
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

طالق سراح األسرى الستئناف المفاوضات  عباس يمتقي كيري ويتمسك بتجميد االستيطان وا 

 ىآرتس: السمطة الفمسطينية تنازلت عن مياه المستوطنات
 باك" يعمن عن اعتقالو خمية تابعة لحركة حماس في القدس"الشا

 من سورية في لبنان فمسطيني الجئ ألف 63: في لبنان "األونروا"المسؤولة اإلعالمية لـ
 %281: مساحة المستوطنات زادت بنسبة "أريج"

ــة إ تواجــو شــمالً  "إســرائيل" ــر عممي ــر أكب ث
قرصنة إلكترونية باختراق مواقع الموساد 

 والبورصة ومقر رئاسة الوزراء
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ق مواقـع الموسـاد والبورصـة ومقـر رئاسـة إلكترونيـة بـاخترا قرصـنةثـر أكبـر عمميـة إ تواجو شـمالً  "إسرائيل 

 الوزراء
بػػالر ـ مػػف زعػػـ لسػػرائيؿ أف انتػػرار كانػػ  تػػئيم  أو حتػػى   ، أنػػو 8/1/1026، الســفير، بيــروتذكػػر  

نجحػػػوا فػػػي اآتػػػراؽ   ؼ  OpIsraelتُػػػذكر، ل  أف الحةيةػػػ  ىػػػي أف شػػػباس الرمميػػػ  السػػػيبيري  تػػػد لسػػػرائيؿ  
ف كا ف لدقائؽ قميم  أو ساعا . وىـ في النياي ، نجحوا فػي آمػؽ حالػ  ذعػر بػيف المواقع اإلسرائيمي ، حتى وا 

اإلسرائيمييف. وقد أقر مدير عاـ شرك  "سػي سػيكيورتي" لمحمايػ   فػي فايسػماف بػهف "اليجػوـ أكبػر ممػا توقرنػا 
 بر ـ أف نوعي  اليجما  متدني ".

الشػػركا  مثػػؿ "كوكػػا كػػو " لسػػرائيؿ، للػػى ومػػف المواقػػع الحكوميػػ ، مثػػؿ وزار  الػػدفاع أو جيػػاز الموسػػاد، للػػى 
اإلعػػػػثـ مثػػػػؿ لػػػػحيف  " مػػػػوبس" ا قتلػػػػادي ، ولػػػػو ل للػػػػى ات ؼ مػػػػف الحسػػػػابا  عمػػػػى مػػػػوقري التوالػػػػؿ 
ا جتمػػػاعي "فايسػػػبوؾ" و"تػػػويتر"، فتػػػثل عػػػف   ؼ الحسػػػابا  الملػػػرفي ، كميػػػا وقرػػػ  فػػػي شػػػباؾ الشػػػباس 

ى ا نترنػ  مػف أجػؿ الةتػي  الفمسػطيني  وتػد انتياكػا  المجيوليف وراء الشاشا . شباس أعمنوا وحدتيـ عم
لسػػرائيؿ، ولػػـ يةتلػػر انمػػر عمػػى الػػدوؿ الرربيػػ ، بػػؿ أيتػػال ألبانيػػا، وكوسػػوفو، واندونيسػػيا وايػػراف، بحسػػس مػػا 

 تبيف حتى اتف.
وكانػػ  لسػػرائيؿ تحتػػر  فرػػثل للػػى ىػػذا اليجػػوـ الُمرمػػف عنػػو مسػػبةال، وشػػكم   رفػػ  عمميػػا  آالػػ  لحمايػػ  

رموما ، كما حاوؿ "ىػاكرز" لسػرائيميوف شػف ىجػـو متػاد. ل  أف الدولػ  الربريػ    تػزاؿ تتآػوؼ مػف أف الم
 يكوف ما حلؿ منذ مساء أمس انوؿ، ليس اكثر مف ستار يآفي ىجومال اكبر في وق   حؽ.
وكػاف الجػيش عمومال شرر الكثير مػف اإلسػرائيمييف بلػروب  اإلبحػار فػي الشػبك  الرنكبوتيػ  وتبػاط. حركتيػا. 

اإلسػػػػرائيمي والم.سسػػػػ  انمنيػػػػ  قػػػػد أعمنػػػػا حالػػػػ  تهىػػػػس اسػػػػتردادال لمواجيػػػػ  اليجػػػػوـ، وأجريػػػػا مػػػػداو   ورسػػػػما 
سيناريوىا  لمػا ىػو متوقػع. ولكػف جيػا  رسػمي  أكػد  أف اسػتردادا  الجػيش اإلسػرائيمي لحػرس سػيبرنتيكي  
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أف أجػػرم منػػاورا  موسػػر  عمػػى ىػػذا ىػػي اسػػتردادا  دائمػػ ، و يػػر مرتبطػػ  بيػػذا اليجػػوـ. وقػػد سػػبؽ لمجػػيش 
 اللريد بالتراوف مع أجيز  الحكـ والبنى التحتي  الرام .

توحػػد  مجموعػػا  قرلػػن  ا نترنػػ  مػػف فمسػػطيف، ولبنػػاف، وسػػوريا، وتػػونس، والجزائػػر، وانردف، وملػػر، و 
يػػػػراف، فتػػػػثل عػػػػف كتيبػػػػ  "الةسػػػػاـ" اإللكترونيػػػػ  ومجموعػػػػا  أآػػػػ رم لػػػػـ تحػػػػدد وموريتانيػػػػا، لػػػػربيا، وألبانيػػػػا وا 

 جنسياتيا، إلزال  لسرائيؿ عف الآريط  السيبيري .
ـــدن، وأتػػػاف ،  ـــي، لن ـــدس العرب   ، أف راـ اهلل  ػػػز مػػػف   وليػػػد عػػػوض واشػػػرؼ اليػػػور ، عػػػف8/1/1026الق

، انحد، فيديو ملورا ظير  فيو شآلػي  أأنونيمػوسأ التػي اسػتآدم  كشػرار ليجػـو واقرالن  لنترن  نشر 
مواقػػع ا نترنػػ  فػػي لسػػرائيؿ، وتسػػببوا بترطيػػؿ عػػدد كبيػػر منيػػا، آالػػ  التابرػػ   الكترونػػي شػػنو قرالػػن  عمػػى

 لجيا  أمني  وسياسي  في لسرائيؿ.
 وىدد الةرالن  في الفيديو المنشور عمى موقع أيوتيوسأ بإزال  لسرائيؿ عف الشبك  الرنكبوتي .

يجػػوميـ ا لكترونػػي، وىػػيل ألزالػػ  ووجػػو قرالػػن  ا نترنػػ  رسػػال  للػػى لسػػرائيؿ حػػددوا آثليػػا ثثثػػ  أىػػداؼ ل
الكيػػػاف ا سػػػرائيمي بشػػػكؿ ممػػػنين مػػػف شػػػبك  ا نترنػػػ ، وكشػػػؼ الآطػػػط المسػػػتةبمي  وجػػػرائـ ا حػػػتثؿ تػػػد 

 ا نساني أ، أما اليدؼ الثالث فةد ابةاه الةرالن   ير مرمف قائميف لنيـ سيةدمونو أىدي أ إلسرائيؿ.
ارا مػػػف منتلػػػؼ ،ا حػػػدم، فػػػاف المواقػػػع ا لكترونيػػػ  التابرػػػ  وقػػػاؿ بيػػػاف لػػػادر عػػػف وزار  الماليػػػ  بانػػػو أاعتبػػػ

 لحكوم  اسرائيؿ متوفر  لمرام  مثمما كان  في نياي  ا سبوعأ.
اعتػرؼ ،  مكتػس رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي ، مػف تػؿ أبيػس، أف8/4/1026الشرق األوسط، لنـدن، ونشر  

س، مػػف طػػرؼ مجموعػػػ  مػػف الػػػػ"ىاكرز" أمػػس، بػػهف مئػػػا  المواقػػع تررتػػ  ليجمػػػ  فيروسػػي  للكترونيػػ ، أمػػػ
،الةرالػػن  اإللكتػػرونييفم الم.يػػديف لمفمسػػطينييف الػػذيف رفرػػوا عمييػػا لػػور  انسػػير الفمسػػطيني المتػػرس عػػف 

موقرػػػػا حكوميػػػػا رسػػػػميا. لكنػػػػو أكػػػػد أف الػػػػدفاعا   25الطرػػػػاـ فػػػػي سػػػػجوف لسػػػػرائيؿ سػػػػامر الريسػػػػاوي، بينيػػػػا 
 أترارىا للى الحد اندنى.اإلسرائيمي  تمكن  مف لد ىذه اليجم  وتةميؿ 

ونشػػر  لػػحيف  "مرػػاريؼ" اليمينيػػ  و يرىػػا مػػف المواقػػع اإلآباريػػ  اإلسػػرائيمي ، فػػي أآبارىػػا الرئيسػػي  أسػػماء 
برض المواقع التي جرم اآتراقيا، منيا موقع رئيس الوزراء نفسو، ومواقع وزارا  الدفاع اإلسرائيمي ، والتربيػ  

عا  الرسػكري  اإلسػػرائيمي ، ومكتػس اإلحلػاء، ومكافحػ  السػرطاف، وعشػػرا  والترمػيـ، والبيئػ ، ومواقػع اللػنا
المواقع السػيادي  فػي الدولػ  الربريػ  للػى جانػس عشػرا    ؼ المواقػع اللػتير  ومئػا    ؼ الحسػابا  عمػى 
مواقػػػػع التوالػػػػؿ ا جتمػػػػاعي، وأف لسػػػػرائيؿ لػػػػـ تػػػػتمكف مػػػػف لعػػػػاد  تشػػػػتيميا ل  برػػػػد عػػػػد  سػػػػاعا . وكشػػػػف  

ألػؼ اسػـ  27أيتا عف أف مواقع بنكي  وأآرم حساس  جدا جرم اآتراقيا وجرم سحس أكثر مػف  "مراريؼ"
 مف موقع جياز المآابرا  اإلسرائيمي  الآارجي  ،الموسادم.

مف جيتو أعمف الجيش اإلسرائيمي أنو أقاـ وحد  آال  لمكافح  "حرس السايبر" ومراقب  مجموعػا  اليػاكرز 
وفػػي يػػـو أمػػس أعمػػف أف ىػػذه الوحػػد  تواجػػو بنجػػاح تمػػؾ الحػػرس. وحتػػى مسػػاء  لـ.المراديػػ  إلسػػرائيؿ فػػي الرػػا

موقرػػػا حكوميػػػا رسػػػميا، مثػػػؿ وزار  الترمػػػيـ ووزار  التجػػػار   25موقػػػع، بينيػػػا  600أمػػػس ترػػػرض لميجػػػوـ نحػػػو 
واللناع  وشرك  اللناعا  الرسكري  ودائر  اإلحلاء المركزيػ ، ومواقػع لػتير  ثانويػ  لمجػيش والمآػابرا  

ديواف رئيس الوزراء وبنؾ لسرائيؿ والبورل  وبرض المحاكـ وحزس "كاديما"، التي سةط  لبتع دقػائؽ ثػـ و 
ألػػػؼ حسػػػاس لسػػػرائيمي عمػػػى شػػػبكا  التوالػػػؿ ا جتمػػػاعي تػػػـ  10عػػػاد  للػػػى الرمػػػؿ. كمػػػا أعمػػػف أف نحػػػو 

لنػػػا، أفػػػدنا منػػػو اآتراقيػػػا، لكنػػػو أكػػػد أف انتػػػرار كانػػػ  محػػػدود  جػػػدا. وقػػػاؿ أيتػػػال "كػػػاف ذلػػػؾ تػػػدريبا ميمػػػا 
 لتلحيح انآطاء في حماي  المواقع اإلسرائيمي  أكثر في المستةبؿ".
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وتػػـ ا آتػػراؽ برػػد  طػػرؽ، لذ تػػـ وتػػع موسػػيةى لػػاآب ، وكتابػػ  شػػرارا  مثػػؿ "أوقفػػوا الجػػرائـ تػػد الشػػرس 
 الفمسطيني".

قػع لسػرائيمي فػي مو  700وكاف ىجوـ بيذا الحجـ ومف مجموع  تحمؿ ا سـ نفسو "أنونيموس"، قػد نفػذ تػد 
 نوفمبر ،تشريف الثانيم الماتي، ردا عمى عممي  "عامود عناف" ،اليجـو اإلسرائيمي عمى قطاع  ز م.

وحسس موقع "والث" اإلآباري التابع للحيف  "ىآرتس" اإلسرائيمي ، فإف ىذه المجموع  ترمؿ منذ آمس 
نشاطيا. وىذه اتليا  ىي نفسيا التي  سنوا  وىي تستآدـ  ليا  مف لنع لسرائيؿ والو يا  المتحد  في

 استآدم   آتراؽ حواسيس ليراني  في دوائر لنع الةرار ىناؾ لتآليس اليورانيوـ وتطوير السثح النووي.
 
طالق سراح األسرى الستئناف المفاوضات   عباس يمتقي كيري ويتمسك بتجميد االستيطان وا 

الرئيس محمود عباس، استةبؿ  أف ،وفانةث عف  ،ـ اهللرامف  8/4/1026الحياة الجديدة، رام اهلل، نشر  
، بمةر الرئاس  في مدين  راـ اهلل، وزير الآارجي  انميركي جوف كيري، استمرارا لمةاءا  أمسمساء 

 انآير  للى المنطة . أوباماانميركي  عةس زيار  الرئيس باراؾ -الفمسطيني 
السثـ في الشرؽ انوسط توني بمير وبحث مرو المريةا   ، مبروث المجن  الرباعي  لرممي عباسواستةبؿ 

التي ترترض نمو ا قتلاد الفمسطيني، واإلجراءا  التي يةوـ بيا ا حتثؿ والتي تمنع بناء اقتلاد وطني 
 فمسطيني قوي، باإلتاف  للى الجيود التي تةوـ بيا فمسطيف لبناء م.سسا  الدول  المستةم .

 للىالجانس الفمسطيني يريد الرود   لفجوف كيري  انميركير الآارجي  لوزي أمسوقاؿ عباس مساء 
 .انسرمعف  واإلفراجوقؼ ا ستيطاف  لسرائيؿالمفاوتا ، لكف عمى 

ردين  لوكال  فرانس برس عةس لةاء عباس مع كيري في مةر الرئاس   أبووقاؿ الناطؽ باسـ الرئاس  نبيؿ 
المفاوتا  لكف مف التروري وقؼ  للىانو   يمانع الرود   "اف الرئيس عباس كرر الموقؼ الفمسطيني

طثؽا ستيطاف   للىانمر الذي نرتبره انولوي  الكبرم التي تآمؽ الجو المناسس لمرود   انسرمسراح  وا 
 المفاوتا ".

ولوي  لو ان انسرمسراح  لطثؽ أفنرتبر  أنناالرئيس عباس "أكد دائما كما أكد اليوـ  أفردين   أبو وأتاؼ
لةاء عباس مع  لف" أيتا". وقاؿ اإلماـ للىتحريؾ عممي  السثـ  إلمكاني التي تآمؽ المناآا  المناسب  

باراؾ  انميركيالمستمر  منذ ولوؿ الرئيس  انميركي متابر  ا تلا   الفمسطيني   لطاركيري يهتي في 
المناسب   المناآا آمؽ  لمكاني تكشاؼ الةادم   س انسابيعالمنطة  والتي ستستمر آثؿ  للى أوباما

  ستئناؼ عممي  السثـ".
 منلبو. انميركيلممر  الرابر  منذ تسمـ وزير الآارجي   أمسالرئيس عباس التةى كيري مساء  أف للىيشار 

الجانس الفمسطيني ممتـز بتحةيؽ السثـ الةائـ عمى قرارا  الشرعي  الدولي   أفمف جي  ثاني  أكد عباس "
 وعالمتيا الةدس الشرقي ". 2967قام  دول  فمسطيني  مستةم  عمى حدود عاـ إل

جاء ذلؾ آثؿ استةبالو بمةر الرئاس  في مدين  راـ اهلل لوفد مف الجمري  البرلماني  لمجمس أوروبا. وأكد 
  إلحياء الشرس الفمسطيني محس لمسثـ، ومسترد لمتراوف مع الجيود الدولي  كاف  الرامي أفلموفد التيؼ "

عممي  السثـ"، لكنو شدد "عمى أف ا ستيطاف يرتبر آطا أحمر   يمكف الةبوؿ بو، آال  المشروع الذي 
 يةسـ فمسطيف ويرزؿ مدين  الةدس عف محيطيا الرربي"

ف "المس.وؿ انميركي ، نةث عف وكال  مرا، أف ملادر مطمر  قال  ل8/4/1026الحياة، لندن،  وذكر 
آطوا  لسرائيمي ، تمثم  في اإلفراج عف أمواؿ الترائس الفمسطيني  بشكؿ  3ػفاوتا  بقرف استئناؼ الم
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، ، توسيع مناطؽ سيطر  السمط    سيما الملنف  أآرمنيائي وعدـ احتجازىا مف قبؿ لسرائيؿ مر  
س والتي تآتع لمسيطر  اإلسرائيمي ".وذكر  الملادر أف "الرئي وحري  البناء في المناطؽ الملنف  

طثؽ سراح انسرم".  الفمسطيني تمسؾ بمطمس تجميد ا ستيطاف وا 
 
 عمى عباس الفمسطيني الرسمي ليس حكراً  التمثيلمستشار ىنية:  

أكد المستشار السياسي لرئيس الحكوم  الفمسطيني  في  ز ، الدكتور يوسؼ رزق  أف التمثيؿ الفمسطيني 
 اس.ليس حكرال عمى رئيس السمط  الفمسطيني  محمود عب

التمثيؿ  لفل "7/4/1023وقاؿ رزق  آثؿ برنامن "لةاء مع مس.وؿ" الذي نظمتو وزار  اإلعثـ بتز  انحد 
الرسمي في الةمـ والمناسبا  يتةاسمو ثثث جيا  وفؽ الةانوف الفمسطيني، وىي رئاس  السمط ، والمجمس 

 .التشريري، والحكوم  الفمسطيني  في  ز ، و  يةتلر عمى جي  واحد "
 8/4/1026فمسطين أون الين، 

 
 الفمسطينية تنازلت عن مياه المستوطنات السمطة"ىآرتس":  

أكد تةرير لحفي لسرائيمي، أف السمط  الفمسطيني  وافة  عمى تزويد المستوطنا  بكؿ ما تحظى بو مف 
 مشاريع مياه، ومف بني  تحتي  إلقام  مثؿ ىذه المشاريع.

عمى موقريا اإللكتروني انحد "لف "السمط  الفمسطيني ، تكوف بذلؾ قد  وقاؿ تةرير نشرتو لحيف  "ىآرتس"
 ساىم  بشكؿ أو بآآر، بترميؽ السيطر  اإلسرائيمي  عمى أراتي التف  التربي ".

وأتاؼ التةرير يةوؿ لف "ا مس المشاريع الكبرم لتوسر  شبك  البنى التحتي  لممياه في المستوطنا ، التي 
 حظي  ملادق  مف السمط  الفمسطيني ." 1008و  2995ر  الممتد  ما بيف تـ تطويرىا آثؿ الفت

وأوتح  اللحيف  أف مرموماتيا استمد  مف بحث لمدكتور ياف سمبي، مف دائر  الرثقا  الدولي  في 
محترال، ىي مجموع  276محترال مف مجموع  241البريطاني ، الذي يستند للى  جامر  "ساسيكس"

 لجن  المياه اإلسرائيمي  الفمسطيني  المشترك ، المنبثة  عف اتفاؽ أوسمو. الجمسا  التي عةدتيا
وأوتح  اللحيف  أف سمط  المياه الفمسطيني ، أآبرتيا أنيا استمر  ثثث سنوا  في رفض الملادق  
عمى مشاريع المياه لممستوطنا ، عمى الر ـ مف أف فتر  عمؿ المجن ، وكما كاف مةررا ليا، محدد  بآمس 

 وا ، وىي مد  الفتر  ا نتةالي  لسمط  الحكـ الذاتي في التف  التربي  المحتم ، وفةال  تفاؽ أوسمو.سن
 7/4/1026فمسطين أون الين، 

 
 
 الوطني مستحيل دون المصالحة العمل: عزيز الدويك 

ي دوف أكد رئيس المجمس التشريري الفمسطيني عزيز الدويؾ أف الرمؿ الوطنل حبيس أبو محفوظ - السبيؿ
تحةيؽ الملالح  الوطني  أمر مستحيؿ،  فتا للى أف الفمسطينييف قادروف عمى ابتكار الوسائؿ المآتمف  في 

 الدفاع عف قتيتو الرادل  وأسراه المرتةميف في السجوف اإلسرائيمي .
سرم، مشيرا وقاؿ في مةابم  لحفي  مع "السبيؿ" لنو   بد مف التحرؾ الراجؿ مف قبؿ انم  إلنةاذ حيا  ان

للى انسير سامر الريساوي المترس عف الطراـ منذ نحو مئتيف وستيف يومال، الذي ينتظر تحرؾ عربي 
سثمي إلنةاذ حياتو.  وا 
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 أريحاأما المرتةميف السياسييف المرذبيف في سجوف "السمط "، فةد بيف الدويؾ أف ذوي المرتةميف في سجف 
ر  ذوييـ المرذبيف لثطمئناف عمى أوتاعيـ اللحي ،  فتا للى طالبوا مف آثؿ مناشدا  واستتاثا  بزيا

 انو تـ التةدـ بطمس مف الرئيس "أبو مازف" لإليراز لمجيا  المس.ول  بيذه الزيار  ولكف   مجيس.
 8/4/1026السبيل، عمان، 

 
 عشرات الغزيين من السفر عبر رفح  : مصر تمنع يومياً فمسطينيمسؤول  

لملري  في مربر رفح البري، منع عشرا  الفمسطينييف مف السفر للى آارج قطاع توالؿ السمطا  ال  ز 
  ز  يوميال. 

وقاؿ مس.وؿ فمسطيني فتؿ عدـ الكشؼ عف اسمو لػ"قدس برس" لف حوالي أربريف فمسطينيال تـ منريـ مف 
ؿ ذاتو أف وبيف المس.و  م ر ـ أف برتيـ لديو تنسيؽ مسبؽ أو يحمؿ تةرير طبي.6/4السفر يـو السب  ،

فمسطينيلا يتـ منريـ مف السفر يوميلا مف قبؿ السمطا  الملري  عمى مربر رفح، منذ  70 - 40ما بيف 
 مطمع شباط ،فبرايرم الماتي. 

 7/4/1026قدس برس، 
 
 بحث مع عباس زيارة أردوغان لغزة    أوغمواعميرة: حنا  

لميم  الماتي ، اتلا ل ىاتفيلا مع رئيس السمط  أجرم وزير الآارجي  التركي أحمد داوود أو مو، ال راـ اهلل
وأفاد  وسائؿ لعثـ رسمي  تابر  لمسمط  الفمسطيني  أنو تـ آثؿ المحادث   الفمسطيني  محمود عباس.

الياتفي  بحث  آر تطورا  الرممي  السياسي ، وانوتاع في المنطة ، لتاف  للى الرثقا  الثنائي  بيف 
 فمسطيف وتركيا.

و؛ قاؿ حنا عمير  عتو المجن  التنفيذي  لمنظم  التحرير الفمسطيني  لف وزير الآارجي  التركي بحث مف جانب
مع الرئيس الفمسطيني زيار  رئيس الوزراء التركي رجس طيس أردو اف للى قطاع  ز  المتوقر  في منتلؼ 

 الشير الجاري ،نيساف/ لبريؿم.
 7/4/1026قدس برس، 

 
 منع نواب حماس من زيارة المعتقمين السياسيين في سجونيا حاليقة: السمطة تالنائب  

قال  ملادر في المجمس التشريري الفمسطيني، لف أجيز  السمط  في التف  التربي  المحتم  ل الآميؿ
ترفض السماح لنواس مف قائم  "التتيير واإللثح" التابر  لحرك  المةاوم  اإلسثمي  "حماس" بزيار  

 في سجونيا. المرتةميف السياسييف
م، أف أجيز  7/4وأوتح  النائس سمير  حثية  في تلريحا  آال  لػ "قدس برس" أدل  بيا انحد ،

السمط  رفت  مرارال السماح لنواس عف حرك  "حماس" بزيار  مرتةميف سياسييف في سجونيا، آاّل  أولئؾ 
لنواس سمط  الرقاب  عمى المحتجزيف في سجف أريحا، وذلؾ في مآالف  لريح  لمةانوف الذي يمنح ا

 السجوف.
 7/4/1026قدس برس، 

 
 في غزة تدعو ألخذ الحذر من ىجوم إسرائيمي الكتروني "الداخمية" 
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عمى ترور  أآذ الفمسطينييف الحيط  والحذر، بتز  أكد  وزار  الداآمي  في الحكوم  ل أشرؼ اليور -  ز 
ونبي  المواطنيف ومتلفحي ا نترن   آال .مف ىجوـ لسرائيمي الكتروني، وآل  الم.سسا  الرام  وال

 ."جدي  كامم "ومستآدمي الحواسيس بترور  الحذر، والترامؿ مع ىذا الموتوع بػ
وأثن  الوزار  عمى عممي  قياـ الياكرز باآتراؽ المواقع ا لكتروني  اإلسرائيمي  الآال  بالم.سسا  سواء 

 أ."محارب  الكياف اإلسرائيمي"هتي في سياؽ الحكومي  أو الآال ، عمى اعتبار أف ىذه الحمم  ت
 8/4/1026القدس العربي، لندن، 

 
 لمجانب اإلسرائيمي  أيرلندابمقاطعة معممي وزارة اإلعالم في رام اهلل تشيد  

مةاطر  الجانس  أيرلنداأشاد  وزار  اإلعثـ الفمسطيني  في راـ اهلل، بةرار نةاب  المرمميف في ل راـ اهلل
ى اللريد انكاديمي وقطع لمتيا بو بشكؿ كامؿ احتجاجال عمى سياساتو الردواني  تد اإلسرائيمي عم

 الشرس الفمسطيني.
الذي  انيرلندييفم، أف قرار المرمميف 7/4واعتبر  الوزار  في بياف تمة  "قدس برس" نسآ  عنو انحد ،

حافؿ الرالمي  لتدفع ثمف سجميا ولفتو بػ"شجاع" مف شانو أف "يجّدد انمؿ بمحالر  لسرائيؿ في كاّف  الم
 انسود الحافؿ بالةتؿ والحلار وا ستيطاف"، وفؽ تربيرىا.

 7/4/1026قدس برس، 
  

 فّياض.. والكرة في ممعب عباس إلقالةدعوات متكررة "البيان":  
فياض،  توسر  دائر  المطالب  بإقال  رئيس الحكوم  الفمسطيني  د. سثـل وكا   -اهلل رياف  عبد -راـ اهلل

وتحّول  مف مطمس شربي للى حديث الساع  في أروق  الرئاس  الفمسطيني  مف جي  وفي البي  الفتحاوي 
مف جي  أآرم، باإلتاف  للى موقؼ حرك  حماس المرروؼ مف شآص فياض واشتراطيا أثناء اجتماعا  

 الملالح  استثناءه مف أي حكوم  قادم .
الرافض لفياض يدفع بالرئيس محمود عباس نحو التوجو إلقالتو في  اإلجماعوتشير التةديرا  للى أف ىذا 

نياء ىذا الجدؿ الةائـ دوف  وق  ينتظر فيو نتائن اتفاقا  الملالح  لتشكيؿ حكوم  المستةميف برئاستو، وا 
.  لثار  أي مشاكؿ تتاؼ للى الوتع الفمسطيني الداآمي المتهـز

 "الجذري "س محمود عباس يرتـز اتآاذ لجراءا  ولف  بػكشف  ملادر فمسطيني  رفير  المستوم أف الرئيو 
تجاه الحكوم  الفمسطيني  التي يرأسيا د.سثـ فياض، وذلؾ في أعةاس سمسم  انتةادا  فتحاوي  عمى سياس  

 فياض.
الرئيس أبمغ أعتاء "وقال  الملادر، في تلريحا  آال  لوكال  قدس مف دوف أف تكشؼ ىويتيا، لف 

مجمس الثوري لمحرك  عزمو اتآاذ لجراءا  في الةريس الراجؿ تجاه الحكوم  دوف فتح آثؿ جمسا  ال
 . "لعطاء المزيد مف التفاليؿ حوؿ ماىي  ىذه اإلجراءا 

 8/4/1026البيان، دبي، 
 
 يطالب بتكثيف المشاريع التنموية في المناطق "ج" لتعزيز صمود المواطنين محافظ طوباس 

طوباس وان وار الشمالي ، مرواف طوباسي، أمس، عمى ترور  محمد بثصل شدد محافظ  -طوباس 
تكثيؼ المشاريع التنموي  في المناطؽ الملنف  "ج"، بما يسيـ في ترزيز اللمود الفمسطيني في تمؾ 
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المناطؽ الميدد  مساحا  واسر  منيا بملادر  أراتييا وتيجير ألحابيا الشرعييف مف قبؿ سمطا  
 ا حتثؿ.

حدث آثؿ اجتماعيف منفلميف عةدىما في مةر المحافظ ، انوؿ مع وفد مف الةنلمي  وكاف طوباسي، يت
 الفرنسي ، والثاني مع وفد مف رجاؿ انعماؿ الفمسطينييف المةيميف في فرنسا.

 8/4/1026األيام، رام اهلل، 
 
 المدينةضاع ستراليا عمى أو أالواليات المتحدة و بيطمع وفدين من الجالية الفمسطينية  محافظ بيت لحم 

، وفديف مف أمسحسف عبد الجوادل أطمع محافظ بي  لحـ عبد الفتاح حمايؿ، أوؿ مف  -بي  لحـ 
الجاليا  الفمسطيني  في الو يا  المتحد  انميركي ، وحزس استراليا الميبرالي، كثل عمى حد ، عمى ممارسا  

جراءا  وجدار وسيطر  عمي المرابر وقتؿ  الفمسطيني  مف استيطاف انراتيا حتثؿ الةمري  في  وا 
 واعتةا  .

 8/4/1026األيام، رام اهلل، 

 اعتقالو خمية تابعة لحركة حماس في القدس عن"الشاباك" يعمن  
مارس أنو اعتةؿ آمي  فمسطيني  في  ذار/أعمف جياز انمف الراـ اإلسرائيمي "الشاباؾ"، لباح اليوـ انحد، 

 ولفيا بػ "اإلرىابي ".الماتي، كان  مس.ول  عف عمميا  
ونةم  الةنا  الربري  السابر ، عف بياف "الشاباؾ"، أف المرتةميف ىـ آمس  أفراد مف مآيـ شرفاط لثجئيف 
بالةدس، وينتموف جميريـ لحرك  "حماس"، وكانوا يةفوف آمؼ الرديد مف "حوادث الرنؼ التي وقر  في 

 مى حد تربير البياف.منطة  الةدس، والمسجد انقلى، في بداي   ذار"، ع
وحسس بياف جياز "الشاباؾ"، فإف "المرتةميف كانوا يةفوف آمؼ أحداث  ير عادي ، أليس آثليا عنالر 
مف شرط  حرس الحدود واإلسرائيمييف، وأنيـ رشةوا الحجار  وألةوا قنابؿ المولوتوؼ عمى قوا  انمف"، وفؽ 

 ادعائو.
 7/4/1026، 48عرب 

 
 "تأتي عمى "حساب انجاز المصالحة الفمسطينية يارة جون كيريز حماس:  

أكد  حرك  "حماس" رفتيا لزيار  وزير الآارجي  انميركي جوف كيري ل نادي  سرد الديف –عماف 
 لألراتي المحتم ، والتي تهتي عمى "حساس انجاز الملالح  الفمسطيني ".
أمس لألراتي المحتم  تمف جولتو وقاؿ ممثؿ الحرك  في لبناف عمي برك  لف زيار  كيري، التي بدأىا 

الثاني  لممنطة  آثؿ أقؿ مف شير، تستيدؼ "تةديـ ممؼ التسوي  عمى ممؼ الملالح "، محذرال مف تبراتيا 
 السمبي  عمى مساعي الوحد  الوطني .

 ، وأعرس، في حديثو لػ"التد" مف بيرو ، عف آشيتو مف المردود السمبي لمجو   انميركي  المتوالي  لممنطة
 م.كدال "رفض حركتو لمتدآؿ انميركي في الشهف الداآمي الفمسطيني".

ودعا السمط  الفمسطيني  للى عدـ الآتوع "لمفيتو" انميركي عمى الملالح  ورفض اإلستجاب  ليا، مطالبال 
 "بشبك  أماف عربي  لمملالح  مف أجؿ النهي بيا عف التتوط الآارجي ".

 8/4/1026الغد، عمان، 
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 االحتالل اإلسرائيمي لن تفمح في كسر إرادة الشعب جرائمحماس:  

أدان  حرك  "حماس" بشّد  اعتةاؿ قوا  ا حتثؿ اإلسرائيمي ست  مف قيادا  حرك  "الجياد اإلسثمي" في 
 مدين  الآميؿ ،جنوس التف  التربي  المحتم م، واعتداء مستوطنيف ييود عمى مسجديف في بي  لحـ.

ف لحفي اليوـ انحد، "لف ا عتةا   الترسفي  التي تستيدؼ قيادا  الشرس وقال  الحرك  في بيا
الفمسطيني لف تفمح في كسر لرادتيـ وثنييـ عف موالم  الدفاع عف الثواب  والمةدسا  والتلّدي لمشاريع 

 ا حتثؿ ومآططاتو".
ف بالتواط. مع جيش وأتاف  أف "عربد  المتتلبيف واعتداءاتيـ عمى بيو  اهلل وممتمكا  الفمسطينيي

ا حتثؿ ما ىي ل  سياس  لييوني  فاشم  ستتحطـ عمى لآر  لمود جماىير الشرس الفمسطيني"، 
 حسس تربيره.

 7/4/1026فمسطين أون الين، 
 
 : لم ُنبّمغ بقرار تسميم مكاتب فتح في سورية لعباساألحمدعزام  

رارال رسميال مف النظاـ السوري بإعاد  مكاتبيا ق أف تكوف حركتو قد تسّمم  قيادي في "فتح" نفىل راـ اهلل
ا نتفات " بزعام  الرةيد سريد مرا    - في سوري ، التي كان  تسيطر عمييا حرك  "فتحوممتمكاتيا 

 المرروؼ باسـ "أبو موسي"، للى رئيس السمط  محمود عباس بلفتو رئيسال لمحرك .
مد، في تلريحا  آال  لػ "قدس برس" أدلى بيا اليـو وقاؿ عتو المجن  المركزي  لحرك  "فتح"، عزاـ انح

لـ تبّمغ رسميال بةرار لعاد  مكاتبيا في سوري "، مشيرال للى أف أنباءل قد توارد    م، "لف الحرك 4|7انحد ،
 بيذا اللدد  ير أنيا تفتةر للى تهكيد رسمي مف قبؿ الجانس السوري.

الةياد  الرام " في انراتي المحتم ، حساـ  -فمسطيف  مس.وؿ "الجبي  الشربي  لتحريرمف جانبو، أكد 
 .وفدلا مف قياد  الجبي ، كاف قد التةاه أمس السب ، بيذا الةرارعرفا ، أف نائس وزير الآارجي  السوري أبمغ 

واعتبر عرفا  في تلريح لػ "قدس برس"، بهف قرار الةياد  السوري  يهتي "تربيرال عف ا رتياح مف الموقؼ 
 د الذي لزمو عباس وحركتو مف انزم  السوري ". المحاي

8/4/1026قدس برس،   
 
 
 : اختراق المواقع اإللكترونية اإلسرائيمية انتصار لمقضية الفمسطينيةالمقاومةفصائل  

اعتبر  فلائؿ المةاوم  الفمسطيني  في  ز  أف اآتراؽ المواقع اإلسرائيمي  بما فييا المواقع  -التد  - ز  
قبؿ مجموع  مف الشباف الررس والمسمميف بمثاب  انتلار لمةتي  الفمسطيني  وفي مةدمتيا انمني  مف 

 قتي  انسرم المتربيف عف الطراـ وانتلار عمى ا عتداءا  اللييوني  المتكرر  عمى المسجد انقلى.
والظمـ  وطالب  الفلائؿ في تلريحا  لحفي  أمس بترور  دعـ الشباس الثائر عمى الطتياف اإلسرائيمي

 بحؽ أبناء الشرس الفمسطيني.
وولؼ الةيادي في حرك  الجياد اإلسثمي آتر حبيس أف الحرس اإللكتروني  التي تةوـ بيا مجموع  مف 

 الشباف عمى المواقع اإلسرائيمي  برمؿ داعـ لنتاؿ وجياد المةاوم .
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المجموع  مف الشباف قام   وقاؿ حبيس لف "الكياف اللييوني ألبح مكروىا عمى المستوم الرالمي، وىذه
 بترري  جرائـ ا حتثؿ اإلسرائيمي وجاء  في سياقيا الطبيري لفتح جرائـ الردو". 

 8/4/1026الغد، عمان، 
 

  " تتعرض الستيداف مزدوج في الضفة الغربيةالجيادداوود شياب: " 
للى كؼ يدىا عف  م ، ز ل دع  حرك  "الجياد ا سثمي" السمط  الفمسطيني  في التف  التربي  المحت

 مثحة  نشطائيا وعنالرىا، مرتبر  ذلؾ بهنو محاول  يائس  لمحيمول  دوف تفجير انتفات  شربي .
وكان  الحرك  اعمن  عف قياـ قوا  ا حتثؿ، وأمف السمط  الفمسطيني  باعتةاؿ عدد مف نشطائيا وقادتيا 

 في التف  التربي  التربي .
الحرك  لوكال  "قدس برس"ل "اف تكوف ىناؾ اعتةا   مف قبؿ ا حتثؿ في  وقاؿ داوود شياس الناطؽ باسـ

التف  التربي  امر طبيري آال  وأننا نواجو عدو يوجو لنا كؿ ادوا  الحةد وأدوا  الةتؿ مرلا، لكف اف 
في تترافؽ ادوا  ا حتثؿ تد الكوادر وعنالر المةاوم  في التف  التربي  والرنالر الميداني  الناشط  

 فراليا ا سرم؛ مع حمم  اآرم تشنيا السمط  امر مستترس".
 7/4/1026قدس برس،

 
 : انفجار الضفة مسألة وقت"البيان"لـ البرغوثيمصطفى  

عبداهلل ريافل فيما تتبايف اتراء في قراء  المشيد السياسي والميداني الفمسطيني بيف م.كد عمى  -حوار
لتفجير انتفات  شربي ، ي.كد انميف الراـ لممبادر  الوطني  حتمي  ا نفجار ومستبرد نتن انجواء 

، أف المةاوم  الشربي  تتلاعد للى مستوم «البياف»الفمسطيني  النائس د. ملطفى البر وثي، في حوار مع 
 «.المسهل  مسهل  وق  قبؿ أف تمتيس التف  التربي  وتنفجر»انتفات  ثالث ، بالةوؿل لف 
استراتيجيا  مف شهنيا أف تةود الشارع الفمسطيني نحو التحرر ومواجي  ا حتثؿ،  وأشار البر وثي للى أربع

وىيل المةاوم  الشربي  والوحد  الوطني  وتتيير السياسا  ا قتلادي  الداآمي  واستنياض أكبر حمم  دولي  
 لفرض عةوبا  عمى لسرائيؿ.

 7/4/1026البيان، دبي، 
 

 
 

 الرسمية لـ"إسرائيل" اإلذاعة" عمى الكريم اليكرز يبث "القرآن 
نةمػػ  الةنػػا  الثانيػػ  لدولػػ  ا حػػتثؿ ظيػػر أمػػس انحػػد "لذا لػػـ يػػتـ ليةػػاؼ اليجمػػا  ل ىػػديؿ الدسػػوقي -السػػبيؿ

المستيدف  الحسابا  البنكيػ  فػي  تػوف سػاعا  قميمػ  فػإف لسػرائيؿ ستآسػر مػا بنتػو طػواؿ الآمػس سػنيف". 
 رمن ومتلٍد لميكرز.مب 5000وتابر  لف الكياف التالس يستريف بػ

وترمد اليكرز الرربي اآتراؽ وسائؿ لعثـ لثحتثؿ، كاف عمى رأسيا اإلذاعػ  الرسػمي  لمكيػاف التالػس، لذ 
 تـ عرض أذاف الفجر والظير عبرىا، كما تـ بث تثوا  قر ني  لردد مف المةرئيف الررس.

عبػػػر وسػػػائؿ لعػػػثـ تابرػػػ  لدولػػػ  فيمػػػا قػػػدر  آسػػػائر بنػػػوؾ الكيػػػاف التالػػػس بمميػػػاري دو ر وفػػػؽ مػػػا جػػػاء 
 ا حتثؿ.
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حساس فيسبوؾ لػػ"لسرائيمييف" تـ تسجيؿ اآتراقو  29.000ومف جيتيا قال  لحيف  ىآرتس الربري  لف قراب  
 مف قبؿ قرالن  مف حوؿ الرالـ، يتبروف مجموع  مجيول . 

 8/1/1026، السبيل، عّمان
 
   في مواجية إيران دولةنتنياىو: لن نعتمد عمى أي  

  يمكػف فػي أي حػاؿ ” لسرائيؿ“قاؿ رئيس وزراء الكياف اللييوني بنياميف نتنياىو، أمس، لف ل ،أ .ؼ .سم
 في مواجي  الآطر النووي اإليراني.” أفتؿ ألدقائنا“حتى ” أف تترؾ مليرىا بيف أيدي دوؿ أآرم“

ؼ البرنػامن النػووي إليػراف، نةدر جيود المجتمع الػدولي لوقػ“وأتاؼ نتنياىو في آطاس في الةدس المحتّم ، 
مػا “واردؼ ”. ولكننا لف نترؾ مليرنا فػي أي مرحمػ  بػيف أيػدي دوؿ أآػرم، حتػى لػو كانػ  أفتػؿ ألػدقائنا

 ”.     تتير منذ المحرق  ىو عزمنا وقدرتنا عمى الدفاع عف أنفسنا بةوانا الذاتي 
   8/1/1026، الخميج، الشارقة

 
 لفمسطيني: ال حاجة لوسيط جديدشالوم يرفض وساطة تركيا في الممف ا 

رد ملػػدر سياسػػي لسػػرائيمي عمػػى قػػوؿ وزيػػر الآارجيػػ  انميركػػي جػػوف كيػػري لنػػو ل لػػالح النرػػامي -  ػػز 
سػػيطمس مػػف الةيػػاد  التركيػػ  المشػػارك  فػػي جيػػود الوسػػاط   سػػتئناؼ عمميػػ  السػػثـ واسػػتتثؿ عثقتيػػا مػػع 

لسرائيؿ سريد  بالرثقا  الحار  التي عاد  مجػددا حماس لمتتط مف أجؿ لنجاح ىذه المحادثا ، بالةوؿل "
مػػع تركيػػا، ولكننػػا لػػـ نسػػمع عػػف أي مبػػادر  تركيػػ ، ولسػػ  متهكػػدا مػػف تمػػؾ اننبػػاء، وعمػػى الػػر ـ مػػف التطػػور 
اإليجابي في الرثق  مع أنةر ، أشؾ في لمكاني  أنو يمكنيا لرس دور الوسيط لموقفيا الواتح دوف لبس للػى 

 .جانس الفمسطينييف"
 -وقػػاؿ وزيػػر شػػ.وف الطاقػػ  والميػػاه سػػيمفاف شػػالوـ، لف "ىنػػاؾ مػػا يكفػػي مػػف وسػػطاء فػػي اللػػراع اإلسػػرائيمي 

الفمسطيني، و  حاج  لوسيط جديد". وأتاؼ في تلريحا  لإلذاع  اإلسرائيمي ، أمس، أف الو يا  المتحػد  
 لترض، وىذا يكفي. تبذؿ جيودا كبير   ستئناؼ المفاوتا ، وتستهنس بالدور الملري ليذا ا

 8/1/1026، الشرق األوسط، لندن
 
 
 

 في مباحثات التسوية ألنقرةليفني تستبعد أي دور  
اسػػتبرد  تسػػيبي ليفنػػي، المسػػ.ول  عػػف ممػػؼ المفاوتػػا  مػػع الفمسػػطينييف، أف تمرػػس تركيػػا أي دور إلعػػاد  

 اإلسرائيمي  في الوق  الحالي.-لحياء محادثا  التسوي  الفمسطيني 
زيػػػر الةتػػػاء اإلسػػػرائيمي  إلذاعػػػ  ا حػػػتثؿ اعثمػػػ ل"لف تركيػػػا لػػػف تمرػػػس فػػػي الوقػػػ  الػػػراىف أي دور وقالػػػ  و 

 إلحياء محادثا  السثـ الفمسطيني  اإلسرائيمي ".
وأوتػػح  ليفنػػيل "يجػػس أف تػػتـ الرمميػػ  السياسػػي  بطريةػػ  مباشػػر  بيننػػا وبػػيف السػػمط  الفمسػػطيني "، وذلػػؾ ردا 

مكف أف ت.ديو تركيا في لعاد  لطثؽ المفاوتا  المتوقف  منذ أيمػوؿ/ سػبتمبر عمى س.اؿ حوؿ الدور الذي ي
1020. 
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وبحسػػس ليفنػػي، فػػإف "زعمػػاء المنطةػػ  ميمػػوف، وأي زعػػيـ فمسػػطيني ير ػػس بالتفػػاوض يجػػس أف يحلػػؿ عمػػى 
دعػػـ مػػف دوؿ المنطةػػ ، ولكػػف حتػػى ىػػذه المحظػػ  نحػػف نشػػارؾ مشػػارك  كاممػػ  فػػي الجيػػود الراميػػ   سػػتئناؼ 

 فاوتا  المباشر ، في حيف يحاوؿ انمريكيوف المساعد  في ذلؾ".الم
 8/1/1026، فمسطين أون الين

 
 فتح والسمطة ال يريدان انتفاضة ثالثة.. صار شبو يومي الحجارةلقاء إ "تمفزيون إسرائيل": 

ثالثػ  آالػ  بث التمفزيوف ا سرائيمي تةريػرا السػب  حػوؿ تآػوؼ ا سػرائيمييف مػف انػد ع انتفاتػ  فمسػطيني  
 برد تدىور ا وتاع ا مني  في التف  التربي .

وقػاؿ انػو ومنػذ سػنوا  طويمػ  لػـ يشػرر ا سػرائيميوف بػالةمؽ حيػاؿ الجيػؿ الفمسػطيني الجديػد الراشػؽ لمحجػار ، 
 الجيؿ الذي يرفض اي حؿ مستةبمي.

اـ اهلل وشػػاىد تػػرس الحجػػار  وقػػاؿ مراسػػؿ التمفزيػػوف ا سػػرائيمي الػػذي رافػػؽ قائػػد الجػػيش ا سػػرائيمي لمنطةػػ  ر 
وتحدث عف الاب  مستوطن  بحال  حرج  آثؿ رشةيا بالحجار  قبؿ اياـ، قاؿ، اف الحجػر عػاد ليرػود كػهدا  

 لمةتاؿ في وجو المستوطنيف والجنود ا سرائيمييف مر  اآرم وبطرية  كبير  مف قبؿ الفمسطينييف.
يحممػػوف السػػثح وادعػػائيـ انيػػـ يآشػػوف السػػير فػػي وعػػرض التمفزيػػوف ا سػػرائيمي مجموعػػ  مػػف المسػػتوطنيف 

الشػػوارع آػػثؿ سػػاعا  الميػػؿ، دوف سػػثح، حيػػث قػػاؿ احػػدىـ أانػػ  تػػذىس وتلػػطاد فريسػػتؾ عمػػى الشػػارعأ 
 بمرنى اطثؽ النار عمى الشباف الفمسطينييف والطيادىـ.

ر شبو يومي عمى الشػارع، وقاؿ احد التباط ا سرائيمييف قرس بي  ايؿ شماؿ راـ اهلل، اف الةاء الحجار  لا
 حتى انو ولؿ مودعيـ، وىو طريؽ يمر منو مئا  المركبا  ا سرائيمي .

وبيف اف انتفات  الحجار  زاد  برػد استشػياد ا سػير ابػو حمديػ  اتػاف  لفتيػيف استشػيدا مػ.آرا فػي طػولكـر 
ر الذي ألس الزي  عمى جراء ا حتجاجا  الفمسطيني  تنديدا باستشياد ابوحمدي  في سجوف ا حتثؿ، ا م

النارأ حيث البح  ا جواء اكثر سآون  وآرج المئا  مػف الفمسػطينييف الػى الشػوارع وقػاموا بالةػاء الحجػار  
 باتجاه المستوطنيف وجيش ا حتثؿ .

ويسػػود اعتةػػاد لػػدم اسػػرائيؿ بػػاف ا نتفاتػػ  الفمسػػطيني  الثالثػػ  لػػف تحػػدث حاليػػا بحجػػ  اف الػػرئيس الفمسػػطيني 
 باس   يريد الرود  لمفوتى في التف  التربي ، حيث ذكر التمفزيوف ا سرائيمي الميم  قبؿ الماتي محمود ع

وفػػؽ مراسػػمو اتفسػػيكا يحزقيمػػي أاف ىنػػاؾ اتلػػا   تجػػري عمػػى كافػػ  ا لػػرد ، واف حركػػ  فػػتح والسػػمط    
 يريداف انتفات  ثالث ، وىناؾ مف يةوؿ نحف نآشى انتفات  تد ابو مازفأ.

 أاف ابو مازف   يريد انتفات  ثالث  لكنو يريد استتثليا ككر  تد اسرائيؿ لييددىاأ.واتاؼ 
 8/1/1026، القدس العربي، لندن

 
 أن الرفاه االقتصادي سيؤدي لتغيير صورتنا عند العرب  االفتراضإسرائيل اليوم: من الخطأ  

ر  لكف نياتو لػـ تآتمػؼ البتػ  وىػي لبرػاد سن . ويتتير التيديد قو  ولو  65تتررض دول  اسرائيؿ لمتيديد منذ 
الشػػرس الييػػودي عػػف ارتػػو. ولػػـ ُيسػػتوعس ىػػذا الفيػػـ كػػامث وىػػذا ىػػو السػػبس الػػذي يجرػػؿ اطػػثؽ النػػار مػػف 
الشػػػماؿ والجنػػػوس عمػػػى اسػػػرائيؿ   ينةطػػػع ويبػػػدو انػػػو لػػػف ينةطػػػع. لف تػػػرؼ الفيػػػـ والتبنػػػي الشػػػروري لمةػػػيـ 

ميما لبح مساء مف يطمبوف ننفسيـ قطر  ا رض التي بنينا دول  ا آثقي  ىما نةطتا الترؼ المتاف يستت
 فوقيا. ولـ ننجح الى اتف في فيـ ثمف آسار  اولئؾ الميدديف لوجودنا.
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لف "الشرؽ ا وسط الجديد" ىو مجػرد وىػـ نشػه بػا فتراض المآطػ  وىػو اف الرفػاه ا قتلػادي سيفتػي الػى 
قد ُلطـ لطم  مجمجم . وقد مّكف ا سثـ مجموعا  متطرفػ  مػف  تتيير تلور الرالـ الرربي الذي يحيط بنا،

اكتساس ثة  وتهييد حينما رفر  راي  التةوم الديني  وكمما زاد  التةوم وقوي  منزل  الػداعيف الييػا انتػـ الػى 
ىػػذه المجموعػػا  م.منػػوف أكثػػر. وكممػػا زاد وجػػود ىػػذه المجموعػػا  زاد  قوتيػػا الرسػػكري  ومريػػا اسػػتردادىا 

في سبيؿ "رابط اللم  ا سثمي"، وىو الػرابط الػذي يميػز مجتمرػا عممانيػا سػميما عػف مجتمػع دينػي  لممو 
 متطرؼ مريض.

 4/1026/ 7اليوم  إسرائيل

 8/1/1026، السفير، بيروت
 
 "إسرائيل" تدعو لوضع خط أحمر واضح لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم   

  ا سػرائيمي للػى تحديػد ميمػ  إليػراف تةػدر بانسػابيع يػتـ برػدىا دعا يوفاؿ شػتاينتز وزيػر الشػ.وف ا سػتراتيجي
اتآػاذ لجػراء عسػكري تػدىا لحثيػا عمػى وقػؼ برنػػامن تآلػيس اليورانيػـو برػد المحادثػا  التػي انتيػ  أمػػس 

 السب  دوف احراز تةدـ.
ف أو وتػع وقاؿ أالرةوبا  ليس  كافيػ  وكػذلؾ المحادثػا . حػاف الوقػ  لوتػع تيديػد عسػكري امػاـ اإليػرانيي

آط أحمر مف نوع ما.. آط أحمػر واتػح يتػرو الرػالـ كمػو وتتػرو الو يػا  المتحػد  والتػرس... لمحلػوؿ 
 عمى نتائن.أ

وذكر شتاينتز المةرس مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو لراديو الجيش اإلسرائيمي انو يجػس اتآػاذ 
وقؼ ليراف عف تآلػيس اليورانيػـو ر ػـ أنػو لػـ يػذكر مزيػدا لجراء في  توف أأسابيع قميم  أو شيرأ لذا لـ تت

 مف التفاليؿ. 
 8/1/1026، القدس العربي، لندن

 
 " جنوب تل أبيبعميل فمسطيني يبتز الييود في "رحوبوت 

ذكػػػر  وسػػػػائؿ اإلعػػػثـ اإلسػػػرائيمي  أمػػػػس أف مشػػػكم  كبيػػػر  ظيػػػػر  فػػػي مدينػػػ  رحوبػػػػو   لراـ اهلل ،ا تحػػػادم
أبيػػػس، حيػػث يةػػـو عميػػػؿ فمسػػطيني لثسػػتآبارا  ا سػػػرائيمي ، بػػابتزاز السػػكاف الييػػػود  اإلسػػرائيمي  جنػػوس تػػؿ

والحلوؿ منيـ عمى أمواؿ مةابؿ "عدـ المػس بيػـ"، عمػى الػر ـ مػف أنػو يتمتػع بمراممػ  آالػ  مػف سػمطا  
 ا حتثؿ اإلسرائيمي تشمؿ توفير سكف وتةديـ مساعدا  ماليو لو.

شػيكؿ  480ان  قد اعتةم  الرميػؿ ننػو اسػتمؼ مػف جػاره الييػودي مبمػغ وأوتح  أف الشرط  اإلسرائيمي  ك
لسرائيميال ولـ يرده لليو، بؿ ألبح يطمس منو أموا ل أكثر وأكثر تح  المس بابنتيو حتى استطاع ابتػزاز مبمػغ 

 شيكؿ منو. وأتاف  أنو أنو قاـ برد ذلؾ بمحاو   ابتزاز لـ يتـ التبميغ عنيا آوفال منو. 54462
 8/1/1026، تحاد، أبو ظبياال 

 

 : غالبية مالجئ المستوطنات بمحيط غزة "غير صالحة" في "إسرائيل" لجبية الداخميةا 
مػػػػػف المثجػػػػػ  الرامػػػػػ  فػػػػػي  778أظيػػػػػر تةريػػػػػر أعدتػػػػػو الجبيػػػػػ  الداآميػػػػػ  فػػػػػي الجػػػػػيش اللػػػػػييوني أّف نحػػػػػو 

لبػػػػال مػػػػف البمػػػػديا  كمػػػػـ مػػػػف قطػػػػاع  ػػػػز   يػػػػر لػػػػالح  لثسػػػػتآداـ، طا 40المسػػػػتوطنا  اللػػػػييوني  بمحػػػػيط 
والسمطا  المحمي  تهىيػؿ ىػذه المثجػ  كػي تسػتوعس "ا سػرائيمييف" فػي حػاؿ انػد ع حػرس. وعػرض التةريػر 

 يػػر  24ممجئػال عامػػال مػف بينيػػا  45الػػؼ نسػم  يوجػػد فييػػا  13للػى أّف مدينػػ  كريػا  "مثآػػي" التػػي يسػكنيا 
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ممجئػال  يػر  18وفػي مدينػ  عسػةثف يوجػد  مثجػ  للػى تػرميـ كبيػر، 8لالح  لإلستآداـ، في حػيف تحتػاج 
ممجػػه فػػي  88ممجػػه  يػػر لػػالح مػػف بػػيف  52وبرتػػيا يحتػػاج للػػى تػػرميـ. فيمػػا يوجػػد  240لػػالح مػػف بػػيف 

ممجػه  يػر  53مدين  "اوفيكيـ" التي تررتػ  ليجمػا  لػاروآي  مكثفػ ، أمػا مدينػ  "بئػر السػبع" فيوجػد فييػا 
 ممجه. 158لالح مف بيف 

 ، فمسطينوكالة معًا لألنباء
 1/4/1026، 1773 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 
 رد بشكل قوي عمى أي نيران سورية حتى لو قتل "إسرائيميون"تلن  "إسرائيل"خبراء:  

اسػػتبرد  مجموعػػ  مػػف الآبػػراء انمنيػػيف اللػػياين  أف يةػػـو الجػػيش اللػػييوني المتواجػػد عمػػى انطػػراؼ مػػع 
ي رد عسكري قوي في حاؿ تررتػ  المنػاطؽ "ا سػرائيمي " مػف جيػ  الحدود السوري  في المنطة  الشمالي  به

الجو ف الى قلؼ أو حتى سةط قتمى "اسرائيميوف"، فمف جانبو، رأم الآبير في الشػ.وف ا سػتراتيجي  يفتػاح 
شبير، أف ولؼ "آط أحمػر" لمثػؿ ىػذه الحالػ  التػي تشػيدىا الحػدود مػع سػوريا قػد يكػوف ولػفال آاطئػال نف 

اذا ما ولػم  لػو الةيػاد   اللػييوني  يجػس عمييػا الةتػاء عمػى كػؿ مػف يتجػاوزه، موتػحال بػهف ىذا الولؼ 
التحمػػيث  ا سػػتآباري  تتحػػدث أف "اسػػرائيؿ" ستولػػؿ رسػػال  تيديػػد مفادىػػا أف أف قتػػؿ أي جنػػدي لػػييوني 

فػ  أمر  يػر مةبػوؿ ولػف يمػر دوف عةػاس أو رد متػاد لكػف دوف حممػ  عسػكري  داآػؿ سػوريا. مػف جيتػو، ل
الباحث عوزي عػيمـ، للػى أنػو سيولػي وزيػر الػدفاع، موشػيو يرمػوف برػدـ الػرد عمػى مػا ولػفو بػػ "جنػوف كػؿ 
جندي سوري يةوـ بطمةا  ناري  تجاه "اسرائيؿ"، محػذرال مػف الػرد ا تومػاتيكي والنظػر بحػذر شػديد عنػد اتآػاذ 

 قرار أي رد ووجوس مثءمتو مع الحدث نفسو.
 تصحيفة الرأي العام، الكوي

 1/4/1026، 1773 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 
 
 

 ةفمسطينيين بينيم طفمة في سوري ثالثةاستشياد  
فمسطينييف وسوري واحد، جراء تررض المآيما  الفمسطيني  في سوريا، لرمميا  قلؼ  3استشيد ل  ز 

ل لف الطفم  الماتي . 14وقنص آثؿ الساعا  الػ  حنيف سباكي،  وقال  ملادر آال  لػالةدس دو  كـو
أطفاؿ احدىـ بحال  آطير ، جراء قلؼ تررض لو حي الزيف، في  4استشيد  اليوـ انحد، فيما أليس 

 مآيـ اليرموؾ جنوس الرالم  السوري  دمشؽ.
وأوتح  الملادر، أف الفمسطيني  آمود الةاتي ، والسوري محمد شرباف، استشيدوا في قلؼ تررض لو 

ريؼ دمشؽ، في حيف استشيد الشاس الفمسطيني شريؼ الآطيس، أمس السب  مآيـ آاف الشيخ، ب
برلاص قناص في منطة  الرويج  بمآيـ حندرا  في حمس، موتح  اف  جئيف فمسطينييف اليبا بجراح 

 متفاوت ، جراء تررتيما إلطثؽ نار أثناء محاولتيما سحس جثمانو.

 8/4/1026، القدس، القدس
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 "إسرائيل"عمى  ياإللكترونيجوم القصة  يروي "أنونيمس"مجموعة  أعضاءأحد  
 روم أحد أعتاء مجموع  أنونيمس الذيف شاركوا في اآتراؽ عد  مواقع للكتروني  لسرائيمي 

لمجزير  تفاليؿ الرممي ، وولفيا بهنيا كان  ممنيج  واستيدف  أكثر مف أربرمائ  موقع لسرائيمي، في حيف 
 عمى اليجـو اإللكتروني باعتةاؿ ناشطيف فمسطينييف.لرح مس.وؿ فمسطيني بهف لسرائيؿ قرر  الرد 

واستيدف  اليجما  مواقع لسرائيمي  حساس ، بحسس ىذا الرتو، بينيػا مواقػع وزاريػ  وموقػع رئػيس الحكومػ  
وأتاؼ في اتلاؿ مع الجزير  أف برض المواقع التي استيدفتيا اليجما  دّمر  تدميرا كامث  ووزار  الدفاع.

 فحتيا الرئيسي ، كما تـ حذؼ ممفا  ميم .وأجري تتيير في ل
وولؼ اليجما  بهنيا كانػ  ممنيجػ  ونسػة  بحيػث تكػوف فػي لحظػ  محػدد  وينفػذىا كػؿ الميػاجميف حتػى 

 يدمر الموقع ويآرج مف الشبك  الرنكبوتي .
وبحسس الملدر فػإف الفكػر  تػـ عرتػيا قبػؿ شػير و قػ  قبػو  كبيػرا، وشػارؾ فػي تنفيػذىا عنالػر مػف عػدد 

 ف الدوؿ الرربي  بينيا الجزائر ولبناف وفمسطيف وملر والسوداف وسوريا وتونس والمترس.م
وفػػػػي أوؿ رد فرػػػػؿ عمػػػػى اليجمػػػػا ، قػػػػاؿ مستشػػػػار الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس لشػػػػ.وف ا تلػػػػا   
وتكنولوجيػػا المرمومػػا  لػػبري لػػيدـ لف لسػػرائيؿ قػػرر  الػػرد عمػػى اليجمػػا  اإللكترونيػػ  باعتةػػاؿ ناشػػطيف 

 مسطينييف.ف
 8/4/1026، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العيساوي ُمعرف بأنو يواجو إمكانية الموت الفجائي األسير : وضعاألسيرنادي  

قاؿ مدير الوحد  الةانوني  في نادي انسير المحامي جواد بولس، امس، لف  لالحيا  الجديد  -راـ اهلل 
ريساوي في مستشفى "كابثف" اإلسرائيمي أبمتوه بحدوث انطباء المس.وليف والمتابريف لحال  انسير سامر ال

وأوتح بولس في بيف  ترؼ واتطراس شديديف في عتم  الةمس، وأف للاب  دما و بترر كبير وارد.
نبت  في الدقية ، و  يزاؿ وترو ُمررفا  30لحفي، أف نبتا  قمس انسير الريساوي ولم  امس للى 

والآطور  تزداد برد رفتو مجددا تناوؿ المدعما ، وا كتفاء بالسكر  بهنو يواجو لمكاني  المو  الفجائي،
 والماء فةط.

وأفاد أف رفض انسير لممدعما ، جاء ردا عمى منع أحد تباط ا حتثؿ بالسماح لو الجموس عمى كرسي 
لرار السجانيف بتكبيؿ ساقو اليمنى  وتع بجانس سريره، كما نلحو انطباء بترريض جسمو لمشمس، وا 

 لباحا، انمر الذي سبس ألما شديدا ومنرو مف النوـ.  8مساء حتى  8نذ الساع  م

 8/4/1026، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 حمدية أعطي أدوية فاقمت من حالتو وأضعفت جياز المناعة أبوعباس السيد: األسير  
انسير  عباس السيد حوؿ نةم  م.سس  التتامف لحةوؽ اإلنساف شياد  الةيادي في الحرك  ل التف  التربي 

 الظروؼ التي سبة  استشياد انسير ميسر  أبو حمدي .
وأوتح السيد آثؿ زيار  محامي التتامف محمد الرابد لو في سجف ىداريـ أّف أطباء ملمح  السجوف 
كانوا يكتبوف نبي حمدي  ولفا  طبي  متنوع  ليس ليا عثق  بمرض السرطاف، وتركوا الآثيا السرطاني  
تفتؾ في جسده حتى انتشر في كؿ أنحائو،  فتا للى أّف ىذه اندوي   ير الثزم  أتّرتو كثيرا وأترف  

 جياز المناع .
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أرم أّف انسير أبو حمدي  قد ترّرض عمميا إلعداـ بهبشع الطرؽ التي يمكف أف يتآّيميا »وأكمؿ السيدل 
أرم أّف ىذا اإلعداـ أسوأ مف اإلعداـ بترؼ البشر، حيث ُترؾ لداء السرطاف ينيش جسده لمده طويم ، و 

 «.التاز أو الشنؽ أو أّي  طرية  أآرم
وولؼ السيد ممؼ اإلىماؿ الطبي ببرميؿ بارود قد ينفجر في أّي  لحظ ، م.كدا عمى أّنو لـ يرد ممفا طبيا 

ّنما لو أبراد سياسي  وأآثقي  وعممي .  لرفا، وا 
يتحّمموف سياس  اإلىماؿ الطبي واستمرار مسمسؿ الةتؿ واإلعداـ بيذه وشدد السيد عمى أّف انسرم لـ يرودوا 

 الطرية  البطيئ ، وىـ بد.وا يفكروف بشكؿ جدّي لمواجي  ذلؾ بكؿ الطرؽ.
وطالس السيد كؿ الرةثء التدآؿ السريع والراجؿ والرمؿ الفوري عمى لطثؽ سراح الكثير مف انسرم 

 بؿ فوا  انواف.المرتى وتةديـ الرثج المناسس ليـ ق

 8/4/1026، السبيل، عّمان
 

 عقب استشياد "أبو حمدية" في سجن "ىشارون" عقوبات عمى األسيراتاألسير:  نادي 
أكد نادي انسير الفمسطيني، اليوـ، أف وتع انسيرا  في سجف "ىشاروف" يزداد سوءال في ظؿ ترن  لدار  

قسـ مع انسيرا  الجنائيا ، وكؿ ما يفلؿ بينيف ىو السجوف اإلسرائيمي  با ستمرار في احتجازىف داآؿ 
وأفاد محامي النادي الذي زار انسيرا ، بهف حال  مف التوتر تشيد الةسـ برد فرض  حائط بثستيكي.

عةوبا  عمييف عةس قياميف بإرجاع وجبا  الطراـ تتامنال مع انسرم في باقي السجوف برد استشياد 
 وع الماتي.انسير ميسر  أبو حمدي  انسب

وبيف المحامي أف اإلدار  تماطؿ ومنذ سنوا  في تةديـ الرثج لألسير  لينا الجربوني، والتي تراني مف 
التيابا  شديد  في المرار ، م.كدال وجود قمؽ حةيةي عمى حدوث أي مكروه ليا في ظؿ المماطم  المترمد  

 بحةيا.
 7/4/1026، فمسطين أون الين

 
 

 "ريمون"سجن  حياة زمالئيم في ذإلنقايناشدون  األسرى 
ناشد انسرم في سجوف "جمبوع ومجدو وشط " شماؿ فمسطيف المحتم ، الم.سسا  الحةوقي  والدولي  لمتدآؿ 

وبحسس انسرم، فإف  السريع، لموقوؼ عمى الوتع المهساوي الذي يرانيو أسرم سجف "ريموف" منذ يوميف.
ر  انسرم، وحرمتيـ مف زيار  ذوييـ، باإلتاف  لتيديدا  لدار  السجف أ مةتو ومنر  المحاميف مف زيا

 برةوبا  رادع  لتافي  تد انسرم.
 7/4/1026، فمسطين أون الين

 
 تعمن عن انطالق حممة دولية لمتضامن مع مدن وقرى النقب  48في أراضي  "اإلسالمية"الحركة  

المحتم ، عف انطثؽ  2948اتي الػأعمف قاد  الشؽ الجنوبي لػ"الحرك  اإلسثمي " في أر ل حسف مواسي
حمم  دولي  لمتتامف مع مدف وقرم النةس  ير المرترؼ بيا، لمواجي  المآطط اإلسرائيمي لتلفي  باقي 

 أراتي النةس الرربي ، والمرروؼ بػ"مآطط برافر" و"وثية  بيتف".
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ف "اللمود والرباط"، في وكان  الحرك  اإلسثمي  الجنوبي  برئاس  الشيخ حماد أبو دعابس قد نظم  ميرجا
ا عمى مآطط "برافر" و"وثية  بيتف"، بمناسب  يوـ انرض.  قري  الزرنوؽ، احتجاجل

 8/4/1026، المستقبل، بيروت
 

 من سورية في لبنان فمسطيني الجئ ألف 63: في لبنان "األونروا"المسؤولة اإلعالمية لـ 
ألؼ  36ىناؾ أكثر مف ، أف في لبناف ىدم السمرا« انونروا»أعمن  المس.ول  اإلعثمي  لػل سامر الحسيني

، بينيـ نحو ألفي عائم  «انونروا»نازح فمسطيني عمى أقؿ تةدير، أتوا مف سوريا ودّونوا بيانتيـ في مراكز 
فادتيـ مف الرعاي  « انونروا»طالس فمسطيني في مدارس  3300في البةاع، وأشار  للى تسجيؿ  وا 

  ألؼ فمسطيني مف سوريا مراينا  طبي  في عيادا  الوكال . 12الترميمي ، لتاف  للى تمةي 
مدين  ليدا تستةطس الردد انكبر مف الثجئيف الفمسطينيف مف سوريا، لذ يتركز »ولفت  السمرا للى أّف 

وفي شهف التةديما  والمساعدا ، أشار  السمرا للى «. في المئ  مف فمسطينيي سوريا 30فييا وحدىا نحو 
، «ع مآتمف  مف التةديما ، مف رعاي  طبي  وترميمي  ومساعدا  نةدي  ترتبط حكمال بتوفر الماؿوجود أنوا»

انونروا قّدم  أآيرال مساعدا  مالي  لثجئيف الفمسطيني عبار  عف قسائـ مالي  لشراء التذاء »م.كد  أف 
لؼ لير  بدؿ مساعد  أ 260ألؼ لير  لكؿ شآص، مع قسيم  مالي  بةيم   30تبمغ قيم  كؿ واحد  منيا 

ألؼ لير  لكؿ عائم  م.لف  مف أربر   110ليواء لكؿ عائم  م.لف  مف شآص للى ثثث  أشآاص، و
ىذا النوع مف المساعدا  يةدـ لممر  الثالث ، وقد قدمنا سابةال مساعدا  مالي  »أتاف ل و  «.أشآاص وأكثر

ش وحراما  وأدوا  تترمؽ باللح  الشآلي  لإليواء والممبس والتذاء، تتاؼ الييا مساعدا  عبار  عف فر 
 «.وأدوا  مطبخ و الونا  فار   لممازو  مةدم  مف المجمس الدانمركي لثجئيف

 8/4/1026، السفير، بيروت
 
 
 
 

 سراح العيساوي إطالقاحتجاجًا عمى عدم  الخضربمدة مواجيات مع جنود االحتالل في  
الرأس، واتآر في اليد، آثؿ مواجيا  وقر  في  أليس، امس، شاباف، احدىما في حسف عبد الجوادل

حي اـ ركب ، في بمد  الآتر بيف قوا  ا حتثؿ، وعشرا  الشباف، احتجاجال عمى عدـ اطثؽ سراح 
 يومال. 164ا سير سامر الريساوي المترس عف الطراـ منذ 

ابؿ التاز المسيم  لمدموع، وقاؿ شيود عياف، اف جنود ا حتثؿ ا سرائيمي امطروا منازؿ المواطنيف بةن
وأطمةوا الرلاص المطاطي عمى الشباف المتظاىريف الذيف رشةوا جنود ا حتثؿ بالحجار ، ما اسفر عف 

 الاب  اثنيف بجراح، والرديد مف المواطنيف بحا   اآتناؽ.
 8/4/1026، األيام، رام اهلل

 
 %281: مساحة المستوطنات زادت بنسبة "أريج" 
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فمسطيني متآلص في رلد النشاطا  ا ستيطاني  اإلسرائيمي  في التف  التربي   أكد مريد أبحاث
في المائ  ،مف  281المحتم ؛ أف المساح  التي تحتميا المستوطنا  ازداد  آثؿ الرةديف انآيريف بنسب  

 ـم.1021في عاـ  1كـ294.7للى  2990في عاـ  1كـ 69
ل "لف عدد وقاؿ مريد انبحاث التطبيةي  "أرين" في تةر  ير ولم  "فمسطيف أوف  يف" نسآ  عنو، اليـو

ـ للى 2990ألؼ مستوطف في عاـ  140المستوطنيف الةاطنيف في المستوطنا  ارتفع آثؿ تمؾ المد  مف 
 في المائ ". 289ـ، أي بزياد  قدرىا 1021ألفلا في عاـ  656000أكثر مف 

الحكـ رئيسلا لوزراء ا حتثؿ في شير  ذار ،مارسم مف  وأشار المريد للى أنو منذ أف تولى بنياميف نتنياىو
ـ لـ يررض عمى الفمسطينييف أي  بدائؿ قابم  لمتطبيؽ فيما يآص الوتع السياسي الراىف في 1009عاـ 

انراتي الفمسطيني  المحتم ، ولـ يرد الفمسطينييف في أي وق  متى آثؿ مد  حكمو شركاء في عممي  
لمسثـ مف آثؿ ا ستمرار في البناء ا ستيطاني في المستوطنا  اإلسرائيمي  في "التسوي "، وأظير رفتو 

 التف  التربي  المحتم ، وبشكؿ آاص التركيز عمى المستوطنا  اإلسرائيمي  في شرقي الةدس.
ـ آط  لتجميد البناء ا ستيطاني في 1009 وأتاؼ التةريرل "أعمف نتنياىو في شير تشريف الثاني مف عاـ

ـ وانتياء في 1009أشير، ابتداء مف شير كانوف انوؿ مف عاـ  20المستوطنا  في التف  التربي  مد  
ـ، ل  أنو آثؿ ىذه المد  نشر  الوزارا  اإلسرائيمي  والييئا  المآتمف  1020شير أيموؿ مف عاـ 

 ستيطاني  في مستوطنا  التف  التربي ".ألؼ وحد  ا 15مآططا  لبناء ما يةارس 
% مف ىذه المآططا  قد لدر  لمبناء في المستوطنا  اإلسرائيمي  في الةدس والمستوطنا  99وكاف 

التي تةع تمف منطة  الرزؿ التربي  ،المنطة  التي تسرى ،لسرائيؿم للى ا ستيثء عمييا مف آثؿ بناء 
 رائيمي  التي تةع في التجمرا  ا ستيطاني  الكبرم.جدار الرزؿ الرنلريم، والمستوطنا  اإلس

وقاؿ التةريرل "لف استمرار البناء في التجمرا  ا ستيطاني  الكبرم المحيط  بمدين  الةدس يرمي للى عزؿ 
المدين  عف باقي المحافظا  الفمسطيني  في التف  التربي ، لذ لف ،لسرائيؿم تسرى لمسيطر  عمى التجمرا  

الكبرم الآمس في التف  التربي ؛ لتماف بةائيا ،دول م ذا  أ مبي  ييودي ، دوف انآذ بريف ا ستيطاني  
 ا عتبار الثمف الذي سوؼ يترتس عمى الفمسطينييف".

 7/4/1026، فمسطين أون الين
 

  صيادو غزة يعتصمون ضد تقميص االحتالل مسافة الصيد  
يف، أمس، عمى قواربيـ قبال  ميناء  ز  احتجاجال عمى اعتلـ مئا  اللياديف الفمسطيني رائد  فيل - ز  

قرار سمطا  ا حتثؿ تةميص المساف  المآلل  لمليد مف ست  أمياؿ للى ثثث ، مطالبيف بتدآؿ دولي 
لتمكينيـ مف الرمؿ بحري . ورفع الليادوف في ا عتلاـ الذي دع  لليو المجن  الشربي  لمواجي  الحلار، 

و فتا  تندد بةرار التةميص وا ستيداؼ المتكرر لةواربيـ مف زوارؽ ا حتثؿ في عرض انعثـ الفمسطيني  
 البحر.

لو أثر كبير عمى مين  “لمساف  الليد ” اإلسرائيمي“وأكد رئيس المجن  النائس جماؿ الآتري، لف التةميص 
 الفمسطينييف. ، مرتبرال أف ذلؾ نوع مف الرةوب  الجماعي  عمى”الليد وزياد  مرانا  اللياديف

 8/4/1026، الخميج، الشارقة
 

 الحتجازىا شبانًا وقص شعرىم  بغزة شرطةالينتقد  "لحقوق االنسان المركز الفمسطيني" 
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داف المركز الفمسطيني لحةوؽ ا نساف ا حد بشد  احتجاز الشرط  الفمسطيني  التابر  ل أ ؼ س - ز  
الماتي  وقص شررىـ وا عتداء عمى عدد منيـ  اـانيلحكوم  حماس في  ز  عددال مف الشباف آثؿ 

 بالترس.
نديف بشد  احتجاز الشرط  الفمسطيني  في  ز  لردد مف الشباف آثؿ »وقاؿ المركز في بياف لحافي 

 «.انياـ الماتي  وقص شرورىـ بادعاء أف تسريحاتيـ آادش  لمحياء، وا عتداء عمى عدد منيـ بالترس
راـ في  ز  بفتح تحةيؽ جدي في تمؾ ا عتداءا  التي تمس الحريا  الآال  النائس ال»وطالس المركز 

لممواطنيف وما رافةيا مف اعتداءا  بالترس تررض ليا المحتجزوف، كما يطالس الحكوم  في  ز  باحتراـ 
 «.حريا  المواطنيف المكفول  دستوريال ووفؽ المرايير الدولي  لحةوؽ ا نساف

 8/4/1026، الحياة، لندن
 
  "جبية النصرة"دخول سورية والقتال ضد  "جنود احتياط دروز"استعداد  تنفيتنظيمات درزية  

زىير أندراوسل ألدر  الحرك  الوطني  لمتوالؿ والبةاء ولجن  التوالؿ الوطني  وميثاؽ انحرار  -النالر  
جاء فيول الحديث  بيانا لحافيا، حلم  لحيف  أالةدس الرربيأ عمى نسآ  منو 48الررس الدروز في الػ

عف استرداد أجنود احتياط دروزأ الدآوؿ للى سوري  لمدفاع عف دروزىا في وجو أجبي  النلر أ، تجين 
 ملطنع ومفترؿ ومترض.

 8/4/1026، القدس العربي، لندن
 

 " بتمويل من جميورية الشيشاناألقصى"تشيد أكبر مسجد بعد  الفمسطينية قرية أبو غوش 
وتموؿ جميوري  الشيشاف  ،عمى تشييد مسجد جديد بةري  أبو  وش الفمسطيني  يجري الرمؿل ،رويترزم

الروسي  بناء المسجد الذي تةوؿ لنو سيكوف أكبر مسجد في لسرائيؿ برد المسجد ا قلى. وتريد دراسا  
 تاريآي  جذور أىالي الةري  للى انلوؿ الةوقازي  في الشيشاف   

 8/4/1026، الغد، عّمان
 
 

 ويةامن شركة طيران نمس "رشوة"يقاضون نجل عباس لتمقيو  ننمساويوناشطون  ":الراي" 
لوؿ فمسطيني  في مةاتا  ياسر عباس، نجؿ رئيس السمط  أشرع ناشطوف نمسويوف مف ل عماف

 الفمسطيني  محمود عباس لتمةيو رشو  مف شرك  طيراف نمسوي .
انيـ انجزوا اجراءا  التةدـ بشكوم »طيف عف الناش« اف  ي  برس»ونةؿ الموقع ا لكتروني ا ردني 

 1وطمس فتح تحةيؽ عدلي مع شرك  طيراف نمسوي  آال  يرتةدوف انيا قدم  رشو  مالي  بةيم  تزيد عمى 
 «.مميوف دو ر لموسيط ياسر عباس، مةابؿ دوره في لتماـ لفة  تجاري 

السمطا  الردلي  في فيينا، شرع فرميا في لجراءا  تسجيؿ شكوم لدم »وكشؼ الناشطوف اف محامييـ 
تطالس شرك  جي  ا ينس بالكشؼ عف ممؼ بيع طائر  آال  مف طراز  موباؿ اكسبرس الكندي  اللنع 

 «.سنوا  تةريبا 3لمسمط  الفمسطيني  قبؿ 
اللفة  كان  ،ظالم  لمتاي م مف الناحي  المالي  لمجانس الفمسطيني، حيث أف سرر »ويةوؿ الناشطوف اف 

مميوف دو ر  نذاؾ، في حيف تشير مرموما  الناشطيف بهنيا تم  بسرر  45كاف لو أف يتجاوز  الطائر  ما
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مميوف دو ر، بسبس ما يرتةدوف بهنيا عمول  قدم  لنجؿ محمود عباس والذي قاـ بتسييؿ  50يزيد عف 
 «.لتماـ لجراءا  اللفة  لدم والده

تمة  الرمو   الناتج  عف اللفة  التي  شرك  ممموك  لياسر عباس ىي التي»وأتاؼ الناشطوف اف 
شارؾ في التفاوض حوليا وتوقيع عةودىا موظفوف كبار مف لندوؽ ا ستثمار الفمسطيني والرئاس  

لكف الناشطيف لـ يتسَف ليـ برد التهكد مف اي مف جوازا  سفره الثثث ، الكندي او ا ردني او  «.الفمسطيني 
 ا  ىويتو الشآلي  تنفيذا لتراقده مع الشرك  النمسوي .الفمسطيني استآدـ ياسر عباس، لثب

 8/4/1026ت، الراي، الكوي
 

 باإلنجميزية يوثق تجارب أسرى جديدكتاب  
لفال ألدر مركز الدراسا  السياسي  والتنموي  بتز  كتابا قلليا حوؿ انسرم في سجوف ا حتثؿ  - ز 

"، وىو اإللدار انوؿ مف نوعو، تبن  طباعتو ونشره دار اإلسرائيمي بالمت  اإلنجميزي  برنواف "مذكرا  أسير
 "وايز ويردز" لمطباع  والنشر في ماليزيا.

وشارؾ في لعداد الكتاس مجموع  مف اللحفييف ىـل ياسر عرفا  البنا، فيحاء شمش، رشا فرحا ، سماح 
، م يا شيواف. وعمؿ عمى المزيف، ىيثـ  راس، مراذ الرامودي، حناف مطير، محمد المنيراوي، آالد كريـز

ترجم  الكتاس يوسؼ الجمؿ ورائد قدور ، فيما تولى تحريره جو كيتروف ومارؾ جبسف، بإشراؼ نورما ىاشـ 
 مف ماليزيا.

مف أبريؿ الجاري في يوـ انسير الفمسطيني الذي يوافؽ  27ومف المةرر طرح ىذا الكتاس في انسواؽ في 
 مف لبريؿ/ نيساف مف كؿ عاـ. 27الػ

أسيرا سبؽ ونشر  في لحيف  الشباس، وىو يتحدث عف مرانا  و ماؿ وأحثـ  11ي الكتاس قلص ويحك
 انسرم ور.يتيـ لألسر والحري  وشوقيـ لألىؿ وانحب  بشكؿ لنساني.

ويةدـ الكتاس كذلؾ مرموما  لحلائي  ولور حوؿ مرانا  انسرم لادر  عف م.سس  التمير لحةوؽ 
ير حسف سثم  لتذكير الرالـ بهفَّ ىناؾ أسرم ما زالوا يةبروف في سجوف اإلنساف وترجم  لرسال  لألس

 ا حتثؿ.
وقدـ لمكتاس مةرر حةوؽ اإلنساف لألراتي الفمسطيني  في انمـ المتحد  ريتشارد فولؾ الذي قاؿل "يحتوي 

ةاسميا جميع الكتاس عمى كثير مف الفةرا  التي تهسر الذىف، وما يمف  النظر المآاوؼ المشترك  التي يت
 انسرم ر ـ التنوع الكبير في أساليس الكتاب  والآمفي  الثةافي ".

كما قدـ لمكتاس رئيس وزراء ماليزيا انسبؽ مياتير محمد الذي قاؿل "كتاس ليس لو مثيؿ، يررض لكتابا  
  يتحرروف  أناس عمى لطثع بهلـ ومرانا  انسرم المنسييف، انسرم الذيف فةدوا انمؿ، انسرم الذيف قد

 ثاني ، انسرم الذيف سيموتوف في أسرىـ قبؿ أف يتحرروا".
نساني ل  أنو م.لـ، أطمس مف ألحاس التمائر الحي   وقال  انسير  المحرر  ىناء شمبيل "كتاس ىاـ وا 

 قراءتو لمتررؼ عف قرس عف مرانا  انسرم الفمسطينييف في سجوف ا حتثؿ".
 8/4/1026ا(، وكالة الصحافة الفمسطينية )صف

 
 نطوني لوينستاينأل  "قضّيتي ضد إسرائيلكتاب " نشر بعدمأوامر عميا "إسرائيل":  
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، شرك  المطبوعا  لمتوزيع «أ ء لمترجم »ننطوني لوينستايف ،ترجم  « قتّيتي تد لسرائيؿ»أّدم كتاس 
لمكاتس الييودي لزاء  ، بسبس الميوؿ اإليجابي «أوامر عميا بردـ نشره باإلنكميزي »والنشرم للى لدور 

 مف الداآؿ في ترامميـ مع الفمسطينييف.« وحشي  اللياين »فمسطيف، آلولال أنو كشؼ 

 8/4/1026، السفير، بيروت
 
 بروتوكول تعاون بين "التعاونية األردنية" واإلتحاد التعاوني الزراعي الفمسطيني 

محمد الروساف ولثتحاد التراوني  .وكال  ـبال انردني  وقع المديراف الراماف لمم.سس  التراوني  لعماف
بناء الةدرا  والتطوير الم.سسي بيف  للىالزراعي الفمسطيني فياض فياض أمس، بروتوكوؿ تراوف ييدؼ 

 الجيتيف. 
 8/4/1026الغد، عّمان، 

 
 بسبب األضرار الناجمة عن التفجيرات اإلسرائيمية "إسرائيل" يقاضون األغوارمزارعو  

قتي   انردني  السمطمدين  في قلر الردؿ ب أمسرماف ظير  أبوؿ المحامي حساـ سجل مراذ علفور
الناتج  عف التفجيرا  التي قاـ  انترار" لممطالب  بالترويض عف لسرائيؿتد " 1023/ 242حمم  الرقـ 
 .اران و بمزارع المواطنيف في منطة   أترارال  ألحة حرائؽ كبير   أحدث والتي  اإلسرائيميبيا الجانس 

 8/4/1026العرب اليوم، عّمان، 
 

 إجراءات سفر الفمسطينيين من مطار القاىرة ومعبر رفح تشددالسمطات المصرية  
تشػػػػػديد لجػػػػػراءا  ترحيػػػػػؿ  فػػػػػي ]أمػػػػػس  يػػػػػـو انحػػػػػدالبػػػػػدأ  سػػػػػمطا  انمػػػػػف الملػػػػػري    لوكػػػػػا   –الةػػػػػاىر  

لػػدآوؿ الةطػػاع وذلػػؾ بتآلػػيص  الفمسػػطينييف الةػػادميف مػػف الآػػارج عبػػر مطػػار الةػػاىر  للػػى منفػػذ رفػػح البػػرم
 رجاؿ أمف مف الشرط  لمرافةتيـ للى المنفذ. 

انو كاف مف قبؿ يتـ تكميؼ رجاؿ أمػف مػف السػفار  الفمسػطيني  لػدم  للىملدر مسئوؿ بمطار الةاىر   وأشار
ا  ملػػر بمرافةػػ  مهموريػػا  الترحيػػؿ مػػف الةػػاىر  للػػى منفػػذ رفػػح البػػرم ، وتػػـ البػػدء حاليػػا تنفيػػذا نوامػػر جيػػ

سيادي  ملري  بتآليص أميف شرط  مف الداآميػ  لمرافةػ  المهموريػا  الآالػ  بنةػؿ الفمسػطينييف الةػادميف 
مف الآارج حيث  ادر  مهموري  تتـ ثثث  فمسطينييف برفة  الشرط  الملري  وأمف السفار  الفمسطيني  للى 

 منفذ رفح البرم.
 7/4/1026وكالة سما اإلخبارية، 

  
 لفمسطينسيناء ستكون خيانة في  الفمسطينيموافقة عمى التوطين كد أن اليؤ  صباحىحمدين  

آػثؿ نػدو  تػاريخ الحركػ  الطثبيػ   ،أكد حمديف لباحى، المرشح السػابؽ لرئاسػ  الجميوريػ ل رحم  رمتاف
داآػػػؿ سػػػيناء  الفمسػػػطينيموافةػػػ  عمػػػى التػػػوطيف  أينظميػػػا اتحػػػاد طػػػثس الجامرػػػ  البريطانيػػػ ، للػػػى أف  التػػػي

أف المةاوم  الفمسطيني  ليس  حماس "، مشيرال للى "لسرائيؿ"آيان  لمةتي  الفمسطيني  وتنفيذا لمآطط  ستكوف
ترتبر جزءا مف جماع  اإلآواف المسمميف، ويجػس عمػى الجيػؿ الجديػد أف يفػرؽ بػيف موقفنػا مػف جماعػ   التي

 ."اإلآواف المسمميف وبيف المةاوم  الفمسطيني 
 7/4/1026اليوم السابع، مصر، 
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 عمى "إسرائيل" اإللكتروني اليجومبيان اإلعالن عن  
 .1023في اتتي بياف اإلعثف عف الحرس السيبيري  الذي لدر في الرابع مف نيساف الراـ 

 "سثـ للى مواطني الرالـ
آػػثؿ الرػػدواف اإٍلسػػرائيمي فػػي تشػػريف الثػػاني تػػد النػػاس فػػي قطػػاع  ػػز ، سػػةط   ؼ الةنابػػؿ، مػػا أسػػفر عػػف 

طفػثل، فتػػثل عػف للػاب  حػػوالي ألػؼ  آػريف. وقتيػػا تػـ لطػػثؽ  30كثػر مػػف مئػ  شػآص، مػػف بيػنيـ مةتػؿ أ
. وآػثؿ سػاعا  مػف لطػثؽ الرمميػ ، سػةط   ؼ المواقػع، وتػـ اإلعػثف عػف OpIsrael"أوبرايشف لسرائيؿ"  

يػ  و يرىػا. ُحةػؽ الكثير مف المرموما ، وأزيم  أآرم بالكامؿ، باإلتاف  للى التشػويش عمػى المواقػع الحكوم
 السثـ لسكاف  ز  واإلسرائيمييف. ل  أف السثـ لـ يدـ طويثل.

تشػريف الثػاني عبػر  12وكما بّين  وسائؿ اإلعثـ، فةد انتيك  لسػرائيؿ وقػؼ لطػثؽ النػار المرمػف عنػو فػي 
مػػػف  ػػارا  جويػػػ  اسػػتيدف  شػػػماؿ  ػػػز . ولكػػف وسػػػائؿ اإلعػػثـ تمػػػؾ   تسػػػمح لػػؾ بمررفػػػ  أف لسػػرائيؿ ىػػػي 

انتيك  وقؼ لطثؽ النار أكثر مف مئ  مر ، وقتم  أربر  فمسطينييف في  ز ، وجرح  الرشرا ، وذلؾ منذ 
تشػػػريف الثػػػاني وحتػػػى اليػػػوـ. باإلتػػػاف  للػػػى ذلػػػؾ، فػػػإف الفمسػػػطينييف فػػػي  ػػػز  والتػػػف  التربيػػػ  مػػػا زالػػػوا  12

حشػػي  فػػي المرػػتةث ، فػػي وقػػ  يتررتػوف لثعتػػداءا ، السػػمس، الرػػزؿ، وا عتةػػاؿ، فتػػثل عػػف مرػػاممتيـ الو 
يتوالؿ فيو بناء المستوطنا  وسرق  ٍلسػرائيؿ لألراتػي مػف دوف أي مراقبػ ، حتػى برػدما أعمنػ  ىيئػ  تابرػ  

 لألمـ المتحد  في كانوف الثاني أف تمؾ المستوطنا   ير شرعي .
اإلسػرائيمي ، وقنابػؿ تراني  ز  بوتوح مف الحلار  ير اإلنساني، حيث لف الػواردا  الوحيػد  ىػي النفايػا  

التػػاز المسػػيم  لمػػدموع انميركيػػ  اللػػنع، والةنابػػؿ والرلػػاص ليسػػتآدميا الجػػيش اإٍلسػػرائيمي لثعتػػداء عمػػى 
 شرس  ير قادر عمى الدفاع عف نفسو.

للى حكوم  لسػرائيؿل لػـ توقفػوا انتياكػاتيـ لحةػوؽ اإلنسػاف الدائمػ . لػـ توقفػوا المسػتوطنا   يػر الشػرعي . لػـ 
وقؼ لطثؽ النار. أثبتـ أنكـ   تحترموف الةانوف الدولي. ولذلؾ فػإف نآبػ  مػف انسػاطيؿ السػيبيري   تحترموا

مػػف كػػؿ أنحػػاء الرػػالـ قػػرر  فػػي السػػابع مػػف نيسػػاف أف تّتحػػد تتػػامنال مػػع الشػػرس الفمسػػطيني تػػد لسػػرائيؿ، 
زالتيا عف الآريط  السيبيري .  وكفريؽ واحد إلزعاج لسرائيؿ وا 

 "أنونيموس"نحف المجيولوف 
 نحف الرلب 

 نحف   نسامح
 نحف   ننسى

 للى حكوم  لسرائيؿ، فا  انواف لتوقع مجيئنا
 الرسمي . OpIsraelلةراء  البياف باإلنكميزي  عمى موقع  

 8/1/1026، السفير، بيروت
 

 يضرب مواقع إسرائيمية رسمية بإمضاء جيش اإلسالم عربي ىاكرز: "معاريف" 
لػحيف  "مرػاريؼ" اإلسػرائيمي  أف مجموعػ  مػف اليػاكرز التػابع لمجموعػ  "أنونيمػوس" ذكػر  يل ىاشـ الفآران

بػػد.وا اليػػـو انحػػد، اليجػػـو عمػػى مواقػػع اإلنترنػػ  اإلسػػرائيمي ، ومنيػػا الموقػػع الرسػػمى  تحػػاد أراتػػى لسػػرائيؿ 
 .244ورقـ الدليؿ 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1816العدد:                8/4/1026اإلثنين  التاريخ:

ئيؿ"ل مػػف أجػػؿ الػػدفاع عػػف وأتػػاف  اللػػحيف  أف اليػػاكرز كتػػس فػػى رسػػالتو عمػػى موقػػع "اتحػػاد أراتػػى لسػػرا
 فمسطيف تد ا حتثؿ اإلسرائيمى لألراتى الرربي  بإمتاء جيش اإلسثـ.

وأتػػػاف  اللػػػحيف  أف اليػػػاكرز قػػػاموا أيتػػػا بكشػػػؼ حسػػػابا  بطاقػػػا  ائتمػػػاف لإلسػػػرائيمييف عمػػػى اإلنترنػػػ  
حػػو لػػور  لػػاحس باإلتػػاف  للػػى اآتػػراؽ حسػػابا  اإلسػػرائيمييف عمػػى مواقػػع التوالػػؿ ا جتمػػاعي، وقػػاموا بم

الحسػػاس الشآلػػى، وأشػػار  اللػػحيف  للػػى أف اليػػاكرز اسػػتيدؼ كػػذلؾ عػػد  لػػفحا  لمسػػئوليف لسػػرائيمييف 
 كبار منيـ وزير المالي  يائير لبيد، ووزير النةؿ يسرائيؿ كيتس.

 7/1/1026، اليوم السابع، مصر
 

 المصري القوميمن بأىمية قضية فمسطين وعالقتيا باأل الوعيزيادة ب توصي "العالمية لمقدس" 
عةدتػػو "المسػػير  الرالميػػ  لمةػػدس" وشػػارؾ فييػػا  الػػذي التحتػػيريأولػػى ا جتمػػاع ل كامػػؿ كامػػؿ - نػػوار رامػػي

حزس انلال  وملريوف تد اللػييوني ، وم.سسػ  الةػدس، والجبيػ  الرربيػ  لممةاومػ  الفمسػطيني ، بتػرور  
، وعػػدـ ا نتمػػاس الملػػري الةػػوميقتيػػا بػػانمف لػػدم الجمػػاىير بهىميػػ  الةتػػي  الفمسػػطيني  وعث الػػوعيزيػػاد  

 تيمش فييا الةتي  الفمسطيني . التيبالدرج   الداآميالشهف  في
باتػ  تلػور  التػيلحزس انلال ، ترور  مواجيػ  الحممػ  اإلعثميػ   اإلعثميحاتـ أبو زيد المتحدث  وأكد

لدم الجماىير، موتحال أف  لييونيالالفمسطينييف عمى أنيـ محور الشر وسبس البثء وعكس لور  الردو 
النػػدو  التحتػػيري  طػػالبوا بتػػرور  الرمػػؿ عمػػى للتػػاء اتفاقيػػ  كامػػس ديفيػػد، وأف يكػػوف شػػرار  فػػيالمشػػاركيف 

 فمسطيف مف النير للى البحر. ىيانحزاس السياسي  
7/4/1026اليوم السابع، مصر،   

 
 ية الفمسطينيةالقدس ىدفو تصفية القضبخطاب أوباما : المصري "الراية"حزب  

تدوينػو  فػي أوتح الشيخ حاـز لػثح أبػو لسػماعيؿ، رئػيس حػزس الرايػ  تحػ  التهسػيس،ل أحمد عبد الباسط
الةدس الشػريؼ، وىػو آطػاس لػو  فيل "آطاس أوباما قبؿ أياـ أف لو بموقع التوالؿ ا جتماعى "فيس بوؾ"،

وأشػار أبػو لسػماعيؿ للػى  ي  الفمسػطيني ".تستيدؼ لنياء وتلفي  الةتػ التيما وراءه مف انفراؿ والسياسا  
كامػػؿ،عمى حػػد قولػػو،  لعثمػػيظػػؿ ترتػػيـ  فػػيالحممػػ  الرسػػكري  الػػدائر  عمػػى اننفػػاؽ بػػيف ملػػر وقطػػاع  ػػز  

شػػػنيا نظػػػاـ الػػػرئيس المآمػػػوع حسػػػنى مبػػػارؾ إلذ ؿ وقيػػػر الفمسػػػطينييف  التػػػيموتػػػحا أنيػػػا تفػػػوؽ الحمػػػث  
 .الميودفريـ لمركوع والةبوؿ بشروط النظاـ الر

 7/4/1026اليوم السابع، مصر، 
 
 ضد الحصار اإلسرائيمي غزة تضامناً قطاع إلى  يصلوفد إندونيسي  

أعمنػػ  ملػػادر ملػػري ، عػػف ولػػوؿ وفػػد تتػػامني مػػف لندونيسػػيا للػػى قطػػاع  ػػز  عبػػر  ل"الآمػػين" –الةػػاىر  
ع عمػى احتياجاتػو. مربر رفح، فػي زيػار  تتػامني  تػد الحلػار اإلسػرائيمي المفػروض عمػى الةطػاع وا طػث

متتػػػامنال مػػػف أعتػػػاء المجنػػػ  الةوميػػػ  لػػػدعـ الشػػػرس الفمسػػػطيني  13لف الوفػػػد يتػػػـ  مسػػػئوؿوقػػػاؿ ملػػػدر 
وبرفةتيـ سيارتي لسراؼ لتةديميا للى وزار  اللح  بالةطاع. وأتاؼ لف زيار  الوفد تستمر عد  أياـ، سيةـو 

 الفرمي  نىالي  ز .آثليا با طثع عمى انوتاع في الةطاع وبحث ا حتياجا  
 8/4/1026الخميج، الشارقة، 
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 مع "إسرائيل" الدبموماسية اتطبيع عالقاتيويدعوىا ل دعم السالم تركياكيري يطمب من  

قػػػػاؿ كبيػػػػر مستشػػػػاري الػػػػرئيس التركػػػػي، لرشػػػػاد "ل الشػػػػرؽ انوسػػػػط" - اسػػػػطنبوؿ -لػػػػالح النرػػػػامي  -  ػػػػز 
ممػػػؼ  طمػػػس مسػػػاىم  تركيػػػا فػػػي انمريكيػػػ  جػػػوف كيػػػريوزيػػػر الآارجيػػػ  أف  ،"الشػػػرؽ انوسػػػط"ىورموزلػػػو، لػػػػ

اسػػتئناؼ المفاوتػػا  بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف برػػد أف كانػػ  رفرػػ  يػػدىا بسػػبس انزمػػ  التػػي علػػف  
التركػي ممارسػ  بػثده أي تػتوط  المسئوؿ. ونفى "مرمر "جراء اليجـو عمى السفين   "لسرائيؿ"بالرثقا  مع 

مػػػا "ويؽ الموتػػػوع، م.كػػػدا عمػػػى ثبػػػا  الموقػػػؼ التركػػػي الػػػذي يرتكػػػز عمػػػى أف عمػػػى الجانػػػس الفمسػػػطيني لتسػػػ
قمنا بوتوح لألميركييف لف أي حؿ ". وأتاؼل "يرتي الفمسطينييف يرتينا، فمطالس الفمسطينييف تيمنا جدا

 ."  يشمؿ قياـ دول  فمسطيني  مستةم  تنرـ باليدوء وا ستةرار   يمكف أف يكوف قابث لمحيا 
سػػرائيؿ للػػى تطبيػػع عثقاتيمػػا الدبموماسػػي  التػػي اعتبرىػػا  ،7/4/1023 يػػـو انحػػد يودعػا كيػػر  ميمػػ  "تركيػػا وا 

، 1020أتػراؾ فػي  9، وذلػؾ برػد اعتػذارا  لسػرائيؿ ننةػر  عػف مةتػؿ "مف أجؿ ا ستةرار في الشػرؽ انوسػط
قػػػ  الميمػػػ  مػػػف أجػػػؿ نريػػػد أف ترػػػود ىػػػذه الرث»أثنػػػاء اليجػػػـو عمػػػى سػػػفين  متوجيػػػ  للػػػى  ػػػز . وتػػػابع الةػػػوؿل 

 . "ا ستةرار في الشرؽ انوسط، وانساسي  حتى بالنسب  لرممي  السثـ نفسيا، للى طبيرتيا
 8/4/1026الشرق األوسط، لندن، 

 
 يقترح تعديل مبادرة السالم العربية مع الرئيس محمود عباس لقائوفي  جون كيري 

كيري مساء أمس اجتماعال مػع الػرئيس الفمسػطيني فػي  عةد وزير الآارجي  انميركي جوف"ل الحيا " –راـ اهلل 
فمسػػػطينيوف لف  مسػػػئولوفراـ اهلل بيػػػدؼ اسػػػتئناؼ المفاوتػػػا  بػػػيف الجػػػانبيف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي. وقػػػاؿ 

جػوىر مسػػاعي وزيػػر الآارجيػػ  انميركػػي فػػي المنطةػػ  تةػػـو عمػػى لعػػاد  الطػػرفيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي للػػى 
 .2967ساس حدود عاـ طاول  المفاوتا  عمى أ

فمسػػػطيني رفيػػػع أف كيػػػري اقتػػػرح فػػػي المةػػػاءا  السػػػابة  ترػػػديؿ مبػػػادر  السػػػثـ الرربيػػػ  لتشػػػمؿ  مسػػػئوؿوذكػػػر 
والبمػػداف الرربيػػ  واإلسػػثمي . ويشػػمؿ الترػػديؿ المةتػػرح أيتػػال لجػػراء  "لسػػرائيؿ"ا عتػػراؼ والترػػاوف انمنػػي بػػيف 

 طرفيف.بموافة  ال 67ترديث  حدودي  عمى حدود الراـ 
لكػػف الجانػػس الفمسػػطيني يػػرفض أي ترػػديؿ عمػػى المبػػادر  الرربيػػ  قبػػؿ التولػػؿ للػػى اتفػػاؽ نيػػائي يػػنص عمػػى 

عمى حدود  "لسرائيؿ". وطالس الجانس الفمسطيني مف كيري موافة  67لقام  دول  فمسطيني  عمى حدود الراـ 
طػػثؽ سػػراح انسػػرم المرتةمػػيف منػػذ 67الرػػاـ   207مػػا قبػػؿ اتفػػاؽ أوسػػمو وعػػددىـ  أساسػػال لمحػػؿ السياسػػي، وا 

 أسرم، مف أجؿ الرود  للى المفاوتا .
 8/4/1026الحياة لندن، 

 
 مميون دوالر 600بمبمغ تعد بدعم السمطة الفمسطينية : كندااإلسرائيميةالقناة السابعة  

 انراتػػيزار وزيػػر الآارجيػػ  الكنػػدي الػػذي  أف اإلسػػرائيمي قػػاؿ موقػػع الةنػػا  السػػابر   لسػػما –الةػػدس المحتمػػ  
لمآطػػ  الآمسػػي   أمريكػػيمميػػوف دو ر  300وعػػد بتةػػديـ مبمػػغ و الفمسػػطيني  مػػ.آرا واجتمػػع مػػع قيػػاد  السػػمط  

 الػوزير الكنػديوأتاؼ الموقػع أف  التي تنتيجيا السمط  الفمسطيني  حيث سيتـ رلد المبمغ لمشاريع التنمي .
مميػػػوف دو ر عمػػػى مػػػدم آمػػػس  300ي  بمبمػػػغ كنػػػدا ممتزمػػػ  بتةػػػديـ المسػػػاعدا  لمسػػػمط  الفمسػػػطين "أف أكػػػد
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الفمسطيني  التي سػتتحةؽ مػف  -بثده   تزاؿ ممتزم  بحؿ الدولتيف لمةتي  اإلسرائيمي   "لف ". وأتاؼسنوا 
 آثؿ المفاوتا  و اتفاؽ يتمف حؽ لسرائيؿ في الريش في سثـ وأمف وي.دي للى لقام  دول  فمسطيني ".

 7/4/1026وكالة سما اإلخبارية، 
 
 لدفاعيا عن "حجارة" الفمسطينيينحاد صحيفة "األوبزرفر": أميرة ىاس تتعرض ليجوم  

تررتػ  لػو لػحفي  لسػرائيمي   الػذيرلد  لػحيف  "انوبزرفػر" البريطانيػ  اليجػوـ الشػديد ل ريـ عبد الحميد
 يف.للةاء الحجار  عمى الجنود اإلسرائيمي فيشيير  نظرا لدفاعيا عف حؽ اللبي  الفمسطينييف 

لف للةاء الحجػار  ىػو  بػ"ىآرتس"مةاؿ نشر م.آرا ليا  فيقد قال  ىآرتس أمير  ىاس الكاتب  بلحيف   وكان 
، واقترحػ  أف تةػدـ المػدارس الفمسػطيني  دروس أجنبػيأبسط الحةوؽ وواجس كؿ شآص يةع تح  ا حػتثؿ 

رنػ  ومػف المرمةػيف اإلعثميػيف المةاومػ . وتسػبس ىػذا المةػاؿ فػى ردود أفرػاؿ  اتػب  عمػى اإلنت فػيأساسي  
قػاموا بتةػديـ  "لسػرائيؿ"نرض  الةػانوني. كما أف مجمس يشيا الذم يمثػؿ المسػتوطنيف، والمنتػدم "لسرائيؿ" في

 وطالبوا بالتحةيؽ مع ىاس لحثيا عمى الرنؼ واإلرىاس. اإلسرائيميشكوم قانوني  لشرط  ولممدعى الراـ 
 7/4/1026اليوم السابع، مصر، 

 
 تصويب العالقة نحومصر حماس و  

 د. عدناف أبو عامر
ليس سرًّا أف أكثر الفػرحيف بفػوز د.محمػد مرسػي فػي انتآابػا  الرئاسػ  الملػري  برػد اإلآػواف المسػمميف ىػي 
حركػػ  "حمػػاس"، عةػػس فرحيػػا انوؿ بفوزىػػا فػػي انتآابػػا  مجمػػس الشػػرس، انطثقلػػا ممػػا ترػػده أدبيػػا  مسػػمم  

ي انكبر يتركز في الةاىر ، وىو ما جرميا تريش أشبو ما يكػوف بػػ"شير تتمآص في أف عنلر قوتيا اإلقميم
 عسؿ" أعةس سةوط النظاـ السابؽ؛ لما كاف يشكمو مف حال  عداء مستحكم  مريا.

ولما كػاف الحػاؿ كػذلؾ اعتةػد  "حمػاس" أنيػا وجػد  البػديؿ المثئػـ، وزيػاد ، برػد فةػدانيا لألراتػي السػوري ؛ 
ور  الشػػربي  المشػػترم  تػػد نظػػاـ انسػػد، ولػػئف كانػػ  لقامتيػػا الجترافيػػ  فػػي دمشػػؽ بسػػبس موقفيػػا المسػػاند لمثػػ

طواؿ عشر سنوا  انطمة  مػف توافةػا  ملػمحي  مػع النظػاـ، تػرتبط بالرػداء مػع ،لسػرائيؿم، ر ػـ ا آػتثؼ 
زج بػػو الجػػذري فػػي الفكػػر الػػديني؛ فػػإف انتةاليػػا التػػدريجي للػػى عػػدد مػػف الروالػػـ الرربيػػ   ومنيػػا الةػػاىر   امتػػ

البرػػد الملػػمحي مػػع التوافػػؽ وا نسػػجاـ الفكػػري و"انيػػديولوجي"،  سػػيما أف حمػػاس المسػػيطر  عمػػى  ػػز  ترػػد 
 نفسيا "ا بف الشرعي" لجماع  اإلآواف المسمميف الحاكم  في ملر.

وربمػػا كػػاف أكبػػر شػػاىد عمػػى تبػػدؿ الحػػاؿ فػػي ملػػر، وتتيػػر الظػػروؼ لملػػمح  حمػػاس؛ الحػػدث التػػاريآي 
اسػػتيؿ بػػو الػػرئيس مرسػػي و يتػػو الرئاسػػي  باسػػتةباؿ قيػػاد  الحركػػ  فػػي الةلػػر الرئاسػػي، برػػد أف  الكبيػػر الػػذي

كان  تمنع الةياد  نفسيا أحيانلا مف مجرد دآوؿ ملر، والترامؿ مريا بمنظور أمني سمبي يلؿ أحيانلا للى 
باتػػ  الحديةػػ   ىنػػا أدركػػ  قطاعػػا  واسػػر  فػػي حمػػاس بمػػا   يػػدع مجػػا ل لمشػػؾ أف ملػػر درجػػ  اإلىانػػ .

يابلػػا لمئػػا  مػػف عنالػػرىا يتجولػػوف فػػي  الآمفيػػ  لةطػػاع  ػػز ، ولػػيس الركػػس، وبػػا  مربػػر رفػػح يشػػيد ذىابلػػا وا 
المحافظػػا  الملػػري ، واحتتػػن   ػػز  عشػػرا  الوفػػود اإلآوانيػػ  الةادمػػ  للييػػا مػػف ملػػر، مػػا مػػنح الحركػػ  

شػػتو فػػي دمشػػؽ جػػاء الربيػػع الرربػػي فرلػػ  لثعتةػػاد  ولػػو مػػد  مػػف الػػزمف  بػػهف "الرلػػر الػػذىبي" الػػذي عا
 ليستبدؿ بو "علرلا ماسيًّا" في الةاىر .
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ولكػػف سػػرعاف مػػا اسػػتيةظ  حمػػاس عمػػى واقػػع جديػػد حرميػػا فرلػػ  ا سػػتتراؽ فػػي ىػػذا التفكيػػر الرومانسػػي 
والطمػػػوح الر بػػػي، برػػػد أف بػػػدأ  علػػػي المرارتػػػ  توتػػػع فػػػي دواليػػػس الرئاسػػػ  الملػػػري ، وكيػػػؿ سػػػيؿ مػػػف 

س مرسي، سواء بػ"أآون  الدول " مػف الػداآؿ، أـ "احتتػاف حمػاس" مػف الآػارج، مػا يرنػي أف ا تياما  لمرئي
 الحرك  تحول  للى نةط  ترؼ لإلآواف المسمميف.

وىو ما دفع عددلا مف قاد  اإلآواف المسمميف لمتمميح لنظرائيـ فػي حمػاس أو التلػريح ليػـ بتػرور  ا بترػاد 
جميع الزيارا  التي يةوـ بيا نشطاء الحرك  للى ملر  بد أف تشمؿ  قميثل عف المشيد الملري،  سيما أف

 بالترور  زيار  أساسي  للى مكتس اإلرشاد الراـ لمجماع ، ولةاء المرشد الراـ محمد بديع.
ىنػػا وقرػػ  حمػػاس فػػي آطػػه تحػػاوؿ اسػػتدراكو اليػػوـ، يتمثػػؿ بهنيػػا لػػـ تسػػتتؿ جيػػدلا المسػػاح  المتاحػػ  ليػػا فػػي 

  في الريد الجديد، ولـ تكمؼ نفسيا عناء التوالؿ مع باقي مكونا  الثور  مف عممانييف المحافظا  الملري
ويسػارييف وقػػومييف، وزاد شػػرورىا بػالحرج أكثػػر فػػهكثر برػد مةتػػؿ الجنػػود الملػرييف فػػي شػػير  س ،أ سػػطسم 

ري  لمولػوؿ الماتي، ر ـ لدانػ  حمػاس لممذبحػ ، وتةػديـ الترػازي، والتريػد بالترػاوف مػع أجيػز  انمػف الملػ
 للى الجنا  الفاعميف.

الحرج الكبير الذي وقر  بو حماس أنيا كان  في ظؿ النظاـ السابؽ المرػادي ليػا تحظػى باحتتػاف شػربي 
ملري، أما ىي اتف فتشرر بانةثس اللور ، ففي الوق  الذي جاء لمحكـ اإلآواف المسمموف، وشرر  أنيا 

 في لورتيا النالر  البياض بنظر الرأي الراـ الملري. حةة  أكبر طموحاتيا؛ ىا ىي تمحظ حدوث شرخ
وجػػاء  موافةػػ  الةػػاىر  عمػػى احتتػػاف قيػػاد  حمػػاس السياسػػي ، وحػػدوث ا نتآابػػا  الآالػػ  برئاسػػ  المكتػػس 
السياسػػي ليػػا عمػػى أراتػػييا قبػػؿ أيػػاـ؛ لتطمػػئف الحركػػ  للػػى أف لػػناع الةػػرار الملػػري لػػيس واردلا أف يطػػووا 

ير  نيائي  مريا؛ ليس بالترور  حبًّا في سواد عيوف قادتيا، ولكف نف ملر مبػارؾ لفحتيا، أو يحدثوا قط
 كما ملر مرسي ليس  مف السذاج  نف تفسح المجاؿ ني قو  لقميمي  أآرم لإلمساؾ بورق  حماس.

أتػػؼ للػػى ذلػػؾ أف المتػػابع نداء حمػػاس السياسػػي واإلعثمػػي سػػيآرج بر.يػػ  أنيػػا تنطمػػؽ مػػف تةويميػػا لمػػا 
في ملر، ليس برّده آثفلا داآميًّا،   شػهف لمفمسػطينييف بػو، كمػا ىػو الحػاؿ فػي أي دولػ  أآػرم، بػؿ  يحدث

ا أنيا  ا أو تلريحل ترم نفسيا مرني  بو منآرط  فيو، ويرمف برض متحدثييا ورجاؿ الديف المةربيف منيا تمميحل
مم  لإلسثمييف في اللراع الػدائر، تةؼ مع مرسي واإلآواف، وترتةد أنيا الميدد  انولى مف أي آسار  محت

 ما يستفز الةوم الملري  انآرم، ويجرميا تةحـ حماس فيما ىو حالؿ بينيا.
سياسي "ل أف حكميػا لةطػاع  ػز  يتطمػس أف تكػوف عمػى -حماس مطالب  بفيـ حةية  تاريآي  لستراتيجي  "جيو

 مى انقؿ أ  تلؿ للى مرحم  الةطير .وفاؽ مع لانع الةرار في الةاىر ، لف لـ تؾ عثقا  ودي  ساآن  فر
أآيرلال حماس مطالبػ  بػهف تتحسػس لتةػديرا  قػد تبػدو مػف آػارج اللػندوؽ اليػوـ، كػهف تتػدىور انوتػاع فػي 
ملػػر وتلػػؿ للػػى عواقػػس لػػرب  وكبيػػر ، مػػا يسػػتمـز أف تبػػدو أقػػؿ تراطفلػػا مػػع م.سسػػييا انوائػػؿ ،اإلآػػواف 

ف كػػاف ذلػػؾ جػػائزلا فػػي المسػػمميفم، وأكثػػر توالػػثل مػػع آلػػوميـ، لػػي س بالتػػرور  مػػف بػػاس "الميكافيمميػػ "، وا 
الرمػػػؿ السياسػػػي، لكنػػػو جػػػزء مػػػف مػػػد شػػػبك  الرثقػػػا  مػػػع ملػػػر كميػػػا، مػػػف أقلػػػاىا للػػػى أقلػػػاىال جترافيػػػ  

 وسياسي  وأفكارلا، فيؿ تراىا فاعم ؟
 8/4/1026، فمسطين أون الين

 
 لثالثةبين انسداد األفق السياسي وغياب االنتفاضة ا "السمطة" 

 حممي موسى
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يدور جداؿ واسع ىذه انياـ داآؿ أروق  الحكـ في لسرائيؿ حوؿ سبؿ توزيع الميزاني  الرامػ  فػي ظػؿ انزمػ  
ا قتلادي  المحمي  والدولي . وما   ريس فيو أف جانبا رئيسػيا مػف ىػذا الجػداؿ يترمػؽ بنظػاـ انولويػا  الػذي 

 حتياجػا  انشػد ممموسػي  لةطاعػا  المجتمػع وا قتلػاد وبػيف يستند فػي التالػس للػى نػوع مػف التػوازف بػيف ا
التةػػدير ا سػػتآباري لممآػػاطر التػػي تواجييػػا لسػػرائيؿ فػػي انعػػواـ المةبمػػ . ومػػف الجػػائز أف الجػػداؿ ىػػذه المػػر  
ظيػار مواقػؼ  يحتدـ بشكؿ آاص بسبس أف الحكـ يةع اليوـ عموما بيف أيدي جماعػا  تتبػارم فػي التشػدد وا 

فييا. و  يتير مف ىذا التحديد واقع أف برض ىذه الةوم يسمى وسػطال وأف برتػيا اتآػر يمػيف  قومي  مبالغ
متطػػػػرؼ أو حتػػػػى يمػػػػيف مرتػػػػدؿ. فالمسػػػػهل  فػػػػي نيايػػػػ  المطػػػػاؼ ىػػػػي طبيرػػػػ  المآػػػػاطر ومنطػػػػؽ الػػػػرد عمييػػػػا 

 واحتما   تدىور انوتاع أو احتما   تحةيؽ اآتراؽ سياسي.
إلسرائيمي لمراـ المةبؿ يتحدث لراح  عػف زواؿ آطػر نشػوس حػرس نظاميػ  والواقع أف التةدير ا ستآباري ا

مبػػادر للييػػا مػػف جانػػس أي مػػف الجيػػوش الرربيػػ . فالػػدوؿ الرربيػػ  منشػػتم  فػػي شػػ.ونيا الداآميػػ  سػػواء بسػػبس 
حروبيػػا انىميػػ  أو جػػراء النزاعػػا  عمػػى تحديػػد لػػور  وىويػػ  السػػمط  المةبمػػ  فييػػا. لكػػف التةػػدير ا سػػتآباري 

دث أيتا عف نشوء مآاطر مف نوع جديد/قديـ تنبع مف واقع تفكؾ منظوما  الدول  أوانرداـ الةدر  عمػى يتح
السػػيطر  فييػػا مػػا يآمػػؽ حالػػ  عػػدـ اسػػتةرار فػػي شػػبو جزيػػر  سػػيناء أو سػػيطر  مجموعػػا  مسػػمح  تتبػػع أفكػػار 

ذا أتػيؼ ىػذا الآطػر للػى واقػع و  جػود حركػ  حمػاس فػي الجياد الرالمي فػي الجانػس السػوري مػف الحػدود. وا 
 قطاع  ز  وحزس اهلل عمى الحدود المبناني  فإف مرالـ الآطر تتتاعؼ.

وبػالنظر للػػى الحػػربيف انآيػػرتيف فػػي لبنػاف و ػػز  فػػإف الجيػػد الػػذي لػار مطموبػػا مػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي بذلػػو 
المطمػػوس فػػي مثػػؿ حػػزس اهلل وحمػػاس   يةػػؿ فػػي واقػػع الحػػاؿ كثيػػرا عػػف الجيػػد « دوف الدولػػ »لمواجيػػ  قػػوم 

مواجي  قوا  دول . وربما أف ىناؾ في لسرائيؿ مف يرتةد أف الميم  أشد لروب  بسبس أف الةدر  عمى حسـ 
المررك  لـ يرد ليا مرنى في مواجي  قوم   يمكف البت  حسـ مرارؾ مريػا   بشػد  النيػراف و  حتػى بةػدرا  

 الحرك .
ثػػار الربيػػع الرربػػي والتكينػػا  بآلػػوص المسػػتةبؿ وكيػػؼ وبػػدييي أف ىػػذا النةػػاش الػػذي يآػػتمط ىنػػا وىنػػاؾ بآ

ستتدو لور  المنطة  في المستةبميف الةريس والبريد يػدفع الآطػوط نحػو مزيػد مػف التشػويش. لػحيح أف فػي 
لسرائيؿ مدرس  ترتةد أف اليدوء الراىف السائد في داآؿ لسرائيؿ وفي محيطيا يمكػف الركػوف للػى أنػو سػيكوف 

ف يرم الركس. ولكؿ مف ألحاس المدرستيف ىدؼ مالي يترمػؽ بالميزانيػ  حيػث يػرم شبو أبدي لكف ىناؾ م
ألحاس المدرس  انولى أف زواؿ آطر الحرس التةميدي  يفسح المجاؿ لتةميص واسع في ميزاني  الدفاع التػي 

لسػػرائيؿ تهآػذ حػوالي آمػػس الميزانيػ  الرامػػ . وبالمةابػؿ يػػرم اتآػروف أف تراجػع ميزانيػػ  الػدفاع كفيػػؿ بوتػع 
 «.تبكي عميو انجياؿ»قريبا أماـ مهزؽ 

وفػػي نطػػاؽ ىػػذا النةػػاش يػػدور الحػػديث حػػوؿ التسػػوي  مػػع السػػمط  الفمسػػطيني  آلولػػا فػػي ظػػؿ المحػػاو   
انميركي  انآير  إلحياء المساعي بشهنيا. وتنطمؽ اإلدار  انميركي  فػي و يػ  أوبامػا الثانيػ  مػف أف ملػمح  

تػػراؽ عمػػى اللػػريد الفمسػػطيني يفسػػح المجػػاؿ لتسػػييؿ ترتيػػس الوتػػع فػػي المنطةػػ  لسػػرائيؿ تةتتػػي تحةيػػؽ اآ
الرربي  والرثقا  اإلسرائيمي  الرربي  في الواقع الجديد. وقد أبدم الرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس اسػترداده 
 لمرػػػود  لممفاوتػػػا  مشػػػترطا جمػػػس آريطػػػ  مػػػف حكومػػػ  لسػػػرائيؿ تظيػػػر تلػػػورىا لحػػػدود الدولػػػ  الفمسػػػطيني 

 «.دولتيف لشربيف»المستةبمي  لذا كان  ت.مف بحؿ 
ويبدو أف ىذا الطمس الفمسطيني البسػيط يحتػاج للػى سػنوا  مػف التفػاوض، لف لػـ يكػف بػيف لسػرائيؿ والسػمط  
الفمسػػطيني  فرمػػى انقػػؿ بػػيف لسػػرائيؿ واإلدار  انميركيػػ . لػػحيح أف بنيػػاميف نتنيػػاىو فػػي جامرػػ  بػػار ليػػثف 
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لتيف، لكنػػو أفػػرغ ىػػذا الحػػؿ مػػف كػػؿ مرنػػى بوتػػرو الرديػػد مػػف ا شػػتراطا  حػػوؿ الةػػدس أعمػف قبولػػو حػػؿ الػػدو 
و ور انردف والدول  المنزوع  السثح واإلقرار بييودي  لسرائيؿ. ولكف كؿ اشػتراطا  نتنيػاىو ىػذه،   شػيء 

 مةابؿ الرفض الفرمي مف جانس أ مس أنلاره وشركائو لفكر  الدول  الفمسطيني  مف أساسو.
ى قبػػػؿ سػػػيطر  اليمػػػيف انشػػػد تطرفػػػا عمػػػى م.سسػػػا  الميكػػػود وقائمػػػ  أعتػػػائو فػػػي الكنيسػػػ  كػػػاف أبػػػرز وحتػػػ

الميكودييف مثؿ جدعوف ساعر يشيروف رفتيـ فكر  الدولػ  الفمسػطيني . كمػا أف أنلػار اليمػيف انشػد تطرفػا 
. و  حاجػػػ  فػػي الميكػػود مػػػف موشػػي فػػايتميف للػػػى دانػػي دانػػوف يرفتػػػوف أيتػػا حػػؿ الػػػدولتيف جممػػ  وتفلػػيث

أفيتػدور ليبرمػاف حػوؿ « الميكػود بيتنػا»لمحديث عف الر.ي  الآال  التي يحمميا الشػريؾ انكبػر لنتنيػاىو فػي 
الدولػػ  النةيػػ  مػػف الرػػرس والتػػي يطػػرد فييػػا الرػػرس عبػػر تبػػادؿ سػػكاني. وقػػد أتػػيؼ للػػى كػػؿ ذلػػؾ مػػ.آرا، فػػي 

البيػ  »ونفتػالي بينػ  زعػيـ « ىنػاؾ مسػتةبؿ»زعػيـ  الحكوم  الجديد ، الشريكاف انكبراف الجديداف، يػائر لبيػد
 «.الييودي

فػػإف نفتػػالي بينػػ  أبمػػغ وزيػػر الآارجيػػ  النرويجػػي  سػػبف ليػػده فػػي « ىػػآرتس»وبحسػػس تةريػػر نشػػر أمػػس فػػي 
لةائيمػػا مػػ.آرا أف حكومتػػو ليسػػ  متحمسػػ  لزاء حػػؿ الػػدولتيف. وعنػػدما استفسػػر منػػو لف كػػاف ىػػذا فةػػط موقػػؼ 

ومثػؿ الكثيػر مػف نظرائػو، يػ.مف «. يػائير لبيػد يفكػر ىكػذا»قؼ مرظـ الوزراء. بؿ لف حزبو قاؿ   اف ىذا مو 
بينػ  بر.يػػ  نتنيػاىو الةائمػػ  بهنػػو بػد  مػػف الحػػديث عػف الدولػػ  الفمسػطيني  مػػف انفتػػؿ التركيػز عمػػى تحسػػيف 

 انحواؿ ا قتلادي  لمفمسطينييف والسري لحؿ مشكمتيـ مع انردف.
يهتي ويذىس، وبوسع الكثيريف الحديث عف انتفات  فمسطيني  ثالث ، لكف مثمما عموما، بوسع جوف كيري أف 

  يوجد في انفؽ احتماؿ اآتػراؽ سياسػي فػي ظػؿ حكومػ  نتنيػاىو   توجػد أيتػا فرلػ  انتفاتػ  ثالثػ  فػي 
 ظؿ استمرار ا نةساـ الداآمي الفمسطيني.

 8/4/1026، السفير، بيروت
 
 ىادئة نارعمى  

 أليكس فيشماف
والتػػػي « عمػػػود السػػػحاس»يآطػػػر ببػػػاؿ رجػػػاؿ الشػػػاباؾ، الػػػذيف أآرجػػػوا وأداروا التػػػرب  ا فتتاحيػػػ  لرمميػػػ   لػػػـ

جوىرىا ا تياؿ رئيس أركاف قوا  حماس أحمد الجربري، أف يكػوف تػهثير ا  تيػاؿ ىامشػيا عمػى أداء الػذراع 
ئيؿ توقرػػا  تتجػػاوز التػػرب  الرسػػكري لمتنظػػيـ. وليسػػوا ىػػـ وحػػدىـ. فةػػد كانػػ  لػػألذرع انمنيػػ  انآػػرم إلسػػرا

المرنوي ، وأف يكوف الوزف النوعي لمترب  أثةػؿ وأبرػد مػدم. واليػـو برػد آمسػ  شػيور عمػى ا  تيػاؿ، يتبػيف 
أف كػػؿ مػػا فرمتػػو لسػػرائيؿ ىػػو تلػػفي  الحسػػاس مػػع الرجػػؿ السػػي  الػػذي كػػاف مسػػئو  عػػف قتػػؿ ييػػود، وآطػػط 

سى، للى جانس الػزعيـ الرسػكري الةػديـ لحمػاس محمػد لرمميا  وأركريا في قتي  شالي . فوريثو، مرواف عي
« عمػػود السػػحاس»تػػيؼ، حػػؿ بسػػيول  محػػؿ الجربػػري. والتتييػػر الجػػوىري الوحيػػد الػػذي طػػرأ عمػػى  ػػز  منػػذ 

نما في حافزىا عمى فتح الجبي  مع لسرائيؿ.  ليس في الةو  الرسكري  لحماس، وا 
سػػرائيؿ تريػػد ىػػذا التتييػػر للػػى الػػردع الػػذي آمةتػػو الرم ميػػ . أمػػا حمػػاس، مػػف جانبيػػا، فتػػرم فػػي اليػػدوء عمػػى وا 

وأيػػا يكػػف الحػػاؿ، فػػإف «. عمػػود السػػحاس»الحػػدود أدا  تكتيكيػػ  لتجييػػر اإلنجػػازا  السياسػػي  التػػي حةةتيػػا منػػذ 
وزراء المجمس الوزاري الملتر الذيف استمروا يوـ انربراء ىذا انسبوع لتةرير في الموتوع الفمسطيني مػف 

 1023ف ورئيس شرب  ا ستآبارا ، كاف يمكنيـ أآذ ا نطباع بهف الجبي  مةابؿ  ز  في نائس رئيس انركا
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ستكوف ىادئ  نسبيا. لحيح أف لطثقا  يمكف أف تحدث، كةذيف  ىنا ولػاروخ ىنػاؾ ػ ولكػف بشػكؿ مبػدئي 
 ستوالؿ حماس جيودىا لمحفاظ عمى التيدئ .

دل ل لةػد دآػؿ للػى وزار  الػدفاع وزيػر جديػد، مػع ر.يػ   ير أنو ينبتي لدآاؿ متتير  آر للى داآؿ ىذه المرا
حمػػاس وأيتػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي، وعمميػػا كػػؿ شػػرس  -واتػػح  جػػدا بشػػهف نيػػا  الفمسػػطينييف. مػػف ناحيتػػو 

ينبتػػػي أف يػػػروا أف مكنسػػػ  جديػػػد  ولػػػم . وموشػػػي يرمػػػوف   يػػػ.مف بػػػهف تنةػػػيط اإلطثقػػػا  مػػػف  -لسػػػرائيؿ 
مػػػف جانػػػس حمػػػاس. فػػػي ر.يتػػػو تحظػػػى حمػػػاس بةميػػػؿ جػػػدا مػػػف «  فةػػػداف سػػػيطر »الةطػػػاع عػػػارض، أو أنػػػو 

اللػػدقي ، وقلػػؼ سػػثح الجػػو فػػي  ػػز  يػػـو انربرػػاء كػػاف نوعػػا مػػف لثبػػا  حتػػورهل السػػيول  والتنةػػيط  يػػر 
 مةبوليف عندي.

 
 قصف بداًل من اإلحسان

نيايػ  شػباط، أطمة  النار مػف  ػز  نحػو لسػرائيؿ. المػر  انولػى كانػ  فػي « عمود السحاس»ثثث مرا  منذ 
حينمػػػػا سػػػػةط لػػػػاروخ  ػػػػراد مػػػػف لػػػػنع محمػػػػي أطمةػػػػو رجػػػػاؿ حمػػػػاس عمػػػػى عسػػػػةثف. لسػػػػرائيؿ شػػػػن  حممػػػػ  
ديبموماسػػي ، لكنيػػا لػػـ تػػرد عسػػكريا. اإلطػػثؽ الثػػاني تػػـ آػػثؿ زيػػار  أوبامػػا إلسػػرائيؿ فػػي نيايػػ   ذار، ووقفػػ  

يا. وأيتا لـ تػرد لسػرائيؿ، آمفو منظما  لسثمي  متطرف  أقام  في الةطاع وىدد  أيتا سمط  حماس ذات
 واكتف  بآطوا  لداري  ػ تةميص مناطؽ ليد وعةوبا  في مربر كـر أبو سالـ.

نمػا أكثػر  بالمناسب ، وآثفػا لمػا نشػر أثنػاء الزيػار ، فػي ذلػؾ اليجػوـ لػـ تطمػؽ أربرػ  لػواريخ نحػو لسػرائيؿ وا 
  لػواريخ سػةط  فػي لسػرائيؿ، لاروآا. لـ يكذس أحػد، ببسػاط  تػـ اإلعػثف رسػميا فةػط عػف أربرػ 25مف 

لػاروآا ػ  25نحوىػا. ولػػو أنيػـ رووا لنػػا أف اللػمي  شػػمم  أكثػر مػػف « فةػػط»ولػيس عػػف تمػؾ التػػي أطمةػ  
 -فتث عف أف يكوف أحدىا كما تبيف ىذا انسبوع سةط في روت  أطفاؿ وفةػط بهعجوبػ  لػـ ُيحػدث كارثػ  

لػـ ير ػس أحػدىـ فػي تآريػس زيػار  أوبامػا وعرقمػ   نشرؿ ذلؾ حريةا تح  عػدد مػف الػوزراء الجػدد. كمػا يبػدو
 التلالح مع انتراؾ. لذال لماذا لطثع الجميور عمى الحةية ؟

وجاء اإلطثؽ الثالث منذ الرممي  ىذا انسبوع ػ حيث  دا وزير الدفاع يرموف منذ أكثر مف يـو في منلػبو. 
، لكف ىذه المر  كاف كافيا للاروخ وقػذيفتي وأيتا وقف  ىذه المر  آمؼ اإلطثؽ الجماعا  المتطرف  ذاتيا

ىاوف أف ترسؿ طائرا  سػثح الجػو للػى  ػز . ور ػـ ذلػؾ، وحتػى تحػ  تػر.س يرمػوف وزار  الػدفاع، تتوالػؿ 
في الةاىر  المباحثا  بيف لسرائيؿ وملر وحمػاس. وىػذا نػوع مػف لجنػ  تنسػيؽ دائمػ  يفتػرض أف تمنػع سػوء 

ى التيدئػػ . وقبػػؿ  ػػار  سػػثح الجػػو سػػمم  لسػػرائيؿ احتجاجػػا شػػديد الفيػػـ بػػيف لسػػرائيؿ وحمػػاس وتحػػافظ عمػػ
الميج  لملر التي نةم  ا حتجاج لحماس. وبروحيػ  عيػد يرمػوف أتػيف  لثحتجػاج الكثمػي أيتػا تػرب  

 لمرةارا  تح  أرتي  في  ز ، والتي تزعن لسرائيؿ جدا.
يفتػػرض بيرمػػوف أف يريػػد لملػػياديف فػػي ولممفارقػػ ، فإنػػو تحديػػدا يػػـو لرسػػاؿ الطػػائرا  لمةلػػؼ فػػي  ػػز  كػػاف 

الةطاع المساح  التي حرموا منيا جراء اللواريخ أثناء زيار  أوباما. في النياي ، بد  مف الجزر  عمػى شػاكم  
منػاطؽ لػػيد تمةػػى الةطػاع علػػا بشػػكؿ قلػؼ. وكػػؿ ذلػػؾ نف منظمػ  وىميػػ  لػػتير  قػرر  ا حتفػػاء بوفػػا  

 خ.أسير أمني بمرض السرطاف بإطثؽ لواري
وينبتػػػي الةػػػوؿ اف حمػػػاس تآػػػرج عػػػف طورىػػػا كػػػي   تسػػػتفز لسػػػرائيؿ، والملػػػرييف. فػػػوزير الػػػدفاع الملػػػري، 
الجنػػراؿ السيسػػي، لػػيس مسػػتردا لمةابمػػ  مشػػرؿ أو قيػػاد  حمػػاس. وقػػد أنشػػه ليػػـ مدرسػػ ، بحيػػث لػػـ تفػػد حتػػى 

جنديا فػي  26في قتؿ وساط  الرئيس مرسي. فالم.سس  انمني  الملري    تنسى و  تتفر لحماس تورطيا 
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سيناء. كما أف الملرييف   يحبوف متازل  حماس السري  لألمواؿ وانسمح  اإليراني ، مثمما يػروف بامترػاض 
عنػػاؽ حمػػاس نردو ػػاف. وبالمةابػػؿ، فػػإف حمػػاس تحػػاوؿ منػػع الرمميػػا  تػػد لسػػرائيؿ فػػي سػػيناء كػػي   تفػػاقـ 

آيف ل رجاؿ حماس طمبوا مف أنلارىـ في أوروبا عػدـ التوتر مع الةاىر . وأحيانا تبذؿ حماس جيودا شبو س
 لآراج قوافؿ نحو  ز ، كي   يآمةوا استفزازا  مع لسرائيؿ.

 
 مدروس ولكن خطر

وبد  مف تسآيف الجبي  بالنيراف، تفتؿ حماس اليـو انتلارا  في الحمب  السياسي . فانتآاس آالد مشرؿ ػ 
، «الوجػػو المرتػػدؿ»لممنظمػػ  لػيس لػػدف . مشػػرؿ يرتبػر رجػػؿ  رئيسػػا -حبيػس انتػػراؾ، الةطػػرييف والملػرييف 

الذي يبيع الرالـ ىدن  طويم  المدم مع لسرائيؿ، وملالح  مع أبي مازف وتةربػا مػع الممػؾ انردنػي. والرجػؿ 
الػػذي يمكنػػو فػػػتح أبػػواس مػػع أوروبػػػا. وىػػذا ىػػػو سػػثح حمػػاس الػػػذي ينبتػػي إلسػػرائيؿ مواجيتػػػو اليػػوـ، ولػػػيس 

 شرؿ يرم نفسو أيتا بديث نبي مازف، رئيسا لمنظم  التحرير.لسرائيؿ وحدىال فم
أىػدافا  -ومياجم   ػز ، اآتػار ػ ولػيس لػدف  « بتحطيـ انواني»ورئيس انركاف، الذي أولى وزير الدفاع 

  تجبػػػر حمػػػاس عمػػػى الػػػرد والرػػػود  للػػػى جولػػػ  قتػػػاؿ أآػػػرم. وفرػػػث، تػػػرس سػػػثح الجػػػو أنفاقػػػا فػػػي منطةػػػ  
التابر  لحماس « قوا  الردع»أحد بهذم، ودول  لسرائيؿ لـ تآرج ميان . بالركسل رجاؿ مفتوح ، ولـ ُيَلس 

والتي شكم  آليلا لةمع محاو   لطثؽ النار وعمميا  مف جانس منظما  متطرف  تد لسػرائيؿ، نفػذوا 
 يـو انربراء اعتةا   في لفوؼ مف أطمةوا اللواريخ.

كػػػاف مآػػػاطر . لػػػحيح أنيػػػا « عمػػػود السػػػحاس»لممػػػر  انولػػػى مػػػػػنذ ومػػػػع ذلػػػػػؾ، فػػػإف قلػػػػػؼ سػػػػػثح الجػػػػػو، 
مدروس ، لكنيا أيتا مآاطر . فةلؼ كيذا، حػػتى لف لـ يحػػدث تػررا، يوفر ذرير  لحماس ولمرػالـ الرربػي 
لمطالبػػ  ملػػر بإبػػداء مرونػػ  أكبػػر تجػػاه تيريػػس انسػػمح  للػػى  ػػز ، نف حمػػاس تترػػرض لميجػػوـ. مػػف يرسػػؿ 

و يةػامر. فالةلػؼ يمكنػو أيتػا أف يةتػؿ وأف يشػطس التكينػا  حػوؿ اليػدوء النسػبي لمرػاـ الطائرا  يررؼ أنػ
1023. 

 1/4/1026، يديعوت
 8/4/1026، السفير، بيروت

 
 الجيش المصري من خالل ضغطو عمى حماس يبعثياالرسائل التي  

 تسفي بارئيؿ
اجئ ، عمى ا قؿ بالنسب  لممآابرا  لعاد  انتآاس آالد مشرؿ لرئاس  المكتس السياسي لػ "حماس" لـ ته  مف

الملػػري  التػػي كػػاف رئيسػػيا الجنػػراؿ رأفػػ  شػػحات  بػػيف التػػا طيف انساسػػييف إلعػػاد  انتآػػاس مشػػرؿ. حػػاكـ 
قطر، التي البح  احدم الدوؿ الممول  لممنظم  في علر ما برد انةطاعيا عػف سػوري ، ىػو اتآػر وكػذا 

  عثقا  جديد  مع زعيـ "حماس"، عمموا كي يتراجع مشرؿ عػف الممؾ عبداهلل، الذي أقاـ في انشير انآير 
 نيتو عدـ الترشح التي ليس واتحا كـ كان  جدي  منذ البداي .

حسس ملادر ملري  "ألبح مشرؿ شآلي    يمكف التنازؿ عنيا في ىذا الػزمف. فةػد أثبػ  زعامػ  وقػدر  
سػػػيو، بمػػػف فػػػييـ موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ عمػػػى الػػػتحكـ بالمجريػػػا  عمػػػى انرض، ولديػػػو حتػػػور لػػػيس لػػػدم مناف

واسماعيؿ ىني ، وىو ممتـز بالآط الرربػي ولػيس بػإيراف". وبينمػا تجتيػد ملػر أيتػا لتحةيػؽ الملػالح  بػيف 
"فػػػتح" و"حمػػػاس"، فػػػاف مشػػػرؿ ىػػػو الشآلػػػي  انسػػػاس التػػػي يمكنيػػػا أف تيػػػد  ا لػػػوا  المتطرفػػػ  داآػػػؿ 
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ع الفتاؾ تد نشطاء "فتح". كمػا أف مشػرؿ لػـ يرػارض المنظم ، أولئؾ النشطاء الذيف أداروا في حينو اللرا
لدار  مفاوتا  مع لسرائيؿ شريط  أف يكوف محمود عباس ،ابو مازفم ىو الذي يديرىا وليس ىو شآلػيال. 
بػػػؿ لنػػػو كػػػاف وافػػػؽ، برػػػد تػػػتط مكثػػػؼ، عمػػػى المبػػػادر  الرربيػػػ . لذا مػػػا توجػػػو الفمسػػػطينيوف الػػػى ا نتآابػػػا  

 لرربي  تفتؿ مشرؿ عمى أي مف النشطاء الكبار اتآريف في الةطاع.وانتلر  "حماس" فاف الدوؿ ا
ولكف الرثق  الوثية  بيف رئيس المآابرا  الملري  وبيف مشػرؿ   يمكنيػا أف تشػيد عمػى اف ا وتػاع بػيف 

تجػػري عمػػى ميػػاه ىادئػػ .  –آثفػػا لمرثقػػ  مػػع الػػرئيس الملػػري محمػػد مرسػػي  –"حمػػاس" والجػػيش الملػػري 
شرؿ وىني  في نيايػ  انسػبوع الماتػي محادثػا  مػع قػاد  المآػابرا  الملػري ، والػؿ الجػيش فبينما أدار م

 150الملػػري تػػدمير اننفػػاؽ التػػي تػػربط بػػيف  ػػز  وسػػيناء. وبرػػد أف دمػػر الجػػيش فػػي الشػػير الماتػػي نحػػو 
اللػناعي ،  نفةا  آر، عثر عميو مف المرموما  التي تلؿ مػف ا قمػار 76نفةال، أ رؽ اتف بالمياه الرادم  

عمػػػى مػػػا يبػػػدو ثمػػػر  الترػػػاوف مػػػع انميػػػركييف. عشػػػرا  الشػػػاحنا ، التػػػي ولػػػم  منطةػػػ  ا نفػػػاؽ كػػػي تآمػػػي 
شػػحناتيا اتػػطر  الػػى الرػػود  الػػى الرػػريش مآمفػػ  وراءىػػا لػػيس فةػػط تجػػارال  ػػزييف وملػػرييف محبطػػيف بػػؿ 

س"، التػػي تجبػػي رسػػومال وايتػػا موجػػ  مػػف ارتفػػاع انسػػرار فػػي الةطػػاع وتػػررا اقتلػػاديا لحػػؽ بحكومػػ  "حمػػا
 عمى عبور البتائع في ا نفاؽ.

وأوتػػح وزيػػر الػػدفاع الملػػري، الجنػػراؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي، ىػػذا ا سػػبوع، أف الجػػيش سيوالػػؿ نشػػاطا  
واسر  يةـو بيا تد ا رىابيوف في سيناء واف "ليس لمجيش الملري أي حاج  لمساعد  حماس أو أي جي  

مػػػى التلػػػدي لإلرىػػػاس بنفسػػػو". وجػػػاء ىػػػذا اإليتػػػاح برػػػد أف اقتػػػرح قػػػاد  اآػػػرم. فػػػالجيش الملػػػري قػػػادر ع
"حمػاس" مػػر  أآػػرم مسػػاعدتيـ فػي احبػػاط تيريػػس السػػثح والرمميػػا  ا رىابيػ  التػػي ملػػدرىا سػػيناء. وكانػػ  

تابط ملريا عمى حدود  13بداي  ىذا الشرخ الرميؽ بيف الجيش الملري و"حماس" الرممي  التي قتؿ فييا 
مي  التػي يتحمػؿ مسػ.وليتيا، حسػس الملػرييف، نشػطاء فػي "حمػاس". ولػـ يجػِد نفرػا طمػس مشػرؿ الرم –رفح 

وىني ، ورفض السيسي طمباتيما لةاءه أو لةاء تباط كبار  آريف، وحتى جيود الوساط  مف مرسي لـ تتير 
ل  عمػى  موقؼ السيسي، الذي عثقاتو مع الرئيس الملري بريد  عف أف تكوف حميمػ . ولػـ يوافػؽ السيسػي

لةػاءا  رئػػيس المآػػابرا  مػػع مشػػرؿ وىنيػػ  وذلػػؾ عمػى حػػد تربيػػره "نف ىػػذه شػػ.وف سياسػػي  آارجيػػ  وداآميػػ  
 تترمؽ بالملالح  الفمسطيني ، التي تتحمؿ مس.وليتيا قياد  المآابرا  الملري ".

ع جيػوش وقاؿ مس.ولوف كبار في الجيش الملػري للػحيف  "التحريػر" لف "الجػيش الملػري يةػيـ عثقػا  مػ
نظامي  لدوؿ وليس مع منظما  سري ". و "منظمػا  سػري " ىػو تربيػر مرتػدؿ نسػبيا اكثػر مػف الترػابير التػي 
تسػػتآدميا ملػػادر ملػػري  تجػػاه "حمػػاس" لتيػػر ا قتبػػاس. ورفػػض المةػػاء مػػع قػػاد  "حمػػاس" وموالػػم  تػػدمير 

  "حماس"، فالسيسي يستآدـ ىذه اننفاؽ ليس  فةط أعما  ترمي الى ترزيز ا مف في سيناء او محاسب  قاد
ا عمػاؿ، التػي تحظػػى بػدعـ جمػػاىيري، كػي يوتػػح لمػرئيس مرسػػي أيتػا بػػهف الجػيش ىػػو مػف يحػػدد مػا ىػػو 
التيديد الوطني وىو الذي يحدد سبؿ الرمؿ تد ىػذا التيديػد، سػواء كػاف ىػ. ء ميػربيف فػي سػيناء أـ منفػذي 

، الذي عينو مرسي نفسو، آط الفلػؿ بػيف لػثحيا  عمميا  في بورسريد. وبيذا الشكؿ يرسـ وزير الدفاع
 الةياد  السياسي  وبيف الةياد  الرسكري .

ومػػع ذلػػؾ، فػػاف مثػػؿ ىػػذا الفلػػؿ بػػيف السػػمطا  الرسػػكري  والحكػػـ مػػف شػػهنو أف يتشػػوش عمػػى اي حػػاؿ حػػيف 
ةطػاع.   يتآذ الجيش أعما  ت.ثر عمى ما يجري في  ز ، عمى اقتلادىا وعمى قدر  "حمػاس" عمػى لدار  ال

فػػي  30توجػػد مرطيػػا  رسػػمي  عػػف التػػرر ا قتلػػادي الػػذي ألحةػػو تػػدمير ا نفػػاؽ التػػي تمػػر عبرىػػا نحػػو 
المائ  مف بتائع ا ستيراد مف الةطاع. ويفيـ مف التةارير مف  ز  بانػو منػذ بػدأ الجػيش الملػري فػي شػباط 
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ثث، فاف سرر طػف ا سػمن  ارتفػع بػيف بيدـ ا نفاؽ، ارتفر  أسرار مواد البناء برشرا  في المائ . وىكذا م
شػػػيةث، وتوقػػػؼ بنػػاء منػػػازؿ لمسػػػكف، وتوقفػػػ  آطػػػط لشػػػؽ طػػػرؽ  650شػػػيةث الػػػى  350ليمػػ  وتػػػحاىا مػػػف 

ا منيػػػػ  التػػػػي  –واتػػػػيؼ ا ؼ الرمػػػػاؿ الػػػػى مآػػػػزوف الرػػػػاطميف عػػػػف الرمػػػػؿ. وتوتػػػػح الرافرػػػػ  ا قتلػػػػادي  
قوتػػػػػو، حتػػػػػى فػػػػػي لدار  عثقاتػػػػػو مػػػػػع  يسػػػػػتآدميا الجػػػػػيش الملػػػػػري حيػػػػػاؿ "حمػػػػػاس" بالتػػػػػالي لمرسػػػػػي حػػػػػدود

الفمسػػطينييف بشػػكؿ عػػاـ ومػػع "حمػػاس" بشػػكؿ آػػاص. وفػػي الجبيػػ  الداآميػػ  ايتػػا يترػػرض مرسػػي لتػػتوط 
شديد  وليس فةط مف جي  المرارت  الرمماني . وأوتح المس.وؿ الكبير السابؽ في "ا آواف المسػمميف"، د. 

لمرئاسػػ  بػػاف "المرارتػػ  الوطنيػػ  ملػػمم  عمػػى لسػػةاط عبػػدالمنرـ ابػػو الفتػػوح، الػػذي كػػاف ىػػو نفسػػو مرشػػحا 
النظاـ الحالي بوسائؿ ديمةراطي "، وأف "الرئيس، حزبو، وقبيمتو  ير قادريف عمى الحكػـ فػي ملػر أو لكمػاؿ 

 أىداؼ الثور ".
ويتػػػػاؼ الػػػػى ا نتةػػػػاد الموجػػػػو تػػػػد "ا آػػػػواف المسػػػػمميف" نشػػػػر تحةيػػػػؽ طويػػػػؿ ومفلػػػػؿ للػػػػحيف  "الػػػػوطف" 

ادر دآػػؿ الحركػػ . وحسػػس ىػػذا التحةيػػؽ، يتمتػػع "ا آػػواف المسػػمموف" بتبرعػػا  برشػػرا  المرارتػػ  عػػف ملػػ
مثيػػػيف الػػػدو را ، تػػػدار فػػػي فػػػروع لمبنػػػوؾ وشػػػركا  التمويػػػؿ فػػػي سويسػػػرا، ايطاليػػػا، جػػػزر البيامػػػا وفػػػي دوؿ 

لمسػمميف" فػي عربي ، با تاف  الى استثمارا  مدر  لمربح بمميارا  الدو را  قاـ بيا رجػاؿ أعمػاؿ "ا آػواف ا
 الدوؿ الرربي  والتي تشكؿ ملدرال دائمال لتمويؿ نشاطاتيـ.

في تحةيؽ استترؽ آمس  أشير واعتمد عمى وثائؽ تذكر اللحيف  أحػد رجػاؿ ا عمػاؿ الميمػيف لمحركػ  ا  
وىػػػو يوسػػػؼ نػػػدم، الػػػذي اقػػػاـ فػػػي التسػػػرينيا  "بنػػػؾ التةػػػوم" فػػػي جػػػزر البيامػػػا، والػػػذي ينػػػدرج تػػػمف قائمػػػ  

. فػػي التحةيػػؽ 1002ايمػػوؿ  22لػػدم الو يػػا  المتحػػد  لمشػػؾ بػػدوره فػػي تمويػػؿ عمميػػا  الةاعػػد  فػػي  ا رىػػاس
ذاتو نةؿ عف المرشد الراـ السابؽ لمحرك ، محمد ميدي عاكؼ، الذي لرح باف "ا آواف المسمميف" يرمموف 

يػا  المتحػد . كمػا أف دولػ  ويػديروف عشػرا  الجمريػا  الآيريػ  فػي أرجػاء الرػالـ، بمػا فػي ذلػؾ الو  71فػي 
رجػػؿ "ا آػػواف المسػػمميف" السػػابؽ، ثػػرو  الحربػػاوي، فػػي لةػػاء مػػع اللػػحيف  روم أف الحركػػ  تتمتػػع بتبرعػػا  

مميوف دو ر. و  يلػؿ كػؿ المػاؿ للػى ملػر. برتػو  200شيري  تهتي عبر ىذه الجمريا  الآيري ، بحجـ 
في أرجاء الرالـ وبرتو موجو للى ا ستثمارا   ينتةؿ عمى حد قولو الى فروع اآرم مف "ا آواف المسمميف"

التجاري . وحيف تكوف ملر في أزم  اقتلػادي  عميةػ  وتبحػث عػف ملػادر تمويػؿ لتشػتيؿ آػدما  الحكػـ، 
فاف مثؿ ىذا التةرير   يتيؼ الى سمر  أو شرعي  الحرك  وزعيميا السياسي محمد مرسػي المػذيف   يػروف 

 ىما.في ىذه ا ثناء نياي  لمتمرد تد
 7/4/1026، "ىآرتس"
 8/4/1026، األيام، رام اهلل

 
 .. ال يمكن تغيير الحقائقاالمريكيالوىم  

 شمومو أفنري
الػػػرئيس بػػػراؾ اوبامػػػا جػػػاء وذىػػػس، ولػػػـ يحلػػػؿ مػػػا آػػػاؼ منػػػو اليمػػػيف وأمػػػؿ بػػػو اليسػػػار المتطػػػرؼل الػػػرئيس 

المطػػاؼ يتبػػيف أنػػو مػػع كػػؿ الةػػو  ا مريكػػي لػػـ يتػػتط، والمسػػير  السػػممي  لػػـ تػػدفع الػػى ا مػػاـ. لذ فػػي نيايػػ  
والرظم  ليس  الو يا  المتحػد  ولػيس رئيسػيا بةػادر عمػى ايجػاد حمػوؿ لنزاعػا  دوليػ  حػيف تكػوف ا طػراؼ 
المرني  با مر  ير مسترد  لمةياـ بالآطوا  الثزم  لتحةيةيا. ىكذا ىو ا مر ليس فةط فػي الشػرؽ ا وسػط 

بوسن  وحتى في كشميرل في كؿ واحد مف ىػذه النزاعػا  لمو يػا  بؿ وفي قبرص أيتا، في كوسوفوا، في ال



 
 
 

 

 

           61ص                                    1816العدد:                8/4/1026اإلثنين  التاريخ:

المتحد  يوجد موقؼ واقتراح لمحؿ احيانا طرح  عمى مدم السنيف عد  اقتراحا  حػؿ أمريكيػ  ولكػف أيػا مػف 
 ىذه الحموؿ لـ يتحةؽ.

شػكؿ عػاـ   مآاوؼ اليميف يمكف الػتفيـ. وباتمػاؿ  يػر الواقريػ  لميسػار المتطػرؼ يمكػف الترجػس. اليسػار ب
يػػتحمس لمسياسػػ  الآارجيػػ  ا مريكيػػ ، وبالتهكيػػد   يحػػس مػػا يسػػمى بالمتػػ  السياسػػي  أا مبرياليػػ  ا مريكيػػ أ. 
وعندما تسرى واشنطف الى فرض رأييا عمػى دولػ  مػا، فػاف اليسػار وعػف حػؽ يػرم فػي ذلػؾ تربيػرا عػف نزعػ  

 مريكي وا وروبي وأجزاء مف اليسار المتطرؼ في الةو  ا مبريالي . وفي حال  اسرائيؿ وحدىا يهمؿ اليسار ا
اسػػرائيؿ أيتػػا بػػاف تتلػػرؼ الو يػػا  المتحػػد  مػػع اسػػرائيؿ كمػػا تتلػػرؼ مػػع جميوريػػ  مػػوز. عػػف التتػػارس 

 المنطةي وا آثقي في ىذا الموقؼ مف ا فتؿ عدـ الحديث.
يػرا ايجابيػا ليػا فػي مرمرػاف الشػرؽ   يرني ا مر اف ليس لمو يا  المتحد  قدرا  سياسي  كفيم  باف تجد ترب

ا وسػػػط. ولكػػػف ا مػػػر   يػػػرتبط فةػػػط بةػػػو  أو اراد  رئيسػػػيا، بػػػؿ انػػػو منػػػوط بالسػػػياؽ. وبالفرػػػؿ يوجػػػد سػػػياقاف 
لمو يػػا  المتحػػد  فييمػػا قػػدر  ىائمػػ  عمػػى دفػػع سػػياقا  ايجابيػػ  الػػى ا مػػاـ، أو عمػػى ا قػػؿ منػػع التطػػرؼ فػػي 

سياقا  ليس لواشنطف قدر  عمى فرض تسػوي  عمػى ا طػراؼ. ىػذا مػا سياقا  سمبي ؛ ولكف في  ياس ىذه ال
 ترممو اوباما برد اآفاقاتو في بداي  و يتو ا ولى.

يجدر بنا أف نفحص ما ىما ىذاف السياقاف. السياؽ ا وؿ ىو في حال  الحرس الحةيةي ، حػيف يكػوف تآػوؼ 
تسمؿ لتلبح لداما بيف الةوم الرظمى. في في أف يكوف مف شهنيا اف تلبح حربا اقميمي  شامم  او حتى ت

مثػػؿ ىػػذه الحػػا   يمكػػف لمو يػػا  المتحػػد  أف تسػػتآدـ قوتيػػا وتنيػػي الةتػػاؿ مػػف آػػثؿ ممارسػػ  تػػتط شػػديد 
، عندما مارس الرئيس دوي   يزنياور تتطا ليس 2956عمى اسرائيؿ. ىكذا حلؿ في حرس السويس في 
نيػا؛ ىكػذا حلػؿ فػي ا يػاـ ا آيػر  لحػرس يػوـ التفػراف حػيف فةط عمى اسرائيؿ بؿ وايتػا عمػى فرنسػا وبريطا

أدم وزير الآارجي  ىنري كيسػنجر الػى وقػؼ تةػدـ قػوا  الجػيش ا سػرائيمي، التػي باتػ  فػي الجانػس التربػي 
مػػػف قنػػػا  السػػػويس؛ ىكػػػذا دفػػػع الػػػرئيس رونالػػػد ريتػػػاف رئػػػيس الػػػوزراء منػػػاحيـ بػػػيتف الػػػى وقػػػؼ تةػػػدـ الجػػػيش 

ربػي بيػرو  برػد ا تيػاؿ بشػير الجميػؿ عمػى ايػدي السػورييف فػي حػرس لبنػاف ا ولػى؛ ا سرائيمي الى داآؿ  
ىكذا منر  ادار  الرئيس جػورج بػوش ا س مػف مياجمػ  وسػائؿ اطػثؽ اللػواريخ الرراقػي فػي حػرس الآمػين 

 ا ولى.
حػادا في كؿ ىذه الحا   كان  ملمح  امريكي  مباشر  وواتػح  لمنػع التػدىور، وكانػ  التػتط ا مريكػي 

ومركػػػزال الرمػػػؿ عمػػػى وقػػػؼ الةتػػػاؿ. ىػػػذا فرػػػؿ لمػػػر  واحػػػد  قابػػػؿ لمتهكيػػػد السػػػريع والةطرػػػي حػػػيف يكػػػوف عػػػدـ 
 ا ستجاب  لمطمس ا مريكي يمكنو أف ي.دي الى مواجي  عمية  وفوري  مع واشنطف.

وتا  السياؽ الثاني ىو بالتبط عكس ا وؿل في وتع تلؿ فيو اسرائيؿ وجي  عربي  بمبادرتيما الى مفا
تةدم  جيدا ولكنيا عمة  عند نيايتيا تحةة  توافةا  واسر ، ولكف في عد  مواتػيع لػـ يػنجح الطرفػاف فػي 
الولوؿ الى نةط  الترادؿ. ىكذا كاف برد نحو سن  مف زيار  أنور السادا  الى الةدس، حيف اتفة  اسرائيؿ 

اؿ عػػد  نةػاط حساسػػ  وجػد الطرفػػاف وملػر فػي المفاوتػػا  الثنائيػ  عمػػى مرظػـ المسػػائؿ، ولكػف كانػػ    تػز 
وعندىا فةط جمع الرئيس جيمي كارتر بيتف والسادا  في كامس ديفيػد  -لروب  في ا تفاؽ حوليا. عندىا 

وفػػػي ظػػػؿ اسػػػتآداـ التػػػتوط الشػػػديد  عمػػػى الطػػػرفيف أدم الػػػى التتمػػػس عمػػػى آثفػػػا  الػػػرأي المتبةيػػػ . ووجػػػد 
سػػائؿ موتػػع الآػػثؼ، ولكنيمػػا وجػػدا السػػبيؿ لمةيػػاـ بيػػذه الطرفػػاف لػػروب  فػػي التنػػازؿ الواحػػد لثآػػر فػػي الم

 التناز  ، ظاىرا لمرئيس ا مريكي.
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. .ؼ الػػػى اعتػػػراؼ متبػػػادؿ واتفاقػػػا  آارقػػػ  لمطريػػػؽ فػػػي اوسػػػمو،  ىكػػػذا كػػػاف برػػػد أف تولػػػم  اسػػػرائيؿ ـو
  ولكنيمػػػا وجػػػدا لػػػروب  فػػػي عػػػد  مواتػػػيع. عنػػػدىا فةػػػط عنػػػدىا اسػػػتدعى بيػػػؿ كمينتػػػوف الطػػػرفيف الػػػى البيػػػ

ا بػيض، وىنػاؾ اوتػح  واجممػػ  المسػائؿ المتبةيػ  موتػػع آػثؼ. ىكػذا أيتػا فػػي موتػوع اتفػاؽ السػػثـ 
مع ا ردف، والذي تحةؽ في أساس ا مر بػيف الممػؾ حسػيف ورئػيس الػوزراء اسػحؽ رابػيف، ولػـ يفرػؿ الػرئيس 

الطرفػاف الػى الآطػوا  كمينتوف سوم أف منحو مباركتو. في ىذه السياؽ يدور الحديث عف حا   بادر فييا 
. .ؼ فػي اوسػمو،  بنفسييما سواء كاف ىذا السادا  الذي زار الةدس وبيتف الذي استجاس لو، أـ اسرائيؿ ـو
بينما عمم  الو يا  المتحد  كرراس أو كمحفز، حيف كاف ا تفاؽ مثاب  ملػمح  لمطػرفيف وكػاف فػي متنػاوؿ 

 اليد حةا.
يف موجػػودا   حربػػا حةيةيػػ  تشػػكؿ تيديػػدا اقميميػػا و  مفاوتػػا  ولكػػف عنػػدما   يكػػوف أي مػػف ىػػذيف السػػياق

تجري عمميا وتتةدـ بيف الطرفيف الو يا  المتحد    تكوف قادر  عمى حمؿ الطرفيف عمى ا تفاؽ بػؿ واحيانػا 
ليس حمميما الى مفاوتا  ذا  متزم. وعمى مدم السنيف كان  آطط أمريكي  لمسثـ فػي الشػرؽ ا وسػط 

لى مف مبادر  وزير الآارجي  وليـ روجرز، عبر مػ.تمر انػابوليس فػي عيػد الػرئيس جػورج بػوش بردد   يح
ا بػػف وحتػػى آطػػوا  اوبامػػا فػػي و يتػػو ا ولػػى. فػػي ىػػذه المحػػاو   الفاشػػم  كػػاف أيتػػا مػػ.تمر كامػػس ديفيػػد 

رفػا  عمػى ، حيف حاوؿ كمينتوف حمؿ رئيس الػوزراء اييػود بػاراؾ ورئػيس السػمط  الفمسػطيني  ياسػر ع1000
ا تفػػاؽ؛ ىكػػذا أيتػػا فػػي المحاولػػ  الفاشػػم  السػػابة  لكمينتػػوف لتحةيػػؽ اتفػػاؽ بػػيف اسػػرائيؿ وسػػوريا فػػي مػػ.تمر 

 شبردزتاوف.
فػػي مطارحنػػا درجنػػا عمػػى التركيػػز عمػػى مسػػهل  مػػف أالمػػذنسأ فػػي ىػػذه ا آفاقػػا ، ولكػػف المسػػهل  ىػػي أكثػػر 

طػػػرفيف أو لػػػدم واحػػػد منيمػػػا فمػػػيس بوسػػػع الو يػػػا  جوىريػػػ  ومبدئيػػػ ل عنػػػدما   تكػػػوف اراد  سياسػػػي  لػػػدم ال
 المتحد  أف تفرض عمييما ا تفاؽ. بتربير  آرل   يوجد آيار لتسوي  مفروت .

لػػيس لػػربا الوقػػوؼ عمػػى سػػبس ذلػػؾل حتػػى لػػو كػػاف رئػػيس امريكػػي قػػادرا عمػػى جمػػس الطػػرفيف الػػى طاولػػ  
يةػػ  أو تمػػؾ، اف مسػػير  احػػثؿ السػػثـ المفاوتػػا ، وحتػػى لػػو نجػػح فػػي حمميمػػا عمػػى التوقيػػع عمػػى ىػػذه الوث

مرةػػػد ، مترػػػدد  المراحػػػؿ وعديػػػد  السػػػنيف ،كمػػػا تثبػػػ  مراىػػػد  السػػػثـ مػػػع ملػػػر واتفاقػػػا  اوسػػػموم. الػػػرئيس 
ا مريكي يمكنو أف يتفرغ  سبوع أو لرشر  اياـ كػي يرنػى بالشػرؽ ا وسػط، ولكنػو   يمكنػو أف يرافػؽ عمميػ  

كػػاف يػػودع ىػػذا فػػي يػػد مبرػػوث مػػا وتثبػػ  ذلػػؾ حالػػ  دنػػيس روس فانػػو تنفيػػذ ا تفػػاؽ عمػػى مػػدم سػػنيف. واذا 
 تنةلو قو  الرئيس، ولف ينجح في حمؿ الطرفيف اللةرييف عمى عمؿ ما   ير باف في عممو.

م.تمر مدريد ىو ا آر، حيث مػورس تػتط وحشػي جػدا عمػى رئػيس الػوزراء اسػحؽ شػمير، ىػو دليػؿ عمػى 
اسػرائيؿ الػى طاولػ  المباحثػا ، آثفػا  راد  حكومػ  شػمير، ولكػف فػي  قيود الةو  ا مريكي . كاف يمكف جمس

نياي  المطاؼ ر ـ عد  فرص  لتةاط اللور والآطابا  المثير  لثنطباع وكؿ أنواع المةاءا  وا جتماعا  
 في أرجاء الرالـ كاف م.تمر مدريد فشث، وذلؾ  نو كاف أحد الطرفيف عمى ا قؿ لـ يكف مستردا لمتةدـ.

وكمػػا اسػػمفنا، فػػاف ىػػذا ىػػو الوتػػع فػػي نزاعػػا  مشػػابي  اآػػرم. المفتػػاح يوجػػد فػػي نيايػػ  المطػػاؼ فػػي أيػػدي 
ا طراؼ؛ وفي السياؽ ا سرائيمي في أيدي الساح  السياسي  ا سرائيمي . اذا كاف اليسار ا سرائيمي   يػنجح 

ر  تمػػػو ا آػػػرم حكومػػػا  يمينيػػػ ، فػػػي ا نتلػػػار فػػػي ا نتآابػػػا ، والناآػػػس ا سػػػرائيمي يرفػػػع الػػػى الحكػػػـ المػػػ
والفمسطينيوف  ير قادريف عمى توحيد لفوفيـ آمؼ قياد  مرتدل  فانو   يمكف  ي رئيس امريكي أف يتيػر 

 .انساسي ىذه الحةائؽ 
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فػػي نيايػػ  المطػػاؼ، فػػاف احػػدا   يمكنػػو أف يحررنػػا ويحػػرر الفمسػػطينييف مػػف المسػػ.ولي  عػػف مسػػتةبمنا. زيػػار  
ي دليؿ عمى ذلؾ، وقد وجد ا مر تربيره بشػكؿ آػاص فػي آطابػو المػ.ثر فػي مبػاني ا مػ . الرئيس اوباما ى

اوباما قاؿ لثسرائيمييفل في يدكـ المفتاح، أنتـ يمكنكـ ربما اف تتيروا سياستكـ، ولكف   تريشػوا ا وىػاـ فػي 
 .أف احدا ما قادر عمى عمؿ ا مر السميـ بد  منكـ

 7/4/1026ىآرتس 
 8/4/1026، ي، لندنالقدس العرب
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 8/4/1026الرأي، عّمان،         


