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بعد تعرميـ إلطالؽ نار قرب السواحؿ  المتوسط بالبحر ةالج  فمسطيني مف سوري 022أنباء عف غرؽ  8
 الميبية
ال ػػػ   111، مسػػػاأل ا،حػػػد، مثػػػرع أكنثػػػر مػػػف واأكػػػد فنيػػػا ، أف 83/82/0283العربيػػػة نػػػت، دبػػػي، قالػػػت 

ئػػات مػػيهـ، و بحػػر مػػف لنبنػػا فػػي قػػرؽ سػػجنية ف ػػر ال ميػػة الماتػػنة، كايػػت  تػػـ الم ةفمسػػطنيي مػػف سػػورن
 .ثوب مالطا

كػاف عمػى م يهػا حػوالي  ي، مسػاأل ا،حػد، إف السػجنية، وال ػةوقالت م موعػة اليمػؿ مػف أ ػؿ فمسػطنيني سػورن
مئػػػة طجػػػؿ فمسػػػطنيي وسػػػوري،  يرتػػػت إلطػػػ ؽ يػػػار قػػػرب السػػػواحؿ المنبنػػػة ع ػػػب إبحارهػػػا مسػػػاأل ال مػػػنس 

 الماتي، نثـ قرقت بيد عدة ساعات.
يار عمنها، اسػ مرت السػجنية باإلبحػار ح ػى وثػمت إلػى ميط ػة مػا بػنف مالطػا والمبنػدوزا فػي وع ب إط ؽ ال

 يػػػوب إنطالنػػػا، وهيػػػاؾ  وقجػػػت محركا هػػػا عػػػف اليمػػػؿ بسػػػبب إثػػػاب ها بالرثػػػاص، وقرقػػػت بمػػػف عمنهػػػا مػػػف 
 عمى "فنسبوؾ". ةالمها رنف، بحسب ثجحة م موعة اليمؿ مف أ ؿ فمسطنيني سورن

فمسػطنينًا مو ػودنف ا ف فػي مالطػا، مشػنرة إلػى و ػود يػا نف  01يه  ـ إي اذ حوالي وذكرت م موعة اليمؿ أ
 آ رنف أنتا في إنطالنا.

لنػػؿ ال مػػنس  41وفػػي شػػهادة ،حػػد اليػػا نف الجمسػػطنيننف فػػي مالطػػا، قػػاؿ إف السػػجنية أبحػػرت حػػوالي السػػاعة 
 431ف مدنية زوارة ال ي  بيػد حػوالي ال ئًا فمسطنينًا وسورنًا، وذلؾ م 303الماتي، وكاف عمى م يها قرابة 

 كنموم را عف طرابمس.
وأتاؼ أف السجنية  يرتػت إلطػ ؽ يػار قػرب سػواحؿ لنبنػا، واسػ مرت المطػاردة ح ػى السػاعة الرابيػة ف ػر 

 ال مية بمغادرة السجنية لممناه اإلقمنمنة.
السػجنية بسػاعة، اق ػرب  مسػاأل ال مػنس، ع ػب إبحػار 44وحوؿ اله وـ عمػى السػجنية،  ػاب"ح "حػوالي السػاعة 

ميػا قػارب، وقػاؿ إيػه مػف  جػر السػواحؿ المنبنػة، ولػـ نكػف عمنػه عمػـ لنبنػا، ولػـ نكػف نر ػدي ركابػه زنػًا رسػمنًا، 
ورفض قبطاف السجنية اإلذعاف ،وامرهـ، ،يه لـ ن أكد أيهػـ مػف  جػر السػواحؿ، نثػـ قػاـ ذلػؾ ال ػارب بػ ط ؽ 

بشػكؿ مباشػر، ممػا  سػبب ب ثػابة بيػض الركػاب إثػابات قنػر  الرثاص في الهواأل والماأل نثـ عمػى ال ػارب
 قا مة".

وواثػػػػؿح "اسػػػػ مرت السػػػػجنية بػػػػنف  وقػػػػؼ ومسػػػػنر ح ػػػػى  يطمػػػػت المحركػػػػات بشػػػػكؿ كامػػػػؿ، وا ثػػػػؿ ال بطػػػػاف 
باإلنطالننف فأ برويػا أييػا فػي مالطػا، وبيػدها ا ثػميا بمالطػا وأ بريػاهـ أف وتػييا ثػيب. وقػاؿ اإلنطػالنوف 

دقن ة اي مبت السجنية رأسًا عمى ع ب وقػرؽ ال منػ"، فنمػا  11دقن ة، لكف بيد حوالي  11إيهـ سنثموف بيد 
 .دقن ة   رنبًا، وكاف الياس م يانثرنف في عرض البحر 11وثمت الطوافة المالطنة بيد 



 
 
 

 

 

           5ص                                    3228العدد:                 84/82/0283 اإلثنيف التاريخ:

مساأل  أكد سجنر فمسطنف لدى لنبنا الم وكؿ طه،، مف راـ اهلل، أف 84/82/0283القدس، القدس، و األ في 
عػػددا قمػػن  مػػف ال  ئػػنف الجمسػػطنيننف كػػايوا مػػف بػػنف تػػحانا المركػػب الػػذي قػػرؽ فػػي عػػرض أف ، حػػدا،نػػـو 

 .أناـالم وسط قبالة السواحؿ االنطالنة قبؿ  ا،بنضالبحر 
يػػداأل اسػػ غانثة لػػدى اق رابػػه مػػف  أطمػػؽقبطػػاف المركػػب  أف وقػػاؿ طػػه فػػي  ثػػرنحات ي مهػػا  مجزنػػوف فمسػػطنف،

السػورننف الػذنف فػروا مػف  ا،شػ األميظـ التحانا هـ مػف  أفدأ بالغرؽ، مؤكدا الي اذ المركب الذي ب الشاط 
 ب دهـ بسبب الحرب الدائرة هياؾ.

وقاؿح "المؤكد ح ى المحظة اف عددا قمن  ف ط مف ال  ئنف الجمسطنيننف قرقوا في هػذه الحادنثػة"، مشػنرا فػي 
 حدد هونا هـ.مف ركاب ال ارب دوف اف ن 431الوقت ذا ه الى ايه  ـ اي اذ 

 
 القومي المصري والعربي اإلسالمي لألمفىنية: غزة امتداد  2

 دد إسماعنؿ هينة رئنس الحكومة الجمسطنينة موقؼ حكوم ه بيدـ ال د ؿ في الشؤوف ا،مينة ،حد ح قزة
وال ،ي قطر عربي، وأيه لنس لهـ أي دور أميي أو عسكري في أي بمد عربي وفي الم دمة ميها  مهورنة 

 اليربنة. مثر
(ح "يحف ال 10|11وقاؿ هينة، في كممة له   ؿ   رنج دفية مف تباط وزارة الدا منة بغزة مساأل ا،حد )

ي ؼ عيد هذا الحد، بمييى أييا ال ي د ؿ بؿ وي وـ بحمانة حدوديا ال يوبنة وحمانة حدوديا م" أش ائيا م" 
لهذا ا،مف المثري واليربي اإلس مي؛ ما  مثر ،ف ا،مف ال ومي المثري واليربي نهميا ،ييا ام داد

 نترهـ نتريا وما نتريا نترهـ".
وأشاد هينة بدور وزارة الدا منة وعياثرها في حمانة الوطف والم  م" الجمسطنيي سواأل في الحروب ال ي 

كؿ  يرض لها قطاع قزة او الحثار، "و وفنر ا،مف لإليساف عمى هذه ا،رض و وفنر الطمأينية والسكنية ل
 مكويات الم  م" دوف  مننز ودوف  جاتؿ بنف الياس إال بالحؽ واليدؿ وال ايوف".

وأشار إلى أف يظرنة ا،مف المي مدة لدنهـ   وـ عمى نث ث ركائزح ا،ولى  وفنر ا،مف لموطف والمواطف 
عرته أو  وحمانة المواطف الجمسطنيي مف أي عدواف أو مف أي  رنمة أو أي اع داأل عمى يجسه أو ماله أو

 مم مكا ه أو م ومات ثموده.
وأتاؼح "إف الركنزة النثاينة هي حمانة الوطف والمواطف مف المح ؿ الثهنويي ومف أي عدواف هؤالأل 
الر اؿ الذنف نكويوف في م دمة الثجوؼ ندافيوف عف أبياأل شيبهـ ون ثدوف ،ي عدواف مف قبؿ قوات 

بأي عدواف عمى الشيب الجمسطنيي أف نياؿ مف كرام ه وح ه االح  ؿ".  وأكد هينة أيهـ لف نسمحوا أبدًا 
نمايه.  وا 

وقاؿح "يحف في م دمة الثجوؼ وأرواحيا  ر ص مف أ ؿ وطييا وشيبيا وكرامة شيبيا، ييـ يحف لسيا أمًيا 
في المكا ب ولسيا قنادات مف أ ؿ بياأل االم نازات، ولكييا أمف مف أ ؿ حمانة الوطف والمواطف وقنادات 

 مف أ ؿ إيساف عزنزًا عمى أرته". موت 
وأكد رئنس الحكومة في قزة أف الركنزة ا،مينة النثالنثة ال ي  ي مد عمنها يظرن هـ ا،مينة عدـ ال د ؿ في 

 شؤوف ا  رنف أو الدوؿ اليربنة، وحمانة ا،مف ال ومي المثري واليربي.
 14/10/2013المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
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 بتحقيؽ دولي في غرؽ الجئيف فمسطينييف وتعمف استعدادىا الستقباليـ تطالبغزة في حكومة ال 3
أكدت الحكومة الجمسطنينة م ابي ها بكؿ حزف لكارنثة قرؽ ووفاة مئات ال  ئنف الجمسطنيننف في ح قزة

سجني نف، إحداها قرقت بنف السواحؿ المنبنة وسواحؿ مالطا، والنثاينة قبؿ نومنف في حادنثة مشابهة قرؽ 
 ال ئا فمسطنينا قبالة سواحؿ اإلسكيدرنة. 11قرابة    لها

، أف قرؽ السجني نف ندلؿ عمى مدى  -في بناف ثدر عيها  ي نبا عمى كارنثة الغرؽ  -وأوتحت الحكومة 
ثيوبة ا،وتاع ال ي نينشها ال  ئوف الجمسطنينوف في كؿ ب اع ا،رض و اثة في الش ن ة "سورنا" 

الجمسطنينوف في م نما ها نومنا إلى ال  ؿ وال ثؼ واالع  اؿ وال يذنب  ال رنحة، حنث ن يرض ال  ئوف
 وال شرند والمياياة الم واثمة ب   وقؼ.

وفي ذات السناؽ  ددت الحكومة الجمسطنينة شيورها ببالغ ا،سى والحزف عمى قرؽ ال  ئنف الجمسطنيننف 
عمى المركب البحري الذي كاف ن ؿ ال  ئنف  ووفاة المئات ميهـ، مبدنة ايزعا ها مما ذكر عف إط ؽ اليار

الجمسطنيننف مف قبؿ  جر السواحؿ، وكذلؾ اع ذار بيض ال وات البحرنة ال ابية لدوؿ عربنة وقربنة عف 
 إي اذ المج ودنف الجمسطنيننف ،سباب قالت أيها لو س نة!

والرؤساأل وال ادة اليرب إلى  ودعت الحكومة  امية الدوؿ اليربنة وميظمة المؤ مر اإلس مي وكؿ الزعماأل
 حمؿ مسؤولن هـ ال ارن نة   اه الشيب الجمسطنيي، والوقوؼ إلى  ايب ال  ئنف الجمسطنيننف ومساعد هـ 

 في   اوز أزما هـ الم  النة.
وطالبت الحكومة ب شكنؿ ل ية  ح نؽ دولنة في قرؽ ووفاة مئات ال  ئنف الجمسطنيننف في ها نف الحادنث نف 

 ف، وقنرها مف الحوادث ال ي وقيت وراح تحن ها اليشرات مف أبياأل الشيب الجمسطنيي.ا،لنم ن
وشددت عمى ترورة كسر الحثار عف قطاع قزة بما في ذلؾ كسر الحثار البحري عيها وذلؾ الس  باؿ 
 أي ال   فمسطنيي تاقت به الحناة في أي ب ية مف اليالـ لكي  كوف قزة حتيا دافئا لهـ أنيما ووق ما

أعواـ  7شاألوا، الف ة إلى أف الحثار الظالـ نحوؿ دوف وثوؿ أبياأل شيبيا إلى قزة المحاثرة ميذ قرابة 
 م واثمة.

وأكدت الحكومة الجمسطنينة اس يدادها ال اـ الس  باؿ ال  ئنف الجمسطنيننف الذنف تاقت عمنهـ ا،رض بما 
ة عمى كامؿ االس يداد ل حمؿ يج ات حنا هـ رحبت، مرحبة بهـ في وطيهـ وبنف أهمهـ في قطاع قزة ومشدد

 و وفنر لهـ الحناة الكرنمة.
 14/10/2013وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالـ، 

 
 فصائؿ منظمة التحرير تؤكد دعميا لجيود المؤسسة األمنية في تعزيز األمف والنظاـ :محافظة جنيف 4

دعمهـ لم هود ال ي  بذلها المؤسسة   ينفح أكد ممنثمو فثائؿ ميظمة ال حرنر في محافظة  ينف، أمس،
ا،مينة في سبنؿ  يزنز ا،مف واليظاـ الياـ وم ح ة ال ار نف عمى ال ايوف، وذلؾ   ؿ ل األ ع دوه م" 

 ممنثمي وسائؿ اإلع ـ، في م ر حركة ف ح بالمدنية.
ئؿ ميظمة و حدث في الم األ، أمنف سر حركة ف ح في اإلقمنـ، عطا أبو ارمنمة، والم حدث باسـ فثا

ال حرنر، عمي زكارية، والياطؽ اإلع مي لحركة ف ح في اإلقمنـ، ميثور السيدي، وأمنف سر  بهة اليتاؿ 
 الشيبي، مهيد ق لوة.
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و األ في بناف ثدر عف الم األ، "إييا يدعـ المؤسسة ا،مينة ال ي   ـو ب وفنر ا،مف وا،ماف ومحاربة 
ميي االع نادي المس مر بحؽ الذنف نسيوف إلى ترب اليسنج ال ار نف عف ال ايوف، مف   ؿ عممها ا،

 اال  ماعي والسمـ ا،همي في  ينف".
وأشاد الم حدنثوف، بال هد المبذوؿ مف قبؿ المؤسسة ا،مينة في سبنؿ  طبنؽ ال ايوف وفرض ا،مف واليظاـ 

الجمسطنيي إلى مرب" الياـ، في وقت حذروا فنه مف م اطر محاوالت االح  ؿ الرامنة إلى  ر الشارع 
 الجوتى وااليج ت.

ونثميوا مساعي ال نادة السناسنة الهادفة إلى  ح نؽ ال يمنة الشاممة في الوطف بما فنه  ينف ال ي أكدوا 
 اع ماد اق ثادها بالدر ة ا،ولى عمى الوافدنف إلنها مف دا ؿ ال ط ا، تر.

ع ـ ال ي قالوا، إيها  حاوؿ  ثونر ا،مور في وعبروا عف اس ه ايهـ لأليباأل ال ي  بنثها بيض وسائؿ اإل
 ينف عمى أيها حممة أمينة  س هدؼ يشطاأل في ال يظنمات السناسنة، مي برنف، أف ما   وـ به المؤسسة 
ا،مينة، بمنثابة يشاط أميي اع نادي  اثة عمى إنثر ما شهد ه المدنية مف أحداث مؤسجة أع بت اس شهاد 

 م نـ  ينف.الشهند إس ـ الطوباسي، مف 
ولج وا إلى أف االع  االت ال ي يجذ ها المؤسسة ا،مينة، اس هدفت ا،ش اص الم همنف ب نثارة الجوتى 

 واإل  ؿ باليظاـ الياـ، ولنست لها أنة  مجنة سناسنة.
 14/10/2013األياـ، راـ اهلل، 

 
 : أمف السمطة يالحؽ المقاومة ويترؾ العمالء في مخيـ جنيففتحنائب عف  5

أشار عتو الم مس ال شرنيي الجمسطنيي،  ماؿ حونؿ، إلى أف الحممة ا،مينة ال ي  شيها أ هزة ح  ينف
السمطة في م نـ  ينف شماؿ التجة الغربنة المح مة،  م ي" عف م ح ة اليم أل والم ياوينف م" االح  ؿ 

 اإلسرائنمي و  يؿ ميهـ "أش اثًا ذوي يجوذ"، وفؽ  ثرنحا ه.
ركة "ف ح" في  ثرنحات ثحجنة يشرها عمى ثجح ه الش ثنة في موق" ال واثؿ ويدد اليائب عف ح

(، بما ن ري في م نـ  ينف مف اع  االت م واثمة لمم اومنف 10|11اال  ماعي "فنسبوؾ"، النـو ا،حد )
 الجمسطنيننف، ميبرًا عف حالة اس ناأل عامة مما نحدث في الم نـ.

"مرحمة  طرة، ُنحاسب فنها الشرنؼ ون رؾ ال ائف نسرح  ورأى حونؿ أف الوت" الجمسطنيي وثؿ إلى
 ونمرح دوف ع اب وال حساب".

 14/10/2013قدس برس، 
 

 : انمماـ عشرة آالؼ عامؿ إل  صفوؼ البطالة بعد توقؼ قطاع اإلنشاءاتغزةوزارة العمؿ في  6
لميطمنف عف اليمؿ اعميت الحكومة الجمسطنينة في قزة اف عشرة آالؼ عامؿ فمسطنيي ايتموا الى اقزةح 

 بيد  وقؼ اد اؿ مواد البياأل الى ال طاع عف طرنؽ االيجاؽ االرتنة م" مثر.
وقاؿ يبنؿ المبحوح مدنر الي قات اليامة واإلع ـ بوزارة اليمؿ بغزة   ؿ ل األ م" مسؤوؿ يظمه مك ب 

 10ألات وثؿ الى ( اف عدد الميطمنف عف اليمؿ في قطاع اإليشا10|11االع ـ الحكومي بغزة االحد )
ثناد فنما بمغت  0000% مف عماؿ الثند البحري البالغ عددهـ 00أالؼ عامؿ، باإلتافة الى  وقؼ 
 % بسبب اي طاع الوقود.00يسبة الي ز في قطاع المواث ت 

 14/10/2013قدس برس، 
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 عف اكتشاؼ نفؽ جنوب غزة محاولة لتبرير الحصار "إسرائيؿ" إعالفحماس:  7
اع برت حركة "حماس"، ا،حد، اإلع ف اإلسرائنمي عف اك شاؼ يجػؽ نػؤدي الػى ا،راتػي  يحقزة ػ نو بي أ

اإلسرائنمنة  يوب قطػاع قػزة، محاولػة ل برنػر الحثػار واليػدواف، فنمػا قمػؿ الػذراع المسػممح لمحركػة مػف أهمنػة 
 الموتوع.

س إي رياشػوياؿ" يسػ ة وقاؿ الياطؽ باسـ "حماس"، سامي أبو زهػري، فػي  ثػرنح م  تػب  م ػت "نويان ػد بػر 
 ميه، إف "إع ف االح  ؿ عف كشؼ يجؽ لمم اومة  يوب قطاع قزة  األ ل برنر الحثار واليدواف".

بػدوره، قػاؿ اليػػاطؽ باسػـ "ك ائػب ال سػػاـ" الػذراع المسػػمح لحركػة "حمػاس"، أبػػو عبنػدة فػي  غرنػػدة عمػى حسػػابه 
ؿ الم اومة أكنثر أهمنة بكنثنػر مػف ا،يجػاؽ المحجػورة بموق" " ون ر"، إف "اإلرادة المحجورة في ع وؿ وقموب ر ا

 وأتاؼ أف "ا،ولى  ثي" ا الؼ مف النثاينة"، في إشارة إلى إمكاينة حجر المزند مف ا،يجاؽ. في الطنف".
 84/82/0283الحياة، لندف، 

 
 ىآرتس: تكمفة نفؽ غزة ال تستطيعيا سوى حماس 8

سػاأل ا،حػد عػف  بػراأل عسػكرننف إسػرائنمننف أف  كمجػة اليجػؽ ي مت ثحنجة "هآر س" اليبرنػة مح ال دس المح مة
المم ػػد مػػف قػػزة إلػػى دا ػػؿ الكنػػاف اإلسػػرائنمي والػػذي  ػػـ اإلعػػ ف عػػف اك شػػافه ثػػباح النػػوـ كمػػؼ عشػػرات 

 م ننف الدوالرات، وهو مبمغ ال نس طنيه سوى  يظنـ واحد، هو حركة حماس.
  رنػرا عمػى موقيهػا اإللك رويػي  ]أٍمػس  مسػاأل النػوـ و حت عيواف "س ح حماس االس را ن ي، يشرت هآر س

 حوؿ اليجؽ، عادة أف مشروع اليجؽ نيد مف أت ـ المشارن" اليسكرنة   ؿ السيوات ا، نرة.
ووف ا لمثحنجة، ف ف هذه اليجؽ نيد باليسبة لحماس "عممنة عمى الرؼ" وهو بمنثابة  هد بيند ا،مػد نػراد ميػه 

  وقنت المياسب الذي   رره قنادة الحركة في ال طاع.أف نح ؽ ي ائج عسكرنة في ال
وقالتح "كاف مف الممكف أف نسػ  دـ هػذا اليجػؽ فػي عممنػات ق ػؿ وح ػى عممنػات  طػؼ  مػيح حمػاس ال ػدرة 

 عمى فرض شروطها عمى إسرائنؿ".
ط ػة ويوهت الثحنجة إلػى أف يج ػا مشػابها  ػـ اك شػافه قبػؿ عممنػة ح ػارة السػ نؿ فػي ال طػاع وفػي يجػس المي

أنًتا، بيد أف أدى ايج ار هائؿ في ا،رض إلى  هاوي  نب عسكري في الهواأل، "ولحسف الحظ لـ نكف فنه 
 احد مف ال يود".

وأشػارت "هػػآر س" إلػػى أف أهػػداؼ ا،يجػػاؽ الم يػػانثرة عمػػى الحػػدود المثػػرنة م  مجػػة  مامػػا عػػف أهػػداؼ ا،يجػػاؽ 
 الم  ه ثوب "إسرائنؿ".

اؽ س كوف عمى المحؾ أنثياأل أي  ثيند عسكري، فمو بػدأت الموا هػة وبحػوزة وأوتحت أف "فاعمنة هكذا أيج
 حماس اليدند مف المواطينف وال يود اإلسرائنمننف فمف الواتح أف ي ن  ها س كوف م  مجة  ماما".

 83/7/0283، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 
 

 تخبط ومياع البوصمة نفت ما ورد مف اتيامات وتيجـ عم  مشعؿ: فتح تعيش حالة حماس 9
ا هامػات لػرئنس المك ػػب  يجػت حركػة حمػاس مػا ورد عمػى لسػاف الم حػدمث باسػـ حركػة فػ ح أحمػد عسمػاؼ مػف

 السناسي لحركة حماس  الد مشيؿ.
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(ح" إفَّ  مػػؾ اال هامػػات ال أسػػاس لهػػا مػػف 43/41) ]أمػػس  وقالػػت حمػػاس فػػي  ثػػرنح ثػػحجي مسػػاأل ا،حػػد
يَّما هػي محػُض  فه دلمػت عمػى الثمحة والواق"، وا  ػفه يسػ ها وفبركهػا ويشػرها، وا  أوهػاـ ال  و ػد إالم فػي أحػ ـ من

شػػيأل فهػػي  ػػدؿم عمػػى حالػػة مػػف ال  ػػبمط وتػػناع البوثػػمة ال ػػي نينشػػها أثػػحاُبها بيػػد فشػػؿ مػػراهي هـ عمػػى 
 المجاوتات اليبنثنة و نار ال سونة، و يبمر عف مس وى ال ديي والسوقنَّة في ال يامؿ م" ال ثـ السناسي".

مػػا وفيػػدت الحركػػة مػػا يشػػر ه بيػػض وسػػائؿ اإلعػػ ـ مػػف   ػػارنر ممجَّ ػػة عػػف طمػػب الحركػػة إقامػػة رئػػنس أو ك
أعتػػػاأل المك ػػػب السناسػػػي فػػػي مثػػػر أو سػػػورنا أو قنرهػػػا، مشػػػنرًة إلػػػى أف كػػػؿ هػػػذه ال  ػػػارنر الكاذبػػػة هػػػدفها 

 ال شونش عمى الحركة ومواقجها.
راأل الحم ت الُمغرتة تد حركة حماس والم اومة ودعت حماس اإل وة في حركة ف ح إلى عدـ االيسناؽ و 
 وال نادات الجمسطنينة  دمًة ، يدات االح  ؿ الثهنويي.

كما ودع هـ إلى  يجنذ اس ح اقات  وحنػد الثػؼ الػوطيي والكػؼ عػف ال يسػنؽ ا،ميػي مػ" االحػ  ؿ وال وقػؼ 
شػػػػيبيا وحمانػػػػة ا،رض عػػػػف مسػػػػنرة المجاوتػػػػات اليبنثنػػػػة ال ػػػػي نثبػػػػت فشػػػػمها وع مهػػػػا فػػػػي  ح نػػػػؽ  طميػػػػات 

 والم دسات.
 83/82/0283، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
 ةة: حماس ال تتدخؿ في شؤوف أي  دولعف نية مشعؿ مغادرة الدوح أنباءنفي ي البردويؿ 82

حركة حمػاس يجػت النػـو مف قزة، أف  )نو بي اي(، عف وكالة 84/82/0283القدس العربي، لندف، ذكرت 
ول ها بيػػض وسػػائؿ اإلعػػ ـ عػػف ينػػة رئػػنس مك بهػػا السناسػػي  الػػد مشػػيؿ، مغػػادرة ، أيبػػاأل  ػػدا]أمػػس  ا،حػػد

 الياثمة ال طرنة الدوحة.
مػػا أنثنػر عبػر اإلعػ ـ عػػف ي ػؿ مشػيؿ م ػػر إقام ػه مػف الدوحػػة ”وقػاؿ ال نػادي فػي حمػػاس، ثػ ح البردونػؿ، 

 مػػه أو  و هػػه لدولػػة مشػػيؿ بػػاؽ فػػي الدوحػػة، وقػػرار ي“البردونػػؿ  وقػػاؿ ”.لياثػػمة أو دوؿ أ ػػرى قنػػر ثػػحنح
 ”.أ رى له اع بارات و حركات دا منة   يمؽ بالحركة

وكاف مشيؿ زار أي رة فنما مف الم رر أف نزور   ؿ ا،ناـ الم بمػة طهػراف بيػد ايجػراج الي قػة بػنف ال ػايبنف 
 انثر  أزمها عمى  مجنة ا،زمة السورنة.
 ولػة لػبيض الػدوؿ وميهػا إنػراف لوتػ" الي ػاط عمػى  ػأ ي فػي إطػار “وقاؿ البردونؿ إف زنارة مشػيؿ المر  بػة 

 ”.الحروؼ في ما ن يمؽ بما   يرض له ال دس مف م اطر
فػػي  ثػػرنحات  اثػػة لػػػ "قػػدس أكػػد البردونػػؿ ، مػػف قػػزة، أف 83/82/0283قػػدس بػػرس،  وأتػػافت وكالػػة

ع قا هػا برس" أف "حمػاس"  شػكؿ  ػط الػدفاع ا،وؿ عػف كرامػة وشػرؼ ا،مػة، وقػاؿح "حركػة "حمػاس"  ػدنر 
السناسػػنة مػػ" الػػدوؿ اليربنػػة بشػػكؿ  نػػد، وهػػي ال   ػػد ؿ فػػي الشػػؤوف الدا منػػة ،ي دولػػة، وهػػي  ركػػز عمػػى 
ال واسػػـ المشػػ ركة مػػف حنػػث أف ا،مػػة   يػػرض له مػػة ثػػهنوينة شرسػػة، وأف الم اومػػة و"حمػػاس"  شػػكؿ  ػػط 

لػػة ال نشػػكؿ عبئػػا عمػػى  مػػؾ الػػدفاع ا،وؿ عػػف كرامػػة وشػػرؼ ا،مػػة، وبال ػػالي فػػ ف و ػػود "حمػػاس" فػػي أنػػة دو 
نراف   طور". يما شرؼ لها. وع قا يا م" حمجائيا وفي م دم هـ قطر وا   الدولة وا 

وأشار البردونؿ إلى أف ع قػات "حمػاس" هػدفها  دمػة ال تػنة الجمسػطنينة  حدنػدا، وقػاؿح "حمػاس" لػـ   يػود 
 "...ولنس في سناس ها أف  د ؿ في محاور

سػػناؽ بيػػض اإلع منػػنف والسناسػػننف الجمسػػطنيننف واليػػرب عمػػى المشػػاركة فػػي وأعػػرب البردونػػؿ عػػف أسػػجه الي
الحممػػة الثػػهنوينة تػػد "حمػػاس"، وقػػاؿح مػػا نػػدعو ل سػػ غراب ح ن ػػة أف بيػػض اليػػاط نف باسػػـ حركػػة "فػػ ح" 
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وبيض وسائؿ إع مهـ نيمموف بشكؿ اي هازي ونحاولوف االثطناد في المػاأل اليكػر، واإلنحػاأل بػأف ع قػات 
بػػبيض الػػدوؿ اليربنػػة واإلسػػ منة قنػػر  نػػدة، وهػػي عبػػارة عػػف أوهػػاـ لػػدى هػػؤالأل الػػذنف ال نجهمػػوف "حمػػاس" 

 حركة "حماس" وال بياألها ال يظنمي وع قا ها ال ونة م" م  مؼ الدوؿ اليربنة واإلس منة"، عمى حد  يبنره.  
 

 اتالستراتيجية فمسطينية شاممة بدياًل عف التسوية والمفاوم دعوت"الشعبية"  88
دعػػا عتػػو الم يػػة المركزنػػة لم بهػػة الشػػيبنة ل حرنػػر فمسػػطنف رائػػد حسػػينف إلػػى تػػرورة ح راـ اهلل )فمسػػطنف(

 البحث بشكؿ  دي عف البدائؿ الح ن نة ليممنة ال سونة والمجاوتات، ال ي وثجها بأيها "كارنثنة".
ي  ح هػػا  منػ" ال ػػوى وأشػار حسػينف إلػػى أف ذلػؾ نكػػوف عبػر "ثػوغ اسػػ را ن نة وطينػة كجاحنػػة شػاممة نيتػو 

والجثػػػائؿ الجمسػػػػطنينة،  سػػػػ طن" مػػػػف   لهػػػػا إدارة الثػػػػراع مػػػ" االحػػػػ  ؿ، و ينػػػػد ال تػػػػنة الجمسػػػػطنينة إلػػػػى 
المؤسسػػات الدولنػػة مػػف أ ػػؿ ال يجنػػذ السػػرن" ل ػػرارات الشػػرعنة الدولنػػة، والػػذهاب إلػػى محػػاكـ ال يانػػات الدولنػػة 

ع عتػونة دولػة فمسػطنف فنهػا مػف أ ػؿ محاكمػة االحػػ  ؿ واالسػ جادة مػف االي ثػار فػي ا،مػـ الم حػدة واي ػزا
 وقاد ه عمى  رائمه بحؽ الشيب الجمسطنيي".

وحوؿ أداأل ال ياح اليسكري لم بهة الشيبنة في السيوات ا، نرة والذي شهد  را يًا ممحوظًا، أكد حسينف أف 
منػػػ" فثػػػائؿ الم اومػػػة هػػػذا الموتػػػوع ال نيطبػػػؽ عمػػػى ال بهػػػة الشػػػيبنة وذراعهػػػا اليسػػػكري ف ػػػط، بػػػؿ عمػػػى  

 الجمسطنينة.
 83/82/0283قدس برس، 

 
 اقتراحًا لبنانيًا بتجميد قرار فصؿ المينو تدرس قيادة فتح": بيروت"األخبار،  80

 درس قنادة حركة ف ح اق راحػًا لبياينػًا ب  منػد قػرار فثػؿ اليمنػد محمػود عنسػى )المنيػو( موق ػًا ووتػيه  حػت 
داأله ال يظنمػػي وننثبػػت براأل ػه مػػف  همػػة االر بػاط بال نػػادي المطػػرود مػػف نحسمػػف أ»اال  بػار لمػػدة شػػهرنف لكػي 

لكػػف الحركػػة   رنمػػث فػػي  بيمػػي االق ػراح بيػػد فشػػؿ   ربػػة ال  منػػد ا،ولػػى ال ػػي ميحهػػا «. الحركػة محمػػد دحػػ ف
قبػػؿ أشػػهر. وكػػاف قػػرار الجثػػؿ الثػػادر عػػف مك ػػب الػػرئنس محمػػود عبػػاس قػػد وثػػؿ إلػػى لبيػػاف نػػـو ال ميػػة 

ؿ  بمنػػغ الجائػػت، ل ال ػػرار  مهػػؿ فػػي « المنيػػو»كػػف قائػػد  هػػاز ا،مػػف الػػوطيي المػػواأل ثػػبحي أبػػو عػػرب الم ػػوم
  سمنمه إفساحًا في الم اؿ أماـ الوساطات.

 84/82/0283، االخبار، بيروت
 

 سع  لتيدئة االوماع في عيف الحموة نالجيش لمخيمات لبناف غير مطروح و  دخوؿ: فتح 83
امػس ’ ال دس اليربػي’ك ور  ماؿ محنسف عتو الم ية المركزنة لحركة ف ح لػكد الدح أولند عوض –راـ اهلل 

االحد باف د وؿ ال ػنش المبيػايي لم نمػات ال  ئػنف الجمسػطنيننف فػي لبيػاف لحجػظ االمػف قنػر مطػروح عمػى 
 .طاولة البحث ما بنف ال ناد نف الجمسطنينة والمبياينة، واف حجظ االمف دا ؿ الم نمات مسؤولنة فمسطنينة

اليسكرنة فػي ’ ال سطؿ‘وفنما نشهد م نـ عنف الحموة ل  ئنف بمبياف حالة مف ال و ر  راأل رفض قائد قوات 
قػػػرار فثػػػمه مػػػف الحركػػػة الػػػذي ا  ذ ػػػه الم يػػػة ’ المنيػػػو‘محمػػػود عبػػػد الحمنػػػد عنسػػػى المم ػػػب بػػػػ ’ فػػػ ح‘حركػػػة 

اوتػػح محنسػػف الػػذي ن ػػولى مهمػػة المركزنػػة لمحركػػة فػػي ا  ماعهػػا اال نػػر بػػراـ اهلل، ورفتػػه مغػػادرة مك بػػه، 
 االشراؼ عمى  يظنـ ف ح في لبياف، باف د وؿ ال نش المبيايي لمم نمات قنر مطروح.

عيػػدما نكػػوف عيػػد ال ػػنش المبيػػايي وتػػينة  سػػمح لػػه بالسػػنطرة ‘، ’ال ػػدس اليربػػي’واتػػاؼ محنسػػف قػػائ  لػػػ
لنس ميارتا  -محمود عباس -ئنساالمينة عمى كؿ ساحة لبياف بما فنها الم نمات، ا ثور باف موقؼ الر 
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لذلؾ، واال وة المبياينوف ن ولوف حالنا باف الوت" االميي ن طمب اس   ال دا ؿ الم نمات وحمانة فمسػطنينة 
 ’.اماـ و ود ا  اهات اس منة عدندة وم  مجة واحزاب مسمحة

مسػؤولنة االمينػة دا ػؿ واشار محنسف الى اف الوت" في لبياف مػا زاؿ ن  تػي مواثػمة الجمسػطنيننف  ػولي ال
م نمات ال  ئنف، ميوها الى ايه لـ ن ـ الوثوؿ لممرحمة ال ي ن ػولى فنهػا ال ػنش واال هػزة االمينػة المبياينػة 

لـ يثؿ لهذه المرحمة ، ولكف يحف في يهانػة االمػر ‘مسؤولنة االمف دا ؿ م نمات ال  ئنف، وقاؿ محنسف 
 ’.نةي ت" لم ايوف المبيايي في الساحة المبياي

 84/82/0283القدس العربي، لندف، 
 

 و بغير ورقةأال بورقة ي مف فتح حد فصمألف يستطيع المينو:  84
وتػػػحت مثػػادر فمسػػػطنينة دا ػػػؿ م ػػػنـ عػػنف الحمػػػوة بػػػاف حالػػة مػػػف ال ػػػو ر  سػػػود ح أولنػػد عػػػوض –راـ اهلل 

 نػػػد عنسػػػى محمػػػود عبػػػد الحم’ فػػػ ح‘اليسػػػكرنة فػػػي حركػػػة ’ ال سػػػطؿ‘الم ػػػنـ  ػػػراأل رفػػػض رفػػػض قائػػػد قػػػوات 
قرار الم يػة المركزنػة لحركػة فػ ح بجثػمه مػف الحركػة و  رنػده مػف ر بػه اليسػكرنة، وام ياعػه ’ المنيو‘المم ب بػ

عػػف االم نثػػاؿ لػػذلؾ ال ػػرار واثػػراره عمػػى ال مسػػؾ بمك بػػه ورفتػػه مغادر ػػه، االمػػر الػػذي نيػػذر بامكاينػػة  جػػاقـ 
ف. وفنما  واثؿ قنادة الحركة بمبياف  هود وسػاطة االوتاع وازدناد حدة ال و ر في ثجوؼ  نارات ف ح بمبيا

لرأب الثدع ودف" مركزنة ف ح لم را " عف قرارها، و ه المنيو ا هاـ لممشرؼ الياـ عمػى السػاحة المبياينػة فػي 
حػػاوؿ ش ثػػية االمػػور بطرن ػػة مينبػػة واسػػاأل ‘عػػزاـ ا،حمػػد بػػالوقوؼ وراأل قػػرار فثػػمه بيػػد اف ’ فػػ ح‘حركػػة 

 ’.لكافة المياتمنف
ايه لـ ن بمغ قرار فثمه مف ‘الحركة اشار الى ؿ في حنف و ه المنيو ا هاما ل حمد بش ثية ال  فات دا و 

، ’هذا ال ػرار ال نييػي شػيأل‘، متنجا في  حدي واتح ل رار المركزنة قائ  ’الحركة بشكؿ رسمي ح ى االف
مات ولػف نسػ طن" احػد فثػمه ال سنب ى مو ودا في مك به في م نـ عنف الحموة ون ػدـ ال ػد‘مشددا عمى ايه 

هػذا ‘في اشارة الػى قػرار فثػمه، مي بػرا اف ’ بورقة او بغنر ورقة اليه عيدما د ؿ الى الحركة لـ ند ؿ بورقة
 ’. ال رار ظالـ اليه ال نس يد عمى اي شيأل
يػػه ا‘، ميربػػا عػػف ’اييػػا يمػػر بمرحمػػة مػػف ا طػػر المراحػػؿ واثػػيبها‘و ػػاب" المنيػػو قػػائ  فػػي حػػدنث  مجزنػػويي 

فػػػي اشػػػارة الػػػى فشػػػؿ حركػػػة فػػػ ح فػػػي ’ االمػػػف بال راتػػػي ال نمكػػػف اف نحػػػدث‘، مؤكػػػدا اف ’نس شػػػير ال طػػػر
 الوثوؿ ل وافؽ حوؿ المسؤولنة االمينة في الم نمات وقناد ها. 

و األت  ثرنحات المنيو في ظؿ اط ؽ يار في م نـ عنف الحمػوة ال مػنس الماتػي عمػى قرنبػه احمػد عبػد 
وح ي ػؿ عمػى انثرهػا لمس شػجى اليػداأل االيسػايي دا ػؿ الم ػنـ، وميػه الػى مس شػجى لبنػب الم ند، واثػاب ه ب ػر 

 في ثندا.
وعمػى ذلػػؾ الثػيند قػػاؿ المنيػػو فػي  ثػػرنح ثػػحافي اف زو ػة ال نػػادي السػابؽ فػػي حركػػة فػ ح محمػػد دحػػ ف 

سػػػايي  منمػػػة دحػػػ ف، لػػػنس لهػػػا ع قػػػة بالسناسػػػة ال مػػػف قرنػػػب او بينػػػد، بػػػؿ عممهػػػا محثػػػور بالم ػػػاؿ االي‘
 ’. واال  ماعي

 84/82/0283القدس العربي، لندف، 
 

 بمخيمات لبناف بسبب خالفات بيف قادة فتحت األوماع األمنية تفم  عمي بركة يحذر مف  85
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فػػي ظػػؿ  ثػػاعد ال  فػػات دا ػػؿ فػػ ح بمبيػػاف حػػذرت حركػػة حمػػاس وعبػػر الم حػػدث ح ولنػػد عػػوض –راـ اهلل 
ال  فػػػػات دا ػػػػؿ حركػػػػة فػػػػ ح عمػػػػى مسػػػػ  بؿ ا،وتػػػػاع  باسػػػمها فػػػػي لبيػػػػاف عمػػػػي بركػػػػة، ممػػػػا أسػػػػم ه  طػػػورة

بالم نمػػات الجمسػػطنينة فػػي الشػػ ات. وحػػذر عمػػي بركػػة مسػػؤوؿ حمػػاس فػػي لبيػػاف مسػػاأل السػػبت فػػي  ثػػرنح 
ثحافي مف  طورة ال  فات الج حاونة الدا منة عمى مس  بؿ ا،وتاع بالم نمات الجمسطنينة، وثرح بػ ف 

مػػد دحػػ ف اي  مػػت لمسػػاحة المبياينػػة، ووثػػمت ا،مػػور لمحاولػػة   فػػات أيثػػار الػػرئنس محمػػود عبػػاس ومح
 اق ناؿ قنادي ف حاوي في عنف الحموة.

 جمػػت ا،وتػػاع ا،مينػػة ‘ودعػػا بركػػة إلػػى تػػرورة اليمػػؿ عمػػى إن ػػاد م ػػرج بػػنف أيثػػار الجػػرن نف  شػػنة أف 
 ’.بالم نمات

 84/82/0283القدس العربي، لندف، 
 

  لمخيـ عيف الحموةبنية التحتية مشروع تأىيؿ التتابعاف  وفتححماس  86
ورشػة ايمائنػة ياشػطة نشػهدها م ػنـ عػنف الحمػوة ل أهنػؿ بين ػه ال ح نػة ال ػي لػـ  طمهػا نػد ح ثػندا ػ رأفػت ييػنـ
 االيماأل ميذ ع ود..

نشػمؿ المشػػروع  أهنػؿ شػػبكة المنػاه و حسػػنف الثػرؼ الثػػحي فػي الم ػػنـ وهػو ممػػوؿ مػف الحكومػػة الناباينػػة 
 عبر الوكالة الناباينة لم ياوف الدولي. ب نمة ممنويي دوالر

عف هذا المشروع قاؿ ابو احمد فتؿ )مسؤوؿ حركة حماس في ميط ػة ثػندا وعتػو الم يػة المشػرفة عمػى 
المشروع مف قبؿ فاعمنات الم نـ(ح ميذ اكنثر مف عشر سينف ي  ظر هذا المشروع ويأمؿ اف ن ـ بالمواثجات 

سيوات، وسيب ى   لها ي اب" كنثنرا مف ال تانا بال يػاوف بػنف الجثػائؿ الم جؽ عمنها، ،ف مد ه نث ث اوارب" 
 ول ية الم ابية اليمنا وا،ويروا والمهيدسنف المييننف.

وقػػاؿ مػػاهر شػػبانطة )امػػنف سػػر حركػػة فػػ ح فػػي عػػنف الحمػػوة وعتػػو الم يػػة المشػػرفة عمػػى المشػػروع مػػف قبػػؿ 
 4413والي عشػرنف عامػا، ،يػه ميػذ ل وئيػا عػاـ فاعمنات الم نـ(ح هذا المشروع كاف ن ػب اف نكػوف ميػذ حػ

ح ى النوـ لػـ نكػف لػدنيا شػبكات ثػرؼ ثػحي وال شػبكات لمنػاه الشػ األ، لكػف لألسػؼ ي ن ػة اوتػاع مينيػة 
فػػي وكالػػة ا،ويػػروا،  ػػأ ر هػػذا المشػػروع ح ػػى  ػػـ   دنمػػه الػػى عػػدة دوؿ مايحػػة ليسػػ طن" اف يبػػدأ بػػه.. والنػػـو 

سػػـ فػػي ا،رض لمػػد هػػذه الشػػبكات الػػى  ايػػب شػػبكة لمنػػاه  331 ـ حجػػر ،وؿ مػػرة فػػي م ػػنـ عػػنف الحمػػوة نػػ
الشػػجة.. ا،مػػور  سػػنر عمػػى قػػدـ وسػػاؽ وبمراقبػػة ا،ويػػروا عبػػر مهيدسػػنف مػػف قبمهػػا ومهيدسػػي المشػػروع و ػػـ 

  شكنؿ ل ية مف الجثائؿ لم ابية كؿ ال تانا والمشاكؿ ال ي  حثؿ.
 84/82/0283، المستقبؿ، بيروت
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دايػت حركػة حمػاس، النػـو ا،حػد، سػماح السػػمطة بالتػجة الغربنػة ب يظػنـ مهر ػاف لم مػور فػي مدنيػػة راـ اهلل 

وعد الياطؽ باسـ حركة حماس الدك ور سامي أبو زهري إقامة هذا المهر اف، " حدنا لمشػاعر شػيبيا  مؤ ًرا.
متػػػنًجا "أف إشػػػراؾ يسػػػاأل إسػػػرائنمنات فػػػي هػػػذا المهر ػػػاف الجاسػػػد نػػػدلؿ عمػػػى حالػػػة الدنينػػػة وعادا ػػػه و  النػػػده"، 

 االيحدار ا،  قي والوطيي الذي وثمت إلنه سمطة راـ اهلل".
 83/82/0283، فمسطيف أوف اليف
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سرائيميًا لحماية المستوطنيف  ت: "أجيزة أمف السمطة عولجكويؾحسيف أبو  88  أمريكيًا وا 

ؿ ال نادي في حركة حماس، حسنف أبػو كونػؾ، إف ا، هػزة ا،مينػة الجمسػطنينة بالتػجة قاح راـ اهلل )فمسطنف(
الغربنػػة المح مػػة ال   ػػـو بمهما هػػا الميوطػػة بهػػا والم يم ػػة بحمانػػة أمػػف المػػواطينف الجمسػػطنيننف وتػػماف حنػػاة 

 كرنمة لهـ.
(، أف "أ هزة أمف 41|43وأتاؼ أبو كونؾ في  ثرنح ثحجي  م ت "قدس برس" يس ة عيه، النوـ ا،حد )

السمطة  مت ميال  ها إسرائنمنًا وأمرنكنًا ل سػهر عمػى راحػة وحمانػة المسػ وطينف وأمػف المسػ وطيات بػداًل مػف 
 ال ناـ بدورها الوطيي وحمانة الجمسطنيننف"، وفؽ  ثرنحا ه.

نػػ" ا جاقنػػة "أوسػػمو" وأشػػار إلػػى أف ال يسػػنؽ ا،ميػػي بػػنف السػػمطة الجمسػػطنينة واالحػػ  ؿ اإلسػػرائنمي بػػدأ ميػػذ  وق
، مؤكدًا أف الشيب الجمسطنيي  اض ميارؾ طاحية م" االح  ؿ وبػات قػادرًا النػوـ عمػى م ارعػة 4443عاـ 

 المح ؿ مف  دند، وفؽ   دنره.
 83/82/0283قدس برس، 
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ة حمػػػاس أيهػػػا   ػػػاب" بػػػألـ وحػػػزف ا،وتػػػاع المأسػػػاونة ال ػػػي نينشػػػها ال  ئػػػوف أكػػػدت حركػػػح قػػػزة )فمسػػػطنف(
الجمسطنينوف في م نما هـ في سورنة مف حثار وق ؿ وقثؼ واع  اؿ ممما أدمى إلى  ه نرهـ وهػروبهـ إلػى 
 واقػػ" قنػػر إيسػػايي و يرمتػػهـ لممػػوت قرقػػًا أو  شػػرندًا أو مياممػػة قنػػر إيسػػاينة، وال ػػي قالػػت بأيػػه كػػاف آ رهػػا
عشرات الشهداأل ي ن ة ال ثؼ الػذي  يػرمض لػه م ػنـ النرمػوؾ ودرعػا، والم ػزرة ال ػي حػدنثت دا ػؿ م نمػي 
الحسنينة والذنابنة ل  ئنف، وعشرات الشهداأل ي ن ة قرؽ مراكبهـ في عرض البحر الم وسط هربًا مف  حنـ 

 ال  ؿ وال ثؼ دا ؿ سورنة، وعدـ  وفنر الحناة الكرنمة لهـ  ار ها.
( أرسػمت يسػ ة ميػه لػػ "قػدس بػرس" مػف  طػورة اسػ مرار 41|43"حماس" فػي بنػاف لهػا النػوـ ا،حػد )وحذرت 

 امية الػدوؿ اليربنػة وميظمػة ال يػاوف اإلسػ مي والميظمػات اإليسػاينة " ودعت ميياة ال  ئنف الجمسطنيننف،
ا و  دنـ المساعدات ال زمة والح وقنة إلى ال حرمؾ اليا ؿ لحمانة ال  ئنف الجمسطنيننف دا ؿ سورنة و ار ه

 لمينش الكرنـ".
 83/82/0283قدس برس، 

 
 
 
 

 .. وتيدد حماس والقطاعتسميـ مواد البناء لغزة بعد كشؼ نفؽ "لألعماؿ اإلرىابية" تعمؽ "إسرائيؿ" 02

أ ؼ )، وعف وكالة ال دس المح مة، آماؿ شحادةي ً  عف مراسم ها في ، 84/82/0283، الحياة، لندفيشرت 
ا،حد  يمنؽ  سمنـ قطاع قزة مواد البياأل، انثر اك شاؼ يجؽ محجور في نوـ أعميت  "إسرائنؿ" ف(، أب

 ".إرهابنة أعماؿاإلسرائنمنة مف ال طاع الجمسطنيي قاؿ ال نش ايه نس  دـ في " ا،راتي
 إلنذاأل"اك شاؼ اليجؽ )...( أ اح مي" محاوالت  إفوقاؿ وزنر الدفاع اإلسرائنمي موشنه نيالوف في بناف 

نذاألمديننف إسرائنمننف نينشوف قرب الحدود  ال وات اليسكرنة في الميط ة". وأتاؼ أيه نحممؿ حركة  وا 
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مسؤولنة حجر اليجؽ. و اب" "أمرت في يهانة هذا ا،سبوع بوقؼ ي ؿ  ،ال ي   ولى السمطة في قزة ،حماس
 قطاع قزة". إلىمواد البياأل 

الم حدث باسـ دائرة "كوقات" الهنئة المكمجة في وزارة الدفاع  ،روفي  ثرنح لػ"فرايس برس"، أكد قي ايبا
ال وقؼ في الوقت الراهف عف ي ؿ مواد  أمينة ،سبابال نش قرر  إف" حالشؤوف المدينة م" الجمسطنيننف إدارة
 قطاع قزة". إلىبياأل 

ننف في ال ي ؿ، اي  دت ال ي  داف" عف حؽ الجمسطني اإليسافولكف  مينة  نشا اإلسرائنمنة لمدفاع عف ح وؽ 
 أرواحلحمانة  إ راألات"مف وا ب إسرائنؿ ا  اذ  إفقرار الحكومة  يمنؽ  سمنـ مواد البياأل. وقالت في بناف 

 مشارن" دولنة". إلىلمي" د وؿ مواد بياأل نهدؼ بيتها   يودها ومواطينها )...( لكف ذلؾ لنس مبرراً 
نموم رات مف بمدات إسرائنمنة عيد حدود قطاع قزة وهو ون " اليجؽ الميزز باالسميت عمى مسافة بتية ك

 دا مه. ني ثب واقجاً  أفمر ج" بما نكجي لن مكف ر ؿ مي دؿ ال امة مف 
وكاف ال نش اإلسرائنمي أعمف في وقت سابؽ أيه اك شؼ يج ًا كبنرًا ومج  ًا،  ـ حجره مف  يوب قطاع قزة 

عممنة "إرهابنة"، تد أهداؼ إسرائنمنة. وكشؼ ال نش أف  ، بهدؼ  يجنذا،راتي الجمسطنينة المح مةبا  اه 
"الحجر وثؿ ح ى ميط ة قرنبة مف كنبو س )عنف هشموشا("، وقاؿ مسؤوؿ عسكري كبنر إف "ال نش 
اك شؼ ف حات اليجؽ دا ؿ ا،راتي اإلسرائنمنة، و بنف أيه مميأل بم ج رات وكمنات كبنرة، ما اس دعى 

م رًا، وطوله كنموم رنف  43ا ،ناـ عدة". وذكر ال نش أف "عمؽ اليجؽ نبمغ ال براأل إلى اليمؿ عمى  جكنكه
 ويثؼ الكنموم ر"، ووثؼ تباط في ال نش اليجؽ أيه "واس" بشكؿ الفت".

وني  د ال نش اإلسرائنمي أف "يشطاأل في حركة حماس عمموا عمى حجر هذا اليجؽ عمى مدار السيوات 
يدادًا ل ولة ق اؿ م بمة بنف الحركة وال نش اإلسرائنمي"، وقاؿ إف ا، نرة، الح نا ات اس را ن نة، اس 

"ميجذي اليجؽ كايوا نيووف اس  دامه ل يجنذ عممنات ا  طاؼ  يود، أو  حتنره ل س  داـ في حاؿ قررت 
 إسرائنؿ  يجنذ عممنة عسكرنة عمى قزة".

حجرها في السيوات ا، نرة، و ثؿ  وك ب موق" "ندنيوت أحرويوت" االلك رويي، أف "ميظـ ا،يجاؽ ال ي  ـ
بنف قطاع قزة وا،راتي اإلسرائنمنة، لـ ُ ك شؼ بيد". وي ؿ الموق" عف الم حدث باسـ ال نش نوعاؼ 

 ال ي اك شجت   ؿ السيوات اال نرة".  طوراً  اإلرهابنة ا،يجاؽ أكنثرمورد اي أيه "مف 
رئنس  ، أفكجاح زبوف ،راـ اهللمها في ، ي ً  عف مراس84/82/0283، الشرؽ األوسط، لندفوأتافت 

في مس هؿ  مسة الحكومة  يجؽ، قائ ً الالوزراأل اإلسرائنمي بينامنف ي يناهو، هيأ  يوده، بيد اك شافهـ 
أرند أف أنثيي عمى  نشيا عمى حدود قزة، وأرند أف أؤكد أف سناس يا اليدواينة تد "اإلسرائنمنة، أمسح 

منثؿ هذه اليشاطات ". وأنتاؼ ي يناهوح "اثؿ إلحباط أي عممنات مح ممةاإلرهاب وأيشطة الم ابرات، س  و 
اليسكرنة،  يمت الياـ ا، نر مف أكنثر ا،عواـ هدوألا ميذ أكنثر مف ع د رقـ اليشاط اإلرهابي الذي شهد 

 ." زاندا   ؿ ا،سابن" ا، نرة
ع قزة إلى دا ؿ ا،راتي إف اك شاؼ اليجؽ المم د مف  يوب قطا"وقاؿ وزنر الدفاع موشنه نيالوفح 

. وأتاؼح "اإلسرائنمنة دلنؿ واتح عمى أف حركة حماس  س غؿ ال هدئة و س يد لموا هة قادمة م" إسرائنؿ
. وطالب نيموف ال هات ا،مينة "إيهـ ن ططوف الر كاب اع داألات إرهابنة رقـ ال هدئة ال ي فرتت عمنهـ"

س ترب بحـز كؿ مف نمحؽ أو " "إسرائنؿ"ة. وقاؿح إف واليسكرنة بالحجاظ عمى ن ظ ها في محنط قطاع قز 
 . "نحاوؿ إلحاؽ الترر ب يودها أو مس وطينها
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واس غؿ سكاف المس وطيات في محنط قطاع قزة، اك شاؼ اليجؽ، مف أ ؿ مطالبة ال نش اإلسرائنمي 
ات مف ال نش بال را " عف قرار سابؽ بوقؼ  وفنر الحمانة لهـ. وطالب رؤساأل هذه المس وطيات وال  مي

عادة  سننر السنارات المثجحة عمى الطرقات ال رنبة.  اس مرار  وفنر الحمانة، وا 
وايتـ اليائب اليمالي عومر بار لنؼ، لطمبات المس وطينف، وأرسؿ لوزنر الدفاع وسمطات ال نش نطالبهـ 

لم ا مة ل طاع قزة. باليدوؿ عف ال رار ال اص بوقؼ  وفنر الحمانة اليسكرنة لسكاف ال  ميات السكينة ا
و يهد اليائب بار لنؼ، ب  راأل ي اش حوؿ الموتوع في ل ية ال ار نة وا،مف البرلماينة في الكينست هذا 

 ا،سبوع.

قائد الميط ة ال يوبنة في ، أف نحنى دبوؽي ً  عف مراسمها ، 84/82/0283، ، بيروتاألخبارو األ في 
دد حماس وقطاع قزة، وقاؿ إف اليجؽ المك شؼ عمى حدود ال نش اإلسرائنمي، المواأل سامي  ور ماف، ه

إف هي يجذت عممنات   داً  باهظاً  حماس س دف" نثمياً " أف ، مؤكداً " رؽ واتح لمسنادة اإلسرائنمنة"ال طاع 
حماس اس  دمت عمى يحو سا ر ينات إسرائنؿ "إف  وأتاؼ. "كهذه، وقطاع قزة سنبدو عمى يحو م  مؼ

 ."ال طاع، وحجرت بواسطة هذه المواد اليجؽ إلىاأل الطنبة، ب د اؿ مواد بي
ف اليجؽ  زأل مف أ إلىال  دنرات في المؤسسة ا،مينة  شنر " أف إلىال ياة الياشرة اليبرنة  أشارتمف  ه ها، 

 طة ميدة مسب ًا، ل يجنذ عممنة كبنرة وم يددة المراحؿ، الف عشرات الم ا منف الجمسطنيننف قادروف عمى 
عمؿ  أي أوال ايب اإلسرائنمي، و يجنذ عممنة  طؼ،  إلىاليجؽ في الوقت يجسه، واليبور ميه اس  داـ هذا 

ف الجمسطنيننف بدأوا باليمؿ ألى إ، نشنراف ا،مييال  دنرات والجحص "، متنجا إف " ططوا له آ رعدائي 
اك شاؼ اليجؽ مي" " المراسؿ إف وأتاؼ. "، لكيهـ لـ ني هوا ميه بيدا،قؿعمى حجر اليجؽ قبؿ عامنف عمى 

 غنر كؿ الوت" االس را ن ي إلسرائنؿ م ابؿ حماس وال طاع،  أف يجنذ عممنة اس را ن نة، كاف مف شأيها 
ال ودة،  أو، إف ل هة الح ـ ا، نرةال ي  رى اك شافها في السيوات  ا،يجاؽمف كؿ  ا،فتؿوهو يجؽ نيد 

 ."قطاع قزة إلى أ نراً إسرائنؿ  م هأد وقد اس  دـ في بياأل م اط" ميه، االسميت الذي 
قوات االح  ؿ  ، أفمحمد ال مؿ ،رفح، ي ً  عف مراسمها في 84/82/0283، األياـ، راـ اهللوأوردت 

اإلسرائنمي كنثجت مف اي شارها عمى طوؿ  ط ال حدند " ط الهدية" الواق" أقثى شرؽ محافظ ي  اف نويس 
 يجؽ.الؿ عف اك شاؼ ورفح، يهار أمس، بيد إع ف سمطات االح  

 
 االحتالؿ يبدأ عممية مسح شاممة عم  طوؿ السياج الفاصؿ مع قطاع غزة جيش 08

عممنة مسح شاممة عمى طوؿ السناج الجاثؿ  43/41بدأ  نش االح  ؿ اإلسرائنمي مساأل ا،حد  حقزة
إلى إحدى  شرؽ قطاع قزة باس  داـ أ هزة الك روينة  اثة، وذلؾ بيد كشؼ يجؽ طونؿ مم د مف ال طاع

وقاؿ راثد مندايي لػ"قدس برس" نث ث عربات  ابية لما نيرؼ باسـ "وحدة الهيدسة" في  المس وطيات.
ال نش اإلسرائنمي كايت   وـ بيممنة المسح بحمانة قوات ال نش حنث كايت هذه اليربات وال ي  ظهر ،وؿ 

وتح أف هذه اليربات كايت  سنر وأ بث  اثة وأطباؽ القطة. أ هزةمرة عمى الشرنط وال ي  حمؿ وقها 
و  وـ بيمؿ بيممنات حجر  أيجاؽببطأل شدند و  وقؼ عيد بيض المياطؽ ال ي  شؾ أيه قد نكوف  ح ها 

 كنثنجة. أش اربها  أووب مشنط دقنؽ، ال سنما ال ي   "  في ميط ة وعرة 
 84/82/0283قدس برس، 

  
 ييارخطر االن أماـائتالؼ الحكومة اإلسرائيمية : "معاريؼ" 00
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نشهد الكينست اإلسرائنمي، الذي نج  ح دور ه  أف وق" مسؤولوف إسرائنمنوف  حآماؿ شحادة -ال دس المح مة 
االئ  ؼ الحكومي، وهو ما نهدد ب جكنكه،  أحزابالش ونة، عاثجة مف الي اشات وال  فات،  اثة بنف 

، وا،مفوممؼ رئنس ل ية ال ار نة "مجاوتات الس ـ م" الجمسطنيننف  أفإسرائنمنة  إع ـوي مت وسائؿ 
 با،لغاـ "إسرائنؿ"، بيتها وثجت في ا،حزاب ايب مشارن" قواينف مف م  مؼ  إلىلنبرماف،  أفن دور

 ج نرات كنثنرة دا ؿ المؤسسة اإلسرائنمنة، س سهـ  منيها في زعزعة مكاية االئ  ؼ  إلىال ي س ؤدي 
 الحكومي".

وت"   ؼ فنه  إلىلمجاوتات السناسنة م" الجمسطنيننف قد  وثؿ ا إفويشرت ثحنجة "ميارنؼ"،   وؿ 
في االئ  ؼ. وك بت  أ رى أحزابالحكومة عيد مج رؽ طرؽ وس كوف متطرة ل  دنـ  يازالت  رفتها 

"طالما لـ   طمب مسالة مجاوتات الس ـ ا  اذ قرارات حاسمة  ر بط ب  دنـ  يازالت مف المؤسسة  الثحنجةح
ئ  ؼ الحكومي سنس مر مف دوف عراقنؿ، ولكف في حاؿ الوثوؿ إلى مج رؽ طرؽ بحا ة السناسنة ف ف اال

 ."إلى  يازالت أو ما شابه فاف الواق" سن غنر  ماما م" اح ماالت حدوث هزات سناسنة عاثجة
 84/82/0283، الحياة، لندف

 
 تفاقـ الخالفات داخؿ حزب العمؿ اإلسرائيمي  :بورغ 03

الميارض و زداد حدة  اإلسرائنمي   جاقـ ال  فات دا ؿ حزب اليمؿ ححادةآماؿ ش -ال دس المح مة 
الحزب  أفمسؤولوف كبار في حزب اليمؿ  ، حنث أعمفالميارتة لسناسة رئنسة الحزب، شنمي احنموف ش

 غننر يه ه الحالي والجاشؿ، الذي قاد ه احنموف ش، عمى حد وثؼ اليائب ابراهماـ  إلىسنكوف متطرًا 
ي قاؿ ايه سن ـ اي  اب قنادة  دندة لمحزب وهذه س يمؿ عمى  غننر يهج احنموف ش، الذي قاد بورغ، الذ
 مزند مف االييزاؿ، عمى حد  يبنره. إلىالحزب 

اي  اب اسحؽ هنر سوغ، في الدورة الم بمة، وهذا سنغنر يهج  إلىال وقيات  شنر  إفواتاؼ بورغ ن وؿ 
قنادة الحزب ال دندة م  يية بترورة  أف إذال  دـ باليممنة السممنة. الحزب با  اه ال حالؼ م" المنكود بهدؼ 

 أف إلىال حالؼ م" بينامنف ي يناهو ومساعد ه في  ح نؽ الس ـ م" ال نراف الجمسطنيننف، ن وؿ بورغ مشنرا 
الحزب كاف دائما مطميا عمى الواق" السناسي لكف في ف رة احموفن ش، وبسبب مواقجها، ن ري  همنش 

 نمنينة م شددة.  أحزابزب لثالح الح

 84/82/0283، الحياة، لندف

  
 

 سقوط صواريخ كيماوية تمريف عسكري إسرائيمي مد   04

النث نثاأل،  مرنف دفاع مديي نمبس فنه ال يود  ن ري ال نش اإلسرائنمي النـو االنثينف وقداً  حال دس المح مة
ف دوري م طط له"، حسبما قاؿ الياطؽ اليسكري. ألبسة واقنة كاممة تد ا،سمحة الكنماونة، في إطار " مرن

ون رى ال مرنف اب داأل مف الساعة النثاينة مف ف ر النوـ وح ى الساعة النثامية مساأل، واب داأل مف الساعة 
الواحدة بيد ظهر قد وح ى الساعة ال امسة، في ميط ة مج وحة في مدنية عس  ف. وس كوف حركة قنر 

 إلي اذ   ؿ ال مرنف اليسكري.عادنة لسنارات ا،مف وطواقـ ا
 84/82/0283، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 تخوفات شاس مف االنشقاؽ 05
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ن شوف مف ايه بيد رحنؿ الحا اـ عوفادنا قد نيشأ ايش اؽ في الحركة. وفي هذا السناؽ    ه  في شاس
وقاؿ الحا اـ اسحؽ ال طوة.  إلىانمي نشاي، الم يازع م" آرنه درعي والكجنؿ باف نبادر  إلى ا،يظار

 أباه أمر في وثن ه بيدـ شؽ شاس. إفنوسنؼ أمس 
وفي ظؿ ذلؾ، فاف مف ن وق" أف ند ؿ في ميثب رئنس م مس حكماأل ال وراة هو الحا اـ شالوـ كوهنف. 

تافةالحا اـ اسحؽ نوسنؼ.  أسمجياعممنا سنكوف كما  ا،عمىورقـ ذلؾ فاف المج ي الج هي  ذلؾ  إلى وا 
في ثهنوف السابؽ، الحا اـ بكشي دوروف، ورئنس مدرسة اور هحاننـ،  ا،وؿ مس الم إلىسنيتـ 

 الحا اـ روبنف الباز. 
 8/82/0283معاريؼ 

 84/82/0283، السفير، بيروت

 
 عم  سالح نووي سيدفع السعودية لحيازتو إيرافمسؤوؿ عسكري إسرائيمي سابؽ: حصوؿ  06

رئنس الوزراأل  أفن" المس وى بال نش اإلسرائنمي ثرح مسؤوؿ سابؽ رف ح)د ب أ( -أبنب  ؿ  ،واشيطف
 اإلس منةواثمت ال مهورنة  إذا إنرافف يواناه ال اثة بمها مة أبش " اد"اإلسرائنمي بينامنف ي يناهو 

اإلسرائنمنة  " نروزالنـ بوست"بها لثحنجة  أدلىفي  ثرنحات  ،و اب" المسؤوؿ .أطوؿبريام ها اليووي لج رة 
بيد  "دقن ة واحدة"السيودنة لف  ي ظر  أفف   دنرات الم ابرات اإلسرائنمنة  شنر إلى إ ا،حد،يشرت نوـ 
 ا،قؿنيرض الميط ة  أفالذي مف شايه  ا،مر ،شراأل س ح أوعمى س ح يووي لبياأل  إنرافحثوؿ 
 في اليالـ ل طر سباؽ  سمح يووي. اس  راراً 

 84/82/0283، القدس العربي، لندف

  
 مجمس حقوؽ اإلنساف ينتقد فيو بحدة االستيطافتقرير يعده مف  ةقمق "إسرائيؿ"ة خارجي :"معاريؼ" 07

اليبرنة في عددها الثادر أمس ا،حد، ي ً  عف  "ميارنؼ"زهنر أيدراوسح كشجت ثحنجة  -الياثرة 
نة مثادر سناسنة وثج ها بأيها عالنة المس وى في  ؿ أبنب، كشجت الي اب عف أف وزارة ال ار نة اإلسرائنم

نساورها ال مؽ وال شنة مف مغبة   رنر  دند نيكؼ عمى إعداده م مس ح وؽ اإليساف ال اب" لألمـ الم حدة، 
ني  د فنه بحدة سناسة االس نطاف ال ي  ي ه ها حكومة بينامنف ي يناهو، مشنرًة إلى أيه مف المي ظر أفه ن ـ 

سمطات اإلسرائنمنة، ذات الشأف،   وق" أف نكوف يشر ال  رنر المذكور قرنًبا. وساقت الثحنجة قائمًة إفم ال
ال  رنر شدند المه ة وأف نجتي إلى ا  اذ  طوات ع ابنة تد الدولة اليبرنة، وذلؾ عمى توأل ال رارات 

وباقي المس وطيات في التجة  E1الحكومنة اإلسرائنمنة ا، نرة وال اتنة باس ئياؼ البياأل في الميط ة 
 الغربنة المح مة.

 84/82/0283، عربي، لندفالقدس ال

 
 األوسطوال عالقة ليـ بالشرؽ  أوروبياتبحث: الييود االشكناز مف نسؿ نساء  08

ف النهود االشكياز، والذنف نشكموف قالبنة نهود أ كشؼ بحث في عمـ الورانثة ثدر مؤ راً ح ال دس المح مة
شارت وأ وروبا.أ إلى رى يجنهف  أوسطناتولنس مف يساأل شرؽ  أوروبناتاليالـ، هـ مف يسؿ يساأل 

ايه نجيد ادعاألات  ،44/41 " ال ي يشرت ي ائج البحث في موقيها عمى الشبكة نوـ ال ميةهآر س،ثحنجة "
عشف في الشرؽ ا،وسط، واف مثدر نهود  أمهاتالنهود مف أرب"  أثؿساب ة، كايت  جند بأف  أبحاث
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هو يساأل  أوروبانهود  أثؿ أف ج البحث ونس ي (.إسرائنؿهو مف نهود  ـ يجنهـ مف فمسطنف )ارض  أوروبا
  هودف. أوروبناتمف 

 أفو يزز ي ائج البحث الذي قاده مار ف رن شاردز، مف  امية هاردسجنمد في برنطاينا، اليظرنة ال ائمة 
 أوروباالنهودنة، ال ي شهد ها  إلىمو ات واسية ل غننر الدناية  إلىومركزها نيود  أوروبانهود  أثوؿ

 ال رف المن دي الراب".واس مرت ح ى 
% مف ا،ثؿ 31 أفدوف  مننز بنف شرقها وقربها وو د  أوروبافحص البحث ال  اب" الورانثي الكامؿ لنهود 

 .ا،وسط% ف ط مف المياطؽ الم اورة لها منثؿ الشرؽ 11 أف، بنيما  بنف أوروباالورانثي االشكيازي مثدره 
 88/82/0283، وكالة سما اإلخبارية

  
 "... وازدياد فرار "األدمغة"إسرائيؿ"% مف اإلسرائيمييف يفكروف بترؾ 56 :عاشرةالالقناة  09

ألؼ إسرائنمي نها روف سيونًا  41كشجت قياة ال مجزة اإلسرائنمنة الياشرة الي اب عف أف ح ثالح الييامي
ط لمغرب بحنثًا عف ظروؼ حناة اق ثادنة أفتؿ. وحسب ي ائج اس ط ع لمرأي أ ر ه ال ياة في أوسا

 بجيؿ ما  وثؼ بالتائ ة االق ثادنة. "إسرائنؿ"% ميهـ نجكروف في اله رة مف 31اإلسرائنمننف،  بنف أف 
وعمى مدى أناـ عرتت ال ياة   ارنر عف ظاهرة اله رة اليكسنة، حنث أظهرت هذه ال  ارنر أف اإلسرائنمننف 

وعمى الرقـ مف أف ميدؿ الد ؿ السيوي   ياقتًا م" ال نـ الثهنوينة. "إسرائنؿ"لـ نيودوا نروف في مغادرة 
ألؼ دوالر،  ُبنف أف اليامؿ االق ثادي هو الداف" الرئنسي لمه رة  14نبمغ حوالي  "إسرائنؿ"لمجرد في 
 اليكسنة.

وذكرت ثحنجة ميارنؼ أف المشاكؿ االق ثادنة الرئنسنة ال ي  دف" لمه رة إلى أمرنكا وأوروبا  كمف في 
كينة والطياـ والوقود، ع وة عمى الجرؽ الكبنر في ا، ور بنف إسرائنؿ والغرب، ار جاع أسيار الش ؽ الس

 أقؿ مف الدوؿ الغربنة. "إسرائنؿ"ولج ت إلى أف م وسط ا، ور في 
ويوهت ثحنجة ذي مركنر االق ثادنة إلى أف برلنف  حدندًا   ذب اإلسرائنمننف الراقبنف في مغادرة 

 لألسيار، ع وة عمى سهولة حثولهـ عمى  ثارنح اإلقامة فنها. بسبب االي جاض اليسبي "إسرائنؿ"
ويشرت الثحنجة  ح ن ًا موسيًا عف حناة اإلسرائنمننف في برلنف، حنث أشار إلى أيه إتافة الي جاض 

، ف ف الحكومة ا،لماينة   دـ الدعـ لمراقبنف في شراأل ش ؽ ولمط ب الذنف "إسرائنؿػ"ا،سيار اليسبي م ارية ب
 وف لم يمنـ ال اميي بيكس ما عمنه ا،مور في إسرائنؿ.ن  ه

وذكرت وسائؿ اإلع ـ اإلسرائنمنة أف ظاهرة اله رة اليكسنة ايطوت عمى "فرار ا،دمغة" اإلسرائنمنة إلى 
الغرب، حنث    ه أعداد م زاندة مف الباحنثنف وا،كادنمننف لميمؿ في ال اميات والمؤسسات البحنثنة 

 كوف  "إسرائنؿػ"نات يشرها موق" "ول " اإل باري، ف ف ميظـ الباحنثنف المغادرنف لوحسب ميط الغربنة.
 و ه هـ الوالنات الم حدة.

ون وؿ رئنس ال امية اليبرنة في ال دس المح مة البرفنسور مياحـ بف شوشاف إف "فرار ا،دمغة" ال نيود ف ط 
ال ي نحثؿ عمنها الباحنثوف  -ت الم حدةال سنما في الوالنا-إلى مس ونات ا، ر المر جية في الغرب 

اإلسرائنمنوف م ارية بال اميات اإلسرائنمنة، بؿ أنتًا لح ـ الميح الدراسنة ال ي  ميح لهـ هياؾ، وهو ما ال 
 ن وفر في إسرائنؿ في الغالب.

ل ي وفي م اؿ يشر ه ثحنجة ميارنؼ، دعا بف شوشاف إلعادة   ننـ شاممة واليمؿ عمى  وفنر كؿ ا،سباب ا
   ي" الباحنثنف بالب األ في إسرائنؿ وعدـ ال و ه لمغرب.
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وعزت ثحنجة هآر س اله رة اليكسنة أنتًا إلى حممة ال  ونؼ ال ي  شيها الي بة الحاكمة، السنما رئنس 
إذا  مكيت إنراف مف الحثوؿ عمى  "إسرائنؿ"الوزراأل بينامنف ي يناهو الذي نحذر مف  طر و ودي ن هدد 

 وة عمى رفته إبداأل المروية ال زمة لم وثؿ لحؿ لمثراع م" الشيب الجمسطنيي.س ح يووي، ع 
وأتافت الثحنجة في اف  احن ها أف "زعماأل الدولة ال نيرتوف أي أمؿ عمى ال نؿ الشاب، وفي م دم هـ 

 ي يناهو، الذي نحذر مف كارنثة  دندة  هدد نهود إسرائنؿ".
ند اإلسرائنمننف الذنف نغادروف لإلقامة في الغرب، و ثوثا بألماينا. وها ـ وزنر المالنة اإلسرائنمي نئنر لب

وفي ميشور عمى حسابه عمى موق" ال واثؿ اال  ماعي "فنسبوؾ" و ه لبند حدننثه لإلسرائنمننف الذنف 
 قادروا ،لماينا قائً  "ل د ق ؿ ا،لماف  دي وحاولوا ق ؿ أبي ،يه لـ نكف لمنهود دولة، فكنؼ ب مكايكـ أف

  م وا بالدولة الوحندة لمنهود في حاونة اليجانات لم رد أف الحناة في برلنف أكنثر راحة".
وأنثار ميشور لبند ردود فيؿ قاتبة في أوساط اإلسرائنمننف، الذنف حمموا الحكومة اإلسرائنمنة المسؤولنة عف 

داينؿ ميم ًا عمى  ثرنح وك ب ش ص اسمه  دف" اإلسرائنمننف لمغادرة إسرائنؿ أو ال جكنر في مغادر ها.
لبند، قائً  "ها رت إلسرائنؿ و دمت في ال نش وشاركت في حرب لبياف، وحثمت عمى الم ب ال اميي 

 ا،وؿ، لكيي أعمؿ وردن نف مف أ ؿ إعالة عائم ي، وهذا ندفييي لم جكنر ب دنة في مغادرة إسرائنؿ".
 83/82/0283، الجزيرة نت، الدوحة
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اس شػػهد  مسػػة ال ئػػنف فمسػػطنيننف، أربيػػة مػػيهـ فػػي م ػػنـ درعػػا  ػػراأل قثػػؼ  يػػرض لػػه حػػي شػػماؿ ال ػػط 
 .ا،حدالنـو  ةبالم نـ، بحسب ما أفادت م موعة اليمؿ مف أ ؿ فمسطنيني سورن

ؽ م جرقػػة وأتػػافت الم موعػػة فػػي بنػػاف ثػػحجي، أف م ػػنـ درعػػا شػػهد سػػ وط عػػدد مػػف ال ػػذائؼ عمػػى ميػػاط
 أوقيت عددا مف ال رحى وألح ت دمارًا كبنرًا بالميازؿ والمم مكات.

والشهداأل في م نـ درعا هـح الطبنب البنطري ماهر مزعؿ، اف كار حسف الحسنف، والطجػؿ نمػاف وائػؿ مزعػؿ 
 "عاـ واحد"، والشاب كامؿ مزعؿ.

ل حرنػػػر والجثػػػائؿ الجمسػػػطنينة وي مػػػت الم موعػػػة عػػػف سػػػكاف الم ػػػنـ شػػػكاواهـ مػػػف "عػػػدـ اك ػػػراث" ميظمػػػة ا
 وا،ويروا بهـ، وطالبوا بمد ند اليوف والمساعدة لهـ بسبب اييداـ م ومات الحناة في الم نـ.
83/82/0283، فمسطيف أوف اليف  
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المحكمػة اليمنػا اإلسػرائنمنمة ثػباح أمػس ا،حػد االل مػاس الػذي قدممػه سػكماف  ػػ زهنػر أيػدراوسح ياقشػت الياثرة
 قرنة بنت ثجافا، تدم م طط االح  ؿ بج ح شارع سرن" )أ و س رادا( نشؽ ال رنة إلى قسمنف.

وقػػػاؿ السػػػكماف، بواسػػػطة محػػػامنهـ إفم مػػػزاعـ بمدنػػػة االحػػػ  ؿ فػػػي ال ػػػدس الغربنمػػػة بأيمػػػه  ػػػرت مجاوتػػػات بػػػنف 
حػػػوؿ الشػػػارع ال دنػػػد هػػػي محػػػض اف ػػػراألات مػػػف قبػػػؿ البمدنمػػػة، مشػػػددمنف عمػػػى أيمهػػػـ نرفتػػػوف  ممػػػة الطػػػرفنف 

و جثنً ، م طط البمدنة لج ح الشارع السرن"، الذي سنؤدمي إلى   سنـ ال رنة اليربنمة الجمسطنينمة إلى قسػمنف، 
 هآر س اليبرنمة أمس. ‘كما أفادت ثحنجة 

و ابيت الثحنجة قائمًة إيمه فػي ا،سػبوع الماتػي قػدمـ السػكماف بواسػطة محػامنهـ ال ماًسػا سػرنًيا إلػى المحكمػة 
اليمنا، ال ي ياقش ه، و األ فنه أفم  ثػرؼ البمدنمػة ب  ػدنـ محتػر  مسػة بػنف السػكاف وممنثمػي البمدنػة هػو أمػر 
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،  ثوًثػػػا وأفم الي ػػػاش بػػػنف الطػػػرفنف، السػػػكاف والبمدنػػػة، لػػػـ نػػػؤت  ن يػػػارض  وهرننػػػا مػػػ" ال ػػػايوف اإلسػػػرائنميم
ـم   ػدمها مػف  بنثماره، ع وة عمى ذلػؾ، أكمػد السػكاف عمػى أيمهػـ نرفتػوف  ممػة و جثػنً  مػزاعـ البمدنػة، كمػا  ػ

 قبؿ الم رافينف عيها إلى المحكمة اليمنا. 
ت بشػػػؽ شػػػارع وكايػػػت الثػػػحنجة اليبرنمػػػة قػػػد كشػػػجف مػػػؤ ًرا الي ػػػاب عػػػف أف بمدنػػػة االحػػػ  ؿ فػػػي ال ػػػدس بػػػدأ

)أو وسػ رادا(، م يػػدد المسػػارات، والػػذي سػػنؤدي إلػػى   سػػنـ قرنػة بنػػت ثػػجافا الجمسػػطنينة،  يػػوب ال ػػدس، إلػػى 
قسػػمنف ميجػػردنف الواحػػد عػػف ا، ػػر، متػػنجًة أف الشػػارع سػػُنطوؽ عممنػػا ال رنػػة، وأيػػه سػػُن اـ عمػػى بيػػد أم ػػار 

ب ر نص مف البمدنة، عمى الرقـ مف ميرف ها  عدندة مف بنوت السكاف الجمسطنيننف، وهي البنوت ال ي أقنمت
 بأيها س شؽ الشارع الواس". 

84/82/0283القدس العربي، لندف،   
 

 حدائؽ عامة ومتنزىات لممستوطنيفلالقدس القديمة  أسواؽ أسطحلتحويؿ  مخطط تيويدي 30
 إلسػرائنمياعف سيي سمطات االح  ؿ  ا،حد أمسكشجت مثادر محمنة في ال دس ح ولند عوض –راـ اهلل 
 م يزهات وحدائؽ لممس وطينف بح ة  طونر المدنية. إلىالبمدة ال دنمة في ال دس  أسواؽ أسطحل حونؿ 
البمػػدة ال دنمػػة ك بػػا  طنػػة مػػف مػػا نسػػمى  بأسػػواؽالمحػػ ت ال  ارنػػة  أثػػحاباسػػ  ـ  إلػػىالمثػػادر  وأشػػارت

لميمػػؿ  أسػػطحهات والثػػيود عمػػى  طػػالبهـ السػػماح لمهيدسػػي الشػػركة بالػػد وؿ لممحػػ  "شػػركة  طػػونر ال ػػدس"
 مف ا ؿ  طونرها.

، واف االع ػػداأل لػػألردفال ابيػػة  اإلسػػ منة لألوقػػاؼوذكػػرت المثػػادر بػػاف ميظػػـ  مػػؾ المحػػ ت  يػػود ممكن هػػا 
 أف إلػىعمى الم دسات في ال دس، مشنرة  واإلدارنةالدنينة  ا،ردينةال دند هو اع داأل عمى الوالنة  اإلسرائنمي

 لوقؼ  يجنذ الم طط ال هوندي ال دند بال دس.  إسرائنؿم"  ردينةأهياؾ ا ثاالت 
بػػاف ميمومػػات كايػػت قػػد وردت  ا،حػػد لػػألردفوثػػرح الشػػنا عػػزاـ ال طنػػب مػػدنر عػػاـ أوقػػاؼ ال ػػدس ال ابيػػة 

 إعػادة  ػار سػوقي المحػامنف واليطػارنف حػوؿ لك ػب  ب رساؿ جند ب ناـ شركة  طونر ال دس  ا،ردينةحكومة لم
، مؤكػدا بػأف ا،سػطحمح  هـ ال  ارنة لم حتػنر لمشػروع كبنػر  يػوي الشػركة  يجنػذه عمػى هػذه  أسطح أهنؿ 

أسػواؽ ال ػدس ال دنمػة ليمػؿ مشػروع عمػى أسػطحها بالسمطات اإلسػرائنمنة طالبػت بجحػص عػدد مػف المحػ ت 
نف مػف ، ومواقػ" لمػرور المسػ وطي’بسػطات م  ولػة‘ل حونمها الى حدائؽ وم يزهات و مسات  اثػة وأسػواؽ 

 ال دس. ب رى ،ميط ة 
84/82/0283القدس العربي، لندف،   

 
 فقيرة نتيجة التمييز "إسرائيؿ"نصؼ العائالت الفمسطينية في  تقرير: 33

 منيػػػة "سػػػنكوي" ال ػػػي  ييػػػى  أثػػػدر هكشػػػؼ   رنػػػر  ح ر مػػػة قسػػػاف حػػػ وة - ال ػػػدس دوت كػػػوـ - راـ اهلل
حنػػث  فالجمسػػطنيننالج ػػر ن ركػػز بثػػورة الف ػػة بػػنف  أف، 13بالمسػػاواة بػػنف الجمسػػطنيننف والنهػػود دا ػػؿ ميػػاطؽ 

 33% كمػا ن  اتػي 11 إلػىالجمسػطنيننف  ا،طجػاؿمف يثؼ اليائ ت الجمسػطنينة، ونر جػ" بػنف  أكنثرنشمؿ 
 أف، عممػػػا إسػػػرائنؿروا ػػػب دوف الميػػػدؿ الوسػػػطي لمروا ػػػب فػػػي  ا، تػػػردا ػػػؿ ال ػػػط  فالجمسػػػطنينن% مػػػف 

وف ػػػا لميطنػػػات مركػػػػز  إسػػػرائنؿ% مػػػف م مػػػؿ السػػػكاف فػػػي  1101ب ه اليػػػرب نشػػػكموف مػػػا يسػػػ فالجمسػػػطنينن
 .اإلسرائنمي اإلحثاأل
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اليػػائ ت الجمسػػطنينة  أوسػػاطيسػػبة الج ػػر فػػي  أف، ا،حػػدوذكػػرت ثػػحنجة "ميػػارنؼ" فػػي عػػددها الثػػادر نػػـو 
 .% )م ارية باليائ ت النهودنة( 3333 بمغ  ا، تردا ؿ ال ط 

% مػػػف الجػػػروع الرئنسػػػنة لمؤسسػػػة ال ػػػأمنف 1المػػػدف وال ػػػرى اليربنػػػة  ايػػػه نو ػػػد دا ػػػؿ ال مينػػػة وكشػػػؼ   رنػػػر
 أـيسػػمة ال نو ػػد فنهػػا فػػرع لمؤسسػػة ال ػػأمنف، وفػػي مدنيػػة  ألػػؼ 33الػػوطيي، واف مدنيػػة الطنبػػة ال ػػي ن طيهػػا 

 االك جاأل بجرع واحد لممؤسسة. إلىيسمة  ألؼ 13البالغ عددهـ  ا،هاليالجحـ نتطر 
 ح 13  رنر مف ميطنات   يمؽ بجمسطنيني الػ ال أظهرهوفنما نمي ابرز ما 
 %. 3333اليائ ت الجمسطنينة  أوساط* يسبة الج ر في 
 % .11الجمسطنيننف  ا،طجاؿ أوساط* يسبة الج ر في 

 % .3334 إسرائنؿ* يسبة السكاف اليرب مف م موع الج راأل في 
 %.33 إسرائنؿ ب في * يسبة الجمسطنيننف الذنف  بمغ روا بهـ دوف الميدؿ الوسطي لمروا

 431ممجػػًا م ابػػؿ  331* عػػدد الممجػػات ال ػػي ن ػػـو اليػػامموف اال  مػػاعنوف بم ابي هػػا بػػنف الجمسػػطنيننف وثػػؿ 
 لمنهود.

 %. 1* يسبة الجروع الرئنسنة لمؤسسة ال أمنف الوطيي في ال  ميات السكاينة الجمسطنينة 
83/82/0283القدس، القدس،   

 
 شوف عم  المساعدات بغزة بسبب االحتالؿ والحصارمميوف شخص يعي :جماؿ الخمري 34

أعمف اليائب  ماؿ ال تري رئنس الم ية الشيبنة لموا هة الحثار أف أكنثر مف ممنوف ح قزة ػ أشرؼ الهور
سػ منة بهػدؼ إقػانث هـ. وقػاؿ  ش ص في قطاع قزة نينشوف عمى المساعدات مف مؤسسات دولنة وعربنة وا 

يسػػ ة ميػػه أف هػػذه اليسػػبة وا،عػػداد الم زانػػدة وال ابمػػة ل ر جػػاع ’ ليربػػيال ػػدس ا‘ال تػػري فػػي  ثػػرنح  م ػػت 
  أ ي ي ن ة ل ح  ؿ اإلسرائنمي والحثار.

إف مػػػف أهػػػـ أسػػػباب  ػػػدهور الوتػػػ" اإليسػػػايي فػػػي قػػػزة وار جػػػاع ميػػػدالت الج ػػػر والبطالػػػة اسػػػ مرار ‘وأتػػػاؼ 
والبتائ" ومي" ال ثدنر ومي" د ػوؿ و  نند حركة ا،فراد  1111وفرته لمحثار ميذ  4410االح  ؿ ميذ 

المس مزمات ا،ساسػنة مػا نييػي  يػؽ المشػارن" االق ثػادنة، إتػافة لميػ" ال ي ػؿ بػنف قػزة والتػجة الػذي كػاف 
 ’.ن نح فرص عمؿ عدندة

84/82/0283القدس العربي، لندف،   

 
 بسبب الثورات العربية مويؿ العمؿ الخيري بغزةتتراجع  :مؤسسات خيرية 35

 شػكو مؤسسػات  نرنػة  يمػؿ فػي قطػاع قػزة المحاثػر مػف  يػاقص ممحػوظ فػي دعػـ ح قػزة-تتناأل الكحمػو 
مشارن" ا،تاحي والمشارن" المر بطة با،عناد والمياسبات، ورقـ ذلؾ  ؤكد أيها مس مرة في   ػدنـ نػد اليػوف 

 لمج راأل والمح ا نف الكنثر في قزة.
% مػػػف حثػػػة 11ف  مين ػػه حثػػػمت عمػػى وقػػاؿ رئػػػنس  مينػػة ا،نػػػدي الرحنمػػة فػػػي قػػزة وائػػػؿ عمػػي فػػػرج إ

ا،تاحي ال ػي حثػمت عمنهػا اليػاـ الماتػي، مشػنرًا إلػى أف مػا حثػمت عمنػه اليػاـ الماتػي كػاف أقػؿ مػف 
 % مف الياـ الذي سب ه.31
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وأوتػػح فػػرج لم زنػػرة يػػت أف " را يػػًا فػػي دعػػـ اليمػػؿ ال نػػري مػػف قبػػؿ المػػايحنف اليػػرب والمسػػممنف طػػرأ ميػػذ 
هػوا  ػزألًا مػف أمػوالهـ لمشػارن" اإلقانثػة ل  ئػنف السػورننف بدانة النثورات اليربنة ، ،ف اليدند مػف المػايحنف و م

 ولبمدايهـ".
ولنػػد اليػػامودي أف مشػػارن" "كسػػوة الينػػد  د.مػػف ياحن ػػه أكػػد رئػػنس   مػػ" المؤسسػػات ال نرنػػة فػػي قطػػاع قػػزة 

ن" أ ػػرى ك ػػرمنـ بنػػوت والشػػ األ" لمج ػػراأل فػػي قػػزة لػػـ نثػػؿ ميهػػا شػػيأل هػػذا اليػػاـ، إتػػافة إلػػى  تػػرر مشػػار 
 الج راأل.

83/82/0283الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 األغوار بدعوى إجراء مناورات عسكريةبمساكف فمسطينية  بإخالءاالحتالؿ يخطر  36
(، ميط ػػة ا،قػػوار الشػػمالنة 41|43دهمػػت قػػوات  ػػنش االحػػ  ؿ اإلسػػرائنمنة، ثػػباح نػػـو ا،حػػد )ح طوبػػاس

الغربنػػػة المح مػػػة، وأ طػػػرت عػػػائ ت فمسػػػطنينة بػػػ   أل مسػػػاكيهـ  ال رنبػػػة مػػػف مدنيػػػة طوبػػػاس شػػػماؿ التػػػجة
 المثيوعة مف ال ناـ.

وأوتػػحت مثػػادر فمسػػطنينة محمنػػة، أف قػػوات كبنػػرة مػػف  ػػنش االحػػ  ؿ قامػػت ثػػباح النػػـو ا،حػػد ب سػػمنـ 
ورات سب" عائ ت فمسطنينة ب   أل مساكيها ال ائمػة فػي ميط ػة بزنػؽ" بػا،قوار الشػمالنة، بػدعوى إ ػراأل ميػا

 عسكرنة ل نش االح  ؿ في الميط ة ذا ها.
 83/82/0283، قدس برس

 
 الخميؿ يواصموف االعتصاـ لميـو السابعببوليتكنؾ  جامعة في اإلسالميةطالب الكتمة  37

طمبة الك مة اإلس منة فػي  اميػة بولن كيػؾ فمسػطنف فػي ، أف 83/82/0283موقع فمسطيف أوف اليف، قاؿ 
ـ المج وح في مبيى إدارة ال امية لمنوـ الساب" عمى ال ػوالي اح  ا ػًا عمػى اع  ػاؿ اع ثامهوف ال منؿ نواثم

 مف زم ئهـ عمى ند أ هزة أمف السمطة عمى  مجنة اي مائهـ السناسي. 11يحو 
، أيها س واثؿ االع ثاـ ح ى نػ ـ اإلفػراج ا،حدوأكدت الك مة اإلس منة في ال امية في بناف مك وب، نـو 

   منف مف أبيائها ووقؼ اع  اؿ الطمبة عمى  مجنة اي مائهـ السناسي ويشاطهـ الط بي.عف  من" المي
طػػ ب الك مػػة اإلسػػ منة فػػي  يذو مػػف ال منػػؿ، أف ، 83/82/0283المركػػز الفمسػػطيني لالعػػالـ، و ػػاأل فػػي 

( عمػػى دوار ابػػف رشػػد وسػػط مدنيػػة ال منػػؿ، 41-43ظهػػر نػػـو ا،حػػد ) اع ثػػموا  اميػػة بولن كيػػؾ فمسػػطنف
 اح  ا ا عمى اس مرار أ هزة السمطة في اح  از أبيائهـ في مراكز ال وقنؼ وال ح نؽ في المدنية.

 
 دونـ مف المزارع الحدودية في خانيونس ال تصميا المياه ألؼ 35أكثر مف  38

أكػػدت بمػػدنات الميػػاطؽ الشػػرقنة لمدنيػػة  ػػاف نػػويس ومػػزارعنف أف  منػػ" ح محمػػد أبػػو شػػحمة  -  ػػاف نػػويس
ألؼ دويـ وال ي  ي بر السمة الغذائنة لمحافظات قطاع  33راعنة الحدودنة البالغة مساح ها قرابة ا،راتي الز 

قزة ال  ثمها مناه عذبة أو مالحة لمري، إتافة إلى أف المناه ال وفنة  منيها  ثؿ فنها در ة المموحة إلى 
 .1111أكنثر مف 

عمػػػؿ حػػػوؿ " حدنػػػد اح نا ػػػات الميط ػػػة وقػػػاؿ هػػػؤالأل فػػػي أحادنػػػث ميجثػػػمة لػػػػ"فمسطنف" عمػػػى هػػػامش ورشػػػة 
الحدودنػة"، يظم هػػا وزارة الزراعػػة، إف ح"بيػػض ا بػػار فػػي الميػػاطؽ الحدودنػػة شػػرؽ مدنيػػة  ػػاف نػػويس  وقجػػت 
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عػػف اليمػػؿ بسػػبب ا  جػػاأل المنػػاه مػػف بػػاطف ا،رض يظػػًرا لكنثػػر سػػحبها واسػػ  دامها، إتػػافة إلػػى أف أعػػدادًا 
 مموحة اليالنة بها".أ رى  وقؼ سحب المناه ميها بسبب يسبة ال

83/82/0283موقع فمسطيف أوف اليف،   

 
 0283 سنةخالؿ الربع الثالث مف  في غزةمولوًدا  84332معطيات رسمية:  39

أفادت اإلدارة اليامة لألحواؿ المدينة في وزارة الدا منة بغزة أف عدد الموالند الُ دد في محافظات قطػاع  حقزة
مولػػودًا  0110مولػػودًا  دنػػدًا(، مػػف بنػػيهـ ) 41331مػػف اليػػاـ ال ػػاري )قػػزة بمػػغ  ػػ ؿ الربػػ" السػػيوي النثالػػث 

 مولودًا اينثى(. 1413ذكرًا (، و)
قطاع قزة  ػ ؿ الشػهور النث نثػة ) مػوز/ نولنػو، آب/ أقسػطس،  أف دندة لها  إحثائنةفي  اإلدارة وأتافت

 مولودًا  دنًدا بشكؿ نومي.433انموؿ/ سب مبر( من د 
 83/82/0283، قدس برس

 
 عم  الحدود المصرية وسط تفجيرات عنيفة وانتشار لمجيش المصري شديدرفح: توتر  

 شهد الحدود المثرنة الجمسطنينة حالة مف ال و ر ميذ عدة أناـ، م" وثوؿ اليممنات ا،مينة  محمد ال مؿح
ف ي طة المثرنة إلى مياطؽ قرنبة وم ا مة لمحدود، وسماع دوي ايج ارات كبنرة وم  النة قرب أكنثر م

 حدودنة.
وقد بدت الحدود مؤ را وكأيها نثكيات عسكرنة لم نش المثري، وال  كاد  مر ساعة دوف سماع دوي 
ط ؽ لميار، وكنثنرا ما  شاهد طائرات مروحنة م ا مة  ابية لم نش المثري  حمؽ فوؽ الميط ة  ايج ارات وا 

 نر، ووثمت شظانا بيض ال ذائؼ الحدودنة، إتافة إلى مشاهدة أعمدة مف الد اف   ثاعد ع ب كؿ  ج
والح ارة الم طانرة ع ب االيج ارات إلى ال ايب الجمسطنيي مف الحدود، ما أسجر عف  ترر عدد مف 

ثابة امرأة مسية ب روح وثجت بالطجنجة.  الميازؿ وا 
نـ واييكست هذه ا، واأل عمى المياطؽ السكينة ال رنبة مف الحدود  اثة مياطؽ في حي البرازنؿ وقرب م 

نبيا، وعمد بيض المواطينف إلى إ  أل ا، زاأل ال يوبنة مف ميازلهـ، بنيما مي" آ روف أبياألهـ مف الميب 
 أماـ الميازؿ.

وأبدى اليدند مف المواطينف ايزعا هـ مف  دهور ا،وتاع م ددا عمى الحدود، وأوتحوا أف منثؿ هذه 
 ،وقات.الظروؼ  نثنر م اوفهـ و  برهـ عمى ال زاـ ميازلهـ ميظـ ا

ووف ا لميمومات  وفرت لدى مواطينف لهـ أقرباأل في ال ايب ا  ر مف الحدود ف ف النومنف الماتننف شهدا 
 ج نر  مسة ميازؿ عمى ا،قؿ وعدد مف المحاؿ ال  ارنة دا ؿ مدنية رفح المثرنة   وا د دا مها أيجاؽ 

ش المثري مف اك شاؼ و دمنر لم هرنب، كما  مكيت فرؽ مف حرس الحدود  سايدها وحدات مف ال ن
 المزند مف ا،يجاؽ.

و راف ت هذه اإل راألات م"  وقؼ شبه  اـ لميمؿ في ا،يجاؽ ال ي كايت وما زالت  يمؿ بثورة م  طية، 
 كما  ـ إ  أل عماؿ الميط ة الحدودنة  شنة أف نثابوا بالح ارة والشظانا الم طانرة.

 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 .. ولـ تقدـ نصائح لسورياسوريا مد   انحازتحماس  :األخبار"لػ" األسد 
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رئنس حترت حركة حماس مف باب ال ساؤالت ال ي أنثار ها  سرنبات عف زنارة ح إنمي شمهوب -دمشؽ 
مكاف أف  كوف دمشؽ، وقثر الشيب  حدندًا، محط ه المك ب السناسي لحماس  الد  مشيؿ الى طهراف، وا 

عمى وت" الي اط عمى الحروؼ. بدأ حدننثه بال أكند عمى أف  ماعة اإل واف ال النة. كاف ا،سد حرنثا 
المسممنف، وميذ نثماينف عاما، لـ ُ يرؼ اال بال  مب والمثمحنة والغدر، قبؿ أف نتنؼ إف دمشؽ لـ  يامؿ 

 كاف ا،وروبنوف نأ وف النيا ونسألوف عما  جيمه»ميذ البدانة عمى أيها  زأل مف هذه ال ماعة. « حماس»
حماس اح تاف سورنا »وحدها  مؾ الثجة ال ي أكسبت «. حماس هيا، كيا ي وؿ لهـ إيها حركة م اومة

 «.ودعمها ورعان ها لها
عيدما بدأت ا،زمة، قالوا )مسؤولو حماس( إيهـ و هوا النيا يثائح. هذا كذب. مف هـ لنو هوا يثائح »

 األ «. نح. فما ع ق هـ في الشأف الدا مي السوريإلى سورنا؟ نثـ قالوا إييا طمبيا مساعد هـ، وهذا قنر ثح
ذاؾ النوـ الذي اعمف فنه رئنس اال حاد اليالمي ليمماأل المسممنف نوسؼ ال رتاوي  ثرنحا ه المسنئة. 

بيد ف رة  اؤوا ن ولوف إيهـ ذهبوا الى ال رتاوي و حدنثوا ميه. قميا إف مف «. ييـ طالبياهـ با  اذ موقؼ»
سناسنا ن  ذه عميا. ما قنمة الموقؼ الذي نؤ ذ في قرؼ مغمجة. فكاف ما كاف مف نرند أف ن  ذ موقجا 

لـ »في اليهانة أف    مى عف الم اومة و كوف  زألًا مف حركة اال واف المسممنف. « حماس»قطنية. قررت 
 ارنا مف الغدر «. و  كف هذه المرة ا،ولى ال ي نغدروف فنها بيا. حثؿ ذلؾ قب  في 

في « لو نس طن" أحد ما اقياعهـ بأف نيودوا حركة م اومة م ددًا، لكييي أشؾ» ناية، قبؿ أف ن ميى وال
 ذلؾ. حماس ايحازت تد سورنا ميذ النـو االوؿ، ل د ا ذوا  نارا.

ال  س بيد »قرنب كنؼ حتر ولند  يب ط وونمناـ بنريز ف أة عيد السؤاؿ عف امكاينة أف نس  بؿ مشيؿ. 
، مزحة أرف ت ب ه هة. م" انثارة الموتوع م ددا، اس ذكر نوـ  األه ولناـ بنريز قبؿ «ط هياأف  رى  يب 

. وق ها، قدـ بنريز م موعة مف الطمبات  حت عيواف  سهن ت لترب اليراؽ، قزو اليراؽ عاـ 
اس اليادننف بنيها عمى سبنؿ المنثاؿ السماح لمطائرات المغنرة بيبور ا، واأل السورنة. لـ نكف أحد مف الي

أي ـ دولة ب  مبادئ،   نموف سناس كـ ال ار نة عمى قواعد   ارنة، »لنمحظ ذلؾ. كاف  واب االسد بسنطا. 
م اربة ا  مؼ حولها «. قدموا إلنيا ثج ة وسيبحث اف كايت في مثمح يا وييرتها عمى الشيب السوري

ف بدا واتحا أف قمب ا،سد ال نزاؿ منث يا بال راح ، م" إب األ الباب «حماس»ال ي  سببت بها  المجسروف، وا 
 مج وحا، إذا فرتت المثمحة ا  راقات مينية. في اليهانة السناسة قياعات... ومثالح.

 //األخبار، بيروت، 

 "التعاوف اإلسالمي" تطالب بدعـ عاجؿ لغزة بالوقود  
ل  يب ا نثار "الوقود بشكؿ عا ؿ دعت ميظمة ال ياوف اإلس مي إلى دعـ بمدنات قطاع قزة بح )وكاالت(

 ."السمبنة اليا مة عف اي طاع الكهرباأل و أنثر  دمات الثرؼ الثحي والمناه بذلؾ
وقالت الميظمة، في   رنرها اإليسايي الشهري عف أوتاع قزة، إف أزمة الوقود أنثرت بشكؿ سمبي في 

ناه بمدنات الساحؿ. وأوتح بمدنة إتافة إلى مثمحة م ال دمات الم دمة لسكاف ال طاع مف قبؿ 
ال  رنر أف أزم ي الوقود والكهرباأل ساهم ا في عدـ م درة البمدنات عمى  وثنؿ المناه باي ظاـ لممواطينف 
إتافة ل أنثر  دمات الثرؼ الثحي بشكؿ سمبي و ثرنجها في البحر و جاقـ مشكمة يظافة المحافظات 

 ت اليظافة بشكؿ نومي.     بسبب عدـ ال درة عمى  وفنر وقود الـز ليمؿ سنارا
 //الخميج، الشارقة، 
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 إيراف إل  أوباما: اغتنـ فرصة انفتاح طيراف ييودرسالة مف  

دعا نهود انراف الرئنس االمنركي باراؾ اوباما الى اق ياـ الجرثة "ال ي لف   كرر" بو ود ح أ ؼ ب -طهراف 
 رئنس انرايي مي دؿ إلث ح الي قات م" طهراف.

دمت هذه الدعوة في شكؿ رسالة مج وحة ثاقها المسؤوؿ عف الطائجة النهودنة في طهراف هومانوف سمنا وق
 ي ؼ عبادي وارسمت يس ة ميها الى "فرايس برس".

و األ في الرسالة "اذا لـ  س جد الوالنات الم حدة والم موعة الدولنة مف هذه الجرثة الذهبنة ال ي لف   كرر 
ف في ثالح  من" مف نياهتوف  طبن" الي قات بنف انراف والوالنات الم حدة". ربما، فاف الوت" سنكو 

 وأتافت "إف ذلؾ سن نح أنتًا لمم شائمنف أف نشككوا بسهولة في حسف يوانا الوالنات الم حدة".
ونأ ي يشر هذه الرسالة بيد زنارة  ارن نة لمرئنس االنرايي المي دؿ حسف روحايي ل مـ الم حدة يهانة 

وؿ/سب مبر حنث ا رى بال ثوص ا ثااًل ها جنًا بالرئنس اوباما في الوقت الذي ال  زاؿ فنه الي قات انم
 .الدبموماسنة م طوعة بنف البمدنف ميذ 

في  اإليسافبينامنف ي ايناهو بشأف ح وؽ  اإلسرائنميكما أيها  شكؿ رد فيؿ عمى  ثرنحات رئنس الوزراأل 
 انراف.

 كأقمنة دنينة، يشارؾ في االي  ابات واي  بيا رئنسًا شيبنًا بحرنة". اإلنرايننفالنهود  و األ في الرسالة "يحف
 //الحياة، لندف، 

 
 لمتنس مد مواجية الجزيري لالعب إسرائيمي التونسياالتحاد  

أمنر نوا ه ال ويسي مالؾ ال زنري تغوطًا مف ا حاد ب ده لكرة المترب ل يسحاب مف موا هة اإلسرائنمي 
فاني راوب في رب" يهائي دورة طش يد ا،وزبكنة، بحسب ما أكد ش ن ه ويادنه سارسنؿ الجريسي. ولممجارقة، 

عالمنًا، وهو أحد  عالمنًا، سنوا ه فاني راوب المثيؼ  عامًا( المثيؼ  كاف ال زنري )
 م ى مالؾ »ال ويسنةح « ؼ أـشمس أ»زم ئه في اليادي ذا ه. وقاؿ أمنر ال زنري ش نؽ ال عب إلذاعة 

، وهي روانة م  مجة عمما يشر عمى موق" «رسالة مف اال حاد ال ويسي  بمغه بيدـ موا هة ال عب اإلسرائنمي
 ال عبنف المح رفنف بأيه اتطر ل يسحاب إلثابة في ركب ه.

 //األخبار، بيروت، 
 
 بسبب الفساد والتزوير مساعدات يورومميار  قد تكوف أىدرت  الفمسطينية : السمطةتايمزالصانداي  

قالت ثحنجة الثايداي  انمز البرنطاينة إيها حثمت عمى مسودة   رنر ح  ر مة ثجا -ال دس المح مة
  ـ  حونمها لمسمطة. €ممنار  رسمي ل  حاد ا،وربي نؤكد ال شنة مف ا  جاأل يحو 

بيد مف   رنر ثادر عف المحكمة ا،وروبنة لمرقابة  ويوهت الثحنجة إلى أيها حثمت عمى مسودة لـ  يشر
 وهي مؤسسة رسمنة مف مؤسسات اال حاد ا،وربي وم رها لوكسمبورج.-

، -ممنار نورو بنف عامي  وبحسب هذا ال  رنر، ف د حوؿ اال حاد ا،وربي ما م موعه 
 لكف ال نيرؼ ح ى النـو إلى أنف وثمت هذه المبالغ.

نجة إلى وثوؿ مح  نف مف اال حاد ا،وربي مؤ ًرا إلى شرقي ال دس المح مة والتجة الغربنة وأشارت الثح
 وقطاع قزة، والذنف بدورهـ وثجوا طرن ة إدارة أمواؿ المساعدات "بال اثرة  دا".
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وأكد المح  وف، حسب ال  رنر، عمى عدـ و ود أي إ راألات إدارنة  حوؿ دوف االس غ ؿ السن  لألمواؿ، 
وا إفم هيالؾ  شنة ح ن نة مف االس غ ؿ قنر المشروع أو ال بذنر أو أف  مؾ ا،مواؿ ا  جت بجيؿ وقال

و حدث المح  وف عف حدوث حاالت مشابهة مف الجساد واالس غ ؿ السن  ،مواؿ  عممنات فساد ت مة.
 عة ممنار نورو.المساعدات في ا،مواؿ المحولة لمثر   ؿ السيوات الست ا، نرة، حنث ا  جى ما م مو 
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 "سرائيؿ"إلف تساـو أبدًا عم  أمف  المتحدةكيري: الواليات  

أعمف وزنر ال ار نة ا،منركي  وف كنري ا،حد اف "يافذة الدبموماسنة" ال ي ف حت م" ح أ ؼ ب -ليدف 
 ت دولنة حاسمة في  ينؼ حوؿ الممؼ اليووي اإلنرايي.إنراف " زداد ايج احًا"، وذلؾ قبؿ نومنف مف محادنثا

وقاؿ الوزنر االمنركي المو ود في ليدف في  طاب عبر االقمار الثياعنة في ا  ماع في واشيطف 
لم موعة التغط االمنركنة الموالنة إلسرائنؿ "انباؾ" إيه "في الوقت الراهف اف يافذة الدبموماسنة  زداد 

 قت ذا ه "لكيي أود ميكـ اف  يرفوا أف اعنييا مج وحة أنتًا".وأتاؼ في الو  ايج احًا".
ولكف كنري شدد عمى أف الوالنات الم حدة لف  ساـو أبدًا عمى أمف اسرائنؿ. وقاؿ "أنًا نكف االل زاـ م" انراف 

 ف ييا مدركوف  مامًا لمحا ات ا،مينة إلسرائنؿ".
 //الحياة، لندف، 

 
 ماس لكنيا صعدت إل  الحكـ بانتخابات حرةح أحبال : نعـو تشومسكي 

بحسب المياننر »البروفنسور ييوـ  شومسكي في م ابمة حثرنة م" ثحنجة إسرائنمنة  ح قاؿسارة لنجوفن ش
الم بية في إسرائنؿ ف ف آرائي قد  بدو م طرفة. بمياننر دولنة آرائي لنست م طرفة، والياس ال ن شوف 

" قسـ تئنؿ مف الدعوات إلل األ كممات أماـ  مهور كبنر في الوالنات ك مي. وال نسييي ال  اوب ح ى م
الم حدة وكؿ أر األ اليالـ، فت  عف طوفاف طمبات ك ابة  طب وم اب ت. وبأسؼ شدند أتطر لرفتها 

 «.كمها   رنبا أو  أ نمها ،شهر طونمة. ورقبت في الحدنث ميؾ  ثنثا ،كسر هذه الثورة
سرائنؿ. وأيا ال أقبؿ ال رارات االع باطنة لحكومات عينجة. فألمنركا  ال نهميي ما   وؿ وأتاؼح أمنركا وا 

قائمة إرهابح يمسوف مايدن  كاف في هذه ال ائمة، وثداـ حسنف  رج ميها في مطم" النثماينينات. وفي هذه 
 «.ال ائمة أمور أ رى كهذه. هذه ال رارات اع باطنة وقنر مونثوقة و  ـ بأندي حكومات عينجة

في الماتي كايت إسرائنؿ دنموقراطنة بيمط »ن اب"  شومسكي ب مؽ الوت" االق ثادي إلسرائنؿ. ون وؿح و 
اسكيديافي. و غنر الوت" يحو ا،سوأ. ف د  بيت إسرائنؿ سناسات اق ثادنة قوتت ال دمات اليامة 

ل هود وعدـ الم دمة لممواطينف، وش يت ا،قيناأل. ومف أ ؿ أف  ي ح االح  ا ات نيبغي مواثمة ا
 «.ال وقؼ، وأف نتاؼ إلى ذلؾ يشاطات سناسنة، لكف االس مرارنة هي ا،ساس

أيا م ياطؼ م" سكاف سدنروت، لكف نيبغي لهـ أف نحمموا حكوم هـ ذيب ما ن ري. وأيا ال أحب وأتاؼ 
مف حماس لكيها ثيدت إلى الحكـ باي  ابات حرة، ولنس بوسيؾ اليمؿ تد اي  ابات دنموقراطنة. بدال 

 «.مياقبة قزة نيبغي إزالة الحثار وا  احة ال واثؿ ال غرافي بنف قزة وباقي المياطؽ
المنزاينة اليسكرنة ا،منركنة  تر ب سرائنؿ، ،يها  سمح لها بمواثمة سناسة االس نطاف. ونيبغي لدولة وقاؿ 

 «.إسرائنؿ أف   رر ما الذي  رنده، المس وطيات أـ ا،مف
 --« ميارنؼ»
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 //لسفير، بيروت، ا
 

 ستصنع الخوذ المتطورة لطائرات  "إسرائيؿ"البنتاغوف:  
أعميت وزارة الدفاع ا،منركنة "البي اقوف" اف شركة الثياعات ا،مينة اإلسرائنمنة  حوكاالت -ال دس المح مة 

ة ال ي سنس  دمها ربابية "البنت" وشرنك ها ا،منركنة س  ولناف حثرنا إي اج و طونر  وذة الطنار الم  دم
في ثج ة س ثؿ قنم ها إلى مدى الي د ال ادـ إلى أكنثر  طائرة الشبح المس  بمنة الم طورة مف طراز 

 مف ممنار دوالر.
وأوتحت ثحنجة "ندنيوت احرويوت" اليبرنة ال ي أوردت اإلع ف ا،منركي أمس، أف الوالنات الم حدة 

الس  داـ قوا ها ال ونة والدوؿ الحمنجة لها ما نييي باف  طائرة مف طراز    طط إلي اج 
 الطمبنة ا،ولى مف ال وذ ال ي نر دنها الطناروف س   اوز الممنار دوالر.

 //الغد، عماف، 
 
 عيف الحموة في مخيـ تأىيؿ البنية التحتية  مشروعالياباف تموؿ  

 نـ عنف الحموة ل أهنؿ بين ه ال ح نة ال ي لـ  طمها ند ورشة ايمائنة ياشطة نشهدها مح رأفت يينـ -ثندا 
االيماأل ميذ ع ود.. مشهد نكسر ر ابة الثورة ا،مينة ال ي الزمت الم نـ طون  بسبب ما نس ؿ فنه مف 

 حوادث امينة بنف ف رة وأ رى.
لناباينة نشمؿ المشروع  أهنؿ شبكة المناه و حسنف الثرؼ الثحي في الم نـ وهو مموؿ مف الحكومة ا

 ب نمة ممنويي دوالر عبر الوكالة الناباينة لم ياوف الدولي.
 //المستقبؿ، بيروت، 

 
 : نسع  لمحفاظ عم  اليدوء الحدوديففي لبنا "اليونيفيؿ"قائد قوات  

ال زاـ قوا ه  دمة الس ـ »في لبياف ال يراؿ باولو سننرا، « النوينجنؿ»أكد قائد قوات ح طارؽ ابو حمداف
« النوينجنؿ»ذلؾ لف ني ح إال مف   ؿ ال ياوف الونثنؽ بنف »مي برا أف « و يجنذ ال رار الدولي الرقـ 

ذ كشؼ سنرا عف مروحة  «.وال نش المبيايي ا ثاالت ن رنها م" كؿ ا،طراؼ الميينة، لإلب األ عمى »وا 
والسمطات « النوينجنؿ»قة بنف الثدا»، أشاد بػ«الهدوأل في الميط ة الحدودنة، و ثوثا عمى ال ط ا،زرؽ

ك ـ  «.  رار في ميط ة  يوبي المنطاييالمحمنة والم  ميات ا،همنة، ال ي مف شأيها دعـ ا،مف واالس
سننرا  األ   ؿ رعان ه اح جاال، أقام ه الك نبة اإلسباينة في ال طاع الشرقي، لمياسبة اليند الوطيي 

بؿ الس ي(، بحتور سجنرة اسباينا في لبياف من  قروس اإلسبايي، في قاعدة منغنؿ دي نثنرباي س )ا
هريايدو، سجنر ثربنا لدى لبياف  وفاف فو اسنيوفن ش، قائد قطاع  يوب المنطايي في ال نش اليمند  ورج 

 فريايدو لوبنت دنؿ بولو وفيالنات  يوبنة.« النوينجنؿ»شرنـ، قائد ال طاع الشرقي في 
 //السفير، بيروت، 

 
 تستنكر فشؿ نظاـ اليجرة اإليطالي بالتعامؿ مع الالجئيف الفمسطينييف والسورييف" ات حقوقيةمنظم 

اس ه يت ميظمات ح وقنة عاممة في أوروبا  يامؿ السمطات اإلنطالنة ال اسي بحؽ ال  ئنف نؿ
رؾ اليينجة الدائرة الجمسطنيننف والسورننف، والذنف وثموا إلى السواحؿ اإلنطالنة طالبي لم وأل فارنف مف الميا
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في سورنة. واشار بناف ثادر عف كؿ مف المرثد ا،وروم وسطي لح وؽ اإليساف والح وؽ لم من" 
السونسرنة ومركز اليودة في ليدف، وم موعة اليمؿ مف أ ؿ فمسطنيني سورنة إلى ما أسماه فشؿ يظاـ 

( أرسمت يس ة ميه |لها ا،حد )وقاؿ الميظمات، في بناف  اله رة اإلنطالي في ال يامؿ م" ال  ئنف.
لػ "قدس برس"، في إشارة الس يماؿ السمطات اإلنطالنة ال وة المجرطة إل بار طالبي الم وأل الجمسطنيننف 
والسورننف الجارنف مف سورنة عمى ال بثنـ، "إف مدوية قواعد سموؾ الموظجنف المكمجنف ب يجاذ ال واينف يثت 

الكرامة اإليساينة أنثياأل قنامهـ بوا با هـ، وأف نحافظوا عمى ح وؽ اإليساف عمى "و وب أف نح ـر الموظجوف 
لكؿ ا،ش اص، وأف اس  داـ ال وة نيبغي أال نكوف إال  جادنا لوقوع  رنمة أو  يجنذا الع  اؿ قايويي لمش به 

نة عمى ( مف ا جاقنة ال  ئنف قد مييت الدوؿ مف فرض ع وبات  زائبهـ"، ميومها إلى أف المادة )
ال  ئنف الذنف ند موف إقمنمها أو نو دوف فنه دوف إذف، بسبب د ولهـ أو و ودهـ قنر ال ايويي، قادمنف 
مباشرة مف إقمنـ كايت فنه حنا هـ أو حرن هـ مهددة فنه، وهو ما كاف نيايي ميه ال  ئوف الجمسطنينوف 

وشدد البناف، عمى  ف مثر عبر البحر.والسورننف ال ادموف مف سورنة إلى إنطالنا، وال ادمنف إلنها م
مسؤولنة الحكومة اإلنطالنة عف ميح الم وأل ل  ئنف الجمسطنيننف مف سورنة، "فهؤالأل الذنف وثموا إلى 

( مف ا جاقنة "حمانة ال  ئنف" لياـ إنطالنا عبر البحر، نيبغي أف ُنميحوا وت" ال    بمو ب المادة )
االتطهاد المس مر، وال نس طنيوف اليودة إلنها، وال نحمموف  يسنة  ، حنث إيهـ  ارج ب دهـ بسبب

أي بمد )عدنمو ال يسنة(، وهـ ال ن م يوف بحمانة أي هنئة مف هنئات ا،مـ الم حدة، وعمى ذلؾ فنيبغي 
عمى السمطات اإلنطالنة االع راؼ بهـ ك  ئنف، وأف ن م يوا بحمانة المجوتنة السامنة لألمـ الم حدة 

 ( ون م موا مساعدا ها".ال  ئنف ) لشؤوف
 //قدس برس، 
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 فهمي هوندي
حنف  ورط ثاحبيا في  ثرنح دعا فنه إلى ف ح ميبر رفح أماـ فمسػطنيني قطػاع قػزة، ف يػه  يػرض ل  هػاـ 

 عمى ال هؿ بم  تنات ا،مف ال ومي ، إذ اع بر ك مه دلن «سناسنوف»وال  رنح مف قبؿ مف وثجوا بأيهـ 
. 41/41لمثر. وكاف ذلؾ هو الييػواف الػذي يشػر ه  رنػدة ا،هػراـ عمػى سػ ة أعمػدة نػـو ال مػنس الماتػي 

وأثػػؿ الحكانػػة أف السػػند حمػػدنف ثػػباحي مؤسػػس ال نػػار الشػػيبي وال نػػادي فػػي  بهػػة اإلي ػػاذ كػػاف قػػد ال  ػػى 
وسػى أبػو مػرزوؽ يائػب رئػنس المك ػب السناسػي لمحركػة، بيتا مػف ممنثمػي حركػة حمػاس ن  ػدمهـ الػدك ور م

وفي أع اب الم األ قاؿ السند ثباحي ك مه الذي اس جز أولئؾ اليجر مف السناسننف الذنف كيت أ ثػور أيهػـ 
أدرى مف قنرهـ بح ائؽ الموتوع. وبال الي  وقيت ميهـ أف نكويػوا أكنثػر رثػاية ومسػؤولنة فػي ال يبنػر عػف 

نكشػؼ عػػف بيػض أو ػه ا،زمػة ال ػي  يػػايي « ا،هػراـ»ا قرأيػاه ميسػوبا إلػػنهـ فنمػا يشػر ه آرائهػـ إزاأله. لكػف مػ
ميها بيض عياثر الي بة المثرنة ال دندة، ال ي  يايي الج ر في اإلدراؾ والميرفة، نيطبؽ ذلؾ عمى قائمة 

عمػػنهـ  مػػؾ طونمػػة ممػػف نك سػػبوف  مػػؾ ا،ل ػػاب الكبنػػرة بم ػػرد ظهػػورهـ عمػػى شاشػػات ال مجزنػػوف الػػذي نػػوزع 
 ا،ل اب بالم اف.

الي طػػػة ال وهرنػػػة وال ػػػي ا كػػػأ عمنهػػػا أولئػػػؾ السناسػػػنوف هػػػي أف فػػػ ح ميبػػػر رفػػػح نيػػػد  هدنػػػدا لألمػػػف ال ػػػومي 
المثري، لـ ن ؿ أحد لماذا نيد كذلؾ، وال أورد واقية واحػدة  ػدعـ ذلػؾ الػرأي، لكػيهـ اع مػدوا عمػى االيطبػاع 

بػػر حركػػة حمػػاس ال ػػي  ػػدنر ال طػػاع  هدنػػدا ،مػػف مثػػر، وأف الشػػائ" فػػي أوسػػاط عامػػة المثػػرننف الػػذي ني 
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سػوى ميافػذ ل هرنػب »ا،يجاؽ ال ي حجرها الغزاونوف لم غمب عمى الحثار و وفنر اح نا ا هـ المينشنة لنست 
وهػػذه اليبػػارة ا، نػػرة «. ا،سػػمحة واإلرهػػابننف إلػػى دا ػػؿ سػػنياأل، ل حونمهػػا إلػػى قاعػػدة دولنػػة لإلرهػػاب اليػػالمي

لساف أحد السناسننف الذنف  حدنثت إلنهـ  رندة ا،هراـ. واس طرد )ثاحبيا بالمياسبة هو م حدث  وردت عمى
باسـ حزب ال  م" النساري( قائ  إف مثر لف  شير بأماف كامؿ عمى حدودها م" رفح الجمسطنينة، إال بيد 

لي، ورقػػـ أف آ ػػرنف سػػ وط حركػػة حمػػاس مػػف السػػمطة، ،يهػػا ام ػػداد لحركػػة اإل ػػواف وفػػرع عػػف ال يظػػنـ الػػدو 
رددوا الجكرة ذا ها بدر ة أو أ رى، إال أييػي  يمػدت اق بػاس الج ػرة ال ػي وردت عمػى لسػاف ال نػادي النسػاري ػػػ 
الػػذي نكػػاد ن بيػػى بالكامػػؿ و هػػة اليظػػر اإلسػػرائنمنة إزاأل حركػػة حمػػاس ػػػػ لكػػي نػػدعويا ذلػػؾ إلػػى  ثػػور المػػدى 

 الذي نذهب إلنه النمنف في مثر.
ر مف مرة في السابؽ إلى  جيند ال هدند مػف  ػ ؿ   ثػي ح ػائؽ االيطبػاع الشػائ" الػذي ني بػر ل د دعوت أكنث

ا،يجػاؽ وحمػػاس فػػي ال طػػاع بمنثابػػة  هدنػػد ،مػػف مثػر. ،ف ذلػػؾ االيطبػػاع  حػػوؿ بمتػػي الوقػػت إلػػى ع نػػدة 
ال يبئػػة  اسػػ  رت فػػي أوسػػاط عامػػة اليػػاس وي ػػبهـ السناسػػننف وا،مينػػة. وهػػذه الح ن ػػة  شػػكمت بجيػػؿ حمػػ ت

اإلع منػة، ورو ػت لهػا أطػراؼ لهػا مثػمح ها، لػنس ف ػط فػي  سػمنـ الي قػة بػنف مثػر وحمػاس، ولكػف لهػا 
ذاللهػـ. وال  حكاـ الحثار المجروض عمى فمسطنيني ال طاع ل ػركنيهـ وا  مثمحة أنتا في ترب الم اومة وا 

طن" أف ي  اهػػؿ الػػدور الػػذي نشػػؾ أحػػد فػػي أف إسػػرائنؿ ثػػاحبة المثػػمحة ا،ولػػى فػػي ذلػػؾ، كمػػا أييػػا ال يسػػ 
ليب ه ا، هزة ا،مينة ال ابية لمسمطة الجمسطنينة في راـ اهلل، ال ي لها نثأرها الذي لـ  يسه إزاأل حركػة حمػاس، 
وكايػػػت الونثػػػائؽ ال ػػػي يشػػػرت مػػػؤ را قػػػد كشػػػجت الي ػػػاب عػػػف ال هػػػد الػػػذي  بذلػػػه لموقنيػػػة والػػػدس بػػػنف حمػػػاس 

 ومثر، حكومة وشيبا.
الذنف  حدنثوا عف  هدند حمػاس وا،يجػاؽ ،مػف مثػر، ايطم ػوا مػف االس سػ ـ لألكاذنػب إف  هابذة السناسة  

اإلع منػػة ال ػػي ال دلنػػؿ عمنهػػا، وأبػػدوا اسػػ يدادا مدهشػػا لم بػػوؿ ب حكػػاـ الحثػػار حػػوؿ ال طػػاع، قنػػر مبػػالنف 
نػؤدي فػي بمياياة أو  دمنر حناة أكنثر مف ممنػوف ويثػؼ الممنػوف فمسػطنيي فػي قػزة، ا،مػر الػذي نمكػف أف 

 حاؿ اس مراره إلى المساس بأمف مثر الذي ندعي هؤالأل أيهـ حرنثوف عمنه.
في حنف أف ف ح ميبر رفح وا  تاعه إلشراؼ السمطة المثرنة كأي ميبر حػدودي آ ػر هػو الحػؿ الح ن ػي 

 الذي نحمي مثالح الطرفنف المثري والجمسطنيي.
سػػطنيننف، نثػػـ إف ا،مػػف لػػف ن ػػدر لػػه أف ن ػػوفر إييػػا ال يسػػ طن" أف يحمػػي أمػػف مثػػر بمتػػاعجة ميايػػاة الجم

ونس  ر إال إذا  ـ ال وثؿ إلى ثنغة  وفؽ بنف المثالح المثرنة والجمسػطنيننف فػي ال طػاع، هػذا إذا كايػت 
مثػػر  ممػػؾ قرارهػػا وبوسػػيها أف   حػػرر مػػف حسػػابات وتػػغوط ا،طػػراؼ ا، ػػرى ال ػػي ال   ميػػى ال نػػر ال 

 لمثر وال لمم اومة في ال طاع.
َـّ إيي ي ال أمؿ مف ال ذكنر بػأف يزاهػة الموقػؼ إزاأل قتػنة فمسػطنف هػي أحػد ميػاننر الوطينػة المثػرنة، مػف نثنػ

فػػ ف وطين ػػؾ  ثػػبح م رَّحػػة إذا ايحػػزت باسػػـ ا،مػػف إلػػى ثػػؼ  يػػذنب الجمسػػطنيننف و ػػركنيهـ، م ػػدما بػػذلؾ 
 هدنة م اينة إلسرائنؿ.

 84/82/0283، الشرؽ، الدوحة
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فرتػت إسػػرائنؿ حثػػارًا  اي ػًا عمػػى قطػػاع قػػزة إنثػر ي ػػاح حركػػة الم اومػػة اإلسػ منة حمػػاس فػػي االي  ابػػات 
. ونشػػ مؿ الحثػػار عمػػى 1110، نثػـ عػػززت الحثػػار فػػي ثػنؼ عػػاـ 1111ال شػرنينة الجمسػػطنينة فػػي عػػاـ 

ؿ والبسػكونت والػدوا ف والمحػـو مي" أو   يػنف د ػوؿ المحروقػات والكهربػاأل والكنثنػر مػف السػم"، مػف بنيهػا ال ػ
سرائنؿ.  ومي" الثند في عمؽ البحر، وقمؽ الميابر بنف ال طاع وا 

ونمحظ الم ابيوف بأف االي  بننف عمى شرعنة مرسي شاركوا بشكؿ مباشر بالحثار ال ائر عمى قطاع قزة، 
ـم إقػػ ؽ ميبػػر رفػػح الميجػػذ الوحنػػد لم طػػاع إلػػى اليػػالـ ال ػػار ي مػػف  ايػػب مثػػر . وقػػد زادت ميايػػاة حنػػث  ػػ

 الجمسطنيننف في ا وية ا، نرة بيد إق ؽ وهدـ مئات ا،يجاؽ الواثمة إلى قطاع قزة.
بشكؿ كبنر عمػى  مػؾ ا،يجػاؽ إلد ػاؿ  1110ومف ا،همنة بمكاف اإلشارة إلى أف قطاع قزة اع مد بيد عاـ 

% مػف م مػوع 31ة وأف يحػو البتائ" الترورنة مف مثر لسد اح نا ات أهالي قطاع قزة النومنػة،  اثػ
 ممنوف فمسطنيي، هـ مف ا،طجاؿ دوف ال امسة عشرة مف اليمر. 431سكاف قطاع قزة الذنف البالغ عددهـ 
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، ومػػػ"  شػػػدندها لمحثػػػار، اع مػػػدت 1110كايػػػت سػػػبية ميػػػابر حدودنػػػة مج وحػػػة  حػػػنط بال طػػػاع قبػػػؿ عػػػاـ 
  ط م" قطاع قزة.السمطات اإلسرائنمنة ميبرنف وحندنف ف

سػػرائنؿ( ميبػػًرا   ارًنػػا وحنػػًدا، حثػػرت مػػف  إذ أب ػػت إسػػرائنؿ عمػػى ميبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ )بػػنف مثػػر وقػػزة وا 
شػػمالي ال طػػاع( -  لػػه إد ػػاؿ البتػػائ" المحػػدودة إلػػى ال طػػاع، فنمػػا أب ػػت عمػػى ميبػػر بنػػت حػػايوف )إنرنػػز

سرائنؿ.  كبوابة ل ي ؿ ا،فراد بنف قزة وا 
نر باحنثوف فمسطنينوف إلى أف الحثػار اإلسػرائنمي المدنػد، وكػذلؾ هػدـ ا،يجػاؽ المسػ مر وفي هذا السناؽ نش

ممنػػوف دوالر أمنركػػي، ياهنػػؾ  111بيػػد االي ػػ ب عمػػى الشػػرعنة فػػي مثػػر أدى إلػػى  سػػارة اق ثػػادنة بمغػػت 
مؿ، % مف سكاف قطاع قزة، فتً  عف ف داف نث نثنف ألؼ فرثة ع30عف اييداـ ا،مف الغذائي ،كنثر مف 

% مف إ مالي قوة اليمؿ الميروتة في سوؽ 13في ظؿ بطالة عالنة أساسا وثمت في ا وية ا، نرة إلى 
 اليمؿ في قطاع قزة.

ثػيجًا  413ونثمة  داعنات  طنرة أ رى لمحثار وهدـ ا،يجاؽ الواثػمة إلػى ال طػاع، فػي الم دمػة ميهػا يجػاد 
 ؿ في قطاع قزة، قالبن هـ دوف ال امسة مف اليمر.مف ا،دونة، ا،مر الذي أدى إلى وفاة أربيمائة طج

ونؤكد باحنثوف أنتًا بأف أهالي قطاع قزة سنوا هوف آنثػارا كارنثنػة فػي المػدى الميظػور مػ" اسػ مرار الحثػار 
قػػ ؽ ميبػػر رفػػح،  اثػػة فػػي ظػػؿ الطمػػب الم زانػػد عمػػى السػػم" والبتػػائ"، فاح نا ػػات قطػػاع قػػزة لألقذنػػة  وا 

% سيونًا. حنث نح اج سكاف ال طاع نومنًا إلى 1و السكايي الذي نثؿ إلى يحو آ ذة في ال زاند بسبب اليم
طيًا مف الزنوت وس ة أطيػاف مػف الشػاي ياهنػؾ عػف  13طيا مف الرز فتً  عف  03طيا مف ال مح و 131
طيًا مف الحمنب، وهي المادة ا،هـ لمم  م" في ال طاع، وبشكؿ أساسػي لألطجػاؿ الػذنف نشػكموف يسػبة  131
 نرة ميه.كب

ب ػػاؤه مج وحػػًا باال  ػػاهنف  ولػػذلؾ ن ػػب ا بػػاع إ ػػراألات فمسػػطنينة وعربنػػة، مػػف شػػأيها إعػػادة فػػ ح ميبػػر رفػػح وا 
،هالي قطاع قزة، وكذلؾ لمسم" والبتائ"، وبشروط  ساعد الجمسطنيننف عمى االس غياأل عف السم" والشروط 

 زاز السناسي واالق ثادي اإلسرائنمي.اإلسرائنمنة في المس  بؿ، ح ى ن  مص أهالي ال طاع مف االب 
 

 اقتصاد غزة بقبمة االحتالؿ
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 شنر دراسات فمسطنينة م  مجة إلى أف سناسات االح  ؿ اإلسرائنمي االق ثادنة قد يالػت إلػى حػد كبنػر مػف 
أوتػػاع الجمسػػطنيننف فػػي التػػجة وال طػػاع، بنػػد أيهػػا كايػػت أ طػػر فػػي قطػػاع قػػزة يظػػرًا لشػػح المػػوارد الم  مجػػة 

، ياهنػػػؾ عػػػف الزنػػػادة الطبنينػػػة اليالنػػػة لسػػػكاف ال طػػػاع، وال ػػػي أدت بػػػدورها إلػػػى تػػػغوط كبنػػػرة عمػػػى هيػػػاؾ
 االق ثاد وعمى سوؽ اليمؿ في الوقت يجسه.

% مػػف ا،طجػػاؿ الػػذنف ال    ػػاوز أعمػػارهـ 31ممنػػوف يسػػمة، مػػيهـ  431وأدت زنػػادة عػػدد سػػكاف ال طػػاع إلػػى 
 مسطنيي في ال طاع.سية، إلى زنادة ا،عباأل عمى اليامؿ الج 43

 و شنر ميطنات إلى أف كؿ عامؿ في ال طاع نينؿ إتافة إلى يجسه  مسة أفراد مف  ارج قوة اليمؿ.
وقػػػدر م  ثػػػوف اق ثػػػادنوف فػػػي ا،راتػػػي الجمسػػػطنينة ال سػػػائر النومنػػػة اليا مػػػة عػػػف اإلقػػػ ؽ اإلسػػػرائنمي 

 بيػًا ل جػاقـ ا،زمػات االق ثػادنة فػي قطػاع ممنػوف دوالر نومنػًا، و  433لمميابر في قطاع قزة بأيها  زنػد عمػى 
%، وبػات أكنثػر مػف نثمنثػي الم  مػ" الجمسػطنيي فػي ال طػاع نيػنش 31قزة  را " اليا ج المحمي لم طاع بيسبة 

  حت  ط الج ر.
كمػػػا أف عممنػػػات الحثػػػار واإلقػػػ ؽ المسػػػ مرة فػػػي ال طػػػاع أدت إلػػػى  را ػػػ" م وسػػػط د ػػػؿ الجػػػرد إلػػػى أديػػػى 

دوالر  ػػ ؿ اليػػاـ  4111دوالر، نثػػـ  را ػ" إلػػى أقػػؿ مػف  4311حنػػث وثػػؿ إلػى  1111مسػ ونا ه ميػػذ عػاـ 
، ونثمة   دنرات ب را " د ؿ الجرد في ال طاع إلى أقؿ مف ألؼ دوالر في يهانة اليػاـ الحػالي 1141الميثـر 

1143. 
 وفػػي م ابػػؿ ذلػػؾ سػػاعدت عوامػػؿ عدنػػدة فػػي عػػدـ ايهنػػار الوتػػ" االق ثػػادي بشػػكؿ كامػػؿ، وفػػي م دمػػة  مػػؾ
اليوامػػؿ اي شػػار فكػػرة ال كافػػؿ اال  مػػاعي مػػف  ػػ ؿ ل ػػاف الزكػػاة، ول ػػاف الحػػي ومؤسسػػة ا،مػػاف االب كارنػػة، 
فتً  عف  حون ت بيػض اليػاممنف مػف قطػاع قػزة فػي ميػاطؽ ال ػذب االق ثػادي اليربنػة، وبشػكؿ  ػاص 

 في دوؿ ال منج اليربي.
 

 تخفيؼ آثار الحصار
ق ؽ ميبػر رفػح وهػدـ ا،يجػاؽ الواثػمة مػف مثػر إلػى قطػاع بيد اإلط لة عمى آنثار الحثار اإل سرائنمي وا 

قػػزة مػػف قبػػؿ االي  بنػػنف عمػػى الشػػرعنة فػػي مثػػر، با ػػت التػػرورة   طمػػب وتػػ" آلنػػات مػػف شػػأيها   جنػػؼ 
 مياياة أهالي قطاع قزة في المدى الميظور.

نػػة اليربنػة، حنػػث نثمػػة إمكايػػات وقػد نكػػوف مػػف بػػاب أولػى أف  وكػػؿ المهمػػة بالدر ػػة ا،ولػى إلػػى الهنئػػات المال
ح ن نػة لػدى  مػؾ الهنئػات فػي  مونػؿ مشػارن" ثػغنرة وم وسػطة فػي قطػاع قػزة، وقػد  سػاعد  مػؾ اليممنػة فػػي 

 %   ؿ ا،عواـ ا، نرة.13الحد مف ظاهرة البطالة الم جاقمة، وال ي وثمت إلى 
سػ مي وكما أشريا ساب ًا، نمكػف  حسػنف أداأل االق ثػاد فػي ال طػاع مػف  ػ ؿ إ ن ػاد ثػيدوؽ بػدعـ عربػي وا 

بغنة دعـ قطاع الثند، حنث نينش حوالي أربينف ألؼ مواطف فمسطنيي مف ثند ا،سماؾ في قطاع قػزة، 
ووف ًا لي ابة الثنادنف فػي قػزة، نح ػاج الثػنادوف هيػاؾ إلػى أربيػنف ألػؼ ل ػر مػف الوقػود، فتػً  عػف عشػرة 

  شغنؿ ال وارب   ؿ فثؿ الثند. آالؼ ل ر مف الغاز الطبنيي كؿ نوـ، لم مكف مف
ونب ى ال وؿ بأف الترورة  ح ـ التغط مف قبؿ الدوؿ اليربنة عمى االي  بننف فػي مثػر بغنػة اإلب ػاأل عمػى 
ميبر رفح مج وحػًا باال  ػاهنف، و النػًا ال وقػؼ عػف هػدـ ا،يجػاؽ حنػث شػكممت ا،يجػاؽ الم ػيجس والرئػة لم طػاع 

ر مػف البتػائ" والمػواد الغذائنػة والوقػود، وهػو ا،مػر الػذي مكمػف السػكاف المحاثر، ومػف   لهػا د مػت الكنثنػ
 مف الب األ عمى قند الحناة.
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ق ؽ ا،يجاؽ بشكؿ  اـ نيند قطاع قزة إلى مربػ" الحثػار فػي سػيوا ه ال اي ػة ا،ولػى،  اثػة مػ" اييػداـ  وا 
ق ؽ إسرائنؿ لمميابر.  البدائؿ االق ثادنة ا، رى، وا 

فػػح بثػػجة دائمػػة وال وقػػؼ عػػف هػػدـ ا،يجػػاؽ أف نيػػزز مػػف ثػػمود أهػػالي قطػػاع قػػزة، ومػػف شػػأف فػػ ح ميبػػر ر 
 لموا هة الحثار اإلسرائنمي المدند والحد مف آنثاره الكارنثنة.

88/82/0283، الجزيرة نت، الدوحة  
 

 «معاريؼ»تشومسكي يناىض "إسرائيؿ" في مقابمة مع  54
 حممي موسى

ة الياعمػػة اإلسػػرائنمنة ال ػػي إلػػى  ايػػب الػػدعـ ا،منركػػي وال ػػوة نمنثػػؿ النهػػود فػػي اليػػالـ احػػدى أهػػـ ركػػائز ال ػػو 
اليسكرنة  شكؿ أعمدة اس را ن نة أميها ال ومي. وكنثنػرا مػا  اتػت إسػرائنؿ ميػارؾ دا ػؿ ال النػات النهودنػة 
في اليالـ لتماف السنطرة عمنها وال حكـ بهػا ل ح نػؽ أقراتػها. وعمػى الػدواـ كػاف الثػراع دا ػؿ الميظمػات 

نػػة فػػي أمنركػػا عيوايػػا لمػػدى سػػنطرة إسػػرائنؿ أو عمػػى ا،قػػؿ ا،حػػزاب الحاكمػػة فنهػػا عمػػى السػػ اؿ اليػػاـ النهود
 هياؾ.

الذي ن ثرؼ فػي الغالػب كػأداة « انباؾ»ومف ال ائز أف ذلؾ كمه ن  مى النـو بما نيرؼ بالموبي الثهنويي 
ة وم مسػي الكػويغرس كمػا فػي  ياممػه مف أدوات الحكـ اإلسرائنمي فػي أمنركػا فػي  ياممػه مػ" اإلدارة ا،منركنػ

مػ" الػػرأي اليػػاـ والم  مػ" ا،همػػي. وكنثنػػرا مػػا كايػت  و هػػات الحكػػـ فػػي إسػرائنؿ مياقتػػة لمثػػالح و و هػػات 
كػػوزف متػػاد «  ػػي سػػ رنت»عمػػـو النهػػود فػػي أمنركػػا وهػػو مػػا قػػاد فػػي السػػيوات ا، نػػرة إلػػى يشػػوأل ميظمػػة 

، بػػؿ وو ودهػػا، فػػ ف هػػذه « ػػي سػػ رنت»النمنينػػة عمػػى دور ورقػػـ اع ػػراض الحكومػػة اإلسػػرائنمنة «. إنبػػاؾ»لػػػ
ف قامت أث  بالجثؿ بنف  أنند إسرائنؿ و أنند الحكومة  الميظمة لـ   رج عف السناؽ الياـ ل أنند إسرائنؿ وا 

 اإلسرائنمنة.
لكػػف أشػػد مػػا نػػزعج إسػػرائنؿ فػػي أمنركػػا هػػـ النهػػود الميػػادوف لمثػػهنوينة عمومػػا أو الميػػادوف ح ػػى لمسناسػػة 
اإلسػػرائنمنة. ونػػزداد هػػذا اإلزعػػاج ب ػػدر مػػا نح ػػؿ هػػؤالأل مراكػػز مرموقػػة فػػي الجكػػر أو اليمػػـ أو السناسػػة. فمنثػػؿ 
هػؤالأل نحرمػوف إسػرائنؿ والميظمػػات ال ابيػة والمياثػرة لهػػا مػف اسػ  داـ السػ ح الج ػػاؾ فػي موا هػة ال ثػػـو 

با ػػػت فػػػي الغػػػرب عيوايػػػا لمييثػػػرنة وهػػػو ا هػػػامهـ بال سػػػامنة. إذ نثػػػيب ا هػػػاـ النهػػػودي بال سػػػامنة ال ػػػي 
البغنتػػة ولكراهنػػة ا  ػػر. ولػػذلؾ  ػػـ ا  ػػراع مجهػػوـ  دنػػد لم ثػػدي لمنهػػود الميػػادنف إلسػػرائنؿ أو لمثػػهنوينة 

ومف المؤكد أف يطاؽ ث حنة هػذا ال يبنػر ال    ػاوز كنثنػرا حػدود ال النػات النهودنػة «. كارهي الذات»وهو 
 لحاالت.مما ن يمه تن ا وقنر مؤنثر في أقمب ا

ومػػف بػػنف الش ثػػنات النهودنػػة ا،شػػد اسػػ جزازا إلسػػرائنؿ عػػالـ المغونػػات ا،منركػػي ييػػوـ  شومسػػكي. فهػػو فػػي 
مندايه بنف ا،شهر في اليالـ ولكف ال ن ؿ عف ذلؾ كويه ثاحب مدرسة اي  ادنة في عمـ السناسة  ركت أنثرا 

ذ محمد حسينف هنكؿ أف وثؼ به الثحافي بالغا في أمنركا واليالـ. ونثح فنه عمى ا،قؿ ما سبؽ لألس ا
لػػى  ايػػب ذلػػؾ نحظػػى بػػاح راـ  النهػػودي ا،منركػػي سػػنمور هنػػرش بأيػػه وقػػؼ إلػػى  ايػػب الحػػؽ تػػد ال ػػوة. وا 

أكاذنب »، ال ي كاف أيثاره قد أيشأوا م مة «ينونورؾ  انمز»ش ثي هائؿ  يؿ ح ى أشد ميارتنه، منثؿ 
 أهـ مجكر عمى قند الحناة راهيا.ل جيند مح ونا ها ني برويه « ينونورؾ  انمز

لمنهػػود وبػػنف « الػػوطف النثػػايي»و  ػػراوح أسػػباب اسػػ جزاز  شومسػػكي إلسػػرائنؿ بػػنف اع راتػػه أثػػ  عمػػى مبػػدأ 
،ف « وطيػػػا نثاينػػػا»النهػػػود ال نسػػػ ح وف »رفتػػػه لمسناسػػػات اإلسػػػرائنمنة. وقػػػد سػػػبؽ ل شومسػػػكي أف قػػػاؿ اف 
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ؿ، ووسػػائؿ إعػػ ـ نسػػنطروف عمنهػػا، ورئػػنس بمدنػػة نهػػودي، ينونػػورؾ مػػدني هـ، فنهػػا  يػػداد سػػكايي نهػػودي هائػػ
ذا  ياظمػػػت ال سػػػامنة، فهػػػذا ،ف  نرنػػػد « شػػػيب اهلل الم  ػػػار»وسػػػنطرة عمػػػى الحنػػػاة النث افنػػػة واالق ثػػػادنة. وا 

 «.في المئة 43تماف سنطرة مطم ة، ولنس ف ط سنطرة بيسبة 
إييػػي ال أرى »المحرقػػة اليازنػػة وهػػو ال ائػػؿ  كمػػا سػػيى إلزالػػة ال دسػػنة ال ػػي  حػػنط بهػػا إسػػرائنؿ مياقشػػة قتػػانا

عواقب السامنة إليكار و ود قرؼ الغاز، أو ح ػى إيكػار المحرقػة. كمػا لنسػت هيػاؾ عواقػب السػامنة لمػزعـ 
بأيه نساأل اس  داـ المحرقة، بشكؿ وحشي، عمى أندي المدافينف بشكؿ  م ائي عف ا،عمػاؿ ال مينػة واليينجػة 

 «.إلسرائنؿ
يمػا »أيهـ  وني بر  شومسكي «  وتػنح»في إسرائنؿ طوروا ميظومة مي دة لمدعانة. وهـ ال نسمويها دعانة وا 

)هسبراه(. والجكرة الكامية  مجها  رى أف موقجيػا   ػاه كػؿ شػيأل هػو الموقػؼ الثػحنح وبشػكؿ بػدنهي، بحنػث 
 «.أييا ال يح اج إال ل وتنح ذلؾ لمياس. حنيها نروف أييا عمى حؽ

ه عمى مياهتة إسرائنؿ بؿ أف هذا الموقؼ  زأل نسنر مػف موقجػه   ػاه السناسػات وال ن ثر  شومسكي موقج
وهػو مػف «. اليػاس ذوي ال ػوة ال نجهمػوف سػوى أمػر واحػدح اسػ  داـ الييػؼ»ا،منركنة عموما. وهػو ن ػوؿ اف 

الرئنس أوباما مدنرا ،كبر عممنات اإلرهاب الدولي في عثػرياح عممنػات ال ثػؼ بطػائرات مػف دوف »ني بر 
ونػرفض  شومسػكي إدعػاألات «. طنار وعممنات ال ػوات ال اثػة. هػذه اليممنػات إرهػاب، وهػي  يػ ج اإلرهػاب

ال منػ" ن حػدث عػف الرقبػة فػي السػ ـ. ه مػر كػاف ن حػدث عػف السػ ـ. السػؤاؿح أي »الس ـ حنث ن ػوؿ أف 
 «ثيؼ مف الس ـ؟

ثػػػيجوف أيجسػػػهـ كػػػأبواؽ أو كأيثػػػار والواقػػػ" أف الكنثنػػػر مػػػف الك ػػػاب والساسػػػة فػػػي إسػػػرائنؿ، ح ػػػى ممػػػف ال ن
لمحكومة النمنينة ن يامموف م"  شومسكي بوثجه عار عمى النهود. بػؿ اف أحػدهـ، محػرر ثػجحة الػرأي فػي 

بأسػػره. وبيػػد أف نيػػدد مػػا « عػػار عمػػى اليػػالـ الحػػر»بػػف درور نمنيػػي اع بػػر فػػي م ػػاؿ أ نػػر لػػه « ميػػارنؼ»
المشكمة لنسػت  شومسػكي. المشػكمة  مهػور أيثػاره »ف ني بره أكاذنب و رهات  شومسكي نشنر نمنيي إلى أ

سرائنؿ باليازنة، عبر  وفنره  الهائؿ. فهو المي ج ا،كبر لمحماقات الدار ة في ال نؿ ا، نر. ووثجه الغرب وا 
مبررات الدفاع عػف إنػراف وحمػاس وحػزب اهلل، ثػارت الشػنجرة السناسػنة لم ػوات الم  دمػة. ل ػد ف ػدوا البوثػمة 

د ف ػػػدوا ال ياسػػػب. إيهػػػـ نأ ػػػذوف شػػػظانا مػػػزاعـ ثػػػحنحة تػػػد الوالنػػػات الم حػػػدة أو إسػػػرائنؿ، والتػػػمنر. ل ػػػ
ون مػػص نمنيػي إلػى أف  شومسػػكي لػنس مػدافيا عػػف المتػطهدنف فػي اليػػالـ «. ونتػ مويها ،ح ػاـ وحشػنة
يما   ون ثد اإلس مننف.« مداف" عف ال نادات اليمنا لثياعة الدمار والكراهنة»في و ه متطهدنهـ وا 

فػػي كػػؿ ا،حػػواؿ نب ػػى  شومسػػكي ميػػارة لمحرنػػة والجهػػـ اليمنػػؽ لم نػػارات ال حػػت أرتػػنة فػػي السناسػػة الدولنػػة 
 ولذلؾ  كف إسرائنؿ له عمنؽ اليداأل و ي بره عارا عمى النهودنة.

84/82/0283، السفير، بيروت  
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نرسػػموف فػػي ال ػػاهرة، كمػػا اسػػ طييا أف ُي مػػف، منثمنثػػا قػػاب  ل يج ػػارح قاعد ػػه الوالنػػات الم حػػدة ومثػػر عػػف 
نمنيه ويحف عف نسػاره. ونطمبػوف الغػاأل  يمنػؽ  غننػر ا جػاؽ السػ ـ، و طػونره عمػى كػؿ حػاؿ. وبيبػارة بسػنطة 

ال ي هي ي ن ة ال جاؽ الس ـ،  رى مثر ي وؿ إيه حنيما    ط" االدارة في واشيطف مف المساعدة اليسكرنة 
 يجسها م حررة.
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ونيشػأ وتػ" ع نػب، ف يػود الجرنػؽ السنسػي حػاكـ مثػر ن ومػوف مػف  هػة بحػرب فػي سػنياأل ب يسػنؽ كامػػؿ 
مييػػا، ونغم ػػوف أيجاقػػا ل هرنػػب السػػ ح، ون تػػوف عمػػى   نػػا ارهػػاب وُنتػػيجوف حمػػاس، وهكػػذا نحثػػؿ أبػػو 

اوض. ومف  هة نثاينة  ياقػب ادارة اوبامػا مثػر فػي هػذا الوقػت بالػذات. مازف عمى دعـ لنكوف مريا في ال ج
 ’.الجرنؽ‘وقد ال ـز السيودنوف الغاتبوف عمى اوباما بسبب ال حوؿ يحو انراف ب يونض 

إيػػػه وتػػػ" ع نػػػب ح ػػػا، فاوبامػػػا الػػػذي ُنثػػػدر االمػػػور ونوردهػػػا فػػػي واشػػػيطف، أمسػػػؾ بػػػالجرنؽ السنسػػػي فػػػي 
وال نهػػـ اوبامػػا، ذاؾ الػػذي نحنثيػػا عػػف طرنػػؽ وزنػػر ال ار نػػة كنػػري عمػػى مي ثػػؼ الحػػرب ويػػزع ميػػه سػػ حه. 

ال وثػػؿ الػػى ا جػػاؽ مػػ" الجمسػػطنيننف، أف ُ ثػػاب حمػػاس بتػػربات قا مػػة، فالشػػيأل ا،ساسػػي هػػو االي  ػػاـ مػػف 
 الذي عزؿ محمد مرسي الذي ايُ  ب، كما نرى االمرنكنوف، اي  ابا دنم راطنا. ’ الجرنؽ‘

واف المسمموف قد حػاولوا  حونػؿ مثػر الػى دولػة شػرنية م طرفػة؟ ومػف ني بػه ل طػط فماذا نهـ أف نكوف اال 
 مرسي ل حسنف وت" حماس واال ثاؿ بآنات اهلل في انراف و ش ن" عممنات ارهابنة؟

ثػػحنح ممػػا يػػرى أف الجرنػػؽ السنسػػي لػػنس ثػػدمنؽ هػػذا ال نػػؿ، فالػػذي نبحػػث فػػي ماتػػنه ن ػػد  مجنػػة دنينػػة 
نهبػػػوا لػػػه ال ػػػوة ال ػػػي أفتػػػت آ ػػػر االمػػػر الػػػى نثػػػورة عسػػػكرنة عينجػػػة فػػػي دولػػػة  بػػػأف’ اال ػػػواف‘عمن ػػػة أقييػػػت 
، وهـ عمماينوف ولنبرالنوف وحالموف، وازاألهـ الم طرفوف الم ػدنيوف قنػر السػاذ نف. ’ا، نار‘مي سمة. نو د 

 داأل. ومف الممكف بن نف أيه اذا اي ثر السنسي في الحرب وأثبح الرئنس ال ادـ أال نكوف ال من" عيديا سي
أعاد السنسي في الطرنؽ الى ايشاأل يظاـ  دند في مثر، قايوف الطوارئ، و ردد وسائؿ االع ـ الم يدة ما 

،   د مكا ب مغم ػة وأوامػر اع  ػاؿ. ون ػاب" اوبامػا ال  ػارنر مػف ال ػاهرة ’ال زنرة’ جيؿ ذلؾ كػ’ ن وله، وال ي ال
بثػػو نفح فهػػي مػػف  هػػة  ػػركمهـ، ومػػف  هػػة وال نحبهػػا. و  حػػدث واشػػيطف فػػي هػػذا الوتػػ" الغرنػػب لمثػػر 

 ’. ال  يوي ال  مي عف مثر‘ا رى  ُبمغ السنسي أيها 
فػػي الحكػػـ؟ أوكػػاف الوتػػ" ’ اال ػػواف‘ويسػػأؿ الػػرئنس اوبامػػاح هػػؿ كيػػت سػػ ياـ قرنػػر اليػػنف فػػي المنػػؿ لػػو ب ػػي 

 سنكوف ألذ وآمف لو قوي الحمؼ بنف مرسي وال نادة في قزة وقجزت انراف فوؽ الي مة؟
ون  ي" بأييا لسيا يحػف الػذنف تػغطيا مػف وراأل السػ ار ’ الجرنؽ‘مت اال هزة عيديا بكؿ ما ن ب كي نسم" قا

فػػػي واشػػػيطف. وعمػػػى عكػػػس ذلػػػؾ أثػػػرريا عمػػػى أال نمسػػػوا المسػػػاعدة اليسػػػكرنة وأال نشوشػػػوا عمػػػى السنسػػػي. 
ا ف أف  ُبػػػػنح و و ػػػػد دوؿ، كمػػػػا ن ػػػػوؿ المػػػػواأل عػػػػاموس  ميػػػػاد، ثػػػػاحب ال بػػػػرة الطونمػػػػة، ال  سػػػػ طن" الػػػػى 

الدنم راطنػػة ليجسػػها. نمكػػف أف ُي مػػف ف ػػط مػػا الػػذي نػػراه الممػػؾ االرديػػي فػػي كوابنسػػه، وكػػذلؾ ممػػوؾ المغػػرب 
لكيه ال نمكف االع ماد عمى االدارة في واشيطف، فالذي ’ الربن" اليربي‘والبحرنف والسيودنة، ف د  مثوا مف 

 ميط  يا المي دة. نس ح ه المواطف االمرنكي لنس مف التروري أف ن ئـ
43/41/1143ندنيوت   
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 النكس فنشماف
واقية   موها واقية، ف د أثبحوا في  هاز ا،مف ن حسسوف في الظ ـ ونبحنثوف عف أدلػة عمػى "هبػة شػيبنة" 

أف  ُجسمر نث نثة أعماؿ ق ؿ ومحاولة ق ؿ أ ػرى  في التجة. وأثبحوا في ال نش أنتا ني رفوف بأيه ال نمكف
 في شهر واحد بأيها م رد قدنر.
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ح ى لو لـ  كػف ال هػات ا،مينػة قػادرة عمػى أف  شػنر الػى ثػمة بػنف الوقػائ" ا،ربػ" فػ  نمكػف الحػدنث بأيهػا 
  األت بمثادفة مؤسجة.

 ف االسػ ي اج المباشػر واحػد م" عدـ و ود ميمومات اس  بارنة و جسػنر ذكػي ني مػد عمػى ميطنػات واقينػة، فػ
وهػػػػو أف سمسػػػػمة ا،حػػػػداث ا، نػػػػرة هػػػػي ي ػػػػاج تػػػػيؼ ردع قػػػػوات ا،مػػػػف الجمسػػػػطنينة واإلسػػػػرائنمنة لمسػػػػكاف 
الجمسػػطنيننف فػػي التػػجة، ف ػػد شػػـ "الم ربػػوف" وم ػػالجو ال ػػايوف تػػيجًا وف ػػدوا ال ػػوؼ، وقػػد نكػػوف ذلػػؾ بسػػبب 

مػوا أيػه "نمكػف" مػنث  الػد وؿ الػى مسػ وطية واله ػـو يشاط أميي أكنثر اي  ائنة بسبب ال جػاوض السناسػي؛ فجه
 عمى مواطينف، كما نمكف إط ؽ يار عمى  يود ند موف قرنة فمسطنينة ل يجنذ اع  االت. ف   وؼ.

ا ف مػ" عػدـ و ػود هػدؼ محػدد لميػ ج، أ ػذوا نيػػززوف الموالػب ال ػي تػيجت فػي  هػاز الػردع، و  ػرر فػػي 
له ػومي والػدفاعي". إف اليشػاط الػدفاعي نج ػرض أف نمػيح قػدرا أكبػر مػف ال نش و"الشػاباؾ"  يزنػز "اليشػاط ا

ا،مف لممس وطيات تد أعماؿ ال سػمؿ ا، نػرة، أمػا سػهولة د ػوؿ الجمسػطنيننف الػى "بسػاقوت" والػى "بػروش 
هبكيا" قد ُنحدث شيورًا بيدـ ا،مف وقمنايا عيد المس وطينف. ف د  ـ في ا،سبوع الماتي  درنب كبنػر عمػى 

دفاع عػػػف المسػػػ وطيات فػػػي لػػػواأل ميشػػػه الك شػػػاؼ ي ػػػاط التػػػيؼ فػػػي الػػػدفاع عػػػف المسػػػ وطيات و حسػػػنف الػػػ
ال ػػدرات. وفػػي م ابػػؿ ذلػػؾ زاد "الشػػاباؾ" وال ػػنش م ػػدار الػػد وؿ الػػى عمػػؽ ا،رض الجمسػػطنينة ل يجنػػذ اع  ػػاؿ 

 لشوارع أنتا.وإلظهار الو ود أنتا. والى ذلؾ زند مف قوة الو ود عمى ا –مش به بهـ في ال يظنمات 
حباط  قاـ ردع  هاز ا،مف، في  ممة ما قاـ عمنه، عمى ح ن ة أف يسبة حؿ ألغاز اليممنات ال ي قد يجذت وا 
اليممنػػات ال ػػي كػػاف نج ػػرض أف  يجػػذ، كايػػت مر جيػػة  ػػدا. ف ػػد اف  ػػروا فػػي  هػػاز ا،مػػف فػػي هػػذه السػػية مػػنث  

بن" ا  طػػؼ  يػػدي وُق ػػؿ. وكػػاف حػػؿ سػػر ذلػػؾ محاولػػة ال  طػػاؼ  يػػود وقػػ مهـ. وقبػػؿ نث نثػػة أسػػا 31ب حبػػاط 
سرنيا، لكيػه لػـ نو ػد إحبػاط. ولػـ  و ػد ميمومػات اسػ  بارنة ولػـ نو ػد إيػذار لكػؿ واحػدة مػف الوقػائ" الػنث ث 
ا، نرة ال ي حدنثت، هذا الشػهر. فكنػؼ اي مبػت ا،مػور ف ػأة رأسػا عمػى ع ػب؟ هػؿ ُأثػنبت ال هػات ا،مينػة 

 بال  اعس؟.
م ػدمات هبػة شػيبنة  يػادؿ فػي م ػدارها اي جاتػة  1143عمى أيه أ ػذت  بػدو فػي سػية ال اع راض عيد أحد 

في شهر رمتػاف  –شيبنة إذا قنست بالسية الماتنة. وقد س مت هيا وهياؾ أنتا اي جاتات   ؿ السية 
ة، لكيػػه ميػػذ  مػػوز مػػف هػػذا اليػػاـ أ ػػذ نػػزداد عػػدد الز ا ػػات الحارقػػة ال ػػي ُ رمػػى بهػػا أهػػداؼ إسػػرائنمن –مػػنث  

 ون قي  يود ند موف ل يجنذ اع  االت عيجا أقسى مما كاف في الماتي، ونس مر رمي الشوارع بالح ارة.
فػي  13لنس ثدفة أف زاد في هذه السية عدد االع  االت ال ي يجذ ها "قوات ا،مػف" بػنف الجمسػطنيننف بيسػبة 

ؾ برقـ و ود  جػاوض سناسػي مػ" المئة قناسا بالسية الماتنة. إف شنئا قنر طنب نحدث عمى ا،رض، وذل
 الجمسطنيننف نج رض أف ُن مؿ ال و رات في ظاهر ا،مر.

وم" ذلؾ كمه نزعموف في "الشاباؾ" وال نش اإلسرائنمي أيه ال إشارة الى اي جاتة نثالنثة. لكف مف أحرقه الماأل 
به أف نحذر حنيما نكوف السا ف ب حمنؿ المزاج الياـ في الشارع الجمسطنيي في االي جات نف الساب  نف ن در 

 الماأل فا را.
نمكف أف ي جهـ الرقبة في ميػ" اح كػاؾ ال داعػي لػه مػ" السػكاف الجمسػطنيننف فػي ف ػرة  جػاوض سناسػي، لكػف 
ا،رض سػػػ  ج ر مػػػ"  جػػػاوض أو بغنػػػره اذا لػػػـ نو ػػػد ردع، واذا لػػػـ نو ػػػد  يزنػػػز لم بتػػػة االسػػػ  بارنة عمػػػى 

 ا،رض.
43/41/1143، "ندنيوت"  

84/82/0283، ـ اهللاألياـ، را  
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 ارتفاع كبير في عمميات قتؿ اإلسرائيمييف في المفة 57

 عاموس هرئنؿ
سية، الذي ق ؿ ف ر ال مية في قور ا،ردف، هو ال  نػؿ اإلسػرائنمي النثالػث  14الي ند الم  اعد شرنه عوفر، 

ال ػػي  –اث ال اسػػنة بػػػ"إرهاب" فمسػػطنيي فػػي "الميػػاطؽ"  ػػ ؿ نث نثػػة أسػػابن" ف ػػط. هػػذا ار جػػاع كبنػػر فػػي ا،حػػد
نيبغي أف نتاؼ الى عددها إثابة الطجمة يوعاـ قمنؾ بطييات فمسطنيي في مس وطية بساقوت فػي بدانػة 

 ا،سبوع الماتي.
في ا،شهر النثماينة ا،ولى مف هذه السية ق ؿ في "المياطؽ" إسػرائنمي واحػد فػي عممنػة )أحػد سػكاف ن سػهار، 

ار(. وفػي اليػػاـ الماتػي عمػى مػػدى كػؿ السػية، لػػـ نسػ ؿ أي ق نػػؿ افن ػار بوروبسػكي الػػذي ق ػؿ طييػا فػػي أنػ
 إسرائنمي في عممنات "إرهاب" في التجة الغربنة.

ػد كػؿ ا،حػداث ا، نػرة    فا لج رات ال و ر الساب ة، ن نؿ أف هذه المػرة مػف الثػيب  مننػز منػؿ واتػح نوحم
ق ػػؿ ال يػػدي  ػػومر حػػزاف مػػف "با نػػاـ" ق ػػؿ عػػوفر،  –وربطهػػا ب طػػورات أوسػػ" عمػػى ا،رض. ا،حػػداث النث نثػػة 

قػد  كػوف لهػا أنتػا ثػمة  –بيد أف أقوي به لموثوؿ الى قرنة فمسطنينة قرب قم نمنة وال سمؿ الػى بسػاقوت 
  يائنة.

  ػػدر "قػػوات ا،مػػف" بأيػػه كػػاف لمميجػػذنف فػػي هػػذه اليممنػػات الػػنث ث دافػػ" قػػومي، ولكػػف نح مػػؿ أف نكػػوف فػػي 
 الثورة عيثر آ ر أنتا.

دث الذي ق ؿ فنه حزاف ن ركز ال ح نؽ في إمكاينػة أف نكػوف أقػواه عػرض   ػاري إشػكالي بالوثػوؿ في الحا
الى التػجة. والحػادث فػي "بسػاقوت" قػد نكػوف أنتػا محاولػة اق حػاـ لمبنػت )الطجمػة بمغػت بػأف المي ػدي كػاف 

حػص أنتػا فػي عممنػة نت" قبية  راب، بشػكؿ ال   منػز بػه عممنػة "إرهابنػة"(. واالشػ باه ال يػائي ال نػزاؿ نج
ال  ؿ في الغور. تمف أمػور أ ػرى، عمػى  مجنػة دنػوف مالنػة كبنػرة عمػى عػوفر. ونػـو ال ميػة أوقجػت "قػوات 
ا،مف"  مسة فمسطنيننف، مف سكاف قرى في الغور ل ش باه بتموعهـ فػي ق ػؿ عػوفر. و جحػص إمكاينػة أف 

 عمى عمـ  ند بهنكمنة المزرعة ال ي نسكف فنها.ال  مة كايوا نيرفوف عوفر، عمى  مجنة ال  دنر بأيهـ كايوا 
الحادث الراب" في ا،سابن" ا، نرة، م ا ؿ  جيا ي قاؿ كوبي الذي ق ؿ ب ط ؽ اليػار عمنػه فػي ال منػؿ ب ػي 

 لغزاح فمـ نبمغ بيد عف الينثور عمى ميمومات اس  بارنة عف هونة ميجذي اليممنة.
م" ذلؾ عدة ممنػزات مشػ ركة لميممنػاتح اييػداـ االي مػاأل ولكف في  طوط عامة ن نؿ أيه نمكف أف يش ص 

الواتػػح لممشػػبوهنف ب يجنػػذ اليممنػػة لميظمػػة "إرهابنػػة" محػػددة واييػػداـ اإل طػػار االسػػ  باري المسػػبؽ )المػػر بط 
أنتا بأف المشبوهنف لنسوا أعتاأل في ميظمة ميروفة،   ح ها الم ابرات(. وقسـ مف اليممنات عمى ا،قؿ 

ت محمنػػة لجمسػػػطنيننف عػػادننف، دوف  مجنػػػة مسػػػب ة بأعمػػاؿ "اإلرهػػػاب". المشػػكمة هػػػي أف ي ػػػاح  مػػوح كمبػػػادرا
مػػػػف شػػػػأيه أف نشػػػػ " مو ػػػػة مػػػػف  –وهػػػػذا ن ػػػػاس، لشػػػػدة ا،سػػػػؼ، ب لحػػػػاؽ  سػػػػائر فػػػػي ا،رواح  –اليممنػػػػات 

 الم مدنف، الذنف هـ أنتا دوف  مجنة  يظنمنة ودوف إ طار مسبؽ.
نػػات عمػػى  مجنػػة  ػػراكـ ممحػػوظ مسػػبؽ مػػف اإلحبػػاط االسػػ نثيائي عمػػى   فػػا لمماتػػي، ال  ػػأ ي سمسػػمة اليمم

ا،رض، وال   ػػدا ؿ مػػ" مظػػاهرات  ماهنرنػػة أو  ممنحػػات و هدنػػدات باسػػ  داـ الييػػؼ مػػف  ايػػب مسػػؤولي 
السػػمطة الجمسػػػطنينة. وعمنػػػه، فػػرقـ ال ثػػػيند فػػػي عػػػدد ا،حػػداث وال  مػػػى، فػػػ ف ال ثػػيند ال نوثػػػؼ فػػػي هػػػذه 

سرائنؿ  بدو كمف ال  زاؿ   حسس طرن ها بشأف سبنؿ رد الجيؿ السمنـ عمػى اليممنػات وا   –المرحمة كاي جاتة 
 ا، نرة.
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وح ى دوف أف يسمي ما ن ري في التجة اي جاتػة، مػف الواتػح أف إحسػاس ا،مػف لػدى اإلسػرائنمننف الػذنف 
رة أ ػرى هػدفا نينشوف هياؾ نه ز ب در ما. فبمػدات  م يػت فػي السػيوات ا، نػرة بهػدوأل أميػي يسػبي  شػكؿ مػ

لميممنات. والمس وطيوف نطالبوف ميذ ا ف ب بتة اشد مف ال نش اإلسرائنمي   اه الجمسػطنيننف. ح ػى ا ف، 
ثػػد ال ػػنش اإلسػػرائنمي وال نػػادة السناسػػنة المطالػػب ب ظهػػار يهػػج م شػػدد. ولكػػف نح مػػؿ أف نشػػكؿ ق ػػؿ عػػوفر 

ز ال ػػػوات فػػػي المسػػػ وطيات وفػػػي بمػػػدات بدانػػػة  غننػػػر فػػػي السناسػػػة. وسػػػن ينف عمػػػى ال ػػػنش أف نجحػػػص  يزنػػػ
 الغور، بهدؼ  هدئة ال واطر.

وال سػػنما مػػف  ايػػب أعتػػاأل  –عمػػى المسػػ وى السناسػػي، سنشػػ د تػػغط ال يػػاح النمنيػػي فػػي ائػػ  ؼ ي ينػػاهو 
"البنػػػت النهػػػودي" برئاسػػػة الػػػوزنر يج ػػػالي بنينػػػت بوقػػػؼ أو عمػػػى ا،قػػػؿ  ػػػأ نر  حرنػػػر السػػػ ياأل الجمسػػػطنيننف 

سػػػرائنؿ، الم طػػػط لػػػه فػػػي إطػػػار البػػػادرات الطنبػػػة ال ػػػي  يهػػػدت بهػػػا الحكومػػػة مػػػ" اسػػػ ئياؼ المحبوسػػػنف فػػػي إ
المجاوتػػػات السناسػػػنة. والػػػى  ايػػػب ذلػػػؾ، س شػػػدد إسػػػرائنؿ التػػػغط عمػػػى قنػػػادة السػػػمطة إلظهػػػار ي ػػػائج فػػػي 

 يشاطها تد "اإلرهاب".
 –ا ا ف اف نيال ػا بػال وازي إسرائنؿ والسمطة الجمسطنينة ال  رنداف موا هػة عسػكرنة  دنػدة. وسػن ينف عمنهمػ

كػبح  مػاح ال ثػيند عمػى ا،رض مييػا الشػ ياؿ أوسػ". ولػـ ي حػدث بيػد عػف الوتػ"  –وب در مف ال يسػنؽ 
ا، ػػذ فػػي ال ي ػػد فػػي قطػػاع قػػزة، حنػػث "حمػػاس"  حػػت تػػغط شػػدند مػػف  ايػػب مثػػر، ال ػػي  مػػس باق ثػػاد 

بحث عف م رج لهذه التائ ة، ورقـ ام ياعهػا ال طاع و يزؿ قناد ه في الساحة السناسنة. وال  زاؿ "حماس"  
عف الثداـ اليسكري م" إسرائنؿ، مف شأيها أف  غرى و يظر في عممنة واسية اس را ن نة عمى أمؿ إحداث 

  مبة كبرى   ر ها مف مشاكمها الحالنة.
43/41/1143، "هآر س"  
84/82/0283، األياـ، راـ اهلل  
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84/82/0283 ،رأي اليـو  


