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 فلصطين جلدم مشسوع كساز للجامعت العسبيت ملىاحهت جسامب بشأن اللدس

 2012\2\2االيام   
تقددتتددلةدفدسطيدطإندإةدالدتااعتتدمعداةتيدتمجلتدةتعطدسدعمتلدفداةددللداةلرسإدفدوطدالدتيدتلردلزرا داة مرعإدفد

 اةلرب

 هفدقرارداإلدارةداألترإكإفدسشمنداةقدست.اةإلمداة تإسدستشرلعدقراردسلجلاندتاةتحركداةلرسيدةتلاع

سقددرةدتتجددمللدت تطددلداةعلاجددبداةتتلطقددفدسددمةتحركداةلرسدديدةطتلمتددلدتدد داةتددداوإمتدد19لإتضددتندتشددرلعداةقددرارد
اةيددطسإفدةطقددرارداألترإكدديداأل إددردسشددمندااوتددرالدسمةقدددسدومالددتفدةدلةددفدااحددتالداإليددرا إطيدلجقددلديدد مرتهمد

 إةإهمد.

رداةترحإددبدسقددرارداةعتلإددفداةلمتددفدةحتددمداةتتحدددةدسدديدإطددمرددلرتهددمداايددت جم إفداةطمر ددفدلإتضددتندتشددرلعداةقددرا
كدمجلندأللداةتمضدياداةدذكدأكدددوطدالدأندأكدد21اةلمشرةدوطالدأيمسدتااتحمددتندأعدلداةيدطمدتداةالدمدردسديد

راسإددفادةددإسدقددراراتدألدإعددرا اتدتهدددلدإةددالدتعإإددردطددمس دتدإجددفداةقدددسداةشددرإلدألدتركزيددمدألدتركإستهددمداةدإتع
 ةهمدأكدأ ردقمجلجيدلأجهمداغإفدلسمططف.

لدومدعتإ داةدللدةاتتجمعدوندإجشم دسل متددسطلتميإفدسيدتدإجفداةقدسداةشدرإلدوتدادسقدراردتعطدسداألتدند
لاةددذكدأكددددأإضددمدوطددالدأندتيددمةفداةقدددسديدديدإحدددردقضددمإمداةلضدد داةجهددم يداةتدديدإعددبدد1980ةطلددممدد478

 ةقراراتدتعطسداألتندذاتداةالطف.دحطهمدوندطرإقداةت ملضمتدلسقم

لإلإددتشرلعداةقراردتاةتمكإددوطدالدرسدضدأكدقدراردإلتدرلدسمةقددسدومالدتفدةدلةدفدااحدتالداإليدرا إطيادلجقدلد
 اةسل متداةدسطلتميإفدإةإهمدةت مة تهدقلاودداةقمجلنداةدلةيدلقراراتداةشروإفداةدلةإفت.

كدمجلند دمنداةتمضديدد15تعطسداةتركزكداة طيدطإجيدسديدلإلربدتشرلعداةقراردوندتمإإدهدلدوتهدةددتقراراتداة
ردادوطددالداوتددرالداإلدارةداألترإكإددفدسمةقدددسدومالددتفدةدلةددفدااحددتالداإليددرا إطيادلاةلتددلدتدد ددلةددفدسطيددطإند

 وطالدتحقإقداةهدلدتندتطكداةقراراتدوطالدكمسفداةاللدت.

اةالدراعداةلرسديداإليدرا إطيدلسدقدلإؤكددتشرلعداةقراردتعدداتدوطالداةتتيدكدسمةيدامدك إدمردايدتراتإعيادلحدلد
ادلأندااوتددددرالدسئيددددرا إلدإعددددبدأندإيددددسقهداجهددددم داحتاةهددددمدةحراضدددديد2002تسددددمدرةداةيددددامداةلرسإددددفدةلددددممد
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ادلاوتراسهدددمدسدلةدددفدسطيدددطإندلحقدددلقداةشدددلبداة طيدددطإجيدغإدددرد1967اة طيدددطإجإفدلاةلرسإدددفداةتحتطدددفدتجدددذدودددممد
ج  هم دضتهماةقمسطفدةطتالرلدستمدسإهمدحقدتقرإرداةتالإردادلا 

ةتدإجدفداةقدددسداةشدرقإفدادلرسددضدأكدالد قفدألدتسددمدرةدةحدلداةالددراعدادتجيدعمدتدد داةترعلإدمتداةدلةإددفدةلتطإددفد
اةيدددامدسددديداةشدددرقداألليدددطد.لإددددولدتشدددرلعداةقدددراردإةدددالدتسجددديدلدودددمدتلعدددهددلةدددفدسطيدددطإندةطحالدددللدوطدددالد

اةتلعدهدلتكطإدلداةتعتلودفداةلرسإدفدداةلضلإفداةكمتطفدسيداألتمداةتتحدةادلاةلتلدوطالدحشدداةتمإإدداةددلةيدةهدذا
 سيدجإلإلركدةلتلدتمدإطزمدسهذاداةشمن.

لإدددولدتشددرلعداةقددراردإةددالداةلتددلداةتسمشددردتدد داةدددللداةتدديدةددمدتلتددرلدسدلةددفدسطيددطإندةح هددمدوطددالدااوتددرالد
 سدلةفدسطيطإنادلومالتتهمداةقدسداةشرقإفداةتيدتلتسردعز ادادإتعزأدتنداألرضداة طيطإجإف.

ةقدددراردوطدددالددودددمداةعهدددلددلاةتيدددمويداة طيدددطإجإفداةهمدسدددفدإةدددالدتيدددم ةفدإيدددرا إلدتكقدددلةدقم تدددفدلإؤكدددددتشدددرلعدا
سماحتالتدوندعرا تهمدسحقداةشلبداة طيطإجيدستمدسيدذةدكداإلعدرا اتدلاةتشدرإلمتداةلجالدرإفداةتديدتت دذيمد

داتتهادلتقدإمداةتيمجدةداة جإفدلاةتمةإفداةازتفدةهذهداة  تيمويداة طيطإجإف.ةتقجإندجظمتهمداايتلتمركدلا 

لإدددولدتشددرلعداةقددرارداة الددم لدلاةقددلرداة طيددطإجإفدإةددالديددروفدإتتددممداةتالددمةحفداةلطجإددفدلسددقدات ددمقداةقددميرةد
لتتكإندحكلتفداةلسدمقداةدلطجيدد2017لآةإمتدلت ميتمتدتج إذهدلآ ريمدات مقداةقميرةدد2011اةتلق دسيدآإمرد

عدرا داا جت مسدمتداةلمتدفدسديدأقدربدلقدتدتتكدندلذةدكدةتحقإدقدتندتحتدلدتيدؤلةإمتهمدكمتطدفدسديدقطدمعدغدزةادلا 
 اةشراكفداةيإميإفدسيدإطمردتجظتفداةتحرإرداة طيطإجإفداةتت لداةشرويدلاةلحإددةطشلبداة طيطإجي.

داجددفدتحددملاتدإجهددم ددلردللاإددفدلكمةددفدغددلثدلتشددعإلداةاع ددإنداة طيددطإجإإند لإؤكددددتشددرلعداةقددراردرسددضدلا 
 را إطإفداةتتجهعفدضديمادلت  إضدتتلإطهمدتندقسلداإلدارةداألترإكإف.تألجرلاتدتند الداةحتاتداإلي

لإددددولدتشدددرلعداةقدددراردإةدددالدإسقدددم دتعطدددسداةعمتلدددفداةلرسإدددفدسددديدحمةدددفداجلقدددمددةطتحدددركدوطدددالدضدددل داةتطدددلراتد
دلاةتيتعداتدسيدقضإفداةقدسداةشرإلدلاةدسمعدوجهملحتمإتهم.

د  
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 ام مجلض ألامن الدوليالجازي كلمت أم 02عباس ًللي في 

 2012\2\2  أ ف ب -األمم المتحدة
شسمط/دسسراإرداةعمركادكطتفدأتممدتعطسداألتدنداةددلةيادكتدمدد20إطقيداةر إسداة طيطإجيدتحتلددوسمسادسيد

 أوطنداةي إرداةكلإتيدسيداألتمداةتتحدةاداةذكدتتلةالدسادهداةر ميفداةشهرإفدةطتعطس.

ندوسدددمسدتيددإطقيدكطتدددفدأتددممدتعطدددسدلقددملداةيدد إردتجالدددلرداةلتإسدديدإندزد إدددمرةداةددر إسداة طيدددطإجيدتتهتددفتادلا 
األتنتادتشإرادإةالدأنداةكلإدتادسالد تهمداةر إيدفداةدلرإدفدةطتعطدسد دالدشدهردشدسمط/دسسراإدرادأ دذتداةتسدمدرةد

 ةتلعإهديذهداةدولةادتلتمدتندأحدداوترضدوطالدحضلرهت.

ةددرداألتدمداةتتحددةادجإكديديدمإطياديعلتدمدوجإ دمدوطدالددكمجلنداة مجي/دإجمإرادشجتداةي إرةداألترإكإدفد25لسيد
وسمسادتلتسرةدتندوطالدتجالفدتعطسداألتندأنداةر إسداة طيطإجيدادإتحطالدسمةشعموفداةازتفدإلسدرامدات دمقد

 يامدت دإيرا إل.

لعددم تدتالددرإحمتديددمإطيدسلإددددإوددانداةددر إسداألترإكددياددلجمةددددتراتددبادأنداة طيددطإجإإندتقططددلادتددنداحتددرامتد
 اةلاإمتداةتتحدةادتهددادستلطإقدتيموداتدست متدتاإإنداةدلارات.

لقمةددتديددمإطيدإلتهددمدإنداةلاإددمتداةتتحدددةدادتددزالدتتطتزتددفدإةددالدحددددكسإددرتدسمت ددمقديددامدإيددرا إطيدسطيددطإجياد
تةكججمدةدندجطدمرددقإدمدةدسطيدطإجإفدت تقدردإةدالدتدمديدلدضدرلركدةطتلالدلدإةدالداةيدامتادتشدددةدأجدهدتةطتلالدلدإةدالد

دجتم جدتمرإ إفدجحتمجدإةالدقمدةدشعلمنت.

د  
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 جحرًساث عامليت حىل غزة!

 2012\2\2  االتحاد  د. أسعد عبد الرحمن
تعددددا ادإقدددلدقطدددمعدغدددزةدلحإدددا دإةدددالددرعدددفدكسإدددرةدسدديدلعدددهداةحالدددمرداإليدددرا إطياداةددذكدإتلمتدددلدتددد داةقطدددمعد

ركدوطددالدحركددفدسموتسددمرهدتعتلوددفدتددنداةجددمسدتدددإردأتددلريمدحركددفدإريمسإددفلدسئيددرا إلادتلاالددلداةضددعطداةليددك
ادت داايتتراردسيدتعميلداةلاق دااقتالمدكدااعتتدمويداةتتدديلردسديداةقطدمعادليدلدتدمدأ دمردقطدقد«حتمس»

اجهإدمرداقتالدمدكد»تحذإريمدتند«ديآرتس»ت تطلدقإمداتداةتؤييمتداألتجإفداإليرا إطإفاداةتيدجقطتدالحإ فد
تددادهدسمةكهرسدم دلكمسدفداةتيددتطزتمتدحدملدتلاالدطتديإميدفداإلغداقدلاةحالدمردلوددمدتدجعداةقطدمعدتيدهإاتد لا 

اةقطددقدإزا دتددداوإمتدلولاقددبداةضددعطداةليددكركداةتيددتترد»ادكتددمدأورسددتدوددند«اة دتمتإددفداةحإمتإددفدلاةتلإشددإف
اقتالدمددقطدمعدغدزةدسديدحمةدفداجهإدمردتدممادت دلداج  دمضد»ادل تتتديدذهداةقإدمداتدسدمةقلل:د«دلندتجعدتجمزات

ةتحتإدددفداةتدجإدددف.داةلضددد ديدددإتديلردلقدددددتالدددلداألتدددلردةتحملةدددفدتدددندالددد ردإةدددالدجدددمقصادلتلدددهدحمةدددفداةسجإدددفدا
 «.اآلالداعتإمزداةيإمجداة ماللدجحلدإيرا إلادليلديإجمرإلدادإتكندتعملزهددلنداةلالللدإةالداةتاللإد

اقتالمدإمدلاعتتموإدمدلسجإلإدمدلسإ إدم ادلاألتدلرد«داةتلتداةيرإرك»اةتيدإتردسهدقطمعدغزةدتشسهدحمةفد«داةكمر ف»
رداج عمردغإردقمسلدةطيإطرةدسمةسطمةدفدسديدازدإدمدادلاةتشدمكلدااعتتموإدفدتت دمقمادلاةتالدمج دتتلقدلادتتعهدة ط

لاةحمةفداةتمةإفدتتراع ادلاألتلردتزإددسؤيمدإلتمدسلددآ ر.دلت دكلديذاداةتديلرادعدم دقدرارداةدر إسداألتإركديد
وقمسدم دةتلقدلداةيدططفداة طيدطإجإفد«داأللجدرلا»)دلجمةددترتب(دستقطإصداةددومدةلكمةدفداةعدلثدلتشدعإلداةاع دإند

اةددراسضدقسددللدإتددا اتدلاشددجطندسشددمنداةقدددس.دلقددددكشدد تدلرقددفدحقددم قدأالدددرتهمداةهإ ددفداةدلةإددفدةطدددسمعدوددند
ادأنداةقطدددمعد«لاقددد داةتجتإدددفدااقتالدددمدإفداةتحطإدددفدسددديدقطدددمعدغدددزة»حدددللد«دحشدددد»حقدددلقداةشدددلبداة طيدددطإجيد

ادحإدثدسإجدتد«قداةقددرةدوطدالدتحقإدقدتجتإدفداقتالدمدإفدحقإقإدفإلاعهداةلدإددتدنداةتحددإمتدلاةتشدمكلداةتديدتلإد»
%دتددجهمدإلددمجلندتددندودددمد70%دتددنديددكمنداةقطددمعدإلتتدددلندوطددالداةتيددموداتداةدلةإددفادلأك ددردتددند80»أند

جحدلدد2017لعلددغذا دالحيدألدآتنادسإتمدسطعتدجيدسفداةلدمططإندودنداةلتدلد دالداةرسد داة مةدثدتدندودممد
%دتددنداةتالددمج دللرشددمتد60»لأكدددتدلرقددفداةحقددم قدأند%«.د46.6ومطددلدوددنداةلتددلادسجحددلدد243.800

اةلتددلداضددطرتدةتقطددإصداةلتددلدألداإلغدداقدتجددذدتطسإددقداةحالددمرادسإتددمدتراعدد دتلدددلداايددت تمردإةددالداةجددمتجد
ند«2015%دسدديدوددممد2.1(دإةددالد2006%دتددمدقسددلداةحالددمرد)17.6اةتحطدديداإلعتددمةيدتددند %دتددند78ادلا 
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%دتدجهمدإلتطدلندةحيدمسهمداة دمصادليدذادإشدإرد13.9معردسإجتدمدسقدطداةلمتطإندإقللندضدتندس دفداةتدلظ إندسد
 «.إةالدأندتلظمدس متداةلتلداةحردسيدقطمعدغزةدقددد طلادحإزداة قردلااوتتمددوطالداةتيمودات

«.دتجطقددفدتجكلسددف»اةلضدد دسدديداةقطددمعديددلادسلدداادكددمر يدإذدإكددمددإالددلدحددددااجهإددمرادسددلدلإتكددنداوتسددمرهد
اةلدإددددتددنداةترضددالدتلسددلاد»ادسددئند«تعتدد داةتؤييددمتداة إرإددفدسدديداةقطددمع»سدادر ددإ«أحتدددداةكددرد»لسحيددبد

أتددممدجظددردوددم اتهمدسيددسبدودددمدتددلسرداةلدداجددا ددلداةتيتشدد إمتدسدديدغددزةادألداةيدد ردةط ددمرجاد مالددفدلأند
الدددج م دتددنداألدلإدددفدلاةتيدددتطزتمتداةطسإدددفدتدددندد230حمةدددفدإالدددمسفدسمةيدددرطمنادسدديدظدددلدج دددمددد13.000يجددمكد

اد«ةادلتلطدددلداألعهددزةداةطسإددفدسيدددسبدتجدد ديدددططمتدااحددتالدإد ددملدقطددد داةعإددمردةطالدددإمجفتيددتلدومتداةددلزارد
 «.2017إلتم دسيدوممدد21تلسردرسعدةمدإلتلديلرد»تضإ م :دإند

ةقدددددحدددّذرداةتجيدددقداألتتددديداة دددمصدةلتطإدددفداةيدددامدسددديداةشدددرقداألليدددطد)جإكدددلاكدتإادإجدددلل(دتدددندت دددمطرد
تتددديلرةدسدديدقطددمعدغددزةادتجتقدددا دتلجددتدإيددرا إلدسدديدتيددمةفداةحالددمرادايددتترارداأللضددمعداإلجيددمجإفدلاألتجإددفداة

ليلدتمدتجملةهدأإضم دسلضداةكتمبدلاةيإميإإندلقمدةداألتنداإليرا إطإإن.دسسلضديؤا داأل إرإندتحدركدسدداس د
إجيمجيادلسلضهمداوتسرهدإؤ رديطسم دوطالديتلفدلأتندإيرا إلادلاةسلضداة مةثداوتسرهدطرإقم دةتشدإدداةضدعلطد

األتدراضداةتلدإدفدةدندتقدلد»لسيداةيإمقدذاتدهادإقدللداةكمتدبداإليدرا إطيد)ودمتلسدير إدل(:د«.دحتمس»وطالد
وجددحمعزدإإرزد)سإتدحمجلن(ادلةإسديجمكدأكدتكجلةلعإمدإتكجهمداكتشمسهمدلتددتإريمدقسدلدا تدراقداةعدداردسديد

لديدتللدد)حتدمس(دإةدالدايدت دامدكرمدأسلديمةمادإذدييدتالإبدأإضم داةتلاطجإنداإليرا إطإإن.دلاةيؤالديجدم:ديد
اةياحدضددإيرا إلدسديدحمةدفدكهدذهكدةكدندقسدلدذةدكديدتلاعهدإيدرا إلدتحددإمتدأك دردإةحمحدم:دكإدلديدإتمدتجد د
اجتشمرداألتراضدسيداةجقبكدلتمذاديإحدثدحدإندتجهدمرداةتيتشد إمتدسديدغدزةكدألدوجددتمدتالدسعدشدسكفداةتإدمهد

هددلردلايدد دتددنداة طيددطإجإإندوطددالدسلاسددمتدإيددرا إلدسدديدغإددردقددمدرةدوطددالداةلتددلكدلتددمذاديددإ لطلندإذادلقددلدعت
 «.اةعداردلتليطلادةتقلمدإيرا إلدسئجقمذيمدتندأزتفدإجيمجإفدسحعمدةمدجعرسهدحتالداآلنك

إندحعفدإيرا إلدضدد)حتمس(ادت لداايدت تمرداةتتلاالدلدسديدإقمتدفد»تندعهتهادقملداةتحطلد)يمر إلدردا(:د
ادادإتكجهمدإةعم داةجقمشدحللد طرداةكمر دفداإلجيدمجإفداةتقترسدفدسديداةلم قدضدداألج مقدلاكتشملدأج مقدأ رر

 «.اةقطمع.دإندرددجتجإميلدلةإسرتمندةندإقسطهداةتعتت داةدلةي
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ةالدذةكادحّذرداةر إسداإليرا إطيد)رؤلسإندرإ طإن(دتنداحتتملدحدلثدأزتفدإجيمجإفدسديداةقطدمعدقرإسدم ادةكجدهد لا 
مدسمةتيؤلةإفدوندتج دأكدتحيندسيدألضمعداةقطمع.دلقدملدرإ طدإن:دادتتهتم دإإمي«حتمس»يمعمدسج سداةلقتد

اقترستداةيموفداةتيديتجهمردسإهمداةسجإفداةتحتإفدسيدغزةدةتتركدلرا يمداةك إردتنداةتدلاطجإندسديدتحجدفاددلند»
 «.تراسقدةطالرلداةالحيادت دتلرضهمدةتطلثداةتإمهداةعلسإفدلاأللس ف

تكتتطدفداألركدمنادإتضدعدأندسجإدفدقطدمعدغدزةد«دعرإتدفدحدرب»يدلدومتم دتندحالمردإيدرا إطيدشدمتلادد11سلدد
اةدإتلغراسإدددفدلااقتالدددمدإفدلاةيإميدددإفدلااعتتموإدددفديدددتكلندست مسدددفدسركدددمندعدددميزدةط دددلران.دلتددد دتعدددذردأيطجدددمد

إ لطدلنادد–حقدم د–سمةقطمعدسيدأرضهمدسقلةدااجتتم دلقلةداةععراسإمادتندحقهمداةتقملتفدسكلداةيسلداةتتمحفدليمد
اة دللدكدلداة دللدأندإكدلندتشددإدداةحالدمردضدتندت طدطدأليد دةددس دأيطجدمدسمةقطدمعدةطتلطدقدسدمكدغإردأند

 اةتيدإرلجدةهمدتراتب.«دال لفداةقرن» طفدتطرحداحقمدسيديإمقد
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 في غزة ٌغّير املىكف إلاشسائيلي« حماس»فشل 

 2012\1\30  معهد واشنطن  ديفيد ماكوفسكي و ليا وينر
ا دسدددديدزإددددمرةدإةددددالداةشددددرقداألليددددطدسلع ددددمد اةهددددمدسلدددددددتددددندتيددددؤلةيداألتددددندذيددددبدكمتسددددمديددددذاداةتقددددملدتددددؤ رد

اإليرا إطإإندلحتالديإميإإإندتنداةإتإنداةذإنداجضدّتلادإةدالدتجظتدمتددلةإدفدتلتدلدلسقدم دةتسددأدغإدردتتلقد ادأاد
ليددل:دايددتحمةفدتعميددلداةلضدد داإلجيددمجيدسدديدقطددمعدغددزةدسلدددداةإددلمادحتددالدإذادايددتترداةعتددلددسدديداةتالددمةحفد

ليدديدد-لتددنداةتقددرردأندتلقددددإحدددردتطددكداةتجظتددمتد«.دحتددمس»إميددإفدسددإندتاةيددططفداة طيددطإجإفتدلحركددفداةي
(داةتؤة ددفدتددندتعتلوددفدلايددلفدتددنداةدددللداةتدديدوتطددتدوطددالداةقضددمإمدAHLCتةعجددفدااتالددملداةتت الالددفتد)

سرلكيدددلددعطيدددف دتهتدددفدسددديد-اةتتلطقدددفدسمةتدددمجحإندتجدددذدإجشدددم دتاةيدددططفداة طيدددطإجإفتدسددديدتجتالدددلداةتيدددلإجمتد
دةدددددتااتحدددمدداأللرلسددديتدسشدددمند سهددددلدتدودددمدحدددلداةددددلةتإندودددندطرإدددقداةت دددملضتادلسقدددم دةتدددمدعدددم دسددديدتالدددرإع 
ااعتتدددمع.دةكدددنداةيدددؤالداةتطدددرلحديدددلدتدددمدإذادكدددمنداةتشدددمركلنديدددإت ّطلنداةتيدددم لداةدسطلتميدددإفدلاةيإميدددإفد

 غزة.دةإرّكزلادوطالداةتداسإردااقتالمدإفداةتطتليفداةك إطفدستحيإنداةلض دسي

 اةتشمكلداةطلإطفداألتددتزداددأيتإف

تطددملداألزتددفدسدديدغددزةدكمسددفدجددلاحيداةحإددمة:دسمةيددكمندادإجلتددلندسمةكهرسددم دألك ددردتددنديددّتدإةددالديددس ديددمومتد
إلتإم ادلتشكطفدسإضمندتعمركداةالرلداةالحيدت مقتتدإةالددرعفددسلتدلزارةداةالحفداإليدرا إطإفدسديدشدهرد

َ يدويددقاندلزإكددإمداةتعددملرإندةلدددةدأإددممادجميإددكدوددندأندجيددسفدكسددرردتتلز/إلةإددلداةتمضدديدإةددالدإغدداقدشددمط
سدديداةتم ددف.دد50سدديداةتم ددفدغإددردالددمةحفدةطشددربادلجيددسفداةسطمةددفدسدديداةقطددمعدتجددميزدد95تددندتإددمهدغددزةدقدددريمد

لسدددديداأليددددسلعداةتمضدددديادأضددددربداةتّعددددمرداةتحطإددددلندسيددددسبداةتددددديلردااقتالددددمدك.دل ددددالداةلددددممداةتمضددددياد
تداةتعمرإدفداةتتعهدفدإةدالدغدزةدوسدردتلسدردتكإدرإمدشدمةلمتد)كدرمدأسدلديدمةم(دتدندأك دردتدنداج  ضدودددداةشدمحجم

؛دلإجيدددبداةتيدددؤلةلنداألتجإدددلنداإليدددرا إطإلنديدددذادااج  دددمضدإةدددالدسقدددداند350أةدددلدشدددمحجفدإلتإدددم دإةدددالدجحدددلد
 اةيكمندقدرتهمداةشرا إف.

دأةقددمهداةتجيددقداة ددمصدةلتطإددفداةيددامدسدديداةشددرقداألليددطدجإكددلا كدتادإجددللدأتددممدتعطددسداألتددندلسدديدسإددمن 
اةدلةيداأليسلعداةتمضيادحّذردتندأندتاألتمداةتتحدةادتد داةتتلإدلداةتتدلسردحمةإدم ادةدندتيدتطإ دتدلسإرداةلقدلدد
ةطتيتش إمتدلاةسجإفداةتحتإفداأليميدإفدفسديدغدزةادتدمدسلدددشدهردشدسمط/سسراإرت.دلوطدالدحدددقدللداةجدمطقداةريدتيد
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ةطسمعدسيدلقتديمسقدتنديذاداةشهرادتاةلض دااقتالمدكد...دوطالدلشدكدسميمدلزارةداةتعمرةدسيدغزةدتميردا
 ااجهإمر.ت

لُإعِتددددد دالدددددمجللداةيإميدددددمتدلاةتيدددددؤلةلنداةليدددددكرإلنددتدددددندت تطدددددلدااجتتدددددم اتداةيإميدددددإفادوطدددددالدضدددددرلرةد
اةتالددرل.دلتدددمدسددديديدددذاداإلطدددمردتجمقشدددفدوددددةدحطدددللدإتت دددلدإحددددايمدسددديدلالدددلدشدددسكفدتتشدددرلعدتلمةعدددفدتإدددمهد

اةطددمرئدسدديدشددتملدغددزةتادليددلدتشددرلعدتتددللدتددندقسددلداةلاإددمتداةتتحدددةداكتتددلدتددؤ را دسلدددداةالددرلداةالددحيد
يددجلاتدتددنداةلتددلادةكجددهدادإددزالد ددمرجداة دتددفدسيددسبداستقددمرهدإةددالداةطمقددفداةكهرسم إددف.دلتلتددلدلحدددةدتتجيددإقد

تحطإددفدأوتددملداةحكلتددفدسدديداةتجددمطقتدوطددالدودددةدتشددمرإ دةطسجإددفداةتحتإددفدسدديدقطددمعدغددزةادت ددلدتحطددفدضدد تفدة
تطإدددلندتتدددردتكلدددبدتدددنداةتإدددمهدل دددطدعدإدددددذلدتدددلتردودددمةيدتدددندشدددمجهدأندإضدددمولدكتإدددفدد55اةتإدددمهديدددتلسرد

اةكهرسم د)وطتم دأندإجعمزهدتم ردةيجلاتدةكجهدجدملدتدؤ را داةضدل داأل ضدردتدنداةحكلتدفداإليدرا إطإف(.دكتدمدأند
جديدألركدأرإ إدلادكدررلاداةحددإثدسلضداةتيؤلةإنداإليرا إطإإنادستندسإهمدوضلدتحزبداةسإدتداةإهدلدكتداةإتإ

وددندإتكمجإددفدسددتعدترسددمدسدديدغددزة.دلتشددإرديددذهداةتالددرإحمتدإةددالدحدددلثدتحددّللدكسإددردسدديدلعهددفداةجظددرداةيددم دةد
ليدلدأجدهدإذادت ددمقمدد-د2007اةحكدمدسدديدغدزةدودممد«دحتدمس»تقمرجدفدستدمدكدمندوطإدهداةحدملدوجدددتمدتلةدتدحركدفد

 إتيجالدةطيكمنداةتحطإإندطردداةتجظإمدسمج يهم.اةلض ديجمكادةندتتد لدإيرا إلدفسيداألحداثادةكيد

 تلترلدسمةذجب«دحتمس»

اةإدلمدسلعزيدمدودندإدارةداةشدؤلنداةتدجإدفد«دحتدمس» تفدتطلردعدإدددآ دردسديديدذاداإلطدمردإتت دلدسديداوتدرالد
سيدغزة.دسقددأسمدتدسلضداةتقدمرإردأنداةقإدمدكدسديداةحركدفدإحإدالداةيدجلاردأقدّردسدذةكدةتيدؤلةإندآ درإند دالد

كددمجلنداأللل/دإيددتسر.دلسدديديددذاداةالددددادذكددرداةتلقدد داإل سددمركدتاةتلجإتددلرتدتددمدإطددي:دد20عدُوقددددسدديداعتتددم
تاةإلمادلسلددترلردأك ردتندوقددوطالدااجقدابادإلتدرلداةيدجلاردسكدلدالددقدقدم ا :دةقدددأ طمجدم.دجحدندج تقدرد

قلجميمدسيدحمةفدتنداةلدلزدإةالداةقدرةدلاةليم لداةازتفدةحكمدتمدإقربدتندتطإلَجيدش ص.دلسيسبدغرلرجمدألد
لاةعددلعدلاةإددمس.تدلإؤكددددداةلدإددددتددنداةتيدددؤلةإنداإليددرا إطإإندلاة طيددطإجإإندأنداةيدددجلاردإلتقددددسلددا دأندحركدددفد

قددسشطت.دأتمدونديسبدإقرارداةيجلاردسذةكادسقددأشمردتيدؤللدأتجديدإيدرا إطيدرسإد داةتيدتلردإةدالد«دحتمس»
 دالدتلظدمداة تدرةداةتديدتدديلردسإهدمدحدملداةقطدمعادإجتدمد«دمسحت»إنداةيجلاردترأسداةعجمحداةليكركدةحركفد

ةددددمدإتددددرأسدلكددددماتداةشددددؤلنداةتدجإددددفداةتمسلددددفدةهددددم.دليددددلداةإددددلمداةقم دددددداةتلحددددددةكددددلدتددددنداةعجددددمحإنداةليددددكركد
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لاةيإمييادلةذةكدتسادتمج دةدإهدتندااوترالدسمنداةيإميإإنداةذإنديسقلهدقددسشطلادفسيدتهتتهما.دلت دلديدذاد
 ٌإضللدتكمجته.تداإلقراردا

لإقإجم دأنداةيجلاردةإسدش الإفدتلتدةفادسقددداجططقدتدتيدإرتهدتدنددا دلدتكتم دبدودزداةددإنداةقيدممتداةتمسلدفدةددد
ادلأتضالدا جإندلوشرإندومتم دسيداةيدعلنداإليدرا إطإفادلةدمدُإ درجدوجدهدإادتدندأعدلداةلسدم دسشدرلطد«حتمس»

دلاقلددديدكطتدددمدةدددزمداألتدددر.دلس دددالدقم دددددلتددد دذةدددكادسهدددلدإظهدددردكشددد «.دحتدددمس»ات دددمقدإيدددرا إطيدتددد د ص 
دستلمجددمةداةجددمسدألجددهدكددمندتقإتددم دسدديدعجددمحدسجدددقدقطددركاد«دحتددمس» اةيددمسقد مةددددتشددللداةددذكدسدددادغإددردتسددمل 

إلددإشداةيددجلاردسدديدغددزةدلإلاعددهدتشددمكطهمدتسمشددرة.دكتددمدأجددهددوددمداةشددسمبداة طيددطإجيدإةددالددوددمداةتالددمةحفدتدد د
لقدد داةريددتيدةطحركددف.دلتددنداةتددرععدأنددوتددهدتددرتسطدس يددمرةداةحركددفدتاةيددططفداة طيددطإجإفتدلسددقدتددمدذكددرهداةت

 اةكسإرةد)لرستمداةتؤقتف(دةتمإإددداوتإهمدأت ملدقطردلتركإمدكلجهمدغمرقإندسيدأزتمتهمداة مالف.

أيددلأدودددلدةج يددهم.دسمةلدإددددتددنديددكمندغددزةدإددرلندأنداةحركددفدادتسددمةيد«دحتددمس»لسدديداةلقددتدج يددهادادتددزالد
فدألجهمدت الصدتلارديمدةسجم داألج مقدتحتدأراضيدإيرا إلدلتالرد)لسقم دةسلضداةتقدمرإردةحمةتهمدااقتالمدإ

دّتددرتداةقددلاتداإليددرا إطإفد ا ددفدأج ددمقد ددالديددذاداةشددهردلحددده(دسدددا دتددندسجددم داةتجددمزل.دأضددلدإةددالدذةددكدأند
بدأك دردسدمك ردس الدمداةيدجلارداةتددولدالدمةعداةلدمرلركدإتقدرّدد-ااجقيمتمتداةدا طإفدتطرحدييدأإضم دتشدكطفد

 «.حتمس»سيدةسجمندوطالدأتلدزإمدةداةدومداإلإراجيدةحجشطفداةليكرإفدةحركفد«دحزبداهلل»تندقإمدةد

 تمذادحّلدسمةتالمةحفك

حتددالداآللجددفداأل إددرةادكددمنداةلدإددددتددنداةتددراقسإندإلّطقددلندآتددمةهمدوطددالدايددتامدتاةيددططفداة طيددطإجإفتداةحكددمدتددند
ليددديدطدددرٌلدتقدددّدرهدإيدددرا إلدسموتسدددمرهدشدددرإكم د مستدددم دد-هدددمدتالدددردتدددند دددالدوتطإدددفدتتليدددطدسإ«دحتدددمس»حركدددفد

تجددذدأنداجتقتددتداةقددميرةد«دحتددمس»تحترتددهدتاةيددططفداة طيددطإجإفتادكددلندتالددرددلةددفدذاتدغمةسإددفديددجإفدتهمسهددمد
سدديديددإجم .دلقدددديددسقدأندات  ددذتدسلددضد«داةدلةددفداإليدداتإف»تددنداةحركددفدسيددسبدتلملجهددمدتدد دإريددمسإيدتجظددإمد

دإفدسديديدذاداةشدمند)وطدالديدسإلداةت دملادإودمدةدسدرضديدإطرةدتاةيدططفداة طيدطإجإفتدوطدالدسلدضداةتداسإرداةتتهإ
 تلمسردغزة(ادإّادأّنداةت ملضمتدسشمندجقلدكمتلدةطيططفدادتزالدومةقف دسيسبدتيمةتإندشم كتإندر إيإتإن.
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«دحتدمس»ةدذكدلّظ تدهداةتيمةفداأللةالدييدأجهدُططبدتندتاةيططفداة طيطإجإفتدتيدإددتكمةإلداةلددداإلضدمسيدا
أةددلدتددندوجمالددرداةشددرطفداةتدجإددفادد12أةددلدشدد صدسمإلضددمسفدإةددالدد26تددندإدارإددإندتدددجإإندإسطدد دودددديمد

سهددمدإرإدددلندد-سإددددأندتيددؤلةيدتاةيددططفداة طيددطإجإفتدإرسضددلندذةددكدسسيددمطفد«.دحتددمس»جميإددكدوددندتإطإشددإمد
سدديدقددلاتد«دحتددمس»شددرطفدتلظإددلدأتسددموهمدسدديداإلداراتداةتدجإددفدلإلترضددلندوطددالددتددجدأكدوجمالددردتددند

 تاةيططفداة طيطإجإفت.

إسددددلدغإدددردقمسدددلدةطت دددملضدتدددندعتإددد داةعلاجدددب.دلتالدددّرد«دحتدددمس»أتدددمداةتيدددمةفداة مجإدددفدسهددديدأندجدددزعديددداحد
تاةيططفداة طيطإجإفتدوطالديذاداةتلضلعدترددة دشلمردتيططفدلاحدةادقمجلندلاحداديداحدلاحددت.دلسمةت دلادةدند

«دحتدمس»ترتإدبدإ  دقدسديدتلمةعدفديدذهداةتيدمةف.دلسديداةتقمسدلادادتسددكددإتيمتعداةعإشداإليدرا إطيدتد دأك
دتدمس د«دحتدمس»أكدرغسفدسيدت كإكدتكتم بداةقيممت.دلقدداقترحداةسلضدحدا دسددإا دإتت دلدسديد ضدلعد ةتعطدس 

ةددتاةيططفداة طيدطإجإفتدإتدلةالدتددر إصدأكدايدت دامدةطقدلةادإادأنداةدسلضداآل ددردإدرسضداة كدرةدتشدككم دسدديدأند
 نداةحركفدتحطد قفدةطحددتندإتكمجإفدلالللداةتتطرسإندإةالداأليطحفدلايت داتهم.تكلد

لتهتددمدكددمنداألتددرادسددئندر ددإسداةيددططفداة طيددطإجإفدتحتددلددوسددمسدقددددأ سددردإيددرا إلدأنداةلددلدةدإةددالدغددزةدسدديد
مدتدمسالدتمسالداةقإممدسمكدتجمزلدسإتمدإ صدقلتهمداةليدكرإفادسإجتد«دحتمس»اةلقتداةرايندييدست مسفدسخادإذدإند

تاةيططفداة طيطإجإفتدتحّتلدتيدؤلةإفدتطإدلجيدسطيدطإجيدآ دردسديدظدلداةظدرللداةرايجدفادحإدثدااقتالدمددوطدالد
يدرا إلديدللدُتحّتدلدسمةتمكإدددرامداهللداةتيدؤلةإفدودندأكدالدمرلخدُإططدقدتدندقسدلدأكدسالدإلد لشكدااجهإمرادلا 

 سيدغزة.

تجذدألا لدكمجلنداأللل/دإيدتسر.دلسديدحدإندأنددأتمدتالردسقددسدأتدسماجيحمبدتدرإعإم دتندوتطإفداةتالمةحف
ايتقراردغزةدتمدزالدإشكلدألةلإف دقاللردسمةجيسفدةطقميرةدجظدرا دةرغستهدمدسديدقطد دالدطفداةلالدلدسديديدإجم دسدإند

ادإسدددلدأنداةتيددؤلةإنداةتالددرإإندإدددركلندأنداةلتطإددفدومةقددف.دلسدديديددذاد«لتجظددإمدتاةدلةددفداإليدداتإف«دحتددمس»
ت سمراتد مةددددسددلزكدسشددكلدت ددمعشديددذاداةشددهردسلددددأندقددمددعهددلدداةليددمطفادلتددنداةالددددادايددتقملدلزإددرداايدد

دغإرداةلاضعدتمدإذادكمجتديذهداة طلةدتتلطقفدسمة شلداةكسإرداةذكدسم تدسهديذهداةعهلد.
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 حمسزدةتدّ لدوسمس

ا دسمايتتدممدوطالداألطرالداةتديدتلتقدددأنداةيدإطرةداةتدجإدفدةددتاةيططفداة طيدطإجإفتدوطدالدغدزةدادتدزالديددسم دعددإرد
أندتقدددمدةطددر إسدوسددمسدحّعتددإن.داأللةددالديدديدأنداةلضدد دااقتالددمدكدسدديدغددزةدةددإسدسدديدحمةددفدتإددؤلسدتجهددم.د
سددمةتعتت داةدددلةيدلتاةيددططفداة طيددطإجإفتدقددمدراندسمةتجيددإقداةتجميددبدوطددالدتددمتإنداةكهرسددم دسدديدغددزةدوطددالدتدددارد

 دتالددرإعدةطلتددلدةلشددرةدآالدشدد صداةيددموف.دلإشددإردتيددؤلةلداألتددنداإليددرا إطإلندإةددالدأجددهدسليددلهمدإوطددم
وطددالداألقددلدتددنداةقطددمعد)سلددددأندأةعإددتدتددرا إصداةلتددلدتجددذداجددداعدااجت مضددفداة مجإددف(.دلقددددتكددلندإيددرا إلد

 تيتلدةدةزإمدةدحعمدالمدراتدغزةداةتيتلحدسد لةهمدإةالداةساد.

ا دوددنديدداحهمادإلتسددردةددندتت طددالدأسددد«دحتددمس»أتددمداةحعددفداة مجإددفدسهدديدأجددهدسددمةرغمدتددنداوتقددمدداةك إددرإندأند
ستدددمدسددديدذةدددكديدددإطرتهمدوطدددالدد-سلدددضداةدسطلتميدددإإنداةعدددرسإإندأنداةددددللداةلرسإدددفدإتكدددندأندتيدددت دمدج لذيدددمد

سديديدذهداةقضدإف.دكتدمدإتكدندتشدعإ دتالدردوطدالد«دحتمس»ةطضعطدوطالدد-اةحيمسمتداةتالرسإفدسيداة طإجد
تدندحرإدفداةحركدفدةطيدكمندلتحلإدلددإومدةدستعدتلسردرسعدعجلبدغزةدلسرضديإطرتهمدوطإهادتتمدإيتعدستزإد

 اةتجطقفدتندسيحفدترزحدتحتداةضعلطدإةالدت ملدوّتمدإجتعهداةتلملندسإندت تطلداألطرال.

لحتالداآلنادتندغإرداةتؤكددتمدإذادكمجتدتاةيدططفداة طيدطإجإفتديتيدتلإدديدإطرتهمدوطدالدغدزة.دلةكدنداأللةلإدفد
لداةت الالدددفتادليددديددودددمدوتطإدددفدإوتدددمرداةسجإدددفدتسددددلدعطإدددف دةطتعتلودددمتداةدلةإدددفدوطدددالدغدددراردتةعجدددفدااتالدددم

اةتحتإدددفدسددديداةقطدددمع.دلسددديداةجهمإدددفادقدددددتكدددلنديدددذهداة طدددلاتدااقتالدددمدإفداةيدددسإلداةلحإدددددإةدددالد طدددقدظدددرللد
 يإميإفدتؤاتإف.

دإ إدددددتمكلسيدددكيديدددلدزتإدددلدتزإعطدددرتداةتتإدددزدلتددددإردتشدددرلعدوتطإدددفداةيدددامدسددديداةشدددرقداألليدددطدسددديدتلهددددد
 ةدسمح فدسيداةتلهد.لاشجطن.دةإمدلإجردييدتيمود
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 السئيصان جسامب وعباس وعالكاث اللىة

 2012\2\2  أمين لالعالم  بقمم: د.ناجي صادق شراب
اةلاقددمتدسددإنداةرؤيددم دتهتددفدسدديدجيددجدواقددمتديإميددإفدقلإددفادلتتقمسطددفدحددللدتالددمةعدتشددتركف.دلادإسدددلدأند

وسددمسادلتددندقسطددهداةددر إسداةراحددلديددذهداةلاقددمتداةش الددإفدقددددحكتددتداةرؤيددم دسدديدأترإكددمدسددمةر إسدتحتددلدد
قتالمدإفدلغمةسم دش الإف.  إميردورسمت.دسمةلاقفدتحكتهمدولاتلدك إرةديإميإفدلا 

رستددمدكمجددتداةلاقددمتدسدديدأحيددندحماتهددمدسددإنداةددر إسدورسددمتدلاةددر إسدسإددلدكطإجتددلنداةددذكدزاردغددزةادلأستددتعدد
يدددإفدإتكدددندأندتيدددميمدسددديدتلقدددلدتطمريدددمادلكدددمندإتكدددنداةسجدددم دوطإهدددمدسددديداةلالدددللدةت ميتدددمتدلتلاقدددلديإم

 أترإكيدأقلدإجحإمزادإليرا إل.

يدذهداةلاقددفدةددمدتلددددقم تددفدسددإنداةددر إسدتحتددلددوسدمسدلاةددر إسداألترإكدديددلجمةددددتراتددبادلقسطددهداةددر إسدسددمراكد
ألسمتددم.دلاةهدددلدتددنديددذهداةلاقددفدةددإسداةتقمرجددفدسددإندجتددلذعإندغإددردتتكددمس إنادلغإددردتتقددمسطإنادسمةتقمرجددفديجددمد

ظمةتف.دسمةر إسداألترإكيدإيتتددقلتهدتندقلةداةلاإمتداةتتحددةداألقدلردسديداةلدمةمادلكدلدرؤيدم دأترإكدمدتكلند
ل اللالم داةر إسدتراتبدإجظرلندةطلمةمدجظرةدسلقإفدإيدتلا إفادستدمدسمةجدمدسدمةتلقلدتدنداةر ميدفداة طيدطإجإفداد

سفدةهددمدر ددإسدأقددربدإةددالدر ددإسدسهددمدادإجظددرلندةطددر إسدوسددمسدوطددالدأجددهدكددمكدر ددإسدسدديداةلددمةمادليددلدسمةجيدد
 تؤييفدألدشركفادليذهداةجظرةداإليتلا إفدسدتدتظميريم دسشكلدكسإردللاضعدت داةر إسدتراتب.

لوطالداةرغمدتنداةطقم اتدلاإلتالماتداةتيدتتتدسإنداةر إسدوسمسدلاةر إسدلتراتبدسيدأقلدتدنديدجفدكمجدتد
لاقمتداةش الإفدسإجهتمدسمترة.دلالدحإعدانداةدر إسدكمسإفدةسجم دواقفدأك ردتلضلوإفادلت هتمادةكندسقإتداة

األترإكيدسيدتلمدةفداةقلةديلداةقلكادةكنداةر إسدوسمسدأإضمديدلداألقدلردسديدتلمدةدفداةقدلةداةشدمتطفادلأقالددد
اةللاتلدلاةتحدداتداةتديدتحكدمديدذهداةلاقدفدادلتدندتجظدلرداةتالدمةعداألترإكإدفداةلطإدمدسديداةتجطقدف.دسدمةر إسد

سدةيططفدتحتدااحتالدوتطإدم ادلةدإسدر دإسددلةدفدةهدمدقرارايدمداةيدإمدكداةكمتدلادةكجدهدوسمسدالحإعداجهدر إ
سدديداةلقددتدذاتددهديددلداةددر إسداألقددلردألقددلردقضددإفدومدةددفدلشددروإفدسدديداةلددمةم.دسقددلةداةددر إسدوسددمسدتددندقددلةد

زعدحضدلرا داةقضإفادلشروإتهمداةدلةإفادلقلةداةحقلقداة طيطإجإفادلتندقلةداةشلبداة طيطإجيدادلإك ديداجدهدأجتد
قطإتإم دحتالداآلندةمدإحققهداةر إسدتراتبادلةإسدتندقلةداةتجالبدكمةر إسداألترإكي.  دلةإم دلا 
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ليجددمدتلمدةددفداةتقمرجددفادقددلةداةتجالددبدقددددتسدددلدسدديداةدددا لادأكدقلتددهدسدديداةقددراراتداةتدديدإم ددذيمدسدديداةقضددمإمد
ادقلتدددهدسددديداة دددمرجدلسددديدشدددسكفداةدا طإدددفادلةإيدددتدسمةضدددرلرةدسددديداةقضدددمإمداة مرعإدددفادوكدددسداةحدددملدسطيدددطإجإم د

 اةلاقمتداة مرعإفادلسيداةتلاقلداةدلةإفداةداوتفدةطقرارداة طيطإجي.

ليددذهداةلاقددفدتحكتهددمدولاتددلدك إددرةدتجهددمدقددلةداةطددلسيداةالددهإلجيدسدديداةلاإددمتداةتتحدددةادلتددم إرهدوطددالدقددراراتد
قضدددإفددا طإدددفدسددديداةيإميدددفدداةدددر إسداألترإكددديدسددديدكدددلدتدددمدإتلطدددقدسمةقضدددإفداة طيدددطإجإفادلسددديدكدددلندإيدددرا إل

األترإكإددددفادلسدددديدجتددددطداةلاقددددمتداةش الددددإفداةتدددديدتحكددددمداةددددر إسدتراتددددبدسجتمجإددددميلادر ددددإسدلزرا دإيددددرا إلاد
لاةلاقددمتدسإجهتددمدكتددمدإؤكددداندوطإهددمدواقددمتدحتإتإددفدسلددددواقددمتداةع ددم دلاةتددلتردتدد داةددر إسدألسمتددمدلتددند

تفداةقإمدلاألإدلةلعإفدلاةتلتقداتداةتيدإدؤتندسهدمداةدر إسداةللاتلداأل ررداةتهتفدسيدتحدإدديذهداةلاقفدتجظلد
لجم سهدسإجسدكتمدرأإجمادلاةتقاللدديجمددلرداةتيإحإفداألالدلةإفداةتديدإزإدددتلتجقليدمدودنديدتإندتطإلجدمادلاةدذإند
إرسطددلندسددإندوددلدةداةتيددإعدلقإددممدإيددرا إلداةكسددررادليددذهداةتلتقددداتديدديداةتدديدتحكددمدلت يددردةجددمدقددرارداةددر إسد

يدسددددمإلوترالدسمةقدددددسدومالددددتفدإليددددرا إلادلسزإددددمرةدإيددددرا إلدلسزإددددمرةداةحددددم ط.دليجددددمكدولاتددددلدتتلطددددقداألترإكدددد
 سش الإفداةر إسدج يه.

لسيدحمةفداةر إسدتراتبدجحندأتممدجتلذجدسرإددتنداةش الإفداةر ميإفادسدرعفداةجرعيإفدترت لدفدةدإدهادلوددمد
يدددتلا إفدلاضدددحفدلغإدددردقسلةدددهداةجقددددادسهدددلدإلتقددددداجدددهددا تدددمدوطدددالدالدددلابادةدإدددهدجزودددفدشددد لسلإفدوجالدددرإفدلا 

 تيسلقف.

لةذكدسئندجقدداةر إسدوسمسدةهدسيد طمسمتهدلتالرإحمتهدلتقلةتهداةتيديدتد لدتدمرإخداةلاقدمتداةيإميدإفادألد
اديدددذهداةلسددمرةداةتددديدإوتسريددمدإيمجدددفدلتيميددم دسكراتتدددهدلكراتددفداألتدددرإكإإناد«إ دددربدسإتدده»قددلدتليدددلوفدعإددجسد

قم اتددهدسدديدتجتدددردداسددلسداأل إر.سددئنديددذاداةتلالددإلدةددمدإعددرؤدأكدر ددإسدوطددالدةدرعددفدتالددرإحهدسددذةكدسدديدة
 قلةهادلتندقسطهداةر إسدورسمتداةذكدقملداد.دلكمنداة تندحإمته.

ليلدإتكررديذاداةجتلذجدسيداةلاقفدت داةر إسدوسمسكدسيداةيإميفدكلداة إمراتدت تلحفادلتطلدبداةتالدمةعد
رقداألليطددلرادتهتمدسيدتحدإدداةلاقفادليذاداةلمتدلدومتدلدإتدد لدتد داإليتراتإعإفداألترإكإفداةلطإمدسيداةش

اةللاتلداةيمسقفادلقددإلتلدسيداةالمةعداة طيطإجي.دلأحدددتالدمدردقدلةداةدر إسدوسدمسدانداةدر إسدسإددهدت تدمحد
ريمداة رإطفداةيإميإفدةطتجطقفدكطهدمادلاةلاإدمتداةتتحددةدتددركدذةدك.دلقدلةداةدر إسدوسدمسدسديدضدل هدكدر إسد
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طفدتحددتدااحددتالادةكددندقلتددهداةتدديدإتتتدد دسهددمديدديدستددمدإت طددهدتددندتشددرلعديإميدديدإالددلبداندإكددلندةددهدةيددط
سدددإلادسددمةر إسدوسددمسدسإدددهدت تدددمحداةيددامدلت تددمحداةحددربدسالدددتلدهدلتتيددكهدسمةتشددرلعداةددلطجيداة طيدددطإجيد

 اةذكدإقلمدوطالداةدلةفداة طيطإجإفداةتيتقطفدلومالتتهمداةقدسداةشرقإف.

سدددئند طدددلرةداةتلاعهدددفدسدددإنداةر إيدددإندحدددللدتشدددرلعداةدلةدددفداة طيدددطإجإفداةتيدددتقطفديدددإحتيدلسددديديدددذاداةيدددإمقد
شدددكمةإفداةلاقدددفدسدددإنداةر إيدددإند اةتشدددرلعداةلرسددديدلإحدددللددلندتشدددرلعداةت كإدددكداةيإميددديدةطتجطقدددفدسرتتهدددم..دلا 

يإميدمتداةت للدتندجرعيإفداةر إسدتراتبدلودمدقسلةهداةتحدكداةدذكدإسدإدهداةدر إسداة طيدطإجيادليجدمدإكتدند
اةتهدإددددلاةضددعطداةتددمةيدلاةيإميدديادلالددلادةطتهدإددددسددمةت طصدتددنداةددر إسدوسددمسادليدديديإميددفدتتددمرسدضدددد
اةرؤيم داةتمرإ إإنداةذإندإق لندسيدلعهداةتشدرلعداألترإكديداةدذكدإيدلالدإةإدهداةدر إسداألترإكدي.دلأ شدالداند

المةحهمادلاةلتلدوطالدتديلريم.دليذادتدمدت تزلداةلاقفدسيداةلاقفداة جم إفادلتض إمدإيرا إلدةهمدستمدإ دمدت
 إجسعيدتعجسه.

لأ إرادسئندضللداةر إسدتراتبدسيدقلتهادلقلةداةر إسدوسمسدسيدضل هادليذهدييدتلمدةفداةلاقدفدسإجهتدماد
 لسيداةجهمإفديإجتالرداةضللداةتدولمدسمةحقدلاةشروإفداةدلةإف.

دلقددإذيبداةر إسدتراتبدلإسقالداةر إسدوسمس.

د  
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كيت ..أبى زدًنت: هخمصك بـ"املفاوضاث الجادة" للىصىل إلى إكامت الدولت  حاث أمٍس  على جصٍس
ً
زدا

 الفلصطينيت وعاصمتها اللدس

 2012\2\2أمد/ رام اهلل: 
ردا دوطددالدتالددرإحمتدتجيددلسفدإةددالدتيددؤللدأتإركدديدرسإدد داةتيددتلرادإددزومدسإهددمدرسددضداةددر إسدتحتددلددوسددمسد

إةالدطملةفداةت ملضمتادأكددجسإلدأسلدردإجدفاداةجدمطقداةريدتيدسميدمداةر ميدفادأنديدذهداةتدزاومدادتلددلداةللدةد
 كلجهمدتحرإضم دت ضلحم دلأقلاا دغإردتيؤلةف.

للسقددمدةطلكمةددفداةريددتإفدتلسددمتدقددملدأسددلدردإجددف:دتجؤكددددوطددالدأججددمدةددمدجددرسضدأكدوددرضدةت ملضددمتدتهدددلدإةددالد
 ةت ملضمتدتندحإثداةتسدأت.تطسإقدحلداةدلةتإنادلةمدجرسضدا

لأضمل:تدجحندجتتيكدست ملضمتدعمدةدطرإقم دةطلالللدإةالدإقمتفداةدلةفداة طيطإجإفدلومالتتهمداةقدسدوطدالد
ليدذادتدمدأكدددوطإدهداةدر إسدتحتدلددوسدمسدسديد طمسدهدأتدممداةتعطدسداةتركدزكداة طيدطإجيادلسديدد1967حدلدد

 سرلكيلت.دةقم هداأل إردت دلزرا د مرعإفدااتحمدداأللرلسيدسي

لتمس دأسلدردإجف:دإنداةت ملضدمتداةعدمدةدتتططدبدألادلقسدلدكدلدشدي دأندإدؤتنداةطدرلداآل دردسحدلداةددلةتإناد
 لسمةت ملضمتدلةإسداإلتا اتت.

 لشدددوطالدأندتمدجقلدوطالدةيمنداةتيؤللداألتإركيدإلتسردتحرإضم دترسلضم دلعهادسمةلقم  .

مدطمةسجدمدسآةإدفددلةإدفدعدإددةدةرومإدفداةت ملضدمتدسدئندذةدكدادإلتسدردلقدملداةجدمطقداةريدتيدسميدمداةر ميدف:دوجددت
د رلعم دونداةتزاتجمدسمةت ملضمتدكيسإلدةتحقإقداةيامدسإججمدلسإنداإليرا إطإإن.

د  
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 فخح وحماس جفشالن مجددا في التزام مىعد لخنفير املصالحت

 2012\2\2 ة / سما /غز 
مسداة تدإسدسديداةتدزامدتلودددعدإدددةتج إدذدات دمقداةتالدمةحفداةتلقد دسإجهتدمدسديدتشدرإندسشطتدحركتمدستعدلحتدد

 سرومإفدتالرإفادلاةذكدادإزالدإلاعهدالللسمتدودةدلإكمددإتحللدحسرادوطالدلرق.د2017االل/اكتلسرد

عدلكمجتداةحركتمندتلاسقتمدوطالدتلوددااللدتندشسمط/سسراإردةتحدإددتالإردوشراتدآالداةتلظ إندسديدقطدم
 غزةداةذكدتيإطردوطإهدحركفدحتمس.دةكنداكدتقدمدةمدإتمداحرازهدسيداةتلودداةتقرر.

تلودددادجهم إددمدةتيددطمداةيددططفدد2017ليددذاداة شددلدةددإسداالل.داذدكددمندحددددداةلمشددردتددندكددمجلنداالل/دإيددتسرد
رغددمدتيدددطمدداة طيددطإجإفدادارةداةقطددمعدةكجهدددمدةددمدتتيدددطمدكمتددلديدددططمتهمادلادتددزالدحتددمسدتتيدددكدسزتددممدااتدددلرا

اةحكلتفدتيؤلةإفدتلمسرداةقطمعداة ا فادرسعدت دتالرادلكدرمداسدلديدمةمداةتعدمركادلسإدتدحدمجلند)اإرإدز(دتد د
 ايرا إل.

 لادإزالداةطرسمندإتقمذسمندكرةداةتيؤلةإفدوندتلطإلدتج إذداات مق.

اات دمقدوطإدهداجهدم دلقملداةقإمدكدسيدحركفدسدتعدسدمإزداسدلدوإطدفداة تدإسدتجلعدهددودلةدةحتدمسدةتج إدذدتدمدتدمد
ااجقيممدلتحقإقداةتالمةحفدسكلدت مالإطهمتادتلتسراداندتتحقإقداةتالدمةحفدضدرلرةدتطحدفداجهدم دتلمجدمةدشدلسجمد

 سيدقطمعدغزةدانداةلض دسيدغزةدةمدإلددإحتتلدت دلعلددكلارثدحقإقإفت.

تحددإمتداةتم طدفدلاضملدتاالضمعداةيإميدإفدتتططدبداك دردتدندأكدلقدتدتضدالدإجعدمزداةتالدمةحفدةطتالددكدةط
اتددددممداةقضددددإفدل اللالددددمدقضددددإفداةقدددددسدليإميددددفدااستددددزازداةتدددديدتتمريددددهمداةلاإددددمتداةتتحدددددةدوطددددالداةقإددددمدةد

 اةيإميإفت.

سلددددداندطدددردتدوجمالدددردسدددتعداةتدددلاةإندةطدددر إسدد2007ليدددإطرتدحتدددمسدوطدددالدقطدددمعدغدددزةدتجتالدددلداةلدددممد
 اة طيطإجيدتحتلددوسمسدتجهدإ رداشتسمكمتدداتإف.

دةديددمسقفدةطتالددمةحفدسددإنداةحددركتإن.دلوطددقديددكمندغددزةداةسددمة دودددديمداك ددردتددندتطإددلجإنادلسشددطتدتحددملاتدودد
 لاةذإندأجهكتهمداةحرلبدلاة قردلاةحالمرادآتمادكسإرةدوطالداةتالمةحفدةتحيإندلضلهم.
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سيداةتقمسلاداتهمداةقإدمدكدسديدحتدمسدسميدمدجلدإمداةحكلتدفداة طيدطإجإفدسدددتاةتراعد دتدنددلندايدسمبدتلضدإحإفتد
 إتلطقدستلمةعفدقضإفداةتلظ إندسيدغزةدلتاجهم دااجقيممدوطالدااقلدوطالداةتيتلردااداركت.سيدتمد

لاكددددداندتحتدددمسداةتزتدددتدستدددذةإلداكدوقسدددمتادةكدددندسدددتعدلاةحكلتدددفديتدددمداةطدددرلداةتلطدددلتاداستدددمداةدددالداعدددرا د
 تاتالماتدت دتالردارعمعددلريمدكراعت.

 ل اللالمدااجت مسمتدلااحداثدااتجإفدسيديإجم ت.دةكجهدتداركداندتاا لةدسيدتالردةدإهمدتمدإشعطهم

لإهدلدات مقداةتالمةحفد اللالمداةالداجتقدملداةيدططفدسديدقطدمعدغدزةداةتحمالدردتدندحركدفدإدرسضدعدز دتدند
اايرةداةدلةإفداةتلمتلدتلهمادإةالديططفدتلترلدسهمددلةإم.دااداجهدةمدإلضدعدتالدإرديداحدحتدمسدلاعهزتهدمد

سدوسمسدانداةيططفدإعبداندتتيطمدكلدشي ادراسضمدتتكدراردتعرسدفدحدزبداهللتدااتجإفادسإتمدكمندأوطنداةر إ
 سيداةقطمع.

كددددمجلنداالل/دإيددددتسرادحددددذردر ددددإسدحركددددفدحتددددمسدسدددديدغددددزةدإحإددددالداةيددددجلاردتددددنداجهإددددمردات ددددمقدد21لسدددديد
اةتالددمةحف.دلقددملدتاةددسلضدإرإدددلنداةتالددمةحفدوطددالدتقددمسدااترإكددمندلايددرا إل...دليددذادإلجدديدتيددطإمداةيدداحد

قدددرةداةالددمرل إفدلاألج ددمق.داتددمداةالددإعفداة مجإددفدةطتالددمةحفدستقددلمدوطددالدايددمسداةشددراكفدلاات ددمق..دليددذادتددمدلاة
 جرإدهت.

لحذرداةتجيقداة مصدةلتطإفداةيامدسيداةشرقدااليطدجإكدلاكدتادإجدللداة ا دم دتدنداندقطدمعدغدزةدسدمتد
إوددمدةدحكلتددفداةلسددمقداةددلطجيداة طيددطإجإفدوطددالدشدد إردتاجهإددمردكمتددلت.دلقددملداندت تددمحدإجقددمذهدتددنداةكمر ددفديددلد

 اةإه.

 لتشكلدتيمةفداةتلظ إنداةذإندوإجتهمدحتمسدسيداةتؤييمتداةلمتفدتشكطفدر إيإف.

اةدلدتلظدلدتددجيادد60ادلاالطتداةيططفددسد درلاتدبدجحدلد2007سسلدديإطرةدحتمسدوطالدقطمعدغزةدوممد
ةسدمقلندودنداةلتدلدسحيدبدتلعإهدمتداةيدططفداةتديداة مدتنديؤا دسقطدسقلادسيدوتطهمادسإجتدمداتتجد دا13إاداند

 أرادتداةضعطدوطالدحتمس.
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لردادوطالدذةدكادقمتدتدحتدمسدحإجهدمدستلظإدلدجحدلدارسلدإنداةدلدتددجيدلويدكرك.دلجدصداات دمقدوطدالداإعدمدد
 حلدةهم.

 لتجذدتشرإنداالل/اكتلسرادتلق تدحتمسدعز إمدونددس درلاتبدتلظ إهم.

لدسيدلزارةداةترسإفدلاةتلطإمدسيدغزةدتأجدمدتحدسطدانداةتالدمةحفدةدمدتحدلدومتم(داةتلظد30لإقللدسشإردومترد)
 تشكطفداةراتبت.

لإضإلدومترادليلدأبدة ا فدأط ملادتكإلديتلإشدوم اتجمدسدلندرلاتبكداداحددإشدلردسجدم.داداتلقد داند
دتك دديدةاكددلدإحطددلادأزتددفداةرلاتددبدانداد قددفدسددإندحتددمسدلاةيددططفتادتشددإراداةددالداجددهدإتقمضددالدتأةددلدشددإكلدا

 لاةشرابت.

 لإتمس دتأوإشدسيدتجزلدتيتمعرادلالمحبداةسإتدإرإدداندإطردجيت.

لكمندتحططدلندأعتلدلادوطدالدأندحتدمسدلاسقدتدوطدالداةتالدمةحفدسيدسبداة شدإفدتدندحالدللداج عدمرداعتتدمويد
دسيداةقطمعادلتحتدضعلطدتالرإفدلقطرإف.

د  
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 احخماع دولي غير زشمي ًناكش "جمكين الحكىمت بغزة"

 2012\2\3  صفا - -بروكسل
وقدداعتتمعددلةيدغإردريتيدسيداةلمالتفداةسطعإكإفدسرلكيلدستجظإمدلدولةدتنداة مرعإدفداةيلإيدرإفدتحدتد

 وجلاندتتتكإندحكلتفداةلسمقداةلطجيداة طيطإجيدسيدقطمعدغزةت.

عتتدمعدلسدلددتت دلداةلاإدمتداةتتحددةدلرليدإمدلااتحدمدداأللرلسديدلتالدردلاةجدرلإجادإضدمسفدإةدالدلشمركدسديداا
 وضلداةطعجفداةتركزإفدةحركفدستعدوزامداألحتدادلاةي إرداة طيطإجيدسيديلإيرادإسرايإمد رإشف

سحيددبدلكمةددفداألجسددم دلاةتلطلتددمتد-لقدددمدكددلدتددنداألحتددددوددندسطيددطإنادلتت ددلدتالددرداةلكإددلدتحتددددتظهددر
تقرإددر ادوتددمدلالددطتدإةإددهداة طددلاتداةلتطإددفدإلجهددم دااجقيددممادتلوددلدةدحكلتددفداةلسددمقداةددلطجيدد-ةريددتإفد)لسددم(ا

ةسيدددطديدددططتهمدلسدددقداةقدددلاجإندلاألجظتدددفداة طيدددطإجإفدسددديدقطدددمعدغدددزةادلاةلقسدددمتدلاةلراقإدددلداةتددديدلاعهتهدددمديدددذهد
اد12/10/2017اةقدميرةدستدمرإخدداةلتطإفدتندأعلداةتج إذداةكمتلدةتمدلق دوطإهدكلدتندحركفدحتمسدلستعدسي
 ت.04/05/2011ةتطسإقدات مقداةلسمقداةلطجيداةذكدلقلتدوطإهمداة الم لداة طيطإجإفدستمرإخد

لألضحتدأجهدتسلدددايدتتمعداةتشدمركإندةطتقرإدرإنادعدرردجقدمشدلايد دتدندقسدلداةتشدمركإندسديدااعتتدمعدتركدزد
أتددممدعهددلددإجهددم دااجقيددممدسموتسددمردذةددكدشددرط مدوطددالداةدددلرداةددذكدإقددلمدسددهداةتعتتدد داةدددلةيدةتددذةإلداةلقسددمتد

أيميددإمدإلجهددم دتلمجددمةداةشددلبداة طيددطإجيدسدديدقطددمعدغددزةدسدديدت تطددلدتجددمحيداةحإددمةداةتلإشددإفدلااقتالددمدإفد
 لاةالحإفدلاةسإ إفاد مالفدت دجقصداةكهرسم دلاةتم ادلضربداةسجالداةتحإفدسيدقطمعدغزةت.

ضدددددرلرةدتيدددددميتفداةتعتتددددد داةددددددلةيدسددددديدتدددددلسإردد-م(سحيدددددبد)لسددددد-لأكدددددددتلظدددددمداةتشدددددمركإندسددددديدااعتتدددددمعد
وددمدةدإوتددمرد جهم ددهادلتددلسإردسددرصداةلتددلدلا  ااحتإمعددمتداةتمةإددفدلاةيإميددإفداةازتددفدةتلمةعددفدآ ددمردااجقيددممدلا 
 قطمعدغزةدتند الداةيططفداةشروإفدلسمةتجيإقداةكمتلدت دحكلتتهمادحتالدتيتطإ داةقإممدسلاعسمتهمدكمتطف.

تلاالطفدتشملراتهمدت داةيططفداة طيطإجإفداستدا دتدنداأليدسلعداةتقسدلدألعدلدتج إدذديدذادلات قداةتعتتللندوطالد
 اةعرضداةذكدوقددتندأعطهدااعتتمع.
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ُإددذكردأندتطددلداةتالددمةحفدإشددهددعتددلد ادسيددسبدودددمداجعددمزداةقضددمإمداأليميددإفدةطتالددمةحفدلوطددالدرأيددهمدتطددلد
لسددمتدتددندقسددلداةيددططفداة طيددطإجإفدوطددالدتددلظ يدحكلتددفدغددزةدلتطددلداألتددنادسمإلضددمسفدايددتتراردسددرضداةلق

دغزة.

د  
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ض  حاث الاميركيت حىل زفض السئيض للمفاوضاث جزوٍس مخعمد هدفها الخحٍس الحكىمت : الخصٍس

 على الليادة الفلصطينيت

 1220\2\3  –"القدس" دوت كوم  -رام اهلل 
اوتسرداةتتحدثداةريتيدسميمدحكلتفداةلسمقداةلطجيادإليلداةتحتلدادتمدعدم دسديداةتالدرإحمتداةتجيدلسفدةددد
)تيؤللدأتإركيدرسإ (دحللدرسضداةر إسدتحتلددوسمسداةللدةداةالدطملةفداةت ملضمتادسمجدهدتزلإدردلاضدعد

سمةتددمةيدإجدددرجدضددتنديددإمقمتدلتتلتددددةرؤإددفداةقإددمدةداة طيددطإجإفدلةطجضددملدلاةك ددمحداةددلطجيداة طيددطإجيادليددلد
 اةتحرإضداةترسلضفدلغإرداةتقسلةف.

لأكدداةتحتلددسيدسإمناداةإلمداةعتلفادانداةقإمدةداة طيطإجإفدلوطالدرأيهمداةر إسدتحتلددوسمسادييداةطدرلد
ريم دأيسداةلتطإفداةيإميإفادلتريإخدوتطإفداةيامداةحقإقإفداةتيد اةحرإصدوطالدجهجداةت ملضمتدلاةحلاردلا 

اد67اةالدإقمتفداةدلةفداة طيطإجإفداةتيتقطفدكمتطدفداةيدإمدةدلومالدتتهمداةقددسداةشدرقإفدوطدالدحددلددودممدت ضيد
 ضتندإطمردحلداةدلةتإندلايتجمداداةالدقراراتداةشروإفداةدلةإف.

لشدددددداةتتحددددثداةريدددتيادوطدددالدانداةرؤإدددفداةلطجإدددفداة طيدددطإجإفدتحدددضدوطدددالداةتلالدددلداةدددالدحدددلدودددمدلدوسدددرد
 حقلقداةشلبداة طيطإجيدلوطالدرأيهمدحقدتقرإرداةتالإردلاةيإمدةدلاايتقال.داةت ملضمتدإيتلإددكمسف

لحددذردتدددند طددلرةداةطعدددل دةطتحرإددلدلا دددتاقدتلاقدددلدغإددردحقإقإدددفدلاةالددمقهمدسدددمةطرلداة طيددطإجيدتدددندأعدددلد
اةتم إردوطدالدتيدموإهداةتديدتحظدالدسقسدللدلدودمدورسديدلدلةديادل اللالدمدتيدمويداةقإدمدةداة طيدطإجإفداةراتإدفد

دعمددآةإفددلةإفدعدإدةدةرومإفداةت ملضمت.اةالدإإ

د  
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 خفاًا الصفلت.. ماذا حدث لـ"شاليط" علب إطالق اللصام شساحه؟

 022\2\3  أحمد صقر - 21عربي -غزة
سيدكتمبدعدإددإتلق دالدلرهدقرإسمادكشلدالح يدإيرا إطيدتشهلرادوندسلدضد  مإدمدالد قفدتسدمدلداأليدررد
اةتدديدتددمداةتلالددلدإةإهددمدوسددردليددمطفدتالددرإفدتدد دتكتم ددبداةقيددممتداةعجددمحداةليددكركدةحركددفدتحتددمستاداةتدديدتددمد

 عطلمددشمةإط.دستلعسهمدتحرإردأك ردتندأةلدأيإردسطيطإجيدتقمسلداإلسراجدونداةعجدكداإليرا إطي

لزودددمداةالدددح يداإليددددرا إطيداةتلدددرللدسدددندكيددددسإتادأندر دددإسداةحكلتدددفداإليددددرا إطإفدسجإدددمتإندجتجإدددميلادكددددمند
تإتتيددكدطددلالدحإمتددهداةيإميددإفدستسدددأدودددمداةت ددملضدتدد دتاإلريددمسإإنتادليددلداةتسدددأداةددذكدأيددسدوطإددهدشددهرتهد

 دإللتدأحرلجلتت.اةيإميفتادلسقدتمدجقطهدتلق دتاةتالدرتداإليرا إطيدوندالحإ فدتإ

دسلددهدإةددالداةتجددمزلدوددنديددذاداةتسدددأدتددندأعددلدد2011لأكددددسددندكيددسإتادأندتجتجإددميلدلاعددهدلاقلددمدإيددرا إطإمدوددممد
سقم هداةيإمييتادكمشد مدأندالد قفداةعجددكداإليدرا إطيادشدمةإطد)تططدقدوطإهدمداةتقملتدفداة طيدطإجإفدالد قفدلسدم د

اتادكمجددتدستجزةددفدتاةعمإددفدتسددررداةليددإطفت؛دسمةجيددسفديددجلدد5األحددرار(داةددذكدلقدد دسدديدأيددردحركددفدتحتددمستدةتدددةد
 ةجتجإميل

لة تدإةالدأندتإيرا إلدشهدتدسيداة ترةداةقرإسفدتندإتتممداةال قفداحتعمعدمتدومرتدفدضددديإميدإمتدجتجإدميلاد
 لأةحقتداةتظميراتدضددغا داةتلإشفدسيدإيرا إلدضررادكسإرادسشلسإفدجتجإميلت.

فدسلجدلان:دكتدمبدتجتجإدميل..ديدإرةتادأندجتجإدميلدتقدررداةتجدمزلدودندتسددأدلجتإعفدذةكادألضعداةالح يدسديدكتمسد
)ودددمداةت ددملضدتدد داإلريددمسإإن(دتددندأعددلدكيددبدشددلسإفداةعتددميإردتعددددااد مالددفدسدديدأليددمطدألة ددكداةددذإند

  رعلادةطتظميردضدهدتنداةإتإندلتنداةتيتلطجإنت.

حتدندلقدتداةالد قفادتجمزودمدوطدالداةالدلرةدكتمدكشلدسدندكيدسإتادأندتجتجإدميلدلإهدلددسدمراكداةدذكدكدمندلزإدرادة
 اةتيديإطتقطمجهمدت داةعجدكداةتحرردسلدديسلطهدسيدإيرا إلت.

لذكردأندتاةطم رةداةتيدأقطتدشمةإطدتندتالردإةدالدإيدرا إلدأطمةدتدتشدلاريمدسديداةعدلدألندشدمةإطدسقدددلوإدهاد
راكدةددندإتجددمزادوددنداةالددلرةدةكددنداةت ددملضادداسإددددتإددداناداةددذكدكددمندوطددالدتددتنداةطددم رةدأدركدأندجتجإددميلدلسددم
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اةتمرإ إددفادسمالددددردأتددرادسئطمةدددفداةرحطددفداةعلإدددفدإةددالدأندإيدددتإقظدشددمةإطدسددددادتددندجقطدددهدإةددالداةتيتشددد الدةتطقددديد
 اةلاجت.

لأيددرداةعجدددكداإليددرا إطيدشددمةإطدسدديدوتطإددفدويددكرإفدتلقدددةدةكتم ددبداةقيددممادلأةلإددفداةجمالددردالدداحداةدددإناد
د25اة طيدددطإجإفدوتطإدددفدتاةدددليمداةتتسدددددتاداةتددديدج دددذتدسددديدالدددسمحددلعدددإشداإليدددامادأططقدددتدوطإهدددمداةتقملتدددف

ادوطددالداةحدددلدداةشددرقإفدةتدإجددفدرسددعدعجددلبدقطددمعدغددزةادلأدتدإةددالدايتشددهمددا جددإندتددند2006حزإران/إلجإددلد
 لأيرداةعجدكدشمةإط.د5تج ذكداةلتطإفدلتقتلدعجدإإندإيرا إطإإندلعرحد

ادأجهدددمدأيدددرتداةعجددددكداإليدددرا إطيدآرلند2014إلةإدددلدتتدددلز/دد20إشدددمردإةدددالدأندتكتم دددبداةقيدددممتدأوطجدددتدسددديد
ادسقدداندااتالدملدسمةضدمسطد2015شمؤللد الداةحربادسيدحدإندأوطدندااحدتالدسديدتططد دآب/دأغيدطسد

 اإليرا إطيديداردغلةدندسيدرسعادعجلبداةقطمع.

اةيددإمجددكشددلدااحددتالدوددندا ت ددم داةعجدددكدتأسرايددممدتجعيددتلتادسلددددتيددططهدوسددرد2015لسدديدتتددلز/دإلةإددلد
األتجدديدةشددتملدقطددمعدغددزةادليددلدعجدددكدسدديدحددرسداةحدددلددتددندأالددللدإ إلسإددفادسددردإةددالدغددزةدسدديداةيددمس دتددند

ادإضددمسفدةعجدددكدآ ددردتددندأالددللدسدلإددفدإدددوالديشددممداةيددإدادكددمندقددددسقددددوطددالدحدددلدد2014أإطددلل/ديددستتسرد
 .2016غزةدسداإفدوممد

 إدددفدسدددإنداةتقملتدددفداة طيدددطإجإفدلااحدددتالدلوطدددالدطرإدددقدإسدددرامدالددد قفدتسدددمدلدعدإددددةدتتلقلدددفادتددددلردتلركدددفد 
اإليددرا إطيادسدديدتحملةددفدةتددم إردكددلدطددرلدوطددالداآل ددردتددندأعددلداةتلالددلدةالدد قفدإددتمدستلعسهددمدإطدداقديددراحد
أيرردسطيطإجإإندسيديعلندااحتالادتقمسلدإطاقديراحداةعجلدداإليرا إطإإنداأليرردةددرداةتقملتفالاةدذإند

دالداآلن.ةمدإتمداةكشلدوندودديمدلتالإريمدحت

د  
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 اللضيت الفلصطينيت واليمين ألاميركي ألاصىلي

 2012\2\3  الشرق االوسط  إميل أمين
ُ إددلدةطك إددرإندأندتإددمرداةإتددإنداألتإركدديداألالددلةيدلوتددمدهداةعتموددمتداإلإ مجعإطإددفداةتيددإحإفداألتإركإددفادقدددد

ةتتحدددةادلجهمإددفدلاإددفدعددلرجدسددلشدااسددناداةتدديدتددلارردوددنداألجظددمردسلددددا تإددمردسددمراكدألسمتددمدر إيددم دةطلاإددمتدا
كمجدددتدتعيدددإدا دحقإقإدددم دةهدددذاداةتددددداألالدددلةيادلوطدددالدجحدددلد دددمصدتجدددذدحدددربدسإتجدددممادحدددإندتعطدددالديدددذادااتعدددمهد

 اةتعطلطدةالحإعداةدإنداإلإتمجيداةتيإحي.

اقدفدغإردأنديؤا دوطالدك رتهمدكمجلادتنددلندأدجيدشكدت ط إندكلداة طمادلاديإتمدلجحندجتحدثدودندو
 وضلإفدسإنداةلاإمتداةتتحدةدلتلاطجإهمادلسإنددلةفدإيرا إلدليمكجإهم.

تددندأإددندإتكددندةطتددر دأندإسدددأدسدديداةحدددإثدوددندآ ددردتطددلراتداةتشددهدداةإتإجدديداةتيددإحيد»إلددّندةجددمداةتيددمؤل:د
 األتإركيادلةتمذاديلدتقمط دلتشمرعدتؤ را دت داةقضإفداة طيطإجإفدوطالدجحلد مصك

جقدددلداةيددد مرةداألتإركإدددفدإةدددالداةقددددسداةدددذكدات دددذهداةدددر إسددلجمةدددددترتدددبدضدددتنداوتراسدددهداةتقطدددلعدسدددهدأندقدددرارد
غ دددملداةحقدددلقداةتمرإ إدددفدةطشدددلبداة طيدددطإجياد دددمدزإدددمرةدجم دددبد األليددد دسمةقددددسدومالدددتفدةطدلةدددفداإليدددرا إطإفدلا 

الداةددر إسداألتإركدديدتمإددكدسددجسداأل إددرةدإةددالداةشددرقداألليددطادقددددأوددمدتدطددرحديددذهداإلشددكمةإفدللضددلتهمدوطدد
 طملةفداةجقمشدترةدأ رر.

وطددالدأجددهدقسددلداةقطدد دسئشددكمةإفدترتددبدلسددجسدلتآاتهتددمدلتددداوإمتهتمدوطددالداةتجطقددفدلوطددالديددامداةلددمةمادرستددمد
إتلإندوطإجمداإلشمرةدإةالداةرؤإفداةدلغتم إفداةتيدإؤتندسهمديذاداة رإقدتنداةتيإحإإندايتم دلريدتم ادلاةت تدرقإند

  يم دلعيتم .تندقسلداةالهإلجإفداةلمةتإفدوجهمدج

إؤتنديذاداةتإمردسمندولدةداةقدسدلاةإهدلددسشدكلدودممدإةدالدألرشدطإمديديدواتدفدةجهمإدفداألزتجدفدلتعدي داةيدإدد
اةتيإعدترةدعدإدةدإةدالداألرضادغإدردأندإإتدمجهمدإ تدرقدودنداإلإتدمنداةدذكدتلتسدرهدلتلتجقدهداةكجدم سداأليميدإفد

 األر لذكيإفدسمجلاوهتمداةت تط فدحللداةلمةم.ةطتيإحإفادلسيدتقدتهمداةكجإيفداةكم لةإكإفدلاةكجإيفد

 تمداةذكدإشكطهداةتيإحإلنداإلجعإطإلندتندقلةديإميإفدسيداةدا لداألتإركيدسيدحمضراتدأإمتجمك
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سيداةتم فدتنديكمنداةلمةمداةتيإحإإندلةإسداألتإركإإندسقطادليجمكدسيداةددا لدد13تؤكددأجهمدإسطعلندزيم د
كمنداةلاإدمتداةتتحددةادأكدجحدلد تدمجإندتطإدلندأتإركديدعطهدمدتدنداألجعطدلداألتإركيدإاللدتلداديمدإةالدرسد ديد

 ادليمدإلتسرلنداآلنداةتعتلوفداةدإجإفداألتإركإفداألك ردتلمط م دت دإيرا إل.WASPيمكيلنداةدد-

قمتدفداةدلةدفداةإهلدإدفديديدعدز د لتندجمسطفداةقللدأندإإتمنداةتيإحإإنداإلجعإطإدإندسدمنديعدرةداةإهدلددإليدرا إلدلا 
رلركدتدددندوتطإدددفداة ددداصداةتيدددإحإفادلسددديدكدددلدتكدددمندتتلدددززدسإدددهداةحركدددفداةسرلتيدددتمجتإفدإتزاإددددداةطتدددلحدضددد

ادأكدإيددرا إلادلتددتمدترعتددفدذةددكدأك ددردلأك ددردتددند ددالداةدددومداةتددمةيادوسددرد«األراضدديداةتقديددف»ستيددمودةد
 اةتسرومتداةتيدتاللدإةالداةقدسدتسمشرة.

 ددمصدسمةقدددسادإتلعدددبدوطإجددمدأندجدددركدكإددلدأندترتددبدقدددددلاةشددميدادأجددهدةكدديدج هددمد ط إدددمتدقددراردترتددبداة
غددمزةهمد ددالدحتطتددهدااجت مسإددفداةر ميددإفدسشددكلدكسإددرادسلددّإندوددددا دتددجهمدتيتشددمرإندةدده؛دلةهددذادحظدديدستمإإدددد
لايدد دسدديدسقإددفداةلاإددمتداألتإركإددفادلةلددلدأيددمدلأ طددردلوددلدهداةتدديدك طددتدةددهدتالددلإتديددذاداة رإددقداةدددإجيديددلد

اإلإتمجيداةتجحدللداةتتالدلدسمةقددسداتالدما دل إقدم ؛دلةهدذادلودددستج إدذدتدمدةدمدإقددردوطدالدداةلزلدوطالديذاداةلتر
ادأكداوتسددددمرداةقدددددسدومالددددتفدتلحدددددةدإليددددرا إلادلجقددددلداةيدددد مرةد1995تج إددددذهدأكدر ددددإسدأتإركدددديدتجددددذدوددددممد

تطإدلندد60سديداةتم دفدتدنديدذاداةتإدمرادأكدأك دردتدندد81األتإركإفدإةإهمادلةمدإكدندغرإسدم دأندإالدّلتدةدهدجحدلد
جم دددبدأتإركدددي؛دتدددمدعلدددلداةطرإدددقدإةدددالداةسإدددتداألسدددإضدتلسددددةدةترتدددبادلتدددركديدددإاركدكطإجتدددلند مرعدددم دوطدددالد

 األسلاب.

يددلدكددمندقددراردترتددبدإذندإإ ددم  دسددمةلولددلةضددتمنددوددمديددؤا داةتتالددهإجإندسدديداةتلاقدد دلاةتلاضدد داةريددتإفد
 عطسداةجلابكاألتإركإفدكمسفادلسجلعد مصدسيداةكلجعرسدسعرستإهدتعطسداةشإلخدلت

 أغطبداةظندأندذةكدكذةكدسلا دلقلا ؛دسمةرعلدإض دجالبدوإجإهدلاإفد مجإفدإ ططدةهمدتجذداآلن.

لةللدتمدإلززداةحمعفدإةدالدتمتدلداةتشدهدداةإتإجديداألتإركديدسلتدقديدذهداألإدممدلعدلددتمإدكدسدجسدجم سدم دةترتدباد
 فد مجإف...ستمدإحتطهدتنديتمتدش الإفدتندعهفادلتططلمتدلظإ إفديإميإفدتندعه

سددجسدرعددلدةددهدداةددفدوطددالداةلتددلداةيإميدديدتجددذدزتددندسلإدددادس ددالدترتددبدرعددلداألوتددمل؛دلةهددذادسددئندحظلظددهد
ادألد2020كسإددرةدسدديدأندإحالددلدوطددالدترشددإعداةحددزبداةعتهددلركدر إيددم دةطلاإددمتداةتتحدددةدسدديداجت مسددمتدوددممد
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حدملدتلدرضدترتدبدةلقمةدفدألدأعسدرداةتيدتطإهماديذادإذاديمرتداألتدلردوطدالداةجحدلداةتلتدمدديإميدإم ادةكدندسديد
اديإضحالدسجسدر إيم دسشدكلدآةديادلقدددتتلدززدسرالدهدسديداة دلزد«غإتد-رليإمد»وطالدتقدإمداايتقمةفدعرا د

 سمةر ميفادلسيداةلقتدج يهدإإ مجعإطيدحتالداةج مع.

 يلدإلجيدلعلددذةكداةتإمردلرا دترتبداةإلمدأندألضمعدسطيطإندسمتتدقدرا دتقدلرا دسيدزتندتجظلرك

يجدددمكدجحدددلدتطإدددمرإندلجالدددلداةتطإدددمردتدددنداةتيدددإحإإندحدددللداةلدددمةمدادإؤتجدددلندست دددلديدددذهداةدددرؤرداةتددديدتيدددتالد
 أكداةتزإ فدألداةتجحلةف.«داألسلكرإ إف»

غإردأنداةلتطفداةردإ فدتطدردداةلتطدفداةعإددة؛دةدذادجدررديدؤا دالدلتهمدأوطدالادةكدندةدإسدسمةضدرلرةدأجهدمداألك درد
لداةلددمةمادلاةدددةإلدأنداةتؤييددفداة متإكمجإددفدلسمسددمدرلتددمدإرسضددلندت ددلدتطددكدسموطإددفدسدديداةدددا لداألتإركدديدألدحددلد

اةتهلإتددمتداةايلتإددفادلقددددكددمندتلقددلداةسمسددمدسرجيددإسدراسضددم دةقددراردترتددبادلداوتددم دةحددلداةدددلةتإن؛دتددمدإلجدديد
دز تهدةقإممددلةفدسطيطإجإفدتيتقطفادلرسضهداةتططقداةهإتجفداةإهلدإفدسمةترةدوطالداةقدس.

د  
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 النائب أبى شمالت: الخسوج من حالت العجز الساهن واحب وطني

 2012\2\3أمد/ غزة: 
الرحداةجم بدتمعددأسلدشتمةفدوضلداةتعطدسداةتشدرإليدودندكتطدفدسدتعداةسرةتمجإدفدسمجدهدسديدظدلداجيددادداألسدقد

فدةتدإجددفداةقدددسدلتددمدإشددمعدوددنداةحدمةيدوطددالداةتيددتلرداةيإميدديدسلدددداوداندتراتددبدوددندجقددلداةيدد مرةدااترإكإد
ال قمتدتلتسردتال إفدلاجهم دةطقضإفداةلطجإفداة طيطإجإفدلتل رداةتالمةحفدلتالدموددتلمجدمةداةجدمسدسديدقطدمعد
غدددزةدلت شددديداة قدددردسددديدالددد للداةتدددلاطجإندسشدددكلدغإدددردتيدددسلقدلاجهإدددمردالدشدددسهداجهإدددمردسلدددضداةقطمودددمتد

إجيدليإتجددددفدتؤييددددفداةر ميددددفدوطددددالدسددددمقيدااقتالددددمدإفدلاة دتإددددفدادلتدددد دتعإإددددبدتؤييددددمتداةشددددلبداة طيددددط
اةتؤييددددمتداأل ددددرردحإددددثدأالددددسحتداةتددددتحكمداةلحإددددددسدددديدكددددلدت مالددددإلدحإددددمةداةشددددلبداة طيددددطإجيداإلدارإددددفد
لاةقمجلجإدددفدلاةيإميدددإفدارغدددمدداجتهدددم دسترتهدددمداةقمجلجإدددفدلضدددرلرةدتعدإدددددشدددروإتهمادلسددديدظدددلدت دددللدلدتهدددربد

عدذاتإدفدلدش الدإفدإتحدتمدوطإجدمداةسحدثدودند إدمراتداةسلضدتنداعرا دااجت مسمتدألجهدمدتتلدمرضدتد دتالدمة
أ ددرردلةددلدتؤقتددفدداتددادسدديداحددداثدتعإإددردسدديداةلاقدد داةددلطجيدلاةيإميدديدلااعتتددمويدلااقتالددمدكداةتلددمشد
ةطشددلبداة طيددطإجيداتدقددددإكددلنداةت ددرجداةلحإددددتجددهديددلدإوددمدةدت لإددلدتؤييددمتداةشددلبداة طيددطإجيدكمةطعجددفد

 تعطسداةلطجيدت.اةتج إذإفدلاةتعطسداةتشرإليدلاة

لأشددمرداةجم ددبدأسددلدشددتمةفدانديجددمكدتعددللدغإددردتيددسلقدةطيددططفداةتج إذإددفدسدددومدلاضددعدلالددرإعدتددندتؤييددفد
اةر ميدددفدلالدددلدحدددددتالدددمدرةداةحرإدددمتدلتلمقسدددفداةتدددلاطجإندوطدددالدتعرإددددهدإدددتمدجشدددريمدوطدددالدليدددم لداةتلاالدددلد

وطدالداتالدماتد مالدفددلنددااعتتمويدوسردسإهدمدودندراكدت دمةلدةهدلرداةتتج دذإندلسدرضدرقمسدفدلاةتالدجت
اتسددمعداإلعددرا اتداةقمجلجإددفدلااوتدددا دوطددالداةحقددلقدك الددلداةتددلظ إنداةتليدد يدلااوتدددا دوطددالدحرإددفداةيدد رد
لاةتجقددلدتددند ددالدحعددزدل ددم قداةيدد ردلاحمةددفداةتددلظ إندةطتقموددددسشددكلدإ ددمةلداةقددمجلندليددندقددلاجإندلترايددإمد

دا دوطدالدرلحداةقدمجلنداايميديددودالةدوتدمدإحددثدتتلمرضدت داةقمجلنداة طيدطإجيدحإدثدلالدلداةحدددةاوتد
تددنداتددا اتدتتددسدعددليردوتددلداةتؤييددفداةقضددم إفدلتجهددمدوطددالديددسإلداةت ددملداعسددمرداةقضددمةداةتلإجددإندوطددالد

 كتمسفدايتقماتهمدقسلدايتامدتهممدلظم  همداةلمتفد.

تدااحدتالداةتتيدمروفدلاكدداةجم بدأسدلدشدتمةفدوطدالداندتيدمرداةتيدلإفدأالدسعدسحكدمداةتجتهديدسديدظدلدإعدرا ا
عددرا اتداةلددزلداةتدديدت ددرضدحإددثدأالددسحتداةلاإددمتداةتتحدددةد ستالددمدرةداألراضدديدلتهلإدددداألتددمكنداةتقديددفدلا 
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ااترإكإدددفدطدددرلدسلددددداوددداندتراتدددبدليجدددمكداجهإدددمردلتهدددربدلاضدددعدتدددنداةتيدددلإفدلتشدددرلعداةدلةدددفدسددديدحددددلدد
 .د1967

ةيدليدةط درلجدتدندحمةدفداةلعدزداةدرايندكلاعدبدلطجديدلجلهداةجم بدأسلدشتمةفداجهدت دكلدتطكداةللاتلدإعدبدا
لسمتدتنداةتحدتمدوطإجدمدك طيدطإجإإنداةعطدلسدلتجمقشدفدكمسدفداةت مالدإلداةتديدتهددددتيدتقسلداةشدلبداة طيدطإجيد
إعددمددكددلداةيددسلداةتتكجددفدةطح ددمظدوطإددهدتددنداةضددإمعدلاةهدددمدةكمسددفداةتكتيددسمتداةتدديدالددجلهمدطددلالديددجلاتد لا 

 تنداةشهدا دلاةعرحالدلاةتلتقطإن.دجضمةهدلقدمدسيديسإطهمدااال

لأضملداةجم بدأسدلدشدتمةفدتد دغإدمبدإتكمجإدفداعدرا دااجت مسدمتداةتشدرإلإفدلاةر ميدإفدلاةتعطدسداةدلطجيدحتدالد
ااندةتلمرضددهمدتدد داةتالدددمةعداة مالددفدسمةتتج ددذإندسددديدظددلدحمةددفداةلعدددزداةددرايندسددئججيدأدودددلد ط دديدأوضدددم د

(دتدددنداةا حدددفداةدا طإدددفد18دلرةدغإدددردومدإدددفدلسدددقداةتدددمدةد)اةتعطدددسداةدددلطجيدةتلقإددد دورإضدددفدجطمةدددبدسإهدددمدسددد
(داةتديدحدددتد19ةطتعطسداةلطجيداةتيدتلطيداةحقدةرس دأوضم داةتعطسداةدولةدةت دلديدذهداةددلرةدلاةتدمدةد)

(دتدنداةجظدممداأليميديدةطتعطدسداةدلطجيداةتديدتتكدنداألوضدم د12جالمبداجلقدمدهدس ط ديداألوضدم دلداةتدمدةد)
أاللاتداةحضدلردتدنداةجالدمبدةت لإدلداةتؤييدمتدلوطدالدرايدهمداةطعجدفداةتج إذإدفددةتم دذدات مذدقراراتدسمغطسإفد

دلريدددمدسددديدإدارةداةشدددمنداة طيدددطإجيدوطدددالداندتكدددلنديدددذهداةددددلرةدسددديدغدددزةدالدسددديدأكدتكدددمندسددديداة دددمرجدتتكدددند
األوضددم دتددنداةحضددلرددلندتضددمإقمتدتددندأكدطددرلدادةطتالدددكدةح طددمرداةتدديدتحددإطدسمةقضددإفداةلطجإددفد

فادلكددذةكداةسحددثدوددندحطددللدةطلاقدد داةددرايندوطددالداةتيددتلرداةيإميدديدلاةددلطجيدلاةدددا طيدلإجيددحبداة طيددطإجإ
ااتردذاتهدوطالداةتعطسداةتشرإليدلضرلرةدت لإطهدادحتالدتتهإدمداةظدرللداةتجميدسفدإلعدرا دااجت مسدمتدةكمسدفد

لااقتالدمدكداةتتدردكدداألطرداةقإمدإفدلاةتؤييمتداة طيدطإجإفادسدمندايدتترارداةلاقد داةحدمةيدلاةظدرلداإلجيدمجي
داةذكدإلإشهدشلسجمدلتراع دقضإتجمداةلطجإفدةمدإلددتقسللدالدتحتتلدلاةالتتدوطإهدعرإتف.

د  
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 اللجنت الخنفيرًت جبحث مصاء "آلياث جنفير كسازاث املسكزي"

 2012\2\3  صفا –رام اهلل 
دددمدسددديدتدإجدددفدرا مداهللدسددديداةضددد فداةعرسإدددفدتلقددددداةطعجدددفداةتج إذإدددفدةتجظتدددفداةتحرإدددردتيدددم داةإدددلمداةيدددستداعتتمو 

 اةتحتطفدسر ميفداةر إسدتحتلددوسمس.

د15لد14ليإكلنديذادأللداعتتمعدتلقدهداةطعجفداةتج إذإدفدتجدذداجلقدمدداةتعطدسداةتركدزكدةتجظتدفداةتحرإدردسديد
 تنداةشهرداةتمضي.

تلضدد دلقددملدأتددإنديددرداةطعجددفداةتج إذإددفدالددم بدورإقددمتدسدديدتالددرإحمتدإذاوإددفدإنداعتتددمعداةطعجددفديددإسحثد
 آةإمتدةتج إذدقراراتداةتعطسداةتركزكت.

لذكددردورإقددمتدأنداةطعجددفداةتج إذإددفدتتم ددذدسعدإددفدومةإددفدقددراراتداةتعطددسداةتركددزكدذاتداأليتإددفد مالددفدوطددالد
ضل دايتترارداإلدارةدااترإكإفدستحملةفدسرضداةحطدللدتدند دالدايدقمطدتط ديداةقددسدلاةاع دإندودندطملةدفد

 اةت ملضمتت.

تركزكدةتجظتفداةتحرإردكطلداةطعجفداةتج إذإفدةطتجظتفدستلطإقدااوتدرالداة طيدطإجيدسئيدرا إلدلكمنداةتعطسداة
ةعم دقراردضمداةقدسداةشرقإفدللقلداايتإطمن.د1967إةالدحإنداوتراسهمدسدلةفدسطيطإندوطالدحدلددوممد  لا 

تططدبدااجتقدملدتدندلذكرداةتعطسداةتركزكدسديدقراراتدهدأندتاةهددلداةتسمشدرديدلدايدتقالددلةدفدسطيدطإندتتدمدإ
ترحطددفديددططفداةحكددمداةددذاتيدإةددالدترحطددفداةدلةددفدلسددد دتعيددإدديددإمدةددلةددفدسطيددطإندسلمالددتتهمداةقدددسداةشددرقإفد

 ت.1967وطالدحدلددوممد

كتددمددوددمدإةددالدلقددلداةتجيددإقداألتجدديد)تدد دإيددرا إل(دسكمسددفدأشددكمةهادلااج كددمكدتددندواقددفداةتسلإددفدااقتالددمدإفد
 مدكدلاةططبدتنداةطعجفداةتج إذإفداةسد دسيدتج إذدذةك.اةتيدكريهمدات مقدسمرإسدااقتال

لرحسددتدسالددم لدسطيددطإجإفدسقددراراتداةتعطددسداةتركددزكدةكجهددمدأكدددتدأنداةلسددرةدسدديداةتضدديداةعددمددسدديدتج إددذيمد
دوطالدأرضداةلاق .



 

 32فلصطينيتشــــؤون 
 

 و 
ً
بتبفعل الحصاز الخاهم... غزة جنهاز اكخصادًا  وشط مخاوف من حسب كٍس

ً
 حياجيا

 2012\2\3  -"القدس" دوت كوم -غزة
إشدددهددقطدددمعدغدددزةدتجدددذديدددتفدأشدددهردظرلسدددمداقتالدددمدإفدلحإمتإدددفدأالدددسحتد دددالداألشدددهرداألرسلدددفداأل إدددرةديددديد

ومتددماديدديدوتددرداةحالددمرداإليددرا إطيداةددذكدإشدددددتددمرة دلإ  ددلدتددمرة دد12األالددلبدلاألشددددتجددذدتددمدإزإددددوطددالد
 أ رر.

ؤييددمتدحقلقإددفدلدلةإددفدتالددجلدأالددحمبداةددد لداةتتليددطدسدديدقطددمعدغددزةدسددمجهمدسددمتلادتددندأالددحمبدلسمتددتدت
اة قددددرداةتدددددق دجتإعددددفداةلدإددددددتددددنداةظددددرللداةتدددديدأحمطددددتدسهددددمدسدددديداألشددددهرداأل إددددرةادكددددئعرا اتداةحكلتددددفد

%دتدددندتلظ إهدددمدسعدددزةادتدددمدأ دددردوطدددالداةلضددد دااقتالدددمدكداةحإدددمتيد30اة طيدددطإجإفدس الدددمدرلاتدددبدأك دددردتدددند
 يادلقطلدتنداةقدرةداةشرا إفدسيداأليلاقداةتيدسمتتدتجهمرة.اةإلت

لإقللداةت تصدااقتالمدكدأحتددأسلدقتردةددتاةقدستادإنديجدمكداةلدإدددتدنداةللاتدلداةتديدألالدطتدقطدمعدغدزةد
إةالديذهداةظدرللداةكمر إدفت.دتشدإرادإةدالدأنداةحالدمردلاةحدرلبدلاإلعدرا اتداةتديدات دذتهمداةيدططفداة طيدطإجإفد

 سشكلدتسمشردألدغإردتسمشردسيدلاق داةحمل.دكطهمديميتت

لأكدددددوطدددالدضدددرلرةداةلتدددلدتددد داةعهدددمتداةدلةإدددفدتدددندأعدددلدت  إدددلدلرسددد داةحالدددمردودددندقطدددمعدغدددزةدلاةيدددتمحد
 سئد ملدتلادداة ممدةتشعإلداةتالمج دلغإريمدتندأعلداةتالدإردإةالداة مرجدةتحيإنداةلض دااقتالمدك.

 ادتهتمدسيدتحقإقدسرالفدتحينداةلض داةحإمتيدسعزة.دتشدإرادلاوتسردأنداةتالمةحفداة طيطإجإفدقددتكلندتد
إةددالدأنديجددمكدوعددزا دغإددردتيددسلقدسدديداأليددلاقدلاةلضدد دااقتالددمدكادلأجددهدادإتكددنداةجهددلضدتددندعدإدددددلند

 لعلددحلديإميي.

لإشددإردحيددندتطددرادليددلدتددمعردإسإدد داة ضددمردلاة لاكددهادإةددالدأنديجددمكدتراعلددم دلتدددجإم دغإددردوددمدكدسدديدوتطإددفد
لاةشرا ادتضإ م دأجهدإضطردةت دزإنداةك إدردتدنداةسضدم  دةدإدهادةلددمدقدرتدهدوطدالدتالدرإ همدسديداأليدلاقدداةسإ 

 تجذداة اللتمتداةتيدسرضتدوطالدرلاتبداةتلظ إندلاةتيدأ رتدسقلةدوطالداةقدرةداةشرا إف.
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رةدةلدددمدلة ددتدتطددردسدديدحدإ ددهدةدددتاةقدستادأجددهدلاةسموددفداةالددعمردسدديداأليددلاقدادإيددتطإللندشددرا دكتإددمتدكسإدد
قدددددرتهمدوطددددالدتيدددددإددأ تمجهددددمدألدودددددمدقدددددرتهمدوطددددالدتالددددرإ هم.دتلتسددددرادأندذةددددكدإشددددإردإةددددالدتراعدددد داةلضدددد د

 ااقتالمدكدلاةحإمتيدةطتلاطجإندلاةذكدإتلق دأندإتديلردأك ردليلدتمديإؤ ردسشكلدتسمشردوطالداةتعمر.

 دفدتدمدإجدذردسكمر دفدحقإقإدفدسددأتدلتؤشرداأللضمعدإةالدتراع دسيداة دتمتداةالدحإفدلاةسإ إدفدلاإلجيدمجإفداةت تط
تد لدسيدسداإمتددرعدمتدتلعمتهدمدلقدددتتتدددإةدالداةج دمعدتدمديدإؤ ردوطدالداةك إدردتدنداأللضدمعداةتديدقدددتددس د

 اةيكمندإةالدااج عمر.

لتتزاتنديذهداةظرللدت دسطؤدلاضعدسديدتج إدذد طدلاتداةتالدمةحفداةتديدسمتدتدريإجدفدةط اسدمتدلإشدتددتلهدمد
إةالدتيتقسلدتعهللدسديدظدلدوددمدلعدلددأكدأسدقديإميديدلاضدعديدلا دوطدالداةالدلإدداةحالمرادتمدإدس دغزةد

اةدا طيدسشمنداةتالمةحفدألدحتالدسيداةلاقفدت دااحتالدألدتالراداةتيدإررديكمندغدزةدسإهدمدسمجهدمداةتج دذد
 لاةتتج سداةلحإد.

اةقضدإفداة طيدطإجإفددلإررداةتلظلدسيداةيططفداة طيدطإجإفدسدمدكداةيدططمنادأنداةلاقد داةيإميديداةدذكدتتدردسده
ادزالدإددؤ ردوطددالدحإددمةداةيددكمنديددطسمدسدديدغددزةادلأنداأللضددمعدقددددتتعددهدةحيددلأدسدديدظددلدودددمدلعددلددأكدأسددقد

 يإميي.

لأشمردإةالدأنداةحإمةدسمةجيسفدةطتلاطندسيدغزةدأالسحتدسم يفدس للدااجقيممدلاةظرللداةيإميإفداةلمتفداةتديد
ت كإردسقطدسديدكإ إدفدتدلسإردقدلتدإلتده.دتشدإرادإةدالدأندتدراكمدألالطتداةتلاطجإندإةالدحمةفدغإردتيسلقفدتنداة

األزتمتدتندكهرسم دلتإمهدلاجلدامدسدرصداةلتدلدكطهدمدأ درتدوطدالدحإدمةدلت كإدرداةتدلاطندلتلعهمتدهدلايتتمتمتدهد
 تنداةقضإفداةلطجإفدإةالداةقضإفداةحإمتإف.

ةدددهداأل دددرداةسدددمة دوطدددالددومتدددم(دإةدددالدأنداةلضددد داةيإميددديدكدددمند22لة دددتداةشدددمبداةعدددمتليدأجدددسدأسدددلدسكدددرةد)
ااقتالدددمدداةدددذكدأ دددردوطدددالدحإدددمةداةتدددلاطجإنداقتالدددمدإمدلاعتتموإدددم.دتشدددإرادإةدددالدأنديجدددمكدشدددسمجم دل دددرإعإندسددداد
تيددتقسلدتددمدإيددتدويداةلتددلدتددندأعددلدإجقددمذيمدلاةتططدد دإلإعددمددحطددللدتيددميمدسدديدتحيددإندحإددمتهمدلتيددمودتهمد

 وطالدسجم دتيتقسلدأسضل.
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 تددرةداةتقسطددفدحرسددمدإيددرا إطإفدعدإدددةدسدديدظددلداةتهدإددداتداةتتكددررةدضددددقطددمعدلإ شددالدأسددلدسكددرةدتددندأندتشددهدداة
غزة.دتشإرادإةالدأنديجمكدت مللدحقإقإفدةدرداةتلاطجإندتندذةدكاد مالدف دلأنديجدمكدولا دلدادزاةدتدتشدردةد

 ادسيسبدرسضدااحتالدتجحهمداةتلاسقفدإلوتمردتجمزةهم.2014لسادتملردتجذدحربد

فدسدلردومإشادإندتايتترارداةحالمردلاةلدلاندسطرقدت تط فدلتلقلدإومدةداإلوتدمردتندعمجسهمدقمةتداةتلاطج
لاإلدوم اتداإليرا إطإفدستقدإمدتيهإاتدةطيكمنادكلدذةكدةمدإضلدوطالداةحإمةدسعزةديلردتزإددتدنداإلحسدمطد

 ةدرداةتلاطنداةذكدإلمجيداةسطمةفدلاة قردلغإمبداألتلت.

لاة ددرلجدسعددزةدتددندحمةددفداةظددامداةتدديدتلإشددهمدإةددالدتددمدُإلددإنديددكمجهمدلأورسددتدوددندتأتطهددمدسحددلداألزتددمتدكمسددفد
وطالداةحإدمةدتدند دالداإليدراعدسئودمدةداإلوتدمردلالدرلدرلاتدبداةتدلظ إندكمتطدفدلحدلدأزتدفدتدلظ يدحتدمسد

 لستعداةتلمسردلتلزإزدااقتالمدت.

يددكمنديددلا دوطددالدلأضددمستدةطقدددس:دتاألشددهرداأل إددرةدتددندأيددلأداألشددهرداةتدديدتتددردتجددذديددجلاتدطلإطددفدوطددالداة
اةتيددتلرداة ددردكدةطتددلاطندألدوطددالداةتيددتلرداةيإميدديدلااقتالددمدكدلحتددالدااعتتددمويدسدديدظددلدحمةددفداةركددلدد

 اةتيدتطملدكلدتجمحيداةحإمةت.

%دتددنديددكمندقطددمعدغددزةدإلددمجلندتددنداجلدددامداألتددنداةعددذا ياد70لتشددإرداإلحالددم إمتدشددسهداةريددتإفدإةددالدأند
%اد60متداأليميددددإفادسدددديدحددددإندأنداةسطمةددددفدلالددددطتدأك ددددردتددددند%دادإيددددتطإللندتددددلسإردااحتإمعدددد89لأند

%دتددنداةيددكمندتالددطهمدتإددمهدادتطددمسقدتلددمإإرد97%دتددنداةتشددمرإ دااقتالددمدإفداةت تط ددفدتجهددمرةادلأند90ل
دتجظتفداةالحفداةدلةإف.

د  
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 طسق الخفافيت حدًدة حعمم هظام الفصل العنصسي 

 2012\2\3  -معا -رام اهلل
نداارضدلتقملتددفداايددتإطمندسدديدتقرإددرداايددتإطمنداايددسلويداةالددمدردوددندأسددمدداةتكتددبداةددلطجيدةطدددسمعدودد

اةتكتددبدأندحكلتددفدااحددتالدت طددطدةشددقدطددرقداةت مسإددفدعدإدددةدتلتددقدجظددممداة الددلداةلجالددركد)األسمرتهمإددد(د
 سيداةض فداةعرسإف.

تسجإددهددلاضددملداةتقرإددردأجددهدسدديديددإمقدتالددلإدداةجشددمطمتداايددتإطمجإفدلتلتإددقدجظددممداة الددلداةلجالددركداةددذك
ايرا إلدسيداةض فداةعرسإفداةتحتطفداستتعدر إسداةحكلتفداإليرا إطإفادسجإمتإندجتجإميلادطرإق مدايدتإطمجإ مدشدتملد

(دشدددرقدتدإجدددفدقطقإطإدددفدقدددربدقرإدددفداةجسددديداةإدددمسداة طيدددطإجإفدد55اةضددد فداةعرسإدددفداةتحتطدددفااداةشدددمرعدااةت دددمسيد)
جفدتشدددترلنتدلتحطإهدددمدتدددنداةتيدددتلطجمتدسددديدشدددتملدةإدددرسطدتيدددتلطجمتتسجإمتإنتدلتك دددمرديدددمسمتدلسدددإندتيدددتلط

اةض فدضتندتشمرإ دحكلتفدااحدتالداةراتإدفداةدالدتقطإد دألالدملداةضد فداةعرسإدفدحتدالدادإكدلندتكدمندألكد
 ا1967تيلإفديإميإفدسيداةتيتقسلدلسقدحدلدداةراس دتندحزإراند

لأجهددمدعدددم تدسلددددتتضدددحإمتدلزوددمدجتجإددميلدأندت دددلديددذهداةتشدددمرإ داايددتإطمجإفدتقددد دسدديدالددتإمداةالدددهإلجإفد
سميظددفداةدد تنتادلحضددردتلددهدااستتددمحدلزإددرداةتلاالدداتادإيددرا إلدكددمتسدلجم ددبدر ددإسدااتددندلر ددإسدتعطددسد
اةتيتلطجف.دلزومدجتجإميلدكذةكدإجهدلحكلتتدهدإلتطدلندوطدالدتدمدأيدتمهدتتلتإدردأرضدإيدرا إلتادسديدإشدمرةدإةدالد

تحتطدفادللوددداةتيدتلطجإندستتمسلدفداةسجدم داايدتإطمجيداةسجم داايتإطمجيدسيدت تطلدتجمطقداةضد فداةعرسإدفداة
لشقداةشلارعدااةت مسإفداةتيدت دمداةتيتلطجمتادلأكددأجهدتدمدت الدإصدتإزاجإدمتديم طدفدةت دلديدذهداةتشدمرإ .د
لاوتددرلدأندتإنديددذاداةطرإددقدااةت ددمسيديددلدعددز دتددندتجظلتددفداةطددرقدااةت مسإددفداةتدديدتقإتهددمدسدديدكددلدأجحددم د

 يداةتيتإفداإليرا إطإفدةطض فداةعرسإفداةتحتطفاتإهلدادليمترةتدلي

سددديدج دددسداةلقدددتدت طدددطدحكلتدددفدايدددرا إلدلسقدددم دةطحم دددممدديدددمنادةشدددقدطرإدددقداةت دددمسيدحدددلارةدلطرإدددقداةت دددمسيد
اةلرلبداايتإطمجإإنادليديدطدرقدت الالدفدةطتيدتلطجإندلإحظدردوطدالداةتدلاطجإنداة طيدطإجإإندايدت داتهم.د

ميددلفدتددنداألرضداة طيددطإجإفدسدديداةضدد فداةعرسإددفداةتحتطددفدلاةحمقهددمدادستددمدإلجدديداايددتإا دوطددالدتيددمحمتدش
تطإدمردشدإكلادإدتمدد3.3سميرا إل.دلتسط دتكط فديذهداة طفداايتإطمجإفداةتليلإفدلسقم دةطتالمدرداةلسرإفدحدلاةيد

 ت الإصدتلظتهمدتنداةحكلتفداايرا إطإفدلاةلزاراتدلاةهإ متداةتمسلفدةهم.
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إرداةحربداإليدرا إطيادإنداةحكلتدفديتالدمدقدتططد داايدسلعدوطدالدشدروجفدسدؤرةدسإتمدقملدأسإعدلردةإسرتمنادلزد
ح دددمتدعطلدددمدداةتددديدلقلدددتدقرسهدددمدوتطإدددفدإطددداقداةجدددمرداةشدددهرداةتمضددديادلأدتدةتقتدددلدحم دددممدلكدددمندسجإدددمتإند
جتجإددميلادر دددإسداةدددلزرا داإليددرا إطيادقدددّرردسداإدددفداأليدددسلعداةتمضدديدتمعإدددلداةتلاسقدددفدوطددالدشدددروجفداةسدددؤرةدحتدددالد

 سلعداةتقسل.األي

دتنداةيدإطرةد سيداةلقتدج يهدإلتلدااحتالدوطالدتترإردتعتلوفدتنداةتشرإلمتداةتيدتيتعدةهدس رضدتزإد 
وطالداةضد فداةعرسإدفداةتحتطدفادلسديديدذاداإلطدمردالدمدقداةكجإيدتادسدمةقرا ةداأللةدالدوطدالدتشدرلعدقدمجلندقدتتدهد

تؤييدددمتداةتلطدددإمداةلدددمةيداةتددديدإقإتهدددمددكتطدددفدتاةسإدددتداةإهدددلدكتدإدددجصدوطدددالدإحدددالداةقدددمجلنداإليدددرا إطيدوطدددال
ةعم دتمدأيتيدتاةتعطسدةطتلطإمداةلمةيدسيداةض فداةعرسإدفت.لتمتيديدذهد ااحتالدسيداةض فداةعرسإفداةتحتطفادلا 
اة طلةدأإضمدةتر إصدإقمتفدكطإفدةططدبدسديدعمتلدفدتأر إدلتدسديدتيدتلطجفدتأر إدلتادلذةدكدضدتنديطيدطفدتدند

الدتاةضدمداةزاحدلتدةطتيدتلطجمتداةتديدأقإتدتدوطدالدأراضديداةضد فداةعرسإدفداةقلاجإنداةتديدتهددلدة طدقدتدمدإيدت
وضددلا.سمدردإةددالداقتددراحدد19وضددلدكجإيددتادتقمسددلدتلمرضددفدد24اةتحتطددف.دلقددددالددلتدإةددالدعمجددبداةقددمجلند

اةقمجلندر إسدكتطفدتاةسإتداةإهلدكتدسيداةكجإيتادشدلةيدرسدم إطيادلاةتديدقمةدتدإندااقتدراحديدلدت طدلةدأ دررد
ةتدأإضدمدإندتاةقدمجلنداةإدلمدادإدرردسديدعمتلدفدأر إدلدتؤييدفدأكمدإتإدفدإيدراإطإفادلةدذةكدادإتكدندةطيإمدةت.لقم

 إقمتفدكطإفدةططبدترتسطفدستيتش الدإيرا إطيت.

كتدددمدتلتدددلديدددططمتدااحدددتالدوطدددالدتج إدددذداةلدإدددددتدددنداةتشدددمرإ داايدددتإطمجإفداةضددد تفاادتدددندسإجهدددمدتليدددإ د
لحددةدايدتإطمجإفدعدإددةادليدذاداةتشدرلعداةقددإمدإعدركدتج إدذدد1500تيتلطجتيدترتلتتدلترتمتدشطلتلتدسجحلد

لحددددةدايدددتإطمجإفاةطرسطدسدددإنداةتيدددتلطجتإنداداةيدددططمتداإليدددرا إطإفدشدددروتدد500اةترحطدددفداالةدددالدتجدددهدسلاقددد د
كذةكدسشقداةج قداةذكديإرسطدكسررداةكتلداايتإطمجإفدشرقيداةقدسداةتحتطفدتتلمةإفدادتدإمتدسمةقددسداةعرسإدفاد

تدلدوإنتدأيد لدعسدلداةتشدمرلدتدمدسدإندد443تدلدأسإدبدشدمرعدتد-شمرعدااةت مسيداةدذكدإدرسطداةقددسدلتقمط داة
اد9تد.دلإعدركدسديداةترحطدفداالةدالدتليدإ داةشدمرعدرقدمد9تيتلطجتيدترتلتتدلترتمتدشطلتلتدسديداةشدمرعدرقدمت

تدحجإجدمداةتحتدمدتدلدوإنتداسدتاعداراضديدشدل مطدلسإدد443تدلدأسإدبدت-لاةتقمط دت داةشمرعدااةت مسيداةقددسد
تدستيددتلطجمتداةليددطد:د443تداةددذكدإددرسطدشددمرعدتد21لسإددتداكيددمادوطددالدطددللداةشددمرعدتدد دتقددمط داةشددمرعدت
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تاةجسدديدإلقددلبدلدسيددعمتدز إددلتدلغإريددمدشددتملدلشددرقداةقدددسدستيددتلطجمتدااغددلاردسهدددلدا تددراقدااحإددم د
 اة طيطإجإفدشرقداةقدسدل طقدتلااللدسإنداألحإم داايتإطمجإف.

اةيإطرةدوطدالداةلضد داةددإتعراسيدسديداةقددسدلتحإطهدمدأقدردعدإشدااحدتالد طدفدتقضديدس درضدلسيديإمقد
يإطرتهدوطدالداةسطدداتداة طيدطإجّإفدشدرقداةقددسداةتحتطدف.دلإدزومدعدإشدااحدتالدأنداة طدفدتيدتهدلدتكمسحدفد

دأيمييدت إمدشل مطدلسطدةدك ردوقدبد لغإريدمدتاةلتطإمتداةتيدتتمدتندتطكداةتجمطقتادلتيتهدلداة طفدسشكل 
أةلدسطيطإجيادوطالدأندتطحقدستمدإيدتالدةدلا دتسجإدمتإنتدد150تنداةسطداتداة طيطإجإفاداةتيدإلإشدسإهمدقراسفد

سيداةض فداةعرسإفداةتحتطفادليلداةطلا داةتيؤللدوندتجطقفدرامداهلل.دلتمتيديدذهداة طدفدسلدددأيدمسإ دقطإطدفدتدند
س الددلدسطددداتدشددرقداةتدإجددفدوددندجطددمقداةسطدإددفاداةقددرارداةددذكدات ذتددهدسطدإددفدااحددتالدسدديداةقدددسادلاةقمضدديد

 لتشكإلدسطدإمتدتج الطفدوجهمدسهدلداةت طصدتند طريمداةدإتلغراسيد.

وطدددالدالدددلإددآ دددردحدددذرددسطلتميدددإلندالرلسإدددلندتدددنداندايدددرا إلدتلتدددلدوطدددالدتطدددلإردتلاقددد دا رإدددفدلتشدددمرإ د
قدددسداةتدديداوطددنداةددر إسديددإمحإفدةعددرضدإضدد م داةتزإددددتددنداةشددروإفدوطددالداةسددؤرداايددتإطمجإفدسدديدتدإجددفداة

ااترإكددديددلجمةدددددتراتدددبدااوتدددرالدسهدددمدومالدددتفداحدددتالدادلحدددددداةدسطلتميدددإلندتلاقددد داةح دددرداةتددديدإددددإريمد
اةتيتلطجلندسيدااحإم داة طيطإجإفدلتشرلعداةجمقلداةهلا يدتاةتط رإدكتداةدذكديدإتلقلدسديدجقدمطدتحدددةددا دلد

مطقداةحضدددرإفدتحددددا قدلطجإفت.لس الدددلصدتشدددرلعدااراضددديداةتالدددمدرةداضدددمسفداةدددالدتشدددمرإ دةتيدددتإفداةتجددد
اةتط رإددكداةددذكدالددلدقدوطإددهدتددؤ رادتددندقسددلداةتعطددسداةيإميدديدااتجدديدلتددنداةتتلقدد دأندإسددداداةلتددلدسددهدوددممد

إشإرداةدسطلتميدإلندسمجدهديإيدهمدسديدتلزإدزدتاةتيدتلطجمتداةيدإمحإفتدوطدالداندإدتمدسديداةترحطدفداة مجإدفدد2020
 تليإ دجطمقهدةإشتلداةقيمداةشرقيدتندتدإجفداةقدسداةتيدةمدتتمداةتالمدقفدوطإهمدسلد

(داةدذكدإدتمدستتلإددلددCسإتدمدلالدلداةجم دبدتدلطيدإلغإدلد)اةسإدتداةإهددلدك(داةسجدم داة طيدطإجيدسديداةتجطقدفد)د
عز يدتندقسلدااتحمدداأللرلسيدلإج ذدسدلندتالدمرإعدتدنداإلدارةداةتدجإدفادسمجدهدتإريدمبداةسجدم ت.دلاقتدرحداةجظدرد

جفداةشؤلنداةتدجإفدلاألتجإفدسيداةضد فداةعرسإدفداداةتمسلدفدةطعجدفدشدؤلنداة مرعإدفدلاألتدندسديد الداعتتمعدةطع
اةكجإيتداايرا إطيدتحادتشرإلإمدتدإتج داة طيطإجإإندتندتقدإمداةتتمسدإةالداةتحكتفداةلطإمدضدددألاتدرداةهددمد

تدت إددرددلإددتشادوطددالدزإددمدةد.دل ددالدااعتتددمعادأشددمددإلغإددلدستت طدديداإلدارةداةتدجإددفدلتت ددلدعتلإددفدترعددمسإم
تطسإقداةقمجلنادتتمدإلجيدتج إذدألاترداةهدمدضدداةتسدمجيداة طيدطإجإفاداةتديدسجإدتدسددلندتالدمرإع.دلقدملدتددإرد
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لحدةداةتراقسفداةتمسلفدةلدارةداةتدجإفادتمركلدسندشسمتادإجهدجتإعفدةتج إذداةقمجلنادتدمدتقطدإصدأك دردتدندجالدلد
 ادل مالفدسيدتجطقفدتتلمةإهدأدلتإمت.Cاةتجطقفدداةتشمرإ داةتيدتقممدستتلإلددلةيدسي

لسدديديددإمقدآ ددردشددرعدعددإشدااحددتالداإليددرا إطيدسدديدإقمتددفديددإمجدذكدديادتددزّلددستقجإددمتدإةكترلجإددفدلكددمتإراتد
تراقسفدتتطدلرةادعجدلبداةعدلانداةتحتدلدقدربداةحددلددتد داألردنادوطدالداةدرغمدتدندلعدلدديدإمعإنديجدمكدلاحددد

جددتدتددلدأسإددبدأوطجددتدتددؤ رادتدشددإندتشددرلعداةعدددارداألتجدديداة مالددلدوطددالدطددللدإيددرا إطيدلاة ددمجيدأردجددي.دلكم
كطدمدسدإندتجتعلددمتدإإداتدسديدأقالدالدعجددلبدلادكدورسدفدستكط دفدقدددريمدد30اةحددلددتد داألردنادليدإتتددوطددالد

 .2019تطإلنددلاردوطالدأندتجتهيدأوتملداةسجم دتطط داةلممدد85

ةددلطجيدةطددسمعدودنداارضدلتقملتدفداايدتإطمندكمجدتدوطددالدلسديدااجتهمكدمتداايدسلوإفداةتديدل قهدمداةتكتدبدا
 اةجحلداةتمةيدسيدسترةداودادداةتقرإر:

اةقدددسد:ديددددتتدعراسددمتدتمسلدددفدةسطدإدددفدااحددتالدسمةقددددسداةتحتطدددفادوددددادتدددنداةسركيدددمتدسدديدسطددددةداةلإيدددملإفد
فدلكمجدددتدسحعدددفدوددددمداةتر إص.وطتدددمداجهدددمدتقمتدددفدتجدددذدوددددةديدددجلاتدسدددمةقربدتدددندحددديداةتددددارسدلليدددطداةقرإددد

تيت دمدةحغجممدلتيسعدةحط ملدلغإريم.سإتمدازالدتلظ لدسطدإفدااحتالد الداةحتطفدأوتدةدكمجدتدتيدت دمد
 ةتجظإمدلقللداةيإمراتدسيدشلارعداةقرإفادكتمدأزاةلادإمسطمتدلاللرادةطشهدا دلاأليرردوندأوتدةداةكهرسم .

جدفداةقددسادتقدمرعدسديدتحدمكمدااحدتالدتجدذدلادتزالد اثدوم اتدتقديإفدتقطدندسديدحديدترأسد تدإستدستدإ
ومتمدةحتمإفدتجمزةهمدتند طرداةهدمدلأسراديدمدتدند طدرداةتشدرددحإدثدتطقدتدوم طدفديدطإتمندتدركدلدتمعدددد17

أسددلدتركدديدلتددمزنداةرعسدديدا طددمراتدعدإدددةدسمةهدددمدةتجددمزةهمادلتطددمةستهمدسهدددتهمدسمإدددإهمادحإددثدقددمتلادسدددلريمد
لةطتحكتدفداةتركزإدفدةتعتإدددقدراراتديددمدتجدمزةهمادسلدددرسدضدتر إالدهمدسحعدفدسمةتلعهدتعددادةسطدإفدااحتالد

قرسهمدتندعدارداة اللداةلجالركداةذكدإ اللدت إمدشل مطدوندتدإجدفداةقددسادوطتدمدأنداةتجدمزلدُشدإدتدقسدلد
 أةلدشإكل.د70سجم داةعدارادلتتتدت مة فدكلدتجهمدسيدحإجهدسعراتفدتقدردسحلاةيد

إجددفداةقدددسداةتحتطددفدس ددرضدضددرا بدوطددالدوقددمراتدكجيددإفدلأ ددرردتمسلددفدةحتددمدلسدددأتدسطدإددفدااحددتالدسدديدتد
اةتتحددددةديدددتعت دوشدددراتدتاإدددإنداةددددلاراتدتدددنداةكجدددم سدلتؤييدددمتداألتدددمداةتتحددددةدوطدددالدوقدددمراتدةهدددمدسددديد
اةتدإجدددف.دلات دددذدر دددإسداةسطدإدددفدسددديداةقددددسدجإدددردسركدددمتديدددذاداةقدددراردستعإإدددرداةيإميدددفداةتطسقدددفدتجدددذدااحدددتالد
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وقدمرادسديداةتدإجدفدتتسد دةكجدم سدلتؤييدمتدد887/دلاةحدإثدإدلردوند1967ةشرقداةقدسدوممد”دياإليرا إط“
تطإددلنددلاردأترإكددي(.دد191تطإددلندشددإكلدتإيددرا إطيتد)د650أتتإف.لقدددرتداةضددرا بداةتتلقدد دعتلهددمدسجحددلد

رتإجإفدلاةدرلمدلأضمستدأنداةسطدإفدسرضتديذاداأليسلعدقإلدادوطالداةحيمسمتداةتالرسإفدةطكجم سداإلجعإطإفدلاأل
 سداويدودمددس دضرا بدأتاكدتيتحقفدوطإهم.

رامداهلل:ودزلدااحدتالداايددرا إطيد داثدوددم اتدتدندرامداهللدودندتحإطهددمداة طيدطإجيادلسمتددتدتحالدلرةدسددإند
اةعدددداردلتيدددتلطجفدسإدددتداإدددلداةتقمتدددفدوطدددالداراضددديدرامداهللدلاةسإرة.لإتتددددداةعددددارداةعدإددددداةدددذكداقمتدددهدعدددإشد

تتردتقرإسمدسعمجبدتيتلطجفدسإتدإإلدتمركدمدتتدرادالدعإرادلسلاسدفدد500يرا إطيدتؤ رادوطالدتيمسفدااحتالداا
ضدددتنداةعددددارداةدددذكدإرت ددد دحدددلاةالديدددتفدأتتدددمرادةايدددرداة طيدددطإجإفداةددد اثداةتجتتإدددفدةلم طدددفدعتلدددفداةتددديدتقددد د

سدردادتد دد25ؤة فدتندتجمزةهمدسيداةتكمنادةتالسعداةسلاسفدلاةتترداةضإقديتمدالطفداةلاللداةلحإدةدةُحيرداةت
 اةتعتت داة طيطإجيدسيداةعمجبداآل ردتنداةعدار.

سإتمدتلااللديدططمتدااحدتالداإليدرا إطيادتجد داة طيدطإجإإنديدكمندسطددةديدطلاددسمةضد فداةعرسإدفداةتحتطدفادتدند
اةددددد للدلايددددتلتملدأراضددددإهمداة مالددددفدرغددددمدإ ددددا داةسددددؤرةداايددددتإطمجإفدتوتلجددددمتداةتدددديدأقإتددددتدسددددلقدأراضدددديد

.لإمتيدذةددكادسلددددتددرلرد ا ددفدأوددلامدوطددالدكيددبداةدددولردسدديداةتحكتددفداةلطإددمدلوددممدوطددالدإ ددا داةسددؤرةداةسطدددة
اايددتإطمجإفدتوتلجددمتادحإددثدادإددزالداةعددإشدإتجدد دأالددحمبداألراضدديداة طيددطإجإإندتددنداةلددلدةدإةددالدأراضددإهمد

لطجإندإتكمجإدددفدسشدددكلدحدددردلزراودددفداألرضداةتددديدأقإتدددتدوطإهدددمداةسدددؤرةداايدددتإطمجإفادسددديدحدددإندأتإحدددتدةطتيدددت
 اةلالللدإةالديذهداألراضيادرغمدكلجهمدتمسلفدةتطكإفدسطيطإجإفد مالف.

لسددديدقرإدددفداةجسددديدالدددمةعد دددطدتيدددتلطجلندادوسدددمراتدوجالدددرإفدوطدددالدعددددرانداةقرإدددفدلقدددمتلادسكتمسدددفدشدددلمراتد
وجالدددرإفدتطمةدددبدوم طدددفداةتتإتددديدسمةرحإدددلدودددنداةقرإدددفادكتدددمداحتدددلتداةلسدددمراتدوطدددالدتهدإدددداتدسحدددقداأليدددمةيد

اةشلمراتداةتيدُ طتدسمةطعفداةلسرإفدطمسل دمدتحرإضدإ مدتجهدم:دتوقلسدفداةتدلتدةلهددداةتتإتديتادتادتكدمنددلحتطت
 ةلم طفداةتتإتيتادتتحإفدتندتعتلوفدااجتقممدسيداةعإشداإليرا إطيتادلغإريم.

اة طإددل:ديدددتتديددططمتدااحدددتالداايددرا إطيدادسركيددمدزراوإدددمدسدديدتجطقددفدرسموإددفدشدددرقدإطددمدعجددلبدتدإجدددفد
ة طإددلدإلددلددةطتددلاطندكمتددلدرسلدديدسحعددفداةسجددم ددلندتددر إصادلسدديداةلقددتدج يددهدقضددتدتحكتددفدااحددتالادا

تسمجيدسيدقرإفديليإمدعجلبداة طإل.لعم دقرارداةتحكتفدسيدططدبداةتطتتيدإندس الدلصدأتدرداةتجد دد7سهدمد
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تسددمجيداةتدديدتسجددالدسدديدقرإددفديليددإمدعجددلبداة طإل.لعددم دسدديداةقددرارداجددهدتددندسددإنداةد20اة ددمصدسهدددمدحددلاةيد
د7الدرتدسحقهدمدإ طدمراتدسمةهددمداة دلركادإتكدندتةدلدارةداةتدجإدفتداايدرا إطإفدأندتهددمدسالدلرةدغإدردتراعلإدفد

 ش الماد42تسمجيدإقطجهمد

اةعم تدفدوطدالدأراضديداةتدلاطجإندسديداة ضدردأراضديد”داةإلدمزر“سإتدةحدم:دعدرلدتيدتلطجلندتدندتيدتلطجيد
دلجتمتادإضمسفداةالدتدتإرداياكدشم كفدلعدراندايدتجمدإهادد4دتسط دتيمحتهم”د طفداة حم”دزراوإفدسيدتجطقف

تلدددلددةطتدددلاطندتحتددددداحتدددددأسدددلديدددتره.داةدددالدأندارضداةتدددلاطندأسدددلديدددترةدتلرضدددتداةدددالداةيدددطبدتدددندقسدددلد
اةتتطرسددفادحإددثدقمتددتدسزراوتهددمدلتجدد دالددمحسهمد”دجمدإددفدتطدر“تعتلودفدتجظتددفدجيددم دسمأل ضددرداايددتإطمجإفد

مدسميددترداديمادوطتددمداندتالددمدرةداألراضدديدتددمدةالددمةعدتيددتلطجفدتإإطدديدوددمزرتدتددنداةددد للداةإهددمدقسددلداندإقددلد
اةعم تفدوطالدأراضيداةتدلاطجإندسديدسطددةداة ضدرادحإدثدإتلدرضداةتلاطجدلندلأراضدإهمدةاوتددا اتدتدندقسدلد

 اةتيتلطجإندسشكلدتيتتر

تحتإدفادسلدددأندتددسقتدسإتمدغترتداة إضمجمتدقرإدفدلادكدسدلكإنداة طيدطإجإفدليدسستدأضدرار ادةطتجدمزلدلاةسجدالداة
تإددمهداألتطدددمردإةإهدددمدتددنداةعسدددلادسيدددسبداةسجدددم داايددتإطمجيدسددديدتيدددتلطجفدتتيدددلرديدايددمتداةتددديدع تدددتدوطدددالد
اةعسلدسلقهمادحإثدتعركداوتملدتليإ دتيتلطجفدتتيلرديدايمتدتدند دالدسجدم دحديدعدإدد.دلجتإعدفدألوتدملد

 لدتدندتددسقهمدإةدالدتجدمطقدتعطدمةدسمأليد طتداةسجم دتمدتحلإلدتجمطقدطسإلإفدكمجتدتتتصدتإمهداألتطمردلت 
 لاة ريمجفادتمدعللداةتإمهدتتدسقدسيروفدإةالدأي لداةعسلدسمتعمهداةقرإفداة طيطإجإف

وتملدلالللداةتإمهدإةالدإجمسإ دلادكدسلكإندحإدثدحددثداج  دمضدحدمددسديدإتدداداتداةتإدمهدلقددتجلتديذهداأل
سديداةإجددمسإ اداةتديدتيددت دمدةطدركدوطددالدتددارداةيددجف.دلتلتدزمدةعجددفداةت طدإطدلاةسجددم داإلقطإتإدفدتليددإ دتيددتلطجفد
دتتيدددددلرديدايدددددمتدس ا دددددفدأضدددددلملدحعتهدددددمداةحدددددمةيدتدددددند دددددالدسجدددددم دأحإدددددم دعدإددددددةدتحدددددلكدآالداةلحددددددات
اايددتإطمجإفادضددمرسفدسلددرضداةحددم طداةجتددم جداةكمر إددفدوطددالداةقرإددفادتددنداة إضددمجمتدسدديداةشددتم دلاةع ددملدسدديد

يدجلات(دسعدراحدسلدددانددييدهدتيدتلطندسدمةقربدتدنداةحدرمدد5اةالإل.داالإبداةط لدوا دوطيداسدلدتإمةدفد)
 ااسرايإتيدسيداة طإلدللال تداالمستهدسمةتتليطف

تجمزلدسيدقرإفدسإتددعنادلذةكدسحعفداةسجم دسديدتجدمطقدد3يرا إطيدسهدمدجمسطس:دأ طرتدقلاتدااحتالداإل
تجت.لداةتجمزلدتللددتطكإتهمدةطتلاطجإنادوتإدداحتدداسلد مستادلرأستدوجمدداسلدعإشادليم دداحتدداسدلدعدإشد
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ادلاقدددتحمدت دددمتداةتيدددتلطجإندادقسدددردإليدددلدسددديدتدإجدددفدجدددمسطسادتحدددتدحتمإدددفدقدددلاتدااحدددتالادسحعدددفدأدا د
تيددتلطندسإددجهمدد1300حمسطددفدلتركسددفدتقددلدجحددلدد20اةتطتلدإددف.دللالددطتدسلددددتجتالددلداةطإددلدجحددلدطقليددهمد

ودددددتددندكسددمرداةحم متددمتدتددراسقهمددلرإددمتدااحددتالادلقددمتلادسددمدا دطقليددهمداةتطتلدإددفدسدديدأعددلا داحت مةإددفد
إضددمدتدإجددفدالددم سف.كتمداقددتحمداةتيددتلطجلندلةطتددرةداأللةددالدتددلدساطددفداأل ددركداةتعددملردةقسددردإليددلادلاةددذكد

 ومم.د5500تشكإمتداةكجلمجإفداةتيدإللددتمرإ همدإةالدأك ردتند

للاةددالداةعجددلبدتددندتدإجددفدجددمسطسداقتطدد دودددددتددنداةتيددتلطجإنداةتتطددرسإندتددندتيددتلطجهدرحددمةإمدأك ددردتددندت ددفد
شعرةدزإتلندت ترةدتنداراضيدقرإفدإميدللدسديدتجطقدهداةلشدراتدتلدلددتطكإتهدمدةطتدلاطندتحتدددالدمةعدعدمزكد

إفاكتمتالددردأيددمةيدقرإدفدتمدتدمدعجددلبدتحمسظدفدجددمسطسادادةهعدلمدتعتلودفدتددنداةتيدتلطجإندحملةددتدتدنداةقرد
اقتحددممداةتجطقددفداةعجلسإددفدتددنداةقرإددف.دتحددتدحتمإددفدقددلاتدااحددتالداإليددرا إطيادلديددذهديدديداةتددرةداة مجإددفداةتدديد

إليددرا إطيادتجددزادتتلددرضدسإهددمدقرإددفدتمدتددمدةهعددلمدتددندتيددتلطجإند ددالدإددلتإن.دكتميدددتتدقددلاتدااحددتالدا
تتددردترسدد ادد100قإددددااجشددم دسدديدقرإددفدسإددتددعددندشددرقدجددمسطسدادسذرإلددفداةسجددم ددلندترا إص.تسطدد دتيددمحتهد

سدديدتجطقددفدعددبداةجتددردشددرقداةقرإددفد.دكتددماقتحمدوشددراتداةتيددتلطجإندلتحددتدحتمإددفدعددإشدااحددتالادتجطقددفد
 اةتيللدإفداأل رإفداةتمسلفدألراضيدسرقفدشتملدجمسطس

طدددتدتإددمهدجسددد دسطددددةدحددمرسداأل دددركدشددتملديدددط إتدستإدددمهدتعددمركدتيدددتلطجفدتارإ إددلتد دددمجيداكسدددرديددط إت:دا تط
تيدددتلطجفدسددديداةضددد فداةعرسإدددف.دحإدددثدتددددسقتدتإدددمهداةجسددد دجتإعدددفدةحتطدددمرداأل إدددرةدحتدددالداتتزعدددتدسمةتعدددمركد

يداةتجيددمسفدتددندتعددمركداةتيددتلطجفداةتددذكلرةدلاةتدديدسدددلريمدتطددلثدتجطقددفدلادداةتطددلكدلشددلبدغجددمطسدلأراضدد
ليدلدتدمدعلدلدااحدتالدإتدذرعد”دج“اةتزاروإندتندودةدقرردسيدط إت.دلتالدجلدتجطقدفداةس دردتدضدندأراضديد

 سلدمداةيتمحدةط طيطإجإإندسترتإتهدألداةتحمسظفدوطإه.

عجإن:دتجلتدقلاتدااحتالداإليرا إطيداجشم دلسجم دتسجالدتتلددداألغراضدسيدسطدةدإلسددعجدلبدغدربدعجدإند
يمتردأسدلدسكدرأنداةتسجدالدتكدلندتدندرلضدهدلتركدزدأتلتدفدلط لةدهدلحدإقدفدةحط دملاد.لذكردر إسدسطدإفدإلسدد

لإقدد دسدديدتجطقددهدتقدد دضددتنداةت طددطداةهإكطدديداةتالدددقادلاةتالددجلدتسددمجيدومتددفدلتلاسددقدوطإددهدتددندااتحددمدد
األلرلسيدستتلإلدتدنداةددجتمركادلتددرجدضدتنداة طدفداةتجتلإدفدةسطددةدإلسدددسديدتعتد داترإحدفادحإدثدالدمدرتد

 حتالداةتلداتداة مالفدسشركفداةتقملاتداةتج ذةدةطتشرلع.قلاتداا
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األغدلار:دسديداطدمرداةتضدإإقمتداةتتلاالدطفدوطدالداةتدلاطجإندسديدااغدلارداةشدتمةإفدلضد دتيدتلطجلنادلحددداتد
طمةسددمدإةددالداةتدريددفداةتدديدد30ايددتإطمجإفدعدإدددةدسدديدتيددتلطجفدتسددرلشديسقلددمتادسدديداألغددلارداةشددتمةإف.دلجقطددلاد

مدأعسدردتيدتلطجلندإتتطدلنداة إدللدرودمةداألغجدممدوطدالدتدركدتدراوإهمدسديدتجطقدفداة مريدإفدأقإتتددا طهدم.دكتد
دسمألغلارداةشتمةإف.
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