعيػدة المػد  وصػواريخ  –ر أو أنػواع مػا مػف صػواريخ ارض بح –لمطائرات المتقدمة وصواريخ ساحؿ 
   في ىذه الفئة أيضا.220دقيقة. ويقع صاروخ  الفات  

يخشػػوف فػػي طيػػراف عمػػى مصػػير مخػػازف الصػػواريخ فػػوؽ االرض السػػورية بسػػبب تقػػدـ قػػوات المتمػػرديف )أو 
بيػروت(.  –دمشػؽ  –راف يخشوف أال يمكف بعػد ذلػؾ االسػتمرار فػي نقػؿ شػحنات مػف السػالح فػي محػور طيػ

  فػي 220وليذا تحاوؿ إيراف أف تنقؿ الصواريخ وتعمؿ اسرائيؿ لمتشويش عمى ذلؾ. لـ يكف صػاروخ  الفػات  
  التػي فػي حوزتػو فيػي أقػؿ دقػة. وقػد 600حوزة  حزب اهلل  عمى االرض المبنانية قبؿ ذلؾ، أمػا صػواريخ  إـ 

. لكف كتمة اليجمات التي مّكف تعّرؼ االستخبارات الى الشحنة المرسمة كم ا يبدو مف فرصة عممياتية لميجـو
 أخذت تتراكـ ُتعرض لمخطر الوضع الراىف اليش بيف إسرائيؿ وسورية.

إف السؤاؿ المقمؽ ا ف ىو أيف يمر الخط االحمر لرئيس سورية بشار االسػد؟ حينمػا ىوجمػت المنشػأة الذريػة 
ؿ ذلػؾ، وزعػـ بعػد ذلػؾ اف اسػرائيؿ قصػفت مزرعػة ال اختػار االسػد تجاىػ 1007فػي شػماؿ سػورية فػي ايمػوؿ 

أىميػة ليػا. وفػػي كػانوف الثػػاني مػف ىػذا العػػاـ حينمػا ُقصػػفت قافمػة فييػا صػػواريخ مضػادة لمطػػائرات مػف طػػراز 
  أدت سػػػورية دور المػػػص المسػػػموب واتيمػػػت اسػػػرائيؿ بقصػػػؼ حػػػي مػػػدني بػػػريء. وفػػػي ليػػػؿ يػػػـو 27 إس.إي

رير االخباريػػػة. لكػػػف رد دمشػػػؽ عمػػػى اليجػػػـو االخيػػػر يختمػػػؼ تمػػػاـ الخمػػػيس كػػػاد السػػػوريوف يتجػػػاىموف التقػػػا
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االخػػتالؼ ألف وزيػػر االعػػالـ السػػوري، عمػػراف الزعبػػي، اتيػػـ اسػػرائيؿ ىػػذه المػػرة بػػػ  عػػدواف سػػافر  ووعػػد بػػأف 
  جميع الخيارات مفتوحة أمامنا .

وري سػابؽ عػّرؼ اليجػوـ ال يعني كؿ ذلؾ اف نظاـ االسد معني بالضرورة بعمميػة انتقػاـ، فخالفػا لتصػري  سػ
بأنو  اعالف حرب  اسرائيمي كاف وزير االعالـ حذرا مف التزامات ما. ويػر  التقػدير االسػتخباري فػي اسػرائيؿ 
منذ زمف اف االسد يفضؿ أال ُيجر الى مواجيػة عسػكرية مباشػرة مػع اسػرائيؿ خشػية اف تكػوف الضػربة القاتمػة 

بالنسػبة اليػو وىػي نضػالو ضػد المتمػرديف. وقػد يفضػؿ االسػد التي تفضي الى ىزيمتو في الحرب الميمة حقا 
أف يبقى مثؿ اسػحؽ شػامير فػي المواجيػة المحتممػة، وأف يقػرر مثػؿ شػامير فػي حػرب الخمػيج االولػى أف يػرد 

 في الوقت والمكاف المذيف يجدىما مناسبيف.
كػػاف شػػحنة السػػالح  ىػػذا مػػا تأمػػؿ اسػػرائيؿ أف يحػػدث بػػالطبع، أي اف يضػػبط االسػػد نفسػػو ويػػدرؾ اف اليػػدؼ

المرسمة الى  حزب اهلل ، ولـ يكف نظامو، ألف القدس تحرص عمى عدـ التدخؿ ىنا أو ىناؾ في معركتو مف 
اجؿ البقاء. لكف مف غير المؤكد اف يقبؿ الرئيس السوري ىذا الزعـ، وال يقؿ عف ذلؾ إقالقا اف اليجػـو يبػدأ 

سالحيما. ويمكف اف تتـ تصفية الحساب بخطوة محػدودة حسابا مستقال مع ايراف و حزب اهلل  بسبب اصابة 
نسبيا ايضا مثؿ اطالؽ قذائؼ الكاتيوشا عمى الشماؿ مف غير تحمػؿ مسػؤولية صػريحة عػف ذلػؾ. وقػد كػاف 

 التنديد االيراني، أوؿ مف أمس، منضبطا كثيرا دوف تيديد صري  ومباشر.
ورية. وتقػػوؿ التقػػارير االخباريػػة فػػي وسػػائؿ عممػػت اسػػرائيؿ الػػى ا ف عمػػى نحػػو عػػاـ بحػػذر فػػي الجبيػػة السػػ

االعالـ االجنبية إف اليجمات االخيرة قد نجحت نجاحػا حسػنا. وسػتأتي المعضػمة فػي المػرة التاليػة حينمػا يػتـ 
الحصوؿ عمى معمومات استخبارية عف نقؿ وسائؿ قتالية الى لبنػاف. يجػب اف نفتػرض اف ىػذا سػيحدث ألف 

شياف عمى مصير مخازف السالح المتقدـ في سورية. وكمما كثػرت اليجمػات زاد ايراف و حزب اهلل  ما زاال يخ
الضغط عمى االسد ليرد )ألف ضبطو المستمر لنفسو سيعتبر إظيار ضعؼ مبالغا فيػو( ويزيػد خطػر تشػوش 
شػػػيء مػػػا كػػػأف يحػػػدث قتػػػؿ كثيػػػر لمػػػدنييف فػػػي واحػػػد مػػػف أعمػػػاؿ القصػػػؼ. وقػػػد زعمػػػت شػػػبكة تمفػػػاز روسػػػية 

ف أمػػس، أنػػو ُقتػػؿ فػػي اليجػػوـ االخيػػر مئػػات المػػدنييف. ىػػذا نبػػأ كػػاذب بصػػورة سػػافرة. ففػػي بالمناسػػبة، أوؿ مػػ
 اسرائيؿ ُيقدروف اف عدد المصابيف في اليجوـ قتيالف وأكثر مف عشرة جرحى بقميؿ.

إف الموقؼ االميركي مف القضية الحالية يثير االىتماـ، فقد رفػض رئػيس الواليػات المتحػدة، بػراؾ اوبامػا، اف 
ؽ الى تفصيالت اليجمات، لكنو عبر في مؤتمر صحافي عف دعػـ حػؽ اسػرائيؿ فػي حمايػة نفسػيا مػف يتطر 

نقػػؿ سػػالح حػػديث إلػػى  حػػزب اهلل . وقػػد تشػػيد المعرفػػة التػػي أظيرىػػا موظفػػو االدارة بطبيعػػة األىػػداؼ التػػي 
رض اف ىوجمػػت عمػػى تنسػػيؽ سػػبؽ ذلػػؾ مػػع اسػػرائيؿ. وبػػدا اليجػػوـ جػػزءًا مػػف معركػػة أشػػمؿ، ويجػػب اف نفتػػ

 التالي سيأتي.
 6/5/6023، "ىآرتس"
 7/5/6023، اىيام، رام اهلل
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 اليكس فيشماف
انتقمػػت المنطقػػة فػػي نيايػػة االسػػبوع الػػى وضػػع أمنػػي اسػػتراتيجي جديػػد، وُأضػػيؼ الػػى عػػدـ االسػػتقرار عنصػػر 

يا آخػػر موجيػػا عمػػى ىػػدؼ كمػػا حػػدث حػػاد: فقػػد ُنفػػذ فػػي سػػوريا عمػػؿ حربػػي. لػػـ يكػػف ذلػػؾ اجتياحػػا جويػػا سػػر 
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بحسب أنباء اجنبية ُنشرت في قصؼ المفاعؿ الذري في دير الزور، بؿ كاف عمال عسكريا مستمرا يوما بعد 
 يوـ عمى منش ت عسكرية وسياسية. فاذا أصر السوريوف فانيـ يستطيعوف اف يروا ذلؾ اعالف حرب.

كػػاف خطػػوة ظػػاىرة صػػارخة موجيػػة عمػػى مصػػال  غيػػر أف ذلػػؾ لػػـ يكػػف عمػػال عسػػكريا عمػػى سػػوريا فقػػط بػػؿ 
االيػػرانييف وحمفػػائيـ فػػي المنطقػػة. فقػػد اسػػتقر رأي شػػخص مػػا عمػػى نػػزع القفػػازيف ربمػػا ال ألف ذلػػؾ واجػػب بػػؿ 
ألنو ممكف. إف حزب اهلل والسورييف وااليرانييف ايضا بقدر كبير ليس ليػـ أي اىتمػاـ بػأف يفتحػوا اليػـو جبيػة 

ئيؿ. ويبدو أف مف استقر رأييـ بحسب أنباء اجنبية منشورة عمى ارساؿ طائرات فاعمة اخر  في مواجية اسرا
اليجوـ قد اعتمدوا عمى ذلؾ. ويبدو أف رجاؿ أمف مختمفيف كانوا يفكروف منذ بضعة أشير بأف الفوضى فػي 
ا سوريا أحدثت فرصة لمرة واحػدة لمػتخمص مػف ترسػانة سػالحيا االشػكالية مػف غيػر اف يػدفعوا كمفػة ذلػؾ حربػ

شاممة. فمـ يعد الجيش السوري يسيطر عمى ىضبة الجوالف وال يستحؽ سػالحو الجػوي اف يسػمى ىػذا االسػـ 
فمـ يبؽ عنده سو  قذائؼ صاروخية. فاذا استقر رأي االسػد عمػى اطػالؽ صػواريخ ردا عمػى اليجػـو فسػيدفع 

 كرسيو ثمف ذلؾ.
حػرب اسػتنزاؼ صػغيرة ‘طرة. فقػد تػدفع اسػرائيؿ بػػ ُيقدر مف ُيقدر اف الثمف الذي ستدفعو اسرائيؿ ُيعادؿ المخا

وربمػػا بػػاطالؽ مػػدافع فػػي الجػػوالف أو ربمػػا بعمميػػة ارىابيػػة كبيػػرة، أو ربمػػا ببضػػعة صػػواريخ تسػػقط فػػي ’ جػػدا
مركز البالد. لكف سيكوف في مقابؿ ذلؾ ىنا ىدوء نفسي بضػع سػنوات طيبػة. ولػيس ىػذا تصػورا مقبػوال لكػف 

 واف ُيستؿ منو بيف ا ف وا خر فصوؿ ما لمتطبيؽ.مف المؤكد انو يمكف تقطيره 
مػأخوذ مػف تصػور عػاـ عسػكري ضػيؽ يػر  الحيػاة كميػا ’ اسػتغالؿ الفػرص‘إف ىذا التصور العػاـ الػذي ىػو 

حوؿ الصاروخ التالي الذي سيدخؿ الى لبنػاف. وىػذا التصػور ىػو الػذي أوجػد المصػطم  المعػوج الػذي يسػمى 
يؿ ىػػي دولػػة خّوافػػة لكنيػػا قويػػة جػػدا مػػف جيػػة عسػػكرية. وال يسػػتطيع أي إف اسػػرائ’. سػػالحا يكسػػر التعػػادؿ‘

صاروخ مف غزة أو لبناف اف يكسر التعػادؿ مػع الجػيش االسػرائيمي. ىػذه بدعػة تعمميػا جيػاز األمػف فيػو فػي 
ال يجادؿ أحد وينزؿ الجميع في ىدوء الى المالجيء. إف صػواريخ ’ يكسر التعادؿ‘المحظة التي يصرخ فييا 

? التي دخمت لبناف في السنوات االخيرة بال عائؽ. فمتى تحولت 600إـ ‘? تشبو جدا صواريخ 220  الفات‘
الى سالح يكسر التعادؿ؟ ليس ىذا واضحا. لكف منذ المحظػة التػي ىبطػت فييػا عمػى ارض سػوريا قبػؿ نحػو 

 مف اسبوع نشأت ىنا فرصة عسكرية لضرب االيرانييف وحمفائيـ.
المصػػػال  االسػػػرائيمية مػػػادة تبػػػادؿ ضػػػربات عسػػػكرية مػػػع سػػػوريا وحػػػزب اهلل، لكػػػف  ال تظيػػػر اليػػػـو فػػػي قائمػػػة

شخصا ما راىف في نياية االسبوع، كمػا تقػوؿ مصػادر اجنبيػة، ونأمػؿ أف تكػوف ىػذه المخػاطرة محسػوبة. لػو 
 جندي سوري في ىذه اليجمات كما أفاد التمفاز الروسي، لوجػد السػوريوف أنفسػيـ بػال 300أنو ُقتؿ أكثر مف 

شؾ ممزميف أف يردوا. وقػد ُجػرح ىػذه المػرة بضػع عشػرات لكػف ُقتػؿ اربعػة فقػط. يسػتطيع السػوريوف وحمفػاؤىـ 
ا ف اف يبتمعوا ريقيػـ وأال يفعمػوا شػيئا، أو اف تسػتقر آراؤىػـ عمػى أنيػـ ضػاقوا ذرعػا بػذلؾ وأف يبػدأوا مواجيػة 

قيسػػا باالمكػػاف الثالػػث وىػػو رفػػع السػػقؼ عسػػكرية شػػاممة مػػع اسػػرائيؿ. إف ىػػذيف االمكػػانيف أقػػؿ احتمػػاال اذا 
لمحػػرب السػػرية وىػػو مػػا سػػتعبر عنػػو عمميػػات ارىابيػػة ومػػس بمصػػال  اسػػرائيمية فػػي العػػالـ واطػػالؽ نيػػراف مػػف 
ىضبة الجوالف أو مف حدود لبناف. إف الكرة ا ف في ممعبيـ الى محاولة تيريب السالح التالية التي سػتأتي. 

 العيش تحت حصار كحصار غزة. فمف الواض  أنيـ لف يوافقوا عمى
 6/5/6023يديعوت 
 7/5/6023، القدس العربي، لندن
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