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 غزة صواريخ% من 6لم تسقط سوى  "القبة الحديدية"سرائيميون: ا  مريكيون و خبراء أ 2
شػػػكؾ ربيػػػراف لسػػػراخيمياف ويرػػػر أمريكػػػا بمرػػػاؿ الػػػدفاع ال"ػػػارورا بيػػػدرات م ظومػػػة "اليبػػػة الحديديػػػة" ال ػػػا 
طور هػػػػا "ػػػػ اعات األسػػػػمحة اعسػػػػراخيميةا بعػػػػد أف دلػػػػت أبحػػػػاالهـ عمػػػػه أف ال  ػػػػاخ  الحييييػػػػة  سػػػػ رداـ هػػػػذ  

 مة رالؿ الحرب األريرة عمه غزة راءت م  اقضة مع المعطيات عمه أرض الواقع.الم ظو 
وك ب المحمؿ العسكري والطيار السابؽ فا سالح الرػو اعسػراخيماا رفوفػيف بده سػورا فػا ميالػو األسػبوعا 

فيػط % 4ب"حيفة "هآر س" ا لف   اخ  أبحاث الربراء الالالالة دلت عمه  راح "اليبة الحديدية" فػا اع ػراض 
% م هػا كمػا أعمػف رػيش ا حػ الؿ فػا  هايػة عمميػة 73مف "واريخ "غراد" ال ا أطميها الفمسػطي يوف ولػيس 

"عمود السحاب" العسكرية ضد قطاع غزة فا شهر  شػريف الالػا ا/ وفمبر الماضػا وفيػاا لمػا أفػادت بػو وكالػة 
 يو اي د برس ا  ر اشو اؿ.

 يودور بوس وؿ قولو "لذا كاف  عريؼ ا ع راض ال ػار  مػف  و يؿ بده سور عف الربير األميركا البروفسور
قبؿ اليبة الحديدية يع ا  دمير الػرأس الحربػا لميذيفػة ال"ػارورية المهارمػةا فػتف  سػب و رػالؿ عمميػة عمػود 

 %".4السحاب م رفضة ردا وربما 
 -األسػػمحة  وأضػػاؼ أف ربيػػريف يرػػريفا همػػا الػػدك ور مردرػػاي شػػيفر الػػذي عمػػؿ سػػابيا فػػا "سػػمطة  طػػوير

رفاخيػػػؿ" اعسػػػراخيميةا وعػػػالـ أشػػػار لليػػػو بػػػالحرؼ "د" الػػػذي عمػػػؿ فػػػا شػػػركة "رياليخػػػوف" ال ػػػا "ػػػ عت "ػػػواريخ 
"بػػا ريوت" المضػػادة لم"ػػواريخا أكػػدا عمػػه أف  رػػاح "اليبػػة الحديديػػة" فػػا اع ػػراض ال"ػػواريخ الفمسػػطي ية لػػـ 

 %.73يي رب لله  سبة ال راح ال ا أعمف ع ها ريش ا ح الؿ وها 
و ابع أف الربراء الالالالةا الذيف أرػروا أبحػاالهـ بشػكؿ م ف"ػؿا أرػروا  حمػيالت لعشػرات أشػرطة الفيػديو ال ػا 
 ـ  "ويرها رالؿ الحرب و بيف أف رميػع كريػات ال يػراف ال ػا  ظهػر فػا أشػرطة الفيػديوا و بػدو لممشػاهديف 

عػػػف عمميػػػة ال فريػػػر الػػػذا ا  أ هػػػا عمميػػػة اع ػػػراض "ػػػاروخ  ارحػػػةا لػػػـ  كػػػف فػػػا الواقػػػع سػػػو  ا فرػػػار  ػػػابع
 ل"واريخ "اليبة الحديدية" وليست ل"ابة الهدؼا وهو ال"اروخ الفمسطي ا.

وأضػػاؼ بده سػػور أف الربػػراء أشػػاروا للػػه أ ػػو فػػا رميػػع الحػػا ت كا ػػت كريػػات ال ػػارا فػػا الميػػؿا وسػػحب 
ت الػرأس الحربػا كػاف الدرافا فا ال هارا داخرية و  اسبيةا لكف لو كػاف ه ػاؾ عمميػة اع ػراض  ارحػة ودمػر 

 ي بغا رفية كر ا  ار أو دراف وليس واحدة فيط.
وك ػػب بده سػػور أف الربػػراء الالالالػػة اك شػػفوا ظػػاهرة غريبػػة وهػػا أف ال"ػػواريخ ال ػػا  طميهػػا "اليبػػة الحديديػػة" 
 سػػير بمسػػارات م طابيػػة بشػػكؿ كامػػؿ وفػػا  هاي هػػا  كػػوف ه ػػاؾ رطػػوط درا يػػة م شػػابهة  مامػػا ودمػػرت هػػذ  

 خ  فسها فا الالا ية  فسها بالضبط.ال"واري
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طمػػب لمسػػمطات مػػف أرػػؿ  ػػرميـ بيػػو هـ ال ػػا  2111وورػػد الربػػراء فػػا بحػػالهـ" أف اعسػػراخيمييف قػػدموا حػػوالا 
"ػػاروراا ال ػػا قػػاؿ  47 ضػػررت رػػراء سػػيوط "ػػواريخ فمسػػطي يةا وشػػدد الربػػراء عمػػه أ ػػو لػػيس معيػػو  أف 

 ك يةا ألحيت أضرارا بهذا الحرـ".ريش ا ح الؿ ا ها سيطت فا هذ  ال رمعات الس
وأضاؼ بده سور" أف الربراء الالالالة شػككوا بالمعمومػات ال ػا  شػرها الرػيش والشػرطة ا سػراخيمييفا برا"ػة 
بعػػػد ميار ػػػة المعطيػػػات مػػػع المعطيػػػات ال ػػػا "ػػػدرت فػػػا  هايػػػة حػػػرب الرمػػػي  األولػػػها ع ػػػدما أطمػػػؽ العػػػراؽ 

ة ال ػػا سػػيطت راللهػػا "ػػواريخ حػػزب اا فػػا شػػماؿ اسػػراخيؿ "ػػواريخ با رػػا  اسػػراخيؿا وحػػرب لب ػػاف الالا يػػ
ورمػػص بده سػػور للػػه ا شػػارة للػػه" أف اسػػراخيؿ أعم ػػت فػػا  هايػػة حػػرب الرمػػي  األولػػه أف  بشػػكؿ مكالػػؼ".

% مػػف ال"ػػواريخ العراقيػػةا لكػػف بحالػػا أرػػرا  البروفيسػػور بوسػػ وؿ حي ػػذاؾ 85م ظومػػة "بػػا ريوت" اع رضػػت 
 وت" فا اع راض ال"واريخ العراقية كا ت "فر.أظهر أف  سبة  راح "البا ري

 4/3124/:، 59عرب 
 
 مستشار هنية يدعو إلى مقاضاة وسائل إعالم مصرية بتهمة نشر أخبار كاذبة  

دعا يوسؼ رزقة المس شار السياسا لرخيس الوزراء الفمسطي ا لسماعيؿ ه يةا حركة حماس لله مياضاة 
ي ؼ ع "ر لله م"ر لحماية  ة  ّدعا لرساؿ ك اخب اليساـ وساخؿ لعالـ م"ريةا  شرت أربارًا مفبرك

 اعرواف المسمميف.
"دعوت الحكومة الفمسطي ية  وقاؿ رزقة فا  "ري  عمه لحد  الفضاخيات العربيةا مساء اليوـ السبت:

ورراؿ اليا وف لله رفع دعو  قضاخيةا ضد بعض وساخؿ اععالـ الم"رية؛ عشاع ها أربارًا كاذبة عف 
و وّقع أف  شهد الف رة الميبمة مزيدًا مف اعشاعات ال ا قد  ضر بالم"ال  الفمسطي ية الم"رية  ع غزة".قطا

 و ردـ الم"ال  اعسراخيمية فيط.
واس بعد رزقة أف  فالر  مؾ اعشاعات عمه عالقة الحكومة الفمسطي ية ب ظري ها الم"رية أو بالرخاسةا مبي ًا 

 هو "حي  و    ظر لله  مؾ األربار الكاذبة. أف الرهات الرسمية  عمـ كؿ ما
 //، فمسطين أون الين

 
 عباستشييع تشافيز ممثال عن  فيالمالكي يشارك رياض  

شارؾ وزير الشفوف الراررية رياض المالكاا ممالال عف الرخيس محمود عباسا فا مراسـ  شييع : اـ اا
 ود رسمية مف كافة أ حاء العالـ.الرخيس الف زويما الراحؿ هوغو  شافيزا بحضور وف

وقدـ المالكا وارب العزاء ل اخب الرخيس الف زويما  يكو س مادوروا باسـ الرخيس محمود عباس والشعب 
الفمسطي اا معبرا عف مشاعر الحزف واألسه ال ا عمت الشعب الفمسطي ا بكافة مكو ا و الرسمية 

 عب الفمسطي ا والمدافع ال"مب عف قضايا  العادلة.والف"اخمية والشعبيةا بفيداف الرخيس ال"ديؽ لمش
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لنصرة القضية الفمسطينية اإلسالمية رضوان يدعو لتوحيد جهود األمةإسماعيل  

أكد وزير األوقاؼ والشفوف الدي ية الفمسطي ية أ. د. لسماعيؿ رضواف عمه ضرورة  وحيد رهود كافة : غزة
األمة اعسالمية لردمة و "رة اليضية الفمسطي ية و حرير فمسطيف مف ا ح الؿ ال"هيو اا مشيرًا أب اء 
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لله أف قضية فمسطيف ها اليضية المحورية والمركزية لألمةا مشددًا عمه أف ا س يرار فا العالـ مر بط 
 باس يرار األوضاع فا فمسطيف.

فا م"ر الدك ور سعيد عبد العظيـ, الرطر الذي واس عرض رالؿ لياخو رخيس حزب الدعوة السمفية  
  عرض لو مدي ة اليدس والمسرد األق"ه بسبب الحفريات وا س يطاف والرطط ال"هيو ية المم هرة ل هويد 

 المدي ة لطمس معالمها اعسالمية والعربية واس بدالها بمعالـ  ورا ية مزعومة.
بًا بضرورة مسا د هـ فا معرك هـ مع ا ح الؿ و طرؽ رضواف لله معا اة األسر  فا السروفا مطال

مف را بو أكد عبد العظيـ عمه مطالب وزير األوقاؼ م وهًا لله أف األمة  ال"هيو ا بكؿ الطرؽ.
 اعسالمية يرب أف    شغمها الرالفات عف قضية فمسطيف.

سمميف فا كافة وقاؿ: "لف  حرير فمسطيف واليدس واألق"ه واألسر  وارب دي ا ووط ا عمه رميع الم
أرراء األرض". 

 //، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 حركة فتح من حكومة فياض وزراءقراقع ينفي استقالة  

 فه وزير شفوف ا سر  عيسه قراقع  يارير "حافية محمية قالت اف وزراء حركة " ف  " فا : احمد رمضاف
خيس محمود عباس لح رارا عمه سياسة فياض. وضعوا لس يال هـ اماـ الر  حكومة سالـ فياض وعددهـ 

وقاؿ قراقع فا  "ريحات "حافية امس اف "هذا الربر غير "حي  ب ا ا وما ورد حوؿ ذلؾ يف يد 
ورفض قراقع الحديث عف اسباب اس يالة وزير المالية  بيؿ قسيس وعمؽ قاخال" هذا امر دارما  الم"داقية".

 و   اريد ال عميؽ عميو".
للك رو ية   اقمت ا باء بأف وزراء "ف  " فا الحكومة الفمسطي ية ار معوا الرميس مع الرخيس وكا ت مواقع 

محمود عباس واعربوا عف اس ياخهـ مف الطريية ال ا يدير فيها رخيس الوزراء سالـ فياض الحكومةا 
وزير المالية  ووضعوا اس يال هـ اماـ الرخيس عباس لح رارا عمه سياسة فياضا ورا"ة بعد قبولو اس يالة

  بيؿ قسيس فا الوقت الذي رفضها الرخيس عباس.
وأكدت م"ادر ف حاوية رفيعة لػ"المس يبؿ" "حة هذا ال بأ. وقالت اف الرخيس عباس طمب مف وزراء "ف  " 
طا موضوع ا س يالة فا هذ  الظروؼا حيث ا زمة الفمسطي ية الم شعبة السياسية والمالية    ح مؿ ازمة 

يث س فدي اس يالة عشرة وزراء اله فرط عيد الحكومةا عمه ابواب زيارة الرخيس ا ميركا باراؾ رديدةا ح
اوباما لراـ اا اوارر الشهر الراريا هو ما قد يع بر اس فزازًا لالدارة ا ميركية ورخيسهاا حيث يحظه فياض 

 بدعـ قوي مف قبمهما.
 //، المستقبل، بيروت

 
 لعائدات الضرائب يعرقل صرف الرواتب  "إسرائيل": احتجاز اهللام في ر  الماليةوزارة  

"معا": قاؿ مسفوؿ فا وزارة المالية الفمسطي ية لف لسراخيؿ ما زالت  ح رز أمواؿ الضراخب  -بيت لحـ
 المس حية لمسمطة عف شهر كا وف الالا ا الماضا.

مضافة فا وزارة المالية لوكالة "معا" أف وأضاؼ أحمد الحمو مدير عاـ الرمارؾ والمكوس وضريبة الييمة ال
لسراخيؿ كاف يرب أف  حوؿ أمواؿ شهر كا وف الالا ا يوـ الرامس مف الشهر الراريا ولكف لسراخيؿ يبدو 
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بيرارات سياسية عادت لحرز األمواؿ بهدؼ الضغط عمه السمطة الفمسطي يةا ما يفدي اله  فاقـ األزمة 
 ظفيف.ا ق "ادية و أرير "رؼ روا ب المو 

 وطالب الحمو مف الدوؿ العربية ا ل زاـ بشبكة األماف المالية ال ا أقر ها الرامعة العربية وقيم ها 
 وأشار لله أف قيمة أمواؿ الضراخب لشهر كا وف الالا ا  بمغ  حو  "ؼ مميار شيكؿ. مميوف دو ر شهريًا.

 //، األيام، رام اهلل
 
 تتهم فياض بالغطرسة وتطالبه باالستقالة بكرة أبو نجاة عن حركة فتحنائبال 

ا همت ال اخب عف حركة ف    راة أبو بكرة رخيس حكومة راـ اا سالـ فياض بالسعا : السبيؿ –راـ اا 
لمهيم ة عمه وزارة المالية وا س فراد بها؛ مف رالؿ مسارع و ليبوؿ اس يالة وزير مالي و  بيؿ قسيسا بحسب 

 مسطي ا لإلعالـ.ما ذكر المركز الف
لف فياض  حد  قرارات رخيس السمطة محمود عباس بيبولو »وقالت فا  "ري  "حفا أمس السبت: 

ا مطالبة كافة الوزراء فا حكوم و بأف يحذوا حذو قسيس وييدموا اس يال هـ «ا س يالة بعد رفض األرير لها
وكأ و المدير لهـ وعميهـ  طبيؽ  لف فياض ي عامؿ مع الوزراء ب ظرة فوقيةا»مف الحكومة.  وأضافت: 

وأشارت لله أف فياض  ا محذرة مف مراطر لعادة سيطرة فياض مف رديد عمه وزارة المالية.«قرارا و
يحرص عمه ا س فراد بوزارة المالية وعدـ مشاركة أي شر"ية فا هذا الموقع. 

 //، السبيل، عم ان
 
 العربية.. وزيارة أوباما عالقات عامةتعديل مبادرة السالم  نرفضأبو يوسف: واصل  

أكد عضو المر ة ال  فيذية لم ظمة ال حرير الفمسطي ية وا"ؿ أبو يوسؼ "رفض لدراؿ :  ادية سعد الديف
 عديالت عمه مبادرة السالـ العربيةا وا  ما   فيذها"ا لزاء عدـ ا ع راؼ اعسراخيما بها وال هديد العربا مفررًا 

 بسحبها.
" مف فمسطيف المح مةا لف "سمطات ا ح الؿ اعسراخيما لـ  ع رؼ بالمبادرة العربية لمسالـ م ذ وقاؿ لػ"الغد

("ا م ساخال عف األساس الذي س رري بموربو ال عديالت فا ظؿ ذلؾ لقرارها )فا قمة بيروت عاـ 
 الوضع.

 و مفررًا لمم طية ب عديؿ واع بر أف الحديث عف مي رح أميركا حممو وزير الراررية روف كيري رالؿ زيار 
المبادرةا يدرؿ فا لطار "الم اورة الم عمية بف   مسار سياسا عحياء العممية السممية المرمدة م ذ أشهر"ا 

 وذلؾ قبيؿ زيارة الرخيس باراؾ أوباما لألراضا المح مةا فا لطار رولة لو بالم طيةا الشهر الحالا.
عالقات عامةا حيث   يورد أي شاء ردي لف   مسار سياساا  ورأ  أف "زيارة أوباما لف  ررج عف زيارة

وقرارات  سواء بالضغط عمه ا ح الؿ لوقؼ العدواف وا س يطاف أو لرهة للزامو بمررعية حدود 
 الشرعية الدولية".

 //، الغد، عم ان
 
 
 مميون شيكل الفمسطينية بـ  أول شهور "التقشف".. انخفاض نفقات السمطة 
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رغـ عدـ لقرار مواز ة العاـ الحالا ب"يغ ها ال هاخية بعدا ل   :محمد عبد اا -اليدس دوت كوـ  -راـ اا 
أف مالمحها ال ا ظهرت رالؿ الشهر الماضاا وضعت السمطة الفمسطي ية ومفسسا ها أماـ  حدي ال يشؼ 

 يمة المضافة عمه الم    المحما.فا الم"اريؼا و حسف اعيراداتا دوف المس بزيادة ضريبة الدرؿ أو الي
وأظهرت البيا ات المالية ال ا "درت مفررًا عف وزارة المالية حوؿ لرمالا ليرادات و فيات السمطة رالؿ 

مميوف شيكؿا ميار ًة ب فس الف رة مف العاـ  شهر كا وف الا ا الماضا " حس ًا طفيفًا" فا اعيرادات بييمة 
مميوف شيكؿ عف  ر فا ال فيات ال ا ا رفضت مطمع هذا العاـ بييمة الماضاا و" حس ًا ممحوظًا" ير

 . فس الف رة مف العاـ 
مميوف شيكؿا   حو  باألرقاـا بمغ لرمالا ليرادات السمطة رالؿ الشهر األوؿ مف العاـ 

دة لله ار فاع ا ويعز  سبب هذ  الزيامميوف شيكؿ رالؿ  فس الف رة مف العاـ  ميابؿ  حو 
مميوف شيكؿا  مميوف شيكؿ هذا العاـ ل "ؿ لله قرابة  اعيرادات الضريبية لهذا العاـ ب حو 
رادات غير ضريبية ار فعت بييمة  مميوف شيكؿا ميابؿ  مميوف شيكؿ هذا العاـ ل "ؿ لله  وا 

 ا رفاض فا ليرادات الميا"ة لمعاـ الحالا عف العاـ الفاخت.
 ة السمطة يح اج لله  يميصعرز مواز 

 مميوف شيكؿا ميابؿ  أما لرمالا ال فياتا فيد بمغ رالؿ الشهر األوؿ مف العاـ الحالا  حو 
مميوف شيكؿ رالؿ  فس الف رة مف العاـ الماضاا حيث كا ت أبرز الب ود ال ا شهدت ا رفاضًا فا  فيا هاا 

كما ا رفض ر"يد السمطة رالؿ  فس الف رة مف العاـ الحالا  لرمالا األرور والروا با وال فيات ال طويريةا
 مميوف شيكؿ ل فس الف رة مف العاـ الماضا. -مميوف شيكؿا ميابؿ  -لله 

وبا   ياؿ لله أبرز  فيات السمطة رالؿ شهر كا وف الا ا الماضا وميار  و مع  فس الف رة مف العاـ 
وزارة الدارمية واألمف لمف ر يفا وال ا بمغت ح ه  هاية كا وف  الفاخبا فمـ يطرأ  غير يذكر عمه م"اريؼ

 .مميوف شيكؿ فا كا وف الا ا  مميوف شيكؿا ميابؿ  قرابة  الا ا 
مالييف دو را فيد بمغت قرابة  ل  أف أرور وروا ب الدارمية واألمف ار فعت فا العاـ الحالا بييمة 

ا فا حيف بمغت فا  فس الف رة مف العاـ الماضا  حو هاية كا وف الالا ا مميوف شيكؿ مع   
مميوف شيكؿا فا حيف ذهبت باقا ال فيات عمه )مساهمات ار ماعيةا والسمع والردماتا و فيات  

  حويمية و طويرية(.
 

 التقشف .. أبرز خيارات وزارة المالية لخفض عجز موازنتها
زارة المالية واليطاعات المكو ة لالق "اد الفمسطي يةا قد شددت عمه ضرورة وكا ت رمسات الحوار بيف و 

مف  % رفيض  فيات األمف الس ويةا ل يميص حرـ الفروة فا عرز المواز ةا حيث يس حوذ األمف عمه 
 مميار شيكؿ.  حو  ال ا   المحما لمسمطة الوط يةا بييمة بمغت رالؿ العاـ 

مف العاـ الحالاا  مميوف شيكؿ رالؿ شهر  ال شريعا المعطؿا فيد بمغت أما  فيات المرمس 
شيكؿ فيطا فا حيف  مميوف شيكؿ ل فس الف رة مف العاـ الماضاا م رفضًا بػ  ميابؿ 

 مميوف شيكؿا ميابؿ  ا رفضت  كاليؼ مرمس الوزراء ل فس الشهر مف العاـ الحالا لله 
 ألؼ شيكؿ. شهر كا وف الا ا مف العاـ الماضاا م رفضًا بييمة مميوف شيكؿ ل

الالفت لم ظر فا بيا ات وزارة المالية أف  فيات مك ب الرخيس ا رفضت ل فس الف رة بيف العاميف الماضا 
مميوف شيكؿا ل هبط فا  قرابة  //والحالا بشكؿ ممحوظا وال ا بمغت فا 
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ميوف شيكؿا م رفضة بييمة و"مت لله ال "ؼ  يريبًا أي ما يعادؿ م لله  //
 مميوف شيكؿ. 

وحوؿ لرراءات المفسسة الرسمية لموارهة العرزا فيد عمدت وزارة المالية رالؿ وقت سابؽ مف العاـ 
ف لمسيارات ال ا  زيد قوة محركا ها ع %بعد أف كا ت  %الحالا لله رفع رمارؾ السيارات ب سبة 

ا لضافة لله  حسيف عممية رباية الضراخبا مف رالؿ  دريب طواقمهاا و وحيد داخر ا ضريبة 
 الدرؿ والييمة المضافة فا داخرة واحدة لكبار المكمفيف.

كما كشؼ وزير ا ق "اد د. رواد ال ارا األسبوع الماضا عف فرض رسوـ لضافية عمه السمع المس وردة 
المحماا والذي مف شأ و  حريؾ عرمة ا ق "اد الوط ا والشركاتا وظهور مف ال"يفا لدعـ الم    

مشاريع رديدةا وبال الا رمؽ فرص عمؿ رديدة.
 //، القدس، القدس

 
 الثالثة قادمة ال محالة وستكون عمى نمط مقاومة غزة االنتفاضةالزهار:  21

سالمية "حماس" أف اع  فاضة الالالالة قادمةا أكد محمود الزهار الييادي فا حركة المياومة اع:غزة )فمسطيف(
سػػ كو اف مرػػزوف المياومػػة فػػا موارهػػة كػػؿ أشػػكاؿ الع ػػؼ  37وأف الضػػفة الغربيػػة وفمسػػطيف المح مػػة عػػاـ 

 والعدواف ا سراخيما.
( أف "ا   فاضػػػػة الالالالػػػػة قادمػػػػة 2|8وأع بػػػػر الزهػػػػار فػػػػا  "ػػػػريحات لراديو""ػػػػوت األق"ػػػػه" اليػػػػـو السػػػػبت )

ا مػػف كافػػة المػػدف واليػػر  الفمسػػطي ية فػا الضػػفة واليطػػاع ح ػػه دحػػر ا حػػ الؿ"ا مشػػيرا للػػه وسػ  طمؽ شػػرار ه
 ".1114أ ها "س كوف عمه  مط مياومة غزة ال ا أ هت ا ح الؿ فا 

وأوض  الييادي فا "حمػاس" أف الشػعب الفمسػطي ا "كبػاقا الشػعوب المسػممة   ييبػؿ بػأف  مػس الواب ػوا ومػا 
اء هػو  كػرار لمػا فعمػو شػاروف مػف قبػؿ وأدت الػه قيػاـ ا  فاضػة األق"ػه" فػا لشػارة يفعمو ا ح الؿ اآلف بغبػ

. مشػػددا عمػػه أف ا   فاضػػة اليادمػػة "لػػف  كػػوف كسػػابي هاا 1111للػػه ا   فاضػػة الالا يػػة ال ػػا ا ػػدلعت  عػػاـ 
 وس كوف بداية ل حرير فمسطيف".

 4/3124/:، قدس برس
 

 دة لمطائرات"المجاهدين" تستعرض صواريخ جراد ومضا: غزة 22
 فذت ك اخب المراهديف الر اح العسكري لحركة المراهديفا أمػس الرمعػةا م ػاورة  :اليدس دوت كوـ -غزة 

واس عرضت الك اخب أسمحة مر مفة رالؿ الم اورةا مف بي ها "ػواريخ  عسكرية واسعة فا ر وب قطاع غزة.
ب األيػاـ الالما يػة ضػد قطػاع غػزة فػا رراد وأرر  مضادة لمطاخراتا كال ا أعم ت عف اس ردامها رػالؿ حػر 

 وبث المك ب اععالما لمك اخب "ورًا لمم اورة و"ؿ اليدس دوت كوـ  سرًة ع ها.  شريف الالا ا الماضا.
 4/3124/:، القدس، القدس

 
 أبو العينين: فتح تقود المقاومة الشعبية وُمشاركة في الميدان 23

كػػة "فػػ  " سػػمطاف أبػػو العي ػػيف أف "الرمػػاهير الفمسػػطي ية أكػػد عضػػو المر ػػة المركزيػػة لحر : راـ اا )فمسػػطيف(
   فاعؿ مع المياومة الشعبية عدراكها ردو  هذا األسموب مف العمؿ الكفاحا ضد اعح الؿ".
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(  ذاعػػة /مػػوط ا/ الػػه   "ػػاعد و زايػػد المشػػاركة 2|01ولفػػت أبػػو العي ػػيف فػػا  "ػػريحات لػػو اليػػـو األحػػد )
مع ا ح الؿا وقاؿ: " حف فا حركة "ف  "   حمؿ كامؿ مسفوليا  ا الوط ية  الشعبية فا  ياط ومواقع ال ماس

 ا را  شعب ا الفمسطي ا فا م اطؽ ا ح كاؾ".
وأضػػاؼ: "حرك  ػػا  يػػود المياومػػة الشػػعبية وه ػػاؾ شػػراكة وط يػػة حييييػػة فػػا هػػذا الػػ ه  مػػف المياومػػة". واشػػاد 

"لف رمػاهير شػعب ا بػدأت  شػعر بأهميػة  ضػالها بمشاركة ف"اخؿ وقو  وط ية فػا م ػاطؽ ا ح كػاؾا وقػاؿ: 
 دراكها أ ها س ر ا الحرية وا س يالؿ كالمار لممياومػة الشػعبية ال ػا  ػر  أف المشػاركة فيهػا   "ػاعد شػكال 

 ومضمو ا"ا كما قاؿ.
 21/4/3124، قدس برس

 
 بسبب التوزير« ليكود»حكومة إسرائيمية وشيكة عمى رغم العثرات وتوقع انتفاضة داخل  24

ررحػػػت أوسػػػاط حزبيػػػة فػػػا لسػػػراخيؿ اععػػػالف رػػػالؿ األسػػػبوع الميبػػػؿ عػػػف  شػػػكيؿ : أسػػػعد  محمػػػا –ال ا"ػػػرة 
ا رخػػيس الحكومػػة الحاليػػة ب يػػاميف   ا يػػاهو  ع مػػد غالبيػػة «ليكػػود بي  ػػا»حكومػػة رديػػدة برخاسػػة زعػػيـ  حػػالؼ 

 (.011 اخبًا )مف مرموع  61برلما ية مف 
« يش ع يد»ميعدًا(ا و  20اليمي ا )«  حالؼ ليكود بي  ا»ي شكؿ مف ويبدو أف ا خ الؼ الحكوما الرديد س

(ا والحػػػػزب اليمي ػػػػا الػػػػدي ا الم طػػػػرؼ ممالػػػػؿ المسػػػػ وط يف فػػػػا األراضػػػػا 08الوسػػػػطا بزعامػػػػة يخيػػػػر لبيػػػػد )
بزعامػػة « الحركػػة»(ا والحػػزبيف الوسػػطييف 01بزعامػػة  ف ػػالا بي يػػت )« البيػػت اليهػػودي»الفمسػػطي ية المح مػػة 

 (.1بزعامة شافوؿ موفاز )« كديما»(ا و 5) سيبا ليف ا 
الوسطا بزعامة شيما يحيمػوف ش "ػفوؼ المعارضػة ال ػا س ضػـ أيضػًا « العمؿ»فا الميابؿا سييود حزب 

المػػذيف رغػػب   ا يػػاهو فػػا لبياخهمػػا دارػػؿ « يهػػدوت ه ػػورا »و« شػػاس»حزبػػا الم ػػدي يف الم ػػزم يف )الحػػرديـ( 
ر لشػػرط لبيػػد العممػػا ا باسػػ ال اخهماا وهػػو الػػذي حيػػؽ ال رػػاح البػػاهر ا خػػ الؼا ل  أ ػػو رضػػع فػػا  هايػػة األمػػ

ا ومطالب ػو بػأف ي حممػوا هػـ أيضػًا عػبء «الحػرديـ»والمفارئ فا ا   رابات األريرة بفعؿ أر د و الم اوخة لػػ 
ةا اليساري. وكما داخمًاا  بيه األحزاب العربية الالالالػ« مير س»الردمة العسكرية. كما  ضـ المعارضة حزب 

ا فػػا المعارضػػة وهػػا ال ػػا لػػـ يس شػػرها   ا يػػاهو لػػد   شػػكيمو اخ الفػػو «ال رمػػع»و « الربهػػة»و « الموحػػدة»
 الحكوماا  مامًا كما فعؿ أسالفو.
ذ    ها مساء السبت الميبؿ ) الراري( المهمة اليا و ية الالا ية واألريػرة الم احػة ل  ا يػاهوا أبػد  الفريػؽ  05وا 

بهػدؼ  سػريع  شػكيؿ « البيػت اليهػودي»و« يػش ع يػد»ل مبية غالبية شػروط حزبػا  المفاوض باسمو اس عداداً 
 الحكومة وطرحها عمه الك يست الرديد ل يؿ الالية األربعاء الميبؿ كما ي وقع.

وبحسػػػب ال يػػػارير ال"ػػػحافية أمػػػسا فػػػتف العالػػػرات الم بييػػػة ع رػػػاز ا فػػػاؽ كام ػػػة أساسػػػًا فػػػا  وزيػػػع الحياخػػػب 
ذ يػرفض   ا يػاهو الوزاريةا وم   لبيد حي يبة وزارية  ميؽ بمكا  و وكو و زعيـ الا ا أكبر حزب فا لسػراخيؿ. وا 

أفيغػػػدور ليبرمػػػافا  بيّػػػه حييب ػػػاف « لسػػػراخيؿ بي  ػػػا» سػػػميـ لبيػػػد حييبػػػة الرارريػػػة ال ػػػا وعػػػد بهػػػا حميفػػػو زعػػػيـ 
موشيو يعالوفا « يكودل»رفيع اف: الدفاع ال ا سي و ها كما يبدو رخيس هيخة أركاف الريش سابيًاا اليطب فا 

و  ير  لبيد أ و مالخـ ل وليهاا وحييبة الماؿ ال ا يرشه لبيد  سممها روفًا مف أف  مس السياسػة ا ق "ػادية 
الم يشػػػفة الم وقػػػع ا  هارهػػػا لسػػػد العرػػػز الكبيػػػر فػػػا مواز ػػػة الدولػػػةا بشػػػعبي و الواسػػػعةا فيحّممػػػو اعسػػػراخيميوف 

 لم وقع ل زالها فا األشهر اليميمة الميبمة.ا« الضربات ا ق "ادية»المسفولية عف 
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فػػا السػػ وات األريػػرةا لييػػوؿ « شػػاس»و وقػػع معّميػػوف أف ير ػػار لبيػػد وزارة الدارميػػة ال ػػا سػػيطر عميهػػا حػػزب 
ـّ اليضػػػاء عمػػػه  ووضػػػع حػػػدًا  ب ػػػزازا هـ ال ػػػا  مالمػػػت بمواز ػػػات هاخمػػػة لمفسسػػػا هـ « الحػػػرديـ»ل اربيػػػو أ ػػػو أ ػػػ

 رموسهـ فا الحكومات السابية وسيطر هـ عمه وزارة الدارمية.الدي ية ضم وها مف رالؿ 
الضػغط عمػه   ا يػاهو ليػرفض شػرط لبيػد  يمػيص عػدد وزراء الحكومػة « ليكػود»مػف رهػ هـا يوا"ػؿ أقطػاب 

وزيػػػرًاا ليييػػػ هـ أف هػػػذا ال يمػػػيص يمػػػس ببعضػػػهـ الػػػذي سػػػيرد  فسػػػو رػػػارج الحكومػػػة أو فػػػا  11أو  07للػػػه 
بػػػػػ « ليكػػػػود»أف. وو"ػػػػؼ أحػػػػد المعميػػػػيف مػػػػا ي  ظػػػػر   ا يػػػػاهو دارػػػػؿ حزبػػػػو م ا"ػػػػب وزاريػػػػة ليسػػػػت ذات شػػػػ

 قد يفررها وزراء فا الحكومة الم  هية و ي ها أو  واب بارزوف سيبيوف رارج ال شكيمة الحكومية.« ا  فاضة»
 21/4/3124، الحياة، لندن

 
 المستوطنات هي التي تشكل العبء األكبر عمى خزينة الدولة ":شاس" 25

بشػػػاء عػػػف الرطػػػوط العريضػػػة لسياسػػػة  ا سػػػراخيمية لػػػـ  ػػػأت ال يػػػارير ال"ػػػحافية: أسػػػعد  محمػػػا –ال ا"ػػػرة 
فا ممؼ ال"راع مع الفمسطي ييفا لذ  ـ  غييػب هػذا الممػؼ عػف  ا سراخيمية الرديدة الم وي  شكيمها الحكومة

 حديػدًاا موافيػاف « يالبيػت اليهػود»ا و«يػش ع يػد»المفاوضات بيف األحػزاب الكبػر ا فيمػا   يبػدو أكيػدًا أف 
  سيبا ليف ا ممؼ لدارة المفاوضات مع الفمسطي ييف.« الحركة»عمه  سميـ زعيمة 

الذي يضـ  وابًا مف غالة الم طرفيف فا مس وط ات الضفة الغربيةا يػرفض « البيت اليهودي»والمعروؼ أف 
قطػػاب الحػػزبا أوري يريخػػؿ و  يفيػػد لرػػراء مفاوضػػات مػػع الفمسػػطي ييف. وع ػػدما سػػخؿ أحػػد أ« حػػؿ الػػدول يف»

ا رد مسػػ رفًا بػػاليوؿ لف اععػػالف   يع ػػا شػػيخًا «حػػؿ الػػدول يف»عػػف درولػػو وحزبػػو حكومػػة قػػد  عمػػف  أييػػدها 
ا مضػػػيفًا أف الحكومػػػة الرديػػػدة سػػػ ع ه باليضػػػايا «طالمػػػا     رػػػذ لرػػػراءات فػػػا هػػػذا ا  رػػػا  عمػػػه األرض»

و عزيػز ا سػ يطاف. وطبيػًا لم يػارير ال"ػحافيةا «  سػاوي وزيع العبء العسكري بال»الدارمية مالؿ اعسكاف و 
فػػتف الب ػػاء ا سػػ يطا ا فػػا األراضػػا المح مػػة قػػد يشػػهد مزيػػدًا مػػف ا زدهػػار فػػا ظػػؿ ال عيػػيف الم وقػػع آلرخيػػؿ 

 وزيرًا لمب اء واعسكاف.
عمه ا  هامات فا األياـ األريرة ردًا « شاس»يشار فا هذا ال"دد لله الحممة المضادة ال ا أطمي ها حركة 

يشكموف عبخًا عمه مواز ة الدولةا ل فكد أف المس وط ات ها ال ا  شكؿ العػبء األكبػر عمػه « الحرديـ»بأف 
ا  ميػػػت السػػػمطات 1116المواز ػػة. وبػػػيف األمالمػػػة ال ػػػا قػػػدم ها "ػػػحيفة الحػػػزب لػػدعـ ا دعػػػاءا أ ػػػو فػػػا عػػػاـ 

مميػوف دو ر( مػف مواز ػة الدولػةا مػا  71مميػوف شػيكؿ ) حػو  211المحمية فا المس وط ات فا الضفة  حػو 
فا المخة مػف مرمػوع مػا  مي ػو رميػع السػمطات المحميػة دارػؿ لسػراخيؿا عممػًا أف  سػبة المسػ وط يف  8يشكؿ 

فا المخة فيط مف عدد سكاف الدولة العبرية )بمػا فيهػا المسػ وط ات(.  2.7فا الضفة )   شمؿ اليدس( ها 
عامػًاا  عػدت م ػػذ  34 سػ يطاف فػا األراضػػا المح مػة م ػذ اح اللهػا قبػؿ كمػا اسػ ذكرت ال"ػحيفة أف  كمفػة ا

 «.ما يبّيف بوضوح م"در العبء عمه رزي ة الدولة»بميوف دو را  41أعواـ 
 21/4/3124، الحياة، لندن
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لف الحكومػػػة « الميكػػػود بي  ػػػا»قػػػاؿ عضػػػو الك يسػػػت دا ػػػا د ػػػوف مػػػف : «طالشػػػرؽ األوسػػػ»اليػػػدس:  -راـ اا 
العبريػةا و"ػؼ « ريشػيت بيػت»وفا ميابمػة مػع لذاعػة  الرديدة س حافظ عمه ا س يطاف فا الضفة الغربية.

حكومػػػػة قوميػػػػة  وا"ػػػػؿ الحفػػػػاظ عمػػػػه م"ػػػػال  الدولػػػػةا وبضػػػػم ها »د ػػػػوف الحكومػػػػة الرديػػػػدة بأ هػػػػا سػػػػ كوف 
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 طبيػؽ المسػاواة فػا  حمػؿ »وأضػاؼ د ػوف أف ا م حػاف األساسػا هػو فػا «. الغربيػةا س يطاف فػا الضػفة 
 «.العبء

 21/4/3124، الشرق األوسط، لندن
 

 لدول عربية  أسمحة"هارتس": باراك شريك في شركة سالح أمريكية تصدر  27
وزيػػر األمػػف  كشػػفت "ػػحيفة "هػػار س" ا سػػراخيميةا فػػا موقعهػػا عمػػه الشػػبكةا اليػػـو السػػبتا أف ليهػػود بػػاراؾا

 اعسراخيمه يم مؾ أسهًما بييمة مخات اآل ؼ مف الدو رات فا لحد  شركات السالح األمريكية العالمية.
(      و زود المعدات ال ا  س  د  Cyalume Technologiesوأوردت ال"حيفة أف هذ  الشركة المسماة )

ات العسػػػػكرية للػػػػه العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ فػػػػا "ػػػػ اع ها الػػػػه المػػػػواد الكيماويػػػػة المشػػػػعة  "ػػػػدر السػػػػالح والمعػػػػد
والم ظمػػػات وعمػػػه رأسػػػها الو يػػػات الم حػػػدة وحمػػػؼ ال ػػػا و واسػػػراخيؿ وعػػػدد مػػػف الػػػدوؿ العربيػػػة مالػػػؿ السػػػعودية 

وأضػافت ال"ػحيفة أف البػارز ح ػه اآلف أف الكاليػر مػف الػدوؿ العربيػة  حػرص  وعماف باعضافة لله ماليزيا.
عسػػػكرية مػػػف هػػػذ  الشػػػركة را"ػػػة مػػػع الكفػػػاءة ال ي يػػػة أو العسػػػكرية عمػػػه شػػػراء واق  ػػػاء األسػػػمحة والمعػػػدات ال

 لم  را ها.
 4/3124/:، 59عرب 

 
 "إسرائيل"عربية من التغطية اإلخبارية من داخل  نتنياهو يدرس منع قنوات 28

قالػػت اعذاعػػة اعسػػراخيمية "ػػباح اليػػـو السػػبتا لف رخػػيس الػػوزراء اعسػػراخيما المكمػػؼ : ق ػػا –اليػػدس المح مػػة 
ميف    ياهو يدرس لمكا ية وقؼ عمؿ ق وات لربارية عربية مف دارؿ لسراخيؿ بحر  أ ها  س ردـ ألفاظػا ب يا

وبحسب اعذاعة فتف    يػاهو أوعػز الميمػة الماضػية بدراسػة لمكا يػة وقػؼ بػث ال يػارير اعرباريػة مػف  معادية.
يرا ية وعراقية.  لسراخيؿ مباشرة لله محطات  مفزة سورية وا 

   يػػاهو عيػػب قيػػاـ الي ػػاة ال مفزيو يػػة الالا يػػة ببػػث  يريػػر عػػف عمػػؿ "المػػواطف حمػػد عويضػػات مػػف  ورػػاء ليعػػاز
السكاف الدروز فػا هضػبة الرػو ف الػذي يعمػؿ مراسػاًل فػا ردمػة ق ػوات  مفزيو يػة مر مفػة مػف الػدوؿ الػالالث 

 يعبر فيها عف مواقؼ معادية لدولة لسراخيؿ وي ع ها بالكياف المح ؿ ألرض فمسطيف.
 21/4/3124، الشرق، الدوحة

 
 تضطر لمتراجع عن تسيير حافالت خاصة بالفمسطينيين "إسرائيل" 29

"اضطرت الحكومة اعسراخيمية اله  غيير اليرار الع "ري الذي ا رذ وا والياضا  :برهـو ررايسا -ال ا"رة 
يف الػه دارػؿ م ػاطؽ بم ع الفمسطي ييف مف الضػفة الفمسػطي ية اسػ رداـ حػافالت الركػاب ال ػا  يػؿ المسػ وط 

ا وذلػػؾ بعػػد أف الػػارت ضػػرة كبيػػرة محميػػة وعالميػػةا عمػػه اليػػرار الع "ػػريا الػػذي ذّكػػر بأسػػاليب  ظػػاـ 0837
 ا بر هايد الع "ري فا ر وب افريييا.

وزعمػػت وزارة الموا"ػػالت فػػا حكومػػة ا حػػ الؿ بدايػػةا أف ا رػػراء رػػاء "ردمػػة" لمعمػػاؿ الفمسػػطي ييفا وم ػػع 
ميات الرا"ةا لذ أف سيارة ال يؿ الرا"ة  ربا مف العماؿ أرور سفر عاليةا ولكف  يارير اس غاللهـ فا ال ي

ال"حافة ا سراخيمية أالب ت زيؼ هذ  ا دعاءاتا لذ أف اليرار راء بضغط مف المس وط يفا الػذيف يرفضػوف 
 ال  يؿ فا حافالت سوية مع الفمسطي ييف.
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بة السياسيةا أعمف وزير الموا"الت فا حكومة ا حػ الؿ وبعد أف  كاالرت الضغوطا وو"ؿ األمر اله الحم
يسػػراخيؿ كػػا سا لف بامكػػاف العمػػاؿ الفمسػػطي ييف أف اسػػ رداـ كػػؿ حافمػػة  و"ػػمهـ الػػه الع ػػاويف ال ػػا ي ػػووف 
ال ورػػو اليهػػاا وأوعػػز الػػه مػػدير عػػاـ وزار ػػو ب كاليػػؼ عػػدد الحػػافالت الم حركػػة فػػا الضػػفة الفمسػػػطي يةا وأف 

 و عميمات الموا"الت العامة بالمغ يف العربية والعبرية. يضمف ورود ارشادات
 21/4/3124، الغد، عم ان

 
 "الموساد"يكشف تفاصيل وطرق التجنيد في  "الترياق" العميل الذي أنقذ حياة خالد مشعل بـ :2

 ال ػا«  يػؿ ال ريػاؽ»عامػًا( الػذي  فػذ عمميػة  51كا بػف دايفيػد )يكشؼ العميؿ مش :وكا ت –اليدس المح مة 
أ يذت حياة رخيس المك ػب السياسػا لحركػة حمػاس رالػد مشػعؿا لبػاف  عرضػو لمحاولػة اغ يػاؿ لسػراخيمية فػا 

اعسراخيما لع ا"ر  مف رػالؿ  ررب ػو « الموساد»العا"مة األرد ية عمافا عف  فا"يؿ وطرؽ  ر يد رهاز 
 الشر"ية وعممو لس وات بالرهاز.

امػس اف عميػؿ الموسػاد لػػيس « معػاريؼ»ا لك رو ػا ل"ػحيفة وقػاؿ بػف دايفيػد فػا ليػاء مطػوؿ  شػر  الموقػػع 
شر"ػػا عاديػػاا اذ يػػ ـ  زويػػد  بوسػػاخؿ وقػػدرات   ي م ػػع بهػػا اآلرػػروف بدايػػًة مػػف اليػػدرة عمػػه البيػػاء وال رػػاةا 

 و"وً  لله قدرات ال أالير والم اورة وقوة الحفاظ عمه قدرة الذات.
ا لك هػػا «غايػػة فػػا ال شػػدد«و« معيػػدة»فػػا الموسػػاد  عمميػػة ار يػػار الشػػرص»ولفػػت عميػػؿ الموسػػاد للػػه أف 

% مف مرضػه ر ػوف الشػكؿ وا ر يػاب   ي "ػرفوف وفيػًا 11ليست مح" ة بشكؿ مطمؽا ويمكف اليوؿ اف 
لإلشارات واألعراض المحددة فا ك اب األمراض األميركاا ومف  ررب ا الرا"ة أقوؿ اف الفحو"ات ال ا 

عميؿ ي ـ ار يارهـ  411اؽ اع ساف و  ييبؿ سو  عميؿ واحد مف بيف يرريها الموساد دقيية و س هدؼ أعم
لممشػػػاركة فػػػا الػػػدورات ال دريبيػػػة و "ػػػفهـ فيػػػط مػػػف ي مك ػػػوف مػػػف ل هػػػاء الػػػدورة ال دريبيػػػة ب رػػػاح وي"ػػػموف 

 «.لم هاية
« رورشػخ» س مر عممية الفرز  حو عاـا  شمؿ رميع الفحو"ات وا م حا اتا را"ًة ام حػاف »ويضيؼ: 

يهدؼ لفحص الحالة ال فسية ومكو ات الشر"يةا حيث يعيد لياءات مع أطبػاء  فسػييف وسػط  ػدريبات  الذي
وعمميػات ميدا يػػة مر مفػػةا ويحػاوؿ األطبػػاء معرفػػة الشػػرص هػؿ شػػراع أو ربػػافا وهػػؿ يم مػؾ مػػا يكفػػا مػػف 

 «.الررأة
بحـز و "ميـ دقيؽا اما ي ر ا  ي ـ  حديد أهداؼ وعمميات ل  فيذ المطموب مف المر دا و يييـ ال  فيذ»و ابع 

او يفشؿ الع "ر ويالير الشبهاتا فتذا درؿ ألحد المكا ػب ل  فيػذ عمميػة معي ػة ف ظػرت لليػؾ الموظفػة وفػرت 
ا مشػػػيرًا للػػػه أ ػػػو لػػػـ يالػػػؽ ب راحػػػو فػػػا ل هػػػاء «مػػػف أمامػػػؾ لشػػػعورها بػػػالروؼ فهػػػذا يػػػدلؿ بػػػأف الع "ػػػر ربػػػاف

أ ػو ذو رغبػة ر سػية كبيػرة وكػاف »ءا ما أوحه لمطبيػب الم ػابع م طمبات ا م حاف لما قاؿ ع و م ابع و لم سا
 «.ذلؾ يشكؿ هارسًاا ألرفؽ فا ا م حاف وأ"ب  كر ًا محروقًا كما ح"ؿ مع عدد مف العمالء

)زيغر( الذي قيؿ ا و ا  حر فا سرف راموفا أوض  عميؿ الموساد بف دايفيد « اكس»وحوؿ حادالة السريف 
امًا وأ وقع أف اكػس قػد فشػؿ فػا مهمػة و ػـ  رييػر  بػيف ليرػاد "ػفية ادعػاء  بيػا   أعمـ ما ح"ؿ  م»قاخاًل 

لف »مضػيفًا «. عميو دارؿ العزؿ لعشر س وات أو مالولو أماـ محكمة يوارو فيهػا لعشػريف عامػا فػا عػزؿ  ػاـ
رطر »المفسسات األم ية واليضاخية ورهات ا ع ياؿ   شدد فا قرارا ها  را  السر اء الذيف يحمموف و"ؼ 

 «.بمف فا ذلؾ أسر  فمسطي يوف أو رراؿ امف را وا الرهاز والمفسسة أو ار كبوا أرطاء رسيمة« ام ا
 21/4/3124، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 معاريف: حكومة نتنياهو تطمق يد اليهود المتطرفين لالعتداء عمى العرب 31

مية   ساهؿ كميا مع أفراد وع"ابات اعرهاب كشؼ  يرير  شر  هاية األسبوعا أف األرهزة اعسراخي -ال ا"رة 
اليهوديػةا ال ػا  ر كػب اع ػداءات م ظمػػة عمػه العػربا م هػا مػػا و"ػؿ الػه حػد الي ػػؿا ولػـ يايػدـ مر كبػو  الػػه 

وقالػت "ػحيفة "معػاريؼ" فػا  يريػر . المحكمةا فا حيف ي ميه مف ييدـ اله المحاكمةا أحكامػا هامشػية رػدا
د مػف ا ع ػداءات عمػه العػرب ال ػا ار كبهػا يهػود عمػه رمفيػة ع "ػريةا راص بهاا ل ها فح"ت ممفات عػد

و رمت "ورة فا غاية الرطورةا  فكد حرـ  سػاهؿ السػمطات ا سػراخيمية مػع المرػرميفا طالمػا أف الضػحايا 
 .عرب

 21/4/3124، الغد، عم ان
 

 ةنساء في المخيمات الفمسطينية بسوري ثالثةشهداء بينهم  خمسة 32
 ساءا اليوـ السبتا رراء عمميات الي"ؼ ال ا  عرضت لها مريمات  2فمسطي ييفا بي هـ  4اس شهد : غزة

 الالرخيف الفمسطي ييف فا سوريا.
ا بأف  حو  قذيفة سيطت اليوـ السبت عمه مريـ راف الشيخا  41وقالت م"ادر را"ة لػ اليدس دوت كـو

 فمسطي يًا وسوريًا فا المريـ. 23"ابة  ساءا وا   2اليريب مف العا"مة السورية دمشؽا ما أد   س شهاد 
واس شهدت رراء عمميات الي"ؼ هذ  المس ة شمسية يوسؼا وبشيرة شهاب )وهما فمسطي ي اف(ا والسورية 

 ال ازحة لله المريـا مف م طية الحرر األسودا يم ة عبد اا.
بيمة لذويوا موضحة أ و  واشارت اله اف األمف السوري سمـ اليـو السبتا رالماف الشاب الفمسطي اا محمد

 أشهرا وهو مف سكاف شارع فمسطيف بمريـ اليرموؾ. 5كاف مع ياًل لديهـ م ذ 
 وفا مريـ درعاا اس شهد الشاب الفمسطي ا عا"ـ البكرا رراء ل"اب و بشظايا قذاخؼ سيطت عمه المريـ.

 4/3124/:، القدس، القدس
 

   تعتزم منع دخول الفمسطينيين من سورية السمطات المبنانية"العمل من أجل فمسطينيي سورية":  33
حّذرت "مرموعة العمؿ مف أرؿ فمسطي يا سورية" مف قياـ السمطات المب ا ية بم ع دروؿ الفمسطي ييف ل دف: 

 ال ازحيف مف سورية لله األراضا المب ا يةا مع برة أف ذلؾ سيفاقـ معا اة الالرخيف.
(ا ل ها  ميت مف 2|01رس"  سرة ع و اليـو األحد )وقالت المرموعة فا  "ري  "حفاا  ميت "قدس ب

م"در راص أ باء عف  ية األمف العاـ المب ا ا ا راذ قرار بم ع الفمسطي ييف مف سورية دروؿ األراضا 
 المب ا ية.

وأضافت أف عدة رساخؿ و"مت لليها مف  رخيف فمسطي ييف و"موا مف سورية لله لب افا عبروا فيها عف 
المعاممة ال ا ي عرضوف لها ع د المعابر الحدودية أو فا الدواخر الرسمية أال اء  اس ياخهـ مف سوء

 المرارعات.
وحذرت "مرموعة العمؿ مف أرؿ فمسطي ييف سورية" أف مالؿ هذا اعرراء "مف شأ و أف يفاقـ مف معا اة 

  اف"ا عمه حد  عبيرها.الالرخيف الفمسطي ييف فا سوريةا فضاًل عما يعا و و أ"اًل مف معاممة  مييزية فا لب
 21/4/3124قدس برس، 
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 " إسرائيل"برعاية  والمسجد األقصى فود إسالمية تزور القدسو  :الجزيرة نت 34
شرعت المفسسة اعسراخيمية فا   ظيـ وفود سياحية لسالمية لميدس المح مةا وذلؾ ضمف : محمد محسف و د

 لعالمية ل شريع السياحة فا اليدس.الرـز السياحية ال ا  سوقها  ؿ أبيب لمدوؿ األر بية وا
ولكف فعاليات ميدسية وفمسطي ية   شط بالدفاع عف اليدس والمسرد األق"ه حذرت مف هذا المرطط 
ا ح اللا السياحا الذي يع بر عممية غسؿ دماغ لممسمميف ولمسياح األرا ب ب وظيؼ الرواية اعسراخيمية 

 ي مع  هميش  اـ لمحضارة اعسالمية والعربية وميدسا ها.وال ركيز عمه البعد الدي ا اليهودي ال ممود
و يوـ مكا ب سياحية يهودية بدعـ و مويؿ مف وزارة السياحة اعسراخيمية والرمعيات اليهودية ب شريع ومرافية 
وفود سياحية لسالمية مف شرؽ يسيا وأفريييا وباكس اف واله د بزيارة اليدس ومعالمهاا ل كوف  يطة ا  طالؽ 

ساحة البراؽ ال ا  ع بر م برا لمحركة ال"هيو ية لم روي  لمحؽ المزعـو لميهود فا األق"ه وساحا و  مف
 والمدي ة الميدسة.

و  درج الوفود السياحية ضمف المرططات ال هويدية الشاممة لساحة البراؽا و "وير ساحات األق"ه عمه 
را ب بغية فرض أمر واقع فا الساحات ل يسيـ أ ها ساحات وحداخؽ عامة لمزوار ورميع السياح العرب واأل

 األق"ه بيف المسمميف واليهود.
وحذر رخيس المفسسة المه دس زكا اغبارية مف  داعيات هذ  الوفود السياحية األر بية واعسالمية ال ا   ـ 

وأكد  ؿ. حت رعاية لسراخيميةا واع برها رطوة غير مسفولة  رب محارب ها لكو ها  كريسا لمرططات ا ح ال
أف المفسسة اعسراخيمية  ريد مف رالؿ هذ  الوفود أف  عطا شرعية لممارسا ها ا ح اللية وا س يطا ية 
و هويد األق"ه و رومو وكذلؾ ساحة البراؽا لذ  وظؼ هذ  الوفود العالمية واعسالمية بدعاي ها ل روي  

 البراؽا عمه حد  عبير . ادعاخها المزعـو زورا وبه ا ا بورود حؽ لميهود بالحـر وساحة
 4/3124/:، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األقصى تصعيد مبرمجالمسجد مدير دائرة األوقاف اإلسالمية: عدوان االحتالل ضد  35

قاؿ مدير داخرة األوقاؼ اعسالمية فا اليدس المح مة الشيخ عزاـ الرطيب لف "عدواف :  ادية سعدالديف
"ه المبارؾ  "عيد مبرم  غير مسبوؽ"ا داعيًا لله  درؿ أرد ا ا ح الؿ اعسراخيما ضد المسرد األق

وأضاؼا لػ"الغد" مف اليدس المح مةا أف "األردف قاـ بدور مهـ لمضغط لرهة لرراج قوات ا ح الؿ  لوقفو.
الرا"ة مف األق"ها بعد اق حامها لو الرمعة الماضا"ا  ف ًا لله "ا "ا ت الديواف الممكا ووزارة 

 رهات المع ية مع داخرة أوقاؼ اليدس م ذ الرمعة لموقوؼ عمه "ورة األوضاع".األوقاؼ وال
ولفت لله أهمية "الدور األرد ا فا الحفاظ عمه المسرد األق"ه"ا داعيًا لله " حرؾ أكبر مف أرؿ  فعيؿ 

يياؼ ا   هاكات ا لم وا رة ضد  البيت الرعاية الهاشمية عمه الميدسات الدي يةا ال ا ي وله اعشراؼ عميهاا وا 
 األق"ه".

وأوض  أف "اق حاـ ا ح الؿ األرير مبرم ا حيث كا ت ه اؾ  ر يبات مسبية ع د قوات الشرطة  ق حامو"ا 
محذرًا مف أ و "لذا بيا الوضع عمه حالو بدوف حؿ أو  درؿا فس  دهور األوضاع و بمغ دررة مف السوء   

 يمكف  فاديها أو  كهف عواقبها".
رد األق"ه الشيخ عكرمة "بري أكد أف "اق حاـ قوات ا ح الؿ أمر مبيت ومبرم  مف وكاف رطيب المس

أرؿ كسر لرادة الشعب المرابط فا اليدس وأك اؼ بيت الميدس"ا مشدًدا عمه أف هذ  الممارسات "لف   اؿ 
 مف لرادة الشعب الفمسطي ا الذي يدافع عف األق"ه".
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األريرا ألف هذا ا ح الؿ ي  هؾ حرمة األق"ه بشكؿ يوماا  وقاؿ "لف ا ق حاـ لـ يكف األوؿ ولف يكوف
 وأ و طامع فيوا رغـ أف األق"ه ليس ميدسًا لد  اليهود".

 21/4/3124، الغد، عم ان
 

 األسير العيساوي يرفض اإلبعاد مقابل الحرية 36
رض يومًاا رفض ع 211قالت المحامية شيريف العيساوي "لف شيييها سامر المضرب عف الطعاـ م ذ 

 سمطات ا ح الؿ )اعسراخيما( لبعاد  اله غزة أو لمرارج ميابؿ اعفراج ع و".
وأضافت العيساوي عمه "فح ها فا "فيس بوؾ": "لف رفض أرا سامر لإلبعاد يأ ا مف م طمؽ  ضال ا 

سييف و ّوهت اله أف سياسة اعبعاد  ع ا  هرير الفمسطي ييفا را"ة الميد ععادة الالرخيف وليس زياد هـ".
 فا ظؿ ال هويد ال ا   عرض لو مدي ة مدي  هـ.

 4/3124/:، فمسطين أون الين
 

 وفاة أسير محرر من مخيم جنين 37
عاماا مف مريـ ر يفا م االرا بمرض الفشؿ الكمويا الذي  24 وفا األسير المحرر محمد عبد اا سويطات 
 ا"يب بو رالؿ اع يالو فا سروف ا ح الؿ .

 4/3124/:، فمسطين أون الين
 

 شديدة عمى ثالثة أسرى لكسر إضرابهم اً تمارس ضغوطجن عوفر إدارة سوزارة األسرى:  38
ا همت وزارة األسر  الفمسطي ية لدارة سرف عوفر اعسراخيما بممارسة ضغوط شديدة عمه الالالة : حامد راد

 أسر  مضربيف عف الطعاـ فا محاولة م ها لكسر لضرابهـ.
ف "حفا  ميت الغد  سرة ع و أمس "السبت" أف األسر  الالالالة " محمد أحمد وأعمف محاما الوزارة فا بيا

براهيـ الشيخ "المع يميف لداريا فا سرف عوفرا بدأوا م ذ  شباط )فبراير( الماضا  15ال رار وزكريا الحي  وا 
وأشار لله  لضرابا مف وحا عف الطعاـا و  ي  اولوف سو  الماء فيطا وذلؾ اح رارا عمه اع يالهـ اعداري.

أف لدارة السرف  مارس ضغوطا  فسية ضد هف ء األسر  مف رالؿ  يمهـ بشكؿ م كرر مف قسـ لله يرر 
له الز ازيف والعزؿ فا أحياف أرر .  دارؿ  فس السرفا وا 

 21/4/3124، الغد، عم ان
 

  في سجن الرممة تحت الخطر  صالح الدين الطيطي سيراألحياة وزارة األسرى:  39
عامًا( مف سكاف مريـ  10الت وزارة شفوف األسر  لف األسير "الح الديف الطيطا )ق: )وكا ت(

العروبا ييبع فا مس شفه الرممة ال"هيو ا ويعا ا مف وضع "حا حرج لمغاية. وأضافتا فا  يريرا 
فبراير الماضاا يعا ا مف مشكمة  شو  رميا م ذ الو دةا حيث  5أمسا أف األسير الطيطا المع يؿ فا 

وقاؿ محاما الوزارة فادي عبيدات الذي زار األسيرا لف الطيطا يمر فا وضع  ت معد و رارج بط و.كا 
  فسا و"حا "عب بسبب حال و ال"حية الرا"ة وأ و بحارة لله ع اية طبية مكالفة.

 21/4/3124، الخميج، الشارقة
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 لغربيةفي الضفة ا الجيش اإلسرائيمي والمستوطنونباعتداءات  فمسطينيا جريحاً  42 :3
فمسطي يًا أا"يبوا برروح رالؿ اع داءات  20ذكرت م"ادر فمسطي ية م طابية أمس أف : عالء المشهراوي

 ار كب ها قوات ا ح الؿ اعسراخيما وع"ابات مس وط يو فا الضفة الغربية.
 وقاؿ رخيس مرمس قرية حارس ر وب  ابمس عمر أحمد سمارةا لف الشاب كريـ رياف أا"يب برروح رطيرة

 بعدما دعس و مس وط ة لسراخيمية بسيار ها عمه الطريؽ العاـ المفدي لله شماؿ الضفة الغربية.
عامًا( وأب اخو  56كما اع د  عشرات المس وط يف بالضرب عمه المزارع محمد عبدالحميد رابر ال"ميبا )

و"رح  شماؿ الرميؿ.قارب بمدة بيت أامَّر « بيت عيف "باح»أال اء عممهـ فا أرضهـ المحاذية لمس وط ة 
رخيس مرمس قرية المغير شماؿ راـ اا فرج ال عسافا بأف مس وط يف اع دوا بالضرب المبرح عمه المزارع 

 الميامة عمه أراضا اليرية وأ"ابو  برروح.« عادي عاد»عامًا( قارب مس وط ة  50كماؿ ال عساف )
ة مساء أمس األوؿ اح رارًا عمه اق حامها وقمعت قوات ا ح الؿ مسيرات فا عدد مف أحياء اليدس الشرقي

 المسرد األق"ه المبارؾ.
وذكرت رمعية ا غاالة الطبية الفمسطي ية أف اليوات اعسراخيمية أطميت الر"اص المعد ا المغمؼ بالمطاط 
وق ابؿ الغاز المسيؿ لمدموع عمه الم ظاهريف فا معبر مريـ شعفاط لالرخيف الفمسطي ييف والمدرؿ الشرقا 

م هـ برروح  08رية ع ا ا وباب حاطة بالبمدة اليديمة مف اليدس وضرب هـ بالهراواتا ما أد  لله ل"ابة لي
وعشرات يرريف بحا ت ار  اؽ رراء اس  شاؽ الغاز المسيؿ لمدموع. كما اع يمت المسعؼ عبادة اليواسما 

 ريـ شعفاط.عامًا( أال اء  يديمو اعسعافات األولية لمم"ابيف باليرب مف معبر م 07)
 21/4/3124، االتحاد، ابوظبي

 
 االحتالل يداهم بمدات فمسطينية ومستوطنون يقتمعون أشجار الزيتون بالضفة  41

داهمت قوات ا ح الؿ فرر امسا م زؿ مف ا محافظة بيت لحـ وسمـ : كامؿ ابراهيـ -اليدس المح مة 
  رمو بالًغا لميابمة مرابرات ا ح الؿ.

 ت قوات ا ح الؿ عدة أحياء بمدي ة الرميؿ وقامت ب ف يش عدد مف الم ازؿ .وفا السياؽ ذا و؛ دهم
وكا ت موارهات ا دلعت مساء الرمعة فا م طية باب الزاوية بالرميؿ بيف ر ود ا ح الؿ والشباف 

 الفمسطي ييف مما أوقع عدة ل"ابات با ر  اؽ والر"اص المطاطا فا "فوؼ الشباف.
اسؿ  مفزيوف وطف فا الرميؿا حمزة الساليمةا ظهر امس اأال اء لعداد  يرير واع يمت قوات ا ح الؿ مر 

  مفزيو ا حوؿ معا اة السكاف الفمسطي ييف فا البمدة اليديمة.
عامًا( وأب اء  وذلؾ أال اء  56وهارـ عشرات المس وط يف امس المزارع محمد عبد الحميد رابر ال"ميبا )

 011وكاف مس وط وف اقدموا مساء الرمعةا عمه اق الع أكالر مف  عممهـ فا أرضهـ فا بيت أمر بالرميؿ.
 شررة زي وف فا أراضا بمدة الساوية ر وب مدي ة  ابمس.

 21/4/3124، الرأي، عم ان
 

 الشهيد محمد عصفورمصادمات في الضفة الغربية أثناء تشييع  42
طي ا  وفا م أالرًا بت"اب و شارؾ ألوؼ الفمسطي ييف فا  شييع رالماف شاب فمس: روي رز –الضفة الغربية 

و ورو  بر"اص الريش اعسراخيما قبؿ أسبوعيف فا قرية عابود شماؿ غرب راـ اا فا الضفة الغربية.
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عشرات الشباف الغاضبيف بعد  شييع رالماف الشاب محمد ع"فور لله مدرؿ اليرية ورشيوا الر ود 
 مسيؿ لمدموع والر"اص المطاطا.فرد الريش بتطالؽ ق ابؿ الغاز ال اعسراخيمييف بالحرارةا

 21/4/3124، الحياة، لندن
 

  3122سنة مميون دوالر لمحاكم االحتالل كغرامات خالل  4.7الفمسطينيون دفعوا "هآرتس":  43
كشؼ  يرير  شر و "حيفة /هآر س/ العبرية عمه موقعها اعلك رو ا بع واف "هكذا يامّوؿ : ال ا"رة

الوقت الذي يطالب فيو الفمسطي يوف بمياطعة م  رات المس وط اتا الفمسطي يوف ا ح الؿ"ا ل و "فا 
والم  رات "اعسراخيمية"ا وال ا يع برو ها رزءًا هامًا مف المياومة الشعبية ضد ا ح الؿا فتف ه اؾ حييية 
ساطعة  ظهر عدـ ورود  ياش دارما فمسطي اا   باع  ك يؾ ييـو عمه رفض دفع الغرامات المفروضة 

 المحاكـ العسكرية" لالح الؿ.مف قبؿ 
وأوض  ال يرير أ و   ـ رباية هذ  الغراماتا فا غالبية اعدا ات ال ا   ـ ضد الفمسطي ييف فا المحكم يف 
العسكري يف العامم يف فا الضفة الغربية المح مةا وها المحكمة العسكرية فا "عوفر" باليرب مف راـ ااا 

ر يفا و شمؿ كؿ ما ي عمؽ بمرالفات المرورا والرراخـ الر اخيةا  ومحكمة "سالـ" العسكرية باليرب مف
 ا وأعماؿ مياومة ا ح الؿ.0837والمكوث بدوف  "ري  فا األراضا المح مة عاـ 

ا أف عدد مرالفات السيرا 1100ويظهر  يرير األعماؿ الس وي لممحاكـ العسكرية ال"هيو ية فا العاـ 
ممفًا فا  3813ا  ـ  سريؿ 1116ممفًا فا العاـ  1158ا فميابؿ  ضاعؼ رالؿ الس وات الرمس األريرة

وسرمت قيمة مبالغ الغرامات ال ا  ـ  ح"يمها فا المحكم يف العسكري يف المذكور يف )عوفر  .1100العاـ 
مميوف دو ر(   2.5)شيكؿ  مميو ا 02ميابؿ ما يزيد عف  1116مالييف شيكؿ فا العاـ  8وسالـ(ا أكالر مف 

 .1100 فا العاـ

 4/3124/:، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 

 من البنك اإلسالمي لمتنمية مميون دوالر :.:8حزمة مشاريع جديدة إلعمار غزة بقيمة  44
شرع الب ؾ اعسالما لم  مية فا ردة ب"ف و مديًرا لمشاريع بر ام  دوؿ مرمس ال عاوف ععادة لعمار : غزة

مميوف دو را وبذلؾ  بمغ قيمة  68.8عمار بييمة لرمالية بمغت غزة فا  مويؿ حزمة رديدة مف مشاريع اع
مميوف دو را فا ست حـز  غطا كافة  256.0محفظة المشاريع الحالية لبر ام  دوؿ مرمس ال عاوف 

 .1117اليطاعات الم ضررة مف الحرب ال"هيو ية عمه قطاع غزة أوارر 
( 2-8مه دس رفعت ديابا فا بياٍف اليوـ السبت )وقاؿ الم سؽ الميدا ا لمشاريع الب ؾ فا قطاع غزة ال

 ميه "المركز الفمسطي ا لإلعالـ"  سرًة م وا لف  مويؿ البر ام  لممشاريع ضمف الحزمة السادسة يأ ا عمه 
 رطه مسيرة اععمار ال ا اب دأها بعد الحرب عمه اليطاع.

دة لعمار و رميـ وحدات سك ية بييمة وبيف أف الحزمة  ضـ مشاريع لعادة لعمار وأرر   طويريةا  شمؿ لعا
 مميوف دو ر فا لطار الدعـ الم وا"ؿ ليطاع اعسكاف. 31.4

 41ا والحزمة الالا ية 1101مميوف دو ر فا يوليو   21يشار لله أف البر ام  اع مد الحزمة األوله بمبمغ
مميوف دو ر  ـ اع ماد رزء  56.1ا بي ما الحزمة الالالالة بمبمغ 1101مميوف دو ر  ـ اع مادها فا سب مبر 

مميوف دو ر  ـ اع مادها فا أغسطس   71ا والرابعة 1100والباقا فا أغسطس  1100م ها فا يوليو 
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ا وأريرا السادسة بمبمغ 1101مميوف دو ر فا ي اير  51ا فيما اع مدت الحزمة الرامسة بمبمغ 1100
 .1101فا  وفمبر  68.8

 4/3124/:، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 معهد "ماس": ثمث الفمسطينيين يتمقون مساعدات غذائية من المؤسسات الدولية والخيرية 45
كشفت  شرة دورية "ادرة عف معهد األبحاث والسياسات ا ق "ادية "ماس" مفررًا أف المث : غزة

 الفمسطي ييف ي ميوف مساعدات غذاخية مف الرمعيات والمفسسات العربية والدولية.
ال شرة أ و وعمه الرغـ مف ورود بعض ال حسف فا األمف الغذاخا لد  بعض الم اطؽا ل  أف وأفادت 

وضع  رمعات أرر  ازداد سوءًاا   سيما قطاع غزة الذي عا ه عمه مدار الس وات العشر الماضية مف 
 .1116 يص مس مر فا الغذاءا والذي ازداد بشكؿ ممحوظ بعد عاـ 

دت لله الحاؽ رساخر رسيمة بالزراعة فا غزةا ما زاد مف حارة األسر ولف ت لله أف بعض العوامؿ أ
مميوف دو را  05.5ه اؾ ل وفير الغذاء األساسا لهـا وكاف أبرزها ا ر ياح األرير الذي أفيد الزراعة  حو 

كالر مف مميوف دو ر بالالروة الحيوا يةا كما لحيت رساخر بالالروة السمكية  يدر بأ 1.1وألحؽ رساخر  يدر بػ 
  "ؼ مميوف دو ر.

و وهت لله أ و كاف لمم رفض الروي األرير  أالير عمه األمف الغذاخاا حيث  أالرت العديد مف األسر فا 
 اليطاع بذلؾا ورا"ة "غار المزارعيف.

وٌيشار لله أف وزارة الزراعة  يدر مساحة األراضا الزراعية الم ضررة مف الم رفض فا قطاع غزة ب حو 
 و ـ.ألؼ د 2.178

وحسب "ماس"ا فيد ازدادت بشكؿ كبير المساعدات الغذاخية المورهة لمحد مف فيداف األمف الغذاخا 
لمعاخالت الفمسطي يةا لي"ؿ مرموعهاا عبر يلية "ال داء الموحد" فيطا لله أكالر مف مميار دو ر رالؿ العيد 

 الماضا.
عدات الغذاخية فا "عممية ال داء الموحد" فيط وي وقع أف  "ؿ المساعدات الغذاخية ال ا  يدمها لر ة المسا

 .1102مميوف فمسطي ا رالؿ العاـ  0.5لله  حو 
ي لر ة المساعدات ھوذكر أف األراضا الفمسطي ية  عمؿ فيها الالث لراف ل حييؽ األمف الغذاخاا و

ولر ة "ال يود  %ا43وب سبة  2013الغذاخيةا ال ا  ساهـ بح"ة األسد مف لرمالا الم طمبات المالية لمعاـ 
% مف لرمالا الم طمباتا أي أف 6 بمغ  %ا ولر ة الزراعة ميابؿ العمؿا بح"ة11ميابؿ العمؿ"ا بح"ة 

 .2013% مف م طمبات عممية "ال داء الموحد" لمعاـ 00ذ  المراف الالالث بمغت ھح"ة 
ي مساعدات غذاخية ھاا رالؿ العاـ الحالاا ھو حظ "ماس" أف معظـ المساعدات الغذاخية المرطط  يديـ

% مف المس فيديفا  مك هـ مف الشراء 7حو %(ا كما سي ـ  وزيع قساخـ غذاء عمه  03مباشرة )ب سبة 
% فسوؼ يح"موف 08مباشرة مف ال رار ال"غار. أما ال سبة الم بيية مف المس فيديف وال ا  "ؿ لله 

 عمه وربات مدرسية.
مميوف  0.4ا سوؼ يزيد عف 1102ات الغذاخية رالؿ العاـ ولفت لله أف عدد المس فيديف مف  ميا المساعد

فمسطي اا ولكف مف المعمـو فاف  وزيع المساعدات عادة ما ي رافؽ مع أرطاء اس هداؼ عاليةا   عمؽ ب سبة 
 األسر غير المح ارة ال ا   ميه مساعداتا مف لرمالا األسر ال ا  ح"ؿ عمه مساعدات.
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س وات م ذ لرراء أوؿ  يييـ لألمف  01مف مف  شرة "ماس" مرور ياذكر أ و ي"ادؼ "دور العدد الالا
ا وم ذ ذلؾ ال اريخ وح ه يوم ا الحاضرا لـ ي راور عدد 1112الغذاخا فا األراضا الفمسطي ية فا العاـ 

 اآلم يف غذاخيًا فا األراضا الفمسطي ية المالا السكاف.
 4/3124/:، وكالة سما اإلخبارية

 
 -حزمػابين فمسطيني من الضفة وفمسطينية من الناصرة  افتراضياً  اً نع إقامة عرسحزما: قوات االحتالل تم 46

بػػػيف عػػػريس فمسػػػطي ا مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة « زوارػػػا رمزيػػػا»م ػػػع الرػػػيش اعسػػػراخيما أمػػػس : الشػػػرؽ األوسػػػط
وعػروس مػف مدي ػة ال ا"ػػرةا دارػؿ لسػراخيؿا كػاف يف ػػرض أف  يػاـ مراسػمو ع ػد حػػارز لسػراخيما بػاليرب مػػف 

و شػكؿ فكػػرة العػػرس الرمػػزيا بحسػػب مػا قػػاؿ اليػػاخموف عميهػػاا ليػػذا ا بػػتطالؽ  حزمػػا فػػا الضػػفة الغربيػػة.قريػة 
حممػة م اهضػػة لسياسػة لػػـ الشػػمؿ اعسػراخيما ال ػػا  م ػع فمسػػطي يا الضػػفة الغربيػة مػػف الػزواج مػػف فمسػػطي ية 

 مف دارؿ لسراخيؿ أو العكس.
ألؼ  021ا أف لسراخيؿ  رفض ح ه اآلف م    حو وقالت  رواف بيرقدارا وها مف م ظما هذ  الفعالية

فمسطي ا حؽ لـ الشمؿا بعدما  زورواا سواء كاف العريس مف الضفة الغربية والعروس مف الدارؿ أو 
وأوضحت الشابةا وها مف مدي ة ال ا"رة دارؿ لسراخيؿا أف قا وف الر سية اعسراخيما المعموؿ بو  العكس.

ربع دوؿ فا الم طية ها ليرافا العراؽا لب اف وسورياا وأضاؼ لليها مفررا فا لسراخيؿا يم ع الزواج مف أ
 غزة والضفة الغربية.

 21/4/3124، الشرق األوسط، لندن
 

 مدينة حول العالم 361في غزة و بدء فعاليات األسبوع العالمي لمقاومة األبرتهايد 47
ري "األبر هايد" ال"هيو يةا اليوـ السبت بدأت فعاليات األسبوع العالما لمياومة سياسات الف"ؿ الع ": غزة
 ( فا قطاع غزةا و س مر ح ه الرميس الميبؿ.8-2)
وقالت ليماف ال"ورا اا عضو المر ة ال حضيرية لمفعاليةا لف   ظيـ فعاليات أسبوع مياومة األبر هايدا  

ع "ري ال ا مدي ة حوؿ العالـا و هدؼ لله مياومة سياسات الف"ؿ ال 141س  فذ لله را ب غزة فا 
 مارسها قوات ا ح الؿ ضد الفمسطي ييفا و شر ال وعية حوؿ سياسة الف"ؿ الع "ري ال"هيو ا حوؿ 

 العالـ والدعوة لمياطع ها".
 4/3124/:، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
  أسماءهاشوارع المد  إلى"مواطنون يبنون مجتمًعا"...يعيدون جمعية   48

يف فا المدا يـو أمس الرمعةا يوـ عمؿ  طوعّا قاموا مف راللو  ظمت مرموعة مف الطالب الرامعي 
 بفعالية فا مدرسة الراشدية ا ب داخية  حت ع واف "زيف بمدؾ بالعربا".

 وشارؾ العشرات مف الشباب األكاديما فا الفعالية ال ا أ ضـ اليها طالب مف مدارس الالا وية فا البمدة.
واط وف يب وف مر مًعا" وال ا  هدؼ لله  دعيـ كوادر شبابية و عزيز و أ ا الفعالية فا لطار عمؿ رمعية "م

 روح ال طوع وا   ماء لبمد هـ المد.
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وقالت ال اشطة رمود الزي ا ا حوؿ الفعاليةا لف اسراخيؿ  عمدت فا ارفاء األسماء العربية والفمسطي ية 
ةا فعمه سبيؿ المالاؿ دوار الشهداء لشوارع المدي ة فا محاولة ل هويد المدي ة وطمس معالمها الفمسطي ي

  يطمؽ عميو اليـو أسـ "دوار البمماحيـ"..!!
وأضافت "فا هذ  الفعالية قم ا بك ابة العديد مف اليافطات بالمغة العربية وس حاوؿ فرضها عمه الشوارع مف 

رحب بكـ"؛ "حا م طمؽ اس عادة الهويةا الفمسطي ية لممدي ةا ومف اليافطات ال ا س يوـ ب عمييها "المد  
 "راف الحمو يرحب بكـ"". -دهمش يرحب بكـ" و

 4/3124/:، 59عرب 
 

 ينظمون اعتصامًا في الخميل في سجون السمطة سياسيينالمعتقمين ال أهالي 49
 ظـ العشرات مف ذوي المع يميف السياسييف فا سروف السمطة ظهر السبتا اع "امًا عمه دوار بف رشد 

 ا"مة اع ياؿ السمطة ألب اخهـ.وسط الرميؿ اح رارًا عمه مو 
ورفع المشاركيف رالؿ الوقفو شعارات  دعو لم درؿ لوقؼ مهزلة ا ع ياؿ السياسا و طالب السمطة بعدـ 
مالحية ا سر  المحرريف ومف الشعارات ال ا رفعت باعضافة اله "ور المع يميف فا سرف اريحا 

 والرميؿ.
 4/3124/:، فمسطين أون الين

 
 ال يجيدون القراءة والكتابة األساسيةأربعون بالمائة من طمبة المراحل المعمم": مركز "إبداع  :4

أهمية العمؿ مف أرؿ  راوز مشكمة  د ا ال ح"يؿ العمما  "لبداع المعمـ"أظهر  يرير أعد  مركز  :راـ اا
ف لد  الطمبةا را"ة فا المراحؿ األساسيةا   سيما عمه ضوء ما أظهر و بعض ا ح"اخيات مف أ

 % مف طمبة ال"فوؼ األوله األساسية   يريدوف اليراءة والك ابة. 31حوالا 
و يؿ عف مدير اعشراؼ وال أهيؿ ال ربوي فا وزارة ال ربية وال عميـ الروت زيدا لشار و لله أ و عمه الرغـ مف 

اج لله عمؿ %ا ل  أف اعشكالية قاخمةا و ح 31ا ر الؼ حوؿ ال سبةا ال ا قد  يؿ أو  زيد عمه الػ 
 كامماا ي سـ بالشمولية سواء كاف عمه مس و  الم هاج و طوير ا او ال ظاـ ال ربوي واس حياقات اليرف 
الواحد والعشريفا والاليافة ال ربوية العامة وا عكاسا ها عمه المس و  ا ر ماعاا والكادر البشري و مو  

 فا  وظيؼ ال عمـ وال عميـا و يمو اله سياقات حيا ية.  المه اا والموارد الماديةا والب ية المورس ية ال ا  سهـ

 21/4/3124، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  يشك ل مصدر إزعاج لالحتالل المحم ل نشأت األقطش لـ"قدس برس": اإلعالم الفمسطيني بات 51
لزعاج كبير راـ اا: رأ  المحّمؿ السياسا الفمسطي ا  شأت األقطش أف اععالـ المحما بات يشكؿ م"در 

لالح الؿ اعسراخيما بفعؿ  مّك و مف م افسة الماكي ة اععالمية اعسراخيميةا و راحو فا لي"اؿ ال"ورة 
 الحيييية لمشعب الفمسطي ا لله المر مع الدولاا حسب  يدير .

 (ا "لف سياسة ا ع داء عمه2|8وقاؿ األقطش فا  "ريحات را"ة لػ "قدس برس" أدله بها اليوـ السبت )
ال"حفييف الفمسطي ييف سياسية حديالة قديمة   وعت بيف ا ع ياؿ والي ؿ والضرب والم ع مف السفرا ويهدؼ 
ا ح الؿ مف راللها لإلبياء عمه ال"ورة ال مطية ال ا رسمها عف الفمسطي ييف وأو"مها لمعالـ وحافظ عميها 

 عشرات الس يف"ا كما قاؿ.
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 4/3124/:قدس برس، 
 

 في كميات الوقود المهربة عبر األنفاق  غزة: انخفاض ممحوظ 52
أكد عضو مرمس لدارة رمعية شركات محطات الوقود وال اطؽ باسمها محمد العبادلة أف يلية  حامد راد:

 زويد محطات  وزيع الوقود العاممة فا قطاع غزة   ـ وفؽ بر ام  اع مد وا مفررًاا الهيخة العامة لمب روؿ 
زةا عيب ا  رفاض وال رارع الكبير فا كميات الوقود ال ا و"مت أسواؽ ال ابعة لمحكومة الميالة فا غ

 اليطاع عبر األ فاؽ رالؿ األسابيع اليميمة الماضية.
ولفت العبادلة فا حديث لػ "األياـ" لله الييود المشددة ال ا  ع رض عممية  يؿ الوقود مف السو ر والب زيف 

 ا  يوـ بها األرهزة األم ية والشرطية الم"رية والهيخات الم"ري اله م طية األ فاؽ بفعؿ الحمالت ال
األرر  ذات العالقة مالؿ وزارة ال مويف لمراقبة الطرؽ ووقؼ عمميات ال هريب و دمير العديد مف األ فاؽا 
مفكدا أ ها أدت م ذ  حو الالالة أسابيع لله ا رفاض الكمية الواردة األمر الذي دفع بهيخة الب روؿ فا غزة 

 ا يلية ل وزيع هذ  الكمية عمه محافظات اليطاع حسب اح يارات كؿ محافظة.لله  ب 
ألؼ  011وقاؿ لف هذ  اآللية أرذت فا ا ع بار اح ياج كؿ م طية سك يةا فعمه سبيؿ المالاؿ ي ـ  وزيع 

ألؼ ل ر عمه محافظة راف يو س وهكذاا  61ل ر عمه عدد مف المحطات العاممة فا محافظة غزة و
فا دورة ال وزيع ال ا  ميها  ح"ؿ المحطات ال ا لـ  كف مشمولة فا دورة ال وزيع السابية عمه مضيفا أ و 

 ح"ة مف الوقود الوارد.
 21/4/3124، األيام، رام اهلل

 
 

 ركود اقتصادي بغزة وتفسيرات مختمفة  53
عمه حركة يشكو  رار قطاع غزة والمس وردوف فيها مف حالة ركود اق "ادي أالرت سمبًا : ضياء الكحموت

البيع والشراءا فم ذ أشهر  سيطر حالة ركود عمه األسواؽ رغـ  وفر البضاخع وال يص الواض  فا أسعار 
و باي ت الرف  حوؿ هذا الركودا لذ  ر  الحكومة الفمسطي ية الميالة ال ا  دير اليطاع أ و فا  كالير م ها.

ه ذلؾ بحركة ا زدهار فا قطاعات أرر  الرا ب ال راري   يع ا ركودًا اق "اديًا عامًاا مدلمة عم
 كيطاعا اع شاءات والردمات.

أما ا ق "اديوف فيروف أف المشكمة  كمف فا عدـ ا  ظاـ روا ب موظفا السمطة الوط ية الفمسطي ية  
ألفًاا وهـ أكالر الفخات  أاليرًا فا حركة األسواؽ باليطاعا ويس بعدوف ا   عاش  61وعددهـ فا غزة ييارب 

 ا  ظاـ هذ  الروا ب.دوف 
وقاؿ الوكيؿ المساعد بوزارة ا ق "اد الوط ا فا غزة المه دس حا ـ عويضة لف حالة الركود ال ا ي ـ 

 الحديث ع ها  شهد مدًا ورزراا موضحًا أف لها عالقة برزخية عدـ ا  ظاـ الروا ب لله را ب الموسمية.
  بدؿ فا بعض األوقات ورا"ة الحاليةا حيث وأوض  عويضة فا حديث لمرزيرة  ت أف أولويات الشراء 

 ي همؾ المواطف فا  ر يب أولويا و مع دروؿ أب اخو الرامعات والمدارس وما ي بع ذلؾ مف مطالب.
عمه الرا ب اآلرر ير  الربير ا ق "ادي ومدير العالقات العامة واععالـ فا الغرفة ال رارية الفمسطي ية 

باعا أف حالة الركود المورودة فا اليطاع  طاؿ كؿ اليطاعات بمحافظات غزة الدك ور ماهر الط
 ا ق "ادية.
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وأوض  الطباع فا حديث لمرزيرة  ت أف أهـ أسباب الركود الحالا هو الوضع ا ق "ادي السيئ الذي يمر 
 بو اليطاعا لضافة لله األزمة المالية ال ا  عا يها السمطةا و أرر وعدـ ا  ظاـ "رؼ روا ب موظفيها فا

 غزة.
 4/3124/:، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في عممية السالم  "زخمًا حقيقياً "المقبمة  األردني يأمل بأن تعطي زيارة أوباما الممك 54

قػػاؿ العاهػػؿ األرد ػػا الممػػؾ عبػػداا الالػػا ا امػػس ا ػػو يأمػػؿ بػػأف  عطػػا زيػػارة الػػرخيس بػػاراؾ  :أ ؼ ب -عمػػاف 
 ممية السالـ فا الشرؽ األوسط.فا ع« زرمًا حيييياً »أوباما الميبمة لمم طية 

و يػؿ بيػػاف "ػادر عػػف الػديواف الممكػػا األرد ػا عػػف الممػؾ عبػػداا قولػو فػػا كممػة فػػا اف  ػاح مم يػػه األعمػػاؿ 
  طمػع »األميركا الالا ا الذي يعيد فا عماف بمشاركة  حو مخة مف كبريات الشركات األميركيػة:  -األرد ا 

أ م ه أف أر  زرمًا حييييًا فا عممية السالـ عيب هػذ  »ا مضيفًا: «باً  س يباؿ الرخيس أوباما فا األردف قري
م طي  ا  شهد اضطرابات بعضػها رطيػر »وأوض  أف «. الزيارةا السالـ الذي يعد م"محة اس را يرية لبمدي ا

 «.ردًاا لك  ا  شهد أيضًا فر"ًا رديدة عديدة
ا مفكػػدًا أف «العالقػػات الم ميػػزة ال ػػا  ػػربط بمػػدي اهػػذا ال رمػػع يفكػػد »مػػف رهػػة الا يػػةا قػػاؿ الممػػؾ عبػػداا لف 

األردف والو يػػات الم حػػدة ي شػػاركاف عمػػه مػػد  عيػػود طويمػػةا فػػا سػػعيهما  حػػو السػػالـ وال  ميػػة وا سػػ يرار »
 «. العالما

 01/4/3104، الحياة، لندن
 

 هما المستفيدتان من تخريب بمدنا و"إسرائيل" الواليات المتحدة"حزب اهلل":  55
خب األميف العاـ لػ"حزب اا" الشيخ  عيـ قاسـ اف "الوحدة بيف المسمميف أ"ؿ شرعا وسياساا والعمؿ أكد  ا

لها وارب دي ا ووط اا ولـ  شهد رالفا فا ال حريض المذهبا لو عالقة بالديفا بؿ كؿ ال حريض ي طمؽ 
موحدة فا لطار مف مف لالارة الع"بية ل حييؽ أهداؼ سياسية رري"ة.   حمؿ رميعا مسفولية العمؿ ل

ال  ا"  وال عاوف وم اقشة األمور المر مفة و بديد الهوارس وا  فاؽ عمه  حديد بو"مة األعداء الحيييييف 
سراخيؿ فهما المس فيد اف  لألمة. ولو ف ش ا عف المحرضيف عمه الف  ة لورد ا أف البداية مف م"ال  أميركا وا 

يراد ال"راع ات الدارمية ل رريب بمدا  ا مف دارمهاا وس عمؿ راهديف مف شؽ ال"ؼ و فريؽ المسمميف وا 
كما عمم ا لوأد الف  ة وقطع مسارا هاا وس  عاوف مع كؿ الحري"يف عمه م عها ل عبر مف رالؿ الوحدة عف 

 لسياط الف  ة".

 4/3124/:، النهار، بيروت
 

يران تدينان اعتداءات االحتالل عمى المصم ين في "األقصى"  56   تركيا وا 
 ػػػّددت الرارريػػػة ال ركيػػػة باق حػػػاـ رػػػيش ا حػػػ الؿ ل"ػػػحف المسػػػرد األق"ػػػها والممارسػػػات : .بػػػا .يي()يػػػو 

الع يفة ضد الم"ميف الفمسطي ييف فيو. و يمت وكالة أ باء )األ اضوؿ( عف الوزارة ل ها عممت باق حاـ الريش 
ييف مف أداء عباد هـ فا ل"حف المسرد األق"ه عيب "الة الرمعةا وم ع الم"ّميف الفمسطي ” اعسراخيما“

ا  هاكػػًا لميػػا وف الػػدولا واليواعػػد الم عػػارؼ عميهػػا عالميػػًاا ومارسػػت الع ػػؼ “مكػػاف ميػػّدسا عمػػه  حػػو يشػػّكؿ 
مف ػوح لكػؿ المسػمميفا وأف “وأفاد البياف أف المسرد األق"ػه ” .  راههـا ما أّد  لله ل"ابة بعضهـ برروح
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األحػداث المفسػفةا “ا مشػيرًة للػه أف ”للػه األمػاكف الميّدسػة    ممؾ حؽ وضػع قيػود عمػه الػدروؿ” لسراخيؿ“
ال ا وقعت فا الماضا اليريب فػا المسػرد األق"ػها أحػد أقػدس األمػاكف فػا العػالـ اعسػالماا مػا زاؿ فػا 

 ”.الذاكرة
ودا ت ليرافا أمسا اع داء قوات ا ح الؿ عمه الم"ّميف فا المسرد األق"ها الرمعةا والػذي أوقػع العديػد 

الررحه فا "ػفوؼ الم"ػّميف. وقالػت وسػاخؿ لعػالـ ليرا يػة لف الم حػدث باسػـ الرارريػة اعيرا يػة رامػيف  مف
  رػذ مواقػؼ أكالػر “مهما برستا طالػب الم ظمػات اعقميميػة والدوليػةا و سػّيما المع يػة بحيػوؽ اع سػافا بػأف 

 ”.     ردية حياؿ ا   هاكات ال"هيو ية لمميدسات اعسالمية

 21/4/3124، الشارقةالخميج، 
 

 يعترف بأن آفاق السالم ضعيفة أوباماواشنطن بوست:  57
 شػػػرت "ػػػحيفة واشػػػ طف بوسػػػت  يريػػػرا أمػػػس قالػػػت فيػػػو لف الػػػرخيس األمريكػػػا بػػػاراؾ أوبامػػػا  :روزيػػػؼ حػػػرب

يحػػرص عمػػه عػػػدـ ب ػػاء اآلمػػػاؿ الكبيػػرة ل احيػػػة لحػػداث رػػرؽ فػػػا عمميػػة السػػػالـ رػػالؿ زيار ػػػو المر يبػػة للػػػه 
لػػؾ عبػػر لبالغػػو الزعمػػاء اليهػػود فػػا أمريكػػا بأ ػػو   يحمػػؿ رطػػة سػػالـ عظيمػػة ع ػػدما ي"ػػؿ للػػه لسػػراخيؿا وذ

 الم طية بعد أياـ.
و يمػت البوسػػت عػػف مسػػفوؿ شػػارؾ فػػا الميػػاء المطػػوؿ الػػذي ضػػـ عػػددا مػػف اليػػادة اليهػػود فػػا البيػػت األبػػيض 

المػػد  اليريػػبا وأ ػػو شػػدد  الرمػػيس الماضػػا قولػػو لف الػػرخيس أوبامػػا اع ػػرؼ بػػأف يفػػاؽ السػػالـ ضػػعيفة عمػػه
عمه أف ال و"ؿ لله "فية مع الفمسطي ييف يبيه السبيؿ الوحيد أماـ لسراخيؿ لكا  ضمف أم ها عمه المد  

 البعيد.
 21/4/3124، عكاظ، جدة

 
 
 

 و/ أيار المقبل ماي شهر عرفات نهاية إعالن نتائج فحص رفات: السويسريالمختبر  58
عػػف المر بػػر السويسػػري المع ػػا بفحػػص العي ػػاتا ال ػػا أرػػذت مػػف  أعمػػف الم حػػدث الرسػػما: ق ػػا –ر يػػؼ 

رفات الرخيس الفمسطي ا الراحؿ ياسر عرفاتا بأ و لف ي ـ اععالف عف   اخ  الفحص قبؿ  هايػة شػهر مػايو 
 الميبؿ عمه اقؿ  يدير.

سػ يف عي ػة وأشار الم حدث الرسما فا  "ريحا و لم"حفييفا اليـو السبتا لله ا و بعد أف  ػـ ارػذ حػوالا 
العػػػاـ الماضػػػا سػػػيعمؿ المر بػػػر عمػػػه لالبػػػات ورػػػود أو عػػػدـ ورػػػود يالػػػار مػػػادة البولو يػػػـو المشػػػعةا مػػػف ارػػػؿ 

 ال حيؽ مف  ظرية اغ ياؿ الرخيس عرفات بالسـ.
 21/4/3124، الشرق، الدوحة

 
 مدربًا إعالميًا من السفرالحكومة في غزة  االتحاد الدولي لمصحافيين ينتقد بشدة منع 59

بعػث ا  حػػاد الػدولا لم"ػػحافييف أمػػس رسػالة شػػديدة المهرػػة للػه حكومػػة حركػػة "حمػاس" الميالػػة فػػا : راـ اا
غزةا ا همها فيها ب رريب دورة يعيدها ا  حاد لػ"ال دريب عمه السالمة المه ية" لم"ػحافيات الفمسػطي يات فػا 

 الياهرة.
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ء فػا غػزة فػا أعيػاب م ػع حمػاس مػدرب وقاؿ ا  حاد فػا بيػاف "ػحافا " ػـ  وريػو رسػالة الػه رخػيس الػوزرا
السالمة المه يػة )ال ػابع لال حػاد( فػا غػزةا سػاما أبػو سػالـا مػف السػفر للػه اليػاهرة ل ػدريب ال"ػحافيات فػا 

 يـو المرأة العالما".
 21/4/3124، المستقبل، بيروت

 
 الزوال  إلىطريقهم  فيالمسممين  اإلخوان: "اإلكونوميست" :5

"ذ  اكو وميست" البريطا يةا اف بعد  م ع رماعة اعرواف المسمميف بيدر  رأت "حيفة: وكا ت –ل دف 
مف الم"داقية قبؿ و"ولهـ اله الحكـ فه م"را بدأت الرماعة فه ال الشا بعد الما ية أشهر فه 

 السمطةا وأكدت لمرميع ا ها غير قادرة عمه  حمؿ المسفولية 
واف المسمميف لمحكـ سواء فه  و س او م"را وأوضحت ال"حيفة أف الورات الربيع العربا رمبت ا ر

وقامت رهات كاليرة ل مميع الرماعة سواء دارميا او رارريا ومف اهـ وساخؿ ا عالـ ال ه قامت بذلؾ ق اة 
الرزيرةا وميرها قطر وال ه ا"بحت مف المفيديف بشكؿ م زايد لمرماعةا وفا كالير مف الحا ت اس فادت 

ت ال"دؽ والكفاءة ال سبية لها واس فادت ايضا مف كو ها اكالر برارما ية مف اعرواف ا  رابيا مف ا طباعا
 الرماعات ا سالمية ا رر  

ووفيا لم"حيفة فبعد و"وؿ رماعة ا رواف اله الحكـ بدأت الرماعة فه اظهار ما بدارمها مف عدـ قدرة 
مشعوب ال ه واليت بهاا و رارعت عمه الييادة او  غيير الحياة السياسية او ا ق "ادية او ا ر ماعية ل

شعبي ها ب"ورة كبيرة وسريعة ورير دليؿ ا ح رارات الواسعة ال طاؽ والدموية فا كالير مف األحياف ضد 
الرخيس محمد مرساا ومرشحا اعروافا ومف المفارقات لـ  عد ق اة الرزيرة العربية مف بيف العشرة ق وات 

قطر ال ه اس ما ت فه دعـ و عزيز الرماعة واشارت ال"حيفة األكالر مشاهدة فا م"ر والممولة مف قبؿ 
 اف ما قامت بو قطر لـ يردي  فعا عمه المد  الطويؿ ووقعت رميع اق عة الرماعة بشكؿ لـ يكف م وقع

 4/3124/:، وكالة سما اإلخبارية

 
 كتائب القسام حرب أم سالم؟ 61

 د. فايز أبو شمالة
 اخب عز الديف اليساـ أف يسأؿ  فسو كؿ "باح: هؿ أ فيت مالا مف حؽ كؿ ل ساف  برع بفمس أو دي ار لك

فا المكاف الم اسب؟ وهؿ وظفت ك اخب اليساـ ما  برعت بو لمرضا  ااا ولمالقاة عػدو العػرب والمسػمميف؟ 
وهؿ مف المرة لهذ  الشػررة الرضػراء اليا عػة الباسػية ال ػا  ضػرب رػذورها فػا األرضا  مػ ص الاليػةا و زهػر 

ه سػحؽ الغػزاة؟ هػؿ ك اخػب اليسػاـ  رػد السػير عمػه طريػؽ  حريػر فمسػطيفا أـ  الاقمػت الرطػها اع"رار عمػ
 ومالت لمهد ة والدعة ؟.

عمه م بر رامع الشافعا فا معسكر راف يو سا طمأف الييادي فا حركة حماس الدك ور يػو س األسػطؿا 
الم"ػػػميف بيػػػرب زواؿ دولػػػة طمػػػأف رميػػػع المسػػػمميف والعػػػرب والفمسػػػطي ييف عمػػػه مسػػػ يبؿ المياومػػػةا وبشػػػر 

ال"هاي ةا بؿ وهدد باسـ ك اخب اليساـ الغزاة الغا"بيف مف أي عدواف عمه قطاع غزةا و وعدهـ بالرد غيػر 
ال يميػػػديا وذلػػػؾ بػػػاح الؿ مدي ػػػة عسػػػيالف ومدي ػػػة بخػػػر السػػػبعا والسػػػيطرة عمػػػه رػػػزء مػػػف األرض الفمسػػػطي ية 

 المغ "بة.
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ألحػداث فػا رطب ػو يػـو الرمعػةا ليػد  وافيػت رفي ػو لممعركػة اليادمػة الدك ور األسطؿ لػـ يكػف رارقػًا ل طػور ا
مػػػع  يػػػػديرات رهػػػػاز الشػػػباؾ اعسػػػػراخيما الػػػػذي  شػػػػرت ع ػػػو "ػػػػحيفة هػػػػآر س قولػػػو: لف حركػػػػة حمػػػػاس  يػػػػـو 
بال حضػػػير ل"ػػػ اعة عسػػػكرية م طػػػورة لمغايػػػةا  ع مػػػد عمػػػه ي ؼ المه دسػػػيف الفمسػػػطي ييف وأ"ػػػحاب أليػػػاب 

الكيمياءا الذيف يزوروف ليراف بشكؿ م ظـا وي ميوف  دريبات فػا سػبؿ  طػوير األسػمحة الدك ورا  فا الفيزياء و 
قامػػة ب يػػة  ح يػػة لم"ػػ اعات العسػػكرية الفمسػػطي ية. وييػػوؿ ال يريػػر أيضػػا أف حركػػة  مػػف ال احيػػة ال ك ولوريػػة وا 

ب عسػراخيؿ حماس  ي رب كاليرا مف الميدرة عمػه ل  ػاج "ػواريخ مضػادة لمػدباباتا وم ظومػات م طػورة س سػب
ي ؼ الرساخر فا األرواحا وها أكالر رطورة مف ال"واريخ المورودة اليـو ومف قذاخؼ الهاوف ال ػا  ممكهػا 

 الحركة.
رطبػػة الػػدك ور يػػو س األسػػطؿ  رػػاوزت  يريػػر الي ػػاة العاشػػرة ا سػػراخيميةا الػػذي أشػػار للػػه أف  كمفػػة الغرفػػة 

يو ا و"ػػؿ للػػه سػػ يف ألػػؼ شػػيكؿا ألف المطمػػوب هػػو المح"ػػ ة فػػا البيػػت الواحػػد دارػػؿ دولػػة الكيػػاف ال"ػػه
 ح"ػػػيف مػػػدف بكاممهػػػاا و ح"ػػػيف مسػػػاحات شاسػػػعة مػػػف ال ػػػو را و ح"ػػػيف الػػػ فس اعسػػػراخيمية ال ػػػا درمهػػػا 

 الوهفا وسيطر عميها الفزع مف المس يبؿ الغامض.
 4/3124/:، المستقبل العربي

 
 ن تحررت فهو انتصارا  ن مت فهو انتصار و إ 62

 سامر العيساوي
 ر مػػؼ ق"ػػ ا عػػف ق"ػػص الكاليػػريف مػػف شػػباب الشػػعب الفمسػػطي ا اآلرػػريف الػػذيف ولػػدوا وعاشػػوا طػػواؿ   

عامػًا(ا وسػر تا  06حيا هـ فا ظؿ ا حػ الؿ اعسػراخيما. فيػد  ػـ اع يػالا لممػرة األولػه ع ػدما كػاف عمػري )
 لمدة عاميف.

ذروة ا   فاضػة الالا يػة فػا راـ  الـ رر  اع يالا مرة أرر  ع دما ك ت فا أواخؿ العشري يات مف عمػريا فػا
فيمػػػا أسػػم و لسػػػراخيؿ "عمميػػػة الػػػدرع -ااا رػػالؿ ا ر يػػػاح اعسػػػراخيما لمعديػػد مػػػف المػػػدف فػػػا الضػػفة الغربيػػػة 

 عامًا ب هـ   عمؽ بمياوم ا لالح الؿ. 21الواقا"ا وحكـ عمه األوؿ بالسرف لمدة 
ويمػػة  حػػػو الحريػػػةا فيػػد حكػػػـ رػػػديا أحػػػد ولسػػت أوؿ فػػػرد يسػػػرف مػػف أفػػػراد عػػػاخم ا رػػالؿ مسػػػيرة شػػػعبا الط

األعضػػاء المفسسػػيف لم ظمػػة ال حريػػر الفمسػػطي يةا باععػػداـ عمػػه يػػد سػػمطات ا   ػػداب البريطػػا اا وال ػػا مػػا 
 زاؿ لسراخيؿ  س ردـ قوا ي ها ح ه يوم ا هذا مف أرؿ قمع شعباا و مكف ردي مف الهرب قبؿ ساعات فيط 

عامًا( فيطا  05ا وكاف عمر  )0883فيوا الـ ق ؿ أرا فادي فا العاـ  مف الوقت الميرر ل  فيذ حكـ اععداـ
عمػػه أيػػدي اليػػوات اعسػػراخيمية رػػالؿ  ظػػاهرة فػػا الضػػفة الغربيػػة فػػا أعيػػاب مذبحػػة المسػػرد اعبراهيمػػا فػػا 

 الرميؿ.
عامػًا( فػا السػرفا كمػا ساػرف كػؿ مػف لرػو ا اآلرػريفا فػراس  08وقضه الدك ور مدحتا شػيييا اآلرػرا )

 س ة. 00س وات و 4ي ورأفت لمدد  راوحت بيف وشاد
ورر  اع ياؿ أر اا شيريفا مرات عديدةا وقضت سػ ة فػا السػرف هػا األرػر ا و ػـ  ػدمير م ػزؿ شػييياا 
وقطػػع الميػػا  والكهربػػاء عػػف والػػد اا و  عػػرض عػػاخم اا ر بػػًا للػػه ر ػػب مػػع البييػػة مػػف شػػعب مػػدي  ا اليػػدس 

ـو بشػكؿ مسػ مرا لكػ هـ مػا يزالػوف يػدافعوف عػف الحيػوؽ الفمسػطي ية الحبيبةا لله ال حرش وا ضطهاد والهر
أعػػواـ قضػػي ها فػػا السػػرفا  ػػـ اعفػػراج ع ػػا فػػا ال"ػػفية ال ػػا  01واألسػػر  الفمسػػطي ييفا بعػػد مػػا ييػػرب مػػف 
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رع هػا م"ػر بػػيف لسػراخيؿ وحمػاسا وال ػػا  ضػم ت اعفػراج عػػف الر ػدي اعسػراخيما رمعػػاد شػاليط فػا ميابػػؿ 
 ر  فمسطي ييف.لطالؽ سراح أس

بػػاليرب مػػف حزمػػاا وهػػا م طيػػة  يػػع فػػا دارػػؿ بمديػػة  1101 مػػوز  6ومػػع ذلػػؾا  ػػـ اع يػػالا مػػف رديػػد فػػا 
اليػػدسا ب همػػة ا  هػػاؾ شػػروط اعفػػراج ع ػػا )لذ   ي بغػػا أف أغػػادر مدي ػػة اليػػدس(ا كمػػا أليػػا اليػػبض عمػػه 

 ف لالع ياؿ.يرريف ممف أفرج ع هـ كرزء مف  مؾ ال"فيةا بعضهـ مف غير أي سبب معم
يب )أغسػػطس( اح رارػػًا عمػػه سػػر ا غيػػر المشػػروع وا  هػػاؾ  0وب ػػاء عميػػوا بػػدأت لضػػرابا عػػف الطعػػاـ فػػا 

لسػػراخيؿ   فاقيػػة  بػػادؿ األسػػر ا وقػػد  ػػدهورت "ػػح ا كاليػػرًاا لك  ػػا سأوا"ػػؿ اعضػػراب عػػف الطعػػاـ ح ػػه 
ة والسػرا يف فػا موارهػة ا حػ الؿ ال "ر أو الشهادةا هذا هو الحرر األرير الم بيا ألقذفو فا ورو  الطغػا

 الع "ري الذي يذؿ أب اء شعب ا.
وأ ا أس مد قو ا مف رميع األحرار فا العالـا الذيف يريػدوف وضػع حػد لالحػ الؿ اعسػراخيماا ومػا يػزاؿ قمبػا 
الضعيؼ ي بض وي حمؿ بفضؿ هذا ال ضامف والدعـ؛ و"و ا الضعيؼ يس مد قو و مف األ"وات األعمها 

هػػا أف  ر ػػرؽ رػػدراف السػػرفا ل  ػػا   أرػػوض معرك ػػا مػػف أرػػؿ حري ػػا الشر"ػػية فيػػطا وا  مػػا وال ػػا يمك 
 روض أ ا وزمالخا المضربيف عف الطعاـ: أيمػف وطػارؽ ورعفػرا معركػة مػف أرػؿ رميػع الفمسػطي ييف ضػد 

 ا ح الؿ اعسراخيما وسرو و.
 ػػػػؿ اآل ؼ أو ررحػػػػوا   يرػػػػة ويبيػػػػه مػػػػا أ حممػػػػو قمػػػػياًل ميار ػػػػة ب ضػػػػحيات الفمسػػػػطي ييف فػػػػا غػػػػزةا حيػػػػث ق

 ا ع داءات اعسراخيمية الوحشية والح"ار الوحشا غير المسبوؽ وغير اع سا ا.
ومع ذلؾا ما  زاؿ ه اؾ حارة لله مزيد مف الدعـا فمػا كػاف يمكػف عسػراخيؿ أف  سػ مر فػا قمعهػا مػف دوف 

ما البريطا يةا مسفولية  اريرية عػف الدعـ الذي   ميا  مف الحكومات الغربيةا و  حمؿ هذ  الحكوماتا   سي
مأساة شػعباا وي بغػا أف  يػـو بفػرض عيوبػات عمػه ال ظػاـ اعسػراخيما ح ػه ي هػا اح اللػو ويع ػرؼ بحيػوؽ 

 الفمسطي ييفا ويفرج عف رميع السر اء السياسييف الفمسطي ييف.
 
 
 

 ف اليدس  رري فا عروقا.وح ه بعد الموتا أل-   يميوا لذا ما  وقؼ قمباا ل  ا ما أزاؿ حيًا اآلف 
ذا  حرر اا فهو ا  "ار أيضاا أل ا أكػوف قػد رفضػت فػا كم ػا الحػال يف ا س سػالـ  لذا متا فهو ا  "ارا وا 

 لالح الؿ اعسراخيماا وطغيا و وغطرس و.
 21/4/3124، وكالة سما اإلخبارية

 
 هكذا ينبغي استقبال الرئيس األميركي 63

 طالؿ عوكؿ
ا يعػرؼ بالضػبط كيػؼ  ػدار السياسػة الفمسػطي ية سػواء عمػه المسػ و  السػمطوي أو لـ يعد المواطف الفمسطي 

عمه المس و  الف"اخماا و  يعرؼ ماهية اآلليات وأشكاؿ ال ضاؿ ال ا يمكف مف راللها  حييؽ ب اء الدولػة 
مػـ المس يمة عمه األرضا بعد أف  رحت السياسة الفمسطي ية فا الح"وؿ عمه اع ػراؼ الرمعيػة العامػة لأل

الم حدة بمكا ة فمسطيف كدولة غيػر عضػو.  األمػيف العػاـ لألمػـ الم حػدة بػاف كػا مػوف أعمػف مػفررًا أف مػف 
حؽ فمسطيف أف  حضر و شارؾ فا كافة المف مرات والمفسسات الدوليةا وها لشارة حيوقية وسياسية  بعث 
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لوسػاخؿا ومػع أطػراؼ دوليػة عديػدة مػف عمه اليمؽ فا الدواخر السياسية اعسراخيميةا ال ا    زاؿ  عمػؿ بكػؿ ا
أرؿ م ع الفمسطي ييف مف دفع ممفا هـ ال"عبة لله المفسسػات الدوليػة المر "ػة فػا مالحيػة رػراخـ الحػربا 
وا   هاكػػات الفظػػة لميػػرارات والموااليػػؽ الدوليػػة.  رخػػيس األركػػاف اعسػػراخيما بي ػػا غيػػ س يرشػػه مػػف ا ػػد ع 

رـ هذ  الرشػية للػه عمػؿا فيػأمر ب حويػؿ أمػواؿ الميا"ػة ال ػا  ح رزهػا ا  فاضة فمسطي ية. لكف    ياهو ي ر 
لسراخيؿا شرط أف يس  ب الهدوء.     ياهو يريد اس يرار و هدخػة األوضػاع فػا الضػفة الغربيػةا و  يرغػب فػا 
أف يػػر  الفوضػػه وهػػا  عػػـ المػػدف واليػػر  الفمسػػػطي يةا ر"و"ػػًا وأف هػػذا الهػػدوءا يػػوفر لػػو البيخػػة المالاليػػػة 

وا"ػػػػمة سياسػػػػا و ا سػػػػ يطا يةا وسياسػػػػا و ال هويديػػػػة ويػػػػوفر لػػػػو البيخػػػػة المالاليػػػػة لموا"ػػػػمة اع داءا ػػػػو عمػػػػه لم
الفمسػػػطي ييف وا  هاكػػػو لكرامػػػا هـ. الفوضػػػه ه ػػػا  ك سػػػب مع ػػػه واحػػػدًا حػػػيف يرفضػػػها أعمػػػه مسػػػ و  سياسػػػا 

الم اضػػػؿ األسػػػير فمسػػػطي اا ويػػػ هـ لسػػػراخيؿ بالسػػػعا وراءهػػػاا فمػػػا يرػػػري فػػػا الضػػػفة عمػػػه رمفيػػػة اس شػػػهاد 
عرفات رراداتا   يمكف أف يو"ؼ بالفوضها وا  ما يشكؿ ميدمات ل طوير المياومػة الشػعبيةا و"ػوً  للػه 
عػادة  ا   فاضة الشعبيةا مف الواض  أف السياسة الرسمية الفمسطي ية    زاؿ  راهف فيط عمه المفاوضػات وا 

ضا أف يأ ا الرخيس األميركا بعد  حو الالالة أسابيعا لحياء العممية السياسيةا و ر  بأف الوارب الوط ا يي 
فيمػػا األراضػػا المح مػػة يسػػودها الهػػدوءا ولكػػا ييػػدـ شػػهادة ليسػػت ذات فاخػػدةا بػػأف السػػمطة قػػادرة عمػػه ضػػبط 
األوضاعا وأ ها سمطة مسػفولةا ومم زمػة بعمػؿ حاليػث مػف أرػؿ السػالـ.  ومػف الواضػ ا أيضػًاا أف السياسػة 

لحسابا ها السياسات الف"اخمية  راهف عمه أف الهػدوءا قػد يولػد ضػغوطًا دوليػة مػف الرسميةا و رضع عمومًا 
قبػؿ حمفػػاء لسػػراخيؿ عمػػه حكومػػة    يػاهو مػػف أرػػؿ اسػػ خ اؼ المفاوضػػاتا األمػر الػػذي قػػد  ػػ ر  السػػمطة مػػف 
راللػو فػا الح"ػوؿ عمػه مكرمػػة أو موافيػة لسػراخيمية عمػه اعفػراج عػػف عشػرات األسػر ا ر"و"ػًا األسػػر  

ذا كا ػػت قيػػادة السػػمطة قػػد  عهػػدت بم ػػع ا ػػد ع ا  فاضػػة ال يػػدامها وربمػػا األسػػر  المضػػربيف عػػف الطعػػاـ.  وا 
شػعبية الالالػةا فػػتف عميهػا أف  شػرح لم ػػاس مػا مع ػه ال أكيػػد الم وا"ػؿ عمػه أولويػػة وأهميػة المياومػة الشػػعبيةا 

يًاا ييػػػدـ لم عبيػػػر عػػػف رفػػػض ريػػػار ومػػػاذا ي بيػػػه مػػػف هػػػذ  المياومػػػةا لّ  لذا كا ػػػت م"ػػػطمحًا لغويػػػًا اسػػػ ردام
المياومػػة المسػػمحة الػػذي  طرحػػو حمػػاس وأروا هػػا.  فػػا هػػذا اعطػػار ي بغػػا أف  حػػذر مػػف أف لسػػراخيؿ لػػـ  عػػد 
  عامؿ مع أمواؿ الضراخب الفمسطي ية مػف بػاب الحػؽا ومػف بػاب ا ل ػزاـ بمػا  ػـ  وقيعػو مػف ا فاقيػاتا وأ هػا 

كوسيمة لمضغط عمه الفمسطي ييف فتف و"ؿ هذا الضغط للػه مسػ و  س س ردـ هذا الحؽ الفمسطي ا داخمًاا 
ا  فرػػار قامػػت بػػاعفراج عػػف ذلػػؾ الحػػؽا أمػػا لف كػػاف هػػذا الضػػغط محػػ ماًل فت هػػا س وا"ػػؿ اسػػ ردامو ل يييػػد 
السياسػػة الفمسػػطي ية.  ي ر ػػب عمػػه الفمسػػطي ييف أف ي  بهػػوا للػػه أ هػػـ أحيا ػػًا يسػػاهموف بأ فسػػهـ فػػا م"ػػادرة 

وؽ ال ا  ر بها لهـ موااليؽ األمـ الم حدةا وطباخع العمؿ السياساا فميػد أ"ػب  الحػؽ الػذي  ريػز  بعض الحي
موااليؽ األمـ الم حدة لمشعوب المح مة أراضيهاا باس رداـ كافة أشكاؿ المياومة بما فػا ذلػؾ المسػمحةا  يػوؿ 

لػدوؿ الحميفػة عسػراخيؿ.  قبػؿ أ"ب  هذا الحؽ عبخًاا وشكاًل مف اشػكاؿ اعرهػابا كمػا   عامػؿ معػو و "ػفو ا
ف ػػػرة بسػػػيطة     عػػػد  األشػػػهر كػػػاف الفمسػػػطي يوف يشػػػ كوف مػػػف أف اليضػػػية الفمسػػػطي ية    حظػػػه بأولويػػػة 
ا ه مػػاـ   مػػػف قبػػػؿ الػػػذيف   افسػػػوا عمػػػه الرخاسػػػة األميركيػػػة فػػػا ا   رابػػػات األريػػػرةا و  مػػػف قبػػػؿ األحػػػزاب 

اد عػػف البػػوح بالحيييػػة المػػّرةا ويكيمػػوف الػػ هـ عسػػراخيؿ وحميف هػػا اعسػػراخيميةا وكػػاف الكاليػػروف ي عمػػدوف ا ب عػػ
الو يات الم حدةا الم يف    بػدياف اه مامػًا  خيػًا بػالممؼ الفمسػطي ا.  فػا الحيييػة فػتف السػبب فػا ذلػؾ يعػود 
ف للػػػه الفمسػػػطي ييف بالدررػػػة األولػػػها الػػػذيف يعرفػػػوف حػػػؽ المعرفػػػة أف لسػػػراخيؿ ليسػػػت دولػػػة سػػػالـ و  يمكػػػف أ

 كػػػوفا وأف الو يػػػات الم حػػػدة وغيرهػػػا مػػػف الػػػدوؿ ال ػػػا  بحػػػث عػػػف م"ػػػالحها فػػػا الم طيػػػةا    ػػػر  ضػػػرورة 
لم حرؾا طالما أف م"الحها مس يرة وغير معرضة لمرطرا وطالما أف السياسة اعسراخيمية ماضية قدمًا دوف 
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بة فػا  ػاريخ  ضػاؿ الشػعوب اع راضات قوية.   فا ال ك يؾ السياساا فت  ا شر"يًا   اعرؼ لله أية  رر 
مف أرؿ اس ياللها و حررهاا يمكف أف  كوف السياسة الفمسطي ية قد  عممػت م هػاا واسػ  دت لليهػاا أـ أف المػة 
مػػف هػػو رػػاهز لم بريػػر عمػػه رمفيػػة أف اليضػػية الفمسػػطي يةا قضػػية فريػػدة مػػف  وعهػػاا و    طبػػؽ عميهػػا أيػػة 

أف  سػػ يبؿ الػػرخيس بػػاراؾ أوبامػػاا بالهػػدوء وا سػػ يرارا وربمػػا ميار ػػة مػػع قضػػايا و رػػارب أرػػر .  لمػػاذا عمي ػػا 
ب زييف الشوارع ال ا سػيمر م هػا موكبػوا فػتذا كػاف الوضػع الفمسػطي ا عمػه هػذا اليػدر مػف الهػدوء وا سػ يرار 
ح ػػه لػػو أف ه ػػاؾ بعػػض المشػػاكؿ ال ػػا    رقػػه للػػه مسػػ و  األزمػػاتا فػػتف الػػرخيس األميركػػا   يرػػد  فسػػو 

ييوـ بما ي بغا اليياـ بو حفاظػًا عمػه م"ػال  بػالد  وم"ػال  لسػراخيؿا فربمػا أف األمػر يي ضػا مضطرًا ألف 
المساعدة فيط فا حؿ أو  رفيؼ هذ  المشاكؿ طالمػا هػا مشػاكؿ؟  عمػه العكػس مػف ذلػؾا ي بغػا أف يػأ ا 

سا أف عمه هذ  الرخيس األميركاا لير  ويممس ويسمع ليس بالشرح والكالـ السياسا ال ظريا وا  ما بالمممو 
األرض "راعا وأزمة كبر   هدد ا س يرار فا الم طية و الير اليمؽ لد  أ"حاب الم"ػال  فيهػاا ي بغػا أف 
يعرؼ الرخيس األميركا أف اليضية ليست قضية قيادةا وعمؿ دبموماسػاا ومواكػبا وحذليػة فػا الكػالـ وا  مػا 

س طيع السيطرة عمه اعرادة الشعبية الفمسطي ية ها قضية شعب لـ يعد يح مؿ بياء ا ح الؿا واف أحدًا   ي
الباحالػػػة عػػػف الحػػػؽا والباحالػػػة عػػػف الحريػػػة وا سػػػ يالؿ. لف حػػػرص الفمسػػػطي ييف عمػػػه م"ػػػال  اآلرػػػريف فػػػا 
الم طيػػة والعػػػالـ ي بغػػا أف   يكػػػوف أعمػػه وأهػػػـ مػػف حر"ػػػهـ عمػػه م"ػػػالحهـ وحيػػوقهـ وأهػػػدافهـ الوط يػػػة.  

لػـ ي بػؽ لػد  الفمسػطي ييف ورود ييػدمو ها لػوا وأف ا حػ الؿ قػد دمػر كػػؿ ي بغػا أف يعػرؼ الػرخيس أوبامػا أ ػو 
وردة وكػػؿ زهػػرة وكػػؿ شػػررة فػػا األرض الفمسػػطي يةا وأ ػػو ح ػػه يسػػ يبمو الفمسػػطي يوف بػػالورود مػػرة أرػػر  فػػتف 
عميػػو لف يعمػػؿ عمػػه أف  كػػوف األرض الفمسػػطي ية مهيػػأة لزراعػػة الػػورود ال ػػا  ميػػؽ بػػالزوار والضػػيوؼ الكبػػار 

ل"غار. أما واف لسراخيؿ  ػدمر كػؿ وردة وكػؿ  ب ػة فمػيس لػد  الفمسػطي ييف سػو  األشػواؾا وأ ػواع ال"ػّبار وا
 ييدمو ها لضيوفهـ.

 21/4/3124، الدستور، عم ان
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كيؼ يمكف  فادي ا  فاضة فمسطي ية الالالة؟ وهو سفاؿ مف الواض  «مف األسخمة المهمة لإلسراخيمييف اليوـ هو
أف أحػػػدا مػػػف اعسػػػراخيمييف   يعػػػرؼ اآلف اراب ػػػو. فالضػػػفة الغربيػػػة  شػػػهد  غيػػػرا واضػػػحا فػػػا المػػػزاج الشػػػعبا 
والسياسػػاا  عػػاظـ مػػع اس شػػهاد األسػػير )عرفػػات رػػرادات(  حػػت ال عػػذيب رػػالؿ ال حييػػؽ معػػو فػػا سػػروف 

لعدد مف األسر . وال يارير ا سراخيميةا عػف الموارهػات فػا « األمعاء الراوية»ر معركة ا ح الؿ مع اس مرا
قػػر  ومػػدف ومريمػػات الضػػفة عػػف اف ا  فاضػػة الالالػػة ربمػػا   ػػدلعا  يػػارير كاليػػرة. وكمػػا حػػذر رخػػيس الحكومػػة 

رػػػواء فػػػا لف لسػػػراخيؿ  يػػػؼ عمػػػه حافػػػة ا  فاضػػػة الالالػػػةا وأف األ»اعسػػػراخيمية السػػػابؽ )ليهػػػود أولمػػػرت( مػػػف 
مػػػف ره ػػػوا حػػػذر )شػػػػافوؿ موفػػػاز( رخػػػيس حػػػػزب «. األراضػػػا الفمسػػػطي ية المح مػػػة قػػػػد  رػػػرج عػػػف السػػػػيطرة

أمػػا السياسػػا المعػػارض «. ا   فاضػػة الالالالػػة با ػػت وشػػيكة وعمػػه لسػػراخيؿ ا سػػ عداد لهػػا»مػػف أف « كاديمػػا»
قػػد ا ػػ يض. ربمػػا  كػػوف  الهػػدوء الػػذي سػػاد ه ػػا سػػ يف غيػػر قميمػػة»)يوسػػا بيمػػيف( فيػػد حػػذر فػػا ميػػاؿ حػػديث: 

لله أف ا  فاضة أرر  قد   ػدلع »أيضاا لفت وزير ا مف الدارما )افا دير ر(: «. ا  فاضة عمه  ار هادخة
مػػف را بػػوا حػػذر عضػػو الك يسػػت )ب يػػاميف بػػف «. اذا أسػػفرت الموارهػػات مػػع الفمسػػطي ييف عػػف سػػيوط ق مػػه
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أمػػا «. أكالػػر دمويػػة مػػف سػػابي يها»رحػػا أف  كػػوف أليعػػزر( مػػف أف األوضػػاع  سػػير با رػػا  ا  فاضػػة الالالػػةا مر 
 «.اف ا   فاضة ليست بيرار مف اي مسفوؿ بؿ رمرة  شعؿ الحيؿ») حوـ بر يع( فك ب ييوؿ: 

مالػػؿ هػػذ  المفشػػرات رعمػػت وزيػػر الرارريػػة ا مريكػػا )رػػوف كيػػري( يحػػاوؿ راهػػدا  هدخػػة ا مػػور مػػف رػػالؿ 
سطي ييف را"ة مع زيادة سرو ة ا وضاع واش داد الموارهات ا "ا ت ها فية مس مرة مع ا سراخيمييف والفم

عمػػه ا رض قبيػػؿ الموعػػد الميػػرر لزيػػارة الػػرخيس )بػػاراؾ اوبامػػا(. وييػػوؿ )عػػاموس هرخيػػؿ( فػػا ميػػاؿ بع ػػواف 
لـ  عد الموارهات شاذة فا ا شهر ا ريرة. ولكف يبدو أف فيها مػع ذلػؾ «: »مفشرات أولية    فاضة الالالة»

: قوة ال"داـ ال ا أبداها الشباب. بعد ف ػرة طويمػة مػف الهػدوء ا م ػاا فػاف الضػفة اكالػر  ػو را ممػا أمرا رديدا
مرسػات »وفا مياؿ لوا قدـ المحمؿ العسكري )أليكس فيشماف( أبعادا رديػدة بعبارا ػو: «. كا ت فا الماضا

ال ا أفضت اله ا  فرارات ا رهزة ا س ربارية  "ور فا الضفة "ورة مريفة  اذكر بيدر كبير بالمسارات 
الالورية فا م"ر. فه اؾ مرموعات كاليرة مف الشباب العاطميف ومف الماليفيف وطػالب الرامعػات واليسػارييف 

يرميػوف رػوا ع يفػا بعضػو  ػآمري عمػه  -بال   ظيـ  حت سيؼ واحد ح ػه اآلف  -والميبرالييف ومررد شباب 
الضػػفة ايضػا. و بحػث كػؿ هػػذ  المرموعػات عػف الفعػػؿ  اسػراخيؿ بػالطبعا لكػف عمػػه المفسسػة الفمسػطي ية فػا

وفػػا «. وهػػا  ػػر  ح ػػه لػػو لػػـ يورػػد الػػه اآلف  سػػو اما عمػػه ا رض اف ا   فاضػػة الالالالػػة قػػد أ"ػػبحت ه ػػا
سػػػياؽ موضػػػ ا  طػػػرؽ )عػػػاموس هارخيػػػؿ( أحػػػد أبػػػرز محممػػػا الشػػػفوف العسػػػكرية للػػػه ظػػػاهرة اق حػػػاـ الشػػػباب 

رةا و "ػػػبهـ ريامػػػا يعموهػػػا العمػػػـ الفمسػػػطي اا كػػػرد عمػػػه لرػػػراءات الفمسػػػطي ييف لألراضػػػا المهػػػددة بالم"ػػػاد
قامػػة  عمػه الػػرغـ مػػف  رارػػع »عميهػا. ويضػػيؼ )هارخيػػؿ(: « المسػػ وط ات»ا حػ الؿ فػػا م"ػػادرة األراضػا وا 

ا ح مػػػا ت ل شػػػوب ا  فاضػػػة الالالػػػةا فػػػتف األسػػػابيع األريػػػرة حممػػػت ظػػػاهر يف رديػػػد يف مػػػف شػػػأ هما وضػػػع 
لميبمػة فػا موقػؼ لػيس مريحػا: األولػها  وا"ػؿ مػا يػدور فػا األراضػا المحاذيػة لرػدار الحكومة اعسراخيمية ا

لسراخيؿ طرقا لمواره ها وها الم عمية بظاهرة قريػة )بػاب  -برأيو  -الف"ؿ الع "ريا والالا ية ال ا    ممؾ 
. ويػػػػر  («E1الشػػػػمس(ا ال ػػػػا أقامهػػػػا الفمسػػػػطي يوف و شػػػػطاء يسػػػػاريوف لسػػػػراخيميوف فػػػػا الم طيػػػػة المسػػػػماة )

فػػا الضػفة  سػػاور الرميػع الشػػكوؾ مػػف أف  حظػه ا  فاضػػة مسػمحة رديػػدة بػدعـ و أييػػد واسػػعيف »)هارخيػؿ(: 
مف األهالاا ل  أف اعرراءات األريرة ال ا يس عممها الفمسطي يوف باسػ ردامهـ اليػوة ال اعمػة كمػا هػو الحػاؿ 

 يبؿ الم ظػورا وس ضػع أي حكومػة فا لقامة )البفر( كما ح"ؿ فا )باب الشػمس(ا سػوؼ   وسػع فػا المسػ
واس كما  لمحديث عف هذ  الظاهرةا ك بت )ميشيؿ س اي برج(ا الباحالة األميركيػة «. فا وضع    احسد عميو

بعػد ا   رابػات  ركػز غالبيػة المفسسػة السياسػية والعسػكرية »الم ر""ة فا شفوف الشػرؽ األوسػطا  يػوؿ: 
الضفة وغزة عمه وشؾ الييػاـ با  فاضػة الالالػة؟ فػا شػ ه أ حػاء  فا لسراخيؿ عمه سفاؿ: هؿ الفمسطي يوف فا

العالـا "ور مدي ة الرياـ الفمسطي ية السممية فا الم طية الرديدة ال ا يرطػط ال"ػهاي ة لم"ػادر ها  كسػب 
 أييػػػدا رديػػػدا لمفمسػػػطي ييف. المحػػػاكـ اعسػػػراخيمية قالػػػت لف الفمسػػػطي ييف لهػػػـ حػػػؽ فػػػا أف يكو ػػػوا ه ػػػاؾا لكػػػف 

 «.   ياهو   اور عزال هـ باليوةا ح ه ضد األطفاؿحكومة  
اف ال ػاس فػا الضػفة عرفػوا السػر بػأف لسػراخيؿ    ح ػـر مػف »أما المحمؿ السياسا )ام وف ابػرافي ش( فيػر : 

يفيد السالـ وا ها    فهـ ا  لغة اليوة كما ح"ؿ ووافيت رغـ ا فها عمػه "ػفية شػاليط و وقفػت عػف الحػرب 
ا «ا   فاضات  ولد و  غذ  بمهيب دارما»وفا مياؿ بع واف «. بت  ؿ أبيب بال"واريخعمه غزة حي ما ضر 

ا   فاضػػػات     ػػػدلع بسػػػبب  رطػػػيط مػػػف قيػػػادة اسػػػ را يرية مػػػا. ا هػػػا  ولػػػد »ك ػػػب )يوخيػػػؿ مػػػاركوس( ييػػػوؿ: 
و  غػػػذ  بمهيػػػب دارمػػػاا مػػػف احسػػػاس الفمسػػػطي ييف بػػػاف هكػػػذا   يمكػػػف ا سػػػ مرارا ا   فاضػػػة هػػػا ا مػػػر 
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ا "ػػغر الػػذي يمكػػف أف يح"ػػؿ ل ػػا.  حػػف   حػػدث عػػف حػػرب اقميميػػة  حػػف فػػا وسػػطهاا ي "ػػدرها اليمػػيف 
 «!الم طرؼ بييادة بيبا

 21/4/3124، الرأي، عم ان
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و بػػيف لهػػا اف الشػػكو  األبديػػة مػػف سػػيد ا  1118اسػػ ييظت دولػػة اسػػراخيؿ فػػا ذات "ػػباح مػػف كػػا وف الالػػا ا 
موسه الذي رمب ا اله ال احية الوحيدة فا الشرؽ ا وسط ال ا ليس فيها  فػطا قػد  حولػت  حػو  مفارخػا: ا ػو 
فػا الحيييػػة مػا زاؿ   يورػػد فػػا دارػؿ الدولػػة مػػا يػ ـ الحػػديث ع ػػو لك ػو يورػػد قبالػػة سػواحم ا مرزو ػػات كبيػػرة 

 ذات قيمة اق "ادية ممحوظة.ردا مف الغاز الطبيعا 
الحػػديث عػػف أرقػػاـ  اػػدير الػػرأس: فييمػػة الغػػاز الطبيعػػا الػػذي  ػػـ الكشػػؼ ع ػػو فػػا البحػػر الم وسػػط فػػا مرػػاؿ 
الميػػػا  ا ق "ػػػادية لدولػػػة اسػػػراخيؿ و سػػػيما ب  ييبػػػات " مػػػار" و"لفي ػػػاف" ال ػػػا  اعػػػرؼ بأ هػػػا مس كشػػػفات الغػػػاز 

مميػار  111فا ميا  عمييةا  بمػغ بحسػب  يػديرات م حفظػة  حػو  الطبيعا الكبر  فا العالـ فا العيد ا رير
 دو ر وأكالر بأسعار ايام ا.

وسػػيكوف مػػف   يرػػة الكشػػؼ اف يبمػػغ ا  ػػاج الكهربػػاء مػػف الغػػاز فػػا اسػػراخيؿ بعػػد سػػ  يف فيػػط الػػه  حػػو مػػف 
 0371% بعػػد بضػػع سػػ يف. ويبمػػغ الميػػدار الكػػامف فػػا الحيػػوؿ ال ػػا  ػػـ الكشػػؼ ع هػػا الػػه 81%ا والػػه 51

مميػارا فػا  141مميػارا فػا أكبػر حيػؿ   ييػب هػو "لفي ػاف"ا و 361مميار م ر مكعب مف الغػاز الطبيعػا م هػا 
 " مار"ا ا و الكالير مف الغاز والكالير مف الماؿ.

مميػوف دو ر و   011وفا الميابؿ فتف ال فيات الم"احبة  س رراج الغاز ضرمة ايضا.  بمغ كمفػة ال  ييػب 
 راحو. ويساوي يوـ عمؿ مميوف دو ر. و كمؼ طوافة   ييب بحرـ " مار" مميارات. و بمغ يورد أي يييف مف 

ال فية المطموبػة مػف الشػركات فػا حيػؿ   ييػب " مػار" وفػا ميػدم ها شػركة " وفػؿ اي ررػا" ا ميركيػةا قبػؿ اف 
فيػػػط"ا ييػػػوؿ مميػػػار دو ر. "ا ػػػو عمػػػؿ لممر "ػػػيف  2.14 سػػػ طيع اف  ػػػر  أوؿ دو ر مػػػف مػػػردود ال فيػػػة الػػػه 

ياروف زار وهو محمؿ رفيع المس و  فا "كالؿ ب ا سـ"ا المرػ ص ب حميػؿ شػأف الغػاز الطبيعػا. ومػع الطعػاـ 
مميػػارات  4 ػػأ ا الشػػهوة ايضػػا: أل ػػو ياف ػػرض أف يػػزداد طمػػب الغػػاز الطبيعػػا فػػا اسػػراخيؿ الالالػػة أضػػعاؼ مػػف 

 .1106هذا الرقـ فا س ة  مميار م ر مكعب وا س يرار عمه 04م ر مكعب كؿ س ة اليوـ اله 
فا ميابػؿ ا غػراء الػذي يعرضػو هػذا الك ػز  حػت البحػر  ػر  مشػكالت معيػدة ماديػة وقا و يػة ومشػكمة حػدود 

 011وا فاقػػات دوليػػة؛ ومشػػكالت ماليػػة وضػػريبية؛ وقضػػايا حمايػػة البيخػػة؛ و حػػديات  يػػؿ الغػػاز فػػا أ ابيػػب لػػػ 
"ػػدير؛ والرػػزف فػػا م شػػآت بريػػة وبحريػػة. و ورػػد مشػػكمة كيمػػوم ر وأكالػػر؛ وا سػػ هالؾ المحمػػا فػػا ميابػػؿ ال 

واحدة ارر    طريية لم هرب م ها الب ة وها اف كػؿ هػذ  المخػات مػف المميػارات مورػودة فػا البحػر مكشػوفة 
 لعيف ال اظر فا وسط البحر.

 
 حدود خصومة

كـ  12ة". عمه مبعدة لف "الميا  ا ق "ادية"  عبير اسراخيما عف الم"طم  الدولا "م طية اق "ادية ح"ري
عػػف كػػؿ  يطػػة فػػا السػػاحؿ يمػػر رػػط حػػدودي وهمػػا فػػا دارػػؿ البحػػر. ويحػػد هػػذا الرػػط م طيػػة  سػػمه "ميػػا  
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السيادة". وحكـ هػذ  الم طيػة كحكػـ البػر المال"ػؽ. و رػري عميهػا كػؿ اليػوا يف ذات الفعػؿ فػا البػر أي أ هػا 
 ي ؼ كـ مربع. 3لدولة اسراخيؿ  حو رزء   ي ف"ؿ عف دولة اسراخيؿ. اف مساحة الميا  السيادية 

كـ عف الشاطئ )أو  "ؼ الباعد الذي يف"ؿ بيف دول يف(ا  ورػد  111وراء الميا  السيادية عمه مبعدة  بمغ 
م طية ارر  ها الميا  ا ق "ادية. وعمه حسب ا  فاقات الدولية يروز لمدولػة اف  سػ غؿ المػوارد الطبيعيػة 

الم طيػة و   حػد مػف حركػة الطػاخرات وقطػع المالحػة فيهػا. واف  م ػـز ايضػا  فا هذ  الم طية بشػرط أ   غمػؽ
ب  ظػػيـ حراسػػة فيهػػا وأ   ضػػر بحمايػػة البيخػػةا واف  اػػدبر ررػػص ال  ييػػب ب"ػػورة م ظمػػة و عػػرض حمػػو  اذا 

ألػؼ كػـ مربػعا أي أ هػا أكبػر مػف مسػاحة الدولػة  17وقعت كارالة. و بمغ مساحة الميا  ا ق "ادية عسػراخيؿ 
 ألؼ كـ مربع. 11 فسها ال ا ها 

يػػ ظـ الحػػدود"ا  1101لف  حديػػد الميػػا  ا ق "ػػادية موضػػوع   فاقػػات دوليػػة. "ل ػػا مػػع قبػػرص ا فػػاؽ وقػػع فػػا 
ييػػوؿ العميػػد يػػاروف ليفػػاا رخػػيس هيخػػة اركػػاف سػػالح البحريػػة. "ويورػػد مػػع لب ػػاف رػػدؿ "ػػغير فػػا عػػدد مػػف 

. ومف ارؿ أ    شأ "مزرعػة شػبعا" )وهػا م طيػة ر"ػومة بػيف الدررات فا الزاوية الشمالية الشرقية لمم طية
 اسراخيؿ ولب اف عمه الحدود الشمالية( فا البحرا أو"ا با م  اع عف ا شاء  ياط   ييب عمه الحدود".

وقد ي شأ مع م"ػر ايضػا رػدؿ "ػغير حػوؿ حيمػا "شمشػوف" و"غػاؿ"ا ولمحاولػة سػبؽ الػداء بالػدواء أادرمػت 
 يسوف" ال ا  عمؿ فا م"ر ايضا شريكة فا "غاؿ".الشركة ا يطالية "اد

 
 "تمار" ونحن

 مار"ا يبسط العييد ايالف ليفاا رخػيس قسػـ  -عمه م ف مركب سالح الرو الذي أرذ ا اله موقع "ياـ  ي س 
ال رطيط وال  ظيـ فا سالح البحريةا رريطة ال هديدات الرديدة ال ا سيضطر سالح البحرية اله مواره هاا 

ال شاط المكالؼ فا الميا  ا ق "ادية. "أو  ضاعفت م طية  شاط ا  فسها ضعفيف أو الالالة و ورد مع  شوء 
 فا دارمها اآلف عدة أهداؼ رذابة ردا  عماؿ معادية.

"قد  القا مف رممة ما  القا قوارب مفررة وسفف "دـ؛ و"واريخ مف أ واع مر مفة وبعضها مالؿ "يحو ط" 
فػػة ال  ييػػب مػػف  حػػت سػػط  البحػػر بواسػػطة ألغػػاـ عمػػؽ أو غوا"ػػيف ويمكػػف م يػػدـ رػػدا. ويمكػػف ا"ػػابة طوا

 ا"اب ها مف الرو".
"اغ بر ام  الدفاع عف الم شآت رخيس الوزراء ب ياميف    ياهو بيولوا "  شؾ فا اف هذا المورد هػو هػدؼ 

ع عػػف هػػذ  اسػػ را يرا سػػيحاوؿ أعػػداء اسػػراخيؿ المػػس بػػوا وقػػررت لػػذلؾ اف  شػػارؾ دولػػة اسػػراخيؿ فػػا الػػدفا
 %. 41األمالؾ". وقررت لر ة شاش سكا ميدار مشاركة الدولة فا  فيات األمف وهو 

وأالييت المسفولية عمه سالح البحرية. ييوؿ العميػد يػاروف ليفػا: "أ"ػبحت الربهػة البحريػة معيػدة رػدا. ففػا 
بحريػػة اسػػ طاعت ايػػراف  الربهػػة الشػػماليةا كمػػا رأي ػػا فػػا حػػرب لب ػػاف الالا يػػةا كػػاف "حػػزب اا" مسػػمحا بيػػدرات

بحػرا فػا ميػدم ها  - زويد  بها. و ر  فػا سػورية ا فاقػا كبيػرا عمػه الربهػة السػاحميةا عمػه "ػواريخ سػاحؿ 
"يحو ط". و زيد م"ر قو ها بيطع بحرية غربية وبغوا"ات ألما ية مف ا حواض  فسها ال ا  ب ا غوا"ات 

ورػػد ا فػػوؽ سػػفي ة السػػالح ال ػػا اح رز اهػػا فػػا يذار "الػػدولفيف" ع ػػد اا بػػؿ لف غػػزة     "ػػرؼ عػػف ذلػػؾ فيػػد 
 " وارهزة رادار كا ت مرشحة لمو"وؿ اله غزة".613"فك وريا" "واريخ بحرية مف طراز "سا  1100

ا س را يرية ال ا ار ارها سالح البحرية ها الدفاع الميدا ا. والفكرة ها ال أليؼ بيف ا سػ ربارات والمراقبػة 
دي والرد بالطبع مف ارؿ ا شاء غالؼ دفاعا لمم طية كمها. وياحػذر العييػد ليفػا قػاخال: وال حكـ والورود الما

"اف  أالير عممية ارهابيػة  ارحػة حاسػـ.   المػس المػادي بالم شػأة ال ػا  بمػغ كمف هػا مبػالغ هاخمػة ورسػارة ايػاـ 
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عػف الغػاز. وقػد يػ ـ  عمؿ فيط. لف ا"ابة كهػذ  سػ رفع رسػـو ال ػأميف الػه ار فاعػات قػد  هػدد رػدو  ال  ييػب
 ا ضرار بباعث شركات ار بية عمه المراء اله ه اا لضرارا شديدا".

يريد سالح البحريػة اف ي سػم  بػأربع سػفف  كػوف العمػود الفيػري لمػدفاع عػف م طيػة الميػا  ا ق "ػادية. وييػوؿ 
ديدة  سػمه قطعػا دوريػة رخيس مير الييادة: "اف سالح البحرية يمط لحافو الي"ير اليوـ. لف السفف ا ربع الر

مميػارات  2لمساحؿ وها  شبو سػفف ال"ػواريخ الحاليػة لكػف قػدرا ها أقػؿ. و بمػغ كمفػة شػراء هػذ  السػفف ا ربػع 
دو ر. وياح ػػاج ال سػػم  بهػػا الػػه زمػػف ألف ب ػػاء سػػفي ة كهػػذ  يسػػ غرؽ اربػػع سػػ وات و "ػػؼ السػػ ةا لكػػف مػػع 

لحديديػػة وهػػا: "ػػواريخ بػػرؽا ومػػدفع فولكػػاف فميػػ كسا ا  هاخهػػا سػػ ممؾ قطعػػا بحريػػة مم ػػازة مسػػمحة بيب  ػػا ا
 ومروحيات ووساخؿ ارر .  س طيع اف  رد عمه المهمة ردا مم ازا".

دقيية ويمكف اف  ر  فا األفؽ الب ه "الع كبو ية" لطوافات ال  ييب. اف "ياـ  ي س" أ"غر أما  34 ابحر  حو 
هولة كبيػرة شػواطئ عسػيالف وشػواطئ غػزة بػ فس اليػرب " مار" فها حديالة وكبيرة. واذا  ظر ػا حول ػا رأي ػا بسػ

  يريبا. ويافسر هذا الم ظر بال كممات كؿ المشكالت المعيدة لمدفاع عف م شآت الميا  ا ق "ادية.
لف الطواف يف المورود يف عمه بعػد كيمػوم ر و "ػؼ فيػط الواحػدة عػف ا رػر  سػي ـ الػربط بي همػا فػا مركػز 

ا: "لف مرػزوف "يػاـ  يػ س" قػد أ"ػب  فارغػا؛ و مػار قاعػدة وا"ػمت بػأ بوب  يػؿ عمؿ واحد. وييوؿ العييػد ليفػ
الغاز األطوؿ فا العالـ الذي يبدأ فا موقع   ييػب  مػار وهػو موقػع   ييػب  حػت البحػر فػا الطػرؼ الشػمالا 
لمم طيػػة. لف طوافػػة  مػػار س سػػ وعب الغػػاز و  ييػػو و يمػػؿ الضػػغط و  يمػػو عػػف طريػػؽ "يػػاـ  يػػ س" الػػه البػػر. 

  ا يؿ فواخض الغاز اله "ياـ  ي س" الفارغة و  شئ مرزو ا يرر مف الغاز".وس
س بدأ كؿ هذ  الم ظومة العمؿ فا الشهر اليادـ. "اف مشروع  مار هو مشروع مغمؽ مف رميع ا  راهػات"ا 
يوض  ياروف زارا "اف طػراز  ا ق "ػادي واضػ  ومسػ و  المرػاطرة مػ رفض رػداا ا ػو المشػروع الوحيػد فػا 

 الد الذي فيو  أميف لمدرؿ ف رات طويمة".الب
 

 رب غاز
برػالؼ الفكاهػػة المعروفػة عػػف الكشػؼ عػػف "عالمػات  فػػط" لػـ  افػػض قػط الػػه مرػزوف ذي شػػأفا فػتف مسػػألة 
الغاز الطبيعا عممية  ماما. ولهذا ال راح أب واض  واحد هو  وفؿ اي رراا وها واحدة مف شركات الطاقة 

لـ مػػف  كسػػاس.  ايػػدر قيمػػة أمػػالؾ الشػػركة ال ػػا  يػػوـ بأعمػػاؿ   ييػػب فػػا البػػر الكبػػر  واألكالػػر قػػدما فػػا العػػا
 (.0887مميار دو ر )دقت  وفؿ و دا فا اسراخيؿ فا  06والبحر فا أ حاء العالـ بػ 

 ـ الكشؼ عف مرزوف "ياـ  ي س" وهما )حيال "ميري" و" وعو"( فا مطمع الممي يوـ بشراكة بػيف  وفػؿ وديمػؾ 
مميار م ر مكعب( لكف مع الغاز الذي  21سحؽ  شوفا(. والحديث عف مرزوف "غير  سبيا )ا سراخيمية ) 

اف  مبػػا اح يػاج اسػػراخيؿ الم واضػػع مػف الغػػاز الػػذي  1113رػاء مػػف م"ػػر اسػ طاعت "يػػاـ  يػػ س" م ػذ سػػ ة 
 مميارات م ر مكعب مف الغاز كؿ س ة. 4وقؼ عمه  حو 

الػه السػمطات فػا الم طيػة الشػمالية مػف الميػا  ا ق "ػادية. قدموا طمبا  1115واس حسف الشركاء ذلؾا وفا 
وييػػػوؿ يػػػاروف زار: "فػػػا  مػػػؾ الف ػػػرة ح"ػػػؿ كػػػؿ مػػػف أراد عمػػػه رر"ػػػة. وح"ػػػمت  وفػػػؿ وديمػػػؾ عمػػػه اليسػػػـ 
الشمالا كمو  يريبا. وقد أ"بحت الدولة اليـو أقؿ سراء فا  وزيع الررص. ي بغا اف  يػوؿ فػا فضػؿ  وفػؿ 

يػػد رسػموا لمم طيػػة رػػراخط ب"ػورة ريػػدة وكػػاف مػف   يرػػة ذلػػؾ اف كشػفوا عػػف  مػػار ا هػـ قػػاموا بعمػؿ مم ػػاز. ف
 وعف لفي اف بعد ذلؾ".
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 1117راءت  وفؿ اله سواحؿ اسراخيؿ بأوؿ طوافػة   ييػب فػا الميػا  العمييػة. وبػدأت   ييبػات ال رريػب فػا 
ر الضرـ لممرزوف فيط  ـ الكشؼ عف  مار الذي غير ال"ورة كمها   بسبب الكب 1118وفا كا وف الالا ا 

فيػػد كا ػػت المػػزودات الياخمػػة بالغػػاز  -الػػذي غيػػر ميػػزاف قطػػاع الطاقػػة فػػا اسػػراخيؿ بػػؿ بسػػبب ال وقيػػت ايضػػا 
 عمه شفا ا هاء عممها: م"ر بسبب الالورة ا سالمية و"ياـ  ي س" اس  فدت كؿ طاق ها الكام ة  يريبا.

" ابعػػت زمػػف الالػػورة وسػػاخؿ ا عػػالـ الم"ػػرية  "قمػػت قبػػؿ سػػ  يف ا ػػو لػػف يورػػد غػػاز مػػف م"ػػر"ا ييػػوؿ زارا
واس طعت اف أقوؿ فا مدة اسبوع م ػه سػيورد  فريػر يرػر لال بػوب الػه اسػراخيؿ. لك ػو  ورػد مشػكمة عمميػة 

  ضاؼ اله المشكالت السياسية وها ا و ليس ع د م"ر ما يكفا مف الغاز لم "دير".
ل وفؿ ذات ال رربة حادالة  أسيسية؛ ورد فا موقع  ـ الكشؼ عف حيؿ لفي اف. وكاف ذلؾ بال سبة  1101فا 

الشركة عمه الشبكة الع كبو ية اف هذا أكبر حيؿ كشفت ع و قط. و حولت اسراخيؿ بيف عشية وضحاها اله 
ربة غاز كبيرة. واضطر هذا الكشؼ وزير المالية اله العمؿ ف ـ  عييف لر ػة شاش سػكا )برخاسػة البروفيسػور 

حالت فا ميدار المردودات ال ا س ربيها الدولة مف الك وز الطبيعيػة الضػرمة ال ػا اي اف شاش سكا(ا ال ا ب
"ارت اليها. وكا ت  و"ي ها الرخيسة فرض ضريبة عمه أرباح ال فط والغاز وضريبة  "ػاعدية  اربػه فيػط 

وليػػة %ا قبػػؿ ضػريبة الشػػركات. وسػ يؼ الدررػػة األ41بعػد اسػػ عادة  فيػة اليػػاخميف بالمشػروع كاممػػة مػػع زيػادة 
% بحسػػب ميػػدار أربػػاح مػػا بيػػا. "هػػذا ا رػػاز حيييػػا 41% و ر فػػع بال ػػدري  الػػه اف  بمػػغ 11لمضػػريبة عمػػه 

بمػردودات و ػوفير يبمغػاف  1131لدولة اسراخيؿ"ا ييوؿ العييد ايالف ليفاا "يف رض اف   م ع الدولة الػه سػ ة 
 الراـ دوف  فية". % عمه ا   اج الوط ا4مميار دو را أي زيادة  حو مف  031اله  حو 

 
 حذار، خيبة أمل

 ر مػػؼ اآلراء فػػا قضػػية مبمػػغ اسػػ را يرية الكشػػؼ عػػف مرزو ػػات غػػاز بال سػػبة لالق "ػػاد ا سػػراخيما. قػػاؿ 
: "اف 1102عػػػوزي ل ػػػداوا وزيػػػر الطاقػػػة والمػػػاءا لممحػػػؽ "ا يرريػػػا بمػػػوس" مػػػف "ػػػحيفة "هػػػآر س" فػػػا شػػػباط 

بشر باس يالؿ طاقة". ويػفالر ال حػوؿ الػه اسػ عماؿ الغػاز الكشؼ عف  مار ولفي اف واح ماؿ كشوفات ارر   
 .1104مف رممة ما يفالر فا ال  افس بيف م  رات الكهرباء الرا"ة ال ا يف رض اف  بدأ ا   اج فا  هاية 

ف لـ يكف مفكدا اف  وسيفالر الكشؼ ايضا فا  شريع موا"الت الغاز؛ ورفض اسعار فا قطاع الطاقة؛ )وا 
ا  ػاج  يػا و"أشػد رضػرة" )بػرغـ اف قضػايا  -مؾ ال هاخا(؛ وا  ياؿ ال"ػ اعة الػه الغػاز يبمغ ذلؾ اله المس ه

ا شاء محطات ساحمية لمغاز    زاؿ مر مفا فيها مع الم ظمات الرضراءا و ـ وقؼ ا شاء محطة  هاخية فػا 
  حسػف بعيػب ساحؿ دور(. ويػزعـ ربػراء قريبػوف مػف المرػاؿ اف حيييػة مكا ػة اسػراخيؿ الرغرافيػة السياسػية س

 الكشوفات: "فالدوؿ ال ا  بيع الطاقة أكالر  أاليرا".
ويابػػرد المحمػػؿ يػػاروف زار الحماسػػة. "الغػػاز ياحسػػف كاليػػرا وضػػع الرهػػاز ا ق "ػػادي لك ػػو   يغيػػر ال ر يبػػات 
العامة". و  ياشبو الم فاخموف ايضػا مػف الربػراء  حسػيف  وعيػة الحيػاة بمػا ع ػد السػعودييف. ويضػاؼ الػه ذلػؾ 

و قد  ظهر فا اعماؿ   ييب فا المس يبؿ ريبات أمؿ ايضا. مالؿ حيما سػارة وميػرة المػذيف قاػدرا بػأكالر مػف ا 
 مميار م ر مكعب مف الغاز و بيف أ هما رافاف  ماما. 071

 
 إنتاج محمي أم تصدير؟
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ر  مػػف لف اليضػػية الرخيسػػة فػػا ميػػدار ا يػػرادات مػػف حيػػوؿ الغػػاز هػػا مػػا ميػػدار الغػػاز الػػذي سياسػػم  ب "ػػدي
الغػػاز المسػػ ررج. ييػػوؿ زار: "لػػو  لر ػػة شاش سػػكا لمػػا سػػمحوا بال "ػػدير الب ػػة؛ وهػػـ يشػػ غموف بػػذلؾ بسػػبب 

 ا يرادات المس يبمية ال ا وعدت بها المر ة فيط".
لف الرسػػـ الػػذي فاػػرض عميػػو اف يبػػت فػػا هػػذ  اليضػػية هػػو لر ػػة  سػػيم  )برخاسػػة المػػدير العػػاـ لػػوزارة الطاقػػة 

يم (ا وال ػػا أا شػػخت ل حػػدد كػػـ مػػف الغػػاز الػػذي سياسػػ ررج ي بغػػا الحفػػاظ عميػػو لالسػػ هالؾ والمػػاء شػػافوؿ  سػػ
سػػ ة؟ ألف حفػػظ الغػػاز مػػدة أطػػوؿ قػػد يضػػر بباعػػث  14وكػػـ يمكػػف  "ػػدير . ولمػػاذا  -سػػ ة  14المحمػػا مػػدة 

 الياخميف بالمشاريع عمه الكشؼ عف حيوؿ رديدة و طويرها ويفضا اله رسارة ايرادات كبيرة لمدولة.
مميػار  11مميػارات الػه  01الػه  فيػات ارػر    ػراوح بػيف  1105عمه حسػب ال يػديرات سػيح اج اليطػاع فػا 

دو را وي عمؽ اح ماؿ رذب  عبة ردية رديدة الػه ه ػا بالسػماح بال "ػدير. والػه ذلػؾ ايضػا أعم ػت شػركة 
مػا ايضػا ألف هػذا غيػر لفي اف أ ها اذا لـ  ح"ؿ عمه رر"ة  "دير فمف  امد بالغاز مف ارؿ اسػ هالؾ مح

 مرٍد عميها اق "اديا.
 9/4/3124، "إسرائيل اليوم"
 4/3124/:، األيام، رام اهلل
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