
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 عمى حل الدولتين "إسرائيل"عباس5 استئناف المفاوضات ممكن في حال وافقت 
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 قطاع غزة سيواجو كارثة محققة في كافة المجاالت ما لم يتم إنياء االحتالل والحصاراألمم المتحدة5 

 سرائيمية5 نواجو محيطًا إقميميًا أكثر توترًا وأشد إسالميةستخبارات اإلالتقدير السنوي لإل

المحكمة المركزية اإلسرائيمية في 
حيفا تبرئ الجيش اإلسرائيمي من 
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 المحكمة المركزية اإلسرائيمية في حيفا تبرئ الجيش اإلسرائيمي من قتل ريتشل كوري  2
القػػدس الملةلػػػأت بػػرأت الملرمػػػأ المررزيػػأ ا حػػػراليليأ فػػػي ليإلػػا الثالثػػػاء القػػيش ا حػػػراليلي مػػف قريمػػػأ  ةػػػؿ 

فأ ربيرة عندما لاولػت منػه ىػدـ بيػوت فلحػطينيأ فػي رفػ  الناشطأ األمريريأ ريةشؿ روري دىحا بواحطأ قرا
 قنوب  طاع غزة  بؿ ةحعأ أعواـ.

ـ فػػػػي رفػػػػ   بعػػػػد أف حػػػػلقةيا قرافػػػػأ 8006مػػػػارس  23و ةلػػػػت ريةشػػػػيؿ رػػػػوري وىػػػػي ناشػػػػطأ لقػػػػوؽ إنحػػػػاف 
 (" ةابعأ للقيش ا حراليلي بينما رانت ةةظاىر حلميا ضد ىػدـ منػازؿ المػدنييفD-9R"راةربيالر مف طراز )

 الإللحطينييف.
وادعت لرومأ االلةالؿ ا حراليلي مف قيةيا أف حالؽ القرافأ لـ يرف بإمرانػو رؤيػأ ريةشػيؿ وأنيػا أ طػ ت 
بةواقدىا في منطقػأ ةشػيد عمليػات لربيػأ. رمػا ادعػال االلػةالؿ أف ةلقيقػات الشػرطأ العحػرريأ بػرأت طػرؼ 

عػأ شػيود عيػاف مػف لررػأ الةضػامف الدوليػأ القيش ا حػراليلي مػف أيػأ محػؤوليأ عػف مقةػؿ ريةشػيؿ. لرػف أرب
(ISM أردوا في شيادةيـ أف القنود في القرافأ راف بإمرانيـ رؤيأ ريةشيؿ بشرؿ واض  أثناء ةقدـ القرافأ )

 نلوىا.
قلحػػأ عقػػدت  ػػالؿ  21واحػػةمرت علػػال مػػدار  8020مػػارس  20وبػػدأت المرافعػػات الشػػإلييأ فػػي القضػػيأ فػػي 

صػإللأ  8000شاىًدا  يدت شياداةيـ في أرثر مػف  86ىيلأ الملرمأ إلال  العاميف الماضييف واحةمعت فييا
 في حقالت القضيأ.

 88/8/8028وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
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 عمى حل الدولتين "إسرائيل"في حال وافقت  ممكنعباس5 استئناف المفاوضات  

لدى  األردنيس مرةب الةمثيؿ أطله الرليس الإللحطيني ملمود عباس أمس االثنيف رليت بةرا –راـ اهلل 
الحلطأ الوطنيأ الإللحطينيأ عواد الحرلاف علال آ ر محةقدات الوضه الحياحي العاـ  وما وصلت إليو 

 علال الحالأ الإللحطينيأ قراء ةعنت اللرومأ ا حراليليأ ورفضيا االلةزاـ بقرارات الشرعيأ الدوليأ. األوضاع
لرلاحأ في راـ اهلل بلضور أميف عاـ الرلاحأ الإللحطينيأ الطيب وأشار عباس  الؿ لقالو الحرلاف في مقر ا

ةصريلات وزير  ارقيأ إحراليؿ أفيغدور ليبرماف  حةدفه القيادة الإللحطينيأ إلال الةمحؾ  أفالرليـ إلال  عبد
وبشرؿ أ وى بالثوابت الوطنيأ ولؽ الشعب الإللحطيني بةقرير مصيره وا  امأ دولةو الإللحطينيأ المحةقلأ 

 مةيا القدس الشريؼ.وعاص
احةلناؼ المإلاوضات ممرف وبشرؿ فوري  في لاؿ وافقت إحراليؿ علال  يار لؿ الدولةيف الذي  أفوأرد 

 ىو مصللأ مشةررأ  وو ؼ االحةيطاف في قميه األراضي الإللحطينيأ  اصأ في مدينأ القدس الملةلأ.
عةبر نموذقا مةقدما للعال ات العربيأ الإللحطينيأ الةي ة األردنيأالحرلاف عمؽ العال أ  أردمف قيةو  

المةواصؿ للشعب والحلطأ الإللحطينيأ ملرا ولرومأ وشعبا في  األردنياحةمرار الدعـ  إلالالعربيأ  مشيرا 
عليا رما ىي مصللأ عليا بالنحبأ  أردنيأم ةلؼ المقاالت واف  ياـ دولأ فلحطينيأ محةقلأ ىو مصللأ 

 للإللحطينييف.
 //الدستور، عمان، 

 
 "فيشر" لمخروج من األزمة المالية في السمطة مساعدة5 فياض يطمب "معاريف" 

رشإلت صليإلأ "معاريؼ" صباح االثنيف  عف لقاء قمه بيف رليس الوزراء  تحما – القدس الملةلأ
الإللحطيني "حالـ فياض"  وملافظ بنؾ "إحراليؿ" "حةانلي فيشر" في مدينأ القدس  طلب  اللو فياض 

 "فيشر" لل روج مف األزمأ الماليأ الةي ةعاني منيا الحلطأ الإللحطينيأ. احةشارة
وأشارت الصليإلأ إلال أف "فياض" طلب مف "فيشر" ةقديـ مشورات ا ةصاديأ لوؿ ريإليأ قمه األمواؿ 
للحلطأ لل روج مف أزمةيا اال ةصاديأ  وفي المقابؿ أحدى "فيشر" لإلياض العديد مف النصال  اال ةصاديأ 

 د ةحاىـ في ال روج مف األزمأ الماليأ بلحب الصليإلأ. الةي  
ومف القدير بالذرر أف ىذه ليحت المرة األولال الةي يلةقي فييا فياض محلوليف إحراليلييف لةلقي مشورات 
لل روج مف األزمأ الماليأ  ليث الةقال "فياض"  بؿ عدة أشير مه "فيشر"  ناع صندوؽ النقد الدولي بمن  

ينيأ  رض بقيمأ مليار دوالر  رما الةقال أيضًا وزير الماليأ "يوفاؿ شةاينةس" للزيادة الةنحيؽ الحلطأ الإللحط
ويعةبر "فيشر" مف ربار ملافظي البنوؾ الناقليف في  اال ةصادي بيف الحلطأ الإللحطينيأ و"إحراليؿ".

 العالـ  بلحب ةصنيؼ مقلأ "قلوبؿ فيةنس" الدوليأ.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 ألية جية كانت أن تتجاوز منظمة التحرير نسمح5 لن السمطة الفمسطينية 

لف نحم  أليأ قيأ رانت أف ةةقاوز منظمأ الةلرير الإللحطينيأ " اؿ بياف باحـ الرلاحأت  توفا –راـ اهلل 
الممثؿ الشرعي والوليد للشعب الإللحطيني  ولف يةحام  شعبنا مه مف يةعامؿ مه القيات والإللات 
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لررات والمقموعات الةي ةمارس علال أرض الوا ه ةقحيد االنقحاـ في الحالأ الإللحطينيأ ميما رانت وال
 ."الذراله والمبررات
إف مو ؼ  يادة لررأ لماس مف المشاررأ في  مأ لررأ عدـ االنلياز أظير أمرا  طيرا وقاء في البيافت 

لدعوة للضور القمأ دوف أي اعةبار للشرعيأ قدا ةمثؿ بيرولأ إحماعيؿ ىنيأ لإلعالف عف ةلقيو و بولو ا
الإللحطينيأ ولولدة الةمثيؿ الإللحطيني  واضعا نإلحو ومف معو مف  يادة لررأ لماس في  طاع غزة في 
مو ه المةآمريف علال ألد أىـ ا نقازات الةي لققيا وانةزعيا شعبنا الإللحطيني بالةضليات القحاـ مف 

وولدانيأ الةمثيؿ  مؤرديف بذلؾ أف حػلطةيـ وحيطرةيـ علال القطاع  الشيداء والقرلال وىي إنياء الوصايأ
 ومصالليـ الضيقأ وارةباطاةيـ ا  ليميأ أىـ مف المشروع الوطني الإللحطيني.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 ى القدسإل عفرات وغوش عتصيونالسمطة الفمسطينية تدين تصريحات نتنياىو حول ضّم " 

 ف بردينأ ةصريلات نةانياىو أبو داف الناطؽ باحـ الرلاحأ الإللحطينيأ نبيؿ ت وراالت -نظير طو  -راـ اهلل 
عإلرات وغوش عةصيوف قزء ال يةقزأ  أحاحي ومإلروغ منو مف القدس الربرى فيي البوابات القنوبيأ "

 ."ةشقيه لالحةيطاف"معةبرًا أنيا "  للقدس
ألف البناء  لف ةبقال محةوطنأ والدة علال األراضي الإللحطينيأ الملةلأ منذ العاـ "ردينأ أنو أبو و اؿ 

االحةيطاني غير شرعي وغير  انوني ومرفوض مف العالـ أقمه وحبب إفشاؿ قيود المقةمه الدولي في 
 ."إلياء عمليأ الحالـ الةي دمرىا نةانياىو باحةيطانو

 //البيان، دبي، 
 
الفمسطينية بتنفيذ عمميات فدائية إلطالق سراح األسرى المقاومةب أبو السبح يطال 

دعا وزير شؤوف األحرى والملرريف في اللرومأ في غزة عطاهلل أبو الحب  إلال ت فةلي صّباح -غزة 
 ."إطالؽ يد المقاومأ في الضإلأ الملةلأ والقدس وأحر قنود االلةالؿ لمبادلةيـ ب حرى فلحطينييف"

الضإلأ الغربيأ "ضامنيأ مه األحرى أماـ مقر الصليب األلمر في مدينأ غزة أمس إف و اؿ  الؿ و إلأ ة
ةإلعيؿ العمليات "  داعيًا إلال " نبلأ ةنإلقر في وقو االلةالؿ لةلرير األحرى إلاليقب أف ةةلوؿ 

لؽ و ؼ انةيارات االلةالؿ في "بػ وا حالمي. وطالب العالـ العربي "االحةشياديأ  نياء معاناة األحرى
االلةالؿ ال يلةـر االةإلا ات ". و اؿ إف "األحرى دا ؿ الحقوف عبر ةإلعيؿ  ضيةيـ في الملافؿ الدوليأ

 ."والمعاىدات ويعةبر نإلحو فوؽ القانوف الدولي
 //الحياة، لندن، 

 
 حمد يحذر من تراجع الثقة بالمصالحة الوطنيةغازي  

د. غازي لمد  مف ةراقه الثقأ لدى الشارع الإللحطيني ة في غز لذر وريؿ وزارة ال ارقيأ باللرومأ  تغزة
و اؿ لمد  الؿ لديث لصليإلأ الرحالأ الصادرة في غزة  االثنيف   مف ةلقيؽ "مصاللأ فلحطينيأ لقيقيأ".

وأوض   إف "الوضه الإللحطيني بات مرةرزًا علال المصاللأ وىي اآلف مقمدة وال ةشيد أي ةطور إيقابي".
صأ ا لباط أربر في نإلوس المواظنيف"  مؤردًا في الو ت ذاةو أف "نقاليا يعةمد أف "ةراقعيا ةقعؿ فر 

 باألحاس علال نوايا الإللحطينييف أنإلحيـ وليس مصر رما يزعـ البعض".
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ف أبينا فلف ةرى النور البةأ". وأشار لمد  وأضاؼت "إذا أردنا للمصرييف أف ُينِقُلوا المصاللأ فحةنق   وا 
لباط" ةحلؿ لدى المحؤولييف المصرييف؛ نةيقأ ا  إلا ات المةواصلأ للقاءات المصاللأ إلال أف "نوعًا مف ا 

وشدد علال أف "المصاللأ الوطنيأ مصللأ للشعب ولماس  والشروؾ المةزايدة بيف الطرفيف )فة  ولماس(.
 أواًل"  مبينًا أنو في لاؿ احةمرار ا  إلا ات فحةة ـز اللالأ الإللحطينيأ رثيرًا".

 //القدس، القدس، 
 
 تيدف لتصفية المشروع الوطني ليبرماناألغا5 تصريحات زكريا  

  اؿ زرريا األغا عضو اللقنأ المررزيأ للررأ فة   عضو اللقنأ الةنإليذيأ لمنظمأ الةلرير ت تالقدس –غزة 
رفأ ضد وبعض أ طاب لرومأ نةنياىو المةط ا حراليليأةصريلات افيغدور ليبرماف وزير ال ارقيأ  إف"

الرليس ملمود عباس "أو مازف" ب نو عقبأ أماـ عمليأ الحالـ ويقب إزالةو" ليحت حوى للقأ في حياؽ 
 الممنيج لةصإليأ المشروع الوطني الإللحطيني واللررأ الوطنيأ الإللحطينيأ و يادةيا. ا حراليليالعمؿ 

 //القدس، القدس، 
 
 لتحديد الذىاب لألمم المتحدة "المتابعة العربية"بانتظار اجتماع  "القدس العربي"5 السمطة 

القياديأ الإللحطينيأ  ررت الةوقو  األطرمصادر فلحطينيأ رحميأ االثنيف باف  أردتوليد عوضت  -راـ اهلل 
دولأ غير عضو في المنظمأ الدوليأ في  إلالالمةلدة لمطالبةيا برفه مرانأ فلحطيف  لألمـللقمعيأ العامأ 

 الـ.ظؿ ةعثر عمليأ الح
المصادر ب ف القيادة الإللحطينيأ بانةظار اقةماع لقنأ المةابعأ العربيأ المرةقب بالقاىر في  وأوضلت

صالب  د. وأوض الحادس مف الشير المقبؿ لالةإلاؽ وةلديد الموعد النيالي للةوقو للمنظمأ الدوليأ. 
 لألمـنيأ الرحميأ باف  رار الذىاب الإللحطي لإلذاعأعريقات عضو اللقنأ الةنإليذيأ لمنظمأ الةلرير االثنيف 

والمقلحيف الثوري واالحةشاري  "فة "المةلدة اة ذ مف  بؿ اللقنأ الةنإليذيأ للمنظمأ ومف اللقنأ المررزيأ لػ
 لللررأ الةي يةولال  يادةيا الرليس الإللحطيني ملمود عباس.

العربيأ في اقةماعيا المرةقب  المةلدة حةلدده لقنأ المةابعأ لألمـموعد الةوقو  أف إلالعريقات  وأشار
لبلث الةلضيرات واالحةعدادات الإللحطينيأ والعربيأ للةوقو للمنظمأ الدوليأ لمطالبةيا باالعةراؼ بالدولأ 

 ا حراليليأدولأ غير عضو في المنظمأ الدوليأ في ظؿ حعي اللرومأ  إلالالإللحطينيأ ورفه مرانةيا 
 .الملةلأ عاـ  باألراضيمف  الؿ ةرثيؼ االحةيطاف وشطب  يار لؿ الدولةيف   نياءالمةواصؿ 

 //القدس العربي، لندن، 

الدولية بجنوب إفريقيا االشتراكيةفي مؤتمر  تشاركالسمطة الفمسطينية  
(  /ةوقو عضو اللقنأ المررزيأ للررأ "فة "  مإلوض العال ات الدوليأ  نبيؿ شعث  االثنيف )ت راـ اهلل

ريقيا للمشاررأ في المؤةمر العاـ لالشةراريأ الدوليأ  ممثال عف رليس الحلطأ الإللحطينيأ إلال قنوب إف
ويعقد المؤةمر في مدينأ ريب ةاوف ا فريقيأ بمناحبأ الذررى الملويأ لة حيس  ملمود عباس ولررأ "فة ".

اللزب الوطني ا فريقي  الذي  اد الثورة ضد نظاـ "االبارةيايد" العنصري.
 //س، قدس بر 
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تمبية لدعوة رسمية عمى رأس وفد برلماني إفريقيايصل إلى جنوب  أحمد بحر 
(  وفد برلماني فلحطيني رفيه المحةوى  إلال قنوب أفريقيا بدعوة رحميأ /وصؿ ظير االثنيف )ت غزة

مف رلاحأ البرلماف القنوب أفريقي.
 د.في احةقباؿ الوفد البرلماني الإللحطيني برلاحأ  أفريقياوراف رليس العال ات الدوليأ في برلماف قنوب 

لرليس المقلس الةشريعي والوفد المرافؽ لو النالباف قميلأ الشنطي  مرواف أبو  األوؿالمد بلر النالب 
العاصمأ الةشريعيأ ريب ةاوف. إلالراس  وأميف عاـ المقلس الةشريعي نافذ المدىوف  فور وصوليـ 

 //قدس برس، 

ادة عدد المرضى المسموح ليم بالسفر عبر رفحيمصر بز  تطالبغزة" "صحة  
ناشدت وزارة الصلأ الإللحطينيأ في غزة القيادة المصريأ زيادة عدد المرضال المحموح ليـ بالحإلر عبر ت غزة

معبر رف  البري  وذلؾ  نياء  والـ االنةظار للمرضال والةي ةقدر بملات المرضال ومرشلأ للزيادة.
باحـ وزارة الصلأ بغزة  في ةصريلات  اصأ لػ " دس برس" إنو  ا عالميشرؼ القدرة  الناطؽ أ د.و اؿ 

مه إغالؽ معبر رف   الؿ الإلةرة الماضيأ  ةضاعؼ عدد المرضال الذيف ينةظروف للحإلر عبر معبر رف "  
ملذًرا في الو ت ذاةو مف ةإلا يـ أوضاعيـ الصليأ.

ف علال  والـ االنةظار وصؿ إلال أربعمالأ مريض  وىذا العدد وأضاؼت "إف عدد المرضال الذيف ينةظرو 
مرش  للزيادة نظًرا ألف المرضال عادوا للةحقيؿ للحإلر عبر المعبر بعد فةلو في االةقاىيف  بؿ يوميف".

 //قدس برس، 

ضامنين األجانب إلى تحدي القيود اإلسرائيمية وتكرار المحاولةتالم يدعوعطون النائب  
ندد النالب المقدحي المبعد إلال راـ اهلل ألمد عطوف بمنه االلةالؿ ا حراليلي للمةضامنيف األقانب ت راـ اهلل

مف الد وؿ للضإلأ الغربيأ لزيارة األراضي الإللحطينيأ والةضامف مه حرانيا  "الذي ال يمر عليو يوـ والد 
دوف انةياؾ للقو و ولريةو".

ي ةي في حياؽ حياحأ االلةالؿ العنقييأ الصييونيأ الةي ةةبعيا وأرد النالب عطوف علال أف ىذا المنه "
لرومأ الرياف ضد رؿ مف يريد أف يعبر عف ةعاطإلو مه الشعب الإللحطيني"  مشددًا علال ضرورة ةلدي 
القيود ا حراليليأ بلؽ المةضامنيف والملاولأ لمرات عديدة لزيارة فلحطيف والو وؼ علال انةيارات االلةالؿ 

للريات.لللقوؽ وا
 //قدس برس، 

 
العودة لإلضراب بعد تنصل االحتالل من بنود االتفاق ينوونقفيشة5 األسرى النائب  

أرد األحير الملرر النالب لاةـ  إليشو أف إدارة الحقوف ا حراليليأ ةنصلت مف اةإلا يا األ ير  ت ال ليؿ
شريف يومًا مةواصلأ  مشيًرا إلال أف األحرى الذي يةـ بناًء عليو و ؼ ا ضراب عف الطعاـ بعد ثمانيأ وع

"يعدوف الحةلناؼ ال طوات النضاليأ وبمشاررأ قميه الإلصالؿ  بما فييا "فة ".
وأرد  إليشو  في ةصريلات نقليا عنو "مررز أحرى فلحطيف" أف  رار األحرى "قاء بعد االةإلاؽ علال إعطاء 

أ بو ت زمني ملدد  ومرىونأ بمدى ما حةقدمو فرصأ لللوار مه إدارة الحقف  ولرف ىذه الإلرصأ محقوف
إدارة الحقوف لألحرى  ليث ةشيد الحقوف لالأ مف الصراع والنضاؿ والحقاؿ مه إدارة الحقوف للملافظأ 

علال انقازات اللررأ األحيرة والةي ةلققت بعد ا ضراب".
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 //قدس برس، 
 

 مشاريعيا التصفوية لمقضية الفمسطينيةوجدت في حماس األداة األفضل لتنفيذ  "إسرائيل"فتح5  11
 اؿ المةلدث باحـ لررأ 'فة ' أحامأ القواحمي  في بياف صلافي صادر عف مإلوضيأ ا عالـ  تراـ اهلل

والثقافأ  محاء اليوـ االثنيف  'إف دولأ االلةالؿ حعت منذ حبعينيات القرف الماضي بشةال الوحالؿ لإلصؿ 
مةعددة باءت بالإلشؿ  للا يا بقميوريأ مصر  أو مف  الؿ إيقاد القطاع عف الضإلأ  مف  الؿ ملاوالت 

ما يحمال بمشاريه القيادات البديلأ وروابط القرى الةي ولدت في ميدىا نةيقأ الموا ؼ البطوليأ ألىلنا 
وشعبنا العظيـ في القطاع اللبيب  ولرفضيـ الةعاطي مه ىذه المشاريه المشبوىأ الةي ةصب في 

 ؿ ا حراليلي'.إحةراةيقيأ االلةال
وأضاؼت 'أف إحراليؿ وقدت في لماس األداة األفضؿ لةنإليذ مشاريعيا الةصإلويأ للقضيأ الإللحطينيأ  مف 
 الؿ إ داميا علال ةقحيـ الوطف وفصؿ القطاع  ومف  الؿ إمعانيا اليومي بةرريس لالأ االنقحاـ ورفض 

ؿ لةروف بديال عف منظمأ الةلرير  رما بدا الولدة الوطنيأ وعر لأ المصاللأ  ومف  الؿ قيادىا المةواص
واضلا في الحقوط األ ير والمدوي الذي عبر عنو إحماعيؿ ىنيأ بإصراره علال المشاررأ لمؤةمر دوؿ عدـ 

 االنلياز في طيراف  بؿ حلب الدعوة'.
نقازاةو الةاري يأ  الةي ضلال مف أق ليا وةابه أف 'لماس'  وةلديدا في غزة  ةقامر بةضليات شعبنا وا 

آالؼ الشيداء والقادة العظاـ  والمةمثلأ بولدانيأ الةمثيؿ والقرار الوطني الإللحطيني المحةقؿ  وولدة األرض 
 والشعب.

ودعا القواحمي شعبنا العظيـ في رؿ أمارف ةواقده إلال عزؿ ةلؾ الإللأ الةي ةعبث بمحةقبؿ  ضيةنا  وةةقاطه 
رؿ مريب  مؤردا أف لررأ 'فة ' لف ةصمت طويال علال مه مصال  االلةالؿ ا حراليلي ا حةراةيقيأ بش

 ىذه الةصرفات.
 22/3/2012وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 بمقاطعة ليبرمان الدوليفتح تطالب المجتمع  11

راـ اهللت طالبت لررأ فة   المقةمه الدولي بمقاطعأ وزير  ارقيأ لرومأ االلةالؿ أفيغدور ليبرماف  معةبرة 
 وقوده في ىذه المرانأ الحياحيأ مف ش نو ةعريض األمف والحلـ الدولييف لل طر.

و اؿ المةلدث باحـ اللررأ فايز أبو عيطأ  في ةصري  صلافي صادر عف مإلوضيأ ا عالـ والثقافأ  
أمست "علال المقةمه الدولي بدولو ومؤححاةو ومنظماةو الم ةلإلأ مقاطعأ ليبرماف والةصدي لقرالمو ضد 

عب الإللحطيني و يادةو  ألف احةمراره في ىذه المرانأ الحياحيأ مف ش نو ةعريض األمف والحلـ الدولييف الش
 لل طر".

وأرد أف اللرومأ ا حراليليأ عندما اة ذت ليبرماف شريرا ليا في االلةالؼ اللرومي  ا ةارت بذلؾ الةطرؼ 
 والعنصريأ وا رىاب علال  يار الةحويأ وةلقيؽ الحالـ.

ؼت لـ يعد مقبوال صمت المقةمه الدولي علال إرىاب الدولأ الذي ةمارحو لرومأ إحراليؿ عبر وزير وأضا
 ارقيةيا  الذي يمارس ا رىاب برؿ أشرالو  وال وفعال  فيدعو إلال الة لص مف الرليس أبو مازف ويلرض 

وض أيأ فرصأ للوصوؿ علال القيادة الإللحطينيأ مف قانب  ويرعال االحةيطاف ويدعـ قرالـ المحةوطنيف ويق
 إلال الةحويأ القالمأ علال لؿ الدولةيف مف قانب آ ر.
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 23/3/2012األيام، رام اهلل، 
 

 احتجاجا عمى اعتقالو "األمن الوقائي"قيادي بحماس يضرب عن الطعام في سجون  12
مزة"  د ؿ القيادي في لررأ "لماس" ورليس بلديأ بيت اوال المنة ب الشيخ لماد العملأ "أبو لت ال ليؿ

( إضراًبا مإلةوًلا عف الطعاـ والرالـ في حقف ما يحمال بػ"قياز األمف الو الي" في ال ليؿ 8-22ا ثنيف )
 قنوب الضإلأ الغربيأ.

و الت عاللأ الشيخ العملأ لمراحؿ"المررز الإللحطيني لإلعالـ"  إف "أبا لمزة  اض ا ضراب المإلةوح عف 
ال يد أقيزة أمف الحلطأ  في ظؿ ةلرره مف حقوف االلةالؿ الطعاـ والرالـ رفضا لحياحأ االعةقاؿ عل

شيًرا في االعةقاؿ ا داري"  ليث  رج مف حقوف  22الصييوني  بيؿ عيد الإلطر  بعد أف أمضال 
وأضافت العاللأ ب ف الشيخ يعاني مف أمراض في عموده الإلقري  وأنو اعةقؿ  االلةالؿ  بؿ عدة أياـ فقط.
 عاًما. 12ؿ  أمضال  الليا أرثر مف أرثر مف مرة علال يد االلةال

 22/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 ذكرى أبو عمي مصطفى وتدعو إلى استعادة الوحدة الوطنية تحييالجبية الشعبية  13
أليت القبيأ الشعبيأ والقوى الوطنيأ في راـ اهلل والبيرة و طاع ت نالؿ موحال ونإلوذ البرري -غزة –راـ اهلل 

ذررى الحنويأ اللاديأ عشرة الحةشياد أمينيا العاـ الحابؽ أبو علال مصطإلال بميرقاف غزة  أمس  ال
 طابي وفني لاشد  أرد علال ضرورة إنياء االنقحاـ واحةعادة الولدة باعةبارىا الحبيؿ لللإلاظ علال الثوابت 

 وانقاز المشروع الوطني.
 23/3/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 من سجون االحتالل الصييوني خ عبد الخالق النتشة باإلفراجحماس تينئ المحرر الشي 14

ةقدَّمت لررأ "لماس" بالةياني ال الصأ إلال قماىير شعبنا الإللحطيني وأحرانا األبطاؿ بمناحبأ ا فراج عف 
الشيخ عبد ال الؽ النةشأ مف حقوف االلةالؿ الصييوني بعد عشر حنوات مف األحر  ضاىا صامدًا صابرًا 

اف.مةلدّيًا  قراـ الحقَّ  ظلـ الحقف وا 
وأشارت اللررأ في بياف صادر عنيا اليوـ ا ثنيف إلال  أف الملرر النةشأ ىو ألد مبعدي مرج الزىور  

 ـ  بعد مطاردة احةمرت عاميف.28/2/2002واعةقلو االلةالؿ بةاريخ 
ذر االلةالؿ الصييوني مف و الت "إنَّنا في لررأ لماس إذ نيّنئ أنإلحنا وشعبنا وأحرانا بيذا ا فراج  لنل

مغّبأ احةمراره في انةياراةو ضد األحرى في حقونو  الةي راف آ رىا ما لدث لألحرى في حقف راموف؛ 
 مف ا ةلاـ ىمقي ونقؿ ةعحإلي وضرب بالعصي واليراوات".

 22/3/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 الكبرى"جزء من "القدس  "إفرات"و "غوش عتسيون"نتنياىو5 مستوطنات  80
اعةبػػر رلػػيس الػػػوزراء ا حػػراليلي بنيػػاميف نةنيػػػاىو  الةقمػػه االحػػةيطاني "غػػػوش عةحػػيوف" ومحػػةوطنأ إفػػػرات 

 مف احراليؿ". اانيما حيبقيا قزء"قنوب بيت للـ قزءا مف البوابأ القنوبيأ للقدس الربرى  الال 
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رات بمناحػبأ افةةػاح العػاـ الدراحػي قاءت ةصريلات نةنياىو  الؿ زيارة  ػاـ بيػا اليػـو االثنػيف  لمحػةوطنأ إفػ
 القديد ليعلف مو إلو أماـ ةالميذ المحةوطنأ.

" العبري فقد أعلف نةنياىو اليـو عف بدء مرللأ قديدة مف عمليات البناء رػي 2وبلحب ما نشر مو ه "نيوز 
ذه الةقمعات ةروف "إفرات وعةحيوف" قزءا أحاحيا مف مدينأ "القدس الربرى  عاصمأ احراليؿ"  مؤردا بقاء ى

 االحةيطانيأ ةلت الحيطرة االحراليليأ في رافأ الظروؼ.
واحةغؿ نةنياىو افةةاح العاـ الدراحي القديد وا ةار محةوطنأ "افرات" لزيارةو وليؤرد علال أىميػأ ىػذا الةقمػه 

لػف االحةيطاني  والذي يقه ضمف م طط الليرػود ونةنيػاىو فػي مشػروع بنػاء "القػدس الربػرى" والػذي حػبؽ وأع
عنو أرثر مف مرة  والذي يمةد مف محةوطنأ "معاليو أدوميـ" شر ا لةال  ريأ الولقأ غربا  ومف لاقز  لنػديا 

 .شماال لةال محةوطنات "عصيوف وافرات" قنوبا
 87/8/8028، 48عرب 

 
 ثمن أي استفزاز من "حزب اهلل" سيدفعنتنياىو5 لبنان  82

" االحػػػراليليأ اف رلػػيس الػػوزراء االحػػراليلي بنيػػػاميف أوردت امػػس صػػليإلأ "ىػػآرةست راـ اهلل ػ ألمػػػد رمضػػاف
نةنيػػاىو بعػػث برحػػالأ ةيديػػد إلػػال اللرومػػأ اللبنانيػػأ بواحػػطأ ديبلوماحػػي غربػػي رفيػػه المحػػةوى   ػػاؿ فييػػا إف 

 إحراليؿ حةرد علال ما وصإلو ب ي "احةإلزاز" مف قانب "لزب اهلل" وأف "دولأ لبناف حةدفه الثمف".
س عػػف نةنيػػاىو  ولػػو للديبلوماحػػي الغربػػي   ػػالؿ لقاليمػػا  بػػؿ أحػػابيه عػػدة فػػي صػػليإلأ الصػػادرة أمػػالونقلػػت 

  القدست "بالنحبأ لنا  فإف لرومأ لبناف ىي المحؤولأ عف رؿ ما يقري في أراضييا".
ونقلت الصليإلأ عف موظؼ إحراليلي رفيه المحةوى  ولو إف نةنياىو أوض  للديبلوماحي الغربي "أف إحراليؿ 

" قػػزء ال يةقػػزأ مػػف اللرومػػأ اللبنانيػػأ  ولػػذلؾ فإنػػو فػػي لػػاؿ ىػػاقـ إحػػراليؿ  فػػإف القػػيش ةػػرى أف "لػػزب اهلل
 ا حراليلي حيرد بقوة شديدة  ولف يميز بيف اللزب ودولأ لبناف الةي يعمؿ فوؽ أراضييا".

 88/8/8028المستقبل،بيروت، 
 

 ر توترًا وأشد إسالميةاإلسرائيمية5 نواجو محيطًا إقميميًا أكث ستخباراتلإلالتقدير السنوي  88
 ػػاؿ رلػػيس ىيلػػأ االحػػة بارات العحػػرريأ االحػػراليليأ ةػػؿ رو ػػافي فػػي الةقيػػيـ الحػػنوي لييلػػأ ت القػػدس الملةلػػأ

 وحط وحط لرومات احالميأ.االرراف اف احراليؿ حةعيش في منطقأ غير محةقرة علال االطالؽ بالشرؽ األ
الحػػنوي الػػذي  دمػػو رؤوحػػاء االقيػػزة االمنيػػأ لػػوؿ  ونقلػػت وحػػالؿ االعػػالـ العبريػػأ عػػف رو ػػافي فػػي ةقريػػره

محػػةقبؿ المنطقػػأ  ولػػو فػػي القلحػػأ االفةةاليػػأ اليػػـو اف الةغييػػرات القاريػػأ بالشػػرؽ االوحػػط حػػةقود الػػال لػػرب 
واحػػػعأ نةيقػػػأ حػػػيطرة االحػػػالمييف علػػػال مقاليػػػد اللرػػػـ فػػػي رثيػػػر مػػػف الػػػدوؿ المليطػػػأ باحػػػراليؿ ليػػػث ةعػػػيش 

 الزمات حةقود الال اشةعاؿ النيراف.المنطقأ حلحلأ مةواصلأ مف ا
وارػػد رو ػػافي اف الشػػرؽ األوحػػط حيصػػب  منطقػػأ غيػػر محػػةقر فػػي ظػػؿ الػػنظـ ا حػػالميأ ويمرػػف اف ةصػػؿ 

 االمور الال أرثر مف ذلؾ.
واشػػار الػػال اف ةقػػديرات الم ػػابرات واالحػػة بارات والةػػي ةػػـ ةحػػليميا لػػرليس ىيلػػأ االررػػاف االحػػراليليأ غػػابي 

لأ االرراف الحنوي الػال وقػوب وضػه ةصػورات لمواقيػأ اوضػاع  ػد ةشػةعؿ فييػا لػرب غانةس في منةدى ىي
 ا ليميأ واحعأ  الؿ العاـ المقبؿ.
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واضاؼ رو افي 'نلف نعةقد أف إحراليؿ حوؼ ةعيش في العاـ المقبؿ ببيلأ ا ليميأ غير محةقرة  مةوةرة  في 
 لات الحنوات'.ظؿ لرـ النظـ االحالميأ الةي لـ ةلرـ المنطقأ مف  بؿ منذ م

واضاؼت 'ىذه البيلأ حةقود الال ضرورة الةعامؿ مه حلحلأ مف األزمات وا  ليميأ والدا ليأ   د ةؤدي  لةػال 
 بدوف إشعار محبؽ الال اشعاؿ لرب بالمنطقأ'.

وارد رو افي افت 'ةقييـ االحة بارات الحنوي المقدـ اليوـ ىو نةيقأ لعمليأ طويلأ مف قمه د يؽ وشامؿ  بؿ 
ز والبلوث ليث  اد عمليأ االعداد  حـ البلوث واحة دـ رافأ الةقنيات اللديثأ الةي ةـ ةطويرىا  الؿ ةقيي

 العاـ الماضي في اقيزة االحة بارات االحراليليأ'.
رمػػػا اشػػػار رو ػػػافي الػػػال اف الةقيػػػيـ الحػػػنوي ييػػػدؼ لةقػػػديـ الةطػػػورات بالمنطقػػػأ لقػػػادة الدولػػػأ والقػػػيش لمعرفػػػأ 

والإلػػػرص الناشػػػلأ فػػػي المنطقػػػأ الةػػػي نعػػػيش بيػػػا مػػػف  ػػػالؿ ةلليػػػؿ المةغييػػػرات بالوضػػػه الةيديػػػدات الرليحػػػيأ 
 اال ليمي.

مشػػػيرا الػػػال اف اليػػػدؼ االحػػػاس بػػػالةقييـ ىػػػو لصػػػنه القػػػرار الصػػػلي  والمناحػػػب فػػػي البنيػػػأ الةلةيػػػأ الوطنيػػػأ 
 والعحرريأ  رما ييدؼ إلال صياغأ ال طط الةشغيليأ للقيش ا حراليلي.

 88/8/8028، ةوكالة سما اإلخباري
 

 يبحث تحركات الجيش المصري في سيناء  حكومة نتنياىولالمنتدى "التساعي"  86
فػػي  بلػػث المنةػػدى "الةحػػاعي" فػػي اللرومػػأ االحػػراليليأ ت أمػػاؿ شػػلادة "الليػػاة ا لرةرونيػػأ" -القػػدس الملةلػػأ

رة عنػد اللػدود حاعأ مة  رة مف محاء األلػد  بلضػور رلػيس أررػاف القػيش  بينػي غػانةس  الةطػورات اال يػ
القنوبيأ ةقاه حيناء وغزة  بعد حقوط ثالثأ صواريخ علال بلدات القنوب والةقارير الةي ةةلدث عف احةمرار 

 نشاط الةنظيمات االرىابيأ في حيناء.
وأشارت مصادر إعالميأ الال أف  حمًا مف أعضاء المنةدى أبدوا عػدـ  ػدرةيـ علػال لحػـ مػو إليـ  فػي ريإليػأ 

لػػال إد ػػاؿ  ػػوات مدرعػػأ مصػػريأ الػػال حػػيناء رونػػو يعةبػػر  ر ػػًا للمللػػؽ العحػػرري ال ػػاص الػػرد ا حػػراليلي ع
 باةإلا يأ رامب ديإليد  فيما دعا البعض الال ضبط النإلس والةروي.

وفيمػػا عبػػر أعضػػاء المنةػػدى عػػف  لقيػػـ مػػف األوضػػاع األمنيػػأ فػػي حػػيناء  شػػرؾ بعضػػيـ فػػي  ػػدرة الحػػلطات 
أ ىنػػاؾ  بمػػا يضػػمف األمػػف فػػي المنطقػػأ وعلػػال اللػػدود. و ػػد طغػػال المصػػريأ علػػال مواقيػػأ العناصػػر االرىابيػػ

علال  ا قةماع رأٌي أف األنشطأ والعمليات األمنيأ الةي يقوـ بيا القيش المصري  ضد ةلؾ العناصر "غير 
ف القوات الموقودة عبارة عف  وات راقلأ ومدرعأ وغير مدعومأ بقػوات احػة باريأ أو لةػال ولػدات  رافيأ" وا 

  اصأ.
الحػودانيأ مػػا  -ذلػؾ نػػا ش ا قةمػاع مشػػرلأ أ ػرى ةةعلػػؽ بلالػأ ا ىمػػاؿ الموقػودة علػػال اللػدود الليبيػػأ الػال 

 يقعليا ممرًا لةيريب الحالح الذي يصؿ في النيايأ الال حيناء.
 88/8/8028، الحياة، لندن

 
 

 عن سبعة من أسرى الداخل الفمسطيني معتقمين قبل أوسمو العفويوقع  يزىآرتس5 بير  84
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و ػه أمػس االثنػيف   ريػزأف الػرليس ا حػراليلي شػمعوف بي فػي مو عيػا علػال الشػبرأ ” ىػآرةس“صػليإلأ  أفادت
بعػػد حػػنوات مػػف الػػرفض المةعنػػت لللرومػػات ا حػػراليليأ المةعا بػػأ  علػػال العإلػػو عػػف حػػبعأ مػػف أحػػرى الػػدا ؿ 

 الإللحطيني المعةقليف منذ ما  بؿ اةإلاؽ المبادئ في أوحلو.
ومػػػأ ا حػػػراليليأ  ممثلػػأ بػػػوزير القضػػاء يعقػػػوؼ نلمػػػاف  وبعػػد أف رانػػػت ةػػػرفض وبلحػػب الصػػػليإلأ فػػإف اللر

ال ػػوض فػػي مصػػير أحػػرى الػػدا ؿ  ورانػػت ةعةبػػرىـ  ضػػيأ إحػػراليليأ دا ليػػأ  وافقػػت بعػػد إبػػراـ صػػإلقأ شػػاليط 
علال شػمؿ أحػرى مػف عػرب الػدا ؿ فػي الةبػادؿ ورػذلؾ ةلديػد ملرػوميةيـ وعػدـ ا بقػاء علػال  ػررات اللػبس 

 ةي فرضت علييـ عادة الحقف مدى اللياة.والحقف ال
وافػػؽ علػػال العإلػػو بعػػد أف وافػػؽ وزيػػر القضػػاء علػػال ةوصػػيات لقنػػأ  اصػػأ بلثػػت يػػز و الػػت الصػػليإلأ إف بير 

 الموضوع وأوصت بةلديد ملروميةيـ.
ومػػف بػػيف األحػػرى الػػذيف ةمػػت ةلديػػد ملرػػوميةيـ األحػػير رػػريـ يػػونس  الػػذي اعةبػػر ألػػد  ػػادة األحػػرى فػػي 

بعػد  2826حراليليأ  وابف عمو ماىر يونس  وراف لرـ علييما بالحقف المؤبد مػدى الليػاة عػاـ الحقوف ا 
إدانةيما بقةؿ قندي إحراليلي. رما ذررت الصليإلأ أف مف بيف األحرى الحبعأ أربعأ أحػرى مػف با ػأ الغربيػأ 

بػراىيـ بيادحػأ. رمػا يشػمؿ القػرا ر األحػير حػمير حرحػاوي وىـ  وليد د أ  رشػدي أبػو مػخ  إبػراىيـ أبػو مػخ  وا 
 مف  ريأ إبطف القريبأ مف ليإلا.

 88/8/8028، 48عرب 
 

 يعيشون في أمان "اإلرىابيين"لن ندع صواريخ عمى سديروت5  سقوطبعد  ييدد غزة يزبير  85
صػػػواريخ ُأطلقػػػت مػػػف  طػػػاع غػػػزة ذرػػػر المو ػػػه االلرةرونػػػي لصػػػليإلأ "يػػػديعوت ألرونػػػوت" أف ت القػػػدس -غػػػزة

بلػدةي حػديروت وشػعار ىنيغػؼ بالنقػب  يػزمغادرة الرليس ا حراليلي شػميعوف بير حقطت بعد حاعأ فقط مف 
 الغربي  ليث زار مدرحأ لطالب الثانويأ.

إطػالؽ الصػواريخ مػف المنظمػات ا رىابيػأ فػي غػزة "لما ػأ"     إف ولػو يػزونقػؿ مو ػه "واال" العبػري  عػف بير 
لػػػاؽ الضػػػرر بنػػػا  ا رىػػػابيوف يعيشػػػوف ةلػػػت والظػػػروؼ العامػػػأ الةػػػي يعيشػػػوف فييػػػا قيػػػدة ولرػػػف يلػػػاولوف إل

األرض وأنػػا أشػػعر باألحػػؼ ألطإلػػاليـ  الػػذيف يعػػانوف بحػػبب نقػػص األرػػؿ والغػػذاء  ولرننػػا لػػف نػػدع ا رىػػابييف 
 يعيشوف في أماف".

 87/8/8028، القدس، القدس
 

 تقميص موازنتيا تناقش الحكومة اإلسرائيمية 86
مليار  6,1مليار شيرؿ )لوالي  21منا شأ مشروع ةقليص شرعت اللرومأ ا حراليليأ أمس بت للمي موحال

وبػػػدأت محػػػاء أمػػػس  دوالر( أ ػػػرى مػػػف ميزانيةيػػػا العامػػػأ  لمواقيػػػأ الةػػػدىور فػػػي الوضػػػه اال ةصػػػادي العػػػاـ.
  ليػػث يحػػعال نةنيػػاىو ووزيػػر ماليةػػو يوفػػاؿ شػػةاينةس  إلػػال بلػػورة مشػػروع 8026النقاشػػات لػػوؿ ميزانيػػأ العػػاـ 

لعرضو علال اللرومأ  ػالؿ بضػعأ أحػابيه. وةػ ةي ىػذه النقاشػات رغػـ القناعػأ الربيػرة   انوف الميزانيأ العامأ
في أوحػاط واحػعأ ب نػو لػيس مؤرػدًا إف رػاف بوحػه اللرومػأ اللاليػأ إ ػرار الميزانيػأ  أـ أنيػا حةضػطر للػدعوة 

 النة ابات مبررة. 
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يةعػذر علػييـ ةلديػد مػا إذا رػاف  ا لرةرونػي إلػال أف المقػربيف مػف نةنيػاىو« يػديعوت الرونػوت»وأشار مو ه 
بدء نةنياىو ليذا النقاش يػدؿ علػال نيةػو إةمػاـ واليةػو  أـ إثػارة حػقاؿ عػاـ يقػود إلػال نشػوء أزمػأ فػي االلػةالؼ 

 اللارـ ما يؤدي إلال ةقديـ موعد االنة ابات العامأ.
 88/8/8028، السفير، بيروت

 
 إيرانضد  بسبب التيديدات نتنياىو يحاول سحب استثماراتو خوفا من انييار قيمتيا 87

أف أمػس   رشػإلت   أف مصػادر حياحػيأ إحػراليليأةؿ أبيػب  مف 88/8/8028، الشرق األوسط، لندنذررت 
حلب احةثماراةو الماليأ في البورصأ  نةيقأ ةو عو لدوث ىبوط ربيػر  لاوؿرليس الوزراء بنياميف نةنياىو  

لرنػو عنػدما شػعر بػ ف  ػراره  ػد وصػؿ  يأ إلػال إيػراف.فييا بحػبب الةيديػدات الةػي يطلقيػا بةوقيػو ضػربأ عحػرر 
 إلال وحالؿ ا عالـ  أعلف عف ةقميد القرار وة قيلو إلال ليف يةـ ةشريؿ لرومأ قديدة برلاحةو.

  ىػذا الةصػرؼ مػف نةنيػاىو  طيػر. و ػاؿ  «راديمػا»و د اعةبػر شػاؤوؿ موفػاز  رلػيس المعارضػأ عػف لػزب 
ؤدي إلػػال انييػػار فػػي اال ةصػػاد ا حػػراليلي. وبػػدال مػػف ةغييػػر ىػػذه لػػدينا رلػػيس وزراء يعػػرؼ أف حياحػػةو حػػة»

و الػت رليحػأ «. الحياحأ يإلرر في أموالو. فيررض لري ال يصيبيا ما  د يصيب أمواؿ القميور في إحػراليؿ
مثؿ ىذا الةصرؼ رػاف حػيؤدي إلػال إ الػأ رلػيس اللرومػأ لػو »لزب العمؿ المعارض  شيلي يليموفةش  إف 

 وطالبت نةنياىو باالحةقالأ.«. عف دولأ ديمقراطيأ عاديأ في الغرب راف اللديث يقري
رلػػيس اللرومػػأ أدرؾ أف األمػػر غيػػر مناحػػب مػػف الناليػػأ القماىيريػػأ  »إال أف مرةػػب نةنيػػاىو رد  ػػالال  إف 

 «. ف مر بة قيؿ الموضوع إلال ما بعد ةشريؿ لرومأ قديدة
اف نةنيػػاىو طلػػب موافقػػأ مرا ػػب  الػػت   اليليأمصػػادر احػػر   أف 87/8/8028، فمســطين أون اليــنوأضػػافت 

الدولػػػأ علػػػال بيػػػه احػػػيـ ملإلظةػػػو االحػػػةثماريأ اال اف المرا ػػػب اعػػػاد الموضػػػوع لموافقػػػأ اللرومػػػأ مػػػا ادى الػػػال 
حلب نةنياىو للطلب الذي اثار  لقا بالغا مف ةررار ةقربأ رليس ارراف قيش االلةالؿ الحابؽ داف لالوةس 

 بنانيأ.و ت اللرب االحراليليأ الل
 

 قد ُيبرم ىدنة مع الحركات الجيادية في سيناء  مرسيموقع "والال" العبري5  88
( ا  باري عف محؤوؿ رفيه في المنظومأ األمنيأ ا حراليليأ WALLAالناصرة ػ زىير أندراوست نقؿ مو ه )

عالمي  الإلاعلأ في  ولو إنو مف غير المحةبعد أْف ةةوصؿ الرلاحأ المصريأ إلال اةإلاؽ مه ةنظيمات القياد ال
حيناء  بموقبو ةةعيد ىذه الةنظيمات بعدـ المس بػاللرـ المررػزي فػي القػاىرة  وفػي المقابػؿ ةغػض الحػلطات 
المصريأ النظػر عػف العمليػات الإلداليػأ الةػي يقػـو بةنإليػذىا القيػاد العػالمي مػف حػيناء ضػد أىػداؼ إحػراليليأ  

 علال لد  ولو.
 88/8/8028، القدس العربي، لندن

 
 مرسي ستعمل قبل كل شيء عمى استقرار الحكم بقيادةنرال إسرائيمي5 مصر ج 89

 اؿ القنراؿ في االلةياط روني روىيف  إف مصر بقيػادة مرحػي  حػةعمؿ أواًل و بػؿ ت الناصرة ػ زىير أندراوس
رػػؿ شػػيء علػػال احػػةقرار الحػػلطأ وةػػ ميف بقػػاء مرحػػي لمػػدة أطػػوؿ  ػػالؿ عمليػػأ مةواصػػلأ وةدريقيػػأ  وةلحػػيف 

و أمػػػاـ المعارضػػػأ  رمػػػا أنػػػو حػػػيعمؿ أيًضػػػا علػػػال معالقػػػأ اال ةصػػػاد وانةشػػػار البطالػػػأ وةلحػػػيف محػػػةوى مو عػػػ
 الةعليـ.
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أما في ما يةعلؽ بالحياحأ ال ارقيأ لمصر  فرأى القنراؿ روىيف أف مرحي حيحػعال إلػال إعػادة مو ػه مصػر 
حػةبعد بةاةًػا أف يعمػؿ النظػاـ القديػد االحةراةيقي رزعيمأ للعالـ العربي وا حالمي  الفًةا إلال أنو مف غير الم

 علال ةلويؿ مصر إلال دولأ نوويأ  وبموازاة ذلؾ  االحةمرار في بناء القوة العحرريأ.
 88/8/8028، القدس العربي، لندن

 
 الدبابات المصرية لسيناء الخطوة األولى لبداية التصادم إدخال5 (Israel Defenseموقع ) 60

(  المة صػػص فػػي Israel Defenseمير راببػػورت رلػػيس ةلريػػر مو ػػه )عػػا  ػػاؿالناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوست 
أف إد ػػاؿ الػػدبابات المصػػريأ بشػػرؿ ربيػػر لشػػماؿ حػػيناء  دوف الةنحػػيؽ المحػػبؽ مػػه القيػػادة   الشػػؤوف األمنيػػأ

العحرريأ ا حراليليأ  شرؿ ال طوة األولال نلو المحار الةصادمي بيف البلديف  الفًةا إلال أف قيش االلػةالؿ 
عملًيػػا فػػي ةػػدريب عػػدد ربيػػر مػػف  واةػػو علػػال المواقيػػأ اللربيػػأ علػػال عػػدة قبيػػات  وأ ػػذ بة ىيػػؿ مقاةليػػو بػػدأ 

 نإلحيًا في مواقيأ مصر  لاؿ نشوب اللرب.
وفال حياؽ  طأ اللرب المحةقبليأ ضد مصر حيقوـ حالح القو ا حراليلي باالةإلاؽ علال صإلقأ قديػدة مػف 

المللػػؿ راببػػورت  إف حػػالح القػػو حػػُيزود بنػػوع قديػػد مػػف الطػػالرات زاد و  (.F35المقػػاةالت األمريريػػأ طػػراز )
بدوف طيار ةحمال )رارض الحماء(  ميمةيا لمايأ الدبابات ونا الت القنػود المدرعػأ  وضػرب رميػات ربيػرة 
مػػف الصػػواريخ المضػػادة للػػدبابات علػػال  ػػوات العػػدو  رمػػا حػػيزود القػػيش بقػػذالؼ )ىػػاوف( د يقػػأ الةصػػويب  

 أ الليزر. والةي ةعمؿ ب شع
وأشار المو ه إلال أف حالح البلريأ حيةحلـ  ريبًا غواصةيف ألمانيةي الصنه مف طراز )دولإليف( ذات القدرات 

(  الةػػي ينػػوى 1النوويػػأ قديػػدة لةػػد ؿ فػػي ال طػػأ  وذلػػؾ لػػدعـ زوارؽ الصػػواريخ القديػػدة مػػف طػػراز )حػػاعر 
اقيأ العحرريأ مه مصر  وذلؾ لةدمير  نػاة القيش ا حراليلي نشرىا في البلر األلمر في لاؿ لدوث المو 

 ػاؿ المو ػه إف  ػادة و عامػًا علػال األ ػؿ بإغرا يػا بوابػؿ رثيػؼ مػف الصػواريخ.  80الحويس وشؿ لررةيا لمدة 
القػػيش ا حػػراليلي ال يحػػةبعدوف حػػيناريو بموقبػػو ةقػػـو  ػػوة مػػف الػػدبابات المصػػريأ بعبػػور  نػػاة الحػػويس إلػػال 

ةلرؾ عحرري  فإف وضعيا اللالي يشرؿ معضلأ  حػراليؿ  ليػث إف ةواقػد حيناء  ولةال دوف  ياميا ب ي 
ىذه األعداد الربيرة مف األحللأ المصريأ الثقيلأ بشماؿ حيناء يشرؿ  ر ًػا واضػًلا للمللػؽ العحػرري المرفػؽ 

 .في اةإلاؽ )رامب ديإليد(
عةرفػوف بالدولػأ العبريػأ ردولػأ با ضافأ إلػال ذلػؾ  أشػار المللػؿ ا حػراليلي إلػال أف )ا  ػواف المحػلميف( ال ي

ألحػػباب أيديولوقيػػأ  مشػػيًرات إلػػال أف القماعػػأ ةعةبػػر أف الشػػرؽ األوحػػط برمةػػو عبػػارة عػػف قػػزء مػػف ال الفػػأ 
 ا حالميأ  وأنو ينبغي طرد إحراليؿ منو  علال لد  ولو.

الرغـ مػػػف ورأى المللػػؿ راببػػورت أف صػػناع القػػرار فػػػي مصػػر اليػػـو وضػػعوا إحػػراليؿ أمػػػاـ معادلػػأ صػػعبأ  بػػ
الضػػػغوط الةػػػي يةعرضػػػوف ليػػػا مػػػف قانػػػب الواليػػػات المةلػػػدة األمريريػػػأ بحػػػبب اعةمػػػاد مصػػػر علػػػال واشػػػنطف 
لضعؼ ا ةصادىا  موضًلا أنو فػي رلةػا اللػالةيف  فػإف الدولػأ العبريػأ ال ةػزاؿ ةواقػو محػ لأ ريإليػأ الػرد علػال 

ت وةبػادال للرحػالؿ بػيف القػانبيف  االنةيػاؾ الصػارخ الةإلػاؽ الحػالـ  رمػا رشػؼ النقػاب عػف أف ىنػاؾ اةصػاال
وأف رلػػػػيس الطػػػػا ـ األمنػػػػي والحياحػػػػي بػػػػوزارة األمػػػػف ا حػػػػراليليأ  القنػػػػراؿ عػػػػاموس غلعػػػػاد  ىػػػػو الػػػػذي ُيػػػػدير 
العال ػػات مػػه ضػػباط القػػيش المصػػري  و لػػص المللػػؿ إلػػال القػػوؿ إف  يػػارات إحػػراليؿ للػػرد علػػال أي  ػػرؽ 

يػػػ ةي علػػػال لػػػد حػػػواء باة ػػػاذ مو ػػػؼ مةشػػػدد والمطالبػػػأ الةإلا يػػػأ الحػػػالـ وانةشػػػار  ػػػوات محػػػللأ فػػػي حػػػيناء 
باالنحلاب الإلوري للدبابات  مشيرة فال الو ت نإلحو إلال أف المطالبأ بانحلاب الدبابات ضعيإلأ بعد االنةيػاء 
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مػػف العمليػػات العحػػرريأ  ألف المصػػرييف  ػػد ال يإلػػوا بةعيػػداةيـ  وبالةػػالي لػػف ةقبػػؿ ةػػؿ أبيػػب أي ةبريػػر لػػذلؾ  
علال المدى البعيد فإف ال يار األوؿ  د ال يصل  لذلؾ  وبالةػالي فحػةإلرر إحػراليؿ بعمػؿ شػيء وبالةالي  فإنو 

 قبار مصر علال االنحلاب مف حيناء بلغأ حةروف صارمأ  وحةإلحر مف  بؿ المصرييف ب نيا بوادر لرب 
 قديدة  علال لد ةعبيره.

 88/8/8028، القدس العربي، لندن
 

 الجيش اإلسرائيميسرية وحساسة جدا عن  عمى معمومات يحصل عامل فمسطيني 62
لصؿ عامؿ فلحطيني مف الدى  ػرى راـ اهلل يعمػؿ فػي مغحػلأ إحػراليليأ مة صصػأ بغحػؿ ت القدس الملةلأ

مالبس القنود علػال رميػأ ربيػرة قػدا مػف المعلومػات الحػريأ واللحاحػأ المصػنإلأ عحػرريأ "حػري قػدا" ةةعلػؽ 
يأ اضػافأ الػػال معلومػات ا ػػرى عػف  اعػدة عحػػرريأ حػريأ والػػدة بػ ىـ ولػدات القػػيش االحػراليليأ واشػػدىا حػر 

المعلومػػات اللحاحػػأ لصػػؿ علييػػا العامػػؿ الإللحػػطيني نةيقػػأ عال ػػات ش صػػيأ ربطةػػو مػػه  ػػادة  علػػال األ ػػؿ.
 ربار في القيش.

وفػػور انرشػػاؼ امػػر ةحػػريب المعلومػػات فةلػػت الشػػرطأ العحػػرريأ ومحػػؤوؿ االمػػف فػػي وزارة القػػيش وقيػػات 
عف امف المعلومػات فػي القػيش ةلقيقػا واحػعا وعميقػا اصػابيـ بالدىشػأ الشػديدة والصػدمأ لمػا ا رى محؤولأ 

علمػػوه مػػف لقػػـ المعلومػػات الربيػػر الةػػي قمعيػػا العامػػؿ الإللحػػطيني طيلػػأ فةػػرة عملػػو بالمغحػػلأ الوا عػػأ فػػي 
 منطقأ "ميشور ادوميـ".

 87/8/8028، وكالة سما اإلخبارية
 

 المؤسسات الحكوميةببتطبيق قانون التمثيل المالئم لمعرب  أشدوددارة ميناء إزعبي تطالب  68
وقيػػت النالبػػأ لنػػيف زعبػػي رحػػالأ الػػال مػػدير عػػاـ شػػررأ مينػػاء أحػػدود )أشػػدود( شػػوري حػػقيس ةطالبػػو فييػػا 
بالرشؼ عف الوحالؿ المةبعأ لةوظيؼ عماؿ عرب في المرف  وعف ال طوات المحػةقبليأ الةػي حػوؼ ةنةيقيػا 

حبأ العمػاؿ العػرب فػي المينػاء. رمػا وطالبػت زعبػي الرشػؼ عػف األحػاليب المةبعػأ للنشػر إدارة الميناء لرفه ن
 عف الوظالؼ الشاغرة والمنا صات في الميناء.

وشددت زعبػي فػي رحػالةيا علػال وقػو ال لػؿ فػي إدارة المينػاء مػف ليػث الةوظيػؼ  اذ ُيظيػر غيػاب العنصػر 
والةػي ةشػقه العػرب الماللمػيف للوظػالؼ الشػاغرة بالةقػدـ  العربي إمرانيأ والدة وىي ةغييب األدوات الماللمأ

 ليا وبالةالي عدـ ةلقيؽ الةمثيؿ الاللؽ للعرب في األقحاـ اللروميأ.
 87/8/8028، 48عرب 

 
  يشتبو باستيدافيم عائمة فمسطينية  مستوطنينتمديد توقيف ثالثة  66

 ػػرب ” بيػػت عػػيف“فةيػػأ مػػف محػػةوطنأ    أمػػس  بةمديػػد اعةقػػاؿ ثالثػػأ”إحػػراليليأ“أمػػرت ملرمػػأ ت )أ .ؼ .ب(
مدينػأ بيػػت للػػـ لالشػػةباه بإلقػػاليـ زقاقػػأ لار ػػأ علػػال حػػيارة أقػػرة فلحػػطينيأ  أدت إلػػال قػػرح حػػةأ فلحػػطينييف 

 إصابأ ألدىـ لرقأ  بؿ نلو عشرة أياـ .
 88/8/8028، الخميج، الشارقة

 
 ممف فساد ضد عائمة شارون تغمق اإلسرائيميةالنيابة العامة  64
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أعلنػػت النيابػػأ ا حػػراليليأ العامػػأ أمػػس ا ثنػػيف   رارىػػا بػػاغالؽ ملػػؼ ةلقػػي الرشػػاوى الػػذي ةػػورط بػػو ت الناصػػرة
رليس اللرومأ االحبؽ اريليػؿ شػاروف  نظػرا لصػعوبأ اللصػوؿ علػال ادلػأ  بعػد غػرؽ شػاروف بغيبوبػأ عامػأ 

  بؿ حةأ أعواـ ونصؼ العاـ  ويإليد القرار نقلي شاروف.
 88/8/8028، الغد، عّمان

 
 عمى إشعال حرب اقميميةحزب اهلل القومي يحذر من إقدام  األمنركز أبحاث م 65

دراحػأ لمررػز أبلػاث األمػف القػومي فػي ةػؿ أبيػب  وفقًػا لةقػديرات الم ػابرات  ذرػرتػ زىير أنػدراوست  الناصرة
نطاؽ ألؼ صاروخ  القادرة علال إلداث أضرار واحعأ ال 30ةرحانأ لزب اهلل العحرريأ ةشمؿ  أف ا حراليليأ

 في إحراليؿ  ألنيا مةطورة قدا ود يقأ للغايأ.
 ريػػأ  230با ضػػافأ إلػػال ذلػػؾ   الػػت الدراحػػأ  إف لػػزب اهلل  ػػاـ بنشػػر الصػػواريخ والمقػػذوفات فػػي أرثػػر مػػف 

لبنانيأ في القنوب  و ب ىا ةلت األرض  ولرف  أضافت الدراحأ  علال الرغـ مف ةصريلات نصر اهلل ب نو 
واقيأ القادمأ مه إحراليؿ  فإف الحواد األعظـ مف المواطنيف اللبنانييف يةلإلظوف مف ماٍض في االحةعداد للم

 قولأ لرب أ رى.
و لصت الدراحأ إلال القوؿ إنو علال الرغـ مف ةلإلظات اللبنانييف وعلال الػرغـ مػف الةقػديرات ا حػراليليأ بػ ف 

الثمف الباىظ الذي حيدفعو لبناف  فإف  لزب اهلل لف ُيقدـ علال مواقيأ أ رى وقديدة مه الدولأ العبريأ بحبب
اعةمػػاده الرلػػي علػػال إيػػراف  وةػػد ؿ ضػػباط اللػػرس الثػػوري ا يرانػػي فػػي القنػػاح العحػػرري لللػػزب  لػػف يةررػػا 
لألمػػيف العػػاـ لللػػزب مإلػػرا  وعنػػدما حػػيةلقال األمػػر مػػف طيػػراف  بمياقمػػأ إحػػراليؿ فإنػػو حػػيإلعؿ ذلػػؾ  وبالةػػالي 

 يقود نصر اهلل المنطقأ برمةيا إلال لرب شاملأ.فإنو مف غير المحةبعد بالمرة أف 
 88/8/8028، القدس العربي، لندن

 
 في المئة من مساحة الضفة الغربية 20الكبرى ستشكل  القدس 5خميل تفكجي 66

القدس »في القدس  ليؿ ةإلرقي أف « قمعيأ الدراحات العربيأ»أوض  مدير دالرة ال رالط في ت أ ؼ ب
محةوطنأ مف رةلأ غوش  21ف محالأ الضإلأ الغربيأ... ليث حيةـ ضـّ في الملأ م 20الربرى حةشرؿ 

في الملأ فقط مف محالأ الضإلأ  2,8محالأ القدس ةشرؿ لاليًا »  موضلًا أف «عةصيوف االحةيطانيأ
 «.الغربيأ

 88/8/8028، السفير، بيروت
 

 سرى واإلدارة5 توتر شديد بسجن رامون قد يؤدي الى مواجيات دامية بين األفمسطينمركز أسرى  67
أشرؼ اليورت أرد مررز أحرى فلحطيف للدراحات أف األوضاع في حقف راموف ةشيد لالأ مف  -غزة 

دارة الحقف  وأف لالأ مف االحةنإلار ةحود في ظؿ ةو عات بو وع اشةبارات  'الةوةر الشديد' بيف األحرى وا 
صأ بالعمؿ علال إفراغ  حـ ر ـ حةأ مف بيف ا دارة واألحرى  بحبب ملاولأ إحراليؿ باالحةعانأ بولدات  ا

 الحقف مف األحرى  وةوزيعيـ علال حقوف أ رى.
إلال ذلؾ  ذرر مررز أحرى فلحطيف أف عمليأ اال ةلاـ الةي نإلذةيا الولدات ال اصأ في حقف راموف أدت 

 إلال إصابأ ثمانيأ أحرى بقراح  بعضيـ إصابات بالغأ.
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وف في أي للظأ  نةيقأ لالأ العداء الشديد الةي ةةعامؿ ولذر المررز مف ةدىور األوضاع في حقف رام
 بيا إدارة الحقف مه األحرى  وفرض عمليأ النقؿ بالقوة.

و اؿ المررز اف ىذا األمر  د يؤدي إلال 'مواقيات داميأ' بيف األحرى وا دارة  مناشدًا المؤححات اللقو يأ 
 للمايأ األحرى.وا نحانيأ وفي مقدمةيا الصليب األلمر بالةد ؿ العاقؿ 

 88/8/8028، القدس العربي، لندن
 

 "رامون" تفرض عقوبات عمى األسرى السبعة المعزولين إدارةنادي األسير5  68
راـ اهللت أفاد رليس نادي األحير في ال ليؿ أمقد النقار أف "إدارة حقف "راموف"  امت بإلرض قملأ مف 

ير لقحـ حةو وراف األحرى  د اصيبوا بعدة إصابات العقوبات بلؽ حبعأ أحرى في الحقف بعد اال ةلاـ األ 
 قراء االعةداء علييـ مف  بؿ  وات "النالشوف والمةحادة".

و اؿ النقار أف "العقوبات شملت ةقديميـ لملارـ قناليأ واصدار الراـ ظالمأ بلقيـ  وابقاءىـ في العزؿ 
شيرؿ  300وفرض غرامأ ماليأ  يمةيا  االنإلرادي لمدة حبعأ اياـ مه لرمانيـ مف رؿ شيء دا ؿ الزنزانأ 

ة صـ مف الرانةيف ال اص بيـ  ولرمانيـ مف الرانةيف العاـ لمدة شيريف  ولرمانيـ مف زيارة ذوييـ لمدة 
 شيريف  ولرمانيـ مف رنةيف األىؿ لمدة شيريف".

 88/8/8028، األيام، رام اهلل
 

 األغوار دونم من األراضي الوقفية في منطقة 6800تصادر  "إسرائيل" 69
شرلت الحلطأ الإللحطينيأ أمس لقنأ  انونيأ لمةابعأ القرار ا حراليلي بمصادرة ت ناديأ حعد الديف –عماف 
 دونـ مف األراضي الو إليأ في منطقأ األغوار  ةلت ذريعأ "أراضي الدولأ". 6200زىاء 

وأعلف وزير األو اؼ والشؤوف الدينيأ ملمود اليباش عف ةشريؿ اللقنأ لمةابعأ القرار ا حراليلي بمصادرة 
 دونما مف األراضي الو إليأ في منطقأ األغوار. 6223

و اؿ في ةصري  أصدره أمس إف "األراضي الةي ةـ ا طار المزارعيف با الليا في األغوار ملؾ  الص 
 ف الوزارة ةمةلؾ الوثالؽ الةي ةؤرد ذلؾ األمر".لألو اؼ االحالميأ  وأ

وأضاؼ أنو "ةـ ةشريؿ لقنأ  انونيأ لمةابعأ القضيأ في الملارـ ا حراليليأ"  معةبرًا أف "ملاولأ االحةيالء 
علال ىذه األراضي ةشرؿ قزءًا مف الصراع علال األرض الإللحطينيأ  الفراغيا مف المواطنيف الإللحطينيف  

 لال األراضي في األغوار وملاوالت االحةيالء علييا والذي وصؿ أشده".الحيما الصراع ع
شررات  2دونما  رانت  د احةثمرةيا  6223وةبلغ محالأ األراضي الةي ةـ ا طار المزارعيف بمصادرةيا 

 10شقرة  فيما يقدر لقـ االحةثمار فييا  62800زراعيأ  ليث يبلغ عدد أشقار الن يؿ المزروعأ فييا 
 الر.مليوف دو 

 88/8/8028، الغد، عّمان
 
 
 

 شعفاط المقدسي إلى سجن كبير مخيمل االحتالل يحوّ  40



 
 
 

 

 

           29ص                                    8606العدد5                88/8/8028 الثالثاء التاريخ5

رشؼ النقاب أمس االثنيف  عف أف وزارة اللرب ا حراليليأ شرعت في األياـ ت برىوـ قرايحي -الناصرة 
ينأ القدس األ يرة باقراءات الغالؽ المد ؿ الثاني لم يـ شعإلاط لالقليف  الذي يعةبر ليا مف ألياء مد

ألؼ فلحطيني مد ؿ والد  وىو عبارة عف لاقز عحرري ي ضه للةإلةيشات  31الملةلأ  ليبقال ألرثر مف 
 الد يقأ  وىو ما حيلوؿ الم يـ إلال حقف ربير.

و الت مصادر عحرريأ إحراليليأ  إف وزارة اللرب شرعت في األياـ األ يرة بإزالأ آليات وراميرات مف 
راس  ميس" العحرري  وىو المد ؿ الثاني للم يـ  ولحب مصادر عحرريأ  فإف المد ؿ الثاني للاقز "

ألؼ فلحطيني مف  31ىذه االقراءات ىي عادة ةروف ةمييديأ الغالؽ اللاقز رليا  ما يعني اف أرثر مف 
لملأ اليويات المقدحيأ  حيروف علييـ الد وؿ وال روج مف الم يـ عبر لاقز عحرري والد  ة ضه فيو 

ات والمارة لةإلةيشات د يقأ  ما يبطئ لررأ الحير فيو رليا   اصأ وأف ىذا اللاقز ضيؽ وفيو الحيار 
 محاراف فقط للحيارات.

 88/8/8028، الغد، عّمان
 

صابات طفيفة  42  غارات جوية عمى قطاع غزة وا 
ال   حلحأ غارات قويأ عل8028-2-82شف الطيراف اللربي االحراليلي في حاعأ مبررة مف فقر االثنيف 

  طاع غزة.
شنت في آف والد عدة غارات علال عدة  23و اؿ شيود عياف  اف طالرات لربيأ احراليليأ مف نوع اؼ 

وأضاؼ اف االحةيداؼ راف لشماؿ ووحط  طاع غزة  ليث ةـ  صؼ  موا ه امنيأ فلحطينيأ في  طاع غزة.
يخ علال اال ؿ  أدت إلال أضرار مو ه الم ابرات حابقا المعروؼ باحـ "الحإلينأ" شماؿ  طاع غزة بحةأ صوار 

ربيرة في المنبال  رما  صإلت مو ه بدر العحرري الةابه لرةالب القحاـ بالقرب مف مإلةرؽ الشيداء "نةحاريـ" 
 وحط القطاع.

و اؿ الناطؽ باحـ وزارة الصلأ لػ"فلحطيف أوف اليف"  إف  صؼ أحإلر عف إصابأ مواطنأ فلحطينيأ بقروح 
صؼ الذي احةيدؼ مو ه "بدر"  إضافأ إلال لاالت مف ال وؼ قليا إثر الطإليإلأ قراء ةلطـ نوافذ منز 

 .  واليله بيف األطإلاؿ والنحاء  الةي وصلت مقمه الشإلاء الطبي وةلقت العالج الالـز
 88/8/8028، فمسطين أون الين

 
 الشيخ عبد الخالق النتشة5 لن نيأس وسنمضي بطريق المصالحة 48

عامًا( بعد عشرة أعواـ مف  13االثنيف عف القيادي عبد ال الؽ النةشأ )أفرج االلةالؿ عصر اليوـ ت ال ليؿ
 االعةقاؿ المةواصؿ في حقوف ا لةالؿ.

وفي أوؿ ةصري  صلإلي للشيخ عبد ال الؽ النةشأ لمررز "ألرار" لدراحات األحرى ولقوؽ ا نحاف  اؿ 
اه في وثيقأ الوفاؽ الوطني ناه وو عناه وصغنضعالشيخ  رقنا ورلنا عزيمأ ومضاء علال إحةرماؿ ما و 

وأضاؼ الشيخ النةشأ األحرى في حقوف االلةالؿ يطالبوف القيادات الإللحطينيأ بضرورة  الإللحطيني.
صياغأ  طأ وطنيأ مولده للدفاع عف األحرى الذيف ةحةإلرد بيـ مصللأ الحقوف وةنرؿ بيـ وةةعمد 

 ا ةراؽ االعراؼ والمواثيؽ والقوانيف الدوليأ.
 87/8/8028، سطيني لإلعالمالمركز الفم
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 يرصد وضع جياز التعميم شرقي القدس تقرير  46
 في ةقرير شامؿ يرصد وضه قياز الةعليـ في القدس الشر يأ  قمعيةا لقوؽ المواطف و"عير عميـ"ت

 ألؼ طالب مقدحي مف بيانات الحلطات ا حراليليأ؟ 81أيف ا ةإلال 
يوديأ واحةيطانيأ علال أراٍض عامأ بداًل مف بناء مدارس نقص لاّد في الغرؼ الةدريحيأ  ةشقيه لمشاريه ي

 علييا  نحب ةحرب عاليأ  وةمييز صارخ في الميزانيات والروادر البشريأ
 23,022عامًا يقطنوف في القدس الشر يأ  فقط  22-3طإلؿ فلحطيني مف قيؿ  203,161مف بيف 

ل امحأ ال ُيعرؼ ب ي روضات طإلؿ في قيؿ ا 6,203يظيروف في الحقالت الرحمّيأ  إضافأ إلال  
ألؼ طإلؿ مقدحي يةلقوف ةعليمًا أـ ال  81يلةلقوف. ىذا يعني أف الحلطات المحؤولأ ال ةعلـ إف راف لوالي 

 وأيف.
غرفأ ةدريحيأ فإف المحؤوليف الحياحييف  ومنيـ رليس بلديأ القدس يإلّضلوف  2200علال الرغـ مف نقص 

ء الإللحطينيأ فوؽ المحالات العامأ القليلأ المةبقيأ لالحة داـ ةشقيه م ططات احةيطانيأ في  لب األليا
 العاـ في القدس الشر يأ.

( ةنشر قمعيأ لقوؽ المواطف في إحراليؿ  وقمعيأ "عير 8026-8028مه بدايأ الحنأ الدراحيأ القديدة )
الةي ةحري في ( ةقريرًا شاماًل يرصد مظاىر ا ىماؿ والةيميش 82.02.28عميـ" صباح اليوـ الثالثاء )

قياز الةعليـ في القدس الشر يأ. ويعرض الةقرير  الذي ي ةي بعنواف "العالمأت راحب"   للعديد مف 
االشراليات الةي يواقييا قياز الةعليـ في القدس الشر يأ  والةي ةؤدي بشرؿ أو بآ ر إلال انةيارات 

أر اـ مقلقأ ةعرس النقص اللاّد في صار أ لللؽ األحاحي للحراف في الةعليـ. يةضمف الةقرير ةإلاصيؿ و 
الغرؼ الةدريحيأ  وعدـ المبادرة إلال بناء مدارس قديدة في مقابؿ ةشقيه مشاريه احةيطانيأ وييوديأ مرثإلأ 

عف  لأ الروادر البشريأ المينيأ العاملأ في  -فيما يةلدث  -في  لب األلياء الإللحطينيأ. يةلدث الةقرير 
رب الطالب  والنقص اللاد في الروضات الرافيأ الحةيعاب أقياؿ الثالثأ المدارس  والنحب العاليأ لةح

 والرابعأ  وغيرىا الرثير مف مظاىر الةيميش.
 88/8/8028، سرائيلإجمعية حقوق المواطن في 

 
 بجروح إثر طعنو من قبل مستوطنين شرق يطا مسنإصابة مواطن  44

محمال "ما ةحبي يالير" في منطقأ "أـ العرايس" شرؽ أ دـ محةوطنوف مف نزالء المو ه االحةيطاني ال تال ليؿ
بلدة يطا  محاء أمس  علال االعةداء وطعف المواطف المحف إحماعيؿ إبراىيـ العدرة  ما أدى إلال إصابةو 

 بقروح وردمات صعبأ في أنلاء مف قحمو.
 33ال المواطف العدرة )و اؿ منحؽ اللقنأ األىليأ في "محافر يطا" عثماف قباريف لػ"األياـ"  إف االعةداء عل

عامًا( مف  بؿ المحةوطنيف ةـ أثناء مرافقةو  طيعًا مف األغناـ العالدة لعاللةو في منطقأ "بير العد" المقاورة 
لمنطقأ "أـ العرايس"  مشيرًا إلال أف الشرطأ ا حراليليأ الةي ةد لت بعد و وع االعةداء  حلمةو في و ت 

اليالؿ األلمر بالملافظأ  ليث نقلةو األ يرة إلال المحةشإلال  اللؽ إلال حيارة إحعاؼ ةابعأ لقمعيأ
 اللرومي مصابًا بعدة طعنات في أنلاء مف قحمو  بينيا طعنأ في عنقو!

 88/8/8028، األيام، رام اهلل
 

 اعتصام في الخميل تضامنًا مع أسرى ريمون وتنديدًا بتصريحات ليبرمان 45



 
 
 

 

 

           82ص                                    8606العدد5                88/8/8028 الثالثاء التاريخ5

اعةصامًا قماىيريًا لاشدًا أماـ الصليب االلمر الدولي في ال ليؿت نظـ نادي األحير في ملافظأ ال ليؿ 
ال ليؿ ةضامنًا مه األحرى في حقف راموف الذيف يةعرضوف لعمليات  مه وةنريؿ مف  بؿ ادارة الحقوف 
ودعما لالحرى المضربيف عف الطعاـ في حقوف االلةالؿ  والةقاقًا علال ةصريلات وزير ال ارقيأ 

 اف ضد الرليس ملمود عباس.االحراليلي أفيغدور ليبرم
 88/8/8028، األيام، رام اهلل

 
 وابنو شمال غزة  صيادااالحتالل يعتقل  46

 الت مصادر أمنيأ فلحطينيأ  إف بلريأ االلةالؿ اعةقلت صيادّيف فلحطينييف صباح الثالثاء ت وراالت
   بالقرب مف منةج الإلروحيأ  بالأ الحوالؿ الشماليأ مف  طاع غزة.82-2-8028
امت  وات االلةالؿ بقصؼ مباشر للزوارؽ المةواقدة في المنطقأ وملاصرة مرارب الصياديف واعةقاؿ و 

الصياد رامؿ الديف االنق  ونقلو بعد ماللقأ لعدة د الؽ و امت با ةيادىما إلال قيأ غير معلومأ بعد نقليما 
 عبر الطراد ا حراليلي.

 88/8/8028، فمسطين أون الين
 

 5 معرض الكتاب الدولي بغزة جزء من معركة كسر الحصاربالقطاع شبابوالوزير الثقافة  47
أف إ امأ معرض الرةاب الدولي للعاـ   أرد الدرةور ملمد المدىوف وزير الثقافأ والشباب والرياضأت غزة

الثاني علال الةوالي في غزة  يمثؿ قزءًا مف نضاؿ الشعب الإللحطيني مف أقؿ رحر اللصار عف غزة  
 أ أمؿ للةواصؿ مه المليط العربي مف  الؿ دور النشر والمثقإليف العرب.ومنليا بار 

قاء ذلؾ  الؿ مشاررأ الوزير المدىوف في ورشأ العمؿ الةلضيريأ لمعرض فلحطيف الدولي للرةاب 
   الذي عقد في مقر وزارة الثقافأ بغزة  بمشاررأ أعضاء اللقنأ الةلضيريأ العليا للمعرض.8028

 87/8/8028، لإلعالم المركز الفمسطيني
 

 افتتاح مكتب لمحصول عمى البطاقة االنتخابية بمخيم البقعة5 االردن 48
مػػف اقػػؿ الة إليػػؼ علػػال المػػواطنيف ولػػثيـ علػػال المشػػاررأ فػػي االنة ابػػات النيابيػػأ ت ابةحػػاـ العطيػػات-الحػػلط 

المػواطنيف فػي اللصػوؿ القادمأ  امت ادارة الشؤوف الإللحطينيأ بم يـ البقعأ بافةةاح مرةػب الحػةقباؿ طلبػات 
يشار الال اف م يـ البقعػأ مػف اربػر الم يمػات فػي االردف ويةقػاوز عػدد  اطنيػو الػػػ  علال البطا أ االنة ابيأ.

 الؼ مواطف وليـ لضور الفت في االنة ابات النيابيأ في الحنوات الحابقأ. 280
 88/8/8028، الدستور، عّمان

 
 د والصواريخ!جنبالط5 لبنان حقل تجارب لنتنياىو واألس 49

النالػػػب وليػػػد « قبيػػػأ النضػػػاؿ الػػػوطني»بػػػرز فػػػي الموا ػػػؼ الحياحػػػيأ ليػػػـو أمػػػس  المو ػػػؼ االحػػػبوعي لػػػرليس 
الحػػيد لحػػف نصػػر « لػػزب اهلل»والػػذي رد فيػػو علػػال الرػػالـ اال يػػر لالمػػيف العػػاـ لػػػ« األنبػػاء»قنػػبالط لقريػػدة 

قاومػػأ فػػي ةيقيػػر ملػػات اآلالؼ مػػف إذا رػػاف لػػيس مػػف شػػؾ لػػوؿ فاعليػػأ صػػواريخ الم»و ػػاؿ قنػػبالطت  اهلل.
«. االحراليلييف  إال أنو مف لؽ اللبنانييف الةحاؤؿ عػف مصػيرىـ ومحػةقبليـ فػي لػاؿ لػدوث أي لػرب مقبلػأ

يةلػػوؿ لبنػػاف  بػػيف القنػػوف االحػػراليلي الػػذي يمثلػػو بنيػػاميف نةنيػػاىو ولقػػد النظػػاـ »وة ػػوؼ قنػػبالط مػػف أف 
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أ  وةرحػانات الصػواريخ القػاىزة وغيػر المنةظمػأ فػي اطػار ةإلػاىـ الحػوري الػذي يريػد ةإلقيػر األوضػاع الدا ليػ
اللػد األدنػال لل طػػأ الدفاعيػأ  الػال لقػػؿ للةقػارب ليػدفه مقػػددًا فػواةير باىظػأ ر ثمػػاف للػروب اآل ػريف علػػال 

 «.أرضو
رما ةطّرؽ قنبالط مطواًل الال  مأ عدـ االنليػاز فػي طيػراف  وةػابهت مػف حػ ريأ القػدر أيضػًا أف يشػارؾ فػي 

أ طيراف بعض  ادة فلحطيف ويلضروا الال قانب مف يمثلوف النظاـ الحوري ويدعمونو  وىو النظاـ الذي  م
 فعؿ بشعبو ارثر مما فعلت احراليؿ بالشعب الإللحطيني.

 88/8/8028، السفير، بيروت
 

 من تنظيم سباق سيارات حول القدس "إسرائيل" تحذرالجامعة العربية  50
ؿ العربيأ مف ملاولأ إحراليليأ   امأ حباؽ فوروموال للحيارات لوؿ أحوار لذرت قامعأ الدو ت حنيأ ملمود

 ."إحراليؿػ"مدينأ القدس  ووضه نقمأ داوود ب ضواء الليزر  للةرويج الدعاءاةيا ب ف القدس عاصمأ ل
لوف قاء ذلؾ في رلمأ افةةاليأ ألقاىا الحإلير ملمد صبي   األميف العاـ المحاعد لقامعأ الدوؿ العربيأ لش

فلحطيف واألراضي العربيأ الملةلأ  في أعماؿ المؤةمر بمقر القامعأ العربيأ  وقو  اللو الشرر لقنوب 
 ومنةقات المحةوطنات. "إحراليؿ"إفريقيا علال الدور البناء الذي ةقـو بو في مقاطعأ 

 87/8/8028الشروق، القاىرة، 
 

نما لبسأما نقوم بو في سيناء ليس موجيا ضد  5مرسي 52  نفوذ وتحقيق األمنالط حد وا 
ةلدث الرليس المصري ملمد مرحي الال رويةرز يوـ االثنيف األلإليت وقدي   ملمد عبد الاله  -القاىرة 

 آ رعف  ضايا دا ليأ و ارقيأ م ةلإلأ في أوؿ مقابلأ مه ورالأ أنباء عالميأ منذ ةولال رلاحأ مصر في 
أو احةقباؿ ليؿ"  وعما إذا راف يعةـز زيارةيا  و اؿ عندما حلؿ عف العال أ مه "إحرا يونيو. /لزيراف

رحالأ حالـ إلال ىذا   وألمؿ معو  أنةـ ةعلموف أف الشعب المصري يلمؿت "محؤوليف إحراليلييف في مصر
العالـ. رؿ ما يعزز ىذا الحالـ في المنطقأ نلف معو. ونلف نةلدث عف الحالـ الشامؿ والعادؿ لرؿ 

 عف الحالـ في قو مف الظلـ أو عدواف ألد علال ألد يصب  لديثاً شعوب العالـ. وبالةالي اللديث 
نةلدث عف الحالـ بمإليومو العادؿ المحةقر لرؿ شعوب ودوؿ العالـ وليس فقط دوؿ وشعوب  ...منقوصاً 

 ."ىذا الةوازف الىذه المنطقأ. ولذلؾ رما  لت عال ةنا الدوليأ ةقوـ عل
حيناء أرض مصريأ برؿ معنال الرلمأ. الرليس مرحيت "    اؿالةنحيؽ بالنحبأ لحيناء مه إحراليؿ وعف

وا رادة المصريأ ىي الإلاعلأ في حيناء. نلف رما  لت ال نةد ؿ في شؤوف ألد وال نحم  أللد ب ف يةد ؿ 
فنلف نمارس بإرادة لرة دورنا ونمارس حيادة الدولأ المصريأ علي رامؿ الةراب واألرض  في شؤوننا.

ولرننا نلمي أمننا الدا لي وأمننا ال ارقي.. بإرادةنا اللرة.. بإمرانياةنا الةي  ألداً المصريأ.. ال نيدد بذلؾ 
فمصر شعبيا وقيشيا في اةقاه والد مف أقؿ االحةقرار. ورما  لتت  ةقـو علييا ىذه المنظومأ المةوازنأ.

مف أقؿ بحط نإلوذ  علينا رقيادة ليذا الشعب في ىذه المرللأ واقباً  حيناء أرض مصريأ. فنلف نؤدي دوراً 
 ."الدولأ المصريأ علال رامؿ ةراب أرض مصر ضد رؿ مف ييدد أمننا الدا لي أو ال ارقي

أف العال ات الدوليأ ال ةقوـ علال القطيعأ. العال ات الدوليأ ةبني علي " وأرد الرليس المصري علال
وةةلاور وةنا ش ولرف  االةصاالت والةواصؿ بيف الدوؿ. فالدوؿ في عال اةيا مه بعضيا البعض ةةواصؿ

لرف ما أؤرد عليو أف األرض المصريأ شر ا وغربا وشماال  بدرقات م ةلإلأ وبدرقات ووحالؿ مةعددة.
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وقنوبا ةلت حيطرة الدولأ المصريأ. ونلف ما نقوـ بو في حيناء أو في أي مراف آ ر علي أرض مصر 
نما لبحط نإلوذ الدولأ المصريأ وةلقيؽ األمف الدا لي وال ارقي  ليس موقيا إلال ألد أو ضد الد وا 

 ."لمصر
نلف اآلف نةصرؼ بالةراـ رامؿ مه "إحراليؿ"   اؿ مرحيت " طرأ أي ةعديؿ علال االةإلا ياتوعما إذا راف  د 

لرؿ االةإلا يات الدوليأ وليس ىناؾ مقاؿ علال ا طالؽ للقلؽ مف ىنا أو ىناؾ ألف مصر ةمارس دورىا 
أف يروف ىناؾ أي نوع مف أنواع القلؽ الدولي أو  وال ينبغي أبداً  .ألداً  الطبيعي قدا علال أرضيا وال ةيدد

ا  ليمي مف وقود  وات لألمف المصري حواء مف الشرطأ أو مدعومأ مف  وات القيش للةصدي ألي عمؿ 
 إقرامي في حيناء أو في غير حيناء.

 87/8/8028وكالة رويترز، 
 

 جرامية في سيناء5 لن نسمح بوجود بؤر إالمصريرئيس األركان  58
أرد رليس ىيلأ أرراف لرب القوات المحللأ المصريأ  الإلريؽ صد ي صبلي أمس  عدـ الحماح  تالقاىرة

إف القوات "بوقود بؤر إقراميأ في حيناء. و اؿ   الؿ ةإلقده القوات المرلإلأ ة ميف منطقأ قنوب حيناء  
ابييف الذيف اعةدوا علييـ وىـ صالموف  رف  دوف القصاص مف ا رى فيالمحللأ لف ةةرؾ دماء شيداليا 

وحيروف عقابيـ ومف يموليـ عحيرًا ولازمًا  لةال يرونوا عبرة لرؿ مف ةحوؿ لو نإلحو االعةداء علال 
 ."رقاليا

 88/8/8028االتحاد، أبو ظبي، 
 

 5 مستعدون لمتعاون من أجل حل مشكمة المياه في قطاع غزةالمصريوزير المياه  56
 صلإلياً  مؤةمراً  83/2ا ثنيف موارد المياه والرّي المصري  ملمد بياء الديف حعد  يوـ عقد وزير  تربيه نعيـ

علال ىامش أحبوع المياه العالمي الذي ةحةضيإلو العاصمأ الحويديأ حةوريولـ لليوـ الثاني علال الةوالي. 
قص المياه الرومبس للوزير المصري لوؿ إف رانت ىناؾ نيأ للمحاعدة في لؿ مشرلأ نمو ه وعند حؤاؿ 

في  طاع غزة الملةؿ والملاصر  أشار إلال أف "القطاع مإلصوؿ عف مصر   د يروف ىناؾ بعض المياه 
القوفيأ المشةررأ بيننا  ولرف إف وقدت لاقأ  نشاء ملطأ ةلليأ للمحاىمأ في لؿ مشرلأ المياه ىناؾ 

 فإننا محةعدوف للةعاوف في ذلؾ.
 القطاع بالمياه بحبب معاناة مصر مف مشرلأ نقص المياه.ونإلال الوزير إمرانيأ  ياـ مصر بةزويد 

 87/8/8028 ،الكومبسموقع 
 

 اإلسرائيمي االستيطانرفع صوتو ضد  الدوليع متركيا5 عمى المجت 54
  القرار األ ير للحلطات ا حراليليأ بإطالؽ منا صأ لبناء 83/2 أدانت ةرريا  يـو ا ثنيف.(ت أي.بي.يو)

ونقلت ورالأ أنباء األناضوؿ الةرريأ عف بياف لوزارة  ."القدس الشر يأ"ي ولدة حرنيأ قديدة ف 260
ال ارقيأ  إدانأ ةرريا  رار اللرومأ ا حراليليأ األ ير ببناء ولدات حرنيأ قديدة في محةوطنأ ىار لوماه 

 ."القدس الشر يأ"علال طوؿ الشريط األ ضر في 
ًا علال الةطورات في حوريأ  فإف إصرار إحراليؿ علال و اؿ البياف إنو "فيما يررز المقةمه الدولي غالب

مواصلأ بناء محةوطنات قديدة ةعارض القانوف الدولي  يشّرؿ  ط  فادلًا مف ش نو أف يقّوض القيود 
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لال رؤيأ للؿ الدولةيف". علال  "إحراليؿ"ولّثت ال ارقيأ الةرريأ  الراميأ إلال إعادة إلياء عمليأ الحالـ وا 
القانوف الدولي وو ؼ رؿ النشاطات الةي ةضر ب حس الحالـ"  الفةأ إلال ضرورة أف يرفه "ةطبيؽ إلةزاماةيا ب

 ا حراليليأ. االحةيطافالمقةمه الدولي صوةو ضد حياحات 
 88/8/8028الحياة، لندن، 

 
 لضرب استقرار مصر و"إسرائيل"بين قطر  تواطؤ 5وثائق ويكيميكس 55

س الوزراء وزير ال ارقيأ القطري لمد بف قاحـ بف قبر آؿ رشإلت وثيقأ لديثأ مف وثالؽ ويريليرس أف رلي
أف بالده ةةبنال  طأ لضرب احةقرار مصر بعنؼ  واألمر رذلؾ في المضي  "إحراليؿ"ثاني  د أبلغ 

وفي لقاء حري قمه بيف بف قاحـ ومحؤوؿ إحراليلي نافذ في الحلطأ أبلغو فيو نيةو ةلؾ  وصؼ . بال طأ
ريض والد" ويإلضؿ أف يحةمر مرضو لإلالدةو ال اصأ  واعةبر بف قاحـ أف مصر بػ"الطبيب الذي لديو م

المريض الذي لدى مصر ىو القضيأ الإللحطينيأ في إشارة منو إلال أف مصر ةريد إطالأ أمد القضيأ 
 .الإللحطينيأ دوف لؿ لةال ال ةصب  مصر بال  ضيأ ةضعيا في منصب القالد للمنطقأ العربيأ

وثالؽ   مسوثالؽ عف  طر نشر منيا  حبهمو ه ويريليرس إلال أف لديو وأشار قولياف أحانج مؤحس 
ولقب وثيقةيف  ويقاؿ إف ذلؾ قاء بعد ةإلاوض  طر مه إدارة المو ه الذي طلب مبالغ ض مأ لةال ال يةـ 
النشر لما ةلويو مف معلومات  طيرة عف لقاءات مه محؤوليف إحراليلييف وأمريرييف رانت في مقمليا 

 .صرللةلريض ضد م
 88/8/8028موقع المجد، األردن، 

 
 والحصار األمم المتحدة5 قطاع غزة سيواجو كارثة محققة في كافة المجاالت ما لم يتم إنياء االحتالل 56

نو حيةلوؿ أرحمت األمـ المةلدة صورة  اةمأ لمحةقبؿ  طاع غزة الذي لذرت مف ت فةلي صّباح -غزة 
 إنياءرارثأ ملققأ في المقاالت رافأ ما لـ يةـ "نو حيواقو أ  و "غير  ابلأ لللياة"منطقأ  إلال 8080الحنأ 

 طاعات ال دمات الم ةلإلأ مف الةدىور واالنييار   نقاذ(  والةد ؿ العاقؿ ا حراليلييفااللةالؿ واللصار )
 ."المةو ه

 مارحويؿ غيالرد ومدير عمليات ا نحانيأقاء ذلؾ  الؿ مؤةمر صلافي عقده رؿ مف منحؽ الشؤوف 
ونروا في  طاع غزة روبرت ةيرنر  وممثلأ صندوؽ األمـ المةلدة للطإلولأ )يونيحيؼ( قيف روؼ ألورالأ ا

 ."؟8080ىؿ غزة مراف  ابؿ لللياة الحنأ "عرضوا  اللو ةقريرًا بعنواف 
  8080مليوف نحمأ في  8.2عدد حراف غزة حيزداد بمعدؿ نصؼ مليوف ليصب  "إف  إلالولإلت غيالرد 

ف نمو ا ةصادىا بطيلًا  وحيواقو الحراف مصاعب رىيبأ في اللصوؿ علال مياه الشرب بينما حيرو 
أرثر مف نصؼ الحراف في القطاع حيرونوف ممف ىـ " أفواللظ  ."للةعليـ أبناليـ إرحاؿوالريرباء أو لةال 

نحبأ "ا اللظ أف . وبعدم"نحبأ عاليأ قدًا بالمقارنأ مه المقاييس العالميأ" أنيا   معةبراً "عاماً  22أ ؿ مف 
ىؤالء يقب أف يلصلوا علال فرص "   اؿ إف "الشباب المرةإلعأ في أي مقةمه أمر قيد يمرف االحةإلادة منو

. "في الةعليـ والةوظيؼ ويرونوا مواطنيف قيديف  إال أف شباف القطاع ال يقدوف بدياًل مف ذلؾ حوى ا لباط
ما  إلالأف يروف مةصاًل بالعالـ للةقارة والةواصؿ ال يمرف لقطاع غزة أف يةقدـ مف دوف "وشدد علال أنو 

 ."وراء ةلؾ المنطقأ الملاصرة
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  "نحمأ لرؿ ريلومةر مربه 1200معدؿ الحراف في  طاع غزة حيصب  "أف  إلالولإلت المحؤولوف األمميوف 
لةيأ المياه والريرباء والبنال الة". وأردوا أف "رىيب وغير محبوؽ في العالـ"واصإليف ىذا المعدؿ ب نو 

 ."والصرؼ الصلي ال ةةطور بالنحبأ الةي يزيد بيا عدد الحراف
مقارنأ مه الوضه العاـ  8021الحنأ  أحوأالوضه اال ةصادي في  طاع غزة حيروف "وقاء في الةقرير أف 

مياه الشرب حةزيد  إلالاللاقأ ". و الت روؼ إف "علال رغـ نحبأ النمو اال ةصادي العاـ الماضي 2880
فيما الضرر الذي حيللؽ باآلبار القوفيأ  المصدر الرليس للمياه  حيروف غير  ابؿ   %30بنحبأ 

البلر والمياه  إلالمف مياه الصرؼ الصلي ةضخ  %31". وأضافت أف "مف دوف  طوات عاقلأ لإلصالح
لف ةروف ىناؾ مياه صاللأ للشرب في  طاع  8023في "  ملذرة مف أنو "القوفيأ  ما يلدث رارثأ لقيقيأ

األمالح والمياه العادمأ ةةحرب إلال المياه القوفيأ في شرؿ ربير  ما يشرؿ  طرًا ربيرًا ". وأوضلت أف "ةغز 
ولإلةت إلال أف رميأ المياه  ."علال الحراف   صوصا األطإلاؿ  بحبب األمراض الةي ةنةج عف المياه الملوثأ

ًا في اليوـ الوالد  وىو أ ؿ ليةر  80فرؿ ش ص يلصؿ علال "المةالأ للحراف في  طاع غزة غير رافيأ  
الإلرد يقب أف يلصؿ علال نحبأ مف المياه ةراوح ما بيف  أفمما ةضعو منظمأ الصلأ العالميأ الةي ةقوؿ 

 ."ليةرًا يومياً  210 إلال 200
حريرًا في المشافي   220مف  وأرثر  إضافيأمدرحأ  110 إلالغزة حةروف بلاقأ "مف قانبو   اؿ ةيرنر إف 

لؿ مشرلأ غزة حياحي  ويةـ عبر لؿ مشرلأ الالقليف ". وشدد علال أف "8080عاـ  وألؼ طبيب لةال
 ."إنياء لصار  طاع غزة والةاللو رمحبب رليس للةدىور الذي يواقيو"  مطالبًا بػ"الإللحطينييف

الةلديات الةي ةواقو  طاع غزة أصعب بحبب احةمرار االلةالؿ والنزاع العنيؼ واللاقأ "وأرد الةقرير أف 
عاـ واقو عددًا  1000مف  أرثر طاع غزة مررز ةاري ي  ديـ منذ ". و اؿ إف "لماحأ للمصاللأ الإللحطينيأا

ليًا با ةصاد ضعيؼ ومحاعدات  ارقيأ  إبقاؤهوالةدمير مرات عدة  واليوـ يةـ  وا ىماؿمف المآحي 
 ."غير شرعي علال رغـ ذراء وعبقريأ أىلو إنإلاؽوا ةصاد 

 88/8/8028الحياة، لندن، 
 

 5 عمى المانحين إعادة النظر في تقديم الدعم لقوات األمن الفمسطينيةووتشىيومان رايتس  57
)ىيوماف  ا نحافانةقدت منظمأ مرا بأ لقوؽ ت ملمد ىميمي  مصطإلال صال   نواه براوننج -راـ اهلل 

بحبب مزاعـ رايةس ووةش( الحلطأ الإللحطينيأ يوـ االثنيف لةقاعحيا عف ملارمأ أفراد بقوات األمف 
  ودعت المنظمأ باالعةداء بالضرب علال ملةقيف وصلإلييف ومعةقليف وانةيارات بلقيـ علال مدى حنوات.

إلال   وىما المانلاف الرليحياف للحلطأ الإللحطينيأ  الواليات المةلدة واالةلاد األوروبي  الةي مقرىا نيويورؾ
 مف العقاب". ا فالت"الحقؿ مف إعادة ةقييـ محاعداةيما األمنيأ في ضوء ما وصإلةو بيذا 

"ينبغي أف ةضه الحلطأ الإللحطينيأ  تفي بياف  نالب مدير  حـ الشرؽ األوحط بالمنظمأ  و اؿ قو حةورؾ
 ."في انةيارات أفراد  واةيا األمنيأ وةلارميـ لدا للةباطؤ وةلقؽ فوراً 

عـ المنظمأ ب نو لـ ةةـ ملارمأ ونإلال مةلدث باحـ  وات األمف ز  ورفضت الحلطأ الإللحطينيأ ةلؾ المزاعـ.
إف الملارـ العحرريأ   إلال لاالت ملددة ا شارةدوف   األمف في الحنوات الماضيأ. و اؿ أفرادأي مف 

 ومرةب النالب العاـ يةابعوف  ضايا انةيارات مزعومأ.
أقرت و اؿ المةلدث الرحمي عدناف ضميري إف الحلطأ الإللحطينيأ ال ةعةقد أف ىيوماف رايةس ووةش 

و اؿ  ف الحلطأ ةةمةه بدرقأ مف الشإلافيأ أعلال مما ةةمةه بو المنظمأ والواليات المةلدة.أو  شامالً  ةلقيقاً 
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ضميري إف رؿ مؤححات الحلطأ الإللحطينيأ وليحت  وات األمف فقط ةعةمد علال المحاعدات الدوليأ مضيإلا 
 وف في انةياء ىذا الوضه عند  ياـ دولةيـ.للحالـ. و اؿ إف الإللحطينييف ي مل أوحلوأف ىذا نةيقأ اةإلا ات 

 87/8/8028وكالة رويترز، 
 

 مميون دوالر لألونروا 8216ىولندا تتبرع بـ  58
مليوف دوالر لبرامج األونروا الرليحأ ليذا العاـ  با ضافأ إلال  21,8 ةبرعت اللرومأ اليولنديأ بػت راـ اهلل

 لألرض الإللحطينيأ الملةلأ. 8028األونروا الطارلأ لعاـ  مليوف دوالر احةقابأ لمناشدة 1,3ةبرع آ ر بقيمأ 
ولحب بياف لألونروا  االثنيف  حيعمؿ الةبرع المقدـ للموازنأ الرليحأ علال دعـ برنامج األونروا الةعليمي 
الذي يشةمؿ علال قملأ مف ا صاللات الةي ةيدؼ لةلحيف نوعيأ الةعليـ وأثره علال ما يقارب مف نصؼ 

ئ. وعالوة علال ذلؾ  فإف ىذا الةبرع حيعمؿ علال ةمويؿ ا صاللات في برنامج األونروا مليوف طإلؿ الق
 الصلي.

 88/8/8028نية )صفا(، الفمسطي الصحافة وكالة
 

 "إسرائيلـ"من غير المالئم بالنسبة لمواطني جنوب إفريقيا أن يرتبطوا با5فريقيأجنوب  59
ي إبراىيـ إحماعيؿ إبراىيـ مواطنيو علال عدـ الحإلر إلال لث نالب وزير ال ارقيأ القنوب إفريقت بةرا ورالأ

إحراليؿ ىي دولأ الةالؿ ةضطيد "ما لـ ةرف الزيارة ةيدؼ إلال ةعزيز عمليأ الحالـ  و اؿ  "إحراليؿ"
 ."فلحطيف  لذا فإف مف غير الماللـ بالنحبأ لمواطني قنوب إفريقيا أف يرةبطوا بإحراليؿ

 88/8/8028الدستور، عمان، 

 
 األوسطعمى نصف الشرق  "إسرائيل"وسيطرة  إليرانضربة قوية  توجيوجر يتوقع كيسن 60

في لديث أقراه مه قريدة ديلي حريب األميرريأ وأعاد نشره مو ه ريالةي زونيـز  اؿ وزير ال ارقيأ 
ا إيراف ىي ضربأ البدايأ في اللرب العالميأ الثالثأ الةي حيةوقب فيي إفاألمريري الحابؽ ىنري رحينقرت 

وأضاؼ ريحنقرت لقد أبلغنا .  ةؿ أربر عدد ممرف مف العرب والةالؿ نصؼ الشرؽ األوحط "إحراليؿ"علال 
ألىميةيا االحةراةيقيأ لنا  القيش األميرري أننا مضطروف اللةالؿ حبه دوؿ في الشرؽ األوحط نظراً 

دة  ىي ضرب إيراف  أنيا ةلةوي علال البةروؿ وموارد ا ةصاديأ أ رى ولـ يبؽ إال  طوة وال  صوصاً 
وعندما ةإليؽ الصيف وروحيا مف غإلوةييما حيقه "االنإلقار الربير" واللرب الربرى الةي لف ةنةصر فييا حوى 
 وة والدة ىي "إحراليؿ" وأميررا وحيروف علال "إحراليؿ" القةاؿ برؿ ما أوةيت مف  وة وحالح لقةؿ أربر عدد 

طبوؿ اللرب ةدؽ اآلف في الشرؽ األوحط  إفضاؼت وأ. ممرف مف العرب والةالؿ نصؼ الشرؽ األوحط
ذاوبقوة ومف ال يحمعيا فيو برؿ ة ريد "أصـ"   حارت األمور رما ينبغي  فحيروف نصؼ الشرؽ األوحط  وا 

 ." حراليؿ"
 88/8/8028موقع المجد، األردن، 

 
  8022 مريكية عاممريكي5 مبيعات قياسية لالسمحة األتقرير لمكونغرس األ 62

اف مبيعات االحللأ  -وىو قيأ غير لزبيأ  -صدره مرةب البلوث في الرونغرس االمريري أ بيف ةقرير
 .8022االمريريأ حقلت ر ما  ياحيا في العاـ الماضي 
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ورشؼ الةقرير اف الإلضؿ في ىذه الزيادة يعود لصإلقات الةحلي  الةي و عةيا الواليات المةلدة مه الحعوديأ  
 مليار دوالر. 66,1والةي بلغت  يمةيا االقماليأ 

 و لص الةقرير الال انو مف غير المرق  اف يواصؿ حوؽ االحللأ النمو بنإلس الوةيرة في المحةقبؿ.
مليار دوالر  محةلوذة  33,6وقاء في الةقرير اف الواليات المةلدة باعت في العاـ الماضي احللأ  يمةيا 

 مليار دوالر. 21,6ت بدورىا الال في الملأ مف مبيعات االحللأ في العالـ الةي ارةإلع 32علال 
مليار دوالر  62,8  عندما باعت الواليات المةلدة ما  يمةو 8002وراف الر ـ القياحي الحابؽ  د حقؿ عاـ 

 مف االحللأ.
وبينما واصلت الواليات المةلدة الةالؿ المو ه االوؿ في  المأ بالعي االحللأ علال النطاؽ العالمي  شيدت 

 ةراقعا في صادراةيا. -باحةثناء فرنحا  -اال رى  معظـ الدوؿ المصدرة
مليار في العاـ الذي حبقو.  2,2  مقارنأ بػ 8022مليار دوالر في  1,1ورانت فرنحا  د باعت احللأ بقيمأ 

ولرف روحيا  وىي ثاني اربر دولأ مصدرة لالحللأ  شيدت ان إلاضا الال النصؼ في مبيعاةيا  ليث بلغت 
 مليار دوالر. 1,2ةيا في العاـ الماضي  يمأ االحللأ الةي صدر 

اما الدوؿ االوروبيأ الرليحيأ المنةقأ لالحللأ  وىي فرنحا وبريطانيا والمانيا وايطاليا  فقد ان إلضت لصةيا 
 .8022بالملأ في  3,8الال  8020بالملأ في  28,8مف الحوؽ العالميأ مف 

مليار دوالر مف  66,3  ليث اشةرت ما  يمةو ورانت الحعوديأ اربر محةورد بيف الدوؿ الناميأ لالحللأ
 مليار دوالر(. 1,1مليار( واالمارات العربيأ ) 3,8  ةلييا اليند )8022االحللأ االمريريأ عاـ 

 87/8/8028، ىيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 اإلسرائيمّية التصاريحمغزى  68
 ىاني المصري

لّيأ ةطرًفا وةعنًةا إلال لد إفشاؿ رؿ القيود والمبادرات الراميػأ إلػال في الو ت الذي ةزداد فيو اللرومأ ا حرالي
لياء ما يحػمال "عملّيػأ الحػالـ"  وشػف لملػأ مةواصػلأ مػف وزيػر ال ارقّيػأ ا حػراليلي  احةلناؼ المإلاوضات وا 

  وييػدؼ ليبرماف ضد الرليس "أبو مازف" مطالًبا باحةبدالو  ألنو يشف لملأ ديبلوماحّيأ و انونّيأ ضد إحراليؿ
 إلال الةوقو إلال األمـ المةلدة فيما يعةبر إرىاًبا ضد إحراليؿ.

وفي الو ت الذي ةحابؽ فيػو إحػراليؿ الػزمف وةرثػؼ مػف ةطبيػؽ م ططاةيػا العدوانّيػأ والةوحػعّيأ واالحػةيطانّيأ 
ءات والعنصػػرّيأ  والةػػي بلغػػت محػػةوى غيػػر محػػبوؽ بػػإطالؽ يػػد المحػػةوطنيف لنشػػر ال ػػراب والةػػدمير واالعةػػدا

 المةواصلأ والمةصاعدة ضد المواطنيف الإللحطينييف وممةلراةيـ ومزروعاةيـ.
فػي ىػذا الو ػػت بالػذات؛ أصػػدرت حػلطات االلػػةالؿ ةصػاري  زيػػارة مػدةيا شػػير طػواؿ شػػير رمضػاف المبػػارؾ 

ألػػؼ  وةرافقػػت مػػه صػػرؼ نظػػر  800ألػػؼ إلػػال  260وعيػػد الإلطػػر  وةإلاوةػػت الةقػػديرات فػػي عػػددىا مػػا بػػيف 
عػف عاصػػإلأ مػف الػػد وؿ البشػري الإللحػػطيني  حػراليؿ بةصػاري  أو مػػف دونيػا  بليػػث وصػؿ عػػدد االلػةالؿ 

 الزالريف إلال نصؼ مليوف علال األ ؿ.
 بؿ الو وؼ أماـ أحباب ىذه ال طوة  ال بد مف الة ريػد علػال اللػؽ الإللحػطيني الطبيعػي والقػانوني فػي الةنقػؿ 

رة  وزيػارة أىلػو ومدنػو و ػراه  والمقدحػات الدينّيػأ والمعػالـ بلرّيأ دا ؿ أرضو مػف أقػؿ الحػيالأ والعمػؿ والةقػا
الةاري ّيأ  وا  امأ الصالت بيف م ةلؼ أقزاء الشعب الإللحطيني  وأف منه ىػذا اللػؽ انةيػاؾ صػارخ ةقػوـ بػو 
حػػلطات االلػػػةالؿ  يضػػػاؼ إلػػػال ملػػػات االنةيارػػػات الةػػػي مػػػف ضػػػمنيا عػػػدـ ةمرػػػيف أىػػػالي الضػػػإلأ  بمػػػا فييػػػا 
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مػػػف الةواصػػػؿ بػػػالرغـ مػػػف االةإلا ػػػات حػػػيلأ الصػػػيت المبرمػػػأ بػػػيف القػػػانبيف الإللحػػػطيني  القػػػدس  و طػػػاع غػػػزة
 وا حراليلي الةي ةنص علال ذلؾ.

مػػا مغػػزى ىػػذه ال طػػوة ا حػػراليلّيأ غيػػر المحػػبو أ بيػػذا اللقػػـ منػػذ  يػػاـ الحػػلطأ ولةػػال اآلف  ومػػا الػػذي يقػػؼ 
 وراءىا؟

و حػبب حياحػي أـ أمنػي أـ ا ةصػادي علػال طريقػأ ىؿ يمرف القوؿ إف ما أدى إلال إصػدار ىػذه الةصػاري  ىػ
 إما  أو أف ىناؾ عدة أحباب مةرابطأ وراء ىذه ال طوة  وىيت

ىو أمني  ألف اليدوء واالحةقرار الذي ةلقؽ  الؿ الحنوات األ يرة لـ يحبؽ لو مثيؿ منذ  أول ىذه األسباب
الةنحػػػيؽ األمنػػػي المحػػػةمر مػػػا بػػػيف  ولةػػػال اآلف  ويعػػػزز ىػػػذا اليػػػدوء 2833و ػػػوع االلػػػةالؿ ا حػػػراليلي عػػػاـ 

االلػةالؿ والحػػلطأ الإللحػػطينّيأ الػػذي لػـ يةػػ ثر بػػالرغـ مػػف و ػػؼ المإلاوضػات وةػػدىور العال ػػات بػػيف القػػانيبف  
 والةيدلأ ما بيف االلةالؿ وحلطأ األمر الوا ه في غزة.

ظيػػرت فػػي رفػػه  ىػػو ا ةصػػادي  رػػوف ىػػذه ال طػػوة ةػػةـ فػػي ظػػؿ مةاعػػب ا ةصػػادّيأ إحػػراليلّيأ ثــاني األســباب
الضرالب  والغالء  وااللةقاقات اال ةصادّيأ االقةماعّيأ  وةراقه معدالت النمو   صوًصا في ظؿ ة ثيرات 
دؽ طبػػوؿ اللػػرب مػػه إيػػراف. وال يقػػب الةقليػػؿ مػػف العامػػؿ اال ةصػػادي بلقػػأ أف اال ةصػػاد ا حػػراليلي أ ػػوى 

يد ب ف الحوؽ ا حراليلّيأ امةص مليار شيرؿ مػف بعشرات المرات مف اال ةصاد الإللحطيني  فيناؾ ةقديرات ةإل
 األمواؿ الإللحطينّيأ طواؿ شير رمضاف وعيد الإلطر.

إف إعالنات الشرر الةي نشرىا ملؿ "ماميال" لإلدارة المدنّيأ  صدارىا ىذه الةصاري   و ياـ "رنيوف الماللأ" 
يف الحػػابقيف ودفػػه حػػنأ مقػػدًما  ومػػا الشػػيير بحػػد نإلقػػات احػػةلقار الم ػػازف المة لػػؼ عػػف حػػدادىا طػػواؿ العػػام

شيدةو شواطئ يافا ووةؿ أبيب وغيرىما مف المدف واألحواؽ ا حراليلّيأ مػف غػزو قمػاعي فلحػطيني وزيػارات 
 مةرررة طواؿ الإلةرة المذرورة؛ ال يقعؿ مف الحيولأ بمراف الةقليؿ مف ة ثير العامؿ اال ةصادي.

طوة ا حراليلّيأ ىو الحبب الحياحػي  ويمرػف القػوؿ فػي ىػذا الصػددت واألرثر ةعقيًدا لةإلحير ال  السبب الثالث
إف إحراليؿ لريصأ علال أف ةظير أماـ العالـ ب نيا ةحم  بلرّيأ الةنقؿ وزيارة األمارف الدينّيأ وم ةلؼ مدف 
إحراليؿ  ألف ىذا يلحف مف صورةيا وحط وقود معالـ ضيؽ في العالـ مف حياحاةيا  وةريد أف ةنإلس لالػأ 

اللةقػػاف وا لبػػاط لػػدى المػػواطف الإللحػػطيني  شػػيأ مػػف انػػدالع انةإلاضػػأ ضػػد االلػػةالؿ  فػػي ظػػؿ ةيمػػيش ا
القضيأ الإللحطينيأ؛ بحبب االنشغاؿ العربي والدولي بػالمةغيرات العربيػأ وا  ليميػأ  وأزمػأ اليػورو  وانة ابػات 

عػػد أف بلػػغ عػػدد المحػػةوطيف فػػي الرلاحػػأ األميرريػػأ  والةمػػاؿ اللػػرب علػػال إيػػراف  وبعػػد فشػػؿ لػػؿ الػػدولةيف ب
ألػػؼ محػػةوطف  وا عػػالف عػػف مشػػاريه لبنػػاء عشػػرات اآلالؼ  310أرثػػر مػػف  2833األراضػػي الملةلػػأ عػػاـ 

مػػػف الولػػػػدات االحػػػػةيطانيأ  وبعػػػػد فقػػػػداف األفػػػػؽ الحياحػػػي  وةػػػػردي الوضػػػػه اال ةصػػػػادي  وزيػػػػادة الضػػػػغوط  
 واالعةداءات ا حراليليأ.

  إعادة الصالت المباشرة بيف المواطف وحػلطات االلػةالؿ  فػي ظػؿ عػودة إحراليؿ ةريد مف إصدار الةصاري
ألػػالـ اليمػػيف بإليػػاء إحػػراليؿ الراملػػأ  الػػذي بػػدا أف أوحػػاًطا ميمػػأ فيػػو  ػػد ة لػػت عنيػػا  شػػّيأ مػػف  يػػاـ دولػػأ 
حػػػراليؿ   والػػدة  وبعػػد ةصػػػاعد المقاومػػأ المحػػللأ  مػػػا ا ةضػػال اعةمػػػاد الإلصػػؿ والقػػدراف بػػػيف الإللحػػطينييف وا 

 صوًصا في ظؿ ةيديد الحلطأ بلؿ نإلحيا أو  طر انييارىا. 
ىنا يقب اللذر مف المبالغأ في ىذا األمر  فإحػراليؿ ةضػغط علػال الحػلطأ فػي قانػب وةحػاعدىا فػي قانػب 
آ ر  بدليؿ أنيا  دمت موعد دفه العوالد الإللحطينّيأ الشػير الماضػي  وعقػد اةإلػاؽ فلحػطيني إحػراليلي ييػدؼ 

 200آالؼ عامػؿ قديػد ةصػاري  للعمػؿ فييػا  يضػافوف إلػال  20ذه العوالػد  وأصػدرت لػػ إلال ةلحيف زيػادة ىػ
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ألػػؼ ةػػاقر ورقػػؿ أعمػػاؿ يلملػػوف ةصػػاري   21ألػػؼ عامػػؿ يعملػػوا فييػػا وفػػي المحػػةوطنات  ويضػػاؼ إلػػييـ 
ألػػػؼ مػػػواطف مػػػف غػػػزة يػػػد لوف إحػػػراليؿ حػػػنوًيا للعػػػالج والةقػػػارة وأمػػػور أ ػػػرى.  60د ػػػوؿ إلػػػال إحػػػراليؿ  و

 العمؿ ىذه ةعزز اال ةصاد الإللحطيني مف قيأ وةربطو باال ةصاد ا حراليلي مف قيأ أ رى. وةصاري 
فاليػدؼ لػػيس الػػة لص مػػف الحػػلطأ الةػػي ةشػػرؿ مصػػللأ إحػػراليلّيأ وةقعػػؿ االلػػةالؿ  مػػس نقػػوـ  بػػؿ إعػػادة 

اللػةالؿ  وةرػؼ صياغأ إحراليليأ محةمرة للحلطأ  لري ةرػوف دالًمػا حػلطأ لرػـ ذاةػي ملػدود وورػياًل أمني ػا ل
  فمػثاًل احػةعادت حػلطات 2833عػف العمػؿ مػف أقػؿ الحػيادة واالحػةقالؿ وا  امػأ دولػأ فلحػطينّيأ علػال لػدود 

االلػػةالؿ قػػزًءا ميًمػػا مػػف صػػالليات الحػػلطأ بعػػد إعػػادة الػػةالؿ األراضػػي ال اضػػعأ رلي ػػا لحػػيطرة الحػػلطأ  
لرافػأ االلةمػاالت   صوًصػا إذا  ػررت الحػلطأ محػاًرا  ونقلةيا إلال ا دارة المدنيأ الةابعأ لاللةالؿ؛ احػةعداًدا

 قديًدا يةضمف إعادة النظر بشرليا ووظالإليا والةزاماةيا.
ة حيًحػا علػال مػػا حػبؽ  الحػػلطأ لػالرة فػػي ةإلحػير ال طػػوة والحياحػات ا حػػراليلّيأ فػي الو ػػت اللاضػر  فينػػاؾ 

قػػػػراءات ضػػػػد الحػػػػلطأ وأ ػػػػرى لػػػػدعميا )ثػػػػواب وعقػػػػاب(  فيػػػػي ا % مػػػػف طلبػػػػات 80لةػػػػي  ػػػػدمت حياحػػػػات وا 
% الطلبات مباشرة إلال ا دارة المدنّيأ ا حراليلّيأ  وأعربت عف ةبػايف 20اللصوؿ علال الةصاري   فيما  دـ 

 في ةإلحير ال طوة  بيف مف  لؿ مف مغزاىا اال ةصادي وبالغ في أبعادىا الحياحيأ واألمنيأ.
ـ اال ةصػػػادي  وةقػػػديـ ال يػػارات ا حػػػراليليأ الةػػػي وظإلػػت اللرومػػػأ ا حػػػراليليأ الةصػػاري  لةرحػػػيخ فرػػػرة الحػػال

زالأ االلةالؿ وا  امأ الدولأ.  طرلةيا بدياًل عف اللؿ الحياحي وا 
حػراليؿ   إحراليؿ أعطت الإللحطيني الشاب الذي لـ يغػادر الضػإلأ طػواؿ لياةػو فرصػأ للمقارنػأ بػيف الحػلطأ وا 

 ومحةوى المعيشأ  واللياة  وقودة الحله  وال دمات.
ف الوضػػه الإللحػػطيني حػػليًما رػػاف يمرػػف ةوظيػػؼ الةصػػاري  لةعزيػػز الصػػالت مػػه شػػعبنا فػػي الػػدا ؿ  لػػو رػػا

 وةعزيز صمود القدس  وةطوير الةعاوف في رافأ المقاالت بيف  طاعات شعبنا الم ةلإلأ.
 ةصػادّيأ رما يمرف ةعزيز الثقافأ الوطنّيأ مف  الؿ ةوحيه احة داـ حالح المقاطعأ ا حراليلّيأ الحياحػّيأ واال

 واألراديمّيأ بشرؿ عملي وليس رمزي رما لصؿ لةال اآلف.
يمرف أف يزور المواطف الإللحطيني إحراليؿ ويلمؿ طعامو وشرابو معو  مثلما يعمؿ الحال  ا حراليلي لينما 
يػػػزور األردف  رمػػػا  رأنػػػا مػػػراًرا وةرػػػراًرا فػػػي وحػػػالؿ ا عػػػالـ األردنّيػػػأ. أو يمرػػػف أف يةعامػػػؿ مػػػه المؤححػػػات 

 الشررات واألحواؽ العربّيأ   صوًصا في القدس الملةلأ ويقاطه ا حراليليأ.و 
ويمرف مرا بأ األحعار في األراضي الإللحطينّيأ وملاحبأ المةالعبيف بيا  واالىةماـ بقودة الحله وال ػدمات  

وةقلػػؿ مػػػف  فػػإذا أردت أف ةقػػاطه البضػػػاله ا حػػراليلّيأ بإلعالّيػػأ عليػػػؾ أف ةلحػػف مػػػف قػػودة الحػػله الإللحػػػطينيّ 
 أثمانيا.

وبالمناحػػبأ  أيػػف اللملػػأ لمقاطعػػأ االحػػةثمار فػػي إحػػراليؿ والمحػػةوطنات  وأيػػف اللملػػأ الةػػي نظمةيػػا الحػػلطأ 
لمقاطعػػأ االحػػةيطاف عمػػاًل وةعػػاماًل وةقػػارًة؟  فعلػػال مػػا يبػػدو أنيػػا حػػلبت مػػف الةػػداوؿ دوف إعػػالف. فبضػػاله 

 وعدد العماؿ واالحةثمار فييا بازدياد!!المحةوطنات ال ةزاؿ ةغزو األحواؽ الإللحطينّيأ  
 88/8/8028، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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نمػات مةػػال  ومػػه مػػف   لػـ يعػػد الحػػؤاؿ األرثػر إللالػػًا فػػي )إحػراليؿ(  ىػػؿ أف ىنػػاؾ لربػًا أـ ال فػػي المنطقػػأ  وا 
وعلال أي قبيأ؟ ولذلؾ ةوقو األنظار بصورة مررزة نلو لقـ وريإليأ احةعداد القبيأ الدا ليػأ ليػذه اللػرب  

 علال اعةبار أنيا حةروف حالأ  ةاؿ لقيقيأ.
وليػػػذا الغػػػرض  أقػػػرى القػػػيش منػػػاورة لػػػرب أررانيػػػأ واحػػػعأ النطػػػاؽ  بمشػػػاررأ القيػػػادات المناطقيػػػأ الػػػثالثت 

لشػػرطأ العحػػرريأ  وقيػػات أ ػػرى بيػػدؼ االحػػةعداد لنقػػؿ فػػرؽ مػػف قنػػوب ووحػػط القبيػػأ الدا ليػػأ  الشػػرطأ  ا
الريػػاف إلػػال الشػػماؿ  ػػالؿ اللػػرب  و ػػد قػػاءت المنػػاورة بحػػبب ةعقّػػد الةيديػػد  وعػػدـ وقػػود ملػػاور طوليػػأ فػػي 
"إحراليؿ", و د أنش ت منظومأ ةعمؿ ما بوحعيا مف أقؿ  طأ النقؿ المحماة "شنياؼ"  ةندرج فييا مطالبيػا  

 لاري نقاط الضعؼ.وة
وةػػ ةي أىميػػأ المنػػاورة فػػي ضػػوء الةقػػديرات الحػػالدة بػػ ف حػػيناريوىات اللػػرب القادمػػأ ةةضػػمف مػػف بػػيف قملػػأ 
األمػور احػػةيداؼ البنػػال الةلةيػػأ عبػػر الصػػواريخ, ةػػدمير القحػور  وازدلػػاـ حػػير قػػراء رثافػػأ المػػرور  لػػوادث 

 الحير ولوادث احةثناليأ راحةيداؼ  ادة وزعماء.
ل طأ  الةي وافقت علييا ىيلأ األرراف العامأ بةوصيأ مػف شػعبأ الةرنولوقيػا واللوقحػةيرا, فحػةلّدد وبلحب ا

شػػػعبأ العمليػػػات حػػػّلـ األولويػػػات لقيػػػادة الإلػػػرؽ واأللويػػػأ  وحػػػيروف مررػػػز مصػػػللأ إدارة حػػػير الشػػػررأ القوميػػػأ 
لقطريػػػأ و ػػػوات للطر ػػػات ةلػػػت حػػػيطرة القػػػيش  ليػػػث حة ضػػػه لػػػو رةيبػػػأ شػػػرطأ عحػػػرريأ, شػػػرطأ المػػػرور ا

إضػػافيأ مػػف شػػرطأ "إحػػراليؿ", مصػػللأ الةصػػوير  وطػػالرة بػػدوف طيػػار  ةقػػوـ بمرا بػػأ واحػػعأ لمػػا يقػػري فػػي 
 المنطقأ.

و ػػد ا ةيػػرت ملػػػاور طوليػػأ أحاحػػػيأ فػػي "إحػػػراليؿ" حػػُةغَلؽ أمػػػاـ لررػػأ مرربػػػات القػػيش فػػػي الحػػاعات الةػػػي 
 للررأ الصياينأ في حاعات ملددة. حُةلدَّد بلحب ةقديرات الوضه  ووفقا لذلؾ حُة صَّص ملاور

وبناء علال نةالج المناورة, أمر  الد القبيأ الدا ليأ "أياؿ آيزنرػوت"  ػادة األلويػأ بةقػديـ المحػاعدة بػ ي وحػيلأ 
وبةػػدمير قحػػور, ةقاطعػػات أو احػػةيداؼ بنػػال ةلةيػػأ, لمواصػػلأ  يػػادة الػػدبابات ونػػا الت القنػػد المدّرعػػأ  ليػػث 

ليػػػأ علػػػال ةػػػدمير مإلةػػػرؽ طػػػرؽ أحاحػػػي قػػػدا  ورأينػػػا عمػػػال منظمػػػا قػػػدا للقيػػػادة مػػػه ةػػػدربت  يػػػادة القبيػػػأ الدا 
ةقييػػزات ميرانيرّيػػأ ىندحػػّيأ افةةلػػت ملػػورا فػػي غضػػوف عػػّدة حػػاعات  معةبػػرا أف  ػػرار  الػػد القبيػػأ الدا ليػػأ 

 انطال أ ميمأ  معةبرا أف القيش يحير في االةقاه الصلي   لرنو حيواقو صعوبات ومآزؽ.
زيػػأ الحػػالقيف لحػػقوط صػػواريخ  حػػُةوزَّع علػػييـ فػػي حػػاعأ الطػػوارئ  ػػوذات, حػػةرات وا يػػأ مػػف وفػػي إطػػار قيو 

االنإلقػػار  وحػػُةلإلر لإلػػرا فػػي الموا ػػؼ الم صصػػأ للشػػالنات وشػػالنات النقػػؿ  رمػػا ةقػػرر ربػػط رافػػأ  واعػػد 
 مررز النقؿ في "إحراليؿ" بمنظومأ الصافرات القطريأ رحالر المحةوطنات.

القبيأ الدا ليأ الصييونيأ وقود لالأ مف االرةإلػاع اللػاد الػذي حػقلةو مرارػز ةوزيػه  في ذات الحياؽ  أردت
صػػػييوني بطلػػػب للةػػػزود بيػػػا  مقابػػػؿ معػػػدؿ يػػػومي فػػػي الظػػػروؼ االعةياديػػػأ ال  300الرمامػػػات  ليػػػث ةقػػػدـ 

آالؼ مرالمػػأ ىاةإليػػأ عبػػرت عػػف  وفيػػا و شػػيةيا مػػف انػػدالع  8طلبػػًا  وةلقػػت مرارػػز الةوزيػػه  210يةقػػاوز 
 1اللػػرب  ممػػا أدى النييػػار عػػدد مػػف  طػػوط االةصػػاؿ الةػػي لػػـ ةلةمػػؿ الضػػغط المإلػػاقئ  رمػػا ةػػـ ةوزيػػه 

 ألؼ رمامأ أ رى. 800ألؼ رمامأ  وةلةإلظ الشرطأ في م ازنيا بػ 800مالييف و
فػػػي ذات الحػػػياؽ  فػػػإف القبيػػػأ الدا ليػػػأ غيػػػر قػػػاىزة للػػػرب مةو عػػػأ  نظػػػرًا لمػػػا يلضػػػره األعػػػداء مػػػف لػػػوؿ 

ألؼ صاروخ موقيػأ نلػو الػدا ؿ ةلوليػا إلػال أرثػر الػدوؿ ةيديػدًا فػي العػالـ   800يناؾ أرثر مف إحراليؿ  ف
ألػؼ  100لذلؾ مف الصعب القوؿ إنيا قاىزة  وما ينقصيا بشرؿ أحاحي ىو ةلصػيف ربػه الحػراف  فينػاؾ 
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المػػػدف منػػػزؿ لػػػيس فييػػػا غػػػرؼ ملصػػػنأ وال مالقػػػئ  وأغلػػػبيـ موقػػػودوف فػػػي األمػػػارف األرثػػػر ةيديػػػدًا  وحػػػط 
 القديمأ.

ثانيػػػأ للةوقػػػو نلػػػو  280ومػػػف الللظػػػأ الةػػػي حةحػػػمه فييػػػا صػػػافرة ا نػػػذار  حػػػيروف لػػػدى حػػػراف ةػػػؿ أبيػػػب 
ثانيػأ  وللرثيػريف مػنيـ لػف يرػوف لػدييـ مرػاف للةوقػو إليػو  وفػي  30المالقئ  أما حراف ليإلا فحيروف لػدييـ 

 عف ملق  في مراف آ ر.للظأ حقوط الصواريخ حيغادر مليوف ونصؼ ش ص بيوةيـ  وحيبلثوف 
فيمػػا ةلػػدثت أوحػػاط عحػػرريأ صػػييونيأ أف  يػػادة القبيػػأ الدا ليػػأ أقػػرت محػػلًا ميػػدانيًا لللرػػـ علػػال قاىزيػػأ 
مدينأ القدس للموا ؼ الطارلأ  فةبيف ليا أنيا ال ةمةلؾ ما يرإلي مف المالقئ العامػأ لللمايػأ مػف القنابػؿ فػي 

عػػاـ مػػف القنابػػؿ ةةررػػز وحػػط المدينػػأ وقنوبيػػا  رمػػا أف رافػػأ ملقػػ   800األليػػاء األرثػػر  ػػدمًا  ليػػث ىنػػاؾ 
المالقػػئ العامػػأ لللمايػػػأ مػػف القنابػػػؿ ال يػػةـ احػػػة داميا رالمعابػػد الييوديػػػأ والمرارػػز المقةمعيػػػأ لمنػػه إحػػػاءة 

 االحة داـ. 
 86/8/8028، فمسطين أون الين

 
 سيناء وبداية التحدي 64

 فايز رشيد
شػػػديدة “إف رلػػػيس وزراء لرومػػػأ العػػػدو الصػػػييوني نةنيػػػاىو بعػػػث رحػػػالأ عديػػػدة  فػػػ” إحػػػراليليأ“وفقػػػًا لمصػػػادر 

إلػػال القيػػادة المصػػريأ عبػػر ا دارة األمريريػػأ  يطالبيػػا فييػػا بحػػلب فػػوري للػػدبابات والمػػدرعات الةػػي ” الليقػػأ
أد ليػػا القػػيش المصػػري إلػػال شػػماؿ حػػيناء رقزء مػػف اللملػػأ العحػػرريأ المصػػريأ ضػػد  اليػػا ا رىػػاب . رمػػا 

ب ف ةةو ؼ مصر عف إد اؿ  وات قيش دوف ةنحيؽ محبؽ . ممػا حػبؽ  يمرػف االحػةنةاج ” حراليؿإ“طالبت 
وال لةػال مػه ” إحػراليؿ“أف إد اؿ القوات المصريأ دبابػات ومػدرعات مػؤ رًا إلػال حػيناء  لػـ يػةـ بالةنحػيؽ مػه 
د المصػػرييف فػػي معبػػر الواليػػات المةلػػدة  بػػدليؿ حػػرعأ ا د ػػاؿ  فمػػا رػػادت العمليػػأ ا رىابيػػأ ةػػةـ علػػال القنػػو 

د اؿ المعدات القةاليأ . قاء ذلؾ وحط إيلاءات لروميػأ  رف   لةال ةمت الةغييرات في القيش المصري  وا 
مصريأ بإمراف إ ضاع اةإلا يأ رامب ديإليد للةعديؿ  وةصري  لػوزير ا عػالـ المصػري  ػاؿ فيػو إف اللرومػأ 

اةإلا يأ رامب ديإليػد ومللقاةيػا موافقػأ الحػادات علػال إلدى مآحي ” . إحراليؿ“المصريأ لف ةقوـ بالةطبيه مه 
  لعدد ونوعيأ األحللأ المصػريأ الةػي يمرػف إد اليػا إلػال حػيناء  والمقةصػرة علػال أعػداد ”ا حراليلي“الةلديد 

 ليلأ مف القوات المحللأ  والشرطأ وب حللأ  إليإلأ فقط  ما ال يحم  لمصر بممارحأ أيػأ حػيادة فعليػأ علػال 
مةراميػأ األطػراؼ. وبالة ريػد  فػإف إد ػاؿ ىػذا الرػـ مػف الػدبابات والمػدرعات إلػال حػيناء رػاف صػلراء واحػعأ و 

  ”ا حػػراليلي“مقصػػودًا مػػف القيػػادة الحياحػػيأ المصػػريأ القديػػدة الةػػي ةشػػعر بالموضػػوعيأ و طػػ  ىػػذا الةلديػػد 
قعلػت مػف أىػدافيات ولذلؾ أرادت ممارحأ الحيادة الإلعليأ علػال أرض الوا ػه لماللقػأ ةقمعػات حػلإليأ محػللأ 

ضػػرب الموا ػػه المصػػريأ  رمػػا لصػػؿ فػػي حػػيناء مػػؤ رًا . و ػػد ةلػػدثت ةللػػيالت رثيػػرة عػػف ارةبػػاط الضػػربأ 
بة طػػيط مشػػةرؾ مػػه الموحػػاد  وىػػذا لػػيس محػػةبعدًا . ال طػػوة المصػػريأ وفقػػًا للقػػانوف الػػدولي ال ةشػػرؿ  ر ػػًا 

وات المصػػريأ فػػي حػػيناء  لػػيس موقيػػًا ضػػد لبنػػوده  فحػػلطأ دولػػأ ةريػػد ممارحػػأ اللمايػػأ ألراضػػييا ونشػػر القػػ
الرليس مرحي راف  د أعلف مرارًا في بدايأ ةحػلمو ميامػو الرلاحػيأ  أف مصػر حػةلافظ علػال رػؿ ” . إحراليؿ“

االةإلا يات الدوليأ الةي و عةيا  وأنيا ةريد الحالـ  بما يعنيو ذلػؾ مػف الةػزاـ باةإلا يػأ رامػب ديإليػد المو عػأ مػه 
 ”.إحراليؿ“
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يحت مدرعات ودبابػات ةػـ إد اليػا إلػال حػيناء  وميمػا بلػغ عػددىا  ةظػؿ ملػدودة )فيػي وفقػًا للعديػد القضيأ ل
نمػا  مف ال براء العحررييف ليحت رافيأ لشف لرب علال الريػاف الصػييوني وال لةػال فػي المحػةوى األدنػال(  وا 

بب الػػذي قعػػؿ الدولػػأ الربيػػرة ةقػػاه اللرػػـ القديػػد فػػي مصػػر  وىػػذا ىػػو الحػػ” ا حػػراليليأ“فػػي ةلػػؾ اللحاحػػيأ 
 الةإلا يأ رامب ديإليد.”  رو ًا  طرة“الصييونيأ ةةردد في شرؿ الرد المناحب علال ما ةراه 

طلبػػػت الةػػػد ؿ األمريرػػػي بعػػػد أف ” ا حػػػراليليأ“فػػػإف اللرومػػػأ ” معػػػاريؼ“مػػػف ناليػػػأ ثانيػػػأ  ووفقػػػًا لصػػػليإلأ 
يف . ونقلػػػت الصػػػليإلأ عػػػف مصػػػدر ةضػػػرر الةنحػػػيؽ األمنػػػي الوثيػػػؽ الػػػذي رػػػاف  المػػػًا مػػػف  بػػػؿ بػػػيف القػػػانب“
مشغولأ الباؿ رثيرًا بالدبابات المصريأ في شػمالي حػيناء  وةعػّد ” إحراليؿ“إف “رفيه المحةوى  ولو ” إحراليلي“

ذلؾ األمر يولي ويؤرد  أف الةنحيؽ العحػرري واألمنػي رػاف فػي ”. ذلؾ  ر ًا فظيعًا الةإلاؽ الحالـ مه مصر
ف ىػػػذا الةنحػػيؽ لػػػـ يعػػد  المػػػًا فػػي عيػػػد الػػػرليس أوقػػو إّبػػػاف لقبةػػي الرليحػػػيف الحػػا بقيفت الحػػػادات ومبػػارؾ  وا 

 مرحي.
إف رواد الةنحيؽ مػه الدولػأ الصػييونيأ ىػـ بضػعأ أحػماءت رلػيس الم ػابرات المصػريأ األحػبؽ الُمةػوفال عمػر 

لةيمػا حليماف  الذي زار ةػؿ أبيػب مػرات رثيػرة  ومػنيـ أيضػًا المشػير طنطػاوي والإلريػؽ عنػاف اللػذاف ةمػت إلا
 علال الةقاعد بعد ىقـو رف .

 ػاـ بيػا مرحػي فػي القػيش  فا ثنػاف رانػا ُيعػّداف مػف “وصػإلت ىػذه ال طػوة ب نيػا ثػورة ” ا حراليليأ“الصلافأ 
  ورػػػذلؾ بالنحػػػبأ إلػػػال العال ػػػات مػػػه ”ا حػػػراليليأ“ -الم لصػػػيف الةإلا يػػػأ رامػػػب ديإليػػػد  وللعال ػػػات المصػػػريأ 

لالةيما علال الةقاعد  يدلؿ علال أف لقبػأ ” اليليا حر “الواليات المةلدة . األحؼ   زالةيما مف منصبييما وا 
 ”.الالةنحيؽ“وعنوانيا ” إحراليؿ“قديدة بدأت في العال أ مه 

بالنحػػبأ إلػػال اةإلا يػػأ رامػػػب ديإليػػد  فلػػيس منةظػػػرًا أف يقػػوـ الػػرليس المصػػري بإلغاليػػػا  العةبػػارات رثيػػرة منيػػػا 
  والمديونيػأ الربيػرة ليػا  والإلحػاد  وثػراء الرثيػريف فػي العيػود الحػابقأ الةلدي اال ةصػادي الػذي ةواقيػو مصػر

علػػال لحػػاب أغلبيػػػأ الشػػعب المصػػػري مػػف الإلقػػػراء  والضػػغوط الةػػي ةمارحػػػيا الواليػػات المةلػػػدة علػػال مصػػػر 
محػػةغلًأ مػػا ةحػػميو المحػػاعدات األمريريػػأ ليػػا والبالغػػأ مليػػارًا ونصػػؼ المليػػار دوالر حػػنويًا  وغيرىػػا وغيرىػػا. 

زب اللريأ والعدالأ الذي انةمال إليو مرحػي )احػةقاؿ مػف اللػزب بعػد فػوزه بالرلاحػأ(  رػاف واضػلًا فػي ىػذه ل
النقطأ في المبالثات المةعددة الةي قرت بينو وبيف الواليات المةلدة في واشنطف والقػاىرة  وىػي فػي أنػو لػف 

فػي عيػد ” ا حػراليليأ“ -لعال ػات المصػريأ لرػف لػيس منةظػرًا أف ةعػود ا” . إحػراليؿ“يقوـ بإلغاء االةإلا يأ مه 
لةال في ظّليما نظرت إلال مصػر ” إحراليؿ“الرليس مرحي إلال ما رانت عليو في لقبةي الحادات ومبارؾ . 

وةزايػػد ةحػػلي  قيشػػيا باعةبارىػػا عػػدوًا  فريػػؼ بيػػا فػػي عيػػد مرحػػي؟ يبقػػال القػػوؿت إف مصػػر فػػي ىػػذه ال طػػوة 
يا بالرغـ مف ذلؾ  امت بإد ػاؿ  واةيػا إلػال حػيناء  األمػر الػذي يإلػة  بابػًا   لرن”ا حراليليأ“ةدرؾ ردود الإلعؿ 

 .للةلدي في العال أ مه الدولأ الصييونيأ
 88/8/8028، الخميج، الشارقة

 
 يخطئون في تشخيص ما يجري في العالم العربي "إسرائيل"الغرب و 65

 عاموس غلبوع
مػػد مرحػػي  لحػػيف طنطػػاوي والقيػػادة العحػػرريأ مػػر نلػػو احػػبوعيف منػػذ نّلػػال الػػرليس المصػػري االحػػالمي  مل

المصػػريأ. وىرػػذا انةيػػال عصػػر امةػػد عشػػرات الحػػنيف مػػف لرػػـ الن بػػأ العحػػرريأ فػػي مصػػر. فػػوقئ القميػػه 
ب طػوة مرحػػي  ولرػػف المإلاقػػ ة اللقيقيػػأ ىػػي بالػػذات الحػػيولأ الةػي نإلػػذ فييػػا ىػػذا القػػرار  وريػػؼ رفعػػت الن بػػأ 
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الإلرضيأ االحاس لرؿ " براء" مصر بعد فوز "اال واف المحلميف" في  العحرريأ أيدييا وىزمت. إذ ماذا رانت
انة ابات البرلمػاف المصػري والرلاحػأ؟ القػيش المصػري  ػوي  لػو مصػال  ا ةصػاديأ  وىػو حػيروف  ػوة ةػوازف 
لياؿ مرحي و"اال واف المحلميف"؛ وبانةظارنا صراع شديد بيف القيش وبػيف مرحػي؛ ويلةمػؿ أنػو فػي محػيرة 

لمػػا فػػي ةرريػػا  حػػيةغلب اللرػػـ المػػدني االحػػالمي علػػال القػػيش. وىػػا  ػػد ةبػػيف أف ال أحػػاس علػػال طويلػػأ  مث
 االطالؽ لرؿ ذلؾ. فإلي غضوف بضعأ احابيه وبقرة  لـ والدة  فرض مرحي إمرةو علال القيش.

فػػي نظػػرة الػػال الػػوراء يمرػػف القػػوؿ  اآلف  إف الإلرضػػيأ االحػػاس رانػػت مغلوطػػأ منػػذ البدايػػأ. بمعنػػال  لػػـ يرػػف 
القيش  ويا مف ناليأ دا ليأ وليس عنصر ةوازف لقيقيًا  بؿ راف نمرًا مف ورؽ. بةعبيػر آ ػر  فػي المقةمػه 
المصػػري و عػػت منػػذ زمػػف بعيػػد محػػيرة ضػػعؼ  الليػػا القػػيش وأصػػب  لديػػو ىبػػوط فػػي احػػةعداده للرإلػػاح فػػي 

حػيرة  ولرػف رثيػريف وطيبػيف حبيؿ مرانةو العليا. الن بأ في أفوؿ. مرحي و"اال واف المحلموف" فيموا ىػذه الم
 آ ريف لـ يقرأوا ال ريطأ  بما في ذلؾ احراليؿ  الواليات المةلدة  والغرب.

 –الحياحػيأ  –الثقافيػأ  –برأيي يوقد  يد أحاس  وال حيما في الغرب  في فيـ الحيا ات الدا ليأ االقةماعيػأ 
ربيػأ. يمرػف لألميػررييف أف يقولػوا ألػؼ مػرة اال ةصاديأ الةي ةقري في الدوؿ الةي ليحت قػزءًا مػف الثقافػأ الغ

إف لدييـ "عيونًا" علال رؿ ما يةلػرؾ او ال يةلػرؾ فػي عالمنػا  ولػدييـ "آذاف" ةحػمه رػؿ رفيػؼ فراشػأ  ولرػف 
ليس لدييـ أي  درة ةحم  ليـ بإليـ الحيا ات الدا ليأ. في قملأ معاىد البلث  واف رانوا يلاولوف ايقاد رؿ 

 يروف رؿ ما يقري ىو دومًا بالإلعؿ ال يعود الال "نموذج"  الـ. أنواع "النماذج"  يراد
عنػػدما ننظػػر الػػال الػػوراء  ةرػػوف الصػػورة مإلزعػػأت عنػػدما حػػقط الشػػاه الإلارحػػي فػػي نيايػػأ الحػػبعينيات  اعةقػػػد 

   ػاؿ 8008األميرريوف بانو ىا  د لاف عصر الديمقراطيأ؛ وعندما و عت اضطرابات فػي طيػراف فػي العػاـ 
بيقػػػيف إف نظػػػاـ آيػػػات اهلل بلػػػغ نيايػػػأ طريقػػػو؛ ووصػػػإلت وزيػػػرة ال ارقيػػػأ األميرريػػػأ  ىػػػيالري  القميػػػه عنػػػدنا

رلينةوف  األحد "باالصاللي"  وىرػذا رشػإلت عػف حػوء فيػـ مطلػؽ ةقػاه حػوريأ؛ ولػـ أعػد أةلػدث عػف أوللػؾ 
قػػدوى مػػف  عنػػدنا ممػػف اعةقػػدوا بػػاف نظػػاـ بشػػار االحػػد ىػػو رمػػز االحػػةقرار القػػذري. وعػػف "الربيػػه العربػػي" ال

 االحةطراد في اللديث.
لماذا يعد رؿ ىذا ميمًا؟ النو يوقد بيننا فرضيأ أحاحيأ صلبأ عف مصر مرحيت ىػذا الرقػؿ يلةػاج الػال اف 

مليػػوف فػػـ. يلةػػاج المػػاؿ الػػذي لػػيس لديػػو. وليػػذا فحػػيروف براغماةيػػًا  حػػيغير آراءه المةطرفػػأ   80يطعػػـ نلػػو 
لمةلػػدة والغػػرب  بمعنػػال أنػػو لػػف يمػػس باةإلػػاؽ الحػػالـ وبالة ريػػد لػػف وحػػيلافظ علػػال عال ػػأ طيبػػأ مػػه الواليػػات ا

 يلغيو. ىذا بالة ريد يمرف أف يروف صليلا  ولرنيا امرانيأ والدة فقط  يمرف أف ةةإلقر في وقوىنا قميعًا.
ةوقػػػد إمرانيػػػأ ا ػػػرى. مػػػثاًل  أف يحػػػة دـ مرحػػػي اةإلػػػاؽ الحػػػالـ مػػػه احػػػراليؿ بالػػػذات روحػػػيلأ البةػػػزاز الغػػػرب  

إلاؽ يةآرؿ أماـ ناظرينا؛ فيػؿ حػة ةار مصػر بشػرؿ عػاـ الةوقػو اآلحػيوي؟ وفػي حػياؽ آ ػرت اة ػاذ  ػرار واالة
ايراني "باالنرباب" علال إعداد حالح نووي ليس موضوع فيـ لحياؽ. ولرف ىنا أيضا ةعػالوا نصػّؿ بػاف يرػوف 

 األميرريوف يعرفوف لقًا عف ذلؾ في الو ت المناحب مثلما يعدوف.
 87/8/8028، "معاريف"
 88/8/8028، األيام، رام اهلل
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