
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 

 ىنية: لسنا ضد إغالق األنفاق شرط أن يأتينا من فوق األرض ما كان يأتينا من تحتيا
 القدسأشير إلى منزلو في بمدة العيسوية ب ثمانيةالعيساوي يفك إضرابو مقابل اإلفراج عنو بعد 

 حماس ترفض المغة التوتيرية التي استخدمتيا المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
  الكنسيت تمدد قانون منع لم شمل الفمسطينيين عامًا إضافياً 

 "0200-0222بعنوان "الجيش اإلسرائيمي  جديداً  كتاباً  يصدر مركز الزيتونة 

إذا اسااتمر إطااالق الصااواري  : زغااانت
من غازة لان نتاردد فاي القياام بعممياة 

  أكبر من "عمود السحاب"
 

 4... ص 

 ٖٕٛٛ ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٕ الثالثاء



 
 
 

 

 

           0ص                                    0828العدد:                02/4/0202الثالثاء  التاري :

  :اخبار الزيتونة
ًً  يصدر مركز الزيتونة    ًً  كتابًا  4 "0200-0222بعنوان "الجيش اإلسرائيمي  جديدًا

  

  السمطة:
 5 مية السالمعم إحياءيبحث مع غول واردوغان "المصالحة" وجيود عباس   

 6 ىنية: لسنا ضد إغالق األنفاق شرط أن يأتينا من فوق األرض ما كان يأتينا من تحتيا  

 7 فياض ُيطمع وزير خارجية إسبانيا عمى االنتياكات اإلسرائيمية  

 7 النتشار أمني "مؤقت" بمنطقة "سي" طمبا إسرائيمياً  ترفض الفمسطينية السمطة  

 8 ردوغان تأجيل زيارتو لغزة أعباس طمب من سفير فمسطين في تركيا:   

 8 أمريكية -فمسطينية  "تفاىمات"عريقات ينفي   

 8 الذي أقرتو حماس بغزة "التعميم"تطالب بإلغاء قانون  منظمة التحريرل المجنة التنفيذية  

 9 المجنة التنفيذية لمنظمة التحريركتمة حماس البرلمانية ترفض اتيامات   

 02 بمةترجيح تسمية محمد مصطفى رئيسا لمحكومة الفمسطينية المق"الشرق األوسط":   

  
  المقاومة:

 02 حماس ترفض المغة التوتيرية التي استخدمتيا المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  

 00 أسامة حمدان: تعطيل زيارة أردوغان إلى غزة يسيء لمقضية الفمسطينية  

 00 فتح: ال بديل عن الدور المصري في المصالحة  
 00 بمساعي أمريكية واألردنقيادي في فتح يحذر من كونفدرالية بين الضفة   

 00   رباح مينا: التيدئة مع االحتالل سياسية خاطئة وعمى الفصائل التي وقعتيا مراجعة نفسيا  

 02 باتجاه قوة إسرائيمية شمال قطاع غزة كتائب أبو عمي مصطفى تتبنى إطالق النار  

 02 تدخل أجنبي في الشأن السوري الجبية الشعبية لتحرير فمسطين ترفض أي  "  

  
   :اإلسرائيميالكيان 
 02 ا"إسرائيل"مستشار نتنياىو: تفجير بوسطن سيزيد التأييد األمريكي ل  

 04 من الخطأ أن نغمق نافذتنا وننتظر حتى يمر كل ذلك  ..الدول تتجزأو ليفني: المنطقة كميا تغمي   

 04  عامًا إضافياً ت تمدد قانون منع لم شمل الفمسطينيين سينالك  

 05 تعترف رسميًا بقصف قافمة أسمحة لحزب اهلل داخل سورية "سرائيل"إ  

 05 يعمون: إيران أخطر عمى العالم من كوريا الشمالية  

 05 قدسيين في أقل من ُعشر مساحة المدينةتحاصر الم "سرائيلن إسرائيميتان: "إجمعيتا  

 06  مسؤول إسرائيمي سابق يصف المستوطنات بأنيا األكثر ظممًا منذ الحرب العالمية الثانية  

 06  "إسرائيل": إطالق الصواري  من سيناء خرق لا "كامب ديفيد"   

 07  % من اإلسرائيميين يؤيدون التوسع االستيطاني82استطالع:   

 07 "إسرائيل" تضم بشكل أحادي مناطق عربية تحت سيطرتيا  

 08 مع اليندبرفع مستوى العالقات األمنية  إسرائيميةرغبة   



 
 
 

 

 

           2ص                                    0828العدد:                02/4/0202الثالثاء  التاري :

 08 تزعم أن مئات العرب يترشحون لوظائف في جياز "الموساد" إسرائيميةأوساط أمني ة   

  
  األرض، الشعب:

 08 أشير إلى منزلو في بمدة العيسوية بالقدس ثمانيةالعيساوي يفك إضرابو مقابل اإلفراج عنو بعد   

 09 ىي الدولة الوحيدة التي تعتقل األطفال وتقدميم لممحاكم العسكرية "إسرائيلألسرى: "وزارة ا  

 09 بحجة منع اعتداءات المستوطنين االحتالل ينصب كاميرات مراقبة في المساجد واألديرة  

 09 بناء عمى مناطقيم الجغرافية في معتقل "جمبوع" ىاالحتالل يفصل بين األسر مركز "أحرار":   

 02 غالبيتيم العظمى من األردن االحتاللفي سجون  سيرًا عربياً أ ثالثونفروانة:   

 02 مستوطنون يقتحمون "األقصى" ويقتمعون أشتاال من الزيتون في نابمس  

 02  غزة: اقتحام مقر "أونروا" مجددًا احتجاجًا عمى وقف برنامج المساعدات النقدية   

 02 في صيدا مخيم عين الحموة في اشتباك مسمح جريحان في  

  

  : ثقافة

 00 طين ليست موال حزن: العرب أدركوا أن فمس"معا"عس اف لامحمد   

  

  األردن: 

 00 وحل الدولتين ىو السبيل الوحيد لتحقيقو : نافذة تحقيق السالم بدأت تضيق عبد الثانيالممك   

 00 ميات من الجوالنعمالمنع لتشكيل قوة سورية ل وممك األردننتنياىو بين  سرية لقاءات ":ىآرتس"  

 00 ه شخصيات إسرائيميةءلقا"... واألخير ينفي إسرائيل"زار  كتمة الوسط تفصل نائباً  :األردن  

 02 "إسرائيل"تدين زيارة نائب إلى  "األردنيةمجابية التطبيع"  

  

  عربي، إسالمي:

 02 أردوغان لن يغير في خطتو لزيارة غزة رغم طمب كيري :لخارجية التركيةاوزارة   

 02 ردوغان لغزةأتركيا تعترض عمى طمب كيري تأجيل زيارة   

 02 "مافي مرمرة"تبحثان تعويضات  "إسرائيل"تركيا و  

 04 ضمن المنحة القطريةعبر معبر رفح  شاحنة مواد بناء إلى غزة 25 إدخال  

 04 ةتخريب سوريل المسمحين بدعم "إسرائيل"إيران تتيم   

  

  دولي:

 04 الفمسطينية -اإلسرائيمية وضات عودة المفايجب  :"عكاظ"وزير الخارجية البريطاني لا  

 05 ونروال روسيا تتبرع بمميوني دوالر ل  

 05 الجئ بغزة ألف 722ألونروا: توزيع مواد غذائية لاوكالة ا  

 05 "إسرائيل"ء عقودىا األمنية في أس( تخطط إلنيا 4)جي  بريطانيةالمن األشركة   

 06 "إسرائيل" تعتقل متظاىرًا ضد   يةشرطة المجر ال  

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    0828العدد:                02/4/0202الثالثاء  التاري :

  :تقارير

 06 عمى وقع رفع قدراتيا العسكرية اليجومية "النقاش السوري"تخوض  "إسرائيل"  

  
  حوارات ومقاالت:

 09 عدنان أبو عامر... قراءة ىادئة في عالقة حماس وقطر  

 20 هاني المصري... الد و امة المستمر ة  

 24 ماجد عّزام... ا ما وراء االعتذار "إسرائيل"تركيا و  

  
 27 :كاريكاتير

*** 
 
 "عمود السحاب" إذا استمر إطالق الصواري  من غزة لن نتردد في القيام بعممية أكبر من : زغانت 

لددخ رطددرئن ابئددرئن وجدددئئن ةواج  مددا إت زشددار ئا ددد أراددان الجددئش ا، ددرا ئ يت بئنددي  ددانة: أالقدددس الملة دد 
 والم ف ا،ئراني.وئجب أن ةةعامل مع ما ا را ئل في الم ةقبل المنظورت وهما الوضع في  ورئا 

ائوال  انةز جاءت رالل مدار ةه الةي ئدم ات م اء أمس ا،ثنئنت في المؤةمر ال نوي لمع د األمن القومي 
ن لمداس لئ دت الالعدب الولئدد هنداك إلخ "رشات" الصوارئخ من  دزة ئدا ال إا، را ئ ي ةطرق رالل ا ائضا 

ذا مدا ا دةمر إطدالق هدذص الصدوارئخ  دنرد بطدرق ن ا ةلاول منع إطالق الصدوارئخ واللاداظ ع دخ الة د دأو    وا 
 مرة ا ت م ددا بانه لن ئةردد في القئام بعم ئ  ع خ  رار "عامود ال لاب" بل وأاثر شدةت ع خ لد ئوله.

إن إئدران ة دة ل بدبدداع  نق ت عن  انةز ئولهت صلئا  "معارئف" الةي نق ت الربر في موئع ا ع خ الشبا ت
ةجري مع ا مدن ئبدل الددول ال ربئد  لمواصد   نشداط ا ا، دةراةئجيت ع دخ طرئدق ةعزئدز الملادثات الةي  ابئر

ائةراب ا من القددرة النووئد  الع دارئ ت ع مدا إنده لدم ئق دل مدن شدان العقوبدات الدولئد  الةدي ئدال إن دا "ة داهم فدي 
 عزل إئران وةشائل ض ط ئد ئدفع ا في الن ائ  إلخ   وك طرئق م ائرة".

ت إن ا باةت ةشال منطق  عدم ا ةقرار  ونشوء لال    بئ  ةةطدور باةجداص ةاادك زئا ئال  انةوبما ئةع ق ب ور 
ولات   ورئات مشئرا إلخ ان  ئطرة الر ئس ا، د ارذة في ا،ضملالل مقابل اة اع مرابات عدم ا، ةقرار.

 دي  ددقوطهت ع ددخ لددد  دانةز إلددخ ةدددرل إئدران ولددزب اف فددي اللاداظ ع ددخ النظددام أو ا، دةعداد ل ئددوم الددذي ئ
ن ما ئاعالن ذلك بصورة جئدة ومن دق  ادل مدا ئةع دق ا،مدر بمصد لة مات وأشدار أئضدا إلدخ أئولهت منوها إلخ 

  دت ولم ئ ةبعد نشوء ما أ ماص "أف ان ةان هنا في  ورئا".ةدرل رو ي  ئر ئ ئل ودعم م ة رب لنظام األ
 02/4/0202وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "0200-0222"الجيش اإلسرائيمي  بعنوانر كتابًا جديدًا يصدمركز الزيتونة  

( اةابًا جدئدًا ئ ّ ط الضوء ع خ ٗ-ٕٕأصدر مراز الزئةون  ل درا ات في بئروت الئوم ا،ثنئن ): بئروت
صال  من القطع المةو ط  ٙٛت وئعرض الاةاب الوائع في ٕٓٓٓ-ٕٕٔٓالجئش الص ئوني في الاةرة 
  ئةه وأنواع األ  ل .لنشاة الجئش الص ئوني وهئا



 
 
 

 

 

           5ص                                    0828العدد:                02/4/0202الثالثاء  التاري :

وئشئر الاةاب إلخ أن البناء ا، ةراةئجي الع اري الص ئوني ئعةمد ع خ أ اس الملافظ  ع خ ئوة ع ارئ  
ها    ُةمّان "إ را ئل" من هزئم  الدول العربئ  مجةمع ت مدعوم  بةلالا ا ا، ةراةئجي مع الو،ئات المةلدة 

 الةي ةْضَمن ل ا هذا الةاوق.
-ٛٔعامًات وال أنثخ من  ٘٘-ٛٔاب أن الردم  الع ارئ  ةعد إلزامئ  لال "ئ ودي"ت من  ن وئبئن الاة

ت أن المرأة شا ت ٕٓٔٓعامًات وئعرج ع خ دور المرأة في الجئش الص ئوني وةشئر إلصا ئات ل ن   ٖٛ
 % من مجمل عدد الجنود.ٖٗ

الص ئوني أجرى العدئد من المناورات وئعرض ل مناورات الص ئونئ  الدار ئ  والرارجئ ت وئذار أن الجئش 
الع ارئ  الدار ئ  وأط ق ع ئ ا أ ماء رمزئ ت مثل نقط  ةلولت ولجارة النارت ودمج األذرع الع ارئ ت 
وال  ب البرةقالي و ئرهات وأن الجئش الص ئوني ئجري اذلك مناورات ع ارئ  بمشارا  بعض الدول بئن 

ب األابر من هذص المناوراتت لئث إن  الح الجو الص ئوني ئجري اللئن واآلرر؛ ول و،ئات المةلدة النصئ
  نوئًا عشرة ةدرئبات مشةرا  مع  الح الجو األمرئايت نصا ا في الو،ئات المةلدة.

وئشئر إلخ أن الصناعات اللربئ  الص ئونئ  ةعّد إلدى دعا م الجئش وا،ئةصاد الص ئونيت وئةلدث 
في الائانت ومن أهم ا مؤ    رافا ئلت وأهم أنظم  الدفاع المضادة الاةاب عن مؤ  ات ةصنئع الصوارئخ 

ل صوارئخ في الجئش الص ئوني ومن ا القب  اللدئدئ ت وباةرئوتت ولئةس...ولول المئزانئ  الع ارئ  
 الص ئونئ .

ت أن لص  "األمن" ٖٕٔٓ/ٕ/ٗٔوئنقل الاةاب عن دا رة اإللصاء المرازئ  الص ئونئ  في ةقرئر ل ا في 
 6٘ٚٔ% من المئزانئ  ال نوئ ت ما ئعني ئراب  6٘ٙٔن الموازن  العام  ب  ت في ال نوات األرئرة نلو م

 % من الناةج ال نوي العام ل ائان.6ٚٙم ئار دو،رت وهو ما ئشال 
وفي اللدئث عن العالئات الص ئونئ  الع ارئ  الرارجئ ت ئذار الاةاب أن صادرات الائان ةشال إلدى 

 ئات الع ارئ  الرارجئ ت وةدّر ع ئه م ئارات الدو،رات. راا ز العال
وئنائش الةقرئر المشاال والةلدئات الةي ئواج  ا الجئش الص ئوني ت ومن ا ضعف العمق ا، ةراةئجيت 
وةراجع ئوة الردعت وارةالل ا ةراةئجئ  نقل المعرا  إلخ أرض العدوت والا اد المالي واألرالئي وال ئا يت 

 الردم  الع ارئ  وا،نةلارت والة ئرات في البئ   الملئط   ئا ّئًا وع ارّئًا.والة رب من 

 00/4/0202، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 عممية السالم إحياءردوغان "المصالحة" وجيود أمع غول و  يبحثعباس  

ت في مدئن  ت مع الر ئس الةراي عبد اف  ولأمساجةمع الر ئس ملمود عباست  :وفا –فئئنا  -ا طنبول 
 ا طنبول الةرائ .

وجرى رالل ا،جةماعت الذي لضرص عضو ال جن  الةنائذئ  لمنظم  الةلرئر صا ب عرئقات و ائر ف  طئن 
لدى ةرائا نبئل معروفت بلث العالئات الثنا ئ  بئن الب دئن و بل ةنمئة ا وةطوئرهات وا ةعراض آرر 

ئرص الةراي ع خ األوضاع الا  طئنئ ت وراص  ج ود الةطورات والم ةجدات في المنطق . وأط ع عباس نظ
ن اء ا،نق امت وعم ئ  ال الم المةعثرة والج ود المبذول  إللئا  ا.  ةطبئق المصالل  الوطنئ  وا 

ت في أنقرةت ج    مبالثات ع خ عشاء عملت مع ر ئس الوزراء الةراي رجب طئب أمسوعقد عباست م اء 
ا ئ  بئن الب دئن و بل ةطوئرهات وآرر الةطورات والم ةجدات في أردو انت وبلث معه العالئات الثن
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ن اء ا،نق امت  عباسالمنطق ت وا ةعرض  األوضاع الا  طئنئ  راص  ج ود ةطبئق المصالل  الوطنئ  وا 
 وعم ئ  ال الم المةعثرة والج ود المبذول  إللئا  ا.

 02/4/0202الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 األنفاق شرط أن يأتينا من فوق األرض ما كان يأتينا من تحتيا إغالق ضدىنية: لسنا  

أاد إ ماعئل هنئ  ر ئس اللاوم  الا  طئنئ  المقال  بقطاع  زة ونا ب ر ئس الماةب : جابر اللرمي
ال ئا ي للرا  لماست أن الزئارة الةي ئام ب ا  مو األمئر الشئخ لمد بن ر ئا  آل ثاني في ش ر أاةوبر 

ماضي  وف ئذارها الةارئخ إلخ األبدت إذ اان أول زعئم عربي ئزور ئطاع  زةت وبئن أن هذص من العام ال
 الزئارة اانت بمثاب  ا ٍر ل لصار ال ئا ي الذي فرض ع خ القطاع.

وأشاد هنئه في لوارص مع "الشرق" بالمبالثات الثنا ئ  الةي أجراها مع  مو ولي الع د الشئخ ةمئم بن لمد 
 ف إعادة إعمار ئطاع  زة واللدئث لول المرل   الةي وص ت إلئ ا مشارئع اإلعمار.آل ثانيت في م 

وبئنما أشاد بج ود ئطر في إعادة إعمار  زةت أاد مجددًا أنه ة قخ ةاائدات من  مو الشئخ ةمئم بن لمد 
المالي الذي  آل ثاني با ةمرار ئطر في إعادة إعمار القطاع وأن ا ةاار بمزئد من المشارئع ومزئد من الدعم

عمار ما دمرص ا،لةالل اإل را ئ ي رالل اللربئن.  ئراف عن األهل في ئطاع  زةت وا 
اما شدد ع خ ةرلئبه بالمبادرة الةي أط ق ا  مو األمئر لعقد ئم  عربئ  مص رة في القاهرة لمةابع  لوارات 

 ئه في القاهرة والدول  وطالبنا "أبدئنا ا ةعدادنا لاللةزام بةطبئق ما ةم ا،ةااق ع م ف المصالل  وئال:
ن اء  بدجراء المزئد من ا،ةصا،ت مع األخ أبو مازن لةشجئعه أاثر ع خ أن ئ ةمر في طرئق المصالل  وا 
ا،نق ام وأن ، نعّ ق الولدة الوطنئ  الا  طئنئ  ع خ شّماع  الةدرالتت أو ع خ شّماع  المااوضات 

 العبثّئ ".
ئن اللرا  ومصر ئد أصاب ا شيء من الاةورت مؤادًا أنه ئبل مجئ ه إلخ وناخ هنئ  أن ةاون العالئ  ب

الدول  الةقخ بقئادات في ج از المرابرات المصرئ  الذئن ئةابعون م ف المصالل  وأن هناك لدئث عن 
" ئقوم وفد مصري بزئارة الضا  ال ربئ  لقطاع  زة لةخ  أفاار من أجل ةلرئك هذص المصالل ت وئال:

 لمئدان مباشرة وئقف ع خ طبئع  المعئقات ل ذص المصالل ".ئط ع ع خ ا
اما وصف ما ئرددص اإلعالم في مصر عن درول لماس ع خ رط األزم  المصرئ  بانه ، أ اس له من 
الصل  إطالئا مؤادًا أن الم ةوئات الر مئ  االر ا   أو الجئش أو المرابرات ئع مون أّن هذص أااذئب و، 

 ئب و، من بعئد بلرا  لماس.عالئ  ل ا ، من ئر 
ولول ما ةقوم به ال  طات المصرئ  من إ الق لألنااق بئن مصر و زةت أاد هنئ  أن لراةه لئ ت ضد 
إ الق ال األنااقت بشرط إئجاد البدئل بلئث ئاةئ م من فوق األرض ما اان ئص  م من ةلة ا وأن ةاون 

 ق ةجدئد لصار.هناك لرا  طبئعئ  ل معابر لةخ ، ئعةبر ردم األناا
وفئما أاد انلئاز اللرا  إلخ مطالب الشعب ال وريت ناخ أن ةاون اةا ب الق ام در ت أرض  ورئا ئومًات 
مشددًا ع خ أن هذص الاةا ب ةعمل فقط دارل األرض الا  طئنئ  ضد الائان الص ئوني وأن لماس رارج 

لخ ا ةااصئل الثورة ال ورئ ت وئال: ْن بدا "من ئنلاز إلخ المبادئ وا  لخ الشعوب ، ئر رت لةخ وا  لثوابت وا 
أّنه ئر ر بعض الماة بات االمقرت االمقامت االماانت و نلن من جمئن مع أنا نات مع لراةنات 

 ومن جمئن مع أمةنا وثوابةنا ومباد نا".
 00/4/0202الشرق، الدوحة، 
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 خارجية إسبانيا عمى االنتياكات اإلسرائيمية وزيرفياض ُيطمع  

ط ع ر ئس وزراء لاوم  ة ئئر األعمال د.  الم فئاض في ماةبه بمقر ر ا   الوزراء أاألئام:  - رام اف
ت وزئر رارجئ  إ بانئا رو ئه مانوئل جار ئا مارجالو والوفد المرافق لهت ع خ آرر الةطورات أمسبرام افت 

ا ولقوئه الوطنئ ت راصً  ال ئا ئ  في ف  طئنت ومراطر ا،نة ااات اإل را ئ ئ  المةواص   ضد شعبن
% من ٓٙا ةمرار إ را ئل في فرض نظام الةلام وال ئطرة وا ة داف الوجود الا  طئني في أاثر من 

 األرض الا  طئنئ  الُملة   وهي المناطق الُم ماة )ج( ومصادرة مواردنا فئ ا.
ومعةقالت ا،لةاللت ، اما أط ع م فئاض ع خ الظروف الصعب  الةي ُئعاني من ا أ رى اللرئ  في  جون 

 ما الوضع الصلّي المةدهور والرطئر لأل رى المضربئن عن الطعامت وفي مقدمة م  امر العئ اوي. ئّ 
وشدد ع خ أهمئ  الةدرل الدولّي الجدي والقادر ع خ إلزام إ را ئل بوئف جمئع هذص ا،نة اااتت والةقئد 

نّي في ةقرئر مصئرصت وةج ئد  ئادةه الوطنئ  ع خ أرض بقواعد القانون الدولّيت والةرام لق شعبنا الا  طئ
 .ٜٚٙٔدول  ف  طئن الُم ةق   اام   ال ئادة ع خ لدود العام 

من جانبه أاد وزئر الرارجئ  األ باني ع خ الةزام بالدص با، ةمرار في دعم لقوق الشعب الا  طئنّيت 
ئام  دولةه الُم ةق  .  وراصً  في اللرئ  وا، ةقالل وا 

 02/4/0202يام، رام اهلل، األ
 
 النتشار أمني "مؤقت" بمنطقة "سي" ترفض طمبا إسرائيمياً  الفمسطينية السمطة 

اشف ملافظ بئت للم الوزئر عبد الاةاح لمائل عن ط ب إ را ئل من ال  ط  الا  طئنئ   :معا - بئت للم
 بئت للم." ضمن لدود ب دة الرضر جنوب فرض ةواجد أمني "مؤئت" في منطق  مصنا  "

وئال لمائل لد معا إن "اإل را ئ ئئن ط بوا من ال  ط  الوطنئ  الةواجد األمني الا  طئني بمنطق  أم راب  في 
 ب دة الرضرت في أعقاب ا ةمرار اند،ع المواج ات مع جنود ا،لةالل في المنطق ".

الا  طئني لئس أداة  األمن وأوضح أن ال  ط  الا  طئنئ  رفضت بشال ئاطع الط ب اإل را ئ يت ئا ال "إن
 بئد ا،لةالل".

أن ةةنازل  إماانئ وأعرب لمائل عن ا ةعداد ال  ط  لة ّ م أي منطق  بصورة اام   ودا م ت مشااًا في 
راب " ب بب ملاذاة ا لم ةوطن  إفرات الةي ةةو ع صوب بئت  أمع خ منطق  " األمنئ إ را ئل عن ال ئطرة 

 ( الذي ئ  اه الم ةوطنون بالقرب من ة ك المنطق .ٓٙن مرور شارع )للم وةبة ع أراضئ ات فضال ع
في لال ةنائذ أي نشاط أمني  اإل را ئ يئشار إلخ أن ال  ط  الا  طئنئ  ةلةاج إلخ الةن ئق مع الجانب 

األمنئ ت وئةضمن الةن ئق ةلدئد نوع الم م  الةي  ئناذها  ا،لةالل" الةي ةقع ةلت  ئطرة في مناطق "
 الا  طئني إضاف  إلخ وئت الدرول والرروج من المنطق  المراد ةنائذ النشاط فئ ا. ناألم

وفي ب دة الرضر اثئرًا ما ةضطر ئوات الشرط  الا  طئنئ  إلخ الدرول لةامئن مبارئات ارة القدم الةي 
 خ بعض ت اذلك في لال القبض عاإل را ئ ئ الب دة الوائع في منطق  ةابع  ل  ئطرة  إ ةادةجري ع خ 

 المط وبئن والاارئن من العدال .
 00/4/0202وكالة معا اإلخبارية، 

 
 ردوغان تأجيل زيارتو لغزة أعباس طمب من في تركيا:  فمسطينسفير  
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اشف  ائر ال  ط  الا  طئنئ  في ةرائا نبئل معروفت النقاب عن أن ر ئس ال  ط  الا  طئنئ  : رام اف
 إن اءاء الةراي رجب طئب اردو انت أن ةاون زئارةه ل زة بعد ملمود عباست ةمنخ ع خ ر ئس الوزر 

ةماما،نق ام   المصالل . وا 
(ت أن عباس اب غ اردو ان ٗ|ٕٕموطني الا  طئنئ  صباح ا،ثنئن ) إلذاع وذار معروف في لدئث 

ل ةطوئر جون ائري بلثا  ب أمرئائاالر ئس ووزئر رارجئ   إنبالج ود المبذول  من اجل المصالل ت وئال: "
 أنو بل ا ة ناف المااوضات الةي ئجب  األمرئائ المجال ا،ئةصادي با  طئن والعالئات الا  طئنئ  

ئقاف األ رىعن  اإلفراجئ بق ا   ".ٚٙبدول  ف  طئنئ  ع خ لدود  إ را ئ يا، ةئطان واعةراف  وا 
ةم ئلث المصالل   وأشار معروف إلخ أن عباس الةقخ مع وزئري الرارجئ  األردني و المصريت لئث

 ( الر ئس الةراي.ٗ/ٕٕالا  طئنئ  و بل إلئاء المااوضاتت وأاد أن الر ئس عباس  ئ ةقي ظ ر ا،ثنئن )
 00/4/0202قدس برس، 

 
 أمريكية -فمسطينية  "تفاىمات" ينفيعريقات  

ما  مةه  "اسلم"نشرت بعض و ا ل اإلعالم والموائع اإللاةرونئ  الةابع  للرا  : القادر فارس عبد – زة 
ت ل بما أوردت مصادر صلائ  ةابع  ل لرا ت وجاء في هذص الةااهمات "ةااهمات ائري دد عرئقات"وثئق  

ن اء أزمة ات وةجمئد ا، ةئطان اإل را ئ ي بدون اإلعالن عن  الةزام واشنطن بدعم ال  ط  الا  طئنئ  مالئا وا 
 ذلك.

لم رب  ل ا عرض ا صا ب عرئقات ع خ أعضاء ال جن  الصلئا  أن الةااهمات ا "الر ال  نت"وذار موئع 
الةنائذئ  لمنظم  الةلرئر الا  طئنئ ت ئبل لقاء الر ئس ملمود عباس بائري وزئر الرارجئ  األمرئاي في 
أنقرةت وئال عرئقات إن الجانب الا  طئني الةزم بةجمئد أي لقاءات برصوص المصالل  مع لرا  لماس 

عطاء   فرص  إلنعاش عم ئ  الة وئ  مع إ را ئل.لمدة ثالث  أش رت وا 
 02/4/0202المستقبل، بيروت، 

 
 حكومة بغزةالالذي أقرتو  "التعميم"تطالب بإلغاء قانون  التحرير لمنظمة المجنة التنفيذية 

ت بدل اء وا  قاط ئانون الةع ئم ا،ثنئنطالبت ال جن  الةنائذئ  لمنظم  الةلرئر الا  طئنئ ت  :وفا –رام اف 
ذي أئرةه لاوم  لماس في ئطاع  زةت والقوانئن األررى الةي  ّنة ا منذ انقالب ا لةخ ئومنا هذات مؤادة ال

 ضرورة عدم  رئان ا في األراضي الا  طئنئ .
وأادت في بئان صلايت أن هذص القوانئن  ئر ئا م  في ظل  ئاب انعقاد المج س الةشرئعيت وأن  ن 

 النواب هو أمر  ئر ئانوني. الةشرئع بنصاب  ئر ماةمل وبائ ئ 
إن الةشرئعات "وا ةنارت جم   القوانئن والقرارات الةي اةرذة ا لرا  لماس في ظل ا،نق امت وئالت: 

واإلجراءات  ئر القانونئ  للاوم  لماس من شان ا ةعزئز ا،نق امت ور ق نظامئنت ألدهما ا ةلواذي 
ف  طئن باام  ات من ج  ت ومرالف ل قانون األ ا ي ئطاع  زة و  "ط بن "و "أرون "أصولي ئ ئر باةجاص 

ت ومع ج ود المصالل  الوطنئ ت من ج   واإلن انئ الا  طئني ووثئق  ا، ةقاللت والقواعد والمعائئر الدولئ  
 ."أررى
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باعةبار أن دول  ف  طئن جزءا ، ئةجزأ من المنظوم  والقوانئن والمعاهدات الدولئ ت فنلن "وأضافت: 
ت اوننا دول  اإلن انبصئا   ةشرئعات ةن جم وةةواءم مع ا،ةاائات الدولئ  ومن منط ق لقوق م ةزمون 

 ."ت وةلةرم ا،ةاائات الةي وئعت ع ئ ا وةرضع لقئم ا ومباد  ااإلن اندئمقراطئ  لضارئ  ةؤمن بلقوق 
ن ئج ا،جةماعي وشدد البئان ع خ رطورة الوضع الراهن فئما ئةع ق بر ق نظام اجةماعي من  ق ئضر بال

 والااري واللضاري لشعبنات ألن الةع ئم لق أ اس ةرةاز ع ئه اللقوق األررى.
، ةوجد   ط   ئا ئ  ةنّصب نا  ا وصّئا ع خ فار ولقوق ولرئات شعبنا وطبئع  نظامه "وةابعت: 

 ."ا،جةماعيت وةةعدى ع خ لقوق األفراد ومااهئم المواطن 
ماس جزءًا من المئناء الةارئري في ئطاع  زة المدرج ع خ ئا م  الةراث وأشار البئان إلخ ةجرئف لرا  ل

ئقع ع خ عاةقنا م ؤولئ  لمائ  اإلرث "وةلوئ ه إلخ مراز ةدرئب ع اريت وئالت:  "الئون او"العالمي 
 ."اإلن اني والعالمي ألنه ، ئرص ئطاع  زة أو ف  طئن ولدهات بل ئرص العالم با رص

  أبناء شعبنا إلخ الةصدي ل ذص الةدابئر األلادئ ت والنضال إل قاط ئوانئن لاوم  ودعت ال جن  الةنائذئ
لماست وةلمل ال ئطاع من ماونات شعبنا م ؤولئاةهت بما فئ ا مؤ  ات المجةمع المدني والمؤ  ات 

 اللقوئئ  وا،ةلادات الشعبئ  والنقابات وأولئاء أمور الط ب  ومنظم  الةلرئر. 
ربئ  والةع ئم في ف  طئن بالةقدم بمشروع ئانون ل ةربئ  والةع ئم ئن جم مع وثئق  ا، ةقالل وطالبت وزارة الة

 والقانون األ ا ي الا  طئني والمبادئ والمعائئر الدولئ .
 00/4/0202وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 تحريرالمجنة التنفيذية لمنظمة اللمانية ترفض اتيامات ر كتمة حماس الب 

شئنروا: رفضت اة   لماس البرلمانئ  بشدة اة امات ال جن  الةنائذئ  لمنظم  الةلرئرت  - األئام – زة 
معةبرة أن ما ةصدرص من ئوانئن في  زة "ئلمل الصا  القانونئ   تبال ئر ةجاص "أرون  وط بن " ئطاع  زة

 الاام   وئاةي بناء ع خ المص ل  الا  طئنئ ".
: إنه ، ئمان الةشائك "شئنروا"القانونئ  في اة   لماس البرلمانئ  ملمد فرج ال ول لد وئال ر ئس ال جن 

 بقانونئ  ما ةصدرص الاة   من ةشرئعات وئوانئن باعةبار أن ا صالب  األ  بئ  في المج س الةشرئعي.
 ات المج س واعةبر ال ولت أنه "ع خ من ئشاك في ئانونئ  وشرعئ  ما نصدرص من ئوانئن أن ئشارك في ج 

 الةشرئعي بد، من مقاطعة ا ردم  لمشارئع ا،لةالل ور ب  في ةعطئل دور المج س وةعزئز ا،نق ام".
ورفض اة امات  عي لرا  لماس ألرون  وط بن  ئطاع  زة ئا ال: "إن ما ئجري إئرارص من ئوانئن ومن ا 

 ئقه في  البئ  ب دان العالم".ئانون الةع ئم لصئ   نقاشات لمرةصئن وم نئئن وةوااب ما ئجري ةطب
وأضاف ال ول: إن "إصدار القوانئن ، ئمان أن ئمثل ةعزئزا لالنق ام ألنه ئ ة دف ة بئ  األمان  البرلمانئ  
إنما من ئواصل ةعطئل عمل المج س الةشرئعي في الضا  ال ربئ  وئرفض ةلقئق المصالل  هو من ئارس 

 هذا ا،نق ام وهو من ئةلمل الم ؤولئ ".
 02/4/0202األيام، رام اهلل، 

 
 ترجيح تسمية محمد مصطفى رئيسا لمحكومة الفمسطينية المقبمة"الشرق األوسط":  
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ت أن ر ئس صندوق ا، ةثمار "الشرق األو ط"أادت مصادر ف  طئنئ  مط ع  لد: اااح زبون - رام اف
الم فئاض الذي ا ةقال ئبل الا  طئنيت ملمد مصطاخت هو األرجح لش ل منصب ر ئس الوزراءت ر اا ل 

 أئام من منصبهت بعد رالفات مع الر ئس الا  طئني ملمود عباس. ٓٔنلو 
وبل ب المصادرت فدن مصطاخت وهو مقرب جدا من أبو مازنت ئعةبر الرئار األول للرا  فةحت ومعروف 

ةثمار الذي ةلول لدى األمئرائئن وال ربت بوصاه ربئرا ائةصادئات له بصمات ابئرة في عمل صندوق ا، 
 إلخ أابر مؤ    ا ةثمارئ  ف  طئنئ  ةدئر برنامجا ا ةثمارئا ئشمل عدة ئطاعات ائةصادئ  لئوئ .

 ئر أن مصدرا آرر رجح أن ةشال لاوم  اااءات بر ا   أبو مازن ةطبئقا ،ةااق الدول  بئن لراةي فةح 
إلخ بئان ل جن  الةنائذئ   "األو ط الشرق". وأشار المصدر في ةصرئح لدٕٕٔٓشباط / ولماس في فبرائر

لمنظم  الةلرئر الا  طئنئ  دعا فئه الر ئس عباس إلخ ةشائل لاوم  وفقا ،ةااق الدول  الذي ئدعو إلخ 
 لاوم  بر ا   أبو مازن لمدة ملددة ةنجز رالل ا ا،نةرابات بشقئ ا الةشرئعي والر ا ي.

 02/4/0202الشرق األوسط، لندن، 
 
 التوتيرية التي استخدمتيا المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ةالمغحماس ترفض  

عّبرت لرا  "لماس" عن رفض ا لد "ال    الةوةئرئ   ئر الال ق " الةي ا ةردم ا بئان ما ئ مخ ال جن  :  زة
خ أن "هذص الةنائذئ  لمنظم  الةلرئر الا  طئنئ ت والذي الةوى مصط لات مثل "أرون " و"ط بن "ت مشئرة إل

 المصط لات الم ةوردة من ئاموس ال جوم ع خ اللرا  اإل المئ ".
(ت "ا ةمرار لرا  فةح بال ئمن  ع خ موضوع الةمثئل ٗ|ٕٕوا ةنارت اللرا  في بئان ل ا الئوم ا،ثنئن )

 الا  طئني وا ةعمال ما ئ مخ بةنائذئ  المنظم  ل ذا ال رض".
واجةماعاةه "ئانونئ  وطنئ ت ر م اعةقال العدو الص ئوني  وشددت "لماس" ع خ أن المج س الةشرئعي

ألعضاء منهت ور م إ الق   ط  رام اف لمقرص هناك"ت معةبرة أن "ال من ئنار ذلك ئة اوق مع إجراءات 
 ا،لةالل".

وأادت اللرا  ع خ أن اللاوم  الا  طئنئ  هي لاوم  الشعب الا  طئني المنةرب ت ولئ ت لاوم  لماس 
ا ا بئان ةنائذئ  منظم  الةلرئرت موضل  أن "ما ُئةرذ من ئرارات لاومئ  ئةم بعد درا   مةعمق  اما وص

 ل مص ل  الوطنئ ت وبدرادة وطنئ  ذاةئ  ولئس بدرادة رارجئ  اما هو اللال في ئرارات رام اف".
 00/4/0202، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 ة يسيء لمقضية الفمسطينيةأسامة حمدان: تعطيل زيارة أردوغان إلى غز  

رأى م ؤول العالئات الدولئ  في لرا  "لماس" أ ام  لمدانت أن زئارة ر ئس الوزراء الةراي رجب بئروت: 
طئب أردو ان المرةقب  إلخ  زة "هي ردم  ل قضئ  الا  طئنئ "ت وناخ أي عالئ  بئن ا وبئن ةعطئل 

مةاق ع ئه في آرر لقاء بئن ر ئس الماةب ال ئا ي المصالل ت الةي ئال بان ا مازالت ة ئر وفق ما هو 
 للرا  "لماس" والر ئس ملمود عباس.

وانةقد لمدان في ةصرئلات راص  لد "ئدس برس" الملاو،ت ال ادف  لثني ر ئس الوزراء الةراي رجب طئب 
 زة له أثر أردو ان عن زئارة  زةت وئال: "نلن نعةقد أن زئارة أي م ؤول عربي أو إ المي أو دولي إلخ 

إئجابي ع خ القضئ  الا  طئنئ ت وئر ل بر ال  واضل  إلخ ا،لةالل بان الشعب الا  طئني لئس ولدصت 
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ولذلك فدن أي ملاول  لةعطئل هذص الزئارات ، ةردم المص ل  الا  طئنئ  بشال عامت ألن مثل هذص 
 الملاو،ت ةارس ا،نق ام وةؤثر   بئا ع خ المصالل  وةردم إ را ئل".

وأضاف: "نلن معنئون بال أشاال الدعم المعنوي والمادي وال ئا ي ل قضئ  الا  طئنئ ت ومثل هذص 
الزئارات ةشال دعما  ئا ئا م مات وةعطئ  ا هو عمل من دارل الاار اإل را ئ يت وأعةقد أن أي ج د 

طئنئ  الع ئا ةقةضي لعرئ   هذص الزئارات ئ ة دف القضئ  الا  طئنئ . ومن هنا فالمص ل  الوطنئ  الا  
 ةشجئع ال القئادات العربئ  واإل المئ  ع خ زئارة  زة وةقدئم ااف  أشاال الدعم ل قضئ  الا  طئنئ ".

وعما إذا اان لمثل هذص الزئارات أي عالئ  بم ار المصالل ت ئال لمدان: "، عالئ  ل ذص الزئارات بم ار 
م المصالل ت ذلك أن الةعامل مع القضئ  الا  طئنئ  المصالل ت بالعاس هذص الزئارات من شان ا أن ةدع

ئجب أن ئةم بشال ا ي. و، شك أن أي ملاول  لمنع هذص الزئارات أو ةعطئ  ا هي ةشجئع لاللةالل 
اإل را ئ ي لال ةمرار في انة اااةه ل لقوق الا  طئنئ ت وةارئس لالنق امت وذاارة الشعب الا  طئني  ةبقخ 

 عبئرص.لاضرة دوما"ت ع خ لد ة
00/4/0202قدس برس،   

 
 الدور المصري في المصالحة عنفتح: ال بديل  

وئال  الا  طئنئ .أنه ، ئوجد بدئل عن الدور المصري لةلقئق المصالل  ” فةح“أادت لرا  : )د .ب .أ(
دئاب ال وح عضو ال ئ   القئادئ  للرا  فةح في ئطاع  زة والناطق الر مي با م ا في ةصرئح صلاي 

إن أي دور أو ج د ألي ج   أو دول  لئس بدئاًل عن الدور والج د المصري في إن اء ا،نق ام “ الئوم:
المصرئ ت أمست بان ” األهرام“وناخ ال وح في هذا الصدد ما نشرةه صلئا   ”.الا  طئني وةلقئق المصالل 
لمصالل . وجدد ئئادي ةعةزم الةوجه إلخ ةرائا بدً، عن مصر لرعائ  ا” فةح“ال  ط  الا  طئنئ  ولرا  

في مصر في ةلقئق المصالل  الا  طئنئ ت مثمنًا الج د المصري ” األشقاء“ةاائد ةم ك لراةه بدور ” فةح“
 المةواصل والدؤوب لدفع عج   المصالل .   

 02/4/0202الخميج، الشارقة، 
 
 ردن بمساعي أمريكيةقيادي في فتح يحذر من كونفدرالية بين الضفة واأل  

لذر جمال لوئل القئادي بلرا  فةح والنا ب عن ا في المج س الةشرئعيت من : ملمود هنئ  –نتالر ال  
ةطبئق "المشروع الاونادرالئ " بئن الضا  الملة   واألردنت الذي ئ عخ إلخ ةصائ  القضئ  الا  طئنئ . وفق 

 رأئه.
قف وراءها أشراصت ة عخ وئال لوئل في ةصرئح راص لد "الر ال  نت"ت م اء ا،ثنئنت "إن ارهاصات ئ

 إلخ ةصائ  ئضئ  ف  طئن من رالل ةنائذ مشروع الاونادرالئ  بئن الضا  واألردن".
ومن المقرر أن ئةوجه وفد عربي إلخ واشنطن ن ائ  مارس اللالي؛ لبلث " بل إلئاء العم ئ  ال  مئ  وفق 

في جو،ةه الماوائ  ل منطق  م ف  ئواعد وآلئات جدئدة"ت بئنما ئلمل وزئر الرارجئ  األمئرائ  جون ائري
 الا  طئنئ ". –"الاونادرالئ  األردنئ  

واة م لوئل ما أ ماها بد "أطراف ومؤ  ات ورجال أعمال ع خ ارةباط بالو،ئات المةلدة األمرئائ ت ةم د 
 ل قبول بمشروع الاونادرالئ  مع األردن"ت معةبرًا أن ا ة دف إلخ ةصائ  القضئ .
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اةح: "إن أمرئاا ةرئد لل بعض المشاالت الةي ةش دها المنطق  ع خ ل اب القضئ  وأضاف القئادي ب
 الا  طئنئ ت من رالل طرل ا الاونادرالئ  بئن الضا  واألردن"ت معربًا عن أم ه باشل المشروع.

وأّاد أن الضا  ةعئش لال  من الاوضخ في ظل ةدرل عدد من أج زة المرابرات العالمئ . ئا اًل: " أج زة 
 دولئ  وعربئ  ةنشط في الضا ت بالةن ئق مع ا را ئل؛ لمواج   المقاوم  في األراضي الا  طئنئ ".

وفي  ئاق مةصلت ناخ لوئل وجود جدئد في م ال  المااوضات بئن ال  ط  و)ا را ئل(ت مةوئعًا ةقدئم 
 مجددًا. الو،ئات المةلدة األمرئائ  بعض ا، راءات والم اعدات؛ لضمان عودة أبو مازن ل ا

ورفض النا ب في الةشرئعي عن فةحت العودة ل مااوضات في ظل الرعائ  األمرئائ ت م ةعبدًا أن ئطرأ 
 م ةجدات في هذا الم ف الذي ةبذل أمرئاا ج دًا إلنجاله من رالل ائري.

 انلئازص لد )ا را ئل(. -من رالل زئارة الر ئس باراك أوباما–وأاد أن الموئف األمرئاي أثبت 
لب لوئل ال  ط  بضرورة وضع مرجعئ  واضل  ملددةت ئجري ةطبئق ا ضمن جدول زمنيت إلخ جانب وطا

 اةمام المصالل  مع لماست ئبل العودة إلخ لمااوضات مع ا،لةالل.
ودعا لوئل إلخ العودة لوثئق  الوفاق الوطنيت وةبني رئار المقاوم  الشام  ت الةي دعا إلئ ا األ ئر الاةلاوي 

 ر وثيت م ةطردًا :"ئجب أن ةاون الرئارات ااف  موجودة لدى الا  طئنئئن".مروان الب
 00/4/0202الرسالة، فمسطين، 

 
 رباح مينا: التيدئة مع االحتالل سياسية خاطئة وعمى الفصائل التي وقعتيا مراجعة نفسيا 

ن عدوان جدئد ع خ اعةبر عضو الماةب ال ئا ي ل جب   الشعبئ  رباح م نا أن ة دئدات ا،لةالل بش : زة
ئطاع  زةت ئؤاد موئف الجب   ورؤئة ا من أن عقد أي ة د   مع هذا ا،لةالل الذي ، ئ ةزم باي اةاائات 

 وئ ةمر بجرا مه ضد الشعب الا  طئني هي  ئا   راط  .
دراك لقئق  أهداف  ودعا م نا في ةصرئح صلاي الاصا ل الةي وافقت ع خ هذص الة د   مراجع  نا  ات وا 

،لةالل من هذص الة د ات لابح المقاوم ت وةنائذ  ئا اةه العدوانئ  ضد الشعب الا  طئني بدون أن ئةجرع ا
 أي ر ا ر.

وطالب م نا المصرئئن الذئن رعوا ا،ةااق األرئر برعائ  أمرئائ  أن ئدلوا بدول م ب ذا الصددت مؤادا أن 
 ي عدوان ا را ئ ي ئادم. الشعب الا  طئني وفصا ل المقاوم   ةةصدى بال ئواها أل

02/4/0202وكالة سما اإلخبارية،   
 

 
 باتجاه قوة إسرائيمية شمال قطاع غزة تتبنى إطالق النار مصطفىكتائب أبو عمي  

أع نت اةا ب الش ئد أبو ع ي مصطاخت الجناح الع اري ل جب   الشعبئ  لةلرئر ف  طئنت الئوم  : زة
 اص ئوة إ را ئ ئ  شمال ب دة بئت لانون شمال ئطاع  زة.اإلثنئنت م ؤولئة ا عن إطالق نار باةج

 02/4/0202القدس، القدس، 
 
 تدخل أجنبي في الشأن السوري ترفض أي   فمسطينلتحرير  الجبية الشعبية 

أع نت الجب   الشعبئ  لةلرئر ف  طئنت أمست رفض ا أي ةدرل أجنبي في الشان ال وري : )ئو .بي .آي(
 ”.إ را ئل“المنطق  لل اب  واعةبرةه زعزع  لألمن في
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وئال عضو ال جن  المرازئ  الارعئ  في الجب   الشعبئ  لةلرئر ف  طئن ذو الاقار  وئرجوت في ةصرئح 
نرفض أي ةدرل أجنبي في الشان ال وريت وال ملاو،ت “ن ر  منهت ” ئونائةد برس إنةرناشونال“ة قت 

وأاد  ”.المنطق  لل اب دول  ا،لةالل وعمال  االةن ئق مع هذص القوى الةي ة ة دف زعزع  األمن في 
 لق الشعب ال وري في النضال بال الو ا ل ال  مئ  من أجل ةلقئق أهدافه في اللرئ  والعدال “

 ا،جةماعئ ".
 02/4/0202الخميج، الشارقة، 

 
  لا"إسرائيل" مستشار نتنياىو: تفجير بوسطن سيزيد التأييد األمريكي 

بر رون درئمرت الم ةشدار ال ئا دي لدر ئس الدوزراء اإل درا ئ ي بنئدامئن نةنئداهوت أن اعة: ئو بي أي -القدس 
الةاجئرات الةي وئعت في مدئن  بو طن األ بوع الماضي من شان ا أن ةزئد الةائئد األمئراي إل درا ئل ع دخ 

 في الو،ئات المةلدة. ٕٔٓٓ بةمبر/ أئ ول العام  ٔٔ رار ما لدث في أعقاب هجمات 
لئا  "هآرةس" عدن درئمدر ئولده ردالل لقداء م  دق مدع رؤ داء منظمدات ئ ودئد  أمئرائد ت "إذا نظرندا ونق ت ص

أئ دولت وأندا واثدق مدن أنده بعدد  ٔٔإلخ األمدور مدن النالئد  الةارئرئد ت فدنده ة ئئدرًا ابئدرًا )لألفضدل( لددث بعدد 
ماافلة دددا لارهددداب ا،عةدددداء الما ددداوي فدددي بو دددطن  ئشدددعر النددداس )فدددي أمئرادددا( بةعددداطف مدددع إ دددرا ئل و 

و ددننجح فددي اللادداظ ع ددخ هددذا الةائئددد"ت مضددئاًا أن "الجددزء األ ا ددي مددن الشددعب األمئراددي ئقددف إلددخ جانددب 
 إ را ئل وئةماثل مع ا".

ووصددف درئمددر الوضددع فددي الضددا  ال ربئدد  باندده " دديء" وأن الشددعور فددي ماةددب نةنائدداهو هددو أن "المدداء الةددي 
 جه".ة  ي في الوعاء ع خ وشك أن ة اب رار 

وةطرق درئمر إلخ ا ةقال  ر ئس الوزراء الا  طئني  الم فئاضت ئا ال إنه "، أعةقدد أن ةنلئده  دئاون جئددا 
ل  المت وبرأئي أن فئاض اان أول زعئم ف  طئني في الما   عام األرئرة الذي اان ئ مده الا  دطئنئئن فعدالت 

م القضدئ  الا  دطئنئ  لادن فئداض ادان أول مدن واان هناك الاثئر من الزعماء الا  طئنئئن الذئن اانت ة م 
 اهةم بالا  طئنئئن".

وأضاف أن "فئاض لم ئان ص ئونئًا لانه اان شرئاا ل  الم ألنه أراد ةلقئدق لئداة أفضدل ل ا  دطئنئئنت وأي 
 زعئم ف  طئني ئرئد لئاة أفضل ل ا  طئنئئن  ئر ب بال الم مع إ را ئل أئضا".

المنطق  اعةبر درئمر أن  ئا د  نةنائداهو ردالل العدام األرئدر رادزت ع دخ  وفي ما ئةع ق بوضع إ را ئل في
إزال  ئضائا ثانوئ  عن الطاول  من أجل ةرائز ا،هةمام ع خ ئضائا إ ةراةئجئ  لقئقئ ت وأشار إلدخ أن وئدف 

 ذص.إطالق النار بئن إ را ئل ولماس في  زة وا،عةذار لةرائا هما مثا،ن ع خ  ئا   "ةنظئف الطاول " ه
ووصف درئمر الوضع في  ئناء بانه "ال رب الجامح" وأن شبه الجزئرة هي منطقد   ئدر م دةقرة "وأي ةنظدئم 

 إرهابي ئمان الةاائر فئه أئام فرعا له فئ ا".
وأضدداف درئمددر أن الم ددك األردنددي عبددد اف الثدداني ئواجدده اآلن ضدد وطًا دار ئدد   ئددر م ددبوئ  مددن أجددل ةنائددذ 

 إصاللات  ئا ئ .
 02/4/0202، ة، لندنالحيا

 
 نغمق نافذتنا وننتظر حتى يمر كل ذلك من الخطأ أن  ..الدول تتجزأو ليفني: المنطقة كميا تغمي  
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وعدت وزئرة القضاء ا، را ئ ئ  ة ئبي لئاني امدست بدان ةقدوم ا درا ئل بددورها مدن اجدل ةقددم العم ئد  : رام اف
وئالدددت لئانددديت ردددالل اجةمددداع  جئدددروزالئم بو دددت.ال ئا دددئ  مدددع الا  دددطئنئئنت ل دددب مدددا نقدددل موئدددع صدددلئا  

مشدئرة الدخ ان دور «. الوئت الذي ئمر ، ئردم هؤ،ء الذئن ئؤمنون بلل الدولةئن لشدعبئن« اللرا »للزب ا 
لزب ا في اللاوم  هو دفع العم ئ  ال ئا ئ  الخ األمام وةل ئن نوعئد  اللئداة لال درا ئ ئئن. واضدافت لئاندي 

 ي ا، ةالف اللاومي ، ةوافق ع خ ةرا ا ةصل الخ نقط  لا م  في عم ئ  ال الم.ان ا،لزاب األررى ف
ان المنطق  ا  ا ة  ي. الدول ةةجزأت القادة ئضعاون ومن الرطا ان نقول انده ئجدب ان ن  دق نافدذةنا »وئالت 

ع ئنددا ان وننةظدر لةدخ ئمدر اددل ذلدك. الصدراع الا  دطئني ا، ددرا ئ ي لدئس شدئ ا فدي ال ابدد ت نلدن جدزء منده و 
 «.نعمل المط وب منا

اندا م درورة ألن وزئدر رارجئد  امئرادا )جدون ائدري( ئقدوم بددورص لةقددم الموضدوع. لادن اةاائئد  »وةابعت لئاني 
 «. الم لئ ت افض ئ  امئرائ  وانما هي من مص لةنا

وجدود   دال اون ئالدت انده ر دم« مئدرةس»مشئدة بج ود ائري ، ة ناف ملادثات ال الم. لان ر ئ د  لدزب 
ت أبدداطرة «الم ددةوطنون  ددئقررون ائددن البندداء»لئانددي ا، ان لاومدد  نةنئدداهو  ددةاون أاثددر ةطرفددات واوضددلت 

 «.المال  ئقررون ا،ئةطاعاتت واللارامات  ئةرذون القرارات في الجئش
الئمددددئن المةطددددرف ئ ددددئطر ع ددددخ وزارة الرارجئدددد  وئعددددزل ا ددددرا ئل. ال ئا ددددات »واضددددافت  ددددال اون للزب ددددا 

ئ  ةجدددداص العمددددال الم دددداجرئن والمددددواطنئن العددددرب  ةةواصددددل. و ددددةبقخ ناددددس العنصددددرئ  مددددع اراهئدددد  العنصددددر 
 «.مرة ا 

 02/4/0202، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ت تمدد قانون منع لم شمل الفمسطينيين عامًا إضافيًا سيالكن 

نون الددذي ئلظددر لددم شددمل صدداا: مددّددت الانئ ددت اإل ددرا ئ ئ  ال ئ دد  الماضددئ  ماعددول القددا –القدددس الملة دد  
العا الت بئن "مواطنئن عرب إ را ئ ئئن و اان ف  طئنئئن أو رعائا دول معادئ ". ونق ت اإلذاع  اإل را ئ ئ  
العامد  عدن عددد مددن ندواب المعارضد  ئددول م إن هدذا القدرار "عنصدري"ت إ، أن وزئددر الدار ئد   ددعون  دداعر 

أن هددذص األنظمدد  "د ددةورئ ". واانددت اللاومدد  اإل ددرا ئ ئ   رفددض ذلددكت مشددئًرا إلددخ أن الملامدد  الع ئددا أادددت
 صادئت مؤررا ع خ ةمدئد ماعول هذا القانون لعام آرر "،عةبارات أمنئ ".

 02/4/0202وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 

 قافمة أسمحة لحزب اهلل داخل سورية بقصفتعترف رسميًا  "سرائيل"إ 
اع ا، درا ئ ي موشدئه ئعدالون ان ا درا ئل ةقدف وراء  دارة جوئد  فدي شد ر ااد وزئر الددف: ا ف ب -ةل ابئب 

اانون الثاني/ئنائر الماضي ع خ ئاف   ا  ل  في  ورئ ت موضلا ان ا را ئل "ةلرات" لمنع وصول ا د ل  
 مةطورة الخ المةشددئن.

وع "ا ددد ل  وئددال ئعددالون فدددي مددؤةمر صدددلافي مددع نظئددرص ا،مئرادددي ةشدداك ها دددل ان ا ددرا ئل لددن ة دددمح بوئدد
مةطورة" في ائدي "لزب اف او عناصدر اردرى". واضداف "عنددما ةجداوزوا الردط ا،لمدر ةلراندا"ت فدي اشدارة 
واضل  الخ ال ارة الجوئ  الةي ئال مصدر امئراي لئنذاك ان ا ا ة دفت صدوارئخ ارض جدو ادان ئدةم نق  دا 

 الخ لزب اف.
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 02/4/0202، الحياة، لندن
 

 من كوريا الشمالية العالم يعمون: إيران أخطر عمى 
أع ددن وزئددر الدددفاع اإل ددرا ئ يت موشددئه ئع ددونت أن إئددران ةعةبددر أرطددر دولدد  ع ددخ : نظئددر مج ددي - ةددل أبئددب

ال ددالم اإلئ ئمددي والعددالمي وأشددد رطددرا مددن اورئددا الشددمالئ ت ألن ددا ةاعددل أذرعددا ع ددارئ  ل ددا فددي معظددم دول 
ال إنه ئؤئد ا ةمرار وةاضئل الج دود الدب وما دئ  لثندي إئدران العالم. ولانه ائةرب من الموئف األمئرايت إذ ئ

 عن مشروع ا ل ة  ح النووي وةرك الضرب  الع اري اآرر رئار.
وجددداءت هدددذص الةصدددرئلاتت ردددالل مدددؤةمر صدددلافي مشدددةرك عقدددد فدددي مقدددر وزارةددده فدددي ةدددل أبئدددب أمدددست إثدددر 

م اةاداق ةبئدع الو،ئدات المةلددة بموجبده الملادثات مع وزئر الدفاع األمئراي ةشاك هئ لت لئث أع دن أنده أبدر 
إ ددرا ئل أ دد ل  مةطددورة جدددا. وئددال ئع ددون إن هددذص األ دد ل  ةضددمن الةاددوق الجددوي اإل ددرا ئ ي ل جئددل القددادمت 

 وةوفر ل الح الجو اإل را ئ ي ذراعا ضارب  بعئدة المدى.
وبعد ال قاء المطول  رأ  ا. وأضاف أن إ را ئل والو،ئات المةلدة ةواج ان ةلدئات مشةرا  ةقف إئران ع خ 

بئن مددات أرددذ ئع ددون ضددئاه األمئراددي فددي جولدد  بطددا رة ه ئاددوبةر لربئدد  فددوق  ددماء إ ددرا ئل والمندداطق الةددي 
ت فاط عدده ع ددخ المعددارك الدددا رة فددي الجددو،ن بددئن جددئش النظددام ال ددوري والمعارضدد ت ٜٚٙٔةلة  ددا منددذ عددام 

ثم أط عه ع خ أوضاع الجنوب ال بنانيت ثم أرذص «.   نا  اام هي إ را ئل بلاج  إلخ الجو،ن للمائ»مبئنا 
ام هي إ را ئل ص ئرة وام هو صعب الدفاع عن أمن ا مدن لددود مدا »إلخ منطق  الضا  ال ربئ  مظ را له 

ت وبددذلك لدداول ةبرئددر  ددبب إصددرار إ ددرا ئل ع ددخ ا،لةادداظ بقددوات ع ددارئ  فددي منطقدد   ددور «ٜٚٙٔئبددل 
األردن في الجنوب. ثدم أردذص إلدخ جولد  فدوق ئطداع  دزةت مبئندا ائدف ئط قدون  األردن وع خ طول اللدود مع

 الصوارئخ باةجاص إ را ئل وائف ئدر ون إلخ  ئناء المصرئ  وئ ة  ون أراضئ ا لضرب إ را ئل.
 02/4/0202، الشرق األوسط، لندن

 
 نةتحاصر المقدسيين في أقل من ُعشر مساحة المدي "سرائيلإن إسرائيميتان: "جمعيتا 

ئدددددمت جمعئةددددا لقددددوق المددددواطن و"بماددددوم" اللقوئئةدددددان : ملمددددد ابددددو رضدددددئر -القدددددس دوت اددددوم -القدددددس
ا،عةمداد  اإل را ئ ئةانت الئوم ا،ثنئنت الةما ًا إلخ الملام  المرازئ  اإل را ئ ئ  فدي القددست ل مطالبد  بدبطدال

مشئرةان إلخ أن الرط  وضعت من " باعةبارها ررئط   ئر ئانونئ ت ٕٓٓٓع خ "الررئط  ال ئا ئ ت القدس 
 % من م ال  القدس.ٛ.ٚأجل لصر المقد ئئن في نطاق ، ئزئد عن 

وةقدددول الجمعئةدددان: إن ال ددد طات اإل دددرا ئ ئ  ةةعامدددل مدددع "الررئطددد " ادددد"وثئق   ئا دددات" ُم ٍزمددد ت وةدددرفض أي 
األرئدددرةت  ئدددر  مرططدددات بنددداء جدئددددة فدددي لدددال عددددم ةوافق دددا مدددع الررئطددد  ال ئا ئددد ت ع دددخ الدددر م مدددن ادددون

مصادق ع ئ ات و، ةوجد ل ا أي صاللئ  ئانونئ ت ولم ةةئح لةخ الارص  ل  اان لةقددئم ا،عةراضدات ع ئ دا 
 اما ئةط ب القانون.

وأوضلت الجمعئةان أن الوضع الةرطئطي في القدست ئد ةاثر بشال   بي باعل ا،عةماد ع خ رطّد   ئدر 
ج دددئما ب ددداان القددددس وبددداألرص الا  دددطئنئئن فدددي القددددس مصدددادق ع ئ دددات وان هدددذا الوضدددع اللدددق ضدددررا 

 %.ٛ.ٚالشرئئ ت لئث ةم لصرهم في نطاق ضئق ، ةزئد م الةه عن 
م دال  البنداء ل مقد دئئنت األمدر الدذي أدى لدنقص فدي الم داانت مدا لدّول  ٕٓٓٓوةق ص الررئطد  ال ئا ئد  

 األلئاء الا  طئنئ  إلخ ألئاء ماةظ  بال اان.
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% مدن مجمدوع ال داان فدي القددست إ، أن الم دالات ٜٖن الا  طئنئئن ئشا ون ما ن دبةه وع خ الر م من ا
% ٛ.ٚ% مدن م دال  القددس الشدرئئ  )أي مدا ئعدادل ٗٔالمعدة ل بناء في األلئاء الا  طئنئ  ، ةةجداوز مدا 

 .ةشال ةلدئا ل نمو اللضري ل مقد ئئن ٕٓٓٓمن م ال  ال القدس(ت ما ئعني أن الررئط  ال ئا ئ  
 02/4/0202، القدس، القدس

 
 المستوطنات بأنيا األكثر ظممًا منذ الحرب العالمية الثانية  يصفمسؤول إسرائيمي سابق  

” اإل درا ئ ي“األ بق مئرا ئل بن ئدا ئر إن الم دةوطنئن والجدئش ” اإل را ئ ي“ئال النا ب العام : )ئو.بي.آي(
لم ددةوطنات بان ددا الممار ددات األاثددر ظ مددا منددذ ئشدداراون فددي عم ئدد   دد ب األراضددي الا  ددطئنئ ت ووصددف ا

ت أمددست بددان بددن ئددا ئر أجددرى نقاشددًا مددن رددالل ”ئدددئعوت ألرونددوت“اللددرب العالمئدد  الثانئدد . وأفددادت صددلئا  
رالل األئدام األرئدرة لدول ا، دةئطانت فدي أعقداب ةقرئدر ” فئس بوك“صالةه في موئع الةواصل ا،جةماعي 

لددول  دد ب األراضددي الا  ددطئنئ  مددن أجددل إئامدد  وةو ددئع ” اإل ددرا ئ ئ “  اللقوئئدد” ئددش دئددن“أصدددرةه منظمدد  
 م ةوطنات.

هددو عم ئدد  معقدددة امةدددت ع ددخ مدددار  ددنوات طوئ دد  وشددارك “واةددب بددن ئددا ئر أن  دد ب األراضددي الا  ددطئنئ  
 ”.من رالل الةن ئق في ما بئن م” اإل را ئ ي“فئ ا الم ةوطنون والجئش 

 02/4/0202، الخميج، الشارقة
 
  من سيناء خرق لا "كامب ديفيد"  الصواري "إسرائيل": إطالق  

ذادددرتت أمدددست أن  ةقدددارئر إربارئددد  ت أن)ئدددو.بي.آي( ت عدددن واالددد 02/4/0202، الخمااايج، الشاااارقةذادددرت 
ئدددمت الةجاجددًا إلددخ مصددر ئددوم األربعدداء الماضدديت بعددد إطددالق ثالثدد  صددوارئخ مددن  ددئناء باةجدداص ” إ ددرا ئل“

 ”.اامب دئائد“نا هت وأادت أن ا ةعةبر ذلك ررئًا ،ةاائئ  مدئن  إئالت في الئوم 
ئولدده إن ر ددئس الطددائم ال ئا ددي األمنددي فددي وزارة ” إ ددرا ئ ي“أمددست عددن م ددؤول ” هددآرةس“ونق ددت صددلئا  

اللرب عاموس   عاد هو الذي نقل ا،لةجاج رالل ملادث  مدع م دؤولئن فدي المردابرات المصدرئ  وضدباط 
أوضلت من رالل الةجاج ا بان ا ةنظر برطورة إلدخ ” إ را ئل“الم ؤول أن  في الجئش المصري. وأضاف

ةةوئدع مددن ئدوات األمدن المصددرئ  ” إ درا ئل“ت وأن ”اامددب دئائدد“إطدالق الصدوارئخ وأن دا ةشددال ررئدًا ،ةاائئد  
 في  ئناء أن ةمنع إطالق صوارئخ باةجاه ا في الم ةقبل وضمان ال دوء عند اللدود. 

ر دددئس ال ئ ددد  ال ئا دددئ   ت أنةدددل أبئدددب مدددن د ب أت عدددن 02/4/0202، عرباااي، لنااادنالقااادس الوأضدددافت 
ت اإل ددرا ئ ئ  ا،ثنددئن "هدداآرةس‘ناددخ مددا ذارةدده صددلئا   واألمنئدد  فددي وزارة الدددفاع اإل ددرا ئ ئ  عدداموس ج عدداد

ر الةدي ، داعدي ،لةجداج ا دذا ت إذ أن إ درا ئل ةثدق بمصد‘ونق ت اإلذاع  اإل را ئ ئ  عدن ج عداد القدول إنده 
 ’.الةعاون األمني البناء بئن الب دئن‘وأاد ج عاد ا ةمرار ’. ةلةرم معاهدة ال الم

 
 

 يؤيدون التوسع االستيطاني  اإلسرائيميين% من 82استطالع:  
بدددات م دددف البنددداء ا، دددةئطاني األاثدددر نقاشدددًا واهةمامدددًا بدددئن اإل دددرا ئ ئئنت : آمدددال شدددلادة -القددددس الملة ددد  

 في الم  ت وهي ن ب  لم ئ بق أن دلت إلئ ا مرة ف ا ةطالعات الرأي. ٓٛدئن له إلخ وارةاعت ن ب  المؤئ
وبل دددب ا، دددةطالع الدددذي أجدددري فدددي جامعددد  "آر ئدددل" ةبدددئن أن "ال البئددد  ال دددالق  لئ دددت فقدددط ةددددعم الةو دددع 

إ درا ئل  ا، ةئطانيت بل ةراص م م  وطنئ  من الدرج  األولخ". وئعةقدد هدؤ،ء أن "هنداك لاجد  لةو دئع  دئادة
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فددي مرة ددف مندداطق الضددا  ال ربئدد ت لةشددمل معظددم أراضددي الضددا ت عبددر اةادداق بددئن الطددرفئن أو مددن طددرف 
 والد".

في الم   ئؤئدون ضم ااف  مناطق الضا  ال ربئ  إلخ  ئطرة اللاوم  اإل را ئ ئ ت  ٖ٘وبّئن ا، ةطالع أن "
فدي الم د  أنده ئجدب أن ئادون  ٕٓطت ورأى في الم   أنه ئجب ضم الاةل ا، ةئطانئ  فق ٕٗفي لئن اعةبر 

فددي الم دد  إن إ ددرا ئل لئ ددت فددي لاجدد  لضددم أي مددن  ٕٔأي ضددم جددزءًا مددن اةادداق مددع الا  ددطئنئئنت وئددال 
 األراضي ل ا".

 02/4/0202، الحياة، لندن
 

 مناطق عربية تحت سيطرتيا أحادي"إسرائيل" تضم بشكل  
اإل ددددرا ئ ي أن الم ةشددددار القددددانوني اللاددددومي "ئ ددددودا ذاددددر الموئددددع ا،ئةصددددادي "  ددددوبس"  :القدددددس الملة دددد 

فائنشةائن" ئد أئر بعد مشاورات أجراها مع الم ةشار القانوني ل ةامئن الوطني "عاموس روزنة اائغ" ع خ أن 
المواطنئن الا  طئنئئن الموجودون في بعض المناطق العربئ  دارل "إ درا ئل"  دئلظون بلقدوق اإل درا ئ ئئن 

 ع دددئ م واجبددداتت مدددا ئعندددي ضدددم هدددذص المنددداطق بشدددال ألدددادي ةلدددت ال دددئطرة اإل دددرا ئ ئ . امدددا أنددده  دددئةرةب
وبل ددب مددا ذاددرص الموئددع فدددن اللدددئث ئدددور عددن  دداان اددل مددن المندداطق العربئدد  واأللئدداء الةددي من ددا  لددي 
ن صور ولخ البرئد والذئن هم م ج ون في ال جل المدني اإل را ئ يت ولان م ئ انون رارج لدود الجدار م

 الجانب الا  طئني.
وأوضح الم ةشار القضا ي ل لاوم  أن المواطنئن الا  طئنئئن الذئن انةق وا في ناس األلئداء بعدد ئدرار بنداء 
الجدددار الااصددل لددن ئاددون ل ددم أي مددن اللقددوق أو الواجبددات بل ددب ئددانون الةددامئن الددوطني وئددانون الةددامئن 

 ان فدي ة دك المنداطق مدع ع م دم الم دبق بوجدود الجددارت الصلي اللاوم  وذلك بعد أن ارةاروا بارادة م ال
 ع خ لد زعمه.

 00/4/0202، وكالة سما اإلخبارية
 

 مع اليندبرفع مستوى العالقات األمنية  إسرائيميةرغبة  
رّجلت أو اط أمنئ  إ را ئ ئ  أن ئرةاع م ةوى العالئ  بئن ال ند و"إ را ئل" من اإلطار الةاةئادي الملصدور 

دفاعي والة دد ئلي إلددخ م ددةوى "العالئدد  اإل ددةراةئجئ "ت ، ددئما وأن "إ ددرا ئل" ةعةبددر ثدداني أابددر فددي البعددد الدد
مزودي ال ند باأل  ل ت بعد رو ئات وة عخ ،ئةناص صداق  دفاعئد  ابدرى لةج ئدز جمئدع اةا دب المشداة فدي 

ائك"ت ونقددل بجئددل ثالددث مددن صددوارئخ موج دد  مضددادة ل دددبابات مددن طددراز " ددب ٖٙ٘الجددئش ال نددديت وعددددها 
ةقنئدددد  ةصددددنئع ا لمؤ  دددد  الصددددناعات الدفاعئدددد  ال ندئدددد  "براةددددا دائَنمددددئاس"ت لةو ددددع  اإلنةدددداج المل ددددي من ددددا. 
وأوضلت األو اط أن الروابط الع ارئ  المةنامئ  ئادرة ع خ ةر ئخ ة ك العالئ  اإل ةراةئجئ  مع "نئودل ي"ت 

ةطدددوئر األئمدددار الصدددناعئ  الراصددد  بالمرائبددد  مشدددئرًة إلدددخ أن "ةدددل أبئدددب" ئلةمدددل أن ةشدددةرك مدددع ال ندددد فدددي 
 األرضئ .

 مجمة "بمحانيو" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز(
 00/4/0202، 0792 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 مئات العرب يترشحون لوظائف في جياز "الموساد"  أنتزعم  إسرائيميةأوساط أمني ة  
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ط أج زة اإل ةربارات وع خ رأ  ا ج از "المو اد" ئد ةوّ ع بعد ثورات أفادت أو اط أمنّئ  إ را ئ ئ ت أّن نشا
"الربئددددع العربددددي"ت مشددددئرًة إلددددخ أّن هندددداك عم ئدددد  ةجنئددددد ألعددددداد ابئددددرة مددددن الجوا ددددئست ألن األج ددددزة األمنّئدددد  
اإل دددةرباراةّئ  باةدددت ة عدددب دورًا أابدددر مدددن أي وئدددت مضدددخ. وزعمدددت األو ددداط أّن هنددداك ا دددةجاب  "منقطعددد  

ر" بعددد إعددالن اإل دةربارات اإل ددرا ئ ئ  عددن لاجة دا لعمددالء ئجئدددون ال  ةدئن العربّئدد  والاار ددّئ ت مدعئددً  النظئد
باّن "م ات المرشلئن ئةقدمون ئومّئًا ل ةرشح لوظئا  في ج از "المو اد"ت وأن نوعئة م "مذه  "ت لئدث ةنةمدي 

 اع المدنّي.لقطاعات م نّئ  وأاادئمّئ  مرة ا ت باإلضاف  إلخ الجئشت والقط
 موقع "تيك ديبكا" األمني )عن العبري ة، ترجمة المركز(

 00/4/0202، 0792 ، العددالتقرير المعموماتي
 
 القدس بإلى منزلو في بمدة العيسوية يرأش ثمانيةإلفراج عنو بعد االعيساوي يفك إضرابو مقابل  

ضرابه ابةداًء من الئوم الثالثاء ع خ وافق األ ئر المضرب عن الطعام  امر العئ اوي ع خ فك إبئت للم: 
 أن ئط ق  راله بعد ثمانئ  أش ر إلخ منزله في ب دة العئ وئ  بمدئن  القدس الملة  .

وأوضح مدئر الولدة القانونئ  في نادي األ ئر الملامي جواد بولس في بئان صلاي الئوم الثالثاءت أن 
ق عرض من ئبل األ ئر  امر العئ اوي والملامي جواد النئاب  الع ارئ  اإل را ئ ئ  وافقت ع خ صئ   اةاا

 بولس وئةضمن ا،ةااق مجموع  من البنود.
وأضاف "أهم هذص البنود فرض عقوب  ةقضي بالة اب الاةرة ال ابق  له الةي ئضاها في األ ر منذ ةارئخ 

عن األ ئر ش ور  جن فع ي ابةداءا من ةارئخ الئوم. مع انة ا  ا  ئارج  ٛإضاف  إلخ  ٕٕٔٓ\ٚ\ٚ
 العئ اوي إلخ م قط رأ ه في الع ئوئ ".

وأوضح بولس أن اإلدان   ةاون بشال مباشر من القاضي الع اري دون أن ئاون هنالك لاج  ل ةوجه 
ألئ  ج   إ را ئ ئ  ر مئ  من أجل إصدار عاو إضافيت وأهم ما لققه هذا ا،ةااق هو إصرار  امر ع خ 

 عاما. ٕٓمل فةرة ملاومئةه ال ابق  والبال   عدم ادانةه أمام هذص ال جن  باا
وةابع ئا اًل: "وبالةوازي ئصدر ئرار عاو من ئبل ر ئس دول  ا،لةاللت بلق  امر لما ل ذص اإلدان  من 
ر ا ل  ئا ئ  مرفوض  واذلك لعدم ا ةعداد  امر ل مثول أمام ا وبالةالي فدن ئضئ   امر  ابق  ةؤ س 

و ةمنع من إضااء شرعئ  ل ذص ل جن  باعادة ألاام  ابق  بلق ئضائا لما  ئاةي من ئضائا مشاب   
 مشاب ه".

وأاد بولس أنه وفي األئام األرئرة اان النقاش ع خ هذص القضئ  بعد رفض ا ولان وافقت نئاب  ا،لةالل 
 أرئرا نةئج  إصرار  امر ونةئج  لما وص ت إلئه لالةه الصلئ .

ي عم ئا عاد منذ منةصف ال ئل إلخ أرذ المدعمات الةي أوصخ ب ا وأشار بولس إلخ أن األ ئر العئ او 
األطباء بعد وصول ملامئه وشقئقةه. واذلك أع ن بولس وأنه ومن الماةرض أن ئقوم الطرفان بةقدئم أوراق 

وفي هذا اإلطار ئال بولس أن شقئق  األ ئر العئ اوي الملامئ  شئرئن رافقةه وئاب ت  ا،ةااق الئوم الثالثاء.
 امر في  رفةه ونقل  امر من رالل ا شارص لجمئع من وئف معه وناصرص و اندص في هذص المعرا  

 الشر  .
ولات بولس أن نادي األ ئر ئاةاي في هذا البئان و ئاون هناك مؤةمرا صلائا عقب ةوئئع ا،ةااق وانة اء 

 ا،جراءات ومن المنةظر ان ئاون ذلك رالل ال اعات القادم .
 02/4/0202، اإلخباريةوكالة معًا 
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 ىي الدولة الوحيدة التي تعتقل األطفال وتقدميم لممحاكم العسكرية "إسرائيلوزارة األسرى: " 

وزارة شؤون األ رى والملررئن الا  طئنئ ت إن إ را ئل هي الدول  الولئدة في العالم : ئالت امجد  ملان
ام الع ارئ ت بل وةصدر ألاامًا ضدهم ئد ئصل الةي ةعةقل األطاال دون  ن الثامن  عشرة وةقدم م ل ملا

إ را ئل اعةق ت منذ اند،ع ا،نةااض  الا  طئنئ  الثانئ  »عامًا. وبل ب ةقرئر ل وزارةت فدن  ٕٓبعض ا إلخ 
طال  ٓٓٚفي الم   من م ةعرضوا ل ةعذئبت وئجري  نوئًا ةقدئم نلو  ٓٛلوالي ثمانئ  آ،ف طالت 

 «.عاماً  ٕٓإلقاء لجارة ئد ئلاام بال جن  ل ملاام ت البعض من م وب بب

 02/4/0202، السفير، بيروت
 
 بحجة منع اعتداءات المستوطنين االحتالل ينصب كاميرات مراقبة في المساجد واألديرة 

ةرائب اامئرات في الم اجد واألدئرة بلج  منع اعةداءات   را ئ ئ ئررت وزارة الدار ئ  اإل: القدس الملة  
ووفقا  الةي ةاةي ةلت عنوان "دفع الثمن" ولمرائب  أي نشاط إ المي او م ئلي ، ئروق ل ا.الم ةوطنئنت و 

 ةقوم بةرائب   را ئ ئ ( فدن الدار ئ  اإلٗ-ٕٕلما نشرص موئع صلئا  "ئدئعوت الرونوت" الئوم ا،ثنئن )
 م ئون شئقل. ٘ٔهذص الاامئرات رالل ا،ش ر المقب  ت و ئصل ةا ا  هذا المشروع إلخ 

 00/4/0202، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 بناء عمى مناطقيم الجغرافية في معتقل "جمبوع" االحتالل يفصل بين األسرىمركز "أحرار":  

إلن ان" أن إدارة ال جون الص ئونئ  أب  ت األ رى ذارت مراز "ألرار لدرا ات األ رى ولقوق ا:  زة
الا  طئنئئن في معةقل "ج بوع" نئة ا فصل أ رى الضا  ال ربئ  وئطاع  زة عن أ رى القدس واألراضي 

 .ٜٛٗٔالملة   عام 
مراز في بئان صلاي ئرار إدارة ال جون الص ئونئ  "بالعنصري وئاشف الوجه اللقئقي لاللةالل الووصف 

 فصل األ رى بناء ع خ مناطق م الج رافئ ".من رالل 
 00/4/0202، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 غالبيتيم العظمى من األردن االحتاللفي سجون  سيرًا عربياً أ ثالثونفروانة:  

ا،ثنئن بان األ رى  تولئد عوض: أاد البالث المرةص بشؤون األ رى عبد الناصر فروان  -رام اف 
ا وةرطوا اللدود من أجل لرئ  ف  طئنت وةلرئر أوطان م من دنس ا،لةالل العرب الذئن ناض و 

اإل را ئ يت هم ماررة ل شعب الا  طئني ولألمةئن العربئ  وا، المئ ت وان م اانوا و، ئزالوا جزءا ، ئةجزأ 
ئوم ‘ب  جاءت ةصرئلات فروان  هذص في بئان وزعه ا،ثنئن بمنا  من اللرا  الوطنئ  األ ئرة وةارئر ا.

 الذي ئصادف في الثاني والعشرئن من نئ ان )ابرئل( من ال عام.’ األ ئر العربي
( ا ئرًا عربئا في  جون اإللةالل اإل را ئ ي  البئة م العظمخ من  ٖٓواشار فروان  الخ وجود ئراب  ) 

 األردن ت وهؤ،ء جمئعا بلاج  الخ اهةمام ر مي وشعبي واعالمي.
 02/4/0202، القدس العربي، لندن

 
 في نابمس من الزيتون شتاالأمستوطنون يقتحمون "األقصى" ويقتمعون  
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م ةوطنا امست  ٖٓجندئا من جئش ا،لةاللت وأاثر من  ٓٛائةلم نلو  :اللئاة الجدئدة -ملافظات 
 الات الم جد األئصخ المبارك من ج   باب الم ارب ت برفق  لرا ات معززة بعناصر الولدات الراص  

 ا،لةالل. من شرط 
وع خ صعئد ا،عةداءات ا، ةئطانئ  المةواص   في الضا ت ائة ع م ةوطنونت م ات من أشةال الزئةون 
وال وزئات في ئرئ  بئت دجن شرق ناب ست بلمائ  جئش ا،لةالل. واعةق ت ئوات ا،لةالل م اء امست 

م بولشئ ت وهدمت مجددًا رئم  ثالث  شبان من ب دة العئ وئ  و ط القدس الملة  ت بعد ا،عةداء ع ئ 
الةضامن مع األ ئر  امر العئ اوي. واانت ئوات ا،لةالل اعةق ت فجر امست ثالث  عشر مواطنا من 

 ملافظات جنئن وبئت للم والر ئل.
 02/4/0202، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ية النقدمساعداتالمجددًا احتجاجًا عمى وقف برنامج  "ونروا"أغزة: اقتحام مقر  

واال  ا،مم المةلدة ل وث وةش ئل الالج ئن »ائةلم عشرات الا  طئنئئن امس مقر : أ ف ب - زة 
)اونروا( في  زة الةجاجًا ع خ ئرارها وئف الم اعدات النقدئ  لم   ألف ،جئ في القطاع « الا  طئنئئن

 وا ةبدال ا بارص عمل موئةه.
 02/4/0202، الحياة، لندن

 
 في صيدا مخيم عين الحموة في سمحاشتباك م جريحان في 

ت لئل أمست بئن «(ال ائر)»وئعت اشةبااات باأل  ل  الرشاش  والقذا ف الصارورئ  في مرئم عئن الل وة 
وآررئن مل وبئن ع خ الناشط اإل المي بالل بدرت أدت إلخ  قوط جرئلئن « لرا  فةح»م  لئن ةابعئن لد

بعد نزول األهالي والن وةت ل اصل بئن المقاة ئنت وبعد اةصا،ت وأضرار مادئ . ولم ةةوئف ا،شةبااات ا، 
أمنئ  ر مئ . ُئذار أن ا،شةبااات بدأت اثر ئئام ألد العناصر المل وبئن ع خ بدرت بطعن ألد عناصر 

 بال ائن.« فةح»
 02/4/0202، السفير، بيروت

 
 : العرب أدركوا أن فمسطين ليست موال حزن"معا"عس اف لامحمد  

ن رّئروني بئن ال قب ولرئ  العئ اوي ،رةرت لرئ   :راص معا -لمبئت ل "ألمل ر ال  ف  طئن ل عالمت وا 
البطل الا  طئني الذي ، أرضخ أن أئارن نا ي بصمودص"ت ب ذص الا مات عّبر الا  طئني الانان ملمد 

وئال  ا من بئروت.عّ اف الذي ئمثل ف  طئن في برنامج "آرب آئدول"ت عن مشاعرص وهو ئةلدث لواال  مع
ملمد عّ اف الذي وَصف نا ه بد " ائر الان الا  طئني" إنه ئلمل ر ال  وطنه إلخ العرب والعالم أجمعت 
وئ عخ لنقل صورة أاثر إشرائا عن الشعب الذي ا ةطاع في ظل الظ م وا،لةالل ان ئصنع لنا ه بارئ  

 أمل وأن ئلّول ا،لزان إلخ فرح ئ ةمد منه البقاء.
أن الجم ور العربي بدا  عئد جدا با، ةماع إلخ ألوان عدئدة من ال ناء الا  طئني  ئر ال ون  وأضاف

الوطني الذي اعةاد ع خ  ماعه دومات وهذا ، ئنةقص من ئئم  الان الوطني الذي ما زال ئةم ك به وهو 
"عّ ي الاوفئ "ت الةي الان الذي برز من بئن ثنائاص عبر العدئد من ا، اني الةي اان من أش رها ا نئ  

 ئعةبرها نقط  الةلول ال ام  في م ئرةه الانئ  الةي بدأها منذ نعوم  اظاارص.
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 00/4/0202، وكالة معًا اإلخبارية

 
 وحل الدولتين ىو السبيل الوحيد لتحقيقو : نافذة تحقيق السالم بدأت تضيق عبد الثانيالممك  

ع خ مرازئ  القضئ  الا  طئنئ  والةي  األردني م كال شدد: فائق لجازئن تواشنطنفي بةرا مرا ل واال  
من  لعدم ا، ةقرار في المنطق ت منوهات رالل لقا ه عدداً  ر ئ اً  لل عادل ل ات عامالً  إئجادئشال عدم 

أن لل الدولةئن هو  إلخممث ي القئادات والمنظمات العربئ  واإل المئ  األمئرائ  في واشنطن أمس ا،ثنئنت 
ئد لةلقئق ال الم بئن الا  طئنئئن واإل را ئ ئئنت وةمائن شعوب المنطق  من العئش بامن ال بئل الول

  و الم.
ا، ةمرار في  األلادئ  رصوصاً  اإل را ئ ئ اف الثاني من ا،نة ااات واإلجراءات  ولذر الم ك عبد

دف طمس ال وئ  العربئ  ال ئا ات ا، ةئطانئ ت وملاو،ت الم اس بالمقد ات في مدئن  القدست الةي ة ة 
 ج د لقئقي لةلقئق ال الم الشامل. أيواإل المئ  والم ئلئ  ل مدئن ت مما ئقوض 

الدولئ  واإلئ ئمئ   األطرافوئال إن نافذة ةلقئق ال الم بدأت ةضئقت ما ئ ةدعي ةن ئق الج ود من جمئع 
 م العادل والشامل.ال ال إلخ المعنئ  بدلئاء العم ئ  ال  مئ ت والمضي ئدما ب ا وصو،ً 

ت في رد ع خ  ؤالت إلخ الدور ال اشمي الم ةمر في لمائ  المقد ات في القدست وان عبد اف ونوص الم ك
في لمائ   "واجبنا الةارئري الم ةمر"ل دفاع عن القدس ةاةي ل ةاائد ع خ  ا،ةاائئ  الةي ةم ةوئئع ا أرئراً 

 والم ئلئ  والدفاع عن ا. اإل المئ المقد ات 
 02/4/0202الدستور، عمان، 

 
 
 
 عمميات من الجوالنالمنع لتشكيل قوة سورية ل وممك األردننتنياىو بين  سرية لقاءات ":ىآرتس" 

رفئع الم ةوى  أردنئاً  إن مصدراً  ألرونوت اإل را ئ ئ ئالت صلئا  ئدئعوت زهئر أندراوس:  -الناصرة 
ألرئرة جرت عدة لقاءات  رئ  بئن ر ئس الوزراء اشف ل صلئا  ئوم األلد النقاب عن أنه في األش ر ا

 اإل را ئ ي والعاهل األردني ب دف ةن ئق موائف الب دئن من  ورئ .
ت نقاًل عن مصادر  ئا ئ  وصاة ا بان ا رفئع  الم ةوى في ةل أبئبت إن اإل را ئ ئ  ئالت صلئا  هآرةسو 

في ةشائل ئوة  ورئ  ةةولخ منع  ردنور األت بلثت دالم ك عبد اف الثانيئاهو مع ننةبنئامئن لقاءات 
من الجو،ن الملةلت ،فةً  إلخ وجود مبالثات أردنئ  إ را ئ ئ  أمرئائ  لبلث  "إ را ئل"انطالق عم ئات ضد 

 ".إ را ئل"دور األردن في إئناع مجموع  من الثوار ال ورئئن ل ةمراز في ال ضب  الملة   لمنع ا ة داف 
 02/4/0202، لندن، القدس العربي

 
 ه شخصيات إسرائيميةءلقا"... واألخير ينفي إسرائيل"زار  كتمة الوسط تفصل نائباً  :األردن 

أمس ا،ثنئن فصل النا ب ملمد عشا الدوائم   األردني ئرر لزب الو ط اإل المي: ملمد الدعمه - عمان
النا ب ملمد العشا باإلجماع وئال اللزب في بئان له إنه ةقرر فصل  "تإ را ئل"من اة ةه بعد زئارةه إلخ 

ولضورص لال ا ةقبال لما ئ مخ  "إ را ئلد"بعد ا،طالع ع خ ما ةنائ ةه و ا ل اإلعالم لول زئارة العشا ل
وأشار  ."الم طر  ئداص بالدماء الا  طئنئ " زلر ئس اإل را ئ ي شمعون بئرئاومصافلةه  "عئد ا، ةقالل"بد
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جماع باعةبار أن هذص األفعال ةمس بمبادئ ومنط قات اللزب الةي باإل هالبئان إلخ أن الاة   ئررت فص 
 ."ةرفض ااف  أشاال الةطبئع مع العدو الص ئوني"

وأشار "ت إ را ئلد"ول ب مصدر مط ع في اللزب فدن النا ب رضع لةلقئق مطول في مجرئات زئارةه ل
انئا هم من رةبوا له الزئارةت المصدر إلخ أن الةلقئقات دلت ع خ أن شرااء إ را ئ ئئن ل عشا في إ ب

 وا ةقب ةه وزارة الرارجئ  اإل را ئ ئ  ع خ اللدود األردنئ  األ بوع الماضي.
واانت الرارجئ  األردنئ  ئد أادت أن ةرةئبات الزئارة لم ةان ةلت إشراف ات بل من ئبل ال اارة اإل را ئ ئ  

 في عمان.
إلخ مطالبةه بمنح المرأة األردنئ   "إ را ئل"لول زئارةه لد من جانبه أرجع النا ب العشا  بب ال جم  الشر  

ئقاف  لب الجن ئات وفةله الاثئر من م اات الا اد ةلت القب . وأضاف أنه ة قخ  جن ئة ا ألو،دها وا 
في لال لم ئةنازل عن القضائا الةي ئةابع ات مؤادا  "ئوى الشد العا ي"ة دئدات مبّطن  من ج ات  ماها بد

ةقف ر ف هذص ال جم . ول ب العشا فدن زئارةه لا  طئن الةارئرئ  ةاةي من باب دعم الشعب  أن ا هي من
الا  طئني دارل الرط األرضر في الصمود بوجه عم ئات الة وئد الةي ئةعرضون ل ا ئومئا ولئ ت 

 معةبراً  "الائان الص ئوني"الشرعئ ت مؤادا أنه لم ئبرم أي مشروع اانت مع  "الائان الص ئوني"إلعطاء 
 ."رئان  عظمخ"الةعامالت الةجارئ  مع الائان 

وأشار إلخ أن زئارةه األرئرة جاءت ل ائات إنشاء م ةشاخ رئري ع خ أراضي  ور باهر في القدست الةي 
ت باإلضاف  إلخ ةا ئس هئ   دولئ  لدعم القدس وأه  ا في "القدس ال ربئ "إلخ ضم ا لب دئ   "إ را ئل"ة عخ 

 .مواج   الة وئد
ولول لقا ه بشرصئات إ را ئ ئ  أاد الدوائم  أن جمئع لقاءاةه اانت مع ئئادات وطنئ  ف  طئنئ  دارل 
الرط األرضر لبلث دعم الصمود الا  طئنيت داعئا من ئم ك إثباةا مادئا ع خ وجود اةصا،ت بئنه وبئن 

 الجانب اإل را ئ ي لةقدئم ا ومواج ةه ب ا.
 02/4/0202الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"تدين زيارة نائب إلى  "األردنيةمجابية التطبيع" 

الزئارة الةي ئام ب ا النا ب  األردنئ  ال جن  الةنائذئ  الع ئا للمائ  الوطن ومجاب   الةطبئع : أدانتعمان
انه  تولص ت الد ةور ع خ ن ر  عنه تمسأ أصدرةهوئالت في بئان "إ را ئل"ت  إلخملمد عشا الدوائم  

ا اان هذا العمل عماًل ةطبئعئًا ئةنائض مع المبادئ الدئنئ ت والثوابت الوطنئ ت والمصالح القومئ ت فدن ولم
ال جن  الةنائذئ  الع ئا للمائ  الوطن ومجاب   الةطبئع ةدئن هذص الزئارةت وة ةنار أئ  ممار   ةطبئعئ  مع 

  .العدوت وة ئب بالجماهئر الةصدي بلزم لال الممار ات الةطبئعئ
 02/4/0202الدستور، عمان، 

 
 لن يغير في خطتو لزيارة غزة رغم طمب كيري أردوغان :وزارة الخارجية التركية 

أادد م دؤول فدي وزارة الرارجئد  الةرائد  أن ر دئس اللاومد  الةرادي رجدب طئدب أردو دان : ئدو بدي آي -أنقرة 
ارجئدد  األمئراددي جددون ائددري "لددن ئ ئددر أي شدديء فددي رططدده لزئددارة  ددزة"ت ع ددخ الددر م مددن ط ددب وزئددر الر

وئددال م ددؤول فددي وزارة الرارجئدد  الةرائدد ت رفددض الاشددف عددن ا ددمه لصددلئا  "لرئددت" الةرائدد ت إن  ةاجئ  ددا.
 "ائري  بق أن أب غ هذص الر ال  رالل لقا ه أردو انت لئن جاء إلخ ةرائا".
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ء إلدخ  دزة. والم دال   دةنائش وأضاف إنه "في الوئت الراهن ، ئوجد أي ة ئئر في برنامج زئارة ر ئس الوزرا
أئار/مائو. وهذا ما ئقوله ائري أئضًا. وبعد زئدارة الو،ئدات  ٙٔرالل زئارة أردو ان إلخ الو،ئات المةلدة في 

 المةلدةت  ةجري زئارة أردو ان إلخ  زة". 
 02/4/0202الحياة، لندن، 

 
 ردوغان لغزةأتأجيل زيارة  كيريتركيا تعترض عمى طمب  

جدون  األمئراديإن ط دب وزئدر الرارجئد   أمسئال نا ب ر ئس الوزراء الةراي بولنت ارئنج  :،تواا –أنقرة 
ئطدداع  ددزة فددي أئددار أمددر  إلددخائددري مددن ر ددئس الددوزراء الةراددي رجددب طئددب اردو ددان ةاجئددل زئارةدده المقددررة 

رئح ال دئد منصب المةلدث با م اللاوم  الةرائ  ل صدلائئن "ةصد أئضاوئال ارئنج الذي ئش ل  "م ة جن".
ائددري... مددن المنظددور الدب وما ددي م ددة جن وردداطئ و ئددر صددلئح. فاللاومدد  الةرائدد  فقددط هددي الةددي ةم ددك 

الط ددب األمئراددي  أنواعةبددر  أي م ددؤول ةراددي". أوةقددرر مةددخ والددخ أئددن ئ ددافر ر ددئس الددوزراء  أناللددق فددي 
 " ئر   ئم دب وما ئا".

 02/4/0202الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 "مافي مرمرة" تعويضاتتبحثان  "إسرائيل"تركيا و 

بددددأت ةرائدددا وا  دددرا ئل أمدددس ملادثدددات عدددن الةعوئضدددات لعدددا الت الضدددلائا األةدددراك الدددذئن : أ ف ب -أنقدددرة 
و دئةااوض الب ددان ع دخ وضدع آلئد  ةةدئح . «مدافي مرمدرة» قطوا في ال جوم اإل را ئ ي الدم6ي ع دخ  دائن  

الذئن ئة وات واذلك الاثئر من الجرلخ أثناء هجوم الجئش اإل را ئ ي دفع ةعوئضات لعا الت األةراك الة ع  
 ع خ أ طول الم اعدات اإلن انئ  الذي اان مةوج ًا إلخ ئطاع  زة.

وئدال مصدددر ةراددي إن ا،جةمدداع األول بدئن الوفدددئن ال ددذئن ئةرأ دد ما م داعد وزئددر الرارجئدد  الةرائدد  فرئدددون 
اإل دددرا ئ ي ئدددااوف أمئددددرورت ئجدددري فدددي ج  ددد  م  قددد  فدددي وزارة   دددئنئرلئو  و ور دددئس مج دددس األمدددن القدددومي

ت «لة بئدد  مطالددب عددا الت الضددلائا»إن الطددرفئن ئددد ئشدداالن صددندوئًا مرصصددًا  أضددافو  الرارجئدد  الةرائدد .
لان هذا األمر ئواجه صعوبات ألن عا الت الضلائات وهم من األو اط  من دون إعطاء ةوضئلات أررى.

 المقام األول برفع اللصار عن  زة. اإل المئ ت ئطالبون في
مددن أئربدداء الضددلائا األةددراك الددذئن  ٓ٘ٗمددن أصددل  ٖٓٗوئددال الملددامي رمضددان أرئةددورك الددذي ئدددافع عددن 

«. إن هذص العا الت ةجعدل مدن رفدع اللظدر واللصدار الماروضدئن ع دخ  دزة أولوئة دا»ادعوا باللق المدني: 
 «.األرضت بةوج  ا إلخ  زة ةرئد لةخ الةااد من ذلك بنا  ات ع خ»وأضاف: 

 02/4/0202الحياة، لندن، 
 
 ضمن المنحة القطرية عبر معبر رفح شاحنة مواد بناء إلى غزة 25 إدخال 

شددالن  مددن مددواد البندداء إلددخ ئطدداع  ددزة  ٖ٘ت إدرددال ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٕا،ثنددئن ةددم م دداء : أئمددن ئندداوي -القدداهرة 
لةوفئر مواد البناء الالزم  لمشروعات إعادة إعمار  عن طرئق مئناء رفح البريت وذلك ضمن المنل  القطرئ 

  زة.
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شدالن   ٖٖطدن مدن األ دمنتت و ٓٓٔوصرح مصددر م دؤول بمئنداء رفدح البدرىت بدان هنداك شدالنةئن أئ ةدا 
وذلك طبقا ل ةن ئق بئن ال  طات المصرئ  والقطرئد  ع دخ ةدولي مصدر  مةرا ماعبا من اللصم ت ٓٛٙأئ ت 

 لمشروعات إعادة إعمار  زةت و ئةم إدرال بائي الامئات ةباعا. ةوفئر مواد البناء الالزم 
 00/4/0202الشرق، الدوحة، 

 
 ةتخريب سوريل المسمحين بدعم "إسرائيل"إيران تتيم  

أادددد ر دددئس لجنددد  األمدددن القدددومي وال ئا ددد  الرارجئددد  فدددي مج دددس الشدددورى : روئةدددرز - ا ف ب - « دددانا)»
إئدران  ة دةمر فدي دعدم »يت في مقر ال اارة اإلئرانئ  في دمشدقت أن )البرلمان( اإلئراني عالء الدئن بروجرد

ةمثدل الردط األول فددي    دورئ»ت مشددددا ع دخ أن «ت لةدخ ةنة دي األزمد  الةددي ةعداني من دا بشدال اامدل  دورئ
 «.جب   المقاوم  ل ةصدي ل عدو الص ئوني

ئ ت بل ئعمل ع خ ةاجئج الوضع الائان الص ئوني ، ئدرل اآلن في لرب مباشرة مع الدول العرب»وئال ان 
 وئدالفئ دا.  ت عبر دعمه الم  لئن فئ ا وةقدئم المع ومات ل م اي ئقوموا بعم ئات ةررئدب وةددمئر في  ورئ

اب ددد مقدداوم وئقددع فددي الرندددق األول ل ةصدددي ل ائددان   نع ن ددا صددرال  اندده مددن واجبنددا أن نقددوم بدددعم  ددورئ"
 «.الص ئوني

 02/4/0202السفير، بيروت، 
 
 الفمسطينية -اإلسرائيمية عودة المفاوضات يجب  :"عكاظ"ير الخارجية البريطاني لاوز  

وردا عدن  دؤال لدول  «عااظ»وزئر الرارجئ  البرئطاني ولئام هئج في لوار أجرةه  : ئالع ود مارم )بون(
ورة ئصدوى هناك ضدر ت "نواإل را ئ ئئ نالا  طئنئئإنعاش عم ئ  ال الم وئرب عودة المااوضات المباشرة بئن 

لعودة ا ة ناف المااوضات المباشرة بئن اإل را ئ ئئن والا  طئنئئن والةدي ئجدب أن ةقدود للدل الددولةئن ونلدن 
 ".ٜٚٙٔنةط ع إلخ طرئق ئؤدي إلخ إعالن دول  ف  طئنئ  ئادرة ع خ اللئاة وم ةق   ع خ لدود 

 ددو برأئنددا أدى م ددام جئدددة مددن نا ددف ، ددةقال   ددالم فئدداض مددن منصددبهت فولددول ا ددةقال  فئدداضت ئددال هئددغ "
منصبه اوزئر ل مالئد  ثدم ر ئ دا ل دوزراء وادان شدرئاا مقربدا ل لاومدات البرئطانئد  المةعائبد  ولده دور بنداء فدي 

 بناء المؤ  ات الضرورئ  ل دول  الا  طئنئ .
 02/4/0202عكاظ، جدة، 

 
 ونروال روسيا تتبرع بمميوني دوالر ل 

ماوض العام لواال   وث وةش ئل الالج ئن الا  طئنئئنت "أونروا"ت إن رو ئا ئال فئ بو جرانديت ال: ئنا - زة
ةبرعت لمئزانئ  الواال  بمب غ م ئوني دو،رت مبئنًا أن ا المرة األولخ في ةارئخ رو دئات الةدي ةةبدرع فئ دا لبدرامج 

لادل ةوئئدع المنلد   وعبدر جرانددي ردالل "األونروا" األ ا دئ  المنوطد  بردمد  مالئدئن الالج دئن الا  دطئنئئن.
الرو ددئ ت مددع ال ددائر الرو ددي لدددى ال دد ط  الا  ددطئنئ  ألئا ددندر ردواددوفت عددن أم دده بددان ئاددون هددذا الةبددرع 

 بدائ  ل ةعاون بئن الجانبئن.
 02/4/0202الشرق، الدوحة، 

 
 الجئ بغزة ألف 722األونروا: توزيع مواد غذائية لاوكالة  
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 ئل الالج ددددئن الا  ددددطئنئئن "األونددددروا"ت أن ددددا  ددددةبدأ األربعدددداءأفددددادت واالدددد   ددددوث وةشدددد : ف  ددددطئن أون ،ئددددن
 رالم ةشدداوئددال  ،جددئ ف  ددطئني فددي ئطدداع  ددزة. ألددف ٓٓٚبةوزئددع مددواد  ذا ئدد  ألاثددر مددن  تٖٕٔٓ/ٗ/ٕٗ

ل واالد  عددنان أبدو ل دن  إن "األوندروا" ةقدوم لالئدا بنقدل ال د ع الةموئنئد  إلدخ جمئدع مراادز الةوزئدع  اإلعالمي
 مرازا في أنلاء ئطاع  زة. ٕٔوالبالغ عددها الةابع  ل ا 

 00/4/0202، فمسطين أون الين
 

 "إسرائيل"أس( تخطط إلنياء عقودىا األمنية في  4)جي  بريطانيةالمن األشركة  
أس( أن دددا ةرطدددط إلن ددداء عقودهدددا الر ئ دددئ  فدددي  ٗأع ندددت شدددرا  األمدددن البرئطانئددد  )جدددي : )ئدددو .بدددي .آي(

أمدست إن  "فائننشدال ةدائمز"جاجات ع خ ةورط ا في الم دةوطنات. وئالدت صدلئا  ت بعد ةزائد ا،لة"إ را ئل"
ت لئث ةقدوم بةدوفئر وصدئان  معددات الةاةدئش اإللاةرونئد  "إ را ئل"آ،ف شرص في  ٙأس( ةوّظف  ٗ)جي 

دارة أنظم  األمن في  جن  ي القرئب من رام اف ف "عوفر"في العدئد من نقاط الةاةئش في الضا  الملة  ت وا 
واللددواجز ومقددر ئئددادة  "عددوفر"الضددا . وأضددافت أن الشددرا  أع نددت أن ددا لددن ةجدددد العقددود الةددي ة طددي  ددجن 

مددع ا ددةمرار ا،لةجاجددات ضدددها أمددام مقرهددا فددي  ٕ٘ٔٓ شددرط  ا،لددةالل فددي الضددا  لددئن ةنة ددي فددي عددامت
 .لندن وع خ ال ال  الدولئ 

 02/4/0202الخميج، الشارقة، 
 
 
 
 "إسرائيل"ضد  اً متظاىر  تعتقل يةشرطة المجر ال 

لات مةظاهر مجري األنظارت عندما ةلدث عدن جدرا م "إ درا ئل" فدي لدق الا  دطئنئئنت ورفدع صدورا  :ال بئل
ألطاال ف  طئنئئن ئة وا ع خ ئد جئش ا،لةالل اإل را ئ يت وذلك رالل مشداراةه فدي مظداهرة فدي العاصدم  

 .ةجمئع م رالل اللرب العالمئ  الثانئ  في المجر المجرئ  "بوداب ت"ت إللئاء ذارى الئ ودت الذئن ةم
وئدددال المةظددداهر فدددي لدئثددده ل جم دددورت إن "إ دددرا ئل" ةرةادددب إبدددادة جماعئددد ت بالةالل دددا لألراضدددي الا  دددطئنئ  
وئة  ا األطاال والمدنئئنت وأرذ ئعرض صور األطاال الا  طئنئئن القة دخ ل مةظداهرئنت الدذئن ئدام عددد مدن م 

 ومن ثم ئامت الشرط  المجرئ  بالةجازص. بم اجمةه وة دئدصت

 02/4/0202السبيل، عمان، 

 
 عمى وقع رفع قدراتيا العسكرية اليجومية« السوريالنقاش »تخوض  "إسرائيل" 

اعادة م في ادل منا دب  عنددما ئعة دون المندابر لمراطبد  جم دورهمت ئ دة ل : آمال شلادة -القدس الملة   
وأمنئئن و ئا ئئنت اللضور الوا ع لئصدعدوا لم د  الةدروئج لقددراة م فدي  القادة اإل را ئ ئونت من ع ارئئن

لادن هدذص المدرة «.... أرطدر ال دئنارئوات المةوئعد »اللااظ ع دخ أمدن اإل درا ئ ئئن والدولد  العبرئد  ومواج د  
ئدددرة »لقئددام إ ددرا ئل(ت ب ددغ ا ددةعراض العضددالت ذروةدده:  ٘ٙ)الددذارى ال ددنوئ  ال « عئددد ا، ددةقالل»وفددي 

لددرب ع ددخ  ددزة »ت «ضددربات ئا ددئ  ةجدداص لبنددان و ددورئ »ت «لجددئش اإل ددرا ئ ي ع ددخ ضددرب إئددران بماددردصا
ةصدرئلات «.... لدن نقبدل بانةااضد  ثالثد »ت «عمدود ال دلاب»أشدرس وأئدوى مدن العم ئد  الع دارئ  األرئدرة 

ت وأول دك «ئنالعدائ »صدلت في هذا الئدوم ا،لةادالي إلدخ لدد لدم ئةلم ده الاثئدرون ممدن ئمادن ة دمئة م ب 
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« األوهدام الةدي ئدد ة درق إ درا ئل»الذئن ئدراون جئدًا أرطار ل جد  الة دئدد والوعئدد. ف نداك مدن وصدا ا ب 
ومددن م مددن رأى أن ددا ةنط ددق مددن ضددعف ومددن لقئقدد  أن إ ددرا ئل  ئددر ئددادرة ع ددخ ئددراءة واضددل  وصددلئل  

 ن ولدها.ل ةطورات الةي ئد ةش دها المنطق  في مقابل عدم ئدرة ا ع خ ضرب إئرا
واان الوصف األجرأ واألوضح ل ذص ال    ل بالث  في المع دد اإل درا ئ ي ل دئموئراطئد ت ةمدار هئرمدانت الةدي 
وصدددات ردددالل منائشددد  هدددذص الةصدددرئلاتت الةدددي أط ق دددا ر دددئس اللاومددد ت بنئدددامئن نةانئددداهو ووزئدددر دفاعدددهت 

 «.خ في فصل الشةاءز ئر أ د شا »وموشئه ئعالونت ور ئس أراان الجئشت بئني  انةست ب 
المنظمات القوئ  وذات الدعم الجمداهئري الوا دع والمةما دكت مثدل األ دود الابئدرة فدي ذروة ئوة دات »وئالت: 

، ةلةداج إلدخ ا، ةعراضددات. ةاادي هم مدد  صدوت أو ز ئدر ئصددئر فدي ألئددان بعئددة لةدذائر مددن ن دي ولددو 
ةضعف ماانة م مثل األ دود الشدا ر  أو  ل لظ  من هو رب البئت اللقئقي. وع خ  بئل النقئضت فدن من

اللادام الددذئن ةبدددو ارا ددئ م مةرنلدد ت ئشددعرون باللاجدد  إلدخ إطددالق صددوت أع ددخ لابقدداء ع ددخ صددورة القددوة 
واللضددور. فضدددعف الالعبددئن ال ئا دددئئن ئةرافددق  ئدددر مددرة با ةعراضدددات ورطابددات م ة بددد ت ةجعددل بعدددض 

 «.بان هذص هي ئوة لقئقئ المشاهدئن بل وألئانًا الالعبئن أنا  م ئصدئون 
هدذا الوصدف جدداء مطابقدًا لةصدرئلات  ددانةس الدذي راح ئ ددد وئةوعددد بدان جئشده ئددادر بمادردص ع دخ ضددرب 
إئران وبمواج   لدرب ع دخ مرة دف الجب دات وهددد لبندان و دورئ  و دزة.... ف دم ةمدر ثمداني وأربعدون  داع  

أن ةددنجح أب ددط القدددرات الدفاعئدد  فددي ع ددخ هددذص الة دئدددات لةددخ  ددقطت الصددوارئخ ع ددخ إئددالتت مددن دون 
ت الةي «القب  اللدئدئ »صد هذا ال جوم ومواج ةه. صاارة اإلنذار لم ةط ق في جمئع المناطق أما منظوم  

نصبت فدي إئدالت رصئصدًا فدي أعقداب وصدول مع ومدات عدن ئدرب إطدالق صدوارئخت ف دم ةعمدلت ع مدًا أن 
 ألد الصوارئخ  قط في منطق  ماهول .

ت ولدم «الدولد  العبرئد » ه عاشت إ را ئل أجواء ا دةعراض العضدالت بمرافقد  ا،لةادا،ت بدئامد  أ بوع باام
ة دأ لةخ بعد  قوط الصوارئخ ع خ إئالت إلدخ أن اةضدح أن وزئدر الددفاع األمئراديت ةشداك هئ دلت ئلمدل 

را ئل فدي الددفاع في زئارةه إلدخ إ درا ئل رزمد  أ د ل  جدئددة مدن شدان ا أن ةطئدل أاثدرت الدذراع الطوئ د  إل د
ت إلددخ ةل دددئالت وةرمئنددات لددول أهدددداف الو،ئددات المةلدددة مدددن «لا ددد  ا، ةعراضددات»عددن نا دد ات لةنةقددل 

صدداق  األ دد ل  وموئددف هئجددلت مددن الم اددئن اإلئرانددي وال ددوريت وهددو المعددروف بموائادده المرالادد  ل موائددف 
 والر بات اإل را ئ ئ  في هذص الم ائن.

 
  زيادة المساعدة العسكرية

ئبدددل أن ئوئدددع هئ دددل ع دددخ صددداق  األ ددد ل  مدددع نظئدددرص موشدددئه ئعدددالونت ادددان واضدددلًا ل قئدددادة اإل دددرا ئ ئ  أن 
الو،ئدات المةلددة لدن ةةراجدع عددن موئا دا لئدال أهمئد  ا، دةمرار فددي الم دار الدئب وما دي ةجداص إئدرانت ع ددخ 

 د ل  مدع إ درا ئل ر دال  ر م أن أول ةصرئح أط قه هئ دلت فدور هبدوط طا رةده فدي ةدل أبئدبت أن صداق  األ
واضل  لط ران أن الرئار الع اري لمنع ئنب   نووئ ت لم ئ قط. وهذا الموئف ةعرفه إ را ئل ولدم ئجددد فئده 
هئ ل شئ ًات لانه في الوئت نا ه أوضح لا را ئ ئئن أن بالدص الةي ةؤادد ا دةمرار دعم دا األمندي إل درا ئل 

ح بدالموئف الدذي ألمدح إلئده  دانةست عنددما أع دن أن جئشده ئدادر وجع  ا األاثر ةاوئدًا فدي المنطقد  لدن ة دم
ع خ ضرب إئران بماردص. و انةس ئدرك أن ئرار ضرب  ا ذصت ، ئمان بالدص أن ةةرذص اما ، ئمان جئشه 
ذا اان  انةس ئعةمد في لدئثه ع خ هدئ  هئ ل ل الح جدوص فددن األ د ل  الةدي  دةقدم ا  أن ئناذص ولدص. وا 

لددددة لدددن ةصدددل ئبدددل عدددامئن امدددا لدددن ئادددون بمقددددور إ دددرا ئل أن ةةصدددرف بلرئددد  مط قددد  فئ دددا. الو،ئدددات المة
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واللقئقددد  الةدددي ئددددرا ا  دددانةس ولدددم ئع ن دددا هئ دددل أن هدددذص ال دئددد  جددداءت إل ددداات إ دددرا ئل ع دددخ صددداقات 
 األ  ل  الةي  ةعقدها الو،ئات المةلدة مع دول في المنطق  )ال عودئ  واإلمارات(ت الةي  بق أن ض طت

 إ را ئل لمنع ات رشئ  إرالل في ةوازن القوى.
صدداق  األ دد ل  الةدددي وئع ددا هئ دددل وئعددالون ةشدددمل و ددا ل ئةالئدد  لدئثددد  جدددًا ، ةم ا دددا دول أرددرى ل ئاددد  

ت المعروفد  با دم V-22ل و،ئات المةلدة. ولان ، عالئ  ل ا بالةمال ةوجئه ضرب  ئرئبد  إلئدران. فطدا رات 
ل أن ةةزود ب ت من ا هي أئضًا مرولئات ئادرة ع خ أن ةق ع وأن ة بط في وط بت إ را ئ« صقر ال مك»

شدددال عمدددوديت مدددن إنةددداج بوئندددغت و ةل دددن الطدددا رة ئددددرات  دددالح الجدددو ع دددخ العمدددل مدددن ردددالل ولددددات 
الاوماندددوس فددي م ددافات بعئدددة. ولاددن إذا ةقددرر إنةدداج عدددة طددا رات ا ددذص إل ددرا ئلت فدن ددا لددن ةصددل إلددخ 

امئنت ع دخ األئدلت أي بعدد فةدرة مدن ن ائد  ال دن  اللالئد ت  دن  الل دم فدي الم دف اإلئرانديت البالد إ، بعدد عد
الذي  بق وأع ن عنه ئئادئون ع ارئون في إ را ئل. اذلك األمر بالن ب  لطا رات ةزوئد بالوئود من طراز 

KC-135 ًةصدل بعدد  ت الةي  ة اعد  الح الجدو اإل درا ئ ي فدي عم ئاةده فدي م دافات بعئددةت ف دذص أئضدا 
 أاثر من  نةئن ألنه لم ئباشر بعد في إنةاج ا.

وأما الجانب الذي ةرئد الو،ئات المةلدة من رالله ةرائدف معارضد  إ درا ئل ع دخ صداق  األ د ل  مدع دول 
فدي المنطقد  ف دو ئشدمل أ د ل  لصدد منظومدات الددفاع الجدوي المةطدورة الةدي باعة دا رو دئا ل دورئ  وج دداز 

 .٘ٔوأف  ٙٔات أف رادار مةطور لطا ر 
وفدي هددذا الجاندب ئددذار المط عددون ع دخ األهددداف األمئرائدد  مدن هددذص الصداق  بمددا  ددبق وئالده القا ددد ال ددابق 
ل الح الجو األمئراي وئا د ئوات ل ف الشدمال األط  ديت فئ ئدب برئدد،ف إن والددًا مدن ةلدئاةده المرازئد  

«. فددددي عمددددق إ ددددرا ئل ا، ددددةراةئجي المددددةق ص ددددئاون ا، ددددةمرار الملةمددددل ل ربئددددع العربددددي الددددذي ئددددد ئددددؤثر 
إ را ئل ئ ق  من طمولات إئران الذرئ  ومن ةقدئرات أمنئ  ةةع ق بال الح الائماوي والصاروري »وأضاف: 

الذي ةم اه  ورئ ت وانرااض ةاثئر الجئش في مصر وةضعضع ا، ةقرار في  دئناء نةئجد  ذلدك ومدن ئدوة 
ي وزارة الدفاع األمئرائ  ئطملون إلدخ أن ئضدمنوا إل درا ئل الةصدمئم لزب افت ول ذات ئؤاد برئد،ف أنه ف

وااالدد  األمددن هددذص أمددام الوعددود األمئرائدد  بةا ددئر اإل ددرا ئ ئئن زئددادة الدددعم «. األمئراددي ع ددخ ااالدد  أمن ددا
 والم اعدة الع ارئ  وةق ئل لرئ  ا ةردام ا.

 
 الممف االيراني

بلداث هئ دلت الةدل الم دف ال دوري أئضدًا أهمئد ت فدي ظدل اللددئث بقدر أهمئ  الم ف الندووي اإلئراندي فدي أ
ت اما ئط قون ع ئ ا. وهو جانب بات ئلةل أهمئ  في أجندة «المعارض  المعةدل »عن ةقدئم دول أ  ل  ل 

اإل را ئ ي. فاي إ را ئلت وبل ب موئف نةانئاهو  –اإل را ئ ئئن وئشال أهمئ  ابرى في الةن ئق األمئراي 
ارئئن وأمنئئنت فان نقل هذص األ  ل  ئشال رطرًا ع خ أمن إ درا ئل ولددودها بادعداء الردوف وئئادئئن ع 

مدن انةقدال األ دد ل  إلدخ أئددد معادئد  وا دة الل ا ضددد أهدداف إ ددرا ئ ئ ت لادن هنداك مددن ئدرى عاددس ذلدك بددل 
ر الةعددادل ئلددذر مددن هددذا الموئددف اإل ددرا ئ ي وأبعددادص وئددرى أن نقددل هددذص األ دد ل  هددو الطرئددق الولئددد لا دد

الع اري وبالةالي الةعجئل في إن اء األزم  ال ورئ ت مع الةاائد ع خ أن ا ةمرار القةدال ، ئرددم المصد ل  
 اإل را ئ ئ .

شدد ومو بددرومت الددذي  ددبق وشدد ل منصددب ر ددئس ولدددة الةنظددئم ا، ددةراةئجي فددي الجددئش وئعمددل الئددوم بالثددًا 
 ك الذئن ئرالاون هذا الموئف وفي الوئت نا ده ئلدذرون ابئرًا في مع د أبلاث األمن القوميت اان من أول
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إن إ ددرا ئل ، ةم ددك ئدددرة لقئقئدد  ل ةدداثئر ع ددخ مددا ئجددري »مددن ةدددرل إ ددرا ئ ي فددي  ددورئ  وئقددول صددرال : 
دارل  ورئ . وئوجد رطر في أن ئؤدي ةدر  ا إلخ نةا ج معاا   لما ةر ب فئده. وئدد ةنشدا أوضداع ةجبدر 

جوم الددذي أع ددن أندده ا ددة دف ئاف دد  لنقددل منظومددات  ددالح مر دد  ل ةددوازنت إلددخ إ ددرا ئل ع ددخ الةدددرلت اددال 
لزب اف في لبنانت ولوادث مةاررة من إطالق النارت  ئر مقصودت نلو الجو،ن الملةل في مقابل فقددان 

وئشئر بروم إلخ أن هذا الة دئد بدأ ئنعاس ع دخ أرض الوائدع « . النظام وال ئطرة ع خ مناطق في الجو،ن
بئن عناصر األمم المةلدةت المشرف  ع خ اةاائئ  لمائ  اللدود والاصدل بدئن إ درا ئل و دورئ . فدبعض هدذص 
الولدات ئ ادر منذ اآلنت والقوة ئد ةن ار ةمامًا. وئمان إل را ئل أن ةجد نا  ا في وائع مرة ف ةمامًا عن 

جمدددات مدددن ج دددات ج ادئددد  ت وهضدددب  الجدددو،ن ئدددد ةصدددبح ئاعددددة ل  ٜٗٚٔذاك الدددذي اعةدددادت ع ئددده مندددذ 
 وف  طئنئ  مةطرف ت ئقول بروم.

 
 أبعاد استمرار القتال في سورية

ولددذر البالددث اإل ددرا ئ ي مددن أبعدداد ا ددةمرار القةددال فددي  ددورئ  ومردداطرص ع ددخ المصدد ل  اإل ددرا ئ ئ  داعئددًا 
جئد  ورفدع ئئادة بالدص إلخ دعم رطوات من شان ا وضدع لدد لألزمد  ال دورئ ت وفدي مقددم ا دعدم ج دات رار 

البددا ل لةلطدئم الةعدادل ل دب م دةوى »اللظر عن ةزوئد العناصر المعةدل  باأل  ل . وبل ب بدروم فددن 
ئامدد  مندداطق لظددر طئددران ع ددخ الجددئش  الةصددعئد هددي إزالدد  اللظددر ال ربددي ع ددخ ةورئددد ال ددالح ل ثددوارت وا 

ظدر ع دخ إر دال ال دالح هدي  طلئًا ئبدو أن إزالد  الل»ت وئقول: «ال وري وةدرل جوي في م اعدة الثوار
اإلماانئ  األئل إشاالئ  من بئن اإلماانئات المةوئع ت وذلك ع خ ر م اللجج المضادة ا دقوط ال دالح فدي 
أئدددي ج ددات إ ددالمئ  مةطرفدد ت ألندده ، ةوجددد ئدددرة جئدددة ع ددخ الةمئئددز بددئن الجماعددات المرة ادد  مددن الثددوار 

بل ب برومت لئ ت ئوئ ت أوً،ت ألنده فدي الوائدع اللدالي  وال ئطرة ع خ ال دف الن ا ي ل  الح. هذص اللج ت
ئةمةددع الثدددوار اإل ددالمئون مدددن ةورئددد ل  دددالح مددن دول الر دددئج وبالددذات ، ئوجدددد ل ج ددات األردددرى مصدددادر 
ةمدوئن منددةظم ل  ددالح. ثانئددات ألندده مددع الوئددت ةةدراام مع ومددات أفضددل عددن المجموعددات المرة ادد  ومددع ج ددد 

 صول إلخ صورة أفضل.ا ةرباري منا ب ئمان الو 
رفع اللظر  ئعطي رو ئات إئران وربما أئضًا دول أررى ذرئع  لزئادة إر الئات »أما الذرئع  الثانئ  أي أن 

أن هدذص الددول لدن ةادون »ت فئدرى بدروم «ال الح إلخ نظام األ دت وهادذا  دةةم الم داهم  فدي ةصدعئد القةدال
وريت ومعقول أاثر بان ةورئد ال الح النوعي مثل ال دالح بلاج  إلخ ذرا ع أررى لةورئد ال الح ل نظام ال 

المضاد ل دبابات والمضاد ل طا راتت مما ئضر فدي مجدا،ت ةادوق ئدوات النظدامت اائدل بدان ئ ئدر فدي شدال 
 «.جوهري عالئات القوى اللالئ 

 02/4/0202، الحياة، لندن
 
 حماس وقطر عالقةقراءة ىادئة في  

 عدنان أبو عامر
م ادرة  ورئات في ئدرار ةدارئري  دئاون لده مدا بعددص مدن ةبعدات ونةدا جت ع مدت ئقئندًا أن  لئن ئررت لماس

ت  ئضدددئق ع ئ دددات ولدددن ئقبدددل أي ب دددد ٕٕت ودولددده الددددٕم ئدددون ادددم ٗٔالدددوطن العربدددي بم دددالةه الزا ددددة عدددن 
ى ا ةضافة ا ع خ أراضئهت ،عةبدارات اثئدرة لدئس أئ  دا  ضدب اإلدارة األمرئائد  مدن ج د ت ومدن ج د  أردر 
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عدم منح اإل المئئن في بالدص دعمًا شعبئًا من رالل ةواجد ئادة ف  طئنئئن إ المئئن بئن مت بمدا فئ دا دول 
 الربئع العربي الةي نجلوا فئ ا امصرت ةونست ولئبئا.

ولذلك أجرت لماس اةصا،ت مع بعض الدول الةي ئمان أن ة ةوعب ات وةاةح ل ا لدودهات ومن ضمن ا: 
ن رلبت بقدوم العشرات من اوادرها الم دادرئن  األردنت ال ودانت لان ا أبدت اعةذارًا دب وما ئًا عن ذلكت وا 
 من  ورئا إلئ ا.

فددي هددذص اللالدد ت ظ ددرت أمددام لمدداس رئددارات ج رافئدد  لددم ةوضددع ع ددخ أجندددة ا فددي ال ددابقت ولددو مددن بدداب 
ا ي  ربدي موجدودئن أ  دب الوئدت الدعاب  ال اررةت اان ئنةق وا إلخ دول  ئطرت بعد أن باةوا اما ئال دب وم

فددي الطددا راتت وئةنق ددون بئن ددا وبددئن مصددر واألردن وةرائددا وال ددودانت وئقومددون با،ةصددا،ت ل عثددور ع ددخ 
 ئواعد جدئدة.

 
 الدعم المالي• 

ةعود عالئ  لماس بدول  ئطر إلخ  نوات ما بعد فرض اللصار اإل را ئ ي ع خ ئطاع  زة إثر فوزها فدي 
ت وفددي لددئن  ابددت العدئددد مددن الدددول عددن م دداعدة الا  ددطئنئئنت ظ ددرت ٕٙٓٓئعئ  عددام ا،نةرابددات الةشددر 

ئطر مع ةرائا مالئزئا وبعض المنظمات والعربئد  واإل دالمئ ت ل ةرائدف مدن آثدار اللصدارت وئدد أعدد ااةدب 
 هذص ال طور درا   م ةائض  رئمئ  إلصا ئ  بلجم الم اعدات القطرئ  المقدم  لقطاع  زة.

عالئدد  جرعدد  ثقئ دد  العئددار لددئن عقدددت "ئمدد  الدولدد " رددالل اللددرب اإل ددرا ئ ئ  األولددخ ع ددخ  ددزة وازدادت ال
ئ ئمئدئنت ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ ت ودعت إلئ ا ئا د لماس رالد مشعلت وج س ل مرة األولخ بجانب رؤ اء عرب وا 

دو،ر م ئددون  ٕٓ٘أبددرزهم: "الشددئخ لمدددت بشددار األ دددت ألمددد نجددادت طئددب أردو ددان"ت وأع نددت ئطددر ةقدددئم 
إلصالح األضرار الناجم  عن آل  اللدرب اإل درا ئ ئ ت ر دم اعةبدار اللراد  لنةدا ج القمد  بدد"المنقوص  و ئدر 

 الاعال ".
ال ذلك منح ئطر دور الالعب الر ئس في الم ف الا  طئني بشال ج يت انطالئًا من رؤئة ا للصار  دزة 

دفع بدر ئس لاومد  لمداس فدي  دزة إ دماعئل هنئد ت بانه ظالم ، ئ ةند لمشروعئ  ئانونئ  أو أرالئئ ت مما 
وعددددددد مدددددن وزرا ددددده لاعدددددراب عدددددن شدددددارهات ألن دعم دددددا ل شدددددعب الا  دددددطئني م دددددةمر دون ةوئدددددفت و"بدددددال 

 اشةراطات"ت وباةت ةشال دا مًا الداعم ال ئا ي والماديت ول مشارئع اإلن انئ  والرئرئ .
 
 التوازنات الدقيقة• 

 دخ الجاندب المدالي المقددم ع دخ شدال هبدات ومدنح ومشدارئع مئدانئدد ت لدم ئةوئدف دعدم ئطدر للراد  لمداس ع
عدالن لمداس بصدورة  ئدر م دبوئ   ولئس أمواً، نقدئ ت اما ةامل لماست لةعوئض ةوئف الدعم اإلئرانيت وا 
أن ددا ةعدداني أزمدد  مالئدد  رانقدد ت وفقددًا لمددا أادددص رالددد مشددعل ور ئددل اللئدد  و ددامي أبددو زهددريتوهم ئادة ددا فددي 

 رارج.الدارل وال
بدددل اةضدددح العمدددق اإلئ ئمدددي الدددذي وفرةددده الدولددد  للمددداست باعةبارهدددا "العرابددد " ل دددا فدددي الملافدددل اإلئ ئمئددد  

ت ودعوةده فدي القمد  العربئد  األرئدرة فدي مدارس ٕٕٔٓوالدولئ ت وهنا ةاةي زئارة أمئرها إلدخ  دزة فدي أاةدوبر 
طوة ئطرئ  ل دفع باألرئرة ل دلب لعقد ئم  مص رة لبلث مصالل  فةح ولماست اعةبرة ا األولخ ر ٖٕٔٓ

 لصرئ  ةمثئ  ا.
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هنا ئقع بعض من ئاةبون في عالئ  الجانبئن في إشاالئ  ةقدئم فرضئات  ئر م دةندة لمع ومداتت باعةبدار 
أن الدعم القطري لن ئاون بدون ثمن من لماست ر م عدم إناار ااةدب ال دطور لوجدود "المدال ال ئا دي"ت 

لددد أن ةددرى فددي دولدد  ئطددر جمعئدد  رئرئدد ت لان ددا ةنددة ج  ئا دد  راصدد  امددا أن لمدداس لئ ددت  دداذج  إلددخ 
أاثددددر مبددددادرة وةوازنددددًا مددددن بددددائي دول الر ددددئج العربددددي األاثددددر ةلاظددددًا والةااظددددًا بددددنمط والددددد مددددن العالئددددات 
وال ئا ددداتت ور دددم اناةال دددا اإلئجدددابي ع دددخ اللراددد ت فدن دددا الدولددد  الةدددي ة ةضدددئف أهدددم القواعدددد الع دددارئ  

 المنطق ت و، ئمان أن ةمنل ا ما ةلةاجه من الدعم الذي ئ زم مقاومة ا الم  ل .األمرئائ  في 
لذلك ةع م لماس جئدًا أن الدعم القطري المامول لن ئةجاوز الشق المدالي والجاندب ال ئا دي فقدطت دون أن 

أن ا األاثدر ئصل الدا رة الع ارئ  الةي ةمةعت به لماس إبان انرراط ا في ةلالا ا مع إئران و ورئات ر م 
إللالًا وط بًات ، دئما مدن جنال دا الع داري اةا دب الق دامت وهدو مدا ادان ملدور نقداش بدئن الجدانبئن داردل 

 اللرا  في "ا،بةعاد عن ل ااء األمس وا،ئةراب من أصدئاء الئوم".
ن اانت ، ةاةمر بةع ئمات اإلدارة األمرئائ  اما ئقول رصوم ات  لان ا في وةدرك لماس أئضًا أن ئطرت وا 

الوئت ذاةه لئ ت بصدد أن ةشق عصا الطاع  مع ات وة ةج ب عدداءها مدن ج د ت ومدن ج د  أردرى ف دي 
 دول  ةعرف لجم ئدراة ات وةدرك أن أفق ا في العالئ  مع لماس  ئا ي دعا ي مالي في لدص األئصخ.

 دةقرار أضدعاف مدا وا ةاماً، لذلكت فدن ما ةمةعت به لماس في دمشق وط ران من ظدروف األرئلئد  وا،
ةعئشه الئوم بالدول ت لم ئمنح القئادةئن ال ورئ  واإلئرانئ  لق الةددرل ئومدًا فدي ئراراة دات ر دم مدا وفرةداص ل دا 
من دعم مالي وةدرئب ع اريت فائف واللال مع ئطرت اللاضن  الم ةجدةت الةي أاثر ما ئمانه أن ةقدمه 

 فاعل ع خ أرض ا ئ ند عم  ا الم  ح في الدارل. ل لرا  مجرد ا ةضاف  لبعض ئئاداة ا دون لراك
 
 القرار المستقل• 

ولعددل الزا ددر ل عاصددم  القطرئدد  الئددوم ئجددري مقارندد  موضددوعئ  عددن الاروئددات ال ا  دد  الةددي ةرة ددف فئ ددا عددن 
نظئرة ا ال ورئ ت فقئادة لماس فدي دمشدق ااندت ةجدوب الدبالد طدوً، وعرضدًات ومندزل رالدد مشدعل فدي لدي 

ئشددبه إلددخ لددد بعئددد ئصددرًا ر ا ددئًا مددن لئددث اللرا دد  األمنئدد ت والزا ددرئن الا  ددطئنئئن وال ددورئئن المددزة اددان 
والعربت وئد ا ةمعت إلخ دعاب  ةداول ا بعض ال ورئئن لئن انت هناك ئبل  نوات ماادها أن مشعل في 

لخ بدده الرجددل ماانةدده المرموئدد  وصددل ألن ئاددون الرجددل الثدداني فددي الدولدد  بعددد الددر ئس األ دددت وهددو مددا ضدد
 مقابل موئف مبد ي من الثورة ال ورئ  دفع ثمنه باهظًا!
ألعوبدد  بئددد النظددام هندداكت ولعددل لالدد   -امددا ةقددول-هددذا الوضددع الددذي ةددوفر للمدداس فددي دمشددقت لددم ئلول ددا 

ئدرانت وأن دا مجدرد أداة  القطئع  معه لالئًا أثبةت عدم صل  ا،ة امات الاثئرة ضدها لول ةبعئة ا ل دورئا وا 
 م  مشارئع ما في المنطق ت وهو ما ئنطبق ع ئه اللال ع خ ئطر.لرد

% ممددا وجدةدده فددي دمشددق بددئن عددامي ٓٔالدولدد  مددن ج ة ددات لددم ةددوفر للمدداس لةددخ اةابدد  هددذص ال ددطور 
ت مما ئجعل ةاثئرها ع خ اللرا  بعئدًا ألن ئصبح  لرئًات أو أن ةصبح جزًء من منظومة ا ٕٔٔٓ-ٕٓٓٓ

ئما مع وجدود فروئدات جوهرئد  فدي  ئا د  الجدانبئنت ف دي ، ةرادي ةواصد  ا مدع ال ئا ئ  في المنطق ت ، 
 إ را ئلت ر م إ الق ماةب الةمثئل الةجاري هناكت مما ئضع ئادة لماس في لرج شعبي من هذص العالئ .
لاددن لمدداس وهددي ةلدداول الرددروج مددن هددذا المددازق فددي عالئة ددا مددع ئطددرت ةعةبددر أن ددا ةجددري اةصددا،ت مددع 

ئامدد  عالئددات إئجابئدد  مع دددات ب ددض النظددر عددن ةوج  ددا ال ئا دديت وانةما  دددا مرة ددف األطدد راف العربئدد ت وا 
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عالن جاهزئة ا ل ةعامل مع ا لةشجئع ا ع خ القئام بواجب ا وم  ولئاة ا ةجاص الشعب الا  دطئنيت  الااريت وا 
 ونصرة ئضئةه العادل ت للشد الرأي العام العربي.

فدددي شددد ون ا الدار ئددد ت ألن دددا لئ دددت جدددزًء مدددن النظدددام ال ئا دددي وفدددي ذات الوئدددت ةدددرفض لمددداس الةددددرل 
شاءت –"الدار ي" العربيت و، الةجاذبات الدار ئ  ألي من دولهت لذلك ةناى بنا  ا عن ات راص  وأن ئطر 

باةددت جددزًء مددن إشدداالئ  عربئدد  إئ ئمئدد ت وبددات ا ددم ا لدده ل ا ددئ  شدددئدة فددي أاثددر مددن عاصددم   -أم أبددت
 ضت ومرورًا بالقاهرةت ولئس انة اًء بدمشق!عربئ ت بدًء بالرئا

اما أن لماس في عالئة ا الم ةجدةت وةلالا ا المةوئع مع ئطر ةرة ف مع دا فدي  ئا داة ا ةجداص إ درا ئلت 
وةصددورها الن ددا ي للددل الصددراع مع ددات لان ددا ، ة ددعخ لاددةح معددارك جانبئدد  مع ددات والةاظددت بلددق الةعبئددر 

مت ونقددددها لدددبعض الموائدددف القطرئددد  إلئجددداد ةدددوازن فدددي عالئاة دددا عدددن ماللظاة دددا بشدددال موضدددوعي وم ةدددز 
 ال ئا ئ .

أرئرًا..لعددل الوضددع الصددعب الددذي ةعئشدده لمدداست بانةقال ددا مددن دمشددق الةددي وصدداة ا بددد"عاصم  المقاومدد  
 وئ ع  الممانع " إلخ الدول  الداعئ  إلئجاد لل  ئا ي "وائعي" مع إ را ئلت بدأةه منظم  الةلرئر لئن 

 
من بئروت "عاصدم  الااداح الم د ح" إلدخ ةدونست الةدي لام دا "بورئئبد "ت ودعدت لئن دا  ٕٜٛٔعام  طردت

 للل لطي صال  المواج   مع إ را ئل! ف ل ةةارر الن ائات ر م ا،رةالفات الذاةئ  والموضوعئ ؟
 00/4/0202، المونيتور

 
 المستمر ةالد و امة  

 هاني المصري
ازن" وأربددرص أن الماةددب ال ئا ددي لددد"لماس" ئددرر فددي اجةماعدده األرئددر اّةصددل رالددد مشددعل بددالر ئس "أبددو مدد

الموافقددد  ع دددخ ةلدئدددد موعدددد إلجدددراء ا،نةرابدددات الر ا دددّئ  والةشدددرئعّئ  بةدددزامن أو مدددن دون ةدددزامن مدددع إجدددراء 
انةرابات المج س الوطنيت ومع ةشائل لاوم  الوفاق الوطني من اااءات م ةق   بر ا ةهت ورلب األرئر 

موئف اإلئجابي وباشر ع خ الادور بالمشداورات لةشدائل اللاومد ت وئ دةعد إلصددار مر دومئنت األول ب ذا ال
 لةشائل اللاوم ت والثاني لةلدئد موعد ا،نةرابات في أوارر ش ر ةموز المقبل.

خ ع خ إثر ذلكت أصدرت اللاوم  اإل را ئ ّئ  بئاًنا ةقول فئه إن "أبو مازن" ارةار الةلالف مع اإلرهاب ع د
ال ددالمت وأوئاددت ةلوئددل العا دددات الجمراّئدد  ل  دد ط  ملددذرة مددن اةردداذ عقوبددات أرددرى ضدددهات واعةبددرت أن 
هذا ئعاي إ را ئل مرة أررى من الدرول في مااوضات نظًرا لعدم وجود شرئك ف  طئنيت وأع ندت اللاومد  

اإلرهدداب"ت رصوًصددا فددي القدددس اإل ددرا ئ ّئ  أّن ددا ، ئمان ددا الموافقدد  ع ددخ إجددراء ا،نةرابددات الةددي ةشددرعن "
 "العاصم  المولدة" إل را ئلت و، موافقة ا ع خ مشارا  "لماس" أو أي "ةنظئم إرهابي" في ا،نةرابات.

بدددددورها اعةبددددرت اإلدارة األمئراّئدددد  أن المصددددالل  بددددئن "فددددةح" و"لمدددداس" ةماددددن األرئددددرة مددددن المشددددارا  فددددي 
شروط ال جن  الرباعّئ  الدولّئ ت وهدذا مدن شدانه إضدعاف  المشاورات لةشائل اللاوم  من دون موافقة ا ع خ

ضدددعاف "أبدددو مدددازن" و"فدددةح" وةقوئددد  "لمددداس"ت  فدددرص نجددداح الج دددود األمئراّئددد  ، دددة ناف المااوضددداتت وا 
وة  ئل اشةراا ا ةم ئًدا لقئادة ا ل منظم ؛ لذلك ئررت اإلدارة األمئراّئ  وئف ةلوئدل الم داعداتت ألن دا إذا 

 عد ةنظئًما مدرًجا ع خ ئا م  اإلرهابت وهذا مرالف ل قانون األمئراي.ا ةمرت ف وف ة ا
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إن هذا ال ئنارئو المةرّئل إذا ما ةلقق  ئضدع "أبدو مدازن" فدي موئدف لدرج شددئد فدي لدال موافقد  "لمداس" 
ع خ ةشائل اللاوم  وةلدئد موعدد إجدراء ا،نةرابدات بعدد ثالثد  أشد رت مدا ئدد ئادةح الطرئدق لط دب الدر ئس 

عل م    ة داوي الم  د  الةدي ط ب دا ائدري لنجداح ج دودص ، دة ناف المااوضدات ئبدل ةشدائل لاومد  من مش
 الوفاق الوطني لةخ ، ئةلمل الا  طئنئون الم ؤولّئ  عن الاشل األمئراي الجدئد.

ذا جدداء الموعددد المنةظدددر وجددرت ا،نةرابدداتت وفدددازت "لمدداس" ت فدن ددا لدددن ةددةمان مددن اللادددم فددي الضدددا   وا 
ذا فدازت "فدةح" فددن "لمداس" لددن ب دبب مع ارضد  ا،لدةاللت بدالر م مدن موافقد  الدر ئس و"فددةح" ع دخ ذلدكت وا 

 ةمان ا من اللام في  زةت ألن ا لن ةرضخ بان ةررج ر ران  في ال األلوال.
ال دئنارئو الثدداني ئمادن أن ئةلقددق إذا اةصددل أبدو مددازن بمشددعل وأربدرص باندده ع ددخ ا دةعداد إلعطدداء "لمدداس" 

ةي ةرئدها ئبل إجراء ا،نةراباتت واةاق معه ع خ موعدت بلئث ةجري ا،نةرابات بعد ة ع  أشد ر الم    ال
أو أاثر من ةشائل اللاومد  الةدي  دةرى الندور بعدد ثالثد  أشد ر بعدد مدنح ائدري الم  د  الةدي ئرئددهات وذلدك 

 لعدم ة  ئله بذرئع  لةبرئر فشل م مةه بةلمئل الم ؤولّئ  ل ا  طئنئئن.
ضدددداء الم  دددد ت إمددددا أن ئاددددون ائددددري ئددددد نجددددح فددددي م مةددددهت وهددددذا أمددددر صددددعب جددددًدا جددددراء الةعنددددت وبعددددد انق

اإل ددددرا ئ يت أو أن نجالددددده ئعندددددي أن الجاندددددب الا  دددددطئني ةندددددازل عدددددن ادددددل أو معظدددددم شدددددروطه ، دددددة ناف 
طددددالق  ددددراح األ ددددرى ٜٚٙٔالمااوضدددداتت وهددددي ةجمئددددد ا، ددددةئطان وا،عةددددراف بالدولدددد  ع ددددخ لدددددود  ت وا 

 ما ئبل اةااق أو  وت مما ئؤدي إلخ زئادة لدة الرالفات الا  طئنئ ت وان ئار لاوم  الوفاق. المعةق ئن منذ
أو ئط ددب ائددري م  دد  جدئدددة بعددد ا ددةجاب  اللاومدد  اإل ددرا ئ ّئ  إلعطدداء الا  ددطئنئئن "رطددوات بندداء الثقدد "ت 

ات أرددرى مددن شددان ا مثددل الرطددوات ا،ئةصددادّئ  الةددي أع ددن ائددري أن نةنئدداهو وعبدداس وافقددا ع ئ ددات ورطددو 
ة  ئل وةل ئن لئاة الا  طئنئئن ةلت ا،لةاللت ادفع  ع خ الل اب إلخ لدئن الةوصدل إلدخ ة دوئ  ئدرى 

ذا لم ةةلقق هذص الاةرة فع خ ال الم ال الم.  ائريت اما صرحت بدماانّئ  ةلقئق ا رالل عامئنت وا 
ا ل أررى؛ ، مار من إعطاء ائري الم    في هذص اللال ت وفي ظل ئناع  القئادة الا  طئنئ  بعدم وجود بد

الجدئدددة ر ددم اإلدراك أندده ئلدداول ةطوئددع الموئددف الا  ددطئني وة ددوئق الموئددف اإل ددرا ئ يت وذلددك مددن رددالل 
ضدافات ع دخ مبدادرة ال دالم العربّئد ت بلئدث ةصدبح  جراء ةعددئالت وا  المطالب  بمااوضات من دون شروط وا 

ف عربّئد  ع دخ المشدارا  فدي المااوضدات لةدوفئر  طداء ل ا  ددطئنئئنت مبدادرة  دالم إ درا ئ ّئ ت وةشدجئع أطدرا
وةشجئع م ع خ الةر ي عدن أو ةرائدف شدروط م ، دة ناف المااوضدات. هدذا فدي الوئدت الدذي ةمضدي فئده 
إ ددرا ئل وبنشدداط ملمددوم لةطبئددق مرططاة ددا الةو ددعّئ  وا، ددةئطانّئ  والعنصددرّئ ت وة ددةعد ل بندداء فددي منطقدد  

(E1ت وةق ئم ا).ألئصخ ئبل ن ائ  هذا العام 
ذا  ّ منا جدً، أن لاومد  الوفداق الدوطني ةدم ةشدائ  ا لاةدرة انةقالّئد  ة دةمر لثالثد  أو  دة  أشد ر أو أاثدرت  وا 
ذا أع نددت  ف ددي  ددُةَلاَرب إ ددرا ئ ًئا وأمئراًئددا إذا لددم ةع ددن الةزام ددا واددل وزئددر فئ ددا بشددروط ال جندد  الرباعّئدد ت وا 

" أو بعض األصوات فئ ا ذلكت ع خ اعةبار أن هذص اللاوم  لاوم  ااداءات ذلك ئمان أن ةرفض "لماس
انةقالئدد  ولددئس لدددئ ا برنددامج  ئا ددي أو أن برنامج ددا هددو وثئقدد  الوفدداق الددوطني أو أن ال ئا دد  لئ ددت مددن 

نما من صاللّئ  المنظم .  ارةصاص ال  ط  وا 
ذا ائةربدددت لاومددد  الوفددداق الدددوطني مدددن الم دددف األمندددي فدن دددا  ةصددد طدم بجبدددل ها دددل مدددن الةعقئدددداتت لدددذا وا 

 ةاضل ع خ األرجح ةنائذ ا،ةااق الذي أبرم بئن "فةح" و"لماس" ع خ ةاجئ ده إلدخ مدا بعدد ا،نةرابداتت مدا 
ئعني أن األمر الوائع لالًئا  ئبقخ م ةمًرا طدوال الاةدرة ا،نةقالّئد  المرشدل  ألن ةطدولت ومدا ئجعدل اللاومد  

 ام و، ةقوم بدن ا ه.الوفائّئ  لاوم  ةدئر ا،نق 
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ذا ائةرةدددب لاومددد  الوفددداق الدددوطني مدددن م دددف ةولئدددد الدددوزارات والمؤ  ددداتت ومدددا ئعنئددده ذلدددك مدددن عدددودة  وا 
الماصولئن والم ةناائن من الموظائن إلخ العمل؛ ف ئاةح ذلك أبواب ج نمت فمن  ئاون مدئر المدر د  أو 

اللاومدد  فددي رام اف أو المعددئن مددن لاومدد   الم ةشدداخ أو الدددا رةت الموظددف الددذي اددان م ددةناًاا بقددرار مددن
"لماس"ت لذا  ئةجدد ا،ةااق الشاوي الذي لم ئةم ةاائدص ةماًما لدول ةاجئدل م دف ةولئدد المؤ  دات إلدخ مدا 
بعددد ا،نةرابدداتت أي أن اللاومدد  ا،نةقالّئدد   ددةاون لاومدد  طربددوش ة طددي ع ددخ وائددع ا،نق ددامت و ددةاون 

طالب  بزئادة موازنة دا لةدخ ة طدي األعبداء المةرةبد  ع دخ الولددة الشدا ّئ ت معرض  لالنق امت ألن ا  ةاون م
من دون معرف  من الذي  ئقوم بة طئ  هذص المصارئف الملةم   الجدئدةت في الوئت الذي  ئاون فئه "أبو 
مددازن" ئجمددع مددا بددئن الر ا دد  ور ا دد  اللاومدد ت إضدداف  إلددخ مناصددبه األرددرىت اددئس المالامدد  الددذي ئة قددخ 

ضدددربات مدددن الجمئدددع وئةلمدددل الم دددؤولئ  عدددن ادددل شددديءت إ، إذا وئدددع ا،رةئدددار ع دددخ أن ةبقدددخ "لمددداس" ال
ةصددرف ع ددخ موظائ ددات بئنمددا ةبقددخ اللاومدد  م ددؤول  عددن بددائي المددوظائنت وهددذا ئعنددي أننددا أمددام "م ددررة" 

 ولئس أمام لاوم  والدة.
لةطبئدق فئمدا ةدم الةوصدل إلئده مدن ما  بقت ئوضح أن أل دخ ال دئنارئوهات الملةم د  مدّر فدي ضدوء لصدر ا

 دون ةطوئرص بما ئ د الث راتت رصوًصا المضمون ال ئا ي ال ا ب عن اةااق المصالل .
هدددل مدددا  دددبق ئعندددي أن الم دددال  مئدددؤوس من دددا ةماًمدددات فدددالج ، ةعدددالجت أم أن هنددداك طرئقًدددا آردددر إذا ةدددوفرت 

 اإلرادة؟
 بمشددارا  ةمثئ ّئدد  ل ا  ددطئنئئن أئنمددا ةواجدددوات ول مددرأة هندداك طرئددق ئةمثددل بمباشددرة الا  ددطئنئئن لددواًرا شدداماًل 

والشباب والشةات؛ ب دف ا،ةااق ع خ وضع إ ةراةئجّئ  وطنّئ  جدئدة لمواج د  الةلددئات والمرداطرت ةلددد 
القوا م المشةرا  وائاّئ  الةعامل مدع المااوضدات والمقاومد ت وةضدع ال د ط  فدي ماان دا الطبئعديت بوصدا ا 

ت المنظم ت الةي ئجب أن ئجري إعادة بنا  ا بلئث ةاون فاع   وةضم الجمئع؛ ع دخ أن ةبددأ أداة من أداو 
هذص العم ّئ  بةشائل اإلطار القئادي المؤئتت الملددة صاللئةه بان ئراراةه  ئر ئاب   ل ةعطئل بما ، ئمدس 

 صاللئات ال جن  الةنائذئ  ل منظم ت اما جاء في نص اةااق القاهرة.
واضددحت ولاددن ال ددئر فئدده مةعددذرت ألن هندداك مصددالح لجماعددات ا،نق ددام الةددي نشددات هنددا  طرئددق الرددالص

وهندداك وةرعرعددت فددي ظددل ا،نق ددامت وألن هندداك  ددعي ل  ئمندد  والةاددرد واإلئصدداء وة  ئددب البددرامج الراصدد  
 والمصالح الاردّئ  والا وّئ  والاصا  ّئ  بعئًدا عن الشراا  والمصالح الوطنّئ  الع ئا.

امن في ةلرك الشعب لارض إرادةه ع خ الجمئعت وهذا ، ئاون بالةرائز ع خ المصالل  فقطت إنمدا اللل ئ
عندما ئاون هناك ما ئ ةلق الاااح والةضلئ  في  ئاق إعادة إلئاء القضّئ  الا  طئنّئ ت بمدا ئةط بده ذلدك 

عادة الصراع  عادة بناء اللرا  الوطنّئ  وا   إلخ طبئعةه األص ّئ .من إعادة ةعرئف ل مشروع الوطني وا 
ةا ئً دددا ع دددخ ما دددبقت إذا ا دددةمرت لاومددد  ة دددئئر األعمدددال بر ا ددد  فئددداض إلدددخ أجدددل  ئدددر م دددمخ رالفًدددا 
ل قددددانون األ ا دددديت أو إذا ا ددددف أبددددو مددددازن نا ددددهت أو فئدددداضت أو شرصددددّئ  م ددددةق  ت أو فةلاوّئدددد  بةشددددائل 

مراجعددد  الم دددار ال دددابق واعةمددداد اللاومددد ت أو ُشددداو ت لاومددد  وفددداق وطندددي بر ا ددد  "أبدددو مدددازن مدددن دون 
نجازاة دددا  إ دددةراةئجّئ  جدئددددةت  دددةاون ةا اة دددا أئدددل مدددن ةا اددد  ا دددةمرار الرهدددان ع دددخ المااوضدددات العبثئددد  وا 
مضمون ؛  نبقخ في دوام  ةقةل الوئت وُةَضّئع األرض واللقوق وةُقّ م الشعب ةق ئًما فدوق ةق دئمت وُةمعدن 

 في ة مئش القضّئ .
 02/4/0202، العالم واألبحاث )بدائل(المركز الفمسطيني ل
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 ا ما وراء االعتذار "إسرائيل"تركيا و 
 ماجد عّزام
ا،عةذار الذي ئّدمةه ا را ئل لةرائا عن مقةل النشطاء األةراك ع خ مةن ال ائن  مرمدرة ئبدل ثالثد  أعدوام ، 

نما ئلمدل فدي طئاةده د،، ت  ئا دئ  وا  دةراةئجئ  ةةع ّدق ةقةصر أبعادص ع خ العالئات الثنا ئ  بئن الب دئن وا 
 باألوزان واأللجام في المنطق  اما بصورة أو شال هذص األرئرة في ال نوات المقب  .

بدائددد  ، لاجددد  لعظدددئم ج دددد لةبئدددان الدددرابح والرا دددر فدددي لزمددد  أو صددداق  ا،عةدددذار لئدددث انثندددت ةدددل ابئدددب 
ج دد  ا،عةددذار عددن مقةددل مواطنئ ددا بوضددوح امددام عندداد وةصددمئم انقددرة ع ددخ شددروط ا ومطالب ددا الثالثدد  إن ل

وةقدددئم الةعوئضددات لددذوئ م أامددا الشددرط الثالددث األرئددر والمةع ددق برفددع اللصددار عددن ئطدداع  ددزة فددال بددد مددن 
 -ا،شارة الخ أنه راف الخ النصف ةقرئبًا اما ئال ال ئد عالء الرفاةي وزئر ا،ئةصاد فدي لاومد  لمداس 

ن مقةل النشطاء األةراك بئنما بات الم ف برمةه بعد لدرب  دزة ع خ ر ائ  الةداعئات واآلثار الةي نةجت ع
شددراف ا وهددو مددا  األرئددرة ضددمن ةادداهم الة د دد  بددئن ا ددرا ئل ولمدداس الددذى جددرى برعائدد  القئددادة المصددرئ  وا 
ائةنعت بده أنقدرة مدع ا،لةاداظ بلدق المرائبد  والمةابعد  فدخ  دئاق دور ةرادي ، ئقةصدر ع دخ م دف اللصدار 

نمدددا ئةعدددداص الددد خ م دددف المصدددالل  الا  دددطئنئ  امدددا بعم ئددد  او مااوضدددات الة دددوئ  بدددئن ا دددرا ئل وال ددد ط  وا 
 الا  طئنئ .

أ ددباب عدددة ةقدددف ر ددف ا،نثندداء ا، دددرا ئ ي أمددام المطالددب الةرائددد  ئدداةخ ع ددخ رأ ددد ا العزلدد  الرانقدد  الةدددخ 
بازمددات لاضددر  ةعئشدد ا ةددل أبئددب وافةقادهددا الددخ ل ئددف ةرددوض معدده لددوارات ذات طددابع ا ددةراةئجي ةةع ددق

ا دطول  - ٜٕٓٓ -وم ةقبل المنطق  امدا ادان اللدال مدع ط دران ئبدل الثدورة وأنقدرة نا د ا ئبدل لدرب  دزة 
 .ٕٔٔٓاللرئ  والقاهرة ئبل ثورة ئنائر 

جمداع األج دزة ا، دةربارئ  ا، درا ئ ئ   الثورة ال ورئ  وا،ن ئار البطيء الةددرئجي ولادن المةواصدل ل نظدام وا 
م آل األا دددد بدددات م دددال  وئدددت فقدددط دفعدددت مجةمعددد  اللاومددد  ا، دددرا ئ ئ  الدددخ ال دددعي ع دددخ أن  دددقوط نظدددا

، ةعادة العالئات مع انقرة باي ثمن في ظل ا،ئةناع الةدام أن ةرائدا  دةاون الالعدب الدر ئس ع دخ ال دال  
لةمددال ال ددورئ  فددي مرل دد  مددا بعددد ا، ددد وأن ثمدد  أرطددارًا عدئدددة ئددد ةواج  ددا ةددل أبئددب أن فددي مددا ئةع ددق با

ةدفق آ،ف الالج ئن ال ورئئن أو بةلول هضدب  الجدو،ن الدخ جب د  ع دارئ  وأمنئد   دارن  امدا هدو اللدال 
مع  زة و ئناء أو لةخ ةلول  ورئ  نا  ا الخ دول  فاش   ما ئةرك آثارًا  د بئ  ع دخ مجمدل المنطقد  وبمدا 

فدن ددا  -ادة الم ددةقب ئ  ل ددورئ  أن ةددل أبئددب عجددزت عددن إئامدد  ئنددوات ماةولدد  مددع المعارضدد  ال ددورئ  القئدد
بلاج  إلخ طرف ما ع خ ةواصل ئدوي مدع ة دك المعارضد  وئدادر ع دخ الةداثئر ع دخ مجرئدات األلدداث فدي 

  ورئ  فخ مرل   ما بعد األ د.
في  ئاق عربي وائ ئمي عام وبعد مئدان الةلرئر المةنقل من دول  إلخ أررى رأت ةل أبئب بام عئن ا لدئس 

نمدا ةلدّول ةرائدا الدخ ،عدب إئ ئمدي ر دئس ع مدًا أن ة دك ال دئرورة فقط الةطورات ال عاصا  فخ ة دك الب ددان وا 
بدددأت لةددخ ئبددل انددد،ع الثددورات العربئدد  وبددات الةدداثئر الةراددخ ج ئددًا و، ئماددن اناددارص بئنمددا عجددزت ا ددرا ئل 

إئامدد  عالئددات أئضددًا عددن عقددد صددالت را ددر  مددع األنظمدد  العربئدد  الجدئدددة ناهئددك عددن الئدداس مددن إماانئدد  
 ئا ئ  ائةصادئ  أو امنئ  مع دا بعددما ماةدت فادرة الةطبئدع وباةدت مدن الماضدي ودفندت عم ئدًا مدع األنظمد  
ال ائط  في مئدان بل مئادئن الةلرئر الةي امةدت ع خ طول الوطن العربي وعرضه وةامل ةدل أبئدب اآلن 

 ري في العالم العربي الجدئد.أن ةعوض ا العالئات مع أنقرة عن ذلك وة اعدها ع خ ف م ما ئج
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الددخ ذلددك وفددي ال ددئاق ا، ددرا ئ ي الدددار ي ، بددد مددن ا،شددارة الددخ أمددر أ ا ددي ، ئماددن إ االدده عنددد ئددراءة 
 -ا،عةذار ا، را ئ ي لةرائا وئمةثل بةائئد وزارة الدفاع ر ا   األراان اما األج زة األمنئد  الر ئ دئ  الثالثد  

دئم ا،عةددذار لةددخ ئبددل انددد،ع الثددورات العربئدد  مددن أجددل ا ددةعادة العالئددات لةقدد -امددان المو دداد والشدداباك 
ا،منئ  الع ارئ  مع دول  را ر  وم م  الةي ،  نخ لدول  ص ئرة في ملئط معاٍد مثل ا را ئل عن ا وفقًا 
لعقئدددة بددن  ورئددون الشدد ئرة  ئددر أن هددذا الموئددف اصددطدم بثقددل  ئا ددي صدد ئر لددوزئر اللددرب المنصددرف 

باراك مقابدل ثقدل  ئا دي ابئدر لدوزئر الرارجئد  المنصدرف أفئ ددور لئبرمدان6 بئنمدا ة ئدر األمدر جدذرئًا  إئ ود
فددي اللاومدد  الجدئدددة لئددث ئؤئددد الصددقر األمنددي ال ئاددودي موشددي ئع ددون ا ددةعادة العالئددات مددع انقددرة لةددخ 

ئد لزب الم ةقبل لالعةذار بثمن ا،عةذار والةعوئض بئنما ةضاءل الثقل ال ئا ي ل ئبرمان ولزبه مقابل ةائ
وائةناع زعئمه ئ ئر لئبئد بضرورة الة د   مدع أنقدرة ضدمن مراعداة أو الة داوق مدع ال ئا د  األمئرائد  العامد  

 في المنطق ..
وفددي ال ددئاق األمئراددي ، بددد مددن ا،شددارة الددخ مبال دد  مددا فددي ةقدددئر دور واشددنطن فددي ا،عةددذار ا، ددرا ئ ي 

ئدد  ذلددك ئماددن ا،شددارة الددخ ان الم ددعخ ا،مئراددي صددادف أ ا ددًا هددوى عنددد لواشددنطن ومددن دون ا اددال اهم
ر ئس الوزراء واراان لاومةه ال ئا ئئن ا،منئئن واألهم انه جاء في  ئاق الضعف ال ئا دي لنةنئداهو بعدد 
ا،نةرابددات وةب ددور مددا ئشددبه ا،جمدداع ال ئا ددي واللزبددي ع ددخ صددعوب  ولةددخ ا ددةلال  مواج دد  الةلدددئات 

الةي ةواج  ا ةل أبئب في ظل جااء مدع واشدنطن وئطئعد  مدع الددى الددول الم مد  والمرازئد  فدي العاصا  
 المنطق  مثل ةرائا.

في ال ئاق ا،مئراي ائضًا جاء العمل ع خ ةرطئب ا،جواء بدئن انقدرة وةدل ابئدب فدي  دئاق ةصدور أمئرادي 
اصددا  الةددي شدد دة ا المنطقدد  بعددد عددام لددم ةاةمددل ةااصددئ ه بعددد ئ لددظ ة د دد  وا ددع  لمواج دد  الةطددورات الع

الثورات العربئ  ة  ل من ج   أررى ج ود ا دة ناف عم ئد  الة دوئ  بدئن ال د ط  الا  دطئنئ  وا درا ئل امدا 
بعددد لددرب  ددزة األرئددرة والعمددل ع ددخ لددل الرددالف  -ضددمان  ددرئان ةادداهم الة د دد  بددئن لمدداس وا ددرا ئل 
الةااهم والةوافق مع ط دران ادان ومدا زال الرئدار األمثدل النووي مع إئران ضمن أجواء هاد   ع مًا أن رئار 

 ،وباما وأراان ادارةه الجدئدة ال ئا ئ  وا،منئ  ةلدئدًا الوزئرئن جون ائري وةشاك ها ل.
اما ةرائا فقد وافقت ع خ لزم  أو ةااهم ا،عةدذار اون دا ة داوئت او ،م دت معظدم شدروط ا ومطالب دا ان 

ةعوئض والعمل من اجل رفع اللصار عن ئطاع  زة وا،هم ان ا،عةدذار اظ در في ما ئةع ق با،عةذار وال
ع و ئام  ةرائا ووزن ا ا،ئ ئميت ما اجبر ةل ابئب ع خ ا،نثناء امام ا وعوضدًا عدن ذلدك ة دعخ انقدرة بجدد 
الددخ مضدداعا  لضددورها وةاثئرهددا رصوصددًا فددي مددا ئةع ددق بالقضددئ  الا  ددطئنئ  وهددي ةبدددو مقةنعدد  ان مددن 

ب  بماان الةاثئر ا،ئجابي في ما ئرص الةرائف من معاناة الا  دطئنئئن فدي  دزة والضدا  او العمدل الصعو 
من اجل ةلقئق المصالل  الا  طئنئ  ولةخ دفع عم ئ  الة وئ  وفق الشدرعئ  الدولئد  واللدد ا،دندخ المةادق 

بدئن موئا دا مدن أفعدال وةصدرفات ع ئه ف  طئنئًا وعربئًا في ظل القطئع  مع ا را ئل ع مًا ان ا مئزت دا مدًا 
اللاومات ا، را  ئ  وموئا ا من الدول  العبرئ  نا ه وهدي ، ةةنادر ل دا ولادن ضدمن المواثئدق والمعاهددات 
والشددرعئ  الدولئدد  وهددو مددا ةج ددخ بوضددوح مددن رددالل  ددعئ ا ل و دداط  بددئن دمشددق وةددل أبئددب ئبددل أن ةشددعر 

ارةادداب المجددازر والجددرا م عبددر ا ددةردام  ئددر و  - ٕٛٓٓ -بال دددر مددع شددن عدددوان الرصدداص المصددبوب 
 مةنا ب ل قوة بلق الشعب الا  طئني ا،عزل في ئطاع  زة.

عمومًا أظ ر ةااهم ا،عةذار بابعادص الثنا ئ  وا،ئ ئمئ  عزل  الدول  العبرئ  وعجزها عن الةاثئر فخ مجرئات 
نادوذ انقدرة ا،ئ ئمدي بدر م مدن اعةمادهدا ع دخ األلداث ر م القوة الع ارئ  ال ا    الةدي ةمة ا دا وةزائدد ثقدل و 
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القددوة الناعمدد  اضدداف  الددخ صددالة ا الةارئرئدد  الثقافئدد  الاارئدد  وا،ئةصددادئ  بدددول المنطقدد  وشددعوب ا وفددي اددل 
األلوال بات واضلًا أن ةرائا  ةةةلول إلخ القوة ا،ئ ئمئ  الر ئ ئ  في ال نوات القادم  الدخ أن ة دةائق أو 

ول الربئددددع العربددددي عافئة ددددا وئوة ددددا مددددع ا،نةبدددداص الددددخ أن مددددا لطمةدددده أنظمدددد  الع ددددار بددددا،لرى ة ددددةعئد د
 ا، ةبدادئ  رالل عقود ، ئعاد بناؤص رالل ش ور و، لةخ  نوات ئ ئ  .

 02/4/0202، المستقبل، بيروت
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