
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 فياض: ال يمكن إلغاء اتفاقية باريس 

 المصالحة مجمدة وقيادة حماس بغزة تعرقل اتفاق الدوحة استجابة لطمبات من بعض الدول األحمد:
 .. وال ينوي التصعيدقذيفة عمى مواقعو 34يعترف بسقوط  سراييم غزة: الجيش اإل

 لتحظى بالشرعية واألمان "سراييلـ"إ"أبحاث األمن القوم ": مبادرة السالم العربية فرصة ل
 ظومة الدفاع الجويمنأمريكية مشتركة لفحص قدرة  –"إسراييل": تدريبات إسراييمية 

قرار حماس مستقل تماما وال  مشعل:
ـــــوالير وال وصـــــاية ألحد نصـــــحت ..و ت

 األسد باالستجابة لمطالب شعبو
3... ص 

 

 1533 7/01/1101اإلثنيف 



 
 
 

 

 

           1ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

  السمطة:
 6 فياض: ال يمكن إلغاء اتفاقية باريس   2

 6 بدأت بتنفيذ مخططات تقسيم الحرم القدس  الشريف "إسراييل"أحمد قريع:   3

 6 لتحسين الخدمات بحر: المجمس التشريع  سيمارس دوره الرقاب    4

 7 منظمة التحرير تدرس رفع دعوى قضايية ضد ليبرمان  5

 7 وزير العدل بسبب تجاوزاتو بإقالة"يطالب عباس  رام اهلل: مجمس "القضاء األعمى  6

 7 " يومتستمر لـ"تطمق حممة "غزة نظيفة"  حكومة ىنية  7

 8 تشارك ف  معرض األمن والسالمة بالدوحة  ف  غزة الداخمية  8

 8 تنف  إلغاء برنامج العمل المؤقت "البطالة"  ف  غزةالحكومة   9

 8 س برس" لميوم الـ السمطة الفمسطينية تواصل اعتقال مراسل "قد  01

  
  المقاومة:

 8 اإلخوان المسممين الزىار ينف  طمب حزب اهلل من حماس االبتعاد عن  00

 9 المصالحة مجمدة وقيادة حماس بغزة تعرقل اتفاق الدوحة استجابة لطمبات من بعض الدول حمد:األ  02

 9 يصادق عمى التوصية المتعمقة بعضوية أعضاء فتح غير الممتزمين بقوايميا عباس  03

 9 الخميج: "الجياد" تنف  عالقة الحركة بحادالة الطايرة من دون طيار الت  أسقطتيا "إسراييل"  04

 9  لقدس تقصفان مواقع اسراييمية بالصواريخكتايب القسام وسرايا ا  05

 01 قذيفة ىاون وصاروخا من قطاع غزة 19إطالق  ": "يديعوت أحرونوت  06

 01 قبل زيارة غزة "اإلجراءات القانونية"حماس تطمب من شعث إتباع   07

 00 عين الحموةمخيم فتح ترفض تسميم مطمق النار ف  لبنان:   08

: ال منطقة حرة ف  رفحقيادي ف  حماس لـ"القدس"  09  00 

  
  :اإلسراييم الكيان 

 00 .. وال ينوي التصعيدقذيفة عمى مواقعو 34يعترف بسقوط  غزة: الجيش اإلسراييم   21

 02  نتنياىو ييدد برد حازم عمى مطمق  الطايرة من دون طيار  20

 02  قض  بالسيطرة عمى المنشآت اإلستراتيجية واالنتشار العسكرييباراك: االنسحاب من الضفة   22

 03  ن مرتبطين بتنظيم الجياد العالم  بغارة عمى غزةالجيش اإلسراييم  يعمن استيداف ناشطي  23

 03   واشنطن : اتفاق إزاء الممف اإليران  والعالقة مع"جمسة توبيخ"نتنياىو استدعى باراك لـ   24

 04 الدفاع الجوي منظومةأمريكية مشتركة لفحص قدرة  –"إسراييل": تدريبات إسراييمية   25

 04 إلى قاعدة عسكرية مستوطنة "ميغرون"يحول  الجيش اإلسراييم   26

 05 محمل إسراييم : حزب اهلل أرسل الطايرة بدون طيار ليالبت أن نظرية الردع غير صحيحة  27

 05 ف  حال نشوب حرب "سراييلـ"إيحذر من حجم االضرار الت  ستمحق بسراييم  إمسؤول   28

 06 رييس لواء القيادة الييودية ف  الميكودىآرتس: توقيف المانية ييود بالحرم القدس  بينيم   29

 06 الجوالنمعاريف: األزمة ف  سوريا تؤالر ف  والء الدروز من سكان   31

 06 تبكير االنتخابات اإلسراييمية المقبمة بات حتمياً : رييس االيتالف الحكوم   30



 
 
 

 

 

           2ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

 07 لتحظى بالشرعية واألمان "سراييلـ"إ"أبحاث األمن القوم ": مبادرة السالم العربية فرصة ل  32

  
  األرض، الشعب:

 08 مواطنًا ف  غارة إسراييمية استيدفت دراجة نارية 11رفح: إصابة   33

 09  تشييع شييدين فمسطينيين اعدما ميدانيًا ف  مخيم اليرموك  34

 09 قصىالمسجد األبططون لو تدريب القتحام قادم كبير يخ ىو ما يجري من إعتداءاترايد صالح:   35

 21  خاطر يدعو لتفعيل القوانين الدولية لحماية القدسحسن   36

 21 ويحاول تفريغو من المصمين الشباب "االقصى"االحتالل يشدد الحصار عمى  :مؤسسة االقصى  37

 20  ألقصىممسجد ااالقتحامات اإلسراييمية لاستمرار   38

 20 متيمون بإيصال أو تمق  أموال "إسراييل"% من الفمسطينيين الذين تعتقميم 70: "مدراساتلأحرار "  39

 22 وييدد بالتصعيد ضد الحكومة االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين يرفض الحد االدن  لألجوررام اهلل:   41

 22  " األردنية إلى غزة3وصول قافمة "أنصار   40

 22  تشكيل المجمس التنفيذي التحاد الموظفين العرب باألونرواقطاع غزة:   42

 23 الالالة من أبنايو قبالة بحر غزةتعتقل صيادا فمسطينيا و  "إسراييل"  43

  

  اقتصاد:

 23 شيكاًل حدًا أدنى لألجور 1450 االتفاق عمى األمين العام التحاد النقابات المستقمة:  44
 24 نك العرب   البمحمد شومان مميون سيم من أسيمو فالفمسطينية تشتري من االتصاالت شركة   45
  

  األردن: 

 24 "الشؤون الفمسطينية" ف  األردن: الدول العربية ترفض أي تقميص ف  خدمات "األونروا"  46

 24 يدعو لعقد قمة عربية طارية حول المسجد األقصى"العمل اإلسالم "   47

 24 الالقافة األردن : صوت األردن األعمى ف  الدفاع عن الحق الفمسطين وزير   48

 25 "البحوث االستراتيجية": األردن يحفظ الشرق األوسط من حرب كبيرة مع "إسراييل"  49

 25  من والسالمرييس الوزراء األردن : حل الدولتين الركيزة األساسية إلحالل األ  51

 25  ماليين دينار ومنصب نياب  شبو دايم لرفض منصب سفير أردن  لدى "إسراييل" 6«: الحياة»  50

 25 "إسراييل" لرعاية مصالح األردنإلى ذاىب  الجديد جودة: السفير األردن   52

 26 ء" األردن  يستنكر االعتداءات اإلسراييمية عمى األقصىحزب "دعا  53

  

  لبنان: 

 26 الطيران اإلسراييم  ينفذ غارات وىمية جنوب  لبنان  54

 26 عرس جماع  لبنان  فمسطين  ف  صيدا  55

  

  عرب ، إسالم :

 26 نشطاء مصريون يطرحون مبادرة إلنياء االنقسام الفمسطين   56



 
 
 

 

 

           3ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

 27 بتفجيرات كنيسة القديسينوحماس إلخوان المسممين جماعة امرس  و  يتيم قس مصري  57

 27 ياعم  بمحاج: ىجوم دمشق وطيران عمى مشعل إساءة لممقاومة وخروج عن  58

 27 القدس العرب : مصادر مسؤولة تنف  نية وزير قطري زيارة غزة لمتابعة مشاريع إعادة اإلعمار  59

 28 المتبعالرة ف  عرض البحر المتوسط أبيبربنا يتوجب لمممة أشالء تل ض   إذا: إيران  61

  

  دول :

 28 واشنطن: كسينجر يشن ىجومًا غير مسبوق ضد نتنياىو ويصفو بـ"المتعيد"  60

 28 األمن لتيدية مخاوف الييود إجراءاتىوالند يتعيد بتشديد   62

 29 لضفة ف  انتخاباتيا الرياسيةبتعطيل تصويت مواطنييا ف  ا "إسراييل"فنزويال تتيم   63

 29 تعيين مديرة عامة جديدة لوكالة األونروا ف  لبنان  64

  
  :تقارير

 29 تحديات االحتالل اإلسراييم  لمعممية التنموية ف  األرض الفمسطينية المحتمة:حقايق وأرقام  65

  
  االت:حوارات ومق

 30 د.محمود العجرمي... مشعل ف  عين العاصفة  66

 33 حممي موسى... ولغز االختراق الجوي: إيران.. لبنان.. أم غزة؟ "إسراييل"  67

 35 د. أحمد سعيد نوفؿ... !"إسراييلـ "التيديدات االردنية ل  68

 38 إبراىيـ غرايبة... والخوف عمى اإلصالح من اإلصالحيين "إسراييل"عن تسمية سفير ف    69

  
 39 :كاريكاتير

*** 
 

 نصحت األسد باالستجابة لمطالب شعبو..و مشعل: قرار حماس مستقل تماما وال توالير وال وصاية ألحد 0
خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة ، أف القاىرة مف 8/10/2012لة سما االخيارية، وكا ذكرت

أكد أف مرشد جماعة اإلخواف المسمميف ليس المحرؾ لفروع الجماعة في البالد العربية، موضحا  ،"حماس"
 لمبادئ.أف كؿ تنظيـ "إخواني" بالدوؿ الشقيقة قائـ بذاتو، وما يجمعيـ الروح الواحدة والتاريخ وا

، وبدأ 1791وقاؿ مشعؿ انو انتمى إلى جماعة اإلخواف المسمميف الفمسطينييف عندما كاف في الكويت عاـ 
 وقتيا التفكير في المشروع الوطني الفمسطيني والجياد لصالح فمسطييف مع القوى الفمسطينية األخرى.

جانب الوطنية، كما اننا  ىالدينية إلبإنتمائاتنا  ؛وأضاؼ مشعؿ أننا نختمؼ عف الحركات الجيادية األخرى
اتخذنا القرار بإنشاء حركة مقاومة بجانب الحركة اإلعالمية  ،عندما وجدنا أف شعار المقاومة بدأ ينطفئ

 ، وكنت مف مؤسسي الحركة.1799والسياسية خالؿ االنتفاضة الشعبية األولى عاـ 
أف صيغة  ،ج "بيدوء" عمى قناة "سي بي سي"خالؿ حواره مع اإلعالمي عماد أديب في برنام ،وأشار مشعؿ

مكتب اإلرشاد والمرشد موجود في مصر فقط، أما في الدوؿ االخرى نجد منصب المراقب العاـ، وعندنا في 
 فمسطيف األمر مختمؼ فمدينا رئيس المكتب السياسي.
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بعض يردد أف مرشد قاؿ: إف ال ،وحوؿ طبيعة العالقة بينو وبيف المرشد العاـ لإلخواف المسمميف في مصر
مصر ىو مف يقود اإلخواف في جميع الدوؿ العربية ولكف ىذا غير صحيح، فكؿ تنظيـ إخواني بكؿ دولة 
يتعامؿ طبقا ألولوياتو وقائـ بذاتو وفقا لسياساتو ولكف يجمعيـ الروح والثقافة، مؤكدا أف قرار حماس مستقال 

 تماما وال تأثير وال وصاية ألحد.
في الترشح لمنصب رئيس المكتب السياسي مجددا قاؿ إنو ال يريد الحديث عف ىذا األمر  وبشأف عدـ رغبتو

سيستمر في أي  هوحياتو مف أجؿ القضية الفمسطينية، وأف دور  هوأنو قرار شخصي، مضيفا أنو بذؿ كؿ جيد
 منصب وأف انسحابو سيكوف مف المكتب السياسي وليس مف الحركة.

قاؿ مشعؿ:  ،في دمشؽ خالؿ اآلونة األخيرة منذ اندالع الثورة السوريةوعف عالقتو بالجيات الرسمية 
واحتضاف ىذا البمد لو لسنوات عديدة  ،شير بحكـ العشرةأ"نصحت النظاـ السوري عمى مدار عشرة 
وكاف الرد انو شأف داخمي"، مشيرا إلى انو ال يستطيع يممؾ  ،باالستجابة لمطالب شعبو باإلصالح والحرية

 لنصح.أكثر مف ا
وأضاؼ: "فضمت الرحيؿ الف وجودي بدمشؽ في ظؿ الدماء السائمة وحجـ الضحايا الكبير ال يمكف أف 

ا لإلحراج وحتى نحافظ عمى قناعتنا بحؽ الشعوب في عيستمر"، موضحا: "انسحبنا مف سوريا من
 الديمقراطية".

ريد إقحاـ نتيا"، موضحا" ال ورأى مشعؿ أف" الشعب السوري مطالبو كانت في الشيور األولي يمكف تمبي
 أنفسنا في أزمة النظاـ السوري وسنظؿ عمى ىذه السياسة".

 ودعا مشعؿ الدوؿ العربية إلنياء أي خالفات بينيـ وعدـ السماح لحدوث أي انشقاقات والعمؿ عمى الوحدة.
والعربي مكمميف  وأضاؼ: "مسؤوليتي األولى ىي إنياء االنقساـ الفمسطيني، معتبرا أف "الربيع الفمسطيني

 لبعضيما البعض".
نفى ما يتردد حوؿ وجود نية لدى الفمسطينييف بتوسيع أف مشعؿ  8/10/2012، وكالة قدس نتوأضافت 

 أراضييـ عف طريؽ سيناء، قائال: "الشعب الفمسطيني لف يستبدؿ وطنو وأرضو في غزة بسيناء".
حتى واف كانت جنة لف نعفي إسرائيؿ مف األزمة  وقاؿ مشعؿ: "الفمسطينييف لف يستبدلوا أراضييـ بأي قطعة

ونضعيا أماـ العرب"، مشيرا إلى أف إسرائيؿ ترغب في تحويؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي إلى صراع 
 فمسطيني عربي".

وتابع قائال: "لجأنا لحفر األنفاؽ بيف غزة وسيناء ألننا نرفض أف نموت جوعا"، مضيفا: "مف غير المقبوؿ 
"الدـ المصري يعز عمينا كالدـ الفمسطيني وتألمنا  وأوضح: ؿ مشاكؿ سيناء ونعمقيا عمى غزة".أف نضع ك

 لحادثة رفح وىناؾ متشددوف في سيناء وغزة ولكنيـ قمة وننسؽ مع األجيزة المعنية لمقضاء عمييـ".
لثورة المصرية وعما تردد عف وجود عناصر مف حماس عمى أسطح المنازؿ في ميداف التحرير أثناء اندالع ا

 نفى مشعؿ ىذه الشائعات، قائال: "حماس لـ ترسؿ أي عناصر أثناء الثورة".
خوانية ولكف كرئيس إعاما وال نتعامؿ معو كونو ذات خمفيو  12وأضاؼ: "اعرؼ الرئيس محمد مرسي منذ 

 منتخب مف شعبو".
يع العربي في تيويد القدس وتوسيع وأكد مشعؿ أف إسرائيؿ تستغؿ االنقساـ والتواطؤ الدولي واالنشغاؿ بالرب

 االستيطاف. 
وعف تمقي حركة حماس لدعـ إيراني قاؿ مشعؿ: "في الماضي تمقينا دعما إيرانيا ومازلنا ولكف ىذا الدعـ لـ 

 ولف يؤثر عمى قرارات الحركة".
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 فياض: ال يمكن إلغاء اتفاقية باريس  2

الموقعة بيف السمطة  ،إلغاء اتفاقية باريس االقتصادية راـ اهلل سالـ فياض: "إففي حكومة القاؿ رئيس وزراء 
 سيزيد نسبة العجز المالي لخزينة السمطة وسيتعذر عمييا اإليفاء بالتزاماتيا". "،إسرائيؿ"الفمسطينية و

وأضاؼ فياض خالؿ حوار عقده األحد، مع طمبة جامعة النجاح الوطنية بنابمس: "إف االتفاقية جاءت 
وبيف أف السمطة تسعى إلى إنياء االحتالؿ  صادي القائـ قبؿ وجود السمطة الفمسطينية".تكريسا لموضع االقت

قامة الدولة الفمسطينية وبناء اقتصاد يخفؼ مف االعتماد عمى المساعدات الخارجية، لتعزيز  اإلسرائيمي وا 
 صمود المواطف في أرضو.

محروميف مف فرصة عمؿ، مشيرا إلى ولفت إلى وجود ربع مميوف فمسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة 
وبيف أف األغوار الفمسطينية تعاني  سعي حقيقي لحكومتو لتوفير ما أسماىا "فرص عمؿ ودعـ المتضرريف".

مف احتالؿ إسرائيمي يسرؽ األرض والمياه ويعمؿ بكؿ السبؿ لتفريغيا مف السكاف، مشيرا إلى أف السمطة 
بالمناطؽ الميددة مثؿ القرى والمناطؽ المصنفة "ج"، الفتا إلى أف الفمسطينية تركز في مشاريعيا التنموية 

 أقؿ واجب لمحكومة أف تتضامف مع األىالي وخاصة في األغوار.
لى االعتقاؿ السياسي ومحاربة الفساد، حيث  وتطرؽ فياض إلى االنتخابات المحمية المزمع عقدىا قريبا وا 

ات الحكومية التي ينتيجيا "فياض"، مطالبيف إياه بالرحيؿ وجو عدد مف الطمبة أسئمة الذعة منتقدة لمسياس
 عف الحكومة.

 //، فمسطين أون الين
 

 بدأت بتنفيذ مخططات تقسيم الحرم القدس  الشريف "إسراييل"أحمد قريع:  3
 أبوحمد قريع أحذر عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف القدس  :القدس المحتمة

مف  ،وباحاتو األقصىفي بياف صحفي، مف خطورة تصاعد االقتحامات المتكررة والمتواصمة لممسجد  ،ءعال
التي تنذر بخطورة تقسيـ الحـر القدسي الشريؼ، في وقت تواصؿ فيو  اإلسرائيمي،قبؿ قوات االحتالؿ 
بينما تسمح  ألقصى،الممسجد  فوالفمسطينييمنع دخوؿ المواطنيف المقدسييف  اإلسرائيميسمطات االحتالؿ 

شاعة الفوضى في ساحاتو ومحيطو.  لقطعاف المستوطنيف مف دخولو وتدنيسو وا 
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 بحر: المجمس التشريع  سيمارس دوره الرقاب  لتحسين الخدمات  4

اليادؼ إلى أكد النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي د. أحمد بحر، أف المجمس سيمارس دوره الرقابي 
 مراقبة أداء السمطة التنفيذية لتحسيف الخدمة التي تقدميا الحكومة لممواطنيف.

 جاء ذلؾ خالؿ زيارة وفد برلماني يترأسو بحر، وزارتا الزراعة والحكـ المحمي لالطالع عمى سير 
 

اًل مف النواب عبد العمؿ في الوزارتيف وتينئة الوزيريف بتولي منصبييما. وضـ وفد النواب إلى جانب بحر، ك
 الرحمف الجمؿ، ومحمد فرج الغوؿ، ويونس األسطؿ ويونس أبو دقة.

 //، فمسطين أون الين
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 منظمة التحرير تدرس رفع دعوى قضايية ضد ليبرمان 5
صرح ناطؽ رسمي باسـ منظمة التحرير الفمسطينية بما يمي: يدرس المستشاروف القانونيوف  :وفا -راـ اهلل 

التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية، تقديـ شكوى قضائية ضد وزير الخارجية اإلسرائيمي في منظمة 
 بشأف تصريحاتو المتكررة ضد الرئيس محمود عباس والتحريض عميو وتيديد حياتو. ،افيغدور ليبرماف

يصمت  ال يمكف ألي مجتمع سوي أف"، وفا"وتعقيبا عمى ذلؾ، قاؿ مستشار الرئيس السياسي نمر حماد لػ
عمى مثؿ ىذه التصريحات الخطيرة لميبرماف، وال يجوز أف يصمت المجتمع الدولي عمى ىذا التحريض، 
سرائيمييف وأوروبييف وغيرىـ لتشكيؿ مجموعة قانونية  لذلؾ فاف االتصاالت ستتـ مع محاميف أميركييف وا 

 تتابع ىذه القضية اليامة والخطيرة.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 وزير العدل بسبب تجاوزاتو بإقالةيطالب عباس  مجمس "القضاء األعمى" :رام اهلل 6

وزير العدؿ عمي مينا مف منصبو،  بإقالةالرئيس محمود عباس،  األعمىطالب مجمس القضاء  :راـ اهلل
مساء وذلؾ خالؿ المقاء الذي جمع الرئيس بوفد مف مجمس القضاء األعمى، في مقر المقاطعة براـ اهلل، 

 السبت. أمس
نسخة منو فاف "االجتماع تناوؿ اليجمة  "سما"القضائي، وصؿ  اإلعالـووفقا لبياف صادر عف مركز 

اإلعالمية التي تعرض ليا القضاء مف قبؿ وزير العدؿ والعبارات المسيئة لمقضاء عبر وسائؿ اإلعالـ، وانو 
خمفية التجاوزات التي أثارت القمؽ في صفوؼ  تـ نقؿ مطمب الييئة العامة لمقضاة بإقالة وزير العدؿ عمى

 القضاة وفي الشارع الفمسطيني بشكؿ عاـ".
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 " يوم100تطمق حممة "غزة نظيفة" تستمر لـ" حكومة ىنية 7

 "حممة غزة نظيفة" بالتعاوف مع وزارة األوقاؼ، ،أطمقت وزارة الحكـ المحمي، األحد: جماؿ غيث - غزة
والداخمية، ووزارة التربية والتعميـ، والثقافة، وسمطة جودة البيئة والمكتب اإلعالمي الحكومي، وبمديات قطاع 

 غزة، وغيرىا.
" يوـ التي أقرتيا " وأشار وزير الحكـ المحمي محمد الفر، إلى أف إطالؽ الحممة يأتي ضمف خطة الػ

وعمى كافة األصعدة الصحية والبيئية والخدماتية،  الحكومة لتحسيف كافة الخدمات المقدمة لممواطنيف
" وأوضح أف المشروع بتخطيطو متوسط المدى بحاجة إلى " ولتسييؿ معامالتيـ في شتى المجاالت.

 مميوف دوالر عاجمة إلنشاء مكبات النفايات وشراء السيارات والحاويات، الفًتا إلى وجود عدد 
 

طف مف النفايات مف شوارع  "ولفت إلى أنو يتـ جمع " ة.مف الجيات المانحة قدمت دعميا لمحمم
 وأحياء القطاع، 

 //، فمسطين أون الين
 

 تشارك ف  معرض األمن والسالمة بالدوحة  ف  غزة الداخمية 8



 
 
 

 

 

           7ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

"، الذي تشارؾ وزارة "الداخمية واألمف الوطني"، في معرض "األمف والسالمة )
وضـ وفد الوزارة الذي وصؿ مساء أمس، إلى مطار  اخمية القطرية عمى مدار ثالثة أياـ.تقيمو وزارة الد

الدوحة، كاًل مف إبراىيـ صالح مدير عاـ العالقات العامة واإلعالـ بالداخمية، والعقيد سعيد السعودي نائب 
 الشرطة. مدير مديرية الدفاع المدني، والمقدـ تامر شحادة نائب قوات التدخؿ وحفظ النظاـ في

 //، فمسطين أون الين
 
 تنف  إلغاء برنامج العمل المؤقت "البطالة"  ف  غزةالحكومة  9

نفى أميف عاـ مجمس الوزراء الفمسطيني عبد السالـ صياـ وجود أي توجو لدى حكومتو إللغاء مشاريع 
جار لترشيد ىذه وقاؿ صياـ في تصريح صحفي األحد: "إف العمؿ  وبرامج العمؿ المؤقت "البطالة".

المشاريع ال إلغائيا"، الفتًا إلى أنو سيتـ توسيع الشرائح المستفيدة بآليات جديدة، وأف الحكومة ترى أنيا 
 تساند الموطنيف والعمؿ في ظؿ حالة الحصار المفروض.

 //، فمسطين أون الين
 
  15 السمطة الفمسطينية تواصل اعتقال مراسل "قدس برس" لميوم الـ 10

الضفة الغربية اعتقاؿ مراسؿ وكالة "قدس برس" في واصمت أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية : بمسنا
 .عمى التواليالػ في مدينة نابمس محمد أنور منى، وذلؾ لميـو 

 //قدس برس، 
 
 اإلخوان المسممين الزىار ينف  طمب حزب اهلل من حماس االبتعاد عن 11

اسي لحركة حماس الدكتور محمود الزىار، ما تردد حوؿ طمب حسف نصر اهلل نفى عضو المكتب السي
خالؿ زيارتو األخيرة لمبناف، أف تبتعد حماس عف جماعة اإلخواف المسمميف  ،األميف العاـ لحزب اهلل المبناني

 األـ.
صحة : إف ىذا كذب وافتراء وال أساس لو مف ال2012-10-9وقاؿ الزىار في تصريح صحفي نشر األحد 

 وتابع: "ال يعقؿ أف يطمب منا ذلؾ".
وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد ادعت أف حسف نصر اهلل التقى بالزىار لمدة ست ساعات في بيروت 

وذلؾ قبؿ أف يتوجو إلى طيراف وأف نصر اهلل نجح في إقناع الزىار بأف مصمحة حماس تكمف في  ،مؤخرا
 وفى االمتناع عف اتخاذ مواقؼ مؤيدة لمثورة السورية. ،مميف األـأال تتماثؿ مع موقؼ جماعة اإلخواف المس

 7/10/2012فمسطين أون الين، 
 
 األحمد: المصالحة مجمدة وقيادة حماس بغزة تعرقل اتفاق الدوحة استجابة لطمبات من بعض الدول 12

, إف المصالحة قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس كتمتيا البرلمانية، عزاـ األحمد :بوخارست
 مجمدة إلى أف يتاح لمجنة المركزية لالنتخابات ممارسات عمميا دوف عوائؽ في قطاع غزة.

واتيـ األحمد خالؿ ندوة جماىيرية، أقيمت في سفارة دولة فمسطيف لدى رومانيا, الميمة، قيادة حماس في غزة 
 بعرقمة تنفيذ اتفاؽ الدوحة استجابة لطمبات مف بعض الدوؿ.
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ف المقاومة ليست كالما يقاؿ بؿ ممارسة عمى األرض, منوىا إلى أف حماس تتحدث عف المقاومة وأضاؼ أ
 ولـ تعد تتحدث عف المقاومة المسمحة, ناىيؾ عف عدـ ممارستيا عمميا.

براىيـ  ويزور األحمد رومانيا عمى رأس وفد مف المجمس التشريعي يضـ، قيس عبد الكريـ، وفؤاد صميبا وا 
دعوة مف مجمس الشيوخ الروماني, وسيجري الوفد عدة لقاءات مع رئاسة مجمسي الشيوخ خريشة, تمبية ل

 والنواب ومع الحكومة الرومانية.
 8/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 يصادق عمى التوصية المتعمقة بعضوية أعضاء فتح غير الممتزمين بقوايميا عباس 13

حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"، عمى التوصية صادؽ الرئيس محمود عباس، رئيس  :وفا –راـ اهلل 
المتعمقة بعضوية عدد مف أعضاء الحركة ممف لـ يمتزموا بالقرارات الخاصة بالقوائـ المقرة مف الحركة في 

 انتخابات المجالس البمدية والقروية، سواء بقبوؿ االستقاالت التي قدميا بعضيـ، وفصؿ البعض اآلخر.
قيؽ الحركية عمميا حوؿ الحاالت األخرى الخاصة بالترشح خارج القوائـ المقرة مف وستواصؿ لجاف التح

 الحركة.
 8/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الخميج: "الجياد" تنف  عالقة الحركة بحادالة الطايرة من دون طيار الت  أسقطتيا "إسراييل" 14

في غزة أف تكوف لمحركة أي عالقة  "اد االسالميالجي"القدس المحتمة: أثارت نفت مصادر قيادية في حركة 
 ، أمس األوؿ، قرب الخميؿ.»اإلسرائيمي«بحادث الطائرة مف دوف طيار التي أسقطيا سالح الجو 

ولـ يستبعد مصدر مقرب مف الجياد اإلسالمي في تصريحات لو أف تكوف المقاومة الفمسطينية تمتمؾ ىذا 
تخدامو في إطار الدفاع عف النفس في أي مواجية محتممة مع النوع مف الطائرات وتقوـ بتجربتو الس

 ".إسرائيؿ"
 8/10/2012الخميج، الشارقة، 

 
 كتايب القسام وسرايا القدس تقصفان مواقع اسراييمية بالصواريخ  15

اعمنت كتائب القساـ وسرايا القدس انيما قصفتا صباح اليوـ عددا مف المواقع االسرائيمية ردا عمى : غزة
التي نفذىا الطيراف الحربي االسرائيمي ليمة امس في مدينة رفح واسفرت عف اصابة مدنييف بجراح الغارة 

 بعضيا في حالة الخطر الشديد.
 

وقاؿ الجناحاف العسكرياف اف القصؼ المذكور بالقذائؼ الصاروخية لعدد مف مواقع جيش االحتالؿ ياتي 
 ردا عمى اصابة عدد مف المدنييف في غارة رفح.

 8/10/2012ة سما االخبارية، وكال
 
 قذيفة ىاون وصاروخا من قطاع غزة 19إطالق  ":"يديعوت أحرونوت 16

قذيفة ىاوف وصاروخا، عمى األقؿ، أطمقت صباح اليوـ االثنيف مف قطاع غزة  17قالت تقارير إسرائيمية إف 
 منطقة "أوفكيـ". باتجاه المستوطنات اإلسرائيمية في الجنوب في "المجمس اإلقميمي أشكوؿ" وباتجاه
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وجاء أنو في الساعة السادسة مف صباح اليوـ تـ اإلبالغ عف سقوط قذائؼ أطمقت مف قطاع غزة، 
وانفجرت في الجنوب. وعمـ أف إحدى القذائؼ انفجرت بالقرب مف مبنى سكني في "أشكوؿ"، ولـ تقع 

 إصابات في حيف وقعت أضرار لممبنى.
ي القذائؼ انفجرت في مناطؽ مفتوحة، ولـ ترد أية أنباء عف وقوع وبحسب التقارير اإلسرائيمية فإف باق

 إصابات بشرية أو خسائر مادية.
كما جاء أنو بعد وقت قصير وقع إطالؽ نار آخر مف قطاع غزة، وطمب مف سكاف "أشكوؿ" الدخوؿ إلى 

ترد تقارير عف وقوع المالجئ والمواقع اآلمنة في أعقاب اإلطالؽ المتواصؿ لقذائؼ الياوف والصواريخ. ولـ 
 إصابات.

وكتبت "يديعوت أحرونوت" في موقعيا عمى الشبكة أف إطالؽ الصواريخ والقذائؼ جاء ردا عمى اليجـو 
 اإلسرائيمي يـو أمس، االحد، عمى جنوب قطاع غزة.

 فمسطينييف قد أصيبوا، وصفت حالة اثنيف منيـ بأنيا خطيرة، وذلؾ في غارة شنيا طيراف 10يذكر أف نحو 
 االحتالؿ عمى قطاع غزة. وادعت مصادر عسكرية أف الغارة استيدفت مواقع تابعة لحركات جيادية.

 8/10/2012، 48عرب 
 
 قبل زيارة غزة "اإلجراءات القانونية"حماس تطمب من شعث إتباع  17

أشرؼ اليور: دعت حركة حماس الدكتور نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة فتح بأخذ إذف مف  -غزة
السمطات المختصة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة الحركة، قبؿ القياـ بزيارة مرتقبة مف المحتمؿ أف تكوف 

 في غضوف األياـ المقبمة.
وقاؿ الدكتور سامي أبو زىري المتحدث باسـ حركة حماس في تصريحات صحافية اف غزة 'مفتوحة 

ؾ 'إجراءات قانونية ال بد مف إتباعيا'. وأضاؼ لمجميع'، لكنو أوضح أنو بالنسبة لمزيارات الحزبية فإف ىنا
 'المطموب أيضا مراعاة اإلجراءات القانونية المتبعة لترتيب الزيارات ذات الطبيعة السياسية'.

وجاء توضيح حركة حماس في أعقاب إعالف مسؤوليف في حركة فتح ومف بينيـ الدكتور شعث أف الرجؿ 
 وضع حركة فتح. ينوي زيارة القطاع قريبًا، لإلطالع عمى

ودعا أبو زىري حركة فتح إلى مراجعة مواقفيا، كونيا بحسب ما قاؿ 'تتحدث عف إعادة تنظيـ صفوفيا في 
قطاع غزة في الوقت الذي تمارس فيو االستئصاؿ ضد حركة حماس في الضفة'، معتبرًا أف ىذا الوضع 

 'شاذ وغير مقبوؿ'.
ي الضفة الغربية إلى 'وقؼ سياسة المالحقة األمنية دعا المتحدث باسـ حماس السمطة الفمسطينية فو 

واالعتقاالت السياسية واإلفراج عف المعتقميف في سجوف الضفة، وتمكيف حركة حماس مف مواصمة دورىا 
 السياسي المقاـو لالحتالؿ'.

 8/10/2012القدس العرب ، لندن، 
 
 عين الحموةمخيم فتح ترفض تسميم مطمق النار ف  لبنان:  18

انشغمت األوساط الفمسطينية، في مخيـ عيف الحموة خالؿ اليوميف الماضييف، بالقرار الذي : لحمحمد صا
بعدـ تسميـ مطمؽ النار، في إشكاؿ مساء الجمعة خ. ـ. إلى الدولة المبنانية، فيما « حركة فتح»اتخذتو 

تسميميا خ. ـ.، لكونو  اشترطت تسميـ ب. ب.، وىو أحد القيادات اإلسالمية السمفية إلى الدولة، في مقابؿ
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لجنة المتابعة »رّوع األىالي في المخيـ، بعد اإلشكاؿ، وأطمؽ النار عند مدخؿ مكتب الصاعػػقة، حيػػث مقّر 
 ، في المخيـ، واقتحمو خالؿ اجتماع المجنة.«الفمسطيػػنية

ب. وعقد اجتماع وكاف خ. ـ. قد سمـ نفسو إلى قيادة قوات األمف الفمسطيني، بقيادة المواء صبحي أبو عر 
، بحضور الشيخ جماؿ خطاب، لمبحث «لجنة المتابعة»، و«فتح»موسع في المخيـ أمس، بيف أبو عرب، و

فتح أكدت أنيا توّد إخراجو مف المخيـ. وأنو بعد نقاش »في مصير خ. ـ. وأعمنت مصادر المجتمعيف أف 
اد خ. ـ. وعدـ عودتو إليو مجددًا، ثـ مستفيض مع قيادة فتح، حيث تّمت الموافقة عمى القرار المتخذ بإبع

، عقدت اجتماعًا «لجنة المتابعة الفمسطينية»وكانت «. انتقؿ إلى عممية اإلعداد لكيفية إخراجو مف المخيـ
في المخيـ خّصصت لمبحث في مالبسات اإلشكاؿ األمني في المخيـ. وأصدرت بيانًا أدانت فيو إطالؽ 

 النار. 
 8/10/2012السفير، بيروت، 

 
 : ال منطقة حرة ف  رفحقيادي ف  حماس لـ"القدس" 19

أكد مصدر قيادي في حماس بقطاع غزة لػ"القدس" دوت كوـ، أف "القاىرة أبمغت قيادة الحركة، والحكومة في 
، وأنيا لـ ُتدؿ بشيء عف أسباب عمى الحدود مع غزة حرةتجارة غزة، عدـ موافقتيا عمى إقامة منطقة 

ُطوَي بالنسبة لنا، وبالتأكيد لمقيادة المصرية"، مؤكدًا أف مصر "لـ تقدـ أي أسباب وقاؿ ىذا "ممؼ  قرارىا".
 لقرارىا".

ورفض المصدر اتياـ السمطة الفمسطينية بالوقوؼ خمؼ إقناع مصر برفض المشروع الذي طرحتو الحكومة 
قة عمى حالة مخاوؼ مصرية واضحة مف أف يؤثر إنشاء ىذه المنط إلىالمقالة بغزة عمى مصر، مشيرًا 

 االنقساـ الفمسطيني.
7/10/2012القدس، القدس،   

 
 .. وال ينوي التصعيدقذيفة عمى مواقعو 40يعترف بسقوط  غزة: الجيش اإلسراييم  20

قذيفػػة صػاروخية بالنقػػب اطمقػػت  08بسػػقوط  ،صػباح اليػػـو االثنػيف ،اعتػرؼ جػػيش االحػػتالؿ :القػدس المحتمػػة
 منذ مساء االحد. 31ابات ليرتفع العدد الى دوف االبالغ عف وقوع اص ،مف قطاع غزة

فقػد تمػت  ،دقيقة مػف صػباح اليػـو وحتػى السػابعة صػباحا 4541وقالت اذاعة الجيش "انو منذ حوالي الساعة 
 قذيفة صاروخية اتجاه منطقة "اوفكيـ" بالنقب. 08معاينة اطالؽ 
ة سػقطت عمػى منػزؿ فػي مجمػس اف جميع القذائؼ سقطت في مناطؽ مفتوحة ما عدا واحد ،وزعمت االذاعة

 اقميـ "اشكوؿ"، االمر الذي اسفر عف وقوع بعض االضرار المادية فقط دوف تسجيؿ اية اصابات بشرية.
اف الجػيش ال يعتػـز تصػعيد القتػاؿ حاليػا فػي  ،مف جيتيا زعمت مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية

نشطاء االرىاب بغزة موضعية وتسػتيدؼ مػف ىػـ خطػر مشيرة الى اف العمميات التي ينفذىا ضد  ،جبية غزة
 عمى التيدئة بغزة ويمارسوف اعماال عدائية انطالقا مف سيناء وغزة.

وحػػذرت المصػػادر كمػػا نقمػػت االذاعػػة مػػف رد اسػػرائيمي عنيػػؼ فػػي حػػاؿ اسػػتمرت الفصػػائؿ فػػي قصػػؼ بمػػدات 
 جنوب اسرائيؿ محمال حماس كالعادة مسؤولية ما يحدث.

 7/04/1401، باريةوكالة سما اإلخ
 



 
 
 

 

 

           01ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

 نتنياىو ييدد برد حازم عمى مطمق  الطايرة من دون طيار  21
بمػا سػػماه  ،فػي بيػػاف مقتضػب أمػس ،ىػدد رئػيس الػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو: تػؿ أبيػب: نظيػر مجمػػي

 التػػي اخترقػػت سػػماء إسػػرائيؿ، لكنػػو أبقػػى عنػػواف ىػػذا ،عمػػى مػػف أطمػػؽ الطػػائرة مػػف دوف طيػػار« الػػرد الحػػاـز»
 «.انتياء التحقيقات حوؿ مصدر إطالقيا»التيديد مفتوحا إلى حيف 

إف الطػائرة المػذكورة ال تشػكؿ خطػرا  اإلسػرائيمي، وفي الوقت نفسو، قالت مصادر إسرائيمية مقربة مػف الجػيش
ولكنيا تثيػر القمػؽ مػف القػدرة عمػى اسػتخداـ طػائرات كيػذه فػي المسػتقبؿ لتنفيػذ عمميػات تفجيػر  ،عمى إسرائيؿ

 «. مرافؽ حيوية»تدمير في و 
أف سػػمطات الجػػيش اإلسػػرائيمي تعكػػؼ حاليػػا عمػػى تعزيػػز قػػدرات الرصػػد  ،«معػػاريؼ»وكشػػؼ موقػػع صػػحيفة 

«. الػدوؿ األعػداء»وتحسػيف قػوات وقػدرات  ،وذلؾ عمى ضوء التغييرات الجارية في الشرؽ األوسػط ،والمراقبة
 .ف طيارويتـ التركيز عمى قدرات تشخيص الطائرات الصغيرة مف دو 

وقالػػت الصػػحيفة إف المشػػكمة التػػي يواجييػػا قػػادة الجػػيش حاليػػا تكمػػف فػػي أف أي تنظػػيـ فػػي المنطقػػة لػػـ يعمػػف 
مسؤوليتو عف إرساؿ ىذه الطائرة، وىي تتابع بشكؿ حثيث جميع وسائؿ اإلعالـ في العالـ العربي عمػى أمػؿ 

 الحصوؿ عمى معمومات حوؿ ىوية الجية التي أطمقتيا. 
 7/04/1401، سط، لندنالشرق األو 

 
 قض  بالسيطرة عمى المنشآت اإلستراتيجية واالنتشار العسكري يباراك: االنسحاب من الضفة  22

كشػػؼ وزيػػر الحػػرب الصػػييوني، إييػػود بػػاراؾ، عػػف األفكػػار والسػػيناريوىات التػػي تشػػّكؿ سياسػػة مشػػتركة مػػع 
نسػػحاب األحػػادي الجانػػب مػػف الضػػفة رئػػيس الحكومػػة العبريػػة، بنيػػاميف نتنيػػاىو، حػػوؿ اتخػػاذ قػػرار بشػػأف اال

خالء العشرات منيا، في ظؿ تقديره بأف التوصؿ لتسوية دائمػة  الغربية، واالنكفاء داخؿ الكتؿ االستيطانية، وا 
 00أو مؤقتػػة مػػع الفمسػػطينييف أمػػر غيػػر مؤكػػد. وأضػػػاؼ: "يعػػيش اليػػـو بػػيف نيػػر األردف والبحػػر المتوسػػػط 

مسطينيوف، وفي حاؿ كانػت ىنػاؾ سػمطة واحػدة مػف النيػر إلػى % ف34% منيـ صياينة، و44مميوف نسمة، 
ذا ُسػػمح لمفمسػػطينييف بالمشػػاركة فػػي انتخابػػات الكنيسػػت  البحػػر فسػػتكوف حتمػػًا سػػمطة لدولػػة غيػػر ييوديػػة، وا 
 فسػػػػػػػنتحوؿ حتمػػػػػػػًا لدولػػػػػػػة ثنائيػػػػػػػة القوميػػػػػػػة، ولػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػب أف تبقػػػػػػػى كتػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتوطنات "معاليػػػػػػػو أدومػػػػػػػيـ 

 
ت سػػيطرتنا، مػػع االحتفػػاظ بجميػػع المنشػػآت اإلسػػتراتيجية، واالنتشػػار العسػػكري وغػػوش عتسػػيوف وأريئيػػؿ"، تحػػ

 عمى طوؿ نير األردف ألطوؿ فترة ممكنة". 
 القناة األولى )عن العبرية، ترجمة المركز(

 5/04/1401، 1534 ،التقرير المعمومات 
 
 رة عمى غزة الجيش اإلسراييم  يعمن استيداف ناشطين مرتبطين بتنظيم الجياد العالم  بغا 23

أعمف الجيش اإلسرائيمي، أنو استيدؼ اثنيف مف أعضاء جماعة مرتبطة بتنظيـ : يو بي أي -القدس المحتمة
 الجياد العالمي بغارة عمى جنوب قطاع غزة.

وقاؿ الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيمي، أفيحاي أدرعي عمى موقع "تويتر" إف الغارة التي شّنتيا طائرة إسرائيمية 
الليػػػا دراجػػػة ناريػػػة فػػػي رفػػػح جنػػػوب قطػػػاع غػػػزة، اسػػػتيدفت عنصػػػريف مػػػف تنظػػػيـ مجمػػػس شػػػورى وقصػػػفت خ
 المرتبط بتنظيـ الجياد العالمي، طمعت خميؿ محمد جربي ومحمد حسيف. "المتطرؼ"المجاىديف 
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وأكػػد أف الجػػيش اإلسػػرائيمي "لػػف يسػػمح لتنظيمػػات إرىابيػػة متطرفػػة مثػػؿ مجمػػس شػػورى المجاىػػديف بارتكػػاب 
 د مواطنينا وسوؼ يعمؿ بصرامة ضد عناصرىا اإلرىابييف".جرائميا ض

وقػػػاؿ إف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي "لػػػف يحتمػػػؿ أي محاولػػػة السػػػتيداؼ مػػػواطني إسػػػرائيؿ"، محمػػػاًل حركػػػة حمػػػاس 
 المسؤولية "عف كؿ عممية تخريبية تنطمؽ مف غزة".

 7/04/1401، الحياة، لندن

 
 واشنطن زاء الممف اإليران  والعالقة معاتفاق إ«: جمسة توبيخ»نتنياىو استدعى باراك لـ  24

عػػف أف رئػػيس الػػوزراء  ،الصػػادرة امػػس ،كشػػفت صػػحيفة "ىػػآرتس" االسػػرائيمية: ػػػ "المسػػتقبؿ" ووكػػاالت راـ اهلل
ووبخػو عمػى  ،أوؿ مػف امػس السػبت ،االسرائيمي بنياميف نتنياىو استدعى وزير الدفاع اييود باراؾ إلى مكتبو

حرؾ حوؿ الشأف اإليراني مف دوف معرفتو وموافقتو، وخصوصًا التصريحات التي خمفية ما أسماه بالعمؿ والت
نسبت الى باراؾ والتي قاؿ فييا "اف الحديث عف خطوط حمراء يجب أف يتـ في الغرؼ المغمقػة، ال أف يػدار 

 مف عمى موجات األثير".
"اف  :قػاؿ فيػو ،عف االجتمػاع وبعد وقت قصير مف االجتماع، أصدر الناطؽ باسـ وزارة الجيش بيانًا مشتركاً 

رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الػػدفاع تحػػدثا لمػػدة سػػاعة ونصػػؼ وانيمػػا يتشػػاطراف وجيػػة النظػػر فيمػػا يتعمػػؽ بالتيديػػد 
ومصػػػالحيا  ،وانيمػػػا يواصػػػالف العمػػػؿ تحػػػت قيػػػادة رئػػػيس الػػػوزراء مػػػف اجػػػؿ ضػػػماف امػػػف اسػػػرائيؿ ،االيرانػػػي

 .الخاصة فيما يخص العالقات مع االدارة االميركية"
 ،انيمػا "متفقػاف بشػأف مكافحػة التيديػد االيرانػي بكػؿ اشػكالو" ،في بيػاف مشػترؾ ،أكدا بدورىما ،نتنياىو وباراؾ

أف بػػػالده تريػػػد  ،و"ادارة العالقػػػات مػػػع الواليػػػات المتحػػػدة"، فيمػػػا أعمػػػف وزيػػػر الػػػدفاع البريطػػػاني فيميػػػب ىامونػػػد
 ا، في حاؿ لـ يتخؿ عف طموحاتو النووية.تكثيؼ العقوبات والضغوط عمى إيراف لدرجة تيدد بقاء نظامي

بطمػػب مػػف  ،اف البيػػاف صػػدر ليػػؿ السػػبت االحػػد بعػػد لقػػاء فػػي مقػػر رئاسػػة الحكومػػة ،وقالػػت االذاعػػة العامػػة
بدوف موافقة  ؛نتنياىو الذي استدعى باراؾ ليطمب منو توضيحات حوؿ لقاءات عقدىا مع مسؤوليف اميركييف

 مسبقة مف رئيس الوزراء.
عمػػى اف "رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الػػدفاع متفقػػاف بشػػأف مكافحػػة التيديػػد  ،ف الػػذي نشػػره مكتػػب بػػاراؾوشػػدد البيػػا

بكػؿ اشػكالو وبشػأف ادارة العالقػػات مػع الواليػات المتحػدة بقيػػادة رئػيس الػوزراء". واضػاؼ اف "رئػػيس  ،االيرانػي
 يدد امف اسرائيؿ".الوزراء ووزير الدفاع اتفقا عمى مواصمة تعاونيما في مواجية التحديات التي ت

 7/04/1401، المستقبل، بيروت
 
 منظومة الدفاع الجويأمريكية مشتركة لفحص قدرة  –"إسراييل": تدريبات إسراييمية  25

 عشػرات الضػباط االميػركييف، أف القػدس المحتمػةمػف امػاؿ شػحادة عػف ، 7/04/1401، الحياة، لنـدن ذكػرت
بات المشتركة بيف الجيشيف والتي اطمؽ عمييا اسـ "التحػدي تحضيرًا إلحدى اكبر التدري وصموا إلى "إسرائيؿ"

 ". وستركز ىذه التدريبات عمى فحص قدرة منظومات الدفاع الجوية.01-الصاـر
وفي اعقاب اختراؽ الطائرة مػف دوف طيػار االجػواء االسػرائيمية السػبت، اعمػف الجػيش االسػرائيمي اف التػدريب 

سػيكوف فػي مركػز التػدريبات المشػتركة. واعتبػرت اجيػزة االمػف عمػى منظومػة اسػقاط طػائرات مػف دوف طيػار 
االسرائيمية اسقاط الطائرة مف دوف طيار، التي اطمقت مف االراضي المبنانية عف طريؽ البحر باتجػاه مفاعػؿ 
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ديمونػػة،عمى حػػد ادعػػاء االسػػرائيمييف، تشػػكؿ تجربػػة نجػػاح كبيػػرة لمنظومػػات الػػدفاع التػػي يمتمكيػػا سػػالح الجػػو 
 ي وستتـ تجربتيا خالؿ التدريبات المشتركة.االسرائيم

االميركية ستحاكي سيناريو تعرض اسرائيؿ لصواريخ مكثفة مف جميع الجبيات وسيتـ  -التدريبات االسرائيمية
خالؿ ذلؾ فحص منظومػات الػدفاع"حيتس" و القبػة الحديديػة"، وغيرىمػا مػف المنظومػات التػي قامػت اسػرائيؿ 

يش االسرائيمي ىذه التدريبات ركنًا جديدًا في العالقات االسػتراتيجية مػع الواليػات بتطويرىا مؤخرا. واعتبر الج
 المتحدة االميركية.

ومتوقػػػع اف يصػػػؿ مئػػػات الجنػػػود والضػػػباط االميػػػركييف الػػػى اسػػػرائيؿ فػػػي الرابػػػع عشػػػر مػػػف الشػػػير الجػػػاري، 
 الستكماؿ التحضيرات ليذه التدريبات المقرر اف تستمر ثالثة اسابيع.

مصػػػػادر حسػػػنة االطػػػػالع فػػػػي " صػػػػحيفة "تػػػايـ" نقمػػػػت عػػػف، أن 7/04/1401الخمــــيج، الشــــارقة، وأضػػػافت 
كمػػػا  "إسػػرائيؿ" إلػػىواشػػنطف تخفػػؼ بػػػأكثر مػػف الثمثػػيف عػػػدد العسػػكرييف األمػػريكييف المتػػػوجييف  إف، "البمػػديف

وبػداًل  ."01اوسػتير تشػالنج "خفضت عدد وقوة أنظمة اعتراض الصواريخ المستخدمة فػي المنػاورات المسػماة 
وسترسػؿ  عنصػر. 0411و 0111وف فقػط مػا بػيف جمف حوالي خمسػة آالؼ عسػكري أمريكػي سيرسػؿ البنتػا

كمػا ىػو مقػرر بحسػب تػايـ التػي أضػافت أنػو بػداًل مػف  "إسػرائيؿ" إلػىالصواريخ المضػادة لمصػواريخ بػاتريوت 
ة موضػحة حتػى إرسػاؿ سفينتيف ايجيس مجيزتيف بأنظمة مضادة لمصواريخ لف يرسؿ األمريكيػوف سػوى واحػد

 سفينة واحدة ليس أمرًا مؤكدًا.
 

 إلى قاعدة عسكرية مستوطنة "ميغرون"يحول  الجيش اإلسراييم  15
كشػػؼ النقػػاب أمػػس األحػػد، عػػف أف جػػيش االحػػتالؿ قػػاـ فػػي االسػػابيع األخيػػرة : برىػػـو جرايسػػي  -الناصػػرة 

عائمػة مػف البػؤرة  41ع إلى اخالء نحو بتحويؿ بؤرة استيطانية إلى قاعدة عسكرية، بعد أف اضطر قبؿ اسابي
 ذاتيا إلى مستوطنة محاذية، بعد أف أقرت محكمة االحتالؿ بممكية األرض المغتصبة لعائالت فمسطينية.

وقػػاؿ صػػحيفة "معػػاريؼ" االسػػرائيمية، إف جػػيش االحػػتالؿ جعػػؿ مػػف البػػؤرة االسػػتيطانية "ميغػػروف" التػػي كثػػر 
عػػدة عسػػكرية، واف فرقػػة مػػف جػػيش االحػػتالؿ التػػي يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ الحػػديث عنيػػا فػػي السػػنوات األخيػػرة، لقا

 "حرس الحدود" تتمركز في المكاف عمى مدى األياـ والساعات، وتنطمؽ منيا إلى عممياتيا االحتاللية.
وزعـ جيش االحتالؿ أنو يتواجد في القسـ الػذي مػا تػزاؿ المحكمػة تبحػث فػي ممكيتػو، مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى 

فػػي حػػيف أعربػػت عصػػابات المسػػتوطنيف التػػي كانػػت تسػػتوطف فػػي المكػػاف، عػػف فرحتيػػا بػػأف الوضػػع القػػائـ، 
االرض لػـ يػػتـ تسػػميميا الصػػحابيا الفمسػطينييف، كمػػا أعربػػوا عػػف قنػاعتيـ بػػأنيـ سػػيعودوف إلػػى نفػػس األرض 

 ليستمروا في استيطانيا وتوسيعيا، حسب ما ذكرتو الصحيفة ذاتيا.
 7/04/1401، الغد، عّمان

 
 سراييم : حزب اهلل أرسل الطايرة بدون طيار ليالبت أن نظرية الردع غير صحيحةمحمل إ 27

اعتبػر المحمػؿ لمشػؤوف العسػكرية فػي صػحيفة 'يػديعوت أحرونػوت' العبريػة، ألػيكس : الناصػرة ػ زىيػر أنػدراوس
ضػحة مػف فيشماف، أمس األحد أف اختراؽ طائرة إيرانية بػدوف طيػار األجػواء اإلسػرائيمية ىػي بمثابػة رسػالة وا

طيػػراف إلػػى تػػؿ أبيػػب مفادىػػا أف الصػػناعات العسػػكرية اإليرانيػػة قػػادرة عمػػى ضػػرب العمػػؽ اإلسػػرائيمي، مشػػددا 
عمػى أف سػالح الجػػو اإلسػرائيمي قػػاـ بإسػقاطيا فػي منطقػػة وعريػة لتجنػػب اإلصػابات بعػد أف جالػػت أكثػر مػػف 
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اعؿ ديمونػا النػووي فػي جنػوب الدولػة عشريف دقيقة في األجواء اإلسرائيمية، وعمى بعد عدة كيمومترات مف مف
 العبرية.

أمػػا المحمػػؿ عػػاموس ىارئيػػؿ، مػػف صػػحيفة 'ىػػآرتس' فقػػد كتػػب األحػػد أنػػو إذا ثبػػت أف حػػزب اهلل ىػػو الػػذي قػػاـ 
بإرسػاؿ الطػائرة المػػذكورة، فػإف ذلػؾ يثبػػت أف النظريػة األمنيػة اإلسػػرائيمية منػذ أْف وضػعت حػػرب لبنػاف الثانيػػة 

ى ضربة قاصمة ليست صحيحة، وأنو عمى الػرغـ مػف أف الحػدود المبنانيػة اإلسػرائيمية أوزارىا، بأف الحزب تمق
ما زالػت ىادئػة، إال أف حػزب اهلل يبحػث عػف طػرؽ التفافيػة لتحػدي الدولػة العبريػة، وأف تنفيػذ عمميػة بورغػاس 

 في بمغاريا، ىو أيًضا مؤشر عمى أف الردع اإلسرائيمي ال يردع حزب اهلل، عمى حد تعبيره.

 7/04/1401، لقدس العرب ، لندنا

 
 ف  حال نشوب حرب "اسراييلـ"سراييم  يحذر من حجم االضرار الت  ستمحق بإمسؤول  28

حذر رئػيس الشػعبة الموجسػتية التابعػة لجػيش االحػتالؿ االسػرائيمي البريغػادير إيتسػيؾ كػوىيف  :القدس المحتمة
لقواعػػد العسػػكرية وكػػذلؾ بالجبيػػة الداخميػػة مػػف مػػف أف الحػػرب المقبمػػة أيػػًا كانػػت سػػتمحؽ األضػػرار الجسػػيمة با

 جراء تعرضيا لمضربات الصاروخية المعادية.
وأضػػاؼ كػػوىيف فػػي حػػديث لمموقػػع اإللكترونػػي لمقنػػاة التمفزيونيػػة الثانيػػة أف جػػيش االحػػتالؿ كثػػؼ فػػي اآلونػػة 

 دىا.األخيرة مف استعداداتو الحتماؿ وقوع حرب شاممة ويبذؿ جيودًا جبارة لجعؿ قواعده تصم
وأردؼ المسػػؤوؿ العسػػكري يقػػوؿ إف قيػػادات الجػػيش تتػػابع مجريػػات التطػػورات اإلقميميػػة أواًل بػػأوؿ خاصػػة فػػي 
سػػوريا وتجػػّدد بالتػػالي تعميماتيػػا. وأكػػد أف مخزونػػات األسػػمحة والػػذخيرة والعتػػاد العسػػكري ممتمئػػة عػػف آخرىػػا 

 استعدادًا ألي طارئ.
 7/04/1401، وكالة سما اإلخبارية

 
 رييس لواء القيادة الييودية ف  الميكودوقيف المانية ييود بالحرم القدس  بينيم ىآرتس: ت 29

تػـ توقيػؼ ثمانيػػة ييػود فػػي اليػوميف األخيػػريف فػي الحػـر القدسػػي بعػد محػػاولتيـ الصػالة، لخػػوؼ الشػرطة مػػف 
مػػاف مػػف قػػادة ىبػػة عنيفػػة. وبػػيف الموقػػوفيف موشػػيو فػػايغميف رئػػيس لػػواء القيػػادة الييوديػػة فػػي الميكػػود وييػػودا ليب

المعيػػد الػػديني )عػػود يوسػػيؼ حػػاير فػػي يتسػػيار. لكننػػا نجػػد أيضػػًا ابػػف الحاخػػاـ يوفػػاؿ شػػارلو، رئػػيس المعيػػد 
الديني التمييدي في بيتح تكفا. واعتقالو رمزًا لمتغيير العميػؽ الػذي طػرأ عمػى نظػرة الصػييونية المتدينػة لجبػؿ 

 الييكؿ في السنيف االخيرة.
ة، ُيمخصوف في حركات الييكؿ فػي ىػذه االيػاـ سػنة ناجحػة جػدًا بالنسػبة الػييـ تحػوؿ برغـ االعتقاالت االخير 

فييػا ُمخمصػو جبػؿ الييكػػؿ عمػى اخػتالفيـ مػف تيػػار يمينػي متطػرؼ مسػيحاني ينبػػذه جػزء كبيػر مػف الجميػػور 
الػى  المتديف الى تيار مركزي ذي تأثير. ويفخروف بطائفة تكبر مف الحاخاميف الػذيف أسػقطوا ُحرمػة الصػعود

جبؿ الييكؿ بؿ صػعدوا اليػو ىػـ أنفسػيـ، وبأعػداد أخػذت تػزداد مػف ييػود يصػعدوف الػى جبػؿ الييكػؿ لغايػات 
 روحانية.

 3/04/1401 ،ىآرتس
 7/04/1401السفير، بيروت، 

 
 معاريف: األزمة ف  سوريا تؤالر ف  والء الدروز من سكان الجوالن 30
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سػػنة  34مػػف سػػكاف ىضػػبة الجػػوالف الػػذي يعػػود الػػى  ىػػؿ الحػػرب المسػػتمرة فػػي سػػوريا بػػدأت تيػػز والء الػػدروز
لوطنيـ خمؼ الحدود؟ مف معطيات سمطة السكاف واليجرة يتبيف أنو في االشير االخيرة سجؿ ارتفاع بمئػات 
في المئة في عدد الدروز مف سكاف القرى االربع في شػمالي ىضػبة الجػوالف ممػف وصػموا الػى وزارة الداخميػة 

 المواطنة اإلسرائيمية.لتقديـ طمبات لمحصوؿ عمى 
ويدور الحديث عف مسألة حساسة ومشحونة عمػى نحػو خػاص. كػؿ الػدروز مػف سػكاف ىضػبة الجػوالف ممػف 

ىػزة أرضػية »أجريت معيػـ المقػابالت ليػذا التقريػر رفضػوا الكشػؼ عػف اسػمائيـ بػؿ وأعربػوا عػف خػوفيـ مػف 
 في قراىـ.« اجتماعية

 4/04/1401 ،معاريف
 7/04/1401السفير، بيروت، 

 
 تبكير االنتخابات اإلسراييمية المقبمة بات حتمياً : رييس االيتالف الحكوم  31

أعرب "زئيؼ إلكيف" مػف حػزب الميكػود ورئػيس االئػتالؼ الحكػومي اإلسػرائيمي عػف اعتقػاده بػأف مسػألة تبكيػر 
فػػي االئػػتالؼ موعػػد االنتخابػػات العامػػة اإلسػػرائيمية المقبمػػة باتػػت حتميػػة رغػػـ عػػدـ اىتمػػاـ األحػػزاب المشػػاركة 

 باألمر.
كما رأى "إلكيف" أف أزمة الثقة بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنيػاىو ووزيػر جيشػو "إييػود بػاراؾ" لػـ 

 تكف مفتعمة كما اّدعى بعض المحمميف السياسييف.
كة إزاء الممؼ واعتبر "إلكيف" أف العالقات بيف الرجميف كانت قائمة منذ بدايتيا عمى المصالح والرؤية المشتر 

 اإليراني إال أف بدء ىبوب رياح االنتخابات دفع باراؾ إلى االعتناء بمصالحو الذاتية مما ولَّد األزمة.
وعمى نفس الصعيد اعتبر حزب العمؿ ما وصفو بمحاوالت حزبْي الميكود وكاديمػا عمػى السػواء تأجيػؿ موعػد 

 االنتخابات المقبمة أمرًا مخزيًا.
يكػػود وكاديمػػا إلػػى التسػػامي فػػوؽ االعتبػػارات الفئويػػة الحزبيػػة والعمػػؿ معػػًا عمػػى إجػػراء ودعػػا حػػزب العمػػؿ الم

 االنتخابات في أقرب وقت ممكف.
 7/04/1401عكا اون الين، 

 
 لتحظى بالشرعية واألمان "سراييلـ"إ: مبادرة السالم العربية فرصة لاألمن القوم " "أبحاث 32

يجية جديدة أعدىا مركػز أبحػاث األمػف القػومي اإلسػرائيمي، التػابع الناصرة ػ زىير أندراوس: رأت دراسة إسترات
لجامعػة تػؿ أبيػب، رأت أف اإلعصػار الػػذي يضػرب الشػعوب العربيػة فػي منطقػػة الشػرؽ األوسػط مػف المغػػرب 
وحتى اليمف، ومف ليبيا مرورا بمصر وحتى سورية، ُيحتـ عمى الدولة العبرية أْف تتخذ موقًفا حػذرا ويقًظػا فػي 

تبػػدد الغمػػوض الػػذي يحػػيط بالمنطقػػة، وبمػػوازاة ذلػػؾ، أضػػاؼ الباحثػػاف غمعػػاد شػػير وألعػػاي ألػػوف، مػػف انتظػػار 
الممنػػوع عمػػى إسػػرائيؿ نسػػياف مػػا أسػػمياىا بالمخػػاطر السػػابقة والتػػي، بحسػػبيما، تحمػػؿ معيػػا أيضػػًا تحػػديات 

جػًدا أْف ُتشػكؿ مبػادرة وفرًصا لممستقبؿ، بناء عمى ذلؾ، وصػال الخبيػراف إلػى نتيجػة مفادىػا أنػو مػف المحتمػؿ 
وتػػـ إقرارىػػا، ومػػف ثػػـ أقرتيػػا  1111السػػالـ العربيػػة، التػػي ُطرحػػت فػػي مػػؤتمر القمػػة العربيػػة فػػي بيػػروت عػػاـ 
، مػػف المحتمػػػؿ جػػًدا أْف تكػػػوف 1116الػػدوؿ العربيػػة فػػػي مػػؤتمر القمػػػة بالمممكػػة العربيػػػة السػػعودية فػػي العػػػاـ 

ديمقراطيػػة لمشػػعب الييػػودي تحظػػى بالشػػرعية واألمػػاف،  فرصػػة إلسػػرائيؿ كػػي تحقػػؽ رؤيتيػػا الصػػييونية كدولػػة
 عمى حد تعبيرىما.
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وبػػػرأي المحػػػامي شػػػير، الػػػذي شػػػارؾ فػػػي المفاوضػػػات السػػػورية اإلسػػػرائيمية فػػػي واشػػػنطف، فإنػػػو عوضػػػا عػػػف 
االنشغاؿ بأمور حماسية مثؿ نشػر المنػازؿ وتسػويو موضػعي لسػمب األراضػي، عمػى الحكومػة اإلسػرائيمية أْف 

ا مف رؤية شاممة لتثبيت أمف الدولة العبريػة واالسػتعداد إلجػالء المسػتوطنيف مػف الضػفة الغربيػة تعمؿ انطالقً 
بشكؿ مباشر، وليس تضميؿ الجميور بشعارات فارغػة، الفتًػا إلػى أف مثػؿ ىػذا اإلجػالء سػيكوف مطموًبػا حػيف 

ميف نتنيػاىو بػأْف ُيسػجؿ تحؿ الساعة لالنفصاؿ إلػى دولتػيف. كمػا أشػار إلػى أف االئػتالؼ الحػالي يسػمح لبنيػا
فػػي التػػاريخ كػػزعيـ قػػرر حػػدود إسػػرائيؿ وضػػمف فػػي داخميػػا األغمبيػػة الييوديػػة، التكافػػؿ والديمقراطيػػة ل جيػػاؿ 

 القادمة أيضا، عمى حد تعبيره.
ذ تدفع بنفسيا إلػى األمػاـ االسػتعداد لواقػع الػدولتيف، فػإف إسػرائيؿ سػتنقؿ الرسػالة التػي تقػوؿ  وقاؿ أيًضا إنو وا 

ا ال تػػرى فػػي األراضػػي شػػرقي الجػػدار األمنػػي جػػزًء مسػػتقبمًيا منيػػا، وذلػػؾ دوف تعػػريض أمنيػػا لمخطػػر فػػي إنيػػ
المراحػػػؿ االنتقاليػػػة والمراحػػػؿ الالحقػػػة، ذلػػػؾ أف مفيػػػـو التقػػػدـ الحػػػذر والمػػػدروس، بخطػػػوات أحاديػػػة الجانػػػب، 

طرؼ اآلخر أو قصػوراتو، يسمح إلسرائيؿ بالعمؿ حسب مصمحتيا القومية بعيدة المدى، دوف صمة بأفعاؿ ال
عمػػى حػػد قػػوؿ الدبموماسػػي اإلسػػرائيمي السػػابؽ. عمػػى الػػرغـ مػػف تمحػػور النقػػاش الػػداخمي فػػي إسػػرائيؿ حػػػوؿ 
موضوع سعي إيراف المتالؾ السالح النووي، وعمى الرغـ مف األحداث التي تجتاح العالـ العربي، فػإف عمينػا 

، والتي عاد 1111يا مؤتمر القمة العربية في بيروت سنة أف نعيد درس مبادرة السالـ العربية التي وافؽ عمي
 وأقرىا مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بغداد قبؿ خمسة أشير.

وسػػاقت الدراسػػة اإلسػػتراتيجية قائمػػًة إف المخػػاطر السياسػػية واألمنيػػة التػػي تتػػربص بإسػػرائيؿ فػػي مبػػادرة السػػالـ 
يػػػع، الفتػػػة إلػػػى أنػػػو ال ُيمكػػػف االسػػػتخفاؼ بيػػػذه المخػػػاطر، العربيػػػة فػػػي صػػػيغتيا الحاليػػػة باتػػػت معروفػػػة لمجم

وبالتالي، أضاؼ الباحثاف، يتحتـ أف تكوف وجية النظر التي نطرحيا فػي ىػذه العجالػة مدروسػة جيػًد، عاقمػة 
ومتزنػػة، كمػػا لفتػػت الدراسػػة إلػػى أف مػػا أسػػمتيا بفتػػرة عػػدـ اليقػػيف التػػي يعيشػػيا ويشػػيدىا العػػالـ العربػػي، فمػػف 

يكوف أي اتفاؽ موقػع مػف جانػب نظػاـ عربػي معػيف عرضػة لمخػرؽ مػف جانػب نظػاـ جديػد يحػؿ المحتمؿ أف 
محمو، باإلضافة إلى ذلؾ، شدد الباحثاف عمى أنو ليس في إمكاف الدولة الموافقة عمى الشػروط التػي تقترحيػا 

سػػػتئناؼ المبػػادرة، وبالتػػػالي عمييػػا العمػػػؿ عمػػػى إدخػػاؿ تعػػػديالت عمػػى ىػػػذه الشػػػروط فػػي إطػػػار عمميػػا عمػػػى ا
 المفاوضات السممية، بحسب تعبيرىما.

باإلضافة إلػى مػا ُذكػر أعػاله، قػاؿ الباحثػاف اإلسػرائيمياف إنػو يوجػد أكثػر مػف عامػؿ يشػير إلػى احتمػاؿ نجػاح 
إسػػػرائيؿ فػػػي ذلػػػؾ، فعمػػػى سػػػبيؿ الػػػذكر ال الحصػػػر، أعربػػػت جامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى عػػػدٍد مػػػف 

التي خمػت العربيػة عػف اسػتعدادىـ لمبحػث فػي إدخػاؿ تعػديالت عمػى مبػادرة  السياسييف العرب خالؿ السنوات
السالـ العربية، عمى حد قوؿ الدراسة اإلسرائيمية، ومف بيف التعديالت التي ناقشيا عدد مف أعضاء الجامعػة 

الدولػة العربية، أضاؼ الباحثػاف، كػاف البنػد المتعمػؽ بالموافقػة عمػى عػودة الالجئػيف الفمسػطينييف إلػى أراضػي 
، أْو بالمقابؿ، دفع تعويضػات ليػـ 37الفمسطينية فقط، أي عدـ منح الالجئيف الحؽ في العودة إلى أراضي الػ

فػػي الػػدوؿ التػػي يعيشػػوف فييػػا، والموافقػػة عمػػى تقسػػيـ القػػدس، ورفػػع عمػػـ األمػػـ المتحػػدة عمػػى المدينػػة القديمػػة 
 واألماكف المقدسة، وما إلى ذلؾ مف تعديالت.

ذلؾ، رأت دراسة مركز أبحاث األمف القومي في تػؿ أبيػب أف تعامػؿ الدولػة العبريػة مػع مبػادرة  باإلضافة إلى
السالـ العربيػة كأسػاس، أو كإطػار لممفاوضػات بينيػا وبػيف العػالـ العربػي، سػيمنح أمريكػا مػا أسػمتو بالرصػيد 

قػػة، وتحديػػًدا فػػي الػػوطف السياسػػي الكبيػػر، كمػػا أف ذلػػؾ سػػيؤدي إلػػى تػػرميـ مكانػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي المنط
العربي. وبما أف الدراسة ترى في األحداث التػي تعصػؼ بالعػالـ العربػي عمػى أنيػا نزاعػات دينيػة عمػى أسػس 
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مذىبية بميف السنة والشيعة، والعالـ العربي، فإنيا تؤكػد عمػى أف تعػاطي إسػرائيؿ بشػكؿ إيجػابي مػع المبػادرة، 
ا المعسػػكر فػػي صػػراعو ضػػد المعسػػكر الشػػيعي، عمػػى حػػد التػػي مصػػدرىا معسػػكر الػػدوؿ السػػنية، سػػيقوي ىػػذ

 تعبير الباحثيف.
وخمصت الدراسة إلى القوؿ إنو يجب عمى إسرائيؿ أْف تتفاوض مع جامعة الدوؿ العربية، ومع مػؤتمر الػدوؿ 

، باإلضػافة إلػى إجػراء مفاوضػات مػع 1112اإلسالمية الذي تبنى )باستثناء إيػرافر المبػادرة العربيػة فػي سػنة 
رفيف الفمسػػطينييف، أْي حمػػاس وفػػتح، ذلػػؾ أنػػو لكػػػؿ طػػرؼ فػػي المعادلػػة، أضػػافت الدراسػػة مصػػمحة فػػػي الطػػ

التمسؾ بمبادرة السالـ العربية، وخصوصًا اليوـ في ظؿ النزاع بيف السنة والشيعة في العػالـ العربػي، إضػافة 
راسػػة إلػػى أف جامعػػة الػػدوؿ إلػػى حالػػة عػػدـ االسػػتقرار الػػداخمي فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة، كمػػا لفتػػت الد

العربية تحتاج اليوـ أكثر مف أي وقت مضػى إلػى تحقيػؽ إنجػاز يرفػع مػف مكانتيػا، باإلضػافة إلػى حاجػة مػا 
أسػػمتو اإلسػػالـ السياسػػي لمحصػػوؿ عمػػى شػػرعية مػػف المجتمػػع الػػدولي، وبالتػػالي، عمػػى ضػػوء مػػا تقػػدـ، فػػإف 

تمػاًدا عمػى مبػادرة السػالـ العربيػة ىػو خيػار اسػتراتيجي المجوء اإلسرائيمي إلى التفاوض مػع العػالـ العربػي، اع
 حكيـ، وال ينحصر فقط في مواجية الخطر اإليراني، عمى حد تعبيرىا.

 7/04/1401، القدس العرب ، لندن
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ـ مف المارة، جراء غارة جوية إسرائيمية محمد الجمؿ: أصيب أحد عشر مواطنا بجروح متفاوتة، معظمي
الواقع جنوب شرقي محافظة رفح مساء  ،استيدفت دراجة نارية كاف يستقميا ناشطاف قرب حي البرازيؿ

 أمس.
ووفقا لممصادر المتطابقة، فإف طائرة استطالع إسرائيمية أطمقت صاروخا تجاه ناشطيف كانا يسيراف بواسطة 

القريب مف حي البرازيؿ، ما تسبب في إصابتيما وتسعة أشخاص  ،زات"دراجة نارية قرب مفرؽ "الجوا
 تصادؼ مرورىـ في المنطقة، التي عادة ما تكوف مزدحمة.

ونقؿ الجرحى إلى مستشفى الشييد أبو يوسؼ النجار بالمحافظة، حيث تمقوا العالجات واإلسعافات الطبية 
بي لمحافظة خاف يونس، ومنو إلى مستشفى الشفاء الالزمة، قبؿ أف ينقؿ اثناف منيـ لمستشفى غزة األورو 

 بمدينة غزة، وقد وصفت إصابتيما بالحرجة لمغاية.
واعترفت إسرائيؿ بعممية القصؼ، مؤكدة أنيا استيدفت ناشطيف ينتمياف إلى تنظيـ الجياد العالمي، وفؽ ما 

ى الغارة قائاًل "جيشنا لف أكده ناطؽ عسكري إسرائيمي. وحذر الناطؽ اإلسرائيمي مف أي محاولة لمرد عم
يحتمؿ أي محاولة الستيداؼ مواطني إسرائيؿ، وحماس تتحمؿ المسؤولية عف كؿ عممية تخريبية تنطمؽ مف 

 غزة". عمى حد قولو.
 8/10/2012األيام، رام اهلل، 

 
 عدما ميدانيًا ف  مخيم اليرموكأتشييع شييدين فمسطينيين  34

وـ السبت، جثماني شييديف تـ اعداميما عمى يد عناصر مف شيع في سوريا، الي -خاص دوت كوـ  -غزة
الجيش النظامي السوري في مناطؽ قريبة مف مخيـ اليرموؾ لالجئيف جنوب دمشؽ في ساعة مبكرة مف 

.  فجر اليـو
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وقالت مصادر خاصة لػ دوت كوـ، أنو تـ اليـو تشييع جثماف الشاب الفمسطيني نصير حميد مف سكاف حي 
الذي استشيد في ساعة مبكرة مف فجر اليـو بعدما قاـ عناصر مف  ،لمخيـ اليرموؾ التضامف المالصؽ

طالؽ زخات مف الرصاص عمى جسده االجيش النظامي السوري ب قتحاـ منزلو واقتياده إلى ساحة المنزؿ وا 
 مف مسافة قريبة.

ميو مباشرًة مف قبؿ كما تـ تشييع الشاب الفمسطيني محمد منصور مف سكاف حي الزيف، إثر إطالؽ النار ع
 عناصر في جيش النظاـ السوري مساء أمس بمنطقة يمدا.

 7/10/2012القدس، القدس، 
 
 قصىالمسجد األبىو تدريب القتحام قادم كبير يخططون لو  رايد صالح: ما يجري من إعتداءات 35

ا يجري مف القدس: أكد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة االسالمية في الداخؿ الفمسطيني، عمى أف "م
إعتداءات داخؿ ساحات المسجد األقصى ليس مجرد تصرفات لجمعيات إسرائيمية أو بعض العناصر 

"وقاؿ: االحتالؿ يتحدث عالنية وبأسموب التحدي  ،اإلحتاللية بؿ تنفيذا لمخططات االحتالؿ وكافة مؤسساتو
عوب أنو يعمؿ عمى تقسيـ المسجد لكؿ األمة االسالمية والعالـ العربي والشعب الفمسطيني والحكومات والش

األقصى، بؿ أف أذرع االحتالؿ بدأوا يتحدثوف عالنية انيـ يعجموف بمشروع بناء ىيكؿ مكاف المسجد، وتعقد 
مؤتمرات ولقاءات في مبنى الكنيست لبعض األذرع االحتاللية تطالب بتعجيؿ المشاريع التدميرية لممسجد 

 األقصى".
بأنو "تدريب  ،اـ الذي شنتو قوات االحتالؿ لممسجد األقصى الجمعةوصؼ الشيخ رائد صالح االقتح

حداث  احتاللي الجتياح قادـ كبير جدا"، وقاؿ "ما حصؿ الجمعة مف ىجوـ إرىابي لـ يكف لمجرد االيذاء وا 
إصابات واعتقاالت، بؿ كاف بمثابة تدريب احتاللي القتحاـ قادـ كبير جدا يخططوف لو في المسجد 

 األياـ القادمة."االقصى خالؿ 
 8/10/2012األيام، رام اهلل، 
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محمد أبو شحمة: دعا األميف العاـ لمييئة اإلسالمية المسيحية لمدفاع عف القدس والمقدسات د.حسف  -غزة
تيا األمـ المتحدة ومؤسساتيا، المتعمقة خاطر الدوؿ العربية إلى العمؿ عمى إعادة تفعيؿ القوانيف التي اتخذ

 بالقدس ومقدساتيا واالستفادة منيا في حماية المسجد األقصى.
وقاؿ خاطر لػ"فمسطيف": "إف المسجد األقصى في خطر حقيقي، إذ إف اليدؼ مف االقتحامات )اإلسرائيميةر 

العرب بالتحرؾ الفوري مف أجؿ  المتكررة لممسجد األقصى تقسيمو بيف المسمميف والييود"، مطالًبا القادة
 حماية األقصى.

وذكر خاطر أف القدس والمقدسات تحظى بمجموعة ورصيد مف القوانيف الدولية التي توفر الحماية 
لممقدسات في المؤسسات الدولية، لذا المطموب مف المستوى السياسي العربي تحريؾ ىذه القوانيف، والنداء 

عادة تفعيميا.  بيا مجدًدا، وا 
اؼ: "في حاؿ توفرت اإلرادة السياسية لمقادة العرب سيفّعموف قضية القدس، ويفضحوف اقتحامات وأض

وأشار إلى أنو في حاؿ وقؼ القادة العرب إلى جانب القدس  المتطرفيف الييود المتكررة في المحافؿ الدولية".
تنفيذ باقي القوانيف الخاصة وقاموا بتفعيؿ أي قرارات موجودة في المحافؿ الدولية؛ سيكوف ذلؾ تمييًدا ل
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ولفت خاطر إلى أف دور العمماء  بالقدس والمقدسات، وذلؾ ليس صعًبا عمى األمة العربية، وفؽ قولو.
العرب والمسمميف أصبح شبو مغيب، إذ ال يوجد ليـ أي تحرؾ أو نداءات تجاه ما يحدث في المسجد 

العمماء باتخاذ موقؼ يميؽ بمكانة األقصى  األقصى مف اقتحامات متكررة لممتطرفيف الييود، مطالًبا
 اإلسالمية بيف المسمميف.

 7/10/2012فمسطين أون الين، 
 
 ويحاول تفريغو من المصمين الشباب "االقصى"االحتالل يشدد الحصار عمى  :مؤسسة االقصى 37

ئيمي اف االحتالؿ االسرا 2012-10-9محمود ابو عطا: قالت مؤسسة االقصى في بياف ليا صباح األحد 
شدد مف حصاره عمى المسجد االقصى ونشر مئات عناصر مف قوات االحتالؿ عند بواباتو وعشرات مف 

مف طالب مساطب العمـ في االقصى  30عناصر القوات الخاصة والمخابرات داخمو، ومنع االحتالؿ نحو 
الرجاؿ والنساء، مف الدخوؿ اليو، فيما قاـ باحتجاز جميع البطاقات الشخصية لكؿ مف دخؿ االقصى مف 

وىو في األثناء يقوـ بإخراج عشرات المصميف مف جيؿ الشباب الذيف نجحوا بالدخوؿ االقصى مبكرا، بحيث 
لـ يبؽ في المسجد االقصى اال عشرات المصميف وعشرات طالب وطالبات مشروع مساطب العمـ الذي تقـو 

طالب مساطب العمـ لتحفيظ القراف  عميو مؤسسة عمارة االقصى والمقدسات، يضاؼ الييـ مئات مشروع
 في االقصى. 

 وفي ىذه األثناء اقتحـ عشرات المستوطنيف المسجد االقصى  واعتقمت القوات عددا مف المصميف الشباب.
 

مف جية باب المغاربة، وىـ يدنسونو ويحاولوف تادية بعض الشعائر التممودية، بحراسة مشددة مف قوات 
 االحتالؿ.

 7/10/2012قف والتراث، أم الفحم، مؤسسة األقصى لمو 
 
 استمرار االقتحامات اإلسراييمية لممسجد األقصى  38

القدس: عادت مجموعات مف المستوطنيف االسرائيمييف، امس، القتحاـ المسجد االقصى بحماية قوات 
االحتالؿ االسرائيمي التي فرضت قيودا عمى وصوؿ المصميف الى المسجد وطردت جميع الشباف مف 

 و.ساحات
مستوطف اقتحموا المسجد، امس، فيما  100وقدرت االوقاؼ االسالمية ومؤسسة االقصى بأف اكثر مف 

فمسطينييف بداعي محاولتيـ صد ىؤالء المستوطنيف عف محاولة  10اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي 
 اقتحاـ المسجد.

ستوطنيف اداء الطقوس الدينية الييودية وسادت حالة مف التوتر الشديد المنطقة سيما مع محاولة عدد مف الم
 في المسجد وىو ما دفع المصميف لمرد بصيحات "اهلل اكبر".

واعمنت الشرطة االسرائيمية اعتقاؿ فمسطيني بادعاء انو شارؾ في االشتباكات التي وقعت في المسجد يـو 
حاـ قوات االحتالؿ لممسجد، فيما اشارت الى انيا اعتقمت الجمعة الماضي حينما صد الفمسطنيوف اقت

 مستوطنيف اثنيف لدى محاولتيما اداء الطفوس الدينية الييودية في المسجد يـو امس.
 8/10/2012األيام، رام اهلل، 
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 تمق  أموال متيمون بإيصال أو "إسراييل"% من الفمسطينيين الذين تعتقميم 70: "دراساتمأحرار ل" 39
ح النعامي: ذكر تقرير صادر عف مؤسسة حقوقية تعنى بشؤوف األسرى الفمسطينييف في سجوف صال -غزة

االحتالؿ أف الغالبية الساحقة مف الفمسطينييف الذيف يتـ اعتقاليـ مف قبؿ سمطات االحتالؿ متيموف بتمقي 
 أو إيصاؿ أمواؿ.

في المائة مف  90بأف أكثر مف « افمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنس»وأفاد التقرير الصادر عف 
، ووصموا سجف 2012الفمسطينييف تـ اعتقاليـ في الضفة الغربية مف قبؿ جيش االحتالؿ خالؿ عاـ 

شماؿ فمسطيف المحتمة، الذي ُيعد أكبر مركز يضـ أسرى موقوفيف في الشماؿ، كانت تيمتيـ « مجدو»
بأف ىؤالء األسرى إما متيموف بإيصاؿ مخصصات الرئيسية تمقي أو محاولة إيصاؿ أمواؿ. ونوه المركز 

 ألسر شيداء، أو أنيـ يتمقوف رواتب، كونيـ قد تـ فصميـ مف أعماليـ.
في  90وقاؿ فؤاد الخفش مدير المركز إف معظـ المعتقميف مف أسرى حركة حماس، مشيرا إلى أف حقيقة أف 

 إيصاؿ أمواؿ ىي نسبة كبيرة. المائة مف المعتقميف قد اعتقموا عمى خمفية اتياميـ بتمقي أو
كؿ ىؤالء المعتقميف تـ كشؼ أمرىـ مف خالؿ االتصاالت واستخداـ الياتؼ واستعماؿ »وأضاؼ: 
وكاف عمى عمـ مسبؽ بأف »، موضحا أف جميع ىؤالء األسرى سبؽ أف اعتقموا أكثر مف مرة «اإلنترنت

، «ذا األمر عمى الرغـ مف خطر االعتقاؿالياتؼ مراقب وطريقتو مكشوفة ولكف الحاجة دفعتو لسموؾ مثؿ ى
عمى حد تعبيره. وقاؿ الخفش إف ىناؾ شعورا باالستياء الكبير لدى قيادة األسرى الفمسطينييف في سجوف 
االحتالؿ مف تفشي ىذه الظاىرة في اآلونة األخيرة، عمى اعتبار أف األسرى يقعوف في أخطاء باتت 

مصادرة األمواؿ، وفي الوقت ذاتو تقوـ باعتقاؿ األشخاص الذيف معروفة، حيث إف سمطات االحتالؿ تقوـ ب
 يضبطوف متمبسيف بنقؿ أو تمقي األمواؿ.

 8/10/2012الشرق األوسط، لندن، 
 
 االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين يرفض الحد االدن  لألجور وييدد بالتصعيد ضد الحكومةرام اهلل:  40

عماؿ فمسطيف بتصعيد موقفو في حاؿ وافؽ مجمس الوزراء عمى قرار راـ اهلل: ىدد االتحاد العاـ لنقابات 
المجنة الوطنية ل جور الذي صدر االحد. وكانت "لجنة األجور" وافقت يوـ االحد عمى اقرار الحد األدنى 

شيكال شيريا، وقررت رفع اتفاقيا لمحكومة لممصادقة عميو يوـ الثالثاء  1450ل جور في فمسطيف بقيمة 
 المقبؿ.

وقاؿ  المدير التنفيذي التحاد العاـ التحاد نقابات عماؿ فمسطيف شاىر:" اف قرار عدـ حضورنا الجتماع 
، بينما وافقت باقي النقابات 1450المجنة اليـو االحد يعود لسبب عدـ موافقتنا عمى الرقـ الذي طرح والبالو 

ا خالؿ اجتماع المكتب التنفيذي اليوـ عمى االعضاء في لجنة االجور عمى الرقـ منذ اياـ. وأوضح "اننا اكدن
نقابة، ويبمو عدد  14وحدة االتحاد عمى عكس ما كاف يشاع عف وجود خالفات داخؿ االتحاد الذي يضـ 

 الؼ شخص". 99اعضائو المسدديف الشتراكاتيـ 
 7/10/2012وكالة سما اإلخبارية،  

 
 " األردنية إلى غزة 3وصول قافمة "أنصار  41

رحاليا في قطاع غزة مساء امس حيث كاف في استقباليا « 3أنصار »جاىد: حطت قافمة إيياب م -غزة 
ممثموف عف الحكومة الفمسطينية المقالة في القطاع. وكاف وزير التنمية االجتماعية والعمؿ في الحكومة 
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والمجاف العاممة الفمسطينية المقالة أحمد الكرد عمى رأس المستقبميف الى جانب ممثميف عف الفعاليات الشعبية 
مف اجؿ فؾ الحصار عف القطاع. واثنى عمى وقوؼ االردف قيادة وشعبا مع الشعب الفمسطيني الذي وجد 

 في االردف خير ممجأ لو.
اكد اف الحصار المفروض عمى القطاع الى زواؿ،  ،رئيس القافمة نقيب االطباء الدكتور احمد العرموطي

أتينا الى فمسطيف لنؤكد اف االحتالؿ الى زواؿ ولنؤكد »واضاؼ  .داعيا الى رفع الحصار عمى وجو السرعة
واكد اف «. اف خيار المقاومة ىو الخيار الوحيد الذي يؤمف بو معظـ ابناء الشعب العربي واحرار العالـ

القضية الفمسطينية ليست قضية الفمسطينييف وحدىـ وانيا القضية المركزية لالمة االسالمية والعالـ العربي، 
 أنو دوف ىذا الفيـ فاف االمة ستفقد بوصمتيا.و 

 8/10/2012الدستور، عّمان، 
 
 شكيل المجمس التنفيذي التحاد الموظفين العرب باألونروا قطاع غزة: ت 42

أنو تـ تشكيؿ المجمس  ،أعمف مصدر مسؤوؿ في اتحاد الموظفيف العرب بوكالة الغوث الدولية "األونروا"
وتـ عقد الجمعية  ؾ بحضور مدير العمميات بالوكالة روبرت كيرنر ونائبو.التنفيذي التحاد الموظفيف وذل

العمومية واختيار رئيس وأعضاء المجمس التنفيذي، وىـ األستاذ سييؿ اليندي رئيس االتحاد، والدكتور أماؿ 
البطش نائب رئيس االتحاد، يوسؼ حمدونة أميف سر االتحاد، مازف أبو عرمانة أميف الصندوؽ، وعضوية 

كما تـ خالؿ االجتماع  كؿ مف خالد أبو صقر، أمير المسحاؿ، وجدي جودة، عمي الجماصي، حيدر عبيد.
اختيار رؤساء القطاعات الثالثة وىـ الدكتور محمود حمداف رئيس قطاع المعمميف، واألستاذ أمير المسحاؿ 

المسؤوؿ أف المجمس  وأكد المصدر رئيس قطاع الخدمات، واألستاذ إسماعيؿ ياغي رئيس قطاع العماؿ.
 الجديد لالتحاد سيباشر أعمالو اإلثنيف.

 7/10/2012فمسطين أون الين، 
 
 "إسراييل" تعتقل صيادا فمسطينيا والالالة من أبنايو قبالة بحر غزة 43

غزة ػ اشرؼ اليور: اعتقمت فرقة مف البحرية اإلسرائيمية صباح يوـ أمس أربعة مف الصياديف ىـ رجؿ 
 ؿ عمميـ قبالة شاطئ شماؿ مدينة غزة.وأبناؤه الثالثة خال

وقاؿ صيادوف اف زوارؽ حربية إسرائيمية الحقت قارب صيد فمسطينيا خالؿ عمؿ مف عميو في عرض 
البحر، وتحديدا خالؿ تواجدىـ قبالة سواحؿ منطقة السودانية شماؿ مدينة غزة، واقتادتيـ ومركبيـ إلى جية 

وقالت اف حوادث اختطاؼ الصياديف واالعتداء عمييـ ومالحقتيـ ونددت وزارة الزارعة بالحادث،  مجيولة.
مف قبؿ االحتالؿ في عرض البحر تزايدت وتيرتيا في اآلونة األخيرة، مؤكدة أف االحتالؿ يستيدؼ 

 التضييؽ عمى الصياديف مع كؿ موسـ صيد جديد. 
 8/10/2012القدس العرب ، لندن، 

 
 شيكاًل حدًا أدنى لألجور 1450االتفاق عمى  :األمين العام التحاد النقابات المستقمة 44

يوسؼ الشايب: وصؼ محمود زيادة، األميف العاـ التحاد النقابات المستقمة، التوافؽ عمى إقرار الحد األدنى 
 ل جور، بأنو "ربما لف يكوف كافيا"، لكنو خطوة أولى نحو "إنصاؼ المسحوقيف".
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امس، عمى تحديد الحد األدنى ل جور في فمسطيف بقيمة  وكانت المجنة الوطنية لتحديد األجور اتفقت،
شيكال شيريا، وذلؾ في اجتماعيا بمقر وزارة العمؿ بمدينة راـ اهلل، وقررت رفع اتفاقيا لمحكومة  1450

لممصادقة عميو في جمسة مجمس الوزراء غدا. وتـ التوقيع عمى الورقة المقدمة بالتوافؽ مف ثالثة عشر 
 اعضاء المجنة المشكمة مف خمسة عشر عضوا. عضوا مف أصؿ مجموع

وجاء احتساب الحد االدنى لالجور وفؽ معايير عممية راعت خط الفقر مقسومًا عمى متوسط عدد افراد 
 االسرة العامميف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 1900و شيكؿ كحد أدنى ل جور، بينما يصّر العماؿ عمى مبم 1200وكاف أصحاب العمؿ اقترحوا مبمو 
 شيكال. 1450شيكؿ، ليكوف تدخؿ الحكومة بحسـ الخالؼ بمبمو 

وقاؿ زيادة لػ"األياـ": التوافؽ عمى الحد األدنى ل جور ليس بدياًل لمفاوضات عمى مستوى القطاعات 
المختمفة، وىذا التوافؽ مبني عمى وعود مف الحكومة بالشروع في تفعيؿ إجراءاتيا بخصوص الضماف 

ى رأسيا التقاعد، وتفعيؿ جيات التفتيش والرقابة لضماف تطبيؽ مؤسسات القطاع الخاص، االجتماعي وعم
 والمؤسسات األىمية لقانوف العمؿ.

 8/10/2012األيام، رام اهلل، 
 
 
 
 
 البنك العرب   شركة االتصاالت الفمسطينية تشتري من محمد شومان مميون سيم من أسيمو ف 45

السابؽ محمد عبدالحميد شوماف مميوف سيـ مف أسيمو في البنؾ، في  باع رئيس مجمس إدارة البنؾ العربي
صفقة تمت جمسة التداوؿ في بورصة عماف امس. الطرؼ المشتري كاف شركة االتصاالت الفمسطينية، 

 مميوف دينار. 9.25دينار لمسيـ، حيث بمغت قيمة الصفقة  9.25وبسعر 
 8/10/2012الغد، عّمان، 

 
 "األونروا": الدول العربية ترفض أي تقميص ف  خدمات األردن " ف الفمسطينية الشؤون" 35

الػدوؿ العربيػة المضػيفة  أفقاؿ مدير عاـ دائرة الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقربػاوي : بترا –عماف 
لالجئيف الفمسطينييف ترفض أي تقمػيص أو تراجػع فػي مسػتوى الخػدمات التػي تقػدميا وكالػة )االونػروار لفئػات 

 ئيف بذريعة العجز في الموازنة.الالج
االجتمػػاع التنسػػيقي لمػػدوؿ العربيػػة المضػػيفة الػػدوؿ  األحػػدبيػػا أمػػس  افتػػتحودعػػا العقربػػاوي فػػي الكممػػة التػػي 

المانحػػة الػػى دعػػـ موازنػػة الوكالػػة بمػػا يمكنيػػا مػػف مواصػػمة الخػػدمات التػػي تقػػدميا لالجئػػيف ليػػـ فػػي المجػػاالت 
دا اف ىػػػػذه الػػػػدوؿ تمثػػػػؿ التػػػػزاـ المجتمػػػػع الػػػػدولي بقضػػػػية الالجئػػػػيف التعميميػػػػة والصػػػػحية واالجتماعيػػػػة، مشػػػػد

 الفمسطينييف لحيف حؿ قضيتيـ وفقا لمقرارات االممية ذات الصمة.
7/04/1401، الدستور، عّمان  

 
 العمل اإلسالم " يدعو لعقد قمة عربية طارية حول المسجد األقصى" 36
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إزاء اسػتيتار دولػة االحػتالؿ بػالقوانيف والمواثيػؽ أعػرب حػزب جبيػة العمػؿ اإلسػالمي عػف قمقػو البػالو  :عماف
والقػرارات الدوليػة، ومواصػمتيا تحػدي العػػالـ بانتيػاؾ حرمػة األمػاكف المقدسػػة، وفػي مقػدمتيا المسػجد األقصػػى 

أمػػس، الػػى المبػػادرة لطمػػب عقػػد  إلػػى الممػػؾاهلل الثػػاني، فػػي رسػػالة وجييػػا  ودعػػا الحػػزب الممػػؾ عبػػد المبػػارؾ.
العربيػػة، مخصصػػة لمبحػػث فػػي أنجػػع السػػبؿ التػػي تػػردع دولػػة االحػػتالؿ عػػف اإلمعػػاف فػػي جمسػػة طارئػػة لمقمػػة 

عػادة  اعتداءاتيا، بمػا فػي ذلػؾ دعػوة مجمػس األمػف لبحػث ىػذه التعػديات التػي تيػدد األمػف والسػمـ الػدولييف، وا 
 س.النظر في االتفاقيات الموقعة معيا، حيث إف ل ردف حؽ الوالية العامة عمى المقدسات في القد
7/04/1401، الدستور، عّمان  

 
 : صوت األردن األعمى ف  الدفاع عن الحق الفمسطين األردن  وزير الالقافة 37

خالؿ افتتاح ندوة يـو القدس: مقاوموف مف أجؿ  ،أكد وزير الثقافة د. صالح جرار: محمد الدحيات - عماف
ىو األعمى فػي الػدفاع عػف الحػؽ  عمى أف صوت األردف ،التغيير، مساء أوؿ مف أمس، في المكتبة الوطنية

 العربي الفمسطيني في غمرة التجاىؿ العربي واإلسالمي لقضية القدس وفمسطيف.
7/04/1401، الدستور، عّمان  

 
 
 
 

 "إسراييل"من حرب كبيرة مع  الشرق األوسطحفظ ياألردن ": البحوث االستراتيجية" 38
األردف إحػدى الركػائز األساسػية التػي  "إسػرائيؿ"فػي  اعتبر تقرير لمعيد البحوث االستراتيجية: عالء الريماوي

ىػػػـ طبيعػػػة العالقػػػة القائمػػػة عمػػػى بسػػػبب اعتػػػداؿ قادتيػػػا واأل "إسػػػرائيؿ"تحفػػػظ المنطقػػػة مػػػف حػػػرب كبيػػػرة مػػػع 
  المصالح المشتركة.

7/04/1401، فمسطين أون الين  
 

 م األمن والسال إلحالل: حل الدولتين الركيزة األساسية األردن  رييس الوزراء 44
أمػس االحػد السػيناتور االميركػي روبػرت  خػالؿ لقائػورئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة  : أكدبترا –عماف  

كوركر مف الحػزب الجميػوري عػف واليػة تينسػي أولويػة القضػية الفمسػطينية باعتبارىػا القضػية المركزيػة، الفتػا 
شػػػػروعة، وفػػػػي مقػػػػدمتيا إقامػػػػة الدولػػػػة الػػػػى موقػػػػؼ االردف الػػػػداعـ لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني السػػػػتعادة حقوقػػػػو الم

الفمسطينية المستقمة عمى التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشرقية وعمى اساس حؿ الدولتيف، وفي سياؽ 
 إقميمي شامؿ باعتباره الركيزة االساسية إلحالؿ االمف والسالـ واالستقرار في المنطقة.

7/04/1401، الدستور، عّمان  
 

 "إسراييل"دينار ومنصب نياب  شبو دايم لرفض منصب سفير أردن  لدى ماليين  6: «الحياة» 40
يتمقى الديبموماسي األردني وليد العبيدات المعيف سػفيرًا لػدى إسػرائيؿ، عروضػًا عديػدة مػف أبنػاء قبيمػة : عماف

العبيػػدات التػػي يتحػػدر منيػػا فػػي مقابػػؿ تخميػػو عػػف المنصػػب الجديػػد الػػذي ترفضػػو شخصػػيات وقيػػادات بػػارزة 
 القبيمة الممتدة عمى طوؿ البمدات األردنية الشمالية. داخؿ



 
 
 

 

 

           14ص                                    1533العدد:                7/04/1401اإلالنين  التاريخ:

عػرض عميػو مبمغػًا »، أف أحػد رجػاؿ األعمػاؿ األثريػاء مػف أبنػاء القبيمػة «الحيػاة»وقاؿ مقربوف مف السفير ؿ 
وكشػػؼ ىػػؤالء «. ماليػػيف دينػػار أردنػػي فػػي مقابػػؿ االعتػػذار رسػػميًا عػػف عػػدـ قبولػػو المنصػػب 6ماليػػًا يتجػػاوز 
اعمػػة عروضػػًا أخػػرى لعبيػػدات تقضػػي بإعالنػػو مرشػػحًا لجميػػع العشػػائر المنضػػوية تحػػت رايػػة تقػػديـ قيػػادات ف

القبيمػػة خػػالؿ االنتخابػػات النيابيػػة المقبمػػة ولػػدورات عػػدة، مػػا يعنػػي حصػػولو عمػػى مقعػػد شػػبو دائػػـ تحػػت قبػػة 
 البرلماف.
ديبموماسػي والسػفير التواصؿ مع السفير عبيدات، لكف مف دوف جػدوى، كمػا رفػض والػده ال« الحياة»وحاولت 

، مفضاًل عدـ التحدث في صحة العروض المقدمة. لكف «الحياة»السابؽ خالد عبيدات الرد عمى استفسارات 
أف والد عبيدات ونجمو يصػراف عمػى رفػض العػروض « الحياة»مصادر قريبة جدًا مف عائمة السفير أكدت ؿ 

 .المذكورة
7/04/1401، الحياة، لندن  

 
 لرعاية مصالح األردن "إسراييلإلى "الجديد ذاىب   جودة: السفير األردن 41

أكػػد وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػودة أف السػػفير األردنػػي الجديػػد فػػي إسػػرائيؿ "سػػيتولى : تغريػػد الرشػػؽ - عمػػاف
وأعمػػف جػػودة، فػي لقػػاء مػػع  منصػبو فػػي تػؿ أبيػػب"، واعتبػػر انػو "موظػػؼ دبموماسػػي محتػرؼ وسػػيقـو بواجبػو".

السػفير األردنػي سػيقدـ اوراؽ اعتمػاده فػي ذات الوقػت، الػذي سػيقدـ فيػو السػفير  قناة رؤيا الفضائية امس، اف
وحػػوؿ التوقيػػت، ولمػػاذا يرسػػؿ األردف  الشػػير الحػػالي. 06، أي فػػي "إسػػرائيؿ"المصػػري الجديػػد المعػػيف لػػدى 

دف ، نفى جودة أف يكوف األردف تعرض لضغوطات مف "دوؿ مختمفة"، وأكػد أف األر "إسرائيؿ"سفيرا اآلف إلى 
 ىو الذي اختار التوقيت، وشدد عمى أف ىذا " قرار سيادي".

7/04/1401، الغد، عّمان  
 

 يستنكر االعتداءات اإلسراييمية عمى األقصى األردن  "حزب "دعاء 42
اسػتنكر حػزب دعػاء، االعتػداءات واالنتياكػات المتكػررة لالحػتالؿ االسػرائيمي وعصػابات مسػتوطنيو  -عماف 

 ارؾ وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية.عمى المسجد األقصى المب
أمػػيف عػػاـ الحػػزب أسػػامة بنػػات ضػػرورة تطبيػػؽ الشػػرعية الدوليػػة والقػػرارات األمميػػة والسػػعي الجػػاد نحػػو  أكػػدو 

قامػػة الدولػػة  السػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ الػػذي يضػػمف حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية بمػػا يكفػػؿ حػػؽ تقريػػر المصػػير وا 
 )بترار-صمتيا القدس الشريؼ.الفمسطينية عمى تراب فمسطيف وعا

7/04/1401، الغد، عّمان  
 

 الطيران اإلسراييم  ينفذ غارات وىمية جنوب  لبنان 43
الطيراف اإلسرائيمي ينفذ منذ صباح اليوـ األحد غارات وىمية في  أفذكرت الوكالة الوطنية المبنانية،  :بيروت

قمػيـ التفػاح وأوضحت الوكالة، اف الطيػراف يحمػؽ عمػى عمػ الجنوب المبناني. و متوسػط فػوؽ منػاطؽ النبطيػة وا 
  ومرجعيوف والخياـ.

7/04/1401، القدس، القدس  
 

 فمسطين  ف  صيدا-عرس جماع  لبنان  44
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تألقت عاصمة الجنوب صيدا ليؿ أمػس األوؿ، بعرسػيا الجمػاعي المبنػاني الفمسػطيني الخػامس، الػذي  :صيدا
، برعايػػػة النائبػػػة بييػػػة الحريػػػري، وبالتعػػػاوف مػػػع بمديػػػة «نميػػػةالمجنػػػة المبنانيػػػة الفمسػػػطينية لمحػػػوار والت»نّظمتػػػو 

ثنائيًا لبنانييف وفمسطينييف، مسمميف ومسيحييف، مف صيدا وشرقيا ومخيماتيا،  65صيدا. وشارؾ في العرس 
 تشاركوا معًا ليمة العمر، وتقاسموا فرحتيـ مع آالؼ المدعويف مف أىؿ وأقارب وأصدقاء.

7/04/1401، السفير، بيروت  
 

 نشطاء مصريون يطرحون مبادرة إلنياء االنقسام الفمسطين  45
القاىرة: أطمؽ نشطاء مصريوف مبادرة لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية، بيدؼ إنياء حالة االنقساـ بيف 

عقدوه بمناسبة إطالؽ المبادرة، أنيا  وأكدوا خالؿ مؤتمر صحافي الفصائؿ، وخاصة حركتي فتح وحماس.
تركات بيف الفصائؿ الفمسطينية، وأنيا تستمد قوتيا مف كونيا نابعة مف إحدى دوؿ تسعى إلى إبراز المش

. وقاؿ المشاركوف في المؤتمر الذي استضافتو مؤسسة األخبار المصرية: إف المبادرة تركز "الربيع العربي"
امج محدد عمى توحيد الجيود الفمسطينية في غزة والضفة الغربية، والمشاركة في صنع القرار، ووضع برن

لحركة المقاومة في فمسطيف، واالعتراؼ بأف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب 
كما تتضمف المبادرة التي طرحيا عدد مف أعضاء حزب الحرية والعدالة واتحاد  الفمسطيني ونضالو وكفاحو.

ـ لمثورة، تحقيؽ مصالحة بيف جميع الفصائؿ شباب الثورة والجبية الثورية لحماية الثورة واالئتالؼ العا
تباعالفمسطينية  منطؽ العفو عمى جميع المسجونيف في كؿ مف الضفة وغزة، وعزؿ األجيزة األمنية عف  وا 

 حركة المقاومة.
 7/04/1401الخميج، الشارقة، 

 
 بتفجيرات كنيسة القديسينوحماس إلخوان المسممين جماعة امرس  و  يتيم قس مصري 46

راعي كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخؿ في مصر، ىجومًا شديدًا عمى الرئيس ، فموباتير جميؿشف القس 
في  ،باالتفاؽ مع حركة حماس ،واتيمو بالضموع إلى جانب جماعة اإلخواف المسمميف ،محمد مرسي

 بداية العاـ الماضي. ،تفجيرات كنيسة القديسيف
س جميؿ عمى قناة "ستيرؾ" التي تبث مف أمريكا، لمسيرة حاشدة ووفقا لجريدة "الوطف" المصرية، فقد دعا الق

 مف دوراف شبرا إلى مبنى التمفزيوف. ل قباط غداً 
وتعميقًا عمى ىجوـ جميؿ، قاؿ مصدر كنسي مسؤوؿ إف القمص ال يمثؿ الكنيسة التي لف تعمؽ بالسمب أو 

 اإليجاب عمى تصريحاتو.
 7/04/1401، السياسة، الكويت

 
 ىجوم دمشق وطيران عمى مشعل إساءة لممقاومة وخروج عنيا عم  بمحاج: 47

بموقؼ رئيس المكتب السياسي  ،أشاد الرجؿ الثاني في الجبية اإلسالمية لإلنقاذ الشيخ عمي بمحاج :الجزائر
 أصيالً  المناصر لمطالب الشعب السوري بالحرية والكرامة، واعتبر ذلؾ "جزءاً  ،لحركة حماس خالد مشعؿ

". ومة وانسجاماً مف أسس المقا  مع المبادئ الشرعية التي تدعو المسمـ إلى مقاومة الظمـ ونصرة المظمـو
الحممة التي شنتيا بعض وسائؿ اإلعالـ السورية  ،قدس برس وكالةفي تصريحات خاصة ل ،ووصؼ بمحاج

اتيجية بعيدة واإليرانية عمى مشعؿ بأنيا "ظالمة"، وقاؿ: "انحياز مشعؿ إلى الشعب السوري يعكس نظرة استر 
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المدى يجب أف يتبناىا كؿ مسمـ صادؽ، بحيث ال يمكف ألي إكرامات ظرفية أف تحوؿ دوف الوقوؼ مع 
  المظموـ والتصدي لمظالـ".

 ما"ورأى أف مناصرة مشعؿ لمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة ىي المقاومة بذاتيا، وقاؿ: مشعؿ 
ي انكشؼ ىو زيؼ مقاومة النظاـ السوري، الذي بيف بالممموس أنو لـ يغادر موقعو، لكف الذ زاؿ مقاوماً 

كاف يأكؿ الشوؾ بفـ غيره، وأف سالحو الذي جمعو لـ يوجيو يوما لممقاومة حتى ضد الظائرات الصييونية 
نما وجيو في عيد حافظ األسد وفي عيد ابنو ضد الشعب السوري، وبالتالي ىـ لـ  التي اخترقت أجواءه، وا 

نما كانوا يقاوموف شعوبيـ، ويتخذوف مف احتضانيـ لبعض فثائؿ  يكونوا في يوـ مف األياـ مف المقاومة، وا 
 المقاومة غطاء لقير شعوبيـ، وىذا أمر غير مقبوؿ عقال وال شرعا".

 6/04/1401قدس برس، 
 

 نف  نية وزير قطري زيارة غزة لمتابعة مشاريع إعادة اإلعمارتمسؤولة  مصادر :القدس العرب  48
صحة ما تردد مف أنباء عف  ،القدس العربي يوـ أمس لجريدة ،أشرؼ اليور: نفت مصادر مسؤولة -ة غز 

رجحت بعض الشائعات أف تكوف وزير الدولة لمشؤوف الخارجية القطري، إلى  ،قدوـ مسؤوؿ قطري رفيع
ادة إعمار قطاع غزة لإلطالع عمى آخر مستجدات عمؿ المجنة القطرية الخاصة باإلشراؼ عمى مشاريع إع

ف المجنة التي يرأسيا السفير إوقالت ىذه المصادر  القطاع، والتي كانت قد وصمت قبؿ نحو األسبوعيف.
 القطري محمد العمادي تمارس عمميا بشكؿ ممتاز.

وكاف العمادي أكد أف لجنتو باشرت بإجراءات فنية وخطوات عممية وقامت باتخاذ الترتيبات الالزمة لتنفيذ 
خالؿ تكريمو مف قبؿ جمعية رجاؿ  ،وقاؿ ة القطرية المخصصة إلعادة إعمار قطاع غزة.مشاريع المنح

شديديف عمى دعـ احتياجات  وحرصاً  تولي اىتماماً "أف دولة قطر  ،األعماؿ بقطاع غزة ىو والمجنة القطرية
البالغة قيمتيا  الشعب الفمسطيني وتمويؿ متطمبات إعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع المنحة القطرية

 ."مميوف دوالر 143
 7/04/1401، لندن، القدس العرب 

 
 المتبعالرة ف  عرض البحر المتوسط أبيبربنا يتوجب لمممة أشالء تل ض   إذا: إيران 54

العميد عباس  اإليرانية اإلسالميةلقوات حرس الثورة ر دافوس) واألركافشدد رئيس كمية القيادة  :طيراف
دارةت الحرس قادرة عمى التشويش عمى أنظمة العدو اليجومية نيمفروشاف، عمى أف قوا ساحات العمميات  وا 

المختمفة بكفاءة وذلؾ ألف أنظمة القيادة والسيطرة تعمؿ عمى شبكات محمية محمية ال يمكف التشويش 
 يرانياإلالردع لدى الحرس الثوري   نيمفروشاف أكد أف قدرةأف  اإليرانيةفارس  أنباءوذكرت وكالة  عمييا.

 وظروف أسوأمضيفًا إف الكياف الصييوني يعيش  ، األصعدةالعدو عمى شتى  أىداؼباتت تغطي جميع 
المتبعثرة في  أبيب، حينيا يتوجب لمممة أشالء تؿ إيرافعمى حماقة لضرب  أقدـبالفترة الراىنة وانو لو 
 عرض البحر المتوسط.

 6/04/1401وكالة سما اإلخبارية، 
 

 شن ىجومًا غير مسبوق ضد نتنياىو ويصفو بـ"المتعيد"واشنطن: كسينجر ي 50
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عبر  "إسرائيؿػ"شف وزير الخارجية األمريكية األسبؽ ىنري كيسنجر المحسوب مف اشد المؤيديف ل :وكاالتال
 ،قاؿ كيسنجرو  ،غير مسبوؽ عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو ووصفو بالمتعيد الثانوي التاريخ، ىجوماً 
"أمريكا ىي مف يحدد الخطوط الحمراء وليس نتنياىو : 6/01األحد يوـ  ،طف بوست األمريكيةلجريدة لواشن

وىي مف يقرر مياجمة إيراف أـ ال وليس متعيد ثانوي مثؿ نتنياىو والبيت األبيض ىو مف يضع لنفسو 
 وط".شخص عمييا وبالضرورة ال يطمع شخصا مثؿ نتنياىو عمى ىذه الخط أيالخطوط الحمراء وال يطمع 

 6/04/1401وكالة سما اإلخبارية، 
 

 األمن لتيدية مخاوف الييود إجراءاتىوالند يتعيد بتشديد  51
تعيد الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند بتشديد إجراءات األمف حوؿ المعابد الييودية : رويترزوكالة  -باريس
 أعضاءالقبض عمى  إلقاءعف  أسفرتغداة مداىمات لمشرطة  اإلرىابأشد صرامة لمكافحة  إجراءاتواتخاذ 

واستقبؿ ىوالند سبعة مف زعماء الجماعات الييودية في قصر الرئاسة ووعد  شبكة متشددة تستيدؼ الييود.
 بتكثيؼ جيود التصدي لموجة مف اليجمات المعادية لمسامية.

 
 

ة العنصرية وقاؿ ىوالند لمصحافييف أماـ قصر الرئاسة "أكدت مف جديد أف الدولة لف تتياوف في مكافح
 ."ومعاداة السامية. لف نتساىؿ في شيء

 7/04/1401الحياة، لندن، 
 

 بتعطيل تصويت مواطنييا ف  الضفة ف  انتخاباتيا الرياسية "إسراييل"فنزويال تتيم  52
اتيـ ممثؿ فنزويال لدى السمطة الفمسطينية لويس ارناندس السمطات اإلسرائيمية  .ر:ب.ؼ.أ) –راـ اهلل 

قيبة ديبموماسية مف فنزويال ليا عالقة باالنتخابات الفنزويمية التي أجريت أمس. وأوضح بإعاقة وصوؿ ح
وفي رده عمى سؤاؿ إف كاف يعتقد  الشير الماضي. 03في  "إسرائيؿ"أف الحقيبة الديبموماسية وصمت إلى 

شير إلى أف ال يوجد لدي شيء رسمي، لكف المؤشرات ت"تعمدت تأخير وصوؿ الحقيبة، قاؿ:  "إسرائيؿ"أف 
، بؿ تحوي أوراقًا وأخبارًا تتعمؽ باالنتخابات "إسرائيؿ تعمدت ذلؾ، ألف الحقيبة ال يوجد فييا أي شيء أمني

الفنزويمية الرئاسية، وكاف يفترض أف يشارؾ في ىذه االنتخابات فمسطينيوف مف حممة الجنسية الفنزويمية، 
ًً  231، والبالو عددىـ "إسرائيؿ"ة وإضافة إلى فنزويمييف مقيميف في األراضي الفمسطيني  .ناخبًا

وقاؿ ارناندس إف فمسطينييف مف حممة الجنسية الفنزويمية توجيوا صباح أمس إلى مقر الممثمية في راـ اهلل 
لممشاركة في االنتخابات، إال أف عدـ وجود مستمزمات العممية االنتخابية الموجودة في الحقيبة، حاؿ دوف 

سمطات اإلسرائيمية أبمغتيـ بعد ظير أمس أنو سيتـ اإلفراج عف الحقيبة الديبموماسية، ذلؾ. وأشار إلى أف ال
لكف غالبية الناخبيف غادرت الممثمية ولف تعود ألف االنتخابات تنتيي منتصؼ ليؿ األحد "إال أنو أضاؼ: 

 ."االثنيف حسب التوقيت المحمي -
 7/04/1401الحياة، لندن، 
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ـّ ريتا صفير  السابقة )النروجيةر في لبناف ىي السفيرة االسوجية األونرواتعييف مديرة عامة جديدة لوكالة : ت
 ، يرافقيا المفوض العاـ فيميبو غراندي. أخيراآف ديسمور التي قامت بجولة تعارؼ عمى المسؤوليف  في لبناف

 7/04/1401النيار، بيروت، 
 

 ت االحتالل اإلسراييم  لمعممية التنموية ف  األرض الفمسطينية المحتمة:حقايق وأرقامتحديا 54
ال شؾ أف التنمية المستدامة واالحتالؿ مفيوماف يتعارضاف مع بعضيما البعض. فاالحتالؿ اإلسرائيمي عمى 

سػػطيف، وتحقيػػؽ عامػػًا شػػكؿ ومػػا يػػزاؿ يشػػكؿ العػػائؽ األبػػرز أمػػاـ اآلفػػاؽ التنمويػػة فػػي فم 33مػػدار أكثػػر مػػف 
مشروع وطنػي شػامؿ لمتنميػة، ولػيس ىػذا وحسػب بػؿ ويشػكؿ العػائؽ األكبػر أمػاـ مسػتقبؿ الشػعب الفمسػطيني 

قامة دولتو المستقمة.  بأسره، وحقو األصيؿ في تقرير المصير، وا 
، وىػي المنطقػة 0856% مف األرض الفمسطينية المحتمػة عػاـ 51يسيطر االحتالؿ اإلسرائيمي بالكامؿ عمى 

غنية بالموارد الطبيعية الالزمة لدفع العممية التنموية في فمسطيف إلى األماـ، والتي بدونيا ال يمكف أف يػنعـ ال
الشػػعب الفمسػػطيني بػػأي نػػوع مػػف أنػػواع التنميػػة المسػػتدامة، وسػػيبقى فريسػػة معػػدالت الفقػػر والبطالػػة واليجػػرة 

جراءاتيا التوسعية والعنصرية.المتزايدة، وىذا ما سعت وتسعى اسرائيؿ لتحقيقو مف خالؿ سياس  اتيا وا 
وتشػػػير تقػػػارير البنػػػؾ الػػػدولي إلػػػى أف مسػػػاحة األرض الفمسػػػطينية المصػػػادرة لممسػػػتوطنات ومرافقيػػػا الزراعيػػػة 

% مػػف مسػػاحة الضػػفة 2752والمحميػػات الطبيعيػػة، والطػػرؽ االلتفافيػػة واألراضػػي التػػي ضػػميا الجػػدار تشػػكؿ 
ذا ما أضيفت إلييا معسكرات 57ودونـ،  160546761الغربية أي ما يقارب  % مف المنطقة المصنفة "ج". وا 

% مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة. وليػػذه السػػيطرة خسػػائر 31الجػػيش اإلسػػرائيمي فتصػػؿ النسػػبة إلػػى أكثػػر مػػف 
فادحة عمى ونتيجة كارثية عمػى االقتصػاد الفمسػطيني، حيػث تشػير التقػارير الفمسػطينية إلػى أف إجمػالي قيمػة 

% مػػػف منػػػاطؽ الضػػػفة الغربيػػػة، 51الفمسػػػطيني نتيجػػػة السػػػيطرة اإلسػػػرائيمية الكاممػػػة عمػػػى  خسػػػائر االقتصػػػاد
وتحكميا التاـ بالمعابر والحدود وحركػة األفػراد والبضػائع، والحػواجز اإلسػرائيمية المنتشػرة فػي الضػفة الغربيػة، 

غػػار فػػي البحػػػر والحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػػاع غػػزة والقيػػود المفروضػػػة عمػػى اسػػتخراج الثػػروة السػػػمكية وال
األبػػيض المتوسػػط، والقيػػود المفروضػػة عمػػى اسػػتخداـ الميػػاه، والػػتحكـ بمصػػادرىا، ومنػػع أي نشػػاط اقتصػػادي 

 557فمسػطيني السػتغالؿ مػوارد البحػػر الميػت، والقيػود المفروضػػة عمػى قطػاع السػػياحة، وغيرىػا، تبمػو حػػوالي 
 الي. وفيما يمي بعض الحقائؽ واألرقاـ:% مف الناتج المحمي اإلجم73مميار دوالر سنويًا أي ما يعادؿ 

% مف األراضي الصالحة لمزراعة تقع في المنطقة المصنفة "ج"، تفرض عمييا إسػرائيؿ قيػودا مشػددة، 52 -
وتمنع أصػحابيا مػف الوصػوؿ إلييػا فػي معظػـ الحػاالت السػتخداميا واالسػتفادة منيػا. كػذلؾ تشػكؿ األراضػي 

% مػػف مجمػػوع األراضػػي المرويػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة. 41ت اإلسػػرائيمية الزراعيػػة المرويػػة التابعػػة لممسػػتوطنا
مميػػار دوالر، أي  0بنػػاء عمػػى التقػػديرات الفمسػػطينية فػػإف قطػػاع الزراعػػة الفمسػػطيني يخسػػر سػػنويًا مػػا يقػػارب 

 % مف الناتج المحمي اإلجمالي، نتيجة السياسات واإلجراءات اإلسرائيمية المختمفة.06حوالي 
مميوف متر مكعب مف المفترض  608مميوف متر مكعب سنويًا مف أصؿ  002نيوف عمى يحصؿ الفمسطي -

الحصوؿ عمييػا مػف المصػادر المائيػة فػي الضػفة الغربيػة، وعميػو فػإف مػا تسػتولي عميػو إسػرائيؿ مػف مصػادر 
% 06مميوف متر مكعب سنويًا، أي أف ما يحصؿ عميو الفمسطينيوف ىو فقػط  515مياه لمفمسطينييف تعادؿ 

% مػػف تمػػؾ المصػػادر الضػػرورية لمعمميػػة التنمويػػة 72مػػف مصػػادرىـ المائيػػة فػػي حػػيف تسػػتولي إسػػرائيؿ عمػػى 
 ككؿ.
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ألػػؼ عامػػؿ فمسػػطيني.  14تعتبػػر صػػناعة الحجػػر والرخػػاـ مػػف أىػػـ الصػػناعات الفمسػػطينية، ويعمػػؿ فييػػا  -
% مػػػف النػػػاتج 4% مػػػف النػػػاتج القػػػومي اإلجمػػػالي، و354% مػػػف اإليػػػرادات، و14وتسػػػاىـ ىػػػذه الصػػػناعة ب 

% مػف مصػانع 51مميوف طف سػنويًا. وتقػع  057المحمي اإلجمالي، وتقدر اإلنتاج مف ىذه الصناعة بحوالي 
الحجػػػػر والرخػػػػاـ الفمسػػػػطينية فػػػػي المنػػػػاطؽ المصػػػػنفة "أ" و"ب". فػػػػي المقابػػػػؿ تسػػػػيطر صػػػػناعة المسػػػػتوطنات 

يميا منتشػر فػي الضػفة الغربيػة، مصػنعا إسػرائ 00% مف ىذه الصناعة مف خػالؿ 74اإلسرائيمية عمى حوالي 
حيػث تفيػػد أرقػاـ اإلدارة المدنيػػة اإلسػرائيمية فػػي الضػػفة الغربيػة إلػػى أف مجمػوع إنتػػاج صػناعة الحجػػر والرخػػاـ 

 مميوف طف سنويًا. 01تبمو حوالي 
مميوف دوالر سنويًا جػراء  463وعميو تشير تقارير مؤسسة أريج إلى أف االقتصاد الفمسطيني يخسر ما قيمتو 

% مػػػػف النتػػػػاج المحمػػػػي 650اسػػػػتيالء إسػػػػرائيؿ لمػػػػوارد الحجػػػػر والرخػػػػاـ فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة، أي مػػػػا يعػػػػادؿ 
 اإلجمالي.

يعتبر البحر الميػت ذخػرًا اسػتراتيجيًا لالقتصػاد الفمسػطيني لمػا يحتويػو عمػى كميػات مػف األمػالح والمعػادف  -
بيعيػػا، وتمنػػع أي نشػػاط اقتصػػادي فمسػػطيني ذات القيمػػة العاليػػة، والتػػي تسػػتولي عمييػػا إسػػرائيؿ باسػػتخراجيا و 

فػػي تمػػػؾ المنطقػػػة. وحسػػػب تقػػػارير مؤسسػػػة أريػػػج تعتبػػػر الخسػػػائر السػػػنوية لالقتصػػػاد الفمسػػػطيني نتيجػػػة عػػػدـ 
 % مف النتاج المحمي اإلجمالي.0255مميار دوالر أي ما يعادؿ  050استغاللو لموارد البحر الميت بنحو 

% مػػف النتػػاج 08مميػػوف دوالر سػػنويًا، أي حػػوالي  774يني بحػػوالي يرفػػد قطػػاع السػػياحة االقتصػػاد الفمسػػط -
المحمي اإلجمالي. ويعد االحتالؿ اإلسرائيمي مف أىـ المعيقات التي تؤثر سمبًا عمى تنمية قطاع السياحة في 
فمسطيف. ومف أبرز تمؾ المعيقات فرض القيود عمى تراخيص البناء والحصوؿ عمى سندات ممكيػة األراضػي 

القػدس وبعػض منػاطؽ "ج" عمػى البحػر الميػت وفػي غػور األردف وبيػت لحػـ والتػي تعتبػر منػاطؽ  خاصة في
 الجذب السياحي الرئيسة في األرض الفمسطينية المحتمة.

كػػذلؾ اسػػتيالءىا عمػػى مػػوارد البحػػر الميػػت وبعػػض المنػػاطؽ التاريخيػػة واألثريػػة فػػي منػػاطؽ "ج" واسػػتغالليا 
حدة أنو في حاؿ زواؿ االحتالؿ فمػف الممكػف أف تزيػد حصػة قطػاع السػياحة سياحيًا. وتقدر تقارير األمـ المت

 بمميار دوالر إضافي.
% مػػػػف إجمػػػػالي اإليػػػػرادات المحميػػػػة لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة )ضػػػػريبة القيمػػػػة 61تسػػػػيطر إسػػػػرائيؿ عمػػػػى حػػػػوالي  -

لػػػيس لػػػدى  المضػػػافة، ورسػػػـو االسػػػتيراد،...الخر، والتػػػي تقػػػـو بتحصػػػيميا وتحويميػػػا لمسػػػمطة الوطنيػػػة. وعميػػػو
الّسػمطة الفمسػػطينية أّيػػة سػيطرة عمػػى ىػػذه األمػواؿ، وال تممػػؾ إال القميػػؿ مػف المقػػدرة عمػػى زيادتيػا. فػػي المقابػػؿ 

% في األماكف التػي ُتسػيطر عمييػا السػمطة الفمسػطينية 41نرى أف اإليرادات الضريبة المحمية ارتفعت بنسبة 
 .1101 -11 18في الفترة ما بيف عامي 

الحقائؽ واألرقاـ أف مستقبؿ العممية التنموية في فمسطيف مرىوف بزواؿ االحتالؿ اإلسرائيمي،  نستنتج مف ىذه
لكػػي نسػػتطيع الػػتحكـ بمواردنػػا، والتػػي بػػدونيا سػػنظؿ رىينػػة المسػػاعدات الدوليػػة، والعجػػز الػػدائـ فػػي الموازنػػة، 

 وبطء العممية التنموية، ما يضع مستقبؿ العممية التنموية ككؿ عمى المحؾ.
 7/04/1401، لقدس، القدسا
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 د.محمود العجرمي
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تػػدور اليػػـو رحػػى عػػدواف آثػػـ عمػػى "حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية" حمػػاس، وينبػػري نفػػر مػػف أشػػباه الصػػحفييف 
والكتػػاب و "أصػػحاب الػػرأي" مػػدفوعي األجػػر مقػػدمًا، فػػي ىجػػوـ نػػافر، والقضػػية ىػػي أف األسػػتاذ خالػػد مشػػعؿ 

 ياسي لف يرشح نفسو لرئاسة الحركة مرة أخرى!رئيس المكتب الس
يقوؿ البعض إف ىناؾ صراعًا عمػى السػمطة فػي القطػاع المحاصػر وعمػى المواقػع القياديػة فػي الحركػة، وأنيػا 

 ستنشؽ بفعؿ "تيارات وىمية" خمقتيا شياطيف أضغاث أحالميـ.
يراف وحزب اهلل، ويضيفوف إف الحركة باعت المقاومة والكفاح المسمح وتنكرت لحمفاء األم س الثالثي سوريا وا 
 والكثير الكثير مف األراجيؼ التي تعشعش في أحالـ اليقظة ليذا الفريؽ.

منذ بضعة أياـ ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة، أجرت إحدى القنوات الفضائية مقابمة معي وكػاف شػريكي فػي 
 وقائع الحياة العنيدة. ىذا المقاء أحد الذيف يروجوف ليذه السفسطة التي تكذبيا كؿ يوـ

فحركة حماس التي انتصرت وبأغمبية الفتة في أوؿ انتخابات ديمقراطيػة نزييػة وشػفافة فػي فمسػطيف المحتمػة 
، بشيادة الرئيس األميركي األسبؽ جيمػي كػارتر وتؤيػده فػي ذلػؾ عديػد  1115كانوف ثاني/يناير عاـ 14في 

ة، ىػػػي الفصػػػيؿ األوحػػػد الػػػذي يعػػػيش حيػػػاة داخميػػػة ديمقراطيػػػة الوفػػػود العربيػػػة واألفريقيػػػة واألوروبيػػػة واآلسػػػيوي
بامتياز تتجدد فييا الحياة ويجري في عروؽ مؤسساتيا َنَفس التغيير واالصالح دوف توقؼ منذ التأسيس رغـ 

 وعورة الطريؽ وبطش االحتالؿ واالعتداءات المنكرة ألبناء جمدتنا.
موضػػػوعيًا وواقعيػػػًا ، فأعضػػػاؤىا بكػػػؿ ىرميتيػػػػا  وىػػػذا يعنػػػي أف فػػػرص بػػػروز تيػػػارات متطاحنػػػة غيػػػر ممكػػػف

التنظيميػػة يقػػرروف ألنفسػػيـ البرنػػامج السياسػػي والمؤسسػػات الشػػورية دوف تػػدخؿ ليػػذا أو ذاؾ مػػف أولػػي األمػػر 
 كما ىو حاؿ فصائؿ العمؿ الوطني الفمسطيني أو ُقؿ ما تبقى منيا وقد اندثر ِفعميًا ُجّميا كما يعمـ الجميع.

ح" مؤتمرىا السادس بعد عقديف بالتماـ والكماؿ وكانت مؤسساتيا وىيئاتيا كميا بالتعييف، لقد عقدت "حركة فت
وقد كاف مؤتمرىػا ذاؾ كرنفػااًل ال يمػت بػأي صػمة لإلجػراءات الديمقراطيػة حػيف ُدعػي لممشػاركة فيػو المريػدوف 

قياداتيػػػػا وكوادرىػػػػا واألتبػػػػاع واألقػػػػارب والمنتفعػػػػوف، فتشػػػػّظت الحركػػػػة التػػػػي كانػػػػت لمتحريػػػػر الػػػػوطني َفَفصػػػػؿ 
 وأعضائيا يجري عمى قدـ وساؽ، وكذلؾ استقالة ىيئاتيا يكاد يكوف الخبر اليومي المكرر.

وىكػػذا دواليػػؾ حػػاؿ الفصػػائؿ اليسػػارية والقوميػػة التػػي أّبػػَدْت قياداتيػػا لعقػػود ىػػي عمػػر الحركػػة الوطنيػػة نفسػػيا، 
مخمػدوف دوف تنظػيـ أو أنصػار، وبرامجيػا حتى أف بعضيا باد، ولـ يػزؿ رؤسػاء مكاتبيػا السياسػية وأعضػاؤه 

 السياسية ال تمت لثوابت الشعب وىمومو اليومية بأي حاؿ.
أليست خطوة مجيدة في السياؽ الوطني أف يعمف رئيس المكتب السياسي "لحركة حمػاس" عػدـ َتَرِشػِحِو لواليػة 

 ى الساحة الفمسطينية ؟.جديدة، وأيًا كانت األسباب؟ وىؿ ىناؾ سابقة في ذلؾ في أي حركة أو حزب عم
وقادة تمؾ الفصائؿ في "الكؿ الوطني" الُمدَّعى يتغيروف فقػط حػيف يعبػروف إلػى جػوار ربيػـ ولػيس ألي سػبب 

 آخر والحمد هلل عمى ما أصابنا، فال ُيْحَمُد عمى مكروٍه سواه !
ٌف مػف مكوناتنػا، ومقولػة "ن سػخة طبػؽ األصػؿ" غيػر موجػودة لقد خمقنػا اهلل َوُسػّنة التػداوؿ وعمميػات الػدفع ُمَكػو 

 في الحياة وىذه حقيقة موضوعية، واالختالؼ ىنا أصؿ التغيير والتطور واالرتقاء.
خالػػد مشػػعؿ يغػػادر موقعػػو وىػػو فػػي قمػػة مجػػده وعافيتػػو ويتػػابع طريقػػو فػػي موقػػع جيػػادي آخػػر، وىػػذه سػػابقة 

تبقػػػى مػػػف الفصػػػائؿ والجبيػػػات إيجابيػػػة بكػػػؿ دالالتيػػػا، ومػػػا يتمنػػػاه كػػػؿ فمسػػػطيني أف يصػػػيب ذلػػػؾ بعػػػدواه مػػػا 
 والحركات واألحزاب !!

يراف وحزب اهلل في لبناف ؟!  وىؿ صحيح أف "حركة حماس" انقمبت عمى ُحمفاِئيا في سوريا وا 
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وما أراه بادئ ذي بدء، أف ايراف وحزب اهلل وسوريا ىـ حمفاء طبيعيوف لنضاؿ الشعب الفمسػطيني ويواجيػوف 
مثمنػػا تمامػػًا مػػف دولػػة االحػػتالؿ وسػػنده االسػػتراتيجي فػػي الواليػػات المتحػػدة  معنػػا عػػدوًا مشػػتركًا وىػػـ مسػػتيدفوف

 األميركية.
كطػػرؼ متكػػافئ معيػػا  –ولػػـ تػػزؿ  –و"حركػػة حمػػاس" ال تنكػػر وال تتنكػػر لػػذلؾ، وىػػي أقامػػت ىػػذه التحالفػػات 

 وعمى قدـ المساواة في الحقوؽ والواجبات.
نػػي أعمػػف ذلػػؾ، وعمػػى رؤوس األشػػياد، وقػػد كنػػت مسػػاعد ًا لػػوزير الخارجيػػة فػػي حينػػو د.محمػػود الزىػػار فػػي وا 

الحكومة الفمسطينية العاشرة، وفي زيارة لوفد وزارة الشؤوف الخارجية الثنػي عشػر بمػدًا عربيػًا وأجنبيػًا كػاف مػف 
يراف وسوريا.  بينيا باكستاف والصيف وا 

ة وكانػػت تجمػػت فييػػا نقػػاط لقػػد شػػاركت فػػي جميػػع االجتماعػػات لػػوزير الخارجيػػة د.الزىػػار مػػع القيػػادة االيرانيػػ
اتفاؽ ونقاط اختالؼ كبيرة عمى المستوييف السياسي وااليدولوجي. وكذلؾ في االجتماع مع السيد وليد المعمـ 
وزير الخارجية السوري الذي لـ َيْخُؿ مػف الحػدة فػي كثيػر مػف جوانبػو، وحمػاس ىنػا ال تجانػب الصػواب حػيف 

 الحاؿ اآلف في سوريا العزيزة.تقؼ إلى جانب الشعوب في خياراتيا، كما ىو 
وكشػػاىد عيػػاف، كانػػت وسػػتبقى الحركػػػة فصػػياًل وطنيػػًا إسػػالميًا مسػػتقاًل، كامػػػؿ السػػيادة فػػي عالقاتػػو العربيػػػة 

 واألجنبية.
تقؼ الحركة اليوـ وكما كانت دومًا في الميداف في مواجية العدو وعند أي عدواف أو تصػعيد وتؤكػد فػي كػؿ 

ومػة ىػي جػوىر برنامجيػا لػدحر االحػتالؿ عػف كػؿ فمسػطيف المحتمػة مػف النيػر تصريحات مسػؤولييا أف المقا
 إلى البحر.

لقد أمضػى األسػتاذ خالػد مشػعؿ سػتة عشػر عامػًا عمػى رأس المكتػب السياسػي "لحركػة حمػاس"، وىػذا لعمػرؾ 
ة كاؼ، والحركة في ىذا تعطي النموذج لمجميع، منسجمة مع المعطيات التي تفرضيا ثورات الشعوب العربيػ

فػػي الجػػوار تتفاعػػؿ معيػػا وتفعػػؿ فييػػا وىػػي تنتصػػر عمػػى نفسػػيا وتحػػرز االنتصػػارات فػػي ميػػداف المقاومػػة فػػي 
مواجية العدو المحتؿ وتنفتح عمى محيطيا العربي والَغرْبي، وتكسر الحصار الظالـ وتفتح اآلفاؽ لغد الحرية 

 واالنعتاؽ في فمسطيف حرة مستقمة كاممة السيادة.
 6/04/1401، فمسطين أون الين
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 حممي موسى
أظيػػر نجػػاح طػػائرة مػػف دوف طيػػار فػػي اقتحػػاـ األجػػواء اإلسػػرائيمية والوصػػوؿ إلػػى منطقػػة جبػػؿ الخميػػؿ قبػػؿ 

 اسقاطيا مف قبؿ طائرات عسكرية إسرائيمية، جوانب خفية في الصراع القائـ في المنطقة.
تجيت التقديرات األولية عند إسقاط الطائرة أمس األوؿ نحو قطاع غزة لتشير إلػى دخػوؿ عنصػر وفي حيف ا

جديد في الصراع القائـ، عادت الصورة لتكبر وتظير أف الطائرة انطمقت فػي الغالػب مػف األراضػي المبنانيػة. 
كيمػومتر  311قطعػت مػا يزيػد عػف وزاد الطيف بمة بالنسبة إلى اإلسرائيمييف تقديرىـ بأف الطائرة إيرانية، وأنيا 

 قبؿ إسقاطيا جنوبي الضفة الغربية.
وكمػػا سػػمؼ توجيػػت األنظػػار مباشػػرة إلػػى قطػػاع غػػزة حيػػث اكتشػػفت الطػػائرة لممػػرة األولػػى مػػف قبػػؿ الػػرادارات 
لى حركة الجياد اإلسالمي. واعتبرت أوساط إسرائيمية في البداية أف الطائرة في الغالػب إيرانيػة  اإلسرائيمية، وا 
 الصنع، وأنيا وصمت بشكؿ ما إلى عناصر فمسطينية، وأنيا تحاوؿ تجريبيا أو أنيا خرجت عف السيطرة.
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وألف تقديرا كيذا عنى أف عنصرا جديدا دخؿ ساحة الصراع، حدثت حركة أمنية دولية بيف إسرائيؿ والواليات 
مغػايرة، واف الطػائرة انطمقػت المتحدة ومصر لمتعرؼ عمى طبيعة ىذا العنصر. وسرعاف ما تبيف أف الصػورة 

اإليرانيػػػػة، وىػػػػي طػػػػائرة يبمػػػػو مػػػػداىا مئػػػػات « أبابيػػػػؿ»مػػػػف األراضػػػػي المبنانيػػػػة، وأنيػػػػا فػػػػي الغالػػػػب مػػػػف طػػػػراز 
 الكيمومترات.

بأنػػػو خمػػػؼ ىػػػذه العمميػػػة التػػػي تفيػػػد التقػػػديرات بأنيػػػا كانػػػت تيػػػدؼ إلػػػى تحقيػػػؽ « حػػػزب اهلل»وىكػػػذا تػػػـ اتيػػػاـ 
ؾ القػػدرات األمنيػػة اإلسػػرائيمية، واثبػػات أف بالوسػػع تحقيػػؽ اختػػراؽ غرضػػيف أساسػػييف: تسػػجيؿ ىػػدؼ فػػي شػػبا

كيػػػذا لمػػػدفاعات الجويػػػة، والثػػػاني تحقيػػػؽ أغػػػراض اسػػػتخبارية مػػػف خػػػالؿ جمػػػع معمومػػػات واختبػػػار الجاىزيػػػة 
اإلسػػرائيمية. ومػػف التحقيقػػات التػػي أجريػػت تبػػيف أف الطػػائرة ال تحمػػؿ أيػػة أسػػمحة ومتفجػػرات وبالتػػالي فإنيػػا لػػـ 

 تة في ميمة عسكرية قتالية.تكف الب
وتعتقد أوساط متابعة أنػو ال يمكػف فصػؿ إطػالؽ الطػائرة نحػو األجػواء اإلسػرائيمية عػف التطػورات األخيػرة فػي 
المنطقة. وبرغـ تراجع سخونة الحػديث عػف ضػربة عسػكرية إسػرائيمية لممشػروع النػووي اإليرانػي إال أف رئػيس 

يػػزاؿ يصػػر عمػػى أف خيػػار الضػػربة ال يػػزاؿ عمػػى الطاولػػة وحتػػى قبػػؿ الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ال 
الربيػػع والصػػيؼ المقبمػػيف. كمػػا أف الػػبعض ال يسػػتبعد أف يكػػوف إلرسػػاؿ الطػػائرة صػػمة بتفجيػػر مخػػزف سػػالح 

 في البقاع المبناني قبؿ أياـ، والذي ألمحت أوساط إعالمية عف دور ما إلسرائيؿ في التفجير.« حزب اهلل»
ى مػػف المعػػاني، تحمػػؿ الطػػائرة رسػػائؿ متنوعػػة، بعضػػيا تكنولػػوجي، وبعضػػيا معنػػوي، وجميعيػػا وىكػػذا، بمعنػػ

تعبر عػف إرادة قتاليػة. فػإف كػاف إرسػاؿ الطػائرة ضػمف التصػور لمػرد المحتمػؿ عمػى ضػربة عسػكرية إسػرائيمية 
يضػػا إذا كػػاف إليػػراف، فػػإف ىػػذه الطػػائرة مػػف النػػوع الػػذي يمكػػف تحميمػػو وسػػائؿ قتاليػػة. والشػػيء ذاتػػو محتمػػؿ أ

 عمى تفجير مخزف الذخائر في البقاع.« حزب اهلل»األمر يتعمؽ برد مف جانب 
« حػزب اهلل»ليست مغالية خصوصا أنو سبؽ ؿ« حزب اهلل»ومما ال ريب فيو أف التقديرات اإلسرائيمية بشأف 

عالميػة فػي شػماؿ فمسػ طيف. غيػر أف أرسؿ طائرة مف دوف طيار في ميمة اسػتطالعية ذات طبيعػة ردعيػة وا 
أف ىػػذه التقػػديرات تثيػػر اليػػـو مخػػاوؼ أكثػػر جديػػة مػػف أي وقػػت مضػػى بشػػأف دور ىػػذا النػػوع مػػف السػػالح. 
فوصوؿ الطائرة إلى منطقة الخميؿ عنت لدى اإلسػرائيمييف أنيػا، ربمػا، كانػت فػي ميمػة اسػتطالعية لموصػوؿ 

ؾ النقطػة يتضػمف أبػرز الرسػائؿ فػي إلى مفاعؿ ديمونا النووي اإلسرائيمي في النقب. وبدييي أف الوصوؿ لتمػ
 كؿ االتجاىات.

لكف ما يعني إسرائيؿ أكثر مف كػؿ ذلػؾ أف الطػائرة أوضػحت أف اإلخفػاؽ األمنػي لمدولػة العبريػة يتجػاوز كػؿ 
تصػور. فػاألجواء اإلسػػرائيمية تعتبػر تقميػػديا محرمػة عمػى أسػػمحة طيػراف الػػدوؿ المجػاورة ومنػذ عقػػود لػـ تحػػدث 

لمتطػػػػػور التقنػػػػي اإلسػػػػػرائيمي واألميركػػػػي المتػػػػػوفر تحػػػػت تصػػػػػرؼ القيػػػػادة العسػػػػػكرية  ىكػػػػذا اختراقػػػػػات. ونظػػػػرا
اإلسػػػرائيمية، فإنػػػو كثيػػػرًا مػػػا تػػػـ التبػػػاىي بػػػأف أي حركػػػة انطػػػالؽ فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة لمطػػػائرات والصػػػواريخ 

إلػػى مرصػػودة تمامػػا. ولكػػف المسػػار التقػػديري الػػذي رسػػمتو الصػػحافة اإلسػػرائيمية لمطػػائرة قبػػؿ سػػقوطيا يشػػير 
انطالقيا مف لبناف إلى عرض البحر المتوسط، وتحميقيا فوؽ البحػر حتػى شػواطئ قطػاع غػزة، والػدخوؿ مػف 

 فوؽ القطاع نحو النقب مرورا فوؽ بئر السبع إلى جبؿ الخميؿ.
ذا كاف ليذا المسار مف معنػى فإنػو يوضػح أف األجػواء المبنانيػة ليسػت  تحػت السػيطرة اإلسػرائيمية، « تمامػا»وا 

ليسػػػػت تمامػػػػا تحػػػػت السػػػػيطرة « منطقػػػػة اقتصػػػػادية اسػػػػتراتيجية»أجػػػػواء البحػػػػر المتوسػػػػط الػػػػذي بػػػػات  كمػػػػا أف
قبػؿ « األراضػي اإلسػرائيمية»اإلسرائيمية. واألدىى مف ذلؾ أف الطائرة حمقت ما يزيد عمى نصؼ سػاعة فػوؽ 

 أف تسقط.
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وخصوصا لبنػاف أمػاـ معضػمة وعموما وقفت إسرائيؿ التي ال تكؼ عف اختراؽ أجواء الدوؿ العربية المجاورة 
سقاط الطائرة وأف ىذا كاؼ  كيفية الرد. ويبدو أف القرار ىو اإليحاء بأف إسرائيؿ حققت نجاحا في اعتراض وا 

إسرائيؿ تعػرؼ القػدرات التكنولوجيػة إليػراف وحػزب اهلل. »اآلف. ومع ذلؾ أشار مصدر أمني إسرائيمي إلى أف 
مػا إذا كػاف ينبغػي التعامػؿ مػع األمػر مثػؿ التعامػؿ مػع إطػالؽ قذيفػة والنقاش الدائر منذ الحادث يتركز عمػى 

وحتػى يتقػرر الػرد «. أو صاروخ مف لبناف، يحتاج إلى رد فعػؿ فػوري مػدفعي أو جػوي ضػد أىػداؼ فػي لبنػاف
 اإلسرائيمي ستظؿ أصداء اإلخفاؽ تتردد في الغرؼ العسكرية المغمقة في تؿ أبيب وقيادة الجبية الشمالية.

 7/04/1401، بيروتالسفير، 
 !"إسراييلـ "التيديدات االردنية ل 57

 د. أحمد سعيد نوفؿ
اعترؼ العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل الثاني، أف إسرائيؿ تعارض حصوؿ بالده عمى مفاعؿ نووي ل غراض 

عػػداد السػممية. وقػاؿ أف 'المعارضػػة األشػد لبرنػامج األردف النػػووي تػأتي مػػف إسػرائيؿ'. مضػيفا 'عنػػدما بػدأنا اال
لمحصػػوؿ عمػػى طاقػػػة نوويػػة الغػػػراض سػػممية، تواصػػػمنا مػػع بعػػض الػػػدوؿ ذات المسػػتوى المتقػػػدـ مػػف العمػػػؿ 
المسػػؤوؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ ليتعػػاونوا معنػػا، غيػػر انػػو لػػـ يمػػض وقػػت طويػػؿ حتػػى ادركنػػا اف اسػػرائيؿ تمػػارس 

 الضغط عمى ىذه الدوؿ العاقة اي شكؿ مف التعاوف معنا'.
ؿ  والذي تشير الدالئؿ عمى وجود اليورانيـو في أراضيو، إلى انشػاء أوؿ مفاعػؿ ويسعى األردف  بشكؿ خجو 

. وكاف يعتقد بأنو ال يوجػد 1108نووي لالغراض السممية خصوصا توليد الكيرباء وتحمية المياه بحموؿ عاـ 
ارض مػػػف يعػػػارض ذلػػػؾ، إال أنػػػو تبػػػيف أف إسػػػرائيؿ  وبانتقػػػاد مباشػػػر ونػػػادر ليػػػا مػػػف قبػػػؿ الممػػػؾ  كانػػػت المعػػػ

الرئيسي والوحيد ليذا التوجو .وأكد ئيس ىيئة الطاقة الذرية االردنية خالد طوقاف اف سفيرا اسرائيميا سػابقا فػي 
عماف حاوؿ عرقمة البرنػامج النػووي السػممي االردنػي مػف خػالؿ الطمػب مػف سػفراء عػدد مػف الػدوؿ 'فسػخ' اي 

ي مف األردف، أنيا وقعت اتفاقية سالـ معػو عػاـ تعاوف نووي مع المممكة. ووجو الغرابة في الموقؼ اإلسرائيم
، واعترؼ بيا األردف رسميا ويقيـ عالقات دبموماسية معيا . وأثبت في سػموكو السياسػي منػذ عشػرات 0883

السنيف، عػدـ رغبتػو فػي إثارتيػا أو الظيػور بمظيػر مػف يشػكؿ خطػرا عمييػا وعمػى أمنيػا . كمػا أنػو مػف أكثػر 
عاممػػػو معيػػػا وحػػػريص عمػػػى احتػػػراـ االتفاقيػػػات الموقعػػػة بينيمػػػا. ومػػػع ذلػػػؾ، فػػػإف الػػدوؿ العربيػػػة اعتػػػداال فػػػي ت

 إسرائيؿ تعارض حصولو عمى مفاعؿ نووي ل غراض السممية، بحجة أنو يشكؿ تيديدا ليا.
والموقؼ اإلسرائيمي مف األردف، يثبت أنيا تريد التفرد بامتالؾ األسػمحة النوويػة واحتكػار تفوقيػا النػووي عمػى 

الشػػرؽ األوسػػط . وليػػذا فقػػد قامػػت بعػػدة خطػػوات اسػػتيدفت إجيػػاض وتػػدمير أي محاولػػة عربيػػة  جميػػع دوؿ
واغتيػػاؿ العممػػاء العػػرب  0870لتحقيػػؽ أي تقػػدـ فػػي المجػػاؿ النػػووي، كتػػدمير المفاعػػؿ النػػووي العراقػػي عػػاـ 

سػػريب معمومػػات واألجانػػب العػػامميف فػػي األبحػػاث النوويػػة، واتباعيػػا السػػتراتجية ' الػػردع بالشػػؾ ' مػػف خػػالؿ ت
عف امتالؾ الدوؿ العربية لتكنولوجيا نووية تؤىميـ المتالؾ السالح النووي، لكي تثير الدوؿ المعنية بمحاربػة 
انتشار األسػمحة النوويػة فػي العػالـ . ومػا زالػت تضػع العراقيػؿ أمػاـ امػتالؾ العػرب لمتكنولوجيػا النوويػة، حتػى 

 مصر واألردف .مف الدوؿ التي تربطيا معيا اتفاقيات سالـ ك
رىاب ضد العمماء العرب فػي المجػاالت النوويػة ومعظميػـ مػف مصػر  وقامت إسرائيؿ بعدة عمميات اغتياؿ وا 
والعػػراؽ، لمنػػع االسػػتفادة مػػنيـ فػػي التكنولوجيػػا النوويػػة العربيػػة. وىػػي تعػػارض باسػػتمرار أي تطػػور لممشػػاريع 

ؽ مػف خػالؿ تػدميرىا، كمػا فعمػت فػي العػراؽ عػاـ النووية في الدوؿ العربيػة، وتسػعى إلػى إفشػاليا بشػتى الطػر 
، أو مػف خػالؿ وضػػع 1116، وفػي سػورية حيػث دمػرت المفاعػؿ النػووي السػوري فػي ديػر الػزور عػاـ 0871
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العراقيؿ في وجو التعاوف النووي بيف الدوؿ العربيػة والػدوؿ األجنبيػة حتػى ولػو مػف أجػؿ توليػد الطاقػة النوويػة 
يػػا فعمػػت مػػع األردف، لكػػي تحػػافظ عمػػى تفوقيػػا العسػػكري الػػدائـ عمػػى جميػػع ل غػػراض السػػممية، كمػػا تبػػيف أن

الدوؿ العربية. وال يوجد عاقؿ يعتقد أف المشروع النووي األردنػي يشػكؿ خطػرا عمػى أمػف إسػرائيؿ التػي تمتمػؾ 
أكثر مف ثالثمائة رأس نووي. ومع ذلؾ فيي ترفض حصوؿ األردف عمى مفاعؿ نووي يمكف أف يساعده فػي 

ب عمى مشاكؿ الطاقة التي يعاني منيا، وليس امتالؾ األسػمحة النوويػة لكػي يحػارب بيػا إسػرائيؿ. وفػي التغم
ضوء تفرد إسرائيؿ بامتالؾ األسمحة النووية، أعيد الحديث مف جديد عف موقؼ الدوؿ العربية في ظؿ الربيع 

ومي، خاصػػة مػػع احتمػػاؿ حصػػوؿ العربػػي، أمػػاـ الخيػػار النػػووي اإلسػػرائيمي وتأثيراتػػو عمػػى مسػػتقبؿ أمنيػػا القػػ
ايراف عمى األسمحة النووية . ألنيا تعيش حالة مف عدـ التوازف واالستقرار. بيف متطمبات قطرية عػاجزة عػف 
تحقيقيػػا، ورغبػػات قوميػػة ال تسػػتطيع تنفيػػذىا، وغيػػر قػػادرة عمػػى تحديػػد مػػف ىػػو العػػدو المشػػترؾ الػػذي يشػػكؿ 

 ، وبالتالي عمى استقرار وأمف الدولة القطرية.وجوده خطرا عمى األمف القومي العربي الشامؿ
وتمعػػب الواليػػات المتحػػدة وبالتنسػػيؽ مػػع إسػػرائيؿ، دورا ميمػػا فػػي تفػػرد األخيػػرة بتممػػؾ األسػػمحة النوويػػة، وعػػدـ 
انتشػػػػار التكنولوجيػػػػا النوويػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ األوسػػػػط . فعمػػػػؿ الكػػػػونغرس األمريكػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ لجانػػػػو 

فػادات وشػيادا ت وجمسػات اسػتماع لمسػؤوليف فػي الحكومػة أو خبػراء فػي مراكػز الدراسػات حػوؿ االستشارية وا 
القضػػػايا المختمفػػػة بمػػػا فييػػػا التػػػي ليػػػا عالقػػػة بالقضػػػايا النوويػػػة، عمػػػى مراقبػػػة حصػػػوؿ الػػػدوؿ العربيػػػة عمػػػى 

عضػػوا فػػي الكػػونغرس األميركػػي خطابػػا إلػػى وزيػػرة  04، قػػدـ 1114التكنولوجيػػا النوويػػة . وفػػي فبراير/شػػباط 
ارجيػة فػي ذلػؾ الوقػت كونػدوليزا رايػس، بيػدؼ التحقػؽ مػف تقػارير تفيػد اسػتعادة البرنػامج النػووي المصػري الخ

بػػالتفتيش عمػػى  1114لنشػػاطو. كمػػا أثػػار البرنػػامج المصػػري االنتبػػاه، بعػػد قيػػاـ وكالػػة الطاقػػة الذريػػة مطمػػع 
لوجػود  1114واإلسػرائيمية عػاـ  المفاعالت النووية المصرية. وعمػى الػرغـ مػف تػداوؿ وسػائؿ اإلعػالـ الغربيػة

'مؤشرات' عمى طموحات نووية مصرية، فإف شيئا جديا لـ يثبت بشأف العمؿ في ىذا البرنامج الػذي اعترفػت 
أوساط عممية مصرية عديدة بأنو قد وضػع فػي 'البػراد' منػذ أمػد طويػؿ. وبػات مػف الممكػف إخراجػو اآلف، بعػد 

 إلسالمييف إلى السمطة.حدوث التغيرات في النظاـ المصري، ووصوؿ ا
وكاف مف المفروض  أماـ امتالؾ إسرائيؿ لمقوة النووية العسكرية  أف تبػدأ الػدوؿ العربيػة بػالرد عمػى ضػخامة 
التسميح اإلسرائيمي وبالذات النػووي، بالخيػار النػووي العربػي منػذ بدايػة الصػراع العربػي  اإلسػرائيمي قبػؿ أكثػر 

كري اإلسرائيمي بمػا فيػو قػدراتيا النوويػة. فقػد كانػت ظػروؼ الصػراع مف نصؼ قرف، في مواجية التفوؽ العس
والتحالفات الدولية واإلقميمية والقدرات الذاتية العربية، والنظاـ الرسمي العربي يساعد في حصوؿ العرب عمى 
السػػالح النػػووي فػػي ذلػػؾ الوقػػت أفضػػؿ ممػػا ىػػو عميػػو اآلف. وكػػاف ال بػػد مػػف إصػػالح الخمػػؿ فػػي التػػوازف مػػف 

الؾ إسرائيؿ لمقدرات النووية وقوى إقميمية أخرى، وانعكاسو السمبي عمى األمف القومي العربػي، مػع األخػذ امت
بعػػيف االعتبػػار أنػػو ال يجػػوز أف تنفػػرد إسػػرائيؿ بػػالرادع النػػووي ضػػد األقطػػار العربيػػة . وأصػػبح معػػاودة طػػرح 

يؿ لمسػالح النػووي، واحتمػاؿ حصػوؿ قضية الخيار النووي العربي مف جديد، في ظؿ التأكد مف امتالؾ إسرائ
قوى إقميمية أخرى عميو أمرا ميما. ليس مف أجؿ استعمالو في ظروؼ معينة، بؿ لكي يكوف رادعا ضد قوى 
معادية مف احتمػاؿ اسػتعماليا لمسػالح النػووي الػذي تمتمكػو ضػد العػرب، وتحييػد قػدراتيا النوويػة . خاصػة أف 

لمتحدة األمريكية، سػوؼ يسػعى إلػى تقػويض أي مسػعى عربػي المػتالؾ النظاـ العالمي الذي تقوده الواليات ا
 القدرات النووية.

والغريب أف الدوؿ العربية تنتقد دائما امتالؾ إسرائيؿ لمقدرات النووية، وتػرى أنػو يشػكؿ تيديػدا ل مػف القػومي 
يصؿ إلى حد التيديد  العربي، وتطالب بإخالء منطقة الشرؽ األوسط مف األسمحة النووية. ولكف ىذا النقد لـ
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بامتالؾ القدرات النووية، في حاؿ لـ تتخؿ إسرائيؿ عف أسمحتيا النووية، واحتماؿ امتالؾ إيراف في المستقبؿ 
القريػػب ل سػػمحة النوويػػة . خاصػػة أف إسػػرائيؿ رفضػػت المشػػاركة فػػي مػػؤتمر حػػوؿ نػػزع السػػالح فػػي الشػػرؽ 

حجػة أف الوضػع المتقمػب فػي الشػرؽ األوسػط والعػدائي األوسط، مف المقرر عقده في ىمسػنكي نيايػة العػاـ. ب
ال يشػجع إسػرائيؿ عمػى المشػاركة فػي المػؤتمر، الػذي دعػت إليػو الواليػات المتحػدة، وىػو مػا كانػت تطالػب بػو 

 الدوؿ العربية منذ سنوات.
 ويسػػتطيع العػػرب أف يحققػػوا ذلػػؾ، إذا وجػػدوا أنػػو الخيػػار أمػػاميـ سػػوى ىػػذا الطريػػؽ الػػذي يضػػمف ليػػـ األمػػف
واالسػػتقرار فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط . كمػػا أف امػػتالؾ العػػرب لمقػػوة النوويػػة، يسػػيـ إلػػى حػػد كبيػػر باسػػتقرار 
المنطقػػة، ألف تفػػرد إسػػرائيؿ بػػامتالؾ قػػدرات نوويػػة عسػػكرية ، يػػؤدي إلػػى اخػػتالؿ فػػي ميػػزاف القػػوى اإلقميمػػي 

اسػتعمالو ضػدىـ، وفػرض شػروطيا لصالحيا، ويشجعيا عمى استعمالو أو عمى األقؿ ابتػزاز العػرب باحتمػاؿ 
عمييـ. خاصة أف اتفاقات السالـ بيف إسػرائيؿ وبعػض الػدوؿ العربيػة، لػـ تػؤد إلػى تخفػيض النفقػات الدفاعيػة 
والتسميحية إلسرائيؿ، بػؿ عمػى العكػس فيػي فػي تصػاعد مسػتمر. فقػد وصػمت ميزانيػة الػدفاع اإلسػرائيمية عػاـ 
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ومف جية أخرى، فقد تبػيف عػدـ اسػتخداـ السػالح النػووي فػي الصػراعات الدوليػة، بػؿ عمػى العكػس يمكػف أف 
نػذ اكتشػاؼ األسػمحة النوويػة يمعب الخيار النووي كعامؿ رادع لمقوى المتصػارعة مػف أجػؿ عػدـ اسػتعمالو. وم

فػػي القػػرف الماضػػي، لػػـ تسػػتعمؿ فػػي الحػػروب سػػوى مػػرة واحػػدة خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة فػػي ىيروشػػيما 
وناجػػازاكي. ويقػػاؿ أنػػو لػػو كانػػت اليابػػاف تمتمػػؾ السػػالح النػػووي، لمػػا تجػػرأت الواليػػات المتحػػدة عمػػى اسػػتعمالو 

لقاء قنابميا النووية فوؽ مدنيا لتحسـ ال حػرب لصػالحيا. وليػذا فػإف امػتالؾ العػرب لمسػالح النػووي، سػيمعب وا 
دورا ميمػػا فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار فػػي الشػػرؽ األوسػػط، ألنػػو يصػػبح رادعػػا نوويػػا فػػي وجػػو إسػػرائيؿ إذا أرادت 
اسػػتعماؿ سػػالحيا النػػووي ضػػد العػػرب. ومػػف المعػػروؼ أف امػػتالؾ السػػالح النػػووي لػػدولتيف فػػي حالػػة صػػراع، 

 استعمالو.يمنع كمتييما مف 
وبات مف الطبيعي، أماـ الرفض االسرائيمي إبقاء منطقة الشرؽ األوسط خالية مف األسمحة النوويػة، أف يمجػأ 
العرب إلى الخيار النػووي. ألنػو سػوؼ يػردع إسػرائيؿ مػف العػدواف عمػى الػدوؿ العربيػة، ومػف قياميػا بػاالبتزاز 

مف أجؿ الحصوؿ عمى تنازالت مف قبؿ الدوؿ العربية السياسي والعسكري لتفردىا بامتالكيا لمسالح النووي، 
. كما سيزيد مف ثقة العرب بقدراتيـ الذاتية في الدفاع عف أنفسيـ، وعدـ االعتماد عمى قوى أجنبية في حاؿ 
تعرضػػيـ لعػػدواف خػػارجي. وامػػتالؾ العػػرب لمتكنولوجيػػا النوويػػة ال يفيػػدىـ مػػف أجػػؿ اسػػتعماليا فػػي الحصػػوؿ 

 فقط، بؿ الستخداميا في المجاالت السممية وتوليد الطاقة.عمى السالح النووي 
وليػػذا فػػإف العػػرب يممكػػوف الكفػػاءات البشػػرية واإلمكانيػػات اقتصػػادية التػػي تػػؤىميـ الحصػػوؿ عمػػى تكنولوجيػػا 
نوويػػة متقدمػػة. وىنػػاؾ عشػػرات العممػػاء العػػرب الميػػاجريف إلػػى الػػدوؿ األجنبيػػة والػػذيف يعممػػوف فػػي مختبػػرات 

وتذكر بعض اإلحصائيات بوجود عشرة آالؼ مياجر مصػري يعممػوف فػي مواقػع حّساسػة فػي نووية متقدمة. 
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة. مػػف بيػػنيـ ثالثػػوف عػػالـ ذّرة يخػػدموف حاليػػًا فػػي مراكػػز األبحػػاث النوويػػة. ويعمػػؿ 

لباز، الػذي يػرأس حاليػًا باحثًا مصريًا في الوكالة األمريكية لمفضاء )ناسار بقيادة العالـ الدكتور فاروؽ ا 241
'مركز االستشعار عف ُبعد' في 'جامعة بوسطف'. ومف الممكف أف تعاود مصػر مػف جديػد فػي إقامػة محطػات 

 لمطاقة النووية، بعد سقوط نظاـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ وعودة االستقرار إلييا.
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العربػي لمضػغط عميػو مػف أجػؿ كما يمكف ممارسة الضػغوطات مػف قبػؿ الشػارع العربػي عمػى النظػاـ الرسػمي 
زيادة اىتماـ الدوؿ العربية بالخيار النووي لكي يكوف قوة ردع عربية في مواجيػة السػالح النػووي اإلسػرائيمي. 
ثارتيػا  والظروؼ مالئمة في ظؿ الربيع العربي والحراؾ الشعبي العربي، ألخذ ىذه القضػية بعػيف االعتبػار، وا 

الرأي العاـ العربي بأىمية الحصوؿ عمى قدرات نووية يستطيع مف خالليػا في وسائؿ اإلعالـ العربية لتنوير 
العرب حماية أمنيـ واستقرارىـ في السنوات القادمػة، وكػذلؾ االسػتفادة منيػا سػمميا. إسػرائيؿ لػف تسػمح بػذلؾ، 
 ألنيػػا تػػدعي أنػػو ييػػدد أمنيػػا، ولكػػف ال بػػد مػػف توظيػػؼ المتغيػػرات الجديػػدة التػػي تحػػدث فػػي الػػوطف العربػػي،
لمضػػػغط عمػػػى إسػػػرائيؿ لكػػػي تػػػتخمص مػػػف ترسػػػانتيا النوويػػػة، أو أف يكػػػوف البػػػديؿ ىػػػو امػػػتالؾ الػػػدوؿ العربيػػػة 
يراف، بينما الدوؿ العربية تستنكر وتنتقد،  الطاقة النووية. ألنو اليجوز أف يترؾ التنافس النووي بيف إسرائيؿ وا 

أف إسػػرائيؿ التػػي تػػرفض حصػػوؿ األردف  مػػف دوف أف تسػػعى المػػتالؾ القػػدرات النوويػػة لحمايػػة أمنيػػا. ويبػػدو
عمى مفاعؿ نووي لمطاقة السممية بحجة أف ذلػؾ يشػكؿ تيديػدا ألمنيػا، ستشػعر بػالقمؽ أكثػر إذا اتفقػت الػدوؿ 

 العربية مجتمعة عمى الخيار النووي.
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 براىيـ غرايبةإ
المخاوؼ والقمؽ مف أف يؤوؿ الربيع العربي إلى الفشؿ أو العجز حقيقية وممموسػة، والكثافػة الكبيػرة لممقػاالت 
والتعميقات في الصحافة العربية والعالمية في ىذا السياؽ تتضمف قدرًا كبيرًا مػف البصػيرة والصػدؽ، وال يجػوز 

كنا متفقيف عمى أف رواية اإلصالح والربيع العربي قامت عمػى أف يخمط بينيا وبيف معارضة اإلصالح، فإذا 
الحريات والكرامة ومعالجة الفشؿ االقتصادي والتنموي وبناء إجماع وطني جديد قػائـ عمػى اليػدفيف السػابقيف 

 فإننا في حاجة إلى التساؤؿ والقمؽ الدائـ عمى ىذه األىداؼ والمبررات التي أنشأت الربيع.
ير إلى مثاليف أردنييف ليسا نادريف ويمكف أف تسجؿ العشرات مف الحاالت المماثمة والتي وفي ىذا السياؽ أش

تؤكد أف الحراؾ السياسي )اإلصالحي أو المعارضر ميدد باالستدراج والمتاىة. فقد أعمف اإلخواف المسمموف 
رائيؿ، وبػالطبع فػػإف مقػاطعتيـ لالنتخابػات النيابيػة القادمػة، وجػرت حممػة مضػػادة لتسػمية سػفير أردنػي فػي إسػ

معارضػػة قػػانوف االنتخػػاب وطريقػػة إدارتيػػا ومعارضػػة معاىػػدة السػػالـ مػػع إسػػرائيؿ ىمػػا موقفػػاف ثابتػػاف لػػدى 
المعارضة السياسية منذ عشريف عامًا، ولكف التطور في المعارضة في المرحمة األخيػرة يظيػر بوضػوح حالػة 

منظمػػػة لمعالقػػػة بػػػيف الدولػػػة والمجتمػػػع، ويمػػػس مػػػف االنفصػػػاؿ الشػػػعوري والالشػػػعوري عػػػف القواعػػػد العامػػػة ال
بالضػػرر والرغبػػة فػػي التغييػػر الفوضػػوي لمسياسػػة العامػػة األساسػػية التػػي تتشػػكؿ حوليػػا القػػوانيف والتشػػريعات 
والحيػػاة السياسػػية واليوميػػة أيضػػًا، ويعيػػد مػػف جديػػد التسػػاؤؿ المخيػػؼ عػػف انتمائنػػا لمعقػػد االجتمػػاعي المػػنظـ 

لدولػػة ومػػدى قػػدرتنا عمػػى االلتػػزاـ بػػو واحترامػػو فػػي جميػػع الظػػروؼ، والقمػػؽ المخيػػؼ لمعالقػػة بػػيف المػػواطنيف وا
ف كانػػػت الديموقراطيػػػة والحريػػػات الحقيقيػػػة  عمػػػى مصػػػير العالقػػػة والتعػػػايش والسػػػمـ الػػػداخمي واالجتمػػػاعي، وا 

ال فػي ظػػؿ والكاممػة قػادرة عمػػى حمايتػو وتنظيمػػو إيجابيػًا... والخػوؼ مػػف أنػو ال حمايػػة ليػذا التعػايش والسػػمـ إ
االستبداد ووصاية النخػب المييمنػة عمػى المجتمعػات والمػوارد، ويضػعنا فػي حالػة اختيػار بػيف سػمـ اجتمػاعي 

 ومؤسسي محمي بالفساد واالستبداد أو حرية تعصؼ بكؿ المنجزات والقواعد العامة لمدولة والمجتمعات.
يؿ فػػػػػرص وتحػػػػػديات ترقػػػػػى لػػػػػـ توظػػػػػؼ المعارضػػػػػة والحكومػػػػػة والمجتمعػػػػػات مقاطعػػػػػة االنتخابػػػػػات فػػػػػي تشػػػػػك

باالنتخابػػػات ونزاىتيػػػا، ولكنيػػػا امتػػػدت إلػػػى رغبػػػة فػػػي الفشػػػؿ واإلفشػػػاؿ، فقػػػد مضػػػت الحركػػػة اإلسػػػالمية فػػػي 
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مقاطعػػة التسػػجيؿ لالنتخابػػات، وىػػي عمميػػة إجرائيػػة أساسػػية ألي انتخابػػات نزييػػة وصػػحيحة، يفتػػرض أنػػو ال 
ف تحػػػوؿ المقاطعػػػة إلػػػى عمميػػػات رقابػػػة عمػػػى عالقػػػة ليػػػا بالمقاطعػػػة أو المشػػػاركة، ولػػػـ تحػػػاوؿ المعارضػػػة أ

نجازات إصالحية محددة  االنتخابات وتشجيع لإلصالحييف المؤيديف لممشاركة ومحاولة الوصوؿ إلى أفكار وا 
أو واضػػػحة ولكنيػػػا تحولػػػت إلػػػى رغبػػػة ومحػػػاوالت إلفشػػػاؿ االنتخابػػػات، وجعمػػػت العمػػػؿ السياسػػػي مختػػػزاًل فػػػي 

مميف، عمى رغـ أف لمجماعة مصمحة كبرى في نجاح ىػذه االنتخابػات انتخابات فاشمة مف دوف اإلخواف المس
حتى مع مقاطعتيـ ليا، فيي يمكف أف تؤسس لتطوير الحياة السياسية والتداوؿ السممي لمسمطة، ولكػف لسػاؿ 
حاؿ اإلخواف لتذىب الديموقراطيػة واالنتخابػات مػف دوننػا إلػى الجحػيـ، وحشػد اإلخػواف فػي مشػرعيـ ىػذا كػؿ 

والمحتجػػػيف ألسػػػباب معيشػػػية واقتصػػػادية أو ضػػػد الفسػػػاد والفشػػػؿ، وفػػػي المقابػػػؿ قامػػػت الحكومػػػة  السػػػاخطيف
بعمميات حشػد وتعبئػة بدائيػة تعػود إلػى مرحمػة مػا قبػؿ الدولػة الحديثػة. وكػاف الخاسػر األكبػر ىػو المجتمعػات 

 واإلصالحات الحقيقية.
عشػػػائري واإلعالمػػػي ولػػػـ يفطػػػف وفػػػي معارضػػػة تسػػػمية سػػػفير فػػػي إسػػػرائيؿ اسػػػتخدمت كػػػؿ وسػػػائؿ الحشػػػد ال

معارضػػو المعاىػػدة والعالقػػات مػػع إسػػػرائيؿ أنيػػا جػػرت وتجػػري ضػػػمف قواعػػد العمػػؿ السياسػػي والديموقراطيػػػة 
المفتػرض أنيػـ يتظػاىروف ألجميػا، وبسػبب يقيننػا ومعاينتنػا الفعميػػة بػأف الحركػة اإلسػالمية لػف تغيػر شػيئًا فػػي 

لسػمطة يزيػد قمقنػا وخوفنػا مػف براغماتيتيػا المفرطػة الغامضػة أكثػر المعاىدة والعالقة مع إسرائيؿ إذا اسػتممت ا
مف تشددىا الواضح، فيي في سموكيا الديني والسياسي ال تحؿ حالاًل وال تحـر حرامًا، أو أف الحالؿ ىػو مػا 
تستطيع فعمو والحراـ ما تعجز عنو، فيداىمنا خوؼ مديد أنيا عاجزة عف فعؿ شيء ألجؿ األىداؼ الحقيقية 

بيػػػع )الحريػػػات والتنميػػػة العادلػػػةر وأنيػػػا تسػػػتطيع أف تضػػػيؽ عمػػػى الحريػػػات الشخصػػػية واالجتماعيػػػة، وأف لمر 
 التغيير لف يأتي إال بمزيد مف االستبداد والفساد!

 7/04/1401، الحياة، لندن
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