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 ج  
 الحسبالىىيظت الاطسائيلي ًلّس كاهىها ٌظّهل آليت اجخاذ كساز خىض 

 8112\5\1  -"القدس" دوت كوم -بيبتل ا
أقػّر لكنيستػا لرتػرليساال لرنيػسف قايييػػا ستػس  كػريسس لكػيزرلل ييزسػر لكذػػسش لف سارػذل تػيسا قػرلر  ػّف  ساسػػ  
 تػػنرس  أي ىاػػض رػػيض لكىػػرن  سػػف ديف لف سىااذػػا لكػػض سيلاءػػ   ءسػػ  لكػػيزرلل  اػػض سنػػؿ  نػػذل قػػرلر  اػػال 

 ا  سف لترليسؿ ي دد سف ذسرليها.رطية اأاال يتط ازلسد لكايارل
سػيّص  اػض لف قػرلر  ػف  ساسػ   تػنرس  لي رػيض لكىػرن  41صياا سءا ػؿ  62يلكءاييف لكذي أقّر  أغا س  

 سءع  اض  ااؽ لكىنيس  لرسيس  لكسصّغرة يكسس لكىنيس  ذسعال.
سػر لكذػسش لف سراػزر يكنف لكءاييف ساضسف اءرة ايّص  اض أيه اال "ىارا قصيى" سسنف كريسس لكػيزرلل ييز 

لكىنيسػػ  لنسيسػػ  لكسصػػغرة   رصػػسهسا اػػال سػػا رػػص قػػرلر  ػػف  ساسػػ   تػػنرس  لي رػػيض لكىػػرن ي اكاػػاكال 
 سسنيهسا لف سارذل سعا سنؿ  ذل لكءرلر سف ديف لكىاذ  لكض سيلاء  لي  رص ناكث.

نػاف سػيص  اػض لف  يس ريع لكءاييف لكػذي اءػدسا  ػه يزسػرة لكعػدؿ  ساسػا  ػانسد سسنػؿ اعػدسأ كءػاييف أتاتػال
 قرلر  ف  ساس   تنرس  لي ريض ىرن ر  د يأف سصدر  ف سذاس لكيزرلل  ىضير غاك س  ل ضايه.

 س ّنايف لكىنيس  لرسيس  لكسصّغرة. 11يزسرل  سيهـ  22ياضـ ىنيس  ياايسا ي ىاكسا 
كػػرل ف سذػػن ذعػػؿ  سػػؿ ي ّااػػا يزسػػرة لكعػػدؿ لكاعػػدسؿ لكػػذي لقارىاػػه أسػػاـ لكنيستػػا  أيػػه "اػػال لكظػػرؼ لرسيػػال ل

 سذاس لكيزرلل يلكىنيس  لرسيس  لكسصغرة أننر اعاكس ".
يناف يزسر لكذسش لرتػرليساال لاسغػدير كس رسػاف  ػدد لكرسػسس  ضػرن لي سىايكػ  لسرليسػ  "كاسيضػع  تػنري" 

 اال تيرسا  يذكؾ  عد  ذـي اال لكااتع سف يستاف/ل رسؿ اال  ذل لك اد يت اه دس ؽ لكض لترليسؿ.
ا ىدة لكايار اال   اط/ا رلسر لكساضال  يدسا ل ايا لترليسؿ لف طايرة ستػسرة لسرليسػ  لرارقػا سذاكهػا يلزدلد

 لكذيي سا لدى لكض ليؿ سيلذه  س ا رة  سف لترليسؿ يلسرلف  اض لررلضال لكتيرس .
تػػط ياػػال لكااتػػع سػػف يستػػاف/ل رسؿ لاهسػػا دس ػػؽ لكطسػػرلف لرتػػرليساال  ارغػػارة  اػػض قا ػػدة ذيسػػ  اءػػع اػػال ي 

  يصرل سف لكءيلا لكسيلكس  كايظاـ  سيهـ لسرليسيف. 14تيرسا  سا لدى لكض سءاؿ 
ستػػاىًا سيلكسػػًا كايظػػاـ لكتػػيري غػػاك ساهـ سػػف لكسءػػاااسف لرسػػرليسسف  ذػػرلل ضػػر اا  26يكسػػؿ لنىػػد لرنيػػسف قاػػؿ 

رصػػد لكتػػيري صػػاريرس  لتػػاهداا قيل ػػد  تػػنرس  اا عػػ  كءػػيلا لكيظػػاـ اػػال يتػػط لكػػ أد ي ػػساكها يرذػػ  لكس
 كىءيؽ لريتاف أف انيف لترليسؿ ستؤيك   ف لطأقها.
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ير اػػزلؿ تػػيرسا يلتػػرليسؿ رتػػسسًا اػػال ىاكػػ  ىػػرن رغػػـ أف رػػط لكهديػػ  اػػال لكذػػيرف  ءػػال  اديػػا  اكسذسػػؿ طػػيلؿ 
 .2011 ءيد ىاض ليدرع لكيزلع اال لكعاـ 

 يلترليسؿ سف ذه  نايس .يا هد لكذ ه  لكتيرس  ايارًل  دسدًل  سف لسرلف يىزن لهلل سف ذه  
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 ؤلف صفحت مً امللف الىىوي إلاًساوي 55هخيياهى ًدعي: حصلىا على 

 8112\5\1  خدمة قدس برس -الناصرة )فمسطين(
ن ػػػػػؼ ريػػػػػسس يزرلل لرىػػػػػاأؿ ليتػػػػػرليساال   يسػػػػػاسسف يايسػػػػػا ي  لكيءػػػػػان  ػػػػػف أف "إتػػػػػرليسؿ ىصػػػػػاا  طػػػػػرؽ 

ليسرليػػال". سؤنػػًدل: "إسػػرلف نػػذ ا ىسيسػػا قاكػػا إيهػػا ر أكػػؼ صػػمى  سػػف لكساػػؼ لكيػػييي  55لتػػار ارلاس   اػػض 
 اساؾ  رياسًذا يييًسا  تنرًسا".

يأ ػػار يايسػػا ي إكػػض أف "  ػػرلا للرؼ سػػف لكينػػايؽ لكاػػال ىصػػاا  اسهػػا إتػػرليسؿ اظهػػر أف إسػػرلف ىايكػػػا 
 إيااج أتاى  يييس ".

اال سيقع تري". سضسًما: "إسػرلف  يقاؿ إف "إترليسؿ ىصاا  اض يصؼ طف سف لكساماا لكترس  أرماها إسرلف
يااج يلرا ار رؤيس يييس ".  اسااؾ س ريً ا ترًسا كاصسسـ يل 

ذال ذكػؾ رػأؿ  ػرض ايضػسىال كيايسػا ي أسػاـ يتػايؿ لي ػأـ  ستػال لكسػـي لينيػسف  ىػيؿ لك ريػاس  لكيػييي 
 يال".ليسرليال. زل ًسا: "ىصايا  اض إيذاز لتار ارلاال ن سر ىيؿ لك رياس  لكيييي ليسرل

يييه ريسس يزرلل اؿ أ سن  إكض أف "إسرلف ايتع  اتاسرلر يطػاؽ صػيلرسرها لكءػادرة  اػض ىسػؿ رؤيس ييسػ "  
 سيضًىا: "إترليسؿ تايءؿ ذسسع لكينايؽ لكراص   أر سؼ إسرلف لكيييي إكض لكيناك  لكديكس  كاطاق  لكذرس ".

/ أسار لكسء ؿ  سي ًدل رارػاذ قػرلر   ػأف سػا إذل سف ساسي 12يناف لكريسس لنسرسنال ديياكد ارسن  قد ىدد لكػ 
 ناف سذن إ ادة ارض  ءي اا أسرسنس   اض إسرلف.

ينايػػػا ليدلرة لنسسرنسػػػ  قػػػد  ػػػّددا  ءي ااهػػػا  اػػػض طهػػػرلف   تػػػ ن لاهاسهػػػا  رػػػرؽ لك يػػػد لكرػػػاص  اذرسػػػن 
 صيلرسخ  اكستاس .

   اريتػىان 2017ا ػرسف أيؿ/ أناػي ر ي عد ذكؾ  طاكػن ارسػن  خدرػاؿ اعػدسأا  اػض لرامػاؽ  ي ػّدد اػال 
أسػػار/ سػػاسي لكسء ػػؿ  12سيػػه "ىػػاؿ ا ػػؿ لكنػػييغرس لنسسرنػػال يىامػػال يل ػػيطف اػػال سعاكذػػ   سي ػػه ق ػػؿ اػػارسخ 

 )ي ي سي د يهاس  سها  اسدسد اعاسؽ لكعءي اا  اض إسرلف  سيذن لراماؽ(".
يسػػػ  لكعضػػػيس  اػػال سذاػػػس لنسػػػف " )لكػػديؿ دل1+5  أ رسػػا إسػػػرلف يسذسي ػػػ  "2015اسػػػيز/ سيكسػػػي  14ياػػال 

يأكسايسا(  لراماؽ لكيييي  لكذي ساـز طهرلف  اءاسص قدرلا  رياسذها لكيييي  سءا ؿ راع لكعءي اا لكسمريضػ  
  اسها.
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ىوي ِبَعسِضه 
َّ
فاق الى

ّ
د للساز جسامب بئلغاِء الاج َمّهِ

ًُ ت“هخيياهى  ٍّ
عً َمخاِبئ إًساهّيت ” َوثاِئم ِطّسِ

صف َمخاِشن ؤطِلحت 
َ
يي وك طىة مع ِشٍازة وشٍس الخازجّيت ألامٍس

ُ
صاَمىت هرِه الخ

َ
خصيب.. ملاذا ج

َّ
للخ

لع إًسان إًساهّيت في طىزٍت؟ 
َ
سب اشخعال الَحسب؟ وهل َطخ

ُ
حاث ليبرمان عً ك صٍس

َ
ت ج

َ
ف

َ
ش

َ
وهيف ه

خصاِعدة؟
ُ
 في ِمصَيدة الاطخفصاشاث امل

 8112\5\1  رأي اليوم  عبد الباري عطوان
ليسرليّسػ   ُسَذنِّريا لكَعرض لكذي َقدَّسه  يسػاسسف يايسػا ي كاَينػاِيؽ لكاػال قػاؿ أّيهػا اُن ِػا  اكػدَّكسؿ لكػدَّلِسُّ أّف لكت ػاطاا

ػػن  ِػػَدرذاٍا  اِكسػػ    َيءاػػا  ػػرلِس  لكاَّرصػػسن إكػػض َسنػػاٍف ِتػػرِّيم  يأّيهػػا َاساُػػؾ ِيصػػؼ طُػػف سػػف لكُسيرليسػػـي لكُسَرصَّ
َذنَّريػػا  ػػاكَعرض لكُسسانِػػؿ لكػػذي َقدََّسػػُه نػػيكف  ػػأيؿ  يزسػػر لكراِرذّسػػ  لنسرسنػػال  أسػػاـ َسذِاػػس لنسػػف لكػػدَّيكال َىػػيؿ 

نػػػ  ُقَ سػػػؿ لكُعػػػديلف لنسرسنػػػال لكنَّأنسيػػػال  اػػػض لكِعػػػرلؽ اػػػال  ذلر لكَسعاِسػػػؿ لكِنسسايّسػػػ   يلك سيكيذّسػػػ  لكِعرلقّسػػػ  لكُساىرِّ
 .2003)سارس(  اـ 

نيكف  ايؿ ل اَذر كاعاِكـ  أْتِره  يل ارؼ  أّف ِااػؾ لكَينػاِيؽ ناَيػا ُسػَزيَّرة  يأّيػه َاعػرَّض كَعساّسػِ  َاضػاسٍؿ سػف ِقَ ػؿ 
  لنسرسنّسػػػ  )تػػػال أي إسػػػه(  يل اَػػػزؿ لكتِّساتػػػ  َ عػػػَد ا  يليػػػَزيى ُناِّس ػػػا  ػػػف لنيظػػػار يناكػػػ  لكُسرػػػاَ رلا لكَسرنزّسػػػ

  ِسناسا سءيؿ لكَسنؿ  اءد أ َطض  ذل لكازيسر ُأيُنَاُه يَذرى لىاأؿ لكِعػرلؽ  ”ررلن ساكطا“يلنضيلل  يكنف َ عد 
ِ  إكػػػض لكَعػػػدد َيمِتػػػه لتا ػػػهديل اىػػػا يَىػػؿ َذسِ ػػػها  ياغسسػػػر ِيظاِسهػػػا  يقاػػػؿ أننػػػر سػػػف ِساسػػيف ِ رلقػػػال   ايضػػػاا

  اًسا. 13لكِىصار لكذي لساد نننر ِسف 
*** 

سَّ  َذػػػرى  55000نػػػاف رِااًػػػا أّف يايسػػػا ي َنَ ػػػَؼ  ػػػف َ ػػػذِه لكَينػػػاِيؽ لكاػػػال قػػػاؿ أّف َ ػػػدد ا َسزسػػػد  ػػػف  َينسءػػػ  ِتػػػرِّ
اقػِ  لكذَّرّسػ    عػد ِزسػارة ذػيرج  يس سػي  يزسػر لكُىصيؿ  اسها ِ َعسٍؿ لتػار اريم  يتُاَتػاَّـ إكػض لكَيناكػِ  لكدَّيكّسػ  كاطَّ 

ر كُسرلَذعػػ  لكػػريسس لنسرسنػػال ديياكػػد ارلسػػن  12لكرارذّسػػ  لنسرسنػػال كاَػػؿ أ سػػن  يَق ػػؿ  سيًسػػا سػػف لكَسيِ ػػد لكُسءَػػرَّ
ر لريتىاَن ِسيه.  كأاِّماؽ لكيَّييي ليسرليال  ىسُث ُاؤنِّد ُسعَظـ لكاَّترس اا أّيه َتُسءرِّ

ػػمر  أي َايمسػػذه لقاَر ػػا  ي ااَػػا ي ػػسنً   لكءػػرلر  َ ػػ ف ُ ػػديلٍف إتػػرليساالم َ ر ػػالم  اػػض إسػػرلف َصػػَدر  يُيءَطػػ  لكصِّ
ييىػػف للف اػػال لياظػػار لكذَّرسعػػ   يِ ػػال ُسساِناػػ    ػػؿ ُساطاِ ءػػ   َيظسَراهػػا لكاػػال َياَّػػرا لكِغطػػال كَغػػزي لكِعػػرلؽ  أي 

 اطيسر أتاى  دساٍر  اِسؿ.
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سػػاض ُسػػريًرل  اكءُػػدس لكُسىااَّػػػ   يس سػػي  يزسػػر لكرارذّسػػ  ل ـَ  َذيكػػٍ   ػػرؽ أيتػػطّس  َ ػػدأا  اكرِّ نسرسنػػال  لكػػذي قػػا
يلياهػػا لكسػػـي لينيػػسف  اكعاِصػػس  لنرديّسػػ   نػػاف لكهَػػدؼ ِسيهػػا لكاَّسهسػػد كهػػذل لكُعػػديلف  يَايزسػػع لنديلر يَاىدسػػد 

 لكَسهاـ.
ػاريرّس  لكاػال  ػيَّاها َديكػ  لرىػاأؿ ليتػرلي ساال اذػر لكسػـي  اػض سيلِقػع َ تػنرّس  ُتػيرّس  اػال رسمػاّل لكضَّر   لكصَّ

إسػػرلف  ” لتػػامزلز“َ تػػنرس ا ُسعَظُسهُػػـ ِسػػف ليسػػرليسسف  ذػػاَلا اػػال إطػػاِر  26ىسػػاة يىاػػن  يأدَّا إكػػض لتا ػػهاِد 
اػػػال لكُعسػػػؽ يَىنِّهػػػا  اػػػض لكػػػرَّد  يَاءػػػدسـ لكػػػذَّرلِيع كُعػػػديلٍف إتػػػرليساالم كَءصػػػِمها  تػػػيلل  اػػػض لنرلضػػػال لكت ػػػيرّس   أي 

 ليسرليال َيمِته.
لكسػـي لينيػسف  أّف ” لكذسػريزلكسـ  يتػا“إاسغدير كس رساف  يزسر لكَىػرن ليتػرليساال  قػاؿ اػال اصػرسٍ  كَصػىسم  

 إترليسؿ كَدسها نأث َس اِنؿ: 
َـّ إسػرلف.. نػـ إسػرلف لكاػال ُاَز ػِزع لتػاءرلر لك َّػرؽ لنيتػط  اَػزرع ُيَنػأل ىػيؿ إتػرليسؿ يَذػدَّد لكاَّأنسػد   ”إسرلف.. نُػ

 ”.أّف إترليسؿ تُاىاِاظ  اض ُىرسِّ  لكَعسؿ اال تيرس “ اض 
ػػر اا لكَعتػنرّس  يلِضػى  ر اىاػاج إكػض َ  ءرّسػػ  كمَػؾ ُرسيِز ػا  يِ ػال أّيهػػا  تػاك  ليتػرليساّس  سػف َيرلل َ ػذِه لكضَّ لكرِّ

 تَاتاِسر اال َ ذِه لكضَّر اا ىاض َاُرد إسرلف.
 لف َىيؿ نسمّس  لكاَّعاِطال سع  ذِه لكضَّر اا لرتامزلزّس  ليسرليّس :ُ ياؾ َسدَرتااف اال إسر 

ػ لنيكض: اءيؿ ِ َضريرة َض ط لكيَّمس نطَيؿ ُسدٍَّة ُسسِنيػ  ىاّػض ر سػاـ لكُيقػيع اػال لكِسصػَسدة ليتػرليساّس   يَاءػدسـ 
ر يلكذَّرسع  كُعديلٍف أسرسنالم إترليساالم َاريتالم ِ رسطاياّل.  لكُسَ رِّ

د ُس ِنػػًرل  يَاءاػػسص لكَرتػػاِير  يلكِىمػػاظ  اػػض لكَهس ػػ  لكَيطيّسػػ  ليسرليّسػػ   يكػػَاُنف َىرً ػػا  ػػػ لكنَّايسػػ : َاعاِءػػد  َىاسّسػػ  لكػػرَّ
. ً   اِسا   اض إترليسؿ يُنؿ سف ساىاكؼ سع ُ ديلِيها ِسف لكَعرن راصَّ

ػػاريرّس  ليتػػرليساّس   ” لكُسيِذػػع“لكػػرَّد ليسرليػػال  ػػؿ ” اسمػػير“اػػض قاِ ػػدة  اػػض لكغػػاَرة لكصَّ لكت ػػيرّس  قُػػرن ىسػػص اأذَّ
لياظػػػػاًرل رياهػػػػال لريارا ػػػػاا  اِكسػػػػ  لن سّسػػػػ  اػػػػال ُنػػػػؿ سػػػػف ك يػػػػاف يلكِعػػػػرلؽ  يكنػػػػف إذل لتػػػػاسرَّا لر اػػػػدلللا 

 ليترليساّس  لرتامزلزّس   يَذرى َاصعسُد ا  اخّف ىاك  َض ط لكيَّمس  ذِه رّ سا َسِاـ لكاَّراِّال  يها.
*** 
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د لكت ػػؤل يتػػال  اػػض  ػػذِه لر اػػدلللا  يَ ّسػػا إذل نايػػا سيتػػني َتػػُازيِّ ؿ لكَسطػػريح  ػػي ىػػيؿ َرد ِاعػػؿ لكَىاسػػؼ لكر 
ػػيلرسخ لكءػػاِدرة  اػػض لكاَّصػػدِّي كهػػا  ماِ اّسػػ   يَيىػػف َياىػػدَّث ُ يػػا  ػػف  لكَىاسمَػػسف ليسرليػػال يلكت ػػيري  انتػػِاى  يلكصَّ

 ”.400إس ”ي ″300إس “َصيلرسِخ 
كػػػال ِسػػػف ذيػػػين ك يػػػاف  يِسػػػف ِقَ ػػػؿ ر َيساُػػػؾ ليذا ػػػ ي  ػػػر ” ىػػػزن لهلل“   يكنيِّيػػػا ر َيتػػػا ِعد أف سػػػأاال لكػػػرَّد لنيَّ

اريرّس  لكُسزَدِىس  ِ ُنؿ لنييلع يلن عاد يلنىذاـ.  َارتاَيِاه لكصَّ
َصػؼ لنّيؿ لك َّهرلف لكءاِدساف  أي أّسار )ساسي( يىزسرلف )سييسي(  قػد َسنييػاف لنرَطػر  اػض لكِسيَطءػ   امػال ُسياَ 

 تَسيهار لرّاماؽ لكيَّييي ليسرليال  اريتىاِن لنسرسنال  يِاال لكنَّايال قد َس َاِعؿ َااسُؿ لكَىرن.
ػ  لكذسعّسػ  لكعاّسػ  كُ سػـ لكساىػدة اػال ” لكنارسنػاايريّ “أي ” لكَ هايليالّ “ يدسا لتاردـ يايسا ي َ رَضُه   اػض ِسيصَّ

ن إسػرلف  نػاف تػّسد لك سػا لن ػسض ريسًتػا أسرسنس ػا  ػاِقًأ يَىنسًسػا كااَّىرسض كَضػر  2012أسايؿ )ت اس ر(  اـ 
ػػعِن ِردل ػػه يَاضػػاساه  أّسػػا لكَيضػػع للف اُسرَاِاػػؼ ُناِّس ػػا  نّف تػػّسد لك سػػا لن ػػسض  لتػػسه  ػػارلؾ أي اسػػا سػػف لكصَّ

 لكَىءسءال  ي يايسا ي يِااسسًذه لكُسرِاص ذارسد ني ير  ِصهر لكريسس ارلسن.
.. يسػػػػا َ اسيػػػػا إر َر ػػػػط لنىِزسػػػػ   لتػػػػاعدلًدل كُنػػػػؿ لرىاسػػػػارا.. يَيذػػػػِزـ  ػػػػأّف إتػػػػرليسؿ يُىاماِل ػػػػا إّيهػػػػا لكَىػػػػرن

 تَسرُرذيف ِسيها أن ر لكراِترسف.. أي  نذل َيأَسؿ.. يلنّساـ َ ْسَيَيا.
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 الشابان ٌعخلل خليت لحماض "خططت لعملياث باللدض"

 8112\5\1  ترجمة صفا -القدس المحتمة 
تػػسىا لكرقا ػػ  ليتػػرليساس  صػػ اح لكنأنػػال  ي ػػر اماصػػسؿ ل اءػػاؿ راسػػ  كىرنػػ  لكسءايسػػ  ليتػػأسس  )ىسػػاس( 

 ر لكىرن   غزة". سدسي  لكءدس لكسىاا  "رططا كايمسذ  ساساا  ايذسهاا سف  ياص
يياءػػًا كسػػا ي ػػراه لكءيػػاة "لكنايسػػ " لكع رسػػ ا قػػّدسا لكيسا ػػ  ليتػػرليساس   اكءػػدس لكسػػـي كػػيلي  لاهػػاـ  ىػػؽ أ ضػػال 

 لكراس  لكنأن   ي ـ سف تناف لكءدس  اهـ ساعاء   اكعضيس  اال ىساس "يلكاآسر" كايمسذ  ساساا.
 اًسػا( ستػؤيؿ لكراسػ   يذيػد  ضػيسف  رػرسف  39سادة )يأ ضال لكراس  ياؽ سا سّد ال لك ا اؾ   ـ: يتسـ ى

  اًسا(   ايضاا  كعضي  رر سف صير  ا ر. 33 اًسا( ي  سدة  سسرة ) 24 سا:  ز لكدسف  طيف )
يز سا لكاىءسءاا أف ىسادة ايلصؿ سع ي طال سف ىساس سايلذدسف اال غزة سسػف ذػرى إ عػاد ـ اػال إطػار 

 ساسػػ  إطػػأؽ يػػار  ىسػػث ذّيػػد ىسػػادة أ ضػػال لكراسػػ  للرػػرسف كهػػذه  صػػمء  "ياػػال لنىػػرلر"  يذيػػديه كايمسػػذ
 لكغاس .

نسػػا ز سػػا لكءيػػاة أف أىػػد أاػػرلد لكراسػػ  رطػػط كايمسػػذ  ساسػػ  ضػػد لنسػػف ليتػػرليساال يسىػػايرا  ػػرلل تػػأح 
يسرلق ػػػػ  سيػػػػاطؽ  ستػػػػايطي  "أيرليسػػػػا"  يرطػػػػط  يػػػػاؾ كايمسػػػػذ لكعساسػػػػ  ضػػػػد لكذيػػػػيد لكسايلذػػػػدسف اػػػػال سىطػػػػ  

 .لكىااأا
يلد ا لكاىءسءاا قساـ لنيسف سف أ ضال لكراس   زسارة ارنسػا سػؤرًرل كاءػال سىسػيد  طػيف  نػاري  ي ػي يا ػط 

 اال ىساس س عد إكض ارنسا اال إطار لكصمء   ياؽ لك ا اؾ  يىصايل  اض  رؼ لكديررلا.
ىاااػػسف رططػػيل ااتػػطسيال  اكضػػم  يلكءػػدس لكس 100يذنػػر لك ػػا اؾ أف لكعػػاـ لكساضػػال  ػػهد ل اءػػاؿ أننػػر سػػف 

 كايمسذ لكعساساا " ايذسهاا سف ىساس".
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 الىىيظت ًلس مبدئيا مشسوع كاهىن ٌعخبر "إطسائيل دولت اليهىد"

 يتط لياءادلا ىادة سف أ ضال لكنيستا لكعرن
 8112\5\1  القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / األناضول

ءرللة لكاسهسدسػػ   اػػض س ػػريع قػػاييف "لكءيسسػػ "  صػػّدؽ لكنيستػػا ليتػػرليساال )لك ركسػػاف( اذػػر لكسػػـي لكنأنػػال   ػػاك
 لكذي سعا ر "إترليسؿ لكديك  لكءيسس  كا عن لكسهيدي"  يتط لياءادلا ىادة سف لن ضال لكعرن.

يقػػػاؿ لكسناػػػن لي أسػػػال كانيستػػػا اػػػال  سػػػاف ىصػػػاا لنياضػػػيؿ  اػػػض يتػػػر  سيػػػه  إف س ػػػريع لكءػػػاييف سػػػر 
 .50 ضيل يسعارض   64 سيلاء  

 سؽ  اض س ريع لكءاييف  اكءرللاسف لكنايس  يلكناكن  ق ؿ أف سص   قايييا ياذزل.يساـز لكاصد
يأضاؼ لكسنان لي أسال  أف س ريع لكءاييف "سنرس سناي  إترليسؿ يطيا قيسسػا كا ػعن لكسهػيدي  يأف ىػؽ 

 لك عن لكسهيدي اال اءرسر لكسصسر اال يطيه  ي ىؽ ىصري كا عن لكسهيدي".
 يف أف "لكءدس  اصس  إترليسؿ  يأف لكاغ  لكع رس   ال لكاغ  لكرتسس ".نسا سعا ر س ريع لكءاي

ياػػػا ع لك سػػػػاف "سىػػػػدد س ػػػػريع لكءػػػػاييف لكاءػػػػيسـ لكع ػػػػري  ا ا ػػػػاره لكاءػػػػيسـ لكرتػػػػسال كاديكػػػػ   يأف سػػػػـي لرتػػػػاءأؿ 
 يلن ساد لكسهيدس  يأساـ لكذنرى  ال أساـ  طؿ رتسس ".
أىػد لكس ػادرسف إكػض س ػريع لكءػاييف  إف "قػاييف لكءيسسػ   ي هذل لكرصيص  قػاؿ  ضػي لكنيستػا  اػال دسراػر 

  ي  هادة لكاأسسف لكاال يارنها ك ذساؿ لكءادس   ديك  إترليسؿ  ال لكيطف لكءيسال كا عن لكسهيدي".
ياػػال إ ػػاراه إكػػض أف س ػػريع لكءػػاييف سءػػر يذػػيد قػػرى كاسهػػيد اءػػط  لياءػػد لكيايػػن لكعر ػػال أىسػػد لكطس ػػال س ػػريع 

 ه  يصري.لكءاييف ييصمه  أي
يقػػاؿ لكطس ػػال "سػػيص س ػػريع لكءػػاييف أتاتػػا  اػػض يذػػيد يػػي سف سػػف لكسػػيلطيسف. سذسي ػػ  سػػف لكسهػػيد كػػدسهـ 

 ىءيؽ  يلكسذسي   لنررى سء يك  )ستسيح كها  اك ءال يكنف ديف ىءيؽ(".
 ػال  يأضاؼ "سىدد س ريع لكءاييف قرى تنيس  كاسهيد اءط. إذل كـ انف  ذه  ػال لكعيصػرس  اأيػا ر أ ػرؼ سػا

 لكعيصرس ".
سػػػف ذهاهػػػا  قاكػػػا لكيايػػػن لكعر ػػػال ىيػػػسف ز  ػػػال  إف س ػػػريع لكءػػػاييف "سن ػػػا  ػػػا ارلؼ لكنيستػػػا يمتػػػه أيػػػه ر 

 إسنايس  يلقعس  كديك  سهيدس  يدسسءرلطس  اال يمس لكيقا".
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ي ػددا  ػاكءيؿ اػال  سػاف أرتػاا يتػر  سيػه إكػض لنياضػيؿ " اػض  ػذه لكديكػ  أف اراػار  يقػد لراػارا طػيلؿ 
  عسف  اسا أف انيف سهيدس  يكسس دسسءرلطس ".لكت

يأضااا ز  ال "امرض إترليسؿ يمتها اال س ريع لكءاييف نسسنا  كنؿ لكسهػيد  سػع أف أىػدل كػـ سريكهػا  ػذكؾ. 
إتػػرليسؿ ر اتػػاطسع أف ااىػػدث  اتػػـ سهػػيد لكعػػاكـ  ير  اتػػـ تػػناف  ػػذه لكػػ أد  ير  اتػػـ لكسػػيلطيسف  إتػػرليسؿ 

  اتـ لكصهسييس  يسا اىيسه سف ايذه لتاعساري يقسـ  يصرس ". اتاطسع أف ااىدث اءط
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ب جيش الاحخالل على الحسب صيف الري طيحمل حسًبا محخملت..شاهد : هىرا ًخدز مع كسب ال

 !في غصة

 8112\5\1  عكا لمشؤون اإلسرائيمية
لكع رس   لكاسا  لكساضس   اءرسًرل ىيؿ ادرس اا اذري اػال لكذػيرف ي سييهػا  اػض غػزة يذكػؾ  14 رضا لكءياة 

 اءرسر.سع قرن لكصسؼ لكذي تسىسؿ ىرً ا سىاسا   نسا ذنر لك
يذػػال اػػال لكاءرسػػر أسضػػًا : " اػػض رامسػػ  لكاهدسػػدلا سػػف إسػػرلف  ساػػدرن لكذػػسش  ػػاكءرن سػػف لكىػػديد سػػع تػػيرسا 

 كاىسسد لنيماؽ اال قطاع غزة".
 يقاؿ أىد لكءادة لكس ارنسف اال لكادرسن "سسنف أف ا دأ لكىرن اال سناف يلىد يايزكؽ إكض سناف  رر".

اػػػال  - 401ذمعػػػااال ياساػػػؽ سػػػدر اا  -للف سػػػف لكذػػػسش ليتػػػرليساال اػػػال ظػػػؿ لكاػػػيار سػػػع إسػػػرلف  ساػػػدرن كػػػيل
 سرامعاا لكذيرف  ياىدسدل  اض إسنايس  ي ين ىرن اال قطاع غزة لكصسؼ لكسء ؿ.

اػػـ ىمػػر  يسػػ  اىاسػػ  سػػف لنيمػػاؽ  اػػض ستػػايى سىػػانال لكسيطءػػ  اػػال قطػػاع غػػزة  نسػػا ظهػػرا كاذيػػيد رػػأؿ 
ءـي لكذيػيد  ضػخ لكػدراف كاىدسػد سيقػع )لنيمػاؽ( لنرػرى   . كنؿ  سر س2014لكىرن لنرسرة  اض غزة  اـ 

 نيف لنيماؽ لكاال  ياها "لكسءايس " اعا ر   ن  سامر   يسا ع   سف لنيماؽ لكمر س  لكسسادة اىا لنرض.
( "يىػف ر يتػاعد كسعاساػ  سىػددة اػال يمػؽ 401" ذل لكعسؿ أ د سف أذػؿ لكىتػـ"  قػاؿ لكعءسػد لسهػيد يذسػ  ) 

 كااعاسؿ سع يظاـ لتسه ىساس. يىف يتعض إكض سعرن  أقصر." قاؿ  قايد كيلل ذمعااال.سعسف يكنف 
 اض لكرغـ سف أف لكادرسن لكىاكال سرنز  اض قطاع غزة  للف نأ لكذيػرلكسف سعراػيف أف لكىػرن لكءادسػ  اػال 

سعػػيف اذر ػػ  لك ػػساؿ تػػانيف ييً ػػا سراامًػػا سػػف لكاىػػدي: ىػػزن لهلل سيػػزؼ اػػال تػػيرسا  كنػػف قاداػػه يسءاااسػػه سذ
قااكسػػ  ر سسانهػػا سعظػػـ قػػادة لكذػػسش ليتػػرليساال. ي اػػض لكذػػسش أف سمهػػـ أف لكىػػرن قػػد اىػػدث اػػال أرلضػػسيا. 

 يتانيف قاتس  يصع   ين سرة لكنسف.
 يقاكا يذس  "أسيسا طان سيا لكيصيؿ يصؿ  سسنف أف ايدكع لكىرن اال سناف يايزكؽ إكض سناف  رر".

سػرلف سامذػرة.  ىساس كستا سعيس   اكىرن يأسضاً  ىزن لهلل  ير ازلؿ لكاطيرلا اال لنىدلث  ػسف "إتػرليسؿ" يل 
يقد ساػدىرج ذكػؾ ياسذػ  رد إسرليػال  يقػد ساطػير ياسذػ  ضػر   إتػرليساس  أرػرى  اػض لك يسػ  لكاىاسػ  اػال تػيرسا  

ؼ سػا لنسر لكذي سف  ػأيه أف سنسػر ردة اعػؿ. سػا سعءػد لكسيقػؼ  ػي لكذػار لكءػيي لكذدسػد ريتػسا. ر أىػد سعػر 
 إذل ناف لكريس قد يمد ص ر ـ أـ تيرل ـ ستاسريف  ن   لنسير.
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 حسب إطسائيل ضد إًسان في طىزٍت بدعم ؤميروي

 8112\5\1العربي الجديد    القدس المحتمة ــ نضال محمد وتد
ل كػػـ اعػػد إتػػرليسؿ  ىاذػػ   سيػػذ قصػػؼ قا ػػدة "لكاسمػػير" اػػال تػػيرس   إكػػض لررا ػػال يرلل  ػػاسش ليينػػار  أي يرل

ااسسىػػاا يل  ػػارلا  ػػال أقػػرن إكػػض لكاصػػرس  سيهػػا إكػػض لكااسػػس   اػػال نػػؿ سػػا ساعاػػؽ  ػػاكىرن ليتػػرليساس  ضػػد 
لكيذػيد ليسرليػػال اػػال تػػيرس   ىاػػض كػي ذػػرا  ػػذه لكىػػرن ياػػؽ لكعءسػدة ليتػػرليساس  اىػػا ستػػسض "لكسعرنػػ   ػػسف 

 ا رة.لكىرين" يلكهادا  إكض إضعاؼ قية لكعدي ق ؿ لكيصيؿ إكض يءط  لكسيلذه  لكس 
يقػد  ػاا سنمػػال  نسػا ىػػدث سػع لكهذػػـي  اػض قا ػػدة "لكاسمػير" أي قصػػؼ سيلقػع كايظػػاـ اػال رسمػػال ىسػاة يىاػػن 
كسؿ لنىد ػ لينيسف  أر اعاف لكيرساا لكساىػدة ستػؤيكساها  ػف لكءصػؼ يلكهذػـي اذي ػًا كػرد ريتػال  يأف اعاػف 

ع يسػرلف   ءػية ر اسانهػا لكسعارضػ  لكتػيرس  يتايؿ إ أـ إترليساس  أف لكهذـي لتاهدؼ سيلقع كايظاـ أي سيلق
 ػػؿ ديكػػ  سيظسػػ   كسنػػيف يلضػػىًا كاذسسػػع أف سػػف سءػػؼ يرلل لكهذػػـي  ػػي ديكػػ  لرىػػاأؿ. ق ػػؿ أف ااػػيلكض  عػػد 
ذكؾ اماصسؿ ننسرة سنيف لي أـ ليترليساال  لكستاأنر أننر سف غسره  ت ؽ ي ػر ا ياعسسسهػا  ىاػض سػف ديف 

 لكىصيؿ  اسها.لكىاذ  إكض ذنر سصادره اال 
يكعػػؿ سػػف أ ػػرز تػػساا  ػػذه لكسرىاػػ  سػػنًأ  أي لكرػػط ليتػػرليساال لكذدسػػد   ػػي ستػػار   ذيػػرلرا تػػا ءسف اػػال 
لكذػػسش ليتػػرليساال  )كيمػػال لكصػػم  لكرتػػسس  لكسازسػػ   ػػف اصػػرسىااهـ  ي  ػػنؿ رػػاص لكػػريسس لكتػػا ؽ ك ػػع   

أ ىػػاث لنسػػف لكءػػيسال لكاػػا ع كذاسعػػ  اػػؿ لرتػػار ارلا لكعتػػنرس   لكذيػػرلؿ  ػػاسيس سػػادكسف  لكػػذي سػػدسر سرنػػز 
أ سػػن(  كاايّءػػؿ  ػػسف لتػػايدسي اا لكءيػػيلا يىاػػض لكسيلقػػع ليتػػرليساس  لكسراامػػ  كاأنسػػد لكػػدير ليتػػرليساال  يتػػط 
سىايرا سعرؼ لكذسسع أيها سمضيى  يكسذرد "إتءاط لكيلذن" كإل ءال  اض ض ا س  سا. ي ي سا ىػدث أسػس 

سيلقػع لكيظػاـ اػال رسمػال ىسػاة يىاػن   يػدسا أ اػُّ سػادكسف ليذل ػ  لكعتػنرس   سرة أررى اال ىاكػ  لكهذػـي  اػض
ليترليساس   أف "لكهذـي لكسذنير ر سسنف أف سنيف إر سف صيع ديك   يكسس قيلا لكنيلر"  يأيه "إذل كػـ انػف 

ءػادرة  اػض ايمسػذ  ذه لكديك  لكيرسػاا لكساىػدة اخيػه ر ستػاطسع لي ػارة أي لكاأنسػد  اػض  يسػ  لكديكػ  لنرػرى لك
ذل كػػـ سنػػف  ػػذل ل ارلاػػًا يلضػػىًا ينااسػػًا  اخيػػه سضػػسؼ أف "كإلسػػرليسسف ىتػػا ا سمايىػػا سعيػػا  يقػػد  ". يل   ػػذل لكهذػػـي

 ذالاهـ  ذه لكضر   ىاض ق ؿ أف سيمذيل رد ـ  اض قصؼ قا دة لكاسمير".
ساس  كاسيلقػع لكاػال اتاضػسؼ يسمضال  ذل  عد لي ارة إكض لكيتؽ ليترليساال اال لكاعاسؿ سػع لكضػر اا ليتػرلي

لكءيلا أي لكءيل د ليسرليس  اال تيرس   إكض لكسضال يىي لكءيؿ  أف لكهذـي لنرسػر سػع سػا تػ ءه سػف  ذسػاا 
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ترليسؿ  اض لنرض لكتػيرس   لتاهداا قا دة لكاسمير  سعيال  ساسًا أف لكىرن يلكسيلذه  لكس ا رة  سف إسرلف يل 
يسرليس  لكستّسرة  اػال لكتػادس سػف ا رلسر/ ػ اط لكساضػال  كنػف إسػرلف كػـ قد  دأا اعًأ  سيذ ل ارلض لكطايرة ل

 ارد  عد  اض ضر اسف ااءاهسا ىاض للف رغـ ايذسهها اهدسدلا س ا رة.
سع ذكؾ  ر سسنػف أسضػًا تػيلل ل اراػا ديكػ  لرىػاأؿ رتػسسًا  سػا ىػدث اػال تػيرس  يلتػاهدلؼ سيلقػع لكيظػاـ 

ياّضػػاا لكاأ ػػن  ع ػػارلا س هسػػ  أي  اغػػ  لكااسػػس  لنقػػرن سيػػه إكػػض اػػال رسمػػال ىاػػن يىسػػاة  أـ كػػـ اعاػػرؼ  
لكاصػػػرس   إذ ر سسنػػػف  ػػػزؿ لكهذػػػـي لنرسػػػر   ػػػف ذيكػػػ  يزسػػػر لكرارذسػػػ  لنسسرنػػػال لكذدسػػػد  ساسػػػؾ  يس سػػػي  
كاسيطءػ  ياصػػرسىااه اػػال لكتػػعيدس  يسػػا ا عهػػا رىءػػًا سػف اصػػرسىاا اػػال اػػؿ أ سػػن  سػػف أف "لكيرسػػاا لكساىػػدة 

ذل ناف  ػذل غسػر نػاؼ  اءػد ذػال لكاصػرس  لكصػادر  ػف اءؼ إكض ذاي ن إترليسؿ اال صرل ها ضد إسرلف". يل 
لك سػػا لن ػػسض سػػف أف "لكػػريسس ديياكػػد ارلسػػن أذػػرى لاصػػاًر  اامسػػًا سػػع  يسػػاسسف يايسػػا ي ق ػػؿ لكضػػر    يق ػػؿ 

  دل كءال ريسس لكىنيس  ليترليساس  سع ساسؾ  يس سي".
سػػا ي يق اهػػا اصػػرسىاا يزسػػر لكرارذسػػ  لكتػػعيدي   ػػادؿ لكذ سػػر  ىءسءػػ  يقػػد  نتػػا اصػػرسىاا  يس سػػي يياي

تػػرليسؿ  اػػال تػػساؽ لكاعاسػػؿ سػػع  ايلاػػؽ إكػػض ىػػّد لكاطػػا ؽ اػػال لكسيقػػؼ لكس ػػارؾ كنػػؿ سػػف لكتػػعيدس  يأسسرنػػا يل 
 لكيذيد ليسرليال اال تيرس   يانرسس إسرلف نءية أيكض اال ت ن ىاك   دـ لرتاءرلر اال لكسيطء .

نف أسضًا  زؿ نؿ ذكػؾ  سػا ن ػماه لكءيػاة ليتػرليساس  لكعا ػرة  أسػس لنيؿ    ػأف لكاصػرسىاا نسا أيه ر سس
لكاػػال أدكػػض  هػػا يكػػال لكعهػػد لكتػػعيدي  سىسػػد  ػػف تػػاساف  رػػأؿ كءاللاػػه لنرسػػرة  اػػال ذيكاػػه لنسسرنسػػ   سػػع 

يكيسػػػاا لكىنيسػػػ  رؤتػػػال لكسيظسػػػاا لكسهيدسػػػ  لنسسرنسػػػ  يقيكػػػه أسػػػاسهـ إف "لكءضػػػس  لكماتػػػطسيس  ر ااصػػػدر أ
 لكتعيدس   يأف  ياؾ سيلضسع ساّى  أننر يذلا أ سس  أن ر كسعاكذاها  سنؿ إسرلف".

ذل ناف نؿ  ذل غسر ناؼ  اءد ل ا ر لكسىاؿ لكعتنري اػال صػىسم  " ػآراس"   ػاسيس  ريسػؿ  اػال اىاسػؿ  يل 
هر ت اس ر/أسايؿ لكساضػال  ي ره أرسرًل  أيه " عد لكضر   لكسيتي   يترليسؿ اال تيرس   ي ال لكراست  سيذ  

س ػػػدي أيػػػه كػػػـ سعػػػد  يػػػاؾ سذػػػاؿ كا ػػػؾ: إتػػػرليسؿ سصػػػسس   اػػػض لكءاػػػاؿ كطػػػرد لكيذػػػيد ليسرليػػػال لكعتػػػنري سػػػف 
 تيرس ".

ي ىتػػن  ريسػػؿ  يليذل ػػ  ليتػػرليساس  لكاػػال اىػػدنا  ػػال لنرػػرى  ػػف ضػػرن سيلقػػع إسرليسػػ  اػػال تػػيرس   اػػخف 
لكءػية لكسديسػ   سسنيهػا أف اؤ ػر  اػض ضػرن سرػزف تػأح  "لكضر   لكسػذنيرة اػال  ػذل لكايقسػا  اكػذلا ي هػذه

ن سػػر  يا عػػًا كػػذكؾ أسضػػًا اخيهػػا سىايكػػ  كا ػػيسش أي رد إسرليػػال سىاسػػؿ. ي اكاػػاكال سسنػػف لرااػػرلض  اكاػػاكال أيػػه 
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كير ذكؾ كسا اّسػا  يػا سذازاػ  نهػذه سػف طػرؼ إتػرليسؿ   ػنؿ س ا ػر سػع إسػرلف  ارّتػـ اسػه إتػرليسؿ رطيطػا 
 عدلدًل كمرضها  اكءية".ىسرلل ا دي لتا

ي ذل لنسػر سااءػال سػع لكاصػرسىاا يلكاهدسػدلا لكاػال يّذههػا  سػـي لنىػد لكساضػال  سػف يل ػيطف  يزسػر لنسػف 
ليتػػرليساال  أاسغػػدير كس رسػػػاف   ػػأف "إتػػرليسؿ تػػػادلاع  ػػف ىرسػػ   ساهػػػا لكعتػػنري اػػال تػػػيرس "  سضػػسمًا  اػػػال 

د اػػػال لكيرسػػػاا لكساىػػػدة  أف "سػػػف سعاءػػػد أف لكصػػػيلرسخ لكسػػػؤاسر لكتػػػييي كصػػػىسم  "ذسػػػريزلكسـ  يتػػػا" لكسيعءػػػ
تػػايطاؽ سػػف تػػيرس   ااذػػاه إتػػرليسؿ أي طايرلاهػػا  كػػسنف يلنءػػًا أييػػا تػػيرّد  ءػػية". ي ىتػػن  ريسػػؿ  اخيػػه "يكنػػيف 
إسرلف اراض لكاتاسـ  اكرطيط لكىسرلل ليترليساس  ير  اكيتايؿ لكاال اتاردسها إترليسؿ اال  ػذل لكتػساؽ  اػخف 

 لكاال  دأا  ذل لنت يع سر ى  كسزسد سف لكاصعسد". لكسيلذه 
يرأى  ريسػػػؿ  اػػػال  ػػػذل لكتػػػساؽ  أيػػػه "اػػػال سيلذهػػػ  لراذػػػا سف لكريستػػػسسف اػػػال لكسيطءػػػ  لكساسناػػػسف اػػػال لياصػػػار 
سىير لكيظاـ سءا ؿ لريتىان لنسسرنال  اخف إترليسؿ ا هد اىيًر سغاسرًل: سىايك  طػرد إسػرلف سػف تػيرس  سػع 

   ه ناسؿ  سف لكستايى لكتساتال يلكعتنري اال  ذل لكسذاؿ".  دل ا اير ايلاؽ
ينغسره سف لكسىااسف سنؿ  ف نات سا يأكيف  ف دلاسد  كما  ريسؿ إكض أف "يايسػا ي سعػسش ىاكػ  اصػسسـ  اػض 
سيلذهػػ  إسػػرلف  يكػػي  ػػنسف سيلذهػػ   تػػنرس  سػػع ريتػػسا"  سعا ػػرًل أف "يايسػػا ي سساػػؾ ريح ارلسػػن يسيطاػػؽ سػػف 

إف إسػػرلف ىػػذرة اػػال رّد ػػا  نيهػػا اارػػّيؼ سػػف رد أسسرنػػال غاضػػن اػػال ىػػاؿ لرانا هػػا رطػػأ سػػا. ىتػػا اا اءػػيؿ 
ساسي/أسػػار لكىػػاكال  سي ػػد  12ي ػػي سػػا سػػرا ط ىاكسػػًا  اكاهدسػػد لنسسرنػػال  اريتػػىان سػػف لرامػػاؽ لكيػػييي  ىاػػض 

 قرلر ارلسن  هذل لكرصيص".
سرلف سيطاءاف  اػض سػا س ػدي سػف ىتػا  اا امسػد  اىاسػاؿ رد أسسرنػال غاضػن سػف ق ػؿ إكض ذكؾ  اخف يايسا ي يل 

إسرليال   اترسع لريتػىان سػف لرامػاؽ لكسػذنير. يس ػدي أف ىنيسػ  لرىػاأؿ  -ارلسن  اض اصعسد إترليساال 
سػػف د ػػـ أسسرنػػال يلضػػ  اػػال  ليتػػرليساال  اتػػاسد  ػػال يريستػػها لكءػػية اػػال لكاصػػعسد ضػػد إسػػرلف  كغػػ  يسسارتػػ  

ظػػؿ إدلرة ارلسػػن  رأاػػًا كتساتػػ  لكيرسػػاا لكساىػػدة اػػال  هػػد إدلرة لكػػريسس لكتػػا ؽ  ػػارلؾ أي اسػػا. إذ أيػػه سػػف 
لكيلضػػ  أف زسػػػارة  يس سػػػي كاػػؿ أ سػػػن يلراصػػػاؿ لكهػػػاامال  ػػسف يايسػػػا ي يارلسػػػن ق ػػػؿ لكاءػػال سػػػع  يس سػػػي   ػػػّنأ 

ىػػرن ليتػرليساس . يأضػػاؼ  ريسػؿ أيػػه "سا اػير ليط ػػاع  أيػه كػػي ستػايدة أسسرنسػ  يلضػػى  سػف يل ػػيطف كرسػاح لك
طػأؽ  امّرغ  يس سي كا ءال اال إترليسؿ تا اا إضااس   كناييل لقارىػيل  اسػه أف سصػعد كءسػرة ر ػاف لكطػايرلا يل 

 صيلرسخ  دة  يمته".
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 ػػػأف  سػػػع ذكػػػؾ  اػػػخف  ريسػػػؿ  ي اػػػض غػػػرلر  ػػػف ناتػػػ ا اػػػال "سعػػػارسؼ"  ق ػػػؿ أسػػػاـ  ػػػدة  سىػػػّذر سػػػف أف "سػػػف
لكىتا اا ليترليساس  أف ارسن ناسًا إذل ررذا أكتي  لكاهن لكساصا دة اال تػيرس   ػف لكتػسطرة  ياػال ىػاؿ 
قػػررا إسػػرلف  رأاػػًا كااءػػدسرلا لكتػػا ء   أف اػػداع  ىػػزن لهلل إكػػض لكسعرنػػ   سػػنًأ  عػػد لريارا ػػاا لكيسا سػػ  اػػال 

 ك ياف لكسءررة سـي لنىد لكسء ؿ".
لكتساؽ  لكاءدسرلا ليترليساس   أف "ىزن لهلل لناتػن اػال ىر ػه إكػض ذايػن لكيظػاـ اػال يسنرر  ريسؿ  اال  ذل 

تيرس  ر رلا قااكس   يا سؾ  ف ىسازاه ارتاي  صاريرس  سنيي  سف ساي  أكؼ صاريخ  ي ي قادر اال ىاكػ  
اػال لكذ هػ  لكىرن رغـ أف قياه لكعتنرس  كستػا أن ػر سػف قػية لكذػسش ليتػرليساال  أف ستػّ ن أضػرلرًل ىءسءسػ  
 لكدلراس   يأف سذ ال سف لكذسش ليترليساال نسيًا غسر  تسط اال سيلذه   رس   اض أرض ك ياف".

تسيارسي سف  ذل لكييع سف  ػأيه أسضػًا أف سذػّر ىرنػ  ىسػاس اػال لكءطػاع   ىتػن اىػذسرلا تػا ء  كاس رسػاف  
سعاسػد ا ستػؤيكيف إتػرليساسيف  كسراص  ريسػؿ إكػض لرتػايااج أف " يػاؾ  اػض سػا س ػدي اذػية  ػسف لكاهذػ  لكاػال

راسعي لكستايى  ي سف سراياهـ لكىءسءس   ر تسسا يأف إترليسؿ يذىا كغاس  للف اال  يػال  كسػ  ايتػسؽ ياذعػ  
كسيع لرىاناؾ سػع لكءػيلا لكريتػس  اػال لنذػيلل لكتػيرس   اهػؿ تػاءرر ريتػسا سيسػًا أيهػا ساّػا سػف ليسػأللا 

 ليترليساس  ".
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 والحسب لً جىدلع جل ؤبيب: خطاب هخ
ً
لّدم ؤّدلت ًُ لخىعين فلط ولم 

ُ
يياهى ضّد إًسان ؤكىع امل

 وؤوزوبا جصف الـ
ً
 باالدعاءاث وحظإل عً البدًل؟” هشف”والجبهت الداخلّيت ليظت جاهصة

 8112\5\1 من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
أتػساه لكن ػؼ لك طػيكاّل يغسػر لكستػ يؽ كذهػػاز ُايلصػؿ لكسانسيػ  لكد ايّسػ  لكصػهسييّس  لرىامػاؿ يلرىامػال  سػػا 

لكسيتػػاد )لرتػػار ارلا لكرارذّسػػ (  ػػف رطػػط لكذسهيرّسػػ  ليتػػأسّس  اػػال إسػػرلف  اػػال نػػّؿ سػػا ساعاّػػؽ   رياسذهػػا 
 أّيػه ُسعػادؿ  إْف كػـ سُنػف أننػر أ سسػ   سػف ن ػؼ لكسيتػاد  ″إيذػاز”لكيييّي  يذ ن لك عض إكض يصػؼ  ػذل لكػػ

 ءػد  1956اال لكرستسيساا سف لكءرف لكساضػال  امػال  ػ اط )ا رلسػر( سػف لكعػاـ كرطان ررياي يؼ لكترّي 
ـّ اسػه لكهذػـي  اػض تػااكسف يل  ػأف  لكىزن لك سي اّل لكتياسااّل سؤاسره لكع ػريف  تػرّسٍ   ي ػي لكسػؤاسر لكػذي اػ

ـّ يصػػػؼ تػػػااكسف  ػػػاكسذـر يلاهػػػـ  ػػػاكامرد ي ءاػػػؿ رااقػػػه ي ارانػػػان ذػػػرليـ ل ي ػػػادة لريمصػػػاؿ  ػػػف لكتػػػااكسيس   ياػػػ
لكذسا ّس   ياسّنف لكسيتاد سف لكىصيؿ  اض لكرطان ق ؿ إكءايه يقاـ  ي ره  اكسًسا يكىاؽ لكضرر  اراىػاد 

 لكتياسااّل.
لكسهرذػػاف لي أسػػاّل   ػػدأا صػػ اح لكسػػـي لكنأنػػال اطمػػي  اػػض لكتػػط  أتػػياً  -ي اػػض لكػػرغـ سػػف  ػػذل لكنريمػػاؿ

” ن ػػػؼ”اؿ لكتساتػػػ  يلكذيػػػرلرا لكُساءا ػػػدسف ىػػػيؿ نسػػػار لكػػػػننسػػػرًة سػػػف لكُسىّااػػػسف يلكر ػػػرلل يلكُسرّاصػػػسف يرذػػػ
ليترليسااّل  اعاض تػ سؿ لكػذنر ر لكىصػر  قػاؿ أاسػؼ  ي سيتػنال  لكُستا ػار لي أسػاّل لنتػ ؽ كيايسػا ي اػال 
ىػدسٍث أدكػض  ػه يذل ػ  ذػسش لرىػاأؿ  إّيػه إكػض ذايػن لكعسػؿ لك طػيكاّل لكػذي قػاـ  ػه لكسيتػاد  اػخّف لي ػػأـ 

(  أْي أّف إتػرليسؿ اػػّد ال CLAIMلكػػذي نػاف سػػؤاسر يايسػا ي لكصػػىاااّل ُسيذهًػا إكسػػه  لتػاردـ ناسػػ  )لكغر ػاّل  
أي از ـ لكن ؼ  ف سػيلٍد تػرّسٍ   رااًػا اػال لكيقػا  سيػه إكػض أّف لكرطػان أقيػع لكُسءايعػسف  أْي ارلسػن يليدلرة 

كسايسػػا   ػػذه لكػػديؿ لكاػػال ُاعػػارض إكغػػال لنسرسنّسػػ   يكنّيػػه اتػػالؿ اػػال يمػػس لكيقػػا سػػاذل سػػع  رسطايسػػا  اريتػػا يأ
لرامػاؽ لكيػػييّي سػػع إسػػرلف  يلكاػػال تػأكا ي ىػػؽم: ىتػػًيا  سػػا  ػػال لك ػدليؿ لكاػػال ايذػػد كػػدسنـ  أس هػػا ليتػػرليساسسف   

  اض ىّد قيكه.
(  لكسسسيػالّ  لكُسا ػّدد  أسيػيف كػيرد  اػال -اال لكتساؽ  سيه  ررج أىد نّاان لن سدة اال صىسم  )سترليسؿ  اسـي

اٍؿ رذٍع لياءد اسه اصّرااا ريسس لكػيزرلل ليتػرليسااّل يايسػا ي   اًسػا أّف لكصػىسم   ػال  ساًسػا لكياطءػ  غسػُر سء
لكرتػػػسّس   اتػػػاف يايسػػػا ي  ىسػػػث قػػػاؿ ذازًسػػػا إّف لكهذػػػـي لكسيتػػػين يتػػػرليسؿ اذػػػر أسػػػس لرنيػػػسف ضػػػّد قيل ػػػد 

 ػؼ لكػذي اىػّدث  يػه يايسػا ي  لنسػر لكػذي  تنرّسٍ  إسرليّسٍ  اال ىسص يىساة اال تيرّس   أّ ـ  ننسػر سػف لكن
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ـّ اأتستػها كػد ـ يايسػا ي  ل ا ره لكُسءّر يف سف ريسس لكيزرلل طعيػً  ُس ا ػرًة كػه سػف صػدسٍؽ سعسػؿ اػال صػىسمٍ  اػ
لنسرسناّل  ساديف أرستيف  لكذي صرّح أرسػًرل  عػدـ يذػيد  ػالٍل -اال لكّترلل يلكّضرلل  سف ق ؿ لكنري لكسهيديّ 

 سياّل.لتسه لك عن لكماتط
سف ياىساه  قاؿ يزسر لنسف لنت ؽ  لكياين  سسر  سرساس  سف ىزن )لكسعتػنر لكصػهسيياّل( اػال سءا اػٍ  سػع 
إذل   لكذسش  إّف لكىرن سع إسرلف أْي تيرّس  أْي ىزن لهلل  أْي سع لكءيى لكناث سذاسعً   كػف ايػدكع اػال لكماػرة 

رّس  لكاا عػ  كاذيػ  لكرارذّسػ  يلنسػف اػال لكنيستػا  ي ػال لكءرس  . ياا ع  سرساس  ي ي ريسس لكاذيػ  لكمر ّسػ  لكتػ
ضػػّد ك يػػاف  إّيػػه اػػال ىػػاؿ ليػػدرع ىػػرٍن سػػع لكءػػيى  2006أّ ػػـ كذيػػ   قػػاؿ  سػػراس  لكػػذي أدلر  ػػديلف لكعػػاـ 

لكسذنيرة  اخّف لكسيطء  لك ساكّس  تااعّرض كرتاير ذتسسٍ   ُس ّدًدل  اض أّيه  ىتن لكسعايسػاا لكرتػسّس  لكاػال 
اػػخّف لكذ هػػ  لكدلراّسػػ  ليتػػرليساّس  كستػػا ذػػا زًة يغسػػُر ُستػػاعدٍة كاىػػرن لكءادسػػ   اػػض لكذ هػػ  لك ػػساكّس   سسانهػػا  

ُسطاكً ا لكىنيس  لكعسؿ  أترع يقٍا سسنٍف  اض اىصسف يىساس  لكذ ه  لك ػساكّس  ق ػؿ اػيلا لنيلف   اػض ىػّد 
 اع سره.

نر لكصػػهسيياّل(  اءػػد قاكػػا كاءيػػاة لكعا ػػرة اػػال تػػا ٍ  أّسػػا صػػدسءاه لكاػػديدة  لكياي ػػ   ػػساال سىسسػػياساش )لكُسعتػػ
ساأررٍة سف كسا  أسس لكنأنال إّيه سف غسر لكسعءيؿ أْف ُسػدرؿ يايسػا ي ديكػً  ناساػً  إكػض لكسأذػي كنػال سىصػؿ 
 اض يءاٍط اال لكػرأي لكّعػاـ  ُس ػسرًة إكػض أّيػه نػاف سػف لكصػىاّل أْف ُسػزّيد لكسعايسػاا لكرطسػرة  تػرّسٍ  إكػض لكػديؿ 

 سعيس   ياال ُسءّدساها أسرسنا  كنال اُ اغها  هذه لكسعايساا لكرطسرة   اض ىّد اع سر ا.لك
إكػػػض ذكػػػؾ  ن ػػػما سصػػػادر تساتػػػّس  راسعػػػ  لكُستػػػايى اػػػال اػػػؿ أ سػػػن  ن ػػػما لكيءػػػان  ػػػف أّف يايسػػػا ي أذػػػرى 

يسػػع لكػػريسس سناكسػػاٍا  اامّسػػٍ  اػػال تػػا ٍ  ساػػأررٍة سػػف لكاساػػ  لكساضػػس  سػػع لكػػريسس لكريتػػاّل  اأدسسسػػر  ػػياف  
لكمريتػػاّل  إسسايييسػػؿ سػػانريف  يسػػع لكُستا ػػارة لنكسايّسػػ   أيذػػسأ سسرنػػؿ  يأطاعهػػـ   ػػنؿ ُستػػهٍن  ػػف لكن ػػؼ 
لكػػذي اسّنػػػف لكسيتػػاد سػػػف لكىصػػػيؿ  اسػػه اػػػال سػػا ساعاّػػػؽ  اكستػػػا ال ليسرليّسػػ  لكىنسنػػػ  كاىصػػيؿ  اػػػض لكءي اػػػ  

 لكيييّس    اض ىّد ز سه.
ّف لكديك  لكع رّس   تػاءـي رػأؿ لنّسػاـ لكءرس ػ  لكءادسػ   خرتػاؿ ياػيٍد سهيّسػٍ  إكػض ياا عا لكسصادر  سيها قاياً  إ

ذسسػػع لكػػديؿ لنيري ّسػػ    سػػا اػػال ذكػػؾ ريتػػسا  رطػػأع صػػّياع لكءػػرلر  اػػض رطػػط إسػػرلف لكتػػرّس    هػػدؼ إقيػػاع 
  اػػرض  ءي ػػاٍا ذدسػػدٍة لكز سػػال لنيري سػػسف  اكُسيلاءػػ   اػػض إكغػػال لرامػػاؽ لكيػػييّي  أْي اعدساػػه  ي سػػيلزلة ذكػػؾ
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ي دسدٍة  اض لكذسهيرّس  ليتأسّس   ت ن ُسيلصااها اطيسر  رياس  لكصيرلسخ لك اكستػاّس   لكػذي  ىتػن سػزل ـ 
 لكسصادر اال اؿ أ سن  ُس ّنؿ رطًرل إتارلاسذًسا  اض لنسف يلكتاـ لكعاكسسسف   اض ىّد قيكها.

ال صػػػىسم  )سػػػدسعيا أىرييػػػيا(  أكػػػسنس اس ػػػساف   اػػػض صػػػاٍ   سػػػا تػػػاؼ  قػػػاؿ ُسىاّػػػؿ لك ػػػؤيف لكعتػػػنرّس  اػػػ
صػػ اح لكسػػـي لكنأنػػال اػػال سءػػاٍؿ اىاساػػالم إّيػػه كػػي اسّنػػف يايسػػا ي سػػف  ػػرض دكسػػٍؿ يلىػػٍد ُسءيػػٍع  ػػف رػػرؽ إسػػرلف 

  كنايا لكصيرة اغّسرا ننسًرل  يكنيه  أضاؼ اس ساف  كـ سعرض اػال 2015كأاماؽ لكيييّي لكسيّقع اال لكعاـ 
دكسػػٍؿ ُسن ػػا اػػيّرط إسػػرلف  اضػػاسؿ لكػػديؿ لكعظسػػض  ي ػػذكؾ كػػـ ُسىءػػؽ أّي إيذػػاٍز ُسػػذنر اػػال  سػػؤاسره لكصػػىاااّل أيّ 

  ذل لكتساؽ   اض ىّد اع سره.
  



 

 20صهيىهيتشــــؤون 
 

 هىرا اطخىلى "املىطاد" على الىثائم إلاًساهيت

 8112\5\1  -معا -يت لحمب
 -ا ػما اػال ا رلسػرن ؼ ستؤيؿ إتػرليساال راسػع لكستػايى أف ذهػاز لرتػار ارلا ليتػرليساال "لكسيتػاد" قػد لن

لكس يػػػض لكػػػذي سػػػاـ اسػػػه ارػػػزسف لكينػػػايؽ لكساعاءػػػ   اك ريػػػاس  لكيػػػييي ليسرليػػػال يسيػػػذ ذكػػػؾ لكيقػػػا  2016 ػػػ اط 
 يلكس يض لكسذنير اىا سرلق    سأل لكسيتاد.

يأيض  لكستؤيؿ لكذي اىدث ديف لكن ؼ  ف  يساه كصىسم  "يسيسيرؾ ااسسز"  أف  سأل لكسيتاد لقاىسػيل 
ناييف لكنايال سف لكعاـ لكذاري  يلررذػيل سيػاا  رؼ لكينػايؽ لنر ػسمس   -دى كساكال  هر سياسرلكس يض اال إى

 كا رياس  لكيييي ليسرليال  ياسنييل سف اهرس ها إكض إترليسؿ اال يمس لكاسا .
نػاييف لكنػػايال   -يقػد لطاػع ريػػسس ذهػاز لكسيتػاد سيتػػال نػي سف رػػأؿ زساراػه لنرسػرة لكػػض يل ػيطف اػال سيػػاسر

س لنسرسنػػػال ارلسػػػن  اػػػض اماصػػػسؿ  ساسػػػ  لكسيتػػػاد اػػػال إسػػػرلف. يياءػػػًا كػػػيمس لكسصػػػدر ليتػػػرليساال  اػػػخف لكػػػريس
لكاػػأرسر اػػال  ػػرض لكينػػايؽ  اػػض لكذسهػػير سعػػيد إكػػض ىءسءػػ  أف لنسػػر لتػػاغرؽ  عػػض لكيقػػا كاىاسػػؿ لكسػػيلد 

 يارذساها إذ لف غاك ساها نا ا  اكمارتس .
سىءءػػػه لكسيتػػػاد ليتػػػرليساال رػػػأؿ لن ػػػيلـ لررسػػػرة ي ػػػػي  ينػػػاف يايسػػػا ي قػػػد  ػػػرض سػػػا لتػػػساه أن ػػػر ليذػػػػاز

لرتػػاسأل  اػػض سيػػاا  رؼ لكينػػايؽ لكتػػرس  لكاػػال ااعاػػؽ  اك ريػػاس  لكيػػييي ليسرليػػال يذكػػؾ سػػف رػػأؿ  ساسػػ  
 يصمها  اكذرسي  يمذ ا  سأل لكسيتاد اال إسرلف.

  



 

 21صهيىهيتشــــؤون 
 

"NBCإطسائيل هفرث الغازة على حماة وحظخعد لحسب ضد إًسان :" 

 8112\5\1  81عربي -لندن
قاؿ ستؤيكيف أسرسنسيف لكنأنال  إف لكغارة لنرسرة  اػض ىسػاة  ػساؿ تػيرسا يمػذاها إتػرليسؿ يلتػاهداا سيقعػا 

  تنرسا سىايي  اض صيلرسخ إسرليس   يأتمرا  ف سءاؿ   رلا لكعتنرسسف.
" لنسرسنس   أف إترليسؿ اتاعد  اض لنرذ  كهذػـي سىاسػؿ NBCيأضاؼ لكستؤيكيف اال اصرسىاا ك  ن  "

 ضد إسرلف  سيضىسف أف "إترليسؿ اتعض كاىصيؿ  اض د ـ أسرسنال كعسؿ  تنري ضد إسرلف".
لف يءاػا ذػي"  سؤنػدسف أف "إسػر  -يأ اريل إكض أف "لكغػارة  اػض ىسػاة لكتػيرس  لتػاهداا صػيلرسخ إسرليسػ  أرض

  ىياا  تنرس  كتيرسا رأؿ لنت ي سف لنرسرسف".
ترليسؿ".  ي ىتن لكستؤيكسف لنسرسنسسف  اخف "لكغارة  اض ىساة إ ارة إكض ىرن ي سن   سف إسرلف يل 

ستػاىا سيلكسػا كايظػاـ لكتػيري سعظسهػـ إسرليسػيف  26يناف لكسرصد لكتيري كىءيؽ لييتػاف قػاؿ لرنيػسف  إف "
 لكصاريرال  لكذي لتاهدؼ ستال لنىد سيلقع  تنرس  كايظاـ اال سىااظاال ىساة يىان". قاايل اال لكءصؼ

اػػػال سىااظػػػ  ىسػػػاة  يتػػػط  47يذنػػػر لكسرصػػػد اػػػال  سػػػاف كػػػه أف لكءصػػػؼ لكصػػػاريرال لكػػػذي لتػػػاهدؼ لكاػػػيلل 
قاػػػػسأ  سػػػػيهـ أر عػػػػ  تػػػػيرسسف يغاك سػػػػ  تػػػػاىء  سػػػػف ليسػػػػرليسسف"  سرذىػػػػا أف سنػػػػيف ضػػػػر    26تػػػػيرسا  "أيقػػػػع 

 ساس .إترلي
ينايا سصادر  تنرس  اا ع  كايظاـ لكتيري قاكا ستال لنىد  إف صػيلرسخ لتػاهداا  ػدة قيل ػد  تػنرس  

 اا ع  كه اال رسمال ىساة يىان  اال سا يصمه  أيه " ديلف ذدسد".
ض اال لكسءا ؿ  يءاا يناك  اتيسـ ليسرليس   ػف سػا ستػسض  ػػ"قايد كػيلل اػاطسّسيف" "لنر ػار لكسيا ػرة ىػيؿ اعػرّ 

قا ػػدة كاػػيلل كهذػػـي صػػاريرال اػػال ىاػػن"  سؤنػػدل  ػػػدـ يذػػيد "رتػػاير   ػػرس   ػػسف سذا ػػدي لكاػػيلل"  ىتػػػن 
 يصمه.

يأضاؼ: "قا دة  ذل لكايلل قرن سدسيػ  ىاػن  ػي تػاكـ سيػ   اكسيػ   يكػـ ستا ػهد أىػد سػف  ياصػر لكاػيلل اػال 
."   ذل لكهذـي لكسز ـي

  



 

 22صهيىهيتشــــؤون 
 

 حسب مع إًسانمظؤولىن ؤميرهيىن: "إطسائيل" حظخعد على ألازجح ل

 8112\5\1  صفا –واشنطن 
يءاػػػا  ػػػ ن  إ أسسػػػ  أسرسنسػػػ   ػػػف ستػػػؤيكسف ستػػػال لكنأنػػػال  أف "إتػػػرليسؿ" اتػػػاعد  اػػػض لنرذػػػ  كىػػػرن سػػػع 

 إسرلف  يأيها اتعض كاىصيؿ  اض د ـ أسرسنال كهذل لكعسؿ لكعتنري.
سدسي  ىساة  ساؿ تػيرسا يمػذاها يذنرا   ن  "إف  ال تال" يءًأ  ف  ؤرل لكستؤيكسف أف لكغارة لنرسرة  اض 

 "إترليسؿ"  يناف لكسيقع لكعتنري سىايي صيلرسخ إسرليس .
يكما  ؤرل إكض أف لكغارة  اض ىساة إ ارة  اض ىرن ي ػسن   ػسف إسػرلف ي"إتػرليسؿ"  ين ػميل  ػف يءػؿ إسػرلف 

 ك ىياا  تنرس  كتيرسا لنت ي سف لكساضسسف.
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 ًدٌعىث: ؤًاز الشهس ألاهثر حظاطيت مىر علىد.. وهره ؤحداثه

 8112\5\1  81عربي -القدس المحتمة
اػػال اءرسػػر كهػػا لكسػػـي لكنأنػػال  قاكػػا صػػىسم  "سػػدسعيا أىرييػػيا": "لكسػػـي س ػػدأ أىػػد لن ػػهر لنننػػر ىتاتػػس  

 لكاال  هداها إترليسؿ سيذ زسف  عسد".
" ػػػهر ارلنسػػػا اسػػػه  ػػػدة اػػػيلرسخا نػػػؿ يلىػػػد سيهػػػا نمسػػػؿ  ػػػأف انػػػيف كػػػه  نػػػار  اػػػض أسػػػف ياضػػػسؼ لكصػػػىسم : 

 إترليسؿ  ي عضها ُسعا ر سامذرل ذدل  يستايذن لتاعدلدل راصا كذهاز لنسف".
ييت ا لكصىسم  إكض " عػض ر ػرلل لكذػسش يلرتػار ارلا لكتػا ءسف قػيكهـ إف " ػهر أسػار لكىػاكال  ػي لنننػر 

 (".73  يىرن سـي لكغمرلف )ىرن رسضاف 67ت ءا ىرن لنساـ لكتا   اـ  رطرل سيذ لنساـ لكاال
 ي ددا لكصىسم  أىدلث  ذل لك هر لكسضطرن ناكااكال:

 اال لكتادس سيه: ليارا اا اال ك ياف.
ياػػال  ػػذل لكسػػـي "تػػاا سف قػػية ىػػزن لهلل اػػال لكديكػػ . نسػػا أف ااػػرة لريارا ػػاا  ػػال  اسػػؿ كذػػـ سسيػػع سػػف لكاهدسػػد 

ف إترليسؿ  نف يصػرلهلل كػف سرغػن اػال أف سارػذ للف صػيرة "لكعسسػؿ" ليسرليػال  ير تػسسا اػال أنيػال  ارياءاـ س
 لريارا اا  يسف نـ  ساس  ا نسؿ لكىنيس ".

 لكنايال   ر سف أسار: ارلسن نمسؿ  أف سيتىن سف لراماؽ لكيييي.
ل نػاف تسيتػىن سػف لرامػاؽ أىد "لنىدلث لكسرنزس " ىتن يصؼ لكصػىسم   ػي سي ػد قػرلر ارلسػن  يسػا إذ

 لكيييي سع إسرلف.
ياءيؿ لكصىسم  إيه "ىاض لكاىظ  لنرسرة تُاسارس  اض ارلسن ضغيط  ايا  سف ذاين لكءػيى لكعظسػض نػال 

 ر سيتىن سف لراماؽ  يأف سايصؿ إكض ىؿ يتط اال إطاره ساـ اعدسؿ أذزلل سيه".
نػػال ان ػػا  -سنػػؿ رطػػان يايسػػا ي أسػػس -لكذهػػيد كنػػف إتػػرليسؿ تػػا ذؿ اػػال لكسءا ػػؿ  يلكنػػأـ كاصػػىسم  "نػػؿ

 كارلسن أف إسرلف اتاغؿ لراماؽ لكىاكال كسيلصا  ىسااها لير ا س  يكاطيسر لك رياس  لكيييي".
يا ػػػسر لكصػػػىسم  إكػػػض لىاسػػػاؿ  رػػػر ساسنػػػؿ اػػػال أف سيتػػػىن ارلسػػػن سػػػف لرامػػػاؽ  يكنػػػف سػػػع لي ػػػأف  أيػػػه 

  س سر إكػض أف "قػرلر ارلسػن تػسؤنر  ػاكط ع  اػض تػايؾ تسيلصؿ لراصارا سف أذؿ لكايصؿ راماؽ ذدسد
إسػػرلف. إذل سػػا ىػػرر يمتػػه سػػف لرامػػاؽ  اسػػف  ػػأيها أف اعاػػف  ػػال أسضػػا  أيهػػا ايتػػىن ياػػرى يمتػػها ىػػرة اػػال 

."  لكعيدة كارصسن لكسيرليسـي
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 لكرل ع   ر سف أسار: لااااح لكتمارة لنسرسنس  اال لكءدس.
نػػػاف ارلسػػػن تس ػػػارؾ اػػػال لكسياتػػػ   )اػػػال لكءػػػدس سءػػػدريف أيػػػه ىتػػػن لكصػػػىسم  "كػػػسس يلضػػػىا  عػػػد سػػػا إذل 

تس ارؾ(  يكنف اال نؿ ىاؿ تس ارؾ اال سيات   لرااااح ياد أسرسنال ضرـ تسضـ سياا لكسػد يسف لكػذسف 
تسصايف اال طايراسف سػف يل ػيطف"  سضػسم  أيػه "ىػيؿ لكسياتػ   تػانيف اراس ػاا ىرلتػ  سا ػددة  اػض يىػي 

 ؿ  اكيظاـ يسىايرا لكماتطسيسسف لكا يسش  اض لرىاماؿ".راص اال سيلذه   أغاا لررأ
 .لكراسس   ر سف أسار: سـي لكين   يلكستسرة إكض لكذدلر

اػػال  ػػذل لكسػػـي  اءػػيؿ لكصػػىسم : "سرطػػط لكماتػػطسيسيف كستػػسرة ن ػػرى اػػال غػػزة تػػسىايؿ اػػال إطار ػػا   ػػرلا 
ساال أف ستػاعد كاىػٍد رػاص: أر ستػس  للرؼ سف لكساظا رسف لقاىاـ لكذػدلر. يتػساعسف  اػض لكذػسش ليتػرلي

كاذسا سر  اقاىاـ لكذػدلر سػف ذهػ   يلر سصػؿ إكػض  ػدد  ػاٍؿ سػف لكضػىاسا سسػا تس ػعؿ لكسيػاطؽ يغػزة سػف 
 ذه  أررى".

ياضػػػسؼ:"إذل سػػػا يذػػػ    ػػػرلا للرؼ سػػػف لكساظػػػا رسف  ػػػذه لكسػػػرة اػػػال سػػػا ا ػػػايل اسػػػه ىاػػػض للف يلقاىسػػػيل 
إكػػض لتػػاردلـ لكيػػار لكىسػػ   يسػػف  ػػأييا أف يذػػد أيمتػػيا سػػع نسسػػ  ن سػػرة  لكذػػدلر  اتسضػػطر لكذػػسش ليتػػرليساال

 سف لكءااض  سع نؿ  نار لكغضن اال لكعاكـ لكعر ال يلكسظا رلا ضد إترليسؿ اال لكعاكـ".
 لكذسع  لنيكض سف رسضاف  يلياءاـ إسرلف

د ساىستػػسف  اػػال لكنػػاسف   ػػر سػػف أسػػار  تػػاأاال أيؿ ذسعػػ  سػػف  ػػهر رسضػػاف "سرػػرج لكسصػػايف سػػف لكستػػاذ
 يأىسايا سىّرضسف".

ضاا  إكض ذكؾ ناػه  ىػذلر أف ييتػض ي ػد إسػرلف  ارياءػاـ كاهذسػاا لكسيتػي    ياياهال لكصىسم  إكض لكءيؿ: "يل 
يتػػرليسؿ  اػػض قيلاهػػا اػػال تػػيرسا  يلكػػذي قػػد سػػأاال اػػال أنيػػال أسػػار لكرطسػػر  يسعءػػد لنيضػػاع لكىتاتػػ  أننػػر 

 اأننر".
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 إعادة إهخاج خدعت الدًملساطيت إلاطسائيليت

 8112\5\8  العربي الجديد  أنطوان شمحت
سػػػداع "س ػػػريع قػػػاييف لكاذػػػايز أي لرتػػػاءيلل" لكػػػذي ستػػػس  كانيستػػػا ليتػػػرليساال  خ ػػػادة تػػػّف قػػػيليسف اُ طاهػػػا 

يايً ػا  سزسػًدل سػف أيتػاط لكسعارضػ  يلكسىااػسف إكػض اينسػد  61لكسىنس  لكعاسا  اال ىاؿ ىصيكها  اػض أغا سػ  
سػف أتاتػها"   ػف طرسػؽ اػدسسر ذهػاز  أف لكىدسث سدير ىيؿ  ساس  ُسىنس  كػ"امنسؾ لكدسسءرلطس  ليتػرليساس 

لكءضػػال ياط سػػؽ لكءػػاييف  نسػػا نا ػػا سػػنًأ يزسػػرة لكعػػدؿ لكتػػا ء  اتػػس ال كسميػػال. يسػػع أف لكذرسعػػ  لكاػػال ُاتػػاردـ 
كاػػدااع  ػػف س ػػريع لكءػػاييف  ػػذل  ػػال لكتساتػػ  لكسطاػػين لياهاذهػػا إزلل لكعػػرن يطػػاك ال لكاذػػيل لنذايػػن  اػػخف 

لك يس  لكاىاّس  كسعادكٍ  اىيل ا أف "لكدسسءرلطس  سعيا ػا أف لنغا سػ   ػال لكاػال نّس  غاس  ُستاارة سيه  ال ارتسخ 
اءّرر"  ىاض اسسا ساعاؽ  عأقاا لكءية لكتايدة  سف أكيلف لكطسؼ لكتساتال دلرؿ سذاسع لكسهيد. يلنغا س  اػال 

 ديك  لرىاأؿ للف  ال ك ىزلن لكسسسيس  يلكىرسدس  لكسازسا .
ة  دة ستّيغاا  اال سءػدسها لنسػف  يلكىمػاظ  اػض لكطػا ع لكسهػيدّي كاديكػ   تػيلل اػال يا سؿ لكذرسع  لكسذنير 

 سيلذه  لكماتطسيسسف  أي لرا اًطا  ارىسؿ طاك ال لكاذيل سف أارسءسا.
يسػػػػيىال سعارضػػػػي س ػػػػريع لكءػػػػاييف  ػػػػأف لكسىنسػػػػ  ليتػػػػرليساس  لكعاسػػػػا  ااػػػػا لكىصػػػػف لنرسػػػػر كىساسػػػػ  ىءػػػػيؽ 

دي   اض أنسػؿ يذػه  سهساهػا   ػأف لكاىءػؽ سػف أف قػيليسف لكىنيسػ  يأاعاكهػا لييتاف  ي أف  ذه لكسىنس  اؤ 
ر اعادي  اػض ىءػيؽ لكسػيلطيسف. نسػا اػيىال  اكدركػ   سيهػا اصػرسىاا أطاءهػا ز سػال ىػزن لك سػا لكسهػيدي 
لكذي سّا   أننر سف غسره   اض تّف س ػريع لكءػاييف لكسػذنير  سنػؿ لكاصػرس  لكءايػؿ إيػه "سذػن إرتػاؿ ذرلاػ  

 هدـ لكسىنس  لكعاسا"  أي "لكصهسييس  كف اىيال رأتها أساـ سيظساا لكدااع  ف ىءيؽ لييتاف". ك
يدلرؿ  ذل ناه  ر سغسن  دؼ ااسسع صيرة  يساسسف يايسػا ي لكاػال اىػـي ىيكػه  ػ هاا ننسػرة  اكمتػاد  نػز سـ 

سؤنػػد ضػػريرة ذعػػؿ  يضػػع لنسػػف اػػال رأس تػػاـ أيكيسااػػه  سيػػذ اتػػاـ سهسػػاا سيصػػ ه ق ػػؿ يىػػي  ءػػد  ير سيمػػؾّ 
"لكتػػأـ" ستػػايًدل إكػػض "لنسػػف".  ػػؿ ُسعػػاد لكاػػذنسر  ػػأف أيؿ رطػػان تساتػػال ساعاػػؽ  اكعأقػػ  سػػع لكماتػػطسيسسف  

   نػػػس اىػػػيًر سهًسػػػا اػػػال تساتػػػ  إتػػػرليسؿ  ساسنّػػػؿ اػػػال لكعػػػيدة إكػػػض 2009يأكءػػػاه اػػػال ذاسعػػػ   ػػػار إسػػػأف  ػػػاـ 
 سؽ أي اتيس .لكسما سـ لكاءاسدس  لكسعاسدة  اض لنسف سمااًىا كاىء

اال يلقع ديك  لرىػاأؿ  ر اءػؼ لكسىنسػ  لكعاسػا اػال يذػه إذػرلللا لكسؤتتػ  لنسيسػ . ي ػذل لكستػاؾ سأزسهػا 
سياضػًأ سػف ىرنػ  ىسػاس إكػض سػرج لكز ػير اػال ك يػاف اػال  415 اػض لنقػؿ سيػذ سهػرا  ايقسعهػا قػرلر إ عػاد 
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رل ػػػسف   ءػػػن قاػػػؿ ذيػػػدي سػػػف "ىػػػرس    يلكػػػذي لارػػػذه ريػػػسس لكىنيسػػػ  لكتػػػا ؽ  ساتػػػىاؽ1992يهاسػػػ   ػػػاـ 
لكىديد"  سف رأؿ لركاماؼ  اض ليذرلللا لكءايييس  لكأزس . امال ذكؾ لكيقا  اػيارا  نسػا ا ػسر لكيقػايع  
إسنايسػػ  كءسػػاـ لكسىنسػػ  لكعاسػػا لكاػػال قػػدسا كهػػا طا ػػاا لكاسػػاس اػػال  ػػذل لكرصػػيص  كسيػػع ايمسػػذ قػػرلر لي عػػاد. 

ىػػث لكسيضػػيع يسياق ػػاه  يي ػػن رػػأؼ  سػػيهـ  كنػػف ي عػػد سػػدليرا يلينػػّن قضػػاة لكسىنسػػ  تػػا اٍا  اػػض  
تػػا   اػػال ىػػااأا  ػػػاص  ي ػػـ سنّ اػػيف  انصػػماد يرؤيتػػػهـ  14طيساػػ   ي سيسػػا نػػاف لكسياضػػايف سذاتػػػيف 

 سغطاة  صادقا لكسىنس   اض قرلر لي عاد.
رغػػن  يػػذلؾ )  ػػس    ػػف  ػػذه لكءضػػس  تػػسرد  اػػال إىػػدى لكدرلتػػاا ليتػػرليساس  لكأىءػػ   أيػػه إذل نػػاف رل ػػسف

سمايضاا أيتاي( اال اءدسـ ىنيساه ُسىّ ػً  كاتػأـ  يُاسنّػؿ لكسذاسػع لكسػدياّل لكصػا د اػال إتػرليسؿ  اػخف إ عػاد 
أ ضػػال "ىسػػاس" سػػدىض  ػػذه لكصػػيرة  اطػػرد لكيػػاس يل  عػػاد ـ  ػػف يطػػيهـ سىظػػير  سيذػػن لاماقسػػ  ذيسػػؼ 

ن أي ذرسسػػ . ي نػػذل  يًضػػا  ػػف رل ػػػسف لكرل عػػ   رصيًصػػا إذل نػػاف  ػػؤرل لن ػػراص غسػػر ساهسػػػسف  ارانػػا
لكساطاػػع كاتػػأـ  ػػرز  اػػال قضػػس  لي عػػاد  رل ػػسف لنسيػػال لكػػذي ساءػػال  نػػؿ نءاػػه اػػال لكاذػػاذن لكيا ػػي  ػػسف أذرع 
لكتػػاط  اػػال إتػػرليسؿ  سػػف أذػػؿ إسػػأل سيقػػؼ لكسؤتتػػ  لنسيسػػ   اػػض ذهػػاز لكءضػػال  يكػػسس لكعنػػس. نسػػا أف 

( اػال لكىنيسػ  قػرلر لي عػاد أن اػا سػدى ضػعؼ لكسذاسػع لكسػديال ىءسء  اأسسد يزرلل "سسراس" )ستار صهسييال
اػػػال إتػػػرليسؿ   يػػػدسا سػػػدير لكىػػػدسث ىػػػيؿ لنسػػػفا لنسػػػف لكػػػذي نػػػاف يسظػػػّؿ لكغطػػػال ي ػػػادة إياػػػاج لكرد ػػػ  

 ليترليساس    أف دسسءرلطس  ديك  لرىاأؿ  يكااعسس   اض أيسا ها لكُسمارت  إزلل غسر لكسهيد.
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 ــىبـــت إًــــسانزطائل إطــسائيــل وؤج

 8112\5\8  الدستور   عريب الرنتاوي
يقااػا إسػرليسسف  ػف تػا ؽ « لكاسمػير»ر انؼ اؿ أ سن  ػف ايذسػه لكرتػايؿ لكدلسسػ  إكػض طهػرلف  ضػر ا اػال 

صرلر  يسرذ  أيها سف ضرن اال لكعسؽ لكتيري اال  ساس  ات  ا  هػزة أرضػس  سػف  درذػاا  اػض  3 سد يل 
سػرليسسف يغسػر ـ ... إتػرليسؿ ا ذىػا  ستػؤيكساها  ػف لكعساسػ  لنيكػض   سءساس رسرار  يأيدا  ىساة تػيرسسف يل 

 اسسا لكغسيض سا زلؿ ساؼ لكعساس  لكنايس   سع أف ذسسع لنصا ع ااذه صين  رص يلىد: يايسا ي.
لنسيػػػال « لرراػػػرلؽ«   ػػػف يلىػػػدة سػػػف أن ػػػر  ساسػػػاا لكاذتػػػس ي«لرتاعرلضػػػال»اػػػزلسف ذكػػػؾ سػػػع لكن ػػػؼ 

سرلف: يصؼ طف سف لكينايؽ سذري لكتطي  اسها سف ستايدع اػال قاػن طهػرلف  يلن ػـ  سذػري ليترليساال ي
يرطسػرة   صػرؼ لكيظػر « يي سػ »يءاها إكض إترليسؿ اال لكسـي ذلاه  سف ديف أف سدري أىٌد  ػذكؾ ... لكعساسػ  

قسساهػا  اسسػا   ف أ سس  لكينايؽ  لكاال اعظـ اؿ أ سن ييل يطف سف  أيها  ياءاػؿ طهػرلف ي يلصػـ ديكسػ  سػف
 ػاساأؾ إسػػرلف ك ريػاس  يػػييي « لكسءايعػػسف»لكصػىاا  ييتػػايؿ لي ػأـ ليتػػرليساس  اػرى أيهػػا يذىػا اػػال إقيػاع 

  تنري  يأرمءا اال اغسسر قيا اا تيل ـ.
 ػػؿ تػػارد إسػػرلف  نسػػؼ يساػػض  ... طهػػرلف «: رطػػية إسػػرلف لكااكسػػ »لكسيطءػػ  سػػا زلكػػا  اياظػػار لكاعػػرؼ  اػػض 

  ر «نػػيرسسف«كي سػد  ياؤنػد أيهػا تػارد لكضػر    سناهػا   ػؿ أف يػاطءسف  تػنرسسف  رتػسسسف ياغاػال  اكاهدسػد يل
سنميف  ف لكءيؿ   أف لكىرن لكءادس  إف ليدكعا تانيف لنرسرة  اكيت   يترليسؿ  سع أف أىدًل ر سأرذ  ػذه 

لاسػ   يامػيؽ إتػرليسؿ لكاصرسىاا  اض سىسؿ لكذد  نتػ ان  دسػدة  كػسس أننر ػا أ سسهػا   عػد لكستػاا  لكذغر 
اػػال لكسذػػاكسف لكذػػيي يلكصػػاريرال  يلتػػاعدلد يل ػػيطف كأيرػػرلط اػػال ىػػرن ضػػد إسػػرلف  يسػػف ديف اػػردد  اػػال 

 ىاؿ أىتا  أف ىاسماها لكسمضا   ايلذه اهدسدًل ذدسًا.
 يايسػػا ي  ػػاد اػػال ذرية لكاصػػعسد كاءػػيؿ إيػػه ر سرسػػد ىر ػػًا سػػع إسػػرلف ... كنػػف لكستػػايسسف لنسيػػال يلكتساتػػال اػػال
إترليسؿ  س ددلف  اض لتاستانهسا  رطيطهسػا لكىسػرلل اػال تػيرسا: سيػع إسػرلف سػف لرىامػاظ  يذػيد  تػنري 

اػػػال ك يػػػاف ... يىمػػػظ  ػػػذسف « ناتػػػر كااػػػيلزف»يلزف اػػػال تػػػيرسا  يسيػػػع ىػػػزن لهلل سػػػف لكىصػػػيؿ  اػػػض تػػػأح 
ي ػذل سػا ر انػؼ  اػال لنذػيلل لكتػيرس  « ىرسػ  لكىرنػ »لكرطسف  ساطان ايار تػأح لكذػي ليتػرليساال  اػض 

 اؿ أ سن  ف اردسده  يسا اىايؿ ان ساه نءا دة ل ا اؾ دليس  ايؽ تيرسا.
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سءا ؿ لكنرنرة ليتػرليساس  لكدليسػ   ر ساىػدث ليسرليسػيف ننسػرًل  ػف اماصػسؿ سػا سيػييف اعاػه  ي ػذل أسػٌر سمهػـي  
كىػػرن  ي ػػذل أسػػٌر ر إتػػرليسؿ يستػػىها  ػػف لكررسطػػ  اػػال ىػػاؿ ليػػدكعا ل« تػػىؽ»ي ػػـ سنامػػيف  اكىػػدسث  ػػف 

س ػػدي سىػػػاسًأ  نػػؿ لكسءػػػاسسس ... إسػػػرلف  سءػػدير ا أف ايمػػػذ ردة اعػػؿ اناسنسػػػ   اػػػض لر اػػدلللا لكاػػػال أصػػػا ا 
ذييد ا ير رلل ا   سد أيها غسر ذا زة كىرن  اسا   ر أىػد سعػرؼ ساػض اياهػال ينسػؼ  ينػذل لنسػر  اكيتػ   

 يترليسؿ  اض أس  ىاؿ.
لر ػػا اؾ لكءدسسػػ  اػػيؽ تػػيرسا  اضػػرن ساػػض سػػا أرلدا يأسيسػػا أرلدا  سػػف ديف  إتػػرليسؿ اىػػايؿ ان سػػا قيل ػػد

رديد أاعػػاؿ سػػف أي يػػيع ... إسػػرلف يىاماؤ ػػا  اي ػػديل  ػػأف  ػػذل لكيضػػع كػػف ستػػاسر  تػػسسا  عػػد إتػػءاط لكطػػايرة 
أف  ليتػػرليساس   كنػػيهـ كػػـ سمعاػػيل  ػػسيًا ىاػػض للف ... إف لتػػاسر لكىػػاؿ  اػػض  ػػذل لكسيػػيلؿ  اػػخف سػػف لكسػػرذ 

ايذ  إترليسؿ  اال ارض قيل د لر ػا اؾ لكاػال ارسػد ا  سػا كػـ يػر سزسػدًل سػف لكطػايرلا يلكصػيلرسخ ليتػرليساس  
سرليسػػ   ااتػػاقط اػػيؽ إتػػرليسؿ  نػػرٍد  اػػض  ػػديليااها  ااتػػاقط اػػال تػػسال تػػيرسا  يسػػا كػػـ يػػر صػػيلرسخ تػػيرس  يل 

 لكساااكس .
ّعػػػاؿ ... لكمضػػػال سماػػػيح اءػػػط كااصػػػرسىاا لكيارسػػػ  ىاػػػض للف  ر س ػػػدي أف لكد ايساتػػػس  ااىػػػرؾ  اػػػض يىػػػي ا

اعاسيػا أف لكد ايساتػس  قػد اتػاسءظ اذػأة يسػف « لكاذر ػ  لكنيرسػ »يلكسؤاسرلا لكصىمس  لرتاعرلضس  ... كنػف 
سءػػدساا  ي س ػػادرلا كػػـ انػػف سارّساػػ  أي سسنيػػ  ق ػػؿ  ضػػع  أسػػاـ اءػػط ... اهػػؿ سىػػدث أسػػٌر س ػػا ه  ػػسف إسػػرلف 

تػرليسؿ  ... قػػد سنسػر لكتػػؤلؿ غضػن يلتػاهذاف ينػؿ سػف لكيرسػػاا لكسا    سػػد أف «سءػػايسيف يسسػايعيف»ىػدة يل 
ذكؾ  ر سسيع سف طرىه  اال زسف أص   اسه ديياكد ارلسن  أىد أن ر لكسر ىسف كاىصيؿ  اػض ذػايزة يي ػؿ 

 كاتأـ كاعاـ لكىاكال 
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ظه ًُ  س جإًيد طياطت كخل الفلظطيييين على حدود غصةاطخطالع إطسائيلي 

 8112\5\8 خدمة قدس برس -الناصرة )فمسطين(
أظهر لتاطأع كارلي لكعاـ اال ديك  لرىاأؿ ليتػرليساال  أف غاك سػ  "ليتػرليساسيف" سؤسػديف  ساسػاا إطػأؽ 

 لكيار ضد لكماتطسيسسف لكس ارنسف اال ستسرلا لكعيدة  اض ىديد قطاع غزة.
اال لكساي  سف ليتػرليساسسف سعاءػديف أف تساتػ  لكذػسش ليتػرليساال اػال إطػأؽ لكيػار  83لرتاطأع أف ي ّسف 

  اض لكساظا رسف  اض ىديد غزة "صىسى ".
اػػال لكسايػػ  أ ر ػػيل  ػػف سعارضػػاهـ كارمسػػؼ لكءسػػيد لكسمريضػػ   اػػض تػػناف غػػزة.  سيسػػا أسػػد  71يأ ػػار إكػػض أف 

 إكض لكءدس  يرأيل اسها ردس  كاسصاك  ليترليساس .اال لكساي  يءؿ لكتمارة لنسرسنس   63
اال لكساي   إيهـ سعاءديف أف ارص لكسيلذه  لكعتنرس  لكس ا رة اال لكستاء ؿ لكسيظير  ػسف إتػرليسؿ  47يقاؿ 

سػػرلف سيرمضػػ   سءاريػػ   ػػػ  اػػال  64اػػال لكسايػػ  سعاءػػديف أف  يػػاؾ ارصػػ  ن سػػرة. يسعاءػػد نانػػا لكستػػاطاعسف  40يل 
 ايز إترليسؿ اال  ذه لكسيلذه   اكس .لكساي  أف ارص 

يسػػػػذنر أف لرتػػػػاطأع ذػػػػال ياءًػػػػا كسػػػػا ُستػػػػسض "سءسػػػػاس لكتػػػػأـ لك ػػػػهري"  يلكػػػػذي ي ػػػػره لكسعهػػػػد ليتػػػػرليساال 
 كادسسءرلطس  يذاسع  اؿ أ سن لكسـي لنر عال.

دسا يناف ذسش لرىاأؿ راض لياصاح  ف اعاسساا إطأؽ لكيار  اض ىديد قطاع غػزة   عػد لكاسػاس اءػ
كه سيظساا ىءيقس  إكض لكسىنس  لكعاسا ليترليساس   عد اصا د أ دلد لكءااض يلكذرىض لكماتػطسيسسف  رصػاص 

 ذييد ذسش لرىاأؿ.
أطمػاؿ  5سيلطيػا ااتػطسيسا  سػيهـ  44يىتن سعطساا يزلرة لكصى  لكماتطسيس  اال قطػاع غػزة  اءػد لتا ػهد 

  يلتاي ػػاؽ غػػاز  سيػػذ ليطػػأؽ ستػػسرة لكعػػيدة لكاػػال لصػػا    ذػػرلح سراامػػ 6793  يلصػػسن 18ديف تػػف لكػػػ 
  ذلر لكساضال(. 30سضض  هر  اض ليطأقها )ليطاءا سـي 

يءػػاط قػػرن لكىػػديد لك ػػرقس  كءطػػاع غػػزة   5س لكساضػػال  ساذسهػػر ااتػػطسيسيف  يػػد  ذلر/ سػػار  30يسيسًسػػا سيػػذ 
ضػػػػسف ستػػػػسرلا "لكعػػػػيدة"  اسسػػػػا اتػػػػاهداهـ قػػػػيلا لرىػػػػاأؿ  اكرصػػػػاص لكىػػػػال يقيا ػػػػؿ لكغػػػػاز  رغػػػػـ تػػػػاسس  

 لكستسرلا.
ش   يسعاػػدي لكذػػس1948يسطاكػػن لكساظػػا ريف  عػػيدة لكماتػػطسيسسف إكػػض قػػرل ـ يسػػديهـ لكاػػال ُ ذػػريل سيهػػا  ػػاـ 

صا    رؼ لكذرىض.  ليترليساال  اض  ؤرل لكساظا رسف  سا أدى رراءال   رلا لك هدلل يل 
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 هأزحع: جسامب ٌشترط الخطبيع ملىاكشت هىوي إطسائيل

 8112\5\8الجزيرة نت  
رلسػػػػن ا ػػػػارط ل اػػػػرلؼ ديؿ لك ػػػػرؽ لنيتػػػػط قاكػػػػا  ػػػػآراس ليتػػػػرليساس  إف إدلرة لكػػػػريسس لنسسرنػػػػال ديياكػػػػد ا

  خترليسؿ ق ؿ لك دل   ىث يزع تأىها لكيييي.
يأضااا لكصىسم  أف ليدلرة لنسسرنس  يضعا  ذل لك رط ىدسنا سع لقارلن سي د لكاياـ لكاذي  لكديكس  لكاػال 

 تا ىث اال لكىد سف ليا ار لنتاى  لكيييس .
رقػػػ  اىدسػػػد سيقػػػؼ ي ػػػراها اىػػػا  يػػػيلف "لكاءػػػدـ يىػػػي سيطءػػػ  يأيضػػػىا أف إدلرة ارلسػػػن أرتػػػاا ذكػػػؾ اػػػال ي 

سيزي ػػ  سػػف لنتػػاى  لكيييسػػ  سذػػن أف سػػاـ  اػػض أتػػاس ىػػيلر  ػػسف لنطػػرلؼ " يأيػػه كػػف اػػاـ سطاك ػػ  إتػػرليسؿ 
  يزع تأىها لكيييي ديف ل ارلؼ ديؿ لك رؽ لنيتط  ىءها اال لكيذيد.

ؤاسر رػػاص  سسنػػاؽ سيػػع ليا ػػار لنتػػاى  لكيييسػػ  ُسػػذنر أف سػػدليرا اسهسدسػػ  اذػػري اػػال ذيسػػؼ كااراسػػن كسػػ 
   ي ي سؤاسر ديكال  اـ سيعءد سرة نؿ رسس تييلا. 2020لكذي تساايـ  اـ 

ياعا ر إترليسؿ لكءية لكيييس  لكيىسدة  اك رؽ لنيتط  إر أيها ااذين يمال أي اأنسد لساأنهػا كاتػأح لكيػييي  
راص  اكىد سف ليا ار لنتاى  لكيييسػ .  سيسػا ايلصػؿ سصػر نسا اراض لكايقسع  اض  ذل لكسسناؽ لكديكال لك

 سيذ تييلا ذهيدل ىنسن   اكسىااؿ لكديكس  لكسراام  راراذ قرلر   أف لكارتاي  لكيييس  ليترليساس .
 

 جم بحمد هللا


