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*** 
 
 
 األقصىالمسجد : سنتخذ اإلجراءات القانونية دوليا بشأن االعتداء على عباس 

قال رئيس دولة فلسططين محمطود عبطاسن ان الديطادف اليلسططينية بصطدد اإلجطاء ا جطرا ا   :وفا–رام هللا 
الدانونيططة الالةمططة علططي الصططليد الططدولي بجصططول اقإلحامططا  المسططإلوطنين للمسططجد األقصططي المبططار ن 

 ا أنها لن إلسمح لدطلان المسإلوطنين باللبث فيه.مؤكد
]أمططس  للمجلططس الرططورر لحركططة  فططإلح ن مسططا  اليططوم  94جططا  ءلطط  فططي كلمططة سططيادإله بافإلإلططا  الططدورف الططط

السب ن دورف  شهدا  اللدوان والشطهيدين محمطد علطي األعطري وةينطب الطوةير ن إلحط  شطلار  ملطا وسطويا 
 سإلدالل ن في مدر الرئاسة بمدينة رام هللا.لنحمي األقصي...وبنا  غةف...ونجسد اال

وأضططاا الططرئيس أن مواضططيي أساسططية سططإلطر  فططي وططءا الططدورفن ووططي الدططدس واقإلحامططا  المسططإلوطنين 
للمسجد األقصي المبار ن مؤكدا  أننطا بصطدد اإلجطاء ا جطرا ا  الدانونيطة الالةمطة علطي الصطليد الطدولي 

 ا سرائيلي علي قطاع غةف.في وءا ا طار ن اضافة الي نإلائج اللدوان 
وإلططططرق الطططرئيس الطططي مطططؤإلمر اعطططادف اعمطططار غطططةف الطططءر عدطططد فطططي الدطططاورف ومطططا نطططإلج عنطططهن وشطططكر الطططدول 

دولة ومنظمطة دوليطة فطي وطءا المطؤإلمرن مضطييا سطيادإله  37المشاركة والداعمة للمؤإلمرن حيث شارك  
 أن  المهم ما سيأإلي بلد ءل  .

الططي مجلططس األمططن الططدولي وإلدططديم المشططروع اليلسطططيني  نهططا  وقططال الططرئيس انططه سططيإلم بحططث الإلوجططه 
 االحإلالل وفق سدا ةمني محددن  ووءا مهم جدا .

وإلابي سيادإله أنه سيإلم الإلركية علي ملا المصطالحة الوطنيطة اليلسططينية وبحطث ا جطرا ا   نجاحهطا 
نجاحها.  علي أرض الواقين مؤكدا حرل الديادف علي المصالحة وا 

نه سيإلم الحديث عن مؤإلمر  فإلح  الءر سطيلدد قبطل نهايطة اللطامن وقطال  اننطا فطي سطباق مطي وأشار الي أ
الةمن من أجل عدد وءا المؤإلمر الءر كان مدررا قبل شهرينن اال أنه إلأجل بسبب اللدوان ا سرائيلي 

 علي قطاع غةف .
 فإلح :للمجلس الرورر لحركة   94وفيما يلي نل كلمة الرئيس في افإلإلا  الدورف الط
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ن سمي  بأسما  ارنين من أعضا  المجلس الرورر ووما محمد  وءا الدورف ةاجرف بكرير من األحداث وا 
علي األعري وةينب الوةيرن اال أن ما مر علينا من أحداث وشهدا  فاق الوصان نحن جارجون مطن 

شهيد في قطاع غةف وقبلها اسإلشهد  1111يوما اسإلشهد علي أرروا  71مءبحة ارإلكبإلها اسرائيل لمدف 
شططابا فططي الضططية الوربيططة والدططدسن وكططل اللططالم مططا ةال يإلططءكر الشططهيد محمططد أبططو جضططير  11أكرططر مططن 

 الءر أحرق رم قإلل.
 وءا األحداث الكريرف سنإللرض بها بالإليصيل جالل وءا الحديث.

لهجمطا  مطن قبطل المسطإلوطنين  ال بد لنا مطن ا شطارف الطي مواضطيي أساسطية ووطي الدطدس الإلطي إلإللطرض
بدصد الإلدسيم الةماني والمكاني للحرم الشريان ونحن نلرا ما ملني وءان كان ونال  وجما  كريرف 
علي األقصي صد  مطن قبطل المطرابطين الموجطودين فطي الحطرمن لكطن أقطول ألولنطا فطي الدطدس والضطية 

أن يلبروا في األقصي ونحطن نأجطء  الوربية كلنا مرابطين في األقصي ولن نسمح لدطلان المسإلوطنين
 ا جرا ا  الدانونية الدولية بهءا االإلجاا.

دولططة ومنظمططة دوليططةن  37أمططا البنططد ا جططرن مططؤإلمر اعططادف اعمططار قطططاع غططةف الططءر حضططرا أكرططر مططن 
ونإلددم بالشكر واللرفان لجمهورية مصر اللربية الإلي اسإلضاف  وءا المؤإلمر الناجحن وكءل  النطرويج 

لصطططديق الإلطططي سطططاوم  فطططي انجطططا  ورعايطططة المطططؤإلمرن أعإلدطططد أنكطططم سطططملإلم بنإلطططائج وطططءا المطططؤإلمر الدولطططة ا
 الناجحن والمهم ما سيأإلي بلد ءل .

كططءل  ونالطط  ندطططة أشططرنا اليهططا عنططدما ءوبنططا الططي األمططم المإلحططدفن وإلحططدرنا عمططا جططر  فططي غططةف وربطنططا 
عنطططدما  11/99/1191لموميططة فططي مطلبنططا ا ن بالططءواب لمجلططس األمططن بمططا أجططءناا فططي الجمليططة ال

حصلنا علي دولة مراقبن ا ن نريد أن نحصل علي قرار يلطينا الحق الكامل من قبل مجلس األمن 
بمطا فيهطا الدطدسن لإلكطون دولطة فلسططين ويحطدد موعطد  9193في األرض اليلسططينية الإلطي احإللط  عطام 

  نها  االحإلالل ووءا مهم جدا.
لإلطي إلطم االإليطاق عليهططا قبطل عطدف أشطهر وشطكل علطي ارطر االإليططاقن سطنبحث أيضطا موضطوع المصطالحةن ا

حكومططة الوفططاق الططوطنين وكططان االإليططاق مبنيططا علططي بنططدين حكومططة الوفططاق الططوطنين والبنططد الرططاني وططو 
االنإلجابا  الرئاسية والإلشريليةن ولءل  سإلسإلمر الحوارا  والمحادرا  بيننا وبين حركة حماس  نجاة 

 ن عليها.المصالحة ونحن حريصو 
لكططن أحططداث غططةف عطلطط  كططل شططي   8سططنإلحدث عططن مططؤإلمر فططإلحن مططن الميإلططرض أن يكططون فططي شططهر 

ومطططن الطبيلطططي أن إللططططل كطططل شطططي ن نحطططن ا ن فطططي حالطططة سطططباق مطططي الطططةمنن ونطططا  مطططؤإلمرا  كريطططرف 
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لألقاليم عدد  وبلض األقاليم إلنإلظر جالل أسابيين وقضية أجر  إلإلللق بإجوإلنا في غةف كيا يمكطن 
 مل في المؤإلمر.الإللا

 وءا كلها قضايا سنبحرها وءا الليلة ان شا  هللا.
 94/91/4198، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "قطاع غزة التنمية واإلعمار في مواجهة الحصار والدمار" بعنواندراسة لمركز الزيتونة  

ع غةف الإلنمية وا عمار في مواجهة قطا"أصدر مركة الةيإلونة للدراسا  واالسإلشارا ن دراسة بلنوان 
 ن وأ. د. ملين محمد عطا رجبن وأعدوا كل من د. محسن محمد صالح "ن حررواالحصار والدمار

قبال وليد عميشن و غني سامي جمال الدينن و د. محسن محمد صالح  ن وفي ما باسم جالل قاسمن و ا 
 يلي ملجل عن الدراسة:
(ن وقد 1كم 111ن13من أصل  1كم  797طين )من مساحة فلس %9374يمرل قطاع غةف نحو 

ن 9117. وبلد إلوقيي اإلياق أوسلو سنة 9193وقي إلح  االحإلالل ا سرائيلي مي الضية الوربية سنة 
 1117أصبح إلح  ادارف الحكم الءاإلي للسلطة اليلسطينية؛ الإلي نشأ  في السنة الإلالية. وفي سنة 

الدطاعن غير أنها أبد  سيطرإلها أو ويمنإلها علي انسحابًا أحادر الجانب من « اسرائيل»انسحب  
المنافء البرية والبحرية والجوية للدطاع. وإلّم وضي إلرإليبا  جاصة لملبر رفح مي مصرن ضمن 

وبالإلنسيق مي الدول األوروبية. وبالإلالين ظل  « اسرائيل«اإلياقية مشإلركة بين السلطة اليلسطينية و
 ملية في نظر الدانون الدولي.قوف احإلالل من الناحية الل« اسرائيل»

وعندما سيطر  الحكومة الإلي إلدودوا حركة حماس علي قطاع غةف في منإلصا حةيران/ يونيو 
سداطها. وقد نجح  وءا 1113 ؛ اشإلد الحصار ا سرائيلي للدطاع بهدا افشال وءا الحكومة وا 

ية قوية للمداومة الحكومة في الصمود نحو سبي سنوا  مإلواصلةن كما نجح  في اعداد بنية إلحإل
اليلسطينيةن وسل  الي إلوفير البدائل لإللبية احإلياجا  قطاع غةف من جالل حير األنياق الإلي إلصل 
الدطاع بمصر. غير أن قطاع غةف عاني من رالث حروب مدمرف مي الجانب ا سرائيلين كما عاني 

بلو  أوجها بلد سيطرف  من درجا  مإلياوإلة من الإلضييق وإلدمير األنياق من الجانب المصررن والإلي
قالة الرئيس محمد مرسي في   .7/3/1197الجيش علي السلطة وا 

إلسلي وءا الدراسة الي إلدديم صورف واضحة ومركةف عن األوضاع السكانية واالقإلصادية والإللليمية 
والصحية لدطاع غةف. وإلهإلم بإلحديد األضرار والدمار الناإلج عن اللدوان ا سرائيلي األجير علي 
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اعن والءر اسإلمر نحو جمسين يومًا. كما إلناقش الدراسة الإلحديا  الإلي إلواجه عملية الإلنمية الدط
 االقإلصاديةن واليرل وا فاق المسإلدبلية للنهوض وإلجاوة اللدبا  وا عادف ا عمار.

 
 أوال : األوضاع السكانية

أر ما يساور  ؛1197مليون فرد في نهاية سنة  93379بلغ عدد اليلسطينيين في قطاع غةف نحو 
في اللالم في نهاية سنة  اليلسطينيينمن مجموع الشلب اليلسطيني؛ حيث بلغ عدد  94399نحو %
ماليين نسمة في فلسطين الإلاريجية )فلسطين  73199مليون نسمةن منهم  993813نحو  1197

سمة ماليين ن 73819؛ والباقي %7139ن والضية الوربية وقطاع غةف(ن بنسبة 9148المحإللة سنة 
 فلسطين.في جاري 

من مجمل مواطني قطاع غةف وم الجئون  %9334ن الي أن 1197وإلشير الإلدديرا  المإلوفرف لسنة 
مليون الجئن أما في  93999ن اء بلغ عددوم في قطاع غةف نحو 9148من أبنا  فلسطين المحإللة 

 الضية الوربمن مجمل مواطني  %1133ألا الجئ بنسبة  898الضية الوربية فبلغ عددوم نحو 
يمإلاة المجإلمي اليلسطيني في الدطاع بأنه مجإلمي فإلين حيث قدر  نسبة األفراد الءين إلدل أعماروم 

في الضية الوربية؛ بينما ال إلشكل  %7333مدابل  %4737بط  1197عامًا في نهاية سنة  97عن 
نسبة كبار السن فئة كبار السن أو المسنين سو  نسبة ضئيلة من المجإلمي اليلسطينين فدد بلو  

 في الضية الوربية. %731في قطاع غةف و %134عامًا فأكرر(  97)
-97إلشير البيانا  الي أن نسبة ا عالة )عدد األشجال الملالين لكل مئة شجل في سّن اللمل 

. وإلشير 1197سنة  8439الي  9113في سنة  99437( قد انجيض  في قطاع غةف من 94
اللمر الوسيط )اللمر الءر يدسم السكان الي مجموعإلين مإلساويإلين  البيانا  الي ارإلياع طييا في

من ناحية اللددن أر أن نصا عدد السكان أصور من وءا اللمر والنصا الراني أكبر منه(ن حيث 
ن 1197عام في سنة  9331الي  9113عام في سنة  9438ارإليي اللمر الوسيط في قطاع غةف من 

عام في  1137الي  9113عام في سنة  9334لضية الوربية من في حين ارإليي اللمر الوسيط في ا
 .1197سنة 

مدابل  1197مولود لكل ألا من المواطنين سنة  7339ويبلغ ملدل المواليد الجام في قطاع غةف 
مولود لكل ألا من المواطنين في الضية الوربية. أما ملدل الوفيا  الجام فيبلغ في قطاع  1133
 وفيا  لكل ألا مواطن في الضية الوربية للسنة نيسها. 4مواطنن مدابل  وفيا  لكل ألا 733غةف 
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. ومن المإلوقي أن إلبدي %734في قطاع غةف  1197بلغ ملدل الةيادف الطبيلية للمواطنين سنة 
(. وإللد الجصوبة في قطاع 1193-1194ملدال  النمو كما وي جالل السنوا  األربي الدادمة )

المسإلويا  السائدف حاليًا في الدول األجر . ويلود ارإلياع مسإلويا  غةف مرإليلة اءا ما قورن  ب
الجصوبة الي الةواي المبكر جاصة لإلناثن والرغبة في ا نجابن با ضافة الي اللادا  والإلداليد 

 السائدف في المجإلمي اليلسطيني.
مدارنة بويران  1191مواليد سنة  431ويالحظ ارإلياع ملدل الجصوبة الكلية في قطاع غةف الءر بلغ 

 738في األردن  1191مواليد؛ بينما بلغ في سنة  738حيث بلغ في السنة نيسها في الضية الوربية 
مواليد. ونإليجة النجياض ملدال  الوفاف في قطاع  139مواليدن وفي إلونس  131مواليدن وفي مصر 

في قطاع غةف  1197ف سنة غةف ارإليي اللمر المإلوقي لألفرادن حيث بلغ إلوقي البدا  علي قيد الحيا
 عام لإلناث(. 3738عامًا للءكور و 39عامًا ) 3137

الي أنه طرأ انجياض في مإلوسط حجم األسرف في قطاع غةف مدارنة مي  1191إلشير بيانا  سنة 
مدارنة  1191أفراد في سنة  9ن حيث انجيض مإلوسط حجم األسرف في قطاع غةف الي 9113سنة 
 739ن أما في الضية الوربية فدد انجيض مإلوسط حجم األسرف الي 9113أفراد في سنة  931مي 

 9113أفراد سنة  939مدارنة مي  1191أفراد سنة 
 )باأللا نسمة( 1111-1199عدد اليلسطينيين واليهود المددر في فلسطين الإلاريجية 

 
 القادم في فلسطين التاريخية: التفوق العددي الفلسطيني

ي لملدال  الةيادف الطبيلية في أوساط الشلب اليلسطينين اال أن وءا علي الرغم من الإلراجي النسب
الةيادف إلظّل مرإليلة مدارنة بويرا من الشلوبن ومدارنة بالمجإلمي اليهودر االسإليطاني في فلسطين. 
وبا شارف الي أن عدد اليلسطينيين في فلسطين الإلاريجيةن حسب إلدديرا  الجهاة المركةر لإلحصا  

ماليين  939ن في حين بلغ عدد اليهود 1197ماليين نسمة في نهاية سنة  731لغ نحو اليلسطينين ب
 Central Bureau of Statisticsنسمة بنا  علي إلدديرا  دائرف ا حصا  المركةية ا سرائيلية 

(CBS) لليلسطينيين في الضية والدطاعن  %131ن وبنا  علي ملدال  النمو السنويةن والبالوة
لليهود؛ فإن عدد اليلسطينيين واليهود سيإلساو  في  %933ن و«اسرائيل» 9148نيي ليلسطي %137و

ماليين إلدريبًا؛ وءل   9341ن حيث سيصل عدد كل منهما الي 1199فلسطين الإلاريجية جالل سنة 
 %4831فيما لو بدي  ملدال  النمو علي حالها. وسإلصبح نسبة اليهود المديمين في فلسطين نحو 
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ماليين مدابل نحو  9383ن حيث سيصل عددوم الي نحو 1111وءل  في سنة فدط من السكان 
 ماليين فلسطيني. 3398

 
 ثانيا : األوضاع االقتصادية 
 . الناتج المحلي اإلجمالي:9

أشار  أرقام الجهاة المركةر لإلحصا  اليلسطينين الملدلة والمحدرة المنشورف في شهر أيلول/ 
حلي ا جمالي للسلطة اليلسطينية باألسلار الجارية ارإليي من ن الي أن الناإلج الم1194سبإلمبر 
ن ليصل الي 1191مليون دوالر سنة  131ن99ن الي 1199ماليين دوالر سنة  497ن91
. وأشار  األرقام الي أن ملدل النمو في الدطاع في سنإلي 1197مليون دوالر سنة  111ن97
وأن اسهام الدطاع في إلكوين الناإلج  علي الإلوالين %838و %737ن ارإليي بنسبة 1197و 1191

ن آجءين في الحسبان الملاناف 1197سنة  %11و 1191سنة  %1738المحلي اليلسطيني كان 
الهائلة للدطاع ومواطنيهن بسبب اجرا ا  الحصار ا سرائيلي المشددف والعإلدا ا  الوحشية علي 

 الدطاع.
ع مي نظيرا ا سرائيلين نالحظ مد  ا لحاق وعند مدارنة الناإلج المحلي ا جمالي في الضية والدطا

والدمار الءر أحدره االحإلالل ا سرائيلي علي الجانب اليلسطيني؛ بلد أن جلله اقإلصادًا إلابلًان 
وحرمه من أدوا  النهوضن في الوق  الءر قام فيه باسإلوالل الرروا  الطبيلية اليلسطينية لصالحه. 

لي ا جمالي ا سرائيلين حسب األسلار الجاريةن من نحو وعلي سبيل المرالن ارإليي الناإلج المح
ن بةيادف قدروا 1197مليار دوالر سنة  1193891الي نحو  1118مليار دوالر سنة  1973113
. واقإلرن وءا النمو بإلنوع المنإلجا  المدنية واللسكريةن كما %7931مليار دوالر وبنسبة  383711

لسطينيًا كان الناإلج المحلي ا جمالي مإلواضلًا مدارنة انلكس علي حجم الصادرا  وانإلشاروا. وف
مليار  97311مليارا  دوالر الي نحو  93934ن وةاد حسب األسلار الجارية من نحو «اسرائيل«بط

دوالر في اليإلرف نيسها. ويوطي وءا ا نإلاي جة ًا يسيرًا من حاجة األسواق المحليةن نظرًا لللراقيل 
رف المؤسسا  ا نإلاجيةن مي اعاقة حركة الصادرا . ووكءان يالحظ أن ا سرائيلية الإلي عطل  مسي

؛ وبلبارف أجر ن 1197ضليًا سنة  11الناإلج المحلي ا سرائيلي يةيد عن نظيرا اليلسطيني بنحو 
 من االقإلصاد ا سرائيلي. %4377فإن االقإلصاد اليلسطيني ال يإلجاوة نسبة 

الددرف علي إلحديق ندلة نوعية في الظروا الطبيليةن وبالرغم من وءا فإن لالقإلصاد اليلسطيني 
جصوصًا وأن جة ًا مهمًا من ا مكانا  االقإلصادية ليس مسإلواًلن أو جاري نطاق السيطرف بسبب 
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االحإلالل. وقد عاني قطاع غةفن من حروب مدمرفن وحصار قاٍس لسنوا ن ولو أإليح  له فرل 
ة. وبلبارف أجر ن فإن جوور مشكلة االقإلصاد طبيلية للنمون لدية ناإلجه المحلي قيةا  واسل

 اليلسطيني يكمن في االحإلالل ا سرائيلين وفيما ينإلج عنه من افراةا  سلبية مجإللية.
 
 . متوسط نصيب الفرد:4

اسإلنادًا للبيانا  المإلاحة بلغ مإلوسط نصيب اليرد من الناإلج المحلي ا جمالين حسب األسلار 
علي  1197و 1191و 1199دوالرا  للسنوا   989ن7دوالر و 383ن1دوالر و 997ن1الجاريةن 

الإلوالي. أما علي مسإلو  المنطدةن فدد بلغ مإلوسط نصيب اليرد من الناإلج المحلي ا جمالي في 
علي  1197و 1191و 1199دوالر للسنوا   397ن9دوالر و 979ن9دوالر و 914ن9قطاع غةف 

دوالر للسنوا  نيسهان  111ن4دوالر و 738ن7الر ودو  789ن7الإلوالين بينما بلغ في الضية الوربية 
 وءل  حسب األسلار الجارية.

وقد ظّل مإلوسط نصيب اليرد في مناطق السلطة اليلسطينية منجيضًا مدارنة بنظيرا ا سرائيلين اء 
 1191ضلا نصيب اليرد اليلسطيني في سنإلي  91بلغ مإلوسط نصيب اليرد ا سرائيلي نحو 

 .1197و
اليرد اليلسطيني من الناإلج المحلي ا جمالي باألسلار الجارية في مناطق السلطة  وقد بلغ نصيب

. في حين بلغ نصيب 1191دوالرًا سنة  383ن1ن مدارنة بط 1197دوالرًا سنة  989ن7اليلسطينية 
ن مدارنة 1197دوالرًا سنة  113ن79اليرد ا سرائيلي من الناإلج المحلي ا جمالي باألسلار الجارية 

 .1191دوالرا سنة  791ن71بط 
ن 1197ومن المالحظ أنه عند احإلساب نصيب اليرد من الناإلج المحلي في الضية والدطاع سنة 

دوالرًا )بواقي  877ن1باألسلار الرابإلةن فإنه يبلغ وفق أرقام الجهاة المركةر لإلحصا  اليلسطينين 
 أساس.كسنة  1191إلماد سنة دوالرا في الضية(ن وءل  باع 943ن7دوالرا  في الدطاع و 319ن9

 
 . المالية العامة للسلطة الفلسطينية:3

عان  السلطة اليلسطينية )الإلي إلديروا حكومة رامي الحمد هللا في رام هللا( في الضية الوربية من 
مليون دوالر ديون محليةن  19339ن9ن منها 1197مليون دوالر سنة  73937ن1حجم َدْين عام بلغ 

ماليين  197ن4فبلو   1194الر ديون جارجية . أما ميةانيإلها اللامة لسنة مليون دو  91833ن9و
مليون دوالر )انظر الجدول الإلالي(. وُيإلوقي أن إلنلكس  911ن9دوالر مي إلوقي عجة كلي مددارا 
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الصلوبا  الإلي إلواجهها الحكومة في رام هللا علي ادارف قطاع غةف بلد إلشكيل حكومة الوفاق 
 ام حكومة إلسيير األعمال في قطاع غةف بديادف اسماعيل ونية.الوطنين وانإلها  مه

وقد ارإلبط  مالية السلطة اليلسطينية في رام هللا ارإلباطًا وريدًا بدعم المانحينن اء بلغ اجمالي المنح 
( من صافي %7837ن بنسبة إلجاوة  النصا )1197مليون دوالر سنة  778ن9والمساعدا  

يا  المإلحدف والدول الوربية الحجم األكبر للمنح والمساعدا ن ووي اجمالي ا يرادا . وإلددم الوال
إلربط مساعداإلها بشروط الإلسوية السلمية ومساراإلهان مما يجلل وءا المال مااًل سياسيًان ويجلل قدرف 
 .قيادف السلطة اليلسطينية علي إلنييء البرامج االقإلصادية والإلنموية مرإلهنة بشكل كبير للملايير الوربي

 
 تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي: .8

ن حسب احصا ا  الجهاة المركةر «اسرائيل»شكل  المبادال  الإلجارية للسلطة اليلسطينية مي 
لإلحصا  اليلسطينين نسبًا عالية إلصديرًا واسإليرادًا؛ حيث بلو  قيمة الصادرا  اليلسطينية الي 

ن 1197من جملة الصادرا  اليلسطينية سنة  %8337مليون دوالرن أر  38934نحو « اسرائيل»
من  %3939مليون دوالرن أر  91438ن7نحو « اسرائيل»وبلو  قيمة الواردا  اليلسطينية من 

 ."اسرائيل"جملة الواردا  اليلسطينيةن األمر الءر يؤكد حالة الإلبلية الإلجارية لط
ة إلددم أرقامًا مجإللية الي حّد ما حول ومن الجدير بالءكرن أن دائرف ا حصا  المركةية ا سرائيلي

؛ اء إلشير الي أن قيمة الواردا  اليلسطينية من 1197الإلبادل الإلجارر مي السلطة اليلسطينية لسنة 
 144ماليين دوالرن ووو أكرر من الرقم الرسمي اليلسطيني بنحو  479ن7بلو  نحو « اسرائيل»

مليون دوالرن ووو أقل من  713فبلغ « اسرائيل»ي مليون دوالر؛ أما مجموع الصادرا  اليلسطينية ال
 دوالر.مليون  981الرقم الرسمي اليلسطيني بط 

 91/91/4198، الدستور، عّمان
 

نهاء االحتاللل منظمة التحرير تدعو واشنطن وقادة المنطقة   التفاق على محاربة اإلرهاب وا 
وقططادف دول المنطدططة وضططمنهم  كيططةاألمير  ا دارفن أمططسدعطط  منظمططة الإلحريططر اليلسطططينية )أ ا ب(: 

نهططططا  ا روطططاباسططططإلراإليجية لمحاربططططة  الططططيحططططوار جططططاد للإلوصطططل  الططططين اسطططرائيل  ا سططططرائيلياالحططططإلالل  وا 
 اليلسطينية. لألراضي
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نحطن علطي اسطإللداد للبحطث الجطاد مطي واشطنطن بالإللطاون مطي »سر المنظمة ياسر عبد ربه:  أمينوقال 
ن «اق حططول الطططرق الكييلططة بإلنييططء الرؤيططا والإلوجططه االسططإلراإليجياإليطط الططيكافططة قيططادا  المنطدططة للإلوصططل 

 جون كيرر. األميركيوةير الجارجية  اليهالءر دعا 
نها  ا روابعبد ربه يدعو المجإلمي الدولي الي بلورف اسإلراإليجية لمحاربة    االحإلالل ا سرائيلي وا 

وقططادف  األميركيططة ا دارفم السططب  دعطط  منظمططة الإلحريططر اليلسطططينيةن اليططو  -الدططدس دو  كططوم -رام هللا
نهطططا  ا روطططاباسطططإلراإليجية لمحاربطططة  الطططيحطططوار جطططاد للإلوصطططل  الطططين اسطططرائيلدول المنطدطططة وضطططمنهم   وا 

 اليلسطينية. لألراضي ا سرائيلياالحإلالل 
سر المنظمة ياسطر عبطد ربطه فطي حطديث لوكالطة "فطرانس بطرس": "نحطن علطي اسطإللداد للبحطث  أمينوقال 

اإليطاق حطول الططرق الكييلطة بإلنييطء  الطيطن بالإللطاون مطي كافطة قيطادا  المنطدطة للإلوصطل الجاد مطي واشطن
 جون كيرر. األميركيوةير الجارجية  اليهالرؤيا والإلوجه االسإلراإليجي" الءر دعا 

نهطا  ا روطابإلصريحا  كيرر الإلطي ربطط فيهطا بطين مواجهطة  أنقال عبد ربه "و   ا سطرائيلياالحطإلالل  وا 
 اسإلراإليجية نحن ملها". ةأميركيوي رؤية 

وطءا موقطا كطل  أن إلأكيطداكبيطرف وإلطواةن عميطق بيلطل  بجطرأفإلصريحا  كيطرر "إلإلمإلطي  أنعبد ربه  ورأ 
"يشططكل ضططرورف اسططإلراإليجية مططن  ا سططرائيلياالحططإلالل  انهططا  أنالديططادا  اللربيططة فططي المنطدططة"ن ملإلبططرا 

 في منطدإلنا". ا رواباجل نجا  الحرب ضد 
المإلواةنططة علططي مشططروع الدططرار  األميركيططةبططان "إلططنلكس وططءا الإلصططريحا   األمططلعططن عبططد ربططه  وأعططرب

 الدادمة". األيامالدولي المةمي إلدديمه جالل  األمناليلسطيني في مجلس 
االحططإلالل ووضططي  انهططا الديططام بجطططوا  فلالططة لطططر  قضططية  الططيبططط"المسارعة  األميركيططة ا دارفوطالططب 

 ".ا روابواصلة الحرب ضد جدول ةمني لءل  بالإلواةر مي م
إلمطس مسطإلدبلنا ومسطإلدبل  ألنهطاكيلسططينيين  أيضطاوطي حربنطا  ا روطابالحرب ضطد  أنوشدد عبد ربه "

 كل شلوب المنطدة".
 أشطكالهبكطل  ا روطابيريد مواصطلة اسطإلمرار  بأنه اسرائيلواإلهم "كل من يلارض إلصريحا  كيرر في 

داعططش لكططي يسططإلجدمه ءريلططة  اروططاباسططإلمرار  أيضططا ضططدنا فططي الدططدس وغططةف والضططية الوربيططةن ويريططد
نها لإللطيل الحل السياسي   االحإلالل".  وا 

 91/91/4198، القدس، القدس
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 خالد: ضغوط أمريكية إلعاقة تحّركات السلطة في مجلس األمنتيسير  

يركططي قططال عضططو اللجنططة الإلنييءيططة لمنظمططة الإلحريططر اليلسطططينيةن إليسططير جالططدن ان وةيططر الجارجيططة األم
جططون كيططرر يمططارس ضططووطًا علططي السططلطة اليلسطططينية لحملهططا علططي إلأجيططل إلدططديم مشططروع قططرار الططي 

ن وإلحديططد 9193مجلططس األمططن الططدولي لالعإلططراا بدولططة فلسطططين علططي حططدود األراضططي المحإللططة عططام 
 .ا سرائيليسدا ةمني  نها  االحإلالل 

فطي اللجنطة الإلنييءيطة والديطادف اليلسططينية وقال جالطد فطي إلصطريح صطحيين اليطوم السطب ن "ونطا  اجمطاع 
علي أننا لسنا ملنيين بدبول مطلطب وةيطر الجارجيطة األميركطي ألنطه لطم يدطدم أر شطي  علطي ا ططالق؛ 
فكططل ومططه وططو إلأجيططل الططءواب الططي مجلططس األمططن بادعططا  أن مرططل وططءا الجطططوف اليلسطططينية اجططرا  مططن 

سطططينيين وا سطططرائيليين نحططو المةيطططد مططن الإللديطططد جانططب واحطططد ومططن مطططن شططأنها دفطططي اللالقططا  بطططين اليل
والإلأةمن وءل  دون أن يددم لنا أر شي  اطالقًا في المدابل ولو حإلي مجرد وعطودن ووطءا الطءر يجللنطا 

 نش  في نواياا"ن كما قال.
وأضاا: "نحن ءاوبون ونسلي بكل الجهود لإلءليل اللدبا  الإلي إلحول حإلي ا ن دون حصطولنا علطي 

مطلوبططة لإلدططديم مشططروع الدططرار الططي مجلططس األمططنن ونأمططل الحصططول علططي وططءا األصططوا  األصططوا  ال
المطلوبططةن ولكططن فططي حططال لططم نططنجح فططي مجلططس األمططن لهططءا االعإلبططار أو ألر اعإلبططار آجططر كاسططإلجدام 

 الواليا  المإلحدف حق الندض )الييإلو( فإننا ءاوبون في النهاية الي الهيئا  الدولية"ن وفق إلصريحه.
جالد علي أن كيطرر يمطارس الضطوط علطي الجانطب اليلسططيني فطي حطين ال يمطارس الحطد األدنطي وشّدد 

من الضووط علي إلل أبيبن قائاًل "لدطد أصطبح واضطحًا جاصطة بلطد جططاب نإلنيطاوو األجيطر فطي الطدورف 
للجملية اللامة لألمم المإلحدف وبلد إلصريحا  وةير حربه موشطيه يلطالون أنطه ال يوجطد شطري  فطي  91
 نب ا سرائيلي للسالم"ن وفق إلدديرا.الجا

 94/91/4198، فلسطين أون الين

 

 مساع فلسطينية إلنهاء االحتالل عبر مجلس األمن 
قططال المنططدوب اليلسطططيني لططد  األمططم المإلحططدف ريططاض منصططورن ان الديططادف : الدططادر فططارس عبططد – غططةف

ل ا سططرائيلي قبططل نهايططة اللططام اليلسططينية سططإلددم لمجلططس األمططن مشططروع الدططرار الجططال بإنهططا  االحططإلال
موعطدا السطإلكمال االنسطحاب ا سطرائيلي مطن  1199الحالي الجال. ويحدد المشروع نوفمبر من عام 

جميططي األراضططي اليلسطططينية. وأضططاا: انططه اءا فشططل مجلططس األمططن فططي المصططادقة علططي مشططروع الدططرار 



 
 
 

 

 
           98ص                                     3374 العدد:    91/91/4198 األحد التاريخ:

 

ينن مؤكطدا أنطه لطيس مطن بينهطا اللطودف بسبب الييإلو األمريكين فإن ونا  جيارا  أجطر  أمطام اليلسططيني
 عاما. 11الي المياوضا  الإلي إلجرر في حلدة ميرغة علي مد  

 91/91/4198ة، عكاظ، جد

 
 ": دول عربية تضغط على السلطة لثنيها عن التوجه لمجلس األمن84أبو ليلى لـ "عرب  

عبطد الكطريم "أبطو ليلطي"ن كشا عضو اللجنة الإلنييءية لمنظمة الإلحريطر اليلسططينيةن قطيس : جميل حامد
سططرائيل بشططأن و " عططن 48فططي إلصططريحا  جاصططة بططط "عططرب  جططود إلواطططؤ عربططي مططي الواليططا  المإلحططدف وا 

مشروع الدرار اليلسططيني فطي مجلطس األمطنن مؤكطدا أن السطلطة اليلسططينية إلإللطرض لضطوط مطن "دول 
 عربية" لرنيها عن الإلوّجه لمجلس األمن الدولي.

وع الدرار الءر يحدد جدوال ةمنيا  نهطا  االحطإلالل عطن األراضطي المحإللطة عطام وأّكد "أبو ليلي" أن مشر 
سيإلم إلدديمه لمجلس األمن الدولي للإلصوي  عليه في األسبوع األول مطن شطهر نطوفمبر الدطادم  9193

بلططد انإلهططا  السططلطة اليلسطططينية مططن مشططاوراإلها مططي الططدول الصططديدة فططي مجلططس األمططن الططدولي الراميططة 
 صيوة نهائية لنل الدرار المةمي إلدديمه ألعضا  المجلس للإلصوي  عليه. للإلوصل الي

عن ضووطا  عربية إلمارسها دوال عربيطة علطي الديطادف اليلسططينية لرنيهطا  اليلسطينيوكشا المسؤول 
عن الإلوجه لمجلس األمن والدفي باإلجاا إلأجيل الجطوف اليلسطينية لوق  آجر دون أن يءكروا باالسطمن 

ءر إلمطططارس بطططه ا دارف األمريكيطططة ضطططووطا كبيطططرف علطططي الديطططادف اليلسططططينية لطططدفلها لوقطططا فطططي الوقططط  الططط
 جهودوا الرامية السإلصدار قرار دولي بإنها  االحإلالل واالعإلراا بالدولة اليلسطينية.

وقطططال "أبطططو ليلطططي" أن ا دارف األمريكيطططة إلمطططارس ضطططووطا عبطططر وةيطططر الجارجيطططة األمريكيطططة جطططون كيطططرر 
 ضا  كجطوف بديلة عن مجلس األمن واالإلجاا للحوار عبر أمريكا.لللودف للمياو 

فططططق علططططي حططططوار اال اال بوقطططططا اوأوضططططح أن الجانططططب اليلسطططططيني أبلططططغ ا دارف األمريكيططططة أنهططططا لططططن إلو 
االسططإليطان ا سططرائيلي فططي الضططية الوربيططة والدططدسن مشططيرا الططي المشططاورا  سططإلبدي جاريططة مططي أعضططا  

 وة نهائية يإلم إلدديمها لمجلس األمن للإلصوي  عليها.مجلس األمن لحين الإلوصل لصي
 94/91/4198، 84عرب 

 

 تنفي أي ضغوط عربية عليها بشأن التوجه لمجلس األمن  رئاسة السلطة 
محمططود عبططاسن عاليططا مواقططا الططدول اللربيططة الداعمطططة  السططلطة اليلسطططينيةرمططن رئططيس : وفططا -رام هللا 

ن عططن إلدططديرا اللميططق لمططا يدططوم بططه األشططدا  فططي عبططاسرب وأعطط للإلحططر  اليلسطططيني فططي مجلططس األمططن.
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المملكططة األردنيططة الهاشططمية اللضططو اللربططي فططي مجلططس األمططنن ومواقططا دولططة الكويطط  بصططيإلها رئيسططا 
للدمة اللربيةن والمملكة اللربية السلوديةن ودولة ا مارا ن ودولة قطرن واألشدا  فطي جمهوريطة مصطر 

 اللربية.
باسم الرئاسطةن نبيطل أبطو ردينطةن علطي أن مطا أشطيي حطول وجطود ضطووط مورسط  وشدد الناطق الرسمي 

 علي الجانب اليلسطيني من قبل الدول اللربية عار عن الصحة إلمامان وال أساس له اطالقا.
وقال أبو ردينةن ان وءا ا شاعا  المورضة إلأإلي في سياق حمال  الإلشويه الإلي إلإللرض لها الديادف 

ن جميطططي األشططططدا  اللطططرب يططططدعمون إلوجهنطططا وإلحركنططططا فطططي مجلططططس األمطططن وبططططاقي اليلسططططينيةن مؤكططططدا أ
 المؤسسا  الدولية.

 94/91/4198، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أبو مرزوق: لم نطلب أو نفكر في أن تكون أموال "إعمار غزة" في يدنا 

وقطال  أموال "اعمار غةف"ن في يطدوا. قال  حركة حماسن اّنها لم إلطلب أو إليكر في أن إلكون: الدوحة
موسططي أبططو مطططرةوقن نائططب رئطططيس المكإلططب السياسطططي لحركططة حمططاسن فطططي بيططان لطططه مسططا  السطططب ن ان 
حركإله لم إلطلب أو إليكر في أن إلكون أموال "اعمار غةف" في يدوان أو جةاناإلها. وأكد أبو مطرةوق أن 

 وصرفها. حركة حماس إلطالب بإنشا  ويئا  مشرفة علي أموال ا عمار
وأضططاا: "ان مططا ندلإلططه وكالططة األناضططول علططي لسططان مسططؤول دبلوماسططي مصططررن قططال فيهططا اّن "أمططوال 
االعمططططار لططططن إلصططططل ااّل بلططططد أن إلإلسططططلم حكومططططة الوفططططاق اليلسطططططينية مهامهططططان عبططططارف عططططن أداف ضططططوط 

 سياسي".
ق لوكالطة وكان مصدر دبلوماسي مصرر رفيي المسإلو ن رفض الكشا عن وويإلطه قطال فطي وقط  سطاب

األناضول اّنه لطن يطإلم ضطح األمطوال المجصصطة  عطادف اعمطار غطةف الإلطي إللهطد  بهطا الطدول المانحطةن 
 اال بلد أن إلإلسلم حكومة الإلوافق الوطني اليلسطيني مهامها وصالحياإلها الكاملة في الدطاع.

"حمططاس"ن علططي وإلإلمسطط  "اسططرائيل" والواليططا  المإلحططدف بططأن إلشططرا حكومططة الإلوافططق اليلسطططينيةن ولططيس 
عمليطططا  اعطططادف ا عمطططارن بطططدعو  ضطططمان إلوجيطططه األمطططوال الطططي جهطططود اعطططادف ا عمطططارن والجشطططية مطططن 

 اسإلجدام جة  منها في اعادف إلسليح "حماس".
 ودعا أبو مرةوق حكومة الوفاق اليلسطينيةن للديام بمسؤولياإلها وممارسة مهامهان دون إلأجير.
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مهامهططا فططي قطططاع غططةفن ألسططباب عططدف أبرةوططا الجالفططا  بططين  ولططم إلسططإللم حكومططة الإلوافططق منططء إلشططكيلهان
حركإلطططي فطططإلح وحمطططاسن وءلططط  علطططي الطططرغم مطططن الةيطططارف الإلطططي قطططام بهطططا رامطططي الحمطططد هللان الجمطططيس قبطططل 

 الماضين الي الدطاعن والإلي بحر  صالحيا  حكومإله وبسط سيطرإلها في الدطاع.
علي وجود أر طرا فلسطيني في المشطهد  وشّدد أبو مرةوق علي أّنه "ال يحّق ألحد وضي إلحّيظا 

 السياسي.
 94/91/4198، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 "بأي طريقة"فتح في القدس بمنع المستوطنين من دخول األقصى حركة  أبناءعباس يطالب  

مني المسإلوطنين من  اليفي الددس « فإلح»حركة  أبنا دعا الرئيس محمود عباس : رويإلرة –رام هللا 
 «.بأر طريدة»حرم الددسي الشريا دجول ال

ال يكيطي أن ندطول »المددسيين جطالل اجإلمطاع لهطم فطي رام هللا: « فإلح»من  أعضا  أماموقال في كلمة 
 «.جا  المسإلوطنونن بل يجب منلهم من دجول الحرم )األقصي( بأر طريدة

حرمنا وأقصانا وكنيسطإلنا  فهءا»وأضاا في الكلمة الإلي برإلها وكالة األنبا  اليلسطينية الرسمية )وفا(: 
«. وجطووهم لنحمطي مددسططاإلنا أمطامإلدطا صطدورنا اللاريطة  أن)الديامطة(ن ال يحطق لهطم دجولهطا وإلدنيسطهان 

كيا يمكن ان نكون يدًا واحدف ضد وطءا الهجمطا  الإلطي يدودوطا المسطإلوطنون فطي كطل مكطان. »وإلابي: 
بطين فططي األقصططين وأن إلدططود وططءا نكططون كلنططا مططرا أنونططا  مططرابطينن بططل يجططب  أنندططول  أنال يكيططي 

إلكمططل الرسططالة والمسططيرف وأن إلحطططرر األرض وأن  أن. يجططب 9197الربططاط... فططإلح الإلططي انطلدطط  عطططام 
 «.إلحمي المددسا 
مطلطب جطال  أوالوضطي ا ن ال يحإلمطل أر كطالم »الحركطة الإلطي يرأسطها قطائاًل:  أبنطا وجاطب عبطاس 

الدططدس وططي درف »وأضططاا: «. و أن نحمططي الدططدسيكططون لططدينا مطلططب واحططد فدططط ووطط أنعططامن يجططب  أو
 «.الإلاين ووي اللاصمة األبدية لدولة فلسطينن ومن دونها لن إلكون دولة

 91/91/4198الحياة، لندن، 

 
 مركزية فتح تؤكد دعمها للتوجه لمجلس األمن إلنهاء االحتالل 

ة الرئيس محمود عباس بمدر عدد  اللجنة المركةية لحركة فإلح اجإلماعان اليوم السب ن برئاس :رام هللا
الرئاسطططة فطططي مدينطططة رام هللان ناقشططط  جاللطططه الوضطططي السياسطططين واالنإلهاكطططا  واالعإلطططدا ا  ا سطططرائيلية 

 الجطيرف الإلي يإللرض لها المسجد األقصي المبار  بشكل جالن والددس المحإللة بشكل عام.
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بططاسن والهطادا  صططدار قططرار كمطا أكططد  اللجنطة المركةيططة دعطم المسططلي الططءر يدطودا الططرئيس محمطود ع
من مجلس األمن الطدولي يضطي سطديا ةمنيطا  نهطا  االحطإلاللن والإلأكيطد علطي أوميطة المشطاورا  الجاريطة 

 في األمم المإلحدف بهءا الجصولن مؤكدف المضي قدما السإلصدار وءا الدرار.
 ان اللجنطة المركةيطة وقال عضو اللجنة المركةية لحركة فإلح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبطو ردينطةن 

رمنط  الإلجطاوب الططدولي الواسطي مطي جهططود اعطادف اعمطار قطططاع غطةف الطءر دمرإلططه آلطة الحطرب ا سططرائيلية 
الواشططمةن مططن جططالل المشططاركة فططي مططؤإلمر اعمططار قطططاع غططةف الططءر عدططد فططي الدططاورف بططدعوف مططن مصططر 

ا سراع فطي إلنييطء الإللهطدا  والنرويجن في الراني عشر من شهر إلشرين األول الجاررن مؤكدين أومية 
الماليطططة الإلطططي قطططدم  فطططي المطططؤإلمر حإلطططي إلطططإلمكن الحكومطططة اليلسططططينية مطططن أدا  دوروطططان وإلنييطططء البطططرامج 
والمشاريي الإلي قدم  وأقر  في المؤإلمرن والإلي إللبي جميي احإلياجا  اعطادف ا عمطارن ورفطي الملانطاف 

 عن أبنا  شلبنا في قطاع غةف.
ن اللجنطططة المركةيطططة شطططدد  علطططي أوميطططة إلنسطططيق منظمطططا  األمطططم المإلحطططدف مطططي وأشطططار أبطططو ردينطططةن الطططي أ

حكومة الوفاق الوطني لضمان إلنييء اعادف ا عمار وفق الجطة الإلي قدم  للمؤإلمرن مي الإلأكيد علي 
ضططرورف إلحمططل الجميططي لمسططؤولياإله بهططءا الجصططولن وكططءل  الإلأكيططد علططي أوميططة عمططل لجنططة المإلابلططة 

عطططادف ا عمطططار لضطططمان إلنييطططء الإللهطططدا  الماليطططةن والإلطططي إلضطططم مصطططر والنطططرويج المنبردطططة عطططن مطططؤإلمر ا 
وفلسططططينن وبمشطططاركة األمطططم المإلحطططدف ومنظمطططة الإللطططاون ا سطططالمي ودولطططة الكويططط  واالإلحطططاد األوروبطططي 

 وجاملة الدول اللربيةن وأر دول إلرغب في االنضمام لهءا اللجنةن والإلي سيكون مدروا الداورف.
لي أومية إلمكين حكومة الوفطاق الطوطني مطن بسطط واليإلهطا الكاملطة علطي قططاع غطةفن وشدد أبو ردينة ع

باعإلبططارا جططة ا مططن أراضططي الدولططة اليلسطططينيةن جاصططة بلططد انلدططاد مططؤإلمر الدططاورف  عططادف اعمططار غططةفن 
وفي وءا السطياق دعط  اللجنطة المركةيطة جميطي األططراان جاصطة األجطوف فطي حركطة حمطاسن الطي اةالطة 

اقيل الإلي إللإلرض عمطل الحكومطةن مشطددف علطي أن اجطرا  االنإلجابطا  الرئاسطية والإلشطريلية ال كافة اللر 
 إلةال وي المهمة الرئيسية لحكومة الوفاق باعإلباروا مدجال لإلحديق الوحدف الوطنية.

وقططططال النططططاطق الرسططططمي باسططططم فططططإلحن  ان اللجنططططة المركةيططططة جططططدد  ادانإلهططططا لالعإلططططدا ا  والممارسططططا  
لإلي إلسإلهدا المسجد األقصطي المبطار  ومحاولطة إلدسطيمه ةمانيطا ومكانيطان مشطيدا بالصطمود ا سرائيلية ا

البطططططولي ألبنططططا  شططططلبنا المططططرابطين فططططي المسططططجد األقصططططي والمططططدافلين عنططططهن داعيططططا األمإلططططين اللربيططططة 
وا سططالمية الططي إلحمططل مسططؤولياإلهما إلجططاا المسططجد األقصططي أولططي الدبلإلططين ورالططث الحططرمين الشططرييينن 

اا مدينططة الدططدس الإلططي إلإللططرض الططي أبشططي وأجطططر عمليططة إلهويططد وططدفها إلوييططر ملالمهططا الإلاريجيطططة وإلجطط
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والحضططططارية اللربيططططة وا سططططالمية والمسططططيحيةن كمططططا إلؤكططططد اللجنططططة المركةيططططة رفضططططها لالسططططإليطان بكافططططة 
 اشكالهن مشددف علي أن الددس وي عاصمة دولة فلسطينن ووي جط أحمر.

ف اللجنة المركةية بموقا السويد ومجلس اللمطوم البريططاني مطن االعإلطراا وأعرب أبو ردينةن عن اشاد
بالدولططة اليلسطططينيةن داعيططا جميططي الططدول جاصططة األعضططا  فططي االإلحططاد األوروبططي الططي أن إلحططءو حططءو 
السويدن كما دعا الحكومة البريطانية الي االسإلجابة لدرار برلمانها الملبر عن ارادف شلبهان وأن إلبادر 

ن جصوصططا أنهططا إلإلحمططل مسططؤولية الظلططم 9193ا رسططميا بالدولططة اليلسطططينية علططي حططدود عططام لالعإلططرا
 الإلاريجي الءر وقي علي شلبنا.

وحول الوضي الداجلي لحركة فإلح قال أبو ردينةن  ان اللجنة المركةية أكطد  ضطرورف انإلهطا  انإلجابطا  
 إلمر السابي لحركة فإلح في أسرع وق  .المؤإلمرا  الحركية في كافة األقاليمن لإلحديد موعد انلداد المؤ 

ودعطط  اللجنططة المركةيططةن أبنططا  شططلبنا فططي الططوطن والشططإلا  الططي أوسططي مشططاركة جماويريططة فططي احيططا  
الطططءكر  اللاشطططرف السإلشطططهاد الطططةعيم الشطططهيد ياسطططر عرفطططا ن وفطططا  لطططءكراا وإللبيطططرا عطططن إلمسطططكنا بالمبطططاد  

 عن برنامج اليلاليا  في وق  الحق.والرواب  الإلي اسإلشهد دونهان علي أن يإلم ا عالن 

 94/91/4198، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس: دعوة عباس الرباط باألقصى شكلية وليس لها رصيد 

قالطط  حركططة حمططاسن ان دعططوف رئططيس السططلطة محمططود عبططاس الططي الربططاط فططي المسططجد األقصططين : غططةف
 مي ممارسا  أجهةف أمن الضية. وي دعوف شكلية ليس لها رصيدن وال إلإليق

وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو ةوررن في بيطان لطهن وصطل "المركطة اليلسططيني لإلعطالم"ن نسطجة 
( أن أجهطططةف السطططلطة الإلطططي إلمطططارس الدمطططي ضطططد المإلضطططامنين مطططي 91-98السطططب  ) ]أمطططس  عنطططهن اليطططوم

حمايطططة الدطططدس والمسطططجد  األقصطططي فطططي شطططوارع الضطططيةن وإلسطططإلمر فطططي إلكبيطططل يطططد المداومطططة عوضطططا عطططن
 األقصين ال إللدو دعوإلها شكلية وليس لها أر رصيد.

 94/91/4198، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

 عنوان صراعنا مع االحتالل األقصىالمسجد النخالة: زياد  
أكد نائب األمين اللام لحركة الجهاد ا سالمي ةياد النجالةن أن المسجد األقصي وطو عنطوان : بيرو 
مي المشروع الصهيونين مشددًا علطي ضطرورف أن يكطون إلحريطر الدطدس وفلسططين عنطوان وحطدف  الصراع
 األمة.
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السب : "يجب علينطا أن نإلوحطد جميلطًا مطن  ]أمس  وقال النجالة في إلصريح صحيي من بيرو ن اليوم
أجططل إلحريططر المسططجد األقصططي والدططدسن والبططد مططن اعططادف المسططجد األقصططي الططي وضططله الطبيلططي حيططث 

 ة المسلمين األولين الإلي يجب أن ال نيرط فيها بأر شكل من األشكال".قبل
وأضاا: "ننظر لما يحطدث فطي المنطدطة بشطكل عطامن وكيطا إلدطوم اسطرائيل باسطإلوالل الوضطي ا قليمطي 
في ظل االنشوال الطداجلي للطدول اللربيطة والصطراعا  الإلطي إلجطرر ونطا وونطا "ن منووطًا الطي أن اسطإليراد 

 هيوني باألقصي وفلسطين كان نإليجة وءا االنشوال.دولة الكيان الص
وأوضططح النجالططة أن دولططة االحططإلالل إلإلمططدد وإلصططّلد نيوءوططا فططي فلسطططين والدططدس بلططد اسططإلواللها حالططة 
السططيولة الإلططي إلجططرر فططي المنطدططةن والصططراعا  الإلططي ال إلجططدم اال مشططروعهان مشططددًا علططي ضططرورف أن 

اجططة لكططل وططءا الجهططودن ووططءا الططدما  الإلططي إلططءوب وططدرًا فططي "نرفططي الصططو  عاليططًا لندططول ان فلسطططين بح
 صراعا  المنطدة".

وشدد علي أن فلسطين والمسجد األقصي البوصلة األساسية والمركةيةن الإلي يجب أن يإلجه اليها كطل 
 المسلمين مجإلملين من أجل إلحرير الددس والوطن.

  دولة االحإلالل بهءا الظروا بدون أن ورأ  نائب األمين اللام لحركة الجهاد ا سالمي أنه اءا إلرك
يإلصططد  لهططا المدططاومونن فسططوا إلسططإلمر فططي السططيطرف والهيمنططة علططي مططا إلبدططي مططن فلسطططين والمسططجد 

 األقصين منووًا الي أنه ال يجب أن ال يحول بيننا وبين الدفاع عن المسجد األقصي أر شي .
أمر ضرورر كالإلطلي الطي احإلياجطا   وفي سياق آجر؛ أكد النجالة أن موضوع االنشوال الداجلي وو

عططادف اعمططار غططةفن مسططإلدركًا: "يجططب أن ال يويططب عططن بالنططا ونحططن نريططد اعمططار غططةفن موضططوع  النططاس وا 
 الددس ومسألة السيطرف ومحاولة الهيمنة ا سرائيلية عليها".

نطان ويجطب أن ال وإلابي: "مدينة الددس إلمرل ا سالم كلهن فيجب أن ندافي عنها بأرواحنا وأموالنا وأوالد
 يحول بيننا وبين الدفاع عنها أر شي "ن جاةمًا أن وءا األمر موجود في سلم أولوية المداومة.

وأشار قائال: "لكن ا جرين يحاولون الها نا ببلض الجالفا  الداجليطة وبلطض االوإلمامطا  الإلطي ربمطا 
لمظطاورف واالحإلجطاي حإلطي الصطدام إلؤجر أو إلؤجل اليلاليطا  اليلسططينية المإلنوعطةن بطد ًا مطن المسطيرف وا

المسططلح مططي اللططدو الصططهيوني"ن مناشططدًا الجميططي بططأن يإلركططوا كططل الجالفططا  جانبططًا ويإلوحططدوا جميلططًا مططن 
 أجل إلحرير المسجد األقصي والددس.

 94/91/4198، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
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 حماس: المواقف الدولية المناصرة ثمرة انتصار المقاومة في غزة  

نهططا   -يل السطب قالطط  حركطة حمططاسن اّن المواقطا الدوليططة المإلإلاليطةن والمؤيططدف  قامطة دولططة فلسططينيةن وا 
 االحإلالل ا سرائيلين وي واحدف من رمرا  انإلصار المداومة في غةف.

وقال سامي أبو ةوررن المإلحدث الرسمي باسم الحركطةن فطي إلصطريح نشطر اليطومن ان "المواقطا الدوليطة 
قامططة دولططة فلسطططينية وططي واحططدف مططن رمططرا  انإلصططار المإلإلاليططةن والم ؤيططدف  نهططا  االحططإلالل ا سططرائيلي وا 

" 79المداومة في غةفن جالل الحرب الإلي شنإلها اسطرائيل فطي السطابي مطن يوليو/الماضطين واسطإلمر  لطط"
 يوما".

 وأضاا:" انإلصار المداومة في غةفن أعاد وضي الدضية اليلسطينية علي الطاولة من جديد".
وحسطططب اسطططإلطالع رأر أجطططراا "المركطططة اليلسططططيني للدراسطططا  السياسطططية والمسطططحية" فطططي رام هللا )غيطططر  

من أوطالي الضطية الوربيطة وقططاع غطةفن يطرون أن "حمطاس"  %31حكومي(ن في  أيلول الماضين فإّن 
 انإلصر  في اللدوان ا سرائيلي األجير.

 91/91/4198، السبيل، عّمان
 
 اعتداء السلطة على مسيرات األقصى حماس تطالب بالتحقيق في 

طالب الناطق باسم حركة حماس في مدينة رام هللا سائد أبو البها ن رئيس وةرا  حكومة الإلوافق رامي 
الحمد هللان بإلشكيل لجان إلحديق فورية بشأن قمي أجهةف أمن السلطة لمسيرا  نصرف المسجد األقصطي 

 ا  الضية الوربية.الإلي انطلد  الجملة الماضية في عدد من محافظ
وقططال أبططو البهططا  فططي إلصططريح صططحيي وصططل  "فلسطططين" نسططجة عنططهن اليططوم: "ان حركططة حمططاس إلنظططر 
الططي قيططام األجهططةف األمنيططة بدمططي المسططيرا  )الجملططة( رغططم أجططء الإلططراجيل الالةمططة لهططان بأنططه إللططٍد كبيططر 

 وجطير علي الحريا  وعلي الحرا  المناصر للدضايا المركةية والوطنية".
وأضاا أبو البها  الءر اعإلدلإله األجهطةف األمنيطة بطرام هللان أمطس3 وأفرجط  عنطه الحدًطان "أن ا جطرا ا  
الإلططي مارسططإلها السططلطة إلصططب فططي اطططار اسططكا  أر صططو  يمكططن أن يدططا فططي وجططه إلهويططد المسططجد 

لهادفططة األقصطين مططا يلنطي أن ونططا  أطرافًطا فلسطططينية ال إلريطد ألحططد أن يدطا أمططام سياسطا  االحططإلالل ا
 للسيطرف علي الددس".

 94/91/4198، فلسطين أون الين
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 حماس تحمل األونروا مسؤولية غرق مخيم" نهر البارد" 

حمل  حركة حماسن وكالة غوث وإلشويل الالجئين اليلسطينيين )أونطروا(ن مسطؤولية غطرق مجطيم نهطر 
ميططاا األمطططار الططي منططاةلهم  البططارد لالجئططين اليلسطططينيين شططمال لبنططانن وإليططاقم ملانططاإلهم نإليجططة إلسططرب

 وغرق مسإللةماإلهم المليشية.
وأكطططد  "حمطططاس" فطططي بيطططان صطططحيين أن ا ومطططال المإللمطططد مطططن األونطططروان كبطططد المطططواطنين والمحطططال  
الإلجاريططة جسططائر ماديططة كبيططرفن مشططيرف الططي أن طواقمهططا بالإللططاون مططي األوططالي يدومططون بيططإلح الطرقططا  

 المولدة بالجرافا  وا ليا .
  األونروا والجها  الملنية بضرورف الوقوا عند مسئولياإلهمن واللمطل علطي اعطادف اعمطار مجطيم وطالب

 نهر البارد بأسرع وق .
 94/91/4198، فلسطين أون الين

 
 األحرار: المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير األسرىحركة  

فلسططططينن واألسطططر  جطططدد  حركطططة األحطططرار اليلسططططينيةن إلمسطططكها بجيطططار المداومطططة فطططي سطططبيل إلحريطططر 
الدابلين فطي سطجون االحطإلالل ا سطرائيلين مؤكطدف أن قضطية األسطر  مطن الدضطايا المركةيطة واألساسطية 

 علي سلم األولويا  لشلبنا ومداومإله.
وطالب  األحرار فطي بيطان صطحيين اليطومن الطدول اللربيطة وا سطالمية بطالوقوا عنطد مسطئولياإلهم نصطرًف 

 حديق مطالبهم المليشية والصحية وصواًل لإلفراي عنهم.لدضية األسر ن واللمل علي إل
ودعطط  أبنططا  شططلبنا فططي الضططية الوربيططة الططي إليليططل المواجهططة مططي االحططإلالل فططي أرجططا  الضططية الوربيططة 

 والددس المحإللةن واللمل علي حماية األقصي من االقإلحاما  ا سرائيلية اليومية.
 94/91/4198، فلسطين أون الين

 
 السراب... ما إن نراها قريبة حتى نجدها ابتعدت أكثرالمصالحة مثل  

إليطططا ل كريطططر مطططن اليلسططططينيين باالجإلمطططاع الطططءر عددإلطططه الحكومطططة اليلسططططينية : محمطططد يطططونس –رام هللا 
بكامطل أعضطائها فطي غطةف األسطبوع الماضطين واعإلبططروا بدايطة لنهايطة فلليطة لالندسطام الطءر دام أكرطر مططن 

وةرا  فططي اليططوم الإلططالي حإلططي اشططإللل  الحططرب ا عالميططة مجططددًا بططين سططبي سططنوا ن لكططن مططا ان عططاد الطط
 الحركإلين المإلصارعإلين علي السلطة )فإلح وحماس(.
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ويططر  كريططر مططن المططراقبين أن شططهر اللسططل السططريي المإلمرططل فططي عدططد اجإلمططاع للحكومططة فططي غططةف إلططالا 
اعيل ونيةن لطم يكطن سطو  إلناول أعضائها طلام الودا  علي مائدف نائب رئيس الحركة في الدطاع اسم

رسالة موجهة الي مؤإلمر المانحين الءر عدد في اليوم الإلالي في الداورفن وودا الي طمأنة المانحين 
بطأن الحكومطة إلإلطولي فلليطًا ادارف الدططاع لإلشطجيلهم علطي إلدطديم إلبرعطا  سطجية  عطادف اعمطار مطا دمرإلططه 

ا  إلمويل اعادف اعمار غةف ألسباب عديدفن لم الحرب األجيرف علي الدطاع. لكن المانحين المإلرددين اة 
 يددموا الكرير من المال  عادف ا عمار.

بليطون دوالرن لكطن  734وإلبين أرقام وةارف المال اليلسطينيةن أن المطانحين إلبرعطوا جطالل المطؤإلمر بمبلطغ 
ث المدبلطة. الجة  األكبر من وءا المبلغ وو إللهطدا  سطابدة مددمطه لطدعم مواةنطة السطلطة للسطنوا  الطرال

بليون دوالر فدط أقر لإلمويل اعطادف ا عمطار الإلطي إلصطل إلكليإلطه الطي  131وإلظهر أرقام الوةارف أن مبلغ 
 باليين دوالر. 4نحو 

وقطال أعضطا  فطي الحكومطة انهطم غيطر واردطين مططن الحصطول علطي المبلطغ الطءر جطر  الإللهطد بطه  عططادف 
لة قطر. وير  المسؤولون اليلسطينيون أن قطر ا عمار ألن نحو نصيه )بليون دوالر( إللهد  به دو 

 قدم  وءا المبلغ الكبير بهدا مناكية دول جليجية أجر .
وما أن انإلهي مؤإلمر اعادف ا عمار حإلي عاد الجالا والإلوإلر الي اللالقة بين الجانبينن الءين اجإلليا 

را علططي الملططابر. فييمططا حإلططي علططي الإلياصططيل الينيططة  عططادف ا عمططارن مرططل الطططواقم الينيططة الإلططي سإلشطط
علططي أن إلمرططل « حمططاس»علططي احالططة الملططابر علططي سططلطة الملططابر فططي السططلطةن إلصططر « فططإلح»إلصططر 

 الوةارا  المجإللية اللاملة في غةف في وءا الطواقم.
وقطططال مسطططؤولون فطططي الحطططركإلين ان الجطططالا بينهمطططا يطططدور علطططي المليطططا  الكبيطططرفن السياسطططية واألمنيططططة 

باإليطاق علطي برنطامج سياسطي مشطإلر ن وعلطي ادارف حكوميطة واحطدف للمؤسسطة « إلحف»وا دارية. وإلطالب 
ببرنطططامج يمرططل جطوطهطططا الحمططرن وبطططإدارف محليطططة « حمطططاس»األمنيططة وللطططدوائر الحكوميططةن فيمطططا إلطالططب 
 للمؤسسإلين األمنية والمدنية في الدطاع.

إلب المطوظيين والجطدما  إلريد من ورا  المصالحة إلحميلها مسؤولية روا« حماس»إلر  أن « فإلح»لكن 
في غةف مطن دون مطنح حكومإلهطا سطلطة فلليطة علطي الدططاعن مطا يجللهطا إلصطر علطي المطالبطة بالسطلطة 

 كاملة في الدطاع قبل إلولي المسؤوليا .
وأطلق مسؤولون في الحركإلين في األيام الدليلة الماضطية إلصطريحا  حطادف بلضطهم إلجطاا بلطضن فمطن 

« سطلطة واحطدف وقانونطًا واحطدًا وسطالحًا واحطداً »)ابطو مطاةن( أنطه يريطد جانبه أعلن الرئيس محمود عبطاس 
 «.لن إلكون ونا  مصالحة أو وحدف»في غةف. وقال انه من دون ءل  
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اءا قبلطط  حمططاس سططإلكون ونططا  »وأضططاا فططي مدابلططة صططحافية مططي احططد  محطططا  الإلليططةف المصططرية: 
ءا رفضط  لطن إلكطون ونطا  وحطدف لطم يحطدثن وعنطدما يحطدث سطإلكون حإلطي ا ن »وأضطاا: «. وحدفن وا 

ونا  رغبة حديدية للوحطدفن ولطو بديط  الشطرطة والسطال  )إلحط  سطيطرف حمطاس( لطن إلكطون ونطا  وحطدف 
 «.وطنية

سططامي أبططو ةوططرر الططي الططرد علططي إلصططريحا  الططرئيسن قططائاًل فططي بيططان « حمططاس»وسططارع النططاطق باسططم 
غيطر ملنطي بطأر مصطالحة حديديطة مطي إلصريحا  عباس المإلكررف عطن ادانإلطه المداومطةن وأنطه »رسمي: 

موقططططا عبططططاس الططططرافض للمداومططططة وططططو موقططططا شجصططططي »ن مضططططييًا: «حمططططاسن إللكططططس سططططو  النيططططا 
 «.وملةول

انططه مططا ةال « فططإلح»الإلططي إلدططول حركططة « حمططاس»وأطلططق فإلحططي حمططادن وةيططر الداجليططة السططابق لحكومططة 
رئطيس السطلطة يلطيش »ئاًل ان الدائد اليللي ألجهةف األمن في الدطاعن إلصريحا  أشطد ضطد عبطاسن قطا

حالة افإلراق مي الشلب اليلسطيني... وإلهجمه علي انجاةا  المصالحة والمداومة ال يلبطر عطن شطلب 
 «.منإلصر

ن اء أعلططن النائططب عططن الحركططة مشططير «حمططاس»وإلوالطط  الإلصططريحا  الهجوميططة علططي عبططاس مططن قططادف 
يجللططه يإلحططدث »لحططرب األجيططرفن المسططؤولية عططن ا« حمططاس»المصططررن أن موقططا الططرئيس الططءر حّمططل 

 «.مرل قادف االحإلالل
أبو ماةن يإلالعب بمشاعر أول الدطاع في مطا »ن فدال: «حماس»أما النائب عاطا عدوان من كإللة 

وأضطاا: «. يإلللق بالرواإلب أكرر مّما ييلل ا سرائيليون أنيسهم عندما يهّددون بشطن حطرب علطي غطةف
لسططنا قطيلططًا يسططوقنا فططي أر اإلجططاا أرادن فططنحن شططلب مططن فلسطططين ليسطط  عةبططة جاصططة ألبططو مططاةنن و »

 «.األحرارن وليجد أبو ماةن شلبًا آجر من اللبيد

 91/91/4198الشرق األوسط، لندن، 
 
ويـدعو إلـى حــرب " داعـش"أبـو مـازن: ال سـامي ويتمـاهى مــع  علــىعنيفـا  ليبرمـان يشـن هجومـا   

 دينية
ن وجوما عنييا علي الرئيس اليلسطيني محمود عباس شن وةير الجارجية ا سرائيلين أفيودور ليبرمان

 واإلهمه بانه "ال سامي" ومإلماوي مي داعش يللن حربا دينية.
جا  وجوم ليبرمان علي أرر إلصريحا  أبو ماةن الإلي دعا فيها الي مني المسإلوطنين من اقإلحام 

 المسجد األقصي.
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حديدي المإلنكر للمحرقة ويإلحدث إلصريحا  أبو ماةن إلكشا مرف أجر  وجهه ال"وقال ليبرمان ان 
 ."عن دولة فلسطينية جالية من اليهود

وأضاا قائال: "رئيس السلطة اليلسطينية كان وال ةال الساميا وا ن يرفي منسوب الإلحريض ضد 
 اسرائيل واليهود ويدعو الي حرب دينية".

المإلطرفةن كالدولة وإلابي: "وبءل ن يضيا ليبرمانن ينضم أبو ماةن لجبهة الإلنظيما  ا سالمية 
 ا سالمية)داعش( وجبهة النصرفن الإلي إلللن الحرب الدينية".

 94/91/4198، 84عرب 
 
 : سواحل غزة "نفق كبير" يهدد أمننااإلسرائيلية البحريةفي سالح ضابط  

نيي ضابط كبير في سال  البحرية الصهيوني امكانية موافدة جيشه علي إلوسيي : الددس المحإللة
البحرية قبالة سواحل قطاع غةف والإلي وصيها بأنها "نيق كبير يهّدد أمن اسرائيل مساحة الصيد 

 وقوإلها"ن علي حد وصيه.
(ن عن الضابط قوله 91-98وندل  اءاعة جيش االحإلالل علي موقلها ا لكإلرونين اليوم السب  )

والسين الإلجارية  "ان ةيادف مساحة الصيد إلهّدد منصا  الواة البحرية كما إلهدد مينا  مدينة عسدالن
 الإلي إلرسو فيها"ن كما قال.

ووصا الضابط الصهيونين سواحل غةف بأنها "نيق كبير"ن مضييًا "بلد إلدمير األنياق بين غةف وشبه 
جةيرف سينا  اةداد  المحاوال  لإلهريب وسائل قإلالية وعناصر اروابية إلدرب  في الجاري عبر 

 البحر"ن حسب ادعائه.
دين اليلسطينيين يشاركون في أعمال "اروابية"ن وأن مجموعا  مسلحة في غةف وةعم أن غالبية الصيا

إللمل إلح  وءا الوطا ن محءرًا من إلصاعد محاوال  إلهريب السال  من مصر الي غةف عن طريق 
وكان ضابط صهيوني يلمل في "سال  البحرية" قد أفاد بإلةايد االعإلدا ا  من قبل الصيادين  البحر.

لةوارق الحربية "ا سرائيلية" في عرض بحر غةفن موضحًا أن الحديث يدور حول اليلسطينيين علي ا
 حوادث الدا  حجارف. حسب ةعمه.

 94/91/4198، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 العسكرية اإلسرائيلية فشلت بإخضاع غزة القدراتجنرال إسرائيلي:  

ق لرئيس حكومة االحإلالل بنيامين أقر الجنرال يلكوا عامي درورن مسإلشار األمن الدومي الساب
نإلنياوون بيشل االحإلالل في إلحديق إلددم يءكر في اللدوان ا سرائيلي األجير علي قطاع غةفن رغم 

 اسإلرمارا كل قدراإله اللسكرية.
وقال درور في مدال نشرإله صحيية "يسرائيل ويوم"ن اليوم: "بالرغم من أن الإلنظيما  اليلسطينية 

رية محدودفن اال أن )اسرائيل( فشل  في إلحديق إلددم يءكر في الحملة البرية إللإلبر ءا  قدرا  عسك
 علي الدطاعن رغم اسإلرماروا كل قدراإلها اللسكرية".

الءر يلإلبر رابي أكبر سال  جو -وأضاا: "ان )اسرائيل( وظي  إلدريبًا كل قدرا  سالحها الجورن 
بكل ألوية الصيوف والوحدا  المجإلارف  ن عالوف علي أن الجيش اسإللان-في اللالم في مواجهة غةف

واليرق اللسكرية الدإلالية في المواجهة الإلي إللإلبر أحد أطول المواجها  اللسكرية الإلي شهدإلها 
 )اسرائيل( جالل إلاريجها".

وأكد عامي درور أن جيش االحإلالل وعلي الرغم من إلوظييه كل الددرا  الدإلالية في الحرب ضد 
ي اجإلراق جطوط الدفاع للمداومة الإلي حيد  عمليًا إلأرير كل من سال  قطاع غةفن اال أنه فشل ف
 الجو وسال  المدرعا .

وأوضح أن ما يياقم الحري الءر إلشلر به )اسرائيل( حديدة أن غةف جاض  الحرب في ظل عةلة 
قليمية كبيرف وقاسيةن مما قلل من قدرإلها من الحصول علي دعم سياسي وعسكرر جالل  دولية وا 

 نن مسإلدركًا أن وءا الحديدة لم إلؤرر علي إلصميم المداومة في مواصلة الدإلال حإلي آجر لحظة.اللدوا
 94/91/4198، فلسطين أون الين

 
 خالل االنتفاضة الثانية تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عمليات التفجيرية" المركز محكمة ال" 

ة المركةية في الددس قرارا يحمل ألول مرف في اسرائيلن أصدر  المحكم: نظير مجلي - إلل أبيب
 1111السلطة اليلسطينية مسؤولية اللمليا  الإلي قإلل فيها اسرائيليون جالل االنإلياضة الرانية عام 

فصاعدا. ووو ما من شأنه أن ييإلح الباب أمام سلسلة دعاو  يجول لضحايا اللمليا  الإليجيرية 
يرفلووا ويطالبوا فيها السلطة اليلسطينية بدفي  وعمليا  اطالق النارن الإلي وقل  في إلل  اليإلرفن أن

 إللويضا .
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قضية جاوةف لرفي دعاو  فيها الي الدضا ن في أعداب  93أن ونا  « الشرق األوسط»وقد علم  
الدرار المبدئي في المحكمة الءر يدين السلطة اليلسطينية. ومي أن بنود االإلهام إلشير الي أن 

ن إلكون كبيرفن اال أن إلراكم الدعاو  قد يوصل الوراما  الي الإللويضا  الإلي سإلدروا المحكمة ل
 مبالغ كبيرف جدا.

ن بادر  «(طريق اللدالة»)إللني باللبرية « شورا  دين»وكان  منظمة يمينية مإلطرفة إللرا باسم 
الي اطالق وءا الدعاو ن في اطار سليها لإلكبيد السلطة اليلسطينية جسائر مالية باوظة. وحسب 

 سانا درشان اليإلنر مؤسسة المنظمةن فإنها سإلطالب بمئا  ماليين الدوالرا  كإللويضا . المحامية نإل
 91/91/4198، الشرق األوسط، لندن

 
 التصدي لألنفاق في حرب غزة: ارتجالي تعوزه الخطط والجاهزية: "هآرتس" 

ن الصلب فجوا  كبيرف في الإلأويلن في الإلدريب وفي اللإلاد جلل  م: عاموس ورئيل وغيلي كوورين
 –في الحرب الإلي كان  في الصيا في قطاع غةف  األساسيةعلي الجيش ا سرائيلي الديام بمهمإله 

إلدمير األنياق الهجومية الإلي حيرإلها حماس من الدطاع الي اسرائيل. وءا ما يإلبين من إلحديق أجرإله 
كم في 1حو "وآرإلس". في ةمن الدإلال ضد حماس اسإلولي الجيش ا سرائيلي علي منطدة بلرض ن

نيدا وجوميا  71أطراا األراضي المبنية اليلسطينيةن من شمال الدطاع وحإلي جنوبهن كي يدمر 
أشار  الي موقلها اءرع االسإلجبارا . ولكن وءا اليجوا ن الي جانب جطط عملياإلية جةئية إلم 

يإلجاوة الإلوقلا  فدطن أد  الي إلمديد اللملية البرية الي ما  األجيرفإللديلها واسإلكمالها في اللحظة 
 لد  جهاة األمن. األصلية

اللملية ضد األنياقن علي جليية  اقرارمن حديدة أن الكابني  إلردد طويال في  أيضاونبل  الإلأجيرا  
الإلحيظا  في جهاة األمن نيسه. وللميارقةن فبالءا  الهجوم المبكر علي فووا  األنياق من الجو 

شوش اللرور علي مسارا   ألنهدجل  وءا الي الدطاع  أنما  األرضجلل صلبا عمل الدوا  علي 
األنياق. واءا لم يكن وءا بكاان فدد كان  إلندل الدوا  البرية الوسائل المناسبة لإليجير األنياق بلد 

 أن إلم اللرور عليها.
الإلحديق  أماالجوانب المجإللية المإلللدة بدضية األنياق نشر  ونا في ظل الحرب وفور انإلهائها. 

: وةرا  اقراروامن المشاركين المركةيين في اللملية وفي  11فيسإلند الي محادرا  مي نحو  الحالي
في الكابني ن ضابط كبار في الجيش ا سرائيلين رجال اسإلجبارا  وكءا ضباط وجنود شاركوا في 

في  إلدمير األنياق. وعندما إلبين حجم إلهديد األنياقن إلركة النداش الجماويرر في الصلوبة المإلواصلة
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حل إلكنولوجي لللرور عليها وفي مسألة ما الءر عرفإله االسإلجبارا . والصورف المإلبلورف االن  ايجاد
ال يةال  لألنياقأوسي بكريرن ووي إلكشا فجوا  في سلسلة من المجاال . فاالسإللداد والملالجة 

 ييإلرض ان إليحل بجءرية من جانب لجنة الجارجية واألمن في الكنيس .
 

 تراتيجيالمشروع االس
اسرائيل كان في  أراضيالءر أجراا اليلسطينيون في الدطاع لنيق وجومي داجل  األولاالسإلجدام 

. بين حملة "الرصال المصبوب" في 1119اللملية الإلي اجإلطا فيها جللاد شاليطن في حةيران 
سرع  المنظمة حير  1191وحملة "عامود السحاب" في إلشرين الراني  1111كانون الراني 

 األوليالدطاعن ولكن وءا إلركة  في المرحلة  أرجا في  أرضيةومة األنياق والجنادق الإلح  منظ
من "عامود السحاب" انيجر نيق ميجخ قرب قوف من  أيامالدفاعية. وقبل بضلة  األغراضعلي 

الجيش ا سرائيلي كان  إللمل في مهمة إلمشيطا  غربي الجدار الياصل في وسط الدطاع. فدد 
محصنة في الهوا  من شدف االنيجارن ولكن جنود المركبة كانوا نةلوا منها قبل بضي طار  مركبة 

 في الحادرة. اصابا دقائق من ءل  ولهءا فلم إلدي 
في نيس الوق ن شدد  حماس الوإليرف في جطإلها الإلنييءية. فدد عاد محمد ضيا الي رئاسة الءراع 

لي جانب إللةية منظومة اللسكرر للمنظمة بلد إلصيية اسرائيل احمد الجلبرر ف ي بداية الحملة. وا 
الصواريخن قرر ضيا بءل جهد جال في إلطوير األنياق الهجوميةن الإلي رأ  فيها مشروعا 

نيدا وجوميان بكلية شاملة بمددار مئا  ماليين  71حير اكرر من  1194اسإلراإليجيا. وحإلي صيا 
 71ا  "الشابا " في اللرور ملا علي الدوالرا . ونجح  شلبة االسإلجبارا  "امان" وجهاة المجابر 

 األراضينيدان ولكن كان بينهما جدال حول مسألة كم من األنياق حير  حإلي االن الي إلح  
 (.ا جماليا سرائيلية )وإلراوح  الإلدديرا  بين رلث ونصا اللدد 

ا  انياق في السنة والنصا اللإلين سبدإلا حملة "الجرا الصامد" اكإلشا الجيش ا سرائيلي رالث فإلح
ا سرائيلية. وفي إلشرين الراني من اللام الماضين  األراضيفي الجانب الشرقي من الجدارن داجل 

ن إلم إليليل عبوف أحداوااليلسطينية لإلدمير  األراضيعندما كان  قوف عسكرية إلجإلاة الجدار الي داجل 
 سإلة ضباط وجنود. فأصيبناسية ضدوا كان  ةرع  في نيق 

مل علي اللرور علي األنياق قال لط "وآرإلس" ان كشا األنياق الرالرة "اعطانا ضابط وندسة كان يل
المداييس الصحيحة. فيي الماضي عرفنا انياق إلهريب وإليجير ضيدة كان ينبوي الإلددم فيها في سير 

شيئا آجر إلماما:  أمامنامنحٍن. اما األنياق الإلي عررنا عليها في السنة الماضي فدد أوضح  لنا بأن 
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وإلم إلكريا  األرضكان  وءا انياق واسلة مي شبكا  اإلصال داجليةن حير  عميدا إلح   فدد
. كان يمكن السير فيها وقوفا دون صلوبة. وءا وي المرحلة الإلي ا سمن بطاناإلها بطبدا  من 

فهمنا فيها بانه لم يلد الحديث يدور عن إلهديد إلكإليكي موضلي علي قوا  الجيش ا سرائيلي علي 
ناظري  عملية جطط لها للمق نحو  أمامارن بل جة  من شي  أوسي وأجطر. فجأف إلر  طول الجد

. ان  إلدجل النيق وإليهم بانه لم يسإلهدا فدط اجإلطاا جندر علي أراضينامإلر أو اكرر داجل  711
مدربة من الجدار بل يمكنه أن يندل قوا  لللدو بحجم كبير في غضون وق  قصير الي ما ورا  

 م من ونا ".جطوطنا والهجو 
ووءا باليلل كان اليهم الءر إلبلور في ءا  الوق : ان محمد ضيا يجطط لجطوف كبيرف في يوم 

 أوليكضربة  أوداا. فاألنياق الهجومية يمكنها أن إلسإلجدم من حماس لهجوم منسق ضد عدف األمر
  الجيش في ما ورا  جطوط قوا مياجئكبديلن لهجوم  أوفي جولة الدإلال مي الجيش ا سرائيلن 

ا سرائيلين بلد أن إلكون وءا قد واجم  في الدطاع. وفي نيس الوق  إلركة الجهد االسإلجبارر 
 واللمليا  علي فهم مشروع األنياق.

شلبة االسإلجبارا  "امان" إلدريرا شهريا لرئيس الوةرا  بنيامين  أصدر وما بلد  1197في بداية 
ا  أءرع األمن إلضمن اسإللراضا لكل األنياق نإلنياوون لوةير الدفاع موشيه بوغي يللون ولرؤس

الهجومية الملروفة والمسار الملروا لكل واحد منها. وجصص  لديادف المنطدة الجنوبية في إلل  
لورض ملالجة األنياق. "لدد  –وسائلن منظوما  لجمي المللوما  وقوا   –اليإلرف مددرا  عديدف 

افللوا ما إلسإلطيلون علي أن إلجإلاةوا وءا الحدث فدط . قالوا لنا: "األمرإللرضنا للضوط لملالجة وءا 
 أولويا في سلم  األولبسالم""ن وكءا يرور ضابط جدم في فرقة غةف. "لدد اصبح وءا الهدا 

 اليرقة".
ولكن الجطوف ضد األنياق لم إلجري بددر كبير عن مجاال  قيادف المنطدة الجنوبية أو االسإلجبارا . 

للرور علي األنياق والإلي درسإلها مديرية إلطوير الوسائل الدإلالية في وةارف فسلسلة الحلول الإلكنولوجية ل
الدفاع )"ميا "(ن لم إلنإلج ردا يسمح باللرور المنهاجي علي فإلحا  األنياق في الجانب ا سرائيلي. 

ن فدد رفض  ملالجة وجومية مانلة من األركاناما السياسة الإلي أملإلها الديادف السياسية وويئة 
 سرائيلي في الجانب اليلسطيني من الجدار. فلم إلدصا اسرائيل من الجو مسارا  األنياق الجيش ا

بدوا  برية كي إلضربها جشية ان إلؤدر جطوف  أيضاالدطاع ولم إلبلث  أراضيالإلي شجصإلها في 
 مسبدة من جانبها الي اشإللال مواجهة عسكرية مي حماس.
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 مشاكل في التدريبات
الجنوبيةن في فرقة غةف وفي شلبة االسإلجبارا  لم يإلرجم الي جطواإله عملية ما فهم في قيادف المنطدة 

بدأوا يإلحدرون عن الدإلال الإلح  ارضي  األركانالجيش ا سرائيلي. فيي ويئة  أجةا كافية في باقي 
قصيرف  بإقامة أنياقفي الجنادق واألنياقن في أعداب حرب لبنان الرانية. اما عمليا فدد اكإليي الجيش 

يا في رالث منشآ  إلدريب قياديةن في الشمالن في الوسط وفي الجنوب. ةيارف لواحدف منها قبل نسب
نحو سنة لم إلإلر  انطباعا عميدا: فدد بدا وءا مرل قناف قإلالية عاديةن موطاف بسدان وليس مجال 

 قإلال مركب.
قصيرف لم يكن  ملظم كإلائب المشاف النظامية والوحدا  الجاصة اجإلبر  األنياق فدط في إلدريبا 

فيها إلدريبا ار مضمون حديدي. "نةلنا بحبل الي داجل فإلحة نطاق يشبه محمية طبيليةن ملدل لحةب 
هللا في أرض ميإلوحة. بهءا إللجص  ملرفإلنا للدإلال الإلح  ارضي"ن رو  جنود في كإليبة الدورية في 

 لوا  المشاف.
هندسة الدإلاليةن الإلي اعإلمد عليها حإلي في كإلائب ال –وكان  االسإللدادا  في وحدا  االحإلياط 

من سطحية حإلي غير موجودف. فضباط وجنود في االحإلياط  –الجيش بددر كبير في الحرب في غةف 
في السنإلينن كان  إلإلطابق  أومن كإلائب الهندسة قالوا ان الإلدريبا  الإلي اجإلاةووان واحد في السنة 

ن وال حإلي في كإلائب أنياق. لم يإلحدروا عن الإلدليدية للسال ن مرل اقإلحام حدول الوام واألدوار
محإلملة في اطار حملة الحإلالل الدطاع. وعندما أبد   ألعمالاالحإلياط الإلي جصص  مسبدا 

الجنود مالحظة لدادإلهم بان مضامين الإلدريب غير ءا  صلة بالإلحديا  اللملياإلية الإلي قد يديون 
 ن اجابووم بان المشكلة ملروفة.أمامها

الءر بحكم انإلمائه الي قيادف المنطدة الجنوبية احإلل منء البداية مكانا مركةيا في  لوا  جيلاإلين
االسإللدادا  للدإلال في غةفن عني قبل اندالع الحرب بإلطوير نظرية قإلالية للمجال الإلح  ارضي 
بأمر من قائد المنطدة الجنوبية. في منإلصا إلموة كان ييإلرض باللوا  ان يدود اسإلكماال  قيادية 

 االسإلكماال  كون الحرب قد بدأ . ألوي . وقد أجر دا  لوح
 

 الكابنيت ليس في الصورة
. األعالملدد ولد اكإلشاا األنياق الهجومية اللام الماضي الكرير من فرل الإلصوير في وسائل 

وةير الدفاع وكبار رجاال  الجيش إلجولوا فيها والإلدط  لهم الصور في فإلحاإلها. قائد المنطدة 
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الي جانب نيق ووصا األنياق بانها الإلهديد  1امي إلرجمانن اجرر لدا  مله في الدناف الجنوبين س
 المركةر الءر سيإللين علي الديادف الإلصدر له.

في محيل واحد لم يجِر في إلل  اليإلرف نداش جدر لإلهديد األنياق ووءا وو الكابني  السياسي األمني. 
 أعضا بلمق المشكلة. نصا  األطالقم علي ن وفدا لشهادإلهم لم يكونوا علي علأعضائهملظم 

وملظم وقإلهم قضوا في المداوال  علي جطر  1197الكابني  لم يإلسلموا مهامهم اال بلد انإلجابا  
وعلي الإلطورا  في الحدود السورية واللبنانية. اما مشكلة األنياق من غةف فدد  ا يرانيالنوور 

إلدييم الوضي"ن قال عضو الكابني ن الوةير نيإلالي في  93"فدط كبند رقم  األحوالظهر ن في افضل 
 بيني  قبل نحو شهر.

الكابني  علي  أعضا أما الإلدرير االسإلجبارر الشهرر الءر إللداا نإلنياوو ويللونن فلم يلرا به 
. صحيح ان رئيس الوةرا  عين مسإلشار األمن الدومي في إلل  اليإلرفن اللوا  احإلياط يلدوب األطالق

فريدا لدراسة مشكلة األنياقن ولكن عميدرور نيسه اعإلرا في بداية الشهر في  عميدرور ليإلرأس
مدابلة مي صو  الجيش بانه يوجد فارق بين الملرفة بوجود األنياق وبين اسإليلاب كامل جطورف 

 الإلهديد.
لم إلكن لدينا مللوما  كافيةن قال عميدرورن وشبه الإلهديد بالمياجأف الإلي احدرإلها صواريخ ساغر 

مصرية علي دبابا  الجيش ا سرائيلي في حرب يوم الويران. وفي شلبة االسإلجبارا  "امان" ال
يلإلرفون ايضا في نظرف الي الورا  بانه يبدو انه كان  حاجة الي الإلأكيد في االسإللراضا  أمام 

وةير الكابني  لمسألة األنياقن وان كان  المللوما  االسإلجبارية الميصلة مإلوفرف لرئيس الوةرا  و 
 الدفاع.

للملية كبيرف بواسطة نيق  امكانيةفما بلدن اإلضح بالإلدريج بان حماس إللد  1194منء شهر نيسان 
 أجطاراالشابا   –المجابرا   وأصدر في منطدة كرم سالمن في الجانب الجنوبي من الدطاع. 

سر ك أحداثبموجبه من شأن حماس أن إلحاول اجإلطاا جنود ومدنيين بواسطة النيقن بهدا 
ن قيادف المنطدة الجنوبية واءرع األركانالمصرر علي الدطاع. ويئة  –للحصار ا سرائيلي 

آلية وندسيةن  71االسإلجبارا  بءل  جهودا حريرة لللرور علي النيق. وحشد  فرقة غةف أكرر من 
ا سرائيلية ونصب   األراضيعدد اسإلرنائي في حجمهن في محاولة الكإلشاا فإلحة الجروي في 

ا ودفها إلأجير الوصول من الحدول الإلي بجانب الجدار الي كيبوإلس كرم سالم. وعندما لم إلجد سدود
 71وجومية. فدد الدي سال  الجو نحو  أعمالللجيش  أقر الإليإليشا  في الجانب ا سرائيلي نيلان 

ل دام دقيدة في الجانب اليلسطيني من الجدارن بهدا قطي مسار النيق. ورغم ءل  نة  –قءيية جي 
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إلموة سبلة مداإللين من الدوف الجاصة )"النجبة"( من حماس الي النيق وقإللوا في سدوط وقي  9في 
نحو اندالع الحرب  األجيرفالدصا. وكان  الحادرة في كرم سالم وي الدفلة  أعمالكنإليجة واحد من 

ة من بين اسرائيل وحماس. ورد  المنظمة اليلسطينية علي قإلل رجالها في النيق بصليا  رديل
إلموة حملة  8و  3في االإلساع. وقرر  حكومة اسرائيل في الليلة بين  أودافها أجء الصواريخ 

 "الجرا الصامد" في الدطاع. وكءا بدأ الدإلال الءر دام جمسين يوما.
 71" في الضية الوربية. في األجوفبدأ الإلصليد في الدطاع بالإلواةر مي انإلها  حملة "عودوا ايها 

يش ا سرائيلي علي جرث اليإليان جيل عاد شاعرن نيإلالي فرنكل وايال يير ن الءين حةيران عرر الج
ونصا من ءل  في غوش عصيون. وحسب إلصريحا  الوةير بيني   أسبوعينكانوا اجإلطيوا قبل 

مرف الحاجة اللاجلة لملالجة إلهديد  ألولقبل نحو شهرن فان بيني  وو الءر طر   ا عالملوسائل 
 أبنا بيني  علي شبكة اإلصاال  مإليرعة مي قادف ألوية في الجيش ا سرائيلين من  األنياق. واعإلمد

جيله ممن كان يلرفهم من جدمإله النظامية كمداإلل وضابط في الوحدا  الجاصة. ومنهم إللرا علي 
 جطورف الإلهديد وسمي عن حشد الجهد لللرور علي النيق في كرم سالم.

نن في لدا  رنائي مي نإلنياوون وفور ءل  في جلسة حةيرا 71مرف في  ألولرفي طلب بيني  
الكابني . عملية وجومية ضد األنياقن قالن سإلكون ردا مناسبا علي قإلل اليإليانن وفي نيس اليرصة 

الإلالية اجإلمي الكابني   األيامإلهديدا حديديا علي بلدا  غالا غةف. وفي  األعمالسإلةيل عن جدول 
الإلوإلر في الضية وبين عرب اسرائيل واسإلمرار الإلمشيطا   في جلسا  يومية وضي فيها في صورف

 بحرا عن النيق في كرم سالم.
. اما يللونن ومله كبار لألنياقبيني ن حسب وءا الروايةن عاد وطر  مطلب الملالجة الشاملة 

برا ن فردوا بإلحيظ. بداية قالوا ان اسإللدادا  حماس في كرم سالم إلدل علي مسؤولي الجيش والمجا
اسإللدادوا لط "عملية را" ال يوجد يدين مإلي سإلسإلجدم. وبلد ءل  اعإلددوا أنه إلكيي سياسة احإلوا  
إلهديدا  وإلحءيرا ن مرل نرر اضا ا  في الجانب اليلسطيني من كرم سالم من قبل سال  الجو من 

س بان اسرائيل اكإلشي  جططها. والحدا وافدوا علي إلشديد الجطوا  نحو وجوم أجل البث لحما
دام. ولكن النهج اللام كان يإلبني سياسة الإلشويشن وليس االحباط: كان   –بواسطة قنابل جي 

إلكيين برأر قادف جهاة األمنن اعمال دفاعية مليدة لمني اللملية. ولم يكن ما يبرر عملية وجومية 
 واسلة.

بحث كان بيني  يحير ويحيرن مرل "كاإلو الشيخ" ولكنه وجد نيسه في االقلية. شريكه في في كل 
الجنا  الصدرر في الكابني ن وةير الجارجية افيودور ليبرمان إلبني احإلالل الدطاع او قسم منه واوإلم 
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ل غةف: بددر اقل بمشكلة األنياق. اما باقي الوةرا  فكانوا منصإلين لإلجوفا  الجيش من الورق في وح
 ما ان إلدجلن اءوب لإللرا مإلي يمكن  ان إلجري.

الجبهة ضد الحملة البرية كان  في ءا  الوق  ال إلةال موحدف وواسلة. صحيح أن رئيس الوةرا  
عرض ونا وونا  أسئلة علي الجيش ولكنه لم يجري عن رأر االغلبية في الكابني . والحكمة 

بان حماس ال إللإلةم اسإلجدام األنياق الهجوميةن وان الدارجةن كما سملها اعضا  الكابني  اعإلدد  
كان  المنظمة في ءا  الوق  قد بلر  بمداإللي الكوماندو البحرر لديها الي وجوم فشل في شاطي  

 ةيكيم.
واسإلمر  الجداال  حإلي بلد قإلل رجال حماس في كرم سالم واندالع الحرب. واالوداا الإلي إلحدد  

ضربة شديدف لحماس واعادف الهدو  الي الجنوب. ولم إلءكر االإلياق للجيش ا سرائيلي كان  إلوجيه 
إلموة اكإلي  اسرائيل بالهجما  من بليدن ردا علي نار الصواريخ من الدطاع  97و  8بالءا . وبين 

قصا كريا من الجون مسنود بنار مدفلية نحو قيادا  حماسن  –الي الجنوب ووسط البالد 
اطالق صواريجها. وحشد الجيش ا سرائيلي قوا  مشاف منظوما  انإلاي السال ن ومجاال  

ومدرعا  علي حدود الدطاع وشكل طواقم قإلالية لوائيةن ولكن لم يجإلة حإلي وال جندر واحد الجدار 
 الي داجل األراضي اليلسطينية.

وبالإلدريج انكشا أمام اعضا  الكابني  إلهديد األنياق بكامل جطورإله: عشرا  األنياق الهجومية 
طول الجبهةن فووا  الجروي لجة  منها حير  من قبل في األراضي ا سرائيليةن بجوار علي 

في المحيل بانهم شجصوا  أعضا اسإلحكاما  الجيش ا سرائيلي والكيبوإلسا . وال يةالن ادعي 
انلدام رغبةن بل وجر أرجل من جهاة األمن في الإلصدر للإلهديد. واشإلكي بلضهم من أن الضباط 

مد بوموض كي ال يلرضوا علي الكابني  الصورف بكاملها. والنشاط الهجومي ضد يإلحدرون عن ع
األنياق إللجل بالدصا من الجو لدسم من اليووا  في الجانب اليلسطينين الجطوف الإلي كان  

 سإللحق بالجيش ا سرائيلي مشاكل عويصة الحدان حين دجل  الدوا  الي المنطدة.
ة الحال. فيي مدابلة مي "وآرس" أول أمس قال وةير الدفاع ان وإلجإللا رواية يللون جووريان بطبيل

"إلهديد األنياق واالسإللداد الدفاعي من الجيش ا سرائيلي عرض علي الكابني  عدف مرا ن 
من  انجاةالءر سبق الحملة البرية. عندما فهمنا بان حماس إلبحث عن  األسبوعوبالإليصيل في 

 ا".جالل عملية نيق في كرم سالمن احبطناو
فيرير غضبهن ويدول: "ول شرعي أن يجرر  األلويةأما جمي المللوما  الءر قام به بيني  من قادف 

يدوم باالعيب ضد رئيس االركان في الكابني ن  األساسسياسي اإلصاال مباشرا مي ضباط وعلي وءا 
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يس  الضباط في الميدانن اولئ  الحصن المندفلة؟ وءا فوضين ل أمامفيصيه بانه حصان كسول 
ديمدراطية. بيني  لم يجإلرع اللملية ضد األنياق وما كان بحاجة الي ان يدفلها الي االمام. ماءان أوو 
الءر اعد الدوف؟ وو الءر اجإلرع الوسيلة؟ من المسؤول عن الرو  الدإلالية للجيش ا سرائيلين رئيس 

وم الءر انهارن والءر يدول االركان أم رئيس حةب ما؟ مكإلب بيني ن رد باإلهام يللون أنه "ابو الميه
ان حماس مردوعة ولهءا فانها لن إلسإلجدم األنياق". وأعلن بان بيني  سيطالب بمراجلة محاضر 

 جلسا  الكابني  كي يرب  صحة موق
إلموة قرر الكابني ن بملارضة بيني  وليبرمان اقرار االقإلرا  المصرر بوقا النار مي  97في 

ن رفض  حماس االقإلرا ن الءر نسد  صيوإله مسبدا بين حماس. وانهار الجهد المصرر بلد أ
الداورف والددس. ولكن حإلي لو كان نإلنياوو ويللون قدرا بان حماس سإلرفضن من الصلب إلجاول 
ملني الدرار: الديادف ا سرائيليةن الإلي كان  علي وعي كلها بكامل حجوم مشروع األنياق الهجوميةن 

م سبلة ايام من الدإلال دون ان إلضرب بصيإلها وءا ورقة كان  مسإللدف الن إلوقا النار في جإلا
 حماس االساسية.

في الهجما  من الجو وفي  –ويرد يللوم علي االدعا ا  فيدول: "كان لدينا جواب علي الإلهديد 
إللةية الدفاعن في ظل اسإلمرار الإلمشيطا  في اراضينا بحرا علي اليووا . وقد اسإلجبنا للمبادرف 

ضا شرعية دولية لجطواإلنا الإلالية. طالما جربنا الوصول الي وقا نار في إلل  المصرية كي نحدق اي
 جنديا. 99المرحلةن لم يكن مجال لللملية البريةن الإلي كان  مبررف ولكنها كلي  في النهاية حياف 

 
 الخطط لم تكن مالئمة

با مسلحان من مجر  97إلموة.  93وقل  االنلطافة المركةية في الملركة بلد نحو يومينن في صبا  
رجال قوف األنياق في حماسن جرجوا من بطن االرض عبر فووة وجومية في األراضي ا سرائيليةن 
علي مسافة بضي مئا  االمإلار من كيبوإلس صوفا. وصور  طائرف بدون طيار اسرائيلية جروجهم 

رار صدمة وووجم  الجلية من الجو. بث الصورن الإلي نشروا الناطق بلسان الجيش ا سرائيلين ا
شديدف لد  الجمهور والديادف. رؤسا  المجالس االقليمية في غالا غةفن الءين شددوا من قبل علي 
إلهديد قءائا الهاون والصواريخ علي بلداإلهمن غيروا اإلجاوهم. رئيس مجلس اشكول حاييم يلينن رجل 

 األنياق.ملإلدل بشكل عامن طلب من الحكومة أن إلأمر الجيش باللمل فورا علي إلدمير كل 
الكابني  في  أعضا في سلسلة المشاورا  الإلي اجراوا نإلنياوو ويللون مي جهاة األمن ومي 

بالدجول الي الدطاع  األمرالساعا  الإلاليةن إلدرر اللمل. في ساعا  المسا  المإلأجرف صدر للجيش 
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رئيس  وملالجة األنياق. ولم يكن يلين الوحيد الءر صجب في ضو  صورف المجربين في النيق.
االركان بيني غانإلس وو االجر اعإلرا في وق  الحق في حديث جال بان "الحدث في صوفا 

 حسم لنا االمر".
ولكن الجطط اللملياإلية الإلي كان  إلح  إلصرا الجيش ا سرائيلي لورض اللملية البرية كان  بليدف 

نياقن بل إلضمن  لد  قيادف المنطدة الجنوبية كاد  ال إللمس األ األصليةعن الكمال. فالجطط 
بلض "مدرجا " السيطرفن المإللمدةن علي مناطق الدطاع. واليكرف الإلي قبل  في اساسها كان  
ضرب حماسن في ظل حرمانها من ءجائروان ردعها والمس بمجاال  اطالق الصواريخ لديهان بهدا 

ايضا بإلدمير بلض  ا مكانيا الدمي الجةئي للنار نحو الجبهة الداجلية ا سرائيلية. وعني  احد  
األنياق الهجوميةن الإلي شجص  علي قرب نسبي من البلدا  ا سرائيليةن ولكن ليس كمهامة باولوية 

لي اللملية في الدطاعن الإلي إلركة  االن علي األنياق فدطن  ليس اقل من رالث فرقن  أرسل عليا. وا 
ينها كإلائب مشافن مدرعا  عمل إلحإلها في الجبهة المدلصة نسبيا عشرف طواقم قإلالية لوائية وب

 ووندسة. وقد إلم  بلورف الجطط الجديدف بسرعة كبيرفن في ظل إلوييرا  واسلة.
. قائد اليرقةن اللميد نداا فدانن قال لط 991وإلحمل  مسؤولية اللملية في شمال الدطاع فرقة 

للحملة  األعدادي "وآرإلس" ان الجطط اجإلاة  "إلكيييا إلدريجيا" لملالجة األنياقن ما أن بدأ  فرقإله ف
إلموةن كما شهد يدول: "دجلنا  91في الدطاع في بداية إلموة وحإلي الدجول الي المنطدة. في محيط 

عميدرور وغانإلس قال فدان انه فهم  ألقوالالي وءا اللالم من األنياق". وبشكل يلطي صد  
فنا علي األنياق المشكلة بكامل جطورإلها فدط حين عرر  قواإله علي األنياق داجل الدطاع. "إللر 

. لم إلكن لدينا إلجربة عملياإلية. يوجد شي  ما في االحإلكا ن في الإلجربةن يسرع باألساسنظريا 
 ".لألنياقحإلي نهايإلها فدط في ظل الملالجة  األموراليهم. اسإلوعبنا 

كم غربي الجدار ومن 1الدوا  لم إلدجل الي عمق المنطدة بل إلوقي  عند قاطي بلرض اقصي بنحو 
دأ  إللمل علي اللرور علي األنياق وإلدميروا. عملية لوا  جوالنين في حي الشجاعية شرقي ونا  ب

. كما أن األقو إلموة. منظومة حماس في الحي إللإلبر  91الددس إلأجل  يومين الي منإلهي السب ن 
 اكإلظاظا الإلي يصطدم بها الجيش ا سرائيلي. األكرروءا كان  المنطدة المبنية 

نين مرلما عن بلض الطواقم الدإلالية اللوائيةن عناصر جوورية من المياجأف وغاب  عن جطوف جوال
والحيلة. فجنود جوالنين الءين وجموا جبهويان اصطدموا بمداومة شديدفن اسإلرنائية من حماس. وفي 

من مداإللي اللوا ؛ قائد اللوا  وقائدا كإليبإلين اصيبوا )قائد كإليبة آجر  99قإلل  األوليساعة  14الط 
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ب بجرا  شديدف في ارنا  االسبوع(. كان  الةمة ملركة بطولية من مداإللي جوالنين برفدة اصي
 وجما  جوية كريية وقصا مدفلي رديل من اجل كسر مداومة حماس.

في وءا الجبهةن مرلما في ملظم الجبها  االجر ن إلركة  الحملة البرية علي األنياق فدط. ولم 
ي عمق أبلد وضرب منظوما  حماس. وفي اماكن ملدودف فلل  إلإللدي الدوا  إللليما  بالمناورف ف

ن في بي  حانونن جيلاإلي في رفح بلد اجإلطاا المالةم 419فيها ءل ن الناحل ولوا  المدرعا  
 فوجي  الدادف من السهولة النسبية الإلي إلسللوا فيها الي عمق منظوما  اللدو. –ودار غولدن 

 
 تدمير األنفاق

ية ميصلة ومإلدرب عليها بما يكيين مي ملرفة عملية دنيا وجطة عملياإلية إلم وكءان دون نظرية قإلال
وضلها رقلة فوق رقلةن مي كمية غير كافية من الوسائل لإلدمير األنياقن دجل  الدوا  الي 
الدطاع. وغطي علي اليجوا ن إلدريبا كالملإلاد في الجيش ا سرائيلين قدرف ارإلجال عاليةن رو  قإلالية 

من الدادف والجنود في رأس الحربة. ولكن المصاعب مدد  ةمن اللملية الي اكرر مما وإلصميم كبير 
 كان مددرا.

إلموةن في موعد قريب من بداية الحملة البريةن قال يللون ان إلدمير األنياق سيسإلورق يومين  11في 
الجيش  اواأعطونصا آجرين. كما أن الإلدديرا  الإلي  أسبوعان. اما عمليان فمر أجر  أيامرالرة  –

اللملية ايضا في ضو  انهيار وقا  أنها في الكابني  ظهر  بانها مإليائلة اكرر مما ينبوي. وإلأجر 
النار في بداية آب )علي جليية اجإلطاا غولدن(. والدرار بلدم إللميق دجول الوحدا  الي األراضي 

  من جاليا حماس علي ن اال انه بددر ما "اسإلدعي" وجماا صابا المبنية وان كان وفر مةيدا من 
 الدوا  الإلي كان  إللني باللرور علي األنياق.

في الوق  الءر كان الجنود يبحرون فيه بنشاط عن األنياق في الجانب اليلسطيني غربي الجدارن 
 أراضيفي األنياق الي الجانب الشرقين الي داجل  أجر رالث جاليا  أرسالإلمكن ضيا من 

ن غرفة قيادف 988من جلية قيادف لوا   –ديا من الجيش ا سرائيلي جن 99اسرائيل. وقإلل  الجاليا 
كإليبة في مدرسة الضباط ومن قوف حراسة مدرسة قادف الصان الءين فوجي  رجالها في االسإلحكام 

 حماس ورا  جطوطهم. أوقلإلهان المياجأف الإلي بإحباطالءر بجانب ناحل عوة. وشاود الدادف 
ة حدد  شلبة االسإلجبارا  اجإلراقا ملينا في إلشجيل فووا  األنياق الإلي سبد  اللملي األسابييفي 

إلموة قصا سال  الجو اليووا   8في الجانب اليلسطيني من الجدار. ولكن عندما بدأ الإلصليد في 
بشكل منهاجين جشية أن إلسإلبق حماس اسإلجدام األنياق. ويبدو أن الهجما  من الجو لم إلجري 
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دام. "كسبنا وقإلا في إلشويش وجما  حماسن ولكن عندوا جسرناا األنياق إلماما من قيد االسإلج
عندما دجلنا الي الداجلن الن الدصا جلل من الصلب علينا اللرور علي المسارا  في الجانب 

غانإلس. ويإلحدث احد الضباط ايضا عن  األركاناليلسطيني واسإلكمال قصيها"ن وكءا اعإلرا رئيس 
سإلجبارا  بلمل فائق ن ولكن وءا لم يكن بالدقة الإلامة لمسارا  اليجوف االسإلجبارية: "لدد قام  اال

 األنياق".
وفوجي  الجنود الءين عملوا في الدطاع من عدد اليووا  ومن إليرعهان مما اسإلدعي إلمشيطا  
طويلة. ويدول قادف اليرق وااللوية الإلي شارك  في الحملة البريةن انهم شلروا بلنق الةجاجة في 

وفي إليرف إليجير األنياق. ويدول اللميد فدان  لألنياقاللرور علي المسارا  الكاملة مكانين: في سرعة 
انه "كان لدينا نضج مإلوسط لملالجة األنياق". ويصا جنود في لوا  المشاف في جبها  مجإللية 

فأكرر حإلي اسإلكمال  ألسبوع أحيانانشاطا حريرا لللرور علي فووا  الدجول وعندوا انإلظار طويلن 
 رجال الهندسة.مهامة 

الهندسية الكافية الن يلالج في وق  الوق  وءا اللدد الكبير من  األليا لم يكن للجيش ا سرائيلي 
األنياق. ويدول ضابط وندسة كبير ان "كل طاقم لوائي بدأ بنيدين وبلد ءل  قية لملالجة نيق رالث 

لمل بالإلواةر. كان  فجوف كبيرف اللإلادن عملنا بالطابورن بدال من ال اضطراريا في جبهإله. وبسبب 
في الوسائل. لم إلكن لدينا وسائل كافية للدد الطواقم ولمرل وءا الحجم من الحملة. لم إلكن لدينا الددرف 

 نيدا بالإلواةر". 71لملالجة 
والوسائل الإلي كان  لد  الجيش ا سرائيلي  األساليبكان  إلإلللق بإليجير األنياق.  األكبرالصلوبة 

. واشإلر  الجيش ا سرائيلي األرضالإلي كان  فيها وءا اقصر واقرب من سطح  لأليام كان  مالئمة
في اللدد الماضي منظومة إلدعي "امولسيا" لإلدمير األنياق. وإلسمح المنظومة بضخ كمية كبيرف من 

 المواد المإليجرف دون أن ينةل الجنود الي النيق.
منظومإلين كهءا عندما بدأ الدإلال. وكبديلن المشكلة وي أنه لم يكن لد  الجيش ا سرائيلي سو  
 أنةل ملا بسلسلة  األلوام. وقد ربط  أجر اسإلجدم الجيش قرابة نصا مليون لوم ومواد مإليجرف 

الي داجل اليووا . وفي ملظم الحاال  كان إلدمير النيق جةئيا وان كان سال  الهندسة يشدد علي 
 الضابط علي النيق كمهدوم وغير قابل لالسإلجدام.أنه كان مطالبا بإلدمير ملظم النيق كي "يوقي" 

ويدول ضابط احإلياط ان "احدا لم يلرا ولم يجطط مسبدا لكييية ملالجة األنياق. وكاد كل شي  يإلم 
 بشكل عيور في الميدان".
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إلدريبا   األجيرإلينوقال جنود وندسة من كإلائب نظامية ومن وحدف "يهلوم" انهم اجإلاةوا في السنإلين 
ولكن وءا لم إلشبه ما الإلدوا في غةف. وونا  مداإللون في "يهلوم" جرجوا من  األرضال إلح  علي الدإل

. فما إلدربوا عليه كان ال شي  قياسا للمهام الإلي وجدوا أنيسهم ملةمين ا حباطالدطاع بددر ما من 
 بالديام بها.

 91/91/4198، األيام، رام هللا

 
 تزوير تاريخ القدسيهودية وهمية ل قبور :مركز أبحاث األراضي 

أكد مركة أبحاث األراضي الإلابي لجملية الدراسا  اللربية في الددس الشرقية : االإلحاد- رام هللا
المحإللة أمسن أن سلطا  االحإلالل ا سرائيلي إلواصل بالإللاون مي جمليا  اسإليطانية محاوالإلها 

ن ا جرا ا  والمشاريي كان المحمومة لإلةوير الإلاريخ في المدينة وإلهويدوان وءل  عبر سلسلة م
آجروا اقامة قبور وومية في منطدة السلودحة في حي سلوان جنوب المسجد األقصي قبالة الدصور 

)النجمة السداسية( فوق وءا الدبور بطريدة إلظهر أنها « نجمة داوود»مشيرا الي ندش  األموية.
 .9148شيد  قبل عام 

 91/91/4198، االتحاد، أبو ظبي
 
 لمحاربة سماسرة العقارات بالقدس فلسطيني حراك شعبي 

يجوض أوالي سلوان بالددس المحإللة ملركة ضد سماسرف اللدارا  والمؤسسة : محمد محسن وإلد
 19ا سرائيليةن وءل  بلد قيام الجمليا  االسإليطانية إلح  حماية قوا  األمن بوضي اليد علي 

ون المواجها  والصراع الءر يجوضه واسإلول المسإلوطن منةال سرب  اليها عبر صيدا  مشبووة.
اليلسطينيون مي االحإلالل بساحا  الحرم الددسي الشريا وأسواق البلدف الدديمةن وقاموا باالسإليال  

 علي اللدارا  بسلوان ووادر حلوف وحي بيضون.
بنايا  ومناةل وشددا منيردف حول  لبؤر  91وإلدي وءا اللدارا  جنوب المسجد األقصي وإلضم 

 ة وعسكرية.اسإليطاني
وأطلد  الدو  ا سالمية والوطنية بالددس المحإللة حملة شلبية لمحاربة شبكة سماسرف اللدارا  

 واعإلماد المسار الدضائي السإلرجاع المناةل المسلوبة.
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ودع  وءا الدو  السلطة اليلسطينية لإلحري  ملا اسإليال  االحإلالل علي عدارا  المددسيين أمام 
عهان وإلشكيل لجان إلحديق فلسطينية لإلدصي الحدائق ومحاسبة السماسرف الدضا  الدولي السإلرجا
 والمسربين ومداطلإلهم.

 94/91/4198ة، الجزيرة نت، الدوح
 
 معتقال إداريا والتجديد متواصل.. ونحذر من استشهاد أسرى مرضى 111قراقع:  

راقي أن عدد الملإلدلين والمحررين عيسي ق األسر أفاد رئيس ويئة شؤون  :الحياف الجديدف -رام هللا 
ملإلدال واسإلمر  سياسة الإلجديد بشكل روإليني  771ا داريين في سجون االحإلالل ارإليي الي 

وإللسيي ودون أية مبررا  قانونيةن كما حءر قراقي من جطورف الوضي الصحي لألسير ا دارر 
 المضرب عن الطلام رائد موسي ولليوم الإلاسي واللشرين.

المرضي بسبب أوضاعهم الصحية  األسر ية سدوط شهدا  في صيوا وحءر قراقي من امكان
الصلبة وإلياقم األمراض في أجسادوم وإللرضهم  ومال مدصود من قبل ادارف وأطبا  سجون 

 االحإلالل.
 91/91/4198، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لوائح االتهام لقدامى المحررين حلت إحضارقراقع: مشكلة  

قال رئيس ويئة شؤون األسر  عيسي قراقين بأن مشكلة احضار لوائح االإلهام  :نائل موسي -رام هللا 
الالةمة السإلكمال المليا  بورض صرا رواإلبهم واسإلحداقاإلهم  9117لألسر  المحررين قبل عام 

 سإلحل قريبا بالإللاون مي وةارف المالية.
ال  وفق ضوابط موضوعية "وةارف المالية إليهم  وإلإللاونن وسيإلم ا عالن عن وءا الإلسهي وأضاا:

 قبل نهاية وءا الشهرن فمهمإلنا إلسهيل ا جرا ا  وليس إللديدوا".
 91/91/4198، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فارس: االحتالل أعاد اعتقال عشرات المحررين وحّولهم لرهائنقدورة  

عاد  اعإلدال اللشرا  "األيام": قال رئيس نادر األسير قدورف فارسن ان سلطا  االحإلالل أ  -رام هللا 
وشدد  من محررر صيدة الإلبادل األجيرفن والإلي صادف ن أمسن الءكر  السنوية الرالرة  برامها.

فارسن في إلصريح صحافين أمسن علي أومية وضي قضية األسر  المحررين في مركة اوإلمام 
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ضية األسر  المحررين ايال  ق اليجولة المياوضا  الدادمة نهاية الشهر الجارر في الداورفن داعيًا 
 الُملاد اعإلدالهم كل االوإلمام.

وأكد أومية ادارف صيدة جديدف بطريدة إلسإلند الي االسإليادف من الإلجاربن وإلجنب إلكرار األجطا  
السابدةن وفي اطار حالة من الإلشاور مي الجها  الملنيةن  نجاة صيدة وطنية إلسإلند الي ملايير 

 سرائيل من االندالب علي أية صيدة إلبادل إلجريها.واضحةن لإلالفي أية أجطا  إلمّكن ا
 91/91/4198، األيام، رام هللا

 
 االنقسام والمحاصصة والتحرر من اتفاق أوسلو إنهاءغزة: دعوات إلى  

طالب  فصائل وشجصيا  وطنية وحدوقية وا عالمية بإنها  االندسام وسياسة : فإلحي صّبا  -غةف 
رسا  عالقة شراكة االقإلسام والمحاصصة الرنائية بين ح ركإَلي فإلح وحماس وإللةية الوحدف الوطنيةن وا 

وطنية حديدية إلشمل جميي الدو  واألحةاب واليصائل اليلسطينية والمؤسسا  األولية واليلاليا  
االجإلماعية. واعإلبر  أن إلحديق ءل  يإلم من جالل عدد اجإلماع ا طار الديادر الموحد لمنظمة 

فورًا ليدوم بدورا في بنا  اسإلراإليجية وطنية سياسية واجإلماعية موحدف  الإلحرير اليلسطينية وإليليله
 ي الداورف.فواسإللادف مكانة المنظمة ودوروا السياسي والوطنين كما نص  عليه اإلياقا  المصالحة 

المبادرف "ن و"الجبهة الشلبية لإلحرير فلسطين"ودع  جالل مؤإلمر نظمإله لجنة إلضم ممرلين عن 
من "المنظما  األوليةن وشجصيا  مسإلدلة وصحافيين وحدوقيينن إلح  عنوان ن وشبكة "الوطنية

في مدينة  "أجل اسإللادف وإللةية الوحدف الوطنية علي أساس شراكة حديدية وبنا  اسإلراإليجية موحدف
اسإلكمال إلطبيق بنود المصالحة الوطنيةن بما في ءل  عدد جلسة كاملة للمجلس  اليغةف أمسن 

نود لجنإَلي الحريا  اللامة والمصالحة االجإلماعيةن بما يلةة ردافة الإلسامح الإلشريلين وإلنييء ب
 وإلماس  النسيج الوطني واالجإلماعي اليلسطيني.

وحّض  علي الإلحضير الجاد للدد االنإلجابا  الشاملة للمؤسسا  الإلمريلية اليلسطينيةن المجلس 
 اضافةقاعدف الإلمريل النسبي الكاملن الإلشريلي للدولة اليلسطينية والرئاسة والمجلس الوطنين علي 

حوار وطني شامل إلشار  فيه جميي الدو  اليلسطينية  قرار اسإلراإليجية وطنية موحدف  اطالق الي
علي أساس اإلياق المصالحة وورائق الوفاق الوطني إللالج كل جوانب اللمل الوطني اليلسطينين بما 

 آلية اإلجاء الدرار.يساوم في إلرسيخ النهج الديموقراطي في اللمل وفي 
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وشدد  علي أومية إلشكيل الحكومة اليلسطينية علي أساس االعإلراا األممي بالدولة اليلسطينية 
المسإلدلةن وإلمكينها من أدا  مهماإلها وفدًا السإلراإليجية وطنية موحدفن والديام بكل مهماإلها الإلي نص  

 عليها اإلياقا  المصالحة.
وما إلرإلب عليها من الإلةاما ن للإلحرر من  أوسلواإلياقا  مراجلة مسيرف المياوضا  و  اليودع  

الديود الإلي فرضإلهان وفي مددمها الإلنسيق األمني وبروإلوكول باريس االقإلصادر وغيروا من االإلياقا  
الظالمةن وا عالن الدطيلة مي نهج المياوضا  والحلول الرنائية وفق المرجلية األميركيةن واللودف 

األمم المإلحدف لإلنييء قرارا  الشرعية الدولية المإلصلة بهان واللمل علي  الي بملا الدضية اليلسطينية
 حريإله واسإلدالله. انجاةعدد المؤإلمر الدولين وإلمكين شلبنا من 

وطالب  بإعطا  األولوية لرفي الحصار وفإلح الملابر وا عمار قطاع غةف وملالجة المشاكل الإلي 
لمإلصلة بالحاجا  اليومية من ايوا  وما  وكهربا ن أو إلل  سببها اللدوان ا سرائيلي األجيرن سوا  ا

المإلللدة بحدود الصيد البحرر والمطار والمينا  البحرر في اطار اللمل الجاد  نها  الحصار وجلق 
الإلواصل بين الدطاع والضية الوربيةن وبينه وبين اللالمن بما يلمل علي مني شركا  ومداوال  

إلالل من االسإليادف والإلربح من اعادف ا عمار علي حساب دما  الشلب اقإلصادية إلابلة لدولة االح
 اليلسطيني.

اعادف االعإلبار للمداومة بكل أشكالهان بما فيها المداومة المسلحةن  نها  االحإلالل » اليوليإل  
نجاة الحدوق الوطنيةن كحق طبيلي أكدإله مواريق وقرارا  األمم المإلحدف والشرعية الدوليةن بلدما  وا 
أرب  الصمود البطولي لشلبنا ومداومإله في غةف أن وءا الجيار للب دورًا رئيسًا في إلوحيد شلبنا 

 «.والإليافه حوله وساوم في دفي الدضية الوطنية الي واجهة االوإلمام اللالمي
محكمة الجنايا  الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب ا سرائيليين وكل  الياالنضمام اليورر »وطالب  بط 

اال  الدولية ءا  الصلة وإليليل فإلو  الوار في شأن جدار اليصل اللنصرر وإلدرير غولدسإلون الوك
والدرارا  الدولية الصادرف لمصلحة شلبنان وحماية حدوق الإلجملا  اليلسطينية في الشإلا ن بما يلةة 

 «.الهوية الوطنيةن ويصون الحدوق المدنية واالجإلماعية اليردية والجماعية
إللةية مدوما  صمود شلبنا االقإلصادية واالجإلماعية من جالل اعإلماد اقإلصاد »واعإلبر  أن 

الصمود والمداومة يلةة صمودا فوق أرضه في مواجهة السياسا  االسإليطانية اللدوانية الإلوسلية 
 «.وإلكريس المداطلة بكل أشكالها نهجًا في مواجهة االحإلالل وسياساإله

 91/91/4198، الحياة، لندن
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 األحمر يتمكن من إدخال مساعدات طبية لمخيم اليرموك لصليبا ":لعملمجموعة ا" 

ءكر  مجموعة اللمل من أجل فلسطينيي سوريان أن اللجنة الدولية للصليب األحمر إلمكن  من 
طرًدا من المساعدا  الطبية اللاجلة الي مجيم اليرمو  لالجئين اليلسطينيين في  71ايصال نحو 

جموعة في إلدريروا الإلوريدي ألوضاع المجيما  اليلسطينية في سوريان وأوضح  الم اللاصمة دمشق.
اليومن أن جميي مشافي المجيم إلوقي  عن اللملن بسبب الحصار المشدد الءر ييرضه الجيش 

يوًما ما  431الديادف اللامة علي المجيم منء  –النظامي ومجموعا  الجبهة الشلبية لإلحرير فلسطين
 من أبنا  المجيم. الجئاً  977أد  الي وفاف 

وأشار الإلدرير الي أن ساحة الريجة شهد  إلجمًلا ألوالي المجيم السإلالم المساعدا  الوءائية 
المددمة من وكالة غوث وإلشويل الالجئين اليلسطينيين "األونروا"ن وإلجلل عملية الإلوةيي اطالق 

 رصال من قبل بلض الدناصة الءين اسإلهدفوا شارع اليرمو  الرئيسي.
 94/91/4198، ين أون الينفلسط

 
 "األمم المتحدة اإلنمائي" يقدم العون القانوني لعشرات آالف المتضررين من العدوان 

جدما  اللون الدانوني مؤجرًا بإلدديم المساعدف  -بدأ برنامج األمم المإلحدف ا نمائي  فاية أبوعون:
لا مواطن ممن عانوا بشكل أ 41مؤسسا  محلية شريكةن ألكرر من  91واللون الدانوني من جالل 

مباشر من إلبلا  الحرب واللدوان األجير علي قطاع غةف والءر بدأ في السابي من إلموة وحإلي 
 السادس واللشرين من آب الماضي.

 91/91/4198، األيام، رام هللا
 
للســكان: آثــار عميقـــة للعــدوان علــى غــزة بمــا يخــص الصـــحة  المتحــدةصــندوق األمــم ل دراســة 

 اإلنجابية
كشي  دراسة أممية وي األولي من نوعها عن آرار عميدة لللدوان  :الحياف الجديدف - هللا رام

ا سرائيلي األجير علي قطاع غةف بما يجل الصحة ا نجابية للمرأفن ما أد  الي وفاف اللشرا  من 
اليلسطينيا ن وإللرض ا الا للجطر ألسباب مجإللية نإلج  عن غياب البيئة الصحية المناسبة 

 نسا  الحوامل في ظل الحروب والكوارث.لل
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وأوضح  الدراسة الإلي أعدوا صندوق األمم المإلحدف للسكان بالإللاون مي وةارف الصحة ومنظمة 
الصحة اللالميةن "أن إلأرير اللدوان علي النسا  اليلسطينيا  كان كبيران حيث اسإلشهد  أكرر من 

اللمل في سإلة أقسام والدف بسبب الدمار الءر امرأف حامالن اضافة الي إللليق  99امرأفن منهن  171
 لحق بسإلة مسإلشييا  وجطورف إلندل اللاملين في المجال الصحي ألماكن عملهم".

وبين  الدراسة الإلي أعدوا مسؤول البرنامج الوطني لصندوق األمم المإلحدف للسكان د. علي الشلار 
ام أقسام الوالدف للالي الحاال  "أن الإلدفق الكبير للدد الجرحي أرنا  الحرب أد  الي اسإلجد

الجراحيةن ما أد  لإلراجي الجدما  المددمة للسيدا  الحوامل بما في ءل  الجروي المبكر من 
المشافي بلد الوالدف واللمليا  الديصرية"ن مشيرا الي إلسجيل أربي حاال  وفاف ألمها  جالل فإلرف 

إلبين أن الإلأجير في إللدي الرعاية بسبب  اللدوانن مؤكدا أن البحث في ظروا وفاف الحاال  األربي
كان عامال مهمان كما إلم رصد ارإلياع كبير في حاال  الوالدف المبكرف والوالدا   ا سرائيليةاللمليا  

 الميإلة ووالدا  أطيال دون الوةن الطبيلين اضافة الي حاال  ا جهاض في المسإلشييا ".
ة "أن نإلائج الدراسة أظهر  أن جميي مسإلشييا  وأكد الشلار ووو جبير في شؤون الصحة ا نجابي

قطاع غةف دجل  األةمة مردلة بندل شديد في ا مدادا  الطبية واللوجسإلية. ونإليجة لللدد الهائل 
من ا صابا  ءا  المسإلو  اللالي من الجطورفن فإن أقسام الوالدف بما فيها غرا اللمليا  الإلابلة 

الجرحي من النسا ن منووا الي أنه ولإللءر وصول اللاملين  لها اسإلجدم  كأقسام جراحة السإلدبال
الصحيين ألماكن عملهمن فدد عمل  مسإلشييا  قطاع غةف ضمن نظام فإلرا  عمل طويلة أد  الي 
ةيادف الضوط علي اللاملين. وفي الوق  الءر اسإلجدم  فيه مجموعة من المسإلشييا  كمالء 

 األقسامعلي المسإلشييا  جاصة من جالل اسإلجدام  للائال  الناةحينن فدد ةاد ءل  من األعبا 
 واللواةم المإلوفرف.

 األدويةالجدين وندل  األطيالرعاية  أقساموكشي  الدراسة أن انجياض عدد اللاملين في 
انلاش حديري الوالدف  أقساموالمسإللةما ن وارإلياع عدد الوالدا  المبكرفن أد  الي اةدحام كبير في 

 حديري الوالدف. األطيالوأسير عن ارإلياع حاد في وفيا   وإلدني مسإلو  الجدما ن
فدط من  %71كان بشكل كبيرن حيث ان  األوليةوأشار  الي ان إلراجي جدما  الرعاية الصحية 

عدم وصول اللاملين الماكن عملهمن  أوالحرب بسبب الإلدمير  أياممراكة الرعاية الصحية عمل  
 .األمنيلوضي إللءر حركة المراجلين بسبب ا الي اضافة

عمل  علي إللويض الندل  األوليةوأضاف  أنه وعلي الرغم من ءل ن فإن كوادر الرعاية الصحية 
من جالل إلشويل مإلطوعين وعاملين صحيين من مددمي جدما  آجرين مإلواجدين في المنطدة. وفي 
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مي نشاط  في شهر إلموة بالإلةامن %31ن إلراجل  جدما  رعاية الحوامل بنسبة إلةيد عن ا طاروءا 
 لنيس اليإلرف. األسرفلجدما  إلنظيم  %11-91اللمليا  اللسكريةن وإلصاحب ءل  بانجياض 

من عدد سكان قطاع  %18نسمة والءين يشكلون  7113111ونوو  الدراسة الي أن ما مجموعه 
الإلدديرا  الإلي  أضلااعشرف  األعدادوشكل  وءا  ا سرائيليةغةف نةحوا بسبب اللمليا  اللسكرية 

. مؤكدف أنه ا غارةوبرامج  امكانا دمإلها مؤسسا  ا غارة قبيل األةمةن ما ارر بشكل سلبي علي ق
مركةا لإليوا  ومنإلشرين  98نسمة مشردين في  9183111النارن بدي ما مجموعه  اطالقبلد إلوقا 

دد لد  اللائال  المضيية. وعلي الرغم من إلوفر بلض الجدما  الصحية المإلندلة في المراكةن ف
اللدوان بسبب إللءر  أرنا واجه الناةحون صلوبا  كبيرف في الحصول علي الجدما  الصحية 

 .األدويةرمن  أوالحركة وعدم إلوفر الندود الالةمة للمواصال  

 91/91/4198، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 شيكال  متوسط األجر اليومي للفلسطيني 76اإلحصاء الفلسطيني:  

كشي  أرقام صادرف عن الجهاة المركةر لإلحصا  اليلسطينين أن  :  كومالددس دو  -رام هللا 
شيكاًلن حإلي نهاية النصا األول من اللام  3731مإلوسط األجر في األراضي اليلسطينية بلغ 

وبحسب إلدرير صادر عن ا حصا ن فدد بلغ مإلوسط أجر اللامل أو الموظا في الضية  الحالي.
 شيكل في قطاع غةف. 9939شيكلن مدابل  1133الوربية 

مليون  93174ويبلغ عدد اللاملين في األراضي اليلسطينية )الضية الوربية وقطاع غةف( قرابة 
ألا موظا وعامل في الضية  81438عاملن حإلي نهاية الربي الراني من اللام الجاررن منهم 

 أليًا في قطاع غةف. 44137الوربيةن و 
ساعة عمل  4437املين اليلسطينيين في الضية الوربية وبلغ ملدل ساعا  اللمل األسبوعية للل

 يوم عمل شهريًا. 1931أسبوعيًان بينما بلغ عدد أيام الدوام الشهرية قرابة 
ساعة عملن فيما بلغ عدد  7337في المدابلن بلغ عدد ساعا  الدوام األسبوعي في قطاع غةفن نحو 

 .ي قطاع غةفن وفق ا حصا  اليلسطينييوم عمل ف 1738أيام الدوام الشهرية في الدطاعن نحو 

 91/91/4198، القدس، القدس
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 مصرع اثنين من قوات األمن المصرية في انهيار نفق مع غزة 

)السطب (ن وفدطد ارنطان آجطران فطي انهيطار نيطق ]أمطس  قإلل ارنان من قطوا  األمطن المصطرية اليطوم  لندن:
 دان لإلدميران كما أفاد مسؤولون.للإلهريب بين شبه جةيرف سينا  وقطاع غةفن كانا يسإلل

 وأضاف  المصادر نيسهان أن النيق انهار أرنا  قيام فريق قوا  األمن بوضي المإليجرا  لإلدميرا.
 91/91/4198، الشرق األوسط، لندن

 
 غزل إسرائيلي بالجنرال السيسي 

اليإلطططا  شططهد ا عططالم اللبطططرر فططي الشططهور األجيطططرف موجططة غططةل غيطططر مسططبوقة بططالرئيس المصطططرر عبططد 
شادا  بلالقإله مي اسرائيل الإلي "أدوش " الدادف ا سرائيليينن بحسب مللق اسرائيلي.  السيسين وا 

الإللططاون األمنططي الوريططق بططين اسططرائيل ومصططر الططءر وصططل لططءروف غيططر »وقططال موقططي "واال" اللبططرر ان 
نن وجللهططم يؤمنططون مسططبوقة فططي فإلططرف حكططم الجنططرال عبططد اليإلططا  السيسططين أرططار دوشططة الدططادف ا سططرائيليي

بطأن السيسطي وقطادف آجطرين فطي المنطدطة علطي اسطإللداد ليطإلح صطيحة جديطدف وإلاريجيطة فطي اللالقطا  مطي 
 اسرائيل وإلجاول الدضية اليلسطينية أو علي األقل الإلسليم بهدو  بأن المشكلة ليس  لها حل".

نإلجابططا ن لكططن وططءا وإلططابي: "فططي مططؤإلمر اعمططار غططةف كططرر السيسططي الإلصططريحا  الإلططي أطلدهططا عشططية اال
المرف بشكل أكرر وضوحا ودعا اسرائيل لللودف لطاولة المياوضا  مي اليلسطينيين علي أساس مبادرف 
السطالم اللربيططةن وكانط  دعوإلططه بشططكل مجإللطا عمططا اعإلطدنا عليططه مططن جيراننطان فدططد كانط  ايجابيططة وبططدو 

 إلوجيه اإلهاما  أو انإلدادا ".
" مللدطة علطي جططاب الطرئيس المصطررن عبطد اليإلطا  السيسطين في نيس السياق قالط  صطحيية "وطآرإلس

فططي مططؤإلمر اعمططار غططةف الططءر عدططد األسططبوع الماضططي فططي الدططاورفن ان الجمهططور ا سططرائيلي ينظططر الططي 
الططرئيس المصططرر كططط "حليططا مجلططل". ووصططي  جطططاب السيسططي بأنططه مططن أوططم الجطابططا  الإلططي ألداوططا 

 ةعما  عرب في السنوا  األجيرف.
دناف ا سرائيلية اللاشرف قد كشي  قبل فإلرف قصيرف أن الشهور األجيرف شهد  إلوريدطا لللالقطا  وكان  ال

بططين رئططيس الحكومططة ا سططرائيليةن بنيططامين نإلنيططاوو والططرئيس المصططررن عبططد اليإلططا  السيسططي. وقالطط  ان 
نإلنياوو ينظطر نإلنياوو يجرر محادرا  واإليية بوإليرف عالية وألوقا  طويلة مي السيسين مشيرف الي أن 

 الإلي نشأ  مي مصر.« اللالقة االسإلراإليجية»الي  الرضابلين 
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وجالل اللدوان علي قطاع غةف إللامل ا عالم اللبرر مي السيسي كط "حليا"ن ووصطا فطي أكرطر مطن 
 مدال علي أنه في صا اسرائيل ضد المداومة.

 94/91/4198، 84عرب 
 
ــر الشــؤون   ــة: توجيهــات  السياســيةوزي ــى والبرلماني ــداءات اإلســرائيلية عل ــة بالتصــدي لالعت ملكي
 "األقصى"

وةير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكإلور جالد الكاللدف انه وبإلوجيها   : أكدحمدان الحاي-عمان 
وةير الجارجية وشؤون الموإلربين  اليمباشرف ومإلابلة حريرة من قبل جاللة المل  عبدهللا الراني 

ن فدد جر  مجاطبة كافة األقصيعلي المسجد  ا سرائيليةالعإلدا ا  ناصر جودف بضرورف الإلصدر ل
بجطاب شديد اللهجة حول االنإلهاكا   اسرائيلوكءل   األمنالدائمين في مجلس  األعضا 

 إلصليدية بهءا الجصول. اجرا ا باإلجاء  األردنا سرائيلية المإلواصلة ضد المسجد األقصين ولو  
في مدر الوةارفن ان وءا اللدا   لألحةاباللامين  األمنا السب ن  سأمالكاللدف جالل لدائهن  وأشار

علي آجر إلطورا  األوضاع والمسإلجدا  المحلية  لألحةاباللامين  األمنا جا  بهدا اطالع 
ان  اليودوروا الياعل كشري  في صناعة الدرارن مشيرا  األحةاب بأومية أيمانان وءل  وا قليمية

 وما ا ن في عهدف مجلس النواب. حةاباألقانون الضريبة وقانون 
 91/91/4198، الدستور، عّمان

 
 ألقصىلمسجد ايحذر من االنتهاكات اإلسرائيلية ل "اإلسالميالوسط "حزب  

حءر حةب الوسط ا سالمي من النإلائج الجطيرف الإلي يمكن أن إلإلرإلب جرا  : الدسإلور –عمان 
انق علي سكان الددس وعلي المسجد مواصلة سلطا  االحإلالل فرض حصاروا اللسكرر الج

األقصي وا غالقه أمام المصلين والمرابطين الءين أجرجإلهم قوا  االحإلالل بدوف السال  واعإلد  علي 
 اللنصرية.الرجال والنسا  ضربًا وشإلمًا بأقبح األلياظ 

 91/91/4198، الدستور، عّمان
 
 دة إلى غزةقافلة مساعدات جديتسير الهاشمية  األردنيةالهيئة الخيرية  

الهاشمية امس من مسإلودعاإلها في طبربور قافلة  األردنيةسير  الهيئة الجيرية  -بإلرا  -عمان 
اللام  األمينفي قطاع غةف. وقال  األول الي األردنيةبالإللاون مي الدوا  المسلحة  انسانيةمساعدا  
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اغارية وحدائب مدرسية سيإلم الدافلة إلحمل مواد غءائية و  أنللهيئة ايمن الميلح في إلصريح ل )بإلرا( 
 اليلسطيني ليصار الي إلوةيلها علي المحإلاجين ونا . األحمرالهالل  اليإلسليمها 
واسالمي  ويليب ومسجد الكالوإلي  األردنيةوءا الإلبرعا  مددمة من الندابا  المهنية  أن وأضاا

 ير حسن.وجملية الكإلاب والسنة وشركة اربإل  جردانة وجملية يطا ولجنة ةكاف حي االم

 91/91/4198، الرأي، عّمان
 
 "إسرائيلـ"االف طن زيتون ل 91تصدير  :رئيس جمعية منتجي ومصدري زيت الزيتون 

يجإلهد وسطا  في الدطاع الةراعي في شرا  كميا  كبيرف من رمار : ايمن فضيال   -السبيل 
ا  لحساب مةارعين الكيان الصهيونين ويلمل وؤال  الوسط اليالةيإلون الناضج إلمهيدا لإلصديروا 

 اسرائيليين.
 أنوأكد رئيس جملية منإلجي ومصدرر ةي  الةيإلون فياض الةيود في إلصريح جال بط"السبيل" 

دولة  اليوسطا  من الإلجار يلملون وءا األيام بجد ونشاط في شرا  رمار الةيإلون لإلصديروا 
 االحإلالل ا سرائيلي.

ولكن  48رمار الةيإلون لصالح إلجار من عرب الط وؤال  الوسطا  يإلءرعون بأنهم يشإلرون أن وأضاا
 الحديدة أنهم يشإلرون الةيإلون لإلصديرا للمصاني ا سرائيلية المجإلصة في الإلجليل.

وؤال  الوسطا  يريدون إلأمين كمية كبيرف من رمار الةيإلون إلصل الي ما يةيد عن اللشرف  أنوبين 
 رمار الةيإلون والةي .آالا طنن مما سيؤرر علي منإلج الموسم وارإلياع اسلار 

 94/91/4198، السبيل، عّمان
 
 تونس تدين االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات 

أدانطط  إلططونس بشططدف عمليططة االقإلحططام المإلكططررف لدططوا  االحططإلالل والمسططإلوطنين لباحططا  المسططجد : رام هللا
 األقصي المبار  ومني المصلين من دجوله واالعإلدا  عليهم.

صدرإله الجارجية الإلونسطيةن اليطوم السطب ن أكطد  فيطه أن سياسطة االنإلهطا  الممطنهج جا  ءل  في بيان أ
الإلي إلمارسها اسرائيل وقواإلهطا ومسطإلوطنووا ضطد المؤسسطا  ا سطالمية فطي الدطدس إلمرطل جرقطا للدطانون 

 الدولي والشرعية الدوليةن واعإلدا  صارجا علي مشاعر ماليين المسلمين.
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فضها المطلق لكل سياسا  االحإلالل الإلي إلهطدا المطس بالمددسطا  وأضاا البيانن أن إلونس إلؤكد ر 
ا سططالمية والمسطططيحية فطططي األرض اليلسطططينيةن ومحاولطططة إلوييطططر ملالمهطططا ضططمن سياسطططة الإلهويطططد الإلطططي 

 إلإللرض لها األرض اليلسطينية بشكل عام والددس الشريا بشكل جال.
  ا سططططرائيلية ضططططد األرض وا نسططططان وناشططططد البيططططان المجإلمططططي الططططدولي بكافططططة ويئاإلططططه فضططططح الممارسططططا

اليلسطططينيينن الراميططة الططي فططرض واقططي جديططد مططن شططأنه إلدططويض حططل الططدولإلين وعرقلططة جهططود اسططإلئناا 
 المياوضا  بين الجانبين اليلسطيني وا سرائيلي.

 91/91/4198، القدس، القدس
 
 "منتدى رابعة العالمي": أنشطة مناهضة لإلخوان وحماس مصدرها اإلمارات 
ايشطططبيلير"ن منسطططق "منإلطططد  رابلطططة اللطططالمي" فطططي إلصطططريح لوكالطططة  غيطططر قطططال "جيهطططان كالطططة األناضطططول:و 

"علمنطططا بوجطططود أنشططططة مناوضطططة لإلجطططوان المسطططلمينن ولحمطططاسن وأحيانطططا لحطططةب اللدالطططة : األناضطططول
 والإلنميططة )الحططاكم فططي إلركيططا(ن والططرئيس رجططب طيططب أردوغططانن انطالقططا مططن ا مططارا  اللربيططة المإلحططدفن

 ولدينا ملطيا  بشأن ءل "ن من دون أن يوضح إلل  الملطيا .
واعإلبر ايشبيلير أن "السلودية وا مارا  وما األكرر انياقا علي األسلحةن وكطءل  علطي ا عطالم بطنيس 

 السويةن ألنهم يريدون إلوجيه الرأر اللامن ليإلمكنوا من ادارف الصراعا  في الشرق األوسط".
  91/91/4198ن، الغد، عّما

 
يرلندا والسويد تناقش االعتراف بفلسطين   إسبانيا بعد بريطانيا وا 

سما: يبدأ مجلس النواب ا سطباني مناقشطة اقإلطرا  إلدطدم بطه الحطةب االشطإلراكي يطالطب حكومطة  –مدريد 
 .9193البالد باالعإلراا بدولة فلسطين علي حدود حةيران )يونيو( عام 

ألناضططول" ان اجططرا ا  قانونيططة سططإلإلجء  يصططال االقإلططرا  وقططال عضططو فططي البرلمططان ا سططباني لوكالططة "ا
الي اللجان المإلجصصة والملنية في البرلمانن علي أن إلإلم مناقشإله بلد غدن وإلحديد موعد للإلصوي  

 عليه.
 91/91/4198الحياة، لندن، 
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 سفن صواريخ بسعر مخفض 3تتراجع وتوافق على بيع "إسرائيل"  ألمانياهآرتس:  

وافدط  علطي بيطي اسطرائيل رطالث سطين  أن ألمانيطا" اللبريطة اليطوم األحطدن وطآرسي  صحيية "كش :رام هللا
مليططون يططورو مططن سططلر  711صطواريخ مططن صططنلها بلططد عمليططة إليططاوض مطولططة اصطير  عططن إلجيططيض 

 مليون يورو. 111الصيدة األصلي الءر حدد بط
هطدا حمايطة حدطول الوطاة فطي لشطرا  وطءا السطين ب ألمانيطااسطرائيل إللاقطد  مطي أن وأوضطح  الصطحيية 

 البحر المإلوسط.
 ومن المدرر ان يإلم إلوقيي االإلياق بشأن وءا الصيدة جالل األسابيي الدليلة المدبلة.

عططدم مططنح اسططرائيل الإلجيططيض فططي  أشططهر 7انجططيال ميركططل قططد قططرر  قبططل  وكانطط  المسإلشططارف األلمانيططة
ني ومواصلة البنا  في المسطإلوطنا ن سلر الصيدة بسبب إللرر مياوضا  السالم مي الجانب اليلسطي

البيطططد مطططي المسطططؤولين  وةيطططرا الجارجيطططة افيوطططدور ليبرمطططان والماليطططة يئيطططر أجراوطططاولكطططن اإلصطططاال  مكريطططة 
صيدا  سطابدة بطين الجطانبين اشطإلر   أبرم وجالل السنوا  الماضية  برام الصيدة.أد  الي ا األلمان

إلسطططإللم ارنإلطططين أجطططريين فطططي  أنأربلطططة منهطططا علطططي  ن إللدططط ألمانيطططاجاللهطططا اسطططرائيل غواصطططا  نوويطططة مطططن 
السططنوا  المدبلططةن وحصططل  اسططرائيل علططي إلجيططيض أو منحططة ماليططة بمئططا  الماليططين فططي اطططار سياسططة 

 المسإلشارف األلمانية لإلسليح اسرائيل وإلحصينها عسكريا.
 91/91/4198القدس، القدس، 

 
 محاولة تجميلية 9781 "الدفاع عن األطفال": األمر العسكري اإلسرائيلي الجديد 

"األيطططام": قالططط  الحركطططة اللالميطططة للطططدفاع عطططن األطيطططال ط فطططرع فلسططططينن ان األمطططر اللسطططكرر  -رام هللا 
( الطءر يإلضطمن حمايطة األطيطال اليلسططينيين جطالل الإلحديطق ملهطم مطن 9347ا سرائيلي الجديد رقطم )

 ال ينطبق علي ملظم الحاال .أيلول المنصرمن لكنه  91شرطة االحإلاللن دجل حية الإلنييء في 
وأوضطح  الحركطة فطي بيطان صطحافين أمطسن أن األمطر المطءكور اشطإلمل علطي وضطي مإلطلبطا  محطددف 
بشططأن إلسططجيل الإلحديططق بالصططو  والصططورف واللوططة المسططإلجدمة فططي الإلحديططق مططي األطيططالن وقالطط : فططي 

الإلحديططططق مططططي األطيططططال الوقطططط  الططططءر يبططططدو وكططططأن األمططططر الجديططططد ُيططططدِجل إلوييططططرا  كبيططططرف فططططي اجططططرا ا  
اليلسطططططينيينن اال أن فائدإلططططه محططططدودف للوايططططة كونططططه ال ينطبططططق علططططي األطيططططال المشططططإلبه بهططططم بارإلكططططاب 
"مجاليا  أمنية" كإلدا  الحجارف مراًل.وأشار  الي أن األمر الجديد بشكٍل عام يطنل علطي أن "إلحديطق 

طيطًا باللوطة الإلطي إلطم بهطا الإلحديطقن شرطة االحإلالل مي طيل يجب أن يإلم بلوة الطيل نيسهن وإلوريدطه ج
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وإلسططجيله بالصططو  أو الصططورف فططي حططال عططدم إلوريدططه بلوططة الطيططل"ن أر فططي حططال كططان الإلحديططق باللوططة 
اللربية وإلم أجء افادف الطيل باللوة اللبريةن كطءل  يطنل علطي "إلسطجيل الإلحديطق بالييطديو فطي جطرائم قطد 

لحركططةن أن األوططم مططن ءلطط  وططو أن اسططإلجدام سططنوا ".وبين  ا 91إلصططل عدوبإلهططا الدصططو  ألكرططر مططن 
األمر الجديد مديد ومحدود للوايةن ألن بنودا وأحكامه ال إلنطبق علطي طيطل يشطإلبه بارإلكابطه "مجاليطا  

ن ووي مجاليا  يإلهم بارإلكابهطا إلدريبطا كافطة 9979أمنية" علي النحو الميصل في األمر اللسكرر رقم 
 وإلحدق ملهم شرطة االحإلالل.األطيال الءين إللإلدلهم قوا  االحإلاللن 

 91/91/4198األيام، رام هللا، 
 
 مؤتمر "الوفاء األوروبي" يتعهد بإرسال مساعدات لغزة وترميم منازل 

ربيطي أبطو نديطرف: إللهطد مطؤإلمر "الوفطا  األوروبطي  غارطة غطةف"ن بإرسطال مسطاعدا   -نبيطل سطنونو  -غةف
عطادف اعمطار مئطا  المنطاةلن  عاجلة لدطاع غةف إلإلللق بطا يوا  و"إلضطميد الجطرا "ن اضطافة الطي إلطرميم وا 

 الإلي دمروا االحإلالل جالل عدوانه األجير علي قطاع غةف.
ونظمطط  المططؤإلمرن الططءر انطلدطط  أعمالططه فططي مدينططة روإلططردام الهولنديططةن اليططومن واجإلإلمطط  بططءا  اليططومن 

وبطا" وعطدد مطن المؤسسططا  "حملطة الوفطا  األوروبيطة"ن بالشطراكة مططي "إلجّمطي األطبطا  اليلسططينيين فططي أور 
وإلكيطل المشطاركون فطي المطؤإلمرن  ا نسانية وا نمائية والطبية المإلجصصطة مطن بلطدان أوروبيطة مإللطددف.

الءر يلإلبر األول المإلجصل بدضية الناةحين في الدطاعن بإلرميم جمسطة آالا بيط ن وإلطأمين ايجطار 
 بي . 9711أسرفن وإلأريث  9711أليي بي  آجرن وكيالة 

ل اسططإلدبال الجرحططين أعلنطط  "حملططة الوفططا " أنهططا سططإلددم الططدعم الططالةم بالإلنسططيق مططي إلجمططي وفيمططا يجطط
األطبا  اليلسطينيينن بين مؤسسا  اللمل ا نسانين مشطيرف الطي أنطه سطيإلم افإلإلطا  مكإلطب لهطا فطي غطةف 

 لمإلابلة إلنييء المشاريي والإلنسيق بين مؤسسا  اللمل ا نساني  غارة غةف.
إلمرار الحططططرا  األوروبططططي فططططي االوإلمططططام بدضططططايا الشططططلب اليلسطططططيني السططططيما كمططططا أكططططد  ضططططرورف اسطططط

غارطة المنكطوبين مططنهم  فلسططينيي سطوريان والبحطث عطن مشطاريي السطإليلاب الوافطدين مطنهم الطي أوروبطان وا 
 في أر مكان.

لطة وإللهد إلجمي األطبا  اليلسطينيين في أوروبان باالسإلمرار في إلكريا ارسال الوفود الطبية فطي المرح
المدبلططططة طبدططططًا الحإليططططاي الدطططططاع الصططططحي داجططططل فلسطططططين حسططططب ا مكانيططططا  المإلططططوفرف داجططططل الدططططارف 

 األوروبية.
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وأعلططن الإلجمططين فططي بيططان لططه فططي المططؤإلمرن عططن إلكريططا اسططإلددام عططدد مططن الكططوادر الطبيططة اليلسطططينية 
رسال كوادر طبية مإلجصصة من أوروبا لإلدر  يب الكوادر الطبية للإلدريب في المسإلشييا  األوروبيةن وا 

داجططل الدطططاع الصططحي اليلسطططينين فططي اطططار جطططط الإلجمططي لرفططي مسططإلو  الكيططا ا  الللميططة للكططادر 
 الطبي اليلسطيني.

وأكد علي ايالئهن "اوإلمامًا جاصًا وعاليًا بجانب الصحة النيسية ألبنا  شلبنا في اللمومن وجاصة فئة 
ف علططي أجيالنططا اليلسطططينية الدادمططة"ن الفإلًططا الططي أنططه األطيططال مططنهم لمططا لللططدوان مططن آرططار وحشططية جطيططر 

 سيلمل علي ارسال وفود طبية مإلجصصة في وءا المجال.
ان ليئة الناةحين جرا  اللدوانن مللنًا أنه سيواصل إلدطديم جدماإلطه  وأشار أيًضا الي ايالئه اوإلماًما جاصًّ

 لدطاع.من ِجالل الليادا  الطبية الطارئة المإلواجدف في مجإللا مناطق ا
ورمططن الإلجمططين المططؤإلمر وجهططود المططؤإلمرينن مؤكططًدا علططي أوميططة وططءا المططؤإلمرا  لمططا مططن شططأنه إلسططليط 

عادف إلأويله بلدما ألم به من نكبا .  الضو  علي ملاناف شلبنا وإللمس طرق اغارإله وا 
المؤاةرف كما رمن جهود الدول الإلي إلكيل  بلالي جرحي اللدوان ا سرائيلين وإلدديم المةيد من الدعم و 

 لإلجييا آالم الشلب اليلسطيني وملاناإله.
 94/91/4198فلسطين أون الين، 

 
 إعمار غزة.. السياسي يتغلب على اإلنساني 

 عدنان أبو عامر
ن اسطططإللدادا  علطططي قطططدم وسطططاق لنيطططل الحصطططة األكبطططر مطططن 91/91قطططد سطططبد  المطططؤإلمر الطططءر عدطططد يطططوم 

اصل مطي الجهطا  الدوليطة ءا  االجإلصطالن ال سطيما المشاريي ا عمارية المإلوقلة بلد المؤإلمرن بالإلو 
وكالططة الوططوث "أونططروا"ن وبرنططامج األمططم المإلحططدف ا نمططائين والإلنسططيق مططي حكومططة الإلوافططق المشططرفة علططي 

 جميي مشاريي ا عمار.
 

 إحصائيات الدمار
أو إلشطططير احصطططائّيا  وةارف األشطططوال فطططي غطططّةف الطططي إلطططدمير عشطططرين ألطططا وحطططدف سطططكنية إلطططدميرا كطططامالن 

 إلضرر  ضررا شديدان وأربلين ألا وحدف أجر  إلدميرا جةئيا.
ءا بدططي عططدد الشططاحنا  الإلططي يسططمح لهططا بططإنةال بضططاعإلها كمططا كططان فططي النصططا األول مططن  ن 1194وا 

ألططا بيطط  جديططد فططي الدطططاعن  81شططهريان فسططيحإلاي اليلسطططينيون جمسططين سططنة لبنططا   9911بملططدل 
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ار ميططاا ومصططاني ومنشططآ  المططا  والصططرا الصططحين اءا مدرسططة جديططدف وعيططادا  ومسططاجد وآبطط 119و
 اسإلمر الوضي الحالي من الديود علي الحركة والإلندل.

ألططا  411كمطا إلشطير ا حصطائّيا  الصطادرف عطن أونطروا الطي أّن الحطرب ا سطرائيلّية علطي غطةف أجبطر  
أليا آجرين  971لطمدرسة إلابلة لهان اضافة  98أليا لجؤوا الي  171مواطن علي إلر  مناةلهمن منهم 

 يسكنون الحدائق اللاّمة والمسإلشييا  والكنائس والشوارع.
كاإلب السطور علم بإلططورا  مإلسطارعة إلجطرر فطي الجيطا ن قبطل وبلطد مطؤإلمر اعطادف اعمطار غطةفن إلإلللطق 
برغبطططة بلطططض المؤسسطططا  االقإلصطططادية بالحصطططول علطططي نصطططيب األسطططد مطططن األمطططوال المرصطططودف لطططءل ن 

بطططدا  قطططدرإلها علطططي إلنييطططء مشطططاريي ا عمطططار بإلسطططويق نيسطططها أمطططام الططط دول المانحطططةن اللربيطططة والوربيطططةن وا 
 بالملايير الدولية.

عادف اعمار  وإلؤكد ا حصائية شبه النهائية عن وةارف األشوال اللامة في غةف أن اجمالي مواد البنا  وا 
 صي.ألا طن حديدن وجمسة ماليين طن ح 113مليون طن اسمن ن و 937غةف الالةمة إلبلغ 

الواضح لكرير من دوائر صني الدرار في غةف وجارجها أن مطا يحصطل حاليطا لطيس إلنافسطا بطين شطركا  
فططي قطططاع جططالن ألنهططا إلدططدم مشططاريلها وجططهططا مسططإلندف لنيوءوططا داجططل الجهططا  الإلنييءيططة الرسططمية 

 اليلسطينيةن مما يمنحها حق احإلكار مشاريي اعادف ا عمار.
افس يحطططرم بطططاقي شطططركا  الدططططاع الجطططال أن إلدطططدم مسطططاوماإلها بهطططءا وفطططي نيطططس الوقططط  فطططإن وطططءا الإلنططط

المشطططروع الكبيطططرن ألنهطططا إللإلبروطططا فرصطططة اسطططإلرمارية لإلحديطططق مةيطططد مطططن األربطططا  والمكاسطططبن بليطططدا عطططن 
 الملايير الملإلمدف عالميا.

  كمططا بططدأ  بلططض الشططركا  إلرإليططب أوراقهططا وعدودوططا واإلياقياإلهططا بالسططر والجيططا  إلحطط  ءرائططي الإلسططهيال
عططادف ا عمططارن ممططا أرططار مجططاوا مططن االسططإلدطاب الحاصططل  عادإلططه للحيططافن وا  ودعططم الدطططاع الجططال وا 

 بين كبر  المؤسسا  االقإلصادية  عادف اعمار غةف.
 

 القطط السمان
وقد دفي ءل  بالمنظما  األولية ومؤسسا  الدطاع الجال في غةف لالإلياق علي إلشكيل ويئة وطنية 

إللمطل علطي الإلجططيط وا شطراا والرقابطة عليطه فطي اططار مطن الشطيافيةن وإلوحيطد  عادف اعمار الدطاعن 
ةالطططة الملوقطططا  أمطططام إلنييطططءا بإعطططادف انشطططا  كافطططة المصططططاني  جططططة ا عمطططارن وإلوضطططيح المرجليطططا ن وا 
ا نشططائيةن وإلوريططد كافططة ا ليططا  والملططدا  الالةمططة مططن حيططث الكططم والنططوعن وفططإلح شططامل للملططابر لإللبيططة 

 لسوق دون شروط.احإلياجا  ا
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سطرائيلن ويإلللطق بمطواد البنطا  الإلطي سطإللمر غطةفن فطي  الإلنافس علي اعمار غةف قطائم أيضطا بطين مصطر وا 
ضططو  اغططالق ملبططر رفططح ألسططباب سياسططيةن لكنططه عططاد بالجسططارف اليادحططة علططي الشططركا  المصططرية الإلططي 

لحة المصططططريةن إلصططططل موادوططططا السططططوق الوةيططططةن جاصططططة "ا سططططمن  اللسططططكرر" المملططططو  للدططططوا  المسطططط
شركة فطي سطينا  حاصطلة علطي عدطود حصطرية مطن  91وشركا  أجر  جاصةن مما أد  لإلوقا عمل 

ويئطططة ا عمطططار ووةارف األشطططوال اليلسططططينية لإلةويطططد غطططةف بمطططواد البنطططا ن رغطططم حصطططولها علطططي الموافدطططا  
 األمنية بلد اجإلياروا ألنها إلضم كل أطياا المجإلمي السيناور وشركاإله.

ونا  شركا  اسرائيلية إلسلي لليوة بلملية اعمار غةف بدال عن الشركا  المصريةن حيث في المدابل 
حصططل  علططي موافدططة السططلطة اليلسطططينية واألجهططةف المصططرية لللمططل فططي مشططاريي اعمططار سططابدة عبطططر 

مليططون دوالرن وأدجلطط  جططة ا منهططا قبططل إلوقططا ادجططال مططواد البنططا  عبططر  711المنحططة الدطريططة البالوططة 
لكطططن اسطططرائيل إلطططرفض ادجطططال مطططواد البنطططا  عبطططر ملبطططر رفطططحن وإلضطططوط علطططي مجإللطططا الجهطططا   الملبطططرن

 دجالهطططا مطططن ملبطططر آجطططرن علطططي أن إلطططورد المطططواد الشطططركا  ا سطططرائيلية بالإلنسطططيق مطططي بلطططض شطططركا  
 السلطة اليلسطينية.

 
غطةف  الوائب األكبر في الحرب الطدائرف جلطا الكطواليس للحصطول علطي نصطيب األسطد مطن أمطوال اعمطار

وي حركة حماسن الإلي لم إلللن موقيا لها مما يحصلن ألنها كما يبطدو ال إلريطد أن إلإلطدجل فطي طبيلطة 
الحرا  االقإلصادر الءر من شأنه الإللجيل بإعادف اعمار غةفن رغم إلحيظها علي غياب آليا  الرقابة 

ح المجطططال والشطططيافيةن بسطططبب غيطططاب المجلطططس الإلشطططريلي عطططن الواقطططي السياسطططي اليلسططططينين ممطططا ييسططط
 للإلالعب بالمال اللام.

كمطا أن مشطروع اعططادف اعمطار غططةف يحطإلم أال إلططءوب أموالطه لجيطوب بلططض المإلنيطءين الدططريبين مطن مواقططي 
صططني الدططرار فططي السططلطة اليلسطططينيةن بططل أن يإلططا  سططوق المنافسططة أمططام الجميططي فططي أجططوا  مططن الحريططة 

 نافي مي سرعة اعمار غةف.الإلنافسيةن وإلوحيد قنوا  الصرا والإلمويلن بما ال يإل
وقد قام  حماس بجهطود ءاإليطة فطي األسطابيي األجيطرف مطن الحطربن لإلدطديم مسطاعدا  أوليطة للمإلضطررين 

مليطون دوالر علطي المإلضططّررين فطي األّيطام الإلططي إللط  انإلهطا  الحططرب علطي النحططو  71فطي غطةفن ووّةعطط  
 الإلالي:

ّدمطة كلّيطان بواقطي أليطي دوالر لكطّل صطاحب ألا دوالر علي أصحاب المنطاةل المه 971مليونا و 91 -
 وحدف سكنّية.
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دوالر لكططططّل  9711ألططططا دوالر علططططي أصططططحاب البيططططو  المهّدمططططة جةئّيططططان بواقططططي  491مليونططططا و 99 -
 صاحب وحدف سكنّية.

ألططا دوالر علططي عططائال  الشططهدا ن بواقططي ألططا دوالر لكططّل عائلططة شططهيد مإلططةّوين ضططمن اغارططة  811 -
 من الإللويض المسإلحّق للمإلضّررين.طارئةن وليس جة ا 

يطططأإلي ءلططط  بطططالإلةامن مطططي مطططا أعلنطططه مبلطططوث األمطططم المإلحطططدف للشطططرق األوسطططط روبطططر  سطططيرر منإلصطططا 
ميططإلش دولططي  711-171سططبإلمبر/أيلول الماضططي عططن جطططة ادجططال مططواد البنططا  الططي غططةفن واسططإلددام 
د البنا  الي حماسن ووو ما لضمان إلنييء عملية اعادف ا عمارن وفرض رقابة عليها كي ال إلصل موا

 يشير الي أن مشروع اعادف اعمار غةف با  مسيسا بالضرورف بليدا عن وجهه ا نساني.
 

 شروط إسرائيل
فدطد  -رغطم عطدم دعوإلهطا للمشطاركة فيطه-أما اسرائيل الحاضر األكبر في مؤإلمر اعمار غةف في مصطر 

ليصطططائلن جاصطططة حمطططاسن بجطططالا إلراجلططط  مطططؤجرا عطططن اشطططإلراطها بطططد  اعمطططار الدططططاع بنطططةع سطططال  ا
الموقطططا جطططالل الحطططرب وبلطططد انإلهائهطططان واكإليططط  باشطططإلراط ا عمطططار بالحيطططاظ علطططي وقطططا اططططالق النطططار 

 والهدو  الدائمن وإلنور اشإلراط نةع سال  الدطاع بجطوا  مسإلدبلية مإلددمة كاسإلمرار إلطويرا.
 

ميم أنياقهطا الهجوميطةن وإلوييططر فيمطا أبطد  اسطرائيل إلجوفهطا مططن اسطإلوالل حمطاس ألمطوال اعمطار غططةف لإلطر 
األمر الواقي في الدطاعن جاصة علي الملابرن مما ييإلح المجال أمام إلنييء عمليا  فيهان ولءل  إلإلابي 
أجهةإلها األمنية عن كرطب الحطوار الجطارر بطين حمطاس والسطلطة اليلسططينية فيمطا يإلللطق بنشطر الشطرطة 

يرية".  في ملابر "رفح وكرم أبو سالم وا 
ءل  فدد أعلن  اسرائيل أن كل مواد البنا  والملدا   عمطار غطةف سطإلمر عبطر ملابروطا فدططن أكرر من 

ووي إلركة علي آليا  ادجالهان ورصدوا الي حين وصولها ألودافهان با ضطافة لمراقبطة األمطوال الإلطي 
طها إلدجل الدطاعن ما يلني صلوبة أن يلاد بنا  غةف دون مشاركة أو إللطاون اسطرائيلن ألن أوطم شطرو 

 عططادف اعمططار غططةف إلسططليم الحكططم للسططلطة اليلسطططينية بشططكل كامططلن وأال يكططون الحكططم رمةيططا فدطططن بططل 
 إلسليم حماس لكل مداليد الحكم.

ردود اليلططل ا سططرائيلية فططي ملظمهططا قللطط  مططن أوميططة قططرارا  مططؤإلمر مصططر  عططادف اعمططار غططةفن ألن 
وجهطاة ا شططراا علطي اعططادف ا عمطار سططيإلم الواقطي علططي األرض سطيإلحدد فططي إلطل أبيططب ولطيس الدططاورفن 

انشططططاؤا ونططططان والسططططلطة اليلسطططططينية مسططططؤولة عططططن ضططططمان سططططير اعططططادف الإلأويططططلن صططططحيح أن الإلمويططططل 
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واالعإلراا الدولي في الداورفن لكن المؤإلمر ليس بديال عن االإلياقيطا  اليلليطة الإلطي يطإلم الإلوصطل اليهطا 
 ونا.

وصا مؤإلمر اعادف  -ية واألمنية بوةارف الدفاع ا سرائيليةرئيس الدائرف السياس-بل ان عاموس غللاد 
 اعمار غةف بأنه "حيلة إلنكرية".

ولططءل  لططم إلإلططردد اسططرائيل بالإلهديططد أنهططا قططد إلسططلي للرقلططة اعططادف اعمططار غططةف اءا بططدا لهططا أن حمططاس قططد 
نياقن رغم وجود إلسإلول جة ا صويرا من المساعدا  الدولية ومواد البنا ن لإلرميم قدراإلها اللسكرية واأل

أصططوا  جافإلططة فيهططا إلططر  أن ا عمططار الحديدططي لوططةف مسططألة انسططانية مططن الطططراة األولن إلجططدم مصططلحة 
اسرائيلن علي أال يكون رمن ءل  إلجديد اطالق قءائا صاروجية علي بلدا  غالا غطةف وإلطل أبيطبن 

 أو بإلجديد حير أنياق من غةف الي "صوفا وناحل عوة".
يون فططي غططةف قططدوم فصططل الشططإلا ن وأيططديهم علططي قلططوبهم جوفططا مططن موسططم مططاطرن أجيططرا يإلرقططب اليلسطططين

والمشطردون مططا ةالططوا فططي مراكططة ا يططوا  الإلططي ال إلدطيهم البططرد والمطططرن فططي ظططل يدططين مإلةايططد أن موضططوع 
اعطادف اعمطار غطةف لططن يكطون يسطيران مطي إلولططب الجانطب السياسطي علطي البلططد ا نسطاني فطي وطءا الدضططية 

 مإلكررف عدب كل حرب إلشهدوا غةف.المأساوية ال
 94/91/4198.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 حتى ال يتكرر العدوان ... 

 طالل عوكل
المؤإلمر الدولي الءر احإلضنإله الداورفن يوم األحدن ينطور علي أبلاد مهمة إلإلجاوة البلطد االقإلصطادر 

 سرائيلية األجيرف.وا نساني الءر يإلصل بإعادف اعمار قطاع غةفن الءر دمرإله آلة الحرب ا 
قليميطططةن الإلدططط  فطططي الدطططاورفن بلطططد إلنسطططيق مصطططررن مطططي دولطططة  أكرطططر مطططن مئطططة دولطططةن ومؤسسطططةن دوليطططة وا 
النطططرويجن الإلطططي إلناةلططط  عطططن مبادرإلهطططا للدطططدا فطططي عاصطططمإلها الإلطططي حملططط  وال إلطططةال إلحمطططل اسطططم االإليطططاق 

ع مططن أجططل انإلططةاع الإلططاريجين الططءر دشططن مرحلططة جديططدف فططي الكيططا  الططوطني اليلسطططينين الططءر يصططار 
 حدوق الشلب اليلسطيني.

الداورف إليرض نيسها مرف أجر  علي عواصم اللالمن باعإلباروا عاصمة الدولة اللربية األكبر واألقو ن 
وءا  الددرف علي إلأكيطد دوروطا ا قليمطي الياعطلن وسطط محطاوال  أططراا ودول عديطدف حاولط  لسطنوا  

 لءر إلمرله مصر.إلجاوة االسإلحداق الجيو سياسي الإلاريجي ا
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وططا وططي مصططر إللططود بدططوف الططي المشططهد اللربططي وا قليمططي والططدولين وإلسططإلليد دوروططا المركططةر كحاضططنة 
 للدضية اليلسطينية والحصن المنيي في الدفاع عن حدوق وإلطللا  األمة اللربية.

لسططيني إلإلددم مصر بدور ضابط ا يداع للصراع الجارر علي امإلداد المنطدة بما في ءل  الصطراع الي
واللربطي ا سططرائيلين ولإلنإلططةع مططرف أجططر ن دوروططا الموعططودن رغططم إلحيظططا  الواليططا  المإلحططدف واللديططد مططن 

 الدول الوربيةن الإلي لم يرق لها المسار السياسي الءر اجإلارا الشلب المصرر.
الطءنب المجإلملون في الداورفن لم يأإلوا اليهطان فطي مطؤإلمر كهطءا لكطي يكيطروا عطن شطلوروم بالإلدصطير أو 

الطططءر يرإلكبونطططه مطططن جطططالل الإلواططططؤ أو الإلجاوطططل أو الإلسطططاولن أو الطططدعم الطططءر يجلطططل اسطططرائيل إلكطططرر 
 عدواناإلها الوحشية علي الشلب اليلسطينين وإلإلنكر لحدوقهن ولمإلطلبا  إلحديق السالم.

 ولطم يطأ  وطؤال  بطدوافي انسططانية وشطيدة علطي الشطلب اليلسططيني الططءر يإللطرض ألبشطي أنطواع االحططإلاللن
وأكرروا اجرامًان وأشدوا غطرسة وعنصريةن واسإلهإلارًا بالدوانين الدوليةن فمن يوجله ضطميرا لمطا يلطاني 

 الشلب اليلسطينين عليه أن ال يكإليي بإلدديم األموال والمساعدا  ا غارية.
الي مإلي يسإلمر المجإلمي الدولي في غسل األوساخ ا سرائيلية وول يمكطن فطي كطل مطرفن إلدطوم بهطا آلطة 

مكانيططا ن مططن حدهططم أن ا لإلططدمير ا سططرائيليةن أن يلططودوا  عططادف البنططا ن الإلططي إلكلططا شططلوبهم أمططوااًل وا 
 يإلمإللوا بها؟

كان في قطاع غةف مطارن وكان المينا  البحطرر قيطد ا نشطا ن والسطلطة بطدأ  بإلأسطيس البنطي الإلحإليطةن 
ة المجإلمططي الططدولي عططن لكططن اسططرائيل دمططر  كططل شططي ن وحرقطط  أمططوااًل باوظططةن وكططل ءلطط  بسططبب عجطط

 وقا السياسا  ا جرامية لدولة االحإلالل.
الواليا  المإلحدف إلرإلكب جرمطًا إلاريجيطًا ال يدطل جططورف عطن الجطرائم الإلطي إلرإلكبهطا اسطرائيل بحطق الشطلب 
اليلسطططينين ألنهططا ال إلكإليططي بمنططي إللططرض اسططرائيل لللدططابن ولكططن أيضططًا ألنهططا مططن يحمططي وططءا الدولططة 

 مدوا بأسباب وأدوا  الإلدميرن ويوءر لديها عنجهية إلجاول ارادف المجإلمي الدولي.الواشمة ووي من ي
من الواضح أنه ليس لد  المجإلمي الدولي ما ييللطه ووطو يدطرر دفطي إلكطاليا اللطدوان ا سطرائيلي إلحط  
عنططوان اعططادف اعمططار قطططاع غططةفن سططو  أن يطالططب بإلربيطط  وقططا اطططالق النططار علططي نحططو دائططمن أر أن 

طططرا اليلسطططيني عططن النضططال مططن أجططل حدوقططه الوطنيططةن حإلططي ال يإللططرض لططبطش اللططدوان يإلوقططا ال
 ا سرائيلي.

يللططم المجإلمططي الططدولي أنططه ال يمكططن أن يإلوقططا الكيططا  اليلسطططينين وال أن يإلوقططا اللططدوان ا سططرائيلي 
 طالما لم يإلحدق السالم الءر يلبي الحدوق الوطنية المشروعة للشلب اليلسطيني.
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نمطا وطي مسطإللدف اسرائيل  ال إلشن اللدوانا  علي الشلب اليلسطينين بءريلطة وجطود مداومطة مسطلحةن وا 
 لمواصلة عدوانها علي األرض والحدوق وعلي المواطن اليلسطينين انطالقًا من سياساإلها الإلوسلية.
 ؟والسؤال ول يمكن أن يإلوقا اللدوان ا سرائيلي الءر يإلجء أشكااًل أشد جطورف من اللمل المسلح

ول إلوقا اسرائيل االسإليطانن ومصادرف األرضن وول إلوقان عملية إلهويد الددسن وإلهديد المددسا  
ا سططالمية والمسططيحيةن ووططل إلوقططا قهروططا للشططلب اليلسطططينين وإلجريططب مدومططا  حياإلططه اليوميططة؟ أال 

ةرن فططي يإلوقططي الططءين اجإلملططوا فططي الدططاورف يططوم أمططسن أن اسططرائيل مسططإللدف الرإلكططاب المةيططد مططن المجططا
حطططالن واصطططل اليلسططططينيون نضطططالهم السياسطططي والدبلوماسطططي مطططن جطططالل األمطططم المإلحطططدف؟ يطمطططح الطططءين 
اجإلملططوا فططي الدططاورف وجصوصططًا الواليططا  المإلحططدفن الططي االلإليططاا علططي السياسططة اليلسطططينية الإلططي إلإلجططه 

 .نحو األمم المإلحدفن ولدطي الطريق علي المشروع اليلسطيني الي مجلس األمن الدولي
ممرلطططو ا دارف األميركيطططة يطرحطططون مطططرف أجطططر ن اللطططودف الطططي البطططديل الياشطططل والمجطططّرب ووطططو اسطططإلئناا 
المياوضا  الرنائية الإلي إلوقي  في نيسان الماضي بسبب اسرائيلن المةيد من محاوال  شرا  الوق ن 

درف ممكنطا  حإلي إلإلمكن اسرائيل من ا جهاة واقليًا علي الحدوق الوطنيطة للشطلب اليلسططينين ومصطا
 إلحديق رؤية الدولإلين.

األصل في الجهد الءر ينبوطي أن يدطوم بطه المجإلمطي الطدولين وطو أن يإلحمطل الططرا الطءر دمطر قططاع 
غططةفن وارإلكطططب المةيططد مطططن المجططاةر وجطططرائم الحططربن أن يإلحمطططل وططءا الططططرا ووططو اسطططرائيل المسطططؤولية 

 المباشرف وحدا عما اقإلرف  أيدرن مؤسساإله المجرمة.
اضح أنه ما لم إلإلورم اسرائيل إلكاليا اعادف بنا  ما دمرإله آلإلهطا اللسطكريةن فإنهطا لطن إلكطا عطن من الو 

 ملاودف اللدوانن وإلدمير ما قد يدوم المجإلمي الدولي ببنائه في قطاع غةفن وفي الضيةن والددس.
دططوم بططهن فليجطرب المجإلمططي الططدولي مططرف واحطدفن اجضططاع اسططرائيل للمحاسططبة واللدططاب وإلكبطد إلكططاليا مططا إل

 وحينها سيدر  وؤال  أن اسرائيل سإليكر ألا مرف قبل أن إلدرر ارإلكاب عدوان جديد.
ولكطن فططي غيطاب ءلطط ن فطي غيططاب عمليطة سططالم حديديططة ومرمطرفن فططإن الطءين اجإلملططوا فطي الدططاورف أمططسن 

 وقبل جمس سنوا  في شرم الشيخن سيجإلملون مرا  أجر .
  91/91/4198الدستور، عّمان، 
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 طينيون ومجلس األمنالفلس 

 د . ناجي صادق شراب
قطططرر اليلسططططينيون بلطططد فشطططل المياوضطططا  وفدطططدان األمطططل فطططي حطططل سياسطططي إلياوضطططي ينهطططي االحطططإلالل 
"ا سطططرائيلي"ن ويؤسططططس لديططططام دولططططة فلسطططططينية كاملططططةن الططططءواب الططططي مجلططططس األمططططن صططططاحب الدططططرارا  

بدراراإلطه . وقبطل الططدجول فطي إلياصططيل  الملةمطةن والدطادر علططي فطرض عدوبطا  علططي الطدول الإلطي ال إللإلططةم
دور مجلططس األمططن والدضططية اليلسطططينية أءّكططر بططأكرر مططن مالحظططة لللهططا إلييططد ونحططن ءاوبططون لمجلططس 

 األمن نطلب منه انها  االحإلالل "ا سرائيلي"ن وقيام الدولة اليلسطينية .
نطي مشطاريي قطرارا  كريطرف المالحظة األولطي أن مجلطس األمطن أصطدر اللديطد مطن الدطرارا  والبيانطا  وإلب

بالنسبة الي الدضية اليلسطينيةن ومجمل وءا الدرارا  والبيانا  أن االحإلالل "ا سرائيلي" غير شطرعي 
لألراضططي اليلسططططينيةن وحططق الشطططلب اليلسطططيني فطططي إلدريططر مصطططيرا . والمالحظططة الرانيطططة والمهمطططة أن 

ر أر مشطروع قطرار اسطإلنادًا الطي اليصطل مجلس األمن لم يإلبن أر قطرار ملطةم ضطد "اسطرائيل"ن ولطم يصطد
السططابي الططءر يإلططيح فططرض عدوبططا  علططي "اسططرائيل" واسططإلجدام الدططوف ضططدوان وبالإلططالي كططل قراراإلططه مجططرد 
إلوصيا ن وليس  ملةمةن والسبب في ءل  اسإلجدام الواليا  المإلحدف حق الييإلو الءر إلجاوة أكرر من 

رض عدوبا ن ولءل  بدي دور مجلس األمن بليطدًا عطن أربلين مرف لحماية "اسرائيل"ن والحيلولة دون ف
دورا الحديدي في الحياظ علي السالم واألمن فيما يإلللطق بالدضطية اليلسططينية . وآجطر فيإلطو اسطإلجدمإله 
الواليطططا  المإلحطططدف كطططان ضطططد قيطططام دولطططة فلسططططينية كاملطططة اللضطططوية فطططاكإليي الموقطططا اليلسططططيني بدولطططة 

 مراقب .
بطططاللودف لمجلطططس األمطططنن وا صطططرار علطططي إلدطططديم مشطططروع قطططرار عربطططي يحمطططل اليطططوم يإلكطططرر وطططءا الجيطططار 

مجلس األمن مسؤولية انها  االحإلالل "ا سرائيلي"ن وإلحديد فإلرف ةمنيةن ووو مطلب علي أوميإله لكنطه 
غير مسبوق في عرا مجلس األمنن أن يإلم إلدديم مشروع قرار ويطلب فيطه إلحديطد فإلطرف ةمنيطة قاطلطة 

الدرار الطءر يحإلطاي أواًل الطي الحصطول علطي موافدطة إلسطلة أصطوا  مطن جمسطة عشطر . األوم من إلدديم 
صوإلًان وليس بالضرورف أن يكون من بينها كل أصوا  الطدول الدائمطة اللضطويةن أر "الييإلطو" فطي وطءا 
المرحلة ال يسإلجدمن قد إلكون وءا المرحلطة مهمطة جطدًان ولكطن اليشطل فيهطا يكطون أصطلبن ومطي الإلسطليم 

ة أصوا ن بلطدوا يلطرض للمناقشطة والإلصطوي ن ويشطإلرط موافدطة إلسطلة أصطوا  مطن بينهطا بضمان إلسل
الجمسة الدائمونن ووو أمطر مسطإلبلد كليطة مطي إلأكيطد الواليطا  المإلحطدف علطي اسطإلجدام "الييإلطو"ن ووطو مطا 

 يلني عدم إلبني المشروع مددمًا .
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سططبدة أن دولططة مططا سإلسططإلجدم "الييإلططو" أال والسططؤال لمططاءا اءًا الإلدططدم بمشططروع الدططرار؟ ال إللنططي الملرفططة الم
إلإلددم الدول بمشروعا  قرارا  إلجل السالم واألمطن اللطالميينن فهنطا ال بطد مطن إلحميطل مجلطس األمطن 
مسططؤولياإله . ورانيططًا يططإلم إلسططجيل مواقططا سياسططيةن وإلحميططل الواليططا  المإلحططدف مسططؤوليإلها الجاصططة بيشططل 

وبالءا  في ةمن الإلحوال  اللربيةن وإلشطكيل إلحطالا  مسار السالمن ووءا قد يشكل ورقة ضوط عليهان
دولي لمحاربة "داعش"ن وكل وطءا الدضطايا لهطا عالقطة بالدضطية اليلسططينية . واألمطر ا جطر وطو فدطدان 
اليلسططططينيين لجيطططاراإلهم فطططي الإليطططاوض وحإلطططي فطططي المداومطططةن وبالإلطططالي ال بطططد مطططن الطططءواب الطططي الجيطططار 

لها مسؤولياإلها في اسطإلمرار االحطإلالل "ا سطرائيلي"ن ووطءا مطن شطأنه الدولين وإلحميل األمم المإلحدف ودو 
أن يلمططق مططن عةلططة "اسططرائيل"ن وييططإلح الطريططق أمططام مةيططد مططن دعططم الططدول واعإلرافهططا بيلسطططين كدولططة 
كاملة . واألمر ا جر واألوم أن وءا الجططوف إلوسطي مطن جيطار الشطرعية الدوليطةن بإليليطل دور فلسططين 

يطططةن جصوصطططًا االنضطططمام لملاوطططدف رومطططان ووطططو مطططا يلنطططي فطططإلح ملركطططة جديطططدف مطططي فطططي المنظمطططا  الدول
"اسططرائيل"ن ووططءا الملركططة ليسطط  ملركإلهطططان وال إلططإلحكم فططي كططل أوراقهطططا . وبالإلططالي وططي ملركططة جاسطططرف 
بالنسبة الي "اسرائيل" . لكنها ملركة طويلطة وإلحإلطاي الطي صطبر سياسطي طويطلن ودعطم مطن قبطل الطدول 

 ية والصديدة .اللربية وا سالم
ومن األبلاد المهمة في وءا الملركة إليليل جيار قانون االإلحاد من أجل السالمن والءر بموجبه يمكن 
ليلسطين والدول اللربية المدعومة دوليًا إلحويل مشروع الدرار الي مجلس األمطنن وونطا قطد إللدطد جلسطة 

دططانون المططءكور عنططدوا يمكططن طارئططةن وفططي حططال حصططول مشططروع الدططرار علططي رلرططي األصططوا  وفدططًا لل
 الإلولب علي "الييإلو" األمريكين ويصبح الدرار ملةمًان ويحمل األمم المإلحدف مسؤوليا  أكبر .

وءا الملركةن أر ملركة إليليل دور األمم المإلحدفن وإلحميل المجإلمي الطدولي المسطؤولية يحإلاجطان الطي 
فاعطل . لطءل  وطي الملركطة الحديديططة  أرضطية فلسططينية صطلبة وقويطةن وعمطق عربطي قطورن وإلأييطد دولطي

 نهططا  االحططإلاللن لكنهططا ال إللنططي فططي الوقطط  ءاإلططه عططدم إليليططل الجيططارا  اليلسطططينية األجططر ن وبالططءا  
جيار إليليل المداومة المدنية السلمية الإلي من شأنها أن إلجلق قو  ضوط كبيرف علي المسإلو  الدولي 

بطططدعن ورؤيطططة اسطططإلراإليجية واقليطططة وإلكامطططل بطططين كطططل . وطططءا الجيطططار يحإلطططاي الطططي رؤيطططة وجيطططال سياسطططي م
 الجيارا  اليلسطينية المإلاحة والممكنة .

 91/91/4198الخليج، الشارقة، 
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 فلسطين في ويستمنستر 

 عادل درويش
الصطططحافة اللربيطططة بأشطططكالها المطبوعطططة والمسطططموعة والمدطططرو ف فطططي إلداريروطططا وبرامجهطططا حطططول مطططا سطططمإله 

ن في مجلس اللموم البريطانين ساوم ن عن قصطد «الإلصوي  الإلاريجي»نا ن وأحيا«الدرار الإلاريجي»
أو عططن جهططلن فططي إلضططليل وإلشططويش أءوططان الططرأر اللططام بططين قططرا  ومشططاودر اللوططة اللربيططةن واألكرططر 

 إلشويشا مللوماإليا وم من ال يإلابلون مباشرف ما يدور في برلمان ويسإلمنسإلر.
احططا برلمططان عريططق ينيططرد عططن برلمانططا  اللططالم بممارسططاإله مجلسططا اللمططوم واللططوردا  )الشططيوخ( ومططا جن

وسططير اللمططل فيططه وإلداليططدان وال يشططابهه فططي ءلطط  اال بلططض برلمانططا  الكومنولططث الواقلططة مباشططرف إلحطط  
حكططم الإلططاي فططي البلططدان الإلططي إلنإلجططب حكومططة برلمانيططة مباشططرف بينمططا رأس الدولططة وططو الملكططة اليةابيططثن 

بي البريدن وفي المحاكمن والسطيارا ن والمطدارسن والمبطانين والمؤسسطا  وصورإلها علي اللمال ن وطوا
 الرسمية؛ ككندان وأسإلراليان ونيوةيلندان وبلدان البحر الكاريبي.

وحإلططي مططن يططإلدن اللوططة ا نجليةيططة مططن مإليرجططي الشططبكا  اللربيططةن أو حإلططي جمهططور الصططحا والدنططوا  
االسططإليلاب واليهططم الكامططل لمسططيرف اللمططل فططي برلمططان  اللربيططة الناطدططة با نجليةيططة ال يضططمن بالضططرورف

 ويسإلمنسإلر.
صطوإلا  134الصحافة اللربية وصي  ما حدث في مجلس اللموم مسا  االرنطينن بإلصطوي  األغلبيطة )

ن كان غير ملةم للحكومة « قرارا»ال( علي ما سمإله  91بنلم مدابل  باالعإلراا بالدولة اليلسطينيةن وا 
وي المللومة الوحيدف الدقيدة دون بدية المللومطا  فطي إلدطارير الصطحافة اللربيطة(ن البريطانية بدبولهن )و 

 أسباب جلط وإلشويش المللوما  للمإللدي اللربين وو اللوة.« عدف»واحد من أوم 
بدأ اسإلجدامه في الصحافة المصرية الحديرة )الوقائي المصرية في « مجلس اللموم البريطاني»إللبير 

( فطدجل لوطة الصطحافةن رطم ندلط  عنهطا الصطحا الصطادرف 91مطلي الدطرن الطط عهد محمد علي باشا في
مراحططل )مجلططس األعيططانن  7بلططد ءلطط  فططي بططالد الشططام والبلططدان اللربيططة. البرلمططان المصططرر الططءر مططر بططط

كمجلطس شطور  باالجإليطارن رطم مطةيج  91الءر أسسه محمد علي رم ابطراويم باشطا فطي عشطرينا  الدطرن 
يارن رم الإلطور الي برلمطان منإلجطب كطامال فطي عهطد الجطديو سطليد باشطا فطي نهايطة من االنإلجاب واالجإل

لحكومطة سطلد ةغلطول باشطا  9111ن ورالرا أرقي البرلمانا  المصرية في انإلجابطا  91أربلينا  الدرن 
)حإلططي جمططدا نظططام اندططالب  9174 - 9117(ن كططان مرططل نظططام ويسإلمنسططإلر مططا بططين 9117ودسططإلور 
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شططططيوخ يمرططططل حكمططططا  األمططططةن ومجلططططس نططططواب منإلجططططب كططططامالن والحططططةب )أو ( بمجلططططس 9171يوليططططو 
 االئإلالا( صاحب أكبر عدد من مداعد البرلمان يؤسس الحكومة.

( 9147 - 9877أجيطططال مطططن الصطططحافيين والدطططرا  المصطططريين )مواليطططد مطططا بطططين  7وطططءا النظطططام أإلطططا  لطططط
سططإلرن لكططن جيططل صططحافة اللهططد واللططرب الططءين شططبوا أو درسططوا فططي مصططرن فهمططا عميدططا لنظططام ويسإلمن

 البرلماني أصور أبنائه في السبلينا  عمرا.
وأفسططططد نظططططام الإلللططططيم )عنططططدما حلطططط  وةارف الإلربيططططة بميهومهططططا الإللدينططططي الإلططططدجيني محططططل وةارف الملططططارا 

 بميهومها األبسإلمولوجي لنظرية الملرفة( أجيال ما بلد الحرب الرانية.
)حسططب مللومططاإلين وأرجططو أن يصططححها الططبلض اءا كنطط   ولطم يجإلهططد الصططحافيون المصططريون واللططرب

 مجطئا( في ابإلكار مصطلحا  دقيدة للإللبيرا  البرلمانية إلنير الدرا  والمإليرجين اللرب وال إلضللهم.
مططا صططو  عليططه نططواب بريطانيططا ال يسططهل إللرييططه باللربيططة.. انططه مبططادرف إلحريطط  سياسططي قططدم بمشططاركة 

مططن الططديمدراطيين األحططرار فططي أحططد األيططام المجصصططة لمناقشططة نائططب محططافظن وآجططر عمططالين ورالططث 
 مدإلرحا  نواب المداعد الجليية.

ن «(حركطططة»والدططواميس أو غوغططل إلإلرجمهططا حرفيططا  motionمططءكرف إليليليططة بإلوصططية )ال إلرجمططة دقيدططة لططط
 Billأو ورقة جضرا  )مشاريي مءكرا  إلإلحول الي سياسة(.. وليس  « قرارا» resolutionووي ليس  

إلنططططاقش وبلططططد قبولهططططا بالإلصططططوي  إلمططططرر الططططي مجلططططس اللططططوردا  لمططططل  الروططططرا  الدانونيططططة « عريضططططة»
دجال اصالحا  عليهان وبدبولها بإلصوي  اللوردا  إلصطبح  أو قانونطا يصطبح فطاعال  Actوالدسإلورية وا 

 بلد إلوقيي الملكة بالإلصديق.
س قرارا وال يلإلرا بدولة فلسطينية الجال بيلسطين لم ولن يرفي الي مجلس اللوردا ن ولي motionالط

Palestinian State  نما إلوصية بإلبني حق اليلسطينيين في  .Palestinian Statehood«حالة الدولة»وا 
 فارق كبير من الناحية الدانونية بين االعإلراا بدولة والحق في إلبني حالة الدولة.

)مططرال ال إلدبططل الحكومططة الحاليططة نظططام قططرون االعإلططراا بططدول ال حكومططا   4سياسططة بريطانيططا الرابإلططة لططط
األسطططد فططططي سطططوريان لكنهططططا لططططم إلسطططحب اعإلرافهططططا بسططططوريا كدولطططةن والسططططيير البريطططططاني فطططي بلططططد ال يمرططططل 
نمططا الدولططة والملكططةن وال يإلويططر بإلويططر الحكومطططة كحططال أميركططا مططرال(ن ووططو مططا لططم يشطططرحه  الحكومططةن وا 

 الصحافيون اللرب لمإليرجيهم وقرائهم.
ال إلوجطد حطدود أو »جية األسبقن السير مالكولم رييكينطدن كطان األكرطر بالغطة فطي إللجيصطه: وةير الجار 

وءا »وأضاا: «.. جيش أو مؤسسا  سياسية كمدوما  قانونية لديام الدولة اليلسطينية لالعإلراا بها
نمططا وططو الواقططي الططءر نواجهططهن وعلينططا  الوضططي الحططالي ال ءنططب لليلسطططينيين فيططهن ولططيس مططن صططنلهمن وا 
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ن وإلوييطرا لطن يكطون بطإعالن أحطادر فطي قطول وةيطر الجارجيطة السطابقن ويليطام ويطغن «اللمل علطي إلوييطرا
وحاليطا ةعطيم األغلبيطة البرلمانيطة )ووطو منصطب وةارر(ن فطالموقا الرسطمي لحكومطة ديييطد كطاميرون وططو 

ين بحطدود الدطرار عدم حرق ورقة الدولة الإلي إلللب مرف واحدف؛ وللبها مراليا يكون في اطار حل الطدولإل
)الدرار بريطاني قدمه اللورد كارادونن وةير الجارجية الراحلن بصياغة مشإلركة مي  9193للام  141

 (.9193المرحوم الدكإلور محمود رياضن وةير الجارجية المصررن في نوفمبر/ إلشرين الراني 
ومطة علطي االعإلططراا مللومطا  أساسطية لطم يسطاعد غيابهطا المإليطري اللربطي علطي فهطم أسطباب إلحيطظ الحك

 بدولة فلسطينية حاليا.
بال شر  جريطة األرقام الحةبيةن أعط  انطباعطا « الإلصوي  بأغلبية ساحدة»عبارف الصحافة اللربية 

بططأن الططرأر اللططام البريطططاني يضططوط علططي الحكومططة لالعإلططراا رسططميا بدولططة فلسطططينيةن ووططو مططا يجططالا 
 الواقي البريطاني.

)أعضطططا  مجلطططس اللمطططوم(ن رغطططم أن ةعمطططا  الملارضطططة أصطططدروا  971 صطططوإلوا بطططنلم مطططن جملطططة 134
إللليما  بالإلصوي  بنلم )لورض احراي كطاميرون وحةبطه أساسطان ولطيس السطإلراإليجية سياسطة جارجيطةن 

 ووو ما أغيلإله الصحافة اللربية(.
 )اليارق اللددر(. 743فدطن وليس  134المصوإلون بنلم  717عدد نواب المحافظين )كاميرون( 

؛ ومإلابلططة جططدل كططل نائططب مهططم للإللططرا علططي أسططباب 9م أَر صططحافيين عربططا فططي جلسططة السططاعا  الطططلطط
مواقيطططه )مطططن إلصططططريحا  الجلسطططة أو محادرطططة الصططططحافيين فطططي األروقطططة(ن جططططدل النطططواب يلكطططس رغبططططة 

لمدابلطة أبنطا  الطدائرف بشطكل « للليطادف»األغلبية في دوائطروم االنإلجابيطة )يجصطل النائطب يومطا أسطبوعيا 
فططردرن وعشططية مناقشططا  البرلمططان يدططيم فططرع الحططةب الططءر يمرلططه النائططب اجإلماعططا عامططا لملرفططة وجهططا  
النظطر فططي الطدائرف(؛ ومططن الإلضطليل االدعططا  أن أغلبيطة البريطططانيين يلإلرفطون بدولططة فلسططين إلوييططرا عططن 

دطة عمطل الطءر ركطة  الصطحافة اللربيطة عليطه أضطلاا وقط  ومسطاحة إلناولهطا لطري« وعطد بليطور»ءنب 
 البرلمان والبحث وإلدديم مللوما  حديدية وليس  جاطئة.

 91/91/4198، الشرق األوسط، لندن
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