
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 : غزة رغم الحصار تستقبل القادة دون إذن إسرائيميخالل استقباله ليمى خالد هنية

 في الضفة المحتمة  حماس: ال معمومات بخصوص إطالق "كتائب الوحدة الوطنية"
 القدس بأيدينا وستبقى لنا لألبد عمى عباس ومشعل: نتنياهو رداً 

 سوريا نزحوا أول من أمس إلى لبنانفي مخيم اليرموك  منألف فمسطيني  53 ":المستقبل"
 ردًا عمى االستيطانبعقوبات اقتصادية  "إسرائيل"االتحاد األوروبي يهدد 

 المالكي عن األسرى الفمسطينييننوري هيومن رايتس ووتش تسخر من دفاع منظمة 

رئيس المجمس التشريعي 
: مهرجانات حماس الفمسطيني

 تُثبت خسارة من فكر في اجتثاثها
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 : مهرجانات حماس ُتثبت خسارة من فكر في اجتثاثهاالفمسطيني التشريعيرئيس المجمس  6
طالقػػ  أكػػد رسػػيس المجمػػس ال شػػريطي العميػػطيني عزيػػز دويػػؾ أف ميرجانػػات ذكػػر  ان: أدحمػػد المبابيػػد  -غػػزة

"دحمػػاس" ال ػػي جػػر   نظيميػػا فػػي مػػدف الأػػع  الاربيػػ  أريػػمت ريػػال  واأػػدح  بػػػ" يارة كػػؿ مػػف راىػػف عمػػ  
 اج ثاث المقاوم  في الأع  طيم  الينوات الماأي ".

وقاؿ دويؾ في  صريح  ػاص بػػ"فميطيف أوف نيػف":" مف ميرجانػات اننطالقػ  فػي الأػع  أثب ػت قػوة جػذور 
 طرأت ليا الدحرك   الؿ الينوات الماأي  مف قبؿ اندح الؿ والبطض اآل ر، "دحماس" رغـ الأربات ال ي 

مشػػػددال عمػػػ  أف الدحشػػػود الجماىيريػػػ  فػػػي انطالقػػػ  الدحركػػػ  برىنػػػت عمػػػ  فشػػػؿ جميػػػ  مدحػػػاونت اي سصػػػاليا 
وأوأػػػح أف "دحمػػػاس" با ػػػت الدحركػػػ  ال ػػػي ن يمكػػػف  جاوزىػػػا فػػػي أ  مطادلػػػ  مػػػف مطػػػادنت  والقأػػػال عمييػػػا.
موؿ ال ي  طرض يوال كانػت عربيػال أو مقميميػال ودح ػ  دوليػال، نف ػال النظػر ملػ  أف ثبػات الدحركػ  الصراع أو الدح

 عم  نيج المقاوم  جطؿ منيا رقمال صطبال ن يمكف  جاوزه عم  اإلطالؽ.
عادة  صػويب  وأأاؼ دويؾ أف الدحرك  اي طاعت  يّميط الأول مف جديد عم  مطاناة الشطب العميطيني وا 

بيػػ  والطالميػػ  ندحػػو القأػػي  العميػػطيني  بطػػد غيابيػػا عػػف المشػػيد طػػويالل، منوىػػال ملػػ  أف "دحمػػاس" البوصػػم  الطر 
نجدحت في معادة القأي  مل  بطدىا الطربي واإليػالمي، وىػذا مػا أظيػره مشػارك  الوفػود الطربيػ  فػي ميرجػاف 

 ذكر  اننطالق  في قطاع غزة.
الطيػكري   ػالؿ مطركػ  األيػاـ الثمانيػ  مػ  اندحػ الؿ  وشدد دويؾ عم  أف ان صار "دحماس" في مدارة المطرك 

اإليػػراسيمي فػػي قطػػاع غػػزة وال ػػي عرفػػت بػػػ"دحجارة اليػػجيؿ" مندحيػػا المزيػػد مػػف الشػػرعي  يػػوال عمػػ  الميػػ و  
الطربػػي أو الطػػالمي وىػػذا مػػا يوىميػػا لػػدور أكبػػر فػػي القأػػي  العميػػطيني ، موكػػدال أف "دحمػػاس" ىػػي مػػف يػػيقود 

 فميطيف ندحو ال دحرير.
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عػػػف األجػػػوال اإليجابيػػػ  ال ػػػي   ػػػيـ عمػػػ  الطالقػػػ  بػػػيف دحرك ػػػي "دحمػػػاس" و"فػػػ ح" ومػػػد    ثيرىػػػا عمػػػ  م مػػػاـ و 
نيػػال اننقيػػاـ الييايػػي بػػيف غػػزة والأػػع ، أعػػرب دويػػؾ عػػف  عاولػػو فػػي ا  ػػاذ قػػرار جػػاد ب وقيػػ   المصػػالدح  وا 

ج ملػ  نوايػا صػادق   دحيميػا ا عاؽ المصالدح  وطي ينوات اننقيػاـ ملػ  األبػد، منوىػال ملػ  أف المصػالدح   دح ػا
 مل  أرض الواق .

عػػػالف ال وصػػػؿ ملػػػ   وأشػػػار ملػػػ  أف رسػػػيس اليػػػمط  مدحمػػػود عبػػػاس ودحػػػده مػػػف يممػػػؾ قػػػرار منيػػػال اننقيػػػاـ وا 
مصالدح  دحقيقي  بيف دحرك ػي "دحمػاس" و"فػ ح" مػف  ػالؿ دعػوة المجمػس ال شػريطي لالنطقػاد مػف جديػد، منوىػال 

 ايي  ونبد أف ين يي مف المكاف ذا و.مل  أف اننقياـ بدأ بيف القيادة اليي
ونوه دويؾ مل  أف الدحشود الجماىيري  ال ي شاركت في مدحيال ذكر  انطالق  "دحماس" فػي الأػع  وغػزة  وكػد 
ال عاؼ الشطب العميطيني دحوؿ  يار المقاوم  الذ   قوده الدحرك ، مشددال عم  أف اندح الؿ يريػد معاوأػات 

 يو المعاوض العميطيني دح   المدحظ .مف أجؿ المعاوأات وىذا ما لـ يط
 63/61/1061، فمسطين أون الين

 
 : غزة رغم الحصار تستقبل القادة دون إذن إسرائيميخالل استقباله ليمى خالد هنية 1

اي قبؿ رسيس الدحكوم  بازة ميماعيؿ ىني  عأو القيادة الييايي  لمجبي  الشطبي  ليم   الػد فػي مدينػ  : غزة
ح ىني  المناأػم  ليمػ   الػد جػواز يػعر فميػطيني دبمومايػي، وعػّد زيار يػا لاػزة   كيػدلا ومن غزة اليوـ اليبت.

 عم  أف غزة رغـ دحصارىا من أنيا المنطق  الدحرة ال ي يصميا القادة دوف مذف ميراسيمي.
، موكدة أرورة  دحشيد شػطبنا  مػؼ 12مف جانبيا، ىن ت ليم   الد ىني  بالنصر وانطالق  دحرك  دحماس اؿ

وعػػّدت  الػػد ال ػػي وصػػمت غػػزة مػػو رلا لممشػػارك  فػػي ادح عػػانت انطالقػػ  الجبيػػ  "ودحػػد نا يػػر قو نػػا  ومػػ .المقا
 و وكد يطاد يا بوجودىا بازة".

ودحأر انج ماع وكيؿ وزارة ال ارجي  غاز  دحمد والناطؽ بايػـ الدحكومػ  طػاىر النونػو، وأعأػال مػف قيػادة 
 الجبي  بينيـ مريـ أبو دق .

 63/61/1061، مسطينية )صفا(وكالة الصحافة الف
 

 اتصااًل هاتفيًا مع أمير قطرويجري هنية يدعو بن كيران لزيارة غزة  5
دعا ميماعيؿ ىني ، رسيس الدحكوم  المقال  في قطاع غزة، رسيس الوزرال الماربي عبد اإللو بف : )د .ب .أ( 

ىني  ىا ؼ بػف كيػراف أمػيف عػاـ  كيراف، أمس، مل  زيارة القطاع . وقاؿ بياف صادر عف الدحكوم  المقال  مف
  دحزب الطدال  وال نمي  اإليالمي "مقدمال لو الشكر عم  موقعو الداعـ لازة، وداعيال مياه لزيارة القطاع".

وقاؿ بياف الدحكوم  المقال  مف ىني  أجر  كذلؾ ا صانل ىا عيال م  أمير قطر الشيخ دحمػد بػف  ميعػ  ثؿ ثػاني 
وعبػر ىنيػ   لطدواف "اإليراسيمي" األ ير و نييقو م  مصر و ركيا لوقؼ الطدواف"."مثمنال وقع و م  غزة أثنال ا

  الؿ ان صاؿ عف  قديره لبدل المشاري  القطري  في القطاع.
 61/61/1061، الخميج، الشارقة

 
 
 

 تنفي الموافقة عمى تنظيم "فتح" انطالقتها في "الكتيبة"في غزة  "الداخمية" 4
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وزارة الدا ميػػ  واألمػػف الػػوطني صػػدح  األنبػػال ال ػػي   دحػػدث عػػف يػػماح الدحكومػػ   نعػػت: أدحمػػد المبابيػػد  -غػػزة
في يادح  الك يبػ  ال أػرال غػرب مدينػ  غػزة، مشػددةل  84العميطيني  لدحرك  "ف ح" بإدحيال ذكر  انطالق يا الػ 

 عم  أف المشاورات  جر  عم  قدـ وياؽ ل دحديد مكاف الميرجاف.
ة ميػػالـ شػػيواف لػػ"فميطيف أوف نيػػف":" مف وزار ػػو لػػـ   مػػّؽ  طميمػػات دح ػػ  وقػاؿ النػػاطؽ اإلعالمػػي بايػػـ الػػوزار 

المدحظػػ  مػػف الجيػػات المطنيػػ  بالموافقػػ  عمػػ   نظػػيـ ميرجػػاف "فػػ ح" فػػي يػػادح  الك يبػػ "، موأػػدحال أف دحكوم ػػو 
 وافقت مف دحيث المبدأ عم  اليماح لػ"ف ح" بإدحيال انطالق يا في غزة ولـ يدحدد مكاف الميرجاف بطد.

أف وفدال قياديال مف دحرك  "فػ ح" اج مػ  ال مػيس بطػدد مػف القيػادات األمنيػ  فػي الػوزارة وقػدـ ليػـ طمبػال  وأوأح
فػػي غػػزة، منوىػػال ملػػ  أف دحركػػ  فػػ ح مطالبػػ  ب طيػػدات بطػػدـ  84لميػػماح لػػػ"ف ح" ب نظػػيـ ميرجػػاف انطالق يػػا الػػػ

 اإل الؿ باألمف والنظاـ الطاـ.
أ  مطارأ  إلقام  ميرجاف "ف ح" عم  أرض غػزة رغبػ ل منيػا فػي  ػدعيـ وأشار شيواف مل  أف وزار و لـ  بِد 

أجوال المصالدح  بيف دحرك ي "دحماس" و"ف ح", مبينال أف وزار و  ن ظر ال طميمات مف الجيات الم  ص  بشػ ف 
 فيو. 84المكاف المزم   نظيـ ميرجاف انطالق  "ف ح" الػ

 63/61/1061، فمسطين أون الين
 

 يسمح بانهيار السمطةاشتية: العالم لن  3
قػاؿ عأػو المجنػ  المركزيػ  لدحركػ  فػ ح د. مدحمػد اشػ ي  اف المنػاخ غيػر  :ا.ؼ.ب -الدحياة الجديدة  -راـ اهلل

اع قػػد انػػو ن يوجػػد دح ػػ  اآلف منػػاخ اقميمػػي »مػػوات نيػػ سناؼ المعاوأػػات. وقػػاؿ اشػػ ي  لوكالػػ  فػػرانس بػػرس 
وقػػػاؿ:  «.ايػػػ طدادنا الػػػداسـ لمطػػودة لمعاوأػػػات جديػػػ  ودولػػي وايػػػراسيمي لمطػػػودة لممعاوأػػات مػػػ  ايػػػراسيؿ رغػػـ

 طػػرح أفكػػار ن عمػػـ لنػػا بيػػا عػػف معاوأػػات فػػي شػػباط المقبػػؿ، لكػػف ندحػػف جػػاىزوف أليػػ  معاوأػػات جديػػ  »
 «. ر كز عم  ىذه القأايا

األزمػػ  انق صػػادي  ال ػػي  مػػر بيػػا اليػػمط  وال ػػي ليػػا عالقػػ  بييكػػؿ انق صػػاد العميػػطيني »و طػرؽ اشػػ ي  الػػ  
بطي و نيراسيؿ بيبب ان عاقيات المجدحع  وما ن ج عف ذلؾ مف عدـ مقدرة اليمط  عم  اننعكػاؾ مػف ىػذه و 

يوجػد ايأػا أزمػ  ماليػ   انقػ  نمػر بيػا مر بطػ  »و ػاب   «.ال بطي  بيبب اندح الؿ وىذا مدحؿ دراي  مف قبمنػا
 «.د دحؿ داسـ ليذه المشكم باندح الؿ وما ي ر ب عمييا مف دعـ الماندحيف لنا، وندرس امكاني  ايجا

األزمػػ  الماليػػ  العميػػطيني  لػػيس ليػػا عالقػػ  بػػذىابنا الػػ  األمػػـ الم دحػػدة دحيػػث اف اليػػمط  عػػاجزة »واأػػاؼ اف 
عػف  مبيػ  اندح ياجػات الماليػ  منػذ أكثػر مػف عػاميف واجػرال ايػراسيؿ األ يػر بوقػؼ  دحويػؿ عاسػدات الأػػراسب 

 «.ألزم  موجودةالعميطيني  ال  ميزاني  اليمط  جال  طميقا 
انيػػا أزمػػ  ماليػػ  موق ػػ  ألف المج مػػ  الػػدولي لػػف ييػػمح نيػػراسيؿ بايػػ مرار ذلػػؾ ألنػػو لػػف ييػػمح »لكنػػو اع بػػر 

 «.بانييار اليمط  العميطيني ، نف وجودىا مصمدح  دولي  مف أجؿ األمف واني قرار في المنطق 
 61/61/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
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قالػػػت داسػػػرة شػػػووف المعاوأػػػات فػػػي منظمػػػ  ال دحريػػػر العميػػػطيني مف  نعيػػػذ القػػػرار  :ناديػػػ  يػػػطدالديف -عمػػػاف 
اإليراسيمي اني يطاني الجديػد فػي القػدس المدح مػ  يطػّد "ميػمارال أ يػرال فػي نطػش دحػؿ الػدول يف"، الػذ  مػا يػزاؿ 

 ولي ينظر مليو دحالل ودحيدال إلدحالؿ األمف واليالـ في المنطق .المج م  الد
، E1ودحػػذرت، فػػي  قريػػر أصػػدر و أمػػس، مػػف اآلثػػار اليػػمبي  الناجمػػ  عػػف "ك مػػ  أدومػػيـ" انيػػ يطاني  و طػػ  

وال ي أعمنت يمطات اندح الؿ عنيا غداة نيؿ فميطيف صع  "دول  مراقػب" غيػر عأػو فػي المنظمػ  الدوليػ  
 ر الماأي.مف الشي 12في 

ولع ػػػت ملػػػ  أف  نعيػػػذه "يػػػيدحـر القػػػدس المدح مػػػ  مػػػف ث ػػػر المنػػػاطؽ الم بقيػػػ  ال ػػػي  كعػػػؿ ليػػػا النمػػػو وال طػػػور 
انق صػػػاد  ميػػػ قبالل، ويأػػػمف يػػػيطرة اندحػػػ الؿ عمػػػ  مم قػػػ  الطػػػرؽ الرسييػػػي الواصػػػؿ بػػػيف شػػػماؿ الأػػػع  

م  جارافيػػال وميػػ قم  وعاصػػم يا وجنوبيػػا، ويقأػػي عمػػ  ممكانيػػ  اقامػػ  دولػػ  فميػػطيني  قابمػػ  لمدحيػػاة، م واصػػ
 القدس المدح م ".

ولف ي ايػر الدحػاؿ كثيػرال عنػد ال راجػ  عػف المشػروع أو   جيمػو، بدحيػب الػداسرة، ألف "جػدار ادومػيـ الػذ  يأػـ 
المنطقػػػ  لمكيػػػاف اإليػػػراسيمي، يطػػػزؿ القػػػدس عػػػف بقيػػػ  منػػػاطؽ الأػػػع  الاربيػػػ ، ويقيػػػـ األ يػػػرة الػػػ  شػػػطريف، 

 .ويقأي عم  دحؿ الدول يف"
كػـ  68وأفادت الداسرة "بايػ كماؿ اندحػ الؿ بنػال الجػدار الطنصػر ، الػذ  ي  ػرؽ األراأػي العميػطيني  بطمػؽ 

، دحوؿ ذلؾ ال جم  اني يطاني، ل قوي و و يػييؿ  ويػط و ندحقػال، بمػا ييػمح بأػّمو 6210شرقي دحدود الطاـ 
كماؿ مدحاصرة القػدس وشػطر الأػع  كـ مربطا مف األراأي العميطيني  واي  24لمكياف اإليراسيمي ومصادرة 

دونمػال  61881وأأػافت "يػي ـ بموجػب ال طػ  بنػال ودحػدات ايػ يطاني  أػمف ميػادح   الاربي  الػ  نصػعيف".
 مف األراأي العميطيني  ال ابط  لقر  عنا ا، الطور، الطييوي ، ابو ديس والطيزري ".

جاوز عدد الودحدات اليكني  ال ػي يػ قاـ وبرغـ الميادحات الوايط  لألراأي المصادرة بموجب ال ط ؛ فمف ي 
ألػػػؼ ميػػػ وطف، بينمػػػا ي صػػػص مطظميػػػا إلقامػػػ  مشػػػاري  صػػػناعي   62ودحػػػدة،  أػػػـ دحػػػوالي  0200عمػػػ  

 و جاري  أ م ، بما في ذلؾ منطق  صناعي ، مباف مك بي ، ومراكز  رويدحي  ورياأي .
ف يقطنػوف منػذ  ميػينيات القػرف ثنؼ مواطف فميػطيني مػف قباسػؿ "عػرب الجيػاليف"، الػذي 0فيما يواجو ندحو 

الماأػػي المنطقػػ  الواقطػػ  بػػيف شػػرقي القػػدس واألغػػوار،  طػػر ال يجيػػر وال ردحيػػؿ مػػف منطقػػ  يػػكناىـ، لممػػرة 
 .6224ومف "مطاليو ادوميـ" الطاـ  6284الثالث  بطدما طردىـ اندح الؿ مف منطق  النقب الطاـ 
سيمي  فػػي األراأػػي العميػػطيني  المدح مػػ  غيػػر قانونيػػ  ون وأكػػدت الػػداسرة أف "كافػػ  األنشػػط  انيػػ يطاني  اإليػػرا
 شرعي ، لم الع يا ا عاقيات وقرارات الشرعي  الدولي ".

 61/61/1061، الغد، عّمان
 

 المركزية تعمن استئناف المرحمة الثانية لالنتخابات المحمية رام اهلل: لجنة االنتخابات 0
(، 61|62ركزيػػ  فػػي راـ اهلل بالأػػع  الاربيػػ ، اليػػـو اليػػبت )الم انن  ابػػاتأعمنػػت لجنػػ  : راـ اهلل )فميػػطيف(

 1061الدعايػػ  انن  ابيػػ  لممردحمػػ  انيػػ كمالي  فػػي انن  ابػػات المدحميػػ  )المردحمػػ  الثانيػػ ( لمطػػاـ  انطػػالؽعػػف 
 لممجالس والييسات المدحمي  البمدي  والقروي ، في كاف  مدف الأع  الاربي  ال ي لـ  جر فييا انن  ابات  ػالؿ

وقالػػت لجنػػ  انن  ابػػات، فػػي بيػػاف وصػػؿ "قػػدس بػػرس" نيػػ   منػػو، أنػػو "ايػػ نادا ملػػ  قػػرار  .األولػػ المردحمػػ  
ب صػوص مجػرال انن  ابػات  61/61/1061( ب اريخ 12مجمس الوزرال الصادر في جمي و األيبوعي  رقـ )
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جنػ   طمػف ملػ  جميػ  القػواسـ كػانوف األوؿ؛ فػإف الم 11ال كميمي  لمجػالس الييسػات المدحميػ  يػـو اليػبت المقبػؿ 
 (".61|10المرشدح  عف ممكاني  البدل بالدعاي  انن  ابي  مف اآلف ولااي  ميال يـو ال ميس المقبؿ )

المدحميػ  بيػبب  انن  ابػاتودحكوم  راـ اهلل قد أعمنوا عػف   جيػؿ المردحمػ  الثانيػ  مػف  انن  اباتوكانت لجن  
 الطدواف األ ير عم  قطاع غزة.

 63/61/1061 ،قدس برس

 
 مشعل ألردوغان: غزة تنتظر زيارتك 4

 مقػػػ  رسػػػيس الػػػوزرال ال ركػػػي "رجػػػب طيػػػب أردوغػػػاف"، ا صػػػان ىا عيػػػا، مػػػف رسػػػيس المك ػػػب الييايػػػي : اليػػػبيؿ
 وقاؿ "مشطؿ" مف غزة  ن ظر زيارة "أردوغاف" ليا. لدحرك  دحماس، " الد مشطؿ، ميال أمس.

ناأػوؿ،  دحػدث "مشػطؿ" مػ  "أردوغػاف"، عػف الزيػارة ال ػي قػاـ ووفقا لممطمومات ال ػي دحصػمت عمييػا وكالػ  األ
كمػا وجػو "مشػطؿ"،  بيا لازة وعف لقاسو م  الرسيس العميػطيني "مدحمػود عبػاس"، وعػف المصػالدح  العميػطيني .

الشكر ألردوغاف، عم  الجيود ال ي قامت بيا  ركيا لم وصػؿ لوقػؼ مطػالؽ النػار الػذ  أنيػ  الدحػرب األ يػرة 
 عم  غزة.

 أكد "أردوغاف" عم  األىمي  ال ي  ولييا  ركيا ل دحقيؽ المصالدح  العميطيني  في أيرع وقت ممكف. بدوره
 61/61/1061، السبيل، عّمان

 
 : االحتالل فشل في معركته األخيرة معنا، ونحن كسرنا قواعد االشتباك معهعبيدةأبو  9

وىػي -مف القيػاـ لمجزيػرة فػي دحػوار، دة قاؿ الم دحدث بايـ ك اسب عػز الػديف القيػاـ أبػو عبيػ: منير الجالود 
لػػػدييا ألػػػوؼ كثيػػػرة مػػػف الجنػػػود   ػػػوزع عمػػػ  أقيػػػاـ  -الػػػذراع الطيػػػكر  لدحركػػػ  المقاومػػػ  اإليػػػالمي  )دحمػػػاس(

ف ىػػذه األلػػوؼ  ن شػػر فػػي م  مػػؼ منػػاطؽ فميػػطيف ومنيػػا الأػػع ، ون يق صػػر وجودىػػا عمػػ   م  صصػػ ، وا 
يؿ فػػي دحربيػػا األ يػػرة مدنيػػ ، وأف ال يػػاسر الطيػػكري  % مػػف األىػػداؼ ال ػػي أػػرب يا ميػػراس22وأكػػد أف  غػػزة.

 لممقاوم  ن  كاد ُ ذكر. وبّيف أف المقاوم  أربت أىدافا مدحددة في ميراسيؿ وكميا عيكري .
وعػػدد أبػػو عبيػػػدة مجػػانت انن صػػػار ال ػػي دحقق يػػػا المقاومػػ  عمػػػ  ميػػراسيؿ بيػػػذه الدحػػرب وصػػػون ملػػ  ا عاقيػػػ  

يػػا أون وجػػالت بشػػروط المقاومػػ . و مػػص ملػػ  أف اندحػػ الؿ "فشػػؿ فػػي مطػػالؽ النػػار ال ػػي يػػطت  ػػؿ أبيػػب ل
 مطرك و األ يرة مطنا، وندحف كيرنا قواعد انش باؾ مطو". 

 63/61/1061، الجزيرة نت، الدوحة
 

 كتائب مشتركة من حماس وفتح والجهاد والجبهة تعمن انطالق االنتفاضة الثالثة بالضفة 60
انن عاأػ  الثالثػػ  بػدأت"  ناولػت "يػديطوت أدحرونػػوت" فػي موقطيػا عمػػ   دحػػت عنػواف ": القػدس المدح مػ  / يػما

، اليػبت، شػريطا نيػب ملػ  فميػطينييف مػف ال ميػؿ، يقولػوف منػو جػر   صػويره يػوـ أمػس  الشبك  صباح اليـو
وبدحيػػب الشػػريط فػػإف الك اسػػب يػػ كوف بقيػػادة  الجمطػ ، ويوثػػؽ اإلعػػالف عػػف  شػػكيؿ "ك اسػػب الودحػػدة الوطنيػػ ".

  ع  مف دحماس وف ح والجياد اإليالمي والجبي  الشطبي  ل دحرير فميطيف.مش رك  مول
وجال في البياف المنيوب لمك اسب أف الك اسب  دعـ قرار رسيس اليمط  العميطيني  مدحمود عبػاس ب صػوص 
انع ػػػراؼ بعميػػػطيف دولػػػ  مراقػػػب فػػػي األمػػػـ الم دحػػػدة، ولكنيػػػا  شػػػدد عمػػػ  أنيػػػا ن   نػػػازؿ عػػػف أ  شػػػبر مػػػف 
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وأبػػرزت الصػػدحيع  أف الشػػريط يوكػػد عمػػ  انطػػالؽ انن عاأػػ  العميػػطيني   ف النيػػر ملػػ  البدحػػر(.فميػػطيف )مػػ
 الثالث ، وال ي ي نطمؽ مف قبؿ ال ميؿ و م د مل  كؿ فميطيف. بدحيب الشريط.

و طالػػب الك اسػػب بػػػ"مزال  دحػػواجز اندحػػ الؿ مػػف الأػػع  الاربيػػ ، وأطػػالؽ يػػراح جميػػ  األيػػر  مػػف اليػػجوف 
عػادة اإليراسيمي ،  واننيدحاب مف كاف  األراأي العميطيني ، ووقؼ اليجوـ اإليراسيمي عمػ  يػكاف ال ميػؿ، وا 

كؿ أمواؿ الأراسب العميطيني  ال ي لػـ  قػـ ميػراسيؿ ب دحويميػا لميػمط  فػي أعقػاب ال وجػو ملػ  األمػـ الم دحػدة، 
 وف ح المطابر و زويد قطاع غزة بالمال والكيربال".

 63/61/1061، وكالة سما اإلخبارية
 

 في الضفة المحتمة حماس: ال معمومات بخصوص إطالق "كتائب الوحدة الوطنية" 66
قػػاؿ الناسػػب عػػف دحركػػ  دحمػػاس فػػي المجمػػس ال شػػريطي مشػػير المصػػر ، مّنػػو لػػيس لػػد  دحرك ػػو أ  مطمومػػات 

، لكنو دقيق  دحوؿ مطالؽ مجموع  مف النشطال "ك اسب الودحدة الوطني  وانن عاأ  الثالث " في الأع  المدح م 
 شدد عم  دعـ "دحماس" أل   طوة ودحدوي   قؼ في وجو اندح الؿ اإليراسيمي ىناؾ.

وأأػػاؼ المصػػر  فػػي  صػػريدحاتط لػػػ"فميطيف": "مف العرصػػ  اليػػوـ يػػاندح  إلطػػالؽ المقاومػػ  وانن صػػار عمػػ  
رافض اندحػػ الؿ، و دحقيػػؽ ودحػػدة الشػػطب العميػػطيني فػػي مواجيػػ  الم ططػػات اإليػػراسيمي ، و طنػػت اندحػػ الؿ الػػ

 إلعطال العميطينييف أ  دحؽ مف دحقوقيـ".
وشدد المصر  عمػ  أّف "مشػروع ال يػوي " قػدـ  نػازنت  طػاكس  طمطػات الشػطب العميػطيني، لػذا فػإف اليبػات 
الجماىيريػػ  ال ػػي  رجػػت فػػي الأػػع  المدح مػػ ، لػػدييا فرصػػ  لموقػػوؼ فػػي وجػػو اندحػػ الؿ الػػذ  اب مػػ  نصػػؼ 

واف أف  قػػػػوؿ المقاومػػػػ  كمم يػػػػا فػػػػي الأػػػػع  المدح مػػػػ ، ألف ميػػػػ قبؿ وأردؼ بقولػػػػو: "ثف األ ميػػػػادح  أرأػػػػيـ.
المقاومػػػػ  انيػػػػ را يجي ىنػػػػاؾ، فػػػػي ظػػػػؿ مدحػػػػاونت اندحػػػػ الؿ نيػػػػ بادح  المقديػػػػات، ومواصػػػػم  انع قػػػػانت، 

وأكمؿ القياد  بدحماس بقولو: "ندحف نشد عم  أيد  الجماىير، ونويد أ  ىب  جماىيري   واغ صاب األرض".
لالنطػػالؽ فػػي وجػػو اندحػػ الؿ، والنيػػوض برويػػ  وطنيػػ   شػػمؿ كػػؿ العصػػاسؿ العميػػطيني  فػػي الأػػع  المدح مػػ  

 ل قوؿ كمم يا العصؿ". 
 61/61/1061، فمسطين أون الين

 
 أن المصالحة الداخمية أصبحت أقرب من أي وقت مضى يؤكدون قادة سياسيونغزة:  61

 ، مشػػػػدديف عمػػػػ  أىميػػػػ  أكػػػػد قػػػػادة ييايػػػػيوف أف المصػػػػالدح  الدا ميػػػػ  أصػػػػبدحت أقػػػػرب مػػػػف أ  وقػػػػت مأػػػػ
نيال اننقياـ.  اني مرار في ا  اذ ال طوات اإليجابي  ل طبيؽ المصالدح  عم  أرض الواق  وا 

جػػال ذلػػؾ  ػػالؿ لقػػال ييايػػي نظمػػو  دحػػالؼ اليػػالـ العميػػطيني فػػي غػػزة أػػمف المشػػروع الػػدنماركي بطنػػواف 
دمػػػ ، بمشػػػارك  الطديػػػد مػػػف القيػػػادات "قػػػرالة فػػػي المشػػػيد العميػػػطيني الػػػراىف وال طػػػوات الطمميػػػ  لممردحمػػػ  القا

 الييايي  ومدرال الموييات وك اب ومدحمييف ييايييف وش صيات اع باري .
وأكػػد القيػػاد  فػػي دحركػػ  دحمػػاس ميػػماعيؿ رأػػواف، أف الشػػطب  قػػدـ ب طػػوات واثقػػ  با جػػاه  طزيػػز المصػػالدح  

وشػػدد عمػػ   ب العميػػطيني.وايػػ طادة الودحػػدة، مشػػيرال ملػػ  أف المصػػالدح  ىػػي  يػػار ايػػ را يجي لدحمػػاس ولمشػػط
عػػالف الدودحػػ  ب صػػوص المصػػالدح ،  ال ػػزاـ دحمػػاس ال ػػاـ والكامػػؿ بمػػا  ػػـ ال وصػػؿ مليػػو فػػي دحػػوارات القػػاىرة وا 

ودعا  وقاؿ ن بد مف  ييس  المنا ات لممصالدح  عم  مي و  الأع  والقطاع وال ي  دحققت بعأؿ المقاوم ".
عادة انع ب  ار لمدحياة البرلماني  دح    طزز روح المصالدح .رأواف مل  انطقاد المجمس ال شريطي وا 
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مػػف نادحي ػػو، قػػاؿ القيػػاد  فػػي دحركػػ  فػػ ح يدحيػػ  ربػػاح: "مف البنػػد األوؿ عمػػ  جػػدوؿ األعمػػاؿ العميػػطيني ىػػو 
 جمػػػػيس المصػػػػالدح  عمػػػػ  أرض الواقػػػػ  ألنيػػػػا موجػػػػودة فػػػػي وجػػػػداف وقمػػػػب الشػػػػطب العميػػػػطيني"، موكػػػػدال أف 

وأأػاؼ: "مف ودحػدة الشػطب  ػالؿ الطػدواف األ يػر كيػرت  الواقػ .المصالدح   دح اج مل  ال طبيؽ عم  أرض 
الطػػػدواف وجطمػػػت المصػػػالدح  أقػػػرب مػػػف أ  وقػػػت مأػػػ  لم نعيػػػذ"، مط بػػػرال أف  ػػػروج بػػػاراؾ وبطػػػض القيػػػادات 
الييايػػػي  اإليػػػراسيمي  مػػػف الدحيػػػاة الييايػػػي  ىػػػو بيػػػبب مرادة وصػػػمود الشػػػطب العميػػػطيني ونصػػػره الييايػػػي 

. ان صػػػر ب ذرعػػػو الطيػػػكري  والييايػػػي ، م ابطػػػال: "مف  الػػػد مشػػػطؿ رسػػػيس المك ػػػب  وأكػػػد أف الشػػػطب والمقػػػاـو
الييايي لدحرك  دحماس ركز في  طابا و عمػ  عناصػر ومعػردات المصػالدح  وعمػ  ورقػ  المصػالدح  ال ػي  ػـ 

 ال وقي  عمييا وأعمف عم  المأل ب ف اننقياـ كارث  وطني ".
مي  أػػر دحبيػػب، عمػػ  أػػرورة  شػػ يص األمػػور بشػػكؿ مػػف جانبػػو، شػػدد القيػػاد  فػػي دحركػػ  الجيػػاد اإليػػال

صدحيح دح ػ   ػ ـ مطالجػ  األ طػال بالشػكؿ الصػدحيح، مشػيرال ملػ  أف المصػالدح  "لػف  ػ ـ بجػرة قمػـ بػؿ  دح ػاج 
واع بر دحبيب أف الطامؿ األىـ ني مرار اننقياـ ىو عدـ  مل  دحوار وطني جام  ول ش يص كؿ المشاكؿ".

وجػػود بػػرامج فصػػاسمي ، موكػػدال عمػػ  أف ميجػػاد ىػػذا المشػػروع يكمػػف فػػي وجػػود مشػػروع وطنػػي جػػام  ومػػا ىػػو م
وأأػػاؼ: "مف ال دحػػد  األكبػػر ىػػو كيعيػػ   طزيػػز انن صػػار بان صػػار  ميجػػاد القاعػػدة الصػػمب  إلنيػػال اننقيػػاـ.

 أكبر منو وىو  طزيز الودحدة الوطني  مشيرال مل   طورة ىذا المشوار".
بي  ل دحرير فميطيف جميؿ مزىر، ملػ  "عػدـ بيػ  الػوىـ"، وقػاؿ: "قبػؿ مف جانبو، دعا القياد  في الجبي  الشط

الطػػدواف عمػػ  القطػػاع عػػاش الجميػػ  فقػػداف الثقػػ  فػػي  طبيػػؽ المصػػالدح ، ولكػػف أثنػػال الطػػدواف األ يػػر عمػػ  
وأشػار ملػ  أف الػذىاب لألمػـ الم دحػدة  مػؽ أجػوال  القطاع  اير الواق  و مؽ منا ات ميجابي  بػيف األطػراؼ".

وكمو بعأؿ الصػمود الشػطبي أمػاـ الطػدواف اإليػراسيمي والنجػاح فػي األمػـ الم دحػدة، مشػككال بإزالػ  كػؿ  ميجابي 
 الطراقيؿ أماـ المصالدح .

ويط قػػػد مزىػػػر وجػػػود مطوقػػػات أمػػػاـ م مػػػاـ المصػػػالدح  بيػػػبب مطالػػػب كػػػؿ طػػػرؼ ووجػػػود بطػػػض الجماعػػػات 
رغػػػب فػػػي م مػػػاـ المصػػػالدح ، مشػػػيرال ملػػػ  الميػػػ عيدة مػػػف اننقيػػػاـ، باإلأػػػاف  ملػػػ  دور اندحػػػ الؿ والػػػذ  ن ي

انشاانت مصر بمشاكميا الدا مي  وال ي  دحد مف قدرة مصر عم  جم  األطراؼ وكذلؾ دحمػاس لػـ  يػ كمؿ 
 ان  ابا يا الدا مي  وىناؾ مدحاونت لدف  القيادة لمواق  انن ظار.

نع ػػدالات وانن ياكػػات ودعػػا ملػػ  منقػػاذ القأػػي  الوطنيػػ  فػػي ظػػؿ مػػا   طػػرض لػػو مػػف م ػػاطر جديػػ  بيػػبب ا
 اإليراسيمي .

بػػػدوره، قػػػاؿ القيػػػاد  فػػػي الجبيػػػ  الطربيػػػ  العميػػػطيني  يػػػامي نطػػػيـ: "مف المطمػػػوب أف  بػػػدأ ال طػػػوات الطمميػػػ  
 ل جييد الودحدة"، مشيرال مل  أف الشطب العميطيني في ال ارج "أصبح ي جؿ مف نعيو بيبب اننقياـ".

ادرة الوطنيػ  عبػد اهلل أبػو الططػا عمػ  أػرورة ايػ ثمار كػؿ اإلنجػازات وفي ذات اليياؽ، أكد القياد  فػي المبػ
نشػال قيػادة وطنيػ   الييايي  والطيكري  لصالح القأي ، مشددال عمػ  أف الميمػ  األولػ  ىػو منجػاز اننقيػاـ وا 

 ق ".وقاؿ: "مف منجاز المصالدح  لف ي ـ من بال وافؽ الوطني وانب طاد عف الدحيابات العصاسمي  الأي مودحدة.
كما قاؿ القياد  في جبي  ال دحرير العميػطيني  مبػراىيـ الزعػانيف: "مف الميػـ ىػو الودحػدة الوطنيػ  وعػدـ ال نػازؿ 
 عف اني را يجي  الوطني "، موكدال أنو ن مطن  أل  ان صار من بالودحدة الوطني  والبرنامج الوطني المودحد. 

 63/61/1061، فمسطين أون الين
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أكد القيػاد  فػي دحركػ  دحمػاس الػدك ور ادحمػد يويػؼ، اف قػرار المصػالدح  العميػطيني   : اص مطا -بيت لدحـ
وقػاؿ يويػؼ فػي دحػديث لارفػ   دحريػر وكالػ  "  والمأي قدما فييا اصبح في يد الػرسيس مدحمػود عبػاس انف.

نف بيػػد الػػرسيس مدحمػػود عبػػاس، واف دحركػػ  دحمػػاس جػػاىزة ن  شػػي ي طمػػب  نعيػػذ مطػػا " أف انوراؽ والقػػرار ا
 ا عاؽ المصالدح  عم  ارض الواق .

واأاؼ يويػؼ فػي دحديثػو لػػ مطػا اف مػا يططػؿ المصػالدح  دحاليػا عػدـ انيػ قرار فػي مصػر، مأػيعا اف عػدـ 
ن ظػػار اليػػدول فػػي مصػػر دح ػػ  انيػػ قرار ىػػو الطقبػػ  انبػػرز فػػي الػػذىاب لمقػػاىرة، واف العصػػاسؿ العميػػطيني  با

 ي ين  ليا اي قباؿ القيادات العميطيني .
ودحػػوؿ موقػػؼ دحمػػاس مػػف اننبػػال ال ػػي  دحػػدثت عػػف كونعدراليػػ  بػػيف العميػػطينييف وانردف، قػػاؿ يويػػؼ "ىػػذه 
قأػػي  مػػف المبكػػر الدحػػديث عنيػػا، وعنػػدما  صػػبح لنػػا دولػػ  ميػػ قم  يمكػػف البدحػػث فييػػا، باع بػػار اف مثػػؿ ىػػذه 

 اج ال  دول يف.. وندحف انف يمط   دحت اندح الؿ ونطيش دحال  مف اني طمار واندح الؿ".ال دحالؼ يدح 
وفي  طقيبو دحوؿ ال يديدات انيراسيمي  والم اوؼ مف اندنع ان عاأػ  ثالثػ  بالأػع  الاربيػ ، قػاؿ يويػؼ اف 

يني  اف   دحػػػػرؾ ىػػػػذا كمػػػػو وارد نف المماريػػػػات انيػػػػراسيمي  لػػػػـ   ايػػػػر وىػػػػذا ييػػػػ دعي مػػػػف الجمػػػػاىير العميػػػػط
 بان عاأ  شطبي  أد ىذا اندح الؿ".

 61/61/1061، وكالة معًا اإلخبارية
 

 عمى تنظيم انطالقتها في غزةحكومة اللم تتسمم موافقة  : فتحيحيى رباح 64
قػػاؿ ناسػػب المعػػوض الطػػاـ لدحركػػ  "فػػ ح" فػػي غػػزة، يدحيػػ  ربػػاح، امػػس، مف الدحركػػ   مقػػت موشػػرات : "الميػػ قبؿ"

دحمػػاس" عمػػ   نظػػيـ دحركػػ  "فػػ ح" ادح عػػاؿ بمنايػػب  انطالق يػػا فػػي يػػادح  الك يبػػ  غػػرب مدينػػ  ايجابيػػ  لموافقػػ  "
غػػزة، نافيػػال المطمومػػات ال ػػي  ػػرددت دحػػوؿ  مقػػي قيػػادة الدحركػػ  موافقػػ   طيػػ  مػػف دحكومػػ  "دحمػػاس" المقالػػ  فػػي 

 غزة.
نيػ  لدحكومػ  وكشؼ رباح في  صريدحات صدحافي  عف اج ماع ُعقد اوؿ أمػس فػي غػزة بػيف قػادة األجيػزة األم
وأشػار ربػاح  غزة وقيادة دحرك  "ف ح"، وأف ىناؾ موافق  مبدسي . ومف الم وق  اف   مقػ  الدحركػ  موافقػ  نياسيػ .

مل  أف الييس  القيادي  الطميا لػ"ف ح"، عقدت لقالات م  رسيس المك ب الييايػي لدحركػ  "دحمػاس"  الػد مشػطؿ، 
اعيؿ ىنيػ ، و مقػت الدحركػ  موافقػ  منيمػا عمػ  ادحيػال قبيؿ ماادر ػو القطػاع، وفػي دحأػور رسػيس الػوزرال ايػم

 دحعؿ اننطالق .
ولعػػت ربػػاح الػػ  وجػػود اج ماعػػات لمييسػػ  القياديػػ  الطميػػا مػػ  أمنػػال يػػر األقػػاليـ لػػػ"ف ح"، يػػ طقد  ػػالؿ األيػػاـ 

 المقبم  لم دحأير ندح عاؿ ميرجاف اننطالق .
 61/61/1061، المستقبل، بيروت

 
 في الخميل اآلالفنطالقة بمشاركة لال  13احتفاًء بالذكرى الـ  خطابياحماس تنظم مهرجانا  63

فػػػي مدينػػػ  ال ميػػػؿ ادح عػػػالل  انظمػػػت دحركػػ  دحمػػػاس ميػػػيرة وميرجانػػػا  طابيػػػا دحاشػػد: ويػػػاـ الشػػػويكي -ال ميػػؿ
ننطالق  الدحرك ، بمشارك  اننؼ مف أنصار وكوادر الدحرك  والمواطنيف وممثميف عف القو   12بالذكر  الػ 
وانطمقػت الميػيرة ال ػي رفػ  فييػا المشػاركوف الرايػات  المدحافظػ ، مػف بيػنيـ دحأػور نيػو  نفػت. الوطني  في

ال أرال ومجيمات لمصواريخ )اشارة لمنصر الذ  دحقق و المقاوم  في الطدواف ان ير عم  غزة (، ومردديف 



 
 
 

 

 

           61ص                                    1060العدد:                61/61/1061األحد  التاريخ:

أمػػػاـ ميػػػجد الدحػػػرس الي افػػػات الوطنيػػػ  واأل ػػػر  المويػػػدة لمدحركػػػ  ونيػػػج المقاومػػػ  الػػػذ    بنػػػاه. انطمقػػػت مػػػف 
 بالمدين  عقب صالة الجمط  مباشرة ويارت با جاه شارع عيف يارة.

وان يت المييرة بميرجاف  طابي دحاشد في منطق  دوار ابف رشد، دحيث القيت كممات بالمنايب  عبر اليا ؼ 
س مػػػف قبػػػؿ رسػػػيس الػػػوزرال المقػػػاؿ ايػػػماعيؿ ىنيػػػ  )عبػػػر اليػػػا ؼ( والقيػػػاد  فػػػي دحمػػػاس ايػػػام  دحمػػػداف ورسػػػي

المجمس ال شػريطي د.عزيػز الػدويؾ، انأػاف  الػ  كممػ  قػو  ال ميػؿ ال ػي ألقاىػا القيػاد  فػي الجبيػ  الشػطبي  
 عبد الطميـ دعنا.

وشدد الم دحدثوف عم  أرورة الودحدة الوطني  وطػي صػعدح  اننقيػاـ، داعػيف الػ  ددحػر اندحػ الؿ كػي يدحقػؽ 
 ال  أرورة عقد المجمس ال شريطي جمي  لو قريبال.شطبنا امانيو في الدحري  والطيش بكرام . ودعا الدويؾ 

 61/61/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 مهرجان في قمقيمية إحياء لذكرى انطالقة حركة حماس 61
أدحيا المسات العميطينييف وأنصػار دحركػ  المقاومػ  اإليػالمي  "دحمػاس" فػي مدحافظػ  قمقيميػ  : قمقيمي  )فميطيف(

(، الذكر  ال امي  والطشريف ننطالق  الدحرك  في 61|62دح م ، اليـو اليبت )شماؿ غرب الأع  الاربي  الم
 ميرجافط جماىير،  أمف.

ورّدد المشاركوف في الميرجاف، الذ  أقيـ في مدحد  مدارس المدين  بطد مييرة انطمقت مف أدحد المياجد بطد 
ا، وأطمقػػوا الي افػػات ال ػػي صػػالة الطصػػر، الشػػطارات الوطنيػػ  ال ػػي دحّيػػت دحركػػ  "دحمػػاس" فػػي ذكػػر  انطالق يػػ

باركت لممقاوم  ان صارىا أماـ الطدواف اإليراسيمي عم  قطاع غزة، رافطيف األعػالـ العميػطيني  ورايػات دحركػ  
 "دحماس".

و دحػػّدث فػػي الميرجػػاف عػػدد مػػف الميػػووليف العميػػطينييف مػػف بيػػنيـ الناسػػب عػػف دحركػػ  "دحمػػاس" مػػف مدحافظػػ  
الدحرك  رياض الولويؿ باإلأػاف  ملػ  كممػ  لمقػو  الوطنيػ  واإليػالمي  يمعيت ناصر عبد الجواد والقياد  في 

 وكمم  لأليير المبطد ال  قطاع غزة طالؿ الباز.
 63/61/1061، قدس برس

 
 احتفال في رام اهلل بذكرى انطالقة "الشعبية" 60

  راـ اهلل ويػػط مدينػػ 82ادح عمػػت الجبيػػ  الشػػطبي  ل دحريػػر فميػػطيف، أمػػس، بػػذكر  انطالق يػػا الػػػ : )ا .ؼ .ب(
في الأع  الاربي . وشارؾ المسات مف كػوادر الدحركػ  وأنصػارىا فػي ميػيرة طافػت شػوارع مدينػ  راـ اهلل، وىػـ 

وأعمنػت عأػو  يدحمموف رايػات الجبيػ  الدحمػرال، ويػط ى افػات  ػدعو الػ  "مواصػم  المقاومػ  أػد اندحػ الؿ".
أقيـ عقب المييرة، اع ماد الجبي  الشطبي  المك ب الييايي لمجبي  الشطبي   الدة جرار في كمم   الؿ دحعؿ 

 " يار المقاوم  ك يار رسيس واي را يجي أد اندح الؿ، بطد أف ثبت نجاح ىذا ال يار في غزة".
 61/61/1061، الخميج، الشارقة

 
 .. دور فاعل في السياسة والمقاومة والفعل الجماهيري"النساء في حماس" 64

ػػا فػػي  ػػاريخ دحركػػ  المقاومػػ  انيػػالمي  "دحمػػاس"؛ لطبػػت المػػرأة : اليػػبيؿ -الأػػع  الاربيػػ  العميػػطيني  دورلا ميمل
ػػا ومػػوثرلا وذلػػؾ فػػي م  مػػؼ  دحيػػث يػػارت جبنػػا الػػ  جنػػب مػػ  الرجػػاؿ، وفػػي أوقػػات مدحػػددة كػػاف دورىػػا ميمل

 المجانت الييايي  والطيكري  وال ربوي .
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ػػا مػػف انطالق يػػا با ػػت دحركػػ  دحمػػاس  م مػػؾ قاعػػدة نيػػوي  عريأػػ ، 12وبطػػد  وقػػد بػػدا ذلػػؾ ظػػاىرلا  ػػالؿ  عامل
ال ي فازت بيا دحرك  دحماس ب غمبي ، دحيث كاف لممرأة دور ىاـ في  1001انن  ابات البرلماني  اليابق  عاـ 

ذلؾ باع راؼ المراقبيف كاف ، وكذلؾ  الؿ مشارك يا القوي  في ميرجاف ذكػر  انطالقػ  "دحمػاس" األ يػر فػي 
 غزة، ومدف الأع  الاربي .

  في دحرك  دحماس رشا الطدلوني: "لـ  كف انجازات الدحرك  انيالمي  النيوي  انجازات عابرة أو وقالت القيادي
نما كانت ثمرة جيد م واصؿ عم  مدار ينوات طويم ".  مصادف ، وا 

وأكػػدت الطػػدلوني أف المػػرأة  مػػارس كػػؿ أشػػكاؿ المقاومػػ  ال ػػي يودييػػا الرجػػؿ دا ػػؿ فميػػطيف، ون  ق صػػر فػػي 
د واني شياد، منمػا ىػي أيأػا مقاومػ  فػي المي شػع ، فػي ويػاسؿ اإلعػالـ، فػي المدريػ  مقاوم يا عم  الجيا

 والجامط ، في مكا ب المدحاماة، في الشارع والميجد وفي كؿ مكاف، " دحمؿ ريال  فميطيف واإليالـ بقوة".
أة ىػو دور ومف جانبيا، أكػدت ميػوول  الدحركػ  اإليػالمي  النيػاسي  فػي قطػاع غػزة رجػال الدحمبػي أف دور المػر 
 م كامؿ ن ينعصؿ جزل منو عف اآل ر، كما ن ينعصؿ الطمؿ بطأو عف بطض في دحرك  دحماس.

لػػ"قدس بػرس": "الرجػاؿ والنيػال فػي  -وىي زوج  الناسب عف دحرك  دحماس يونس األيطؿ-وأأافت الدحمبي 
مػؿ م ػزامف دحماس يطمموف مف  الؿ  طط مبرمجػ ، ولػيس عمػال عشػواسيا، مػا  قػوـ بػو المػرأة فػي دحمػاس ع

 وم رافؽ م  ما يقـو بو األ وة، المرأة  اأت كؿ المجانت ال ي يكوف لمرجاؿ دور فييا".
 61/61/1061، السبيل، عّمان

 
 ليمى خالد تدعو لمبناء عمى انجاز المقاومة والدولة لتحقيق المصالحة 69

بػاس والمجنػ  ال نعيذيػ  دعت ليم   الد عأو المك ب الييايي لمجبي  الشػطبي  الػرسيس مدحمػود ع :مطا -غزة
عػػالف منيػػال اننقيػػاـ وايػػ طادة الودحػػدة، ودعػػت اإلطػػار القيػػاد  الموقػػت  ملػػ  القػػدوـ ملػػ  قطػػاع غػػزة فػػورال، وا 
جػػػرال  لمنظمػػػ  ال دحريػػػر لالج مػػػاع فػػػورال لوأػػػ  ايػػػ را يجي  وطنيػػػ  مػػػف أجػػػؿ معػػػادة بنػػػال منظمػػػ  ال دحريػػػر، وا 

 سايي  و شريطي .ان  ابات لممجمس الوطني العميطيني، وان  ابات ر 
واع بػػرت  الػػػد  ػػػالؿ زيػػارة قامػػػت بيػػػا لمدينػػ  رفػػػح   ممػػػو ميرجػػاف اننطالقػػػ  أف منجػػػاز المقاومػػ  فػػػي غػػػزة، 
واننجاز الدبمومايي في انمـ الم دحدة  دحققا بعطؿ كعاح الشطب العميطيني، ودمػال شػيداله، وصػمود أيػراه، 

 ب عندما.وبعأؿ أبطالو الذيف يطروا أعظـ ممدحم  في  اريخ الشطو 
ودعت لمبنال عم  ىذيف اننجازيف في  دحقيؽ المصالدح  العميطيني  وبنال ودحدة وطنيػ  دحقيقيػ  بمشػارك  كػؿ 
فصاسؿ الطمؿ الوطني وانيالمي، مشددة عم  أنو ن يجوز أف  كوف ىناؾ دحكوم يف وادحدة فػي غػزة وأ ػر  

 في راـ اهلل، فشطبنا ناأؿ مف أجؿ وطف وليس مف أجؿ يمط يف.
ىجومػال عنيعػال عمػ  األنظمػ  الطربيػ ، وقالػت " الشػقيؽ ربمػا ن يكػوف شػقيؽ لنػا.. فعػي الطػدواف األ يػر  وشنت

عمػ  قطػاع غػزة اج مػػ  أشػقالنا وزرال ال ارجيػ  وقػالوا أف شػػطبنا يدح ػاج ملػ  بطػض األمػػواؿ فجػالوا ملػ  غػػزة 
لػيس بدحاجػ  ملػ  مميػارا كـ بػؿ  في زيارة  اطع . لقد جالوا مل  غزة لكي ي طيروا مف أرض فميطيف، فشػطبنا

مل  موقؼ ييايي اقططوا النعط ولو مرة وادحدة، ىكذا نعيـ دعمكـ لشطبنا، ونعيـ ال دحالعػات عمػ  أيػاس مػف 
نواجػػو وكيػػؼ نواجػػو ومػػاذا نواجػػو، فم كونػػوا فػػي ميػػ و   أػػدحيات شػػطبنا والاػػوا ا عاقيػػ  كامػػب دفيػػد، وواد  

 عرب ، وأويمو".
 63/61/1061، وكالة معًا اإلخبارية
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 طرطوس إلىأحمد جبريل يغادر دمشق متوجهًا  10
-قػػاؿ مطارأػػوف يػػوريوف ومصػػادر فميػػطيني  مف زعػػيـ الجبيػػ  الشػػطبي  ل دحريػػر فميػػطيف: روي ػػرز –بيػػروت 

يوما  61القيادة الطام  أدحمد جبريؿ المويدة لمرسيس بشار انيد غادر منطق  اليرموؾ بالطاصم  اليوري  بطد 
فوا أف جبريؿ غادر اليرموؾ م  ابنو م وجيا الي مدين  طرطوس عم  البدحر الم ويط واأا مف انش باكات.

وجػالت ىػذه ال طػوة بطػد ق ػاؿ عنيػؼ  مكنػت فيػو قػوات  وىي مطقػؿ لالقميػ  الطمويػ  ال ػي ين مػي الييػا انيػد.
مػف اليػيطرة مف المطارأ  اليوري  بال طاوف م  ك يب  مػف المقػا ميف العميػطينييف  طػرؼ بايػـ لػوال الطاصػع  

 عم  ارض في اليرموؾ ال ي يقيـ فييا انؼ مف الالجسيف العميطينييف.
 61/61/1061، الحياة، لندن

 
 القدس بأيدينا وستبقى لنا لألبد عمى عباس ومشعل: نتنياهو رداً  16

برماف قاؿ رسيس الوزرال اإليراسيمي بنياميف ن نياىو في دحعؿ وداع لوزير  ارجي و أفيادور لي: القدس المدح م 
عاـ وي بق  ليـ"، عم  دحد  0000عند دحاسط البراؽ في القدس المدح م  ميال اليبت مف "القدس لمييود منذ 

وذكر موق  ويمال الطبر  أف ن نياىو أأال شمط  "عيد الدحانوكا" عند الدحاسط ورأ  في األمر فرص   قولو.
 ل وأيح المواقؼ الييايي .

في األمـ الم دحدة مف القدس والدحـر القديي مناطؽ فميطيني  مدح م ،  وقاؿ ن نياىو: "قبؿ أياـ قاؿ أبو مازف
انيـ ييطردوف الييود مف ىنا، وأنا أقوؿ ليـ مني ا دحدث اليكـ مف ىنا  -في اشارة لمشطؿ -وقالوا قبؿ أياـ

 عاـ لنا واآلف ىو ب يدينا وييبق  ب يدينا"، عم  دحد قولو. 0000مف ىذا المكاف ... ىذا المكاف منذ 
 63/61/1061، الة الصحافة الفمسطينية )صفا(وك

 
 ليبرمان يخوض االنتخابات اإلسرائيمية المقبمة رغم تهم الفساد الموجهة له 11

أكد أفيجدور ليبرماف، اليـو اليبت أنو يي وض انن  ابات اإليراسيمي  ال ي : روي رز –القدس المدح م  
وقالت    اني قال  مف منصب وزير ال ارجي .ي جر  الشير القادـ عم  الرغـ مف  يـ فياد دفط و مل

اليمطات، مف ليبرماف ييواجو ا يامات عف م العات مزعوم  في  رقي  دبمومايي ميراسيمي يرب لو 
وقاؿ الم دحدث بايـ ليبرماف، ثشمي بير  "منو يي قيؿ فقط مف  مطمومات عف  دحقيؽ لمشرط  في أنشط و.
رال لكف ليس كرسيس لدحزب ميراسيؿ بي نا أو الرجؿ الثاني في منصبو كوزير لم ارجي  وناسب لرسيس الوز 

 قاسم  الميكود بي نا".
 61/61/1061، الحياة، لندن

 
 المستشار القانوني لمحكومة خير ليبرمان بين اإلقالة واالستقالة.. فاختار الثانية 15

ي ، أفيادور ليبرماف،  كشؼ في ميراسيؿ بطض  عاصيؿ أيباب اي قال  وزير ال ارج: كعاح زبوف - راـ اهلل
المعاجس ، وقالت القناة الطاشرة الطبري  في ال معزيوف اإليراسيمي، مف ليبرماف  مق  ريال  مف المي شار 
القأاسي لمدحكوم ،  يدده باإلقال  مذا لـ يي قؿ، وكانت ىي اليبب ورال اي قال و اليريط  بطد ياعات مف 

 معالنو أف ن شيل يمزمو بذلؾ.
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الطاشرة، فإف المي شار القأاسي لمدحكوم  ييودا فاينش ايف، وجو ريال  لرسيس الوزرال بنياميف  وبدحيب القناة
ن نياىو  أمنت  دحذيرا شديدا لميبرماف، جال فيو أنو مذا لـ يقرر اني قال  بنعيو، فإنو ييجبره عم  

 اني قال  مف منصبو مف  الؿ مصدار أمر ممـز لو.
كاني  فوز ك م  ليبرماف ال ي شكميا بال ودحد م  رسيس الوزرال بنياميف و شير اي طالعات الرأ  مل  مم

، بعارؽ كبير عف الك ؿ واألدحزاب «الميكود بي نا»، و دحمؿ ايـ «ميراسيؿ بي نا»ن نياىو و أـ دحزبي الميكود و
 األ ر .

رماف برال و، وقدر و وأبد  ن نياىو دعما كامال لشريكو في ىذه األزم . وقاؿ ن نياىو منو م  كد مف مثبات ليب
أود أف  ثبت »عم  الطودة مجددا لمدحكوم  بمنصب رفي  جديد. وأأاؼ في ا صاؿ ىا عي م  ليبرماف: 
 «.برال ؾ ب يرع وقت ممكف، فيي المي ل  الودحيدة ال ي بقيت عم  جدوؿ أعماؿ الدحكوم  دحاليا

كو بو وثق و ببرال و. وقرر ورفض ن نياىو فكرة  طييف أ  ش ص في منصب ليبرماف، في مشارة عم   مي
ن نياىو أف ي ول  ش صيا منصب القاسـ ب عماؿ وزير ال ارجي  دح   انن  ابات. وقالت مصادر ميراسيمي  

 اإليراسيمي، مف ن نياىو ييبق  في المنصب دحاليا دح    طييف الدحكوم  المقبم .« والال»لموق  
 61/61/1061، الشرق األوسط، لندن
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ذكر ميووؿ رفي  في جيش اندح الؿ انيراسيمي في قيادة المنطق  الويط  : ادحمد رمأاف -راـ اهلل 
)الأع  الاربي ( ما يدحدث في الأع  الاربي  يشير بوأوح مل  يول األوأاع األمني  وأف اليدول الياسد في 

 ومأمؿ. الأع   ادع
وقاؿ شمومو فاكنيف أابط أمف المي وطنات في الأع  الاربي  "ندحف بالطب  نممس ازدياد ال و ر عم  أرض 
الواق  مف  الؿ ازدياد دحجـ ال ظاىرات والمواجيات وعدد الزجاجات الدحارق  الذ   أاعؼ عم   معي  

الطرؽ الرسييي  بؿ مل  مدا ؿ الطممي  األ يرة في غزة، فأالل عف ال ظاىرات الأ م  ال ي وصمت مل  
 المي وطنات، والشطور الياسد لدينا ىو أف ىناؾ أعمان منظم  في ىذا ان جاه".

وأشار فاكنيف مل  أف الجيش اإليراسيمي اأطر ال  م عال بطض األدحداث ال ي وقطت في الأع  الاربي  
 00ر دحيث  مت مصاب  ندحو  الؿ عممي  )عمود اليدحاب(، في قطاع غزة مف أجؿ من  مزيد مف ال دىو 

مف قوات اندح الؿ والمي وطنيف جرال ملقال الدحجارة، بمطن  أف اليدول الذ  كاف ياسدال في الماأي لـ يطد 
 قاسمال.

ومف جانبيا عقبت مرايم  اإلذاع  اإليراسيمي  الطام  لمشووف العميطيني  أوفرايت بايس عم   صريدحات 
ظاىرة  موح في األفؽ منذ ثالث  أشير  دلؿ عم  نوايا  طيرة، دحيث الميووؿ اإليراسيمي قاسم  "مف ىناؾ 

 وصمت المواجيات مل  ذرو يا  الؿ عممي  عمود اليدحاب".
أأافت بايس "في الواق  ندحف ن دحدث عف نوعيف مف األعماؿ الطداسي : األوؿ ىو غأب شطبي ي مثؿ في 

شطاؿ مطارات الييارات، وكذلؾ قذؼ الدحجارة عم  الطرؽ الرسييي  باإلأاف  مل  الزجاجات ال دحارق  وا 
أعماؿ الطنؼ ال ي  دحدث في أماكف عدة في الأع  الاربي  يشارؾ فييا أعداد كبيرة مف الم ظاىريف، 
ومطظميا أعماؿ عنيع  ي  مميا ملقال الدحجارة والزجاجات الدحارق  عم  قوات األمف اإليراسيمي  كما رأينا في 

 قدـو شما غرب الأع  وال ميؿ". اآلون  األ يرة في منطق ي "كعر 
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اما الثاني فيو "عمميات المياس بشكؿ م طط ومنيجي دحيث وصمت اإلنذارات عف انعداد لطمميات 
مطالؽ نار وعبوات نايع  مل  مي و  كبير، وىناؾ  يديدات جدي  وميم  دحوؿ الطبوات النايع . في المقابؿ 

بطمميات اع قاؿ طالت مسات العميطينييف وىي ظاىرة لـ  يقوـ الجيش اإليراسيمي بالرد عم  ىذه ال يديدات
 ن طود روي يا  الؿ الطاميف ان يريف عم  ما قالت مرايم  اإلذاع .

وبدحيب بايس، فإف ىناؾ عدة عوامؿ  اذ  موج  الطنؼ األ يرة أىميا ما ذكر و مصادر عيكري  ميراسيمي  
ل نعيذ عمميات أد قوات الجيش اإليراسيمي مف  أف ثم  جيودال  بذؿ مف ال ارج بما في ذلؾ قطاع غزة،

الأع  الاربي ، مل  جانب الوأ  انق صاد  في الأع  الاربي  الذ  يزداد صطوب ، وكثيٌر مف األدحياف 
ليس لد  اليمط  أمواٌؿ مف أجؿ  اطي  مر بات األجيزة األمني ، وال ي ن  قوـ بواجبيا كما يجب في اآلون  

اب  يوي  ييايي  وذىاب الرسيس عباس مل  األمـ الم دحدة، و طزيز قوة دحماس في األ يرة، مأاف  مل  غي
 الأع  الاربي  والذ  كاف مف أىـ أيبابو انجاز صعق  شاليط".

وأأافت بايس اف "دحرك  دحماس   م   اآلف بشرعي  كبيرة أكثر مف أ  وقت مأ ، ويمكف  ممس ذلؾ مف 
يا دحماس في ذكر  انطالق يا ال امي  والطشريف في الطديد مف  الؿ الميرجانات واندح عانت ال ي  قـو ب

مدف الأع  الاربي  وعم  رأييا ال ميؿ ونابمس، وىي مشاىد لـ نرىا في الماأي في الأع  الاربي ، وىذه 
بالطب  أمور  شج  عم  القياـ بطمميات يوال أد المي وطنيف أو أد قوات اندح الؿ اإليراسيمي وعميو 

 اف عممي  عمود اليدحاب ياىمت في  صطيد األمور".ني طي  القوؿ 
 61/61/1061، المستقبل، بيروت

 
 "إسرائيل"هآرتس: استمرار تراجع حقوق اإلنسان في  13

الذ   1006أفاد موق  ىآر س عم  الشبك  أف ال قرير الريمي دحوؿ دحقوؽ اإلنياف في ميراسيؿ، في الطاـ 
اج  دحقوؽ اإلنياف، واي مرار ال مييز أد الطرب و قييد دحري   نشره اليـو جمطي  دحقوؽ اإلنياف يشير مل   ر 

 ال ظاىر ومالدحق  الالجسيف األجانب.
وبّيف الموق  أف  قرير الرصد الينو  لجمطي  دحقوؽ المواطف اإليراسيمي  يبيف ىذا الطاـ، اي مرار ال شريطات 

ل  اي مرار اندح الؿ والطنؼ الطنصري  أد الطرب، وىدـ البيوت وال أييؽ عمييـ. كما يشير ال قرير م
 المصادحب لو.

ويبِرز ال قرير أيأا،  أييؽ ىامش دحري  ال طبير عف الرأ  ودحري  ال ظاىر، مط برا أف الطاـ الماأي 
ييشكؿ عالم  فارق  في ان يال عيد ال ظاىرات واندح جاجات الطعوي ، بطد أف أقرت بمديات م  مع  مثؿ 

ة  قيد دحري  اندح جاج مف  الؿ طمب الدحصوؿ عم   را يص القدس و ؿ أبيب مقاييس وشروط جديد
ميبق  لنصب  ياـ في األماكف الطام ، واش راط دف  مبالاا مالي  كبيرة، مما يجطؿ اندح جاجات انج ماعي  

 ميزة ي م   بيا وم ادح  لألغنيال والمييوريف فقط.
مثؿ الطامميف في شركات كما يرصد ال قرير ظاىرة نقؿ صالدحيات شرطي  لجيات وشركات  اص ، 

الدحراي  أو مراقبي البمديات أو دح   م طوعيف في البمديات واليمطات المدحمي ، باع بار ذلؾ دحال ر يصا 
 وغير مكمؼ لمنقص في القو  البشري  والقو  الطامم .

 61/61/1061، 44عرب 
 

 لن يتم وضع صناديق اقتراع لمكنيست في مصر لممرة األولى منذ سنوات: يديعوت 11
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أفادت "يديطوت أدحرونوت" في موقطيا عم  الشبك  أنو لممرة األول  منذ ينوات ال يطينيات لف ي ـ وأ  
صناديؽ اق راع في اليعارة اإليراسيمي  في القاىرة، وذلؾ بيبب ال كمع  المالي  الباىظ  إلرياؿ صناديؽ 

األوأاع األمني  غير  اق راع مل  مصر مف أجؿ الطاقـ الدبمومايي المصار الذ  بقي ىناؾ في ظؿ
 المي قرة. بدحيب الصدحيع .

ولع ت الصدحيع  مل  أف  صويت ممثمي ميراسيؿ الريمييف في الممثميات في الطالـ أصبح م ادحا منذ 
، برساي  قاأي 62. و الؿ األيبوع نشرت لجن  انن  ابات المركزي  لمكنييت الػ68ان  ابات الكنييت الػ

 طايف، قاسم  ب يمال الممثميات ال ي يي ـ وأ  صناديؽ اق راع فييا.المدحكم  الطميا ملياكيـ روبنش
وأأافت الصدحيع  أف لجن  انن  ابات قامت بعدحص القاسم  ال ي قدم يا وزارة ال ارجي  بش ف وأ  
صناديؽ، و بيف أف  كمع  نشر صناديؽ في مصر عالي  جدا، وبنال عميو ييأطر يعير ميراسيؿ في مصر 

 أال الطاقـ مل  المجيل مل  ميراسيؿ لم صويت في يـو انن  ابات.يطكوؼ عمي ا  وأع
 63/61/1061، 44عرب 

 
 المركز األول في العسكرة عالمياً  تحتل "سرائيل"إ 10

" أما عم  الصطيد الدولي، أف ايراسيؿ  دح ؿ 1061كشؼ موشر "الطيكرة الدولي  : /وكانت 84عرب
 .1061طاـ المركز األوؿ في الطيكرة عم  مي و  الطالـ ل

وجال في المركز الثاني عم  المي و  الدولي يناافورة وروييا رابطا وقبرص ياديا وأذربيجاف في المركز 
، دحيث أظير 1061الثامف عف قاسم   أـ أكثر دوؿ الطالـ عيكرة و جييشا ) )مقارن  بالموارد( لمطاـ 

لطشر األكثر  يمدحا عم  مي و  ال قرير أف  مس دوؿ عربي  في الشرؽ األويط برزت مف أمف الدوؿ ا
 الطالـ، مقارن  بمصادر الد ؿ.

 63/61/1061، 44عرب 
 

 تهديدها بضرب إيران "إسرائيل"مع بدء العد التنازلي لتنفيذ  يترقبالعالم  14
، ظؿ اليواؿ المثير يدور دحوؿ ال وقيت الذ  دحدد و 1061طواؿ ف رة طويم  مف عاـ  :د ب أ - ؿ أبيب 

، ولـ يكف اليواؿ م طمقا بادح ماؿ شف مثؿ ميراسيؿ ل وجيو أرب   مل  ميراف إلدحباط برنامجيا النوو  المزعـو
. وقاؿ رسيس الوزرال اإليراسيمي بنياميف ن نياىو في كمم و أماـ األمـ الم دحدة في شير أيموؿ  ىذا اليجـو
صيب بنعس بدحموؿ الربي  القادـ، أو الصيؼ عم  أقص   قدير، اذا اي مرت عمميات ال  »الماأي: 

وأشار  طابو أمنا مل   «.المطدنت الدحالي ، ي كوف ايراف قد  صبت يورانيوـ يكعي نم الؾ قنبم  نووي 
ل   دحذير مف أف الدوؿ ال ي  رغب في من  ام الؾ ميراف ليالح  وأ  موعد نياسي لميجوـ عم  ميراف، وا 

 نوو  أماميا وقت أسيؿ.
نو يطارض  وجيو أرب  ميراسيمي  أدحادي  الجانب، داعيا  ؿ أبيب ولكف المج م  الدولي أعمنيا بكؿ صرادح  أ

 مل  منح الطقوبات المعروأ  عم  طيراف فرص  ل و ي ثمارىا.
ال ي كانت « الأرب  األول »ويقوؿ المدحمؿ الييايي اإليراسيمي الشيير شمومو ناكديموف الذ  ك ب مقال  

في  طابو بدأ بنياميف « : 6246ي الطراؽ عاـ يببا في  وجيو ميراسيؿ أرب  عيكري  لمعاعؿ نوو  ف
ن نياىو عممي  الطد ال نازلي ووأ  جدوؿ زمني لأرب  عيكري  ميراسيمي  مدح مم ، ويمكننا أف ن  مؼ في 

 «. قدير زمف مقالع الطاسرات الطيكري  ندحو ميراف
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لونيات الم دحدة ويبق  أمر  وجيو أربات عيكري  جوي  إليراف أمرا مثيرا لمجدؿ. وقد  وقؼ أاوط ا
ميراسيؿ عف  وجيو مثؿ ىذه الأرب ، من أف ان  الفات الطمني  بيف الدحكوم يف بش ف الدحاج  مل  أرب  

وأ ذا في انع بار أف ميراسيؿ شنت في الماأي أربات عيكري  م الع  مرادة الونيات الم دحدة  -وشيك  
   رؾ الطديد مف الم ايرات. -

صال عاما إليراسيؿ في نيويورؾ اف  وجيو ميراسيؿ أرب  عيكري  أمر نعمؿ قويط قد ألوف بينكاس الذ  
ليس لد  ميراسيؿ  يار »وقاؿ في  صريدحات:  أقؿ ادح مان اآلف عنو منذ ي   أو ثماني  أشير الماأي .

 «.يو  الثق  في ميار عمؿ أوباما
 61/61/1061، الرأي، عّمان

 
 

 سوريا نزحوا أول من أمس إلى لبنانفي رموك مخيم الي منألف فمسطيني  53 ":المستقبل" 19
ألؼ فميطيني مقيميف في  02ف أ 61/61ذكرت جريدة المي قبؿ المبناني  في عددىا الصادر اليوـ األدحد 

 لبناف. مل م يـ اليرموؾ في يوريا نزدحوا أوؿ مف أمس 
 61/61/1061، بيروت، المستقبل

 
 تمنع الفمسطينيين حممة الوثائق السورية من دخول البالد الميبيةالحكومة  50

قالت "مجموع  الطمؿ مف أجؿ فميطينيي يوري " مف الدحكوم  الميبي   من  العميطينييف دحمم   :لندف ،دمشؽ
قدس برس ني   وكال  الوثاسؽ اليوري  مف د وؿ البالد، وطالبت المجموع ، في بياف صادر عنيا،  مقت 

يبي  بإعادة النظر في قرارىا، وقالت "في ظؿ ما ي طرض لو الالجسوف العميطينيوف في عنو الدحكوم  الم
يوري  مف ق ؿ وا  طاؼ و شريد، فإف عددال مف الطاسالت العميطيني  قد فرت مف جدحيـ الدحرب المي طرة في 

طاسالت مل  يوري  مل  دوؿ عربي  وأجنبي ، دحيث د مت ثنؼ الطاسالت العميطيني  مل  لبناف، وعشرات ال
 األردف، فيما وجدت بطض الطاسالت العميطيني  طريقيا با جاه مصر وليبيا".

ودعا البياف كؿ الدوؿ الطربي  واإليالمي  مل  "النظر بطيف اإل وة لواق  دحمم  الوثاسؽ العميطيني  في 
"قدموا دح   مل  أف عدد العميطينييف في يوري  يبمغ ندحو نصؼ مميوف نجئ فميطيني،  يوري "، مشيرال 

 شييدال في األدحداث ال ي  شيدىا يوري  مف بداي  ثورة الشطب اليور ". 080المدحظ  
 63/61/1061قدس برس، 

 
 بمهرجان "لبيك يا شام"يتضامنون مع الشعب السوري 44فمسطينيو  56

بطنواف  بمدة عارة ميرجانال  في نظمت الدحرك  اإليالمي  في الدا ؿ العميطيني: مدحمد مدحيف و د -أـ العدحـ 
بنظاـ دحزب البطث  "لبيؾ يا شاـ" نصرة لمشطب اليور  وثور و أد نظاـ الرسيس بشار األيد، و نديدال 

 والجراسـ ال ي يق رفيا بدحؽ يوريا وشطبيا.
ويبؽ الميرجاف وقع  ادح جاجي  ألنصار الدحرك  اإليالمي  قبال  يعارة روييا في  ؿ أبيب، ونددوا بموقؼ 

يراف ال مندحاز "لجراسـ الجيش النظامي، ومده باليالح وال ريان  الطيكري  مما أد  لمق ؿ روييا والصيف وا 
 عشرات اآلنؼ و شريد مسات ثنؼ مف اليورييف والعميطينييف".



 
 
 

 

 

           69ص                                    1060العدد:                61/61/1061األحد  التاريخ:

ورفض رسيس الدحرك  اإليالمي  الشيخ راسد صالح اندعالات ال ي يروج ليا والطرح الذ  يردده البطض ب ف 
قناعا و ب نو "كانت وما زالت  ا ُيزعـ أنو نظاـ ممانط  ومقاوم ، موكدال ما يدحدث في يوريا موامرة عم  م

ىناؾ موامرة إلفشاؿ ثورة الشطب اليور  ليبق  ىذا النظاـ الباطني الّنصير  المدعوـ مف روييا والصيف 
يراف دحاريال  ف في دحديثو وبيّ  عم  الدحدود اإليراسيمي  الشمالي ، بالذات عم  ام داد الجونف المدح ؿ". أمينال  وا 

لمجزيرة نت أرورة فأح دور الدوؿ المياندة لما وصعيا بجراسـ األيد ال ي  مده باليالح والصواريخ، 
 وبال الي فيي شريك  بالجريم .

بدوره، أثن  الشيخ كماؿ  طيب عم  الشطب اليور  الذ  كاف الدحأف الدافئ لكؿ األم  الطربي  
الشاـ لمدفاع عف الطرب والميمميف مف بطش اني طمار،  واإليالمي ، دحيث دف  بالمجاىديف مف أبنال

وروت دمال اليورييف ثر  بقاع األقطار الطربي ، نف ا مل  أف الشطب اليور  "كاف أوؿ مف ادح أف 
مف قدوـ ما ييم  بالبطثييف، وعميو ن يمكف لنا  العميطينييف عقب النكب ، في دمشؽ، قبؿ عشريف عامال 

 ع دحري  من أف نندحاز لمشطب اليور ".كشطب فميطيني يدحمؿ مشرو 
وردا عم  يواؿ لمجزيرة نت بش ف اليجاؿ الذ  شيد و اليادح  العميطيني  وال بايف بالمواقؼ مما يدحدث في 

"أ عيـ في البداي  مف ال بس عمييـ األمر في ظؿ الدور الذ  كاف يوديو النظاـ اليور   يوريا، أجاب بالقوؿ
اي مرار ىذا المبس وىذا ال ردد م  اي مرار نزيؼ دـ الشطب  ولكنني ن أفيـ أبدال  جاه المقاوم  العميطيني ، 

اليور ،  اص  أف  مؾ القيادات ال ي كانت بدمشؽ فأمت أف  طيش مش    بالطواصـ الطربي  عم  أف 
  بق  بيوريا لكي ن يكوف وجودىا غطال لجراسـ األيد".

 63/61/1061الجزيرة.نت، 
 

 صل القمع واالعتداءات في الضفة وغزةقوات االحتالل توا 51
ُأصيب عدد مف أىالي بمدة بيت أمر شماؿ ال ميؿ : الردحيـ دحييف، عالل المشيراو  عبد –راـ اهلل، غزة 

بكدمات جرال قم  قوات اندح الؿ ميير يـ األيبوعي  المناىأ  لجدار العصؿ الطنصر  اإليراسيمي 
 "المجن  الوطني  لمقاوم  الجدار واني يطاف"ؿ الم دحدث بايـ واني يطاف الييود  في الأع  الاربي . وقا

في البمدة يويؼ أبو ماريا، مف م أامنيف دولييف شاركوا في المييرة ال ي  ـ  الليا أيأال ال أامف م  
 األييريف المأربيف عف الططاـ أيمف الشراون  ويامر الطيياو .

اإليراسيمي قمطت مييرة  أامف م  الطيياو  في قري  وقالت مصادر فميطيني  مقديي  مف قوات اندح الؿ 
 .ث ريف 62، وأصابت مشاركيف فييا  مي الطييوي  شرقي القدس، واع قمت 

كما أجم  جنود اندح الؿ مزارعيف وم أامنيف دولييف كانوا يدح جوف عم  اي مرار نيب اندح الؿ األراأي 
المي وطنات الييودي  ُقرب بمدة يطا جنوب ال ميؿ،  المدحاط  بطدد مف " رب  شطب البطـ"الزراعي  في قري  

وقاؿ منيؽ المجن  الشطبي  لمقاوم  الجدار واني يطاف في يطا  بطدما أعمنوا القري  منطق  عيكري  مامق .
را ب الجبور، مف قوات ميراسيمي  اق دحمت منطق  مطيف شرؽ البمدة ويممت فميطينيال ايمو مدحمود مبراىيـ 

 طارال بيدـ منزلو ىناؾ.شدحادة م امرة م 
المقام يف عم  أراأي ال ميؿ،  "كريات أرب "و " ارصينا"وذكر شيود عياف أف مي وطنيف مف مي وطن ي 

ىاجموا عددال مف األىالي في منطق  البويرة شرؽ يطا بطبوات الااز الياـ، واع دوا عمييـ بالأرب المبرح، 
 ثـ نذوا بالعرار.



 
 
 

 

 

           10ص                                    1060العدد:                61/61/1061األحد  التاريخ:

، دحيث دحطمت أبواب وقاؿ شيود عياف مف قوة عيكر  ي  ميراسيمي  كبيرة اق دحمت الدحي الشمالي في طولكـر
عدد مف المنازؿ وف ش يا وعبث بمدح ويا يا، واع قمت شابيف فميطينييف ىما ميطود مصطع  أبو زنط 

ف ي  مف قري   0وذكرت مصادر مدحمي  فميطيني  أف قوات اندح الؿ اإليراسيمي اع قمت  ومدحمود أبو دي .
 نابمس. بوريف جنوب

مف جانب ث ر، ذكر مصدر طبي فميطيني وشيود عياف، أف جنود اندح الؿ أطمقوا النار عم  فميطينييف 
في شرؽ  اف يونس جنوب قطاع غزة، ما أيعر عف مصاب  الشاب مدحمد قديح بجروح م ويط  ال طورة 

دة جباليا شماؿ قطاع كما أطمقوا الرصاص عم  مزارعيف  الؿ  عقدىـ أراأييـ الزراعي  قرب بم في يده.
 غزة، وُأصيب شاب بجروح م ويط  ال طورة في القدـ جرال ذلؾ.

 61/61/1061االتحاد، أبو ظبي، 
 

 الدفاع عن األرض": مخططات استيطانية بالجممة مع تعميمات جديدة إلطالق النار عمى المواطنين" 55
، ب ف دحم  اني يطاف   واصؿ أمسي، راـ اهلل: أفاد المك ب الوطني لمدفاع عف األرض في  قريره األيبوع

 م   طميمات جديدة إلطالؽ النار عم  المواطنيف.
وأوأح ال قرير انو "ولممرة األول  منذ ثماني ينوات وبيدؼ دف  مشاري  اي يطاني  عالق  أقرت الدحكوم  

الطالق  في مدين   اإليراسيمي  اي دحداث ثلي   اص  ل يري  اع ماد عدد مف المشاري  اني يطاني  اإليراسيمي 
ودحدة اي يطاني  في  6100و شمؿ ال طط ) ط  لبنال  القدس الشرقي ، يم يا "لجن  اي كماؿ ال طط".

رامات شمومو وىي ال ط  ال ي  ـ معالنيا أثنال زيارة يابق  لناسب الرسيس األميركي جو بايدف و ـ   جيميا، 
 / يناير ـ نشر ال ط  في شير كانوف الثانيودحدة اي يطاني  في جعطات ىم وس دحيث  282و ط  لبنال 

غرف  فندقي  في  6600ودحدة في مي وطن  جعطات ىم وس، و ط  لبنال  468، و ط  لبنال 1060
مي وطن  جعطات ىم وس، و ط  لصالح جمطيات اي يطاني  إلقام  مركز لمزوار في يمواف، و ط  لبنال 

 ودحدة اي يطاني  في مي وطن  غيمو. 20
"برف  القيود المرفوع   "ميراسيؿ"ير، انو "و نعيذال ليياي  دحكوم  ن نياىو واليميف الم طرؼ في ال قر  وأأاؼ

النار با جاه المواطنيف العميطينييف الطزؿ، وال ي رافق يا  صريدحات موفاز ووزير دا مي   مطالؽأصالل" عف 
 داـ الدحد األقص  مف الطنؼ في اندح الؿ بدعو يما ل يييؿ ف ح النار عم  الم ظاىريف العميطينييف، واي 

مواجيا يـ، والذ  اع بر بمثاب  الأول األ أر لجيش اندح الؿ ولممي وطنيف  ر كب قوات اندح الؿ جراسـ 
منظم  كانت باكور يا أف أقدمت مجندة في جيش اندح الؿ اإليراسيمي عم  ق ؿ المواطف مدحمد زياد عوض 

 الياليم  عم  دحاجز لم ع يش بال ميؿ.
شطت عصابات " دفي  الثمف" دحيث أقدـ مي وطنوف عم   ط عبارات " دفي  الثمف"، وعبارات فييا كما ن

ش اسـ نابي  بدحؽ الييد المييح عميو اليالـ عم  جدراف دير المصمب  ال اب  لبطريركي  الروـ األرثوذكس، 
دف  الثمف" و"عيد يطيد" في ييارة فميطيني  في قري  شقبا قرب مدين  راـ اهلل وك بت شطارات " مدحراؽكما  ـ 
 المكاف.

يمطات اندح الؿ اإليراسيمي شنت دحمم  اق دحامات ىمجي  بدحؽ الموييات الطام  وال اص   أفو  ـ ال قرير 
واألىمي  في فميطيف دحيث أقدـ جيش اندح الؿ عم  اق دحاـ مقر ا دحاد لجاف المرأة العميطيني  في م يـ 

مات األىمي  ومويي  الأمير لرعاي  األير  والطبث بمدح ويا يما قدورة، وكذلؾ اق دحاـ مقر  شبك  المنظ
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ومصادرة أجيزة الدحواييب وممعات ميم  منيا، وال ي    ي أمف اي يداؼ مبرمج وم واصؿ يبقيا اق دحاـ 
 لمقرات وموييات معالمي .

 61/61/1061، رام اهلل، األيام
 

 الل أسبوعفمسطيني في الضفة خ 600تقرير: االحتالل اعتقل أكثر من  54
مواطنيف  608أظير  قرير أصدر و دحرك  دحماس بالأع  الاربي  أف اندح الؿ اإليراسيمي اع قؿ  :راـ اهلل

 فميطينييف مف الأع ،  الؿ األيبوع الماأي.
 61/61/1061قدس برس، 

 
 حقوقي يحذر من حممة اعتقاالت إسرائيمية واسعة في الضفة مركز 53

مف دحمم   ،قدس برس ني   عنياوكال  في بياف لو  مقت  ،لمدرايات"دحذر "مركز أير  فميطيف  :راـ اهلل
اع قانت وايط  يوال كانت عشواسي  أو منظم ،  نعذىا يمطات اندح الؿ اإليراسيمي في مدف وقر  الأع  
الاربي  المدح م ، ن ييما القدس، في مدحاول  لمن  اندنع ان عاأ  ثالث  كما يوكد الطديد مف المدحمميف 

 يييف والطيكرييف اإليراسيمييف.والييا
 61/61/1061قدس برس، 

 
 جمعة وفاء لمشهيد الساليمة في مسيرة النبي صالح األسبوعية 51

لـ ييمـ مف القم ، ادح جاج يممي ألىالي قري  النبي صالح قرب راـ اهلل، عم   :يماح بشارات - راـ اهلل
ف عزؿ، ف وق  عشرات اإلصابات بقنابؿ  طميمات عيكري  مأافي  لقوات اندح الؿ  قأي بق ؿ م ظاىري

و رج دحشد مف أىالي القري  والمنطق  وم أامنوف أجانب في مييرة دحاشدة  غاز طالت منازؿ م ىول .
. وىـ يدحمموف صور ىب يـ الشطبي  "جمط  الوفال لمشييد مدحمد الياليم  ابف  ميؿ الردحمف"أطمقوا عمييا ايـ 

 .أد اني يطاف ال ي د مت عاميا الراب 
ال ي  قود النأاؿ الشطبي في النبي صالح لمطاـ ( ان عاأ )واي نكرت دحرك  المقاوم  الشطبي  العميطيني  

 اغ ياؿ الشييد مدحمد الياليم  في مدين  ال ميؿ. وث رىاشطبنا  أبنالجراسـ اندح الؿ  جاه 
 61/61/1061الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ريضة بالسرطان بحجة وجود ديون عمى السمطةمستشفى إسرائيمي يطرد طفمة فمسطينية م 50

أقدـ مي شع  "كابالف" اإليراسيمي عم  طرد الطعم  العميطيني ، ليف دحيف مف م يـ البريج ويط قطاع غزة، 
في  ،وقالت والدة الطعم  وال ي  طاني مف مرض اليرطاف في كمي ييا، بالرغـ مف عدـ اي كماؿ عالجيا.

نيف" ني   عنو، اليبت، منو بطد اج ياز طعم يا لمطالج  عاج ت ب ف  بياف مناشدة وصمت "فميطيف أوف
أنو " ـ  وقؼ كاف  الطالجات ال اص  بميف، دح   أف المدحموؿ الذ  كاف  مدارة المي شع   ططييا قرارال 

 وأأافت: "كاف مف المقرر مجرال عممي  لطعم ي إلزال  الوـر الذ  يع ؾ بيا، بيدىا قاموا بإزال و". موصونل 
 لكف مدارة المي شع  قامت بإجالسنا ولـ  ططنا العرص  لمبدحث عف دحؿ".

وأأافت في بيانيا: "وعند يوالنا لماذا  صرفوا ىكذا مطنا؟!، كانت مجاب يـ أف اليمط  العميطيني  لـ  دف  
غزة  و كمؿ: "عدت بابن ي مل  مي دحقات وجود ليف اليابق  دا ؿ المي شع  فكيؼ  قـو بإجرال الطممي  ليا".
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وأشارت مل  أف  دحيث ن ي وفر عالج ليا، وىي  موت بيف يد  والمرض يير  في كامؿ جيدىا الصاير".
 مف قبؿ اليمط  ن يقو  عم  عالجيا بمعرده.  بييطال  والد ليف ي مق  را بال 

 63/61/1061فمسطين أون الين، 
 

 عامحممة إعالمية إلكترونية لدعم األسرى الفمسطينيين المضربين عن الط 54
الم  مع  لدحمم   طد األكبر  انج ماعييي طد عشرات النشطال العميطينييف عبر مواق  ال واصؿ  :بيت لدحـ

اإليراسيمي و اص  األييريف يامر  اندح الؿمعالميال لمياندة األير  المأربيف عف الططاـ في يجوف 
كد القاسموف عم  الدحمم  ب ف وأ الطيياو  وأيمف شراون  والمأربيف عف الططاـ منذ ما يقارب نصؼ عاـ.

لمياندة األير  المأربيف عف الططاـ في  عالميال  ملك رونيال   أامنيال  ييكوف يومال  60/61يوـ اإلثنيف القادـ 
يجوف اندح الؿ بمشارك  عشرات الصعدحات العميطيني  وأ ر  عربي  عبر مواق  ال واصؿ انج ماعي ون 

ذاعات مدحمي  وقنوات فأاسي  فميطيني  عم  يّيما فيس بوؾ و وي ر بمشارك  كبر  ال شبكات الطربي  وا 
وأأاؼ القاسموف عم  الدحمم  ب ف عدد المشاركيف في صعدحات العيس بوؾ  مواق  ال واصؿ انج ماعي.

 مميوف م اب  دحوؿ الطالـ. 60وال ي  ي طد إلطالؽ الدحمم  يعوؽ الػ 
 63/61/1061وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 عمى سياسة هدم المنازل رون الخميس احتجاجاً يتظاه 44 فمسطينيو 59

دعت "لجن  ال وجيو الطميا لطرب النقب"، المواطنيف العميطينييف في مدف وقر  النقب  :بسر اليب  )فميطيف(
، لممشارك  بالمظاىرة ال ي ي نظـ أماـ المدحكم  المركزي  6284الواقط  في جنوب األراأي المدح م  عاـ 

(  دحت عنواف "انع راؼ والدحؽ في 10/61سر اليب  المدح م ، يوـ ال ميس القادـ )اإليراسيمي  في مدين  ب
: "مف قرار 61/61قدس برس ني   عنو اليوـ األدحد وكال  وقالت المجن  في بياف صدحعي  مقت  الميكف".

 نظيـ المظاىرة جال عم   معي  اي مرار يياي  ىدـ البيوت الطربي  في النقب، واع دالات الشرط  
جرالات اي عزازيو أد المواطنيف الطرب في النقب اإل يراسيمي  الم كررة مف مداىمات واع قانت  طيعي ، وا 

بشكؿ عاـ وفي قري  بير ىداج بشكؿ  اص، و مديد المدحاكـ اإليراسيمي  اع قاؿ مواطنيف مف قري  بير 
 ىداج ألنيـ دافطوا عف دحقيـ في الميكف".

 61/61/1061قدس برس، 
 

 ونروا في الضفة احتجاجًا عمى سياسة التقميصاتاأل اإلضراب يشل  40
ونروا كاف  في الأع  الاربي  األعـ اإلأراب الشامؿ أمس اليبت الموييات ال ابط  لوكال   :الأع  الاربي 

مف موظعي الطقود يطمموف منذ عشر ينوات، أو  موظعال  600عم  ني  الوكال  فصؿ ندحو  المدح م ؛ ادح جاجال 
ونروا والطيادات والمراكز الصدحي  والمدارس ال ابط  األوأغمؽ المدح جوف مقار  المالي . يزيد بدعو  األزم 

 لوكال  الاوث المن شرة في م يمات الأع  الاربي  المدح م .
 61/61/1061السبيل، عّمان، 

 
 ونروا بالسعي لمحو صفة المجوء عنهماأل غزة: الجئون يتهمون  46
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قؼ أير الالجسيف العميطينييف ممف دمر اندح الؿ منازليـ  الؿ  باينت موا: وكانت، الدحامد جاد -غزة 
الينوات الماأي   جاه شروط اي عاد يـ مف مشروع اإليكاف اليطود  في مدين  رفح جنوب قطاع غزة بطد 

 أف شرعت وكال  األونروا بالدحصوؿ عم   واقيطيـ ني الـ منازليـ الجديدة.
األونروا بمدحاول   مرير عدد مف البنود غير  ،  لمبيوت المدمرةميووؿ المجن  األىمي ،وا يـ عطي  رأواف

المنصع ، ومنيا في دحال  ىدـ ىذه الودحدات  طود ممكي  األرض ليمط  األراأي العميطيني ، وي ـ بدحيبو 
دحي، أ  ييقط دحؽ المواطنيف في المشروع اليطود  مف أ  اي عادة  مل  دحويؿ المشروع مف م يـ لالجسيف 

يقاط دحؽ الالجسيف. ولعت رأواف مف ال دمات ا الشروط األ ر  ال ي  أمن يا  مل ل ي  قدميا األونروا وا 
بنود الطقد ومنيا من  المي عيديف مف مجرال أ   طديؿ في المباني ال ي يي ـ  يميميا، وفي دحاؿ  ـ ذلؾ ي ـ 

 . قديـ  نازؿ عف البيوت ال ي دمرت جرال قصؼ اندح الؿ مل  طويض األونروا، مأاف  
 61/61/1061الغد، عّمان، 

 
 استطالع: أغمبية الفمسطينيين تفضل نهج حماس عمى فتح.. وانخفاض مؤيدي المفاوضات 41

أوي  لمنيج دحرك  دحماس عم  غيرىا مف  راـ اهلل: أظير اي طالع لمرأ  الطاـ العميطيني،   ييدا جماىيريال 
وىـ منيـ يعأموف نيج دحماس في القأي  % مف المي طمط  ثرا80ؿ اق دحيثالعصاسؿ، بما فييا دحرك  ف ح، 

 مف المنيجيف. % ن يعأؿ أيال 10% نيج ف ح، و00العميطيني ، بينما فأؿ 
والالفت أف نيب  مف يعأموف نيج دحماس عم  ف ح أعم  في الأع  الاربي ، والطكس صدحيح، في قطاع 

% 00% لع ح )80% لع ح(، مقابؿ 14% مف أىالي الأع  منيـ يعأموف نيج دحماس )81غزة. فقاؿ 
 لدحماس( في غزة.

كانوف األوؿ/  1و 6وجال في اني طالع الذ  أجراه مطيد الطالـ الطربي لمبدحوث وال نمي  )أوراد( في 
ش ص مف كال الجنييف في الأع  والقطاع، وأمف نيب   6100دييمبر الدحالي وشمؿ عين  عشواسي  مف 

ت األممي لعميطيف دول  مراقب  في األمـ الم دحدة % مف العميطينييف يط بروف أف ال صوي42%، أف 0 ط  
% منيـ أف ىذه ال طوة لف  دحدث  اييرات 80ان صار لمقأي  العميطيني ، ولكف في الوقت نعيو، ير  

 دحقيقي  عم  األرض.
% مف المي طمط  ثراوىـ مف  وقؼ الطدواف عم  غزة 20أما بش ف رد الطدواف اإليراسيمي عم  غزة، فقاؿ 

% أف ىذا انن صار لف يقود مل   اييرات دحقيقي  20لمعميطينييف، وير   اؽ ال يدس  يط بر ان صارال بإبراـ ا ع
يجابي  بطد رد الطدواف عم   وبينت الن اسج أف غالبي  المي طمط  ثراوىـ أصبدحوا أكثر  عاونل  عم  األرض. وا 
% أف وأ  00ميطيني. وير  % في الكعاح الميمح وييم  فطال  ل دحقيؽ اني قالؿ الع44غزة؛ مذ رأ  

 % باير ذلؾ.60القأي  العميطيني  يي دحيف، بينما يط قد 
ووفؽ اني طالع، فقد أد  الشطور بانن صار مل  شطور مأاعؼ ب دحقيؽ المصالدح  والودحدة الوطني ؛ مذ 

 % عف  عاوليـ بذلؾ.40عبر 
نا في وجيات نظر المي طمط  ثراوىـ وأدحدث ان صار غزة وان صار الدول  في األمـ الم دحدة، كما يبدو،  دحي

% مف وجي  نظرىـ )مف دحماس(  دحينت أو  دحينت مل  دحد ما، 42مف القيادات العميطيني ؛ مذ قاؿ 
 %.46% ب صوص اليمط ، وبالنيب  لدحرك  ف ح، فقد وصمت النيب  مل  41ووصمت النيب  مل  

%( 82لماأي عم  المويديف ليا )يوليو ا /% في  موز88%( مقابؿ 82و امب المطارأوف لممعاوأات )
%( عم  20% في الشير نعيو. وب صوص دحؿ الدول يف، رجدحت الن اسج كع  المطارأيف ليا )20مقارن  بػ
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% مقارن  م  26%(، وأظيرت في الوقت نعيو أف أىالي غزة أكثر   ييدا لدحؿ الدول يف بنيب  80المويديف )
 %(.88أىالي الأع  )

%( مقارن  42مجرال انن  ابات ال شريطي ؛ ولكف ال  ييد ليا كاف أكثر في غزة ) %(04وأيدت غالبي  كبيرة )
%( 42%، وزاد   ييدىا في غزة )01%(. أما بالنيب  لالن  ابات الرسايي ، فقد أيد مجرالىا 08بالأع  )

 %(.00عنو بالأع  )
ش صيات مي قم   0س، ومف دحما 8مف ف ح، و 8لالن  ابات الرسايي ، بينيـ  مرشدحال  61وفي يباؽ يأـ 

ويياري ، وممثؿ عف الجياد اإليالمي، فإف الرسيس مدحمود عباس يدحصؿ عم  أعم  األصوات م  ار عاع 
%، 12، يدحصؿ عباس عم  61ممدحوظ في شطبي  ميماعيؿ ىني . ودح   في ال نافس بيف الش صيات الػ

رسيس المك ب الييايي لدحماس %، و الد مشطؿ 61%، ومرواف البرغوثي بػ64يميو ميماعيؿ ىني  بنيب  
 % أو أقؿ.8%، وبقي  القيادييف يدحصموف عم  1

% منيـ ن يريدوف ال صويت أو لـ يقرروا بطد. وفي دحال  جم  أصوات مرشدحي 12وفي الوقت نعيو، قاؿ 
 %.12%، بينما يدحصؿ مرشدحو دحماس عم  80ف ح، فييدحصموف مج مطيف عم  

 دحونت ميم  في  قييـ األدال الدحكومي بيف دحكوم ي الأع  مف جي  ثاني ، أظيرت ن اسج اني طالع 
،  دحصؿ دحكوم  ىني  عم   قييـ أفأؿ مف دحكوم  يالـ فياض، دحيث 1002وغزة، فألوؿ مرة منذ عاـ 

نقط ؛ أ  مف  60% أف أدال دحكوم  ىني  ميجابي )ار عاع في ال قييـ اإليجابي لدحكوم  ىني  بمقدار 02رأ  
)ان عاض مقدراه  % يرونو يمبيال 61، و% يط برونو م ويطال 01(، و1066ارس م /% في اي طالع ثذار11
 (.1066% في اي طالع مارس 88نقط ؛ أ  مف  14

نقط ؛  62)ان عاض في ال قييـ اإليجابي مقداره  % أدالىا ميجابيال 18أما بالنيب  لدحكوم  فياض، فقد اع بر 
 .% يمبيال 00، و% م ويطال 80(، واع بره 1066مارس  /% في اي طالع ثذار00أ  مف 

% 08وعندما طمب مف المي طمط  ثراوىـ ان  يار بيف الدحكوم يف إلدارة المنطق  ال ي يقطنوف بيا، قاؿ 
%( ن 86% دحكوم  فياض، ولكف أكثري  المي طمط  ثراوىـ )12منيـ ي  اروف دحكوم  ىني ، بينما ا  ار 

 أو أنيـ غير م  كديف. مف الدحكوم يف يعأموف أيال 
 61/61/1061الشرق األوسط، لندن، 

 
 حققت سرعة قياسية في الوصول لمجرحى خالل عدوان غزة اإلسعاف: سيارات الصحةوزارة  45

دحققت يرع  قيايي  في اي جاب يا أل  طارئ  اإليطاؼييارات  أفكدت وزارة الصدح  العميطيني  أ :غزة
والطوارئ في الوزارة:  اإليطاؼمدير ودحدة  ،يدحي   أر .قاؿ دو  عم  قطاع غزة. األ ير الؿ الطدواف 

"لقد دحققت يرع  اني جاب  لمدحدث لييارات اإليطاؼ أثنال الدحرب أعم  رقـ قيايي في يرع  الوصوؿ لو 
وأفاد أف عدد ييارات اإليطاؼ ال ي  ـ  شايميا أثنال ف رة الطدواف بمات  دحيث ن ي جاوز ال مس دقاسؽ".

 ييارة عناي  مركزة. 10ييارة  ابط  لوزارة الصدح ، و 82يا ييارة من 600
 63/61/1061قدس برس، 

 
 غزة: إطالق حممة "كتاب يكسر الحصار" لتشجيع القراءة 44

أعمنت وزار ا "الثقاف " و"ال ربي  وال طميـ الطالي" في غزة، عف ان يال ال جييزات لدحمم   وزي  "ك اب  :غزة
يميم  مف الك ب عم  الموييات والجامطات والمطاىد والمدارس يكير الدحصار"، الم صص  ل وزي  
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، بقاع  المو مرات في مقر وزارة 62/61األدحد  يوـومف المقرر أف ي ـ ال وزي  في ادح عاؿ ييقاـ  والمياجد.
 ال ربي  وال طميـ الطالي بازة.

 63/61/1061قدس برس، 
 

 أحمد ياسين ضمن مسمسل رمضانيالشيخ حياة  43
الشيخ   ناوؿ شرك  "الميا" لإلن اج، أمف ميميؿ رمأاني، دحياة مويس دحرك  دحماس  فأمف الم وق  

أدحمد ياييف. الميميؿ مف   ليؼ مدحمد عمر وا  راج عبد البار  أبو ال ير الذ  أ رج ميميؿ "الدحيف 
والدحييف". ويقوـ ب جييد ش صي  أدحمد ياييف الممثؿ رشيد عياؼ، ويوؼ ي ـ عرض الطمؿ عم  عدد 

 القنوات الطربي  في رمأاف المقبؿ. كبير مف
 65/61/1061النهار، بيروت، 

 
 في غزة "أيام فمسطينية"التحضير إلنتاج  41

ي  ي  "أياـ فميطيني "اإلعالمي  أنيا بدأت بال دحأير إلن اج ميميؿ بطنواف  "مأاميف"أعمنت شرك  : غزة
مف العنانيف مف قطاع غزة ي شارؾ مف أمف يميم  دحمقات الدراما العميطيني . وقالت الشرك  مف مجموع  

في األعماؿ العني  وال قني  لمطمؿ. وقالت نطم  أبو عمرة مديرة مدارة شرك  مأاميف لإلن اج اإلعالمي، مف 
 صويب األ طال في مج مطنا العميطيني والمج مطات الطربي  مف أجؿ "ييطمؿ عم   "أياـ فميطيني "

وأشارت أبو عمرة، مل   ."بض الشارع العميطيني والطربي و رابطوال صدحيح والمطالج  اليادف  وال ي  نقؿ ن
مف  الؿ العأاسيات العميطيني  ال ي ين طم  مل  "دحمق  وييكوف الطرض  00ييكوف  "أياـ فميطيني "أف 

 ."عرأو عم  شاشا يا دحصريال 
 61/61/1061الحياة، لندن، 

 
 لفمسطينية نادين سالمة أفضل ممثمة في "روتردام"ا 40

مف  61دحازت العنان  العميطيني  ناديف يالم  جاسزة أفأؿ ممثم  في الدورة : مدحمد الينديوني -ة القاىر 
"ميرجاف العيمـ الطربي" في مدين  رو رداـ اليولندي  عف دورىا في فيمـ "طريؽ النجاة" الذ  دحاز أيأال جاسزة 

 أفأؿ فيمـ رواسي.
 61/61/1061الشرق، الدوحة، 

 
 

 فني يحيي حفالت مجانية في غزةفريق "طيور الجنة" ال 44
يدحيي العريؽ العني ال اب  لقناة "طيور الجن " لألطعاؿ، ال ي  بث مف األردف، دحعالت جماىيري  فني   :غزة

وينظـ الدحعالت العني  الثالث ال ي ي قاـ في مدحافظات  مف يوـ ال ميس القادـ. مجاني  في قطاع غزة، بدلال 
إلن اج العني واإلعالمي، برعاي  رسيس الدحكوم  العميطيني  في غزة م  مع  بقطاع غزة مويي  الدحري  ل

وأوأدحت مويي  الدحري  في بياف ليا  مقت "قدس برس" ني   عنو أف الدحعؿ األوؿ  ميماعيؿ ىني .
والمركز  ييكوف يوـ ال ميس القادـ في يادح  الك يب  بمدين  غزة، والدحعؿ الثاني يوـ الجمط  باي اد  اف 

 ، فيما يُينظـ الدحعؿ الثالث في مدين  بيياف شماؿ غزة يوـ اليبت المقبؿ.يونس الرياأي
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 63/61/1061قدس برس، 
 

 المعايطة: إقامة الدولة الفمسطينية أولوية أردنية وأي طروحات أخرى تخدم الفكر اإلسرائيمي 49
 أف ،لمطايط يميح ااألردني، أكد وزير الدول  لشووف اإلعالـ، ووزير الثقاف   :فيصؿ ممكاو  -عماف 

أولوي  الدول  األردني  عم  صطيد القأي  العميطيني  دعـ الشطب العميطيني في يطيو لمدحصوؿ عم  
 نف ال  ،الدول  العميطيني  المي قم  عم  ال راب الوطني العميطيني مقام دحقوقو الوطني  والييايي  وعم  رأييا 

باي يداؼ اليوي   اإليراسيميططات اندح الؿ ىذه الدول  ىي الرد الدحقيقي عم  كؿ ييايات وم  أف مل 
 العميطيني  ومدحاول  دحؿ القأي  العميطيني  عم  دحياب دوؿ وشطوب وىويات عربي  أ ر . 

ف كؿ األفكار والمشاري  ال ي   جاوز اليطي إلقام  دول  أالرأ   جريدةوشدد المطايط  ردا عم  يواؿ ل
دحؿ  ميجادلعميطيني   دـ العكر اإليراسيمي الذ  ييدؼ مل  فميطيني  ناجزة وكامم  الييادة عم  ال راب ا

  وجو كاف  الجيود ندحو الدحموؿ  أفعم  وجوب  وأكد لممشكم  اإليراسيمي  وليس دحؿ القأي  العميطيني .
يدف  ثمف ادح اللو وأوليا انع راؼ الطممي باليوي  الوطني  العميطيني  مف  اإليراسيميال ي  جطؿ المدح ؿ 

 ميطيني  دحقيقي  وليس أ  أفكار أ ر .  الؿ دول  ف
الطقيدة الييايي  والوطني  األردني   قوـ عم  وعي كامؿ ب ف ىوي  الدول  األردني   أفوأشار المطايط  مل  

 ف الدحعاظ عمييا مصمدح  ودحماي  لميوي  الوطني  العميطيني .أثابت مف ثوابت الدول  و 
 61/61/1061الرأي، عّمان، 

 
 لحماية المواقع الدينية المسيحية في القدس دولي من عمان قريباً  ميثاق ديني إطالق 30

مف  "ميثاؽ ديني دولي" مطالؽأعمف عدد مف رجاؿ الديف المييدحي عف ني يـ : نيعيف عبد الياد  -عماف 
 في مدين  القدس. العميطيني ، و دحديدال  األراأيعّماف لدحماي  المواق  الديني  المييدحي  في 

ف ىذه ال طوة جالت بطد إنبيؿ دحداد ف األب اإليالميل طايش الديني المييدحي ووفؽ مدير مركز ا
 أف والمييدحي  في القدس مف قبؿ م طرفيف ييود، موكدال  اإليالمي انع دالات الم كررة عم  المواق  الديني  

 .األمورالميثاؽ ىو  طوة عممي  لمطالج  مثؿ ىذه 
 ، وبال طاوف م  العا يكاف.الميثاؽ قريبال  مطالؽانو يي ـ  ل مالدي ور جريدة دحداد في  صريح  اص ل وأشار

لدحماي   دحداد انو ييقوـ بجول  عم  عدد مف دوؿ الطالـ لدحثيـ عم  اننأماـ لمميثاؽ يطيال  وأوأح
المقدي ، مف  الؿ  طوات جادة وييكوف اليدؼ الشامؿ ل دحركا نا  باألراأيالدحأور المييدحي الطربي 

 في القدس الشريؼ. األعـوالمييدحي  بصور يا  يالمي اإلدحماي  المقديات  ىو
 61/61/1061الدستور، عمان، 

 
 يتوّعد نتنياهو بـ"المفخخات" التيار السمفي الجهادي في األردن 36

، رسيس الوزرال اإليراسيمي 62/61  وّعد ال يار اليمعي الجياد  في األردف، يوـ اليبت: (.ث .بي.)يو
ت"، وقاؿ القياد  البارز ومنّظر ال يار، عبد شدحادة الممقب بػ"أبي مدحمد بنياميف ن نياىو بػ"المعّ  ا

الطدحاو "،  الؿ دحعؿ   بيني بم يـ البقط  ألدحد أعأال ال يار الذ  فّجر نعيو في عممي  اق دحاـ وزارة 
 م اطبال ن نياىو، أف وأأاؼ الدا مي  اليوري  قبؿ أياـ، "نقوؿ لن نياىو، صبرؾ جيش مدحمد قادـ مليؾ".

"أصدحاب المعّ  ات في يوريا والطراؽ وأفااني اف وباكي اف قادموف مليؾ بإذف اهلل  طال ، وي كوف المطرك  
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وقاؿ الطدحاو : "أقوؿ ألبطاؿ  بيننا وبينؾ"، قاسالل: "لف  ين  أنعينا وعيوننا، لف  ناـ من بطد  دحرير فميطيف".
وأأاؼ: "جبي  النصرة ألىؿ الشاـ ي ع ح الشاـ  جبي  النصرة ألىؿ الشاـ: ييروا واهلل مطكـ و دحي  لكـ"،

 ومنيا  نطمؽ مل  قمب  ؿ أبيب".
أف "ال يار  مل وأشار مل  أف "ال يار اليمعي الجياد  موجود في صدحرال يينال وفي قطاع غزة"، نف ال 
 اليمعي الجياد  ىـ الذيف قا موا في م يـ نير البارد، وأرادوا أف يق ربوا مف دحدود فميطيف".

 اع بر أف "فميطيف في أدبيات ال يار اليمعي الجياد  مف النير مل  البدحر، ومف رفح مل  الناقورة".و 
 مل وي ر الطدحاو  مف اإلدارة األمريكي  لوأطيا "جبي  النصرة ألىؿ الشاـ" عم  "قاسم  اإلرىاب"، و وّجو 

يكي  بػ"ُأـ اإلرىاب في الطالـ"، م يمال الرسيس باراؾ أوباما بالقوؿ: "ىذا وياـ نط ز بو"، ووصؼ اإلدارة األمر 
 مّياىا بػ"الوقوؼ مل  جانب نظاـ الرسيس بشار األيد والييود".

 63/61/1061السبيل، عّمان، 
 

 اإلمارات تجدد التزامها بمساعدة الفمسطينيين 31
ف ألقاه  الؿ مندوب اإلمارات الداسـ لد  األمـ الم دحدة، في بيا ،أكد أدحمد عبد الردحمف الجرمف(: واـوكال  )

اج ماع  اص عقد و الجمطي  الطام  لألمـ الم دحدة في نيويورؾ أمس األوؿ بش ف  طزيز  نييؽ المياعدة 
اإلنياني  واإلغاث  في دحانت الكوارث ومياعدة الشطب العميطيني، ال زاـ دحكوم  اإلمارات ب قديـ 

ي  العميطيني ، باع بارىا أدحد أكبر ماندحي المياعدات اإلنياني  واإلنماسي  لمشطب العميطيني واليمط  الوطن
مميوف  08المياعدات اإلنياني  الطاجم  لدعـ المشاري  ال نموي  وميزاني  اليمط  العميطيني ، دحيث قدمت 

كمياعدات مباشرة لدعـ الدحكوم  والمشاري  ال نموي . وشدد أيأال عم  دعميا وكال   1066دونر عاـ 
ال  في مياعدة العميطينييف في األراأي المدح م  ومناطؽ الش ات ونروا وعم  دحيوي  دور الوكاأل

 العميطيني.
برف  الدحصار عف القطاع فورال و يييؿ وصوؿ المياعدات  "ميراسيؿ"الجرمف المج م  الدولي بإلزاـ  طالبو 

نيال ادح الليا لألراأي الطربي .  اإلنياني  ليكانو وا 
 61/61/1061االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "راسخ ال يتزعزع" "إسرائيل"نا لـأوباما: دعم 35

رايخ وغير قابؿ  "ميراسيؿ"أكد الرسيس األمريكي باراؾ أوباما أف "دعـ الونيات الم دحدة لدحميع يا وصديق يا 
وىن  أوباما في كمم  لو ميال أمس، الييود في أمريكا والطالـ بطيد األنوار  لمزعزع  في ىذه الع رة الصطب ".

شمط   اص  بيذه المنايب  في البيت األبيض، بدحأور ش صيات ييودي ، فيما  الييود ، دحيث  ـ ميقاد
 . "ميراسيؿ"أكد الرسيس األمريكي دعـ بالده الم واصؿ لػ

 63/61/1061فمسطين أون الين، 
 

 بعقوبات اقتصادية ردًا عمى االستيطان "إسرائيل"األوروبي يهدد  االتحاد 34
دحكوم  بنياميف ن نياىو بعرض عقوبات اق صادي  قايي  ردال  األوروبيىدد ان دحاد (: ، روي رز.ب.ؼ.أ)

أد اليمط  العميطيني  بطد  وجييا  "يم  الطقوبات"عم  المشاري  اني يطاني  المكثع  ال ي أعمن يا أمف 
 األوروبيوأشار ان دحاد  الم دحدة لمدحصوؿ عم  صع  مراقب لدول  فميطيف في المنظم  الدولي . األمـ مل 
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في المنطق  الواقط  بيف مدين  القدس، والمطروف  بايـ  "رامات شمومو"و "مطاليو ادوميـ"مشروعي  ل م دحديدال 
 ورفأو أ  بنال مف دوف موافق  الجانبيف. 6210(، موكدال ثبات موقعو في ش ف البنال في دحدود عاـ 6)ايو 

وف يمـز الدوؿ األوروبي  وأ   يري  يف قان األوروبيوأول  الطقوبات انق صادي  ال ي يي  ذىا ان دحاد 
 ممصقات  اص  عم  من جات المي وطنات.

وأعمف انو ييطرح ميودة قرار يقأي بوأ  الممصقات ال اص  عم  من جات المي وطنات، لمموافق  عمييا 
وفي  أماـ مجمس وزرال  ارجي  ان دحاد األوروبي، والذ  بدوره يي بن   طبيؽ القرار بشكؿ كامؿ أو جزسي.

انو ير  بمشاري  البنال  طوة  أر بالطالقات  مل  األوروبية المق ردح  لمقانوف، أشار ان دحاد الميود
نيال النزاع العميطيني  -العميطيني   ، فأالل عف كونيا اإليراسيمي -اإليراسيمي ، وفي  طبيؽ دحؿ الدول يف وا 

 عاسقال أماـ مقام  الدول  العميطيني .
 810ل يديدات اإليراسيمي  بوقؼ  دحويؿ مي دحقات الأراسب ال ي  قدر بندحو ا األوروبيوفيما ان قد ان دحاد 

مميوف شيكؿ مل  اليمط  العميطيني ، دحض الجانب العميطيني عم  ال دحمي بالميوولي  بطد دحصولو عم  
في مدحكم  الجنايات  "ميراسيؿ"مكان  عأو مراقب في األمـ الم دحدة، وطالبو بطدـ  قديـ شكو  أد 

 الدولي .
 61/61/1061حياة، لندن، ال
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ي رت منظم  ىيومف راي س وو ش أمس مف دفاع رسيس الوزرال الطراقي نور  المالكي عف األير   :باداد
العميطينييف والطراقييف في العميطينييف والطرب في اليجوف اإليراسيمي ، وا يم و ب نايي قأي  اليجنال 
بالدفاع عف األير   "مزاعـ"اليجوف الطراقي  وىـ ي طرأوف لم طذيب لمدحصوؿ عم  اع رافات، وأكدت أف 

 ."مأدحك  مبكي 
وكاف المالكي رع  نياي  األيبوع الماأي مو مرال في باداد  صص لألير  العميطينييف، وطالب المج م  

 يني .الدولي بالوقوؼ م  القأي  العميط
 ،في بياف نشر عم  الموق  الريمي لممنظم  ،جو ي روؾ ،وأعمف ناسب مدير منظم  ىيومف راي س وو ش

مزاعـ رسيس الوزرال الطراقي بدعـ األير  مأدحك  مبكي  نظرال مل  يجؿ الطراؽ بال طذيب والمطامم  "أف 
رسيس الوزرال ب ف ي مر بال دحقيؽ " . وطالب"الييس  لممدح جزيف، بمف فييـ العميطينيوف المط قموف في اليجوف

العور  في ادعالات العميطينييف القابم  لم صديؽ بال طرض لم طذيب والمدحاكمات غير الطادل  وأف ي مر 
المو مر الدولي لم أامف م  األير  والمط قميف العميطينييف "وأأاؼ مف  ."بإلاال أ   طط إلعداميـ

بر فرص  مثالي  لممثمي اليمط  العميطيني  ألف يعوا بال زاما يـ والطرب في يجوف اندح الؿ اإليراسيمي يط 
مزال مواطنييـ، وأف يياىموا في دحماي يـ دا ؿ اليجوف الطراقي ، وأ  شيل أقؿ مف ىذا يط بر مدحض نعاؽ. 

 ."عم  اليمطات الطراقي  والعميطيني  عم  دحد يوال أف  عي بوعودىا
 مت مدان يـ باع رافات ان زعت "ط قميف العميطينييف في الطراؽ وأشار بياف المنظم  مل  أف اثنيف مف الم

 ."منيـ قيرال 
 61/61/1061الحياة، لندن، 
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ؽ لشووف الشرؽ األويط كبير مي شار  الرسيس األمريكي باراؾ أوباما الياب ،لندف: دحذر دنيس روس
يراف، العميطينييف واإليراسيمييف وواشنطف مف م اطر اإلطال  في جمود عممي  اليالـ، مأيعا أف  وا 

 يناير المقبؿ./ المعاوأات يجب أن  وجؿ مل  ما بطد انن  ابات اإليراسيمي  المقررة في كانوف الثاني
 وأعرب عف قمقو الشديد مزال شمؿ عممي  اليالـ. 

ليس "نشر أمس،  (وا  نت)في دحديث م  الموق  اإللك روني لجريدة يديطوت أدحرونوت اإليراسيمي   وقاؿ
ىناؾ عممي  يالـ في الوقت الدحاأر وىذه دحقيق .. والدحقيق  ىي أنو ليس ىناؾ معاوأات أو دح   نقاش 

ق ناع واإليماف دحقيقي ذات مطن .. واليواؿ الذ  يطرح نعيو، ما الذ  يجب أف نعطمو مف أجؿ اي طادة ان
 ."بطممي  اليالـ

بالنيب  لي فإف المي ل  لييت مي ل  فقداف ثق  بؿ فقداف القناع  لد  الجانبيف. فالرأ  الطاـ "وقاؿ: 
اإليراسيمي غير مق ن  ب ف العميطينييف مم زموف بمبدأ دحؿ الدول يف والجانب العميطيني غير مق ن  أيأا ب ف 

مف وجي  نظر  فإف اي طادة انق ناع بطممي  اليالـ يجب أف ". وأأاؼ: "الجانب اآل ر مم ـز بيذا الدحؿ
 ." كوف القأي  األيايي  ال ي يركز عمييا الجانباف

: وقاؿواليمط  العميطيني  قد أغمقت..،  "ميراسيؿ"ويرفض روس القبوؿ ب ف فرص  ال وصؿ مل  يالـ بيف 
يح. وىناؾ أيأا المي ل  الديموغرافي .. ن أر  كيؼ يمكف أف    مص مف العميطينييف والطكس صدح"

مميوف فميطيف  1.2فمننظر مل  األرقاـ. فيناؾ ندحو مميوف ونصؼ المميوف فميطيني في قطاع غزة وندحو 
مالييف  0مميوف عربي في ميراسيؿ.. أجم  ىذه األرقاـ وقارنيا بندحو  6.0في الأع  الاربي  مأاف  مل  

مذا أرادت ميراسيؿ أف  دحافظ عم  ش صي يا ". و اب  القوؿ: "وندةييود  ميراسيمي. وانظر مل  نيب  ال
كوطف لمشطب الييود .. فماذا يطني  آكؿ الاالبي  الييودي  م  مرور الوقت؟ فعي وقت ما ييصبح الييود 

عم  ا يامات الرسيس مدحمود  . وردال "أقمي .. مف الدحمـ الصييوني ىو الدحعاظ عم  ميراسيؿ دول  ديمقراطي 
مف ميراسيؿ لييت دول  "قاؿ روس:  "ابر يايد"، ب نيا دول   مييز عنصر  "ميراسيؿػ"في األمـ الم دحدة لعباس 

عنصري  ابر يايد.. فانبر يايد ىي عقيدة  دحكـ فييا األقمي  األغمبي . و طمؿ بشكؿ منظـ عم  مزال  كؿ 
 ."أشكاؿ ووياسؿ الدحياة

ع غزة، ييير الرأ  الطاـ اإليراسيمي ندحو اليميف في وصواريخ قطا عباسوير  روس أنو وأماـ ا يامات 
ييايا و.. وعم  الرغـ مف ذلؾ ير  أف المصمدح  الوطني  يجب أف  يود. واليواؿ ىو ما األفأؿ بالنيب  

رسيس الوزرال )اإليراسيمي بنياميف ن نياىو( في  طاب في "؟ وأشار روس مل  ما قالو "ميراسيؿ"لمصمدح  
أف اليالـ م  اليمط  العميطيني  ليس مطروفا نقدمو لمعميطينييف.. أنو مصمدح   يونيو الماأي /دحزيراف

ن ". و اب  القوؿ: "وطني . وقاؿ أيأا مف ميراسيؿ لف  صبح دول  ثناسي  القومي .. ىذه ىي مصالح ميراسيؿ
زيد مف  ي طي  صن  اليالـ م  نعيؾ.. ىذه دحقيق .. ون أريد أف أر  ميراسيؿ  دف  دفطا ندحو ا  اذ م

ما ". واي طرد م ياسال: "اإلجرالات األدحادي  الجانب؛ ألف ذلؾ مف ش نو أف ي  ي بإجرالات أدحادي  الجانب
ن أدر  ما ىو ممكف.. ولكف لد  مق ردحا ي ال اص  دحوؿ  ايير الوأ .. لد  ": الذ  يمكف عممو؟ م ابطال 

وندحف بدحاج  مل  أجندة لمنقاش.. عندما نقط  يمكف أف  كوف أجندة لممدحادثات. فالطرفاف ن ي دحدثاف  61
يجب البدل اآلف ". وأأاؼ: "يكوف لديؾ رأ  عاـ غير مق ن  ف طمؿ عم  مقناعو وليس مقناع الطرؼ اآل ر

في بنال ىذه القناع  وليس الثق .. الناس  عقد ميمانيا وقناع يا.. والثق  شيل يمكف اي طاد و.. أما اإليماف 
 ."اوالقناع  فال بد مف بناسيم
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ويقوؿ روس مف العميطينييف يروف أنعييـ أدحايا، واإليراسيميوف يروف في أنعييـ الطرؼ الذ  يططي ون 
ذا لـ  عطؿ فييكوف مف الصطب  دحقيؽ أ   قدـ. ودحيب  ي  ذ.. وعمينا ال طامؿ م  ىذيف ال صوريف.. وا 

لكنو اآلف يراقب األوأاع مي طد لطمؿ شيل مذا شطر ب نو يمكف فطؿ شيل ما.. "روس فإف الرسيس أوباما 
في ميراف ويوريا ومصر.. وكميا   طمب جيودا كبيرة. يطني ىناؾ أشيال أ ر  أكثر ملدحادحا ناىيؾ عف 

 ."المي ل  المالي  في الدا ؿ.. مذف ليس ىناؾ ما يمكف عممو اآلف
 61/61/1061الشرق األوسط، لندن، 

 
 العدوان األخير خبراء دوليون يصمون غزة لممساعدة في التحقيقات بشأن 30

الماأي مل  قطاع غزة أربط   برال قانونييف دولييف، وذلؾ لممياعدة في  األيبوعوصؿ نياي   :غزة
" في "جراسـ الدحرب" ال ي اق رف يا قوات اندح الؿ اإلنيافال دحقيقات ال ي شرع بيا "المركز العميطيني لدحقوؽ 
 اإليراسيمي  الؿ عدوانيا األ ير عم  قطاع  غزة.

قدس برس ني   عنو مف ال برال وصموا مل  قطاع غزة يومي ال ميس وكال  المركز في بياف لو  مقت  وقاؿ
وذكر أف ال برال ىـ قأاة ومدحاموف ومدحققوف  والجمط  الماأييف، بطمب منو، عبر مطبر رفح الدحدود .

 مف النرويج وبريطانيا وايرلندا.
 63/61/1061قدس برس، 
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 الؿ مظاىرة مناوس  لمصييوني   "ميراسيؿ"عمـ  ،بان س لندىرت ،أدحرؽ عأو البرلماف المجر  :بيت لدحـ
بإنيال  "ميراسيؿ"جانب عشرات الم ظاىريف الذيف طالبوا  مل وكاف لندىرت يشارؾ  في الطاصم  بودابيت.

 دحرقو.أو  راسيمياإليالنار في الطمـ  أشطؿاألراأي العميطيني  عندما  ادح الؿ
وقالت الشرط   أف الشرط  المجري  اع قمت لوقت قصير عأو البرلماف. اإليراسيمي وذكرت جريدة مطاريؼ 

 بطد ال دحقيؽ مطو. وطمؽ يرادحأ ياالمجري  من
 63/61/1061وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 نسالجاسوس األمريكي بوالرد قدم معمومات ساعدت عمى ضرب مقر منظمة التحرير في تو  39

كشعت وثاسؽ جديدة لوكال  اني  بارات المركزي  )يي ث  ثيو( أف : مدحمد عمي صالح - واشنطف
، "ميراسيؿػ"الجايوس الييود  األمريكي جونا اف بونرد، المدحكـو عميو باليجف مد  الدحياة ب يم  الطمال  ل

كاف يط قد. وأنو ركز عم  كاف يبدحث عف مطمومات   طمؽ بالدوؿ الطربي ، وليس بالونيات الم دحدة، كما 
مطمومات عف قدرات دوؿ عربي ، وباكي اف، عم  من اج قنابؿ نووي . ونقمت الوثاسؽ عف بونرد   كيده ب ف 

دحوؿ األمف القومي  ببطض المطمومات الدحياي  جدال "مطمومات   طمؽ  "لـ  طمب، ولـ   يمـ" "ميراسيؿ"
 ."أ  اى ماـ ب نشط  ومشاري  وقدرات الجيش األمريكي وع اده اإليراسيمييف لـ يبدوا". وأف "لمونيات الم دحدة

صعدح   610نشر الوثاسؽ مركز األمف القومي في جامط  جورج اوف، و بمغ جمم  الوثاسؽ ال ي نشرت 
 طويم .
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وكشعت الوثاسؽ ال ي أعمنت يوـ الجمط  أف بونرد جم  مطمومات عف مقر منظم  ال دحرير العميطيني  في 
. وأيأا مطمومات عف قدرة 6242في ال  طيط لماارة الجوي  عم  المقر في عاـ  "ميراسيؿ" ونس، ياعدت 

 ."ميراسيؿ"يوريا عم  اي طادة ىأب  الجونف مذا نشبت دحرب جديدة م  
األمني ، وكاف يريد  "شيف بيت"، طمب رافي مي اف، مدير قيـ في وكال  6242وكشعت وثيق  أنو، في عاـ 

أيمال مطين  ويط الييايييف اإليراسيمييف.  "أوياخ"بونرد جم  مطمومات أمريكي  عف ، مف أف يكوف وزيرال 
 ميراسيمي  مل  األمريكييف، وذلؾ ليي  دميا ل دحقيؽ طمودحا و.  اص  الذيف يقدموف أيرارال 

 61/61/1061الشرق األوسط، لندن، 
 

 الفمسطينية: الواقع والمتغيرات والقضيةإيران  10
 عبد القادر طافش

ا كما ىو عميو اليوـ في زمف  لـ  يكف ال بايف بيف مكونات ما ُعِرؼ بمدحور "المقاوم  والممانط " واأدحل
"الربي  الطربي", وربما لـ  ييـ أي  مطرك  م  ميراسيؿ في مبراز ذلؾ كما فطمت الدحرب األ يرة ال ي شن يا 

ان صارلا دحقيقيلا  - دحديدلا دحرك  دحماسو -ميراسيؿ عم  قطاع غزة وان يت بيدن  اع بر يا المقاوم  العميطيني  
عم  ميراسيؿ, في دحيف لـ  كف دحماي  بقي  أطراؼ ىذا المدحور كإيراف ويوريا ودحزب اهلل في لبناف واأدح  

مّباف الدحرب اإليراسيمي  عم  دحزب  1001لوصؼ ما جر  ب نو "نصر  اري ي" عم  غرار ما فطمت عاـ 
بي   قريبلا. ُيطز  ذلؾ لم الؼ الذ  ظيرت بوادره بيف طيراف اهلل في لبناف، م  أنيا ان يت بيدن  مشا

ف كاف ىذا األ ير شّكؿ الموشر األوأح عم  أف الطالق  بيف  ودحرك  دحماس قبؿ زمف الربي  الطربي، وا 
الطرفيف  وشؾ عم  الد وؿ في مردحم  جديدة   اير مطيا بطض ماىي  ومعاصؿ الطالق  بيف دول  ميم  

 اإليالمي  في ميراف ودحرك  مقاوم  ميالمي  كدحماس. مقميميلا كالجميوري 
 

 التغيير.. االستيعاب ونظرية المصالح
 ي ند الييايي  اإليراني  في ال طاطي م  القأي  العميطيني  مل  مقول يف أيايي يف: وادحدة  ناد  بأرورة 

قي  والكعاح الميمح كطريؽ  قديـ الدعـ المالي والطيكر  والييايي لمف يمثؿ مشروع المقاوم  المومف بالبند
ل دحرير األرض العميطيني , أما الثاني  ف قوـ عم  رفض ال طامؿ م  أصدحاب مشروع ال يوي  الييايي  
والمعاوأات م  ميراسيؿ. ولطالما دحرصت طيراف عم  العصؿ بيف المشروعيف و قديميما وك نيما روي اف 

 م  مع اف بالكامؿ.
ي  ك ولوي  لمشطب العميطيني, والذ  قرأ و ميراف عم  أنو  نازؿ مجاني من أف بروز قأي  المصالدح  الوطن

عف مشروع المقاوم  لصالح مشروع ال يوي , دح ـّ  قميص المياف  بيف المقول يف. بينما فيرت نجاح الرعاي  
الطربي  بجم  رسيس المك ب الييايي لدحرك  دحماس  الد مشطؿ بالرسيس العميطيني مدحمود عباس ب نو 

لدحرك  دحماس كي  ب طد عف طيراف ومشروعيا في المنطق . وم  وصوؿ الربي  الطربي مل  يوريا  مغوال
بدت دحرك   -أو ما  يميو طيراف ريميلا موامرة دولي  أد يوريا ونظاميا المقاـو إليراسيؿ-واندنع الثورة 

 شّكؿ في المنطق , و رافؽ دحماس وك نيا أوؿ طرؼ في مدحور المقاوم  والممانط  قرأ أف  اييرلا كبيرلا بدأ ي
دح   ولو كاف وفؽ بوصم  مطالب جالت -ذلؾ م  شطور فميطيني مبكر ب ف  دحرؾ الشطوب الطربي  

ييكوف لو انطكايات ميم  عم  القأي  العميطيني . ىكذا وجدت دحرك  دحماس نعييا  -دا مي  في أغمبيا
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وبؿ ذلؾ عم  الأع  اإليراني  بجمم  مف   دحرؾ عم  ميقاع مطادل  جديدة صّكيا الربي  الطربي, في دحيف ق
 الم اوؼ صبات مواقؼ الجميوري  اإليالمي ، وأىميا:

 بشير البطض بقرب ان يال مردحم  ادح كار ميراف لجوانب ميم  مف القأي  العميطيني  وباأل ص في شقيا 
سؿ المقاوم  الييايي, فأالل عف ال قارب بيف األنظم  الطربي  ال ي جال بيا الربي  الطربي م  فصا

ا في الدور الجديد الذ  لطب و مصر  الؿ الدحرب  العميطيني  وفي طميط يا دحرك  دحماس. وىذا بدا واأدحل
اإليراسيمي  األ يرة عم  قطاع غزة وان ياسيا بيدن   رجت مف جيب الالعب المصر  وبمبارك  كامم  مف 

 ؼ العميطيني  الؿ عممي  ال عاوض. فصاسؿ المقاوم , دح   مف ميراسيؿ ا يمت القاىرة بانندحياز لمطر 
معادة صياغ  المطادل  العميطيني  في المنطق  وفؽ مططيات جديدة عبر  مؽ  وازف ما دا ؿ القأي  

ودوؿ عربي  أطادحت شطوبيا ب نظم  وجالت  -ال ي  دعـ  اري يلا المقاوم  الميمدح -العميطيني  بيف ميراف 
ا يطني يّد العراغ الذ   ّمعو غياب األنظم  الطربي  عف يادح  ب  ر   بدو م دحمي  لمقأي  العميطيني , م

 القأي  العميطيني  لزمف طويؿ والذ  طالما أدحينت ميراف اي ثماره عمميلا عم  األرض.
وفأالل عف ىذه الم اوؼ يبدو أف ميراف لـ   قبؿ فكرة أف الشطوب الطربي  قررت ال دحرؾ وال روج عم  

بطدـ اع رافيا ب ف  اييرلا كبيرلا عصؼ بالمنطق  وغّير الكثير مف ثوابت  األنظم  المي بدة، و مثؿ ذلؾ
و دحديات المردحم  اليابق , وأعاد  مؽ مطادنت وأولويات جديدة ن  نع  مطيا لا  ال طاب ال قميد  الم مثم  

 بمبدأيف اثن يف: 
يا, والمجول مل    ويف كؿ مف ال ميؾ بنظري  الموامرة  جاه ما يدحدث في المنطق  الطربي  و دحديدلا في يور 

ا, أو  يارلا لو دحأوره  ف كاف فصيالل فميطينيلا مقاومل يارد  ارج  طريؼ طيراف لممقاوم  أد ميراسيؿ، دح   وا 
 ال اري ي كاإل واف الميمميف في مصر. 

صرة ال طامؿ م  نيأ  الشطوب الطربي  وثورا يا مف زاوي  المصالح بطيدلا عف منادا يا الداسم  بأرورة ن
 المظموميف في أ  مكاف وأ  زماف.

 
 القضية الفمسطينية في المعادلة اإليرانية

قد يصح القوؿ ب ف ن عالق  وادحدة  جم  الجميوري  اإليالمي  اإليراني  بالقأي  العميطيني , بؿ ىناؾ 
اور عالقات عّدة   أ  لدحيثيات القأي  نعييا الموزع  بيف فصاسؿ ويمط  وادح الؿ ودوؿ اع داؿ ومدح

مقاوم  وغيرىا, فأالل عف  دحديات المصالح الوطني  وال طوط الدحمر لألمف القومي. في الواق  يبدو أف ما 
يجم  ميراف بالعميطينييف وقأي يـ ىو عبارة عف عالقات و طوط ا صاؿ كثيرة   قاط  أدحيانلا عند نقط  

بإيراسيؿ. لكف ىذه ال طوط قد   عرع  اش راؾ واأدح    مثؿ باإلجماع عم  الطدو ال اري ي والمش رؾ م مثالل 
و   مؼ عند نقاط أ ر   طا  عمييا لا  المصالح, وأدحيانلا   صادـ فيما بينيا، كما جر  م  دحرك  دحماس 
عم   معي  األزم  في يوريا. مف ىنا فإف الطالق  بيف ميراف وفييعيال القأي  العميطيني    وزع عم  

 ايات اإليراني   جاه القأي  العميطيني ، وىا اف الروي اف ىما: روي يف  شّكالف مطلا صمب وجوىر اليي
 ثوابت الثورة -6

مف ىذه الزاوي   بدو القأي  العميطيني  مدحكوم  في عالق يا م  ميراف بروي  طوباوي  دحالم  مف  الؿ 
ن  بال الفات  قميؿ الثورة اإليالمي  ألىمي  الم ناقأات ال ي  دحكـ القأي  العميطيني , فأالل عف اني يا

واإلغراؽ في ال عاوؿ بش ف القدرة عم   دوير الزوايا الدحادة ميما كانت الظروؼ, لكف وبالمجمؿ فإف الثورة 
 اإليالمي  وثواب يا   طامؿ م  فميطيف وقأي يا وفؽ ثالث  مدحددات أيايي : 
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  طامؿ مطيا باع بارىا أىـ  نظر ميراف الثورة لمقأي  العميطيني  كإدحد  أىـ القأايا الطادل  في الطالـ, و 
قأايا الطرب والميمميف بالمطن  اإلي را يجي, وعميو فإف ثوابت الثورة اإليالمي   بدو م شددة دحيف  دحّرـ 

 م أاع ال طامؿ م  فميطيف لالع بارات الييايي  أو المصمدحي .
لعقيو ودحكـ رجاؿ الديف ن يوجد أدن  شؾ لد  ميراف الثورة اإليالمي  ونظاميا القاسـ عم  نظري  وني  ا

والمرجطي  الديني  ب ف القأي  العميطيني  شّكمت في الماأي و شكؿ اليوـ مصدرلا ميملا جدلا مف مصادر 
 مشروعي  الثورة اإليالمي  وشرعي  النظاـ الدحاكـ. 

بق  ثوابت الثورة اإليالمي  صّكت مطادل  فيما ي ص القأي  العميطيني   قوؿ: مف القأي  العميطيني  ي 
ف دحّؿ القأي  العميطيني  يكمف بدحذؼ ميراسيؿ مف  ارط   قأي  األم  ما دامت ميراسيؿ قاسم  كدول , وا 

ف ذلؾ لف ي دحقؽ من عبر دعـ العميطيني بالماؿ واليالح باع باره واجبلا ميالميلا مقديلا.   الشرؽ األويط وا 
 مصالح الدولة -1

ي  طامميا م  القأي  العميطيني  اأطرت لمنزوؿ باليقؼ دحيف قررت ميراف الدول   طبيؽ ثوابت الثورة ف
قميالل عم  قاعدة أف ال طامؿ في عالـ اليياي  ال طبيقي  ي  ي أمف داسرة الممكف, بينما ال نظير مطرفيلا 

 وفكريلا يدح مؿ الماامرة مف  الؿ رف  يقؼ المطالب والرو , وعميو قامت ميراف الدول  بال الي: 
طيني  مر كزلا ميملا مف مر كزات صناع  القرار الييايي  ارجيلا وجطم و أدحد أىـ وأطت القأي  العمي

المرجطيات لصّناع القرار في ا  اذ مواقعيـ الريمي  دحياؿ أغمب القأايا اإلقميمي  والطالمي , فأالل عف أف 
ات دبمومايي  م  فميطيف شّكمت بندلا ميملا دحيف قررت الثورة اإليالمي  ال دحوؿ مل  دول  عبر مقام  عالق

 بقي  دوؿ الطالـ. 
أعمنت ميراف الدول  مرارلا أف دعـ القأي  العميطيني  في المدحافؿ الدولي  واإلقميمي  والوقوؼ بوجو ميراسيؿ 
بوصعيا كيانلا غاصبلا ىو يياي  ميراني  ثاب   ن    ثر ب ي  اع بارات يياي , كما أف الدعـ المالي والطيكر  

 المقاوم  ىو ثابت مف ثوابت اليياي  اإليراني .لعميطيف وفصاسميا 
أماـ مطأم  دحقيقي   جيدت في صطوب  الجم  بيف الثوابت  -وفي أدحياف كثيرة-لكف ميراف وجدت نعييا 

الثوري  والمصالح الوطني   الؿ ال طامؿ م  قأي  كالقأي  العميطيني , وبيف الثوابت والمصالح وجد النظاـ 
مطادل   وازف  بقيو نعبلا أياييلا في القأي  العميطيني  مف جي , ومف جي   اإليراني نعيو يدحاوؿ صؾ

أ ر  ن  أر بمصالدحو ال اص  المر بط  بممعات ميراني   الص  ذات أبطاد دا مي . واليوـ  بدو ىذه 
المطادل  ىش  بعطؿ عوامؿ جديدة فرأت نعييا عم  المنطق  وبدأت  وثر وبشكؿ مباشر عم  قدرة طيراف 

  ف الجم  بيف القأي  العميطيني  وثواب يا الثوري  ومصالدحيا الدا مي ، مف أبرز ىذه الطوامؿ:بش
 الطامؿ الدا مي

في مبقال عالق و بالقأي  العميطيني  بطيدة عف يادح  الجدؿ  -ولو جزسيلا-لزمف طويؿ نجح النظاـ اإليراني 
, بدحيث اع ُبرت القأي  العميطيني   طلا أدحمر الييايي الدا مي بيف األدحزاب وال ك الت الييايي  الم  مع 

أماـ أي  ان  ابات دا مي   دحدد مف ييدحكـ البالد  نعيذيلا و شريطيلا. من أف ىذه المطادل  بقيت ب ماف دح   
دحيف ا يمت أدحزاب المطارأ  وزارة الدا مي  ب زوير انن  ابات لصالح الرسيس مدحمود أدحمد   1002الطاـ 

ا مل  الشارع لم ظاىر  دحت شطار "أيف صو ي؟", يوميا د مت القأي  العميطيني  في نجاد وأنزلت جميورى
صمب األزم  الدا مي  اإليراني  دحيف ى ؼ الناس في الشوارع "ن غزة ون لبناف، رودحي فدال ميراف!". ىذا 

لنظاـ في الشطار أوأح أف ىناؾ شراسح اج ماعي  ميراني  لييت قميم   بدو غير راأي  عف مي را يجي  ا
ال طامؿ م  القأي  العميطيني  القاسم  عم   اميب ثوابت الثورة اإليالمي  عم  المصالح الدا مي  والوطني  
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ا الدحديث عف الدحصار انق صاد  الذ   طيشو البالد  لمشطب اإليراني. أصدحاب ىذا الرأ  يدحاولوف داسمل
ناؾ مصرار مف المويي  الدحاكم  عم   قديـ والطقوبات ال ي أرىقت المواطف اإليراني في الدا ؿ بينما ى

الدعـ المالي وبشكؿ كبير لعصاسؿ المقاوم  العميطيني  ودحزب اهلل في لبناف والنظاـ في يوريا,  اص  وأف 
الشطوب الطربي  نزلت مل  الشوارع و  وض مطرك  وجود دحقيقي أد أنظم   يمييا طيراف أنظم  مقاوم  

اليوـ أاوطلا كبيرة وم زايدة عم  النظاـ اإليراني ويطيو ل دحقيؽ ال وازف وممانط . وأ  كيذا شّكؿ ويشّكؿ 
 بيف المصالح والثوابت في ال طامؿ م  القأي  العميطيني .

 
 العامل اإلقميمي

يقوط بطض األنظم  بعطؿ ثورات الربي  الطربي, واندحيار ادح كار ميراف لعكرة المقاوم  أد ميراسيؿ, 
شطبيلا  قؼ عمنلا مل  جانب فصاسؿ المقاوم  العميطيني , كميا أدحداث مف ومجيل أنظم  عربي  من  ب  

ش نيا رف  دحدة ال نافس اإلقميمي بيف ميراف وبقي  الدوؿ عم  لطب الدور األياس في القأي  العميطيني . 
 وىذا قد يدح ـ عم  ميراف في المردحم  المقبم  رف  و يرة دعميا الماد  والطيكر  لبطض فصاسؿ المقاوم 
العميطيني   اص  دحرك ي دحماس والجياد اإليالمي, في وقت  طاني فيو البالد مف دحصار وعقوبات يقيداف 

 اق صادىا ويأاطاف أكثر عم  الجوانب المطيشي  والدحيا ي  لممواطف اإليراني.
 الم ايرات والواق  الراىف

س شيسلا مف ال و ر بش ف  ر يب دح   قبؿ اندنع ثورات الربي  الطربي شيدت الطالق  بيف ميراف ودحرك  دحما
األولويات في يادح  القأ  العميطيني , وم  دحموؿ الربي  الطربي وظيور م ايرات جديدة عم  اليادح  

يراف:   اإلقميمي  بات ىذا ال الؼ أدحد أىـ ثالث  م ايرات دحكمت الطالق  بيف دحماس وا 
 األولويات -6

الح و عرياو مف دحكـ اليمط  العميطيني  و دحجيـ دحيف قررت دحرك  دحماس الييطرة عم  القطاع بقوة الي
وجود دحرك  ف ح ىناؾ كانت ميراف الدول  األبرز ال ي وقعت بجانب الدحرك  ودعم يا كي  كوف قادرة عم  
دار و, فإيراف رأت في ذلؾ أنو معالل لكمم  مشروع المقاوم  الميمدح  عم  دحياب  راج   دحكـ القطاع وا 

 مثمو اليمط  العميطيني  في راـ اهلل. م  بدل غمياف الشوارع الطربي  وانطالؽ  مشروع ال يوي  الييايي  الذ 
أوؿ الثورات في  ونس كاف ىناؾ مطمب وادحد لمشارع العميطيني،  مثؿ في منيال دحال  اننقياـ الدا مي بيف 

 غزة وراـ اهلل.غزة وراـ اهلل, دح   مف كثيريف نادوا بربي  فميطيني ينيي بقوة الشارع دحال  اننقياـ بيف 
لـ  كف ميراف مق نط  ب ف ىذا الوأ  في المنطق  الطربي  ىو ما فرض عم  القيادة في دحماس وعم  اليمط  
العميطيني  ال دحرؾ مف جديد عم  وق  المصمدح  الوطني ؛ ما أد  في النياي  مل  ال قارب بيف دحماس 

يؿ دحكوم  ودحدة وطني . لـ  كف ىذه ورسيس اليمط  مدحمود عباس وان عاؽ عم  منيال اننقياـ و شك
ال وجيات الدحمياوي  الجديدة  شّكؿ أولوي  لطيراف ال ي بدت غير م دحمي  ليذا ال قارب بيف مشروعي 
المقاوم  وال يوي ,  اص  وأف ذلؾ  زامف م  بدل الربي  الطربي الذ   دح اج فيو ميراف مل  فصاسؿ المقاوم  

لمواجي  ا ياميا ب اميب مصالدحيا  الؿ  طامميا م  ثورات  -يني ال-العميطيني  وبال دحديد دحرك  دحماس 
 الشطوب الطربي .

كما أف اق راب دحرك  دحماس و قميصيا لممياف  م  النظاـ المصر  الجديد وىو ن يزاؿ في مردحم  ال  ييس 
لرسيس مدحمد لـ يمؽ مبارك  ميراني  واأدح ؛ فاألولوي  بالنيب  لإليرانييف كانت في ا  بار مصر الجديدة وا

مريي عبر مطالب و جيرلا بإلاال ا عاقي  كامب ديعيد م  ميراسيؿ، وف ح مطبر رفح بشكؿ داسـ، ودعـ 
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المقاوم  العميطيني  باليالح أد ميراسيؿ كبادرة دحيف ني . ىكذا  أاربت األولويات مرة أ ر , فبينما 
والطمؿ عم  مد اليـ في المطادل  كانت أولوي  دحماس ىي ال قارب م  دحكـ اإل واف الميمميف في مصر, 

العميطيني  كطرؼ أياس, برزت األولوي  اإليراني  بالدحعاظ عم  مياف  دحذرة مف مصر الجديدة بؿ 
ومطالب يا ب طوات مف الوزف الثقيؿ اع ُبرت ب نيا مدحاَصرة لمصر الجديدة وأاط مأافي عم   يار 

 اإل واف الميمميف بالدرج  األول .
 الربيع العربي -1

وفؽ ثوابت الثورة اإليالمي  فإف ثورات الشطوب الطربي  ىي نيأ  شطبي  أد الديك ا وري  والعياد وي وجب 
دعميا والوقوؼ مل  جانبيا, لكف ميراف الجميوري  فأمت المصالح الوطني  لمدول  عم  الثوابت الدحقيقي  

ا عبر ال ركيز ع  م  نقط يف اثن يف:لمثورة في  طاطييا م  الربي  الطربي وبدا ذلؾ واأدحل
اع ماد الدحذر المعرط في ال طامؿ م  ثورات الربي  الطربي و بّني ازدواجي  في ال طاب الييايي  جاىيا مف 
 الؿ معطال مواقؼ م   رة وغير واأدح ، كما جر  م  الثور يف الميبي  واليمني  مقابؿ مواقؼ واأدح  

ني, وأدحيانلا جال الموقؼ اإليراني غير قابؿ لم  ويؿ ومبكرة برزت في الموقؼ اإليراني  جاه ال دحرؾ البدحري
 .  كاع باره أف كؿ ما يجر  في يوريا ىو موامرة دولي  أد دمشؽ ونظاميا المقاـو

مصرار ميراف عم  أف ثور يا اإليالمي  ىي الثورة األـ في المنطق  والمميـ األياس لكؿ الشطوب الطربي  في 
صطمح الربي  الطربي وأطمقت عم  ما قامت بو الشطوب الطربي   دحركيا، وبرز ذلؾ دحيف رفأت طيراف م

 عاملا.  01"صدحوة ميالمي "، جالت ام دادلا طبيطيلا لما قاـ بو الشطب اإليراني قبؿ 
وبموازاة مواقؼ ميراني  كيذه برز ال مايز في موقؼ دحرك  دحماس الذ  غرد  ارج اليرب اإليراني؛ ما 

  ف وجيات النظر م  دحماس مل  يادح  الطمف:اأطر طيراف مل  م راج ال الؼ بش
لـ  ق ن  ميراف بقوؿ دحرك  دحماس منيا جزل مف الربي  الطربي وي وجب عمييا دعـ شطوب الربي  الطربي بما 
فيو الشطب في يوريا ال ي  دح أف قيادة الدحرك ؛ فاع بر اإليرانيوف ىذا الموقؼ الدحمياو  موقعلا غير دحكيـ 

ف الدحرك  وقدـ ليا الكثير. ىكذا وجدت دحماس نعييا  راىف عم  الشطوب ومنيا وم يرعلا  جاه نظاـ ادح أ
الشطب اليور , بينما راىنت ميراف عم  النظاـ في يوريا وقدر و عم  مدحباط ما  يميو الموامرة الدولي  

 أده. 
يايي رأت في ميراف ال ي َبَنت ُجّؿ عالق يا م  دحرك  دحماس عم  اع بارىا دحرك  مقاوم    بن  اإليالـ الي

ال قارب الكبير بيف الدحرك  وال يارات اإليالمي  الصاعدة في دوؿ الربي  الطربي  دحديلا لدحأورىا في اليادح  
العميطيني ؛ وىذا ربما ما دفطيا لوأ  جدوؿ أعماؿ ليذه ال يارات وىي   يمـ اليمط  مف  الؿ مدحاصر يا 

ذ ال يوي  وأفكار المعاوأات واليالـ م  ميراسيؿ. بمطالب  قوؿ بوجوب دعـ الطمؿ الميمح أد ميراسيؿ ونب
وفي الدحقيق  قد ن ُيعيـ ذلؾ من في يياؽ الأاط اإليراني لعرض روي و ال اص  بال طامؿ م  القأي  

 العميطيني  عم  األنظم  الجديدة ال ي جال بيا الربي  الطربي.
 المتغير السوري -5

الموقؼ اإليراني قاسملا عم  مصالح الدول  وبطيدلا عف  م  وصوؿ الربي  الطربي مل  أبواب دمشؽ جال
الثوابت بشكؿ غير قابؿ لمشؾ. وكما عّر   دحرؾ الشطب اليور  الموقؼ اإليراني مف أ  لبس عدا 
ا دف  دحرك  دحماس مل  ا  اذ موقؼ أكثر  مايزلا عف الموقؼ  المصالح اإلي را يجي  لمدول  والنظاـ, فإنو أيأل

ا اإليراني عبر الوقو  ؼ م  الشطب اليور  ومطالب و بالدحري  والكرام  والديمقراطي . ىنا بدا ال الؼ واأدحل
يراف ا  ذ ا طرفي نقيض في مواقعيما مف الثورة  يراف، لكف مف ال ط  القوؿ: مف دحماس وا  بيف دحماس وا 
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يوريا  اليوري , فبينما دحمؿ الموقؼ اإليراني صيالا عممي  ن جداؿ فييا مف  الؿ  يمي  ما يجر  في
بالموامرة وا  أاع ال طاب الييايي دحرفيلا ليذا المطط , فّأمت دحماس بقال موقعيا أ القيلا, فيي لـ  طاد  
 النظاـ ولـ  ويد المطارأ . ويمكف ميأاح  مايز الموقعيف اإليراني والدحمياو  بش ف يوريا في نقاط ثالث: 

رجـ مل  ىجوـ عم  نظاـ الرسيس بشار األيد, معالف دحرك  دحماس أنيا م  ال دحرؾ الشطبي في يوريا لـ ُي 
بينما أعمنت ميراف ريميلا أنيا  قؼ م  النظاـ و بّنت روي و بالكامؿ وشّنت ىجوملا شريلا عم  المطارأ  

 والجيش الدحر م يم  مياىما ب نيما مجموعات ميمدح   مارس اإلرىاب أد الدول  وموييا يا المدني .
 ييد أ  عمؿ عيكر  أد نظاـ الرسيس األيد كي ن  ُّ يـ بال دحريض, دحرك  دحماس كانت دحذرة جدلا في  

و أد النظاـ أو وقؼ بجانب  فال عناصر الدحرك   واجدوا عم  األرض اليوري , ون يالح الدحرك  ُوجِّ
المطارأ ، بؿ بقي موقعيا أ القيلا دوف  رجم  عممي  لو عم  األرض، في دحيف وقعت ميراف بشكؿ عممي 

ور  مف  الؿ مياعدات أ م  شممت انق صاد واني شارات الطيكري  دح   مف أطرافلا عدة م  النظاـ الي
ا يمت اإليرانييف ب ييير ردحالت جوي  يومي  با جاه يوريا  دحمؿ مطدات عيكري  لمياعدة لمنظاـ اليور  

 في دحربو م  المطارأ  الميمدح .
األدحمر مطمنلا دحال  القطيط  مطيا بقي  دح   بطد أف أغمؽ النظاـ مكا ب دحرك  دحماس في يوريا بالشم 

اإلعالـ المرسي والمك وب واإللك روني ال اب  لدحرك  دحماس ين   بنعيو عف شّف ىجوـ مأاد عم  نظاـ 
الرسيس بشار األيد  اص  في الطاـ األوؿ بطد الثورة. أّما اإلعالـ اإليراني الناطؽ بالعاريي  واإلنكميزي  

ومنذ المدحظ  األول  أد المطارأ  اليوري  والجيش الدحر مف  الؿ ا ياميـ  والطربي  فقد يّ ر كؿ أدوا و
 ب نيـ دحمعال ل نظيـ القاعدة مدعوموف مف دوؿ مقميمي  ك ركيا وقطر واليطودي .

 
 الواقع الراهن

ن يبدو   كيد كؿ مف طيراف وقيادة دحرك  دحماس عم  أف ال الؼ الكبير بش ف األزم  اليوري  لف يوثر 
ق  اإلي را يجي  بيف الطرفيف مجرد كالـ عابر, بؿ منو ينطمؽ مف طبيط  الدحرك  والطالق  ال ي عم  الطال

  ربطيا بإيراف, فأالل عف  برة طويم  لمطرفيف بال طامؿ م  أزمات المنطق  و  ثيرىا عم  الطالق  بينيما.
  والييايي يبدو مق نطلا ب نو ن أدحد في دحماس وقياد يا ون أدحد مف ميوولي النظاـ اإليراني بشقيو الطيكر 

ينباي لمطالق  أف    ثر ب الفيما دحياؿ ما يجر  في يوريا, وىذا يعير يطي الجانبيف في ىذه المردحم  
إلبقال ميادح  ال الؼ مدحصورة في الش ف اليور  فقط دوف  طميميا عم  بقي  الممعات. فطيراف  درؾ أف 

  مدحور دحوؿ القأي  العميطيني   -عم  المقاوم  والممانط القاسم  -ُلّب اإلي را يجي  ال ي  ناد  بيا 
وفصاسؿ المقاوم . كما أنيا  طرؼ أف أ   راج  في الطالق  ييقدـ مكايب مجاني  لألطراؼ العميطيني  
األ ر  الياعي  مل  بمورة دحؿ ييايي لمقأي  وفؽ مبدأ ثناسي  المعاوأات واليالـ بيقؼ مطالب أقصاه 

، وىي مطادل   رفأيا ميراف جمم  و عصيالل. لكف ذلؾ ن يمن  مما  قوـ بو 6210دود دول  فميطيني  عم  دح
ميراف اليوـ عبر اندح عاظ بطالق  م ميزة م  بطض العصاسؿ األ ر  مف  الؿ   صيص دعـ مأافي ليا 

 كإجرال وقاسي ليد أ  فراغ قد ينش  جّرال  راج  الطالق  م  دحماس في المردحم  المقبم .
اآل ر  قؼ دحماس وىي  طي جيدلا أف مد المقاوم  العميطيني  باليالح عم  غرار صواريخ  عم  الطرؼ

يدح اج مل  قرار ييايي جر ل وأنظم  مف نوع  اص  كوف قادرة عم  ا  اذ قرار كيذا  0وفجر  2فجر 
طربي أو  مؾ ييجّر عمييا  دحديات كثيرة. وبالنظر مل  الطالـ الطربي فإف أ  نظاـ يوال مف جال بو الربي  ال
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ال ي لـ  صميا ثورات الطرب  بدو غير مي طدة ن  اذ قرارات بيذا الدحجـ, ما يطني أف ميراف  بق  في ىذه 
 المردحم  عم  األقؿ   عرد بقدر يا عم  ا  اذ قرارات  طرة ب زويد العميطينييف باليالح عمنلا.

طر؛ مذ ىناؾ مطمومات  عيد ب ف ميراف بدأت بيد أف ذلؾ ن يطني أف كال الطرفيف اليـو ن يقوماف بما ىو أ 
عمميلا لممرة األول  بال طامؿ م  دحرك  دحماس عم  اع بار ال صنيؼ الذ  طالما رفأ و في اليابؽ، والقاسـ 
عم  دحماس الدا ؿ ودحماس ال ارج مف  الؿ  زايد انى ماـ اإليراني بدحماس الدا ؿ م مثم  برسيس الوزرال 

ىني  والقياد  البارز في الدحرك  مدحمود الزىار. ودحرك  دحماس وعم  لياف  العميطيني المقاؿ ميماعيؿ
ا مف أف ميراف  دحاوؿ جاىدة  -دح   لو كاف ذلؾ دا ؿ الارؼ المامق -قيادا يا  اش كت وأبدت ام طاأل

ال واصؿ م  قيادات الصؼ الثاني والثالث في الدحرك  بطيدلا عف قيادة ال ارج؛ وىذا ما لـ  عطمو ميراف في 
ليابؽ مف  الؿ ال  كيد عم  مي را يجي  وادحدة في ال طامؿ م  دحماس م مثم  برسيس المك ب الييايي  الد ا

 مشطؿ.
لكف في المقابؿ يبدو أف الكالـ األكثر صوابلا ىو ما يردده البطض مف الطرفيف بش ف قدرة كؿ مف طيراف 

 مد ىونل في  عاوليـ عم  أف دحرك  ودحماس عم  اندح عاظ بطالق  جيدة في ظؿ ما يجر  في المنطق , ويط
كدحرك  دحماس ا  برت مطن  الطالقات الجدلي  ولزمف طويؿ مف  الؿ ال نقؿ بيف أنظم  عربي  م  مع  
ال وجيات. أما بالنيب  إليراف فال اريخ يوكد ام الكيا ما يكعي مف البراغما ي  ل جاوز ىذه المردحم  ب قؿ 

 ال ياسر.
 

 الفمسطينية - مستقبل العالقة اإليرانية
 قميديلا قد يصح القوؿ ب ف مي قبؿ الطالق  بيف ميراف والقأي  العميطيني  مر بط مل  دحد ما بمي قبؿ الطالق  
م  دحرك  دحماس, وىذا بطبيط  الدحاؿ لف ي رج عف ادح ماليف اثنيف: مما أف ي جاوز الطرفاف ىذه المردحم  

ما أف   دحوؿ ىذه الطالق  في نياي  المطاؼ مف عالق   ويدحافظا عم  الطالق  اإلي را يجي  بينيما, وا 
مي را يجي  مل  عالق  عادي  بدول  صديق   دعـ القأي  العميطيني . أما الدحديث عف  راج  م يارع لمطالق  

رات ييدحكماف مي قبؿ ىذه وصونل مل  القطيط  فيبدو ادح مانل بطيدلا. بكاف  األدحواؿ فإف نوعيف مف الم اي
 الطالق :

 ايرات اإلقميمي ، وأىمياالم  -6
مآنت الثورة اليوري  ومصير نظاـ الرسيس بشار األيد؛ مذ يُيط بر بقاوه نصرلا ميرانيلا بام ياز, أما ردحيمو 

 فيطني أف النظاـ في ميراف مدعو لمقياـ بانططافات دحادة. 
طبيطي دوف مغعاؿ  قارب وجيات النظر بيف طيراف والقاىرة وعودة الطالقات بيف البمديف مل  وأطيا ال

 ال نافس اإلقميمي بينيما دا ؿ يادح  القأي  العميطيني . 
الطربي, و دحديدلا م  الدوؿ ال ميجي  ال ي  ربط أ   قارب م  الدحرك  بمد  -مد  نجاح ال قارب الدحمياو 

 اب طادىا عف الييايات اإليراني .
 المتغيرات الداخمية اإليرانية -1

يراف بش ف برنامجيا النوو , ووصوؿ الطقوبات مل  قمب انق صاد اإليراني اي طار المواجي  بيف الارب و  ا 
عبر اي يداؼ القطاع النعطي لمبالد ويدحب جؿ الشركات الاربي  اي ثمارا يا, فأالل عف ال يديد بأرب 

من  المنشآت النووي  اإليراني ،  مؽ فراغات كبيرة في انق صاد واليياي  لـ يكف باي طاع  ميراف مواجي يا
بد وؿ الدحرس الثور  عم  ال ط. وىذا ما عّزز وبشكؿ لـ ييبؽ لو مثيؿ الدحأور الييايي وانق صاد  



 
 
 

 

 

           54ص                                    1060العدد:                61/61/1061األحد  التاريخ:

لمدحرس الثور  في البالد؛ ما يقودنا مل  ن يج  معادىا أف مي قبؿ الطالق  م  دحماس ييكوف مر بطلا مل  دحد 
 اليادح  العميطيني  وفؽ اآل ي: بطيد بروي  الدحرس الثور ، الذ  يمكف  ر يب أولويا و في ال طامؿ م 

الدحرس الثور  العاعؿ الموثر في الجميوري  اإليالمي  يياييلا واق صاديلا وعيكريلا؛ ينظر مل  القأي  
العميطيني  و دحديدلا الطالق  م  دحرك  دحماس مف الزاوي  الطيكري  بالدرج  األول  القاسم  عم  المقاوم  

أمانلا دحقيقيلا ألف   جنب الطالق  م  دحماس مزيدلا مف ال صطيد أو وال يمح لمواجي  ميراسيؿ، ما يشّكؿ 
 ال دىور. 

ييطرة فكرة أرورة المواجي  عم  عقمي  الدحرس الثور  في ال طامؿ م  ال دحديات بيدؼ  دحقيؽ يم  مف 
انن صارات، أىميا القوؿ ب ف ييايات الارب القاسم  عم  الطقوبات انق صادي  ورف  يقؼ ال يديد 

رب  الطيكري  قد فشمت في ال طاطي م  ميراف. وىذا بطبيط  الدحاؿ غير بطيد عف القأي  العميطيني  بالأ
-كوف الدحرس الثور  ن يبدو مي طدلا لم أدحي  بما يصعو جيوده الكبيرة في  دحويؿ فصاسؿ فميطيني  مطين  

ا مي را يجيلا دحقيقيلا مف منظمات مزعج  إليراسيؿ مل  دحركات مقاوم   مثؿ  طرل  -مف بينيا دحرك  دحماس
ا فيما ي ص األزم  في يوريا؛ فالدحرس ن  عم  وجود ميراسيؿ وأمنيا القومي. وقد بدا ىذا الموقؼ واأدحل
يزاؿ م ميكلا بالنظاـ اليور , بينما كثير مف الييايييف اإليرانييف والمدحمميف يقولوف ب ط  اليياي  اإليراني  

 ال ارجي  دحياؿ ما يجر  في يوريا. 
ار الدحرس الثور   الؿ األزم  األ يرة م  دحماس عم  م ابط   قديـ الدعـ الطيكر  لمدحرك  كونو ير  مصر 

يي دـ المصالح اإليراني  الدا مي  واإلقميمي , فأالل عف دفطو باليياي   -وفي نياي  المطاؼ-أف ذلؾ 
لقأي  العميطيني . فإيراف اإليراني  ال ارجي  مل  اي ثمار أ  م اير ييايي مقميمي لصالح عالق يا م  ا

اليوـ  قوؿ مف عالق يا م  دحرك  دحماس ن يجب أف  ُبن  عم  مواقؼ ييايي  بقدر ما   مدحور دحوؿ 
 مواجي  ميراسيؿ و يديد أمنيا القومي مف الدا ؿ.

وفي ال  اـ وبجمم  وادحدة: ن  بدو الجميوري  اإليالمي  في ميراف مي طدة لم أدحي  بطالق يا م  دحرك  
في ىذه المردحم  دح   ولو ا  معت مطيا يياييلا,  اص  وأف ن شيل مأموف عم  الأع  اليوري ؛  دحماس

فجمي  دحيابات طيراف ىناؾ لـ   ِت دح   اآلف بالدحد األدن  مف  وقطا يا ليير األدحداث عم  األرض، 
 مدح .نييما قدرة نظاـ الرسيس بشار األيد عم  ال روج يالملا مف مواجي و م  المطارأ  المي
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،  الد مشطؿ، وال ي أدل  بيا أ يرال، ميم  جدال «دحماس»كانت  صريدحات رسيس المك ب الييايي لدحرك  
ا ت ، وىي دحرك  ب«ف ح»و ي دحؽ النقاش: فيي  صدر عف رسيس أوؿ، أو ثاني، أكبر دحرك  فميطيني  بطد 

ىو قطاع غزة، وأيأال، ىي دحرك    طم  ندح الؿ مكان  القيادة في المنظم  « مدحرر»بمثاب  يمط  في مقميـ 
 «.الربي  الطربي»في كثير مف بمداف « أ وا يا»واليمط ، أيوة بػ 

نما  بّيف ان  بارات  ليس القصد مف ىذا النقاش مبدال ال وافؽ أو ال طارض م  ما بات يطردحو مشطؿ، وا 
، طواؿ الع رة الماأي ، و عدّحص «دحماس»ال طورات ال ي مر بيا ال عكير الييايي ليذا الرجؿ الذ  قاد و 

 ال طقيدات وال ناقأات ال ي  ك نؼ  صريدحا و.
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م  ذلؾ فيذا النقاش ي  ذ في اع باره أف كثيريف مف القيادييف العميطينييف اع ادوا قوؿ الشيل ونقيأو في 
ت، وأف النصوص، في ال جرب  العميطيني ، لـ  طِف شيسال مدحددال، غالبال، في يادح  ثف، وفؽ المكاف والمططيا

عاشت عم  الطواطؼ والشطارات والدحماي  مف جي ، والروح الطممي  واليياي  البراغما ي ، مف أ ر . 
دح    وأ يرال ينباي مالدحظ  أف موقؼ قياد  ما في ىذا العصيؿ أو ذاؾ ن يطني أنو يشمؿ العصيؿ كمو، أو

، أدال عم  «دحماس»الصؼ القياد  كمو، وىذا ما  دؿ عميو ال صريدحات ال ي أدل  بيا عديد مف قادة 
 صريدحات مشطؿ، مثالل، في ش ف الموقؼ مف نيؿ انع راؼ بالدول  في األمـ الم دحدة، أو ما ي ص 

« دحماس»قياد  في المصالدح ، أو ال دحوؿ ندحو المقاوم  الشطبي ؛ وأمف ذلؾ بال دحديد    ي  صريدحات ال
 ميماعيؿ الزىار.

، «يي مف مف» دحدث مشطؿ في منايب يف، مدحداىما كانت لإلعالمي  المطروف  كريي ياف أمانبور في قناة 
في غزة، بطد د ولو ملييا عقب وقؼ الطدواف « دحماس»والثاني  كمم و في ميرجاف ذكر  انطالق  

 اإليراسيمي.
، م  دحؽ الطودة لالجسيف... أريد 6210أنا أقبؿ بدول  عم  دحدود »( قاؿ مشطؿ: 16/66في المقال األوؿ )

قياـ دول  لمعميطينييف، وبطد قياميا ي قرر )ىذه الدول ( موقعيا )مف ميراسيؿ(. ن يمكف  وجيو ىذا اليواؿ 
فميطيف مف النير مل  »وقاؿ: «. لي )انع راؼ بإيراسيؿ( وأنا في اليجوف و دحت الأاط الصييوني

رأي ودحقي. ولكف بيبب ظروؼ اإلقميـ، و وقال لوقؼ الدمال، وافؽ العميطينيوف، اليوـ وفي البدحر... أ
المقاوم  ن »أما عف أشكاؿ النأاؿ، فقاؿ: «. 6210، عم  برنامج يقبؿ دحدود «دحماس»الماأي، و 

أو  ي يدؼ المدنييف... أنا قاسد دحماس أقوؿ: مننا عم  اي طداد ليموؾ يبؿ يممي  مف دوف يعؾ دمال 
 «.اي  داـ أيمدح  مذا دحصمنا عم  مطالبنا الوطني 

الطمني، « دحماس»ولييت  مؾ المرة األول  ال ي يذكر فييا مشطؿ ىذا الكالـ الذ  يبدو م  معال عف  طاب 
فقد قيؿ لمرسيس األميركي اليابؽ جيمي كار ر، وك ب في رياسؿ مل  اإلدارة األميركي . وقالو مشطؿ في 

(، الذ  جمطو بالرسيس أبو 1066مايو  -ماع المصالدح  العميطيني  في القاىرة )أياركمم  ألقاىا في اج 
عم  مقام  دول  فميطيني  في « ف ح»و « دحماس»مازف، وشّدد فييا عم  مقارب  ييايي    م ص ب وافؽ 

 الأع  والقطاع.
اع، وبا جاه  بني نمط ثم  في دحديث مشطؿ  دحونت كبيرة با جاه انق راب مف  يار الدول  في الأع  والقط

المقاوم  الشطبي ،  صوصال انع راؼ ب ف ثم  مدنييف في ميراسيؿ، وأف المقاوم  ن  ي يدفيـ، وىذا ليس 
ب عصيؿ بييط في دحرك  كانت قبؿ ينوات قميم  فقط ن  ط رؼ بوجودىـ، و ن يج نمط الطمميات ال عجيري . 

دحصمنا »نأاؿ بالطرؽ اليممي  والمشروع  في دحاؿ فوؽ ذلؾ، ف ح دحديث مشطؿ األفؽ إلمكاف مواصم  ال
قام  دول  و مبي  ياسر األىداؼ الوطني   «.عم  مطالبنا الوطني  الم مثم  بإنيال اندح الؿ وا 

ىذه األطرودحات، ومنيا ما ي طمؽ « دحماس»ىذا الكالـ يثير أيسم  كثيرة، بداى ، منيا ما ي طمؽ ب بني مجمؿ 
ذه األطرودحات بطد مراجط  نقدي  جادة لعكرىا الييايي، وألشكاؿ عمميا، أـ بما مذا كانت الدحرك   بّنت ى

األمر مجرد كالـ لالي يالؾ الييايي. ويبق ، أيأال، اليواؿ الم طمؽ بمصير دحمم  ان يامات وال شكيكات 
ل  ، طواؿ الطقديف اليابقيف بيبب ىكذا أطرودحات، ما أوصؿ األمر م«ف ح»وّجي يا لػ « دحماس»ال ي كانت 

 ان  الؼ وانق  اؿ واننقياـ.
في غزة، ف دحدث مشطؿ ىناؾ بما  « دحماس»أما ب صوص الكمم  في ميرجاف الذكر  الينوي  ننطالق  

فميطيف مف نيرىا مل  بدحرىا ن  نازؿ ون  عريط ب   شبر منيا... ن »م  مع   مامال، وبطبارات مف مثؿ: 
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وعم  رغـ ذلؾ «. م  الميمدح  الطريؽ الدحقيقي والصدحيح لم دحريرشرعي  إليراسيؿ ميما طاؿ الزمف... المقاو 
فكمم  مشطؿ ال ي جالت في أجوال دحمايي  وادح عالي ، فرأ يا ظروؼ صد الطدواف عم  غزة، لـ   ُؿ مف 

مذا وجد الطالـ طريقال ليس فيو مقاوم  ودـ، يطيد لنا فميطيف والقدس ودحؽ الطودة »مرون  ييايي ، مف نوع: 
نما نقا ؿ الصياين  وينيي ان دح الؿ الصييوني ف ىالل وييالل... ندحف ن نقا ؿ الييود ألنيـ ييود وا 
 «.المدح ميف

اآلف، وم  مدراؾ أىمي  الظرؼ، والمكاف والزماف، والمنايب ، ثم  أيسم   طرح نعييا ىنا، مثالل: م  أ  
ؼ، وبطد كؿ ىذه ال جرب ؟ وىؿ في ىذه الظرو « دحماس»ال طابيف ينباي أف ن طامؿ؟ أو أييما األقرب مل  

 القدرة عم  الطمؿ الييايي وفؽ ىذا المنيج دحقال في المد  المنظور؟« دحماس»لد  
طبطال، ىذه مجرد مالدحظات ييايي  أولي   صدر عف روي   ط قد بأرورة مصاردح  الشطب العميطيني 

مكانيا و، و بصيره بالمططيات المدحيط  بو، و ر  أىمي  كبيرة ل عادة ب دحوالو وا  بنال المج م  العميطيني، وا 
صوغ الكيانات الييايي  )المنظم  واليمط  والعصاسؿ( عم  أيس صدحيدح ، ديموقراطي  و مثيمي  وموييي . 

 فيذا ما يطزز أدحواؿ العميطينييف، ويعيد في مواجي يـ ال دحديات ال ي  عرأيا ميراسيؿ عمييـ.
الواقطي  الييايي  بطريق يا، وبمصطمدحا يا    طو ندحو« دحماس»في كؿ األدحواؿ، ثم  ما يودحي ب ف 

ال اص ، بدف  مف  دحوليا مل  يمط  في غزة ومف طمودحيا ل طزيز مكان يا القيادي  في اليادح  العميطيني ، 
 ن ييما أف ذلؾ بات م ادحال ليا بطد الثورات الطربي .

ي  الطربي  واإلقميمي  في البيس  اليياي« دحماس»وربما كاف الارض مف ىذه ال صريدحات  طزيز شرعي  
والدولي  الجديدة، وال مييد لطرح مشطؿ اي الـ راي  الرساي  مف أبو مازف، في مطار مططيات ييايي  مطين . 

، ومآؿ «ف ح»وبداى  أف كؿ ذلؾ مرىوف بطوامؿ كثيرة، أمنيا المأي في مشروع المصالدح ، وموقؼ 
 ال دحونت الطربي .

 61/61/1061، الحياة، لندن
 

 .. هدوء في غزة ومواجهات بالضفة...الجديدع الواق 11
 عمير ربابورت
مثمما في كؿ مجاؿ  قريبا، في مي و  الطنؼ في اليادح  العميطيني  يطمؿ، مف نادحي  ايراسيؿ، قانوف 

ييودا »األواني المي طرق : فاليدول الذ  ياد دحوؿ قطاع غزة أد  ال  ار عاع مي و  الطنؼ في أرجال 
رد الطنؼ: فعي الجيش والم ابرات انيراسيمي  با وا ي طامموف م  الواق  الناشئ في ، وليس مج«واليامرة

 1061 – 1004بصع و عيدا أمنيا جديدا. اليدول شبو المطمؽ الذ   ميزت بو الينوات « ييودا واليامرة»
 بات في مصاؼ ال اريخ.

ر  ميـ، ومشكوؾ أف يكوف دح   وكي نعيـ الواق  الجديد  جدر انشارة ال  دحقيق  لـ  دحظ بنقاش جماىي
قرارا ذا مطن  « عمود اليدحاب»وادحد في المس  مف الجميور الاعير واع ليا: لقد ا  ذت ايراسيؿ اثنال دحمم  

انع راؼ بدحماس بصع يا صادحب  الييادة الكامم  في قطاع غزة. وم  أنو قبؿ ذلؾ  طاطت  – اري ي 
صؿ في قطاع غزة، لكنيا دحرصت، مف النادحي  الرمزي  ايراسيؿ م  دحماس بصع يا الميوول  عف كؿ ما يدح

 عم  األقؿ، عم  كرام  اليمط  العميطيني .
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وأشرؾ المصريوف اليمط  في المعاوأات ال ي جرت عم  وقؼ النار في اعقاب جونت الق اؿ اليابق  
كـ . لكف ىذا كاف في عصر الرسيس دحيني مبارؾ. أما الدحا1002في « رصاص مصبوب»مثمما دحدث في 

 الدحالي، رجؿ ان واف الميمميف، مدحمد مريي، فمـ يشرؾ أبو مازف، ون ممؾ األردف عبداهلل .
وبانع راؼ بدحماس، كدحاكـ بكؿ مطن  الكمم  في غزة يوجد منطؽ مطيف مف نادحي  ايراسيؿ. كصادحب 

ؽ فقد الييادة، فاف ثمف  يارة دحماس في جونت الق اؿ م  ايراسيؿ ىو ثمف أعم ، ودحيب ىذا المنط
مندحت ايراسيؿ دحماس انجازات بطيدة األثر في اطار المعاوأات بوياط  مصري : فور وقؼ النار ألات 

م ر جنوبي الجدار المدحيط بقطاع غزة الذ  كاف الد وؿ اليو مدحظورا منذ  000القاط  الدحدود  بطرض 
م  شواطئ كما وافقت عم    عيؼ الدحصار بؿ ويطت مد  الصيد ع«. رصاص مصبوب»نياي  دحمم  

 القطاع.
 يفهمون لغة القوة فقط

يكوف باعثا « عمود اليدحاب»اذا راجطنا فقط اآلثار ال ك يكي  لالع راؼ بدحماس، فاف نجاح ال طوة ونجاح 
عم  الدوار. فبطد ياع  مف انيال الدحمم  ودح   نياي  ىذا األيبوع لـ  طمؽ مف غزة عم  ايراسيؿ دح   ون 

ـ أف قوات الجيش انيراسيمي ق مت غزييف اثنيف دحاون اليجوـ عم  الجدار رصاص  بندقي  وادحدة. وذلؾ رغ
وأصابت ث ريف. وفي األيبوعيف األ يريف أ ذت دحماس زماـ القيادة ال ام  وأوقعت ايأا ال ظاىرات، 

 وقوا يا  دحمؿ الطصي فقط.
ابي  الثالث  الماأي  في قيـ الطمميات في الجيش انيراسيمي يقارنوف بيف المططيات ال ي جمطت في األي

، دحيف اطمقت «رصاص مصبوب»وبيف المططيات في األيابي  انول  بطد « عمود اليدحاب»منذ نياي  
أدحداث في األيبوع. ىذه الو يرة انطع ت ال  أف  0 – 1قذاسؼ ىاوف بؿ صواريخ مف قطاع غزة بو يرة 

طوب  في ال صديؽ باف اليدول في بدأت مطرك   صطيد جديدة. الأباط الذيف يجمطوف المططيات يجدوف ص
 ىو ىدول مطمؽ.« عمود اليدحاب»الجنوب منذ 

المشكم  ىي اف اننجاز الدحالي مف ش نو أف يكمؼ الثمف بمصيب  اي را يجي  عم  مد  الزمف. ومف غير 
المي بطد اف  دحاوؿ دحماس والجياد انيالمي مرة أ ر  ال يمح بيالح يصؿ ال   ؿ ابيب وشماليا كي 

ييودا » ازنيا مف جديد. لكف األ طر مف ال يمح المي قبمي لدحماس والجياد ىو أف ف ح في  مأل م
  مقت مف دحماس أرب  قاأي .« واليامرة

ييكوف مف المبيط اندعال باف الطنؼ ي صاعد مرة ا ر  في األيابي  األ يرة في المناطؽ ألف ايراسيؿ لـ 
« عمود اليدحاب»لينوات األ يرة او ألف ن اسج دحمم   جر معاوأات ييايي  م  اليمط  العميطيني  في ا

 دحطمت الردع. لكف ليذيف الطامميف مياىم  دحايم  في الوأ  الجديد الناشئ عم  األرض.
نبدأ بالموأوع الييايي. الجمود أد  بال  كيد ال  ادحباط شديد في الشارع العميطيني. دحقيق  اف ال وقطات 

 ابت، يأاؼ الييا ادح جاج أصيؿ عم   1066 دحدة مثؿ أيموؿ لدول  فميطيني   ط رؼ بيا األمـ الم
الوأ  انق صاد  وغالل المطيش ، ما أاط عم  أبو مازف ن  اذ  طوة ال وجو ال  األمـ الم دحدة في 

  شريف الثاني ىذا الطاـ كي يدحصؿ عم  انع راؼ بدول  مراقب . 12
الكعاح » و، بؿ بدأ يي  دـ في  طابا و عبارات ابو مازف لـ يقد فقط ال طوة الييايي  الناجدح  مف نادحي

و طب عم  منص  في قمب راـ اهلل بطد ىذا انع راؼ دحيف كاف مسات العميطينييف يي عوف: « الشطبي
 مميوف شييد ال  القدس. لـ ييبؽ ألبو مازف أف ظير مشابيا لطرفات دح    مؾ ال ظاىرة.
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لميمط  العميطيني  ياير عرفات بادر ال  انن عاأ   الجداؿ ال اري ي بيف مف يدعي باف الرسيس المويس
 –وبيف مف يط قد ب ف عرفات مجرد ركب عمييا  1000الثاني  بطد زيارة ارسيؿ شاروف ال  الدحـر في أيموؿ 

ن يبدو أنو ييدحيـ ابدا. لكف بالنيب  ألبو مازف الدحال  أكثر بياط : رغـ ال طاب في راـ اهلل، في جياز 
ي ن يزاؿ ييود  وافؽ في الرأ  ب ف  ميكو بالطريؽ الييايي ىو  ميؾ أصيؿ. ابو مازف األمف انيراسيم

ليس زعيـ ان عاأات. ونموذجو يشبو ال ميط مف بف غوريوف ودحاييـ وايزمف. المشكم  ىي أف جميوره مق ن  
ياعد ندحف مف جي نا، ن«. الييود ن يعيموف ان لا  القوة»جدا ب ف طريؽ الصراع ىو الصدحيح وأف 

 العميطيني مف الشارع عم  ال وصؿ ال  ىذا اني ن اج.
في كؿ األدحواؿ، مف نادحي  ابو مازف، فانو دحمس الجماىير قميال وقرب اليو رسيس األمف الوقاسي اليابؽ، 
الم قاعد جبريؿ الرجوب، الذ  مف جي و بادر ال  مييرات ادح جاج أد اندح الؿ عم   معي  انع راؼ في 

. م قاعد ث ر أجر  عودة في دحماي  الجماىير ىو رسيس بمدي  نابمس األيبؽ، بياـ الشكط ، األمـ الم دحدة
 الذ  يقاؿ في صالدحو انو عارض عم  طوؿ الطريؽ ا عاقات اويمو.

عم   معي  رغب  اليمط  العميطيني  في ايقاظ الشارع، وعم   معي  مدحادثات المصالدح  بيف ف ح ودحماس، 
وىذا األيبوع ايأا لـ ييجؿ «. عمود اليدحاب»س في الأع  في ذروة دحمم   وقعت اع قانت رجاؿ دحما

 نشاط ميـ لقوات األمف العميطيني  أد دحماس.
 وقادة جياز األمف العميطيني في شرؾ شديد: انجازات دحماس في غزة ميت بشدة بمكان يـ.

فييا رجاؿ قوات األمف  ويوثر الأاط مف الشارع أيايا عم  المي ويات الميداني  وأد  ال  أدحداث شارؾ
 العميطيني  في ال ميؿ، في طولكـر وفي جنيف.

ىذا انيبوع بدت موشرات عم  أف اليمط  العميطيني   دحاوؿ وقؼ الطنؼ الناشئ وال دحكـ بمي و  المييب. 
لكف يميم  مف األدحداث في كؿ ارجال الأع   ثبت ب نو لف يكوف ييال اعادة الجني ال  القمقـ، اذا كانت 

 انطالؽ مدحاول  ال  اعادة الوأ  ال  يابؽ عيده. عم 
 63/61/1061، معاريف

 61/61/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 اليكس فيشماف
 –اف شروط انعجار ان عاأ  ا ر  في الأع  ناأج ، وكؿ ما ىو مطموب اآلف الزناد الذ  يشطؿ األرض 

وع في أياس النقاشات ال ي   ـ في اآلون  األ يرة في جياز األمف ومنيا ىذا ىو اف راض الطمؿ الموأ
 نقاش مركز  ليذا الش ف أجراه رسيس ىيس  األركاف قبؿ ايبوعيف.

في أنماط عمؿ قيادة المركز.  بدأ  –غير دراما ي  في ىذه األثنال  –و قرر ن يج  ذلؾ يميم   اييرات 
واجي  ا النت جماعي  بالنظاـ و ن يي ال  اعداد ادح ياطيات ب اييرات  ك يكي  في  قديرات الجيش لم

وبطبارة ا ر  يي طد الجيش م  قوة «. ييودا واليامرة»لوأ  يدحدث فيو  دىور يوجب  دحويؿ امدادات ال  
 أكبر مما كانت في الماأي وقدر أكبر مف الوياسؿ ل عريؽ ال ظاىرات لي نؽ كؿ ا الؿ بالنظاـ في ميده.

ن فيما  –ايأا « لمشاباؾ«لمجيش و –ابؿ اآلف دحصر لجيد  جمي  المطمومات اني  باري  ويوجد في المق
فقط بؿ لم ابط  المزاج الطاـ في الأع  الذ  يشيد عم  انعجار. كذلؾ  جر  « انرىاب»ي طمؽ ب نظيمات 

ف أنيـ منذ زمف جيات رفيط  المي و  في قيادة المركز دحوارا م  قادة اجيزة أمف اليمط  العميطيني . و بي
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مف  –ب الؼ الماأي  –اع ادوا أن يجيدوا أنعييـ أو أن يصموا ال  أدحداث ا الؿ بالنظاـ ويمكنوف 
ان شار أدحداث الشاب. فاذا لـ  كِؼ ىذه ال طوات لصد موج  عدـ اليدول ال ي  جر  في األيابي  األ يرة 

 ف زمف قصير.فيناؾ ايأا  ط  ل طزيز القوات في غأو « ييودا واليامرة»في 
ببأط  أشير وكاف ذلؾ في األياس بيبب « عمود اليدحاب»بدأت ال طورات اليمبي  في الأع  قبؿ عممي  

رف  أيطار الاذال والمدحروقات في الأع . دحاولت اليمط  في البداي  من  اندح كاؾ بايراسيؿ لكف أدحداث 
ال ي عرأت عم  أنيا الميوول  عف الشاب  دحولت يريطا جدا )بمياعدة اليمط  و وجيييا( عم  ايراسيؿ 

 الوأ  انق صاد  الصطب.
لـ ياب نصيب أنصار دحماس عف ذلؾ ايأا، فدحماس ومنظمات مطارأ  لع ح كالجياد انيالمي  جدد 
بناىا ال دح ي  في الأع . وان قمت دحماس ال ي  شطر ب ف وأطيا جيد في غزة ال  المردحم  الثاني  مف  ط  

 –الييايي   –ش ت جيازا يركز جيدا نعادة البني  ال دح ي  انج ماعي  ييطر يا عم  )ـ.ت.ؼ( وان
 ال  الأع . –« الدعوة» –انق صادي  

في مقابؿ ذلؾ بدأت ذراع دحماس الطيكري   ي طمؿ  اليا عيكري  في الأع  ن ييما في منطق ي نابمس 
انيراسيمي بانع قانت ووقؼ  والجيش« الشاباؾ»ال ي يدحاربيا  –وال ميؿ. وأصبدحت ىذه البن  ال دح ي  

 و ي أكميا عم  األرض وىي ال ي  قؼ مف ورال بطض دحانت ان الؿ بالنظاـ ال ي  – يريب األمواؿ 
 نراىا اآلف في الأع .

دح   « انرىابي»وجيت دحماس مف غزة رجاليا في الأع  ال  زيادة النشاط « عمود اليدحاب»اثنال عممي  
قوات الجيش انيراسيمي في الأع . وفي ىذه الع رة ار ع  عدد األدحداث يصبح ان عاأ  شامم  نعاق  

 في المس  وكانت  شمؿ بث ألااـ. 000الطنيع  في الأع  بنيب  
 اف قدرة دحماس عم   نظيـ موج  عنؼ مدحدودة لكف الدحماي  ما زالت  اذ  الطنؼ عم  األرض.

ايأا، فطم  يبيؿ المثاؿ أغمؽ فميطينيوف ليس ما يبرز جدا ىو عدد األدحداث المر ع  فقط بؿ الجرأة 
أكثر مف مرة. وىـ ببياط  يقولوف لمياسقيف اف  880يدحمموف أعالـ ف ح ودحماس والجبي  الشطبي  الشارع 

الشارع يمر بمنطق  مدح م  وليذا يامقونو. وىذه ظاىرة جديدة نيبيا  طززت بطد انع راؼ الذ  دحصمت عميو 
 م دحدة، وىي  نشئ منذ ذلؾ الدحيف عم  األرض عالمات دول  ذات ييادة.اليمط  العميطيني  في األمـ ال

يشج  الطنؼ  –رغـ انو ما يزاؿ في مردحم  غير م قدم   –يشج  ميار المصالدح  بيف اليمط  ودحماس 
دحماس ال ي ىي الوقود « دعوة»عم  ايراسيؿ ألف اليمط  كعت عف الطمؿ عم  مقاوم  البن  ال دح ي  لػ 

، ويوجب ذلؾ عم  «جمطيات  يري »الدحمايي. ولـ  طد  صادر أموان ون  امؽ « ىابانر »الذ  ينشئ 
 الجيش انيراسيمي اف يطود ال  اع قانت أكبر مما كانت في الماأي.

اف األرض ناأج  لالنعجار. لكف يوجد بيف الجيات الم  ص  ال ي  واجو العميطينييف شطور ب نو ن يوجد 
  الييايي في ايراسيؿ مف ي  ذ قرارات   طمؽ بعؾ القنبم  الم ك ك  اليـو في عشي  انن  ابات في المي و 

 الأع .
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. وىي ب الؼ ما ثبت في وعي 6240بدأت انن عاأ  انول  في النصؼ األوؿ مف كانوف األوؿ 
ظاىر. كاف  –ن كميا  –يراسيمييف لـ  بدأ بدحادث  شادحن  ياذج  في جباليا بؿ بيميم  أدحداث أكثرىا ان

الوأ  انق صاد  في المناطؽ جيدا نيبيا بعأؿ الطمؿ في ايراسيؿ. وكاف ال قدير الياسد في األذرع 
 ، وفج ة ظيرت في الجانب العميطيني ننعجار عنيؼ في نطاؽ واي« ن  وجد طاقات»األمني  انو 

 الطاقات مف الطدـ.
ين  بالأبط منذ ذلؾ الدحيف و ايرت أشيال كثيرة وبقيت عدة أشيال كما كانت. ف ق  في الأع   12مرت 

. وال قدير الذ  يييطر عم   ننعجار عنيؼ في « ن  وجد طاقات»انو « أماف«و« الشاباؾ»أدحداث كؿ يـو
األ يرة في القيادة الطميا لمجيش انيراسيمي  قديرات م  مع   نطاؽ واي . وقد أثيرت في مبادحثات في األياـ

األياـ دح   انن  ابات في ايراسيؿ. وجياز ا  اذ  -في  وؼ -ايأا أكثر  شددا. فيناؾ أباط يطدوف
القرارات بالدحكوم  في شمؿ. ووزير الدفاع يطيد المطدات. ورسيس الوزرال ووزير ال ارجي  يي  دماف 

ىوجال مذعورة في أصوات اليميف. اف ن نياىو وليبرماف قاما بان  ابا يما، األوؿ عم    طابا يما لمنافي 
ندحو أمني والثاني عم  ندحو مطمف: وقد ا  ارا الوأ  الراىف مف بيف مييرة ييايي  و  بيد الوأ  الراىف؛ 

و مازف وا  ارا مف بيف دحؿ الدول يف ومدحابس العصؿ الطنصر ، المدحابس، وا  ارا دحماس مف بيف أب
 ودحماس.

في أجزال الأع  ال ي   أ  ليمط  ايراسيؿ  مق  دوريات الجيش انيراسيمي كؿ يوـ كماسف فميطينييف. 
والعميطينيوف يرجمونيـ بالدحجارة ويرمونيـ بالشطؿ ويصوروف بالعيديو وي قيقر الجنود. وىذا ما كاف ايأا 

اليميف منيـ ليبرماف الجنود ىذا األيبوع ال  في األيابي  ال ي يبقت انن عاأ  انول . ودعا ياي  مف 
اطالؽ النار مف أجؿ الق ؿ. فالدـ وانن  ابات كالدحمص والرغيؼ يييراف عم  ندحو جيد مطا. وىاجـ 
الياي  أوامر اطالؽ النار فقد رأوا أنيا منأبط  كثيرا. ولـ ي طر بباليـ اف قوات الجيش انيراسيمي في 

عيكرييف م ناقأيف وىما اف ما يجوز فطمو بعميطيني يرمي جنديا بدحجر الأع    أ  في عمميا ألمريف 
ن يجوز فطمو بييود  يرمي جنديا بدحجر. وكمما  شددوا بالوياسؿ زاد ادح ماؿ اف يق ؿ جند  ييوديا  ط . 

 وأيف ييكوف الياي  دحينما ي موف عميو صالة الجنازة.
 الوحيدون الذين لم يتمردوا
والجيش انيراسيمي واألجيزة العميطيني  عم  ثالث أرجؿ ىي: األفؽ « الشاباؾ»قاـ ال نييؽ األمني بيف 

الييايي والصيان  الداسم  وغريزة البقال عند مويد  ف ح وقد قططت رجالف اثن اف فال يوجد أفؽ ون صيان  
 ف صبح ال نييؽ اآلف يقؼ عم  رجؿ وادحدة.

أمننا  قوؿ مننا نعيـ انو ن ادح ماؿ ل جديد المييرة ون  نقؿ قادة األجيزة منذ وقت غير بطيد ريال  ال  قوات
 ييما قبؿ ان  ابا كـ فيؿ  ي طيطوف اف  مندحونا أفقا وىميا؟.

فبطد ال صويت عم  قبوؿ فميطيف دول  غير عأو في األمـ الم دحدة عزوا «. ن»وأجاب انيراسيميوف بػ 
 ت في األمـ الم دحدة ألمكف يقوطو.أنعييـ ب ف أبو مازف دحصؿ عم  أفقو الوىمي ولون ال صوي

كانت ايراسيؿ  ي ـ ال  ما قبؿ ين  بالصيان  ومف مرة أل ر  كانوا يزيموف دحاجزا أو ييردحوف أير  أو 
يمندحوف  صاريح عمؿ. وقوبؿ كؿ  عأؿ بادح جاج صارخ مف جيات يميني . و وقعت ال عأالت أو أنزلت 

ازال  دحواجز عند ظير الجبؿ في الطرؽ المودي  ال    دحت األرض بال دريج. فكاف ث ر  يييؿ  ـ  دحقيقو
غور األردف. كاف جياز األمف في الماأي يع ر بكؿ دحاجز يزيمو و ـ األمر ىذه المرة بيدول  دحت غطال 
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رمأاف فيـ لـ يريدوا ال طرض نن قاد ييايي. وكاف الودحيد الذ  رد ىو مف رويال المجمس انقميمي في 
 ف العميطينييف عادوا لعالدح  دحقوليـ في الاور.غور األردف الذ  ادح ج أل

أعمنت دحكوم  ايراسيؿ أنيا ي وقؼ نقؿ األمواؿ ال ي ىي مدين  بيا لميمط  العميطيني  عقابا عم  ال صويت 
في األمـ الم دحدة، واألمواؿ  دحوؿ بالعطؿ لكف الشطور عم  األرض ب ف الماؿ يو ر.  دحدثت األربطال ال  

ألؼ فميطيني. ير زؽ  000ييكف منطق نا »را ومف قادة ف ح في جبؿ ال ميؿ فقاؿ: عادؿ شديد مف يكاف دو 
 «.ربطيـ  قريبا مف اليمط . فدحينما  و روف  دحويؿ الماؿ  منطوف عنا ال بز

 ولمامياف عم  األرض ايباب ا ر  ي عدىا با  صار:
يي . وفي جياز األمف  رجت دحماس مف الطممي  م  صدم  عيكري  ونشوة ييا«. عمود اليدحاب»  ثير  -

انيراسيمي م عاسموف ألف الأرب  الطيكري  ي ردع دحماس عف  جديد اطالؽ النار، وقد يعأي بيا اننجاز 
الييايي ال  ميوولي  أكبر. وقد يممت ايراسيؿ في واق  األمر ليمط  دحماس في غزة، وشكر ن نياىو الذ  

ياعدت في ال عاوض بيف »ر  كمين وف ألنيا قبؿ ايبوعيف، ىيال« يباف»يجؿ  طب  بالعيديو لمن د  
 ودىش األميركيوف فيـ لـ يطرفوا اف ايراسيؿ اع رفت بالمنظم .«. ايراسيؿ ودحماس

الزعزع  الطربي . اف قنوات ال معاز الطربي   ذكر العميطينييف في الأع  في كؿ ميال ب نيـ الودحيدوف  -
م ن  العميطينيوف في الأع  عف نأاليـ لممدح ؿ الذيف لـ ي مردوا. فقد ندحت شطوب دحكاميا في دحيف ي

 األجنبي. وىـ في غزة يدحاربوف أما في الأع  فيأبطوف أنعييـ.
البنال في المي وطنات. منذ ان ي   جميد البنال في المي وطنات أصبح ىناؾ بنال كثيؼ في قمب الأع   -

 بنال ب ف ادح ماؿ ان عاؽ أصبح صعرا.عم  طوؿ الشوارع ال ي ييافر فييا العميطينيوف كؿ يوـ، ويقنطيـ ال
يياي  ال يطير. اف عمميات ارىاب نشطال اليميف الييود الموجي  عم  العميطينييف أ ذت   ي .  -
ن يدحبط ىذه الطمميات من في دحانت قميم . والشرط  ن  ط قؿ المنعذيف رغـ ال زاـ وزير األمف « الشاباؾ«و

اأي عمؿ الم ربوف الييود في الظاىري  وعمموا ىذا األيبوع في شقبا الدا مي اندح عالي. في األيبوع الم
 وىي قري  قرب ال ط األ أر غير بطيدة عف قبي . وعمموا في واد  الصميب في القدس.

)الميجد انقص (.  دحث جيات ييايي  في أدحزاب اليميف عم  مواجي  م  الميمميف « الييكؿ»جبؿ  -
،  جطؿ مصميف «المقر المش رؾ لدحركات الييكؿ» وا منظم  ىي وانش« الييكؿ»بالييطرة عم  جبؿ 

، و  دحرش بالدحراس الميمميف وبرجاؿ الشرط .  يصطدوف ال  الجبؿ كؿ يـو
اف اييود باراؾ ىو الودحيد في قم  الدحكوم  الذ  ن ينافس في انن  ابات، وأصبح   ثيره في قرارات 

كاف يي طي  اف يعطؿ أكثر لييبؽ الدال بالدوال. وىو في  الدحكوم  أقؿ مما كاف لكف يديو دحر اف في وزار و.
 اثنال ذلؾ يراقب ما يجر  مف بطيد مف شرف  شق و الجديدة في شارع ابف غبيروؿ في ركف القأاة.

 63/61/1061، يديعوت
 61/61/1061، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 كاريكاتير: 13

 



 
 
 

 

 

           41ص                                    1060العدد:                61/61/1061األحد  التاريخ:

 
 61/61/1061، الجديدة، رام اهللالحياة 


