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    2022مای� أ�ار/ 12، ال����  ت�ج�ات ص�افة االح�الل االس�ائ�لي 

  في ال�ق���:

 ملف ال�ه��ة ش���� أب� عاقلة  

   مق�ل م�اسلة ال����ة ال���عة خالل ت�ادل إل�الق ال�ار ب�� ال��� اإلس�ائ�لي وفل�������

  في ج��� 

 !ال�ا�� الع���� ی�عي أن الفل������� ی�ف��ن ال��ق�� ال����ك ل�ج�د س��   

 ائ�ل �ل�� م� الفل������� ال�صاصة ال�ي اس���ج�ها م� ج�� ال����ة لل��ق�� في  إس�

  وفاتها 

   وم�اك�ة ال����ة،  مق�ل  في  شامل  ت�ق��  �إج�اء  ت�ال�  األم����ة  ال����ة  ال�ال�ات 

  ال���ول�� 

   م�� م� ال���قة    100- 150ال��ق�� األولي: ق�ة م� ال��� اإلس�ائ�لي ع�ل� على م�افة

  ف�ها ال����ة  ال�ي ُق�ل�

  إس�ائ�ل س���ل ن�ائج ال��ق�� ال�� أج�اه ال��� إلى ق��  

 !!"ب��� ی�ع� ال��� و����ى "أال یل�ث الفل������ن ال��ق��  

  ال��اح ل��ار ال���ول�� الفل�������: "ال ���� ت��ی� ما إذا �ان� ش���� أب� عاقلة ق�

  ق�ل� ب���ان ال��� اإلس�ائ�لي أو ب�صاصة فل�����ة" 

 هاد اإلسالمي: "س��عل إس�ائ�ل ت�فع ث�� ج�ائ�ها" ال�  
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  فى لق�ل ال��ن���"  –"ح��مة ال�ماء� 

 -- 

   وت� إح�ا�ه   – ت�ت� في العاص�ة: "إرهابي" حاول �ع� أف�اد ش��ة ع�� م�خل ال��م الق�سي  

   إس�ائ�ل ه�م� م�اني للفل������� في م��قة "م�اف� ��ا" ألول م�ة م�� س�اح ال����ة

  العل�ا ب��ح�ل ال��ان 

  آل�ات األم�� ���� االت�ال  قان�ني  تع�یل  ال��ه���ة على  الق�اءة  في  ال����� صادق� 

  ال�ا�عة لل�ل�ة الفل�����ة

  وال�فاء �ال��امات�ا"��اس: "ق�رنا إع�اء ال��الف ف�صة أخ��  

  ملف ال�ه��ة ش���� أب� عاقلة

  مق�ل م�اسلة ال����ة ال���عة خالل ت�ادل إل�الق ال�ار ب�� ال��� اإلس�ائ�لي وفل������� في ج��� 

  "هآرت�"  /"معار��"

في   (األر�عاء)،  أم�  اإلس�ائ�لي، ص�اح  ال���  وم���  م�ی�ة  ع�ل  وان�لع� ف�هاالج���  الج���   .

وخالل ال��اجهة ق�ل� م�اسلة    .والفل�������  ،ال��� اإلس�ائ�لي وح�س ال��ود ق�ات  �  اش��اكات ب� 

عاقلة. أب�  ش����  ال����ة  ال����ة،  ال���  ش��ة  االش��اكات   أنهاإلس�ائ�لي    وأعل�  أ�ل� خالل   ،

����  ��� أنه  ال، أعل�  ع��ات ناسفة. �اإلضافة إلى ذل�ألق�ا  و ال�ار ���افة على الق�ات    "اإلرهاب��ن "

 ال��ق�� في إم�ان�ة إصا�ة ص�ف��� أث�اء ت�ادل إ�الق ال�ار.

أن  ال�زارة  ادع�  اإلس�ائ�لي، ��ا  ال���  ب���ان  ال����ة  ُق�ل�  الفل�����ة،  ال��ة  و���� وزارة 

 ال���د�، أص�� ���وح خ���ة، ل�� حال�ه م��ق�ة. 
ّ
  ص��ً�ا آخ�، ه� علي
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ب���ان   عاقلة  أب�  أص���  ��ان،  شه�د    و���� 
ّ
علي ال��ف���،  أح�  وقال  اإلس�ائ�لي،  ال��� 

ال���د�، ل���فة "هآرت�" إنه وش���� �انا ی�ت��ان س��ات ال��ف��� ع��ما ف��� ق�ة م� ال���  

ل�سائل إعالم    � خ� ااإلس�ائ�لي ال�ار عل�ه�ا. وقال "ل� ��� ه�اك م�ل��ن ��ان��ا". وقال� ص���ة  

"ال��ار ال�� ��ا نقف ��ان� ب�ا�ة ت�اج� ف�ها ق�اص و�ان ال���د أمام�ا  فل�����ة إن  ه �ان مقابل 

وشاه�ونا. وقف�ا في ال���قة في ال��ا�ة �ي ی�� ال���د أن�ا ن�ت�� مال�� ال��ف���. ق�ل ذل� قل� 

  ال، س�قف ه�ا ألنه ����ه� رؤ�ة أن�ا ص�ف��ن و�ع� ذل� س��ق�م".' ، فقال: 'تعال ن��ع� 'ل�م�لي 

ب���ان  وتف�� "هآرت�" أن ال��� ا  لل�ق�ی�ات األول�ة، أص��� أب� عاقله  إنه وفًقا  دعى في ال��اح، 

فل�����ة، ول�� في ف��ة ما �ع� ال�ه�، قال رئ�� األر�ان أ��� ��خافي إنه ل� ��� م� ال���� في  

ه�ه ال��حلة ت��ی� ال�صاصة ال�ي أص��� بها. وأعل� أنه ع�� ف��قا لل��ق�� في مال��ات وفاتها  

  ل�اء ال��مان�وس، العق�� ماني ل���تي.  ب�ئاسة قائ� 

وقال ال��� اإلس�ائ�لي، ص�اح أم�، إنه ع�ض على الفل������� إج�اء ت�ق�� م���ك في مال��ات 

ال�ادث، ل��ه� رف��ا. و��ر رئ�� ال�زراء نف�الي ب��� ووز�� األم�، ب�ي غان�� ذل�. و���ا ی�عل� 

ال�ارج وز��  قال  ت�ق�� م���ك،  إج�اء  ال��ون  ��ق��ح  االق��اح على وز��  إنه ع�ض ه�ا  ی���  �ة 

  ال��ن�ة الفل����ي ح��� ال��خ. 

ن�ائج   ل�ی�ا  ل��  "حال�ا  أم�:  �ه�  العلي،  ر�ان  ال����ر  نابل�،  في  ال�اث�ل�ج�ا  معه�  م�ی�  وقال 

����ص ال�صاصة ال�ي أصاب�ها. ت���ا م� إخ�اج ش��ة ونق�م �ف��ها اآلن. ��ا أنه ال ����  

ال� ت�م�� ت��ی�  ال��ر في  وت���  ل��ه �ان سالًحا س��ًعا جً�ا  م�ها،  ال�ار  ت� إ�الق  ال�ي  �افة 

  ال����ة وأن��ة ال�خ". 
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وقال ال�ئ�� الفل����ي م���د ��اس، ص�اح أم�، إنه ���ل الق�ات اإلس�ائ�ل�ة ال���ول�ة ال�املة 

ساع�، إن رف� الفل�������    ع� إ�الق ال�ار على أب� عاقله. وقال وز�� الق�اء اإلس�ائ�لي، ج�ع�ن 

  دع�ة إس�ائ�ل إلج�اء ت�ق�� م���ك في ال�ادث �أتي "ر��ا إلخفاء ال���قة". 

تع�ض على  ال���  و  إس�ائ�ل  أن  ت����  �الع���ة على ح�ا�ه على  اإلس�ائ�لي  ال���  �اس�  ����ث 

في م���ك  ت�ق��  إج�اء  ل  الفل�������  ی���  ال�ارج�ة  وز��  دعا  ��ا  إلى  األم�.  ف�� إج�اء  ��� 

وقالم���ك  �اث�ل�جي ال��ق��  ،  واج�  الق�ال وعل��ا  ال��ف��� في ساحات  "��� ح�ا�ة   ل��ف: 

  س��اصل ق�ات األم� اإلس�ائ�ل�ة ع�لها في �ل م�ان ل��ع اإلرهاب وق�ل اإلس�ائ�ل���". ال���قة. 

   ل�ج�د س��! ال�ا�� الع���� ی�عي أن الفل������� ی�ف��ن ال��ق�� ال����ك

ا اإلس�ائ�ليفي  ال���  �اس�  ال����ث  قال  نف�ه،  ��خافل�ق�  ران  الع���  في،  ل�ادی�   ،    ح�ی� 

103FMن��� م�اجهة مع و ،  ل� الل�لة ال�اض�ة في م��قة ج���ن "ق�ات ال��� اإلس�ائ�لي ع�، إ

ج��د   إصا�ة  وحاول�ا  دق��  غ��  ���ل  ال�ار  أ�لق�ا  ال�ی�  الفل�������  ال��ل���    ��� الع��ات 

 ".ةأصاب�ا ال����  ه� ال�ی�، ل� تقع إصا�ات ب�� ق�ات�ا وق� ���ن�ن لي. ول��� ال��اإلس�ائ�

. "ه�ه (!)  �د �ت�� س��ة ت��ه س��ة ال��ت  � �ال�صاص �ان  � ي أص���ال  ة، فإن ال���� وعلى ح� ق�له

  . ع�ض�ا على ف��هل� ی��    –  أص��اها، واالدعاء �أن�ا  ����ة تع�ل في أح� أجه�ة اإلعالمم�ا��ة فل�

اتهام م�  ����ه�    – �ع�ف�ن س�� رف�ه�    ر��ا، و إج�اء ت�ق�� م���ك ل��ه� أخ�وا ال��ة  الفل�������

  ".م�ارته�ن ال���قة ل��� ، أل ی���ون 

ال�ار على م�   ال��ل���  "أ�ل� ع��ات  ال�عق�:  ال�ضع  ال��� اإلس�ائ�لي  �اس�  ال����ث  وأوضح 

�ان   ب���ا  اإلس�ائ�لي،  ال���  ج��د  أنه�  ال�ال�ا،  �ع�ق�ون  نف�  ی��اج�ون مع  غ�� ضالع��  أناس 
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  ��اب أ� ش��أن    م� ال����وأ�ل� مقاتل� ال��� اإلس�ائ�لي ال�ار على م�ادر إ�الق ال�ار.  

  ".فه�ا ل�� ج��ا، . إذا ح�ث ذل��الق�ب م� أح� ال��ل���ی��اج� 

ال��� " م�  واح�  جان�  في  �قف�ن  ال��ل���  الفل�������  أن  ل��  ه�  ه�اك  ح�ث  وال���  ما  ان، 

��ل�   ب���ا  ال�ان� اآلخ�،  ه�  ه�ا  ل��    -  مقع� م�ای� على    ال��ف��ن اإلس�ائ�لي ومقاتل�ه م� 

�الع��، ��� ف�ه� ال��اء واأل�فال، ال�ی� ����ئ  ، ال��ن��ن غ�� ال���ن ال�ال. ال��ف��ن الفل��� 

ع�ل ب�ل�  ل� حاول�ا  ، ح�ى  ی��اج�ون معه�، ل�ل� ع�� إ�الق ال�ار،  وراءه� ال��ل��ن الفل������ن 

، ل��  ن��ل ق�ار� جه�نا ل��ع ح�وث ذل�  ن�� �الع��.  ، ���� أن ی���ر األش�اص غ�� الب�قة

  ه�ا ���� أن ���ث �الفعل ور��ا ح�ث أ�ً�ا ه�ا ال��اح".

  م� ج�� ال����ة لل��ق�� في وفاتها ال�ي اس���ج�ها إس�ائ�ل �ل�� م� الفل������� ال�صاصة 

  "هآرت�" 

ش����    "ال����ة"�ل م� ال�ل�ة الفل�����ة ت�ل��ها ال�صاصة ال�ي أصاب� رأس م�اسلة  �ل�� إس�ائ

فل������� في    خالل ت�ادل إل�الق ال�ار ب�� ق�ات ال��� اإلس�ائ�لي وم�ل���وق�ل�ها،  أب� عاقلة،  

ال�ار    ومع�فة م��ر  به�ف ف��ها في مع�ل ال�� ال��عي،م��� ج��� لالج���، وذل�   إ�الق 

أن    ال��ا��. ��ا اق��ح م��� ع�ل�ات ال���مة في  اإلس�ائ�لي  ل���ال�� ����ه ا�ق��  �ض�� ال

  م��ل ال�ل�ة الفل�����ة وم��ل أم���ي.ع�ل�ة الف�� ����  

ل�ي ت�أك� إس�ائ�ل وال�ل�ة الفل�����ة ع�ة م�ات، ی�م أم�،    ت�جه� إلىو�ان� اإلدارة األم����ة ق�  

. وأوضح  ع�ه  مال��ات إ�الق ال�ار م� أجل ت��ی� ال���ول��  في  �إج�اء ت�ق�� شامل  م� ��امه�ا

اإلدارة ل� ت��د م�قفا ح�ل ����ة إج�اء ال��ق��  أن    ، أم�،ال����ث �اس� ال�ارج�ة األم����ة ن�� ب�ا��

  ". �كت�ق�� م��إج�اء ��غ��ن م� اجل  أن "األم�����ن  ب���ا ادعى م��ر إس�ائ�ليفي ال�ادث، 
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لل��ف��� األجان�: "لألسف ل��    اق�مه  حا�ة�ي غان��، الل�لة ال�اض�ة، في إوقال وز�� األم�، ب� 

ال�صاصة.    ال���ل على، ل�ل� �ل��ا م� الفل�������  ال��عي  ف�� في ال�����ل�ی�ا ���قة إلج�اء  

  وأضاف أن ما ح�ث ه� ر�� اس��عاد أ� س��ار�� في ال�ق� ال�الي  أن�� في خ�� ال��ق�� وأنا ال  

نار�ة". وش�د ال�هاج���، و���� م�ه� م�ل��ن �أسل�ة ع��ات : "واجه�ا قال  ول��،، ة"�مأساو  ة"حادث

  �ز�� على أن "إس�ائ�ل ت�� أه��ة ����ة في ال�فا� على ح�اة اإلن�ان وح��ة ال��افة".ال

  ق�ة م� ال��� اإلس�ائ�لي  فإن،  ن�ا في م��� الالج��� ص�اح أم�"و���� إفادات ال��ف��� ال�ی� �ا

"ك�ا مع  ه� أس��، ال�� ت�اج� في ال��ان: �ام �ي أ�لق� ال�ار على أب� عاقلة. وقال ال��في هي ال

كل ال�ع�ات الالزمة، مع ال��ذات وال���ات ال�ا��ة، ان���نا ش���� وعلي ال���د�، و�ع� ذل�، ب�أ 

  رض".ال�ار عل��ا. ن��ت ح�لي ورأی� ش���� ملقاة على األ �ن ��لق � إ�الق ال�ار، وقل� له� إنه

ی��� ت��ی�   ل�  أنه  وادعى  االن�قادات  ال��� اإلس�ائ�لي  ناح�ة أخ��، رف�  أب�    س�� إصا�ة م� 

، ع� أسفه ل�ق�ل ال����ة،  13وأع�ب قائ� ال���قة ال�س�ى، یه�دا ف���، في ح�ی� للق�اة   .عاقلة

ت�ادل ك  ه�ا  إصاب�ها. �ان، ل�� ل�� معل�مات �ا��ة ل�ع�فة س��  في ه�ه ال��حلة"  ل��ه أوضح:

، واجه��ا ن��ان م�ق�عة ال���� وغ�� م���ة م� ج��ع ال�هات". وأضاف ف��� أن ����نار  إ�الق  

، خاصة  ال�االت" م� ت��� إی�اء األب��اء، ل��ه "ال ی��ح دائً�ا٪ م�  99اإلس�ائ�لي "ت��� في  ال���  

  في أماك� م�ل م�ا�� ال��ب في ال��ن".

الغ���ة ول�� الع���، أم�، أنه في خ�ام م�اس� ت���ع ال��ازة ال�ي  وأعل� م�ی� ق�اة ال����ة في ال�فة  

، س���جه م��� ج�ازتها إلى الق�س ح�� س�قام ال�الة  في رام هللا، ی�م ال��عةس�قام في ال�قا�عة  

اب �الق�ب م� � في مق��ة صه��ن   إلى جان� وال�یها،�ع� ذل� س��ف� و في ال����ة ال�اث�ل���ة.  عل�ها 

  ل�ل�ة الق���ة.في ا ال�ل�ل
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  ال�ال�ات ال����ة األم����ة ت�ال� �إج�اء ت�ق�� شامل في مق�ل ال����ة، وم�اك�ة ال���ول�� 

  :"معار��" /"هآرت�"

ال����ة ال�ال�ات  أم�  أدان�  أب� ع  ،(األر�عاء)،  الفل�����ة ش����  مق�ل ال����ة  ال�ي  ���ة  اقلة، 

وقال ال����ث �اس�   م�تها.شامل في مال��ات  ، ودع� إلى إج�اء ت�ق��  �ل ال��ا��ة األم����ة�ت

ت���قا ف�ر�ا وشامال   "ت�ل�  ب�ا��، إن اإلدارة  ن��  ال���ول�� في    –ال�ارج�ة األم����ة،  وم�اك�ة 

�اس�    ةال����ث  وقال� نائ�   نهای�ه"، م���ا أن مق�ل أب� عاقلة "ی��ه� ح��ة ال��افة في �ل م�ان".

، م���ة إلى أن "ه�اك أه��ة  ح�ی� مع ال��ف���اء م�اثلة في  أش�  ،�ار�� جان ب���  ،ال��� األب�� 

ق��� في ال��ق�� في اله��ات على وسائل اإلعالم ال���قلة وم�اك�ة ال���ول��. وس��اصل تع���  

ته�ی� ح�اته� أو  ق�رة ال��ف��� على ال��ام ��هامه� دون خ�ف م� الع�ف و   ح��ة ال��افة وح�ا�ة

  �� م��ر".سالم�ه� أو اع�قاله� ل��� غ

وفي وق� ساب� دعا ال�ف�� األم���ي ل�� إس�ائ�ل ت�م ن��س، إلى إج�اء ت�ق�� شامل في مال��ات  

��ق�ل ال����ة األم����ة    � للغا�ة ح�� ع�ف  � وفاة أب� عاقله، و��� في تغ���ه ن��ها على ت���� "ح�ن 

  الفل�����ة".  –

ل�اض�ة، أنها ل� ت��د أ� ب�ادر ألزمة مع في غ��ن ذل�، أفادت م�ادر س�اس�ة إس�ائ�ل�ة، الل�لة ا

ال�ال�ات ال����ة، ��ن أب� عاقلة م�ا��ة أم����ة، أ�ً�ا. وقال� ال��ادر أ��ا إنها �ان� على ات�ال  

����ولي اإلدارة األم����ة م�� ب�ا�ة ال�ادث، وفي وق� الح� م� ی�م أم�. وفي ال�ق� نف�ه أبلغ�ا 

ى مع م�قف ال�ال�ات ال����ة ��أن ال��ال�ة �ال��ق�� في مال��ات األم������ أن م�قف إس�ائ�ل ی��اش

  مق�ل ال����ة ش���� أب� عاقلة.
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ك�ا أعل� االت�اد األورو�ي أنه "ی�ی� ���ة" مق�ل أب� عاقلة. وقال ب�ان ال�قا�ة إن "ه�اك حاجة إلى 

ال��ف���".    ت�ق�� مع�� وم��قل ل��ض�ح ما ح�ث وم�اك�ة ال���ول��. ال ���� تق�ل اس�ه�اف

قله  اوفي ال�ق� نف�ه، قال� ل��ة حق�ق اإلن�ان ال�ا�عة لألم� ال����ة إن الل��ة "ُص�م� ��ق�ل أب� ع

تغ���ها   ال���ان  لع�ل�ة ع����ة إس�ائ�ل�ة في ج���أث�اء  ن�ع�    و�ف�� . م����ا في  إلى ال�قائ�. 

  ".ت�ق�� م��قل وشفاف في مق�لها

����ة إلى إج�اء ت�ق�� "الئ� وشفاف وس��ع في ال�ادث وتق���  ك�ا دعا ال����ث �اس� ال���مة ال

وأضاف أنه "ال �غ�ف� اس�ه�اف ال��ف��� ال�ی� ���م�ن ال��ه�ر وال���قة    .ال����ل�� ع�ه للع�الة

  في أ� س��ار��". 

م�� م� ال���قة ال�ي   100- 150ال��ق�� األولي: ق�ة م� ال��� اإلس�ائ�لي ع�ل� على م�افة 

  ا ال����ة ُق�ل� ف�ه

  "هآرت�" 

، أن ال����ة  أم� األر�عاء،  ��قة ال�س�ى في ال��� اإلس�ائ�لي��ادة ال�أفاد ت�ق�� أولي أج�ته  

�� اإلس�ائ�لي �ان�  ل�لم��ا م� ق�ة    150و  �100ان� على �ع� ما ب��    اقلةالفل�����ة ش���� أب� ع

وح�ة دوف�وفان، ع��ات ال��ارات   وأ�ل� ال�قاتل�ن، م�، ع��ما أص��� ��لقات نار�ة.  تع�ل في ج���

���د الب�صاص    � ق� أص��  ةال����   � ال�ار�ة خالل الع�ل�ة، ول� ی��ح في ه�ه ال��حلة ما إذا �ان

  أم م� ق�ل م�ل��� فل�������.

وج�ت في ساعات م�اء أم�، ات�االت م���مة ب�� إس�ائ�ل وال�ل�ة الفل�����ة ح�ل ما إذا �ان� 

ال�صاصة  ��ار إلى أن في إس�ائ�ل. س���ل للف�� قله ام� ج�� أب� ع  خ�اجهاال�صاصة ال�ي ت� إ

، ن�ً�ا الس���ام  . ومع ذل�M-16  م� ب����ةمل� وأ�لق�   5.56ال�ي أصاب�ها في رأسها ی�لغ ق��ها  
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ال��ل�ة في ال�فة الغ���ة��� اإلس�ائ�لي وااله�ه ال��ادق م� ق�ل   ف�� ال�ع� ت��ی� ،  لف�ائل 

  ل�صاصة القاتلة. ا ال�ان� ال�� أ�ل�

و�ق�ل ال��� اإلس�ائ�لي إنه خالل ع�ل�ة االع�قال على م�ارف م��� ج���، ت� إ�الق م�ات ال��ارات 

ناش� م�لح ش�ه� على    –ة  على أه�اف م��د   ��ارات ال�ار�ة على ال���د، ف�دوا �إ�الق ع��ات ال

م��ل آخ���.  س�ح  وأش�اص  ناف�ة  م�  ی���  م�لح  ورجل    �ةال�ار   ل��ارات امع��    �القإوت�  ، 

ال�� أص�� أ�ً�ا، ش�ال الق�ة.  رو���ز ��ر وم  اقلةأب� ع  � ب���ا �ان ���ب،الاإلس�ائ�ل�ة في ات�اه 

ذل� أنومع  أ�ً�ا  ی��و  ال��ال.    ال��ارات   ه ت� إ�الق �ع� ،  ات�اه  الو في  ال��� أن   ف�� �ع�ق� 

ال ���زة  ال�ي  لألسل�ة  ����    ���د ال�ال���ي  ال��قع  في  �ان�ا  �أن  ال�ی�  االدعاء  ی�في  أو  ی���  أن 

  ال�صاصة أ�لقها ج��� إس�ائ�لي. 

  إس�ائ�ل س���ل ن�ائج ال��ق�� ال�� أج�اه ال��� إلى ق�� 

  "هآرت�" 

��� اإلس�ائ�لي ال�امل في  الت��� إس�ائ�ل ت�ل�� ق��، ال�ي �قع ف�ها مق� ش��ة ال����ة، ن�ائج ت�ق��  

، وم�  ، م�اسلة ال���ة، في م��� ج��� لالج���قلةامال��ات إ�الق ال�ار على ال����ة ش���� أب� ع

  م�، أعل� وز�� األو   �� ب���ان ال��� بل ب���ان فل�����ة.تقله ل�  اب��ها ال�ق��� اإلس�ائ�لي �أن أب� ع 

، ل��ن  ة الفل�����ة واإلدارة األم����ةق�� إلى ال�ل�أن إس�ائ�ل س��قل ن�ائج ال�� ، أم�،�ي غان��� ب

  . اقله م�ا��ة أم����ةأب� ع

، ق� اته� إس�ائ�ل، ص�اح أم�، �ق�ل  و�ان نائ� رئ�� ال�زراء ووز�� ال�ارج�ة الق���، م��� آل ثاني

،  ���ال��ائ� ال��وعة ��� الفل���� قله. وش�د على أن "ق�ات االح�الل ��� أن ت�اس� على ه�ه  اأب� ع

، ذ��ت رة ال�ارج�ة الق���ة في وق� ساب�وأال ت��ع ل�عای�� م�دوجة". وفي ب�ان الذع أص�رته وزا
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�ك إس�ائ�ل �أنه "ج���ة ش�عاء" . ووصف� ق�� في ب�ان لها سلةال�زارة أن إس�ائ�ل "اغ�ال�" ال���� 

ل���ة  و وان�هاك  ال�ولي  اإلن�اني  للقان�ن  ال�ارج�ة  وال�ع���".    ال��افة"ان�هاك صارخ  ودع� وزارة 

  م� أ�لق�ا ال�ار إلى ال����ة ال�ول�ة. تق���الق���ة إلى 

  ب��� ی�ع� ال��� و����ى "أال یل�ث الفل������ن ال��ق��"!!

  في ال�لف���ن اإلس�ائ�لي  12الق�اة 

أشار رئ�� ال�زراء نف�الي ب���، ص�اح أم� (األر�عاء)، إلى ال�ادث غ�� ال�ع�اد في م��� ج���،  

ال�ی� ع�ل�ا ال��� اإلس�ائ�لي  دع�ه ل���د    وأعل�،  اقلةص���ة ال����ة ش���� أب� ع  � خاللهل�� ق�لوا

"خالل الع�ل�ة أ�ل� م�ل��ن فل������ن ن��انا غ�� د��قة وغ�� خاضعة لل�قا�ة   :وزع� ب��� .  ه�اك

وال���ول�ة. وفي ة  ار �أك�� ق�ر م��� م� ال�قردت ق�ات�ا على م�ادر ال���ان وأ�لق� ال�و وع��ائ�ة.  

 ".وق�ل� لألسف، ص���ة ق�اة ال����ة  � ت�ادل إ�الق ال�ار أص��

الفل�����ة   ال�ل�ة  رئ��  ووجه  إس�ائ�ل،  اتهام  إلى  سارع�  الفل�����ة  "ال�ل�ة  أن  ب���  وأضاف 

اتهامات ال أساس لها إلى إس�ائ�ل، ح�ى ق�ل ال��ق��". و���� رئ�� ال�زراء، "ح�� ال�ع��ات 

ا �ال�صاص  األول�ة  لإلصا�ة  تع�ض�  ق�  ال����ة  ت��ن  �أن   ���� اح��ال  ه�اك  ل�ی�ا،  ل���ف�ة 

، والفل������ن في  ن��اج إلى إج�اء ت�ق�� ح��قي  –ة  الفل����ي، ول�� م� أجل ال�ص�ل إلى ال���ق

  ". �ن ذل���ع�ه�ه ال��حلة 

ك على أساس �ل ال��ث��  وأوضح ب��� أن "إس�ائ�ل دع� الفل������� إلى إج�اء ت�ل�ل �اث�ل�جي م��� 

، وأت�قع م�ه� ال�عاون  ال���قة. الفل������ن ی�ف��ن ، م� أجل ال�ص�ل إلى  األدلة ال���ف�ةوج��ع  

"الع�ل�ة ال�ي ج�ت في ج��� الل�لة    أن  وأضافوخاصة االم��اع ع� األع�ال ال�ي ق� تل�ث ال��ق��".  

  ". إس�ائ�لل��ا��ي  األم� و�عادة رهاب اإل هي ج�ء م� سل�لة ت���ات ت� ال��ء بها به�ف وقف م�جة 
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ك�ا أشار وز�� األم� ب��ي غان�� إلى ال�ادث، م�ضً�ا أنه "ل� ی�� رص� إ�الق نار م� ق�ل ال���  

اإلس�ائ�لي على ال����ة". و�ع� ت����ات غان�� ه�ه، هاج�ه أع�اء ����� م� القائ�ة ال�����ة.  

لى ح��ة ال��افة في  على ح�اة اإلن�ان وال�فا� عوش�د غان�� على أن "إس�ائ�ل تع��� أن ال�فا�  

، وأ� م�اولة لل�ل��ح إلى ذل� ال  س�ائ�لي ل� ی�ذوا ال��ف��� ع�ً�اج��د ال��� اإلغا�ة األه��ة.  

  ".أساس لها

وتا�ع غان��: "اق��ح� على الفل������� إج�اء ت�ق�� م���ك، ��ا في ذل� ت���ح ال��ة في معه� 

وأن   ال��عي،  أی�ی�ا.  �ل    ل ن��اد ال��  ال���ف�ة في  أب� مازن  األدلة  إلى  ال��م رسالة واض�ة  نقل� 

م��و  أن  األم�مفادها  ال�فا� على  �قادة هي  وال��� ل���ا  ال�ماء،  الع�ف وسف�  ت��ع  ����قة  ،  ف 

ة  م�ها ق�� ال�ي ت�� م�ها ق�ا  أخ�� دول    إلىب�سائل    أ��ا�ع��ا  وأضاف "وال�ص�ل إلى ال���قة".  

ت��ن    أنوج�د اح��ال معق�ل    إلىفي ال�ق� ال�الي ت���    إل�هال��ائج ال�ي ت�صل�ا  ، الن اال����ة

  ب�صاص م�ل��� فل�������". أص��� ق�  ة��ال��

 ةوقاد   ���د وألقى ن���اه� خ�اً�ا في ال�����، �ع� خ�اب ب���، أعل� ��ه أنه "�ق�م ال�ع� ال�امل ل

ال��ب ض� اإلرهاب أو  اإلس�ائ�لي  ���ال أدی�  ، س�اء في  إن�ي  للفل�������.  ال�اذ�ة  ال�عا�ة  ض� 

، أنا أح�ج ���ة على  الفل�������  تل� اآلت�ة م� جهةض� ج��دنا ول�� فق�    ت���األكاذی� ال�ي  

  ". في ه�ا ال���، ض� ج��دنا�  ة ال�ي أدلى بها أع�اء ت�الف ب��ال�����ات ال����

ا واالف��اءات ال�ي ت��ع م� داخل االئ�الف،  وتا�ع ن���اه� في خ�ا�ه: "االف��اءات ال�اذ�ة ض� ج��دن

ت��� م�ة أخ�� أن ح��مة تع��� على م���� اإلرهاب ال ����ها م�ار�ة اإلرهاب. ال���مة ال�ي تع��� 

  ح�ا�ة م�ا����ا وح�اسة ج��دنا".  على م�ل� ش�ر� اإلخ�ان غ�� قادرة على
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ب���ان    ق�ل�ق�    � ش���� أب� عاقلةذا �انال��اح ل��ار ال���ول�� الفل�������: "ال ���� ت��ی� ما إ

  ال��� اإلس�ائ�لي أو ب�صاصة فل�����ة" 

  12الق�اة 

أنهى ت���ح   ال��  ب�ابل�،  ال��اح  ال��عي في جامعة  ال��  ال����ة  ج�ة  قال رئ�� معه�  م�اسلة 

��ی� ما ، إنه ال ���� ت(األر�عاء)  ، أم����ول�� فل������� ��ارلو   ال��يلف���  ل،  اقلةش���� أب� ع

���� ال�عل�مات ال�ي   ،��� اإلس�ائ�لي أو ب�صاصة فل�����ة "الاس��ه�ت ب���ان    � ق� إذا �ان

  تلق�ها إس�ائ�ل.

ال��ائج األول�ة، أص��� ال����ة ب�صاصة في   أنه "����  وفي وق� ساب�، ص�ح رئ�� ال�عه� 

وال دل�ل على إ�الق ال�ار    ال�أس وم� م�افة ت��� ع� م��". وأك� أن ه�ه ل��� س�� ال��حلة األولى

  م� م�� ق��� عل�ها.

وأشار رئ�� معه� ال�� ال��عي إلى أن ال����ة مات� ن���ة إصاب�ها �ال�صاصة، ول�� م� ن���  

أو    أ�لق� م�ه ال���اندم أو ما شا�ه ذل�. وقال إنه ل� ����ع تق��� تفاص�ل ع� ن�ع ال�الح ال��  

ال�هات   ق�ل�ه أوضح أنه س��� ال��ق�� في ه�ه الق��ة م�  ، ل�اقلهن�ع ال�صاصة ال�ي أصاب� أب� ع

، �ع� أن رف�� ال�ل�ة الفل�����ة اق��اح إس�ائ�ل  ت���ح ال��ة ����ر فل������� فق�ت�  و ال����ة.  

  �إج�اء ت�ق�� م���ك في ال�ادث.

�ه و�ع� وق� ق��� م� ن�� ن�ائج ال����ح األولي، اع��ف رئ�� األر�ان أ��� ��خافي أنه في ه

���� ت��ی�   ال�يال��حلة ال  ال���ان  أن "وح�ات .  ���ل م���   ،ال����ة  � أصاب  م��ر  وأضاف 

ه�ا ال��ا�  . و���  اإلرهاب�ة وت��ع اله��ات    اإلرهاب ال��� اإلس�ائ�لي تع�ل ی�ما �ع� ی�م �ع�م وت���  

  ". ب������ ف�ها ع�د ���� م� اإلرها، وخاصة في م��قة ج��� ال�ي ی�ح���ا �ان ذل� م�ل��ا
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  ال�هاد اإلسالمي: "س��عل إس�ائ�ل ت�فع ث�� ج�ائ�ها" 

  "���ائ�ل ه��م" 

في ع�ة ب�ر ساخ�ة اح��اجا على مق�ل ص���ة ال����ة ش����  ال�اض�ة،  الل�لة    ،خ�ج ال��ات لل��اه�

  ، م�ه��� إس�ائ�ل �ق�لها. اقلهأب� ع

����ة، ت��ع م�ات األش�اص  فأمام م��ل عائلة ش���� أب� عاقله في حي ب�� ح���ا في الق�س ال

م�اء أم�. وفي وق� ساب�، ُس�ل� أع�ال شغ� في ال�ي أث�اء م�اولة ال���ة تف��� م��� ت�  

قله و�دانة مق�لها. وأث�اء ال����ة ح�ل �ع� ال���اه��� أعالم  ات����ه لل�ع��� ع� ال��ام� مع أب� ع 

ب� عاقلة، و�ال�� عائل�ها �إزالة العل�  ووصل� ق�ة م� ال���ة إلى ب�� أ م���ة ال����� الفل�����ة.

  الفل����ي ال�� رفع�ه على واجهة ال���ل.

وت��ع ع�ة آالف م� الفل������� ح�ل ج��ان ش����، أمام م�ات� ش��ة ال����ة في رام هللا، واته��ا 

عل�ها ص�رة   الف�ات  ورفع�ا  �ق�لها.  الع��ي  ةأشه� ص���   م� أص��� إس�ائ�ل  العال�   � وقام  ،في 

  غ��ة ال��اع اإلس�ائ�لي الفل����ي على ش��ة ال����ة ألك�� م� عق�ی�. ب�

مع اإلعالن ع� وفاة ش���� في ال��اح، ب�أت وزارة ال�ارج�ة الفل�����ة ح�لة إعالم�ة في دول العال� 

ع�� ال�فارات الفل�����ة، وادع� أمام م�اور�ها أن إس�ائ�ل ارت��� ج���ة ض� اإلن�ان�ة. وفي وق�  

������  قال م��ول فل����ي ���� ل���فة "���ائ�ل ه��م" إن ال�ل�ة الفل�����ة �ل�� م� األم  ساب�،

  ، ت�ارك ��ه ع�اص� دول�ة.األم� �إج�اء ت�ق�� م��قل

ون�� ف�ع ال��اح الع���� ل���ة ال�هاد اإلسالمي في ج���، ب�انا، م�اء أم�، قال ��ه إن "ق�ات 

�قال مقاتل�� فل������� ص�اح ال��م في ج���. س��قى ال�رع ال�اقي االح�الل ف�ل� ف�ًال ذر�عًا في اع

�انا دون مقاومة  . ل� ن��ح للع�و �اج��اح م�ن�ا وقه�ًرالل�ع� الفل����ي ول� ی�ه� م�ت ال�ه��ة  
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ال��م    ".وجعله ی�فع ث�� ج�ائ�ه ��ا أعل� ناد� األس�� الفل����ي ی�م ح�اد في س��ن االح�الل، 

  ال����.

 �فى لق�ل ال��ن���"  –ل�ماء "ح��مة ا

م� س�ان ح�فا، الل�لة ال�اض�ة، في ت�اه�ة ج�ت في ساحة إم�ل ح���ي    100وشارك ما �ق�ب م�  

ص�ر  رفع ال��ار��ن  ،  ال��اه�ةخالل  و �ال��ی�ة، اح��اجا على "ج�ائ� االح�الل ��� الفل�������".  

"اس�ائ�ل دولة  إرهاب" و� عل�ها "االح�الل  . ��ا ح�ل�ا الف�ات ��إح�اء ل���اهاوأضاءوا ال���ع    ش���� 

اإلرهابي؟  ��ن���" و "م� ه�  اللق�ل    �فى  –ال�ماء  "ح��مة  ج���ة ح�ب" و  –إرهاب" و"ق�ل ص�ف���  

  �! "انه الفاشي ب��

ل زع��ة،  رجا  ح�فا،  في  ال��هة  رئ��  "�وقال  أنها  "��مه��ائ�ل  ���فة  عل�ه�  ُق�ل� رغ�  "ش����   :

إلى ج�ائ�  ص���ة. وه�ه ج���ة ت�ا  الفل�������ف  ال��م�ة ض�  ال��ن���  االح�الل  ، ��ا في ذل� 

اإلس�ائ�لي.    ���ال ص���ًا ب���ان    50، ُق�ل أك�� م�  2000وال��اء وال��ف���. م�� عام  واأل�فال  

  ول�ل� ت��ای�   أم����ة  ال��ی� ع� م�ا��ة�ل ال��اف��� إلخفاء ال���قة وه�ه ال��ة  سل�ات االح�الل تق

  ". ت���ه ال���قة�ه�د ال

 --  

  إح�ا�هوت�   –ت�ت� في العاص�ة: "إرهابي" حاول �ع� أف�اد ش��ة ع�� م�خل ال��م الق�سي 

  "معار��"

�أداة في ی�ه،  ه ال�اقف�� ع��  (األر�  أم��� "إرهابي" م�لح  الق�ان��عاء) رجال ال���ة    لى ع  �اب 

 على ش�ل ح��ات �ع�. وأ�ل� أف�اد ال���ة ���خ "هللا أك��" و�ل�ح ب��ه  ه�  ، و �خل ال��م الق�سيم
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ول� تقع إصا�ات في   .وصل� ق�ات ����ة م� ال���ة إلى م�ان ال�ادث  وم� ث� . وأح���هال�ار عل�ه 

  .الق�ة اإلس�ائ�ل�ةصف�ف 

"اإلرهابي"، م� س�ان ال�فة الغ���ة، وفي الع����ات م� ع��ه. وق� أص�� ���اح �الغة نقل  وعل� أن  

  .  ال����فى إلىعلى أث�ها 

، ول� ی��� الع��ر على  في ال�لف���ن اإلس�ائ�لي أن "ال���ب" ل� ��� ���ل س���ا  12وأفادت الق�اة  

  س��� أو أداة أخ�� في ال��ان. 

للفل���� م�اني  م�� س�إس�ائ�ل ه�م�  م�ة  ��ا" ألول  "م�اف�  في م��قة  العل�ا ���  ال����ة  اح 

  ب��ح�ل ال��ان

  "هآرت�" 

"م�اف� ��ا" ج��ب ش�قي    م��قةب�ا�ة للفل������� في    19ه�م� اإلدارة ال��ن�ة، أم� (األر�عاء)،  

، األس��ع ال�اضي  ،ال����ة العل�ا  ق�رت ه�ه هي أول ع�ل�ة ه�م في ال��قع م��  و ال�فة الغ���ة.  

�ي ی���� م� إج�اء ت�ر��ات ع����ة م����ة في ال���قة.  ���د ال��ان  ال��اح لل��� اإلس�ائ�لي  

  وم�اك� ���َ�م لل�����  �م�اٍن س���ة وال�اقي    هي، فإن ت�عة م� ال��اني  و���� ال��ل� الق�و� 

  ألغ�ام. ل

، ت�  العل�ا���ة  �ال، وح�ى ص�ور ق�ار  1981وت� إعالن ال��ان ����قة ت�ر��ات ع����ة في عام  

  دون أن ���ح له� �إن�اء م�اني ت���� أوضاع ال��ان �أم� ق�ائي ���ح له� �ال�قاء في ال���قة  

  تق�م ال�ل�ات اإلس�ائ�ل�ة به�م ال��اني ال��ی�ة ���ل دور�. ج�ی�ة. وم�� ذل� ال�ق�،

  �26م� إس�ائ�ل  ، ع��ما ه2016و���� إفادات األهالي، فإن ح�� اله�م في ال��قع ه� األك�� م��  

م��ى. وقال� ال��ام�ة روني ب�لي م� ج���ة حق�ق ال��ا�� ل���فة "هآرت�": "ه�اك ت��ف ����  
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لل���  لعق� جل�ة أخ��    إلى ال����ةم� أن�ا ن�ه� م�اولة ت�ح�ل". و���� ال��ام�ن ل�ق��� �ل�  

  في ال��اس ساب� ��أن ه�ه ال��ألة.

أنهى ق�ار و .  "م�اف� ��ا"في ث�اني ق�� في م��قة    ش��   1800إلى    1000و���� ما �ق�ر ب���  

ب�أت في  ح��  ،قان�ن�ة اس���ت عق�ی� م� ال�م�   ، إج�اءات ال����ة العل�ا ال�� س�ح لل�ولة به�مها

  . في ح��ه م� ال��ان 700، �ع� أن ��د ال��� اإلس�ائ�لي واإلدارة ال��ن�ة أك�� م� 1999ن�ف��� 

ال��ه الق�اءة  في  ال�ا�عة  ال����� صادق�  األم�  �آل�ات  االت�ال   ���� قان�ني  تع�یل  على  ���ة 

  لل�ل�ة الفل�����ة

  "معار��"

ع��ا مقابل معارضة نائ���    �23أغل��ة  و ،  ال��ه���ةق�اءة  الصادق� ال�����، أم� (األر�عاء)، في  

العق��ات   فق�، قان�ن  تع�یل  الفل���على  لل�ل�ة  ال�ا�عة  األم�  �ق�ات  االت�ال   ���� ال��  ��ة.  ، 

، العالقات ب��  ال�ا�اك ال�اب� آفي د���� (الل���د)رئ�� جهاز    ��حه، ال��  و���� م��وع القان�ن 

، ��ا في ذل� �ة خارج�ةس�اسال�ا�عة ل��انات    اإلس�ائ�ل�ة وأجه�ة األم� واالس���ارات ال��ن�ة  ال����ات  

 ال�ل�ة الفل�����ة. 

قعه أع�اء ����� م� الل���د وشاس وال�ه��ن�ة  و�ه�ف ال�ع�یل ال�ق��ح لقان�ن العق��ات، ال�� و 

ال�ی��ة، إلى س� ثغ�ة اس�غل� م� ق�ل أجه�ة ال��اب�ات واألم� ال�ا�عة لل�ل�ة الفل�����ة ل��ع معل�مات  

إس�ائ�ل.   داخل  ��ولة، اس���ارات�ة  الفل�����ة  �ال�ل�ة  االع��اف  إلى ع�م  ال�غ�ة  ه�ه  و��جع س�� 

، �ان الق�� م� ض األصلي م� القان�ن . ���ج� الغ� اإلرهاب�ة�ات  و���� ش��ها م� قائ�ة ال���

اس���ارا لع�الء  س��ة  معل�مات  ل��ف��  ال���ح  ال���  ه�  أج��ي"  ع��ل  مع  "االت�ال  ت ج���ة 

  ، م�ا ق� �ع�ض أم� ال�ولة لل���. ح��مات أج���ة وم���ات إرهاب�ة
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  ت�ا"��اس: "ق�رنا إع�اء ال��الف ف�صة أخ�� وال�فاء �ال��اما

  "معار��"

ال��ح�ةأعل� رئ��   الع���ة  م�القائ�ة  ال�����   أم�،  ��ر ��اس،  أن ح��ه ق�ر    ،(األر�عاء) في 

  "إع�اء ف�صة أخ�� لالئ�الف".

وقال ��اس في ت���ح خاص ل�سائل اإلعالم �ع� إلغاء م�ت�� ص�في �ان مق�را عق�ه ص�اح أم�:  

�ال��امات�اق�رنا  " وال�فاء  للع�دة  االئ�ال  إع�اء ف�صة  اتفا��ة  �ال�فاء ففي  ون�ال�  ن��قع  و�ال��ع   ،

ي ق�م�ها ل�ا في  ال���مة م��لف االل��امات ال�  في أن ت  ون��قع �ال��امات ال��الف في تل� االتفاقات.  

  ". ال���ق�ل الق��� 

؟ ماذا ح��م�ه ال���فة وال�انعة �قاء� ل����ر ��اس مقابل : "ما ال�� �اعه ب��وقال الل���د مع��ا

ح�اس؟ ال    رجال، ح�� ��ل�  ، ح�� �ان في ت���انها�ة األس��ع ال�اضيفي  �ع م���ر ��اس  س

  ". ت�ق� ق���اس�ف و  – ى اإلرهاب��� م�ار�ة اإلرهاب  ت����ع ح��مة تع��� عل

ُ���� أن الل���د أوضح  و  �ع� إعالن ال��ح�ة ه�ا، ق�ر الل���د س�� ج��ع ال�ق��حات ل�ل ال�����.

ت�اًما �أن أع�اء    اق��عفق� إذا    اله��ة العامة،ان�ن حل ال����� لل����� في  م��وع ق  س���حأنه  

ال�عارضة األغل��ة الالزمة لل��افقة على ال��ح�ة  ، ألنه ب�ون  ال��ح�ة س��ع��نه ال�����   ال ت�ل� 

  االق��اح. 

 


