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 "مكسب استراتيجي" بعد هجوم سيناء بن اليعزر: تغير موقف مصر تجا  غزة 2
عضػػػو و وزيػػػر ا مػػػف اليػػػراقيمي ا يػػػبؽ ، أف القػػػدس المة مػػػة، مػػػف 4/4/1021، الرساااالة، فمساااطينذكػػرت 

إف هجػوـ رفػق قمػب الػرأي العػاـ المصػري عمػع دػزة، عػادًا إيػا   اؿقػ الكنييت االيراقيمي بنياميف بف اليعازر،
 "مكيبًا اي را يجيًا ليراقيؿ".

أمػس عبػر بػف إليعػازر،  مػف الناصػرة، أف زهيػر أنػدراوس، عػف 9/4/1021، القدس العرباي، لنادنوأضافت 
ميػػة العيػػكرية ا ربعػػا ، فػػي ةػػديثع لموقػػ' صػػةي ة ريػػديعوت أةرونػػوتر عمػػع الن رنػػت عػػف أممػػ  فػػي أف العم

 ال ي يقـو فيها الجيش المصري في شماؿ شب  جزيرة يينا ، ي ؤدي ليقاظ المصرييف مف يبا هـ العميؽ.
وزاد قاقاًل إن  ي اب' عف كثػب  صػريةات الػرقيس المصػري، مةمػد مريػي، وأنػ  يي شػؼ مػف ذلػؾ أف مريػي 

ة الجػػالس عمػع قنبمػػة نوويػة، عمػػع ةػػد  وصػؿ إلػػع ن يجػة بإنػػ  إذا لػـ يليػػيطر عمػع يػػينا ، فثنػ  يػػيكوف بمثابػ
  عبير .

وأضػاؼ بػػف اليعػػازر إف جميػػ' ال نظيمػػات العاممػػة فػػي يػػينا  مػػف الجهػػاد العػػالمي والقاعػػدة وبػػاقي ال نظيمػػات 
 عمؿ عمع  ةويؿ شب  الجزيػرة المصػرية إلػع منطقػة قػد  ػؤدي إلػع زعزعػة ا مػف وااليػ قرار فػي بػالد النيػؿ، 

 عمع ةد  عبير .
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ا مػػػف اليػػراقيمي ا يػػػبؽ أف العمميػػػة العيػػكرية المصػػػرية، ال ػػي  جػػػري ةالًيػػػا،  نػػدرج فػػػي إطػػػار ورأى وزيػػر 
المصمةة الي را يجية المصرية، وليس اليراقيمية، ول ت إلع أف ما يقمؽ الدولة العبرية هي قياـ ال نظيمػات 

ؿ  يػػػكت فػػػي المػػػرة ا ولػػػع الرهابيػػػة بػػػثطالؽ الصػػػواريا با جػػػا  العمػػػؽ اليػػػراقيمي، مشػػػددا عمػػػع أف إيػػػراقي
والثانيػػة، ولكػػف فػػي المػػرة الثالثػػة ي ضػػطر لمػػرد بقػػوة كبيػػرة عمػػع إطػػالؽ الصػػواريا با جػػا  أراضػػيها، عمػػع ةػػد 

 قول . 
 
 قرية لمرعاة في الضفة  فياض ينتقد خطة إسرائيمية لطرد سكان  

خطة إيراقيمية  رمي  ا ربعا  يالـ فياض أداف رقيس الوزرا  ال ميطيني: جيهاف عبد اهلل - الض ة الغربية
قرية لمرعاة في الض ة الغربية المة مة لفياح الطريؽ لمناطؽ  دريب لمجيش ووص ها  إلع طرد يكاف 

 بإنها خطوة لخال  المناطؽ ال ميطينية مف يكانها.
عمع    قد  لميجد مدمر جزقيا في المنطقة "هذا القرار يي هدؼ ةؽ شعبنا في العيش أثنا وقاؿ فياض 

منطقة  وزار فياض منطقة الم قرة وهي واةدة مف  أرض ... ال عمع خم ية شي  يوى أنهـ فميطينيوف."
وقاؿ إف ال وي' االي يطاني  .ا راضيهك ارا مف  شخص عمع  ها ةوالي فييعيش 

قامةقيؿ اليراقيمي وعمميات الطرد القيري لم ميطينييف قوضت جدوى ال وصؿ إلع ةؿ يممي م' إيرا  وا 
 دولة فميطينية مي قمة.

 //وكالة رويترز لألنباء، 
 
 رفح واألنفاق سيؤدي إلى كارثة إنسانية في غزة معبرالمصري: إغالق مشير  

دعا عضو المجمس ال شريعي ال ميطيني عف ةركة المقاومة اليالمية "ةماس" مشير المصري : دزة
ع   ويت ال رصة عمع ما أيما  بػ"ال آمر الصهيوني" الذي قاؿ بإن  القيادات المصرية وال ميطينية في دزة إل

"يريد الوقيعة بيف المصرييف وال ميطينييف"، وةذر مف أف إدالؽ معبر رفق وا ن اؽ ييؤدي إلع كارثة 
 إنيانية في دزة.

ا في وأكد المصري في  صريةات صة ية أف المطموب مف ال ميطينييف والعرب وأةرار العالـ أف يي مرو 
إنها  الةصار الم روض عمع قطاع دزة، وقاؿ: "ال شؾ أف ا يادي الصهيونية الخبيثة واضةة في العممية 
ال ي اي هدفت الجنود المصرييف، والمي  يد ا وؿ منها هو االة الؿ الذي لـ يرؽ ل  ال ةيف في العالقات 

فميطينية  -أف يواج  برؤية مصرية  ال ميطينية، ولذلؾ هو ييعع لموقيعة بنهـ، وهذا ينبغي -المصرية 
موةدة. وأنا أي غرب ةقيقة مف الةممة ال ي شن ها بعض ا طراؼ المصرية عمع دزة بينما  ركت االة الؿ 

 الذي ي اب' هذ  ال صريةات ميرورا".
ومعبر رفق ييكوف مدخال لكارثة إنيانية بكؿ ما  ةمم  الكممة مف معنع في  ا ن اؽوأضاؼ: "إف إدالؽ 

ة، ولذلؾ فثف المطموب االي مرار في إنها  الةصار، ونةف مي عدوف لم عاوف في دزة ل قديـ العوف مف دز 
 أجؿ الوصوؿ إلع الجناة الةقيقييف".

عمع صعيد آخر ان قد المصري موقؼ الناطقيف بايـ ةركة "ف ق" مف  ةميؿ الميؤولية في الهجوـ الذي 
 ياوقت م' الصهيونية  "ؿ: "لأليؼ الشديد ةركة "ف قاي هدؼ الجنود المصرييف إلع قطاع دزة، وقا

وماريت دورا خبيثا لم ش ي مف مميوني فميطيني في قطاع دزة، وهي  يعع لعادة إن اج الةصار  هداؼ 
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ةزبية ضيقة. أدعو عقال  "ف ق" أف ي ةموا ولو لمرة واةدة بالميؤولية الوطنية وأف  نةاز لمشعب ال ميطيني 
 ايدات الرخيصة".وأف  ب عد عف المز 

 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 بجريمة اغتيال الجنود المصريينغزة قطاع  ألبناء: ال صمة مستشار هنية 

أكدت الةكومة ال ميطينية في دزة أف ن اقج لجنة ال ةقيؽ في جريمة يينا  : نادية يعد الديف -عماف 
الشعب، "بالعممية الجرامية ال ي  صّب في خدمة  أثب ت عدـ صمة أبنا  القطاع، يوا  مف ال صاقؿ أـ

 االة الؿ اليراقيمي"، بةيبها.
وقاؿ مي شار رقيس الةكومة يويؼ رزقة إف لجنة ال ةقيؽ المشكمة مؤخرًا "يممت ن اقج عممها أمس، مثب ًة 

لشعب، بالمعمومات وال ةريات الدقيقة عدـ وجود صمة  ةد مف أفراد القطاع، يوا  مف ال صاقؿ أـ ا
وأضاؼ إلع "الغد" مف ا راضي المة مة إف "ا جهزة ا منية في دزة  بالجريمة النكرا  المدانة فميطينيًا".

عممت عمع مدار اليوميف الماضييف ل قصي الةقاقؽ والوقوؼ عمع ةقيقة ا مور، ةيث لـ يثبت وجود أي 
 عالقة  ي طرؼ مف قطاع دزة، ال مف قريب أو بعيد، بالجريمة".

أوضق بإن  " ـ إبالغ الجانب المصري بما جرى ال وصؿ إلي  مف ةقاقؽ وأيانيد دامغة"، منوهًا إلع و 
ال نييؽ وال عاوف بيف دزة والقاهرة مف أجؿ الكشؼ عف مالبيات  مؾ الجريمة"، ال ي أي رت عف اي شهاد 

صابة    آخريف. جنديًا مصريًا وا 
ة داخؿ دزة"، مضي ًا إف "أي جماعة  خرج عف إطار وأكد رزقة "عدـ وجود عناصر لجماعات م طرف

 ال وافؽ الوطني و جد لها ياةة عمؿ خارج ا راضي المة مة، فال مكاف لها في القطاع".
ول ت إلع "مخال ة جماعة  ن مي إلع ال ك ير والهجرة لم وافؽ الوطني قبؿ ينوات، ةيث  ـ معالجة الموضوع 

ار ما ييمع ب نظيـ جيش اليالـ وهي مجموعة قميمة كانت موجودة في ةينها ولـ  عد فاعمة اليوـ، عمع در 
وزاد قاقاًل  دزة وأصيبت بان كايات عديدة بةيث بات ايمها أكبر بكثير مف وجودها ال عمي عمع ا رض".

ـ "لـ يكف لم نظيـ رصيد فكري أو أنصار وكوادر أو قاعدة  نظيمية أو ميدانية، وال ثقؿ أو وزف ةقيقيا ل  اليو 
داخؿ دزة ةيث ما  بقع من  مجرد بقايا عناصر بعدما ملني بانشقاقات و صدعات وق ؿ كثير مف عناصر ، 
فبات اليوـ خاماًل وال ةراؾ فعميا ل ، أما ما  بقع من  في دزة فيق'  ةت ال وافؽ الوطني، وهي مم زمة 

 بذلؾ".
ينا ، يوا  انضوت  ةت ايـ  نظيـ وشدد قاقاًل "ال عالقة لغزة بإي مجموعات م طرفة أو عني ة في ي

 جيش اليالـ أو أي ايـ آخر".
 //الغد، عمان، 

 
 أن تنمو في قطاع غزة اإلرهابية لمجماعاتغازي حمد: لن نسمح  

قاؿ د.دازي ةمد وكيؿ وزارة ال خطيط والخارجية بةكومة دزة أف الهجـو عمع جنود مصرييف  :يما -دزة 
موياد اليراقيمي ةيث أف مصمةة إيراقيؿ واضةة  ريد منها اي نزاؼ في يينا   قؼ ورا   أيدي ال

ضعاؼ مصر عف طريؽ جماعات إرهابية  مولها  والع اد العيكري  ي خدمهـ في الوقت  با يمةةوا 
 المنايب وي ـ  ص ي هـ بعد  ن يذ مخططا هـ بشإف إةداث بمبمة في المنطقة 
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 ا ويطالي شارات وةؿ النزاعات بال عاوف م' مركز الشرؽ جا  ذلؾ خالؿ ندوة عقدها معهد بيت الةكمة ل
 لمدرايات .

و اب' ةمد "هذ  الجريمة لها أهداؼ ييايية كبيرة  يعي مف ورا ها إيراقيؿ الف عاؿ ال  نة بيف مصر ودزة 
فثيراقيؿ لها أدوات ذكية  ي خدمها في ال خطيط ل ن يذ جراقمها شهدناها في اد ياؿ المبةوح وأبو جهاد 

 عمار دوف أف   رؾ لها أثر" أبووالرقيس الراةؿ 
شدد ةمد عمع أف الةكومة في دزة ي عمؿ م' الةكومة المصرية جاهدة لم ابعة مالبيات  مؾ القضية و 

أف  نمو و كوف  الرهابيةومةاولة الكشؼ عف الجهة الميؤولة عف الهجوـ ال ي لف نيمق لمثؿ هذ  البذور 
 ة في دزة   واصؿ بشكؿ داقـ م' الةكومة المصرية .في قطاع دزة مضي ا أف الةكوم

وفي عرض رد  عمع يؤاؿ إدالؽ معبر رفق البري وعف اليقؼ الزمني لعادة ف ة  بشكم  الطبيعي قاؿ " 
الةكومة المصرية مف ةقها أف   خذ ال دابير الالزمة ليالمة أمنها وبثدالؽ جمي' المنافذ ال ي  يمؿ منها 

كثدالؽ ا ن اؽ ولكف الةكومة المصرية عزت إدالؽ المعبر إلي إجرا ات  رهابيةالمثؿ هذ  الجماعات 
 أف ال  طوؿ". ن منعأمنية 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 محاولة لالنسالخ عن غزة وتكريس لالنفصال رسميا حول االنتخابات فياضنائب فتحاوي: تصريحات  

ة عضو المجمس ال شريعي عف ك مة ف ق البرلمانية ا فكار ال ي اع بر الناقب ماجد أبو شمال :يما -راـ اهلل 
طرةها د.يالـ فياض رقيس الةكومة في  صريةا   ةوؿ االن خابات ال ميطينية هي بمثابة  كريس لةالة 
االن صاؿ واالنقياـ القاقمة ةاليا م ياقال ما االخ الؼ ةوؿ ما يطرة  رقيس الةكومة مف إجرا  ان خابات 

الض ة الغربية وما طرة  البعض مف ةماس في دزة ةوؿ كياف ميا كثمارة إيالمية أو إعالف أةادية في 
موضةا أننا هنا ال ن ةدث عف ان خابات مةميات فا مر مخ مؼ ةيث أننا  دزة جز  مةرر مف الوطف )..(

را  قبمنا بثجرا  ان خابات مةمية الف شرط إجراقها عمع مي وى الوطف دير موجود ويبؽ أف  ـ إج
االن خابات المةمية في مدف ولـ  جري في مدف أخرى وهي ان خابات أيايية ل يير ةيات المواطنيف عمع 
المي وى المةمي في القرية أو المدينة وآمؿ أف يض' دولة رقيس الوزرا  كؿ جهد  النجاح هذ  االن خابات 

 المةمية واف ي مكف مف إجراقها في مدف الض ة كافة عمع ا قؿ.
لناقب أبو شمالة مف أن  إذا كاف البعض ال يردب في دزة ويعمؿ مف اجؿ ذلؾ فاف ةماس  ريد وةذر ا

الض ة وبشدة و عمؿ لذلؾ منوها بإف ا مثمة ال ي ياقها د.فياض في خضـ ةديث  لدعـ رأي  ةوؿ 
دا   والم غيرات االن خابات ال ميطينية مي خدما مثاؿ ألمانيا هي أمثمة ال   نايب م' واقعنا ال ميطيني و عقي

في المنطقة مضي ا باف ما يجري عمع دزة يجري عمع القدس فكم اهما ال  خض' لميمطة الشرعية فا ولع 
 خض' لمةكومة المقالة والثانية  خض' ليمطة االة الؿ وكم اهما  ة اج  ذف و نييؽ لجرا  االن خابات 

يي ـ اي ثناقها أيضا ؟فإي شرعية ونظاـ ييايي  فيها لو أننا لـ ن مكف مف إجرا  االن خابات في القدس هؿ
 خم ها مثؿ هذ  االن خابات وهؿ ي غدو الض ة أكثر مف كان وف فميطيني  قود  يمطة وطنية  أفممكف 

  ةت االة الؿ؟.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 سيناريو عرفات مع عباس "إسرائيل" تكرارمن فمسطينية تحذيرات  
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أثارت  هجمات وزير الخارجية اليراقيمي افيغدور ليبرماف ضد الرقيس مةمود : اليياييالمةرر  - راـ اهلل
عباس ردود فعؿ فميطينية داضبة وفي الوقت ذا    ةذيرات مف  كرار إيراقيؿ الييناريو الذي ا بع   م' 

 الرقيس الراةؿ ياير عرفات م' الرقيس عباس.
ر د.ةناف عشراوي  صريةات ليبرماف بإنها "جز  مف ةممة واع برت عضو المجنة ال ن يذية لمنظمة ال ةري

مبنية عمع ال شوي  والكراهية  ي هدؼ الرقيس مةمود عباس والنظاـ الييايي ال ميطيني ل ةميمهـ ميؤولية 
 إفشاؿ عممية اليالـ".

ف بدور  ةذر نبيؿ أبو ردين ، الناطؽ الريمي بايـ الرقاية، مف" ال داعيات الخطيرة ال ي ي نجـ ع
 صريةات ليبرماف، ضد الرقيس مةمود عباس ال ي قاؿ فيها رإن  يي بعد ال وصؿ ال  اؽ يالـ م' اليمطة 

وقاؿ أبو ردين  في بياف أف " صريةات ليبرماف  ن مي إلع ذات  ال ميطينية طالما ظؿ عباس رقييًا لها".
ها صراةة إلع ق ؿ الرقيس الراةؿ ال صريةات ال ي أطمقها رقيس الوزرا  ا يبؽ أرقيؿ شاروف وال ي دعا في

 ياير عرفات".
 //القدس، القدس، 

 
 المختبر السويسري فحص عينات من رفات الراحل عرفات منتطمب  الفمسطينية السمطة 

أعمنت لجنة ال ةقيؽ في وفاة الرقيس الراةؿ ياير عرفات أنها طمبت مف المخ بر : مةمد يونس -راـ اهلل 
، إرياؿ وفد طبي  خذ عينات "الجزيرة"فةصًا يابقًا لم عمقات عرفات بطمب مف قناة اليوييري الذي أجرى 

 مف رفا   وفةصها.
وقاؿ رقيس لجنة ال ةقيؽ الموا   وفيؽ الطيراوي في مؤ مر صةافي عقد  في راـ اهلل إن  أجرى ا صاالت م' 

بي  أو م عمقا  . وأضاؼ أف المخ بر اليوييري وطمب من  القدوـ وأخذ عينات مف رفات الراةؿ أو مال
 المخ بر طمب موافقة أرممة الراةؿ يهع عرفات ال ي أعطت الموافقة عبر مةاميها ال رنيييف.

المخ بر طمب ضمانات لمقياـ بعمم  بةرية، وأبمغنا  أننا ني طي' منق ضمانات فميطينية بإف "وأوضق أف 
. و اب' أف "ات في شإف الجانب اليراقيميالعمؿ في الجانب ال ميطيني ييكوف مضمونًا، لكف ال ضمان
 المجنة طمبت مف المخ بر اليوييري الةضور بإقصع يرعة.

عف يبب ال إخر في دعوة المخ بر اليوييري  خذ عينات مف رفات الراةؿ،  "الةياة"وفي رد عمع يؤاؿ لػ
. وكشؼ أف "جهات أخرىقرارنا جا  بعد يميمة ا صاالت ومرايالت م' المعهد اليوييري و "قاؿ الطيراوي: 

المجنة ال ي يرأيها أجرت  ةقيقًا وجمعت شهادات مف فميطينييف كانوا ةوؿ الرقيس في ف رة وفا  ، وأنها 
 ع ـز إجرا   ةقيقات وجم' شهادات في الخارج. وأشار إلع أف رقيس المجنة الطبية لم ةقيؽ في وفاة 

ممؼ بال طورات ا خيرة في ممؼ عرفات إلع ا ميف  عبد هلل بشير دادر أمس إلع القاهرة ل يميـ د.عرفات 
 العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي.

 //الحياة، لندن، 
 
 
 ومن أطراف عربية لعدم التوجه إلى األمم المتحدة أمريكيةضغوط  صالح رأفت: 

 إف "فميطيف صوت"قاؿ عضو المجنة ال ن يذية لمنظمة ال ةرير صالق رأفت لذاعة : ا ؼ ب -راـ اهلل 
العربية ل إجيؿ  قديـ طمب العضوية لما  الطراؼالضغوط مف الواليات الم ةدة وبعض  إلعالقيادة   عرض "
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الجمعية العمومية لنيؿ عضوية دولة  إلعبضرورة ال وج  اآلف بطمب ". وطالب ا ميركية"بعد االن خابات 
 لألمـبؿ خالؿ اف  اح دورة الجمعية العامة يب مبر المقأيموؿ/ مراقب ل ميطيف وطمب ال صويت عمي  في 

 ."الم ةدة المقبمة
 //الحياة، لندن، 

 
 معبر رفح يفاقم معاناة المرضى إغالق: وزارة الصحة بغزة 

أمس مف اي مرار إدالؽ معبر رفق البري في بغزة أشرؼ الهور: ةذرت وزارة الصةة في الةكومة  -دزة 
 وج  مرضع القطاع.

القدرة الناطؽ بايـ الوزارة أف هذا المن ذ الوةيد الذي يمكف لممواطف ال ميطيني ال ةرؾ مف أشرؼ  د.وأكد 
خالل  با جا  العالـ يمثؿ شرياف الةياة لمقات المرضع الذيف يعانوف مف مشاكؿ صةية ةرجة   طمب 

ي وج  الخروج الي كماؿ مشوارهـ العالجي خارج قطاع دزة. وأشار إلع أف قرار إدالؽ معبر رفق ف
المرضع والةاالت النيانية ييزيد مف معانا هـ ويي اقـ وضعهـ الصةي بشكؿ م يارع ينذر بكارثة صةية 

وأدمقت اليمطات المصرية معبر رفق في أعقاب  ةقيقة إذا اي مر إدالق  ة ع نهاية ا يبوع الجاري.
اط القريبة مف الةدود م' دزة النق إةدىجنديا مصريا قبؿ ثالثة أياـ في  الهجوـ الذي أدى إلع مق ؿ 

يراقيؿ.  وا 
وطالب القدرة منظمة الصةة العالمية والمجنة الدولية لمصميب ا ةمر وكافة المؤييات النيانية والةقوقية 
إلع الضغط عمع االة الؿ ل  ق معبر كـر أبو يالـ لدخاؿ ا دوية واالة ياجات اليومية الالزمة لقطاع 

 دزة.
 // القدس العربي، لندن،

 
 فياض في رام اهلل  مقرإطالق نار قرب  

أةد أفراد شرطة ةراية  أفمصادر أمنية فميطينية، أكدت أمس، أف  //الخميج، الشارقة،  نشرت
مبنع ا مانة العامة لمجمس الوزرا  في راـ اهلل أفمت مف يالة  بض' طمقات ياعة أذاف المغرب ما 

 أصوات إطالؽ النار.اي دعع اي ن ارا ة ع  بيف يبب 
الموا  عدناف الضميري الناطؽ الريمي بايـ مف راـ اهلل، أف  //وكالة معا اإلخبارية، وذكرت 
اةد رجاؿ الشرطة في موق' الةرايات عمع مجمس  أفال ةقيقات دلت  إفقاؿ لوكالة معا  ا منية ا جهزة

الشرطة  ةقؽ م'  أف ، وأضاؼالموضوع يؿل إو وال مجاؿ  الخطإالوزرا  فم ت من  رصاص يف عف طريؽ 
 عف العمؿ. أوق    أفالشرطي بعد 
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أشرؼ الهور: أعمف ميؤوؿ في ةماس لػرالقدس العربير ان  يي ـ مالةقة ومةاكمة أي شخص مف  -دزة 
الذي اي هدؼ الجنود المصرييف في رفق، وقاؿ اف قطاع دزة  ثبت بةق   همة المشاركة في الهجوـ 

المن ذيف عمع اخ الؼ جنيي هـ كانوا رأداة في يد االة الؿر، في الوقت الذي كث ت في  ال رؽ ا منية ال ابعة 
 لةكومة ةماس المقالة  ةركا ها.
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لةكومة في دزة وأكد الدك ور صالح البردويؿ القيادي في ةركة ةماس في  صريةات لػرالقدس العربير اف ا
ري عمؿ كؿ ما بويعها لمالةقة أي شخص مف دزة  ثبت بةق   همة المشاركة في هجوـ رفقر. ون ع 
البردويؿ عمم  بإف  كوف مصر قد يممت ةماس أيما  أشخاص م واجديف في دزة وم هميف بالضموع في 

 شف الهجوـ عمع الجنود المصرييف في رفق.
يمطات المصرية ب يمـ الةركة أيما  مشبوهيف بال ورط في هجوـ رفق، وأكد البردويؿ ان  في ةاؿ قامت ال

 فثن  يي ـ ال ةقؽ منها، لمكشؼ في النهاية عف الةقيقة وعف الجناة.
وأشار إلع أن  يي ـ مةاكمة هؤال  وفؽ القانوف، منوهًا إلع أف الةكومة بغزة  ةركت يريعًا والةقت في 

  ضامف ا جنبي فيك وريو أراجوني.وقت يابؽ ا شخاص المدانيف في ق ؿ الم
، وقاؿ  وعاد القيادي في ةماس وجدد موقؼ الةركة الذي يؤكد أف إيراقيؿ هي المي  يد مف الهجـو
رالمي  يد مف الجريمة عمع المي وى الييايي وا مني واالق صادي هو االة الؿ اليراقيمي، وهو الذي 

 يةاوؿ خمط ا وراؽ بيف الةركة ومصرر.
9/8/2012عربي، لندن، القدس ال  
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اف ال ةقيقات ا ولية ال ي  جريها ا جهزة ا منية  مصري رفي' المي وى يقاؿ مصدر أمن: خاص رصد
ية الم مركزة فع المخ صة أثبت أف أثنيف عمع ا قؿ مف الذيف خططوا لمهجوـ عمع موق' القوات المصر 

، بعد ا ةداث ال ي 2002الةدود عمع يينا  هـ مف عناصر ةركة ف ق الهاربيف مف قطاع دزة منذ العاـ 
 شهدها القطاع بيف ةرك ي ف ق وةماس.

وأضاؼ ن س المصدر ايضا أف ال ةقيقات ا ولية ال ي  جريها المخابرات الةربية والمخابرات العامة 
شخص شاركوا في الهجوـ عمع موق' الجيش المصري قرب معبر كـر  30بة المصرية خمصت إلي أف قرا

صابة يبعة أخريف، وأف الةادث  زامف م'  11أبو يالـ، وقاموا بق ؿ  مف الجنود في الجيش المصري وا 
 انطالؽ اذاف المغرب ولةظة قياـ المهاجميف بقط' ال يار الكهرباقي عف الموق'.

 9/8/2012س بوك عمى في شبكة رصدالصفحة الرسمية ل
 

 مير عمي بن الحسين في انتخابات الفيفاألمشعل تدخل مع القطريين لصالح االقدس العربي:  14
بياـ البداريف: االعالف ويط ةالة ال إـز ال ي  ج اح منطقة الشرؽ االويط عف زيارة خاصة  -عماف 

عقدة العالقات االردنية القطرية  ييقـو بها العاهؿ الممؾ عبد اهلل الثاني الجمعة الع الدوةة ال يعني بإف
 ةمةمت ولو قميال عمع ايقاع ال القي بيف اجندة البمديف  جا  الممؼ اليوري فقط، بؿ يعني ايضا بإف عماف 

  ق رب مف الخمية العصبية الةيوية ال ي  عمؿ عمنا ويرا عمع اي را يجية ايقاط نظاـ الرقيس بشار االيد.
 دياب وجمود كبير في العالقات بيف الدوةة وعماف اي مر لينوات. هذ  الزيارة   ـ عمميا بعد طوؿ

لكف ال قارب ي يارع بيف العاصم يف عمع نةو دير ميبوؽ منذ خمية اشهر و ةديدا بعدما اي قبمت عماف 
الزعيـ الييايي لةركة ةماس خالد مشعؿ برفقة ولي العهد القطري ل   ق افاقا جديدة في العالقات بيف 

 ة ةماس.االردف وةرك
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بعد ذلؾ  دخؿ مشعؿ بن ي  وياهـ في طي ص ةة خالؼ مهـ في الكواليس بيف البمديف اثر قيام  بوياطة 
بيف ميؤوليف قطرييف وبيف االمير االردني عمي بف الةييف عمع خم ية  رشية  لمنصب مهـ في ا ةاد كرة 

 القدـ الدولي.
ارة خاصة بدوف وياطة قطرية وبدأت   وي' وعمي  اي ةؽ مشعؿ مكافإة مف طراز خاص فقد يمق ل  بزي

ةمقات ال واصؿ االردنية مع  بك ا ة اكثر قبؿ اف  يمق االجوا  و ةديدا االجندة اليورية ب قارب خ ي 
 واضطراري بيف ةمقات ايايية في الةكـ بيف المؤيي يف القطرية واالردنية.

لقطر ةيث كانت العالقات ييقة جدا بؿ عداقية بهذ  الخم ية برمجت زيارة العاهؿ االردني الم وقعة الجمعة 
في بعض  عبيرا ها قبؿ اف يخ  ي العدا  بصورة مباد ة بيف البمديف فينيقاف م' بعضهما بشإف الالجقيف 
اليورييف و   ق قطر شهية عماف الة مالية  قديمها مياعدة كبيرة بمقدار مميار ونصؼ مميار لـ  صؿ بعد 

 ردني عداقي  جا  نظاـ الرقيس اليوري بشار االيد.ويقاؿ انها مشروطة بموقؼ ا
9/8/2012القدس العربي، لندن،   

 
 في ورطة وتحول غزة لكيان مستقل كما تريد حماس تقعشعث لمعا: مصر لن  15

صرح الدك ور نبيؿ شعث القيادي البارز في ةركة ف ق اف القيادة ال ميطينية لف  : قرير معا - بيت لةـ
مطة   صرؼ م' القطاع و داف' عن  يياييا و مد  ماليا و طرؽ جمي' االبواب لرف'   خمع عف دزة واف الي

 الةصار عن  مهما عمت اصوات داخؿ ةماس  دعـ فكرة االن صاؿ.
واضاؼ شعث لوكالة "معا" اف فكرة ال خمي عف دزة ك كرة ال خمي عف القدس, وعممية رفق ال ي راح 

ان كاية الةالـ بعض قيادات ةماس باالي قالؿ فاف مصر  ضةي ها جنود مصرييف بالردـ مف انها شكمت
 وقياد ها لف  قبؿ ابدا باف  كرس هذ  ال كرة ".

وما  عمن  ةماس كما يقوؿ شعث عف اقامة منطقة ةرة عمع المعبر هو مشروع مف المشروعات ال ي ي وهـ 
ؾ ة ع االخواف يرفضوف بعض قادة ةماس الذيف اق نعوا خطإ باف دزة هي كياف مي قؿ وال اةد يريد ذل

 وف ق الباب لف يكوف بدوف الشرعية ال ميطينية".
 8/8/2012وكالة معا االخبارية، 

 
 ضد عباس بمثابة دعوة مباشرة لمقتل والتخمص منه العنصريةفتح: تصريحات ليبرمان  16

ت ليبرماف اع برت ةركة "ف ق" عمع لياف الناطؽ بايمها أيامة القوايمي  صريةا: اةمد رمضاف -راـ اهلل
"العنصرية" ضد الرقيس عباس، بإنها "في من هع الخطورة، وهي بمثابة دعوة مباشرة لمق ؿ وال خمص من ، 

 بيبب مواق   الثاب ة الرافضة لالمال ات اليراقيمية".
وأكد القوايمي "أف العنصري ليبرماف هو الذي يدعو إلع مصادرة ا راضي وبنا  المي وطنات وق ؿ وطرد 

نييف مف أرضهـ وعدـ االع راؼ بةقوؽ شعبنا، وهو الذي يرفض االع راؼ بالقانوف الدولي ال ميطي
 واال  اقات الموقعة وهو العقبة أماـ عممية اليالـ".

وشدد عمع أف "الرقيس هو قاقد الشعب ال ميطيني المن خب، ويعّبر عف أمال  وطموةا   في الةرية 
ضد الرقيس عباس  إ ي لثبا   عمع الموقؼ الرافض لمم اوضات مف واالي قالؿ، واف ال هديدات اليراقيمية 

صرار القيادة  دوف وقؼ أالي يطاف ووجود مرجعيات مةددة ومي ندة لمشرعية الدولية والقانوف الدولي، وا 
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عمع ال وج  إلع ا مـ الم ةدة ل ثبيت ةقوؽ شعبنا في المةافؿ الدولية، وال فراج عف أيرانا البوايؿ، 
 ها عمع إنجاز الوةدة الوطنية".والصرار 

 9/8/2012الغد، عمان، 
 

 سياسي إلى مصر والتصدي الثقافي الطويل األجل لمتيارات التكفيرية وفدغزة: اتفاق عمى إرسال  17
ا  قت خمس قوى ييايية فميطينية في دزة عمع إرياؿ وفد ييايي يمثمها مف الض ة الغربية  ةيف جبر:

ليات المصرية ووضعها في صورة الموقؼ ال ميطيني الرافض  ي أعماؿ إلع مصر، لمقا  القوى وال عا
  مس الييادة والشعب المصري الشقيؽ.

وقاؿ الدك ور رباح مهنا، عضو المك ب الييايي لمجبهة الشعبية: إف القوى الخمس ا  قت في خ اـ اج ماع 
المصري في الهجوـ الذي ن ذ   عقد   في دزة عمع إقامة مهرجاف  إبيني، اليوـ الخميس، لضةايا الجيش 

 عيكريًا إلع جانب إصابة العديد منهـ. 11عناصر مجهولة ضد أفراد مف الجيش المصري وراح ضةي   
وأضاؼ مهنا لػ "ا ياـ": إف القوى ا  قت كذلؾ عمع خوض معركة ثقافية طويمة ا مد م' ال يارات ال ك يرية 

 واق ها أماـ الناس.في دمار ال صدي الم واصؿ لها لكشؼ فكرها وم
وكاف االج ماع الذي شارؾ في  مندوبوف عف الجبه يف الشعبية والديمقراطية وةزب الشعب ال ميطيني 
وةزب فدا والمبادرة الوطنية ال ميطينية بدأ باج ماع يضـ أطراؼ جبهة الييار ال ميطيني، قبؿ أف ي ـ 

  وييع  ليشمؿ القوى الخمس لنقاش القضية ذا ها.
ا بإف القوى ا  قت عمع  وجي  مذكرة م  وةة إلع الشعب المصري وفعاليا  ،   ضمف إدانة العمؿ ونو  مهن

عالف االي عداد الم واصؿ لم صدي لمف يقؼ خمؼ هذ  االع دا ات  الجرامي ضد الجيش المصري وا 
 الخطيرة.

 كر الذي ي ـ  ن يذ وقاؿ: إف المج معيف ناقشوا خطورة ما جرى مف اع دا  عمع الجيش المصري وخطورة ال
ا عماؿ والجراقـ بموجب ، مؤكدًا ا  اؽ القوى عمع الضرر الكبير الذي  ةمم  هذ  ا فكار عمع النضاؿ 

 والقضية ال ميطينية، وأهمية ال صدي الةاـز لهذ  ا فكار والرؤى الهدامة.
 9/8/2012األيام، رام اهلل، 

 
 يش المصريرأفت مرة: حماس تستنكر وتدين االعتداء عمى الج 18

رأفت مرة الميقوؿ الييايي لةركة ةماس في بيروت قاؿ لػ ا هراـ: نةف في   : عبدالمطيؼ نصار -بيروت
ةركة ةماس نرفض اليا ة لمصر ولدور مصر ولموق' مصر, ونرفض أي إع دا  عمي جمهورية مصر 

المصري مف أي  ا راضي المصرية, أو عمي جنود الجيش عالعربية, أو عمي الشعب المصري, أو عم
الجيش المصري العربي الشقيؽ,  عطرؼ أيا كاف هذا االع دا , ونةف ني نكر ونديف هذا االع دا  اآلثـ عم

 وذلؾ مداف مف ةركة ةماس ومف جمي' أبنا  الشعب ال ميطيني داخؿ وخارج فميطيف.
وأع قد أف ا يدي هؤال  الجنود المصرييف,  عوأضافوأع قد أف هناؾ مصمةة ليراقيؿ مف االع دا  عم

االيراقيمية الجرامية لييت بعيدة عف هذا العدواف  خطيطا و ن يذا وميقولية وكؿ ما  قوـ ب  ايراقيؿ عمي 
الةدود م' مصر خالؿ ا شهر ا خيرة يظهر أنها كانت  خطط لعمؿ معيف ضد ا راضي المصرية, 

قيمية, وعمينا أف ن ميؾ بالعالقات الجوهرية وبال الي عمينا أف نكوف جميعا في يقظة لهذ  الخطوات ا يرا
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 عوالعميقة بيف ال ميطينييف والمصرييف, وعمينا أف نعي أبعاد ا هداؼ ا منية ا يراقيمية ال ي  يعي إل
 ةياب مصر وفميطيف. ع ةقيؽ مكايب عم

9/8/2012األهرام، القاهرة،   
 

 رون الهجمة التحريضية عمى غزةحركة األحرار الفمسطينية: فمول النظام المصري السابق يدي 19
أكدت ةركة ا ةرار ال ميطينية أف فموؿ النظاـ المصرى اليابؽ يديروف ةممة  ةريضية : مةمد طنطاوى

كبيرة ومنظمة عمع قطاع دزة، وخاصة بعد  ن يذ عدد مف الرهابييف هجوما ميمةا عمع الجنود المصرييف 
 فع يينا .

يوـ الياب'"، نيخة من ، "فع الوقت الذى اي نكرت في  كافة أطياؼ وقالت الةركة فع بياف لها  مقع "ال
الشعب ال ميطينع الريمية وال صاقمية والشعبية الجريمة البشعة ال ع ار كبت بةؽ الجنود المصرييف فع 

  اجإ شعبنا ال ميطينع بهجمة  ةريضية دير ميبوقة مف قبؿ فموؿ النظاـ المصرى اليابؽ ووياقؿ  يينا ، 
لصاؽ ال همة بالشعب ال ميطينع". إعالم   ضد دزة وفصاقمها فع مةاولة ل برقة العدو الصهيونع وا 

8/8/2012اليوم السابع، مصر،   
 

 تحتاج لمتنسيق مع تل أبيب معاد: مصر تممك سيادة كاممة والعاموس ج 10
عاد عمع أف الييادة مجػ زهير أندراوس: أكد رقيس الهيقة ا منية والييايية في وزارة ا مف، عاموس  الناصرة

في شب  جزيرة يػينا  هػي يػيادة مصػرية بة ػ  وال ةاجػة  ف  قػـو اليػمطات المصػرية بال نيػيؽ مػ' الجانػب 
وأضػاؼ الجنػراؿ فػي االة يػاط دمعػاد فػي ةػديث  اليراقيمي في القضا  عمع الجماعات الميمةة في يينا .
ت بيػت( أمػس ا ربعػا ، إنػ  شػي  وكإنػ  لػـ يةػدث خاص بالذاعة اليراقيمية الريػمية بالمغػة العبريػة )ريشػي

فػػي القػػاهرة وأف المصػػرييف ي جهػػوف لمعمػػؿ، مشػػيرًا إلػػع أف النظػػاـ المصػػري ممػػثاًل بػػالرقيس المصػػري مةمػػد 
 مريي ومؤيية الجيش مصمموف عمع ضرب  مؾ الجماعات وفرض النظاـ في يينا ، عمع ةد  عبير .

مػػا بويػػعهـ لمةاربػػة الرهػػاب، فػػي ةػػيف رفػػض الةػػديث عػػف أف  معػػاد فػػثف المصػػرييف يػػيعمموف كػػؿجووفقًػػا ل
إيراقيؿ كانت عمع عمـ ميبؽ عف هجوـ الميػمةيف عمػع قواعػد عيػكرية مصػرية فػي يػينا ، مشػيرًا إلػع أف 

 ال نييؽ م' مصر مي مر  ن  ممـز الطرفيف بذلؾ.
 9/4/1021، القدس العربي، لندن

 
 تهمة تخزين سالح يخص حزب اهللب 84"إسرائيل" تعتقل مجموعة من فمسطينيي  12

 10كشػػؼ النقػػاب فػػي مةكمػػة إيػػراقيمية فػػي الناصػػرة عػػف ضػػبط خميػػة كبيػػرة مػػف : نظيػػر مجمػػي -  ػػؿ أبيػػب
شخصػػػا ب همػػػة  خػػػزيف مػػػواد   جيػػػر ةصػػػمت عميهػػػا مػػػف ةػػػزب اهلل المبنػػػاني ةيػػػب الػػػزعـ اليػػػراقيمي، لكػػػي 

وأكػدت منػدوب النيابػة فػي المةكمػة أف «. فػي الوقػت المنايػب» ي خدمها في عمميات   جير داخؿ إيػراقيؿ 
الشػػرطة والمخػػابرات   ػػ ش عػػف مزيػػد مػػف ا شػػخاص، الػػذيف يع قػػد بػػإنهـ كػػانوا يػػين ذوف هػػذ  العمميػػات، لكػػف 

 هويا هـ دير معروفة ة ع اآلف.
مواطنػػا عربيػػا مػػف إيػػراقيؿ، دػػالبي هـ مػػف مدينػػة  21و  شػػكؿ الخميػػة، وفقػػا لمػػواقق مقدمػػة إلػػع المةكمػػة، مػػف 

مػواطنيف مػف قريػة الغجػػر اليػورية المة مػة، الواقعػة عمػع مثمػػث الةػدود مػا بػيف إيػراقيؿ ولبنػػاف  5ناصػرة، وال
 ويوريا. 
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وقاؿ مندوب المخابرات اليراقيمية )الشاباؾ( في المةكمة، أمس، إف ال ةقيؽ في هذ  القضية بدأ في مطمػ' 
ـ  هريبهػا مػف لبنػاف عبػر قريػة الغجػر إلػع رزمػة  ػ 12يوليو ) موز( الماضي، عندما وصمت أخبار  قوؿ إف 

يونيو )ةزيراف(. وأضاؼ أف االع قاد الياقد كاف في البداية أف هػذ  الػرـز  ة ػوي عمػع  3داخؿ إيراقيؿ في 
مخػػػػدرات، ةيػػػػث إف ا شػػػػخاص المػػػػر بطيف فػػػػي الموضػػػػوع ذوو عالقػػػػة ب جػػػػارة اليػػػػمـو فػػػػي الشػػػػماؿ. إال أف 

ومعهػا « 2 -يػي »هذ  مواد   جير معدة بشكؿ مهني مف طراز  معمومات أخرى وصمت مف لبناف   يد بإف
 جهاز   جير ةديث.

وقاؿ قاقد شرطة الموا  الشمالي، روني عطية، إف اع قاؿ الخمية من' عمميات   جير رهيبػة فػي إيػراقيؿ، فقػد 
ؿ، فػثف كميػة كيمودراما، وكاف قيػـ منهػا جػاهز لم  عيػؿ ال ػوري. ولممقارنػة، قػا 12كانت زنة العبوات الناي ة 

أيػابي'، وأدت إلػع  ػدمير ةافمػة  2الم  جرات ال ي ايػ خدمت فػي عمميػة ال  جيػر فػي بوردػاس البمغاريػة قبػؿ 
 كيمودرامات فقط. 1، كانت بزنة 10منهـ وجرةت  4ركاب إيراقيمييف وق مت 

قت مػػف ا ضػػق أنهػػا يػػر « 24 -إـ »وعثػػر أيضػػا، بالضػػافة إلػػع الم  جػػرات، عمػػع بندقيػػة ةديثػػة مػػف طػػراز 
ضابط كبير بر بة مقدـ مف الجيش اليراقيمي، وميدس ورشاش، مما يعني أف الخمية مكم ة  ن يذ عدد كبير 

 مف العمميات داخؿ إيراقيؿ.
مػػػف أفػػػراد المجموعػػػة، ي ضػػػق أف هػػػذ   20وةيػػػب القةػػػة اال هػػػاـ ال ػػػي قػػػدمت لممةكمػػػة أمػػػس، ويػػػ هـ فيهػػػا 

الغجػػر، الػػذيف كانػػت مهمػػ هـ  ق صػػر عمػػع نقػػؿ المػػواد إلػػع  المجموعػػة مقيػػمة إلػػع قيػػميف: ا وؿ أبنػػا  قريػػة
إيراقيؿ، والثانية مػف أبنػا  الناصػرة الػذيف كػاف عمػيهـ أف ية  ظػوا بهػذ  المػواد ة ػع يريػؿ إليػ  أةػد رجػاالت 

 ةزب اهلل في إيراقيؿ  خذها. ولكف المجموعة ضبطت قبؿ أف ي ـ ال يميـ ا خير.
نشػػػاط وايػػػ' لةػػػزب اهلل فػػػي »قصػػػة هػػػذ  الخميػػػة، و بػػػدأها بالةػػػديث عػػػف و ػػػروي القةػػػة اال هػػػاـ اليػػػراقيمية 

، ف ػزعـ أف  ػاجر مخػدرات مقػرب مػف ةػزب اهلل يػدعع جػورج «اي خداـ  جارة المخدرات في نشاط  الرهػابي
، هػو الػذي يقػؼ ورا  نشػاط هػذ  المجموعػة، ومعػ  مػواطف عربػي مػف إيػراقيؿ يػدعع «أبػو عمػي»نمر كني ػ  

 اع قؿ في إيراقيؿ ب هـ أمف ومخدرات، ولكن   مكف مف الهرب إلع لبناف. يعد قموز، كاف قد 
 9/4/1021الشرق األوسط، لندن، 

 
 ية هجوم سيناء بفضل معمومات استخبار : أفشمنا زغانت 11

إف الهجػػـو الكبيػػر عمػػع الةػػدود المصػػرية قبػػؿ  زقػػاؿ رقػػيس ا ركػػاف اليػػراقيمي الجنػػراؿ بينػػي دػػان : وكػػاالت
 لع ا ذهاف المخاطر الكامنة في ةالة عدـ االي قرار ال ي  يود الشرؽ ا ويط ةاليًا.عدة أياـ يعيد إ

، أف إةبػػاط 1021-6-6وأكػػد دػػان س فػػي كممػػة لػػ  فػػي ة ػػؿ  خػػريج دورة ضػػباط القيػػادة وا ركػػاف ا ربعػػا  
 م ػ' بهػا قػوات الهجوـ  ـ ب ضؿ  وفر معمومات اي خبارية دقيقػة والك ػا ة والجاهزيػة العيػكرية العاليػة ال ػي  

 جيش االة الؿ.
 4/4/1021، فمسطين أون الين

 
 فني تتحرك لمعودة لمسياسة وتتهم نتنياهو ببيع الدولة لمحريديميليديعوت أحرونوت:   13

قالػػت صػػةي ة "يػػديعوت أةرونػػوت" إف زعيمػػة ةػػزب كػػديما اليػػابقة،  يػػيبي لي نػػي، عقػػدت فػػي ا يػػاـ ا خيػػرة 
الم ةػدة ومػ' ويػاقؿ العػالـ ا مريكيػة وفػي مقػدم ها مقابمػة مػ' العالميػة يميمة مف المقػا ات فػي الواليػات 

.  وأشػارت الصػةي ة إلػع أف لي نػي  طرقػت فػي CNNا مريكية كريي ياف أمبار، مف شػبكة ال م ػزة ا مريكيػة 
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  "ببيػ' هذ  المقا ات والمقابالت بشكؿ أيايي إلع القضايا الداخمية في إيػراقيؿ ولمهاجمػة الميكػود م همػة إيػا
 إيراقيؿ لمةريديـ".

وبةيػػػب الصػػػةي ة فػػػثف لي نػػػي هاجمػػػت الميكػػػود بشػػػكؿ شػػػديد م همػػػة إيػػػا  بػػػػ"الخضوع لمةريػػػديـ" واالي يػػػالـ 
 لمطمبهـ بما في ذلؾ اة كار ا ةزاب الةريدية لموضوع لقضايا الديف اليهودي.

مػف أف هػؤال  يشػكموف أقميػة صػغيرة  وقالت لي ني فػي هػذا اليػياؽ إنػ  يػ ـ بيػ' الدولػة "لمةريػديـ"، فعمػع الػردـ
في المج م' اليراقيمي، لكنهـ ي م عوف بقوة   وؽ نيب هـ اليػكانية، إذ يعطػيهـ ةػزب الميكػود وأةػزاب أخػرى 
 اة كارا عمع قضايا الديف اليهودي في دولة إيراقيؿ، كما أف ن نياهو ن ي  يع رؼ بإنهـ شركاؤ  الطبيعيوف".

ف هػػػذ  ال صػػػريةات  شػػػكؿ إشػػػارة أولػػػع مػػػف لي نػػػي لعزمهػػػا العػػػودة لميػػػاةة واع بػػػرت "يػػػديعوت أةرونػػػوت" أ
 الييايية مف جهة، وني ها ال نافس عمع أصوات الويط والييار في إيراقيؿ.

 4/4/1021، 84عرب 
 

 لحضور احتفاالت توّليه الحكم وفد إسرائيمي يمبي دعوة ممك المغرب  18
لرباط ا يبوع الماضي وفد مف ال درالية العالمية ليهػود بدعوة مف الممؾ المغربي مةمد اليادس، وصؿ إلع ا

و ػػػرأس الوفػػػد يػػػاـ بػػػف  لجمويػػػ  عمػػػع العػػػرش. 21المغػػػرب فػػػي إيػػػراقيؿ لممشػػػاركة فػػػي اة  ػػػاالت الػػػذكرى الػػػػ
شطريت الذي ةمؿ مع  إلع الممؾ المغربي ريالة  هنقة مف رقيس الةكومة اليراقيمية بنياميف ن نياهو، وفقًا 

ال ي ذكػرت أف الوفػد اليػراقيمي ال قػع فػي العاصػمة المغربيػة العديػد مػف الػوزرا  وكبػار « معاريؼ»لصةي ة 
 الميؤوليف.

وأشار شطريت إلع أف الميؤوليف أكدوا  عضا  الوفد أف اليهود المغاربة أينما كانوا يبقوف مغاربة، في ةيف 
قيؿ ممثميػة دبمومايػية مغربيػة، وكػاف مػف قاؿ ل  وزير الخارجية المغربي إف قبيؿ  ولي  الوزارة كانػت فػي إيػرا

 ةؽ اليراقيمييف المغاربة المشاركة في االي   ا  عمع الدي ور الجديد الذي أجري في  موز العاـ الماضي.
 9/4/1021، السفير، بيروت

 
 
 

   تدرب الشرطة الصينية "إسرائيل"معاريف:  18
صػػيف مػػف الدولػػة العبريػػة إجػػرا  ةػػرس اليػػراقيمية النقػػاب، أمػػس، عػػف طمػػب ال« معػػاريؼ»كشػػ ت صػػةي ة 

 الةدود اليراقيمي دورة  دريبية لوةدات الشرطة المدنية الميمةة الصينية.
وذكرت الصةي ة أف الوةدة الصػينية الميػمةة هػذ   ع بػر أبػرز وةػدات النخبػة فػي الشػرطة الصػينية. وقالػت 

رادًا مػػف وةػػدة الكومانػػدوس فػػي كميػػة إف طػػاقـ ال ػػدريب اليػػراقيمي قضػػع شػػهرًا بكاممػػ  يػػدرب بشػػكؿ مكثػػؼ أفػػ
 الشرطة في بكيف.

 9/4/1021، السفير، بيروت
 

 جدل إسرائيمي حول الحرب عمى إيران 17
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، أف الوزير اليراقيمي ميخاقيؿ اي ػاف، عػف ةػزب الميكػود، طالػب رقػيس «يديعوت أةرونوت»ذكرت صةي ة 
ةية ا خاذ القرار الم عمؽ بشف هجـو عيكري صال« طاقـ الوزرا  الثمانية»الوزرا  بنياميف ن نياهو، ب  ويض 

 عمع المنشآت النووية اليرانية، خشية أف ي ـ  يريب مثؿ هذا القرار في إطار الهيقة العامة لمةكومة.
أيضًا، مثؿ هذا الطرح، قاقاًل إف هذا القرار ينبغي أف « الميكود»في المقابؿ، رفض الوزير جمعاد ارداف، عف 

باع بػػار  قػػرارًا ةايػػمًا ومصػػيريًا بالنيػػبة إلػػع »، كػػي ي ةمػػؿ كػػؿ وزيػػر الميػػؤولية عنػػ  ي خػػذ فػػي الةكومػػة فقػػط
 «.دولة إيراقيؿ

وطاقـ الثمانيػة ال يممػؾ صػالةية ا خػاذ أي قػرارات   عمػؽ بشػف ةػروب أو عمميػات عيػكرية، وينةصػر دور  
 في  قديـ المشورة الع رقيس الةكومة.

 9/4/1021، االخبار، بيروت
 

 "اليسار"البية اإلسرائيميين يحممون أفكارا "يسارية" لكنهم اليثقون بغا استطالع: 16
فػػي موقعهػػا عمػػع الشػػبكة، اليػػـو الخمػػيس، ن ػػاقج ايػػ طالع لمػػرأي العػػاـ اليػػراقيمي ” هػػآر س“نشػػرت صػػةي ة 

قالت إنػ  ةػرج بن ػاقج م اجقػة، إذ أشػار دالبيػة المشػاركيف فػي االيػ طالع أنهػـ يةممػوف أفكػارا ييػارية لكػنهـ 
 يب عدوف عف أةزاب الييار  اليراقيمية وال يثقوف بقدر ها عمع طرح بديؿ ةقيقي لةكـ اليميف.

وقالت الصةي ة إف االي طالع الذي أجرا  مركػز "مولػد"، وهػو مركػز أبةػاث ييػاري ب مويػؿ أةػزاب "ييػارية" 
عػد فشػؿ مةادثػات كامػب عامػا ب 21وصناديؽ أجنبية داعمة لمييار، بيف أف "الييػار" اليػراقيمي أنهػار منػذ 

دي يد وصعود ن نياهو لمةكـ، وعمع الردـ مف صعود اليميف فثف اليمػيف فػي واقػ' الةػاؿ ومنػذ ان صػار رابػيف 
 % مف قو   االن خابية.10% فيما فقد "الييار" اليراقيمي 2لـ  زد قو   يوى بػ 2771في ان خابات 

"الييػػار"  اليػػراقيمي يبػػدو لمنػػاخبيف اليػػراقيمييف، ديػػر وبػػيف االيػػ طالع أف دالبيػػة المشػػاركيف فيػػ ، قػػالوا إف 
قػػادر عمػػع الطػػالؽ عمػػع الميػػاؾ بدفػػة الةكػػـ فػػي إيػػراقيؿ، بػػؿ ويظهػػر وكػػإف الػػدهر أكػػؿ عميػػ  وشػػػرب، 

 .17-26وخاصة في نظر شريةة الشباف بيف جيؿ 
% مػف المشػاركيف فػي 13وبةيب الصةي ة فقد بيف االي طالع ن اقج  بدو م ناقضة لموهمػة ا ولػع، إذ قػاؿ 

% مػػػنهـ إف الدولػػػة انةرفػػػت عػػػف الميػػػار 40االيػػػ طالع إف إيػػػراقيؿ  يػػػير باال جػػػا  الصػػػةيق ، فيمػػػا قػػػاؿ 
% مف المشاركيف في االي طالع قالوا إف موق هـ مػف اليمػيف والويػط هػو يػمبي، 21الصةيق، م' ذلؾ فثف 

درعمع ادارة  الدولػػة بشػػكؿ نػػاج'، مقابػػؿ بػػالردـ مػػف ذلػػؾ فػػاف اقػػؿ مػػف ثمػػث الميػػ طمعيف قػػالوا اف الييػػار قػػا
 % قالوا إف اليميف قادر عمع ةكـ الدولة بشكؿ ناج'. 31

% مػػف المشػػاركيف فػػي االيػػ طالع إف الييػػار ليػػراقيمي يممػػؾ ةمػػوال جيػػدة لقضػػايا ا مػػف 16إلػػع ذلػػؾ قػػاؿ 
واالج ماعية ال ػي  واجػ   % منهـ قالوا إف اليميف يممؾ ةموال جيدة لم ةديات االق صادية21واليياية، مقابؿ 

 إيراقيؿ.
إلػػع ذلػػؾ بػػيف االيػػ طالع أف اليػػراقيمييف يع قػػدوف  أف اليمػػيف فػػي إيػػراقيؿ ي صػػرؼ كمعيػػكر موةػػد، فمػػف 
يصوت لميبرماف أو شاس، يعرؼ أن  ييةصؿ عمع ةكومة يميف، أما مف يصوت  ةزاب الييار فال يكوف 

و معارضػػة لةكومػػة يمينيػػة، وبال ػػالي فػػثف الجميػػ' يمنةػػوف مق نعػػا بالضػػرورة أف يقػػدـ الييػػار بػػديال لمةكػػـ أ
 ن نياهو الشرعية. 

 9/4/1021، 84عرب 
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 حزب اهلل  "خمية" تحريض ضد زعبي: بن آري يطالب بالتحقيق معها حول عالقتها ب 14
بػي، اي مرارا لمةممة الشرية وال ضميمية ال ي  شنها المؤيية االيراقيمية ويياييوف ايراقيميوف عمػع ةنػيف زع

عضػػو الكنييػػت عػػف ال جمػػ' الػػوطني الػػديموقراطيل  وجػػ  عضػػو الكنييػػت اليمينػػي، ميخاقيػػؿ بػػف آري، إلػػع 
رقيس وةدة ال ةقيقات في الشرطة االيراقيمية، مطالبا إيا  ف ق  ةقيؽ م' زعبي ةوؿ صػم ها بإةػد الم همػيف 

ؿ إيراقيؿ، والذيف أعمف القػبض في قضية  هريب مواد م  جرة وأيمةة مف لبناف الي هداؼ مواق' داخ 22الػ 
 عميهـ اليـو االربعا .

ويػػإ ي طمػػب بػػف آري هػػذا لمجػػرد أف أةػػد الم همػػيف فػػي القضػػية يةمػػؿ ايػػـ عاقمػػة "زعبػػي"، وهػػو أيضػػا ايػػـ 
 عاقمة ةنيف ن ي ، والمعروفة بإنها مف أكبر العاقالت )العشاقر( في منطقة فميطيف وا ردف ويوريا.

ية عمػػػع زعبػػػي عضػػػو الكنييػػػت دانػػػي دانػػػوف، وكػػػذلؾ عمػػػع أعضػػػا  الكنييػػػت وانضػػػـ إلػػػع الجوقػػػة ال ةريضػػػ
العػػرب، فقػػاؿ: "زعبػػي   ةمػػؿ ميػػؤولية مظػػاهر االرهػػاب لػػدى عػػرب إيػػراقيؿ، يجػػب أف  شػػكؿ لجنػػة  ةقيػػؽ 
 برلمانية لبةث العالقة بيف أعضا  الكنييت العرب وبيف  ورط عرب إيراقيؿ في الرهاب"، عمع ةد  عبير .

 4/4/1021، 84عرب 
 

 : الشكاوى ضد التعذيب ال تمزم بفتح تحقيق جنائياإلسرائيمية المحكمة العميا 19
رفضت المةكمة العميا اليراقيمية ال ماييف طالبا المةكمػة بثصػدار أوامػر إلػع المي شػار القضػاقي لمةكومػة 

ؿ مػف قبػؿ يهودا فاينشطايف بثجرا   ةقيؽ جناقي في كؿ ةالة يقدـ فيهػا شػكوى عػف ةصػوؿ  عػذيب أو  نكيػ
 الشاباؾ بةؽ المع قميف.

وك ػػػب القاضػػػي إليػػػاكيـ روبنشػػػطايف فػػػي قػػػرار  أف "الشػػػاباؾ بػػػالطب' لػػػيس فػػػوؽ القػػػانوف، ولػػػيس مةصػػػنا مػػػف 
االن قادات، ولكف يجب ا خذ بعػيف االع بػار طبيعػة عمػؿ الشػاباؾ، وأيضػا بيػبب الخشػية مػف  قػديـ شػكاوى 

". وقػرر القاضػي أنػ  مػف الواجػب فػ ق  ةقيػؽ أولػي يشػ رط عبثية عمػع خم يػة مماةكػات ييايػية وأيديولوجيػة
 وجود أدلة  ؤكد ذلؾ، وأن  يجب عدـ إصدار أوامر ب  ق  ةقيؽ بشكؿ  عي ي وفوري.

 4/4/1021، 84عرب 
 

 من الطالب اليهود أكثر من نسبة الطالب العرب "البجروت" شهادة نسبة مستحقياحصائية:  30
أبيػب، عقػد صػباح اليػـو ا ربعػا ، كشػؼ وزيػر المعػارؼ دػدعوف  في مؤ مر صة ي لوزارة المعػارؼ فػي  ػؿ

ةصػػؿ  راجػػ' آخػػر فػػي نيػػبة ميػػ ةقي  1022يػػاعار والمػػديرة العامػػة لمػػوزارة داليػػت شػػطاوبر أنػػ  فػػي العػػاـ 
، ةيػػث بينػػت المعطيػػات أف نيػػبة ميػػ ةقي "البجػػروت" فػػي 1020شػػهادة الثانويػػة "البجػػروت" مقارنػػة بالعػػاـ 

. كمػا بينػت المعطيػات أف ال جػوة 1020% فػي العػاـ 2681% مقارنػة مػ' 2682إلػع العاـ الماضي  راجعت 
 ال  زاؿ كبيرة بيف الطالب اليهود والطالب العرب.

% 43إلػع  1022وبينت المعطيات أف نيبة مي ةقي شهادة البجروت مف الطالب اليهود ار  عت في العاـ 
البجػروت فػي ويػط الطػالب الػذيف يصػن وف  . وبمغػت نيػبة ميػ ةقي شػهادة1020% في العاـ 4284مقابؿ 

% فػي العػاـ 16مقابػؿ  1022% فػي العػاـ 1681كػ"دير اليهود" )بدوف الطالب العػرب فػي القػدس المة مػة( 
1020. 

وأشارت المعطيات إلع أف نيبة مي ةقي شهادة البجروت مف بيف الطالب الذكور الػذيف  قػدموا لالم ةانػات 
 %.4184نيبة في ويط الناث )الطالبات( إلع %، بينما وصمت ال3384وصمت إلع 
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طالبػا  74,525، بيػنهـ 210,123و شير المعطيات إلع أف مجموعة الجيؿ المشار إليها يصؿ  عدادها إلػع 
طالبػػػا، وايػػػ ةؽ شػػػهادة البجػػػروت مػػػنهـ  64,024ي عممػػػوف فػػػي صػػػؼ الثػػػاني عشػػػر، و قػػػدـ لمبجػػػروت مػػػنهـ 

 طالبا. 35,656
معطيػات  شػػير إلػع نجاعػػة الجهػاز ال عميمػػي، باع بػار أف نيػػبة ميػ ةقي شػػهادة وادعػع وزيػر المعػػارؼ أف ال

 البجروت مف بيف الذيف ي قدموف لمبجروت في ار  اع.
شػابا ايػ ةؽ  50,563إلع ذلؾ، بينػت المعطيػات أف مجموعػة الجيػؿ مػف اليهػود ديػر الةريػدييف  صػؿ إلػع 

اليهػػود الةريػػدييف فػػثف مجموعػػة الجيػػؿ يصػػؿ  طالبػػا. أمػػا فػػي ويػػط الطػػالب 23,764شػػهادة البجػػروت بيػػنهـ 
 طالبا. 2,213شابا وشابة، اي ةؽ شهادة البجروت بينهـ  24,110 عدادها إلع 

، 15,156أما بالنيبة لمطػالب الػذيف جػرى  صػني هـ بػػ"دير اليهػود" فػثف مجموعػة الجيػؿ يصػؿ  عػدادها إلػع 
 طالب. 20,205طالبا، واي ةؽ شهادة البجروت  10,510درس مف بينهـ 

 4/4/1021، 84عرب 
 

 المصرية بعد اإلعالن عن تولي المواء شحاتة مسئولية المخابرات "إسرائيل"ارتياح كبير في  32
أعربػػت عػػدد مػػف الػػدواقر ا منيػػة اليػػراقيمية عػػف ار ياةهػػا الشػػديد بعػػد العػػالف عػػف  عيػػيف  :القػػدس المة مػػة

مشػيرة إلػع أف شػةا ة مػف أبػرز ثعالػب المخػابرات  الموا  مةمد رفعت شةا ة قاقما بإعماؿ رقػيس المخػابرات،
 المصرية ولعب دورا مهما ويريا في إ ماـ ص قة الجندي اليراقيمي جمعاد شاليط. 

وعرضػػت صػػةي ة يػػديعوت أةرونػػوت فػػي  قريػػر لهػػا صػػورة لػػػػ"شةا ة" مػػف خػػالؿ فػػيمـ فيػػديو يظهػػر فيػػ  وهػػو 
لػػػع أنػػػ  "رجػػػؿ ةػػػاـز وذكػػػي" ويػػػدرؾ  مامػػػا أهميػػػة ي يػػػمـ جمعػػػاد شػػػاليط مػػػف مخ ط يػػػ  ال ميػػػطينييف، مشػػػيرة إ

 العالقات ا منية م' إيراقيؿ. 
وأضافت الصةي ة أف شةا ة ير بط أيضا بعالقات وطيدة م' كبار الميقوليف ال ميطينييف يوا  في اليػمطة 

 ال ميطينية أو ةركة ةماس، مشيرة إلع أن  يةظع بثق  القيادات ال ميطينية بمخ مؼ  وجها ها. 
ت الصةي ة أف شةا ة كاف ميقوال عػف ممػؼ الشػقوف ال ميػطينية فػي المخػابرات، وأبمػع بػال  ةيػنا فػي وذكر 

 إدارة هذا الممؼ. 
وكاف أبرز إنجازات شةا ة بجانب نجاةػ  فػي إدارة الم اوضػات ةػوؿ شػاليط، هػو إعػادة الهػدو  النيػبي إلػع 

ع نجاةػػػ  فػػػي ال وصػػػؿ ال  ػػػاؽ إنهػػػا  قطػػػاع دػػػزة، ووقػػػؼ العمميػػػات مػػػف القطػػػاع ضػػػد إيػػػراقيؿ، بالضػػػافة إلػػػ
إضراب ا يري ال ميػطينييف ا خيػر عػف الطعػاـ فػي اليػجوف اليػراقيمية، وهػو الضػراب الػذي ايػ مر ل  ػرة 

 طويمة قبؿ أف ينجق شةا ة في جهود الوياطة و مبية إيراقيؿ مطالب ا يري.
 4/4/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 ستهدف سفنًا وطائرات ستعبر أو تطير فوق البحر األحمرعمميات معادية تإسرائيمي: تقدير  31

أنهػػا  يػػ عد لموجػػة عمميػػات قػػد  ضػػرب يػػ نًا وطػػاقرات يػػ عبر أو  طيػػر فػػوؽ البةػػر إيػػراقيمية أّكػػدت مةافػػؿ 
ا ةمػػػر، ةيػػػث صػػػدرت ا وامػػػر ليػػػ ينة ةربيػػػة "بػػػثيالت" أف  بقػػػع عمػػػع أهبػػػة االيػػػ عداد  ةيػػػبًا مػػػف موجػػػة 

قطػاع دػػزة، الف ػًة إلػػع أّف عشػاقر البػػدو فػي يػػينا  و نظيمػات إيػػالمية عالميػػة  عمميػات يجػػري  ػدبيرها داخػػؿ
م طرفػػة م ورطػػوف فػػي هػػذ  الموجػػة مػػف العمميػػات. مػػف جه هػػا، طػػورت شػػركة "رفاقيػػؿ" الصػػهيونية لصػػناعة 
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ا يمةة نيخة مػف طاقر هػا الموّجهػة "برو يك ػور" المصػممة لػدعـ عمميػات ا مػف والةظػر البةريػة، و ة ػوي 
 م رًا.  22إلع  7مةركيف ذوي دف' ماقي ن اث، ةيث  ـ  مديد طولها مف  عمع

 مجمة "بمحانيه" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(
 4/4/1021، 1700 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 التمفزيون االسرائيمي: هاكرز لبناني ينشر عشرات بطاقات االئتمان الخاصة بإسرائيميين  33

نشػػر هػػاكرز لبنػػاني يطمػػؽ عمػػع ن يػػ  "ذكػػرى عامػػد"   اصػػيؿ عشػػرات البطاقػػات االق مانيػػة : القػػدس المة مػػة
 مةذرا مف أن  يينشر آالؼ البطاقات ا خرى. ،الشخصية لعشرات اليراقيمييف

وذكر ال م زيوف اليراقيمي أف ا مر المي غرب في هذ  القضية أف هذا الهػاكر ي ميػز عػف عشػرات مةػاوالت 
وأنػػ  نشػػر بطاقػػات هويػػات اليػػراقيمييف وصػػور الشػػيكات وة ػػع كممػػات اليػػر فػػي ةيػػاب  االخ ػػراؽ ا خػػرى

 ال يس بوؾ الخاص باليراقيمييف.
 4/4/1021، وكالة سما اإلخبارية

 
 لصانع يتهم وزير القضاء اإلسرائيمي بالعنصريةطمب ا 38

ال عػػػديؿ الػػػذي أقػػػر  وزيػػػر  قػػػاؿ الناقػػػب العربػػػي فػػػي الكنييػػػت اليػػػراقيمية طمػػػب الصػػػان'، إف: القػػػدس–راـ اهلل 
القضػػا  اليػػراقيمي يعقػػوب نقمػػاف، والػػذي يمنػػ' بموجبػػ  كػػؿ مػػف ال يةمػػؿ بطاقػػة الهويػػة اليػػراقيمية أو جػػواز 

 ي ر أجنبيا مف  قديـ دعوى في المةاكـ اليراقيمية، عنصري.
ال وجػ  لممةػاكـ  وأكد الصان' أف القرار يجعؿ ال ميطينييف عرضة لمقم' والقهر دوف أف يكػوف لهػـ الةػؽ فػي

الن ػػزاع ةقػػوقهـ فػػي ال عػػويض أو فػػي الةصػػوؿ عمػػع أجػػور عممهػػـ، ويمػػنق ةصػػان  مػػف الميػػا لة القضػػاقية 
 لجيش االة الؿ وأصةاب العمؿ اليراقيمييف.

  9/4/1021القدس، القدس، 
 
 
 

 اعتقاالت مستمرة بشبهة مخالفات جنسية عبر شبكات التواصل االجتماعي 38
ظػػر مةكمػػة الصػػمق فػػي "ريشػػوف ل يػػيوف" اليػػـو ا ربعػػا  بطمػػب الشػػرطة  مديػػد اع قػػاؿ  ن:  وفيػػؽ عبػػد ال  ػػاح

المزيد مف المشبوهيف الضالعيف بار كاب مخال ات جنيية عبر شبكات ال واصؿ االج ماعي واالن رنيت، كمػا 
 وي قدـ الشرطة مذكرة ادعا  ضدهـ.

شخصػػا مػػف الػػبالد ووصػػ  ها الةممػػة  10 وكانػػت شػػرطة لػػوا  المركػػز قػػد  مكنػػت قبػػؿ ف ػػرة وجيػػزة مػػف اع قػػاؿ
مشػػبوها بمخال ػػات جنيػػية لقاصػػرات عبػػر شػػبكة االن رنيػػت ومةاولػػة  10ا كبػػر فػػي المركػػز، ةيػػث اع قمػػت 

 اليقاع ب  يات قاصر ال واصؿ بكاميرا االن رنيت ولقا ات في أماكف معين .
 4/4/1021، 84عرب 

 
  اآلن  الكيماوية السورية ليس وارًدالتدمير األسمحة  هجوم عسكري معهد بيغن السادات: 37
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 اليػػادات، ال ػػاب' لجامعػػة بػػار إيػػالف بةثًػػا ةػػوؿ قضػػية -نشػػر أمػػس معهػػد بػػيغف : زهيػػر أنػػدراوس - الناصػػرة
، إف لمدولة العبريػة مػا يك ػي مػف ا يػباب الوجيهػة لم خػوؼ االيالح الكيماوي والبيولوجي، الذي  م مك  يوري

أْف يق' في أيدي ةزب اهلل أْو  نظيمات إيػالمية م شػددة، ال ػي كانػت ومػا  مف اليالح المذكور، و ةديدا مف
زالػػت ويػػ بقع، عمػػع ةػػد  عبيػػر ملعػػد الدرايػػة، الجنػػراؿ فػػي االة يػػاط دانػػي شػػوهاـ، وهػػو المةمػػؿ اليػػابؽ فػػي 

ري شػػػعبة االيػػػ خبارات العيػػػكرية ووزارة ا مػػػف اليػػػراقيمية، أكثػػػر  طرفًػػػا وعداقيػػػة ليػػػراقيؿ مػػػف النظػػػاـ اليػػػو 
الةػػاكـ اليػػوـ، ورأت الدرايػػة أف قيػػاـ دولػػة االةػػ الؿ مػػ' الغػػرب أْو بدونػػ  بقصػػؼ المواقػػ' ال ػػي  خػػزف فيهػػا 
يػػػورية هػػػذ  ا يػػػمةة مػػػف شػػػإنها أْف  يػػػبب  موثًػػػا بيقًيػػػا كبيػػػرا، وبال ػػػالي ينصػػػق البةػػػث الميػػػ وييف الييايػػػي 

ي العمػؿ عمػع إيجػاد نظػاـ يػوري وا مني في إيراقيؿ بػالعزوؼ عػف هػذ  المكانيػة، وصػب جػؿ اه مػامهـ فػ
بػػػديؿ لنظػػػاـ الػػػرقيس، الػػػدك ور بشػػػار ا يػػػد، بةيػػػث يكػػػوف النظػػػاـ الجديػػػد ميػػػ قًرا وعقالنًيػػػا، عمػػػع ةػػػد  عبيػػػر 

 البةث.
وقالػػػػت الدرايػػػػة إف يػػػػورية  م مػػػػؾ اليػػػػوـ  ريػػػػانة عيػػػػكرية كبيػػػػرة ومذهمػػػػة لمغايػػػػة، مػػػػف ا يػػػػمةة الكيماويػػػػة 

منصات إطالؽ الصواريا الم طورة، بالضافة إلع القػذاقؼ والصػواريا  والبيولوجية، و م مؾ أيًضا العديد مف
والطاقرات وقذاقؼ المدفعية ورؤوس ةربية عنقودية، وهي في معظمها ذات جودة عالية، كما أف لدى دمشؽ 
صػػواريا مػػف طػػراز )يػػكود( قػػادرة عمػػع ةمػػؿ رؤوس كيماويػػة، وبثمكػػاف هػػذ  الصػػواريا، أضػػافت الدرايػػة، 

أف   لصػيب أي مكػاف فػي العمػؽ اليػراقيمي، ة ػع إذا  ػـ إطالقهػا مػف بعيػد، أي لػيس بػالقرب يلمكف ليورية 
مػػف الةػػدود الشػػمالية، الف ػػًة إلػػع أف نظػػاـ ا يػػد بػػات قريًبػػا مػػف النهايػػة، ولكػػف ة ػػع اليػػوـ لػػـ  لةيػػـ قضػػية 

 ا يمةة دير ال قميدية ال ي يممكها، ا مر الذي يزيد مف خطورة هذ  ا يمةة.
معد الدراية فثف القضية معقدة أكثر مما ي صور العالـ، ذلؾ أف يورية قد  مجإ ل زويد ةزب اهلل بهػذ   وبرأي

ا يمةة مف أجؿ جر الدولة العبريػة إلػع مواجهػة عيػكرية، ا مػر الػذي يػيقود إلػع ةػرب وايػعة فػي منطقػة 
 هذ  ا يمةة ضد  ؿ أبيب.  الشرؽ ا ويط،  ف القصؼ اليراقيمي ييمنق الشرعية لنظاـ ا يد باي عماؿ

و ابعت الدراية قاقمًة إف ا يد قد يمجإ إلع ايػ عماؿ هػذ  ا يػمةة ضػد الشػعب اليػوري، فػي ةػاؿ فشػم  فػي 
قم' االة جاجػات با يػمةة العاديػة، وهػذا مػا يل يػر،  قريػر المخػابرات ا مريكيػة ا خيػر، الػذي أكػد عمػع أف 

ذ  ا يػػػمةة مػػػف مكػػػاف إلػػػع أخػػػر، كمػػػا قالػػػت الدرايػػػة إف والػػػد النظػػػاـ فػػػي دمشػػػؽ قػػػاـ مػػػؤخرا بنقػػػؿ مخػػػازف هػػػ
عنػػػدما ق ػػػؿ المة جػػػيف فػػػي ةمػػػاة،  2761الػػػرقيس، الراةػػػؿ ةػػػافظ ا يػػػد، ايػػػ عمؿ هػػػذ  ا يػػػمةة فػػػي العػػػاـ 

 واي عمؿ الغازات اليامة الميماة )ييانيد(.
يػراف ب قػديـ الميػاعدة لميػورييف فػي إن ػاج هػذ  ا يػمةة، كمػا قالػت الدرايػة إنػ  مػف  وا همت الدراية روييا وا 

المة مؿ جًدا، وهذا  عقيد إضػافي، أْف كميػة مممويػة مػف المػواد الكيمياقيػة فػي العػراؽ  ػـ  هريبهػا إلػع يػورية 
 قبؿ وأثنا  ةرب الخميج الثانية، وهي اآلف جز  مف المخزوف االة ياطي اليوري.

ال قميديػة، و شػير ال قػديرات إلػع أف يػورية  ول  ت الدراية إلع أف يورية لػـ  نػؼ ةياز هػا لهػذ  ا يػمةة ديػر
صاروخ مف طراز )يكود(، ال ي بثمكانها ةمؿ الػرؤوس الكيماويػة  200 م مؾ اآلالؼ مف القنابؿ وأكثر مف 

، بالضػافة إلػع دػاز الخػردؿ. كمػا VXوالبيولوجية وال ػي  ع برهػا الدرايػة بالييػ ية، و م مػؾ دػاز ا عصػاب 
يورية  ةاوؿ  طوير أيمةة نووية هػو دليػؿ آخػر عمػع طموةهػا ل جػاوز ا يػمةة قالت الدراية إف ةقيقة أف 

الكيماوية عمع الردـ مف  ريان ها الهاقمة، الف ًة إلع أف إيراف وكوريا الشمالية ياعد ا يورية بشكؿ كبير فػي 
 مجاؿ إن اج و طوير ا يمةة الكيماوية والنووية.

 9/4/1021، القدس العربي، لندن
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 بعمم القضاء اإلسرائيمي  األسرىذيب تقرير: تع 36

ان قػػػػدت منظمػػػػات ةقوقيػػػػة المةكمػػػػة اليػػػػراقيمية العميػػػػا لرفضػػػػها فػػػػ ق  ةقيقػػػػات بالػػػػدعاوي ال ػػػػي رفعػػػػت ضػػػػد 
 اليجانيف الذيف ماريوا ال عذيب بةؽ ا يرى ال ميطينييف في يجوف االة الؿ.

يطينييف اع راضػيف الػع المةكمػة العميػا، وقالت "المجنة ضد ال عذيب" االيراقيمية إنها  قدمت هي ونشطا  فم
أكدوا فيهما  عرض ا يرى لعمميات  نكيؿ و عذيب مف قبؿ جهاز ا مف الداخمي "الشاباؾ"، واالة جاج عمع 
ظػػروؼ االع قػػاؿ ال ػػي وصػػ  ها المجنػػػة بػػػ "الصػػعبة فػػي كافػػة يػػػجوف االيػػراقيمية"، منوهػػة الػػع أف "عمميػػػات 

، ةيػػث ي عمػػد جهػػاز "الشػػاباؾ" منػػ' المع قمػػيف مػػف النػػوـ فضػػاًل عػػف ال ةقيػػؽ  جػػري بإوضػػاع صػػعبة لمغايػػة
 ال نكيؿ الجيدي والن يي أثنا  ال ةقيؽ" بةيب قولها.

يػػإ ي ذلػػؾ فػػي وقػػت كشػػؼ فيػػ  موقػػ' "والػػال" العبػػري النقػػاب مػػؤخًرا فػػي  قريػػر لػػ  عػػف اع ػػراؼ مجموعػػة مػػف 
لػػػداخمي "الشػػػاباؾ" أثنػػػا  ال ةقيػػػؽ مػػػ' ا يػػػرى القضػػاة اليػػػراقيمييف بالكي يػػػة ال ػػػي ي عامػػػؿ بهػػػا جهػػػاز ا مػػف ا

ال ميػطينييف، لكػػنهـ أقػػروا فػي الوقػػت ذا ػػ  "عػدـ الةاجػػة لمبػػد  فػي  ةقيػػؽ بشػػإف جميػ' شػػكاوى ال عػػذيب ال ػػي 
 قدمت ضد أفراد الشاباؾ" عمع ةد قولهـ.

ميا شػػكوى  عػػذيب بةػػؽ ا يػػرى ال ميػػطينييف قػػدمت ريػػ 376وبةيػػب "المجنػػة ضػػد ال عػػذيب" فػػثف أكثػػر مػػف 
، مضي ة بإن   ـ " جاهمها ب عمد، ةيػث لػـ ي ػ ق أي  ةقيػؽ 1006-1002ضد رجاؿ "الشاباؾ" بيف العاميف 

جناقي ضػد المةققػيف"، مشػيرة الػع أف الةكومػة االيػراقيمية قػد بػررت فػي ةينػ  أف المخػوؿ الرقييػي فػي فػ ق 
المةظة ب  ق أي  ةقيؽ" عمع ةد مثؿ  مؾ ال ةقيقات هو المي شار القضاقي لمةكومة، "والذي لـ يإمر ة ع 

  عبيرها. 
 6/4/1021، فمسطين أون الين

 
 
 
 

 تستنكر جريمة قاتال الجناود المصريين أهميةمنظمة  210غزة:  34
منظمػػػة أهميػػػة فميػػػطينية، أمػػػس، عػػػف ايػػػ نكارها لمجريمػػػة البشػػػعة ال ػػػي  210أعربػػػت نةػػػو  فػػػايز أبػػػو عػػػوف:

صػػابة عػػدد آخػػر مػػف  24ت عػػف مق ػػؿ ار كب هػػا مجموعػػة ميػػمةة فػػي رفػػق المصػػرية وأيػػ ر  جنػػديًا مصػػريًا وا 
 الجنود.

وأكػػدت مؤييػػات المج مػػ' المػػدني فػػي مػػؤ مر صػػةافي نظم ػػ  شػػبكة المنظمػػات ا هميػػة، أمػػس، فػػي مقرهػػا 
ها ةقػاقؽ ال ػاريا بمدينة دزة عمػؽ العالقػات ال ػي  ػربط بػيف الشػعبيف الشػقيقيف ال ميػطيني والمصػري و  رضػ

والجغرافيػػػا ووةػػػدة الػػػدـ، مطالبػػػة بخطػػػاب إعالمػػػي ييػػػاهـ فػػػي  طويػػػؽ ا زمػػػة وبعػػػدـ االنجػػػرار إلػػػع ميػػػار 
وأشػارت هػذ  المؤييػات إلػع  ال ةريض بةؽ شعب بإكمم  قبؿ أف   ضق معالـ الجريمة مف خالؿ ال ةقيؽ.

الوطنيػة ضػررًا ايػ را يجيًا، مؤكػػدة أف  أف هػذ  الجريمػة النكػرا  والمشػبوهة  ضػر بالشػعب ال ميػطيني وقضػي  
  المي  يد ا وؿ منها ومف  داعيا ها هو االة الؿ اليراقيمي.

 9/4/1021، األيام، رام اهلل
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 األسيرين الصفدي والبرق إلجبارهما عمى إنهاء اإلضراب عمىاعتداءات وضغوطات قراقع:  39
ميػػػػؤولية ال امػػػػة عػػػػف ةيػػػػاة ا يػػػػيريف ةمػػػػؿ وزيػػػػر شػػػػؤوف ا يػػػػرى والمةػػػػرريف عييػػػػع قراقػػػػ' ال :بيػػػػت لةػػػػـ

ال ميػطينييف المضػربيف عػف الطعػػاـ فػي مي شػ ع الرممػػة ةيػف الصػ دي ويػامر البػػرؽ اة جاجػا عمػع  جديػػد 
 اع قالهما الداري.

وقػػاؿ قراقػػ' "أنػػ   مػػارس اع ػػدا ات وضػػغوطات  عيػػ ية وديػػر إنيػػانية بةػػؽ ا يػػيريف مػػف قبػػؿ إدارة يػػجف 
 إنها  إضرابهما وعدـ االي جابة لمطالبهما المشروعة".الرممة لجبار ا ييريف عمع 

 4/4/1021، القدس، القدس
 

 األقصى زيارة المسجد ل" التقسيم الزماني"تستنكر ما يسمى   84الا  في سالميةالحركة اإل 80
الشػػػيا كمػػػاؿ خطيػػػب، قػػػرار  االةػػػ الؿ  26ايػػػ نكر ناقػػػب رقػػػيس الةركػػػة اليػػػالمية فػػػي أراضػػػي عػػػاـ : لنػػػدف

 قيػػيـ أوقػػات الزيػػارة لمميػػجد ا قصػػع بػػيف الميػػمميف واليهػػود، مؤكػػدًا أف االةػػ الؿ لػػف يػػنجق فػػي  االيػػراقيمي
 مةاوال   ومخططا   ل قييـ الميجد ا قصع المبارؾ.

، أي أف «ال قيػيـ الزمػاني»وةذر مف  داعيات إعالف رقيس االق الؼ الةكومي بنياميف ن نياهو عمػا ييػمع 
ديػػػر »يهػػا الميػػجد وال يػػػدخؿ اليهػػود، والعكػػس، مع بػػػرًا اف هػػذ  ال صػػريةات  كػػوف لمميػػمميف أيػػاـ يػػػدخموف ف

كمػػا أشػػار إلػػع م غيػػرات جذريػػة  طػػرأ فػػي الػػوطف «. شػػعبنا ال ميػػطيني لػػيس هػػو قبػػؿ يػػنوات»، وأف «ميػػبوقة
العربػػػي واليػػػالمي، مةػػػذرًا مػػػف جعػػػؿ الميػػػجد ا قصػػػع شػػػرارة لكارثػػػة كبيػػػرة يكػػػوف اليػػػراقيميوف فيهػػػا أكبػػػر 

 يف.الم ضرر 
 9/4/1021، الحياة، لندن

 
 لحم وهدم في الخميل بيتتوسع استيطاني في  82

أقدمت يمطات االة الؿ أمس، عمع  ويي' بؤرة اي يطانية مقامة عمع أراضي بمدة الخضر في جنوبي بيت 
 لةـ، عبر بنا  منازؿ ثاب ة بداًل مف المياكف الم نقمة.
الخضػر أةمػد صػالح أف عمميػػات ال ويػي' م واصػمة فػػي وأوضػق منيػؽ المجنػة الشػػعبية لمقاومػة الجػدار فػػي 

والمقامػػة عمػػع أراضػػي منطقػػة ظهػػر خمػػة « دانيػػاؿ»و« ايعػػازر»البػػؤرة االيػػ يطانية الواقعػػة بػػيف ميػػ وطن ي 
 العيف في الخضر.

وفػػػي يػػػياؽ مػػػواز، ذكػػػرت بمديػػػة بيػػػت عػػػوا فػػػي دربػػػي الخميػػػؿ أف قػػػوات االةػػػ الؿ يػػػممت إخطػػػارات بالهػػػدـ 
بةجػػة أنهػػا منطقػػة  ابعػػة لميػػيادة اليػػراقيمية، وأنهػػا بجػػوار جػػدار ال صػػؿ العنصػػري   صػػةاب يػػ ة منػػازؿ،

 المقاـ عمع أراضي ال ميطينييف.
 9/4/1021، السفير، بيروت

 
 والجماعة اإلسالمية يدينون الحادث اإلرهابي بسيناء اهللجنبالط وفضل لبنان:  81

الةػادث الرهػابي الػذي   , والقومية والدينية في لبنػافالييايية  ىأدانت القو   : ريالة بيروت ػ عبدالمطيؼ نصار
شػػهيدا مػػف  24وراح ضػػةي     عػػرض لػػ  الجنػػود المصػػريوف فػػي نقطػػة ا مػػف الةدوديػػة بيػػينا  لةظػػة ا فطػػار

المبنانيػة عمػي وصػؼ الةػادث بالرهػابي والجبػاف وييػ وجب القصػاص مػف  ىالجيش المصري, وأجمعت القػو 
وؿ مػػػػف الةػػػػادث الرهػػػػابي هػػػػو إيػػػػراقيؿ نظػػػػرا لمعالقػػػػة الم ميػػػػزة بػػػػيف مصػػػػر وأكػػػػد أف الميػػػػ  يد ا  الجنػػػػاة.
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أمف مصر الذي هػو صػماـ  عوال ميطينييف بعد نجاح الثورة المصرية, ومطالبيف في ن س الوقت بالة اظ عم
ا مػف القػومي العربػي, ومناشػػديف قيػادة ةمػاس فػي دػػزة الميػاعدة فػي ال ةقيقػات لمعرفػػة الجنػاة ومػف خم هػػـ, 

 ميف بالعزا  والمواياة  هالي الشهدا  والقيادة المصرية والجيش المصري.م قد
زعيـ الدروز ورقيس الةزب ال قدمي االش راكي وليد جنبالط قػاؿ لػػ ا هػراـ: نيػ نكر بشػدة االع ػدا  الرهػابي 

ي الذي  عرضت ل  القوات الميمةة المصرية في يينا  فػي  وقيػت وأهػداؼ مشػبوهة  يػ هدؼ ا مػف المصػر 
  ماما, كما  ي هدؼ ا مف في قطاع دزة وال واصؿ الطبيعي بيف مصر ودزة.

وأضاؼ جنبالط: إف هػذ  ا عمػاؿ الرهابيػة المدانػة قػد  رمػي فػي مكػاف مػا ل يقػاع بػيف مصػر ودػزة ولقطػ' 
الطريػػؽ أمػػػاـ أي  طػػور  ػػػدريجي فػػػي العالقػػات الييايػػػية بينهمػػػا, ومةاولػػة لثنػػػي مصػػػر عػػف ايػػػ عادة دورهػػػا 

عـ لمقضية ال ميطينية, وفي هذ  المنايبة ن قػدـ بال عػازي الةػارة لػذوي الشػهدا  والشػعب المصػري ورقػيس الدا
 الجمهورية مةمد مريي.

ومف جانب  قاؿ الميقوؿ العالمي لمجماعة اليالمية في لبناف واقػؿ نجػـ لػػ ا هػراـ: إف مػا ةػدث فػي يػينا 
بي بكػؿ المعػايير, والجماعػة اليػالمية فػي لبنػاف  ػديف هو عمػؿ جبػاف ومػداف شػرعا وقانونػا, وهػو عمػؿ إرهػا

هػػػذا العمػػػؿ و صػػػ   بالرهػػػابي والجبػػػاف, وال يصػػػب إال فػػػي مصػػػمةة إيػػػراقيؿ,  ف القػػػرا ة ا وليػػػة لمةػػػادث 
 يػػ هدؼ  خريػػب العالقػػة فػػي الػػداخؿ المصػػري بػػيف الجػػيش والقيػػادة الييايػػية, وكػػذلؾ  خريػػب العالقػػة بػػيف 

 مصر وقطاع دزة.
  قػػاؿ العالمػػة اليػػيد عمػػي فضػػؿ اهلل لػػػ ا هػػراـ: إف هػػذ  العمميػػة ال ػػي ايػػ هدفت الجنػػود المصػػرييف ومػػف جانبػػ

الصاقميف  مثؿ عدوانا وةشيا بكػؿ المقػاييس ي بػرأ منػ  ا يػالـ والشػريعة اليػالمية, وهػذ  العمميػة  ػدؿ عمػي 
ولممةطػات العباديػة اليػالمية, العقمية ال ي   يـ بها بعض الجهات ال ي ال  قيـ وزنا شػرعيا لشػهر رمضػاف 

 وال  إخذ بعيف االع بار اة راـ الن س ال ي ةـر اهلل ق مها إال بالةؽ.
 9/4/1021، األهرام، القاهرة

 
 

 "إسرائيل"متهمين بالتعامل مع  ثالثةلبنان: الحكم بالسجن عمى  83
م' إيراقيؿ قضت بيجنهـ  أةكاـ عمع م عامميف 1أصدرت المةكمة العيكرية المبنانية ا ربعا  : يو بي اي

وقالػػت المةكمػػة فػػي يميػػمة أةكػػاـ وزع هػػا االربعػػا ، إنهػػا أصػػدرت ةكمػػًا وجاهيػػًا  يػػنوات. 3مػػا بػػيف يػػنة و
كما ةكمت وجاهيًا باليجف  ينوات بةؽ المبناني بياـ ياييف بػ"جـر ال صاؿ بالعدو اليراقيمي". 3باليجف 

وةكمػت باليػجف مػدة يػنة واةػدة  ال صػاؿ بعمػال  العػدو".شهرًا بةؽ ال ميطيني أةمد عػدلوني، بػػ"جـر  12
 عمػػع المبنػػاني خالػػد الةمػػد، ب همػػة "دخػػوؿ بػػالد العػػدو مػػف دوف إذف، وال جػػار بالمخػػدرات عبػػر بػػالد العػػدو".
 يشار الع أف هذ  ا ةكاـ قابمة ل ع راض أماـ مةكمة أعمع م ف قبؿ الم هميف أو النيابة العامة العيكرية.

 9/4/1021، دنالحياة، لن

 
 سيناء هجومومحافظ شمال سيناء عمى خمفية  المخابراتمرسي يقيل رئيس  88

مةمد مريي  مصري الرقيسأف  ،يينا و  ،القاهرةنقاًل عف مرايميها في  9/4/1021األهرام، القاهرة، نشرت 
 مةمد رأفت عبدو عييف الموا   ،قرر إةالة الموا  مةمد مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة لم قاعد

 ،لمةرس الجمهوري كما قرر  عييف الموا  مةمد أةمد زكي قاقداً  بإعماؿ رقيس الجهاز. الواةد شةا ة قاقماً 
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وأصدر الرقيس  عميمات  الوهاب مبروؾ. قالة مةافظ شماؿ يينا  عبدإوكذلؾ  ،مف الموا  مةمد نجيب بدالً 
وطمب مف وزير الداخمية الموا   ،لمشرطة العيكريةلوزير الدفاع المشير ةييف طنطاوي ب عييف رقيس جديد 

 عوبنا  عمي   ـ  عييف الموا  ماجد مصط  ،أةمد جماؿ الديف إجرا   غييرات في قطاع ا مف المركزي
 لموزير لقطاع أمف القاهرة. والموا  أيامة الصغير مياعداً  ،لوزير الداخمية لألمف المركزي مياعداً 

 ماع موي' عقد  مريي م' مجمس الدفاع الوطني.وجا ت هذ  القرارات عقب اج 
لديواف  أمس ب عييف الي ير مةمد ف ةي رفاعة الطهطاوي رقيياً  جمهورياً  أصدر الرقيس مريي قراراً كما 

 رقيس الجمهورية.
ومةمد  ،مةمد عبد الر وؼ ،القاهرةنقاًل عف مرايميها في  9/4/1021الشرق األوسط، لندن، وأشارت 

ثقالة رقيس جهاز المخابرات العامة المصري الموا  بم اجقة الخطوة الرقيس المصري  أف ، إلععبد  ةينيف
ق يال مف رجاؿ القوات  24عمع خم ية ةادث رفق الرهابي الذي خمؼ  جا ت فيما يبدومراد موافي 
 جرةع يـو ا ةد الماضي. 5الميمةة و

الش راكي، إف قرار الرقيس مريي هو أمر عبد الغ ار شكر، وكيؿ مؤييي ةزب ال ةالؼ الشعبي ا .قاؿ دو 
، خاصة مف رقيس جهاز "رفق"طبيعي لةجـ ال قصير والخ اؽ الواضق الذي  ـ كش   في مذبةة 

المخابرات العامة، الذي صرح بعد العممية بإن  كانت لدي  معمومات عف  هديدات إرهابية، فمف الطبيعي أف 
 ي ـ  يريق هؤال  القادة.

قرارات عاجمة   بعها ييايات جديدة "رياف، القاقـ بإعماؿ رقيس ةزب الةرية والعدالة، عصاـ الع .وقاؿ د
 ."برؤية وطنية ليينا  وأهمها، وفميطيف وشعبها

يعع  ،موافي، أف الموا  أةمد مصط ع ،القاهرةنقاًل عف مرايمها في  9/4/1021الحياة، لندن، وجا  في 
إلع ن ي اال هامات لالي خبارات بال قصير. وأكد أف  ،الريميةفي بياف نقم   وكالة أنبا  الشرؽ ا ويط 

، "جهاز االي خبارات جهاز جم' معمومات فقط، وليس جهة  ن يذية، وال  وجد لدى الجهاز مهاـ  ن يذية"
الجهاز أريؿ المعمومات ال ي لدي  في ما يخص الةادث الرهابي الذي وق' في يينا  إلع "مشيرًا إلع أف 
 ."والجهات الميؤولة صناع القرار

دير أف المي شار القانوني لمرقيس فؤاد جاد اهلل أكد أف الرقاية لـ   مؽ أية معمومات في شإف أةداث رفق، 
 ."لـ يعرض شيقًا عمع الرقيس"مشيرًا إلع أف رقيس االي خبارات 

 
 بموافقة إسرائيميةفي سيناء المصري  الجوسالح عمميات  :معاريف 88

، أدار يالح الجو المصري عمع أهداؼ في يينا ، ضد 2751رب  شريف في عاـ لممرة ا ولع منذ ة
مجموعات ميمةة عمع صمة بالمجموعة ال ي ن ذت االع دا  عمع جنود ةرس الةدود المصري قبؿ أياـ. 

إف هذ  العمميات لـ  ن ذ إال بعد أف صّدقت إيراقيؿ "ونقمت جريدة معاريؼ عف مصدر أمني مصري قول  
 ."إيراقيؿ"، انيجامًا م' ا  اقية اليالـ بيف مصر و"قاً عميها ميب

 9/4/1021األخبار، بيروت، 
 

 "كامب ديفيد"طالب بإعادة النظر في اتفاقية ت نيالمسمماإلخوان جماعة  87
ان قدت جماعة الخواف الميمميف مف وص  هـ : مةمد شعباف ،ييري مةمد - القاهرة، العريش )مصر(

، ومنها ةادثة الةدود "الخواف"ف أف ينيبوا كؿ مصاقب مصر بؿ مصاقب العالـ لػالذيف يريدو  "الم  ريف"بػ
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إف هناؾ مف ينيع أف )الخواف( ي  دوف " :مةمود دزالف .ا خيرة، وقاؿ الم ةدث الريمي بايـ الجماعة د
ا  طهيرا له 2726مصر بإرواةهـ وأبناقهـ، وليس ذلؾ فةيب بؿ أيضا ي  دوف فميطيف كما ةدث في عاـ 

 ."مف الصهاينة وةماية لألمف القومي المصري
 وطالب بياف صدر عف جماعة الخواف أمس بثعادة النظر في ا  اقية اليالـ المصرية اليراقيمية.

 9/4/1021الشرق األوسط، لندن، 
 

 سيناء هجومؤكد براءة حماس والجهاد والمقاومة من يبإصدار بيان  يطالبالمصري حزب العمل  86
لقا  الرقيس مةمد مريع م' رؤيا   يةييف، رقيس ةزب العمؿ، ف يطالب مجد: إيماعيؿ رفعت

دخاؿ /6/ الثالثا  يوـا ةزاب،  عدد مف قوات الشرطة  أي، بممارية مصر ليياد ها عمع أرضها وا 
، وأف ي ـ ذلؾ بدوف   اوض أو المصريوالجيش إلع يينا  لضماف ة ظ ا مف فيها وصونا لدما  الشعب 

 هذا الشإف معنا  أننا دولة مة مة. في "إيراقيؿػ"،  ف الرجوع ل"راقيؿإي"اي قذاف 
، وهو ما يجب أف   بع  إجرا ات يينا  ةادث في إيراقيميوأضاؼ ةييف: كؿ المالبيات  شير إلع دور 

بثبالغ المخابرات العامة المصرية بالجهة  "إيراقيؿ"ظؿ معمومات منشورة عف قياـ  فيال ةقيؽ خاصة 
 هيظؿ مؤشرات أخرى وا هـ مف كؿ ذلؾ أف إيراقيؿ  فيلمعممية قبؿ وقوعها بياعات، وأيضًا المن ذة 

 المي  يد الوةيد مف هذ  العممية.
 يوطالب رقيس ةزب العمؿ رقاية الدولة أو وزارة الداخمية بثصدار بياف واضق ي ضمف المعمومات ال 

دزة مف هذ  الجريمة ليكات هذ   فيقاومة فصاقؿ الم ي ؤكد برا ة ةماس والجهاد وباق ي وفرت وال 
ةيف أف  ي ةرض الناس ضد دزة وال ميطينييف، ف يبعض وياقؿ العالـ ال  يالةممة الميعورة ف

 المعمومات الم وفرة ة ع اآلف  شير إلع أف المن ذيف مصريوف.
 4/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 

 
 "اتحاد عمماء المسممين" يندد بهجوم سيناء 84

اال ةاد العالمي لعمما  الميمميف بالهجـو الذي اي هدؼ الجنود المصرييف في شماؿ يينا ، ميا  ا ةد  ندد
وقدـ اال ةاد عزا   إلع  الماضي، ووص   بإن  عمؿ "إجرامي إرهابي"، واع بر  مف آثار النظاـ اليابؽ.

 لويطي المع دؿ بيف الشباب".الشعب المصري وطالب بالعمؿ عمع "اج ثاث ال كر الرهابي، ونشر المنهج ا
وأعرب ال ةاد العالمي لعمما  الميمميف في بياف ل  عف "بالغ ةزن  لنبإ اي شهاد عدد مف الجنود المصرييف 

وطالب اال ةاد بإف ال  كوف لهذ   الثغور المواجهة لمدولة الصهيونية". إةدىوهو يؤدوف واجبهـ بشرؼ عند 
ال ميطينية، وعمع دمؽ المعبر ولـ يي بعد أف يكوف أةد  -المصرية  الةادثة المؤلمة آثار عمع العالقات

 أهداؼ هذ  الجريمة النيؿ مف العالقة الجيدة الجديدة ال ي  ةققت قريبًا، كما قاؿ البياف. 
 4/4/1021موقع فمسطين أون الين، 

 
 تدمير أنفاق رفح البعيدة عن الكتل السكنية  ييبدأ ف المصريالجيش  :اليوم السابع 89

 يقالت مصادر أمنية ومةمية برفق ميا  أمس إف قوات الجيش قررت البد  ف: عبد الةميـ يالـ -رفق 
البعيدة عف الك ؿ اليكنية وبوابة صالح الديف صباح  المصريإدالؽ و دمير ف ةات ا ن اؽ مف الجانب 

مت لمةدود جاهزة لمبد  وص ال يأضافت المصادر إف المعدات و  بعد إنها  كافة االي عدادات. الخميس اليوـ
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مف أصةاب ا ن اؽ، ةيث قاـ  ، خاصة أف هناؾ  جاوبا كبيراً يهدـ ا ن اؽ شماؿ معبر رفق البر  في
 .المصريبعضهـ بثدالؽ ا ن اؽ بالةجارة والرماؿ مف الجانب 

 9/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 
 

 االستنفار عمى الحدود وتعمن المصري تدعم تحركات الجيش حماسالحرية والعدالة: حزب  80
، (فيس بوؾ) االج ماعيعمع موق' ال واصؿ  المصري الةرية والعدالةةزب قالت ص ةة : أةمد مصط ع

دزة وةركة ةماس قد دفعت ب عزيزات أمنية ضخمة جرى نشرها عمع طوؿ  يإف اليمطة ال ميطينية ف
 قوـ القوات المصرية  ال يبية إمدادات لممجموعات الرها أي، لمن' وصوؿ المصريالةدود م' الجانب 

وقالت الص ةة بإف ةكومة ةماس  دعـ  ةركات  .6/6 بعممية عيكرية وايعة ضدها منذ فجر يـو ا ربعا 
عمع طوؿ الةدود م' مصر و إمينها لمن'  ييينا  و عمف ةالة االي ن ار ا من يف المصريالجيش 

ةباط أ ياة ماالت دخوؿ أو خروج أ  هريب أيمةة إلع داخؿ مصر.مةاوالت ل  يشخص، وا 
 4/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 

 
 الصهيونية في هجوم سيناء واضحة األياديالهمباوي: كمال  82

 ،كماؿ الهمباوي أف الخاير ا كبر مف هجوـ يينا  الرهابي .أكد القيادي اليالمي المصري د :القاهرة
ةماس، ورأى أف ذلؾ أكبر دليؿ عمع أف هو قطاع دزة وةركة  ،جنديا مصريا 24الذي أودى بةياة 

قدس برس  وكالةوأوضق الهمباوي في  صريةات ل "ا يادي الصهيونية هي مف  قؼ خم  " بةيب  قدير .
وأكد الهمباوي أف  في هجوـ يينا  واضةة لكؿ ذي بصيرة. "إيراقيؿ"أف الدالقؿ الواقعية والييايية لضموع 

ر ف ق معبر رفق "ذلؾ أف ا مر ي عمؽ بالمجمس العيكري وبوزير الرقيس المصري مةمد مريي ال يممؾ قرا
الدفاع، عمع اع بار أف الذيف  ـ اي هدافهـ في يينا  هـ مف جنود، لكف في كؿ ا ةواؿ ال أع قد أف 
الشعب المصري وقوا  الةية ال ي لـ  قبؿ بةصار دزة و جويعها في عهد النظاـ المخموع ي قبؿ بذلؾ 

 اآلف".

 4/4/1021قدس برس، 
 

 هجوم سيناءوفمسطيني يشتبه بتورطهما في  كندي ىالقبض عم :األهرام 81
مواطف كندي يةمؿ  عألقت أجهزة ا مف بشماؿ يينا  القبض عم أةمد يميـ وةينا  الشريؼ: -العريش 

 هوية مصرية بايـ أةد المواطنيف في أةد ا كمنة ويةمؿ مع  كاميرا  صوير فو ودرافي
لجير  ىصور أخر  عبالضافة إل ،مف الصور الخاصة بمدرعات الجيش المصريمجموعة  ع ة وي عم

فميطيني مف قطاع دزة  عكما  ـ القبض عم اليويس،اليالـ الواصؿ بيف ض  ي المجري المالةي لقناة 
البالد عبر ا ن اؽ ويجري ال ةقيؽ م'  عالشقؽ اليكنية بالعريش بعد  يمم  إل بثةدىيرجق أن   اجر أيمةة 

  ورطهما في ةادث رفق مف عدم . ىبوطيف لمعرفة مدالمض
 9/4/1021األهرام، القاهرة، 

 
 سيناء هجوم في "إسرائيل"% من القراء يعتقدون بضموع 76 :استطالع اليوم السابع 83



 
 
 

 

 

           16ص                                    1844العدد:                9/4/1021 الخميس التاريخ:

الةادث  فييؤاؿ بعنواف "هؿ  ع قد ضموع إيراقيؿ  ياليوـ الياب' جا  فموق' قاـ ب   لمرأياي طالع  في
% منهـ 11871% مف القرا  بػ"نعـ"، بينما صو ت نيبة 44831دود رفق؟"، صو ت نيبة عمع ة الجرامي

 % بال صويت.0833بػ"ال"، ولـ  ه ـ نيبة 
 4/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 

 
 : والدتي ليست فمسطينيةالمصريرئيس الوزراء  88

   وأنها  ن مي  صوؿ ان شرت بشإف جنيية والد يهشاـ قنديؿ، الشاقعات ال  .ن ع دي: مةمد الجال
: "يشرفن يفميطينية. وقاؿ ف دولة  يمف أ يأف  كوف والد  يو يعدن يمؤ مر صة ي بمجمس الوزرا  اليـو
مف المنصورة  يمف منيا البدو  ي، وزوج يمصرية أهمها مف منطقة الوراؽ مف عاقمة هند يشقيقة لكف والد 

 ".يوأبع مصر 
 4/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 

 
 بة برلمانية بالتحقيق في استضافة فضائية مصرية لمحمل إسرائيميمطال 88

طالب مجمس الشورى المصري )الغرفة الثانية لمبرلماف( وزير العالـ صالح عبد المقصود،  القاهرة:
لمةمؿ ييايي إيراقيمي لقرا ة و ةميؿ أةداث يينا   "النيؿ لألخبار"بضرورة ال ةقيؽ في اي ضافة مةطة 

 ا خيرة.
 
 
 

، وهو ما وكانت المةطة ال ابعة ال ةاد الذاعة وال م زيوف قد اي ضافت المةمؿ اليراقيمي إياف عميما ها  ياً 
مف نقابة  وصؼ بإن   طبي' إعالمي ي ناقض م' مواقؼ الوزير عبد المقصود الرافضة لم طبي'، كون  قادماً 

 الصةافييف وجماعة الخواف الميمميف والمذيف يرفضاف ال طبي'.
 9/4/1021الخميج، الشارقة، 

 
 إسرائيميًا ساخرًا لمرسي وحماس كاريكاتيراً يديعوت أحرونوت تنشر  87

مةمد مريع،  المصرينشرت جريدة يديعوت أةرونوت اليراقيمية كاريكا يرًا ياخرًا لمرقيس : مةمود مةيع
مك وب عميها بالعبرية  معصوب الرأس بقطعة قماش وهو يقود "بمدوزر"، ويةمؿ ب  الرماؿ، ويدفف ب  رجالً 

وعمؽ  مدينة رفق. فيإشارة إلع  و ر ا مور بيف مصر والةركة بعد العممية الرهابية ا خيرة  فيةماس، 
 فييينا "، كما يظهر  فيال ةرؾ ضد الرهاب  في "مصر بدأت أخيراً  رياـ الكاريكا ير جع ميراد قاقالً 

إشارة إلع  في وب عمع أةدهما يينا  واآلخر دزة، الصورة عمود وب  الف  اف ال جاهيف م عاكييف مك
  عارض المصالق بعد العممية ا خيرة.

 4/4/1021اليوم السابع، القاهرة، 
 

 األقصىالمسجد يسيسكو تدعو إلى مواجهة المخططات الصهيونية إلزالة منظمة اال 86
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ا عضا  والمج م' الدولي إلع  الدوؿ (إييييكو)دعت المنظمة اليالمية لم ربية والعموـ والثقافة  :الرباط
 واجهة المخططات الصهيونية الجرامية الهادفة إلع إزالة الميجد ا قصع المبارؾ مف مكان .

اليميني الم طرؼ اري   اليراقيمي أف  صريةات الناقب 6|6ورأت "الييييكو" في بياف لها يوـ ا ربعا  
الميجد ا قصع دوف هدم ، ونقم  إلع مكاف أخر ليةؿ يجب إزالة "الداد في الكنييت ال ي قاؿ فيها إن  

" صريةات خطيرة لمغاية، ووص  ها، بإنها  مثؿ  ةريضال خطيرًا عمع القياـ بعمؿ  "مةم  الهيكؿ المزعوـ
جرامي".  إرهابي وا 

ؾ كما نددت الييييكو بالقرار الذي ا خذ   بمدية القدس االة اللية باع بار ياةات الميجد ا قصع المبار 
)ياةات عامة(. وذكرت في بيانها أف يمطات االة الؿ اليراقيمية  قوـ بزيادة و يرة الة ر أي ؿ الميجد 
ا قصع وفي مةيط  وفي المواق' القريبة من  في بمدة يمواف. وأوضةت المنظمة اليالمية لم ربية والعمـو 

قـ وي ي' ةجمها. ودعت الييييكو والثقافة أف ا خطار ال ي  هدد الميجد ا قصع المبارؾ بدأت    ا
ال ةرؾ عمع الصعيد الدولي لم نديد بالمماريات الصهيونية الخطيرة ضد الميجد  إلعالدوؿ ا عضا  

 ا قصع المبارؾ والعمؿ عمع ةماي   والدفاع عن .
 4/4/1021المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ادمؤتمر دولي لألسرى نهاية العام في بغد :جامعة العربيةال 84

أعمنت جامعة الدوؿ العربية أف العراؽ ييي ضيؼ المؤ مر الدولي لأليرى ال ميطينييف والعرب في  القاهرة:
يجوف االة الؿ نهاية الينة. و عقد المجنة ال ةضيرية لممؤ مر اج ماعًا اليوـ في مقر الجامعة، برقاية 

 لجامعة.مندوب الكويت الداقـ، وبمشاركة العراؽ وفميطيف وا ردف ومصر وا
ومف جه  ، أشار ا ميف العاـ المياعد لشؤوف فميطيف وا راضي العربية المة مة، مةمد صبيق، إلع أف 

، الف ًا إلع "العراؽ أبمغ الجامعة العربية أن  ييي ضيؼ هذا المؤ مر باع بار  الرقيس الةالي لمقمة العربية"
 ."يرىقطاع فميطيف ييي عرض ورقة أماـ المؤ مر ةوؿ وض' ا "أف 

 9/4/1021الخميج، الشارقة، 
 

 لبنان مساعدات إيرانية لفمسطينيي 89
انطمقت قافمة المياعدات ال ي قدم ها إيراف لمنايبة شهر رمضاف  بنا  المخيمات ال ميطينية في لبناف، 
و  ضمف ةصصًا دذاقية. وأعطع الي ير اليراني دضن ر ركف أبادي إشارة االنطالؽ مف أماـ الي ارة 

رانية في بقر ةيف، مؤكدًا أف إيراف، لمنايبة يـو القدس العالمي،  جدد وقوفها إلع جانب الشعب الي
 ال ميطيني ومقاوم   البطمة.

 9/4/1021األخبار، بيروت، 
 

 تخترق مجالها الجوي نحو إيران إسرائيميةأي طائرة  بإسقاطالسعودية تهدد  :يديعوت أحرونوت 70
موقعها عمع الشبكة، اليوـ الخميس، إف المممكة العربية اليعودية هددت في  قالت جريدة يديعوت أةرونوت

 بثيقاط الطاقرات اليراقيمية إذا ما اخ رقت ا خيرة ا راضي اليعودية في طريقها إلع ضرب إيراف.
وكش ت الجريدة عف أف اليعودية نقمت ريالة واضةة بهذا الخصوص خالؿ ا يابي' ا خيرة، إلع ةكومة 

عبر الواليات الم ةدة ا مريكية. وبةيب الجريدة فقد اع برت مصادر إيراقيمية، الريالة اليعودية  "ؿإيراقي"
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 "إيراقيؿ"بهذا الخصوص جز  مف الضغوط ا مريكية عمع ةكومة ن نياهو ضمف مةاوالت إدارة أوباما من' 
 مف شف هجوـ ضد إيراف دوف  نييؽ أو موافقة مف الواليات الم ةدة.

 9/4/1021، 84 موقع عرب
 

 معهد سويسري يطمب ضمانات لمتحقيق في وفاة عرفات 72
قاؿ : مةمد عبد العاؿ ،مةمد اليماني ،عمي صوافطة ، وـ مايمز، نوا  براوننج -راـ اهلل  ،جنيؼ ،راـ اهلل

م ةدث بايـ معهد يوييري إف المعهد لف يياعد في ال ةقيؽ في وفاة الزعيـ ال ميطيني ياير عرفات عاـ 
 إال إذا  مقع ضمانات بإف ن اقج  لف  ي خدـ  دراض ييايية. 1002

وكانت لجنة  ةقؽ في وفاة الرقيس ال ميطيني طمبت مف المعهد اليوييري لم يزيا  الشعاعية فةص رفا  . 
وكاف المعهد قد عثر عمع آثار  ةد نظاقر البولونيوـ القا مة عمع مالبس عرفات ال ي قدم ها أرمم   ل يمـ 

 ي في قناة الجزيرة ال م زيونية.وثاقق
وقاؿ داريي كريي ف الم ةدث بايـ المعهد ردا عمع يؤاؿ لروي رز في ريالة عبر البريد االلك روني 

وقاؿ كريي ف  "وجهت اليمطة ال ميطينية الدعوة لنا ونةف ندرس ةاليا أنيب وييمة لالي جابة لهذا الطمب."
 .ف االي قالؿ والمصداقية والش افية مف أي  ورط""في الوقت ن ي  اه مامنا الرقييي هو ضما

وقاؿ  وفيؽ الطيراوي رقيس لجنة ال ةقيؽ ال ميطينية في وفاة عرفات لمصة ييف إف المعهد اليوييري طمب 
 ضمانات قبؿ القدـو إلع راـ اهلل ولـ يكشؼ عف مضموف هذ  الضمانات.

 9/4/1021وكالة رويترز، 
 

 المرحمة هذ  ري طائرات بال طيار من صناعة إسرائيمية فيوزارة الدفاع الروسية: لن نشت 71
، أف وزارة 6/6 أعمف الناقب ا وؿ لوزير الدفاع الرويي الكيندر يوخوروكوؼ لمصة ييف، يوـ ا ربعا 

الدفاع الرويية لف  ش ري طاقرات أو وما يكية موجهة عف بعد بدوف طيار مف صن' إيراقيمي، في ا عواـ 
لع أف الوزارة ي قرر الميإلة الم عمقة باي يراد الطاقرات اليراقيمية بعد أف   يمـ الطاقرات وأشار إ القادمة.

 ال ي طمب ها مف مصن' يق' في مدينة يكا يرينبورغ الرويية.
 ويلن ظر أف ين هي هذا المصن' مف إن اج الطاقرات ال ي طمب ها وزارة الدفاع بعد ثالثة أعواـ.

لجنة ال صني' العيكري ال ابعة لمةكومة الرويية، يوري بورييوؼ، قد صرح في وكاف الناقب ا وؿ لرقيس 
ال ي ضمف شرا  طاقرات بدوف  1021وقت يابؽ بإف برنامج المش ريات الدفاعية العيكرية لروييا لعاـ 

 ."إيراقيؿ"طيار مف 
طاقرة بدوف طيار  12وأ ت  صريةا    عقيبا عمع أنبا   رددت عف أف روييا  ي عد ل وقي' ص قة لشرا  

 ."إيراقيؿ"مميوف دوالر م'  31بقيمة إجمالية قدرها 
 4/4/1021(، نوفوستيموسكو )وكالة أنباء 

 
 سرائيمية بشنن إيراناإلمعمومات الحذر من االعتماد عمى ي" .إيه.آي.سيفي " مسؤول سابق 73

 ميركية مف االع ماد ةذر مةمموف وميؤولوف ةاليوف ويابقوف في االي خبارات ا :مةمد دلبق -واشنطف 
بشإف إيراف. وقاؿ الميؤوؿ اليابؽ في وكالة االي خبارات المركزية  اليراقيميةعمع المعمومات االي خبار ية 

 اليرانيقد  قـو بنقؿ معمومات مغموطة بشإف الممؼ  "إيراقيؿ"ا ميركية )يي آي إي ( راي ماكغ رف إف 
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قد  قـو بالضغط عمع  "إيراقيؿ"وجي  ضربة ليراف، مشيرًا إلع أف كجز  مف ةمم ها لدف' الواليات الم ةدة ل 
 باراؾ أوباما لمهاجمة طهراف في مقابؿ دعـ ةمم   االن خابية الرقايية. ا ميركيالرقيس 

 -ا ميركية ةوؿ العالقات  10/5/1021وقاؿ ماكغ رف في مقاؿ نشر  في جريدة بم يمور صف يوـ 
 اليراقيميةوؿ ما إذا كاف رقيس الوزرا   اليؤاؿ الرقييي يدور ةالياً  إف، رانياليبشإف الممؼ  اليراقيمية

ب  أوباما خالؿ ةمم   االن خابية بإف  أدلع الذيباراؾ فيرا الخطاب  إيهودبنياميف ن نياهو ووزير الدفاع 
 ، عمع أن  دعوة م  وةة لشف الةرب ضد إيراف.ل رهابإيراف دولة راعية 

 4/4/1021، القدس، القدس
 

 سنة عمى الغزو 11اقتصاد الكويت بعد  78
، 2770الة الؿ القوات العراقية الكويت عاـ  11صادفت الخميس الماضي الذكرى الػ : عامر ذياب ال ميمي

عمػػع الميػػ وى االق صػػادي،  يػػ دعي طػػرح  2772لكػػف مراجعػػة مػػا جػػرى بعػػد ال ةريػػر نهايػػة شػػباط )فبرايػػر( 
ة الؿ مة زة ل طوي' المكانات الماديػة والبشػرية لبنػا  اق صػاد قػادر عمػع اليؤاؿ اآل ي: هؿ كانت  جربة اال

النمو الم وازف و نوي' مصادر اليرادات؟ يظؿ العنصر البشري أهـ عنصر في أي اق صاد فهو ييػ طي' أف 
الػبالد ي عامؿ م' المكانات المادية والطبيعية ويدير عناصر العمؿ وال نمية. والكوي يوف الذيف صمدوا داخؿ 
 400خالؿ ف رة االة الؿ، وأولقػؾ الػذيف عػادوا مػف المنػافي االخ ياريػة والجباريػة بعػد ال ةريػر، لػـ ي جػاوزوا 

ألؼ شخص آنذاؾ، وشػكموا دالبيػة يػكانية فػي الػبالد نظػرًا إلػع مغػادرة دالبيػة الوافػديف أثنػا  االةػ الؿ الػذي 
 اي مر يبعة شهور.

ؾ الةقبػػة أفضػػؿ الوافػػديف العػػرب وا جانػػب، ولػػـ ي يػػف  لمعديػػد مػػنهـ وال شػػؾ فػػي أف الكويػػت فقػػدت خػػالؿ  مػػ
العػػودة إلػػع  يػػباب خاصػػة أو لعوامػػؿ ييايػػية. فغالبيػػة ال ميػػطينييف الػػذيف كػػانوا يمثمػػوف مجموعػػة يػػكانية 
م جانية ي م ' أفرادها بثمكانات مهنية ومي ويات  عميمية جيػدة وعممػوا فػي يػمؾ ال ػدريس والدارة الةكوميػة 

الرعايػػة الصػػةية وفػػي منشػػآت القطػػاع الخػػاص، لػػـ ي مكنػػوا مػػف العػػودة، نظػػرًا إلػػع الموقػػؼ الريػػمي لمنظمػػة و 
ل ةرير ال ميطينية المياند لصداـ ةييف. وعند إنجاز ال ةرير، ف ةت الكويت باب اي قداـ العماؿ الوافديف، 

لمهارات والقدرات المهنية مػف الػذيف خصوصًا مف البمداف اآلييوية. لكف العماؿ الجدد كانوا أقؿ مي وى في ا
دادروا، إذ عمؿ معظمهـ في مهف هامشية ال   طمب مي ويات  عميمية عالية مثػؿ العمػؿ المنزلػي والنظافػة، 

 إلع جانب العمؿ اليومي كما في النشا ات.
ي مهف ويقد ر عدد الكوي ييف الذيف صمدوا داخؿ الكويت بإكثر مف رب' مميوف شخص، عمؿ كثيروف منهـ ف

ونشاطات أيايية، لـ يكػف كثيػروف مػنهـ ميػ عديف لمماريػ ها فػي ظػروؼ طبيعيػة، وذلػؾ لموفػا  باة ياجػات 
المواطنيف المرابطيف في البالد. وأجػاد كثيػروف ال عامػؿ وال  اعػؿ مػ' الظػروؼ الصػعبة وديػاب الوافػديف. بيػد 

خ مؼ ا عماؿ والنشػاطات، وعػادت ا مػور أف  مؾ ال جربة لـ يي   د منها ل عزيز دور العماؿ المةمييف في م
 وبيرعة قيايية إلع ما كانت عمي  قبؿ االة الؿ إذ اع ِمد عمع العماؿ الوافديف مف عرب وأجانب.

وال شؾ في أف الةكومة لـ  بادر إلع إطالؽ ييايات مةددة ل طوير دور العماؿ المةميػيف أو  إهيػؿ النظػاـ 
د، ولػذلؾ  كػرس اال كػاؿ عمػع الوافػديف ة ػع بمػغ عػددهـ الجمػالي فػي ال عميمي لن ػاج عمػاؿ مهػرة فػي الػبال

 282مميػوف شػخص، فػي مقابػؿ  181في المقػة مػف إجمػالي اليػكاف البػالغ  45مميوف وافد يمثموف  181البالد 
فػػػي المقػػػة مػػػف إجمػػػالي قػػػوة العمػػػؿ. وظػػػؿ  62مميػػػوف كػػػوي ي. وا هػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف العمػػػاؿ الوافػػػديف يمثمػػػوف 

 مموف لةياب الةكومة ومؤييات القطاع العاـ، والقميؿ منهـ يعمؿ في القطاع الخاص.الكوي يوف يع
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ودنػػي عػػف البيػػاف أف  شػػغيؿ العمػػاؿ المةميػػيف فػػي هػػذا الشػػكؿ المشػػو  لػػف يػػؤدي إلػػع  ةقيػػؽ  نميػػة ميػػ دامة 
وير وميػ قرة. أمػا الهيكػؿ االق صػادي فمػـ ي غيػر فػػي شػكؿ منايػب. وطػرح الميػؤولوف والييايػيوف ميػإلة  طػػ

القطاع الخاص خالؿ العقديف الماضييف واع مػدوا قانونػًا لم خصػيص وقانونػًا لاليػ ثمار ا جنبػي فػي الػبالد، 
لكف ما  ةقؽ عمع أرض الواق' كاف م واضعًا. ويمكف القوؿ إف الةكومة باعت مياهمات وممكيػات لهػا فػي 

الةكومػة أصػولها وأيػهمها إثػر  العديد مف الشػركات فػي مخ مػؼ القطاعػات، خصوصػًا الشػركات ال ػي اق نػت
، لكػػف عمميػػات ال خصػػيص هػػذ  لػػـ  كػػف كافيػػة لنجػػاز  ةػػوؿ اق صػػادي هيكمػػي فػػي 2761أزمػػة المنػػاخ عػػاـ 

 البالد.
ومعموـ أف قطاع الن ط ممموؾ بالكامؿ لمدولة، ولـ   مق مةاوالت ل طوير ةقوؿ الشماؿ بال عاوف م' شركات 

رابعة  يباب ييايية. ويِمق لمقطاع الخاص المةمي وا جنبي أف ن طية عالمية، و عطؿ مشروع المص اة ال
دارة،  يشارؾ في الصناعات الب روكيماوية. أما أعماؿ المرافؽ والخػدمات فػال  ػزاؿ مةصػورة بالدولػة، ممكيػة وا 

ة. وهػي  قػػد ـ إلػػع الميػػ همكيف والميػ  يديف بموجػػب معػػايير الرعايػػة والػػدعـ فػال  ةّصػػؿ الدولػػة ال كم ػػة الةقيقيػػ
ذا كػػاف لبػػرامج ال خصػػيص أف  كػػوف ذات  ػػإثير وأهميػػة ي  ػػر ض  خصػػيص المرافػػؽ عمػػع أيػػس اق صػػادية  وا 
  ؤهمها لمواجهة الزيادة في الطمب خالؿ الينوات المقبمة، وبشروط  ؤدي إلع االر قا  بالجودة وةماية البيقة.

بميػوف دوالر عمػع إيرادا هػا  100بنةػو و ع مد الكويت في  ةقيؽ نا جها المةمي الجمػالي المقػّدر هػذا العػاـ 
باليػػيف دوالر(.  204بميػػوف دينػػار كػػوي ي ) 10اليػػيادية مػػف مبيعػػات الػػن ط. و قػػد ر إيػػرادات الػػن ط بػػإكثر مػػف 

بميػػوف  10ويع مػػد الن ػػاؽ العػػاـ عمػػع  مػػؾ اليػػرادات بنيػػبة عاليػػة إذ يبمػػغ إجمػػالي الن ػػاؽ العػػاـ مػػا يقػػارب 
عالية. وال شؾ في أف االل زامات االج ماعية ال ي  زايدت خالؿ الينوات ا خيرة،  دينار، وينمو بو يرة ينوية

خصوصًا منذ  ةرير البالد، وكذلؾ النمو اليػكاني الم يػارع لممػواطنيف، يػ ؤدي إلػع ار  ػاع ميػ وى الن ػاؽ 
 يعي الراهف.العاـ بما يعني ضرورة  إميف إيرادات منايبة لمقابم  ، إذا اي مرت الدولة عمع نهجها الر 

ويطرح البعض أف الكويت قادرة عمع مواجهة ال زامات الن اؽ العاـ عف طريؽ زيادة الن اج مف الػن ط فهػي 
مميوف برميؿ يوميًا، يمكف رفعها إلع أكثر مف ثالثة مالييف باع ماد خطط ال ويػ' المق رةػة.  185 ن ج نةو 

بميػوف دوالر يمكػػف أف  100ي الخػػارج   ػيض عمػػع ويضػيؼ هػؤال  أف الكويػػت  ممػؾ أصػػواًل ةقيقيػة وماليػػة فػ
 در عاقدات ينوية منايبة إذا أةِيف  وظي ها. لكف هؿ يمكف االع مػاد عمػع الػن ط وااليػ ثمار ا جنبػي مػف 
دوف ال إثر بعوامؿ االق صاد العالمي، ومف دوف  طوير اق صػاد وطنػي م نػوع المػوارد يع مػد عمػع المكانػات 

يػػنة، مػػف  ةديػػد  11اع الخػػاص؟ أكيػػد أف الكػػوي ييف لػػـ ي مكنػػوا، منػػذ ال ةريػػر قبػػؿ الوطنيػػة ويعػػزز دور القطػػ
 إي را يجية اق صادية واقعية  عزز قدر هـ عمع  وظيؼ الموارد والمكانات ل عزيز ال نمية المي دامة.

 9/4/1021، الحياة، لندن
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ةالػة المػػوا   يري د. مةمػد مريػػقػرر الػرقيس المصػػ  عيػيف المػوا  مةمػػد اةمػد زكػػي قاقػدا لمةػرس الجهػػوري، وا 

مػػراد مػػوافع مػػدير جهػػاز المخػػابرات العامػػة لممعػػاش بػػد ا مػػف الربعػػا ، و عيػػيف مةمػػد رافػػت عبدالواةػػد قػػاقـ 
 باعماؿ رقيس المخابرات بدال من .

ميػة بثةػداث  غييػرات فػي قطػاع االمػف االمركػزي. إقالة مةافظ شماؿ يينا ، وطالب وزير الداخ يوأعمف مري
واصػػػدر الػػػوزير عػػػد  قػػػرارت ب عيػػػيف ماجػػػد مصػػػط ي نػػػوح ميػػػاعدا لػػػوزير الداخميػػػة، و عيػػػيف ايػػػامة الصػػػغير 

 مياعدا لموزير لقطاع القاهر .
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كمػػػا أعمػػػف د. يايػػػر عمػػػع الم ةػػػدث بايػػػـ الرقايػػػة اف مريػػػي أصػػػدر  عميمػػػات ب عيػػػيف قاقػػػد جديػػػد لمشػػػرطة 
  العيكري .

هذ  القرارات ا خذت عمع خم ية الهجػـو الرهػابي الػذي ن ػذ فػي يػينا ، وال وضػع ال ػي عمػت جنػازة الشػهدا  
الػػذيف يػػقطوا جراقػػ ، مػػا ةػػاؿ دوف مشػػاركة الػػرقيس فػػي ال شػػيي'، والع ػػدا  عمػػع رقػػيس الػػوزرا  وديػػر  مػػف 

، عصر الربعػا  دػادر كبػار وفي ال  اصيؿ المشيعيف، دوف  دخؿ الشرطة العيكرية، أو الةرس الجمهوري.
قيػػادات الدولػػة قصػػر اال ةاديػػة.. فػػي الػػداخؿ كػػاف اج مػػاع هػػو ا وؿ لمجمػػس الػػدفاع الػػوطني، الػػذي شػػكم  

رقػػيس الػػوزرا ، ووزيػػر الػػدفاع ةيػػيف  -المجمػػس العيػػكري فػػي يونيػػو الماضػػي.. خػػرج الػػدك ور هشػػاـ قنػػديؿ
ميػػػة أةمػػػد جمػػػاؿ الػػػديفل وقػػػادة أفػػػرع القػػػوات طنطػػػاوي، ورقػػػيس ا ركػػػاف ال ريػػػؽ يػػػامي عنػػػاف، ووزيػػػر الداخ

الميمةة، بعد أف ناقشوا عمع مدار ياعات الوض' في يػينا  فػي أعقػاب ليمػة شػهدت  ػدخالت عيػكرية فػي 
 شماؿ المنطقة.

رقػيس جهػاز المخػابرات العامػةل لم قاعػد الجبػاري و عيػيف المػوا   -وكاف القػرار ا بػرز هػو إةالػة مػراد مػوافي
 ا بإعماؿ رقيس الجهاز.رأفت شةا ة قاقمً 

كاف يشغؿ منصب وكيؿ جهاز المخابرات، وأدار م اوضات الفراج عف الجندي اليراقيمي جمعاد « شةا ة»
شاليطل وقد بمغ يف المعاش فػي أديػطس مػف العػاـ الماضػي، وأصػدر المشػير ةينهػا قػراًرا بمػد خدم ػ  لمػدة 

رة مؤق ةل لةيف  عييف نادر ا عصر القيادة ا هـ في عاـ آخر. ولـ  كشؼ الرقاية إذا كاف  عييف شةا ة ل  
 الجهاز أـ أن  ييي مر في منصب  ريمًيا.

قبػػؿ يػػاعات مػػف الطاةػػة بػػ  كػػاف مػػوافي مةػػور الجػػدؿ ا هػػـ.. الرجػػؿ ايػػ دعا  مبػػارؾ فػػي نهايػػة ينػػاير مػػف 
قمػػػة  العػػػاـ الماضػػػي مػػػف عمػػػع رأس مةافظػػػة شػػػماؿ يػػػينا  ليةػػػؿ مكػػػاف ظمػػػ  وةمي ػػػ  عمػػػر يػػػميماف عمػػػع

 المخابراتل عمع وق' ثورة كانت  هز عرش .
ةدث ما ةػدث فػي رفػقل وكيمػت اال هامػات لجهػاز المخػابرات ورقييػها ل شػم  فػي رصػد العمميػةل خاصػة فػي 
مقابؿ  ةذير مف إيراقيؿ لرعاياها مف عممية إرهابية مة ممة في يينا ، فخرج موافي مدافًعا عػف ن يػ  وقػاؿ 

ال يمكػف أبػػًدا أف يشػػكؾ أةػد فػػي قػػدرة ا جهػزة ا منيػػة ويقظ هػػا »وؿ" ال ركيػػة: فػي  صػػريةات لوكالػة "ا ناضػػ
مصػػر كانػػت لػػديها معمومػػات بوقػػوع الةػػادث الجرامػػي فػػي رفػػق »ل وأضػػاؼ الرجػػؿ اليػػ يني أف «فػػي يػػينا 

 والعناصر المش ركة في ل وال ي  ؤكد أف العناصر الجرامية ال ي ار كبت الةادث مف جماعة  ك يرية من شػرة
 «.في يينا  ودزة

لكف ا خطر والذي  ـ   يير  عمع أن  اليبب الرقييي لةال   إلػع ال قاعػدل كػاف  إكيػد  أنػ  أبمػغ المعمومػات 
، فيمػا فيػر عمػع أنػ  «جهاز المخابرات لػيس جهػة ق اليػة أو  ن يذيػة»ال ي ةصؿ عميها لمجهات المعنية وأف 

' ا مػػر ضػػمف الصػػراع ال قميػػدي بػػيف جهػػاز المخػػابرات إدانػػة مباشػػرة لمجػػيشل وهػػو مػػا دفػػ' بػػالمةمميف بوضػػ
عمػع رأس الجهػاز وكػاف يػدير شػؤوف الدولػة إلػع « يػميماف»والقوات الميمةة. صراع بمػغ ذرو ػ  عنػدما كػاف 

 جانب مبارؾ.
ايػػ بعاد مػػوافي ينػػدرج  ةػػت ميػػؤوليات واخ صاصػػات رقػػيس الجمهوريػػة، باع بػػار أف المخػػابرات جهػػاز  ػػاب' 

 ينيةب كذلؾ عمع قرار  اي بعاد قاقد الةرس الجمهوري ومةافظ شماؿ يينا .لمرقاية وهو ما 
عمػػع أجنػػدة الػػرقيس »وردػػـ ةػػديث بعػػض المصػػادر عػػف أف قػػرار  غييػػر مػػوافي كػػاف معػػًدا منػػذ ف ػػرةل وكػػاف 

ل إال أف مصػػادر أخػػرى   ةػػدث عػػف أف ايػػ بعاد  جػػا  بطمػػب مػػف بػػض أعضػػا  «من ظػػًرا المةظػػة المنايػػبة
 «. قييـ موقؼ ولزيادة فعالية بعض ا جهزة»في إطار  المجمس العيكري
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هػػػذا ا مػػػر ديػػػر »ون ػػػع مصػػػدر ريػػػمي أف يكػػػوف ايػػػ بعاد مػػػوافي كػػػاف طمًبػػػا شخصػػػًيا مػػػف المشػػػيرل قػػػاقاًل: 
 «.صةيقل ولـ يرد الطمب عمع لياف المشير

ةػػداث يػػينا ل الطاةػػة بمػػدير المخػػابرات أو مةػػافظ يػػينا  قػػد   يػػر فػػي إطػػار المعاقبػػة عمػػع ال قصػػير فػػي أ
و غييػػػر قيػػػادات  ن يذيػػػة أخػػػرى قػػػد يبػػػدو مةاولػػػة ل هدقػػػة شػػػارع داضػػػب مػػػف مهانػػػة عيػػػكرية وييايػػػية، لكػػػف 
الطاةػػػة بقاقػػػد قػػػوات الشػػػرطة العيػػػكرية، المػػػوا  ةمػػػدي بػػػديف، فػػػي خم ي هػػػا   يػػػير آخػػػر. ف ػػػي مقابػػػؿ طمػػػب 

ذي كاف فػي واجهػة الصػداـ مػ' الرجؿ ال «.بديف»طمب الرقيس اي بعاد « موافي»المجمس العيكري اي بداؿ 
الم ظػػاهريف منػػذ يػػقوط مبػػارؾل وظي  ػػ  وايػػ مرار  فيهػػا هػػو يػػمطة مباشػػرة لممجمػػس العيػػكري بةكػػـ العػػالف 

 الرقيس المشير طنطاوي ب عييف قاقد جديد.«  كميؼ»الدي وري المكمؿ. وهكذا  ةدث ياير عمي عف 
شػؤوف الجػيش والقػوات الميػمةة مػف موازنػة  مكػرر( يػنص عمػع أف  كػوف 31العالف الديػ وري فػي ماد ػ  )

ال شػكيؿ القػاقـ وقػت العمػؿ بهػذا »و عيينات لمقادة فػي أيػدي المجمػس العيػكري ورقييػ . و  ةػدث المػادة عػف 
 الذي ال يضـ ةمدي بديف في عضوي  .« العالف الدي وري

الةػػرس الجمهػػوري  مصػػادر بعضػػها قريػػب مػػف الرقايػػة  ةػػدثت عػػف أف إقالػػة قاقػػد الشػػرطة العيػػكرية وقاقػػد
نجيب عبد اليالـل  يباب مر بطػة ب شػؿ  ػإميف موكػب الػرقيس وجنػازة المجنػديف شػهدا  عمميػة رفػقل وال ػي 

، بينما  عرض عدد مف الييايييف مف بينهـ رقيس «أمنية»داب الرقيس عنها  يباب وص  ها الرقاية بإنها 
قػػوات الشػػرطة المكم ػػة بال ػػإميفل ولػػـ  مػػؽ القػػبض  الػػوزرا  لمةػػاوالت اع ػػدا  لػػـ  منعهػػا الشػػرطة العيػػكرية أو

 عمع أي مف المع ديف.
ايػػ بعاد بػػديف لػػيس م عمقًػػا بشخصػػ .. ولكػػف بهػػذا الميػػ وى مػػف القػػبق »وقػػاؿ مصػػدر قريػػب مػػف الػػرقيسل إف 

الػػذي خرجػػت بػػ  الجنػػازة.. ةيػػث لػػـ يػػ مكف الػػرقيس مػػف ةضػػورها.. إنػػ  أمػػر شػػديد اليػػو  أف يضػػرب ويهػػاف 
 «.أو فارس نبيؿ مثؿ أبو ال  وحرقيس الوزرا  

 9/4/1021، المستقبل العربي
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 د.فايز أبو شمالة
مػػػػزؽ بعػػػػض الم ظػػػػاهريف المصػػػػرييف الغاضػػػػبيف عمػػػػع مق ػػػػؿ الجنػػػػود المصػػػػرييف فػػػػي رفػػػػق، مزقػػػػوا الكوفيػػػػة 

كاممػة عػف مق ػؿ الجنػود المصػرييف، ال ميطينية، وه  وا ضد فميطيف، وةمموا الشػعب ال ميػطيني الميػقولية ال
بػػؿ  جػػاوزت بعػػػض ويػػاقؿ العػػػالـ ةػػد الموضػػػوعية فػػي ال غطيػػة والنشػػػر، وعمػػدت إلػػػع ال شػػهير الػػػرخيص 
بيػػكاف قطػػاع دػػزة، واليةػػا  بػػإف المصػػرييف يكرهػػوف كػػؿ مػػا لػػ  صػػمة ب ميػػطيف، وراح الػػبعض ي ةػػدث عػػف 

 الضرب، وكؿ ذلؾ لغرض في ن س يعقوب.البد  في طرد ال ميطينييف مف العريش، واالع دا  عميهـ ب
إف كػػؿ بعيػػد عػػف اليػػاةة المصػػرية، وكػػؿ مػػف ال يعػػرؼ وجػػداف الشػػعب المصػػري، وكػػؿ مػػف لػػـ يػػدرؾ أصػػالة 
يالمهـ، يكاد أف يصدؽ ما  ردد  وياقؿ العالـ الموجهة، ويق' فريية لوياقؿ  ان ما  المصرييف لعروب هـ وا 

 ضػخـ مػف دضػب المصػرييف عمػع ال ميػطينييف، وفػي الوقػت ن يػ   العالـ اليراقيمية المعادية ال ي راةػت
راةت  قمؿ مف شإف وعي المصرييف، واي هانت بقدر هـ عمع معرفة الةقيقة، ة ػع أنهػا ايػ خ ت مػف  جمػ' 

 الشباب المصري الغاضب أماـ الي ارة اليراقيمية، واع بر   دير جدير باالن با !.
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 ة اليػػـو اليػػاب' المصػػرية لم يػػارات الهواقيػػة الالفةػػة فػػي ويػػاقؿ ويػػط هػػذا الجةػػيـ العالمػػي،  نبهػػت صػػةي
العالـ، وأرادت أف  ةيـ  ضارب المعمومات، و ةدد ةقيقة موقؼ الشػعب المصػري مػف الةػادث الجرامػي 

 في رفق، فطرةت عمع قراقها اليؤاؿ ال الي:
 هؿ  ع قد ضموع إيراقيؿ في الةادث الجرامي عمع ةدود رفق؟

مف قرا  اليـو الياب' عمع اليؤاؿ اليابؽ بكممة نعػـ. نعػـ ونةمػؿ إيػراقيؿ الميػقولية بشػكؿ  %45لقد أجاب 
 مباشر أو دير مباشر.

% مػػػف القػػػرا  عمػػػع اليػػػؤاؿ اليػػػابؽ بكممػػػة ال. ال نع قػػػد ضػػػموع إيػػػراقيؿ، وعميػػػ  نةمػػػؿ ديػػػر 11ولقػػػد أجػػػاب 
 إيراقيؿ الميقولية، ودوف  ةديد.

 ة اليػـو اليػاب' لػيعكس ةقيقػة الوجػداف المصػري، واليػيما أف صػػةي ة إف ايػ طالع الػرأي الػذي أجر ػ  صػةي
اليػػوـ اليػػاب'  عػػرؼ ن يػػها بإنهػػا  ع مػػد المصػػداقية، وعمػػؽ ال ةميػػؿ، وشػػ افية المعمومػػات، و ػػرى ن يػػها جيػػرًا 
إلػػػع قػػػارئ بػػػال ان مػػػا ات ييايػػػية أو ةزبيػػػة أو انةيػػػاز عقاقػػػدي أو مػػػذهبي أو طػػػاق ي. بمعنػػػع آخػػػرل قػػػرا  

 يمثموف مخ مؼ أطياؼ الشعب المصري.الصةي ة 
ومػػ' ا خػػذ بعػػيف االع بػػار ةجػػـ العػػالـ المعػػادي لمثػػورة المصػػرية، والمشػػو  لمقضػػية ال ميػػطينية، فػػثف نيػػبة 

 % مف الشعب المصري يمقي بثقؿ الدـ البري  عمع كاهؿ إيراقيؿ.45
% مػػف المصػػرييف 45ط، % مػػف الشػػعب المصػػري يػػرى دـ أوالد  ييػػيؿ مػػف أنيػػاب الػػذقب اليػػراقيمي فقػػ45

، 1021 قريبًا، يمثموف الصوت االن خابي الذي قاؿ نعـ في ان خابات مجمس الشػعب ال ػي جػرت مطمػ' عػاـ 
% هي النيبة الةقيقية ال ي كاف يجب أف يةصؿ عميها الرقيس المصري الدك ور مةمد 45وفي  قديري أف 

 مريي.
جػػيش الػػدعي " وفيػػؽ عكاشػػة"، إنهػػـ رجػػاؿ ال مػػوؿ، دعػػاة أمػػا أولقػػؾ الػػذيف مزقػػوا الكوفيػػة ال ميػػطينية، فػػثنهـ 

االن ػػػػالت ا منػػػػي فػػػػي مصػػػػر، إنهػػػػـ الواهمػػػػوف بػػػػالعودة إلػػػػع أيػػػػاـ ال يػػػػاد، وقهػػػػر العبػػػػاد، وال جيػػػػس لصػػػػالق 
"المويػػاد"، أولقػػؾ الم شػػككوف بػػإف أرض فميػػطيف هػػي بوابػػة مصػػر الشػػرقية لمةريػػة، والكرامػػة، وار قػػا  يػػمـ 

 ا مة العربية. الةضارة النيانية، وقيادة
 4/4/1021، فمسطين أون الين
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 هاني المصري
القػػرار اليػػراقيمي بمنػػ' دخػػوؿ وزرا  خارجيػػة أربػػ' دوؿ مػػف الوصػػوؿ إلػػع راـ اهلل، يعكػػس صػػمؼ االةػػ الؿ 

ار يلػػذّكر الجميػػ' بػػإف فميػػطيف وايػػ ه ار  باليػػمطة وبةركػػة عػػدـ االنةيػػار والمج مػػ' الػػدولي برم ػػ . فهػػذا القػػر 
مة ّمة، وأف اليمطة ال ميطينية ال يمكف أف   ةوؿ إلع دولة ذات ييادة أو أف  مارس الييادة مػف دوف إزالػة 
زالة االةػ الؿ   طمػب اع مػاد ميػار ييايػي جديػد بػدياًل ميػدف ميػار الم اوضػات الثناقيػة، عمػع  االة الؿ، وا 

 ية ولعب المجنة الرباعية دور شاهد الزور.أياس أويمو وبرعاية أميركية ان راد
في هػذا اليػياؽ، يك يػب قػرار القيػادة ال ميػطينية بال وجػ  إلػع الجمعيػة العامػة لألمػـ الم ةػدة لنيػؿ "العضػوية 
المراقبة" أهمية خاصة بالردـ مف إعالف صاقب عريقات وريػاض المػالكي بػإّف الطمػب ال ميػطيني يػيقدـ فػي 

وقيػػت الجػػرا ات العممّيػػة لم صػػويت لػػـ يقػػرر بعػػد، وبان ظػػار اج مػػاع  عقػػد  لجنػػة أيمػػوؿ المقبػػؿ، ولكػػف   15
 الم ابعة العربّية في أواقؿ شهر أيموؿ المقبؿ.
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مػػف ي ػػاب' ال صػػريةات وال ةمػػيالت والوثػػاقؽ ال ميػػطينّية يػػرى نوًعػػا مػػف ال ػػردد واالر بػػاؾ فػػي اع مػػاد الميػػار 
بادرة  هدؼ إلع وقؼ  همػيش القضػّية ال ميػطينّية، والخشػية مػف الدولي ينب' مف الصراع بيف الردبة با خاذ م
 عواقبها الييايّية واالق صادّية والديبمومايّية. 

ويظهػػػر هػػػذا ال ػػػردد فػػػي إقػػػرار ال وجػػػ ، والػػػدعوة فػػػي ن ػػػس الوقػػػت لدرايػػػ   وجػػػس نػػػبض الػػػدوؿ والمجموعػػػات 
ة ػع اآلف، لدرجػة أف القػرار ا لخػذ فػي العػاـ و  1007القميمّية والدولّية، وكإّف ا مر لـ يلشب' درايػة منػذ عػاـ 

الماضػػي باع بػػار شػػهر أيمػػوؿ منػػ  يػػقً ا زمنيتػػا نهاقًيػػا ل ن يػػذ ، بػػدليؿ  قػػديـ الطمػػب ال ميػػطيني لمةصػػوؿ عمػػع 
 العضوّية الكاممة في مجمس ا مف بعد إلقا  الخطاب ال اريخي لمرقيس "أبو مازف".

مولخػو( والجهػود العربّيػة  -اليراقيمّية )عريقات  -ات ال ميطينّية ويظهر هذا ال ردد أيًضا في اي مرار المقا 
والدولّية الرامية إلع اي قناؼ الم اوضات، وفي ظهور رأي يبدو أّف القيادة ال ميطينية  ميؿ إلع ا خاذ  ينةػو 

لػع نهاي هػا، نةو  إجيؿ طمب ال صويت عمع "الدولة المراقبة" مف بداية دورة ا مـ الم ةدة في أيموؿ المقبػؿ إ
 شريف الثاني المقبؿ الذي يصادؼ يـو ال ضامف م' الشعب ال ميطيني. والةجة ال ػي  قػؼ  17و ةديًدا في 

ورا  هذا ال إجيؿ أف االن خابات الرقايّية ا ميركّية ي عقد في الراب' مف  شريف الثاني المقبػؿ، ومػف الم ضػؿ 
  االن خابػػات،  ف مػػف شػػإف ذلػػؾ أف يػػدف' الػػرقيس بػػاراؾ عػػدـ االصػػطداـ مػػ' الدارة ا ميركّيػػة قبػػؿ نهايػػة هػػذ

 أوباما ال خاذ العقوبات ضد ال ميطينييف لزيادة فرص فوز  باالن خابات.
هذا المنطؽ إذا مّد عمع اي قام   ييقود إلع  إجيؿ آخر بةجة أن  في ةاؿ فوز أوباما يػيكوف مػف المجػدي 

ا ميركي في ف ر   الثانية يكوف أقػؿ خضػوًعا لمضػغوط  إعطاؤ  فرصة جديدة وأخيرة، عمع أياس أف الرقيس
اليراقيمّية ومجموعات الضغط المؤيدة ليراقيؿ. ما يعزز هذا االة ماؿ  يػريبات بػإف أوبامػا قػدـ وعػًدا بإنػ  
يييعع في ةال  ان خاب  مرة أخرى إلع  ةقيؽ ما فشؿ في  ةقيق  في ف رة رقاي   ا ولػع، أي ال وصػؿ إلػع 

 اليراقيمي. –ّية لمصراع ال ميطيني  يوية نهاق
وفي ةاؿ فوز ميت رومني هناؾ رهاف خاير عمع أف أوباما يمكف أف يعطػي فػي ال  ػرة ال اصػمة بػيف إجػرا  

 االن خابات و يميـ الةكـ كؿ أو جز  مما لـ يعط  لم ميطينييف أثنا  رقاي  .
الم ةػدة، ولكػػف هػػذا ال يبػرر عمػػع الطػػالؽ ال أيػ خؼ وال أدعػػو أةػًدا لاليػػ خ اؼ بخطػػوة ال وجػ  إلػػع ا مػػـ 

ال ػػردد والةالػػة االن ظارّيػػة ال ػػي  مػػر بهػػا القيػػادة ال ميػػطينّية، وال ػػي يػػ ؤدي إمػػا إلػػع عػػدـ ال وجػػ  أصػػاًل لألمػػـ 
الم ةػػدة، أو إلػػع ا خػػاذ خطػػوات وعػػدـ ايػػ كمالها كمػػا ةػػدث طػػواؿ العػػاـ الماضػػي والعػػاـ الةػػالي، بػػدليؿ مػػا 

عضػػػوّية الكاممػػػة وعػػػدـ المطالبػػػة بال صػػػويت عميػػػ  بةجػػػة عػػػدـ الةصػػػوؿ عمػػػع ةصػػػؿ فػػػي  قػػػديـ الطمػػػب لم
ا صػػوات ال يػػعة المطموبػػة، بػػالردـ مػػف أف هػػذا ال قػػدير كػػاف معروفًػػا قبػػؿ  قػػديـ الطمػػب، وهنػػاؾ مػػف طالػػب 
بال وج  إلع الجمعية العامػة ولػـ يػ ـ ا خػذ بػذلؾ، وال بال وجػ  إلػع مجمػس ا مػف والجمعّيػة العامػة فػي الوقػت 
ن يػػ ، بػػالردـ مػػف وجػػود دعػػوات مػػف الكثيػػر مػػف الػػدوؿ، ومػػف ضػػمنها ا وروبّيػػة بػػدعـ ال وجػػ  إلػػع الجمعيػػة 

 العامة.
لقد كاف خطاب الرقيس ال اريخي في ا مـ الم ةدة و قديـ الطمػب إلػع مجمػس ا مػف نهايػة ال وجػ ، بػداًل مػف 

ت الهامػة المعاكيػة، ال ػي  جمّػت بشػكؿ أف يكوف بدايػة لػ ، وال يغيػر مػف هػذ  الةقيقػة ةػدوث بعػض النجػازا
 واضق في الةصوؿ عمع العضوّية الكاممة لدولة فميطيف في اليونيكو.

إذا أردنا   يػير الييايػة ال ميػطينّية، يػنجد أنهػا ال  يػ طي' فػي وضػعها الػراهف، خصوًصػا فػي ظػؿ وصػوؿ 
المػػدمر، بػػالردـ مػػف  هديػػػدها خيارا هػػا إلػػع طريػػؽ ميػػدود وعػػدـ القناعػػة بجػػدوى ميػػارات جديػػدة، واالنقيػػاـ 

بال وج  إلع ا مـ الم ةدة، وم' إقدامها عمع بعض الخطوات العممّيػةل أف   خػذ خطػوات نوعيػة، لػذا ال  ػزاؿ 
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 راهف عمع اي قناؼ الم اوضات، و ي خدـ ال هديد بالمجو  إلع ا مـ الم ةدة، مثم  مثػؿ ال هديػد بالمصػالةة 
لنجاح جهودها الي قناؼ الم اوضات، وهذا بالضبط هو نقطة الضعؼ والمقاومة الشعبّية، ك ك يؾ لمضغط 

القا مػػة لهػػذا ال وجػػ  ال ػػي  هػػدد بػػإوخـ العواقػػب، و جعػػؿ المطػػالبيف بايػػ قناؼ الم اوضػػات عمػػع عاّل هػػا لػػديهـ 
 بعض الوجاهة وال إثير.

 قػػوـ عمػػع نقػػؿ القضػػّية  أهمّيػػة ال وجػػ  إلػػع ا مػػـ الم ةػػدة هػػو أف يكػػوف جػػزً ا مػػف إيػػ را يجّية جديػػدة شػػاممة،
ال ميػػطينّية بمخ مػػؼ جوانبهػػا، ولػػيس فقػػط الدولػػة ال ميػػطينية، إلػػع ا مػػـ الم ةػػدة ومنظما هػػا المعنّيػػةل لمعمػػؿ 
عمع  ن يذ القرارت الدولّية ذات الصمة، بةيث يكوف ذلؾ بدياًل عف الم اوضات الثناقّية العبثّية ال ي اع مدت 

لػػـ  ػػؤد إال إلػػع  عميػػؽ االةػػ الؿ، و ويػػي' االيػػ يطاف، وأيػػرلة و هويػػد خػػالؿ اليػػنوات العشػػريف الماضػػية، و 
القدس، و قطي' ا وصػاؿ، والجػدار، والةصػار، واالنقيػاـ، و همػيش القضػّية ال ميػطينّية، كمػا لػـ يةػدث مػف 

 قبؿ.
ةقًػػػا،  ف إذا لػػػـ   ػػػوفر القناعػػػة العميقػػػة لػػػدى القيػػػادة ال ميػػػطينّية بعقػػػـ خيػػػار الم اوضػػػات الثناقّيػػػة يػػػابًقا وال

ػػػر بوجػػػود فرصػػػة اليػػػ قناؼ  ال طػػػورات الم وقعػػػة عمػػػع صػػػعيد إيػػػراقيؿ والمنطقػػػة العربيػػػة والعػػػالـ كمػػػ  ال  لب ش 
م اوضات قادرة عمع ال وصؿ إلع ةؿ، وبإهميػة الميػار الػدولي البػديؿ ال يمكػف أف ييػ ر ال وجػ  إلػع ا مػـ 

لع إضاعة المزيد مف الوقت، الذي يػيؤدي إلػع الم ةدة ك ك يؾ أو باع بار  مكماًل لخيار الم اوضات يوى إ
 المزيد مف  آكؿ القضّية ال ميطينّية.

ذا يػػممنا جػػداًل أف القيػػادة ال ميػػطينّية بػػوعي أو مػػف دونػػ ، بمبػػادرة أو كػػرد فعػػؿ، قامػػت ب طبيػػؽ  هديػػدا ها،  وا 
عقوبػات ا ميركّيػة وذهبت إلع ا مـ الم ةدة، وةصػمت عمػع العضػوّية المراقبػة، فثنهػا يػ واج  بيميػمة مػف ال

دػالؽ مك ػب المنظمػة فػي واشػنطف،  واليراقيمّية ال ي ال  ق صػر عمػع وقػؼ الميػاعدات و ةويػؿ العاقػدات وا 
نما قػد  صػؿ إلػع ضػـ ا دػوار والميػ وطنات الكبػرى فػي الضػ ة الغربّيػة وايػ مرار إيػراقيؿ بمعػدالت أكبػر  وا 

 مف طرؼ واةد.ب طبيؽ خطوات أةادّية  هدؼ إلع فرض الةؿ اليراقيمي 
وا خطر أف  ؤدي هذ  الخطػوة إلػع فقػداف الػدور الييايػي لممنظمػة ولم ميػطينييف، الػذي ال يمكػف  عويضػ ، 

 في ةيف أف العقوبات المالية يمكف االي عاضة عنها.
إذا ذهبت القيادة إلع ا مػـ الم ةػدة دوف إيػ را يجية بديمػة قػادرة عمػع  وةيػد الشػعب والقػوى ال ميػطينية عمػع 

ياس وطني ديمقراطي يمكف أف  جد ن يها بعد العقوبات الم وقعة عمع ةافة االنهيار، ما يػيجعمها إمػا أف أ
 عود القهقرى إلع الم اوضات العقيمة خشية مف ةدوث ا يوأ، أو أف يةدث ا يوأ الذي طالما ةػذرت منػ  

دوف مشػػػروع وطنػػػي وال وخشػػػيت ةدوثػػػ ، الػػػذي ي مثػػػؿ فػػػي ال وضػػػع وال م ػػػاف ا منػػػي و همػػػيش القضػػػية مػػػف 
 مؤيية وطنية واةدة جامعة وال ال  اؼ شعبي.

إف ال وجػػ  إلػػع ا مػػـ الم ةػػدة مثمػػ  مثػػؿ ال وجػػ  نةػػو المصػػالةة والمقاومػػة الشػػعبية يعنػػي مجابهػػة آثارهػػا ال 
نمػػا  مػػػس بميػػاعي الدارة ا ميركيػػػة والةكومػػة اليػػػراقيمية لبقػػا  المنطقػػػة   نةصػػر بالقضػػية ال ميػػػطينية، وا 

ت الن وذ والييطرة بػالردـ مػف ال غييػرات العاصػ ة ال ػي  شػهدها، لػذلؾ إذا أردات القيػادة ال ميػطينية  غييػر  ة
 الميار فعميها أف  ي عد لممجابهة ب وفير مقومات الصمود واالن صار فيها.

ذا أرادت القيػػادة ال وجػػ  إلػػع ا مػػـ الم ةػػدة مػػف دوف مجابهػػة، فعميهػػا أف  ن ظػػر مثممػػا   عػػؿ ة ػػ ع اآلف، أو وا 
 يػ جيب لمشػػروط ا ميركيػػة اليػػراقيمية، و قمػ' نهاقًيػػا عػػف  هديػػدا ها بػالمجو  إلػػع ا مػػـ الم ةػػدة وأي خيػػارات 
أخرى،  ف ال هديدات مف دوف اي عداد لممجابهة ي كوف ل ظّية، ويػ ؤدي إلػع  راجػ' ذليػؿ، مثممػا ةػدث مػ' 
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أنهػا خيػارات لػـ  كػف مطروةػة أصػاًل، بػالردـ مػف  يةب ال هديدات بايػ قالة الػرقيس وةػؿ اليػمطة، باالدعػا 
 ال مويق بها عمع كافة المي ويات ال ميطينّية والعربّية والدولّية.

إذا كاف هناؾ عدـ اق ناع بجدوى المجابهة فػي مرةمػة ال غيػرات العربّيػة والدولّيػة، وفػي ظػؿ  همػيش القضػّية، 
وضرورية وال م ر منها عمع أف  إ ي بشكؿ مدروس  فم صارح القيادة الشعب بذلؾ، م' أف المجابهة مطموبة

وجػػزً ا مػػف إيػػ را يجّية شػػاممة جديػػدة وبديمػػة، هػػي طريػػؽ الخػػالص ة ػػع إف طبقػػت عمػػع مراةػػؿ، شػػرط  ػػوفر 
 الرادة والرؤية واالي عداد ل وفير القدرة الالزمة ل ةقيؽ الةقوؽ الوطنية مهما طاؿ الوقت ودمت ال ضةيات.

 6/4/1021، الم واألبحاث )بدائل(المركز الفمسطيني لالع
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 فهمي هويدي
ثمة اع راؼ ينبغي  يجيم  قبؿ أي  عميؽ عمع كارثة ق ػؿ الجنػود والضػباط اليػ ة عشػر فػي رفػق. إذ ال م ػر 
مػػف القػػرار بػػإف العمميػػة بمثابػػة ضػػربة مدرويػػة جيػػدا يػػوا  فػػي اخ يػػار الهػػدؼ أو  وقيػػت ال ن يػػذ أو ميػػ وى 

دريب و جهيػز أفػراد المجموعػة الرهابيػة ال ػي ار كبػت الجريمػة. مػف ناةيػة ثانيػة، فػثف العمميػة أةػدثت أثرهػا  
ربػػػاؾ الطػػػرفيف المصػػػري وال ميػػػطيني ة ػػػع ألقػػػت بظػػػالؿ قويػػػة عمػػػع اة مػػػاالت ال طػػػور  فػػػي خمػػػط ا وراؽ وا 

ثػة فثنهػا نجةػت فػي  ػإجيج اليجابي الذي الح في ا فػؽ عمػع الصػعيد الريػمي بػيف الطػرفيف. مػف ناةيػة ثال
 و عميؽ الوقيعة بيف الشعبيف المصري وال ميطيني.

أيوأ ما ةدث بعد صدمة الكارثة، أف أدمب المنابر العالميػة المصػرية  يػرعت فػي ةكمهػا عمػع مػا جػرى، 
« ا هػػػػراـ»قبػػػؿ أف   ةقػػػؽ مػػػػف المعمومػػػات الصػػػػةيةة مػػػف ال ػػػػاعميف ومقاصػػػدهـ. آيػػػػة ذلػػػؾ مػػػػثال أف بوابػػػة 

ذا « خميػػة مػػف دػزة»أف  3/5نيػة ػػػػ ذكػػرت فػي أوؿ خبػػر بث ػػ  عػف الجريمػػة ميػػا  ا ةػد اللك رو  قامػػت بهػػا. وا 
كاف ذلؾ ميمؾ مثير ي  رض أن  يعبر عف جريدة رصينة ومةافظة، فمؾ أف   صور مواقؼ المنابر ا خػرى 

أكثػر صػوابا ةػيف  ا قؿ رصانة ومةافظة، ناهيؾ عف مواق' الخ ة والثارة. نعـ كاف بياف المجمس العيػكري
ذكر الةقا أف عناصر مف دػزة عاونػت المن ػذيف )وهػو  عبيػر دقيػؽ ألمػق إلػع أف الػذيف قػدموا مػف دػزة كػانوا 
مجػػرد معػػاونيف بمػػا يعنػػي أف المػػدبريف وال ػػاعميف ا صػػمييف مػػف يػػينا (، إال أف  ػػإثير ذلػػؾ البيػػاف  بػػدد ويػػط 

 لخبر.ةممة االن عاالت والمزايدات ال ي انطمقت بعد شيوع ا
بعض الييايييف ومف ييموف بػالخبرا   عػامموا مػ' الةػدث بػذات الدرجػة مػف ال يػرع والخ ػة، وشػاهدناهـ فػي 
البرامج ال م زيونية وهـ يقطعوف بإف دزة هي مصدر البال  وةماس هػي المشػكمة. ومػنهـ مػف ان هزهػا فرصػة 

ج' ةمػػاس عمػع رفػػ' يػػقؼ لكػي يكيػػد ويصػ ي ةيػػاب  مػػ' صػعود اليػػالمييف فػػي مصػر. فمػػف قاقػػؿ بإنػ  شػػ
طموةا ها. وقاقؿ بإف ذلؾ الصعود شكؿ مناخا مشجعا عمع ال طرؼ والرهاب، وقاقؿ بإف ما ةدث في رفق 

 هو ةمقة في ميميؿ ةوادث ال طرؼ ال ي شهد ها مصر خالؿ ا يابي' وا شهر الماضية.
وهػػػو مػػػا لميػػػنا  فػػػي يػػػيؿ  أيػػػا كػػػاف ا مػػػر فالشػػػاهد أف الةػػػادث أيػػػهـ فػػػي  شػػػوي  الدراؾ العػػػاـ فػػػي مصػػػر،

ال عميقػػات اليػػمبية ال ػػي انهالػػت عمػػع  ػػوي ر وال ػػيس بػػوؾ. بخػػالؼ ا صػػوات المعبػػإة أصػػال ضػػد ال ميػػطينييف 
وضػػد ةمػػػاس. وهػػػي ال ػػػي ان هػػػزت ال رصػػػة لػػػدف' معػػدالت الصػػػراخ والعويػػػؿ ال ػػػي ايػػػ هدفت إيغػػػار الصػػػدور 

 و عميؽ فجوة البغض والن ور.
  ق أكثر مف ممؼ، لكف الةيز الم اح لف ييمق لػي اليػوـ بػإكثر مػف الشػارة الةادث يثير أكثر مف قضية وي
 إلع نقط يف في الموض' هما:
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> أف الػػػذيف يكث ػػػوف هجػػػومهـ عمػػػع دػػػزة ويع برونهػػػا خطػػػرا يهػػػدد يػػػينا  وأمػػػف مصػػػر القػػػومي، ينيػػػوف أنهػػػا 
اد مةػدودة ةقػا، لكنهػا ميكونة بجماعات يم ية وجهادية و ك يرية ظهرت خالؿ الينوات العشر ا خيرة بإعد

مطمقػػة اليػػراح بيػػبب ضػػعؼ الوجػػود ا منػػي المصػػري، الػػذي فرضػػ   ا  اقيػػة اليػػالـ مػػ' إيػػراقيؿ، وةػػددت 
أعػػداد الجنػػود المصػػرييف و ةكمػػت فػػي ميػػ وى  يػػميةهـ ومػػدرعا هـ ومركبػػا هـ. وقػػد قامػػت  مػػؾ الجماعػػات 

جهػة ضػد اليػراقيمييف وأنشػط هـ هنػاؾ. بعمميا ها في يينا  قبؿ وصوؿ ةماس إلع اليمطة، وكانت كمها مو 
والثالػث  1003، وذلؾ الذي ضرب شـر الشػيا فػي عػاـ 1002أخص بالذكر ال  جير الذي  ـ في طابا عاـ 

. وال يغيػب عػف البػاؿ 1006، عممػا بػإف ةمػاس  ولػت اليػمطة فػي عػاـ 1004أصاب منطقة دهب فػي عػاـ 
عممية لـ يذكر أةد أف دزة أو ةماس كانت  22إلع أف عمميات   جير خط الغاز إلع إيراقيؿ ال ي وصمت 

نمػػا ظمػػت  نيػػب داقمػػا إلػػع عناصػػر فػػي يػػينا . ومػػا يم ػػت النظػػر فػػي كػػؿ مػػا يػػبؽ مػػف  لهمػػا عالقػػة بهػػا. وا 
عمميػػات أنهػػا كانػػت موجهػػة إلػػع إيػػراقيؿ بصػػورة أو أخػػرى، ولكػػف الجديػػد ػػػػ بػػؿ والمريػػب ػػػػ أف العمميػػة ا خيػػرة 

 ع عناصر مف الجيش المصري.كانت الوةيدة ال ي وجهت إل
> النقطػة الثانيػة أف الظػػروؼ ال ػي وقػ' فػػي ظمهػا الةػادث  يػػ دعي إجػرا   ةقيػؽ جػػاد  ف ال قصػير ا منػػي 
والمعموما ي واضق فيها. ذلػؾ أف إيػراقيؿ كانػت قػد ةػذرت مػف وقػوع عمميػات فػي يػينا  قبػؿ ثالثػة أيػاـ مػف 

ذلػػؾ فمػػف الطبيعػػي أف  يػػ ن ر النقػػاط الةدوديػػة  الةػػادث، ة ػػع يػػةبت يػػياةها مػػف شػػواطقها. وةػػيف يةػػدث
عمػػع ا قػػؿ، عمػػع صػػعيدي ال ػػإميف وااليػػ طالع. لكػػف الػػذي ةػػدث كػػاف مخ م ػػا  مامػػا. فقػػوة الةػػدود  صػػرفت 
همػػاؿ شػػديديف. وفػػي لةظػػة الفطػػار نيػػي كػػؿ واةػػد مػػنهـ واجبػػ  وانصػػرؼ الجميػػ' إلػػع  نػػاوؿ  بايػػ رخا  وا 

الرهابية أف  باد هـ وأف  وقػ' بيػنهـ ذلػؾ العػدد الكبيػر مػف الق مػع  الطعاـ، ا مر الذي يهؿ عمع المجموعة
دوف أف  مقع أي مقاومػة. وهػو مػا دعػا خبيػرا عيػكريا أعرفػ  إلػع الػ ة ظ عمػع وصػؼ مػا جػرى بإنػ  مذبةػة 

 وقاؿ إف الوصؼ الدقيؽ ل  أن  مهزلة ػػ ددا بثذف اهلل لنا كالـ آخر في الموضوع
 9/4/1021، الشرق، الدوحة
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 ايمي افيدار
بدا بث ال م از المصري في اليـو الذي  ػال الهجػـو فػي معبػر كػـر يػالـ مثػؿ فػيمـ فكػاهي يػؤدي دور البطولػة 

جنػػديا مصػػريا فػػي شػػهر  24فيػػ  ممثػػؿ ال كاهػػة المصػػري عػػادؿ إمػػاـ. فقػػد ق ػػؿ ارهػػابيوف مػػف الجهػػاد العػػالمي 
أما الم ظػاهروف الهػاذوف أمػاـ بيػت يػ يرنا فػي  – ط وا ايمة هـ ووجهوها عمع أهداؼ ايراقيمية رمضاف واخ

 القاهرة في هموف الموياد ويدعوف الع قط' العالقات.
قد  كوف المظاهرة وجهت عمػع ايػراقيؿ لكنهػا كشػ ت فػي ا يػاس عػف بمبمػة االخػواف الميػمميف وعجػزهـ فػي 

قيس مريي الذي عاد وأكد في المػدة االخيػرة  إييػد  لةركػة ةمػاس. وبػرهف مواجهة ال طورات. وبدت عورة الر 
ناس الجهاد العالمي مرة اخرى عمع انهـ ال يروف فرقا بيف ايراقيؿ واليمطة االيالمية في القػاهرة، فكػؿ مػف 

 ال يشاركهـ نهجهـ ين يب الع معيكر العدو.
ايػػماعيؿ هنيػػة اآلف اف يبػػرهف بكػػؿ طريقػػة اذا كػػاف مريػػي ةػػاقرا فػػاف ةمػػاس فػػي ازمػػة ةقيقيػػة. ويػػيةاوؿ 

ممكنػػة عمػػع انػػ  لػػـ يعػػرؼ بالعمميػػة ميػػبقا، لكػػف يجػػب عمػػع اليػػمطة فػػي دػػزة  قػػديـ عػػدد مػػف ال  يػػيرات الػػع 
مصر. كانت اجهزة االمف االيراقيمية عمع عمـ ميبؽ بالهجـو وةذرت القاهرة، وال شؾ في اف ةماس ايضا 

نبػػا  عػػف ال ةػػذير االيػػراقيمي فػػي مصػػر وهػػي  قػػـو فػػي مركػػز يػػمعت بهػػا واخ ػػارت الصػػمت. وقػػد نشػػرت ا 
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النقاش العاـ لمعممية. وهناؾ مف يرونها شهادة عمع  ػآمر المويػاد، لكػف كثيػريف يوجهػوف إصػب' اال هػاـ الػع 
 اليمطة والع ةماس أكثر منها.

ـّ هنيػة أوؿ أمػس النػػاس فػي صػػالة جماعػة أمػاـ يػػ ارة مصػر فػػي دػزة فػي اشػػارة الػع العطػػؼ ع مػع ضػػةايا أ
الهجوـ و ةدث بكالـ ال  قدر عمي  يوى المغة العربية فقػاؿ: "اف ايػراقيؿ ميػؤولة بهػذ  الطريقػة أو  مػؾ عػف 
". ومػف المػريق لالخػػواف الميػمميف ولةمػاس ايضػا  وجيػػ  اصػب' اال هػاـ الػع ايػػراقيؿ، لكػف ي بػيف مػػف  الهجػـو

 ذ  الةيمة، هذ  المرة.وياقؿ االعالـ المصرية بصورة واضةة اف ال أةد  جوز عمي  ه
جا ت المظاهرة أماـ بيت ي ير ايراقيؿ في القاهرة ل ريؿ ريالة   عمػؽ بالميػ قبؿ الجغرافػي الييايػي، أكثػر 
مػػف كػػؿ شػػي . اذا كػػاف أةػػد مػػا فػػي مصػػر يع قػػد لةظػػة اف القػػدس يمكػػف اف  كػػوف ةمي ػػا لمواجهػػة االرهػػاب 

ا اف العػػدو بقػػي واةػػدا واف ال عػػاوف مػػ' ايػػراقيؿ ال يػػ ـ االيػػالمي فقػػد جػػا  الم ظػػاهروف )ومػػف أريػػمهـ( ليلبينػػو 
 ال  كير في  ألب ة.

اف الرابةيف ا يايييف هـ الجيش المصػري وقاد ػ . فكثيػروف فػي مصػر يػروف الجػيش آخػر ةػاجز فػي وجػ  
ال وضع، وهذ  العممية  منةهـ البرهاف الغالب عمع ذلػؾ. وعنػد الطنطػاوي ورقػة لعػب ةقيقيػة  نػ  لػف يكػوف 

نا مف دير  اقرار النظاـ في الدولة. ويمكف اف  ضػر كشػوؼ مػف ال ةقيػؽ اضػرارا شػديدا بمكانػة االخػواف ممك
الميمميف والرقيس، ويػيكوف كافيػا اف يػ ـ الػزعـ اف المهػاجميف  عممػوا فػي جامعػة ا زهػر مػ' عػدد مػف كبػار 

طنطػاوي فػي اطػار صػراع  ميؤولي الةكـ الثارة دضب عاـ شديد عميهـ. وي خدـ معمومة مػف هػذا النػوع ال
 الخ ي م' االخواف الذي لـ ينقط' لةظة واةدة.

 4/4/1021-اسرائيل اليوم 
 4/4/1021، وكالة سما اإلخبارية
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 شمومو أفنيري 
يبػػدو اف لػػيس اليػػؤاؿ المهػػـ فػػي هػػذ  االيػػاـ هػػؿ يبقػػع بشػػار االيػػد بػػؿ هػػؿ  بقػػع يػػوريا دولػػة. فيػػوريا فػػي 

ييػػت وةػػدة  اريخيػػة أو عرقيػػة م جانيػػة بػػؿ هػػي ثمػػرة  يػػويات ايػػ عمارية انجميزيػػة فرنيػػية ةػػدودها الةاليػػة ل
ةددت عمع أثر الةرب العالمية االولع ةدود الدوؿ ال ي نشإت عمع أنقاض الدولة العثمانية. كاف في البد  

لبنػاف عػف يػوريا ا  اؽ يايكس بيكو والن اقج المعوجة لثورة ا مير فيصؿل وبعد ذلؾ قرار فرنيا عمػع فصػؿ 
وضـ اراض ورا  جبؿ لبناف المييةي ال ػاريخي الػع "لبنػاف الكبػرى". وفػي آخػر المطػاؼ وفػي عشػية الةػرب 

 العالمية الثانية، خضوع فرنيا لمطالب  ركيا اف يلنقؿ الع يياد ها اقميـ ايكندرونة )ه اي(.
جػػيش ليكػػوف ذلػػؾ وزنػػا معػػاِدال وكانػػت فرنيػػا ايضػػا هػػي ال ػػي شػػجعت ا قميػػة العمويػػة عمػػع اف  خػػدـ فػػي ال

لألكثرية الينية وبةيب اليياية االي عمارية ال قميديػة وهػي "فػّرؽ  يػد". ويالةػظ هػذا ال ػراث الػع اليػوـ وهػو 
الذي مّكف مف ييطرة ا قمية العموية برعايػة ةػزب البعػث العممػاني. وهػو الػذي انشػإ الوضػ' الم نػاقض الػذي 

فػي الماقػة  20 ةظع ب إييد ممةوظ مف ا قمية الميػيةية ال ػي  بمػغ  ةظيت في اطار  يمطة االيد وما زالت
مف مواطني الدولة وال ي  را  بردـ طبيع   القمعية أفضؿ ضماف في مواجهة طغياف أكثرية ينية. وكما هػي 
الةاؿ في العراؽ ومصر يػارت العممانيػة فػي يػوريا ايضػا مػ' نظػاـ قمػ' مػ' كػؿ ال ػروؽ بػيف صػداـ ةيػيف 

 ؾ.وةيني مبار 
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لييت الةرب ا همية الةالية في يوريا فقط ةربا لنظاـ االيد القمعي بػؿ  ةولػت الػع صػراع ذي خصػاقص 
دينية وعرقية، وهي مف هذ  الناةية  لذكر بمػا ةػدث فػي يوديػالفيا. و شػير قػوة جهػات ايػالمية م طرفػة فػي 

 شػير الػع اف البػديؿ عػف  –ة ب إييد اليعودية اةيانا وهي في جز  منها م صمة بالقاعد –ص وؼ المعارضة 
 نظاـ االيد ييكوف بعيدا عف اف يكوف ديمقراطيا.

  هـ ا قميات هذا جيدا، فهناؾ مييةيوف بدأوا يغادروف يوريا وي كر االكػراد فػي الشػماؿ الشػرقي فػي منطقػة 
 يمكػف ن ػي ةكـ ذا ي ربما  نضـ الع االقميـ الكردي الذي يلةكػـ ذا يػا فػي شػماؿ العػراؽ. اذا يػقط االيػد فػال

ييناريو اج ماع العموييف في ةصنهـ الجبمي، ومف ذا يعمـ كيػؼ يػيرد اال ػراؾ الػذيف لهػـ ةيػاب طويػؿ مػ' 
يوريا في كؿ ما ي عمؽ بالةدود بيف الدول يف. وفي المقابؿ قد  كوف ايضا  إثيرات فػي ا قميػة العمويػة الكبيػرة 

المركػزيف فػي ا يػاس فػي طػرابمس ال ػي  ةػاذي في جنوب شرؽ  ركيا وفي مصػير اليػنييف فػي لبنػاف ايضػا 
 يوريا.

يشهد هذا االن قاض المة مػؿ ليػوريا عمػع عمميػات عميقػة ذات شػإف كبيػر ال  نةصػر  إثيرا هػا فقػط بميػإلة 
ميػػ قبؿ نظػػـ الةكػػـ بػػؿ   صػػؿ بةقيقػػة وجػػود الػػدوؿ. وقػػد بػػدأ ي ضعضػػ' ال ر يػػب المنػػاطقي الػػذي وجػػد بعػػد 

كػػاف جميػػ' الةكػػاـ مه مػػيف الػػع اآلف باالبقػػا  عميػػ . هػػذا مػػا ةػػدث فػػي العػػراؽ الةػػرب العالميػػة االولػػع الػػذي 
الػػذي لػػـ يعػػد دولػػة عربيػػة قوميػػة وةدويػػةل وفػػي اليػػوداف ال ػػي ةػػددت ةػػدودها وقػػت االةػػ الؿ البريطػػاني فػػي 
نهايػػة القػػرف ال ايػػ' عشػػر وال ػػي قليػػمت الػػع اثن ػػيف، ولػػيس هػػذا آخػػر االمػػرل وفػػي ليبيػػا يصػػعب عمػػع اولقػػؾ 

 ف ان صروا عمع معمر القذافي الة اظ عمع يالمة الدولة.الذي
قد يل ير مةمموف عرب هذ  المقالة في الجو المشةوف الةالي بإنهػا برهػاف آخػر عمػع مػؤامرة صػهيونية عمػع 
العػػالـ العربػػي، وكػػؿ دعػػوى  كػػوف فقػػط  ةمػػيال ل طػػور مة مػػؿ لػػف  قنػػ' مػػف يؤمنػػوف بنظريػػات المػػؤامرة. لكػػف 

لهػػػػا اةيانػػػػا ن ػػػػاقج ديػػػػر م وقعػػػػة وكمػػػػا لػػػػـ يػػػػإت انةػػػػالؿ النظػػػػاـ فػػػػي رويػػػػيا الشػػػػيوعية  الميػػػػارات ال اريخيػػػػة
 بالديمقراطية بؿ ب الديمير بو يف، قد  وجد ايضا في منطق نا ن اقج م اجقة لمربي' العربي.

 4/4/1021هآرتس 
 4/4/1021، وكالة سما اإلخبارية
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 9/4/1021االتحاد، أبو ظبي، 
 


