
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 مود السحاب"ا: "حجارة سجيؿ" بمواجية "ع"القساـ"

 "إسرائيؿ" تبدأ "عامود السحاب": نتنياىو ييّدد بتوسيع العدواف.. وباراؾ يحّدد أربعة أىداؼ
 وعمليات اختطاؼ في المخيمات الفلسطينية بسوريا تسعة فلسطينييفتشياد اس

  مرسي يصدر قرار بسحب السفير المصري مف "إسرائيؿ"

  غزةالعدواف على مجلس األمف ينيي اجتماعو دوف إجراء بشأف 

 "إسػػرائيؿ" تاتػػاؿ قائػػد اتائػػب القسػػاـ
وتعلػػف الحػػرب علػػى غػػزة.. والاتائػػب 

فػػػت  عػػػد بػػػػ "وتتو  تقصػػػؼ تػػػؿ أبيػػػب
 "على االحتالؿ بواب جينـأ
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 52 :ااتيرااري
*** 

 
فػت  وتتوعػد بػػ " وتعلػف الحػرب علػى غػزة.. والاتائػب تقصػؼ تػؿ أبيػب "إسرائيؿ" تاتاؿ قائػد اتائػب القسػاـ 5

 "عؿ االحتالؿ بواب جينـأ
، «كلالػػب اللسػػاـ»إسػػراليؿ اغلالػػت  الػػب اللالػػد ال ػػاـ لػػػ ، أف غػػزةمػػف  ،55/55/1051، الحيػػاة، لنػػدف ذكػػرت

طملت طالرة حربية اسراليمية صاروخًا بالجاه سيارة أحمد الج بري ع دما أ، «حماس»الذراع ال سكرية لحركة 
مد يػػة كػػاف يسػػللماا ومرافلػػل محمػػد الامػػص وسػػط مدي ػػة غػػزة عصػػر أمػػس. ولػػـ لمػػض د ػػالؽ عمػػى اللصػػؼ 

 اغلياؿ الج بري، وسط لوعد فمسطي ي بالثأر لل.« حماس»حلى أكد كؿ مف اسراليؿ و
ية سمسػمة مػف الرػارات عمػى موا ػر ملفر ػة فػي  طػاع غػزة فػي اعلػاب عمميػة كما ش ت طػالرات حربيػة اسػراليم

االغليػػػاؿ. وفيمػػػا رف ػػػت الشػػػرطة االسػػػراليمية مسػػػلو  اللأهػػػب واالسػػػل فار لحسػػػبًا للصػػػ يد فمسػػػطي ي، أعم ػػػت 
فصالؿ الملاومة الفمسطي ية اطالؽ عدد مف الصواريخ عمى بمػدات اسػراليمية ملاخمػة لملطػاع فػي مػا اعلبرلػل 

 أوليًا عمى ال دواف االسراليمي. رداً 
 «.يفلح أبواب جا ـ عمى االحلالؿ»أف اغليالل « كلالب اللساـ» وأكدت

االحػلالؿ سػي دـ عمػى المحظػة اللػي فكػر باػا »عمى لساف ال اطؽ باسماا فوزي برهـو بػأف « حماس»وهددت 
كمػػا هػػدد «. الؿ ثم ػػل غاليػػاً بمثابػػة إعػػالف حػػرب وسػػيدفر االحػػل»اللػػي وصػػفاا بأ اػػا « بارلكػػاب هػػذه الجريمػػة

عضو المكلب السياسي لمحركة خميؿ الحية في حديث مر صحافييف أماـ مسلشفى الشفاء حيث  لػؿ جثمػاف 
و ػػػػاؿ عضػػػػو المكلػػػػب السياسػػػػي فػػػػي «. ردود اللسػػػػاـ سػػػػلر ، ويجػػػػب أف ال يلحػػػػدث ع اػػػػا»الج بػػػػري، بػػػػأف 

 ارهػػػا فػػػي مواجاػػػة االحػػػلالؿ  هػػػذه الجريمػػػة لػػػف لضػػػ ؼ الملاومػػػة ولػػػف لخمػػػد»عػػػزت الرشػػػؽ اف « حمػػػاس»
 «.اسلاداؼ  يادات الملاومة والاجوـ عمى غزة سيكمؼ  لا ياهو مسللبمل السياسي»واعلبر اف «. اإلسراليمي

بػػالرد عمػػى اغليػػاؿ الج بػػري وعمػػى اعػػالف الحػػرب عمػػى الشػػ ب « الجاػػاد االسػػالمي»بػػدورها، لوعػػدت حركػػة 
اف « سػرايا اللػدس»بالمسلو   فسل. و اؿ ج احاػا ال سػكري  الفمسطي ي،  المة ا اا سلل امؿ مر هذا اإلعالف
 ملالمياا لملوا االوامر بالرد عمى جرالـ االحلالؿ.

اغليػػاؿ الج بػػري يؤكػػد خطيلػػة اللادلػػة مػػر االحػػلالؿ الػػذي »أف « الجباػػة الشػػ بية للحريػػر فمسػػطيف»و الػػت 
الػرد »باػا واذذرع ال سػكرية الملاومػة لػػ ودعػت كلال«. اسلثمر هذه االجواء الغلياؿ  ادة الملاومة فػي اللطػاع

 «.بلوة عمى ال دواف االسراليمي عمى ش ب ا و ادلل
 الػػػت فػػػي بيػػػاف عسػػػكري  شػػػرلل عمػػػى اللسػػػاـ،  كلالػػػبأف ، 55/55/1051، فلسػػػطيف أوف اليػػػف وأضػػػافت

ضػر حػدًا مو  اا: "للد أ دـ ال دو الصايو ي الجباف عصر اذرب ػاء عمػى جريمػة  كػراء، وحفػر  بػره بيػده، وو 
 ذي أمػػػؿ بالاػػػدوء واالسػػػللرار لمكيػػػاف الصػػػايو ي، ووضػػػر  فسػػػل عمػػػى فوهػػػة البركػػػاف وفػػػي ماػػػب ال اصػػػفة".
وأضافت "إّف اغلياؿ اللالد الكبير أحمد الج بري )أبو محمػد  رلػيس أركػاف الملاومػة فػي فمسػطيف وأبػرز  ػادة 

ي عالمػٌة عمػى ا لػراب أجػؿ هػذا الكيػاف كلالب الشايد عز الػديف اللسػاـ مػا هػو إال بدايػة لحػرب اللحريػر، وهػ
 المسخ الذي ي حدر إلى هاوية الزواؿ واالضمحالؿ..".

وخلمت الكلالب بيا اا  المػة: "إّف كلالػب الشػايد عػز الػديف اللسػاـ إذ لػزؼ إلػى شػ ب ا وأمل ػا  الػدها المجاهػد 
د، فاللالد يخمفػل ألػؼ  الػد، أمػا أحمد الج بري للؤكد بأ اا اليـو أكثر  وة وأشد عزيمة عمى مواصمة درب اللال
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ال دو المجـر الذي بدأ هذه الم ركة بالردر وال دواف ليس أمامل سو  أف ي لظر هو وج وده ومرلصبيل بفارغ 
 .الصبر الضربات اللادمة واذياـ السوداء اللي أعّدلاا لاـ كلالب اللساـ

 المحلمػػة، بصػػاروخ محمػػي الصػػ ر. كلالػػب مسػػؤوليلاا عػػف  صػػؼ مدي ػػة "لػػؿ أبيػػب" وسػػط فمسػػطيفالأعم ػػت و 
ولػـ  و الت في بياف صحفي إ اا  صفت مدي ة "لؿ أبيب" بصاروخ محمػي الصػ ر، ماػددًة أف "اللػادـ أعظػـ".
 يرد أي ل ليب إسراليمي عمى  صؼ المدي ة الذي ي لبر ذوؿ مرة م ذ بدء الصراع الفمسطي ي اإلسراليمي.

فجر اليـو الخميس، في غػارة إسػراليمية عمػى محافظػة خػا يو س  كلالبالد ثالثة ملاوميف مف ااسلشاوأعم ت 
، فيمػػا وصػػؿ 55ج ػػوب اللطػػاع، ليرلفػػر بػػذلؾ عػػدد شػػاداء ال ػػدواف اإلسػػراليمي، الملواصػػؿ لميػػوـ الثػػا ي إلػػى 

و ػػػاؿ مصػػػادر محميػػػة لػػػػ"فمسطيف اوف اليػػػف"، إف  بيػػػ اـ  سػػػاء وأطفػػػاؿ. 500عػػػدد المصػػػابيف إلػػػى أكثػػػر مػػػف 
 سمح وهشاـ الرمباف ووالؿ الرمباف مف كلالب اللساـ.الشاداء هـ حابس م

كػـ شػػرؽ  00أعم ػت كلالػب اللسػاـ مسػاء اذرب ػاء، عػف  صػؼ مدي ػة بلػر السػبر المحلمػة )مػف جاػة أخػر ، 
و الت وسالؿ إعالـ إف أحد الصواريخ سػلط عمػى  غزة  ب شرات الصواريخ، وذلؾ ردًا عمى اغلياؿ الج بري.

 صػػػاروًخا عمػػػى بلػػػر السػػػبر و ليفػػػوت وأوفكػػػػيـ. 51اللبػػػة الحديديػػػة اعلرضػػػت  مجمػػػر لجػػػاري بالمدي ػػػة، وأف
اللاب ػػػػة لشػػػػ بة االسػػػػلخبارات ال سػػػػكرية اإلسػػػػراليمية "أمػػػػاف" ب ػػػػدة  4100و صػػػػفت الكلالػػػػب  اعػػػػدة الل صػػػػت 

، ومثماـ عمى مو ر إس اد 503صواريخ مف طراز  2كما  صفت كلالب اللساـ مو ر كفار س د ب صواريخ.
 صوفا.
ت سػػػرايا اللػػػدس الج ػػػاح ال سػػػكري لحركػػػة الجاػػػاد اإلسػػػالمي عػػػف  صػػػؼ بلػػػر السػػػبر بصػػػاروخي جػػػراد وأعم ػػػ

 .503وال يف الثالثة بصاروخي 
أوحػػػت بػػػأف ، الضػػػربات اذوليػػػة، إلػػػى أف حممػػػي موسػػػىعػػػف  ، 55/55/1051، السػػػفير، بيػػػروت وأشػػػارت

ج ػدي جم ػاد شػاليت واالحلفػاظ بػل إسراليؿ لصفي مف جاة حسابًا  ديمًا مر مػف سػبؽ وأذا وهػا ماا ػة أسػر ال
ذعػػواـ. ومػػف جاػػة ثا يػػة، خالفػػت الضػػربة االعللػػاد الػػذي سػػاد فػػي اليػػوميف اذخيػػريف بلػػردد إسػػراليؿ إزاء غػػزة 

 والشرؾ الذي يمكف أف للر فيل.
وألى اغلياؿ الشايد الج بري غداة للارير  شرلاا وسالؿ اإلعالـ اإلسػراليمية بشػأف اسػلل اؼ االغليػاالت ضػد 

يادات الملاومة الفمسطي ية في غزة. والج بػري هػو أعمػى مسػؤوؿ فػي حركػة حمػاس يػلـ اغليالػل م ػذ الحػرب  
 .1005وبداية ال اـ  1004اإلسراليمية اذخيرة عمى غزة في  ااية ال اـ 

«  عمػػود السػػحاب)»إلػػى أف مجػػرد اإلعػػالف عػػف اسػػـ لم مميػػة  ،«هػػترلس»وأشػػار الم مػػؽ ال سػػكري لصػػحيفة 
أف اللصػػ يد اإلسػػراليمي لػػيس عمميػػة موضػػ ية، موضػػحًا أف ال مميػػة ال سػػكرية هػػي بدايػػة اللصػػة يشػػاد عمػػى 

 وليست  اايلاا.
 ػد شػاركا فػي مػا يمكػف اعلبػاره  ،وكاف رلػيس الحكومػة اإلسػراليمية ب يػاميف  ل يػاهو ووزيػر دفاعػل إياػود بػاراؾ

 ػػل إذا لو فػػت  يػػراف غػػزة فسػػوؼ للو ػػؼ عمميػػة لضػػميؿ واسػػ ة، فلػػد أطملػػا إشػػارات بأ امػػا يريػػداف اللادلػػة وأ
 ال يراف اإلسراليمية.

وأشػػارت وسػػالؿ اإلعػػالـ اإلسػػراليمية إلػػى أف اسػػلاداؼ الشػػايد الج بػػري كػػاف عمػػاًل مشػػلركًا مػػف جاػػاز اذمػػف 
والجيش اإلسراليمي. وأوضحت أف االغلياؿ أطمؽ إشارة البدء لسمسمة غارات جوية موازية «  الشاباؾ)»ال اـ 

 اللطاع لـ فياا لدمير مخازف صواريخ ب يدة المد . في أرجاء
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«. عمػود السػحاب»وأشارت إلى أف رليس اذركاف الج راؿ ب ي غا لس، الذي يلود ال ممية، أطمؽ عمياا اسـ 
و لمت عف  ادة عسكرييف آخريف  ولاـ إف  ادة آخريف كبار في الملاومة في غزة هػـ فػي  المػة االسػلاداؼ. 

 يوراـ كوهيف هو مف أشرؼ عمى الجا ب االسلخباري في ال ممية.« اؾالشاب»كما أف رليس 
و ػػاؿ الملحػػدث اإلسػػراليمي إف الضػػربات الجويػػة اذولػػى دمػػرت حػػوالي عشػػريف مو  ػػًا لحػػت أرضػػي إلطػػالؽ 

« فجػر»صواريخ ملوسطة المد  لحركلي حماس والجااد اإلسالمي. والحديث يدور عػف صػواريخ مػف طػراز 
كيمػوملرًا اللػػادرة مػف غػػزة عمػى ضػرب محػػيط لػؿ أبيػب. غيػػر أف الملحػدث أ ػػر  31مػداها  اإليرا يػة اللػي يبمػػ 

 بأ ل ليس م روفًا حلى اآلف مد  لضرر مثؿ هذه اللدرة لد  الفمسطي ييف.
ول اػػػدت الملاومػػػة الفمسػػػطي ية بػػػالرد عمػػػى ال ػػػدواف، إذ اعلبػػػرت كلالػػػب الشػػػايد عػػػز الػػػديف اللسػػػاـ، الج ػػػاح 

، فيمػا حػذرت حركػة الجاػاد «االحػلالؿ فػلح عمػى  فسػل أبػواب جاػ ـ»فػي بيػاف، أف ال سكري لحركة حماس، 
 «.إسراليؿ أعم ت الحرب عمى غزة وسللحمؿ مسؤولية هذا اللص يد ولداعيالل»اإلسالمي مف أف 

 
 غزة العدواف على  للجامعة العربية بشأف طارئاً طلب اجتماعًا عباس ي 1

الػػرليس الفمسػػطي ي محمػػود عبػػاس أبػػو ، فلحػػي اللػػاهرة مػػف دمػػرا، عػػف 55/5/1051، الدوحػػةالشػػرؽ، ذكػػرت 
مػػػازف طالػػػب، مسػػػاء اليػػػـو اذرب ػػػاء، الجام ػػػة الػػػدوؿ ال ربيػػػة ب لػػػد اجلمػػػاع طػػػارئ عمػػػى مسػػػلو  الم ػػػدوبيف 

 الدالميف، لبحث اللص يد اإلسراليمي الخطير وال دواف الوحشي عمى  طاع غزة.
سػرية بيػرف "ال ػدواف اإلسػراليمي عمػى  طػاع غػزة، محػذرًا مػف وداف عباس، الملواجد حاليػًا فػي ال اصػمة السوي

خطػػػورة هػػػذا اللصػػػ يد اإلسػػػراليمي، مطالبػػػًا بو ػػػؼ ال ػػػدواف فػػػورا، إل لػػػاذ أب ػػػاء شػػػ ب ا فػػػي اللطػػػاع مػػػف ويػػػالت 
 الحرب.

وأعمػف سػفير فمسػطيف فػي مصػر وم ػدوباا الػدالـ لػػد  الجام ػة ال ربيػة بركػات الفػرا  فػي لصػريحات صػػحفية 
لػػػد اجلمػػػاع  طػػػارئ وعاجػػػؿ لمجمػػػس الجام ػػػة ال ربيػػػة عمػػػى مسػػػلو  الم ػػػدوبيف الػػػدالميف، وذلػػػؾ أ ػػػل طمػػػب ع

 لم ا شة ال دواف اإلسراليمي عمى  طاع غزة ولداعيات هذا ال دواف.
و ػػاؿ الفػػرا مسػػاء اليػػـو إ ػػل ب ػػاء عمػػى ل ميمػػات الػػرليس الفمسػػطي ي محمػػود عبػػاس لػػـ االلصػػاؿ بػػاذميف ال ػػاـ 

 كلور  بيؿ ال ربي، ل لد هذا االجلماع.لمجام ة ال ربية الد
طمػػب مػػف اذمػػيف ال ػػاـ لجام ػػة  عبػػاس، أف بيػػرف مػػف "وفػػا" ، عػػف55/55/1051األيػػاـ، راـ اهلل، وأضػػافت 

الػػدوؿ ال ربيػػة  بيػػؿ ال ربػػي، "علػػد اجلمػػاع طػػارئ لمجمػػس الجام ػػة ال ربيػػة عمػػى مسػػلو  الم ػػدوبيف الػػدالميف، 
 ل دواف الوحشي عمى أب اء ش ب ا في  طاع غزة".لبحث اللص يد اإلسراليمي الخطير وا

كما هالؼ الرليس عباس، مساء امس،  ظيره المصري محمد مرسي، وطالبل ببذؿ كؿ الجاود لو ؼ ال دواف 
 اإلسراليمي عمى  طاع غزة.

 وشكر الرليس  ظيره المصري عمى الجاود اللي لبذلاا مصر لدعـ ش ب ا في أحمؾ الظروؼ.
 
 

 طارئة لوقؼ العدواف على غزة عربيةقمة ىنية يدعو لعقد  3
طالػب رلػػيس الحكومػػة الفمسػطي ية اسػػماعيؿ ه يػػة ب لػػد  مػة عربيػػة عاجمػػة لملصػدي لم ػػدواف اإلسػػراليمي عمػػى 

وطالػػػب ه يػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي مللضػػػب، مصػػػر بػػػالل بير عػػػف روح الشػػػ ب المصػػػري والثػػػورة   طػػػاع غػػػزة.
ودعػا الشػ ب الفمسػطي ي "لمو ػوؼ  بربرية و صرة غزة وأهماػا".والرلاسة المصرية الجديدة "لكبح هذه الاجمة ال
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صػػػًفا واحػػػًدا وملالحًمػػػا فػػػي كافػػػة أمػػػاكف لواجػػػده فػػػي وجػػػل هػػػذا ال ػػػدواف حلػػػى  ػػػرده عػػػف شػػػ ب ا وعػػػف  طاع ػػػا 
و  ػػى بيػػاف  وشػػدد رلػػيس الػػوزراء أف ال خػػوؼ عمػػى شػػ ب ا وملاومل ػػا أمػػاـ هػػذه الاجمػػة الشرسػػة. الصػػامد".

 سكري في كلالب اللساـ الشايد أحمد الج بري.الحكومة الليادي ال 
 54/55/1051، فلسطيف أوف اليف

 
 على قطاع غزة  تخاذ موقؼ بشأف العدواف اسإسرائيلياألمف ال  مجلسالسلطة تدعو  4

حثت السمطة الوط ية الفمسطي ية مجمس اذمف : وكاالت –حسف دوحاف  -الحياة الجديدة  -عواصـ  -غزة 
ؼ بشأف ال دواف اإلسراليمي، و الت في رسالة إلى المجمس إ ل ي د مف  بيػؿ اذعمػاؿ الدولي عمى الخاذ مو 

اإلجراميػػػػة غيػػػػر المشػػػػروعة. و ػػػػاؿ ريػػػػاض م صػػػػور المب ػػػػوث الفمسػػػػطي ي لػػػػد  اذمػػػػـ الملحػػػػدة إف اللصػػػػ يد 
اإلسػػػراليمي المسػػػلمر يلطمػػػب اهلمػػػاـ المجلمػػػر الػػػدولي بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مجمػػػس اذمػػػف باػػػدؼ لج ػػػب المزيػػػد مػػػف 

دهور في الوضر وزعزعة االسللرار عمى اذرض و يػاـ إسػراليؿ بكذكػاء  ػار دورة جديػدة مامكػة مػف ال  ػؼ الل
را ة الدماء.  وا 

واضػػاؼ م صػػور فػػي رسػػالة إلػػى السػػفير الا ػػدي هارديػػب سػػي   بػػوري رلػػيس المجمػػس هػػذا الشػػار إ ػػل ي برػػي 
مسػطي ي الػذي يػرزح لحػت احلاللاػا بمػا لوجيل رسالة مباشرة إلسراليؿ لو ؼ حمملاا ال سكرية ضد الش ب الف

 في ذلؾ و ؼ الللؿ خارج  طاؽ اللضاء. 
 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 فلسطينية وليست ايانا منفصال عربيةىنية: غزة  5

اعلبػػر إسػػماعيؿ ه يػػة رلػػيس وزراء الحكومػػة الملالػػة اللػػي لػػديرها حركػػة حمػػاس فػػي غػػزة أف االحػػلالؿ : غػػزة
ي مػا يفكػر بشػف أي عػدواف عمػى  طػاع غػزة فك ػل يخشػى صػمود الملاومػة الفمسػطي ية واللحػوالت اإلسراليمي ح

 اللي طرأت عمى الدوؿ المجاورة علب الربير ال ربي.
وشدد ه ية في كممة أللاها خالؿ مؤلمر الصيادلة ال رب لمدعـ الدوالي للطاع غزة الذي علد أمػس بمشػاركة 

د مف الدوؿ ال ربية م اا اذردف ومصر والمررب وليبيا عمى ارلباط غزة ممثميف عف  لابات الصيادلة في عد
 بفمسطيف اللاريخية.

و ػػاؿ "غػػزة ليسػػت كمػػا يريػػد أف يصػػورها الػػب ض أ اػػا لسػػ ى ذف لكػػوف كيا ػػا م فصػػال، وأ اػػا لريػػد أف لملػػي 
ت وجاػػة  فسػػاا فػػي حجػػر مصػػر ول سػػمخ عػػف فمسػػطي يلاا وأرضػػاا فرػػزة وجالاػػا عربيػػة إسػػالمية وليسػػت ذا

إسػػراليمية وال يمكػػف أف لل ػػاوف مػػر االحػػلالؿ بػػؿ مػػر أشػػلالاا ال ػػرب والمسػػمميف وكممػػا لللػػدـ الشػػ وب ال ربيػػة 
 خطوة  حو لحرير إرادلاا، فاي لللدـ خطوات  حو لحرير اللدس وفمسطيف".

ف لل أف وشف ه ية هجوما مبط ًا عمى الرليس محمود عباس بلولل "إف مف يسلط حؽ عودة الالجليف ال يمك
يػلكمـ باسػـ الشػ ب الفمسػطي ي فمػف ال يسػلطير أف يحػرر ال يحػػؽ لػل الل ػازؿ" وذلػؾ فػي اشػارة مػف ه يػة الػػى 

واللدس الشر ية عاصمة لاػا. هػذا  5523لصريحات عباس اللي  اؿ فياا "إف فمسطيف في  ظري هي حدود 
لى اذبد" مف دوف أف يشير عباس الى حؽ ال ودة .  هو الوضر اآلف وا 

اػػـ ه يػػة االحػػلالؿ بلجديػػد عدوا ػػل عمػػى غػػزة والمضػػي فػػي سياسػػالل اإلرهابيػػة اللػػي بالػػت م روفػػة وخبرهػػا وال
الش ب الفمسطي ي داخؿ حدود فمسطيف وخارجاا، "فكرهاب االحلالؿ عابر لمحدود حيث ضػرب  بػؿ أيػاـ فػي 
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لػػػو س واذردف الخرطػػػـو واعلػػػد  عمػػػى بمػػػد عربػػػي هػػػو املػػػداد العلداءالػػػل لم ػػػدواف ضػػػد اذمػػػة فػػػي مصػػػر و 
 ولب اف".

 55/55/1051، الاد، عّماف
 

 وسياسة االغتياالت  في غزة فياض يديف التصعيد العساري اسإسرائيلي 6
أداف رليس الوزراء د.سالـ فياض اللص يد ال سكري االسراليمي وسياسة االغليػاالت ضػد شػ ب ا فػي  :راـ اهلل

جرحى في صفوؼ المواط يف، مف بي اـ طفمة شػايدة  طاع غزة، اللي أدت إلى سلوط ال ديد مف الشاداء وال
لحاؽ المزيد مف الدمار في المملمكات والم ازؿ.  دوف الساب ة مف عمرها، وا 

لػػػزاـ  ودعػػا فيػػػاض المجلمػػػر الػػػدولي إلػػى لحمػػػؿ مسػػػؤوليالل الكاممػػػة، واللحػػػرؾ الفػػوري لو ػػػؼ هػػػذا اللصػػػ يد، وا 
 لحماية لاـ.اسراليؿ بو ؼ عدوا اا عمى أهم ا في اللطاع، ولوفير ا

وفػػي السػػياؽ ذالػػل أعطػػى رلػػيس الػػوزراء لوجياالػػل لػػوزير الصػػحة د. هػػا ي عابػػديف مػػف أجػػؿ الو ػػوؼ عمػػى 
احلياجات مسلشفيات اللطاع، وضرورة لوفير كؿ ما يمـز مف أجؿ لمكي اا مف للديـ ال الج ذب ال ا الجرحى 

 ملم يًا لاـ الشفاء.
 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 جيدة ولانيا ال تافي.. وعلييا فت  معبر رف  بشأف العدواف على غزة لاصيف: قرارات مصرا 7

إ  ػا اعلػد ا دالًمػا لحرًكػا “ اؿ إيااب الرصيف، مسػؤوؿ المكلػب االعالمػي فػي مجمػس حمػاس الل فيػذي، : غزة
دولػػة الكيػػاف  شػػ بًيا أصػػياًل مػػف المصػػرييف، ومػػا  امػػت بػػل الحكومػػة والليػػادة المصػػرية مػػف سػػحب السػػفير مػػف

 ”. الصايو ي ولاديد الرلاسة بلطر ال ال ات خطوات جيدة، لك اا ال لكفي
صػد  “عمػى   ػاة ” البمػد اليػوـ“وطالب الرصيف، خالؿ الصاؿ هالفي مر اإلعالميػة روال خرسػا، فػي بر ػام  

هذا ما   لظره مف “ الفضالية،  ياـ مصر بفلح الم ابر خاصة م بر رفح و طر ال ال ات  االًيا،  الاًل:” البمد
 ”.الثورة المصرية والش ب المصري، رغـ عمم ا بص وبة مثؿ هذه المسالؿ السياسية

مكا يال ػا ال “و اؿ:  إ  ا لػـ ولػف  طمػب مػف مصػر لحرًكػا عسػكرًيا، لك  ػا  طمػب الػدعـ الشػ بي واال لصػادي وا 
لشػ ب الفمسػطي ي، إال أف لكؼ لمواجاػة ال ػدو الصػايو ي، و ػد سػم  ا عػف جم ػة  ادمػة فػي مصػر ل صػرة ا

 ”.المو ؼ ال يحلمؿ اال لظار وكؿ د يلة يسلط شاداء فمسطي يوف جدد
 55/55/1051، واالة سما اسإخبارية 

 
  "المنفردة وغير الماتملة"لألمـ المتحدة بػ  السلطةتصؼ خطوة ذىاب حاومة ىنية  8

للػي لػديرها حركػة حمػاس فػي غػزة عػف ا ]حكومة اسماعيؿ ه يػة  أعم ت الحكومة الملالة: ػ أشرؼ الاور غزة
رفضػػاا لخطػػوة الليػػادة الفمسػػطي ية باللوجػػل لةمػػـ الملحػػدة، ووصػػفلاا بالػػػ مم فػػردة وغيػػر المكلممػػةم، فػػي الو ػػت 

مػف الشػار  15الذي كشفت فيػل إسػراليؿ عػف إطال اػا جاػدا دبموماسػيا إلفشػاؿ هػذا المسػ ى الملػرر فػي يػـو 
 حؿ السمطة الفمسطي ية.الجاري، وهددت بر اء الفاؽ أوسمو و 

و الت حكومة حماس في بياف لاػا لملػت اللػدس ال ربػي  سػخة م ػل مللػابر الحكومػة اللحركػات السياسػية اللػي 
للوـ باػا  يػادة م ظمػة اللحريػر ومػف بي اػا خطػوة الػذهاب لةمػـ الملحػدة ول لبرهػا خطػوة م فػردة غيػر مكلممػة 
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ذه الخطػػػػوة ملحمػػػػؿ ب ػػػػض المخػػػػاطر عمػػػػى الحلػػػػوؽ ورأت أف هػػػػ الدراسػػػػة ولػػػػـ للشػػػػكؿ عػػػػف إجمػػػػاع وط ػػػػيم.
 الفمسطي ية الثابلةم.

 55/55/1051، القدس العربي، لندف
 

 األمـ المتحدةبفياض يطالب برفض التيديدات اسإسرائيلية إزاء التحرؾ الفلسطيني  9
وحلو ػػل راـ اهلل: أداف رلػيس الػػوزراء د. سػػالـ فيػػاض لصػػاعد اال لااكػات االسػػراليمية ضػػد الشػػ ب الفمسػػطي ي 

الوط يػػة، مشػػيرا إلػػى أف هػػذه اال لااكػػات وخاصػػة اسػػلادافاا المػػ ظـ لموجػػود الفمسػػطي ي فػػي اللػػدس المحلمػػة، 
وفي الم ػاطؽ المسػماة "ج" سػيما فػي اذغػوار وج ػوب الخميػؿ وغيرهػا مػف الم ػاطؽ، لشػمؿ ا لاػاؾ الحػؽ فػي 

ودة فػػي أرضػػاـ بمػػا فػػي ذلػػؾ ميػػاه الحيػػاة، مػػف خػػالؿ م ػػر المػػواط يف مػػف الوصػػوؿ إلػػى مصػػادر الميػػاه الموجػػ
 الشرب، في و ت أ اا لصادر هذه المياه، ول لماا لممسلوط يف لل زيز مشروعاا االسليطا ي.

جػػػاء ذلػػػؾ خػػػالؿ اسػػػللباؿ رلػػػيس الػػػوزراء صػػػباح أمػػػس المػػػدعي ال ػػػاـ البريطػػػا ي دومي ػػػؾ جرييػػػؼ، بحضػػػور 
الػػػوزراء، حيػػػث أطم ػػػل عمػػػى لطػػػورات الل صػػػؿ البريطػػػا ي ال ػػػاـ في سػػػ ت فػػػيف، وذلػػػؾ فػػػي مكلبػػػل فػػػي رلاسػػػة 

اذوضػػػػاع فػػػػي اذرض الفمسػػػػطي ية المحلمػػػػػة، ومخػػػػاطر ام ػػػػاف اسػػػػراليؿ فػػػػػي سياسػػػػة اللوسػػػػر االسػػػػػليطا ي، 
 وا لااكالاا اذخر  المل ا ضة بصورة سافرة مر  واعد اللا وف الدولي و رارات الشرعية الدولية.

اء اللحػػرؾ الفمسػػطي ي فػػي اذمػػـ الملحػػدة، مجػػددًا وشػػدد فيػػاض عمػػى رفضػػل اللػػاطر لملاديػػدات االسػػراليمية إز 
مطالبلػػػل لممجلمػػػر الػػػدولي بضػػػرورة رفػػػض هػػػذه اللاديػػػدات وعػػػدـ اللسػػػميـ باػػػا، والخػػػاذ مػػػا يمػػػـز مػػػف خطػػػوات 
ممموسػػة لم ػػر اسػػراليؿ مػػف ل فيػػذها، وو ػػؼ جميػػر ا لااكالاػػا، وال مػػؿ الجػػاد والفاعػػؿ اللػػزاـ اسػػراليؿ باللػػا وف 

، ولمكػيف الشػ ب الفمسػطي ي مػف للريػر 5523ؿ عف كامؿ أرض ا المحلمة م ذ ال ػاـ الدولي، وبا ااء االحلال
 مصيره، وا  امة دولة فمسطيف المسللمة وعاصملاا اللدس الشر ية.

 55/55/1051، األياـ، راـ اهلل
  

 ف على غزةتطالب العرب بدعوة مجلس األمف لوقؼ العدوا منظمة التحرير 50
ل فيذيػػػة لم ظمػػػة اللحريػػػر الفمسػػػطي ية الػػػدوؿ ال ربيػػػة الشػػػليلة إلػػػى الخػػػاذ كػػػؿ دعػػػت المج ػػػة ال :وفػػػا –راـ اهلل 

اإلجراءات الضرورية لو ؼ ال دواف اإلسراليمي عمى اللطاع وردعل، بما في ذلػؾ مراج ػة ال ال ػات مػر دولػة 
يلاع أوسر أشكاؿ الدمار ب»االحلالؿ،  اذرض ذف هذه الحكومة اإلسراليمية لرمي إلى مواصمة هذه الحرب وا 

 «.الفمسطي ية، ووضر ال الـ أماـ و الر جديدة
وأكػػدت المج ػػة، فػػي بيػػاف صػػحفي، أصػػدرلل مسػػاء امػػس اذرب ػػاء، أف ال ػػدواف الػػدموي والوحشػػي الػػذي لشػػ ل 
دولة االحلالؿ عمى أب اء ش ب ا الفمسطي ي في  طاع غػزة، الػذي راح ضػحيلل ال ديػد مػف الشػاداء والجرحػى، 

أحمػػد الج بػػري، يسػػلادؼ جػػر الم طلػػة إلػػى ألػػوف صػػراع دمػػوي، « حمػػاس»حركػػة  وفػػي ملػػدملاـ الليػػادي فػػي
وخمػػػػط اذوراؽ، ولحويػػػػؿ اذ ظػػػػار عػػػػف سػػػػموكاا ال ػػػػدوا ي اليػػػػومي ضػػػػد الشػػػػ ب الفمسػػػػطي ي، وزيػػػػادة وليػػػػرة 
االسػػليطاف فػػي أرض الدولػػة الفمسػػطي ية المسػػللمة، ومحاولػػة اسػػلرالؿ الػػدـ الفمسػػطي ي فػػي البػػازار اال لخػػابي 

ليمي، والذي يكشؼ مجددًا عف الطابر الدموي لمحكومة اليمي ية الراه ة، وخطر بلالاا في السػمطة، لمػا اإلسرا
 سيلرلب عمى هذا البلاء مف مخاطر ا فجار الوضر في الم طلة برملاا.

وأضػػافت، أف هػػذا ال ػػدواف الػػذي لػػديره حكومػػة اليمػػيف اإلسػػراليمي بػػاللزامف مػػر اللاديػػدات اللػػي لطملاػػا ضػػد 
ادة والش ب الفمسطي ي، في محاولة يالسة لم ر االعلراؼ بفمسػطيف دولػة مرا بػة فػي اذمػـ الملحػدة، يؤكػد اللي
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ضػػػرورة اللػػػدخؿ الػػػدولي الفػػػوري لو ػػػؼ هػػػذا ال ػػػدواف الػػػدموي عمػػػى  طػػػاع غػػػزة، مػػػف جاػػػة، واللصػػػويت عمػػػى 
حكومة خطرة و ادرة عمى عضوية فمسطيف باعلباره اسلثمارًا وحماية لمسالـ واذمف في الم طلة، في مواجاة 

 إش اؿ الم طلة ذسباب ا لخابية، فحسب.
مػػف الماػػـ أف للخػػذ المجموعػػة ال ربيػػة، كحػػد أد ػػى،  ػػرارًا بػػدعوة مجمػػس اذمػػف لملػػدخؿ ورفػػض هػػذا »و الػػت: 

فميلو ؼ فورًا ال دواف البربري عمى  طاع غزة، وليأخذ المجلمر الدولي مسػؤوليالل »، مضيفة: «ال دواف وو فل
 «.ًة لالسللرار في الم طلةحماي

 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل
  

 : متمساوف بنيج عرفات ونرفض الضاوطات والتيديدات عباسنيابة عف  صال  رأفت 55
 اؿ عضو المج ة الل فيذية لم ظمة اللحرير الفمسطي ية، صالح رأفت، إف مف يلؼ ضد حرية  : وفا –راـ اهلل 

مصير وا  امة دوللل المسللمة ال يمكف أف يلؼ إلى جا ب الش وب ال ربية وحلاا في ش ب ا وحلل في للرير ال
 الحرية.

جػػاء ذلػػؾ فػػي كممػػة أللاهػػا مسػػاء امػػس اذرب ػػاء فػػي  صػػر راـ اهلل الثلػػافي  يابػػة عػػف الػػرليس محمػػود عبػػاس، 
يف إلعػالف االسػللالؿ، لم اسبة الذكر  الس وية الثام ة السلشااد اللالػد ياسػر عرفػات والػذكر  الراب ػة وال شػر 

  بؿ اإلعالف عف ل ميؽ الف اليات بسبب ال دواف عمى غزة.
ولػػابر، اليػػـو  لػػوؿ لمػػرليس أوبامػػا أيضػػا إ ػػل إذا اسػػلمرت الواليػػات الملحػػدة عمػػى مو فاػػا الم ػػارض ال ضػػماـ 

أ اػا للػؼ دولة فمسطيف إلى عضوية هيلة اذمـ الملحدة فمف لصػدؽ الشػ وب ال ربيػة االدعػاءات اذميركيػة ب
إلػػى جا ػػب الثػػورات ال ربيػػة ومطالباػػا بالحريػػة والكرامػػة والديملراطيػػة وال دالػػةي ذف اللضػػية الفمسػػطي ية كا ػػت 

 وسلبلى اللضية اللي لجمر عمياا الش وب ال ربية.
 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 ولة الفلسطينيةمنظمة التحرير والمجلس الوطني يطلباف الدعـ لمشروع االعتراؼ بالد 51

دعػػت المج ػػة الل فيذيػػة لم ظمػػة اللحريػػر اذشػػلاء ال ػػرب واذصػػد اء فػػي ال ػػالـ إلػػى اال حيػػاز لمحػػؽ  -راـ اهلل 
 الفمسطي ي واللصويت لمصمحة مشروع اللرار بشأف االعلراؼ بفمسطيف دولًة غير عضو فػي اذمػـ الملحػدة.

ية الدولية واإل ميمية بكعالف مو فاا الصػريح ومسػا دة وطالب المجمس الوط ي الفمسطي ي، االلحادات البرلما 
الجاػػػود الفمسػػػػطي ية، كمػػػا طالػػػػب بمزيػػػد مػػػػف الػػػدعـ ال ربػػػػي واإلسػػػالمي ولحمػػػػؿ المسػػػؤولية لحمايػػػػة الخطػػػػوة 

 اللي لحاوؿ لكريس احلاللاا لفمسطيف .”اإلسراليمية“الفمسطي ية في اذمـ الملحدة، ولمواجاة اإلجراءات 
 55/55/1051، الخليج، الشارقة
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أكد عضو المج ػة الل فيذيػة لم ظمػة اللحريػر الفمسػطي ية واصػؿ أبػو يوسػؼ أهميػة :  ادية س د الديف –عماف 

كيػػة المضػػادة ل فيػػذ الػػدوؿ ال ربيػػة للػػرار دعماػػا المػػالي لمجا ػػب الفمسػػطي ي، وعػػدـ الخضػػوع لمضػػروط اذمير 
 لملراجر ع ل.
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وأضػػاؼ، لػػػ"الرد" مػػف اذراضػػي المحلمػػة، إف "المسػػا دة ال ربيػػة الماديػػة حيويػػة لػػردؼ الػػدعـ السياسػػي لللػػديـ 
 مف الشار الحالي". 15طمب االعلراؼ بفمسطيف "دولة غير عضو" في اذمـ الملحدة في 

لاهرة، وض ت آلية محددة لسبؿ ل فيذ اللػرار"، وأشار إلى أف "الجام ة ال ربية، خالؿ اجلماعاا اذخير في ال
إال أف المفصؿ الحليلي يألي "بلجسيده عمميػًا ب يػدًا عػف الضػرط اذميركػي وضػروط ب ػض الػدوؿ اذوروبيػة 

 لث ي الجا ب الفمسطي ي عف مس اه اذممي".
 55/55/1051، الاد، عّماف

 
 الداخلية بازة: سنالحؽ العمالء والخونة 54

خميػػة واذمػػف الػػوط ي فػػي الحكومػػة الفمسػػطي ية، مسػػاء االرب ػػاء، ال ػػدواف الصػػايو ي الراشػػـ دا ػػت وزارة الدا\
الملواصػػؿ ضػػد المػػد ييف واذطفػػاؿ وأب ػػاء شػػ ب ا فػػي  طػػاع غػػزة، مؤكػػده أف شػػ ب ا سيواصػػؿ مشػػوار الملاومػػة 

 والصمود واللضحية حلى لحرير ثر  فمسطيف مف د س الصااي ة الراصبي.
اف صحفي: "إف سياسة الردر الجبا ة هي ديػدف االحػلالؿ الصػايو ي اللػي يمارسػاا ضػد و الت الوزارة في بي

أب ػػاء شػػ ب ا الفمسػػطي ي فػػي محاولػػة م ػػل لم سػػؿ مػػف صػػموده ورباطػػل ، وهػػي لكشػػؼ عػػف بشػػاعة االحػػلالؿ 
 ول طش  ادلل لدماء اذطفاؿ وال ساء والمد ييف ال زؿ".

ة غػارات واسػلاداؼ  يػادات الشػ ب الفمسػطي ي عػف حػرب وأضافت: "ال دو الراصب ي مف عبر  يامػل بسمسػم
جديػػػدة يسػػػلخدماا كدعايػػػة ال لخابػػػات الكيػػػاف الصػػػايو ي، مسػػػلمرًا بػػػذلؾ مسمسػػػؿ الجػػػرالـ والمجػػػازر مػػػف  بػػػؿ 
 االحلالؿ وا لااؾ كؿ اللوا يف واذعراؼ اإل سا ية والدولية في  طاع غزة وسط صمت عربي ودولي مطبؽ.

ة سػػلالحؽ ال مػػالء ولضػػرب بيػػد مػػف حديػػد عمػػى كػػؿ مػػف لسػػوؿ لػػل  فسػػل ال بػػث وأكػػدت أف أجازلاػػا اذم يػػ
باذمف الداخمي وس الحلاـ في كؿ مكاف، كما أكدت عمى يلظػة أجازل ػا اذم يػة فػي حمايػة الجباػة الداخميػة 

 ولأميف ظار الملاومة وخدمة أب اء ش ب ا الفمسطي ي.
م يػة لمل امػؿ مػر ال ػدواف وفػؽ خطػة طػوارئ جػاهزة وطمأ ت الشػ ب الفمسػطي ي عمػى جاهزيلاػا وأجازلاػا اذ

وس واصػػؿ ال مػػؿ رغػػـ االسػػلاداؼ واالرهػػاب الصػػايو ي الملواصػػؿ لملػػرات الػػوزارة وأجازلاػػا ولػػف للخمػػى عػػف 
 خدملاـ وحمايلاـ .

و اشػػدت المػػواط يف ب ػػدـ اللجماػػر واللجمػػر فػػي م ػػاطؽ اللصػػؼ وج ػػؿ أب ػػاء شػػ ب ا للمػػة سػػالرة لالحػػلالؿ، 
فساح الم  جاؿ لطوا ـ الدفاع المد ي والطبية واإلس اؼ واذجازة اذم ية لملياـ بدورها عمى أكمؿ وجل.وا 

 54/55/1051، فلسطيف أوف اليف
 

 «بيت ايؿ»مستوطنة الى  للتنديد بالحرب األمف الفلسطيني يحوؿ دوف وصوؿ تظاىرة شبابية 55
الماضػػية، الوصػػػوؿ الػػى مسػػػلوط ة  شػػػاب مػػف الج سػػيف، الميمػػػة 000حػػػاوؿ  حػػو  - الػػؿ موسػػى   -راـ اهلل 

الملاخمة لم ازؿ مدي ة البيرة لملظاهر لضام ا مػر االهػؿ فػي  طػاع غػزة والظاػار االحلجػاج ازاء « بيت ايؿ»
ال دواف االحلاللي عمػى اللطػاع لكػف  ػوة كبيػرة مػف ع اصػر اذجاػزة اذم يػة الفمسػطي ية م  ػت خػروجاـ مػف 

 م طلة سيطرلاا.
بشػػرية مػػف أجسػػاد ع اصػػرها و شػػرت دوريػػات فػػي الم طلػػة لم ػػر لطػػور االمػػور فيمػػا وأ امػػت اذجاػػزة حػػواجز 

ساعات مف ا طال اا. فيمػا  ػاؿ  شػطاء اف  0ا فضت اللظاهرة اللي الخذت شكؿ االعلصاـ بادوء ب د  حو 
 ارب ة م اـ حاولوا ال بور ع وة ل رضوا لمضرب ودفر ع يؼ.
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 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 مود السحاب"ا: "حجارة سجيؿ" بمواجية "ع"قساـال" 56
أطملػػت كلالػػب اللسػػاـ، عمػػى ال مميػػة الجاريػػة لمثػػأر ل الػػب  الػػدها ال ػػاـ أحمػػد الج بػػري "حجػػارة : صػػفا -غػػزة

 سجيؿ"، في مواجاة عممية "عمود السحاب" اللي أعم اا االحلالؿ اذرب اء ضد  طاع غزة.
ز الديف اللساـ عف  صؼ مدي ة "لؿ الربير" المحلمة )لؿ أبيب  ، أعم ت كلالب الشايد ع5610وع د الساعة 

، ب د ساعات مف إعالف  صؼ "لػؿ 5601، وبصاروخ محمي الص ر ع د الساعة 1بصاروخ مف طراز فجر 
وأعم ػػت كلالػػب اللسػػاـ  الربيػػر" بصػػاروخ محمػػي الصػػ ر، ذوؿ مػػرة فػػي لػػاريخ الصػػراع الفمسػػطي ي اإلسػػراليمي.

صػاروخا، أصػاب واحػدا  510مسلوط ات االحلالؿ في ساعة واحدة بػأكثر مػف  صباح الخميس، عف  صؼ
 آخريف بجراح خطرة. 1مسلوط يف وأصاب  0م اا مب ى في مسلوط ة كريات مالخي، و لؿ 

 55/55/1051، واالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 غتياؿاالعيسى والعطار مف محاوالت  القساـبو مرزوؽ: نجاة قائدي أ 57
 جػػاة عػػدد  ،كشػػؼ  الػػب رلػػيس المكلػػب السياسػػي لحركػة "حمػػاس" ال لػػاب موسػػى ابػػو مػػرزوؽ :سػػماالدوحػة / 

. و اؿ ابو مرزوؽ: لـ اسلاداؼ عدد  مف اللادة الكبار في كلالب اللساـ، مف محاوالت اغلياؿ اسراليمية اليـو
اهلل لاـ السالمة وهلل الحمد  وكلب مف  ادة اللساـ م اـ اللالد الكبير مرواف عيسى واللالد الكبير رالد ال طار،

خػػذ  ػػراره السياسػػي لاػػذه الموجػػة مػػف اإلسػػلادافات، و بػػؿ  ميػػؿ أعمػػف الحػػرب عمػػى أ..ولػػف يلو ػػؼ ال ػػدو و ػػد 
ضػػاؼ عمػػى صػػفحة اللواصػػؿ "الفيسػػبوؾ":  حلسػػب ع ػػد اهلل ل ػػالى الشػػايد البطػػؿ اللالػػد الكبيػػر احمػػد أو  غػػزة.

 الج بري ب د اسبوع مف عودلل مف الح .
 54/55/1051، سما اسإخبارية واالة

 
 في الاارة التي استيدفت والده الجعبرييديعوت: اغتياؿ نجؿ  58

أعم ت  وات االحلالؿ اإلسراليمي مساء اليوـ، اذرب اء، أ اا اغلالت  جؿ  الب اللالد : عمر عطية –اللاهرة 
ة جويػػة اسػػلادفت سػػيارلاما ال ػػاـ لكلالػػب اللسػػاـ أحمػػد الج بػػري، ب ػػد  ميػػؿ مػػف إعػػالف اغليػػاؿ والػػده فػػي غػػار 

وسط  طاع غزة، دوف الكشؼ عف اسـ ابف الرجؿ الػذي كػاف المسػؤوؿ اذوؿ عػف جميػر ال مميػات ال سػكرية 
 اللي  امت باا الذراع ال سكري لحركة حماس ضد إسراليؿ خالؿ ال شر س وات اذخيرة.

 55/55/1051، الشرؽ، الدوحة
 

 دواف على غزةقوى وفعاليات وفصائؿ تديف الع :راـ اهلل 59
أدا ػػت  ػػو  وف اليػػات وفصػػالؿ ال مػػؿ الػػوط ي ال ػػدواف االسػػراليمي عمػػى  طػػاع غػػزة. واعلبػػر  :وفػػا –راـ اهلل 

 الػػب أمػػيف سػػر المج ػػة المركزيػػة لحركػػة فػػلح المػػواء جبريػػؿ الرجػػوب ال ػػدواف بدايػػة جولػػة جديػػدة ارهابػػا لمليػػادة 
لشػ ب ا الػذي أصػر اليػـو )امػس  عمػى دعمػل لليادلػل مػف الفمسطي ية لث ياا عػف اللوجػل لةمػـ الملحػدة وعلابػا 

 خالؿ المسيرات الحاشدة والمؤيدة اللي اجلاحت كافة محافظات الوطف.



 
 
 

 

 

           54ص                                    1679العدد:                55/55/1051الخميس  التاريخ:

و ػاؿ  وبدوره، دعا حزب الش ب جماهير ش ب ا و واه كافة لملوحد في مواجاػة ال ػدواف االسػراليمي الملواصػؿ.
السػػاعية الغػػراؽ شػػ ب ا فػػي بحػػر مػػف الػػدماء خدمػػة  الجريمػػة الكبػػر  لالحػػلالؿ لكشػػؼ اهدافػػل الحليليػػة»اف 

 «.ذهداؼ اليميف الملطرؼ  بيؿ اال لخابات االسراليمية
مػػف جا بػػل  ػػاؿ ال الػػب الػػدكلور مصػػطفى البرغػػوثي االمػػيف ال ػػاـ لحركػػة المبػػادرة الوط يػػة الفمسػػطي ية اف الػػرد 

سػػػلراليجية وط يػػػة لجمػػػر بػػػيف الملاومػػػة عمػػى الجػػػرالـ االسػػػراليمية يكمػػػف فػػػي اسػػػل ادة الوحػػػدة الوط يػػة ولب ػػػي ا
واكػد ال الػػب البرغػػوثي اف اسػػراليؿ بجرالماػػا ا مػػا للحػػد   الشػ بية وفػػرض الملاط ػػة وال لوبػػات عمػػى اسػػراليؿ.

 مصر اللي رعت اللادلة.
 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 غاضبة على اغتياؿ القائد الجعبري فلسطينيةردود فعؿ  :غزة 10

جريمػػة اغليػػاؿ اللالػػد ال ػػاـ  لكلالػػب الشػػايد عػػز الػػديف اللسػػاـ الج ػػاح ال سػػكري لحركػػة الملاومػػة  ثػػارت: أغػػزة
 اإلسالمية "حماس" ردود ف ؿ واس ة وغاضبة في الشارع الفمسطي ي.

مف جا باا، أكدت لجاف الملاومة وج احاا ال سكري أف "ارللاء الشاداء مف اللادة ال يزيد ملاومل ا إال إصرارا 
و الت المجاف فػي بيػاف صػحفي، إف ال ػدو الصػايو ي  ػد ل ػد   واصمة الللاؿ ضد ال دو الصايو ي".عمى م

وأعم ػت  الخطوط الحمراء، وعميل أف يلحمؿ كافة  لال  جريملل ال كراء، وذلؾ باغليالل اللالػد أحمػد الج بػري.
جريمة اغلياؿ  الد اللساـ الحاج ألوية ال اصر صالح الديف االسل فار ال اـ ودعت ملالمياا لمرد الفوري عمى 

 "أبو محمد".
بدورها، دعت "الجباة الديملراطيػة للحريػر فمسػطيف" إلػى الػّرد عمػى اغليػاؿ الج بػري، مػف خػالؿ لوحػد جميػر 

و الػت الجباػة فػي بيػاف صػحفي: "إف الػّرد عمػى جريمػة اغليػاؿ الج بػري   و  وفصػالؿ الملاومػة الفمسػطي ية.
ملاومػػة ثوريػة، وال مػػؿ عمػػى إ اػاء اال لسػػاـ المػػدمر واالسػل داد لمواجاػػة كافػػة يكػوف مػػف خػػالؿ لشػكيؿ جباػػة 

 أشكاؿ ال دواف اإلسراليمي الملواصمة ضد ش ب ا".
فلػػػد أكػػػد أف اغليػػػاؿ  ،أمػػػا الليػػػادي فػػػي الجباػػػة الشػػػ بية للحريػػػر فمسػػػطيف وممثماػػػا فػػػي الخػػػارج مػػػاهر الطػػػاهر

مخلمػؼ فصػالمل، ودعػا كافػة الفصػالؿ الفمسػطي ية إلػػى الج بػري اليػـو يمثػؿ جريمػة بحػؽ الشػ ب الفمسػطي ي ب
 الوحدة عمى بر ام  الملاومة و فض اليد مف الرهاف عمى المفاوضات و ا  أوسمو.

و اؿ الطاهر في لصريحات صػحفية إف "هػذه الجريمػة لؤكػد أ  ػا أمػاـ كيػاف إرهػابي بامليػاز يمػارس اإلرهػاب 
اجاة هذا ال دو المجـر إال بالملاومة، وكؿ الذيف يلوهموف أ ل عاما، وباللالي ال مجاؿ وال طريؽ لمو  20م ذ 

 يمكف أف لجر  مفاوضات مر هذا الكياف عمياـ أف يدركوا أ اـ واهموف وأ اـ ماضوف إلى طريؽ مسدود".
 ودعا الطاهر الفمسطي ييف إلى اللوحد عمى بر ام  الملاومة.

 55/55/1051، السبيؿ، عّماف
 

 : اغتياؿ الجعبري ُينذر بتصعيد خطير ضد غزة"برسأميف مقبوؿ لػ"قدس  15
وصػػؼ أمػػيف سػػر المجمػػس الثػػوري لحركػػة "فػػلح " أمػػيف ملبػػوؿ، عمميػػة اغليػػاؿ  الػػب اللالػػد ال ػػاـ لػػػ : راـ اهلل 

 "كلالب عز الديف اللساـ" أحمد الج بري بأ اا "جريمة بش ة و كراء ل ّبر عف لص يد إسراليمي خطير".
ة لػػ " ػدس بػرس"، أف االحػلالؿ اإلسػراليمي يخطػط لشػف عػدواف واسػر عمػى ورأ  ملبوؿ في لصػريحات خاّصػ

  طاع غزة بشكؿ يسلوجب لمكيف الجباة الداخمية الفمسطي ية بشكؿ موّحد ب يدًا عف أجواء اال لساـ.
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ف وأّكد الليادي في حركة "فلح" أف السمطة الفمسطي ية براـ اهلل سللود لحركًا عمػى الصػ يد الػدولي لمجػـ ال ػدوا
 اإلسراليمي ضد غزة.

 54/55/1051قدس برس، 
 

 الحرب إلاترونية أيضًا: اتائب القساـ والجيش اسإسرائيلي يتواجياف على تويتر 11
فػور شػيوع خبػر اغليػاؿ الليػادي فػي كلالػب عػز الػديف اللسػاـ أحمػد الج بػري، بػدأ :  حرموف حميػة -بيروت 

وا ر اللواصؿ اإلجلماعي. اال اف الالفت كػاف مشػاركة اآلالؼ حوؿ ال الـ بل ا ؿ اذخبار والم مومات عبر م
 حسابيف عمى لويلر في ملاب ة اذحداث، وهما حسابي الجيش اإلسرالمي وكلالب عز الديف اللساـ.

فلػػد بػػدأ حسػػاب الجػػيش اإلسػػراليمي  شػػر لرريدالػػل بكثافػػة فػػور اعػػالف اغليػػاؿ الج بػػري مسػػاء يػػـو اذرب ػػاء  
 اف.ليطمؽ حممة يبرر فياا ال دو 

وأشػػػارت طبي ػػػة الحممػػػة عمػػػى لػػػويلر، بكثافلاػػػا ول ظيماػػػا، الػػػى اف المامػػػة لػػػف ل لاػػػي ب مميػػػة اإلغليػػػاؿ وأف 
لصػػ يدًا سيحصػػؿ فػػي السػػاعات الملبمػػة. وغػػّرد الحسػػاب رسػػالة مرفلػػة بصػػورة لملالػػد الج بػػري وكلػػب عمياػػا 

أف "كؿ اإلحلمػاالت مطروحػة عمػى "لمت إزاللل" بم  ى أ ل  لؿ. وفي بداية الحرب ال فسية، أعمف في لرريدة 
 الطاولة". ثـ لرريدة أخر  مر رابط لشريط مصور يظار عممية اسلاداؼ سيارة الج بري.

ألػػػؼ صػػػاروخ أطمػػػؽ مػػػف غػػػزة".  51ثػػػـ ي شػػػر الحسػػػاب اإلسػػػراليمي رسػػػمًا يبػػػّرر ال مميػػػة اإلسػػػراليمية ويلػػػوؿ: "
اع غػزة للشػمؿ شػريط مصػور  اللاللرريػدة ا ػل وللوالى اللرريػدات المحّرضػة والمبػررة للوسػير الاجػوـ عمػى  طػ

لمجموعة  اشطيف مف كلالب اللساـ يخفوف صاروخًا ملوسط المد  مف  وع "فجر". وصػورةأخر  يلػوؿ فياػا 
 الملحدث اإلسراليمي ا اا لراجمة صواريخ فمسطي ية  رب مسجد ومصا ر.
غػزة اصػاب مركػزًا لجاريػًا فػي مدي ػة كما ظارت لرريػدة لمجػيش اإلسػراليمي  ػاؿ فياػا اف "صػاروخا أطمػؽ مػف 

 رليسية في الج وب"، مف دوف لحديد إسـ المدي ة اللي لرددت م مومات اف لكوف عسلالف او ديمو ة.
أمػػا حسػػاب كلالػػب اللّسػػاـ، فرػػّرد فػػي لكػػرار لبيػػاف الكلالػػب اف اسػػلاداؼ اللالػػد الج بػػري فػػلح عمػػى اإلحػػلالؿ 

 4100ب ض عمميات الملاومة مثػؿ اسػلاداؼ  اعػدة الل صػت  أبواب جا ـ. ثـ ما لبث اف بث لرريدات عف
 و اعدة اإلس اد "صوفا" باللذالؼ والصواريخ.

كما  شػر الحسػاب خبػر إلسػلاداؼ اللصػؼ اإلسػراليمي لممػد ييف الفمسػطي ييف فػي  طػاع غػزة واسلشػااد طفػؿ 
آالؼ  0اف حػوالي الػؼ مسػلخدـ فػي حػيف  30ويلابر حسػاب الجػيش اإلسػراليمي عمػى لػويلر  جراء اللصؼ.

 مسلخدـ فلط يلاب وف حساب كلالب اللساـ.
والالفت اف الحسابيف ي شراف لرريدالاما بالمرة اإل مكميزية، ما يزيد مف حجـ الملاب يف، في داللة عمى اهمية 

 المجاؿ اإلعالمي في الحرب.
 مواجية افتراضية

اللّسػػػامي. فلػػػد غػػػّرد الحسػػػاب اإلسػػػراليمي ولكػػػف، كلػػػب الجػػػيش اإلسػػػراليمي لرريػػػدة لوّجبػػػت رّدًا مػػػف الحسػػػاب 
" صػػيحة ل اشػػطي حمػػاس، مػػف ال  اصػػر الصػػرير او الكبيػػرة، عػػدـ إظاػػار وجػػوهاـ فػػوؽ اذرض فػػي اذيػػاـ 

 اللادمة".
اال اف حساب كلالب اللساـ رّد عمى اللاديد اإلسراليمي باللوؿ:"ايادي ا المباركة سلصؿ الى زعمالكـ وج ودكـ 

 لحلـ ابواب جا ـ عمة ا فسكـ".اي ما حّموا ...للد ف
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وفػػػي لمػػػؾ المحظػػػة بػػػدأ مسػػػلخدمو لػػػويلر بل ا ػػػؿ الخبػػػر حػػػوؿ "رد حمػػػاس عمػػػى اسػػػراليؿ" وكيػػػؼ اف الطػػػرفيف 
يلبػػػارزوف عمػػػى اذرض وفػػػي ال ػػػالـ اإلفلراضػػػي أيضػػػًا. فاػػػؿ لسػػػاهـ الحػػػرب ال فلراضػػػية فػػػي حسػػػـ الحػػػرب 

 ال سكرية؟
 55/55/1051، الحياة، لندف
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طالبػت حركػة حمػاس االرب ػاء السػمطات االرد يػة بسػحب كراسػات مػف مدارسػاا لظاػر : راـ اهلل ػ وليد عوض
 فمسطيف عمى ا اا اسراليؿ، وذلؾ مف خالؿ اسلاط اسـ فمسطيف عف الخارطة واسلبدالل باسـ اسراليؿ.

وف الالجليف في حركة محماسم الدكلور عصاـ عػدواف اذردف بأ ػل ميسػجؿ بشػكؿ  ػاطر والاـ رليس دالرة شؤ 
أ ل وطف بديؿ لالجليف الفمسطي ييف المليميف فيل مف خالؿ  ياـ وزارة اللربيػة والل مػيـ اذرد يػة بوضػر كممػة ػ 

شكؿ لمطمبة و اؿ عدواف في لصريح صحافي: مإف عرض الخريطة باذا ال عمى خريطة فمسطيفم. -إسراليؿ 
 ول ميماا لةجياؿ يثبت الملولة اللي ل فياا اذردف وللارب م اا دوما بأ اا وطف بديؿملفمسطيف.

وأكد عػدواف عمػى أف هػذه الخارطػة ال يمكػف أف لكػوف وردت بشػكؿ عفػوي، م لبػرا أف وضػ اا ملصػود، ذف 
ويحلػاج إلػى د ػة عاليػة وو ػػت  كػؿ مػا يػدخؿ ضػمف الم ػاه  الل ميميػػة يخضػر لخطػة لربيػة مػف وزارة الل مػػيـ،

وطالػب  طويؿ حلى يػلـ اعلمػاده، ملسػالال عػف مو ػؼ أهػالي الطمبػة الفمسػطي ييف الػذيف يدرسػوف هػذه المػواد.
 عدواف اذردف بسحب هذه الخريطة مف الم اه  الدراسية بشكؿ فوري.

 55/55/1051، القدس العربي، لندف
 

 ماـ القيادة الفلسطينيةأمطروح  "سرائيؿ"إ ػمنظمة التحرير ب اعتراؼسحب ":القدس العربي" 14
ػ وليد عوض: هددت حركة فلح بزعامة الرليس الفمسػطي ي محمػود عبػاس االرب ػاء بأ اػا سػل كر حػؽ  راـ اهلل

اسػػراليؿ فػػي دوللاػػا اذا مػػا واصػػمت االخيػػرة ا كػػار حػػؽ الفمسػػطي ييف فػػي دولػػلاـ اللػػي يسػػ وف لمحصػػوؿ عمػػى 
 لشار الجاري.اعلراؼ باا في االمـ الملحدة ا

ماسػراليؿ اذا ا كػرت حل ػا فػي  :و اؿ عباس زكي عضو المج ة المركزية لحركة فػلح لػػماللدس ال ربػيم االرب ػاء
 الدولة س  كر حلاا في دولة اسراليؿم.

وعممػػػت ماللػػػدس ال ربػػػيم االرب ػػػاء بػػػأف سػػػحب اعلػػػراؼ م ظمػػػة اللحريػػػر باسػػػراليؿ مطػػػروح ضػػػمف الخيػػػارات 
حث اماـ الليادة الفمسطي ية لمرد عمى اية خطػوات اسػراليمية ضػد الفمسػطي ييف عمػى المطروحة عمى طاولة الب

 خمفية لوجااـ  ااية الشار الجاري لمجم ية ال امة لالمـ الملحدة لمطالبلاا باالعلراؼ بالدولة الفمسطي ية.
ة اللحريػر واوضحت مصادر مطم ة باف اعضاء في الليادة الفمسػطي ية يػدف وف بالجػاه سػحب اعلػراؼ م ظمػ

بالملػة مػف مسػاحة فمسػطيف واكلفػت بالمطالبػة باالراضػي  34الفمسطي ية باسراليؿ والذي ل ازلت بموجبػل عػف 
 بالملة مف فمسطيف اللاريخة. 11والبالرة مساحلاا  5523المحلمة عاـ 

والمحػػػت المصػػػادر بػػػاف اعضػػػاء فػػػي مركزيػػػة فػػػلح يػػػدف وف بالجػػػاه اللمػػػويح بسػػػحب اعلػػػراؼ م ظمػػػة اللحريػػػر 
باسػػرليؿ والشػػروع بالمطالبػػة ب كػػا وحيفػػا ويافػػا ردا عمػػى الل كػػر االسػػراليمي لمحلػػوؽ الفمسػػطي ية وحػػؽ الشػػ ب 

 .5523الفمسطي ي با امة دوللل عمى االراضي المحلمة عاـ 
وحػػػػوؿ طػػػػرح سػػػػحب اعلػػػػراؼ م ظمػػػػة اللحريػػػػر باسػػػػراليؿ اللػػػػي لاػػػػدد بم ا بػػػػة السػػػػمطة اذا مػػػػا ذهبػػػػت الليػػػػادة 

الشار الجاري لمطالبلاا باالعلراؼ بالدولة الفمسطي ية وم حاا صفة دولة  15ال امة في  الفمسطي ية لمجم ية
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غير عضو،  اؿ زكي لػماللدس ال ربيم م حف  ريد لثبيت وضر ارضػ ا اللػا و ي للصػبح اراضػي دولػة م لػد  
 ركػػة طويمػػة، وهػػـ عمياػا، واسػػراليؿ فيمػػا ب ػػد اذا ا كػرت حل ػػا فػػي الدولػػة سػ  كر حلاػػا فػػي دولػػة اسػراليؿ، والم
 الذيف يبدأوف و حف لف  لؼ مكلوفي االيدي لجاه اية عممية لدميرية لمحالة الفمسطي يةم.

ورفض زكي الخوض في اللفاصيؿ، و اؿ مخمي اسراليؿ لصرح بما لريػد فاػي ليسػت  ػدر ا، و حػف ل ػا حلػوؽ 
ة والفا يػػات السػػالـ المبرمػػة واللػػي وملبمػػيف عمػػى ال ػػالـ ليكػػوف مػػر الحلػػوؽ اللػػي ا رلاػػا  ػػرارات الشػػرعية الدوليػػ

اسػػراليؿ ادارت ظارهػػا لاػػا كأ اػػا دولػػة فلػػوؽ اللػػا وفم، ملاب ػػا مدعاػػـ يلمػػادوف فػػي غػػياـ ودع ػػا  حػػف  كسػػب 
 ال الـ و  ري اسراليؿ للكوف عارية اماـ الرأي ال اـ الدوليم.

ة الفمسػػطي ية عمػػى االعلػػراؼ وبشػػأف لاديػػدات وزارة الخارجيػػة االسػػراليمية بحػػؿ السػػمطة اذا مػػا حصػػمت الليػػاد
بالدولػػة الفمسػػطي ية فػػي الجم يػػة ال امػػة  ػػاؿ زكػػي ملػػيس بيػػد اسػػراليؿ حػػؿ السػػمطة، والػػذي يلػػرع البػػاي سيسػػمر 

 الجواب ،  حف لس ا ص اعة اسراليمية حلى هي لحؿ السمطةم.
فػاؽ أوسػمو ملػـ إلرػاؤه ومف جالل  اؿ أميف سر المج ة الل فيذية لم ظمة اللحرير ياسر عبد ربػل االرب ػاء إف ال

 مف  بؿ إسراليؿ م ذ س وات طويمة والوضر اللالـ عمى اذرض يدلؿ عمى ذلؾ م.
 55/55/1051، القدس العربي، لندف

 
 مف ىو أحمد الجعبري؟ 15

عامػًا  ػارع أحمػد الج بػري إسػراليؿ، ل لػؿ خاللاػا مػف حركػة فػلح إلػى  00عمػى مػدار : يو بػي اي -فمسطيف 
ليادة الف مية لذراعاا المسمح، كلالػب اللسػاـ،  بػؿ أف يػ جح الجػيش اإلسػراليمي فػي حماس، حلى وصؿ إلى ال

 اغليالل اليـو االرب اء.
، ول ػػود جػػذور عالملػػل إلػػى الخميػػؿ ج ػػوب الضػػفة الرربيػػة حيػػث ا للمػػت إلػػى  طػػاع 5520ولػػد الج بػػري عػػاـ 

ة المشاركة في خمية مسمحة غزة، وسك ت حي الشجاعية شرؽ مدي ة غزة، وسرعاف ما ل رض لالعللاؿ بلام
 لاب ة لحركة فلح وملاومة االحلالؿ.

وب د س وات مف االعللاؿ لحوؿ الج بري برفلة عدد مف رفا ل إلى االلجػاه اإلسػالمي داخػؿ السػجوف، والػذي 
 كاف في بدايالل اللأسيسية، وسرعاف ما أصبح أحد  ادة حماس في السجوف.

مػػف  ػػادة الحركػػة الػػذيف لواجػػدوا فػػي السػػجوف ومػػف بيػػ اـ الػػدكلور ويلػػوؿ أسػػر  عايشػػوه إ ػػل عمػػؿ برفلػػة عػػدد 
، عمػػى لجايػػز ع اصػػر "حمػػاس" لال ضػػماـ إلػػى اذجاػػزة المخلمفػػة 1000إبػػراهيـ الملادمػػة الػػذي اغليػػؿ فػػي 

لمحركػػة ب ػػد خػػروجاـ، السػػيما جاازهػػا ال سػػكري " كلالػػب عػػز الػػديف اللسػػاـ" وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دورات أم يػػة 
 فة لؤهؿ الشباف لال خراط في ال مؿ الل ظيمي فور خروجاـ".وعسكرية ودي ية مكث

ب ػػػد أف كػػػاف رفػػػض اإلفػػػراج ع ػػػل  بػػػؿ ذلػػػؾ ب ػػػاميف فػػػي إطػػػار  5552وأفرجػػػت إسػػػراليؿ عػػػف الج بػػػري عػػػاـ 
إفراجات الفاؽ أوسمو، حيث خرج مف السجف في و ػت كا ػت حمػاس لل ػرض فيػل لحممػة واسػ ة مػف السػمطة 

 يػة "ال ػور" لرعايػة اذسػر  وملاب ػة ممػؼ اذسػر  بالكامػؿ ومشػاركلل فػي الفمسطي ية، ف مؿ عمى لأسػيس جم
 كافة ف اليات أهالياـ.

الى حزب الخالص اإلسالمي الذي أسسلل حماس فػي لمػؾ الفلػرة لمواجاػة المالحلػة  5553وا ضـ في ال اـ 
اذم يػة وأمضػى  اذم ية اللي ل رضت لاا مف السمطة آ ذاؾ، وسرعاف ما ل رض لالعللػاؿ مػف  بػؿ اذجاػزة

 عاميف في سجو اا، وذلؾ بلامة اال خراط في ال مؿ ال سكري مجددًا.
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، خرج الج بري مف سجوف السمطة وكػاف ثالػث ثالثػة فػي المجمػس 1000ومر ا دالع ا لفاضة اذ صى عاـ 
اليؿ  الػدها ال سكري لكلالب اللساـ،  بؿ أف يصبح الرجؿ الثػا ي رسػميًا، واللالػد الف مػي فياػا ب ػد اغليػاؿ إسػر 

صابة اللالد الذي خمفل محمد الضيؼ الذي  جا مف عدة عمميات اغلياؿ عاـ   .1000ال اـ صالح شحادة وا 
، حي مػا 1000وسبؽ أف حاولت إسراليؿ اغلياؿ الج بري عدة مرات، أبرزها فػي السػابر مػف آب )أغسػطس  

ي الحادث  جمل محمد وشليلل فلحي  صفت طالرة إسراليمية م زؿ عالملل في حي الشجاعية شرؽ غزة و لؿ ف
 وصاره وعددًا مف أ اربل ومرافلل ،وأصيب بجراح طفيفة في الحادث.

حزيػراف  11واحلؿ اسـ الج بري وسالؿ اإلعػالـ بلػوة، ب ػد عمميػة أسػر الج ػدي اإلسػراليمي جم ػاد شػاليط فػي 
 ل رليس أركاف حماس.، حيث الاملل إسراليؿ بالو وؼ وراء ال ممية، وبالت لطمؽ عمي1002)يو يو  

وكػػػاف الج بػػػري أحػػػد أعضػػػػاء وفػػػد حمػػػاس الػػػػذي فػػػاوض إسػػػراليؿ بشػػػكؿ غيػػػػر مباشػػػر بوسػػػاطة المخػػػػابرات 
وللوؿ مصادر مػف  .1055المصرية، وهي المفاوضات اللي أثمرت عف إبراـ صفلة شاليط، في لشريف أوؿ 
يػرة لمحركػة اإلسػالمية اللػي حماس إف الج بػري يحلػؿ عضػوية المكلػب السياسػي لمحركػة، ول لبػر خسػارلل كب

 اعلبرت اغليالل بمثابة إعالف حرب.
 55/55/1051، الحياة، لندف

 
 االغتياؿ التي طالت قادة حماس وجناحيا العساري عملياتتقرير: أبرز  16

 شػػرت صػػحيفة "يػػدي وت أحرو ػػوت" ال بريػػة، اليػػوـ الخمػػيس، للريػػرًا  :لرجمػػة خاصػػة -ثػػالر  صػػار  - غػػزة
عمػػى  ػػادة حمػػاس"، ويسػػل رض أهػػـ عمميػػات الشػػاباؾ والجػػيش اإلسػػراليمي فػػي اغليػػاؿ لحػػت ع ػػواف" اللضػػاء 

عامًا بدًء مف عممية اغلياؿ اللالد السابؽ  53أبرز  يادات حركة حماس وج احاا المسمح كلالب اللساـ، م ذ 
 ي".لملساـ "يحيى عياش" ووصواًل للالدها في  طاع غزة و الب اللالد ال اـ لمكلالب "أحمد الج بر 

عامػػًا وجاػت إسػػراليؿ ضػربات ال بػػأس باػا ضػػد  ػادة حمػػاس مػف أبػػرزهـ يحيػػى  53و الػت الصػػحيفة أف م ػذ 
 عياش وأحمد ياسيف وآخرهـ أحمد الج بري الذي اغليؿ أمس اذرب اء.

، فجػػر جاػػاز الشػػاباؾ هػػالؼ مفخػػخ كػػاف بحػػوزة  الػػد كلالػػب 5552كػػا وف ثػػا ي  1وذكػػرت أ ػػل يػػـو الجم ػػة 
إسػراليميًا  10يحيى عياش، ما أد  لمللمل عمى الفور، مشيرًة إلى أ ل كاف مسؤواًل عػف مللػؿ  اللساـ الما دس

في سمسمة هجمات لفجيرية و  ت داخؿ إسراليؿ اللي أ ات حيالل بلفجير هػالؼ كػاف يسػل د لاللصػاؿ م ػل. 
 وفؽ ل بير الصحيفة.

 ػًا عمػى م ػزٍؿ كػاف بداخمػل اللالػد الجديػد وأضافت، وب د سلة أعواـ و صؼ ال اـ، أللت إسػراليؿ   بمػة لػزف ط
فمسػػطي يًا آخػػريف، وكػػاف ُي لبػػر ملػػرب مػػف زعػػيـ الحركػػة  50لكلالػػب اللسػػاـ صػػالح شػػحادة فللمػػل إلػػى جا ػػب 

 أحمد ياسيف ويحافظ باسلمرار عمى الصاؿ بليادة الحركة في الخارج.
ادة حمػاس، إبػراهيـ الملادمػة، ب ػد أ دمت إسراليؿ مجددًا عمى اغلياؿ أحد أبرز  ػ 1000ولاب ت، في مارس 

أف أطملػت صػواريخ عمػى سػيارلل اللػي كػاف يسػللماا واث ػيف مػف مرافليػل فػي حػي الشػيخ رضػواف شػماؿ مدي ػة 
 غزة.

وواصػػمت صػػحيفة يػػدي وت احرو ػػوت، فػػي للريرهػػا، وب ػػد خمسػػة شػػاور اغلالػػت إسػػراليؿ مجػػددًا الليػػادي فػػي 
 حماس، إسماعيؿ أبو ش ب.

ليػػاؿ الشػػيخ المل ػػد أحمػػد ياسػػيف، بأ اػػا مػػف أبػػرز ال مميػػات اللػػي  ضػػت عمػػى  يػػادي ووصػػفت الصػػحيفة اغ
فمسػػطي ي ي ػػارض الحػػوار مػػر إسػػراليؿ، مشػػيرًة إلػػى أف عمميػػة اغليالػػل و  ػػت ب ػػد خروجػػل مػػف المسػػجد الػػذي 
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، وأف 1000كػػاف ضػػال ًا فػػي لأسيسػػل ويلبػػر لممجمػػر اإلسػػالمي الػػذي كػػاف مػػف مؤسسػػيل، وذلػػؾ فػػي مػػارس 
 جاء ب د سمسمة مف الاجمات اللفجيرية اللي  فذلاا حماس في داخؿ إسراليؿ. اغليالل

وأضافت، ب د شار واحد فلػط وفػي ظػؿ عمميػات االغليػاؿ المسػلمرة ضػد  ػادة حمػاس، اغلالػت إسػراليؿ  الػد 
 الحركة الجديد، عبد ال زيز الر ليسي، ب دما هاجمت طالرات مروحية سيارلل ب د صواريخ بمدي ػة غػزة وذلػؾ

 ردًا عمى سمسمة عمميات  فذلاا حماس ودعوالل الملكررة لمااجمة إسراليؿ.
، اللالد في كلالب اللساـ "عد اف الروؿ" الذي  الت 1000 لمت إسراليؿ في اكلوبر  1000ولاب ت، في عاـ 

ف سمسػمة أ ل كاف اللالد الف مي لمكلالب، و لؿ إلى جا بل الليادي عماد عباس الذي كاف مسؤواًل مر الرػوؿ عػ
و لػؿ  بػؿ عػاميف مػف اغليالػل، ، هجمات ضد إسراليؿ ولطوير أسمحة و ذالؼ مضادة لمدروع وصواريخ  ساـ

  جمل محمد في غارة سابلة اسلادفلل "اذب".
عمميػػة الرصػػاص المصػػبوب ضػػد  طػػاع  1005ولفلػػت الصػػحيفة إلػػى أف الجػػيش اإلسػػراليمي شػػف خػػالؿ عػػاـ 

هما  زار ريػاف الػذي  صػفت إسػراليؿ م زلػل فػي شػماؿ اللطػاع مػا أد   غزة واغلاؿ اث يف مف  يادات حماس،
 .لللمل وزوجالل اذرب ة وسب ة مف أب الل وخمسة مد ييف

ولاب ػػػت، ب ػػػد أسػػػبوعيف اغليػػػؿ وزيػػػر الداخميػػػة فػػػي حكومػػػة حمػػػاس، سػػػ يد صػػػياـ، الػػػذي ي لبػػػر مػػػف كبػػػار 
دي ػػة غػػزة، مشػػيرًة إلػػى دوره فػػي لأسػػيس المسػػلوليف فػػي حمػػاس، و لػػؿ فػػي غػػارة اسػػلادفت م ػػزؿ شػػليلل ايػػاد بم

"اللوة الل فيذية" اللػي كا ػت "محػور االحلكػاؾ وال ػزاع الرليسػي بػيف السػمطة الفمسػطي ية وحمػاس"ي وفػؽ  ولاػا، 
 .1003واللي سيطرت فيما ب د عمى غزة في حزيراف عاـ 

 55/55/1051، القدس، القدس
 
 

 مؿ في راـ اهلل إلى حوار وطني شا السلطةحماس تدعو  17
أكَّد ال اطؽ الرسمي باسـ حركة الملاومة اإلسالمية "حمػاس" فػوزي برهػوـ أف لاديػدات االحػلالؿ بكلرػاء : غزة

 الفا ية أوسمو، دليؿ عمى فشؿ طريؽ المفاوضات وااللفا يات اللي سمكلاا السػمطة الفمسػطي ية مػر االحػلالؿ.
االجلمػػاعي "فيسػػبوؾ"، اليػػـو اذرب ػػاء و ػػاؿ برهػػـو فػػي لصػػريحات  شػػرها عمػػى صػػفحلل عمػػى مو ػػر اللواصػػؿ 

 : "إفَّ لاديػػدات االحػػلالؿ بكلرػػاء أوسػػمو دليػػؿ عمػػى أ ػػل ال يفاػػـ لرػػة المفاوضػػات وال االلفا يػػات، بػػؿ 55|50)
 لرة اللوة والملاومة"، واعلبر أف "اوسمو" مازالت ور ة ابلزاز بيد االحلالؿ.

ثوابػػػت الفمسػػػطي ية، وأفشػػػمت كػػػؿ حػػػاالت الل ػػػاطؼ وأشػػػار برهػػػـو إلػػػى أف "الفا يػػػة أوسػػػمو ضػػػي ت الحلػػػوؽ وال
ودعػػا برهػػـو السػػمطة الفمسػػطي ية وفصػػالؿ الم ظمػػة  ال ػػالمي مػػر اللضػػية وعممػػت عمػػى اسللصػػاؿ الملاومػػة".

للليػػيـ المرحمػػة السػػابلة والشػػروع فػػي حػػوار وط ػػي فمسػػطي ي شػػامؿ لمحفػػاظ عمػػى حلػػوؽ الشػػ ب الفمسػػطي ي، 
  اؿ.وو ؼ اللدهور السياسي الحاصؿ، كما 

 54/55/1051قدس برس، 
 

 ابيرة للشعب الفلسطيني ولألمة العربية واسإسالمية خسارةالبردويؿ: اغتياؿ الجعبري  18
أكد الليادي في حركة الملاومػة اإلسػالمية "حمػاس" الػدكلور صػالح البردويػؿ أف اغليػاؿ إسػراليؿ ل الػب : غزة

ض أحمػػػػد الج بػػػػري، ُي ػػػػد "خسػػػػارة كبيػػػػرة لمشػػػػ ب اللالػػػػد ال ػػػػاـ لكلالػػػػب اللسػػػػاـ واللالػػػػد الف مػػػػي لاػػػػا عمػػػػى اذر 
 الفمسطي ي ولةمة ال ربية واإلسالمية باعلبار الحجـ الػذي كػاف يمثمػل الج بػري بال سػبة لملضػية الفمسػطي ية".
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وشدد البردويػؿ فػي لصػريحات خاصػة لػػ " ػدس بػرس" أف "حمػاس" وج احاػا ال سػكري سػيردوف عمػى إسػراليؿ 
  يادي كبير بحجـ الج بري. بحجـ اذلـ الذي خمفل اغلياؿ

وأضػػاؼ: "اغليػػاؿ الج بػػري  ػػرار سياسػػي صػػايو ي هدفػػل إبػػراز  ػػدرة إسػػراليؿ عمػػى الػػردع فػػي الو ػػت والمكػػاف 
الػذي لريػػد، وهػػذا دليػػؿ عمػػى أ اػػا ال لأبػػل بػػالمجلمر الػػدولي وال بلرارالػػل، وأ اػػا ماضػػية فػػي سياسػػلاا ال دوا يػػة. 

 ل الثليؿ في السػاحة الفمسػطي ية بػؿ ولػد  اذمػة ال ربيػة واإلسػالمية، اسلشااد الج بري خسارة كبيرة  ظرا لوز 
وحجػػـ االحسػػاس بػػػااللـ سػػيكوف بحجػػـ الػػػرد عمػػى هػػذا ال ػػػدواف مػػف ذات ال افػػذة اللػػػي أطمػػؽ م اػػا االحػػػلالؿ 

 ال ار"، عمى حد ل بيره.
 54/55/1051قدس برس، 

 
قليمًياعملية خطيرة سياوف ليا ما بع الجعبريقيادي في فت : اغتياؿ  19  دىا فلسطينًيا وا 

وصؼ عضو المجمس الثوري لحركػة "فػلح" زيػاد أبػو عػيف عمميػة اغليػاؿ إسػراليؿ ل الػب اللالػد ال ػاـ : راـ اهلل
  بأ اػا "اغليػاؿ سياسػي 55|50لكلالب اللساـ واللالد الف مي لاا عمى اذرض أحمػد الج بػري اليػـو اذرب ػاء )

 ما ب دها.ولص يد خطير في الم طلة"  اؿ بأف لاا 
لػى الحكمػة فػي الل امػؿ  ودعا أبو عيف في لصريحات خاصػة لػػ " ػدس بػرس" إلػى إ لػاذ الوضػر الفمسػطي ي وا 
مر اللص يد اإلسراليمي ضد  طاع غزة، و ػاؿ: "ال شػؾ أف أي دـ فمسػطي ي هػو عزيػز عمي ػا جمي ػا أيػا كػاف 

الم طلػػة لػػل لداعيالػػل الخطيػػرة،  ا لمػػاؤه السياسػػي، اغليػػاؿ الج بػػري هػػو اغليػػاؿ سياسػػي ولصػػ يد خطيػػر فػػي
 ولػػػػػػػػذلؾ ال بػػػػػػػػد مػػػػػػػػف إ لػػػػػػػػاذ الوضػػػػػػػػر فػػػػػػػػي غػػػػػػػػزة، فالػػػػػػػػذي جػػػػػػػػر  جريمػػػػػػػػة خطيػػػػػػػػرة جػػػػػػػػدا ووصػػػػػػػػولاا إلػػػػػػػػى 

 
هػػذا المسػػلو ، أي اغليػػاؿ  الػػب اللالػػد ال ػػاـ لكلالػػب اللسػػاـ واللالػػد الف مػػي لاػػا عمػػى اذرض أحمػػد الج بػػري، 

 رسالية  اسية لاا لداعيالاا في الم طلة".
 54/55/1051قدس برس، 

 
 برس": اغتياؿ الجعبري "ثأر لدوره في تحرير األسرى" قدسالبرغوثي لػ "مصطفى  30

وصؼ مصطفى البرغوثي االميف ال اـ لممبادرة الوط ية الفمسطي ية، اسلاداؼ االحلالؿ لمليػادي فػي : راـ اهلل
فػي لصػريحات لػػ " ػدس  وأكػد البرغػوثي "كلالب اللساـ" أحمد الج بري بأ اا "عمميات بربرية وحرب إجرامية".

  بػػأف "اغليػػاؿ اللالػػد الج بػػري هػػي عمميػػة ثػػأر سػػوداء لػػدوره البػػارز فػػي عمميػػة 55|50بػػرس" اليػػـو اذرب ػػاء )
لحريػػر االسػػر  الفمسػػطي ييف فػػي عمميػػة لبػػادؿ اذسػػر  اذخيػػرة "، مشػػيرا إلػػى أف "عمميػػة االغليػػاؿ هػػي عمػػؿ 

 اؿ .مبيت كا ت لحضر لل اسراليؿ م ذ زمف طويؿ"، كما  
و اؿ عضو المجمس اللشري ي الفمسطي ي بأف "ما للـو بل اسراليؿ يثبت أ اا دولة إجرامية وع صرية لمارس 

 أبشر أ واع االرهاب الم ظـ، وأ اا لسلخدـ الدماء الفمسطي ية في م اركاا اال لخابية".
 54/55/1051قدس برس، 

 
 الجعبري "إعالف حرب" اغتياؿ"الجياد" و"األحرار":  35

اعلبػػرت حركػػة الجاػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف أّف اغليػػاؿ االحػػلالؿ ل الػػب  الػػد "كلالػػب اللسػػاـ" أحمػػد  :غػػزة
 الج بري هو "إعالف حرٍب عمى ش ب ا، وا   ا س ل امؿ مر هذا اإلعالف اإلسراليمي ب فس المسلو ".
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رع الملاومػػػة   كافػػة أذ55|50ودعػػت الحركػػة فػػػي بيػػاف لاػػا لملػػػت " ػػدس بػػرس"  سػػػخة ع ػػل مسػػاء اذرب ػػػاء )
 وجماهير الش ب الفمسطي ي إلى "إعالف االسل فار ال اـ لمواجاة سياسات االحلالؿ ال دوا ية".

مػػف جا باػػاي  الػػت حركػػة "اذحػػرار" الفمسػػطي ية إف اغليػػاؿ الج بػػري هػػو "لجػػاوز لكػػؿ الخطػػوط الحمػػراء اللػػي 
اذحػػرار فػػي بيػػاف مكلػػوب لملػػت  وأضػػافت حركػػة لسػػلوجب ردا  ويػػا مػػف كافػػة فصػػالؿ الملاومػػة الفمسػػطي ية".

" دس بػرس"  سػخة ع ػل أف "دمػاء الشػايد الج بػري وكافػة الشػاداء لػف لػذهب هػدرا، وسػلكوف و ػودا لمملاومػة 
."  واال للاـ مف ال دو المجـر

 54/55/1051قدس برس، 
 

 "إسرائيؿ" تبدأ "عامود السحاب": نتنياىو ييّدد بتوسيع العدواف.. وباراؾ يحّدد أربعة أىداؼ 31
رليس الوزراء اإلسراليمي، ب ياميف  ل ياهو،  اؿ مساء اليوـ اذرب اء، إف ، أف 54/55/1051، 48عرب ذكر 

الجيش اإلسراليمي ضرب  درة الفصالؿ الفمسطي ية في  طاع غزة عمى إطالؽ صواريخ  حػو مدي ػة لػؿ أبيػب 
أحمػػد الج بػػري، فيمػػا دعػػا  ومحيطاػػا فػػي وسػػط إسػػراليؿ، فػػي أعلػػاب اغليػػاؿ الليػػادي ال سػػكري فػػي "حمػػاس"،

إياػػػود بػػػاراؾ، وزيػػػر الحػػػرب، زعمػػػاء الػػػدوؿ المجػػػاورة إلػػػى عػػػدـ اال جػػػرار وراء محػػػاوالت "للػػػويض عال ػػػالاـ 
 بكسراليؿ".

و ػػاؿ  ل يػػاهو خػػالؿ مػػؤلمر صػػحفي ل ميلًػػا عمػػى ال مميػػة اذخيػػرة ضػػد  طػػاع غػػزة، واللػػي راح ضػػحيلاا أحمػػد 
آخػػػػروف عمػػػػى اذ ػػػػؿ: "اليػػػػوـ ضػػػػرب ا بد ػػػػة أهػػػػدافا  2مػػػػاس" والج بػػػػري، رلػػػػيس الج ػػػػاح ال سػػػػكري لحركػػػػة "ح

 اسلراليجية لحماس، و وجل ضربات ضد  درة إطالؽ الصواريخ إلى ج وب )إسراليؿ ."
وأضاؼ: "الم ظمات اإلرهابية لطمؽ الصواريخ بالجاه مواط ي ا بشكؿ مل مػد، وهػي لخلبػال خػالؿ ذلػؾ خمػؼ 

اللياـ بػذلؾ"، م لبػرا أف "هػذا هػو الفػرؽ اذخال ػي، إذ ال يوجػد  المد ييف ع دهـ، وفي الملابؿ  حف  مل ر عف
 حدود لدياـ في المس باذبرياء، هـ يريدوف محو ا مف عمى البسيطة."

وهدد بأ ػل "إذا دعػت الحاجػة، فػكف الجػيش اإلسػراليمي مسػل د للوسػير ال مميػة ال سػكرية، وس سػلمر فػي عمػؿ 
 كؿ شيء مف أجؿ حماية مواط ي ا."

 دد أربعة أىداؼ للعمليةباراؾ يح
أمػػا إياػػود بػػاراؾ، وزيػػر الحػػرب اإلسػػراليمي، فلػػد أكػػد أف جاػػاز المخػػابرات لمكػػف مػػف لصػػفية الج بػػري الػػذي 

 وصفل باراؾ بأ ل رليس أركاف حماس.
وأضػػاؼ بػػاراؾ: "لمك ػػا مػػف إصػػابة كػػؿ صػػواريخ فجػػر، والب ػػى اللحليػػة لمحركػػة وعػػدة م ظمػػات غيػػر م  يػػة، 

طال اػػػا صػػػاروخ لجػػػاه فو احػػػة الحركػػػة حمػػػاس ، وعمميػػػات اللصػػػ يد الملكػػػررة م اػػػا لجػػػاه المػػػدف اإلسػػػراليمية وا 
سراليؿ لف للبؿ أف يلـ إطالؽ صواريخ لجاه مواط ياا."‘ الجيب’ ، وا   ال سكري، دف  ا لم مؿ بشكؿ صاـر

صابة الصواريخ الفمسط1  ل زيز  وة الردعي )5وأوضح باراؾ أف ه اؾ أرب ة أهداؼ لم ممية: )   0ي يةي )  وا 
   للميص المساس بالجباة الداخمية اإلسراليمية.0ولسديد ضربات  وية لحركة "حماس"، و)

ولابر: "هذه لف لكوف عممية عسكرية سري ة، والجيش اإلسراليمي سيلملى الػدعـ المطمػوب، وسػ حلؽ الرايػات 
 مية في إعادة  وة الردع والادوء."اللي وض  اها لاذه ال ممية... وأ ا ملل ر بأ ل في اذمد الب يد سلساـ ال م

وعبر باراؾ عف شكره لػرليس اذركػاف ورلػيس الشػاباؾ وجاػاز االسػلخبارات  ػالاًل: " أمػؿ أف يواصػموا ال جػاح 
في عمميالاـ، فكطالؽ الصواريخ لجاه إسراليؿ  د بدأ، ولك ي لحدثت مػر رؤسػاء المػدف فػي الج ػوب وأحيػياـ 

 ل سبة ل ا في هذا الصراع الذي  ديره."عمى صمودهـ، وهذا هو مصدر  وة با
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ودعػػا بػػاراؾ فػػي  اايػػة كالمػػل زعمػػاء الػػدوؿ المجػػاورة إلػػى عػػدـ اال جػػرار إلػػى مػػا وصػػفل بمحػػاوالت "للػػويض 
 عال الاـ بكسراليؿ."

وفػػي غضػػوف ذلػػؾ، أعمػػف الجػػيش اإلسػػراليمي أف م ظومػػة " بػػة حديديػػة" العلػػراض الصػػواريخ اللصػػيرة المػػد  
 صواريخ كاليوشا مف طراز "غراد" أطملت مف  طاع غزة بالجاه مدي ة بلر السبر. 50لمك ت مف اعلراض 

،  "ا ؼ بو " رويلرز، وعف  ،اللدس المحلمةمف  اماؿ شحادة، عف 55/55/1051الحياة، لندف، وأضافت 
ب" الجيش االسراليمي وضر ثالثة اهداؼ مركزية ل مميلل ال سكرية فػي غػزة "عػامود السػحا "، أفيو بي ايو"

لبػػدأ فػػي اللضػػاء عمػػى مخػػازف االسػػمحة، خاصػػة الطويمػػة المػػد  بمػػا يضػػمف لادلػػة لفلػػرة طويمػػة، واسػػلمرار 
 االغلياالت وخمؽ  وة ردع، ل لبر اسراليؿ ا اا فلدلاا لجاه حماس. 

كيمػوملرا، فيمػا اصػدر الجػيش  00واعم ت الجباة الداخمية حالة طوارئ حربيػة فػي محػيط  طػاع غػزة، بطػوؿ 
سػػلدعاء احليػػاط الجػػيش، وهػػي اوامػػر لصػػدر فػػي حػػاؿ الحػػرب، لمايػػدا ل مميػػة اجليػػاح بريػػة لملػػوات اوامػػر إل

البريػػػة. وبحسػػػب الجػػػيش فػػػاف اغليػػػاؿ الج بػػػري بدايػػػة الغليػػػاالت سياسػػػييف وعسػػػكرييف مػػػف حمػػػاس والجاػػػاد 
 االسالمي. 

حملاػا االولػى باسػلاداؼ ويشرؼ رليس اركاف الجيش، بي ي غا لس، عمى ال ممية ال سكرية اللي بدأ ل فيػذ مر 
 مخازف االسمحة واعمف عف لفجير مخزف صواريخ ب يدة المد  مف  وع "فجر". 

و اؿ ال الػب السػابؽ للالػد الجباػة الداخميػة، ايػاؿ بػف رؤوفػيف، اف الجػيش سػي مؿ عمػى لوجيػل ضػربة موج ػة 
او الملبػػوؿ ولكػػف لحمػػاس مضػػيفًا:" ال يمكػػف الحػػديث عػػف اللضػػاء عمػػى حمػػاس، فاػػذا لػػيس بػػاالمر السػػاؿ 

ه ػػاؾ حاجػػة لخمػػؽ  ػػوة ردع ولحسػػيف  شػػاط الجػػيش عمػػى طػػوؿ الحػػدود، واالهػػـ مػػف ذلػػؾ هػػو اللضػػاء عمػػى 
 مخازف الصواريخ اللي بالت لادد امف اسراليؿ وسكا اا بشكؿ خطير. 

لد وكا ت اسراليؿ الخذت  رار ال ممية في اجلماع الم لد  اللساعي لحكومة  لا ياهو. وفي الجمسة عرض  ا
اركاف الجيش اماـ الوزراء عدة سي اريوهات لم ممية، لدرب عمياا الجيش، وفي صمباا اغلياؿ عدد كبيػر مػف 

 اللادة الفمسطي ييف مف مخلمؼ الل ظيمات واللضاء عمى الب ى اللحلية لمل ظيمات المسمحة. 
الفلرة االخيرة. وبحسب للرير  ول ا مت وسالؿ االعالـ االسراليمية اف الشاباؾ االسراليمي را ب الج بري خالؿ

لل فاف "الج بري اعلاد عمى  يادة سيارة حديثة حصؿ عمياا هدية مف مصر، كاف يلودها ب فسػل والػى جا بػل 
  جمل". 

وأعمػػف الجػػيش اإلسػػراليمي أ ػػل  ػػرر  لػػؿ ألويػػة عسػػكرية إلػػى الحػػدود مػػر  طػػاع غػػزة اسػػل دادا الحلمػػاؿ الليػػاـ 
 بلوغؿ بري في اللطاع

يش االسػػراليمي اسػػل داده لل فيػػذ عمميػػة بريػػة فػػي  طػػاع غػػزة "اذا ا لضػػى االمػػر" ب ػػد اغليػػاؿ احمػػد واعمػػف الجػػ
الج بري. وكلب الجيش االسراليمي عمى حسػابل الرسػمي فػي مو ػر لػويلر "كػؿ الخيػارات مطروحػة وفػي حػاؿ 

 ا لضى االمر، الجيش مسل د لمبدء ب ممية برية في غزة".
 "أياما مملدة" مف الللاؿ مر حماس، حسب ما افادت وكالة رويلرز.ولو ر ملحدث عسكري اسراليمي 

و ػػاؿ الملحػػدث البريجػػادير ج ػػراؿ يػػواؼ مردخػػاي للمفزيػػوف الل ػػاة الثا يػػة ب ػػد الرػػارات الجويػػة االسػػراليمية اللػػي 
 لمػػت اللالػػد ال سػػكري لحمػػاس فػػي غػػزة "اذيػػاـ اللػػي  واجااػػا فػػي الج ػػوب فػػي للػػديري سللواصػػؿ... الجباػػة 

 داخمية يجب أف ل د  فساا بمرو ة." ال
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وكاف رليس اركاف الجيش، بي ي غا لس،  د اصدر ل ميمػات لجيشػل لبػدء ل فيػذ عمميػة "عػامود الضػباب" فػي 
اعلاب سلوط خمسة صواريخ، ب د االعػالف عػف اللادلػة. واعمػف ضػباط فػي الجػيش االسػراليمي اف الج بػري 

 سطي ية في  المة االغلياؿ.هو االوؿ في  المة طويمة مف الشخصيات الفم

أعم ػت أ اػا بػدأت عمميػة موسػ ة ”إسػراليؿ“، أف الوكػاالت، وعػف 55/55/1051الخليج، الشػارقة، وجاء في 
أف ”اإلسػراليمي“عمود الريمة"، لسلادؼ الفصالؿ المسمحة في  طػاع غػزة. وأعمػف الجػيش “أطملت عمياا اسـ 

 اغلياؿ  يادييف في الفصالؿ.اغلياؿ الج بري هو بداية عممية ملدحرجة وسلشمؿ 
و اؿ بياف صادر عف ال اطؽ ال سكري الصػايو ي إف رلػيس أركػاف جػيش ال ػدو بي ػي غػا لس ورلػيس شػ بة 

”. لػػؿ أبيػػب“االسػػلخبارات ال سػػكرية أفيػػؼ كوخػػافي يػػديراف ال مميػػات مػػف غرفػػة الحػػرب فػػي ملػػر الػػوزارة فػػي 
والجاػػػاد اإلسػػػالمي ”حمػػػاس“باشػػػرة ضػػػد وأضػػػاؼ البيػػػاف أف غػػػا لس صػػػادؽ عمػػػى خطػػػة واسػػػ ة لاجمػػػات م

إ ػػزاؿ ضػػربة شػػديدة “والم ظمػػات اذخػػر  فػػي غػػزة. و ػػاؿ البيػػاف إف الاػػدؼ مػػف ال ػػدواف الجديػػد الموّسػػر هػػو 
 بجااز الليادة والسيطرة لحماس وضرب الب ية اللحلية اإلرهابية لمحركة"، حسب ل بيره.

يمكػػف أف لػػدفر الفمسػػطي ييف إلػػى شػػف هجمػػات  إف الرػػارات عمػػى غػػزة”اإلسػػراليمي“و ػػاؿ الملحػػدث ال سػػكري 
و ػاؿ البريرػادير ج ػراؿ ”. إذا ا لضت الضػرورة“صاروخية ما يؤدي إلى أياـ مف الللاؿ  د لشمؿ هجومًا بريًا 

اذياـ اللي  واجااا في الج وب في للػديري سللواصػؿ. الجباػة الداخميػة يجػب أف ل ػد  فسػاا “يواؼ مردخاي 
ب يػػدة المػػد . وردًا عمػػى ”حمػػاس“أهػػداؼ الرػػارات مخزو ػػات سػػرية مػػف صػػواريخ  وزعػػـ أف مػػف بػػيف”. بمرو ػػة

ذا لطمػب اذمػر ذلػؾ فػكف “لرسػؿ  ػوات بريػة إلػى غػزة،  ػاؿ ”إسراليؿ“سؤاؿ عما إذا كا ت  ه ػاؾ اسػل دادات وا 
ة وبالف ؿ أعمف جيش االحلالؿ أ ل  رر  لؿ ألوية عسكرية إلػى الحػدود مػر غػز ”. خيار االجلياح البري ممكف

 اسل دادًا الحلماؿ اللياـ باجلياح بري في اللطاع .
لمواجاػة إطػالؽ صػواريخ بالجػاه ج وباػا واحلمػاؿ وصػوؿ هػذه الصػواريخ إلػػى ”إسػراليؿ“وفػي غضػوف للأهػب 

وفػي هػذا السػياؽ عملػت جام ػة بػف غوريػوف فػي بلػر السػبر الدراسػة مسػاء اليػـو ”. لػؿ أبيػب”م طلة الوسػط و
اليوـ  في جمير المؤسسات الل ميمية في م طلة الج وب لحسبًا مف لص يد الوضر كما سيلـ ل ميؽ الدراسة )

 ملمركزة عمى مشارؼ غزة .”اإلسراليمية“اذم ي . وذكر شاود عياف أف عشرات الدبابات 
"وجا ا   اؿ   ل ياهو، أف ووكاالت ، وعفميسرة ش باف غزة، مف 55/55/1051، المستقبؿ، بيروتوأوردت 

لػػى حمػػاس وبػػا ي الم ظمػػات االرهابيػػة، واذا مػػا ا لضػػى االمػػر فا  ػػا عمػػى اسػػل داد للوسػػير رسػػالة واضػػحة ا
 ال ممية".

وأعمػػف الجػػيش االسػػراليمي اسػػل داده لل فيػػذ عمميػػة بريػػة "اذا ا لضػػى االمػػر". وكلػػب الجػػيش االسػػراليمي عمػػى 
سل د لمبدء ب ممية برية مو  ل الرسمي في "لويلر" "كؿ الخيارات مطروحة وفي حاؿ ا لضى االمر، الجيش م

 في غزة".
وسػػمحت الحكومػػة االم يػػة االسػػراليمية مسػػاء باسػػلدعاء ب ػػض االحليػػاطييف. وجػػاء فػػي بيػػاف "للػػرر باالجمػػاع 
)..  السماح، اذا ا لضت الحاجة ومر موافلة وزارة الدفاع، بحشد وحدات مف االحلياطييف". وهذا االسػلدعاء 

 ـ الجيش االسراليمي.ليس ل بلة عامة كما اوضح ملحدث باس
و ػػػاؿ ال ػػػاطؽ ال سػػػكري البريرػػػادير ج ػػػراؿ يػػػواؼ موردخػػػاي للمفزيػػػوف "الل ػػػاة الثا يػػػة" ب ػػػد الرػػػارات الجويػػػة اف 
"اذياـ اللي  واجااا في الج وب في للديري سللواصؿ. الجباة الداخمية يجب أف ل د  فساا بمرو ة". اضاؼ 

يػػرة اللصػػؼ الصػػاروخي الفمسػػطي ي فػػي و ػػت سػػابؽ هػػذا موردخػػاي اف "اسػػراليؿ كا ػػت لػػرد عمػػى لصػػاعد ول
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اذسبوع ولحاوؿ في  فس الو ت م ر حماس وفصالؿ فمسطي ية أخر  مف ل زيز لرسػا الاا المسػمحة"، مشػيرا 
 الى أف مف بيف اهداؼ الرارات مخزو ات سرية مف صواريخ حماس ب يدة المد ".

 ػل لػـ اسػلاداؼ الج بػري فػي غػارة د يلػة لسػيارلل، كمػا و اؿ ال اطؽ باسـ الجيش االسراليمي افيخاي ادرعي إ
أعمػػػف أف الجػػػيش بػػػدأ عمميػػػة واسػػػ ة ضػػػد مراكػػػز الملاومػػػة فػػػي غػػػزة للوجيػػػل ضػػػربة  ويػػػة لػػػػ"حماس" وبػػػا ي 

 الل ظيمات.
وذكر شاود اف عشرات الدبابات للمركز خارج  طاع غزة باللرب مف السياج االم ػي بػيف اسػراليؿ واالراضػي 

السػػػياؽ  فسػػػل، اعمػػػف الجػػػيش االسػػػراليمي ا ػػػل اسػػػلادؼ "عػػػددا كبيػػػرا" مػػػف موا ػػػر الصػػػواريخ  الفمسػػػطي ية. وفػػػي
 الطويمة المد  اللاب ة لحركة "حماس" ب د اغلياؿ الج بري.

واعم ت افيلاؿ ليبوفيلش ال اطلة باسـ الجيش لمصحافييف ا ل "ب د اطالؽ الصػواريخ فػي االيػاـ االخيػرة،  ػرر 
  السػػػػماح باسػػػػلاداؼ الم ظمػػػػات االرهابيػػػػة فػػػػي  طػػػػاع غػػػػزة، حمػػػػاس والجاػػػػاد رلػػػػيس االركػػػػاف )بي ػػػػي غػػػػا لز

 االسالمي وم ظمات اخر " مضيفة اف "هذه هي البداية".
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مػػا أسػػفر ذكػرت صػػحيفة "يػػدي وت أحرو ػوت" بػػاف صػػاروخًا أصػػاب م ػزاًل بصػػورة مباشػػرة فػػي كريػات مالخػػي 

عػػػف مللػػػؿ أرب ػػػة إسػػػراليمييف، وجػػػرح ثالثػػػة آخػػػريف جػػػراح أحػػػدهما وصػػػفت بػػػالخطيرة. و الػػػت ال اطلػػػة بمسػػػاف 
الشرطة االسراليمية:" وفلػا لمم مومػات واللفاصػيؿ اذوليػة الػواردة، لػـ فػي السػاعة اذخيػرة مػف صػباح الخمػيس 

في بمدة "كريات مالخػي"  اذمػر الػذي  اسلالـ بالغ حوؿ سلوط  ذيفة صاروخية مباشرة، عمى إحد  الم ازؿ
ضرار مادية".  أسفر عف و وع إصابات بشرية وا 

صػػاروخ جػػراد عمػػى  510و الػػت اذاعػػة جػػيش االحػػلالؿ اف الملاومػػة الفمسػػطي ية اطملػػت م ػػذ امػػس اكثػػر مػػف 
 بمدات المجدؿ وبلر السبر واسدود وبمدات محيط غزة.

 55/55/1051واالة سما اسإخبارية، 

 
 العملية العسارية في قطاع غزة  بأوباما ليبلاو عف يتصؿ زبيري 34

الصؿ رليس دولة إسراليؿ، شيم وف بيريس، بػالرليس اذمريكػي، بػاراؾ أوبامػا، ووضػ ل فػي صػورة مػا  امػت 
 ، ال مميات ال سكرية المسلمرة فػي غػزة،الليادي ال سكري في "حماس"، أحمد الج بري مف اغلياؿ بل إسراليؿ

ه، فيمػػا  ػػدر محممػػوف ملربػػوف مػػف مكلػػب  ل يػػاهو أف ال مميػػة  ػػد لسػػلمر أيامػػا، ولربمػػا ليحظػػى بدعمػػل ولأييػػد
 أسابير.

و ػػد وصػػؼ بيػػاف صػػدر عػػف مكلػػب بيػػريس الج بػػري بأ ػػل كػػاف يمػػارس "الللػػؿ الجمػػاعي"، و ػػاؿ البيػػاف إف  
رلر عبػر بيريس أبمػ  أوبامػا بػأف  لػؿ الج بػري هػو رد إسػراليمي عمػى لصػاعد إطػالؽ الصػواريخ و ػذالؼ المػو 

 الحدود مف غزة.
و لػػؿ ع ػػل  ولػػل: "إسػػراليؿ ال لريػػد إذكػػاء الماػػب، لكػػف عمػػى مػػد  اذيػػاـ الخمسػػة اذخيػػرة كػػاف ه ػػاؾ إطػػالؽ 

 مسلمر لمصواريخ عمى إسراليؿ، ولـ ي د بكمكاف اذماات واذطفاؿ ال ـو ليال."
 ما لسلطير إسراليؿ لحممل."وأضاؼ بيريس الذي زار بمدة "سديروت" اللريبة مف  طاع غزة: "ه اؾ حد ل

 54/55/1051، 48عرب 
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 "االنطباع بأنيا لف ترد "اآلف تسياسي: "إسرائيؿ" نجحت في خداع حماس عندما بثحلؿ م 35
أف  لا يػػاهو وبػػاراؾ  جحػػا فػػي خػػداع "حمػػاس"  ،كلػػب الم مػػؽ السياسػػي بػػاراؾ دافيػػد: اسػػ د لمحمػػي –ال اصػػرة 

بأف إسراليؿ لف لػرد "اآلف" عمػى اللصػؼ مػف غػزة، خصوصػًا إرسػاؿ  واإلعالـ اإلسراليمي ع دما بثا اال طباع
الػػوزير بي ػػي بيرػػيف إلػػى اإلذاعػػة ال امػػة لػػي مف أف جولػػة اللصػػ يد الحاليػػة فػػي اللطػػاع "ا لاػػت". وأضػػاؼ أف 
اغلياؿ الج بري "ا جاز ا لخابي كبير" ل لا ياهو وباراؾ في الػرأي ال ػاـ اإلسػراليمي، ملو  ػًا أف لػ  كس  لػال  

كػػا وف الثػػا ي )ي ػػاير  الملبػػؿ، "لمامػػًا كمػػا شػػكؿ اغليػػاؿ بػػف الدف ذخػػرًا ا لخابيػػًا"  11االغليػػاؿ ا لخابيػػًا فػػي 
لمػرليس اوبامػا. ولػابر أف "لصػػفية الحسػاب مػر الج بػػري، خػاطؼ الج ػدي غم ػاد شػػاليت، سػلكوف فػي صػػمب 

ماشمة والصور اللادمة مف غزة في حممة كؿ مف  لا ياهو وباراؾ اال لخابية "وس ر  صورة سيارة الج بري ال
أفالـ الدعاية اال لخابية لمرجميف". وأضاؼ أف  لا ياهو سيلباهي أماـ اإلسراليمييف بأ ل "ليس الم ًا في الكالـ 

 فلط"، فيما سيحاوؿ باراؾ إ  اع اإلسراليمييف أ ل اذجدر لمبلاء عمى كرسي وزير الدفاع.
ت الحكومػػة والجػػيش عمػػى " لػػؿ رأس الحيػػة أحمػػد الج بػػري"، فيمػػا وه ػػأ رلػػيس الحكومػػة السػػابؽ اياػػود اولمػػر 

 لبار  سالر  ادة أحزاب الوسط الم ارض في إرساؿ اللاا ي المماثمة ل لا ياهو وباراؾ والجيش.
 55/55/1051، الحياة، لندف

 
 

سقاط أبو مازف ردا على خطوة األمـ المتحدة "إسرائيؿ" 36  تيدد بحؿ السلطة وا 
إسػػراليؿ هػػددت رسػػميا بػػالرد عمػػى ، أف ل ػػدفو  لػػؿ أبيػػب، مػػف 55/55/1051، لنػػدف، الشػػرؽ األوسػػطذكػػرت 

مشروع م ظمة اللحرير الفمسطي ية لالعلراؼ بفمسطيف دولة غير عضو في اذمػـ الملحػدة، بسمسػمة خطػوات 
سلاط الرليس محمود عباس )أبو مازف .   ع يفة في ملدملاا إلراء السمطة الفمسطي ية في الضفة الرربية وا 

و ػاؿ وزيػر الخارجيػة أفيرػدور ليبرمػاف ل ليبػا عمػى  شػر مػذكرة لؤكػد هػذا المو ػؼ ال ػدوا ي، إف "عبػاس يػػدير 
عممية إرهاب سياسي ضد إسراليؿ بمشروعل في اذمـ الملحدة"، وأضاؼ خالؿ خطاب لػل فػي جام ػة أرييػؿ 

كػػؿ الملػػاييس ويسػػ ى إل لػػاذ االسػػليطا ية، أمػػس، إف عبػػاس "فشػػؿ فشػػال ذري ػػا فػػي  يػػادة الشػػ ب الفمسػػطي ي ب
 فسل بلوجيػل السػااـ إلػى إسػراليؿ ل زلاػا ولاديػد شػرعيلاا فػي اذمػـ الملحػدة. فاػو ي ظػر إلػى مػا جػر  لسػيده 
الرليس المصري السػابؽ حسػ ي مبػارؾ ولمرليسػيف السػابليفي اللو سػي زيػف ال ابػديف بػف عمػي، والميبػي م مػر 

سراليؿ لرفض أف لدفر ثمف سياسلل".اللذافي، ويحاوؿ إ لاذ  فسل وعالملل مف مص  ير مشابل. وا 
وكا ت وسالؿ اإلعالـ اإلسراليمية  د  شرت أمس  ص مذكرة وصفلاا بأ اا مسودة لػ"ور ة مو ؼ" أعػدت فػي 
وزارة الخارجية اإلسراليمية للوؿ إ ل "في حاؿ حصوؿ السمطة الفمسطي ية عمى مكا ة دولة في اذمـ الملحدة، 

حمود عباس )أبو مازف  سيكوف الخيار الوحيد أماـ إسراليؿ، في هذه الحالة". وجاء فػي فكف )إسلاط سمطة م
المسودة، اللي أعدت لمايدا لملوجػل الفمسػطي ي إلػى اذمػـ الملحػدة، أف "الػرد المػيف عمػى هػذه الخطػوة سػي  ي 

 للحدي".رفر ال مـ اذبيض واالسلسالـ، اعلرافا ب دـ  درة الليادة اإلسراليمية عمى مواجاة ا
وكلبت صحيفة "يدي وت أحرو وت" أمس أف المسودة، اللي كلبػت مػف  بػؿ الطػا ـ السياسػي لػوزير الخارجيػة 
أفيردور ليبرماف ولب اها اذخير، "احلواء وا ر ي لرؼ فيل بالدولة الفمسطي ية مف  بؿ اذمـ الملحدة في خطوة 

ة إسػػراليؿ، اذمػػر الػػذي سػػيج ؿ أيػػة لسػػوية أحاديػػة الجا ػػب سػػوؼ لحطػػـ الػػردع اإلسػػراليمية ولمػػس بمصػػدا ي
 مسللبمية، ملبولة إلسراليؿ، غير ممك ة".
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كما لضم ت الوثيلة شرحا لةسباب اللي لدعو إسراليؿ إلى اللياـ باذه الخطوة، حيث جاء: "رغـ أف الحديث 
بػو مػازف، عف خطوة غير بسيطة مف جاة اذب اد اللي سلضطر إسراليؿ إلى مواجالاا، فػكف إسػلاط سػمطة أ

هػػػو الخيػػػار الوحيػػػد فػػػي هػػػذه الحالػػػة، وأي خيػػػار آخػػػر، احلػػػواء أو رد لػػػيف، سػػػي  ي رفػػػر اذعػػػالـ البيضػػػاء، 
 واالعلراؼ بأف الليادة اإلسراليمية غير  ادرة عمى مواجاة اللحدي".

و لمػػػت صػػػحيفة "هػػػترلس" عػػػف مسػػػؤوؿ كبيػػػر فػػػي الخارجيػػػة  ولػػػل إف اال لػػػراح اإلسػػػراليمي يلضػػػمف "اعلػػػراؼ 
إسراليؿ بدولة فمسطي ية بحدود مؤ لة عمى أساس م اطؽ )إيل  في الضفة، اللػي للػر لحػت مسػؤولية السػمطة 

ية، مر لوسير ر  ة سيادلاا الفمسطي ية اذم ية والمد ية، وم اطؽ )بي  اللي للر لحت مسؤولية السمطة المد 
%، لكف مف دوف لحديػد مسػبؽ لممػدة الزم يػة اللػي لكػوف 10% حاليا مف مساحة الضفة الرربية إلى 00مف 

فياػػا الدولػػة الفمسػػطي ية ضػػمف هػػذه الحػػدود المؤ لػػة واال للػػاؿ لمحػػدود الدالمػػة، ومػػف دوف وضػػر سػػلؼ زم ػػي 
ويلضػػػػػمف اال لػػػػػراح اإلسػػػػػراليمي أيضػػػػػا أف "يملػػػػػـز لممفاوضػػػػػات حػػػػػوؿ الحػػػػػدود وبػػػػػا ي اللضػػػػػايا الجوهريػػػػػة". 

الفمسػػطي يوف ب ػػدـ الليػػاـ بخطػػوات مػػف جا ػػب واحػػد، خاصػػة عػػدـ اللوجػػل إلػػى المحكمػػة الج اليػػة الدوليػػة فػػي 
الهاي، كما ال لملـز إسراليؿ مف جالاا بلجميد الب اء في الكلؿ االسليطا ية الكبيرة )أرييؿ  و)م اليل أدوميـ  

ولاب ت الوثيلة أ ل في حاؿ "لوجل الفمسطي يوف إلى اذمـ الملحدة في خطوة مف جا ػب و)غوش علسيوف ". 
واحػػد ويحصػػموف عمػػى وضػػر دولػػة، فيجػػب ال ظػػر إلػػى ذلػػؾ عمػػى أ ػػل لجػػاوز لمخػػط اذحمػػر وكسػػر لػػةدوات، 

 ويمـز برد إسراليمي شديد".
االلجاه في اللو يػت الحػالي، وادعػت  كما لضم ت الوثيلة لحميال العلبارات أبو مازف اللي دف لل لملوجل باذا

أف االعلبػػارات اذساسػػية هػػي اهلػػزاز مكا لػػل وسػػط الجماػػور الفمسػػطي ي، فػػي ظػػؿ عػػدـ  درلػػل عمػػى مواجاػػة 
 اللحديات الداخمية أماـ السمطة الفمسطي ية، خاصة اللحدي اال لصادي.
يدرسػاا ويػدرس لوصػيالل، وأ ػل مػف  ولفلت "هترلس" إلى أف الوثيلة ال لزاؿ مسودة فلط، وأف ليبرمػاف ال يػزاؿ

الملرر أف للـ م ا شلاا مرة أخر  في وزارة الخارجيػة، ليللػرر المو ػؼ ال اػالي م اػا ومػا إذا كػاف سػيلـ للػديـ 
 اللوصيات إلى مجمس الوزراء "اللس ة" أو المجمس الوزاري السياسي اذم ي الموسر في الحكومة.

ا،  ػػػد أعػػػد وثيلػػػة للضػػػمف موا ػػػؼ مل ا ضػػػة لمامػػػا مػػػر الوثيلػػػة وكػػػاف طػػػا ـ ما ػػػي فػػػي وزارة الخارجيػػػة  فسػػػا
الجديػدة، وي للػد أف مسػاعدي ليبرمػاف أعػدوا الوثيلػة الجديػدة للكػوف بػديال عػف وثيلػة الما يػيف، اللػي أغاظػػت 
ليبرماف في حي ل. و شرت لمؾ الوثيلة في الشار الماضي، وا للدت صراحة الاجـو عمى السمطة الفمسطي ية 

ا إلػػػى اذمػػػـ الملحػػػدة و الػػػت إف اعلػػػراؼ ال ػػػالـ بالفمسػػػطي ييف إجػػػراء م  ػػػوي يجػػػب أف ال يثيػػػر بسػػػبب لوجااػػػ
غضػػب إسػػراليؿ، بػػؿ يمكػػف الل ػػايش م ػػل واسػػلراللل  لطػػة ا طػػالؽ السػػلل اؼ المفاوضػػات. وحػػذرت الوثيلػػة 

اليؿ ولزيد مف يوماا مف أف الجاود اإلسراليمية ضد السمطة الفمسطي ية في هذا الموضوع،  د ل لمب عمى إسر 
 عزللاا.

الفمسػطي ية وثيلػة ليبرمػػاف  -فػي السػياؽ  فسػل، هاجمػت الليػادة اإلسػراليمية لحركػة "مبػادرة ج يػؼ" اإلسػراليمية 
و الػػت إ اػػا ل بػػر عػػف غبػػاء مطبػػؽ يػػؤدي إلػػى إغػػالؽ بػػاب المفاوضػػات السػػممية واللسػػوية مػػر الفمسػػطي ييف. 

جر الم طلػة إلػى جولػة ع ػؼ رهيبػة، لػذلؾ فك اػا وثيلػة لبػدو و الت إف لطبيؽ ما جػاء فػي وثيلػة ليبرمػاف، سػي
 في ظاهرها م ادية لمفمسطي ييف ولك اا م ادية أكثر ل سراليمييف.

وأصدر ال الب ال ربي في الك يست اإلسراليمي، رلػيس الحػزب الػديملراطي ال ربػي، طمػب الصػا ر، بيا ػا الاػـ 
الصػػػػا ر مػػػػف المسػػػػاس بػػػػأبو مػػػػازف، مؤكػػػػدا أف ليبرمػػػػاف  فيػػػػل ليبرمػػػػاف، بالبمطجػػػػة السياسػػػػية والحزبيػػػػة. وحػػػػذر

"يلصرؼ كرليس مافيا ل ػلا  عمػؿ اللاديػد والوعيػد واال للػاـ". وأضػاؼ أف لصػرفات ليبرمػاف الامجيػة لج ػؿ 
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الرليس الفمسػطي ي أكثػر إصػرارا مػف أي مػرة عمػى اللوجػل لةمػـ الملحػدة مػف أجػؿ االعلػراؼ بدولػة فمسػطيف، 
 أي هجـو إسراليمي عدوا ي.ومف ثـ الدفاع ع اا ضد 

ليبرمػػاف  ، أفووكػػاالت، وعػػف راـ اهللمػػف احمػػد رمضػػاف ، عػػف 55/55/1051، المسػػتقبؿ، بيػػروتوأضػػافت 
رأ  امس االرب اء اف مبػادرة رلػيس السػمطة الفمسػطي ية محمػود عبػاس اللوجػل الػى االمػـ الملحػدة لاػدؼ الػى 

ًً وهي ال لحمؿ في طيالاا أي رؤيػا با ل سػبة لمسػللبؿ الشػ ب الفمسػطي ي"، م ربػًا عػف اعللػاده "ا لاذه سياسيَا
 أف عباس " د فشؿ في كؿ االجراءات اللي الخذها حلى اآلف واف السمطة الفمسطي ية لـ ل د  المة ف ال".

واضػػاؼ ليبرمػػاف اف ه ػػاؾ كيػػا يف م فصػػميف ال عال ػػة بي امػػا احػػدهما   لػػل بػػػ"حمسلاف" واآلخػػر بػػػ"فلح ال ػػد"، 
 اعيات الخطيرة اللي  د للرلب عمى  بوؿ مبادرة عباس.محذرًا مف اللد

في غضوف ذلؾ، ذكرت وسالؿ إعالـ إسػراليمية، أمػس، أف ليبرمػاف يػدرس ا لراحػًا يلضػي بػاعلراؼ إسػراليمي 
فػػوري بدولػػة فمسػػطي ية فػػي حػػدود مؤ لػػة ملابػػؿ ل ػػازؿ الفمسػػطي ييف عػػف مسػػ اهـ فػػي اذمػػـ الملحػػدة لمحصػػوؿ 

 غير كاممة ال ضوية.5523ال اـ عمى مكا ة دولة بحدود 
و لؿ المو ر اإللكلرو ي لصحيفة "هترلس" عف مصدر رفير المسػلو  فػي وزارة الخارجيػة اإلسػراليمية  ولػل إف 
المبػادرة لسػل د إلػى لحويػؿ الخطػوة الفمسػطي ية فػي اذمػـ الملحػدة مػف أحاديػة الجا ػب إلػى خطػوة يػلـ لحليلاػػا 

 بواسطة المفاوضات.
س" فػػكف اللخػػّوؼ اذساسػػي فػػي إسػػراليؿ هػػو مػػف أف رفػػر مكا ػػة فمسػػطي ي فػػي الجم يػػة ال امػػة ووفلػػًا لػػػ"هترل

سيسمح بلبولاا ك ضو في المحكمة الج الية الدولية في الهاي وللديـ دعاو  ضػد إسػراليؿ و ادلاػا ولػلاماـ 
 فياا بل فيذ جرالـ حرب.

وف، مػػػف حػػػػزب "كاديمػػػا"، أف "أي لاديػػػػد رأ  رلػػػيس لج ػػػة الخارجيػػػػة واذمػػػف البرلما يػػػػة ال الػػػب رو ػػػي بػػػػارؤ و 
إسراليمي بكلراء الفا ات أوسمو يخمو مف أي م  ى حليلي، كوف إسراليؿ ال لرغب في السيطرة المباشػرة عمػى 

 مدف الضفة الرربية".
كشػػفت أف ل ميمػػًا  ”إسػػراليمية“للػػارير إخباريػػة ، عػػف وكػػاالت، أف 55/55/1051، الخلػػيج، الشػػارقة و شػػرت

فػي دوؿ ال ػالـ بكيصػاؿ رسػالة إلػى رؤسػاء ورؤسػاء وزراء ووزراء خارجيػة الػدوؿ اللػي ”سػراليؿإ“صدر لسفراء 
لبحػػث إلرػػاء كػػاماًل أو جزليػػًا اللفا يػػة أوسػػمو مػػر الفمسػػطي ييف، إذا مػػا لب ػػت ”إسػػراليؿ“ي ممػػوف باػػا مفادهػػا أف 

مرا ػػب غيػر عضػػو بالم ظمػػة الجم يػة ال امػػة لةمػػـ الملحػدة  ػػرارا برفػػر مسػلو  اللمثيػػؿ الفمسػػطي ي إلػى دولػػة 
 الدولية .

 510هترلس"، بأ ل في حاؿ اللصويت عمى الطمب، فكف الفمسطي ييف سيحصموف عمى  حػو “وأ رت صحيفة 
صػػػولا لمػػػدوؿ اذعضػػػاء بالجم يػػػة ال امػػػة . و لمػػػت عػػػف مسػػػؤوؿ بػػػارز بالخارجيػػػة  550صػػػولا مػػػف اجمػػػالي 

ى ضماف م ارضة أكبر عدد ممكف مف الػدوؿ و ػادة ال ػالـ يلركز حاليًا عم”اإلسراليمي“أف الجاد ”اإلسراليمية“
 لمضرط عمى عباس لرده عف المضي في مس اه في اذمـ الملحدة .

وأشارت الصحيفة إلى أف احلماؿ موافلة عباس عمى إيلاؼ المس ى ض يفة جدا خاصػة ب ػد فشػؿ االلصػاؿ 
د الرليس الفمسطي ي عػف المضػي  ػدما، إال الاالفي الذي جر  بي ل وبيف الرليس اذمريكي باراؾ أوباما في ر 

 ”.رغـ كؿ شيء، مسلمروف في ال مؿ والمحاولة“ اؿ ”االسراليمية“أف مسؤوؿ الخارجية 
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اآلالؼ مف سكاف ، أف وكاالت، وعف غزة مف ميسرة ش باف، عف 55/55/1051، المستقبؿ، بيروتذكرت 
 ملوجايف إلى وسط البالد وشمالاا لحسبا مف لص يد كبير. واالج وب غادر 

و ػاؿ مو ػر "يػػدي وت أحرو ػوت" االلكلرو ػػي إف طػوابير طويمػػة مػف السػػكاف، بيػ اـ ملػػات الطػالب الجػػام ييف 
ري، واضػػاؼ أف وآالؼ السػػكاف املػػدت فػػي محطػػة اللطػػارات فػػي مدي ػػة بلػػر السػػبر ب ػػد إعػػالف اغليػػاؿ الج بػػ

حركػػة السػػير فػػي مدي ػػة أسػػدود لشػػاد ازدحامػػات كبيػػرة ع ػػد مخػػارج المدي ػػة كمػػا أف المحػػاؿ اللجاريػػة أغملػػت 
 أبواباا باكرا إثر لص يد الوضر اذم ي.

كػػذلؾ أ بػػؿ سػػكاف مػػدف ج ػػوب إسػػراليؿ عمػػى شػػراء مػػواد غذاليػػة لحسػػبا مػػف احلمػػاؿ لصػػاعد الوضػػر ولوغػػؿ 
 طاع غزة وبدء حرب طويمة.الجيش اإلسراليمي برا في  

وأعم ػػت السػػمطات اإلسػػراليمية عػػف ل ميػػؽ الدراسػػة اليػػـو فػػي جميػػر المؤسسػػات الل ميميػػة مػػف مػػدارس وكميػػات 
كيموملرا عف الشػريط الحػدودي مػر  طػاع غػزة،  00وجام ات في المدف والبمدات اللي لب د مسافة لصؿ إلى 

ووصػػفت الصػػحيفة مػػدف  ر خػػاص فػػي هػػذه الم طلػػة.وأعمػػف وزيػػر الػػدفاع اإلسػػراليمي اياػػود بػػاراؾ عػػف وضػػ
 ج وب إسراليؿ مساء اليـو بأ اا مدف أشباح.

وأعم ػػت كلالػػب اللسػػاـ الج ػػاح الممسػػح لحركػػة حمػػاس اطال اػػا عشػػرات الصػػواريخ عمػػى ج ػػوب اسػػراليؿ فػػي 
 اطار ردها عمى اغلياؿ اسراليؿ الج بري.

الجػيش اإلسػػراليمي أعمػف حػػاؿ ، أف ال اصػػرة مػف اسػ د لمحمػػيعػػف  ، 55/55/1051،الحيػػاة، لنػدفوأضػافت 
كيمػػوملرًا مػػف الحػػدود مػػر اللطػػاع  وأمػػر السػػكاف  00الطػػوارئ فػػي بمػػدات الج ػػوب فػػي إسػػراليؿ )عمػػى مػػد  

 .بالبلاء بمحاذاة المالجال واذماكف اآلم ة. ولـ اإلعالف عف إغالؽ المدارس ليـو غد
حسػػابالاا السػي اريوات المخلمفػػة لملطػورات فػػي اذيػػاـ و ػاؿ وزيػػر الل مػيـ جػػدعوف سػاعر إف إسػػراليؿ لأخػػذ فػي 

اللميمػػة الماضػػية. وأضػػاؼ أف إسػػراليؿ "سلضػػرب  ػػادة اإلرهػػاب بكػػؿ  ػػوة، وأف الاػػدؼ مػػف ال مميػػة هػػو ل زيػػز 
عادة صوغ  واعد الم بة عمى الحدود مر غزة "ال أف لبلى بمدال ا عرضًة لملصؼ".  الردع وا 

 
 ايلومتراً  75صواريخ "فجر" القادرة على بلوغ مدى ة "إسرائيؿ": لدى الفصائؿ الفسطيني 38

وبحسب المصادر ال سكرية اإلسراليمية، فػكف لػد  الفصػالؿ الفمسػطي ية فػي اللطػاع : اس د لمحمي –ال اصرة 
كيمػوملرًا، أي لصػؿ إلػى لػؿ أبيػب وضػواحياا.  31صواريخ "الفجر" الماربة مف ايراف اللادرة عمى بموغ مد  

ف أف  ػػادة الم ظمػػات ي لبػػروف هػػذه الصػػواريخ "سػػالح يػػـو الػػديف"، وأ ػػل رغػػـ لػػدمير سػػالح وكلػػب أحػػد الم ملػػي
الطيراف اإلسراليمي لم ديد مف هذه الصواريخ، فك ل ما زالت في حػوزة الم ظمػات صػواريخ يمكػف إطال اػا إلػى 

ف لػـ يرغػب فػي  حػرب عمػى لؿ أبيػب. وكلػب الم مػؽ ال سػكري فػي "هػترلس" عػاموس هارليػؿ أف  لا يػاهو "وا 
 اللطاع عشية اال لخابات" إال أ ل  د يجد  فسل داخؿ حرب "رغمًا ع ل".

 55/55/1051، الحياة، لندف
 

 براة: نتنياىو قرر تثبيت حامو على حساب الدـ الفلسطينيمحمد  39
 ػػاؿ رلػػيس الجباػػة الديملراطيػػة لمسػػالـ والمسػػاواة ال ضػػو ال ربػػي فػػي الك يسػػت محمػػد بركػػة،  :وفػػا –الطيبػػة 
امػػس اذرب ػػاء، إف رلػػيس حكومػػة االحػػلالؿ ب يػػاميف  ل يػػاهو  ػػرر أف يثبػػت حكمػػل عمػػى حسػػاب الػػدـ  مسػػاء

وأضاؼ، اف  ل يػاهو يسػ ى لالسػلمرار فػي م صػبل، والػى عر مػة  بػوؿ دولػة فمسػطيف عضػوا فػي  الفمسطي ي.
 اذمـ الملحدة.
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اللػػي جػر  لفصػػيماا فػػي السػػ وات  ولػابر بركػػة "أف حكومػػة  ل يػاهو ليبرمػػاف بػػاراؾ، وم اػػا المؤسسػة ال سػػكرية
اذخيػػرة للكػػوف خلمػػا مطاطيػػا فػػي يػػد  ل يػػاهو وحكوملػػل، عرفػػوا اللو يػػت الم اسػػب، الرلكػػاب جريمػػة االغليػػاؿ 
اإلرهابيػػػػة، وسػػػػبللاا سمسػػػػمة مػػػػف االغليػػػػاالت اللػػػػي طالػػػػت  شػػػػطاء فمسػػػػطي ييف، سػػػػ يا السػػػػلدراج الفصػػػػالؿ 

وحذر مف "أف لكوف إسراليؿ  د حصمت عمى  ى  طاع غزة".الفمسطي ية الى رد يلموه عدواف واسر ال طاؽ عم
 ضوء أخضر مف دوؿ كبر  لشف هذا ال دواف. 

 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 
 
 
 

 : المعارضة السورية المسلحة تسيطر على معظـ المنطقة الحدودية"إسرائيؿ" 40
الم ارضة السورية بالت لسيطر عمػى ذكرت مصادر عسكرية إسراليمية، أمس، أف :  ظير مجمي - لؿ أبيب

الرالبيػػة السػػاحلة مػػػف الم ػػاطؽ الوا  ػػػة شػػر ي خػػػط و ػػؼ إطػػالؽ ال ػػػار شػػمالي الجػػػوالف المحلػػؿ. وأف جػػػيش 
 ال ظاـ السوري ا سحب إلى ال مؽ شر ا، في غالبية الم اطؽ الحدودية اللريبة مف جبؿ الشيخ.

ابرات ال سػػكرية اإلسػػراليمية اللػػي لرا ػػب عػػف كثػػب و الػػت هػػذه المصػػادر، اللػػي لسػػل د إلػػى للويمػػات مػػف المخػػ
الم ػػارؾ الػػدالرة بػػيف  ػػوات ال ظػػاـ و ػػوات الم ارضػػة، إف الاػػدؼ اللػػادـ الػػذي لضػػ ل الم ارضػػة ل فسػػاا وفلػػا 

 دمشؽ، الذي ي لبر هدفا اسلراليجيا. –لملحركات الميدا ية هو السيطرة عمى شارع الل يطرة 
ا اللطػػور، مؤكػػدة أف  ػػوات الم ارضػػة المرابطػػة فػػي ضػػواحي مدي ػػة ولػػـ لخػػِؼ هػػذه المصػػادر  ملاػػا مػػف هػػذ

الل يطػػػرة خاضػػػ ة لمجموعػػػة سػػػمفية ملطرفػػػة لػػػدعى " سػػػور مرلف ػػػات الجػػػوالف"، و سػػػـ كبيػػػر مػػػف ع اصػػػرها 
ي حػػدروف مػػف شػػ وب مخلمفػػة، وليسػػوا سػػورييف، و سػػـ مػػ اـ عرا يػػوف. وأضػػافت أف ه ػػاؾ احلمػػاال كبيػػرا ذف 

ضػػد إسػػراليؿ فػػي أوؿ م اسػػبة. وب ػػاء عميػػل، فػػكف "إسػػراليؿ ل ظػػر إلػػى الحػػدود مػػر  لحػػوؿ هػػذه اللػػو  أسػػمحلاا
سوريا حاليا كما ل ظر إلى حدودها مػر  طػاع غػزة أو مػر لب ػاف أو مػر سػي اء المصػرية، فكماػا بالػت مصػدر 

  مؽ أم ي يحلاج إلى إجراءات واسل دادات غير عادية".
 55/55/1051، الشرؽ األوسط، لندف

 
 سرائيلية تحـر المدارس العربية مف المن  الماليةليـ اسإوزارة التع 45

لسػػػػارعت فػػػػي اذيػػػػاـ اذخيػػػػرة اللػػػػرارات ال  صػػػػرية اللػػػػي للخػػػػذها وزارة الل مػػػػيـ  :برهػػػػـو جرايسػػػػي -ال اصػػػػرة 
فػػػي عػػػدة الجاهػػػات، م اػػػا دس بػػػرام  صػػػايو ية للػػػدجيف الطػػػالب  04االسػػػراليمية عمػػػى مػػػدارس فمسػػػطي يي 

كشػػؼ ع ػػل أمػػس اذرب ػػاء، وهػػو أف الػػوزارة فرضػػت شػػرطا "اللشػػجير عمػػى خدمػػة"  الفمسػػطي ييف، وآخرهػػا، مػػا
% مػػػف المػػػ ح الماليػػػة اللػػي لوزعاػػػا الػػػوزارة، مػػػا ي  ػػػي حرمػػػاف مػػػدارس  00جػػيش االحػػػلالؿ، لمحصػػػوؿ عمػػػى 

 مف هذه اذمواؿ. 04فمسطي يي 
فػر مسػلو  اللحصػيؿ وحسب ما  شر، فكف الوزارة وض ت ملاييس عدة لمحصػوؿ عمػى المػ ح الماليػة، م اػا ر 

ال ممػػي، وادخػػاؿ بػػرام  ال م اجيػػة، وكػػؿ مليػػاس  سػػبة م ي ػػة مػػف المػػ ح الماليػػة، وكػػاف لمليػػاس مػػد   ػػدرة 
 %. 00المدرسة عمى لشجير الطالب عمى خدمة جيش االحلالؿ  سبة 
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 محمػػد حيػػػاردي، إف هػػذا  ػػرار ياػػػدؼ لملمييػػز ضػػػد 04و ػػاؿ رلػػيس لج ػػػة ملاب ػػة  ضػػايا الل مػػػيـ لفمسػػطي يي 
، فػػػػال عال ػػػػة اطال ػػػػا بػػػػيف جاػػػػاز الل مػػػػيـ المدرسػػػػي وبػػػػيف اللشػػػػجير عمػػػػى الخدمػػػػة فػػػػي جػػػػيش 04فمسػػػػطي يي 

% مف الم ح المالية، عمما بأف فرص هذه  00االحلالؿ، وكؿ الادؼ م ل، هو اسلث اء المدارس ال ربية مف 
وديػػة، ذف رفػػر المػػدارس فػػي الحصػػوؿ عمػػى كامػػؿ ال سػػب الملبليػػة هػػي ا ػػؿ بكثيػػر مػػف فػػرص المػػدارس اليا

مسػػلو  اللحصػػيؿ ال ممػػي، يحلػػاج إلػػى مػػوارد وب ػػى لحليػػة محرومػػة م اػػا المػػدارس ال ربيػػة، اللػػي ل ػػا ي مػػف 
 لمييز في كافة االلجاهات. 

وب ػػث ال الػػب أحمػػد الطيبػػي برسػػالة إلػػى وزيػػر الل مػػيـ االسػػراليمي غػػدعوف سػػاعر،  ػػاؿ لػػل فياػػا، إف المليػػاس 
ارس ي مػؽ الفجػوات وسياسػة اللمييػز ضػد المػدارس ال ربيػة، وال مكػاف لشػرط الذي وض لل لمم ح المالية لممػد
 كاذا في جااز ل ميـ مدرسي.

و اؿ الطيبي إف هذا الشرط لـ وضػ ل مػر عمػـ مسػبؽ بأ ػل لػف يسػري عمػى المػدارس ال ربيػة بطبي ػة الحػاؿ، 
ياسػة اللمييػز ال  صػري وهذا يذكر ا بملياس الخدمػة فػي الجػيش فػي كثيػر مػف المجػاالت كذري ػة السػلمرار س

 ضد ا.
 55/55/1051، الاد، عّماف

 
 ردًا على التوجو لألمـ المتحدةوزير البيئة جلعاد إرداف يدعو لضـ مستوطنات الضفة  41

طالػػػػب وزيػػػػر إسػػػػراليمي امػػػػس بضػػػػـ مسػػػػلوط ات الضػػػػفة الرربيػػػػة ردا عمػػػػى اللحػػػػرؾ  -د ب أ  -لػػػػؿ أبيػػػػب 
 في اذمـ الملحدة. الفمسطي ي لمحصوؿ عمى صفة دولة مرا ب غير عضو

و اؿ وزير البيلة جم اد إرداف الم لمي إلى حزب ليكود اليمي ي بزعامة رليس الوزراء ب ياميف  ل ياهو ل ذاعة 
 اإلسراليمية إف "عمى الحكومة أف ل مف بوضوح أ اا سلضـ المسلوط ات ولبدأ في االسل دادات".

 55/55/1051، الرأي، عّماف
 

 مظاىرات مناىضة لالحتالؿبمنع نشطاء إسرائيلييف مف المشاراة "حقوؽ المواطف" تستنار  43
اللػػػدس: لوجاػػػت جم يػػػة حلػػػوؽ المػػػواطف فػػػي اسػػػراليؿ برسػػػالة مسػػػل جمة وشػػػديدة الماجػػػة إلػػػى المػػػدعي ال ػػػاـ 
ال سػػػكري االسػػػراليمي الضػػػابط دا ػػػي عفرو ػػػي علػػػب لوزيػػػر أوامػػػر عسػػػكرية عمػػػى بيػػػوت  اشػػػطيف إسػػػراليمييف 

اـ، كما لم ر السكاف الفمسطي ييف، مػف الػدخوؿ والمكػوث فػي م ػاطؽ محاذيػة للػر  م اهضيف لالحلالؿ لم  
وحلػى  1051أيمػوؿ  55بم يف و  ميف وال بي صالح وكفر  دوـ، وذلؾ لساعات طويمة أياـ الجمر ابلداء مف 

 .1050آذار  54
 55/55/1051، األياـ، راـ اهلل

 
نياء االحتالؿمل"ضد االحتالؿ ضمف  تظاىرمسيرات وأعماؿ  الضفة: 44   "يونية االستقالؿ وا 

راـ اهلل والبيػػػرة ، أف  وسػػػاـ الشػػػويكي - الػػػؿ موسػػػى ، عػػػف 55/55/1051، الحيػػػاة الجديػػػدة، راـ اهللذكػػػرت 
مميو ية “و ر  وبمدات عدة في المحافظة شادت مسيرات وأعماؿ لظاهر ضد االحلالؿ امس ضمف والخميؿ 

  اا خلاما لف اليات االسبوع الوط ي لمشباب. ، اللي أعمف ع”االسللالؿ وا  ااء االحلالؿ
ولصد  ج ود االحلالؿ لممسػيرات اللػي شػارؾ فياػا رلػيس الػوزراء ومسػوؤلوف وعممػاء ديػف و يػادات فصػالمية 

 وبمدية وآالؼ المواط يف والملضام يف اذجا ب.
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لمسػلوط يف خاصػػة وا ػدل ت مواجاػات عمػى الحػػواجز ال سػكرية المحيطػة بالمػدي ليف وشػػوارع مكرسػة لخدمػة ا
 وعطارة شماال وفي  ر  ال بي صالح وبم يف و  ميف وصفا وشلبا وشبليف. عمى حاجزي  م ديا وجبر ج وبا

واطمػػؽ ج ػػود االحػػلالؿ الرصػػاص الم ػػد ي والمرمػػؼ بالمطػػاط و  ابػػؿ الصػػوت والرػػاز المسػػيؿ لمػػدموع عمػػى 
لم ػػر المسػػيرات مػػف الوصػػوؿ الػػى الشػػوارع الملظػػاهريف وطػػاردوهـ بػػالاراوات وخػػراطيـ الميػػاه كرياػػة الرالحػػة 

االسػػػليطا ية االللفافيػػػة، مػػػا لسػػػبب فػػػي إصػػػابة مسػػػؤوليف وعشػػػرات الملظػػػاهريف بجػػػروح ورضػػػوض مخلمفػػػػة 
  وحاالت اخل اؽ عمى حاجزي جسر عطارة وس جؿ ال سكرييف شماؿ راـ اهلل.

طملت بالجاه الطرؽ االللفافيػة شارؾ اآلالؼ مف المواط يف أغمباـ مف طمبة المدارس، في مسيرات سممية ا و 
وا ػػلظـ الملػػات مػػف الملظػػاهريف فػػي سمسػػمة بشػػرية املػػدت مػػف أمػػاـ بمديػػة دورا، ج ػػوبي  فػػي محافظػػة الخميػػؿ،

الخميؿ، بالجاه الشارع االللفافي اللريب مف مخيـ الفوار، ولػد  وصػولاـ مخػيـ الفػوار فػر لاـ  ػوات االحػلالؿ 
 ءها عشرات المشاركيف بحاالت رضوض واخل اؽ. باطالؽ   ابؿ الراز والصوت أصيب جرا

اف الفمسطي ييف ليسوا وحػدهـ »وأكد عضو المج ة المركزية لحركة فلح عباس زكي، الذي شارؾ في المسيرة، 
وافلػػرش المشػػاركوف فػػي المسػػيرة االرض ل بيػػرا عػػف مػػو فاـ «. مػػف يريػػدوف االسػػللالؿ بػػؿ كافػػة أحػػرار ال ػػالـ

ي ة الخميؿ، ا طمؽ اآلالؼ مف طمبة المػدارس مػف أمػاـ مدارسػاـ بالجػاه الحػـر الم اهض لالسليطاف. وفي مد
االبراهيمػػي الشػػريؼ فػػي البمػػدة اللديمػػة، فيمػػا خػػرج أهػػالي بمػػدة حمحػػوؿ شػػماؿ الخميػػؿ الػػى الطػػرؽ االللفافيػػة 

الطػرؽ الواصمة بيف المسلوط ات للواجااـ ل زيزات مكثفة لج ود االحػلالؿ ع ػد مػداخؿ البمػدة الموصػولة مػر 
 االسليطا ية. 

اللريبػة مػف " آدـ"حػاوؿ ا لحػاـ مػدخؿ مسػلوط ة  يفملظػاهر ، أف 55/55/1051، الخلػيج، الشػارقةوأضػافت 
 رية جبر شرؽ راـ اهلل، ما أد  الى اسلخداـ ج ود االحلالؿ اذعيػرة ال اريػة، فػي حػيف  شػرت   ػوات خاصػة 

 في محاولة العللاؿ الملظاهريف. مسل ربوف
أف فمسطي ييف وملضام يف أجا ب أغملوا طريلًا رليسيًا لممسلوط يف بالسالسؿ  رب بمدة ”س برسفرا “وذكرت 

  ميف غرب راـ اهلل، وطريلًا آخػر بػاللرب مػف  ريػة شػلبا اللريبػة. وفػي مػدي لي  مليميػة و ػابمس شػماؿ الضػفة، 
لمحصػوؿ عمػى مكا ػة دولػة خرج ال اس لملظاهر حػامميف الفلػات لؤيػد المسػ ى الفمسػطي ي فػي االمػـ الملحػدة 

 وفمبر/لشػريف الثػا ي الملبػؿ. وفػي مدي ػة أريحػا، حػاوؿ ملظػاهروف الوصػوؿ إلػى طريػؽ  15غير عضو في 
اللفػػافي مخصػػص لممسػػلوط يف فػػي م طلػػة اذغػػوار إال أف  ػػوات كبيػػرة مػػف جػػيش االحػػلالؿ اغملػػت الطريػػؽ 

بػة مػف  ػابمس حيػث م  ػلاـ  ػوات االحػلالؿ أماماـ. ولظاهر عشرات الشباف باللرب مف  رية كفػر  ػدـو اللري
 مف الوصوؿ إلى  لطة لماس مر المسلوط يف.

واكد رليس حكومة لسيير اذعماؿ سالـ فياض، الذي شارؾ في اطالؽ المسيرات الش بية مػف راـ اهلل، عمػى 
رهػػػػاب  حػػػػؽ الشػػػػ ب الفمسػػػػطي ي فػػػػي  يػػػػؿ حريلػػػػل واسػػػػللاللل، والل بيػػػػر عػػػػف رفضػػػػل لالحػػػػلالؿ وممارسػػػػالل وا 

 مسلوط يل.
، إف المسػيرات الجماهيريػة فػي الضػفة هػي »الخمػي “و اؿ ال اطؽ الرسمي باسـ حركة فػلح أحمػد عسػاؼ، ؿ 

رسػػالة واضػػحة بػػأف الشػػ ب الفمسػػطي ي يلػػؼ خمػػؼ  يادلػػل فػػي الجاػػود الدبموماسػػية لمحصػػوؿ عمػػى  عضػػوية 
 .الدولة الفمسطي ية في اذمـ الملحدة
هذا اليـو هػو  لطػة فار ػة فػي  ضػاؿ شػ ب ا الػذي “ة مصطفى البرغوثي إف و اؿ أميف عاـ المبادرة الفمسطي ي

خػػػرج فػػػي مسػػػيرات ولظػػػاهرات فػػػي مخلمػػػؼ المحافظػػػات ضػػػد االسػػػليطاف واالحػػػلالؿ فػػػي لأكيػػػد أف اذراضػػػي 
 الفمسطي ية سلبلى فمسطي ية رغـ كؿ اجراءات اللاويد واالسليطاف.
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ـ المشاركة الجماهيرية في المسػيرات، ولحػدي المشػاركيف و الت اذمي ة ال امة لحزب فدا زهيرة كماؿ إف حج
 فياا لرصاص االحلالؿ ي بر عف اللفاؼ ش ب ا حوؿ  يادلل الشرعية.

 
 على غزة على العدوف اسإسرائيلي احتجاجاً مظاىرات في راـ اهلل  45

ـو اذرب ػاء، فػى خرج ملات الفمسطي ييف مف سكاف راـ اهلل، والبيرة )وسػط الضػفة الرربيػة المحلمػة ، مسػاء اليػ
 مسيرة حاشدة لمل ديد بال دواف اإلسراليمى عمى  طاع غزة.

ودعػػا المشػػاركوف فػػى المسػػيرة لال للػػاـ لػػدماء الللمػػى، كمػػا دعػػوا فصػػالؿ الملاومػػة الفمسػػطي ية للصػػؼ "الكيػػاف 
 اإلسراليمى" فى ال مؽ واسلاداؼ االحلالؿ اإلسراليمى فى كافة موا  ل.

مػػا مضػػى عميػػل اللالػػد ال سػػكر  فػػى حركػػة الملاومػػة اإلسػػالمية )حمػػاس  أحمػػد  ول اػػدوا بالسػػير  ػػدما عمػػى
الج بر ، الذ  اغليؿ مساء اليوـ، اذرب اء، فى إحد  الرارات اإلسراليمية عمى  طاع غزة، داعػيف الفصػالؿ 

 الفمسطي ية إلى اللوحد فى ظؿ اللصؼ اإلسراليمى.
ذم ػػى الفمسػػطي ى مػػر االحػػلالؿ اإلسػػراليمى وو ػػؼ وشػػدد الملظػػاهروف عمػػى ضػػرورة و ػػؼ سياسػػة الل سػػيؽ ا

 الس ى لممفاوضات مر الحكومة اإلسراليمية.
 54/55/1051، فلسطيف أوف اليف

 
 اختطاؼ في المخيمات الفلسطينية بسوريا وعمليات تسعة فلسطينييفاستشياد  46

ل مميػػػات اخلطػػػاؼ فمسػػػطي ييف، فيمػػػا ل ػػػرض عػػػدد اخػػػر مػػػف الفمسػػػطي ييف  5اسلشػػػاد اليػػػـو الثالثػػػاء : اللػػػدس
واعللاؿ كما عثػر عمػى رأس فمسػطي ي  ط ػت ب ػد اف لػـ اخلطافػل، فيمػا ل رضػت مخيمػات فمسػطي ية أخػر  

 ل مميات  صؼ ع يفة.
و الت مصادر خاصة لػ دوت كوـ، أف مخيـ اليرموؾ وب ض الم اطؽ المجػاورة لػل ل رضػت م ػذ فجػر اليػـو 

 ػػل لػـ ال ثػور عمػى رأس ملطوعػػة لشػاب فمسػطي ي كػػاف وأشػارت المصػادر إلػى أ الثالثػاء إلػى  صػؼ مللطػػر.
اخلطػػؼ  بػػؿ عػػدة أيػػاـ مػػف شػػارع لوبيػػة بػػالمخيـ، حيػػث وضػػر خػػاطفوه رأسػػل فػػي "كرلو ػػة" بػػيف سػػيارليف فػػي 

 المخيـ.
وأوضحت المصادر أف المخيـ ي ا ي ظروفػًا صػ بة، خاصػًة فػي ظػؿ و ػؼ طػوا ـ سػيارات االسػ اؼ الطبيػة 

غاثة خدمالاا مؤ لًا بسبب ل رضاا إلطالؽ  ار ما أدي إلصابة أحػد افػراد طوا ماػا اللاب ة لمايلة الخيرية ل 
آخريف، مشيرة الى اف سيارات اإلس اؼ اللاب ة لايلة فمسطيف الخيرية اللاب ة لحماس لو فت عف  0واعللاؿ 

 ال مؿ  االيًا م ذ فلرة لدواٍع أم ية.
 صؼ ما أد  إلصابة عدد مف الالجليف الفمسطي ييف ول رضت مخيما الحسي ية والسيدة زي ب ل دة عمميات 
حداث أضرار جسيمة بالمبا ي والم ازؿ في المخيميف.  وا 

أ ل فلد االلصاؿ بثالثة مج ديف مف جػيش اللحريػر الفمسػطي ي مػف سػكاف مخػيـ  ،و الت مصادر لػ دوت كوـ
يف أث ػاء لػوجااـ لم طلػة خاف الشيح، حيث يلو ر أف يكو وا ل رضوا ل ممية خطػؼ مػف  بػؿ مسػمحيف مجاػول

 حراف ال واميد ل لؿ الط اـ لرفا اـ مف ع اصر جيش اللحرير الفمسطي ي.
وفي مخيـ درعا، اعللمت  وة مف الجيش السوري الشػاب الفمسػطي ي "سػمير الػلالوي"، وداهػـ أفػراد مػف اذمػف 

مػػاس فػػي المخػػيـ واغملاػػا السػػوري بمخػػيـ الرمػػؿ فػػي الالذ يػػة مكلبػػا ومسػػلودعا و اديػػا رياضػػيا للبػػر لحركػػة ح
 بالشمر اذحمر. 
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 53/55/1051، القدس، القدس
 

 أسيرًا داخؿ سجوف االحتالؿ يعانوف مف مرض السار 60: فلسطيف"أسرى مراز " 47
أسػير داخػؿ سػجوف االحػلالؿ ي ػا وف مػف  500راـ اهلل: أكد مركز أسر  فمسطيف لمدراسات أف ما يزيد عمػى 

 يرًا ي ا وف مف مرض السكر.  أس20أمراض مخلمفة، مف بي اـ )
وأوضح مدير المركز الباحث رياض اذشلر في للرير أصدره المركز، أمػس بم اسػبة اليػـو ال ػالمي لمكافحػة 

، اف الملػػػات مػػػف اذسػػػر  ي ػػػا وف مػػػف أمػػػراض  ليجػػػة اسػػػلمرار االحػػػلالؿ فػػػي ممارسػػػة سياسػػػة رمػػرض السػػػك
ا مػف اذسػر  المصػابيف بالسػكر، ل رضػوا ل صػابة وأشار اذشػلر إلػى أف عػددا كبيػر  اإلهماؿ الطبي بحلاـ.

 بل داخؿ السجوف، حيث لـ يكو وا ي ا وف مف اي أمراض ع د اعللالاـ.
 55/55/1051، األياـ، راـ اهلل

 
 "االقصى"على مواقع محيطة بػ تلموديةسماء مؤسسة األقصى: أ 48

سػػماء لمموديػػة ولوراليػػة عمػػى ذكػػرت مؤسسػػة اال صػػى اف السػػمطات االسػػراليمية لسػػ ى الػػى اطػػالؽ ا: اللػػدس
بمللػػرح للرييػػر االسػػماء « ال ػػاد»الموا ػػر المحيطػػة بالمسػػجد اال صػػى خاصػػة فػػي بمػػدة سػػمواف، حيػػث للػػدمت 

بداًل مف اسـ سمواف ومو ر  صػور الخالفػة  -مدي ة داوود -«عير دافيد» والموا ر، ولخطط الى إطالؽ اسـ 
، واسػػػماء -مدي ػػة الصػػدؽ -« عيػػر هلسػػيدؽ»ى اسػػـ االمويػػة، ولخطػػط الػػى لرييػػر اسػػـ حػػي وادي حمػػوة الػػ

  وغيرها مف االسماء.«م اليل أريليؿ»و« ممكي ياودا»
 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 في غزة تواصؿ اقتراؼ جرائـ حرب "إسرائيؿ"المراز الفلسطيني لحقوؽ االنساف:  49

سػراليمي ا لرفػت المزيػد مػف جػرالـ الحػرب فػي  ػاؿ للريػر حلػو ي فمسػطي ي اف  ػوات االحػلالؿ اإل: بلرا –غزة 
اذراضػػي الفمسػػطي ية المحلمػػة فػػي الفلػػرة اللػػي يرطياػػا الللريػػر مػػف الثػػامف مػػف لشػػريف الثػػا ي الحػػالي وحلػػى 
الثالثاء الماضي. و اؿ المركز الفمسطي ي لحلوؽ اال ساف في للريره االسبوعي اف هذا اذسبوع شاد لص يدًا 

اح ضحيلل ال ديد مف الضحايا المد ييف، ولحلت اضػرار بالرػة بمملمكػالاـ وأعيػا اـ جديدا عمى  طاع غزة، ر 
المد ية مشيرا الى اف  وات االحلالؿ  لمت خالؿ الفلرة اللي يرطياا هذا الللرير ثما يػة مػواط يف فمسػطي ييف، 

ؿ شػ ت ال ديػد مػف مد يا فمسطي يا بجراح. واضاؼ الللريػر اف  ػوات االحػلال 10بي اـ ثالثة أطفاؿ واصابت 
الرػػػارات الجويػػػة عمػػػى الم شػػػتت واذعيػػػاف المد يػػػة وموا ػػػر اللػػػدريب اللاب ػػػة لفصػػػالؿ الملاومػػػة، حيػػػث ألحلػػػت 

 بال ديد م اا دمارا وخرابا كبيريف.
 55/55/1051، الدستور، عّماف

 
 تنديدًا بالعدواف على غزةحراة حماس تنظـ مسيرة في مخيـ الجليؿ في بعلبؾ  50

اومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس"، فػػي ب مبػػؾ، مسػػيرة حاشػػدة فػػي شػػوارع مخػػيـ الجميػػؿ الفمسػػطي ي،  فػػذت حركػػة المل
احلجاجًا عمى ال دواف اإلسراليمي عمى غزة، واغليػاؿ اللػادة والشػاداء والملػاوميف و الػب اللالػد ال ػاـ .ورف ػت 

ة. وأللػػى المسػػؤوؿ خػػالؿ المسػػيرة أعػػالـ فمسػػطيف وحمػػاس وأعػػالـ إسػػالمية والفلػػات  ػػددت بػػالجرالـ الصػػايو ي
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السياسي لحركة حماس في مخيـ الجميؿ عزت ملصود، كممة  دد فياا بالجرالـ الصايو ية بحؽ أب اء الش ب 
 الفمسطي ي، مشددًا عمى الوحدة واللصدي لم دواف الصايو ي عمى أب اء غزة.

 55/55/1051، المستقبؿ، بيروت
 
 

 سطيف والسيادة علييالى فلإالجئوف يؤادوف تمسايـ بحؽ العودة األردف:  55
جػدد الجلػوف فمسػطي يوف عمػى مطمػباـ بػال ودة إلػى فمسػطيف والسػيادة عمياػا، وذلػؾ : محمػد الكيػالي -عماف 

خالؿ مارجاف أ امل أهالي عيف كاـر بالل اوف مر لج ػة فمسػطيف ال لابيػة فػي مجمػر ال لابػات الما يػة أمػس، 
 حلو اـ في فمسطيف. لحت ش ار "ال ودة مر السيادة"، ورفضاـ الل ازؿ عف

 55/55/1051، الاد، عّماف
 

  % مف الفلسطينييف مصابوف بداء السار50: وزارة الصحة في راـ اهلل 51

فػػػي المالػػػة مػػػف المػػػواط يف الفمسػػػطي ييف ي ػػػا وف مػػػف  50كشػػػؼ للريػػػر رسػػػمي فمسػػػطي ي، أف  حػػػو : راـ اهلل
 اإلصابة بمرض السكر.

لصػحية اللػابر لػوزارة الصػحة الفمسػطي ية بػراـ اهلل، اليػـو اذرب ػاء وأشار الللرير الذي  شره مركػز الم مومػات ا
  بم اسبة "اليـو ال المي لمرض السكري"، أف  سبة المصػابيف بػداء السػكر مػف الػذكور فػي المجلمػر 55|50)

فػي المالػة لفلػة اإل ػاث، بيػ اف  سػاء حوامػؿ بمرػت  سػبلاف حػوالي  11فػي المالػة ملابػؿ  01الفمسطي ي لبمػ  
  في المالة مف إجمالي عدد مرضى السكر في اذراضي المحلمة. 0.0

  سػّجمت زيػادة فػي  سػبة 1055وحلى  ااية  1003وأوضح الللرير، أف الس وات الخمس الماضية )م ذ عاـ 
ـّ اكلشػػػػاؼ مػػػػا ُيلػػػػارب  ألػػػػؼ إصػػػػابة جديػػػػدة بػػػػيف صػػػػفوؼ المػػػػواط يف  54اإلصػػػػابة بػػػػداء السػػػػكر، حيػػػػث لػػػػ

الجػاري زيػادة كبيػرة فػي  سػب اإلصػابة  1051ذشػار السػلة اذولػى مػف عػاـ الفمسطي ييف، في حيف شػادت ا
 مريض.. 0550باذا المرض ليبم  عدد المرضى الجدد بداء السكر 

 54/55/1051قدس برس، 

 
 صحة غزة تناشد دوؿ العالـ بإرساؿ مساعدات طبية عاجلة 53

فوريػة إلػى  طػاع غػزة  سػاعدات طبيػة اشػد وزيػر الصػحة فػي غػزة مفيػد المخماللػي دوؿ ال ػالـ بكرسػاؿ م: غػزة
وطالب المخماللي في مؤلمر صحفي  .الموسر الجديدمي لمل امؿ مر الحاالت الطارلة، جراء ال دواف اإلسرالي

الشػفاء" الطبػي بمدي ػة غػزة، بسػرعة إرسػاؿ محاليػؿ طبيػة "   داخػؿ مجمػر50/55علده مساء اليػـو اذرب ػاء )
 .ات طوارئلخدير ومسلمزم ومضادات حيوية وأدوية

السػػػػابلة عمػػػػى غػػػػزة  وأوضػػػػح أف وزارة الصػػػػحة اسػػػػل زفت فػػػػي يػػػػـو واحػػػػد فلػػػػط خػػػػالؿ الحػػػػرب اإلسػػػػراليمية
ال ػػدواف سيسػػل زؼ موارد ػػا المحػػدودة  مػػا لسػػلامكل فػػي شػػار كامػػؿ، مشػػيرا إلػػى أف "اسػػلمرار 1004/1005

 ."وي رض جرحا ا لخطر شديد
 54/55/1051قدس برس، 

 
 راءات اسإسرائيلية األحادية في مدينة القدساسإج مفعبداهلل الثاني يحذر  54
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اسللبؿ الممؾ عبداهلل الثا ي أمس اذرب اء بطريرؾ موسكو وعمـو روسػيا كيريػؿ اذوؿ، والوفػد : بلرا –عماف 
 المرافؽ لل، الذي يزور اذردف حاليا ضمف جولة لل في الم طلة.

ي مدي ػػة اللػػدس، حيػػث حػػذر الممػػؾ مػػف ولطػػرؽ الملػػاء، إلػػى اذوضػػاع السػػالدة فػػي الم طلػػة وبشػػكؿ خػػاص فػػ
اإلجػػػراءات اإلسػػػػراليمية اذحاديػػػػة فػػػػي مدي ػػػػة اللػػػػدس الشػػػػريؼ اللػػػػي لاػػػػدد اذمػػػػاكف الملدسػػػػة فياػػػػا اإلسػػػػالمية 
والمسػػػيحية، مشػػػددا جالللػػػل عمػػػى أهميػػػة دور الك يسػػػة الروسػػػية فػػػي ال مػػػؿ عمػػػى م ػػػر لاويػػػد المدي ػػػة ولرييػػػر 

 هويلاا.
 .واذثرية واللاريخية في المممكة

 55/55/1051، الدستور، عّماف
 

 القوى اسإسالمية في مخيـ عيف الحلوة عند األسير: الفتنة ستدمر اؿ شيء 55
اللػػو  اإلسػػالمية »لمثػػؿ الحػػدث االبػػرز امػػس فػػي صػػيدا، فػػي الوسػػاطة اللػػي  ػػاـ باػػا وفػػد مػػف : محمػػد صػػالح
الشيخ جماؿ خطاب « لمجاهدةالحركة اإلسالمية ا»في مخيـ عيف الحموة، الذي لشكؿ مف امير « الفمسطي ية

الشػػيخ ابػػو طػػارؽ السػػ دي، فػػي الجػػاه إمػػاـ مسػػجد بػػالؿ بػػف ربػػاح الشػػيخ أحمػػد « عصػػبة اال صػػار»وأميػػر 
، «باللادلة والس ي ل دـ اال جرار الى الفل ػة اللػي سػلدمر كػؿ شػيء»االسير في مكلبل في عبرا، مطالبًا إياه 

 ؿ مف عمي سماوف ولب اف ال زي وعمي الشربي ي.عمى اف يلرؾ اللضاء يأخذ مجراه في  ضية مللؿ ك
فػػي الج ػػوب بسػػاـ حمػػود فػػي ملػػر « الجماعػػة االسػػالمية»واجلمػػر الوفػػد الفمسػػطي ي مػػر المسػػؤوؿ السياسػػي لػػػ

و ػػاؿ مصػػدر فمسػطي ي إف الوفػػد عػػاد  فػػي صػػيدا حيػث لركػػز البحػػث عمػى ضػػرورة لج ػػب الفل ػة.« الجماعػة»
 «.لمراية بأجواء ايجابية»مف الملاء مر االسير 

كا ػػت  ػػد سػػاهمت فػػي ايجػػاد الحػػؿ الماللػػـ العلصػػاـ االسػػير فػػي « اللػػو  االسػػالمية الفمسػػطي ية»يػػذكر اف 
رمضػاف الماضػػي عبػػر المبػػادرة اللػػي للػػدمت باػػا، بالل سػيؽ مػػر وزيػػر الداخميػػة مػػرواف شػػربؿ، واللػػي ادت فػػي 

 حي ل الى فؾ االعلصاـ الذي اسلمر شارًا.
 55/55/1051، السفير، بيروت

 
 السفير المصري مف "إسرائيؿ"  بسحبمرسي يصدر قرار  56

أصدر الدكلور محمد مرسي رليس الجماورية  رارا أمس بسحب السفير   باسؿ يسري: -أما ي ماجد 
   طاع غزة ىخمفية ال دواف اإلسراليمي عم ىعم    المصري لدي إسراليؿ

الجماورية عمي مدار الساعة ال دواف و اؿ الدكلور ياسر عمي الملحدث باسـ الرلاسة: لابر رليس 
اإلسراليمي الراشـ عمي  طاع غزة والذي سلط فيل عدد مف الشاداء مف أب اء الش ب الفمسطي ي  وعمي ذلؾ 
فلد أصدر الرليس  رارات ولوجياات  م اا سحب السفير المصري لدي إسراليؿ  ووجل م دوب مصر في 

اذمف لملباحث بشأف االعلداء عمي أرواح اذبرياء مف أب اء  اذمـ الملحدة لمدعوة لجمسة طارلة في مجمس
وأضاؼ أف الرليس وجل وزارة الخارجية المصرية باسلدعاء السفير اإلسراليمي بمصر  الش ب الفمسطي ي.

 ولسميمل رسالة احلجاج بشأف ال دواف الحادث  واللأكيد عمي ضرورة الو ؼ الفوري لكؿ أشكاؿ ال دواف.
يس وجل في الصالل باذميف ال اـ لجام ة الدوؿ ال ربية  بيؿ ال ربي بالدعوة ل لد اجلماع ولابر: أف الرل

وللدـ الرليس مرسي باسـ ش ب مصر بخالص عزالل في شاداء الش ب  طاريء لوزراء الخارجية ال رب.
 الفمسطي ي.
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 55/55/1051األىراـ، القاىرة، 
 

 عقاب حمد بف جاسـ: العدواف على غزة يجب أال يمر دوف 57
 اؿ م الي الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثا ي رليس مجمس الوزراء وزير الخارجية إف :   ا –الدوحة 

وأداف م اليل الرارات اإلسراليمية عمى غزة، داعيا  ال دواف اإلسراليمي عمى غزة ي بري أال يمر دوف علاب.
 ال الـ. مجمس اذمف الدولي إلى لحمؿ مسؤوليالل في حفظ السمـ واذمف في

الى ذلؾ، أعربت دولة  طر عف إدا لاا واسل كارها لمرارات اإلسراليمية الوحشية عمى  طاع غزة، اللي راح 
ضحيلاا كثير مف اذبرياء وأصيب ال ديد مف الفمسطي ييف، مؤكدة أف سمسمة الاجمات هذه لشكؿ اسلمرارًا 

الشليؽ في لحد سافر وا لااؾ صارخ للرارات لسياسة ال دواف اللي ل لاجاا إسراليؿ ضد الش ب الفمسطي ي 
الشرعية الدولية ومبادئ اللا وف الدولي اإل سا ي. وأهابت دولة  طر بالمجلمر الدولي وخاصة مجمس اذمف 
لحمؿ مسؤوليالل والخاذ اللدابير الحازمة لحماية الش ب الفمسطي ي وو ؼ هذه االعلداءات الراشمة وجددت 

إلى جا ب الش ب الفمسطي ي في  ضالل الباسؿ وال ادؿ ل يؿ حلو ل المشروعة دولة  طر دعماا وو وفاا 
 وا  امة دوللل المسللمة عمى لرابل الوط ي وعاصملاا اللدس الشريؼ.

 55/55/1051، الشرؽ، الدوحة
 

 رسالة احتجاج على العدواف الااشـ على غزة "إسرائيؿ" تبلغ سفير المصرية الخارجيةوزارة  58
وض عمرو رشدي الملحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية بأف الوزارة أبمرت مساء اليـو صرح الوزير المف

اذرب اء السفير اإلسراليمي في اللاهرة رسالة احلجاج شديدة الماجة عمى ال دواف اإلسراليمي الراشـ عمي 
 و اؿ رشدي إف مصر طالبت في الرسالة بالو ؼ الفوري لم دواف عمى اللطاع.  طاع غزة.

 55/55/1051ىراـ، القاىرة، األ
 

 في جمعية العامة لالمـ المتحدة  التصويت لصال  فلسطيف تخشىنبيؿ العربي: أوروبا  59
كشؼ الدكلور  بيؿ ال ربي اذميف ال اـ لجام ة الدوؿ ال ربية، أف اذمريكيوف أبمروا : مراد فلحي -اللاهرة 

وضر دولة غير عضو، فكف الكو جرس الفمسطي ييف أ ل في حاؿ اللصويت عمى حصوؿ فمسطيف عمى 
%، وهو ما يخشاه 11اذمريكي  د يمل ر عف دفر حصة واش طف في اذمـ الملحدة، واللي لبم   حو 

 اذوروبيوف ذ اـ سوؼ يضطروف للحمؿ هذه المبال .
طي ية، إف لمركز الدراسات الفمس 01و اؿ ال ربي في كممة أللاها صباح اليوـ اذرب اء، في افللاح الدورة الػ

االلحاد اذوروبي م لسـ بشأف الطمب الفمسطي ي لمحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو، موضحا وفلا لللدير 
ل لحاد اذوروبي فكف المجموعة اذوروبية سوؼ ل لسـ إلى ثالث فلات، الب ض سوؼ يؤيد الب ض يمل ر 

 الب ض سوؼ ي ارض.
، ذ ل لو سلؿ م ذ عاـ عف المو ؼ اذوروبي للاؿ ال اـ ورأ  ال ربي أ ل ه اؾ لراج ا في المو ؼ اذوروبي

صولا مف الدوؿ اذوروبية، ورفض دولليف، أما اآلف فالمو ؼ  10الماضي إف الفمسطي ييف سوؼ يأخذوف 
 مخلمؼ.

وأشار ال ربي، إلى أف  إف ولياـ هي  طمب م ل خالؿ للالل م ل أمس، عدـ اإلسراع بللديـ الطمب لمجم ية  
عطاء فرصة لمرليس اذمريكي باراؾ أوباما، فلمت لل إف اذمر طاؿ س وات، فأجاب  لكالمؾ ال امة، و  ا 
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مصدا ية، ولكف يجب أف يأخذ في االعلبار رد الف ؿ الكو جرس اذمريكي، الذي لف يكلفي بو ؼ 
 11لدفر المساعدات لمفمسطي ييف، ولكف  د لشمؿ لخفيض مساهمة الواليات الملحدة في اذمـ الملحدة اللي 
 % مف ميزا ية اذمـ الملحدة، والدوؿ الرربية لخشى مف هذا أف يطمب م اا أف لسدد هذه المبال .

 55/55/1051، الشرؽ، الدوحة
 

 المنطقة إلى مجيوؿ يجر: نتنياىو محمد صبي  60
ل ربية الاـ اذميف ال اـ المساعد لجام ة الدوؿ ال ربية لشؤوف فمسطيف واذراضي ا: مراد فلحي –اللاهرة 

المحلمة السفير محمد صبيح، رليس الوزراء اإلسراليمي ب ياميف  ل ياهو بجر الم طلة إلى مصير مجاوؿ 
بال دواف عمى غزة مف أجؿ خدمة أغراض ا لخابية ولفت ا لباه ال الـ ب يدا عف طمب فمسطيف الحصوؿ 

 عمى وضر دولة غير عضو باذمـ الملحدة.
اليـو اذرب اء، إف إسراليؿ لدؽ طبوؿ الحرب مر ا لراب اال لخابات و اؿ السفير صبيح في لصريحات، 

اإلسراليمية وذهاب الليادة الفمسطي ية إلى اذمـ الملحدة لمحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو ما يؤدي إلى 
إزهاؽ واسلشااد أطفاؿ و ساء و ادة وهو أمر ال يحلاج إلى اإلدا ة فلط بؿ أيضا مو ؼ حاسـ مف  بؿ 

الدولي، مطالبًا الدوؿ ال ربية بمو ؼ واضح و وي يضرط عمى ال الـ مف أجؿ إلزاـ إسراليؿ بو ؼ  المجلمر
 ال دواف ورفر الحصار عف  طاع غزة.

 55/55/1051، الشرؽ، الدوحة
 

 تديف االعتداءات اسإسرائيلية على غزة التعاوف اسإسالميمنظمة  65
مي البروفيسور، أكمؿ الديف إحساف أوغمو، ال دواف داف اذميف ال اـ لم ظمة الل اوف اإلسال: )د .ب .أ 

الذي لش ل  وات االحلالؿ عمى  طاع غزة، ما أد  إلى سلوط عدد مف الشاداء والجرحى مف أب اء الش ب 
 الفمسطي ي، واصفًا هذا اللص يد ال سكري الملواصؿ بأ ل جريمة بش ة.

عف لب ات اسلمرار ولصاعد عدوا اا وجرالـ  وحّمؿ أوغمو في بياف صدر أمس سمطات االحلالؿ المسؤولية
الحرب اللي لرلكباا بحؽ الش ب الفمسطي ي، داعيًا المجلمر الدولي واذمـ الملحدة إلى لحمؿ مسؤوليالاـ، 

 واللدخؿ ال اجؿ لو ؼ هذا ال دواف. 

 55/55/1051، الخليج، الشارقة
 

 بالعمؿ "البربرى"..ويصؼ الاارات اسإسرائيلية الجعبرياألزىر يستنار اغتياؿ  61

اسل كر فضيمة اإلماـ اذكبر الدكلور أحمد الطيب شيخ اذزهر الشريؼ ال مؿ البربر  الذ   امت بل  وات 
االحلالؿ اإلسراليمى عمى غزة اليوـ اذرب اء ما أسفر عف اسلشااد اللياد  اللسامى أحمد الج بري ومرافلل 

هذا  -فى بياف لل مساء اليوـ اذرب اء  -اذزهر ووصؼ شيخ  أطفاؿ. 0مصابيف بي اـ  50إضافة إلى 
 ال مؿ باإلرهابى وأ ل جريمة بش ة لخالؼ كؿ اللوا يف والمواثيؽ وااللفا يات الدولية.

وحمؿ الطيب سمطات االحلالؿ اإلسراليمي المسلولية عف لب ات اسلمرار ولصاعد عدوا اا وجرالـ الحرب 
عيا المجلمر الدولي واذمـ الملحدة إلى لحمؿ مسلوليالاـ واللدخؿ اللي لرلكباا بحؽ الش ب الفمسطي ي ، دا

لزاـ إسراليؿ باحلراـ اللا وف  ال اجؿ لو ؼ هذا ال دواف اإلسراليمي الملواصؿ عمى الش ب الفمسطي ي وا 
 الدولي.
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 55/55/1051األىراـ، القاىرة، 

 
 ة ": مصر شيدت تاييرا لف يسم  بعدواف جديد على غز "الحرية والعدالة 63

أداف حزب الحرية وال دالة )الج اح السياسي لمجماعة  عممية االغلياؿ اللي  امت : آالء حػػمػػزة -اللػػاهرة 
باا  وات االحلالؿ اإلسراليمي ضد اللالد اللسامي أحمد الج بري، ووصؼ بياف صادر عف الحزب االغلياؿ 

ؼ هذه المجازر في حؽ الش ب الفمسطي ي بالجريمة ال كراء واللي لحلاج إلي لحرؾ عربي ودولي سرير لو 
المحاصر في  طاع غزة، واللي لسلخدماا الحكومة االسراليمية كور ة ضرط في الصراع السياسي الدالر 

 داخؿ الكياف اإلسراليمي.
وير  الحزب أف ال ودة إلي سياسة االغلياالت ضد  ادة حركات الملاومة الفمسطي ية يؤكد أف االحلالؿ 

ريد جر الم طلة إلى عدـ االسللرار، إال أ ل يجب عمى دولة االحلالؿ أف ل ي أف اللريير الذي اإلسراليمي ي
شادلل الم طلة ال ربية وخاصة مصر لف يسمح بوضر الش ب الفمسطي ي لحت وطأة ال دواف اإلسراليمي 

 كما كاف في الماضي.
لش ب الفمسطي ي في اسلشااد المجاهد وأعرب الحزب عف ل ازيل للادة الملاومة الفمسطي ية وحركة حماس وا

 أحمد الج بري.
 55/55/1051، السبيؿ، عّماف

 
 التعاوف الخليجي يديف العدواف اسإسرائيلي على غزةمجلس  64

أداف المجمس الوزاري لمجمس الل اوف لدوؿ الخمي  ال ربية االعلداءات اإلسراليمية اللي :   ا –الرياض 
 وصفاا بالوحشية عمى  طاع غزة.

ضح المجمس في بياف أصدره، اليوـ اذرب اء، بأف يلابر بلمؽ بال  ما يل رض لل  طاع غزة مف وأو 
 اعلداءات إسراليمية، واللي  ل  ع اا ال ديد مف الللمى والجرحى، ولدمير لمم ازؿ والمملمكات.

الدولييف،  وطالب المجمس الوزاري في بيا ل مجمس اذمف الدولي بلحمؿ مسلوليالل في حفظ السمـ واذمف
بالضرط عمى إسراليؿ لو ؼ عدوا اا فورًا ولحميماا المسلولية اللا و ية الملرلبة عمى هذا ال دواف، كما طالب 

و دـ مجمس  المجلمر الدولي، والمج ة الرباعية الدولية، بكدا ة هذا ال دواف السافر والمطالبة بو فل فورًا.
 ة الفمسطي ية، ملم يًا لمجرحى الشفاء ال اجؿ.الل اوف ل ازيل الحارة ذسر الضحايا واللياد

 55/55/1051، الشرؽ، الدوحة
 

  على غزة  طيراف تديف العدواف اسإسرائيلي 65
داف الملحدث باسـ وزارة الخارجية اإليرا ية بشدة اسلمرار االعلداءات الصايو ية عمى  طاع غزة واللي أدت 

 ييف، م لبرًا ذلؾ دلياًل عمى الطبي ة الوحشية لمكياف إلى اسلشااد واصابة ال شرات مف المد ييف الفمسطي
الصايو ي . واعلبر ماما برست صمت اذوساط الدولية وخاصة م ظمات حلوؽ اال ساف بأ اا شج ت 
الصااي ة عمى اسلمرار ارلكاب الجرالـ البش ة . وأضاؼ حسب اعللاد ا فكف أحد اهداؼ هذه الجرالـ هو 

 اخمية اللي يواجااا الكياف الصايو ي .صرؼ اذ ظار عف المشاكؿ الد

 55/55/1051، الخليج، الشارقة
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  سوريا تديف العدواف "اسإسرائيلي" على غزة  66
في  طاع غزة، داعية المجلمر  اللي لرلكباا إسراليؿ  دا ت دمشؽ، أمس، الجرالـ الوحشية: )وكاالت 

 الدولي إلى الضرط عمى الدولة ال برية لو ؼ عدوا اا.
الحكومة السورية لديف الجرالـ الوحشية ال كراء اللي يرلكباا جيش ال دو “بياف لمحكومة السورية إف و اؿ 

 ”. ضد ش ب ا ال ربي الفمسطي ي في  طاع غزة، واللي أدت إلى سلوط عدد مف الشاداء والجرحى اإلسراليمي

 55/55/1051، الخليج، الشارقة
 

 المجد للمقاومة والنصر لازة صباحى:  67
 اؿ "حمديف صباحى"، مؤسس الليار الش بى، إف سحب السفير المصر  مف إسراليؿ خطوة : سيد سمر

أولى جادة ضمف حزمة إجراءات لمواجاة ال دواف الصايو ى ضد ش ب ا ال ربى فى فمسطيف، وأضاؼ 
 المجد لمملاومة وال صر لرزة.

ا طرد السفير الصايو ى وطالب "صباحى" فى لرريدة لل عبر حسابل الشخصى "لويلر"، مطموب فور 
ومراج ة المالحؽ اذم ية اللفا ية كامب ديفيد و يادة مصر الثورة لمو ؼ عربى موحد ضد ال دواف 

 الصايو ى.
 54/55/1051اليـو السابع، مصر، 

 
 وحمايتيا "إسرائيؿ"العرياف: اأف األمـ المتحدة أنشئت مف أجؿ إقامة  68

للياد  بحزب الحرية وال دالة الذراع السياسية لجماعة اإلخواف أكد الدكلور عصاـ ال رياف، ا: محمد السيد
المسمميف، أ ل كاف مف ملو  ا فشؿ مجمس اذمف فى إصدار بياف يديف ال دواف اإلسراليمى عمى غزة، 
مضيفا أف أمريكا وبريطا يا فى صؼ إسراليؿ، إحداهما مادت لاا باحلالؿ فمسطيف ولشجير الاجرة 

س ة وحملاا مف أ  إدا ة  20ؿ مف اعلرفت باا و دعملاا عسكريا وا لصاديا طواؿ الياودية، واذخر  أو 
 فى المحافؿ الدولية.

وأضاؼ ال رياف فى لرريدة لل عبر حسابل الشخصى عمى مو ر اللواصؿ االجلماعى "لويلر"، أف اذمـ 
 الملحدة كأ اا أ شأت مف أجؿ إ امة إسراليؿ، وحمايلاا.

 55/55/1051، مصراليـو السابع، 
 

 حزب النور السلفي في مصر يطالب بدعـ الفلسطينييف في غزة عساريًا  69
 اؿ ال اطؽ الرسمي بكسـ حزب "ال ور" يسري حمَّاد، عمى صفحة م سوبة لل بمو ر : يو بي ايب -اللاهرة 

، "إف سحب السفير المصري وطرد سفير إسراليؿ مف مصر ليس  اللواصؿ االجلماعي )فيسبوؾ  مساء اليـو
عمار مادمره الياود، والبكاء واللوسؿ إلى  كافيًا، والدعوة إلى  مة عربية لكوف كسوابلاا في الشجب والل ديد وا 

 اذمـ الملحدة لللوسؿ بدورها لمكياف الصايو ي بات دربًا مف ال بث".
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لاج إلى  مب وطالب حمَّاد "بللوية إخوا  ا في غزة عسكريًا مف خالؿ الوسالؿ الملاحة عربيًا وأف اذمر يح
أسد ولصميـ مؤم يف بذلؾ". وأعرب عف خشيلل مف أف يكوف لو يت ال دواف اإلسراليمي عمى غزة "ل فيذًا 

 لمخطط الضرط عمى أهؿ غزة لماجرة إلى سي اء ا لاازًا لض ؼ  بضة مصر اذم ية عمياا".
دلاـ بالمواد اإلغاثية وأضاؼ "س فلح المسلشفيات المصرية السللباؿ اخوا  ا في غزة وس  مؿ عمي مساع

 در المسلطاع، داعيًا مف اعلبرهـ "الصالحيف" إلى الدعاء مف أف أف يكشؼ اهلل الُرمة وُيذهب بأس 
 الم لديف.

 55/55/1051، الحياة، لندف
 

  يدعو إلى تمايف الفلسطينييف مف دولة مستقلة الجزائريوزير الخارجية  70
ي مراد مدلسي أف لحليؽ سالـ عادؿ ودالـ في الشرؽ االوسط اللاهرة: أكد وزير الشؤوف الخارجية الجزالر 

 يسلوجب إلزاـ إسراليؿ بلرارات الشرعية ومرج يات السالـ والمبادرة ال ربية لمسالـ.
  55|50وشدد مدلسي في كممة لل أماـ االجلماع الوزاري ال ربي ػ االوروبي الذي ا طملت أشرالل الثالثاء )

و لماا مصدر جزالري رسمي، عمى أف لحليؽ ذلؾ لف يلـ اال بلمكيف الش ب  بال اصمة المصرية اللاهرة،
الفمسطي ي مف ممارسة حلل في للرير مصيره وا امة دوللل الفمسطي ية المسللمة وعاصملاا اللدس عمى حدود 

 واس ادة كافة االراضي ال ربية المحلمة في الجوالف السوري وج وب لب اف. 5523الرابر جواف 
 54/55/1051 قدس برس،

 
  الاحالوي لػ"قدس برس": المجتمع المدني بتونس سيرد على التصعيد في غزة بطريقتو 75

لو س: أكد رليس الايلة الوط ية لدعـ الملاومة ال ربية في ال راؽ وفمسطيف أحمد الكحالوي أف اغلياؿ 
لص يدا خطيرا مف   يمثؿ 55|50إسراليؿ لمليادي في كلالب اللساـ أحمد الج بري اليـو اذرب اء )

االحلالؿ، ويلطمب رد ف ؿ  وي مف الملاومة سواء عبر وحدة المو ؼ الفمسطي ي عمى المسلو  السياسي 
حوؿ بر ام  الملاومة أو عبر لف يؿ اللضامف ال ربي واإلسالمي مر الملاومة. وأوضح الكحالوي في 

ظة لما يلوـ بل االحلالؿ، وأ اا لـ لصريحات خاصة لػ " دس برس" أف هيلات المجلمر المد ي في لو س يل
للراخى في دعـ اللضية الفمسطي ية والملاومة. وحوؿ رد الف ؿ الميدا ي لم ظمات المجلمر المد ي 
دا ل ا سلصحباا  الملضام ة مر اللضية الفمسطي ية في لو س،  اؿ الكحالوي: " حف  ديف هذه الجريمة وا 

ليس مف بمداف الطوؽ، ي  ي أا ا س  مؿ عمى الميداف السل ااض  اذف اؿ المادية، واذف اؿ المادية في بمد
 ال اس واللظاهر في الميداف اسل كارا لاذا ال دواف وهذه الجرالـ".

ودعا الكحالوي الفمسطي ييف إلى اللوحد لمواجاة ال دواف، و اؿ: " لوؿ أيضا لمفصالؿ الفمسطي ية أف ي ودوا 
ياسي عف الملاومة، و دعو سمطة أوسمو إلى اللراجر عف سياسالاا إلى الميداف، وأف ال يشرماـ الاـ الس

الم اهضة لمملاومة، و طالباا ليس فلط با لفاضة ثالثة وا  ما أيضا بالل بلة ال امة لمواجاة عدواف االحلالؿ 
 المسلمر، وال مؿ عمى لحليؽ الوحدة الفمسطي ية عمى اذرض"، عمى حد ل بيره.

 54/55/1051قدس برس، 
 

  على غزة "تنفيس عف األسد" خواف المسلموف في سوريا": العدواف اسإسرائيلي"اسإ 71
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ل دف: أكد ال اطؽ الرسمي باسـ جماعة اإلخواف المسمميف في سورية زهير سالـ أف الجديد في ال دواف 
  عمى  طاع غزة، أف غزة للصؼ وأب اءها يذبحوف عمى مسرح دعاية 55|50اإلسراليمي اليوـ اذرب اء )

في لصريحات لػ " دس  خابية رخيصة ل ل ياهو. ورأ  سالـ، وهو مدير مركز الشرؽ ال ربي في ل دف،ا ل
برس" أف "ال دواف اإلسراليمي عمى  طاع غزة هدفل الدعاية اال لخابية الرخيصة عمى اذرض الفمسطي ية، 

 ومحاولة لمل فيس عف الشريؾ الذي يكاد يخل ؽ في الشاـ اذعمى".
مسطي ييف والسورييف إلى مزيد مف الصمود في مواجاة آلة الللؿ اللي لسلخدماا  وات  ل ياهو ودعا سالـ الف

و"كلالب اذسد"، و اؿ: " دعو أب اء ش ب ا في أعمى الشاـ في البوكماؿ ودير الزور ورأس ال يف وفي حمب 
باء والصبر وحمص ودمشؽ ودرعا وفي أد ى الشاـ في غزة وفمسطيف وما حوؿ غزة إلى المزيد مف اإل

 والثبات"، عمى حد ل بيره.
 54/55/1051قدس برس، 

 
 مف سيناء دوف إصابات  "إسرائيؿ"صواريخ على  أربعةسقوط  73

ذكرت للارير إسراليمية أف أرب ة صواريخ سلطت امس عمى الجا ب اإلسراليمي مف : وكاالت –اللدس 
باء عف إصابات جراء الصواريخ اللي أ ل لـ لرد أ « يدي وت أحرو وت»الحدود مر مصر. وذكرت صحيفة 

يشلبل في أ اا أطملت مف سي اء. و  ت ارب ة ا فجارات في بمدة اسراليمية صريرة باللرب مف الحدود مر 
مصر امس وي للد با اا بسبب صواريخ اطملت مف صحراء سي اء بحسب ما اعمف مصدر ام ي اسراليمي. 

و اؿ  مصر وخمسة كيموملرات عف ج وب  طاع غزة.كيموملر مف الحدود مر  5,1ولب د البمدة  حو 
سلط صاروخ اطمؽ مف سي اء المصرية عمى بمدة ب ي  لساريـ »المصدر الذي طمب عدـ الكشؼ عف اسمل 

واشار في و ت الحؽ با ل كاف ه اؾ ارب ة ا فجارات في البمدة. « االسراليمية ... بدوف اف يو ر اصابات
 اؾ ارب ة ا فجارات في ب ي  لساريـ وه اؾ اعللاد لد  الجيش با اا ال   رؼ بالضبط اف كاف ه»واضاؼ 

 ولـ يؤكد الجيش االسراليمي عمى الفور هذه الم مومات.«. اطملت مف سي اء وليس غزة
 55/55/1051، الدستور، عّماف

 
 مليوف دوالر  بخمسيفدعـ ميزانية السلطة الفلسطينية الاويت ت 74

مميوف دوالر لدعـ البر ام  الفمسطي ي الحالي ل صالح  10، بمبم  ساهمت دولة الكويت، امس: واش طف
مميوف دوالر  دملل الكويت لمص دوؽ االسللما ي مل دد  540والل مية. ولضاؼ هذه الم حة إلى مبم  

 لدعـ بر ام  اإلصالح والل مية باذراضي الفمسطي ية. 1004الما حيف الذ  يديره الب ؾ الدولي م ذ عاـ 
لفاؽ سفير الكويت في واش طف الشيخ سالـ عبد اهلل الجابر الصباح، و البة رليس الب ؾ الدولي وو ر اال

ي رر أ درسف، وشاد مراسـ اللو ير ميرزا حسف، المدير الل فيذي  لم طلة الشرؽ اذوسط وشماؿ أفريليا وا 
 وعميد المجمس الل فيذي لمب ؾ الدولي.

لبر دولة الكويت دعـ ميزا ية السمطة الفمسطي ية في غاية ل »ول ميلا عمى ذلؾ،  اؿ السفير الصباح 
اذهمية في ظؿ اذزمة المالية اللي ل ا ي م اا السمطة الفمسطي ية، وهي ضرورية لضماف الرفاه االجلماعي 

دولة الكويت كا ت وسلظؿ دالما ثابلة في دعماا لمش ب »، مضيفا أف «واال لصادي لممواط يف الفمسطي ييف
 «.الفمسطي ي

 55/55/1051، الحياة الجديدة، راـ اهلل
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 ضد أي شعب في العالـ خاصة مصر "إسرائيؿ" لف قؼ مع :جنوب السودافجميورية  75
أعم ت حكومة ج وب السوداف عف أ اا لف للؼ مر اسراليؿ ضد أي ش ب في ال الـ   : إسالـ أحمد فرحات

بج وب إفريليا ال اا دولة وليدة ول د وأكدت أف االضرار بمصر اضرار     وخاصة ضد الش ب المصري
  . مصر مف أ وي الحمفاء االسلراليجييف

جاء ذلؾ عمي لساف الدكلور عمي كسلا أوشي ال الب االوؿ لوزير الموارد المالية والري بج وب السوداف  
 وأوضح أ ل اللوجد اآلف أي مشروعات مالية مشلركة أو ألفا ية مالية مر اسراليؿ.

 55/55/1051ىرة، األىراـ، القا
 

 اسطنبوؿ تضامنػًا مع غزةة في مظاىر  76
لظاهر ملات مف المواط يف اذلراؾ، في الساحة الملابمة لمسجد السمطاف محمد الفالح في مدي ة : اسط بوؿ

اسط بوؿ، اسل كارًا لماجوـ الصايو ي عمى  طاع غزة. جاء ذلؾ في الو ت الذي أع مت فيل عدد مف اللو  
بية ل ظيـ و فة ب د ظار اليوـ الخميس لضامً ا مر  طاع غزة في مواجاة ال دواف الصايو ي السياسية وال لا

ولجمر الملظاهروف اذلراؾ مساء أمس اذرب اء في الساحة الملابمة لممسجد و ددوا بال دواف  الملواصؿ.
وفي كمملل أماـ  الراشـ، مطالبيف االحلالؿ بو فل فورًا، واال سحاب مف اذراضي الفمسطي ية المحلمة.

" أف ال الـ االسالمي في  الملظاهريف، أكد رليس هيلة اإلغاثة وحلوؽ اال ساف والحريات اللركية "بول ت يمدـر
حالة غمياف بسبب الاجوـ الصايو ي عمى غزة، مشيدًا بالخطوة اللي  امت باا مصر بسحب سفيرها لد  

غالؽ السفارة الصايو ية في لركيا.الكياف الصايو ي، ومطالبًا بالده اللياـ بالخطوة ذا  لاا، وا 
 54/55/1051، المراز الفلسطيني لإلعالـ

 
 غزة العدواف على مجلس األمف ينيي اجتماعو دوف إجراء بشأف  77

أ اػى مجمػس اذمػف الػدولي اجلماعػا طارلػا مرملػا، لم ا شػة الاجػـو اإلسػراليمي عمػى  طػاع : صػفا – يويورؾ 
و ػػػاؿ الػػػرليس الػػػدوري الحػػػالي لمجمػػػس اذمػػػف سػػػفير الا ػػػد   هػػػذا الشػػػأف. غػػػزة، دوف أف يلخػػػذ أي إجػػػراء فػػػي

هارديػػب سػػي   بػػوري فػػي حػػديث لمصػػحفييف علػػب االجلمػػاع إف أعضػػاء المجمػػس "لػػـ يلفلػػوا إال عمػػى إصػػدار 
 بياف ي ص عمى أ ل علد اجلماًعا طارًلا ولفاصيؿ إجرالية أخر ".

عف أممل بأف يساعد ا  لػاد المجمػس فػي لادلػة  -جمسالذي لحدث باسـ الا د وليس باسـ الم-وأعرب بوري 
 اللولرات والحيمولة دوف لصاعد الصراع.

و ػػاؿ "الرسػػالة اللػػي يجػػب أف لفاػػـ مػػف هػػذا االجلمػػاع هػػو أف ال  ػػؼ يجػػب أف يلو ػػؼ"، مضػػيفًا أف "المجمػػس 
 مسل د لالجلماع ثا ية بشأف غزة إذا ا لضت الضرورة".

ثلػػا الميمػػة الماضػػية رسػػالة إلػػى رلػػيس مجمػػس اذمػػف فػػي دورلػػل الحاليػػة وكا ػػت السػػمطة الفمسػػطي ية ومصػػر ب 
 )الا د  لممطالبة بال مؿ عمى و ؼ ال دواف اإلسراليمي عمى  طاع غزة.

 55/55/1051، واالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 ييده للعملية العسارية االسرائيلية بازةأوباما يؤاد لمرسي تأ 78

يػػػػت اذبػػػػيض إف الػػػػرليس اذمريكػػػػي بػػػػاراؾ أوبامػػػػا لحػػػػدث إلػػػػى رلػػػػيس الػػػػوزراء  ػػػػاؿ الب :واشػػػػ طف )رويلػػػػرز 
اإلسراليمي ب ياميف  ل ياهو والػرليس المصػري محمػد مرسػي يػـو اذرب ػاء وأكػد مسػا دة الواليػات الملحػدة لحػؽ 

 اسراليؿ في الدفاع عف ال فس في ضوء الاجمات الصاروخية عمياا مف غزة.
البياف "حػث الػرليس رلػيس الػوزراء  ل يػاهو عمػى بػذؿ كػؿ جاػد للفػادي و ػوع  و اؿ، و اؿ بياف لمبيت اذبيض

ضحايا بيف المد ييف. والفؽ االث اف عمى اف حماس يجب عمياػا ايلػاؼ هجمالاػا عمػى إسػراليؿ لم ػر لصػ يد 
 المو ؼ."

ر فػي وأضاؼ البياف  ولل "لحدث الرليس أيضا إلى الرليس المصري مرسي بال ظر إلى الدور الرليسي لمصػ
الحفاظ عمى اذمف اإل ميمي. وأداف الرليس اوباما في حديثاما اطالؽ الصواريخ مف غزة عمى إسراليؿ وكرر 

 حؽ إسراليؿ في الدفاع عف ال فس."
 55/55/1051، واالة رويترز لألنباء

 
 "سرائيؿ"إطالؽ الصواريخ مف غزة و"البنتاغوف" يؤاد وقوفو لجانب إالخارجية االمرياية تديف  79

أكػػػد ال ػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ وزارة الػػػدفاع االمريكيػػػة )الب لػػػاغوف   و ػػػوؼ بػػػالده الػػػي جا ػػػب  :شػػػ طف / سػػػماوا
وأدا ػت وزارة الخارجيػة اذميركيػة بشػدة إطػالؽ صػواريخ مػف غػزة عمػى  اسراليؿ في عدوا اا عمػى  طػاع غػزة.

رة اف ال مبػرر لم  ػؼ الػذي ج وب إإلسراليؿ، وعبرت عف أسػفاا لمللػؿ مػد ييف إسػراليمييف وفمسػطي ييف، م لبػ
 لمجأ إليل حماس وغيرها مف الم ظمات "اإلرهابية". 

وأصدر الملحدث باسـ الخارجيػة اذميركيػة مػارؾ لػو ر بيا ػًا  ػاؿ فيػل " حػف  ػديف بشػدة وابػؿ الصػواريخ الػذي 
صػابة مػد ييف إسػراليمييف وفمسػطي ييف أبريػاء   ليجػة هػذا أطمؽ مف غزة عمى ج وب إسراليؿ، و أسؼ لمللػؿ وا 

و ػػػػاؿ "ال مبػػػػرر لم  ػػػػؼ الػػػػذي لمجػػػػأ إليػػػػل حمػػػػاس وغيرهػػػػا مػػػػف الم ظمػػػػات اإلرهابيػػػػة ضػػػػد الشػػػػ ب  ال  ػػػػؼ".
 اإلسراليمي، و حف  دعو المسؤوليف إلى و ؼ هذه اذعماؿ الجبا ة فورًا".

 55/55/1051، واالة سما اسإخبارية
 

 ع غزةباف اي موف يدعو "إسرائيؿ" وحراة حماس لمنع تصعيد العنؼ في قطا 80
وكػػاالت: ملحػػدث باسػػـ اذمػػـ الملحػػدة  ػػاؿ إف اذمػػيف  –حسػػف دوحػػاف  -الحيػػاة الجديػػدة  -عواصػػـ  -غػػزة 

ال ػػاـ لمم ظمػػة الدوليػػة بػػاف كػػي مػػوف دعػػا اسػػراليؿ وحركػػة حمػػاس لم ػػر لصػػ يد ال  ػػؼ فػػي  طػػاع غػػزة وحػػث 
 الجا بيف عمى ضماف حماية المد ييف.

واضػاؼ اف هػذه الػدعوة هػي « اـ يدعو لو ؼ لص يد اللػولر فػورا.اذميف ال »و اؿ الملحدث مارلف  سيركي 
يل ػيف عمػى الجػا بيف ف ػؿ كػؿ مػا يمػـز للج ػب »لكرار لمو ؼ باف الم مف بالف ؿ. و ػاؿ الملحػدث لمصػحفييف 

أي لص يد آخر وعمياما احلراـ اللزاماما بموجب اللا وف اال سا ي الدولي بضماف حماية المد ييف في جمير 
 «.اذو ات

 55/55/1051الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
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 العربية.. الموقؼ والتداعيات  والثوراتحماس  85

 فراس أبو هالؿ
ا طملت الثورات ال ربية في عدد مف الدوؿ ال ربية للللح  لاشا كبيرا حوؿ لأثيرها عمػى مجموعػة مػف اللضػايا 

ش حوؿ فمسطيف والثػورات ال ربيػة فػال بػد مػف اإلسلراليجية وفي ملدملاا اللضية الفمسطي ية. وحيف يفلح ال لا
وضر حركة حماس عمى طاولة البحػث، مػف حيػث مو فاػا مػف الثػورات ال ربيػة وحسػابات الفػرص والمخػاطر 
عمػػى وا  اػػا ومسػػللبماا، وباللػػالي مسػػللبؿ المشػػروع الػػوط ي الفمسػػطي ي باعلبارهػػا أحػػد أهػػـ الفػػاعميف فػػي هػػذا 

 المشروع.
ورات ال ربيػػة؟ ومػػاذا سػػيفرز مو ػػؼ الحركػػة مػػف هػػذه الثػػورات مػػف  لػػال  ب يػػدة فكيػػؼ لفاعمػػت حمػػاس مػػر الثػػ

 المد  عمى الحركة وعمى  ولاا ولأثيرها في ساحة الصراع ال ربي اإلسراليمي؟
 النأي بالنفس

إذا كػػاف ه ػػاؾ مػػف سياسػػة واحػػدة يمكػػف أف لمخػػص مو ػػؼ حمػػاس مػػف الثػػورات ال ربيػػة فاػػي بػػال شػػؾ سياسػػة 
ي طبؽ هذا الوصؼ عمى مو ؼ الحركة مف كافة الثورات ال ربية، برض ال ظر عف طبي ة "ال أي بال فس". و 

ال ال ات بيف حماس وبيف اذ ظمة اللي  امت ضدها لمؾ الثورات، وماما اخلمفػت موا ػؼ هػذه اذ ظمػة مػف 
 اللضية الفمسطي ية.

حماس الصمت ولـ لصػدر أي  فمر ا دالع االحلجاجات الش بية في لو س ولحولاا إلى ثورة شاممة، اللزمت
ل ميػػؽ عمػػى اذحػػداث، إلػػى حػػيف سػػلوط ال ظػػاـ، عمػػى الػػرغـ مػػف ارلاػػاف  ظػػاـ بػػف عمػػي لمرػػرب وارلباطالػػل 
المشبوهة بكسراليؿ، وعمى الرغـ مف   اعة حماس اللامة أف سلوط هذا ال ظاـ سيصػب فػي مصػمحلاا برػض 

ع فػي الشػارع اللو سػي و ػواه السياسػية، إسػالمية ال ظر عف شكؿ ال ظاـ اللادـ،  ظرا لوجود حالػة مػف اإلجمػا
كا ت أـ عمما ية، عمى دعـ الش ب الفمسطي ي ورفض خطوات اللطبير المكشوفة وغير المكشوفة اللػي كػاف 

 ي فذها بف عمي مر إسراليؿ.
و ػػد اللزمػػت حمػػاس بػػ فس المو ػػؼ ع ػػد ا ػػدالع الثػػورة المصػػرية، عمػػى الػػرغـ مػػف سػػوء ال ال ػػات بػػيف الحركػػة 

ظػػاـ حسػػ ي مبػػارؾ، الػػذي  ػػدـ إلسػػراليؿ أكثػػر مػػا يمكػػف للديمػػل، ولمػػاهى لمامػػا مػػر المشػػروع اذميركػػي، و 
ومارس سياسة عدالية ضد حماس، وصمت إلى دعـ المحاوالت لال لالب عمى الحكومة اللي شكملاا حماس 

ا الػل لملضػاء عمػى ، وما لب اا مف س ي  ظػاـ مبػارؾ بكػؿ إمك1001ب د اال لخابات في ي اير/كا وف الثا ي 
حكومػػػػة وحركػػػػة حمػػػػاس مػػػػف خػػػػالؿ الحصػػػػار واللضػػػػييؽ واللالعػػػػب بػػػػأمف غػػػػزة ب ػػػػد الحسػػػػـ ال سػػػػكري فػػػػي 

 .1003يو يو/حزيراف 
وبػالرغـ مػف كػؿ ذلػؾ، إال أف حمػاس لػـ لكلػؼ بػاللزاـ الصػمت الرسػمي لجػاه الثػورة المصػرية اللػي كػاف ي مػػـ 

م  ػػت أي مظاػػر مػػف مظػػاهر اللأييػػد لمثػػورة فػػي  الجميػػر أف  جاحاػػا سيصػػب فػػي مصػػمحة الحركػػة، بػػؿ إ اػػا
 طاع غزة، كمػا امل  ػت وسػالؿ إعالماػا "فضػالية اذ صػى، وفضػالية اللػدس" عػف مجػرد ذكػر اذخبػار عمػا 

 يجري في شوارع اللاهرة وغيرها مف المدف المصرية مف مظاهر عظيمة وعارمة لمثورة عمى  ظاـ مبارؾ.
لػػـ يبل ػػد عػػف هػػذا اإلطػػار ال ػػاـ مػػف سياسػػة ال ػػأي بػػال فس، مػػر وجػػود أمػػا المو ػػؼ مػػف الثػػورة السػػورية، فاػػو 

اخلالفػػات فػػي اللفاصػػيؿ، واللػػي ظاػػرت بسػػبب طػػوؿ فلػػرة الثػػورة وهػػو مػػا أد  إلػػى اضػػطرار  يػػادات حمػػاس 
 ل جابة عف أسلمة اإلعالـ حوؿ مو ؼ الحركة مف اذحداث في سوريا.
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حماس وبيا اا الرسمي اذوؿ حوؿ الثورة، كاف يرسـ ومر ذلؾ فكف اإلجابات اللي صدرت عف  يادات حركة 
مو فػػا د يلػػا جػػدا وبكممػػات محسػػوبة، للحػػدث عػػف لأكيػػد سياسػػة الحركػػة عمػػى عػػدـ اللػػدخؿ فػػي شػػؤوف الػػدوؿ 

 ال ربية، واحلراماا للطم ات الش وب وأهدافاا المشروعة.
 مبررات الموقؼ

بل ثابػت مػف ثػورات لخلمػؼ كػؿ واحػدة م اػا ولكف ما هي ال وامؿ اللي دف ت حماس اللخاذ مو ؼ موحد وش
عػػف اذخػػر ؟ ولمػػاذا لػػـ لػػدعـ حمػػاس حمفاءهػػا فػػي ال ظػػاـ السػػوري؟ ولمػػاذا امل  ػػت حلػػى عػػف الػػدعـ المفظػػي 

 لحمفالاا في اللو  اإلسالمية واللومية الم ارضة ذ ظمة مثؿ  ظاـ بف عمي ومبارؾ؟
رث اللػػاريخي لم ظمػػة اللحريػػر الفمسػػطي ية فػػي إف ال امػػؿ اذوؿ والرليسػػي المػػؤثر فػػي مو ػػؼ حمػػاس هػػو اإل

عال الػػػل مػػػر اذ ظمػػػة ال ربيػػػة، إذ يشػػػكؿ هػػػذا اإلرث  ػػػا وس خطػػػر يم ػػػر  يػػػادة حركػػػة حمػػػاس أو أي حركػػػة 
فمسػػطي ية كبيػػرة أخػػر  مػػف اللػػدخؿ فػػي شػػؤوف الػػدوؿ ال ربيػػة، حلػػى للج ػػب لكػػرار المتسػػي اللػػي ل ػػرض لاػػا 

ربي، بسبب لشابؾ ال ال ات والخالفػات بػيف الم ظمػة وبػيف أ ظمػة الالجلوف الفمسطي يوف في أكثر مف بمد ع
هػػذه الػػدوؿ كمػػا حصػػؿ فػػي اذردف ولب ػػاف، أو بسػػبب المو ػػؼ السياسػػي لليػػادة الم ظمػػة مػػف هػػذه الػػدوؿ كمػػا 
حدث في الكويت، ع دما ل رض أكثر مف أرب مالة ألؼ فمسػطي ي لملاجيػر بسػبب مجػرد مو ػؼ سياسػي مػف 

 رفات مف أزمة الخمي  اللي أعلبت احلالؿ ال راؽ لمكويت.الرليس الراحؿ ياسر ع
أمػػا ال امػػؿ الثػػا ي فيلمثػػؿ بػػأف حمػػاس هػػي حركػػة لحػػرر وط ػػي، وليسػػت دولػػة مسػػللمة لسػػلطير الخػػاذ  ػػرارات 
سياسػػية حاسػػمة ضػػد أ ظمػػة الػػدوؿ ال ربيػػة دوف اذخػػذ ب ػػيف االعلبػػار المخػػاطر اللػػي يمكػػف أف لل ػػرض لاػػا 

كا ػػت الػػدوؿ ال ربيػػة اللػػي لملمػػؾ حػػدا أد ػػى مػػف االسػػللالؿ  ػػد امل  ػػت عػػف اإلدالء  بسػػبب هػػذا المو ػػؼ. فػػكذا
برأياػػا لجػػاه اذحػػداث فػػي الػػدوؿ ال ربيػػة اذخػػر  خوفػػا مػػف الخسػػالر السياسػػية مػػف هػػذا اللػػدخؿ، فكيػػؼ يمكػػف 

ل ربيػة أو لحركة ال لملمؾ دولػة حػرة، وال ا لصػادا مسػللال أف للخػذ مو فػا يػدخماا فػي صػراع مػر هػذه الدولػة ا
لمؾ، خصوصا وهي ل ا ي مف حصار سياسي خا ؽ لمارسل م ظـ الػدوؿ ال ربيػة ضػدها حلػى دوف لػدخماا 

 بالشؤوف الداخمية لاذه الدوؿ.
 و حف ه ا  لحدث طب ا في إطار اللحميالت السياسية الوا  ية وليس بم طؽ اللفسير اذخال ي لةحداث.

يا ومصيريا آخر فػي اللػأثير عمػى مو ػؼ حركػة حمػاس لجػاه الثػورات ولبدو "دكلالورية الجررافيا" عامال أساس
ال ربيػػة، وبشػػكؿ خػػاص مو فاػػا مػػف ثػػورة الشػػ ب المصػػري. إذ أف االرلبػػاط الجررافػػي للطػػاع غػػزة مػػر مصػػر 
باعلبارها الم فذ الوحيد لسكاف اللطاع عمى ال الـ الخارجي، يج ؿ أي مو ػؼ لحمػاس مامػا كػاف شػكمل لجػاه 

المصري أشبل ما يكػوف باال لحػار، ولاػذا فلػد صػملت الحركػة لمامػا إلػى حػيف سػلوط ال ظػاـ، الشأف الداخمي 
ومػر ذلػؾ فػكف ماكي ػة ال ظػػاـ اذم يػة واإلعالميػة حاولػت الػزج بحمػػاس بالشػأف الػداخمي المصػري، مػف خػػالؿ 

 مميف في مصر.الااماا بالمشاركة في  لؿ الملظاهريف في ميداف اللحرير بالل اوف مر جماعة اإلخواف المس
 المأزؽ السوري

كػاف واضػحا أ اػا سػلمثؿ لحػديا كبيػرا لحركػة حمػاس، فاػي  1055م ذ بداية الثػورة السػورية فػي مػارس/ آذار 
أوؿ ثورة ش بية ضد  ظاـ ي لمي لما كاف ي رؼ بمحور المما  ة ويلب ػى سياسػية ملاومػة لممشػروع اذميركػي 

أكثر مف عشر س وات، يسلضيؼ بمده  يادة الحركة وعػددا في الم طلة، وهو  ظاـ حميؼ لحركة حماس م ذ 
كبيرا مف كوادرها السياسية وال سكرية عمى أراضيل، وي طياا حرية واسػ ة فػي اللحػرؾ السياسػي واإلعالمػي، 
في الو ت الذي  اصػبت فيػل م ظػـ اذ ظمػة ال ربيػة حركػة حمػاس ال ػداء والخصػومة، أو عمػى اذ ػؿ أدارت 

 لى ال لرضب الواليات الملحدة أو لصطدـ مر السمطة الفمسطي ية.عال ات باردة م اا ح
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للػػد كػػاف أي مو ػػؼ مػػف حمػػاس لجػػاه الثػػورة السػػورية يمثػػؿ مخػػاطرة غيػػر محسػػوبة، إذ أف لأييػػد ال ظػػاـ بشػػكؿ 
ي  ػػي خسػػارة أخال يػػة كبيػػرة لحركػػة اكلسػػبت احلرامػػا ولأييػػدا  -كمػػا كػػاف يأمػػؿ ال ظػػاـ وحمفػػاؤه-واضػػح وعم ػػي 

ا عارما باعلبارها حركة لحرر وط ي ملاومة لممشروع الصايو ي في الم طلة، وهو ما يج ؿ مف ش بيا عربي
الص ب عمى حركة لحظػى بكػؿ هػذا االحلػراـ أف للخػذ مو فػا غيػر أخال ػي بلأييػد  ظػاـ يللػؿ شػ بل ويمػارس 

 ضده اسلبدادا دمويا بسبب مطالبلل بحلو ل المشروعة بالحرية والكرامة.
البراغماليػػة، فلػػد أدركػػت حمػػاس أ اػػا سلخسػػر لأييػػد الشػػ ب السػػوري فػػي حػػاؿ الخػػذت مو فػػا أمػػا مػػف ال احيػػة 

مؤيػػدا لم ظػػاـ، وهػػي لػػدرؾ أف الشػػ وب هػػي اذبلػػى، وأف ال ظػػاـ مامػػا زاد بطشػػل فك ػػل زالػػؿ ال محالػػة بف ػػؿ 
 إصرار الش ب السوري عمى إ جاح ثورلل.

كمػا كػاف يلم ػى الثػوار وم ظػػـ -ثػورة السػورية مػف جاػة أخػر ، فػكف الخػاذ حمػاس لمو ػؼ واضػح فػػي لأييػد ال
كػػاف سػػي رض الالجلػػيف الفمسػػطي ييف الػػذيف للجػػاوز أعػػدادهـ سػػلمالة ألػػؼ الجػػال لمخطػػر،  -أ صػػار الحركػػة

وسػػيؤدي إلػػى خسػػارة الحركػػة لحميػػؼ  ػػوي  ػػدـ لاػػا الكثيػػر، إضػػافة إلػػى اذب ػػاد الموجسػػلية اللػػي كا ػػت للطمػػب 
و يػادات الحركػة مػف دمشػؽ، دوف إغفػاؿ ال امػؿ ال فسػي الػذي ج ػؿ  ب ض الو ت للأميف خروج آمػف لكػوادر

مف الص ب عمى  يادة الحركة أف للخذ مو فا واضحا ضد ال ظاـ بسبب ش ورها "بالوفاء" لجاه ما  دمل لاػا، 
 كما  اؿ خالد مش ؿ في أحد للاءالل اللمفزيو ية.

بيف جيش ال ظاـ وبيف الثوار، وسلوط ال دد  ولكف اسلمرار الثورة كؿ هذه المدة، ولحولاا إلى صراع عسكري
الكبيػػػر مػػػف الشػػػاداء والجرحػػػى، والحجػػػـ الاالػػػؿ مػػػف الػػػدمار واللضػػػحيات، ج ػػػؿ مػػػف الصػػػ ب عمػػػى الحركػػػة 
االسلمرار في الوجود عمى اذراضي السورية، وحلـ عمياا اال حياز لممو ؼ اذخال ي بلأييد الش ب السوري، 

 ل ظاـ بللديـ  فسل راعيا وداعما لمملاومة.و زع الور ة اللي كاف يسلخدماا ا
طػالؽ ب ػض اللصػريحات الم اولػة لم ظػاـ، كػاللي أعم اػا  وهذا ما دفر الحركة لمخػروج ال اػالي مػف دمشػؽ، وا 
مبكرا موسى أبو مرزوؽ،  بؿ أف يدخؿ عمى خط هذه اللصػريحات خالػد مشػ ؿ، الػذي أعمػف لأييػده الصػريح 

لمر حػػزب ال دالػػة والل ميػػة اللركػػي  اايػػة سػػبلمبر/أيموؿ الماضػػي، ومػػا لمثػػورة السػػورية خػػالؿ خطابػػل فػػي مػػؤ 
 أعلبل مف هجـو إعالمي شرس ضد مش ؿ وحركة حماس مف  بؿ اإلعالـ الرسمي السوري.

 حسابات الرب  والخسارة
 للمخص مكاسب حماس المحلممة مف مو فاا لجاه الثورات ال ربية بما يمي:

الدوؿ ال ربية  ظرا الللزاماػا بسياسػة عػدـ اللػدخؿ بالشػؤوف الداخميػة لاػذه الحفاظ عمى عال ات ملواز ة مر • 
 الدوؿ.

حصػػد المزيػػد مػػف الل ػػاطؼ الشػػ بي عمػػى المسػػلو  ال ربػػي المؤيػػد برالبيلػػل لمثػػورة السػػورية، بسػػبب ا حيػػاز • 
  ية.الحركة لممو ؼ اذخال ي لجاه هذه الثورة عمى حساب المو ؼ البراغمالي والمصالح السياسية اآل

ضماف عال ة إسلراليجية طويمة المد  مر الش ب السوري، الذي سي لصر بػال محالػة عمػى بطػش ال ظػاـ، • 
 وسيلذكر لحماس لضحيلاا ب ال لاا مر ال ظاـ وو وفاا إلى جا ب حلوؽ الش ب المشروعة.

وري، وعميمػة وضر حد لاللاامات اللي كا ت لوجل لحركػة حمػاس مػف خصػوماا بأ اػا أداة بيػد ال ظػاـ السػ• 
ثبات عممي عمى اسللاللية  رار الحركة.  "إليراف الصفوية الشي ية"! وا 

 أما الخسالر اللي يحلمؿ أف للكبدها الحركة بسبب هذا المو ؼ فيمكف إجمالاا بما يمي:
خسارة حميؼ ماـ هو ال ظاـ السوري الذي ال يوجد لل بديؿ في المسللبؿ اللريب حلى اآلف يمكػف أف يلػدـ • 

اللسايالت والدعـ الذي كا ت لحظى حماس بل في سوريا. صحيح أف الشػ ب السػوري سػيلب ى بػال شػؾ كؿ 
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 -آجػال أـ عػاجال-مو فا داعما لملضية الفمسطي ية ولحركة حمػاس، ولكػف الدولػة السػورية ب ػد ا ايػار ال ظػاـ 
لل ػا ض مػر مػوازيف اللػو   سلحلاج إلى الكثير مف الو ت إلعادة الب ػاء، والسػل ادة اللػدرة عمػى الخػاذ موا ػؼ

 الدولية اللي لصب في مجمماا في الخ دؽ الم ادي لحماس ولملضية.
لراجر عال ات الحركة مر إيراف وهي اللي مثمت داعما رليسيا لمحركػة خصوصػا ب ػد الحسػـ ال سػكري فػي • 

م ػذ اذشػار   طاع غزة، و د بدأت إيراف ف ال بممارسة ضروطاا عمى حمػاس ولمويحاػا بلطػر الػدعـ المػادي
 اذولى لمثورة السورية.

خسػػارة ال ال ػػات السياسػػية مػػر الليػػارات اليسػػارية واللوميػػة ال ربيػػة، وخسػػارة الػػدعـ الشػػ بي مػػف  واعػػد هػػذه • 
الليارات. فب د أكثر مف عشر س وات مف اللحالؼ اإلسلراليجي بيف اليسار واللومييف وبيف حماس في م ظـ 

حػػالؼ عمػػى صػػخرة الموا ػػؼ الملضػػادة مػػف الثػػورة السػػورية، ب ػػد اعلبػػار م ظػػـ الػػدوؿ ال ربيػػة، يػػلحطـ هػػذا الل
اليسػػار ال ربػػي لحركػػة حمػػاس أداة بيػػد المشػػروع اذميركػػي فػػي الم طلػػة! بسػػبب "للاعسػػاا" عػػف لأييػػد " ظػػاـ 

 المما  ة" في سوريا.
للبؿ الملوسط والب يد،  د لشير حسابات الربح والخسارة إلى حالة مف اللوازف عمى المد  اللريب، ولكف المس

سيحمؿ  لال  إيجابية لثبت لحماس أف ا حيازها لمش وب وابل ادها عف اللدخؿ المباشر في الشػؤوف الداخميػة 
لمدوؿ ال ربية، هو المو ؼ اذصوب الذي سي ود بالمكاسب عمى الحركة وعمى المشروع الػوط ي الفمسػطي ي 

 عمى حد سواء.
 53/55/1051، الجزيرة نت، الدوحة
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 عبد الباري عطواف
الملاومػة فػػي  طػػاع غػزة بفصػػالماا المل ػػددة ال لمثػػؿ دولػة عظمػػى، وال لممػػؾ اسػمحة حديثػػة ملطػػورة، ثليمػػة او 
خفيفة، وال ل لظر مثماا مف الدوؿ ال ربية، ولك اػا لسػلطير، بمػا لممكػل مػف إرادة ومػا يليسػر مػف اسػمحة، ومػا 

لػػذكير االسػػراليمييف، وب ػػض ال ػػرب، اف ه ػػاؾ حلػػا مرلصػػبا فػػي فمسػػطيف، واف ه ػػاؾ  للب ػػاه مػػف  ػػيـ وعليػػدة،
 ش با يلاـو مف اجؿ اسلرداده.

اغليػػػاؿ الشػػػايد احمػػػد الج بػػػري  الػػػد كلالػػػب عػػػز الػػػديف اللسػػػاـ، الج ػػػاح ال سػػػكري لحركػػػة محمػػػاسم، لػػػـ يكػػػف 
الملكػرر عمػى اللطػاع،  ػد اوج ػت مفاجلا، ولك ل يؤكػد اف صػواريخ الملاومػة، اللػي جػاءت ردا عمػى ال ػدواف 

الليػػادة االسػػراليمية، وهػػّزت اسػػللرار وأمػػف ملػػات اآلالؼ فػػي المسػػلوط ات الج وبيػػة، وخملػػت حالػػة مػػف الػػذعر 
 والرعب في صفوفاـ.

محزف اف ل جح الطالرات االسراليمية اللي لسلبيح اجواء  طاع غزة ليؿ  اار، لرصد كؿ حركػة، ولسػجؿ كػؿ 
ذا ال لػػػؿ ال سػػػكري واذم ػػػي الكبيػػػر، باػػػذه السػػػاولة، خاصػػػة ا ػػػل دّوخ االسػػػراليمييف همسػػػة، بالوصػػػوؿ الػػػى هػػػ

واجاػػزة امػػ اـ ذكثػػر مػػف عشػػريف عامػػا، بمرػػت ذرولاػػا فػػي لخطيطػػل ول فيػػذه لخطػػؼ الج ػػدي جم ػػاد شػػاليط، 
ومااجمػػة وحدلػػل فػػي عمميػػة جريلػػة مػػف خػػالؿ  فػػؽ ُحفػػر لحػػت اذرض، بمشػػاركة الشػػايد ابػػو سػػمادا ة )ابػػو 

ا . واذهـ مف كؿ ذلؾ  جاحل في اخفالل عف عيوف المخابرات االسراليمية ذكثر مف ثالثة اعواـ، وهذا عطاي
 اعجاز في حد ذالل، وا جاز يضاؼ الى إ جازات هذا الشايد اللي ال ُلحصى.

 م م م
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الكلالػب اذا  كلالب اللساـ لوعػدت باال للػاـ للالػدها، و الػت ا اػا سػلفلح ابػواب جاػ ـ عمػى االسػراليمييف، وهػذه
 الت صػد ت، واذا هػددت  فػذت، ويكفػي اللػذكير ا اػا لوعػدت االسػراليمييف بػأربر عمميػات اسلشػاادية ا للامػا 
الغليػػاؿ اللالػػد االسػػطورة فػػي  ظػػر ملاومياػػا ،يحيػػى عيػػاش، فػػي م لصػػؼ اللسػػ ي يات، واوفػػت بال اػػد، حلػػى 

ديد عدد ال مميات، خشية اف يل ثػر او يلأجػؿ ا  ي  مت ذحد  ياديي محماسم الكبار في حي اا، ال داعي للح
الل فيػذ، ويخيػػب أمػػؿ ا صػػاركـ، ويشػػمت اعػػداؤكـ، فلػػاؿ لػي بػػالحرؼ الواحػػد، ا ػػل  ػػرار كلالػػب اللسػػاـ لال للػػاـ 
لػػػرفيلاـ و الػػػدهـ، وه ػػػاؾ طػػػابور طويػػػؿ مػػػف االسلشػػػاادييف يل افسػػػوف فيمػػػا بيػػػ اـ عمػػػى مػػػف يكػػػوف فػػػي اوؿ 

 الطابور.
ا لخابات برلما ية مبكرة  رر اف يخوضاا في كلمة واحدة مر حميفػل اليمي ػي الملطػرؼ   ل ياهو الذي دعا الى

افيردور ليبرماف زعػيـ حػزب ماسػراليؿ بيل ػام، يريػد اف ي ػزز فػوزه المضػموف مػف خػالؿ سػفؾ المزيػد مػف دمػاء 
صػؼ وسػفؾ دمػاء اب اء  طاع غزة. فأي ديملراطية هػذه اللػي لخػّوؿ المل افسػيف فػي ا لخابالاػا حػؽ الللػؿ والل

 ا اس محاصريف مجّوعيف محروميف مف ابسط ملطمبات الحياة االساسية؟
الدبابات االسػراليمية للػدفؽ الػى حػدود  طػاع غػزة، والملحػدثوف االسػراليميوف يؤكػدوف اف االجليػاح البػري بػات 

رسػػػؿ وشػػػيكا، و ػػػد يلػػػر فػػػي اي لحظػػػة، وال غرابػػػة فػػػي ذلػػػؾ، فمػػػف الػػػذي سيلصػػػد  لاػػػا او يم  اػػػا، ومػػػف سي
 صواريخ سلي رر المضادة لمطالرات الى حركات الملاومة في اللطاع؟

غػػزة للػػؼ وحػػدها فػػي وجػػل المجػػازر االسػػراليمية، وهػػذا الصػػمود البطػػولي فػػي وجػػل ال ػػدواف، ولحػػت الحصػػار 
يػػػزع  الكثيػػػر مػػػف اللػػػادة ال ػػػرب، الػػػذيف يػػػروف فيػػػل كابوسػػػا، ذف اسػػػراليؿ لػػػـ ل ػػػد لشػػػكؿ ال ػػػدو بػػػؿ الصػػػديؽ 

 اف لـ يكف كماـ.لم ظماـ، 
صواريخ حركات الملاومة في غزة، وماما بمرػت درجػة لواضػ اا،لميط الل ػاع عػف وجػوه عديػدة طالمػا اّدعػت 

 حرصاا عمى االسالـ وال روبة وأهؿ اللوحيد.
مػػا يجػػري فػػي  طػػاع غػػزة، ومػػا سػػيجري فيػػل الحلػػا، هػػو اخلبػػار ذ ظمػػة الربيػػر ال ربػػي، ومصػػر عمػػى وجػػل 

بػػار ذ ظمػػة مػػا  بمػػل،  جحػػت فػػي البلػػاء سػػواء بوسػػالماا اللم يػػة، او بػػدعـ السػػيدة الخصػػوص، مثممػػا هػػو اخل
هػػػػيالري كمي لػػػػوف وحكوملاػػػػا واموالاػػػػا وحػػػػامالت طالرالاػػػػػا. ومػػػػف المؤكػػػػد اف هػػػػؤالء جمي ػػػػا، او م ظماػػػػػـ، 
سيسػػػلطوف فػػػي االخلبػػػار، فطالمػػػا اف المسػػػلادؼ بالمػػػذابح والاجمػػػات يصػػػّ ؼ فػػػي خا ػػػة الخطػػػر او ال ػػػداء 

 ا واسراليؿ، فدمل مباح وروحل يجب اف لادر.ذمريك
 م م م

الش وب ال ربية، والمصري خاصة، ال يمكف اف يلبؿ باذا ال ػدواف عمػى اشػلالل فػي اللطػاع، والربيػر ال ربػي 
يفلػػد اسػػمل و يمػػل االخال يػػة اذا لػػـ لكػػف اللػػدس المحلمػػة بوصػػملل وا  اػػاء االحػػلالؿ غايلػػل، فالمسػػألة اكبػػر مػػف 

 طرد سفير، المسألة اف كرامة امة لااف ولذؿ مف خالؿ ال دواف عمى المرابطيف مف اب الاا.إغالؽ سفارة او 
 طاع غزة وج وب لب اف وسي اء، وكػؿ البلػاع ال ربيػة الطػاهرة اللػي احلضػ ت الملاومػة، وداف ػت عػف الحػؽ، 

ير مف االجلياحات ولمردت عمى الظمـ االمريكي ػ االسراليمي، واجات وعمى مد  السليف عاما الماضية الكث
االسراليمية، وخرجت في  ااية المطاؼ ا و  واصمب عودا، ولف يكوف اي اجلياح او عدواف دمػوي اسػراليمي 

 جديد اسلث اًء.
الشايد احمد الج بري ا ضػـ الػى  افمػة طويمػة مػف الشػاداء مػف كػؿ الج سػيات ال ربيػة واالسػالمية وال الميػة، 

ح والجاػاد ولجػاف الملاومػة الشػ بية، والجبالػيف الشػ بية والديملراطيػة، مثمما ا ضـ الى اشلالل في حماس وفػل
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وكػػػؿ الفصػػػالؿ اذخػػػر . ا اػػػا مسػػػيرة سػػػلطوؿ حلمػػػا طالمػػػا بلػػػي االحػػػلالؿ ولرػػػّوؿ ال ػػػدواف، ولراج ػػػت آمػػػاؿ 
 السالـ.

 55/55/1051، القدس العربي، لندف
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 ليمى الحمود

ظمػػات الثوريػػة والجااديػػة الفمسػػطي ية لػػـ   ػػد  سػػمر لاػػا حراكػػا.. بػػؿ لحولػػت الػػى احػػزاب سياسػػية ل لظػػر الم 
 دورها في لسمـ السمطة..

المػػػواطف الفمسػػػطي ي اآلف ي ػػػيش حالػػػة فػػػراغ سياسػػػي مذهمػػػة بسػػػبب الوضػػػر الػػػراهف فػػػي الػػػدوؿ ال ربيػػػة اللػػػي 
احبػاط وعػدـ ثلػة فػي  فػوس الفمسػطي ييف بسػبب اضافة الى ما خمفلػل السػمطة مػف « المزهر»ا شرمت بربي اا 

اللفػػريط الػػذي و  ػػت فيػػل السػػمطة فيمػػا يخػػص اللػػدس وعػػودة الالجلػػيف وغيرهػػا مػػف اللضػػايا واللػػي م ػػذ بدايػػة 
المفاوضات مر اسراليؿ اعمف عف لأجيؿ بحثاا الى المرحمة ال االية!! لمؾ المرحمة اللي لف يصػؿ الياػا أحػد 

للػد عملػت لمػؾ اللضػايا..  ضػية اللػدس والالجلػيف.. وكأ اػا ليسػت مػف اذهميػة  مر اسراليؿ كال ا مػف كػاف!.
بمكاف.. بحيث لكوف لاا االولويػة فػي المباحثػات!؟ وكػاف مػا كػاف.. حيػث اسػلرمت اسػراليؿ الو ػت فصػادرت 
اراضي اللدس وما حولاا واسلممكلاا وا شػأت عمياػا المسػلوط ات ليػزداد أمػر اللػدس ل ليػدا فػي حػاؿ طرحػت 

 ضيلاا في المباحثات االخيرة. 
كػاف الفمسػطي يوف ي لظػروف ا لفاضػة ثالثػػة لب ػث الحيػاة واذمػؿ فػػي  فػوس الفمسػطي ييف الجيػاع والمحاصػػريف 
فػػي وطػػ اـ غيػػر اف اسػػلكا ة الثػػوار وخمػػودهـ الػػى  ػػوماـ ال ميػػؽ فػػي ا لظػػار الم اصػػب الرفي ػػة أحػػالاـ الػػى 

الوا ػػػر الم ػػػاش فػػػي الضػػػفة وغػػػزة وا  ػػػا مزريػػػا.. كػػػؿ يسػػػ ى لماثيػػػؿ جوفػػػاء ال ي مػػػؽ عمياػػػا أي أمػػػؿ وأصػػػبح 
 لمصمحلل!!

في وضر كاذا  لػوؿ لمػاذا ال يكػوف ه الػؾ دور لجام ػة الػدوؿ ال ربيػة فػي حػؿ  ضػية فمسػطيف؟. ومػا م  ػى 
اف لكوف الجام ة حيادية؟ لماذا ال لكوف هي مف يفاوض اسراليؿ بدال مف الفمسطي ييف ب ػد هػذا الفشػؿ عبػر 

 لزمف؟ لماذا ال يلـ لفويضاا لبحث كؿ ما يل مؽ باللضية والخروج مف هذا الصمت المريب؟علود مف ا
أليسػػت  ضػػية فمسػػطيف  ضػػية كػػؿ ال ػػرب؟.. أليسػػت اللػػدس هػػي جػػوهر الصػػراع ال ربػػي االسػػراليمي؟.. ألػػيس 

بيػػة عبػػر الالجلػػوف الفمسػػطي يوف م لشػػريف فػػي م ظػػـ الػػدوؿ ال ربيػػة؟ لمػػاذا ال يػػلـ لفػػويض جام ػػة الػػدوؿ ال ر 
أسػػس يلفػػؽ عمياػػا ال ػػرب لبحػػث موضػػوع اللػػدس والالجلػػيف وكػػؿ اللضػػايا االخػػر  لموصػػوؿ الػػى حػػؿ  اػػالي 

 ولفويت الفرصة عمى اسراليؿ في اللالعب بالزمف واسلراللل لصالحاا.
للضيلاـ ا اـ يريدوف حال عادال عبر وسيط « بالممثؿ الشرعي والوحيد»لـ ي د كثير مف الفمسطي ييف يثلوف 

زيػل وكفػى. حيػػث ثبػت بمػػا ال يػدع مجػاال لمشػػؾ فشػؿ الفمسػػطي ييف فػي الوصػوؿ الػػى حػؿ فػػي ظػؿ ال زاعػػات  
الداخمية واللشػرذـ الػذي كػاف سػببا فػي اسػلمرار م ا ػاة الفمسػطي ييف  حػو  ػرف مػف الػزمف  اهيػؾ عػف السياسػة 

 االسراليمية المراوغة في كؿ أمر ووجوب وضر حد لاا!!
م ػػة الػػدوؿ ال ربيػػة  بػػؿ اف لمػػوت اللضػػية ولػػؤوؿ الػػى زواؿ.. فالػػدعـ ال ربػػي مطمػػوب لػػدخؿ عربػػي عبػػر جا

واجب لحلماا المروءة ال ربية في ظؿ لشرذـ أولى اذمر مف الفمسطي ييف.. وال بد مف ل ريب اللضية سػري ا 
 ما امكف.

 55/55/1051، الرأي، عّماف
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 عالج جذري لحماس 84

 د. رؤوبيف باركو
ؽ الصواريخ عمى اسراليؿ ب ده يشبااف حكاية م ػاَل  فػوجيء بكمفػة ال ػالج ب ػد اف اال فصاؿ عف غزة واطال

ا لالع أس اف اسلمر د الؽ. وبػيف لػل الطبيػب ذلػؾ  ػالال: مدف ػت كثيػرا ذف ال ػالج كػاف  صػيرا، وكػاف يمكػف 
 اف يملد ساعليفم.

لم اسػب اف  سػػلرؿ لمػا كػاف مواط ػػو اسػراليؿ فػػي الج ػوب ي ػا وف أصػػال مػف اطػػالؽ صػواريخ حمػاس، فمػػف ا
كمػػػا ي برػػػي اذلػػػـ المسػػػلمر بػػػرغـ ماال ػػػلالعم )أو اال فصػػػاؿ  واف  ػػػؤلـ الطػػػرؼ الثػػػا ي بلػػػوة كمػػػا يلػػػوؿ المثػػػؿ 
ال ربي: مالُمبلؿ ال يخشى المطرم. فالحؿ هو إحداث ضرر غير محلمؿ وغير ل اسبي بمملمكات حماس مػف 

ل اذا كا ػػت الحػػاؿ ع ػػد ا جحيمػػا فسُ رسػػؿ كثيػػريف غيػػر اصػػراء لشػػروطاا ورسػػالماا. والفكػػرة مبافموفيػػةم وهػػي ا ػػ
 جدا م كـ الى مالج ةم.

أعممت حماس االسراليمييف هدفا اسلراليجيا لمللؿ، وهػدفاا هػو ا امػة الدولػة االسػالمية عمػى أ لػاض اسػراليؿ. 
 وهي سُلحادث الياود فػي شػيء واحػد هػو إبػادلاـ أو طػردهـ مالػى الرػرب مػف ه ػام الػى البحػر. فالحػديث عػف

 اعللاد دي ي ي لبر لرييره ُكفرا.
ُلصػػرؼ حمػػاس بصػػورة لريحاػػا سياسػػة ذات وجاػػيف غايلاػػا الخػػداع. فاػػي لحػػاوؿ مػػف جاػػة اف لبػػدو بمظاػػر 
سمطة ذات شرعية وذات مسؤولية حكومية عف سكا اا في حيف لرمز الررب )الػذي يػرفض جػزء م ػل الل ديػد 

اػػػا سػػػمطة ا سػػػا ية ل ػػػافس شػػػرعية ـ.ت.ؼ. ولشػػػلرؿ باػػا باعلبارهػػػا م ظمػػػة ارهابيػػػة  ول ػػػرض  فسػػػاا عمػػػى أ 
حماس مف الجاػة االخػر  بػادارة  ػادي ارهػاب كثيػر االعضػاء، ولاػذا ال لسػلطير اف للخمػؼ وراء الم ظمػات 
االرهابية االسالمية االخر  )اللي يخضر أكثرها لاا  فػي ف ماػا المضػاد السػراليؿ. فاػي ل مػؿ عمػى مواجاػة 

جباػة مللدمػةم بػأمر حمػاس كػي لحػافظ عمػى مالصػورة الشػرعيةم لمم ظمػة اللالمػة، اسراليؿ باعلبارها مم ظمات 
وهذه الطريلة ُلمّك اا مػف الم افسػة فػي الشػ بية بػيف الفمسػطي ييف ومػف جمػر اللبرعػات والحظػوة بلوافػؿ بحريػة 

 لأييدية وزيارات ومساعدة سياسية )كزيارة أمير  طر  ولحسيف عال الاا مر مصر.
ي ظػػـ احلفػػاؿ الم ظمػػات االرهابيػػة االخػػر  فػػي مواجاػػة اسػػراليؿ ملخػػرج حمػػاس مػػف الخزا ػػةم مػػر ذلػػؾ، حي مػػا 

ولشػارؾ مشػاركة م م ػة فػي اطػالؽ اللػذالؼ الصػػاروخية ذ اػا إف لػـ لف ػؿ ذلػؾ فسلخسػر اشػلراكاا باعلبارهػػا 
المػػدعي  ممػػديرة  ػػادي االرهػػابم. وهػػذه الحيمػػة م روفػػة فلػػادة حمػػاس يػػذكروف كيػػؼ سػػاعدوا فػػي حي ػػل عرفػػات

لمسػذاجة عمػى االضػرار ب ػا إذ كػا وا مملػاولي عمميػات ثػا وييفم. ولػذكر حمػاس ايضػا كيػؼ لمػردت فػي  اايػػة 
االمػػػر عمػػػى ـ.ت.ؼ وملػػػوح الػػػذ ب بالكمػػػبم. وي برػػػي اف  سػػػل مؿ ذاكػػػرة حمػػػاس الجماعيػػػة هػػػذه أداة لصػػػوغ 

 الوعي. كيؼ؟.
لاا ماالسػػالمية اللػػي لشػػلاي المػػوتم كشػػؼ االعػػالـ الفمسػػطي ي أكثػػر مػػف مػػرة عػػف اف حمػػاس بخػػالؼ صػػور 

حساسة بال سبة ذمالكاا. والحديث في اذساس عف رؤوس  ادلاا وب يلاا اللحلية اللي ل رض حيػاة طبي يػة 
وشرعية. وحماس في وا ر االمر ُمصرية لرسػالؿ اذلػـ اللػي ل بػر مػف فلػداف الب ػى اللحليػة و شػطاء االرهػاب 

 والخدمات ال ليدة االخر .
السراليؿ اف لكوف ضػحية ل ػزوات م ظمػة ُمملحػيف مػا. عمياػا اف للصػؼ اللطػاع واف ُلحػدث ضػررا  ال يجوز

لػػـ يسػػبؽ لػػل مثيػػؿ بال شػػطاء وبػػالب ى اللحليػػة مػػف غيػػر اف ُل ػػرض ج ودهػػا للمػػاس مػػر اذعػػداء. اف غػػزة هػػي 
كػػاف البػػديؿ لػاريخ  لػػاؿ سػػيزيفي سُيحسػـ بػػردع  ػػالـ عمػى أضػػرار ضػػخمة ولاػػذا فػاف كػػؿ ج ػػدي خسػارة. ولمػػا 
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عف  يادة حماس في غزة  د أصبح ُم دًا في برػي اف ُ بلػي مػف اللػدماء  مػة باعلبػارهـ ممركػز م مومػاتم يكػوي 
 الوعي لمحفاظ عمى الذاكرة والردع.

 54/55/1051اسرائيؿ اليـو 
 55/55/1051، القدس العربي، لندف
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