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 من كيري"إسرائيل" تهاجم قرار الجنائية الدولية وتصفه بـ"الفاضح" وتطلب النجدة  
رئويس الوواراء  إنذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليووم السوبت،  :ترجمة القدس دوت كوم - القدس

اإلسووورائيلي بنيوووامين نتنيووواهو هووواتج وايووور الجارجيوووة األميركوووي جوووون كيووور  وطلووو  منووو  التووودج  لمنووو  
 ني.محكمة الجنايات الدولية من فتح تحقيق في جرائم إسرائي  بناء على طل  فلسطي

بروو ن فحووو  المكالمووة ال ات يووة بووين نتنيوواهو وكيوور ، لكن وووا  أجوور ولووم ترووير القنوواة الووى ا  ت ا ووي  
 تر د حالة من الغليان بسب  الجطوة ال لسطينية. إسرائي أرارت إلى ان 

ب نو  قورار  إسورائي واعتبر نتنياهو في ت ريح  حافي جديد ل  الليلة قرار المحكمة ب وتح تحقيوق  ود 
وقووا  "أنوو  قوورار عبثووي .. حموواس أعلنووت أن ووا سووتقدم رووكو   وود دولووة إسوورائي  ولوون افوواج  "فا ووح". 

 قريبا إذا سمعت أرياء مماثلة من حا  هللا وداعش".
متسائال "كيج تحولت المحكمة إلى هذا السوجج". وتواب  "بعود أيوام قليلوة مون إرهوا  اإلسوالم  وأ اج

لموودعي العووام موون محكمووة الجنايووات فووتح تحقيووق  وود الراديكووالي الووذين ن ووذوا مجووارة فووي فرنسووا، قوورر ا
إسورائي  التووي تعمو  علووى حمايووة مواطني وا موون حموواس، وهوي منالمووة إرهابيووة إسوالمية توودعو  رتكووا  
المجاار  د الي ود أينما كانوا، وهي التوي تتحوالج مو  السولطة ال لسوطينية وتطلوق كوالمجرمين   ج 

 ال واريخ على المدنيين اإلسرائيليين".
اء في بيان نتنياهو "هذا هو انعكاس كام  لألغراض السياسوية التوي أنروئت مون أجل وا المحكموة"، وج

مت مووا ال لسووطينيين بمحاولووة اسووتغال  المحكمووة  وود الدولووة الي وديووة للوودفاا عوون ال جمووات "اإلرهابيووة" 
 ا قا .التي ترتك   د اإلسرائيليين والي ود في العالم كل  و  يوجد عبثية أكثر من هذا. كم

من ج تو ، و وج وايور الودفاا اإلسورائيلي موروي  يعلوون، قورار المحكموة بوو "الن واق وال واحش"، مرويرا 
 الى ان هذا القرار يعطي دفعة "لإلرها " بد  من محاربت .

وأ اج يعلون "اإلرهوابيون يركواون أعموال م مون بوين السوكان كموا فوي غواة وأمواكن أجور ، وفوي حوين 
يطووا  أوروبووا وي وودد العووالم الحوور،  هووا  تجتووار الجطوووة التووي   عالقووة ل ووا  نوور  اإلرهووا  اإلسووالمي

 بالواق ".
واعوووم يعلوووون أن الجووويش اإلسووورائيلي يتعامووو  مووو  المجموعوووات "اإلرهابيوووة" فوووي منووواطق غيووور م هولوووة 
بالسكان، وذلك ل مان القيم األجالقية ولتجن  قدر اإلمكوان عودم إلحواق ال ورر بالمودنيين األبريواء. 

 حد قول . على
وأ اج "يج  على محكمة  هوا  أن تسوعى إلوى التحقيوق فوي اإلرهوا  والتحوريض مون قبو  السولطة 
ال لسووطينية والووذ  يووتد  لقتوو  من جووي وا ووح  وود مواطنينووا، أو التحقيووق فووي قتوو  مئووات ا  ج موون 

 الناس في العالم العربي، وليس لدولة ديمقراطية تحمي ن س ا ول ا نالام ق ائي مستق ".
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دوره ، قووا  رئوويس حووا  مهنووواك مسووتقب ي، يووائير لبيوود، "ان العوووالم قوود جوون جنونوو ،   ج ال وووواريخ بوو
أطلقووت علووى إسوورائي  وأن وواق اإلرهووا  ح وورت حتووى فووي ريوواض األط ووا ، وحموواس تجطووط دومووا لقتوو  

 المدنيين".
  نسو   وأ اج "ما الذ  يجع   ها  ت تح تحقيقا  د إسرائي  .. هوذا هوو الجنوون والن واق، نحون  

 أ  رجص في العالم ليداف  عنا، ب  نعرج كيج نداف  عن أن سنا".
 87/8/5182القدس، القدس، 

 
 ة لتحقيق العدالةالخارجية الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهم   

و  ت الجارجية ال لسطينية أمس، إعالن المحكمة الجنائية الدولية فتح : فارس عبدالقادر- غاة
ي في جرائم حر  محتملة على األرا ي ال لسطينية، بالجطوة اإليجابية والم مة نحو تحقيق أول

تحقيق العدالة و مان احترام القانون الدولي. وقالت: إن ال دج من ا ن مام إلى المحكمة، 
ل مان و   حد لجرائم الحر  والجرائم  د اإلنسانية التي ارتكبت ا وترتكب ا إسرائي  السلطة 

  حتال   د الرع  ال لسطيني وللحيلولة دون إفالت ا من العقا .القائمة با
وأعربت الواارة في بيان، عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكام  م  المحكمة الدولية وتس ي  
م مت ا و و  إلى تحقيق العدالة. وأكدت أن سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم 

طاني إلى العدالة الدولية، سيرك  حماية ألبناء الرع  ال لسطيني من أن مالحر  على غاة وا ستي
 يقعوا  حايا لمث  هذه ا نت اكات في المستقب .

 وقد م دت المحكمة الجنائية ب ذه الجطوة الطريق إلى احتما  توجي  ات امات إلى إسرائيليين.
 81/8/5182عكاظ، جدة، 

 
 ألرقامولن نقبل أن يتحول الشهداء الحمد هللا: سنوثق انتهاكات االحتالل  

أكد رئيس الواراء د. رامي الحمد هللا ان  سيتم توثيق ك  انت اكات ا حتال  ومستوطني ،  :رام هللا
وسيتم الذها  إلى كافة المحاف  الدولية، "ولن نقب  أن يتحو  ر داء فلسطين إلى أرقام أو أسماء أو 

 أن يطوي م النسيان كما تريد إسرائي ".
جاء ذلك جال  كلمت  في ا حت ا  المركا  بيوم الر يد ال لسطيني، امس في ق ر رام هللا الثقافي، 
بح ور محافال رام هللا والبيرة ليلى غنام، واألمين العام للتجم  الوطني ألسر الر داء محمد 

  بيحات، وعدد من الرج يات ا عتبارية والرسمية.
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ليوم ر داءنا الذين ق وا دفاعًا عن حرية وطننا وكرامة رعب ، وقا  الحمد هللا: "نستذكر في هذا ا
وفي مقدمت م اعيمنا الجالد ياسر عرفات، وقد تحو  هذا اليوم إلى مناسبة وطنية راملة تذكر العالم 
بحقوق رعبنا وبإرادت  التي لم تتراج  ولن تستكين، ب  وأ بح حالة من العم  اليومي لتكريس 

ج ة ا حتال  اإلسرائيلّي واستيطان  التوسعّي. ويررفني أن أحيي باسم سيادة وحدتنا الوطنية في موا
الرئيس محمود عباس، وباسم رعبنا ال لسطينّي، ر داء فلسطين، حماة األرض وال وية ال لسطينية 

 و انعي مستقبل ا".
 81/8/5182الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رار جديد تنوي تقديمه لمجلس األمنلسلطة بتعديل مشروع قا تطالبفصائل فلسطينية  

طالبت ف ائ  فلسطينية بإجراء تعديالت على م مون مرروا قرار جديد تنو  السلطة : رام هللا
 ال لسطينية تقديم  لمجلس األمن بعد فر  المرروا األو  بالح و  على ت ييد المجلس.

ة في مجلس األمن والجمعية ودعت ال  ائ  إلى اجت ار المرروا بالدعوة إلى تطبيق قرارات سابق
لى القرار  8441لعام  818العامة لألمم المتحدة، كقرار  لعام  844المعروج بقرار التقسيم، وا 

لى القرار  8441 لعام  331والقرار  8461لعام  545الجاص بعودة الالجئين ال لسطينيين، وا 
قامة الدولة وا نسحا  "اإلسرائيلي" من األ 8461، بالعودة إلى حدود العام 8413 را ي المحتلة وا 

 ال لسطينية القابلة للحياة والعيش.
ورفض األمين العام لحا  الرع  ال لسطيني، بسام ال الحي، تقديم ذات ال يغة لمجلس األمن، 
مطالبا بتقديم مرروعا معد  مجت را يرير إلى تطبيق قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم 

، والقدس الررقية عا مت ا 8461دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عالم المتحدة الجا ة بإقامة 
 وحق عودة الالجئين.

وقا  ال الحي لو"األنا و ": "علينا عدم الدجو  في ق ايا أجر  لدينا قرارات في مجلس األمن 
، 818ر والجمعية العامة هامة وتعطينا حقوقنا لذلك علينا تقديم مرروا قرار يطال  بتطبيق ا، كقرا

 وغيرها". 545و 844و
وأ اج "نحن م  ا ستمرار في المساعي الدولية لتحقيق المرروا ال لسطيني". وأردج بقول  أن 
القيادة ال لسطينية ستلتئم قريبا لمناقرة إعادة تقديم مرروا،  فتا إلى أن غالبية ال  ائ  م  تعدي  

 المرروا الذ  قدم.
ية في الجب ة الرعبية لتحرير فلسطين، ال الحي الرأ  وقالت "نحن بدورها، وافقت جالدة جرار القياد

من البداية  د م مون المرروا الذ  قدم، وم  تقديم مرروا جديد معد  ينص على تطبيق 
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، والقدس 8461قرارات دولية من ر ن ا إقامة دولة فلسطينية على كام  األرا ي المحتلة عالم 
 الررقية عا مت ا".
  ا لألنا و  "نحن لسنا م  مرروا يعم  على إعادة ترسيم الحقوق ال لسطينية".وتابعت في حديث

من جانب ، عد أمين عام حا  المبادرة الوطنية م ط ى البرغوثي، في حديث لو"األنا و "، 
المرروا ال لسطيني الذ  قدم لمجلس األمن الر ر الما ي ب ن    يلبي الحد األدنى من طموح 

ريرا إلى معار ت  تقديم ذات المرروا، داعيا إلى تعديل  بما يتالءم م  الحقوق الرع  ال لسطيني، م
 ال لسطينية والقرارات الدولية.

وأكد ع و اللجنة المركاية لحركة فتح، عباس اكي، أن حركت  م  أ  مقترحات فلسطينية إلدجا  
الح اال على الم الح  تعديالت على المرروا القرار المنو  تقديم  لمجلس األمن، بما يتالءم م 

 ال لسطينية.
وقا  اكي لو"األنا و ": "نحن م  ا ستمرار في طرق أبوا  المجتم  الدولي للح و  على حقوقنا 
المرروا، ومعاقبة دولة اإلرها ". م ي ا :"نحن م  أ  تعدي  على مرروا القرار ال لسطيني، ما 

 من ر ن  المحافالة على حقوقنا".
أبر  الجرائم، والو يات المتحدة تجض لع ابات المستوطنين وتحمي م في  وتاب  "إسرائي  تمارس

 المحاف  الدولية،  ن األوان إلجراج العالم من ع ء إسرائي  ومعاقبت ا على جرائم ا".
 81/8/5182، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيلـ"ة لعن مواقفه الداعم عـريـقـات يدعـو وزيـر خـارجـيـة كندا إلى تقديم االعتذار 

القدس: دعا الدكتور  ائ  عريقات ع و اللجنة التن يذية لمنالمة التحرير ال لسطينية، أمس، واير 
إل  ائ  الررعية على وحرية ا حتال  »الكند   ا عتذار للرع الجارجية الكند  جون بيرد إلى 

 «.يين وأماكن م المقدسةاإلسرائيلي ودعم الجماعات ا ستيطانية اإلرهابية التي ت اجم ال لسطين
وجاءت دعوة عريقات قب  ساعات من و و  واير الجارجية الكند  الى األرا ي ال لسطينية اليوم 

كندا تدعم »بعد أن كان رفض في بيان  حافي ل  استجدام كلمة فلسطين، إذ أرار في بيان ل  أن 
 «.هي المسار الوحيد للسالم بقوة ح  الدولتين بين إسرائي  والسلطة ال لسطينية وان الم او ات

ح  الدولتين بين إسرائي  »ومعلوم أن جمي  الدو  بما في ا الو يات المتحدة تستجدم تعبير 
 «.وفلسطين

وقا  عريقات: طل  المتحدث باسم واير الجارجية الكند ، جون بيرد، مني ا عتذار إلى للحكومة 
واإلرها  الذ  يمارس  « داعش»الذ  تمثل  اإلسرائيلية، بعد أن قارنت ما بين نموذح اإلرها  
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وبدعم من حكومت م، بما يرم  حرق المساجد « الدولة الي ودية»المستوطنون اإلسرائيليون تحت راية 
 والكنائس، وتدمير بساتين الايتون والقت  الوحري للمدنيين ال لسطينيين.

 81/8/5182األيام، رام هللا، 
 

 اإلسرائيليةجرائم حرب حول ائية الدولية فتح تحقيق أولي الجن عشراوي ترحب بقرار المحكمة 
اعتبرت القيادية في منالمة التحرير ال لسطينية حنان عرراو  ان قرار المدعية  وكا ت:-هللارام 

العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حو  جرائم حر  
 يمث  نقطة تحو . ة ارتكبت ا في فلسطينقد تكون القوات اإلسرائيلي

نعتقد ان ا جطوة م مة للغاية حتى لو كانت متوا عة، ألن  ألو  مرة في تاريخ اسرائي  »وا افت: 
منذ انرائ ا ستج   للمحاسبة   سيما المحاسبة القانونية والق ائية في ما يتعلق بانت اك ا الدائم 

 «.لحقوق ال لسطينيين والقانون الدولي
هذا يبعث برسالة  سرائي  ب ن ا لم تعد تتمت  بمعاملة ت  يلية واستثنائية تتيح ل ا »تابعت: و 

اإلفالت من العقا  وممارسة سياسة القوة. ينبغي معاملة إسرائي  مث  الدو  ا جر  في العالم، 
 «.وينبغي ان تحترم القانون وأ  تكون فوق القانون

 8/81/5184الحياة، لندن، 
 

 لـ"إسرائيل"الفلسطينيون يتوقعون حصاراً  تقرير:  
بمقدار ما ابت ج ال لسطينيون غ   اإلسرائيليون من قرار النائ  العام في : محمد يونس –رام هللا 

المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم الحر  المرتب  بارتكاب ا في األرا ي 
 ال لسطينية.

ي المحكمة بداية جديدة في ال راا، وهو ما تقره ت  أبي ، التي وير  ال لسطينيون في ع ويت م ف
 عامًا. 62  تج ي غ ب ا الرديد من هذه الجطوة التي تاي  عن ا ح انة دولية تمتعت ب ا طيلة 

ويتطل  ال لسطينيون الى تقديم دعاو  ق ائية على عررات المستولين اإلسرائيليين بر ن دورهم في 
فلسطيني  5511: ا ستيطان والحر  األجيرة على قطاا غاة التي قت  في ا اثنتين من جرائم الحر 
 غالبيت م من المدنيين.

فتح محكمة الجنايات الدولية »، أن «الحياة»واعتبر محمد ارتية ع و اللجنة المركاية لحركة لو 
المتمثلة في  تحقيقًا أوليا يعني وجود بوادر إيجابية لج ة فتح تحقيق في جرائم الحر  اإلسرائيلية
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حال  المستوطنين الي ود مح   است داج المدنيين العا  وفي ا ستيالء على األرا ي ال لسطينية وا 
 «.سكان ا األ ليين

القيادة ال لسطينية تعتبر محكمة الجنايات واحدة من أرب  ركائا أساسية في »وأو ح ارتية أن 
 لسطينية عبر: أوً  محاسبة إسرائي  على استراتيجية فلسطينية جديدة ت دج إلى تدوي  الق ية ال

جرائم الحر  وجرق القانون الدولي، وثانيًا الح و  على اعترافات بدولة فلسطين من الدو  
األوروبية ال اعلة، وثالثًا الح و  على ع وية جمي  المنالمات الدولية، ورابعًا المقاطعة 

 «.ا قت ادية الدولية لالحتال 
طينيون وأجان  مل ات للدعاو  المام  تقديم ا الى المحكمة الدولية. وير  ويعد جبراء قانون فلس

كثير من الجبراء أن ال لسطينيين باتوا يمتلكون، وللمرة األولى، سالحًا م مًا في مواج ة إسرائي . 
لقد االت الح انة »وقا  م ط ى البرغوثي ع و اللجنة التن يذية لمنالمة التحرير ال لسطينية: 

عامًا الما ية بدعم من الو يات المتحدة. وسيج    62التي تمتعت في ا إسرائي  طيلة الوالدولية 
 «.القادة اإلسرائيليون من اليوم ف اعدًا للقانون الدولي وسيمثلون أمام محكمة الجنايات الدولية

 ويتطل  ال لسطينيون للو و  الى و   تتعرض في  إسرائي  وقادت ا لح ار دولي ربي  بالح ار
 الذ  تعرض ل  نالام ال    العن ر  في جنو  أفريقيا عرية سقوط .

ويقو  مستولون فلسطينيون إن المل ات الجار  إعدادها تت من رف  دعاو   د المستولين عن 
إ دار األوامر بق ج البيوت وقت  العائالت في غاة، وأجر   د المستولين عن م ادرة 

 األرا ي وبناء المستوطنات.
سي تي يوم يكون في  قادة «: »الحياة»لجبراء القانونين العاملين في ال ريق ال لسطيني لو وقا  أحد ا

الحكومة والجيش اإلسرائيلي مطلوبين في مجتلج دو  العالم، وسيكون جمي  المستوطنين البالغ 
سن   الى »وأ اج: «. أل ًا مطلوبين، ولن يستطيعوا الدجو  إلى أ  من دو  العالم 621عددهم 

وارنطن، ألن الو يات  -م يكون في  الجط الوحيد الم توح أمام القادة اإلسرائيليين هو ت  أبي يو 
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ستمتن  عن تطبيق قرارات محكمة الجنايات الدولية، وسيحرم 

 «.المستوطنون من دجو  أ  من الدو  األوروبية
ة العالم ي رض مقاطعة راملة على إسرائي  على جل ية ف اًل عن ذلك، يتطل  ال لسطينيون إلى رتي

ا ستيطان في األرا ي ال لسطينية، في حا   دور قرارات من محكمة الجنايات الدولية تجرم 
 ا ستيطان.

 81/8/5182الحياة، لندن، 
 



 
 
 
 

           81ص                                     3468 العدد:    81/8/5182 األحد التاريخ:

 حماس: مستعدون لرفد الجنائية الدولية بآالف الوثائق حول جرائم االحتالل 
قاومة اإلسالمية "حماس"، عن رغبت ا في تقديم المساعدة لمحكمة الجنايات أعربت حركة الم :غاة

الدولية ورفدها بآ ج الوثائق والتقارير والر ادات الموثّقة حو  جرائم الحر  التي ارتكب ا ا حتال  
 ال  يوني في قطاا غاة.

، "نحن نثمن ي8-81وقا  المتحدث باسم الحركة، فوا  برهوم، في ت ريح  ح ي اليوم السبت م
فتح محكمة الجنايات الدولية لتحقيق في ارتكا  قادة ا حتال  ال  يوني جرائم حر  بحق الرع  
ال لسطيني، ونعتبرها جطوة م مة ولطالما انتالرها رعبنا ال لسطيني على طو  سنوات ال راا م  

 العدو"، كما قا .
دات العدو ومعاقبت م على جرائم م، وأ اج "سترك  هذه الجطوة بارقة أم  لرعبنا في محاكمة قيا

والمطلو  اإلسراا في اتجاذ جطوات عملية وفعلية في هذا ا تجاه، وعلى استعداد أن نقدم   ج 
الوثائق والتقارير التي تتكد على ارتكا  العدو ال  يوني جرائم مروعة بحق غاة وبحق أبناء 

 رعبنا".
تقدمت ب  السلطة ال لسطينية ل تح تحقيق أولي في وكانت محكمة الجنايات الدولية قد قبلت طلبًا 

 جرائم ا حتال  ال  يوني في األرا ي ال لسطينية المحتلة، متكدة ان ا ستبدأ العم  في ذلك قريبًا.
 87/8/5182، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس: قرار "الجنايات" خطوة في االتجاه الصحيح 

عي العام لمحكمة الجنايات الدولية ب تح تحقيق في الجرائم قالت حركة "حماس"، إن قرار المد: غاة
 ال  يونية جطوة في ا تجاه ال حيح.

ي، 8-86وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، أعلنت أمس الجمعة م
التي ارتكبت  عن فتح دراسة أّولية للحالة في فلسطين، بعد قبول ا باجت اص المحكمة في الجرائم

 في األرا ي ال لسطينية المحتلة.
ودعا الناطق باسم الحركة سامي أبو اهر ، في ت ريح  ح ي مقت   و   "المركا ال لسطيني 

ي، إلى استكما  اإلجراءات لجل  قادة ا حتال  8-81لإلعالم" نسجة عن  مساء اليوم السبت م
ن قا  إن قرار المدعية العامة للمحكمة، وكان المر د األورومتوسطي لحقوق اإلنسا للمحاكمة.

ن اء سياسة اإلفالت من العقا  التي  يعطي أماًل كبيرًا   ج  حايا جرائم للو و  إلى العدالة، وا 
 كانت سببًا رئيسًا في استمرار ال راا وت اعد دائرة العنج برك    إنساني، وفق تعبيره.

 87/8/5182، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عد بحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين العالقين في قبرصهنية ي 

ي، 8-81أجر  نائ  رئيس المكت  السياسي لحركة "حماس" إسماعي  هنية، اليوم السبت م: غاة
ات اً  هات يًا م  ممثلي الالجئين ال لسطينيين العالقين في قبرص، في أعقا  مناردت م ل  التدّج  

 لح  ق اياهم.
ي بيان  در عن ، أن نائ  رئيس المكت  السياسي لو "حماس" قد أجر  وأو ح مكت  هنية ف

فلسطينيًا في مركا إيواء الالجئين في قبرص، واستم  للمراك  التي  811ات اً  هات يًا م  ممثلي 
 يعانون من ا.

دجو  ووفق البيان؛ فقد وعد هنية با ستجابة لطلب م بإجراء ات ا ت م  القيادة التركية للسماح ل م ب
 أرا ي ا.

وأ اج البيان، إن هنية وعد الالجئين ال لسطينيين ال ارين من ويالت ال راا الدائر في سورية إلى 
غاثية لالهتمام ب و اع م اإلنسانية.  قبرص، بالتوا   م  متسسات حقوقية وا 

ط  وركر هنية الحكومة القبر ية لقيام ا بإنقاذ الالجئين ال لسطينيين من عرض البحر بعد تع
 مركب م في أيلو  مسبتمبري الما ي، واست افت م على أرا ي ا منذ ذلك الحين.

 87/8/5182، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تؤسس لسلطة إخوانية في غزة جمال نزال: حماس 

حذرت حركة فتح، من أن حركة حماس تحاو  ت سيس سلطة بال أ  : عالء المر راو  -غاة 
ة من مساعي الحركة إلن اء الم الحة من جال  إ رارها على مستوليات في قطاا غاة، محذر 

جباية ال رائ  وعدم تسليم ا ورف  ا ا بتعاد عن المعابر ووقوف ا بوج  تسلم حكومة الوفاق 
 الوطني  الحيات ا المت ق علي ا.

حماس تعتام تركي  محكومة الت افيةي جال ة »وقا  المتحدث باسم حركة فتح جما  ناا ، إن 
ة اإلجوان المسلمين في غاة تتولى جباية ال رائ  م  ا حت اال بحق ا الماعوم في مطالبة لحرك

 «.حكومة الوفاق بدف  روات  نرطاء حركة حماس تحت مسمى موال ي غاة
فتح تدعم التاام حكومة الوفاق الوطني في السعي للو و  إلى ح  ل ذه المركلة »وأ اج ناا  

، معربًا عن األسج لتجلي حماس عمن جاءت «  جارج ا فقط  من ن وص ات اقات الم الحة
 ب م للوالي ة بطريقة غير ررعية.
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ول ت إلى أن حركة حماس تريد ح ر م مة حكومة الوفاق الوطني بدف  المعارات، واعتبارها 
 م درًا للتموي  م  حرمان ا من أ  سلطات.

 81/8/5182االتحاد، أبو ظبي، 
 
 اعتقال العشرات من كوادرهاحماس تتهم أمن الضفة بمواصلة  

ات مت حركة "حماس"، األج اة األمنية التابعة لسلطة رام هللا، بموا لة اعتقا  العررات من 
عنا رها وكوادرها، على جل ية انتمائ م السياسي، من م عدد من طلبة الكتلة اإلسالمية في جامعات 

 38سياسية بجامعة بيرايت يوم  الوال  ة الغربية، في حين دج  ا عت ام الرافض لالعتقا ت ال
 على التوالي.

 87/8/5182، فلسطين أون الين
 
 فتح تحتفل بانطالقتها بمهرجانات وفعاليات في سورية 

بم رجانات وفعاليات حاردة  21أحَيت حركة التحرير الوطني ال لسطيني "فتح" ذكر  انطالقت ا الو
ن قب  أركان النالام السور ، واستياء أقيمت في عدة محافالات سورية، وسط مراركة فاعلة م

 فلسطيني واس .
وح ر الم رجان مدير الدائرة السياسية لمنالمة التحرير الس ير أنور عبد ال اد ، وع و مجلس ا 
الثور  في سوريا سمير رفاعي، وممثلون عن ف ائ  فلسطينية وقو  وأحاا  ورج يات فلسطينية 

  .وحرد من أبناء مجيم السيدة اين وسورية،
 87/8/5182، فلسطين أون الين

 
 "الجبهة الشعبية": تطالب بدعم قرار المحكمة الجنائية للتحقيق في "جرائم حرب" إسرائيلية 

رّحبت "الجب ة الرعبية لتحرير فلسطين" بقرار المّدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح  الجلي :
سرائيلي في عدوان  على قطاا غاة ال يج تحقيق أولي حو  جرائم حر  ارتكب ا ا حتال  اإل

ي، إلى دعم القرار الدولي 8|81ودعت "الرعبية" في بيان تلقت  "قدس برس" اليوم السبت م الما ي.
والبناء علي  من جال  ا ستمرار في استكما  ك  اإلجراءات والمل ات الالامة لالن مام إلى محكمة 

ريكية واإلسرائيلية التي تحاو  قط  الطريق على الجنايات الدولية، ومقاومة ال غوطات األم
 ال لسطينيين في ني  حقوق م.

 87/8/5182قدس برس، 
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 مجموعة "القواسمي وأبو عيشة" تتبنى عمليات إطالق نار على االحتالل بالضفة 

أعلنت مجموعة "مروان القواسمي وعامر أبو عيرة" تبني ا لعملية إطالق نار تجاه قوة  رام هللا:
ة تابعة لجيش ا حتال  اإلسرائيلي قر  مدينتي رام هللا وطولكرم، وسط ورما  ال  ة الغربية عسكري

 المحتلة.
ي، أن 8|81وأو حت المجموعة في بيان  ح ي مقت   تلقت "قدس برس" نسجة عن ، السبت م

قر  من قوات ا المسّلحة أطلقت النار تجاه قوة عسكرية تابعة لالحتال  اإلسرائيلي لد  مرورها بال
 بلدة دير نالام ق اء مدينة رام هللا.

ول تت المجموعة، إلى أن إطالق النار في رام هللا وطولكرم وق  مساء يوم األربعاء الما ي الموافق 
كانون ثاني مينايري الجار ، م ي ًة "تبني العملية جاء مت جرًا بسب  الالروج التي تمر ب ا  84

 قاومين لقواعدهم بسالم"، وفقًا للبيان.المجموعة المقاومة ولت مين عودة الم
 87/8/5182قدس برس، 

 
 ليبرمان يطالب برحيل عباس و"اجتثاث" حماس 

 ّعد رئيس حا  "يسرائي  بيتينو" وواير جارجية إسرائي ، أفيغدور ليبرمان، جطاب  اليميني، في ال  
لسطيني، محمود عبواس، تراج  رعبية حاب  في استطالعات الرأ  األجيرة، وطال  برحي  الرئيس ال 

و"اجتثاث" حركة حماس، وأعلن أن  يورفض رف وا قاطعوا ا ن ومام لحكوموة مقبلوة يروارك في وا حوا  
 ميرتس.

ورفوووض ليبرموووان، فوووي مقابلوووة أجرت وووا معووو  القنووواة العارووورة للتل ايوووون اإلسووورائيلي، مسووواء أموووس السوووبت، 
الحكومة، وو   سوق ا لالن ومام اإلف اح عمن سيو ي أمام الرئيس اإلسرائيلي ب ن يكلج بتركي  

لحكومة ك ذه، وقا  إن الجطوط العري ة للحكومة المقبلة هي التي ستحدد ان مام "يسورائي  بيتينوو" 
إلي ا "وه  ستت من اجتثاث حماس؟ و  يمكون التقودم فوي عمليوة سوالم مون دون ترحيو  أبوو مواان أو 

 اجتثاث حماس".  
كومووة مقبلووة يرووارك حووا  ميوورتس في ووا، وقووا  إن رئيسووة وروودد ليبرمووان علووى رف وو  ا ن وومام إلووى ح

 ميرتس، اهافا غلئون "ليست في الحسبان. و  يوجد هنا قاسم مرترك. و  يوجد أ  احتما ".
وقالووووت  ووووحي ة "هووووآرتس" اليوووووم، األحوووود، إن التقووووديرات ترووووير إلووووى أن ت ووووريحات ليبرمووووان تقلووووص 

هرتسوو،، بتروكي  الحكوموة المقبلوة، ومون رو ن احتما ت رئيس كتلة "المعسكر ال و يوني"، يتسوحاق 



 
 
 
 

           84ص                                     3468 العدد:    81/8/5182 األحد التاريخ:

هووذه الت ووريحات أن ت ووطر هرتسووو، ورئوويس الحكومووة الحاليووة، بنيووامين نتنيوواهو، إلووى دراسووة إمكانيووة 
 تركي  حكومة وحدة قومية.

مووون ج وووة ثانيوووة، رفوووض ليبرموووان انتقووواد قووورار ع وووو الكنيسوووت فاينوووا كيررووونباوم بالح ووواال علوووى الحوووق 
  ا في رب ات حو   لوع ا بق ية ال ساد الكبر  في "يسرائي  بيتينو".بال مت جال  التحقيق مع

 81/8/5182، 41عرب 
 
 وزير إسرائيلي سابق: قرار المحكمة الجنائية" خطير وغير متوقع" 

األيووام: و ووج يعقووو  بيوور  الووواير ا سوورائيلي السووابق والنائوو  عوون كتلووة ميوجوود مسووتقب ي   -القوودس 
بتطووور غيوور متوقوو  وجطيوور بالنسووبة إلسوورائي  جا ووة بسووب  توودهور »ليووة قوورار المحكمووة الجنائيووة الدو 
 «.مكانت ا في الساحة الدولية

وحموو  بيوور  الوورئيس محمووود عبوواس المسووتولية عوون هووذا التطووور بسووب  قووراره إحالووة ملووج النووااا موو  
 إسرائي  إلى المجتم  الدولي.

و  امنوووي نالووورًا للبعووود التووو ريجي ورأ  بيووور   ووورورة الت ووواوض مووو  ال لسوووطينيين دون التقيووود بووو   جووود 
الدمو  الذ  يكتنج النااا بوين الجوانبي،ن، مرويرًا إلوى أنو  يريود التو و  إلوى تسووية عمليوة تتويح الحيواة 

ن، لم تِرد تحت مسمى السالم.  ال ادئة ل ترة طويلة حتى وا 
 81/8/5182األيام، رام هللا، 

 
 لسطينيةتخوفات إسرائيلية من نتائج تجميد أموال الضرائب الف 

تسووووود تجوفووووات فووووي ج وووواا األموووون اإلسوووورائيلي موووون نتووووائج قوووورار الحكومووووة بتجميوووود أموووووا  ال وووورائ  
ال لسطينية، وجا ة ت ثير األامة ا قت ادية في ال  ة الغربية وقطاا غواة علوى تآكو  وقوج إطوالق 

 النار بين إسرائي  وحماس في أعقا  العدوان على غاة في ال يج الما ي.
ت في ج اا األمن اإلسرائيلي بت جر دف  روات  مووال ي السولطة ال لسوطينية، ورواتو  وتتعلق التجوفا

عنا وور أج وواة األموون فووي السوولطة ج و ووا، فووي أعقووا  قوورار حكومووة إسوورائي  بتجميوود تحويوو  أموووا  
ال رائ  كعقوا  للسولطة ال لسوطينية علوى ان ومام ا لل يئوات الدوليوة وجا وة إلوى المحكموة الجنائيوة 

  ها .الدولية في 
وقالووت  ووحي ة "هووآرتس"، اليوووم األحوود، إن التوو جير فووي دفوو  رواتوو  عنا وور حموواس فووي قطوواا غوواة 
متعلوووق بوووالجالج المسوووتمر بوووين حمووواس والسووولطة ال لسوووطينية، والوووذ  يوووتجر أي وووا تحويووو  أمووووا  إلوووى 

 حماس وعملية إعادة إعمار غاة.
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لتووتر المت واعد فوي قطواا غواة، وأنو  وأ افت ال حي ة أن قلقا يسود ج اا األمن اإلسرائيلي جراء ا
سرائي  ب ذا الج وص، إ  أن  يوجد تجوج  "على الرغم من عدم وجود احتكاك مبارر بين حماس وا 
موون أن اسووتمرار ال ووائقة ا قت ووادية الرووديدة فووي غوواة سوويتد  إلووى تقووويض وقووج إطووالق النووار بعوود 

ق  على طو  الحدود" بين القطواا الحر  في ال يج الما ي وقد يتسب  بارتباكات مسلحة في موا
سرائي .  وا 

ووفقوووا لل وووحي ة، فوووإن قووورار حكوموووة بنيوووامين نتنيووواهو بتجميووود أمووووا  ال ووورائ  ال لسوووطينية، فوووي بدايوووة 
الروو ر الحووالي، "اتجووذ علووى الوورغم موون تحووذيرات األذرا األمنيووة فووي إسوورائي  موون أن هووذه الجطوووة قوود 

 ض ا ستقرار في ال  ة".تتد  إلى المس بالتنسيق األمني وايادة تقوي
وتابعووت ال ووحي ة أن ا نطبوواا الحا وو  فووي إسوورائي  هووو أن السوولطة ال لسووطينية تسوواهم فووي توودهور 

 الو   وأن الرئيس ال لسطيني، محمود عباس، اجتار ا ن توج ا " داميا"  د إسرائي .
أن ا ليست معنيوة  وقالت ال حي ة إن حماس بعثت برسائ  إلى إسرائي ، ب ورة غير مباررة، م ادها

ب وودام عسووكر   جوور علووى الوورغم موون األامووة ا قت ووادية وأن عنا وورها يعملووون علووى لجووم ف ووائ  
 متطرفة تسعى إلى إطالق  واريخ باتجاه منطقة النق .

 81/8/5182، 41عرب 
 
 مواجهة جديدة إلىهآرتس: يأس غزة سيدفعها  

اإلسورائيلية، علوى موقع وا اإللكترونوي، « هوآرتس»أكودت  وحي ة : عالء المرو راو  -القدس المحتلة 
غيور معنيوة بمعركوة جديودة. وأن الوامن سويمر »تتعواالم يوموًا بعود يووم، لكن وا « حمواس»أن قوة حركوة 

 «.حتى تتمكن حماس من ترميم قدرات ا حتى بداية ال يج المقب 
ا أسمت  بو ونوهت ال حي ة ب ن الحر  األجيرة انت ت من دون حسم استراتيجي أوح  سياسي، وأن م

 التي كانت معدة  ستكما  م مة الع ا العسكرية لم ت  .« الجارة ا قت ادية»
علووى الوورغم أن حموواس غيوور معنيووة ب ووربة أجوور ، إ  أن يوو س غوواة يوودفع ا إلووى مواج ووة »وأ ووافت: 

 ، حس  قول ا.«أجر 
غاة بالح ار ويجرى ا حتال  من ت جر األو اا في وج     سيما في ال  استمرار معاناة قطاا 

 أعوام ومن  إعوادة اإلعمار. 1الم روض منذ 
 81/8/5182االتحاد، أبو ظبي، 

 
 



 
 
 
 

           86ص                                     3468 العدد:    81/8/5182 األحد التاريخ:

 قناة إسرائيلية: جنود قاتلوا في غزة يستفيقون لياًل على أشباح 
قالت القناة الثانية العبرية، إن  وبعد مرور قرابة الن ج عوام علوى انت واء الحور  األجيورة علوى قطواا 

ئا ما، وحالة لم يسبق ل ا مثي  أجذت با ادياد في   وج الجنوود الوذين قواتلوا غاة، "إ  أن هناك ري
 في غاة".

وأ ووافت القنوواة أن المئووات موون الجنووود الووذين قوواتلوا فووي القطوواا وعووادوا لبيوووت م يعيرووون فووي حالووة موون 
وأروباح الجوج والكوابيس   ت ارق م طوا  ساعات اللي ، "فالجنود يتحودثون عون اسوت اقت م مون النووم 

 في وجوه م".
عامووًاي أ ووي  جووراء قذي ووة هوواون  55ونقلووت القنوواة روايووة عوون أحوود الجنووود يوودعى دافيوود بوون سوويمون م

أطلقت ا المقاومة ال لسطينية قائال: "  الت حتى هذا اليوم أعويش  ووت ا ن جوار وقوتو  فعنود سوماا 
  وت رعد الرتاء أت ور ب ن ك  الرعد هو  وت لسقوط قذي ة هاون".

كانت  حي ة "معاريج" العبرية، قد أعلنت اإلثنين الما ي، أن الررطة العسكرية تحقق في انتحار و 
جنووود موون لووواء "ج عوواتي" مأحوود ألويووة النجبووةي علووى جل يووة مروواك  ن سووية ل ووا عالقووة علووى مووا يبوودو  3

 بارتراك م في المعركة البرية جال  الحر  األجيرة على قطاا غاة.
 87/8/5182ن، فلسطين أون الي

 
 رئيس "دائرة أراضي إسرائيل" هو المشتبه الرئيسي بفضيحة فساد بالدائرة 

كرووو ت  وووحي ة تيوووديعوت أحرونووووتت، اليووووم السوووبت، فوووي موقع وووا علوووى الروووبكة أن مووودير موووا يسووومى 
بوتسلطة أرا ي إسرائي ت، بنتسي ليبرموان، هوو المسوتو  الوذ  جور  التحقيوق معو ، يووم الجمويس، فوي 

 جيرة التي يحقق في ا محققو الوحدة القطرية للتحقيق في ا حتيا .ف يحة ال ساد األ
وترير الرب ات إلوى أن ليبرموان اسوتغ  مكانتو  للودف  ب و قات مرتبطوة بروركة بنواء كبيورة كوان يعمو  

 ب ا في السابق.
مون قبو   82وجاء أن  تم اعتقا  ناحوم لنغنطا ، الذ  أروغ  من و  ع وو كنيسوت فوي الكنيسوت الوو

 ت، وعين بعودها ع ووا فوي إدارة روركة البنواء تكوردانت، كموا عمو  ليبرموان ولغنتطوا  سووية فوي تالم دا
 السابق في مكت  محاماة، كان ليبرمان أحد أ حاب .

وعلووم أن المسترووار الق ووائي للحكومووة، ي ووودا فاينرووطاين، يوودرس إمكانيووة تنحيووة ليبرمووان موون من ووب  
ت اء التحقيوق معو ، علموا أن ليبرموان ن سو  كوان قود طلو  كرئيس لوتسلطة أرا ي إسرائي ت إلى حين ان

 قب  أسبوعين ا ستقالة من من ب .
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وكان قد بدأ التحقيق في الق ية في أعقا  روكو  جواء في وا أن ليبرموان يعمو  فوي مل وات مون جوال  
تعووارض م ووالح دون أن ي وورح بووذلك كمووا هووو مطلووو . وقوود بوودأ التحقيووق موو  ا ثنووين بالتنسوويق موو  

 ار الق ائي للحكومة، وتحت إرراج الدائرة ا قت ادية في النيابة العامة.المستر
 81/8/5182، 41عرب 

 
 "هتنوعاه – العمل"تزايد شعبية تحالف  

أال رت ثالثة استطالعات للرأ  نرورت ا القنووات اإلسورائيلية، تحقيوق : حسن مواسي -القدس المحتلة 
رتسوو، وتسويبي لي نوي، تقودمًا ط ي وًا علوى حوا  باعامة يتسوحاق ه« الحركة»و« العم »تحالج حا  

 ، من حيث عدد المقاعد لك  حا .«الليكود»
مقعوودًا، وفقووا للقنوواة الثانيووة،  52علووى « المعسووكر ال وو يوني»وبحسوو  ا سووتطالعات، ح وو  تحووالج 

 فح و  وفوق القنواة« الليكوود»مقعودًا وفوق القنواة األولوى. أموا  56مقعدًا بحسو  القنواة العارورة، و 54و
مقعووودًا بحسوو  اسووتطالا القنووواة  52مقعوودًا، و 51مقعووودًا، ووفقووا للقنوواة العارووورة علووى  53الثانيووة علووى 

، لم ي ت على حسا  معسكر اليموين، بو  جواء علوى «العم »األولى، مريرة إلى أّن اادياد قوة حا  
 «.ييش عتيد»و« ميرتس»حسا  حابي 

العات الثالثووة، اسووتمرار ح ووو  معسووكر فووي المقابوو ، يال وور مجموو  توايوو  المقاعوود بحسوو  ا سووتط
في الكنيسوت اإلسورائيلي، علموًا بو ّن معسوكر اليسوار  851مقعدًا، من أ    11و 61اليمين، ما بين 

والوسووط، لوون يكووون قووادرًا علووى ا عتموواد علووى أ وووات األحوواا  العربيووة، لترووكي  قاعوودة لبنوواء ائووتالج 
 حكومي بدي   ئتالج اليمين.

« الليكوود»ج استطالا القناة العاررة، أن رئيس الواراء اإلسرائيلي واعويم حوا  وفي هذا السياق، كر
بنيووامين نتنيوواهو   يوواا  يت ووّوق علووى اعوويم المعسووكر ال وو يوني، يتسووحاق هرتسووو،، لرئاسووة الحكومووة 

في المئة من المراركين في ا ستطالا أّن نتنياهو األنس  لرئاسة الواراء،  45اإلسرائيلية، إذ اعتبر 
 في المئة اجتاروا هرتسو،. 32مقاب  

باعامووة وايوور « يسوورائي  بيتنووو»فووي المقابوو  أال وورت ا سووتطالعات الثالثووة اسووتمرار توودهور قوووة حووا  
مقاعود وفوق القنواتين  2مقاعد وفوق القنواة الثانيوة، و 1الجارجية افيغدور ليبرمان، وتراجع  إلى ما بين 

تولين فوي الحووا  فوي ق ووية فسواد، احوود  اكبور ف ووائح األولوى والعارورة، وذلووك إثور تووورط كبوار المسوو
 ال ساد في تاريخ إسرائي .

 81/8/5182المسقتبل، بيروت، 
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 قائمة مشتركة لفلسطينيي الداخل في انتخابات الكنيست 
كروووج القيووواد  فوووي الجب وووة الديمقراطيوووة للسوووالم والمسووواواة راموووا جرايسوووي، نيوووة الوسوووط : بتووورا – عموووان

فوي الوداج ،  41ي  قائمة موحدة مروتركة للقوو  العربيوة التوي تروك  عور  الوو العربي في اسرائي  ترك
لجوض انتجابات الكنيست المقبلة، وارراك رج يات ي ودية غير  و يونية وتقدميوة متيودة لمطالو  

 الرع  ال لسطيني في إقامة دولت .
ة ا ردنيووة حمووادة وأو ووح جووال  است ووافت  فووي برنووامج اللقوواء الم توووح الووذ  يقدموو  ويعووده فووي ا ذاعوو

فراعنة، أن القائمة تسعى للح و  على أكبر تمثيو  ممكون مون أجو  مجاب وة اليموين المتطورج والحود 
 من سن قوانين عن رية كقانون ي ودية الدولة ومواج ة عنج ية ا حتال  والقم .

عون وأ اج، ان وجود قائموة موحودة سويكون  و  مورة، فوي الو  وجوود توجو  جوامح لتروكيل ا، معربوا 
 أيام واعالن ا. 3امل  باتمام تركيل ا بعد 

مقعوودا فووي الكنيسووت، وتسووعى القائمووة إلووى  88وبووين ان التمثيوو  الحووالي ل لسووطيني الووداج  ي وو  إلووى 
رفعوو  الووى أكثوور موون ذلووك، حيووث تعموو  لجنووة وفوواق الووى رفوو  نسووبة الت ووويت لوود  األوسوواط العربيووة 

ركت ا متدنيووة فووي المقارنووة موو  مروواركة ا  وووات وترووجي  مروواركة ا  وووات العربيووة التووي تعتبوور مرووا
 الي ودية في ا نتجابات السابقة.

ما النا قو   غيرة ونسوعى الوى أن نكوون قووة مانعوة  يقواج عوودة اليموين المتطورج، مرويرا «  وقا :
وبوين جرايسويم إنو   يمكون ان يكوون «. إلى ان المجتم  ا سورائيلي بودأ يتجو  نحوو اليمينيوة والتطورج

قامووووة دولووووة هنووووا ك اسووووتقرار فووووي المنطقووووة ككوووو  دون ان وووواء ا حووووتال  ا سوووورائيلي لالرا ووووي العربيووووة وا 
 فلسطينية تكون عا مت ا القدسي.

 81/8/5182الدستور، عمان، 
 
 اغبارية: فترة عمل حكومة نتنياهو من "أسوأ الفترات التي مرت على فلسطينيي الداخل" 

اإلسرائيلي "الكنيست"، ع و اغبارية، فترة عم  الحكومة  و ج النائ  العربي في البرلمان النا رة:
ر ر، ب ن ا  51اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو و"الكنيست" بتركيلت  التي استمرت نحو 

 من "أسوأ ال ترات التي مرت على فلسطينيي الداج "، حس  تقديره.
ي، "إن فترة هذه 8|81اليوم السبت م وقا  اغبارية في ت ريحات جا ة لو "قدس برس" أدلى ب ا

الحكومة والكنيست كانت من أكثر ال ترات التي انعدم في ا العم  البرلماني الحقيقي، وال ر في ا 
 أكثر العم  السياسي والقوانين العن رية ال ارية التي تست دج فلسطينيي الداج ".
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قانونًا  81ين بسن ما   يق  عن األجيرت 84و81وأرار إلى أن  "الكنيست" قام جال  دورتي  الو 
عن ريًا  د م الح فلسطينيي الداج ، فيما   االت هناك عدة قوانين لم يجر  الت ويت علي ا 

 بسب  ح  "الكنيست" وتبكير موعد ا نتجابات.
وأكد اغبارية، أن حكومة نتنياهو هي أكثر الحكومة اإلسرائيلية التي است دفت النراط والنمو 

وق ت الكثير من البرامج ا جتماعية،   سيما تلك المتعلقة بدعم الررائح ال قيرة، كما ا جتماعي وأ
أن ا كانت األكثر معار ًة أل  تقدم في عملية السالم م  ال لسطينيين، إلى جان  عمل ا على 

ال لسطيني ومعار ت ا للم الحة واستغالل ا كذريعة للت ر  من  -تقويض التقار  ال لسطيني 
 ة السلمية ومن أ  استحقاق سياسي في هذه ال ترة.العملي

 87/8/5182قدس برس، 
 
 برصاص االحتالل في النقب أحمد الطيبي يطالب بالتحقيق في استشهاد فلسطيني 

طال  النائ  العربي في البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست"، أحمد الطيبي، بتركي  لجنة تحقيق  النا رة:
سامي جالد الجعار من مدينة رهط في النق  جنو  األرا ي لتقّ ي حقائق استر اد الرا  

 ال لسطينية، عق  إطالق النار علي  من قب  قوات ا حتال .
وقا  الطيبي في رسالة بعث ب ا إلى الم تش العام للررطة اإلسرائيلية، يوحنان دنينو، اليوم السبت 

عر  منذ هبة األق ى في العام من المواطنين ال 44ي، "إن الرا  الجعار هو ال حية رقم 8|81م
5111." 

 87/8/5182قدس برس، 
 
 صالح للزعماء العرب: شهداء القدس أكثر من قتلى "شارلي"رائد  

م، الرووويخ رائووود 8441قوووا  رئووويس الحركوووة اإلسوووالمية فوووي الوووداج  المحتووو  سووونة : نبيووو  سووونونو - غووواة
م حريوة التعبيور"، م ويً ا أن "الق واء  الح: "إن حرية التعبير   تقلقنا، لكن ما يقلقنا هو الحقد باسو

ال رنسي كان قد حاكم كاتًبا لنروره كتاًبوا معارً وا لوومإسرائي ي، فيموا ذّكور الاعمواء العور  الوذين رواركوا 
فوووي مسووويرة بووواريس، موووتجًرا، بووو ن عووودد رووو داء بيوووت المقووودس أكثووور مووون قتلوووى  وووحي ة "روووارلي إيبووودو" 

 ال رنسية.
وِجال  أمسية تحت رعار "إ  مسر  رسو  هللا"، أقيمت في مدينة "أم ال حوم"، اليووم، انت واًرا لرسوو  
هللا محمووود " وووولى هللا عليووو  وسوووولم"، والمسوووجد األق ووووى المبوووارك، ذّكوووور  وووالح العووووالَم بووو ن "الق وووواء 
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علوى نرور ي 8441ال رنسي حاكم الكات  روجي  جارود  مالذ  كانت محكمة فرنسية قود أدانتو  عوام 
 كتا ، معارض لومإسرائي ي".

وتساء   الح: "أ  يك ي ما فعلت  فرنسا في مالي وأفريقيا الوسطى وسوريا والعراق؟"، م يً ا: "هو  
 سير د التاريخ ل رنسا عند حديث ا عن حرية التعبير وحقوق اإلنسان؟".
ها  وهوو يقوج بجووار مرئويس كما تساء : "كيج للرئيس ال رنسي فرانسوا أو ند، أن يقج ليحار  اإلر 

 حكومة ا حتال ي بنيامين نتنياهو؟".
رئوويس دولووة  21وأعوور  عوون اسووتغراب  موون مروواركة نتنيوواهو فووي مسوويرة بوواريس، التووي جوورت بمروواركة 

وحكومووة، احتجاًجووا علووى هجمووات وقعووت، مووتجًرا،  وود  ووحي ة "رووارلي إيبوودو" ال رنسووية، التووي تووداوم 
 حو  العالم، وتنرر  وًرا مسيئة للرسو  محمد. على انت اك حرمة مراعر المسلمين

وأرار إلى أن نتنياهو، "قت  وجرح عررات ا  ج من أهلنا في غاة"،  فًتا إلى أن األجير يقج على 
رأس ج اا أمني عسكر  إسرائيلي ن ذ حكم اإلعدام الميداني بحق ر داء القودس المحتلوة قبو  ب وعة 

 حمدان في ك ر كنا، وسامي الجعار من رهط. أسابي ، ومن م الر يدان: جير الدين
ووج  كالم  لنتنياهو قائاًل: "نافق يا نتنياهو كما تراء، ارقص على الطريقة ال رنسية، فوإن كو  بحوار 

 الدنيا لن تغسلك من دماء ك  هت ء الر داء والجرحى من أبناء رعبنا".
سويين؛ ألن وم يقولوون: "هللا أكبور" فوي وأو ح  الح أن نتنياهو  ياا  يعتق  ويطرد ا  ج من المقد

 المسجد األق ى، ويبعدهم ويرردهم ألن م يعتك ون في المسجد ويرابطون في .
 87/8/5182، فلسطين أون الين

 
 أشهر سبعةإضراب الموظفين في غزة لعدم تسلمهم رواتبهم منذ  

ًا عوون العموو  فووي أربوو  أعلنووت نقابووة الموووال ين فووي القطوواا العووام فووي قطوواا غوواة إ ووراب: الحيوواة -غوواة 
 واارات اليوم وغدًا، وا  رابًا راماًل بعد غد احتجاجًا على عدم تسلم م رواتب م منذ نحو سبعة أر ر.

وطالبت النقابة في بيان أمس الموال ين باإل را  عن العم  اليوم وغدًا فوي أربو  واارات يقوج علوى 
  والعد  ورتون المرأة، وفي كو  الوواارات رأس ا واراء من غاة، هي: ا سكان واألرغا  العامة والعم

واسوووتثنت النقابوووة مووون ا  ووورا  العووواملين فوووي المسترووو يات فوووي أقسوووام ا سوووتقبا   والمووودارس بعووود غووود.
 والطوارئ والح انة والعمليات والو دات العاجلة وغسي  الكلى والعناية المركاة وبنك الدم.

ى ينوا  الموال وون حقووق م كاملوة، ولون تتراجو  عون ورددت النقابة على أن ا مستمرة فوي فعاليات وا حتو
 تلك الحقوق م ما كل نا ذلك من ثمن.
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السووابقة منووذ « حموواس»أل ووًا موون موووال ي حكومووة  41ولووم توودف  حكومووة التوافووق الوووطني رواتوو  نحووو 
أل ووًا موون م قبوو   52دو ر لنحووو  8511ترووكيل ا فووي الثوواني موون حايووران ميونيوووي الما ووي، باسووتثناء 

 ثة أر ر.حوالي ثال
 81/8/5182الحياة، لندن، 

 
 في غزة البرد يقتل رضيعاً  

تووفي ر وي  فلسوطيني أموس نتيجوة البوورد الروديد الوذ  يجتواح منطقوة رورق المتوسوط بعوود : وام -غواة 
وكووان الط وو  يقوويم موو  أسوورت  فووي مدرسووة  العا وو ة الثلجيووة التووي  ووربت المنطقووة األسووبوا الما ووي.

 ن رما  قطاا غاة.تستجدم كمركا إليواء النااحي
وقالت م ادر طبية فلسطينية، إن األطباء في مر ى بيت حانون لم ينجحووا فوي إنقواذ حيواة الر وي  

 متمن الم ر  البالغ من العمر ر رين.
 81/8/5182االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ريح برصاص االحتالل شمال غزة واعتقاالت في الخليل وبيت لحمج 

 وسووط اسووتمرار حملووة ا عتقووا ت اإلسوورائيلية فووي الجليوو  وبيووت لحووم،: كاموو  إبووراهيم - القوودس المحتلووة
 أ ي  را  بر اص جنود ا حتال  اإلسرائيلي، فجر امس، ررق جباليا، رما  قطاا غاة.

عاموا، أ وي  بعيوار نوار  فوي قدمو ، أطلقو  جنوود  52وذكر ر ود عيان أن الرا  البالغ مون العمور 
سكرية على الرريط الحدود ، وقد نقو  إلوى مجمو  الرو اء الطبوي ا حتال  المتمركاين في األبراج الع

 في مدينة غاة.
هوووذا واعتقلوووت قووووات ا حوووتال  اإلسووورائيلي، اموووس، روووابا، وداهموووت وفتروووت عووودة منووواا  فوووي محافالوووة 

عاموواي،  55الجلي .وأفوادت م وادر أمنيووة بو ن قوووات ا حوتال  اعتقلوت الرووا  حسوام عوواطج جووابرة م
الجليو  وفتروت منوا  عائلتو  وعبثوت بمحتوياتو .كما داهموت قووات ا حوتال   من مجويم العورو  روما 

 قرية أبو العسجا في بلدة دورا جنو  الجلي ، وفترت عدة مناا  وعاثت في ا جرابا وفسادا.
بدوره قا  رئيس هيئة رتون ا سر  والمحررين عيسى قراق ، إن المجا  ا بح م توحا  ستجدام ك  

والمعيرووية، فووي الوو  انت اكووات  اإلنسووانيةي لحمايووة ا سوور  والوودفاا عوون حقوووق م ادوات القووانون الوودول
 بحق م. إسرائي واسعة وجطيرة تمارس ا 
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يجوو  ان يبنووى وفووق جطووة قانونيووة سوواحت ا المجتموو  الوودولي،  األسوور وأ وواج قراقوو  أن الوودفاا عوون 
تح ووير  إلووى ةإ وواف اإلنسووانوكرووج قراقوو  عوون بوودء ا عووداد لتحركووات دوليووة موو  متسسووات حقوووق 

 .األسر مل ات عن مجال ات جسيمة وجرائم حر  ارتكبت ا سلطات ا حتال  بحق 
 81/8/5182الرأي، عمان، 

 

 الخليل: إصابات باالختناق خالل قمع مسيرة مطالبة بفتح طريق صوريف الجبعة 
المت وا قمعت قوات ا حوتال ، أموس، المرواركين فوي مسويرة سولمية ن حسن عبد الجواد وفالح عطاونة:

اللجووان الرووعبية لمقاومووة الجوودار وا سووتيطان، احتجاجووًا علووى اسووتمرار سوولطات ا حووتال  فووي إغووالق 
الطريووق الرابطووة بووين بلوودتي  وووريج والجبعووة، رووما  غربووي الجليوو ، مووا أد  إلووى إ ووابة عوودد مووون 

بووو المووواطنين بر وووض وحووا ت اجتنوواق. فووي الوقووت الووذ  دهمووت فيوو  عووددًا موون المنوواا  فووي قريووة "أ
 العسجا" جنو  غربي المدينة.

وكانت التالاهرة السلمية التي نالمت ا اللجان الرعبية لمقاومة الجودار وا سوتيطان بالتعواون مو  حركوة 
فتح، رملت رف  األعوالم ال لسوطينية والالفتوات المنوددة بوا حتال  وسياسوات الح وار واإلغوالق التوي 

 يطبق ا في أنحاء من ال  ة.
منسووق "هيئووة مقاوموووة الجوودار وا سوووتيطان فووي جنووو  ال ووو ة" محموود محيسووون،  ورووارك فووي التالووواهرة

ورئوويس بلديووة  وووريج "أبووو عوووالء" غنيمووات وع ووو لجنووة إقلوويم روووما  الجليوو  فووي حركووة فووتح منوووى 
ال دمي، وأمين سر حركة فتح في  وريج راد  غنيمات، والعديد من ممثلي ال عاليات والمتسسوات 

 في البلدة.
مقاوموة الجودار وا سوتيطان فوي جنوو  الجليو  راتو  الجبوور، أن القووة العسوكرية وأو ح منسق لجان 

عامووًا، اعتوودت بال وور   84اإلسورائيلية التووي قمعووت التالوواهرة  وود ا سووتمرار فوي إغووالق الطريووق منووذ 
على عدد من المراركين في ا، مستجدمة أعقا  البنادق والقناب  ال وتية والقناب  المسيلة للدموا، ما 

 إلى إ ابة عدد من المواطنين بر وض وكدمات وحا ت اجتناق.أد  
مون جانو   جور، اقتحموت قوووات ا حوتال  عوددًا مون المنواا  فووي قريوة "أبوو العسوجا" التابعوة لبلوودة دورا 
مجنوووو  غربوووي المدينوووةي، عووورج من وووا منوووا  الموووواطن يوسوووج الووودراويش، ودهموووت أحيووواء فوووي مدينوووة 

ى مووودجلي بلووودتي حلحوووو  وسوووعير روووما  وروووما  رووورقي مدينوووة الجليووو ، وأقاموووت حوووواجا للت تووويش علووو
 الجلي .

 81/8/5182األيام، رام هللا، 
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 دونم من أراضي طولكرم مئةاالحتالل بصدد مصادرة  
أجطرت سلطات ا حتال  اإلسرائيلي عوددًا مون موواطني  واحية ك وا : كام  إبراهيم - القدس المحتلة

لغربيووووة المحتلووووة بم ووووادرة أرا ووووي م الاراعيووووة البالغووووة وقريووووة روووووفة جنووووو  طووووولكرم؛ رووووما  ال وووو ة ا
 مساحت ا أكثر من مئة دونم.

هووووذا ويرووووعر المواطنووووون بووووالت ميش، فووووي الوووو  نقووووص الوووودعم المعنووووو  والموووواد  وعوووودم قيووووام السوووولطة 
 ال لسطينية وكذلك المتسسات الدولية بواجب ا للجم ووقج ا حتال 

 81/8/5182الرأي، عمان، 

 
 غزة و"اليرموك" في هولندا وألمانيا فعاليات تضامنية مع 

نالم التجم  ال لسطيني في ألمانيا بمدينة كووبلنتا : المركا ال لسطيني لإلعالم -أمستردام  - كوبلنتا
اعت اما ت امنيا م  قطاا غاة،  من فعاليوات األسوابي  األوربيوة ألجو  غواة، فوي حوين نالوم البيوت 

 حت عنوان "ارفعوا الح ار عن غاة ومجيم اليرموك".ال لسطيني في هولندا اليوم وق   احتجاجية ت
وحسو  مراسولنا؛ فقود ن وذ معت وومون فوي كووبلنتا األلمانيوة اعت واما دعوووا فيو  إلوى إنرواء مينواء غوواة، 
ن ووواء الح وووار الم وووروض علوووى  عوووادة إعموووار البيووووت الم دموووة فوووي القطووواا، وا  قاموووة ممووور موووائي، وا  وا 

 عابر.القطاا، من جال  فتح معبر رفح وبقية الم
 81/8/5182المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 مقدسيون يحتجون على حرمانهم من البناء في المدينة 

أعلوون أهووالي حووي جبوو  المكبوور جنووو  القوودس المحتلووة أمووس السووبت، عوون سلسوولة : ا تحوواد - رام هللا
 جطوووات احتجاجيووة  وود سياسووة بلديووة القوودس ا حتالليووة التووي تحالوور إ وودار رجووص بنوواء للمووواطنين
ال لسطينيين. جاء ذلك جال  اعت ام م األو  أمس حيث استعر وا قرارات هدم المناا  التي سلم ا 

 ا حتال  ألهالي الحي.
ويقو  سليمان رقيرات رئويس لجنوة الودفاا عون أرا وي جبو  المكبور، إن السولطات اإلسورائيلية سولمت 

هالي في عموم البلودة. وأ واج أن أمر هدم إداريا لأل 821مناا  إجطارات بال دم، باإل افة إلى  1
 سلطات ا حتال  توا   سياست ا  د أهالي الحي إلجبارهم على مغادرت  إلى جلج الجدار.

ألووج  51منووا  فووي القوودس المحتلووة، كمووا هوودد  5511هوودم ا حووتال  مووا يايوود علووى  8461ومنوذ عووام 
 منا  بال دم بذريعووة البناء من دون ترجيص.
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اإلسووورائيلية األسوووبوا المقبووو  برووو ن « العووود  العليوووا»ينتالووورون قووورار محكموووة  وأكووود روووقيرات أن األهوووالي
امتناا بلدية القدس ا حتاللية عن إ دار رجص البناء، فيما ستت واعد حملوة ا حتجاجوات إذا كوان 

 قرار المحكمة سلبيا.
 81/8/5182االتحاد، أبو ظبي، 

 
 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام  26االحتالل أصدر  

قدس برس: قا  مركا حقوقي فلسطيني، إن سلطات ا حتال  بدأت منذ العام الجديد  –رام هللا 
ي 26بت عيد اللجوء  ستجدام سياسة ا عتقا  اإلدار  التعس ي لألسر ، حيث تم ر د إ دار م

 .أمر إدار  منذ بداية العالم الحالي، غالبيت ا تجديد اعتقا 
ي، إن 8|81سات في بيان  ح ي تلقت  "قدس برس" السبت موأ اج مركا "أسر  فلسطين" للدرا

ي قرار، بينما 8146العام الما ي ر د ت عيد كبير في إ دار األوامر اإلدارية والتي و لت إلى م
وا   ا حتال  جال  العام الحالي إ دار أوامر ا عتقا  اإلدار  سواء لألسر  الجدد ام تجديد 

ي قرار إدار  جديد منذ بداية 26تقالي  جديدة، حيث ر د المركا ماعتقا  ألسر  اداريين ل ترات اع
ي قرار بتجديد 41ي قرارات إدار  تم فر  ا على اسر  للمرة ا ولى، وم1، من ا م5182العام 

 6ا عتقا  اإلدار  ألسر  ل ترات اعتقالي  جديدة، وتراوحت مدد األوامر اإلدارية من ر رين إلى 
 ر ور.

 87/8/5182قدس برس، 
 
 تقرير: تل أبيب تحاول توظيف هجمات فرنسا الستجالب اليهود إلى فلسطين  

قدس برس: أرار تقرير فلسطيني، إلى أن حكومة ا حتال  اإلسرائيلي تحاو  تواليج  -النا رة 
هجمات فرنسا األجيرة لترجي  الي ود في أوروبا على ال جرة واستجالب م إلى األرا ي ال لسطينية 

 المحتلة.
د التقرير الذ  أعده "المكت  الوطني للدفاا عن األرض ومقاومة ا ستيطان" و در عن  السبت وأك
ي، أن حكومة بنيامين نتنياهو توا   إ رارها على الم ي قدمًا في مرروع ا ا ستيطاني 81/8م

ن في ا وايادة أعداد المستوطنين بال  ة الغربية المحتلة التي ر دت ايادة في أعداد الي ود القاطني
جال  فترة حكومة نتنياهو، حيث بدا أن ا ستيطان وم ادرة األرا ي ال لسطينية هي "ال وت 
الناجح للو و  إلى سدة الحكم في إسرائيلو حيث يتبار  المتنافسون بتطرف م على من سيجدم 

 المرروا ا ستيطاني أكثر"، وفق ما جاء في التقرير.
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ستغال  ال جمات األجيرة في فرنسا لو "أغراض سياسية وحذر التقرير من أن نتنياهو يسعى  
دعائية"، ويحاو  تواليج ال جوم من أج  ترجي  هجرة الي ود ال رنسيين إلى األرا ي المحتلة، 
وذلك من جال  ت كيده أن "إسرائي  تستقب  ب يٍد م توحة كافة الي ود ألن    يوجد ل م سو  هذه 

 األرض التي تحقق ل م األمن".
 87/8/5182رس، قدس ب

 
 من أصعب األعوام على األطفال الفلسطينيين بفعل االنتهاكات اإلسرائيلية 5184تقرير:  

المن رم كان من  5184قدس برس: قالت "الحركة العالمية للدفاا عن األط ا "، إن عام  -رام هللا 
تال  اإلسرائيلي أ ع  األعوام وأرّدها قسوة على األط ا  ال لسطينيين الذين عانوا ويالت ا ح

 وتعّر وا  نت اكات عديدة من قب  قوات  العسكرية.
ي، ب ن العالم 81/8وأفادت الحركة العالمية مفرا فلسطيني في بيان  ح ي  د عن ا السبت م

سيبقى يذكر  ور األط ا  ال ارين من الق ج اإلسرائيلي على غاة جال  العدوان األجير، 
 فة إلى اكتالاال المستر يات بالر داء والم ابين.واتجاذهم المدارس م و  ل م، إ ا

 87/8/5182قدس برس، 
 
 معطيات حقوقية: ارتفاع متصاعد في أعداد األسرى الفلسطينيين سنوياً  

قدس برس: أكدت معطيات حقوقية، أن عدد األسر  ال لسطينيين القابعين في معتقالت  -رام هللا 
  اية العام الما ي.أسيرًا حتى ن 2251ا حتال  اإلسرائيلي بلغ 

ي، ب ن عدد 81/8وأفاد مركا "األسر " للدراسات في تقرير تلقت "قدس برس" نسجة عن ، السبت م
أسيرًا يقبعون رهن "ا عتقا  اإلدار "  468فلسطينيًا، بين م  2251األسر  ن اية العام المن رم بلغ 

فلسطينيًا، بين م  4161  سبق  مدون ت مة أو محاكمةي، في حين بلغ عدد األسر  جال  العام الذ
 معتقاًل إداريًا. 821

ول ت المركا، إلى أن أعداد األسر  ال لسطينيين في سجون ا حتال  تس د ارت اعًا مستمرًا منذ عام 
معتقاًل إداريًا يتم تجديد قرارات السجن  311أسيرًا، بين م  4518الذ  بلغ في  عددهم  نذاك  5188

أسير  211ة جديدة. وبحس  المعطيات، فإن مقدار الايادة يبلغ نحو لمعالم م ل ترات اعتقالي
 فلسطيني سنويًا.

 87/8/5182قدس برس، 
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  باحث فلسطيني: إدراج مستوطنة "أريئيل" في حملة ليبرمان االنتخابية مخالف للقانون الدولي 
  بيتنا" اليميني قدس برس: قا  باحث فلسطيني، إن الرعار الذ  اتجّذه اعيم حا  "إسرائي -سل يت 

المتطرج أفيغدور ليبرمان، لحملت  ا نتجابية والذ  جاء في  "أريئي  إلسرائيلي وأم ال حم 
 .لل لسطينيين"، يعّد "مجال ًا القانون الدولي الذ    يجيا و  يعترج با ستيطان"، وفق تقديره

   ليبرمان ي، "إن و 8|81وقا  الباحث جالد معالي في بيان  ح ي  در عن  السبت م
للمستوطنة مالواقعة على أراٍض فلسطينية رما  ال  ة الغربية المحتلةي في  ل  البرنامج 
ا نتجابي لحاب ، يعّد أمرًا مجال ًا  ت اقية جنيج الرابعة التي   تجيا وتمن  إقامة مباني للدولة 

 "، كما قا ..المحتلة على األرا ي التي قامت باحتالل ا بقوة السالح
  معالي، أن ليبرمان يحاو  فرض األمر الواق  بالقوة؛ ويحاو  كس  أ وات الناجبين ورأ

المتطرفين من جال  إرعارهم بالتاام  ب كرة تباد  األرا ي والسكان بين دولة ا حتال  وال لسطينيين 
 على أساس ا عتبارات الديموغرافية  من أ  تسوية أو ات اق سالم بين الجانبين.

 87/8/5182قدس برس، 
 
 االحتالل ينكث اتفاقًا لمعالجة أسير فلسطيني مريض 

قدس برس: قالت هيئة حقوقية، إن إدارة معتق  "عسقالن" اإلسرائيلي نكثت ات اق ا م   -رام هللا 
األسير ال لسطيني المريض محمد أبراش، بر ن تقديم الرعاية الطبية الالامة ل  وتركي  طرج 

 المبتورة.ا طناعي حديث لقدم  اليسر  
وأفادت "هيئة رتون األسر  والمحررين" في بيان  ح ي تلقت "قدس برس" نسجة عن ، السبت 

، 5113لألسير أبراش المحكوم بالسجن المتبد مد  الحياة منذ عام  ي، ب ن الحالة ال حية8|81م
في  هي واحدة من أكثر الحا ت المر ية المستع ية في معتقالت ا حتال ، حيث يعاني من بتر

قدم  اليسر  وهو بحاجة لتركي  طرج ا طناعي، كما يعاني من عدم و وح في الرتية وبحاجة 
 .لاراعة قرنية بالعين اليسر ، و  يقو  على المري إ  بمساندة العكااات

دو ري قب  نحو ر ر، وهو  632ريك  محوالي  5211وأرار البيان، إلى أن األسير دف  مبلغ 
ارة المعتق  من عائلة األسير لقاء تركي  الطرج، مو حًا أن  تم ا ت اق م  المبلغ الذ  طلبت  إد

اإلدارة قب  أر ر، على اراعة طرج حديث لقدم األسير المبتورة كون الطرج القديم أ بح غير 
مالئما لقدم  التي تناج وتلت   برك  متوا  ، إ  أن اإلدارة نكثت وعدها، وأجبرت األسير ب ن  

 .فة قطع   غيرة إلى الطرج القديمسيتم فقط إ ا
 87/8/5182قدس برس، 
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 تقرر منع األسير المحرر مصطفى ديراني من حقه في التعويض "إسرائيل" 

قررت هيئة ق ائية موسعة في المحكمة العليا ا سرائيلية من  ا سير اللبناني سابقا : رام هللا 
ق ، نحو مليون ون ج مليون دو ري ماليين را 6م ط ى ديراني من حق  في التعويض المالي م

 عن التنكي  الذ  تعرض ل  جال  التحقيق مع  في سجن  ا سرائيلي.
وبذلك ألغت المحكمة قرارا سابقا  در عن المحكمة العليا والمحكمة المركاية في ت  ابي  في هذا 

 الر ن.
داا التي اقيمت ل  وكان رئيس المحكمة العليا القا ي ارير غرونيس نطق بالحكم في مراسم الو 

لمناسبة احالت  على التقاعد. وأكد غرونيس ان    يحق ألعداء الدولة تقديم الدعاو   دها في 
 المحاكم ا سرائيلية.

 81/8/5182النهار، بيروت، 
 
 العربي يطالب اليابان باالعتراف بدولة فلسطيننبيل  

العربي، حكومة اليابان ب ن تسوتمر فوي دعوم طال  األمين العام للجامعة العربية، نبي  : وفا –القاهرة 
 التوج  السلمي للق ية ال لسطينية من جال  ا عتراج بدولة فلسطين المستقلة.

وقالووت الجامعووة العربيووة، فووي بيووان ل ووا امووس، إن األمووين العووام وجوو  جطابووا إلووى وايوور جارجيووة اليابووان 
ي إلوووى المنطقوووة، التوووي تروووم  م ووور، فوميوووو كيرووويدا، لمناسوووبة ايوووارة رئووويس واراء اليابوووان رووويناو  بووو

سرائي .  واألردن، وفلسطين، وا 
وأعر  العربي، في الجطا ، عن تقديره للمواقج اإليجابية للحكومة اليابانية ومساهمت ا بودعم عمليوة 
السالم وا ستقرار في المنطقة، وكذلك الدعم ا قت اد  الذ  تقدمو  الحكوموة اليابانيوة للمسواهمة فوي 

مطالبووا حكومووة اليابووان بوو ن تسووتمر فووي دعووم التوجوو  السوولمي للق ووية ال لسووطينية موون  تنميووة فلسووطين،
 جال  ا عتراج بدولة فلسطين المستقلة.

 81/8/5182الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيل"واشنطن تدين قرار "الجنائية الدولية" بشأن جرائم  

ة، قورار المدعيوة العاموة للمحكموة الجنائيوة دانت الو يات المتحدة الجمعو :القدس دوت كوم -وارنطن 
ارتكبت ووا بحووق ال لسووطينيين،  اإلسوورائيليةالدوليووة فووتح تحقيووق اولووي حووو  جوورائم حوور  قوود تكووون القوووات 

 "م الة م سوية". إياهمعتبرة 
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جي ور  راثكوي فوي بيوان "نحون نجتلوج برودة مو  الجطووة  األميركيةوقا  المتحدث باسم واارة الجارجية 
، إسورائي تكوون  أنلم الة م سوية  أن اب ا اليوم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.  التي قامت

حيائ واعلوى مودنيي ا  أطلقووتالتوي  اإلرهابيوةالتوي واج وت   ج ال وواريخ  ، هوي ا ن مو و  توودقيق وا 
 من جان  المحكمة الجنائية الدولية".

 87/8/5182القدس، القدس، 
 
 انضمام الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية" تؤي د "هيومان رايتس 

قوا  المودير التن يوذ  لمنالموة "هيوموان رايوتس ووتوش" ا ميركيوة كينيوث روث : محمد هوواش -رام هللا 
 "إن قرار ال لسطينيين ا ن مام الى المحكمة الجنائية الدولية يوج  الدعم".

الى هذه المحكمة"، وا  ًا هذه الجطوة  وا اج: "ان    يتيد الدعوات الراف ة  ن مام ال لسطينيين
ب ن ووووا "مرووووجعة". وأكوووود " إن ابقوووواء المحكمووووة الجنائيووووة الدوليووووة جووووارج ال ووووورة قوووود يكووووون جيوووودا للقووووادة 
اإلسوورائيليين الووذين يجرووون المالحقووة الق ووائية، لكنوو  يكوواد أ  يكووون جيوودا لالسوورائيليين وال لسووطينيين 

 ة".والسالم في المنطقة أو العدالة العالمي
و حال أن  "لم ي ت األوان بعد للحكومات الغربية لتغير مسارها. اإلدانات اإللااميوة هوي أمور مجتلوج، 
لكن إسرائي  تسعى إلى معاقبة السلطة ال لسطينية، ف ي ت دد بحجا واردات ال رائ . لوذا ينبغوي أن 

قورار ال لسوطينيين تمتن  الحكومات الغربيوة عون الم وي فوي العقوبوات التوي ت ر و ا ويجو  أن تعواا 
التاريجي في مواج ة الت ديدات الم للة وا ن مام الى المحكمة الجنائيوة الدوليوة عووض تقوي و ا". 

 وردد على " رورة التاام جمي  ا طراج المعنيين بال راا تطبيق مبادئ حقوق ا نسان".
ين الجوووانبين  تجووواذ وذكووور أن "معوووايير تحقيوووق السوووالم معروفوووة منوووذ سووونوات، وان الم قوووود هوووو الثقوووة بووو

القوورارات المتلمووة الالامووة للو ووو  الووى ات وواق سووالم... و  روويء يقوووض هووذه الثقووة اكثوور موون اإلفووالت 
المسووتمر موون العقووا  علووى جوورائم الحوور  التووي تعتبرهووا منالمووة هيومووان رايووتس ووتووش موون عالمووات 

 ال راا المستمرة بين الطرفين".
 81/8/5182النهار، بيروت، 

 
 دراسة جرائم ارتكبت في فلسطين أمل كبير للضحايا "الجنائية"ي: قرار األورومتوسط 

رح  المر د األورومتوسوطي لحقووق اإلنسوان بوالقرار الوذ  اتجذتو  المدعيوة : حمدان الحاج - عمان
، ب تح دراسة أّولية للحالوة فوي فلسوطين، بعود األو العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا امس 
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األجيوورة باجت وواص المحكمووة فووي الجوورائم التووي ارتكبووت فووي األرا ووي ال لسووطينية المحتلووة، قبووو  هووذه 
 .5184حايران  83ومن  من ا القدس الررقية، منذ 
على نسجة من  إن قورار المدعيوة العاموة للمحكموة، والوذ  « الدستور»وقا  المر د في بيان ح لت 

تحقيووق فعووا  فووي الجوورائم التووي ارتكبووت فووي  ي وودج إلووى فحووص المعلومووات المتاحووة بمووا يووتد  إلووى بوودء
األرا ووي ال لسووطينية، يعطووي أموواًل كبيوورًا لوو  ج موون  ووحايا جوورائم الحوور  والجوورائم  وود اإلنسووانية 
ن اء سياسة اإلفالت مون العقوا  التوي كانوت سوببًا رئيسوًا فوي اسوتمرار ال وراا  للو و  إلى العدالة، وا 

 وت اعد دائرة العنج برك    إنساني.
ا المر وود األورومتوسووطي لحقوووق اإلنسووان، الحكومووات الغربيووة، و  سوويما حكومووات دو  ا تحوواد ودعوو

األوروبي، إلى دعم القرار، وتعايا توج  السلطة ال لسطينية للمحكمة الجنائية الدولية، وليس تقوي   
ئ  التوي وال غط على السلطات اإلسرائيلية للتعاون م  المحكمة وا متناا عن حج  عائدات ال را

 جمعت ا إسرائي  نيابة عن السلطة ال لسطينية.
 81/8/5182الدستور، عمان، 

 
 5184مليون دوالر عام  511األردنيون اشتروا عبر اإلنترنت بـ 

فووي منطقووة المروورق العربووي، باسوو  التوو ، أن قيمووة « ماسووتركارد»أعلوون موودير : نورمووا نعمووات -عمووان 
. وأ وواج جووال  5184مليووون دو ر جووال  عووام  511 مرووتريات األردنيووين عبوور اإلنترنووت تجوواوات

عبور نقواط البيو  « ماسوتركارد»، لجدمات قبوو  بطاقوات «إيميرجينغ ماركتس بايمنتس»متتمر إطالق 
فوي المئوة مون  31اإللكترونية في األردن، أن نسوبة التوجو  للروراء عبور اإلنترنوت ارت عوت لت و  إلوى 

فووووي المئووووة موووون  11مووووا يرووووك  السووووح  النقوووود  مووووا نسووووبت  إجمووووالي تووووداو ت البطاقووووات اإللكترونيووووة في
 5184فوي المئوة جوال  عوام  2البطاقات ا ئتمانية. ورك  التداو  بالبطاقات اإللكترونية في األردن 

 من إجمالي التداو ت لحركة النقود.
تقوديم جال  المتتمر أن ا ستبدأ جوال  ال تورة المقبلوة فوي « إيميرجينغ ماركتس بايمنتس»وأعلنت رركة 

فوووي المئوووة مووون  11فوووي األردن، حيوووث تسوووتحوذ الروووركة علوووى « ماسوووتركارد»جووودمات قبوووو  بطاقوووات 
 إجمالي المعامالت المالية التي تتم عن طريق بطاقات الدف  في المملكة.

فوي المئوة مون المروتريات عبور اإلنترنووت  41ول وت التو  إلوى أن األلعوا  اإللكترونيوة اسوتحوذت علووى 
أن نسوبة ا حتيوا  »ة تتجو  إلوى مروتريات أجور  تت ومن سولعًا مجتل وة، مرويرًا إلوى وأن النسبة المتبقي

، إلووى واحوود فووي المئووة جووال  العووام 5183اإللكترونووي تراجعووت فووي األردن موون أربعووة فووي المئووة جووال  
وتطوووورق إلووووى أن بعووووض العوائووووق التووووي تواجوووو  المسووووتجدمين عنوووود روووورائ م عبوووور اإلنترنووووت «. الما ووووي
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تروورين األو  المقبو ، مروويرًا إلوى أن بعووض هووذه  82أميركيووة سوتنت ي بحلووو  وج و وًا موون روركات 
 الرركات كانت أوق ت التعام  م  بعض الدو  مث  األردن ولبنان واليمن ونيجيريا.

إّن رووبكة »فووي األردن، حسوون مياسووي « إيميرجينووغ موواركتس بووايمنتس»وقووا  الوورئيس التن يووذ  لرووركة 
غل ا رووركتنا تدعوود األكبور واألكثوور رووموً  مون نوع ووا فووي األردن، وتوو تي نقواط البيوو  اإللكترونيووة التوي تروو

نتيجوووووة طبيعيوووووة لمبادراتنوووووا لتروووووجي  المسوووووت لكين علوووووى ا سوووووت ادة مووووون أنالمتنوووووا العالميوووووة للمووووودفوعات 
اإللكترونية، حيث ر د حجوم المعوامالت الماليوة التوي توتم عون طريوق تلوك الروبكة نمووًا مطوردًا تجواوا 

من اليوم ستقب  بطاقوات ا ئتموان والج وم المبارور مون »وأ اج: «. 5188عام  في المئة منذ 21
ألووج نقطووة بيوو  إلكترونيووة فووي  82ماسووتركارد فووي كثيوور موون األموواكن حيووث تمتلووك الرووركة أكثوور موون 

 «.أنحاء البالد
إّن هووذه »بووو  إدواردا « إيميرجينووغ موواركتس بووايمنتس»وقووا  الوورئيس التن يووذ  لمجلووس إدارة مجموعووة 

لجطوة من ر ن ا تغيير جريطة المدفوعات اإللكترونية فوي األردن الوذ  يدعود مون أسورا األسوواق نمووًا ا
فوووي هوووذا القطووواا فوووي المنطقوووة. ويسوووتند هوووذا النموووو والنرووواط الملحووووال إلوووى الرتيوووة المسوووتقبلية الثاقبوووة 

غ ماركتس بوايمنتس للحكومة األردنية والبنك المركا  وكذلك رغبة المستثمرين العالميين مث  إيميرجين
قاموووووة نالوووووم متطوووووورة للمووووودفوعات اإللكترونيوووووة، ودعوووووم البنيوووووة التحتيوووووة  علوووووى ا سوووووتثمار فوووووي األردن وا 

 «.اإللكترونية التي تتيح تحقيق ذلك
م  إطالق رركتنا جدمات قبو  وترغي  بطاقات ماستركارد فوي األردن، سوتتمكن الم وارج »وتاب : 

طاقوة العالميوة وتقوديم ا لمايود مون المسوت لكين فوي هوذه السووق األردنية من التوس  في إ دار هذه الب
اإلقليميوووة الم موووة، ومووو  ااديووواد حلوووو  الووودف  مووون ماسوووتركارد المسوووتجدمة فوووي األردن، سيسوووعى التجوووار 

يعنوي أن التجوار فوي « ماسوتركارد»ول وت إلوى أن إطوالق جودمات «. لقبو  تلك البطاقوات بروك  أكبور
وتدغطوى المعوامالت كافوة التوي تموت « نقطوة بيو  إلكترونيوة»لج واا  األردن لن يكونوا فوي حاجوة سوو 

بانتالوام علوى هوذا التقريور  ا طوالاعون طريوق تلوك النقطوة مون جوال  تقريور يوومي موحود يمكون م مون 
 من جال  موقعنا اإللكتروني.

 81/8/5182الحياة، لندن، 
 
 محكمة الجنايات الدولية.. خوف ال داعي له  

 يوسي بيلين

محكمة الجنايات الدولية في  ها  هو واحد من الم ارقات التاريجية األكثر برواا. لقد  إن مو وا
التي من جانب ا تقوم بج ود  "سرائي "إنجح ال لسطينيون في تحوي  استجدام ا الى ت ديد حقيقي  د 
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د كبيرة لئال يطل  ال لسطينيون ع ويت ا، ومن اج  أ  يستغلوا ع ويت م في ا لتقديم دعاو   
كيون ان موا الينا، وكذلك هم يطلبون من ال لسطينيين أ  يستجدموا هذه القنبلة يا سرائيليين. األمر 

النووية، لكن ال لسطينيين من جانب م، را ون عن نجاح م في قل  هذا الت ديد الى أداة م مة في 
 لعبة الرطرنج ا قليمية.

وا حقا اننا مقتنعون ب ن  ارتكبت من قب  إن من   يعرفون ما يحدث في  احيتنا، يمكن أن يالن
نجرج عن أطوارنا من اج  الدفاا عن جرائم م. من هنا  فإنناارجاص من بيننا جرائم فاليعة، ل ذا 

يمكن أن ن  م أن الجان  ال لسطيني يعم  حس  األ و ، ف و   يجرج قيد أنملة عن مواد 
طر ببال ، دون أن يجاج من المل ات التي في المحكمة الدولية، ل ذا ف و حر في ات امنا بك  ما يج

أيدينا. من ال ع  أن ن  م كيج تم اجنا في مث  هذه الااوية البائسة. وهكذا يجدر أن نعرج أن  
من وراء اقامة المحكمة الجنائية الدولية التي تتميا ب ن ا المحكمة الدولية الوحيدة في العالم التي 

وراء اقامت ا يقج العق  الي ود . بعد الحر  العالمية األولى  تقا ي األفراد وليس فقط الدو ، من
اطار يتعلق بالمستولية الرج ية للقادة السياسيين والعسكريين عن جرائم  إلقامةبرات األفكار 

 الحر .

كان ال دج جع  هت ء األفراد ي  مون أن  ليس في استطاعت م ا جتباء جلج المتسسات مالحكومة، 
ردع م عن ارتكا  اعما  فاليعة. لكن لم  باإلمكاناألمنيةي، من اج  أن يكون  الجيش والمتسسات

يتحقق أ  من هذه األفكار الى حين اند ا الحر  العالمية الثانية، عمليا الى حين كارثة ي ود 
اوروبا. فقط حين ذاك برات من جديد الحاجة الى معالجة دولية للمستولية الرج ية عن األعما  

د تم اقامة محكمتين، في نيرنبر، وطوكيو، وأجذتا  الحيات التعام  م  الجرائم  د ال اليعة. لق
ا نسانية والجرائم  د السالم. كلتاهما تم حل ما بعد انت اء المحاكمات. وكان الج د في ن اية 

محكمة دائمة يمكن ا البحث، حس  قرارها أو حس  قرار مجلس األمن  إلقامةا ربعينيات مكرسا 
 لألمم المتحدة، في الحا ت الرج ية التي تعرض أمام ا. التاب 

 اإلطاررجا  ق اء اسرائيليون وي ود غير اسرائيليين كانوا المحرك األساسي في محاولة اقامة هذا 
الجديد. أناس مث  د. ربتا  روان، الذ  رغ  من   مسترار ق ائي في واارة الجارجية، رأوا في 

ن، الذين اجتب وا في دو  مجتل ة، وكذلك ستكون واحدة من عنا ر ذلك امكانية لمحاكمة الناايي
 الردا األكثر أهمية لمن  جرائم الحر  في المستقب .

مسودات كثيرة كتبت، لكن ريئا لم يحدث. الحر  الباردة منعت اقامة المحكمة، نالرا ألن ك  طرج 
لسلة من المواثيق التي تم جاج من أن يقوم الطرج ا جر باستجدام ا ل الح . وبدي  ذلك كان س
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، التي دعت اع اء األمم المتحدة الى سن قوانين  د التنكي  8444توقيع ا في جنيج عام 
بالجرحى، ابادة الرعو  وما أرب . عندما قرر المجتم  الدولي أن يقدم للمحاكمة مت مين باجتراق 

 القانون الدولي، تم اقامة محاكم جا ة.

محكمة الجنايات الدولية. ومرة اجر  كان الي ود،  إلقامةتجددت الج ود  وبعد أن ان ار جدار برلين،
ومن بين م ا سرائيليون، عن را مركايا في تسري  هذه العملية. وعلى مد  تس  سنوات استمرت 

تم التوقي  على "ميثاق روما" الذ  أقام المحكمة من قب   8441عملية اقامة المحكمة، وفي عام 
لم تكن من بين ا. وحس  ادعاء ممثلي ا، ا  افة الم رية،  "سرائي "إري  أن دولة. ومن الغ 851

التي مكنت أن تقدم للمحاكم على نق  مواطني الدولة المحتلة الى مناطق الدولة التي تق  تحت 
بالمستولية عن ا ستيطان في المناطق. هذا الت سير الذ  لم  "سرائي "إا حتال ، فتحت بابا  ت ام 

 وحيد، كان كافيا للحكومة في حين  لمعار ة الميثاق وا نسحا  من المجموا.يكن ال

الو يات المتحدة، التي امتنعت برك  عام عن التوقي  على المواثيق الدولية، قررت اي ا أ  توق  
قوات السالم  إطارعلى هذا الميثاق جرية أن يتم انكراج جنودها، المنتررين في أرجاء العالم في 

 ة لألمم المتحدة وفي أطر اجر ، لدعاو  غير محقة.التابع

ا ن مام للميثاق من دون  باإلمكانحيث أ بح  5111كانون األو   38لقد مرت سنتان حتى 
 ريبة في المحكمة،  –الع و  –الم ادقة علي ، مدعم اجالقي للميثاق من دون أن تدف  الدولة 

 رتكا  المجال ات للمحكمةي.ومن دون أن يسر  علي ا واج  تسليم المت مين با

الجدا  الداجلي لم يكن س ال، فمن ج ة كان هناك من رأوا في ك  متسسة دولية مركلة كبيرة، 
؛ ومن ج ة اجر ، كان هناك من رأوا في ا أداة "سرائي "إوجافوا أن ترك  أداة ا افية لمناك ة 

ص، على جل ية محاولة الي ود لمحاكمة المجرمين وذكروا دور الي ود في اقامة هذا ا طار الجا
معالجة كوارث القرن العررين. البروفيسور رلومو بن عامي، الذ  كان يتولى في حين  من   

 واير الجارجية، وأنا رج يا، كواير للعد ، طلبنا من الحكومة التوقي  على الميثاق.

اء ال ر ة للتوقي  ، ساعات قليلة قب  انت 5111تم عقد جلسة الحكومة في اليوم األجير من سنة 
من دون الم ادقة. كان التقدير أن الو يات المتحدة لن توق  هي اي ا. ل ذا اقترحنا على الحكومة 

ررط أن تقوم الو يات المتحدة  –حتى ن اية اليوم على الميثاق  "سرائي "إاتجاذ قرار يق ي ب ن توق  
أن  بإمكان اهكذا قررت ادارة كلينتون أن  ليس كي، و يبالتوقي  علي . انتالرنا ب ار، ال بر القرار األمر 

تكون جارج المنالمة الجديدة، وقامت بالتوقي  على الميثاق. وفي منت ج اللي  أ  نا توقي  
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دولة على  61، في اللحالة التي  ادقت في ا 5115تموا  8. بدأت المحكمة بالعم  في "سرائي "إ
 ت التي تم ارتكاب ا منذ ذلك اليوم ف اعدا.الميثاق، ومنذ ذلك الوقت وهي تبحث في المجال ا

اقتنعت ب ن تلك  إذاكمبدأ أساسي، فان المحكمة   تبحث بر ن من تمت محاكمت  في بالده، إ  
المحاكمة  ورية. ف ي تبحث في المجال ات التي تم ارتكاب ا في ارا ي دولة ع و في ا وفي 

ع و، حتى لو لم تحدث على ارا ي ا. كما  –المجال ات التي تم ارتكاب ا من قب  مواطني دولة 
أن ا تبحث في الحا ت التي تقب  في ا دولة غير ع و أن يحاكم مواطنوها أمام ا، وفي الحا ت 

 يلقي علي ا مجلس األمن م مة التحقيق في مو وا معين.

الو يات المتحدة في ع د جورج بوش أعلنت أن ا لم ت ادق على ا ن مام الى المحكمة. 
في ع د اريك رارون أرسلت بيانا مراب ا. ومنذ ذلك الوقت تحولت المحكمة الى عدو  "سرائي إ"و

سنة التي عملت في ا إ  أن ا لم تبرهن على وجود  85الرع  وت ديدا لمستقبل . وعلى الرغم من الو 
الجوج مجاوج من ا. ف ي بعيدة عن أن ترك  محكمة ميدانية تحرك ا الدواف  السياسية. وبد  من 

من ا تستطي  الديمقراطية الوحيدة في الررق األوسط ا ن مام الى المنالمة التي كان ل ا دور في 
ين م ال لسطينيون اي ا الى المحكمة  –اقامت ا، وأن تحيد بذلك الت ديد ال لسطيني. بالعكس 

س في  محكمة الجنائية الدولية. إن عالما توجد في  محكمة ك ذه هو عالم أف   بكثير من عالم لي
 و  قاض.

 اسرائيل اليوم

 87/8/5182، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 هجرة الفرنسيين اليهود 
 برهوم جرايسي

والحركة ال  يونية، في األيام األجيرة، لل رنسيين الي ود لل جرة إلى  "إسرائي "كث،رة دعوات ساسة 
وا ال  يوني، جا ة في ملج "إسرائي "، باعم أن ا "كيان  من ل م"، تعكس عمق أامة المرر 

تتستر كثيرا على جوان  عدة في سج  سكان ا وفي ال جرة، وتحاو  في الوقت  "إسرائي و"ال جرة. ف
ن س  تجمي  ال ورة، من جال  فبركة إح اءات متناق ة. ومن ينتالر و و  مئات   ج 

  ح ب  حتى إسرائيليون.ال رنسيين الي ود إلى فلسطين التاريجية، علي  التم   قليال، ف ذا ما ين



 
 
 
 

           34ص                                     3468 العدد:    81/8/5182 األحد التاريخ:

، حالة ارتباك منذ ما يايد على ثماني سنوات، إن لم "إسرائي "تر د الحركة ال  يونية ومرروع ا 
، وو لت ذروت ا جال  سنوات التسعينيات، 8414يكن أكثر. فموجة ال جرة التي بدأت منذ العام 

، تر د ما يمكن تسميت  5116بدأت تتراج  بنس  كبيرة في سنوات األل ين؛ كما بدأت منذ العام 
"ان يارا" بمنالور ال  اينة، ألن حجم ا لم يعد ينعكس على المياان الديمغرافي، وعادت نسبة 

وكما ذكر مرارا، فإن م ادر ال جرة الي ودية الكبيرة قد "ن بت"، وهي  إلى ا رت اا. 41فلسطينيي 
فلسطين هربا نحو ما اعتقدوا أن  أف   باألساس دو  ا تحاد السوفيتي السابق. ف ولئك جاتوا إلى 
من أبناء الديانة الي ودية، يعيرون  %41اقت اديا. أما اليوم، فتقو  التقارير ال  يونية إن أكثر من 

. ومجرد ذكر هذه الحقيقة يعني أن ال  يونية "إسرائي "في أوطان مستو  المعيرة في ا أعلى من 
بية الساحقة جدا من الي ود، هو الداف  ا قت اد ، بينما تعرج أن السب  األساسي لل جرة لد  الغال

 الداف  األيديولوجي هامري، وهو ما أكدت  تقارير وأبحاث سابقة.

يريدون  "إسرائي "وتبحث ال  يونية دائما عن أسالي  وذرائ   ستن اض ال جرة؛ فتارة نسم  ساسة 
ت العلمية. لكن األهم، تقديم مح اات ما يسمى بو"هجرة نوعية"، مث  تقديم مح اات لذو  المتهال

لذو  أ حا  رأس الما ، ومن ا سن قانون ما ياا  سار  الم عو ، يجع  من البنوك اإلسرائيلية 
كية بتغريم يدفيئة للمت ربين من ال رائ  في أوطان م. ورأينا في األيام األجيرة، قرار السلطات األمر 

كيين من ال رائ ، هم ي، لكون  تستر على مت ربين أمر ثاني بنك إسرائيلي، مئات ماليين الدو رات
 باألساس ي ود.

لكن طيلة الوقت، لّوحت ال  يونية بجطا  الترهي  والتجويج من الغير، وادعاء أن ك  ي ود العالم 
ملجتهم. وقد جاءت عمليات فرنسا اإلرهابية لتغذ  هذا  "إسرائي "م ددون في أوطان م، وأن 

  ج م اجر فرنسي ي ود  إلى  81أن الوكالة ال  يونية تتوق  و و   الجطا . ول ذا، قرأنا
ي و   5184فج ة، أن  في العام الما ي م "إسرائي "جال  العام الحالي، بعد أن ادعت  "إسرائي "

  ج فرنسي. ولو كان األمر قريبا للحقيقة، لكنا سمعنا عن هذه "الموجة" على مدار العام،  1إلي ا 
 قلي  بالمقارنة م  معطيات ال جرة في السنوات األجيرة. ف ذا ليس بعدد

إ  أن هذا "الت ات " ال  يوني ي طدم بحقائق أجر ، يذكرها كتا  إسرائيليون، مث  يوسي راين، 
في  حي ة "يديعوت أحرنوت"، والذ  يعتبر أن اتساا العلمانية بين ال رنسيين الي ود، والت اق م 

اريجية، ستمن  غالبيت م من ال جرة. وهذا ما يتكد علي  الكات  والمحل  بمبادئ الثورة ال رنسية الت
 "إسرائي "تس ي بارئي  في  حي ة "هآرتس"، الذ  يقو  إن ال رنسيين حينما ي لون إلى 

سي طدمون بواق  سياسة التمييا العن ر . إذ يقو  ل م في مقا  نرره في األيام األجيرة: "يجدر 
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ان ثمن اللجوء إلى الدولة الي ودية   يت من المطالبة بالتنكر لألسس ب م أن ي ح وا ما إذا ك
 الديمقراطية التي نر وا علي ا في فرنسا".

رغم هذه التحذيرات، إ  أن حكومة بنيامين نتنياهو، تعتقد، كما يبدو، أن بقدرت ا استثمار هجرة 
ت  ل الح ا ستيطان. إذ تبين أن "ال اربين من اإلرها " ل الح المياان الديمغرافي، وفي الوقت ذا

واارة اإلسكان اإلسرائيلية طرحت مجططات سريعة لتوسي  مستوطنات في قل  ال  ة المحتلة، 
تحث م على ال ر  من عمليات إرهابية، لتارع م في  "إسرائي "  ستيعا  الم اجرين. ما يعني أن

 ارسات ا.أكبر دفيئة إرها ؛ إرها  دولة، تنتج  ال  يونية ب كرها ومم

 87/8/5182، الغد، عم ان

 هي بيتكم "إسرائيل" 
 سوسن األبطح

المسلمون لم يغيروا أسلوب م الع و  التدمير ، والنتائج السلبية هي ن س ا تتكرر، بينما يدور الجمي  
في الحلقة الم رغة الج نمية، تماما كما حدث بعد  دور  يات سلمان ررد  الريطانية، قوبلت 

رارلي "، بالغ   وهدر الدماء، وما عملية 5112كية التي أساءت للرسو  عام الرسوم الدنمار 
رج ا سو  استكما  لمسلس    يبدو أن ن ايت  قريبة. رب  قرن من  85التي ذهبت بحياة  "إيبدو

التي  "رارلي إيبدو"أيام ررد  لم تكن كافية ليدرك الغيار  على اإلسالم أن  ما هكذا تورد اإلب . 
 ماليين نسجة ويحار من يستجدي ا. 3د  من يرتري ا  ارت تطب  كانت تستج

تح د ثمرا وفيرا من غوغائية المسلمين في دفاع م عن نبي م. بنيامين  "إسرائي "هذه المرة أي ا، 
نتنياهو ت در المالاهرة المليونية الدولية التي نالمت ا فرنسا  د اإلرها  بم ارة ترويجية قّ  

إلى حمامة سالم بي اء نا عة. جاء  "رارلي إيبدو"تحو  ب    مجانين ناليرها. قات  األط ا  
الرج  ليتكد أن الي ود هم أو  المست دفين، مست يدا من ال جوم الذ  طا  محال ي وديا للمواد 

، ك  الباقين الذين سقطوا في ك ة، وال حايا "إسرائي "في ال جوم دفنوا في  4الغذائية، ومن موت 
 "إرها  مستمر ولن يتوقج"ر . هكذا  ار بمقدور رئيس الواراء المتحس  من الي ود في ك ة أج

لك  الي ود في فرنسا، ولك  الي ود في أوروبا، "أن يجاط  أبناء ديانت  وهو ين ح م بك  براءة: 
 ."أقو : إسرائي  ليست فقط المكان الذ  تتوج ون إلي  في  التكم.. دولة إسرائي  هي بيتكم

هي أحد أهم المست يدين من  عود التطرج  "إسرائي " يرون أن يتنب وا إلى أنربما   يريد كث
، ولن تكون األجيرة، وعدد 5114اإلسالمي. فدعوة نتنياهو ليست األولى، فقد بدأت منذ عام 
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رجص، عدد كبير من م  5111يقدر بنحو  "إسرائي " ال رنسيين الذين حاموا أمتعت م وذهبوا إلى
جال  السنة الما ية فقط، تحت  غط  "أرض الميعاد"، انتقلوا إلى   ج رجص 6ي   إلى 

التجويج والت وي  المتعمدين، علما ب ن ي ود فرنسا يعانون األمّرين بعد هجرت م، إن لج ة  عوبة 
تعلم م اللغة العبرية أو لناحية تعثر اندماج م في مجتم    يرب  م أو يحت ن م بالقدر الكافي.   

أرتس "أو  "أرض الر "في  "رع  هللا المجتار"نتائج النداء األجير لنتنياهو، لتجمي   نعلم ما ستكون
. الحملة كبيرة وممن جة، تتعا د من أجل ا متسسات إعالمية كبيرة ومثق ون ي ود وفنانون، "إسرائي 

 بحجة أن وحوش اإلسالم سينقّ ون على الي ود  قب  غيره.

ايون ال رنسي منذ أيام حو  ال تاة التي اجتب ت في مح  في تحقيق ال ر على إحد  قنوات التل 
األطعمة الي ود ، طوا  ساعات، دون أن يراها اإلرهابي محتجا الرهائن، لم يكن بريئا أن يبدأ 
الت وير بتركيا الكاميرا على نجمة داود المعلقة في رقبة ال بية، ثم إعادة التركيا لمرات عدة 

ة تكرارا، وك ن ك  ما كان يريده اإلرهابي هو الني  من المقدس بحيث تمأل النجمة الرما الرار
 الي ود .

مارس /  ذار 81تحو  ي ود فرنسا إلى جاء من الحملة ا نتجابية اإلسرائيلية التي ستجر  في 
المقب ، وبين مرج  ألكبر جالية ي ودية في أوروبا للرحي  بسرعة هربا من بطش اإلسالميين ا تين 

الة، وفريق سياسي  جر يعتبر أن على الي ود أن ي مدوا في بلد ل م في  جذور بسيوف م   مح
وتاريخ، بد  أن يال روا ان اامية أمام اإلرها ، يكون مئات   ج جدد قد و لوا إلى فلسطين، 
وارعوا في ا مستقبل م ودمروا حا رنا، بينما العر    ياالون يتالاهرون، وي جرون، وي ددون 

 ائج العكسية تنقل   دهم.ويتوعدون، والنت

  ياالون قلة أولئك الذين يريدون استجالص العبر، من يسعون ل  م الروح الجديدة للع ر. النقاش 
هنا ليس حو  أحقية و و  حرية الرأ  إلى حد السجرية من األنبياء، أو المساس بالرعور الديني 

كيون وأوروبيون وأي ا عر  أو يثمة أمر للمتمنين، أل  ملة انتموا، ف ذا جد  عقيم   طائ  تحت ، ف
. وهناك أي ا من "حرية التعبير" ينيون وبراايليون   يستسيغون ا ست ااا الديني، تحت  فتة 

رئيس دولة، تحت  21يسجر من فرنسا التي جمعت الماليين في مالاهرت ا الر يرة م  ما يقار  
عين ، عررات األرجاص بحجة أن م ت وهوا  لكن ا تسجن، في الوقت "الرأ  الحر"عنوان الدفاا عن 

بعبارات ل ا مدلو ت   تدين اإلرها  أو ربما أن ا تداف  عن ، دون أن يقوم أ  من هت ء ب ع  
 مرين أو حركة مريبة.
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الرد بالقناب  والكالرنيكوفات والنيران الحارقة على رسوم م ما كانت مسيئة، وروايات أيا كانت 
ما بلغ جنوح ا، بات أمرا يثير سجرية العالم وارمئاااه، أليس بين المسلمين وقاحت ا، أو أفالم م 

رسامون وروائيون موهوبون ومجرجون متمنون بق يت م وممتلكون لمواه  بمقدورهم أن ي جروها 
 احتجاجا، بد  أن تترك الساحة لمن   يجيد فك الحرج ليحرق األج ر واليابس؟

لبالهة بلغت درجة الستا  عمن يحرك ماذا، وَمن المست يد من المر د متلم، التجاواات عالام، وا
تسونامي الج   المتماد ، وق ور القراءة المتنامي؟ لحالة نحتاج في ا أللمعية ال كر وو وح 
الرتيا، وفسحة ولو  ئيلة في رحا  العق  ال طن الذ  يدرك أننا في امن بات في  ال ن أن أجيد 

 سلحة النارية ال مجية.استجدام  أرد فتكا بكثير من األ

 81/8/5182، الشرق األوسط، لندن
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