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 مشعل: حماس ماضية في بناء المقاومة المسّلحة بالضّفة وتمتلك خياراتها بغّزة .0

عدنان أبوو عوامر: أك ود ر ويم المكتوي الّياّوي  لحركوخ حموام لالود مشوعل فوي حووار مو   المونيتوور  
ام، فووي ّوول  اّووتمرار الحصووار ع ووي ةووز  ، كثيوور  ، أن  ليوواراح حموو12فووي ركوورس ت ّوويم الحركووخ الووو

ومفتوحخ، وال تعني أن هم راهبون إلوي حوري يديود ، هن هوم ليّووا هووا  حوروي، لكون  الحركوخ لون تتو  و  
 عن بناء المقاومخ المّ  حخ في الضف خ الغربي خ، وهي معني خ بتطوير المقاومخ فيها وتفعي ها.

ر  الري تم  عبور  ّوكايي  بوين ةوز   والدوحوخ، مون تصوعيد أمنوي  وحر ر مشعل لالل لقا ه م   المونيتو 
وعّكري  إّرا ي ي  عشي خ االنتلاباح المبكور ،  ود تكوون ّواحته ةوز   أو موا و  ألورس، بموا يلودم أينود  
ر وويم الوووزراء ائّوورا ي ي  بنيووامين نتنيوواهو، مبوودياا اطم نووان حمووام لعوودم وصووول الّووواهر ائّووالمي خ 

طي خ معتدلخ.المتشد د  إلي ا  لّاحخ الف ّطيني خ، هن  حمام حركخ ّو
 

المونيتور: يبدو أّن العالقة بين حماس وفتح وصلت إلى طريق مسدود، في ما يتعّلق بـإدارة غـّزة، 
 كيف يمكن حّل الوضع الحالّي المتوّتر في شأن حكومة الوحدة، وهل سيتّم التمديد لها؟
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و ، ونع وم أن  العامول اللواريي   مشعل: مشهد المصالحخ ةيور مور و ومتعث ور، وهوو شويء مو لم ومّ 
 أّاّي  في إفشال المصالحخ، ووض  العرا يل أمامها، والرةبخ في إبقا نا في مرب   االنقّام.

لكن ال تويد  طيعخ م  فتح، هن ها شريكخ حمام في الحي ا  الّياّيخ الف ّطيني خ. نحون ملت فوون فوي 
زالوخ التووت ر ّوريعاا، وفوي حايوخ إلوي ترتيوي يم خ من القضايا، وحريصون ع ي ال عال اح المشوتركخ، واز

ّ مخ التحرير والّ طخ والمي م التشريعي  ع وي  اعود   البيح الف ّطيني  عبر صناديق اال تراع، في من
وفووي لصوووت مّووتقبل الحكومووخ، فهوورم تفاصوويل يمكوون بحثهووا موو  فووتح، ّووواء بتمديوودها أم  الشووراكخ.

كومووخ التوافووق الحالي ووخ بمهامهووا، هن هووا  اب ووخ ل تغييوور، لكوون لوويم موون طوور  تعوودي ها، وييووي أن تقوووم ح
.  واحد، بل من الكل  الف ّطيني 

 
المونيتور: لم تنفّـذ إسـرائيل شـروط اّتفـاق وقـف إطـالق النـار، وعلـى رأسـها فـتح المعـابر والسـماح 

 إزاء ذلك؟بدخول مواّد البناء، ما هي الخطوات التي قد تستعّد حماس إلى القيام بها 
 ، مشوووعل: شوووهدح ميمووول التهووود اح التوووي يووورح فوووي الّووونواح الّوووابقخ، تربووورباا فوووي االلتوووزام ائّووورا ي ي 
وول اليانووي ائّوورا ي ي  منهووا بعوود أّووابيعها اهولووي، بمحاولتووه فوور   واعوود النووار، لكوون   ّوورعان مووا تنص 

 ا.حمام أثبتح أن  يدها دا ماا ع ي الزناد، وال تتل  ي عن لياراتها وحقو ه
ووول موون التزاموواح التهد وووخ،  بعوود الحووري ع وووي ةووز  ،  وود تويووود تغي ووراح فووي المنطقوووخ تغووري العوودو  بالتنص 
ويوواءح ّوورو  حالووح دون اّووت نا  اليولووخ الثانيووخ موون مفاوضوواتها، لكوون  حمووام تتوواب  اّووتحقا اح 

يط المصري  إلي متابعتها م  االحتالل. ولو لم تحدث لقاءاح حالي اا  ، فإن ه ال يعفي التهد خ ودعو  الّو
. يط بالضغط ع يه ئلزامه، ع ي الرةم من أن نا ال نراهن ع ي االلتزام ائّرا ي ي   العدو، ونطالي الّو

ليوواراح حمووام مفتوحووخ، وال يعنووي أن نووا راهبووون إلووي حووري يديوود ، فوونحن لووم نلتوور الحووروي الّووابقخ، 
ن ما فرضح ع ينا، ونحن لّنا من هواتها، هن نا حريصون ع ي  شعبنا، لكون مون حوق  ةوز   أن يكّور واز

 الحصار عنها، وتّر ع عم ي خ ائعمار فيها، ومن حق ها ويود الميناء والمطار لديها.
 

المونيتـور: كانـت حمـاس صــريحة حـول األحـداث األخيــرة فـي القـدس، هــل تحـاول التحـريض علــى 
 انتفاضة دينّية في القدس والضّفة الغربّية؟

توافووووق الف ّووووطيني  ع وووي اّووووتراتييي تنا النضووووالي خ بكووول  أبعوووواد المقاومووووخ مشوووعل: حمووووام مّووووتعد   إلوووي ال
لوي حوين االت فواق  وأشكالها المّ  حخ والشعبي خ، في اهراضوي الف ّوطيني خ المحت  وخ أو منواطق الشوتاح. واز

كخ بالمقاومخ المّ  حخ.  ّ تّل  متم  ع ي رلك، لن تو   حمام براميها المعروفخ، ّو
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اء المقاوموخ فوي الضوف خ المحت  وخ، وهوي معني وخ بتطووير المقاوموخ الشوعبي خ فيهوا لن تتو    حمام عن بنو
وتفعي ها، ع ي الرةم من التنّيق اهمني  الوري يوايهنوا. و ود رأينوا الفعول الف ّوطيني  فوي القودم، حوين 

 دا ماا. ياء بطريقخ مفاي خ، مم ا يعني أن  شعبنا لديه ملزوناا ال يتو   ، و در  إبداعيخ تفايئ اليمي 
 

المونيتور: تّتجه إسرائيل صوب االنتخابات، مع احتمـال كبيـر لفـوز أحـزاب اليمـين المتطـّرف، مـاذا 
 تتوّقعون من االنتخابات، وكيف سيكون تأثيرها على الفلسطينّيين؟

ووووم االنتلابوووواح ائّوووورا ي ي خ المقب ووووخ لطووووراا حقيقي وووواا، والمط وووووي المزيوووود موووون الوووووعي  مشوووعل: يشووووك ل مّو
خ، هن  تيربتنا مريور  مو  االنتلابواح ائّورا ي ي خ، وحموام ال توراهن ع وي فووز أحود بعينوه، فكول  واليقّ

 ما تفرزم صناديق اال تراع هي  ياد  صهيوني خ معاديخ، تريد شطي الحقوق الف ّطيني خ.
لهووا فووي القوودم حيووث فع وول  لكوون أهووم  تي ي وواح التنووافم االنتلووابي  ائّوورا ي ي  يكموون فووي ثالثووخ أمووور، أو 

ائّوورا ي ي ون ملط طوواتهم لحّووم معركووخ اه صووي، وثانيهووا فووي االّووتيطان، و وود نشووهد مزيووداا موون ّوور خ 
، و ود تكوون ّواحته ةوز   أو موا و  ألورس، بموا يلودم  اهراضي، وثالثها فوي التصوعيد اهمنوي  والعّوكري 

 أيند  ر يم الوزراء بنيامين نتنياهو.
 

سياسّي التابعة لإلخـوان المسـلمين، كحركـة النهضـة، تراجعـا  المونيتور: شهدت جماعات اإلسالم ال
في شعبّيتها ونفوذها في المنطقة، بينما تستمّر الجماعات الجهادّية بالنمّو، أين ترون حماس فـي 
هذه المعادلة؟ هل ستصبح أكثـر اعتـداال  الجتـذاب الشـريحة األكبـر مـن الشـارع العربـّي، أم سـتميل 

 ضوء الظاهرة الجهادّية؟ إلى اإلسالم المتشّدد في
 

مشعل: تدف  الّياّاح التي تت بعها أطورا  دولي وخ واز  يمي وخ حركواح االعتودال الّياّوي  نحوو التطور  ، 
حووين توورس عوودم ويووود مكووان لهووا فووي العم ي ووخ الّياّووي خ، وحمووام تعر ضووح لوورلك عقووي انتلابوواح عووام 

وور كقوووس ّياّووي خ ، وكوورلك بعوو  اهطوورا  الّياّووي خ فووي دول عربي ووخ عوود  ، 1001 لكوون ييووي أن نص 
طي خ، وحق نا في الشراكخ بالقرار، وفق  واعد ال عبخ الديمقراطي خ.  مضطهد  ع ي نهج االعتدال والّو

يمووارم ائّووالمي ون شووراكخ فووي الّياّووخ موو  اعلوورين، ولوويم ع ووي حّووابهم، وال يّووعون إلووي إ صوواء 
نوا إلوي  أحد، بعيداا عن لعبخ التطر   أو التشد د التي تّتهوي بعو  القووس الدولي وخ والمح ي وخ، حت وي تير 

وطي خ، وال نودلل فوي معوارك  حوروي نحون فوي ةنوي عنهوا، وينبغوي أن نصور  ع وي نهوج االعتودال والّو
 م  أحد.
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ال تلشي حمام من هرم الّواهر ع ي الّاحخ الف ّطيني خ، لكن ني   ق مم ا يحصل في الدول العربي خ 
 وائّالمي خ.

 
هم مسؤولون ووسائل إعالم مصرّية حماس بالتوّرط في هجوم أكتوبر الذي أّدى إلـى المونيتور: اتّ 

مقتل عشرات الجنود في سيناء، مـا هـي الخطـوات التـي تّتخـذها حمـاس لمنـع تنّقـل المقـاتلين بـين 
 غّزة وسيناء؟

ناتهوا، وع  وي مشعل: لم تّئ حمام إلي مصر يوماا، وهي حريصخ ع ي عال تهوا مو  اهم وخ بكول  مكو 
العال ووخ موو  مصوور بحكووم اليوووار والتوواريه المشووترك معهووا، ومكانتهووا العربي ووخ وائّووالمي خ. و وود ّ منووا 
ون بحوورت حمووام  بتوييوه االت هاموواح ضوود نا، وكثيوورون مون المّوو ولين فووي مصوور حوين نوورايعهم، يقوور 

.  ع ي أمنهم القومي 
ون أن نّواعدهم بموا يلودم أمونهم، لم تتدل ل حمام في الش ن المصري  أبداا، وحين ط ي من ا المصوري  

بادرنووا بكوول   يادتنووا الّياّووي خ ومفاصوو نا ائداري وووخ، ونريووو أن تتغي وور البي ووخ ائعالمي ووخ والّياّووي خ التوووي 
 تحاول الزج  بحمام في ش ون مصر.

ل فيووه، وال نريوودم أن يكووون ع ووي حّووابنا، أو يتوودالل موو   ، ال نتوودل  مووا ييووري فووي ّوويناء شوو ن دال ووي 
، ورفو  الحصوار عون ةوز  . ون ك ود أن  معانا  ة ز  ، ونتمن ي من مصر فتح معبر رفوح فوي شوكل طبيعوي 

حكومخ التوافق هي المّ ولخ عون ائشورا  ع وي المعبور، ومون الطبيعوي  أن تفوتح المعوابر، ولون يو تي 
 من ةز   لمصر إال  كل  لير.

 
، وهـل سـيطلب مـن قادتهـا المونيتور: ما هو وضع قادة حماس في قطر عقب المصالحة الخليجّية

 المغادرة؟
مشووعل: تبووارك حمووام التفاهموواح الل ييي ووخ التووي حصوو ح أليووراا، لكوون  هوورم التفاهموواح ال عال ووخ لهووا 
بعال خ حمام م  أي  دولخ، وال يويد انعكام ع ي عال تنا م   طور نتييوخ لهوا. فالعال وخ مو  حموام 

لل ييي وووخ، ولّووونا طرفووواا فوووي أي  لوووال ، لوووم تكووون مووون م ف ووواح اللوووال  فوووي عال ووواح  طووور بالمنّوموووخ ا
وخ والتفاهم، بما ييع ها بمنو س عون أي  تق ب واح ّو بي خ أو إييابي وخ فوي  والعال خ م   طر من القو   والّر

 العال اح الدال ي خ.
 

ــى الــرغم مــن ضــغوط إســرائيل وحلفائهــا  ــا علــى عالقاتهــا مــع حمــاس عل المونيتــور: حافظــت تركي
 لعالقة بين حماس وتركيا، وأّي مساعدة تتوّقعون من أنقرة؟الغربّيين، ما هي حدود ا
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مشعل: العال خ م  تركيا يي د ، ع ي الرةم من تحري  إّرا يل بعد حري ةز  ، نتييخ تحر ك نتنياهو 
م  الميموعاح الصوهيوني خ فوي أوروب وا وأميركوا، ل ضوغط ع وي تركيوا و طور، وتشوويه صوورتها لودعمها 

رموووان حموووام مووون دعوووم حضووونها العربوووي  وائّوووالمي  وت ييووودم لهوووا. لكووون  هووورم القضوووي خ الف ّوووطيني خ، وح
 اهطرا  لن تّتييي لهرا التحري  الرليت، وحمام ليّح   قخ من رلك.

 
المونيتور: في خطاب مهرجان انطالقة حماس اليوم فـي غـّزة، وّجهـت كتائـب القّسـام شـكرا  واضـحا  

 األخيرة لوفدكم القيادّي إلى طهران؟إلى إيران، هل يعتبر ذلك من نتائج الزيارة 
يوووران، ولووودينا تووواريه طويووول فوووي العال وووخ معهوووا، فوووي موووا يتع  وووق  مشوووعل: ال تويووود  طيعوووخ بوووين حموووام واز
 ، بمقاومخ االحتالل، وت ق ينا دعمواا عبور ّونواح طوي وخ منهوا. لكون، حودث تبواين فوي الموضووع الّووري 

 يخ القطيعخ.أثر ع ي بع  يواني العال خ، لكن ه لم يصل إلي در 
ت تي زيار  وفد حموام إلوي إيوران فوي إطوار زيواد  التواصول والعال واح، وزيوارتي ئيوران ّوتكون ضومن 

 ترتيباتها الطبيعي خ في و تها المناّي.
Al-Monitor –  ،61/61/1164واشنطن 

 
 الهباش: السلطة قررت استمرار التنسيق األمني مع "إسرائيل" .2

يد: صرح الدكتور محمود الهباش مّتشار الر يم محمود عبام بّام ابو ع -لات معا -رام هللا
ل ش ون الدينيخ لغرفخ تحرير وكالخ  معا  بان القياد   ررح التويه الي مي م االمن ل تصويح ع ي 
مشروع القرار الف ّطيني او المقترح الفرنّي في حال تم االتفاق م  الفرنّيين من االن حتي يوم 

ننا ّو  نقدم اي مشروع نتفق حوله االربعاء المقبل ع ي طاولخ التصويح االربعاء المقبل .....لك
في حال فشل التصويح او اّتلدمح امريكا الفيتو فانه ّيصار الي تحريك  راراح البرلماناح 

 االوروبيخ والعالميخ .
ّاح الدوليخ وع ي راّها محكمخ اليناياح الدوليخ،  ال  اما فيما يتع ق بقرار االنضمام الي المّ 

الدكتور الهباش  ان تطوراح هرا الم   مرتبطخ بما ّيحصل في مي م االمن فيما يتع ق 
 بالتصويح ع ي مشروع القرار .

كما  ررح القياد  اّتمرار التنّيق االمني م  اّرا يل، واضا  الهباش : ان المو   االن هو 
التنّيق االمني ما دام فيه  االّتمرار في حمايخ المصالح الحيويخ ل شعي الف ّطيني ولن يتو  

 مص حخ ف ّطينيخ وعندما يصبح ضد مصالحنا ك نا وع ي راّنا الر يم ّو  نو فه .



 
 

 
 

           9ص                                     3431 العدد:    61/61/1164 الثالثاء التاريخ:
 

واضا  الهباش : التنّيق االمني هو يزء من تثبيح الواليخ الف ّطينيخ ع ي ا  يم الدولخ الف ّطينيخ، 
نيين باّتمرار التنّيق وطرحح افكار عديد  لكن النهج الّا د االن هو حمايخ مصالح الف ّطي

 االمني م  اّرا يل ما دام ال يضر بمصالحنا .
كما افاد الهباش بان القياد   ررح دعم المقاومخ الشعبيخ بشكل مط ق وتفعي ها وفتح يبهاح المقاومخ 
في كل المحافّاح ...اّتراتيييتنا االن التركيز ع ي المقاومخ الشعبيخ الالعنفيخ التي وفرح الزلم 

 ل قضيخ الف ّطينيخ والتعاط  الدولي معنا . الدولي
اما فيما يتع ق بالم   الدال ي ولاصخ المصالحخ الف ّطينيخ، أكد الهباش ان القياد   ررح المضي 
 دما في انياز ت ك الم   ع ي الرةم من اّتمرار حمام واّتمرار اّرا يل في تعطي ها وتعطيل 

 اعاد  اعمار القطاع.
عربي ف ّطيني ل قاء وزير اللارييخ االمريكي يون كيري ووزير اللارييخ كما تقرر تشكيل وفد 

ي ّيريي الفرو . كما تقرر الط ي من االمين العام لألمم المتحد  بان كي مون تشكيل لينخ  الرّو
 تحقيق بحادثخ  تل الوزير زياد ابو عين.

بما فيها موضوع التنّيق وفي حال فشل كل هرا فان الّ طخ ّو  تعيد تقييم العال خ م  اّرا يل 
 االمني.

 61/61/1164وكالة معا  اإلخبارية، 
 
يــديعوت: "إســرائيل" منشــغلة بالحفــاظ علــى كرســّي عبــاس.. ولــوال التنســيق األمنــي لمــا صــمد حتــى  .3

 اللحظة
القدم المحت خ:  الح صحيفخ  يديعوح أحرنوح  الِعبريخ إن  بقاء ر يم الّ طخ الف ّطينيخ محمود 

حّخ، هو بفضل التنّيق اهمني ؛  ا  خ إن ما يتردد اعن في صفو  الف ّطينيين عبام حتي ال 
ك متان فقط، هما:  راحح ف ّطين .. بل أكثر من رلك، تالشح ف ّطين وح م إ امخ دولخ بالرك  
تَعد،  ل   ر يم بو كتفين هزي ين ، وبال إنيازاح تركر، فالّيناء لم يتحرروا، واهراضي لم تُّ

 لم ينه .واال تصاد 
وطالبح الصحيفخ في افتتاحيتها، ر يم الّ طخ الف ّطينيخ محمود عبام، برد   الدين الكبير  الري 
يه حتي  ي   عنقه من التنّيق اهمني م  إّرا يل، الري لوالم، لما صمد أبو مازن ع ي كّر

 ال حّخ.
نّيق اهمني بين عبام وأكدح  يديعوح ، أن  كال من مصر واهردن لهما مص حخ  ويخ باّتمرار الت

 وائّرا ي يين، ئضعا  حركخ حمام.
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، والموضوع 6994وأضافح الصحيفخ، أن  التنّيق اهمني هو لي اتفا اح أّو و المو عخ عام 
 اهكثر أهميخ، واهكثر حّاّيخ، بين رام هللا ووزار  الحري في تل أبيي.

المخ عبام ، وتقديم ح ول وشد دح ع ي أن  ما يشغل ائّرا ي يين اليوم، هو  الحفا ي ّو ّ ع ي كّر
 موضعيخ ل مشاكل التي من ش نها، أن  تشعل نارا كبير  .

و الح، لوال التنّيق اليومي الّري، ولوال مشاركخ  الشاباك  )الملابراح ائّرا ي يخ( في إحباط 
طوي خ  العم ياح واعتقال نشطاء حمام، لما تمكن أحد من أن يضمن هبي مازن أن يبقي لّنواح

 بهرا القدر، دون أن تّقط شعر  من رأّه.
ونب هح الصحيفخ، إلي أن  عبام  ال يريد إشعال الضفخ، وهو يّعي اعن إلي الحصول ع ي 

 االعترا  الري فقدم في أّو و؛ إر ليم بّيطا أن يعيش في فراغ أمني .
تتم محاّبته ؛ إر إن   عبد ولتمح بالقول:  إرا لم ينيح أبو مازن في تّويق صور  اليار الطي ي، فّ

هللا من اهردن، والّيّي من القاهر ، يحررانه من صالح العاروري في تركيا، الري يعمل ع ي 
 تطوير وتعزيز حمام .

 61/61/1164، 16موقع عربي 
 

 كتلة التغيير واإلصالح: قرار السلطة باستمرار التنسيق األمني مع "إسرائيل "خيانة لدماء الشهداء .4
د ر يم كت خ التغيير وائصالح في المي م التشريعي محمد فرج الغول أن  رار الّ طخ ةز : أك

باّتمرار التنّيق اهمني م  االحتالل يمثل ليانخ لدماء الشهداء وييرئ االحتالل ع ي ارتكاي 
 المزيد من االةتياالح بحق الف ّطينيين و ياداح الشعي الف ّطيني.

ل نّلخ منه لو   دم برم :   هرا 61/61اليوم االثنين )و ال الغول في تصريح مكتوي له  ( أّر
 القرار ييرئ  اد  االحتالل الرتكاي مزيد من االةتياالح بحق الف ّطينيين و ياداتهم .

وشدد ع ي أن هرا القرار دليل ع ي أن الّ طخ ةير م ه خ لقياد  الشعي، مضيفا:  ب نها وال زالح 
   ان تتل ت منه .تّير في ركي االحتالل وال تّتطي

وأوضح الغول ب ن التنّيق اهمني يريمخ يعا ي ع يها القانون الف ّطيني حّي اتفا ياح 
 المصالحخ.

يقا  كل ألوان  واعتبر أن الرد الوطني ع ي اةتيال الوزير زياد أبو عين هو المقاومخ بكل أشكالها، واز
 اد  االحتالل ومحاكمتهم كميرمي التنّيق اهمني وائّراع في التو ي  ع ي ميثاق روما لي ي 

 حري.
 61/61/1164قدس برس،  
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 يحيى موسى يدعو إلسقاط عباس ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" .5

ي ئّقاط عبام بتهمخ  الليانخ العّمي   ةز : دعا النا ي عن كت خ التغيير وائصالح يحيي مّو
 ياا.ومحاكمته فوراا، م كداا أنه لم يعد شريكاا وطنياا حقيق

ي، في تصريح ل دا ر  ائعالميخ لكت خ التغيير وائصالح اليوم االثنين ) -61وطالي النا ي مّو
(، حركخ حمام بيم  اليهود ئّقاط عبام بتهمخ  الليانخ العّمي  ل شعي الف ّطيني 61

ز  وتعري  مصالح الشعي ل لطر بإدامخ االنقّام ومن  الوحد  الوطنيخ الف ّطينيخ ومعا بخ  طاع ة
بحصارم والتعاون م  االحتالل في من  ائعمار والتعاون م  اليهاح اللارييخ في محاصر   طاع 

 ةز  من اللارج.
وشدد النا ي ب ن إعالن الّ طخ اّتمرارها في التنّيق اهمني م  االحتالل بعد مقتل الوزير زياد أبو 

ّها وأن تبقي تتنعم ب موال الشعي عين هو ت كيد ب نها تقدم اللدمخ اهمنيخ مقابل الحفاّ ع ي رأ
 الف ّطيني.

و ال:  نحن أمام حالخ من االرتزاق ال تلت   عما كان يقوم به ييش لحد وروابط القوس في التاريه 
 الوطني الف ّطيني بتغ ي  الليانخ والعمالخ بغالفاح وطنيخ ضمن مفهوم المص حخ الف ّطينيخ .

ي بقوله:  أين هرم المص حخ ف ي التنّيق اهمني ومن لاللها يتم تّ يم المقاومين وتّاءل مّو
لالحتالل ومن   يام االنتفاضخ والو و  ويه الشعي الف ّطيني ، مضيفاا:  هرم ليانخ بكل معني 

 الك مخ .
ي إلي أن عبام يع م ب ن ثمن و   التنّيق اهمني أال يبقي ر يّاا ل ّ طخ وأن تتفكك  ونوم مّو

م كداا أن عبام يعمل لمصالحه اللاصخ وال عال خ له بالمشروع الوطني وال  يادته الّياّيخ الحاليخ، 
 عال خ له بالشعي الف ّطيني، وفق تعبيرم.

 61/61/1164المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 وزارة الخارجية تدين هدم المنازل التي ترتكبها بلدية االحتالل في القدس .6

ييخ الف ّطينيخ بشد  العدوان الشامل والمّتمر الري فادي أبو ّعدس: أدانح وزار  اللار  -رام هللا
تشنه الحكومخ ائّرا ي يخ وأررعها اهمنيخ الملت فخ ضد القدم ومواطنيها، التي تّتهد  إعاد  
احتالل القدم، وتهويدها وتغيير هويتها العربيخ، واّتكمال عم يخ عزلها وفص ها عن أر  دولخ 

 ف ّطين.
 61/61/1164القدس العربي، لندن، 
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 سفير فلسطين لدى األمم المتحدة يشارك في جلسة لجمعية المحكمة الجنائية الدولية .7

)ا   ي، ا ي(: أكد ّفير ف ّطين لدس اهمم المتحد  ريا  منصور، أمم، رةبخ الف ّطينيين في 
االنضمام إلي المحكمخ الينا يخ الدوليخ  في الو ح المناّي ، ورلك في أول لطاي لمّ ول 

 ي أمام يمعيخ الدول اهطرا  في المحكمخ.ف ّطين
 94ودعي منصور ل تحدث أمام اليمعيخ الميتمعخ في مقر اهمم المتحد  في نيويورك بمويي البند 

ال ممثل عنها لحضور النقاش  لنّام اليمعيخ، الري يتيح دعو  دولخ ةير عضو أو مرا ي ئّر
 وملاطبخ اليمعيخ.

 ّطينيين ومنّماتهم الّياّيخ و ادتهم ع ي االنضمام إلي و ال منصور:  هناك توافق بين الف
المحكمخ الينا يخ الدوليخ ، مضيفا إن  القرار ّتتلرم  يادتنا في الو ح المناّي،  د نكون الدولخ الو 

دولخ حتي اعن ع ي اتفا يخ روما  611العضو في المحكمخ الينا يخ الدوليخ . وصاد ح  614
 ا الوالياح المتحد  أو إّرا يل.المنش خ ل محكمخ، ليم بينه

 61/61/1164السفير، بيروت، 
 
 أبو مرزوق: من المبكر الحديث عن أي صفقة تبادل لألسرى مع "إسرائيل" .8

وي أبوو مورزوق بوان الو وح  –بيح لحم  معا:  ال عضو المكتي الّياّوي لحركوخ حموام الودكتور مّو
را يل، مشيراا إلي ويود أطرا  عود  تتودلل ال يزال مبكرا ل حديث عن أيخ صفقخ تبادل لألّرس م  إّ

ئبوورام الصووفقخ، م كووداا بوو ن حمووام لوون تقووول أي شوويء إال بعوود أن تقوووم إّوورا يل بتنفيوور مووا تووم االتفوواق 
 ع يه في هدنخ و   إطالق النار اهلير ، وشدد ع ي أن مو   حمام باح واضحاا في هرا الش ن.

ه ائعالمي عبد العزيز نوفول، ضومن برنوامج التاّوعخ وأكد أبو مرزوق لالل مقاب خ لاصخ أيراها مع
والري يبث ع ي فضا يخ معا أيام الثالثاء عند الّاعخ التاّعخ مّاء، أكد ع ي أن المصوالحخ متو فوخ 
بقرار من الر يم محمود عبام  إرا  ال الر يم عبام ارهبوا ل مصوالحخ ّونرهي ل مصوالحخ وننفورها 

 مباشر  .
لابواح الف ّوطينيخ وموعود إيرا هوا، موضوحاا ب نوه ييوي اتلوار  ورار ّياّوي وتطرق ل حديث حول االنت

 موحد في االنتلاباح ثم النّر في إمكانيخ إيرا ها واعلياح المتبعخ ئيرا ها.
كما وتحدث لالل ال قاء حول حكومخ التوافق حكومخ الدكتور رامي الحمود هللا، و وال:  حكوموخ الحمود 

دمين ع يها، وع ي ر يم الحكومخ بصفته وزيراا ل دال يخ التحدث م   اد  هللا هي ليارنا ونحن لّنا نا
 اهمن في  طاع ةز  وازعطا هم توييهاته وأوامرم .
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وحووول وضوو  حركووخ حمووام فووي الضووفخ الغربيووخ، أشووار إلووي أن حمووام وبوورةم مووا ييووري فووي الضووفخ 
طينيين وهووي مويووود  وال الغربيووخ موون تيفيوو  لمنابعهووا إال أن الحركووخ مويووود  فووي عقووول و  وووي الف ّوو

 زالح تحتفّ بقوتها. كما  ال.
كمووا تحوودث أبووو موورزوق لووالل ال قوواء، حووول عال ووخ حمووام موو  دول أوروبيووخ والواليوواح المتحوود  مشوويراا 
إلي أن حمام تّعي لرف  اّمها من  ا مخ ائرهاي اهمريكيخ، إضافخ إلي أنه مو  التويوه إلوي اهموم 

الح مباشوووور  واتصوووواالح ةيوووور مباشوووور  موووو  العديوووود موووون الوووودول المتحوووود ، و ووووال:  ونحوووون ع ووووي اتصووووا
 اهوروبيخ .

وزاد في حديثوه لوالل ال قواء:  لقود اعتبورح الّوعوديخ بو ن حركوخ ائلووان المّو مين هوي حركوخ إرهابيوخ 
 وهرا القرار ال يشمل حركخ المقاومخ ائّالميخ في ف ّطين .

 61/61/1164وكالة معا  اإلخبارية، 
 
 ض استالم معابر غزةحماس: عباس يرف .9

ةوووز :  الوووح حركوووخ حموووام، إن ر ووويم الّووو طخ الف ّوووطينيخ محموووود عبوووام هوووو الوووري يووورف  اّوووتالم 
 المعابر لتبرير تعطيل عم يخ ائعمار.

واتهوووم المتحووودث باّوووم حركوووخ حموووام ّوووامي أبوووو زهوووري، ر ووويم الّووو طخ، بالمشووواركخ فوووي لنوووق ةوووز ، 
 وتعطيل ائعمار فيها.

ينيخ بر اّوووخ راموووي الحمووود هللا تووورف  االعتووورا  بغوووز ، أو القيوووام بووو ي مووون وال زالوووح الحكوموووخ الف ّوووط
 مّ ولياتها فيها، بحيخ ّيطر  حمام ع ي اهيهز  اهمنيخ.

 61/61/1164المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 
 أمين مقبول: القيادة طالبت بتصعيد المقاومة الشعبية .01

ن مقبوول، ان القيواد  الف ّوطينيخ أكودح ضورور  رام هللا:  ال أمين ّر المي وم الثووري لحركوخ فوتح أموي
تصعيد المقاومخ الشعبيخ الّ ميخ في كل أراضي دولوخ ف ّوطين، مشويراا إلوي تشوكيل ال يوان الضوروريخ 

 والالزمخ لتحقيق رلك. 
و ووال مقبووول أمووم إن القيوواد  فووي ايتماعهووا أمووم اهول أ وورح بوو ن يكووون هنوواك ايتموواع عايوول لكوول 

 وض  لطط من ش نها تطوير المقاومخ الشعبيخ الّ ميخ.فصا ل العمل الوطني ل
وحول اةتيال حكومخ االحوتالل ر ويم هي وخ مقاوموخ اليودار واالّوتيطان الشوهيد طوارق أبوو عوين،  وال 
مقبووول:  القيوواد  الف ّووطينيخ كانووح  وود ط بووح موون اهمووم المتحوود  تشووكيل لينووخ تحقيووق فوريووخ، اّووتياي 
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لينوخ تحقيوق ّوريعخ وشوفافخ لوم يرتقوي ل مّوتوس المط ووي، حيوث مي م اهمون لهوا لكون  ورارم بتشوكيل 
أشار إلوي اّوتعداد حكوموخ االحوتالل تشوكيل لينوخ تحقيوق مشوتركخ، مشودداا ع وي ضورور  تشوكيل لينوخ 

 تحقيق دوليخ مّتق خ ال عال خ ل حكومخ ائّرا ي يخ بها .
   61/61/1164الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غتيال عباس"فتح" تحذر من مؤامرة ال .00

ّوووما: حوووررح  كتا وووي شوووهداء اه صوووي ، الينووواح العّوووكري لحركوووخ  فوووتح  مووون الموووم بحيوووا   –رام هللا 
الر يم محمود عبام، مبديخ تلوفها في بيان أمم من تكرار ما حدث مو  الوزعيم الف ّوطيني الراحول 

 ياّر عرفاح.
فخ لووديها باهّووماء واهموواكن و الووح  شووهداء اه صووي  فووي بيانهووا ان  موو امر   توول الوور يم عبووام مكشووو 

والودول التووي تقوو  ل فهوا ومصووادر اهموووال . وأضووافح:  موا أشووبه اليوووم بواهمم، ار تلوورج ع ينووا زموور  
تيوووار ائصوووالحيين لقتووول الشوووهيد ياّووور عرفووواح ّياّوووياا، ومووون ثوووم اةتيالوووه مووون يانوووي إّووورا يل بغطووواء 

 أميركي ومباركخ عربيخ مفضوحخ .
ليوووم مشووابه لمووا كووان ّووابقاا، والويوووم واهموووال المشووبوهخ نفّووها تحوواول موون ويوواء فووي البيووان:  الوا وو  ا

يديد بدء معركتها الليانيوخ ضود فوتح والمشوروع الووطني الف ّوطيني . وأكودح أن  تو يوح بودء المو امر  
يووواء بتع يمووواح متفوووق ع يهوووا مووون أطووورا  دال يوووخ ولارييوووخ لتضوووييق اللنووواق ع وووي الووور يم مووون أيووول 

عا وووخ إضوووعافه أموووام الميتمووو يهوووا  المعركوووخ الّياّووويخ ل تويوووه إلوووي المنّمووواح الدوليوووخ واز   الووودولي واز
 محاّبخ االحتالل عن يرا مه ضد الشعي الف ّطيني .

 61/61/1164الحياة، لندن، 
 

 أحمد عساف: حملة حماس على الرئيس عباس تتطابق مع حملة االحتالل .02
يووواد  حموووام ل عوووح عووون نفّوووها  لووور رام هللا:  وووال المتحووودث باّوووم حركوووخ  فوووتح  أحمووود عّوووا ،  إن  

اه نعخ اللادعخ، وأّهرح ويهها القبيح ع ي حقيقته، هورا الويوه الالوطنوي، الوري ال يفهوم ّووس لغوخ 
وووووفك الووووودم  التكفيووووور والتلووووووين، وال يفهوووووم العال ووووواح الوطنيوووووخ إال مووووون لوووووالل االنقالبووووواح الدمويوووووخ، ّو

 الف ّطيني، وائمعان في شق وحد  الص  الوطني .
ّوا :  إن هورم الحم وخ تتطووابق تمامواا وتنّويم مو  الحم وخ التووي يشونها  واد  دولوخ االحووتالل وأضوا  ع

ائّوورا ي ي، ورلووك فووي أوج المعركووخ الّياّوويخ التووي يلوضووها الوور يم محمووود عبووام لنيوول االعتوورا  
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وت كيدها، والعمل ع وي فرضوها ع وي وا و   6912الدولي بالدولخ الف ّطينيخ المّتق خ ع ي حدود عام 
ط .ل  ارطخ الشرق اهّو

 61/61/1164الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 : لدينا كنز سيجبر" إسرائيل" على الركوعحمادفتحي  .03

الخ نح محمود هنيوخ: أكود  فتحوي حمواد عضوو المكتوي الّياّوي لحركوخ حموام، أن مّو لخ إلوراج -الّر
القّوووام مووون اهّووورس والوصوووول إلوووي صوووفقخ وفووواء أحووورار باتوووح مّووو لخ و وووح فقوووط، لموووا تم كوووه كتا وووي 

 إمكانياح وكنز ييعل االحتالل يرك  من أيل الوصول إليه.
الخ ، اهحد، أن فريقاا في الحركخ يعمل بصمح، ومعه كنز  وركر حماد في حديث لات بو إراعخ الّر

 ّييبر االحتالل ع ي الركوع.
بول هوي و ال حماد إن  حركته ال تبحث عون مّوتقبل ّياّوي لهوا مورتبط بمناصوي أو موا و  ّياّويخ، 

تبحث عن ليار أّاّوي يكمون فوي موايهوخ االّوتعمار والهيمنوخ اهمريكيوخ والصوهيونيخ عون المنطقوخ. 
 وأوضح أن هرا الليار هو منّيم م  تط عاح اهمخ وموا فها، وحمام حريصخ ع ي تطويرم.

 الحصار واإلعمار ..
ر ائعموار، مشودداا ع وي وحر ر حماد اهطرا  الدوليخ من مواص خ حصوارها ل قطواع والتعمود فوي تو لي

ن  وووتنفير ةووز  فوووي ويووه كووول العوووالم واز أنووه  إرا لوووم يفووك الحصوووار ويبوودأ ائعموووار ّووويكون االنفيووار، ّو
 انفيرح ةز  ف ن يكون اّتقرار في كل العالم ، ع ي حد تعبيرم.

ونووو م إلووي أن هوورا االنفيووار لوون يكووون واضووح المعووالم، ولكنووه ّوويكون مويهاووا ضوود كوول اهطوورا  التووي 
وأشووار حموواد إلووي دور بعو  اهنّمووخ العربيووخ المتورطووخ فووي  ي الشووعي وتصوور ع ووي محاصورته.تحوار 

 عم يخ حصار الشعي والتآمر ع ي المقاومخ.
وتووواب   هنووواك تصووووراح كثيووور  لهووورا االنفيوووار، وينبغوووي ل عوووالم أن يفهوووم أن ف ّوووطين هوووي مفتووواح الّووو م 

 والحري في العالم .
وووا ل التوووي يحتوي هوووا  الصوووندوق اهّوووود ، هوووي مويهوووخ لمووون يتوووآمر ع وووي ةوووز  وأشوووار إلوووي أن كووول الّر

 ويحاصرها،  وع ي يمي  هرم اهطرا  أن ت لر العبر  بعد العص  الم كول .
 حكومة التوافق

وفي الّياق، انتقود عضوو المكتوي الّياّوي لحموام أداء حكوموخ التوافوق، و وال إنهوا كر ّوح االنقّوام 
يفي فوووي اهراضوووي المحت وووخ، ع  وووي عكوووم موووا كوووان ينبغوووي أن تقووووم بوووه. ورأس حمووواد أن ائداري والوووّو
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الحكومووخ تتعموود توو لير صوور  رواتووي الموودنيين والعّووكريين، بغوور  الضووغط ع وويهم لالنقووالي ع ووي 
 المقاومخ والتحري  ع يها.

 وأشار إلي عدم ويود تقدم في م   المصالحخ، بفعول إصورار الطور  اعلور ع وي موايهوخ المقاوموخ.
مشروعين مشروع تناّي وبي  ف ّطين و لر معها وهما مشروعين متنا ضين، و ال حماد  نحن أمام 

 وال نّتطي  القول إن المصالحخ بدأح كي نقول إنها تو فح .
كما واّتهين حماد دور ر يم الّ طخ محمود عبام، م كداا أن حركته لون تّومح لوه بمواصو خ عبثوه 

وو ا وكانووح تعوود النلووي والمقووات ين، حتووي فووي القضوويخ الف ّووطينيخ. وأكموول  حمووام لووم تتركووه يعبووث يوما
أصووبح اليميوو  يت وو  حووول المقاومووخ، ومواصوو خ عبووام فووي العبووث ّووييع ه فووي الل وو  ومنعووزالا عوون 

 الشعي .
وعوور ج حموواد إلووي اهوضوواع فووي المنطقووخ، و ووال إنهووا ّتشووهد انتفاضووخ يديوود  تشوومل كوول الوودول العربيووخ 

 ينيخ.وائّالميخ بما يصي في صالح ودعم القضيخ الف ّط
ووا طرفاووا فووي  وفيمووا يتع ووق بإعوواد  العال وواح بووين حمووام وطهووران، أوضووح حموواد أن حركتووه لووم تكوون يوما

 موايهخ م  أحد. و ال إن إعاد  الدعم مرتبط بإيران وليم بحمام هن اهلير  لم تعادي أحداا.
وا لكثيور  وأكد  أن الدعم م زم ل يمي  من ناحيخ دينيخ وألال يخ، معتقداا أن الدعم ائيراني ّيكون محريا

 من اهطرا  التي تل ح عن دعم المقاومخ.
 64/61/1164الرسالة، فلسطين، 

 
 "الشاباك" يعلن اعتقال خلية خططت لتنفيذ عملية تفجيرية في تل أبيب .04

القوودم و  اهيووام :  ووال يهوواز اهموون العووام ائّرا ي ي)الشوواباك(: انووه اعتقوول لووالل شووهري تشوورين أول 
خ الف ّطينيخ ياّمين شعبان من ّكان ينين وأربعخ ف ّطينيين من ّكان عتيل  ضاء والثاني المواطن

 طولكرم بادعاء التلطيط لتنفير عم يخ اّتشهاديخ في منطقخ تل أبيي وعم ياح ألرس.
وادعي في بيان انه وفقا ل لطخ التي أعود وها كانوح ياّومين شوعبان، التوي ك فوح بتنفيور العم يوخ، تنووي 

  كان من الملطط إلفاءم تحح ثيابها، حيث كانح تنوي التنكر بثياي امرأ  يهوديخ تفيير حزام ناّ
و ال  تم التلطيط لحصول ياّمين شعبان ع ي تصريح دلول إلي إّرا يل تحح رريعخ ت قي  حامل.

العالج الطبي فيها بحيث كانح نيتها الحقيقيخ اّتغالل التصريح من أيل الدلول إلي إّورا يل لتنفيور 
 اعتوور  المعتق ووون لووالل التحقيووق معهووم فووي الشوواباك بوو نهم لططوووا لتنفيوور هوورم  لعم يووخ  وأضووا ت ووك ا

 العم يخ وعم ياح ألرس .
 61/61/1164األيام، رام هللا، 
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 إذاعة االحتالل: الفيديوهات أخطر من أنفاق حماس الهجومية .05

أشوورطخ الفيووديو التووي تووم   الووح إراعووخ يوويش االحووتالل إن التحقيقوواح اهوليووخ فووي اليوويش تشووير إلووي أن
تّوووريبها حقيقوووخ، وتوووم تصوووويرها مووون لوووالل كووواميراح اليووويش ائّووورا ي ي، فيموووا تعتبووور هي وووخ اهركوووان 

 الفيديوهاح المّربخ ألطر من أنفاق حمام الهيوميخ.
واعتبر ييش االحتالل أن وصول كتا ي القّام إلي مثل هرم الفيديوهاح أمر لطير بائضافخ لكونه 

 هز  المرا بخ التابعخ ل ييش ةير مرتبطخ بشبكخ االنترنح.معيز  هن أي
وبحّي ائراعوخ فوإن اليويش يضو  فرضويخ أن تكوون اهشورطخ تّوربح بّوبي ائهموال عبور اّوتلدام 

 أحد الينود أو الضباط راكر  العمل عبر االنترنح.
العمل في ّالح  وأصدر بيني ةانتم ر يم هي خ اهركان  رارا بمن  حمل أي راكر  أثناء اللروج من

 اّتلباراح الييش.
ولفتح ائراعخ إلي أن هناك ترييح بو ن أشورطخ الفيوديو توم ّور تها وتّوريبها، فيموا يّوود اللوال  فوي 

 ةر  الر ابخ التابعخ ل ييش حول  ليخ حصول القّام ع ي هرم الفيديوهاح.
اليوويش ائّوورا ي ي،  واعترفووح ائراعووخ أن فيووديو عم يووخ أبووو مطيبووق حقيقووي وتووم تصووويرم عبوور أيهووز 

 اهمر الري ينّر إليه الييش بلطور  كبير .
وتعتقد االّتلباراح ائّرا ي يخ أن أشرطخ الفيديو تم الحصول ع يها من لالل وصول حمام لموا   
التواصل االيتماعي اللاصخ بالضباط، زاعمخا أن رلك يرس من لالل تيربخ لاصخ تع متهوا حموام 

 من الملابراح ائيرانيخ.
وتنّر هي خ اهركان في الييش ائّرا ي ي إلي تّريباح عم يتي زيكيم وأبو مطيبوق ب نهوا ألطور مون 
أنفوواق حمووام الهيوميووخ، ورلووك هنهووا توزعووح ع ووي عوودد موون المنوواطق التووي يرا بهووا يوويش االحووتالل 

 بمعني أنه ليم التراق واحد فقط.
 61/61/1164فلسطين أون الن، 

 
 عملية زيكيم؟ما لم يعلن عنه في تسريب  .06

لووات: ال شووك أن مووا تووم تّووريبه موون عم يووخ  زيكوويم  البحريووخ العّووكريخ أ وول بكثيوور موون أن  –الميوود 
موون  %1يعطووي الحقيقووخ كام ووخ لمووا حوودث دالوول ت ووك القاعوود  العّووكريخ فمووا تووم بثووه ال يمثوول أكثوور موون 

 حقيقخ ما حدث في ت ك العم يخ.
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اهدين من الميام تيام الشاطئ بشكل ميتزأ حيوث لوم و د أّهر الفيديو الري تم بثه لحّخ دلول المي
يّهر ّوس دلول اثنين مون أربعوخ مياهودين ع وي الورةم مون أن الرصود التصوويري فوي العم يوخ ع وي 

 مدار الّاعخ.
ولم يّهر الفيديو أن المياهدين لم يتيمعوا طي خ العم يخ إال و ح االنّحاي، حتي أنهم حينما فيروا 

معين بل كانوا منقّمين كل اثنوين فوي وحود  واحود ، ولوم يّهور أن تيمعهوم كوان الدبابخ لم يكونوا متي
 بعدما أنهوا المهمخ بالكامل.

مو   زيكيم البحري لم تويد بدال ه أي دبابخ  بل وأثناء العم يخ، و د وصو ح ت وك الدبابوخ التوي فيرهوا 
مال شوورق ب وود  بيووح العّووكري الوا وو  شوو 61المياهوودون بعوود و ووح طويوول موون بوودء العم يووخ موون مو وو  

 كي و متر. 1حانون الري يبعد عن مكان تنفير العم يخ أكثر من 
الفيوووديو المعووورو  ال يكشووو  الو وووح الحقيقوووي ل عم يوووخ التوووي اّوووتمرح لعووود  ّووواعاح فهوووو يّهووور فتووور  

 دلولهم لمنطقخ الشاطئ ولحّخ االنّحاي التي وص ح فيه الدبابخ الصهيونيخ.
يخ مباشر  من  بل العدو تّهور أن المياهودين أفرةووا حموولتهم مون الصور التي كش  عنها بعد العم 

 عبواح و نابل يدويخ وأّ حخ مضاد  ل دروع بائضافخ ئفراغ أكثر من ث ثي رلير  ّالحهم.
بعد تفيير الدبابخ من  بول المياهودين انقطو  االتصوال بينهوا وبوين القيواد  العّوكريخ لهوا، موا يعنوي أن 

 د تدمر بما فيه الينود.من بدالل هرم الدبابخ  
ما لم يع ن في الفيديو الكامل يحوي تفاصيل ألطر بكثير مموا توم كشوفه، فاالشوتباك المباشور وا تحوام 
قوط صواريه الدعم أثناء العم يوخ يكشو  العودد الكبيور ل قت وي فوي  القاعد  العّكريخ وهروي الينود ّو

 الييش الصهيوني.
لتحديوود يمثوول فضوويحخ كبيوور  ل عوودو الصووهيوني وينّوو  كاموول مووا تلفيووه المقاومووخ فووي عم يووخ زيكوويم با

 الروايخ والمصدا يخ الصهيونيخ، وما هرا التّريي إال لمحخ لكش  كري الروايخ الصهيونيخ.
 61/61/1164المجد األمني، 

 
 االحتالل ينقل األسير حسن سالمة إلى معتقل "إيشل" .07

الصهيونيخ نق ح عصر اليوم ]أمم[ االثنين ةز : أكد مكتي إعالم اهّرس أن إدار  مص حخ الّيون 
(، اهّير القا د حّون ّوالمخ عضوو الهي وخ القياديوخ الع يوا هّورس حركوخ حموام مون ّوين 61-61)

 نفحخ  إلي ّين  إيشل . كما نق ح إدار  الّويون اهّوير معمور الشوحروري ممثول أّورس  إيشول  إلوي 
 ّين نفحخ.

 61/61/1164المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 قيادة حماس تزور بيت "الشهيد المؤسس" بذكرى االنطالقة  .08

م الحركخ وأبرز  ةز : زار وفد من حركخ حمام، اليوم االثنين، بيح الشهيد الشيه أحمد ياّين، مّ 
النطال وخ حركوخ حموام. وضوم الوفود،  12أعالمها، ورلك في لطو  تكريميخ ل شيه الشهيد بالركرس الوو

ّووي أبووو موورزوق، نووا بيل ر وويم المكتووي الّياّووي ل حركووخ، إضووافخ إلووي إّووماعيل هنيووخ، والوودكتور مو 
الدكتور صالح البردويل عضو المكتي الّياّوي ل حركوخ والنا وي فوي المي وم التشوريعي الف ّوطيني، 

 إلي ياني عدد من  ياداح الحركخ بالقطاع.
 61/61/1164المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 اجنة بذكرى انطالقتهالبنان: حماس تحتفل في مخيم برج البر  .09

(، حفووول اّوووتقبال فوووي ملووويم بووورج البراينوووخ فوووي 61-64بيوووروح: أ اموووح حركوووخ حموووام أموووم اهحووود )
 الضاحيخ الينوبيخ لبيروح، في ركرس انطال تها الّابعخ والعشرين.

وحضوور الحفوول عشووراح الممث ووين عوون أحووزاي و وووس لبنانيووخ وف ّووطينيخ، إضووافخ إلووي حشوود كبيوور موون 
 ليوار.أهالي المليم وا

وفي ك مخ له، شدد مّ ول العال اح الف ّطينيخ في حركخ حمام أبو العبد مشهور، ع ي أن الحركوخ 
 ّتّل تعمل لتطوير العمل المقاوم حتي التحرير والعود .

واعتبوور أنوووه  ال نصوور يتحقوووق مووون دون وحوود  وطنيوووخ، وع ووي القووووس الف ّوووطينيخ أن تكووون أمينوووخ ع وووي 
 ال تتال الدال ي.حقوق الشعي وكرامته وحرمخ ا

وأكد أن اّتشهاد الوزير زياد أبو عين شاهد ع ي همييخ االحتالل، داعياا إلي و   التنّيق اهمنوي، 
 وتصعيد المقاومخ، كطريق ومنهج  ال بديل عنه .

وبووين أن  الشووتاح الف ّووطيني يووزء أّوووام موون مّوو وليخ  وووس المقاوموووخ، وال يمكوون ب يووخ حووال تياهووول 
 ضورم الراهن، وال الدور الري ينتّرم في المّتقبل .تاريله، وال أهميخ ح

واعتبر أن المليمواح الف ّوطينيخ أمانوخ فوي أعنواق  ووس المقاوموخ، كموا أن حمايتهوا مون العبوث والفّواد 
 فر .

وأضوووا ،  إن  ع وووي  ووووس المقاوموووخ أن تتحمووول مّووو وليتها فوووي حمايوووخ اهمووون االيتمووواعي ل مليمووواح ، 
 واليهود لبناء أفضل العال اح م  ييران المليماح. مشددا ع ي ضرور  تضافر القوس

 وندد في الو ح نفّه بو  الحمالح ائعالميخ التي تّتهد  الف ّطينيين في لبنان .
 61/61/1164المركز الفلسطيني لإلعالم، 



 
 

 
 

           11ص                                     3431 العدد:    61/61/1164 الثالثاء التاريخ:
 

 
 منير المقدح لـ "الراي": توقيف الجيش اللبناني لموكبي إجراء أمني وليس شخصيا   .21

ف ّوطينيخ  الوراي  أن اليويش ال بنواني أو و   بول أيوام موكوي نا وي  ا ود  وواح بيروح: أب غح مصوادر 
اهموون الوووطني الف ّووطيني فووي لبنووان ال ووواء منيوور المقوودح، ورلووك أثنوواء مغادرتووه ملوويم عووين الح ووو  فووي 
صيدا، الفتخ إلي انه بعد اتصاالح لمعاليخ ّبي التو ي ، تبوين ان اليويش اتلور  وراراا بضورور  عودم 

مقوودح لووارج الملوويم إال بّوويار  ومرافووق واحوود فقووط، مووا اعتبوورم المقوودح توودبيراا ال يضوومن أمنووه تحوورك ال
 الشلصي، فعاد إلي منزله وهو يالزم المليم منر رلك الو ح.

وأكود ال وواء المقودح لوو  الوراي  صوحخ ويوود هورا القورار، لكنوه عوزام إلوي  إيوراءاح عاموخ يتلورها اليويش 
أن  اتصوواالح يوورح ع ووي مّووتوياح عوود  لمعاليووخ اهموور ، بعوود أن فووي إطووار لطووخ أمنيووخ ، موضووحا 

ّاد اعتقواد بوان موا حودث يو تي فوي إطوار التضوييق ع وي القيواداح الف ّوطينيخ عقوي  الزوبعوخ اهمنيوخ  
 التي أثيرح حول ويود المط وي شادي المولوي في المليم.

ّووبابه ول فياتووه، لكوون  هنوواك وعووداا وشوودد ع ووي أن  ائيووراء لوويم شلصووياا ،  ووا ال  لووم أتب وو  تفاصووي ه وأ
بمعاليووخ اهموور فووي أّوورع و ووح، ونحوون نحتوورم كوول مووا موون شوو نه الحفوواّ ع ووي اهموون واالّووتقرار فووي 

 لبنان، وهناك تنّيق وتعاون م  الييش في هرا الش ن .
 61/61/1164الراي، الكويت، 

 
 فاوضاتنتنياهو يطلب من كيري استخدام "الفيتو" ويرفض تحديد فترة زمنية للم .20

ي، أنه و بل يومين من الموعد المقرر  عن، 61/61/1164السفير، بيروت،  ركرح ح مي مّو
نهاء االحتالل في  6912لمنا شخ الط ي الف ّطيني باالعترا  بالحق في دولخ ع ي حدود العام  واز

 ةضون عامين في مي م اهمن، عقد لقاء عايل بين ر يم الحكومخ ائّرا ي يخ بنيامين نتنياهو
 ووزير اللارييخ اهميركي يون كيري في روما.

وعقد ال قاء برةم توتر العال خ الّياّيخ بين الحكومخ ائّرا ي يخ وائدار  اهميركيخ ع ي ل فيخ 
إشكاالح متنوعخ، بينها اللال  حول التّويخ م  الف ّطينيين، وبهد  تنّيق المو   تيام القرار 

 المحتمل اتلارم في مي م اهمن.
يل وصوله إلي العاصمخ ائيطاليخ، أع ن نتنياهو أنه ينتّر من ائدار  اهميركيخ اّتلدام و ب
ضد أي مشروع  رار في مي م اهمن يحاول أن يفر  ع ي إّرا يل أيخ إمالءاح. « الفيتو»

ووص  نتنياهو بحث مي م اهمن لمّ لخ االعترا  بالدولخ الف ّطينيخ أو حدودها بعيداا عن 
 م  إّرا يل لطو  من ياني واحد ئمالء مو   ع ي إّرا يل وهي ترفضه.المفاوضاح 
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وايتم  نتنياهو  بيل لقا ه بكيري م  ر يم الحكومخ ائيطاليخ ماثيو رينزي، حيث بحثا أّاّاا في 
الش ن الف ّطيني، وط ي منه المّاعد  في الو و  ضد مشروع القرار الري تيري منا شته في 

عترا  بالدولخ الف ّطينيخ. كما ط ي نتنياهو من رينزي المّاعد  في الدفاع البرلمان ائيطالي لال
ّاح االتحاد اهوروبي، لصوصاا في ي ّاح مي م  عن إّرا يل في المداوالح الدا مخ في مّ 

 وزراء اللارييخ، الري يدين إّرا يل من حين إلي  لر.
ئّرا ي ي، ألغي الياني اهميركي الصور  وفي إشار  إلي اللالفاح القا مخ بين الطرفين اهميركي وا

المشتركخ التي كانح مقرر  عند بدء ال قاء. وم  رلك فإن مكتي ائعالم الحكومي ائّرا ي ي وزع 
 منفرداا هرم الصور .

و ال مّ ول إّرا ي ي كبير، عند بدء ال قاء، الري يرس في منزل الّفير اهميركي في العاصمخ 
اعن ع ي يدول اهعمال هو  رار مي م اهمن الدولي الري ّيحاول أن المدرج »ائيطاليخ، إن 

يفر  ع ي إّرا يل دولخ ف ّطينيخ من طر  واحد وميدول زمنياا. إن الّياّخ اهميركيخ الد وبخ في 
عاماا اهلير  كانح ضد لطواح من طر  واحد كهرم. وال مبرر هن تتغير هرم الّياّخ  42الو

 «.ونحن ننتّر أال تتغير
وأوضح المّ ول ائّرا ي ي أيضاا أن إّرا يل ّتعار  كل إمالء من طر  واحد، وشدد ع ي أن 

الدعم الدولي للطو  كهرم من طر  واحد تعني إدلال حمام إلي الضفخ. فاهمر يتع ق بلطو   د »
يين، تكون مدمر  ئّرا يل والف ّطينيين. فهنا مطالي فقط من إّرا يل من دون مطالي من الف ّطين

 «.ولرلك ّنعارضها
، من القدم المحت خ عن نضال محمد وتد، أن 61/61/1164العربي الجديد، لندن، وأضافح 

نتنياهو، كش  أمم بعد لقا ه يون كيري في روما، أن ه كان  د أيرس  بل أيام، اتصاالا هاتفياا م  
ي يقودها وزير اللارييخ لوران الر يم الفرنّي، فرانّوا هوالند، وطالبه بّحي المبادر  الفرنّيخ الت

 فابيوم، في اهمم المتحد .
وفي حين أن  نتنياهو لم يفصح عن الرد الفرنّي ع ي ط به، إال أنه أوضح أنه أب   هوالند أن  

 المبادر  الفرنّيخ ّ بيخ، وت دي إلي نتا ج عكّيخ.
 
 لس األمن"إسرائيل" تتحدث عن عقوبات على الفلسطينيين بسبب قرار التوجه إلى مج .22

رام هللا و فادي أبو ّعدس: بدأح إّرا يل تتحدث عن عقوباح ع ي الف ّطينيين، بّبي  رار التويه 
 إلي مي م اهمن الدولي.
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وتحدث حول هرم القضيخ من الياني ائّرا ي ي، الوزير ّي فان شالوم، واصفاا  رار القياد  
اء االحتالل في ةضون عامين، أنه ييي الف ّطينيخ التويه إلي مي م اهمن الّتصدار  رار بإنه

أن يوايه بعقوباح إّرا ي يخ رادعخ، باعتبارم  رارا أحادي الياني من  بل الف ّطينيين وينتهك اتفاق 
 أّو و. 

و ال ّي فان شالوم إن هرم التحركاح اهحاديخ من  بل الياني الف ّطيني، تّتويي اتلار إّرا يل 
س، ل رد ع ي التصرفاح الف ّطينيخ ع ي حد  وله، مضيفاا أن لقراراح أحاديخ الياني هي اهلر 

التويه الف ّطيني إلي مي م اهمن، ييي أن يوايهه مو   إّرا ي ي حازم، كونه يّتهد  رف  
 ةطاء الشرعيخ الدوليخ عن إّرا يل واّتهدافها ع ي أكثر من صعيد.

إن هرا القرار والتويه، إرا ما ال ي  وكان شالوم يتحدث لإلراعخ العبريخ، حين لتم تصريحاته بالقول
 دعماا دولياا، فإنه ّيعني انتهاء عم يخ الّالم ع ي حد وصفه.

61/61/1164القدس العربي، لندن،   
 
 يشاي يعلن االنسحاب من "شاس" وتشكيل حزب جديد .23

اح الناصر  و ودي  عواود : منر ائعالن عنها تشهد االنتلاباح العامخ المبكر  في إّرا يل تطور 
ط  يّار، ولرا تنرر  –دراميخ يراء اصطفافاح وانشقا اح اهحزاي في معّكري اليمين والّو

 اّتطالعاح الرأي باحتمال ّقوط ر يم الحكومخ الحالي بنيامين نتنياهو.
وباهمم أع ن عن انشقاق يديد بعدما بادر إليه إي ي يشاي رو الموا   اليمينيخ عضو الكنيّح 

عن مغادرته الحزي، تمهيدا لتشكيل حزي « شام»نين اهصوليين الشر يين البارز في حزي المتدي
ع ي ل فيخ لال  حاد م  ر يّه الحالام عضو الكنيّح  رييه درعي « مران»يديد تحح أّموم 

 المعتدل ّياّيا حول الصالحياح وحول التويهاح الّياّيخ العامخ. 
ط مثل حزي موش يه كح ون بعد فرز اهصواح وهل ويبقي الّ ال كي  تصط  بع  أحزاي الّو

 هي إلي ياني نتنياهو أم إلي ياني منافّه هرتّوغ؟
61/61/1164القدس العربي، لندن،   

 
 االنشقاق يهدد "البيت اليهودي" ومحكمة داخلية في "ليكود" تلغي قرارين لمركزية األخير .24

ا ي يخ م  إعالن الزعيم أّعد ت حمي: يتواصل تبعثر اهوراق في الّاحخ الحزبيخ ائّر  -الناصر  
اي ي يشاي انّالله عن الحزي وت ّيم حزي يميني ديني يديد، فيما تتعزز « شام»الّابق لو 

الري يضم ثالثخ أحزاي دينيخ تمثل « البيح اليهودي»احتماالح االنشقاق دالل أكثر اهحزاي تطرفاا 
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بخ لزعيمه ر يم الحكومخ الحاكم ضر « ليكود»ةال  المّتوطنين. وويهح المحكمخ الع يا دالل 
بنيامين نتانياهو بإلغاء  راريل ال ينخ المركزيخ تبكير االنتلاباح لزعامخ الحزي، ومنح نتانياهو حق 

 تحصين مو عين مضمونين في القا مخ لمن يلتار من لارج الحزي.
ط انتّا« البيح اليهودي»وأع ن النا ي المتطر  من حزي  ر يوني شطبون انضمامه إلي يشاي ّو

بر اّخ « هتكومام»حيث تتعزز احتماالح انّحاي حزي « البيح اليهودي»اهلير ما ّيحصل في 
الوزير نفتالي بينيح. « البيح اليهودي»وزير البناء وائّكان أوري  ري ل، للالفاح بينه وبين زعيم 

رتهما الحاكم أمم حين  ررح إلغاء  رارين اتل« ليكود»إلي رلك، فاي ح محكمخ دال يخ في حزي 
ال ينخ المركزيخ ل حزي اهّبوع الماضي بناء لط ي نتانياهو، اهول تبكير االنتلاباح لزعامخ الحزي 
ب ّبوع، وهي لطو   ام بها نتانياهو لقط  الطريق ع ي احتمال عود  الوزير الّابق والقطي النافر 

اني منح نتانياهو حق في الحزي يدعون ّاعر ل حيا  الّياّيخ والمنافّخ ع ي زعامخ الحزي، والث
رح  تعيين مرشحيلن يلتارهما بنفّه في مو عين مضمونين ع ي  ا مخ الحزي االنتلابيخ. وبر 
المحكمخ إلغاء القرارين ب نه لم يتم إ رارهما بغالبيخ ث ثي أعضاء ال ينخ، كما ينت دّتور الحزي. 

عخ من لمّخ واّت ن  اهمين العام ل حزي القرار، وتقَرر أن ت ت م المحكمخ ميد داا اليوم بهي خ مّو
  ضا  ل بح في االعترا .

اط نتانياهو  رار المحكمخ عدم منحه حق التيار شلصيتين ل قا مخ االنتلابيخ بداعي  واّتهينح أّو
اط  أنه يمم بفرت الحصول ع ي أكبر عدد من المقاعد في الكنيّح المقب خ. وكانح هرم اهّو

 ي ر يم هي خ أركان الييش الّابق يو   ةالنح في مكان رو يح أن نتانياهو يعتزم تعيين نا
 مضمون.

61/61/1164الحياة، لندن،   
 
 قمر تجسس صغير لكل قائد عسكري صهيوني .25

لات: دولخ الكيان تطرق أبواي الفضاء بقو  عبر تصميم  مر تيّّي لكل  ا د ّريه  –الميد 
 10ر  ال يزيد وزن الواحد منها عن عّكريخ في ييش االحتالل، فقد عم ح ع ي إطوالق أ ومار صغي

كي وةراماا، يّتطي  من لالله كل  ا د حري صهيوني رصد أي شيء يتع ق بمهامه لالل الحري، 
طال ها عن طريق الطا راح المقات خ عند  بحيث يتم تلزينها في ملازن الّالح اليوي ل ييش واز

 نشوي أي حووري.
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 مار الصناعيخ والقيام بتياري ئطال ها عبر طا راح و وود تم بالفعول تصميوم هرا الطراز من اه
ع ي  طاع  1064وحري  1061وتم تيريبها واّتلدامها في حري 61واز   61القتووال العاديخ إ  

 ةز .
وأفادح ائراعخ العامخ الصهيونيخ أن دولخ الكيان طورح أ مار تيّم صغير  يمكن إطال ها من 

ك م  400ك م يمكن أن تح ق ع ي ارتفاع  610تزن ا ل من ع ي متن طا راح. وهرم اه مار التي 
ك م كما هي الحال بالنّبخ ه مار التيّم المويود  في العالم، ما  100من اهر  بدال من 

 يعطيها  در  أفضل ل مرا بخ.
كل ميموعخ مقات خ تحتوي ع ي شلت يمت ك حاّوي متطور مرتبط بهرم اه مار وبالطا راح 

يار أو بدون طيار من ايل كش  الطريق أمام الميموعخ ورصد موا   العدو المقات خ ّواء بط
 و صفهم من لالل الطا راح ضمن ّياّخ اهر  المحرو خ.

وكش   ا د ّالح اليو الصهيوني اهّبق  الينرال ايدو ناحوشتان  عن المشروع بقوله  نّعي إلي 
لالل م تمر صحافي في تل أبيي  تطوير أ مار صغير  يمكن وضعها في المدار بّهولخ . وأضا 

  نحن راةبون وينبغي ع ينا أن نرا ي أراضي تمتد ع ي أكبر مّاحخ ممكنخ وبصور  مّتمر  .
61/61/1164المجد األمني،   

 
 ارتباك في الجيش اإلسرائيلي بعد تسرب أشرطة سرية ووصولها لحماس .26

االرتباك في إّرا يل عامخ، وفي  القدم المحت خ: تناولح التقارير ائّرا ي يخ ميددا أمم، حالخ
الييش ائّرا ي ي بويه لات، من تّري أشرطخ مصور ، مصنفخ ع ي أنها  ّريخ يدا ، عرضتها 

 حركخ حمام.
وأشار تقرير نشرته صحيفخ  يديعوح أحرونوح  في مو عها ائلكتروني، إلي أن عم يخ التّريي 

يي الييش ائّرا ي ي، أم أن الحديث طرحح تّا الح حول احتمال تمكن حمام من التراق حواّ
 عن تّريي من  بل يهاح ميهولخ.

وبحّي التقرير، فإنه اّتنادا إلي تاريه حركخ حمام و دراتها التكنولوييخ فإن ملتصين إّرا ي يين 
في ميال أمن المع وماح والحري ائلكترونيخ )ّايبر( يريحون حصول تّريي. ونقل عن الملتت 

الحركخ ل حقوق الر ميخ  دورون أوفيك،  وله إنه ييي عدم االّتلفا  بالنتييخ ب من المع وماح من  
النها يخ بغ  النّر عن الّبي. و ال إن حركخ حمام تّعي لل ق حالخ فوضي، مشيرا إلي أن 

 الييش ائّرا ي ي ال يقوم بتلزين مع وماح كهرم في حواّيي مرتبطخ بشبكخ ائنترنح.
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تحاول مر  ألرس فحت  وتها العّكريخ وتط ق صواريه باتيام البحر،  وأشار التقرير إلي أن حمام
ولكنها في الو ح نفّه تبث أشرطخ مصور  من الحري العدوانيخ اهلير  ع ي  طاع ةز ، والتي 
تكش  أمورا  يفضل الييش ائّرا ي ي أال يتم كشفها . ولفح أيضا إلي أنه في أحد اهشرطخ يّهر 

قوم بإلصاق عبو  ناّفخ بدبابخ، ويّهر شريط  لر تّ ل الكوماندوز أحد عناصر القّام وهو ي
البحري التاب  لحركخ حمام إلي  زيكيم ، كما يّهر شريط ثالث عم يخ تّ ل ل   لطوط الييش 

 ائّرا ي ي )عم يخ أبو مطيبق(.
كوهين،  و ال الباحث في  برنامج أمن الحري ائلكترونيخ  في  معهد دراّاح اهمن القومي  دانيال

إن الييش ال يعر  عن توفر  دراح لدس حمام تمكنها من التراق أنّمخ حمايخ المع وماح التابعخ 
ل ييش، والتي تصن  ع ي أنها بمّتوس عال. وأضا  أن احتمال  يام  راصنخ ف ّطينيين من 

أنه  من  طاع ةز  بالتراق أنّمخ الييش، دون مّاند  من دولخ مثل إيران، ض ي خ يدا، مشيرا إلي 
 المنطقي االفترا  أن ما حصل عم يخ تّريي من الدالل وليم عم يخ ا تحام .

وياء في التقرير أنه في حال كان التّريي بواّطخ يهاح من دالل الييش، مثل ينود، فإن 
التحدي الكبير أمام الييش هو اهيهز  الل يويخ الركيخ وشبكاح التواصل االيتماعي، ولاصخ 

ثخ تفيير المدرعخ في الشياعيخ، والتي تّري منها صور وأّماء القت ي،  بل  واتم  ي ، فحاد
ويقول كوهين إن ما حصل في  إبالغ عا الح القت ي، تّهر مدس ّهولخ تّريي مع وماح.

الشياعيخ هو نتييخ لكون الييش ال يشدد ع ي من  الينود من التقاط صور ونق ها إلي شبكاح 
تع يماح تمن  نقل مع وماح عن طريق هرم الشبكاح، ولاصخ التواصل االيتماعي، رةم ويود 

وبحّي أوفيك وكوهين فإنه يويد لدس الييش ائّرا ي ي اهدواح لتحديد بدايخ نشر   واتم  ي .
المع وماح في واتم  ي. وأضا  أن الم فاح نفّها تحمل عالماح لاصخ بحيث يمكن تحديد 

رير إلي أنه بإمكان الييش تحديد ملازن المع وماح وأشار التق المصدر الري بدأح منه الّ ّ خ.
التي يرس التّريي منها، وتحديد من هو مط   ع ي المع وماح المتوفر  فيها. وبحّي المحققين في 
القضيخ فإن تّريي المع وماح من  بل يندي أو أي عنصر من دالل الييش هي ألطر بكثير من 

 ا كبيرا في ميال الحري ائلكترونيخ.أن تكون نتييخ لعم يخ التراق، وتشكل تهديد
61/61/1164الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 تنصيب "يائير غوالن" نائبا لرئيس أركان االحتالل  .27

تريمخ صفا: أيريح مراّم تنصيي  ا د المنطقخ الشماليخ اهّبق في ييش  -القدم المحت خ 
لر يم هي خ اهركان العامخ في الييش. وتمح  االحتالل ائّرا ي ي  يا ير ةوالن  اليوم االثنين، نا با
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مراّم التنصيي في مقر  ياد  الييش في معّكر  رابين  في مدينخ  تل أبيي  ليتم تنصيي ةوالن 
ل فاا ل  ةادي  يزنكوح  الري ّيغادر منصبه لالل مارم المقبل ليترأم  ياد  اهركان ل فاا لر يم 

 اهركان الحالي  بيني ةانتم .
ن الري بدأ مّيرته العّكريخ بدايخ ثمانيناح القرن الماضي مناصي مفص يخ في الييش وشغل ةوال

كقا د ل واء  الناحال  و المّ يين  و يوالني ، ورلك بائضافخ لشغ ه منصي  ا د لواء ينوي لبنان 
 إبان االحتالل ائّرا ي ي.

 12ائّرا ي ي في الفتر  من  وشغل ةوالن م لراا منصي  ا د اليبهخ الدال يخ ورلك إبان العدوان
 ع ي  طاع ةز   بل أن يتم تعيينه  ا داا ل منطقخ الشماليخ. 1009يناير  62حتي  1002ديّمبر 

61/61/1164وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(،   
 
 "إسرائيل" تواصل خططها لتصدير الغاز المسروق ألوروبا ودول عربية منها مصر واألردن .28

ط الوا عخ  بالخ العربي اليديد: تواص ل إّرا يل الّطو ع ي مناطق إنتاج الغاز بشرق البحر المتّو
ّواحل دول عربيخ وأوربيخ، في مقدمتها مصر ولبنان وف ّطين و برت، كما تواصل لططها الراميخ 
لتصدير الغاز المّروق هوروبا ودول عربيخ منها مصر واهردن، وبدأح دولخ االحتالل  ط  ثمار 

ط عبر إبرام اتفاق نوايا لتصدير ةاز لمصر بقيمخ اّتلراج الغا م يار  10ز من حقول البحر المتّو
 م يار دوالر. 61دوالر واهردن 

و ال الّفير إبراهيم يّري، مّاعد وزير اللارييخ المصري اهّبق ل قانون الدولي والمعاهداح 
من  %40يطرتها ع ي نحو الدوليخ، في تصريحاح ّابقخ لو  العربي اليديد ، إن إّرا يل تبّط ّ

نها اّتنفرح يمي  إمكاناتها وعال اتها الّياّيخ  ط، واز منطقخ االكتشافاح في البحر المتّو
والدب وماّيخ و وتها العّكريخ، وشرعح ببناء المنصاح ومعامل الطا خ تمهيداا لإلنتاج من الحقول، 

يمها ل حدود البحريخ م  أة ي الدول المياور  لاصخ ا  لعربيخ منها.رةم عدم تّر
وكانح ميموعخ تنقيي إّرا ي يخ  د أع نح أمم اهول اهحد أن حقال يديدا ل غاز، يق   بالخ 

ط،  د يحوي  تري يوناح  دم مكعبخ من الغاز بعد  4.1الّواحل الف ّطينيخ المحت خ ع ي البحر المتّو
 إيراء مّح ّيزمي ثالثي اهبعاد ل منطقخ.

تي إنه إرا ثبتح د خ ت ك التقديراح فإن احتياطياح الحقل اليديد الري و الح شركخ إّرا يل أبورتيوني
 كي ومترا  بالخ الحدود البحريخ م  مصر و برت ّتشكل ثالث أكبر كش . 610يق  ع ي بعد 
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يم الحدود البحريخ بين دول شرق  و ال ّاّخ ومتلصصون في  طاع النفط العربي، إن عدم تّر
ط يتيح الفرصخ ئّ را يل، االّتيالء ع ي موا   إنتاج الغاز ةير المكتشفخ في المنطقخ البحر المتّو

 والتي تشير الدراّاح إلي تمتعها بإمكاناح واحتياطياح ضلمخ من الغاز لم تكتش  بعد.
و ال الييولويي أحمد عبد الح يم حّن ر يم هي خ المّاحخ الييولوييخ الّابق في مصر إن 

 4ن اللبراء لبحث انتهاكاح إّرا يل الحاليخ في االّتيالء ع ي اليامعخ العربيخ  ررح تشكيل لينخ م
 حقول ف ّطينيخ ل غاز.

ولبنانيا تحدث اللبير النفطي، مّتشار ر يم البرلمان ال بناني لش ون الطا خ، ربي  ياةي، عن 
حمالح إّرا ي يخ واّعخ ل ضغط ع ي شركاح النفط العالميخ لالمتناع عن اّتكشا  الغاز ال بناني، 
و ال وزير اللارييخ ال بناني، في أبريل/نيّان الماضي إن الغاز ال بناني باح مهدداا بالفعل، بعدما 

 كي ومتراح فقط. 4اكتشفح إّرا يل حقل  كاريش  الري يبعد عن الميام ائ  يميخ ل بنان بنحو 
61/61/1164العربي الجديد، لندن،   

 
 يااستشهاد فلسطيني برصاص االحتالل في مخيم قلند .29

عاما( برصات االحتالل  16صفا: اّتشهد فير الثالثاء الشاي محمود عبد هللا عدوان ) –رام هللا 
 في مليم   نديا شمال مدينخ القدم المحت خ.

و الح مصادر ف ّطينيخ إن الشاي عدوان أصيي برصاصخ حيخ في رأّه، ويرس نق ه إلي ميم  
 ن اّتشهادم بّبي إصابته البالغخ.ف ّطين الطبي في مدينخ رام هللا  بل أن يع ن ع

لقاء  بدورم، زعم ييش االحتالل أنه  تل ف ّطينيا مّ حا وأصاي  لراا بعد  يامهم بإطالق النار واز
 العبواح ع ي  و  عّكريخ  ري حايز   نديا شمالي القدم فير اليوم.

لمكان تعرضح ئطالق وركرح القنا  العبريخ الّابعخ أن  و  عّكريخ كانح تقوم ب عمال الدوريخ في ا
 نيران لفيفخ وعبواح  بل أن تتمكن من الرد ع ي مصادر النيران وتقتل أحد المنفرين وتصيي  لراا.

ونفي أحد شهود العيان في المليم لمراّل وكالخ )صفا( روايخ االحتالل، م كدا أن الشهيد كان يق  
 ع ي شرفخ منزله ولم يكن مشاركا ب ي أعمال ضد االحتالل.

61/61/1164ة الصحافة الفلسطينية، صفا، وكال  
 
 مستوطنون يهود يقتحمون المسجد األقصى واالحتالل يعتقل أحد حراسه .31

مّتوطناا، صباح ائثنين، ّاحاح المّيد اه صي، شر ي مدينخ القدم المحت خ، تحح  11ا تحم 
 حراّخ الشرطخ ائّرا ي يخ، بحّي مدير المّيد.
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 4مّتوطناا ا تحموا المّيد ع ي  11ير المّيد اه صي، إن  و ال الشيه عمر الكّواني، مد
دفعاح من لالل باي المغاربخ، إحدس البواباح في اليدار الغربي لأل صي، تحح حراّخ شرطخ 

 االحتالل ائّرا ي ي . وأضا   نحن نرف  اال تحاماح، وندعو إلي و فها بشكل كامل .
ّاا  لر وهو عدي ّنقرط، من منزله في حي رأم في الّياق راته، اعتق ح شرطخ االحتالل، حار 

 العامود، المطل ع ي المّيد اه صي، في ّاعاح فير اليوم، بحّي الكّواني.
61/61/1164فلسطين أون الين،   

 
 الشيخ عكرمة صبري يحّذر من استخدام المسجد األقصى ورقة  انتخابية  بين أحزاب االحتالل .30

ي خ ائّالميخ الع يا ولطيي المّيد اه صي المبارك. مصطفي صبري: حرر ر يم اله -  قي يخ
د.عكرمخ صبري. من اّتلدام المّيد اه صي كور خ انتلابيخ بين اهحزاي الّياّيخ ائّرا ي يخ في 

 االنتلاباح القادمخ.
و ال صبري لو ف ّطين :  اهحزاي الصهيونيخ تحاول التنافم في هرم االنتلاباح من لالل طرح 

ديخ دالل القدم والمّيد اه صي، ومنها المشروع المتفق ع يه فيما بينها. وهو بناء مشاري  تهوي
الهيكل وبناء كنيم في المنطقخ الشر يخ. ووض  حايز زيايي دالل المّيد اه صي. في مقدمخ 
ل تقّيم المكاني، وشرعنخ اال تحاماح باعتبار ّاحاح اه صي حدا ق عامخ وأمالكا تابعخ لدولخ 

 . وأضا :  هرم المشاري  التهويديخ تتنافم ع يها اهحزاي الصهيونيخ، وتقدمها ل يمهور االحتالل
 اليهودي كبرامج انتلابيخ.

61/61/1164فلسطين أون الين،   
 
 2013حتى سنة  %32"اإلحصاء اإلسرائيلية": عدد المستوطنين بالضفة ارتفع بنسبة  .32

احصا يخ يديد  حول النمو الّكاني  وكاالح: نشرح دا ر  ائحصاء ائّرا ي يخ -القدم 
لإلّرا ي يين الرين يعيشون دالل المّتوطناح ائّرا ي يخ في الضفخ الغربيخ لالل الّنواح العشر 
الماضيخ، بما في رلك اللمم ّنواح الماضيخ تحح حكم ر يم الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافخ الي 

 احصا يخ حول نمو الّكان في الضفخ الغربيخ.
 1004 ح ائحصا يخ حّي وكالخ اهنباء اهميركيخ  أ.ي ، الي عدد االّرا ي يين في العام وتطر 

كان  1002م يون نّمخ، وفي العام  1.21و الح إن عددهم )االّرا ي يين( كان في رلك العام 
 .%9.9م يون، اي بنمو بنّبخ  2.64أصبح عددهم  1064م يون، وفي العام  2.41عددهم 
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نّمخ، وفي العام  116،292، فقد كان 1004طنين في الضفخ الغربيخ في العام اما عدد المّتو 
نّمخ، اي بارتفاع  411،994أصبح عددهم  1064نّمخ، وفي العام  190،466كان  1002
 .1064في العام  %41و 1002في العام  %14بنّبخ 

م يون نّمخ،  1.09كان  1004وحّي ائحصا يخ اليديد ، ف ن عدد الف ّطينيين بالضفخ في العام 
م يون نّمخ، اي نمو بنّبخ  1.21اصبح  1064م يون، وفي العام  1.49كان  1002وفي العام 

64% . 
وهرم االحصا اح التي نشرتها وكالخ اهنباء االميركيخ،  امح بها دا ر  ائحصاء المركزيخ في 

 اّرا يل، ومنّمخ الّالم اعن واليهاز المركزي لإلحصاء الف ّطيني.
61/61/1164يام، رام هللا، األ  

 
 بلدية االحتالل في القدس تقرر هدم منزل عائلة الشهيد حجازي .33

 اهيام : ا تحمح طوا م مشتركخ من ب ديخ القدم الغربيخ والقواح اللاصخ االّرا ي يخ، ّهر  -القدم 
  خ   رار امم، منزل عا  خ الشهيد معتز حيازي، الكا ن في حي الثوري بب د  ّ وان، ّو مح العا

 هدم إداري لمنزلها .
وأوضحح عا  خ الشهيد حيازي أن طوا م الب ديخ ّ مح العا  خ  رار الهدم ائداري بحيخ البناء دون 

 .6912ترليت، ع ما ان المنزل مبني  بل عام 
، بعد اةتياله من  بل وحد  اّرا ي يخ لاصخ، بدعوس 1064-60-40واّتشهد معتز حيازي بتاريه 

 ر ع ي الحالام يهودا ة يك بالقدم الغربيخ.اطالق النا
61/61/1164األيام، رام هللا،   

 
 "الشخصيات المستقلة": استمرار االنقسام الفلسطيني يجمد إعادة إعمار غزة .34

ةز : أكدح  ياد  وأعضاء تيم  الشلصياح الف ّطينيخ المّتق خ في  طاع ةز  والضفخ والقدم 
 ي ييمد إعاد  اعمار  طاع ةز  ويض  كل التضحياح والشتاح أن اّتمرار االنقّام الدال

الف ّطينيخ في مهي الريح، مشدد  ع ي أن عدم تنفير اتفاق المصالحخ الوطنيخ وتعطيل عمل حكومخ 
التوافق ومواص خ فر  المصالح الحزبيخ واههدا  الفرديخ واّتمرار التراشق ائعالمي وتياهل 

نيخ نحو الميهول ب يدي من يتالعي ب رواح أبناء شعبنا وال المعانا  الشعبيخ ّيير القضيخ الف ّطي
 يهمه ّوس فر  شروطه ع ي تطبيق الوحد  الوطنيخ.
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وركر اهّتار مراد الريم عضو  ياد  تيم  الشلصياح المّتق خ أن هنالك حصارا ف ّطينيا متعمدا 
ع ي الطريق  يتم فرضه دال يا يعطل إعاد  اعمار  طاع ةز  ويحاري وض  البوص خ الوطنيخ

 الصحيح تحقيقا ههدا  فرديخ يّتفيد منها أبطال التراشق ائعالمي في الوطن.
61/61/1164الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 االحتالل يبدأ بإجراءات سحب مواطنة ثالثة من فلسطينيي الداخل "يديعوت": .35

من  4راءاح لّحي مواطنخ كشفح مصادر عبريخ أن وزير الدال يخ ائّرا ي ي ة عاد إردان يدف  بإي
ف ّطينيي الدالل ع ي ل فيخ مشاركتهم  بل ّنواح طوي خ. وكشفح صحيفخ 'يديعوح أحرونوح' أن 
ان أّعد)اكّال(، ومحمد  إردان تقدم بط ي لّحي مواطنخ كل من: ضرةام محاينخ)أم الفحم(، عّر

 مفارنخ.
حكومخ التويه لمحكمخ الش ون وركرح الصحيفخ أن وزير الدال يخ ط ي من المّتشار القضا ي ل 

 ائداريخ بط ي ّحي مواطنتهم، لكونها اليهخ الملولخ باتلار مثل هرا القرار.
ل بالد،   1060ضرةام محاينخ كان  د انضم لمنّخ التحرير الف ّطينيخ في الّبعيناح، وعاد عام 

 ولم تويه له تهم أمنيخ بّبي التقادم.
ان أّعد ةادر هو أيضا البالد في  الّبعيناح وانضم لصفو  منّمخ التحرير الف ّطينيخ، وعاد عّر

 وحكمح ع يه محكمخ إّرا ي يخ بالّين لمد  ّب  ّنواح. 1002عام 
 محمد مفارنخ ال تتوفر حولخ مع وماح، لكن الصحيفخ  الح إنه ورث المواطنخ من والدم.

61/61/1164، 48عرب   
 
 المضربينقراقع يدعو لتحرك شعبي وقانوني لمساندة األسرى  .36

 اهيام : دعا ر يم هي خ ش ون اهّرس والمحررين عيّي  را   إلي أّو  تحرك شعبي  -رام هللا 
ويماهيري و انوني لمناصر  اهّرس المضربين عن الطعام منر ثمانيخ أيام احتيايا ع ي ّياّخ 

رم خ بعد أكثر العزل االنفرادي وتضامنا م  اهّير المضري نهار الّعدي الري نقل إلي مّتشفي ال
 من ثالثخ أّابي  من إضرابه المفتوح وتردي وضعه الصحي.

وحمل  را   المّ وليخ ئدار  ّيون االحتالل عن حيا  وصحخ اهّرس المضربين والمّ وليخ عن 
حالخ التصعيد ضد حقوق اهّرس وشن حم خ  معيخ بتيريدهم من حقو هم اهّاّيخ في اهشهر 

نّانيتهم.اهلير  ما دف  اهّرس إل  ي اتلار لطواح احتياييخ دفاعا عن كرامتهم واز
61/61/1164األيام، رام هللا،   
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 أسير يواصلون إضرابهم عن الطعام 100أكثر من  .37

ّخ  مهيخ القدم ل شهداء واهّرس  ب ن ما يزيد عن  –ةز   من أّرس حركخ  600صفا: أفادح مّ 
 ام في ّيون االحتالل ائّرا ي ي.اليهاد ائّالمي يواص ون إضرابهم المفتوح عن الطع

يوما  11ويضري اهّرس منر مط   اهّبوع الماضي تضامناا م  اهّير المضري عن الطعام منر 
ّخ في بيان أن الهي خ القياديخ هّرس اليهاد حددح  نهار أحمد عبد هللا الّعدي، وركرح المّ 

نهاء نهاء عزل أّرس الحركخ  مطالبها في إنهاء  رار من  الزيار  لألّير الّعدي واز عزله االنفرادي، واز
في ّيني  نفحخ  و ميدو ، ونقل اهّير معتصم رداد بّيار  إّعا  ميهز  وليم بواّطخ نقل 

 عاديخ.
ويتوزع المضربون ع ي عد  ّيون حيث يواصل اهّرس المعزولين في  نفحخ  إضرابهم، إضافخ إلي 

تخ أّرس في  إيشل .أّيرا في النقي، و  41أّيرا في  رامون ، و 41  ثالثخ في  عوفر ، ّو
61/61/1164وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا،   

 
 أسيرا   41نادي األسير: إصدار أوامر اعتقال إداري بحق  .38

 اهيام :  ال نادي اهّير أمم، إن ّ طاح االحتالل أصدرح أوامر اعتقال إداري، بحق  -رام هللا 
 ( أّيراا.46)

( أّيراا ُمدد اعتقالهم ائداري ل مر  الثانيخ 19صحافي، أمم، أن من بينهم )وركر النادي في بيان 
 والثالثخ، فيما ُأصدر بحق البا ين أوامر اعتقال إداري هول مر .

وأشار النادي، إلي أن عدد اهّرس الرين ُأصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري منر بدايخ شهر كانون 
 شهور(. 1 –مدد ائداري الصادر  )شهرين  ( أّيراا، وتراوحح14اهول الياري )

61/61/1164األيام، رام هللا،   
 
 فلسطينيا  من الضفة خالل أسبوعين 214تقرير: االحتالل يعتقل  .39

ركرح معطياح حقو يخ، أن االحتالل أ دم منر بدايخ شهر كانون أول )ديّمبر( الياري، الل يل: 
 لت فخ في الضفخ الغربيخ المحت خ.مواطناا ف ّطينياا من أنحاء م 164ع ي اعتقال 

 20(، أن االحتالل اعتقل 61|61وأوضح تقرير صادر عن  نادي اهّير الف ّطيني  اليوم االثنين )
مواطناا من محافّخ رام هللا  14ف ّطينياا من مدينخ الل يل، و 10مقدّياا منر بدايخ الشهر الياري، و

 من محافّخ ناب م. 10يح لحم، و لرين من محافّخ ب 11والبير ، بائضافخ إلي 
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من  4مواطنين ف ّطينيين من محافّخ ينين، و 2وأضا  التقرير، أن االحتالل اعتقل أيضاا 
 لرين من محافّخ ّ فيح، إلي ياني  4من محافّخ   قي يخ، و 4محافّخ طوبام، كما واعتقل 

 اثنين من أريحا وطولكرم.
61/61/1164، قدس برس  

 
 سنة في فلسطين 2800عمرها اكتشاف مزرعة آشورية  .41

ّنخ من فتر  الويود  1200ودي  عواود : كش  أمم عن مزرعخ ضلمخ عمرها  -الناصر  
اعشوري لف ّطين في منطقخ رأم العين، ع ي حدود اللط اهلضر الفاصل بين الضفخ الغربيخ 

رفخ ة 14متر مرب   6100. وتشمل المزرعخ اعشوريخ التي تمتد ع ي مّاحخ 6942ومناطق 
 كشفح عنها دا ر  اعثار ائّرا ي يخ لالل أعمال حفر تمهيديخ  بيل أعمال بناء.

ويعتقد منقبو اعثار أن الغر  كانح يزءا من ب د  زراعيخ في المنطقخ القريبخ من الّاحل 
 الف ّطيني. وكش  النقاي عن معاصر عني كثير .

ي أيضا في القرن الّادم  بل ويوضح الباحثون اهثريون أن المزرعخ ّ ح  ا مخ بعد ال عهد الفاّر
الميالد، وبعدها في الفتر  اليونانيخ )الهي ينيخ( التي بدأح م  احتالل البالد ع ي يد القا د الكبير 
ائّكندر المقدوني. وتّهر  ثار يونانيخ في أرضياح الغر  دالل المزرعخ منها صور  فّيفّا يخ 

ع ي عم خ هي ينيخ نادر . وع ي مّافخ  صير  من المكانتم  لعد   لهخ مثل زيوم، عالو  ع ي العثور
 اكتشا   ثار مغر خ في القدم تعود ل عصرين النحاّي والحديدي.

61/61/1164األيام، رام هللا،   
 
 أربع طالبات في الجامعة اإلسالمية بغزة يطورن تطبيق هاتفي خاص بالمكفوفين .40

من ك يخ تكنولوييا المع وماح باليامعخ ائّالميخ،  ةز  وو عبد الرحمن الطهراوي: إّتطاعح طالباح،
إنهاء مشروع تلر يهم من لالل تطوير تطبيق لات بالمكفوفين، أه هن  ل فوز بمّابقخ  القمخ 

يّاهم التطبيق في تّهيل الكتابخ ع ي الهوات  الركيخ 1064العالميخ    لمحتوس الهات  المحمول. ّو
 تعامل معها بّالّخ. بالنّبخ لضعا  البصر أو فا ديه وال

تشرح إّراء اهشقر، إحدس مطوراح التطبيق، لو  العربي اليديد :  هي عبار  عن لوحخ مفاتيح تعتمد 
مبدأ الكتابخ ب غخ )برايل(، ل غخ العربيخ، وتم برميته ل هوات  الركيخ التي تعمل ع ي نّام التشغيل 

 )أندرويد(  . 
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أي مو   ل كتابخ في اهيهز  الركيخ، إر تّهر شاشخ بدي خ وتضي  أن  التطبيق مبرمج لالّتلدام في 
عن  الكيبورد  العادي تّاعد المكفوفين ع ي الكتابخ. ياءح فكر  التطبيق في محاولخ ل تّهيل ع ي 
المكفوفين اّتلدام الهوات  الركيخ. وتوضح اللرييخ، ةدير أبو شعبان، أن  الفريق بحث عن فكر  

فكانح فكر  التطبيق في ّل االنتشار الواّ  ل هوات  الركيخ، واندمايها  ممي ز ، تلدم ف خ مهم شخ،
 في الحيا  اليوميخ. 

وت فح اللرييخ،  ياح أبو نقير ، إلي أن  مد  تع م البرنامج ال تتياوز لمم د ا ق، ليصبح فا د 
ا ل بّهولخ وأن يغير فيها كما يشاء من دون معي قاح. كما البصر  ادراا ع ي كتابخ النصوت والّر

يتيح التطبيق  راء  صوتيخ كام خ لكل ما يكتبه، ولكن يشترط في مّتلدمه أن يكون لديه ع م 
 بطريقخ  برايل .

61/61/1164العربي الجديد، لندن،   
 
 فوز طالبة من الخليل بالمرتبة األولى عالميا  في مسابقة حسابية في سنغافورة .42

ما( من مدينخ الل يل بالمرتبخ اهولي ع ي مّتوس العالم عا 64الل يل: فازح الطالبخ دانيا اليعبري )
 في ّنغافور . 1064في العم ياح الحّابيخ ضمن المّابقخ الدوليخ 

خ بركاح اهّاّيخ ع ي المرتبخ اهولي والتي شاركح في وفد مدينخ الل يل  وحص ح الطالبخ في مدّر
 ّنواح(. 2م  الطالي أحمد أيمن نشويخ ) المشارك في المّابقخ العالميخ ل ركاء العق ي في ّنغافور 
د ا ق  2مّ لخ رياضيخ طوي خ في  140وتمكنح الطالبخ دانيا اليعبري من حل ما يزيد عن 

 د ا ق. 2مّالخ رياضيخ في  620والطالي أحمد نشويخ تمكن من حل ما يزيد عن 
 دولخ. 61مشارك من أكثر من  6100وشارك في المّابقخ حوالي 

64/61/1164يني لإلعالم، المركز الفلسط  
 
 الخنازير وتدعو لعدم الهلع بإنفلونزاوزارة الصحة بغزة تؤكد وجود إصابات  .43

محمود أبو عواد: أكدح وزار  الصحخ في  طاع ةز ، اليوم الثالثاء، ويود حاالح مرضيخ  -ةز  
 .H1N1مصابخ بما يّمي انف ونزا اللنازير المعرو  ع ميا باّم 

زار  الصحخ بغز  أشر  القدر  لو القدم دوح كوم، ان حالخ وفا  واحد  لشاي من و ال الناطق باّم و 
لانيونم ّي ح في الوزار  نتييخ هرا المر ، مبينا أن عم يخ الفحت لدس الشاي أّهرح إصابته 
بالتهاي ر وي حاد، وتزامنح عم يخ وفاته م  التشليت الملبري اهولي ب ن يكون  د أصيي 

أضا   هرا النوع من االنف ونزا أصبح مرضا متوطنا مث ه مثل االنف ونزا . و H1N1بانف ونزا 
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االعتياديخ التي ُيصاي بها ائنّان ، مشيرا إلي أن الوزار  تقدم العالج لحاالح ألرس من المصابين 
حداث حالخ من اله   في صفو   ومنها من شفي تماما. ا ل ائعالم لعدم تهويل اهحداث واز ودعا ّو

 ، م كدا أن اهوضاع تحح الّيطر .المواطنين
61/61/1164القدس، القدس،   

 
 السيسي يطلب من نتنياهو التريث بصفقة التبادل مع حماس كوسيلة للضغط عليهاالعربي الجديد: .44

العربووي اليديوود: ّوور بح مصووادر دب وماّوويخ ةربيووخ رفيعووخ المّووتوس لووو العربي اليديوود ، فحوووس  -لووات 
لمووخ هاتفيووخ يوورح بووين الوور يم المصووري عبوود الفتوواح الّيّووي، ور وويم الوووزراء ائّوورا ي ي بنيووامين مكا

تشوورين الثوواني/نوفمبر المنصوورم، تركووز الحووديث فيووه ع ووي  ضوويخ الينووود ائّوورا ي يين  12نتنيوواهو فووي 
ي اهّرس والقت ي لدس حركخ  حمام  فوي  طواع ةوز . و الوح المصوادر، أن  نتنيواهو ط وي مون الّيّو

تفعيل  نا  االتصوال مو  حموام لبحوث اّوترداد الينوود ائّورا ي يين الم ّوورين لودس الحركوخ بالقطواع، 
مقابل تّهيالح في م   ائعمار وتلفي  الحصار المطبق ع ي ةز ، ةيور  أن الّيّوي تمن وي ع وي 

وي خ ل ضوغط ع وي  حموا م ، وهوو نتنياهو عدم االّتعيال فوي اهمور، وتورك القضويخ  تبورد    ويالا، كّو
 ما كان.

و ووال الدب وماّوويون، إن  نتنيوواهو ال يرةووي فووي صووفقخ تبووادل ألوورس، ع ووي ةوورار صووفقته موو   حمووام  
أّووويراا، نصوووفهم مووون روي اهحكوووام العاليوووخ،  6012برعايوووخ مصوووريخ، والتوووي أفضوووح إلوووي ائفوووراج عووون 

 واّتبدلتهم  حمام  باليندي الري احتيزته لمم ّنواح في ةز  ي عاد شاليط.
وووواطخ الحصووووريخ بووووين  حمووووام  وأشووووا رح المصووووادر الغربيووووخ، إلووووي أن  الّيّووووي الووووري تقووووود بووووالدم الّو

ّرا يل ، يّعي ئحباط أي تحرك أو اتصاالح في م   الينود ائّرا ي يين القت وي واهّورس، رةبوخ  واز
فوي عودم إعطوواء حركوخ  حمووام  وهوج انتصووار، يمكون أن يقويهوا أكثوور، فوي ّوول محواوالح محاصوورتها 

 زماح في طريقها.ول ق اه
 64/61/1164العربي الجديد، لندن، 

 
 وزير الخارجية المصري: ندعم خيارات القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينية إلقامة الدولة .45

كش  وزير اللارييخ المصري، ّامح شكري، في م تمر صحفي عقودم فوي الكويوح، عون اتصوال توم 
ون كيووووري، فووووي إطووووار التباحووووث حووووول القضوووويخ صووووباح ائثنووووين، موووو  وزيوووور اللارييووووخ اهمريكووووي، يوووو

 الف ّطينيخ ويهود اّت نا  المفاوضاح، وعدد من القضايا ائ  يميخ والدوليخ راح االهتمام المشترك.
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وحووول لقوواء وزيوور اللارييووخ اهمريكووي، يووون كيووري، ور وويم الوووزراء ائّوورا ي ي، الووري أع وون فووي و ووح 
ع  وورار لمي ووم اهموون بلصوووت تحديوود موعوود زمنووي ّووابق، رفضووه أن تقوودم الميموعووخ العربيووخ مشوورو 

ئ امووخ دولووخ ف ّووطين، وحووول طبيعووخ التحركوواح المصووريخ فووي حووال إرا نّووفح إّوورا يل، هوورا المقتوورح 
العربي، لفح شكري، إلي أن هنواك  ورار وتويوه مون  بول القيواد  الف ّوطينيخ ل تعامول مو  حالوخ اليموود 

 رح خ المقب خ.في مفاوضاح الّالم الف ّطينيخ لالل الم
وأكد أن مصور تودعم ليواراح القيواد  الف ّوطينيخ، والشوعي الف ّوطينيخ، وتّوعي لتحقيوق الهود  بإ اموخ 
الدولخ، والتحرك في ملت   اهطر الدوليخ، وفي إطار المشاوراح الثنا يخ م  اهطرا  الفاع خ، ّوواء 

اك أفكوار عديود  مطروحوخ لتفعيول عم يووخ الواليواح المتحود ، أو ألمانيوا وبريطانيوا وفرنّوا، معتبوراا أن هنو
 الّالم، واز رار من الميتم  الدولي ل عناصر الر يّيخ ل توصل إلي حل نها ي.

أضا  شكري: أن  مصر تعمل ئنياح هرم اليهود ، مشترطاا في راح الو ح ب نه البد أن يكوون موا 
 المتابعخ العربيخ.ُيطرح محل رضا و بول من  بل القياد  الف ّطينيخ، ووفقا لقرار لينخ 

 61/61/1164المصري اليوم، القاهرة، 
 
 محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإغالق معبر رفح .46

اهناضول:  ضح محكمخ مصريخ أمم ائثنين، بعدم االلتصات في نّر دعووس  ضوا يخ -القاهر  
بشووكل نهووا ي موون اليانووي  تطالووي بووإةالق معبوور رفووح الحوودودي بووين مصوور و طوواع ةووز  الف ّووطيني

 المصري، حّي مصدر  ضا ي.
وأوضح المصدر، مفضال عدم الكش  عن هويتوه، أن محكموخ القواهر  لألموور المّوتعي خ فوي منطقوخ 
ط القاهر ،  ضح بعدم  بول الدعوس التي تطالي بإةالق معبر رفح الحدودي بين مصر  عابدين، ّو

 وةز .
م المحكمخ، طالي فيها بإلزام كل من الر يم )عبد الفتاح وكان المحامي ناصر حّن، أ ام دعوس أما

الّيّوووي( ور ووويم مي وووم الووووزراء )إبوووراهيم مح وووي( ووزيووور الدال يوووخ )محمووود إبوووراهيم( ووزيووور اللارييوووخ 
لوزام المع ون إلويهم  )ّامح شكري(، بإةالق معبر رفوح الحودودي نها يوا مون ناحيوخ اليانوي المصوري، واز

 بصفتهم بتنفير رلك.
مودعي فوي دعووام إلوي أنوه بعود عم يواح اّوتهدا  اليويش والشورطخ منطقوخ فوي ّويناء )شوومال واّوتند ال

شوور ي الووبالد(، واتهووام حركووخ  حمووام  ي الضوو وع  فووي ت ووك الهيموواح، وفووق عريضووخ الوودعوس، ويووي 
 ع ي الّ طاح المصريخ إةالق المعبر نها يا.
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ني المقبوول، ل نطووق بووالحكم فووي ينوواير/ كووانون الثووا 62فووي الو ووح نفّووه، حووددح راح المحكمووخ، ي ّووخ 
 دعوس تطالي باعتبار كتا ي القّام، الرراع العّكري لحركخ حمام الف ّطينيخ،  منّمخ إرهابيخ .

واتهووم مقوودم الوودعوس كتا ووي القّووام ي التووورط فووي العم يوواح ائرهابيووخ  دالوول الووبالد مّووتغ ين اهنفوواق 
هابيووخ، وتهريووي اهّوو حخ المّووتلدمخ ل فتووك القا مووخ ع ووي الحوودود لوودلول مصوور، وتمويوول عم يوواتهم ائر 

بوووالييش والشووورطخ وترهيوووي الموووواطنين فوووي العم يووواح ائرهابيوووخ، التوووي تهووود  إلوووي زعزعوووخ أمووون الوووبالد 
 واّتقرارها .

 61/61/1164القدس العربي، لندن، 
 
 األردن يعلن أن الفلسطينيين لم يطلبوا منه تقديم مشروع قرار إلى مجلس األمن .47

و أ   ي و اع نح ّفير  االردن لدس االمم المتحد  دينا  عوار االثنين ان الف ّطينيين االمم المتحد  
 لم يط بوا من االردن تقديم مشروع  رار الي مي م االمن حول النزاع االّرا ي ي الف ّطيني.

وكان مّ ول ف ّطيني أع ن اهحد أن الف ّطينيين ّيقدمون االربعاء الي مي م االمن مشروع  رار 
 الي بإنهاء االحتالل االّرا ي ي لالل ّنتين.يط

 رأح اللبر في الصح  مث كم، ولم يتصل بنا “و الح الّفير  اهردنيخ ردا ع ي أّ  خ الصحافيين 
 .”أحد بهرا الش ن

واعتبرح انه ال بد من انتّار نتا ج المشاوراح التي يرح االثنين في روما بين وزير اللارييخ 
ان كيري ّي تقي في “يم الحكومخ االّرا ي يخ بنيامين نتانياهو. و الح االميركي يون كيري ور 

 .”اوروبا عددا من الوزراء وننتّر لنرس النتا ج
 61/61/1164القدس العربي، لندن، 

 
 موقع "النشرة": "حزب هللا" يكشف عميال  للموساد اإلسرائيلي في صفوفه .48

اد عبام عبد الكريم: نيح أمن المقاومخ ف-لات النشر   ي حزي هللا من الكش  عن عميل ل مّو
االّرا ي ي في صفوفه. لكن هرم المر  الصيد ثمين كما ت كد مصادر لو النشر  ، وتكش  أن العميل 

( التابعخ ل حزي والمّ ولخ عن القيام بعم ياح ضد 960هو مّ ول في وحد  العم ياح اللارييخ )
منر أّابي . طبعاا، تتحفّ المصادر عن كش  طريقخ اهدا  اّرا ي يخ محد د . و د ُألقي القب  ع يه 

فضح أمر العميل. وت فح الي أنه من إحدس  رس الينوي ويدعي م. ش. كان يعمل كريل أعمال 
اد في احدس دول ةري أّيا. ع ماا انه كان كثير التنقل والّفر.   وهو كثير الّفر. ين دم المّو
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اد. فّاهم في احباط الكثير من عم ياح وتتاب  المصادر الي أن م. ش. عمل منر ّنواح  م  المّو
اد في العاصمخ الّوري خ دمشق  الحزي، والتي كان هدفها الث ر لقا دم عماد مغنيخ الري اةتاله المّو
عبر تفيير عبو  في ّيارته. وتوضح المصادر أن لدماح العميل لم تتو   عن إحباط العم ياح 

ضمن وحد  العمياح اللارييخ، و لرهم محمد هو. في  بل ّاهم في الكش  عن العناصر التي تعمل
 ، بعد اعتقاله من ايهز  االّتلباراح بناء ع ي TNTالبيرو والري عثر في منزله ع ي ماد  الو 

اد. وهرا العميل يعد محركاا اّاّياا في الوحد  ) (، اد س الي الكش  عن 960مع وماح من المّو
باّتهدا  بع  المصالح االّرا ي يخ ع ي ةرار كش   أفراد في الوحد  من الرين ك فهم الحزي

 ، داوود فو. ويّو  عو. 1064، حّام يو. عام 1061حّين عو. عام 
وع مح  النشر   ان هناك شبهاح حول تورطه في عم ي خ اةتيال مغنيخ والقيادي البارز في الحزي 

ان حزي هللا وي ه ضربخ  حّان ال قيم العام الماضي. وتل ت المصادر إلي أن  أهم ما في االمر
يديد  ئّرا يل وتعتبر أن ه كش  يرثومخ في يّدم وعاليها بما يناّي. لكن الم كد ان الحري 
االّتلباراتيخ بين اّرا يل والحزي ّتّتمر، من دون أن تي م اهولي من محاولخ تينيد بع  

ليديد ؟ هرا ما اهشلات يعم ون لصالحها دالل الحزي ولاريه لكن هل ّتنيح محاوالتها ا
 ّتكشفه اهيام والّنواح المقب خ...

 61/61/1164النشرة، لبنان، 
 

 توسيع إسرائيلي لمنتجع جبل الشيخ .49
ي  منتي  التزلج في مزارع شبعا  طارق ابو حمدان: بدأح الّ طاح ائّرا ي يخ ورشخ أشغال لتّو

ر التوح إحدس مزارع شبعا المحت خ، عند اهطرا  الغربيخ ليبل الشيه، وتحديدا في مزرعخ معاص
 المحت خ.

ا ل اعالم اّرا ي يخ عد ، الي ان لينخ التلطيط والبناء في  لواء  وأشارح المع وماح التي تنا  تها ّو
ي  منتي  يبل الشيه لتصل مّاحته الي  دونم، اضافخ الي مّاحخ ابنيخ  1000الشمال   ررح تّو

الشتويخ في هرم المنطقخ المحت خ والوا عخ ع ي ، ورلك بهد  تطوير الّياحخ 1م 1200تتياوز الو 
 م عن ّطح البحر. 1000ارتفاع حوالي 

اللطخ التي أعدها فريق هندّي اّرا ي ي، تشمل بناء ميم  ّياحي يحوي مراكز اّتيمام،  اعاح 
رياضيخ، مطاعم ومحالح تياريخ، متح ، مدارم لتع يم التزلج ع ي الث ج، اضافخ الي مراكز تّوق 

 وحديقخ عامخ ع ي صور  محميخ طبيعيخ. وفنادق
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واعتبر النا ي  اّم هاشم ان ما تقوم به اّرا يل هو انتهاك واعتداء يديد ع ي ار  محت خ، تحرمه 
القوانين الدوليخ التي ترعي حاالح مثل هرم، و ال  اننا نحتفّ بحق مقاضا  الدولخ العبريخ امام 

 المحافل والمحاكم الدوليخ الملتصخ .
 61/61/1164ر، بيروت، السفي

 
 صبيح: تحرك عربي بشأن التوجه الفلسطيني في مجلس األمن إلنهاء االحتالل  .51

مووراد فتحووي: بوودأ اهمووين العووام ليامعووخ الوودول العربيووخ، الوودكتور نبيوول العربووي بالتنّوويق موو   -القوواهر  
  لطرح مشروع القرار الدول العربيخ تنفير لطخ التحرك اللاصخ بدعم التويه الف ّطيني باهمم المتحد

 العربي بمي م اهمن لوض  يدول زمني ئنهاء االحتالل ائّرا ي ي لألراضي الف ّطينيخ.
وتويووه اهمووين العووام ل يامعووخ العربيووخ اليوووم إلووي العاصوومخ الفرنّوويخ لعقوود لقوواء مرتقووي بمشوواركخ وزيووري 

يوخ  موو  كول موون وزيوري اللارييووخ اللارييوخ الف ّوطيني والكووويتي  ر ويم القمووخ العربيوخ فووي دورتهوا الحال
الفرنّي لوران فابيوم واهمريكي يون كيري ومن لتريموخ وتنفيور لطوخ التحورك العربوي التوي وضوعها 

 وزراء اللارييخ العري م لرا ئنهاء االحتالل ائّرا ي ي لدولخ ف ّطين.
العربيوخ الّوفير محمود وأكد اهمين العام المّاعد لش ون ف ّطين واهراضي العربيوخ المحت وخ باليامعوخ 

ياّوويا  ويووا يوودا فووي إطووار تنفيوور  صووبيح اليوووم أن اليامعووخ العربيووخ تلووو  اعن حراكووك دب وماّوويا ّو
لطخ التحرك العربي ئنهواء االحوتالل ائّورا ي ي هراضوي دولوخ ف ّوطين والتوي أ رهوا وزراء اللارييوخ 

 بحضور الر يم محمود عبام.نوفمبر الماضي في مقر اليامعخ العربيخ  19العري الري عقد في 
و ووال صووبيح، فووي تصووريحاح لووه اليوووم ائثنووين، إن زيووار  اهمووين العووام ل يامعووخ العربيووخ نبيوول العربووي 
لبووواريم وال قووواء المرتقوووي بوووين الوفووود الووووزاري العربوووي والووووزير كيوووري تووو تي فوووي إطوووار اليهوووود المبرولوووخ 

لارييوووخ العوووري مووو لرا ئنهووواء االلوووتالل لتريموووخ وتنفيووور لطوووخ التحووورك العربوووي التوووي وضوووعها وزراء ال
وأشووار، فووي هوورا الصوودد، إلووي زيووار  الوفوود الوووزاري العربووي بر اّووخ النا ووي  ائّوورا ي ي لدولووخ ف ّووطين.

اهول لوور يم الووووزراء وزيووور لارييوووخ دولوووخ الكويوووح الشووويه صوووباح اللالووود الصوووباح الوووري زار ّويّووورا، 
ويّريخ المودعوخ التفا يواح ينيو  اهربعوخ لودعوتها والتقي ر يم االتحاد الّويّري لحث الحكومخ الّ

لعقوووود موووو تمر الوووودول اهطوووورا  الّوووواميخ المتعا وووود ، ورلووووك لبحووووث موووودس التووووزام إّوووورا يل بتطبيووووق هوووورم 
ووواح  االتفا يووواح ع وووي اهراضوووي المحت وووخ كوووون إّووورا يل هوووي دولوووخ احوووتالل وموووا  اموووح بوووه مووون مماّر

طووواع ةوووز  يوووراء ثالثوووخ حوووروي فوووي الّووونواح وانتهاكووواح ضووود أبنووواء الشوووعي الف ّوووطيني ولاصوووخ فوووي  
 اهلير  أدح إلي ميازر ودمار شامل في القطاع.

 61/61/1164الشرق، الدوحة، 
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 األسد يتحدث بالتفاصيل عن عالقته بحماس ويعترف باعتقال ابنة خالد مشعل وزوجها .50

ووا ل إعووالم ّوووريخ وعربيووخ أن الوور يم الّوووري بشووار اهّوود كشوو  فووي اي  تموواع موو  وطوون : أوردح ّو
وواء الياليووخ الف ّووطينيخ فووي أوروبووا، ع ووي هووامش الموو تمر الثالووث ل ياليوواح الووري عقوود فووي دمشووق،  رّ 
بدايخ الشهر الياري، تفاصيل التوتر الري تعيشه عال اح ّوريا بحركخ حمام والقطيعوخ التوي انتهوح 

 إليها.
ط بين النّام الّوري وائلووان المّو  مين، وأن الحكوموخ الّووريخ وَبي ن اهّد أن حمام حاولح التّو

ووواطخ، كاشوووفا النقووواي عووون أن الّووو طاح الّووووريخ اعتق وووح ابنوووخ لالووود مشوووعل وزويهوووا بعووود  رفضوووح الّو
 اكتشا  أنهم كانوا يهربون ّالحا لتنّيماح المعارضخ الّوريخ.

واء الياليواح اّوتغرق ّواعاح.  نحون فوي  ا ل ائعالم الّوريخ أن ال قاء بوين اهّود ورّ  وصرحح ّو
ا ومنوور انطال ووخ الثووور  الف ّووطينيخ فتحنووا اهبووواي أمووام الف ّووطينيين و وودمنا لهووم مووا نقوودر ع يووه، ّوووري

واههووم هووو أن الف ّووطينيين كووانوا يشووعرون بوو نهم يعيشووون فووي وطوونهم   ووال الوور يم الّوووري. وأضووا  
يقو  فوراق أو   اتفقنا والت فنا م  القياداح الف ّطينيخ في مراحل ملت فخ، ومن حين إلي  لر، ولكن لم

وبعوود طوورد  وواد  حمووام موون اهردن  6999 طيعووخ موو  أي طوور  ف ّووطيني ، مضوويفا، أنووه  فووي عووام 
فتحنووا اهبووواي لهووم بووالرةم موون تيربتنووا المريوور  موو   ائلوووان ، و  نووا إن موون يطوواَرد ويحاَصوور إّوورا ي يا 

 وأميركيا ف بواي ّوريا مفتوحخ أمامه مهما كانح معتقداته.
ول اهمريكوان مهوددين ومحوررين مون وأشار اهّد إل وقوط بغوداد،  ياءنوا الّر ي أنه بعد ةزو العراق ّو

أن القواح اهميركيخ و واح التحال ، في طريقها إلي ّووريا والكور  اعن فوي م عوبكم، والمط ووي مونكم 
 فقط، هو طرد حمام من ّوريا .

لضووعي  فووي ت ووك المرح ووخ، لقوود وتوواب :  رفضوونا رلووك وثبتنووا ع ووي موا فنووا بووالرةم موون الوضوو  الّوووري ا
ياءنا الناصوحون واهصود اء مون كول يهوخ وصووي يحورروننا ويقولوون لنوا: ال تودمروا ّووريا. ألريووا 
حمووام موون ّوووريا. وموو  رلووك رفضوونا رلووك بإصوورار و ووو  وكوول رلووك كووان موون منط ووق إيماننووا بالقضوويخ 

 الف ّطينيخ .
حووداث فووي بعوو  الموودن الّوووريخ التقووي بمشووعل وتوواب  اهّوود أنووه وموو  بدايووخ االحتيايوواح الشووعبيخ واه

ع ي رأم وفد من حمام وان مشعل كان أكثر تطرفا منه ومن القياد  الّووريخ؛  فقود طالبنوا أن نقمو  
 وأن نصف ي هرا الحراك بكل  و  هنه عنوان م امر  دوليخ ضد ّوريا .



 
 

 
 

           41ص                                     3431 العدد:    61/61/1164 الثالثاء التاريخ:
 

م كوودا ع ووي موا فووه بووو ن   و ووال مشووعل يومهووا، ال ت لووركم بهووم رحمووخ إنهووم عمووالء هميركووا وئّوورا يل
الدفاع عن ّوريا اعن، هو دفاع عن ف ّطين، وأع ون اّوتعدادم وحركتوه، بو ن يكونووا الينوود اهوفيواء 

 لّوريا، و ح الط ي منهم رلك ، أضا  الر يم الّوري.
وأكد الر يم الّوري لالل ال قاء:  الّ طخ الف ّطينيخ ومنّمخ التحرير وبالرةم من فتور عال تنا بهوم 
في المرح خ التي رافقح أحداث ّوريا لم نط ي منهم االنحياز لنا، وكرلك لم ننتقودهم لحيوادتيهم ورأينوا 
في مو فهم انتصارا لقضيتهم وهرا حقهم ولكن ما يث ج صدرنا أن الف ّطينيين أنفّوهم كوانوا مون أكثور 

ويحصول لموا يكون هدفوه اليهاح والشعوي الرين التقطوا حقيقيخ الم امر  التي تعد لّووريا؛ فموا حصول 
النّوام فهوورا كوري وافتووراء الهود  هووو توودمير ّووريا انتصووارا ئّورا يل، هكوورا نّور الف ّووطينيون لوورلك، 
وهم محقون وبكل فلر أ ول إن الشعي الف ّطيني  د ّبق كل الشعوي في فهم رلك، وحتوي الشوعي 

 الّوري نفّه .
 61/61/1164موقع وطن يغرد خارج السرب، 

 
يران"الرأي": الس .52  عودية تعبر عن غضبها من عودة العالقة بين حماس وا 

ومياا يورس بوين أركوان الملوابراح  -الرأي  لات: أفادح مصادر مط عخ رفيعخ المّتوس أن اتصاالا ّر
في المم كخ العربيخ الّعوديخ وبين  ياد  حركخ حمام في اللوارج حوول تطوور عال واح حركوخ حموام 

را. وبينح مصادر ف ّوطينيخ ول يييوخ راح عال وخ أن المم كوخ م  إيران والتي طفح ع ي الّطح م ل
العربيخ الّعوديخ تّاءلح عن طبيعخ هرم العال خ، ولمارا وافقح حمام بالعود  إلي إيوران بعود مرح وخ 

فوإن الّوعوديخ عبورح عون ةضوبها مون -التي أدلوح بمع ومواح متطابقوخ -ووفقا لت ك المصادر  يفاء.
يوال إيوران، ودعتهوا إلوي و و  كول أشوكال التواصول بينهموا مقابول أن ّياّوخ حركوخ حموام اللارييوخ ح

تمارم الّعوديخ ضغوطا كبير  في إطوار رفو  الحصوار عون  طواع ةوز . وأردفوح المصوادر أن حركوخ 
حمام اّتقب ح الط ي الّعودي دون أن تقوم بالرد ع يه، واعد  أنها ّتقوم بدراّخ المقترح الّعودي 

 لالل اهيام القادمخ.
 61/61/1164لة الرأي الفلسطينية، وكا

 
 اتحاد المحامين العرب يشيد باالعترافات األوروبية بفلسطين .53

أشوواد اتحوواد المحووامين العووري باالعترافوواح اهوروبيووخ موون  بوول الحكوموواح والوودول والبرلمانوواح بالدولووخ 
عي الف ّووطينيخ الف ّووطينيخ، م كوودا أن ت ووك االعترافوواح مووا هووي إال ت كيوود إضووافي ل حقوووق الوطنيووخ ل شوو

 ةير القاب خ ل تصر .
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وأكد االتحاد، في بيان له، ائثنين، أن الشعي الف ّطيني  دم واليزال تضحياته منر ما يقري من  رن 
يبوار  واته الفاشويخ ئرهواي الف ّوطينيين واز ياّواته العنصوريخ واالّوتيطانيخ ومماّر لموايهخ االحوتالل ّو

حودث فوي الماضوي البعيود والقريوي. وأشوار االتحواد إلوي أن ما تبقي منهم ع وي التهييور القّوري، كموا 
هرم االعترافاح بدولخ ف ّوطين المنشوود  ال تعنوي بو ي حوال مون اهحووال اعتورا  اهموخ العربيوخ بدولوخ 

 االحتالل الصهيوني.
 61/61/1164المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ائيليفرنسا تسعى لحل توافقي ال يتضمن موعدا  النسحاب االحتالل اإلسر  .54

القدم دوح كوم:  ال وزير اللارييخ الفرنّي لوران فابيوم االثنين  بيل ايتماعوه بنّرا وه  -باريم 
اهلموووواني والبريطوووواني واهميركووووي، إن فرنّووووا تّووووعي ل توصوووول إلووووي  حوووول ييموووو   فووووي اطووووار الحووووراك 

رانم بورم:  إرا الدب وماّي دالل اهمم المتحد  بش ن النزاع الف ّطيني ائّورا ي ي. وأوضوح لوكالوخ فو
 وودم الف ّووطينيون )إلوووي مي ووم اهمووون الوودولي( الووونت الووري بووين أيوووديهم فووان اهميوووركيين أع نوووا انهوووم 
ّيّتلدمون الفيتو ضدم. وبالتالي فان هرا القرار لن يقبل، كما ّوتكون هنواك ع وي اهريوح إيوراءاح 

لووي حوول ييموو   ملت وو  رد فعوول موون اليانووي الف ّووطيني . وأضووا :  إن مووا نريوودم نحوون هووو التوصوول إ
 اهطرا .

من يانبها بدأح فرنّا منر أّابي  مشاوراح م  لندن وبرلين ثم واشنطن وعموان ئعوداد نوت تووافقي 
وووويدعو مشووووروع القوووورار إلووووي اّووووت نا  ّووووري  61يحصوووول ع ووووي ت ييوووود أعضوووواء مي ووووم اهموووون ال  . ّو

لقواعوود أّاّوويخ مثوول التعووايش  ل مفاوضوواح الف ّووطينيخ ائّوورا ي يخ المتو فووخ منوور الربيوو ، ع ووي اّووتنادا
ّووورا يل، لكووون دون تحديووود تووواريه النّوووحاي االحوووتالل ائّووورا ي ي مووون  الّووو مي بوووين دولوووخ ف ّوووطينيخ واز

وموون المقوورر أن ييتموو  فووابيوم مّووواء االثنووين فووي صووالخ الشوور  فووي مطوووار  اهراضووي الف ّووطينيخ.
رم المبادراح. كما ييتمو  الثالثواء أورلي  ري باريم، بنّرا ه اهلماني والبريطاني واهميركي لبحث ه

 في باريم باهمين العام ل يامعخ العربيخ نبيل العربي ووزير اللارييخ الف ّطيني ريا  المالكي.
 61/61/1164القدس، القدس، 

 
 خالفات داخل اإلدارة األمريكية بشأن المسعى الفلسطيني في مجلس األمن .55

 أّوشوويتد بوورم  أمووم، إن كبووار المّوو ولين فووي ائدار   وكوواالح:  ووال تقريوور لوكالووخ –الحيووا  اليديوود  
اهميركيخ لم يتمكنوا من التوصل إلي اتفاق بشو ن الّياّوخ التوي ييوي ع وي الواليواح المتحود  اتباعهوا 

 حيال المّعي الف ّطيني في مي م اهمن والمبادر  الفرنّيخ لب ور  ا تراح بديل.
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ي   وال وزيور اللارييوخ إنوه ييوي ع وي الواليواح المتحود  ولالل لقاء لكبار المّ ولين في البيح اهب
أن تحوواول ت ييوول المّووعي الف ّووطيني والمبووادر  الفرنّوويخ إلووي مووا بعوود االنتلابوواح العامووخ فووي إّوورا يل. 
و ووال أيضووا إن  العنوو  المتصوواعد فووي المنطووق هووو ّووبي  لوور لت ييوول المّووعي الف ّووطيني فووي هوورا 

 الو ح .
ألمن القومي، ّوزان رايم، دعما لبدء المفاوضاح بين الوالياح المتحد  من يهتها أبدح المّتشار  ل

وط بشو ن ا توراح  وفرنّا وبناء تحالفاح ألرس من أيل ر يخ ما إرا كان بائمكان التوصل إلي حول ّو
 القرار الري ّيعر  ل تصويح ع يه.

ن و وود تنوواول الم وو  ويكثوو  كيووري مشوواوراته فووي أوروبووا فووي محاولووخ ئحيوواء عم يووخ الّووالم بووين الطوورفي
ووي ّوويرةي الفوورو . وتطوورق الفوورو  إلووي  الف ّووطيني ائّوورا ي ي اهحوود لووالل ايتماعووه بنّيوورم الرّو
ط وضرور  تفادي  مزيد من تدهور الوض  ، م كودا الّوعي  إلوي موا يمكون القيوام بوه معوا  الشرق اهّو

 لتيني  رلك.
 وي مواصو خ العمول الوثيوق حوول الموضووع و ال مّو ول فوي اللارييوخ اهميركيوخ إن الوري ين  توافقوا ع

ط( وشددا ع ي ضرور  أن يتلر كل اهطرا  إيراءاح تهد  إلي الحد من التوتر .  )الشرق اهّو
 61/61/1164الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سيري: قرار مجلس األمن ال يثني عن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية .56

ط، روبيرح  ابتّام عازم:  د م مبعوث -نيويورك  اهمين العام اللات لعم يخ الّالم في الشرق اهّو
ّورا يل، واصوفاا  ّيري، إحاطته أمام مي وم اهمون، حوول الوضو  فوي اهراضوي الف ّوطينيخ المحت وخ واز

 إيام بالدراماتيكي، معتبراا أن  مّتقبل المنطقخ، أصبح ةامضاا أكثر من أي و ح مضي.
الوري تركوه انهيوار اال وتال  الحكوومي ائّورا ي ي، ييوي أال يكوون  ورأس ّيري أن   الفوراغ الدب وماّوي

 مبرراا هي من اليانبين، ل ّماح بتدهور اهوضاع بشكل أّوأ مما هو ع يه .
ونقل ما ّم ام ي نفاد صبر الميتم  الدولي، بّبي يموود اليهوود اليواد ، ل توصول إلوي حول وتّوويخ 

 لتين .بين الف ّطينيين وائّرا ي يين، لحل الدو 
إلي رلك، لفح ّيري في هرا الصدد إلوي اعتمواد برلمانواح أوروبيوخ عديود  لقوراراح ةيور م زموخ، تودعو 
حكوماتهوووا إلوووي االعتووورا  بدولوووخ ف ّوووطين، مشووويراا إلوووي مّوووود  القووورار التوووي يوووتم توووداولها حاليووواا حوووول 

عربوي اليديود  ف ّطين، من دون التطرق لتفاصوي ها. وفوي حوين أكودح مصوادر دب وماّويخ مط عوخ ل ال
في هرا الصدد، ا تراي التصويح ع ي مشروع  رار اهربعاء في مي م اهمن، حوول إنهواء االحوتالل 
ضمن فتر  زمنيخ محدد ، شد د ّيري ع وي أن  رلوك، ييوي أال يثنوي أيواا مون اهطورا  عون العوود  إلوي 
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ووها الّوو طاح طاولووخ المفاوضوواح. كمووا أعووري عوون   قووه الشووديد موون عم يوواح الهوودم العقابيووخ ال تووي تماّر
، ب نوه موا 6912ائّرا ي يخ بحق الف ّطينيين. ووص  الوض  في اهراضي الف ّطينيخ المحت خ عام 

عوواد  ائعمووار  ووخ لوصووول المّوواعداح إلووي  طوواع ةووز ، واز زال  متفيووراا ، الفتوواا إلووي أن  هنوواك حايووخ م ح 
 ل وصول بالقطاع إلي حالخ من االكتفاء الراتي.

 61/61/1164لندن،  العربي الجديد،
 
 ألمانيا تزود "إسرائيل" بأربع سفن حربية .57

القوودم دوح كوووم: أع وون المتحوودث باّووم الحكومووخ اهلمانيووخ شووتيفان زايبوورح اليوووم االثنووين فووي  -بوورلين
 برلين أنه من المنتّر أن تزود ألمانيا إّرا يل ب رب  ّفن حربيخ من إنتاج ألمانيا.

ير أرب  فر اطاح ل دورياح ئّرا يل من صناعخ شركخ  تيّن كروي  وبرر زايبرح اعتزام ألمانيا تصد
لألنّمخ البحريخ ي مّ وليخ ألمانيوا التاريليوخ  اللاصوخ تيوام إّورا يل، و وال إنوه مون المنتّور التو يو  
ع ي عقد بي  هرم الّفن ئّرا يل عقوي الحصوول ع وي موافقوخ لينوخ الموازنوخ بالبرلموان اهلمواني هورا 

 العام.
ووط. وزودح ألمانيووا وأثووار  ح صووفقخ اهّوو حخ اهلمانيووخ ئّوورا يل انتقوواداح بّووبي النووزاع فووي الشوورق اهّو

 إّرا يل حتي اعن بالعديد من الغواصاح ولاصخ الغواصاح النوويخ.
 61/61/1164القدس، القدس، 

 
 دوالرا  سعرا  للنفط لتحقيق التوازن في موازنتها العامة 148إيران تحتاج  .58

عبدالحّين: أو عح العقوباح ع ي التيار  الدوليخ والماليخ، التي ُفرضوح فوي شوكل  حّين -واشنطن 
معهوود التمويووول »، بحّوووي «أضووراراا بالغوووخ باال تصوواد ائيرانووي»، 1061متصوواعد منوور منتصووو  عووام 

ّخ ةير حكوميخ مقرها واشنطن. وكش  المعهود فوي تقريور بعنووان « الدولي إيوران: مصوير »وهو مّ 
 1061في الم وخ عوام  1.1تق ت »، أن الناتج المح ي ائيراني «بنتييخ المفاوضاحاال تصاد يتع ق 

 6.6صوادراح الونفط ب غوح »ولفوح إلوي أن «. 1064 - 1064في الم خ عوام  1، وتراي  1064 -
م يوون برميول يوميواا عوام  1.6، مقارنوخ بوو 1061م يون برميل يومياا منر فر  عقوباح تموز )يوليو( 

1066 - 1061.» 
وومي وفووي الّوووق الّوووداء،  ّوويل »وبعوود ألوور االنلفووا  الكبيوور فووي ّووعر صوور  العم ووخ المح يووخ الّر

ب يوووون دوالر عوووام  164النووواتج المح وووي االّووومي وفوووق تقوووديراح المعهووود، انلفاضووواا مووون رروتوووه البالغوووخ 
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 رار )موووارم(  16، الوووري ينتهوووي فوووي «1064 - 1064ب يونووواا عوووام  441، إلوووي 1061 - 1066
 «.دوالراا لكل مواطن إيراني 240ب يون دوالر، أو  12ني أن التراي  ب   ، ما يع1064

انقوووالي »ونتييووخ إلووزام العقوبوواح إيوووران ع ووي تق وويت صوووادراتها النفطيووخ إلووي النصووو ، رصوود التقريوور 
في الم خ من النواتج المح وي، موا يعنوي أن إيوران باتوح  6.1فوا   ما  بل العقوباح إلي عيز يوازي 

 601دوالراا لتحقيووق التوووازن فووي موازنتهووا، مقارنووخ بووو  642ل ّووعر برميوول الوونفط إلووي تحتوواج إلووي وصووو 
 «.دوالر ل برميل كانح تكفيها  بل العقوباح لهرا التوازن

منو  العقوبواح إيوران مون اّوتلدام نصو  احتياطهوا »ومن الّ بياح اهلرس التوي أشوار إليهوا التقريور، 
أصبحح »وبّبي إلرايها من النّام المالي العالمي، «. وباحب يون دوالر  بل العق 91المالي البال  

 «.إيران توايه مشاكل يديخ في الحصول ع ي أي وارداح يمكن تحقيقها من صادراتها
ووط »وعوون احتياطوواح المصووار  ائيرانيووخ، أبوورز التقريوور أنهووا  تق صووح فووي شووكل يعرضووها لألزموواح ّو

الم ووخ موون القورو  ائيماليووخ فوي الووبالد، مووا  فوي 64.4ارتفواع فووي نّوبخ القوورو  ةيوور المّودد  إلووي 
الصووعوباح التووي توايووه اهعمووال »ولووم يغفوول «. يعكووم نقصوواا حوواداا فووي الّوويولخ فووي  طوواع الشووركاح

ّوواح الماليووخ موو  توودهور  والمتمث ووخ فووي الحصووول ع ووي  وورو  بّووبي محدوديووخ الّوويولخ، وحوورر المّ 
 «.ّرو  ائ را  والنقت الحاد في العمالح الصعبخ

، ّوو ال طرحووه معهوود التمويوول الوودولي، م كووداا أن «را ّوويكون التوو ثير اال تصووادي لرفوو  العقوبوواح؟مووا»
، ّيّمح بعود  صادراح الونفط 1061اتفا اا ي دي إلي رف  العقوباح تدريياا بدءاا من تموز )يوليو( »

د  إلوي كموا ّيفضوي الّوماح ئيوران بوالعو «. 1062إلي ما كانوح ع يوه  بول العقوبواح مو  نهايوخ عوام 
تودفق االّوتثماراح اللارييوخ المباشور  واللبوراح المط وبوخ منور و وح طويول، »النّام المالي العوالمي بوو 

 «.إلي  طاع الطا خ ما يرف  إنتاج إيران من النفط إلي معدالح تتياوز ت ك المّي خ  بل العقوباح
، مريحاا « رين ي يان االتفاقيّتعيد اال تصاد عافيته في شكل كبير في العامين ال»وتو   التقرير أن 

فوي  1و 1، بنّوبخ تتوراوح بوين 1062 - 1061و 1061 - 1061ينمو الناتج المح وي لعوامي »أن 
 «.صادراح النفط واالّتثماراح في القطاع اللات»، مدفوعاا بو «الم خ ع ي التوالي

ي، لووم يّووتبعد عوودم التوصوول إلووي اتفوواق بووين إيووران وميموعووخ دول لمووم زا وود واحوود حووول م فهووا النوووو 
«. يوايووووه اال تصوووواد ائيرانووووي مزيووووداا موووون الضووووع  موووو  اّووووتمرار ارتفوووواع معوووودل البطالووووخ»التقريوووور أن 

بمويووي هوورا الّوويناريو، ربمووا يكووون هنوواك تشووديد ل عقوبوواح ع ووي التيووار  والمعووامالح الماليووخ، مووا «و
يووخ إلووي مزيوود موون يوو دي إلووي تق وويت أكبوور لصووادراح الوونفط ائيرانيووخ ويوودف  ّووعر صوور  العم ووخ الوطن

 «.التراي  أمام العمالح اهينبيخ في الّوق الّوداء، إلي ياني تضلم أكبر
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فووي الم ووخ ّوونوياا، كووي توونيح فووي  1و 1تحتوواج إلووي معوودل نمووو يتووراوح بووين »ورأس التقريوور أن إيووران 
إيوران أن « تقرير التنوافم العوالمي»في الم خ حالياا. ونقل المعهد عن  64لف  معدل البطالخ البال  

دولخ، متقدمخ ع ي لبنان ومصور، وهورم مرتبوخ ل و  كول  644دولياا من أصل  24تحل في المرتبخ »
ووطخ. كمووا تحتوول المرتبووخ  عالميوواا،  629موون أصوول  640اال تصوواداح الناميووخ صوواحبخ المووداليل المتّو

ول بّوبي تودني مّوتوس إيوران فوي حقو« ّوهولخ اهعموال التياريوخ»، ع ي ّو م «البنك الدولي»بحّي 
 «.نقت الّيولخ«و« حمايخ المّتثمرين«و« تّييل الممت كاح»

، «معهد التمويل الدولي»عن الوض  الّياّي دالل إيران تيام أي اتفاق م  الميتم  الدولي، اعتبر 
المعارضوووخ الم ل فوووخ مووون الحووورم الثووووري )لصوصووواا في وووق القووودم(، مصوووالح ماليوووخ ضووولمخ »أن لووودس 

 «.ريتت رس في حال االنفتاح ع ي الغ
بط ووي موون المرشوود اهع ووي )ل ثووور  ع ووي( لووامن ي، التووزم معارضووو االتفوواق الصوومح »ولفووح إلووي أن 

طالما المفاوضاح ياريخ، لكنهم لم يعبروا عن موافقتهم، ناهيك عن ةيواي دعمهوم هي مصوالحخ مو  
 «.الوالياح المتحد 

اهه يووخ فووي ّوووريخ ودورهووا  نفووور إيووران فووي لبنووان وتورطهووا فووي الحووري»ول ُووت تقريوور المعهوود إلووي أن 
، «الحاّم في العراق، هوي أدوار ربموا لون تلتفوي فوي حوال التوصول إلوي اتفواق حوول برناميهوا النوووي

تطبيق االتفاق النووي ربما يترك ألطاراا كثير  مون دون ائيابوخ عنهوا، موا  ود يعوود إلوي »ما يعني أن 
 «.االنعكام ّ باا ع ي عم يخ تطبيق االتفاق راته

 61/61/1164ة، لندن، الحيا
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ام عفيفخ وأّر  التحرير: ع ي أعتاي الركرس الّوابعخ والعشورين  -ةز  أيرس الحوار ر يم التحرير ّو
الخ  أن تحتفي بها م  ر يم مكتبهوا النطال خ حركخ المقاومخ ائّالميخ  حمام ،  ثرح صحيفخ  ا لّر

الّياّوووي لالووود مشوووعل، الوووري يطووول  هول مووور  عبووور صوووحيفخ ف ّوووطينيخ مح يوووخ فوووي  طووواع ةوووز  رةوووم 
 إطالالته ائعالميخ النادر .

  ا د المقاومخ الف ّطينيخ  كما يط ق ع يه محبوم من أبناء الشعي الف ّوطيني، يلورج ليمهوورم ميوددا 
ووووالخ ، الووووري تنوووواول  لووور التطوووووراح ع ووووي الّوووواحخ الف ّووووطينيخ مووون لووووالل برنووووامج  تحووووح م يهووور الّر

 .12وعال اح حركخ حمام الدال يخ واللارييخ في ركرس انطال تها الو 
واّووتهل مشووعل لقوواءم بالت كيوود ع ووي التووزام حركتووه بالثوابووح الف ّووطينيخ التووي شوودد ع ووي أنووه ال تنووازل 

ال ةنوي عنهوا، كموا يودد ت كيود حموام أنهوا لوم ولون  عنها، وأهميخ المصالحخ باعتبارها ضورور  وطنيوخ
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تتوودلل فووي أي شوو ن عربووي أو إ  يمووي، وأنهووا حريصووخ ع ووي عال وواح ييوود  موو  يميوو  اهطوورا  ع ووي 
 التال  طبيعخ كل طر  ومكانته من القضيخ الف ّطينيخ.

وووالخ-وتطووورق ال قووواء  وووام عفيفوووخ ر ووويم تحريووور صوووحيفخ الّر ي إلووو-الوووري يووورس عبووور ائنترنوووح وأدارم ّو
 محاور عد  تهم الف ّطينيين في كل أماكن توايدهم. 

 إليكم نص اللقاء:
 

س: على وقع انتصار المقاومة في معركة العصف المـأكول، وفـي ذكـرى انطالقـة حمـاس السـابعة 
 والعشرين، ما هو تقييمكم لهذه المرحلة؟

طقووخ وع ووي المّووتوس ال شووك أننووا نموور فووي مرح ووخ ةايووخ فووي التعقيوود فووي الّوواحخ الف ّووطينيخ وفووي المن
الدولي، وبالتالي نحن نبحر عبر عباي هرا المحيط المتالطم في اهحداث والصراعاح واالّتقطاباح 

 وتغير االصطفافاح وتبدل المعادالح.
ووا،  حمووام وفووي ّوول التحوووالح الّياّوويخ الملت فووخ وفووي ّوول ركوورس انطال تهووا بعوود ّووبعخ وعشوورين عاما

ي مّير  تياوزح رب   رن، ال شك أنها تمور فوي مرح وخ معقود  تق  أمام محطخ مهمخ في تاريلها وه
وصعبخ، ولرينا  بل عد  شهور من حري ضاريخ وعودوان إّورا ي ي هميوي ع وي ةوز ، التوي لريوح 
ووي ح الحركوخ فووي مّويرتها نقاطاوا مضووي خ واّوتثنا يخ فووي  صوامد  ومنتصور  بوورةم فوارق ائمكانيواح، ّو

نا من الفصا ل وتضحياتهم الكبير ، و ود أضوافح الحركوخ الكثيور مّير  المقاومخ، م  ائ رار بدور ةير 
 في تاريه هرم المقاومخ.

 
عـادة تقيــيم تحالفاتهــا  س: هـل يمكــن أن تشــهد الحركـة تحــوالت علــى صـعيد برنامجهــا السياســي وا 

 اإلقليمية؟
ري من بتقديري المرا بون يحاولون  يام ّ وك حمام انطال اا من معطيين، اهول ينط ق بقيام تيا

ّووبق حمووام، فووالّرو  الضوواةطخ والمحطوواح القاّوويخ التووي موور بهووا موون ّووبقنا أليوو تهم إلووي بعوو  
التعديالح أو التغييراح التي تحولح عم ياا إلي نقالح كبير  أثرح ع ي االّوتراتيييخ بول بودس بعضوها 

  فزاا في الهواء.
ووا المعطووي الثوواني، فالنووام يعووون حيووم التحوودياح التووي توايووه حمووام  فووي الّوواحخ الف ّووطينيخ والتووي أم 

هي أّاّا من االحتالل، بائضافخ لحيم التحدياح ائ  يميوخ ومّوتوس االّوتهدا  الوري تتعور  لوه، 
لاصخ أن الحركخ تمر في يولخ ت و اليولخ من االّتهدا  اهمني والحصار، فضوالا عم وا ييوري فوي 
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ام، مهموا كانوح  ويوخ ومتماكّوخ، الضفخ والقطاع، كل هرا يعل المرا بين يتّاءلون: هول تصوبر حمو
 ع ي اّتراتيييتها وبرناميها الّياّي وكي  ّتتكي  م  رلك؟

فثمخ مون يتو و  أن حموام  ود تضوطر ل لضووع واالنكّوار أو التكيو  لوارج إطوار االّوتيابخ الواعيوخ 
 والمدركووخ والطبيعيووخ أو  وود تغيوور ي وودها، فهوو الء واهمووون، ورلووك هن حمووام تعوور  مووا لهووا ومووا ع يهووا

وتعر   دراتها وحيم التحدياح والبي خ التي تعمل فيها، وتّوتطي  أن تواصول مّويرتها فوي اّوتياباح 
خ ولكن ليم بتغيير ي دها.  واعيخ ومدرّو

 
 س: هل ستقدمون على تغيير في سياساتكم وبرامجكم السياسية؟

وحقووووق شوووعبنا، حموووام لوووم تقووودم تنوووازالح فوووي ر يتهوووا وبرناميهوووا الّياّوووي بموووا يموووم ثوابتنوووا الوطنيوووخ 
وبالتووووالي برناميهووووا القووووا م ع ووووي مقاومووووخ االحووووتالل، وتحريوووور المقدّوووواح، وانيوووواز المشووووروع الوووووطني 
الف ّوووووطيني، وأن نلوووووو  الصوووووراع مووووو  العووووودو بصووووو  وطنوووووي موحووووود وبعمقنوووووا العربوووووي وائّوووووالمي، 

 واصطحاي الدعم ائنّاني، فرلك ال تغيير ع يه، فثوابتنا ال تتغير.
الثوابووح والحقوووق ال تتغيوور، أن تمووارم حمووام حراكووا ّياّوويا واعيووا وفيووه موون الّياّوواح تتغيوور لكوون 

اهلور والعطواء فهوورا أمور طبيعووي، وهوو تكتيوك، ولكوون المهوم أن رلووك هوو طريقنوا ل وصووول إلوي أهوودافنا 
ا  نا وأّاليبنا تتطور باّتمرار.  التي ال تغيير ع يها، ولكن ّو

 
 تها بالمنطقة؟س: كيف تقّيم حماس مسيرة عالقاتها وتحالفا

تحالفاح حمام وعال اتها الّياّيخ في يوهرها تنط ق من أّم ثابتخ، ولكنها في أشكالها ومقارباتها 
ننا في حمام لدينا  ضيخ وثوابح في الصراع م  المحتل، فقضيخ ف ّطين هي  ال شك أنها متغير ، واز

اني وتهووم اليميوو ، والكيووان  ضوويخ اهمووخ العربيووخ وائّووالميخ، وهووي  ضوويخ عادلووخ ع ووي المّووتوس ائنّوو
الصهيوني يشكل لطرا ع ي المنطقوخ، وكول هورا يودفعنا إلوي إ اموخ شوبكخ عال واح وتحالفواح، معيارهوا 
ما يلدم  ضيتنا وشعبنا، ويعينه ع ي ثباته وصمودم، وما يعوزز مشوروع المقاوموخ ويضوي  لهوا مزيودا 

  يميخ والدوليخ.من ائمكاناح، ويقوي مو فنا الّياّي في ملت   المنابر ائ 
وتضا  لها ميموعخ من الموا   التوي التارتهوا حموام طواعيوخ، وهوي موا زالوح ع يهوا، موا دام لودينا 
 ضيخ مركزيخ، فنحن معنيون ب ن تكون هوي البوصو خ اهّاّويخ، وأال ننشوغل بمعوارك يانبيوخ ُنّوتدرج 

ن كانوووح لووودينا  ناعووواح بموووا ييوووري  فوووي المحيطوووين العربوووي إليهوووا، وال نتووودلل فوووي شووو ون اعلووورين، واز
 وائ  يمي.
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ففووي ّووياق التباينوواح فووي الّوواحخ العربيووخ وائّووالميخ، نعووم تتبوودل العال وواح، ولكوون هوورا التبوودل ّووببه 
اعلوورون، بمعنووي أن الووبع  يغيوور ّياّووته تياهنووا، بّووبي تغيوور ّووروفهم ّووواء فيمووا يتع ووق بطريقووخ 

فووي أزمووخ دال يووخ، نقوودر ّروفهووا وال  تعوواطيهم معنووا أو بّووبي ّوورو   هريووخ  ّووريخ، كوو ن توودلل دولووخ
ن يوووواءح دولووووخ مووووا وةيوووورح ّياّوووواتها تياهنووووا أو أرادح فوووور  شووووروط أو  نحم هووووا فوووووق طا اتهووووا، واز
اّووتحقا اح ع ينووا، أو أن نصووط  معهووا فووي مو وو  ال نقتنوو  بووه، ال نقبوول بوورلك، وال نقبوول بوو ن يتوودلل 

ال يعنووي أن نتحووول إلووي لصوووم لووه،  أحوود فووي  راراتنووا وال فووي شوو ننا الوووطني الف ّووطيني، ولكوون رلووك 
فوونحن نوودرك تعقيوود الحالووخ العربيووخ وحريصووون ع ووي أن نّووير فووي دروي الّياّووخ العربيووخ وائّووالميخ 
والدوليووخ بووووعي وحووورر بشوووكل نحقوووق فيوووه مصووالح  ضووويتنا وشوووعبنا، وحريصوووون فوووي راح الو وووح ع وووي 

  ي صيانته وال نقبل المم به.مصالح وأمن أمتنا، فنحن معنيون باهمن القومي العربي وحريصون ع
لكننا في المقابل ال نغير ّياّاتنا في التعامل م  اعلرين وال نتدلل في ش ونهم، ونتعاون معهم بما 

 يلدم  ضيخ ف ّطين، ونقول ل يمي  تعالوا نتفق ونتوحد ع ي  ضيخ ف ّطين المركزيخ.
 

عهــا، وكيــف تتعامــل مــع س: كيــف تقــرأ حمــاس شــكل العالقــة مــع حركــة فــتح وهــل هنــاك قطيعــة م
 ملفات المصالحة المجمدة؟

وو ، وينبغووي أن يّووتفزنا وأن  بصووراحخ مشووهد المصووالحخ ةيوور موور ، ومتعثوور وهووو شوويء موو لم ومّ 
نقووار  يشووكل تحوودياا لنووا، هنووه لوويم موضوووعا هامشوويا، وائ وورار بالمشووك خ ضووروري لوودفعنا إلووي العووالج واز

 المو  .
أن أنووا ش العاموول الوودال ي فقووط، بمعنووي ك نووا نع ووم أن العاموول لكوون فووي ّوول هوورم الحقيقووخ الم لمووخ أريوود 

اللاريي أّاّي في إفشال المصالحخ ووض  العرا يل أمامهوا، والرةبوخ فوي بقا نوا فوي مربو  االنقّوام. 
وا ال  فالعامل ائّرا ي ي وشوروط الرباعيوخ والتودلالح اللارييوخ والدوليوخ ولألّو  بعضوها إ  يموي، دا ما

تعموول فووي معّمهووا بمووا يعوواكم المصوو حخ الف ّووطينيخ، لكوون ثمووخ  وووس معنيووخ تغيووي، وهووي حاضوور ، و 
 بإفشالنا ّواء في المعركخ النضاليخ أو ترتيي البيح الدال ي.

أمووا بلصوووت العاموول الوودال ي، فووال تويوود  طيعووخ موو  فووتح فهووي شووريكخ لحمووام فووي النضووال والحيووا  
يا لكننوووا حريصوووون ع وووي العال ووواح الّياّووويخ الف ّوووطينيخ، نعوووم نحووون ملت فوووون فوووي يم وووخ مووون القضوووا

المشووتركخ والتواصوول والعموول المشووترك، فهووي ال غووخ التووي ينبغووي أن تّووود بيننووا ونحوون حريصووون ع ووي 
 مغادر  التوتر ّريعاا.

نحوووون مّوووو وليتنا أن نمنوووو  العر  ووووخ واهّووووباي الدال يووووخ النابعووووخ موووون رواتنووووا والتووووي تحووووول دون نيوووواح 
ا أو ال نقبووول، واللطووو  القاتووول أن يّووون أي طووور  مووون أطووورا  المصوووالحخ، فإموووا أن نقبووول الشوووراكخ معاووو
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مكانياتوووه، فهووورا ّووون  الّووواحخ الف ّوووطينيخ، أنوووه يّوووتطي  أن ينفووورد بوووالقرار لّوووابق تاريلوووه أو  دراتوووه واز
 لاطئ.

الّوواحخ الف ّوووطينيخ ال تقبووول انفوووراداا فوووي القووورار مووون أحووود فشووود  وضوووراو  المعركوووخ مووو  االحوووتالل تيعووول 
موع الطا خ الف ّطينيخ، وشعبنا بكل طا اته بالكاد يحتمل معركتوه القاّويخ بول  ضيتنا محتايخ إلي مي

 هو محتاج همته والدعم ائنّاني فكي  بحايته ل طا اح الف ّطينيخ.
  ناهوووا موووراراا، أن الشوووراكخ ال تتعوووار  مووو  العم يوووخ الديمقراطيوووخ واالنتلابووواح. وأكووود نا أننوووا بحايوووخ إلوووي 

صوووناديق اال توووراع، ومووون ثوووم نرتوووي أوضووواعنا فوووي المنّموووخ والّووو طخ ترتيوووي البيوووح الف ّوووطيني عبووور 
 والمي م التشريعي ع ي  اعد  الشراكخ.

ييووووي أن نتوحوووود ونتحموووول مّوووو وليخ القوووورار الّياّووووي واهمنووووي والنضووووالي فووووي كوووول مّووووتوياح النّووووام 
تمضوي الف ّطيني في الدالل واللارج، هرا هو الري يشكل البي خ الصوحيخ والمّ وخ التوي مون لاللهوا 

م فواح المصوالحخ، إرا ةوواي هورا المفهوووم أو الت فنوا ع يووه، يصوبح التعاموول مو  م فوواح المصوالحخ فيووه 
ووخ الميتووزأ  بغيوور يديووخ بصووور  تقودنووا إلووي الفشوول فووي  ل وول كبيوور، ونوووع موون التبوواكي والتهووري والمماّر

 إنهاء االنقّام.
راكخ تعّوووم، وتصوووبح البي وووخ  ووود تبووودو ألطووواء مووون هنوووا أو هنووواك، لكووون اهلطووواء فوووي ةيووواي بي وووخ الشووو

مّمومخ، أما في ّل الشراكخ في البيح الواحد، فمهما حصل من ألطاء فويمكن أن نتوداركها يميعوا، 
وهوورم ر يتنووا، فهوورا لوويم ّوووهال، ولكنووه يحتوواج إلووي مكاشووفخ، ال بوووديل عوون المصووالحخ وترتيووي البيوووح 

وع ينا أن نعيش ك ّر  واحود   الف ّطيني، وطالما نحن في بيح واحد ال نّتطي  أن نعيش منقّمين،
ن الت فح برامينا.  فنحن نعيش بين يدران وطننا الف ّطيني واز

 
س: إلــى أي مــدى يمكــنكم توحيــد البــرامج بيــنكم خاصــة فــي ظــل الــدعوة إلــى توحيــد قــراري الســلم 

 والحرب؟!
التوووي حووول الوووتال  البووورامج الّياّووويخ بوووين حموووام وفوووتح، ف كوول منوووا برناميوووه، ف نحوووتكم إلوووي الوثوووا ق 

م أو ما و عنا ع يه في الدوحخ والقاهر  مراراا ّوواء  1001و عناها، كوثيقخ الوفاق الوطني في القاهر  
 فيما يتع ق بترتيي البيح الف ّطيني أو م فاح المصالحخ أو البرنامج الّياّي.

رار يوودعونا الووبع  لنوحوود  وورار الحووري والّوو م، أنووا موو  هوورا، ولكوون ينبغووي أن نعموول ع ووي توحيوود القوو
الّياّي أيضا، فال تحرك ّياّي بدون  رار وطني، تعوالوا لنتحمول المّو وليخ فوي كول م فاتنوا: كيو  
نوووودير ةووووز  والضووووفخ والقوووورار الّياّووووي، وكيوووو  نتحوووورك فووووي المنووووابر والمحافوووول الدوليووووخ، وفووووي المّووووار 

دار  االعمووار وائيووواء،  يووراء االنتلابوواح، وكيفيووخ كّوور الحصووار عوون ةووز ، واز وكيوو  نوودير القووانوني، واز
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مقاومتنا الشعبيخ والمّ حخ، ونتفق متي نّتعمل أيا منهموا؛ بشورط أال  تفور  هورم الشوراكخ مون طور  
بعينووه، إنمووا يشووارك فيهووا اليميوو ، هوورا مووا نوودعو إليووه ونوو من بووه ودونمووا رلووك ّوونراوح مكاننووا بوول و وود 

، أاصور ع وي أن هورا ومن موو عي فوي  يواد  حموام وفوي القيواد  الف ّوطينيخ تنحّر مّير  المصالحخ.
 هو المّار،  فما حك ي دك مثل ّفرك .

 
 س: كيف ستتعامل حماس مع خليفة عباس؟

ووا بالنّووبخ لالنتلابوواح الر اّوويخ  إن شوواء هللا ّووتنيح المصووالحخ ونريووو أال  نبقووي فووي مربوو  االنقّووام، أم 
 ف كل حادث حديث، وحمام ّتحدد مو فها في حينه.

 
 عها مع المحتل؟س: ماذا تخبئ المقاومة في صرا

بالنّووبخ الّووتعداداح المقاومووخ، فالووري يقوودر أن صووراعه موو  المحتوول شوورم وتوواريلي ومعقوود، يع ووم أنووه 
بحايخ إلي كثير من أدواح الصراع وائبداع واالبتكار بال حدود م  مزيد من ائصرار والصبر وحشد 

خ وكتا وي القّوام ال حودود الص  الوطني والدعم العربوي وائّوالمي، ومو  رلوك فوان إبوداعاح المقاومو
 لها، لاصخ أن ةز   دمح نموريا في التغ ي ع ي المعو اح التي تق  في طريقها.

ودا ماا نقول: لو أن كل  طعخ مون البعود الّوكاني فوي امتنوا العربيوخ وائّوالميخ تعطوي موا أعطوح ةوز  
عم باّووتقرار طالمووا ّوونكون بليوور كبيوور، ولكوون امتنووا بليوور ونثووق بشووعبنا فووي كوول موا عووه والعوودو لوون يوون

 يعتدي ع ي مقدّاتنا ويصادر حقو نا.
 

 س: هل لديكم توجه للتمديد للحكومة الحالية؟
أنوووا أتك وووم عووون المبوووادئ وعووون الّياّووواح أموووا فوووي التفاصووويل فكووول شووويء ُيبحوووث، فموعووود االنتلابووواح 

ن تكووون والحكومووخ يكووون بحّووي مووا نتفووق ع يووه ّووواء كووان فيمووا يتع ووق بتمديوودها أو تعوودي ها، وييووي أ
حكومووخ التوافووق الحاليووخ  ا مووخ بمهامهووا، وهووي  اب ووخ ل تغييوور، لكوون لوويم موون طوور  واحوود بوول موون الكوول 

 الف ّطيني.
 

س: ما موقفكم وخياراتكم كحركة في ظل موقف السلطة المنحاز ضد إعمار غزة وتسـوية مشـكالت 
 الموظفين؟
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أن ةووز  التووي لاضووح معركووخ نعووم هنوواك تقصووير موون حكومووخ التوافووق وال لووال  فووي رلووك، وال يعقوول 
لالد  وصمدح في ويه العدوان وحققح انيازاح وانتصاراح، و دمح إبداعا في الموايهخ، أن يهضم 

 حقها، فاهطرا  التي تك مح عن ائعمار، كثير منها لم يفعل شي ا والميتم  الدولي مقصر.
القيوووواد  الف ّووووطينيخ نحوووون فووووي حمووووام ّوووورنا فووووي مّووووارين متوووووازيين لمعاي ووووخ اهموووور، اهول مطالبووووخ 

ّاتها وفي مقدمتها الحكومخ أن تتحمول مّو ولياتها فوي إعموار ةوز ، وال شويء يمنعهوا مون رلوك،  ومّ 
 وأي لط  فالقياد  تعاليه وع ينا تحمل المّ وليخ يميعا دون اّتثناء.

وميخ واهه يوخ التوي لوديها القودر  بالمّواه مخ فوي وفي المّار الثواني نتحورك مو  كثيور مون اهطورا  الّر
وقوا مو    ّ ائعمار ولو بشكل يز ي، هننا حريصون ع ي ّرعخ إةاثخ أه نا، ونقوول ل يهواح المانحوخ ن
حكومووخ التوافووق، المهووم النتييووخ: وهووو ائيووواء وائعمووار، وال نريوودم أن يكووون مييووراا لفصوويل بعينووه، وال 

 ننازع الحكومخ في مّ وليتها عن ائعمار.
 

 دينة القدس والضفة المحتلة مهيأة الندالع انتفاضة جديدة؟س: بتقديركم هل األوضاع في م
نحوون فووي حمووام مّووتعدون ل توافووق الف ّووطيني ع ووي اّووتراتيييتنا النضوواليخ بكوول أبعوواد المقاومووخ وبكوول 
أشكالها المّ حخ والشعبيخ، ّواء كوان رلوك فوي اهراضوي الف ّوطينيخ المحت وخ أو فوي منواطق الشوتاح، 

 ال هرا الحراك.ومّتعدون لالتفاق ع ي أشك
لكووون لحوووين الوصوووول إلوووي رلوووك، واالتفووواق ع وووي الّووو وك العم وووي الوووري يووو دي إلوووي التوافوووق ع وووي هووورم 
نّل متمّكين بالمقاومخ بكل  االّتراتيييخ، فنحن في حمام ال نتو   عن برامينا، وهي معروفخ ّو

ةووز ، ولوون نتو وو   أشوكالها وفووي مقوودمتها المقاومووخ المّوو حخ، فوونحن لوون نتل وي ولوون نتوورك مقاومتنووا فووي
 عن بناء المقاومخ في الضفخ المحت خ، وحيثما أمكن أن نقاوم االحتالل ع ي أرضنا الف ّطينيخ.

ونحووون معنيوووون بتطووووير وتفعيووول كووول أشوووكال المقاوموووخ الشوووعبيخ فوووي اهر  المحت وووخ، فكووول المويبووواح 
ووو ي اهراضوووي واّوووتهدا  المقدّووواح واالعت قووواالح بائضوووافخ تووودعونا لووورلك: االحوووتالل واالّوووتيطان ّو

لويود  ال  اهّرس، والشك  أن )إّرا يل( تمثل كت وخ مون ائرهواي ونحون نحضور أنفّونا لكول أشوكال 
 الموايهخ.

 
 س: إلى أي مدى المقاومة لديها القدرة على الحشد في ظل استمرار التنسيق األمني؟

فوووي اّوووتمرار ّياّوووخ لألّووو  ثموووخ معو ووواح توايهنوووا، وفوووي مقووودمتها المعو ووواح الدال يوووخ والتوووي تكمووون 
التنّووويق اهمنوووي، و ن اهوان أن تتو ووو  كووول أشوووكال ائعا وووخ، هن  ائراد  الف ّوووطينيخ ال يّوووتطي  أن 

 يو فها أحد.
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وأدعووو أن نفعوول الّوو وك النضووالي بكوول أشووكاله وعناوينووه، وهووو أموور مط وووي موون اليميوو ، ولوويم موون 
ت نافها أو  صووووور التحووووورك فوووووي الفصوووووا ل فقوووووط أو حموووووام، دون أن نوووووراهن ع وووووي المفاوضووووواح أو اّووووو

ن كان رلوك أمورا نشويعه، فونحن نريود تحركاوا فوي كول الميوادين فوي موايهوخ  ّاح اهمم المتحد ، واز مّ 
 االحتالل.

فنحن أمام صراع معقد وشامل يتط وي أدواح صوراع وأوراق  وو  متعودد ، يّوتدعي منوا التواصول الودا م 
واليبهوووواح واهلويووووخ... بائضووووافخ ل ر اّووووخ بووووين يميوووو  الفصووووا ل، حمووووام وفووووتح واليهوووواد ائّووووالمي 

ن طوال االنتّوار واّوتبط  النوام  نّوتمر بهوا واز والشلصياح الوطنيخ، وال شك أن هرم اّوتراتيييتنا ّو
 الثمر .

ونحن رأينا الفعل الف ّطيني المبارك في مدينخ القدم والري ياء بطريقخ إبداعيخ مفاي وخ فشوعبنا لديوه 
 خ تفايئ اليمي  دا ماا.ملزون ال يتو   و در  إبداعي

 
ــأثيره   ــة، ومــا هــو ت ــة المقبل س: هــل تتوقــع حمــاس حــدوث انفجــار فــي قطــاع غــزة خــالل المرحل

 المتوقع؟
وويط المصووري فووي الّوونواح الّووابقخ، كانووح  تيربتنووا أن ميموول يوووالح التهد ووخ التووي أيريناهووا عبوور الّو

ورعان موا يتنصول االحوتالل منهوا بعو د اهّوابي  اهولوي لهوا، عبور محاولتوه تشهد تربرباا في االلتزام، ّو
فر   واعد النار وال عي ع ي طريقته، ولكن حمام أثبتح أن يدها دا ماا ع ي الزنواد وأنهوا ال تتل وي 

ن صبرح لحّخ ع ي بع  التياوزاح.  عن لياراتها وحقو ها واز
ن شووعبنا نحون ن كود أننوا ال نفوورط بحقووق شوعبنا مهمووا ك و  رلوك موون ثمون، ونحون مّووتعدون ل ودفاع عو

 كما حصل من  بل في محطاح الحروي الثالث الماضيخ وما بينها من معارك تصعيد متكرر .
نحووون اليووووم فوووي محطوووخ بعووود العووودوان اهليووور، ربموووا هنووواك تغيوووراح بالمنطقوووخ تغوووري العووودو بكثيووور مووون 
التنصوول و وود يوواءح ّوورو  حالووح دون اّووت نا  اليولووخ الثانيووخ، وبالتووالي العوودو بطبعووه موةوول فووي 

 لديعخ والتنصل وعدم الوفاء بالعهود.ال
يط المصري لمتابعخ   ولكن حمام تتصر  بطريقتين، اهولي: متابعخ اّتحقا اح التهد خ ودعو  الّو

ويط  رلك م  االحتالل، ولو لم تحودث لقواءاح فوي الو وح الوراهن فوإن هورا ال يعفوي العودو ونطالوي الّو
 بالضغط ع يه لاللتزام.

لمّووار، ال نع ووق اعموووال العريضووخ ع يووه، وال نووراهن ع ووي التووزام الطووور  ونحوون، إر نتحوورك فووي رلووك ا
نما نراهن ع ي التمّك بحقو نا، ولياراتنا ك ها مفتوحخ، لكون رلوك ال يعنوي أننوا راهبوون إلوي  اعلر، واز
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حووري، فوونحن لووم نلتوور أيووا موون الحووروي الّووابقخ، ولّوونا هوووا  حووروي، ونحوون حريصووون ع ووي شووعبنا، 
 عرضنا ل عدوان  فما حي خ المضطر إال ركوبها .ولكن إن يد اليد وت

فمن حق ةز  أن يكّر الحصوار عنهوا وأن يّورع فوي عم يوخ ائعموار وائيوواء وكورا مون حقنوا المينواء 
ياّووخ العقوواي اليموواعي، وكوول رلووك نّووتطي  أن  والمطووار، وأن نعوويش بعيووداا عوون الّوورو  القاّوويخ ّو

ووا ل فهووو أموور ال يحتوواج هن نتحوودث بووه أو ن وووح فيووه ولياراتنووا مفتوحووخ فووي كوول  نصوول إليووه بكوول الّو
 اهحوال.

 
س: البعض يخشى أن يستغل االحتالل أي تصعيد في غزة لمواجهة االنتفاضة الناعمة في الضفة 

 والقدس؟
ينبغووي الت كيوود عنوودما نقووول إن لياراتنووا مفتوحووخ، ال أعنووي أبووداا أننووا ننوووي أو نّتّووهل أو نّووعي لفووتح 

 الّابقخ فرضح ع ينا ولم نلترها. حري يديد ، فالحروي
ن اعتودي ع ينوا نوداف  عون أنفّونا، وهورا  وانون  وديم  لياراتنا مفتوحخ هن نّوعي فوي تحقيوق مطالبنوا واز
عندنا وليم باليديد، لكن ةز  لها شكل من أشكال المقاومخ، والضفخ لها شكل، ولدينا مطالي، وهورم 

فووتح يبهووخ يديوود ، فوونحن نقوودر ّوورو  ويووراح  هووي ر يتنووا بالتصووار، كووي ال يبوودو أن حمووام تّووتغل
 ةز  لكن هرا ال يدفعنا لالّتّالم.

ووا ن كوود أنووه ال ييوووز  ونحوون فووي حمووام لوودينا  ووراء  د يقووخ نعوور  كيوو  نتحوورك وفووي أي محطووخ، ودا ما
حصر موايهخ االحتالل في ةز  وحدها، بل هي مّ وليخ الشعي الف ّطيني واليمي ، ّواء كان فوي 

 الدالل المحتل، أو حتي مناطق الشتاح.الضفخ والقدم أو 
وحمووام تعوور  كيوو  توودبر أمورهووا ولووديها المعرفووخ واللبوور  فووي إدار  اّووتحقا اح الموايهووخ بمووا يضوومن 

 توزي  أعباء الموايهخ ع ي كل  طاعاح شعبنا الف ّطيني وهو أمر ال يحتاج ل مزيد من التفاصيل.
 

مصـطلح " الصـندوق األسـود"، إلـى أي مـدى س: بعد العدوان األخير ذاع في خطـاب قـادة حمـاس 
 يمكن له أن يغير في قواعد المواجهة ويضع أوراقا جديدة في يدكم؟

هورم المّوا ل ال يحّون الحوديث ائعالموي بهوا، ونحون نم وك لياراتنوا ولودينا معطياتنوا، ووفقهوا نتحوورك 
ل المقولوووخ فوووي أي م ووو  ّوووواء تع وووق بموضووووع اهّووورس، أو أي م ووو  مووون الم فووواح الوطنيوووخ، ونفضووو

 الشهير ،  اليواي ما ترس ال ما تّم  .
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س: )إسرائيل( مقبلة على انتخابـات مقبلـة، مـا هـو موقـف حمـاس تجـاه هـذه االنتخابـات ومـا هـو 
 سلوكها إن شعرت أن غزة ستتحول إلى مساحة للتنافس االنتخابي اإلسرائيلي؟

لتعقيود فوي الّياّوخ ائّورا ي يخ الدال يوخ، ال شك أن بي خ االنتلاباح ائّرا ي يخ بعيود  عون التو عواح وا
هوو أن تنافّووهم  -ةيوور طبيعوخ ّو وك الحكومووخ اليديود  والقيواد  ائّوورا ي يخ اليديود -أهوم انعكوام لهوا 

 االنتلابي تكون ّاحاح المزايد  فيه: الدم والمقدّاح والحقوق الف ّطينيخ.
ووم االنتلابوواح المبكوور  لطووراا حقيقياووا يضووا  لل طوور االحووتالل واالّووتيطان، والمط وووي ولوورلك نعوود مّو

المزيد من الوعي واليقّخ وهو اههم، ونحن تيربتنا مرير  وال نراهن ع ي تباين النتا ج المحتم خ، فكل 
 ما تفرزم صناديق اال تراع ائّرا ي ي هي  ياد  صهيونيخ معاديخ تريد شطي الحقوق الف ّطينيخ.

وم االنتلابواح تكمون فوي ثالثوخ أموور، أوال: وأهم تي ياح المزايد  والتنوافم ائّورا ي  ي الودال ي فوي مّو
القدم واه صي فهم فع  وا ملططاتهم من أيل هدم ومحاولوخ حّوم معركوخ اه صوي فوي ّول  وراءتهم 

 ل وا   الف ّطيني والعربي وانشغال ائ  يم في معارك دال يخ واّتقطاباح ويراح نازفخ.
و وود نشوهد مزيوودا موون ّور خ اهراضووي وائعوالن عوون تعهووداح ثانيوا: االّووتيطان يودلل فووي هوورا الّوياق 

بمشاري  يديد . ثالثا: التصعيد اهمني والعّكري وهرا  د تكون مّاحته في ةز  أو موا   ألرس، بما 
 يلدم أيند  ر يم الوزراء ائّرا ي ي بنيامين نتنياهو.

وووم االنتلابووواح أو ةيووورم، ال نعوووول ع وووي أحووود، إنموووا نحووون الووورين نووو   ثر فوووي الوضووو  ائّووورا ي ي فووي مّو
الدال ي من لالل عطا نا وصمودنا العّكري والدب وماّي والّياّي، فكي  عندما نالحقهوم فوي كول 
المنابر الدوليخ، فهرا ّوييعل المو و  الف ّوطيني حاضورا فوي اليودل ائّورا ي ي الودال ي، ولويم ك نوه 

 مضمون في ييي االحتالل.
 

رة لطهران إصالح العالقات السابقة معها؟ وهل ثمة من موعـد س: هل تعيد زيارة وفد الحركة األخي
 لزيارة مرتقبة لحضرتكم؟

لألّ  ائعالم تحدث كثيرا في موضوع عال خ حمام م  إيران بحيوث يعول ع يهوا كثيور مون الركوام 
وااللتباّاح وبدح وك نها تحتاج لكثير من المعاليخ ورلك ليم صحيحا، بالنّبخ إلينا ال تويد  طيعخ 

إيووران، ولوودينا توواريه طويوول موون العال ووخ معهووا فيمووا يتع ووق بمقاومووخ االحووتالل، ومعوورو  أننووا ت قينووا  موو 
ن أثور  دعماا عبر ّنواح طوي خ منهم، و د حدث تباين لاصخ فيما يتع ق بالموضوع الّوري ولكنه واز

 ع ي بع  يواني العال خ إال أنه لم يصل إلي دريخ القطيعخ.
ان مو لراا تو تي فوي هورا الّوياق وهوو زيواد  التواصول والعال واح، أم وا زيوارتي فزيار  وفود حموام إلوي إيور 

 ئيران فّت تي في ّيا ها وترتيباتها الطبيعيخ في و تها المناّي.
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 س: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الزيارات على عالقاتكم مع األطراف األخرى؟

حتنا العربيخ وائّالميخ بصر  النّور حرصنا منر نش   حركخ حمام ع ي االنفتاح ع ي مكوناح ّا
عوون التمحوووراح، هننووا معنيووون بتوحيوود الصوو  العربووي وائّووالمي، ولّوونا معنيووون بوو ن نكووون ّووهماا 
إضافياا في اللالفاح العربيخ أو ائّالميخ أو أن نكون ّبباا فيها. فنحن بوص تنا هي ف ّطين ونقول 

 ل يمي  تعالوا  فوا معنا وتحم وا مّ ولياتكم.
 ضيتنا مركزيخ، ونهينا  ا م ع ي أن تعام نا م  أي دولخ ليم ع ي حّاي عال اتنا م  دول ألورس، 

را تحّنح عال تنا م  طر  ما، ليم معنام أن نصبح لصوما لطر   لر.  واز
 

 س: كيف تقيمون عالقتكم مع مصر؟
ووا، فوونحن حريصووون ع ووي عال تنووا موو  أمتنووا بكوول مكونات هووا، وحريصووون ن كوود أننووا لووم نّووئ لمصوور يوما

 ع ي العال خ م  مصر بحكم اليوار والتاريه المشترك معها ومكانتها العربيخ وائّالميخ.
ُّ منوا بتوييووه االتهامواح لنوا، لاصووخ أن كثيورا مون المّو ولين فووي مصور عنودما نوورايعهم  وال شوك  أننوا 

ويقرون بهوا يعبرون عن الحقيقخ، وكثير منهم في ملت   العهوود الّياّويخ بمصور يودركون الحقي قوخ ّو
ووا مووا، وهووي أن حمووام حريصووخ ع ووي اهموون القووومي المصووري؛ فوونحن لووم نتوودلل فووي شوو نهم أبوودا،  يوما
وحينما ط ي منا أن نّاعدهم بما يلدم أمنهم بادرنا بكل  يادتنا الّياّيخ ومفاص نا ائداريخ، والتاريه 

 ّيشهد والمّ ولون المصريون يدركون الحقيقخ.
 خ ائعالميخ والّياّيخ التي تحاول أن تزج بحمام في ش ون مصر.ونريو أن تتغير البي 

 
 س: كيف تقرؤون اإلجراءات المصرية األخيرة في سيناء؟

ما ييري في ّيناء ش ن دال ي ونتمني اللير لمصر، ونحن ال نتدلل فيه، وال نريودم أن يكوون ع وي 
رفووح بشووكل طبيعووي ورفووو   حّووابنا أو يتوودالل موو  معانووا   طوواع ةووز ، ونتمنووي مووون مصوور فووتح معبوور

  الحصار عن ةز .
ون كد أن حكومخ التوافوق هوي المّو ولخ عون ائشورا  ع وي المعبور، ومون الطبيعوي أن تفوتح المعوابر، 
ونشوودد ع ووي أنووه لوون يوو تي موون ةووز  لمصوور إال  كوول ليوور فهووي ّووتكون عوناووا همتهووا ولوون تكووون عب اووا 

 ع يها.
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 س: ما هي طبيعة عالقة حماس باألردن؟
تنا م  اهردن طبيعيخ، وال شك  أن التطوراح الراهنخ ت ثر ع ي العال اح بصور  عامخ، لكننوا فوي عال 

يمي  اهحوال حريصون ع ي ثباح العال خ م  دولنا بل وم  تطورهوا وحريصوون ع وي إدار  عال واح 
 صحيخ تلدم  ضيتنا وبما يحقق المص حخ همتنا.

 
 م كحماس في قطر؟س: هل أثرت المصالحة الخليجية على وجودك

بدايخ نبارك التفاهماح الل يييخ التي حص ح م لراا، كما نبارك أي تفاهم عربي، لكن  هرم التفاهماح 
ال عال ووخ لهووا بعال تنووا موو  أي دولووخ، وال يويوود انعكووام ع ووي عال تنووا موو   طوور نتييووخ هوورم التطوووراح 

 طور بالمنّوموخ الل يييوخ، وال اهلير ، فالعال خ م  حموام لوم تكون مون م فواح اللوال  فوي عال واح 
وووخ والتفوواهم بمووا ييع هووا  نقبوول أن نكووون طرفووا فووي أي لووال ، والعال ووخ موو   طوور لووديها موون القووو  والّر

 بمن س عن أي تق باح ّواء كانح ّ بيخ أو إييابيخ في العال اح الدال يخ.
ال وواح اعلوورين ونحوون نبووارك كوول تحّوون فووي العال وواح الل يييووخ والعربيووخ، وحمووام ال تقتوواح ع ووي ل 

 م  ةيرهم.
 

 س: بتقديركم، كيف يمكن أن تؤثر الحالة الطائفية الدائرة في المنطقة على القضية الفلسطينية؟
حركووخ حمووام تمكنووح،  بوول انوودالع الربيوو  العربووي وفووي ضوووء التقّوويماح التق يديووخ، موون إ امووخ شووبكخ 

موخ، هنهوا حريصوخ ع وي رلوك، عال اح م  يميو  اهطورا  موا يضومن صوالح القضويخ الف ّوطينيخ واه
 وهرا ما كان يميز الحركخ.

ولكووون بعووود الربيووو  العربوووي نشووو ح تطووووراح وتغييوووراح كثيووور  ع وووي المّوووتوس ائ  يموووي والووودولي وحووودثح 
ّووواهر ملت فووخ منهووا ائييابيووخ ومنهووا الّوو بيخ، وموون بينهووا االّووتقطاي والصووراع الطووا في المقيووح. وال 

لميتم  العربي وائّالمي وتكووين اليبهوخ العربيوخ الدال يوخ ولويم شك أن هرا ي ثر ّ با ع ي نّيج ا
 الف ّطينيخ فحّي.

نووودعو اليميووو  إلوووي ضووورور  مغوووادر  مربووو  ائ صووواء واالّوووتقطاي هن اليميووو  متضووورر منوووه وال يلووودم 
يو  هورم الّوواهر  أحدا. وان يطغي صووح العقول. وال ننّوي أن بعو  الّياّواح الدوليوخ تّوعي لتّو

خ، وتركهووووا تتصووووارع، وبعوووو  القوووووس تتفوووورج لتقطوووو  ثمارهووووا المّوووومومخ موووون هوووورم فووووي إضووووعا  اهموووو
ن كانووح فووي الّوواهر  يوو  اللالفوواح الطا فيووخ لصووالحها حتووي واز الصووراعاح، وتحوواول هوورم القوووس تّو

هر عكم رلك.  تُّ
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وينبغي الت كيد أن القتل ع ي الهويخ أمر مقيح ال يلدم أحدا، فالقضيخ الف ّطينيخ متضرر  كما اهمخ 
 لعربيخ وائّالميخ.ا
 

 س: كيف تقيمون عالقتكم مع تركيا عقب التحريض )اإلسرائيلي( عليكم؟
العال ووخ موو  تركيووا ييوود . نعووم هنوواك تحووري  لاصووخ بعوود معركووخ  العصوو  الموو كول ، نتييووخ تحووورك 
نتنيوواهو موو  الميموعوواح الصووهيونيخ فووي أوروبووا وأمريكووا، بهوود  الضووغط ع ووي تركيووا و طوور وتشووويه 

 عمها القضيخ الف ّطينيخ.صورتها لد
 اد  االحتالل أرادوا معا بخ من و   م  الشعي الف ّطيني في  ضيته، ويّعون إلوي حرموان حموام 
من دعم وت ييد حضونها العربوي وائّوالمي؛ ولكون هورم اهطورا  لون تّوتييي لمثول هورم التحريضواح 

  الرليصخ   وال   ق من رلك.
موو  كوول الشووعي الف ّووطيني ومكوناتووه، و طوور كانووح العاصوومخ وينبغووي ائشووار  أن هوورم القوووس تعام ووح 

 العربيخ الثانيخ التي رعح المصالحخ بائضافخ ل قاهر .
 

ــاه قــوى كــداعش، خاصــة فــي ضــوء إســقاط تجربــة  س: ثمــة خشــية مــن انتشــار الفكــر الــذي تتبن
، بمـا اإلخوان في مصر وتراجع النهضة في تونس، إلى أي مدى أنتم كإسالميين، وحمـاس تحديـد ا

 تمثله من فكر وسطي تخشى من تأثير هذا الفكر عليها؟
الّياّووواح التوووي تتبعهوووا أطووورا  دوليوووخ وبعووو  اهطووورا  فوووي المنطقوووخ ك نموووا تووودف  حركووواح االعتووودال 
الّياّي و واعدها نحو التطر ، فحينما يرس أصحاي االعتدال أال مكان لهم في الّياّخ العربيخ أو 

وووالخ أو فكووور هوووي مووون  ائّوووالميخ، ال شوووك  أن هووورا أمووور ، لكووون نحووون نعتقووود أن صووواحي أي ّر م حوووّو
وخ لديه أال  يتل ي عنها حتي إن وايه العوا ق المتالحقخ التي تحول دون توايدم الّياّي.  الّر

وكوورلك اهطوورا  الّياّوويخ فووي بعوو   1001ونووركر أن حمووام تعرضووح لوورلك فووي االنتلابوواح عووام 
ر كقوس ّ وطيخ وحقنوا فوي الدول العربيخ و لكن ييي أن نص  ياّيخ مضطهد  ع وي نهوج االعتودال والّو

 الشراكخ بالقرار، وفق  واعد ال عبخ الديمقراطيخ والتيربخ تدف  النام أن تتع م منها.
نحن نمارم شراكخ في الّياّخ في بالدنا م  اعلورين ولويم ع وي حّوابهم وال نّوعي ئ صواء أحود، 

ع  القووس الدوليوخ والمح يوخ، وتيرنوا إلوي حوروي، فونحن أم ا  لعبخ التطر  أو التشدد  التي تّتهوي ب
 في ةني عنها.

ووطيخ وال نّوومح لنيوواح ملطووط هوورم اهطوورا  هنووه موودمر  ينبغووي أن نصوور ع ووي نهووج االعتوودال والّو
 لشعبنا وأمتنا، وأال  ندلل في معارك م  أحد.
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يخ وطبيعيوخ، مون لوالل بتقديرنا أن حمام وشقيقاتها من فصا ل المقاومخ مألح هرا الفراغ بطريقخ رك
مّارها الّياّي القا م ع ي االعتدال في أدا ها ّوواء كوان ع وي المّوتوس الف ّوطيني الودال ي أو فوي 

 عال اتها ائ  يميخ والدوليخ وتمارم في راح الو ح القو  المّ حخ ضد االحتالل.
 وق مموا يوتم فوي الودول وبالت كيد ال ألشي ع ي الّاحخ الف ّطينيخ من أن تتو ثر بهورم الّوواهر لكنوي  

 العربيخ وائّالميخ، وأتمني أن يدرك القاد  أن رلك ال يلدم مص حتنا.
 

 ختام ا: أستاذ أبو الوليد هل يوجد لديك أمل بالعودة إلى زيارة مخيم الشاطئ كما فعلت منذ عامين؟
مّووتقل التحريوور أتمنووي أن يموون هللا ع ووي  بعووود   ريبووخ إلووي ةووز  والووي كوول الموودن الف ّووطينيخ، متفا وول ب

والنصر والعود ، هننا واثقون بالنصر وال نمل من التفا ل واهمل، ومتفا ل بزيار  ةز  من يديود بوإرن 
 هللا تعالي.

بعود انتهواء معركووخ  1061وكوان ر ويم المكتوي الّياّووي لحركوخ حموام لالوود  ود زار  طواع ةوز  عووام 
 .11 حيار  الّييل ، في ركرس انطال خ حركخ حمام الو 

 1164/61/11رسالة، فلسطين، ال
  
 الفلسطينيون والشراكة من أجل النجاح .61

 مايكل راتني
كثيرا ما أّم  الضمير  نحن  في أحاديث ميتم  اهعمال الف ّطيني.  نحن نبي  ّياراح وارد  من 
أميركا.. نحن مركز لتعا د العام ين م  شركخ ةوةل.. نحن نصدر منتياتنا من زيح الزيتون إلي 

العالميخ ؛ وفي المقابل نادرا ما تّم   أنا فزح بهرا العقد  أو  أنا أ وم بشحن بضا   إلي  اهّواق
 هرا الب د ، فالضمير دا ما ما يكون بصيغخ  نحن .

لالل ما يقري من ثالث ّنواح من العمل بصفتي أع ي ممثل دب وماّي أميركي في القدم، 
 مال الف ّطينيين ما زال يتم كني.وائعياي بشعور التعاون اليماعي بين ريال اهع

كما أن رلك أمر ّ يم تماما من ناحيخ اليدوس التياريخ. فالدراّاح تشير إلي أن الفرق واليماعاح 
تتفوق ع ي الشلت الري يعمل بمفردم حتي إن كان عبقريا، وحتي الفرق ةير المتيانّخ تكون 

نتايا من الفرق المتيانّخ.  أكثر إبداعا واز
أثناء فعاليخ أ يمح ل شركاح الناش خ في عط خ نهايخ اهّبوع في منّمخ القياداح -را و د رأيح م ل

ميموعخ متنوعخ ل غايخ من الريال والنّاء من  -حاضنخ اهعمال في رام هللا، والتي نقوم بتموي ها
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ح ملت   الل فياح التع يميخ وااليتماعيخ واال تصاديخ، وهم يتعاونون بّالّخ في اّتلدام تطبيقا
 ُّيطرح في اهّواق في و ح  ريي. -حّبما ن مل-التكنولوييا المتقدمخ، وكثير منها 

كما  منا برعايخ وتّهيل ّفر الوفد الف ّطيني إلي أّبوع القمخ العالميخ لرياد  اهعمال في مراكش 
 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان الوفد يضم ف ّطينيين من الضفخ الغربيخ والقدم و طاع

ةز . و د عادوا إلي وطنهم بعد أن و عوا عقدا مربحا هعمال التصميم م  شركخ تصني  أميركيخ 
 مقرها واليخ يورييا، وكان رلك بحق إنيازا عّيما ل فريق!

إنك عندما تلطو بقدميك دالل الشركاح النايحخ، ّواء كانح في رام هللا أو في وادي الّ يكون، 
م لط مّتقيم تقر  يبا يربط بين نتا ج العمل وتركيبخ اهشلات الرين تت ل  منهم فرق فإنه يمكنك ّر

 العمل.
لقد دل ح حكومخ الوالياح المتحد  في شراكخ م  عدد من الشركاح الف ّطينيخ لربطها ب صحاي 

 المشاري  والشركاح اهميركيخ. إن مياالح التعاون هرم بين الشرق والغري ميزيخ لكال اليانبين.
الوكالخ اهميركيخ ل تنميخ الدوليخ المزارعين الف ّطينيين بشركاح دوليخ مثل  هول  فقد ربط برنامج

(، كما LAYS(، و اليز  )Williams-Sonoma( و وليامز ّونوما  )Whole Foodsفودز  )
مما زود  1064إلي  1061م يون دوالر من  11زادح صادراح المنتياح الزراعيخ الف ّطينيخ بوا   

 متعدد  الينّياح بّ ّ خ إمداداح يديد ، منلفضخ التك فخ، راح نوعيخ عاليخ.هرم الشركاح ال
ي   ومنر أن أثبتح هرم الشراكاح فاع يتها في زياد  النتا ج الماليخ، فإننا نعمل ياهدين ع ي تّو

ديّمبر/كانون اهول،  64-2التعاون بين  اد  اهعمال الف ّطينيين واهميركيين. ولالل اهّبوع 
م  وفد تياري ف ّطيني من ةرفخ التيار  الف ّطينيخ اهميركيخ إلي الوالياح المتحد  ّافرح 

الّتطالع واّتكشا  شراكاح يديد  وصفقاح تياريخ يديد ، ورلك في شيكاةو ومينيابوليم 
وواشنطن العاصمخ لزيار  عدد من مراكز اهعمال والتيار ، بما في رلك شركتا كارةيل وموتوروال، 

الخ واضحخ: رةم كل التحدياح، نحن نفتح صدورنا ل تعامل التياري،  بينما ويه الوفد الف ّطيني ّر
و  تيدون فينا شريكا  ادرا ع ي تحقيق النياح.  ّو

إن  اد  اهعمال الف ّطينيين يعرفون ويهتهم وأّباي رلك. إنهم يدركون  يمخ روح الفريق و يمخ 
ي ت ت م معا بصور  متناةمخ لتولد وضعا يكون فيه كال الشراكاح، والمفاهيم المتعدد ، والمصالح الت

 الطرفين من الرابحين.
ول ن ّل هدفنا في تحقيق ّالم طويل اهيل بين الف ّطينيين وائّرا ي يين يبدو ل بع  أمرا 
يصعي تحقيقه، فإن ما يث ج صدري هو منيزاح ميتم  اهعمال الف ّطيني، وفي اعتقادي أن العبر 
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 صخ من روح الفريق والشراكخ في الميدان التياري ّت تي ثمارها يوما ما في ضمان والدروم المّتل
  يام دولخ ف ّطينيخ.

 *القنصل العام ل والياح المتحد  اهميركيخ في القدم
61/61/1164الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 اتفاقية الغاز اإلسرائيلي المصري الفلسطيني األردني تطبيع مجاني .60

 عبد الحي زلوم*
عن  1064/ 61/ 64بح هرا المقال  بل أن تنقل  الغد  في عددها صباح الّبح الموافق كت

الصحافخ ائّرا ي يخ أن صفقخ الغاز هي ّياّيخ بامتياز  بل أن تكون ا تصاديخ وأن الوالياح 
 المتحد  رعتها من  اهل  إلي الياء .

 ي يخ  كشفح النقاي عن المداوالح وياء في يريد   الغد  أن  صحيفخ ري ماركر اال تصاديخ ائّرا
 ل   الكواليم بين الحكومتين ائّرا ي يخ واهردنيخ حول الصفقخ والدور اهميركي العميق فيها.

كنح  د ن يح بنفّي عن م   صفقخ الغاز ائّرا ي يخ اهردنيخ حتي أني لم أتاب  ما دار حولها من 
من عناوين الصح  بدون إيهاد النفم بقراء  أي دالل البرلمان اهردني أو من لاريه عدا ما ياء 

 تفاصيل، ورلك لقناعتي ب ن اهمر أكبر من دولخ واحد  بعينها )وما باليد حي خ(.
 وأثار نقاش البرلمان اهردني م  الحكومخ في البرلمان اهتمام اليمهور اهردني.

تفا يخ الغاز، التقيح ث خ من في اليوم التالي لنقاش مي م البرلمان اهردني م  الحكومخ عن م   ا
اهصد اء من النلي اهردنيخ والرين لدموا في مراكز مهمخ في القطاعين العام واللات وتبوأوا 

 أع ي المناصي في الدولخ اهردنيخ.
وعندما كان يّ لني أحد عن رأيي كلبير في  طاع النفط والطا خ كان يوابي ملتصراا ب ن الموضوع 

ي عاشراا ، لكنهم  الوا  إن رلك يحتاج إلي أكثر من هرم العبار  العابر  ويحتاج  ّياّي أوالا وا تصاد
 إلي برهان فبدأح بكتابخ هرا المقال .

 4أما أن اهمر ّياّي بامتياز، فهرم بع  اهدلخ؛ كتبح يريد   وول ّتريح يورنال  اهميركيخ في 
ّرا ي يخ  أنها ّتزود اهردن بصفقخ ما ي ي  لقد صرحح الشركخ ائّرا ي يخ  الحّ ائ 1004/ 9/ 

ّنخ  61( لالل Leviathanم يون متر مكعي من حقل ليفيثان البحري ) 41من الغاز كميتها 
 م يار دوالر وكرلك هةرا  توليد الكهرباء في اهردن . 61 يمتها حوالي 
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فالشركاح ونالحّ أن اللبر ياء من الشركخ ائّرا ي يخ بدون ةطاء أميركي أو أي مواربخ؛ 
 40من مشروع الغاز وشركخ نوبل هي المشغل والمالك ه ل من  % 10ائّرا ي يخ تمت ك أكثر من 

 منه. %
وتضي  الصحيفخ  رحبح الحكومخ ائّرا ي يخ بالصفقخ؛ إر وصفها وزير الطا خ ائّرا ي ي ّ فان 

 يخ بين  إّرا يل  واهردن .شالوم ب نها صفقخ تاريليخ والتي ّو  تعزز العال اح الّياّيخ واال تصاد
 ونالحّ هنا أن تعزيز العال اح الّياّيخ ّبق اال تصاديخ وتقدم ع يها في اهولوياح.

كشفح أيضاا يريد   ري  إّرا يل  تايمز  أن الوالياح المتحد  رعح المحادثاح  1004/ 9/ 4في 
مبعوث اهميركي  موم والمفاوضاح اهردنيخ ائّرا ي يخ ئنياح هرم الصفقخ إلي دريخ أن ال

هكّتاين حضر ي ّخ تو ي  مركر  التفاهم اهردنيخ ائّرا ي يخ وبحضور ممث ين عن الشركاح 
 ائّرا ي يخ صاحبخ أة بيخ الم كيخ في حقل ليفيثان البحري.

 وهنا نتّاءل؛ لمارا كل هرا االهتمام اهميركي بصفقخ ةاز بين ب دين كاهردن و إّرا يل ؟
هردن هي المقصود  لكان أولي بالوالياح المتحد  أن تهمم في  ران بع  ح فا ها لو أن مص حخ ا

المنتيين ل نفط والغاز بمنح اهردن أّعاراا تفضي يخ أو منحخ وهم أنفّهم من اّتمعوا إلي همّاتها 
تيخ؛ لتقديم م ياراح الدوالراح لقتل م اح اعال  من اهشقاء )اهلداء( وتدمير ب دانهم وبنيتهم التح

م ياراح دوالر في الّنخ؛ ف ي  2ع ماا ب ن هبوط ّعر النفط دوالرا واحدا ل برميل يك   دول الل يج 
 عيء ُيمثل هرا ع ي ت ك الدول؟

أما المقصود من صفقاح الغاز هرم ائّرا ي يخ المصريخ الف ّطينيخ اهردنيخ فهو تطبي  مياني 
الم ا تصادي إ  يمي م  دول االعتدال كافخ و   بدون مقابل.ّو

وتقول صحيفخ  ري  إّرا يل  تايمز :  ياءح صفقخ الغاز هرم بعد أن صرح ر يم الوزراء بنيامين 
نتنياهو عن نشوء أفق دب وماّي يديد وتمتين الروابط في المنطقخ؛ فالصفقخ ائّرا ي يخ اهردنيخ هي 

طيخ لزياد  الروابط اال تصاديخ واهمنيخ بين  إ ّرا يل  ودول االعتدال في يزء من صفقخ شرق أّو
ح   اّتراتييي ةير مع ن تّاعد االضطراباح في المنطقخ والعم ياح العّكريخ ع ي طمم 

 معالمه .
 مارا عن الصفقخ الف ّطينيخ والمصريخ ل غاز؟

كان من بين حيج م يدي اتفا يخ الغاز اهردنيخ أن ف ّطين ومصر  اما بمثل هرم االتفا يخ، ف مارا 
 يهم وحرام ع ينا؟.هرا حالل ع 

إن ويه المقارنخ معدوم؛ إال من الناحيخ الّياّيخ؛ والمقارنخ بين اتفا يخ ف ّطين ومصر م  االتفا يخ 
 اهردنيخ فهي تماماا كما يقارن الفيل بالبطيه.
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االتفا يخ م  ف ّطين؛ ال يمكن أن نقارن دولتنا اهردنيخ المّتق خ راح الّياد  العضو في اهمم 
ومي م اهمن بالّ طخ الف ّطينيخ التي تق  تحح أّر االحتالل والري ال يّتطي  ما يّمي المتحد  

مي  بر يّها مغادر  مكتبه في رام هللا إلي مدينخ ألرس في ف ّطين أو لاريها بدون إرن كتابي ّر
 يصدر عن شاويش في ييش االحتالل.

دماح أمنيخ واّتلباريخ ضد هرم ّ طخ بدون ّ طخ تقاي  بقاءها ع ي عروشها مقابل تقديم ل
 شعبها ول عدو المحتل هراضيها وتقتيل شعبها بل وزرا ها.

ط  بالخ الشواطئ الف ّطينيخ في ةز  العام  كان أول اكتشا  ةاز في شرق البحر اهبي  المتّو
 ؛  بل اكتشا  الغاز ائّرا ي ي وهو ةاز ف ّطيني مّروق في وا   اهمر.1000

المطور  لحقل ةز  بي  الفا   منه  British Gasماح لشركخ بريتش ةاز كان شرط  إّرا يل  ل ّ
إلي  إّرا يل  وعندما تم االكتشا  و بل بدء ائنتاج تفاوضح شركخ بريتش ةاز م   إّرا يل  ع ي 
ّعر شرا ها ل غاز الف ّطيني وأصرح  إّرا يل  ع ي تبليم الّعر بحيث أصبح المشروع بدون 

 ط ح تطوير إنتاج ةاز ةز .يدوس ا تصاديخ وبرلك ع
أما في مصر؛ بدايخ ييي ع ينا أن نع م أن احتياطي الغاز المصري يزيد ع ي ضعفي االحتياطي 

 ائّرا ي ي؛ فالمشك خ كانح بكل بّاطخ ّوء التلطيط.
التزمح مصر بعقود أكبر من ّرعتها في تطوير حقولها المثبتخ ل غاز، ورلك باتفا ياح ةاز م  

ّبانيخ لتّييل الغاز لتصديرم. إّرا يل  واه يطاليخ واز  ردن بل وم  شركاح أميركيخ وبريطانيخ واز
 نتييخ لرلك أصبحح ةير  ادر  ع ي الوفاء بالتزاماتها نحو اهطرا  كافخ.

االتفا يخ م  مصر هي باهّام لتغريخ الصناعاح المصريخ المعتمد  ع ي الغاز وأهمها منشآح 
 ريتش ةاز في مصرتّييل الغاز مثل مشروع شركخ ب

 ائيطاليخ ائّبانيخ ومنشآتها لتصدير الغاز بعد تّيي ه. Union Fenosa Gasو
الُمحزن هنا أن صفقخ الغاز المصري إلي  إّرا يل  كانح الّبي المباشر في تطوير حقول الغاز 

 ائّرا ي يخ.
ط ال ي شركخ بريتش وكان امتياز اكتشا  وتطوير أي حقول نفط وةاز تحح ميام اهبي  المتّو

ةاز ومنها حقال  تمار  و ليفيثان . وبعد أن  امح  بريتش ةاز  باكتشا  الغاز مر  ألرس تفاوضح 
 ع ي ّعر الغاز المنتج من حقل تمار م  شركخ الكهرباء ائّرا ي يخ. 1004م   إّرا يل  العام 

دوالر لم يون  1.21بو بل ّح إّرا يل بالّعر مر  ألرس؛ مدعيخ أن لها عرضا لشراء الغاز المصري
وحد  حراريخ بريطانيخ، وبرلك أيهضح مصر المفاوضاح البريطانيخ ائّرا ي يخ، و امح شركاح 
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إّرا ي يخ بالتعاون م  شركخ  نوبل  بتطوير الحقول بعد أن أثبتح شركخ  بريتش ةاز  أن احتياطياتها 
 كبير ا يداا.

أن أشير إلي أن هناك ما ييعل الغاز ائّرا ي ي ونحن ما نزال نتك م عن النواحي الفنيخ، فال بد 
حبيّا ال يمكن بيعه إال إلي دول اليوار فقط؛ ف يم لديه محطخ تّييل الغاز يّمح بالتصدير وهي 
لي العديد من الّنين. وال تّتطي  أن تبي   دما مكعبخ  مك فخ يداا تحتاج إلي م ياراح الدوالراح واز

 ردن وف ّطين.واحد  من الغاز لارج دول مصر واه
الُمحزن أن  إّرا يل  تحاول أن تعو  نقصها هرا باّتغالل منشآح تّييل الغاز المصريخ، ع ماا 

( والري BPب ن مصر لديها من الغاز والري ّيبدأ إنتايه  ريباا كما في حقل شركخ بريتش بتروليوم )
 نتاج لالل شهور.م يون  دم مكعبخ يومياا والمتو   دلوله ائ 910ّيكون إنتايه  رابخ 

 1062وتيدر ائشار  إلي أن حقل  ليفيثان  ما يزال في طريق التطوير ولن يبدأ ائنتاج  بل العام 
وأن أي تزويد بالغاز حالياا ّيكون من حقل  تمار  والري ّيكون أكثر إنتايه لتغطيخ حايتها 

ألريين من الكهرباء باّتعمال  المح يخ لتوريد الطا خ في  إّرا يل ، ولو بدأ اهردن بإنتاج محطتين
الصلر الزيتي اهردني لدل ح ائنتاج م  أو  بل حقل  ليفيثان ! وأن بدايخ العز  ع ي مقولخ يدوس 

 هرم المحطاح ب ّعار النفط الحاليخ هي أّطوانخ مشرولخ ومشبوهخ.
ما ييعل الغريي حقاا أن  إّرا يل  تنوي اّتعمال لط الغاز المصري اهردني باتيام عكّي، م

 تصدير الغاز المصري الي اهردن مّتحيالا.
 تحدثنا عن الم فاح الماديخ والفنيخ فمارا عن اهمور اهلرس؟

هناك لياراح عديد  لو كان اهمر يتع ق باال تصاد فقط، لكان اهمر ليم كرلك؛ يبدو أن اهمر  د 
 حّم وانتهي وما لنا إال أن نقول )ال فا د ؛ ةطيني يا صفيخ(.

 بير في  طاع الطا خ*ل
61/61/1164الغد، عّمان،   

 
 إسرائيل تعّوض عن "تركيا" بـ"دول البلقان" .62

 صالح النعامي
تعكم المناوراح التي ييريها حالياا ّالحا اليو ائّرا ي ي واليوناني أحد مّاهر الشراكخ 

لصوت اليونان، االّتراتيييخ اعلر  بالتعاّم بين إّرا يل من يهخ، ودول الب قان، وع ي ويه ال
 من يهخ ثانيخ، ورلك لتعوي  بع  ما فقدته تل أبيي من عوا د بعد تدهور عال اتها م  تركيا. 
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فع ي مدس عقود مضح، ّمحح العال اح القويخ بين إّرا يل وتركيا لّالح اليو ائّرا ي ي 
ليخ، وهو ما لم باّتغالل اهيواء التركيخ الشاّعخ في التدريي ع ي تنفير مهام لاصخ في بي خ مثا
 يعد يتمت  به هرا الّالح، الري يوص  ب نه  الرراع الطويل والقوي  لييش االحتالل. 

ّرا يل، التي تض  في حّابها إمكانيخ  يامها بقص  المنشآح النوويخ ائيرانيخ، ال ّيما في حال  واز
ّرا ي يخ، معنيخ أّفرح مفاوضاح يني  بين إيران والدول العّمي عن اتفاق ال ي بي المصالح ائ

اعن، وأكثر من أي و ح مضي، باّتغالل المياالح اليويخ لدول ألرس لتدريي طياريها ع ي هرم 
 المهمخ، وفي ّرو  طبوةرافيخ تشبه إلي حد كبير الّرو  الطبوةرافيخ ئيران.

ا ل ائعالم ائّرا ي يخ من  اهثر المتواض   ل دب وماّيخ ائّرا ي يخ  في عهد وعاد  ما تّلر ّو
أفيغدور ليبرمان كوزير ل لارييخ، ةير أن اهلير تحديداا، هو الري  اد التويه لتطوير العال اح م  
دول الب قان، ل رد  ع ي تدهور العال اح م  تركيا، بعد االعتداء ع ي ّفينخ مرمر . وع ي الرةم من 

ا تّتثمر يهوداا كبير  لتطوير اههميخ التي تنّر بها إّرا يل ل عال اح م  يمي  دول الب قان، فإنه
 عال اتها م  اليونان، ع ي ويه اللصوت.

ّخ اهمنيخ والعّكريخ اليونانيخ  ويشير المع ق الّياّي لصحيفخ  هارتم ، براك رافيد، إلي أن المّ 
ح ضغوطاا كبير  ع ي المّتوس الّياّي في أثينا ل تعاون م  إّرا يل بعد توتر العال اح بينها  ماّر

كيا، بّبي الصراع المتواصل بين الدولتين اليارتين حول مّتقبل يزير   برت. ويقول في وبين تر 
مقال ُنشر أليراا إن نقطخ التحول الفار خ في العال اح بين إّرا يل واليونان، التي كانح من الدول 

ار الق ي خ في أوروبا التي تتلر موا   متعاطفخ م  القضيخ الف ّطينيخ،  د حدثح في مايو/ أي
، لالل ايتماع ّري ُعقد بين ر يم الوزراء ائّرا ي ي بنيامين نتنياهو ور يم الوزراء 1066

يا.   اليوناني الّابق يورةوم بباندريو، ع ي هامش زيار  اهلير لرّو
فبراير/شباط الماضي، أن  11وفي الّياق نفّه، كانح صحيفخ  يّرا يل هيوم   د ركرح في 

يفها ئيراء تدريباح عّكريخ بحريخ إّرا يل  امح باتصاالح ال ّت يار يزير  يونانيخ بغر  تّو
ويويخ. ويرصد المرا بون في إّرا يل أن تطور العال اح بين إّرا يل واليونان ويد تعبيرم بشكل 
واضح وي ي في الكيمياء الشلصيخ التي تيّدح بين كل من نتنياهو وبباندريو، إر إنهما كانا 

 بشكل أّبوعي.ييريان اتصاالح هاتفيخ 
و د حرح دول ألرس في الب قان حرو اليونان، مثل رومانيا، التي ّمحح لّالح الطيران ائّرا ي ي 
باّتغالل  واعد ّالح اليو الروماني في إيراء التدريباح. وبعد عامين ع ي إيراء هرم التدريباح، 

طم مروحيخ عّكريخ إّرا ي يخ أو   ّالح الطيران ائّرا ي ي ط عاته في اهيواء الرومانيخ، بعد تح
 ومقتل أفراد طا مها اللمّخ، الرين كان من بينهم  ا د ّري مروحياح مهم في الّالح.
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وال تنحصر الشراكخ ائّتراتيييخ بين إّرا يل ودول الب قان في ياني التدريباح العّكريخ، بل تتعد ام 
 يل عاد  ما تحيط تحركاح  اد  إلي ميال تكثي  التعاون االّتلباري. وع ي الرةم من أن إّرا

اد  بّر يخ تامخ، ةير أن ديوان ر يم الوزراء الب غاري بويكو بورويّو   يهاز االّتلباراح  المّو
اد   1066التار أن يعر  صوراا في مارم/أرار  يّهر فيها اهلير وهو ي تقي بر يم يهاز  المّو

 في رلك الو ح م ير ديان.
ا ل ائعالم ائّ را ي يخ في حينه أن بورويّو ، هو الري بادر مطالباا بتعزيز أواصر و د أكدح ّو

، إر 1066التعاون اهمني واالّتلباري في الزيار  التي  ام بها ئّرا يل في يناير/ كانون الثاني 
فاي  نتنياهو عندما ط ي االيتماع بدةان ل توافق ع ي أّم التعاون االّتلباري بين اليانبين. 

 بعال اح  ويخ م  دول الب قان اهلرس ش ن صربيا، مونتنيغرو، مكدونيا، وكرواتيا. وتحتفّ إّرا يل
ويرصد المرا بون في دولخ االحتالل نوعين من العوامل التي تحفز دول الب قان ع ي تعزيز العال اح 

دمخ م  تل أبيي. فهرم الدول أوالا، معنيخ بالحصول ع ي مّاعداح إّرا ي يخ في ميال التقنياح المتق
بغر  دف  عي خ اال تصاد، لصوصاا أنها تعاني من مشاكل ا تصاديخ كبير  ومعقد . وهرم الدول، 
ثانياا، تتنافم فيما بينها ع ي الحصول ع ي نّبخ من عشراح اعال  من الّياح ائّرا ي يين الرين 

 ين اليانبين.كانوا يتوافدون إلي تركيا، وتو فوا عن التويه إليها في أعقاي تدهور العال اح ب
إلي ياني هرين الحافزين، يشير الّفير ائّرا ي ي الّابق لدس صوفيا، نحيال يان ر، إلي دور 
العوامل التاريليخ والثقافيخ والدينيخ في تحفيز دول الب قان ع ي تعزيز عال اتها م  إّرا يل. وتنقل 

ديخ لتركيا، كونها و عح صحيفخ  معاري   عن يان ر  وله إن معّم دول الب قان تكن مشاعر معا
تحح الحكم التركي المباشر هكثر من لمّخ  رون، أثناء عهد اللالفخ العثمانيخ. ويعتبر أن تنامي 
ائّالمفوبيا في أوروبا يعل الكثير من النلي في أوروبا تشعر بتضامن م  إّرا يل في موايهتها 

 العالم ائّالمي، وضمنه تركيا.
ي الشراكخ م  دول الب قان، فإن المع ق ائّرا ي ي بن كاّبيح ينقل عن وع ي الرةم من الرهاناح ع 

محافل عّكريخ إّرا ي يخ  ولها إن العال خ م  هرم الدول ال يمكنها أن تعو  إّرا يل ع ي العوا د 
التي فقدتها بعد تدهور العال اح م  تركيا، ع ي اعتبار أن هرم الدول فقير  نّبياا، إلي ياني أن 

ياّيخ والطبغرافيخ ال تشكل بديالا لّماح تركيا، التي كانح تّتغ ها إّرا يل.ّماتها ا  لييّو
61/61/1164العربي الجديد، لندن،   
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 زلمان شوفال
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الحادث الري ماح في إطارم الوزير الف ّطيني زياد أبو عين، و   ع ي إّرا يل في تو يح صعي 
الحالي ال ران يحمالن في طياتهما مشاكل وتعقيداح ّياّيخ، ويلدمان يدا: الّرو  والتو يح 

بشكل مباشر االّتراتيييخ الف ّطينيخ. هرم اّتراتيييخ تعمل ع ي نقل الصراع ائّرا ي ي الف ّطيني 
 من إطار المفاوضاح المباشر  إلي الّاحخ الدوليخ.

 يم الّ طخ الف ّطينيخ أبو مازن، لو   التهديد و أو نص  التهديد، بالراح ل حاياح الدال يخ و لر 
التنّيق اهمني م  إّرا يل بعد الحادثخ التي ماح فيها الوزير الف ّطيني نتييخ نوبخ   بيخ، ال ينب  
من رةبخ حقيقيخ في العود  إلي ما  بل هرا االتفاق )االتفاق الري يلدم المص حخ الف ّطينيخ بشكل 

مص حخ إّرا يل(، ع ي العكم، فان الر يم أبو مازن يعر   ال يقل بل من الممكن أكثر مما يلدم
ي  ييدا أن ازدياد شعبيخ حمام وزياد  نشاطها في مناطق الّ طخ، تهدد أمنه وويودم ع ي كّر
الر اّخ إرا ما تو   التنّيق اهمني م  إّرا يل. كان هد  أبو مازن وما زال دف  لطوته الّياّيخ 

اط د وليخ ألرس مثل المحكمخ في الهاي والّاحخ الدوليخ والبرلماناح، في اهمم المتحد ، وفي أّو
بالراح في أوروبا، التي تميل أصال بشكل أوتوماتيكي تقريبا إلي المو   الف ّطيني وتقبل بدون أي 

 تحفّ كل ادعاء ضد إّرا يل.
ف ّطينيون ع ي من هرم الناحيخ فان النتا ج القات خ ل حادثخ ت عي دورا في صالح أبو مازن. ويبني ال

عي الوالياح المتحد  ل حصول ع ي ت ييد واّ  من العالم العربي ّييعل  أن الحري ضد داعش ّو
اط اليمهور العربي  الوالياح المتحد  مهتمخ بحالخ االنفعال، الحقيقيخ أو الوهميخ، التي تحدث في أّو

خ اهمريكي كيري م  ر يم في أعقاي موح أبو عين. لرلك فان ال قاء الري دعا إليه وزير اللاريي
 الحكومخ نتنياهو في روما اليوم، ّينا ش أيضاا الت ثيراح الّياّيخ ل حادثخ.

أي ّيحاول التوصل م  نتنياهو إلي صيغخ تمن  إمكانيخ انضمام اهوروبيين ل عري في اال تراح 
فخ حول انهاء الري ّيقدم لمي م اهمن ويع ن عن إ امخ دولخ ف ّطينيخ بعد عامين أو بصيغخ ملف

 االحتالل في نفم الموعد.
صحيح أن واشنطن تعار  هرم المبادراح و د أع نح عن رلك أمام الف ّطينيين واهوروبيين، لكنها 
ال تلفي أنها ةير مرتاحخ من التوايد في حالخ تّ ل واالضطرار إلي اّتلدام حق الفيتو ضد 

دن، الح يفخ المهمخ همريكا في الحري ضد اال تراح الف ّطيني بالراح كونه ّيقدم من  بل اهر 
 داعش.

المهمخ الدب وماّيخ هي إيياد صيغخ مال مخ في هرا ال قاء الّري  في روما، وهرا ليم باهمر الّهل 
ليم لكيري وال لنتنياهو. ولن يهتم أحد في العالم بالّ ال حول ما الري فع ه وزير كانح بع   –

ا ل ائعالم تعتبرم شلصيخ ّالم ، في الموايهخ الف ّطينيخ العنيفخ والمفتع خ م   واح الييش ّو
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ائّرا ي ي، كما أنهم لن يتطر وا إلي حقيقخ أن الف ّطينيين منعوا الممرضخ ائّرا ي يخ من معاليخ 
 أبو عين، التي ربما أبقته ع ي  يد الحيا .

معني هّبابه بانهيار  القالي ُصي وهو يلدم أهدا  أعداءنا ومنتقدينا. صحيح أن أبو مازن ةير
اهمن في الضفخ الغربيخ لكنه معني بازدياد التوتر. ومن هرم الناحيخ فان موح أبو عين مثل 
اهحداث في الحرم، يييي ع ي حايخ وهد  أبو مازن ل حصول ع ي إيماع دولي واّ  ل لطو  

 ول تاريه الري حددم.
م  إّرا يل يطرح الّ ال الري يالمم أّام ولكن، ميرد التهديد الف ّطيني بو   التنّيق اهمني 

كل اتفاق ّياّي ممكن مّتقبال: إرا كان الطر  الف ّطيني  ادر ع ي إلغاء الترتيباح اهمنيخ بهرم 
كي  تّتطي  إّرا يل االعتماد ع ي أي شرط أمني بما في رلك  –الّهولخ وبشكل أحادي الياني 

التصاالح العّكريخ م  عناصر لارييخ، كي  تضمن إفراغ المناطق الف ّطينيخ من الّالح، ومن  ا
أن يكون هرا فاعال ويتم تطبيقه بدون اّتمرار توايد اهررع اهمنيخ ائّرا ي يخ في كافخ المناطق 

 الف ّطينيخ؟
61/61/1164إسرائيل اليوم   
61/61/1164القدس العربي،   

 
 :كاريكاتير .64

 
 61/61/1164فلسطين أون الين، 

 


